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The Middle Forum for Policies and Future Studies supports pluralistic approach to future studies 

and promotes human rights sensitive policies and works on advising stakeholders on a strategic 

level all over the Middle East region.  It is composed of Arab and International political, 

diplomatic and academic figures who want to become a leading center in the area of future 

studies at regional and international level and to institutionalize prospective thinking in decision 

making, priority setting, peace building, good governance, planning, as well as research and 

development. 

منتدى الرشق األوسط للسياسات ودراسات املستقبل

مؤسســة دراســات وأفــكار، تهتــم بشــؤون وقضايــا الــرشق األوســط، تعنــى بصناعــة وتطويــر األفكار والسياســات 

العامــة ودعــم عمليــات اتخــاذ القــرار واســترشاف املســتقبل وبنــاء الخطــط االســراتيجية املناســبة لــه، والعمــل 

عــى إيجــاد أفــكار إبداعيــة وحلــول فعالــة للمشــكالت واألزمــات املتنوعــة التــي تواجههــا املنطقــة مــن خــالل 

بنــاء جســور معرفيــة وتقنيــة ورقابيــة للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة واملجموعــات واألفــراد مــع تطويــر آليات 

التفاعــل واالتصــال فيــا بينهــا.  كــا تعمــل عــى حــل النزاعــات واألزمــات القدميــة أو الناشــئة، مــن خــالل بنــاء 

ــانية  ــية اإلنس ــام الدبلوماس ــز مه ــية، وتعزي ــة والسياس ــوارات الثقافي ــات، وإدارة الح ــالم ومفاوض ــور س جس

الالزمــة لذلــك، ســعياً لضــان التقــدم والتنميــة للمنطقــة وشــعوبها، ودعــم األمــن والســالم العامليــن.  تعمــل 

املؤسســة عــى بنــاء وتطويــر اســراتيجيات الســالم ووســائل تحقيــق العدالــة، ونرش الوعي اإلنســاين وترســيخ 

مفاهيــم املواطنــة والثقافــة املدنيــة، وتطويــر آليــات التعبــر عــن الــرأي، وتعزيــز أداء املجتمــع املــدين، ونــرش 

ــوار  ــة للح ــاحات آمن ــاء مس ــام وبن ــرأي الع ــكيل ال ــاهمة يف تش ــان، واملس ــوق اإلنس ــة حق ــة وثقاف الدميقراطي

واالختــالف، ومتكــن املــرأة وتعزيــز مكانتهــا يف الــدول واملجتمعــات، وتقديــم الدراســات واألبحــاث الالزمــة لحل 

ــادي  ــيايس واالقتص ــال الس ــوي يف املج ــي التنم ــرش الوع ــة، ون ــتعصية واملزمن ــة املس ــكالت االجتاعي املش

ــن  ــاهمة م ــمولية،  واملس ــة الش ــروب واألنظم ــا الح ــي أرهقته ــدان الت ــعوب البل ــن ش ــيا ب ــي، ال س واالجتاع

ــة  ــوم املواطن ــار ملفه ــد االعتب ــدول يعي ــك ال ــد يف تل ــي جدي ــد اجتاع ــة عق ــن يف صياغ ــراء ومختص ــالل خ خ

والدولــة ومــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن واجبــات، لضــان االســتقرار واإلمنــاء املســتدامن يف منطقــة 

الــرشق األوســط. 
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ومشاهدات  )مقابالت،  الكاتب  قبل  من  مبارشة  معلومات  مصادر  البحث  هذا  يف  اعتمدنا 
ذات  املناطق  من  حية  وشهادات  مصداقية،  ذات  إعالمية  لتقارير  باإلضافة   شخصية(، 
لبعض  السياسية  والربامج  والهيئات،  لألحزاب  الرسمية  البيانات  وكذلك  الكردية،  األغلبية 

األحزاب التي استشهدنا بها ضمن البحث.

تزامناً  السوريني  للكرد  القومية  واضحاً يف املطالب  تفاوتاً  الكرد يف سوريا  تاريخ  شهد 
مع تغّي الحقب السياسية يف سوريا، والحكومات التي حكمت البالد، منذ االستقالل وحتى 
ترافقت  املطالب  ألّن  السورية،  الثورة  بعد  حصل  الذي  هو  األبرز  التغيي  ويظّل  اليوم، 
 PYD بتطبيقات عملية جغرافياً وسياسياً، وال سيام بعد سيطرة حزب االتحاد الدميقراطي

عىل مناطق عفرين ورشق الفرات، والبدء بتطبيق مشاريعه عىل األرض.

تفاوتت هذه املشاريع لتصل يف ذروتها تصاعدياً إىل إعالن مرشوع الفدرالية عام 2016،  
والبدء بخطوات جدية لتطبيقها عىل األرض، ولتعود تنازلياً مرة أخرى لتصل إىل التفاوض 
مع  أو  الدميقراطي،  االتحاد  حزب  قبل  من  السوري  النظام  مع  الالمركزية  من  نوع  عىل 
املعارضة السورية من قبل املجلس الوطني الكردي، وهذه التغييات جاءت بتأثي عوامل 
عسكرية، وسياسية من جهة، وعوامل متعلقة بطبيعة املنطقة – جغرافياً ودميغرافياً-  

التي كانت ساحًة لهذه املشاريع من جهة ثانية.

تعترب دراسة هذه القضية  ذات أهمية ملعظم الجهات السياسية والعسكرية – الدولية 
التعامل بشكل سليم مع  لتتمكن تلك القوى من  الفاعلة يف سوريا، وذلك  واملحلية – 
القضية الكردية يف سوريا، والتي سيكون حلّها بطرق سلمية خطوة مهمة، بل وأساسية 
الحايل يف سوريا مستقبالً، وإنشاء نظام سيايس جديد يريض  إليجاد حل دائم للوضع 
كافة أطياف ومكونات الشعب السوري، واالبتعاد عن خلق مشاكل مستقبلية مع أي مكون 

سوري مثلام فعل نظام األسد وحزب البعث خالل سنوات حكمهم.

