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املقدمة
بتاريخ  11آب  2991ويف ظل حكومة رئيس اجلمهورية ناظم القدسي ورئيس
حكومته معروف الدواليبى صدر املرسوم اجلمهوري رقم ( ،)91نشرته اجلريدة الرمسية يف
عددها ( )12تاريخ  2991/8/11والذي تقرر مبوجبه إجراء إحصاء سكاني خاص يف
حمافظة احلسكة ( اجلزيرة ) مشال شرق سوريا حصرا دون غريها من احملافظات السورية،
حبجة عبور العديد من الكرد غري السوريني إىل سوريا من تركيا ،والغريب يف األمر ياتي
هذا اإلتهام يف وقت مل يكن هناك سوريا كدولة بشكلها احلالي ،والواقع كان إحلاق جزء
من كردستان بسوريا بسكانه .ويعد هذا اإلحصاء ومن ثم احلزام العربي من أخطر
املشاريع العنصرية اليت تدخل يف إطار سياسة تطهري اإلتنو – عرقي حبق الشعب الكردي.
جرى األحصاء يف عهد وزارة خالد العظم ( 27أيلول  7 – 2991آذار  )2991حصرا
يف حمافظة احلسكة يف  1تشرين األول  2991والذي كان يهدف إىل تفريغ املنطقة
الكردية من سكانها األصالء وتغيري دميوغرافية املنطقة.
يعترب عهد البعث من أسوأ العهود اليت مرت على سوريا بعد اإلستقالل ،حيث إنتهج
حزب البعث منذ إستالمه للسلطة يف  8آذار  3691سياسة ممنهجة معادية للقومية
الكردية من خالل ممارسة مجيع الوسائل العنصرية ،وإتسم العهد اجلديد باحلقد والكراهية،
وزاد من وترية اإلضطهاد ضد الشعب الكردي السيما بعد أن حتولت ثورة أيلول إىل عامل
دولي وإقليمي مؤثر وإحرازها إنتصارات تلو اإلنتصارات على القوات العراقية املهامجة.
ويعد مشروع املالزم األول حممد طلب هالل رئيس الشعبة السياسية يف احلسكة -
اجلزيرة آنذاك حتت عنوان »دراسة عن حمافظة اجلزيرة من النواحي السياسية –
االجتماعية – القومية« ،من أخطر املشاريع العنصرية اليت مل تسبق له مثيل يف العامل كله،
ألن هذا املشروع الذي قدمه حممد طلب هالل بتاريخ  2991 /22 /21إىل اجلهات
العليا بدمشق رمسيا ،قد أعتمدت كوثيقة أساسية وبرنامج عمل من جانب احلكومات
السورية املتعاقبة على دست احلكم ويؤخذ به ويطبق حرفيا وليومنا هذا ،كشكل من
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أشكال التطهري العرقي (اإلتنوسايد) ضد الشعب الكردي األصيل وفق »سياسة « املوت
البطئ« .ويف عهد حافظ األسد مت تطبيق احلزام العربي وتوطني اآلالف من العوائل العربية
جيء بهم من حمافظيت الرقة وحلب ،ونقلهم مكرهني يف آذار  2971إىل الشريط املتاخم
على احلدود العراقية – الرتكية وإسكانهم يف قرى منوذجية بنيت خصيصا هلم على أخصب
األراضي الكردية على احلدود السورية – العراقية – الرتكية ،ملنع التواصل الكردي داخل
حدود الدول الثالثة وتشويه صورة املنطقة طبيعيا وإتنيا وثقافيا .
تقوم أعمدة سياسة البعث ضد الشعب الكردي يف سوريا على :التجويع عن طريق سد
أبواب العمل يف وجوههم وفصلهم من الوظائف و إتباع سياسة التعريب املنظمة وتغيري
امساء القرى واملدن وتغيري دميوغرافية كوردستان عرب إسكان العرب بهدف صهر الكرد يف
بوتقة القومية العربية ،وتعزيز الطابع العربي القومي يف املناهج املدرسية وفرض الثقافة
األيديولوجية للقومية العربية القائمة على التمييز العنصري على حساب الثقافات األخرى،
والدعامة األخرية إتباع سياسة التهجري وذلك بإجبار الكرد من مغادرة مناطق سكناهم
حبثا عن لقمة العيش ،وبالفعل ففي الربع األخري من القرن العشرين هاجر إلوف مؤلفة من
الكرد إىل املدن السورية الداخلية وخاصة دمشق وأريافها للعمل يف ظروف صعبة ومعقدة
لتأمني مصاريف احلياة ،وإخنرط قسم كبري من هذه الفئة يف احلركة السياسية وشكلوا
ضغطا داخليا على النظام ،ونقلوا معاناتهم وقضيتهم إىل العمق العربي ،سواء أكان من
خالل مهرجانات نوروز أو املشاركة يف اإلضرابات السياسية التى كانت تنظمها بعض
األحزاب الكردية ،وظهر ذلك باألخص يف إنتفاضة .1001
ودخلت احلكومة السورية مرارا يف إتفاقيات مع حكومات الدول املقسمة لكردستان ،ويف
هذا اإلطار أرسلت حكومة البعث السورية "كتيبة مشاة وجمموعة من الطيارين إىل
كردستان العراق بقيادة العقيد فهد الشاعر يف إطار محلة السنتو يف عام  2991التى
إستهدفت ثورة ايلول التحررية مبشاركة القوات اإليرانية والرتكية والعراقية والسورية.
وعلى العموم إرتبطت سياسة البعث يف سوريا بتطور األحداث يف كردستان العراق ،فكلما
جرت هناك خطوات عملية لصاحل حركة التحرر الكردية إنعكست مباشرة على سياسات
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البعث اليت كانت تلجأ على الفور إىل إختاذ سياسات عنصرية صارمة كرد فعل ضد الكرد
يف سوريا.
ويف هذا اجلزء من لكتاب الذي يتناول الفرتة الزمنية ( )2971 – 2991يسلط الكاتب
ايضا الضؤ على أزمة احلركة الكردية وبروز اخلالف بني طريف القيادة ،مبينا تطور
األحداث من خالل عرض كونفرانسات احلزب وصراع القوى بداخله ،ومن ثم إنعقاد
كونفرانس آب  2991الذي يعد بداية مرحلة جديدة يف احلركة السياسية الكردية يف
سوريا.وعرضنا مؤمترات وكونفرانسات جناحي احلزب.
كما وتطرقنا إىل إعتقاالت عام  3699وحمكمة أمن الدولة العليا بدمشق يف عام
 ،3696وحوارات السلطة السورية مع جناحي اليمني واليسار.
وحيتل موضوع احلزام العربي حيزا مهما يف الكتاب منذ بروزه كفكرة وحتى تطبيقه يف
عهد حافظ األسد ،وكرسنا فصال عن وضع الكرد يف ظل نظام حافظ األسد.
ويناقش الكتاب املؤمتر الوطين يف ناوثردان عام  3691ونتائجه ومن ثم تطور األحداث
داخل التيارات الكردية وحدوث اإلنشقاقات داخل األحزاب الكردية عام  3691وغريها
من املوضوعات امللحة.
املؤلف
أربيل يف 1091/8/98
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الفصل األول
احلركة القومية الكردية يف سوريا يف عهد البعث ()9190-9111
تطوراحلركة القومية الكردية يف سوريا (  8آذار ) 2970 / 22 / 29 – 2991
دور النواب يف طرح فكرة التعريب
قرية كرباوي وقصة احلزام
حتالف القرى الست
حكومة بشري العظمة وإعادة العمل بقانون اإلصالح الزراعي
برنامج »إصالح منطقة اجلزيرة« 2991
دور آل إبراهيم يف قرية طرباوي وسعيد السيد يف عملية التعريب
خمططات نظام البعث ملواجهة احلركة القومية الكردية

مشروع حممد طلب هالل
سياسة حزب البعث جتاه الشعب الكردي يف سوريا
اإلضطهاد املزدوج لألقلية الكردية اإليزيديني يف سوريا
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دور النواب يف طرح فكرة التعريب:
حتولت قضية املكتومني إىل مادة تداول يف جملس النواب" ،ففي  2911/9/8تقدم حممد
إمساعيل إبراهيم باشا نائب احلسكة بإقرتاح إىل احلكومة بإلغاء عملية إحصاء أبناء العشائر
الرحل ونصف الرحل اليت أجرتها دائرة العشائر ،بإعتبار أنها إقتصرت على تسجيل الذين
كانوا مسجلني يف سجالت النفوس بالسابق والقيام بإحصاء جديد ،يقر العفو عن املكتومني
وجيري تسجيلهم ،موضحا أن آالف املكتومني تقدموا بطلبات تسجيل من دون رد"(،)1

بينما وصف نائب دمشق علي بوظو ،والذي ينحدر من أصول كردية ،يف مداخلته
املهاجرين مبتسللني ،مضيفا بقوله" :كنت منذ أيام يف حمافظة اجلزيرة ،ورايت أن من مجلة ما
نكبت به هذه احملافظة الكبرية الواسعة دائرة األحوال املدنية ،فليس هناك ال سجالت وال
دفاتر ،بل بالعكس هناك جماالت لسؤ اإلستعمال ،وأن مئات بل أكاد أقول آالفا من
األتراك ،ومن األشخاص غري املرغوب فيهم يأتون إليها ،ويأخذون هويات سورية بسبب

عدم وجود سجالت ودفاتر منظمة"( .)2وتلقف النواب البعثيون ذلك ،فرفعوا من وترية

التحذير من هذه اهلجرة ،ومن سيطرة»األجانب« على أراضي اجلزيرة ،وحتدث النائب
البعثي عبد الكريم زهور عدي يف "اجللسة العاشرة يف  10كانون الثاني  ،2919مشريا
إىل أن »األجانب« ويراد بهم بدرجة أساسية األكراد املهاجرون من تركيا قد متلكوا حتى
اآلن مايقارب النصف مليون دومن يف اجلزيرة ،وأن منطقة اجلزيرة تعاني وضعا خطريا جدا

بسبب ذلك"( ،)3وكان بوظو من كورد دمشق ،ومنتميا إىل حزب الشعب .وإنضم إىل هذه
الرؤية ،بشكل أو بآخر ،النائب الكردي عن عفرين أمحد جعفر الشيخ إمساعيل يف مداخلته
1

» -إقرتاح حممد إمساعيل إبراهيم باشا ،اجللسة السادسة يف  21حزيران «2911ن يف :اجلريدة

الرمسية ،العدد  ،19تاريخ  27تشرين الثاني  ،2911ص 117؛ حممد مجال باروت ،املصدر السابق ،ص
.702
 - 2علي بوظو» ،اجللسة األوىل يف  17أيار  ،«2917يف :اجلريدة الرمسية ،العدد  11تاريخ  21أيلول
 ،2917ص 11؛ حممد مجال باروت ،املصدر السابق ،ص .701 – 702
 - 3حممد مجال باروت ،....ص .701
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يف اجللسة الثانية بتاريخ  21آذار  ،2917مشريا "إىل أن هناك بعض الرعايا األتراك
يتصرفون بأراضي الدولة املسجلة ،فيدفعون  20يف املئة فقط للدولة ،و 11يف املئة للفالح،
يف حني أنه هو الذي يفلح ويستثمر األرض ،يف حني أن الشخص الرتكي يقطن يف

إستانبول ،أو يف أزمري ،أو يف أضنة"( .)1وكان هذا النائب من دعاة دمج اجملتمع الكردي
بالسوري وصهره يف بوتقة عملية التعريب من منطلق »الوطنية« ،بإعتباره أحد أركان
حركة التحرير العربي اليت أسسها الشيشكلي ،مبديا التجاوب مع حركة القومية العربية يف
اخلمسينيات .وخاطب نواب اجمللس قائال":من الواجب عليكم منذ اآلن أن تعلمونا لغتكم
وثقافتكم ألن هناك يف مناطق احلدود مايقرب من ربع مليون نسمة جيهلون اللغة العربية،
والميكنناأن نرتك أولئك الذين اليتكلمون اللغة العربية يف ذلك اجلهل املطبق ،وأن ندع
الدعاية الضارة التى ينفق عليها األجنبى آالف اللريات إلحداث اإلنشقاق بني أفراد الوطن

الواحد "( ،)2وطالب بتخصيص قسم يف اإلذاعة يبث »التوجيه القومي الصحيح« باللغة
الكردية وفتح املدارس هلم .وجنح أمحد جعفر يف احلصول على إعتماد من جلنة املوازنة
بإنشاء أربعني مدرسة يف ريف عفرين بالتعاون مع األهالي ،على أن تدفع "احلكومة 210

ألف لرية سورية لكل مدرسة" ( .)3كما دعا أمحد جعفر النواب إىل وضع خطة مخسية تسري
عليها مجيع احلكومات لصهر هذه الفئات يف بوتقة القومية العربية ،بنشر "اللغة العربية

واحلضارة اإلسالمية العربية"(.)4

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .701
 - 2أمحد جعفر» ،اجللسة الرابعة والعشرون يف  9آب  ،«2911يف :حممد مجال باروت ،...ص 701
– .701
3

 -أمحد جعفر» ،اجللسة السابعة والعشرون يف  22آب  ،« 2911يف :حممد مجال باروت ،...ص

.701
 - 4حممد مجال باروت ،...ص .701
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وجراء تعقيد مشكلة املكتومني ،أقر جملس النواب يف جلسته املنعقدة بتاريخ  28آذار
 2917مشروع قانون األحوال املدنية ،إال أن املشروع بقي حربا على ورق ،وأصبح فيما
بعد من مسؤولية دولة الوحدة.
قرية طرباوي وظهور فكرة احلزام:
تعد قرية طرباوي  Girbawîاملعربة إىل أبو راسني من القرى األساسية والعامرة يف
اجلزيرة ،تقع جنوب غرب مدينة قامشلو والتبعد عنها سوى  21كيلو مرتا ،يف منطقة
منبسطة على الطريق الدولي قامشلي  -حلب ،ومتر السكة احلديدية حلب -القامشلي من
مشاهلا الغربي على بعد كيلومرت واحد .حيد القرية مشاالً تل ذو رأسني ( 112م) ،يعود
نشوئها إىل املراحل األوىل إلعمار اجلزيرة .وتأتي مبثابة عاصمة عشرية متيكان Temikan
الكردية ،وتتكون القرية من أكثر من  200بيت من بينهم أسر ينحدرون من ممكان
 Memikanوجبل كراوان Cibilgrawanومن جلى  Licêوغريهم.
وتنفيذا لقانون اإلصالح الزراعي يف عهد الوحدة ،قام الرئيس مجال عبد الناصر ،يف
"الثالث من آذار 2992بتسليم سندات التمليك لـ  1091عائلة من الفالحني ،يبلغ عدد

أفرادها  11287فردا ،يف  89قرية مبختلف حمافظات اإلقليم الشمالي"( ،)1ووفقا لقانون
اإلصالح الزراعي وزعت األراضي على الفالحني الفقراء يف القرية .وكان عبد الباقي نظام
الدين "ميلك  111هكتارا منها ،تشكل حنو نصف أراضيه البالغة مساحتها 2017
هكتارا ،ومتثل »درّة« أمالكه اليت إستولت عليها مؤسسة اإلصالح الزراعي يف  10أيار

 ،)2("2919ويف  22آب  2990مت اإلستيالء النهائي على الزائد من أراضي نظام الدين

 - 1جريدة اجلمهورية ،العدد  ،1912تاريخ  1آذار .2992
2

 -اجلريدة الرمسية ،العدد  12تاريخ  1آب  ،2990ص  ،191 – 191يف :حممد مجال باروت،...

ص .721
12

ثم وزعت على الفالحني العاملني فيها" ،مبوجب سندات نظامية"( .)1وبوقوع اإلنفصال،
قام سعيد السيد الذي كان وزيرا لإلصالح الزراعي يف حكومة الكزبري اإلنتقالية،
باإلتفاق مع عبد الباقي نظام الدين باإللتفاف على قانون اإلصالح الزراعي والذي كان
مايزال نافذا ،وحبكت املؤامرة على الشكل التالي":حاول سعيد السيد بوصفه وزيرا
لإلصالح الزراعي أن يرغم مجيع الفالحني املنتفعني مبوجب سندات من توزيع أراضي قرية
»ابو راسني« على إخالء األرض ،أكانوا »مسجلني« يف األحوال املدنية أم »مكتومني«
(أكرادا أتراكا) ،بوصفها من أمالك الدولة اليت أثبت نظام الدين ما يفيد بإستئجارها،
وعدم إهمال زراعتها طيلة إستئجاره هلا من الدولة .وأدعى عبد الباقي نظام الدين أن
هؤالء الفالحني ليسوا »سوريني« بل »أتراكا« ،والحيق هلم التملك بسبب نقص أهليتهم،

وكان املقصود بـ »مكتومني« أنهم أتراك وليسوا سوريني مسجلني"( .)2وقام نظام الدين
"بتقديم وثيقة إىل احلكومة متكنها من الناحية الشكلية القانونية أن تعتربه مبوجب القانون
مستأجرا هلا مقابل  1آالف لرية سنويا .وكان من الوثائق اليت قبلتها احلكومة أنه أقرتض
بوصفه مستأجرا هلذه األرض مبلغ ( )10ألف لرية سورية من مصرف سورية واملهجر كي
يثبت حقه يف إستثمار األرض وعدم هجرانها .وبعد أن أخفقت حماوالت نظام الدين يف
إستعادة أراضي أبو راسني من الفالحني توقف عن تسديد القرض ،ما دفع مؤسسة
اإلصالح الزراعي يف وقت قريب الحق ،وحتديدا يف  2991/9/11إىل حجز ممتلكاته مبا
يف ذلك األراضي اليت حيق له اإلحتفاظ بها حلساب مصرف سورية واملهجر وقدرها 11

ألف لرية سورية"( .)3وبالنتيجة أصدر سعيد السيد قرارا "بإعادة األراضي إىل نظام الدين
على الرغم من أن قانون اإلصالح الزراعي الذي سنه عبد الناصر كان مايزال نافذا ومل يتم

1

 -اجلريدة الرمسية ،العدد  11تاريخ  22آب  ،2990ص  ،121يف :حممد مجال باروت ،...ص

.721
 - 2املصدر نفسه ،ص .721 – 721
 - 3حممد مجال باروت ،...ص .721 – 721
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تعديله بعد ،ألن حكومة الكزبري كانت إنتقالية ومل يتم تفويضها بإصدار مراسيم تشريعية

متس قرارات اإلصالح الزراعي والتأميم واملصارف"(.)1

وإختذ القرار بعدا سياسيا ،حيث تقدم النائب الكردي عن عفرين حممد نوري عارف
مبساءلة خطية إىل احلكومة عن خرقها ماتعهدت به يف بيانها الوزاري من صيانة حقوق
الفالحني املكتسبة ،مشريا إىل أنه "ملس شخصيا حماولة وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
(أي سعيد السيد) الرامية إىل إنتزاع هذه احلقوق املكتسبة منهم ،وإعادة القرية إىل مالكها
السابق السيد عبد الباقي نظام الدين"( .)2كما شهدت اجللسة الربملانية املنعقدة يوم 21

شباط  2991واملكرسة ملناقشة مشروع قانون تعديل قانون اإلصالح الزراعي ،جداال
ساخنا حول قضية فالحي قرية كرباوي .وحاول وزير الزراعة واإلصالح الزراعي اجلديد،
احملامي احللبى بكري قباني ،تربير ماجرى حبق هؤالء الفالحني املنتفعني من قانون اإلصالح
الزراعي ،بأنهم ليسوا سوى متسللني »أتراك« ،تسللوا لإلنتفاع بأراضي اإلصالح
الزراعي .فرد عليه نائب عفرين حممد منان بسؤال":كيف ميكنك يا معالي الوزير أن حتكم
على إنسان وبيده شهادة متليك أنه تركي ،وهو ميشي بيننا على هذه األرض وحيمل هوية

سورية؟ ،هل تستطيع أن تعطيين تفسريا لذلك سوى أن العملية كانت عملية حتامل؟"(.)3

وبعد جدال حاد يف جملس النواب ،إضطر الوزير بكري قباني إىل منع عبد الباقي نظام
الدين من فالحة أراضي قرية أبو راسني ،وإجازة العائالت التسع املكتومة بتسجيل نفسها

كي تتمتع قانونيا بسندات التمليك ،بينما كان بقية املنتفعني من غري املكتومني( .)4وتوسعت
دائرة الصراع لتشمل قرى تتبع عشائر أخرى.
1

 -من مداخلة وزير اإلصالح الزراعي بكري قباني الذي جاء بعد سعيد السيد» ،مذاكرات اجمللس

التأسيسي والنيابي يف  27شباط  ،«2991يف :حممد مجال باروت ،...ص .721
» - 2اجللسة الثانية عشرة يف  19شباط  ،2991يف :حممد مجال باروت ،...ص .721
 - 3مداخلة حممد منان» ،اجللسة احلادية عشرة يف  27شباط  ،«2991يف :حممد مجال باروت...ن ص
.727 – 729
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .727
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حتالف القرى الست:
صادق جملس النواب على "مشروع قانون التعديل ،الذي نص على إلغاء القانون ،على
أال يشمل األراضي اليت وزعت بالفعل على الفالحني قبل أن يتم نقلهم إىل أراضي أخرى
من أمالك الدولة ،ولكن املالكني طوحوا بهذا »التقييد« عرض احلائط ،وخالل األسابيع
األوىل اليت تلت تعديل (إلغاء) القانون ،متكن املالكون مبساعدة قوات األمن يف احلسكة من

إنتزاع ما يقارب  10ألف هكتار من األراضي املوزعة على الفالحني"( .)1وكان البد أن
يرتك هذا اإلجراء التعسفي حبق الفالحني ،رد فعل قوي من قبل الفالحني وبتحريض ودعم
من احلزبني الشيوعي و الثارتي ،احلزبان اللذان كانا يتمتعان بنفوذ وشعبية بني مجاهري
املنطقة ،السيما أن قرية كرباوي كانت من املعاقل الشيوعية ،حتتضن عدة أسر ملتزمة

عقائديا.
وعندما دخلت جرارات عبد الباقي نظام الدين وعبد الرزاق احلسو(رئيس عشرية
الراشدة) قرية طرباوي بغية حراثة األراضي ،قرر الفالحون منعها والوقوف يف وجهها،
فتدخل الدرك ،وتوسعت دائرة املقاومة لتشمل ست قرى أخرى يف املنطقة ،وهي قرى:
"أبو دويل وجلبارات ودخمية وتل فارس وكرسور (تل أمحر) املرسينية وقره تبه ،وإستخدم
الفالحون العصي والبنادق وقنابل املولوتوف حملية الصنع ،حيث أوقع الدرك اإلصابة

بتسعة فالحني"( ،)2فإستغلت القيادة العسكرية اإلنفصالية حادثة اجلزيرة هذه لإلنقالب
على حكومة الدواليبى يف حركة  18آذار  2991بقيادة العقيد عبد الكريم النحالوي،
وإتهامها بطرد الفالحني من قراهم وإنتزاع أراضيهم منهم ،وإجبارهم على مغادرتها،
وإلعادة سيطرة أنصارهم وحماسيبهم وأعوانهم ،فهدمت "بيوت الفالحني على رؤوسهم

 - 1حممد مجال باروت ،...ص .727
 - 2املرجع نفسه ،ص .727
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وأحالت أراضيهم املزروعة بعرقهم ودموعهم وجهودهم إىل خراب"( .)1أعادت "السلطات
اجلدد حقوق الفالحني يف القرى املذكورة ،ومن ثم حجزت املؤسسة مجيع ممتلكات نظام
الدين مبا فيها األراضي اليت حيق له اإلحتفاظ بها بسبب توقفه عن سداد قروضه ودخوله يف

أزمة مالية"(.)2

حكومة بشري العظمة وإعادة العمل بقانون اإلصالح الزراعي:
تولت حكومة بشري العظم احلكم ملدة أقل من مخس شهور ،أي يف الفرتة ما بني 27
نيسان –  21أيلول  ،2991ومن أهم ما قامت به احلكومة ،بعد  21يوما من قيامها،
إصدار املرسوم التشريعي رقم  1يف  1أيار  2991الذي مبوجبه ألغي القانون املصدق من
جملس النواب السابق املعين بـ »تعديل« قانون اإلصالح الزراعي ،وإعادة العمل بقانون
اإلصالح الزراعي لعام  2918الذي أصدره الرئيس مجال عبد الناصر إبان الوحدة

السورية – املصرية ،ولكن مع بعض "تعديالت يف سقف امللكية"( ،)3مما أثار قلقا وخوفا
لدى املالكني الكبار ،وإرتياحا وأمال لدى الفالحني ،بتوزيع األراضي عليهم وحتسني
أوضاعهم املزرية .الشك أن هذه اخلطوة اجلريئة من قبل حكومة بشري العظمة ،قد عمقت
من اخلالفات السياسية وزادت من تأزم األزمة املوجودة يف البالد بني التيارات املختلفة،
وإختذت املسألة بعدا اجتماعيا – طبقيا ،وتصعيدا يف الصراع السياسي إبان احلرب الباردة.

1

 -لإلطالع على نص البيان راجع :عبد الكريم زهر الدين ،مذكراتي عن فرتة اإلنفصال يف سورية

خالل الفرتة من  18أيلول  2992إىل  8آذار  ،2991بريوت ،2998 ،ص ص .107 – 101
 - 2حممد مجال باروت،...ص .728
3

» -مرسوم تشريعي رقم ( )1تاريخ  2991/1/1بإلغاء القانون رقم ( )1تاريخ ،2991/1/10

وإعادة العمل بالقانون رقم  292تاريخ  17ايلول  ، « 2918يف :اجلريدة الرمسية ،العدد 11
( ،)2991ص ص 1812- 1811؛ حممد مجال باروت ،...ص .729
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وإزاء ذلك ،حتركت القوى الرجعية واصحاب املصاحل وكبار املالك وبدعم من بعض
الدول العربية والرأمسالية ،باإلنقالب على حكومة بشري العظمة ،وقاد هذا التحرك
السياسي املخضرم خالد العظم ،الذي فقد صورته التقدمية – كما يقول الباحث حممد
مجال باروت -مقابل صورة املالك احملافظ ،وتربز فيه خصائص الصورة التسلطية يف إدارة
شؤون الدولة واجملتمع ،والتنسيق مع الواليات املتحدة وجنوحه إىل سياسات شوفينية جتاه

األكراد( ،)1إذ ركز خالد العظم أولويته على "تنفيذ اإلحصاء اإلستثنائي يف اجلزيرة ،وطرح
برنامج »تعريبها« بهدف احلصول على شرعية رمزية قومية للنظام السياسي اإلنفصالي،
وحماولة توجيه عيون القوى الوحدوية الناصرية إىل »املؤامرات« يف اجلزيرة"(.)2
برنامج »إصالح منطقة اجلزيرة« :9111
بعد اإلنتهاء من عملية اإلحصاء »اإلستثنائي« يف اخلامس من تشرين األول 2991
وإسقاط اجلنسية عن اآلالف املؤلفة من الكرد وحرمانهم من احلقوق املدنية واإلنسانية،
خططت حكومة خالد العظم لتوسيع مشروعهم التعريبى بهدف إنهاء الوجود الكردي يف
اجلزيرة وتغيري طابعها الدميوغرايف .وإلجناذ ذلك كلفت احلكومة كل من حمافظ احلسكة
السيء الصيت سعيد السيد ،ووزير الداخلية اللواء عزيز عبد الكريم بوضع مسودة
برنامج حيقق هذا اهلدف .ويف بداية تشرين الثاني ،أي بعد مرور شهر واحد على تاريخ
اإلحصاء" ،وضع مسودة »برنامج إصالح اجلزيرة« ،الذي برز يف الظاهر كنوع من
إستجابة لتنمية اجلزيرة اليت كانت تنتج يومئذ حنو  11يف املئة من القمح السوري ،و 21يف

املئة من قطن البالد"( ،)3بينما كان حيمل مضمونا شوفينيا يستهدف الوجود الكردي يف
سوريا ،وقد جاء وضعه يف أعقاب إندالع ثورة أيلول يف كردستان اجلنوبية بقيادة الزعيم

الكردي مصطفى بارزاني .نوقش املشروع يف جلسات جملس الوزراء ،اليت وجدت فيه
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .710
 - 2املرجع نفسه ،ص .710
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مشروعا قوميا عربيا ،ملواجهة ما مسي بـ »عملية تسلل األكراد األتراك إىل سورية«،
واصفة هذه العملية بأنها "مؤامرة تهدف إىل توطني بعض الفئات غري العربية ضمن املثلث

البرتولي يف سورية"( .)1وقد أفصح سعيد السيد ،عراب اإلحصاء اإلستثنائي والتعريب،
جبالء عن األهداف املبيتة للربنامج  ،اهلادف إىل تعريب اجلزيرة وإجراء تغيري دميوغرايف
فيها ،حيث قال":بأن هجرة األكراد األتراك إىل سورية تشكل خطرا كبريا على سالمة

سورية العربية"( .)2وجتدر اإلشارة ،إىل أن الربنامج قد وضع بشكل "دقيق ومدروس يف
مجيع جوانبه ،وجاء مشروعا متكامال ،من حيث األهداف واملضمون ووسائل التنفيذ ،فإن
كافة إجراءات الربنامج كانت تنطلق من سياسة تعريب اجلزيرة ،وتشديد القبضة األمنية
بتشكيل لواء حدودي للشرطة موثوق »قوميا« للحيلولة دون إستمرار عملية »التسرب«
من كورد تركيا إىل احلسكة ،من خالل تقوية جهاز قوى األمن مبأل الشواغر الكثرية ،مع
تأمني قوى إحتياطية يف مركز احملافظة واملناطق ،وزيادة عدد خمافر الشرطة الداخلية بسبب
زيادة عدد السكان وحدوث قرى ومزارع جديدة ،واإلكثار من خمافر احلدود للحيلولة
دون تسرب العناصر الرتكية إىل سورية ،وذلك بإنشاء لواء شرطة احلدود وتأمني ربط
كافة خمافر الشرطة بشبكة السلكية وتوسيع سجن احلسكة بقيمة  171ألف لرية

سورية"( .)3وإلجناح عملية التعريب ،ركزت احلكومة على تعميق النهج العروبي يف اجلزيرة
من خالل التعريب اللغوي للكرد والتوجيه الديين بينهم ،وقامت "بإختياراملعلمني من

العناصر »الوطنية العربية واملتدينة« ،وإنتقاء رؤساء الدوائر ممن يكونون على مستوى
»املهمة القومية« ،ومنحهم حوافز خاصة ألداء »مهمتهم« مبنح زيادة قدرها  10يف املئة
من األجور جلميع املوظفني احلكوميني يف املنطقة ،وإحتساب كل سنة خدمة هلم سنة
ونصف يف حساب التقاعد ،وتغيري الرتكيبة الدميوغرافية للمنطقة جبذب العشائر العربية يف
» - 1تقرير موجز عن مداوالت جملس الوزراء خبصوص منطقة اجلزيرة« ،األيام.2991/22/9 ،
 - 2تصريح سعيد السيد ،يف :األيام.2991/22/9،
3

 -راجع»:نص برنامج إصالح منطقة اجلزيرة« ،األيام2991/22/7 ،؛ حممد مجال باروت ،...ص
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البادية إىل التوطن ،عرب حفر اآلبار اإلرتوازية ،وربط أماكن التوطن بشبكة طرق مع
املراكز احلكومية ،وإعفاء شيوخ العشائر من تطبيق احلد األعلى للملكية الذي ينص عليه
قانون اإلصالح الزراعي"( ،)1مع جتريد الكرد من أراضيهم اليت وزعت عليهم وفق قانون
اإلصالح الزراعي إبان عهد دولة الوحدة .ويف السياق ذاته ،جاء تصريح سعيد السيد:
"بأن توزيع األراضي الجيري جزافا وعلى كل طامع ،وإمنا جيري التوزيع على قواعد ثابتة
حمددة ،وال يتناول إال إبناء البالد فقط ،أما الغريب فلن يكون له أي نصيب يف األراضي

اليت توزع"(.)2

وتزامنت هذه التصرحيات مع اإلجراءات الفعلية اليت نفذتها األجهزة املختصة على
األرض ،إذ باشر "وزير اإلصالح الزراعي أمني النفوري بتوزيع أراضي الدولة على العرب
دون األكراد ،حيث قام النفوري يف  7تشرين الثاني  ،2991أي يف حلظة تبلور املسودة
األخرية ملشروع »إصالح منطقة اجلزيرة« بتوزيع سندات »التمليك« على الفالحني يف

حنو  90قرية تعود أراضيها ألمالك الدولة يف منطقة جنوب الرد يف حمافظة احلسكة"(،)3

وكان الربنامج يهدف إىل جتميد عملية اإلصالح الزراعي إىل حني اإلنتهاء من وضع
ترتيبات شوفينية خاصة ،اليت سيشكل مشروع احلزام العربي ،احللقة الثانية منها.
وإزدادت أهمية اجلزيرة بعد إكتشاف شركة منهل للتنقيب واإلستثمار حقول قره
جوخ ،وإنضمام شركة النفط املتحدة (كونكورديا) األملانية ،وسيلعب العامل النفطي دورا
كبريا يف تنافس السياسات الغربية والشركات النفطية األوروبية الصغرية واملتوسطة جتاه

سورية طيلة أعوام  .)4("2991 – 2917وجاء مشروع حممد طلب هالل العنصري
إستكماال ملا مسي بربنامج »إصالح اجلزيرة التنموي«.

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .711 – 711
 - 2تصريح سعيد السيد يف :األيام.2991/22/8 ،
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .711 – 711
 - 4املرجع نفسه ،ص .710
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دور آل إبراهيم يف قرية طرباوي وسعيد السيد يف عملية التعريب:
كان األخوين مجيل آغا إبراهيم (مجيلي إبراهيم) وجميد آغا إبراهيم من وجهاء عشرية
متكان وآغوات قرية طرباوي .ويف خضم الصراع بينهم وبني الفالحني على األراضي
وحتالف القرى الست وتأزم املسألة ،برزت فكرة توطني وإسكان العرب وطرد الفالحني
الكرد .وحول املوضوع يقول هالل خلف بوتاني أحد كوادر الثارتي آنذاك ":يف عام
 3691كنا يف جولة حزبية قادمني من قرية سيحة مربد إىل قرى طرباوي Girbawî
(ابو رأسني) و عاطوىل  ،Agûlêويف الطريق ويف قرية قيزي  Qêzîالعائدة آلل طرتان
 Gertanأعلمين عزيز طرتان بأن مجيل إبراهيم وجميد إبراهيم قد عرضَا عليَ الذهاب إىل
عجيل عبدالكريم زعيم قبيلة مشر مبقره يف قرية نوركي  Nûrkêجللب ( )022عائلة من
الشمر إلسكانهم يف قراهم (طرباوي – مال سباط – سهرمكة) لطرد فالحيهم الكرد،
ووافق عجيل عبدالكريم على الفكرة ،شريطة أخذ املوافقة من احملافظ الذي كان آنذاك
سعيد السيد والذي بدوره وافق وأرسل الطلب إىل وزارة الداخلية يف دمشق للتنفيذ"(،)1

وأضاف هالل قائال":مل يبق يف قيادة الثارتي آنذاك سوى شخصان وهما كل من خالد
مشايخ وبالل حممد أنور من كرداغ (صهر جكرخوين ومقيم يف أوروبا حاليا) ،لذلك
أعلمت خالد مشايح بالقامشلي باخلطة ،لكنه مل يفعل شيئا ،حينها قمت باإلتصال مع
آغاوات وخماتري الكرد ومن بينهم كل من حسكو بري خلو رئيس عشرية املرسينية
وحسني أسعد رئيس عشرية متكان وخماتري حاج أمني وآل عنز وآل متو ،حيث قاموا
بتشكيل وفود للتباحث مع جميد إبراهيم بصدد املوضوع ،ويف أعقاب الضغوطات عليه،

إقتنع بالرتاجع ،لكن األمر كان قد أفلت من يديه وأصبح بيد وزارة الداخلية السورية"(.)2

وحقيقة كان سعيد السيد هو العراب يف عملية التعريب ،فهو من وضع اخلطط واملشاريع
العنصرية وتوىل املسوغات والتربيرات حبجة أن الكرد يف اجلزيرة يشكلون خطرا على
سالمة وأمن سوريا »العربية« .ومع أن هذا املشروع مل يتم تنفيذه ومل ينقل الشمر إىل
 - 1مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف  ،1009/9/10املصدر السابق.
 -2املصدر نفسه.
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القرى املذكورة حينذاك ،لكن بإعتقادي أصبح بذرة حنو تبلور مشروع أكرب وأعقد،
وذلك من مشروع خاص بعدة قرى إىل مشروع دولة يشمل حمافظة اجلزيرة برمتها ،ومن
مشروع ذاتي جزئي إىل مشروع عام خطري ممنهج وهو مشروع حممد طلب هالل.
خمططات نظام البعث ملواجهة احلركة القومية الكردية:
واجه حزب البعث منذ بداية إستالمه للسلطة يف دمشق ،القضية الكردية اليت
عرضت نفسها بإحلاح كقضية مزمنة وملحة ،السيما بعد أن تغريت موازين القوى لصاحل
احلركة التحررية القومية الكردية يف الشرق األوسط ،يف أعقاب سقوط امللكية يف العراق
واإلعرتاف الدستوري بالكرد كقومية رئيسية يف البالد .ويف سوريا مل يطرأ حتسن على
أوضاع الكرد ،رغم مشاركة القوى القومية الكردية يف النضال التحرري اإلستقاللي
للبالد ،بل على العكس من ذلك مل ترتك الشوفينية العربية جماال للشعب الكردي يف
املشاركة يف احلياة السياسية ،وزاد حرمانهم من أبسط حقوقهم القومية.
ويف أيلول عام  2992بدأ الكفاح املسلح يف كردستان العراق من أجل احلكم الذاتي،
األمر الذي أدى إىل تغيري سياسة دمشق إزاء الكرد تغريا شديدا وعملت احلكومة السورية
بكل السبل ملنع تنشيط احلركة الكردية القومية يف البالد فقامت حبظر خمتلف أشكال
إجتماعات الكرد ،وزجت بعدد كبري منهم يف السجون واملعسكرات ،وحظرت التكلم
باللغة الكردية يف املدارس .كما فرضت رقابة صارمة على احلدود مع العراق .وإختذت
مجيع التدابري أمام تسرب املعلومات عن األحداث اجلارية يف كردستان العراق إىل

سوريا(.)1

وإختذت سياسة البعث منذ صعوده للسلطة يف دمشق ،نهجا مدروسا هادفا إىل تصفية
القضية الكردية يف البالد بوسائل أمنية بدال من البحث عن حلول جذرية دميقراطية .ومل
يعرتف البعث أصال بوجود مسألة قومية كردية يف البالد ،معتربا الكرد »دخالء«
 - 1م.س .الزاريف وآخرون ،تاريخ كوردستان ،املصدر السابق ،ص.111- 111
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و»مهاجرين« وصنيعة اإلستعمار والصهيونية .وبالتالي ووفقا هلذه السياسة تعامل البعث
مع امللف الكردي تعامال أمنيا ،وساد املناطق الكردية اإلرهاب البوليسي األسود ،حيث
كانت سيارات املباحث جتوب القرى الكردية يف أوقات متأخرة من الليل ،ملالحقة الوطنيني
والثوريني الكرد ،وبث الذعر واخلوف خالل مداهماتهم املفاجئة ،وعلى كل حال كان
الكردي متهما يف نظر السلطات ،ألنه ينتمي إىل شعب له خصوصيته القومية .تواصلت
سياسة حرمان الكرد من احلقوق املدنية ،وتهجري الكرد من مناطقهم وتوطني العرب يف
أماكنهم ،وكانت سياسة احلزام العربي على شاكلة املستوطنات اليهودية وسياسة الفصل
العنصري (اثارتاييد) يف جنوب أفريقيا.
ويف أعقاب تسلم البعث مقالد السلطة ،أعلن يف  27نيسان عام  2991عن عزم
احلكومة السورية إقامة إحتاد بني مصر وسوريا والعراق .وإختذت سياسة حكومة صالح
البيطار املعادية للكرد طابعا شديدا ال مساومة فيها (.)1

ويف عام  2999وقع إنقالب بعثي آخر ضد مؤسسي حزب البعث – عفلق والبيطار-
وإتسم احلكم اجلديد باحلقد األعمى والكراهية الدفينة ضد الشعب الكردي وإزدادت
مظاهر اإلضطهاد وخنق احلريات واملراقبة على الكرد حبيث مل يعد الكردي جيرؤ على مساع
أغنية كردية من الراديو أو آلة التسجيل أو عقد األعراس الشعبية أو التحدث بلغته يف

دوائر الدولة ألن هذا سيكون سببا إلعتقاله أو إهانته وكسر الراديو أو املسجل(،)2

وكذلك منعت السلطات بناء الدور السكنية منعا باتا وترقيع البيوت املهدمة .وقد جتاوبت
تلك السياسة مع الروحية الشوفينية يف اجليش ولدى األوساط احلاكمة والربجوازية
القومية.

 - 1الزاريف وآخرون ،املصدر السابق ،ص .111
 - 2مذكرات مجيل حاجو هظريكي ،املصدر السابق ،ص .91
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مشروع حممد طلب هالل:
يعد مشروع املالزم األول حممد طلب هالل رئيس الشعبة السياسية يف احلسكة -
اجلزيرة حتت عنوان »دراسة عن حمافظة اجلزيرة من النواحي السياسية – االجتماعية –
القومية« ،واليت كانت تتكون من (  291صفحة ) حني ظهورها ،من أخطر املشاريع
العنصرية اليت مل تسبق له مثيل يف العامل كله ،ألن هذا املشروع الذي قدمه حممد طلب
هالل بتاريخ  2991 /22 /21إىل اجلهات العليا بدمشق رمسيا ،وعرضه على املؤمتر
القطري األول حلزب البعث املنعقد يف أيلول  ،2991إلدراجه على جدول أعمال املؤمتر،
بهدف وضع سياسة مربجمة للوقوف ضد احلركة القومية الكردية الصاعدة ،وقد أعتمدت
الدراسة كوثيقة أساسية وبرنامج عمل من جانب احلكومات السورية املتعاقبة على دست
احلكم ويؤخذ به ويطبق حرفيا

وليومنا هذا ،كشكل من أشكال التطهري العرقي

(اجلينوسايد) ضد الشعب الكردي األصيل وفق »سياسة « املوت البطئ« .ينحدر حممد
طلب هالل من عائلة املقداد يف منطقة غصب يف حمافظة درعا ،عمل معلما يف اجلزيرة
وساهم يف توسيع منظمة البعث فيها ،وبعد إنقالب البعث يف  ،2991إستدعي إىل اخلدمة
العسكرية يف سياق إستدعاء الضباط البعثيني اجملندين إىل اخلدمة العسكرية برتبة مالزم
أول إحتياط ،وعني هالل رئيسا لشعبة األمن السياسي يف احلسكة يف بداية ستينات من
القرن العشرين ،وكان يتبع مركز الشعبة يف القامشلي اليت كان يرأسها النقيب صاحل
السربيين .وكان عضوا نشطا يف حزب البعث ،ففي "حزيران  2991إنتخبته املنظمة
احلزبية (كان التنظيم العسكري – البعثي موحدا يومئذ) ،عضوا يف قيادة فرع حمافظة
احلسكة ،ومندوبا هلا يف املؤمتر القطري األول كأحد املندوبني األربعة عن فرع احلسكة.
وكان "املندوبون األربعة هم منري احلمش أمني الفرع وأمحد اجليوش عضو قيادة الفرع
والنقيب صاحل السربيين واملالزم األول حممد طلب هالل"( .)1ويف عام  2991أصبح حممد
طلب هالل حمافظا للحسكة ،ثم كوفىء بعضو مراقب بالقيادة القطرية ووزيرا للتموين يف
 - 1مقابلة أجراها الباحث حممد مجال باروت مع منري احلمش أمني فرع احلزب يومئذ،متت املقابلة بتاريخ
 1009/22/20بدمشق.
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حكومة يوسف زعني .وإبان إنفجار الصراع بني جناحي األسد – جديد يف 12- 12
آذار  ،2999كان هالل أحد املدنيني الثالثة ،إىل جانب عبد احلليم خدام وحممد حيدر
الذين أيدوا الفريق حافظ األسد .وبعد قيام احلركة التصحيحية عني عضوا يف القيادة

القطرية املؤقتة ،ثم نائبا لرئيس جملس الوزراء( ،)1ثم نائبا لرئيس جملس الوزراء ووزيرا
للصناعة عام  2972وبعد سن التقاعد سفري سوريا يف بولونيا ( )2979 – 2971و
يعرف هالل بني ابناء الشعب الكردي يف سوريا كعراب للسياسية الشوفينية و العنصرية
اليت مورست ضده طوال عقود .نعى النظام السوري عرب القيادتني القومية والقطرية
حلزب البعث احلاكم املالزم األول حممد طلب هالل حيث وافته املنية يوم 1022/1/9
عن عمر ناهز مثانني عاما.
وطالب حممد طلب هالل يف كراسه القضاء على الوجود الكردي بالوسائل الشوفينية
وصهر الكرد يف بوتقة القومية العربية .وقد إختذ البعث هذه الوثيقة نهجا ثابتا ومنذ
إنتزاعه للسلطة يف دمشق ،وتناولنا حمتوى الوثيقة يف مكان آخر من الكتاب.
سياسة حزب البعث جتاه الشعب الكردي يف سوريا:
تقوم أيديولوجية حزب البعث على إنكار وجود الشعب الكردي كقومية متميزة
وكظاهرة تارخيية مستقلة ،وقدعربمؤسس حزب البعث ميشيل عفلق بشكل واضح عن
هذه األيديولوجية ،وحتى ينفي مسألة وجود اإلضطهاد القومي على الكرد وغريهم فإنه
يلجأ إىل التعميم وإىل احلل »االجتماعي االشرتاكي« ،فيمين نفسه بتحقيقه والذي بدوره
سيلغي اإلضطهاد واإلستغالل ،فها هو يف حديث لطلبة املغرب عام  2911يقول" :ليس
هناك أقليات مضطهدة وطوائف مضطهدة وإمنا هناك أكثرية شعب مضطهد .العربي
والكردي والرببري واآلشوري واملسلم واملسيحي والدرزي...إخل أفراد هذا الشعب الذين
يشكلون  %90باملائة من أفراد األمة العربية مضطهدون وحمرومون من قبل أقلية تستغل
 - 1حممد مجال باروت ،...ص .719 – 711
11

األوضاع الفاسدة ،وتستفيد من وجود األجنبى ،فعندما نطرح املشكلة على هذا الشكل،
أي أن اإلشرتاكية تطرحها على هذا الشكل ،وقوميتنا اشرتاكية ،هناك طبقات مستغلة
متآمرة على حساب الشعب الكردي ،فعلينا أن نقضي على هذا اإلستغالل عندما اليعود

هناك فرق بني املواطنني"( .)1ويف حديث آخر له حول الكرد أثناء زيارته إىل بغداد يف أيار
 2999وحتت عنوان" :نظرة القائد املؤسس إىل املشكلة الكردية" ،يقول ميشيل عفلق ما
يلي ..." :طوال قرون عديدة كان األكراد مواطنني عربا مسلمني كغريهم من العرب
املسلمني اليوجد أي فرق بينهم عندما كانت البالد العربية تشكل دولة أو دوال عربية
إسالمية ..ويف العصر احلديث كانت الدول اإلستعمارية هي البادئة بإجياد الفروق وعوامل
التمييز بني العرب واألكراد ،سواء بإضطالعها مبهمة التنقيب عن املميزات التارخيية
واللغوية والعرقية لألكراد لتكون من ذلك منطلقا لإلنقسام يف بلدان املنطقة اليت كانت
هذه الدول ختطط إلستعمارها منذ القرن املاضي"(.)2

كان موقف احلكومة السورية من املسالة الكردية موقفا عدائيا تستهدف تصفية القضية
الكردية املزمنة عسكريا .وأبدت عن إستعدادها "إستخدام مجيع الوسائل لقمع املؤامرة
الكردية"

()3

ولتحقيق هذا الغرض أرسلت حكومة البعث السورية "كتيبة مشاة وجمموعة

من الطيارين إىل كردستان العراق( )4وكان ذلك بناء على طلب العراق من سوريا املساعدة

1

 -ميشيل عفلق ،أحاديث األمني العام لطلبة املغرب ،2911 ،إنظر :هوشيار زيباري ،املوقف

األيديولوجي حلزب البعث العفلقي من القومية الكردية ،يف كتاب» :كتابات يف املسألة الكردية« ،اجلزء
الثاني ،ص .172
2

 -أحاديث األمني العام الرفيق ميشيل عفلق خالل زيارته بغداد ،ايار  ،2999إنظر :هوشيار زيباري،

املرجع السابق ،ص .171
 Kurdistan 1965 , N 9 – 10 ,P,1. - 3؛ د .إمساعيل حصاف ،املسألة الكردية يف العالقات
الدولية ،املرجع السابق ،ص .220
4
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()2

العسكرية وإشرتاك قواتها ومواردها( .)1وتكونت القوة السورية من ()9000
ترافقها مدرعات بقيادة العقيد الدرزي فهد الشاعر

()3

جندي

وقد متركزت القوة يف امللعب

البلدي مبدينة القامشلي( )4ومن ثم مرت يف البلدات والقرى الكردية األخرى يف جو من

التحدي .ويف وقت الحق أعلن عن "إرسال وحدة أخرى من اجليش السوري ملساعدة
اجليش العراقي يف احلرب ضد الكورد"( .)5وحول مشاركة اجليش السوري إىل جانب

بعثيي العراق ،روي شهود عيان يومذاك ،بأن اجليش السوري إرتكب الفظائع حبق القرويني

واملواطنني املساملني يف كردستان العراق ،يندى هلا اجلبني ( .)6ويف معركة "جبل متني" بني

البيشمركة واجليشني السوري والعراقي ،سطر البيشمرطة أروع مالحم البطولة حيث
كبدوا اجليشني خسائر فادحة يف األرواح وسيطروا على معداتهم العسكرية ،وأسروا
األعداد من اجليشني وبسبب تلك اهلزمية أجربت احلكومة السورية على سحب قواتها من

كردستان وكانت أكرب إهانة للجيش السوري وكان دراسة يف املاضي وحتذير للحاضر"(.)7

للحاضر"( .)7ويروي السيد هالل خلف بأنه أثناء عودة تلك القوات كانت تتم بنقل
جمموعات صغرية يف شاحنات مما يدل على قتل العدد األكرب منها والسيما على يد القوات
 - 1جاء ذلك يف مذكرة كامران بدرخان بتاريخ  12تشرين األول  2999إىل السكرتارية العامة ملنظمة
األمم املتحدة يف نيويورك ،خه بات ،لسان حال احلزب الدميقراطي الكردستاني ،العدد ( ،)121تشرين
الثاني .2999
2

 -درية عوني ،األكراد" ،اثوللو" للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2999 ،ص . 119

3

 -هو الوحيد الذي حاز على رتبة ركن يف نهاية اخلمسينيات من االحتاد السوفييت ليكون أول خريج

عربي من دورة قيادة قادة جيوش ،ترقى لرتبة عميد .سرح من اجليش السوري عام  .2999تويف يف
 2991/1/27يف قريته بوسان يف حمافظة السويداء.
 - 4مقابلة مع هالل خلف ،هولري . 1009 / 20 / 1
5

 -البعث . 2991 / 9 / 27

6

 -عبداحلميد درويش ،أضواء على ،املصدر السابق ،ص. 72

7

 -عادل النقشبندي ،يف ذكرى ثورة أيلول الكربى  ،2971 – 2992صحيفة "صوت العراق

اإللكرتونية.1021/9/21 ،:
11

العراقية إثر نشوب خالفات نشبت بني الطرفني( ،)1وعلق هالل خلف على املوضوع
قائال":خالل زيارتي لكردستان العراق روى لي السكان سبب اخلالفات بني الطرفني ،إذ
كانت القوات العراقية متمركزة جنوب جبال املتامخة لزاخو والقوات السورية يف مشاهلا،
وقامت قوات البيشمركة بإطالق النار على القوتني من رأس اجلبل ،فدخلت القوتان
السورية والعراقية يف قتال إذ خلبطت عليهم األمور ،وخالل إنسحابها قامت القوات
السورية حبرق جمموعة قرى سهلية وقتل عدد من الشيوخ والعجزة إنتقاما لفشل محلتها،

واثناء عودتها كانت من غنائمها ثالثة عنزات"( .)2ويف التاسع من تشرين األول عام
 2991عقد حتالف عسكري بني العراق وسوريا .ويف  21منه أعلن وزير الدفاع العراقي
يف دمشق بأنه "شغل منصبه اجلديد وهو القائد العام للجيش السوري ـ العراقي املوحد"(.)3

املوحد"( .)3ففي املؤمتر الصحفي الذي إنعقد بدمشق يوم  12تشرين الثاني من العام ذاته
صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السوري أمني احلافظ

()4

يف رده على سؤال

حول مصري القوات السورية يف العراق قائال " :أقول ثانية أن إرسال القوات إىل هناك
كان ألهداف قومية ولو طالب إخواننا يف العراق أعدادا أكرب فسوف نلبى ذلك على

الفور . )5( ". . .وقد أكد القادة العسكريون يف سوريا أقوال أمني احلافظ  ،ففي خطابه
مبناسبة الذكرى اخلامس والعشرين لتأسيس اجليش السوري ،صرح قائد األركان السوري
اجلنرال مصطفى طالس قائال" :عندما ظهرت يف مشال العراق احلركة البارزانية
 - 1مقابلة مع هالل خلف  ،املصدر السابق .
 - 2املصدر نفسه.
3

 -شاكرو خدو حموي ،املسألة الكردية يف العراق املعاصر ،ترمجة  :د .عبدي حاجي  ،سثرييز –

دهوك ، 1008 ،ص . 189
4

 -ولد يف حلب عام  2912أصبح رئيسا لسوريا يف التصف الثاني من عام  2991وحتى شباط

 . 2999سجن يف املزة بعد اإلطاحة به ،أطلق سراحه عام  2997بعد هزمية حزيران وأبعد إىل لبنان ،
توجه إىل بغداد يف عام  2998عند قيام إنقالب البعث .إنظر  :متام الربازي ،ملفات املعارضة السورية،
القاهرة 2991 ،ص . 279
 - 5د .إمساعيل حصاف  ،املرجع السابق  ،ص 220؛ الوثائق العربية  ،املرجع السابق ،ص .809
19

الكومسوثوليتية اإلنفصالية اليت سعت والتزال تسعى إىل إقامة إسرائيل الثانية على
أراضي الوطن العربي ،كان جيشنا العقائدي يف طليعة معاقبى املتمردين وتطهري البالد منهم
إضافة إىل تعرية خمططاتهم وأهدافهم ومعهم املخططات اإلمربيالية وأعوانهم .وقد أبدى
جيشنا الشجاعة وكان على وشك حتقيق هدفه القومي لوال إنتكاسة تشرين (ويقصد

إنقالب عارف على البعث إ  .م )" (.)1وقد أثارت مشاركة القوات السورية يف احلرب

القذرة ضد الكرد إستياء الراي العام التقدمي مبا يف ذلك الرأي العام يف الدول العربية.
فقد نشر رئيس جلنة "حركة الدفاع عن حقوق الشعب العراقي" والشاعر العراقي املعروف
والشخصية االجتماعية البارزة حممد مهدي اجلواهري رسالة شجب فيها بشدة ما يقوم به
النظامان يف سوريا والعراق من محلة معادية للكرد جاء فيها" :إننا نتوجه إىل مجيع الناس
اخلريين القيام مبساعدة سكان كردستان بالتدابري املناسبة ،ذلك بغية إعاقة عملية إبادتهم

بصورة وحشية"(.)2

أما العقيد فهد الشاعر قائد لواء الريموك فقد تبجح أمام قطعته العسكرية يف عام
 2991قائال . . ." :إن جيشنا يفتخر بنجاحاته الكبرية مبينا أن العرب اليقهرون . . . ،
كان هدفنا هو تطهري السهول واجلبال والوديان من املتمردين .وقد حقق جيشنا ذلك
بشجاعة إدراكا منه بأن مشال العراق كان عربيا منذ مئات السنني وسيبقى إىل األبد عربيا
وألنه أدرك بأن البارزاني وأتباعه إنفصاليون ويسعون إىل إقامة إسرائيل ثانية يف مشال
الوطن العربي بدعم من اإلمربيالية  .أن قواتنا املسلحة وكل مواطن عربي حقيقي لن
يسمحوا بإقتطاع أي جزء من وطننا العربي ولن يسمحوا لإلنتهازيني واإلنفصاليني بأن

يلعبوا بأراضيهم املقدسة واملس بوحدته وأمنه وإستقراره" ( .)3ليس هذا فقط  ،فقد حتركت
القيادة السورية إقليميا ودوليا لتوسيع جبهة املعاداة للكورد ففي العاشر من حزيران عام
 2991أصدرت احلكومة السورية وحكومة مجهورية اليمن العربية يف دمشق بيانا مشرتكا
 - 1اللواء الركن مصطفى طالس  ،خمتارات  ،دمشق ( ب  .ت )  ،ص . 221
 - 2الزاريف وآخرون ،املصدر السابق ،ص .192
3
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جاء فيه  " :بعـد اإلطالع على األحداث األخرية يف العراق إتفق الطرفان على دعم
الشعب يف اجلمهورية العراقية وخباصة ضد حركة حركة التمرد البارزانية وإعتبار هذا
النضال مهمة كل الشعب العربي من احمليط إىل اخلليج ووضع مجيع اإلمكانيات العربية

بإمرة جملس قيادة الثورة وحكومة العراق بهدف تصفية هذه احلركة التحريفية املتمردة"(.)1

شجب الثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا بشدة سياسة البعث العنصرية ،يف جريدة
((دنطى كــرد)) لسان حال اللجنة املركزية للثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا يف
العدد الصادر يف متوز عام  .2991ويف كردستان سوريا مارست حكومة البعث سياسة
عسكرية – بوليسية قمعية ضد السكان الكرد اآلمنني .ففي ربيع عام  2991قاد طالب
الصف التاسع يف إعدادية أبي العالء املعري يف بلدة عامودا مظاهرة ضد ممارسات النظام
البعثي ،وحول احلدث كتب د .حممد علي اخلالد وكان أحد املشاركني يف املظاهرة مايلي:
"وما أن إنتهت املظاهره ودون تدخل خمفري شرطة البلدة واخليالة وذلك لقلة عددهم ومل
يكن يتجاوز العشرين عنصرا وعدم قدرتهم على مواجهة املتظاهرين طالبا وأهالي البلدة
مجيعهم وأخذتهم الدهشة واحلرية ولكن مدير ناحية البلدة وعلى الفور إتصل باحملافظ وقائد
منطقة القامشلي واليت تبعد عن عامودا ثالثني كيلومرت وبنفس الوقت رئيس األمن
السياسي يف القامشلي وشكلت خلية أزمة من احملافظ واألمن السياسي وضباط من قوات
الريموك والقائد العسكري للمنطقة الشمالية الشرقية وكان مقره بالقامشلي وكان من
مدينة محاة السورية وبالطبع مت أخبار النظام يف دمشق بأحداث عامودا وعقد جملس قيادة
الثورة بدمشق إجتماعا طارئا وبرئاسة أمني احلافظ وإختذا قرارا بإرسال عدد من قوات
الريموك واملتواجدة بالقامشلي إىل عامودا وعلى أن يقوم بالتحقيق مع الطالب رئيس األمن
السياسي بالقامشلي وعلى الفور حضر رئيس األمن السياسي بالقامشلي إىل عامودا وباشر
رئيس األمن السياسي املالزم اول حممد اخلطيب جبلب طالب الصف التاسع اىل خمفر بلدة
عامودا وباشرت عناصر الشرطه بضرب الطالب وتعذيبهم وأخذ اإلعرتافات واحد تلو
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اآلخر من قبل رئيس األمن السياسي وأهالي الطالب جمتمعون على اجلسر ينتظرون ماذا
سيحصل وأصوات الطلبة وصرخاتهم ومن شدة التعذيب تصل إىل اجلسر املذكور والزلت
أتذكر األم الكردستانية شريفة شانباز وهي تصرخ وبأعلى صوتها أيها القتلة لن تكسروا
إرادة الكرد وثورة الكرد ستنتصر وعاش الزعيم املال مصطفى البارزاني واملوت واخلزي
والعار للبعث والعنصريني العرب ،وللعلم كان إبنها معنا يف اإلعتقال وإمسه كمال شانباز
وكان وطنيا وكردستانيا وحتى العظم وألف رمحة لروحه وقتل يف لبنان وعلى يد شرطي
لبناني قتله ظلما وعدوانا وما أشرفت الشمس على الغروب حتى مت إعتقال الغالبية من
طالب الصف التاسع وسوقهم إىل زنزانات وأقبية املخابرات يف القامشلي إلستكمال
التعذيب والتحقيق وبنفس الوقت حضرت إىل عامودا حامالت اجلنود املصفحة وبكامل
عتادها الناري ومت فرض حظر التجول يف البلدة الوادعة يف تلك األثناء إستدعى قائد
املنطقة العسكريه بالقامشلي مدير إعدادية أبي العالء املعري بعامودا عدنان الزعيم إىل
القامشلي حيث أن قائد املنطقة العسكرية بالقامشلي هو إبن خالته وأخربه بأن جملس قيادة
الثوره يرغب بتأديب أهالي عامودا بعملية عسكرية عندها طلب عدنان الزعيم من إبن
خالته التدخل وبذل أقصى اجلهود ملنع تنفيذ العمليه العسكريه وكان عدنان الزعيم حيب
الكرد ويتعاطف معهم رغم أنه كان من اإلخوان ومنفيا إىل املنطقة الكردية وأخذ تعهد من
إبن خالته ببذل أقصى اجلهود ملنع تنفيذ العملية العسكرية حبق أبناء عامودا وطلب من
عدنان الزعيم العودة إىل عامودا وتهدئة الوضع واإلتصال بعدد قليل من وجهاء البلدة
وأخبارهم باملؤمراة اليت دبرت لعامودا وفعال مت ذلك وجنت عامودا من مذحبة كان يدبرها

النظام السوري البعثي ضد عامودا.)1("..

كان حزب البعث يرى يف الكرد السوريني عنصر دخيل هاجروا إىل سوريا كجزء من
تآمر دولي ولذلك ،جيب إعادتهم إىل مواطنهم األصلية (تركيا) ،وذلك وفقا للقاعدة
القومية العربية اليت تقول":أن حدود العرب الشمالية هي سلسلة جبال طوروس وأن
 - 1د.حممد علي اخلالد ،اإلنتفاضة الكوردية  91والعقاب مبذحبة؟ 19 ،تشرين الثاني  1021موقع:
Gemya Kurda
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األرض اليت يف جنوب هذه السلسلة هي أرض عربية سكنها أقوام عدة يعتربون أقليات يف
الوطن العربي وميكن إجالءهم خلف هذه احلدود إذا سببوا أي متاعب لألمة العربية" ،ويف
هذا اإلطار جاء اإلحصاء اإلستثنائي وخمطط احلزام العربي لتجريد الكرد من حقوق
املواطنة وسد أبوب العمل وإمكانات العيش إلجبارهم على التهجري وتسهيل عملية الطرد.
وقد تناولت جريدة (خه بات) يف عددها ( )119الصادر يف كانون األول 2979
قائلة...":وإبان احلكومة السورية اليت أعقبت إنفصال سوريا عن مصر دخل إضطهاد
الشعب الكردي مرحلة جديدة من املآسي واآلالم مل يسبق هلا مثيل ،فقد صرح وزير
اخلارجية أسعد حماسن آنذاك ،وقد كان سيادته يف روما ،صرح بأن هناك تسلال كرديا من
تركيا إىل سوريا يستهدف إقامة دولة كردية يف مشال سوريا وكان املوضوع مفتعال من
األساس ألن السلطات السورية احمللية ما كانت لتسمح باي تسلل إىل أراضيها وتبع ذلك
تشجيع احلكومة لعمالئها اإلقطاعيني من أمثال دهام اهلادي وبقية شيوخ مشر باإلستيالء
على أراضي الفالحني األكراد ،وعندما قاوم الفالحون عملية السلب هذه هجم رجال
دهام اهلادي بالبنادق والرشاشات عليهم وقتلوا أربعة منهم وجرحوا عددا أكرب ...ومن ثم
جاءت مرحلة احلزام العربي اليت تهدف إىل القضاء على الشعب الكردي بسوريا وذلك
عن طريق تهجري األكراد من قراهم اليت سكنوها أبا عن جد وعمروها بعرق جبينهم،
وتشمل منطقة التهجري احلدود السورية العراقية الرتكية بطول ( )171كيلو مرت وعرض

( )21كيلو مرت ،ومن ثم إسكان العشائر العربية حملهم"(.)1

وبدأت احلكومة يف تنفيذ خطة إعادة التوطني مطلع السبعينيات ،لكن حتت مسمى
جديد :فقد استبدلت احلكومة اسم"احلزام العربي "باسم" خطة إنشاء مزارع منوذجية
للدولة يف حمافظة اجلزيرة ".ومبوجب املربر اجلديد للخطة ،أنشأت احلكومة" قرى زراعية
منوذجية" يف املنطقة الكردية وأسكنتها بالعرب .وصادرت احلكومة األراضي اليت شيدت
عليها ھذه" املزارع النموذجية" من مُالكھا األكراد ،سواء حتت غطاء اإلصالح الرزاعي
1

 -خه بات ،لسان حال احلزب الدميقراطي الكردستاني يف العراق ،العدد ( ،)119كانون األول

.2997
10

أو ألن املالك كانوا من الكرد مت سحب اجلنسية منهم يف عام  1962ألنھم مل يثبتوا
إقامتهم يف تعداد الدولة .ويف عام  1975أعادت احلكومة توطني ما يُقدر عددھم بأربعة
آالف أسرة عربية ،ممن كانت أراضيهم قد غمرت باملاء أثناء بناء سد الطبقة على الفرات،
يف"  41مزرعة منوذجية" يف قلب املنطقة الكردية بعمق  21كيلو مرتا (حنو  9أميال) على
إمتداد  171كيلومرتا أي حوالي( )110ميال بطول احلدود مع تركيا .ووفقا لتقرير منظمة
حقوق األقليات ،مجدت احلكومة مشروع احلزام العربي"يف عام  ،1976لكنها مل

تسحب القرى النموذجية وال هي أعادت األكراد النازحني من أراضيهم " ( .)1وكانت
اخلطة تشمل ترحيل السكان األصالء الداخلون ضمن منطقة احلزام إىل الداخل السوري
أو إىل خارج حدود القطر .ال توجد إحصاءات دقيقة عن عدد الكرد الذين غادروا
اجلزيرة بسبب جهود احلكومة فيما خيص نزوحهم .ويف عام  2981قدرت منظمة حقوق
األقليات (مينوريتى رايتس طروث) أن حنو  90ألف كردي من اجلزيرة قد غادروا املنطقة،
إال أن جزءا من هذه اهلجرة كان يعود  -حسب تقرير منظمة حقوق األقليات  -ألسباب
اقتصادية طبيعية وليس بسبب سياسات احلكومة.
لكننا خنالف الرأي مع التقرير املذكور ،ألن مشروع حممد طلب هالل ذاته يهدف إىل
جتويع سكان املنطقة من الكرد وسد باب العمل بوجههم .وبالتالي فأن احلكومة وبسبب
سياساتها اإلستثنائية املطبقة جتاه املناطق الكردية وإهماهلا عن قصد ،ناهيك عن فقدان
املصانع واملعامل يف املناطق الكردية علما أن تلك املناطق تعترب املصدر األساس مليزانية
الدولة وقوة إقتصادها .وجتدر اإلشارة إىل أنه مع نهاية القرن املاضي هاجرمئات اآلالف من
العوائل الكردية إىل مدينة دمشق ومدن الداخل السوري لتعمل يف املزارع واملعامل وممارسة
األعمال احلرة ،مع أن أهل الداخل كانوا يعملون سابقا يف املناطق الكردية ،تغيري هذه
اللوحة تعود أسبابها إىل سياسات السلطات احلاكمة اخلاصة واإلستثنائية حبق الشعب
 - 1راجع :تقرير منظمة حقوق األقليات
Middle East Watch (now Human Rights Watch/MENA) Syria
Unmasked: , The Suppression of Human Rights by the Asad
;Regime(New Haven: Yale University Press, 1991),p. 186
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الكردي .ووفقا "للتقرير السنوي حلالة حقوق اإلنسان يف سوريا لعام  ،1009فإن هجرة
العوائل الكردية إىل املدن الداخلية وصلت إىل ذروتها يف هذا العام ،حيث تشري
اإلحصائيات غري الرمسية إىل هجرة قرابة  %10من الكرد سكان حمافظة احلسكة إىل املدن
الداخلية وخصوصا مدينيت دمشق وريف دمشق مما شكل حزاما من الفقر ومدن الصفيح
حول هاتني املدينتني ( وادي املشاريع وشبعا والسبينة وخربة الشياب والذيابية

وحرستا...إخل) إضافة إىل باقي املدن الداخلية"(.)1

تقوم أعمدة سياسة البعث ضد الشعب الكردي يف سوريا على :التجويع عن طريق سد
أبواب العمل يف وجوههم وفصلهم من الوظائف و إتباع سياسة التعريب املنظمة وتغيري
امساء القرى واملدن وتغيري دميوغرافية كوردستان عرب إسكان العرب بهدف صهر الكورد
يف بوتقة القومية العربية ،وتعزيز الطابع العربي القومي يف املناهج املدرسية وفرض الثقافة
األيديولوجية للقومية العربية القائمة على التمييز العنصري على حساب الثقافات األخرى،
والدعامة األخرية إتباع سياسة التهجري وذلك بإجبار الكورد من مغادرة منا طق سكناهم
حبثا عن لقمة العيش .وكان املد القومي الكردي قد بلغ ذروته يف هذه الفرتة لدرجة كانت
هناك قرى يدخلها املالحقون دومنا خوف وعلى مرأى اجلميع .ومن املفيد هنا اإلشادة مبا
كتبه اجلباعي عن موقف البعث من الكرد السوريني " :بإستثناء املواطنني السوريني الذين
ينتمون ذاتيا وموضوعيا إىل القومية الكردية  ،التعاني أي أقلية دينينة أو مذهبية أو قومية
أو لغوية ثقافية من إضطهاد ومتييز موصوفني .يف حني يعاني املواطنون من الكرد من
إجراءات وسياسات متييزية وأشكاال من اإلضطهاد القومي هي ممارسات وإجراءات
عنصرية غري قانونية وغري دستورية  ،كحرمانهم من تعلم لغتهم وتعليمها إىل جانب اللغة
العربية ،وعدم متكينهم من تنمية ثقافتهم وتطويرها ونشرها وتعريب أمساء بلداتهم وقراهم،
وتهجري من قراهم احلدودية إلقامة احلزام العربي السئ الصيت ،وحرمان حنو 290000
مواطن من اجلنسية السورية ،مبوجب إحصاء عام  ،2991ويتزايد هذا العدد على مر
 - 1التقرير السنوي حلالة حقوق اإلنسان يف سوريا  ،1009املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان
واحلريات العامة يف سوريا (.)DAD
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السنني .والتزال هذه القضية معلقة حتتاج إىل حل جذري مبقتضى الدستور .فضال عما
متارسه السلطات احمللية ،والسيما األمنية منها ،يف مناطق سكناهم املتعددة من قمع وقهر

وإذالل .)1(". .

تناول الدكتور مجال األتاسي هذا املوضوع ،خالل إستطراده مضمون كتاب منذر
املوصلي »عرب وأكراد «...حيث ورد يف مقدمته للكتاب":فمنذ عام  2997أقامت
احلكومة السورية ما يسمى بالشريط العربي أو احلزام العربي توطينا ومتليكا ،كما حجبت
عن كثري من األكراد املقيمني يف تلك املنطقة اجلنسية واهلوية السورية ،مبا يف ذلك العديد
من األسر اليت إستوطنت هناك منذ زمان طويل هلا مواطنتها السورية أبا عن جد ،فهل هي
الشوفينية تأخذ جمراها ،أم هي إحتياطات غري موفقة تقدم تربيرا هلا لتحسب جتاه ما قد
يراود بعض القوميني األكراد ،من إجياد وطن بديل عن األراضي السورية ،ملا حيل بينهم

وبينه يف بلدان جماورة؟"(.)2

إال أن السلطات ولذر الرماد يف العيون وللتشويش على الرأي العام ،كانت تقوم بتعيني
اشخاص من أصول كردية يف املناصب الرفيعة ،ففي عام  2991عينت السلطات الشيخ
أمحد كفتارو يف منصب املفيت العام للجمهورية ،وتوىل حممود األيوبي رئاسة الوزارة يف
الفرتة مابني  .2979 – 2971ومع أن هؤالء الميثلون الشعب الكردي ،واليقر البعض
منهم بكرديتهم ،إال أن السلطات هدفت من وراء ذلك تبيان أن للكرد نصيب يف السلطة،
وتزامن ذلك مع إستمرار السلطات يف تعريب أمساء القرى والبلدات واملدن الكردية
وصوال إىل إجراء سياسة التغيري الدميوغرايف يف غرب كردستان وحماولة طمس وحمو املعامل
الكردية وتطبيق مشاريع عنصرية وإجراءات وتدابري إستثنائية مشلت خمتلف جوانب احلياة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية .إضافة إىل ذلك ،قام حزب البعث منذ
إستالمه للسلطة حبل الربملان السابق املنتخب يف عهدي اإلنتداب واإلنفصال ،وإستمر
تعطيل احلياة الربملانية يف البالد حتى  29شباط  ،2972حينها صدر قرار تعيني برملان يف
1

 -جاد الكريم اجلباعي ،املرجع السابق ،ص .279

 - 2الدكتور مجال األتاسي ،املرجع السابق ،ص .121
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سوريا بإسم "جملس الشعب" ،وهو جملس بعثي بإمتياز ،إذ أن مجيع القرارات والتوجهات
الصادرة عنه ،مل خيرج عن إطار سياسة البعث احلاكم وأجهزته األمنية .ومل يكن للكرد
أصال أي حضور فيه ،وإن دخل فيه عناصر من إصول كردية ،كان ألهداف ذاتية
شخصية ،فقد مت "تعيني املدعو عبدالرمحن دريعي برازي ،ممثال ملنطقة عفرين يف "جملس
الشعب" يف دورة عام  ،2971 – 2972واملذكور كان يعمل كاتبا للعرائض يف مدينة

عفرين ،وأصله من قرية " تل زغري" ،من قرى األكراد مشالي مدينة حلب"( ،)1فقد مارس

حزب البعث سياسة التجهيل واإلنكار جتاه الشعب الكردي.
ومع ذلك حتولت احلركة الكردية إىل قوة فاعلة على األرض ،حيث بدأت تنافس السلطة
يف اإلنتخابات ،السيما بعد إنشاء مايعرف "مبجلس الشعب"عام  ، 2972وصدور قانون
اإلدارة احملليةعام  . 2971فمنذ أول دور تشريعي سنة  ،2971برزت قوتان إنتخابيتان
رئيسيتان يف منطقة عفرين ،األوىل :حزب البعث وحلفاؤه يف اجلبهة الوطنية التقدمية،
والثانية :احلركة السياسية الكردية .لقد جرت إنتخابات الدور التشريعي األول أيار
 ،2971يف جو من املنافسة احلادة بني قائمة اجلبهة الوطنية التقدمية ،والقائمة الريفية
املتحدة يف ريف حلب ،اليت ضمت ممثلني عن احلركة السياسية الكردية ،وهم :عبدالرمحن
عثمان وحممد أمني شيخ كلني ،وحممد منان شيخ إمساعيل زاده ،ونوري عارف .كما خاض
السياسي الكردي رشيد محو هذه اإلنتخابات مستقال .ومثل منطقة عفرين يف هذا الدور
نواب قائمة اجلبهة" :عبدالرزاق عبدي – بعثي من قرية كور زيل جومه ،وعصمت غباري

– مستقل ،ووحيد مصطفى – شيوعي من قرية جويق"( ،)2وهكذا يف اجلزيرة ،حيث شارك
احلزب اليساري الكردي يف سورية بفعالية يف إنتخابات الدورة املذكورة واجملالس احمللية.
ومل تسلم تلك اإلنتخابات كغريها من تدخل السلطات ومن عمليات التزوير لصاحل قوائم

السلطة احلاكمة.

 - 1د.حممد عبدو علي ،املرجع السابق.191 ،
 - 2املرجع نفسه ،ص .191
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ومع ذلك ،يف عقد السبعينات من القرن املاضي توفرت ظروف إنتخابية مؤاتية ،فتمكن
أعضاء ومناصرون للحركة الدميقراطية الكردية من الوصول إىل جملس حمافظة حلب يف
دورتني متتاليتني  ،)2977 – 02971وهم" :عبدالرمحن عثمان ،طاهر ديكو ،انور مسو
وعصمت شيخو"(.)1

اإلضطهاد املزدوج لألقلية الكردية اإليزيديني يف سوريا:
اإليزديون هم عنصر اساسي وفعال يف حركة الشعب الكردي التارخيية ،ونتيجة مواقفهم
ومتسكهم بالديانة األم وبالطقوس اخلاصة ،تعرضوا طوال التاريخ إىل سياسات جمحفة
وطبقت حبقهم جمازر وإبادات مجاعية على يد السلطات احلاكمة يف الدولتني العثمانية
والفارسية ومن ثم على يد احلكومات اليت تتالت على سدة احلكم يف أنقرة وطهران وبغداد
ودمشق وخاصة على يد البعث يف العراق .
يف سوريا يقدر عددهم حبوالي ( )70ألف نسمة ،يقطنون مناطق حمافظيت احلسكة وحلب
مبناطق عفرين .ونتيجة للسياسات التمييزية حبقهم ككرد أوال وكيزيديني ثانيا ،إذ التعرتف
الدولة بديانتهم ،هاجرت آالف مؤلفة منهم إىل اوروبا والسيما إىل أملانيا ،حيث ميكث
أكرب جالية كردية إيزدية هناك .أما ماتبقى منهم فيقطنون مدن (قامشلو وسرى كاني
ودرباسية وعامودا وتربه سثي وديريك وعفرين) .ففي احلسكة يتواجد اإليزيديون يف قرى
(إال رش  10عائلة ،اوتلجه  11عائلة ،تل خاتون  90عائلة ،مزكفت  10عائلة هاجر
منها الكثري ،درجييك  10عائلة ،بلدة تربة سثي  90عائلة ،ويف عفرين (كرداغ) ،ويف
قيباري ،األسدية ،ليالن ،أبو جراده ،اخلالدية ،قيزي ،خربه غزال ،خربه بنات ،سينو بريه،
تل خنزير ،سري كاني ،تل صخر ،تل بيدر ،جهفة ،الدردار ،جان متر شرقي ،جان متر
مشالي ،دوطر ،قزالج ،مركنب ،خربهن عامودا ،طندور ،خربه خوي ،تل العشق ،بورسعيد،

 - 1د .حممد عبدو علي ،املرجع السابق ،ص .199
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خربه ديالن ،هيشري ،معك ،آظطري ،خربه جبل ،برزان كبري ،برزان صغري ،طولكو ،تل
طويل ،خربه طويل ،خربه صغري ،سليمانيه ،كمر ،تل طري ،موريكا ،طررش ،باصوفان.
ويف سوريا تبقى الديانة اإليزيدية غري معرتف بها دستوريا ،األمر الذي يتناقض مع املادة
( )11من الدستور السوري ،اليت أكدت على حرية اإلعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية.
وبدال من أن تقوم احلكومة السورية بفتح اجملال أمام تدريس الديانة األيزيدية ألبناء معتنقي
هذه الديانة يف املدارس ،فأنها جتربهم على دراسة الديانة اإلسالمية  ،مما يشكل إنتهاكا
صارخا حلق املعتقد املنصوص عليه يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
وكذلك فأن احملاكم الشرعية التطبق األصول الشرعية اإليزيدية والتعرتف بها حتى
كطائفة (على غرار الطائفة اإلمساعيلية والدرزية) والتى تسمح الدولة هلم يف إتباع األصول
الشرعية اخلاصة بهم يف أمورهم الشرعية وتطبيق القواعد اخلاصة بهم يف أمور األحوال
الشخصية (الزواج والطالق والبنوة...إخل) ،بسبب خصوصياتهم الذاتية وطقوسهم
املختلفة .هذا ولعدم إميان اإليزيديني بالدين اإلسالمي فقد وضع القضاء يف حرية وإرتباك
أثناء القسم أمام احملاكم (شهود) مثال ،حيث "يلزم اإليزيدي على القسم بالقرآن ،ألنهم
مسجلون يف سجالت األحوال املدنية على أنهم مسلمون وذلك خالفا للحقيقة

والواقع"( .)1وإىل ذلك بدأ اخلالف يدخل يف جسم الثارتيحول املسائل اإلسرتاتيجية
القومية.

