
قضايا

عبد الباسط سيدا

الــعــربــي الــجــديــد،  نــشــرت صحيفة 
مـــقـــااًل   ،2019 أيــــــار  ــايــــو/  مــ  2 فــــي 
ــــب الـــــســـــوري  ــاتــ ــ ــكــ ــ ــي والــ ــ ــامـ ــ ــإعـ ــ لـ
عن  ســيــدا..  على  »ردًا  بعنوان  دلــي  خورشيد 
ــق الــكــاتــب  حـــزب االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، وافــ
بـــصـــورة عـــامـــة، فـــي الــقــســم األول مـــن مــقــالــه، 
على ما ذهبُت إليه في مقال كانت الصحيفة 
نــفــســهــا قـــد نــشــرتــه لــصــاحــب هــــذه الــســطــور، 
فــي 30 إبــريــل/ نيسان 2019 بــعــنــوان: »حــزب 
االتحاد الديمقراطي.. دور إشكالي ومستقبل 
ضبابي«. وهو القسم الذي تناولت فيه مسألة 
تــوصــيــف نــشــأة الـــحـــزب املــعــنــي، واملــتــغــيــرات 
التي طرأت على عاقاته وتحالفاته، مع العلم 
أن املقال قد اقتصر على العموميات من دون 
الــتــفــصــيــات. ولـــكـــن املـــاحـــظ أن الـــكـــاتـــب قد 
توقف عند دعوتي إلــى ضــرورة فك االرتباط 
الكردستاني،  العمال  الحزب وحــزب  بني هــذا 
مــن أجـــل الــوصــول إلـــى تــوافــق كـــردي - كــردي 
ســـوري، يكون خــطــوًة ال بــد منها على طريق 
التفاهم الــكــردي - الــعــربــي الــســوري، ومــن ثم 
السوري - السوري العام. وكان وصفه موقفي 
الدقة،  من هذا املوضوع بأنه يعاني من عدم 
ويفتقر إلى الرؤية الشاملة. ثم أجرى مقارنة 
الديمقراطي لحزب  االتحاد  تبعية حــزب  بني 
العمال الكردستاني وتبعية األحزاب الكردية 
لألحزاب الكردستانية العراقية، سيما للحزب 
الديمقراطي الكردستاني- العراقي، واالتحاد 

الوطني الكردستاني بهذه الصيغة أو تلك.
والـــافـــت أن الــكــاتــب، عــلــى الــرغــم مــن اطــاعــه 
العميق على تفاصيل الوضع الكردي، تجاهل 
في مقارنته نقاطًا عــدة، كان من املفروض أن 
يــتــوقــف عــنــدهــا، طــاملــا أنـــه اتــخــذ مــن املــقــارنــة 
املــعــنــيــة مــحــورًا رئــيــســًا فــي رّده عــلــي، وليس 
على الــرأي الــذي ذهبت إليه في مقالي، وهذا 
مــا يستشف مــن عــنــوانــه »ردا على ســيــدا.. »، 
وهـــذه خــاصــيــة شــرقــيــة لــم نــتــحــّرر منها بعد 

بكل أسف.  
املــقــارنــة املعنية جـــزءًا مــن موضوعي  لــم تكن 
املعني هنا. ولكن سبق وأن تناولت املوضوع 
في مناسبات وأحاديث شتى، وهو موضوع 
يستحق التناول، ولكن ضمن سياقه الطبيعي، 
وبــنــَفــس بحثي هــــادئ، يــمــّكــن مــن تشخيص 
املمكنة.  الحلول  أمــام  الطريق  د 

ّ
ويمه الخلل، 

دلي  إليها  لجأ  التي  املقارنة  كثيرا  وذّكرتني 
بالحجة التي ُتسمع عادة من بعض القوميني 
السوريني في ردة فعلهم على دعوات  العرب 
للقضية  عــادل  إيجاد حل  املطالبني بضرورة 
الكردية في سورية، إذ يقولون: إذا فتحنا هذا 
الــبــاب، سنجد الــتــركــمــان والــســريــان واألرمـــن 
والشركس... يطالبون بحقوقهم، وبحل عادل 
لــقــضــايــاهــم، وبــالــتــالــي تضيع ســوريــة، نحن 
شعٌب واحد، وعلينا أن نبتعد عن هذا األمور، 