املقدمة : 



تختلف  ولكن  سوريا،  يف  الكرد  عدد  عن  مصداقية  وذات  دقيقة،  إحصائيات  اليوم   حتى  توجد  ال 

األرقام بني )1.5 – 2.5( مليون كردي يف سوريا، يتوزعون يف منطقة الجزيرة العليا عىل الحدود 

الرتكية، ومنطقة كوباين، وعفرين، باإلضافة لتجمعات الكرد يف حلب ودمشق.

ال ميكن دراسة وضع الكرد يف سوريا قبل ثورة 2011 كحقبة سياسية أو تاريخية واحدة، فالوضع 

الكردي يف سوريا مختلف جذرياً  بني الحقبة التي استلم فيها حزب البعث  السلطة يف سوريا 

أي بعد عام 1963،وحقبة ما قبل حزب البعث أي قبل عام 1963.

مل تكن يف سوريا قبل استالم حزب البعث للسلطة قضية كردية بالشكل الذي هي عليه اآلن، ومل 

الذايت،  الحكم  أو  بالفدرالية  املطالبة  لدرجة  تصل  خاصة  قومية  مطالب  سوريا  يف  للكرد  يكن 

باستثناء بعض املطالب من قبل شيوخ عشائر ووجهاء بالحصول عىل إقليم كردي بحكم ذايت من 

الفرنسيني، ولكنها بقيت محاوالت غري منظمة، رفضها  وجهاء آخرون أرصوا عىل البقاء مرتبطني 

البعث  حزب  قبل  ما  -أي  الحقبة  تلك  يف  الكرد   حرمان  يتم  مل  الوقت  نفس  يف  و  دمشق،  مع 

واألسد-  من حقوقهم املدنية والسياسية كام حصل يف حقبة حزب البعث الحقاً، كام استلم بعض 

الذي  الزعيم(  )حسني   : مثل  حينها،  السورية  الدولة  يف  كبرية  قيادية  مناصب  السوريني  الكرد 

حظي بدعم شعبي واسع يف بدايات تسلمه للسلطة بعد االنقالب، )فوزي  السلو( الذي ترأس 

الجمهورية السورية بني عامي 1951 – 1953، )محسن الربازي( الذي كان رئيساً للوزراء أثناء حكم 

حسني الزعيم، دون أن يسبب كون هؤالء أكراداً أيّة مشاكل ضمن السلطة أو بني الشعب السوري.

تأسس أول حزب كردي يف سوريا عام 1957 متأثراً 

الحزب  إجبار  وتّم  آنذاك،  تركيا  يف  الكردية  بالحركة 

مرص،  مع  الوحدة  بعد   1958 عام  نفسه  حل  عىل 

من  عدد  اعتقال  فتم  نفسه،  يحل  مل  الحزب  ولكن 

أعوام  خالل  أي   1961  –  1959 عامي  بني  قياداته 

الوحدة مع مرص، وحكم جامل عبد النارص .

أكراد سوريا قبل الثورة السورية :
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بدأت التغيريات الجذرية تحدث منذ عام 1961 أي بعد االنقالب الذي ألغى الوحدة مع مرص، وتّم 

تغيري اسم الدولة لتصبح  )الجمهورية العربية السورية( بدالً عن )الجمهورية السورية(، واتّخاذ 

الحكومة قراراً  بإجراء »اإلحصاء االستثنايئ« يف منطقة الجزيرة، والتي حرم مبوجبها آالف الكرد 

من الجنسية، ليترضر فيام بعد مئات اآلالف من هذا القانون بسبب التزاوج والوالدات، كام تم تنفيذ 

ما يسمى شعبياً بـ  »الحزام العريب« تحت مسمى اإلصالح الزراعي – مل يتم تنفيذه عملياً حتى 

عام 1974 - ، وبعد استالم حزب البعث للسلطة ازدادت اإلجراءت التعسفية بحق الكرد يف سوريا 

املعاهد  يف  وتعليمها  تعلّمها،  ومنع  الرسمية،  الدوائر  يف  الكردية  باللغة  التحدث  منع  وتم 

الخاصة أو املدارس الحكومية، ومل يتم السامح لهم باالحتفال بعيد نوروز إال بعد عام 1984 وضمن 

إجراءت أمنية مشددة.

ازدادت اإلجراءات االستثنائية بحق الكرد يف سوريا يف حقبة حزب البعث بعد أن قام الحزب بتثبيت 

نفسه بالسلطة، واعتمد شعار »العروبة« لضامن بقائه يف السلطة، وتّم حرمان الكرد من التطوع 

املناطق  لتصبح  الكرد   مناطق  يف  األمنية  الفروع  يد  الحكومة  وأطلقت  السوري،  الجيش  يف 

للرثاء، بسبب الرشاوى  الكردية بالنسبة لبعض ضباط وعنارص األمن مبثابة »دول الخليج« ومصدراً 

واألتاوات التي كانوا يأخذونها من السكان دون أي رادع.

اندلعت يف 12 آذار عام 2004  انتفاضة شعبية يف مناطق األكراد، بسبب  مقتل عدد من الكرد يف 

مدينة القامشيل بعد مباراة لكرة القدم، والرد العنيف لعنارص األمن عىل مشجعني أكراد، وعىل 

إثر االنتفاضة التي قتل فيها ما يقارب 35 شخصاً قامت الفروع األمنية باعتقال آالف األشخاص يف 

املدن الكردية، ومدينتي دمشق وحلب، وتّم إطالق رساح جزء منهم بعد عدة أيام، وبقي املئات 

معتقلني لعدة أشهر. 