 - 1التقرير السنوي حلال حقوق اإلنسان يف سوريا (.)DAD
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الفصل الثاني
الصراع داخل احلزب الدميقراطي الكردي يف سورية
 أزمة احلركة الكردية يف سوريا الكونفرانس األول شباط 2991-

الكونفرانس الثاني يف القامشلي يف أوائل تشرين األول من عام 2991

 -الكونفرانس احلزبي الثالث يف النصف األول من آب عام 2991

17

أزمة احلركة الكردية يف سوريا:
محل الثارتي يف بنيته منذ تأسيسه يف يوم  21حزيران عام  2917بذور الشقاق،
حيث ضم يف صفوفه مجيع فئات اجملتمع الكردي وشرائحه اليت إلتقت حول الربنامج
القومي ،إال أنه سرعان ماطغى على احلزب صراعات داخلية تقوم على إختالف يف الرؤى
الفكرية والطبقية وحول أساليب النضال .فالثارتي كان يشكل نوعا من املوزاييك ،فيه
العشائري والبورجوازي وأيضا اليساري وكذلك رجال الدين ومل يكن جيمع بينهم سوى

اإلميان املشرتك بعدالة قضيتهم القومية(.)1

ويف رؤية نقدية لوضع الثارتي يف بدايات تأسيسه ،أكد تقرير األمني العام للحزب
الدميقراطي الكردي اليساري يف سورية املقدم إىل املؤمتر الثالث بأن " الثارتي ظهر
كحزب قومي مجع يف صفوفه طبقات وفئات اجملتمع الكردي كافة على نطاق التنظيم.
ومن حيث التعبري السياسي والفكري فقد كان يعرب عن مصاحل وأفكار الربجوازية الصغرية
واملتوسطة ،أما فئة الزعامات التقليدية العليا – فقد بقيت خارج إطار احلزب بصورة
علنية ،إال أنها كانت تؤثر بشكل أو بآخر على إجتاه احلزب عن طريق عناصر قيادية
معروفة بإنتماءاتها الطبقية ووالءاتها العشائرية .خاصة يف جمال العالقة مع السلطة ،ومسألة
الفالحني ،وكانت كل همها جلم التيارات اليسارية ،واحلد من إثارة – الصراع الطبقي –
بإسم – الوحدة القومية .ومنذ األيام األوىل لظهور الثارتي كتنظيم سياسي ودخوله إىل
املناطق الكردية كافة ،ومواجهته للقضايا اليومية املطروحة اليت تواجه الفالحني الكرد
بصورة خاصة ،كان ينمو يف مؤسساته التنظيمية ويف صفوف كوادره احمللية ،وحتى يف
قيادته ،صراع بني إجتاهني أساسيني ،إجتاه مييين كان حيافظ على قومية احلزب وإنعزاليته
 - 1لقاء مع اإلستاذ رشيد محو  ،أجرى اللقاء حسني عيسو .1008/8/ 1 ،
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وإبعاده عن الصراعات الطبقية ،وجتنبه ملسائل الصراع بني الفالحني واملالكني كطرف
حمايد ،ثم إبعاد احلزب عن مسالة الدميقراطية يف سورية وذلك جبعل احلزب ميارس مواقف
إصالحية ومساومة وذيلية حتى للسلطة ويف العهود كافة ومقابل احلكومات املتعاقبة كافة.
من جهة أخرى كان هذا اإلجتاه وإنطالقا من مصاحله الطبقية ال يريد تطوير احلزب إىل
تنظيم عقائدي بل كان كل همه إفراغ احلزب من أي حمتوى ثوري ،وحتويله إىل مجعية
إصالحية تقتصر على –األسياد– ودون زيادة أعضائه خاصة من الفالحني والطلبة
والعمال .وإجتاه يساري كان يعمل بعكس اليمني ويطرح قضايا الفالحني والكادحني على
بساط البحث ولكن دون أن يكون له نهج ثابت ،أو نظرية حمددة ،أو برنامج عمل للقضايا
اآلنية وامللحة .مل يربز الصراع بني اليمني واليسار بصورة واضحة ويعود هذا إىل ضعف
اليسار وعد نضوجه بالرغم من أن ذلك الصراع كان له مربر موضوعي إذ كان صورة
مطابقة ينعكس عليها حقيقة البنية الطبقية للحزب .إال أن العناصر احملسوبة على التيار
اليساري آنذاك مل تكن يف موقع مالئم ألداء دورها ذاتيا ومل تكن متلك اإلستعداد الكايف
ملواجهة اليمني بصورة حامسة وحل تلك التناقضات لصاحل اجلماهري الكادحة وفكرها
الثوري ،كما أنها مل تكن يسارا ثوريا مبعناه العلمي ،حتى أن معظم صراعاتها مع اليمني

كانت تظهر على شكل خالفات شخصية وتناحرات عائلية"(.)1

وتبلور هذا الصراع يف السجن بني تيارين ،األول يقوده أوصمان صربي وهو الدفاع
أمام احملكمة عن برنامج احلزب ،واآلخر يقوده نورالدين زازا ،وقد "برزت اخلالفات حبدة
بني الرفاق أثناء احملاكمة اليت جرت للرفاق يف حمكمة أمن الدولة العليا يف دمشق ،وتركزت
حول املوقف الواجب إختاذه وحتديدا من موضوع (ماهية احلزب) فقد كان عثمان

صربي"( ،)2يصر على أن يقف الرفاق املوقوفون موف الدفاع عن أهداف احلزب
 - 1التقريران السياسي واآليديولوجي ،املقدم من قبل األمني العام للحزب الدميقراطي الكردي اليساري
يف سورية ،...املصدر السابق ،ص .18 – 17
2

 -ولد عثمان صربي سنة  2901يف قرية نارجنة بكردستان الشمالية كاتب وشاعر وسياسي  ،من

أبرز مؤسسي الثارتي يف سوريا أنتخب سكرتريا للحزب يف اول اجتماع يف حلب بتاريخ  21حزيران
19

واإلعرتاف بكونه حزبا سياسيا ،بغض النظر عن النتائج اليت ترتتب على ذلك ،أما الدكتور
نورالدين زازا فكان له رأي آخر ،وهو أن يصار إىل إختاذ موقف أكثر مرونة لتجنب حكم
قاس قد يتعرض له الرفاق جراء موقف متشدد ،ولذا فال ضري إن قال الرفاق أمام احملكمة

بأن تنظيمنا هو عبارة عن مجعية ثقافية وليست حزبا سياسيا ( .)1وبهذا الصدد يقول السيد
هالل خلف نقال عن لسان آبو أوصمان ":كان نورالدين زازا جريئا يف السجن ،يضرب
بالسياط على جانبيه يف املمر وكأن شيئا مل يكن ،كان جريئا يف مواقفه لكنه مل يكن مقتنعا
بإمكانية تطبيق شعار الثارتي وتوجه زازا إىل احلاكم قائال":أن تشكيل دولة كردية هو من
نسج خيالكم"

()2

وتبني أن السلطات كانت تسعى للنيل من املوقف البطولي ألوصمان

صربي ورفاقه باإلقرار بعدم وجود شعب كردي يف سوريا ،يطالب حبقوقه القومية ،بل
بأقلية كردية يف سوريا "

()3

وقد عرف عن " آثو" صالبة يف املواقف والثبات يف الراي

والشجاعة الفائقة يف سجون وأقبية املباحث وأمام حماكم أمن الدولة حتى آخر حلظة من
حياته النضالية وقد " أيدت القيادة ومجيع الرفاق خارج السجن موقف أوصمان صربي
ورفاقه ،ورفضت موقف الدكتور نورالدين واآلخرين"( .)4يف حني "إعرتف الدكتور

نورالدين زازا خبطأ تقديره للموقف أمام احملكمة  . .وصدر قرار بطرده من احلزب ومن ثم
2917ومن ثم سكرتريا للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سورية منذ  ،2999حيث قدم إستقالته
أثناء إنعقاد الكونفرانس السادس املنعقد يف  ،2999/ 20 / 21مناضل صلب تعرض لإلعتقال ()28
مرة منها (  ) 21مرة يف سورية ونفوه الفرنسيون إىل جزيرة مدغشقر ،جرد من حقوقه املدنية وفرض
عليه اإلقامة اجلربية على يد حكومة البعث ،تويف  22تشرين األول . 2991إنظر Biraninen :
 Osman Sebri , wesanen Aram , Istanbul ,2004 ,؛ جواد مال  ،كردستان والكرد-
وطن مقسم وأمة بال دولة  ،ط ، 1من منشورات املؤمتر الوطين الكردستاني – لندن  ، 1000ص ص
 70 – 98؛ رشيد محو  ،املسألة الكردية  ،املصدر السابق  ،ص . 18
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 املصدر نفسه ،ص . 8210

تشهريه بني اجلماهري( ،)1وعند هذا إنتهى حياة زازا احلزبية إال أنه كان لذلك تأثري يف تعميق
اخلالفات داخل الثارتي .ويقول صالح بدرالدين :أن اليمني "إستفاد من احلالة الناشئة
ونفخ يف نار اخلالف بني قطبى احلزب – عثمان صربي – ود.نورالدين زازا وحاول

إستثمار ذلك "( ،)2لصاحل تياره يف احلزب .أما عبداحلميد درويش الذي بقي خارج أسوار
السجن عام  2990يقول" :كنت منذ البداية ضد برنامج ((حترير وتوحيد كردستان ))،
إذ مل يتخذ الرفاق يف اللجنة املركزية موقفا حـامسا بل كانوا (األغلبية منهم) يدافعون عن
الشعار ،وقد متت املوافقة فقط على إعادة إسم احلزب إىل ماكان عليه يف السابق يف
النصف األول من عام  .2991مما أضطرني يف النهاية إىل تقديم إستقاليت من اللجنة
املركزية يف حزيران  2991إحتجاجا على هذا املوقف السليب . . .ويف نيسان عام
 2991قررت العودة إىل النشاط احلزبي ،أي بعد أقل من سنة من تقديم إستقاليت ،بعد

أن توصلت مع الرفاق إىل تسوية املشاكل املختلف عليها  .)3("..ويبدو أن إستقالة
عبداحلميد درويش جاء مباشرة يف أعقاب سيطرة تيار (آثو) أوصمان صربي على

االثارتي .بينما خيالفه الرأي حممد مال أمحد الذي يؤكد على أن تغيري إسم احلزب من
(ثارتي دميوقراطي كردستان سوريا ،إىل الثارتي الدميوقراطي الكردي يف سوريا ) جاء
حسب القرار املتخذ يف اجتماع اللجنة املركزية للثارتي واملنعقد يف شهر آذار من عام
 ،2991وحبضور كامل أعضائها :عثمان صربي ،رشيد محو ،كمال عبدى ،خالد مشايخ،
عبد اهلل مال علي ،عزيز داود ،وحممد مال أمحد( )4وعضوي االحتياط حممد مصطفى( )5ومال
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 -حممد مستو :أصبح عضوا للجنة املركزية أثناء حدوث فراغ يف القيادة ،يعود بأصوله إىل أرمن

موصل وتربى يف ديريك ،تويف يف أواخر الستينات ( مقابلة مع هالل خلف ،املصدر السابق ).
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حممد نيو( .)1ومل يكن لبقية األمساء املعروفة حينها دور  .فالدكتور زازا والشيخ حممد عيسى
ومحزه نويران كانوا مبعدين عن الثارتي منذ ما يقرب من سنتني ،ومحيد حاج درويش جممد
منذ عام .وقد جاء هذا التغيري يف األسم والربنامج الذي رفع عنه بند (حترير وتوحيد
كردستان) وإستعاض عنه باملطالبة باحلقوق السياسية والثقافية واالجتماعية ،تلبية للرغبة
اليت أحس بها اجلميع بعد اعتقاالت  ،2990من أنهم جيب أن يراعوا وضع شعبنا الكردي
املقسم بني أربعة دول غاصبة جائرة ،وكذلك ظروف املنطقة ،والدولية واألهداف املرحلية
للثارتي .لذا أصبح بند (حترير وتوحيد كردستان) املوجود يف الربنامج ،إضافة ملا قاله
الدكتور زازا يف السجن ،بأن الثارتي مجعيه ثقافيه وليس حبزب سياسي .وقول محيد حاج
درويش فيما بعد ،بأن األكراد يف سوريا أقليه قوميه ،وليسو بشعب يعيش على أرضه

1

 -ولد مال حممد نيو يف قرية قرديسى بكردستان الشمالية عام  2910وقد تويف والده وهو صغري إال

أن شقيقه األكرب املرحوم حممود نيو توىل تربيته مبا فيه تعليمه يف املدارس الدينة .فقد تلقى علومه يف العديد
من القرى الكردية يف مناطق القامشلي – عامودة – درباسية لدى عدد من العالمة الكرد أمثال مال عبد
الرزاق – مال عبد اهلل القرطميين وغريهم .وبعد أن أنهى علومه الدينية يف أوائل اخلمسينيات أنتقل إىل
مدينة القامشلي إلعالة اسرته ويف عام  2918إنتسب اىل صفوف الپارتی الدميقراطي الكردي يف
سورية  .ويف عام  2991انتخب عضواً مرشحاً للجنة املركزية وكانت تلك بداية مالحقته من قبل
السلطات األمنية ويف آب  2991واحداً من الشخصيات البارزة يف قيادة تلك املسرية وانتخب عضواً يف
املكتب السياسي للحزب اليساري الكردي يف سورية ومسؤوالً عن مكتب التنظيم يف احلزب وقد لعب
دوراً بارزاً يف تطوير وتعزيز العملية التنظيمية ومتكن من خلق أفضل آلية إلعداد عشرات الكوادر الذين
ساهموا يف بناء تنظيم واسع وصل تعداده يف اواخر الستينات من القرن املاضي إىل أكثر من ثالثة آالف
عضو حزبي ،ترك اليسار يف عام  2971وإنضم فيما بعد للحزب اإلشرتاكي الكردي يف سوريا  ،تويف
يوم  29أيار عام  . 1007مقابلة مع املرحوم يف  . 2990 /9 / 1وكذلك  :أبو جنكو ( صاحل كدو)
 ،مال حممد نيو يف ذمة اخللود www.amude.com ، 1007 /1/ 27 ،
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التارخيية ،أسباباً خلالفات عميقة دفعت الثارتي حنو اإلنقسام ،الذي أصبح واقعاً من بداية

عام .)1(2999

وقد كتب حممد مال أمحد يف الذكرى الواحد واخلمسون مقاال يلقي الضؤ على بعض
من احلقائق التارخيية املتعلقة بتأسيس احلزب وتبيان املواقف قائال " :كان أوصمان صربي،
قد كتب برناجماً مساه ( ريزنامه ) يعاجل النواحي (السياسيه ،الثقافيه ،واإلجتماعيه).
وكتب يف البند الرابع لربناجمه حينما يبتعد ظل اإلستعمار عن وطننا سوريا ،وتبرت طرق
التدخالت اخلارجية سيطلب ث ،ك ،د ،س ،من أجل  100000كردي من أجل أن
حيافظوا عن طريقة على حقوقهم السياسية واالجتماعيه والثقافيه يف الوطن سوريا) .أي أنه
كان يطالب قبل  /10/عاماً بإدارة ذاتية للمناطق الكردية يف سوريا .ولكن رفاقه
املؤسسون ،اآلخرون ،مل يوافقوا على بقاء هذا البند يف برنامج حزبهم ،الذي يعملون على
تأسيسه معاً ،واستعاضوا عنه بالبند الذي يقول بـ (حترير وتوحيد كردستان) .وذكر لي
محيد حاجي درويش عن موقف عثمان حينما رفضوا ما جاء يف بنده واستعاضوا عنه بـ
(حترير وتوحيد كردستان ) ،أن أوصمان صربي اعرتض على وضع البند اجلديد عن حترير
وتوحيد كردستان ،كأحد املهام الرئيسية حلزبهم ،بانه غري مناسب للظروف اليت يعيشها
شعبنا اجملزء مع وطنه بني دول أربعة مغتصبة ،وغري مالئمة ألوضاع املنطقة ،وأهداف
احلزب املرحلية ،لكنهم أصروا على إبقاء بندهم ،الذي أصبح احد أسباب اخلالف يف
السجن عام  ( 2990كان اخلالف حول :االعرتاف به أمام قاضي الفرد العسكري يف
حلب ،كبند موجود يف الربنامج ،أم غري موجود فيه ) .فقط اوصمان لوحده من بني
السجناء ،يف هذا الوقت احلرج ،متسك أمام احملكمة بربناجمه وببنده (الذي اعرتض عليه
حني كتابته) ،بينما تهرب اآلخرون من القول بوجود البند يف برناجمهم .وكذلك كان

1

 -حممد مال أمحد  ،يف ذكرى  12لتأسيس الثارتي يف سوريا .ال تلوي عنق التاريخ  29 ،كانون

الثاني . http://alparty.de 1008 ،
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الوحيد الذي قال يف التحقيق" :بدخول كردستان يف سوريا بثالثة رؤوس ،يف اجلزيرة وعني
العرب وجبل األكراد

(. (1

كان عام  2990حامسا بالنسبة للحركة السياسية الكردية يف سوريا ،فقد أقدمت أجهزة
األمن فجر يوم  21آب على إعتقال قادة وكوادر الثارتي بلغ عددهم يف املرحلة األوىل

( )2( )71شخصا من بينهم رئيس احلزب د .نورالدين زازا وسكرتري الثارتي أوصمان
صربي و وعضو املكتب السياسي رشيد محو ،ومشلت اإلعتقاالت معظم املناطق مثل دمشق
وحلب وعفرين وكوبانيه واجلزيرة وبلغ عدد املعتقلني خالل يومني أكثر من  100موقوف
من خمتلف فئات و طبقات الشعب ،األمر الذي أدخل الشلل يف جسم الثارتي .ناهيك عن
أن اخلالفات اليت برزت أمام احملكمة تعمقت بشكل أكثر بسبب عجز القيادة من إجياد
حل توفيقي بني األطراف املتصارعة .وبدأت خالفات السجن تنزل إىل الشارع الكردي يف
إطاره العام ،يف وقت واجهت تنظيمات احلزب برمتها حالة من اجلمود التام السيما يف
منطقيت كوبانيه وعفرين بسبب اإلعتقاالت وإنكشاف أمر خالياه ووقوف أعالم احلزب
عن الصدور .ويف اجلزيرة كان "عضوا اللجنة املركزية الشيخ حممد عيسى وعبداحلميد
درويش يقودان تنظيمات الثارتي ،وإنضم إليهما حينها محزة نويران بعد خروجه من سجن
املزة وبعد فرتة توقيف حزبي  ..وأتفق أن يصبح الشيخ سكرتريا مؤقتا للثارتي ،كما أتفق
على إضافة إثنني آخرين كعضوين مؤقتني إىل اللجنة املركزية وهما سعداهلل إيبو ومال
() 3

عبدالفريد عبداهلل ،وقد تعاونوا معا يف قيادة الثارتي حتى شباط "2991

وكان األول

من الدرباسية من أتباع محيد والثاني مقربا من الشيخ .عانـى الثارتي من مشاكل
وصراعات داخلية من القمة إىل القاعدة إذ كان احلزب مير بأزمة غري طبيعية تهدد كيانها،
ناهيك عن أن احلزب كان مير بأزمة تنظيمية حادة وبفوضى خالقة ،ويف هذا السياق كتب

 - 1حممد مال أمحد ،يف ذكرى  1لتأسيس الپارتی يف سوريا ،...املصدر السابق.
 - 2حسبما جاء يف قصيدة ألحد املعتقلني وهو الشاعر حممد علي حسو الذي كان من الرعيل األول .
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العالمة "عبد اهلل مال رشيد الغرزي"

()1

سبب سجنه قائال ":يف أواخر عام  ،2991طلب

منا الثارتي يف قامشلي ،أمساء األعضاء الصرحية ،لتسجيلها عندهم ،وبناء عليه مت مجع مئة
وأربعني إمسا يف جدول ،وسلم إىل شخص بقرية »ليلني« ،كي يسلمها بدوره إىل قيادة
الثارتي ،ولكنه أودعها عند أخيه ،كي يسلمها عنه إىل الثارتي ،مع أن أخاه مل يكن من
أعضاء احلزب ،فجاء إىل القامشلي ،وضبطت معه تلك األمساء ،وعلى مقتضى األمساء ،مت
البحث عنا ،ومالحقتنا ،وهكذا مت القبض على كثريين منا"

()2

وجاء إنعقاد الكونفرانس

األول يف أوائل شباط من عام  2991يف دمشق ملعاجلة املوقف وإنتخاب جلنة مركزية
جديدة .
الكونفرانس األول شباط :9111
إنعقد الكونفرانس األول بتاريخ  29 – 21شباط  2991حبضور  27رفيقا
منزل الشيخ حممد عيسى يف حي األكراد بدمشق
املوسع – ثلينيوم)

1

()5

()4

()3

يف

(ويسميه محزة نويران باإلجتماع

وشارك يف أعماله أعضاء اللجنة املركزية كل من :حممد علي

 -ولد بتاريخ  11أيار  2911يف قرية زينال يف منطقة زوق – والية سريت منطقة غرزان بشمال

كردستان ومن عشرية رندويا .توفيت والدته وعمره مخسة أشهر ،يف عام  2919هاجرت عائلته إىل
قامشلي ،إنضم يف عام  2919إىل صفوف الثارتي الدميقراطي الكردي يف سورية  .هاجر مع إسرته إىل
كردستان العراق يف عام  ،2970وكان عضوا يف إحتاد علماء الدين اإلسالمي يف كردستان ،عاد إىل
مدينة قامشلي بعد نكسة  ،2971كان يسكن هاللية وكان خيطب خطبة اجلمعة بالكردية ،وبسبب ذلك
تعرض ملساءالت أمنية.إنظر :حوار مع »قاضي ثورة البارزاني« العالمة عبد اهلل مال رشيد الغرزي ،تقديم
وحوار :إبراهيم اليوسف ،مؤسسة مسا للثقافة والفنون يف دبي ،1009 ،ص ص .11 ،21 – 9
 - 2املصدرنفسه ،ص .11 – 12
 - 3عبد احلميد درويش ،اضواء على احلركة ، ...ص .91
 - 4حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،...ص .79
 - 5املصدر نفسه ،ص .77
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خوجة( ،)1وكان قد عاد من العراق

()2

وقد ترأس اإلجتماعات الشيخ حممد عيسى ومحيد

حاج درويش ومحزة نويران واألعضاء املؤقتون للجنة املركزية سعداهلل إيبو( )3وعبدالفريد

عبداهلل

()4

 ،كما حضر اعضاء اللجان املنطقية حممد مال أمحد وخالد مشايخ وعبداهلل مال

علي وخليل عبدي املعروف ( خليل سور)( )5وحممد فخري( )6وكمال عبدي وبالل حبش

حبش وسيدو أرسالن وكمال مجيل إضافة إىل مال حممد نيو ( .)7وغاب عن الكونفرانس
كال من اوصمان صربي الذي كان اليزال معتقال ورشيد محو الذي كان موقوفا والدكتور

1

 -ولد يف منطقة كورد داغ وحصل يف حلب على قسط جيد من التعليم ،يعترب من أنشط شخصيات

الثارتي يف جمال بناء العالقات مع األحزاب الكردية األخرى ،فبعد جلوئه سنة  2919إىل كردستان –
العراق ،شارك يف نشاطات (الثارتي) ،وكان بروزه األهم خالل يوميات ثورة  22أيلول ،تويف منذ عدة
سنوات يف منطقة كورد داغ .علي صاحل مرياني ،..ص.97
2

 -كان إمسه احلركي (مجيل رشيد) ،إلتجأ إىل كردستان العراق وأصبح احلاكم املطلق ملدينة زاخو يف

إطار ثورة ايلول ،وقد اشاد كل من مال محدي ،رشيد سندي وسليمان سندي بشجاعته وإقدامه وحنكته
العسكرية ،هلذا عينوه حاكما عسكريا ملدينة زاخو .دخل إىل سورية عرب تركيا من مدينة الدرباسية ،كان
خلوقا وحمبا لرفاقه مضحيا ،وكان اإلجتماع التأسيسي للثارتي قد إنعقد يف منزله بتاريخ  21حزيران
 .2917للمزيد راجع :حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،...ص ص .77 – 71
3

 -من أهالي الدرباسية  ،جلأ يف عام  2999إىل تركيا ،يقطن حاليا منطقة دياربكر (مقابلة مع هالل

خلف ،املصدر السابق).
 - 4من سكان مدينة احلسكة ،برز إمسه لفرتة قصرية ( مقابلة مع هالل خلف ،املصدر نفسه ).
5

 -أطلق عليه خليلى سور متيزا عن خليلي ره ش وكالهما من مجاعة محيد ،وهو من قرية جاغر بازار

من احمللمية .
 - 6إنضم مبكرا إىل صفوف احلزب ويف عام  2990كان عضوا يف اللجنة املنطقية ،مت توقيفه من الثارتي
يف عام  2991من قبل محيد درويش ،ترك احلزب وأصبح فيما بعد مستشارا لدهام مريو ،وأعتقل يف عام
 2971مع كل من (:دهام مريو ،نذير مصطفى ،حسن حممد يوسف (حسي) من علي فرو ،أمحد العربو،
حممد أمني طولني (من عفرين) وعبداهلل مال علي.
7
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نور الدين زازا الذي أبعد عن احلزب  .ساد الكونفرانس صراعات حادة وكان البد من
إنقاذ املوقف بإنتخاب جلنة مركزية جديدة من كل من ":حممد علي خوجة ،الشيخ حممد
عيسى ،محيد حاج درويش ،حممد مال أمحد ،خالد مشايخ  ،كمال عبدي وبالل حبش" (.)1

ويف أول إجتماع للجنة املركزية ،مت تشكيل جلنة حتقيق مع املساجني من أعضاء اللجنة
املركزية ،وقد رفض الدكتور زازا مقابلة اللجنة ومل يعرتف بها وبدأ مبحاربة احلزب ودعم
التكتالت فإختذت اللجنة املركزية قرارا بطرده من الثارتي يف حزيران  ،2991كما
وأوصت بتوقيف رشيد محو ستة اشهر وإعادة أوصمان صربي إىل الثارتي كعضو كامل

الصالحيات وتسميته سكرتريا"( .)2ويقول عبداحلميد درويش بأنه "يف أواخر أيار عام
 2992تقرر ذهابي إىل العراق برفقة الرفيق سعداهلل ابراهيم ،حيث إلتقينا باملكتب

السياسي ...ومل نتمكن من لقاء البارزاني يف هذه السفرة " ( ،)3والبد أنه عرض وجهة
نظره وموقفه من اخلالفات املوجودة بني الرفاق.
بدأ اإلجتماع بنقاش حاد حول برنامج عمل الكونفرانس (أي جدول عمل) ،كما يقول
محزة نويران ،فظهر وجهتا نظر حول ذلك ،فمن جهة أصر كل من (عبد احلميد درويش،
خليل سور ،حممد فخري ومحزة نويران ،على التمسك بالبنود اليت مت التنويه عنها – تقييم
املرحلة السابقة ،وحتديد األخطاء والسلبيات ،وحتديد مسؤولية كل عضو يف القيادة عن

املمارسات اخلاطئة ،ودراسة وضع السجناء ،ثم إنتخاب قيادة جديدة .أما الطرف اآلخر
بقيادة الشيخ حممد عيسى ،رفض بشكل قاطع مناقشة أي بند من البنود ،فقط إكتف
بضرورة إنتخاب قيادة جديدة وترحيل كل املسائل األخرى إليه ملعاجلتها ،وكان اهلدف من
ذلك واضحا ،واجلدير بالذكر أن رشيد محو مل يلتزم بقرار القيادة ،إمنا حضر إىل دمشق
"وتسلل إىل غرفة مالصقة لغرفة الكونفرانس وبعلم الشيخ حممد عيسى ،يقوم بتوجيه اخلط

1

 -حممد مال أمحد  ،صفحات  ، . ..املصدرالسابق ،ص . 211

2

 -املصدر نفسه  ،ص KurdWatch, op.cit. ،219 – 211
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الثاني الذي كان يتسرت وراء أوصمان صربي" ( ،)1الشك أن محزة نويران ينحاز يف آرائه
إىل اجلناح الذي عرف فيما بعد باليمني .ويقول عبد احلميد درويش بأنه "جرى يف
االجتماع دراسة األوضاع السياسية يف البالد بوجه عام ،واملوقف املشني حلكام اإلنفصال
إزاء األكراد بشكل خاص .وتقرر نتيجة لذلك مواصلة النضال السياسي لفضح وتعرية

ممارسات حكام اإلنفصال ،وسياسة اإلضطهاد القومي اليت ينتهجونها"(.)2

وميكننا القول ،بأنه منذ سنة  2991كان هناك حزبان داخل احلزب الواحد ،وأخذ
الصراع مع الزمن يأخذ شكال واضحا بدأ يتعمق بتأثري العوامل الداخلية والكردستانية.
فمن الناحية التنظيمية أخذ كل تيار يتحرك يف دائرته املغلقة ضد التيار اآلخر ،ومتخض
بتأثري هذه العوامل إصطفاف فكري سياسي يضع النقاط على احلروف حول النقاط
اخلالفية .ويؤكد ذلك أحد مؤسسي الثارتي وهو الراحل رشيد محو حيث يقول":وكانت
هناك تصرفات فردية تصدر عن البعض فمثال قبل محلة االعتقاالت الكربى حبوالي شهر قام
األستاذ محيد درويش حبل فرعية ديريك اليت كانت تتألف من أكثر من مثانني عضوا وقبل
تشكيل فرعية جديدة كنا قد دخلنا السجن وكان هؤالء أيضا معنا يف السجن "(.(3

وإنعكست اخلالفات على اهليئات املنطقية واحملليات والفرعيات فكان هناك خالف بني
اللجنتني املنطقتني يف اجلزيرة " فقد مسيت منطقية احلسكة منطقية املاللي حيث كانت
قيادتها تتألف بأغلبها من عدد من املاللي "مال عبد احلكيم ومال عبد الفريد ومال داود
زينو" ال أذكر أمساء الباقني وهؤالء كانوا بشكل أو آخر مقربني من الشيخ حممد عيسى أو
من مؤيديه أما منطقية القامشلي فكانت تعترب حمسوبة على محيد مع أنها مل تكن كلها معه
صحيح كان فيها عزيز داوي وخالد مشايخ اال أنها كانت تضم أيضا مال حممد نيو الذي مل

يكن مؤيدا حلميد درويش" ( .)4وبهذا الصدد يكتب السيد حممد مال أمحد بأنه "يف األشهر
 - 1حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،...ص .80 – 79
 - 2عبد احلميد درويش ،أضواء ، ...ص .91
3

 -لقاء مع السيد رشيد محو  ،املصدر السابق .
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األوىل من عام  2991تظهر جمموعات (من نوعية معينة أكثر أشخاصها من رجال الدين)
تدعى الدفاع عن آراء ومواقف أوصمان صربي والشيخ حممد عيسى ضد آراء ومواقف
محيد ومجاعته ( بعض العناصر املقربة منه ) أوباألحرى ضد اآلراء واملواقف اليت كان يقول
بها الدكتور نورالدين زازا ويتبناها محيد اآلن " . . .

()1

وبالتالي فإن محيد مباشرة بعد

إعتقاالت  2990بدأ يتجه حنو تبين سياسة جديدة تقوم على إعتبار الكرد أقلية قومية
وجتريده من صفة الشعب  .ونزل الصراع إىل الشارع الكردي بشكل واضح يف منتصف
عام  ،2991حيث أدى إىل توقيف الشيخ عيسى عن العمل احلزبي يف حزيران لستة
أشهر ومن ثم طرده يف نهاية العام ذاته إلتهامه بالتكتل وعدم اإلنصياع لقرار اللجنة
املركزية .وخالل سنة  2991شهد الثارتي تكتالت عديدة منها قيام جلنة حملية عامودة
بإصدار بيان ملقاطعة محيد ومجاعته وتكتل قامشلي أيضا ضد محيد وكان مؤلف من كل من
مال هادي شيخ لطيف من فرعية الريف يف غرب القامشلي ومال داود زيين من جلنة منطقية
غرب القامشلي ومال حممد نيو من جلنة منطقية القامشلي والشاعر حممد علي حسو من
فرعية العمال بالقامشلي ،وكان هؤالء حمسوبون على آثو أوصمان والشيخ حممد عيسى
وعقدوا إجتماعا يف القامشلي يف خريف  2991حضره ( )11عضوا ووجهوا مذكرة إىل
اللجنة املركزية مطالبني فيها تشكيل جلنة حتقيق للوقوف عند القضايا واملسائل اخلالفية،
إضافة إىل مجاعة ديريك وتكتل شرق القامشلي ومجاعة آليان ضد قيادة الثارتي بإسم جبهة
املعارضة يتزعمها كنعان عطيد آغا وحممد علي شريو ومال حممد أمني (تبكي) وغربي
سليمان ومال بشري(آليان) ومجيعهم حضروا كونفرانس آب ماعدا كنعان الذي افلس

سياسيا( )2حتى أن منطقية اجلزيرة ( لدوافع خاصة ) إنقسمت إىل جلنتني منطقتني ،األوىل يف
القامشلي وشرقها ،والثانية يف غرب القامشلي

()3

وكان من نتائج هذه التكتالت قيام

الثارتي خالل عام  2991بإختاذ إجراءات حبق العديد من أعضاء احلزب كان من بينهم
1

 -حممد مال أمحد ،صفحات من تأريخ  ، . . .املصدر السابق  ،ص. 219

 - 2مقابلة مع هالل خلف ،املصدر السابق .
3

 حممد مال أمحد  ،صفحات  ، ...املصدر السابق  ،ص . 21219

مال هادي شيخ لطيف ،وحممد علي حسو ،وصربي شيخموس ،وماليي قورزيي

()1

بسبب

اخلالفات والتجاوزات والتكتالت  .وبسبب إحتجاجات اهليئات احلزبية ضد عبداحلميد
درويش ومواقفه اإلستسالمية وعندما رأى نفسه وحيدا مجد نشاطه احلزبي يف بداية عام
 2991عسى أن يؤثر بذلك على الطرف اآلخر ويقدم له مايرضيه ،لكن القيادة خيبت
ظنه وقررت جتميده إىل أجل غري مسمى ،بعد أن أختذت إجراءات حزبية حبق احملسوبني
عليه يف اهليئات األخرى وقد بقي محيد جممدا حتى الكونفرانس الثالث يف آب "2991

(.)2

وجاء قرار اللجنة املركزية بتجميد محيد بعد أن جرى تغيري جذري يف مواقفه اإلسرتاتيجية
جتاه مستقبل احلركة الكردية يف سوريا ،حيث قام خالل فرتة جتميده من بداية 2991
وحتى آب  2991بدفع الرفاق حنو التكتل ضد قيادة الثارتي ،وقام بنشر أفكاره يف تقرير
مقدم إىل اللجنة املركزية يدعو فيه إىل تأسيس مجعية ثقافية ،بدل احلزب السياسي تدعو إىل
احلقوق الثقافية فقط لألكراد يف سوريا ،داعيا أن يكون دور األكراد يف سوريا مكمال
لنشاط األحزاب يف أجزاء كردستان األخرى ،هذه الرؤية اجلديدة إلتقت بشكل أو بآخر
مع طرح احملامي الذي كلفته السلطات بالسجن للدفاع عن املعتقلني حبلب بإقناع قيادة
الثارتي وخاصة أوصمان بالرتاجع عن مواقفه .أن هذا الطرح اجلديد من محيد درويش
خيتلف مع مواقفه ورؤيته السابقة وبالتالي دخل محيد "يف صراع مفتوح مع اللجنة

املركزية"( .)3وكان هذا اليعين سوى شئ واحد وهوالرتاجع عن حقوق الشعب الكردي
واإلجنرار باحلزب إىل املواقف اإلستسالمية واليمينية وكان البد لقوى اليسار الثوري من
إنقاذ املوقف .

 - 1مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .1009/20/1
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الكونفرانس الثاني يف القامشلي يف أوائل تشرين األول من عام :9111
جاء إنعقاد الكونفرانس الثاني بضغط من القواعد واهليئات الدنيا وكضرورة ملحة
لوضع اليد على اجلرح  .غاب عن الكونفرنس كل من أوصمان صربي ومحيد درويش ،
فاألول كان يف بريوت ألنه كان مطلوبا من السلطات والثاني منع من احلضور بسبب
مواقفه التكتلية يف الثارتي .كان أمام الكونفرانس مسألتان مهمتان ،األوىل حتديد شكل
اخلالف يف الثارتي واملسألة الثانية توضيح املوقف من األحداث اجلارية يف كردستان
العراق .ومن أهم النقاط اليت توصل إليها اجملتمعون:
 إدانة تصرفات محيد التخريبية ،معتربا مواقفه ميثل فكر اليمني يف الثارتي واملدافع عنأفكار الدكتور نورالدين زازا ،لذا ثبت جتميده إىل أجل غري مسمى ،مع جتريده من
املسؤوليات احلزبية ،وإنذاره إن مل يكف عن حماوالته التخريبية وعن " نشاطاته املعادية
ملصلحة الشعب"( ،)1فسيتخذ حبقه إجراءات أقسى .

 أناط باللجنة املركزية مهمة اإلتصال بالثورة الكردية يف العراق وحماولة فهم أسباباخلالف بني مال مصطفى واملكتب السياسي والعمل على تضييق شقة اخلالف بني
الطرفني ،ولعب دور املصاحلة.
 تكليف اللجنة املركزية بوضع برنامج سياسي جديد للثارتي ومن ثم طرحه علىالقاعدة للمناقشة وعرضه على املؤمتر العام القادم إلقراره .
 عقد مؤمتر عام يف أقرب فرصة ممكنة ( على أال يتجاوز عاما ) لدراسة وضع ومشاكلالثارتي وإجياد احللول اجلذرية هلا وإقرار الربنامج اجلديد.
 أنتخبت جلنة مركزية جديدة مؤلفة من :أوصمان صربي ،رشيد محو ،كمال عبديوعزيز داود( )2وعبداهلل مال علي ،خالد مشايخ وحممد مال أمحد وأنتخب مال حممد نيو
وحممد مصطفى عضوي إحتياط للجنة املركزية (.) 1

KurdWatch, op.cit. - 1
 - 2ولد يف  2910 /1/20بقرية تل حبش التابعة لناحية عامودا ،درس اإلبتدائية يف القرية ،ويف عام
 2917حصل على شهادة الدراسة املتوسطة ويف أواخر هذا العام إنتسب إىل الثارتي .ويف الكونفرانس
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الكونفرانس احلزبي الثالث يف النصف األول من آب عام :9114
تفاقمت األزمة الداخلية يف الثارتي خالل عام  2991والسيما بني اللجنة املركزية من
جهة وبني اجلماعات املناوئة وعلى رأسها كتلة محيد اليت إلتقت مع مجاعة ديريك ومجاعة
الربجوازية ومجاعة املاللي يف آليان وإلتف اجلميع حول الفكر السياسي للدكتور نورالدين
زازا.
إجتمعت اللجنة املركزية للثارتي حبضور آثو أوصمان صربي يف آذار عام 2991
حبلب واليت نظرت يف أمر الربنامج اجلديد للحزب والذي كان من أبرز نقاطه التخلي عن
شعار حترير وتوحيد كردستان وحصر مطاليب الشعب الكردي يف سوريا باحلقوق
السياسية واالجتماعية والثقافية وإعتبار الكرد يف سوريا القومية الثانية بعد العربية واإلقرار
بأن الكورد يف سوريا جزء من األمة الكردية اجملزأة وليس أقلية قومية .وكلفت اللجنة
املركزية ،املكتب السياسي (عثمان ،رشيد وكمال عبدي) بوضع مسودة الربنامج السياسي
اجلديد للثارتي ،ثم عرضه على اللجنة املركزية لدراسته ،ومن ثم طرحه على القاعدة
احلزبية للمناقشة ،ثم تقدميه للمؤمتر العام القادم ،املزمع عقده خالل أشهر إلقراره نهائيا.
ويقول رشيد" :أنهم بعد أن وضعوه يف صورته النهائية ،كمشروع برنامج سياسي ،أرسلوا
الثاني للحزب املنعقد عام  2991أنتخب عضوا للجنة املركزية ويف العام ذاته حصل على شهادة الثانوية
– الفرع العلمي ويف عام  2998حصل على شهادة اجلامعية من كلية اآلداب قسم الدراسات الفلسفية
واإلجتماعية بدمشق  .ويف نفس العام حكمت عليه حمكمة أمن الدولة بالسجن مدة عام ونصف بتهمة
اإلنتساب إىل منظمة إنفصالية تعمل إلقتطاع جزء من سوري وحبرمانه من احلقوق املدنية  ،وعلى خلفية
هذا احلكم مت جتريده من اجلنسية السورية حتت بند ( خطر على أمن الدولة )  ،إنشق عن محيد يف املؤمتر
السابع عام  2991وأصبح سكرتريا للحزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سوريا ثم غري إسم حزبه إىل
حزب املساواة الدميقراطي الكردي يف سوريا متييزا عن حزب محيد  ،وكان عزيز طليقا يف اللغة اإلجنليزية
(قراءة وكتابة وحمادثة) .تويف يوم  22نيسان  ،1021وتوارى جثمانه الثرى يف مقربة عامودا .مقابلة مع
عزيز داوود ،قامشلو .1001/8/1؛ مقابلة مع رستم مال شعمو ،املصدر السابق.
 - 1حممد مال أمحد  ،املصدر السابق  ،ص . 290 – 289
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نسخة منه إىل الثارتي الدميقراطي الكردستاني يف العراق ،ونسخة إىل املكتب التنفيذي
إلحتاد الطلبة األكراد يف أوروبا ،ونسخة إىل السيد عصمت شريف وانلي ،إلبداء رأيه

حوله ،وجاء تأييد اجلميع له"( .)1ويف الوقت الذي كانت القيادة منهمكة بأمر عقد مؤمتر
عام للثارتي داهم األمن السياسي أعضاء املكتب السياسي يف  12أيار من عام ،2991
حيث مشل اإلعتقاالت كوادر متنوعة ،ومصادرة مشروع الربنامج السياسي اجلديد
والربنامج السياسي القديم ومذكرة من اللجنة املركزية إىل مجال عبدالناصر تطالبه التدخل
لوضع حد حلرب األخوة يف العراق .وكانت هذه الضربة أقوى من األوىل ألن وضع
احلزب كان هشا من الداخل ،ومل يطلق سراحهم إال يف بداية عام .2991
يقول صالح بدرالدين":بأنه زار مرتني يف صيف عام  2991الرفاق املعتقلني يف سجن
حلب ويف الزيارة الثانية إلتقى بكل من اوصمان صربي ورشيد محو وكمال عبدي وعبداهلل
مال علي ،حيث افهموه بأنهم يدركون تفاقم األزمة وخطورة الوضع ويعلمون أن السبب
األساسي هو تآمر اليمني وخاصة عبداحلميد درويش وأبدوا عن إستعدادهم مع أي عمل

إنقاذي إصالحي من جانب قواعد احلزب"( .)2وكان برفقته خالل زيارة الرفاق حممد عبدو
من قرية صاريا درس فيما بعد بيوغسالفيا.

وقد إستغل محيد ومجاعته إعتقال أوصمان ورفاقه واإلستفادة من هذا الفراغ السياسي
لقيادة احلزب فقامت بالدعوة إىل عقد الكونفرانس الثالث يف تشرين األول عام 2991
يف قرية (مجعاية ) الواقعة على أطراف القامشلي من جهة الشرق ،وقرر الكونفرانس رفع
التجميد عن محيد وإعادته إىل اللجنة املركزية إذا ما أنتقد نفسه عن اخلروقات احلزبية
اليت قام بها

()3

لكنه مل يفعل.كما وإختذ الكونفرانس توصية إىل اللجنة املركزية اجلديدة

بالعمل على تقريب وجهات النظر بني مال مصطفى البارزاني واملكتب السياسي .وجرى
إنتخاب اللجنة املركزية فباإلضافة إىل رفاق السجن :أوصمان ورشيد ،كمال عبدي
 - 1حممد مال أمحد ،صفحات ،...ص .291 – 291
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وعبداهلل مال علي وحممد مال أمحد وخالد مشايخ وعزيز داود وحممد أنور (صهر أوصمان
صربي) وعلي شيخموس أوسو من قرية (سنجقي) ،كما أعيد محيد حاج درويش إىل
اللجنة املركزية .وقد قدم كل من حممد مال أمحد وعزيز داود إستقالتهما من اللجنة

املركزية( ،)1وعشية إنعقاد الكونفرانس ختلى كل من حممد مصطفى ومال حممد نيو
العضوي اإلحتياط للجنة املركزية وعبد الصمد مال خليل عضو اللجنة املنطقية مؤقتا
مهامهم احلزبية  .وهكذا بدأت تظهر للعيان اإلصطفاف الفكري بني اعضاء احلزب من
القيادة إىل القاعدة كخطوة أولية حنو اإلنشقاق .
لقد شكلت نقطة اخلالف األساسية يف الثارتي بني جناحي أوصمان ومحيد حول ماهية
األكراد يف سوريا  -الشعرة اليت قضمت ظهر البعري – كما يقال  -إذ مل يعد ممكنا بعد
اآلن العمل يف إطار حزب واحد بعد أن بلغت هذه النقطة اإلسرتاتيجية ذروتها .وكان
السؤال املطروح أمام اجلميع ،هل الكرد يف سوريا شعب يعيش على أرضه التارخيية
وجزء من األمة الكردية اجملزأة وله حق يف تقرير املصري أم أقلية قومية تسللت إىل سوريا
وبالتالي الحيق له املطالبة باحلقوق السياسية وحصر مطالبه فقط يف احلقوق الثقافية .
أما النقطة اخلالفية األخرى يف احلزب كان حول اخلالف الناشب بني البارزاني ومجاعة
املكتب السياسي وعلى رأسهم إبراهيم أمحد و املوقف من الثورة الكردية يف كردستان
العراق بقيادة مصطفى البارزاني ،والذي كان يعترب خطا أمحر عند الشعب الكردي
بشكل عام وأغلبية أعضاء الثارتي يف سوريا بشكل خاص .
كان هناك إتصاالت جتري يف اخلفاء بني املكتب السياسي ومحيد درويش منذ بدايات
اخلالفات يف كردستان العراق .يقول محيد درويش بأنه تلقى رسالة من األستاذ جالل
الطالباني مؤرخة يف  2991/9/1يقول فيها":وردتنا معلومات من جهات خمتلفة بأن
السيد البارزاني يتحرك من منطقة بهدينان بإجتاه مقر املكتب السياسي املوجود يف
(ماوت) بقصد إحتالله ،وإزاحة أعضاء املكتب السياسي عن مسؤوليلتهم احلزبية ،نرجو

1
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أن تبذلوا مساعيكم احلميدة لديه بعدم اإلقدام على ذلك نظرا خلطورة هذا العمل على

الثورة واحلزب"( ،)1والبد من اإلشارة هنا أنه "مل يكن للسيد محيد آنذاك أي صفة حزبية
ألنه كان قد قدم إستقالته يف حزيران  2991من اللجنة املركزية "( ،)2ناهيك‘ عن أنه مل

يكن الشخص األول يف الثارتي ،الشك أن اهلدف األساسي جلماعة املكتب السياسي
كان كسب دعم قيادة الثارتي وحشد الرأي العام الكردي يف سوريا هلا أو على األقل
إختاذ موقف (احلياد) أو (الدعم املبطن هلا) بالنسبة للصراع الدائر يف احلزب الدميقراطي
الكردستاني يف العراق .وإستغلت مجاعة محيد إعتقال قيادة الثارتي يف أيار فهرعت إىل
عقد كونفرانس (مجعاية) يف أوائل آب عام  ،2991حضره أعضاء اللجنة املركزية
واإلحتياط وأعضاء اللجان املنطقية والفروع والكوادر احلزبية .ويف جو من عدم الثقة
وتبادل اإلتهامات بني أنصار محيد (علي شيخموس ومال بشري وغريهم) وأعضاء اللجنة
املركزية واملنطقيات وبقية األعضاء ،وطالب أنصار محيد بإعادته .وجنحت مجاعة محيد يف
احلصول على موافقة الكونفرانس برفع التجميد عن محيد ،على أن يقدم تقريرا إىل
اللجنة املركزية ،ينتقد فيه نفسه ،ويعرتف بأخطائه ،وبدال من ذلك ،فإن مجاعة محيد
إستغلت الفراغ القائم يف احلزب ،فقامت بالسيطرة عليه بعد أن أعادت محيد إىل اللجنة
املركزية وتكليفه بالسفر لكردستان العراق يف أوائل أيلول أي بعد شهر واحد فقط من
عودته للحزب وبرفقة كل من خالد مشايخ وحسن بشار .وكان ذلك فرصة ذهبية
للسيد محيد بقتل عصفورين حبجر واحد ،فمن جهة كان يهدف للتنسيق مع مجاعة
املكتب السياسي فيما يتعلق باألحداث يف اجلزئني (كردستان العراق وسوريا ) ومن جهة
أخرى أراد كسب شعبية اجلماهري الكردية وإعادة ثقة الرفاق بعد أن فقدها ،فزيارة
كردستان والبارزاني كان مقدسا لدى أغلبية الشعب الذي كان يتابع أخبار الثورة
حبماس شديد ،حيث كان الشعور القومي قد بلغ ذروته يف منتصف الستينات من القرن
العشرين يف قرى ومدن كردستان سوريا ،إذ مل ختلو قرية واحدة وإال فيها خاليا الثارتي.
 - 1محيد درويش ،املصدر السابق ،ص . 7 – 71
 - 2املصدر نفسه ص .71
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كما أختذ يف الكونفرانس توصية إىل اللجنة املركزية اجلديدة ،بالعمل على تقريب
وجهات النظر بني مال مصطفى البارزاني واملكتب السياسي ،وعدم تأييد اإلنشقاق بينهم
وإرسال مذكرة إىل الطرفني بهذا اخلصوص ،ثم جرى إنتخاب اللجنة املركزية ،فباإلضافة
إىل رفاق السجن" :عثمان صربي ورشيد محو ،وكمال عبدي وعبداهلل مال علي إنتخب
أيضا :حممد مال أمحد ،وخالد مشايخ ،وعزيز داود ،وحممد أنور وعلي شيخموس ،كما
أعيد محيد حاج درويش إىل اللجنة املركزية .ويذكر علي شيخموس وخليل عبدي (صور)،
أنهم مل يدركوا حينها نتائج مواقفهم احلزبية وآثارها اآليديولوجية ،وإمنا فقط ،كانوا يرون
مواقفهم هي الصائبة من الناحية التنظيمية ،جتاه خمالفات تنظيمية من الطرف اآلخر"(.)1

وبعد عودة محيد درويش من كردستان العراق إجتمع على الفور باللجنة املركزية
(وكانت قيادة احلزب الزالت معتقلة) ،واصدرت نشرة داخلية (حول األوضاع يف
كردستان العراق ) بتاريخ  ،2991/22/21حيث جاءت مضمونها مبطنة وغري
واضحة ،بل وتربر أحيانا اإلنشقاق احلاصل ،ودون أن تضع اليد على اجلرح ،وإنتهت
النشرة باألسطر التالية " كما يستنكر حزبنا احملاوالت الرامية إىل توسيع شقة اخلالفات
ونقل أثرها إىل سوريا أيضا ،ويدعوا كل الرفاق إىل تعرية هذه احملاوالت وشرحها

للجماهري  ،)2(" . . .إال أن اجلماهري الكردية وأعضاء وكوادر الثارتي رفضوا الوقوف
موقف املتفرج إزاء ماكان حيدث يف كردستان العراق وطالبوا بتحديد املوقف من الثورة
الكردية والوقوف إىل جانب قائدها مصطفى البارزاني ،حامل أماني وطموحات الشعب
الكردي يف مجيع أجزاء كردستان .وقاد هذه احلملة مجاعة أوصمان صربي اليت رفضت
مضمون النشرة مجلة وتفصيال ووجدوا فيها تأييدا ضمنيا إلبراهيم امحد ورفاقه يف وقت
كانت كردستان تتعرض للقصف اجلوي واألرضي .يؤكد السيد جواد املال  ":بأن السيد
حممد أمني فرج ممثل السيد جالل الطالباني قد إلتقى بالقائد التارخيي للشعب الكردي يف
 - 1حممد مال أمحد ،صفحات ،..ص .102
 - 2اللجنة املركزية يف  2991، / 22/ 21راجع :عبداحلميد درويش ،املصدر السابق ،ص ص 91
– . 99
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سورية آثو أوصمان صربي يف مدينة دمشق عام  ،2999الذي طلب منه بأن يكون
موقف احلزب الدميقراطي الكردي يف سورية الذين يدرسون يف اوربا موقفا حياديا من
اخلالف فيما بني املكتب السياسي للثارتي واملال مصطفى البارزاني ،فأجابه آثو أوصمان
بأنه اليوجد حياد يف هذه املسألة فوجود املكتب السياسي يف بغداد واملال مصطفى على

راس الثورة فإني مع املال مصطفى وبدون مناقشة.)1("...

وحاول محيد درويش يف كتابه تشويه موقف اوصمان صربي بتصورات بعيدة كل
البعد عن املنطق واحلقائق التارخيية ،حيث يقول ":هنا من الضروري التطرق لنقطة هامة
وهي أن أوصمان صربي مل يقدم على تأييد البارزاني حبا به ،كما هو شأن حبيب حممد
كريم الذي قبل العمل معه ضد اللجنة املركزية ،فقد كان اإلثنان يعتقدان بأن بإمكانهما
إستغالل نفوذ البارزاني لفرتة حمددة ريثما يقضي على نفوذ املكتب السياسي للحزب
الدميقراطي الكردستاني بقيادة إبراهيم أمحد ،ويصار أيضا إىل تثبيت نفوذهما يف قيادة
احلزبني يف العراق وسوريا ،عندها ميكن اخلروج من دائرة سيطرة البارزاني ،)2(" . . . ،

وهذا التقييم قد اليكون واقعيا ،فكما نعلم فقد بقي الشخصان خملصني للبارزاني طوال
حياتهما مما يدحض هذه النظرة .وإزاء هذه املواقف املتباينة أصبح اإلنشقاق أمر واقع بني
اليسار واليمني منذ منتصف عام  2991يستند إىل مربرات تارخيية وأسباب موضوعية إذ
مل يكن ممكنا البقاء معا يف إطار إختالف املواقف املتباينة مثل ماهية النضال وأسلوبه
واملوقف من املسألة القومية الكردية يف سوريا ومستقبلها وإختالف الرؤى والتصورات
الربناجمية حوهلا واملوقف القومي من الثورة الكردية يف كردستان العراق وقائدها
البارزاني .
وضع التنظيم يف حلب وعفرين:
يف عام  2991كان يدور بني الطلبة الكرد يف حلب مناقشات جدية حول أزمة القيادة
وخالفاتها الداخلية ،وبرزت بني الطلبة كتلة مؤلفة من كل من صادق جنار وحممود شوكت
 - 1جواد مال ،املصدر السابق ،ص .217
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(نال فيما بعد شهادة دكتوراه زراعة من أملانيا الغربية) ،ورفعت من قرية ايطاخرى ونشأت
ابراهيم من قرية برجمه .وكان صادق جنار هو احملرك األساسي بني اجملموعة يهاجم القيادة
ويتهمها بالتخاذل ،وكان عدد أعضاء اجملموعة ( )10شخصا .وقامت اجملموعة بنشر ثالثة
منشورات خبط اليد بني الطلبة ،ألن التنظيم كان جممدا يف مناطق عفرين كباقي املناطق،
وكوادر احلزب قد ختلوا عن التنظيم ومنهم عضو اللجنة املنطقية كمال عبدي ،وابو علي

من قرية شرو كما يعتقد(.)1

وبعد أن توىل أوصمان صربي سكرتارية الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري ،قام
بتعيني رشيد مسو وهو خريج فلسفة ومن قرية ماملي ،عضوا يف اللجنة املركزية ،الذي مل

ينظم يف احلزب خالل وجوده يف هذا املنصب سوى عدة أشخاص ،إذ مل يكن نشيطا(.)2

ويقول نشأت إبراهيم":يف صيف عام  2997تعرفت على رفعت عثمان املعروف بـ
(رفعت كرداغي) وحسن محور يف معسكر الفتوة حبلب وكانا منظمني يف الثارتي
اليساري .ويف هذا العام توسعت قاعدة اليسار بشكل غري مسبق ،ويعود الفضل إىل رفعت
عثمان يف ذلك .وكان اليمني الكردي أقوى من الناحية التنظيمية بسبب وجود عناصر
قيادية هلم يف املنطقة مثل رشيد محو إىل جانب وجوده داخل العمال حبلب ،بينما مل يكن
جلماعة اليسار عمليا وجود بني العمال حبلب يف الفرتة ما بني عامي ،2971 – 2997
وكنا حوالي ( )70طالبا فقط يف حلب ،لدرجة أن صالح بدرالدين أبدى عن إستغرابه يف
اجتماع اللجنة املركزية عا  2971بأننا حزب ماركسي وليس لنا وجود بني العمال"(.)3

1

 -مقابلة مع د .نشات ابراهيم ،هولري يف  .1009/21/11وهو من مواليد قرية برجمة مبنطقة عفرين

عام  ،2917اصبح عضوا يف اللجنة املركزية عام  ،2971خترج من جامعة سيمفروبل يف اإلحتاد
السوفياتي وختصص بطب العيون ،يعيش حاليا يف هولندا.
 - 2املصدر نفسه( ،نقال عن رفعت كرداغي).
 - 3املصدر نفسه.
98

الفصل الثالث
اإلنشقاق داخل احلزب الدميقراطي الكردي يف سورية
 كونفرانس اخلامس من آب 2991 كونفرانس بركو أواخر 2991 من هو نعمان عيسى الكورد وإنقالب  11من شباط 2999 الوفد الشعبى الكردي إىل دمشق يف عام 2999 كونفرانسات ومؤمتري الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري بني عامي – 29992998
 الكونفرانس السادس أيلول 2998 إعتقاالت 2998 املؤمتر الثاني للحزب اليساري الكردي يف سوريا يف عام 2999 الكونفرانس السابع للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف – 20 -282999
 -إبعاد أوصمان صربي عن الثارتي اليساري الكردي يف سورية
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 حمكمة أمن الدولة العليا عام 2999 حوار السلطات السورية مع حزبي اليسار واليمني -دور املرأة يف النضال السياسي يف غرب كردستان آنذاك
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كونفرانس اخلامس من آب :9111
خالل النصف الثاني من عام  2991وبداية عام  2991أخذت النخب اليسارية
والثورية املؤمنة بآراء أوصمان صربي يف الثارتي تنظم صفوفها ضد تكتالت ومواقف
اجلناح اليميين يف احلزب ومن أبرز وجوهها نذكر كل من:مال حممد نيو وهالل خلف
البوتاني

()1

وحممد علي حسو وحممد حسن مستى

()2

وحممد بوطي (اللجنة املنطقية) ومال

هادي شيخ لطيف (اللجنة املنطقية) ومال داود زيين وماليي قورزيي ومن اهليئات الطالبية
يف القامشلي كل من صالح بدرالدين ونوري حاجي وكامل إمساعيل وعيسى حصاف

()3

وغريهم وبدعم من القواعد ،يف حماولة منها للوقوف يف وجه املد اليميين يف الثارتي السيما
بعد أن ترك العمل احلزبي مسؤولني بارزين من اللجنة املركزية واملنطقية ،مثل":عزيز داود،
1

هالل خلف مواليد هرم رش  2911نضم إىل صفوف الثارتي يف عام  2918وكان أحد رموز

اليساري األساسيني ،تعرض إىل املالحقة لسنوات طويلة ،كرس جل حياته للحركة السياسية ،تناول
مسؤوليات يف حلب وعفرين وكوباني واجلزيرة وعاش يف بريوت ،زار البارزاني يف عام  2999عندما
مثل اليسار يف املؤمتر السادس ،ترك احلزب عام  2998إذ كان يطالب إختاذ مواقف صارمة جتاه سياسة
احلكومة ضد الكورد وقال :إما أنا أترك احلزب أو نيو .ساهم يف تاسيس احلزب اإلشرتاكي الكردي يف
سوريا وكان عضوا يف مكتبه السياسي لسنوات عدة ودخل يف صراع مع صاحل كدوا إثر إنضمام األخري
إىل محيد عام  ،1001اآلن عضو قيادة املراقبة والتفتيش ومسؤول العالقات الكردية يف سوريا يف حزب
الوفاق الكردي ،مقابلة معه،هولري. 1009 / 20/1 ،
2

 -ولد بقرية علي فرو يف عائلة قومية ،إنضم إىل الثارتي يف بداية الستينات وأصبح واحد من نشطاء

اليسار كان يف عام  2998عضوا يف اللجنة احمللية ثم ترفع إىل اللجنة املنطقية ،جلأ إىل كردستان العراق
هربا من مالحقة السلطات له بعد أن اساءت حالته الصحية نتيجة املالحقة ،وأستشهد يف سيطرة دهوك
يوم  .2971/7/1وقد كلفين يومها مال حممد نيو بنقل نبأ إستشهاده إىل صالح بدرالدين الذي كان
يومها مالحقا يف دمشق ،وإلتقيت به ليال يف حي األكراد (ركن الدين) وكان يف إجتماع اللجنة
املنطقية،حيث نقلت له اخلرب فتأسف كثريا خبرب مقتل حممد حسن مسيت(املؤلف).
3

 -مواليد قرية ( طرسور)  ،2917أنهى دار املعلمني باحلسكة ثم اجلامعة يف بريوت ،عمل مدرسا

للغتني العربية والفرنسية لسنوت طويلة يسكن قامشلو.
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حممد مال أمحد ،حممد مصطفى وعبدالصمد مال خليل"

()1

 .خاصة بعد تباين وجهات

النظربني محيد درويش وخالد مشايخ أثر عودتهما من كردستان العراق يف نهاية عام
 ،2991حيث وقف "األول مع جالل طالباني ورفاقه أما الثاني فقد أيد مال مصطفى

بارزاني"(.)2

عقدت مجاعة اليسار كونفرانسها األول يف  1آب عام  2991يف قرية مجعاية يف دار
املرحوم حممد بوطي وقد "إستمر حتى طلوع الفجر ،حيث قدم صالح وجهة نظره
بإجيازمركزا على الناحية الفكرية ،ونوقش احلضور نقطتني أساسيتني وهما :ماهية احلزب

واملوقف من الثورة الكردية والقضايا التنظيمية( ،)3وهو الكونفرانس التارخيي الذي إنبثق
عنه تأسيس الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا ،وكان ذلك خطوة ضرورية
إلنقاذ احلزب من السقوط وإحنرافه عن خطه النضالي يف مرحلة تارخيية مهمة بالنسبة
للحركة التحررية الكردية يف عموم كردستان .ألن اليمني كان مصرا على مواقفه ،فقد
حاول هالل خلف عشية إنعقاد الكونفرانس إقناع رموز اليمني بالرتاجع عن موقفهم
حرصا على وحدة احلزب ولكن دون جدوى ،حيث يقول":أخربت خالد مشايخ باننا على
وشك إنعقاد إجتماع وطلبت منه املشاركة معنا ،لكنه رفض ذلك وطلب مين بإطالعه على

نتائج اإلجتماع"(.)4وقد كتب صالح بدرالدين" :بأن رموز اليمني كانوا يلتقون مع

نظرائهم من تيار –  99بل ويؤيدون مواقفهم ويعقدون معهم اإلتفاقات من وراء ظهر
أغلبية قيادة احلزب ومل تنقطع زيارات الوفود من عام  2999 – 2918ومن الواضح أن
البيان الصادر بإسم حزبنا أواخر عام  2991حول املوقف من اخلالف الناشب يف الثورة
الكردية وبإشراف مباشر من رموز اليمني كان مبثابة اإلعالن عن معاداة قيادة الثورة
وزعيمها اخلالد البارزاني والوقوف إىل جانب – تيار  – 99وكان ذلك إستفزازا ملشاعر
1

 -حممد مال أمحد  ،صفحات من  ، . . .املصدر السابق ،ص .109

2

 -املصدر نفسه ،ص . 121

 - 3مقابلة مع هالل خلف ،هولري يف . 1009/20/1
 - 4املصدر نفسه.
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مجيع أعضاء احلزب قيادة وقاعدة  . . .وإستند موقف اليمني القومي إىل "ركيزتني األوىل
نقل أخبار عن الثورة غري صحيحة ومنحازة إىل جانب تيار –  99والثانية العمل على

تعميق الوالء الفكري والسياسي لذلك التيار"( .)1حضر الكونفرانس ( )17شخصا وهم

كل من( :)2صالح بدرالدين ،مال حممد نيو ،هالل خلف بوتاني ،حممد بوطي (من قطرانيك

– تربة سبية) ،عبداحلليم قجو ،يوسف إمساعيل ،نوري حاجي( ،)3أمحد بدري ،فخري

هيبت ،مشو ملكي ،حممد قادو(من طبطا) ،مال أمني ديواني (تبكي)،غربي عباس (طندكي

خلو) ،حممد خليل( ،)4مال شريف ،عبدالرزاق مال أمحد ،مال داود ،نوري حجي محيد،
حممد سعيد(من قرية شوري) ،مال أمحدى قوب ،إبراهيم عثمان ،سيد رمضان( ،)5و عيسى

حصاف ( ،)6حممود سعيد من بيت املال بالدرباسية.

وبإنتهاء الكونفرانس أعماله ،يقول هالل خلف":زرت وبرفقة حممد نيو خالد مشايخ
وأطلعناه على قراراتنا وبعد مناقشات إتفقنا على عقد كونفرانس مشرتك بإشراف ممثل عن
الثورة الكردية .كما ومت اإلتفاق على تشكيل جلنة حتضريية ريثما يسافر هو إىل كردستان
العراق والعودة برفقة ممثل عنها خالل شهر .وعند خروجنا من الدار قال لي طاهر صفوك:
"قررنا نقلك من منطقة عامودا إىل منطقة ديريك" ،فرأينا يف ذلك حماولة لتصفية أنصار
اليسار .وتكونت اللجنة التحضريية من كل من :طاهر صفوك ونوري حاجي وحممد قادو
ويوسف امساعيل ،إال أن اللجنة فشلت يف مهمتها نتيجة عدم إلتزام اليمني مببادئ اإلتفاقية.

1

 -صالح بدر الدين ،احلركة القومية الكردية  ، . . .املصدر السابق ،ص . 18

 - 2مقابلة مع هالل خلف  ،املصدر السابق .
 - 3هاجر السياسة يف أعقاب كونفرانس آب ،عمل مدرسا يف القامشلي حيث يسكن (معرفة شخصية).
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 -من قرية (طر زيارت) القريبة من ديريك ،من كوادر الثارتي اليساري املعروفني أبعد عن احلزب

عام  2971وعاد يف العام التالي ،يف عام  2980إنشق عن حزب اإلحتاد الشعيب وإنضم إىل احلزب
اإلشرتاكي الكردي ،ترك احلزب بعد إنضمام صاحل كدوا إىل اليمني.
 - 5مال رمضان برزجني ،عامل ديين وأديب وإمام جامع مجعاية ،تويف يف السنوات األخرية.
6

 صالح بدرالدين ،احلركة القومية ،املصدر السابق ،ص .27071

فمن جهة مل يلتزم خالد مشايخ بفرتة املتفق عليها بالعودة من كردستان من شهر إىل ثالثة
أشهر إال بعد ثالثة اشهر حبجة أنه وقع من على ظهرالبغل ،ومن جهة أخرى عقد اليمني
كونفرانسه يف قرية بركو مبنزل (خليلي ليلي) دون إعالم اليسار ،ومل نعلم به إال بعد إنتهاء

املؤمتر أعماله"(.)1

ويف مذكراته كتب صالح بدر الدين ،بأنه من باب الوفاء لتارخينا ،وسرد جتاربنا اخلاصة
والعامة من أجل الفائدة فقط ،علينا اإلقرار بأن اخلطوة األوىل التغيريية اجلذرية الناجحة يف
حركتنا القومية ،كانت من خالل كونفرانس اخلامس من آب لعام  ،2991واليت مشلت
جتديد الربنامج السياسي "منطلقات فكرية ومشروع برنامج جديدين صدقا من املؤمتر

األول عام .)2( "2999

وقف الكونفرانس عند أزمة الثارتي وقضاياه اخلالفية وركز على

أهم املسائل

اإلسرتاتيجية اليت واجهت احلركة الكردية يف سوريا ومن أهمها:
.a

هل األكراد يف سوريا شعب له جذور يف األرض والتاريخ أم أقلية قومية تسللت إىل
البالد.

.b

هل الثارتي حزب سياسي و أداة نضالية ثورية تنظيمية أم مجعية ثقافية إصالحية .

.c

هل للكورد يف سوريا حقوق قومية كاملة حسب مبدأ حق تقرير املصري واليت
متحورت حول ( احلقوق السياسية واالجتماعية والثقافية ) أم احلقوق الثقافية فقط
اليت متسكت بها اليمني .

.d

وسائل النضال وطريقة مواجهة املشاريع واملخططات الشوفينية من قبل النظام
خاصة مشروع احلزام العربي .

.e

املوقف من الثورة الكردية ومن السلطة يف سوريا ،حيث يقول يوسف ديبو ":حنن
اليسار كنا نرفض التعامل مع األجهزة األمنية وكنا نقول احلوار جيب أن يكون مع

 - 1مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .1009/20/1
 - 2صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .12
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اهلرم األعلى يف السلطة أي مع القيادة القطرية أوالقومية ،أما حزب اليمني الكردي

كان يريد التعامل مع أجهزة املخابرات (.)1

وأفصح صالح بدرالدين عن أهداف كونفرانس آب قائال":إن قضايا اخلالف اليت تناوهلا
وكشف عنها وحسمها الكونفرانس مل تكن مع نهج اليمني الكردي فحسب بل كانت يف

جوهرها مع مواقف وسياسات وممارسات سلطة النظام احلاكم  .) 2( ". . .إضافة إىل هذه

األسباب ،كان هنا سبب أيديولوجي  -طبقي افرزته األوضاع االقتصادية – االجتماعية
وتعميق اخلالف بني اإلقطاع ورجاالت الدين واألعيان من جهة وبينهم وبني املثقفني
واليساريني والعمال والطلبة والساسة من خلفيات شيوعية .فقد كان اليسار حينذاك ،يعين
التمسك باملبادئ وعدم التنازل عن الثوابت القومية ،واملواجهة العملية لسلطة اإلستبداد،
واإلخنراط يف معركة الدفاع عن األرض ،والتفاعل مع حركة املعارضة الوطنية ،والرتكيز
على اجلانب الثقايف والفكري ،والوقوف إىل جانب الثورة الكردية يف كردستان العراق
بقيادة الزعيم – مصطفى البارزاني – ودعم التيار القومي اليساري يف احلركة الكردية يف

تركيا ،واإلنفتاح على حركة التحرر العربية والفلسطينية واللبنانية على وجه اخلصوص (.)3

إنتخب الكونفرانس قيادة مرحلية مؤلفة من كل من :مال حممد نيو  ،صالح بدرالدين ،
هالل خلف .وعملت القيادة املرحلية حتت إسم الثارتي الدميقراطي الكردي حتى املؤمتر
األول لليسار( .)4يقول صالح بدرالدين مت تعيني جكرخوين يف ربيع العام التالي (يعيت ربيع

 -2999الباحث) عضو شرف يف القيادة املرحلية .وكان جكرخوين أحد أعضاء القيادة
املرحلية حتى إنعقاد املؤمتر األول لليسار ،وحضر املؤمتر ،لكن أوصمان صربي رفض

1

 -وقفة مع  10عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية يوسف

ديبو ،أجراه :شظطر ،يف كانون األول  .1008موقع  ،Welatê meاألثنني  29كانون الثاني .1009
 - 2حوار شامل مع صالح بدرالدين ،رابطة كاوا للثقافة الكردية ،أربيل –  ،1009ص . 12
 - 3صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .11
 - 4مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .1009/9/19
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التعامل معه ومل ينتخب يف املؤمتر ،ويف اليوم التالي إنضم إىل مجاعة محيد درويش( .)1وإزاء
ذلك مل يرشح جكرخوين نفسه يف املؤمتر األول لليسار ،موجها كالمه ألعضاء املؤمتر
قائال":التلوموني سأعود إىل مكاني مسؤوال عن منظمة املرأة" ،وكان عيسى حصاف
يوصله جريدة احلزب"(.)2

ولقي البيان اخلتامي الذي أصدره الكونفرانس صدى كبريا يف األوساط احلزبية والشعبية،
وعلى الرغم من قلة عدد اجملموعة ونقص خربتها يف البداية  ،إال أنها جنحت ويف وقت
قصري من تغيري موازين القوى لصاحلها وتعرية سياسة اليمني وعزله ،ومن أن تتحول إىل قوة
منظمة ومؤثرة يف احلركة السياسية الكردية يف سوريا والكردستانية  ،ويرجع ذلك
بإعتقادي إىل التالحم الفكري بينها من جهة وإىل اخلط اإلسرتاتيجي السليم الذي أختارته
لنفسها من جهة أخرى .توصل الكونفرانس إىل مجلة من املقررات يذكرها كل من حممد
نيو وهالل خلف على النحو التالي :
 .2جتميد القيادة القدمية .
 .1عقد مؤمتر بعد سنة .
 .1تشكيل قيادة مرحلية من ( مال حممد نيو ،صالح بدرالدين وهالل خلف).
 .1تشكيل جلنة حتضريية للمؤمتر القادم مؤلفة من أعضاء القيادة املرحلية باإلضافة إىل
(حممد قادو ونوري حاجي ويوسف إمساعيل).

 .1حتضري مشروع برنامج سياسي ونظام داخلي جديدين لتقدميه إىل املؤمتر القادم(.)3
وعندما علمت مجاعة اليمني بأخبار الكونفرانس ومقرراته إتصل خالد مشايخ بالقيادة
املرحلية املنبثقة عن الكونفرانس وإتفق معهم على :
.a

عدم نشر قرارات الكونفرانس.

.b

التحضري ملؤمتر بعد إجراء اإلنتخابات خالل شهر.

 - 1مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،املصدر السابق.
 - 2مقابلة مع عيسى حصاف ،هولري يف .1021/1/10
 - 3حممد مال أمحد ،صفحات من  ،. . .املصدر السابق ،ص .129 – 128
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.c

تشكيل جلنة مشرفة على اإلنتخابات مكونة من أربعة أعضاء هم( :طاهر صفوك
وعبداللطيف عبدي عن اليمني ونوري حاجي ويوسف إمساعيل عن اليسار).

.d

عدم إختاذ أي إجراء حبق رفاق اليسار.

مل تكن تلك اإلتفاقية من قبل اليمني سوى خظوة تكتيكية لإلستفادة من الزمن ،وإلتزم
بها اليسار حتى ال يقال عنهم بأنهم سبب فشل الوحدة  .وسافر خالد مشايخ إىل
كردستان العراق وعاد بعد ثالثة أشهر ومعه السيد نعمان عيسى عضو اللجنة املركزية
للثارتي الدميقراطي الكردستاني يف العراق .أما اللجنة الرباعية املكلفة بإجراء اإلنتخابات
وإعداد املؤمتر فقد فشلت يف عملها لسببني األول عدم إلتزام خالد مشايخ بالفرتة املتفق
عليها بالعودة من كردستان من شهر إىل ثالثة أشهر حبجة مرض أمل به والثاني عقد

كونفرانس بركو دون علم اليسار(.)1

ومن جانبها كلفت القيادة املرحلية لليسار بناء على توجيهات الكونفرانس صالح
بدرالدين بإجراء اإلتصاالت مع كافة أعضاء القيادة القدمية وإبالغهم نتائج ومقررات
الكونفرانس ،وبهذا الصدد كتب صالح بدرالدين قائال ":كلفين الرفاق بأداء املهمة مع
رفاق حلب ودمشق وكانوا قد خرجوا من السجن وإتصلت مع معظمهم وكان آخرهم

أوصمان صربي يف دمشق"( ،)2يقول عيسى حصاف ":بعث صالح بدرالدين رسالة من
دمشق ،ورد فيها" :مت تأمني الكتب املطلوبة"

()3

وكان ذلك عبارة عن كلمة السر املتفق

بيننا بأن أوصمان صربي قد وافق العمل مع اليسار ،لكنه مل يلتحق إال بعد أن "حضر
مناقشة حادة بني طاهر صفوك وصالح بدرالدين ،حينها قرر اإلنضمام معتربا اليمني

مسؤوال عن مما جيري"( .)4ويقول هالل خلف" :إتصلنا بكل من رشيد محو وحممد مال أمحد

وأوصمان صربي وجكرخوين الذي أصبح عضوا فخريا يف القيادة وبعد حوالي ثالثة أشهر
 - 1مقابلة مع هالل خلف ،هولري.1009/20/1 ،
 - 2صالح بدرالدين ،احلركة القومية  ، . . .املصدر السابق ،ص . 19
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 -لقاء مع عيسى حصاف بالقامشلي. 1001 / 8/ 1 ،

 - 4لقاء مع هالل خلف ،هولري يف .1009/9/19
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أبدى رشيد إستعداده للعمل معنا لكن أوصمان رفضه بينما مل يلتزم حممد مال أمحد حزبيا
وإمنا أيدنا تأييدا مطلقا وبعد مضي عدة أشهر إستطعنا إقناع آبو أوصمان باإللتزام معنا

وإستلم منصب سكرتارية اليسار"( .)1وتشكلت قيادة تارخيية متجانسة فكريا متثل مجيع
مناطق التواجد الكردي يف البالد ،وأصدر احلزب خالل تلك الفرتة وثيقتني هامتني نظريتني
األوىل "حول اليسار" والثانية حتت عنوان" :أقلية أم شعب" حول قضايا اخلالف مع اليمني
وعلى أن الكرد يعيش على أرضه التارخيية يناضل يف سبيل حقوقه القومية من سياسية

وثقافية واجتماعية ودميقراطية "( ،)2ومما يؤكد على ماهية اخلالفات مل ترد كلمة الشعب
الكردي يف أدبيات مجاعة اليمني ملدة ( )21عاما( .)3وهكذا إختذ اليسار إسم الثارتي

الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا وأصبحت صحيفة – دنطى كرد – لسان حال
للجنة املركزية ،كان احلزب قبل اإلنشقاق قد اصدر منذ التاسيس وحتى اإلنشقاق ()9
أعداد فقط باللغة الكردية الالتينية ،حيث بدأ اليسار بإصدارها بدءا من العدد العاشر
باللغة العربية وصفحة منها بالكردية.
كونفرانس بركو أواخر :9111
عقد اليمني يف كانون األول  2991كونفرانسا مسوه الرابع يف قرية بركو بدار خليل
ليلي حبضور ممثل الثورة نعمان عيسى ،وحضور كنعان عكيد الذي قام حبل مجاعته املعروفة

"جببهة املعارضة"( ،)4دون إعالم اليسار وبهذا الصدد يقول هالل خلف ":مل نعلم به إال
بعد إنتهاء الكونفرانس أعماله ،أخربنا حسن بشار بأن نعمان عيسى قد وصل وعقد
كونفرانسا يف قرية بركو ،فألتقينا به أنا وحممد نيو برفقة حسن بشار ،وسألناه :ملَ جئت؟
فأجاب :بناء على دعوة الثارتي حلل اخلالفات القائمة ،مضيفا بأننا دعونا أوصمان صربي
 - 1مقابلة مع هالل خلف ،هولري يف  1تشرين األول . 1009
2

 -صالح بدر الدين ،احلركة القومية  ،. . .ص .12

 - 3لقاء مع هالل خلف ،هولري يف .1009/9/19
 - 4مقابلة مع رستم مال شعمو ،املصدر السابق.
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فرفض الدعوة ،بينما إعرتف كنعان عطيد بأغالطه ووعدنا بأنه سيتخلى عن جبهة
املعارضة ،فقلنا له أن اخلالف بيننا وبني اليمني .فأنكر إعالمه باألمر ،قائال أن خالد مل يفاحته
بهذا املوضوع .فرد عليه خالد بل أعلمتك وأدى ذلك إىل نشوب خالف بينهما .وحسب
إعتقادي أخربه خالد لكنه هو الذي جتاهل املوضوع وكان مؤيدا لليمني .وأبلغناه بأن
وقوفه إىل جانب أحد أطراف الصراع مل يساعد على حل املشكلة وبعد مناقشات حادة
معه قال" :إعتربوا كأن أمرا مل يكن وسأقدم تقريري إىل البارزاني بهذا اخلصوص .ويف عام
 2999زرت كردستان العراق ،وبعد إنعقاد املؤمتر السادس للدميقراطي الكردستاني ويف
لقاء جرى معه يف اللجنة املركزية أجاب نعمان عيسى بأنه قدم تقريره إىل البارزاني لكنين
أشك يف ذلك ،حينها إستلمت رسالة من املكتب السياسي للحزب الدميقراطي الكردستاني

حول التأييد املطلق للثورة لنا وإعتبارنا الطرف املشروع(.)1

ويف »رايات« إلتقى هالل خلف بالزعيم الكردي وقائد ثورة أيلول مصطفى بارزاني
وحول إنطباعاته قال هالل":شخصية قوية كاريزماتية مؤثرة ،ذات نظرات ثاقبة حادة،
متواضعا كما رأيت ،كان يف البداية يتعرف على الشخصية احملاورة ،إن أعجبته يدخل معه
يف حوار جاد وصريح ،وكان حيب الصراحة جدا ،إتسمت مناقشاته باهلدوء .يف عام
 2999وخالل لقائي به يف اخليمة بـ»رايات« كان يعاني آالما يف ظهره ومل حيضر املؤمتر
بسبب ذلك ،حاورني ساعة ونصف حول املسألة الكردية يف سوريا وجزئيا يف إيران ،مع
أن القاعدة كانت أن التزيد اللقاء عن ربع ساعة ،ألن أكثر من ألفي شخص كانوا
ينتظرون دورهم للقاء به.كان مصطفى بارزاني حماورا دميقراطيا ،ويف نهاية اللقاء قام

بواجب التوديع بالرغم من معاناته من آالم يف الظهر"(.)2

وتعليقا على دور نعمان عيسى ،يقول رستم مال شعمو":يف عام  2991أرسل إلينا
احلزب الدميقراطي الكردستاني يف العراق عضو جلنته املركزية نعمان عيسى لتوحيد أطراف
الصراع ،وبإعتقادي مل يكن نعمان عيسى كفؤا للقيام بهذه املهمة رغم سعيه اجلاد يف
 - 1مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف ..1009/20/1
 . - 2مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .1009/20/1
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ذلك"( .)1وقد أختذ كونفرانس بركو مجلة من املقرارات منها طرد مال حممد نيو وصالح
بدرالدين وهالل خلف ونوري حاجي وفصل أعضاء اليسار وتشكيل قيادة جديدة مؤلفة
من كل من :طاهر صفوك

()2

ودرويش مال سليمان ومدورعبد احلنان ،ويف عام 2999

إضيف إليها رشيد محو وعزيز داود اللذان قررا أخريا العمل مع اليمني إضافة إىل محيد
درويش .وهكذا برز اليسار واليمني .لكننا لو دققنا يف اإلسلوب الذي إتبعه نعمان عيسى
كوسيط بني الطرفني بعد مضي كل هذه السنني ،اليفهم منه إال شئ واحد وهو أن نعمان
عيسى مل يرغب يف الضغط على اليسار ألن قيادة الثورة قد أدركت جيدا سياسة قيادة
اليمني ونهجها املستقبلي وعلى رأسهم محيد درويش وحماولة معرفة خيوط اللعبة عن طريق
مبعوثها .أما عبد احلميد درويش ،ويف إشارة إىل هذا املوضوع ،فقد كتب قائال":وهنا البد
من ذكر احلقيقة التالية وهي أن نعمان عيسى كان يؤيد وجهة نظرنا ،وله آراء سلبية جتاه

أوصمان صربي ومجاعته ،وكان يعتربهم منشقني ويدعو حزبه إىل عدم التعاون معهم"(،)3

لكن من املستبعد أن يكون األمر بهذا الشكل ،ألن تطور األحداث فيما بعد يشريإىل غري
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 -مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف  .1021/8/21من مواليد عام  2918يف قرية كوتيا ناحية

عامودا ،درس يف قرية طرسور املرسينية ومن ثم يف القامشلي واحلسكة مل يكمل الثانوية ألسباب اجتماعية،
يف علم  2911ينضم إىل احلزب الشيوعي ،وإثر تسرحيه من اخلدمة اإللزامية إنضم إىل صفوف الثارتي
يف  29آذار  2992عن طريق كل من هالل خلف ومال هادي شيخ لطيف .وإثر إنشقاق عام 2991
إحناز إىل جناح اليمني إىل أن ترك احلزب عام  ،2999يسكن قامشلو حاليا.
 - 2ولد عام  2911يف قرية تل عربيد الواقعة إىل غربي القامشلي يف عائلة ميسورة .يف عام  2998نال
شهادة احلقوق من جامعة حلب .إنتمى إىل الثارتي يف العام الدراسي  ،2990 / 2919يف نهاية عام
 2991كان عضوا للجنة املنطقية ويف كونفرانس بركو أنتخب عضوا يف القيادة ( نوات القيادة ) ،وبقي
قياديا بارزا يف احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سوريا ( اليمني ) حتى عام  ،2991حيث إنشـق
عن محيد درويش ،تعرض للمالحقة والتنقل املستمر بسبب طبيعة عمله السياسي ،هو اآلن سكرتري احلزب
الدميقراطي الوطين الكردي يف سوريا .رسالة جوابية من السيد طاهر حاج سعدون سفوك ،القامشلي يف
.1009 / 7/ 12
 - 3عبد احلميد درويش ،املصدر السابق ،ص .99
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ذلك .وهذا ما أكده ايضا أحد رفاق محيد درويش يف القيادة ،خالل إجابته على سؤالنا:
"ما تفسريكم حلضور نعمان عيسى كونفرانس بركو يف وقت وقفتم مع مجاعة املكتب
السياسي؟ .فأجاب رستم مال شعمو قائال":اعتقدنا بأنه وجد فينا الشرعية كحزب األم ،إال
أن رأيه مل يكن بهذا الشكل كما تبني لنا فيما بعد( .)1ويضيف رستم مال شعمو" :بإنتهاء
الكونفرانس ترك خالد مشايخ احلزب ،وبقينا دون قيادة ،فوجهنا الدعوة إىل كل من محيد
درويش ورشيد محو وعزيز داوي وأوصمان صربي بأن يعودوا إىل احلزب وإال سنضطر إىل
حله ،فرفض األخري العودة حتى أنه مل يعرتف بلجنة التحكيم املؤلفة من حسن شيخو وأمحد

برزجني"( .)2إن رفض أوصمان صربي التعامل مع جلنة التحكيم ومع محيد ومجاعته ،فهو
بسبب اإلختالف يف املواقف اإلسرتاتيجية القومية.
من هو نعمان عيسى:
كتب صالح بدرالدين يف مذكراته قائال":قام محيد بدعوة وإستغالل الراحل نعمان عيسى
عضو قيادة الثارتي العراقي بصورة ملتوية وتضليلية ،على أنه يشارك يف مؤمتر احلزب
الدميقراطي الكردي بصورة إعتيادية وحجب املعلومات عنه ،وما أن عاد عيسى إىل
مركزعمله يف منطقة دهوك حتى استدعي للتحقيق أمام رئيس الثارتي واملكتب السياسي
لتصرفه اخلاطئ وخضوعه لإلبتزاز ،)3("...لكن يف األمر حلقة مفقودة ،ال يعقل أن عضوا

قياديا يف احلزب الدميقراطي الكردستاني ،كان جيهل ما حيدث من خالفات داخل الثارتي
يف سورية وهو باألصل كلف حلل اخلالف بني الطرفني.
ويف رده على سؤالي من هو نعمان عيسى؟ ،أجاب حممد مال قادر العضو السابق يف
املكتب السياسي للحزب الدميقراطي الكردستاني  -العراق قائال ":كان من الربزانيني ومن
قاطين قرية بارزان أو جوارها ،لكنه باألصل ينحدر من أصول يهودية ،إعتنق والده
 - 1مقابلة مع رستم مال شعمو ،املصدر السابق.
 - 2املصدر نفسه.
 - 3صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .19
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اإلسالم .أثناء حدوث إنشقاق يف احلزب كان عضوا إحتياطيا يف اللجنة املركزية ،تعرفت
عليه يف املؤمتر السادس وأنتخب نعمان عيسى عضوا يف اللجنة املركزية وتوىل مسؤولية
الفرع األول للحزب الدميقراطي الكردستاني .ويف عام  2970يف أعقاب إتفاقية احلادي
عشر من آذار أصبح قائمقاما لرواندوز وبقى يف هذا املنصب حتى عام  ،2971حيث مت
فصله من قبل حكومة البعث ،وقد جاء يف قرار الفصل":قررنا فصل نعمان عيسى البنجي"
(أي اليهودي) ،وتأثرنعمان عيسى كثريا بذلك وحتولت لياليه إىل كوابيس ،وجلأ إىل شرب
اخلمرقهرا وبكثرة ،وبسبب ذلك ويف العام ذاته إصيب بنزيف معدي مما أدى إىل وفاته،
وكان عمره حينذاك يرتاوح مابني  10و 10عاما .كان رجال ضخما ،ومل يرزق بولد
عقيما .قبل إلتحاقه بالثورة كان موظفا حكوميا لصاحل وزارة الزراعة ورمبا كان مديرا أو

شيئا من هذا القبيل ،إلتحق بالثورة منذ بداياتها" ( ،)1وإضافة إىل عضويته للجنة املركزية

كان املسؤول السياسي ملنطقة بهدينان(.)2

ويف اعقاب حدوث اإلنشقاق ،ويف إجتماع إعتيادي للجنة املركزية للجناح اليميين الذي
أطلق على نفسه احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا ،مت إختيار عبد احلميد درويش
سكرتريا للحزب .ويف شهر آب من عام  2999قررت اللجنة املركزية للحزب
الدميقراطي يف إجتماعها تغيري إسم اجلريدة املركزية من (دنطى كرد) إىل (الدميقراطي).
وبهذا الصدد ،كتب عبد احلميد درويش ،إن "السياسة اليت يتبناها اجلناح الذي يسمي
نفسه باليسار واليت تتجسد يف جريدته (دنطى كرد) هي سياسية قومية إنعزالية ضيقة من
وجهة نظرنا ومن الضروري إشعار القوى واألحزاب السياسية يف البالد بالتمييز بني حزبنا
وهذه اجلماعة وأن ال عالقة لنا بهذه اجلريدة وهذه السياسة ،وإن إسم (دنطى كرد) حبد
ذاته ال يعكس بشكل كاف تطلعات حزبنا الوطنية على الصعيد العام يف البالد ،هلذه

األسباب مت تغيري إسم اجلريدة إىل (الدميقراطي)"(.)3

 - 1مقابلة مع حممد مال قادر ويف منزله ،بريمام ،يوم .1021 /1/22
 - 2عبد احلميد درويش ،أضواءعلى احلركة ،املصدر السابق ،ص .219
 - 3املصدر نفسه ،ص .200 – 99
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الكرد وإنقالب  11من شباط :9111
شهدت سوريا فجريوم  11شباط من عام  2999إنقالبا عسكريا دمويا بزعامة صالح
جديد ميثل إجتاها يساريا يف حزب البعث وحتت شعار إبعاد اجلناح اليميين عن قيادة حزب

البعث ،أطاح بأنصار ميشيل عفلق وأمني احلافظ وصالح الدين البيطار( ،)1وغريهم من

أعضاء القيادة القومية .ومت إبعاد حوالي أربعمائة ضابط وموظف من سلكي اجليش
واحلزب ،وأقتيد أمني احلافظ وحممد عمران والقادة املوالون إىل سجن املزة .وقد عني
الدكتور نورالدين األتاسي

()2

رئيسا للجمهورية ،ويوسف زعني رئيسا جمللس الوزراء،

وإبراهيم ماخوس وزيرا للخارجية

()3

وحافظ األسد الذي وقف مع جديد ضد عمران

وزيرا للدفاع ،ولكن احلاكم الفعلي ظل صالح جديد الذي مل يستطع أن يتسلم رئاسة
1

 -صالح الدين البيطار ( : ) 2980 – 2921سياسي سوري لعله ابرز املساهمني يف تاسيس حزب

البعث إىل جانب ميشيل عفلق وهو من مواليد دمشق ودرس يف السوربون وهنا تعرف على ميشيل عفلق.
توىل عدة مناصب يف احلكومات السورية املتعاقبة ومنها حكومة الوحدة  .نزح إىل لبنان بعد إنقالب
صالح جديد ،ثم إستقر يف باريس حيث أسس جملة " األحياء العربي"  .أغتيل بباريس عام  2980يف
ظروف غامضة .جابر رزق ،األخوان املسلمون واملؤامرة على سوريا ،دار العلوم للطباعة ،القاهرة،
 ،2980ص .17
2

 -د  .نورالدين األتاسي سياسي وطبيب ،تطوع كطبيب يف جيش التحرير اجلزائري .توىل رئاسة

اجلمهورية إثر إنقالب  11شباط  2999بقيادة صالح جديد ،الذي أطاح برئيس الدولة أمني احلافظ.
إستلم األتاسي األمانة العامة حلزب البعث العربي اإلشرتاكي إضافة إىل رئاسة الدولة .أطيح به حافظ
األسد يف عام  2970ثم سجن ،تويف يف مطلع التسعينات يف باريس اليت نقل إليها من السجن للمعاجلة
من مرض أمل به وهو يف السجن  .سعد سعدي ،املرجع السابق ،ص .11
 - 3كان الفريق الذي أختاره صالح جديد يعكس ميوله اليساري ،ثالثة أطباء من ذوي اآلراء االشرتاكية
امللتهبة ،فالدكتور األتاسي السليل املتمرد ألسرة األتاسي من مالكي األراضي يف محص ،والدكتور يوسف
زعني اإلبن االشرتاكي لتاجر غين من مدينة ألبوكمال ،والدكتور إبراهيم ماخوس وكان فيه شئ من املثالية
املتعصبة وكان من أبناء عائلة دينية علوية .وقالت الصحيفة البريوتية اليومية اليت تصدر بالفرنسية
(لوريان) ساخرة :سوريا حيكمها ثالثة أطباء ،البد أنها مريضة.إنظر :باتريك سيل ،األسد ،...ص – 271
.279
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اجلمهورية بسبب حصر الدستور السوري ،وقتذاك  ،منصب الرئاسة يف من هو مسلم

سين ،بينما صالح جديد مسلم علوي( ،)1فتوىل منصب األمني املساعد للقيادة القطرية
حلزب البعث .وسرعان ماوضع اإلنقالبيون أيديهم على الوضع وإستتب األمن الذين
جددوا العمل باألحكام العرفية .وملا كان اإلنقالب قد وقع بستة أشهر فقط بعد إنبثاق
اليسارالكردي يف كونفرانس اخلامس من آب  ،2991كان "اليساريون ميزحون فيما بينهم
بأن البعثيني اليساريني إستفادوا من جتربتنا" .
وجهت اللجنة املركزية لليمني رسالة سياسية إىل رفاقهم ،جاءت فيها أن السبب
الرئيسي لإلنقالب الذي حدث كان نتيجة التناقضات والتناحرات بني صفوف حزب
البعث وال سيما بني القيادة القطرية والقومية ،والشئ الذي عجل يف إنفجار األزمة هو
إعادة صالح الدين البيطار وتشكيله وزارة كان يرتبط بعض أعضائها بكبار املالكني
والرأمساليني .إن ذهاب بيطار وعفلق قد ترك يف صفوف التقدميني والوطنيني إرتياحا تاما
لكن ما حدث ألمني حافظ كان مثار أسف شديد ويعود سبب عزل احلافظ إىل وقوعه يف
خطأ كبري سياسي عندما تعاون مع البيطار وزمرته بدال من التعاون مع اليساريني يف حزب
البعث وخارجه .أما بالنسبة ملوقف احلكم اجلديد من القضية الكردية يف العراق فإنه غري
واضح وكذلك بالنسبة ألكراد سوريا وسياسة اإلضطهاد اليت تتناوهلم حتى أن الصحف
السورية مل تشر إىل السؤال الذي طرحه مراسل جريدة النداء البريوتية على رئيس جملس
الوزراء (يوسف زعني) يف مؤمتره الصحفي الذي عقده يف اخلامس من آذار بدمشق حول
موقف احلكم من الثورة الكردية يف العراق عندما أراد اإلستفسار عن رأي حزب البعث
فيما إذا كان الزال مصرا على رأيه القديم يف إنهاء املسألة عن طريق احلرب الذي ثبت
فشله أم أنه غري رأيه وصار مييل إىل احلل السلمي هلا .وختمت الرسالة "بتثبيت عدة نقاط
جاء يف األوىل منها ،تأييد احلكم احلاضر طاملا إستمرعلى نهج وطين تقدمي من ِشأنه أن
ينجز حتوالت اجتماعية واقتصادية ويـبين الدميقراطية الشعبية يف البالد"
1
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 ،جاء هذا

التأييد بالرغم من أن احلكم اجلديد مل يبد عن تغيري يذكر يف موقفه من القضية الكردية.
وبدل أن تقوم القيادة اجلديدة يف البالد بالبحث عن حل املسالة الكردية ،شدت من
قبضتها ضد السكان الكورد ،ففي حزيران عام  ،2999بدأ مدراء النواحي ورؤساء خمافر
الشرطة بإبالغ الفالحني ،حيث قاموا بتشكيل دوريات وعلى طول احلدود مع تركيا
وإعتبارها منطقة أمنية ،جتوب القرى حبدود إدارتها تطالبهم للتهيؤ ملغادرة مناطقهم،
وإختيار مكان العيش اجلديد يف املناطق اجلنوبية ذات الطابع العربي.
ويف يومي  10و  12آب  2999قامت السطات حبملة إعتقاالت كانت األوسع يف
تاريخ احلركة القومية الكردية يف سوريا والثانية من حيث الرتتيب بعد "إعتقاالت عام

2990واليت تركزت اساسا يف منطقة اجلزيرة "( ،)1مشلت معظم الفئات والطبقات
االجتماعية للشعب الكردي يف كافة مناطق اجلزيرة "ديريك ،قامشلو ،عامودا ،درباسية،

حسكة وسرى كاني" ( ،)2حيث بلغ عدد املوقوفني يف البداية أكثرمن ( )92شخصا . .
بقي منهم يف املرحلة األخرية حنو ( )19شخصا يف سجن غويران باحلسكة ويقول محيد

درويش " :أنه ومحزة نويران من بني هؤالء"( ،)3وكان من بينهم أيضا ":حج أمني أوسكان،
خلف مال صاحل الولو ،حسني صاحل املال ،خضر حج حسني سينو ،مجيل حاج درويش،
حممد بك مجيل باشا ،مصطفى حممد بك مجيل باشا ،شيخ حممد باقي شيخ حممود (سيدا)،
مال داود مال حممود (زينى) ،حممد عيسى آغا رستم ،بوبو خليل (كنى) ،يوسف برازي،
إمساعيل برازي ،خالد داشيت (أبو عزيز) ،سليمان كالو ،علي شيخ موسى ،سعيد حج
شيخموس هسو ،شيخو ضاضان ،حسين جلي ،مال مصطفى ،عبدي جعفر آغا ،مجيل حاجو
آغا ،جميد حاجو ،كنعان عطيد ،عبد الفتاح عبد الكريم ،دهام مريو ،دياب مريو ،حممد
إمساعيل ،حج قاسم من قرية طرطر ،عبد العزيز حسو ،حممد حيتو عبد اللطيف ،مال

 - 1صالح بدر الدين ،احلركة القومية  ، . . .املصدر السابق  ،ص . 71
 - 2حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،...ص .97
 - 3عبداحلميد درويش  ،املصدر السابق  ،ص . 201
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سليمان وإثنان من أبنائه (عبد اهلل وصاحل) ،بدران عيسى (حانوتي من الدرباسية)"(،)1
إضافة إىل عصمت فتح اهلل سيدا وصبغة اهلل سيدا وحممد على حسو وغريهم .وفشلت
السلطات من إعتقال القياديني البارزيني يف اليسار الكردي كل من مال حممد نيو وهالل
خلف البوطاني املالحقني من قبل السلطة  .وقد جاءت هذه اإلعتقاالت بعد أن باشرت
القيادة اجلديدة حلزب البعث من تطبيق املشاريع العنصرية وفقا خلطة " حممد طلب هالل"،
وكانت إعتقاالت إحرتازية ختوفا من إحتماالت تنامي روح املقاومة ملخطط" احلزام العربي"
واخلروج من حتت السيطرة ،خاصة وانها جاءت بعد قرار التصدي يف مؤمتراليسار
وإجتماعات اللجنة املركزية ومسألة توزيع املناشري وتسرب خرب -حرق احملاصيل يف مناطق

 -مزارع الدولة(.)2

مل يكن قيادة احلركة الكردية على علم مبشروع حممد طلب هالل ،وحول كيفية إعالم
القيادة بذلك يقول هالل خلف بوتاني القيادي البارز يف الثارتي الدميقراطي الكردي

اليساري آنذاك وأحد مؤسسيه":اخربني سليمان بوطي(( )3سلي بوطيا) خبطة احلزام العرابي
اخلاص جبلب العرب إىل املناطق احلدودية ،وقد رتبت له لقاءا بسكرتري احلزب أوصمان
صربي يف القامشلي ،حيث أعلمه سليمان بوطي بأن كراسا قد صدر بإسم "املناضل"
يتحدث عن مشروع جلب العرب إىل املناطق احلدودية ،مضيفا بأن قد علم ذلك من معلم

املدرسة بالقرية ،الذي جلب لي فيما بعد الكراس بناء على طلبى"(.)4

ويقول هالل خلف":جاءت قرارات اليسار بعد إنعقاد مؤمتره األول يف قرية اهلاللية يف
منزل يوسف طلو يف  10متوز  2999وحبضور حوالي  70رفيقا ونوقش فيه موضوع
احلزام العربي ألول مرة وكنا قد عرفنا عن املشروع قبل عشرة أيام فقط من إنعقاد

 - 1حممد جزاع ،املصدر السابق ،ص .97
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املؤمتر"( ،)1كما ومت فيه "إقرار الربنامج السياسي وإنتخاب أوصمان صربي سكرتريا

للحزب"( ،)2الذي كان من دعاة إستخدام مجيع أشكال املقاومة مبن فيها املسلحة ،إعتقادا
أن العشائر العربية سوف لن تغامر فيما لو وجدت مقاومة السيما وأن أنباء اإلنتصارات
الكردية يف العراق كانت تثري لديهم املخاوف .وإلمخاد روح املقاومة بني املواطنني الكرد،
نفذت يف سجن غويران خطة للتعذيب اجلسدي واإلرهاب النفسي بلغت من الوحشية
والرببرية مامل يسبق هلا مثيل يف تاريخ سوريا . . .وكان اجلالدون يطالبون املعتقلني أثناء
التعذيب برتديد شعاراتهم وهي " :يسقط احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا ،ويسقط

البارزاني ،ويسقط الشعب الكردي ،)3("...لقتل روح املقاومة ضد هذا املشروع العنصري
وإشاعة اإلرهاب والرعب بني الشعب الكردي .والبد من اإلشارة أن الزعيم الكردي
مصطفى البارزاني قد توجه برسالة إىل الرئيس السوري آنذاك د .نورالدين األتاسي يطالبه
بإطالق السجناء السياسيني الكرد وختفيف معاناتهم.كما أن األعالم الكردي العراقي
آنذاك كان يطرح وضع الكرد السوريني من "خه بات" و"والتآخي" وإذاعة صوت

كردستان العراق"( .)4وحتت عنوان "رسالة من سوريا" كتبت جملة (كردستان) الصادرة
عن مجعية الطلبة األكراد يف أوربا بأنه ":يف يوم 12آب من عام  ،2999كان قد أعتقل
 210شخصا من الكرد من خمتلف فئات الشعب ،حيث مت سجنهم وتعذيبهم ألكثر من
تسعة أشهرمن دون حماكمة أو توجيه تهمة إليهم"

(.)5

ويتذكر محزة نويران ":حددت األسئلة املباشرة املوجهة لنا بثالثة عشر سؤاال وطلبا ،منها
أسئلة أمنية ومنها سياسية ،مل أعد اذكر منها سوى األبرز فيها ،مثال :ما رايك ببيان القيادة
 - 1مقابلة مع هالل خلف  ،هولري يف . 1009/9/19
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القطرية – البند اخلاص بشمال العراق ؟ ،ما رأيك بشخص البارزاني؟ .وكان قد إنعقد
املؤمتر القطري الثاني اإلستثنائي بني شباط  17 – 20آذار  ،2999بعد عزل القيادة
اليمينية بقيادة ميشيل عفلق ،ورئيس اجلمهورية أمني احلافظ ،وقد تطرق بيان القيادة
القطرية إىل املسألة الكردية جاءت فيه ":أن احلزب يرى أن حل املسألة الكردية تتم
بالطرق والوسائل العلمية واملوضوعية ضمن عراق موحد ..وأن القطر العراقي يتعرض
ملشاكل تهدد أمنه وإستقالله وتهدد وجوده القومي  ..ويف مقدمتها احلرب اإلنفصالية يف
الشمال (ويعين بذلك الثورة الكردية) .وكانت هناك أسئلة من قبيل :ما رأيك بشخصية
البارزاني؟ ،هل إلتقيتم مع البارزاني؟ ،ومن ثم إتهام اجلميع جبمع التربعات وإرساهلا إىل
البارزاني ،طلب إدانة البارزاني والثورة الكردية .كما يستغلون حلظات التعذيب ليطلب
من الكل سقوط البارزاني والقومية الكردية وكردستان  ..مع مشاهد اإلحتقار والذل"

(.)1

ويتحدث محزة نويران عن أنواع التعذيب الذي إتسم بالسادية املطلقة يقول ":لقد
كان التعذيب هذه املرة خمتلفا عن التعذيب يف املرات السابقة ،كان تعذيبا قاسيا – جسديا
ونفسيا – ال حدود له ،مشلت كل أنواع التعذيب املعروفة يف السجون ،الضرب بالعصي
والكابالت – كرابيج – كهرباء (دون متييز لألعضاء) وأساليب أخرى مل يسبق هلا مثيل،
لكن األسوأ من ذلك جاؤوا مبحققني وجالوزة تعذيب من نوع خاص ..وكان جيري
التعذيب يف ساحة السجن ،وجيربوا سجناء اجلرائم اجلنائية واجلنحية (قتلة وأصحاب سوابق
من عتاة وقساوة القلوب) على مشاهدة أفالم التعذيب لكسر إرادة النضال أو املقاومة

لدى الكرد .وقد فهمنا املعادلة جيدا ،ونظرنا إىل التعذيب أنه إمتحان إرادة" ( .)2ويضيف
عبد احلميد درويش":ويف سجن غويران املشؤوم نفذت خطة للتعذيب اجلسدي واإلرهاب
النفسي بلغت من الوحشية والرببرية ما مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ سوريا ،فقد كنا نتعرض
للتعذيب بشكل إفرادي أو مجاعي يف برج السجن وأمام أنظار أكثر من ( 100سجني
وموقوف بتهم جنائية) وكان القسم األعظم من هؤالء وعلى إختالف إنتماءاتهم القومية
 - 1حممد جزاع ،املصدر السابق ،ص .201 – 202
 - 2املصدر نفسه ،ص ص .201 – 98
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والدينية يواصلون البكاء طوال ساعات تعذيبنا ،حتت تأثري املشاعر اإلنسانية والوطنية من
جهة ،والتعبري عن التعاطف معنا...ودام الوضع على هذه الشاكلة شهرين كاملني وكان
يبدأ يف الثامنة صباحا كل يوم ويدوم حتى الواحدة ليال يف أغلب األيام ،وعند توجههم حنو
السجن يف الصباح كانوا يستعملون منبهات السيارات بعد خروجهم من مركز املدينة
(احلسكة) وبشكل متواصل حتى الوصول إىل السجن الذي يبعد حوالي كيلومرت واحد عن
البلدة ،وذلك إمعانا يف اإلرهاب والتعذيب النفسي املرافق للجسدي .ومل يكن التعذيب
جيري إلنتزاع إعرتافات كما هي الغاية يف كل تعذيب ،وإمنا كنا نتعرض للتعذيب من أجل
التخويف واإلرهاب وإمخاد كل صوت ميكن أن يعارض مشروع احلزام العربي العنصري،
وخالل وجودنا يف السجن بدؤوا بتنفيذ هذا املشروع السئ الصيت وفالحة األراضي
املستوىل عليها متهيدا إلسكانها بالعناصر العربية اليت إستقدمت من احملافظات األخرى حتت
إسم املغمورين (أي الذين غمرت أراضيهم نتيجة إقامة سد الفرات) وهذه احلجة كانت

واهية ألن البعض من هؤالء أتو من حمافظات أخرى غري الرقة"( ،)1وكان اهلدف احلقيقي
من وراء املشروع إقامة حاجز بشري من العرب مبثابة جدار يفصل بني الكرد يف سوريا

وتركيا والعراق.
ويقول محزة نويران ":شنت السلطات األمنية يف اجلزيرة (حمافظة احلسكة) محلة إعتقاالت
واسعة يف  10آب  2999بني خمتلف فئات الشعب الكردي ،من حزبيني وغري حزبيني،
وذلك للتغطية على تنفيذ مشاريعهم العنصرية (مصادرة األرص مبوجب قرارات جلنة
اإلعتماد وحتويلها إىل مزارع للدولة( ،قرار سياسي) وخبالف ماهو معروف يف البلدان
االشرتاكية ،ولتتحول هذه األراضي واملزارع فيما بعد إىل قرى منوذجية ينقل إليها
مواطنون عرب من حمافظيت الرقة وحلب من حوض نهر الفرات ،وهي ما مسيت أوال باخلط
األخضر ثم احلزام العربي – وحرمان املالك الكردي والفالح الكردي من أراضيه اليت
سقاها بالدم والعرق أبا عن جد ،ذلك كان اهلدف املسترت والدافع احلقيقي لإلعتقاالت"(،)2

 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء ،...ص .201 – 201
 - 2حممد جزاع ،املصدر السابق ،ص .99
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إضافة إىل حتول الثورة الكردية يف العراق إىل قوة مؤثرة يف الشرقني األوسط واألدنى ،مما
أثارت القلق واملخاوف لدى السلطات السورية  .وكان اهلدف من هذه اإلعتقاالت كما
تبني من سري التحقيق والنتائج اليت أسفرت عنها هو تطبيق مشروع عنصري يف حمافظة
احلسكة مسي ((مبشروع احلزام العربي)) الذي مت مبوجبه "إسكان الشريط احلدودي احملاذي
لرتكيا والعراق بعناصر عربية وتهجري سكانه من األكراد من القرى املوجودة ضمن هذا

الشريط.)1("...