وكلنا قد تعرضنا للظلم. 
إقــرارنــا بحقوق الجميع، ودعــوتــنــا إلى  ومــع 
الجميع، سواء  احترام خصوصيات  ضــرورة 
اإلثنية القومية أم الدينية واملذهبية، في إطار 
املشروع الوطني السوري العام، إال أن أولئك، 
في عملية الخلط بني جملة القضايا الخاصة 
األول،  املقام  في  يرمون،  السورية،  باملكونات 
إلى إلغاء مشروعية املطالبة بالحقوق وإلغاء 
التمييز، سيما كرديًا. في حني أن الظلم املركب 
الـــذي تــعــّرض لــه الــكــرد عــقــودا مــن حكم حزب 
الــبــعــث، وحــتــى قبله، وفــق ســيــاســاٍت رسميٍة 
مــقــصــودة، اســتــهــدفــت الــكــرد فــي املــقــام األول، 
بات واضحًا جليًا ألي مهتم بالشأن العام، في 
اإلقليمي  املستويني  وعلى  الــســوري،  الــداخــل 
والدولي. ولكن هذه مسألة أخرى، تخرج عن 
نطاق موضوعنا هنا، وإنما أوردتها من باب 

املقارنة، وفي سياق تداعي األفكار، ليس إال.
مـــا ذهــــب إلــيــه دلــــي بــخــصــوص املـــقـــارنـــة بني 
ــة حــــــزب االتـــــحـــــاد وحـــــــزب الــــعــــمــــال مــن  عــــاقــ
الكردية  األحـــزاب  بــني  العاقة  وطبيعة  جهة، 
الكردستاني،  الديمقراطي  والحزب  السورية 
أمر ال يجانب الحقيقة تمامًا، ولكنه ال يفصح 
عنها كاملة. وكنا نأمل أال يكون األمــر  كذلك 
من موقع شخص مطلع عارف. وإللقاء بعض 
الــضــوء على هــذا املــوضــوع، ال بــد مــن العودة 
إلــى الــبــدايــات قــلــيــًا، فقد تطلع كــرد ســوريــة، 
منذ األيام األولى لتقسيم املنطقة، باستمرار، 
نحو وراء الحدود من الشمال والشرق. وهذا 
أمر له أسبابه املوضوعية التي تشمل الجذور 
الــتــاريــخــيــة لــقــضــيــتــهــم، ووقـــائـــع الــجــغــرافــيــا، 
وانعكاسات العقلية اإلقصائية االستئصالية 
ــّكـــام ســوريــة  الـــتـــي تـــمـــّيـــزت بــهــا ســـيـــاســـات حـ
وممارساتهم، هؤالء الذين أعلنوا عن التزامهم 
الخمسينيات،  منذ  القومية  باأليديولوجيا 
فــالــكــرد الـــســـوريـــون، شـــأن الــعــرب الــســوريــني، 
وجـــــدوا أنــفــســهــم، وقــــد تـــم تــقــســيــم اعــتــبــاطــي 
لبادهم، وبقيت مدنهم األساسية في الجانب 
التركي، فــي حــني أن مناطق الــريــف هــي التي 
ــة الــحــديــثــة فـــي إطـــــار حـــدود  ــوريـ ضــمــتــهــا سـ
االنتداب الفرنسي التي رسمت بعد توافقات 
واتفاقيات مع الجانبني، البريطاني والتركي، 
وهي التوافقات التي شكلت الحدود السورية 
الحالية. ومثلما لم يعترف العرب السوريون 
الحل يتمثل في  أن  التقسيم، ووجــدوا  بواقع 
ــدة مــســتــقــلــة، تــطــّلــع الــكــرد  ــ ــة عــربــيــة واحــ ــ دولـ
السوريون إلى الحل الكردستاني، وتحّمسوا، 
في بداية األمر، ملشاريع النخب الكردية التي 
كانت قد لجأت إلى املناطق الكردية السورية 

فــي عهد االنــتــداب الــفــرنــســي، كما سكنت في 
مدينتي حلب ودمشق خصوصا. وذلــك بعد 
أن ضاقت بها السبل في املناطق الكردية التي 

