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األكراد.. أين يتواجدون؟ وهل حصلوا على 
حقوقهم السياسية والثقافية؟

ي آسيا الصغرى 
�ق ن جنوب �ش ي منطقة جبلية شاسعة ب�ي

تقع كردستان �ن
كراد هم شعب له  ي القوقاز. والأ ق الأوسط وجنو�ب )الأناضول( وشمالي ال�ش
أصول هندوأوروبية )ويوجد من يقولون بأنّهم من أصول ميدية(. يتحّدث 
ي تتفّرع إل لهجات عّدة مثل الكرمنجي والسورانية 

كراد اللغة الكردية ال�ق الأ
وإلخ، وهي لغة هندوإيرانية تربطها صلة قرابة باللغة الفارسية. لكن فوق كل 

ن ي المراس ونبالء ومضياف�ي ذلك يتكّون الشعب الكردي من أشخاص صع�ب

  علي نوار

ســام إىل هــذه المنطقــة،  بعــد وصــول الإ

ن  بــ�ي الحــدود  عــى  يــدور  تاريخهــا  أصبــح 

لــم  والفارســية.  العثمانيــة  ؛  ن اطوريتــ�ي م�ب الإ

ــرب  ــاء الح ــب انته ن عق ــ�ي ــراد محظوظ ــن الأك يك

اطوريــة  م�ب الإ تحالفــت  فقــد  الأوىل.  العالميــة 

ي الــذي 
العثمانيــة مــع ألمانيــا والحلــف الثــا�ث

والمجــر  النمســا  اطوريــة  وإم�ب ألمانيــا  ضــّم 

ي الحــرب، بــدأ 
ومملكــة إيطاليــا. وإثــر هزيمتهــا �ن

اطوريــة العثمانيــة واحتــال  م�ب تفــّكك أوصــال الإ

الأناضــول )تركيــا الحاليــة( عــى يــد الحلفــاء. 

ــع معاهــدة ســيفر  ــك الوقــت جــرى توقي ي ذل
و�ن

ي شــملت 
ي آب )أغســطس( مــن العــام 1920 الــىت

�ن

ــراد  ــق الأك ــة. عّل ــة العثماني اطوري م�ب ــيم الإ تقس

وكانــوا  التقســيم،  هــذا  عــى  عريضــة  آمــالً 

ي 
�ت ــوب �ث ي جن

ــة �ن ــة كردي ــاء دول نش ــون لإ يتطّلع

الأناضــول. إّل أّن حــرب اســتقال تركيــا اندلعــت 

بقيــادة مصطفــى كمــال أتاتــورك الــذي كان يضــع 

نصــب عينيــه التخّلــص مــن بنــود معاهدة ســيفر. 

واجهــت جيــوش الحلفــاء الرفــض عــام 1922 

ي 1923 جــرى توقيــع المعاهــدة 
وبعدهــا بعــام �ن

ي تمّخضــت 
الجديــدة وهــي معاهــدة لــوزان الــىت

كيــة لكــن اختفــى فيهــا  عــن ميــاد الجمهوريــة ال�ت

أي أثــر لخطــة إنشــاء دولــة كرديــة )أو حــىت ذكــر 

ــعب(. ــذا الش له
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من المثير لالهتمام أّن مستوى االعتراف بالحقوق السياسية 
والثقافية لألكراد يتعاظم في ظّل الدول الهشة أو مناطق 

النزاعات

ــّززت  ــة تع ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ي أعق
و�ن

باتــت  بحيــث  الــدول  ن  بــ�ي الراهنــة  الحــدود 

ــوم أربعــة  ــاك الي ــح هن ــمة ليصب كردســتان ُمقّس

أقاليــم هــي: كردســتان الشــماىلي )أو كردســتان 

كردســتان  )أو  ي  الجنــو�ب وكردســتان  كيــة(،  ال�ت

أو  )روجافــا  ي  الغــر�ب وكردســتان  العراقيــة(، 

)أو  ي 
�ت الــرث وكردســتان  الســورية(،  كردســتان 

الأكــراد  بعــض  وبســؤال  يرانيــة(.  الإ كردســتان 

ي يعتقــدون أنّهــا توّفــر ظروفــاً 
عــن المناطــق الــىت

 ، ي
اف الســياسي أو الثقــا�ن إيجابيــة ســواء العــ�ت

جــاءت الإجابــة ومــن الأفضــل لاأســوأ: كردســتان 

إيــران،  كردســتان  )ســوريا(،  روجافــا  العــراق، 

ــا أّن  ــام هن ــ�ي لاهتم ــن المث ــا. وم كردســتان تركي

اف بالحقــوق السياســية والثقافيــة  مســتوى العــ�ت

أو  الهشــة  الــدول  ظــّل  ي 
�ن يتعاظــم  لاأكــراد 

ــة  ــد دول قوي ن توج ــ�ي ــا ح ــات، أم اع ن ــق ال�ن مناط

ــاذا؟  ــن لم ــس. لك ــدث العك ــران( فيح ــا وإي )تركي

ي كل مــن الأقاليــم 
هــذا مــا ســنحاول استكشــافه �ن

الأربعــة.

كردستان العراق
ــو  ي ه ــو�ب ــتان الجن ــراق أو كردس ــتان الع كردس

ي 
ي يقــع عــى الأرا�ن

إقليــم يتمّتــع بالحكــم الــذا�ت

ــان  ــز وضعــه ككي ــات تعزي ــة. تعــود بداي العراقي

ف بــه إىل حــرب الخليــج الأوىل عــام  ســياسي معــ�ت

ن فرضــت كل مــن الوليــات المتحــدة  1991 حــ�ي

جــوي«  حظــر  »منطقــة  وفرنســا  وبريطانيــا 

للحيلولــة دون دخــول المقاتــات العراقيــة إىل 

ــرة الأوىل  ــم. وليســت هــذه هــي الم قلي هــذا الإ

ــس  ي نف
ي �ن ــر�ب ــل غ ــدث تدّخ ــبق وأن ح ــث س حي

المنطقــة أثنــاء حملــة )الأنفــال( عــام 1988 عندما 

ي 
نّفــذ نظــام حــزب البعــث بقيــادة الرئيــس العــرا�ت

ن مذبحــة راح ضحيتهــا مــا  الراحــل صــدام حســ�ي

ــة  ــان إقام ــور إع ــردي. وف ــف ك ــن 50 أل ــد ع يزي

منطقــة الحظر، بدأ إنشــاء المؤسســات السياســية 

ي 
ي الدســتور العــرا�ت

ي تأّكــد موقفهــا �ن
الكرديــة الــىت

ي أعقــاب غــزو 
ــغ عــام 2005 �ن ــذي صي ــد ال الجدي

ــام 2003. العــراق ع

ينقســم إقليــم كردســتان العــراق إىل ثــاث 

محافظــات: دهــوك وإربيــل والســليمانية، إضافــة 

ي الجنــوب تســيطر عليهــا 
إىل مناطــق أخــرى �ن

الميليشــيات المســلحة الكرديــة المعروفــة باســم 

قليــم هــم مــن  )بيشــمركة(. أغلــب ســّكان الإ

الأكــراد، رغــم أّن هنــاك أقليــات أيزيديــة وعربيــة 

ــة. ــة وتركماني ــة وأرمني ــورية وكلداني وآش

قليــم  ي كردســتان العــراق، وهــو الإ
ويوجــد �ن

البلــد  مســتوى  عــى  وأمانــاً  اســتقراراً  الأكــ�ث 

، منطقتــان سياســيتان مختلفتــان. فمــن  ي العــر�ب
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جانــب يســيطر الحــزب الديمقراطــي الكردســتا�ن

ي دهــوك وإربيــل، وهــو الحــزب 
عــى محافظــىت

ي والــذي يهيمــن عــى 
عمــه مســعود بــارزا�ن ن الــذي ي�ت

قليم. وتتمّتع هــذه المناطق  كة لاإ الحكومــة المشــ�ت

ــاورة  ــة المج كي ــق ال�ت ــع المناط ــة م ــات طّيب بعاق

ول الــذي  اً مــن البــ�ت ي تصــّدر إليهــا جــزءاً كبــ�ي
)الــىت

اف الحكومــة المركزيــة  يســتخرج بعيــداً عــن إ�ث

العراقيــة( عــى الرغــم أّن المنطقــة الجبليــة هــذه- 

ن تركيــا وإيــران- تشــهد  ي تقــع عــى الحــدود بــ�ي
الــىت

ي العــدو 
ــال الكردســتا�ن ــارص حــزب العم انتشــار عن

كيــة. الأول للحكومــة ال�ت

يســيطر عــى محافظــة  آخــر  ومــن جانــب 

ي 
الســليمانية حــزب كبــ�ي أيضــاً هــو التحــاد الوطىن

. وتتمّتــع  ي
ي الــذي يقــوده جــال طالبــا�ن

الكردســتا�ن

ــران. ــدة مــع الجــارة إي ــأوارص وطي المحافظــة ب

لكــن إقليــم كردســتان العــراق يســيطر كذلــك 

ــرى  ــق أخ ــى مناط ي ع
ــز�أ ــكل ُكّىي أو ج ــواء بش س

ــل؛ ســنجار والموصــل  ــه مث ي أراضي ــو�ب ــة جن مهم

وكركــوك. وكان بســط النفــوذ هــذا ممكنــاً بفضــل 

ــد  ــمركة ض ــوات البيش ــه ق ــذي خاضت ــال ال القت

إقليــم  فــإّن  الحقيقــة،  ي 
و�ن داعــش.  تنظيــم 

كردســتان العــراق وبدعــم مــن الوليــات المتحدة 

ي ســاهمت 
والغــرب، كان أحــد أبــرز الأطــراف الــىت

. وقــد  ي رهــا�ب ي عمليــة طــرد وهزيمــة التنظيــم الإ
�ن

عــّزز ذلــك العنــر موقــف واســتقالية الحكومــة 

ــكل  ــية بش ــراق السياس ــتان الع ــة لكردس قليمي الإ

. كبــ�ي

وربمــا كان ازديــاد نفــوذ حكومة إقليم كردســتان 

ــعود  ــا مس ــم وقته قلي ــس الإ ــع رئي ــا دف ــو م ه

ي 
ي إىل إجــراء اســتفتاء حــول الســتقال �ن

بــارزا�ن

خريطة كردستان
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ــاءت  ــام 2017. وج ــن الع ( م ــبتم�ب ــول )س 25 أيل

ن عــى  الناخبــ�ي النتيجــة بموافقــة 92.7% مــن 

ــو أّن  ــك ه ــد ذل ــدث بع ــا ح ــن م ــتقال. لك الس

هــذه النتيجــة لــم تقبلهــا الحكومــة المركزيــة 

، ولــم  الــدوىلي المجتمــع  العــراق ول حــىت  ي 
�ن

ف ســوى إ�ائيــل بنتيجــة الســتفتاء. نتيجــة  تعــ�ت

ي اســتقالته مــن منصبــه. وبــدا 
لذلــك قــّدم بــارزا�ن

أّن الأمــور عــادت لســابق عهدهــا »طبيعيــة« 

ــم  ــر أّن إقلي ــر بالذك ــت. والجدي ــك الوق ــذ ذل من

الخاصــة  الخارجيــة  عاقاتــه  أ  ينــ�ث كردســتان 

ــدول  ــن ال ــدد م ي ع
ــل �ن ــب تمثي ــه مكات ــه ولدي ب

ــرى. الأخ

كردســتان  ي 
�ن الحاكــم  النظــام  هــل  لكــن 

ي 
العــراق اســتبدادي؟ لاأســف وكمــا هــو شــائع �ن

المنطقــة، يــراود المــرء شــعور بــأّن الإجابــة هــي 

ي إربيــل 
ي محافظــىت

نعــم. فعــى ســبيل المثــال و�ن

ي 
ودهــوك، يراقــب الحــزب الديمقراطي الكردســتا�ن

ء يتحّرك.  ي
بشــكل خانــق وبطابــع قبــىي أي وكل سث

ي بأنــه 
ن يصفــون بــارزا�ن لدرجــة أّن بعــض المحّللــ�ي

»أردوغــان كردســتان«.

روجافا )كردستان سوريا(
دارة الذاتيــة  يعــّد مصطلــح )روجافــا( أو )الإ

السياســية  للعلمانيــة  لشــمال ســوريا( مرادفــاً 

والديمقراطيــة  الديمقراطيــة  والكونفيدراليــة 

التحّرريــة  اكية  والشــ�ت والامركزيــة  ة  المبــا�ث

ن الأنــواع والتنميــة  ي والمســاواة بــ�ي
والتنــّوع الثقــا�ن

علم كردستان العراق



6

اد 
كر

األ

البيئيــة. و)روجافــا( هــي منطقــة تتمّتــع بالحكــم 

ف بهــا  ي شــمال ســوريا لكّنهــا غــ�ي معــ�ت
ي �ن

الــذا�ت

إىل  قليــم  الإ وينقســم   .2014 ي 
�ن ظهــرت  دوليــاً 

ســبع مناطــق فرعيــة ذاتيــة الحكــم ويعيــش فيهــا 

كمــان  الأكــراد والعــرب والآشــوريون والأرمــن وال�ت

ــون  ــراد يمّثل ــن الأك ــون، لك ــة والأيزيدي اكس والرث

الأغلبيــة. وقــد ســاهم الــدور البــارز الــذي لعبته 

ــدات  ــعب( و)وح ــة الش ــدات حماي ــن )وح كل م

ي 
اع الســيطرة عــى الأرا�ن ن ــ�ت ي ان

ــة المــرأة( �ن حماي

ــزال الهزائــم بتنظيــم داعــش وكذلــك جبهــة  وإن

الدعــم  عــى  )روجافــا(  حصــول  ي 
�ن النــرة، 

ــات المتحــدة  القتصــادي والعســكري مــن الولي

ودول الغــرب.

، أصبــح أكــراد ســوريا، الذيــن تعرّضــوا  بالتــاىلي

ي 
ــرى �ن ــة أخ ــن أي فئ ــ�ث م ــش أك ــاً للتهمي تاريخي

ســوريا الأســد قبــل الحــرب؛ حيــث لــم يكــن 

اف  ــ�ت ــون باع ، يحظ ــياسي اف س ــ�ت ــم أي اع لديه

الهشــة  الديمقراطيــة  هــذه  ي 
�ن كامــل  ســياسي 

هــة كي  للغايــة. لكــن ينبغــي هنــا التوّقــف ل�ب

ــدد. ــذا الص ي ه
ــة �ن ــاط مهم ــدة نق ــّدد ع نح

ي 
ــىت ــة(، ال ــوريا الديمقراطي ــوات س ــيطر )ق تس

ن  تشــّكلت عــام 2015، عــى روجافــا. ومــن بــ�ي

يظهــر  الحــزب  يضّمهــا  ي 
الــىت الفصائــل  أبــرز 

و)وحــدات  الشــعب(  حمايــة  )وحــدات  حزبــا 

ــة  ــكاراً »تقّدمي ــان أف ــذان يتبّني ــرأة( الل ــة الم حماي

العمــال  حــزب  مــن  مســتلهمة  ديمقراطيــة« 

ــه  ــزب قّوت ــذا الح ــب ه ــد اكتس ، وق ي
ــتا�ن الكردس

تدريجيــاً خــال الحــرب الســورية؛ حيــث كان 

ــزال الهزيمــة بتنظيــم داعــش  ي إن
ــه دور كبــ�ي �ن ل

ي الســورية أو العراقيــة؛ حيــث 
ســواء عــى الأرا�ن

ي منطقــة ســنجار بالعــراق.
نّفــذ عمليــات �ن

ورغــم أّن روجافــا قامــت عى أســاس الدســتور 

الــذي صيــغ عــام 2015 وكونهــا إقليمــاً أو منطقــة 

علم )روجافا(
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ذات أغلبيــة ســّكانية كرديــة، إّل أنّهــا رســمياً إقليــم 

متعــّدد الأعــراق والقوميــات؛ حيــث ل ســيادة 

ــا  ــر(. كم ــى الآخ ــوع ع ــر )ول ن ــى الآخ ــرق ع لع

ي ســوريا، بــل 
ي الســتقال عــن بــا�ت

أنّهــا ل تطمــع �ن

ي 
ــذا�ت ــع بالحكــم ال ــع لأن تظــل إقليمــاً يتمّت تتطّل

ضمــن الفضــاء الســوري.

ــا  ــخ روجاف ي تاري
ــان �ن ــان فارقت ــد محّطت وتوج

القصــ�ي للغايــة؛ الأوىل إيجابيــة وهــي معركــة 

/ ي
يــن الأول/أكتوبــر 2014-كانــون الثــا�ن ي )ترث

كوبــا�ن

حمايــة  )وحــدات  نجحــت  ن  حــ�ي  )2015 ينايــر 

ي 
ــة �ن ــرأة( الكردي ــة الم ــدات حماي ــعب( و)وح الش

ــم  ــش وطرده ــم داع ــارص تنظي ــف عن ــف زح وق

خســارتهم  والأخــرى  المنطقــة.  هــذه  مــن 

ــرب  ــى غ ي أق
ــن �ن ــة عفري ــى منطق ــيطرة ع الس

ــش  ــة عســكرية شــّنها الجي ــا نتيجــة لعملي روجاف

ــر(  ــوري الح ــش الس ــع )الجي ــاون م كي بالتع
ــ�ت ال

ــرة. ــن أنق ــوم م المدع

حديثــة  ديمقراطيــة  تــزال  ل  روجافــا  لكــن 

اف رســمي  باعــ�ت تحظــى  الأكــراد، ول  أّسســها 

فضــاً عــن هشاشــتها البالغــة. عــى أّن مشــكلتها 

كي 
ي الجــار الــ�ت

ي تهــّدد بقاءهــا تكمــن �ن
ى الــىت الكــ�ب

كيــة ل تنظــر  إىل الشــمال منهــا. فالحكومــة ال�ت

ــزب  ــع لح ــا تواب ــوى أنّه ــة س ــل الكردي إىل الفصائ

ي الــذي تصّنفــه أنقــرة منّظمــة 
العمــال الكردســتا�ن

إرهابيــة شــديدة الخطــورة والعــدو الأول للدولــة 

ن تركيــا وروجافــا  كيــة. ويــكاد التصــال بــ�ي ال�ت

ســوراً  تركيــا  أنشــأت  فقــد  معدومــاً.  يكــون 

ــوريا؛  ــع س ــدود م ــول الح ــم بط ــول 828 كل بط

ن  ــ�ي ــل ب ــدودي يفص ــدار ح ــن أي ج ــول م أي أط

ــح  ــل أوض ــيك. ولع ــدة والمكس ــات المتح الولي

الأمثلــة عــى تبعــات هــذا الفصــل هــو مــا حــدث 

ي 
�ت ــرث ــطر ال ي الش

ــة �ن ــىي الواقع ــة القامش لمدين

كيــة  ن ال�ت ي تُعــّد مدينــة نصيبــ�ي
مــن روجافــا، والــىت

، بيــد أّن القامشــىي باتــت  هــي امتدادهــا الشــماىلي

ن بســبب  اليــوم معزولــة بشــكل كامــل عــن نصيبــ�ي

ــور. الس

دونالــد  هــو  آخــر  عــدو  لروجافــا  ويوجــد 

كيــة ترغــب  ترامــب. فقــد كانــت الحكومــة ال�ت

ــن  ــت ع ــا تراجع ــا، لكّنه ــى روجاف ــاء ع ي القض
�ن

ذلــك إثــر مســارعة الوليــات المتحــدة وعــدد مــن 

قليــم  الــدول الغربيــة إىل تقديــم الدعــم لهــذا الإ

ي عــادة 
ــه الــىت ي أحــد خطابات

حــىت اليــوم. لكــن �ن

مــا تثــ�ي الجــدل، كشــف رئيــس الوليــات المتحدة 

أّن تنظيــم داعــش جــرت هزيمتــه عــن بكــرة أبيــه 

ي 
ة �ن وأنـّـه يريــد ســحب القــوات الأمريكيــة المنتــرث

ــداً بمنطقــة روجافــا. وكمــا حــدث  ســوريا وتحدي

ي 
ة ســابقة لــم يصــدق ترامــب �ن ي مــرات كثــ�ي

�ن

ــىت الآن. إّل أّن  ــع ح ــّول إىل واق ــم يتح ــه ول كام

التأثــ�ي الناجــم عــن تريحــات ترامــب كانــت 

روجافا ال تزال ديمقراطية حديثة أّسسها األكراد وال تحظى 
باعتراف رسمي فضاًل عن هشاشتها البالغة



8

اد 
كر

األ

الرئيــس  إعــان  بعــد  الخــوف؛ ل ســيما  بــّث 

مــن  الرابــع  ي 
�ن أردوغــان  طيــب  رجــب  كي 

الــ�ت

ي 
ي أّن بــاده ســتعاود �ن

آب )أغســطس( المــا�ن

ــوريا. ي س
�ت ــمال �ث ــزو ش ــب غ ــتقبل القري المس

ان  ــ�ي ــه الج ــدو علي ــذي يب ــد ال ــد أّن التعقي بي

ــل  ي صق
ــر ويســاهم �ن ــ�ي مغاي ــه تأث ــون ل ــد يك ق

ــة  ــدة، رغــم صعوب ــة الجدي ــة الديمقراطي التجرب

ــع. ــى أرض الواق ــك ع ذل

كردستان إيران
تُعتــ�ب جمهوريــة مهابــاد هــي الدولــة الكرديــة 

ي حظــت بالســتقال حــىت الآن، 
الوحيــدة الــىت

ــر(  ي )يناي
ــا�ن ــون الث ن كان ــ�ي ة ب ــ�ت ــال الف ــك خ وذل

ــام  ــن الع ( م ــم�ب ــون الأول )ديس ــىت كان 1946 وح

أذربيجــان  إقليــم  وكان موقعهــا هــو  نفســه، 

ي إيــران حاليــاً. كانــت  ي شــمال غــر�ب
الغربيــة �ن

ــى  ــل ع ــد تحص ة الأم ــ�ي ــة قص ــذه الجمهوري ه

ي الســابق بهــدف 
الدعــم مــن التحــاد الســوفييىت

ــع  ــوي م ــا بهل ــاه رض ــف الش ــة دون تحال الحيلول

ــر  ــش الأحم ــل الجي ــك احت ــم ذل ، ورغ ن ــ�ي النازي

إيــران منــذ 1941  ي 
يطــا�ن الــروسي والجيــش ال�ب

ــة.  ــاء الحــرب العالمي ــن انته ــل م حــىت بعــد قلي

لكــن جــذور هــذه الدولــة تعــود إىل سلســلة مــن 

ي قادهــا زعمــاء القبائــل الكرديــة 
الحتجاجــات الــىت

ــمكو  ــورة س ــل ث ، مث ي
ــرا�ن ي ــاه الإ ــام الش ــد نظ ض

ن عامــي  ة بــ�ي ي جــرت خــال الفــ�ت
أغــا شــكاك والــىت

و1920.  1918

إيــران  أّن  إّل  الســوابق،  هــذه  كل  ورغــم 

ــوت  ــا الص ــت فيه ي يخف
ــىت ــة ال ــون الدول ــد تك ق

بــد  ل  ممكنــة.  درجــة  لأد�ن  الكــردي  القومــي 

شــارة إىل رابطــة القرابــة الثقافيــة  هنــا مــن الإ

ــان؛  . فاللغت ن ــ�ي يراني ن الأكــراد والإ ــ�ي ي تجمــع ب
ــىت ال

بينهمــا  فيمــا  تتشــابهان  والفارســية،  الكرديــة 

ي 
يــرا�ن لدرجــة بعيــدة؛ حيــث تنتميــان إىل الفــرع الإ

هنــاك  أّن  كمــا  الهندوأوروبيــة.  اللغــات  مــن 

ــد  ي تؤّك
ــرا�ن ي ــتان الإ ــم كردس ي إقلي

ــدة �ن ــاً ع أصوات

ي عــدم اتحــاد القبائــل 
أّن »المشــكلة تكمــن �ن

الأكــراد«. المختلفــة أو زعمــاء 

ومــع ذلــك، يبــدو أّن اللغــة والثقافــة الكرديــة 

ســامية.  ي إيــران بعد الثورة الإ
محظورتــان بشــّدة �ن

وبحســب التقاريــر الــواردة مــن هنــاك، فــإّن 

ي المــدارس كمــا 
اللغــة الكرديــة ل يتــم تدريســها �ن

ي المعاملــة الرســمية ل وجــود له. 
أّن اســتخدامها �ن

، وبغــّض النظر  اف الســياسي وفيمــا يخــص العــ�ت

ي البــاد- وعاصمتــه 
عــن وجــود إقليــم كردســتان �ن

ي 
مدينــة ســنندج- والــذي يشــمل جــزءاً مــن الأرا�ن

ي تقــع 
الكرديــة تاريخيــاً، فضــاً عــن تلــك الــىت

ي إيــران وتشــهد حضــوراً ســكانياً كرديــاً  شــمال غــر�ب

مثــل أذربيجــان الغربيــة وكرمانشــاه  ملحوظــاً 

وإيــام، فليــس ثمــة مؤسســات سياســية كرديــة. 

مشــكلة أخــرى إضافيــة هــي اعتنــاق أغلــب الأكراد 

ي دولــة مذهبهــا 
ســام �ن ي مــن الإ

للمذهــب الســىن

الرســمي هــو الشــيعي.

ي تعيــش فيهــا أعــراق مختلفــة 
يــران الــىت يُنظــر لإ

والبلــوش،  ن  والآذريــ�ي والفــرس  الأكــراد  مثــل؛ 

ي 
ــاً �ن ــدول تســامحاً ودفئ ــ�ث ال ــا إحــدى أك بوصفه

العالــم، وكذلــك باعتبارهــا دولــة ذات حكــم 

ي ذلــك الثقافة 
ء، بمــا �ن ي

ي تبتلــع وتخنــق كل سث
ديــىن

ي جامعــة كردســتان 
أســتاذ �ن الكرديــة. ويقــول 
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ــود األ ــذ عق ــهد ومن ــة تش ــذه المدين ــنندج إّن ه بس

ــة.  ــان مختلف ــات وأدي ن ثقاف ــ�ي ــاً ب ــوال تعايش ط

أصبحــت  ســامية،  الإ الثــورة  أعقــاب  ي 
�ن لكــن 

الأجــواء أكــ�ث انغاقــاً. رحــل الأرمــن واليهــود عــن 

ي الأكــراد الُســّنة الذيــن يعيشــون 
المدينــة. ويعــا�ن

ــة. ــد للغاي ــح ومعّق ــ�ي مري ــاً غ ــنندج وضع ي س
�ن

ربمــا يبــدو أّن إيــران ل تشــهد وجود ميليشــيات 

ــة  ــة الثاث ــم الكردي ي الأقالي
ــا�ت ــة بب مســّلحة مقارن

مســّلحان  فصيــان  هنــاك  لكــْن  الأخــرى، 

كي 
ي الــ�ت

مدعومــان مــن حــزب العمــال الكردســتا�ن

ن  بــ�ي وينشــطان  أيدولوجيتــه  نفــس  ويتبّنيــان 

يرانيــة وهمــا:  الفينــة والأخــرى ضــد الحكومــة الإ

ي )بيجــاك( النشــط 
حــزب الحيــاة الحــرة الكردســتا�ن

ي 
الكردســتا�ن الديمقراطــي  والحــزب   ،2004 منــذ 

ــذ  ــام 1979. ويّتخ ــذ ع ــل من ــذي يعم ي ال
ــرا�ن ي الإ

ن الجانــب الآخــر مــن الحــدود  عنــارص الحزبــ�ي

ي كردســتان 
وعــى وجــه الخصــوص جبــل قنديــل �ن

ي تمــوز )يوليــو( 
العــراق مــاًذا لهــم. وبالفعــل و�ن

ي 
ــرا�ن ي ــوري الإ ــرس الث ــوات الح ــّنت ق ي ش

ــا�ن الم

طيــار  بــدون  والطائــرات  بالصواريــخ  قصفــاً 

)درونــز( عــى مواقــع لـــ »جماعــات إرهابيــة« عى 

الحــدود مــع كردســتان العــراق، وفقــاً لاأنبــاء 

ــة المتداول

كردستان التركية
يُطلــق  تركيــا.  ي 

�ن لاأكــراد  وجــود  ل  رســمياً، 

عليهــم مصطلــح »أتــراك الجبــال«. ومنــذ ميــاد 

كيــة« عــى يــد أتاتــورك، يجــرى  »الجمهوريــة ال�ت

ي سياســة ممنهجــة للهيمنة 
إعــاء كل مــا هــو تركي �ن

وإســكات وإذابــة أي ثقافــة أخــرى مغايــرة، ســواء 

ــع أكــراد تركيــا حاليــاً  الكرديــة أو الأرمنيــة. ل يتمّت

مركز ديار بكر، كردستان الرتكية
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. ويُحظــر بتاتــاً  ي
اف ســياسي أو ثقــا�ن بــأي اعــ�ت

ي النظــام التعليمــي، 
اســتخدام اللغــة الكرديــة �ن

ن  ــ�ي ي بعــض الحــالت الحديــث عــن تمي
ويمكــن �ن

ــة. أصيــل ضــد اللغــة والثقافــة الكردي

ــال  ــزب العم ــوض ح ــر يخ ــب الآخ ــى الجان ع

 1978 العــام  منــذ  مســّلحاً  نزاعــاً  ي 
الكردســتا�ن

ي 
ــىت ــة ال كي ــة ال�ت ــن التابعــة للدول ــوات الأم ــع ق م

ي 
تشــّن أيضــاً عمليــات عســكرية داخــل الأرا�ن

الســورية والعراقيــة. وكل ذلــك يصــل الآن إىل 

نســان  ي مجــال حقــوق الإ
ــة مــن التدهــور �ن مرحل

بشــكل عــام ل ســيما بعــد محاولــة النقــاب 

أردوغــان  ضــد  المزعومــة  الفاشــل  العســكري 

ي تمــوز )يوليــو( مــن العــام 2016. ومــن بــاب 
�ن

ــة  كي ــة ال�ت ــارة إىل أّن الدول ش ــدر الإ ــول تج الفض

ــا  ــة بينه وني لك�ت ــع الإ ــن المواق ــات م ــت مئ حجب

الموســوعة العالميــة )ويكيبيديــا(. ويصــف نفــس 

الأســتاذ مــن جامعــة ســنندج رئيــس تركيــا بعبــارة 

.»! ي
»أردوغــان فــاسث

ــم  ــوا مرعه ــخص لق ــف ش ــد أّن 40 أل ويُعتق

ــع إعــدام  اع. وقــد جــرت وقائ ن ــ�ن ــذ نشــوب ال من

ــزوح  ــب ون خــارج نطــاق القضــاء وحــالت تعذي

حــر  ل  وانتهــاكات  للقــرى  وحــرق  للســكان 

نســان. وتُنســب أغلبيــة هــذه  لهــا لحقــوق الإ

ــة، رغــم أّن  كي النتهــاكات للقــوات المســلحة ال�ت

ي مســؤول عــن بعضهــا 
حــزب العمــال الكردســتا�ن

ــك. كذل

كيــة وحدهــا  وعــى الأرجــح تمتلــك الدولــة ال�ت

ــ�ب  ــّر ع ــذي يم ــكلة، وال ــتقبىي للمش ــّل المس الح

خلــق إطــار أقــل شــمولية وأكــ�ث ديمقراطيــة 

يســفر عــن منــح قــدر مــن الســتقالية السياســية 

ي 
ق البــاد الــىت ي جنــوب �ث

للمحافظــات الواقعــة �ن

ــار  ي العتب
ــة، مــع الوضــع �ن ــة كردي تســكنها أغلبي

ــوة  ــرّد خط ــون مج ــن تك ــتقالية ل ــذه الس أّن ه

أوىل نحــو النفصــال، ويقــع عــى حــزب العمــال 

ــّىي  ي التخ
ــل �ن ــل ويتمّث ــن الح ــزء م ي ج

ــتا�ن الكردس

وط عــن اســتخدام العنــف كوســيلة  ودون أي �ث

، وقبــول هــذه الســتقالية  للنضــال الســياسي

السياســية ل ســيما بعــد صــدور تريحــات عــن 

ــأّن  ي أكــ�ث مــن مناســبة تفيــد ب
قيــادات الحــزب �ن

الهدف هــو الوصــول لـ«كونفيدراليــة ديمقراطية« 

ــس  ــاث الأخــرى ولي ــدول الث ي ال
ــا و�ن داخــل تركي

انفصــالً كليــاً. لكــن حــدوث هــذا التفــاق يبــدو 

عــى أرض الواقــع عمليــة شــديدة الصعوبــة، 

ل ســيما وأّن أغلبيــة الأتــراك مــن غــ�ي الأكــراد 

ي 
لديهــم شــعور بالرفــض تجــاه الأكــراد، مــا يعــىن

أّن أي حكومــة قــد تقــدم عــى خطــوة فتــح قنــاة 

ي وتســّهل 
للتفــاوض مــع حــزب العمــال الكردســتا�ن

النتخابــات  الســتقالية ســتخر  هــذه  منــح 

ة. ــ�ي ــة بنســبة كب التالي

رسميًا ال وجود لألكراد في تركيا وُيطلق عليهم مصطلح أتراك 
الجبال
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»الأيزيديــون هــم عــى الأرجــح المجموعــة األ