كان املوقف الرمسي حلزب البعث احلاكم هوعدم اإلعرتاف بالشعب الكردي كمكون
أساسي أصيل يف املنطقة ،بل إعتربوا الكرد جالية مهجرة غريبة ظهرت يف سوريا نتيجة
مؤامرة دولبة ،لذا جيب إنهاء وجودها عن طريق تطبيق مشروع احلزام واإلحصاء تسهيال
لعملية الطرد والتهجري .وبناء على التوصيات الواردة يف كتاب حممد طلب هالل ،وضع
حزب البعث يف سوريا خطة عمل تنطوي على إقامة حزام أمين عربي على طول احلدود
السورية – الرتكية بدءا من نقطةعلى حدود العراق يف الشرق وحتى سه رى كانية
(رأس العني ) يف الغرب وبطول  171كم وبعرض  21 – 20كم .ومما يثري الدهشة أن
قادة حركة  11شباط طبقوا هذا املشروع الشوفيين حتت يافطة "مزارع الدولة ( واملزارع
اجلماعية) ( واحلزام األخضر) وبإسم ( اإلشرتاكية ) إلبعاد الصفة العنصرية عنه امام الراي
العام الداخلي والدولي ،لكنه يف حقيقة أمره مشروع عنصري يهدف إىل إنشاء منطقة
عازلة يفصل كورد سوريا عن كورد تركيا والعراق ،حيث قامت احلكومة مبصادرة أراضي
الفالحني األكراد الواقعة ضمن منطقة احلزام وتوزيعها على عناصر عربية حيث جرى
استقدام آالف العائالت العربية من حمافظيت حلب والرقة الذين غمرت أراضيهم مبياه سد
الطبقة ،ومت توطينهم بعد بناء قرى منوذجية جمهزة بكل حـاجاتهم من مدارس منوذجية
ومياه الشرب وسائر اخلدمات االجتماعية الضرورية وتسليحهم بشكل جيد ودفع رواتب
لزعمائهم ،وبذلك إستولوا على أراضي الفالحني الكرد اليت ورثوها أبا عن جد عنوة
 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء ،...ص .201
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وحرمان القرى الكردية من مجيع اخلدمات الصحية والتعليمية تاركني سكانها يف وضع
يرثى له بعد أجنردوهم من كل وسائل العيش ،وبشكل تعسفي .ففي املؤمتر القطري الثالث
حلزب البعث يف ايلول عام  ،2999جاءت يف الفقرة اخلامسة توصية خبصوص حمافظة
احلسكة  ،تقول " إعادة النظر مبلكية األراضي الواقعة على احلدود السورية الرتكية ،وعلى
إمتداد  110كم وبعمق  21 -20كم وإعتبارها ملكاً للدولة ،وتطبق فيها أنظمة
اإلستثمار املالئمة ،مبا حيقق أمن الدولة " .
مل ميض على قرار املؤمتر املذكور سوى شهرين حتى طالعتنا نشرة ( املناضل) وهي
نشرة دورية سياسية ،يصدرها مكتب الدعاية واألعالم يف التوجيه القومي حلزب البعث
العدد  ،/22/وحتت عنوان "تقرير خلطة إنشاء مزارع حكومية يف حمافظة احلسكة املقدم من
رئيس مكتب فالحي البعث وهي (نشرة داخلية كان يصدرها حزب البعث خمصصة
ألعضائه احلزبيني فقط ) يف عددها الصادر بتاريخ منتصف كانون األول عام 2999
وحتت عنوان "حتقيقات يف التطبيق اإلشرتاكي" مايلي ":إن األخطار اليت صنعها االستعمار
واليت واجهت وتواجه شعبنا العربي يف مشال العراق بدأت تطل برأسها يف حمافظة احلسكة
منذ سنوات ،األمر الذي أصبح مبسيس احلاجة – بعد أن تغافلت عنه أغلب احلكومات
السابقة – إىل املعاجلة الصرحية واجلذرية  . . .وميكننا القول أن بقاء احلدود مفتوحة على
هذا الشكل بني قطرنا وبني تركيا يساعد على أعمال التجسس وزيادة اهلجرة الكردية إىل
قطرنا وذلك لكون الشريط احملاذي حلدودنا داخل احلدود الرتكية تسكنه العناصر الكردية
مما يشكل خطرا دائما على حدودنا وقوميتنا  ،وخصوصا هذه املنطقة اإلنتاجية من الناحية
الزراعية وأهميتها من الناحية الصناعية خصوصا بعد إكتشاف البرتول بالقرب من هذه
املنطقة "

(.)1

ولكي تتجنب احلكومة إثارة املشاعر القومية لدى كورد املنطقة مل تسم

املشروع بإمسه احلقيقي "احلزام العربي" ،بل أمسته "مزارع الدولة" وأعتربته مشروعا
إستثماريا زراعيا ولكن بأيد عربية ،وتبلغ املساحة اإلمجالية للشريط املمتد على طول

1

 املناضل ،العدد ( ، )22منتصف كانون األول ،2999 -ص . 21 – 2192

احلدود العراقية – الرتكية – السورية ( 1002122دومنا) ،وجياور من الناحية الشمالية –
الشرقية منطقة البرتول اهلامة " ( .)1وحدد التقرير املساحة اليت مشلتها اخلطة من أراضي
الفالحني الكرد ومتتد من ديريك على احلدود بني حمافظيت احلسكة والرقة بني "قرييت تل
جليلة وراجان وهو بعمق ( )20كم صودر منها حنو ( )902111دومن من األراضي
الدميية ،كما صودر ( )29190من األراضي املروية .وأراضي أمالك الدولة يف احلزام

بلغت حنو ( )101111دومن ومعظمها دميي"( .)2وجاء يف التقرير":وبسبب وجود
اإلقطاعية يف املنطقة ووجود عناصر غري عربية وغالبيتهم أكراد والذين يعملون جاهدين
ألن يؤسسوا بلد قومي هلم يف حدودنا الشمالية مبساعدة اإلمربيالية ،وألن املنطقة واقعة
بالقرب من احلدود الرتكية والعراقية املأهولة باألكراد ،وهم مطلوبون للمؤامرات
واجلاسوسية اليت حتاك ضد سوريا يف منطقة احلدود ،فمن العاجل جدا إختاذ اإلجراءات
الضرورية إلنقاذ العرب يف املنطقة ،ألن اهلجرة الكردية ستزداد يف املنطقة وستشكل خطرا
على حدود البالد ،بعد األخذ بعني اإلعتبار أهمية املنطقة زراعيا وصناعيا وخاصة بعد

إكتشاف البرتول" (.)3

أن املؤمتر السابع للحزب الدميقراطي الكردستاني املنعقد من  21إىل  12تشرين الثاني
عام  ،2999يف منطقة "طةاللة" احملررة ،وحبضور  111مندوبا ،قد شجب سياسة احلكومة
السورية الشوفينية ضد السكان الكرد يف منطقة اجلزيرة .فبعد أن "إكتشفت مؤخرا يف هذا
اجلزء من سوريا مصادر نفطية واسعة قررت احلكومة السورية ترحيل السكان الكُرد
(الذين وصفتهم احلكومة بـ أقلية تركية) من املنطقة اليت تبلغ سعتها  21كيلو مرتا .وأعلن
1
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املؤمتر أن اجلزيرة هي منطقة كردية قدمية وطالب بعدم إجبار الكرد يف سوريا على مغادرة

بيوتهم وبعدم مصادرة أراضيهم"(.)1

وإضافة إىل هذه املشاريع العنصرية اليت تدخل يف عداد سياسة اإلتنوسايد عرب سلسلة
من اإلجراءات السياسية واإلقتصادية واألمنية بهدف إفراغ املنطقة من سكانها الكورد
وهي سياسة ميكننا تسميتها بسياسة "املوت البطئ " ،قامت سلطات البعث بإجراءات
أخرى كانت هلا تأثري كبري ومباشر على حياة املواطنني الكورد ،ويف هذا اإلطار ":فقد
منعت احلكومة الكورد منعا باتا من بيع وشراء األراضي والعقارات واآلالت الزراعية،
ومنعتهم من ترميم وإصالح دورهم املهددة باإلنهيار فوق رؤوس ساكنيها ،وإىل جانب
هذه اإلجراءات التعسفية إتبعت سياسة تعريب السكان واملنطقة حيث منعت الناس من
تسمية أبنائهم بأمساء غري عربية ،وقامت بتعريب أمساء القرى ،وفرضت على سكان القرى
اجملاورة للحدود العراقية منع التنقل بينها ليال إال بإذن مسبق من قوى اهلجانة يف املنطقة.
وعلى صعيد آخر ،جرى نقل املوظفني الكرد من املناطق الكردية واستعيض عنهم مبوظفني
عرب وخضع الطالب االكرد يف املدارس واجلامعات ملراقبة شديدة .ويف جمال الثقافة واللغة
الكردية قراءة وكتابة فقد فرض عليها حظر تام وأصبحت حيازة كتاب "ألف باء" كردي
جرمية يعاقب عليها ،كما أصبح اإلستماع إىل إذاعة "بغداد " و "إريفان" اللتان تبثان
براجمهما باللغة الكردية جرمية أيضا يساق املستمع إليها إىل احملاكم والسجن  . . .وهكذا
كانت السياسة الرمسية املتبعة حيال األكراد منذ عهد حكم اإلنفصال ،وخالل عهدي
"أمني احلافظ واألتاسي – الزعني" تأخذ طابع "إضطهاد قومي" منظم ضد األكراد شامال
مجيع نواحي حياتهم االجتماعية  . . .ولئن كانت السياسة اليت دعا إليها حممد طلب هالل
تتعلق بأكراد اجلزيرة إال أنها طالت كذلك أكراد (كوباني ) عني العرب و( عفرين ) جبل

األكراد أيضا بل أكراد سوريا كافة " ( . )2ناهيك عن عدم قبول طلبة الكورد يف املعاهد
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والكليات العسكرية وعدم تعيينهم يف السلك الدبلوماسي واجلامعات وفصل العديد من
الطلبة واملوظفني حبجة "خطر على أمن الدولة".
بدأ مكتب اإلصالح الزراعي باختاذ اإلجراءات لرتحيل  /1/آالف عائلة من منطقة
احلزام اليت تضم (  ) 181قرية إىل مناطق أخرى ،لكن من جهة أخرى فإن هناك حوالي
 11ألف نسمة داخل منطقة احلزام ،مسجلني كأجانب عند السلطات .فكر احلزب
واحلكومة يف حمافظة احلسكة أن هؤالء األجانب جيب أن مينعوا من السكن يف منطقة
احلدود .إن الطريق الصحيح لتحقيق هذا الغرض هو إجبارهم ومنعهم من احلصول على
أية وظيفة لكي يهاجروا بالتدريج إىل البالد األخرى خالل مخس سنوات وجيب أن
تستخدم القوة ضدهم إذا كان ذلك ضروريا .(1ويف إطار تنفيذ هذا املخطط الشوفيين،
قامت السلطات احمللية بسحب األمالك الشرعية من الفالحني الكرد يف العديد من قرى
منطقة ديريك مثل قرى (تل مجال– طر قحفك – طر زيارات) ويف منطقة ضالغا (اجلوادية)
مت قتل وجرح العديد من فالحي قرى (شبك ،كفري دنا ،طر بكيل ،ابريا ،جواديه) ،أثناء
حماولتهم املقاومة ،ومت إستيطان العرب فيما بعد يف قراهم .ويف أواخر شهر تشرين األول
 2999وصلت جلنة اإلصالح الزراعي إىل قرية (هاللية ) الكردية غرب القامشلي على
احلدود الرتكية ،وطلبت من السكان تسجيل أمسائهم يف قوائم األشخاص الذين جيب نقلهم
إىل املنطقة الصحراوية .ويف ناحية عامودا ،وخالل شهري حزيران ومتوز ،2999كان مدير
الناحية املالزم األول رمضان عبيد يبلغ سكان قرى (سوركا – غزاليكى – طر ى موزا –
حازده ذور -حازدة ذير -تو ثز  -قره قوب – سيميـتـيـك – باب خريى  ،كردو

وغريها) بوجوب املغادرة فورا"( ،)2الذي فشل يف مهمته بسبب مقاومة الفالحني ورفضهم،
فبادرت السلطات إىل نقله وتعيني النقيب يوسف طحطوح املعروف بـ (أبو فواز) الذي
كان يبث الرعب واإلرهاب يف املنطقة .كما قام مدير ناحية الدرباسية حممد غباش ،الذي
1
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أصبح فيما بعد وزيرا للتموين ومن ثم وزيرا للداخلية بالضغط على سكان القرى
وإنذارهم بالرحيل ناهيك عن أنه سلم عدة أسر لرتكيا .ويف بداية عام  2997باشرت
السلطات السورية تنفيذ املرحلة الثانية من احلزام العربي باهلجوم املسلح وبث الرعب
واإلرهاب بني السكان الكرد وإعتقال العديد من الفالحني بسبب رفضهم املغادرة
ومتسكهم بأراضيهم والسيما يف أعقاب هزمية سوريا يف حرب اخلامس من حزيران عام
 ،2997حيث جلأت الضباط ورجال األمن بتشديد قبضتهم إنتقاما من الكرد بدل
هزميتهم مع إسرائيل .ففي قرية (طر سور املرسينية) على سبيل املثال قام مدير ناحية عامودة
العقيد يوسف طحطوح

()1

برفقة قوة مدججة بالسالح جبمع رجال وأطفال القرية بادئا

بالتهديد وإثارة الرعب وتوجيه املسبات وإذالهلم من قبيل :صهاينة – خونة – يا خونة
بارزانيني – إذهبوا إىل البارزاني المكان لكم هنا  . . .إخل  .قادت السلطات احلكومية
يف املنطقة محلة عامة للضغط على القرى احلدودية الكردية إلجبارهم على الرحيل إىل
مناطق الداخل السوري ،إىل مناطق تدمر والعمق العربي .فضل الفالحون الكرد املوت يف
أراضيهم على اإلنتقال إىل املناطق الداخلية املأهولة بالعرب .فقد شهدت عشرات القرى
الكردية مواجهات بطولية دامية مع قوات الشرطة واألمن اجملهزة باألعتدة واملدعومة
بقوات اهلجانة ،رافضني اهلجرة ومغادرة أرض اآلباء ،فقد عمت هبة مجاهريية من قرية علي
فرو غربي قامشلو وحتى نهر اجلراح شرقا وأعتقل املئات من الفالحني الكرد ،وتعرض
هؤالء نتيجة مواقفهم إىل التعذيب واإلهانة ناهيك عن ضربهم يالرصاص احلي ،ومن هذه
القرى نذكر على سبيل املثال ال احلصر قرية اليزيدية الكردية ( تل خاتونكي) التابعة لناحية
تربة سثي اليت تصدت لقوة مؤلفة من ( )21سيارة (زيل) حتمل حوالي مئيت عنصر مسلح
من قوات اهلجانة والشرطة واألمن ،حيث وقع إشتباك دام أكثر من ساعة وقع خالله
العديد من اجلرحى بني صفوف الفالحني .وكان ألحداث قرية (طري ثري ) وقرية (علي
فرو) يف عام  2997أصداء واسعة داخل سوريا وخارجها ،حيث قام الفالحون بقيادة
 - 1العقيد يوسف طحطوح كان مديرا لناحية عامودا ،من أشرس الضباط البعثيني وأكثرهم حقدا على
الكرد ،توىل فيما بعد مناصب أمنية رفيعة يف دمشق مثنا ملمارساته الالإنسانية .
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كوادر الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا ومبشاركة الشيوعيني السوريني
الكرد يف قرية علي فرو بالتصدي ملدير ناحية عامودا العقيد يوسف طحطوح الذي تقهقر
أمام القرويني العزل ووقع عدة جرحى بني الفالحني والشرطة كان من بينهم صربي عمري
من اليسار وعابد شريف من احلزب الشيوعي بالرصاص احلي ،سافر بعضهم للعالج يف
اخلارج من بينهم عضو احلزب الشيوعي عابدو حيث أرسل إىل اإلحتاد السوفياتي هلذا
الغرض.وعلى اثر ذلك قامت السلطات بإعتقال العديد من أهالي قرية نيف حبجة إيوائهم
لفالحي علي فرو وذحبت أغنامهم وطيورهم ،ففر العديد منهم إىل قرية طرسور .وهكذا
حتدى سكان قرية علي فرو املخابرات وشرطة املنطقة وجلسوا أمام املصفحات واآلليات
العسكرية السورية وقالوا":إسحقونا وإقتلونا ولكن لن خنرج من ديارنا ،فإعتقلت
السلطات السورية أكثر من مئيت كردي من تلك القرية الصامدة وكان معظمهم من النساء
واألطفال وساقوهم إىل سجن احلسكة والدماء تسيل منهم من شدة الضرب بأعقاب

البنادق  ،)1(" . . .ومت تشكيل جلان مشرتكة بني الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري
واحلزب الشيوعي السوري برئاسة كل من حممد مال نيو عضو املكتب السياسي لليسار
وعثمان برو عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي لتقديم العون واملساعدات

للفالحني( ،)2حينها راحت سلطات املنطقة تضخم من حجم القضية ،فوصلت قوات

ضخمة ومدرعات من الداخل لرتى أن هذه ( الثورة ) مل تكن سوى رفض سكان علي فرو
أرض آبائها .حتى أن صحيفة لوموند الفرنسية كتبت عن هذه احلادثة يف أيار عام ،2997
كما أن الصحفي الفرنسي جان ثيري رينو الذي زار حمافظة احلسكة عام  ،2971حتدث
عن ذلك يف مقالة  .بينما كتبت جريدة  Evening standardاللندنية الصادرة يف
يوم  21كانون األول  2997قائلة" :وصلت تقارير إىل لندن عن إضطراب واسع مع
إندالع عنف مسلح يف املنطقة ذات األغلبية الكردية على احلدود مع تركيا ،اإلضطرابات
وقعت نتيجة سياسة احلكومة السورية لتذويب النفوذ الكردي يف الشمال بواسطة حماولة
1
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التهجري القسري للسكان الكورد ،وملنطقتهم أهمية بسبب وجود آبار النفط" ( .)1وقام
الفالحون يف مناطق ديريك وتربه سثي وعامودة بإستخدام الزجاجات احلارقة يف إشعال
مزارع الدولة اليت أنشأت على أراضيهم ،وإستمرت املقاومة حتى نهاية عام .2999
وكانت هذه املقاومة تتوجيا ملقررات املؤمتر األول للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري،
حيث أختذ فيه قرار مجاعي التصدي ملخطط " احلزام العربي" مبختلف السبل والوسائل
املمكنة وتعبئة اجلماهري الكردية وتعزيز روح املقاومة يف صفوفها واللجؤ إىل إحراق

املزارع كحل أخري إذا مل ترتاجع السلطات( ،)2ولوال تراجع بعض القيادات ألحرقت كل

مزارع الدولة (.)3

ومع أن احلزب الشيوعي السوري كان أقرب فصيل للحركة الكردية ،وغالبا ماشهدت
القرى الكردية تقاربا يف املواقف بني أعضاء احلزبني السيما يف القضايا املصريية ،إال أن
قيادات احلزب الشيوعي من الكرد إختذوا مواقف – كومسوثوليتية - ،حيث إعتربوا
احلزام العربي مشروعا إشرتاكيا ،واحلالة الوحيدة اليت نفذت فيها احلزام كان يف أواخرعام
 2999حيث نفذت جمموعة من الفالحني الكرد الشيوعيني وعلى رأسها عضو املكتب
السياسي ومسؤول العالقات اخلارجية رمو شيخو قرار حزب البعث ،حيث هجرت أمكنة
سكناها يف قرية تل شعريالواقعة شرقي القامشلى على احلدود والقرى اجملاورة إىل قرية

(قلعة اهلادي – قالعة) (.)4

ومن جانبها تناولت صحيفة خبات هذه األحداث ،حيث جاءت فيها":إمتنع الفالحون
األكراد عن ترك أراضيهم وقراهم حينها جلأت السلطات إىل حراثة األراضي بالقوة
 - 1علي صاحل مرياني ،املرجع السابق ،ص .118
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وبسبب دفاع األهالي عن وجودهم وقوميتهم داهمت قوة عسكرية قرييت (علي فرو
ونيف) وإقتحمت الدور بعد كسر أبوابها وألقت القبض على كافة رجال القريتني
(املتمردين) بعد جرح اربعة أشخاص وكان ذلك ليلة عيد أول أيار عيد الكادحني الذي
حيتفل به حزب البعث ،ويف قرية (خربى جهوا) إعتقلت السلطات نساء القرية .هذه بعض
األمثلة الصارخة إال أن القضية عامة وشاملة وملا كان الثارتي الدميقراطي الكردي يقود
نضال األكراد بسوريا فمن الطبيعي أن يوجه قسط وفري من اإلضطهاد والتعسف إليه وإىل
قيادته وكوادره .وإننا لعلى ثقة تامة بأن كافة أساليب احلكومة البعثية مل ولن تثبط عزمية
الشعب الكردي وخاصة الفالحني املتمسكني بالرتبة اليت دفن فيها آباءهم وأجدادهم
وسيقت بعرق جبينهم ويف بعض األحيان بدمائهم .ويقود هذا النضال العنيد الثارتي
الدميقراطي الكردي يف سوريا والذي يدافع عن وجود الشعب الكردي وحقوقه .إننا يف
الوقت الذي حني بإكبار نضال الشعب الكردي بسوريا ندعو كافة فئاته وطبقاته أن
يوحدوا كفاحهم يف هذه املرحلة املصريية ويف ذات الوقت ندعو احلكومة السورية إىل
الكف عن إضطهاد األكراد وإلغاء مشروع احلزام العربي وإعادة حق األكراد يف املواطنة
إليهم .ونناشد األحزاب والقوى الوطنية بسوريا أن تقوم بواجبها التأرخيي واإلنساني يف
مكافحة اإلجتاهات الفاشية الرامية إىل إفناء الشعب الكردي"(.)1

وقد أدانت مجعية الطلبة األكراد يف أوربا يف مؤمترها احلادي عشر املنعقد يف برلني
الغربية يف الفرتة ما بني  10 – 19آب  ،2999اإلجراءات القمعية للسلطات السورية
ضد الشعب الكردي يف سوريا ،حيث كرست القرارين رقم ( )9و( )20من مقرراتها
للقضية الكردية يف سوريا .لقد جاء يف القرار رقم (" )9يستنكر املؤمتر قيام السلطات
السورية بإعتقال الوطنيني األكراد من جديد ويدعوا إىل إطالق سراحهم واملساوات بني
كافة املواطنني يف سوريا وإعادة اجلنسية السورية ألالف األكراد املسحوبة منهم اجلنسية
بدون حق ويدعوا إىل حتقيق مطاليب شعبنا القومية والثقافية يف سوريا .وإستنكر املؤمتر -يف
 - 1خه بات ،العدد ( ،)119كانون األول .2997
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قراره العاشر – البيان الذي أصدره حزب البعث يف سوريا حول املسألة الكردية الذي ال
يتفق أبدا مع إدعاءاتهم باإلشرتاكية واحلرية وال خيدم الصداقة بني الشعبني الكردي

والعربي وال وحدة كفاحهم ضد اإلستعمار ومن أجل احلرية واالشرتاكية"( .)1وجاء يف

بيان آخر للجمعية ":إستقبلت مجعيتنا التغيريات اليت طرأت على سياسة (حزب البعث
العربي االشرتاكي) احلاكم يف سوريا بالرتحاب وتفاءلت منها خريا سواء أكان بالنسبة
للوضع العام يف سوريا أو بالنسبة ملوقف هذا احلزب من املسألة الكردية وذلك إلعتقادنا
بأن إنعطاف هذا احلزب من اليمني حنو اليسار وتبنيه لألفكار االشرتاكية العلمية بدال من
"االشرتاكية" القومية ذات النزعة الفاشستية ال بد أن يرافقه تبدل يف موقفه جتاه املسألة
الكردية عامة وجتاه األكراد يف سوريا خاصة .ويؤسفنا أن نقول بأن موقف هذا احلزب من
املسالة الكردية قد إزداد سوءا على مر األيام ومع زيادة إدعاءاته باليسارية وباالشرتاكية
العلمية .وعلى سبيل املثال نقول :عندما أوقفت احلكومة العراقية محالتها العسكرية يف
كردستان وأقرت يف مشروعها املعلن يف  2999 / 9 / 19بعض حقوق الشعب الكردي
يف العراق ثارت ثائرة حكام البعث يف سوريا وإعتربوا املشروع "مساومة" و"مؤامرة"
و"إنفصاال" إىل آخر ما هنالك من اإلتهامات اليت تعود الرأي العام العربي والعاملي على
مساعها دون أن يفكروا ولو قليال مبا جلبتها هذه احلرب املعلنة ضد الشعب الكردي منذ
أيلول  2992من أضرار بالغة مبصلحة الشعبني العربي والكردي بنضاهلما املشرتك ضد
العدو احلقيقي االستعمار والرجعية.ومن جهة أخرى قاموا بتشديد أساليب القمع
واإلرهاب ضد املواطنني الكرد يف سوريا .فتعرض املئات منهم إىل السجن والتشريد
وسحبت اجلنسية السورية من مئات آخرين وأجربوا على ختلية مناطق سكناهم وقامت
السلطات بتحريم الفالحني األكراد يف منطقة اجلزيرة من اإلصالح الزراعي كما إمتنعت
عن توظيف اخلرجيني األكراد وقبول األطفال األكراد يف املدارس ومتنع السلطات املواطن
 - 1قرارات املؤمتر احلادي عشر جلمعية الطلبة األكراد يف أوروبا ،برلني الغربية  10 – 19آب ،2999
يف :لةبةلَطةنامةكاني كوَمةلَةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا  ،2971 – 2991ئامادةكردن و ثيَشةكي
نةوزاد عةلي ئةمحةد ،ل .91
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الكردي من بناء أو شراء البيوت اجلديدة ومتنعهم حتى من تعمري بيوتهم املهدمة وبإختصار
تنظر السلطات إىل الكردي نظرته إىل العدو وحتاول جبميع الوسائل حرمانه من أبسط

حقوق املواطنة"( .)1وطالبت اجلمعية احلكومة السورية مبا يلي":إلغاء مشروع احلزام العربي
الفاشسيت وإعادة اجلنسية السورية إىل عشرات األلوف من األكراد الذين سحبت منهم
اجلنسية وإطالق سراح السجناء واملبعدين السياسيني األكراد وإلغاء أمر اإلبعاد عن

املناضل الكردي (عثمان صربي) ،وإلغاء التمييز العنصري بني املواطنني وحتقيق املساواة
بينهم وباألخص فيما يتعلق بتوزيع األراضي على الفالحني و حتقيق املطاليب الثقافية

واإلدارية للشعب الكردي يف سوريا"( .)2ومن جهة أخرى مارست السلطات اجلديدة
سياسة إبعاد ونفي الساسة والناشطني الكرد إىل السويداء ومن بينهم أوصمان صربي
ونورالدين زازا ،إضافة إىل تعيني املعلمني الكرد يف احملافظات النائية ،وعلى سبيل املثل ال
احلصرقامت السلطات يف عام  2999بتعيني مخسة عشر معلما كرديا من اجلزيرة يف حمافظة
السويداء ،لدرجة مل يبق يف اجلزيرة أي موظف كردي ،لقد فصلوهم أو نقلوهم إىل مواقع

أخرى( )3يف الداخل السوري.

كانت واحدة من أسباب محلة اإلعتقاالت ضد الكرد ،هو سعي قيادة الدولة إىل
توجيه األنظار الداخلية إىل اخلطر الكردي املزعوم يف املناطق الشمالية والشمالية الشرقية
من البالد ،ففي عام  2999كان الصراع حمتدما بني البعثيني على السلطة ،بني الضباط
الدروز بقيادة املقدم سليم حاطوم واللواء فهد الشاعر من جهة وبني صالح جديد وأتباعه
من جهة أخرى .ففي العام املذكور شكل صالح جديد جلنة حتقيق جديدة كان من بني
أعضائها هذه املرة عبد الكريم اجلندي رئيس جهاز األمن القومي الذي اليرحم ،وتعرض
 - 1بيان مجعية الطلبة األكراد يف أوروبا حول اإلضطهاد الذي يالقيه املواطنني األكراد يف سوريا ،اللجنة
اإلدارية العامة ،مارت  ،2997يف :لةبةلَطةنامةكاني كوَمةلَةي ،...س.ث ،ل .201
 - 2قرارات املؤمتر الثاني عشر جلمعية الطلبة األكراد يف أوروبا ببلغراد  ،.2997 / 21 /12 – 17يف:
بةلَطةنامةكاني،...ه.س،ل .221 – 221
 - 3إنظر :نورالدين زازا ،...ص .171 – 171
200

الضباط الشبان إىل تعذيب وحشي يف آب  .2999ويف الثامن من أيلول وبينما كان
صالح جديد يلتقي بوجهاء الطائفة الدرزية وبالشخصيات احمللية البارزة يف مكتب قيادة
فرع احلزب يف السويداء" ،دخل عليهم سليم حاطوم وبيده مدفع رشاش ،إيذانا مبحاولته
اإلنقالبية .ومن دمشق حترك األسد بسرعة والذي مل حيسب حاطوم له أي حساب ،حيث
أرسل نفاثات سالح اجلو لتحوم فوق قلعة السويداء ،ومتكن من إنقاذ صالح جديد
ونظامه .تلى ذلك محلة تطهري مجاعية أخرى هليئة الضباط السوريني ،فكان من بني
املطرودين ما اليقل عن ( )89عضوا من التنظيم العسكري الذي كان األسد نفسه قد
بناه ،وكان حافظ األسد بإعتباره وزيرا للدفاع قد وافق على طرد حوالي ( )100ضابط
يف أضخم محلة تطهري عرفها اجليش السوري يف تارخيه .فقد كان األسد وجديد مصممني
على وضع حد نهائي للطائفة الدرزية دفعة واحدة"( .)1وتواصلت احلملة حتى بعد نكسة

تشرين ،تزامنت محلة اجلنوب مع احلملة الشرسة ضد الكرد يف الطرف اآلخر من البالد.
وبتطهري اجليش من هذا الكم اهلائل من الضباط أصبح األسد احلاكم العسكري املطلق
الذي سيمهد له الطريق إىل إستالم السلطة يف عام .2970

الوفد الشعبى الكردي إىل دمشق يف عام :9111
نظم الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري وفدا شعبيا للذهاب إىل العاصمة دمشق،
يقول صالح بدر الدين":إبتكرنا وسائل متطورة للنضال ومواجهة سلطة اإلستبداد مثل
توزيع املناشري ،وإستنهاض اجلماهري الفالحية ،والتصدي ملخطط احلزام العربي ،وتنظيم
الوفود الوطنية للتوجه إىل العاصمة ،كما حصل مع الوفد الشعبى الذي أشرف حزبنا
على تشكيله من حوالي عشرين شخصية وطنية عام  2999وكنت مكلفا من القيادة
 - 1باتريك سيل ،األسد الصراع ،املصدر السابق ،ص ص .288 – 282
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مبواكبته ،واإلنتقال إىل العاصمة دمشق ملقابلة رئيس احلكومة يوسف زعني ،وبعد احلصول
على موعد عرب أحد األصدقاء ،نشب اخلالف على مضمون املذكرة ،فقد طالبت قلة من

أعضاء الوفد ،مباشرة بعد وصول مجيل حاجو( )1الذي تأخر يف الوصول ،ومل يكن أصال
مدعوا من قبلنا ،بإعتبارنا أصحاب املبادرة كحزب ،حبذف "املقاطع اليت حتمل اإلشارة إىل
املطالب السياسية ،أو تطالب بتوزيع األرض على الفالحني .وأملت هذه القلة على فؤاد
قدري باشا ،القريب من السلطة لإلتصال مبكتب رئيس احلكومة ،وإلغاء املوعد بدون علم
الغالبية الساحقة من الوفد .مل يتحقق اللقاء ولكن جنحنا يف تشكيل وفد وطين من
شخصيات معتربة ،ووصلنا سوية إىل العاصمة مما دل على مدى تقدير وإحرتام حزبنا ،من
جانب الزعامات الوطنية االجتماعية غري احلزبية ،والشك أن الرسالة وصلت إىل السلطة

باجلملة والتفصيل ،)2( "...يف حقيقة األمر كان الصراعان الفكري والطبقي حينذاك
حمتدمني داخل اجملتمع الكردي ،وإنعكس ذلك بشكل مباشر على األداء السياسي
والنضالي للحركة الكردية ،ومن ضمنه الصراع بني اإلقطاع والفالحني يف الريف
الكردي.
كونفرانسات ومؤمتري الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري بني عامي :9111– 9111

خالل تلك الفرتة ،وبعد مضي عام على كونفرانس اخلامس من آب  ،2991سعى
اجلناح اليساري يف احلزب إىل تقوية نفوذه داخليا وكردستانيا ،ومواجهة اإلجراءات
الشوفينية للحكومة السورية ضد الشعب الكردي وخباصة مشروع احلزام العربي اهلادف
إىل إستئصال اجلذور القومية الكردية وإجراء تغيري دميوغرايف يف حمافظة اجلزيرة ،وهو من
 - 1مجيل حاجو ( ،)2990 – 2909توىل رئاسة القبيلة سنة  2991بعد رحيل أخيه حسن حاجو .كان
أميا تعلم القراءة والكتابة على يد األمري جالدت بدرخان ،نشر حنو مخس مقاالت يف جريدة هاوار خالل
املدة ( ،)2911 – 2911كما نشر بالعربية سنة  2919كتابا بعنوان (السالم) .للمزيد إنظر :مذكرات
مجيل حاجو ،املصدر السابق ،ص ص .21 – 7
 - 2صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص.11
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أخطر املشاريع العنصرية اليت مل تشهد العامل مثيال له .ويف هذا اإلطار جاء إنعقاد املؤمتر
األول للحزب يف قرية اهلاللية يف منزل يوسف طلو يف  10متوز  2999وحبضور "98
رفيقا ومن بينهم كل من" :أوصمان صربي ،صالح بدر الدين ،حممد مال نيو ،هالل خلف

بوتاني ،جطرخوين ،صبغة اهلل ،عزيز أومري ،حممد حسن مستى ،رشيد مسو( ،)1عبد

الرزاق مال أمحد ،بهجت مال طاهر حامد( ،)2نوري حاجي ،عيسى حممد حصاف ،حممد

بوطي ،مشو ملكي ،حممد علي حسو ،فرحو فرحو ،حممد خليل (طر زيارات) ،مال حممد
أمني (تبكي) ،مال رمضان (من شوري وهو من الربزجنة) ،نوري حاج محيد (درباسية)،
حسني حاج علي (قرية طرديم) ،مالي قورزييه ،إبراهيم مال ،عبد اهلادي عبد اللطيف
(مال هادي)  ،يوسف ديبو ،حممود نيو ،مال حسني كرميي ،مال داوود زيين ،حممود مال،
حممد سعيد (شوري) ،صاحل طدو ،علي مال سليمان (امللقب بـالسويدي) ،محيد كودو،
سعيد شيخموس (بارودو) ،حمي كوضر ،يوسف كوضر ،نعمتو(من حي قدوربك) ،يوسف
طلو ،فرحان محو (قرية تل طري) ،شكري بطيخة ،حسني حاج داوود ،حممد عباس (خربى
تعلكي) ،نوري حجي محيد ،مال جنم الدين"( ،)3وأعضاء القيادة املرحلية املنبثقة من
كونفرانس آب وأوصمان صربي الذي كان قد خرج من السجن وذلك يف حزيران عام
 2999وممثلي كافة املنظمات احلزبية ونوقش فيه موضوع احلزام العربي وألول مرة ،كما
ومت فيه إقرار الربنامج السياسي وإنتخاب الشخصية اإلعتبارية أوصمان صربي سكرتريا
للحزب ،والذي كان يعد من أقوى القيادات الكردية يف غرب كردستان ،حيث كان
1

 -رشيد مسو (رشدي) ،من قرية معملي بعفرين ،كان عضوا يف عام  2991اصبح عضوا يف اللجنة

املركزية لعام ونصف ،ثم إلتجأ أوروبا.
 - 2ولد بهجت مال حامد عام  ،2911انتسب عام  2991إىل صفوف الثارتي ،أصبح يف عام 2997
قياديا يف الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري .بعد مؤمتر ناوثردان إحناز إىل القيادة املرحلية ،ويف عام
 2971سافر إىل أوروبا حيث تعرض لضربة على رأسه ،وعاد إىل مدينته قامشلو فاقدا ذاكرته ،تويف يوم
 1آذار  1029ودفن مبقربة قدوربك.
 - 3رسالة جوابية من عيسى حممد حصاف ،قامشلو – هولري ،تاريخ  11شباط .1021
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حيظى بشعبية مجاهريية واسعة ،بسبب نضاله الطويل والوحيد من بني قيادت خويبون،
الذي واصل النضال القومي والوطين .وإزداد رصيد اليسار إثر صعود أوصمان صربي
إىل قمة اهلرم يف احلزب ،مبا متتع به من مواقف ثابتة وجريئة للوقوف يف وجه احلزام
العربي .يقول هالل":قبل إنعقاد املؤمتر األول بعشرة أيام ،أبلغت من قبل سليمان بوطي،
بأن كراسا قد صدر يتحدث عن مشروع احلزام ،وكان يقصد جملة "املناضل" حيث زودنا

بها فيما بعد ،ويف املؤمتر عرضنا املوضوع"( .)1وحول املوضوع نفسه يقول صالح

بدرالدين":كشفنا عن خمطط احلزام ووزعنا منشورات وقررنا مواجهة خمطط احلزام
العربي ،وحدثت مواجهات يف مناطق عديدة منها قرية علي فرو – و طرى ثرى – وأختذنا
قرارا خطريا حبرق احملاصيل (الزراعية ضمن حدود احلزام –املؤلف) ،مبوافقة مجيع

األعضاء"( .)2ويضيف صالح بدر الدين ":ويف اليوم الثاني للمؤمتر حصلت موجة واسعة
من اإلعتقاالت يف خمتلف مناطق القامشلي طالت ضاحية اهلاللية ايضا ،مما دفعنا إىل
اإلسراع يف أنهاء أعمال املؤمتر .مت فيه إصدار قرار التصدي ملخطط احلزام العربي بكل
الوسائل املمكنة ،ووضع برنامج وخطة عمل بشأن العالقات السياسية والوطنية
والكردستانية والعربية ،كما تقرر أيضا تكليفي بالتوجه إىل كردستان العراق يف الوقت
املناسب ،وبعد حترك سياسي سوري وكردستاني من جانب القيادة املنبثقة عن املؤمتر،

بدأت محلة إعتقاالت يف شهر آب  2999طالت العشرات يف منطقة اجلزيرة،)3("...

حيث كانت سيارات فرع األمن السياسي الذي كان يقوده الضابط اخلاتوني السئ
الصيت حممد رجب جتول القرى واملناطق الكردية ومالحقة الناشطني الكرد وخاصة من
اليساريني والشيوعيني .ويقول عيسى حصاف ،كان من ضمن قرارات املؤمتر:
-

التأكيد على إستقاللية احلزب ونهجه اليساري.

 - 1مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .1009/9/19
 - 2صالح بدر الدين يتذكر ،...ص .10 – 19
 -3املصدر نفسه ،ص .11
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 دعم الثورة الكردية وجتذير وتعميق نهج اخلامس من آب (.)1إنتخب املؤمتر قيادة احلزب من كل من أوصمان صربي ،صالح بدرالدين ،مال حممد
نيو ،هالل خلف بوتاني ،ويوسف ديبو.
الكونفرانس السادس أيلول :9118
فقد إنعقد مبدينة عامودا يف بيت خلو يف أيلول عام  2998حبضور  18مندوبا ،ميثلون
مجيع منظمات احلزب ،ليتدارسوا نتائج املؤمترعلى ضؤ قراراته وتوصياته ،وما وصلت إليه
عالقات احلزب على خمتلف الصعد ،ولإلستماع إىل تقرير عضو املكتب السياسي صالح
بدر الدين "حول زيارته لكردستان العراق ،ولقائه مع قائد الثورة الكردية مصطفى
البارزاني ،وتناول موضوعي احلزام العربي واإلحصاء اإلستثنائي – قضايا احملرومني من
اجلنسية ،والتوجه العام للمواجهة مع السلطة مهما كلف الثمن ،والعالقات الوطنية

السورية والعربية والكردية"( ،)2ويبدو أن خالفا حول إسلوب النضال ومسألة املوقف
من احلزام وسبل مواجهته ،قد نشب يف الكونفرانس بني سكرتري احلزب أوصمان صربي
واملكتب السياسي ،لذلك أشار صالح بدرالدين ،أن أوصمان صربي قرر ترك احلزب يف
هذا الكونفرانس ،حيث كتب":ويف الكونفرانس السادس ،وفجأة وبدون سابق إنذار،
أعلن سكرتري احلزب الراحل – أوصمان صربي – عن نيته اإلنسحاب من احلزب

والتوجه إىل تركيا إلعالن الثورة هناك"( ،)3مع أن أوصمان صربي غادر احلزب يف نهاية

عام  .2999ففي مذكراته يؤكد على أن أوصمان صربي كان سكرتريا للحزب حتى
أواخر عام  ،2999خالل حديثه عن مشاركته يف مؤمتر مجعية الطلبة األكراد يف أواخر
العام املذكور ومسألة إعتقاله بربلني الشرقية بسبب جواز سفره املزيف ،فقد كتب " :أن
 - 1مقابلة مع عيسى حصاف ،هولري يف .1021/1/28
 - 2صالح بدر الدين يتذكر ،...املصدر السابق ،ص .11
 - 3صالح بدرالدين ،املصدر السابق ،ص .11
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الراحل  -محرش رشو

()1

– وهو من كرد – تركيا ميت بصلة القربى لسكرتري حزبنا
()2

آنذاك ،الراحل أوصمان صربي" .
ويف ختام أعماله أصدر الكونفرانس البيان اخلتامي للكونفرانس السادس للبارتي
الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا الذي إنعقد يف ايلول عام  ،2998وقد تناول
البيان مادار يف اإلجتماع ااملوسع وكذلك القرارات اليت مت التوصل إليها بعد أن نوقش
تقرير املكتب السياسي الذي بني أوجه النشاط اللجنة املركزية يف اجملاالت الفكرية
والسياسية والتنظيمية واملسائل األخرى اليت هلا عالقة بالوضع السياسي واالقتصادي يف
سوريا للفرتة بني إنعقاد املؤمتر األول عام  2999وهذا الكونفرانس ،ثم تطرق البيان يف
القرارات اليت إختذها اجملتمعون ومن مجلتها تلك اليت تتعلق بإدخال بعض التعديالت على
املنهاج والنظام الداخلي للحزب بشكل مناسب الظروف املوضوعية للشعب الكردي
1

 -إمسه احلقيقي محدي تورانلي ولد يف  2919/1/22مبدينة ضولك – آدي ميان بكردستان تركيا،

درس فيها املرحلتني اإلبتدائية واملتوسطة ،دخل املعهد األمريكي يف تالوس – قيصري ،وأنهى املرحلة
الثانوية يف استانبول  ،2990 – 2917درس العلوم القانونية يف أنقرة واستانبول ،2991 – 2992
إنتقل إىل سويسرا ومنها إىل برلني الغربية حيث ساهم بفعالية يف تأسيس وإدارة مجعية الطلبة األكراد يف
أوروبا  .2979 – 2991درس االقتصاد السياسي جبامعة برلني احلرة  .2971 – 2997يف الفرتة ما
بني  2991 – 2991أصدر جملة  Hêviya Welatباللغة الكردية ،ومن  2970 – 2991أصدر
جملة  Çiyaبالكردية  .نشر أشعار بالكردية مع ترمجتها إىل األملانية بعنوان Bakurومجع أعداد جملة
هاوار ونشرها وكذلك ديوان شعر  Apoللمناضل اوصمان صربي .له مساهمات حول اللغة والثقافة
الكرديتني وكذلك مقاالت يف اجلرائد واجملالت حول املسألة الكردية .شارك مع الكاتب والصحفي
األملاني يورغنت رووت يف تأليف كتاب "جغرافية املضطهدين األكراد" .ترمجان حملف للغة الكردية لدى
الدوائر األملانية ،عضو اجمللس اإلستشاري األملاني – الكردي لدى مجعية التضامن مع الشعوب املهددة
وعضو فيها منذ تأسيسها .كان رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني يف تركيا – باكور ،تويف محرش رشو
يوم  17كانون األول .1001حوار مع محرش رشو ،أجرته جملة أوراق كردية
اإلنرتنتية  ،ewraq@amude.comالعدد (1001/1/2 ،)7؛ويف :جريدة Newrozباللغة
الكردية ،العدد (.)19
 - 2صالح بدر الدين يتذكر ،...ص .19
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وتؤدي إىل ترسيخ الوحدة الفكرية وتطوير املفاهيم التقدمية حيث تتالئم مع التطورات
اليت بلغتها مجاهري احلزب ،وتعرض اإلجتماع بعدها إىل القضايا األيديولوجية والقومية
والوطنية...
فعلى الصعيد الداخلي أقر اخلط العام الذي يسري عليه احلزب ودعا إىل تعميق الفكر
التقدمي وتثقيف القاعدة بالثقافة الثورية كما وشجب دور مجاعة اليمني الذي أدى
إحنرافها إىل الوقوف ضد مصاحل الشعب الكردي ونادى كل عنصر كردي خملص يف
سوريا إىل اإللتفاف حول الثارتي اليساري طليعة شعبنا التقدمية .وفيما يتعلق بوضع
الشعب الكردي يف سوريا فقد إستعرض اإلجتماع أوجه اإلضطهاد الذي يتعرض له
الشعب الكردي وإعتربت من املطاليب الفورية اليت الميكن التنازل عنها وإنهاء السياسة
اإلستثنائية للحكومة السورية يف املناطق الكردية وإلغاء املشاريع العنصرية كاحلزام العربي
وعملية األحصاء وغريها .وعلى الصعيد الداخلي يف البالد حث على املضي يف الطريق
الالرأمسالي وبناء القاعدة االقتصادية للنظام االشرتاكي وحل كافة املشاكل القومية
والسياسية واالجتماعية .كما وطالب بإرساء مبادئ الدميقراطية الشعبية ودعا إىل تشكيل
حكومة إئتالف وطين من القوى واألحزاب الدميقراطية والتقدمية وتضامنها من أجل
تطوير البالد وتقدمه .وفيما خيص األحزاب السياسية ومواقفها جتاه الشعب الكردي فقد
وضع الكونفرانس هذه األحزاب وخاصة التقدمية منها أمام املسؤولية التارخيية والوطنية
بسبب جتاهلها وضع الشعب الكردي وحرمانه من حقوقه القومية وحدد عالقة الثارتي
اليساري الدميقراطي الكردي بهذه األحزاب على أساس موقفها من القضايا األساسية يف
البالد وقضية شعبنا.
وإستمر البيان اخلتامي بسرد موقف احلزب جتاه حركة التحرر الوطين يف كردستان
موضحا بأن الكونفرانس طالب "تلبية حقوق الشعب الكردي يف كردستان العراق ودعم
السياسة اليت إختذتها قيادة الثورة واحلزب الدميقراطي الكردستاني ورئيسه البارزاني
والشعارات اليت رفعوها يف املطالبة باحلكم الذاتي لكردستان والدميقراطية للعراق ،مع
إعتبار العناصر املنحرفة عن خط احلزب والثورة خونة الشعب الكردي وعلى رأسها

207

مجاعة "جالل – إبراهيم" كما وحيا االجتماع مجيع احلركات واملنظمات الكردية يف
اخلارج اليت تعمل يف سبيل تقدم الشعب الكردي وصيانة وجوده يف كل مكان .أما عن
الشعب العربي فقد أيد الكونفرانس حركة التحرر الوطين العربية ضد اإلستعمار
والرجعية .وحث القوى واألحزاب التقدمية العربية على إختاذ موقف تقدمي من القضية
الكردية والتالحم النضالي بني احلركتني التقدميتني العربية والكردية .ثم إستطرد البيان يف
سرد القرارات وحتديد موقف احلزب جتاه القضايا الدولية وقد أيد االجتماع النضال الذي
ختوضه القوى االشرتاكية واحلركات التحررية واملنظمات العاملية والثورية ضد االمربيالية
والرجعية وكل أشكال اإلستغالل وتشجب بشدة التمييز العنصري يف شتى أحناء العامل
وعارض التداخالت االستعمارية وساند النضال البطولي لشعب فيتنام ضد تدخل
االمربيالية األمريكية ودعا إىل السلم العاملي والتفاهم الدولي على أساس مبادئ األمم
املتحدة وضمان حقوق الشعوب ودعم مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها السياسي

واالجتماعي على أساس احلرية واملساواة"(.)1

املؤمتر األول للحزب الدميقراطي الكردي (اليمني) تشرين األول :9119
جاء إنعقاد املؤمتر األول جلماعة اليمني يف تشرين األول  2997يف مدينة حلب بعد
مرور حوالي أربعة أشهر على حرب حزيران يف ظل ظروف سياسية صعبة يف البالد إثر
حرب األيام الستة وهزمية العرب (نكسة حزيران) ،ودام أعماله يومني ،اجللسة اإلفتتاحية
كانت يف دار فيصل هادي دقوري حضره مندوب عن احلزب الدميقراطي الكردستاني يف
تركيا بإسم مستعار (أمحد) ،وواصل املؤمتر عمله يف اليوم الثاني على مقربة من مقربة
هنانو ،ومن ضمن احلضور كان كل من :محيد درويش ،رشيد محو ،عزيز داوي ،طاهر
1

 -دنطي كرد ،لسان حال اللجنة املركزية للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سورية ،العدد

( ،)18أوائل تشرين األول 2998؛ خه بات ،لسان حال احلزب الدميقراطي الكردستاني ،كانون األول
.2998
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صفوك ،رستم مال شعمو ،فيصل هادي دقوري ،عبدالرمحن أمحد ،متر مصطفى ،إبراهيم
صربي ،أمحد برزجني.وتعليقا على نتائج املؤمتر يقول عضو اللجنة املركزية آنذاك رستم
مال شعمو":كان موقفنا من السلطة إجيابيا ،كنا نتعامل مبرونة مع النظام ،إذ مل يكن الوضع
الداخلي مساعدا ،وإمكانياتنا الذاتية كانت ضعيفة ،وكنا ننطلق من السياسة الوطنية،

وإعتربنا قضيتنا جزءا من حل املسائل الوطنية العامة ،وأيدنا احلوار مع السلطة"(.)1
إعتقاالت :9118

يف بداية عام  2998قامت السلطات حبملة إعتقاالت جديدة يف صفوف احلركة
الكردية إلرضاخهم وجرهم إىل مواقف أكثر ليونة وعدم التعرض ملخططات احلكومة،
كان من بينهم صالح بدرالدين عضو املكتب السياسي للثارتي الدميقراطي الكردي
اليساري آنذاك الذي اعتقل يف  21كانون الثاني عند اجلانب السوري من احلدود
املشرتكة مع لبنان – املصنع -إثر عودته من مؤمتر الطلبة األكراد املنعقد يف بلغراد ،وقد
أطلق سراحه يف الربع األخري من العام ذاته ،بينما كان أوصمان صربي حتت اإلقامة
اجلربية.
وحول إعتقاله كتب صالح بدر الدين":إنتهى بي املطاف يف قصر الشيخ تاج باحللبوني،
وبعد حتقيق دام أربعني يوما ،من قبل الضابط األمين احلقوقي النقيب – نصر – وهو من
جبل الدروز ،ختلله التعذيب اجلسدي والنفسي...ويف أحد األيام وبعد مكوثي  18يوما،
زار زنزانتنا املسؤول األمين الكبري ،وعضو قيادة حزب البعث احلاكم ،الراحل – عبد
الكريم اجلندي – وكنا إثنا عشر معتقال ،وبدأ بالسؤال عن قضية كل واحد منا ،وكان
سليط اللسان يطلق الشتائم ضد املعتقلني حسب تهمهم ،وبعد أن جاء دوري وكنت قلقا
سألين ماهي قضيتك؟ فأجبت :القضية الكردية .فرد :يعين تريد دولة كردية؟ فلم أجب.
ثم تابع بعد هنيهة :معكم حق يا إبين ،ومل ميض يومان ،حتى مت نقلي إىل املدعي العام يف
 - 1مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف  1آب .1029
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حمكمة أمن الدولة العليا قرب الربملان علي عبدو الظاهر ،وكان من مجلة اإلتهامات حضور
مؤمتر كردي إنفصالي ضد القطر العربي السوري ،والعمل يف مجعية سرية غري قانونية
تهدف إثارة النعرات العنصرية وإقتطاع جزء من سوريا ،وإستهدايف بكلمات نابية
إستفزازية ال يليق بالبشر...ثم ساقوني إىل سجن القلعة وتقدميي حملكمة أمن الدولة العليا
يف ظل حكم (يسار) البعث يف عهد رئاسة نور الدين األتاسي ،ودافع عنا عدد من احملامني
الشيوعيني وأصدقائهم ،منهم صليبا مخيس وحكمت تركماني ،وحوكمنا عامني ،ومت
حرماني من احلقوق املدنية بعهد حكومة يوسف زعني

(.)1

وكان الدفعات األوىل من املعتقلني الكرد من الرعيل األول ،أحيلت إىل سجن املزة
العسكري ،وغالبية عظمى من الدعاوى املرفوعة على الناشطني يف احلركة السياسية
الكردية ،مرت عرب احملاكم العسكرية ،تلتها حمكمة أمن الدولة العليا اخلاضعة للقوانني
العسكرية الصارمة ،حيث كان "أوصمان صربي وصالح بدر الدين من بني هؤالء يف
عامي  2998و ،2999اللذان حضرا جلسيت اإلتهام والدفاع عندما إنعقدت يف مبنى
الربملان السوري بدمشق ،خصيصا وللمرة األوىل حملاكمة ومعاقبة وإدانة قادة احلركة
الكردية بهيئتها العسكرية الغالبة ورئيسها الذي تشاء الصدف أن يكون من أقارب
حكمت مينة – مدير جهاز املكتب الثاني العسكري يف القامشلي يف بداية عهد

الوحدة"(.)2

وتناولت جريدة "دنطي كرد" ،لسان حال اللجنة املركزية للثارتي الدميقراطي الكردي
اليساري يف مقالتها اإلفتتاحية حتت عنوان(املرحلة احلاضرة ومتطلباتها) أوضاع سوريا
الداخلية والظروف اليت تعيش فيها البالد واألخطار احملدقة بها من قبل االستعمار
والرجعية اليت أصبحت قلقة على مصاحلها وإحتكاراتها يف منطقة الشرق األوسط بفضل
تعاظم املد الثوري واحلركات التحررية والتقدمية للجماهري الشعبية الواسعة اليت ال تتوانى
ابدا يف القضاء على أي بصيص امل من جانب شعوب املنطقة ،ويف حالة كهذه فإن
 - 1صالح بدر الدين يتذكر ،...ص.19
 - 2املصدر نفسه ،ص .91
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الواجب الوطين ومصلحة اجلماهري الواسعة تدفعان كل القوى الوطنية إىل التكاتف
والتآزر ،فإن قيام احلكم بسد الطريق أمام األحزاب التقدمية ال خيدم املرحلة احلاضرة بل
يشد من عزم القوى الرجعية واملتآمرة .وأن تشكيل حكومة إئتالف دميقراطي تقدمي إمنا
هو مهمة أساسية البد منها ملواجهة األخطار اخلارجية والداخلية وصيانة مكاسب الشعب
وضمان تطوره االجتماعي واالقتصادي .وعلى ضؤ املوقف احلالي من قضية الشعب
الكردي يف سوريا فهناك مهمات فورية جيب القيام بها ،منها إزالة السياسة اإلستثنائية
املتبعة يف املناطق الكردية واليت تتسم باإلضطهاد القومي والتمييز حتى يف األمورالعادية،
وإلغاء مشروعي احلزام العربي واإلحصاء يف منطقة اجلزيرة الذي مل يتضرر منها سوى
فقراء الفالحني والعمال الزراعيني يف الريف باإلضافة إىل العمال العاطلني يف املدن الذين

حرموا من أبسط حقوق املواطنة"(.)1

أرسل املكتب السياسي للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سورية يف نهاية آذار
عام  2998رسالة إىل رؤساء الدول العربية واالشرتاكية والصديقة وإىل كافة دول العامل
بشأن اإلضطهاد العنصري املطبق ضد الشعب الكردي يف سورية ،هذا نصها (:)2

سيادة الرئيس
نود أن حنيطكم علما باحلالة املؤملة والظروف القاسية اليت يعيشها الشعب الكردي يف
سوريا وما يعانيه من إضطهاد قومي وخمططات عنصرية متارسها حبقه السلطات احلاكمة
رامية يف ذلك إىل القضاء على الكيان القومي لشعبنا الكردي بوسائل همجية تتنافى
بشكل واضح مع شرعة األمم املتحدة والئحة حقوق اإلنسان.
يبلغ عدد األكراد يف سورية حوالي نصف املليون ،منهم أربعمائة ألف يقطنون املناطق
الشمالية يف حمافظات احلسكة والرقة وحلب ،ويشكلون حوالي  %80من سكان هذا
الشريط الشمالي الذي يعد من أخصب املناطق الزراعية يف سورية .وبعد حصول سورية
1

 -دنطي كرد ،لسان حال اللجنة املركزية للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سورية ،العدد

( ،)18أوائل تشرين األول .2998
 - 2خه بات ،لسان حال احلزب الدميقراطي الكردستاني ،العدد ( ،)102نيسان .2998
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على اإلستقالل السياسي عام  2919تعاقبت حكومات رجعية وعسكرية على سورية
عملت مجيعها على حرمان شعبنا من أبسط حقوقه القومية كخطة بعيدة املدى لتعريب
املنطقة الكردية وإذابة الوجود الكردي يف البوتقة العربية.
لقد ظهرت أوىل بوادر هذه السياسة الشوفينية بشكلها احلاد يف عهد الوحدة بني مصر
وسورية حيث مت تسريح املئات من املوظفني والضباط األكراد ،إىل جانب إعتقال
العشرات من أعضاء حزبنا وحماكمتهم ،وخيم على املناطق الكردية جو من اإلرهاب،
وبعد إنفصال الوحدة عمدت حكومة اإلنفصال إىل إتهام املواطنني األكراد بأنهم يعملون
خللق "إسرائيل ثانية" :ورمست العديد من املخططات العنصرية الرجعية ولكن تطور
األحداث مل ميهلها فغادرت مسرح احلكم.
إال أن هذه السياسة العنصرية الرامية إىل تقويض كيان شعبنا مل تتخذ طابع العنف
والعدوانية إال يف السنوات األخرية وبالتحديد بعد تسلم حزب البعث زمام احلكم يف آذار
 2991حيث كانت هذه السنوات األخرية ميدانا لكثري من حوادث اإلضطهاد القومي
اليت ذاق فيها شعبنا أبشع أنواع الظلم واحلرمـان.
إن سياسة اإلضطهاد القومي اليت متارسها أجهزة احلكم البعثية واليت تشمل خمتلف
امليادين الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية تهدف بشكل رئيسي إىل القضاء على
املقومات القومية للشعب الكردي وتصفية وجوده التارخيي ،ولتحقيق هذا اهلدف الشوفيين
املناقض لكل املبادئ الدميقراطية واالشرتاكية فقد عمدت السلطات احلاكمة إىل حرمان
األكراد من إستعمال لغتهم القومية وممارسة عاداتهم وتقاليدهم واإلحتفال بأعيادهم
التارخيية وإنشاء املدارس واجلمعيات والنوادي الكردية بوسائل القسر واإلكراه ،إال أن
هذه السياسة الشوفينية مل تقف عند هذا احلد بل تعدتها إىل تبين الكثري من املخططات
العنصرية اليت رمستها دوائر حكم اإلنفصال الرجعية .فبموجب املرسوم التشريعي رقم
 /91عام  ،2991واليت يقضي بإجراء "إحصاء إستثنائي" يف حمافظة احلسكة اليت تقطنها
أغلبية كردية ثم جتريد مئة ألف مواطن كردي من حقوق املواطنة .إال أن اخلطوة األوىل
لتنفيذ خمطط "احلزام العربي" الرامي إىل تهجري الفالحني "األكراد" وعائالتهم من منطقة
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احلدود السورية – العراقية – الرتكية املشرتكة بطول  171 /كم وعرض 21/كم،
وحتاول السلطات احلاكمة تهجري الفالحني األكراد من مناطقهم إىل أخرى يف اجلنوب أقل
خصوبة وذلك بشتى وسائل اإلكراه والتهديد ،حيث مت إعتقال املئات من الفالحني
األكراد يف الشهور القليلة املنصرمة وتعرضوا للتعذيب واإلرهاب ،كما جرت حوادث
عنف مسلحة ضد هؤالء الفالحني ،وحتاول السلطات احلاكمة تعرية خمططاتها العنصرية
فتتذرع بان القضية يف إنشاء "مزارع دولة" ومكافحة اإلقطاع ،ولكن العملية يف حقيقتها
مكافحة الوجود الكردي وتشتيت مشل األكراد وسحق كيانهم القومي ،سيما إذا عرفنا أن
اإلصالح قد مجد يف املناطق الكردية وأن أراضي "احلزام العربي" اليت أغتصبت من
الفالحني األكراد يعاد تأجريها إىل املالكني السابقني أو توزع على أفراد العشائر العربية
الذين أحضروا من مناطق بعيدة.
أما األجهزة اإلدارية يف املناطق الكردية فتتمتع بسلطات مطلقة وصالحيات واسعة
متارس خالهلا عمليات اإلضطهاد القومي وإهانة املواطنني األكراد وتعريضهم ملختلف
اآلالم اجلسدية والنفسية والتعرض للنساء والشيوخ واألطفال ،وتبدي الدوائر احلكومية
عداءها السافر للعنصر الكردي وتعمل على سد أبواب العمل أمام األكراد مما أدى إىل
إنتشار البطالة والفقر بني أوسع طبقات شعبنا.
سيادة الرئيس
إن السياسة الشوفينية املشوبة بروح التعصب القومي واإلستعالء القومي اليت متارسها
األجهزة احلاكمة ضد شعبنا الكردي يف سورية واليت تفوق يف شدتها وعنفها إضطهاد
الزنوج يف أمريكا والتمييز العنصري يف جنوب أفريقيا ،هذه السياسة الالإنسانية هلا
آثارسلبية ونتائج وخيمة على وحدة الصف الوطين والصمود يف وجه املؤامرات اإلمربيالية
والرجعية وباإلضافة إىل إساءتها إىل املضمون اإلنساني للدميقراطية واالشرتاكية وخمالفتها
ألبسط حقوق اإلنسان ،وإننا إذ حنمل مجيع احلكومات والقوى االشرتاكية والدميقراطية
مسؤولية الدفاع عن حقوق شعبنا واإلحتجاج على هذه السياسة الشوفينية .نأمل أن
تلتفتوا إىل هذه احلالة احملزنة ومتارسوا كافة األساليب اإلجيابية إلثناء احلكومة السورية عن
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املضي يف سياستها اخلاطئة اليت ترسم مجاهري شعبنا مستقبال مظلما يسوده الفقر واجلهل
والبطالة واليت تنايف روح العصر وتوجهها البشرية والتقدمية.
وتقبلوا بقبول فائق اإلحرتام

املكتب السياسي
أواخر آذار 9118 /

املؤمتر الثاني للحزب اليساري الكردي يف سوريا يف آب عام :9111
عقد املؤمتر الثاني للحزب يف آب  2999يف مدينة عامود يف بيت عبد الفتاح عوجي.
ويف املؤمتر دار إتهامات متبادلة بني أوصمان صربي وصالح بدرالدين ،خرج أوصمان من
املؤمتر،رجعه حممد نيو ،وبعد املؤمتر ترك أوصمان احلزب ،يقول صالح بدرالدين أن
أوصمان طالب الرفاق يف املؤمتر القيام بثورة يف كردستان تركيا ،لكن ذلك مل يكن من
شأننا وخارج إمكانياتنا.
حضره كل من :أوصمان صربي ،وصالح بدرالدين  ،ومال حممد نيو ،وهالل
خلف ،وعصمت سيدا ،ويوسف ديبو ،وجواد مال ،ومصطفى مجعة ،وخالد
باسوطى ،ورفعت كرداغي ،ومحزة قبالن ،وسعيد بارودو وغريهم.
وإزاء ما وقع من صراع داخل القيادة يف املؤمتر ،يقول هالل":ويف املؤمتر الثاني مل
أرشح نفسي إحتجاجا على وجود بعض األشخاص يف اهليئات العليا وعلى رأسهم حممد
مال نيو ،وأمحد بدري ،وصاحل كدو ،وعصمت فتح اهلل (سيدا) ،بسبب التكتالت الداخلية
ولصق إتهامات كاذبة ببعض الرفاق وحماولتهم حتريف احلزب عن نهجه الثوري ،وكان
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وجودهم يف احلزب يشكل خطرا على مستقبل اجلناح اليساري يف احلركة الكردية يف
سوريا .وكنا حنن الثالثة (أوصمان – صالح – هالل) قد إتفقنا على عدم ترشيح حممد
نيو ،ولكن ما حصل كان العكس"(.)1

الكونفرانس السابع للبارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف :9111 – 90 -98
إنعقد الكونفرانس السابع يف منزل عصمت سيدا مبدينة عامودا برئاسة حممد نيو
حبضور ما يقارب الستني مندوبا ،وقد "دعي إليه أوصمان صربي لكنه مل حيضر فقد كان
برتكيا،وبلغ إبنه هوشنك مبوعد املؤمتر.وهكذا عقد املؤمتر بغياب سكرتري احلزب أوصمان

صربي ،وأختذ حبقه عقوبة الطرد من احلزب بتهمة اخليانة الوطنية واحلزبية غيابيا"( .)2وفيه

مت إقصاء أوصمان صربي والتآمر عليه ،ألن أوصمان صربي كان يطالب قيادته مبواجهة
احلزام العربي بالسالح .وفيه مت إنتخاب صالح بدرالدين سكرتريا للحزب.
ويقول هالل خلف بصدد املوضوع":وبعد إبعاد آثو أوصمان نهاية عام  2999وتوجيه
إتهامات باطلة بعالقاته مع جهات خارجية ،ولدفاعي عن أوصمان وتعرية إتهاماتهم إختذوا
حبقي إجراء الفصل بتهمة التكتل مع آثو ،كان احلزب ومجيع الرفاق مهيئني للقيام بأعمال
جريئة ضد مشروع احلزام العربي ،لكن حممد نيو هو من أفشل ذلك"( .)3ويف تعليقه على

احلدث قال هالل":ففي أواسط عام  2970سافرت إىل تركيا لعمل خاص ،عدت بعد
أربعة أيام ،وكان األمن يبحث عين ،فغبت عن األنظار ،بينما إختذ الرفاق قرارا حبقي،
والتشهري بي بني القواعد بتهمة التكتل ،يف الوقت الذي كان األمن يالحقين"(.)4

 - 1مقابلة مع هالل خلف ،هولري يف .1009/20/1
 - 2رسالة من عيسى حممد حصاف للباحث.1021/1/11،
 - 3مقابلة مع هالل خلف ،هولري يف .1009/20/1
 - 4املصدر نفسه.
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إبعاد أوصمان صربي عن الثارتي اليساري الكردي يف سورية:
هناك عدة آراء تتعلق مبوضوع ترك أوصمان صربي صفوف احلزب ،وبهذا الصدد
يقول صالح بدر الدين الذي كان يعد الشخص الثاني يف التنظيم":وخالل إنعقاد
الكونفرانس السادس وبصورة مفاجئة أبدى أوصمان صربي رغبته يف اإلستقالة ألنه قرر

التوجه إىل كردستان تركيا وإشعال ثورة هناك"( .)1ومن جانبه كتب جواد املال":عندما
إنعقد الكونفرانس السابع للحزب يف مدينة عامودا  ،2999الذي كان يضم ()10
عضوا من ممثلي املناطق الكردية ،وحينما مت عرض مسألة مقاومة احلزام العربي على
التصويت ،فكنت مع املناضل الكبري أوصمان صربي وأربعة رفاق آخرين فقط إىل جانب
املقاومة ،حينها قدم سكرتري احلزب أوصمان صربي إستقالته ،وبإستقالته إنهارت حركة

املقاومة الكردية يف سورية"( .)2ويف رسالة جوابية للباحث كتب جواد املال ":أن املؤمتر
الذي عقده الثارتي عام  2999كان حتت اسم الكونفرانس السابع واذكر من بني
احلضور :صالح بدر الدين ومال حممد نيو وعصمت سيدا وهاللو ومشو يزيدي ولقد كان
يف الكونفرانس  10عضوا ومن ضمنهم العم اوصمان وانا ...ولقد سعى صالح ان يدعو
مؤيديه يف احلزب وأهمل كل من له عالقة طيبة مع العم اوصمان ولكنه مل يستطع من
إبعادي ألني كنت مسؤوال عن تنظيم احلزب يف دمشق وبريوت وكنت مرافقا للعم يف
معظم إجتماعاته ...ومن ضمن الذين ابعدهم صالح تنظيمات حلب وكرداغ حيث مل
يشارك يف الكونفرانس اي عضو منهم ....وللحقيقة والتاريخ ان العم اوصمان كان ينوي
مقاومة احلزام العربي بالقوة ولكن صالح و 29عضو الذين وافقوه هم الذين قرروا مصري
احلزب والشعب الكردي يف تلك املرحلة مع االسف الشديد ...وصوتت مع العم

 - 1صالح بدرالدين ،احلركة القومية الكردية يف سوريا ،املصدر السابق ،ص .19
2

 -جواد مال ،كردستان والكرد وطن مقسم وأمة بال دولة ،الطبعة الثانية ،لندن ،1000 ،ص ص

.217-219
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أوصمان وكذلك مشو اليزيدي والرابع ال اتذكر امسه"( .)1أما يوسف ديبوفيقول":يف
الكونفرانس السابع املنعقد عام  2998أتهم أوصمان صربي صالح بدر الدين بأنه
مرتبط جبهات إستخباراتية وأمنية ،ولكن صالح كان يتهم أوصمان صربي ويقول أن
البارزاني يتهم أوصمان صربي بأنه عميل دولة إستعمارية خارجية ،وأيضا إتهمه عندما
قال أوصمان سأحرق احلبوب يف مناطق احلزام العربي وسأجلب السالح ،ولدي دول
ومصادر جللب السالح ،فهنا كان يتهمه صالح بأن أوصمان صربي عميل لدولة أو خيون

الوطن وطرد أوصمان صربي بتهمة اخليانة"( .)2ويضيف ديبو قائال":وقبل أن متضي
حمكومية صالح بدرالدين ،إذ كان حمكوما عليه بسنة ونصف ،مت اإلفراج عنه وحدث
صراع بينه وبني اوصمان صربي ،أتهمه آثو أوصمان بأن اإلستخبارات أفرجت عنه
بصفقة ،كون احملكوم من قبل حمكمة أمن الدولة العليا ال يفرج عنه إال بعد إنقضاء مدة
حمكوميته ،ومت عقد كونفرانس يف منزل عصمت سيدا مبدينة عامودا برئاسة حممد نيو
ونوقش اخلالف ،بداية إتهم أوصمان صربي بدرالدين بأنه عقد صفقة مع اإلستخبارات
إلطالق سراحه ،بينما قرأ بدرالدين دفاعه من خالل تقرير مكتوب وأكد فيه بأن آثو
اوصمان دكتاتور ويتحكم لوحده مبالية احلزب ،وهو بعيد كل البعد عن الفكر السياسي،
كما حتدث بدرالدين عن ذهابه إىل جنوب كردستان ولقائه مع البارزاني األب وبأن

األخري أخربه بأن أوصمان صربي عميل لإلستعمار "( .)3وحول رأي حممد نيو يف األمر
يقول يوسف ديبو":قال لي حممد نيو خبصوص هذا املوضوع بأنه كان على أوصمان
صربي أن ينفي ما قيل عنه ويطالب بلجنة حتري خبصوص هذا املوضوع ،ولصراحته
الزائدة جيب أن اليعمل اوصمان بالسياسة ألنه صريح جدا ،ويتحدث بشفافية يف مجيع
 - 1رسالة من السيد جواد املال للباحث ،لندن – هولري ،تاريخ  7آب .1021
 - 2وقفة مع 10عاما من السياسة ،غرفة غربي كردستان يف حوار شظطر مع الشخصية السياسية يوسف
ديبو 29 ،كلنون الثاني.1009
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 -حوار مع يوسف ديبو ،أجراه قادر عطيد ،منشور يف العدد ( )19من صحيفة ،Buyerpress

.1029/7/2
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األمور ،وهذه كانت النقطة القاتلة يف حياة صربي السياسية ..كوننا كنا يف تلك الفرتة

من أنصار البارزاني اخلالد"(.)1

أما الشخص املقرب من أوصمان صربي ورفيقه يف النضال هالل خلف ،واملطلع جيدا
على تطور أحداث التنظيم كونه كان واحدا من مصدر القرار يف احلزب ،وحول كيفية
إبعاد أوصمان صربي من احلزب يقول ":يف املؤمتر الثاني املنعقد يف عامودا  ،2999وجه
أوصمان صربي إصبع اإلتهام حنو صالح بدر الدين ،واثناء إحتدام الصراع يف املؤمتر
خرج أوصمان صربي من املؤمتر (وهناك من يقول اُخرج من املؤمتر – الباحث) ،اعاده
حممد مال نيو ،وبعد املؤمتر ،مل يعد أوصمان إىل العمل احلزبي ،ويف عام  2999وبينما كان
أوصمان صربي يف تركيا ،قامت اجملموعة املناوئة له مستغال غيابه بعقد كونفرانس يف
عامودا ،وبتهمة ملفقة الاساس هلا بإرتباطه بدولة أجنبية طرد من احلزب ،كما وطردوني
بتهمة "مجاعة أوصمان" ،عندما حاولت كشف أالعيبهم .كان الثارتي اليساري ومجيع
الرفاق مستعدون للقيام خبطوات عملية ،لكن حممد نيو كان وراء فشل املشروع(.)2وتكاد
تنطبق رواية عيسى حصاف الذي أيضا ترك احلزب آنذاك مع رواية هالل خلف ،ففي
رسالة جوابية للباحث كتب قائال":عقد املؤمتر الثاني يف  2999يف عامودا وإنفجرت
األزمة واملواجهة بني آثوأوصمان وصالح بدر الدين ،بعد إلقاء تقرير من صالح إتهم فيه
أوصمان صربي باإلرتباط بدولة إستعمارية...ومن جهته إتهم أوصمان صربي صالح
بدر الدين باإلرتباط باألمن السوري ،وإنسحب آثومن املؤمتروتعرض ألزمة صحية حادة
وبعد مساع أعيد إىل املؤمتروأبقى سكرتريا للحزب بتقليص بعض صالحياته .ويف نهاية
عام  2999عقد كونفرانس حزبي يف عامودا وقد دعي آثو إليه لكنه مل يكن يف سورية،
حيث بلغ إبنه هوشنك مبوعد الكونفرانس .وإختذ حبقه عقوبة الطرد من احلزب بتهمة

اخليانة احلزبية والوطنية"( .)3وبهذا الصدد يقول سعيد بارودو " يف عام  9191انعقد
 - 1حوار مع يوسف ديبو ،املصدر السابق.
 - 2مقابلة مع هالل خلف ،هولري.1009/20/1،
 - 3رسالة جوابية من عيسى حصاف إىل الباحث ،يف يوم  11شباط .1021
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مؤمتراحلزب يف شهر آب يف عامودا يف بيت عبد الفتاح عوجي ،وفيه أختذ قرار بطرد
اوصمان صربي من احلزب وتنصيب صالح بدر الدين سكرتريا للحزب"(.)1

1

 -سعيد شيخموس واملعروف بسعيد بارودو من مواليد عام 2917يف قرية قوشانى التابعة ملنطقة

قامشلو .إنتسب عام  2990للثارتي وترقى حتى أصبح قياديا يف الثارتيالدميقراطي الكردي اليساري،
يعيش حاليا يف سويسرا.رسالة من سعيد بارودو إىل الباحث بتاريخ .1022/21/21
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حمكمة أمن الدولة العليا عام :9111
كتب صالح بدر الدين حول هذه احملكمة قائال":إنعقدت حمكمة أمن الدولة العليا،
للمرة األوىل بدمشق حول القضية الكردية يف آب  ،2999حملاكمة جمموعة من قادة
الثارتي الكردي اليساري ،وبينهم الراحل أوصمان صربي وصالح بدر الدين وجاهيا،
والراحل حممد نيو وعبد اهلادي عبد اللطيف غيابيا ،وترأس احملكمة املستشار عادل مينة
وعضوية كل من القاضي العسكري املالزم أول نادر قومشجي ،والقاضي حممد احلمد،
وحيثياتها كأول حمكمة أمن دولة تعقد بشأن القضية الكردية بدءا من اإلتهامات مرورا
بالدفاع وإنتهاء باحلكم .وتعقد هذه احملكمة عادة من أجل قضايا أمن الدولة والنظام ،وال
جيوز فيها اإلستئناف والتمييز ،خاصة وأنه للمرة األوىل أيضا يتطوع مخسة من احملامني
الشيوعيني برئاسة احملاميني :صليبا مخيس عضو املكتب السياسي للحزب الشيوعي
السوري ،وحكمت تركماني – للدفاع عن جمموعتنا .وبعد أن أفندت مزاعم – املدعي
العام – املالزم األول علي عبدو الظاهر ،الذي كان جاهال بالوضع الكردي ،رفع رئيس
احملكمة – علي مينة – اجللسة خجال ،ثم جئ مبدعي عام جديد حفاظا على ماء الوجه
إمسه – أبو اخلري عابدين – وينتمي إىل إحدى البيوتات الدمشقية القدمية ،وهو مسؤول
حزبي بعثي أكثر إطالعا ،وكانت التهم املوجهة إلينا رمسيا كما أعلنتها احملكمة هي "القيام
بنشاطات يف صفوف أكراد سوريا ،وبث الدعايات بينهم من أجل بعث القومية الكردية،
وإعطاء األكراد حقوقا يزعمون أنهم حرموا منها ،ورفع إضطهاد مزعوم عنهم ،وهم
يتسرتون بهذه الدعايات الكاذبة من أجل إخفاء اهلدف احلقيقي الذي يرمون إليه أال وهو
توحيد األكراد حتت شعار واحد وقيادة واحدة ،وربط احلركة الكردية يف سوريا
باحلركات الكردية األخرى يف الدول اجملاورة كالعراق وإيران وتركيا ،ومشاركتهم مع
آخرين بتأسيس الثارتي الكردي الذي تشكل من اللجنة املركزية من :عثمان صربي
وصالح بدر الدين عمر وحممد نيو ،وأخذوا بنشر مبادئ احلزب وبرناجمه ،حيث طبعها
املدعو – صالح بدر الدين – على اآللة الكاتبة ،ووزعها على املناطق والفرق واألعضاء،
كما أنه إتصل جبمعية الطلبة األكراد يف أوروبا وزودها باألكاذيب والشائعات لنشرها يف
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اخلارج ،كما كتب املقاالت لكي تنشر يف اجمللة اليت تصدرها هذه اجلمعية" ،وبالنهاية

حكمت علينا حمكمة أمن الدولة بأقصى العقوبة وهي عامان"(.)1

تناولت اجلريدة املركزية للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا (دنطيكرد)
يف أعدادها  19و 17و 18الصادرة يف أواسط حزيران وأواسط متوز و أواسط آب
وكذلك يف العددين الصادرين يف أواسط حزيران ومتوز للنشرة املنطقية اليت كان يصدرها
احلزب يف منطقة اجلزيرة الوضع السياسي يف سوريا بصورة عامة وما يعانيه الشعب
الكردي يف ظل نظام حزب البعث .ففي عدد حزيران من (دنطي كرد) تصدت اإلفتتاحية
(حول الوزارة اجلديدة) إىل حتليل الوضع احلكومي عقب تشكيل وزارة نور الدين األتاسي
وكيف ان اإلدعاء البعثي مبراعاة (إشراك فئات تقدمية أوسع يف إدارة دفة احلكم والسري
بالبالد حثيثا لتنفيذ قرارات املؤمتر القطري وعلى راسها سن قانون اإلنتخابات) مل يتحقق.
وتقول اإلفتتاحية أن الوزارة برأينا أبعد من أن تكون وزارة ممثلة ملختلف أو حتى بعض
القوى التقدمية املوجودة يف سوريا .ويف هذا العدد أيضا مقال ثالث يتضمن مالحظات
اجلريدة حول املرسوم التشريعي اخلاص مبعاجلة بعض النواقص يف قانون األحوال املدنية
حول اجلنسية السورية وإستثناء املرسوم التشريعي حمافظة احلسكة اليت حتتضن أكرب عدد
من األكراد يف سورية وختتم اجلريدة مقاهلا هنا بالفقرة اآلتية":إن حزبنا الثارتي الدميقراطي
الكردي اليساري يف سورية الذي كان دوما من الداعني إىل تقوية الصف الوطين واجلبهة
التقدمية يف وجه الرجعية وعمالء اإلستعمار يدعو احلكومة اجلديدة ويلفت نظرها إىل
الوضع املؤسف الذي يعيشه شعبنا الكردي يف سورية من جراء تلك املشاريع العنصرية
(احلزام العربي) واإلحصاء..إخل اليت تطبق دون مربر اللهم إال إشباع رغبة التعصب
القومي الضيق لدى بعض املسؤولني يف العهود الرجعية وما رافق ذلك من ختيالت
دونكيشوتية حيث أصبح الكردي من جراء ذلك واليزال كأنه مواطن من الدرجة الثانية

 - 1خه بات ،املصدر السابق ،ص .72 – 70
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ال لشئ إال ألنه خيلق كرديا وكان طوال التاريخ عنصرا خملصا هلذا وحريصا على مصلحة

أخوانه املواطنني اآلخرين"(.)1

وقد تطرق عدد متوز من جريدة (األخوة – براتي) إىل إيراد بعض األمثلة من
اإلضطهادات اليت يعانيها الكرد يف حمافظة احلسكة وغريها من املناطق الكردية وقد ورد
يف أوهلما تفصيالت عن األوضاع اليت يعيشها الفالحون من ذلك خرب قيام دائرة اإلصالح
الزراعي يف منطقة الدرباسية باإلستيالء على أراضي قرية طركند وبذلك صادرت حمصول
الفالحني مع أنهم زرعوها خالل املوسم السابق .وقيام رئيس قسم شرطة القامشلي بربط
شخصني كرديني تركيي اجلنسية ،مبؤخرة سيارة جيب حكومية وسحلهما على األرض
كما كان يفعله جالوزة اإلستعمار القديم .وعندما إعرتض أحد الكرد املارة قبض عليه
وأشبع ضربا .ويف عدد حزيران أوردت اجلريدة نبأ عن قيام الشعبة السياسية خالل ذلك
الشهر وقبله بإعتقاالت كيفية مشلت العشرات من الشباب الكردي يف منطقيت القامشلي
وديريك وقامت بضربهم وتعذيبهم وتوجيه اإلهانات إليهم دون مربر أو توجيه تهمة
ضدهم ،وأن بضعة عشر شخصا من املعتقلني املعروفني مازالوا خيضعون لإلستجواب.
وتطرق هذا العدد يف مقال آخر عنوانه (ماهو نصيب األكراد من املنظمات الشعبية).
أوضحت اجلريدة فيه حرمان احلزب احلاكم يف سوريا ألكراد سوريا من املساهمة يف تلك
املنظمات وخاصة يف املناطق اليت تسكنها أغلبية كردية .وختتم اجلريدة مقاهلا هذا
بقوهلا":هل من العدالة أن تضرب األخوة عرض احلائض وهل من املنطق التنكر للواقع
وإثارة الغبار حول احلقيقة؟ ومع من؟ مع عمال وفالحني!! وملاذا ترتك الذئاب تنهش
جلودهم وتنبش عن لقمة العيش حتى يف أحشائهم لتخرجها ،ال أن تسد رمقهم ورمق
أطفاهلم الذين خيطف املوت عشرات منهم كل يوم ،كل هذا جيري على يد األجهزة

احلكومية يف اجلزيرة فأين احلل!"(.)2

 - 1خه بات ،لسان حال احلزب الدميقراطي الكردستاني ،العدد( ،)121تشرين األول .2999
 - 2املصدر نفسه.
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حوار السلطات السورية مع جناحي اليسار واليمني:
كانت سياسة البعث آنذاك تأخذ حمورين ،األول مواصلة اإلعتقاالت واحملور اآلخر،
فـتح باب احلوار مع قادة احلزبني – اليمني واليسار .ويف هذا اإلطار يقول محيد درويش":
بدأت تظهر بوادر تغيري إجيابية يف موقف حزب البعث ،وجتسد ذلك يف مبادرة فرع حزب
البعث يف حمافظة اجلزيرة إىل إجراء لقاء مع حزبنا ،ومل ترتدد قيادة حزبنا يف إبداء
موافقتها على هذه املبادرة رغم أنها كانت على مستوى أحد فروع حزب البعث وليس
القيادة القطرية  ...وقد مت اللقاء يف  11نيسان من عام  2998يف مبنى حمافظة احلسكة،
حضرها عن حزب البعث :عزالدين نعيسة حمافظ احلسكة وأمني فرع حزب البعث يومها
السيد مهيدي احلسيين باإلضافة إىل رئيس فرع األمن السياسي ورئيس فرع أمن الدولة يف
احملافظة ،ومن جانبنا حضر كل من عبداحلميد درويش وجكرخوين وعبداهلل مال علي

وزبريخليل( )1ومتر مصطفى( )2وإبراهيم عيشة .)3( "...وحتدث يف اللقاء األول هذا مهيدي
احلسيين قائال":أن البعث يؤمن بأن أساليب القمع والكبت مل ولن تكون مفيدة يف حل
املشاكل وأن إسلوب احلوار والتفاهم هو السبيل األمثل ونأمل أن يكون لقاءنا هذا فاحتة
للتفاهم بيننا كمواطنني حلل املشاكل اليت تواجهنا حنن يف هذا البلد وأن تكون مصلحة
البلد هي الرائدة لنا مجيعا على إختالف إنتماءاتنا احلزبية والقومية ،وأن حزب البعث ليس
1

 -إبن أخ جكرخوين جلأ إىل السويد وتويف هناك .