ظلت ضمن إطار الدولة التركية الحديثة.
ويـــشـــار فـــي هــــذا املـــجـــال، عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
إلى مشروع خويبون 1927. ولكن مع تراجع 
الشمال، وتصاعده  الكردي في  النضال  حــّدة 
ــل مـــا مصطفى  ــراحــ فـــي الـــشـــرق فـــي عــهــد الــ
للقضية  الروحي  األب  والــذي يعد  البارزاني، 
الكردية املعاصرة، توجهت أنظار الكرد، منذ 
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن املـــنـــصـــرم، نــحــو كــردســتــان 
ــل بـــأنـــهـــم ســيــســتــفــيــدون  ــ ــراق، وكـــلـــهـــم أمـ ــ ــعـ ــ الـ
مــن إنـــجـــازات الــحــركــة الــكــرديــة هــنــاك، فــي رد 
عفوي، وبمنطق فطري سليم، على سياسات 
الـــحـــكـــمـــني الـــبـــعـــثـــيـــني فــــي ســــوريــــة والــــعــــراق 
ــقــــوات الــســوريــة  ومـــمـــارســـاتـــهـــمـــا، ودخــــــول الــ
إلى كردستان  الشاعر عام 1963  فهد  بقيادة 
العراق، بغرض القضاء على ثورة الكرد هناك.

ولــكــن املــاحــظ أن املــطــالــب الــكــرديــة الــســوريــة 
كانت تتمحور، في ذلك الحني، حول ضرورة 
رفع الظلم، واالعتراف بالحقوق ضمن اإلطار 
ولــم تكن هناك صيغة من  الــســوري.  الوطني 
صيغ االلتحام العضوي مع املشروع الكردي 
في كردستان العراق. وكانت العاقة، بصورة 
عامة، أقرب إلى شكل عاقة األحزاب والتيارات 
وإن  الناصري،  املشروع  مع  العربية  القومية 
بصيغة مغايرة إلى حٍد ما، مع عاقة األحزاب 
مع  هــذا  السوفييتي،  االتــحــاد  مــع  الشيوعية 
اإلقرار بمحدودية التجربة الكردية، وتشابك 
الـــظـــروف الــتــي كــانــت تــحــيــط بــهــا مـــن جميع 

النواحي. 
ــثـــورة الــكــرديــة فـــي كــردســتــان  ومـــع انــهــيــار الـ
الــجــزائــر  اتــفــاقــيــة  نتيجة  ــام 1975،  عـ الـــعـــراق 
بـــني صـــــّدام حــســني وشــــاه إيــــــران، وبــوســاطــة 
ــري هــــــــواري بـــومـــديـــن،  ــزائــ ــجــ ــن الـــرئـــيـــس الــ مــ
ــراغ كـــبـــيـــر عـــلـــى صـــعـــيـــد املــرجــعــيــة  ــ ــ حـــصـــل فـ
وكان  العام،  الكردستاني  بعدها  في  الكردية 
تحول الفصائل الكردية الافت نحو االلتزام 
بــاملــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة، أو االســـتـــفـــادة منها 
واالســتــرشــاد بها، ليس فــي ســوريــة وحدها، 
بـــل فـــي تــركــيــا والــــعــــراق وإيــــــــران، وكـــــان ذلــك 
بــالــتــنــاغــم مــع تــصــاعــد مــوجــة الــيــســار عربيًا 
وتركيًا وفارسيًا في املنطقة كلها، وبحثًا عن 
األجـــواء،  هــذه  وفــي  تعبوية.  عقائدية  نظرية 
إلــى الساحة  الكردستاني  العمال  دخــل حــزب 
السورية في عام 1979، وكان االتحاد الوطني 