اختطفت الفروع األمنية الشيخ معشوق الخزنوي يف 10 أيار 2005، بسبب مواقفه املعادية للنظام 

واملطالبة مبنح الكرد حقوقهم، ويعترب الخزنوي شخصية اجتامعية وسياسية لها مكانتها يف 

املجتمع الكردي السوري، وبعد ما يقارب ثالثة أسابيع من اختطافه ُوِجدت جثته مرمية يف منطقة 

ريفية قرب دير الزور، وإثر ذلك اندلعت احتجاجات شعبية ضد النظام الذي اعتقل العرشات، وحكم 

عىل عدد منهم بالسجن لعدة سنوات.
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مل تكن مطالب معظم األحزاب الكردية يف سوريا تتجاوز املطالبة بـ »االعرتاف الدستوري بحقوق 

منها«،  للمجردين  الجنسية  »منح  و  االستثنائية«  القوانني  »إلغاء  و  سوريا«  يف  الكردي  الشعب 

والسامح بتعليم اللغة الكردية وتعلّمها، باستثناء حزب يكيتي الكردي يف سوريا الذي طالب يف 

الكردية حينها  ذاتياً، ومل ترفع األحزاب  الكرد يف سوريا حكامً  مؤمتره السادس عام 2009 مبنح 

سقف مطالبها ألسباب عدة، أهمها : 

مناطقهم  يف  االستثنائية  اإلجراءات  بسبب  الكرد  بدأ  سوريا  يف  للحكم  البعث  حزب  استالم  منذ 

باإلحساس بوجود متييز قومي ضدهم،  يستهدف انتامءهم القومي وليس انتامءهم الوطني، 

لذلك بدأت األحزاب الكردية بتنظيم عملها بشكل أكرب، ووضعت برامجها السياسية املطالبة بإزالة 

هذا التمييز القومي.

واألرايض  العقارات  بيع  مبوجبه  منع  والذي   49 املرسوم   األسد  بشار  أصدر   2008 عام  ويف 

الزراعية يف املنطقة الكردية إال بعد موافقة معظم الفروع األمنية، ووزاريت الداخلية والدفاع، 

تسبب هذا القرار بوقف عجلة االقتصاد وانتشار البطالة، وهاجرت آالف العوائل ملدن دمشق وحلب 

وحمص وغريها للعمل وتأمني معيشتهم.

الخوف من القبضة األمنية للنظام، وردة الفعل العنيفة  عىل مطالب قد

 يجدها النظام محاولة لالنفصال ,أو يجد فيها خطورة عىل استمراريته يف الحكم

ارتباط عدد من األحزاب الكردية يف سوريا مع أحزاب كردستانية أخرى كانت عىل وئام مع 

نظام األسد، فقد كان نظام األسد عىل عالقة جيدة مع حزب العامل الكردستاين، وحزب 

االتحاد الوطني الكردستاين الذي تأسس يف دمشق وكان يرتأسه جالل الطالباين ، ومل 

الربزاين،  مسعود  يرتأسه  الذي  الكردستاين  الدميقراطي  الحزب  مع  سيئة  عالقته  تكن 

ومعظم األحزاب الكردية يف سوريا كانت تدور يف فلك هذه املعسكرات الثالث.

     

الفدرالية  عىل  الحصول  يف  سوريا  يف  الكردية  األحزاب  معظم  لدى  رغبة  وجود  عدم 

العراق بعد عام 2003، حيث أصبحت تلك  إقليم كردستان  إال بعد تجربة  الذايت  الحكم  أو 

التجربة مصدر إلهام ملعظم األحزاب الكردية يف سوريا وغيها لتحقيق تجربة مشابهة 

لتجربة إقليم كردستان.
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خالل  أنّه  إىل  اإلشارة  تجدر 

هناك  كان  البعث  حزب  حقبة 

يف  الكردستانية  لألحزاب  نشاط 

سوريا،  ولكن ضمن ضوابط أمنية 

السوري  النظام  كان  وسياسية 

قد رسمها لهم بدقة، فقد سمح 

النظام لحزب العامل الكردستاين 

الشباب  وتجنيد  بحرية  بالعمل 

حزب  ألّن  صفوفه،  يف  للقتال 

لديه  تكن  الكردستاين مل  العامل 

سوريا  بخصوص  سياسية  أهداف 

وأكرادها من جهة، وليستخدمها 

األسد يف رصاعه مع تركيا من جهة 

لحزب  النظام  سمح  وكذلك  ثانية، 

االتحاد الوطني الكردستاين الذي 

الطالباين(،  )جالل  يتزعمه  كان 

والحزب الدميقراطي الكردستاين 

الربزاين(  الذي يتزعمه )مسعود 

دمشق  يف  للحزب  مكاتب  بفتح 

بسبب  وذلك  أخرى،  ومناطق 

نظام  مع  األسد  نظام  خالفات 

صدام حسني حينها، ولكن الحزبني 

أمنية  ضوابط  وفق  يعمالن  كانا 

التواصل  من  متنعهم  محددة 

األحزاب  أو  فروعهم،  مع  بحرية 

املرتبطة بهم يف سوريا.

أكراد سوريا بعد الثورة : 

آذار  يف  بدأت  التي  الثورة  يف  سوريا  كرد  شارك 

2011 شهدت  بداياتها، ففي األول من نيسان  2011 منذ 

مدينتا القامشيل وعامودا مظاهرات مناهضة للنظام، 

الدرباسية،  مثل  األخرى  املدن  ذلك  بعد  وتبعتها 

النظام  وحاول  ...إلخ،  وعفرين  وكوباين،  وديرك، 

السوري عن طريق بعض األحزاب الكردية، و الشخصيات 

ونرش  املظاهرات،  إيقاف  منه  املقربة  االجتامعية 

فكرة أّن السوريني يف املناطق األخرى مل يتضامنوا 

بعد  مظاهراتهم  ويف   2004 انتفاضة  يف  الكرد  مع 

من  للتخفيف  وذلك  الخزنوي،  معشوق  الشيخ  اغتيال 

أّن  إاّل  فيها،  الشعبية  واملشاركة  املظاهرات  حدة 

عن  السوريني  الكرد  إيقاف  يف  تنجح  مل  األفكار  هذه 

املطالبة بإصالحات جذريّة وجديّة يف سوريا، والتفاعل 

أو  مطالبها  أو  بشعاراتها  سواء  السورية  الثورة  مع 

التضامن مع املدن والبلدات التي شهدت ارتكاب مجازر 

املجموعات  سيام  وال  الكرد  واستمر  النظام،  قبل  من 

والفعاليات  واالعتصامات  املظاهرات  بتنظيم  الشبابية 

املشاركة يف الثورة.