2

 -ولد يف قرية خراب العبد عام  2919وبعدها إنتقل مع عائلته إىل قرية خراب رشك ،إنتسب إىل

الثارتي عام  ،2991وأثناء إنشقاق احلزب عام  2991إنضم إىل جناح عبد احلميد درويش
(اليمني)،حضر املؤمتر الوطين يف كردستان العراق ،ويف املؤمتر الثاني للحزب أصبح عضوا يف اللجنة
املركزية ،وبعد املؤمتر الرابع أنتخب عضوا يف املكتب السياسي ،ويف عام  2990نال إجازة يف احلقوق .
تويف يوم  29كانون الثاني  1020بعد صراع طويل مع املرض يف دمشق ونقل جثمانه إىل ديريك.برز
إمسه منذ عام  2991ينحدر من منطقة (كوضران) ،بقي مع محيد درويش حتى وفاته ،راجع :املوقع
الرمسي للحزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سوريا.
3

 -عبد احلميد درويش ،املصدر السابق ،ص  212؛ كذلك إنظر :حممد جزاع ،املناضل محزة

نويران ،...ص .201
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حزب شوفيين كما يقال عنه وأن األكراد هم أيضا كبقية املواطنني جزء من هذا الشعب
وهذا الوطن ونريد أن نتفهم بعضنا البعض وليس لدينا ما مينع من إقامة عالقات مع

حزبكم ،)1("...يف حقيقة األمر هذا الكالم املنمق أبدا لن يكن بشكل من األشكال يعرب
عن رؤية حزب البعث ،بل أقرب إىل اجملاملة ورمبا إلقامة عالقات متينة مع حزب محيد

درويش .وحتدث األخري من جانبه مركزا على أن حزبه ليس حزب إنفصالي كما يُتهم وال
يريد لبلدنا سوريا سوى التقدم واإلزدهار ،وإذا كان األكراد يطالبون برفع الظلم عن
كاهل الشعب الكردي يف سوريا ومنحهم احلقوق القومية والثقافية واالجتماعية
والسياسية "فهذا ال يعين أبدا إننا دعاة املس بوحدة الوطن أو اإلساءة إليه أو إننا نعمل من
أجل اإلنفصال عن سوريا .)2("..ال بد من اإلشارة إىل أن موقف احلزب الدميقراطي

الكردي (اليمني) آنذاك مل يكن بهذا الشكل إذ أن احلزب كان يعترب الكرد أقلية قومية يف
سوريا وليس شعبا ،مكتفيا باملطالبة باحلقوق الثقافية واالجتماعية دون السياسية .وقد
أبدى الطرفان يف نهاية اللقاء الرغبة يف اإلستمرار يف هذه اللقاءات وتواصل احلوار.
وبالفعل إستمرت اللقاءات بني الطرفني ،وحول ذلك يقول عبد احلميد درويش الذي كان
يرأس وفد حزبه يف مجيع هذه اللقاءات":ومن احلق القول بأن اللقاءات التالية كانت
أكثرإجيابية إىل حد ما وإتسمت بروح التفاهم املتبادل األمر الذي عزز لدينا التفاؤل
بإمكانية اللقاء مع القيادة القطرية حلزب البعث من خالل وعود اجلانب اآلخر ...وتفهم
موقف حزبنا من خمتلف القضايا الوطنية ،وتطرقنا خالل هذه اللقاءات مرارا إىل الوضع
يف العراق عامة وكردستان العراق خاصة ،واملواقف من احلكم العراقي بعد أن تسلم
اليمني السلطة يف بغداد يف متوز  ،2998وكان رأي املسؤولني أنهم حيبذون التفاهم مع
قيادة احلركة الكردية يف العراق فيما إذا توفر عامل واحد وهو التفاوض والتعامل مع
احلركة الكردية وهي موحدة الصفوف ،أي إجياد التفاهم بني البارزاني والطالباني ،وكان
هذا الطرح من جانب البعث موضع اإلرتياح بالنسبة لنا ألنه يزيل من أمام احلركة
 - 1عبد احلميد درويش ،املصدر السابق ،ص .212
 - 2املصدر نفسه ،ص .211 – 212
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الكردية يف العراق خماطر اإلنقسام واإلقتتال الداخلي .)1("...وعندما توجه درويش برفقة
جطرخوين يف ليلة  20كانون الثاني  2999كان من ضمن مهامه تبليغ املطلب السوري
إىل القائد مصطفى بارزاني حول إمكانية نوع من التقارب بني قيادة الثورة الكردية

والبعث السوري( .)2وكانت جريدة (اإلنتبندنت) الربيطانية قد نشرت يف الفرتة ذاتها بأن
احلكومة السورية حتاول إجياد عالقات مع قيادة الثورة الكردية والبارزاني ،وأرسلت هلذه
الغاية مجاعة سورية .كان اليمني يسعى إىل إعادة اإلعتبار حلزبه وحلليفه مجاعة املكتب
السياسي املنشق برئاسة إبراهيم أمحد .وكان الشارع السياسي الكردي يومذاك ينتقد
اليمني على قبوله باجللوس مع املسؤولني احملليني وليس مع القيادة يف دمشق اليت تقع يف
يدها مسائل احلل والربط ،خاصة وأن قضية الكرد السوريني مل تكن على جدول احلوار.
وتبني أن واحدا من نتائج اللقاء كان ختلي األمن السياسي عن مالحقة عضو اللجنة
املركزية للحزب الدميقراطي (اليمني) رستم مال شحمو ،حيث قال يف مقابلة معه ":بعودة
الرفاق من اإلجتماع طلبوا مين مراجعة فرع األمن السياسي يف القامشلي وكنت مازلت
مالحقا ،ويف يوم  10تشرين األول  2998راجعت الفرع ،وبقيت يف اإلستعالمات أنتظر
من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا ،حيث إستقبلين رئيس الفرع املالزم األول
خليل جهماني ،فواجهين مبعلومات دقيقة عن أماكن إختفائي"( .)3ويضيف رستم مال

شعمو ":عموما كنا ويقصد (قيادة اليمني) يف خط التقارب مع السلطة ومن دعاة إستمرار
العالقات معها ،وبإعتقادي لوال إنقالب األسد لقام األتاسي حبل املسألة الكردية يف سوريا
جزئيا وكان ميكن أن يتطور ،صحيح كان طاقمه املؤلف من كل من :صالح جديد
وخالد اجلندي وعبد الكريم اجلندي ويوسف زعني وإبراهيم ماخوس وحممد عيد عشاوي
وعبد الرمحن خليفاوي ،أعضاء يف حزب البعث ،لكنهم مل يكونوا متطرفني وكان طاقما

 - 1عبداحلميد درويش ،املصدر السابق ،ص .211
 - 2للمزيد إنظر :املصدر نفسه ،ص ص .211 – 211
 - 3مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف يوم .1021/8/21
211

وطنيا ،إال ان إنقالب حافظ األسد قد قضى على كل شئ ،وهوالذي جلب العرب إىل

املنطقة وطبق احلزام العربي ومبجيئه إختذت العالقات مع السلطة شكل اجملاملة"(.)1

كما دخل احلزب الدميقراطي الكردي (اليمني) يف حوار مع احلكومة إثر احلركة
اإلنقالبية اليت قادها حافظ األسد عام  ،2970وحول ذلك يكتب عبد احلميد درويش يف
مذكراته":وجتدر اإلشارة هنا إىل أن السيد أمحد اخلطيبب الذي توىل رئاسة الدولة لفرتة
مؤقتة إمتدت من  29تشرين الثاني  2970وحتى  21آذار  ،2972إجتمع مع وفد من
حزبنا منهم الرفاق جكرخوين وعزيز داود وبالل حممود وغريهم ،وقد شرح له الرفاق
وضع األكراد وما يعانون من املشاريع العنصرية ،وإجراءات إستثنلئية تثقل كاهلهم...
وطالبوا العهد اجلديد بضرورة معاجلة هذه السلبيات ،وإجياد احللول للمشاكل اليت يعاني
منها املواطنون األكراد .فرد رئيس الدولة أمحد اخلطيب ،بأن هذه السلبيات سوف تعاجل
يف أقرب وقت وملا فيه مصلحة البالد ،وإن إزالة املشاريع والسياسات اإلستثنائية املطبقة
إزاء املواطنني األكراد ميكن إلغائها بكل بساطة  ..وطالب أعضاء الوفد أن يقدموا إىل
القيادة مذكرة مفصلة مبطالب األكراد يف سوريا ،وما يعانون بسباإلجراءات اإلستثنائية
املطبقة حياهلم ،حتى يصار إىل دراستها ،وإختاذ القرارات الالزمة بصددها .فقد قدم الرفاق
هذه املذكرة بعد فرتة قصرية إال أن شيئا مل يتحقق على الصعيد العملي جراء هذه

املذكرة"( .)2إال أن امللف الكردي يف عهد حافظ األسد أصبح ملفا أمنيا بإمتياز ،وبدال من
أن تقوم احلكومة بإزالة السياسات السابقة ،شرعت بتطبيق املزيد من القوانني واإلجراءات
العنصرية اليت تندى هلا اجلبني ويف مقدمة تلك السياسات تنفيذ مشروع احلزام العربي
الذي يشكل واحدا من أخطر املشاريع اليت تستهدف وجود الشعب الكردي يف تارخيه
احلديث واملعاصر .وتعليقا على نظام األسد يقول رستم مال شعمو ":لقد ركب األسد
موج التطرف بإسم اليسارية والعروبة ،وبقي حكمه مهزوزا حتى ضم الشيوعيني الذين
ساهموا يف تطوير أجهزة احلكم وحتويل الدولة شيئا فشيئا إىل دولة أمنية ،وما أن بنى
 - 1مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف يوم .1021/8/21
 - 2عبد احلميد درويش ،املصدر السابق ،ص ,271
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أجهزته األمنية وتوطيد أقدامه يف السلطة حتى باشر فورا بتنفيذ مشاريعه عام 2971

جبلب عرب الغمر إىل املنطقة"( .)1كما أقام اليمني عالقات مع البعث العراقي يف تلك
الفرتة ،وحول ذلك يقول رستم مال شعمو عضو اللجنة املركزية آنذاك للحزب
الدميقراطي الكردي يف سوريا (اليمني) ،يف "عام  2971حصلنا على مساعدات مالية من
بعث العراق ،إال أن ذلك مل يدم سوى سنة واحدة إذ توقفت بسبب جتديد القتال بعد
فشل مشروع احلكم الذاتي"(.)2

ويف نهاية العام املذكور جرى لقاء بني قيادة اليسار والبعثيني ،وحصرا مع الضابط

حممد علي النابلسي رئيس شعبة األمن السياسي بدمشق" ( . )3وحول املوضوع يقول
هالل ":أصدرت اللجنة املنطقية لليسار يف اجلزيرة بيانا ندد فيه بلقاء اليمني مع اجلهات
األمنية يف اجلزيرة .وكنت آنذاك مسؤوال عن حلب وعفرين وكوباني (بإسم مستعار وهو
عماد – الباحث) ،وكان صالح يف سجن القلعة وحممد نيو يف تركيا لتنسيق املواقف مع
احلزب الدميقراطي الكردستاني هناك .وصلتين رسالة من صاحل كدو عضو مكتب منطقية
اجلزيرة آنذاك ،دعاني فيها احلضور فورا إىل القامشلي ،إلختاذ موقف من مما جيري .وقبل
وصولي إىل القامشلي إستدعى فرع األمن السياسي أحد رفاقنا وهو حممد علي حسو،
وكان موقوفا آنذاك ،طلب منه الفرع الذهاب إىل أوصمان صربي وإعالمه برغبة
السلطات اللقاء باليسار .حينها طلبت من الرفاق وقف توزيع البيان إىل حني إستالم
اجلواب من سكرتري احلزب ،عاد حممد علي حسو بعد أن رفض أوصمان طلب السلطات.
ويف أحد األيام كنت ودهام مريو وأخيه عبداهلادي وعبداهلل مال علي  ،وكان ذلك قبل
عودة حممد علي حسو ،طلبت من عبداهلل مال علي اإلتصال حبميد درويش لتوحيد املواقف
وتشكيل وفد مشرتك من الطرفني لسد الطريق أمام اللعبة األمنية ،ويف نفس اليوم أبلغنا
بأن محيد رفض طلبنا .فذهبت برفقة إبنه هوشنك إىل السويداء حيث كان أوصمان حتت
 - 1مقابلة مع رستم مال شعمو يف .1021/8/21
 - 2املصدر نفسه.
 - 3صالح بدرالدين  ،احلركة القومية  ، . . .املصدر السابق  ،ص . 99
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اإلقامة اجلربية ،فإشرتط أوصمان أن يتم اللقاء مع السلطات على أن يكون هو يف دمشق
وأنا (أي هالل) يف اجلزيرة ،وشريطة إطالق سراح صالح ورفع اإلقامة اجلربية عنه
كشرطني للبدء باحلوار .وعند عودتي إلتقيت برفقة حممد علي حسو مع الضابطني األمنيني
أمحد زينو رئيس فرع األمن العسكري(أصبح فيما بعد سفريا يف طهران) وخليل جهماني
رئيس فرع األمن السياسي ،وإستمرت اللقاءات بيننا وكنت أنا وبهجت حامد عضو
اللجنة املركزية .طلب منا األمن إستشارة صالح يف السجن ،فتم ذلك يف فرع
املهاجرين ،فأحضروا صالح من السجن إىل الفرع وهيأوا لنا جو اللقاء ،فأطلعنا صالح
على سري اللقاءات وشروطنا ،فرأى بأن نقوم ما نراه مناسبا لكونه معتقال ثم أعاده إىل

السجن"( .)1ويضيف هالل ":بعد ذلك سعت مجاعة النابلسي اللقاء بأوصمان صربي عن
طريق إبنه هوشني لكنه رفض قائال :إذا رغبوا ليأتونين .حينها طلب منه األمن إحضار
مذكرة عن حياته منذ أيام الفرنسيني وليومه وحتديد مطاليبنا فيه فكتبنا املذكرة املطلوبة،
حضر النابلسي ومعه شخصان إىل دار آبو أوصمان يف حي األكراد بدمشق وجرت بيننا
مناقشات ،وحبضوري سلمه آبو أوصمان املذكرة اليت كانت من ( )21صفحة حول
املطاليب الكردية وجاءت فيها ":يف حال إستمرار السلطات بإضطهاد شعبنا وإنكار
حقوقه ،فلسنا مستعدين للدفاع عن سوريا حتى ولو وصل اإلسرائيليون إىل الفرات"،
فأجابه النابلسي هلذه الدرجة ،فقال أوصمان بل أكثر .وقال النابلسي مازحا ولو تعدوا
الفرات ،فقال أوصمان مازحا (نرفض) .وتابعت املذكرة تقول :يف حال رفع الغنب عن
شعبنا فنحن مستعدون للدفاع عن وطننا ونؤجل مطاليبنا إىل املستقبل حرصا على محاية
املصلحة الوطنية العامة"( .)2وبالنتيجة شدت السلطات من مواقفها ،لكنهم أطلقوا سراح
صالح بدرالدين ورفعوا اإلقامة عن أوصمان صربي ،وإستمرت حواراتنا حتى بعد إطالق
سراح صالح بدرالدين من السجن ،حيث كنت وصالح مكلفني من احلزب بهذه املهمة.
وصرحين صالح فيما بعد بأن اجلهات األمنية طلبت منه إبعادي وأوصمان صربي من
 - 1مقابلة مع هالل خلف ،هولري يف .1009/20/1
 - 2املصدر نفسه.
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احلزب ،لكنه رفض طلبهم ( .)1ويف عام  2971حني إعتقال دهام مريو إطلعه األمن على

مذكرة آثو أوصمان (.)2

بهذا الصدد يقول صالح بدر الدين":وبعد إطالق سراح مؤقت مشل السجناء
السياسيني ألسباب تتعلق بإحتمال املواجهة مع إسرائيل ،توجهت إىل منزل سكرتري احلزب
الراحل – أوصمان صربي – يف حي األكراد بدمشق ،فوجدت هناك الرفيق – هالل
خلف – أيضا عضو املكتب السياسي ،وبعد أن قدمت شكري العميق للسيدة الفاضلة -
شادية – زوجة العم – أوصمان – اليت كانت مبثابة األم احلنون بزياراتها املستمرة لي إىل
السجن ،أخربني الرفيقان أنهما دخال منذ فرتة قصرية يف حوار مع السلطة بناء على رغبة
األخرية ،ثم توجهنا حنن الثالثة بعد يومني إىل اللقاء مع مسؤول األمن السياسي يف سوريا
– حممد علي النابلسي – وتباحثنا حول القضية الكردية والدميقراطية ،وأعلمنا أنه من
جناح يسار البعث وهم عازمون على إجراء تغيري يف البالد وإجياد حل للمسألة الكردية

مبنح احلقوق املشروعة.)3("...

ويقول صالح بدرالدين بعد عودتي إىل القامشلي " ذهبت برفقة صديقي القيادي يف
حزبنا – هالل خلف – إىل منزل مسؤول شعبة األمن السياسي باجلزيرة – خليل جهماني
– بناء على طلب األخري ،وقال لنا بصراحة حنن يساريون مثلكم ولكننا النقبل بوجود
الشعب الكردي يف سوريا ،وطرح احلقوق القومية ،وبينت له أننا يساريون نتبنى قضيتنا
القومية ،وبعد نقاش طويل هددني بأن مسألة حرق احملاصيل يف مناطق احلزام العربي
املصادرة من أصحابها احلقيقيني من الفالح واملزارعني األكراد خط أمحر ،وإذا حصل أي
ضرر فأنت املسؤول .وألول مرة يف تاريخ احلركة الكردية يف سوريا كانت قد توزعت
املنشورات ،وقمت بصياغة وكتابة  12شعار وطبعنا حوالي  100نسخة وزعت يف نفس
الوقت واللحظة يف القامشلي واحلسكة وعامودا وديرك والقحطانية (تربه سثي – املؤلف)
 - 1مقابلة مع هالل خلف ،هولري يف .1009/20/1
 - 2مقابلة مع هالل خلف ،هولري يف  19أيلول .1009
 -3صالح بدر الدين يتذكر ،...ص .11
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وأثارت ضجة كبرية"( ،)1ويقول صالح بدرالدين":الحظت أن الرجل يتكلم مثل لغة –
النابلسي وبنفس اإلجتاه .ويضيف بدرالدين :من خالل حمادثاتنا يف دمشق والقامشلي مع
هذين املسؤولني ويف احملصلة كان مطلوبا منا أن نغري املوقف السياسي بإجتاه املهادنة
ونتخلى عن التحريض على مسألة – احلزام العربي – ونوقف كل نشاطاتنا الداخلية
واخلارجية وأن نتحول إىل بوق دعائي للنظام عامة وجمموعة – صالح جديد – بشكل
خاص وكانا يلمحان لوجود آخرين غريكم إذا مل توافقوا – وكان غرينا هو اليمني -

وكل ذلك مل حيصل حيث واظبنا على نهجنا دون تردد" ( .)2ويقول هالل خلف ":
صارحين صالح بدرالدين بأن اجلهات األمنية طلبت منه إبعادي وآبو أوصمان لكنه رفض

طلبهم" ( ،)3وبالفعل فأن الرجالن تركا احلزب يف توقيتني خمتلفتني.

ومن جهة أخرى يقول صالح بدرالدين  " :أخربني إبراهيم ماخوس ( )4وزير خارجية

سوريا األسبق يف اجلزائر ،أن جمموعتهم كانت قد قررت وقتها توسيع قاعدتها واإلنفتاح
على اإلجتاهات السياسية والتعامل مع األكراد يف سوريا والعراق ،وكلفت عبدالكريم

اجلندي ( )5بفتح قناة مع البارزاني عرب طرقه اخلاصة وليس عرب احلركة الكردية السورية
اليت ميكن أن تكون خمرتقة وعرضة لإلستغالل من قبل اجملموعة األخرى .وكان التوجه أن
 - 1صالح بدرالدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .11
 - 2صالح بدرالني  ،احلركة القومية  ، ..املصدرالسابق  ،ص . 200
 - 3مقابلة مع هالل خلف  ،املصدر السابق .
4

 -سياسي سوري بعثي شغل منصب وزير اخلارجية بني  ، 2970 – 2999خرج إىل اجلزائر بعد

إستالم حافظ األسد للسلطة وأسس حزب " البعث الدميقراطي " ؛ سعد سعدي  ،املرجع السابق  ،ص
. 199
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 -عبدالكريم اجلندي  :رئيس املخابرات السورية يف حكم صالح جديد منذ ، 2970 – 2999

إشتهر بالقسوة والبطش خبصوم النظام احلاكم وخاصة البعثيني املعارضني.يف املرحلة األخرية من الصراع
على السلطة يف سوريا بني األسد وصالح جديد،أذاع راديو دمشق أن عبدالكريم اجلندي قد إنتحر بعد
أن أطلق على نفسه النار ،بعد حماصرته من قبل رفعت األسد.؛ متام الربازي ،ملفات املعارضة السورية،
مكتبة املدبولي ،القاهرة ،2991 ،ص . 12
210

جيري احلوار مع احلركة الكردية يف سوريا على حد قوله "( .)1كما يؤكد ذلك محيد
درويش ،فقد كتب ":ومن اجلدير ذكره أنه خالل هذه اللقاءات تطرقنا مرارا إىل الوضع
يف العراق عامة وكردستان العراق خاصة ،واملواقف من احلكم العراقي بعد أن تسلم
اليمني السلطة يف بغداد يف  10 – 27متوز  2998وكان راي املسؤولني أنهم حيبذون
التفاهم مع قيادة احلركة الكردية يف العراق فيما إذا توفر عامل واحد وهو التفاوض
والتعامل مع احلركة الكردية  ،وهي موحدة الصفوف  ،أي إجياد التفاهم بني البارزاني

والطالباني وكان هذا الطرح من جانب البعث موضع اإلرتياح بالنسبة لنا  .)2(" . . .ويف

ليلة  20كانون الثاني  2999توجه كل من محيد درويش وجكرخوين للقاء بقيادة الثورة
وقائدها البارزاني "ناقال إليهم رغبة حزب البعث واملسؤولني يف سوريا يف التفاهم مع
الثورة الكردية ،شرط أن يتوحد الصف الكردي ،ويبادر القائد البارزاني إىل التفاهم مع

جالل الطالباني  ،)3(" . .وكان من الطبيعي أن يرفض الزعيم الكردي مصطفى البارزاني
هذه الرغبة املشروطة مسبقا .كان هدف حزب البعث السوري من وراء هذه احملاولة
تقوية جناح –  99يف العراق واليمني يف سوريا على حساب الثورة واليسار ،وكا ن ذلك
بداية التفكري اجلدي للبعث السوري بوضع إصبعها يف احلركة الكردية .يف ربيع عام
 2999زار رئيس الوزراء يوسف زعني القامشلي ومن ثم زار رميالن املنطقة النفطية
وغريها.
ويف بداية آب عام  2999جرت حماكمة جمموعة من قيادة وأعضاء الثارتي الدميقراطي
الكردي اليساري لدى حمكمة "أمن الدولة العليا بدمشق ،حيث كانت املرة األوىل اليت
حياكم فيها الوطنيون األكراد أمام هذه احملكمة اليت تعقد باألساس من أجل قضايا حساسة
تتعلق بأمن الدولة ،بناء على إدعاء النائب العام لدى احملكمة العسكرية اإلستثنائية املؤرخ
يف  17متوز لعام  2998ضد :عثمان صربي حيدر ،وصالح بدرالدين عمر وحممد حسن
 - 1صالح بدرالدين  ،احلركة القومية  ،املصدر السابق  ،ص. 200 – 99
 - 2عبداحلميد درويش ،املصدر السابق ،ص .211 – 211
 - 3املصدر نفسه ،ص ص .219 – 217
212

خليل ،وحممد حتو حممد( )1وعبداهلادي عبداللطيف ( )2جبرم اإلشرتاك بتأسيس مجعية سرية
للقيام بأعمال من شأنها إثارة النعرات املذهبية والعنصرية وجرم القيام بنشاط حزبي

حمظور .)3("...وقد شجبت مجعية الطلبة األكراد يف اوروبا يف مؤمتره الثالث عشرواملنعقد
يف الفرتة الواقعة مابني 27 – 22آب  2999يف مدينة برلني الغربية ،األحكام اجلائرة
اليت أصدرتها حمكمة أمن الدولة العليا بدمشق حبق عدد من مناضلي الثارتي الدميقراطي
الكردي يف سوريا ،وطالبت بتلبية احلقوق السياسية والثقافية واالجتماعية للشعب
الكردي يف سوريا ،وطالب املؤمتر احلكومة السورية بإعادة احلريات الدميقراطية للبالد

والسماح لألحزاب الوطنية مبمارسة نشاطها(.)4

وحيرم املواطن من "حق اللجؤ إىل القضاء ،لإلدعاء على أي رجل أمن إرتكب حبقه
جرمية (تعذيب ،حجز احلرية إزهاق الروح) ،إذا كانت قد أرتكبت بسبب ممارسته
لوظيفته ،أو أثناء ممارسته هلا ،وذلك وفق املادة ( )29من قانون إحداث إدارة أمن الدولة
الصادر باملرسوم التشريعي رقم ( )21الصادر  11كانون الثاني  ،2999واملادة ()71
من قانون التنظيمات الداخلية إلدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملني فيها

الصادرباملرسوم التشريعي رقم ( )119تاريخ .)5("2999 / 1/ 11

حظي اليسار بتأييد شعبى كبري بني الكرد يف سوريا نتيجة مواقفه واصبح حيتل مكانة
رفيعة يف احلركة التحررية الكردية عموما ،فقد شهدت املنطقة أحداثا ساخنة ومقاومة
1

 -حممد حتو :من فالحي قرية (طرسور) – ناحية عامودة ومن مؤيدي اليسار ،كلفه هالل خلف

آنذاك بنقل بريد احلزب من القامشلي إىل دمشق ،لكن الرجل نزل يف مدينة الرقة لسبب خاص به ،ليس
موضع حديثنا اآلن ،أعتقل نتيجة إخبارية وبسبب خطأ منه ،يسكن القامشلي حاليا ( املؤلف ).
 - 2كان أحد نشطاء اليسار ومن أتباع أوصمان صربي ،يعيش اآلن يف السويد ( املؤلف ) .
3

 -منوذج من االحكام الصادرة حبق املناضلني األكراد يف سوريا ،والتهم املوجه إليهم  :صالح

بدرالدين ،غرب كردستان ،املصدر السابق ،ص ص .99 – 91
4

 -قرارات املؤمتر الثالث عشر جلمعية الطلبة األكراد يف أوروبا ،برلني  ،2999 / 8/ 27 – 22يف:

بةلطةنامةكاني ،...س.ث ،ل .211
 - 5التقرير السنوي حلال حقوق اإلنسان يف سوريا  ،)DAD( 1009املصدر السابق.
211

شعبية ضد السلطات احلاكمة طبقا لقرارات احلزب  ،وتوسع شعبيته بني اجلماهري الكردية
يف املدن والقرى ،بني الطلبة والعمال ،وكان هذا التأييد اجلماهريي الواسع يستمد قوته
من موقف الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري من الثورة الكردية .ففي نهاية عام
 2999كتبت جريدة "خبات" يف واحدة من أعدادها حرفيا" :لنا عالقات وطيدة مع
الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا بقيادة أوصمان صربي ولنا عالقات
إعتيادية مع مجاعة محيد درويش"( ، )1وكان هذا يضعف مواقف أنصار اليمني يف املناقشات

مع اليساريني .ففي املؤمتر الثالث عشر جلمعية الطلبة األكراد وأمام ( )100طالب وطالبة
وبوجود خنبة من الشخصيات الكردية يف أوروبا وعدد من الضيوف األجانب والكرد
تكلم عضو املكتب السياسي للثارتيالدميقراطي الكردي اليساري يف سورية آنذاك
صالح بدرالدين ،معلنا وقوف حزبه والشعب الكردي يف سورية إىل جانب الثورة الكردية

يف العراق .كما وأكد على أن "أي إحنراف من ذلك سيؤدي بسالكيه إىل اخليانة"(.)2

ومن جهة أخرى أحرز اجلناح اليساري يف احلركة الكردية يف سوريا ،خطوات مهمة على
الصعيدين اإلقليمي – العربي والدولي ،فقد مت عقد أول لقاء بني قيادة اليسار واجلبهة
الشعبية الدميقراطية لتحرير فلسطني وذلك يف عام  2999بدمشق ،وعلى أثرها أكد أمني
عامها نايف حوامتة على حق الكرد يف تقرير املصري مبا فيهم الكرد يف سوريا ،وذلك يف
حماضرة له ألقاها على مدرج جامعة دمشق عام  ،2998وكان ذلك بداية إقامة عالقات
نضالية مع احلركة الوطنية الفلسطينية ،واليت تعمقت بشكل أكثرفيما بعد يف دولة لبنان،
وبعدها مع احلركة الوطنية اللبنانية واليمن اجلنوبي والقوى الدمقراطية يف البحرين
واجلزائر ،واألنظمة واحلركات التقدمية يف العامل العربي .وللمرة األوىل أنشأت احلركة
1

 -الزلت أتذكر النص حرفيا  ،وكنت أعتمد على النص يف مناقشاتي مع اليمني ،لكنين نسيت العدد

( املؤلف ) .
 - 2املؤمتر الثالث عشر جلمعية الطلبة األكراد يف أوروبا يبعث بتحياته ومتنياته إىل ثوار كردستان وقائدهم
مصطفى البارزاني.راجع :خه بات (النضال) ،لسان حال احلزب الدميقراطي الكردستاني ،العدد (،)121
تشرين األول .2999
211

الكردية يف سوريا عالقات مع جمموعة الدول اإلشرتاكية يف شرق أوربا ،وإلتقى صالح
بدر الدين للمرة األوىل مع سفارة بلغاريا بدمشق عام  ،2999ومن ثم مع اإلحتاد

السوفياتي ،ومتكن" الثارتي اليساري من إرسال حوالي  190طالبا إىل اخلارج"( )1مبنح
دراسية عرب الطلبة الدارسون يف هذه البلدان .إضافة إىل أعدادا أخرى من الطلبة
الشيوعيني واحملسوبني على اجلناح اليميين.
ومن اإلشارة مبكان ،أن الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سورية ،شكل حينذاك
هاجسا لدى السلطات واألجهزة احلكومية واألمنية يف البالد ،حيث أخذ حيسب له ألف
حساب .وبهذا الصدد يشري صالح بدرالدين إىل أن أحد أبرز الشخصيات احلاكمة يف
سوريا الذي أنشق عن السلطة (واملقصود هنا هو نائب الرئيس السوري عبد احلليم خدام
– املؤلف) ،وكان قطبا من أقطابها لثالثة عقود ،وبعد أن أنشق عليها ،أخربني أنه يف
إجتماع للقيادة السورية مع الرئيس – حافظ األسد – أعلن أن هناك حتديني للسلطة:

"إسرائيل يف اخلارج واليسار الكردي يف الداخل ،وعلى ما يبدو فقد دفع ذلك النظام
السوري على تغيري تكتيكه خبصوص الكرد وحماولة النفوذ إىل داخل احلركة الكردية
لضربها وتفتيتها والتأثري يف توجهها ،وهذا ما حصل بالفعل بعد الربع األول من حقبة
حكم الرئيس حافظ األسد ،وإخرتاق التنظيمات على يد الضابط األمين حممد

منصورة"(.)2

ويف بداية الثمانينيات ومع دخول دمشق يف مواجهات مع مجاعات إخوان املسلمني،
سعت دمشق ويف إطار لعبة أمنية جديدة ،دعت دمشق إىل فتح باب احلوار جمددا مع
احلركة الكردية .ويشري صالح بد الدين إىل ذلك يف مذكراته قائال":وخالل أول وآخر
حماولة حوار مع النظام بداية الثمانينات ،بتوسط طرف فلسطيين صديق شارك فيه من
الطرف الرمسي :حممد دياب – عضو القيادة القطرية ومسؤول مكتب األمن القومي،
والعميد – عدنان احلمداني – رئيس الفرع اخلارجي جلهاز أمن الدولة ،ومعاونه املالزم –
 - 1حول املوضوع راجع :صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .12
 - 2صالح بدر الدين يتذكر ،...ص .10
211

عارف  -مسؤول ملف املعارضة العراقية العربية والكردية ...فجاة دخل العميد – حممد
ناصيف – رئيس الفرع الداخلي ألمن الدولة ،املعروف بالفرع رقم ( ،)112على اخلط
وطلب لقاءنا ،وكان معاونه الضابط برتبة مقدم شقيق األستاذ اجلامعي املختص يف قانون
العقوبات والقانون الروماني – حممد الفاضل – الذي أغتاله اإلسالميون كما أشيع،
وكان حينذاك مقربا جدا من اللواء – ناصيف – ومسؤوال عن السموم يف دائرته كما
علمنا مؤخرا ،وقد قام بدس السم يف كأس املاء وفنجان القهوة لدى إستقباله لي ،وقبيل
الدخول إىل مكتب اللواء للمرة الثانية بعد الظهر ،حيث كنت إجتمعت باللواء صباحا
حسب موعد مسبق كما ذكرت ،ودام اللقاء حوالي الساعة ونصف الساعة ،بدأ حديثه
معي من زاوية " أنهم – وكان يقصد الفئة احلاكمة – حيبون األكراد ،وأنهم عانوا أيضا
الظلم واحلرمان مثل األكراد ،ويرغبون يف التعاون مع احلركة الكردية وخاصة يف تركيا
عن طريقي ومبساعدتي ،وأنهم على إستعداد لتلبية ما أرغب به على الصعيد الشخصي.
فأجبته بأنين هنا بإسم حزب كردي – سوري للتحاور حول قضية شعب حمروم ،ويتعرض

لإلضطهاد وينادي باحلقوق ،وقد قدمنا مذكرة بهذا اخلصوص ،)1("...ومن املعلوم أن
صالح بدر الدين دخل دمشق آنذاك مع فصائل فلسطينية.
دور املرأة يف النضال السياسي يف غرب كردستان آنذاك
ومن اإلشارة مبكان أن املرأة لعبت دورا كبريا يف النضال يف صفوف اليسار ،وبرزت من
بينهن السيدة أمينة – كضا كورد ( زوجة حممد مال أمحد ) والسيدة فاطمة شرخني ( زوجة
املرحوم أمحد شرخني ) والسيدة سلطانة – أم أمحد زوجة ( مال حممد نيو ) واملرحومة بديعة
حصاف – أم هذار (زوجة هالل خلف) والسيدة حليمة – زوجة ( الرفيق نعمتو )
وغريهن الكثريات .وحبلول عام  2970دخلت احلركة السياسية الكردية يف سوريا مرحلة
جديدة .
 - 1للمزيد راجع :صالح بدرالدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .10 – 19
211

الفصل الرابع
سياسة احلكومات السورية جتاه املسألة الكردية يف سوريا 9191-9118
(يف ضؤ تطور األحداث يف جنوب كردستان)
 مدخل-

غرب كردستان (كردستان سوريا)

 خمططات أنظمة احلكم يف دمشق ملواجهة احلركة القومية الكردية مقرتحات حممد طلب هالل بشأن املسألة الكردية-

املقرتحات بشأن العشـائر العربية

 -سياسة حزب البعث جتاه الشعب الكردي يف سوريا
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مدخل:
هذا البحث حماولة لتسليط األضواء على سياسات احلكومات السورية يف الفرتة مابني
عامي ( )2971-2918جتاه النضال السياسي للشعب الكردي يف غرب كردستان،
وذلك يف ضؤ تطور األحداث يف جنوب كردستان .ويتبني من خالل البحث أن كل خطوة
من اجلانب السوري يف هذا اجملال قد تزامنت مع احلدث يف اجلانب العراقي أو أعقبته،
وبالتالي يكشف البحث عن إتفاق جناحي حزب البعث يف كل من دمشق وبغداد فيما
يتعلق مبواجهة احلركة التحررية الكردية ،والتنسيق معا فيما خيص وضع املشاريع العنصرية
حبق الكرد .وبقدر تعلق األمر بغرب كردستان فإن تلك املشاريع متثلت يف مشروع
اإلحصاء اإلستثنائي لعام  2991يف حمافظة اجلزيرة (حمافظة احلسكة) ،ومشروع احلزام
العربي اهلادف إىل إجراء تغيري دميوغرايف يف املناطق الكردية وغريها من املمارسات
والسياسات الشوفينية اليت مارستها دمشق كجزء من سياسات التعريب املنظمة.
غرب كردستان (كردستان سوريا)
هي التسمية الكردية للمنطقة ذات األغلبية الكردية الواقعة يف إطار اجلغرافية السياسية
لسوريا ،إمتداد طبيعي لكردستان الكربى اجملزأة بني أربعة دول ،وقعت حتت النفوذ
الفرنسي وفقا إلتفاقية سايكس – بيكو ،وقد مت رسم احلدود بشكل قسري وبغري اي حق
قانوني او شرعي ودون أن يؤخذ رأي الكرد يف ذلك ،بني فرنسا وتركيا ألول مرة يف
إطارإتفاقية لندن يف ( )9من آذار لعام  2912بني تركيا الكمالية وفرنسا ،اليت رمست
احلدود احلالية بالضد من مصاحل الشعب الكردي وإرادته القومية ،فصلت احلقول الزراعية
الواحدة والقرى والعوائل الواحدة ،ومن ثم أحلقت بسوريا اليت نالت إستقالهلا يف أعقاب
احلرب العاملية الثانية إثرخروج الفرنسيني منها دون أن يستشر الكرد يف ذلك أو مراعاة
حقوقه ومصاحله القومية وحتولت بالفعل إىل مستعمرة حقيقية من قبل اإلدارات احلاكمة
اليت جاءت إىل سدة احلكم وخباصة يف عهد النظام البعثي.
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تقع كردستان الغربية يف املناطق الشرقية الشمالية والشمالية لسوريا على متاس
حدود كردستان اجلنوبية والشمالية،وتتوزع أراضيها جغرافيا بني حمافظات احلسكة
(اجلزيرة ) والرقة وحلب (عفرين – ضيايي كورمانج – Çiyayên kurmanc
 - Kurd dagكورداغ) ،باإلضافة إىل قسم من حمافظة إدلب ،مع تواجد كثيف للكرد
يف العاصمة دمشق(حي األكراد – ركن الدين) واجلوالن حيث إستقروا فيها منذ العهد
األيوبي ويف مدينة محاة اليت شيدها ابو الفداء األيوبي ويف قرى حميطة بها ووجود قرى
كردية يف جبال العلويني الشرقي ويف مناطق قلعة األكراد (قلعة احلصن) واملناطق احمليطة
حبمص ويف حوران كعائلة أبو زيد وعائلة الكردي ...إخل ،ومل تراع حدود هذا اإلقليم
الكردستاني الطبيعية يف الدستور السوري الذي مل يعرتف أساسا بالوجود الكردي وليومنا،
تتوزع وتضيق أراضيها من حمافظة إىل أخرى طبقا للعمق الطبيعي والتوزع السكاني
كإستكمال جغرايف جلنوب كردستان ومشال كردستان .وتقدر مساحة غرب كردستان بـ

" 29000ألف كيلومرت مربع"( )1وعدد سكانها يزيد عن مليونني ونصف املليون نسمة

()2

وكلها نسب مقدرة فالعملية حتتاج إىل تبيان احلدود وإجراء إحصاء رمسي سكاني للوصول
إىل أرقام دقيقة .ولكن بتقديرنا تبلغ مساحة غرب كردستان إىل حوالي  10ألف كم
مربع ،ويبلغ عدد سكان الكرد حنو  1ماليني نسمة (قبل اهلجرة إىل اوروثا).
خمططات أنظمة احلكم يف دمشق ملواجهة احلركة القومية الكردية
البد من القول أنه بعد حصول سوريا على إستقالهلا السياسي بفعل نضال احلركة
الوطنية الذي كان للكورد إسهام كبري يف ذلك ،كان معظم حكام سوريا يف السنوات
األوىل بعد اإلستقالل ينحدرون من أصول كردية بدءا من حممد علي العابد أول رئيس
للجمهورية السورية يف عهد اإلنتداب الفرنسي وهو سليل هولو باشا الوالي الكردي
 - 1صالح بدرالدين ،غرب كردستان ،دراسة تارخيية – سياسية – وثائقية – موجزة ،برلني  ،2998ص
.11
 - 2صالح بدرالدين ،احلركة القومية الكردية يف سوريا ،رؤية نقدية من الداخل ،اربيل  ،1001ص.17
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املعروف على بالد الشام وامري احلج الشامي وحكم (من )2919-2911

()1

ومن ثم

()3

حسين الزعيم حكم ( من  10آذار  21 -2919آب  )2()2919وفوزي السلو الذي

أعقبه أديب الشيشكلي( )4()2911/1/11-2912/22/19وحمسن الربازي (-2901
 - 1هو حممد علي بن أمحد عزت بن حمي الدين ابو اهلول إبن عمر عبدالقادر العابد ،ولد يف دمشق عام
 ،2897درس يف دمشق وبريوت واآلستانة ،دخل كلية احلقوق جامعة السوربون ونال شهادتها ،وعني
مستشارا لدى السلطان العثماني عبداحلميد الثاني ،إنتقل بني واشنطن وسويسرا وإنكلرتا وفرنسا ومصر،
ويف عام  2910عاد إىل دمشق ،وأيدته كتلة النواب الوطنيني يف رئاسة اجلمهورية السورية يف يوم 22
حزيران من عام  ،2911وبعد أن استقال من منصبه يف عام  2919غادر دمشق إىل باريس ،حيث تويف
بها 2919ن ثم نقل جثمانه إىل دمشق ليدفن يف مسقط راسه ،إنظر:موسوعة أعالم سوريا.291/1:
2

 -الزعيم حسين الزعيم ( ،)2919-2897هو حسين بن الشيخ رضا بن حممد بن يوسف

الزعيم،سياسي وعسكري سوري ،خترج من األكادميية احلربية يف أستانبول أيام الدولة العثمانية ،إلتحق
باجليش الفرنسي ايام إحتالهلم لسوريا ،وترقى يف عهد إستقالهلا إىل رتبة (كولونيل) ،عني رئيسا لألركان
يف عهد شكري القوتلي،يف  2919/1/12قام بإنقالب عسكري وحكم سوريا  219يوما ،أطاح به
العميد سامي احلناوي يف  ،2919/8/21وشكلوا له حمكمة صورية وقتلوه إنظر:سعد سعدي،معجم
الشرق األوسط ،دار اجليل – بريوت  ،2998ص 101-101؛املوسوعة العربية .721/2
3

 -عسكري ورجل دولة خمضرم ،وهو من أصل كردي ،ولد بدمشق وتعلم بها ،ثم دخل املدرسة

احلربية يف محص عام  .2911وبعدها إلتحق بالقوات اخلاصة الفرنسية ،ويف عام  2919أمت دورة
عسكرية يف فرنسا ،تسلم مناصب عدة ،ثم رقي إىل رتبة زعيم (عميد) عام ،2919عني عام 2910
وزيرا للدفاع،ويف  2912/21/1أصدر رئيس األركان العامة -رئيس اجمللس العسكري أديب
الشيشكلي مرسوما بتولي فوزي سلو مبوجبه منصبى رئيس الدولة ورئيس الوزراء ،ثم توىل يف آذار
 2911مهام وزارة الدفاع باإلضافة إىل منصبه ،حتى رفع إىل رتبة لواء يف  ،2911/1/2ليحال بعدها
على التقاعد يف  ،2911/1/22تويف عام ،2971راجع:موسوعة أعالم سوريا.112-110/1،
 - 4هو اديب بن حسن آغا الشيشكلي ،ولد عام  2909يف محاة وعاش فيها وهو كردي األصل ،أمه
(منور) الربازي ،شارك يف الثورة السورية الكربى عام  ،2911ومعركة التحرير مع الفرنسيني(سنة
 ،)2911أطاح باحلناوي يف  ،2919/21/29توىل رئاسة األركان العامة  ،2912ثم رئاسة اجلمهورية
 ،2911قتل يف الربازيل يوم  ،2991/9/17بيد أحد الدروز ،دفن مبسقط راسه حبماة،إنظر:د.حممد علي
الصويركي ،املوسوعة الكربى ملشاهري الكرد عرب التاريخ ،اجمللد األول ،الدار العربية للموساعت،بريوت
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 )2919من أكراد محاه الذي عمل إستاذا للقانون الدولي جبامعة دمشق ،توىل رئاسة
وزراء سوريا لفرتة وجيزة عام 2919وأعدم إثر إنقالب عسكري أطاح حبكومته ،ورئيس

األركان اللواء توفيق نظام الدين وأخويه زكي( )1وعبدالباقي( )2من القامشلي  . . .إخل .

يف أعقاب قيام ثورة الرابع عشر من متوزبقيادة الزعيم (العميد)عبدالكريم قاسم
( )2991-2918يف العراق ،أصبح الكورد مبوجب املادة الثالثة من الدستور اجلديد
شركاء مع العرب كقوميتني أساسيتني يف العراق وعاد الزعيم الكردي مصطفى بارزاني
( )2979-2901من اإلحتاد السوفياتي يوم السادس من تشرين األول من العام ذاته،
حينها بدأت األوساط احلاكمة يف سوريا ختطط لوضع مشاريع عنصرية شوفينية ضد
الشعب الكردي بهدف صهره يف بوتقة القومية العربية ،وجتلى ذلك يف بداية األمر بتغيري
إسم البالد من اجلمهورية السورية إىل اجلمهورية العربية السورية وجاء ذلك يف الدستور
املؤقت الذي متت صياغة مسودته بعد إنهيار اجلمهورية العربية املتحدة وصدريف الثاني

عشر من تشرين الثاني عام  ،)3( 2992أطلق على سورية ألول مرة إسم اجلمهورية
العربية السورية ،أي أن إضافة الصفة العربية إىل اإلسم يعين إنكار وجود اإلتنيات األخرى
غري العربية يف البالد ويف املقدمة الكورد كثاني قومية يف سوريا  .إضافة إىل ذلك قيام
السلطات السورية بإعتقال قادة احلركة السياسية الكوردية مثلما حدث يف نفس العام يف
تركيا ،حيث قضية ( ،)4()19واإلحصاء اإلستثنائي حملافظة اجلزيرة عام  2991وصدور

 ،1008ص298-297؛وكذلك:هاشم عثمان،تاريخ سوريا احلديث ،بريوت  ،1021ص ص -112
171؛موسوعة أعالم سوريا .81-81/1
 - 1تويف زكي نظام الدين عام  2991يف القامشلي ،ويعرف قربه اآلن بـ  » Qubka Zakîقبة زكي
نظام الدين«.
2

 --كان عبد الباقي نظام الدين من كبار املالكني يف اجلزيرة ومثلها عدة دورات نيابية ،كان وزيرا

للزراعة والعدلية.
 - 3هاشم عثمان،املرجع السابق،ص .117
4

 -القت السلطات الرتكية القبض على ( )10من السياسيني والطلبة الكرد بتاريخ  27كانون األول

عام  2919وكان بينهم الكاتب والسياسي الكردي موسى عنرت ،وكانت التهمة املوجهة إليهم (النشاط
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كتاب املالزم األول لألمن السياسي يف احلسكة حممد طلب هالل الذي دعا فيه إىل إقامة
مستوطنات يف املناطق الكردية على غرار املستوطنات اليهودية .أي أن املواقف السياسية
للسلطات السورية جتاه الشعب الكردي يف سوريا ،إرتبطت بتطور األحداث يف جنوب
كردستان.
إن الدعوة إىل الوحدة العربية وتصعيد الشعور القومي العربي ،مل ترتك فسحة كبرية

لألقليات غري العربية ضمن الرتتيب السياسي( .)1ويف حقيقة األمر أن إنتصار حزب البعث
يف العراق قد غري بصورة جذرية وضع حزب البعث يف سوريا أيضا ( ،)2ففي الثامن من

آذار  2991إستوىل حزب البعث على السلطة بإنقالب عسكري يف سوريا بعد شهر من

إستالم بعث العراق السلطة يف بغداد( .)3وقد شهدت الشوفينية العربية صعودا يف سوريا
كما هو يف العراق ملواجهة احلركة التحررية القومية الكردية يف البلدين السيما بعد

إندالع ثورة أيلول  ،2992ومما صعدت من ذلك هو أن السلطة الفعلية كانت بيد اجليش
وكان الضباط الشبان يبنون عقيدة شوفينية قصرية النظر ومعروفة بعدائها للكورد ،ويف
هذا اإلطار فإن احلركة اإلنقالبية حلزب البعث يف سوريا جتاوبت مع الروحية الشوفينية
العربية اليت كانت يف صعود مستمر وإشتدت عودها وبتوجيه مباشر من أوساط
البورجوازية القومية احلاكمة ،ووضعت البالد أمام مرحلة تارخيية جديدة ،تركت آثارا
سلبية على تقدم اجملتمع السوري ،ووجهت ضربات مسمومة إىل احلركة القومية الكردية
يف سوريا ،حيث بدأت السلطات احلاكمة بوضع خمططات عنصرية تستهدف الوجود

الشيوعي املمنوع قانونا يف تركيا) ،وعرفت بقضية الـ ( )19إثر وفاة أحدهم يف املعتقل ،حول املوضوع
راجع:پ.د .جبار قادر،القضية الكردية،احلوار املتمدن – العدد  2097تاريخ .1001/2/1
 - 1ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص . 702
2

 -نضال حزب البعث العربي اإلشرتاكي  ،2971 – 2911دراسة تارخيية حتليلية موجزة ،دمشق،

 ،2978ص ص . 200 – 91
 - 3وصل البعث إىل السلطة يف العراق ألول مرة يف  8شباط .2991
212

الكردي من خالل عمليات التعريب املنظمة ،ومعاداة الثورة الكردية يف كردستان اجلنوبية
وخباصة منذ إستالم حزب البعث للسلطة يف البالد.
تأسس حزب البعث يف عام  2911بإسم "حركة البعث العربي" ،وقد إستمد ميشيل

عفلق( )1فكرته من اإلنبعاث اإليطالي .ويف مؤمتره التأسيسي يف  7نيسان عام  2917حدد

إجتاه احلزب على أنه حزب عربي قومي ،يهدف إىل إجراء تغريات جذرية يف منظومة البنى
اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية والروحية ليس يف سوريا فقط بل ويف العامل العربي
أمجع ،وغدا اهلدف النهائي لنضال احلزب هو إقامة دولة قومية عربية ،حني سعى احلزب
لتأليف مجاعة وتوجيه أنظار الشباب إىل العمل العربي املوحد واملساهمة يف حترير الوطن

العربي كله ،وترك النظرات احمللية الضيقة (.)2ويف عام  2911توحد البعث مع احلزب

العربي االشرتاكي بقيادة اكرم احلوراني ( ،)3()2999-2922فأصبح إسم احلزب "البعث
العربي االشرتاكي" ،بعد أن كان "البعث العربي" فقط .
وحسب املبدأ األول من برنامج احلزب ،الفقرة الثانية – األمة العربية وحدة ثقافية
والفقرة الثالثة – الوطن العربي للعرب وهلم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته .

1

 -ميشيل عفلق ولد يف عائلة مسيحية أرثوذكسية جبنوبي دمشق يف  9كانون الثاني  ،2920درس

التاريخ يف السوربون ،ساهم يف تكوين منظمة اإلحياء العربي ،لعب الدور األكرب يف تأسيس حزب البعث
ويف مؤمتره التأسيس يف دمشق عام  2917أنتخب عفلق عميدا للحزب.تويف يف  11حزيران 2989
مبشفى يف باريس ودفن يف بغداد.
 - 2د .دحنو داوود ،املراحل التارخيية والسياسية لتطور النظام اإلداري يف سورية  ،منشورات دار عالء
الدين ،دمشق ،2991 ،ص . 207
 - 3سياسي سوري من حمافظة محاة  ،قاد حركة الفالحني ضد االقطاع،أسس احلزب العربي االشرتاكي
وشغل منصب نائب رئيس اجلمهورية يف اإلقليم الشمالي ( سوريا ) أثناء فرتة الوحدة مع مصر  ،عارض
دكتاتورية عبدالناصر ،قدم إستقالته مع قياديي البعث عام  2917إثر خطاب عبدالناصر الذي إعترب
العمل احلزبي خارج االحتاد اإلشرتاكي ،خيانة وطنية ،وإختفى عمليا من الساحة السياسية .سعد سعدي ،
معجم الشرق ،املرجع السابق ،ص . 271 –271
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أما املادة ( – )21من املنهاج – سياسة احلزب الداخلية تقول":الرابطة القومية هي
الرابطة الوحيدة القائمة اليت تكفل اإلنسجام بني املواطنني وإنصهارهم يف بوتقة واحدة

وتكافح سائر العصبيات املذهبية والطائفية والقبلية والعرقية واإلقليمية " ( ،)1وتقول املادة

( – )12من ثقافة اجملتمع :يف إطار سياسة احلزب اإلجتماعية " يعمل احلزب يف سبيل ثقافة
عامة قومية عربية  ،)2(" . . .وهكذا نرى أن سياسة حزب البعث يتمحور حول صهر مجيع
اإلتنيات القومية يف العامل العربي ضمن القومية العربية ،ولتحقيق هذا اهلدف جاءت
املخططات الشوفينية حلزب البعث السوري ضد الشعب الكردي منذ توليه للسلطة
مباشرة.
ويف العددد األول من جريدة "البعث" الصادرة يف  1متوز عام  ،2919عرب قادة احلزب
عن مبادئ حركة (البعث العربي) على أن حزب البعث العربي هو منظمة سياسية قومية

شعبية إشرتاكية إنقالبية ،شعارها :أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة(.)3

ويعد مشروع املالزم األول حممد طلب هالل رئيس الشعبة السياسية يف احلسكة -
اجلزيرة حتت عنوان "دراسة عن حمافظة اجلزيرة من النواحي السياسية – االجتماعية –
القومية " واليت كانت تتكون من (  291صفحة ) حني ظهورها ،من أخطر املشاريع
العنصرية اليت مل تسبق له مثيل يف العامل كله ،ألن هذا املشروع الذي قدمه حممد طلب
هالل بتاريخ  2991 / 22 / 21إىل اجلهات العليا بدمشق رمسيا أعتمدت كوثيقة
أساسية وبرنامج عمل من جانب احلكومات السورية املتعاقبة على دست احلكم ويؤخذ به
ويطبق حرفيا وليومنا هذا ،كشكل من أشكال التطهري العرقي ( اجلينوسايد) ضد الشعب
الكردي األصيل وفق "سياسة "املوت البطئ ".
ويبدو أن حكومة البعث ومنذ إنتزاعه للسلطة يف دمشق فكرت منذ اليوم األول
بوضع هكذا مشروع وكلف حممد طلب هالل بإعداده ،وهلذا الغرض مت تنصيبه رئيسا
 - 1د .دحنو داوود ،املرجع السابق ،ص . 221
 - 2املرجع نفسه ،ص . 221
 - 3البعث (جريدة) ،العدد األول 10 ،متوز  ،2919الصفحة الثالثة ،املصدر السابق.
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للشعبة السياسية باحلسكة – حمافظة اجلزيرة ،وهو بنفسه يشري بشكل ما إىل ذلك ،حيث
يقول يف مقدمة وثيقته" :أن املدة اليت خبـرت فيها حمافظـة اجلزيرة التتجاوز حتى اآلن

األشـهر السـتة ،)1("..أي أنه كلف بهذه املهمة بعد ثالثة أشهر فقط من جمئ البعث

السوري وكان حممد طلب هالل آنذاك عضوا يف القيادة القطرية حلزب البعث ،وساعده
وبإعرتافه حمافظ احلسكة آنذاك سعيد السيد والذي لعب دورا سلبيا يف إطار إثارة النعرات

العنصرية يف املنطقة ومعاداته للكورد(.)2

والميكننا فهم حمتوى الوثيقة وأهدافها األساسية دون عرض البعض من حمتوياتها،
مسلطا الضؤ على مشروعه ،يقول هالل ":أقول إنها إنطباعات خاصة أكثر منها دراسة
موضوعية ومركزة على أن احلادي الذي حدا لإلسراع بها هو الظروف اخلاصة اليت متر
بها حمافظة اجلزيرة اليوم وخطورة املرحلة احلالية ملا لألحداث اجلارية يف مشالي قطرنا

العراقي الغالي"( )3من أثر ،ومدى تأثري تلك األحداث على هذه احملافظة اجملاورة من أثر ...

حتى يتسنى للمسؤولني وضع اخلطة ألنه بإعتقادي آن األوان لوضع خطة راسخة هلذه
احملافظة وتنقيتها من العناصر الغريبة ،كي اليبقى األغبار ومن ورائهم اإلستعمار يعثون
فسادا يف هذه الرقعة الغالية ذات الثروة الكبرية من الدخل القومي وخاصة "وأن روائح
البرتول قد أخذت تفوح فيها ويف حقوهلا (رميالن – وقره جوخ ) مما يزيد يف تعقيد

املشكلة "(.)4

ويتناول حممد طلب هالل يف دراسته أصل الشعب الكردي عشوائيا منطلقا من آراء
عدائية مسبقة بعيدة كل البعد عن روح املنطق التارخيي والعلمي وهدفه هو حتريض
1

 -املالزم األول حممد طلب هالل رئيس الشعبة السياسية باحلسكة  ،دراسة عن حمافظة اجلزيرة من

النواحي السياسية – االجتماعية – القومية ،رابطة كاوا للثقافة الكردية ،أربيل ،1002 ،ص .7
 - 2حول املوضوع إنظر كتابVanly I.Ch. The Syrian 'Mein Kampf' Against :
)The Kurds, (Amsterdam 1968
 - 3إستخدم حممد طلب هالل مصطلح (مشال العراق) بدال من (كردستان) بسبب نظرته العنصرية جتاه
املسألة الكردية ،وهو من بلدة غصم مبحافظة درعا ،تويف يف  9شباط  ( 1022الباحث).
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العنصريني أو بتعبريه لفت إنتباه "الشباب العقائدي" إىل هذه الناحية ،ولنرى كيف ينظر
هالل إىل الكورد ":إذا ميكننا القول بأنه ليس هنالك شعب مبعنى ( شعب كردي ) وال
أمة بكاملها مبعنى األمة الكردية  ...ألنها فاقدة ملقومات األمة ويرتتب على هذا أنه ليس
هناك وطنا قوميا لألكراد أيضا بل هناك أناس من سكان اجلبال أعطتهم الطبيعة صفة
خاصة ،حيث يف األمة الواحدة خيتلف سكان اجلبال عن سكان السهول وسكان السهول
عن سكان املدن وهكذا ...واليتعدى الشعب الكردي هذا اجملال حيث التاريخ هلم
والحضارة واللغة حتى والجنس اللهم إال صفة القوة والبطش والشدة وهذه ميزة سكان
اجلبال  ...ليست املشكلة الكردية اآلن وقد أخذت يف تنظيم نفسها إال إنتفاخ ورمي
خبيث نشـأ أو أنـشئ يف ناحية من جسم هذه األمة العربية وليس له أي عالج سوى

برته"( .)1وهكذا فإن هذا املشروع الذي جاء بتخطيط مسبق من قبل قيادة نظام البعث
السوري ضد الشعب الكردي وحركته السياسية ،إمنا يهدف بكل وضوح إىل تعريب
كردستان سوريا عرب عمليات "التغيري الدميوغرايف" وجلب عناصر غريبة من القبائل العربية
إىل أخصب املناطق الزراعية واإلسرتاتيجية املتامخة مع حدود دوليت العراق وتركيا حيث
اإلمتداد الكردي .وميكن أن يكون جديرا بالذك ،بأن "حماولة من هذا القبيل جرت أيضا يف
تركيا عقب أحداث كركوك بني الكورد والرتكمان يف  21متوز .)2("2919

تهدف وثيقة هالل إىل خلق وهم كبري حول املسألة الكردية يف عقلية الشوفينية
والرجعية

العربية إلثارتهم ضد احلركة السياسية الكردية يف كل من سورية

والعراق،وحياول الكاتب اللعب مبشاعر القوميني العرب من خالل إجراء التشابه بني اليهود
والكورد ،وبهذا الصدد فقد كتب قائال ":تلك هي تطورات املشكلة الكردية ..واليوم قد
أصبحت تهدد الكيان العربي ...لذا وجب حلها جذريا ووضع اخلطط الالزمة لذلك يف
القطرين الشقيقني سورية والعراق ويكون احلل موحدا واخلطة واحدة  . . .حيث أن
اخلطر األول واألخري يف اجلزيرة ومشال العراق ،ويهون كل خطر إىل جانب هذا اخلطر
1

 -ملالزم أول حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص ص .21 - 21
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الذي أخذ طريقا مشابها متام الشبه إىل طريق اليهود يف فلسطني من تدفق اهلجرات اىل
اجلزيرة بأمساء وأشكال خمتلفة .حتى أصبح عددهم يف اجلزيرة ينوف عن( )290ألف
كردي كلهم جاؤوا وفق خمطط مدروس .هو إسكان أكرب عدد من األكراد يف الوطن
املزعوم وإمالء كل فراغ  . . .حتى أن أكراد اجلزيرة رفعوا شعارا أيام حركة الربزاني
على عهد قاسم عندما حاول اجليش السوري التدخل كان شعار أكراد اجلزيرة مايلي( :إن
حزام احلدود حزام خطـر) أي أنهم مستعدون ملنع اجليش السوري آنذاك من التدخل
لصاحل العرب ،حتى ولو بالسالح"(.)1

وتأتي الوثيقة لتبيان األهمية اإلسرتاتيجية وخصوبة الرتبة ملناطق جتمعات الكرد على
طول الشريط الشمالي وأكثرها أمطارا ،حيث ترتاوح نسبة األمطار يف منطقة املالكية وهو
اإلسم املعرب ملدينة ديريك والقامشلي بني (  ) 100-100مم مطري حسب خريطة
األمطار . . .هذا ويقابل هذا الشريط الشمالي املاهول باألكراد شريط مثله يف تركيا أيضا
مأهول باألكراد األتراك ،فهم أقارب حتى يف الدم حيث جند العشرية الكردية منقسمة
وموزعة بني سورية وتركيا ومثلها ايضا يف العراق ،فهم أخوة وأبناء عمومة موزعني يف
تلك املنطقة بإنتظار أملهم وحلمهم الذهبى الذي هو الوطن الكردي ( كردستان ) وهم يف
صلة وحركة دائمة مع بعضهم داخل احلدود وخارجها مما جيعل كل أمر ميسور لديهم يف
وضعهم هذا وبالتالي شعورهم بوحدتهم  ...بعدها تدعوا الوثيقة العرب إىل تغيري نظرتهم
القدمية التقليدية لألكراد  ...إىل أن كذب الزمن تلك النظرة اآلن باألحداث اجلارية يف
مشالي قطرنا العراقي ،وعلى ضؤ ذلك يطرح املؤلف اإلستنتاجتني التاليتني:
 مما الشك فيه أن األكراد كجنس خيتلفون متام اإلختالف عن العرب كجنس أيضافليس هناك اي إتفاق أو تقارب نفسي أو حتى فزيولوجي أو انرتوبولوجي ...
 الدين  :الذي أصبح قميص عثمان أو الستار الواقي لكل تآمر أو خيانة خاصة يفاجلزيرة.
 - 1املالزم أول حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص ص .10 – 18
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 لذا وبناء على ذلك جيب أن ننظر إىل األكراد "فإنهم قوم حياولون بكل جهدهموطاقاتهم وماميتلكون إلنشاء وطنهم املوهوم ،حيث يرتتب على هذه النظرة كونهم
أعداء وال فرق بينهم وبني إسرائيل رغم الرابطة الدينية فإن "يهودسـتان"
و"كردستان" صنوان إن صحت التعبري .أضف إىل ذلك كل اإلعتبارات اإلستعمارية
والعمل املركز من جانب اإلستعمار ضد القومية العربية ،تلك هي النظرة الصحيحة
واليت منها نشرع يف رسم اخلطة العامة ملقاومة اخلطر الداهم ال أن نعاجل األمور جمانبة

وجزئية" (.)1

مقرتحات حممد طلب هالل بشأن املسألة الكردية:
واخريا وبعد أن قام بعرض أوضاع اجملتمع الكردي وعشائره وحركته السياسية يف
كتابه السئ الصيت واإلتيان بامثلة عن تصاعد الشعور القومي اإلنفصاىل لدى الكورد
السوريني ،واإلشارة إىل ما مسي عليها "معركة العقيدة والسالح يف مشالي العراق" ،دعا
احلكومة إىل وضع ختطيط شامل بالنسبة للجزيرة وجذري كي التعود املشكلة من جديد
بعد فرتة من الزمن أو فرتات .فاملنطقة كلها كما علمنا يف تركيا والعراق وسورية بل
وحتى إيران ملتحمة مع بعضها على طول احلدود وعلينا إستغالل موقف تركيا اآلن ألنه
قد يتغري يف املستقبل وفق أهواء السياسة اإلستعمارية ،حيث هم اآلن يهجرون كل عنصر
خطر إىل داخل البالد ،لذا فإننا نقرتح :
أن تعمد الدولة إىل عمليات التهجري إىل الداخل مع التوزيع يف الداخل . . .
سياسة التجهيل  :أي عدم إنشاء مدارس أو معاهد علمية يف املنطقة ألن هذا أثبت عكس
املطلوب بشكل صارخ قوي . . .
أن األكثرية السا حقة من األكراد املقيمني يف اجلزيرة يتمتعون باجلنسية الرتكية .فال بد
لتصحيح السجالت املدنية وهذا جيري اآلن إمنا نطلب أن يرتتب على ذلك إجالء كل من
1
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مل تثبت جنسيته وتسليمه إىل الدولة التابع هلا  . ..وما يرتتب على ذلك اإلحصاء والتدقيق
من أعمال ،حيث جيب أن نقوم فورا عمليات اإلجالء .
سد باب العمل  :البد لنا أيضا مساهمة يف اخلطة من سد أبواب العمل أمام األكراد
حتى جنعلهم يف وضع  .أوآل غري قادر على التحرك وثانيا يف وضع غري املستقر املستعد
للرحيل يف اية حلظة وهذا جيب أن يأخذ به اإلصالح الزراعي أوآل يف اجلزيرة بأن اليؤجر
والميلك أكراد والعناصر العربية كثرية وموفورة حبمداهلل .
شن محلة من الدعاية الواسعة بني العناصر العربية ومركزة على األكراد بتهيئة العناصر
العربية أوآل حلساب ما وخلخلة وضع األكراد .ثانيا حبيث جيعلهم يف وضع قلق وغري
مستقر.
نزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند األكراد وإرسال مشايخ خبطة مرسومة عربا
أقحاحا .أو نقلهم إىل الداخل بدآل من غريهم .ألن جمالسهم ليست جمالس ،دينية أبدا بل
وبدقة العبارة جمالس كردية .فهم لدى دعوتهم إلينا اليرسلون برقيات ضد الربزاني إمنا
يرسلون ضد سفك دماء املسلمني وأي قول هذا القول .
ضرب األكراد يف بعضهم وهذا سهل وقد يكون ميسورا بإثارة من يدعون منهم بأنهم
من أصول عربية على العناصر اخلطرة منهم  .كما يكشف هذا العمل أوراق من يدعون
بأنهم عربا.
إسكان عناصر عربية وقومية يف املناطق الكردية على احلدود فهم حصن املستقبل ورقابة
بنفس الوقت على األكراد ريثما يتم تهجريهم  .ونقرتح أن تكون هذه العناصر من مشر
ألنهم أوآل أفقر القبائل باألرض وثانيا مضمونني قوميا مئة باملئة.
جعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة عسكرية كمنطقة اجلبهة حبيث توضع فيها
قطعات عسكرية مهمتها إسكان العرب وإجالء األكراد وفق ماترسم الدولة من خطة.
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إنشاء مزارع مجاعية للعرب الذين تسكنهم الدولة يف الشريط الشمالي على أن تكون

هذه املزارع مدربة ومسلحة عسكريا كاملستعمرات اليهودية على احلدود متاما(.)1

عدم السماح ملن اليتكلم اللغة العربية بأن ميارس حق اإلنتخاب والرتشيح يف املناطق
املذكورة.
– منع إعطاء اجلنسية السورية مطلقا ملن يريد السكن يف تلك املنطقة مهما كانت جنسيته
األصلية ( عدا اجلنسية العربية ) ..إخل.هذا وإن هذه املقرتحات ليست كافية بل أردنا منها
إثارة املسؤولني حبسب خربتنا لتكون تباشري مشروع خطة جذرية شاملة لتؤخذ للذكرى

بعني اإلعتبار (.)2

املقرتحات بشأن العشـائر العربية:
يسلط املؤلف يف وثيقته الضؤ على أمكنة جتمع العشائر العربية القادمة أساسا كما
ورد عنده من اجلزيرة العربية واليمن ،ويتحدث عن فقرهم وأماكنهم املقفرة واجلهل
السائد بينهم إذ أن نسبة التعليم اليتجاوز بشكل عام  %1والعداوات التارخيية بينها . . .
بينما النسب العالية من الوعي القومي الكردي والعلم عند األكراد يتزودن به زادا ملستقبل
نضاهلم على حد فهمهم  .لذا فإنه يقرتح بالنسبة لنشر العلم الوعي والثقافة بني تلك
العشائر مايلي :

 -أن حممد طلب هالل الذي كان عضوا يف القيادة القطرية حلزب البعث وواضع خمطط

1

(اجلينوسايد) ضد الكورد ،يشيد هنا باملخطط اإلسرائيلى يف عام  2919بطرد الفلسطينيني من املناطق
احلدودية بعرض ( 20كم) ونزع ملكياتهم ؛ إنظر  :صالح بدرالدين  ،احلركة القومية الكردية يف سورية
– رؤية نقدية من الداخل ،املصدر السابق،ص . 72 –70
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أحداث أكثر ما ميكن من املدارس وعلى خمتلف درجاتها وأنواعها بني العشائر العربية ويف
مناطقهم اليت يعيشون فيها  ،وجتهيز تلك املدارس بكل ماحتتاجه املدارس احلديثة.
– وحدات أرشادية وتوجيه شعبى يرافق تلك املدارس ويساعدها على نشر الثقافة والعلم.
 إرسال أكرب كمية من الشباب العربي ومن الفقراء على وجه اخلصوص دون التقيدبالشروط إىل اخلارج للدراسة وإكمال اإلختصاصات وذلك خبطة مستمرة وبإعداد كبرية
 حتى أنين أقرتح على كل من حصل على الشهادة الثانوية من العرب يف اجلزيرة أنيرسل إىل اخلارج وبذا نغين البلد باإلختصاص أوآل والعلم ثانيا وبالوعي ثالثا . . .
– فتح معاهد زراعية عالية يف اجلزيرة ألبناء العرب جمهزة بكل الوسائل احلديثة لتساعد
على إزدهار النهضة الزراعية وحتسينها.
وبالنسبة للوضع املادي ألفراد تلك العشائر فإنه إقرتح على حكومة البعث مايلي:
.f

توزيع كل الفائض من األرض يف اجلزيرة واملشمول بقانون اإلصالح الزراعي على
هذه العناصر فقط دون غريها مطلقا .إذ على اإلصالح الزراعي أن اليعطي سندات
متليك يف اجلزيرة إال هلؤالء العناصر حتى واليؤجر إال هلم ألنهم السند والدعم
والدرع الواقي عندما تتحسن أحواهلم فهم أمل املستقبل علما ووعيا قوميا بالنسبة
للجزيرة.

.g

إنشاء مجعيات أو مزارع مجاعية من تلك العناصر العربية فقط.

.h

إنشاء قرى منوذجية تشرف عليها الدولة ....

.i

فتح ابواب املصارف الزراعية هلؤالء الصغار فقط وإغالقها أمام الشعوبيني
واملقتدرين من العرب.

.j

تثبيت من مل يثبت يف األرض وحتضريه بالسرعة القصوى.

.k

توزيع أمالك الدولة توزيعا سليما عل العناصر العربية.
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.l

توزيع أراضي األصالح الزراعي املستوىل عليها على العناصر العربية.

 .mإستجالب عناصر عربية أخرى من الداخل وإسكانها باجلزيرة بشروط معقولة...
إخل (.)1
هذه الوثيقة خمطط عنصري خطري وضعه املالزم األول حممد طلب هالل بتكليف من
حزب البعث ،يهدف إىل إنهاء الوجود الكردي وصهره عرب سياسة (املوت البطئ ) ضد
أبناء الكورد من خالل سلسلة من املخططات املنظمة بدؤا من عملية اإلحصاء اإلستثنائي
وتطبيق " احلزام العربي الشوفيين " وسد باب العمل وغريها من اإلجراءات الشوفينية،
وهذه الوثيقة ومنذ صدورها تعترب نهجا ثابتا جلميع احلكومات السورية املتعاقبة وليومنا
هذا ،وتعرب أساسا عن رؤية مؤسس احلزب ميشيل عفلق الذي يعترب كل من سكن الوطن

العربي فهو عربي ،وكتب صراحة أن األكراد والرببر يعيقون قيام الوحدة العربية (.)2

وهكذا نرى أن حزب البعث قد بنى نظريته على أفكار عفلق وجديد واألرسوزي وغريهم
من الشوفينيني ،ومارس حبق الكورد أكثر اإلجراءات بشاعة على األقل يف التاريخ
احلديث.
سياسة حزب البعث جتاه الشعب الكردي يف سوريا:
وإللقاء الضؤ على سياسة البعث جتاه الكرد ،نعرض بدء ذي بدء ماكتبه أحد الساسة
العرب السوريني بهذا الشأن ":فال بد هنا من اإلشارة إىل ثالث حمطات أساسية فاقمت
املشكلة الكردية :أوهلا اإلحصاء اإلستثنائي لعام  2991الذي جرد مبوجبه عدد كبري من
املواطنني األكراد من اجلنسية السورية ،وثانيتها سياسة التعريب و" احلزام العربي " اليت
إنتهجت منذ إستوىل حزب البعث العربي اإلشرتاكي على السلطة ،واحملطة الثالثة هي حتول
1

 -حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص ص .279 - 218

2

 -إنظر  :جاد الكريم اجلباعي ،املسألة الكردية  -حوارات ومقاربات  ، -مؤسسة محدي للطباعة

والنشر العراق  /إقليم كردستان /السليمانية  ، 1007،ص. 10 ،
212

الدولة تدرجييا إىل نوع من دولة تسلطية وغياب مبدأ املواطنة وسيادة القانون وسيادة
الشعب وإدماج مجيع جماالت احلياة االجتماعية يف جمال واحد هو جمال السلطة ذات الطابع

األمين اخلالص"(.)1

قبل جمئ البعث ،ساد املدن والقرى الكردية "اإلرهاب األسود" يف عهد حكومة الوحدة
وحتديدا على يد " املكتب الثاني " الذي كان يرأسه عبداحلميد السراج

()2

والسيما بعد

حركة العقيد عبدالوهاب الشواف يف  8آذار  2919يف العراق .
ويف عام  2992جرى حدثان يف الشرق األوسط كان هلما أثر على سري األحداث،
أوهلما كان إندالع ثورة  22أيلول يف كردستان العراق يف أعقاب تراجع قاسم عن مبادئه،
وثانيهما سقوط حكومة الوحدة مابني سوريا ومصر يف  18منه ،ويف دمشق مت تكليف
مأمون خوزبري (الكزبري)( )2998-2921الذي كان إستاذا سابقا يف جامعة دمشق
بتشكيل حكومة مؤلفة من املدنيني بصورة رئيسية.
بتاريخ  11آب  2991ويف ظل حكومة رئيس اجلمهورية ناظم القدسي (-2901

)3()2998ورئيس حكومته معروف الدواليبى ()1001-2907

صدر املرسوم

اجلمهوري رقم ( )91والذي تقرر مبوجبه إجراء إحصاء سكاني يف حمافظة (اجلزيرة )
حصرا دون غريها من احملافظات السورية .و"مت هذا األحصاء يف  1تشرين األول 2991
 - 1جاد الكريم اجلباعي ،املرجع السابق  ،ص . 17
2

 -عبداحلميد السراج ولد عام  2911حبماة ،عسكري وسياسي سوري،كان الذراع األمين

للشيشكلي يف منتصف اخلمسينات .شغل يف دولة الوحدة بني مصر وسوريا من عام 2992 – 2918
منصب وزير الداخلية ورئيس املباحث واملخابرات العامة يف سوريا ( اإلقليم الشمالي) ،وترأس اإلحتاد
القومي .يف عام  2992قدم إستقالته إىل عبدالناصر بسبب تعينه نائبا لرئيس اجلمهورية لتجريده من
نفوذه الكبري يف دولة الوحدة .إنظر :راشد كيالني ،مذكرات راشد كيالني ،دمشق ،دار جملة الثقافة،
 ،2990ص .219
3

 -سياسي وحمام سوري ،ولد يف حلب .تقلد األمانة العامة حلزب الشعب .يف عام  2910عني رئيسا

للوزراء ،يف  2992تسلم رئاسة اجلمهورية بعد اإلنفصال ،عزل إثر قيام إنقالب  8آذار :سعد سعدي،
املرجع السابق ،ص . 111
211

وكان من نتائجه جتريد  / 210 /ألف كردي ،يف حني أن مصادر أخرى قدرت العدد بـ

 210ألف نسمة( )1من أصل  100000ألف آنذاك أي مايعادل ربع السكان الكورد من
اجلنسية السورية وما يرتتب عليها من حقوق املواطنة ( عددهم اليوم حوالي (  100ألفا )
حيث وردت أمسائهم يف عداد "أجانب ومكتومني" ،حيث أعتربتهم حكومة دمشق
متسللون قادمون من تركيا .ففي صبيحة هذا اليوم فاق سكان الكورد على قدوم جلان
برفقة الشرطة ،وكان ينبغي على كل السكان من غري العرب ،عمليا األكراد فقط ،أن
يربهنوا بالوثائق أنهم كانو مقيمني يف سوريا قبل  ،)2( 2911مل تأخذ هذه املسرحية

احملبوكة جيدا سوى بضعة ساعات .ومن املدهش أنه كان من بني اجملردين من اجلنسية
األخوان :عبدالباقي نظام الدين الذي كان سياسيا يف التيار السائد ووزيرا بني 2919
و ،2917وتوفيق نظام الدين الذي شغل منصب رئيس أركان القوات املسلحة يف عام

 .)3(2917 – 2919إن إعتبار أي من هؤالء اإلثنني،اللذين صعدا إىل قمة احلياة العامة،
من املتسللني جلب العار على العملية برمتها

()4

ويف شهر كانون األول من عام 2991

قامت السلطات يف مدينة عامودة بتوقيف مائيت تلميذ مدرسي تبلغ أعمارهم بني  21و
 29سنة بتهمة الكتابة على اجلدران ،كان بينهم عصمت سيدا
1

()5

وكمال شامباز

(.)1

 -د  .سعد ناجي جواد ،األقلية الكردية يف سوريا ،كلية العلوم السياسية – مركز دراسات العامل

الثالث ،جامعة بغداد ،2988 ،ص. 28
 - 2ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص . 701
 - 3من املفارقات أن أمني احلافظ ( رئيس اجلمهورية فيما بعد ) كان يف تلك اآلونة رئيسا لفرع األمن
السياسي يف القامشلي وعندما جاء نقله طلب من وكيل توفيق نظام الدين بالتوسط لديه ،بأن يبقى على
رأس وظيفته يف القامشلي فليب طلبه ( نقال عن لسان صاحل سيد علي حصاف وكيل توفيق نظام الدين يف
اجلزيرة آنذاك (متويف .)2998
4

 -ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .701

5

 -ولد عام  2911يف عامودا ،بعد حريق سينما عامودا بعدة ايام وصل وفد حكومي لعزاء ضحايا

سينما عامودا اليت حصلت يف  ،2990/22/21فخرج اهالي املدينة مبظاهرة رفعت فيها العلم الكردي
للمرة األوىل يف تاريخ كردستان سوريا ،وأخذ الفتى عصمت سيدا يهتف "نطالب بتحقيق عادل" ورددها
211

وكان الدكتور نورالدين زازا

()2

حينه مرشحا للربملان عن الكورد ،إال أن اإلنتخابات

زورت وأعتقل زازا يوم النتائج .ففي عامودا محل الشعب سيارته أيام اإلنتخابات مما أثار

غيظ السلطات( ،)3ويقول هالل خلف" :كنت يومها وكيال عن صندوق نورالدين زازا يف
قرية طرباوي كأهم صندوق يف اجلزيرة ملتقى عشائر متكا آل إبراهيم ومرسينان آل خلو
وعبدالباقي نظام الدين ومنطقة صراع مع املرشحني اآلخرين من العشائر العربية والكردية
واملسيحية ،وكان املرشح طلي شعبو واملسيحيني والشيوعيني ضد قائمة الثارتي ،وكنا

معه شبان كانوا معه .إنضم يف عام  2918إىل الثارتي وترقى يف اجلناح اليساري ،حيث أصبح عضوا يف
اللجنة املركزية عام  ،2999يف عام  2970أنتخب يف املؤمتر التوحيدي بناوثردان عضوا يف القيادة
املرحلية عن اليسار ،ويف عام  2971إنشق عن صالح بدرالدين يف الكونفرانس احلادي عشر املنعقد
بداره يوم  21آب  ،2971وتوىل سكرتارية احلزب اليساري الكردي يف سوريا حتى وفاته يوم  9ايلول
عام .2989
1

 -من عامودا ،عمل يف منظمة لبنان للثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا يف بداية السبعينيات من

القرن املنصرم ،وأحد أعمدة فرقة كاوا الفولكلوري التابعة للمنظمة ،ابعد عن التنظيم بسبب خالفات مع
بعض قيادة املنظمة ،قتل ببريوت عام  2979بيد رقيب يف اجليش أثناء مدافعته عن جمموعة من العمال.
أما شقيقه خضر فقد أستشهد يف حرب تشرين عام .2971
 - 2ولد األديب والسياسي واملناضل د.نورالدين زازا سنة  2929يف مدينة مادن بشمال كردستان ،يف
عام  2918نزح إىل سوريا ليستقر يف مدينة قامشلو ،ويف عام 2919إلتحق جبامعة لوزان السويسرية ،
حيث نال شهادة الدكتوراه يف الفلسفة عام  ،2919بعدها عاد ليصبح رئيسا للبارتي الدميقراطي الكردي
يف سوريا ،أعتقل مرات عدة يف سوريا والعراق واألردن ولبنان ،بسبب نشاطاته السياسية ،يف عام 2970
إلتجأ إىل سويسرا وإستقر يف لوزان ،عمل إستاذا يف جامعة لوزان ،تويف هناك يوم  ،2988/20/7ودفن
هناك بناء على وصيته ،تاركا خلفه عدة مؤلفات منها مذكراته.حول تفاصيل حياته راجع :نورالدين زازا،
حياتي ككوردي ،ترمجة :خسرو بوتاني ،أربيل 1008؛ وكذلك:كريم شاره زا ،األديب واملناضل
الكردي د.نورالدين زازا( ،)2988-2929جملة ،الصوت اآلخر ،العدد.1020/21/8-127
 - 3مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف يوم .1009/20/1
211

نتعرض لضغوطات كبرية ورغم ذلك حصلنا على  %90من األصوات"( ،)1أما الصندوق
اآلخر يف املنطقة كان يف قرية حاج ناصر القريبة من عامودا.
ويرى السياسي الكردي رشيد محو بأنه "يف هذه الفرتة كانت حركة املقاومة ضد حكم
اإلنفصال من جانب اجلماهري الوحدوية تزداد صعودا ،ومن أجل إمتصاص غضبها ونقمتها
عمد أركان احلكم اجلديد إىل إختالق " مشكلة كردية " قالوا عنها بأنها تهدد أمن وسالمة
سورية باخلطر ،وكان غرضهم من وراء ذلك توجيه نشاط هذه القوى حنوها وإبعاد اخلطر
احملدق باحلكم من جهة ،وإغتنام الفرصة لإللتفاف على التدابري التقدمية اليت قامت بها
حكومة الوحدة مثل :اإلصالح الزراعي وتأميم البنوك والشركات األجنبية وإلغائها من
جهة ثانية ،ويف إختالقهم هلذه املسألة كان حكام اإلنفصال يدركون جيدا مدى حرص
الشعب السوري على أمن وسالمة سورية وإستعداده للدفاع عن سيادتها ،وإنطالقا من
هذا اإلدراك بنفسية الشعب عمدوا إىل إفتعال هذه املسألة كي يوجهوا أنظار الرأي العام
حنوها علهم حيققون بذلك شيئا من التهادن مع القوى الوحدوية املناهضة لإلنفصال . . .
وقد ساعد على ذلك خاصة قيام الثورة الكردية يف العراق واليت أثارت حوهلا مزاعم تقول
بأنها تهدد املنطقة املسماة بـ " املثلث البرتولي " يف اجلزيرة العليا اليت حتاذي احلدود

العراقية باخلطر" (.)2

إنتهج حزب البعث السوري منذ اليوم األول إلستالمه السلطة يف  8آذار عام ،2991
سياسة مربجمة هادفة ضد الشعب الكردي يف البالد ،وقد جتاوبت تلك السياسة من جهة
مع األفكار النازية لقادة البعث واليت تبجحت بها علنا أمام املأل ويف كتاباتهم ،وإلتقت من
جهة أخرى مع املوجة القومية العارمة الداعية إىل الوحدة العربية الشاملة اليت أهلما صعود
ناصر يف مصر وشعارات الوحدة العربية الشاملة حلزب البعث ،وردا على إنتصارات الثورة
الكردية يف العراق .وكان حزب البعث ينظر إىل الكرد كعائق امام الوحدة العربية .ففي
 20آذار أي بعد يومني فقط من اإلنقالب البعثي يف سوريا صدر بيان سوري – عراقي
 - 1املصدر نفسه.
 - 2رشيد محو ،املسألة الكردية يف سوريا – البدايات واآلفاق  ( -د.ت) ( د .م ) ،ص .89 – 81
211

مشرتك يدعو إىل حماربة القوى اإلمربيالية والرجعية والصهيونية الساعية إىل اإلنفصال عن
الوطن العربي ( .)1ويف  27نيسان عام  2991توصل ممثلوا حكومات مصر والعراق
وسوريا إىل إتفاق حول إقامة دولة فيدرالية إحتادية بإسم اجلمهورية العربية املتحدة ،لكن
املشروع مل ير النور بسبب سياسة البعث التسلطية يف العراق وسوريا وإختالف رؤيتهم
مع رؤية مجال عبدالناصر ،حيث رفض ناصر إشراكهم يف السلطة .واختذت سياسة حكومة

صالح الدين البيطار( ،)2املعادية للكرد طابعا شديدا المساومة فيها .وقبل إستئناف
العمليات العسكرية يف جنوب كردستان يف حزيران  2991زارنائب رئيس جملس الوزراء
يف العراق علي صاحل السعدي دمشق على راس وفد حكومي لوضع خطة مشرتكة ضد
الكرد .كما نظمت حكومة دمشق لقاء مع عدد من مسيوا بالزعماء الكورد يف سوريا كان
من بينهم كل من ":سليمان حاج سعدون (سنجق) ،وحممد صاحل من الدقورة اصبح فيما
بعد عضو برملان حتت قائمة اإلحتاد االشرتاكي العربي ،ومحيد رستم رئيس عشرية كيكان
(عم الشهيد مشعل التمو) وشخص من آل اليوسف