ــزاب الــكــرديــة األخــرى،  العاقة مــع بعض األحـ
ولكنه، في الوقت ذاته، كان يعمل على إنشاء 
تــنــظــيــمــاتــه الـــخـــاصـــة بــــني الــــكــــرد الـــســـوريـــني 
وحــتــى الــلــبــنــانــيــني، وذلــــك بــتــفــاهــم وتنسيق 
كــامــلــني مــع األجـــهـــزة األمــنــيــة الــســوريــة التي 
كـــان قــد تــمــّكــن مــن الــتــفــاهــم معها مــنــذ بــدايــة 
الــثــمــانــيــنــيــات. واســتــطــاع بــفــعــل ذلـــك تجنيد 
آالف مـــن الـــكـــرد الـــســـوريـــني ضــمــن صــفــوفــه، 
مستفيدا، في هذا املجال، من تجربة الفصائل 
الفلسطينية في التعامل مع العواطف وامليول 
ماركسيٍة  يــســاريــٍة  بمسحٍة  املشوبة  القومية 
ضــمــن األوســــــاط الــعــربــيــة، ســيــمــا فـــي لــبــنــان 
وســوريــة واألردن. واملــعــروف فــي هــذا املجال 
ــتــل مـــن الـــكـــرد الــســوريــني آالف ممن  أنـــه قـــد ُق
كانوا قد التحقوا بالحزب قبل إخراج زعيمه، 
عــبــدالــلــه أوجــــــان مـــن ســــوريــــة، وفــــي ظـــروف 
تثير عامات استفهام كثيرة، وذلك بناء على 
في  نفسه.  الــحــزب  عنها  أعلن  التي  البيانات 
الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزبــني،  أن  حــني 
واالتــــحــــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي لـــم يــجــنــدا 
الكرد السوريني، كما أنهما لم يمارسا أسلوب 
الكرد  التبرعات على  ــاوات وجــمــع  اإلتــ فــرض 
السوريني، بينما كان حزب العمال يلجأ إلى 
ذلك، ويمارسه باستمرار، حتى أنه كان يلزم 
ــزٍء مــن مــــردود عملهم  الــفــقــراء بتخصيص جـ
في عمليات الحصاد القاسية لصالح الحزب، 
وهناك تفاصيل ال تعد وال تحصى، ووقائع 
من  ويتذكرونها  بــدقــة،  ناسنا  يعرفها  مؤملة 
حــني إلــى آخــر بــمــرارة.  وبعد إخـــراج أوجــان 
مــــن ســــوريــــة بــضــغــط تــــركــــي، وتـــوقـــيـــع نــظــام 
اتفاقية أضنة األمنية عام  حافظ األســد على 
الديمقراطي،  االتحاد  1998، تم تشكيل حزب 
لــــيــــكــــون الــــــفــــــرع الـــــــســـــــوري لـــــحـــــزب الــــعــــمــــال 
الُقطرية  التشكيات  غــرار  على  الكردستاني، 
البعث تحت مظلة  كــان يؤسسها حــزب  التي 
القيادة القومية، مع فرق أساسي، أن االرتباط 
الـــعـــضـــوي الــتــنــظــيــمــي والــعــســكــري واألمـــنـــي 
ــــي هــــو وثــــيــــق إلـــــى حــــد الـــتـــمـــاهـــي، بــل  ــالـ ــ واملـ
وبكام أدق، يعتبر األول مجرد منظمة فرعية 

خاضعة بصورة مطلقة للتنظيم األساسي.
ومع انطاقة الثورة السورية، في مارس/ آذار 
2011، تفاعل الكرد السوريون معها منذ اليوم 
األول، نتيجة تطورات عميقة، كانت قد طرأت 
على الوعي الكردي السوري العام. وبناء على 
الــتــجــارب الــكــثــيــرة، واملـــراجـــعـــات الــتــي كــانــت 
ــــواء ضــمــن األحـــــــزاب، أم مـــن املــثــقــفــني  تـــتـــم، سـ
ــمـــن مــنــظــمــات  ــيـــات املـــســـتـــقـــلـــة ضـ والـــشـــخـــصـ
املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي وخــــارجــــهــــا. وبـــفـــعـــل ذلــــك، 
توصلت الغالبية الغالبة من الكرد السوريني 
إلى قناعٍة بأن حل قضيتهم يتم ضمن اإلطار 
الوطني السوري، ولن يكون ذلك إال بالتفاهم 
والتفاعل مع القوى املؤمنة باملشروع الوطني 
السوري. ولكن مشكلة السوريني كانت تتمثل 
ــيــــادات الـــحـــزبـــيـــة، الـــعـــربـــيـــة مــنــهــا  ــقــ فــــي أن الــ
والــكــرديــة، لــم تكن تمتلك مــن املــؤهــات التي 
تمنحها الــثــقــة بــالــنــفــس، وتــعــمــل عــلــى طــرح 
ولم  ومــوضــوعــيــة،  بــجــرأة  الوطنية  مطالبها 
يــكــن هــــذا األمـــــر، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، بــعــيــدًا عن 
ســيــاســات )وتــكــتــيــكــات( الــنــظــام األمــنــي الــذي 
كــان قــد فــرضــه حــافــظ األســـد على السوريني، 
فـــقـــد كـــــان مـــســـمـــوحـــًا ألحــــزابــــهــــم ومــفــكــريــهــم 
ــــع الــقــضــيــتــني،  ومـــثـــقـــفـــيـــهـــم أن يـــتـــفـــاعـــلـــوا مـ
القضية  مــع  وحــتــى  والــعــراقــيــة،  الفلسطينية 
ــواء فـــي تــركــيــا أم  ــارج ســـوريـــة، ســ الــكــرديــة خــ
ــراق، ولـــكـــن لـــم تــتــحــول تــلــك الــجــهــود  ــعــ فـــي الــ