كان  كام  بالعنف  املظاهرات  يجابه  فلم  الثورة  بعد  السوريني  الكرد  مع  النظام  سياسة  تغرّيت 

يفعل يف املناطق السورية األخرى، وأصدر عدة قرارات منها إعادة الجنسية لغالبية املجردين 

منها، وإلغاء املرسوم 49 لعام 2008 والذي كان مينع بيع العقارات بدون موافقة الفروع األمنية 

ووزاريت الداخلية والدفاع، رغبًة منه يف جذب الشارع الكردي وإيقاف زخم املظاهرات التي كانت 

تزداد، وإظهار الثورة عىل أنها احتجاجات طائفية لطائفة معينة، وليست سوريّة لجميع السوريني.

حاول النظام إيقاف األصوات املؤثرة يف الشارع الكردي السوري فقام باغتيال مشعل التمو يف 

2011/10/7، واعتقل جميل عمر رئيس )اتحاد القوى الدميقراطية الكردية( يف مدينة القامشيل 

بتاريخ 2012/7/13 وكذلك اعتقل الحقوقي حسني عيسو )وهو كاتب وصحفي( يف مدينة الحسكة 

بتاريخ 9/3/،2011 واألخريان مازاال مجهويل املصري حتى اليوم.

تأسس )املجلس الوطني الكردي يف سوريا( يف 11/10/ 2011، من مجموعة من األحزاب الكردية، 

ولكّنه مل يكن ميتلك القوة الكافية إلدارة املناطق الكردية التي أحدث فيها النظام فراغاً أمنياً، 

هذه  ليسلمه  واملناسب  املأمول  الحليف  النظام  فيه  يجد  ومل  جهة،  من  وسياسياً   ، وخدمياً 

املناطق بسبب ارتباطاته مع إقليم كردستان العراق واألخري يعترب حليفاً لرتكيا من جهة أخرى، مام 

دفع النظام لالعتامد بشكل رئييس عىل حزب العامل الكردستاين وفرعه السوري حزب االتحاد 

الدميقراطي حيث كانت كوادره قد بدأت  بالعودة لسوريا والعمل من جديد منذ أيار 2011 بعد أكرث 

من 10 سنوات من حظر الحزب ونشاطاته يف سوريا.
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مل يشارك حزب االتحاد الدميقراطي يف تأسيس املجلس الوطني الكردي  بسبب خالفات عىل 

نسبة املقاعد، فقام الحزب بتأسيس )مجلس شعب غرب كردستان(  ليقوم األخري بدوره بتأسيس 

عدة مؤسسات خدمية واجتامعية  كان أهمها » دار الشعب« وكانت تقوم مبهام مشابهة ملهام 

البلدية يف كل مدينة، ومنحها النظام مهمة توزيع الخدمات كاملازوت والبنزين والغاز والخبز، 

وأسس )دار املرأة( الخاص بأمور املرأة وما يتعلق بها، ويف عام 2012 تّم تأسيس وحدات حامية 

الشعب، وقوات االسايش.

بدأ النظام بتسليم املناطق الكردية إىل حزب االتحاد الدميقراطي بدءاً من مدينة كوباين وذلك 

بعد سيطرة فصائل من املعارضة عىل مناطق من ريف حلب، وتالها تسليم مقرات يف مدينة 

عفرين، وبعد سيطرة فصائل من املعارضة السورية عىل مدينة رأس العني يف نوفمرب 2012 بدأ 

النظام بتسليم مناطق الجزيرة تدريجياً إىل حزب االتحاد الدميقراطي ومؤسساته األمنية ، ويف 

عىل  بالتضييق  بدأ  الذي  الحزب  لسيطرة  خاضعة  الكردية  املناطق  معظم  أصبحت   2013 عام 

»مجزرة  بعد  كامل  بشكل  املظاهرات  وانتهت  النظام،  ضد  واملتظاهرين  الشبابية  املجموعات 

عامودا« التي ارتكبها مسلحون تابعون لحزب االتحاد الدميقراطي يف 27 / 2013/6 عندما أطلقوا 

النار عىل مظاهرة سلمية كانت تطالب بإطالق رساح املعتقلني من سجون الحزب.

املجلس الوطني الكردي مل ينضم ألي تكتل من تكتالت املعارضة السورية حتى عام 2013، حني 

لقوى  الوطني  اإلئتالف  يف  رسميني  أعضاء  عرش  األحد  الكرد  الوطني  املجلس  ممثلو  أصبح 

عىل  التصويت  بعد   2013 الثاين  ترشين  نوفمرب   10 من  اعتباراً  السورية  واملعارضة  الثورة 

التغيري  الوطنية لقوى  التنسيق  أّما حزب االتحاد الدميقراطي فقد انضم لهيئة  عضويتهم، 

الدميقراطي التي تأسست يف 2011/10/6 ، وأصبح صالح مسلم نائباً لرئيس الهيئة، وبقي فيها 

حتى مؤمتر الرياض األول عام 2015 حيث انسحب الحزب من الهيئة بسبب تهميش الحزب بعدم 

مظلة  ليكون  الدميقراطي(  سوريا  )مجلس  الحزب  أسس  وبعدها  الرياض،  ملؤمتر  دعوته 

سياسية لألحزاب والشخصيات املقربة منه عىل مستوى سوريا، وليس فقط املناطق الخاضعة 

قوات  أعلنت  وبعدها  الوطني،  واالئتالف  التنسيق،  هيئة  عن  بديالً  الحزب  واعتربها  لسيطرته، 

الدميقراطي(  سوريا  )مجلس  تعترب  أنّها   2015 أكتوبر  يف  تأسست  التي  الدميقراطية  سوريا 