1

()3

من أغوات آشيتا (سيحة آشيتا)

 -د .إمساعيل حصاف ،املسألة الكردية يف العالقات الدولية بعد احلرب العاملية الثانية ،إطروحة

دكتوراة غري منشورة ،موسكو ،2981 ،ص ( 209باللغة الروسية )؛ الوثائق العربية  ،بريوت،2991 ،
ص .12- 10
2

 -صالح الدين البيطار (  : ) 2980 – 2921من أبرز املساهمني يف تأسيس البعث ،توىل عدة

مناصب يف احلكومات السورية املتعاقبة .نزح إىل لبنان بعد إنقالب صالح جديد يف  11شباط ،2999
أغتيل يف باريس عام  ،2980إنظر :جابر رزق ،اإلخوان املسلمون واملؤامرة على سوريا ،القاهرة،
 2980ص .17
3

 -يقول رستم مال شعمو أن الشخص املذكور كان حسني أمحد عبدالعزيز الرجل املقرب من النظام،

وهو نفسه الذي إشرتى يف عام  2990صورة عدنان املالكي يف املزاد العلين بالقامشلي مببلغ قدره ()90
ألف لرية سورية ،وكان سعر شراء فندق مسري أميس يف دمشق آنذاك (حسب عبدي إبراهيم) هو ()10
ألفا فقط ،وكان فرحان جرماتي حاكما آنذاك على قامشلو .مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف
.1029/8/1
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ودهام اهلادي"( )1الذين "أدانوا احلركة اليت يتزعمها البارزاني وأعلنوا قائلني" لقد إستعربنا
وسندافع عن وطننا السوري" ( ،)2إال أن هذه اجملموعة مل تكن متثل أبدا الرأي الكردي
بينما رفض دعوة احلكومة كل من حسكو آغا من آل خلو رئيس عشرية مرسينة
وعبدالعزيز املسلط من اجلبور .وبهذا الصدد أصدر الثارتي الدميقراطي الكردي يف
سوريا بيانا يف حزيران جاء فيه  ":تنشر جريدة ((البعث)) الدمشقية الناطقة بلسان حزب
البعث يف سوريا بني آونة وأخرى ،أنباء حتت عناوين بارزة ،مفادها أن أكراد سوريا يقفون
إىل جانب السلطات العراقية يف احلمالت اليت تشنها ضد الشعب الكردي يف العراق.
وحقيقة األمرهو أن أصحاب هذه الربقيات ،اليتعدى كونهم ،عن أفراد من اإلقطاعيني
واجلوا سيس الميثلون إال أنفسهم ،والحيظون من الشعب الكردي بسوى اللعنة واإلحتقار،
ومن اجلدير بالذكر أن رجال املباحث يستعملون مجيع أساليب القسر واإلكراه مع ذوي
النفوذ االجتماعي من الكرد كمخاتري القرى وغريهم ،إلجبارهم على التوقيع على
الربقيات اليت يعرضونها عليهم ،وأن السلطات السورية التستطيع مع ذلك أن تتجاهل
إمتناع الفئات الواسعة من أبناء هذا الشعب عن التوقيع على مثل هذه الربقيات ،رغم مجيع
أساليب الضغط واإلكراه اليت يالقونها من رجال املباحث والسلطات البعثية .أما الشعب
الكردي احلقيقي فهو جبميع فئاته وطبقاته الواسعة يستنكر أشد االستنكار اجلرائم
1

 -مقابلة مع هالل خلف بوتاني  ،هولري يف  .1009 / 20 / 1هالل خلف مواليد قريةهرم رش –

منطقة قامشلو  2911إنضم إىل صفوف الثارتي يف عام  2918وكان أحد مؤسسي اليساري الكردي
عام  ،2991تعرض إىل املالحقة لسنوات طويلة ،كرس جل حياته للحركة السياسية  ،تناول مسؤوليات
يف حلب وعفرين وكوباني واجلزيرة وعاش يف بريوت ،زار البارزاني يف عام  2999عندما مثل اليسار يف
املؤمتر السادس ،ترك احلزب عام  2998إذ كان يطالب إختاذ مواقف صارمة جتاه سياسة احلكومة ضد
الكورد وقال :إما أنا أترك احلزب أو نيو .ساهم يف تاسيس احلزب اإلشرتاكي الكردي يف سوريا وكان
عضوا يف مكتبه السياسي لسنوات عدة ودخل يف صراع مع صاحل كدوا إثر إنضمام األخري إىل محيد عام
 ،1001وأصبح عضوا يف املكتب السياسي يف حزب الوفاق الكردي ومسؤول العالقات الكردية يف
سوريا .
М.С.Лазарев и другие. История Курдистана,М., 1999 , С.422 . - 2
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الوحشية اليت تقوم بها الفئة احلاكمة الفاشية حبق الشعب الكردي يف العراق ،وأن الطغمة
البعثية املسيطرة على احلكم يف سوريا الميكنها أن تتجاهل املوقف احلقيقي املشرف للشعب
الكردي يف سوريا ،من جرائم حكام العراق ،حينما يأبى أبناء هذا الشعب األبي بأنفة أن
يضعوا تواقيعهم على الربقيات اليت يعرضها عليهم رجال املباحث ،بالرغم من إستعمال
أساليب الضغط واإلكراه معهم من قبل رجال املباحث .إن جرائم البعثيني حبق الشعب
الكردي اآلمن ،اليلقي الغضب واإلستنكار من جانب الشعب الكردي وحسب ،بل تلقي
كذلك من جانب مجيع الشرفاء يف العامل ،ومجيع احملبني للحرية والسالم مبا فيهم أبناء

الشعب العربي النبيل"( .)1سرعان ماشنت حكومة البعث العراقية بعد إستالمها للسلطة يف
بغداد يف شباط  2991حربا على الثورة الكردية بقيادة مصطفى بارزاني مبشاركة السنتو
وسوريا.
كان موقف احلكومة السورية من املسالة الكردية موقفا عدائيا فقد طالبت بتصفية
القضية الكردية املزمنة عسكريا ،ففي العاشر من حزيران عام  ،2991نشرت يف دمشق
بيان بإسم احلكومتني السورية واليمنية ،مؤكدا فيه "إتفاق اجلانبني على دعم الشعب
العراقي يف نضاله القومي ضد اإلنفصالية،وخاصة ضد احلركة البارزانية املتمردة ،معتربا هذا

النضال نضال الشعب العربي برمته من احمليط وحتى اخلليج "( ،)2وأبدت عن إستعدادها

"إستخدام مجيع الوسائل لقمع املؤامرة الكردية"

()3

ولتحقيق هذا الغرض أرسلت حكومة

البعث السورية كتيبة مشاة وجمموعة من الطيارين إىل كردستان العراق

()4

للحرب ضد

الكرد .وتكونت القوة السورية من ( )5()9000جندي ترافقها مدرعات بقيادة العقيد فهد
1

 -بيان صادر من الثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا ،حزيران .2991

2

 -إنظر:الوثائق العربية،بريوت،2991ص.111وكذلك:د.إمساعيل حصاف ،املسألة الكردية يف
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 -األهرام .2991 / 22/ 7
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الشاعر وهو من الدروز ،وقد متركزت القوة يف امللعب البلدي مبدينة القامشلي( )1ومن ثم
مرت يف البلدات والقرى الكردية األخرى يف جو من التحدي .ويف وقت الحق أعلن عن
"إرسال وحدة أخرى من اجليش السوري ملساعدة اجليش العراقي يف احلرب ضد

الكورد"( .)2وحول مشاركة اجليش السوري إىل جانب بعثيي العراق ،روي شهود عيان
يومذاك ،بأن اجليش السوري إرتكب الفظائع حبق القرويني واملواطنني املساملني يف كردستان

العراق ،يندى هلا اجلبني ( ،)3ويروي السيد هالل خلف بأنه أثناء عودة تلك القوات كانت
تتم بنقل جمموعات صغرية يف شاحنات مما يدل على قتل العدد األكرب منها والسيما على يد

القوات العراقية إثر نشوب خالفات نشبت بني الطرفني( ،)4ويف التاسع من تشرين األول

عام  2991مت عقد إحتاد عسكري بني العراق وسوريا .ويف  21منه أعلن "وزير الدفاع
العراقي يف دمشق بأنه شغل منصبه اجلديد وهو القائد العام للجيش السوري ـ العراقي

املوحد "(. )5

ففي املؤمتر الصحفي الذي إنعقد بدمشق يوم  12تشرين الثاني من العام ذاته صرح نائب
رئيس الوزراء ووزير الداخلية السوري أمني احلافظ

()6

يف رده على سؤال حول

مصريالقوات السورية يف العراق قائال ":أقول ثانية أن إرسال القوات إىل هناك كان
 - 1مقابلة مع هالل خلف ،هولري .1009 / 20 / 1
2

 -البعث . 2991 / 9 / 27

3

 -عبداحلميد درويش ،أضواء على احلركة الكردية يف سوريا ( أحداث فرتة ،) 2981 – 2919

الطبعة الثانية ،السليمانية ،1001 ،ص. 72
 - 4مقابلة مع هالل خلف ،املصدر السابق .
5

 -شاكرو خدو حموي ،املسألة الكردية يف العراق املعاصر ،ترمجة  :د .عبدي حاجي  ،سثرييز –

دهوك ، 1008 ،ص . 189
6

 -ولد يف حلب عام  2912أصبح رئيسا لسوريا يف النصف الثاني من عام  2991وحتى شباط

 .2999سجن يف املزة بعد اإلطاحة به ،أطلق سراحه عام  2997بعد هزمية حزيران وأبعد إىل لبنان،
توجه إىل بغداد يف عام  2998عند قيام إنقالب البعث .إنظر :متام الربازي ،ملفات املعارضة السورية،
القاهرة 2991 ،ص .279
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ألهداف قومية ولو طالب إخواننا يف العراق أعدادا أكرب فسوف نلبى ذلك فورا.)1("..
وقد أكد القادة العسكريون يف سوريا أقوال أمني احلافظ ،ففي خطابه مبناسبة الذكرى
اخلامس والعشرين لتأسيس اجليش السوري ،صرح قائد األركان السوري اجلنرال مصطفى
طالس قائال ":عندما ظهرت يف مشال العراق احلركة البارزانية الكومسوبوليتية (الالقومية –
الباحث) اإلنفصالية

()2

اليت سعت والتزال تسعى إىل إقامة إسرائيل الثانية على أراضي

الوطن العربي ،كان جيشنا العقائدي يف طليعة معاقبى املتمردين وتطهري البالد منهم إضافة
إىل تعرية خمططاتهم وأهدافهم ومعهم املخططات اإلمربيالية وأعوانهم .وقد أبدى جيشنا
الشجاعة وكان على وشك حتقيق هدفه القومي لوال إنتكاسة تشرين (ويقصد إنقالب

عارف على البعث إ.م) (. )3

أما العقيد فهد الشاعر قائد لواء الريموك فقد تبجح أمام قطعته العسكرية يف عام
 2991قائال . .." :إن جيشنا يفتخر بنجاحاته الكبرية مبينا أن العرب اليقهرون . . . ،
كان هدفنا هو تطهري السهول واجلبال والوديان من املتمردين .وقد حقق جيشنا ذلك
بشجاعة (علما أنه إنهزم شر هزمية يف كردستان-الباحث) إدراكا منه بأن مشال العراق
كان عربيا منذ مئات السنني وسيبقى إىل األبد عربيا وألنه أدرك بأن البارزاني وأتباعه
إنفصاليون ويسعون إىل إقامة إسرائيل ثانية يف مشال الوطن العربي بدعم من اإلمربيالية.
أن قواتنا املسلحة وكل مواطن عربي حقيقي لن يسمحوا بإقتطاع أي جزء من وطننا
العربي ولن يسمحوا لإلنتهازيني واإلنفصاليني بأن يلعبوا بأراضيهم املقدسة واملس بوحدته

وأمنه وإستقراره" ( .)4ليس هذا فقط ،فقد حتركت القيادة السورية إقليميا ودوليا لتوسيع
جبهة املعاداة للكورد ففي العاشر من حزيران عام  2991أصدرت احلكومة السورية
 - 1د .إمساعيل حصاف  ،املصدر السابق  ،ص 220؛ الوثائق العربية  ،املصدر السابق ،ص .809
 - 2غالبا مايستخدم الشوفينيون العرب مثل هذه املصطلحات عند احلديث عن الكرد وحركته التحررية
(الباحث).
 - 3اللواء الركن مصطفى طالس ،خمتارات ،دمشق ( ب  .ت ) ،ص .221
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وحكومة مجهورية اليمن العربية يف دمشق بيانا مشرتكا جاء فيه":بعـد اإلطالع على
األحداث األخرية يف العراق إتفق الطرفان على دعم الشعب يف اجلمهورية العراقية وخباصة
ضد حركة حركة التمرد البارزانية وإعتبار هذا النضال مهمة كل الشعب العربي من
احمليط إىل اخلليج ووضع مجيع اإلمكانيات العربية بإمرة جملس قيادة الثورة وحكومة

العراق بهدف تصفية هذه احلركة التحريفية املتمردة "(. )1

شجبالثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا بشدة سياسة البعث العنصرية ،وبهذا
الصدد كتبت جريدة (( دنطى كــرد)) لسان حال اللجنة املركزية للثارتي الدميقراطي
الكردي يف سوريا يف العدد الصادر يف متوز عام  2991مقاال حادا بعنوان ((:احلكام
البعثيون يف سوريا يشرتكون فعليا يف عملية إبادة الشعب الكردي يف العراق وميارسون
سياسة االضطهاد القومي ضد أكراد سوريا )) جاء فيه . . .":ماكاد هؤالء احلكام
الفاشست يباشرون بتنفيذ خططهم اجلهنمية جتاه الشعب من سفك دماء ألوف األبرياء من
النساء واألطفال والشيوخ ،وتطبيق سياسة األرض احملروقة يف كردستان ،بإجراء عملية
إبادة اجلنس ضد األكراد ،حتى يهرع زمالئهم يف اخليانة واألجرام ،سلطات البعث
العفلقية يف سوريا إىل الوقوف إىل جانب هذه السياسة الرامية إىل اإلبادة اجلماعية املخالفة
ألبسط احلقوق اإلنسانية  ،)2( ". . .ويف غرب كردستان مارست حكومة البعث سياسة

عسكرية – بوليسية قمعية ضد السكان الكرد اآلمنني .
ففي معمعان احلرب الشرسة على جنوب كردستان  ،وصل وزير الداخلية السوري

آنذاك أمني احلافظ إىل مدينة القامشلي يف النصف الثاني من حزيران( ،)3حيث قام جبوالت

تفقدية يف املناطق الكردية باجلزيرة " ( .)4حينها كلفت حكومة البعث رئيس الشعبة
1

 -الوثائق العربية ،2991 ،املصدر السابق ،ص .111

2

 (( -دنطى كرد )) لسان حال اللجنة املركزية للثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا ،متوز 2991؛

عبداحلميد درويش ،املصدر السابق ،ص .71 – 71
 - 3د .إمساعيل حصاف ،املرجع السابق ،ص . 222
 - 4كريستوف  .ر ،السنتو وكردستان العراق ،صوفيا ، 2991 ،العدد ( ، )9ص . 78
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السياسية باجلزيرة حممد طلب هالل بإعداد خطة تعريب غرب كردستان .وكتب مراسل

"برافدا" بافل دميجينكة مقاال يوصف كردستان باملوت ( ،)1وقد تزامنت تلك احلملة
العسكرية ضد الثورة الكردية يف العراق مع تشديد سياسة القمع واإلرهاب يف املناطق
الكردية يف سوريا ،حيث كانت سيارات األمن السياسي جتوب القرى الكردية ليال نهارا
وتقوم مبداهمات بوليسية ضد السكان اآلمنني وتقوم بإعتقال املواطنني الكرد الذين كانوا
يتعرضون لإلهانة والتعذيب يف أقبية املباحث.
أدان اإلحتاد السوفياتي هذه احلرب القذرة ضد الشعب الكردي ،ويف يوم  1متوز عام
 2991توجهت "حكومة منغوليا رمسيا بتكليف من موسكوإىل هيئة األمم املتحدة بطلب
إدراج مسالة "سياسة اإلبادة اجلماعية إزاء الشعب الكردي يف العراق" يف جدول أعمال
الدورة العامة هليئة األمم املتحدة " ( .)2ففي متوز عام  2991أدانت احلكومة السوفياتية
حبزم األعمال العسكرية يف كردستان وعربت عن تضامن الشعب السوفياتي مع النضال

العادل للشعب الكردي يف العراق من أجل حقوقه القومية( .)3ويف  9منه سلم
وزيراخلارجية السوفياتي اندريه اندريه غروميكو (توىل حقيبة اخلارجية من -2917
 )2981سفراء العراق وإيران وتركيا وسوريا بيان احلكومة السوفياتية ،حيث طالبهم
بالوقف الفوري ملشاركة القوات األجنبية يف احلرب ضد الكرد حمذرا من مغبة هذه

األعمال اليت تهدد السلم يف الشرقني األوسط واألدنى ،)4( . . .ويف الوقت ذاته أرسلت
احلكومة السوفياتية رسالة إىل جملس األمن الدولي أشارت فيه "إىل العمليات احلربية
الواسعة ضد املدن والقرى الكردية اآلمنة من قبل القوات املزودة بالطريان واملدرعات اليت
تقصف بوحشية السكان العزل مبن فيهم األطفال والنساء والشيوخ حمولة مناطق
كردستان الواسعة إىل خراب ،مضيفا بأن احلكومة السوفياتية ترى ضرورة إبالغ جملس
П.Демченко.Иракский Курдистан в огне,М.,1963,с.3. - 1
 - 2.ثراظدا . 2991 . 7. 1 ،
3

 -ثراظدا.2991 .9 .29 ،

 - 4ثراظدا.2991 .7 .9 ،
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األمن بانه يف حال إستمرار التدخل من قبل القوى اخلارجية يف األحداث اجلارية يف مشال
العراق قد يكون ضروريا الدعوة إىل إنعقاد جملس األمن إلختاذ األجراءات الالزمة إلنهاء

هذا التدخل"( .)1ويف هذا اإلطار أصدر احلزب الشيوعي السوري يف منتصف تشرين الثاني

من عام  2991بيانا حول الوضع يف العراق وسوريا ورد فيه":جيب النضال إليقاف
احلرب ضد الشعب الكردي الشقيق وحل قضيته

بالطرق السلمية على األسس

الدميقراطية وإخراج قواتنا السورية من العراق  ،)2(". . .أبلغت موسكو حكومات العراق
وإيران وتركيا وسوريا وقف التدخل العسكري فورا يف جنوب كردستان .وورد يف البيان
السوفياتي ":لقد اصبحت مأساة الكرد يف العراق منذ اآلن قضية دولية وأن هذا كله يثري
حبق سخط أوسع أوساط الرأي العام يف العامل"(.)3

أما على الصعيد الداخلي فقد تبنى البعث منذ إستالمه احلكم يف سورية يف  8آذار
 2991سياسة احلزام العربي يف املناطق الكردية وبدأ بتنفيذها حتت إسم اإلشرتاكية
(العربية) واإلصالح الزراعي ،وأصدر البعث القانون رقم ( )88يف  1حزيران من العام
ذاته ،وكان من املفروض اإلنتهاء من تنفيذ اإلصالح الزراعي يف صيف  .)4(2999فقد

أعلن الثارتي"بأن األكراد يؤيدون اإلصالح الزراعي شريطة أن تبقى األراضي بأيدي
أصحابها من الفالحني"( ،)5إال أن السلطات وفق هذا املشروع إستولت على

 9021119دومنا أجرت منها  / 280101 /دومنا إىل العشائر العربية ( مجاعيا ) والباقي
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 -ثراظدا. 2991 .7 .20 ،

 - 2األخبار.2991 . 21. 2 ،
3

 -د.عبدالرمحن قامسلو،كردستان والكرد -،دراسة سياسية وإقتصادية ،ترمجة:ثابت منصور(الدكتور

غامن محدون) ،حترير وتقديم :حسني فيض اهلل اجلاف ،الطبعة الثانية ،بنكى ذين ،السليمانية  ،1008ص
. 121
 - 4جريدة الثورة السورية . 2991 /9 / 22
Vanli.I.ch.Le Question Kurde –une publication du Comité pour la - 5
defense des droits du people,1968,p.10.
 - 5املصدر نفسه ،والصفحة نفسها .
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دخلت يف ملكية دائرة أمالك الدولة"( ،)1وبالتالي حرم ( ) 100ألف كردي من أراضيهم

اليت أصبحت من أمالك الدولة ( .)2وكان "إكتشاف النفط يف اجلزيرة سببا هاما آخر وراء

دافع احلكومة السورية اتهجري األكراد وتبين سياسة احلزام العربي" ( .)3إنتهج حزب البعث

قوال وفعال سياسة قومية شوفينية ضيقة ضد الكرد السوريني وحركتهم السياسية ،قائمة
على التمييز العنصري واإلضطهاد القومي وتطبيق املزيد من املشاريع واإلجراءات
العنصرية حبق أبناء الشعب الكردي وبث اإلرهاب واخلوف بني صفوفه ومالحقة أعضاء
وقادة الثارتي "حيث إشتدت وترية احلكم الدكتاتوري وحتول الثارتي إىل العمل السري
كغريه من األحزاب الدميقراطية والتقدمية يف البالد .)4("...وقام النظام يف سوريا عام

 2991بإعتقال عشرات القادة والكوادر املتقدمة للثارتي والوطنيني الكورد وزجهم يف

أقبية املباحث والسجون وكان من بينهم "آثو" أوصمان صربي( )5ورشيد محو( )6ونورالدين

обществено- 1
экономических
отношений,Кyлътуры и быта,М.,1984.с.167.
 - 3د .سعد ناجي جواد ،األقلية الكردية ،املرجع السابق ،ص . 29
А.М,Кyрды.Oчерки
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Ментешашвили

 -عبداحلميد درويش ،املصدر السابق ،ص. 70

 - 5ولد عثمان صربي سنة  2901يف قرية نارجنة بكردستان الشمالية كاتب وشاعر وسياسي ،من أبرز
مؤسسي الثارتي يف سوريا أنتخب سكرتريا للحزب يف اول اجتماع يف حلب بتاريخ  21حزيران
2917ومن ثم سكرتريا للبارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا منذ  ، 2999حيث قدم إستقالته
أثناء إنعقاد الكونفرانس السادس املنعقد يف  ،2999/ 20 / 21مناضل صلب تعرض لإلعتقال ()28
مرة منها (  ) 21مرة يف سوري ونفوه الفرنسيون إىل جزيرة مدغشقر ،جرد من حقوقه املدنية وفرض
عليه اإلقامة اجلربية على يد حكومة البعث ،تويف  22تشرين األول . 2991إنظر Biraninen :
 Osman Sebri , wesanen Aram , Istanbul ,2004 ,؛ جواد مال  ،كردستان والكرد-
وطن مقسم وأمة بال دولة  ،ط ،1من منشورات املؤمتر الوطين الكردستاني – لندن  ، 1000ص ص
 70 – 98؛ رشيد محو  ،املسألة الكردية  ،املصدر السابق ،ص. 18
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 -ولد عام  2911بقرية هـوبكانـلي القريبة من راجو من أبوين فقريين ،يف صغره درس العلوم

الدينية .ويف عام  2911إلتحق مبدرسة راجو األولية ويف عام  2918درس يف أعزاز ،لكنه مل يكمل
291

ونورالدين زازا وعبداهلل مال علي

()1

وكمال عبدي ورشيد كورد

()2

اآلخرين ومنهم مال حممد نيو( )3وهالل خلف البوتاني وغريهما.

وغريهم ومطاردة

دراسته بسبب قيام ثورة مسلحة ضد الفرنسيني يف جبل األكراد .يف عام  2912أسس مع عدد من رفاقه
"مجعية الثقافة الكردية" سجن يف املزة بسببها .يف عام  2911قام بتأسيس أول تنظيم سياسي شيوعي يف
املنطقة .يف عام  2911ترك صفوف احلزب الشيوعي بسبب اخلالف على املسالة القومية .وهو أحد
مؤسسي الثارتي الرئيسيني يف عام  ،2917شغل منصب عضو املكتب السياسي وبقي فيه حتى تركه
للحزب عام  2991بسبب اخلالف مع محيد درويش .بإنتهاء أعمال املؤمتر الوطين يف كردستان العراق
أشرف على إصدار جملة (الكادر ) يف بغداد ويلقي حماضرات يف دورة الكادر .أعتقل مرات عدة ،وله
جمموعة من الكتب حول القضية الكردية،كان يقطن قريته يف جبل األكراد .رسالة رشيد محو اجلوابية
للباحث ،قرية هوبكانلي يف .1009 / 7 / 10
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 -عبداهلل مال علي  :إنضم إىل احلركة السياسية منذ بداياتها وبقي مع اليمني بعد  ,2991يف عام

 2970إنضم إىل القيادة املرحلية ناطقا بإسم دهام مريو ،يعيش حاليا يف السويد .
2

 -أديب ولغوي وشخصية وطنية ،سلمته السلطات العراقية يف املوصل إىل السلطات السورية بعد

يومني من جلوئه إىل العراق يف آذار  :2919حول الالجئون السياسيون الكورد السوريون يف العراق
 2991 – 2919إنظر  :الدكتور عبدالفتاح علي حييى البوتاني ،وثائق عن احلركة القومية الكوردية
التحررية – مالحظات تارخيية ودراسات أولية  -أربيل  1002 ،ص ص . 181 – 199
 - 3ولد مال حممد نيو يف قرية قرديسى بكردستان الشمالية عام  2910وقد تويف والده وهو صغري إال
أن شقيقه األكرب املرحوم حممود نيو توىل تربيته مبا فيه تعليمه يف املدارس الدينة .فقد تلقى علومه يف العديد
من القرى الكردية يف مناطق القامشلي – عامودة – درباسية لدى عدد من العالمة الكرد أمثال مال عبد
الرزاق – مال عبد اهلل القرطميين وغريهم .وبعد أن أنهى علومه الدينية يف أوائل اخلمسينيات أنتقل إىل
مدينة القامشلي إلعالة اسرته ويف عام  2918إنتسب اىل صفوف الثارتي الدميقراطي الكردي يف سورية.
ويف عام  2991انتخب عضواً مرشحاً للجنة املركزية وكانت تلك بداية مالحقته من قبل السلطات
األمنية ويف آب  2991واحداً من الشخصيات البارزة (يف تأسيس اليسار الكردي – الباحث)،ويف قيادة
تلك املسرية وانتخب عضواً يف املكتب السياسي للحزب اليساري الكردي يف سورية ومسؤوالً عن
مكتب التنظيم يف احلزب وقد لعب دوراً بارزاً يف تطوير وتعزيز العملية التنظيمية ومتكن من خلق أفضل
آلية إلعداد عشرات الكوادر الذين ساهموا يف بناء تنظيم واسع وصل تعداده يف اواخر الستينات من
القرن املاضي إىل أكثر من ثالثة آالف عضو حزبي ،ترك اليسار يف عام  2971وإنضم فيما بعد للحزب
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كان حزب البعث يرى يف الكرد السوريني عنصر دخيل هاجروا إىل سوريا كجزء من
تآمر دولي ولذلك ،جيب إعادتهم إىل مواطنهم األصلية ( تركيا ) ،ويف هذا اإلطار جاء
اإلحصاء اإلستثنائي وخمطط احلزام العربي لتجريد الكورد من حقوق املواطنة وسد أبوب
العمل وإمكانات العيش إلجبارهم على التهجري وتسهيل عملية الطرد .
وباشرت السلطات يف عام  2991بتطبيق مشروع احلزام العربي الشوفيين يف منطقة
اجلزيرة الكردية وحتديدا يف منطقة ديريك ،ويف هذا اإلطار " قام أحد شيوخ مشر بناء على
طلب حمافظ اجلزيرة

()1

على رأس ( )80فارسا وبدعم من البوليس والشرطة واألمن

بوضع ايديه على أراضي فالحي قرية " طظرى دنا  ،" Kevrê dena -وبعد ذلك بفرتة
قام شيخ آخر من مشر وهو عبدالرزاق العبادي باإلستيالء على أراضي أبناء تل مجل .ومن
جانبها سحبت احلكومة السندات الزراعية املمنوحة من قبل اإلصالح الزراعي لسكان
قرية ( روباريا  )Rûbarya -منهم وإعطاء أراضيهم لشيوخ الشمر .قام الفالحون
بتقديم الشكاوي يف احملافظة ومن ثم يف دمشق وبدال من أن تستجيب حكومة البعث
ملطاليبهم قامت مبساعدة املتجاوزين باإلستيالء على ماتبقى من أراضيهم .وبعد أن تأكـد
دهام اهلادي من دعم احلكومة له أرسل أحد أبنائه على رأس جمموعة من العبيد يف يوم ()7
كانون الثاني من عام  2991إىل قرية (طظرى دنا) اليت سبق وأستولوا على أراضيها،
وعندما رأى فالحا كرديا حيرث ارضه وجه رشاشته حنوه فارداه قتيال وعندما خرج اها لي
القرية على صوت الرصاصات ،قام إبن دهام اهلادي ورجاله بإطالق النار على صدور
الفالحني قتل منهم أربعة وجرح ثالثة .يبدوا أن البعثيني العفالقة الذين تعرضوا للهزمية
واإلذالل من قبل الثورة الكردية ،يريدون اليوم اإلنتقام هلزميتهم من الكورد السوريني وبيد

اإلشرتاكي الكردي يف سوريا  ،تويف يوم  29أيار عام  . 1007مقابلة مع املرحوم يف . 2990/9 / 1
وكذلك:أبوجنكو(صاحل طدو) ،مال حممد نيو يف ذمة اخللودwww.amude.com،1007 /1/ 27 ،
 -1كان فائز اجلاسم حمافظا آنذاك للحسكة إنظر :صاحل هوا ش املسلط ،صفحات منسية من نضال
اجلزيرة السورية ،منشورات دار عالء الدين ،دمشق ،1002 ،ص .10
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شيوخ الشمر "( ،)1وسكتت السلطات عن اجلرمية واجملرمني .وبعد مدة قصرية" ،أعاد
الشيخ ( دهام اهلادي) القتلة إىل بيوت بناها هلم جزاء إخالصهم لإلقطاع والعنصرية،
وأخذوا يفلحون أرض من قتلوهم وشردوا أيتامهم ،بعد أن أودعت السلطات عددا منهم

يف السجن لفرتة قصرية" ( ،)2إضافة إىل أحداث قرية شـبك وغريها.

وقد نشر الثارتي بيانه على نطاق واسع لتعرية اجلرمية والكشف عن مالبساتها ،وحول
ذلك يقول هالل خلف":كنت يف قرية طرسور(املرسينية) أنتظر إستالم البيان الذي وصل

إىل قرية علي فرو ،وكان ذلك يف شهر رمضان"(.)3

تقوم أعمدة سياسة البعث ضد الشعب الكردي يف سوريا على :التجويع عن طريق سد
أبواب العمل يف وجوههم وفصلهم من الوظائف وإتباع سياسة التعريب املنظمة وتغيري
امساء القرى واملدن وتغيري دميوغرافية كوردستان عرب إسكان العرب بهدف صهر الكورد
يف بوتقة القومية العربية ،والدعامة األخرية إتباع سياسة التهجري وذلك بإجبار الكورد من
مغادرة منا طق سكناهم حبثا عن لقمة العيش .وكان املد القومي الكردي قد بلغ ذروته يف
هذه الفرتة لدرجة كانت هناك قرى يدخلها املالحقون دومنا خوف وعلى مرأى اجلميع.
ومن املفيد هنا اإلشادة مبا كتبه اجلباعي عن موقف البعث من الكرد السوريني " :بإستثناء
املواطنني السوريني الذين ينتمون ذاتيا وموضوعيا إىل القومية الكردية ،التعاني أي أقلية
دينية أو مذهبية أو قومية أو لغوية ثقافية من إضطهاد ومتييز موصوفني .يف حني يعاني
املواطنون من الكورد من إجراءات وسياسات متييزية وأشكاال من اإلضطهاد القومي هي
ممارسات وإجراءات عنصرية غري قانونية وغري دستورية ،كحرمانهم من تعلم لغتهم
وتعليمها إىل جانب اللغة العربية ،وعدم متكينهم من تنمية ثقافتهم وتط ويرها ونشرها أمساء
بلداتهم وقراهم ،وتهجريهم من قراهم احلدودية إلقامة مامسي احلزام العربي السئ الصيت،
1

 -بيان من الثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا ،تاريخ  22كانون الثاني  2991؛ Dengê

 ، Kurdالعدد . 2991 ،7
 - 2حممد مال أمحد ،صفحات من تأريخ ،املصدر السابق ،ص ص .280 -271
 - 3مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .1009/20/1
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وحرمان حنو  290000مواطن من اجلنسية السورية ،مبوجب إحصاء عام ،2991
ويتزايد هذا العدد على مر السنني .والتزال هذه القضية معلقة حتتاج إىل حل جذري
مبقتضى الدستور .فضال عما متارسه السلطات احمللية ،والسيما األمنية منها ،يف مناطق
سكناهم املتعددة من قمع وقهر وإذالل  ،)1(". .إذ أن احلكومات املتعاقبة على دست
احلكم اليت جاءت عرب اإلنقالبات العسكرية ،قد تعاملت مع امللف الكردي أمنيا بدءا من
أديب الشيشكلي ومرورا بالعقيد عبد احلميد السراج والعقيد حكمت مينة واملقدم منذر
املوصلي والعقيد يوسف طحطوح وصوال إىل حممد منصورة ،مهندس امللف الكردي ألربعة
عقود ونيف ،حيث فقدت احلركة السياسية الكردية يف عهده الكثري من خصائلها
النضالية.
وهكذا نرى ،أن احلكومات املتعاقبة ركزت على قمع اهلوية الكردية ،عرب تقييد إستخدام
اللغة الكردية علناً ،سواء يف املدارس أو يف أماكن العمل ،مع حظر املطبوعات باللغة
الكردية ،وحظر اإلحتفاالت باألعياد الكردية ،مثل عيد النوروز -العيد القومي للشعب
الكردي ،ورأس السنة الكردية .فالقيود على اللغة الكردية تتناقض مع معاملة سوريا
لألقليات غري العربية األخرى ،مثل األرمن واآلشوريني ،املسموح هلم بإنشاء مدارس خاصة
وأندية ومجعيات ثقافية ،يتم فيها تعليم لغتهم ويف كتب اجلغرافيا املدرسية عام 1967
سقط أي ذكر للقومية الكردية يف سوريا ،وبدأ مسؤولوا السجل املدني يضغطون على
الكرد كي ال يطلقوا أمساءً كردية على أبنائهم.كما غريت احلكومة أمساء مناطق وقرى
كردية ملنحها "ھوية عربية ،ومت ھذا يف أحيان كثرية بواسطة لوائح إدارية يف عام .2977
ويف تلك اآلونة وقفت جملة كردستان الناطقة بإسم مجعية الطلبة األكراد يف أوروبا عند
القضية الكردية قائلة ":تشكل األقلية الكردية عشرة باملئة من السكان السوريني ،وتسكن
بشكل متماسك يف ثالثة مناطق كردية يف مشال سورية وهي (اجلزيرة ،كرداغ وعني
العرب) ،حيث تشكل فيها األغلبية .سكن الكرد أراضيهم قبل وقت طويل من هجرة
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 جاد الكريم اجلباعي ،املصدرالسابق ،ص .279298

العرب إىل سورية وميزوبوتوميا ،ومع ذلك يرفضون حقوق الكرد يف اللغة والثقافة
والتعليم والتوظيف والتنظيم وحرية الكالم ،وجيري التمييز ضدهم وحرمانهم من
جنسيتهم وترحيلهم بشكل مجاعي وصهرهم قسرا .أن األعمال القمعية للحكومة السورية

متناقضة مع مجيع اإلتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت وقعت عليها سورية"(.)1

يف  2999/ 2/ 21صدر قانون إستحداث إدارة أمن الدولة وفق املرسوم التشريعي
رقم ( )21ومبوجبه مت إستحداث إدارات أمن وخمابرات عديدة ،صالحياتها تتداخل
وتتشابك يف العديد من األحيان .ويف  21أيار  2999صدر قانون آخر هو قانون
التنظيمات الداخلية إلدارة أمن الدولة باملرسوم التشريعي رقم (.)119
إن مجيع هذه اإلدارات تتدخل يف خصوصيات املواطنني وشؤونهم اخلاصة وحياتهم
اليومية ،فاملخابرات العامة وأمن الدولة وشعبة األمن السياسي واملخابرات اجلوية
واملخابرات العسكرية ،...تتدخل يف نفس املوضوع التابع لنفس الشخص ،كما أن مجيع
اإلدارات والفروع تستدعي املواطنني للتحقيق بدون مذكرات دعوة رمسية ،ويتم إعتقاهلم
وتوقيفهم بدون مذكرات توقيف قضائية ،مما يشكل إنتهاكا حلقوق املواطن
حتى الدستور السوري الذي اقر يف  21آذار  2971يُركز على القومية العربية
ويستبعد أي ذكر ألية ھويات إثنية أخرى ،إذ ورد فيه" :الشعب يف القطر العربي السوري
جزء من األمة العربية ".كما وفرض حزب البعث احلظر على املطبوعات الكردية ،مما أجرب
الكتاب الكرد على طباعة مطبوعاتهم يف لبنان ونقلها سرا إىل سوريا .وصدر مرسومان يف
الثمانينات (رقم /2891س )11/و(/2891س )11/حيظران أيضا إستخدام اللغة الكردية
يف حمل العمل ،وكذلك إثناء اإلحتفال بالزجيات .إال أن السلطات فشلت على الدوام يف
فرض هذه املراسيم .وقرار رقم  21802الصادر من قبل وزارة اإلدارة احمللية يف  28ايار
 ،2977الذي أمر فيه بأن يتم إستبدال مجلة من امساء البلدات والقرى يف منطقة عفرين يف
1

- "The Kurds in syria by: Omar Sheikhmous,in:"Kurdistan, K.S.S.E,
published by the Kurdish Students in Europe, N 11&12, December,
1967, p.18.
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حمافظة حلب بأمساء عربية جديدة .وتغيري إسم منطقة كرد داغ (جبل األكراد) ،ثاني أكرب
منطقة كردية يف سوريا ،إىل إسم (جبل العروبة) .وجدير بالذكر ،أن هذه احلملة التعريبية،
قد قادها مسؤول مكتب اإلعداد احلزبي يف القيادة القطرية حممد زهري مشارقة ،وهو من
قدامى البعثيني يف حلب .وردا على السياسات املمنهجة ضد الشعب الكردي يف سوريا،
أصدرت سكرتارية مجعية الطلبة األكراد ( )K.S.S.Eيف أوربا بيانا حول كردستان
سوريا ،حيث مت فيه تعرية املواقف والسياسات الشوفينية حلزب البعث احلاكم جتاه األكراد
من إعتقاالت ونفي والشتائم ومنعهم من حقوق التعليم ومن اخلدمات الصحية والعمل
وحتى احلظر على إعادة بناء األكواخ والبيوت املهدمة وحيدث ذلك يوميا مع
األكراد...وحتتج مجعية الطلبة األكراد يف أوروبا بشدة اإلجراءات القمعية األخرية وخاصة
املنافية حلقوق اإلنسان من قبل احلكومة السورية ويف الوقت ذاته تطالبها بإحرتام احلقوق
اإلنسانية والقومية لألكراد ضمن احلدود السورية ،كما تذكرها بأن تأخذ العربة من دروس

التاريخ"(.)1

وإىل ذلك بدأ اخلالف يدخل يف جسم الثارتي حول املسائل اإلسرتاتيجية املتعلقة
خبيارات املواجهة واملوقف من النظام واملسائل الكردستانية.

-K.S.S.E,Secretariat,25th May,1970.
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الكرد يف ظل نظام حافظ األسد ()9191 – 9190
إستلم العلويون السلطة يف دمشق إثر إنقالب عسكري قاده حافظ األسد يوم 29
تشرين الثاني عام  ،2970حيث مت تشكيل قيادة قطرية مؤقتة حلزب البعث السوري،
واليت راحت على الفور تصدر بيانا بإمسها ،مشيدا بالفريق حافظ األسد وحركته
التصحيحية .وإلخفاء إنتمائه الطائفي ،سعى منذ البداية إظهار نفسه كزعيم عربي مهم،
مركزا على الوحدة الوطنية يف جمتمع ال وجود للتعددية فيه .وأقنع نفسه بادئ األمر
مبنصب رئيس الوزراء ووضع يف منصب رئيس الدولة معلم مدرسة سنيا غري معروف يف
التاسعة والثالثني من عمره وهو أمحد اخلطيب .ويف  11شباط  2972أصبح متمتمعا
بصالحيات رئيس اجلمهورية ،ويف  21آذار أدى إستفتاء شعبى إىل تثبيته كرئيس ملدة سبعة
أعوام .وبإعادة منصب رئيس اجلمهورية الذي كان قد ألغاه صالح جديد مستبدال مبنصب
(رئيس الدولة) ،أوضح األسد أنه سيكون الزعيم القائد بالفعل وبأن حكمه لن يكون فيه

شئ مجاعي( .)1وجاءت اجلبهة الوطنية الدميقراطية لتدق املسمار األخري يف تابوت املعارضة،
إذ أعطت الشرعية للرئيس حافظ األسد التفرد بالسلطة ،وحلزبه (حزب البعث) التسلط
باجملتمع من خالل املادة الثامنة اليت أعطته احلق يف قيادة الدولة واجملتمع .فقد مت تدشني هذه

اجلبهة يف  7آذار  ،2971فباإلضافة إىل البعث ،الذي سيطر بالضرورة على اجلبهة ،كانت
اجلبهة تضم يف عضويتها كال من احلزب الشيوعي واالحتاد االشرتاكي العربي (وهو بقايا
التنظيم الناصري من أيام الوحدة) واحلركة االشرتاكية العربية (بقايا حزب أكرم احلوراني)
وحركة الوحدويني االشرتاكيني (ناصريني وبعثيني سابقني) ورغم أن هذه احلركات صارت
جزءا من اجلبهة ،فلم يكن مسموحا هلا بالنشاط السياسي يف صفوف اجليش أو الطلبة ،فقد
إحتفظ البعث بالعمل يف هذين اجملالني وحده .على أن اجلبهة الوطنية التقدمية مل تكن جمرد
ديكور شكلي ملسرحية ،بل إنعكاسا حلقيقة الوالءات السورية املنقسمة يف املعسكر
الراديكالي املتشدد وللتفتت الذي جنم عن إضطرابات السنني اخلوالي .وقد أعطيت
 - 1باتريك سيل ،األسد الصراع ،املصدر السابق ،ص .179 – 178
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للعديدين من قادة اجلبهة مقاعد وزارية .ورغم ذلك فقد كان من مفارقات عواقب تشكيل
اجلبهة حدوث الشقاق يف إثنني من التجمعات املكونة هلا ،وهما احلزب الشيوعي واالحتاد
االشرتاكي العربي الناصري ،فكان ذلك لصاحل البعث ،حبيث أن اجلبهة يف آخر األمر

أكدت سيطرة البعث بدال من أن تعطي نوعا من التعددية( ،)1وأصبح األسد الزعيم األوحد
دون منافس ،مثبتا أقدامه يف السلطة ،السيما بعد أن حاز دستوره على تأييد كبري يف

إستفتاء شعبى اجراه يوم  21آذار  .)2(2971ولعل نظام اإلدارة احمللية وإنتخاب اجملالس
احمللية يف كل حمافظات القطر يوم  1من آذار  2971كان أشد فاعلية وتأثريا من جملس
الشعب أو اجلبهة الوطنية التقدمية ،وذلك يف ميدان إفساح اجملال للناس كي يشاركوا يف
األمور وتكون هلم كلمتهم املسموعة .ومل يكن املرشحون ملقاعد هذه اجملالس من البعث
فقط ،بل كان من بينهم أعضاء يف األحزاب األخرى املشاركة يف اجلبهة ،وكذلك

مستقلون ممن كانوا يف التحليل األخري ميثلون االجتاهات احملافظة املعارضة للنظام ( ،)3لكن

األمر بالطبع كانت حتت سيطرة ومراقبة األجهزة األمنية .ومنذئذ بدأت تكرس مفهوم
"دولة األسد" املستبدة .ففي عام  2971عرب رئيس الوزراء السوري آنذاك حممود األيوبي

بصراحة عن هذا قائال":يف سورية سلطة واحدة وقائد واحد"( .)4ومن جهته أشار شقيقه

رفعت األسد الذي قاد بني عامي  2972و 2981سرايا الدفاع اليت كانت يف حينها
أقوى وحدات مسلحة حامية للنظام ،مل خيف مشاعره املتناقضة يف عام  2971عن صديق
موثوق من أبناء املنطقة الريفية اليت إحندر منها ،حني أسرّ له بنربة مميزة من املرارة ،حيث
قال له":وأنا أحب أخي أكثر من عيين وولدي ،وأطيعه ،وكل مرة أقابله فيها أقبل يده.
ولكن ...كفاني أن يعاملين معاملة العبيد وأنا لست عبدا ...ومن هو ومن أنا؟ إننا شئ

 - 1باتريك سيل ،املرجع السابق ،ص .181 – 181
 - 2املرجع نفسه ،ص .180
 - 3املرجع نفسه ،ص .181
 - 4حنا بطاطو ،املرجع السابق ،ص .118
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واحد ،ومصلحتنا واحدة ،ومصرينا واحد ...هو له عينان فقط ،وله عقل واحد ،ويريد لنا

وللشعب كله أن نرى بهذين العينني وحدهما ونفكر بهذا العقل وحده"(.)1

منذ البدية خطط حافظ األسد لبناء دولة أمنية قوامها الضباط العلويون .ففي دولة
األسد كان نظام احلكم احمللي يسري مبوازاة تركيب احلزب ،ففي كل حمافظة كان هناك أمني
لفرع احلزب يراقب احملافظ ،بينما يشرف أعضاء الفرع على نظرائهم يف اجمللس التنفيذي
للمحافظة .وبناء عليه فقد كان احلزب يف القضايا اليومية جهاز حراسة يشرف على عمل
املمثلني املنتخبني يف اإلدارة احمللية .وكان هناك ثالثة رجال ذوي أهمية يف عاصمة كل
حمافظة ،فأوال يف مسائل الربوتوكول هناك أمني فرع احلزب الذي كان على رأس املنظمة
احلزبية ،وهو أداة القيادة القطرية وبالتالي أداة األمني القطري ،ثم احملافظ وهو مثل
"احلاكم" يف فرنسا ،كان ممثل احلكومة املركزية ،وبالتالي ممثل رئيس اجلمهورية ،ثم مدير
األمن السياسي ،وهذا كان يف الغالب عقيدا علويا كان دوره كشف النشاط التخريبى
والتعامل معه ،وهذا أيضا كان تسلسله القيادي يؤدي يف نهاية املطاف إىل األسد .ولكي
يعمل النظام اجلديد بنعومة كان على هؤالء الرجال الثالثة يف كل حمافظة أن ينسجموا معا،
غري أن أهميتهم النسبية كانت متيل إىل التباين من مكان آلخر .ففي منطقة حدودية تربز
فيها مشاكل األمن بشكل كبري مثال ،كان مدير األمن له األولوية املتقدمة ،أما يف منطقة
التطور سريعة النمو يف وادي الفرات فإن احملافظ هو األكرب ،وكان من احملتم أن تلعب

شخصيات الرجال الثالثة املعنيني دورا هي األخرى كعامل يف توازن القوى بينهم( .)2وإذا
كان األسد يضع يف الواجهة شخصيات من خالل تعينه يف املناصب السيادية عناصر من
غري العلويني ،فإن الصخرة األساسية يف القاعدة هي أمن النظام ،قوامها الضباط

 - 1صاحل عضيمة ،حتليل رفعت األسد :مقولة يف حكمة السياسة وسياسة احلكمة ،مؤسسة األثين عشر،
باريس ،2991 ،ص 971؛ حنا بطاطو ،املصدر السابق ،ص .118
 -2باتريك سيل ،املرجع السابق ،ص .181 -181
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العلويون( .)1وكانت املناطق الكردية طوال عهد األسد األب ومن ثم اإلبن ختضع لقوانني
خاصة وسياسات إستثنائية ،احلكم الفعلي فيها بيد األجهزة األمنية السيئة الصيت.
فباإلضافة إىل وحدات اإلستخبارات اليت تشكل جزءا ال يتجزأ من التشكيالت العسكرية
ذات األهمية السياسية ،كان هناك أربع شبكات أمن وخمابرات رئيسة ،وهي باإلسم األمن
السياسي واملخابرات العامة واملخابرات العسكرية وخمابرات القوى اجلوية .وكلها تتبع يف
النهاية للجنة املخابرات الرئاسية .واملهمة الرئيسة لألمن السياسي هي أن يرصد أي إشارة
على إنشقاقات منظمة أو ميول يف غري مصلحة النظام ،ولو بالكالم .أما املخابرات العامة
فتتألف من ثالثة فروع" :فرع فلسطني وفرع األمن الداخلي (وهو يكافئ مكتب
التحقيقات الفدرالي) وفرع األمن اخلارجي (وهو يكافئ وكالة املخابرات املركزية) .وهناك
كثري من التداخل يف وظائف األمن الداخلي واألمن السياسي .واألسد ،بوضعه هاتني
القوتني السريتني يف موازاة بعضهما على حنو يضمن له يف احلقل األمين وجود وترين دائمني
مشدودين إىل قوسه ،إمنا كان يتصرف بطريقة ال ختتلف عن طريقة نابليون الذي وضع يف
خدمته شرطة سرية بقيادة فوشية ،ونظم يف الوقت ذاته شرطة مضادة ملراقبة فوشية.
وبالطبع ،مل يكن عمالء األمن الداخلي وعمالء األمن السياسي ،وكالهما يتبع األسد،
يعرفون بعضهم بعضا ،إىل حد يقال معه إن بعض عناصرهما تبادل إطالق النار يف أوائل
الثمانينات ،وكل منهما يظن اجملموعة األخرى من املقاتلني اإلسالميني .أما يف ما خيص
املخابرات العسكرية وخمابرات القوى اجلوية ،فإن احلكايات اليت جتد طريقها عرب طاحونة
شائعات املعارضة تؤكد أن احلواف القاطعة هلاتني الشبكتني موجهة ضد أي إنشقاق حمتمل
ضمن القوات املسلحة ال ضد األعداء يف اخلارج .وأن مجيع مؤسسات األمن واملخابرات
تعمل بسرية شديدة .إعتمد األسد على ضباط عملوا بإمرته يف األمن واإلستخبارات
ومنهم نذكر علي دوبا وحممد اخلولي وحممد ناصيف ومجيعهم علويون .فاللواء علي دوبا
املولود يف عام  2911من رجل دين مالك أرض صغري من عشرية النميالتية يف منطقة
 - 1للمزيد إنظر :صاحل عضيمة ،املرجع السابق ،ص ص .191 – 181
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جبلة ،توىل يف عام  2971رئاسة املخابرات العسكرية .أما اللواء حممد اخلولي املولود
 2917يف قرية بيت ياشوط يف منطقة جبلة ،يف عائلة تنتمي إىل طبقة الوسطاء بني
الفالحني ومن عشرية احلدادين ،فقد توىل رئاسة املخابرات اجلوية يف السبعينات بعد أن
كان نائبا لرئيسها .بينما توىل اللواء حممد ناصيف يف منتصف السبعينات رئاسة فرع األمن
الداخلي يف املخابرات العامة الذي يعادل الشرطة السرية ،وهو من مواليد قرية اللقبة قرب

مصياف يف عام  2919لوجيه ريفي أقل شأنا"(.)1

وأتذكر أي (د.إمساعيل حصاف) يوم اإلنقالب جيدا ،فقد كنت يومها طالبا يف األول
الثانوي (العاشر) مبدرسة عربستان اليت كانت تفصلها شارعني متوازيني عن كل من الربيد
املركزي جنوبا وفرع األمن السياسي مشاال ،كان يوما هادئا ومجيال ،تركنا قاعات الدراسة
وإحتشدنا يف الشارع الرئيس املقابل للربيد املركزي يف قامشلو الذي كان على بعد 100
فرسخ أو أكثر ،ومل متض سوى أقل من ساعة واحدة ،حتى أُخربنا من قبل طلبة شيوعيني،
بضرورة العودة إىل صفوفنا ،واصفني اإلنقالبيون بالتقدميني .قامت السلطتني األمنية
واإلدارية بإقتياد املوظفني والطلبة وفئات أخرى من مراكز عملهم للمشاركة يف
مسريات ضخمة يف املدينة تأييدا لإلنقالبيني ،إسوة باحملافظات األخرى يف القطر .وقررت
قيادة اليمني الكردي تأييد اإلنقالبيون ،حسبما جاء على لسان محزة نويران – القيادي
البارز آنذاك يف احلزب املذكور ،حيث كتب":قررت قيادة اليمني التعامل مع الوضع
اجلديد بنفس اإلسلوب السابق متابعة لنهج احلزب يف التواصل واحلوار مع السلطة اجلديدة
وقيادة حزب البعث كما كان يف السابق .وإختذنا قرار املشاركة يف هذه املسرية ،فسعينا
(طاهر سفوك ومحزة نويران) إىل مقابلة مسؤولي املنطقة ،خالل اللقاء رحبوا بنا كثريا على
هذه البادرة اليت رمبا لن تكن متوقعة ،إال أننا إشرتطنا باملقابل أن يشارك ممثال عن الثارتي
يف مقدمة املسرية مع ممثلي األحزاب السياسية املشاركة يف املسرية وممثلي السلطة (مدير
املنطقة) وحزب البعث ،وافق املسؤول عن الرتتيبات على طلبنا دون تردد ،وطلب إسم
 - 1للمزيد إنظر:حنا بطاطو ،فالحو سورية ،املصدر السابق ،ص ص .118 – 110
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رفيقنا املشارك ،فقدمت هلم إسم الرفيق طاهر سفوك .يف اليوم التالي جرت مسرية كربى
يف القامشلي ،شاركت فيها مجاهري غفرية ،وكان يسري يف مقدمة املسرية ممثل حزبنا – طاهر
سفوك – بني مدير املنطقة ،وعضو املكتب السياسي للحزب الشيوعي – رمو
شيخو ،)1("...وقد يسأل القارئ ،هل قدمت السلطات اجلدد للكرد شيئا مقابل هذه

اخلطوة؟ ،وجييب الراحل نويران على ذلك بنفسه ،مؤكدا على أن هذه اخلطوة كانت
إستمرار لنهج اجلناح اليميين يف احلركة الكردية يف سورية ،وهو التقارب مع السلطات.
ويستطرد نويران قائال":أول خطوة بدأنا بها إستكماال لنهج احلزب يف اإلطار الوطين
السوري ،واصلنا تعميق اللقاءات وتوسيعها مع األحزاب الوطنية السورية مبا فيها حزب
البعث والسلطة ،فأستطعنا حتقيق لقاء سياسي مع قيادة فرع حزب البعث العربي
االشرتاكي يف حمافظة احلسكة ،بعد احلركة التصحيحية .وكان وفدنا مؤلفا من الرفيق طاهر
سفوك وأنا (محزة نويران)..أما فرع احلزب فكان بكامل أعضائه برئاسة أمني الفرع (عبد
اللطيف معروف) ،تناول النقاش حول بعض املسائل األساسية اليت متس حياة املواطن
الكردي مباشرة مثل التطبيق االشرتاكي ،وبعض املشاريع العنصرية ،ومسألة اإلحصاء
اإلستثنائي وحرمان الطلبة األكراد اخلرجيني من دار املعلمني من التعيني حتت مسميات

وهمية ومسائل أخرى"( .)2ومن الناحية القانونية القيمة ملثل هذه املفاوضات ،مادام حل
املسألة الكردية من شأن احلكومة املركزية يف دمشق ،وليس من مسؤولية اجلهات األمنية
واإلدارية يف احملافظة .ومن ثم كان من األوىل مطالبة اجلهات احلكومية باإلعرتاف بالقضية
الكردية ،واليت من خالهلا تنحل اجلزئيات األخرى مثل فصل الطلبة والتعيينات واإلحصاء
إىل آخره .لكن اليمني يف حقيقة أمره كان يعترب الكرد أقلية يف البالد وبالتالي مل يكن
يطالب باحلقوق السياسية ،مكتفيا ببعض احلقوق االجتماعية والثقافية ،وهذا كان واحدا
من أسباب إنشقاق عام .2991
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وتواصلت اللقاءات بني قيادة احلزب الدميقراطي الكردي (اليمني) والسلطات احمللية،
ويف هذا الشأن يقول محزة نويران":ثم حققنا لقاء آخر مع حمافظ احلسكة ،وكان وفدنا
أوسع هذه املرة ،مؤلفا من الرفاق (طاهر سفوك ،وزبري مال خليل ،ومتر مصطفى ،ومحزة
نويران) ،تناولت املباحثات مطاليب األكراد يف سوريا ( -الحظ الفرق بني مصطلحي
(األكراد) و(الشعب الكردي) أي مابني مفهومي (األقلية) و(الشعب) – ،الباحث)-،
وتطرقنا أيضا إىل املشاريع العنصرية اتي تطبق حبق األكراد ،فأعطى وعدا بأنه سيخاطب
القيادة يف دمشق ،وينقل آراءنا إليها قائال :إن ما تتحدثون به ،أمور من صالحية املركز،
وليست من صالحياتي ..وقطع وعدا مبتابعة األمور والسعي حلل ما ميكن حله حمليا"(.)1

الشك أن هذه اخلطوات تشري إىل تهرب اجلناح اليميين من عملية الوحدة بني شقي احلزب
وفقا لقرارات املؤمتر الوطين برعاية القائد مصطفى بارزاني .ويف أواخر عام  2971وأوائل
عام  ،2971بدأت السلطة تنقل مشاريعها من جمال القول والتنظري إىل حيز التطبيق
الفعلي ،خاصة مشروع احلزام العربي .وملواجهة املوقف – يستطرد محزة نويران – بادر
احلزب إىل "تشكيل وفد لإلتصال مع قيادات أحزاب أخرى باجلبهة الوطنية التقدمية،
والسلطات احلكومية ومطالبتها بوقف هذه املشاريع العنصرية ،وقد تألف وفد احلزب من
متر مصطفى ،زبري مال خليل ،حممد حاج سليمان ،مصطفى إمساعيل (مستى مسو) ومحزة
نويران ،توجهنا إىل دمشق يف حماولة ملقابلة رئيس الوزراء حممود األيوبي ،وبعض الوزراء
املعنيني ،وأطراف اجلبهة الدميقراطية التقدمية .كان اللقاء األول مع ممثلي احلزب الشيوعي
بشقيه (قيادة خالد بطداش ،وقيادة املكتب السياسي برئاسة رياض الرتك) فإلتقى معنا من
قيادة خالد بطداش خالد محامي ،وأبدى ملطالبنا ووجهة نظرنا وإستعداد احلزب الشيوعي
للوقوف إىل جانبنا ،ومساندة قضيتنا للمارسة املزيد من الضغط بكل الوسائل السياسية
السلمية املمكنة ،وكذلك كان موقف احلزب الشيوعي (املكتب السياسي) .وحققنا لقاء
مع وزير األشغال العامة حينذاك عبد الغين قنوت ،أمني عام احلزب االشرتاكي العرب،
 - 1حممد جزاع ،املصدر السابق ،ص .211
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وقدمنا له عريضة ،شرحنا فيها مطالب الكرد ،فوعدنا خريا ،إذا طرح املوضوع يف جملس

الوزراء"( .)1مل تكن ذلك سوى ضياعا للوقت وتسجيل موقف هزيل ،فأحزاب ما مسي
(باجلبهة الوطنية التقدمية) كانت كرتونية سلمت إرادتهم للبعث ،فكان األجدر وبدال من
التوجه إىل دمشق ،القيام بفعاليات مجاهريية ومواجهة املوقف على األرض ضد املخططات
العنصرية وتطبيق مشروع احلزام العربي الشوفيين الذي إستهدف الشعب الكردي أرضا
وقضية.
فعلى أثر التوقيع على إتفاقية  22آذار التارخيية بني قيادة الثورة الكردية وحكومة البعث،
صعدت حكومة دمشق مواقفها الشوفينية ملواجهة " اخلطر الكردي املزعوم" ،ففي املؤمتر
القطري اخلامس حلزب البعث العربي اإلشرتاكي املنعقد يف أيار عام  ،2972جرى حبث
املسألة الكردية بغية تطويق الكرد وجتريدهم وتهجريهم ،فقد أكدت الفقرة  /21/من
توصيات املؤمتر على العمل يف إصالح ماأمسوه "اخللل القائم يف التوزيع السكاني يف القطر"
ومبا حيقق اإلنتاج الزراعي واالقتصادى واألمن القومي .وقد سارع حافظ األسد (الذي
كان قد قفز إىل السلطة إثر إنقالب تشرين  ،)2970بوضع خمطط تطبيق احلزام الذي
رأى النور خالل ذروة التصعيد العسكري الشرس للجيش العراقي ضد الشعب الكردي
األعزل عام  ،2971 – 2971إثر تراجع حكومة بغداد عن مضمون إتفاقية آذار ،حينها
أقدم الرئيس السوري آنذاك حافظ األسد على جلب العرب من حمافظيت حلب والرقة إىل
منطقة اجلزيرة ذات الغالبية الكردية يف حمافظة احلسكة وبناء مستوطنات هلم على أخصب
األراضي مزودة جبميع اإلمكانيات املادية واللوجستية على طول احلدود مع جنوب ومشال
كردستان يف إطار زرع جسم غريب يف املنطقة ملواجهة احلركة التحررية الكردية ،وإجراء
تغيري يف دميوغرافية املنطقة الكردية من خالل السيطرة على األرض ،وبهذا الصدد
"أصدرت القيادة القطرية حلزب البعث القرار رقم  /112/بتاريخ  2971/9/11القاضي
بتوزيع األرض على املستوطنني العرب ،بهدف صهر الكرد يف بوتقة القومية العربية ،ومن
 - 1املناضل محزة نويران ،املصدر السابق ،ص .219
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ثم تصفية املسألة الكردية بالطرق األمنية والعسكرية .فقد أشارت جريدة (البعث)
السورية يف عددها الصادر يوم الثامن من متوز  2971إىل أن قد مت تشكيل جلنة إلعادة
توطني املغمورين يف منطقة اجلزيرة ،وتبليغ القرويني الكرد إلخالء قراهم بغية توطينهم يف

مناطق خاصة يف جنوب البالد"(.)1

مل يشهد التاريخ الكردي يف غرب كردستان منذ أن أحلق بالدولة السورية ،أسوأ من
عهد حافظ األسد ،ففي عهده تعرضت احلركة السياسية الكردية إىل التفتيت واإلحنراف
وامليوعة السياسية املنظمة على أيدي ضباط خمتصون بامللف الكردي .ففي ظل حكم
األسد ،فقدت األحزاب الكردية مصداقيتها لدى اجلماهري ،وحتولت إىل جمموعات خمرتقة
كرتونية وهزيلة ،فاقدة لشخصيتها الذاتية ،وأكثر ما متيز به العهد األسدي األب ،إفراغ
احلركة السياسية الكردية من حمتواها وقتل أصالتها وتفريغها من مضمونها الثوري وحتويلها
إىل حد كبريإىل طبل فارغ .ففي عهده بلغت وتائر اإلضطهاد القومي ذروتها إىل جانب
قمع احلركة الوطنية السورية ،وهو جاء أساسا عرب إنقالب عسكري على رفاقه وأذاقهم
شر العذاب ومعظمهم قضوا يف السجون واملعتقالت ،ويف دراسة إحصائية نشرها صالح
بدر الدين يف أواخر عهد األسد جبريدة – اإلحتاد – لسان حال منظمة احلزب آنذاك يف
اخلارج ،مستندا إىل معلومات دقيقة وتوصل إىل نتائج مذهلة ،حسب قوله ،حيث "بلغ
عدد املعتقلني الكرد من شهر إىل  21سنة يف سنوات حكمه ألسباب سياسية قومية –
 ،- 27000وعدد الذين أستجوبوا لدى دوائر األمن –  ،- 12000والذين جردوا من
احلقوق املدنية –  ،- 12000وهجرت مئات العوائل الكردية إىل اخلارج واآلالف إىل
الداخل السوري ،حيث أقيم يف عهده جممع – زورافا – القريب من العاصمة دمشق ،ويف
عهده وللمرة األوىل أنشئ مكتب أمين خمتص بامللف الكردي بإشراف القصر اجلمهوري
بإدارة الضابط – حممد منصورة – لتنظيم سبل اإلضطهاد القومي والتهجري واإلرهاب،
واألخطر من كل ذلك وضع ميزانية وتفريغ خرباء لتفتيت احلركة القومية الكردية ،ويف
املقدمة القضاء على البنية التحتية لليسار القومي ممثال آنذاك حبزب اإلحتاد الشعيب،
- Kurdistan. Annual Journal of the Kurdish Students,OP.cit.
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1

وإستمالة وجتنيد العناصر الكردية"( .)1ومن ثم يضيف صالح بدرالدين":يف عهده وللمرة
األوىل ،مت إستحداث مكتب أمين خاص بــ "امللف الكردي" الذي يشمل كل ما يتعلق
بكرد سوريا واحمليط والعامل ،وعني الضابط املنتمي إىل الطائفة العلوية – حممد منصورة ،-
املتمتع بثقة الرئيس حيث مساه – كبش اجلزيرة  ،-على رأسه مع صالحيات مالية وإدارية
واسعة ،حيث متكن يف مدة وجيزة من مجع وتوثيق أرشيف احلركة الكردية املوزع بني
عشرات األجهزة والفروع واملكاتب منذ اإلنتداب وحتى تارخيه ،وجنح خالل إقامته
الطويلة يف القامشلي (جاء أواخر سبعينات القرن املاضي رئيسا ملكتب األمن العسكري يف
القامشلي من مكان عمله السابق يف حمافظة دير الزور ،وكان برتبة مالزم وترك القامشلي
بني  1001 – 1001وهو برتبة لواء) يف بناء عالقات وفرض صداقات( ،على طريقة
كمال أتاتورك – الباحث) ،ختطت احلدود املعقولة ،فكما جرت العادة عندما يتسلم
مسؤول أمين أو إداري مهامه يف القامشلي يتم عملية إستالم وتسليم ،فالسلف يسلم

اخللف األعوان واملخربين ومصادر املعلومات واملفاتيح االجتماعية والعشائرية.)2("...

وقبل اإلنتقال إىل موضوع املستوطنني العرب ،من األهمية مبكان ،اإلشارة إىل أنه حبلول
نهاية عام  ،2999قامت احلكومة مبصادرة  2.171مليون هكتار من األراضي الزراعية
املروية والبعلية .ووفقا لإلحصائيات الرمسية مت مصادرة هذه األراضي من كل من
احملافظات السورية وعلى النحو التالي 191.100 ":هكتار يف احلسكة؛ و189.900
هكتار يف حلب؛ و 291000يف الرقة؛ و 217.700هكتار يف محص؛ و220.000
هكتار يف محاة؛ و 81000هكتار يف حمافظة إدلب؛ و 91000هكتار يف حمافظة دمشق؛
و 27100هكتار يف دير الزور؛ وأقل من  20.100هكتار يف احملافظات الباقية .وتبني
هذه األرقام أن حمافظة احلسكة الكردية ،قد شهدت أكرب مصادرة من األراضي .كما

 - 1صالح بدر الدين يتذكر ،...ص .19
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شهدت احملافظات الشمالية احملاطة املزيد من األراضي نزع امللكية من احملافظات

اجلنوبية"(.)1

املستوطنون العرب:
أطلق على العرب املستوطنني بـعرب الغمر ،ففي عام  2999غمرت مياه حبرية األسد

أراضي عشائر الولدة يف الفرات األوسط اليت سيطلق عليها إسم "عشائر الغمر"( ،)2وهم
إحتاد عشائري واحد .وكان "الولدة يسكنون على ضفيت الفرات بدءا من عارودة الواقعة
على مسافة  11كم إىل الشمال من مسكنة حتى ما بعد الرقة .ومل يتم نقلهم مجيعا إىل

احلزام بل منح بعضهم  10قرية على ضفاف حبرية األسد"( .)3اجرت احلكومة إحصاءا

شامال تناول حنو  10ألف عائلة ( تتألف من حنو  211ألف نسمة حبسب متوسط عدد
أفراد األسرة لعام  ،)2970تقطن يف املناطق املغمورة ،وأختذت يف البداية قرارا بإسكانهم
يف قرى منوذجية شيدتها الدولة خصيصا هلم يف منطقة البليخ والفرات ،حيث كان مقررا
هلم أن يستغلوا األرض حبسب نظام »كوخلوزي« ،غري أن "القرويني الذين ينتسبون مجيعا

إىل عشرية الولدة ،رفضوا رفضا قاطعا مغادرة أراضيهم" ( .)4وضعت حكومة البعث ثقلها
إلجبار سكان القرى املغمورين باإلنتقال حصرا إىل املناطق الكردية ،وإختاذها سلسلة
إجراءات إدارية ضاغطة ملنع املغمورة أراضيهم من اإلنتقال إىل أي مناطق أخرى غري منطقة
احلزام مثل "عدم تسجيل أبناء املغمورين يف أي مدرسة خارج حمافظة احلسكة ،وقد أبدى
الفالحون ممانعة شديدة يف اإلنتقال إىل األراضي اليت خصصت هلم يف اجلزيرة ،منطقة

احلزام العربي( .)5لكن هذه املأساة حتتاج إىل عشرات الروايات لرصد احلالة األوىل وإقتالع
- Kerim Yildiz,op.cit,p.37 – 38.
 - 2أمحد مارديين ،املرجع السابق ،ص .88
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .711
 - 4املرجع نفسه ،ص .711
 - 5املرجع نفسه ،ص .711
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1

الناس من مناطق سكناها ،ورصد احلالة الثانية الكردية وما حلقت من مآس وويالت بآالف
احلاالت البشرية من الفالحني الكرد ،من خالل إعطاء أراضيهم ألناس غرباء جيئت بهم
من على بعد مئات الكيلومرتات ،بينما هم وأسرهم يضورون جوعا ،ناهيك ما أحلق
بتشويه صورة املنطقة دميوغرافيا.
ورغم التصديق عليه يف عام  ،2991فإن احلكومة باشرت يف عام  2971بتنفيذ خطة
حممد طلب هالل »احلزام العربي« يف عهد األسد األب ،املشروع اإلستيطاني العربي
العنصري على طول احلدود السورية مع تركيا والعراق حيث األجزاء األخرى من
كردستان وبعرض  21 – 20كم وبطول  171كم على بعد  20كم من غرب راس
العني على طول احلدود مع تركيا وحتى العراق ومنه بإجتاه اجلنوب حول ما يطلق عليه
إسم مقبض املقالة ،على طول احلدود العراقية حتى تل كوجر ،حيث مت "توطني اآلالف
من قبائل بدو الفرات من العوائل العربية جيء بهم من حمافظيت الرقة وحلب ،ونقلهم

مكرهني يف آذار  ،)1("2971الذين نزحوا بعد إنشاء حبرية األسد ،يف أعقاب إقامة سد
الطبقة ،ووزعت عليهم أكثر من ثالثة أرباع مليون دومن من أخصب األراضي الزراعية
(خط املطر) بعد أن سلبوها من الفالحني األصالء الكرد الذين ورثوها أبا عن جد .وقد
شكل "املغمورين يف عام  2971حنو  1.9يف املئة من إمجالي سكان اجلزيرة السوريني
(املسجلني) والبالغ  112902نسمة يف عام  ،2971وأقل من  1يف املئة من إمجالي
السكان املقيمني يف اجلزيرة واملقدرين وفق التعداد العام للسكان بنحو نصف مليون

نسمة"( ،)2وكانت اخلطة تهدف إىل تهجري حنو  210ألف كردي يعيشون يف  111قرية،
وحل حملهم املغمورين.

وبالعودة إىل مسألة نقل املغمرين يقول عضو اللجنة املركزية للثارتي الدميقراطي الكردي
اليساري نشأت إبراهيم وكان يعمل آنذاك يف الطبقة ":يف عام  2971ضغطت اجلهات
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص 711؛ ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .709
2

 -اجملموعة اإلحصائية السورية لعام  ،2979املكتب املركزي لإلحصاء  ،2979دمشق ،ص 221؛

حممد مجال باروت ،...ص .719
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األمنية على عرب الغمر حمافظة الرقة باإلنتقال إىل أراضي اجلزيرة يف حمافظة احلسكة .ويف
الوقت ذاته أستخدمت الدعاية اإلعالمية حلث وتشجيع املغمورين باإلنتقال إىل األراضي
الكردية .وصدر قرار من قبل مديرية الرتبية يف الرقة بفصل أبناء العرب املغمورين من
املدارس كإجراء تعسفي لفرض قرار النقل ،وجرت لقاءات مكثفة حينها بني رؤساء عشائر
العرب املغمورين واجلهات األمنية لتنظيم ترتيبات اهلجرة ،وقد متكن تنظيم الثارتي
الدميقراطي الكردي اليساري من احلصول على النسخة األصلية لرسالة زعماء عشائر
العرب املوجهة إىل اجلهتني األمنية واحلزبية يف الدولة ،وإىل حمافظ الرقة طالبوا فيها توفري
مستلزمات النقل وتنفيذ شروطهم وهي:
 تقديم الدعم املالي. تأجيل الديون املرتتبة عليهم زراعيا. وشروط أخرى شفوية سيتم عرضها أثناء اللقاء.ويف البداية مت نقل قسم منهم حيث بين هلم يف بداية األمر تسع قرى منوذجية .ونشرت
دنطى كرد لسان حال الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف عددها ( )87أو ()78
نص الرسالة وقرار الرتبية اخلاص بفصل التالميذ .إال أن العدد املذكور مت حرقه ،وتوقف
نشره بامر مباشر من عضو املكتب السياسي مال حممد نيو الذي كان آنذاك مسؤوال عن
حلب ودمشق ،معلال ذلك بأن هناك تسرب معلومات بنشوب حرب بني العرب

وإسرائيل"( .)1وقد أشعلت إمرأة عربية مغمورية النار يف جسدها حتى املوت رافضة
اإلنتقال مغادرة منزهلا واإلستيالء على أراضي اآلخرين ،ونشرت دنطى كرد هذا اخلرب يف
عددها الصادر آنذاك.
نشر اخلرب يف دنطى كرد آنذاك ،واملدهش ،أن هذا املشروع العنصري نفذ بإسم
»مزارع الدولة« و »الشريط األخضر« وبإسم مشاريع إشرتاكية ،قد منع الفالحني
 - 1مقابلة مع د.نشأت إبراهيم ،هولري يف 1009/21/11
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الكرد الذين إستصلحوا هذه األراضي أبا عن جد ،من اإلقرتاب منها ،ولكن عندما
وصلت القوات احلكومية إلجالء السكان الكرد من قراهم ،رفض هؤالء اإلنتقال من
بيوتهم فتقرر عدم إجبارهم .يف عام  2979ختلت احلكومة عن توطني مزيد من العرب يف
املناطق الكردية ،ولكنها مل تنقل أؤلئك العرب الذين مت توطينهم يف  12قرية جديدة
مشيدة خصيصا هلم يف منطقة احلزام العربي ،ومل "تعمل على إعادة أراضي األكراد

إليهم"( ،)1وتعترب هذه املسالة واحدة من أهم التعقيدات اليت ستشكل عقدة مستقبلية أمام
حل القضية الكردية ،ناهيك عن ذلك ،فإن نزع امللكية يف منطقة احلزام العربي من
أصحابها الكرد ،قد خلفت نتائج اجتماعية – اقتصادية وإنسانية ،حيث زادت هجرة اليد
العاملة الكردية إىل دمشق وحلب بشكل رئيسي حبثا عن لقمة العيش ،والعمل يف ظروف
صعبة وإستغالهلم من قبل أرباب العمل .وقد رصد الروائي عبد السالم العجيلي آالم
القرويني الذين غمرت أراضيهم يف روايته »املغمورون« ،ورصدت الرواية "التغريات
اجملالية واالجتماعية والنفسية العميقة اليت أحلقها بناء السد والبحرية بإقتالع الفالحني

ونقلهم من مسقط رأسهم"(.)2

وعودة إىل مطالع الستينات كانت صورة املنطقة على الشكل التالي":القرى الكردية
تنتشر على طول الشريط الشمالي حماذية للحدود الرتكية – السورية يف حمافظة اجلزيرة
بعمق حنو اجلنوب يراوح بني  21و 11كم ،ومن منطقة رأس العني غربا حتى حدود
منطقة املالكية شرقا ،حيث يتكاثف التجمع هذا يف األمكنة اخلصبة حبيث يستعصي عليك
العثور على جيب صغري يف بعض املناطق ،وخصوصا يف منطقة املالكية وقبور البيض
وعامودا ،وكانت أراضي هذه القرى متثل أخصب املناطق يف اجلزيرة وأكثرها أمطارا،
حيث تراوح كثافة األمطار بني  100و 100مم/س ،بينما كان معظم أبناء العشائر

 - 1ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .707
 - 2عبد السالم العجيلي ،املغمورون ،دار الشروق ،بريوت.2979 ،
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العربية يعيشون يف املنطقة اجلنوبية من احملافظة حيث التتعدى نسبة األمطار 100

مم/س"(.)1

وأقامت "القيادة القطرية للبعث احلاكم ( )11مركزا إستيطانيا منوذجيا جمهزا بكافة
الوسائل الالزمة مع تقديم السالح للمستوطنني ،إلستيعاب  1000أسرة يعادل عدد

أفرادها وفق تقدير حجم األسرة الوسطى ( 9أفراد) حنو  11إىل  11ألف نسمة"(،)2

وحشرت قراهم بني "كل قريتني أو ثالث قرى كردية"( )3لتصبح هذه املستوطنات أجساما
غريبة شوهت طبيعة املنطقة ،وفتحت جرحا عميقا قد اليندمل بالسهولة ،وهذه
املستوطنات من الشرق إىل الغرب هي:
عني اخلضرة ،تل الصدق ،الصحية ،مصطفاوية الغمر ،تل أعور الغمر ،محراء
الغمر ،تل علو رقم

(،2

تل علو رقم ( ،)1جوادية الغمر ،شبك الغمر ،توكل

الغمر ،معشوق الغمر ،املناذرة ،احلرمون ،قحطانية الغمر ،حلوة الغمر ،تنورية
الغمر ،أم الفرسان ،هنادي (هيمو الغمر) ،أم الربيع ،الثورة ،بهرية ،احلامتية،
اجلابرية ،تل تشرين ،القنيطرة ،ظهر العرب ،األسدية ،أم عظام ،أم أنفرة ،املثنى،
املتنبى ،تل األرقم ،العنادية ،الدهماء ،الراوية ،اهلنادي ،تل حضارة جنوبي ،تل
حضارة مشالي ،برقة .أبو جرادي.
احللقة الثانية من مشروع احلزام العربي العنصري لتعريب مناطق كردستان
سوريا وطبقا لقرار القيادة القطرية رقم ( )103تاريخ  3692 / 9 / 02املتضمن
التعليمات التنفيذية اخلاصة مبشروع احلزام العربي اإلستيطاني العنصري:

 - 1حممد مجال باروت ،...ص .711
 - 2املرجع نفسه ،ص .711
3

 -مقابلة مع أحد أبناء الغمر وهو الدكتور حممود حديد أجراه الباحث حممد مجال باروت يوم  1أيار

 ،1022يف :حممد مجال باروت ،املصدر نفسه ،ص .717
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بتاريخ  1007 / 9 /21مت توقيع العقود بني الرابطة الفالحية يف مدينة ديريك وبني
(( )210عائلة متضررة من توسيع حممية جبل عبدالعزيز ،ومن سد الباسل على حد زعم
السلطات) ،لوضع اليد على األراضي التالية:
 -2خراب رشك املعربة إىل (سويدية شرقية)  1110دومنا.
 -1طرى رش املعربة إىل (تل أسود)  2100دومنا.
 -1قدير بك املعربة إىل (قادرية)  110دومنا.
 -1طرطى مريو – شيبانا – املعربة إىل (تل أمراء)  110دومنا.
 -1قزر جبى املعربة إىل (قضاء رجب)  80دومنا.
وجاء يف منت العقد :ويف حال عدم كفاية هذه املساحة سيتم إمتام حصصهم من مناطق
أخرى.
اي أن السلطات ستأتي بهؤالء الـ ( )210عائلة عربية من ريف احلسكة (الشدادة)
وتوزع عليهم ( )1190دومنا من أخصب األراضي الكردية ،يف الوقت الذي يتم
وبشكل منظم تشريد عشرات اآلالف من أبناء هذه القرى (الكرد) إىل مناطق اخرى
داخل سوريا وخارجها حبثا عن لقمة العيش.
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احلزام العربي وحقوق اإلنسان:
يتناقض هذا املشروع مع كافة اإللتزامات السورية باملواثيق والعهود الدولية املتعلقة حبقوق
اإلنسان ،وبشكل خاص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني
باحلقوق السياسية واملدنية واحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية عام  2999وهو
يتناقض أيضا مع اإلتفاقيات الدولية الصادرة عن األمم املتحدة واملتعلقة بالقضاء على أي

شكل من أشكال التمييز العنصري(.)1

من مناذج التعريب اليت طالت القرى واملدن الكردية
و نستعرض النماذج اآلتية:
قرار رقم 91
أن وزير اإلدارة احمللية
بناء على قانون التنظيمات اإلدارية رقم  199تاريخ  917 /21/12وعلى املرسوم
التشريعي رقم  219تاريخ  991/9/1املتضمن إعادة العمل بالقرار اجلمهوري رقم 97
لسنة 919
وعلى قرار جملس إدارة حمافظة احلسكة رقم  11تاريخ 972/7/19
وعلى إقرتاح حمافظة احلسكة بكتابها رقم  21101تاريخ 972/8/1
وعلى موافقة املديرية العامة لآلثار واملتاحف بكتابها رقم /1119ص  1تاريخ
972/20/11
 - 1للمزيد راجع :لتقرير السنوي حلال حقوق اإلنسان يف سوريا .)DAD( 1009
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يقرر مايلي:
-

تبديل أمساء القرى املدرجة أدناه التابعة لناحية عامودا ومنطقة القامشلي يف

حمافظة احلسكة حسب اجلدول التالي(:)1
إسم القرية القديم

إسم القرية املقرر

املخفر التابعة له

اولضيان

املريبط

مركز خمفر عامودا

تليل

مركز خمفر عامودا

......

مركز خمفر عامودا

أم العنب

مركز خمفر عامودا

بارده

مركز خمفر عامودا

دبس

مركز خمفر عامودا

صباح

مركز حطني

بطني

مركز حطني

تل الربد

مركز حطني

تل املصيف

مركز حطني

جب السوداء

مركز حطني

......