ــوري،  ــســ ــــروع الـــوطـــنـــي الــ ــــشـ ــن املـ إلـــــى نـــــوع مــ
املطالب بتغييرات وإصاحات على املستوى 
ــّرمـــات الـــتـــي ال  ــان مـــن املـــحـ ــلـــي، فـــذلـــك كــ الـــداخـ
يجوز مجّرد التفكير فيها. ولكن مع انطاقة 
الــكــرد معها، وجد  الــســوريــة، وتفاعل  الــثــورة 
النظام ضـــرورة الــعــودة إلــى دفــاتــره القديمة، 
واســتــخــدام حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي عبر 
واجــهــتــه، حـــزب االتــحــاد الــديــمــقــراطــي )ال ب. 
ــاع فــي املناطق  ي. د(، مــن أجــل ضبط األوضــ
الـــكـــرديـــة، والــحــيــلــولــة بــيــنــهــا وبــــني الــتــفــاعــل 
الــثــورة، واالنــخــراط فيها بصورة  الكامل مــع 
فاعلة. ومــا يؤخذ هنا على األحــزاب الكردية 
ــــن مـــهـــمـــة مـــواجـــهـــة  ــة  تـــقـــاعـــســـهـــا عـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
التي  املصيرية  الــقــرارات  واتــخــاذ  التحديات، 
ــانـــت تــســتــوجــبــهــا املـــرحـــلـــة، وإنــــمــــا اكــتــفــت  كـ
إلــــى عقليتها  ولـــجـــات  الـــقـــديـــمـــة،  بــأســالــيــهــا 
ــقــــت األخــــــوة فـــي كــردســتــان  االتـــكـــالـــيـــة، وأرهــ
الــــعــــراق بـــأعـــبـــاء املـــســـؤولـــيـــات الـــتـــي كــــان من 

املفروض أن تتصّدى لها بنفسها. 
مـــع ذلــــك، نــــرى أن جــعــل طــبــيــعــة الــعــاقــة بني 
حــزبــي االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي والــعــمــال، على 
املستوى نفسه من طبيعة العاقة بني الحزب 
الكردية  واألحـزب  الكردستاني   الديمقراطي 
ــة والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  األخــــــرى فـــي ســـوريـ
ــرا يــقــفــز فـــوق  ــ ــراق، أمــ ــ ــعـ ــ الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي الـ
املــعــطــيــات املــوضــوعــيــة الــتــي نــعــتــقــد أن األخ 
االتحاد  يعرفها جيدًا، فحزب  دلــي  خورشيد 
الكردية  باملناطق  اليوم  يتحكم  الديمقراطي 
الـــســـوريـــة، عــبــر شــبــكــة الــتــشــكــيــات األمــنــيــة 
الـــخـــاضـــعـــة مـــبـــاشـــرة ألوامــــــــر حـــــزب الــعــمــال 
الكردستاني. فخلف كل واجهٍة سوريٍة هناك 
ــادر غــيــر ســـوري فــي أغــلــب األحـــيـــان، يتلقى  كـ