مظلة سياسية لها.
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بدأ سقف املطالب الكردية يرتفع بعد الثورة السورية  بسبب غياب القبضة األمنية من جهة، وتأثر 

املجلس  أحزاب  فجميع  أخرى،  جهة  من  وكردستانية  ودولية،  إقليمية  بقوى  الكردية  األحزاب 

الوطني الكردي متأثرة بإقليم كردستان الذي أعطى الضوء األخطر لهم لتبني الفدرالية كمطلب 

األحزاب  وتضيف  الكردستاين،  العامل  بحزب  مرتبط  الدميقراطي  االتحاد  حزب  وكذلك  سيايس، 

الكردية سبباً آخر وهو أّن أطياف املعارضة السورية منذ بدء الثورة مل تتخذ مواقف إيجابية تجاه 

القضية الكردية يف سوريا، وهذا استدعى تخوفاً من تلك األحزاب من تكرار تجربة حقبة حزب البعث 

يف التعامل مع القضية الكردية.

حالياً معظم األحزاب الكردية تطالب بأن تكون سوريا »دولة اتحادية فدرالية«، ولكن نظرتهم لهذه 

مناطقهم،  يف  لألكراد  قومية  بفدرالية  يطالب  الكردي  الوطني  فاملجلس  تختلف،  الفدرالية 

ويرفض مصطلح »رشق الفرات«، أو« شامل ورشق سوريا« كمصطلح جغرايف يعرب عن منطقة 

أجزاء كردستان األخرى،  الكردية يف سوريا مناطق متالصقة مع  أّن املناطق  واحدة، فهو يرى 

وهي  امتداد جغرايف لها، تحت اسم » كردستان سوريا«، بينام تنازل حزب االتحاد الدميقراطي عن 

مبدأ الدولة القومية، ويطالب بفدرالية جغرافية يف مناطق شامل ورشق سوريا، أو إدارات ذاتية 

تطبق فيام بينها مبدأ األمة الدميقراطية.

يبدو عملياً  أّن تحقيق الفدرالية بنوعيها أمر بالغ الصعوبة بسبب األوضاع الجيوسياسية الحالية 

الفدرالية  أشكال  من  شكل  ألي  رافضة  جهة  من  فرتكيا  خاصًة،  سوريا  رشق  وشامل  سوريا  يف 

تراها خطراً عىل  أو ألية فدرالية جغرافية عىل حدودها مع سوريا ألنّها  القومية ألكراد سوريا 

أمنها القومي، و املعارضة السورية من جهة ثانية مبعظم أطيافها رافضة للفدرالية، وتشكك 

يف نوايا الكرد املطالبني بالفدرالية، وتعتربها خطوًة نحو االنفصال، وهذه املعارضة هي  التي 

تسيطر حالياً عىل منطقة عفرين ورأس العني، لذلك فاألفضل أن تتفق األحزاب الكردية عىل مطالب 

واقعية قابلة للتطبيق يف الجغرافية السورية، وتكون مقبولة من قبل السوريني يف املناطق 

األخرى، ومن الخطأ ربط مصريهم مبصري الكرد يف دول أخرى، أو ربط مطالبهم مبطالب أحزاب 

كردية غري سورية قد ال تعي بالضبط الحالة السورية وخارطتها جغرافياً وسياسياً.
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ألغى  الحقاً  ولكنه  املؤقتة،  الذاتية  اإلدارة  مرشوع  بتطبيق  الدميقراطي  االتحاد  حزب  بدأ 

مصطلح املؤقتة من تسمية مرشوعه، ويف عام 2016 أعلن عن مرشوع الفدرالية وخطى 

شامل  يف  الذاتية  اإلدارة  مرشوع  أعلن  وأخرياً  املرشوع،  تطبيق  نحو  عملية  خطوات  عدة 

ورشق سوريا، وسنناقش كل مرشوع عىل حدة، لإلحاطة به، وملعرفة األسباب التي وقفت 

وراء تطبيق املرشوع، وملاذا مل تتصف تلك املشاريع بالدميومة واالستمرار.

ظاهرياً،  مختلف  وإداري  وجغرايف،  سيايس،  بطابع  مشاريع   3 اليوم  حتى  األكراد  طبّق   

وبأسامء مختلفة، وجميع هذه املشاريع طبقها حزب االتحاد الدميقراطي وحلفاؤه، ووحدات 

الناحية  من  العملية  تطبيقاتها  يف  املشاريع  هذه  معظم  تشابهت  لذلك  الشعب،  حامية 

اإلدارية إىل حد كبري يصل لدرجة التطابق، أّما املجلس الوطني الكردي فقد بقي مرشوعه 

مجرد  سوريا  يف  قومية  فدرالية  للكرد  يكون  وأن  اتحادية  دولة  سوريا  تكون  بأن  ومطلبه 

مرشوع نظري بسبب عدم قدرته عىل تطبيقه وعدم امتالكه لقوة عسكرية أو حليف دويل 

واقتصاد  بإدارة  الدميقراطي  االتحاد  حزب  استئثار  وبسبب  مشاريعه،  تطبيق  يف  يساعده 

املنطقة الكردية لنفسه.

أعلن   سوريا،  يف  الكردية  املناطق  معظم  عىل  الدميقراطي  االتحاد  حزب  سيطرة  بعد 

املؤقتة  مصطلح  الحقاً  حذف   - املؤقتة«،  الذاتية  »اإلدارة  مرشوع  عن   2013 نوفمرب  يف 

من التسمية -  ويف يناير 2014 أعلن عن تأسيس ثالث مقاطعات/كانتونات وهي )الجزيرة، 

بطريقة  تنفيذية،  مجالس  و3  ترشيعية،  مجالس   3 تأسيس  عن   وأعلن  عفرين(  كوباين، 

التعيني وليس االنتخاب، إلدارة هذه الكانتونات.