ــراق« ي الع
ــض �ن ــش والرف ــاً للتهمي ــ�ث تعرّض الأك

ــم يحــل دون حــدوث محــاولت  ــك ل ــن ذل لك

ــال  ــزب العم ــة وح ن الحكوم ــ�ي ــاوض ب ــدة للتف ع

ي عــاوة عــى عــدد مــن المبــادرات 
الكردســتا�ن

لقــاء الحــزب الكــردي لســاحه طرحهــا مــن  لإ

الســجن زعيــم الحــزب عبــد هللا أوجــان. وكانــت 

ي 2012. 
ي ُقّدمــت �ن

آخــر هــذه المبــادرات تلــك الــىت

ن  واســتغرقت المحادثــات مــا يزيــد عــن عامــ�ي

اف  حــدث خالهــا نــوع مــن النفتــاح والعــ�ت

ي مســألة الديمقراطيــة 
بالثقافــة الكرديــة وتقــّدم �ن

الشــعوب  يــد )حــزب  البلديــات عــى  داخــل 

ــاء بالفشــل  ــاح ب ــن هــذا النفت الديمقراطــي(. لك

ــذي فرضــه  عــام 2015. ففــي أعقــاب الحصــار ال

ي إقليــم 
ي �ن

تنظيــم داعــش عــى مدينــة كوبــا�ن

اتهامــات  كيــة  ال�ت الحكومــة  لحقــت  روجافــا، 

، مــا أســفر عــن  ي رهــا�ب بمســاعدة التنظيــم الإ

ى المــدن الكرديــة  ي كــ�ب
موجــة مــن الحتجاجــات �ن

ي 
كيــا، وكذلــك سلســلة مــن الهجمــات الــىت ب�ت

. ي
ــتا�ن ــال الكردس ــزب العم ــا ح نّفذه

ــق  ــة تعلي ــّررت الحكوم ــع، ق ــذا الوض وإزاء ه

ــعة  ــالت موّس ــة اعتق ــّنت حمل ــات وش المفاوض

ــر  ــاً لتقري ــراد. وطبق ــطاء أك ن ونش ــي�ي ــق سياس بح

ــد  ــة(، فق ــة العالمي ــة الأزم ــن )مجموع ــادر ع ص

ن تمــوز )يوليــو( 2015 وآب  ة بــ�ي شــهدت الفــ�ت

ي تركيــا مــرع أربعــة آلف 
)أغســطس( 2019 �ن

اع. وتعــرّض  ن و551 شــخصاً نتيجــة لســتئناف الــ�ن

ة  حــي الجنــوب ذو الأهميــة التاريخيــة الكبــ�ي

ي قلــب مدينــة ديــار بكــر بديعــة الجمال 
والواقــع �ن

 ) ي )نوفمــ�ب
يــن الثــا�ن ن ترث ة بــ�ي للتدمــ�ي أثنــاء الفــ�ت

الليش، مكان مقدس لألزيديني



12

اد 
كر

األ

ي 
ــه �ن ء عين ي

2015 وآذار )مــارس( 2016. وتكــّرر الــ�ث

ن عــى الحــدود  ن الواقعتــ�ي ي جــزرة ونصيبــ�ي
مدينــىت

ي 20 
كيــة �ن مــع ســوريا. حيــث تدّخلــت الحكومة ال�ت

ي ببلديــات ديــار بكــر ووان 
آب )أغســطس( المــا�ن

ي كان )حــزب الشــعوب الديمقراطــي( 
ومارديــن الــىت

ي 
ــىت ة ال ــة الأخــ�ي ــات البلدي ــذ النتخاب ــا من يحكمه

ــارس( 2019. ي 31 آذار )م
ــت �ن أجري

قــد يبــدو المنــاخ يبعــث عــى التشــاؤم، لكــن 

ي محاولــة التوّصــل إىل 
ل مفــر مــن الســتمرار �ن

تســوية وإيجــاد المبــادرات مــن أجــل إحــال 

ــام. الس

األيزيديون أيضًا أكراد
ــردي ل  ــعب الك ــاع الش ــتعراض أوض ــد اس عن

 . ن يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تنــاسي الأيزيديــ�ي

وهــم مجموعــة عرقيــة تعتنــق ديانــة ســبقت 

ــراد  ــة. وهــم أك ســام، وهــي الأيزيدي ــور الإ ظه

ــة أســلمة وحافظــوا  لكّنهــم لــم يتعرّضــوا لعملي

ي 
عــى ديانــة قديمــة للغايــة مثــل الزرادشــتية الــىت

ة  تشــبه بدرجــة مــا الأيزيديــة رغــم أّن الأخــ�ي

ن الأديــان وتتأثـّـر بصورة  تحمــل طابــع التوفيــق بــ�ي

ن  . يبلــغ تعــداد الأيزيديــ�ي ي
ســام الســىن ة بالإ كبــ�ي

600 ألــف شــخص تقريبــاً، وتوجــد تجّمعاتهــم 

ي محافظــة نينــوي بالعــراق، وتحديــداً 
التقليديــة �ن

ن تخضعــان  ي ســنجار وشــيخان، اللتــ�ي
منطقــىت

ي 
ــز�أ ــكل ج ــراق بش ــتان الع ــيطرة كردس ــاً لس حالي

حالــة  ي 
�ن كليــة  وبصــورة  لســنجار  بالنســبة 

شــيخان. هنــاك أيضــاً تجّمعــات ســكانية أيزيديــة 

ــ�ب  ــة خانــك. يُعت ي كردســتان العــراق مثــل مدين
�ن

تعرّضــاً  الأكــ�ث  المجموعــة  هــم  الأيزيديــون 

ي العــراق. هنــاك وجــود 
للتهميــش والرفــض �ن

ــا  ي ســوريا وتركيــا وجورجي
محــدود لهــم كذلــك �ن

ــدة. ــات المتح ــا والولي ــا وألماني وأرميني

اكتســب الأيزيديــون شــهرة عالميــة عــى خلفيــة 

ي آب )أغســطس( 
ي وقعــت �ن

ــىت مذبحــة ســنجار ال

ــم   ــرز تنظي ــف 2014، أح ــات صي ــي بداي 2014. فف

ي شــمال العراق وصــولً إىل منطقة 
داعــش تقّدمــاً �ن

ســنجار. كانــت مدينــة وحــي ســنجار تحت ســيطرة 

ــن وإزاء  ــة. لك ــة العراقي ــوات البيشــمركية الكردي ق

ــبعة آلف  ــحب س ــش« انس ــارص »داع ــّدم عن تق

مقاتــل مــن ميليشــيات البيشــمركة بشــكل غريــب 

ي مــن آب )أغســطس( مــن المنطقــة دون 
ــا�ن ي الث

�ن

ســابق إنــذار أو حــىت التنســيق لعمليــة إجــاء 

. وهنــا وقعــت الكارثــة. ل�ت  ن منظمــة للمدنيــ�ي

ن  الأيزيديــون دون أد�ن قــدر مــن الحمايــة المقاتلــ�ي

ن الذيــن جــاؤوا بحثــاً عنهــم، لــم ينظر  المتعّصبــ�ي

لهــم عنــارص »داعــش« عــى أنّهــم عراقيــون بــل 

ــدد  ــال بص ــس المق ــيطان. ولي ــدة للش ــرّد عب مج

ي 
ي جــرت �ن

ــىت ــة ال ــراد مســاحة لاأحــداث المهول إف

ــهدت  ــنجار ش ــن س ــة. لك ــهر التالي ــام والأش الأي

شــتاتاً مأســاوياً عقــب المذبحــة، واضطــر 100 ألــف 

ــن مســقط رأســهم، ويتواجــد  وح م ن ــ�ن شــخص لل

عنهــا  يتحــّدث  ل  ن  لجئــ�ي بمخّيمــات  أغلبهــم 

ــوك  ي ده
ــة �ن ــلطات المحلي ــت إدارة الس ــد تح أح

خانــك  مثــل  ومخّيمــات  العــراق،  بكردســتان 

مبهــم  مســتقباً  ينتظــرون  حيــث  ســيفي  وبي�ي

ن  المعالــم. ل يــزال هنــاك عــدة آلف مــن الاجئــ�ي

ــان.  ــا واليون ــا( وتركي ي ســوريا )روجاف
ن �ن ــ�ي الأيزيدي

ــدة  ــاة جدي ــدء حي ي ب
ــرون �ن ــح آلف آخ ــا نج بينم

اليا. ــدا وأســ�ت ــا وكن بألماني
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هل هناك حاجة لتأسيس كردستان 
كبرى مستقّلة؟

مــن  نونييــث  كونســويلو  الخبــ�ي  يقــول 

)المبــادرة العالميــة لأّمهــات مــن أجــل الســام( 

تســوية  إىل  تصــل  لــن  الكرديــة  »المســألة  إّن 

ــ�ب  ــط ع ــا فق ــن حّله ــرب، ويمك ــق الح ــن طري ع

مائــدة التفــاوض؛ الأكــراد ل يطالبــون بدولــة، بــل 

ي ومواصلــة إحيــاء ثقافتهــم«. وهم 
الحكــم الــذا�ت

ي 
بالفعــل بحاجة لســتقالية سياســية وتقديــر ثقا�ن

وحــدود مفتوحــة وتعّدديــة ثقافيــة. وفيمــا يخّص 

، فيجــب دعــم ومســاندة  اف الســياسي العــ�ت

بالفعــل  القائمــة  المحّليــة  الحكومــات  ودفــع 

ــع  ــار أوس ــى إط ــل ع ــوريا والعم ــراق وس ي الع
�ن

بحيــث يضــاف لهــذه الجهــود إحــال الســتقرار 

.» ن ن »الفاشــلت�ي ن الدولتــ�ي ودمقرطــة هاتــ�ي

؛ إيــران وتركيــا، ذات  ن ن القويتــ�ي ي الدولتــ�ي
أمــا �ن

الحكومــات الشــمولية، فينبغــي الذهــاب باتجــاه 

ــاء  ــردي والرتق ــعب الك ــياسي بالش اف الس ــ�ت الع

ي 
ي المناطــق الــىت

بصاحيــات الســلطات المحّليــة �ن

اح آخــر  ــ�ت ــاك اق ــة. هن ــا أغلبي ــراد فيه ــل الأك يمّث

رغــم أنّــه بعيــد عــن التطبيــق وهــو ذلــك الــذي 

امــن مع اســتفتاء اســتقال  ن ن بال�ت ُطــرح قبــل عامــ�ي

إقليــم كردســتان العــراق، بتأســيس دولــة كرديــة 

ة تشــمل إقليم كردســتان العــراق والمناطق  صغــ�ي

ي دول تركيــا 
ذاتيــة الحكــم ذات الأغلبيــة الكرديــة �ن

وإيــران وســوريا وكذلــك أرمينيــا وأذربيجــان.

ــوك  ــة والمل ــة العثماني اطوري م�ب ــة الإ ــذ حقب من

ــتان  ــى كردس ــّر ع ــارس، م ــاد ف ي ب
ن �ن ــ�ي القاجاري

ك  أعــراق متنوعــة مثــل؛ الكــرد والعــرب والــ�ت

والكلدانيــون والأيزيديــون  والأرمــن والآوريــون 

اكســة والشيشــانيون واليهــود.  والآذريــون والرث

ــن  ي كل م
ي �ن

ــىن ي والدي
ــا�ن اء الثق ــ�ث ــذا ال ــتمّر ه اس

كردســتان العــراق وروجافــا، لكّنــه اختفــى بصــورة 

ي 
كيــة عقــب التطهــ�ي العــر�ت ي كردســتان ال�ت

ة �ن كبــ�ي

الــذي نّفــذه هنــاك أتاتــورك. والحقيقــة أّن هــذا 

ة  ن ــ�ي ــم المم ــرز القي ي يعــد أحــد أب
ــا�ن ــّوع الثق التن

نم أي منطقــة تتمتــع  ض أن تلــ�ت للمنطقــة، ويفــ�ت

المنطقــة  بهــذه  تقــوم  قــد  ي 
الــذا�ت بالحكــم 

ام وإدمــاج جميــع الفئــات؛ بعبــارة أخــرى  باحــ�ت

ــال عــى  أن تكــون متعــّددة الثقافــات. وخــ�ي مث

ي يُنظــر لهــا بوصفهــا 
ذلــك هــي روجافــا الــىت

تتعايــش  حيــث  علمانيــة؛  لمؤّسســة  نموذجــاً 

كافــة المجموعــات العرقيــة الموجــودة بقــدر 

مــن المســاواة، حــىت مــع كــون الأكــراد هــم 

ــة. الأغلبي

ي يتواجدون 
كــراد والــدول الــ�ق * تقريــر عــن الأ

ي خوســيه 
ســبا�ن بهــا، إعــداد أســتاذ القتصــاد الإ

ــه النســخة  ت أندريــس فرنانــدث كورنيخــو ون�ش

ســبانية مــن صحيفــة )هافنغتــون بوســت( الإ

سبانية: جمة الإ رابط عن ال�ق

 https://bit.ly/2lBiT0J
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الحركة السياسية الكردية في سوريا.. ما 
هي أبرز مراحلها وتحّوالتها؟

ي 
بالمقارنة مع الدول الثالث: العراق، وإيران، وتركيا، فإّن الوجود الكردي �ن

ي المدن؛ ومعظمه 
سوريا يعّد حديثاً جداً، وباستثناء الوجود التاريخي المندمج �ن

ي 
ي حدثت �ن

كيا، ال�ق وح الكردي من مناطق الأناضول ب�ق ن يعود إل حركة ال�ن
كية لالأكراد، وبالتحديد  ، إثر قمع السلطات ال�ق ي

ينيات من القرن الما�ن الع�ش
ان، عام 1925 بعد ثورة الشيخ سعيد ب�ي

 خالد بشير

ي ثــاث مناطــق 
ترّكــز التواجــد الكــردي بســوريا �ن

ن  ق، ثــم عــ�ي ي الــرث
متباعــدة، هــي: القامشــىي �ن

ي الغــرب، 
ي الوســط، وعفريــن �ن

( �ن ي
العــرب )كوبــا�ن

 ، ي
وبســبب حداثــة الوجــود، والتباعــد الجغــرا�ن

ي النســبة مــن 
وقلــة الكثافــة الســكانّية، وتــد�ن

إجمــاىلي تعــداد ســكان البــاد، أّدت هــذه العوامل 

قــوة حضــور  تراجــع وإضعــاف  إىل  مجتمعــة 

ي ســوريا، إّل أّن ذلــك لــم 
القضيــة الكرديــة �ن

ــّر  ــراد، م ك ــع لاأ ــياسي واس ــراط س ــن انخ ــع م يمن

ــة. ــوار مختلف ــل وأط ــ�ب مراح ع

في صفوف الحزب الشيوعي
مــع جــاء فرنســا مــن ســوريا، عــام 1946، 

كانــت النخــب السياســة والقتصاديــة الكرديــة قــد 

ي 
ي إطــار الــُكّل الســوري، وانخرطــت �ن

اندمجــت �ن

ــذاك. ــطة آن ــة الناش ــزاب الوطنّي ــار الأح إط

ي الحــراك الســياسي 
ــة التحــّول �ن وجــاءت بداي

الكــردي مــع تأســيس الحــزب الشــيوعي الســوري، 

ــده الأول،  ــذي كان مؤسســه وقائ عــام 1944، وال

انتــرث  بكــداش، و�عــان مــا  الكــردي خالــد 

ي أوســاط الأكــراد، ويعــود إقبالهــم 
الحــزب �ن

الواســع عليــه لمــا وجــدوه فيــه مــن ســبيل 

للتعبــ�ي عــن مطالبهــم الطبقيــة، باعتبــار أّن 

ة، اســتمّر  غالبيتهــم كانــت مــن الطبقــات الفقــ�ي

ن الأكــراد  نفــوذ الحــزب الشــيوعي الواســع بــ�ي
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ة متأخــرة مــن الســتينيات، قبــل أن يبــدأ  حــىت فــ�ت

اجــع، إثــر الصــدام مــع حــزب  الحــزب ذاتــه بال�ت

البعــث منــذ وصــول الأخــ�ي للســلطة، عــام 

.1963

الخطوة األولى
رغــم انتشــاره الواســع، إل أّن الحزب الشــيوعي 

عــى  ه  ن وتركــ�ي الأممــي  طابعــه  بحكــم  ظــّل، 

الــراع الطبقــي، بعيــداً عــن أيـّـة مطالــب قوميــة 

خاّصــة بالأكــراد، ونتيجــة لذلــك اتجهــت فئــة 

ن الأكــراد إىل إيجــاد بديــل وتشــكيل  مــن الناشــط�ي

ي 
حــزب ســياسي قومــي كــردي، وهــو مــا كان �ن

حزيــران )يونيــو( عــام 1957، مــع تأســيس الحزب 

المعــروف  ســوريا،  ي 
�ن الكــردي  الديمقراطــي 

ي 
ــن هــذا الحــزب �ن «، وتمّك ي

ــار�ت اختصــاراً بـــ »الب

ن قطاعــات  وقــت قيــاسي مــن تحقيــق انتشــار بــ�ي

ــوريا. ي س
ــراد �ن ــن الأك ــعة م واس

وشــهدت تلــك المرحلــة حدثــاً مهّمــاً، ســيتحول 

ن  إىل مطلــب دائــم لاأحــزاب الكرديـّـة، وذلــك حــ�ي

قامــت الســلطات الســورية ُقبيــل وصــول حــزب 

البعــث إىل الحكــم، خــال عهــد الرئيــس ناظــم 

ــذي  ، بإحصــاء العــام 1962 للســكان، ال القــدسي

تــّم فيــه اســتبعاد الأكــراد مــن الإحصــاء، مــا 

أّدى إىل تركهــم مــن دون جنســّية، وحرمانهــم 

ي الحصــول عــى وظائــف حكوميــة 
بالتــاىلي الحــّق �ن

ــة. ــون بطاقــات خاّص ــوا يحمل ــك، وبات والتمّل

االنشقاق األول
ي الحــزب 

عــام 1966؛ حــدث أول انشــقاق �ن

الديمقراطــي الكــردي، وذلــك مــع انشــقاق الجناح 

ن  كــ�ي ــذي أراد ال�ت ي للماركســية، ال
ــىن اليســاري المتب

بالدرجــة الأوىل عــى حقــوق الطبقــات بــدلً مــن 

ــزب  ــك الح ــر ذل ــس إث ــة، وتأس ــب القومّي المطال

ــردي. اليســاري الك

مثلت قيادة خالد بكداش للحزب الشيوعي السوري حالة اندماج النخبة الكردية يف الوطن السوري
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وكان هــذا الخــاف والنشــقاق متأثــراً بالخاف 

ي 
الكردســتا�ن الديمقراطــي  الحــزب  ي 

�ن المناظــر 

ن التيــار  ، الــذي شــهد تمايــزاً مــا بــ�ي ي
العــرا�ت

مصطفــى  المــا  بقيــادة  المحافــظ،  اىلي  الليــ�ب

ــادة جــال  ــار اليســاري، بقي ن التي ، وبــ�ي ي
ــارزا�ن الب

، وهــو مــا تأثــر بــه الحــزب الســوري  ي
طالبــا�ن

الــذي كان عــى اتصــال وتفاعــل مســتمر مــع 

. ي
ه العــرا�ت نظــ�ي

ثالثة أحزاب
، زعيــم الحــزب  ي

ســعى المــا مصطفــى البــارزا�ن

، إىل حّل الخاف  ي
ي العــرا�ت

الديمقراطــي الكردســتا�ن

ــة  ة التهدئ ــ�ت ي ف
ن شــقّي الحــزب الســوري، و�ن ــ�ي ب

ن  مــع الحكومــة العراقية، اســتضاف قيــادة الحزب�ي

عــام 1971، وتقــرر تشــكيل مجلــس قيــادة موحد، 

ولكــن �عــان مــا فشــلت الجهــود وعــاد الحــزب 

إىل النقســام، ولــم يقــف الأمــر عنــد ذلــك؛ 

ن  بــل حــدث انشــقاق آخــر مــع بــروز تيــار »يمــ�ي

ــش،  ــاج دروي ــد ح ــد الحمي ــادة عب ــط« بقي الوس

وأنشــأ هــذا التيــار الحــزب الديمقراطــي التقدمــي 

ن بقــي الحــزب الأصــل يمّثــل  ي حــ�ي
الكــردي، �ن

القــوى العشــائريّة الكرديـّـة التقليديـّـة المحافظــة، 

ي 
وبقــي الأكــ�ث قربــاً والتصاقــاً مــن عائلــة البــارزا�ن

ي كردســتان العــراق، وبقــي محتفظــاً بالســم 
�ن

ــت  ــك بات ــردي«، وبذل ــي الك ــزب الديمقراط »الح

هنــاك ثاثــة أحــزاب كرديّــة، حمــل كّل منهــا 

اتجاهــاً مختلفــاً.

المزيد من أحزاب اليسار
ولدة  الثمانينيــات  مطلــع  ة  فــ�ت وشــهدت 

أحــزاب يســارية كرديّــة جديــدة؛ حيــث شــهد 

الحــزب اليســاري الكــردي انشــقاقاً نتــج عنــه 

يــن  ي ترث
ــة«، و�ن تأســيس »حــزب الشــغيلة الكرديّ

ــاف  ــدوث خ ــر ح ــام 1981، إث ــر( ع الأول )أكتوب

 ،) ي
ــار�ت ــردي )الب ــي الك ــزب الديمقراط ــل الح داخ

ي النتخابــات، انشــّق التيــار 
حــول المشــاركة �ن

، وعام  ي الديــن شــيخ آىلي المعــارض، بقيــادة محــىي

1983؛ عقــد الحــزب المنشــق مؤتمــراً واختــار 

ــه التســمي باســم حــزب العمــل الديمقراطــي  في

ــة. ــّية اللينينّي ي الماركس
ــىن ــردي، وأعلــن تب الك

حزب العمال في الساحة السورّية
جــاء التحــّول البــارز عــى صعيــد الحــراك 

ي أواســط الثمانينيــات، وذلــك 
الســياسي الكــردي �ن

ي تركيا، 
ي �ن

بعدمــا تأســس حــزب العمــال الكردســتا�ن

عــام 1978، وأطلــق عملياتــه العســكرية ضــد 

ــلطات  ــت الس ــام 1984، وكان ــة، ع كي ــة ال�ت الدول

ــد  ــان عب ــا إىل احتض ــدت حينه ــد عم ــورية ق الس

لــه  وســمحت  الحــزب،  قائــد  أوجــان،  هللا 

وتدريــب  أراضيهــا،  داخــل  بحريّــة  بالتحــّرك 

ترّكز التواجد الكردي بسوريا في 3 مناطق متباعدة: القامشلي 
في الشرق وعين العرب )كوباني( في الوسط وعفرين في 

الغرب
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 ، ي
ي قواعــد خاّصــة بالبقــاع اللبنــا�ن

ن �ن المقاتلــ�ي

ي 
مســاك بورقــة قــّوة �ن ي إطــار الســعي لاإ

وذلــك �ن

ــا. ــا تركي ــة غريمته مواجه

ــاب  ــار واكتس ــزب بالنتش ــمح للح ــك س ُكّل ذل

ي ســوريا، 
ن أوســاط الأكــراد �ن القاعــدة والتأييــد بــ�ي

ولكــن التحــّول المهــّم جــاء عــى مســتوى التوّجــه 

ي حملهــا 
ن السياســية الجديــدة الــىت والمضامــ�ي

يحــة مــن الأكــراد  ن �ث هــذا الحــزب وبّثهــا بــ�ي

ــة  ؛ فهــو مختلــف عــن الأحــزاب الكرديّ ن الســوري�ي

الســوريّة الأخــرى مــن جهــة كونه ل يتحــرك ضمن 

ي الســوري، وإنمــا يحمــل مطالبــات 
الــُكّل الوطــىن

. ّ ّ عــن حــراك قومــي بطمــوح انفصــاىلي ويعــ�ب

نهايــة  ســوريا،  مــن  الحــزب  خــروج  وبعــد 

التســعينيات، اســتمر نشــاط قاعدتــه بأشــكال 

ــاد  ــزب التح ــام 2003 ح ــس ع ــرى، إىل أن أس أخ

الديمقراطــي )PYD(، الــذي يعــّد بمثابــة الجنــاح 

وقــد   ، ي
الكردســتا�ن العمــال  لحــزب  الســوري 

ــ�ث  ــة الأك ــات الكرديّ »جــذب هــذا الحــزب الطبق

فقــراً وتهميشــاً مــن المجتمــع الكــردي الســوري، 

ــ�ي  ــي رومان ــياسي قوم ــه س ــاب وتوج ــ�ب خط ع

ممــزوج برؤيــة يســارية وبالعنــف الثــوري«، وفــق 

ي دراســة 
ــه الباحــث رســتم محمــود �ن مــا يشــ�ي ل

لاأحــزاب  الجتماعيــة  »القواعــد  بعنــوان:  لــه 

الكرديّــة الســوريّة«.

تنظيمــاً  الحــزب  هــذا  شــّكل  2004؛  وعــام 

عســكرياً، باســم »وحــدات حمايــة الشــعب« 

لــه،  المســّلح  الجنــاح  بمثابــة  ليكــون   ،)YPG(

والــذي ســيكون لــه الــدور العســكري الأبــرز بعــد 

انــدلع الحــرب الأهليــة الســورية، عــام 2011.

مطالبات جديدة
ــن  ــدد م ــم ع ــعينيات تنّظ ــع التس ي مطل

و�ن

ــن  ــاّب، م ــط الش ــردي الناش ــل الك ــراد الجي أف

ن عــن أحــزاب مختلفــة، وأسســوا،  المنشــق�ي

الديمقراطــي  الوحــدة  حــزب   ،1993 عــام 

الكــردي.

حمــات  بتنظيــم  الجديــد  الحــزب  قــام 

ي ذكــرى إحصــاء العــام 
جديــدة مــن نوعهــا �ن

1962، للمطالبــة بحقــوق المجرّديــن مــن الجنســّية 

الســوريّة، وذلــك خــال الأعــوام )1994 - 1996(، 

اعتقــالت  لحملــة  الحــزب  يتعــرض  أن  قبــل 

ــه، وعــى إثرهــا شــهد  ي صفــوف أعضائ
واســعة �ن

ــا  ــة، م ي الحمل
ــتمرار �ن ــول الس ــاً ح ــزب خاف الح

أّدى إىل انقســام الحــزب، عــام 1998، إىل تياريــن 

: الأول بقــي محافظــاً عــى اســم »حــزب  ن متباينــ�ي

عبد الحميد حاج درويش لّقب بثعلب السياسة الكردية
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الوحــدة«، والآخــر كان بقيــادة الجيــل الأكــ�ث األ

ــدم  ــة وع ــب القومي ــاً لمطال ــ�ث مي ــباباً والأك ش

 ،» ي
المســاومة، واختــار اســماً كرديــاً لــه هــو »يكيــىت

جمــة لكلمــة »الوحــدة«، اســم الحــزب  وهــي ال�ت

ــام 2000. ــاً ع ــزب علني ــذا الح ــس ه الأم، وتأس

الكرديّــة  الأحــزاب  عمــوم  كانــت  ن  حــ�ي ي 
و�ن

نتائــج  إلغــاء  عنــد  بمطالبهــا  تقــف  الســوريّة 

، وإقــرار  ي
اف الثقــا�ن إحصــاء العــام 1962، والعــ�ت

 » ي
التعليــم باللغــة الكرديـّـة، تعــّدى حــزب »يكيــىت

بدمقرطــة  للمطالبــة  واتجــه  المطالــب،  تلــك 

البــاد، وبأشــكال مــن الامركزيـّـة السياســية؛ حيث 

يتحقــق للكــرد إمــكان تحقيــق خصوصّيــة قومّيــة، 

ي 
العــراق. و�ن ي 

الأكــراد �ن عــى غــرار أشــقائهم 

مؤتمــر الحــزب العــام، عــام 2010، طالــب الحــزب 

بشــكل رســمّي بالفيدرالّيــة كحــّل لمســألة الكرديـّـة 

ــوريا. ي س
�ن

ما بعد 2011
ي ســوريا، عــام 2011، 

بعــد انــدلع الحتجاجات �ن

ي نيســان )أبريــل( 2011، 
أصــدر بشــار الأســد، �ن

ــح الجنســّية الســوريّة  مرســوماً رئاســياً قــىن بمن

محافظــة  ســّجات  ي 
�ن كأجانــب  ن  للمســجل�ي

ات  ــت تســوية أوضــاع عــرث ــه تّم الحســكة، وعلي

. ن الآلف مــن الأكــراد الســوري�ي

ــد  ــة ق ــزاب الكردي ــن الأح ــدد م ن كان ع ــ�ي ي ح
�ن

يــن الأول )أكتوبــر( 2011، بتشــكيل  ي ترث
انخــرط، �ن

ي الكــردي« الــذي 
مــا ُعــرف بـــ »المجلــس الوطــىن

مســعود  برعايــة  بالعــراق،  أربيــل  ي 
�ن تأســس 

كردســتان  إقليــم  حكومــة  رئيــس   ، ي
بــارزا�ن

المجلــس  آنــذاك. وترّكــزت مطالبــات  العــراق 

ــة  ــتورّي بالهويّ اف الدس ــ�ت ــة بالع ــول المطالب ح

ن  ــ�ي ــة، وإلغــاء السياســات والقوان ــة الكرديّ القومّي

يعود تاريخ تأسيس وحدات حامية الشعب الكردية إىل عام 2004
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ي 
ــا �ن ــة، بم ــم القومّي ــن حقوقه ــم م ي تحرمه

ــىت ال

ذلــك حظــر اســتخدام اللغــة الكرديـّـة، والتعليــم 

ــة  ــق الامركزيّ ــة بتحقي ــة، والمطالب باللغــة الكرديّ

ــياق  ــن س ــاء ضم ــع البق ــم م ي الحك
ــية �ن السياس

ي الســورية.
وحــدة الأرا�ن

آخــر؛ شــّنت عنــارص كرديّــة  عــى مســتوى 

مســلّحة، بقيــادة وحــدات حمايــة الشــعب، عــام 

ــاد،  ــمال الب ي ش
ــعة �ن ــكريّة واس ــة عس 2012، حمل

ي 
مســتغلًة حالــة انشــغال القــوات الحكومّيــة �ن

2014؛  عــام  نهايــة  ي 
و�ن المتعــددة،  الجبهــات 

ي مواجهــة 
دخلــت وحــدات حمايــة الشــعب �ن

ن  مــع تنظيــم داعــش، الــذي حــارص مدينــة »عــ�ي

ــة، ومنــذ تلــك اللحظــة  ( الكرديّ ي
ــا�ن العــرب« )كوب

الوليــات  مــن  الدعــم  بتلقــي  الأكــراد  بــدأ 

ــل أن  ــف، قب ــن دول التحال ــا م ه ــدة، وغ�ي المتح

تتمّكــن مــن النتصــار والتغّلــب عــى حصــار 

ــذ  ــر( 2015، ومن ي )يناي
ــا�ن ــون الث ي كان

ــم، �ن التنظي

ن حــارب الأكــراد بالدرجــة الأوىل ضــّد  ذلــك الحــ�ي

ــش. داع

ي أواخــر عــام 2015، وبمشــورة وتخطيــط 
و�ن

مــن الوليــات المتحــدة الأمريكيــة، تــم تأســيس 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، وُدمجــت 

ــة  ــائر العربي ــن العش ــة م ــات مقاتل ــا مجموع فيه

شهد مطلع الثمانينيات والدة أحزاب يسارية كردّية جديدة 
حيث نتج عن انشقاق الحزب اليساري الكردي تأسيس »حزب 

الشغيلة الكردّية«

ي أواخــر عــام 2016؛ انطلقــت 
وأقليــات أخــرى، و�ن

حملــة الرّقــة بقيــادة قــوات ســورية الديمقراطيــة 

ــم  ــة تنظي ــة، عاصم ــة الرق ــى مدين ــيطرة ع للس

، مــع  ي العــام التــاىلي
داعــش، وهــو مــا تــّم �ن

ــف. ــوات التحال ــه ق ــذي وّفرت ــم ال الدع

ــى  ــيطرتها ع ــّوات س ــوم تبســط هــذه الق والي

ضافــة  وبالإ الفــرات.  ق  �ث الواقعــة  ي 
الأرا�ن

اف بهــذه  إىل رفــض الحكومــة الســوريّة العــ�ت

ي تعتــ�ب وحدات 
ز موقــف تركيــا، الىت الســيطرة، يــ�ب

حمايــة الشــعب منظمــة إرهابّيــة مرتبطــة بحــزب 

ــدأت  ــر( 2018 ب ي )يناي
ــا�ن ــون الث ي كان

ــال، و�ن العم

بحملــة عســكريّة ضــد مناطــق تواجدهــم بعفرين 

والمناطــق الواقعــة غــرب الفــرات، حملــت اســم 

ــتمرة  ــة مس ــت الحمل ــون«، ول زال ــن الزيت »غص

حــىت هــذا التاريــخ. وبعــد تعــ�ث التفاهمــات 

مــع واشــنطن بخصــوص إيجــاد »منطقــة آمنــة« 

يــن  ي يــوم التاســع مــن ترث
ي شــمال ســوريا، و�ن

�ن

، رجــب  كي
الأول )أكتوبــر( 2019  أعلــن الرئيــس الــ�ت

ــة عمليــة  كّي طيــب أردوغــان، إطــاق القــّوات ال�ت

ي 
ــع الســام« داخــل الأرا�ن عســكرية باســم »نب

ن الأكــراد، موضحــاً أّن  الســورية، ضــد المســلح�ي

ي وحــدات حمايــة  العمليــة تســتهدف »إرهابــىي

ــة  ــة »منطق ــدف إىل إقام ــش« وته ــعب وداع الش

ــوريا. ق س ــمال �ث ي ش
ــة« �ن آمن
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تركيا تضرب العرب بالكرد في سوريا 
لخدمة أحالمها العثمانية