مركز حطني

دوطر
أوزمار فوقاني يتبعها
أوزمار حتتاني
بريظا
بطمزلو
ببو
بطنى
بلة زوزانة حتتاني
بلة زوزان فوقاني
بريا بازن مرسينية
تعلك يتبعها

1

 -اجلريدة الرمسية للجمهورية السورية (اجلزء األول) ،العدد  10لسنة  ،2972ص – 1090

 ،1091يف :د .عبد اهلل غفور ،التشكيالت اإلدارية يف غربي ،...ص ص .11 – 19
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شاوليه وصاحليه

مره

مركز املركز

ترزي يتبعها :حتلو

خياط اجلنوبي

مركز حطني

جرنك

اجلرن

مركز املركز

ضامرلو

جوزة

مركز املركز

ضولدارة (جوداره )

شجرة

مركز املركز

جطل ميليه

نقافة

مركز املركز

جطل طابارا

وتر

مركز املركز

جولي دقوريه

مجيلة

مركز املركز

جومله حتتاني

حقانية

مركز حطني

جومله فوقاني

خياط

مركز حطني

ضيلة كى

الشهباء

مركز حطني

جوخ رش حتتاني

-

مركز حطني

جوخ رش فوقاني

-

مركز حطني

كركو شيتا

أم ردان

مركز حطني

ضوليستان فوقاني

بستان فوقاني

مركز حطني

جوليستان حتتاني

بستان حتتاني

مركز حطني

خانكى

دار

مركز املركز

احلمراء

مركز املركز

تل الزنار

مركز احلطني

أبو اهلول

مركز املركز

البصرة

مركز املركز

راية غربي

مركز املركز

راية خليل

مركز املركز

راية قبلي

مركز املركز

رنطو
زينار
سيميتك حتتاني
سيميتك فوقاني
سنجقا سعدون
سنجقا خليل
سنجقا شيخ
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سلندر

قمصان

مركز حطني

سلمان بك

سلمان

مركز املركز

شدي

مشهد

مركز املركز

شورك

مالحة

مركز املركز

شيخ كنى

شيخ

مركز املركز

صوركا

احلصبة

مركز املركز

صوغان حتتاني

أم البصل

مركز حطني

صوغان فوقاني

أم البنت

مركز حطني

طوبس

احلنية

خمفر املركز

طرسور مرسينية

تل أمحر مرسينية

خمفر املركز

علي فرو

احلالبة

خمفر املركز

عوينك

العوينية

خمفر املركز

علي كوران

قرب علي

خمفر املركز

غزاليك

غزالة

خمفر املركز

غلى حتتاني

فوارة

خمفر حطني

غلى فوقاني

قبق

خمفر حطني

فرجو

تفاحة

خمفر حطني
خمفر حطني

قره قوب حتتاني يتبعها -
قره قوب فوقاني

أم األسود

خمفر املركز

قرنكوز

الوعل

خمفر املركز

قرى

باردة

خمفر املركز

قره تبة

تل أسود

خمفر املركز

قوج كوتيان

حلوة

خمفر املركز
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قز الجق

سرداق

خمفر املركز

قوشانة

سندان

مركز حطني

قجلة

قليعة

خمفر املركز

قرمتلر

تل قرميد

مركز حطني

قحفكه

فخار

مركز حطني

قريان

قريوان

مركز حطني

كردو

الكروان

مركز املركز

كوتيان قديم

احلدباء

مركز املركز

طرى خيليد

تل خالد

مركز املركز

كومج

قدح

مركز املركز

كرنطو

كعوب

مركز املركز

كوليجه

وريدة

مركز املركز

كوجكى

فوقانى جابرية

مركز حطني

وحتتاني
طبطة
طرديوان
كجى
طرمري
طركى دقوري
طر عيشك
طر فارس
طرابش
ماريت

مركز حطني
طابات

مركز حطني

ديوان

مركز حطني

شقراء

مركز حطني

لبنية

مركز حطني

تل السعد

مركز حطني

تل املرفق

مركز حطني

الفارس

مركز حطني

تل الوفاء

مركز املركز

دير ماري
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مركز املركز
معمرىل

عمارة

مركز املركز

مصتو هندى

مصطفى

مركز حطني

موسيسانا

أبو خنجر

مركز حطني

مال سباط

سياط

مركز حطني

مريشك

أم الدجاج

خمفر املركز

موزان

تل املال

مركز حطني

نازو

فريوز

مركز املركز

هرم مجو

األهرام

مركز حطني

هرمى عربا

هرم عرب

مركز حطني

وانكى

ربيعة
()1

قرار رقم " " 180
وزير اإلدارة احمللية

بناء على قانون التنظيمات اإلدارية رقم  / 199 /تاريخ  / 21 / 12و تعديالته
واملرسوم التشريعي رقم  /219 /تاريخ  2991 / 9/ 1املتضمن إعادة العمل بالقرار
اجلمهوري رقم  / 97لسنة 2919
واملرسوم التشريعي  / 19تاريخ  2972 / 8 / 21املتضمن احداث وزارة اإلدارة احمللية
وقرار جملس منطقة الباب رقم  / 9تاريخ 2977 / 1 / 11
وقرار جملس منطقة عفرين رقم  / 91تاريخ 2977 / 1 / 12
وقرار جملس منطقة عني العرب رقم  / 1تاريخ 2977 / 1 / 21
 - 1د .عبد اهلل غفور ،التشكيالت اإلدارية يف غربي كردستان ،املرجع السابق ،ص ص.91 – 17
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وقرار جملس منطقة أعزاز رقم  / 207تاريخ 2977 / 1 / 29
وقرار جملس منطقة مركز حمافظة حلب رقم  / 19تاريخ 2977 / 1 / 21
وقرار املكتب التنفيذي جمللس حمافظة حلب رقم  100تاريخ 2977/1/11
يقرر ما يلي:
مادة  – 2يتبدل بأمساء القرى واملزارع التالية يف حمافظة حلب األمساء اجلديدة املدونة
جبانب كل منها«
منطقة عفرين

منطقة عفرين

ناحية :قرى مركز عفرين

ناحية :قرى مركز عفرين

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2بابليت يتبعها:

 – 2بابليت يتبعها:

كرسانة (كرسنطاش)

كرسانة

جديدة كرسنطاش

جديدة كرسانة

 – 1برج عبدالو

 – 1برج عبد اهلل

 – 1بيوك أوبة

 – 1الكبري

 – 1جومكة يتبعها:

 – 1اجلميلة يتبعها:

شيخ سيدي (شيخ سيدو)

شيخ سيدي

 – 1جويق يتبعها:

 – 1اخلضراء يتبعها:

استارو

املستورة

عني ديبة

ين ديبة

 – 9خلنري

 – 9النرية

 - 7طرندة

 - 7الظريفة

 - 8عرشقيبار

 - 8اهلوى
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 -9غازي تبة

 – 9تل غازي

– 20كوكبة يتبعها:

 – 20كوكبة يتبعها:
الزاوية

بوزيكة
 – 22جتال زيارة

 – 22الزيارة

 – 21صاغانة

 – 21البصلية

منطقة :عفرين

منطقة :عفرين

ناحية :شران

ناحية :شران

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2مجانلى

 – 2حجان

 – 1سنكرىل

 – 1سنكرى

 – 1قره تبه يتبعها:

 – 1تل األسود يتبعها:

كورتك

احلفرة

 – 1قسطل كشكـ

 – 1القسطل

 – 1قورت قوالق صغري

 – 1الديب الصغري

 – 9قورت قوالق كبري

 – 9الديب الكبري

 – 7كوبه لكـ

 – 7قطرية

 – 8ماتينلى

 - 8الضعي

 – 9ميدانكى يتبعها:

 – 9امليدان يتبعها:

دوديرىل

الداودية

 – 20ناز اوشاغى

 – 20املدهلل

 – 22دامه

 – 22دامه

 – 21بللور سنكـ يتبعها:

 – 21البلوورية يتبعها:

داركري

دار كبري
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 – 21دوراقلى

 – 21دوراقا

 – 21ديكنه طاش

 – 21العمود

 – 21زيتوناكـ

 – 21الزيتونة

 – 29سعر جنكـ

 – 29السعر

 – 27عرب ويران يتبعها:

 – 27العروب ويتبعها:

اجلميلية

اجلميلة

 – 28عمر سيمو

 – 28سيم

 – 29قسطل جندو يتبعها:

 – 29قسطل جند يتبعها:

جديدة قسطل جندو

جديدة القسطل

 – 10قاريق صغري

 – 10القارة

 – 12ويركن (ويركان)

 – 12البياعة

 – 11يازي باغ

 – 11الكروم

منطقة  :عفرين

منطقة  :عفرين

ناحية :املعبطلى

ناحية :املعبطلى

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2ابرز يتبعها:

 – 2ابرز يتبعها:

روطو

املنعزلة

 – 1انبار

 – 1انبار

 – 1اوكسوزىل

 – 1اليتيمية

 – 1ايكى آخور

 - 1ياخور
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 – 1برجمة يتبعها:

برماجة يتبعها:

مزرعة سلو

مزرعة السليمانية

 – 9حاج قامسلى

 – 9حاج قاسم

 - 7محلوركـ

 - 7الدقلة

 - 8داركري

 – 8دار كبري

 – 9مسالكـ

 – 9السحال

 – 20شورية اوغلى

 – 20الشورية

 – 22شيخ كيلو يتبعها:

 – 22الشيخ القرع يتبعها:

 – 21شيخ هتكو

 – 21الشيخانى

 – 21شريكانلى

 – 21شريكان

 – 21صانيانلى

 – 21البياعة

 – 21صارى اوشاغى

 – 21الصفراء

 – 29عرب اوشاغى

 – 29أوالد العرب

 – 27عرب شيخو

 – 27شيخ العرب

 – 28كمروكـ

 – 28اجلمركية

 – 29كوبكـ

 – 29الصرة

 – 10كوركان حتتاني

 – 10الظاهرة التحتانية

 – 12كوركان فوقانى

 – 12الظاهرة العليا

 – 11كوكان فوقاني يتبعها:

 – 11اجلزرونية يتبعها:

كوكان حتتاني

اجلزرونية التحتانية

مزرعة سينو

مزرعة سينو

 – 11معبطلى يتبعها:

 – 11معبطلى يتبعها:

قطرانلى

قطران
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 – 11معصرة جق يتبعها:

 – 11املعصرة يتبعها:

جومازانلى

البلوطية

مستو عاشور

عاشور

قشلة (بركة)

قشلة (بركة)

على جارو

على جارو

 – 11مريكان

 - 11األمريية

منطقة :عفرين

منطقة :عفرين

ناحيه ى بلبل

ناحية :بلبل

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2ابيل اوشاغي

 – 2آبل

 – 1باقجه قوناق

 -1باقجة

 – 1باىل كوى

 – 1باىل

 – 1بكـ اوبه سى

 – 1اوبة

 – 1بيكـ اوشاغى

 – 1الطفلة

 – 9بيالن كوى

 - 9بيالن

 – 7حسن ديرد ىل

 – 7دير حسن

 – 8خضر يانلى يتبعها:

 – 8خضر يتبعها:

دوبريو

دوبريو

دبري

دبري

حاضرو

حاضرو

حاضر

حاضر
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جوالقى

جوالقى

االكتع

االكتع

 – 9خليالكـ اوشاغى

 – 9اخلليل

 – 20ديكـ اوبه سي

 – 20الديكـ

 – 22شرقانلى يتبعها:

 – 22شروان يتبعها:

بركشلى

بركشة

شقانلى مقداد

مزرعة شرقان

 – 21صاغر اوبه سي

 – 21صاغر

 – 21صوالقلى يتبعها:

 – 21املروية يتبعها:

مزرعة على بكـ

مزرعة على بكـ

 – 21عبودان يتبعها:

 – 21عبودان يتبعها:

حفتارو الضبع

حفتارو الضبع

 – 21عشونة (عشانى) يتبعها:

 – 21عشونة (عشانى) يتبعها:

زفنكـ مزرعه

عشونة

 – 29عليكار

 – 29على األطرش

 – 27عوكانلى يتبعها:

 – 27عوكان يتبعها:

على جارو

على جارو

 – 28قاش اوغلى

 – 28احلاجب

 – 29قزلباش

 – 29الرأس األمحر

 – 10قورت اوشاغى

 – 10هوزان

 – 12قورنه يتبعها:

 – 12قورنة يتبعها:

حممود اوبه سي

احملمودية

 – 11قورى كول

 – 11اليابسة

 – 11قوطانلى

 – 11قوطان
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 – 11كوتانلى غربيه

 – 11املدللة

 – 11كور زيل

 - 11السعيدة

 - 19كيالنى

 - 19السمحة

 – 17هاي اوغلى

 – 17العالية

 – 18هياملى يتبعها:

 – 18النور يتبعها:

سعرينلى (سعر كانلى)

املسعرة

منطقة :عفرين

منطقة :عفرين

ناحية :جندريس

ناحية :جندريس

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2آغجه ىل

 – 2البياضة

 – 1بالنقوز

 – 1الرحيان

 – 1جقاللى

 – 1جوم

 – 1جلمه يتبعها:

 – 1جلمة يتبعها:

ابو كعب شرقى

ابو كعب شرقى

ابو كعب غربى

ابو كعب غربى

حاجيلر

احلجاج

 – 1جولقان

 – 1جلق

 – 9حاج حسنلى يتبعها:

 – 9حاج حسن يتبعها:

رمضانلى

رمضان

 – 7رماديه يتبعها:

 – 7رمادية يتبعها:

مجيلكـ

مجيل

رفعتيه

رفعتية
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 – 8زنده كان (سنديانكى)

 - 8زندة

 – 9قره باش

 – 9رأس األسود

 – 20قوجه مان يتبعها:

 – 20الضخم يتبعها:

قيله

قيلة

قوربه

قوربة

 – 22كاوركان

 – 22الفسحة

 – 21كفر صفره يتبعها:

 – 21كفر صفرة يتبعها:

تاتارانلى

تاتار

 – 21كموش برج

 – 21برج كموش

 - 21كوران يتبعها:

 – 21كوران يتبعها:

جوبانلى

جوبان

 – 21مروان فوقانى يتبعها:

 – 21مروان فوقانى يتبعها:

 – 29منال خليل يتبعها:

 – 29شيخ خليل يتبعها:

دير بلوط

دير بلوط

سفريه

سفرية

منطقة :عفرين

منطقة :عفرين

ناحيه ى راجو

ناحية راجوح

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2راجو يتبعها:

 – 2راجو يتبعها:

هوباكانلى

القادرية

خراب جميد

خراب جميد
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خراب قواىل

خراب قواىل

خراب مساق

خراب مساق

ارض الدولة

أرض الدولة

 – 1بعدنلى

 – 1بيت عدين

 – 1جتال قويو

 – 1البئرين

 – 1املسنه

 – 1املسنة

 – 1جقمق صغري

 – 1جقمق الصغري

 – 9جقمق كبري

 – 9جقمق صغري

 - 7جنجنلى

 – 7جنجلة

 – 8جوبانلى

 - 8جوبان

 – 9جيالنلى

 – 9الغزالن

 – 20حاجيكانلى يتبعها:

 – 20احلجيج يتبعها:

حسن كلكاوى

احلسينية

 – 22حجمانلى

 – 22حجمان

 – 21محشنلكـ

 – 21محشو

 – 21درويش اوبه سى

 – 21الدرويشية

 – 21دونبللى (دومبلى)

 – 21األمسية

 – 21زركانلى

 – 21الطلة

 – 29شديانلى

 – 29الشديان

 – 27طاغ اوبه سى

 – 27اجلبلية

 – 28عطلمانلى يتبعها:

 – 28عطمان يتبعها:

بانيكـ

بان

 – 29عمر اوشاغى

 – 29عمر

 – 10قوده كوى

 – 10املرتفعة
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 – 12كمرش يتبعها:

 – 12الطاقية يتبعها:

تل كشور

تل كشور

سوركـ

سور

كرى

النصر

 – 11كورانلى

 – 11كوران

 – 11كوليان حتتاني

 – 11الضحاكـ التحتانى

 – 11كوليان فوقانى

 – 11الضحاك الفوقانى

 - 11ماسكانلى

 – 11ماسيكان

 – 19ماتاىل يتبعها:

 – 19الثدى يتبعها:

حيدر اوبه سى

احليدرية

 – 17معمل اوشاغى

 – 17املعامل

 – 18موسيكـ اوبه سى

 – 18موسية

 – 19هوليلو

 – 19هليل

 – 10اده مانلى

 – 10اده

 – 12بالليكو يتبعها:

 – 12باللية يتبعها:

جعنكلى

النقشة

خراب سلوك

السلوكـ

 – 11مسالكـ راجو

 – 11الثالثية

 – 11السوده (قره بابا)  – 11السودة يتبعها:
يتبعها:
فرفريكـ حتتانى

فرفرة حتتانى

فرفريكـ فوقانى

فرفرة فوقانى

 – 11شيخ حممد ىل يتبعها:

 – 11شيخ حممد يتبعها:
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تبه كوى

تليلة

واليكى

الوىل

 – 11كاونده

 – 11البرتاة

 – 19كوسانلى يتبعها:

 – 19كوسان يتبعها:

عرب ىل

عروبة

قسطل

قسطل

منطقة :عفرين

منطقة :عفرين

ناحية :شيخ احلديد

ناحية :شيخ احلديد

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2ارنده يتبعها:

 – 2املزينة يتبعها:

كالنلى

امللساء

 – 1بازيانلى

خربة البازية

 – 1جقاللى حتتانى (وادى  – 1وادي الثعالب
الثعالب)
 – 1اخلزفيه (قره متلق)

 – 1اخلزفية

 – 1خليل كوكلو

 – 1الوردية

 – 9درمشانكلى

 – 9درمش

 – 7سعوجلكـ

 - 7السهلية

 – 8شيخ جقاللى (جقاللى  – 8تل الثعالب فوقانى
فوقانى)
 – 9زاتى اوشاغى تتبعها:

 – 9الصاتى يتبعها:

حاج بالل

حاج بالل
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 – 20مستانكلى

 - 20مستكان

 – 22مغارجق

 – 22مغار

 – 21روطانلى يتبعها:

 – 21املعزولة يتبعها:

داليانلى

الدالية

منطقة :عني العرب

منطقة :عني العرب

ناحية صرين

ناحية صرين

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2صرين مشاىل (مركز الناحية)  – 2صرين مشاىل (مركز الناحية) يتبعها:
يتبعها:
قروشان (علقانه)

علقاية

 – 1اصالن كوى يتبعها:

 – 1األسد يتبعها:

شكرى كوى

السكرية

بلكـ فوقانى

زاهية فوقانى

بلكـ حتتانى

زاهية حتتانى

 – 1اومركـ يتبعها:

 – 1العمرية يتبعها:

فياض

فياض

زنارى قول

زنار

 – 1بئر رش كيتان يتبعها:

 – 1بئر رش يتبعها:

ايتويران

قيس

خراب خل

خراب خل

بئرركـ

بئر ركـ

101

 – 1برخ بطان يتبعها:

 – 1برخ بطان يتبعها:

بئر شاهني

بئر شاهني

 – 9بوجاق يتبعها:

 – 9بوجاق يتبعها:

خممر بوجاق

خممر احلقل

حوجيه حممد صغري

حوجية حممد صغري

الشعباوية

الشعباوية

 – 7راس العني يتبعها:

 – 7رأس العني يتبعها:

رأس العني الشماىل

رأس العني مشاىل

خراب بركيل

خراب بركيل

بئر مامو

بئر حممد

لندن

غرناطة

دافيه

دافية

داىل احلسن

احلسن

 – 8ساق يتبعها:

 – 8ساق يتبعها:

بئر بكى بئر بكه

بئر بكى بئر بكة

 – 9صرين قبلى يتبعها:

 – 9صرين قبلى يتبعها:

حجكـ

احلجاج

حكنه كراف

احلقنة

 – 20فجر فوقانى يتبعها:

 – 20فجر فوقاني يتبعها:

فجر حتتانى

فجر حتتانى

 – 22قره قوزاق يتبعها:

 – 22جولقان يتبعها:

البعاصة

البعاصة

حوجية الفيحة

حوجية الفيحة
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 – 21قلعة حديد يتبعها:

قلعة حديد يتبعها:

اجلابريه

اجلابريه

سبت فوقانى

سبت فوقانى

سبت حتتانى

سبت حتتانى

بابا روش

صالح الدين

 – 21قلعة رش يتبعها:

قلعة رش يتبعها:

خلوومر

اخلليل

 – 21قيوجمى (قومش)

 – 21فضة يتبعها:

قيوجمى صغري

فضة صغري

خروض

خروص

 – 21كاور خراب

 – 21الكافر

 – 29كبه رب يتبعها:

 – 29التوابية يتبعها:

ابو حية

ابو حية

بئر كور

بئر كور

ينكى يابان

اجلديدة

شناعة شناعة

شناعة شناعة

 – 27كيكـ دده يتبعها:

 – 27الداوودية يتبعها:

ناصرو ناصر

ناصرو ناصر

 – 28خاتونيه يتبعها:

 – 28السيدة يتبعها:

العبد كليه

العبد كلية

بئر شالش

بئر شالش

بئر ضاهر

بئر ضاهر
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صهاريج العلكانة

صهاريج العلكانة

العواصى

العواصى

الدرداره

الدردارة

الزربه

الزربة

 – 29خشخاش صغري

 – 29خشخاش صغري

 – 10دندوشان يتبعها:

 – 10دندوشان يتبعها:

الكباش

الكباش

خربة قمر

خربة قمر

بئر حلو

بئر حلو

خربة ناصيف

خربة ناصيف

ابو كاالت

ابو كاالت

ناقوط دندوشان

ناقوط دندوشان

 – 12صايكولة يتبعها:

 – 12صايكولة يتبعها:

مزرعة سليم

مزرعة سليم

اخلفية

اخلفية

الكرادى

الكرادى

 – 11القادرية يتبعها:

 – 11القادرية يتبعها:

خربة حسني كلموز

خربة حسني كلموز

زرايف

زرايف

صايكول

السياحة

السودة

السودة

خربة سامل

خربة سامل

مزرعة يئر مروان

مزرعة يئر مروان
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مزرعة اخلفى

مزرعة اخلفى

كودوشان

البعثية

 – 11كوروادين يتبعها:

 – 11كوروادين يتبعها:

املضبعة

املضبعة

باشى دنكى صغري

دلية صغري

باشى دنكى كبري

دلية كبري

االحيمر

االحيمر

الشرتية

الشرتية

جب الصفا

جب الصفا

اللوادين

اللوادين

احلصان

احلصان

عرنة

رنة

الدرعانية

الدرعانية

 – 11اوج قارداش فوقاني  – 11األخوة يتبعها :اوج قرداش
يتبعها:
حتتانى الرفاق

حتتانى الرفاق

 – 11برداغ يتبعها:

 – 11اجلبلة يتبعها:

مسرتحية

مسرتحية

كون عطار (كون عفتار)

كون عطار (كون عفتار)

الزيارة

الزيارة

بيو شويران

بيو شويران

 – 19بوز حسو غربى يتبعها:

 – 19بوز حسو غربى يتبعها:

بوز محو شرقى

بوز محو شرقى

محو شرقي

محو شرقي
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 – 17ترمكـ شيخان حتتانى  – 17ترمكـ حتتانى يتبعها:
يتبعها:
ترمكـ شيخان فوقانى

ترمكـ شيخان فوقانى

ترمكـ فوقانى

ترمكـ فوقانى

خراب صهروج (محو خوجه)

خراب صهروج (محو خوجه)

 – 18خران صهروج

 – 18خران صهروج

 – 19اجلبلية يتبعها:

 – 19اجلبلية يتبعها:

البقرة

البقرة

 – 10جوخر شرقى

 – 10شالش شرقي

 – 12جوخر غربى

 – 12شالش غربي

 – 11جورتانكـ

 – 11اجلورات

 – 11محدون يتبعها:

 – 11محدون يتبعها:

كور محدون

مزرعة محدون

 – 11خانيكـ حتتانى

 – 11ماوى حتتانى

 – 11خانيكـ فوقانى يتبعها:

 – 11ماوى فوقانى يتبعها:

زركه

زر

كلح

كلح

حركـ

حركـ

طوطانيكـ

كماشة

 – 19خراب صهروج غربية

 – 19خريبة صهريج غربية يتبعها:

يتبعها:
خراب صهروج شرقية

خراب صهروج شرقية

خريبة صهريج شرقية

خريبة صهريج شرقية
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بشكـ

سرير

 – 17خراب عشق يتبعها:

 – 17خربة العاشق يتبعها:

بئر جرود (بئر جلود)

بئر جلود

 – 18خربة املضابع يتبعها:

 – 18خربة الضبع يتبعها:

جبل مسعان

جبل مسعان

 – 19دامرجكـ

 – 19احلديدة

 – 10درب التخت يتبعها:

 – 10درب التخت يتبعها:

درب خضر

بئر خضر

قنطرة شيخان

قنطرة

اوغيلى ضهري

ضهري

 – 12درفليت

 – 12دارفالت

 – 11دوبريكـ شيخان

 – 11الربكة

 – 11سفرية يتبعها:

 – 11سفرية يتبعها:

كجه قران حتتانى

الكاسرية حتتانى

كجه قران فوقانى

املعازة فوقانى

همكـ

همكـ

 – 11شيخ قمر يتبعها:

 – 11شيخ قمر يتبعها:

كور قمر

قمرية

 - 11شيش يتبعها:

 – 11السهم يتبعها:

كركـ منال

الكركـ

 – 19طوقلى يتبعها:

 – 19الطوق يتبعها:

حجى كوى

تبوكـ

 – 17قازانى يتبعها:

 – 17النحاسية يتبعها:

كور فوقانى

احللة
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 – 18قوالنه الكراد يتبعها:

 – 18قوالنه يتبعها:

قوالنه شرقى

قوالنه شرقى

قوالنه غربي

قوالنه غربي

قوالنه عرب

مزرعة قوالنة

قوالنه نزال

قوالنه نزال

 – 19كرانة شرقي يتبعها:

 – 19األعظمية يتبعها:

جندويان

اجلندية

النريية

النريية

ديسرت

الرحى

شوحيان

شوحيان

اجملنونة

اجملنونة

الصاكه

الصكـ

معلقة

معلقة

بئر سيوى

بئر سيوى

بئر عقيل

بئر عقيل

خربة عكاش

خربة عكاش

 – 10كرانى غربى يتبعها:

 – 10الدمام يتبعها:

بئر جدى

بئر جدى

اجلميلية

اجلميلية

العزيزية

العزيزية

الراشدية (ابو راشد)

الراشدية (ابو راشد)

احللو

احللو

حواش املطلة

حواش املطلة
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خراب قلع

خراب قلع

القبط

القبط

اهلباوى

اهلباوى

خربة شعري

خربة شعري

سلحبية

سلحبية

حنيت

حنيت

مزرعة عائد امللوحى

مزرعة عائد امللوحى

ابو شحيم ابو شحيم

ابو شحيم ابو شحيم

– 12كوجه كميت

 – 12كميت

 – 11كورتكـ شيخان يتبعها:

 – 11كورتكـ شيخان يتبعها:

حوركـ

احلور

 – 11كوشكا

 – 11اسكيف

– 11كوكتبه حتتانى يتبعها:

 – 11تل األخضر يتبعها:

شهرباتى

شهرباتى

املشهورة

املشهورة

– 11كوكتبه فوقانى يتبعها:

 – 11إبراهيمية يتبعها:

 - 19كوىل كيتى عربى يتبعها:

 – 19طربية يتبعها:

كوىل كيتى شرقى

احلولة

 – 17مندكـ يتبعها:

 – 17مندر يتبعها:

جيل

جيل

صال

صال

 – 18منيف يتبعها:

 – 18منيف يتبعها:

كور منيف

املنفية

جوغانه

زيادية
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 – 19ميل يتبعها:

 – 19ميل يتبعها:

عربشاه

يعربية

منطقة :عني العرب

منطقة :عني العرب

ناحية :شيوخ حتتانى

ناحية :شيوخ حتتانى

اإلسم القديم

اإلسم القديم

 – 2بستكـ يتبعها:

 – 2مزدلفة يتبعها:

كور مرارحتتانى

كور مرارحتتانى

 – 1بللى

 – 1بله

 – 1بندر يتبعها:

– 1الشهامة يتبعها:

بندر صغري

بندر صغري

الشامة

الشامة

 – 1برواز اوغلى يتبعها:

 – 1الشمالية يتبعها:

حوجية البوراز

حوجية الشمالية

القملق

صوانية

حوجية القملق

حوجية الصوانية

تل القملق

الصوانية

حرف القملق

حرف الصوانية

 – 1بوغاز حفيان يتبعها:

 – 1احلفيانة يتبعها:

زخلكـ

زليخة

 – 9تعلكـ (اجى قوى) يتبعها:

 – 9تعال يتبعها:

زركـ

الرز

متى

متيمة
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 – 7تل امحر يتبعها:

 – 7تل امحر يتبعها:

زر كوتكـ

اخليام

 – 8جارقلى كبري يتبعها:

 – 8الدواره الكبري يتبعها:

جارقلى صغري

الدوارة الصغرية

 – 9جقل ويران يتبعها:

 – 9الواوية يتبعها:

سركت

الراسية

جقل ويران صغري

الواوية الصغرية

 – 20خيلجكـ يتبعها:

 – 20خليل يتبعها:

مجكـ

مجكـ

املرجة

املرجة

طورمان

الطور

 – 22دالده ىل يتبعها:

 – 22دواى يتبعها:

قوردينا

دينا

ميدان

ميدان

 – 21دربازين فوقاني يتبعها:

 – 21دارالباز فوقاني يتبعها:

كوىل قول

مكشوفة

بئر اللصوص

بئر اللصوص

 – 21دربازين وسطانى يتبعها:

 – 21دارالباز وسطانى يتبعها:

دربازين حتتانى

دارالباز حتتانى

 – 21درب النور يتبعها:

 – 21درب النور يتبعها:

درب النور وسطانى

درب النور وسطانى

درب النور صغري

درب النور صغري

دربازين هورى

دارالباز
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كوبلكـ

الفطاير

 – 21سيف على يتبعها:

 – 21سيف على يتبعها:

مشك كبري

مشك كبري

مشك صغري

مشك صغري

حنكوش

طلعة

العوينة

العوينة

شيف على صغري

شيف على صغري

 – 29شيوخ فوقانى يتبعها:

 – 29شيوخ فوقانى يتبعها:

العواصى

العواصى

حوجية صاحل

حوجية صاحل

حوجية حلو

حوجية حلو

احلوجية الغربية

احلوجية الغربية

حوجية صطوف النايف

حوجية صطوف النايف

حوجية داىل امحد

حوجية امحد

الدسانا

الدسانا

احلانوتية

احلانوتية

الناصرية

الناصرية

التل

التل

 – 27قران فوقانى يتبعها:

 – 27قران فوقانى يتبعها:

خل اوغلى

اخلل

امشة

امشة

قران صغري

قران صغري

دكمداش

الدك

 – 28قناية يتبعها:

 – 28قناية يتبعها:
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القامسية

القامسية

دكر مان

اجلاروشة

ايلجق

ايلجق

املعتدلة

املعتدلة

بلنكـ

فهدية

 – 29قوجلى حتتانى

 – 29تاجية

 – 10قوجلى وسطانى يتبعها

 – 10رحبية يتبعها:

مزرعة زكريا

مزرعة زكريا

قوجلى فوقانى

زيتونة

قور

ممدوحة

 – 12كرد وسطانى يتبعها:

 – 12هاللة يتبعها:

بئر رمى

بئر رمى

كرد حتتانى

بدرية

كرد فوقانى

كوكبة

 – 11كون عفتار

 – 11عشتار

 - 11مشكو

 – 11الشاكرية
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الفصل السادس
املؤمتر الوطين يف ناوثردان عام  9190ونتائجه
 املؤمتر الوطين يف ناوثردان عام 2970 الكونفرانس العاشر للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف عام 2972 ظهور احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا (الثارتي) كحزب ثالث يف غربكردستان
 املؤمتر الثالث للحزب اليساري الكردي يف سوريا  12/10كانون الثاني عام2971
 -املؤمتر الرابع للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف بريوت 2971/2/2
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املؤمتر الوطين يف ناوثردان عام : 9190
إن البذرة األوىل اليت شكلت نواة إنعقاد املؤمتر الوطين جاءت من طرف اليمني ،يف جو
بلغ فيه الصراع بني اليسار واليمني ذروته ،فاألول إنتهج سياسة املواجهة مع السلطات
الشوفينية احلاكمة  ،بينما اآلخر إختار لنفسه أسلوب احلوار ،لدرجة – حسب وصف
صالح بدرالدين – "تابعت قيادة اليمني مهامها وعالقاتها مع أجهزة السلطة على شكل
تقديم إستشارات حول القضايا الداخلية للحركة الكردية يف سورية وأسرارها

وخصوصياتها  . . .وصلت األمور إىل اخلوف من تكريد الصراع"( .)1وكان الثارتي
الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا احلزب الكردي "املعارض الوحيد يف سوريا "

(، ) 2

كان اليمني الكردي مير يف ظروف صعبة جدا ،حيث كانت اجلماهري الكردية تطالبها
بتحديد موقفها من البارزاني وثورته ،ناهيك عن الصراعات داخل حزبهم للسبب ذاته.
والخيفي محيد درويش ذلك ،حيث كتب يقول ":أصبح حزبنا عرضة لإلنتقاد الشديد من
جانب قيادة الثورة الكردية ومؤيديها يف سوريا بغية التأثريعلينا وبالتالي تغيري موقفنا ليكون
مواليا هلم معاديا للطالباني ورغم إننا حاولنا ضمن إمكاناتنا املتواضعة مناهضة سياسة احملاور
والرتكيز على خصوصية احلركة الكردية يف سوريا ،إال أن اجلماهري الكردية اليت إجنرت
وراء العاطفة القومية والشعارات الدمياغوجية الرباقة اليت طرحت من قبل األوساط املعادية
حلزبنا ،ويف الوقت نفسه حتت تأثري هذه الظروف واجهنا تيارا قويا داخل حزبنا أيضا
يطالب بتبين موقف التأييد املطلق والكامل والغري حمدود لقيادة البارزاني وهكذا أصبحنا يف

موقف الحنسد عليه  ،)3(" . . .ويضيف قائال":كان القسم األكرب يف قيادة احلزب ويف

مقدمتهم جكرخوين ورفاق اللجنة املنطقية يف اجلزيرة قد عقدوا إجتماعا إستثنائيا مشرتكا
تدارسوا فيه وضع احلزب خاصة ما يتعلق بعالقته مع قيادة الثورة الكردية والبارزاني
وقرروا يف هذا اإلجتماع ضرورة التفاهم مع قيادة الثورة بأي مثن وإجياد حل للخالفات
 - 1صالح بدرالدين  ،احلركة القومية ،املصدر السابق ،ص .222 – 220
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معها كي جننب حزبنا حسب وجهة نظرهم النقمة اجلماهريية العارمة ضده ...وأحل الرفاق

اجملتمعون على السفر دومنا إبطاء وإال يقدمون إستقاالتهم"( ،)1وهلذا جاء سفر عبد احلميد
درويش مع جكرخوين بتاريخ  20كانون الثاني  2999إىل كردستان العراق .محل محيد
يف جعبته رسالتان ،األوىل رسالة حزب البعث السوري إىل قيادة الثورة الذي أبدى رغبته
يف التقارب معها شريطة التفاهم مع جالل الطالباني ،والثانية مطالبة قيادة الثورة التدخل
لصاحل الوحدة بني الطرفني ،عموما الرسالتان ذات مضمون واحد ،اي توحيد طريف
الصراع يف كل من كردستان العراق وسوريا .وحول لقائه بالبارزاني ،كتب محيد قائال":

أما املوضوع اآلخر الذي أثرناه معه ،وهو إمكانية إجياد عالقة وتعاون مع احلكم يف سوريا،
بعد توحيد الصف الكردي يف العراق أي بعد تسوية اخلالفات مع مجاعة املكتب السياسي
السابق بقيادة إبراهيم امحد ،هذا حسب إقرتاح البعث  . . .ثم تطرقنا معه إىل النقطة الثانية
وهي عن موقفهم املساند جلماعة أوصمان صربي وطلبنا أن يتدخل ويستخدم نفوذه

لتوحيد صفوف احلزب بدال من تأييد أوصمان ومجاعته"( ،)2ومن ثم يضيف قائال":عقدنا
جلسة أخرى مع سكرتري احلزب حبيب حممد كريم واملكتب السياسي وإتفقنا على أن
حيضر الطرفان إىل كردستان العراق أي أوصمان صربي وصالح بدرالدين ،ثم جكرخوين
وأنا يف شهر أيار القادم وقررنا أن يبقى جكرخوين يف ناوبردان إىل حني عودتنا  . . .ويف
الوقت ذاته ستوجه دعوة من املكتب السياسي للحزب الدميقراطي الكردستاني إىل كل من
أوصمان صربي وصالح بدرالدين للحضور إىل كردستان"

()3

 .إن محيد درويش عندما

أقدم على طرح مشروع الوحدة ،كان يعلم جيدا إستحالة الوحدة مع اليسار بسبب
اخلصوصيات التنظيمية والفكرية والنضالية لكل طرف آنذاك ،لكنه رمبا أراد خلط األوراق
وتبيان حسن النية كورقة يدافع بها عن نفسه أمام اجلماهري وأعضاء حزبه وحتسني صورته

 - 1عبداحلميد درويش ،املصدرالسابق ،ص ص .211 – 211
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لدى البارزاني ولتغيري موقف قيادة الثورة من معرتف باليسار إىل راع لعملية الوحدة بني
الطرفني ،لكنه بإعتقادي مل يكن يتوقع أن تصل األمور إىل هذا احلد اجلدي .
عندما عاد محيد إىل القامشلي إجتمع على الفور باللجنة املركزية حلزبه ووضعهم يف
الصورة ،وبعد عـدة أيام " تقرر أن يذهب محيد درويش وطاهر سفوك إىل دمشق لتسليم
رسالة البعث إىل العقيد عبدالكريم اجلندي
1

()1

مدير األمن القومي وعضو القيادة القطرية

 -ولد عبد الكريم اجلندي يف بلدة السلمية  ،2911وهو ينتمي إىل عائلة اجلندي املعروفة اليت لعبت

دورا بارزا يف سورية خاصة خالل مرحلة الستينييات من القرن املاضي ،ومنهم الدكتور سامي اجلندي
أحد مؤسسي حزب البعث ،خترج عبدالكريم من الكلية احلربية  ،2911وهناك تعرف على رفيق دربه
صالح جديد ،انتسب باكرا إىل حزب البعث العربي االشرتاكي ،خالل الوحدة مت ابعاد الكثري من ضباط
اجليش السوري وخاصة البعثيني إىل مصر ،وبعد أن مت حل حزب البعث من اجل الوحدة ،رفض هذا
القرار معظم الضباط البعثيني ،ومببادرة من حممد عمران مت تشكيل اللجنة العسكرية واليت ضمت يف
البداية مخس ضباط (حممد عمران ،وصالح جديد ،وعبد الكريم اجلندي ،وحافظ األسد( ،وأمحد املري،
شارك اجلندي يف حماولة اإلنقالب الفاشلة عام  2991ضد احلكومة املنتخبة دميقراطيا ،أودع السجن فرتة
ثم مت تسرحيه مع معظم الضباط ،واحالتهم إىل وظائف مدنية ،شارك بفعالية يف إنقالب ،2991/1/8
الذي اطاح حبكومة خالد العظم الدميقراطية والغاء احلياة الربملانية واحلزبية يف سورية ،واقامة سلطة احلزب
الواحد ،تسلم عدة مناصب عسكرية وسياسية قبل حركة شباط  2999منها منصب وزير الزراعة
واإلصالح الزراعي ،ويف أواخر عام  2991وقع اخلالف بني القطريني والقيادة التارخيية للحزب املتمثلة
ب عفلق والبيطار ،ويف شباط  2999جنح القطريني بإزاحة القيادة القومية من السلطة ومت تبين شعارات
يسارية ومت توسيع حركة التأميم والسيطرة على األراضي ،وبنصيحة من األملان الشرقيني ومبادرة منه مت
تشكيل مكتب األمن القومي التابع للقيادة القطرية ،وأحداث أمن الدولة ،يف حماولة لوضع اليد علي كل
أجهزة األمن وإحلاقها مبكتب األمن القومي ،لكن وزير الدفاع حافظ االسد رفض ذلك وأبقى املخابرات
العسكرية خارج هذا االطار كما أحدث هو خمابرات للقوة اجلوية أسندة إىل حممد اخلولي ،لكن مع نهاية
عام  2998بدأ الصراع بني رفاق األمس ،جناح يقوده صالح جديد وأخر يقوده حافظ االسد ،وكان
اجلندي من ابرز قادة اجلناح األول ،لكن تردد صالح جديد يف فتح جبهة والتخلص من اجلناح اآلخر
وقبوله حالة التعايش مع جناح األسد ،ويف خضم هذا الصراع إنتحر عبدالكريم اجلندي صبيحة يوم
 2999/1/1يف مكتبه بدمشق يف ظروف غامضة ،ويبدو أنه أجرب على ذلك.
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حلزب البعث ،إال أن اللقاء مل حيصل فقام بتسليم الرسالة للسيد عزالدين نعيسة حمافظ
احلسكة الذي أخرب محيد":بأن هناك جهات الترغب هلذا املوضوع أن يتم وهي حتاول

بشتى السبل إعاقته وإفشاله"( .)1ومن ثم زار كل من محيد وطاهر أوصمان صربي يف
داره الكائن يف حي ركن الدين بدمشق وسلماه رسالة الدعوة إىل كردستان العراق ،و

أبلغهم آبو أوصمان بأنه لن يذهب إىل كردستان العراق ألنه مل يعد حزبيا إذ قدم إستقالته
من احلزب ،ومن املعروف أنه ترك احلزب نهائيا بعد إنعقاد الكونفرانس السابع يف 21
تشرين األول عام .2999
ويف أعقاب تراجع حزب البعث عن مشروعه مع مجاعة اليمني قررت اللجنة املركزية
التخلى عن مشروع الوحدة ،وبهذا الصدد كتب محيد درويش قائال ":عدنا أنا وطاهر إىل
اجلزيرة ،أطلعنا الرفاق على ماجرى لنا يف دمشق قررنا بعدها أن الداعي لذهابي أيضا إىل
كردستان العراق ،وتقرر أن يذهب طاهر سفوك يف املوعد احملدد ليبلغ قيادة الثارتي وعلى
رأسها البارزاني بأن أوصمان صربي لن يأتي ألنه قد إستقال من احلزب ،ولذا فال مربر

جمليئي أيضا،)2("...وبالفعل عاد طاهر سفوك بعد شهر من كردستان العراق وحلقه
جكرخوين يف الصيف.
بعد إتفاقية احلادي عشر من آذار التارخيية  2970اليت وقعها قائد الثورة الكردية مال
مصطفى بارزاني ونائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسني ،واليت مبوجبها حصل الكرد
على احلكم الذاتي ،فقدت مجاعة املكتب السياسي مربر وجودها ،يف حني إرتفعت مكانة
الثورة الكردية وقائدها البارزاني إقليميا ودوليا .ويف هذا الوقت زاد رصيد الثارتي
الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا ،حيث إستمد قوته من الدعم واملساندة اليت كان
يالقيه من الدميقراطي الكردستاني – العراق .ويتذكر محزة نويران بأنه يف  22آذار
 2970صدر بيان مشرتك بني حكومة بغداد وقيادة الثورة ،جاء يف البيان إعرتاف النظام
العراقي باحلكم الذاتي لكردستان العراق .يف هذه املرحلة ،زاد مجاعة اليسار مستفيدين من
 - 1عبداحلميد درويش،املصدر السابق ،ص . 219 – 218
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 املصدر نفسه ،ص . 210111

دعم قيادة احلزب الدميقراطي الكردستاني (العراق) ومشددين الضغط املعنوي على احلزب
(ماعرف باليمني)،وحماولة عزله مجاهرييا بغية إخضاعه لتبعية قيادة احلزب الدميقراطي

الكردستاني  /العراق،وحرفه عن موقفه احملايد من خالفات قيادة الثورة"( ،)1لكن اليمني يف

حقيقة أمره مل يكن حمايدا أبدا كما يقول الراحل محزة نويران ،بل كان منحازا إىل مجاعة
املكتب السياسي.ويستطرد نويران":بعد مرور عدة أشهر على بيان  22آذار  ،2970جاء
موعد إنعقاد املؤمتر الثامن للحزب الدميقراطي الكردستاني (العراق) ،فوجهت دعوات
احلضور إىل العديد من األحزاب واملنظمات والشخصيات الكردية حلضور املؤمتر ،ومن
مجلة من وجهت له الدعوة مجاعة اليسار ،بإستثناء احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا
(اليمني) ،مل يوجه إليه الدعوة للحضور ،هذا األمر يعين بالنسبة للجماهري الكردية
والشعبية ،منح الشرعية لليسار حسب املزاج الشعبى آنذاك ..وعزل احلزب (اليمني) عن
اجلماهري وحماصرته يف أضيق دائرة"( .)2وهذا ما يؤكده عضو املكتب السياسي للثارتي

اليساري آنذاك يوسف ديبو يف مقابلة معه ":ففي األول من متوز 2970عقد احلزب
الدميوقراطي الكوردستاني مؤمتره الثامن بقيادة مصطفى بارزاني وتلقينا من مؤمترهم دعوة
رمسية إىل احلزب اليساري الكردي باحلضور ورحبنا بذلك وذهب صالح بدرالدين وحممد
نيو باسم احلزب إىل املؤمتر املذكور ،ولكن الطرف اآلخر أي التقدمي الكردي يف سوريا مل
يتلقوا أية دعوة أو طلب رمسي للحضور إىل املؤمتر ولكنهم رغم ذلك ذهبوا ليحضروا

املؤمترفحضر السيد محيد درويش وجكرخوين وثالثة آخرين"( .)3وقد ألقى صالح كلمة
يف املؤمتر أذيعت يف إذاعة صوت كردستان العراق ،مما أثار صدى واسعة بني اجلماهري
الكردية ،وخلق ذلك أزمة داخل تنظيم محيد السبب الذي دعاه التوجه إىل قائد الثورة
مصطفى بارزاني والدعوة إىل توحيد شقي احلزب.
 - 1حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،...ص .220 – 209
 - 2املصدر نفسه ،ص .220
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 -وقفة مع  10عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية يوسف

ديبو ،أجراه :شظطر ،يف كانون األول  .1008موقع  ،Welatê meاألثنني  29كانون الثاني .1009
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وبصدد ذلك يقول عبد احلميد درويش":وعلى أثر هذه الدعوة عاد الشارع الكردي
يف سوريا ليمارس مرة أخرى ضغطا قويا على حزبنا ،ويتهمنا بالوقوف يف الصف املناوئ
للبارزاني ،وينظر إىل الطرف اآلخر على أنه ميثل الشرعية طاملا يعرتف به البارزاني والثورة
الكردية ،وجتسدت هذه الشرعية يف الدعوة حلضور املؤمتر الثامن للحزب الدميقراطي

الكردستاني العراق دون توجيهها حلزبنا"(.)1وخالل ذلك برز داخل قيادة اليمني رأيان،
رأي طالب بإرسال وفد إىل كردستان العراق يف حماولة حلضور املؤمتر بأي مثن ،ورأي رأى
بأنه الفائدة لذهاب وفد طاملا مل يستلم احلزب دعوة رمسية .ويف تعليقه على ذلك كتب عبد
احلميد درويش":إال إننا وبعد مناقشات مطولة وعلى مستويات خمتلفة ،رضخنا يف النهاية
ر غما عن إرادتنا للرأي األول يف الذهاب إىل العراق وإن بدون دعوة موجهة لنا ،ألن هذا
الراي كان ميثل األغلبية الساحقة يف احلزب خاصة على مستوى القواعد"( .)2وبهذا

الشكل ،قرر اليمني إرسال وفد مؤلف من كل من :عبد احلميد درويش سكرتري احلزب،
جكرخوين ،طاهر سفوك أعضاء اللجنة املركزية ،محزة نويران ،إبراهيم صربي ،مصطفى
إمساعيل (مسيت مسو) ،عبد الرمحن حسني ،عبد الرمحن مرو أعضاء الوفد الذين عربوا
احلدود العراقية يف أوائل شهر متوز  ،2970وكان ذلك دون دعوة ،وخبالف
الربوتوكوالت ،للعمل على كسر احلواجز بيننا (كما يقول محزة نويران) وبني قيادة الثورة،

وخاصة قائد الثورة مصطفى البارزاني"(.)3

ويف املؤمترتلى صالح بدر الدين الكلمة باسم حزب اليسار الكوردي يف سوريا وتلقى
ترحيبا وتصفيقا وإهتماما بالغا من قبل احلضور ،وللعلم مل يتم قبول جمموعة محيد حلضور
املؤمتر والسبب أعلن يف املؤمتر بأن حزب صالح ومعه حممدى نيو إلتزموا يف تأييدهم للثورة

 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء ،...ص .211 – 211
 - 2املصدر نفسه ،ص .211
 - 3حممد جزاع ،املصدر السابق ،ص .222
111

الكردية وأن حزب التقدمي ومحيد يعادون الثورة بل خانوها لذلك رفضوا ومنعوا من

احلضور (هذا ما نقله لنا حممدى نيو وصالح بدرالدين)"(.)1

شهد الربع األول من عام  2970أحداثا عدة وكان وضع الثارتي اليساري جيدا
بالرغم من أنه كان يلتئم جرحه بعد التآمر على سكرتري احلزب آبو أوصمان الذي قدم
إستقالته يف نهاية عام  .2999ففي صبيحة الثامن من آذارعام  ،2970وخالل املهرجان
اخلطابي يف سينما دمشق بالقامشلي ،مبناسبة إستالم البعث للسلطة ،حضر املهرجان عدد
من طلبة الثانوية من الصف احلادي عشر والثاني عشر من مدرسيت عربستان والعروبة
بالقامشلي وكلهم أعضاء يف الثارتي اليساري وهم كل من :غربي سليمان يوسف (
طبيب موجود يف السويد وهو من القامشلي ) ،عبداجمليد خليل حنش ( من عامودا )،
أكرم أمحد سليمان كنعو (من قرية معشوق) ،عبدالفتاح شيخموس فاطمي (من قرية
أوزملر ) ،خريالدين حممد مراد ( من قرية تل حسنات – توىل سكرتارية آزادي فيما بعد)،
عطيد إمساعيل شويش ( من اهلاللية بالقامشلي – متويف ) امحد مجيل عزت (القامشلي)
وقاموا برتديد اهلتافات التالية:
 عاشت األخوة العربية – الكردية . على صخرة األخوة العربية – الكردية تتحطم مؤامرات اإلستعمار والصهيونية . عاش نضال املرأة العربية الكردية . عاشت الصداقة العربية السوفياتية . تسقط جرائم الصهاينة يف أبي زعيل . دعم العمل الفدائي عمل وواجب وطين وإنساني مقدس .ويف اليوم التالي مت إستدعاء هؤالء الطالب من مدارسهم من قبل شعبة األمن السياسي
بالقامشلي اليت كان يرأسها آنذاك ضابط أمين بإسم فريد شهال .وقد تعرض الطالب
ألبشع أنواع التعذيب على ايدي عناصره ،ومت توقيفهم ( )17يوما يف القامشلي ومن ثم
1

 -وقفة مع  10عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية يوسف

ديبو ،املصدر السابق.
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حتويلهم إىل احملكمة العسكرية بالقامشلي ومن ثم إىل احملكمة العسكرية بدير الزور
للتحقيق أمام قاضي الفرد العسكري ،حيث مت سجنهم ألكثر من عام يف سجن القلعة
املركزي بدمشق بتهمة إيقاظ النعرات العنصرية وفق املادة ( )181من قانون العقوبات

العام" (.)1

ويف العام التالي وحتديدا يف شهر تشرين األول  ،2972خرج الكرد مبظاهرة يف قامشلو
ويقول يوسف ديبو":حنن حزب اليسار الكردي قمنا بقيادة اضخم مظاهرة ( انا يوسف
ديبو وعصمت سيدا وبهجت مال حامد) قمنا بقيادة املظاهرة ،واملناسبة كانت أحياء
للحركة التصحيحية األوىل ،ولكن كانت شعارات حزبنا املوجودة على الالفتات (سوريا
حرة ودميوقراطية ،الحزام وال إحصاء وال سجون وال إعتقال) وصدقوني بأن أكثر من
 70000ألف كردي كان ميشي وراء حزبنا يف هذه املظاهرة ،يف حني وقف التيار اليميين
جبانب السلطة وكانت شعاراتهم ( أمريكا مربط خيلنا وفرسنا وعاشت الصداقة السوفياتية
العربية) وكانت عددهم اليتجاوز  100شخص وحتى اآلن صورتي وصورة الرفيق
عصمت سيدا وتلك الالفتة املكتوبة عليها شعاراتنا معلقة عندي يف البيت ونعمت

وأوسكي زاخراني كانا حيمالن تلك الالفتة"( ، )2لكن تدخلت الشرطة العسكرية حينها

وإنسحبت اجلموع من املظاهرة .حقيقة هذا الرقم مبالغ فيه ،فقد كنت (إمساعيل حصاف
– مؤلف الكتاب) آنذاك طالبا يف الصف العاشروعضوا نشطا يف اللجنة الفرعية لتنظيم
طلبة الثارتي اليساري الكردي ومشاركا يف املظاهرة ،ومل يكن مبقدور حزبنا كحزب
حمظور يعمل يف السرية مجع هذا العدد الكبري ،إضافة إىل ذلك مل نكن منلك اإلمكانيات
املادية والسيارات الالزمة جللب القرويني ومجعهم ،وإمنا كانت فعال مظاهرة مهمة يف تاريخ
احلزب واحلركة الكردية يف سوريا ،سيما وأنه كانت احملاولة األوىل يف عهد البعث املستبد،
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وكان الشعار األبرز حقيقة هو( الحزام ال إحصاء ،على صخرة األخوة الكردية – العربية
تتحطم املؤامرات الرجعية).
ويف يوم احلادي عشر من آذار من عام  2970أعلن بيان آذار التارخيي الذي دفع
باحلركة الكردية إىل مواجهة األحداث يف عموم كردستان .وقد أستقبل هذا البيان يف
سورية بالتنديد واإلستنكار من جانب جناح البعث اآلخر الذي أتهم خصومه يف بغداد
بالتنازل عن – األرض العربية – واملساهمة يف خلق إسرائيل ثانية يف الوطن العربي – وقد
ظهر هذا املوقف بشكل واضـح يف بيـان القيادة القومية حلزب البعث – بدمشق –

ونشر يف جملة  -املناضل  -الناطقـة بإسم تلك القيادة واليت توزع بإعداد حمدودة" (.)1

عقد احلزب الدميقراطي الكردستاني مؤمتره الثامن يف األول من متوز عام  2970حضره
كل من صالح بدرالدين ومال حممد نيو ممثلني عن الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف
سوريا بدعوة رمسية ،وألقى فيه صالح بدر الدين كلمة بإسم حزبه ،بينما منع محيد
درويش ورفاقه الذين حضروا من الدخول إىل قاعة املؤمتر( .)2إن عدم دعوة اليمني سببت
هلم ازمة كبرية داخل احلزب ويف الشارع الكردي ،ويقول محيد درويش ":كشف قادة
احلزب الدميقراطي الكردستاني عن نواياهم احلقيقية الغري ودية جتاه حزبنا ألن هذه الدعوة

حبد ذاتها كانت مبثابة طعنة شديدة توجه إلينا وتأييدا قويا للطرف اآلخر"( .)3وتعرض

اليمني لضغوطات مجاهريية جديدة ،اليت راحت تتهمه مبعاداة البارزاني والثورة الكردية،
معتربة اليسار متثل الشرعية ،مادام معرتفا من قبل القيادة الكردية يف كردستان العراق.
وكتب محيد بأن "التيار الشعبى اجلارف هذا ترك أثرا عميقا على نفسية رفاق حزبنا
ومعنوياتهم حيث باتوا يف موقف دفاعي ضعيف ،ووصل وفدنا "ناوثردان" مقر املكتب

 - 1صالح بدرالدين  ،احلركة القومية ،املصدر السابق ،ص .229
 - 2للمزيد إنظر :صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص ص .207 – 201
 - 3عبداحلميد درويش ،املصدر السابق ،ص. 218 – 217
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السياسي قبل إنعقاد املؤمتر خبمسة أيام،أن حيضر وفدنا جلسات املؤمتر،لكن حماوالتنا كلها

باءت بالفشل"(.)1

مل يبق أمام محيد ورفاقه سوى اللجؤ إىل املناورة ،ألن حزبه كان على حافة اهلاوية من
التفكك ،حيث إقرتحوا على البارزاني واملكتب السياسي صيغة الوحدة التنظيمية بني
اليمني واليسار.وجنح محيد ورفاقه من خالل بعض أعضاء املكتب السياسي للحزب
الدميقراطي الكردستاني – العراق الذين ضغطوا بدورهم على الراحل – إدريس البارزاني
– ليبلغ موقفهم إىل القائد مصطفى البارزاني( ،)2بعكس رواية محزة نويران الواردة يف

مذكراته ،واليت أشرنا إليها يف مكان آخر من هذا الكتاب ،بأنه متكن من إقناع الراحل
إدريس البارزاني بصحة موقف حزبهم .ويف  2970 /7/21دعا البارزاني كال من صالح
بدرالدين وحممد نيو إىل إجتماع يف مقره ،وحبضور كل من محيد درويش وجكرخوين
والوفد املرافق هلما ،وبعد ذلك طلب البارزاني من محيد وصالح بأن يتم وضع حد
للخالفات بني احلزبني وأنه سيطلب من رفاقهما احلضور إلنعقاد مؤمتر وطين حلل وحسم
هذه اخلالفات ،وحتدث محيد قائال ":جئت إىل هنا ألقدم إعتذاري عن أي خطأ قد حصل
وتوجه إىل البارزاني بالقول ":هذا رأسي وهذا سيفك وأنا يف حضرتك .كما أننا خنول
البارزاني حبل مشكلتنا حسب مايراه مناسبا " ( ،)3وبعد مداوالت ونقاشات عدة أتفق
على أن حيضر من كل طرف ( )11عضوا ميثلون احلزبني لعقد مؤمتر توحيدي .وكان محيد
يدرك بأن هذه اخلطوة هي السبيل الوحيد إلنقاذ حزبه من األزمة ،ألن اجلماهري ستتحدث
من اآلن فصاعدا حول موضوع الوحدة وبالتالي فإنها ستضع اليمني واليسار يف كفة
واحدة وهو املطلوب بالنسبة لليمني ،أما اليسار فكان مرتددا يف قبول هذا اإلقرتاح من قبل
مجاعة محيد وينظر إليه يف إطار لعبة سياسية ،ناهيك عن أنه ميثل القوة وبيده الشرعية مقابل
ضعف اليمني وإحتضاره ،وكان اليسار يدرك جيدا أن هذا األمر سيغري من موقف الثورة
 - 1عبد احلميد درويش ،املصدر السابق ،ص . 219 – 218
 - 2صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .209
 - 3صالح بدرالني ،احلركة القومية ،املصدر السلبق ،ص . 211
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الداعم لليسار إىل موقف متساو مع الطرفني  .ويقول عبد احلميد درويش":ومن جهتنا
فقد كنا ندعو بكل جد إىل توحيد احلزب ونتلمس السبل العملية إلجياد صيغة قابلة
للتطبيق يف سبيل توحيد احلزب ألننا كنا اجلهة املتضررة من هذا اإلنقسام"...

()1

وبالفعل

جنح اليمني يف خطته إلبعاد اليسار عن مكاسبه يف العالقة مع الثورة الكردية يف العراق.
ويف الكونفرانس الثامن اإلستثنائي املنعقد يف عام  2970بالقامشلي حلزب اليسار برئاسة
حممد نيو وافقت األغلبية على مشروع املؤمتر التوحيدي .ويقول يوسف ديبو":حددنا فيه

 11عضوا لكي يذهبوا إىل كردستان العراق حلضور املؤمتر"( . )2وكتب صالح بدرالدين
بأن " قيادة اليمني ويف آخر حلظة أرادت القيام مبناورة تآمرية جديدة ،حيث إقرتحت على
رفاقنا بعدم الذهاب إىل كردستان وبدال من ذلك نشكل سوية قيادة جديدة على أن

يكون "صالح بدرالدين " سكرتريا عاما للحزب اجلديد املوحد"( .)3وحول ذلك يقول
محيد درويش يف كتابه":ويف الوقت الذي كنا نتهيأ للسفر إىل العراق ،ومل يبق سوى ايام
معدودة ،قمت مببادرة أخرى عسى أن تشكل خمرجا من هذه الدوامة اليت نعيشها هذه
السنوات ،وطلبت من الطرف اآلخر أن ألتقي بهم يف القامشلي فحضر كل من عصمت

سيدا وعزيز سيامند( )4ويوسف ديبو( )5وبهجت طاهر مال حامد( .)1وطلبت منهم ان نقوم

 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء على ،...ص .219
2

 -وقفة مع  10عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية يوسف

ديبو ،املصدر السابق.
 - 3صالح بدرالدين  ،احلركة القومية الكردية ،املصدر السابق ،ص . 211
 - 4عزيز سيامند املعروف بـ ( عزيز أومري ) برز دوره يف اليسار خالل الفرتة مابني ،2971 – 2970
يسكن القامشلي حاليا.
 - 5مواليد قرية مزطفت التابعة لرتبه سثي عام  ،2919إنتسب إىل الثارتي يف أيلول عام  ،2917أعتقل
أكثر من مرة ،كان أحد أعضاء القيادة املرحلية ( )2972 – 2970مندوبا عن اليسار ،إنشق عن صالح
بدرالدين يف الكونفرانس املنعقد يف صيف  2971وتوىل سكرتارية احلزب اليساري الكردي ( – 2989
 ) 2997عضو جملس عام للتحالف الكردي (  ) 1001 – 2999وهو اآلن عضو املكتب السياسي يف
119

خبطوة توحيدية وحنن الزلنا يف سوريا كي نقطع الطريق على املشاريع األخرى ،ألننا نسمع
أن عددا كبريا من غري احلزبيني أي من خارج طريف احلزب يتهيأ للسفر إىل العراق.
وأقرتحت هلذه الغاية أن نشكل كخطوة أوىل جلنة مركزية من  21عضوا يشرتك كل
طرف منا بـ ( )9أعضاء إضافة إىل صالح بدرالدين الذي سيتوىل منصب سكرتري احلزب
وهكذا سيكون جلناحكم األكثرية يف اللجنة املركزية .أما الرفاق الستة الذين سيدخلون
املركزية من قبلنا فلن يكون الرفاق عبداحلميد درويش وجكرخوين ورشيد محو من بينهم
كي اليكون هناك أية إعرتاضات على األشخاص  ...بعد فرتة مل تقل عن ساعة واحدة
تلقيت منهم جوابا سلبيا برفض اإلقرتاح"(.)2

إنعقد املؤمتر الوطين يف ناوثردان بتاريخ  10آب 2970حبضور حوالي /210/

شخصا( ،)3حتت عنوان":املؤمتر الوطين ألكراد سوريا"( ،)4ويسميه صالح بدر الدين باملؤمتر
القومي التوحيدي بني اليسار واليمني وتيارات أخرى ،بدعوة وإشراف الزعيم الراحل –
مصطفى البارزاني

()5

حضره ( )11مندوبا عن اليسار نذكر منهم:صالح بدرالدين ،مال
()6

حممد نيو ،بهجت مال حممود ،عصمت سيدا ،يوسف ديبو ،عزيز سيامند ،سعيد بارودو ،
حزب اليساري الكردي جناح حممد موسى ويسكن يف قرية ( مجعاية )؛ تنويه من يوسف ديبو ،ردا على
املقابلة شفكر من غرفة غربي كردستان ،كانون األول .1008
1

 -ذاع صيته كشاب متمكن وهوعضو املكتب السياسي لليساري إلتحق باحلياد بعد فشل عملية

الوحدة ،شبه معتوه جيول شوارع القامشلي بعد أن أكل ضربة على رأسه من جهة ما بأملانيا يف سبعينات
القرن املاضي ،تويف يف  ( 1029/1/1املؤلف ).
 - 2عبداحلميد درويش ،املصدر السابق ،ص .218 – 217
3

 -املصدر نفسه ،ص  .219ويف مصادر أخرى إنعقد املؤمتر يوم  12آب .إنظر :دنطى كرد ،احلزب

الدميقراطي الكردي السوري (  ،) P.D.K.Sالعدد  ،128أوائل أيلول .1007
 - 4حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،...ص .210
 - 5صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .201
6

 -سعيد شيخموس امللقب بـ ( بارودو )  ،إلتحق بالثارتي منذ بداية الستينات ،وأصبح من أنشط

الكوادر امليدانية يف ناحية عامودة ومنطقة القامشلى ،أصبح عضوا يف اللجنة املركزية ،كان من مجاعة
110

حمي كوجر( ،)1زبري عمر( ، )2ومن جبل األكراد  :كل من رفعت عثمان ( متويف ) ،حسن
إحو إيبش ( من قرية معمال – متويف) ،حممود مصطفى و ( ) 11مندوبا عن اليمني وهم
كل من :جكرخوين ،عبد احلميد درويش ،عزيز داود ،رشيد محو ،متر مصطفى ،طاهر
صفوك ،إبراهيم صربي ،نذير درويش ،إلياس رمضان ،أمحد رمحانو ،خليل حج سليمان،
محزة نويران ،عمر حاج عيسى ،حممد عثمان ،حممود فرات ،عبد اهلل مال علي ،رستم

حممود( ،)3عبد الرمحن مرو ،عمر لعله ،عبدو برميو ،منان شيخو ،سليم حاجو ،فيصل
دقوري ،إبراهيم خالد وعلي حاج طاهر

()4

وحضر ( )19من الشخصيات الوطنية،

ويقول رشيد محو ":إن أكثر من ستني شخصا آخرين حضروا اإلجتماع أيضا بإسم

احلياديني ،ولذلك مسي هذا اإلجتماع باملؤمتر الوطين( .)5ويقول رستم مال شعمو":حضر

املنشقني عام  ،2971أحد النشطاء من أجل وحدة احلركة الكردية يف سوريا يف الفرتة مابني (– 2990
( ) 1001جمموعة د.إمساعيل حصاف) ،وكان من مندوبي املؤمتر الوطين ،ومن مؤسسي الثارتي الطليعي
الكردستاني – سوريا ( ،)Pêşengإلتجأ يف عام  1021إىل سويسرا ( املؤلف ).
1

 -كان من رفاق اليساري املعتمدين يف منطقة كوضران ،كان لسنوات طويلة مرشحا للجنة املركزية

(املؤلف).
2

 -زبري صويف عمر من مدينة عامودة  ،إتسم باهلدؤ والتوازن ،بعد إنشقاق عصمت سيدا عن صالح

بدرالدين يف عام  ،2971انتخب عضوا يف املكتب السياسي ،تويف يف مشفى املواساة بدمشق إثر حادث
سري داخل دمشق يف عام  ،2989ودفن يف مسقط رأسه مبدينة عامودا بعد أن ترك خلفه بنته الوحيدة،
وقد شارك يف التشييع عشرات الشبان الكرد املتواجدين يف الشام ومن بينهم الشباب الكرد من كردستان
تركيا ( املؤلف ).
 -3من مواليد عام  2918يف قرية كوتيا ناحية عامودا ،درس يف قرية طرسور ومن ثم يف القامشلي
واحلسكة مل يكمل الثانوية ألسباب اجتماعية ،يف عام  2911ينضم إىل احلزب الشيوعي ،وإثر تسرحيه من
اخلدمة اإللزامية إنضم إىل صفوف الثارتي يف  29آذار  2992عن طريق كل من هالل خلف ومال هادي
شيخ لطيف .وإثر إنشقاق عام  2991إحناز إىل جناح اليمني إىل أن ترك احلزب عام  ،2999يسكن
قامشلو حاليا .مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري.1021/1/18 ،
4

 -عبداحلميد درويش ،املصدر السابق ،ص .217

 - 5رشيد محو ،املسالة الكردية ،املصدر السابق ،ص .200
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املؤمتر  10من اليمني واليسار زائدا  80شخصا من خارج شقي احلزب( ،)1وحول
املوضوع ذاته كتب محزة نويران":فوجئنا حبضور عدد كبري من الالحزبيني ،وبأكثر من
ضعفي عدد أعضاء شقي احلزب .ففي الوقت الذي كان مطلوبا حضور  /11/عضوا لكل
من احلزبني (اليسار واليمني) أي  /10/عضوا من شقي احلزب ،وإذ عدد احلضور حوالي

 /210/عضوا بزيادة  /70/عضوا العالقة هلم باحلزبياتي.)2("...

وفيما يتعلق مبحاوالت مجاعة احلياد ودورهم يف عقد املؤمتر التوحيدي ،يقول دهام
مريو":كان درويش مال سليمان يقيم حينها يف كردستان حيث عمل من أجل عقذ ذلك

املؤمتر"(.)3

إفتتح املؤمتر حوالي الساعة التاسعة صباحا وحبضور "األخ مسعود بارزاني واألخ

ادريس بارزاني والسيد حممود عثمان وحبيب حممد كريم وعارف تيفور"( ،)4ترأس جانبا
منه الزعيم الكردي مصطفى البارزاني الذي أخرب املؤمترين بأن سبب دعوته هلم لتوحيد
طريف احلزب ،وترأس بقية اجللسات السيد دارا توفيق عضو اللجنة املركزية للحزب
الدميقراطي الكردستاني ،ودام أعمال املؤمتر مخسة أيام متتالية ثالثة ساعات يف الصباح
وساعتان يف املساء .وأختذت على أثرها جمموعة من النقاط كانت على األغلب لصاحل
الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري والسيما تلك تتعلق مبسالة ماهية الشعب الكردي يف

سوريا ،ومت اإلبقاء على جريدة دنكي كرد اجلريدة املركزية لليسار آنذاك( .)5وشهد جزء
من املؤمتر مناوشات وإتهامات بني اليمني واليسار ،لدرجة إنسحب محيد درويش منه بعد

 - 1مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف .1021/8/21
 - 2حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،...ص .210 – 229
 - 3لقاء مع الشخصية الوطنية الكردية احلاج دهام مريو ،جملة احلوار ،العدد .92 – 90
4

 -وقفة مع  10عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية يوسف

ديبو ،املصدر السابق.
 - 5تنويه من يوسف ديبو  ،املصدر السابق .
111

توجيه تهمة اخليانة إليه ومن ثم عاد إىل اجللسات التالية ( .)1قرر املؤمتر تشكيل قيادة
مرحلية لقيادة احلزب يف غضون تسعة أشهر مهمتها إجراء إنتخابات بني قواعد الطرفني،
ثم ينعقد مؤمتر عام خالل هذه املدة ،ووضع هلذه القيادة منهاج تهتدي به خالل عملها،
ويقول رشيد محو (:ساهمت شخصيا يف وضع بنود هذا املنهاج ) ومسيت هذه القيادة بـ

"القيادة املؤقتة " ألن مدة عملها حمددة بتسعة أشهر" ( ،)2ينتخب بعدها قيادة دائمة
للحزب وتألفت القيادة املؤقتة من أحد عشر عضوا وكان على الشكل التالي :ثالثة من
أعضاء اللجنة املركزية للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري وهم كل من :بهجت مال
حامد وعصمت سيدا ويوسف ديبو ورفعت عثمان (إحتياط).وثالثة من اللجنة املنطقية

لليمني وهم كل من :متر مصطفى ،رستم حممود (مال شعمو) ( )3وإبراهيم حجي صربي

وفيصل دقوري (إحتياط) .وأوتي بـ ( )9أشخاص من احلياد ،أعضاء غري حزبيني وهم:
دهام مريو

()4

وحممد سليم يوسف حاجو ،شيخ حممد عيسى ،درويش مال سليمان (قتـل

على يد عنصري باملانيا) ،شفيق علو مجعة واإلحتياط صادق حممد مال علي حبجة مراقبني
وشهود خري بني الطرفني  ...وحرصا على جناح العملية الوحدوية مت إستبعاد كل من محيد
درويش ورشيد محو وحممد نيو وصالح بدرالدين من قيادة احلزبني وإبقائهم يف كردستان
 - 1إنظر  :عبداحلميد درويش  ،املصدر السابق،ص . 219 – 211
 - 2رشيد محو ن املسألة الكردية  ،املصدر السابق  ،ص . 202 – 200
 - 3رستم مال حممود هو إبن مال شعمو من سكنة قرية ( كوتيا محوكا ) ناحية عامودة  ،أعتقل يف عام
 2991مع برو من قرية علي فرو ومتكن من الفرار من شعبة األمن السياسي بالقامشلي أثناء نقله إىل
التحقيق  ،يسكن القامشلي  .كان أحد قيادات اليمني حتى عام  ( 2991معرفة شخصية ) .
4

 -شخصية وطنية كان من مؤيدي الثارتي اليساري قبل املؤمتر الوطين ،عندما طلب منه البارزاني

برتشيح نفسه سكرتريا للثارتي ،توجه إىل البارزاني قائال " :إنين كبري يف السن وهناك أصحاب شهادات
راجيا أعفائي من املهمة .فأجابه البارزاني" :وهل أنت أكرب مين سنا " ،حينها أجابه السيد دهام " كلنا من
ثيشمرطتك نفديك بأرواحنا " هذا احلديث جاء حرفيا على لسانه ،أعتقل دهام مع جمموعة من الوطنيني
من قبل األمن السوري وسجن يف الفرتة مابني (  ، ) 2982 – 2971يسكن اآلن قريته ( موزه الن ) .
مقابلة مع السيد حممود حاجي ،هولري. 1009 / 7 / 17 ،
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بقرار من املؤمتر على أنهم رؤوس الفتنة .بينما يقول محزة نويران بأنه":بعد تشكيل القيادة
املؤقتة (املرحلية) ،جاء إقرتاح مفاجئ من قبل عبداهلل مال علي ،واملؤمتر مازال منعقدا"

()1

بإبقاء األشخاص األربعة يف كردستان .وحسب دهام مريو فقد مت تسمية جلنة إستشارية من
مخسة أعضاء للقيادة املرحلية تتألف من السادة" :حممد مال فخري ،عبداهلل مال علي ،خالد

مشايخ ،كنعان عكيد ،جميد حاجو"(.)2

وإستكماال لعملية وحدة شقي احلزب ،يقول رستم مال شعمو" ،يف نهاية أيار وبداية
حزيران  2972جئنا ثانية كردستان العراق بناء على دعوة من القائد مصطفى بارزاني،
وكنا من اليمني ثالثة أشخاص :أنا وإبراهيم صربي ومتر كوضر ومن اليسار كل من املرحوم
عصمت سيدا ويوسف ديبو أما ثالثهم بهجت فقد إحناز إىل طرف احلياد .ويف هذه املرة
مكثنا  17يوما عقدنا خالل هذه الفرتة  18إجتماعا حضر البارزاني أربعة منها ،حيث
كان د .حممود عثمان يشرف على اإلجتماعات ،وبعد مداوالت طويلة حول مسألة
األكثرية واألقلية ،أقرتح مسألة التوافق ،بعد أن كان عدد احلياد  7وشقي احلزب 1
أشخاص إثر وقوف عضو املكتب السياسي لليسار بهجت مع احلياد ،وقد سلمنا تقريرين
للمرحوم إدريس البارزاني ،وأخريا مت اإلتفاق على نسبة ثلثي األصوات بعد أن متكنا خالل

جلسة العشاء من إرضاء درويش مال سليمان وصادق جنار للوقوف معنا "( .)3إال ان األمر

مل خيل من مؤامرات وآالعيب حزبية وإتفاقيات جانبية ،وتبني ذلك يف إجتماع اليوم
التالي ":ففي إجتماع اليوم التالي وحبضور كل من الراحل إدريس البارزاني ود.حممود
عثمان ،أخربنا اجملتمعني بأننا مع األكثرية ،وردا على سؤال من يرغب يف ترشيح نفسه
لسكرتارية احلزب ،بادر درويش مال سليمان برتشيح نفسه ،فرفع اجلميع أياديهم باملوافقة،
فقال املرحوم إدريس البارزاني" :سبحان اهلل أقلية ولكن أقلية صائبة" ،أما د .حممود عثمان
فقد قال ضاحكا":سبحان من يقلب األحوال ،باألمس كنت أقلية واليوم أصبحت
 - 1حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،...ص .211
 - 2لقاء مع الشخصية الوطنية الكردية حاج دهام مريو ،جملة احلوار ،العدد .92 – 90
 - 3مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف .1021/8/21
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أكثرية"( .)1ويف نهاية اجللسات مت اإلتفاق على ان يلتزم األطراف مجيعا "مبلحق مقرتح"،
لكن بعد عودتنا إىل سوريا ،فشلت عملية الوحدة ،واصبحنا ثالثة أحزاب بالرغم من

تشكيل جلان مشرتكة (.)2

ويف تعليقه على هذا احلدث التارخيي وبعد مرور أربعني عاما ،كتب صالح بدر
الدين":كان دافع الزعيم البارزاني من ذلك املؤمتر ومن حيث املبدأ ،صادقا ومسؤوال ،وهو
توحيد احلركة القومية الكردية يف سوريا واحلد من خالفاتها .وبعد أن سلم أمر اإلشراف
على املؤمتر لآلخرين وخاصة ،أعضاء القيادة احلزبية املتواجدين يف ناوبردان وأئتمنهم على
الغوص يف التفاصيل ،ظهر وكان هناك مساواة يف النظرة والتعامل والنتائج ،بني أصدقائه
(اليسار) وأعدائه (اليمني) ومؤيديه ومناوئيه .والشك أن النتائج كانت مفاجئة للعديد من
رفاقنا وأصدقائنا ،وسببا يف خيبة أملهم وبداية لظهور بعض احلذر يف العالقة مع قيادة
الثارتي الدميقراطي الكردستاني – العراق ،ومل يكن سكوتنا – كمن يبلغ السكني – إال

تقديرا وإحرتاما للزعيم – البارزاني – الذي إرتبطت العملية بإمسه"( ،)3وكان ذلك باديا

على اليساريني يف املؤمتر ،حيث نهض عضو اللجنة املنطقية يف اجلزيرة آنذاك سعيد
شيخموس امللقب بـ (بارودو) ،موجها سؤاله إىل الزعيم الكردي مصطفى البارزاني ،كيف
ميكن التساوي بني اخلونة والوطنيني.
أما عبد احلميد درويش سكرتري احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا (اليمني) ،فقد
وصف املؤمتر على الشكل التالي":وبشكل عام فلقد كان املؤمتر الوطين ظاهرة غريبة
وشاذة يف تاريخ العمل احلزبي بوجه عام واحلركة السياسية الكردية يف سورية على وجه
اخلصوص ،فهو مل يكن مؤمترا حزبيا جبميع املقاييس ،ومل يلتئم من أجل توحيد احلزب ،وإمنا

 - 1مقابلة مع رستم مال شعمو ،املصدر السابق.
 - 2املصدر نفسه.
 - 3صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .209 – 201
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كان يف حقيقته ذريعة ووسيلة للقضاء على حزبنا بطريقة هادئة غري مثرية وأراد له البعض
أن يكون حمكمة إلدانة حزبنا.)1("...

وبإنتهاء املؤمتر أسندت باإلتفاق مهمة سكرتارية القيادة املؤقتة إىل الشخصية الوطنية
دهام مريو ،ويقول يوسف ديبو" :فقيادة حزبنا تشكل من  9حزبيني و 9أعضاء (فراطة اي
غري حزبيني) وعقدنا هناك عدة اجتماعات فألتف اليمينيون على جمموعة الفراطة وحتالفوا
مع البعض وفرضوا علينا دهام مريو سكرتريا وهو قروي وجاهل ومل يعرف القراءة ومل
ينخرط يوما حبياته يف احلزب ومل يفهم السياسة ،وعني يف املكتب السياسي درويش مال
سليمان وابراهيم صربي وشيخ حممد عيسى ودهام مريو ويوسف ديبو يف ذلك احلني
وأقوهلا اآلن لكم أيضا بأنه صعب ومستحيل األغوات واألغنياء والكادحني والفقراء أن

يعملوا مع بعضهم جبدية ألن األغوات وتلك الطبقات اليهمهم مصاحل الفقراء"(.)2

ويضيف رشيد محو قائال "ويف املؤمتر الوطين تقرر بقائي وبقاء كل من محيد درويش
وصالح بدرالدين وحممد نيو يف العراق  ،حيث عهد إىل محيد إدارة معهد الكادر يف بغداد
كما عهد إلي العمل يف إدارة جملة " الكادر" وكان لي حماضرة أسبوعية ألقيها على الكادر،
أما صالح بدرالدين فقد أبدى رغبته يف ترك العمل السياسي وطلب السماح له بالذهاب
إىل أوربا ،كما فعل حممد نيو الشئ ذاته فرتك ساحة العمل السياسي وأقام يف مدينة املوصل
كالجئ لدى احلكومة العراقية  . . .مكثت انا ومحيد يف بغداد ملدة سبعة أشهر ثم عدنا إىل
سورية لنعمل يف حزبنا " .ويف أعقاب العودة إىل سوريا إشتدت اخلالفات ومل تتوفق القيادة
املرحلية يف توحيد احلزبني حسب قرار املؤمتر بل حتولت هي األخرى إىل حزب سياسي
ثالث جبانب الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا والثارتي الدميقراطي الكردي
يف سوريا،بقي دهام مريو رئيسا (للقيادة املؤقتة) ،ويف املؤمتر األول للثارتي الدميقراطي

 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء ،...ص .211
2

 -وقفة مع  10عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية يوسف

ديبو ،املصدر السابق.
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الكردي يف سوريا  KDPSاملنعقد عام  2971يف بامرني بكردستان العراق ،أنتخب
دهام مريو سكرتريا للحزب.
ويف تعليقه على عودة محيد درويش ورشيد محو من بغداد يقول رستم مال شعمو ":يف عام
 2970إستدعى األمن السياسي يف القامشلي كل من طاهر صفوك وخليل سور ومحزة
نويران ودون علم من بقية أعضاء القيادة ،ووجه إليهم السؤال التالي :ماذا يفعل رفاقكم
يف بغداد؟ ،وإثر ذلك تفاجأنا بعودة الرفيقني محيد ورشيد ،وعلمنا فيما بعد أن إتصاال سريا
قد جرى بني األخريين والرفاق الثالثة بصدد عودتهما .وقد أثار عودتهما غيظ املرحوم
إدريس البارزاني ،أثناء زيارتنا له يف بداية حزيران عام  ،2972حيث قال بصدد عودة
محيد ورشيد ":أين حسن النية ،فقد طلبا منا إجازة شهرلزيارة أسرهم ،وحصلنا هلما على

إجازة إنسانية من الشيخ بابو ،لكنهما إنصاعا ألوامر األمن السوري ومل يعودا" ( .)1ويرى

رستم مال شعمو أن األمن السوري كان يهدف من وراء ذلك حتقيق غرضني ":األول كسر
هيبة البارزاني ،مبثابة رسالة موجهة إليه بأنه ليس يف مقدوره ختطينا وتوحيد احلركة الكردية
يف سوريا ،أما الغرض الثاني ،هو تفتيت احلركة الكردية وتعميق اخلالف بني حزبنا واحلزب
الدميقراطي الكردستاني من جهة ،وبني حزبنا واألحزاب الكردية األخرى يف سوريا .وقد
جنح األمن السوري آنذاك يف فشل مشروع البارزاني الوحدوي"(.)2

وهكذا جنح محيد درويش وحزبه من خلط األوراق والتخلص من أزمة (عدم الشرعية)
امللصقة بهم ،ومن إنتقادات رفاقهم واجلماهري ،وأصبحت مناقشات الشارع تتمحور حول
شرعية وعدم شرعية احلياد واسباب فشل عملية الوحدة ،وأخذت كل جهة تعرض املسألة
من وجهة نظرها يف إطار مناقشات بيزنطية .وإنكشفت حقيقة - ،كما يقول صالح
بدرالدين - ،أن تعامل اليمني مع املوضوع كله كان بصورة تكتيكية ،مع حصول لقاءات
سرية بني مندوبي اليمني يف بغداد (السيدان محيد درويش ورشيد محو اللذان كانا هناك
حبجة العمل يف جمال التثقيف احلزبي ألعضاء الثارتي) والسلطات العراقية عرب ضابط األمن
 - 1مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف .1021 /8/21
 - 2املصدر نفسه.
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العراقي الكردي األصل املقرب من صدام حسني – علي رضا – عضو جمموعات
اإلغتياالت مع – ناظم طزار – وسعدون شاكر وحممد فاضل وطاهر حممد أمني ،وكانت
باكورة العالقات اليت تطورت إىل زيارة وفد اليمني للعراق عام  ،2971بعد احلصول على
موافقة وتسهيالت من جهاز األمن العسكري السوري... ،وبعد مكوثه هناك ألكثر من
ثالثة أسابيع وحصوله على مبالغ طائلة ،عاد الوفد إىل دمشق عرب لبنان ،وقيل أن محيد
درويش أعتقل خطأ من قبل فرع األمن الداخلي ،الذي وحسب رواية – محيد –سأله
العميد حممد ناصيف :موقفكم مع العراق أليس كذلك؟ ،وكان جوابه حسب زعمه:نعم
حنن مع الوطنيني العرب وضد الرجعية الكردية واإلنفصاليني!؟ ،وسرعان ما أطلق سراحه
بعد تدخالت األمن العسكري ،كما بات معروفا ،وجاء أيضا يف إعرتافات بعض القياديني
الذين إنشقوا عن اليمني مثل ،السيد طاهر صفوك ونشرت يف جملة متني الصادرة يف دهوك

– كردستان العراق عام .)1( 2999

الكونفرانس العاشر للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف عام 9199
بعد بقاء صالح بدرالدين وحممد نيو يف كردستان العراق ألكثر من ستة أشهر ،أصبح
عصمت سيدا الشخص األول يف اجلزيرة ورفعت كرداغي الشخص األول يف حلب
والشام.عقد اليسار كونفرانسه العاشر يف قرية مجعاية ،مت فيه ربط النضال القومي مع
النضال الطبقي وتكون املكتب السياسي من كل من عصمت سيدا ويوسف ديبو ورفعت
حسن عثمان  ،وأنتخب عصمت سيدا كمسؤول إداري للحزب حتى أواخر عام .2971
وعند عودة صالح بدرالدين إستلم سكرتارية احلزب وأنتخب حممد نيو يف املكتب
السياسي وكانت القيادة تتكون من ( )21عضوا نذكر منهم :صالح بدر الدين ،مال
حممد نيو ،عصمت فتح اهلل (سيدا) ،يوسف ديبو ،رفعت حسن عثمان ،عزيز أومري ،حممد
خليل ،حممد عباس ،صبغة اهلل ،حمي كوضر .وحول ذلك يقول يوسف ديبو" :وبعدما عدنا
 - 1صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .207
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من املؤمتر الوطين إىل سوريا وقررنا أن نوحد التنظيمات احلزبية ومع األسف إشتد
اخلالفات مرة أخرى وبدال أن نصبح حزب واحد فأصبحنا ثالثة أحزاب وأبتدأ اإلنشقاق
(اليسار واليمني وحزب احلياد  -دهام مريو) فأضطررنا حنن حزب اليسار الكردي أن
نعقد الكونفراس العاشر 2972الذي عقد يف قرية مجعاية وتباحثنا مطوال وبالتفصيل عن
إنعقاد ذلك املؤمتر الوطين والدوافع والنوايا لعقد املؤمتر ،ويف الكونفراس العاشر حلزبنا
أضفنا مطلبا جديدا وهو (ربط النضال القومي مع النضال الطبقي) ووضحنا للكرد بأننا
فعال حزب يساري قريب من هموم ومشاعر اإلنسان الكردي املظلوم ومهدنا يف ذلك
خلطوة قادمة بأن نلتزم باملاركسية اللينينية ،فأزداد مجاهرينا وأخذنا جمدنا مرة أخرى يف
اجملتمع الكردي فبقيت أنا (يوسف ديبو) وبهجت

()1

وعصمت نقود احلزب ورشحنا

كأعضاء يف املكتب السياسي ورفض عصمت سيدا أن يستلم سكرتارية احلزب ألننا كنا
على أمل أن يرجع صالح بدرالدين  ...ويف "بداية  2971رجع صالح وحممد نيو

وإلتحقوا مرة أخرى باحلزب"(.)2

بعد قيام احلركة (التصحيحية) يف سوريا يف  -،2970/22/29يقول محيد درويش ـ،

"برز اخلالف بيننا بشكل واضح ،فقد طالب الرفاق يف اإلتصال"( )3الذي اعقب احلركة أن
نتهيأ للعودة إىل سوريا ،نظرا للتغريات السياسية اإلجيابية اليت طرأت يف البالد واليت

إنعكست بدورها على أوضاع األكراد أيضا( ،)4ويستدل من هذه التغريات بأن حزبنا
ستتعزز مكانته وقد يكون له دور بني األحزاب الوطنية يف البالد ،خاصة بعد تشكيل اجلبهة
الوطنية التقدمية املنشودة (وفقا لرأي الرفاق يف سوريا) ولذا فإن العالقة مع البارزاني
 - 1كان بهجت مال طاهر قد إحناز إىل احلياد (املؤلف).
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 -وقفة مع  10عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية يوسف

ديبو ،املصدر السابق.
 - 3كان خليل حممد عبدي (خليلى سور) همزة وصل بني قيادة احلزب يف سوريا وكل من محيد ورشيد
يف بغداد.
 - 4يف عهد هذه احلركة التصحيحية مت جلب عرب الغمر وتنفيذ احلزام العربي بشكل نهائي.
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وقيادة الثورة مل تعد ذات فائدة ،بل قد تكون مضرة ألنها قد تؤثر سلبا على عالقات حزبنا

باحلكم"( .)1ومن الغريب كيف حلمت قيادة اليمني بالشراكة يف جبهة مع حزب البعث يف
سوريا ،مل يعرتف دستور البالد وحزبه احلاكم بوجود الكرد من اساسه.
ويف أعقاب عودة محيد ورشيد يوم  21شباط  2972حبجة اإلجازة ،عقد اليمني

كونفرانسه اخلامس يف نيسان  2972بالقامشلي يف منزل حممد صاحل مجعة ( ،)2واألصح
يف منزل سليمان مجعة
العراق مرة أخرى

()3

(.)4

إختذ فيه قرارا بعدم عودة كل من محيد ورشيد إىل كردستان

وبعد مرور عام كامل ويف نيسان عام  2971عقد اليمني مؤمتره

الثاني يف قرية ( قوتكي) الواقعة على الطريق الدولي قامشلي – حلب واليت تبعد عن
القامشلي  10كم  ،ويف دار عبدي جاجان (متويف) ،حضره  /81/مندوبا من بينهم محيد
درويش ،ورشيد محو ،وعزيز داوي ورستم مال شعمو ،وإبراهيم صربي ،ومتر مصطفى،
وإلياس رمكو ،وخليل طرو ،ومشس الدين سيد (أبو حممد) وغريهم ،وكان من أبرز
القرارات فيه" ،قرارا يقضي مبراعاة خصائص احلركة الكردية يف سوريا ،واحلفاظ على
إستقاللية قرار احلزب يف أية عالقات تقيمها القيادة مع األطراف الكردستانية ،)5(". . .

وضع هذا القرار حدا أمام مجيع احملاوالت الرامية مستقبال لتقييم سياسة احلزب
الكردستانية .ومن جانبه وحول القرار نفسه يقول رستم مال شعمو":أكدنا على إستقاللية
احلزب ،وقررنا العمل كحزب سوري وعلى أن قضيتنا قضية سورية"( ،)6وإنتخب املؤمتر

يف ختام أعماله أعضاء اللجنة املركزية اجلديدة وهم":جكرخوين ،رشيد محو ،محيد
درويش ،متر مصطفى ،فيصل دقوري ،طاهر سفوك ،إبراهيم صربي ،عزيز داود ،زبري
 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء ،...ص .271
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خليل ورستم حممود"( .)1وبعد إنتهاء إعمال املؤمتر ،ترك صفوف احلزب عدد من احلزبيني
وخاصة على مستوى الفروع ،ومن بينهم كان كل من :إلياس رمكو ،وخليل طرو ،ومشس
الدين وهو من األسياد ،ردا على موقف قيادة احلزب من الثورة الكردية وعالقاتها مع

النظام البعثي يف العراق"(.)2

وعودة إىل موقف الطرفني من عملية الوحدة ،فقد إلتزم اليسار يف الفرتة األوىل جديا
بقرارات املؤمتر الوطين وشارك عناصره يف إجتماعات القيادة املؤقتة ،إنطالقا من اإللتزام
مبشروع البارزاني والتعامل بصدق مع املشروع ريثما ينعقد املؤمتر القادم ،وكان بهجت
مال حامد هو األكثر من تبنى هذا املوقف ،بينما دعا كل من عصمت ويوسف ديبو
وخلفهما صالح ونيو املقيمان بكردستان العراق بطرح فكرة التملص من املشروع
املطروح ،وقاد عصمت ويوسف عملية سحب رفاق اليسار من املشروع الوحدوي،
وتبلور هذا املوقف يف عام  2972وذلك بعد عدة أشهر من اإلجتماعات املاراثونية
للقيادة املشرتكة املؤلفة من كل من دهام مريو ،وعبداهلل مال علي ،وشفيق علو ،وإبراهيم
مال صربي ،ورستم مال شحمو ،وعصمت سيدا ،ويوسف ديبو ،ووصول عملية الوحدة
إىل طريق مسدود ،وإلجياد غطاء فكري وسياسي هلذا التحول ،طرح اليسار فكرة ربط
النضالني القومي والطبقي ،وتغيري إسم احلزب إىل احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا
(اليساري) متييزا عن املرحلة السابقة ،وبعد حنو سنة سافر صالح إىل أملانيا بقصد الدراسة
وعاد نيو إىل اجلزيرة ليقود قيادة احلزب ،ما عدا بهجت مال حامد ،فقد إلتحق بالقيادة
املؤقتة (احلياد).
أما اليمني وبعد عودة محيد ورشيد ،فقد رفض اإلستمرار يف عملية الوحدة آخذا بتوجيه
إنتقادات حادة إىل العملية برمتها وحتت املقوالت التالية":أن البارزاني فرض علينا شخصا
متخلفا قرويا لسكرتارية احلزب ،واملقصود هو دهام مريو" ،وأن "القيادة الكردية يف
العراق مل تلتزم بشروط الوحدة وأنها أحضرت تيارا ثالثا بإسم احملايدين" وأن "البارزاني
 - 1عبداحلميد درويش،املصدر السابق ،ص .278
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يسعى إىل إنشاء تنظيم خاص به يف سوريا" ،وهكذا وفور عودتهم بدأ هؤالء بإيعاز من محيد
ورشيد مللمة رفاقهم واإلنسحاب من املشروع الوحدوي ،وحافظوا على معظم رفاقهم
بهذه املبادرة املبكرة واملبيتة .وأخريا كان اليمني هو املستفيد األول إذ أصبح سعره سعر
الطرف اآلخر من احلزب يف هذه اللعبة :
 ختلص اليمني من إنتقادات الشارع الكردي ومن املعارضة يف داخل احلزب. حافظت قيادة اليمني على وحدتها بعد اآلن بشكل أفضل من السابق ،إستمرتوحدتها حتى إنعقاد الكونفرانس السابع يف عام  ،2991حيث حصل تفكك القيادة.
 إضعاف الپارتی الدميقراطي الكردي اليساري الذي تعرض إىل هزات عدةوإنشقاقات متواصلة ،بدءا بإلتحاق بهجت بالقيادة املرحلية يف عام  2972وطرد
رفعت ومجاعته يف  2971وظهور كتلة حممد نيو يف  2971الذي غادر احلزب ومعه
كل من حممد عباس وعزيز سيامند أومري عضوا اللجنة املركزية ،ومن ثم إنشقاق
عصمت يف عام  . . . 2971إخل .
 قيام جمموعات صغرية ضعيفة عاجزة بسبب أزمة القيادة والفراغ يف اليسار ،واليوم أنأغلبية األحزاب الكردية املوجودة يف سوريا ذات خلفيات يسارية.
إال أن احلزب الدميقراطي الكردي (اليمني) سرعان ما تعرض جمددا إىل إنتقادات
مجاهريية حادة ،على خلفية قيام املكتب السياسي للحزب املذكور بإرسال برقية إىل
الرئيس العراقي أمحد حسن البكر عشية جتديد القتال ضد شعب كردستان يف عام
 2971وتراجع بغداد عن إتفاقية  22آذار ،مرحبا فيه باحلكم الذاتي .ويف تعليق له
على موقف احلزب يقول محزة نويران":يف هذه املرحلة احلرجة طرحت احلكومة
العراقية من طرف واحد مشروعا للحكم الذاتي ينسجم مع مفهومنا يف تفسري إتفاقية
 22آذار ،ومن جهتها أبدت قيادة الثورة معارضتها ورفضها هلذا املشروع ،وإعتربته
تراجعا عن مضمون إتفاقية  22آذار ...ويستطرد نويران:أن اخلالف األعمق والذي
أدى إىل قطيعة وجفاء بيين وبني عبد احلميد درويش لعدة سنوات هو مسألة املوقف من
النظام العراقي وقيادة الثورة .اخلالف الذي أدى إىل تركي للحزب وكل عمل تنظيمي
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نهائيا .بينما كان راي (محزة نويران) بالنسبة للموقف عما جيري يف العراق بني حكومة
بغداد وقيادة الثورة الكردية ،ملختلف متاما عن رأي املكتب السياسي ،كان نويران يرى
يف موقف احلزب خطأ تارخييا سيلحق أفدح األضرار باحلزب ،وسيضعه وجها لوجه
أمام اجلماهري الكردية اليت تقف إىل جانب الثورة وقائد الثورة مال مصطفى البارزاني
بكل جوارحها ،وهذا سيقود احلزب إىل مأزق سياسي .كان رأيه أن يكون للحزب
قراره املستقل فيما خيص أكراد سوريا ،كذلك كان يرى أن يقف احلزب موقف التأييد

للثورة يف هذا الظرف العصيب ،وال جيوز املساواة بني اجلالد والضحية"( .)1وضع بيان

املكتب السياسي للحزب الدميقراطي (اليمني) قيادة الثورة الكردية وحكومة البعث يف
بغداد يف كفة ميزان واحدة ،قد كلف محيد درويش وحزبه الكثري ،حيث تعرض إىل
محلة تشهري وعزلة مجاهريية واسعة .ويف رده على سؤال شفكر":هل صحيح ان محيد
درويش وسيدايى جكرخون يف عام  2971ذهبوا اىل بغداد وأبدوا استعدادهم للنظام
العراقي حملاربة البارزاني ويقولون بأن محيد تلقى دعم مادي ما يقارب  11ألف دينار
عراقي ومل يعط شيئا جلكرخون واختلفوا على هذا املبلغ ؟"،أجاب يوسف ديبو" :مل
أعرف متاما صحة هذا اخلرب وإن ذهبوا فهم يتحملون مسؤولية ذهابهم إىل بغداد،
ولكن كان هناك إشاعات قوية تقول أن محيد درويش وجكرخون ذهبوا إىل النظام
العراقي ليؤيدوا احلكم الذاتي املبتور الذي أعطاه النظام العراقي للبارزاني ،ولكن
البارزاني رفض احلكم الذاتي املبتور ومل يقبله ،هكذا كنا نسمع بأن محيد وجكرخون
ذهبوا إىل بغداد وذهابهم أصبح حديث الشارع وأمشئز الناس منهم عندما مسعوا تلك

األخبار"(.)2

ويف مذكراته أشارعبد احلميد درويش إىل تأثري الوضع على حزبه ،فقد كتب ":تعذر
علينا يف بعض األحيان إرتياد األماكن العامة اليت يتجمع فيها الناس مثل املقاهي واملضافات
 - 1حممد جزاع ،املصدر السابق ،ص ص .211 - 218
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اخلاصة خشية مواجهة اإلنتقادات الالذعة واإلتهامات (بالعمالة واخليانة وما إليها) اليت
كانت توجه إلينا لعزل حزبنا عزال شبه كامل على املستوى اجلماهريي ..وبتنا يف وضع
ضعيف ال نقدر على عمل ما ،فمثال بعد أن كان عدد أعضاء حزبنا عدة آالف عضو ،مل
يبق بني صفوفه خالل السنة األخرية اليت جتدد فيها القتال ( )2971 – 2971سوى
مئات معدودة من األعضاء ،وكان نصف هؤالء من اهليئات القيادية ،وهكذا ميكن تصور

وضعنا وما كنا عليه يف تلك الفرتة"(.)1

ويف أواخرأيار  2971عقد اليمني مؤمتره الثالث ،وكان ذلك بعد مرور شهرين عن
إتفاقية  9آذار التآمرية الدولية على احلركة التحررية الكردية وثورة أيلول ،وقد "مثن
املؤمتر موقف قيادة احلزب الذي أثبت واقعيته يف امليدان العملي ،وحَمَّل قيادة الثورة
الكردية واحلزب الدميقراطي الكردستاني مسؤولية فشل الثورة واملصري الذي آلت إليه

احلركة الكردية بصورة عامة"(.)2

ظهور احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا (الثارتي) كحزب ثالث يف غرب كردستان

كان من نتائج فشل عملية الوحدة اإلندماحية بني احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا
والثارتي الدميقراطي الكردي اليساري ،ظهور حزب ثالث على يد القيادة املرحلية اليت
إنبثقت من مؤمتر ناوثردان التوحيدي بني جناحي احلزب ،واليت ضمت أساسا عناصر من
حزبي اليمني واليسار وبعض املستقلني .عقد هؤالء مؤمترهم التأسيسي األول حتت ظل
شرعية املؤمتر التوحيدي يف خريف عام  2971يف داودية منطقة بامرني بكردستان العراق،
حبضورغالبية من الوطنيني الالحزبيني ،وإنتخبت فيه اللجنة املركزية للثارتي من
السادة":دهام مريو سكرتريا ،كنعان عطيد ،نذير مصطفى ،محيد سينو ،إلياس رمكو،
شيخموس باقي ،حممود صربي ،مصطفى إبراهيم ،هوريك عثمان ،أمحد زكريا ،شيخ أمني

 -1عبد احلميد درويش ،املصدر السابق ،ص .101
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كلني"( .)1وحول املؤمتر يقول شيخ أمني كلني يف رسالة للباحث قائال":إنتخبت عضوا يف
اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي الكردي يف سورية يف املؤمتر األول للثارتي يف قرية
الداوودية (بامرنى) ،وكان عدد املؤمترين ( 212عضوا) وكنت األول يف األصوات ثم
حاج دهام مريو ثم زكريا مصطفى ،ومصطفى كان العضو الوحيد من كوباني فكان

إختياره توافقيا إلثبات الثارتي هناك"(.)2

لقد كان إنبثاق هذا احلزب املوحد يف املؤمتر التوحيدي أمرا مقبوال وإجيابيا ،أما إستمرار
هذا احلزب – الثالث – ما بعد إنفضاض الطرفني املتوحدين ،فقد كان زيادة عدد ليس إال
يف نظر الكثريين ،ومل يأتي جبديد على الساحة الكردية – السورية ال من حيث النهج

الفكري وال املوقف السياسي وال املمارسة العملية( ،)3ناهيك عن أنه ضم يف صفوفه العديد
من اآلغوات والرجعية الكردية اليت كانت تعادي الثورة يف األيام الصعبة وأثناء احملن.
وأصبح احلياد احلزب الرمسي املعرتف من قبل قيادة الثورة ،وكانت هناك مقولة دارجة بني
اجلماهري الكردية يف سوريا تقول"أن ختم دهام مريو هو الشرعي".
ففي يوم األول من آب عام  ،2971ويف أعقاب صدور بيان حول احلزام العربي مت فيه
وبشدة شجب وإستنكار إقدام السلطة وحزبها القائد على تنفيذ احلزام العربي يف حمافظة

 - 1لقاء مع الشخصية الوطنية الكردية حاج دهام مريو ،جملة احلوار ،العدد .92 – 90
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 -رسالة من شيخ أمني كلني إىل الباحث بتاريخ  .1029/8/28ولد شيخ أمني عام  2919يف قرية

كندي شيخ منطقة عفرين ،أنتسب للثارتي عام  ،2992اصبح مالحقا يف عام (2991محلة اإلعتقاالت
مشلت  11عضوا من املنطقية والفروع والقواعد والطالب ومن بينهم شقيقه شيخ نظمي عضو اللجنة
املنطقية) .يف عام  2991حصل على الشهادة الثانوية  /الفرع األدبي من ثانوية الثقفي بدمشق ،يف عام
 2999نال بكالوريوس يف اجلغرافية من جامعة دمشق ،توظف عام  2970يف السلك التدريسي وتقاعد
عام  1001ومن ضمنها  200شهر سجن ،و 10شهر عسكرية ،أعتقل أوائل آب  2971وحتى 19
تشرين الثاني  .2982مقيم منذ عام  2981بدمشق ،ليس لديه أوالد وال بيت ملك ،لديه راتب تقاعدي
( 17100ل.س) وما ورثته من أبيه من أشجار الزيتون يف عفرين.
 - 3للمزيد راجع:صالح بدر الدين يتذكر ،ص ص .221 – 222
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اجلزيرة بعد ختصيص عشرة ماليني لرية سورية هلذا املشروع(.)1وحول املوقف من احلزام
العربي علق عضو املكتب السياسي للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري آنذاك يوسف
ديبو بقوله" :مسعنا أقواال بأن النظام سيجلب العرب من مناطق الرقة والفرات إىل اجلزيرة
الكردية ،فكان قرار قيادتنا أن ال نسكت وأن نوزع منشورات وألول مرة تتفق األحزاب
الثالثة (اليسار واليمني واحلياد) بأن نتصدى ملشروع التعريب وللنظام وأن نرفض جميء
العرب إىل منطقتنا الكردية ،ولكن مع األسف تراجع احلزبان ومل ينزال معنا يف النضال
العملي ،فقمنا حنن يف احلزب اليساري الكردي بتوزيع املنشورات ،وقام قسم كبري من
الشيوعيني بتوزيع املناشري يف قرية (علي فرو) ،وتصدينا للجرارات والرتاكتورات وسجن
الكثري من رفاقنا وعلى أثر ذلك سجنت وسجن معي عادل يزيدي ،الذي كان وقتها
عضوا حمليا يف احلزب ،كما وسجن حسى وأمحد حجي سعيد(وهو من قرية ملك التابعة
ملنطقة الدرباسية  -الباحث) وغريهم الكثريون وأخذوا البعض منا إىل الفروع السياسية
والبعض اآلخر إىل حمكمة أمن الدولة ،أنا وعادل يزيدي دخلنا سجن شيخ حسن أربعة

أشهر ومن ثم إىل سجن القلعة.)2(" ...