ومخالفة  فردية،  خطوة  واعتربها  الذاتية،  اإلدارة  إعالن  الكردي  الوطني  املجلس  رفض 

التفاقات هولري 1 )حزيران 2012( وهولري 2 )ديسمرب 2013( بني الطرفني، أّما النظام السوري 

بالعالقات  ذلك  تعليل  وميكن  الذاتية،  اإلدارة  إلعالن  رافض  موقف  أي  حينها  يعلن  فلم 

الجيدة التي كانت بني الطرفني آنذاك، بل وتعدت ذلك لقيام النظام السوري بتدريب بعض 

موظفي اإلدارة الذاتية عىل الروتني اإلداري وكيفية تسيري املعامالت ضمن املؤسسات 

التي أسستها حديثاً.

مشاريع كردية يف سوريا :

األكراد واإلدارة الذاتية :
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 ولفهم واقع اإلدارية الذاتية بشكل أدق ميكننا مناقشته من عدة نواح، ألنه املرشوع األول والذي 

النظام اإلداري  تلته حافظت بشكل كبري عىل  التي  أّن املشاريع  بُنيت عليه بقية املشاريع، كام 

واالقتصادي والعسكري لإلدارة الذاتية ومل تغري منها الكثري : 

إدارياً :

عسكرياً وأمنياً:

األمور  بتسيري  تقوم  حكومية  شبه  مؤسسات  بتأسيس  تدريجياً  بدأت  الذاتية،  اإلدارة  إعالن  بعد 

بطريقة روتينية شبيهة إىل حد كبري بالطريقة املعمول بها عند النظام، ولكن تحت رقابة وسلطة 

شخص يتم فرزه من قبل حركة املجتمع الدميقراطي غالباً، يُسمى )الكادرو( وهو عادًة مقاتل 

سابق ضمن صفوف حزب العامل الكردستاين، وال ميكن تسيري أي معاملة أو قرار ضمن الهيئة أو 

املؤسسة دون موافقته، لذلك بقيت معظم تلك األجسام اإلدارية ومن يديرها من الكرد السوريني 

شؤون  يف  خربة  له  ليس  شخص  غالبا  وهو  )الكادرو(  لقرار  عملياً  خاضعة  شكلية  أجسام  مجرد 

املؤسسة التي يديرها، وتكون معظم قراراته نابعة من خلفيات سياسية وأمنية، وليست إدارية.

السابقة،  مراكزها  من  تعمل  الذاتية  اإلدارة  إعالن  بعد  الخدمية  النظام  مؤسسات  معظم  بقيت 

ولكن تدريجياً بدأت اإلدارة الجديدة تستحوذ عىل املراكز  واملرافق العامة والخدمية، وأبقت عىل 

موظفي النظام ضمن مكاتب مخصصة لهم ولكن بصالحيات محدودة، باستثناء عدد من مؤسسات 

النظام التي بقيت تعمل بصالحيات كاملة مثل )السجل املدين، املحاكم(

قد  الحزب  كان  الذاتية  اإلدارة  تأسيس  قبل 

حامية  وحدات  باسم  عسكرياً  فصيالً  شكل 

الشعب، وفصيالً أمنياً باسم االسايش، عملياً 

القيادات  طريق  عن  تحكم  كانت  املنطقة 

قيادات  ومعظم  األوىل،  بالدرجة  العسكرية 

سابقة  عسكرية  خلفية  ذوو  الذاتية  اإلدارة 

إعالن  وبعد  الكردستاين،  العامل  حزب  مع 

الشعب  حامية  وحدات  بقيت  الذاتية  اإلدارة 

يف  سلطة  كأعىل  بصفتها  محتفظة 

املنطقة يحّق لها ما ال يحق لغريها.
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الدميقراطية  سوريا  قوات  تأسيس  بعد  والعتاد  العدد  يف  قوًة  الشعب  حامية  وحدات  ازدادت 
وتلقيها الدعم من التحالف الدويل، وسيطرتها عىل مناطق واسعة من محافظات الرقة والحسكة  
ودير الزور وحلب، وبالتايل ازداد انخراط وتطوع العرب فيها ألسباب مادية بسبب انتشار البطالة 
الشعب  حامية  ووحدات  الدميقراطية  سوريا  قوات  ضمن  والقتال  التطوع  عىل  العمل  واقتصار 
التي أصبحت تدفع مبلغاً يقارب الـ 200 دوالر شهرياً للمتطوعني، وألسباب أخرى تتعلق برغبة بعض 

العشائر االنتقام من داعش كعشرية الشعيطات.

فرضت اإلدارة الذاتية يف عام 2014 التجنيد اإلجباري تحت مسمى »واجب الدفاع  الذايت« ورفعت 
تعديل  آخر   يف  شهراً   12 إىل  القرار  فرض  بداية  يف  أشهر   6 من  لتصل  تدريجياً  التجنيد  مدة 
للقرار، وتسبب قانون التجنيد بهجرة عدد كبري من الشباب  الذين خافوا من زجهم يف معارك مع 
داعش، أو فصائل املعارضة، باإلضافة لهجرة الشباب  الذين يرفضون القتال تحت راية حزب االتحاد 
الدميقراطي، وال سيام أنصار املجلس الوطني الكردي، ويف عام 2019 قام مكتب الدفاع التابع 
للتجنيد  مبواليد عام 1990 وإعفاء مواليد ما قبل هذا  الذاتية بتوحيد مواليد املطلوبني  لإلدارة 

التاريخ.

من  عدد  لها  ويتبع  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  يف  األمن  مهمة  الداخيل-  -األمن  األسايش  تتوىل 
القوى الفرعية )رشطة املرور/الرتافيك، النجدة، قوات مكافحة اإلرهاب HAT(، رغم أّن االسايش 
تعترب نفسها قوة محايدة وغري مسيسة غري أنها عمليا تابعة لحزب االتحاد الدميقراطي وتعترب 
القوة الحامية ملصالحها وأمنها، فاعتقلت املعارضني للحزب واإلدارة الذاتية، ويف نفس الوقت 
تعتقل  ومل  وأحزابه،  الكردي  الوطني  املجلس  مكاتب  أحرقوا  الذين  الشباب  األسايش  تعتقل  مل 

األشخاص الذين اعتدوا بالرضب عىل أعضاء األحزاب املعارضة، وأحرقوا مكاتبهم.