لم تكن الحرب تلك ُمتخيلًة قبل أعوام، تحديداً عام 2011؛ عندما خرج 
ن  ي البالد، مطالب�ي

ي مختلف المدن والبلدات الرئيسة �ن
السوريون إل الشوارع �ن

ي 
ن شعارات تؤكد وحدتهم �ن ، وحامل�ي ي النظام السياسي

بإصالحات واسعة �ن
ي وطائفي، كونهم 

مواجهة المخططات الساعية إل تمزيقهم عىل أساس عر�ق
لقات ل يُحمد عقباها،  ن كانوا عىل إيمان بأنّها تهدف لحرف مسار حراكهم نحو م�ن

ن تسمية ما يحدث بـ »الحرب الأهلية«. ورافض�ي

 أحمد قطمة

ــداً  ــوام، تحدي ــد أع ت بع ــ�ي ــور تغ ــن الأم لك

عــام 2018؛ عندمــا ســاهم مــا يربــو عــن 25 

ن ظهــور الدبابــات  ألــف ُمســّلح ســوري، ممتطــ�ي

ســورية،  مدينــة  عــى  الهجــوم  ي 
�ن كيــة،  ال�ت

ــن«؛  ــمها »عفري ــة، اس ــة ُكردي ــة قومي ذات صبغ

أساســاً  ســجلت  الســورية  الحــرب  أّن  فرغــم 

ــت مختلفــة  ــا كان ــة، لكنه آلف المعــارك الداخلي

ي يرفــع فيهــا 
هنــاك، كونهــا المــرة الأوىل الــىت

مســلحون ُمعارضــون )جهــاراً نهــاراً( مــن مختلــف 

ــراك  ــود أت ــع جن ــف م ــاً إىل كت ــكياتهم، كتف تش

«، وهــم يهاجمــون مدينة ســورية  كي
»العلــم الــ�ت

ــا!  ــكرية عليه ــيطرة العس ــد الس بقص

غصن الزيتون
ي 

ــا�ن ــون الث ــن كان ــن م ي ي العرث
ــا، �ن ــدأت تركي ب

تحــت  عســكرية  عمليــة   ،2018 عــام  )ينايــر( 

-مــن  اســتهدفت  الزيتــون«،  »غصــن  مســمى 

ي 
ــة نظرهــا- القضــاء عــى خطــر يهّددهــا �ن وجه

ــارب  ــاحة تق ــى مس ــد ع ــردي، الممت ــب الك الجي

ــم )أي الأكــراد( عــى  ــة أنّه الـــ 2000 كــم2، مّدعي

«، وهــو  ي
عاقــة مــع »حــزب العمــال الكردســتا�ن

ــن أّن  ــادة، مؤكدي ــوريون ع ــرد الس ــاه الك ــا نف م

وعهــم الســياسي لحــّل المعضلــة الســورية،  مرث

ــق  ــة، وف ــدة لمركزي ــوريا جدي ــاء س ي بن
ــل �ن يتمث

عمــوم  ي 
�ن الُمعلــن  الذاتيــة«  دارة  »الإ نظــام 
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قيادي عربي في قسد: كانت سوريا تشكل أجمل لوحة 
فسيفسائية من البشر، لكن لألسف تهّمشت هذه اللوحة 

وتخدشت

ــة«،  مناطــق ســيطرة »قــوات ســوريا الديمقراطي

ق ســوريا. شــمال و�ث

سجّل أبيض
ل، خــال نشــأة الدولــة الســورية  لــم يُســجَّ

ــلحة  ــات مس ــة مواجه ــام 1946، أيّ ــتقالها، ع واس

، باســتثناء ما  ن ن الســكان الكــرد والعرب الســوري�ي بــ�ي

يؤكــد الكــرد تعرضهــم لــه مــن سياســات عنريــة 

نفذهــا حــزب البعــث الســوري، منــذ تقلــده حكــم 

ي انفجــرت إىل مواجهــة عنيفــة وحيــدة 
البــاد، والــىت

ن )النظــام والُكــرد( عــام 2004، عندمــا  ن الطرفــ�ي بــ�ي

ــاراة لكــرة القــدم  تحولــت أعمــال عنــف خــال مب

، إىل مواجهــات عّمــت مختلــف  ي مدينــة القامشــىي
�ن

المناطــق الكرديــة الســورية، احتجاجــاً عــى مقتــل 

الأمــن  قــوات  بأيــدي  الُكــرد  الشــبان  ات  عــرث

الســورية ومنارصيهــا، بعيــد هتافــات وصفــت 

الســوريون  الأكــراد  عليهــا  أطلــق  بالعنريــة، 

ــىي 2004«. ــة القامش ــمى »انتفاض ــا مس حينه

وُمــذاك، لــم يخــض الُكــرد والعرب الســوريون 

ــم يســجلوها  ــا ل ــة مواجهــات مســلحة، ولربم أيّ

ــرب  ــراه ع ــا ي ــق م ــا، وف ــل تركي ــول تدّخ ــداً، ل أب

ســوريا  »قــوات  تشــكيات  ضمــن  ُمنضــوون 

الديمقراطيــة«، ووجهتهــم السياســية المعروفــة 

بـــ »مجلــس ســوريا الديمقراطيــة«.    

قبل األحداث السورية
مــن جبهــات القتــال ضــّد تنظيــم داعــش، مــن 

ــر  ــولً إىل آخ ــة، وص ي الرق
ــة �ن ــه المزعوم عاصمت

ي »الباغــوز«، قــاد أحمــد الســلطان، 
معاقلــه �ن

نائــب القائــد العــام لـــ »جيــش الثــوار«، فصيلــه 

العامــل تحت راية »قــوات ســوريا الديمقراطية«. 

وينحــدر غالبيــة مقاتــىي الفصيــل مــن محافظــة 

إدلــب، بعــد أن تركــوا بلداتهــم، كمــا فعــل 

الســلطان؛ عندمــا ُهّجــر مــن مدينــة »التــح« 

بريــف إدلــب، نتيجــة توســع ســطوة التنظيمــات 

ــّن  ــا، لك ه ــرة« وغ�ي ــة الن ــة، كـــ »جبه المتطرف

ــى  ــددين، ع ــق الُمتش ــاً لياح ه كان دافع ــ�ي تهج

أمــل العــودة إىل إدلــب، ُمخلصــاً لهــا ممــا هــي 

فيــه، رغــم إدراكــه صعوبــة الموقــف، مــع تدخل 

ــه.  ــف محافظت ي مل
ــوة �ن ــروس بق ــراك وال الأت

»حفريــات«،  لـــ  الســلطان،  أحمــد  يقــول 

والعاقــات  العربيــة  الُكرديــة  العاقــة  حــول 

ــدلع  ــل ان ــورية قب ــات الس ــف المكون ن مختل ــ�ي ب

، عــام 2011، وتحولــه لحقــاً إىل  ي الحــراك الشــعىب

أعمــال ُمســلحة: »قبــل الحــرب، نحــن ســوريون 

ي 
ي وكــردي، وتركمــا�ن ن عــر�ب كنــا دون تفرقــة بــ�ي

ــدي،  ــيحي وإيزي ــيعي ومس ي وش ّ
ــىن ، وس ي

ــا�ن و�ي

ــل لوحــة فسيفســائية  ــت ســوريا تشــكل أجم كان

، ل مــن الحجــر، لكــن –لاأســف-  مــن البــرث
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أحمد السلطان: قيادي عريب ضمن »قوات سوريا الدميقراطية« من 

محافظة إدلب

تهّمشــت هــذه اللوحــة وتخدشــت، ونعمــل بمــا 

يــة،  وســعنا حــىت يتــم ترميــم تلــك اللوحــة البرث

، رغــم  لاأســف تحطيمهــا هــو مــن صنــع البــرث

.» ــّز وجــلَّ ــق، ع ــت لوحــة رســمها الخال ــه كان أن

الســلطان،  نظــر  ي 
�ن كانــت  اللوحــة،  تلــك 

ــود  ــاً، يس ــاً براق ــة رونق ــال الطبيع ــي جم »تعط

بينهــم الحــّب والنســب والزيــارات، ل يُعــرف 

، مــن كــ�ث الــوّد  ي
كمــا�ن ي مــن ال�ت الكــردي مــن العــر�ب

ــة، أو  ــت الكردي ــاً كان ــة، أحيان ــّب والصداق والح

ي  الكــردي، يتكلمــان بثــاث لغــات، وأيضــاً العــر�ب

ن  ــ�ي ــة ب ــودة والمحّب ــل الم ــذا دلي ، ه ي
ــا�ن كم وال�ت

المكونــات«.

الدور التركي
ن  ي العاقــة بــ�ي

ه �ن ، وتأثــ�ي كي
وحــول الــدور الــ�ت

المكونــات الســورية المختلفــة، يذكــر الســلطان 

ــة، كان مــن  ــورة الكرامــة والحري ــة ث ي بداي
ــه »�ن أنّ

ســوء حــظ الشــعب الســوري أّن حــدوده الطويلة 

كيــا؛ ففــي  شــمال ســوريا قــد كانــت مــع دولــة ك�ت

ــب  ــا بتدري ــدأت تركي ــوري، ب ــراك الث ــة الح بداي

مهاجريــن عــى أراضيهــا، وإدخالهــم إىل ســوريا، 

بحجــة قتــال النظــام، لنتفاجــأ بــأّن تركيــا كانــت 

ــاء  ــاب لبن ره ــة بالإ ــه عاق ــخص ل ــم كّل ش تدع

ن  دولــة إســامية«. وتابــع: »بعــد مــرور عامــ�ي

ســامية  عــى انطــاق الثــورة، بــدأت الفصائــل الإ

ي الظهر، 
تتكاثــر وتتمــّدد وتطعــن فصائل الثــورة �ن

وحاولــت تركيا والإخوان المســلمون، أن يســيطروا 

عــى الثــورة، ويدعمــوا تنظيــم داعــش وتنظيــم 

ــش  ــمي بـــ )الجي ــا س ــاب م ــى حس ــدة ع القاع

الحــر(، فبــدأت النشــقاقات مــن ضبــاط وضبــاط 

صــّف وأفــراد مــن الجيــش الســوري، وكانــت تركيا 

ي ُمخيمات 
تحتضــن كّل ضابــط ُمنشــّق، وتضعــه �ن

يــة عــى أراضيهــا«. قامــة الج�ب شــبيهة بالإ

تركيا سّلمت الهرموش!
ويســتذكر الســلطان أســماء عــدد مــن الضباط، 

ن  ويتهــم تركيــا بتســليم أحــد أبــرز المنشــق�ي

ن  للنظــام فيقــول: »كان أبرزهــم؛ المقــدم حســ�ي

وقــد  الأســعد،  ريــاض  والعقيــد  الهرمــوش، 

الــذّل والهــوان مــن طــرف  الهرمــوش  رفــض 

ــليمه إىل  ى بتس ــ�ب ــة الك ــت الخيان ــراك، فكان الأت

كيــة،  ال�ت الســتخبارات  طريــق  عــن  النظــام 

متابعــاً:  الأســعد«،  ريــاض  العقيــد  بعلــم 

»الهرمــوش شــكل تجمــع )الضبــاط الحــرار(، أمــا 

العقيــد ريــاض الأســعد، فــكان ذا ميــول إخوانيــة 

ــد الأقــى،  ــم لجن ــا كان الداع ــاز، وبعده بامتي

.» ي ــا�ب ره ــش الإ ــم داع ــرع تنظي ف
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القيادي أحمد السلطان: أيام قليلة جدًا تفصلنا عن تحرير سوريا 
من داعش، وسنبدأ بتحرير سوريا فكريًا

تركيا دعمت »داعش« في 
كوباني

ويتطــرق الســلطان لاأحــداث الداميــة، نهايــة 

ــم  ــا تدعــم تنظي ــت تركي ــاً: »كان ــام 2014، قائ ع

ي تديــره عســكرياً، وكان الهدف 
داعــش، وهــي الــىت

ــة،  ــة الُكردي ي ذات الأغلبي
ــا�ن ــة كوب ــام مدين اقتح

ي وريفهــا، وقتــل 
وفعــاً اقتحــم التنظيــم كوبــا�ن

ي 
وأ� المئــات مــن أبنــاء المدينــة والفصائــل الــىت

ــن  ــدة والإرصار م ــن العقي ، ولك ي
ــا�ن ي كوب

ــل �ن تعم

ــة  ــن المدين ــاع ع ــم للدف ــرد، دفعته ــا الُك أبنائه

حــىت آخــر حــّي، أو حــىت آخــر شــارع، لتبــدأ 

بعدهــا تعزيــزات ســورية، مــن أبنــاء ســوريا، 

وبــدأ   ، ي
كوبــا�ن إىل  بالتوجــه  وُكردهــا،  بعربهــا 

مفخخــات  بــأّن  لنتفاجــأ  اجــع،  بال�ت التنظيــم 

ي 
ــا�ن ــة كوب ــون مدين ــم داعــش يدك ــارص تنظي وعن

ن تركيــا وســوريا؛ حيــث انفجــرت  مــن المعــ�ب بــ�ي

، لكــن رغــم ذلــك لــم ينالــوا  ي
ي كوبــا�ن

بأحــد مشــا�ن

مــا يريــدون، بــدأت المقاومــة بدحــر التنظيــم، 

ي مــن رجــس تنظيــم داعــش ومــن 
وتحــررت كوبــا�ن

ــررت  ــة، وتح كي ــتخبارات ال�ت ــن الس ــاندهم م س

ي منتصــف الشــهر الأول مــن عــام 
المدينــة �ن

 .»2015

تركيا حّرضت على الُكرد
يقــول الســلطان أيضــاً إّن »تركيــا بــدأت بدعــم 

ــون  ــال الُمك ــان لقت كم ــن ال�ت ــة وم ــل عربي فصائ

الكــردي، كمــا اســتقطبت بعــض الُكــرد أمــام 

وا  ي الئتــاف ليحــرن
الــرأي العــام، وأدخلتهــم �ن

أنّهــم  عــى  والمؤتمــرات  الدوليــة  المحافــل 

ــم  ــه ل ــب أنّ ــّن الغري ــردي، لك ــّون الُك ــن المك م

يكــن هنــاك فصيــل عــى الأرض مــن المكــّون 

الشــعب«،  حمايــة  »وحــدات  ســوى  الكــردي 

ــك الوحــدات،  ــا إضعــاف تل ــت تركي ــا حاول وكلم

ي بدايــة 
زادت قــوة وإرصار وعقيــدة«، ُمتابعــاً: »�ن

ي إضعــاف تلــك 
عــام 2015؛ عندمــا فشــلت تركيــا �ن

الفصائــل لقتــال  بــدأت تدعــم كل  القــوات، 

ــن،  ــة عفري ي مدين
ــعب( �ن ــة الش ــدات حماي )وح

ــرة(«. ــة الن ــم )جبه ــا تنظي وكان أوله

عفرين ملجأ مناهضي »النصرة«
وتوجههــم  إدلــب،  مــن  هــم  تهج�ي وحــول 

ي 
�ن للنــرة  ُمناهضــة  عســكرية  قــوة  نشــاء  لإ

دارة  ــيطرة »الإ ــة لس ــت خاضع ي كان
ــىت ــن، ال عفري

ي حينها، 
الذاتيــة«، وقــوات ســوريا الديمقراطيــة �ن

ي الربــع الأول مــن عــام 2015؛ 
قــال الســلطان: »�ن

ــن، وكان  ــة عفري ي مدين
ــوار« �ن ــش الث ــكلنا »جي ش

ي أريــاف عفريــن، لنقاتــل جنبــاً 
مقــّر قواتنــا �ن

ــذر،  ــط الق ــّد المخط ــا ض ــع إخوانن ــب م إىل جن

ومــزارع  قــرى  تخــوم  عــى  داعــش  وكانــت 

ب  كي لــرن
عفريــن، بعدمــا لحظنــا التواطــؤ الــ�ت

ي الظهــر عــن طريــق داعــش 
الجيــش الحــّر �ن

ــى  ــان ع ــا تلعب ــر وتركي ــا أّن قط ــرة، وأيقّن والن
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الضابط السوري املنشق حسني الهرموش

الجيــش الحــّر، وتدعمــان النــرة للســيطرة عــى 

ــن  ــادم م ــر الق ــا بالخط ــب، وتنبأن ــة إدل محافظ

ي أريــاف عفريــن، بــدأت 
ــا �ن ــاء وجودن ــا، وأثن تركي

ــوار(،  ــش الث ــة ضــّد )جي عامي ــا بالحــرب الإ تركي

ــد، ويعمــل مــع الأكــراد  ــه كافــر وملحــد ومرت بأن

فعــاً  وكانــت  النفصــال،  عــى  لمســاعدتهم 

ــوى  ــرب أق ــي ح ــوريا ه ي س
ــة �ن عامي ــرب الإ الح

ــاح«. ــرب الس ــن ح م

ي غضــون ذلــك، مــن الحــرب 
انتقلــت تركيــا، �ن

الأرض،  عــى  الســاح  حــرب  إىل  عاميــة  الإ

فدعمــت، كمــا يوضــح الســلطان، كّل فصيــل 

الُكــرد  ب  »لــرن الســوري  الشــمال  ي 
�ن يعمــل 

وجيــش الثــوار، ذي الغالبيــة العربيــة؛ حيــث 

ن مــن محافظــات إدلــب  ينحــدر غالبيــة المقاتلــ�ي

وحلــب وحمــص«، مســتطرداً: »لقــد عملــت تركيا 

ــرد،  ن العــرب والُك ــ�ي ــة ب ــارة حــرب داخلي ــى إث ع

إعاميــاً وعســكرياً، وبــدأت الفتنــة حــىت أصبحــت 

حمايــة  )وحــدات  تقاتــل  الفصائــل  أغلــب 

ــام،  ــل النظ ــوار، ول تقات ــش الث ــعب( وجي الش

أســاس الأزمــة الســورية، لقــد قاتلــوا كّل مــن 

ــكاً  ي ــذي كان �ث ، ال ي
ــوا�ن ــم الإخ وعه ــض مرث رف

ي دمــار ســوريا، وقتــل شــبابها، 
مــع الأســد �ن

وتهجــ�ي أهلهــا«.

تشكيل »قسد«
ويســتعرض الســلطان أحــد أهــم العوامــل 

ــه  ــوة تواج ــورية كق ــرب الس ي الح
ــرزت �ن ي ب

ــىت ال

ــت  ي الوق
، �ن ــدوىلي ــف ال ــم التحال ــاب بدع ره الإ

ي أتــون رصاع مســّلح 
الــذي كانــت البــاد غارقــة �ن

ن همــا؛ النظــام والمعارضــة، فيقــول  ن قطبــ�ي بــ�ي

ــن الأول  ي ــن ترث ــا�ث م ي الع
ــات«: »�ن لـــ »حفري

)أكتوبــر( عــام 2015، تــّم تشــكيل قــوات ســوريا 

ي مدينــة الحســكة بدعــم مــن 
الديمقراطيــة �ن

، بقيــادة الوليــات المتحــدة  التحالــف الــدوىلي

ــك  ــن ذل ــزءاً م ــوار ج ــش الث ــة، وكان جي الأمريكي

ــا  ــه، قاتلن التشــكيل، ومــا يــزال يقاتــل تحــت ظّل

ــت  ــش، وكان ــم داع ــّد تنظي ــب ض ــاً إىل جن جنب

ي مناطــق عربيــة، مثــل مدينــة 
أغلــب المعــارك �ن

ق ســوريا، ومدينــة منبــج، والرقــة،  الهــول �ث

ــق  ــذه المناط ــزور، ه ــر ال ــا دي ــة، وآخره والطبق

كلهــا ذات اغلبيــة عشــائرية عربيــة، وكان الشــعب 

 ، ي ــر�ب ــون ع ــد كمك ــع قس ــاركتنا م ــاً لمش متجاوب

لننقــل للعالــم أنـّـه ليــس هنــاك تهجــ�ي او تغيــ�ي 

، كمــا حاولــت تركيــا دائمــاً أن نــرث  ي
ديمغــرا�ن

ــه  ــي كان هدف ــل إعام ــ�ب تضلي ــار، ع ــذه أخب ه

ــن  ــرد م ن العــرب والُك ــ�ي ــة ب ــق الفتن الأســاس خل
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شهد مطلع الثمانينيات والدة أحزاب يسارية كردّية جديدة 
حيث نتج عن انشقاق الحزب اليساري الكردي تأسيس »حزب 

الشغيلة الكردّية«

أّن ســبب  الســلطان  أبنــاء ســوريا«، ويعتقــد 

ي كونهــم 
اســتعداء تركيــا لـــ »قســد« يكمــن �ن

ــم  ــي، هدفه ــر ديمقراط ــاب فك ن أصح ــوري�ي »س

، ول يوجــد مــا يــدل عــى النفصــال،  ي
وطــىن

وكانــت هــذه القــوات والجنــاح الســياسي )مجلس 

ســوريا الديمقراطيــة( ينــادون بالفيدراليــة، وهــي 

ي تمنــع التقســيم، 
إحــدى النظــم السياســية الــىت

كيــة لتصنــف  عاميــة ال�ت ولكــن عــادت الحــرب الإ

الفدراليــة بأنهــا تقســيم لـــسوريا و انفصــال 

ــة«. ــن دول ــون ع ــم يبحث ــا، وأنه ــرد عنه للُك

المناطق العربية الخاضعة لـ 
»قسد«

ويتطــرق الســلطان إىل المناطــق الســورية ذات 

ي قامــت )قســد( بالســيطرة 
الغالبيــة العربيــة الــىت

عليهــا، وإخــراج تنظيــم داعــش منهــا كالرقــة 

والطبقــة ومنبــج، ومــا تبــع ذلــك مــن انتقــاد 

ــل المعارضــة المتوافقــة  ، وآخــر مــن فصائ ــركي ت

كيــة،  فيقــول: »منبــج، أو الرقــة،  مــع الــرؤى ال�ت

ــا أن  ــة، إذا أردن ــة العربي ــة ذات الأغلبي أو الطبق

ي قســد مــن 
ن �ن نحســب النســبة المئويــة للمقاتلــ�ي

تلــك المناطــق، فمــن ممكــن أن تتعــدى نســبتهم 

دارات  ي الإ
، وبمثلهــا �ن ي الـــ 85% مــن المكون العــر�ب

والمؤسســات المدنيــة، لكــن إذا أردنــا أن نحســب 

ي 
ــف الأول �ن ــادات الص ــن قي ــة م ــبة المئوي النس

ــن  ــاً م ــا حالي ــد يكــون نصفه ــك المناطــق، فق تل

ي مراحــل أوىل، ولــم 
المكــون الُكــردي، كوننــا �ن

ي تلــك المناطــق، لأّن أغلــب 
يســتقر الوضــع �ن

الكفــاءات فيهــا منقســم، بعضها يميــل إىل تركيا، 

والبعــض الآخــر يميــل إىل النظــام، فيمــا الفئــة 

ة صامتــة، بســبب تخوفهــا مــن إعــادة تلــك  الكبــ�ي

المــدن للنظــام، أو دخــول تركيــا إليهــا، أو عــودة 

ي القصــاص منهــم بتهمــة 
داعــش، مــا قــد يعــىن

التعامــل مــع )قســد(«.

تركيا جندت العرب لضرب الُكرد!
ــة  كي ــود ال�ت ــن الجه ي عفري

ــة �ن ــت التجرب لخص

ــوريا،  ي س
ــردي �ن ي ك ــر�ب ــق رصاع ع ــة إىل خل الرامي

عندمــا تمكنــت مــن تجنيــد فصائــل ســورية 

الحــر«،  »الجيــش  مســمى  تحــت  عاملــة 

ي 
�ن جانبهــا،  إىل  للقتــال   ،» ي

الوطــىن و«الجيــش 

معركــة وصفهــا مراقبــون بأنهــا ليســت المعركــة 

ــام،  ــّد النظ ــورية ض ــة الس ــة للمعارض ض المف�ت

ــول  ــس إل، فيق كي لي
ــ�ت ــن ال ــدم الأم ــا  تخ وأنه

بدايــة  ي 
�ن الــوراء،  إىل  عامــاً  لنعــد  الســلطان: 

ــة  ــق المعارض ــا مناط ــلمت تركي ــام 2018، س الع

 ، ي ــو�ب ــب الجن ــف حل ــب وحمــاه وري ي ريفــي إدل
�ن

للنظــام وروســيا،  قيــة،  الرث الغوطــة  وحــىت 

ُمقابــل الضــوء الأخــرن مــن روســيا والنظــام 

لجتيــاح مدينــة عفريــن، بــراً وجــواً، وبــدأت تركيــا 
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مقاتلون وقادة من جيش الثوار املنضوي ضمن قسد أثناء تحرير مدينة الرقة

ــمال  ي الش
ــة �ن ــل العامل ــع الفصائ ــتدعي جمي تس

ــل  ــزاز، وفصائ ــىت إع ــس ح ــن جرابل ــوري، م الس

ــل  ــىت الفصائ ، وح ي ــر�ب ــب الغ ــف حل ــب وري إدل

ــل  ــوري، للعم ــوب الس ــن الجن ــرت م ي ُهج
ــىت ال

متابعــاً:  عفريــن«،  اجتيــاح  نحــو  العســكري 

كي بقصــف 
ــ�ت ان ال ــدأ الطــ�ي ــدأت المعــارك وب »ب

قــرى عفريــن، وكأنهــا حــرب فيتنــام، كانــت حربــاً 

كي جــواً، 
ان الــ�ت ل شــفقة فيهــا ول رحمــة، الطــ�ي

ي  ومقاتلــون مــن أبنــاء ســوريا مــن المكــّون العــر�ب

ــراً«. ب

بــدأت  العاصــف،  الوضــع  هــذا  وأثنــاء 

ــت تعــادل  ، »كان ــرث ــاكات واســعة بحــّق الب انته

، عندمــا  ن يزيديــ�ي انتهــاكات داعــش بحــق أهلنــا الإ

ســىب واغتصــب نســاءهم، وبــاع بعضهــن بســوق 

النخاســة، واُحتلــت عفريــن بعــد مقاومــة 58 

ن ل تقــاوم المخرز،  يومــاً مــن القتــال، لكــّن العــ�ي

 ، ي
الديمغــرا�ن التغيــ�ي  عــى  العمــل  وجــرى 

ــ�ي  ــ�ب تدم ــا، ع ــة منه ــارة الُكردي ــس الحض وطم

ه،  ي هــوري، وغــ�ي المعالــم الأثريــة؛ كموقــع النــىب

ــدأت وفــود  ــا ب ــار، كم ــب عــن الآث ــة للتنقي إضاف

مــن ُمهجــري الجنــوب الســوري باحتــال منــازل 

أهــاىلي عفريــن، وقطــف محاصيلهــم، كأنهــا ملــك 

أبيهــم، لقــد هجــروا أهــاىلي عفريــن ليســكنوا 

ــا«. ــص ودرع ــة وحم ــاىلي الغوط أه

الزمن كفيل برأب الصدع
ربمــا  كيــة  ال�ت لاأطمــاع  ن  الســوري�ي كشــف 

خ  ــرث ــم ال ــدع، وترمي ــرأب الص ــاً ب ــيكون كفي س

ــق  ي الجســد الســوري، وف
ــا �ن ــذي رســمته تركي ال

الســلطان الــذي يعــرب عــن اعتقــاده بــأّن »غالبية 

ن باتــوا يدركــون مكــر تركيــا ورئيســها  الســوري�ي
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احتفالية لحزب سوريا املستقبل يف الحسكة

أردوغــان؛ بعــد أن ســّلم أغلب المناطــق المحررة 

ي 
ــب �ن ــف إدل ــقَّ إل نص ــم يتب ــث ل ــام؛ حي للنظ

، َمــن ســلم حلــب وحمــص  ي الشــمال الغــر�ب

ق إدلــب، بالتأكيــد لــن يحافــظ أو  وحمــاه و�ث

يحمــي إدلــب، سيســلمها للنظــام عاجــاً أم 

آجــاً«، مردفــاً: »الزمــن كفيــل بكشــف الحقائــق 

.» ن ــلم�ي ــوان المس ــط الإخ ــح مخط وفض

ويؤكــد بانفعــال: »ســاعات، وربمــا أيــام قليلــة 

جــداً، تفصلنــا عــن تحريــر ســوريا عامــة مــن أعىت 

ي العالــم، وهــو تنظيــم داعــش، بقــي 
تنظيــم �ن

ق ديــر الــزور،  ي بلــدة الباغــوز، �ث
جيــب صغــ�ي �ن

ــت  ــد حارب ــر، وقس ــان التحري ــن إع ــا ع يفصلن

داعــش نيابــة عــن العالــم بــأ�ه، وسنســتمر 

 ، ن ــ�ي ــة، وأوكار المتطرف ــا النائم ــة الخاي ي ُماحق
�ن

حــىت القضــاء عليهــم تنظيمياً وعســكرياً، وســنبدأ 

بتحريــر ســوريا فكريــاً، ضمــن نــدوات وحــوارات 

ولقــاءات، حــىت نصــل بالفكــر الديمقراطــي لــكّل 

ي ســوريا«.
بيــت �ن
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كيف استخدمت تركيا المريدية واإلخوان 
في اختراق المجتمعات الكردية؟

ي 
ين من كانون الثا�ن »عفرين« خمسة حروف، لم يسمع بها العالم قبل الع�ش

كية المسماة بـ »غصن  )يناير( العام 2018، موعد بدء العملية العسكرية ال�ق
ن للمعارضة السورية الُمعتدلة، وفق  ن تابع�ي الزيتون«، المدعومة بمقاتل�ي

ي الثامن ع�ش من آذار )مارس(؛ أي بعد قرابة 
منظور أنقرة وموسكو، منتهيًة �ن

ي صفوف 
ي أسفرت عن عدد كب�ي من الضحايا �ن

58 يوماً من المعارك الدامية، ال�ق
ي مواجهة أسلحة »الناتو«

ن الُكرد، ممن لم تسعفهم جسارتهم �ن المقاتل�ي

 أحمد قطمة

نت خــال أعــوام  المنطقــة الكرديــة تلــك، تمــ�ي

ــا  ــة، باحتضانه ــة الســورية الثماني الحــرب الأهلي

ن  ــ�ي ــكان اصلي ن س ــ�ي ــان؛ ب ــون إنس ــن ملي ــ�ث م أك

ــن  ــرب تطح ــت الح ــا كان ــا، فبينم ن إليه ــ�ي ونازح

برحاهــا مختلــف أرجــاء البــاد، كانــت عفريــن 

ه، عــى مســتوى محافظــة  تعيــش أمانــاً قــّل نظــ�ي

حلــب، والشــمال الســوري عامــة، عقــب تشــكيل 

لحكومــة  تابعــة  وعســكرية  أمنيــة  مؤسســات 

الذاتيــة«،  دارة  »الإ بـــ  ســميت  محليــة  ُكرديــة 

ــمال  ي ش
ــراد �ن ــاه الأك ــذي يتبن وع ال ــرث ــو الم وه

ي إطــار ســعيهم لبنــاء ســوريا جديــدة 
ســوريا، �ن

ــة. لمركزي

وع ذاك، تعارضــه حكومــة أنقرة بشــدة،  المــرث

ــة  ــك الطمــوح إىل قراب ــال عــدوى ذل خشــية انتق

ق تركيــا، ليفتــح  يــن مليــون ُكــردي جنــوب �ث عرث

ي منطقــة لــم تهــدأ 
ذلــك بابــاً جديــداً للــراع، �ن

ــة خــال عقــود مضــت،  كي ــا المحــاولت ال�ت فيه

يــك فيهــا،  ســعياً لضمهــا وتنفيــذ سياســات الت�ت

نتيجــة مــا تمثلــه مــن ثقــل كــردي.