األوامر مباشرة من قيادات جبال قنديل.
كما أن هذا الحزب يفرض الضرائب، ويتحّكم 
باملوارد، ويطبق التجنيد اإلجباري، ويفرض 
ــه، ويـــغـــلـــق مـــراكـــز  ــ ــام تــعــلــيــمــه الــــخــــاص بـ ــظـ نـ
ــزاب، ويــغــّيــب الــنــاس بمختلف األشــكــال،  األحــ
ــدنـــي بـــضـــرورة  ــزم مــنــظــمــات املــجــتــمــع املـ ــلـ ويـ
الحصول على موافقات إدارته التي أعلنها من 
أيــة مشروعية، وهي  جانب واحـــد، ومــن دون 
إدارة ال تتمتع بأي اعتراف بها من أية جهة. 
ومــــع ذلــــك، يــطــالــب خــورشــيــد دلــــي بــضــرورة 
اإلعــــتــــراف بــهــا كــــــإدارة أمــــر واقـــــع، مـــع علمنا 
الــتــنــســيــق بـــني اإلدارة  وعــلــمــه بــاســتــمــراريــة 
للنظام في  التابعة  األمنية  املعنية واألجهزة 
الــقــامــشــلــي والــحــســكــة وبــقــيــة املــنــاطــق، وذلــك 
كــلــه عــلــى الــرغــم مــمــا نــســمــع بــه مــن تباينات 
ومــواقــف مــتــعــارضــة، يطلقها هــذا الــطــرف أو 

ذاك للتعمية واالستهاك املحلي.
كما أن عمليات اعتقال املعارضني لتوجهات 
اإلدارة املــعــنــيــة، وإبــعــادهــم، وفـــرض الــبــرامــج 
الـــدراســـيـــة األيـــدولـــوجـــيـــة غــيــر املــبــنــيــة على 
أســــس عــلــمــيــة تـــربـــويـــة، مـــن األمــــــور الـــتـــي لم 
يــقــم بــهــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
الــعــراقــي، وهــو يتعامل مــع األحــــزاب الكردية 
األخــرى وفق قواعد واضحة للجميع، فهناك 
ــيـــادات مــعــروفــة، هي  مــؤســســات مــعــروفــة، وقـ
التي تقيم العاقة مع األحزاب املعنية. هذا في 
الــقــيــادات الفعلية فــي قنديل،  حــني أن أســمــاء 
القرارات فيما بينها،  اتخاذ  وأدوارهـــا، وآلية 
والـــعـــوامـــل املــتــحــكــمــة، والـــجـــهـــات اإلقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة املــــؤثــــرة، ذلــــك كــلــه يـــدخـــل فـــي بــاب 

املجهول الشبحي غير املعروف.
أمـــا مـــوضـــوع بــيــشــمــركــة روز فـــا يــخــرج عن 
نطاق املتغيرات الحاّدة التي شهدتها الساحة 
ــلـــى صـــعـــيـــد الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري،  ــة عـ الــــســــوريــ
ــــوى املـــســـلـــحـــة مــن  ــقـ ــ ودخـــــــول املـــلـــيـــشـــيـــات والـ
مختلف الجنسيات واالتجاهات واالنتماءات، 
وتحول الجيش السوري إلى أداٍة بيد النظام 
لــقــتــل الـــســـوريـــني، فــتــمــّكــنــت هــــذه الـــقـــوات من 
ــن تـــركـــوا  ــذيــ ــرد الــــســــوريــــني الــ ــكــ اســـتـــيـــعـــاب الــ
الــجــيــش، أو رفــضــوا االنــضــمــام إلــيــه فــي ظل 
الظروف الحالية. وفي جميع األحــوال، هؤالء 
ســـوريـــون، نــعــرف أمــاكــن إقــامــاتــهــم األصــلــيــة، 
كــمــا نــعــرف أســرهــم وذويـــهـــم وبــيــئــاتــهــم، وال 
كما  متطّرفة،  أيديولوجية  مشاريع  تحّركهم 
ــؤالء لـــن يــدخــلــوا،  ــ أن قــيــاداتــهــم مــعــروفــة. وهـ
الكردية من  املناطق  إلــى  فــي جميع األحـــوال، 
ــام، ولـــن يكونوا  دون اتــفــاق ســـوري وطــنــي عـ
عنصر تــهــديــد مــوجــٍه ضــد أي طـــرف ســـوري، 
بــــل ســتــنــحــصــر مــهــمــهــتــم فــــي حـــمـــايـــة األمــــن 