عملياً ميكن القول أن وحدات حامية الشعب واألسايش كانتا قوتني لحامية حزب االتحاد الدميقراطي 
ومصالحه وأنصاره، ومل تسمح تلك القوى ألي حزب أو تكتل سيايس بفتح مكاتبه يف املناطق 
له،  والتابعني  الدميقراطي  االتحاد  حزب  سوى  الدويل  التحالف  بدعم  داعش  من  انتزعتها  التي 
الذاتية، ومن جهة  اإلدارة  األحزاب غري املرخصة من  للحزب، وأغلقت مكاتب  واعتقلت املعارضني 
أخرى نجحت وحدات حامية الشعب واالسايش يف ضبط الجانب األمني والعسكري يف مناطقها 

ومنعت الفوىض األمنية، وانتشار فوىض السالح.



اعتمدت اإلدارة الذاتية يف متويل هيئاتها ومشاريعها عىل عدد من املصادر أهمها النفط، والغاز ، إذ 

البدائية،  للحرّاقات  خاماً  النفط  ببيع  وبدأت   سوريا،  ورشق  شامل  يف  حقولهام  معظم  عىل  سيطرت 

للنظام  تبيعه  حيث  وخارجها،  مناطقها،  داخل  مشتقاته  وبيع  لها  تابعة  حرّاقات  يف  لتكريره  باإلضافة 

السوري، باإلضافة لورود معلومات عن تهريبه للعراق عن طريق معرب مع منطقة شنكال،  وتعترب أيضاً 

املستوردة  املواد  عىل  رضائب  من  تفرضه  وما  و)الوليد(  )سياملكا(  معربي  وخاصة  املعابر  عوائد 

مثل  السكان  عىل  رضائب  عدة  فرضت  فقد  ومؤسساتها،   مشاريعها  لتمويل  رئيسياً  مصدراً  واملصدرة 

)رضيبة الدخل، رضائب تسجيل املركبات، ترخيص املحالت سنوياً، ....إلخ(، والحقاً أصبحت املنظامت الدولية 

اإلنسانية مصدراً من مصادر ضخ األموال ملناطق اإلدارة الذاتية، وكذلك أصبحت املنظامت متول عدداً من 

مشاريع البلديات والهيئات التابعة لإلدارة الذاتية. وتعمل يف مناطق اإلدارة الذاتية عرشات املنظامت 

الدولية مبيزانيات تصل ملاليني الدوالرات سنوياً تنفقها يف مشاريع البنية التحتية واإلغاثة وإعادة اإلعامر 

والتنمية الزراعية.

ينترش الفساد املايل يف معظم مؤسسات وهيئات اإلدارة الذاتية، وال توجد آلية واضحة لرصف 
األموال التي تجنيها اإلدارة من النفط والغاز واملعابر والرضائب، والتي يتم رصف معظمها عن 
طريق الكوادر الذين ال يخضعون لرقابة أو محاسبة، وقد أثر ذلك بشكل كبري عىل جودة ونوعية 
املشاريع والخدمات التي تنفذها تلك املؤسسات والهيئات، فمعظمها ال تلبي االحتياجات التي 
أُنشأت وأُسست من أجلها بسبب عدم التقيد مبواصفات  وضوابط الجودة التي يحتاجها املرشوع 

لالستمرار والدميومة.

مل يتطور قطاع الخدمات كثرياً يف ظل اإلدارة الذاتية، وبقيت املؤسسات القدمية تعمل ولكن بكوادر 

الذي  الخدمي  القطاع  يف  خربة   ميتلكون  ال  ومعظمهم  الذاتية،  اإلدارة  قبل  من  تعيينهم  تم  جديدة 

يرشفون عليه، وباالعتامد أيضاً عىل املعدات واملؤسسات التي استلمتها من النظام ومل تطور فيها 

النظام يعتمد عىل عنفات قدمية، وسدا  أيام  الكهرباء مازال كام كان  إنتاج   شيئاً، فعىل سبيل املثال 

جديدة،  عنفات  أو  جديدة،  محطات  تنشئ  ومل  شيئاً،  الذاتية  اإلدارة  فيهام  تطور  ومل  والفرات  ترشين 

اإلدارة  تطوره  ومل  سابقاً  النظام  حفرها  التي  واآلبار  املحطات  عىل  يعتمد  مازال  املياه  قطاع  وكذلك 

الذاتية. وتعتمد البلديات التابعة لإلدارة الذاتية يف متويلها عىل الرسوم التي تأخذها من منح تراخيص 

البناء، باإلضافة مليزانية سنوية مقدمة من اإلدارة الذاتية، ولكنها ميزانية بسيطة إذا متّت مقارنتها مع 

للقطاع  مهامً  مورداً  الدولية  املنظامت  تعترب  وكذلك  واألمني،  العسكري  الجانب  عىل  رصفه  يتم  ما 

الخدمي يف مناطق اإلدارة الذاتية.
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اقتصادياً :

خدمياً : 
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يُدرّس يف مناطق اإلدارة الذاتية نوعان من املناهج هي )مناهج اإلدارة الذاتية( التي تدرّس 

حالياً يف مناطق الجزيرة وكوباين ومناطق قليلة من الرقة، ومناهج )اليونيسيف( وتدرس يف 

مناطق دير الزور والرقة ومنبج، وهي تقترص عىل املواد األساسية فقط، و بحسب مسؤويل 

الرتبية يف اإلدارة الذاتية فإنها تخطط لتوحيد املناهج يف جميع مناطقها.