»عفرين« أو »ُكرداغ« في عهد 
العثمانية

كانــت عفريــن الحاليــة الجــزء الأكــ�ب مما ســمي 

ــة  اطوري م�ب ــد الإ ي عه
ــرداغ«، �ن ــراد/ ك ــل الأك »جب
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كان األ كمــا  ذاتيــة،  بــإدارة  وتتمتــع  العثمانيــة، 

قيــة، وبحســب  الحــال بالنســبة إىل كردســتان الرث

هــذه  بــأّن  يظهــر  داري؛  الإ والســياق  الزمــن 

ــاً مســتقاً،  ــواًء )ســنجقاً( كردي ــت ل ــة كان المنطق

ي كانــت تخضــع، بحســب 
تابعــاً لـــ »كّلــس«، الــىت

، لســيادة  ــة( الكاســيكي نظــام الســناجق )الألوي

ى رســمياً »إقليــم الأكــراد«، وكانــت  حلــب، وتســمَّ

ويدهــم  ن ل�ت مصــدراً  ن  العثمانيــ�ي إىل  بالنســبة 

ي 
ــة، �ن ــل المحلي ــن القبائ ــب والعســاكر م ائ بالرن

ــل. ــف رج ــل إىل أل ــد تص ــات تجني حم

وكانــت عائلــة »جــان بــولت« الُكرديــة )جنباط 

ي لبنــان(، تحكــم كّلــس لعــدة أجيــال، قبــل أن 
�ن

يصبــح عــىي جانبــولت حاكمــاً لحلــب، لكّنــه 

-عــام 1607- قــام بثــورة ضــّد الدولــة العثمانيــة، 

انتهــت بهروبــه إىل لبنــان، فيمــا احتفــظ لــواء 

)ســنجق( »كّلــس« بأهميتــه كمصــدر منتظــم 

ــرن  ــر الق ــىت أواخ ــاكر، ح ــة بالعس ــد الدول وي ن ل�ت

ــلطات  ــدى الس ــس ل ــراد كّل ــل أك ــم تمثي 18، وت

ي التحــادات القبليــة مــن 
العثمانيــة، كمــا بــا�ت

.1*
ــد محــىي ــل قائ قب

ــي  ــث التاريخ ــول الباح ــياق؛ يق ــذا الس ي ه
و�ن

الُكــردي، الُمنحــدر مــن عفريــن، هــاوار عبــد 

أمنيــة(،  ورات  لــرن مســتعار  )اســم  الواحــد 

ي حديثــه لـــ »حفريــات«: »كان لقضــاء كّلــس 
�ن

ي  ، وكان التمثيــل الشــعىب حكومــة ومجلــس محــىي

المناطــق  وفــق  يتــم  المجلــس  ي 
�ن لنواحيهــا 

قطاعيــات؛ فناحيــة جومــة وعشــائر  والعشــائر والإ

مجلــس  ي 
�ن تمثــل  كانــت  كــرداغ  وإقطاعيــات 

مــن  ويعينــون  لهــم  ن  ممثلــ�ي عــ�ب  القضــاء 

قبلهــم، وكانــوا عــادة ممــن يجيــدون القــراءة 

احتفالية لحزب سوريا املستقبل يف الحسكة
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كيــة، وكان هــؤلء  والكتابــة والتحــدث باللغــة ال�ت

ن حكومــة كّلــس ومجلســها  صلــة الوصــل بــ�ي

التمثيــل  إّن  العشــائر والآغــاوات؛ أي  وزعمــاء 

ي لــم يكــن عــى أســاس قومــي أو  ي الشــعىب
الســكا�ن

ــائرية  ــات العش ــاً للمجموع ــل كان تمثي ، ب ي
ــىن دي

ــة أو  ي كّل ناحي
ــة �ن ــة الحاكم قطاعي ــات الإ والبيوت

ــرى«. ــدة ق ع

تقسيم عفرين إلى شطرين
تقــول المصــادر الكرديــة: إّن »عفريــن«، كانــت 

تشــمل أيضــاً مناطــق مثــل: »دشــتا حمقيــة/ 

جبــال   /  )Gewir(و«جبــال العمــق«  ســهل 

الأمانــوس«، امتــداداً إىل مدينــة »إصاحيــة«، 

وهــي مناطــق باتــت داخــل تركيــا الحاليــة، بعــد 

ن ســوريا وتركيــا، وتحــّد  بــ�ي الحــدود  ترســيم 

ــاً. ــن شــمالً وغرب عفري

بــدأت  كيــة؛  ال�ت الجمهوريــة  قيــام  وبعــد 

القــري،  والتهجــ�ي  يــك  الت�ت سياســات 

ي المناطــق التابعــة لـــ 
، �ن ي

والتغيــ�ي الديموغــرا�ن

ــن  كي م
ــ�ت ــب ال ــى الجان ــة ع ــرداغ«، الواقع »ك

الحــدود، ويُاحــظ أّن جميــع القــرى التابعــة لـــ 

ــة تابعــة  ــر بلــوط« )قري ــة »دي ــن مــن قري عفري

»ديكمــاداش«  قريــة  إىل  جنديــرس(،  لناحيــة 

ي الطــرف الســوري 
ان( �ن )قريــة تابعــة لناحيــة �ث

عــى  أمــا  خالصــة،  كرديــة  هــي  للحــدود؛ 

كي مــن الحــدود، فلــم يتبــقَّ ســوى 
الطــرف الــ�ت

ــة  ي المنطق
ــة �ن ــرى الكردي ــن الق ــل م ــدد قلي ع

أكبــس«، لغايــة  المقابلــة لمنطقــة »ميــدان 

ــدة  ــة الممت ــا المنطق ــة »ديكمــاداش«، بينم قري

ــول جــات«،  ــة »ي ــة قري ــره خــان« لغاي ــن »ق م

فقــد باتــت نســبة 80% منهــا، مــن الأتــراك ومــن 

ــة. ــ�ي معروف ــل غ مل

المناطــق  ي 
�ن الُكــرد  نســبة  تضــاؤل  ويــدّل 

 ، كي
الحدوديــة المقابلــة لعفريــن مــن الجانــب ال�ت

إىل أنّــه تــّم محــو وتهجــ�ي الأكــراد مــن تلــك 

ــى  ــتياء ع ــ�ب الس ــة، ع ــرق مختلف ــق بط المناط

ــع،  ــى البي ــم ع ــاوات، أو إجباره ــكات الآغ ممتل

وتشــجيع الُكــرد، أو إجبارهــم، عــى الرحيــل 

ى، مــن خــال منــح بعــض  إىل المــدن الكــ�ب

ي أنقــرة وإســطنبول، 
المناصــب للوجهــاء منهــم �ن

اف  ن عية كاســت�ن ي أعمــال غ�ي �ث
أو عــ�ب توريطهــم �ن

ي 
ي »القمــار«، ومــن الأمثلــة المقدمــة �ن

ثرواتهــم �ن

ي تقــع عــى 
هــذا الســياق؛ »قريــة كوميــت« الــىت

ي الطــرف 
كي مــن الحــدود، ويقابلهــا �ن

الطــرف الــ�ت

ــة راجــو؛  ــة شــديا« التابعــة لناحي الســوري »قري

حيــث كانــت »كوميــت« تتمتــع بمكانــة عشــائرية، 

ودينيــة )مــزار(، واجتماعية، واقتصادية، )لـــعائلة 

ــيخان  ة ش ــ�ي ــات عش ــن زعام ــهورة، م ــا المش رش

ــاء  ــّم إنش ــاً، وت ــورة حالي ــا مهج ــة(، لكّنه الكردي

قاعــدة عســكرية تركيــة فيهــا؛ حيــث ل يمكــن 

باحث: بعد أن أفلحت تركيا في لواء إسكندرون تراخت في دعم 
حركة المريدين ما أتاح للفرنسيين القضاء على الحركة
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لأحــد أن يزورهــا، وهنــاك الكثــ�ي مــن القــرى 

ــا. مثله

وتضيــف المصــادر الكرديــة؛ أّن الزائــر لمنطقــة 

ي 
�ن بأنــه  يشــعر  ل   ، كي

الــ�ت الطــرف  ي 
�ن كــرداغ 

ي 
الأكــراد �ن كــرداغ، فهنــاك نســبة قليلــة مــن 

يــك أيضــاً  »قــره خــان«، وشــملت سياســات الت�ت

فمثــاً  وريفهــا،  وأنطاكيــا  إســكندرون  قضــاء 

الكرديــة، وقطعــان  كانــت عشــائر »الكوجــر« 

الغنــم، تمــاأ جبــال الأمانــوس/ )Gewir(، لكّنهــا 

ي هــذا الســياق 
ــك، وتســتذكر �ن الآن ليســت كذل

ــداب الفرنــ�ي عــى ســوريا،  ي عهــد النت
ــالً �ن مث

لمــان  ي ال�ب
« نائبــاً �ن ي

ن عــو�ن عندمــا أصبــح »حســ�ي

الســوري، عــام 1936، عــن عفريــن/ كــرداغ، لكــن 

ــت«  ــه »كومي ــت قريت ــدود، بقي ــع الح ــد وض بع

ــوا  ــه بات ــض أبنائ ــىت أّن بع ، ح كي
ــ�ت ــرف ال ي الط

�ن

. كي
ــ�ت ــان ال لم ي ال�ب

ــاء �ن أعض

محاوالت ضّم »كرداغ« في الجانب 
السوري

حاولــت تركيــا ضــّم منطقــة عفريــن إليهــا 

بطــرق وأســاليب عــدة منــذ ثاثينيــات القــرن 

الكماليــة  الدعايــة  ســاهمت  حيــث  ؛  ي
المــا�ن

ي إثــارة الضطرابــات 
ســامية �ن ودعايــة الوحــدة الإ

الُكرديــة، وعمــد  العشــائر  ن  بــ�ي والنشــقاقات 

مواليــة  سياســية  أجهــزة  تنظيــم  إىل  الأتــراك 

ــداب  ــّد النت ــة ض ــة الُكردي ــل المقاوم ــم داخ له

، وكانــوا يهدفــون مــن وراء ذلــك، لضــّم  الفرنــ�ي

ن  كيــة، مســتغل�ي المناطــق الُكرديــة إىل دولتهــم ال�ت

والقوميــة  والقتصاديــة  التاريخيــة  العاقــات 

ن ســكان »عفريــن/ كــرداغ«، والمراكز  القديمــة، بــ�ي

الريحانيــة(،  خــان،  قــره  )كّلــس،  ي 
�ن داريــة  الإ

كي أيضــاً مــن 
ــ�ت ي الطــرف ال

خاصــة أّن الســكان �ن

ي الحــدود 
الُكــرد ويرتبطــون ببعضهــم عــى طــر�ن

. ــر�ب ــات الق بعاق

رسم توضيحي لتقسيم »عفرين/ كرداغ« إىل شطرين؛ شاميّل ضّم إىل تركيا وجنويب ضّم إىل سوريا 
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ــرداغ«  ــن/ ك ــّم »عفري ــة ض أ بغاي ــ�ث ــد أن وق

ــا  ــت عليه ــة، وزّع ــة تركي ــات دعائي ــا حلق إىل تركي

كيــة  ظهــار الدولــة ال�ت المنشــورات، وســعت لإ

دد  بمظهــر الدولــة المتمدنــة؛ لذلــك لــم يــ�ت

بعــض زعمــاء العشــائر مــن النضمــام إىل هــذه 

الدعايــة، ومطالبتهــم، ضمهــم إىل تركيــا، أمثــال 

ــة شــيخ إســماعيل زاده،  ــن عائل ــد( م ــاي محم )ب

ــوا بسياســة  ــن خدع ــرد الذي ــن الُك وعــدد آخــر م

ي ظــّل غيــاب الحــّس القومــي 
يــك المنطقــة، �ن ت�ت

ــوام 1930 –  ن أع ــ�ي ــك ب ــر ذل ــر إث ــردي، لتظه الُك

اجتماعيــة ســميت »حركــة  دينيــة  1940 حركــة 

ي 
�ن الفرنــ�ي  الحتــال  لمحاربــة  المريديــن«، 

ــاس  ــة الأس ــك بالدرج ي ذل
ــدة �ن ــة، معتم المنطق

ــة*3. ــة الديني ــى الرابط ع

وبالفعــل؛ تطّورت -عــام 1930- داخل »عفرين/ 

ــاً، ضــدَّ المســتعمر  كــرداغ« حركــة مدفوعــة ديني

، قادهــا )شــيخ إبــرام( »إبراهيــم  ي
ومــاك الأرا�ن

ــع  ــذي درس م ــة، ال كي ــول ال�ت ــل«، ذو الأص خلي

ودمشــق،  حمــص  ي 
�ن ن  النقشــبندي�ي الشــيوخ 

ي عفريــن/ كــرداغ؛ 
، حــواىلي العــام 1930، �ن واســتقرَّ

ي البدايــة تحــت حمايــة عائلــة شــيخ 
حيــث كان �ن

إســماعيل زاده، وهــي واحــدة مــن أكــ�ث العائــات 

ي المنطقــة.
اً �ن ي والأكــ�ث تأثــ�ي

المالكــة لــاأرا�ن

ة؛ تحــّول »شــيخ إبراهيم«،  ة قصــ�ي وخــال فــ�ت

وأتباعــه، بصــورة منّظمــة، إىل حركــة مســلحة 

ي دائــرة شــيخ 
عــى شــكِل أخــوة دينيــة، فالأتبــاع �ن

إبراهيــم، كانــوا يســّمون »مريديــن« )وهــي كلمــة 

ن  ي الأتبــاع أو المؤيديــن«، مطالبــ�ي
ُكرديــة تعــىن

اع الملكيــة مــن  ن بالقــّوة الدينيــة والروحيــة، وانــ�ت

رسم توضيحي: جميع القرى التابعة لـ عفرين من قرية »دير بلوط« إىل قرية »ديكامداش« يف الطرف السوري للحدود هي كُردية خالصة
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عــى  ممتلكاتهــم  توزيــع  وإعــادة  الآغــاوات، 

خــارج  ن  الفرنســّي�ي طــرد  إىل  إضافــة  الفقــراء، 

ــوريا. س

اقــرأ أيضــاً: العــودة إىل عفريــن: الأكــراد أمــام 

ُمقاومــة بيضــاء أو استســام بطعــم الهزيمــة

ــداداً  ــة أع ــبت الحرك ــات؛ كس ــوال الثاثيني وط

ة مــن المؤيديــن، خاصــًة بالتفــاق مــع الآغــا  كبــ�ي

ي المنطقــة، رشــيد شــيخ إســماعيل 
الأكــ�ث قــوة �ن

زادة، الــذي كان يتــّم ذكــره محلياً بـ )كور رشــيد(، 

أو »رشــيد الأعمــى«، وخــال أعــوام الحــرب، 

الحــدود  المريديــن  مــن  مجموعــات  ت  عــ�ب

ي بعــض الحــالت 
كيــة، وكانــوا �ن الســورية ال�ت

يرقــون أو يهّربــون، يقتلــون أو ينهبــون، وكانــوا 

ــم. ــوا لقراه ــون أن يرجع يحاول

أدوات تركية لمواجهة فرنسا
وطــّورت حركــة »المريديــن: عاقــات شــخصية 

القوميــة  وحــزب  الوطنيــة  بالكتلــة  وسياســية 

الســائد أثنــاء النتــداب، وعندمــا عــاد الوفــد 

ي 
ي إىل ســوريا، مــن المفاوضــات �ن

الســوري الوطــىن

باريــس عــام  1936، ووصولهــم إىل عفريــن عــى 

ي اســتقبالهم 
ــع، كان �ن ق الري ــرث ن قطــاِر ال ــ�ت م

غالــب  عــىي  بقيــادة  المريديــن  مــن  المئــات 

ــة  ــوة الحرك ــّم ازدادت ق ــة، ث ــادات الحرك أحــد ق

ــد  ، بع ن ــي�ي ــة الفرنس ي مواجه
ــورية �ن ــة الس القومي

ــة  لماني ــات ال�ب ــد النتخاب ــة بع ــام 1941، خاص ع

عــام 1943، عندمــا فــاز الوطنيــون، وعــى إثرهــا 

ــوريا،  ــن إىل س ــن المريدي ة م ــ�ي ــداد كب ــادت أع ع

ن  ن الســوري�ي مســتفيدين مــن موقــف الوطنيــ�ي

ي تجــاه الحركــة كثــورة ضــّد المســتعمر*2. يجــا�ب الإ

رسم توضيحي: يف املنطقة املقابلة لقرية »ميدان أكبس« لغاية قرية »ديكامداش«، عىل الجانب الرتيك من الحدود، قرى كردية مل يتبقَّ فيها سوى عدد قليل 

من األكراد
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وحــول ذلــك؛ يقــول الباحــث هــاوار عبــد الواحــد: 

اع عــى لــواء إســكندرون )هاتــاي  ن »بســبب الــ�ن

ت حينهــا ذات وضــع خــاص  ي اعتــ�ب
الحاليــة(، الــىت

ضمــن دولــة حلــب، مــع مطالبــة تركيــا بهــا، 

ونوايــا تركيــا لضــّم منطقــة كــرداغ )عفريــن( لربــط 

هــا بلــواء إســكندرون، عملــت تركيــا مــن  مص�ي

؛ الأول: دعــم  ن أجــل تحقيــق ذلــك عــ�ب مخططــ�ي

ي ســميت »الحركــة المريديــة« لمحاربــة 
الحركــة الــىت

، وذلــك خــال كامــل عقــد الثاثينيــات  ن الفرنســي�ي

، وكســب وّد الســكان، خاصــة  ي
مــن القــرن المــا�ن

ــل، مســتغلة الشــعور  ي قــرى نواحــي راجــو وبلب
�ن

ن  ي محاربــة )الفرنســي�ي
ي لــدى الســكان الكــرد �ن

الديــىن

 ، ن المســلم�ي بــاد  احتلــوا  الذيــن  الكفــار(، 

ومــن ناحيــة أخــرى؛ اتصلــت ببعــض الوجهــاء 

ي محاولــة لســتمالتهم 
ي المنطقــة، �ن

ن �ن قطاعيــ�ي والإ

بغيــة طلــب النضمــام إىل عمليــة الســتفتاء حــول 

ي تمــت عــام 
ضــّم لــواء إســكندرون إىل تركيــا، الــىت

ــن  ــات م ــلت كمي ــة أرس ــذه الغاي ــا له 1938، وربم

ــاً(  ــزاً )مدني ــت رم ي أصبح
ــىت ــبقة( ال ــات )ش القبع

ــل  ــاء جب ــا، إىل بعــض وجه ــدة حينه ــا الجدي كي ل�ت

ــعاها«. ي مس
ــلت �ن ــا فش ــرد، لكنه الُك

يــن  ويُنظــر إىل العقــد الرابــع مــن القــرن العرث

حيــث  مــن  عفريــن،  منطقــة  ي 
�ن  )1940-1930(

والعســكري،  والســياسي  الجتماعــي  النشــاط 

باعتبــاره عقــد الحركــة المريديــة بــا منــازع؛ فمن 

الناحيــة الجتماعيــة: تجــاوزت الحركــة الكثــ�ي 

ي 
ــة القديمــة �ن مــن التقاليــد والعــادات الجتماعي

مجــالت عــدة، كالــزواج والمهــور والثــأر، وأيضــاً 

ي التمــرد عــى الروابــط العائليــة والعشــائرية 
�ن

بــرزت  كمــا  وتفكيكهــا،  القديمــة  قطاعيــة  والإ

زعامــات للحركــة مــن أوســاط عامــة الشــعب 

ي كانــت تســود 
نافســت الزعامــات الكاســيكية الــىت

»عــىي  شــهرة:  هــم  أك�ث مــن  وكان  المجتمــع، 

ــو*4. ــيد إيب ــف، ورش ــيد حني ــب، ورش غال

ومــن الناحيــة السياســية؛ حافظــت الحركــة 

المريديــة عــى عاقــات سياســية وثيقــة مــع 

ســوريا،  ي 
�ن الوطنيــة  الحركــة  زعمــاء  بعــض 

ي محافظــة حلــب خاصــة، تلــك العاقــات 
و�ن

ي وِضعــت لبناتهــا الأوىل مــن قبــل 
السياســية الــىت

المجاهديــن الكــرد والعــرب، منــذ بدايــة دخــول 

البحــر  ي 
�ت �ث مناطــق  إىل  الفرنســية  القــوات 

المتوســط، كمــا أنــه بمســاندة الحركــة المريديــة، 

ن  ة شــيخان، حســ�ي تــّم انتخــاب زعيــم عشــ�ي

ن  لمــان الســوري لدورتــ�ي ، لعضويــة ال�ب ي
عــو�ن

و1936(.  1932( ن  متتاليتــ�ي

أمــا مــن الناحيــة العســكرية، فقــد قامــت 

ــاوات  ــض الآغ ــال بع ــة باغتي ــن الحرك ــارص م عن

مواطن كردي: حركة المريدين واإلخوان المسلمون يمتلكون 
التفكير ذاته من خالل الرغبة في استغالل الدين بغية االنتشار 

بين الناس
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ن لهــا، كمــا نفــذت بعــض النشــاطات  والمعارضــ�ي

للــدرك  الحدوديــة  المخافــر  عــى  المســلحة 

الســوري*4.

ُمقايضة »عفرين« بـ لواء 
اإلسكندرون

الدعايــة  إىل  الفرنســية  الســلطات  تنبهــت 

ي منطقــة عفريــن/ كــرداغ، أو جبــل 
كيــة �ن ال�ت

ــك عــى اســتغال  ي ســياق ذل
ــت �ن ــرد، وعمل الُك

زُمــر  إىل  فلجــأت  الُكــردي؛  القومــي  الشــعور 

ن  ن لفرنســا، والمخدوعــ�ي مــن الآغــاوات المناوئــ�ي

ــاوات  ــض الآغ ــوا بع ــك، وجمع ي ــة الت�ت بسياس

ي 
والوجهــاء وعرضــوا عليهــم إقامــة حكــم ذا�ت

ــة، ومــن جهــة  ــة ُكردي ــا يشــبه دويل ــردي، أو م ُك

ــة،  ــرى الرئيس ي الق
ــدارس �ن ــت الم ــرى افتتح أخ

ــبيل  ي س
ــية )�ن ــة الفرنس ــس اللغ ــت بتدري واهتم

ضــّم  إىل  الراميــة  كيــة  ال�ت الخطــط  مواجهــة 

عفريــن(*3.

ــردي  ــا الُك ــت مخططه ــد أوقف ــا ق إل أّن فرنس

ن  ن الفرنســي�ي اع بــ�ي ن فيمــا بعــد، بســبب انتهــاء الــ�ن

والأتــراك عــى مشــكات الحــدود، عقــب التنــازل 

الفرنــ�ي عــن لــواء إســكندرون لاأتــراك، مقابــل 

ي منطقــة عفريــن/ 
تخــىي الأتــراك عــن أطماعهــم �ن

ُكــرداغ أو جبــل الُكــرد*3.

وعــن هــذه اللحظــة التاريخيــة يقــول عبــد 

الواحــد لـــ »حفريــات«: »هكــذا بعــد أن أفلحــت 

ي 
ي لــواء إســكندرون، تراخــت حينهــا �ن

تركيــا �ن

دعــم حركــة المريديــن، احتجــزت زعيمهــا الشــيخ 

ــد بورجــا-  ــو »موالي إبراهيــم خليــل ســووق أوغل

ــاح  ــا أت ــب، م ــبندي المذه ــت 1898« النقش إزمي

ن القضــاء عــى الحركــة عــام 1940،  للفرنســي�ي

بحملــة عســكرية اســتخدمت فيهــا الطائــرات 

ي قصــف مواقــع المريديــن وبعــض 
الحربيــة �ن

ــة«. ــرى الجبلي الق

ــك  ــار تل ــن اعتب ــد: »يمك ــد الواح ــف عب ويضي

المريديــة«،  »الحركــة  ســميت  ي 
الــىت الحركــة 

ــل  ــم خلي ــاع شــيخ إبراهي ــدي وأتب نســبة إىل مري

أفنــدي، حركــة دينيــة اجتماعيــة ظاهرهــا مقاومــة 

، وقــد  ن قطاعيــ�ي »الكفــار« ومناهضــة مظالــم الإ

ــن  ــل هذي ــم خلي ــيخ إبراهي ــا ش ــتغل زعيمه اس

ائــح واســعة مــن فاحــي  ي اســتمالة �ث
، �ن ن الســبب�ي

الجبليــة إىل صفــوف حركتــه،  القــرى  وفقــراء 

ن  قطاعيــ�ي ي الإ
بعــد أن وعدهــم بتوزيــع أرا�ن

ــزواج،  ي ال
ــور �ن ــاء المه ــام بإلغ ــا ق ــم، كم عليه

ــاس،  ــور الن ي أم
ــّت �ن ــة للب ــم محلي وشــّكل محاك

ــّد  ــّلح ض ــان المس ــان العصي ي إع
ــح �ن ــد أفل وق

ي المنطقــة، واغتيــال  ن وبعــض إقطاعــىي الفرنســي�ي

بعــض رموزهــم مــن آل شــيخ إســماعيل زاده، مــا 

سياسي كردي: ظلت الحدود بين تركيا وسوريا مثار شّد 
وجذب وهناك محاوالت من تركيا القتالع أراض سوريا وضمها 

لها
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اضطــر هــؤلء إىل توثيــق عاقاتهــم مــع ســلطات األ

النتــداب الفرنســية، وبالتــاىلي قطــع كّل صاتهــم 

مجتمعاتهــم  وصــات  والعاطفيــة،  النفســية 

، وتركتهــا  ي
المقربــة منهــم مــع ماضيهــم العثمــا�ن

ــك  ي ذل
ــاعدهم �ن ــدة، وس ــة الجدي كي ــة ال�ت الدول

ــاس،  ن الملحــوظ بأوضــاع الن ــام الفرنســي�ي اهتم

ن الأمــن لهــم،  وتقديــم بعــض الخدمــات وتأمــ�ي

وبالتــاىلي كســبهم – إىل حــدٍّ مــا- للتعــاون والقبول 

لانتــداب  الجديــدة  المحليــة  بالســلطات 

ــة  ي الدول
، وقطــع صاتهــم مــع مــا�ن الفرنــ�ي

ــة«. العثماني

المريدية واإلخوان... التفكير 
الرجعي ذاته

ي 
أمــا عــن أســاليب الحركــة المريديــة، الــىت

ــع  ــام المجتم ــا اقتح ــن خاله ــا م ــت تركي حاول

ــول  ، فيق ي
ــا�ن ــرن الم ــات الق ــن ثاثيني ي عفري

�ن

عّمــا  نقــاً  بليلكــو،  عــىي  ي 
الســتيىن المواطــن 

ــث  ــن حي ــافه: »م ــن أس ــمعه م ــل إىل مس وص

والإخــوان  المريديــن  حركــة  فــإّن  المبــدأ؛ 

ــن خــال  ــه، م ــ�ي ذات ــون التفك ن يمتلك المســلم�ي

ن  ــ�ي ــة النتشــار ب ــن بغي ي اســتغال الدي
ــة �ن الرغب

ي الأســاس إىل منــع الفكــر 
النــاس، وهــي تهــدف �ن

نســان دائمــاً عــى أن يتوجــه  التقدمــي، وحــّث الإ

شــغاله  بفكــره للخلــف، فيكــون رجعيــاً وُمنوماً، لإ

دائمــاً بأحاديــث وروايــات وقعــت قبــل أكــ�ث مــن 

ــام«. ــف ع أل

عــن  المريديــن  حركــة  اختــاف  وبخصــوص 

»حركــة  لـ»حفريــات«:  بليلكــو  يوضــح  الإخــوان، 

ــرد  ن الُك ــ�ي ــار ب ــت النتش ــد حاول ــت ق ــن كان المريدي

وحدهــم، ضمــن منطقــة عفريــن، بغيــة ضمهــا إىل 

احتفالية لحزب سوريا املستقبل يف الحسكة
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ــم  ــاىلي ل ــا، وبالت كي فيه
ــ�ت ــوذ ال ــا أو توســيع النف تركي

تكــن حركــة عامــة أو شــاملة؛ حيــث ارتبطت بشــخص 

كيــة، لربط  ن مدفــوع مــن أجهــزة المخابراتيــة ال�ت ُمعــ�ي

ــل«. ــى الأق ــاً ع ــاً، أو فكري ــا جغرافي كي ــن ب�ت عفري

ــن  ــص ع ــن القص ــ�ي م ــمعنا الكث ــردف: »س وي

حركــة المريديــن، منهــا: أنّهــم جــاؤوا إىل القــرى 

ــن  ــم الأهــاىلي الدي ــوا إعــادة تعلي ــة، وحاول الكردي

ي 
ــوم �ن ــدث الي ــا يح ــابه لم ــو ُمش ــامي، وه س الإ

ي 
كيــا، الــىت عفريــن مــن قبــل الفصائــل التابعــة ل�ت

ــات  ــذ مئ ن من ــلم�ي ــخاصاً مس ــم أش ــد أن تعل تري

ــم  ــد، فرغ ــن جدي ــامي م س ــن الإ ــوام الدي الأع

ي معظــم قــرى 
وجــود كتــب القــرآن والمســاجد �ن

يعــة  ي هــؤلء ليعلمــوا النــاس �ث
عفريــن، يــأ�ت

ــم«. ــة به خاص

ــم  ــك التعالي ــك: »تل ــى ذل ــو ع ــق بليلك ويعل

ن الجبهــة النــرة أو حركــة أحــرار  تختلــف بــ�ي

فصائــل  مــن  هــا  غ�ي أو  ســامية،  الإ الشــام 

ــه  ــذي كان يفعل ــه ال المعارضــة، وهــو الأمــر ذات

ــوا يســعون إىل نــرث فكــر  ــن كان المريــدون، الذي

ــاىلي  ــى الأه ــيطرة ع ــن الس ــم م ــم تمكنه وتعالي

كيــة قــد  ي عفريــن، ويبــدو أّن المخابــرات ال�ت
�ن

اســتخلصت أّن الديــن هــو العامــل الأنســب 

ي المنطقــة، 
، والأقــرب للنــاس �ن اق الأهــاىلي لخــ�ت

ي عهــد آخــر لســتخدموا 
وربمــا لــو أنهــم كانــوا �ن

اق الأهــاىلي وربطهــم  أســلوباً آخــر لمحاولــة اخــ�ت

ــا«. كي ب�ت

مسلح يف عفرين يحمل سيفاً بالقرب من أحد أبرز معامل املدينة الكردية شامل سوريا
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ُمقارنة فصائل المعارضة بـ 
»المريدية« 

ــوبة  ــل محس ــها فصائ ــدة تمارس ــاكات عدي انته

عقــب  عفريــن،  ي 
�ن الســورية  المعارضــة  عــى 

ن عمليــات �قــة  ســيطرة تركيــا عليهــا، تتنــوع بــ�ي

از واســتياء عــى أمــاك العائــات  ن وخطــف وابــ�ت

ة  كيــة الأخــ�ي الكرديــة، المهجــرة بفعــل الحــرب ال�ت

ي هــذا الســياق: 
عــى عفريــن، ويضيــف بليلكــو �ن

ن ممنوعــاً عــى الأهــاىلي غــ�ي  ن كان التدخــ�ي ي حــ�ي
»�ن

ن عــى حركــة المريديــن، كان المنتمون  المحســوب�ي

، دون أن  ن إىل تلــك الحركــة يقومــون بالتدخــ�ي

يتعــرض لهــم أحــد، إضافــة إىل فرضهــم الصــاة 

، وبعــد إجبــار الأهــاىلي عــى  عــى جميــع الأهــاىلي

ي 
ام بتعليمــات الحركــة، كانــوا يلجــأون �ن ن اللــ�ت

ــدون  ــخص ب ــة أّي ش ــات إىل معاقب ــض الأوق بع

ــة«. أســباب موجب

ــه المســلحون  ويســتطرد »بليلكــو«: »مــا يفعل

ي عفريــن مــن عمليــات قتــل وخطــف، ل تمكــن 
�ن

ــا ل  ــون بأنن ــرد معروف ــن الُك ــد، نح ــه بأح مقارنت

نقبــل العبوديــة لمــن يريــد التســ�ت تحــت عبــاءة 

ي عفريــن، بشــكل خــاص، نمتلــك 
الديــن، لأننــا �ن

ي 
فكــراً تقدميــاً يحّبــذ العلــم، ونتقبــل الأفــكار الــىت

ي 
ي الشــعوب �ن

تحمــل رؤى تحرريــة أكــ�ث مــن بــا�ت

المنطقــة، وانطاقــاً مــن ذلــك؛ أعتقــد أّن حركــة 

المريديــن لــم تنتــرث ولــم تــدم، ليــس لوجــود 

قــوة أخــرى قامــت بإنهائهــا، وإنمــا بســبب عــدم 

وجــود مــن يتقبلهــا، حيــث كانــت تمتلــك أربعــة 

ي كل قريــة، رغــم أّن الحيــاة 
إىل خمســة مريديــن �ن

، كانــت ُمنغلقــة، ولــم تكــن  ن ي ذلــك الحــ�ي
�ن

عــام والتصــالت متاحــة، لكــن رغــم  وســائل الإ

ــا  ــدي، م ــر المري ــة للفك ــر أرضي ــم تتوف ــك ل ذل

ــا«. أّدى إىل انحاله

ي الصــدد، يذكــر الباحــث هاوار عبــد الواحد 
و�ن

ي 
ن دور مهــم �ن المتعلمــ�ي يحــة  بأنــه »كان لرث

ــة،  ــة والعلني ــة، الري كي مكافحــة التدخــات ال�ت

ي شــؤون منطقــة عفريــن، منــذ ثاثينــات القــرن 
�ن

، عــ�ب تشــكيل بعــض الأنديــة، مثــل  ي
المــا�ن

»نــادي الشــبيبة الكرديــة« )1936(، و«جمعيــة 

« )1950(، إضافــة إىل تــوارد الأنبــاء عــن  ن المثقفــ�ي

ــم  ــا، والمظال ي كردســتان تركي
ــة �ن ــورات الكردي الث

ــرد  ــة ضــّد أشــقائهم الك كي ــادة ال�ت ب وحمــات الإ

ــاك«. هن

فترة الثمانينيات والتسعينيات
الإخــوان  حــاول  الثمانينيــات؛  ة  فــ�ت ي 

و�ن

ي 
�ن الكــردي  المجتمــع  ي 

�ن التوغــل  المســلمون 

 من مسلحي املعارضة برفقة الجيش الرتيك أثناء سيطرتهم عىل نقاط 

للوحدات الكردية بريف عفرين
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عفريــن، بأســاليب عديــدة، أبرزهــا؛ اســتخدام 

ي دعــم بعــض الشــخصيات، لكســبهم 
المــال �ن

 ، ن وربطهــم بالتنظيــم وفكــر الإخــوان المســلم�ي

ــدداً  ن أّن ع ــ�ي ن المحلي ــ�ي ــض المراقب ــر بع ويذك

تلــك  ي 
�ن تورطــوا  قــد  المنطقــة  أبنــاء  مــن 

ي ظهــور الغــىن 
وعــات، وتمثــل ذلــك �ن المرث

وعــات  مرث خــال  مــن  عليهــم،  المفاجــئ 

تجاريــة دعمهــا تنظيــم الإخــوان، بغيــة التوغــل 

ي أركان المجتمــع والســعي إىل التحكــم بحركتــه 
�ن

القتصاديــة.