واالستقرار في املناطق الكردية.
ونعود لنؤكد مجددًا أهمية فك االرتباط بني 
ــاد الــديــمــقــراطــي وحــــزب الــعــمــال  ــحـ حــــزب االتـ
الخطوة  فهذه  الــكــرديــة،  الحالة  إلــى  بالنسبة 
ــتــــؤدي إلـــــى انــــفــــراج كــبــيــر عـــلـــى املــســتــوى  ســ
السوري الداخلي. وستخفف كثيرًا من التوتر 
اإلقليمي، سيما مع تركيا. وسيكون هذا األمر 
موضع ارتياح لدى كرد العراق، خصوصا من 
أبدى  الــذي  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
حرصه  باستمرار  البارزاني  مسعود  رئيسه 
الافت على صيانة السام الكردي - الكردي، 
وعــمــل دائــمــًا مــن أجـــل الــوصــول إلـــى التفاهم  
بـــني األطـــــراف الــكــرديــة الـــســـوريـــة، ولـــن يــكــون 
السورية  الكردية  القيادات  تحّمل  أمــام  عائقًا 
مسؤولياتها، والتصّدي لواجباتها؛ بل على 
العكس، سيشجعها على ذلــك، ألنه سيتحّرر 
بـــذلـــك مـــن أعـــبـــاء كــثــيــرة تـــرهـــقـــه، إلــــى جــانــب 
الكردستاني  املستويني،  الكثيرة على  أعبائه 
ــام، وعــلــى املــســتــوى اإلقــلــيــمــي  ــعـ والـــعـــراقـــي الـ

بصورة أشمل.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

مرة أخرى... وتعقيبًا على رد
دور حزب االتحاد الديمقراطي ومستقبله

توجهت أنظار 
الكرد، منذ ستينيات 

القرن المنصرم، نحو 
كردستان العراق، 

وكلهم أمل أن 
يستفيدوا من إنجازات 

الحركة الكردية هناك

ُقتل من الكرد 
السوريين آالف ممن 

كانوا قد التحقوا 
بحزب العمال 

الكردستاني قبل 
إخراج زعيمه أوجالن 

من سورية

فــي هذا المقال يرد عبدالباســط ســيدا على مقالة خورشــيد دلي بعنوان »ردًا على ســيدا.. عن حزب االتحــاد الديمقراطي«، 
كحلقة ثالثة، بعد افتتاح السجال من سيدا بمقالة بعنوان »حزب االتحاد الديمقراطي.. دور إشكالي ومستقبل ضبابي«

أنصار لحزب االتحاد الديمقراطي يحملون األعالم وصورة أوجالن أمام بوابة براندنبورغ في برلين في 2018/3/3 )األناضول(

الكردية  األحــزاب  بعض  مع  عالقات  الكردستاني  العمال  حزب  أقــام 
األخرى. وكان يعمل على إنشاء تنظيماته الخاصة بين الكرد السوريين، 
وحتى اللبنانيين، بتفاهم وتنسيق كاملين مع األجهزة األمنية السورية 
التي كان قد تمّكن من التفاهم معها منذ بداية الثمانينيات. واستطاع 
هذا  في  مستفيدًا،  صفوفه،  ضمن  السوريين  الكرد  من  آالف  تجنيد 
العواطف  مع  التعامل  في  الفلسطينية  الفصائل  تجربة  من  المجال، 
األوساط  ضمن  ماركسيٍة  يساريٍة  بمسحٍة  المشوبة  القومية  والميول 

العربية، سيما في لبنان وسورية واألردن.

أوجالن في سورية
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)الطالباني(  جــال  مــام  بقيادة  الكردستاني 
قد دخلها عام 1975، وبعد ذلك دخل الحزب 
يترأسه  كــان  الــذي  الكردستاني  الديمقراطي 
مسعود الــبــارزانــي بعد وفـــاة املــرحــوم والــده 
االســـتـــقـــطـــاب  ــن  مــ وبــــــــدأت حـــالـــة  عـــــام 1979. 
بــني األحــــزاب الــكــرديــة، وكــانــت الــعــاقــة عاقة 
ــيــــف الـــــشـــــائـــــع، بــني  ــتــــوصــ تــــحــــالــــف، وفـــــــق الــ
والديمقراطي  الكردي  الديمقراطي  الحزبني، 
الـــكـــردســـتـــانـــي فـــي الــــعــــراق، وعـــاقـــة تــحــالــف 
بــني الــحــزب الــديــمــقــراطــي التقدمي واالتــحــاد 
الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي بـــقـــيـــادة الــــراحــــل مــام 
جـــــــال. وأقــــــــام حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
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