كما قامت السلطات األمنية بإعتقال معظم أعضاء القيادة اجلديدة للحزب الدميقراطي
الكردي يف سوريا (الثارتي) وهم كل من :دهام مريو ،وأمني شيخ طلي ،ونذير مصطفى
1

()3

 -دنطى كرد  ،لسان حال اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي الكردي يف سورية (الثارتي) العدد

( ،)19أواخر كانون األول .2971
2

 -وقفة مع  10عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية يوسف

ديبو ،املصدر السابق.
3

 -ولد عام  2919يف مدينة ديريك ،ينتمي إىل عائلة علي يونس الوطنية ،كان ضمن الدفعة األوىل

للطلبة الكرد من خرجيي كلية احلقوق جامعة دمشق .يف شباط عام  2918إنضم إىل صفوف الثارتي،
أنتخب عضوا يف اللجنة املركزية يف املؤمتر األول احلزبي األول (الذي تلى املؤمتر الوطين التوحيدي)
املنعقد يف كردستان العراق عام  ،2971ويف آب عام  2971مت إعتقاله مع جمموعة من قيادة احلزب إثر
البيان الذي أصدره احلزب ضد تطبيق احلزام العربي ،أطلق سراحه عام  ،2982بعد أن أمضى مثاني
سنوات يف السجن .عاد إىل صفوف احلزب يف املؤمتر الثامن الذي أعقب إستشهاد السكرتري السابق
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وكنعان عطيد .إضافة إىل عدد من املستقلني مثل عبد اهلل مال علي وحممد فخري وحسي
من قرية علي فرو وكان يعمل سائق تكسي وهو باألساس كان من الثارتي اليساري .وبقي
مبنأى من اإلعتقال فقط كل من :محيد سينو – هوريك – أمحد زكريا – مصطفى إبراهيم،

الذين عقدوا مؤمترهم الثاني وإنتخبوا الراحل محيد سينو سكرتريا للحزب ( .)1وجرى
اإلعتقال بعد أن إجتمعت قيادة الثارتي يف بريوت حتت قيادة دهام مريو وأختذت عدة
قرارات بأن خيرجوا لإلعتصامات واملظاهرات وأن يبلغوا رفاق حزبهم يف اخلارج بتنظيم
مظاهرات ضد النظام وأن حيتجوا على التعريب وجميء أو جلب العرب من منطقة الرقة
وتوطينهم يف املنطقة الكردية يف اجلزيرة حتديدا ،ولكن مع األسف متكنت أجهزة األمن
اإلستيالء على بريد احلزب الذي كان يف سيارة آتية من حلب بإجتاه القامشلي(والشخص
الذي كان معه الربيد إمسه عبد الرمحن علي (عضو فرقة يف احلزب) وحصل "جهاز األمن
على إضبارة جلسة اإلجتماع الذي عقد يف بريوت وكان فيها أمساء كل القيادة السياسية
وأمساء اللجنة اإلستشارية واملوكلني هلم بقيام النشاطات وعلى أثر ما كان موجودا يف
احملضر سجنت قيادة الثارتي بقرار احملكمة العسكرية وأفرج عنهم بعد مثانية أعوام أيضا
بقرار احملكمة العسكرية وهم (:كنعان عطيد ـ مال فخري ـ عبداهلل مال علي ـ خالد مشايخ

ـ نذير مصطفى("( ،)2أما دهام دهام مريو فقد أطلق سراحه بعد ست سنوات ومثانية أشهر.
وحول إعتقاله يقول شيخ أمني كلني":أعتقلت أوائل آب  2971وبقيت يف السجن حتى
كمال أمحد درويش ،أنتخب فيه عضوا يف اللجنة املركزية ،ثم سكرتريا للجنة املركزية ،ويف املؤمتر التاسع
أنتخب سكرتريا عاما ،وأعيد إنتخابه يف املؤمتر العاشر سكرتريا عاما مع أنه مل حيضر جلسات املؤمتر بسبب
املرض الذي شخص عام  1009يف دمشق ونقل على عجل إىل فرنسا لتلقي العالج على نفقة رئاسة
إقليم كردستان بقرار من سروك مسعود بارزاني .تويف حممد نذير مصطفى يف  1008 /21/11يف مشفى

املواساة بدمشق ونقل جثمانه إىل قامشلو حيث توارى الثرى .الثارتي ،برسي خواليخوش بوو حممد نذير
مستفا.
 - 1صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .221
 -2وقفة مع  10عاما من السياسة ،املصدر السابق.
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 19تشرين الثاني  200( 2982شهر سجن منها  21شهر يف املنفردة) موزعة بني دمشق
وحلب (كنت أنا – دهام مريو – كنعان عكيد – نذير مصطفى – عبداهلل مال علي –

خالد املشايخ – حممد فخري ثم جئ حبميد سينو أيضا عام .)1(")2971

ويف مقال بعنوان (ملصلحة من هذه األحكام اجلائرة ؟) يف جريدة دنطى كرد جاء
فيه...":أصدرت حمكمة أمن الدولة بدمشق أحكاما جائرة حبق رفاقنا الذين مت تقدميهم إىل
احملاكمة بتهمة إنتمائهم إىل احلزب ،وبعد تردد بعضهم إىل احملكمة ملدة ستة أشهر ،والبعض
اآلخرحوالي سنة ،فإذا باحملكمة تصدر تلك األحكام وكأنها إحتفال مبناسبة ذكرى مرور
 19عاما على الئحة حقوق اإلنسان اليت تنص على إحرتام حرية الفرد والعقيدة ،وهدية
للشعب الكردي يف خامتة عام  2971وإستجابة لدعاء املسلمني واملسيحيني يف أعيادهم
لرفع الظلم واإلضطهاد .صحيح أن احلكومة مل ترتك أو تتمهل يف أي إسلوب من أساليب
الظلم جتاه العنصر الكردي من تشييد قرى يف منطقة احلزام وترك عشرات األلوف من
املواطنني يتضورون جوعا بسبب حرمانهم من جنسياتهم ،وبالتالي من فرض العمل ،هذا
باإلضافة إىل اإلعتقاالت اليومية والضغط على املواطنني .واألغرب هو اإلحتفاظ برفاقنا
القياديني منذ سنة ونصف يف أقبية اجهزة أمن الدولة دون أي مربرن قلما أن قامت حكومة
أو دولة بإصدار أحكام كهذه (مابني ستة أشهر وسنة وتسعة أشهر) على أناس وطنيني
شرفاء يؤيدون خطها العام  ...إن هذه األحكام مل ختفهم أو ترهبهم أو تنزل من عزميتهم،
ألنهم يتوقعون أكثر من ذلك عندما يأخذون على عاتقهم مهمة النضال الشاق والطويل

وهم مستعدين دائما للتضحية يف خدمة اجملتمع.)2("...

ومن جهة أخرى ،مارست السلطات األمنية السورية ضغوطات على الكرد العراقيني
املتواجدين يف سورية.فقد إنتقدت جريدة (دنطى كرد) موقف السلطة السورية يف مقال
بعنوان (جلؤ األكراد العراقيني والغوث السوري) جاء فيه " :هددت السلطات احمللية
 - 1رسالة من شيخ أمني كلني ،دمشق يف .1029/8/28
 -2دنطى كرد  ،لسان حال اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي الكردي يف سورية (الثارتي) ،العدد
( ،)19أواخر كانون األول .2971
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األكراد العراقيني برتحيلهم عدة مرات إىل العراق وإعطائهم مهلة كذا يوما لرتحيلهم،
وأخريا ،بدأت احلكومة السورية بتنفيذ تلك التهديدات ،فقد داهم رجال املخابرات
والقوى املسلحة القرى اليت يوجد فيها الالجئون بشكل إرهابي ،يرعب سكان تلك القرى
األصليني فضال عن الالجئني وشرعت يف القبض عليهم وترحيلهم ،وتقدميهم هدية إىل
إرهاب السلطات العراقية الفاشية ...إننا نناشد احلكومة السورية أن ال تتجاهل واجبها
اإلنساني جتاه هؤالء البؤساء ،وحيق لنا أن نسأل هذه احلكومة :هل تسمح التقاليد
واألعراف الدولية اليت تلتزم بها سوريا بإتباع مثل هذه األساليب؟! وهل الشعور اإلنساني
الذي ينبغي أن حترتمه وتقدره يبيح هلا هذه التصرفات؟!!.)1("...

املؤمتر الثالث للحزب اليساري الكردي يف سوريا  19/10كانون الثاني عام :9191
بعد فشل عملية الوحدة هاجرت بعض القيادت احلزب ،لكن القاعدة لن تهتز
قطعا .إنعقد املؤمتر الثالث يف مدينة قامشلو بدار خضر مسيت يف احلي الغربي ،حضره
حوالي ( )80رفيقا نذكر منهم كل من(:)2

 -2صالح بدرالدين سكرتري احلزب
 -1حممد مال نيو عضو املكتب السياسي
 -1عصمت فتح اهلل عضو املكتب السياسي
 -1يوسف ديبو عضو املكتب السياسي
 -1حممد خليل عضو اللجنة املركزية
 -9حمي كوضر مرشح اللجنة املركزية
 -7عزيز أومري عضو اللجنة املركزية
 -8مصطفى مجعة مسؤول منظمة احلزب يف لبنان
1

دنطى كرد ،املصدر نفسه.

2

 -حتقق من األمساء بالتعاون بني كل من د.إمساعيل حصاف والدكتور نشأت إبراهيم عضوا املؤمتر،

هولري يف .1021/20/27
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 -9سعيد بارود عضو اللجنة املنطقية يف اجلزيرة
-20

حممد عباس (ابو شريو) عضو اللجنة املركزية

-22

إمساعيل حممد حصاف عضو اللجنة احمللية ومسؤول تنظيم الطلبة يف قامشلو

-21

نشأت إبراهيم عضو اللجنة املنطقية (عفرين)

-21

خالد باسوطي ( عضو اللجنة املنطقية يف عفرين)

-21

محزة قبالن عضو اللجنة املنطقية مبنطقية عفرين

-21

جنم الدين بطال (عفرين) كان مسؤول فرقة

-29

حاجي حسني املعروف بأبو عارف (كوبان)

-27

عادل يزيدي

-28

فرحان بريي

-29

نايف خضر مسيت

-10

يوسف حلبو

-12

حممود نيو عضو اللجنة احمللية

-11

مجو (منطقية دمشق )

-11

رحبان (منطقية دمشق)

-11

حممد صاحل عبدو (صاحل اقتصاد)

-11

جواد بيجو

-19

شكري بطيخة

-17

زبري عمر

-18

صبغة اهلل

-19

نعمتو

-10

ضيف من مشال كردستان
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مل يقم املؤمتر بتبليغ رفعت عثمان املعروف برفعت كرداغي إال بعد يومني من إنتهاء
أعمال املؤمتر .وكان رفعت عضوا يف املكتب السياسي وأحد أبرز وجوه احلزب يف مناطق
عفرين وحلب ،ومت إبعاده عن احلزب بهذا الشكل.
إستمر املؤمتر دون إسرتاحة ويف غرفة سرية ،وكان مندوبي املؤمتر جيلسون على األرض،
ماعدا صالح بدر الدين وحممد نيو ،اللذان أدارا املؤمتر على طاولة متواضعة صغرية.
ويف املؤمتر قدم سكرتري احلزب صالح بدرالدين تقريرا مفصال وطويال حول األوضاع
السياسية داخليا وإقليميا وكردستانيا ،وإنتقد فيه بشدة موقف احلزب الشيوعي السوري
من املسألة القومية الكردية ،مهامجا عضو املكتب السياسي رمو شيخو الذي بأمر منه
تركت األسر الشيوعية قرية تل شعري آشيتان وإنتقلت إىل قرية قالعة اهلادي ،وتل شعري
هي القرية الوحيدة اليت نفذت مشروع احلزام العربي يف اجلزيرة .ومت يف املؤمتراإللتزام
باملاركسية – اللينينية وفقا لظروف الشعب الكردي اخلاصة واملشخصة مثلما ورد يف
وثائق املؤمتر ،كما أقر فيه مشروع برنامج متكامل لبناء "جبهة وطنية دميقراطية سورية"،
كما دعا املؤمتر يف مقراراته بناء اجلبهة الكردستانية .وبذلك كان الثارتي الدميقراطي
الكردي اليساري من أوائل األحزاب الكردية اليت إختارت املاركسية منهجا ،يقول يوسف
ديبوا" :عندما إلتزمنا املاركسية يف 2971عن قناعة تامة من كل القيادة احلزبية ومل نتأثر
مبا كان يردده النظام السوري بالوحدة واحلرية واالشرتاكية أو يعقد عالقات قوية مع
السوفيات ،كل عملنا ونشاط حزبنا كان يف املنطقة الكردية وال عالقة لنا بشعارات
اآلخرين فالدول واحلركات العاملية كلهم إستفادوا من العلم املاركسي وكنا وما زلنا نؤمن
بأن العلم املاركسي مفيد لكل الشعوب ،وهنا أريد أن أكرر بأن حزبنا تدرج يف  1حتوالت
ومراحل:
1965إلتزمنا بفكر اليسار
1971ربطنا النضال القومي بالنضال الطبقي (يف الكونفراس العاشر)
1973ألتزمنا بالفكر املاركسي
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هنا أقول بأن الواقع الكردي الطبقي كان يفرض نفسه بأن نغري من شعاراتنا لنواكب
األحداث ولنقرتب فعليا من طموحات شعبنا الكردي املهضوم حقوقه لذلك حنن كحزب
اليسار الكردي ومن  2991كنا نؤمن بالتعددية احلزبية وكنا نناضل من أجل تقوية
الشعور القومي وكنا نقول حنن سنمثل الطبقات الفقرية واملعدومة وكان تركيزنا دائما
بربط النضال القومي بالنضال الطبقي .والحظوا حتى هذه الساعة حنن اليسار الكردي منثل
شرحية املثقفني والفقراء والعمال ،أما فلسفة األحزاب األخرى فهم يقولون ليس هناك يسار
وال يوجد ميني فالشعب الكوردي بكل شرائحه وطبقاته يعمل مع بعضهم البعض وليبقى
فلسفتهم هلم وحنن حنرتم رأيهم.
وحتى هذه اللحظة الشعب الكردي أكثر ميال إىل اليسار الكردي فمثال هناك أحزاب ترى
هلا سريا يف االشرتاكية الدولية وهم أعضاء لدى االشرتاكية الدولية مثل قامسلو وكمال
بورقاي واالحتاد الوطين الكردستاني وحزب الكوملة يف كوردستان إيران وأحزاب كردية
شيوعية يف كل أجزاء كردستان وكثريون ،فهذا تأكيد لفكرتي بأننا حنن الكرد جمتمع طبقي
وندافع عن حقوقنا وأغلب الشعب الكردي هم فقراء ومضطهدين ،ففكرة اليسار الكردي

ما زال األكثر رغبة حتى هذه اللحظة"(.)1

وبذلك دخل احلزب مرحلة جديدة من حيث تعريف حق تقرير املصري وحتديد خصوصية
الشعب الكردي يف سوريا .ويف نهاية املؤمتر توجه أحد أعضاء املؤمتر (يعتقد أنه كان عادل
يزيدي) بسؤال إىل صالح بدر الدين مازحا":ها قد إلتزمنا باملاركسية وماذا عن الدين
( ،)Dîn li ko maفإبتسم صالح وقال :إسأل نيو ،الذي بدوره متتم دون الرد"(.)2

وبدأ اليساريون مبد جسور العالقات مع األحزاب واحلركات والدول اإلشرتاكية والتقرب
من األحزاب الشيوعية والتقدمية .وبهذا الصدد يقول يوسف ديبو ":وإنعقد املؤمترالثالث
1

 -وقفة مع  10عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية يوسف

ديبو ،املصدر السابق.
 - 2كنت (د.إمساعيل حصاف) عضوا يف املؤمتر.
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اإللزامي حلزبنا ورشح صالح بدرالدين واصبح سكرتري حزبنا وقيادتنا تشكل من 21
قياديا وكان لنا  9جلان منطقية وعالقات قوية مع االحزاب الكردستانية وكلنا كنا
منسجمني ومتفاهمني ولكن يف عام  2971الحظنا بعض الشذوذ من حممد نيو ولكنه مل
يفلح الننا كنا االكثر شعبية ومرغوبني لدى الشعب "( .)1فقد غادر عضو املكتب السياسي
والشخصية الثانية يف احلزب وعقله التنظيمي حممد نيو احلزب ومعه جمموعة من أتباعه من
بينهم كان عضوا اللجنة املركزية عزيز أومري وحممد عباس (ابو شريو) وأعضاء اللجنة
احمللية يف احلي الغربي وهم كل من أمحد رحي ويوسف حلبو ونايف مستى وفرحان بريى
إضافة إىل شقيقه وعضو اللجنة املنطقية حممود نيو وغريهم .وكان من أهم قرارات املؤمتر
تغيري إسم احلزب فأصبح احلزب اليساري الكردي يف سوريا .وضمت قيادة احلزب كل
من :صالح بدرالدين سكرتريا ،وحممد نيووعصمت سيدا ويوسف ديبو أعضاء املكتب
السياسي ،وحممد عباس ،وحممد خليل ،وعزيز اومري ،وصبغة اهلل ،وسامي عثمان ،ونشأت
إبراهيم ،وحمي كوجر يف اللجنة املركزية.
لعبت منظمة احلزب يف لبنان دورا مهما يف بناء عالقات كردستانية وعربية وعاملية،
لوجود أرضية خصبة يف مجهورية لبنان اليت حتولت منذ بداية السبعينات من القرن العشرين
إىل قاعدة وملجأ للحركات الدميقراطية والثورية يف الشرق األوسط .وبالفعل متكنت
احلركة السياسية الكردية من إستغالل هذا الوضع لصاحل النضال القومي التحرري
الكردي.
والشك أن الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سورية ومن خالل شخصية صالح
بدرالدين حظي بالدور األكرب يف هذا اجملال .ففي عام  2970نظمت املنظمة ندوة واسعة
لكاك مسعود البارزاني يف أول زيارة له إىل لبنان يف أعقاب التوقيع على بيان احلادي عشر

من آذار التارخيي"( ،)2وكانت املنظمة عضوا مؤسسا يف احلركة الوطنية اللبنانية ،اليت
نشات منذ بداية السبعينات بزعامة كمال جنبالط رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي
 - 1وقفة مع  10عاما من السياسة ،املصدر السابق.
 - 2صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .81
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واحلزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي وحزب البعث العربي االشرتاكي
جبناحيه السوري والعراقي وحركة الناصريني املستقلني املرابطون وحركة أمل وحزب
اإلحتاد االشرتاكي العربي .ومثل مصطفى مجعة منظمة احلزب يف إجتماعات احلركة
الوطنية ،بإعتباره مسؤوال للمنظمة .وحتولت منظمة احلزب إىل قوة مستقلة منسقة مع
احلركة الوطنية واملقاومة الفلسطينية ،ومدافعة أمينة عن حقوق كرد – لبنان ،ويف خدمة
احلركة التحررية القومية الكردستانية يف خمتلف أجزاء كردستان .وأقام احلزب "اجلمعية
الثقافية واالجتماعية الكردية" ثم "رابطة كاوا للثقافة الكردية" ،وإصدار جملة ثقافية كردية
بإسم – ريرب – وصدر منها عدة أعداد وجملة – روهالت – باللغتني العربية والكردية منذ
عام  ،2971وصدر منها  91عددا ،إضافة إىل عقد الندوات السياسية والثقافية واحللقات
احلوارية .وللمرة األوىل إحتفلت املنظمة بنوروز عام  2971يف قاعة – جامعة بريوت
العربية – تليت فيها كلمات الثورة الفلسطينية من عضو املكتب السياسي للجبهة الشعبية
صالح صالح واحلركة الوطنية اللبنانية من عضو مكتب سياسي يف احلزب الشيوعي
اللبناني ،وكلمة احلركة الكردية ألقاها صالح بدرالدين ،وحبضور ممثلي حركات التحرر

وسفارات عدد من الدول االشرتاكية"(.)1

وعربيا ،توطدت عالقات احلزب بالفصائل الفلسطينية وعلى راسها منظمة التحرير
الفلسطينية ومع اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني بقيادة جورج حبش واجلبهة الدمقراطية
بقيادة نايف حوامتة .ويقول صالح بدرالدين":إلتقيت يف مرحليت اللبنانية (– 2972
 )2981إما مبحض الصدفة أو عن إتفاق مسبق ،ممثلني وأعضاء يف حركات – ثورية –
بعضها موسوم باإلرهاب يف الغرب ،حيث كانوا على صالت مع قوى فلسطينينة ولبنانية،
مثل – اجليش األمحر الياباني – ومنظمة – بادر ماينهوف – األملانية ،حيث كانت شلة من
أعضائها تتمركز يف إحدى املعسكرات ،منهمكة يف التدريبات القاسية ،إضافة إىل منظمات
أمريكية التينية ،مثل الساندينيني والراية احلمراء .أيضا إلتقيت مبمثلني ملنظمة – فدائي
 - 1لإلطالع األكثر راجع :صالح بدرالدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص ص .87 – 81
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الشعب – اإليرانية ،وزارنا يف مكتبنا السيد إستينمانوس أفورقي – سكرتري اجلبهة الشعبية
لتحرير أرترييا ،يرافقه عبد اهلل جابر عضو اجمللس املركزي للعالقات اخلارجية ،حيث تبادلنا
األفكار واملواقف السياسية ،ثم فاحتين مبوضوع إهماله وجتاهله من جانب فصائل املقاومة
الفلسطينية .فبادرت إىل ترتيب لقاء له مع الراحل – ابو إياد – الذي أحسن إستقباله.
وإلتقيت مرة واحدة فقط مع زعيم اجليش األرمين السري – أساال – الراحل (أوهانسيان)
املعروف بإسم جماهد ،وفهت إنه وجمموعته جمرد عصابة مرتزقة ،تعمل باإلجرة ملن يدفع
أكثر ،وال عالقة هلم بقضية الشعب األرمين العادلة .وتعريف بكارلوس مصادفة يف عاصمة
"مجهورية اليمن الدميقراطية" عدن ،وتلقيت إشارات ورسائل شفوية ملرات عدة عرب
أصدقاء فلسطينيني ولبنانيني إلعادة لقاء الثوري العاملي الفنزويلي كارلوس ،قائد عملية
أوبك يف فيينا ،إىل أن زارني يف منزلي ببريوت عام  2980وبصحبته السيد – أبو احلكم
– العضو السابق يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني – خط العمليات اخلارجية ،بزعامة
الدكتور – وديع حداد – والكولونيل – وليد عوض – مسؤول سابق يف احلزب القومي
السوري االجتماعي ،وهو ضابط متقاعد باجليش اللبناني .وأبدى كارلوس سروره لتعارفه
األول مع قائد سياسي يف احلركة الكردية ،كما أفصح عن رغبته يف التعرف على هذه
احلركة يف خمتلف بلدان تواجدها ،واإلستعداد للتعاون معها ،ألنه يؤمن حبق تقرير مصري
الشعب الكردي .بعدها تكررت اللقاءات يف برلني الشرقية ،وتعرفت على رفاق آخرين
له ،مثل األملاني – ستيف – واألملانية السيدة – ليلى – وقد إستنتجت ،بأن هؤالء أفراد
نشيطون ومنظمون وصادقون ،يف إطروحاتهم الثورية املعادية للظلم ،رغم مالحظاتي حول
صالتهم وتعاونهم فيما بعد ،مع نظامي البعث يف بغداد ودمشق ،حيث مل يتسنى لي اللقاء

به يف تلك املرحلة"( .)1إضافة إىل عالقات اليسار الكردي جبمهورية اليمن الدميقراطية

وحزبه االشرتاكي احملسوب على قوى الثورة العاملية املنضوية حتت سقف املعسكر
االشرتاكي ،وعالقات شخصية مع بعض الدول االشرتاكية مثل االحتاد السوفياتي وبلغاريا
 - 1صالح بدر الدين يتذكر ،...ص .281 – 281
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وأملانيا الدميقراطية وغريها ،هذه الدول اليت كانت تتعاطف مع الشعب الكردي وقضيه
القومية وتقدم املنح الدراسية للطلبة الكرد مل ترق عالقاتها إىل رمسية بسبب تقاطع مصاحلها
مع الشعوب العربية والفارسية والرتكية.
املؤمتر الرابع للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري املنعقد يف بريوت يف :9191/9/ /9
حقيقة مل يستقر وضع احلزب بعد فشل عملية الوحدة ،وكما ذكرنا ففي هذه املرحلة
حصلت بعض اخلالفات وخاصة بعد إلتزام احلزب باملاركسية – اللينينية ،اليت جاءت
كموضة العصر ومل تكن نتيجة نضج فكري للرفاق ،مما خلقت رد فعل لدى بعض قيادات
احلزب مثل حممد نيو الذي أثر بدوره على حممد عباس وعزيز أومري ،ليشكلوا ثالثيا
متردوا على القيادة وأصدروا بيانا ،لكن سرعان ما تفتت هذا الثالثي وأصبحوا مجيعا خارج
احلزب .وبعد إزاحة نيو من احلزب حدث صراع آخر بني سكرتري احلزب صالح بدرالدين
الذي جعل من بريوت مقرا ثابتا له يف تلك املرحلة وبني عضوي املكتب السياسي عصمت
ويوسف .إنعقد املؤمتر الرابع ببريوت يف منزل مصطفى مجعة حبي الزهورية حضره كل من:
صالح بدرالدين
عصمت سيدا
يوسف ديبو
مصطفى مجعة
سعيد بارود
إمساعيل حصاف
نشات إبراهيم
عبدالباقي يوسف
أمحد مجهور (عن منظمة لبنان للحزب)
مصطفى صويف (عن منظمة لبنان للحزب)
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بوظو (منظمة لبنان للحزب)
سليمان شريف (منظمة لبنان للحزب)
سليماني كنك (منظمة لبنان للحزب أستشهد يف عام  2971خالل التدريب)
جنم الدين عزت بطال
زبري عمر (عامودا)
رحبان رمضان (دمشق)
سامي عثمان

()1

نيازي خليل (عفرين)
حممد شيخو فلك (عفرين)
سعيد تاش (عفرين)
فوزي نعسان (من كوباني)
منان هياما (عفرين)
صبحي أمري (عفرين)
حممد جامو (عفرين)
بهاء مال (مسؤول تنظيم أوروبا للحزب)
إبراهيم عدله تاهريي (من منظمة أوروبا) وغريهم.
وكان عصمت سيدا قد جهز تقريرا خاصا به إىل جانب تقرير سكرتري احلزب ،فقد كان
هناك مجلة من املوضوعات واملسائل اخلالفية العالقة يف القيادة القابلة لإلنفجار.وكان على
رأس جدول األعمال يف املؤمتر:
 .2املوقف من املسألة الكردية يف العراق
 .1املوقف من حكومة بغداد
1

 -سامي عثمان ناصرو ولد يف قرية كوردا ( ،)2911/2911كان من قيادات الثارتي اليساري

الكردي يف منطقة عفرين ،ثم اإلحتاد الشعبى الكردي ،تعرض خالل مسريته السياسية إىل املالحقة
واإلعتقال والتعذيب على يد الفروع األمنية ،تويف يف .1020/7/11
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 .1إسلوب النضال يف سوريا
 .1املوقف من اإلحتاد السوفياتي ومن املنظومة اإلشرتاكية
 .1املوقف من منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيين
لكن املؤمتر أنهى أعماله يف اليوم التالي ظهرا بنجاح وانتخب املؤمتر للقيادة كل من:
صالح بدرالدين
عصمت فتح اهلل
يوسف ديبو
مصطفى مجعة
ومن جانبها قامت اللجنة املركزية يف إجتماعها األول وبتخويل من املؤمتر بتوسيع عدد
أعضائها وذلك بتعيني كل من:
سامي عثمان ناصر من كرداغ
نشات إبراهيم
نيازي خليل
حممد رشيد جامو
رحبان رمضان (أبو جنكو) من دمشق
منظمة كاوا يف لبنان وفرقة كاوا الفلكلورية:
يف عام  2971قامت منظمة كاوا بتأسيس فرقة فولكلورية برئاسة الفنان حممود عزيز
شاكر ،ورمو (من قرية طرزيارت) مدرب الرقصات وشارك فيها الفنان سعيد يوسف
وشريين حسن مال برو(جبلطراوي) وحممد شيخو وثروين مال امحد ثالو.
وأول حفلة ناجحة للفرقة عام  2971يف سينما ريظولي ببريوت .وقدمت الفرقة
مسرحية من تأليف مصطفى مجعة حتت إسم (طبيب القرية) قام بدور الطبيب علي مال
سليمان (علي سويدي) من قرية تل طري ومبشاركة حممد زيرو من عامودا .تكونت الفرقة
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من مخس شبان ومخسة بنات .ولعب كمال شامباز دورا مهما يف تنظيم وتطوير الفرقة،
ناهيك عن أن بعض اشعاره أصبحت مادة غنائية لفناني الفرقة ومن اشعاره " Çiyayê
 "Kurdistanêوضعها عام  ،2979و" ،"Carek min dî ji xwere kurek
كما ألف هالل بعض األشعار غناها حممود عزيز وحممد شيخو مثل "Rêwiyo":و

" "Amîna Amîna zalim Amînaوكذلك أشعار يوسف برازي (نوبهار)(.)1
حول تأسيس احلزب االشرتاكي الكردي يف سوريا:

بصدد كيفية تشكيل احلزب حتدث هالل خلف قائال":بعد فشل مشروع وحدة اليمني
واليسار ،إجتمعنا عام  2971يف قرية خربة جديد (آلل كدو) ،وكنا حوالي ( )70رفيقا
من الرفاق القدامى من مجيع املناطق ومن ضمنها دمشق وحلب ،بهدف إعادة حلمة اليسار.
لكننا فشلنا يف إختاذ القرار بسبب معارضة البعض للفكرة ومنهم فرهاد مال إبراهيم من
احلسكة ورفعت كرداغي من عفرين ألسباب ما .بعد عام  2971ومع إنتشار ظاهرة
اإلنشقاقات يف احلركة الكردية ،حاولنا جتديد الفكرة لتجميع قوى اليسار الكردي ،وهلذا
الغرض إلتقينا حنن الثالثة (هالل خلف – عزيز جركس – أمحد بدرى) ببريوت بكل من
صالح بدرالدين ومصطفى مجعة ،حيث عرضنا عليهما املشروع ،فوافق صالح لكنه طلب
منا القيام جبمع الرفاق وإجراء اإلتصاالت الالزمة خللق أرضية مناسبة وعلى أن نعقد مؤمتر
بعد ستة أشهر بإسم (جلنة اليسار) أو (قواعد اليسار) ،وبالنسبة لي مل أكن ملتزما بل
مساهما .لكن بعد أن أجل صالح بدرالدين الفكرة ،عقدت اجملموعة يف عام 2977
مؤمترها والذي متخض عنه والدة احلزب االشرتاكي الكردي يف سورية توىل صاحل كدو
سكرتاريته ،بدعم من صالح حيث كان يطبع منشوراتهم ويزودهم باملصاريف"(.)2

 - 1مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .1009/20/9
 - 2مقابلة مع هالل خلف بوتاني.1009/20/1 ،
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الفصل السابع
الوضعني الصحي والتعليمي يف غرب كردستان
 الوضع الصحي يف غرب كردستان -الوضع التعليمي يف غرب كردستان
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الوضع الصحي يف غرب كردستان :
يف الثالثينيات من القرن املاضي كان الطبيب الوحيد يف مدينة القامشلي هو الدكتور
أمحد نافذ بك زازا ( ،)2998 – 2899قدم إليها عام  2911من عني ديوار ،وكان
جلهوده املتواصلة األثر الكبري يف تطهري املنطقة من األمراض كاملالريا والتيفوس وغريها من
األمراض السارية .ومل تقتصر جهوده على مدينة القامشلي وحدها ،فقد كان يقوم جبوالت
بني فينة وأخرى إىل املناطق القريبة منها بلدة عامودا ملعاجلة األمراض .تويف يف بريوت
ودفن يف قرية دوكر .وأيضا الدكتور بول سالفايكوف (بلغاري) والدكتور موجميان جاء
إىل القامشلي يف األربعينيات .ومن الدكاترة األوائل يف قامشلو نذكر :بولص الطويل،
وبولص مشاس ،وعدنان قنواتي ،وخورين ،وخجادور رشدوني ،وحممد خري الواحدين
ودارا عباس ( )1008 – 2910دفن يف قرية دوكر .والدكتور قاسم مقداد (مجيل باشا)
( )2991 – 2911دفن يف قرية دوكر .وايضا الدكاترة :عادل مسكي ،عدنان بكداش،
رفيق ابو السعود ،عبد العزيز حباش والدكتورة سبوح سيسريان وغريهم(.)1

ومن جانب آخر تأسست عدة مدارس يف بعض قرى اجلزيرة،وعلى سبيل املثال ،فقد مت
افتتاح اول مدرسة دينية يف تل شعري للعالمة ابراهيم التناتي  2911ومن ثم قيام طالب

هذه املدرسة بافتتاح املدرسة االبتدائية .)2(2919ويف عام  2911تأسست مدرسة إبتدائية
يف قرية طرسور املرسينية ناحية عامودا.
عانى السكان الكرد يف السنوات األوىل ما بعد احلرب العاملية الثانية من األمراض بسبب
سؤ التغذية والظروف غري الصحية وغياب اخلدمة الطبية .إال أن غرب كردستان شهد
نهاية الستينات وبداية السبعينات تطورات صحية ملموسة ،فوفقا لتقديرات الباحث يف عام
 ،2987 – 2989كان يوجد يف مدينة قامشلو وحدها أكثر من  11طبيبا ومستشفى
ومستوصفان .إن طاقة مشفى القامشلي ( )70سريرا ،ومشفى احلسكة طاقته ()100
سريرا ،وكان يتم بناء ثالث مشايف يف كل من قامشلو وديرك وسري كاني بسعة ()210
 - 1كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص .292 – 290
 - 2موقع عشرية حاجي سليماني ،تاريخ الزيارة  9متوز .1029
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سريرا لكل مشفى .ففي كل احملافظة بلغ عدد أسرة املشايف ( )119سريرا ،منها ()100
سرير يف القطاع العام و( )219سريرا يف القطاع اخلاص ،ويعود ذلك إىل عودة الكثري من
الكوادر من اإلحتاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية ،ولكن يعترب ذلك قليال بالنسبة لعدد
السكان .شيدت يف مدينة احلسكة مدرسة للتمريض والقبالة تتسع لـ ( )100طالبة .بلغ
عدد املراكز الصحية ( )12مركزا وعدد املراكز التخصصية ( )1مراكز وبلغ عدد األطباء

( )111طبيبا يعملون يف احملافظة إضافة إىل ( )201صيدلية و( )1دور أشعة"( .)1وعموما،
فإن الوضع الصحي يف غرب كردستان كان أفضل آنذاك بكثري من بداية النصف األول
للقرن العشرين ،ففي تلك الفرتة كان مرض اجلدري مثال يأخذ  1أطفال من أصل  .1ومن
األمراض املنتشرة يف كردستان" :مرض التيفوئيد ،البلهارسيا ،السلن الرتاخوما ،مرض
الربو ،املالريا ،اجللطة ،السرطان واألمراض العصبية وأمراض املعدة ،أمراض القلب،
إلتهاب الكلي (القصور الكلوي) واجملاري البولية والقرحة والسكري والروماتيزم

واللوزات والغدة الدرقية"(. )2

ويف مقابلة مع الدكتور بشري أمحد حول الظروف الصحية يف قامشلو (منوذجا)،
يقول":حصلت على شهادة الدراسات العليا عام  2981بدرجة إمتياز  %89يف الطب
الباطين من جامعة دمشق .وعندما سجلت يف نقابة أطباء احلسكة كان ترتيبى آنذاك هو
 110بني جمموع األطباء يف كامل حمافظة احلسكة .ومارست مهنيت يف عيادتي اخلاصة
بالقامشلي ،مل يكن هناك يف املدينة مركز إسعاف مميز ،وكان املريض يطرق بابنا على مدار
الـ  11ساعة ،حبيث مل يكن لدينا الوقت الكايف للراحة أو النوم .وكان عدد األطباء يف
القامشلي كاملة آنذاك مل يكن يتعدى ( )71مخس وسبعون طبيبا معظمهم كان أطباء
عامون غري خمتصني .وكان هناك عدد من األطباء الوافدين من حلب ودمشق ومحاه ومحص
إىل القامشلي .كان األطباء الكرد يشكلون  %70من جمموع األطباء ،وكان املسيحيون
يشكلون حنو  %10منهم والعرب يشكلون حوالي  %20منهم ،وهم يف الغالبية ليسوا من
 - 1د.إمساعيل حممد حصاف ،كوردستان واملسألة ،املرجع السابق ،ص .71
 - 2املرجع نفسه ،ص .71
191

عرب اجلزيرة"( .)1وجدير باإلشارة إىل أن األطباء املتخصصني كانوا يشكلون نسبة ضئيلة
بني اجملموع العام ،فقد كان " عدد أخصائي الداخلية ( ،)1واألطفال ( ،)1جراحة عامة
( )20أطباء ،نسائية ( ،)1جلدية ( ،)1خمرب ( ،)1أشعة ( ،)1أمراض اهلضم ( ،)2قلبية
( ،)2صدرية ( ،)2عينية ( ،)1جراحة عظمية ( ،)1وطبيب وحيد جراحة بولية"(.)2

وكان عدد املشايف يف القامشلي أنذاك ( )7أربع للكرد وثالثة مسيحيني ،على النحو
التالي:
-

-

مشفى فرمان للدكتور عبد العزيز فرمان وآنا فرمان (نسائية)
مشفى الشفاء د.غسان ناصيف (نسائية)
مشفى األمل د .سنحريب حنا (جراحة عامة)
مشفى نافذ د.حزني حاجو (جراحة عامة)
مشفى د .داوود حرسان (جراحة عامة)
مشفى احلياة د .ماجد كمال عثمان ثم أصبح للدكتور خليل رشيد (جراحة عامة
ونسائية)
مشفى الدكتور موريس نوفل ورفيق أبو السعود (جراحة عامة)  .الدوام كان يف
املشايف من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا ومن الساعة الرابعة عصرا حتى احلادية

عشرة ليال(.)3

 - 1مقابلة مع بشري أمحد ،هولري ،يوم  .1021 /8 /7د.بشري أمحد بن حممد سيد علي حاج حسني من
مواليد  2918لوالد فالح ريفي من قرية هرم شرو شيخان ،درس يف القامشلي وحصل على شهادة
الثانوية عام  2979وكان اخلامس على القطر  .تابع دراسته يف جمال الطب جبامعة دمشق وحصل على
شهادة الدراسات العليا عام  .2981بعد توتر األوضاع يف سورية عمل طبيبيا يف عيادة خاصة بهولري ،ثم
إلتجأ إىل اسرتاليا يف عام 1021حيث يقطن.
 - 2املصدر نفسه.
 - 3املصدر نفسه.
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وعن األمراض املوجودة آنذاك يقول د .بشري أمحد":طوال عام  2981وحتى عام
 2997كان عدد املراجعني يرتاوح بني ( )90ستون مراجعا و ( )210ومائة وعشرون
مراجع ،ومجيعهم من املرضى الناجم عن سؤ التغذية وقلة الوعي الصحي والنظافة وبعض
األمراض املزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب وأمراض الرئة املزمنة .وبعد إنتهاء
الدوام يبدأ زيارة املنازل واإلسعافات الليلية حتى صباح اليوم التالي"(.)1

معظم موظفي الدولة" كانوا من املسيحيني ،ألن نقيب األطباء د.جاك لولو هو نفسه
مدير الصحة وهو من يعني األطباء ،وكان يضغط على األطباء غري املسيحيني حتى ينفكوا
من الوظيفة ويبقى الوظيفة مبديرية الصحة هلم فقط"( .)2وكان كل ما جيري يف املناطق
الكردية من تعيينات وتوظيف سواء أكان يف اجملال الصحي أو غريه ،كان يتم بعلم األجهزة
األمنية وال سيما األمن السياسي وبأوامرهم على األغلب.
يف منتصف الستينيات كان هناك يف عفرين د.نوري مصطفى عمل كطبيب عام وقد
خترج من تركيا ،وحسن أفندي من أكراد محاه ،مارس مهنة التمريض ومن ثم فتح عيادة

كدكتور متمرس ،وكان يوجد يف مدينة عفرين مستوصف وحيد آنذاك(.)3إضافة إىل

الدكتورين أسعد سباهي وجندت أصغري (.)4

 - 1مقابلة مع د.بشري أمحد ،املصدر نفسه.
 - 2املصدر نفسه.
 - 3مقابلة مع د.نشأت إبراهيم ،هولري يف .1009/21/11
 - 4مقابلة مع د.نوري رشو ،هولري يف  .1029/20/21ولد نوري رشو بن رشيد عام 2917يف قرية كوتانلي
ناحية بلبل منطقة عفرين ،درس اإلبتدائية يف القرية واإلعدادية يف عفرين والثانوية يف حلب .يف عام  2979سافر إىل اإلحتاد
السوفياتي ،حصل على شهادة الطب البشري عام  2989يف مدينة خاركوف بأوكرانيا ،وشهادة الدكتوراة يف اجلراحة البولية
عام  ،2991حيث عاد إىل سوريا ومارس مهنته يف حلب ،ويف منتصف عام  1021سافر إىل كردستان العراق حيث ميارس
مهنته يف هولري .وكان عضوا مؤسسا للمجلس الوطين الكردي وأنتخب عضوا يف اجمللسني التشريعي والتنفيذي يف عام
 1021/1022كمستقل.
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التعليم يف غرب كردستان:
كان لتعليم األطفال القرآن الكريم وعلم التجويد على يد املاللي يف املساجد أو يف
منازهلم ،بشكل شخصي غري مرخص .ففي القامشلي برزت عدة كتاتيب ومنها" :كتاب
مال األنصاري وكتاب مال إبراهيم الزفنكي وكتاب مال حسن وكتاب مال حممد بزكوري
وكتاب مال شيخموس دقو وكتاب محى عربو باإلضافة إىل نساء كن يعلمن األطفال

القرآن الكريم مثل زوجة عبد الرزاق بري خمتار حي قدور بك سابقا( .)1وكانت تلك
الكتاتيب على امساء مدرسيها.
أما بالنسبة للطوائف املسيحية ومدارسها اخلاصة ،فقد بدأت بعد بناء الكنائس وكانت
مدرسة السريان األرثوذكس أول مدرسة هلم يف القامشلي الواقعة يف بناء كنيسة مار
يعقوب النصيبيين ،واليت وضع أساسها عام  2917من اللنب الرتابي واخلشب ...وكانت
هذه الكنيسة تستخدم يف غري أوقات الصالة كمدرسة إبتدائية على شكل الكتاتيب.
واملدرسة الثانية كانت للسريان الكاثوليك ،بدأت الدراسة فيها مع تأسيس كنيسة (مار
بطرس بولس) ،يف عام  2918من اللنب الرتابي واحلجارة واخلشب جبهود القس عبداألحد
حنا(.)2

يف عام  2918كان يوجد أربع مدارس فقط يف حمافظة اجلزيرة ،مدرسة واحدة يف كل
من احلسكة وقامشلو وعامودا سرى كانيه (رأس العني) ،وحتى عام  2919أضيفت أربع
مدارس أخرى ،مدرسة يف كل من عني ديوار واحلسكة وقامشلو والدرباسية .ويف عام
 2912أفتتحت يف القامشلي أول مدرسة رمسية للتالميذ املبتدئني ،تابعة لوزارة املعارف،
حتت إشراف حممد كرد علي مفتش املعارف آنذاك ،وكانت تضم  11تلميذا ،كانت
تسمى باملدرسة النموذجية ،حتولت فيما بعد إىل مدرسة (سيد القريش) ،بإدارة حنا مديواي
ثم إىل متوسطة القامشلي ،والحقا مدرسة الفضيلة .وثاني مدرسة إبتدائية رمسية يف
القامشلي هي مدرسة املنصور يف حي قدوربك بإدارة جربائيل احلايك .وثالث مدرسة
 - 1كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص .217
 - 2املرجع نفسه ،ص .217
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إبتدائية رمسية كانت مدرسة حامت الطائي الواقعة جنوب املشفى الوطين على شارع شكري
القوتلي .والحقا أفتتحت فيها مدرسة صالح الدين ومدرسة احلمدانية .وكانت أول ثانوية
يف القامشلي هي ثانوية التجهيز ،ثم أطلق عليها إسم ثانوية القامشلي ،وهي كانت يف موقع
ثانوية عربستان على طريق احلسكة ،ويبدو أنها تأسست يف منتصف اخلمسينيات من القرن
املاضي .ويف عام  2919تأسست يف القامشلي أول ثانوية خاصة على شارع احملطة القدمية
يف حي قدوربك ،وهي ثانوية عمر بن اخلطاب ملؤسسها الشيخ أمحد اخلزنوي .ويف عام
 2917تأسست ثاني ثانوية خاصة وهي ثانوية النهضة بإدارة حنا موري ،وكانت تقع يف
موقع مشفى الرافدين وعيادة الدكتور يعقوب جلو وكان من بني أساتذتها كل من حنا

زافارو وسليمان آحو وغريهما(.)1

بلغت نسبة األمية بني الكرد يف سوريا إىل حوالي  %90بسبب غياب شبكة املدارس

احلكومية يف مناطقهم( .)2بالنسبة للتعليم يف غرب كردستان ،فالدراسة باللغة العربية يف
كافة املراحل حيث ال مكان للغة الكردية احملظورة .إال أن املناطق الكردية قد القت تغيريا

ملحوظا يف نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات  ،حيث زاد عدد املدارس ،إذ كانت هناك
تقريبا مدرستان إبتدائيتان لكل ثالثة قرى .كما كانت هناك بعض املدارس اإلعدادية يف
بعض القرى ولكنها قليلة جدا .وأنشأت عشرات املدارس النموذجية يف القرى الكردية يف
تلك الفرتة وكثر عدد املعلمني يف مكان املعلم الوحيد وجلهم من الكرد.
أما بالنسبة للجامعات فلم تكن هلا وجود يف كردستان  -سوريا وهلذا أضطر العديد من
الطلبة الكرد ترك الدراسة اجلامعية لفقدان اإلمكانيات املادية لديهم من مواصلة الدراسة
يف احملافظات الداخلية اليت تكلف عليهم مبالغ طائلة للسكن والسفر واملعيشة .وخيتلف
هذا الوضع نوعيا بالنسبة ملنطقة عفرين القريبة من حلب ووجود أحياء كردية شبه خالصة
يف حلب مثل الشيخ مقصود واألشرفية وغريها .ففي أعوام  3699 – 3699كانت
 - 1كونى رةش،املرجع السابق ،ص ص . 219 – 217
 - 2م.س.الزاريف ،تاريخ كوردستان ،املصدر السابق ،ص .111
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هناك ست معاهد متوسطة يف حمافظة احلسكة وهي :املعهد الصناعي باحلسكة ،معهد
املراقبني الفنيني باحلسكة ،معهد النفط يف حقول النفط ،معهد إعداد املعلمني األول
باحلسكة ،معهد إعداد املدرسني باحلسكة ،إضافة إىل مدرسة التمريض والقبالة باحلسكة
يتسع لـ  022طالبة ،معهد إعداد املعلمني الثاني بالقامشلي ،إىل جانب املدرسة الصناعية
بالقامشلي ومدرسة هيمو الزراعية .وبلغ تعداد املدارس من خمتلف املراحل للعام الدراسي
 )3129( 3691 – 3692مدرسة ،علما أنه هناك قرى يقطنها سكان من القوميات
األخرى كالعرب والكلد -آشوريني واألرمن والسريان يف احملافظة...إخل .بلغ عدد املدارس
اإلبتدائية يف حمافظة احلسكة  111مدرسة وعدد املدارس اإلعدادية والثانوية إىل 99
مدرسة (إحصائيات  .)3699 – 3699وكان هناك يف قامشلو ( )2دور للسينما وهي
سينما حداد ،وسينما دمشق ،وسينما فؤاد ،وسينما شهرزاد ،وسينما واحد يف سرى كانيه
وواحدة يف تربة سثية ومركز ثقايف يف قامشلو وجممع تربوي ،وأنشأ آنذاك داران للسينما
يف عامودا وبشك عام فإن نسبة األمية بني الكبار رجاال ونساء شكلت  %69يف كافة

أجزاء كردستان آنذاك"( .)1ويف غرب كردستان بلغت نسبة األمية بني الكرد يف سنوات
بعد خروج الفرنسيني من سوريا إىل  %62نتيجة غياب شبكة املدارس احلكومية يف
مناطقهم ،ومل جتد نداءات الكرد املتكررة لفتح مدارس هلم آذانا صاغية"( .)2ويف منتصف

الستينيات أفتتحت يف عفرين مدرسة ثانوية ومدرستان إبتدائيتان(.)3

 - 1د.إمساعيل حممد حصاف ،املرجع السابق ،ص .79
 - 2الزاريف وآخرون ،املصدر السابق ،ص .111
 - 3مقابلة مع د.نشأت إبراهيم ،هولري يف .1009/21/11
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الفصل الثامن
اإلنشقاقات داخل األحزاب الكردية يف سوريا يف عام 9191

 إنشقاق احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا (الثارتي) يف عام 2971 كونفرانس احلادي عشر يف  21آب  2971وإنشقاق الثارتي الدميقراطيالكردي اليساري يف سوريا
 إنشقاق احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا (الثارتي) يف عام 2982 -الصراع داخل اليسار بعد وفاة عصمت سيدا عام 2989

198

يف عام 2971تعرض حزبان ،من أصل ثالثة أحزاب كردية كانت موجودة على الساحة
الكردية يف سوريا حتى ذلك احلني ،إىل عملييت إنشقاق وهما :احلزب الدميقراطي الكردي
يف سوريا (الثارتي) والثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا وعلى التوالي:
إنشقاق احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا (الثارتي) يف عام :9191
وهو احلزب الذي مسي (باحلياد) إنبثق بعد فشل القيادة املرحلية من توحيد طريف النزاع
(اليسار واليمني) ،وبدال من توحيد الطرفني برز طرف ثالث ،أطلق على نفسه احلزب
الدميقراطي الكردي يف سوريا (الثارتي) بقيادة دهام مريو.
يف عام  2971وبينما كانت قيادة الثارتي يف السجن إشتدت اخلالفات بني من تبقى
خارج أسوار السجن من القيادة فأصبحوا جمموعتني :جمموعة الكونفراس حتت قيادة شيخ
باقي واجملموعة الثانية حتت قيادة مصطفى ابراهيم ومحيد سينو ،وكان موقف احلزب
الدميوقراطي الكوردستاني  /عراق  /هو تأييد جمموعة مصطفى ابراهيم وحممد سينو( .)1يف

 21حزيران من عام  2971دعا الثارتي يف سوريا بقيادة حممد شيخ باقي إىل عقد
كونفرانس يف مدينة دمشق ،إال أن تيار إلياس رمو وعائلة حاجو مل حيضرا هذا
الكونفرانس ،الذي تقرر فيه قطع العالقات مع باشور كردستان ،وشدد على استقاللية
قرار احلزب ضمن سوريا ،وحل مجيع اخلالفات واملشاكل مع احلكومة السورية بعيداً عن

التشاور أو تدخل من أحد ،وأن قضيتهم حتل يف دمشق وليس يف أربيل أو دهوك(،)2
 - 1وقفة مع  10عاما من السياسة ،املصدر السابق.
 Anha - 2وكالة هاوار ،روج آفا –  ،7تاريخ الزيارة  29آب .1029
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وهكذا حدث اإلنشقاق يف احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا (الثارتي) ،وجاء ذلك
بعد ثالثة أشهر من إنهيار ثورة أيلول التحررية مبؤامرة دولية .ويف عام  2979يلتقي "جميد
حاجو بـ سامي عبد الرمحن يف باكور كردستان ،ويأتي برسالة من سامي عبد الرمحن
ومسعود البارزاني يدعون فيه أن تيار جميد حاجو هو احلزب الشرعي واملدعوم واملعرتف
من البارزاني وعند ذاك ينسحب معظم الكوادر والقواعد احلزبية من تيار حممد شيخ باقي

وينضمون إىل تيار حاجو وإلياس رمو"( ..)1وقد قاد جناح من احلزب بعد اإلنشقاق حممد

باقي شيخ حممود ،وتوىل إلياس رمو سكرتارية اجلناح اآلخر نظرا ألن دهام مريو وقتها كان
سجينا ،وبقي الطرفان يعمالن حتت نفس اإلسم وهو احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا
(الثارتي)  ،لفرتة أكثر من ثالث سنوات .ويف مؤمتره الثاني املنعقد يف  21تشرين األول
عام  2978مت تغيري إسم اجلناح الذي يقوده الشيخ حممد باقي مال حممود إىل احلزب
الدميقراطي الكردي السوري"( .)2وال يزال احلزب يعمل بنفس اإلسم يقوده إبنه مجال

الشيخ باقي.
كونفرانس احلادي عشر يف  91آب  9191وإنشقاق الثارتي الدميقراطي الكردي
اليساري يف سوريا:
بعد ختلي حممد مال نيو عن احلزب عام  ،2971برز دور الراحل عصمت سيدا الذي
اصبح الشخص األول بعد صالح بدر الدين املوجود آنذاك يف بريوت .وكان اخلالف
موجودا بني جناحني أساسا يف املؤمتر الرابع الذي إنعقد يف األول من كانون الثاني 2971
يف بريوت ،حيث محل كل من صالح بد الدين وعصمت سيدا تقريراخاصا بهما ،وكان
يتوقع أن ينفجر اخلالف داخل املؤمتر ،كان هناك رأيان خمتلفان بصدد مجلة من املسائل
مثل:
 املوقف من املسألة الكردية يف العراق Anha - 1وكالة هاوار ،روج آفا –  ،7تاريخ الزيارة  29آب  ،1029املرجع السابق.
 - 2عبد احلميد درويش ،اضواء ،....ص .121
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 املوقف من حكومة بغداد إسلوب النضال يف سوريا املوقف من اإلحتاد السوفياتي ومن املنظومة اإلشرتاكية املوقف من منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيين.ومع أن الطرفان إتفقا فيما بينهما عشية إنعقاد املؤمتر ،وسار األمور يف املؤمتر بشكل
طبيعي .إال أن سياسة احملاور بقيت سائدة يف احلزب ،وكان أحد أهم اسباب الصراع هو
املوقف من السلطة .كان سكرتري احلزب صالح بدر الدين ،وحبكم وجوده يف بريوت
وعالقاته باحلركة الوطنية اللبنانية واملنظمات الفلسطينية وغريهم ،ينطلق من مواقف حادة
ورؤية خمتلفة عن الرفاق يف الداخل بالنسبة للموقف من سلطة البعث .بينما قيادة الداخل
وخاصة يوسف ديبوإبن عم صالح بدر الدين وصهره وعصمت سيدا قلقان جدا من
موقف السكرتري .وحبكم مسؤلياتي احلزبية كعضو يف مكتب اللجنة املنطقية باجلزيرة
(حمافظة احلسكة) وصداقيت الشخصية بالراحل عصمت سيدا كنا نلتقي يوميا ومنضي معا
ساعات ،وأتذكر مرة قال لي عصمت ":أقسم بشريف إن صالح بدرالدين مبواقفه يدفعنا إىل
اإلعتقال ،بل المشكلة لديه حتى لو أعدمنا النظام ليتاجر بأمسائنا"( .)1يف ذلك الوقت
جرت أحداث سياسية غري متوقعة غريت من موازين القوى وخلفت نتائج وآثار على جممل
احلركة الكردية ،مثل إنهيار الثورة الكردية يف كردستان العراق وتعرض احلزب الدميقراطي
الكردستاني جلملة من اإلنشقاقات وإنتقال العدوى إىل األجزاء األخرى ،ومن ثم قيام
جالل طالباني بإعالن تاسيس اإلحتاد الوطين الكردستاني من دمشق.
يقول عضو اللجنة املركزية نشأت إبراهيم ،أجتمعت اللجنة املركزية ببريوت يوم 17
متوز  2971حبضور كل من :صالح بدرالدين ،وعصمت سيدا ،ويوسف ديبو ،ومصطفى
مجعة ،ونشأت إبراهيم ،وحممد جامو ،ونيازي خليل ،وصبحي أمري من (ميدانكي) .ويف
اإلجتماع طرحت مالحظات وشروط ،على أساس أن يلتزم بها صالح بدرالدين ،فقدم
 - 1د.إمساعيل حصاف (الباحث).
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األخري إستقالته ،رافضا اإللتزام بالشروط ،والعمل بها ،وأنه سيجمد نفسه حلني إنعقاد
املؤمتر القادم ،ثم غادر اإلجتماع .وبعد إنسحابه من إجتماع اللجنة املركزية ،قرر الرفاق
عقد كونفرانس يف  21آب .وبعد إنتهاء اإلجتماع ذهب بعض الرفاق إىل صالح
إلرضائه ،لكنه رفض .حينها أصدرت اللجنة املركزية بيانا حول إجتماعها أوضحت فيها

نقاط اخلالف"(.)1

وتوقع عصمت أنه بإمكانه إبعاد صالح عن القيادة مما كان يدفعه إىل اإلستفزاز(،)2

ويضيف نشأت":عقد ت منظمة لبنان للحزب كونفرانسا ،مت فيه باإلمجاع رفض اإلستقالة.
وقال عصمت لرفيقه يوسف سأمحل بيانات اللجنة املركزية وإن إعتقلت يف سوريا ،أخرب
فورا جالل طالباني .بعد عودة عصمت إىل سوريا صرح بأن جالل طالباني يدفع ثالثة
آالف لرية سورية شهريا وهو مبلغ ضخم .وإحناز مصطفى إىل صالح قائال :بأن الوقت غري

مناسب للكونفرانسات .كما رفض رفاق حلب باإلمجاع حضور اإلجتماع"( .)3وتبني فيما
بعد أن جالل طالباني قد أعطى عصمت ويوسف مبلغا قدره عشرة آالف لرية سورية،
وكان هو املبلغ األول واألخري ،فبعد أن إنشق عصمت مبدئيا ختلى عنه الطالباني.
وبعد عقد عدة جلسات متعثرة يف مرحلة ما بعد املؤمتر الرابع ،فكر عصمت ويوسف
التخلص من صالح بدرالدين ،وحينما فشلوا يف ذلك دعوا إىل عقد كونفرانس للحزب.
ويف شهر آب  5791عقدت قيادة احلزب يف اجلزيرة إجتماعان حبضور أعضاء
القيادة من اللجنة املركزية واملنطقية  .كان اإلجتماع األول يف دار يوسف ديبو بقرية
مجعاية والثاني يف حي قدور بك بالقامشلي حضرهما كل من :عصمت فتح اهلل ،يوسف
 - 1مقابلة مع د.نشأت إبراهيم ،هولري يف .1009/21/11
2

 -مقابلة مع صديق امحد شرخني ،هولري يف  ،1021/1/29هو من مواليد قرية حداد عام ،2919

إنتقلت عائلته فيما بعد إىل حي قدوربك بقامشلو ،حيث أنهى دراسته الثانوية ،نال بكالوريوس يف اللغة
الفرنسية من جامعة حلب عام  .2971برز دوره يف احلزب اليساري الكردي بعد إنشقاق عصمت عام
 ،2971سافر عام  1021إىل أملانيا طالبا للجؤ.
 - 3مقابلة مع د.نشأت إبراهيم ،املصدر السابق.
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ديبو،حمي كوضر ،إمساعيل حصاف ،سعيد بارود ،حممد أمني إبراهيم عمر ،عبد اهلل شرف،
شيخموس جبريو ،حممد موسى ،شيخموس موسى ،خري الدين مراد ،حاجي من منطقة
شرق قامشلو .ويف اإلجتماع الثاني حتدث عصمت فتح اهلل قائال ":إن صالح بدر الدين
قد قدم إستقالته يف إجتماع اللجنة املركزية املنعقد ببريوت ،وإننا بصدد عقد كونفرانس
حزبي سيحضره مجيع الرفاق ومنظمات احلزب عدا صالح بدر الدين"(.)1

ويقول د.إمساعيل حصاف(مؤلف الكتاب)":ففي مساء يوم الكونفرانس حوالي الساعة
الثامنة بعد العشاء خرجنا من اإلجتماع يف حي قدور بك وتوجهنا حنو مكان الكونفرانس
يف احلي الغربي مشيا على األقدام ،وكنا كل من :عصمت سيدا ،يوسف ديبو ،سعيد
بارود ،إمساعيل حصاف ،عبد اهلل شرف ،حمي كوضر ،خري الدين مراد ،حممد موسى وشقيقه
شيخموس ،وقطعنا الشارع الرئيسي داخل املدينة بشكل مجاعي.
باشر الكونفرانس عمله حوالي التاسعة ليال يف دار عصمت سيدا باحلي الغربي يوم 21
آب  2971حضره ( )19رفيقا نذكر منهم كل من:
عصمت سيدا – املكتب السياسي
يوسف ديبو – مكتب سياسي
حمي كوضر – مركزي
إمساعيل حصاف – مكتب اللجنة املنطقية باجلزيرة
سعيد بارود – مكتب اللجنة املنطقية باجلزيرة
عبداهلل شرف – منطقية اجلزيرة
حممد موسى – منطقية اجلزيرة
شيخموس موسى – منطقية اجلزيرة
خريالدين مراد – منطقية اجلزيرة
أمحد من قرية تنوريه – عضو جلنة حملية.
 - 1د .إمساعيل حصاف ،املصدر السابق.
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وبصدد الكونفرانس يقول إمساعيل حصاف":جلس عصمت جبانب الباب من جهة
اجلنوب وكنت جالسا على يساره ومقابلنا من جهة الشمال جلس يوسف ديبو .إفتتح
الراحل عصمت الكونفرانس ،فقاطعته قائال :يا رفيق عصمت قبل أن نبدأ البد من اإلشارة
إىل أن حزبنا يتكون من عدة منطقيات ،وقد إتفقنا على حضورهم ،لكننا نرى غياب
منطقية الشام ومنطقية حلب ومنظمة لبنان ،وكان على أساس أن حيضر مصطفى مجعة لكنه
مل يفعل ،إضافة إىل منظمتنا يف أوروبا مل ترسل برقية أورسالة ،ناهيك عن غياب عضوي
اللجنة املنطقية يف اجلزيرة الرفيقني حممد أمني إبراهيم عمر(أبو ضلنط) والرفيق حاجي.
فأجاب عصمت" :بشريف سأنشأ حزبا ولو كنت لوحدي" ،حينها قلت :إذا كان األمر بهذا
الشكل فهذا يعترب إنشقاق غري شرعي بسبب غياب منظمات احلزب ،والكونفرانس
ينحصر فقط يف منطقية اجلزيرة وبغياب بعض من أعضائها ،لذا فإنين سأنسحب من
الكونفرانس .وتفاجأ عصمت بقراري كوني كنت األقرب إليه يف احلزب صداقة وثقة.
وقمت ألبس حذائي ،حينها تدخل يوسف ديبو ،كيف خترج يارفيق إمساعيل أال ختاف من
كشف مكان الكونفرانس ،قلت:أنا لن أخرب أحدا عن املكان ،وما قد حيدث لست

مسؤوال .حينها نهض أمحد تنوري قائال :وأنا أخرج مع الرفيق إمساعيل"( .)1ويضيف
إمساعيل حصاف ":خرجت مع الرفيق أمحد وإلتقينا مبجموعة من الرفاق يبحثون عين وهم
كل من حممد أمني عمر وحسن عاطولي وسعيد تاش من قرية عربو اوشاغي مبنطقة عفرين.
ويف الكونفرانس "هاجم عصمت سيدا مواقف سكرتر احلزب متهما إياه باإلحنراف حنو
الرتوتسكية واملاوية وبعالقاته الكردستانية املشبوهة ،وتوصل اجملتمعون إىل ضرورة طرد

صالح بدرالدين من احلزب"(.)2

وهكذا قاد إمساعيل حصاف أحد جناحي احلزب ،حيث إتصل باجلهات السياسية
واالجتماعية ،ففي قامشلو إلتقى بالشاعر جكرخوين عضو املكتب السياسي للحزب
الدميقراطي الكردي يف سوريا يف داره باحلي الغربي وكان إبن أخيه زبرييومذاك موجودا
 - 1د.إمساعيل حصاف ،املصدر السابق.
 - 2مقابلة مع صديق شرخني ،هولري 1021/1/29
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عنده وهو كان عضو اللجنة املركزية ،وسلمهما بيانا حول الوضع ،ويف عامودا إلتقى
بالراحل عزيز جركس الذي راح يف أحداث هكاري .خالل تلك الفرتة وصل قامشلو كل
من الراحل سليمان شريف وأمحد حممد (مجهور) من منظمة لبنان ،وقام إمساعيل حصاف
معهما جبولة إىل ديريك ،وهناك وفجأة إلتقوا بالصدفة يف مركز املدينة باملنشقني ويف خارج
البلدة ويف غابة دار نقاش حاد بني الطرفني .ونتيجة هذه النشاطات وجه مجاعة عصمت
تهديدا إىل إمساعيل حصاف مبعنى إن مل يقلل من نشاطه فلهم معه جواب آخر ،لكن األخري
رد عليهم الصاع صاعني .بعد ذلك ويف حلب إلتقى إمساعيل حصاف مع منطقية حلب
وحبضور عضو اللجنة املركزية الراحل سامي وإستلم منهم بيان دعم ،ويف دمشق إجتمع
مع منطقية دمشق وحبضور عضو اللجنة املنطقية مجو وإستلم منهم ايضا بيانا ،ومن هناك
سافر إىل بريوت ،حيث إستلم من مصطفى مجعة مسؤول منظمة لبنان للحزب بيان دعم،
وأخريا زار صالح بدر الدين يف داره ببريوت ،وقدم له ما معه من بيانات بإسم منطقيات
حلب ودمشق ومنطقية اجلزيرة الذي كتبه بنفسه ،إضافة إىل بيان منظمة لبنان .وطلب من
صالح بدر الدين الرتاجع عن اإلستقالة ،وفعال أخذ الرجل قلما وتراجع عن إستقالته.
وعمل الطرفان بنفس اإلسم بالنسبة للحزب واجلريدة الناطقة بإسم اللجنة املركزية ،إىل
ان غري صالح بدر الدين إسم حزبه إىل حزب إحتاد الشعب الكردي يف سوريا وجريدته إىل
(إحتاد الشعب) ،أما جناح عصمت فقد أطلقوا على حزبهم (احلزب اليساري الكردي)
وإسم اجلريدة إىل طريق الشعب ،يقول يوسف ديبو" :بعد  2971أصبحنا جمموعتني
وإنشق صالح بدرالدين ومعه جمموعته ومسوا حزبهم بإسم (حزب اإلحتاد الشعبى الكردي
يف سوريا) بقيادة صالح بدرالدين ،وأما حنن بقينا كحزب اليسار الكردي يف سوريا حتت
قيادة عصمت سيدا وأصبح رمسيا سكرتريا حلزبنا ،أنا وزبري وعصمت سيدا أصبحنا يف
املكتب السياسي وجريدة حزبنا بقيت كما كانت (طريق الشعب) وجريدة الطرف اآلخر
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أصبحت ( إحتاد الشعب) وهكذا أصبحنا حزبني وقيادتني وجريدتني وكثري من الرفاق
إبتعدوا وجلسوا يف بيوتهم وأصبحنا يف ضعف بسبب اإلنشقاقات"(.)1

أما أسباب اإلنشقاق فكانت كما ورد يف األدبيات احلزبية للجناح الذي يقوده عصمت
هي إتهام صالح بدر الدين بعدم إلتزامه بقرارات احلزب ،مما إضطرهم إلختاذ قرار بإبعاد

صالح عن أمانة احلزب"( .)2وحول أسباب اإلنشقاق يقول يوسف ديبو" :يف 2971

حصل خالف بني صالح وعصمت سيدا ووقفت جبانب عصمت ضد صالح بدرالدين
وأما ما قيل بأن صالح يعمل لصاحل صدام أو عرفات فهذه إشاعات وال أساس هلا وحنن مل
نقل هذا الكالم ضد صالح فخالفاتنا كانت حزبية فقط وكنا نطلب ونشرتط على صالح

بأن يأتي إىل سوريا"(.)3

ويف تعليقه على إنشقاق عصمت سيدا ،كتب صالح بدر الدين":وحول إنشقاق رفيقنا
الراحل الذي كنت أكن له كل الود – عصمت سيدا – عام  ،2971وهو من رفاقنا
القياديني ،وحقيقة األمر ،أن قيادة اإلحتاد الوطين الكردستاني اليت كانت متواجدة يف
دمشق حينذاك ،وتتمتع بعالقات وثيقة جدا مع السلطات السورية ،كانت حتضر إلعالن
ميالد اإلحتاد الوطين...ومن مجلة اخلطوات اليت كانت تنوي تنفيذها ،إستمالة األحزاب
الكردية يف سوريا وتركيا إىل جانبها لتحسني وضعها القومي ،وتهيئة الساحتني واملنافذ
اللوجستية للتحرك والوصول إىل منطقة بهدينان عرب كردستان – تركيا ،إنطالقا من مناطق
كردستان سوريا ،ومواجهة القيادة املرحلية للحزب الدميقراطي الكردستاني ،حيث يأخذ
بعني اإلعتباررضي السلطات السورية املضيفة ،وعدم إستفزازها بل بالتشاور معها .وإختذت
قيادة اإلحتاد مسلكا مغامرا نفعيا جتاه األحزاب الكردية ،فعندما الحظت وجود أحزاب
عصية على مواالتها أو اإلحنراف عن النهج ،مثل ،حزبنا وحزب عمال كردستان احلليف
1

 -وقفة مع  10عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية يوسف

ديبو ،املصدر السابق.
 - 2عبد احلميد درويش ،أضواء ،...ص .121
 - 3وقفة مع  10عاما من السياسة ،املصدر السابق.
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بقيادة املناضل – عمر جتني – عملت بواسطة اإلغراءات على كسب عضو أو إثنني من
القيادات إىل جانبها ،وهذا ما حصل مع رفيقنا الراحل – عصمت سيدا – حيث مل يكن
األمر خالفا فكريا وسياسيا أبدا بل مغريات مالية فقط ،والراحل – جنم الدين أوجنو – من

احلزب الشقيق"( ،)1ويضيف صالح بدر الدين":كان اإلنشقاق مغامرة صبيانية ،بتوجيه غري
مباشر من أوساط األمن العسكري ومديره ،حتديدا اللواء – علي دوبا – ووسيطيه
السيدان – جالل الطالباني ورمو شيخو"

()2

عضو املكتب السياسي للحزب الشيوعي

السوري ومسؤول اجلزيرة يف احلزب .وحقيقة مل يكن عصمت لوحده يف هذا األمر ،بل
شاركه صديقه املقرب ورفيقه يف املكتب السياسي يوسف ديبو وهو إبن عم صالح بدر
الدين وزوج شقيقته ،حيث كان اإلثنان متفقان كليا يف عملية اإلنشقاق.
وبعد إنتهاء الكونفرانس وإنتخاب قيادة للحزب ،مت توزيع املهام احلزبية ،ففي حلب
كلف الطالبان اجلامعيان صديق شرخني وصاحل سليمان عبدو (صاحل اقتصاد) وغريهما
بإدارة شؤون التنظيم ،وكان معظم الرفاق يف عفرين بقيوا مع صالح بدرالدين ومع عضو
جلنته املركزية سامي عثمان .ويف الشام كلف زبري عمر ومجو بإدارة منطقية دمشق ،أما يف
اجلزيرة بقيت اقلية مع صالح بدرالدين ،خاصة بعد أن سافر الشخص األساسي يف جناحه
والذي قاد عملية اإلنقاذ امساعيل حصاف إىل موسكو مبنحة دراسية يوم  21أيلول
.2971
ويف صيف عام  2979عقد جناح عصمت مؤمتره اخلامس حبضور حوالي ( )70رفيقا
أنتخب فيه للقيادة :عصمت سيدا ،ويوسف ديبو ،وخريالدين مراد ،وحمي كوضر ،وصديق
شرخني ،وزبري عمر ،وصبغة اهلل عبداهلل فتح اهلل ،وسعيد بارود وصاحل سليمان (صاحل
اقتصاد) .وأنتخب عصمت سيدا سكرتريا للحزب ،وأصدروا ناطقا بإسم (اليساري) وجملة
(اليساري) ،وتطور عالقة احلزب مع اإلحتاد الوطين الكردستاني ومع عبداهلل أوجالن بعد
جلوئه إىل سوريا يف أعقاب إنقالب .2980
 - 1صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .71 – 71
 - 2املصدر نفسه ،ص .71
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يف  21شباط  ،2980وقع ميثاق ثالثي بني احلزب اليساري الكردي يف سورية بقيادة
عصمت سيدا ،واحلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سورية بقيادة محيد حاج درويش،

واحلزب الدميقراطي الكردي يف سورية بقيادة الشيخ حممد باقي مال حممود( ،)1بإرادة جالل
طالباني ومباركته ،ومل يعمق هذا النوع من التحالف بسبب اخلالفات ،وفشل ومل يستمر

سوى فرتة قصرية( .)2فمن هذه التنظيمات الثالث ،فقط احلزب اليساري الكردي كان
يعلن إلتزامه باملاركسية – اللينينية ،وحسب املبادئ الشيوعية يف التحالفات واجلبهات،
طمح هذا احلزب األخري إىل قيادة هذا التحالف الثالثي ،ولكن على ما يبدو ،كان احلزب
الدميقراطي التقدمي الكردي يف سورية ،ذو كفة راجحة عند احلليف املشرتك (الطالباني)،
وألسباب أخرى ظهر للجماهري ولقواعد النظيمات بأن محيد درويش هو األكثر فعالية
ونشاطا من اآلخرين .وهذا ما أغاظ قواعد وبعض أعضاء احلزب اليساري ،وإتهموا أمينهم
العام (عصمت سيدا) بالرضوخ للطالباني ،وولد تيار معارض له داخل القيادة تبنى زعامته
صبغة اهلل هيزاني( ،)3يدعمه الصيدلي عبدي نعسان من مدينة كوباني .إال أن صبغة اهلل مل
يستطع نيل األغلبية يف القيادة وكان يرى بأن القيادة مل تستوعب بعد املاركسية -
اللينينية ،ويتوجب على احلزب البدء بإنشاء حلقات دراسية يدرس فيها احلزبيون العلم
املاركسي – اللينيين بشكل جيد ،ومن بعد اإلنتهاء من التعلم جيب اإلنطالق يف العمل
السياسي .وكان صبغة اللـه هيزاني يدين خط احلزب الذي كان هو بالذات يف قيادته
باملهادنة واملساومة مع احلكومة من جهة ،ومع الطالباني من جهة أخرى ،وكان يطرح
أطروحات تفيد بضرورة الدعوة إىل املطاليب الكردية القومية يف سورية ،وبالتالي تغيري
أشكال النضال السابقة واليت ثبت عدم جدواها .واتصل صبغة اللـه هيزاني مبختلف
 - 1فقد تويف مؤسس احلزب حممد باقي مال حممود (املعروف بشيخ باقي) يف  1أيار 1008م ،إثر تعرضه
لنوبة قلبية حادة يف منزله ببلدة شبعا (ريف دمشق) ،ومت دفنه مبقربة الشيخ خالد النقشبندي يف حي الكرد
بدمشق (ركن الدين) .وترأس احلزب بعد وفاته جنله مجال شيخ باقي
 - 2مقابلة مع صديق شرخني ،هولري يف .1021/1/29
 - 3تويف يوم  21كانون األول  1008يف عامودا إثر مرض عضال ووري الثرى يف مقربتها.
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التنظيمات الكردية وغريها لتعرية األمني العام للحزب .ويف نهاية محلته الدعائية ،وبعد أن
كسب صبغة اللـه هيزاني عددا من قواعد احلزب ،تراجع عن النقاط األساسية اليت كان
يثريها أثناء احلملة اإلنشقاقية ،ويف اجتماع موسع بيّن للقواعد كيف إن إقامة احللقات
الدراسية خطة غري عملية ،وتنفيذها يعين جتميد العمل التنظيمي .كما أنه أجاب على أحد
املطالبني بتجذير املطاليب القومية ،بأن كل األعضاء سبق وأن أصبحوا مكشوفني من قبل
السلطة والقيادة القدمية وأنه إذا مت تشديد املطاليب ،فإن السلطة ستقضي عليهم أو
ستزجهم يف السجون .أخرياً ،عقد املنشقون مؤمترهم باسم املؤمتر السادس للحزب الذي
دام من 19أيلول وحتى  2تشرين األول 2981م ،واختذوا امسا جديدا للتنظيم وهو حزب
الشغيلة الكردية يف سورية ،بعد أن إنشقوا عن اليسار الكردي بقيادة عصمت سيدا،
وأصبح صبغة اللـه هيزاني أميناً وباشر العمل بإصدار جريدته املركزية (صوت الشغيلة)
فضال عن جملة فصلية بعنوان (الطريق) .على الصعيد اآليديولوجي مل يتغري أي شئ ،وبقيت

املطاليب نفسها( .)1يف عام  2981إنشق عن احلزب اليساري صبغة اهلل وعبدي قادر
نعسان وعبد الباسط سيدا وشكلوا حزب الشغيلة الكردي يف سوريا.

ويف املؤمتر السادس للحزب اليساري الكردي الذي إنعقد يف مثانينيات القرن املنصرم،
توسعت القيادة وأضيفت إليها سبعة آخرين وهم:حممد موسى ،وشيخموس موسى،
وامساعيل بريو من الدرباسية ،وشريف (وكان عصمت يطلق عليه الالشريف) ،وعانى
احلزب يف تلك الفرتة من صراعات داخلية حتى وصول احلزب عام  2989إىل التحالف

الدميقراطي يف سوريا بني اليساري واإلحتاد الشعبى والثارتي (كمال أمحد)( .)2ويقول د.

نوري كالي":قبل وفاة عصمت كان هناك تياران يف القيادة ،التيار األول وتكون
من:عصمت سيدا ،ويوسف ديبو ،وخريالدين مراد ،ونوري ،وطاهر من طربكلي ،وحسني
من الشام ،وإمساعيل بريو من الدرباسية .أما التيار الثاني فكان من كل من :صديق شرخني،
1

 -احلركة السياسية الكردية بني عامي  ،1020 – 2980أرشيف املدونة اإللكرتونية 11 ،شباط

.1029
 - 2مقابلة مع صديق شرخني ،هولري يف .1021/1/29
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وصاحل اقتصاد ،وحممد موسى ،وشيخموس موسى ،ونواس .ويف عام  2987توسعت

القيادة بناء على التوازنات"( .)1ويضيف قائال":بعد أحداث حلثضة آذار  2988قررت

قيادات ثالثة أحزاب :اليساري (عصمت) ،والتقدمي (محيد) ،والثارتي (كمال) الذهاب
إىل رئيس فرع األمن العسكري حممد منصورة ،حتت يافطة أخذ الرتخيص للخروج مبظاهرة

ضد جمزرة حلثضة ،هذا احلدث بلور الصراع بني تياري احلزب"(.)2

ويقول صديق شرخني" :يف عام  2989بدأ عصمت ينظم تكتال داخل احلزب للتخلص
من بعض الرفاق مثل زبري عمر وصاحل سليمان ،حيث ساد عدم الثقة بني الرفاق يف
القيادة .وقاد صديق شرخني التكتل املقابل لتكتل عصمت داخل القيادة مبعية صاحل
سليمان ،وشيخموس موسى ،وحممد موسى ،ونواس .ونالحظ هنا أن العقلية التنظيمية
والسياسية لدى عصمت مل تكن مستقرة أو مستوعبة لرفاق القيادة بسبب مزاجيته وحبثه
عن املصادر املالية للحزب .وهكذا اثرت هذه العقلية يف داخل القيادة بفقد الثقة ،ورغم

كل ذلك إستمروا معا حتى عام  2989حتى وفاة سكرتري احلزب عصمت سيدا"(.)3
الصراع داخل اليسار بعد وفاة عصمت سيدا عام :9181

منذ اللحظات األوىل من دفن عصمت سيدا( ،)4ومن حتت خيمة العزاء يف مدينة عامودا،

بدأ الصراع على منصب سكرتارية احلزب ،فتغري موقف حممد موسى وصاحل اقتصاد فورا

وإتفقا مع يوسف ديبو بإنشاء تكتل( ،)5وانتخب يوسف ديبو سكرتريا للحزب وتكونت
 - 1مقابلة مع د.نوري كالي ،هولري يف  ،1021/1/22وهو من مواليد  2991يف وادي السوس جنوب
قره ضوخ ،حصل على شهادة الطب يف جامعة حلب عام  ،2990ختصص يف الداخلية واهلضمية يف
مشايف دمشق  ،1002 – 1000يقيم يف قامشلو ممارسا مهنته.
 - 2مقابلة مع د.نوري كالي ،هولري يف 1021/1/22املصدر السابق.
 - 3مقابلة مع صديق شرخني ،هولري يف .1021/1/29
 - 4تويف يوم  2989/9/9يف أحد مشايف حلب إثر فشل كلوي ،ودفن يف مسقط رأسه مبدينة عامودا.

 - 5املصدر نفسه.
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اللجنة املركزية من كل من :حممد موسى وشقيقه شيخموس ،وصاحل اقتصاد ،وخريالدين
مراد .ويف عام 2991م انقسم احلزب اليساري إىل جناحني "حزبني" األول برئاسة حممد
موسى ،والثاني برئاسة خريالدين مراد.
وحول بروز اخلالف يقول د.نوري كالي":تويف عصمت يف السادس من أيلول عام
 2989بعد مرض كلوي يف أحد مشافى حلب ،بعد دفنه ألقى صديق كلمة ،ومن
األعراف املتبعة أن يكون بديال للفقيد .ونتيجة أوضاعه اخلاصة ومشاغله غادر اخليمة إىل
قامشلو ،ويف اليوم الثاني للعزاء عقدت القيادة املتواجدة يف خيمة العزاء إجتماعا بعامودا
بغياب صديق ونواس(كان املرحوم عصمت يسميهما تهكما :عصفور وخيطه  -الباحث)،
إختذت فيه قرارا بتجميد عضوية كل من صديق ونواس لسؤ تصرف صديق وعدم مراعاته

لألعراف املألوفة يف العزاء السياسي ،ولبسه الزينة والذهب"( .)1وبعد هذه التحوالت ،كما
يقول صديق":عقد صديق كونفرانسا مستقال مؤلفا من رفاق وكوادر احلزب يف اجلزيرة
ودير الزور وحلب حضره ( )19عضوا وكانوا ميثلون ( )129وهم األغلبية ألن قوام
احلزاب آنذاك مل يكن يتجاوز ( )100عضو وقرروا فيه:
 عدم إنشاء حزب جديد ،مع العلم أن هذا أول حالة حتصل يف احلركة الكردية ،يتفقهذا الكم وال ينشؤون حزبا.