كيــة  ي التســعينيات؛ حاولــت المخابــرات ال�ت
و�ن

اق المجتمــع مجــدداً، وإثــارة البلبلــة، عندما  اخــ�ت

ــت المنطقــة تشــهد نشــاطاً ملحوظــاً لحــزب  كان

ب  ــى رصن ــا ع ــت تركي ، فعمل ي
ــتا�ن ــال الكردس العم

ي المنطقــة عــ�ب عمــاء لهــا، الذيــن نفذوا 
الأمــان �ن

ات طالــت عــدداً مــن المنشــآت الصناعيــة  تفجــ�ي

هــا، لتلقــي قــوات الأمــن  كمعــارص الزيتــون وغ�ي

فــوا  الســوري عــى عــدد مــن هــؤلء، الذيــن اع�ت

كي )المخابــرات 
بأنّهــم مدفعــون مــن الميــت الــ�ت

وإثــارة  المنطقــة  اقتصــاد  ب  لــرن كيــة(،  ال�ت

البلبلــة فيهــا.

لماذا هاجمت تركيا عفرين؟
المهنــدس قازقــىي محمــد، وهو ســياسي ُكردي 

ــات«،  ــه لـــ »حفري ي حديث
ــزو �ن ــن، يع ــن عفري م

»الموقــع  إىل  عفريــن  مهاجمــة  أســباب 

كيبــة الديموغرافيــة لمنطقــة  الجيوســياسي وال�ت

ي الخــارصة الشــمالية الغربيــة 
ي تقــع �ن

عفريــن الــىت

كيــة، والقريبــة  لســوريا، والمتاخمــة للحــدود ال�ت

مــن البحــر الأبيــض المتوســط، والأهــم مــن 

ــى  ي أق
ــع �ن ي الواق

ــرا�ن ــا الجغ ــك، موقعه كّل ذل

ــاً«. ــة كردي ــة غربي منطق

ويضيــف إىل ذلــك أّن »الأغلبيــة المطلقــة مــن 

ســكانها ُكــرد، وتتجــاوز نســبة الـــ 95 بالمئــة مــن 

مجمــوع الســكان فيهــا، وهــذا بحســب مصــادر 

تاريخيــة متعــددة منهــا تركيــة، إىل جانــب امتــاك 

وثقافــة  عاليــاً،  قوميــاً  وعيــاً  هــؤلء  معظــم 

ديموقراطيــة ومدنيــة، بعيــداً عــن العشــائرية 

 ، ي المذهــىب أو  ي 
الديــىن والتطــرف  والقبليــة 

عــاوة عــى حّبهــم للعلــم والمعرفــة، وغــىن 

ي العالــم؛ مــن 
أراضيهــم، كســابع أغــىن منطقــة �ن

بــة وثروتهــا المائيــة وتنــّوع تضاريســها،  حيــث ال�ت

كّل ذلــك جعلهــا محــّط  المعتــدل،  ومناخهــا 

يــن مــن الحاقديــن، خاصــة الدولــة  أنظــار الكث�ي

المتعاقبــة،  حكوماتهــا  مــدار  عــى  كيــة،  ال�ت

والتنميــة  العدالــة  حــزب  حكومــة  وآخرهــا 

، الممــزوج بلبــوس إســاموي«. ي
الشــوفيىن

ي عفريــن؛ 
كيــة التاريخيــة �ن وحــول المطامــع ال�ت

ــة الأوىل،  ــرب العالمي ــد الح ــد: »بع ــول محم يق

كيــة، وتقاســم تركتها ما  اطوريــة ال�ت م�ب وانهيــار الإ

ي الحــرب، ووقــوع ســوريا 
ن الــدول المنتــرة �ن بــ�ي

، وفــق اتفاقيــة  الحاليــة تحــت النتــداب الفرنــ�ي

»ســايكس بيكــو« المســمومة، عــام 1916، ظلــت 

ن تركيــا و ســوريا مثــار شــّد  كة بــ�ي الحــدود المشــ�ت

ــاولت  ــاك مح ــت هن ــزر، وكان ــّد وج ــذب وم وج

ســوريا،  أراض  لقتــاع  تركيــا  مــن  مســتمرة 

وضّمهــا إليهــا، وعفريــن كانــت مــن المناطــق 

ــت  ــاولت كان ــك المح ــدى تل ــتهدفة، وإح المس

ــن خــال  ؛ م ي
ــا�ن ــرن الم ــن الق ــات م ي الثاثيني

�ن

ســاموية،  إنشــاء حركــة المريديــن الدينيــة الإ
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كي إبراهيــم 
بزعامــة ضابــط الســتخبارات الــ�ت

اســتخباراتية  وبقيــادة  أغلــو،  ســوغول  خليــل 

بامتيــاز، إضافــة لتعــاون بعــض الشــخصيات 

شــخصيات  ومســاعدة  المنطقــة،  ي 
�ن الكرديــة 

ــذاك،  ــة آن ــة الوطني ــن الكتل ــة إســامية م إخواني

ي مدينــة حلــب، عــام 1938، لمقاتلــة فرنســا 
�ن

ــاء  ــن أبن ، م ن ــ�ي ــن المقاوم ــا م ن معه ــ�ي والمتعاون

المنطقــة، أمثــال كورشــيد وآخريــن، ســعياً منهــا 

إىل ضــّم عفريــن إليهــا، وإضعــاف الكــرد، وإفقار 

ي عــن 
ي وثقــا�ن

المنطقــة، وإحــداث تغيــ�ي ديمغــرا�ن

ســامي الحنيــف، بشــكل مشــّوه  طريــق الديــن الإ

ــق  ــرد، لخل ــة بالُك ــه صل ــا ل ــد لطمــس كّل م يعم

منــاخ اجتماعــي يتمــاسث مــع سياســاتها الخبيثــة، 

مــا أجــ�ب فرنســا عى إرســال جيش ضخــم، برفقة 

، إىل عفريــن، والقضــاء عــى تلك  ي ان الحــر�ب الطــ�ي

الحركــة، ليضطــر ما يقــارب الأربعــة آلف مواطن 

ــا«. ــرار إىل تركي ــذاك  للف ــردي حين ُك

ويســتنتج محمــد بــأّن »كل مــا جــرى مــن 

ــر  ــة، إث ي المنطق
ــة �ن ــط دولي ــم خرائ ــ�ي ورس تغي

بــإرادة  يكــن  لــم  بيكــو«،  »ســايكس  اتفاقيــة 

شــعوب المنطقــة، وإنمــا إرادة دوليــة، أصبحــت 

معهــا المنطقــة ســاحة رصاع لمصالــح الــدول 

المتنافســة«.

الحركات اإلسالمية في مواجهة 
الحقوق الكردية

والإخــوان  المريديــة  ن  بــ�ي التماثــل  وعــن 

ــا  ن م ــ�ي ــة ب ــد: »بالمقارن ــول محم ، يق ن ــلم�ي المس

ي 
ــاً �ن ــة حالي ــة الطوراني كي ــة ال�ت ــه الدول ــوم ب تق

ــل عســكرية إســامية  ــن، باســتخدام فصائ عفري

الجيش الرتيك يف »ساحة الحرية/ آزادي« وسط مدينة عفرين عقب السيطرة عليها يف آذار املايض
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ــرن  ــات الق ي ثاثيني
ــه �ن ــت ب ــا قام ــة، وم راديكالي

ــد  ــة، نج ــة المريدي ــتخدام الحرك ، باس ي
ــا�ن الم

ي 
أّن الهــدف واحــد، أل وهــو محاولــة ضــّم أرا�ن

ن الدوليــة،  ي القوانــ�ي
دولــة أخــرى بشــكل ينــا�ن

باســتخدام مجاميــع إســامية، مــع تدمــ�ي البنيــة 

ــار  ــة، وإفق ــا والثقاف ــ�ي الديمغرافي ــة وتغي التحتي

أهــاىلي المنطقــة، وطمــس كّل المعالــم التاريخيــة 

ــورية«. ــة الس ــا الُكردي ــة، ووأد هويته والثقافي

ــوه محمــد إىل أّن »كّل مــن يعــرف حقيقــة  وين

، ومــدى  أهــاىلي عفريــن، ووعيهــم القومــي العــاىلي

ارتباطهــم بأرضهــم وهويتهــم الثقافيــة، ل يمكن 

ــروا،  ــد انت ــوان ق ــراك والإخ ــور أّن الأت أن يتص

أو يمكــن لهــم أن ينتــروا، يمكــن القــول إنّهــم 

انتــروا عســكرياً، لكــّن عفريــن ســتعود لأهلهــا، 

كمــا كانــت، عاجــاً أم آجــاً، لأّن أهــاىلي عفريــن 

ن والدولــة الســورية، لــن يســتكينوا  والســوري�ي

للمحتــل، وســيقاومون حــىت آخــر رمــق«.

إرادة السوريين واإلرادة الدولية
ي عفريــن، يقول 

وحــول شــكل الحّل المتصــّور �ن

الســياسي الكــردي قازقــىي محمــد إنــه ليــس بيــد 

الُكــرد وحدهــم »لتحريــر عفريــن مــن الحتــال 

كي والعصابــات المتعاونــة معهــا، إنمــا يكمــن 
الــ�ت

 ، ن الُكــرد وعمــوم الســوري�ي ي تضافــر جهــود 
�ن

المحتــل  لمقاومــة  الســورية،  الدولــة  خاصــة 

بــكل الوســائل المتاحــة، وعــدم الســتكانة لاأمــر 

بغيــة  الخــارج،  أو  الداخــل  ي 
�ن الواقــع ســواء 

ــوم  ــة، كي تق ــرار الدولي ــز الق ــى مراك ــ�ي ع التأث

الغاشــم،  المحتــل  عــى  بالضغــط  بدورهــا 

ومطالبتــه بوقــف موبقاتــه، وانســحابه إىل حدوده 

ــة«. الدولي

ويعتقــد محمــد أّن »الحركــة الوطنيــة الكرديــة 

ي ســوريا ُمقــرة، ولــم تقــم بواجباتهــا كمــا هــو 
�ن

ي الدفــاع عــن قضايــا الشــعب الكــردي، 
مطلــوب �ن

لكــن رغــم ذلــك تبقــى الحركــة الكرديــة هــي 

استغالل تركيا لالجئني السوريني لتجنديهم يف معركة عفرين 
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ــوريا،  ي س
ــة �ن ــة الكردي ــية للقضي ــة الأساس الرافع

ــة  ــات الحقوقي ــات، والجمعي ــب المنظم إىل جان

المســتقلة  والفعاليــات  نســانية،  والإ والمدنيــة 

الأخــرى«، مردفــاً: »لــزام عليهم إعان الســتنفار 

ومضاعفــة الجهــود فــوراً، للقيــام بمســؤولياتهم 

القوميــة والوطنيــة، سياســياً ودبلوماســياً وإعامياً 

ــا  ــرض له ي يتع
ــىت ــاكات ال ــح النته ــاً، لفض ومادي

أهــاىلي عفريــن، وإيصالهــا إىل المحافــل الدوليــة، 

ي الداخــل، وتقديــم كل وســائل 
ودعــم الأهــاىلي �ن

ــة  ــك الثقاف ــة تل ي مواجه
ــتمرار �ن ــة والس المقاوم

هــا المتشــددون باســم  ي ينرث
المتطرفــة، الــىت

ــا أّن كّل  ســام، مختتمــاً بالقــول: »مــع إدراكن الإ

ي عفريــن ليــس بخــاٍف 
مــا يحــدث مــن جرائــم �ن

ــن إخــراج  ــث ل يمك ، حي ــدوىلي ــع ال عــى المجتم

رادة الدوليــة ذاتهــا  المحتــل مــن عفريــن إل بــالإ

ي كانــت عامــاً أساســاً لدخولــه«.
الــىت

استنتاج تاريخي
مــن خــال متابعــة تاريــخ نشــأة تركيــا الحديثــة 

ن بجــاء ســعي  مــن بقايــا الدولــة العثمانيــة، يتبــ�ي

ــة  كي ــة ال�ت اطوري م�ب ــاء الإ ــادة إحي ــراك إىل إع الأت

ســامي،  الإ بالديــن  التســ�ت  عــ�ب  )العثمانيــة( 

وجعلــه مطيــة لحكــم المنطقــة ونهــب ثرواتهــا، 

ــا ســمي  ــدء م ــذ ب ــه من ــت تقــوم ب ــا فتئ وهــو م

ي ســوريا، 
«، كمــا هــو الحــال �ن ي بـــ »الربيــع العــر�ب

كيــة حــدوداً لأطماعها،  ولــم تجــد المحــاولت ال�ت

فوصلــت بجهودهــا إىل دول أخــرى، كالعــراق 

طاحــة بالأنظمــة  والأردن ومــر وليبيــا، بغيــة الإ

ــة  ــيخ أنظم ــى ترس ــل ع ــا، أو العم ــة فيه القائم

ــا،  ــة له ــات إســام ســياسي موالي تقودهــا جماع

وعــة  ُمســتغلة بذلــك طموحــات الشــعوب المرث

مــن  التيقــن  أّن  ويبــدو  أوضاعهــا،  ن  لتحســ�ي

ــة، مــن دعــم الجماعــات تلــك،  كي الأهــداف ال�ت

دفــع بكثــ�ي مــن الأطــراف إىل مراجعــة حســاباته، 

ســامية  الإ للحــركات  داعمــة  دول  باســتثناء 

الُمســلحة كـــ »قطــر«.

ي 
وع العثمــا�ن ول يمكــن إنــكار أّن هزيمــة المــرث

ي ســوريا؛ عندمــا تمّكــن النظــام الســوري 
بــدأت �ن

كي 
ــ�ت ــروس، مــن وقــف التمــّدد ال بتحالفــه مــع ال

ي طالمــا راود 
جنوبــاً نحــو حلــب ودمشــق، الــىت

ي 
، حلــم إقامــة نظام إخــوا�ن ن حــكام تركيــا الحاليــ�ي

فيهــا، يكــون تابعــاً لهــا، ولربمــا كان ســيكون صعباً 

ــك،  ــاعيها تل ي مس
ــا �ن ــاح تركي ــب نج ن عواق ــ�ي تخم

ي الدخــول عــى خــط 
ي ظــّل رغبتهــا �ن

خاصــة �ن

المنافســة مــع إيــران، للســيطرة والتمــدد وإقامــة 

مناطــق نفــوذ إقليميــة، عــى حســاب شــعوب 

ــات. ــرد وســائر المكون ــة مــن العــرب والُك المنطق

ي 
لــم تكــن »المريديــة« الُمدخلــة إىل عفريــن �ن

، إل واحــدة مــن الأمثلة  ي
ثاثينيــات القــرن المــا�ن

كيــة الُمتقمصة لثوب  عــن الخــداع والأســاليب ال�ت

ســامي، لســتغال أوضــاع الشــعوب  ــن الإ الدي

ي 
«، �ن ن وتطلعاتهــا، ومــا »حركــة الخــوان المســلم�ي

ن لهــذا الملــف، ســوى وجــه آخــر  نظــر المتابعــ�ي

ــن  ــت عفري ي زمــن آخــر، وإن كان
ــة ذاتهــا �ن للعمل

ــاً  ن عام ــع�ي ــد تس ــوم، بع ــرة الي ــا الظاه ضحيته

ــع،  كي أوس
ــ�ت ــط ال ــإّن المخط ــة، ف ــن المحاول م

وقائمــة الضحايــا أشــمل، وفشــلها الحــاىلي ل 

ــا  ي بحثه
ــىن ــد يع ــه ق ــا، لكن ــوت أطماعه ي م

ــىن يع

ــون  ــميات تك ــودة بمس ــرى للع ــات أخ ــن بواب ع

ــة. ــاً لشــعوب المنطق ــ�ث جذب أك
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مراجع تاريخية:
ي 

�ن ســوريا  »أكــراد  بعنــوان  دراســة  مــن   -1*

ــرن  ــال الق ي خ
ــا�ن ــيف العثم ــادر الأرش ــرآة مص م

، ترجمهــا  18 للميــاد«، لمؤلفهــا: شــتيفان فينــ�ت

مــن الألمانيــة: د. نضــال محمــود حــاج درويــش، 

ــوار. ــة الح ــن مجل ــدد67-68 م ي الع
ــورة �ن منش

ي 
ــة �ن ــاة اليومي ــوان »الحي ــة بعن ــن دراس *2- م

ي 
كــرداغ )شــمال ســوريا( أثنــاء احتــال التحالــف �ن

 Kathrina :ــا ــة«، لمؤلفه ــة الثاني ــرب العالمي الح

ي مجلــة 
، ومنشــورة �ن Lange، ترجمــة: ليــان عــىي

الحــوار بعددهــا 69.

*3- مــن دراســة بعنــوان »الكــرد واســتقال 

ــم  ــان نج ــا: »بره ــوريا 1939 – 1946«، لمؤلفه س

ي العــدد 70 مــن مجلة 
*، منشــورة �ن ي

فــا�ن الديــن �ث

الحــوار.

*4- مــن دراســة بعنــوان »بدايــات اليقظــة 

المرافــق  الســياسي  النشــاط  وبــوادر  القوميــة 

ــن )1957-1919(،  ــرد«، عفري ــل الك ــة جب ي منطق
�ن

مجلــة  ي 
�ن والمنشــورة   ، عــىي روزاد  لمؤلفهــا: 

.2011 للعــام  الحــوار، بعــدد 64 
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األكراد في سوريا.. ورقة ضغط بيد تركيا 
وساحة لتصفية الحسابات

ي 
ي المشهد السوري؛ حيث تتبدل مواقع الأطراف المشاركة �ن

ات �ن ثمة تغ�ي
قليمي وتتباين مصالحهم، فوق تلك الجغرافيا السياسية المعقدة،  الرصاع الإ

لكن حالة الحرب المستعرة منذ ثمانية أعوام تقريباً، ل تكشف عن انفراجة 
ي فصول جديدة؛ بعضها يعيد وقائع مروعة من قتل 

قريبة زمنياً، بينما تدخل �ن
ي ظل ظروف شديدة 

وح، �ن ن ن لل�ن ، وقصف المنازل، وتعرض المواطن�ي ن المدني�ي
المأساوية، والبعض الآخر، يفصح عن ترتيبات ميدانية عسكرية وسياسية، 
، موسكو وواشنطن، مواقعهما  ن ن ووكالئهما المحلي�ي ن الرئيسي�ي تحفظ لالعب�ي

ي دمشق.
ونفوذهما، �ن

  كريم شفيق

األكراد في سوريا نهبًا لقوى 
ومصالح مختلفة

ي ســوريا أحــد أكــ�ث 
يعــد الملــف الكــردي �ن

الملفــات بــروزاً، مؤخــراً، والــذي يشــهد تطــورات 

ــات المتحــدة  جمــة، خاصــة، بعــد إعــان الولي

انســحاب قواتهــا مــن ســوريا، وهــو مــا يثــ�ي 

ــآلت  ــيناريوهات وم ــول س ــدة، ح ــات عدي نقاش

ــكرياً،  ــياً وعس ــوريا، سياس ي س
ــردي �ن ــع الك الواق

ومــا يمكــن أن يتعرضــوا لــه، ســواء مــن الجانــب 

ارتبطــت  حيــث  بدمشــق؛  النظــام  أو  كي 
الــ�ت

ي 
ــىت ــنطن، وال ــلحة بواش ــة المس ــارص الكردي العن

ــا  ــت منه ــا الدعــم العســكري، وحصل ــرت له وف

عــى الحمايــة الدوليــة، كمــا الحــال مــع وحــدات 

ي منبــج، وقــد لعبــت 
ــة �ن ــة الشــعب الكردي حماي

. ي ــا�ب ره ــم داعــش الإ ــة تنظي ي محارب
اً �ن ــ�ي دوراً كب

بعــد مــا يقــرب مــن مــرور عــام عــى دخــول 

الأقاليــم  أحــد  عفريــن،  مدينــة  إىل  تركيــا 

ي أنشــأ فيهــا الأكــراد حكمهــم 
الثاثــة، الــىت

وإدارتهــم الذاتيــة، وإعــان ســقوط المدينــة، 
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طالب ترامب أردوغان بعدم استهداف األكراد الذين حاربوا داعش يف سوريا

الســورية  القــوات  مســاعدة  خــال  مــن 

 ، كي
المتحالفــة معهــا، تطــاول الرئيــس الــ�ت

رجــب طيــب أردوغــان، جرائــم حــرب وأعمــالً 

ــراد،  ــد الأك ــه ض ــا قوات ــانية، ارتكبته ــ�ي إنس غ

ي شــنها بدعــوى 
خــال الحملــة العســكرية الــىت

مقاتلــة وحــدات حمايــة الشــعب، الجنــاح 

المســلح لحــزب التحــاد الديمقراطــي وقــوات 

ســوريا الديمقراطيــة.

ــف  ي مل
ــية، �ن ــوان« الفرنس ــة »لوب ــ�ي مجل وتش

عــن  خصصتــه  قليلــة،  أيــام  قبــل  تــه،  نرث

الغــرب  »تخــىي  بعنــوان:  ســوريا،  ي 
�ن الأكــراد 

ــة،  ــن الكردي ــات عفري ــراد«، إىل أّن عائ ــن الأك ع

ي لجــأت إىل فرنســا، تســتعد لتقديــم شــكوى 
الــىت

ــب  ، بحس ي
ــر�ت ــ�ي الع ــة التطه ــا، بتهم ــد تركي ض

عمليــات  عــ�ب  عفريــن،  لأكــراد  وصفهــم، 

ــي  ــج؛ وه ــب الممنه ــب، والنه ــف والتعذي الخط

جرائــم يمكــن إدراجهــا تحــت خانــة الجرائــم 

نســانية. ضــد الإ

جرائم أردوغان ضد األكراد في 
سوريا

وإىل ذلــك، توضــح المجلــة الفرنســية إىل أّن 

ي مدينــة 
تركيــا قامــت بنهــب محصــول الزيــت، �ن

ــورو،  ــون ي ــه 130 ملي ــت قيمت ــد بلغ ــن، وق عفري

، بعــد أن هجــرت أنقــرة نحــو 200  ي
العــام المــا�ن

ألــف كــردي مــن المنطقــة، لــدى اســتيائها عليهــا 

، خــال العمليــة  ي
ي 18 آذار )مــارس( المــا�ن

�ن
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مال درويش: تركيا تلعب اليوم على وتر االنتقام من الكرد، عبر 
الملف السوري

ــون«،  ــن الزيت ــت بـــ »غص ي عرف
ــىت ــكرية ال العس

. كي
ــ�ت ــق عليهــا الرئيــس ال كمــا أطل

القومــي  الأمــن  مستشــار  رصح  وبينمــا 

الرئيــس  أن  بولتــون،  جــون   ، الأمريــكي

الأمريكيــة، دونالــد ترامــب، طالــب الرئيــس 

ــة العــام  ، رجــب طيــب أردوغــان، نهاي كي
ــ�ت ال

، بعــدم اســتهداف الأكــراد الذيــن  ي
المــا�ن

وذلــك  ســوريا،  ي 
�ن داعــش  تنظيــم  حاربــوا 

ــادة  ، بقي ــدوىلي ــف ال ــوات التحال ــب ق إىل جان

الوليــات المتحــدة، لكــن فيمــا يبــدو أّن ذلــك 

ي مســاحة ليســت أكيــدة كليــاً، 
الأمــر يقــع �ن

كيــة  ال�ت العســكرية  العمليــة  مــع  خاصــة، 

ي تســتعد لهــا 
ق الفــرات، الــىت ي �ث

المتوقعــة، �ن

امــن مــع إعــان واشــنطن انســحابها  ن أنقــرة، بال�ت

ق  ــة �ث ــن منطق ــوريا، وم ــن س « م ــىي »المرح

الفــرات، تحديــداً. 

ــ�ي  ، بـ«تدم ــكي ــس الأمري ــّدد الرئي ــس، ه أم

ي 
�ن الأكــراد  هاجمــت  إذا  اقتصاديــاً«،  تركيــا 

ســوريا بعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة، 

ي تغريــدة ع�ب حســابه عــى موقع 
حيــث نــرث �ن

ــدء  ــه مــع ب «، إن ــ�ت التواصــل الجتماعــي »توي

»النســحاب الــذي طــال انتظــاره مــن ســوريا، 

ــم  ــن تنظي ــى« م ــا تبق ــتهداف م ــتمر اس سيس

»داعــش«.

خــال  مــن  أنقــرة،  عليــه  ردت  مــا  وهــو 

إبراهيــم  كيــة،  ال�ت الرئاســة  بلســان  الناطــق 

ن  ــ�ي رهابي ــه ل يمكــن لـــ »الإ ــن، حيــث قــال إنّ قال

ــد أّن  ــنطن«، وأك كاء لواش ــاء و�ث ــوا حلف أن يكون

»تركيــا تنتظــر مــن الوليــات المتحــدة الأمريكيــة 

اكــة  القيــام بمســؤولياتها، وفقــاً لمقتضيــات الرث

ي تربــط البلديــن«. بحســب 
اتيجية الــىت الســ�ت

تركيــا  ي 
�ن الرســمية  الأنبــاء  وكالــة  ت  نــرث مــا 

»الأناضــول«.

هل من حرب جديدة في شرق 
الفرات؟

إىل  حديثــه  وجــه  الــذي  قالــن،  وبحســب 

ي كا  ترامــب، فــإّن: »وضــع الأكــراد مــع تنظيــم »�ب

ي وامتــداده الســوري »ي ب ك/ ب ي  رهــا�ب كا« الإ

ي خانــة واحــدة، يعــد خطــأ قاتــاً، وأكــد أّن 
د« �ن

ن وليــس الأكــراد،  ــ�ي رهابي ــاده ســوف تكافــح الإ ب

ن  ــوري�ي ي الس
ــا�ت ــراد وب ــة الأك ــى حماي ــل ع وتعم

ــاب«. ره ــد الإ ــن تهدي م

 ، مــن ناحيتــه، رصح وزيــر الخارجيــة الأمريــكي

ي 
ي يقــوم بهــا �ن

ي جولتــه الــىت
مايــك بومبيــو، �ن

ي 
، �ن ي

ــا�ن ــبت الم ــط، الس ق الأوس ــرث ــة ال منطق

، بــأن الوليــات  ي ماراتيــة، أبوظــىب العاصمــة الإ

حــل،  إىل  التوصــل  بشــأن  متفائلــة  المتحــدة 

ي ســوريا، مــن جهــة، 
يضمــن حمايــة الأكــراد �ن
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شهد امللف الكردي بروزاً بعد إعالن أمريكا انسحاب قواتها من سوريا

ويتيــح لاأتــراك الدفــاع عــن بادهــم، مــن جهــة 

ــرى. أخ

بإرســال  كي 
الــ�ت الجيــش  قيــام  ظــل  ي 

و�ن

المناطــق  إىل  العســكرية،  وتعزيزاتــه  قواتــه 

لشــن  اســتعداداً  ســوريا،  مــع  الحدوديــة 

عمليتــه العســكرية المرتقبــة ضــد وحــدات 

ق  و�ث منبــج  ي 
�ن الكرديــة،  الشــعب  حمايــة 

ــات أجراهــا وفــد  ــك بعــد مباحث الفــرات، وذل

، برئاســة مستشــار الأمــن القومــي،  أمريــكي

 ، ي
ي أنقــرة، الثاثــاء المــا�ن

جــون بولتــون، �ن

وقــد ضمــت تلــك التعزيــزات العســكرية؛ 

ــود،  ــات جن ــام، وناق ــحات ألغ ــات وكاس دباب

الضغــط  حالــة  ي 
�ن الأمــر ســيظل  أّن  يبــدو 

ي مطلــب 
ن الوصــول إىل حــل �ن والتعبئــة، لحــ�ي

انســحاب  ورة  رصن وهــو  ؛  الأســاسي أنقــرة 

وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة مــن منبــج، 

ي زودتهــا بهــا واشــنطن، 
وتســليم الأســلحة الــىت

وتســليمها  داعــش،  تنظيــم  محاربــة  أثنــاء 

ي ســوريا.
القواعــد الأمريكيــة �ن

ي 
الصحــا�ن الكاتــب  يــرى  جهتــه،  مــن 

ي الشــأن الكــردي،  �دار مــا 
المتخصــص �ن

درويــش، أّن تركيــا تلعــب اليــوم عــى وتــر 

ــوري،  ــف الس ــ�ب المل ــرد، ع ــن الك ــام م النتق

 ،» ي
ر »حــزب العمــال الكردســتا�ن وتحــت مــ�ب

ي 
�ن تمامــاً،  واضــح  الأمــر  ذلــك  أّن  ويعتــ�ب 

كي الحــاىلي والســابق، ومن يشــاهد 
الموقــف الــ�ت

ــن،  ي عفري
ــا �ن ــا تركي ي تدعمه

ــىت ــل ال دور الفصائ

ي تقــوم بانتهــاكات ممنهجــة وعمليــات قتــل 
الــىت

 ، از واعتقــال، فضــاً عــن اختطــاف البــرث ن وابــ�ت

ــدرك  ــون، ي ــة الزيت ــل، و�ق وحــرق للمحاصي

ــة،  ــية الأرض المحروق ــاً لسياس ــاك اتباع أّن هن

غــ�ي  ناســها،  عــاد  ولــو  الأرض،  تكــون  وأن 

ي ســوريا أي 
ء، وأن ينــ� الكــرد �ن ي

صالحــة لــ�ث

ــم. ي له
ــرا�ن ــاط جغ ارتب
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مجلة فرنسية: عائالت 
عفرين الكردية، التي لجأت 
إلى فرنسا، تستعد لتقديم 
شكوى ضد تركيا، بتهمة 

التطهير العرقي

ويضيــف لـ»حفريــات«: »لقــد حاولــت تركيا أن 

ي كردســتان العراق ســابقاً؛ حيث لم 
تقــوم بهــذا �ن

 ، ي
يكــن الأمــر متعلقــاً بحــزب العمــال الكردســتا�ن

لكــن بالكــرد عامــة، بيــد أّن هنــاك من لعــب لعبة 

ي كردســتان، حيــث قامــت الحكومــة 
عفريــن �ن

ي قضية كركــوك، واليوم 
العراقيــة بلعــب الــدور �ن

ــن،  ــاىلي عفري ــج لأه ــرق ممنه ــهد ح ــم يش العال

ــك،  ي ذل
ــل �ن ــوأ الفصائ ــا أس ــد تركي ــث تعتم حي

ي 
ــرب، �ن ــرد والع ن الك ــ�ي ــاً ب ــاً قومي ــت رصاع وخلق

عفريــن وعــى أرض ســوريا كلهــا، لاأســف، وبهــذا 

تنتقــم مــن الكــرد باســم حــزب العمــال، وتريــد 

ق الفــرات، عــ�ب تغذيــة  نقــل تجربــة عفريــن لــرث

ــاب  ــى حس ، ع ي ــا�ب ــرف إره ــرة، كط ــة الن جبه

ي الشــمال الســوري، للعــب، 
فصائــل تدعمهــا، �ن

مــرة أخــرى، بالورقــة الســورية«.
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أكراد في تركيا.. كيف حدث االنتقال من 
السالح إلى صناديق االنتخاب؟

ن شمال جبال زاغروس والمرتفعات  ن السالسل الجبلية الممتدة ما ب�ي ب�ي
كراد منذ العصور القديمة، وبعد  ت قبائل الأ ق الأناضول، انت�ش الأرمنية �ش
ي القرن السادس قبل الميالد عىل يد الفرس، خضعوا 

سقوط مملكة ميديا �ن
اطوريات المتعاقبة، مع الحتفاظ بقدر من الحريّة منحتهم إيّاها  م�ب لحكم الإ

تضاريس بالدهم المنيعة

   خالد بشير

ي 
�ن الــدول  نشــوء  اقتضــاه  مــا  وبحكــم 

صيغتهــا الحديثــة مــن ترســيم وتثبيــت حــدود 

فاصلــة بينهــا، ومــا اســتتبع ذلــك مــن تقطيــع 

ــة،  ــة وثقافي ــة واجتماعي ــط عرقي ــة لرواب وتجزئ

طويلــة  عصــور  عــ�ب  وتشــّكلت  تكّونــت 

متاحقــة، ونتيجــة عــدم نشــوء دولــة جامعــة 

ــة  ن أربع ــ�ي ــّرق ب ــم التف ه ــراد، كان مص�ي ك لاأ

ــوريا. ــراق وس ــا والع ــران وتركي ــي: إي دول ه

ــل  ة تفاع ــ�ي ــر مس ــة تقاري ي أربع
ــنعرض �ن س

الأكــراد عــى المســتوى الســياسي مــع كّل مــن 

ي هــذا التقريــر مــع 
الــدول الأربــع، والبدايــة �ن

تركيــا.

من االنتفاضات المحلّية إلى الدولة 
الموعودة

ــا  ــّدة فيم ــواراً ع ــا أط ي تركي
ــراد �ن ــرف الأك ع

ــق بموقفهــم وحراكهــم عــى المســتوى  يتعل

ي 
ــة الأوىل �ن ــع المرحل ــكان تتب م ، وبالإ الســياسي

ن كان  ؛ ح�ي ي
ة المتأخــرة من العر العثمــا�ن الفــ�ت

 ، الأكــراد يحظــون بقــدر مــن الحكــم المحــىي

مــع ظهــور عدد مــن الأ� الحاكمــة والزعامات 

اختيارهــم  منــذ  وذلــك  المحلّيــة،  القبلّيــة 

ــة العثمانيــة عوضــاً  ــاز إىل جانــب الدول النحي

ي عهــد الســلطان عبــد 
عــن الصفويـّـة، لكــن و�ن

ــت  ي أصاب
ــىت ــع ال اج ــة ال�ت ــع حال ــد، وم الحمي
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في السبعينيات تبلور بين الشباب الكردي االتجاه نحو إطالق 
عمل سياسي ضمن اإلطار اليساري

ــع  ــروب م ي الح
ــارة �ن ــاب الخس ي أعق

ــة �ن الدول

ــن  ــدداً م ــراد ع ــق الأك ــهدت مناط ــيا، ش روس

النتفاضــات والثــورات قادهــا زعمــاء محليــون 

ــاً  ــد مث ــا نج ، كم ن ــ�ي ــاء قبلي ــراء وزعم ــن أم م

، عــام 1879،  ن البدرخانيــ�ي الأمــراء  ثــورة  ي 
�ن

وثــورة مدينــة »شــمدينان« عــام 1880، بقيــادة 

ــزدان  ــة ي ــري، وانتفاض ــد هللا النه ــيخ عبي الش

، وحــىت انتفاضــة عبــد الســام  ي
ــا�ن شــ�ي البوت

ــة  ــرب العالمي ــّية الح ــوك عش ي ده
ي �ن

ــارزا�ن الب

الأوىل.

الحــرب  أتــون  الدولــة  دخــول  ومــع 

تجنيــد  مــن  تمّكنــت  الأوىل؛  العالميــة 

ــب  ــوا إىل جان ــراد، قاتل ــ�ي مــن الأك عــدد كب

نهايــة  ومــع  الرابــع،  ي 
العثمــا�ن الجيــش 

ــاء  ــة، ج ــة العثماني ــة الدول ــرب وهزيم الح

ــام  ــاي، ع ي فرس
ــح �ن ــر الصل ــاد مؤتم انعق

ــى إيصــال  ــراد ع ــذي حــرص الأك 1991، وال

يــف باشــا،  صوتهــم فيــه عــ�ب ممثلهــم �ث

وتمكــن مــن إيصــال مطالــب الأكــراد بإقامــة 

دولتهــم الخاّصــة، وهــو مــا تّمــت ترجمتــه 

فعليــاً بعــد ذلــك بعــام، عنــد توقيــع 

فجــاءت   ،1920 عــام  ســيفر،  معاهــدة 

دولــة  قامــة  لإ حــة  مق�ت خطــة  متضمنــًة 

اللحظــة  تلــك  وكانــت  مســتقّلة،  كرديــة 

الأقــرب لتحقيــق الدولــة المنشــودة.

تبّدد الوعد.. وبداية المواجهة
ــة  ــيفر القاضي ــدة س ــراك معاه ــض الأت رف

بتقســيم بادهــم إىل عــّدة دول عــى أســاس 

بقيــادة  كي 
الــ�ت الجيــش  وخــاض  العــرق، 

أعــوام،  لأربعــة  حربــاً  كمــال  مصطفــى 

عرفــت بـــ »حــرب الســتقال«، انتهــت بإقرار 

ي قضــت 
معاهــد لــوزان عــام 1923، والــىت

ــك  ي ذل
ــا �ن ــا، بم ــيفر ووعوده ــى س ــاً ع تمام

الدولــة الكرديــة الموعــودة، ولتصبــح مناطــق 

الأكــراد جــزءاً مــن دولــة جديــدة قامــت، هــي 

كّيــة، بقيــادة مصطفــى كمــال  الجمهوريــة ال�ت

ــورك. أتات

دولــة  الجديــدة  أتاتــورك  دولــة  كانــت 

ــات، وإنمــا تســعى  ف بالأقلّي ــة، ل تعــ�ت قومّي

لدمجهــم قريــاً ضمــن النســيج القومــي 

أنفســهم  بذلــك  الأكــراد  ووجــد  للدولــة، 

القــري،  دمــاج  الإ سياســات  مواجهــة  ي 
�ن

فُحظــر عليهــم اســتخدام اللغــة الكرديــة 

ــة  ــتخدام كلم ــع اس ــة، ومن ــن العاّم ي الأماك
�ن

اســم »شــعب  عليهــم  وأطلــق  »الكــرد«، 

ق الأناضــول«، ومــع بدايــة هــذه المرحلــة  �ث

ــردي،  ان الك ــ�ي ــورة الشــيخ ســعيد ب جــاءت ث

الرفــض  ذروة  عــن   ّ لتعــ�ب  ،1925 عــام 

لسياســات الجمهــوري الجديــدة، قبــل أن 

يتصــدى الجيــش لهــا ويقمعهــا.
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رشيف باشا خندان حمل مطالب الكرد إىل مؤمتر الصلح يف فرساي

استمرار النهج.. ولحظة الثورة
المتعاقبــة  كّيــة  ال�ت الحكومــات  اســتمرت 

بحــّق  والضطهــاد  ن  التميــ�ي نهــج  بممارســة 

ــة  كّي ــة ال�ت ــ�ي اللغ ــم بغ ــكان التكّل ــراد؛ ف الأك

تــب عليــه  ي الأماكــن العاّمــة محظــوراً وت�ت
�ن

ــور  ــن المحظ ــات، وكان م ــات والغرام العقوب

الجتماعــات  عقــد  أو  الصحــف،  إصــدار 

الأكــراد  بمطالــب  تنــادي  ي 
الــىت العاّمــة، 

وحقوقهــم.

ضمــن هــذا الســياق؛ اتّجــه أغلــب الشــباب 

لاأحــزاب  النتمــاء  إىل  الناشــط  الكــردي 

والحــركات اليســاريّة المعارضــة، ومــع مطلــع 

الشــباب  ن  بــ�ي يتبلــور  بــدأ  الســبعينيات، 

الكــردي اتجــاه نحــو إطــاق إطــار جديــد 

طــار اليســاري،  للعمــل الســياسي ضمــن الإ

للمنــاداة بالمطالــب القوميــة الكرديــة عــى 

ــة  ــة والتحرريّ ــركات الثوري ــل للح ــاس مماث أس

ــذاك،  ــم آن ــول العال ة ح ــرث ــت منت ي كان
ــىت ال

ــواة  ــن تأســيس الن عــان ع ــا جــاء الإ ــن هن وم

يــن  ي ترث
، �ن ي

الأوىل لحــزب العمــال الكردســتا�ن

( مــن عــام 1978، بعــد أعــوام  ي )نوفمــ�ب
الثــا�ن

هللا  عبــد  واختــ�ي  الــرّي،  النشــاط  مــن 

أوجــان، كأول رئيــس لــه.

ّ الحــزب الهــدف المنشــود بإقامــة دولــة  تبــىن

ــة الأوىل  ــة المرحل ــون بمثاب ــا تك ي تركي
ــة �ن كرديّ

ى،  ــ�ب ــتان الك ــة كردس ــة دول ــق إقام ــى طري ع

وتبــىن الحــزب بدايــًة أســاليب ســلمّية، تقــوم 

عــى نــرث الأفــكار، وتنظيــم المظاهــرات، 
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مقاتلون من حزب العامل الكردستاين

شهدت مرحلة التسعينيات بداية تشّكل اتجاهات سياسية 
جديدة بين األكراد في تركيا

وتوزيــع المنشــورات، وتعاملــت الســلطات 

باعتبارهــا  وأهدافــه  الحــزب  مــع  كّيــة  ال�ت

تهديــداً يســتهدف كيــان الجمهوريـّـة، فتصّدت 

ــه. ــب ل ــن انتس ــت كّل م ــطته ولحق لأنش

خمسة عشر عامًا من العمل 
المسّلح

ــاً  ن انقاب ــ�ي ــان إرف ــاد كنع ــام 1980، ق ي ع
و�ن

ي تركيــا، وبعــد اســتامها الحكــم، 
عســكرياً �ن

اتجهــت الحكومــة العســكريّة لتعزيــز سياســات 

ــرى  ــماء الق ــ�ي أس ــت بتغي ع ــىت �ث ــاج، ح دم الإ

ــة، وحظــرت  ــة إىل أســماء تركّي ــدات الكردي والبل

ي عــام 
عــى الأكــراد التســّمي بأســماء كرديّــة. و�ن

1984، مــع اشــتداد وطــأة القمــع، أعلــن حــزب 

ي مواجهته 
ي خيار الكفــاح المســّلح �ن ّ

العمــال تبــىن

ــا،  ة باســتهداف مصالحه ــا�ث ــة والمب ــع الدول م

حــىت تحقيــق الحريــة والســتقال للشــعب 

ــد التســعينيات تجــاوز  ــة عق ي بداي
ــردي، و�ن الك

ــل. ة آلف مقات ــرث ــزب الع ــىي الح ــدد مقات ع

جــاء رّد الدولــة عــ�ب إعــان حالــة الطــوارئ 

حمــات  وشــّن  الكرديــة،  المحافظــات  ي 
�ن

عســكريّة ضــّد معاقــل الحــزب وقواعــده، 

ــات  ــ�ي مئ ــّم تدم ــراع؛ ت ــوام ال ــال أع وخ

ى  القــرى الكرديّــة، وتدمــ�ي أجــزاء مــن كــ�ب

ي جنــوب تركّيــا، كديــار بكــر، وماردين، 
المــدن �ن

ي نــزوح نحــو 
، وتســبب الــراع �ن ن ونصيبــ�ي

ــم. ــن دياره ــردي ع ــف ك ــة أل أربعمئ



53

اد 
كر

األ

اختري عبدالله أوجالن كأول رئيس لحزب العامل الكردستاين

عــام 1998؛ قــررت دمشــق إبعــاد عبــد هللا 

أوجــان مــن ســوريا؛ حيــث كان قــد لجــأ إليهــا 

حيله  ونشــط منهــا منــذ عــام 1979، وقامــت ب�ت

إىل روســيا، ومــن هنــاك ذهــب إىل أوروبــا، 

ن اليونــان وإيطاليــا، قبــل أن يختــار  وتنّقــل بــ�ي

 ، ي و�ب ــ�ي ــه إىل ن ــا. وبعــد وصول ــه إىل كيني التوّج

ــام  ــر( ع اي ــباط )ف�ب ــن ش ــرث م ــس ع ي الخام
�ن

كّية، بمســاعدة  1999، نفــّذت الســتخبارات ال�ت

مــن جهــازْي الســتخبارات المركزيـّـة الأمريكيــة 

والموســاد، عمليــة اختطــاف لأوجــان، ونقلتــه 

إىل تركّيــا، وهنــاك جــرى عرضــه بصــورة مهينــة 

عــى شاشــات التلفــزة بغــرض بــّث شــعور 

ــىي الحــزب،  ي نفــوس الأكــراد ومقات
الهزيمــة �ن

الحكــم  بحقــه  وصــدر  محاكمتــه  وتمــت 

ــة  ــاً إىل عقوب ــف لحق ــل أن يخف ــدام قب ع بالإ

ــد. الســجن المؤب

ي 
ــن حــزب العمــال، �ن ــه؛ أعل ي العــام ذات

و�ن

(، هدنة، وانســحبت  الأول مــن أيلــول )ســبتم�ب

ي شــمال العراق، 
قواتــه مــن تركّيــا إىل قواعــده �ن

ــف  ــة وق كّي ــة ال�ت ــت الحكوم ــل أعلن ي المقاب
�ن

ــا  امه ن ــدم ال�ت ــم ع ــكريّة، رغ ــات العس العملّي

ي تنفيــذ الطلعــات 
الكامــل بذلــك واســتمرارها �ن

الجويّــة.

اتجاهات سياسية جديدة
ــة تشــّكل  ــة التســعينيات بداي شــهدت مرحل

ي 
ن الأكــراد �ن اتجاهــات سياســية جديــدة بــ�ي

ي تأســيس أحــزاب سياســية 
تركيــا، تمّثلــت �ن

الســلمي  العمــال  خيــار  ي  ّ
لتبــىن اتّجهــت 

ــاد،  ي الب
ــة �ن ــة الديمقراطّي ــاركة بالعملي والمش

لمان  ن عنهــا إىل ال�ب يصال ممثلــ�ي مــع الســعي لإ

يحملــون مطالــب الشــعب الكــردي، بدايــًة من 

«، عــام 1990،  ي تأســيس »حــزب العمل الشــعىب

ي 
كي �ن

لمان الــ�ت ي الوصــول إىل ال�ب
والــذي نجــح �ن

انتخابــات عــام 1991، بعــد تحالفــه مــع حــزب 

، واشــتهرت  اكي الشــعب الديمقراطــي الشــ�ت

ــأداء  ــام ب ي أرادت القي
ــىت ــا، ال ــى زان ــه، لي نائبت

لمــان باللغــة الكرديــة،  ي ال�ب
ن �ن قســم اليمــ�ي

ــا. ي حينه
ــة واســعة �ن ــارت ضّج فمنعــت، وأث

وعــام 1993؛ جاء قــرار المحكمة الدســتوريّة 

كّيــة بإغــاق الحــزب، وذلــك بدعــوى ثبوت  ال�ت

ــال،  ــزب العم ــع ح ــات م ــه ص ــة أعضائ إقام

لمانّيــة  ال�ب الحصانــة  أزيلــت  1994؛  وعــام 

ــا، وُحكــم عليهــا بالســجن مــدة  عــن ليــى زان

ــات  ــاء خطاب ــة إلق ــاً، بتهم ــرث عام ــة ع خمس

ــة. انفصالّي
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ة، بعــد قــرار إغــاق حــزب العمــل  ــا�ث ومب

، عــام 1993، تأســس حــزب كــردّي  ي الشــعىب

الديمقراطــي«،  العمــل  آخــر؛ هــو »حــزب 

ة  قبــل أن تغلقــه المحكمــة الدســتورية مبــا�ث

ــابق. ــزب الس ــداد للح ــه امت ــوى أنّ بدع

المحامــي  أّســس  1994؛  )مايــو(  أيــار  ي 
و�ن

ــة  ــزب »ديمقراطّي ــوزلق، ح ــراد ب ــردي، م الك

الشــعب«، وحــرص الحــزب الجديــد عــى 

البتعــاد تمامــاً عــن حــزب العمــال، تجنبــاً 

ي اجتمــاع 
لمصــ�ي الأحــزاب الســابقة، لكــن، و�ن

كي 
للحــزب، عــام 1996، تــّم إنــزال العلــم الــ�ت

ورُفــع علــم حــزب العمــال، مــا أّدى إىل اعتقال 

ــن أعضــاء الحــزب. ــدد م ع

يعيــة  ي النتخابــات الترث
شــارك الحــزب �ن

للعــام 1995 والعــام 1999، واســتمر حىت عام 

ن صــدر قــرار المحكمــة الدســتوريّة  2003؛ حــ�ي

ليىل زانا يف مواجهة املحكمة

ــا:  ــة ذاته ــد بالتهم ــن جدي ــه، وأيضــاً م بإغاق

إقامــة صــات مــع حــزب الُعّمــال.

الشــعب  حــزب  تأّســس  1997؛  عــام  ي 
و�ن

يعّيــة  الترث النتخابــات  ي 
و�ن الديمقراطــّي، 

حصــد  مــن  الحــزب  تمّكــن   ،2002 للعــام 

ي 
�ن ن  الناخبــ�ي أصــوات  مــن مجمــوع   )%6.2(

لمــان  البــاد، لكّنــه لــم يتمّكــن مــن دخــول ال�ب

لعــدم تجاوزه العتبــة )10%(، وعــام 2005 اتّجه 

ــع  ــة التجم ــادرة »حرك ي مب
ــاج �ن الحــزب لاندم

ي نجــم 
الديمقراطــي«، بقيــادة ليــى زانــا، الــىت

ــع الديمقراطــي«  عنهــا تأســيس »حــزب التجّم

عــام 2005.

تحّوالت متسارعة
ــاً  ــة منعطف ــة الألفّي ــع بداي ــا م ــت تركي دخل

جديــداً، مــع وصــول حــزب العدالــة والتنميــة 

ــى  ــرص ع ــذي ح ــام 2002، وال ــم، ع إىل الحك
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تمّكن حزب الشعوب في انتخابات 2015 من حصد 13% من 
مجموع أصوات الناخبين في البالد

ي 
�ن جديــد  توّجــه  بإطــاق  ام  ن اللــ�ت تأكيــد 

التعامــل مــع قضايــا الشــعوب والأقليــات 

ي مقدمتهــا الأكــراد، 
ي البــاد، و�ن

كّيــة �ن غــ�ي ال�ت

ــم  ــاد والقائ ــذي س ــاه ال ــن التج ــع ع اج وال�ت

ن والضطهــاد،  عــى سياســات الدمــج والتميــ�ي

اجــع  بال�ت الكــردي  ام  ن اللــ�ت مقابــل  وذلــك 

ّ عــن مطالبــات  عــن العمــل المســّلح والتخــىي

الســتقال والنفصــال.

ــّول  ــارع التح ــع تس ــة، وم ــذه المرحل ي ه
و�ن

عــى مســتوى المشــاركة السياســة الكرديّــة، 

ــن أوجــان  ، أعل ي
ــو�ن طــار القان ــا إىل الإ وتحّوله

ــية،  ــكاره السياس ــة أف ــن مراجع ــجن ع ي الس
�ن

ي آذار 
واتجــه نحــو التخــّىي عــن العنــف، و�ن

ــوان  ــام 2005؛ أصــدر منشــوراً بعن ــارس( ع )م

كردســتان«،  ي 
�ن الديمقراطّيــة  »الكونفدرالّيــة 

ي 
ــم ذا�ت ــم حك ــاء إقلي ــب إنش ــه مطل ّ في ــىن تب

ّ، وقــد تبــىن  ي
قليــم العــرا�ت كــردّي عــى غــرار الإ

ــه. ــام ذات ي الع
ــدة �ن ــة الجدي ــزب الرؤي الح

المزيد من النواب األكراد في 
البرلمان

التجمــع  حــزب  نشــاط  انطــاق  بعــد 

ســوى  تمــر  لــم   ،2005 عــام  الديمقراطــي 

أربعــة أعــوام حــىت صــدر القــرار بحظــره 

هــو الآخــر، عــام 2009، بالتهمــة ذاتهــا أيضــاً، 

ومــع حظــره تأســس حــزب بديــل جديــد وهــو 

أن  قبــل  والديمقراطّيــة«،  الســام  »حــزب 

يُحظــر ويُحــّل عــام 2014.

ي عــام 2012، تأســس »حــزب الشــعوب 
و�ن

يتبــىن  يســاري  كحــزب  الديمقراطــي« 

قضايــا  وينــارص  اكية،  الشــ�ت الديمقراطيــة 

قضايــا  مقدمتهــا  ي 
و�ن تركيــا،  ي 

�ن الأقلّيــات 

ي انتخابــات 
المطالبــة بالحقــوق الكرديّــة، و�ن

ــة  ــق نقل ــن تحقي ــزب م ــن الح ــام 2015 تمّك ع

نوعّيــة عى مســتوى العمــل الســياسي الكردي، 

مــع تمّكنــه مــن تجاوز نســبة الـــ 10%، وحصوله 

عــى نحــو 78 مقعــداً، بعــد حصــده 13% مــن 

، مــا شــّكل مفاجــأة  ن مجمــوع أصــوات الناخبــ�ي

ة  الأخــ�ي النتخابــات  ي 
ن حينهــا، و�ن للمحللــ�ي

عــام 2018، تمّكــن مــن حصــد نحــو 11.7% مــن 

مجمــوع الأصــوات، وحصــل عــى 69 مقعــداً 

ــد. ــل 600 مقع ــن أص ــان م لم ي ال�ب
�ن

ي 
، باحــث الدكتــوراه �ن ويــرى محمــد عثمانــىي

ّ الحديــث، مــن جامعــة »باموق  كي
التاريــخ الــ�ت

ي إجابتــه لـــ »حفريــات« عــن 
كيــا، �ن قلعــة« ب�ت

ي شــكل المشــاركة السياســية 
ســبب التحــّول �ن

ي تركّيــا؛ بــأّن »ذلــك يعــود 
لــدى الأكــراد �ن

بــأّن  كي 
الــ�ت الناخــب  شــعور  إىل  بالأســاس 

ي النتخابات 
المســار الديمقراطــي والمشــاركة �ن
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صالح الدين دميرداش رئيس حزب الشعوب الدميقراطي

جلبــت لــه المنافــع الملموســة عــ�ب الحصــول 

ــتوى  ــى المس ــوق ع ــن الحق ــد م ــى المزي ع

ــة  ــتوى التنمي ــز مس ــة إىل تعزي ، إضاف ي
ــا�ن الثق

ــ�ب  ــة، ع ــة الكرديّ ــات ذات الغالبي ي المحافظ
�ن

ن أّن  ي حــ�ي
لمــان، �ن ن إىل ال�ب إيصــال الممثلــ�ي

ــن  يحــة واســعة م ــدى �ث ــخت ل ــة ترّس القناع

ــم يحقــق  ــأّن نهــج حــزب العمــال ل الأكــراد ب

ــن  ــ�ي م ــا أّدى إىل الكث ــم، وإنّم ــم مطالبه له

ــد«. ــف الصع ــى مختل ــائر ع الخس

ن  بــ�ي الختــاف  عــى  عثمانــىي  ويعّلــق 

منــذ  الناشــئة  الكرديّــة  الأحــزاب  مشــاركة 

ن حــزب العمــال، بــأّن »تلــك  التســعينيات وبــ�ي

الحكومــات  مناجــزة  إىل  اتجهــت  الأحــزاب 

ي 
ــىت ــة ال ــات الديمقراطي ــة عــ�ب ذات الآلي كّي ال�ت

ن أّن  ي حــ�ي
أوصلــت الحكومــات إىل الســلطة، �ن

ي تركّيــا، 
حــزب العمــال لــم يــدرك التحــّولت �ن

واســتمر بمناجــزة الدولــة عــى الأســاس ذاتــه 

ي 
الــذي فرضتــه الحكومــات غــ�ي الديمقراطّيــة �ن

» ي
ــا�ن ــرن الم ــن الق ــابقة م ــود الس العق
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أكراد إيران.. قصة مئة عام من البحث عن 
استقالل

مع احتالل أجزاء واسعة من إيران، خالل الحرب العالمية الأول، تشّجع 
امن مع حركات مماثلة  ن ي شمال البالد، للثورة وإعالن الستقالل، بال�ق

كراد، �ن الأ
ي إيران بحكم 

كراد بالعراق وتركيا، واصطدم الحراك الكردي �ن ي مناطق الأ
�ن

مركزي تصّدى له، ورغم ذلك استمر طوال عقود بالعودة وإعادة النبعاث، مع 
التطّور والتحّول من شكل لآخر

   خالد بشير

البدايات.. حراك قومي بطابع قبلّي
ــم  ــا، زعي ــمكو آغ ــردي، س ــم الك ــرز الزعي ب

ي طليعــة الحــراك 
قبيلــة ِشــكاك الكرديّــة، �ن

ــران،  ــن طه ــتقال ع ــب بالس ــردي المطال الك

وانطلقــت حركتــه بــدءاً مــن العــام 1918، 

ــن �يعــاً مــن الســيطرة عــى المناطــق  وتمّك

ة أرومّيــة حــىت حــدود  الواقعــة غــرب بحــ�ي

ــا. تركي

أخــذ حكــم ســمكو آغــا بالنحســار بعــد 

خســارة معركــة »ســاري تــاج«، عــام 1922، 

وانســحبت قّواتــه بعدهــا إىل الجبــال عــى 

ي مدينــة 
ــا، وتمركــز ســمكو �ن الحــدود مــع تركي

ي عــام 1930 دعــاه 
»تــازة شــهر« الحدوديّــة، و�ن

ي 
، حســن مقــدم، للتفــاوض �ن ي

ــرا�ن ي ــد الإ القائ

ــر  ــح أّن الأم ــل أن يتض ــنوية«، قب ــة »أش مدين

كان عبــارة عــن مكيــدة، ويتــم اغتيالــه، ورغــم 

ي العــراق 
ي �ن

يطــا�ن ــداب ال�ب وجــود حكــم النت

المجــاور آنــذاك، إل أنّهــم اختــاروا عــدم 

ــم  ــوا الحك ــل دعم ــورة؛ ب ــم للث ــم الدع تقدي

ــا. ــاء عليه ي للقض
ــرا�ن ي الإ

ورغــم الطابــع القبــىي للثــورة وزعامتهــا، إل 

ي 
أنّهــا تمّكنــت مــن تقديــم المســألة الكرديّــة �ن



58

اد 
كر

األ

سمكو آغا بني املقاتلني األكراد

ــق  ــة تتعل ــرة الأوىل، كمســألة قومّي ــران، للم إي

بحــق تقريــر المصــ�ي ومطلــب الســتقال.

انتفاضة تقودها أميرة
ي تلــك الأعــوام أيضــاً، قضــت قــوات 

و�ن

الشــاه رضــا بهلــوي عــى إمــارة »لورســتان 

ي ورثــت 
مــارة الكرديـّـة الــىت الصغــرى«، وهــي الإ

ي خورشــيد«، وتمتعــت 
حكــم »الأتابكــة بــىن

ــة،  ــة الصفويّ ــذ نشــأة الدول بحكــم محــىي من

وكان  القاجــاري،  العهــد  خــال  ثــم  ومــن 

مــارة بمثابــة وكاء يتــم تعيينهــم من  حــّكام الإ

ــل الشــاه، ولكــن، مــع اســتام رضــا شــاه  قب

البهلــوّي الحكــم وقيــام الدولــة البهلويــة 

ــاء  ــاه إنه ــا ش ــرر رض ــام 1925، ق ــران، ع ي إي
�ن

والقضــاء  بغزوهــا،  وقــام  مــارة،  الإ حكــم 

عليهــا، عــام 1929، ونُفــي آخــر ولتهــا، غــام 

امــن مــع  ن رضــا خــان، إىل العــراق، وذلــك بال�ت

توجــه رضــا شــاه نحــو تأســيس حكــم مركــزّي 

ــاد. ي الب
�ن

ي تلــك 
وبعــد مقتــل أخيهــا، شــمراد خــان، �ن

 ، ــ�ي ــدم خ ة ق ــ�ي ــه، الأم ــت أخت ــة، قام الحمل

ــم  ــل أن يت ــادة انتفاضــة ضــّد الشــاه، قب بقي

التصــدي لهــا وقمعهــا، ويتــم اعتقــال قــدم 

ــا  ــم عله ــران، والحك ــا إىل طه ، واقتياده ــ�ي خ

ــاة. بالســجن مــدى الحي

الحراك القومي بصيغة حديثة
العالميــة  الحــرب  أحــداث  انــدلع  مــع 

الثانيــة، وبســبب خشــية قــّوات التحالــف مــن 
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انحيــاز الشــاه لمعســكر دول المحــور، قامــت 

طاحــة بــه، وصعــد إىل الحكــم ابنــه محمــد  بالإ

ي الباد، 
ة اضطــراب �ن رضــا بهلــوي، وكانــت فــ�ت

دخلــت فيهــا القــّوات الســوفييتية من الشــمال 

ــياق؛  ــذا الس ي ه
ــوب، و�ن ــن الجن ن م ــ�ي نجل والإ

ي إيــران، 
ن الشــباب الكــردي الناشــط �ن تبلــور بــ�ي

طــور جديــد، ابتعــد هــذه المــرة عــن الشــكل 

ــة،  ــات القبلّي ــى الزعام ــد ع ــدي المعتم التقلي

ّ صيغــة  ي يتبــىن واتجــه إىل تأســيس إطــار حــز�ب

حديثــة عــن الحــراك القومــي.

مــن  مجموعــة  أّسســت  1942؛  عــام  ي 
�ن

»بعــث  باســم  جمعيــة  الكــردي  الشــباب 

ي مدينــة »مهاباد«، 
كردســتان«، ترّكــز نشــاطها �ن

ــذاك،  ــة آن ــية الكردي ــركات السياس ــل الح معق

ــزب  ــة إىل »الح ــّورت الجمعي ــام 1945؛ تط وع

«، بقيــادة الزعيــم  ي
الديمقراطــي الكردســتا�ن

ي محمــد، ورفــع الحــزب مطلب 
الكــردي، قــا�ن

الســتقال لكردســتان.

جمهورّية مستقلة
مــع تواجــد القــّوات الســوفييتية شــمال 

الحــزب مــن قيــادة تحــّرك  تمّكــن  البــاد، 

قيــام جمهوريــة كرديّــة  ، وأعلــن  اســتقاىلي

واختــ�ي  »مهابــاد«،  وعاصمتهــا  مســتقلة، 

ي 
ي كانــون الثــا�ن

ي محمــد رئيســاً، وذلــك �ن
قــا�ن

ــذاك  ــام 1946، وكان الحــزب آن ــن ع ــر( م )يناي

ومنارصتــه  الماركــ�ي  الفكــر  تبّنيــه  يعلــن 

انســحاب  ، لكــن بعــد  ي
الســوفييىت لاتحــاد 

ى،  الكــ�ب القــوى  مــن  بضغــط  الســوفييت 

قايض محمد يتوسط أعضاء مجلس الحكم التأسييس لجمهورية مهاباد



60

اد 
كر

األ

ــى  ــاء ع ــن القض ــة م يرانّي ــّوات الإ ــت الق تمّكن

ــة الوليــدة، بعــد أن اســتمرت مــدة  الجمهوريّ

ي آذار )مــارس( 1947، تــم 
أحــد عــرث شــهراً، و�ن

ي محمــد.
إعــدام قــا�ن

ثورة ماركسّية
ــتان  ي كردس

ــوري �ن ــراك الث ــد الح ــع تصاع م

العــراق، منــذ انطــاق مــا عــرف بثــورة أيلــول 

( عام 1961، قــدم الحزب الديمقراطي  )ســبتم�ب

ســناد لأكــراد العــراق  ي الإ
يــرا�ن ي الإ

الكردســتا�ن

ــت  ــارس( 1967؛ انتقل ي آذار )م
ــم، و�ن ي ثورته

�ن

ي بقيــادة 
الثــورة الكرديّــة إىل الداخــل العــرا�ت

ي 
الحــزب، لتجــّدد مطالــب اســتقال الأكــراد �ن

ــة  ي صيغــة ثــورة تحرري
إيــران، وهــذه المــرة �ن

امــن مع انتشــار  ن ماركســّية التوّجــه، جــاءت بال�ت

هــذا النــوع مــن الثــورات حــول العالــم.