 الدخول يف حوار مع األحزاب التالية :الثارتي مجاعة امساعيل عمر( ،)2حزب العملمجاعة شيخ آلي ،الشغيلة مجاعة صبغة اهلل ،حزب اإلحتاد الشعبى تيار حسن صاحل
وفؤاد عليكو.
 - 1مقابلة مع د.نوري كالي ،هولري يف .1021/1/22
 - 2ولد عام  3629يف قرية قره قوي التابعة لناحية الدرباسية مبحافظة احلسكة ،وانتسب ملدرسة القرية
االبتدائية عام  3611وحصل على الشهادة الدراسة االبتدائية عام 3619م ،انتقل بعدها إىل الدرباسية
ملتابعة الدراسة اإلعدادية ثم الثانوية يف نفس البلدة وحصل على الشهادة الثانوية عام 3691م وانتسب
جلامعة دمشق قسم اجلغرافيا بنفس العام وخترج منها عام 3696م .أثناء الدراسة الثانوية ،وبالتحديد يف
عام 3691م أنتسب للحزب الدميقراطي الكوردي – الثارتي – يف سوريا وعمل يف منظمة الدرباسية،
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 اإلكتفاء ببيان الكونفرانس وعدم نشر مطبوعات أخرى مع اإلبقاء على إسم احلزبعند الطرف اآلخر ،ومت تسمية هذا الكونفرانس بكونفرانس "قواعد احلزب اليساري
الكردي يف سوريا"

وعندما حصل االنشقاق األول يف صفوف احلزب عام 3691م بقي يف صفوف اجلناح اليساري حتى
3692م حيث بدأت اخلدمة العسكرية.
وبعد اخلدمة يف عام  3691م حيث تعرض اجلناح املذكور النشقاقات جديدة وانعكست آثار نكبة
الثورة الكوردية يف كردستان العراق بشكل سلبى على الساحة الكوردية يف سوريا (الثارتي) ليعمل يف
اللجنة املنطقية حتى عام 3691م حيث أنتخب لعضوية اللجنة املركزية يف املؤمتر الثالث ولعضوية املكتب
السياسي أيضاً .
ويف عام 3699م حدث انشقاق يف صفوف احلزب باسم جناح املؤمتر السادس الذي عقد مؤمترة
االستثنائي يف آذار 3696م ثم احتد مع حزب العمل الدميقراطي الكوردي وقواعد اليسار يف آب
3662م ،ومتخض عن ذلك احلزب الدميقراطي الكوردي املوحد ،الذي توىل فيه مهمة السكرتري ومن بعد
ذلك بثالث سنوات جرت عملية وحدوية ثالثية بني احلزب املذكور وكل من حزبي االحتاد الشعيب
الكردي املنشق عن التنظيم الذي حيمل نفس االسم الذي كان سكرتريه صالح بدر الدين ،ومع حزب
الشغيلة الدميقراطي الكردي وذلك يف مؤمتر توحيدي يف نيسان  3661م وكلفته اللجنة املركزية اجلديدة
مبهمة السكرتري يف احلزب اجلديد ،حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا (يكييت) ،وخالل التحضري
لذلك املؤمتر عام 3660وإثر موجة اإلعتقاالت اليت طالت رفاق األحزاب الثالثة املشاركة يف نشاط
امللصقات مبناسبة الذكرى الثالثني لإلحصاء االستثنائي أضطر بعد املالحقات للعمل السري ملدة سنتني
انتهت أثناء انتخابات جملس الشعب عام 3662م حيث كان أحد مرشحي احلركة الكردية يف سوريا .يف
عام 0223م مت انتخابه رئيساً للحزب ،ومن خالل هذه املهمة عمل يف اللجنة العليا واجمللس العام
للتحالف الدميقراطي الكردي وكذلك يف اهليئة العامة للتحالف الكردي واجلبهة الكردية ،وعضو اجمللس
الوطين إلعالن دمشق ،ومثل التحالف الدميقراطي الكردي يف األمانة العامة لإلعالن .تويف يف يوم -39
0232-32م يف مدينة القامشلي ودفن يف مسقط رأسه (قرية قره قوي) التابعة لناحية الدرباسية ،دالور
زنكي ،نبذة عن حياة املناضل السياسي املغفور له األستاذ امساعيل عمر ،يفMalpera Dilawerê :
 Zengîالقسم العربي يف .0230/33/9
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 بدء احلوار مع األحزاب السابقة الذكر من أجل الوحدة املباشرة ردا على حالةالتشرزم (وهكذا كان القرار هو اإلنتقال من احلزب إىل عملية وحدوية مع أطراف
قريبة دون املرور بإنشاء حزب).
 تشكيل جلنة للحوار مؤلفة من ( )7أعضاء وهم :صديق شرخني ،ونواس ،وصربيكنجو ،وحسني توكي ،وبعض الرفاق من املنطقية ،لقيادة عملية احلوار

الوحدوي"(.)1

وحول الكونفرانس يقول نوري كالي":يف خضم هذا الصراع ،قررت القواعد يف منطقة
قامشلو وريفها وديريك وحلب عقد كونفرانس ،مثل  129عضوا يف احلزب ،ومت فيه
اإلقرار بعدم تشكيل أي حزب والدخول يف عملية الوحدة اإلندماجية مع القيادة املشرتكة
حلزب العمل الكردي والثارتي جناح إمساعيل عمر الذي إنشق عن الثارتي عام

 .)2("2988وعندما رفض سكرتارية األحزاب الثالثة (صالح – عصمت – كمال) عملية
الوحدة املنشودة ،تابع الرفاق اآلخرون الفكر الوحدوي يف األحزاب املذكورة ،ونتيجة
احلوار بني قيادة حزب العمل بقيادة شيخ آلي (إنشق عن الثارتي عام  ،)2981و الثارتي
بقيادة امساعيل عمر(إنشق عن كمال امحد عام  ،)2988عقد مؤمترمشرتك يف قرية ديكي
(منزل عضو جلنة منطقية) يف منطقة عفرين ،وبعد مناقشات إستمرت يوم وليلة ،إنبثق عنه

حزب بإسم احلزب الدميقراطي الكردي املوحد يف سوريا( ،)3أختري إمساعيل عمر سكرتريا،

وكل من شيخ آلي ،وأمحد جتو ،ونوري برميو ،وكمال (أغتيل يف األشرفية يف أحداث
الثورة السورية) ،وسيفو ،وصاحل عمر أعضاء يف القيادة .ويف عام  2991جرت
مفاوضات بني املوحد وبني اإلحتاد الشعيب (جناح حسن صاحل وفؤاد عليكو) ،وحزب
الشغيلة الكردية (آزاد علي ،وعبد الرمحن كلو من معبدي ،وعبدالصمد ،وامساعيل محي،
ومتخضت احلوارات عن والدة تنظيم جديد بإسم حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف
 - 1مقابلة مع صديق شرخني ،هولري يف .1021/1/29
 - 2مقابلة مع د.نوري كالي ،هولري يف .1021/1/22
 - 3مقابلة مع صديق شرخني ،هولري يف .1021/1/29
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سوريا (يكييت) ،على أرضية تلصيق ملصقات مبناسبة ذكرى األحصاء ،وتشكلت قيادة من
كل من :فؤاد عليكو ،وحسن صاحل ،وعبد الباقي يوسف ،وشيخ آلي ،وصاحل عمر ،وآزاد
علي ،وعبدالرمحن كلو ،وصديق شرخني .إستمر احلزب حتى عام  ،2991حيث بدأت
اخلالفات تدب يف صفوف قيادته ،وبدأ يتبلور خالف بني تيارين ،تيار شيخ آلي وامساعيل
عمر ،الرافض للنضاالت العملية الالمعتادة كلصق املناشري وغريها ،وتيار يقوده حسن
صاحل الذي كان يدعو إىل العمل النضالي وتضامن مع منطقية قامشلو وأصدروا عدة
بيانات منها بيان شباط وبيان آذار ،مبديا إعرتاضهم على سلوكيات وممارسات القيادة
ورغم احملاوالت التوفيقية واملساعي احلميدة ،تفكك احلزب وجرت إنسحابات ،وبدأ كل
طرف بتجميع قواه وعناصره يف إطاره اخلاص ،فقد عقد حسن صاحل وفؤاد عليكو وعبد
الباقي يوسف ،إجتماعا موسعا ،قرروا فيه العمل احلزبي والتحضري لعقد مؤمتر متخض عنه
نشؤ حزب يكييت الكردي يف سوريا ،وأنتخب فيه عبدالباقي يوسف سكرتريا ،بعد

إنسحاب معظم القوى اليسارية من إصول اإلحتاد الشعبى والشغيلة واليساري"(.)1

 - 1مقابلة مع صديق شرخني ،املصدر نفسه؛ ومقابلة مع د.نوري كالي ،هولري يف .1021/1/22
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قائمة املصادر واملراجع
العربية
الوثائق:
(( دنطي كرد )) لسان حال اللجنة املركزية للثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا ،متوز
2991
بيان مجعية الطلبة األكراد يف أوروبا حول اإلضطهاد الذي يالقيه املواطنني األكراد يف
سوريا ،اللجنة اإلدارية العامة ،مارت  ،2997يف :لةبةلَطةنامةكاني كوَمةلَةي
خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا  ،2971 – 2991ئامادةكردن و ثيَشةكي نةوزاد
عةلي ئةمحةد.
بيان صادر من الثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا ،حزيران .2991
التقرير السنوي حلال حقوق اإلنسان يف سوريا  ،1009املنظمة الكردية للدفاع عن
العامة

يف

سوريا

(،)DAD

واحلريات
اإلنسان
حقوق
WWW.dadhuman@.info
تقرير حول تهجري الكرد يف سوريا  ،مجعية االقتصاديني الكرد – سورية Komela
. 1007 / 1 / 29 ،Aborînasên Kurd – Sûrî ( KAK-S

التقريران السياسي واآليديولوجي ألمني عام احلزب الدميقراطي الكردي اليساري يف
سورية ،املقدم إىل املؤمتر الثالث للحزب املنعقد يف أواخر كانون الثاني .2971
دنطي كرد ،لسان حال اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي الكردي يف سورية (الثارتي)
العدد ( ،)19أواخر كانون األول .2971
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دنطي كرد ،لسان حال اللجنة املركزية للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سورية،
العدد ( ،)18أوائل تشرين األول .2998
قرارات املؤمتر الثالث عشر جلمعية الطلبة األكراد يف أوروبا ،برلني / 8/ 27 – 22
.2999
قرارات املؤمتر احلادي عشر جلمعية الطلبة األكراد يف أوروبا ،برلني الغربية 10 – 19
آب  ،2999يف :لةبةلَطةنامةكاني كوَمةلَةي خويَندكاراني كورد لة ئةوروثا 2991
–  ،2971ئامادةكردن و ثيَشةكي نةوزاد عةلي ئةمحةد.
مرسوم تشريعي رقم  279تاريخ  ،2911/21/11اخلاص بإعادة تسمية بعض احملافظات
السورية ،بناء على األمر العسكري رقم  1املؤرخ يف  2912/21/1وبناء على
املرسوم التشريعي رقم  117املؤرخ يف  2911/9/8املتضمن تنظيم السلطات
العامة ،وبناء على قرار جملس الوزراء رقم  120تاريخ .2911/21/9
املالزم األول حممد طلب هالل رئيس الشعبة السياسية باحلسكة  ،دراسة عن حمافظة
اجلزيرة من النواحي السياسية – االجتماعية – القومية ،رابطة كاوا للثقافة الكردية،
أربيل.1002 ،
من نصوص وثائق اإلدعاء األولي رقم 11901/2121تاريخ. 2970 / 1 / 12
املؤمتر الثالث عشر جلمعية الطلبة األكراد يف أوروبا يبعث بتحياته ومتنياته إىل ثوار
كردستان وقائدهم مصطفى البارزاني.راجع :خه بات (النضال) ،لسان حال احلزب
الدميقراطي الكردستاني ،العدد ( ،)121تشرين األول .2999
نضال حزب البعث العربي اإلشرتاكي  ،2971 – 2911دراسة تارخيية حتليلية موجزة،
دمشق.2978 ،
الوثائق العربية ،بريوت.2991 ،
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الوثائق العربية ،بريوت.2991 ،
وثائق املؤمتر الثالث للحزب الشيوعي السوري ،دمشق. 2999 ،
الكتب باللغة العربية:
أمحد شريف مارديين ،حمافظة احلسكة ،وزارة الثقافة ،دمشق.2989 ،
باتريك سيل ،األسد الصراع على الشرق األوسط ،لندن ،شركة املطبوعات للتوزيع
والنشر ،ط  ،22بريوت.1020 ،
متام الربازي ،ملفات املعارضة السورية  ،القاهرة .2991 ،
جابر رزق ،األخوان املسلمون واملؤامرة على سوريا ،دار العلوم للطباعة ،القاهرة،
.2980
جواد مال ،كردستان والكرد وطن مقسم وأمة بال دولة ،تقديم:د.مجال نبز ،ط ،1من
منشورات املؤمتر الوطين الكردستاني ،لندن.1000 ،
حنا بطاطو ،فلّاحو سورية أبناء وجهائهم الريفيني األقل شأنا وسياساتهم ،ترمجة :عبداللة
فاضل – رائد النقشبندي ،مراجعة :ثائر أديب ،املركز العربي لألحباث ودراسة
السياسات ،بريوت.1021 ،
حوار شامل مع صالح بدرالدين ،رابطة كاوا للثقافة الكردية ،أربيل – .1009
د .دحنو داوود ،املراحل التارخيية والسياسية لتطور النظام اإلداري يف سورية  ،منشورات
دار عالء الدين ،دمشق.2991 ،
د .عبد اهلل غفور ،التشكيالت اإلدارية يف غربي كردستان ،مركز الدراسات الكردية
وحفظ الوثائق /جامعة دهوك.1020 ،
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د.إمساعيل حممد حصاف ،كوردستان واملسألة الكوردية ،مؤسسة موكرياني للبحوث
والنشر،أربيل.1009،
د.عبدالرمحن قامسلو ،كردستان والكرد ،ترمجة عن اإلنكليزية :ثابت منصور ،حترير
وتقديم:حسني فيض اهلل اجلاف ،ط ،1السليمانية.1008 ،
د.حممد علي الصويركي،املوسوعة الكربى ملشاهري الكرد عرب التاريخ ،اجمللد األول ،الدار
العربية للموسوعات ،بريوت – لبنان.1008 ،
درية عوني ،األكراد" ،أثوللو" للنشر والتوزيع ،القاهرة.2999 ،
ديفيد مكدول ،تاريخ األكراد احلديث ،ترمجة :راج آل حممد ،دار الفارابي ،بريوت –
لبنان.1001 ،
رشيد محو ،املسألة الكردية يف سوريا – البدايات واآلفاق  ( -د.ت) ( د .م ).
سعد ناجي جواد ،األقلية الكردية يف سوريا ،كلية العلوم السياسية – مركز دراسات العامل
الثالث ،جامعة بغداد.2988 ،
شاكرو خدو حموي ،املسألة الكردية يف العراق املعاصر ،ترمجة  :د .عبدي حاجي  ،سبرييز
– دهوك .1008 ،
صاحل عضيمة ،حتليل رفعت األسد :مقولة يف حكمة السياسة وسياسة احلكمة ،مؤسسة
األثين عشر ،باريس.2991 ،
صاحل هواش املسلط ،صفحات منسية من نضال اجلزيرة السورية ،منشورات دار عالء
الدين ،دمشق.1002 ،
صالح بدرالدين ،احلركة القومية الكردية يف سوريا ،رؤية نقدية من الداخل ( ،)2أربيل،
.1001
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صالح بدرالدين ،غرب كردستان (دراسة تارخيية – سياسية – وثائقية – موجزة) ،مطبعة
اإلحتاد – برلني.2998 ،
عبداحلميد درويش ،أضواء على احلركة الكردية يف سوريا – أحداث فرتة – 2919
( 2981د.م).1000 ،
عبد احلميد درويش ،أضواء على احلركة الكردية يف سوريا (أحداث فرتة – 2919
 ،)2981ط ،1مؤسسة ماركريت ومؤسسة مجال عرفان الثقافية ،السليمانية،
.1021
عبد اهلل حنا ،الفالحون ومالك األرض يف سورية القرن العشرين :دراسة جتمع بني التاريخ
الشفوي والتاريخ املكتوب ،دار الطليعة ،بريوت.1001 ،
العالمة عبد اهلل مال رشيد الغرزي ،تقديم وحوار :إبراهيم اليوسف ،مؤسسة مسا للثقافة
والفنون يف دبي.1009 ،
علي صاحل مرياني ،احلركة القومية الكردية يف كوردستان سوريا ،أربيل.1001 ،
كتابات يف املسألة الكردية ،اجلزء الثاني ،إعداد وتقديم :رفيق صاحل أمحد ،بنكه ي ذين،
السليمانية.1008 ،
كريستوف  .ر ،السنتو وكردستان العراق ،صوفيا.2991 ،
كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،دراسة يف نشوئها وتطورها االجتماعي والعمراني ،دار
الزمان ،دمشق.1021 ،
اللواء الركن مصطفى طالس  ،خمتارات  ،دمشق ( ب  .ت ).
م .س.الزاريف وآخرون ،تاريخ كوردستان ،ترمجة:د.عبدي حاجي ،أربيل.1009 ،
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حممد مجال باروت ،التكون التارخيي احلديث للجزيرة السورية ،أسئلة وإشكاليات التحول
من البدونة إىل العمران احلضري ،املركز العربي لألحباث ودراسة السياسات ،بريوت،
.1021
حممد عبدو علي ،جبل الكرد (عفرين) ،دراسة تارخيية اجتماعية توثيقية ،السليمانية،
.1009
حممد مال أمحد ،صفحات من تأريخ حركة التحرر الوطين الكردي يف سورية ،رابطة كاوا
للثقافة الكردية ،أربيل.1002 ،
نورالدين زازا ،حياتي ككردي ،ترمجة :خسرو بوتاني ،منشورات ئاراس ،أربيل.1008 ،
هاشم عثمان ،تاريخ سوريا احلديث ،بريوت .1021
أطاريح ورسائل جامعية:
د .إمساعيل حصاف ،املسألة الكردية يف العالقات الدولية بعد احلرب العاملية الثانية،
إطروحة دكتوراة غري منشورة ،موسكو(2981 ،باللغة الروسية).

املذكرات الشخصية:
جاد الكريم اجلباعي ،املسألة الكردية  -حوارات ومقاربات  ، -مؤسسة محدي للطباعة
والنشر العراق  /إقليم كردستان /السليمانية .1007،
مجيل حاجو هظريكي ،مذكرات مجيل حاجو هظريكي  ،تقديم ومراجعة:أ.د عبد الفتاح
البوتاني وآخرون ،مركز األحباث العلمية والدراسات الكوردية ،دهوك.1021 ،
ذكريات جاسم خملص احملامي ،بغداد .2989
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صالح بدر الدين يتذكر ،التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان.1022 ،
حممد جزاع ،املناضل محزة نويران (صفحات من الذاكرة) ،من منشورات مؤسسة
مارطريت( ،د.ت).
مذكرات راشد كيالني ،دمشق ،دار جملة الثقافة.2990 ،

املقابالت:
رسالة جوابية من السيد طاهر حاج سعدون سفوك ،القامشلي يف .1009 / 7/ 12
مقابلة مع عزيز داوود ،قامشلو .1001/8/1
لقاء مع هالل خلف ،هولري يف .1009/9/19
مقابلة مع السيد حممود حاجي ،هولري. 1009 / 7 / 17 ،
مقابلة مع هالل خلف يوسف بوتاني ،هولري يف .1009/9/10
مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .1009/20/1
مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .1009/20/1
مقابلة مع د.نشأت إبراهيم ،هولري يف .1009/21/11
رسالة من سعيد بارودو إىل الباحث بتاريخ .1022/21/21
مقابلة مع عيسى حصاف ،هولري يف .1021/1/28
مقابلة مع عيسى حصاف ،هولري يف .1021/1/10
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مقابلة مع د.نوري كالي ،هولري يف .1021/1/22
مقابلة مع صديق امحد شرخني ،هولري يف .1021/1/29
رسالة من السيد جواد املال للباحث ،لندن – هولري ،تاريخ  7آب .1021
مقابلة مع حممد مال قادر ،بريمام ،يوم .1021 /1/22
مقابلة مع بشري أمحد ،هولري ،يوم 1021 /8 /7
رسالة جوابية من عيسى حممد حصاف ،قامشلو – هولري ،تاريخ  11شباط .1021
مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف .1021/8/21
مقابلة مع د .نوري رشو ،هولري يف .0239/32/31
رسالة من شيخ امني طلني إىل الباحث بتاريخ .0239/9/39

الدوريات:
املناضل ،العدد ( ، )22منتصف كانون األول.2999 -
عصمت شريف وانلي ،األكراد يف سوريا ولبنان ،جملة دراسات كردية ،العدد ( ،)1السنة
( ،)9باريس.2991 ،
حوار مع محرش رشو ،أجرته جملة أوراق كردية اإلنرتنتية ،ewraq@amude.com
العدد (1001/1/2 ،)7؛ويف :جريدة Newrozباللغة الكردية ،العدد (.)19

191

د .جبار قادر،القضية الكردية،احلوار املتمدن – العدد  2097تاريخ .1001/2/1
جملة »احلوار« ،العددان.2991 ،9 – 1 ،

املواقع الكرتونية:
 Anhaوكالة هاوار ،روج آفا –  ،7تاريخ الزيارة  29آب .1029
د.حممد علي اخلالد ،اإلنتفاضة الكوردية  91والعقاب مبذحبة؟ 19 ،تشرين الثاني 1021
موقعGemya Kurda :
دالور زنكي ،نبذة عن حياة املناضل السياسي املغفور له األستاذ امساعيل عمر،
يف Malpera Dilawerê Zengî:القسم العربي يف .0230/33/9
عادل النقشبندي ،يف ذكرى ثورة أيلول الكربى  ،2971 – 2992صحيفة "صوت
العراق اإللكرتونية.1021/9/21 ،:
موقع ترييج عفرين ،تاريخ الزيارة .1029/7/21
املوقع الرمسي للحزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سوريا.
موقع عشرية حاجي سليماني ،تاريخ الزيارة  9متوز .1029
وقفة مع  10عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية
يوسف ديبو ،أجراه :شظطر ،يف كانون األول  .1008موقع  ،Welatê meاألثنني
 29كانون الثاني .1009

املوسوعات:
موسوعة أعالم سوريا (.)1
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- K.S.S.E,Secretariat,25th May,1970.

191

املالحق:
امللحق رقم ()2

العدد األول من جريدة البعث عام 2919
املصدر :د .آزاد أمحد علي ،مركز رووداو للدراسات كانون األول 1021
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طرح فكرة إسكان نصف املتحضرين من بدو اجلزيرة يف أمالك الدولة ،ومساعدتهم
وختصيص  10مليون لرية هلذه الغاية ،كما يبدو يف زاوية (يف سطور).
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امللحق رقم (:)1
سيادة الرئيس الدكتور بشار األسد رئيس اجلمهورية
بعد التحية والتقدير:
نتقدم إليكم بهذه املذكرة املتعلقة باملرسوم التشريعي  ٩٤وآثاره اليت ستكون خطرية على
الوطن
واملواطنني على حد سواء  ،وال سيما على مجاهري شعبنا الكردي  ،آملني أن حتظى باهتمام
سيادتكم
واإليعاز بإلغاء هذا املرسوم والذي ال خيدم مصلحة الوطن وألنه خيالف الدستور وامليثاق
العاملي
حلقوق اإلنسان من عدة نواح:
- ١ألنه قانون متييزي يفرق بني مناطق الوطن ويتعامل على ذلك األساس مع أهالي تلك
املناطق
بالرغم من أن الدستور ينص على:
آ -إن مجيع املواطنني متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات( املادة ٥٢
ب-تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني.
- ٥وكذلك يتعدى على حق التقاضي  :الذي نصت املادة  ٥٢فقرة  ٩بأن ( حق
التقاضي وسلوك
سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ) فاملرسوم مينع تسجيل الدعاوي أص ً
ال.
- ٣تنص املادة  ١٥من الدستور على أن" الدولة يف خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على
محاية
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احلقوق األساسية للمواطنني وتطوير حياتهم " .يف حني يقيد هذا املرسوم حرية التملك
والتنقل
وإخضاعها إىل موافقات أمنية مزاجية يف أغلب األحيان.
- ٩انه تعد على حق التنقل  ،فكل مواطن يتطلب منه وضعه أو يرغب باإلقامة يف املناطق
احلدودية عليه احلصول على املوافقة املطلوبة لشراء منزل أو آجار ملدة تزيد عن ثالث
سنوات أو
إعالم السلطات بإقامته إذا كان ذلك أقل من ثالث سنوات.
- ٢جاء املرسوم  ٩٤خمالفًا حلق دستوري أال وهو حق التقاضي حيث منع تسجيل أي
دعوى
متعلقة مبا ذكر إال بعد احلصول على الرتخيص وبذلك حيرم أصحاب احلقوق من حقهم من
خالل
القضاء أو إجراء أي عقد إال بعد احلصول على الرتخيص وهذا ما سيؤدي إىل ضياع
الكثري من احلقوق
ويفتح اجملال واسعًا امام مشاكل اجتماعية ستهدد األمن األهلي يف هذه املناطق.
سيادة الرئيس:
مما تقدم تبني أن:
- ١املرسوم يعرقل مجيع التعامالت العقارية.
- ٥استحالة تنفيذ بعض بنوده حينما يطلب إعالم السلطات املختصة بتشغيل العمال وفق
إجراءات
معينة  ،فلكي تصلح التمديدات الصحية يف دار تقع يف املنطقة احلدودية جيب إعالم
(احملافظ أو مدير
املنطقة أو مدير الناحية ) وتقديم ثبوتيات من بيان قيد عقاري وثبوتيات شخصية.
- ٣املرسوم يشل احلياة االقتصادية حيث تتوقف التعامالت العقارية على منح الرتاخيص مما
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سيؤدي حتما إىل تدني قيمة العقارات يف هذه املناطق ( وحيث يشمل ما يقارب ربع
مساحة الوطن)
وفق املراسيم السابقة وامللغاة اليت اعتربت حمافظة احلسكة كلها منطقة حدودية.
- ٩املرسوم يشكل عبئًا ماليًا على الدولة فمن جهة ختسر الدولة ما جتبيه من رسوم
وضرائب من
املعامالت العقارية وذلك لتدني التداول أو إيقافه وكذلك ما تكلف الدولة إجراءات منح
الرتاخيص.
- ٢املرسوم يهدد السلم األهلي  :فاحلياة ال ميكن هلا أن تتوقف واملرسوم املذكور سيدفع
الناس إىل
التعامل خارج القانون وهذا سيؤدي إىل خلق النزاعات وفتح اجملال أمام االحتياالت
باإلضافة إىل
الطبيعة الريفية والعالقات العشائرية فستخلق مشاكل باجملتمع السوري هو بغنى عنها.
-٦املرسوم سيؤدي إىل زيادة الفساد اإلداري حيث سيبحث كل طالب ترخيص عن من
يؤمن له ذلك
الرتخيص مادام الرتخيص( امنيًا ومزاجيًا.
- ٧ما دامت شركات االستثمار واملؤسسة وفق قانون االستثمار رقم  / ١١/ومبوجب
التعديل
باملرسوم التشريعي رقم / ٧ /لعام  ٥١١١يف مادته السادسة تستثنى من احلصول على
الرتخيص  ،فإن
ذلك يدل على أن املرسوم رقم / ٧/فضل الشركات االستثمارية على املواطنني وحقوقهم
املصانة
بالدستور.
سيادة الرئيس  :تؤكدون دائمًا بأن الوحدة الوطنية تعين أن يكون اجلميع متساوون أمام
القانون  ،ال
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أن يكون األكراد متساوين فقط أمام قوانني ومراسيم استثنائية  ،شانها يف ذلك شأن
املرسوم  ٩٤الذي
يستهدف املواطنني الكرد قبل غريهم  ،بسبب سياسة التمييز القومي املنتهجة حياهلم ،
واليت جتد
تعبرياتها يف خمتلف اجملاالت...
وهلذا فإننا يف أحزاب احلركة الوطنية الكردية يف سوريا ،نتطلع إىل رفع االضطهاد الالحق
بأبناء
ثاني قومية يف البالد  ،وإجياد حل دميقراطي عادل للقضية الكردية ضمن إطار وحدة سوريا
.
٢-١١-٥١١٢
األحزاب املوقعة:
احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا) الثارتي)
حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا (يكييت)
احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سوريا
حزب آزادي الكردي يف سوريا
احلزب الدميقراطي الوطين الكردي يف سوريا
حزب املساواة الكردي يف سوريا
احلزب الدميقراطي الكردي السوري
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امللحق رقم (:)1

101

101

امللحق رقم ()1
أزمة احلركة الكردية يف كردستان سوريا إىل أين؟
د.إمساعيل حصاف
يف اخلامس من شهر آب اجلاري يكون قد مضى ( )11عاما على إنطالقة اليسار
الكردي وإنعقاد كونفرانس آب التارخيي يف عام  ، 2991هذه اإلنطالقة اليت
شكلت قاعدة مهمة يف عملية التغيري الراديكالي يف بنية العقل داخل اجملتمع
الكردي قي غرب كردستان وحمورا فكريا على الصعيدين املنهجي النضالي
واآليديولوجي  .وإذا كانت هذه اإلنطالقة قد بدأت على يد الرعيل األول وبرزت
فيه أمساء كل من املناضلني  :أوصمان صربي (آبو )وصالح بدرالدين وهالل خلف
ومال حممد نيو وغريهم  ،فإنها بالتأكيد أدت إىل تبلور ونشؤ مدرسة فكرية نضالية
إنبثقت من صفوف اجلماهري الكردية إلتفت حوهلا مجيع الفئات الوطنية يف اجملتمع
الكردي من عمال وفالحني ومثقفني ثوريني ووطنيني ...إخل .
جاء إنعقاد كونفرانس آب يف مرحلة تارخيية بالغة احلساسية على األصعدة الداخلية
والكردستانية والدولية ،وكان إستجابة للمرحلة التارخيية فكريا وقوميا وردا على
احملاوالت اليت كانت تهدف إىل تقزيم احلركة السياسية الكردية يف الداخل والنيل
من قيادة ثورة أيلول الوطنية يف شخص قائد الثورة مصطفى بارزاني ،وجاء
كونفرانس آب ليضع النقاط على احلروف من خالل التصدي لتلك احملاوالت
والدفاع عن القضية من خالل احلفاظ على الثوابت يف إطاره التارخيي على أن
الخترج احلركة السياسية الكردية عن مسارها الصحيح وأن التفقد احلركة الكردية
مضمونها

التحرري

التارخيي

.

فعلى الصعيد الدولي  ،خطى كونفرانس آب بإنطالقته الثورية قفزة نوعية  ،حبيث
عمق املضمونني اإلجتماعي والتحرري للحركة الكردية كجزءا التتجزء من حركة
التحررالوطين وفصيل من فصائل الثورة العاملية  ،فجاء الپارتی الدميقراطي
الكردي اليساري يف سورية ليطرح نفسه كفصيل قومي ويساري ميثل احلركة
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الكردية يف كردستان سورية قوميا وطبقيا ليغلق األبواب أمام املتاجرين بالشيوعية
من الكرد الذين حاولوا إفراغ املضمون احلقيقي للحركة الكردية بسبب مواقفهم
الكومسوبوليتية البعيدة كل البعد عن املبدأ املاركسي – اللينيين الذي ينص على
حقوق

الشعوب

تقرير

يف

مصريها

.

وعلى الصعيد الكردستاني  ،كانت جتربة جديدة يف احلركة الكردية يف مجيع أجزاء
كردستان والسيما يف مرحلة مابعد احلرب العاملية الثانية  ،وبالتالي إرتقت باحلركة
الكردية فكريا إىل مستوى حركات التحرر داخل القوى الثورية العاملية ولو
بتواضع شديد طبقا للوضع املشخص باحلركة الكردية يف حينه .
واألهم من هذا وذاك كان كونفرانس آب على الصعيد الداخلي ردا على النهج
اليميين الذي أراد أساسا نسف العامل التارخيي واجليو  -بوليتيكي للشعب
الكردي يف البالد من خالل جتريده من خصوصياته القومية وبالتالي كان
لكونفرانس آب مسوغاته التارخيية ؛ فقد وقف عند أزمة الپارتی وقضاياه
اخلالفية وركز على أهم املسائل اإلسرتاتيجية اليت واجهت احلركة الكردية يف
سوريا ومن أهمها :
هل األكراد يف سوريا شعب له جذور يف األرض والتاريخ أم أقلية قومية تسللت
إىل البالد
هل الثارتي حزب سياسي و أداة نضالية ثورية تنظيمية أم مجعية ثقافية إصالحية .
هل للكورد يف سوريا حقوق قومية كاملة حسب مبدأ حق تقرير املصري واليت
متحورت حول ( احلقوق السياسية واالجتماعية والثقافية ) أم احلقوق الثقافية فقط
اليت متسكت بها اليمني .
وسائل النضال وطريقة مواجهة املشاريع واملخططات الشوفينية من قبل النظام
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خاصة مشروع احلزام العربي .
املوقف من الثورة الكردية يف كردستان العراق.
املوقف

السلطة

من

سوريا.

يف

علينا إذن العودة بأربعة عقود ونصف إىل الوراء لنرى كم كان ضروريا نشؤ
اليسار الكردي  ،العشرات من الكوادر الذين قدموا الغالي والرخيص ويف ظروف
كانت تتسم بالصعوبة القصوى والسيما من ناحية اإلمكانيات  ،يف سبيل جناح هذه
التجربة النضالية  ،فكان بروز تيارين ( اليمني واليسار ) يف احلركة الكردية أمرا
ضروريا وإستجابة للمرحلة التارخيية  ،وتعبريا عن بنية وتركيبة اجملتمع الكردي ،
وفصال مابني نهجني متضادين :نهج ثوري وآخرانبطاحي  .فاليسار مدرسة نضالية
فكرية أفرزتها الواقع التارخيي يف حينه وهي يف حالة الدميومة وهلا آفاق مستقبلية .
>وبالرغم من مرور حوالي نصف قرن على هذا احلدث التارخيي املهم يف عمر
احلركة الكردية  ،فإن احلركة السياسية عموما يف كردستان سوريا متر بأزمة عميقة
جدا  ،وقوى اليسار الكردي خصوصا عجزت عن ترسيخ مشروعها وتأطري
مفاهيمها التقدمية والثورية يف الواقع اإلجتماعي  ،فالشارع الكردي يتقدم كثريا
على حركته السياسية ألنها وضعت زمام أمورها يف أغلب األحيان بيد اليمني فحالة
التشرزم تكاد تأكل جسم احلركة  ،يف غياب برنامج ومشروع قومي ووطين ،
إمكانيات مادية ضحلة  ،غياب الكادر  ، ...اإلنشقاقات املستمرة  ،العزلة عن
اجلماهري وخاصة عن املثقفني  ،غياب الشخصية احملورية ( الكاريزمية )  ...إخل ،
إذن

احلركة

الكردية

تسري

إىل

أين

...؟

الخيتلف إثنان أن اجملتمع الكردي وكأي جمتمع آخر اليتحمل كل هذه األحزاب
اليت التعرب ال فكريا والطبقيا عن كينونته  ،فليس هناك مربرات تارخيية وفكرية
لظاهرة التعددية يف اجملتمع الكردي يف غرب كردستان  ،تكاد تكون برامج
متشابهة ومتقاربة  ،خطاب سياسي موحد  ،ومع ذلك فاحلركة السياسية الكردية
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متر يف أزمة كبرية وفراغ سياسي وليس بإمكانها وبهذا الشكل من اجلمود قيادة
احلركة

بالشكل

املطلوب

وتأمني

مستلزمات

النضال

.

!

إن احلركة السياسية الكردية يف الوقت الراهن أحوج من أي وقت مضى إىل
مراجعة نفسها ،البل وأكثر من هذا فالضرورة التارخيية حتتم على القوى اليسارية
والوطنية والثورية أن تقف وقفة نقدية أمام مواقفها والدخول يف حوار مسؤول من
أجل التخلص من هذه احلالة املزرية عرب عمليات إندماجية مابني الفصائل املتقاربة
أو أجياد األرضية املشرتكة من أجل اإلتفاق على برنامج احلد األدنى .
فاحلركة الكردية حباجة إىل إعادة تقويم الذات من خالل :
 تقديم إجابات عملية وملموسة لسؤال ما العمل ؟ .التفاعل مع اإلنتلجنسيا ومشاركتهم يف العمل واإلستفادة منهم. تأطري النضال مبا يتالءم مع تنامي الوعي بالقضايا السياسية وإزدياد حجموأهمية

املسألة

الكردية

ودوليا

إقليميا

.

إعادة بناء العقد اإلجتماعي مابني األحزاب واجملتمع على قاعدة صحيحة ووضعهيف

الالزم

املسار

.

 حتديد األولويات وتطوير الذات وفق خط إسرتاتيجي والبحث عن نقاطاإللتقاء والعمل اجلاد من أجل جتاوز األزمة  ،غري هذاالبد من البحث عن البديل
األفضل.
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امللحق رقم ()1
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امللحق رقم (:)1
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امللحق رقم (:)1
املستوطنات العربية يف منطقة احلزام العربي من الشرق إىل الغرب هي:
عني اخلضرة،
تل الصدق .
الصحية.
مصطفاوية الغمر.
تل أعور الغمر.
محراء الغمر.
تل علو رقم (.)2
تل علو رقم (.)1
جوادية الغمر.
شبك الغمر.
توكل الغمر.
معشوق الغمر.
املناذرة.
احلرمون.
قحطانية الغمر.
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حلوة الغمر.
تنورية الغمر.
أم الفرسان.
هنادي  /هيمو الغمر ./
أم الربيع.
الثورة.
بهرية.
احلامتية.
اجلابرية.
تل تشرين.
القنيطرة.
ظهر العرب.
األسدية.
أم عظام.
أم أنفرة.
املثنى.

121

املتنيب.
تل األرقم.
العنادية.
الدهماء.
الراوية.
اهلنادي.
تل حضارة جنوبي.
تل حضارة مشالي.
برقة .
أبو جرادي.

121

امللحق رقم (:)9
قرار رقم 21
أن وزير اإلدارة احمللية
بناء على قانون التنظيمات اإلدارية رقم  199تاريخ  917 /21/12وعلى املرسوم
التشريعي رقم  219تاريخ  991/9/1املتضمن إعادة العمل بالقرار اجلمهوري رقم
 97لسنة 919
وعلى قرار جملس إدارة حمافظة احلسكة رقم  11تاريخ 972/7/19
وعلى إقرتاح حمافظة احلسكة بكتابها رقم  21101تاريخ 972/8/1
وعلى موافقة املديرية العامة لآلثار واملتاحف بكتابها رقم /1119ص  1تاريخ
972/20/11
يقرر مايلي:
-

تبديل أمساء القرى املدرجة أدناه التابعة ناحية عامودا ومنطقة القامشلي يف
حمافظة احلسكة حسب اجلدول التالي«:1

1

 -اجلريدة الرمسية للجمهورية السورية (اجلزء األول) ،العدد  10لسنة  ،2972ص – 1090

 ،1091يف :د .عبد اهلل غفور ،التشكيالت اإلدارية يف غربي ،...ص ص .11 – 19
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إسم القرية القديم

إسم القرية املقرر

املخفر التابعة له

اوجليان

املريبط

مركز خمفر عامودا

الدوكر

تليل

مركز خمفر عامودا

أوزمار فوقاني يتبعها

......

مركز خمفر عامودا

أوزمار حتتاني

أم العنب

مركز خمفر عامودا

بريفا

بارده

مركز خمفر عامودا

بكمزلو

دبس

مركز خمفر عامودا

ببو

صباح

مركز حطني

بطنى

بطني

مركز حطني

بلة زوزانة حتتاني

تل الربد

مركز حطني

بلة زوزان فوقاني

تل املصيف

مركز حطني

بريا بازن مرسينية

جب السوداء

مركز حطني

تعلك يتبعها

......

مركز حطني

شاوليه وصاحليه

مره

مركز املركز

ترزي يتبعها :حتلو

خياط اجلنوبي

مركز حطني

جرنك

اجلرن

مركز املركز

جامرلو

جوزة

مركز املركز

جولداره (جوداره – شجرة

مركز املركز

إ .م )

نقافة

مركز املركز

جطل ميليه

وتر

مركز املركز
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جطل كاباره

مجيلة

مركز املركز

جولي دقوريه

حقانية

مركز حطني

جومله حتتاني

خياط

مركز حطني

جومله فوقاني

الشهباء

مركز حطني

جيله كى

-

مركز حطني

جوخ رش حتتاني

-

مركز حطني

جوخ رش فوقاني

أم ردان

مركز حطني

كركو شيتا

بستان فوقاني

مركز حطني

جوليستان فوقاني

بستان حتتاني

مركز حطني

جوليستان حتتاني

دار

مركز املركز

خانكى

احلمراء

مركز املركز

رنكو

تل الزنار

مركز احلطني

زينار

أبو اهلول

مركز املركز

سيميتك حتتاني

البصرة

مركز املركز

سيميتك فوقاني

راية غربي

مركز املركز

سنجقا سعدون

راية خليل

مركز املركز

سنجقا خليل

راية قبلي

مركز املركز

سنجقا شيخ

قمصان

مركز حطني

سلندر

سلمان

مركز املركز

سلمان بك

مشهد

مركز املركز

شدي
مالحة

مركز املركز

شورك

شيخ

مركز املركز

شيخ كنى

احلصبة

مركز املركز

127

صوركا

أم البصل

مركز حطني

صوغان حتتاني

أم البنت

مركز حطني

صوغان فوقاني

احلنية

خمفر املركز

طوبس

تل أمحر مرسينية

خمفر املركز

كرسور مرسينية

احلالبة

خمفر املركز

علي فرو

العوينية

خمفر املركز

عوينك

قرب علي

خمفر املركز

علي كوران

غزالة

خمفر املركز

غزاليك

فوارة

خمفر حطني

غلى حتتاني

قبق

خمفر حطني

غلى فوقاني

تفاحة

خمفر حطني

فرجو

-

خمفر حطني

قره قوب حتتاني يتبعها

أم األسود

خمفر املركز

قره قوب فوقاني

الوعل

خمفر املركز

قرنكوز

باردة

خمفر املركز

قرى

تل أسود

خمفر املركز

قره تبة

حلوة

خمفر املركز

قوج كوتيان

سرداق

خمفر املركز

قز الجق

سندان

مركز حطني

قوشانة

قليعة

خمفر املركز

قجلة

تل قرميد

مركز حطني

قرمتلر

فخار

مركز حطني

قحفكه

قريوان

مركز حطني

قريان

الكروان

مركز املركز

128

كردو

احلدباء

مركز املركز

كوتيان قديم

تل خالد

مركز املركز

كرى خيليد

قدح

مركز املركز

كومج

كعوب

مركز املركز

كرنكو

وريدة

مركز املركز

كوليجه

جابرية

مركز حطني

كوجكى فوقانى وحتتاني

طابات

مركز حطني

كبكه

ديوان

مركز حطني

كرديوان

شقراء

مركز حطني

كجى

لبنية

مركز حطني

كرمري

تل السعد

مركز حطني

كركى دقوري

تل املرفق

مركز حطني

كر عيشك

الفارس

مركز حطني

كر فارس

تل الوفاء

مركز حطني

كرابش

دير ماري

مركز املركز

ماريت
عمارة

مركز املركز

معمرىل

مصطفى

مركز املركز

مصتو هندى

أبو خنجر

مركز حطني

موسيسانا

سياط

مركز حطني

مال سباط

أم الدجاج

مركز حطني

مريشك

تل املال

خمفر املركز

موزان

فريوز

مركز حطني
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نازو

األهرام

مركز املركز

هرم مجو

هرم عرب

مركز حطني

هرمى عربا

ربيعة

مركز حطني

وانكى

امللحق رقم(:)10
قرار رقم » « 180

()1

وزير اإلدارة احمللية
بناء على قانون التنظيمات اإلدارية رقم  / 199 /تاريخ  / 21 / 12و تعديالته
واملرسوم التشريعي رقم  /219 /تاريخ  2991 / 9/ 1املتضمن إعادة العمل بالقرار
اجلمهوري رقم  / 97لسنة 2919
واملرسوم التشريعي  / 19تاريخ  2972 / 8 / 21املتضمن احداث وزارة اإلدارة
احمللية
وقرار جملس منطقة الباب رقم  / 9تاريخ 2977 / 1 / 11
وقرار جملس منطقة عفرين رقم  / 91تاريخ 2977 / 1 / 12
وقرار جملس منطقة عني العرب رقم  / 1تاريخ 2977 / 1 / 21
وقرار جملس منطقة أعزاز رقم  / 207تاريخ 2977 / 1 / 29
وقرار جملس منطقة مركز حمافظة حلب رقم  / 19تاريخ 2977 / 1 / 21
وقرار املكتب التنفيذي جمللس حمافظة حلب رقم  100تاريخ 2977/1/11
 - 1د .عبد اهلل غفور ،التشكيالت الغدارية يف غربي كردستان ،املصد السابق ،ص ص.91 – 17
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يقرر ما يلي:
مادة  – 2يتبدل بأمساء القرى واملزارع التالية يف حمافظة حلب األمساء اجلديدة املدونة
جبانب كل منها«
منطقة عفرين

منطقة عفرين

ناحية :قرى مركز عفرين

ناحية :قرى مركز عفرين

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2بابليت يتبعها:

 – 2بابليت يتبعها:

كرسانة (كرسنطاش)

كرسانة

جديدة كرسنطاش

جديدة كرسانة

 – 1برج عبدالو

 – 1برج عبد اهلل

 – 1بيوك أوبة

 – 1الكبري

 – 1جومكة يتبعها:

 – 1اجلميلة يتبعها:

شيخ سيدي (شيخ سيدو)

شيخ سيدي

 – 1جويق يتبعها:

 – 1اخلضراء يتبعها:

استارو

املستورة

عني ديبة

ين ديبة

 – 9خلنري

 – 9النرية

- 7طرندة

 - 7الظريفة

- 8عرشقيبار

 - 8اهلوى

 -9غازي تبة

 – 9تل غازي

– 20كوكبة يتبعها:

 – 20كوكبة يتبعها:

بوزيكة

الزاوية
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 – 22جتال زيارة

 – 22الزيارة

 – 21صاغانة

 – 21البصلية

منطقة :عفرين

منطقة :عفرين

ناحية :شران

ناحية :شران

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2مجانلى

 – 2حجان

 – 1سنكرىل

 – 1سنكرى

 – 1قره تبه يتبعها:

 – 1تل األسود يتبعها:

كورتك

احلفرة

 – 1قسطل كشكـ

 – 1القسطل

 – 1قورت قوالق صغري

 – 1الديب الصغري

 – 9قورت قوالق كبري

 – 9الديب الكبري

 – 7كوبه لكـ

 – 7قطرية

 – 8ماتينلى

 - 8الضعي

 – 9ميدانكى يتبعها:

 – 9امليدان يتبعها:

دوديرىل

الداودية

 – 20ناز اوشاغى

 – 20املدهلل

 – 22دامه

 – 22دامه

 – 21بللور سنكـ يتبعها:

 – 21البلوورية يتبعها:

داركري

دار كبري

 – 21دوراقلى

 – 21دوراقا

 – 21ديكنه طاش

 – 21العمود

 – 21زيتوناكـ

 – 21الزيتونة
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 – 29سعر جنكـ

 – 29السعر

 – 27عرب ويران يتبعها:

 – 27العروب ويتبعها:

اجلميلية

اجلميلة

 – 28عمر سيمو

 – 28سيم

 – 29قسطل جندو يتبعها:

 – 29قسطل جند يتبعها:

جديدة قسطل جندو

جديدة القسطل

 – 10قاريق صغري

 – 10القارة

 – 12ويركن (ويركان)

 – 12البياعة

 – 11يازي باغ

 – 11الكروم

منطقة  :عفرين

منطقة  :عفرين

ناحية :املعبطلى

ناحية :املعبطلى

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2ابرز يتبعها:

 – 2ابرز يتبعها:

روطو

املنعزلة

 – 1انبار

 – 1انبار

 – 1اوكسوزىل

 – 1اليتيمية

 – 1ايكى آخور

 - 1ياخور

 – 1برجمة يتبعها:

برماجة يتبعها:

مزرعة سلو

مزرعة السليمانية

 – 9حاج قامسلى

 – 9حاج قاسم

111

 - 7محلوركـ

 - 7الدقلة

 - 8داركري

 – 8دار كبري

 – 9مسالكـ

 – 9السحال

 – 20شورية اوغلى

 – 20الشورية

 – 22شيخ كيلو يتبعها:

 – 22الشيخ القرع يتبعها:

 – 21شيخ هتكو

 – 21الشيخانى

 – 21شريكانلى

 – 21شريكان

 – 21صانيانلى

 – 21البياعة

 – 21صارى اوشاغى

 – 21الصفراء

 – 29عرب اوشاغى

 – 29أوالد العرب

 – 27عرب شيخو

 – 27شيخ العرب

 – 28كمروكـ

 – 28اجلمركية

 – 29كوبكـ

 – 29الصرة

 – 10كوركان حتتاني

 – 10الظاهرة التحتانية

 – 12كوركان فوقانى

 – 12الظاهرة العليا

 – 11كوكان فوقاني يتبعها:

 – 11اجلزرونية يتبعها:

كوكان حتتاني

اجلزرونية التحتانية

مزرعة سينو

مزرعة سينو

 – 11معبطلى يتبعها:

 – 11معبطلى يتبعها:

قطرانلى

قطران

 – 11معصرة جق يتبعها:

 – 11املعصرة يتبعها:

جومازانلى

البلوطية

مستو عاشور

عاشور

قشلة (بركة)

قشلة (بركة)
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على جارو

على جارو

 – 11مريكان

 - 11األمريية

منطقة :عفرين

منطقة :عفرين

ناحيه ى بلبل

ناحية :بلبل

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2ابيل اوشاغي

 – 2آبل

 – 1باقجه قوناق

 -1باقجة

 – 1باىل كوى

 – 1باىل

 – 1بكـ اوبه سى

 – 1اوبة

 – 1بيكـ اوشاغى

 – 1الطفلة

 – 9بيالن كوى

 - 9بيالن

 – 7حسن ديرد ىل

 – 7دير حسن

 – 8خضر يانلى يتبعها:

 – 8خضر يتبعها:

دوبريو

دوبريو

دبري

دبري

حاضرو

حاضرو

حاضر

حاضر

جوالقى

جوالقى

االكتع

االكتع

 – 9خليالكـ اوشاغى

 – 9اخلليل

 – 20ديكـ اوبه سي

 – 20الديكـ
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 – 22شرقانلى يتبعها:

 – 22شروان يتبعها:

بركشلى

بركشة

شقانلى مقداد

مزرعة شرقان

 – 21صاغر اوبه سي

 – 21صاغر

 – 21صوالقلى يتبعها:

 – 21املروية يتبعها:

مزرعة على بكـ

مزرعة على بكـ

 – 21عبودان يتبعها:

 – 21عبودان يتبعها:

حفتارو الضبع

حفتارو الضبع

 – 21عشونة (عشانى) يتبعها:

 – 21عشونة (عشانى) يتبعها:

زفنكـ مزرعه

عشونة

 – 29عليكار

 – 29على األطرش

 – 27عوكانلى يتبعها:

 – 27عوكان يتبعها:

على جارو

على جارو

 – 28قاش اوغلى

 – 28احلاجب

 – 29قزلباش

 – 29الرأس األمحر

 – 10قورت اوشاغى

 – 10هوزان

 – 12قورنه يتبعها:

 – 12قورنة يتبعها:

حممود اوبه سي

احملمودية

 – 11قورى كول

 – 11اليابسة

 – 11قوطانلى

 – 11قوطان

 – 11كوتانلى غربيه

 – 11املدللة

 – 11كور زيل

 - 11السعيدة

 - 19كيالنى

 - 19السمحة

 – 17هاي اوغلى

 – 17العالية
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 – 18هياملى يتبعها:

 – 18النور يتبعها:

سعرينلى (سعر كانلى)

املسعرة

منطقة :عفرين

منطقة :عفرين

ناحية :جندريس

ناحية :جندريس

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2آغجه ىل

 – 2البياضة

 – 1بالنقوز

 – 1الرحيان

 – 1جقاللى

 – 1جوم

 – 1جلمه يتبعها:

 – 1جلمة يتبعها:

ابو كعب شرقى

ابو كعب شرقى

ابو كعب غربى

ابو كعب غربى

حاجيلر

احلجاج

 – 1جولقان

 – 1جلق

 – 9حاج حسنلى يتبعها:

 – 9حاج حسن يتبعها:

رمضانلى

رمضان

 – 7رماديه يتبعها:

 – 7رمادية يتبعها:

مجيلكـ

مجيل

رفعتيه

رفعتية

 – 8زنده كان (سنديانكى)

 - 8زندة

 – 9قره باش

 – 9رأس األسود

 – 20قوجه مان يتبعها:

 – 20الضخم يتبعها:

117

قيله

قيلة

قوربه

قوربة

 – 22كاوركان

 – 22الفسحة

 – 21كفر صفره يتبعها:

 – 21كفر صفرة يتبعها:

تاتارانلى

تاتار

 – 21كموش برج

 – 21برج كموش

 - 21كوران يتبعها:

 – 21كوران يتبعها:

جوبانلى

جوبان

 – 21مروان فوقانى يتبعها:

 – 21مروان فوقانى يتبعها:

 – 29منال خليل يتبعها:

 – 29شيخ خليل يتبعها:

دير بلوط

دير بلوط

سفريه

سفرية

منطقة :عفرين

منطقة :عفرين

ناحيه ى راجو

ناحية راجوح

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2راجو يتبعها:

 – 2راجو يتبعها:

هوباكانلى

القادرية

خراب جميد

خراب جميد

خراب قواىل

خراب قواىل

خراب مساق

خراب مساق

ارض الدولة

أرض الدولة

 – 1بعدنلى

 – 1بيت عدين
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 – 1جتال قويو

 – 1البئرين

 – 1املسنه

 – 1املسنة

 – 1جقمق صغري

 – 1جقمق الصغري

 – 9جقمق كبري

 – 9جقمق صغري

 - 7جنجنلى

 – 7جنجلة

 – 8جوبانلى

 - 8جوبان

 – 9جيالنلى

 – 9الغزالن

 – 20حاجيكانلى يتبعها:

 – 20احلجيج يتبعها:

حسن كلكاوى

احلسينية

 – 22حجمانلى

 – 22حجمان

 – 21محشنلكـ

 – 21محشو

 – 21درويش اوبه سى

 – 21الدرويشية

 – 21دونبللى (دومبلى)

 – 21األمسية

 – 21زركانلى

 – 21الطلة

 – 29شديانلى

 – 29الشديان

 – 27طاغ اوبه سى

 – 27اجلبلية

 – 28عطلمانلى يتبعها:

 – 28عطمان يتبعها:

بانيكـ

بان

 – 29عمر اوشاغى

 – 29عمر

 – 10قوده كوى

 – 10املرتفعة

 – 12كمرش يتبعها:

 – 12الطاقية يتبعها:

تل كشور

تل كشور

سوركـ

سور

كرى

النصر
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 – 11كورانلى

 – 11كوران

 – 11كوليان حتتاني

 – 11الضحاكـ التحتانى

 – 11كوليان فوقانى

 – 11الضحاك الفوقانى

 - 11ماسكانلى

 – 11ماسيكان

 – 19ماتاىل يتبعها:

 – 19الثدى يتبعها:

حيدر اوبه سى

احليدرية

 – 17معمل اوشاغى

 – 17املعامل

 – 18موسيكـ اوبه سى

 – 18موسية

 – 19هوليلو

 – 19هليل

 – 10اده مانلى

 – 10اده

 – 12بالليكو يتبعها:

 – 12باللية يتبعها:

جعنكلى

النقشة

خراب سلوك

السلوكـ

 – 11مسالكـ راجو

 – 11الثالثية

 – 11السوده (قره بابا) يتبعها:

 – 11السودة يتبعها:

فرفريكـ حتتانى

فرفرة حتتانى

فرفريكـ فوقانى

فرفرة فوقانى

 – 11شيخ حممد ىل يتبعها:

 – 11شيخ حممد يتبعها:

تبه كوى

تليلة

واليكى

الوىل

 – 11كاونده

 – 11البرتاة

 – 19كوسانلى يتبعها:

 – 19كوسان يتبعها:

عرب ىل

عروبة
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قسطل

قسطل

منطقة :عفرين

منطقة :عفرين

ناحية :شيخ احلديد

ناحية :شيخ احلديد

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2ارنده يتبعها:

 – 2املزينة يتبعها:

كالنلى

امللساء

 – 1بازيانلى

خربة البازية

 – 1جقاللى حتتانى (وادى الثعالب)

 – 1وادي الثعالب

 – 1اخلزفيه (قره متلق)

 – 1اخلزفية

 – 1خليل كوكلو

 – 1الوردية

 – 9درمشانكلى

 – 9درمش

 – 7سعوجلكـ

 - 7السهلية

 – 8شيخ جقاللى (جقاللى فوقانى)

 – 8تل الثعالب فوقانى

 – 9زاتى اوشاغى تتبعها:

 – 9الصاتى يتبعها:

حاج بالل

حاج بالل

 – 20مستانكلى

 - 20مستكان

 – 22مغارجق

 – 22مغار

 – 21روطانلى يتبعها:

 – 21املعزولة يتبعها:

داليانلى

الدالية
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منطقة :عني العرب

منطقة :عني العرب

ناحية صرين

ناحية صرين

اإلسم القديم

اإلسم اجلديد

 – 2صرين مشاىل (مركز الناحية) يتبعها – 2 :صرين مشاىل (مركز الناحية) يتبعها:
قروشان (علقانه)

علقاية

 – 1اصالن كوى يتبعها:

 – 1األسد يتبعها:

شكرى كوى

السكرية

بلكـ فوقانى

زاهية فوقانى

بلكـ حتتانى

زاهية حتتانى

 – 1اومركـ يتبعها:

 – 1العمرية يتبعها:

فياض

فياض

زنارى قول

زنار

 – 1بئر رش كيتان يتبعها:

 – 1بئر رش يتبعها:

ايتويران

قيس

خراب خل

خراب خل

بئرركـ

بئر ركـ

 – 1برخ بطان يتبعها:

 – 1برخ بطان يتبعها:

بئر شاهني

بئر شاهني

 – 9بوجاق يتبعها:

 – 9بوجاق يتبعها:

خممر بوجاق

خممر احلقل

حوجيه حممد صغري

حوجية حممد صغري

الشعباوية

الشعباوية

 – 7راس العني يتبعها:

 – 7رأس العني يتبعها:

رأس العني الشماىل

رأس العني مشاىل
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خراب بركيل

خراب بركيل

بئر مامو

بئر حممد

لندن

غرناطة

دافيه

دافية

داىل احلسن

احلسن

 – 8ساق يتبعها:

 – 8ساق يتبعها:

بئر بكى بئر بكه

بئر بكى بئر بكة

 – 9صرين قبلى يتبعها:

 – 9صرين قبلى يتبعها:

حجكـ

احلجاج

حكنه كراف

احلقنة

 – 20فجر فوقانى يتبعها:

 – 20فجر فوقاني يتبعها:

فجر حتتانى

فجر حتتانى

 – 22قره قوزاق يتبعها:

 – 22جولقان يتبعها:

البعاصة

البعاصة

حوجية الفيحة

حوجية الفيحة

 – 21قلعة حديد يتبعها:

قلعة حديد يتبعها:

اجلابريه

اجلابريه

سبت فوقانى

سبت فوقانى

سبت حتتانى

سبت حتتانى

بابا روش

صالح الدين

 – 21قلعة رش يتبعها:

قلعة رش يتبعها:
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خلوومر

اخلليل

 – 21قيوجمى (قومش)

 – 21فضة يتبعها:

قيوجمى صغري

فضة صغري

خروض

خروص

 – 21كاور خراب

 – 21الكافر

 – 29كبه رب يتبعها:

 – 29التوابية يتبعها:

ابو حية

ابو حية

بئر كور

بئر كور

ينكى يابان

اجلديدة

شناعة شناعة

شناعة شناعة

 – 27كيكـ دده يتبعها:

 – 27الداوودية يتبعها:

ناصرو ناصر

ناصرو ناصر

 – 28خاتونيه يتبعها:

 – 28السيدة يتبعها:

العبد كليه

العبد كلية

بئر شالش

بئر شالش

بئر ضاهر

بئر ضاهر

صهاريج العلكانة

صهاريج العلكانة

العواصى

العواصى

الدرداره

الدردارة

الزربه

الزربة

 – 29خشخاش صغري

 – 29خشخاش صغري

 – 10دندوشان يتبعها:

 – 10دندوشان يتبعها:

الكباش

الكباش

خربة قمر

خربة قمر
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بئر حلو

بئر حلو

خربة ناصيف

خربة ناصيف

ابو كاالت

ابو كاالت

ناقوط دندوشان

ناقوط دندوشان

 – 12صايكولة يتبعها:

 – 12صايكولة يتبعها:

مزرعة سليم

مزرعة سليم

اخلفية

اخلفية

الكرادى

الكرادى

 – 11القادرية يتبعها:

 – 11القادرية يتبعها:

خربة حسني كلموز

خربة حسني كلموز

زرايف

زرايف

صايكول

السياحة

السودة

السودة

خربة سامل

خربة سامل

مزرعة يئر مروان

مزرعة يئر مروان

مزرعة اخلفى

مزرعة اخلفى

كودوشان

البعثية

 – 11كوروادين يتبعها:

 – 11كوروادين يتبعها:

املضبعة

املضبعة

باشى دنكى صغري

دلية صغري

باشى دنكى كبري

دلية كبري

االحيمر

االحيمر

الشرتية

الشرتية
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جب الصفا

جب الصفا

اللوادين

اللوادين

احلصان

احلصان

عرنة

رنة

الدرعانية

الدرعانية

 – 11اوج قارداش فوقاني يتبعها:

 – 11األخوة يتبعها :اوج قرداش

حتتانى الرفاق

حتتانى الرفاق

 – 11برداغ يتبعها:

 – 11اجلبلة يتبعها:

مسرتحية

مسرتحية

كون عطار (كون عفتار)

كون عطار (كون عفتار)

الزيارة

الزيارة

بيو شويران

بيو شويران

 – 19بوز حسو غربى يتبعها:

 – 19بوز حسو غربى يتبعها:

بوز محو شرقى

بوز محو شرقى

محو شرقي

محو شرقي

 – 17ترمكـ شيخان حتتانى يتبعها:

 – 17ترمكـ حتتانى يتبعها:

ترمكـ شيخان فوقانى

ترمكـ شيخان فوقانى

ترمكـ فوقانى

ترمكـ فوقانى

خراب صهروج (محو خوجه)

خراب صهروج (محو خوجه)

 – 18خران صهروج

 – 18خران صهروج

 – 19اجلبلية يتبعها:

 – 19اجلبلية يتبعها:

البقرة

البقرة

 – 10جوخر شرقى

 – 10شالش شرقي

 – 12جوخر غربى

 – 12شالش غربي
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 – 11جورتانكـ

 – 11اجلورات

 – 11محدون يتبعها:

 – 11محدون يتبعها:

كور محدون

مزرعة محدون

 – 11خانيكـ حتتانى

 – 11ماوى حتتانى

 – 11خانيكـ فوقانى يتبعها:

 – 11ماوى فوقانى يتبعها:

زركه

زر

كلح

كلح

حركـ

حركـ

طوطانيكـ

كماشة

 – 19خراب صهروج غربية يتبعها:

 – 19خريبة صهريج غربية يتبعها:

خراب صهروج شرقية

خراب صهروج شرقية

خريبة صهريج شرقية

خريبة صهريج شرقية

بشكـ

سرير

 – 17خراب عشق يتبعها:

 – 17خربة العاشق يتبعها:

بئر جرود (بئر جلود)

بئر جلود

 – 18خربة املضابع يتبعها:

 – 18خربة الضبع يتبعها:

جبل مسعان

جبل مسعان

 – 19دامرجكـ

 – 19احلديدة

 – 10درب التخت يتبعها:

 – 10درب التخت يتبعها:

درب خضر

بئر خضر

قنطرة شيخان

قنطرة

اوغيلى ضهري

ضهري

 – 12درفليت

 – 12دارفالت
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 – 11دوبريكـ شيخان

 – 11الربكة

 – 11سفرية يتبعها:

 – 11سفرية يتبعها:

كجه قران حتتانى

الكاسرية حتتانى

كجه قران فوقانى

املعازة فوقانى

همكـ

همكـ

 – 11شيخ قمر يتبعها:

 – 11شيخ قمر يتبعها:

كور قمر

قمرية

 - 11شيش يتبعها:

 – 11السهم يتبعها:

كركـ منال

الكركـ

 – 19طوقلى يتبعها:

 – 19الطوق يتبعها:

حجى كوى

تبوكـ

 – 17قازانى يتبعها:

 – 17النحاسية يتبعها:

كور فوقانى

احللة

 – 18قوالنه الكراد يتبعها:

 – 18قوالنه يتبعها:

قوالنه شرقى

قوالنه شرقى

قوالنه غربي

قوالنه غربي

قوالنه عرب

مزرعة قوالنة

قوالنه نزال

قوالنه نزال

 – 19كرانة شرقي يتبعها:

 – 19األعظمية يتبعها:

جندويان

اجلندية

النريية

النريية

ديسرت

الرحى

شوحيان

شوحيان

اجملنونة

اجملنونة
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الصاكه

الصكـ

معلقة

معلقة

بئر سيوى

بئر سيوى

بئر عقيل

بئر عقيل

خربة عكاش

خربة عكاش

 – 10كرانى غربى يتبعها:

 – 10الدمام يتبعها:

بئر جدى

بئر جدى

اجلميلية

اجلميلية

العزيزية

العزيزية

الراشدية (ابو راشد)

الراشدية (ابو راشد)

احللو

احللو

حواش املطلة

حواش املطلة

خراب قلع

خراب قلع

القبط

القبط

اهلباوى

اهلباوى

خربة شعري

خربة شعري

سلحبية

سلحبية

حنيت

حنيت

مزرعة عائد امللوحى

مزرعة عائد امللوحى

ابو شحيم ابو شحيم

ابو شحيم ابو شحيم

– 12كوجه كميت

 – 12كميت

 – 11كورتكـ شيخان يتبعها:

 – 11كورتكـ شيخان يتبعها:

حوركـ

احلور
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 – 11كوشكا

 – 11اسكيف

– 11كوكتبه حتتانى يتبعها:

 – 11تل األخضر يتبعها:

شهرباتى

شهرباتى

املشهورة

املشهورة

– 11كوكتبه فوقانى يتبعها:

 – 11إبراهيمية يتبعها:

 - 19كوىل كيتى عربى يتبعها:

 – 19طربية يتبعها:

كوىل كيتى شرقى

احلولة

 – 17مندكـ يتبعها:

 – 17مندر يتبعها:

جيل

جيل

صال

صال

 – 18منيف يتبعها:

 – 18منيف يتبعها:

كور منيف

املنفية

جوغانه

زيادية

 – 19ميل يتبعها:

 – 19ميل يتبعها:

عربشاه

يعربية

منطقة :عني العرب

منطقة :عني العرب

ناحية :شيوخ حتتانى

ناحية :شيوخ حتتانى

اإلسم القديم

اإلسم القديم

 – 2بستكـ يتبعها:

 – 2مزدلفة يتبعها:

كور مرارحتتانى

كور مرارحتتانى

 – 1بللى

 – 1بله
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 – 1بندر يتبعها:

– 1الشهامة يتبعها:

بندر صغري

بندر صغري

الشامة

الشامة

 – 1برواز اوغلى يتبعها:

 – 1الشمالية يتبعها:

حوجية البوراز

حوجية الشمالية

القملق

صوانية

حوجية القملق

حوجية الصوانية

تل القملق

الصوانية

حرف القملق

حرف الصوانية

 – 1بوغاز حفيان يتبعها:

 – 1احلفيانة يتبعها:

زخلكـ

زليخة

 – 9تعلكـ (اجى قوى) يتبعها:

 – 9تعال يتبعها:

زركـ

الرز

متى

متيمة

 – 7تل امحر يتبعها:

 – 7تل امحر يتبعها:

زر كوتكـ

اخليام

 – 8جارقلى كبري يتبعها:

 – 8الدواره الكبري يتبعها:

جارقلى صغري

الدوارة الصغرية

 – 9جقل ويران يتبعها:

 – 9الواوية يتبعها:

سركت

الراسية

جقل ويران صغري

الواوية الصغرية

 – 20خيلجكـ يتبعها:

 – 20خليل يتبعها:

مجكـ

مجكـ

املرجة

املرجة
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طورمان

الطور

 – 22دالده ىل يتبعها:

 – 22دواى يتبعها:

قوردينا

دينا

ميدان

ميدان

 – 21دربازين فوقاني يتبعها:

 – 21دارالباز فوقاني يتبعها:

كوىل قول

مكشوفة

بئر اللصوص

بئر اللصوص

 – 21دربازين وسطانى يتبعها:

 – 21دارالباز وسطانى يتبعها:

دربازين حتتانى

دارالباز حتتانى

 – 21درب النور يتبعها:

 – 21درب النور يتبعها:

درب النور وسطانى

درب النور وسطانى

درب النور صغري

درب النور صغري

دربازين هورى

دارالباز

كوبلكـ

الفطاير

 – 21سيف على يتبعها:

 – 21سيف على يتبعها:

مشك كبري

مشك كبري

مشك صغري

مشك صغري

حنكوش

طلعة

العوينة

العوينة

شيف على صغري

شيف على صغري

 – 29شيوخ فوقانى يتبعها:

 – 29شيوخ فوقانى يتبعها:

العواصى

العواصى

حوجية صاحل

حوجية صاحل
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حوجية حلو

حوجية حلو

احلوجية الغربية

احلوجية الغربية

حوجية صطوف النايف

حوجية صطوف النايف

حوجية داىل امحد

حوجية امحد

الدسانا

الدسانا

احلانوتية

احلانوتية

الناصرية

الناصرية

التل

التل

 – 27قران فوقانى يتبعها:

 – 27قران فوقانى يتبعها:

خل اوغلى

اخلل

امشة

امشة

قران صغري

قران صغري

دكمداش

الدك

 – 28قناية يتبعها:

 – 28قناية يتبعها:

القامسية

القامسية

دكر مان

اجلاروشة

ايلجق

ايلجق

املعتدلة

املعتدلة

بلنكـ

فهدية

 – 29قوجلى حتتانى

 – 29تاجية

 – 10قوجلى وسطانى يتبعها

 – 10رحبية يتبعها:

مزرعة زكريا

مزرعة زكريا

قوجلى فوقانى

زيتونة

قور

ممدوحة
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 – 12كرد وسطانى يتبعها:

 – 12هاللة يتبعها:

بئر رمى

بئر رمى

كرد حتتانى

بدرية

كرد فوقانى

كوكبة

 – 11كون عفتار

 – 11عشتار

 - 11مشكو

 – 11الشاكرية

امللحق رقم (:)8

111
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الصور:

اخلالد مال مصطفى بارزاني
مؤسس ورئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني – العراق وقائد ثورة ايلول التحررية
ورمز األمة الكردية
119

الفقيد إدريس البارزاني
ثيشمرطة ثورة أيلول ومهندس وقائد ثورة طوالن وواضع إسس السالم يف كردستان

117

سروك مسعود بارزاني
ثيشمرطة ثورة أيلول وطوالن ورئيس احلزب الدميقراطي الكردستاني ورئيس إقليم
كردستان العراق وحامل لواء الكرداييت

118

جالل طالباني
مؤسس وأمني عام اإلحتاد الوطنى الكردستاني والرئيس السابق للعراق

119

أوصمان صربي مؤسس الثارتي ( )9119وسكرتري الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري
()9111 – 9111

110

صالح بدرالدين
من مؤسسي الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا
وسكرتريه منذ عام 9111

112

مال حممد نيو من مؤسسي الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا

111

هالل خلف بوتاني من مؤسسي الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا

111

يوسف ديبو

صبغة اهلل سيدا

حممد عباس

الشاعر حممد علي حسو (كان من أعضاء الپارتی اليساري )

111

بهجت مال حامد (عضو املكتب السياسيللثارتي الدميقراطي الكردي اليساري) بعد املؤمتر
الوطين إلتحق جبماعة احلياد

حممد مال امحد (من أوائل املنضمني للثارتي)
111

سعيد بارودو(من كوادر احلزب اليساري الكردي يف سوريا آنذاك)

امساعيل حصاف(من كوادر احلزب اليساري الكردي آنذاك)

119

الغرفة اليت فيها إنعقد كونفرانس اخلامس من آب  9111وإنبثاق الثارتي الدميقراطي
الكردي اليساري يف سورية

117

احلاج دهام مريو
سكرتري احلزب الدميقراطي الكردي يف سورية (احلياد)

118

عبداهلل مال علي من رواد احلركة الكردية يف سوريا

119

كمال امحد سكرتري األسبق للحزب الدميقراطي الكردي يف سورية (تويف يوم
 9111/99/4يف حادثة سري وهو يف مهمة حزبية مع شيخموس يوسف عضو املكتب
السياسي حلزب اليساري الكردي يف سوريا)

190

نذير مصطفى
السكرتري العام للثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا (تويف عام )1008

192

شيخ أمني كلني
انتخب يف اللجنة املركزية للثارتي يف مؤمتر الداودية عام 2971

امساعيل عمر
رئيس حزب الوحدة الدميقراطي الكردي (يكييت) يف سورية
تويف عام 1090

191

شيخ آلي
سكرتري حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا (يكييت)

191

املؤلف مع السياسي صالح بدرالدين
مؤسس الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا

191

املؤلف وزوجته مارطريت حصاف مع السيد صالح بدرالدين

191

من اليمني :د.إمساعيل حصاف – مال حممد نيو (أحد مؤسسي اليسار الكردي)– د .عمر
حسو –د .امحد نيو (الساحة احلمراء – موسكو )2981

199

من اليمني :عصمت سيدا سكرتري احلزب اليساري الكردي يف سوريا – د.إمساعيل
حصاف مسؤول منظمة احلزب آنذاك يف أوروبا
(برلني الغربية )2981

197

املؤلف مع هالل خلف بوتاني هولري 1001

198

من اليمني  :د.نشأت إبراهيم ود.امساعيل حصاف
(الساحة احلمراء موسكو)
199

من اليمني د .رشاد مريان – د .بشري مال صربي (كان أحد الالجئني يف املوصل بعد ثورة
 94متوز) – د .امساعيل حصاف – خليل حممد (من مؤسسي الثارتي الدميقراطي الكردي
يف سوريا عام )9119

170

مع عيسى حصاف أحد املساهمني يف تأسيس الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف
سوريا (كردستان )1091

172

مع رستم مال شحمو من قيادة احلزب الدميقراطي الكردي يف سورية – (اليمني) سابقا
(هولري )1091

171

مع م.أ .حسرتيان رئيس القسم الكردي أمام معهد اإلستشراق (موسكو )9181

171

بنكةي كاوا هولري يف ذكرى إنتفاضة قامشلو 1004

171

صالح جديد

ميشيل عفلق

171

صالح الدين البيطار

اكرم احلوراني

179

177

شكري القوتل 99آب  10 – 9141آذار 9141

حسين الزعيم  10آذار –  94آب 9141

178

سامي احلناوي  94آب –  91آب 9141

179

هاشم األتاسي (الفرتة الثانية)  91آب  1 – 9141كانون األول 9119

180

أصبح سعيد اسحق رئيسا لسوريا ليوم واحد وذلك عندما قدم رئيس اجلمهورية هاشم
األتاسي إستقالته إىل سعيد أسحق النائب األول لرئيس اجمللس النيابي بتاريخ  1كانون
األول من عام 9119

182

فوزي سلو  1كانون األول  99 – 9119متوز 9111

181

أديب الشيشكلي  99متوز  11 - 9111نيسان 9114

181

مأمون الكزبري  11شباط –  18شباط 9114

181

هاشم األتاسي  18شباط  1 – 9114أيلول 9111

181

++شكري القوتلي (الفرتة الثانية)
 1أيلول  11 – 9111شباط 9118

مجال عبد الناصر (عهد الوحدة)  11شباط  11 – 9118أيلول 9119

189

مأمون الكزبري  11ايلول –  10تشرين األول 9119

ناظم القدسي  94كانون األول  8 – 9119آذار 9111
187

لؤي األتاسي رئيس جملس القيادة الثوري الوطين  1آذار –  19متوز 9111

188

أمني احلافظ رئيس اجمللس اجلمهوري
 19متوز  11 9111شباط 9111

نورالدين األتاسي  11شباط  98 – 9111تشرين الثاني 9190

189

حافظ األسد  11شباط  90 – 9199حزيران 1000

يوسف زعني
عبد الكريم اجلندي

190

فهد الشاعر قائد لواء الريموك املشارك يف عملية الدجلة عام 9111
ضد الثورة الكردية

192

191

املقدم عبدالكريم النحالوي
191

د .مأمون الكزبري

191

191

أنيس حنا مديواية

عبد املسيح قرياقس

199

197

198

199

ناشر الكتاب د.ابوبكر شاه نائب رئيس معهد كردستان وآسيا الصغرى للدراسات
اإلسرتاتيجية يف سطور :
د .أبوبكر عبداهلل حممد غريب شاه حممد ،من مواليد مدينة السليمانية عام  ،2911سافر
عام  2971إىل اإلحتاد السوفياتي ،ويف عام 2981حصل على شهادة الدكتوراه يف
اهلندسة املدنية يف موسكو (فرع إدارة األعمال اهلندسية وتكنولوجيا البناء).
 عمل إستاذا جامعيا يف جامعيت الفاتح وناصر يف الفرتة مابني  2991 - 2987يفاجلماهريية الليبية.
 يف الفرتة من  2991وحتى عام  1000قدم مساعدات مادية للمركز الكردي يفروسيا اإلحتادية وطبع على حسابه اخلاص كتبا للمركز.
 اسس يف عام  1000معهد كردستان للدراسات مبدينة موسكو وحاليا هو نائب رئيساملعهد املذكور.
 قام املعهد بطبع ونشر حوالي  11كتابا يف جماالت (اللغة والتاريخ والثقافة الكردية)على حسابه الشخصي.
 حيصل سنويا على الزمالة للطلبة الكرد ويؤمن من  10 – 10كرسي هلم يف روسيا،ويسهل أمورهم.
 بتاريخ  1021/22/19حصل على إجازة رمسية من حكومة إقليم كردستان لفتح فرعللمعهد مبوسكو.
 يهدف إىل إقامة جسر للتواصل مابني الشعبني الكردي والروسي وخباصة فيما بنياألكادمييني وأساتذة الطرفني يف جماالت (التاريخ والثقافة واللغة الكردية واألدب والعلوم
األخرى) ،ونقل األرشيف الكرد الضخم اخلاص بالكرد وكردستان إىل إقليم كردستان
العراق.
 ويف عام  2991وضع د.أبوبكر شاه مكتبه اخلاص الذي كان اليبتعد سوى عشرةدقائق عن الكرملني يف وسط موسكو ،يف خدمة مركز الدراسات الكردية الذي كان
برئاسة الربوفيسور واألكادميي شاكرو خدويظيض مطويان ،بسبب إنعدام إمكانية املركز.
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إضافة إىل ذلك  ،كان يؤمن األجرة السنوية للمكتب ورواتب البحاث وذلك بالتعاون مع
صديقه أمني مصطفاييف من كورد كازاخستان .كما وطبع عشرات الكتب على حسابه
اخلاص يف جماالت اللغة واألدب وتاريخ كردستان والعادات والتقاليد الكردية.
كما نظم يف عامي  1001و 1021كونفرانسني يف اربيل للمختصني بالدراسات
الكردية الذين أنهوا دراساتهم يف اإلحتاد السوفياتي ،شارك فيهما الربوفيسور ستانيسالف
طريطوري املختص بالتاريخ القديم ،والربوفيسور املختص باملسألة الكردية ميخائيل
سيميونوفيج الزاريف ود.علي عبدالكريم ،واملعلق السياسي الروسي املعروف إيلينا
سوثونينة ،وضركسي ره ش من كورد ارمينيا (متويف) ،وكرم آموييف ،وعمريكي سردار
(حمرر راديو يريفان – القسم الكردي آنذاك).
ويف عام  1001زار مبعية وفد من كورد روسيا للتوسط بني اإلحتاد الوطين الكردستاني
واحلزب الدميقراطي الكردستاني ،وإلتقى الوفد عدة مرات بالسيد جالل الطالباني يف
السليمانية وكاك مسعود البارزاني يف هولري.
ويف عام  1001/1001أوصل ( )1طائرات من األدوية حلكومة اإلقليم مبعية السيد
شورش إبن د.خالد (حاليا سفري العراق بأوكرانيا).
ومن إصدارات املعهد باللغة الروسية:
 -3األنفال وحلبجة ،موسكو.0220 ،
 -0كرم أنقوسي ،مصطفى بارزاني ،)3696/1/3 -3621/1/32( 322 ،القائد
اإلسطوري للشعب الكردي ،مجع املواد من الصحافة الروسية السوفياتية
( ،)3696 – 3619موسكو – تبليسي.0221 ،
 -1مسعود بارزاني ،حركة التحرر الكردية.
 -2د.رشاد مريان ،الوضع الديين والقومي يف كردستان ،يف كردستان ،سانت –
برتسبورغ.0222 ،
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 -1الربوفيسور سوكولوظا آظيستا ،سانت – ثرتسبورغ.0221 ،
 -9د .انور قادر ،ديوان مولوي ،إطروحة دكتوراه.
 -9مرتضى زرخبت ،من مهاباد إىل نهر آراس.
 -9فاسيلييفا يفغيين ايلينيشنة  ،جنوب – شرق كردستان يف القرون ،36 – 39
إمارتي أردالن وبابان الكرديتني ،سانت – ثرتسبورغ.0239 ،
 -6فاسيلييفا يفغيين ايلينيشنة،املأساة الكردية أو التقسيم السياسي لكردستان
(( ،)3632 -3132حتت الطبع).
-32

ثري كريم رش ،الكرد نبالء الشرق( ،حتت الطبع).
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املؤلف ونائب رئيس معهد كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية وآسيا الصغرى
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ث.د.إمساعيل حممد حصاف
 مواليد عام 2911يف قرية طرسور كوردستان سوريا ،منطقة قامشـلو ،ناحية عامودا. متزوج من السيدة مارطريت حصاف وله منها مخسة أطفال :باور (  ،)2991ميديا( ،)2991ظيان ( ،)2998سيثان ( ،)1002جودي (.)1001
 ينتمي لعائلة قومية،إحتضنت إسرته منذ بداية الستينات كوادر الثارتي واملالحقنيواملناضلني الكورد ،األمر الذي منا فيه شعورا قوميا مبكرا جدا ،إذ كان يكلف وهو يف
مرحلة اإلبتدائية خبدمات بسيطة كنقل معلومة أو اإلتيان بكادر أو مالحق من قرية أخرى
إىل قريته ،مما كون فيه شعورا باملسؤولية منذ الصغر ،وهذا مادفع به فيما بعد بكتابة رواية
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" " Derdê Gelباللغة الكوردية يتحدث يف اجلزء األول منها عن أحداث تلك الفرتة
وماحيمله من مشاهدات وأحاسيس سياسية واجتماعية.
 يف 21أيلول عام  2971وصل موسكو عاصمة اإلحتاد السوظياتي مبنحة حزبية ،وشاركبفعالية يف نشاطات احلركة السياسية الكردية وطلبة كوردستان يف اخلارج طوال  21عاما.
 عام  2982نال درجة املاجستري يف العلوم الرتبوية باللغتني الروسية واإلجنليزية من معهدثياتيغورسك للغات األجنبية .
 عام  2981أسس منظمة أوروثا للحزب اليساري الكردي يف سوريا ومسؤوال عنها يفأورثا والسوظيات.
 عام  2981أسس مع عدد من املناضلني الكرد مجعية طلبة وشبيبة كوردستان(يوكسي) وأنتخب عضوا يف قيادتها يف املؤمتر املنعقد يف برلني الغربية ورأس فرع اإلحتاد
السوظياتي ومسؤوال عن العالقات الكوردستانية ،حيث شارك يف إجتماع برلني للجمعيات
الطالبية الكوردستانية يف آب عام  2981وإجتماع ثراغ يف تشرين األول من العام ذاته.
 مسؤوال عن منظمة الثارتي اليساري الكردي يف سوريا يف أوربا والسوظييت. أصدر يف عام  2981ولوحده يف موسكو جريدة شهرية ناطقة بإسم التنظيم بإسم"راسيت " تتناول القضايا الكوردستانية ،صدر منها  21عددا سلم نسخا منها إىل مكتبة
االثروفيسور جليلي جليل يف يريظان آنذاك لإلحتفاظ .
 كان من املنظمني واملخططني األساسيني ملظاهرة موسكو ضد التدخل اجليش الرتكي يفكوردستان العراق عام  ،2981اليت قبل حدوثها دفعت بالسفارتني الرتكية والعراقية
لإلحتجاج لدى القيادة السوظياتية ،ألن موسكو كانت قد أعطت حينها الضؤ األخضر
للطلبة الكورد بالقيام بهذه املظاهرة ومل تتم املظاهرة بسبب اإلحتجاج املذكور من قبل
سفارتي بغداد وأنقرة ،فسلم املذكور شخصيا مذكرات إحتجاجية للجهات السوظياتية
التى وعدت بتقدميها إىل مخس دول كربى وهي  :الواليات املتحدة األمريكية ،بريطانيا،
فرنسا ،الصني ،األمم املتحدة .
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 يف  11كانون الثاني من عام  2989دافع عن أطروحة الدكتوراة اليت حتمل عنوان:"املسألة الكردية يف العالقات الدولية يف مرحلة مابعد احلرب العاملية الثانية" تناولت أجزاء
كردستان األربعة وتشكل كوردستان العراق حمور اإلطروحة وبإشراف الثروفيسور
واملختص بالقضية الكوردية ميخائيل سيميونوظيض الزاريف يف القسم الكردي يف جناح
الشرقني األوسط واألدنـى ملعهد اإلستشراق التابع ألكادميية العلوم السوظياتية .
 أصدر يف عام  2989كراسا بعنوان " كوردستان القضية والوطن يف املعاهداتواملواثيق الدولية " بإسم مسكو بيجريماني .
 نهاية عام  2989عاد من برلني  -موسكو إىل قامشلو بهدف اإلخنراط يف العملالنضالي الكردي وترأس جمموعة من الرفاق من خرجيي الشهادات ومن بعض الكوادر
القدمية من أجل وحدة احلركة الكوردية.
 ساهم بتواضع حبملة التربعات اثناء اهلجرة املليونية لكرد العراق من أدوية وغريها . عمل إستاذا جامعيا يف ليبيا بدرجة إستاذ مساعد خالل الفرتة مابـني – 2991 1009 – 1001 ،1000يف جامعيت سبها وهون (التحدي) ووصل إىل درجة إستاذ
مشارك .
 عام  1001قدم مشروع برنامج احلد األدنى للحركة الكوردية يف سوريا وسلماملشروع شخصيا إىل األمناء العامون لكافة األحزاب الكردية .
 يف الفرتة  1001 -1000شكل جمموعات شبابية وتثقيفهم وحتت شعار" لنكنمستعدين ملواجهة التحديات القادمة " .
 زار كـردستان العراق يف آب – أيلول  1001واملرة الثانية يف األول من أيلول عام 1009خلدمة شعبه يف اجلزء احملرر من كوردستان وهو اآلن عضو هيئة تدريسية بدرجة
ثروفيسور يف جامعة صالح الدين بقسم التاريخ كلية األداب .
 مؤسس وسكرتري الثارتي الطليعي الكردستاني  -سوريا الذي أعلن تأسيسه يوم 2أيلول . 1022
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من مؤلفاته:
 مسكو بيجريماني ،كوردستان القضية والوطن يف املعاهدات واملواثيق الدولية،(ب.م) .2989 ،
 املسألة الكردية يف العالقات الدولية يف مرحلة مابعد احلرب العاملية الثانية .(أطروحة الدكتوراة ) نوقش يف معهد اإلستشراق يف  11كانون الثاني ،2989
موسكو ،باللغة الروسية .
 -2وجاء الربيع ،رواية حاجي جندي ،ترمجة عن الروسية ،دمشق.2991 ،
 -1الصرخة (رواية تارخيية حقيقية عن إبادة اإليزيديني يف زمن الدولة العثمانية،
ترمجة عن الروسية ،د.إمساعيل حممد حصاف،مراجعة وتقديم :صائب خدر،
الطبعة الثانية ،دار سطور ،بريوت( 1029 ،هي نفس رواية حاجي جندي وجاء
الربيع).
 -1أحباث علمية كردية ،دمشق  ،2991ترمجة عن الروسية .
-

 Derdê Gelرواية اجلزء األول وزارة الثقافة ،هولري ( 1022 ،باللغة
الكردية الالتينية ).

 الراعي الصغري ( قصة مرتمجة عن الروسية ) (، 2991حتت الطبع). وزيرى أشو ،دوسية البارزانــــي يف حمفظة ســـتالني الفوالذية ،مؤسسةالبحوث والنشر موكرياني ،هولري ( ،1008،عن الروسية).
 موضوعات من الكردولوجيا السوفيتية ( ترمجة عن الروسية ) ،مؤسسة البحوثوالنشر موكرياني ،هولري.1008 ،
-

كوردستان واملسالة الكردية ،مؤسسة البحوث والنشر موكرياني ،أربيل،
. 1009

 صلوات طولياموف ،آريا القدمية وكـــوردستان األبدية (الكرد من أقدمالشعوب )ترمجة( :عن الروسية) ،متابعة وتدقيق :مارطريت حصاف ،مؤسسة
البحوث والنشر موكرياني ،هولري . 1022 ،
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 العالقات الكردية – األرمنية (يف ضؤ املصادر الروسية واألرمنية) ( ،حبثأكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكوردية ،العدد (.1008 ،)9
 عرض بيبلوغرايف موجز للمسرية العلمية لنخبة من الباحثني يف الكوردولوجياالسوفياتية خالل سنوات (( ،)2990 – 2919حبث أكادميي) منشور يف جملة
األكادميية الكوردية ،العدد.1020 ،29 ،
 حاجي جندي حياته وأعماله ( (،)2990 – 2907حبث أكادميي) منشور يفجملة األكادميية الكوردية ،العدد (.1022 ،)27
 سياسة احلكومات السورية جتاه املسألة السورية ( يف ضؤ تطور األحداث يفجنوب كردستان) (حبث أكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكردية ،العدد
(.1021،)11
 )Osman sebrî: Xebat û têkûşîna siyasî (1905 1993منشور يف جملة األكادميية الكردية ،العدد (.1021 ،)27
 الصراع داخل الثارتي الدميقراطي الكوردي يف سوريا (،)2971 – 2990(حبث أكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكردية ،العدد (.1021 ،)19
 عوامل وظروف تأسيس احلزب الدميقراطي الكوردي يف سوريا (الثارتي) عام(،2917حبث أكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكردية ،العدد (،)12
.1021
 سياسة اإلستعمار الفرنسي جتاه الكورد يف سوريا خالل فرتة اإلنتداب (2910–  ،)2919جملة جامعة صالح الدين،اجمللد ( ،)10العدد (1029 ،)1
 دور الكورد يف مقاومة اإلستعمار الفرنسي يف سورية خالل عهد اإلنتداب( ،حبثأكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكوردية ،العدد (.1029 ،)11
 احداث عامودا عام  ،2917جملة األكادميية الكوردية ،العدد (.1027 ،)17(حبث أكادميي).
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 حركة عدم اإلحنياز :نظرة إىل املاضي وأخرى إىل املستقبل ،جملة جامعة سبها،العدد (( 2991 ،)2حبث أكادميي).
 الصراع على أفريقيا يف ظل احلرب الباردة جملة ( الدراسات اإلفريقية ) ،مركزالبحوث والدراسات األفريقية  ،العدد ( .1002 ،1حبث أكادميي) .إضافة إىل
مئات املقاالت.
 مستشار التحرير يف جملة (هاوار اجلديدة). مستشار جملة ميَذوو – مجعية الثقافة التارخيية لكردستانناقش وأشرف على العشرات من رسائل البكالوريوس واملاجستري وأطاريح
الدكتوراة.
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