ي المقابــل؛ لــم يقــدم المــّا مصطفــى 
�ن

ي 
، قائــد الحــراك الثــوري الكــردي �ن ي

زا�ن الــ�ب

ي إيــران، مؤثراً 
العــراق، الدعــم للثــّوار الأكــراد �ن

إقامــة العاقــات والتواصــل مــع الشــاه، طمعاً 

ي مواجهتــه مــع 
ي الحصــول عــى دعمــه �ن

منــه �ن

ــة، وهــو مــا تحقــق واســتمر  الحكومــة العراقّي

حــىت اتفاقيــة الجزائــر عــام 1975، وأّدت هــذه 

مــن  يرانّيــة  الإ القــوات  تمّكــن  إىل  الصفقــة 

ــة، بحلــول العــام  القضــاء عــى الثــورة الكرديّ

تأّسس الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1945 في مهاباد 
ورفع مطلب االستقالل لكردستان

ن  بــ�ي خ  إحــداث �ث إىل  أدى  مــا  1970، وهــو 

ــزب  ــو الح ــن، ورأى مناضل ي البلدي
ن �ن ــ�ي الحراَك

ــن. ــى خائ ــا مصطف ــي أّن الم الديمقراط

ثورة عاّمة وفصل جديد
ن  مــع مطلــع الســبعينيات؛ انتخــب أمــ�ي

عــام جديــد للحــزب، عبــد الرحمــن قاســملو، 

ي مؤتمــر الحــزب، عــام 1973، تبــىن الحــزب 
و�ن

والســتقال  يــران  لإ »الديمقراطّيــة  شــعار 

اً عــن انخراطــه أيضاً  ي لكردســتان«، تعبــ�ي
الــذا�ت

ي إيــران ضــّد حكــم 
ي الحــراك المتصاعــد �ن

�ن

الشــاه، الــذي اتجــه إىل تأســيس نظــام حكــم 

قمعــي منــذ النقــاب عــى حكــم رئيــس 

ــام 1953. ــّدق، ع ــد مص ــوزراء، محم ال

ســامّية  اصطّفــت الحــركات المعارضــة الإ

إىل جانــب الماركســّية، وعــام 1977؛ انطلقــت 

يرانّيــة، حــىت  ي المــدن الإ
ت �ن الثــورة وانتــرث

نجحــت، عــام 1979، بإســقاط حكــم الشــاه، 

ــامّية،  س ــة الإ ــك الجمهوريّ ــر ذل ــت إث وتأسس

وهنــا بــدأت قصــة فصــل جديــد مــن النضــال 

ــران. ي إي
ــردي �ن الك

في مواجهة الجمهورّية
للمطالــب  الجديــدة  الجمهوريّــة  تنّكــرت 

 ، ي
الــذا�ت الحكــم  أو  بالســتقال  الكرديّــة 
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مقاتلون من الحزب الدميقراطي الكردستاين اإليراين عام 2013

وتعمّقــت الأزمــة مــع حرمــان الأكــراد مــن 

ي اجتمــاع مجلــس 
الحصــول عــى مقاعــد �ن

دســتور  كتابــة  بغــرض  المنعقــد  اء  الخــ�ب

اندلعــت  لذلــك؛  ونتيجــة  للبــاد،  جديــد 

مرحلــة جديــدة مــن الثــورة الكرديــة، وعــادت 

مطالــب الســتقال والكفــاح المســّلح مــن 

ي منتصــف آذار )مــارس( عــام 
جديــد، وذلــك �ن

ي 
ــتا�ن ــي الكردس ــزب الديمقراط 1979، وكان الح

ــه  ــردي »كوم ــاري الك ــزب اليس ــب الح إىل جان

ي قيــادة الحــركات الثوريــة.
لــه« �ن

ي الســيطرة عــى مناطــق 
وبعــد نجاحهــم �ن

يرانّيــة هجومــاً  الإ القــوات  شــّنت  واســعة، 

ي ربيــع 
واســعاً عــى معاقــل الثــّوار الأكــراد، �ن

ــدد  ــدام ع ــال وإع ــت باعتق ــام 1980، وقام ع

، إل أّن انــدلع  ن كبــ�ي مــن أعضــاء الحزبــ�ي

أيلــول  ي 
�ن يرانّيــة،  الإ  – العراقيــة  الحــرب 

ــة  ــى دفع ــام، أعط ــك الع ــن ذل ( م ــبتم�ب )س

جديــدة للثــورة، وذلــك بعــد تقديــم الحكومــة 

ــم،  ــا له ــّوار واحتضانه ــم للث ــة الدع العراقّي

وســقطت مواقــع الثــّوار بالتدريــج وبقيــت 

مجموعــات منهــم تنّفــذ هجمــات متفرقــة 

إىل أن انتهــت هــذه الثــورة، بحلــول أواخــر 

 )1200( نحــو  إعــدام  وجــرى   ،1983 العــام 

ــة  ي المرحل
ن الأكــراد �ن مــن الســجناء السياســي�ي

ــورة. ــن الث ة م ــ�ي الأخ

اغتياالت
عــام 1989؛ نّفــذت عنــارص الســتخبارات 

ــة، عــىي  ــة، بأمــر مــن رئيــس الجمهوريّ يرانّي الإ
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تنّكرت الجمهورّية اإلسالمّية عند قيامها للمطالب الكردّية 
باالستقالل أو الحكم الذاتي

مناطق سيطرة األكراد )باللون األخرض( بعد ثورتهم عام 1979

ي 
ــال �ن ــة اغتي ، عملي ي

ــنجا�ن ــمي رفس ــ�ب هاش أك

ن عــام  فيينــا لعبــد الرحمــن قاســملو، أمــ�ي

، مــا  ي
ــرا�ن ي ي الإ

الحــزب الديمقراطــي الكردســتا�ن

أدى إىل تجــدد انــدلع سلســلة مــن الهجمــات 

يرانّيــة  الإ والقــّوات  الحــزب  ن  بــ�ي المتبادلــة 

.)1996-1989( الأعــوام  خــال 

كمــا شــهدت التســعينيات تنفيــذ سلســلة من 

ن  الغتيــالت داخــل إيــران بحــّق أئمــة معارضــ�ي

ــنة،  ــراد الّس لنظــام الحكــم، خاّصــة مــن الأك

ن  ي التفريق ب�ي
وكان النظــام الجديــد قــد نجــح �ن

الأكــراد الشــيعة والّســنة، فيمــا يتعلــق بمطلب 

الســتقال، وعــام 1996، بعــد مقتــل مــا 

 ، ي
محمــد ربيعــي، عالــم الديــن الكــردي الّســىن

ن  ــ�ي ــة ب ــات عنيف ي كرمنشــاه، اندلعــت مواجه
�ن

ي كرمنشــاه.
الأكــراد وقــّوات الأمــن �ن
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محاولة لإلصالح
، 1997، وصــل إىل الرئاســة  ــاىلي ي العــام الت

�ن

ــذي  ــي، وال ــد خاتم ــي محم ــس الإصاح الرئي

سلســلة   )2005-1997( عهــده  خــال  أعلــن 

مــن السياســات الإصاحّيــة الجديــدة، مــن 

بينهــا إصاحــات فيمــا يخــص قضيــة الأكــراد 

انبثــق  المرحلــة  هــذه  ي 
و�ن ومطالبهــم، 

حــراك ســلمي كــردّي نابــذ للعنــف وحمــل 

ــن  ــف م ــِه العن ــم ين ــك ل ــّن ذل ــاح، ولك الس

ات القتــى مــن  قبــل الحكومــة، فســقط عــرث

ــة  ــدن كرديّ ــهدتها م ــات ش ي احتجاج
ــراد �ن الأك

عــام 1999 وعــام 2005.

ــا  ي أ�ت به
ــىت ــات ال ــن الإصاح ــن ضم وكان م

كــراد؛ تنصيــب أول محافــظ كــردّي،  خاتمــي لاأ

ــة،  ــة رفيع ــب حكومّي ي مناص
ــراد �ن ن أك ــ�ي وتعي

ــردّي،  ــاح الك ص ــزب الإ ــكيل ح ــة إىل تش إضاف

ومنظمــة الدفــاع عــن حقــوق الأكــراد، وكّل 

ي إطــار مســاعيه لتعزيــز دمــج الأكــراد 
ذلــك �ن

ــة. ــب النفصالّي ــن المطال ــىي ع ــع للتخ والدف

 2004 عــام  شــهد  الإصاحــات،  رغــم 

 ، ي
ــاة الحــرّة« الكردســتا�ن تأســيس حــزب »الحي

ــال  ــزب العم ــط بح ــّلح، مرتب ــزب مس ــو ح وه

ي تركيــا، وقــد أطلــق مرحلــة مــن 
ي �ن

الكردســتا�ن

التمــرد الكــردي المســلح، واســتمر التمــرّد مــن 

ــل  ــل( 2004 حــىت العــام 2011، قب نيســان )أبري

أن تعــود الشــتباكات للتجــدد منــذ العــام 

.2016
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أكراد إيران بين كمين طهران وفخ 
واشنطن

، عىل الرغم من تأثرهم  ن ن البالغ عددهم ستة مالي�ي يراني�ي كراد الإ إّن مص�ي الأ
ة، ل يث�ي سوى القليل من الهتمام، وقدر أقل من  بشدة بموجة القمع الأخ�ي

التضامن.

    مدني قصري

ــدان  ي بل
ــراد �ن ــكان الأك ــام الس ــت أرق ليس

ــرات  ــم الأربعــة الرئيســية ســوى تقدي إقامته

ــل  ــد ل يق ــران ق ــراد إي ــدد أك ــن ع ــط. لك فق

ن  ــ�ي ــل مرت ــو أق ــراق، وه ــراد الع ــدد أك ــن ع ع

ــا  ي تركي
ــراد �ن ــدد الأك ــن ع ــرات م ــاث م إىل ث

ــة أضعــاف عــدد  ــراد ثاث ــل الأك ــا يمث ... فيم

ي ســوريا. عــى الرغــم مــن هــذا 
الأكــراد �ن

، إل أّن الأكــراد  ي ي النســىب
الــوزن الديموغــرا�ن

المعالجــة  عــن  فعليــاً  غائبــون  ن  يرانيــ�ي الإ

ــة  ــة« وعــن التعبئ ــة »للمســألة الكردي عامي الإ

هــذه  القضيــة.  هــذه  حــول  السياســية 

ــة  ــة للغاي ــاق مقلق ــعة النط ــالة الواس الامب

ب هــؤلء  ن تــرن ــ�ي ــاً مــن التمي ســيما وأّن ألوان

ي إيــران.
الســكان �ن

تاريخ طويل من المقاومة
ــر(  ي )يناي

ــا�ن ــون الث ي كان
ــداً �ن ــران، تحدي ي إي

�ن

1946، تــم إعــان »جمهوريــة كرديــة« لأول 

مــرة، وعاصمتهــا مهابــاد. وقــد قــاد هــذه 

الدعــَم  تلقــت  ي 
الــىت الفتّيــة  الجمهوريــة 

الحــزُب   ، ي
الســوفييىت التحــاد  مــن  الكامــل 

يرانيــة )PDKI(. وقد  الديمقراطــي لكردســتان الإ

ي 
زا�ن ــ�ب ة ال ــ�ي ــراد عش ــن أف ــا الآلف م ــب به رح

المطارديــن المضطهديــن بســبب القمــع الــذي 

ــك،  ــع ذل ي العــراق. وم
ــه �ن ــوا يتعرضــون ل كان

فــإّن إعــادة تأســيس ســلطة الشــاه مــا فتئــت 

ي احتلتهــا 
أن أنهــت هــذه »الجمهوريــة«، الــىت

يــن  عرث بعــد  ُحكامهــا.  وأقصــت  طهــران 

ي 
عامــاً، انقلــب الحــزب الديمقراطــي الكردســتا�ن
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ي العــراق، المرتبــط عضويــاً بعائلــة 
)PDK( �ن

ي الحــزب الديمقراطــي 
، عــى حلفائــه �ن ي

زا�ن الــ�ب

ــة PDKI، مــن أجــل ضمــان  يراني لكردســتان الإ

بعــد  بغــداد.  عــى  لتمــرّده  الشــاه  دعــم 

إضعافــه نتيجــة لهــذه الخيانــة، أعــاد الحــزب 

هيكلــة  يرانيــة،  الإ لكردســتان  الديمقراطــي 

نفســه عــام 1973 حول شــخصية عبــد الرحمن 

غاســملو. وقــد ســاهم البشــمركة )المقاتلــون 

ــراد( مــن الحــزب الديمقراطــي لكردســتان  ك الأ

ــات  ــرب العصاب ي ح
ــال �ن ــاط فع ــة بنش يراني الإ

ضــد نظــام الشــاه، الــذي أطــاح بــه آيــة 

ــأن  ــوا ب ــد قبل ــام 1979. لق ي ع
ي �ن

ــىن هللا الخمي

ي بســيط داخــل 
ن عــن ُحكــم ذا�ت يكونــوا راضــ�ي

ــم  ســامية، لكــن هــذا ل ــة الإ إطــار الجمهوري

ــم  ــم، باس ــع انفصاله ــن قم ي ع
ــىن ِ الخمي

ن ــ�ث يُ

ي 
ي أضحــت مهــددة �ن

»الوحــدة الوطنيــة« الــىت

عــام 1980 بغــزو إيــران مــن قبــل عــراق صدام 

. ن ــ�ي حس

المنفــى  عــى  غاســملو  أُجــ�بِ  أن  بعــد 

إىل فيينــا قــام مغاويــر أرِســلوا مــن إيــران 

ي عــام 1992، قــام 
باغتيالــه عــام 1989. و�ن

ــامية  س ــة الإ ــن الجمهوري ــورون م ــُة مأج قتل

بتصفيــة الزعيــم الجديــد للحــزب الديمقراطي 

ــذا ظــل  ــا. ل ي فيين
ــة PDKI �ن يراني لكردســتان الإ

ــد  ، بع ن ــ�ي يراني ــراد الإ ك ــي لاأ ــكيل التاريخ التش

ي مــن أجــل الحفــاظ 
، يعــا�ن ن ن التصفيتــ�ي هاتــ�ي

مــن  ي 
ويعــا�ن إيــران،  ي 

�ن �ي  وجــود  عــى 

ــن  ــة م ــى معارض ــا تلق ــة. كم ــه الداخلي نزاعات

ي 
ــاة حــرة �ن ــن أجــل حي ــل حــزب الحــزب م قب

ي الذي أسســه 
يــرا�ن كردســتان )PJAK(، الفــرع الإ

عــام  ي 
�ن  )PKK( ي 

الكردســتا�ن العمــال  حــزب 

ي 
ــس قبــل ربــع قــرن �ن 2004، والــذي كان قــد أسِّ

يرانيــة لعبــة  تركيــا. وقــد لعبــت الســلطات الإ

ي كردســتان 
الحــزب مــن أجــل حيــاة حــرة �ن

الديمقراطــي  الحــزب  ضــد  بمهــارة   ،PJAK

ــام 2012،  ــذ ع ــيما من ــة، س يراني ــتان الإ لكردس

ــزب  ــى ح ــن ع ــران تراه ــت طه ــا أصبح عندم

ي وفرعــه الســوري لإضعــاف 
العمــال الكردســتا�ن

المعارضــة الثوريــة لنظــام الأســد. بالمقابــل، 

ي والمنظمــات 
وافــق حــزب العمــال الكردســتا�ن

إيــران  بأكــراد  التضحيــة  عــى  لــه  التابعــة 

ي المــرح الســوري؛ حيــث 
لاســتثمار بكثافــة �ن

ي 
طــاق النــار مــن 2013 إىل 2015 �ن ســاد وقــٌف لإ

ــا. تركي

تمييز الدولة المتعّدد
قبــل  مــن  إيــران مســتهدفون  ي 

�ن الأكــراد 

ســامية بواقــع سلســلة مزدوجة  الجمهوريــة الإ

ي نظــام قائــم 
، بصفتهــم أكــراداً �ن ن مــن التميــ�ي

نصف المعتقلين السياسيين في إيران هم من أصل كردي، 
وفقًا لمقرر األمم المتحدة، بينما يشكل األكراد أقّل من ُعشر 

السكان اإليرانيين
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عــى مركزيــة مهووســة متغطرســة، مــن ناحية، 

ي نظــام 
وبصفتهــم مــن الطائفــة الســّنية �ن

منحــاز لاأغلبيــة الشــيعية بشــكل منهجــي، 

مــن ناحيــة أخــرى. اللغــة الكرديــة، المحظــورة 

بتدريســها  يُســمح  العامــة، ل  المــدارس  ي 
�ن

تخضــع  ي 
والــىت خاصــة،  مؤسســات  ي 

�ن إل 

ــة.  ــن الدول ــبق م ــٍص مس خي ــها ل�ت ــي نفس ه

ــم قمــع النضــال الكــردي بشــكل منهجــي،  يت

ي 
ــراق، أو �ن ــة للع ــق الحدودي ي المناط

ــواء �ن س

ــاد. إّن  ــن الب ي م
�ت ــرث ي الشــمال ال

خراســان، �ن

ن  ن السياســي�ي ــ�ي مــا يقــرب مــن نصــف المعتقل

ي إيــران هــم مــن أصــل كــردي، وفقــاً لمقــرر 
�ن

حقــوق  بحالــة  ي 
المعــىن المتحــدة  الأمــم 

ي البــاد، بينمــا يشــكل الأكــراد أقــّل 
نســان �ن الإ

. الأكــراد، وهــم  ن يرانيــ�ي مــن ُعــرث الســكان الإ

مــن الأقليــات العرقيــة والدينيــة، يعانــون مــن 

ــل  ــم إىل العم ــام وصوله ة أم ــ�ي ــات خط عقب

السياســية  والقيــادة  والممتلــكات  والســكن 

داريــة. المحافظتــان الكرديتــان، تقعان من  والإ

ة للمحافظــات  ي الرتــب الأخــ�ي
حيــث التنميــة، �ن

ــتان. ــع بلوشس ، م ن ــ�ي ــة الثاث يراني الإ

ي إيــران نفســها، 
هــذا الوضــع المؤســف �ن

ي كردســتان العــراق، تدخــاٌت دمويــة 
ترافقــه �ن

ي ضــد كــوادر وقواعد 
يــرا�ن مــن قبــل النظــام الإ

ــة. وتقــدر المصــادر  يراني ــة الإ الأحــزاب الكردي

الكرديــة أيضــاً بـــ 35 قتيــًا، عــى الأقــل، عــدد 

ــع الحتجاجــات الشــعبية  ــا قم ــراد ضحاي الأك

كرمانشــاه  ذلــك  ي 
�ن بمــا  إيــران،  ي 

�ن ة  الأخــ�ي

»لومونــد«  صحيفــة  وتشــ�ي  وجوانــرود. 

ــة  ــهادة كردي ــدد إىل ش ــذا الص ي ه
ــية �ن الفرنس

عــن تدخــل الحــرس الثــوري وتورطــه، إىل 

البــاد.  بقيــة  ي 
�ن العاملــة  طــة  الرث جانــب 

هــذا البعــد المأســاوي للمســألة الكرديــة يثــ�ي 

القليــل مــن الهتمــام والتضامــن.  اليــوم 

ي إيــران 
كــراد �ن ن لاأ صحيــح أّن الزعمــاء الحاليــ�ي

ي 
ليــس لديهــم الشــبكات الدبلوماســية الــىت

ي ذلــك الوقــت 
ــة �ن اكية الدولي عرضتهــا الشــ�ت

ــت  ــذا الصم ــن ه ــه. لك ــملو وخلف ــى غاس ع

ــن  ــرار م ــة لق ــاس نتيج ي الأس
ــو �ن ــارخ ه الص

، وهــو قــوي للغايــة  ي
حــزب العمــال الكردســتا�ن

ي الشــتات الكــردي، الــذي أخضــع كل دعايتــه 
�ن

ورة دعــم »روج آفــا« الســورية، باســتثناء  لــرن

ــردي. ــعب الك ــرى للش ــات الأخ المكون

ــراق أو  ي الع
ــراد �ن ــ�ي الأك ــع مص ن يق ــ�ي ي ح

�ن

ي قلــب الأحــداث، فــإّن 
تركيــا أو ســوريا غالبــاً �ن

ي إيــران نــادراً مــا يتــم 
مصــ�ي مواطنيهــم �ن

ــرات  ــك، فبينمــا تتفاقــم التوت ــره. ومــع ذل ذك

وضعهــم  فــإّن  وطهــران،  واشــنطن  ن  بــ�ي

أدى التمييز الذي يتعرض له األكراد والسياسات القمعية 
التي يتعرضون لها بشكل خاص، إلى دفع الكثيرين إلى حمل 

السالح
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ــياً. ــاً رئيس ــم رهان ــياسي يجعله ي الس
ــرا�ن الجغ

 ،2018 ) ي صبــاح يــوم 8 أيلــول )ســبتم�ب
�ن

مــن  إيرانيــة  صواريــخ  ســبعة  أصابــت 

طــراز Fateh-110 مقــر الحــزب الديمقراطــي 

ي كيســندجك، 
)KDPI( �ن ي 

يــرا�ن الإ ي 
الكردســتا�ن

ــل  ــن مقت ــفر ع ــا أس ــل، مم ــن أربي ــرب م بالق

ــى  ــن. تباه ــة 50 آخري ــه وإصاب ــن أعضائ 18 م

يــة،  الرن بهــذه  بقيامــه  الثــوري  الحــرس 

ــن  ن الذي ــ�ي رهابي ــب ]...[ الإ ــه »عاق ــوى أنّ بدع

حــدود  ضــد  هجمــات  باســتمرار  ينفــذون 

ســامية«، ووعــد بـــ »إنهــاء  جمهوريــة إيــران الإ

ن قريبــاً«. ومــع ذلــك، بعــد  أنشــطة المخالفــ�ي

م مــن  تســعة أشــهر، جلــس دبلومــاسي مخــرن

ــد كاظــم ســجادبور، عــى  ــران، ســيد محم إي

ــركات  ــدة ح ــن ع ــد م ــع وف ــدة م ــة واح طاول

ــة للتفــاوض عــى وقــٍف  مســلحة إيرانيــة كردي

ــار. ــاق الن ط لإ

المســلحة  الجماعــات  هــذه  هــي  مــن 

يرانيــة؟ لمــاذا حملــت الســاح؟ هل تســتفيد  الإ

الســياسي  النجــاح  مــن  الجماعــات  هــذه 

ي ســوريا والعــراق؟ مــا 
العســكري لاأكــراد �ن

ي تربطهــا بإيــران والوليــات 
هــي العاقــات الــىت

ن  ايــد بــ�ي ن المتحــدة، بالنظــر إىل التوتــر الم�ت

ة؟ الأخــ�ي الأشــهر  ي 
�ن ن  المتنافســت�ي ن  القوتــ�ي

ن طهرانية ي قلب سياسات تمي�ي
�ن

ي تركيــا والعــراق وســوريا 
عــى غــرار الأكــراد �ن

يــة  ن تمي�ي لسياســات  إيــران  أكــراد  يخضــع 

ــامح  ــن التس ــم م ــى الرغ ــران، ع ــا طه تنفذه

ي الــذي يمنحــه النظــام لهــم، وخاصــة  النســىب

وســائل  بعــض   – الثقافيــة  المســائل  ي 
�ن

ــى  ــا تحظ ــة، كم ــة الكردي ــث باللغ ــام تب ع الإ

تقاليــد المابــس والموســيقى الكرديــة ببعــض 

التســامح.

عامــي الســائد  عــى الرغــم مــن التعتيــم الإ

ات  ن ســامية، فإّن هــذه التمي�ي ي الجمهوريــة الإ
�ن

ــل المنظمــات  ــا بانتظــام مــن قب ــم توثيقه يت

ي تقريــر 
غــ�ي الحكوميــة، أو الأمــم المتحــدة. �ن

ــرر  ــال مق ــطس( 2019، ق ي 16 آب )أغس
ــرث �ن نُ

ي 
نســان �ن الأمــم المتحــدة الخــاص لحقــوق الإ

إيــران، جافيــد ِرحمــن، إّن الأكــراد يمثلــون مــا 

ــجون  ي الس
ــن �ن ــف المحتجزي ــن نص ــرب م يق

ي معظــم 
ِبُتَهــم انتهاكهــم لاأمــن القومــي، و�ن

ي حقهــم أحــكام بعقوبــات 
الأحيــان، تصــدر �ن

هــم. أشــد مــن غ�ي

إهمــال  يتــم  ذلــك،  إىل  ضافــة  بالإ

المحافظــات ذات الغالبيــة الكرديــة عــن عمــد 

ــة  ــة الثاني ي المرتب
ــل الســلطة، وهــي �ن ــن قب م

ي إيــران.
ي المناطــق الأقــل نمــواً �ن

والثالثــة �ن

ــادي،  ــش القتص ــذا التهمي ــة إىل ه ضاف بالإ

ي عــرث مليــون كــردي 
ن ضــد الثــىن فــإّن التميــ�ي

. اللغة  ي
ن اجتماعــي ثقــا�ن ي هــو أيضــاً تميــ�ي

إيــرا�ن

ــل  ــن قب ــمياً م ــا رس ف به ــ�ت ــ�ي مع ــة غ الكردي

ــدارس.  ي الم
ــا �ن ــرت تعليمه ي حظ

ــىت ــران ال طه

كمــا يتــم رفض بعــض الأســماء الكرديــة الأوىل 

)الشــخصية( مــن قبــل إدارة الحالــة المدنيــة، 

ن أّن ممارســة مصــادرة الملكيــة القرية  ي حــ�ي
�ن

لصالــح  يرانيــة  الإ الدولــة  تنفذهــا  ي 
الــىت

ي الغالــب مــن 
ن الشــيعة - الأكــراد �ن المواطنــ�ي

ــل  ــن قب ــدان م ــض وت ــا تُرَف ــاً م ــنة – غالب الس
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منظمــات غــ�ي حكوميــة، مثــل منظمــة العفــو 

ــنوي 2018/2017(. ــا الس ــة )تقريره الدولي

الأكــراد  لــه  يتعــرض  الــذي  ن  التميــ�ي أدى 

ي يتعرضــون لهــا بشــكل 
والسياســات القمعيــة الــىت

يــن إىل حمل الســاح وفقاً  خــاص، إىل دفــع الكث�ي

، ولعــل  ن لتقاليــد تمــرّد ممتــد عــ�ب مئــات الســن�ي

ي تاريــخ إيــران المعــارص هــو تمــرد 
أشــهرها �ن

ي 
ــردون �ن ــأ المتم ــا أنش ــاد، عندم ــة مهاب جمهوري

عــام 1946 دولــة كرديــة مســتقلة قبــل أن يدمرهــا 

. وتشــكل خمــس مجموعــات  ي
يــرا�ن الجيــش الإ

هــذه  وريثــة  وهــي  إيرانيــة،  كرديــة  مســلحة 

ــات  ــدى الدينامي ــى م ــا ع ــع تطوره ــركات م الح

قليميــة، رأس الحربــة للمعارضة  الجيوسياســية الإ

ــران. ي طه
ــلطة �ن ــلحة للس المس

المجموعات المسلحة النشطة
إقليــم  داخــل  حــركات  خمــس  تقيــم 

ي 
ي )ARK( �ن

ــذا�ت ــم ال ــع بالحك ــتان المتمت كردس

ــّد عملياتهــا،  قليــم تُِع العــراق، ومــن هــذا الإ

ي 
�ن أو  الحــدود،  عــى  لهجماتهــا  وتخطــط 

تلــك  )خاصــة  الحدوديــة  المحافظــات 

ي أذربيجــان الغربيــة وكردســتان 
الموجــودة �ن

ــذه الحــركات هــي  وكردســتان وكرمنشــاه(. فه

ايــد  ن أخــ�ث مــا تخشــاه طهــران بشــكل م�ت

ــيط(  ــل )الوس ــاىلي للوكي ــار المث ــبب الختي بس

ي حالــة 
�ن المتحــدة  للوليــات  تمثلــه  الــذي 

التصعيــد العســكري مــع إيــران.

يرانيــة  الحــزب الديمقراطــي لكردســتان الإ

أو  المجموعــات،  هــذه  أكــ�ب  هــو   PDKI

ــ�ب  ــى بأك ي تحظ
ــىت ــة ال ــل المجموع ــى الأق ع

طهــران.  قبــل  مــن  الهتمــام  مــن  قــدر 

 2010 الهجــري منــذ عــام  يديــره مصطفــى 

توقــف  مــن  عــرث ســنوات  مــرور  بعــد   ،

النشــاط العســكري، اســتأنف القتــال ضــد 

ــدى الحــزب  ــل( 2016. ل ي نيســان )أبري
ــران �ن إي

ــدة  ــة PDKI ع يراني الديمقراطــي لكردســتان الإ

الأكــراد  )المقاتلــون  البيشــمركة  مــن  آلف 

يرانيــون(. هــؤلء المقاتلــون  العراقيــون والإ

يقومــون  جيــداً  والمدربــون  المجهــزون 

ــوات  ــة الق ــة ومضايق بشــكل أســاسي بمهاجم

ــن.  ــاوب المناوشــات والكمائ ــة، مــع تن يراني الإ

ــت  ــة تح ــة، مجتمع ــات خاص ــاك مجموع هن

ــراء  ــا بإج ــمح له ــروس« تس ــور زاغ ــواء »نس ل

 . ي
يــرا�ن ي عمــق الجهــاز الإ

عمليــات كومانــدوز �ن

ــكل المتنقــل والفعــال يجعــل مــن  هــذا الهي

يرانيــة  الإ لكردســتان  الديمقراطــي  الحــزب 

العمليــات  ي 
�ن الرائــدة  الشــخصية   PDKI

يرانيــون  ي يقــوم بهــا الأكــراد الإ
العســكرية الــىت

. ضــد نظــام المــاىلي

العدائيــة  الأعمــال  اســتئناف  ي مواجهــة 
�ن

ي 
�ن طويــاً:  طهــران  رد  يتأخــر  لــم  هــذه، 

 ) )ديســم�ب الأول  كانــون  مــن  مبكــر  وقــت 

2016، اســتهدف هجــوم مــزدوج بالمتفجــرات 

يرانيــة  مقــرَّ الحــزب الديمقراطــي لكردســتان الإ

ــراق،  ــتان الع ي كردس
ــاندجاك، �ن ي كيس

PDKI �ن

ممــا أســفر عــن مقتــل العديــد مــن البيشــمركة 

الأول  كانــون   8 ي 
و�ن  . ن المحليــ�ي ن  والموظفــ�ي

( 2018 ، كان هــذا المقــر نفســه هدفــاً  )ســبتم�ب

قريــب،  وقــت  وحــىت  صاروخيــة.  بــة  لرن
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يرانيــة مــراراً مواقــع  قصفــت المدفعيــة الإ

ي الجبــال العراقيــة.
المتمرديــن �ن

روابط مع حزب العمال 
الكردستاني

ي 
يشــكل الحــزب مــن أجــل حيــاة حــرة �ن

كردســتان )PJAK(، النســخة الرمزيــة لحــزب 

ــوة  ــ�ب ق ي أك
ــا�ن ي )PKK(،  ث

ــتا�ن ــال الكردس العم

ــاة  ــل حي ــن أج ــزب م ــكرية. الح ــية عس سياس

يمثــل   ،2004 عــام  ي 
�ن تأســس  الــذي  حــرة 

المنافــس المبــا�ث ولكنــه ليــس عــدواً للحــزب 

يرانيــة PDKI ، ول  الديمقراطــي لكردســتان الإ

يتمتــع بالكثــ�ي مــن النجاحــات العســكرية 

ي 
�ن زمــاؤه  بهــا  يتمتــع  ي 

الــىت والدبلوماســية 

الــذراع   ،)  HPG ( الشــعبية الدفــاع  قــوات 

ي 
ي PKK( �ن

ــال الكردســتا�ن المســلح لحــزب العم

 ،)PYD( العــراق وحــزب التحــاد الديمقراطــي

 ) ي
ــتا�ن ــال الكردس ــزب العم ــوري لح ــرع الس الف

ي ســوريا. مــع وجــود جنــاح مســلح قــوي 
�ن

يضــم حــواىلي 3000 رجــل ، وهــي وحــدات 

قيــة )YRK( ، يظــل الحــزب مــن  كردســتان الرث

ي كردســتان )PJAK( متحفظــاً 
أجــل حيــاة حــرة �ن

ــة. يراني ــوات الإ ــل الق ــا يقات ــادراً م ــبياً ون نس

يتناقــض هــذا التحفــظ مــع الهجمــات شــبه 

ــاة  ي شــنها الحــزب مــن أجــل حي
ــىت ــة ال اليومي

ي عــام 2010. وربمــا 
ي كردســتان )PJAK(  �ن

حــرة �ن

ي شــنها 
يفــر ذلــك العمليــة الواســعة الــىت

ي 
ي عــام 2011 ضــد مواقعــه �ن

ي �ن
يــرا�ن الجيــش الإ

يرانيــة منــذ  جبــال زاغــروس. تعمــل القــوات الإ

ــتان  ــدات كردس ــع YRK )وح ــى دف ــهرين ع ش

ي 
ــرا�ت ــب الع ــى الجان ــف ع ــة( إىل الخل قي الرث

ــ�ي  ــائر غ ي خس
ــبب �ن ــا تس ــدود ، مم ــن الح م

ــا  ــة، م ــا خســائر فادحــة للغاي ــة، لكنه معروف

 ،  2011 ي صيــف 
�ن يوقعــان  ن  الجانبــ�ي جعــل 

ــار. ــاً عــى وقــف إطــاق الن اتفاق

حــىت الآن، ل يــزال هــذا التفــاق ســاري 

ن  المفعــول، وقــد أضحــت المناوشــات بــ�ي

وقــوات   YRK قيــة  الرث كردســتان  وحــدات 

يرانيــة نــادرة، ويبــدو أنّهــا ناتجــة  الأمــن الإ

ــة الحــزب  ــدلً مــن رغب ن ب ــ�ي ــراد معزول عــن أف

ي 
ي كردســتان PJAK �ن

مــن أجــل حيــاة حــرة �ن

ــركات  ــم الح ــلح. تزع ــاح المس ــتئناف الكف اس

ــة - دون  ــة المعادي يراني ــة والإ ــة العراقي الكردي

أي دليــل - أن طهــران ســوف تدعمــه مســتقباً 

حــىت »تغلــق« الحــدود ضــد خصومهــا الأكــراد 

ي كردســتان العــراق.
المتمركزيــن �ن

التنازل عن دولة مستقلة؟
قائمــة  تُكمــل  أخــرى  حــركات  ثــاث 

الجماعــات المســلحة: كومــال، وحــزب مــن 

ي كردســتان )PJAK( والحــزب 
أجــل حيــاة حــرة �ن

 ،)PDK-I( يرانيــة  الإ لكردســتان  الديمقراطــي 

ــزب  ــام 2006 للح ي ع
ــام �ن ــن انقس ــق م المنبث

 .)PDK-I( يرانيــة  الإ لكردســتان  الديمقراطــي 

يــزال  ل  العســكري  الســياسي  دورهــا  لكــن 

للغايــة. محــدوداً 

إذا كانــت أيديولوجيــا الجماعــات الكرديــة 

مختلفــة، مــن القوميــة إىل اليوتوبيــا الثوريــة، 

حــول  متوافقــة  جميعهــا  أن  يبــدو  فإنّــه 
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ن دولــة كرديــة مســتقلة منفصلة  اســتحالة تأمــ�ي

عــن إيــران. هدفهــا بالتــاىلي هــو تحقيــق وضــع 

مشــابه لوضــع كردســتان العــراق: منطقــة 

تتمتــع فيهــا هــذه الجماعــات الكرديــة بالحكم 

اف  ي داخــل دولــة فيدراليــة، والعــ�ت
الــذا�ت

الجتماعيــة  حقوقهــا  ام  واحــ�ت بهويتهــا، 

رادة  الإ هــذه  تتجــى  وقــد  والسياســية. 

ي إنشــاء مركــز تعــاون لاأحــزاب 
كة �ن المشــ�ت

ي عــام 2018 
ــة �ن يراني ي كردســتان الإ

السياســية �ن

 . ي
بمبــادرة مــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتا�ن

ي كردســتان 
الحــزب مــن أجــل حيــاة حــرة �ن

PJAK، الــذي يُعتــ�ب حزبًــا »لاأجانــب« بســبب 

 ، كي
ــ�ت ي ال

ــه مــن حــزب العمــال الكردســتا�ن قرب

برنامــج  إىل  لانضمــام  دعوتــه  تتــم  لــم 

ــذا. ــاون ه التع

فبســبب نشــاطهم العســكري والــدور الــذي 

ن  ــ�ي ــلح ب ــزاع مس ــة ن ي حال
ــوه �ن ــن أن يلعب يمك

الوليــات المتحــدة وإيــران، فقــد تــم التعامل 

ي مناســبات مختلفــة مــن 
مــع هــذه الحــركات �ن

. ن قبــل كا الطرفــ�ي

جهات فاعلة تتودد وتشترط
ن  يرانيــ�ي ن والأكــراد الإ كيــ�ي ن الأم�ي اللقــاءات بــ�ي

فتئــت  مــا  البدايــة  ي 
�ن �يــة  ظلــت  ي 

الــىت

الصحافــة  خــال  مــن  أنباؤهــا  تربــت  أن 

المتخصصــة. فهكــذا، مــن 11 إىل 17 يونيو 2018، 

ن العــام للحــزب الديمقراطــي  ذهــب الأمــ�ي

مصطفــى   ،)PDK-I( يرانيــة  الإ لكردســتان 

 . ن هجــري، إىل واشــنطن، بدعــوة مــن الأمريكي�ي

وخــال إقامتــه، اســتقبله العديــد مــن أعضــاء 

ي 
الكونجــرس الأمريــكي ووزارة الدفــاع، بمــا �ن

ــة. يراني ــا الإ ــن القضاي ــؤول ع ــك المس ذل

ــالحزب الديمقراطــي  ن بـ اهتمــام الأمريكيــ�ي

يرانيــة )PDK-I( واضــح وبديهــي:  لكردســتان الإ

ي آب )أغســطس( 2017، قبــل تعيينه مستشــاراً 
�ن

لاأمــن القومــي، نــرث جــون بولتــون افتتاحيــة 

دارة الأمريكيــة للتوصــل إىل اتفاق  دعــا فيهــا الإ

ي مقدمتهــا 
ي إيــران، و�ن

مــع الأقليــات العرقيــة �ن

ــن  ــراد، وعــرب خوزســتان والبلوشــيس، م الأك

ن  ــ�ي قليمي ــاء الإ ــن الحلف ــبكة م ــاء ش ــل إنش أج

ــر  ــار تقري ــام، أش ــس الع ي نف
ــران. �ن ــد إي ض

اتيجية  صــادر عــن مركــز الدراســات الســ�ت

ــات المتحــدة  ــر، إىل أّن الولي ــة، المؤث والدولي

ــة  ــل زعزع ــن أج ن م ــ�ي يراني ــراد الإ ــم الأك تدع

ي 
ي مــن الداخــل. �ن

يــرا�ن اســتقرار النظــام الإ

الأكــراد  أّن  ي 
�ن هنــاك شــك  ليــس  الواقــع، 

ي 
ن يشــكلون »الكتائــب« الأرضيــة �ن يرانيــ�ي الإ

ن  الحــرب ضــد إيــران؛ لأن الأكــراد الســوري�ي

ــم  ــد تنظي ــة ض ــب الميداني ــم الكتائ ــوا ُه كان

ــك، فــوق كل  ي ذل
ســامية، ويعــىن الدولــة الإ

عــى  الســيطرة  مــن  إيــران  حرمــان  ء،  ي
سث

ي تتواصــل مــن خالهــا 
حدودهــا الغربيــة الــىت

، والنظــام  ي
ة مــع حــزب هللا اللبنــا�ن مبــا�ث

، ومــا  ي الســوري، وميليشــيات الحشــد الشــعىب

ي تتــم مــن خالهــا بشــكل 
إىل ذلــك، والــىت

ــلحة. ــال الأس ــة انتق ــاسي حرك أس

إدراكاً منهــا للــدور المزعــزع لاســتقرار الــذي 

ــال  ي ح
ــون �ن يراني ــراد الإ ــه الأك ــع ب ــد يضطل ق

حــدوث المواجهــة مــع الوليــات المتحــدة، 
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اســتحوذت إيــران أيضــاً عــى هــذا الموضــوع، 

ي أيــار )مايــو( 2019 جولــة 
ويــج �ن ي ال�ن

وفتحــت �ن

ن مــن مركــز تعــاون  مــن المفاوضــات مــع ممثلــ�ي

يرانيــة.  الإ لكردســتان  السياســية  الأحــزاب 

وكدليــل عــى التهديــد المحتمــل الــذي تمثلــه 

فهــو  طهــران،  نظــر  ي 
�ن الجماعــات  هــذه 

الجتمــاع الأول مــن نوعــه منــذ عــام 1979. 

ي ســيد محمــد كاظم ســجادبور، 
يــرا�ن فبقيــادة الإ

حــاول   ، ي
يــرا�ن الإ الخارجيــة  وزيــر  مستشــار 

ي هــذا الجتمــاع إقنــاع الأكــراد 
يرانيــون �ن الإ

بوقــف الأعمــال القتاليــة، وعــدم النخــراط مع 

ي حالــة حــدوث رصاع. بالمقابــل، 
ن �ن الأمريكيــ�ي

ام حقوقهــم ودراســة  طالــب الأكــراد باحــ�ت

بالحكــم  فيهــا  يتمتعــون  منطقــة  تشــكيل 

ــع،  ــراق. بالطب ــة الع ــرار منطق ــى غ ي ع
ــذا�ت ال

يجــاب. دون بالإ يرانيــون ســ�ي كان الإ

ــراد  ــدد الأك ــل، هــو ع ــًا، عــى الأق 35 قتي

ة  ــا قمــع الحتجاجــات الشــعبية الأخــ�ي ضحاي

ــرود ــك كرمانشــاه وجوان ي ذل
ــا �ن ــران، بم ي إي

�ن

يرانيــة،  مــن هــذه المقاربــات الأمريكيــة والإ

. وقــد أوضــح  ن ن متشــكك�ي خــرج الأكــراد مرتابــ�ي

عــدم  يطــة  مســؤوليهم، �ث مــن  العديــد 

الكشــف عــن هويتهــم، أنّهــم طالبــوا مــن 

لهــا،  دعمهــم  مقابــل  المتحــدة  الوليــات 

ــذه  ــض ه ــم ترف ــك، فل ــع ذل ــم. وم حمايته

ــن  ــ�ث م ــل والأك ــب، ب ــم وحس ة طلبه ــ�ي الأخ

بانســحاب  المفاجــئ  عــان  الإ فــإّن  ذلــك، 

كانــون  ي 
�ن ســوريا  مــن  الأمريكيــة  القــوات 

ن الأكــراد  ( 2018 لــم يطمــ�أ الأول  )ديســم�ب

ن إزاء حلفائهــم.  فيمــا يتعلــق بــولء الأمريكيــ�ي

عــاوة عــى ذلــك، فيمــا يتعلــق بالمفاوضــات 

، أبــدى الأكــراد الكثــ�ي مــن  ن يرانيــ�ي مــع الإ

ن  الأمــ�ي اغتيــال  بســبب  والرتيــاب  الحــذر 

لكردســتان  الديمقراطــي  بـــالحزب  العــام 

ي فيينــا عــام 1989 عــى أيــدي 
يرانيــة PDKI �ن الإ

يرانيــة بعــد أن دعــوه  أجهــزة الســتخبارات الإ

ن  يرانيــ�ي إىل مفاوضــات الســام. إن عنــاد الإ

بعــدم منحهــم المزيــد مــن الحقــوق مــا 

ــة طهــران  انفــك يزيدهــم قناعــة بعــدم رغب

ي التوصــل إىل حــل وســط.
�ن

مــن تاريخهــم، يتذكــر الأكــراد بأنّهــم ل 

عــى  كامــل  بشــكل  العتمــاد  يســتطيعون 

بــأّن  القائلــة  المقولــة  يــك:  �ث أو  ُمحــاور 

بخــاف  أصدقــاء  لديهــم  ليــس  »الأكــراد 

ي هــذا الصــدد. 
الجبــال« مقولــة بليغــة تمامــاً �ن

ن  إذا بقيــت نهايــة المفاوضــات مــع الأمريكيــ�ي

ن �يــة، تظــل الحقيقــة هــي أّن  يرانيــ�ي والإ

ن الأكــراد والقــوات  ن المقاتلــ�ي المصادمــات بــ�ي

يرانيــة عــى الحــدود قــد انخفضــت بشــكل  الإ

ي صيــف عــام 2019. دون أن نســتنتج 
كبــ�ي �ن

ن طهــران والجماعــات  أّن »اتفــاق الســام« بــ�ي

المســلحة الكرديــة قــد حــدث بالفعــل، وهــذا 

ــاً  ــون مرادف ــا يك ــات ربم ي المصادم
ــع �ن اج ال�ت

ن بــدلً مــن  ي الظهــور كمراقبــ�ي
رادة الأكــراد �ن لإ

ي الوقــت الــذي يتطــور فيــه 
جهــات فاعلــة، �ن

ــاً كان هــذا الوضــع فــإّن التعــاون  الوضــع: أي

ي اللحظــة 
الكــردي، الــذي تــم التعبــ�ي عنــه �ن

ة، ســيكون موضــع ترحيــب بالتأكيــد  الأخــ�ي

ــران. ــنطن وطه ــب واش ــن جان م
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أكراد العراق.. لماذا كانوا األقرب إلى 
تحقيق االستقالل؟

ي أعقاب هزيمتها بالحرب العالمية الأول، 
إثر انهيار الدولة العثمانية، �ن

ي كانت تابعة لها، 
ي عموم المناطق ال�ق

تعالت دعوات الشعوب والقوميات، �ن
ق  ي مناطق �ش

كراد، �ن ، وكان من بينها الأ لالستقالل ونيل حّق تقرير المص�ي
ي مؤتمر 

الأناضول وشمال جبال زاغروس، الذين حرصوا عىل إيفاد ممثل لهم �ن
حة،  قامة دولة كرديّة مق�ق الصلح بفرساي، عام 1919، وكان لهم نيل خطة لإ

ي كّل ُقطر رصاعاً طويالً مع 
كراد �ن لكّن الأحداث تسارعت وتبّدد الحلم وخاض الأ

ي العراق كان الأفضل؛ باعتبارهم الأك�ش 
كراد �ن الحكم المركزي، لكن مص�ي الأ

قرباً من تحقيق حلم الستقالل، فكيف كان ذلك؟

    مدني قصري

ثورات متتالية ومملكة غير معتَرف بها
ي العــراق، الواقع بحســب اتفاقية ســايكس 

�ن

يطانيــة،  ال�ب دارة  الإ مناطــق  ضمــن  بيكــو 

ــد  ــادر القائ ــن عــام 1919، ب ــو( م ــار )ماي ي أي
�ن

إىل  زنجــي،  ال�ب الحفيــد  محمــود  الكــردي، 

ــة  ــن ولي ــة م ــزاء الكرديّ ــتقال الأج ــان اس إع

ــه، واتخــذ الســليمانية  الموصــل تحــت قيادت

ــادرة  ــت مب ــا رفض ــّن بريطاني ــه، لك ــة ل عاصم

ة للقضــاء  ــا�ث ــا مب زنجــي، وأرســلت قّواته ال�ب

ــه. ــى حكم ع

ــب  ــة، وتنصي ــة العراقي ــيس المملك ــد تأس وبع

الملــك فيصــل الأول ملكاً عليها، عــام 1920، بدأت 

ي 
تُطــرح مســألة حســم مصــ�ي وليــة الموصــل، �ن

ظــّل مطالبــات وتطلّعــات تركيــة لهــا، إضافــة إىل 

اســتمرار المنــاخ الــذي كانــت توّفــره معاهــدة 

قامــة دولــة كرديــة  ســيفر، بالحديــث عــن خطــة لإ

زنجــي إىل محاولــة  ي المنطقــة، كّل ذلــك دفــع ال�ب
�ن

كرديّــة  بثــورة  والقيــام  الأوضــاع،  اســتغال 

يــن الأول )أكتوبــر( 1921، �عــان  ي ترث
جديــدة، �ن

ي لهــا.
يطــا�ن مــا جــاء التصــدي ال�ب
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ي 
زنجــي وعــاد للمبــادرة �ن لــم ييــأس ال�ب

 ) ــ�ب ي )نوفم
ــا�ن ــن الث ي ي ترث

، و�ن ــاىلي ــام الت الع

ي 
�ن ملــكاً  نفســه  زنجــي  ال�ب أعلــن  1922؛ 

الســليمانية، والمناطــق المحيطــة بهــا، معلنــاً 

ــة كردســتان المســتقلة،  ــك تأســيس مملك بذل

ف بهــا دوليــاً  واســتمرت المملكــة غــ�ي المعــ�ت

ي تموز )يوليــو( 1924 قامت 
، و�ن ن قرابــة الســنت�ي

ــا. ــاء عليه ــة بالقض يطاني ــّوات ال�ب الق

عصبــة  مجلــس  قــىن  1925؛  عــام  ي 
و�ن

للمملكــة  الموصــل  وليــة  بضــّم  الأمــم 

، منهيــاً أطمــاع الدولــة  ّ ي
العراقيــة بشــكل نهــا�أ

كّيــة بهــا، وليتــم التأكيــد بذلــك عــى  ال�ت

ــن  ــزءاً م ــا ج ــن فيه ــراد المتواجدي ك ــار الأ اعتب

العراقيــة. المملكــة 

، نــوري  ي
وبعــد توقيــع رئيــس الــوزراء العــرا�ت

ي 
ــة، �ن ي ن نجل�ي ــة الإ ــدة العراقي ــعيد، المعاه الس

آب )أغســطس( 1930، وتزايــد الشــعور بالتوجــه 

وتثبيــت  العراقيــة  المملكــة  اســتقال  نحــو 

حدودهــا، تصاعــدت الحتجاجــات الكرديــة، 

ــيد  ــد بتحش ــن جدي ــد م ــود الحفي ــام محم وق

رفضت الحكومة العراقية في عهد عبد الكريم قاسم مطالب 
كردية بالحكم الذاتي باعتبارها تمّثل تهديدًا لوحدة العراق

محمود الحفيد الربزنجي.. أعلن قيام مملكة كردّية تحت قيادته
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قــّوات كرديّة والســتقال بالســليمانية ومحيطها 

المنــدوب  إىل  مذكــرة  وأرســل  جديــد،  مــن 

ي يخطــره فيهــا باتخــاذه قــرار 
يطــا�ن الســامي ال�ب

إنشــاء دولــة كرديـّـة مســتقلة، وتمّكنــت القــوات 

 ، ن نجلــ�ي العراقّيــة مــن جديــد، مدعومــًة مــن الإ

ــه. مــن إلحــاق الهزيمــة ب

ي العــام ذاتــه؛ قــام القيــادي الكــردي 
و�ن

ي 
زا�ن ، زعيــم عائلــة الــ�ب ي

زا�ن الآخــر، أحمــد الــ�ب

 ، ي
ــا�ن ــد العثم ــذ العه ــوك من ي ده

ــة �ن الحاكم

عــن  عــان  والإ الكرديّــة  العشــائر  بتوحيــد 

فتصــّدى   ، ي
العــرا�ت الحكــم  عــى  الثــورة 

ي لــه.
الجيــش العــرا�ت

؛ 1932، أعلن عن اســتقال  ي العــام التــاىلي
و�ن

ــم  ــا، ليت ــت حدوده ــة وتثبي ــة العراقي المملك

اف  ــة العــ�ت بذلــك القضــاء تمامــاً عــى إمكانّي

بــأّي دولــة كرديّــة مســتقّلة ضمــن حــدود 

ــراق. ي الع
ــة �ن ــق الكرديّ المناط

 ، ي
البــارزا�ن مصطفــى  حــاول  1943؛  عــام 

ــام  ، القي ي
ــارزا�ن ــد الب ــر لأحم ــقيق الأصغ الش

مملكة الكردستان )باللون األصفر(.. استمرت قرابة العامني
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بثــورة كرديّــة مســتغاً تراجــع قبضــة القــوات 

ي معــارك الحــرب 
ــة مــع انشــغالها �ن يطانّي ال�ب

ــورة هــذه فشــلت  ــة، لكــّن الث ــة الثاني العالمي

ــران؛  ي إىل إي
ــارزا�ن ــى الب ــي مصطف ــاً، ونُف أيض

الديمقراطــي  الحــزب  مــع  انخــرط  حيــث 

عــان عــن  ي الإ
، وشــارك �ن ي

ــرا�ن ي ي الإ
الكردســتا�ن

اســتقال جمهوريــة مهابــاد، عــام 1946، قبــل 

ــأ  ــام 1947، ليلج ــا، ع ــاء عليه ــم القض أن يت

. ي
ــوفييىت ــاد الس ــك إىل التح ــد ذل بع

عودة.. وبداية حوار متعثر
ــاط الأحــرار  ــورة الضب عــام 1958؛ قامــت ث

بقيــادة عبــد الكريــم قاســم عى حكــم الأ�ة 

عــان عــن  ي العــراق، وجــاء الإ
الهاشــمية �ن

ــم  ــادر قاس ــة، وب ــة العراقي ــام الجمهوري قي

عــراب عــن حســن نوايــاه تجــاه قضيــة  بالإ

ي للعــودة 
الأكــراد، ووجــه الدعــوة إىل البــارزا�ن

إىل العــراق، وهــو مــا كان، وإثــر ذلــك؛ بــدأت 

إعطــاء  حــول  ن  الطرفــ�ي ن  بــ�ي المناقشــات 

ــة. ــوق القومي ــن الحق ــاً م ــراد بعض الأك

إعــان  مطالــب  يرفعــون  الأكــراد  وكان 

، وأن تــرف معظــم عائــدات  ي
الحكــم الــذا�ت

الموصــل  مناطــق  ي 
�ن المســتخرجة  النفــط 

المحافظــات  مخصصــات  ي 
�ن وكركــوك 

طــة والجيــش  الكرديــة، وأن يكــون عنــارص الرث

ي المحافظــات الكرديــة مــن الأكــراد بالكامــل، 
�ن

إضافــة إىل تشــكيل حكومــة محلّيــة تتــوىل 

اف عــى التعليــم والصحــة وكاّفــة  �ث مهــام الإ

ي تلــك المحافظــات. وقــد 
الشــؤون البلديّــة �ن

ــب  ــذه المطال ــة ه ــة العراقي ــت الحكوم رفض

باعتبارهــا تمثــل تهديــداً لوحــدة العــراق، 

ــة  ــن مرحل ــاً م ــال �يع ــرى النتق ــك ج وبذل

الحــوار إىل شــكل ومرحلــة جديــدة مــن الراع 

، مع إرســال قــوات عراقية  ي
ي - الكردســتا�ن

العرا�ت

للقيــام بحملــة عســكريّة ضــّد معاقــل القوات 

(؛  ي أيلــول )ســبتم�ب
، و�ن ي

المنــارصة للبــارزا�ن

ي عرفــت بـــ »ثورة 
اندلعــت الثــورة الكرديـّـة الــىت

ــام 1961. ــول«، ع أيل

ثورة مستمرة
ي إىل العــراق؛ انتقــل 

مــع انتقــال البــارزا�ن

، الــذي  ي
معــه الحــزب الديمقراطــي الكردســتا�ن

ي العــراق واســتلم 
ن الأكــراد �ن بــدأ النشــاط بــ�ي

ــورة العــام 1961. ــدءاً مــن ث ــادة ب دور القي

إىل  عــارف  الســام  عبــد  وصــول  ومــع 

عــى  النقــاب  إثــر  عــام 1963،  الحكــم، 

قاســم، ومــن ثــم قيــام حركــة الثامــن عــرث 

ي 
ــة �ن ( التصحيحي ــ�ب ي )نوفم

ــا�ن ــن الث ي ــن ترث م

العــام ذاتــه، وصــل إىل الحكــم تيــار جديــد 

ورة وقــف الــراع مــع الأكــراد،  آمــن بــرن

ي آنــذاك، طاهــر 
فاتجــه رئيــس الــوزراء العــرا�ت

وّقعت بغداد وطهران اتفاقّية الجزائر عام 1975 التي تضّمنت 
توقف إيران عن تقديم أّي دعم لألكراد
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العســكرية،  العمليــات  إيقــاف  إىل   ، يحــىي

وتــم التوصــل إىل اتفــاق العــا�ث مــن شــباط 

ايــر( عــام 1964، والــذي قــىن بإعــادة  )ف�ب

الأكــراد،  لمناطــق  المحــىي  الحكــم  إدارات 

ومنحهــم الحقــوق الثقافيــة، وإقــرار مشــاريع 

لكــّن  الكرديّــة،  بالمناطــق  التعمــ�ي  اعــادة 

 ، تعّنــت وزيــر الدفــاع، عبــد العزيــز العقيــىي

أّدى إىل تجــدد الشــتباكات عــام 1965.

ّي الرئيــس 
ي نيســان )أبريــل( 1966؛ تــو�ن

و�ن

عبــد الســام عــارف، وتــوىّل الرئاســة شــقيقه 

عبــد الرحمــن عــارف، الــذي أعــاد المفاوضات 

ــو( 1966؛ أذاع  ــران )يوني ي حزي
ــد، و�ن مــن جدي

از،  ن ، عبــد الرحمــن الــ�ب ي
رئيــس الــوزراء العــرا�ت

تضّمــن  الكرديــة،  القضيــة  حــول  برنامجــاً 

اف الحكومــة العراقيــة بالقومّيــة الكرديــة،  اعــ�ت

وترجمــة ذلــك عــ�ب تفعيل نــوع مــن الامركزية 

ي الحكــم؛ حيــث يكــون للمحافظــات الكرديــة 
�ن

، وإقــرار  ي
مقــدار أكــ�ب مــن الحكــم الــذا�ت

، بحســب  ن لمــان بممثلــ�ي ي ال�ب
تمثيــل الأكــراد �ن

وكذلــك  الســكان،  مــن  المئويــة  نســبتهم 

ي إدارة الدولــة والســلك 
تمثيلهــم بالتناســب �ن

الدبلومــاسي والجيــش، مــع الســماح بالنشــاط 

ــة. ــة السياســة الكرديّ الســياسي والصحاف

اتفاقّية للحكم الذاتي
حــدث  1968؛  عــام  )يوليــو(  تمــوز  ي 

و�ن

انقــاب حــزب البعــث، بقيــادة أحمــد حســن 

عــدم  وبســبب   ، ن حســ�ي وصــدام  البكــر 

ــدات  ــذ التعه ــد بتنفي ــم الجدي ــة الحك جديّ

ي 
�ن الشــتباكات  تجــددت  الأكــراد،  تجــاه 

ي 
يــن الأول )أكتوبــر( مــن ذلــك العــام، و�ن ترث

أيــار )مايــو( 1969؛ أبــدت الحكومــة العراقيــة 

عــادل  حــّل  بإيجــاد  جديــد  مــن  رغبتهــا 

املال مصطفى البارزاين بني املقاتلني األكراد
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للقضيــة الكرديـّـة، فأصــدرت عفــواً شــاماً عن 

ي أعمــال القتــال، 
ن �ن جميــع الأكــراد المشــارك�ي

ــذي  ــون المحافظــات ال وقامــت بإصــدار قان

دارة المحلّيــة، كمــا  تضّمــن إقــرار ل مركزيـّـة الإ

تــّم إنشــاء جامعــة الســيلمانّية، وفتــح مجّمــع 

الثقافــة  مديريّــة  وإنشــاء  كــردّي،  علمــّي 

ــاً  ــداً وطني وز عي ــ�ي ــد الن ــل عي ــة، وُجِع الكرديّ

ــاد. ي الب
�ن

عــن  صــدر   ،1970 )مــارس(  آذار  ي 
و�ن

الحكومــة العراقّيــة بيــان لوقــف إطــاق النــار 

ي 
عــان عــن اتفاقّيــة الحكــم الــذا�ت وتضّمــن الإ

كــراد، عــى أن يتــم تنفيذهــا خــال مــّدة  لاأ

ي آذار )مــارس( عــام 1974؛ 
أربعــة أعــوام، و�ن

 ، ي
أعلــن الرئيــس البكــر قانــون الحكــم الــذا�ت

ي رأى 
إّل أّن الحــزب الديمقراطــي الكردســتا�ن

ــض  ــا رف ــه، كم ــدة في ــرات عدي ــاك ثغ أّن هن

تكّتــل  إىل  لانضمــام  لــه  الحكــم  دعــوة 

ة  أحــزاب الجبهــة الوطنيــة، ولــم تمــِض فــ�ت

ن  ــ�ي ــد ب ــن جدي ــال م ــاد القت ــىت ع ة ح ــ�ي قص

. ن ــ�ي الطرف

اتفاقّية الجزائر.. نهاية الثورة
 ،1975 )مــارس(  آذار  مــن  الســادس  ي 

و�ن

ي الجزائــر، 
وخــال انعقــاد مؤتمــر دول أوبــك �ن

وقّعــت بغــداد وطهــران اتفاقّيــة الجزائــر، 

ي نّصــت عــى تســوية المشــاكل الحدودية 
والــىت

ن البلديــن، وذلــك مقابــل تراجــع إيــران  بــ�ي

عــن تقديــم أّي شــكل مــن أشــكال الدعــم 

ن الأكــراد، وبذلــك تمكنــت الحكومــة  للمقاتلــ�ي

ــراع  ــاء ال ــن إنه ــرة الأوىل، م ــة، للم العراقي

المندلــع منــذ عــام 1961 بشــّكل تــاّم. والتجــأ 

ي إىل إيــران قبــل أن يغــادر إىل الوليات 
البــارزا�ن

ــام 1979. ــاك ع ّ هن ــو�ن ــدة، ويت المتح

الرئيس الجزائري هواري بومدين مجتمعاً مع صدام حسني والشاه محمد رضا بهلوي قبل التوقيع عىل االتفاقية
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االنشقاق.. وحزب جديد في 
القيادة

كانــت  الجزائــر،  اتفاقّيــة  توقيــع  وقبــل 

الحــزب  صفــوف  داخــل  الخافــات 

ــد  ــة ق ــة الكرديّ ــة الثوري ــي والحرك الديمقراط

بــدأت بالتصاعــد، وبــدأ النقســام يظهــر 

ــال  ــة، وج ــن جه ي م
ــارزا�ن ــى الب ن مصطف ــ�ي ب

، عضــو اللجنــة المركزيــة للحــزب، من  ي
طالبــا�ن

ــر  ــة الجزائ جهــة أخــرى. وبعــد توقيــع اتفاقي

ي عــن 
ونهايــة الثــورة الكرديّــة، انفصــل طالبــا�ن

ي حزيــران )يونيــو( 1975 شــّكل 
الحــزب، و�ن

ي دمشــق مــع مجموعــة مــن رفاقــه حزبــاً 
�ن

ــارة عــن اتحــاد لخمســة قــوى  ــداً كان عب جدي

اكية،  ــ�ت ــتان الش ــة كردس ــادة حرك ــة، بقي كرديّ

وحمــل  الشــيوعية،  لــه«  »كومــه  ومنظمــة 

ي 
الوطــىن »التحــاد  اســم  الجديــد  الحــزب 

.» ي
الكردســتا�ن

ــة  ــن حمل ــزب بش ــدأ الح ــه، ب ــد تأسيس وبع

ــة،  ــة العراقي ــّد الحكوم ــدة ض ــكريّة جدي عس

يرانيــة  الإ العراقيــة  الحــرب  انــدلع  ومــع 

بدايــة الثمانينيــات عــرض الرئيــس صــدام 

ــن  ــزب، لك ــى الح ــاوض ع ــار التف ن خي ــ�ي حس

المفاوضــات فشــلت وتجــدد الــراع، واســتمر 

إىل أن أطلقــت الحكومــة العراقيــة الحملــة 

العســكرية المعروفــة بـــ »الأنفــال«، بداية من 

ــىت  ــتمرت ح ــام 1988، واس ــر( ع اي ــباط )ف�ب ش

( مــن ذلــك العــام، وتــّم  أيلــول )ســبتم�ب

فيهــا اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة المحرّمــة 

اوح تقديــرات أعــداد الضحايــا فيها  دوليــاً، وتــ�ت

ن إىل مئــة ألــف، بحســب منظمــة  مــن خمســ�ي

تصــل  ن  حــ�ي ي 
�ن ووتــش«  رايتــس  »هيومــن 

تقديــرات بعــض الجهــات الكرديــة بالرقــم إىل 

ي إىل 
ــا�ن ــر طالب ــة؛ اضط ــر الحمل )182,000(، وإث

ــران. ــوء إىل إي ــاد واللج ــادرة الب مغ

أّسس جالل طالباين )يسار( حزب االتحاد الوطني الكردستاين عام 1975 وأصبح يف قيادة الثّوار األكراد
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قرار دولي يفضي إلى مرحلة 
جديدة

ــة، عــام  ــج الثاني ــدلع حــرب الخلي بعــد ان

إىل  العراقيــة  القــوات  دخــول  إثــر   ،1990

ــر( مــن عــام 1991  اي ي شــباط )ف�ب
الكويــت، و�ن

ــاض،  ــة بالنتف ــدن الكرديّ ي الم
ــراد �ن ــدأ الأك ب

البيشــمركة  قــوات  تمّكنــت  أيــام  وخــال 

ــتان  ــدن كردس ــى م ــيطرة ع ــن الس ــة م الكرديّ

وأربيــل،  )الســليمانية،  الثــاث  ى  الكــ�ب

ودهــوك(.

ــة ردة فعــل محتملــة مــن قبــل  يّ
ــاً لأ وتفادي

الأمــن  مجلــس  بــادر  العراقيــة،  الحكومــة 

د إقليم كردستان  عام 2005 صدر الدستور العراقي الجديد وُحدِّ
ككيان فدرالي ضمن الدولة العراقية

باتخــاذ   ،1991 )أبريــل(  نيســان  ي 
�ن  ، ّ الــدوىلي

منطقــة  بتشــكيل  ي 
القــا�ن  )688( القــرار 

ان فــوق المحافظــات الكرديّــة،  حظــر طــ�ي

ــم  ــان إقلي ــه كي ــأ عن ــذي نش ــرار ال ــو الق وه

ي شــمال العــراق، وجــرى تشــكيل 
كردســتان �ن

ي 
ــس الوطــىن ، باســم المجل ي

ــان كردســتا�ن برلم

مجلــس  أول  بذلــك  ليكــون   ، ي
الكردســتا�ن

 ، ي العــام التاىلي
ي العــراق، و�ن

ي منتخــب �ن
برلمــا�ن

كردســتان،  إقليــم  حكومــة  تشــّكلت   ،1992

الــراع  بــرز  التســعينيات،  منتصــف  ي 
و�ن

ن  بــ�ي الكرديــة،  السياســية  الســاحة  داخــل 

، والحــزب  ي
ي الكردســتا�ن

حــزب التحــاد الوطــىن

. ي
الكردســتا�ن الديمقراطــي 

انتخب مسعود بارزاين كأول رئيس إلقليم كردستان العراق بعد حرب 2003
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ما بعد 2003
ــام  ــراق، ع ــى الع ــرب ع ــوع الح ــع وق وم

للقــّوات  الكرديّــة  القــوى  انضمــت   ،2003

ــّوات  ــاركت ق ــداد، وش ــة بغ ــة لحكوم المحارب

ي العمليــات العســكريّة. 
ــة �ن البيشــمركة الكرديّ

ي الجديــد 
وعــام 2005؛ صــدر الدســتور العــرا�ت

فــدراىلي  ككيــان  كردســتان  إقليــم  وحــّدد 

)اتحــادي( ضمــن الدولــة العراقيــة.

مســعود  انتخــب  أيضــاً؛   2005 عــام  ي 
و�ن

قليــم كردســتان العــراق،  ي رئيســاً لإ
البــارزا�ن

ي 
وأُعيــد انتخابــه مــن جديــد عــام 2009، �ن

ي رئيســاً لجمهوريـّـة 
ن أصبــح جــال طالبــا�ن حــ�ي

عــام  حــىت  منصبــه  ي 
�ن واســتمر  العــراق، 

.2014

استفتاء االنفصال
ومنــذ عــام 2003 كانــت هنــاك أصــوات 

ــة باســتقال كردســتان  ــة تتعــاىل للمطالب كرديّ

العــراق، وأن تصبــح دولــة مســتقلة، وهــو 

المطلــب الــذي واجــه معارضــة شــديدة مــن 

ــدول  ــات ال ــة وحكوم ــة المركزيّ ــل الحكوم قب

المجــاورة.

أيلــول  مــن  يــن  والعرث الخامــس  ي 
و�ن

ــتفتاء  ــتان اس ي كردس
ــري �ن ( 2017؛ أُج ــبتم�ب )س

عــى النفصــال، وحصــل عــى أغلبيــة تأييــد 

الحكومــة  رفضتــه  ن  حــ�ي ي 
�ن  ،%92 بنســبة 

ًة  عــي، ومبــا�ث تــه غــ�ي �ث المركزيــة، واعت�ب

توالــت ردود الفعــل الدوليــة المجمعــة عــى 

وع باعتبــاره إجــراء  اســتنكار ورفــض المــرث

عّيــة لمخالفته  أحــادي الجانــب ل يحظــى بالرث

وع  ّ المــرث ، مــا أدى إىل تعــ�ث ي
الدســتور العــرا�ت

ــه. ونهايت