استفادت مؤسسات اإلدارة الذاتية كثرياً من متويل املنظامت الدولية لقطاع الخدمات، وخاصة 

املنظامت غري الحكومية التي بدأت منذ عام 2015 باملجيء للمنطقة وبلغ عددها العرشات، 

قدمت تلك املنظامت خدمات كثرية متعلقة بالرصف الصحي، ومياه الرشب و والقطاع الصحي - 

الطبي -، باإلضافة لخدمات مخصصة للمخيامت والنازحني .

أدخلت اإلدارة الذاتية عام 2014  مادة اللغة الكردية يف املدارس مبعدل حصة واحدة يومياً، 

ويف العام الدرايس 2015 – 2016 بدأت اإلدارة الذاتية بفرض مناهجها يف املدارس الخاضعة 

لسيطرتها، وبدأت بالصفوف الثالث من املرحلة االبتدائية، هذه الخطوة التي رفضها النظام، 

رفضها أيضاً معظم السكان املحليني باإلضافة للمجلس الوطني الكردي واألحزاب السياسية 

األخرى كاملنظمة اآلثورية  الدميقراطية، والحزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سوريا. 

ورّد النظام عىل هذه الخطوة بإيقاف التعليم يف جميع املدارس االبتدائية )من الصف األول 

للسادس( يف املدارس الواقعة تحت سيطرة اإلدارة الذاتية، وأبقى فقط عىل املدارس يف 

املربعات األمنية وبعض القرى الخاضعة لسيطرته، ومن طرفه أرّص حزب االتحاد الدميقراطي 

الذاتية عىل فرض مناهجها يف املدارس، واستمرت يف توسيع املنهاج كل سنة  واإلدارة 

الحادي عرش، وتخطط لفرضها  تدرس مناهجها حتى الصف  عىل ثالث صفوف إضافية، وحالياً 

عىل البكالوريا يف السنة القادمة.

املناهج األوىل التي فرضتها اإلدارة الذاتية كانت مناهج تدرّس يف )مخيم مخمور( يف إقليم 

كردستان العراق الخاضع لسيطرة حزب العامل الكردستاين، وكانت مناهج مؤدلجة بشكل كبري 

من الناحية السياسية، وبعد سنتني بدأت بتأليف مناهج جديدة، ويف األول من أيار من عام 2018 

افتتحت اإلدارة الذاتية مؤسسة املناهج والكتب يف شامل ورشق سوريا والتي سترشف عىل 

تـأليف املناهج، وتخطط لتوحيد املناهج يف مناطق اإلدارة الذاتية.

الربية والتعليم :
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ال تحتوي املناهج الدراسية لإلدارة الذاتية عىل مواد مؤدلجة كثرية، ولكن يف نفس الوقت ال تخلو 

منها، ففي الكتب التاريخية وكتب األخالق يركّز املنهاج عىل ترويج نظرة حزب االتحاد الدميقراطي 

السياسية والفلسفية، باإلضافة للرتويج لنظرية األمة الدميقراطية، ويخصص فصوالً دراسية  لتاريخ 

اإلداري  النظام  يف  تتجىل  األدلجة  من  األكرب  الكمية  ولكن  وقياداته،  الكردستاين  العامل  حزب 

أحياناً،  الطالب  إجبار  الكردية، حيث يتم  التدرييس يف املدارس، وال سيام يف املناطق  والكادر 

التي  والتظاهرات  االحتفاالت  معظم  يف  املشاركة  عىل  التدرييس  الكادر  إجبار  يتم  ما  وغالباً 

ينظمها حزب االتحاد الدميقراطي أو حركة املجتمع الدميقراطي، كام يتم تعطيل املدارس أثناء 

أي تظاهرة لفتح املجال للمدرسني للمشاركة فيها، ويتم رفع صور عبد الله أوجالن، ورموز الحزب 

وشعاراته يف جميع املدارس واملناسبات الطالبية، ويتم فتح املجال لكوادر االتحاد الدميقراطي 

بالتواصل مع الطالب والرتويج ألفكار الحزب بينهم.

عملياً ميكن اعتبار املؤسسات التعليمية حالياً يف املناطق الكردية يف سوريا مؤسسات تعليمية 

لحزب االتحاد الدميقراطي / حركة املجتمع الدميقراطي، فهي صاحبة القرار يف تحديد مضمون 

املنهاج، وشكل النظام الدرايس، وتحديد العطل الرسمية للمؤسسات التعليمية، فعىل سبيل 

عام  أوجالن  الله  عبد  اعتقال  فيه  تّم  الذي  اليوم  ألنه  رسمية  عطلة  شباط   15 اعتبار  يتم  املثال 

1999، وكذلك يوم 4 نيسان وهو يوم ميالد أوجالن، وكذلك يتم تنظيم فعاليات للطالب واملدرسني 

يف ذكرى تأسيس حزب العامل الكردستاين، وذكرى تأسيس حزب االتحاد الدميقراطي، وغريها 

من املناسبات الحزبية الخاصة، وليست الكردية العامة.

يبلغ عدد الطالب يف مناطق 
اإلدارة الذاتية ما يقارب 
)789225( يدرسون يف 

)4317( مدرسة منترشة يف 
مناطق اإلدارة الذاتية وتخضع 

لسلطتها.



عملياً  الذاتية  اإلدارة  بقيت 

املجتمع  حركة  هيمنة  تحت 

االتحاد  وحزب  الدميقراطي 

اآلمر  تعترب  فهي  الدميقراطي، 

عن  املسؤول  والكادر  الناهي، 

القرار  بيده  واملؤسسة  الهيئة 

اإلدارة  بقيت  وعملياً  األخري، 

شكليًة  اإلداري  بشكلها  الذاتية 

بيد  بقي  فقد  القرار  أّما  فقط، 

حركة املجتمع الدميقراطي التي 

فردي  بشكل  باملنطقة  تحكمت 

قوة  ألية  حقيقي  إرشاك  دون 

أخرى يف إدارة املنطقة، ولكّنها 

أحزاب  تأسيس  إىل  الحقاً  عمدت 

جسم  يف  وأدخلتها  صورية، 

العامل  إليهام  الذاتية  اإلدارة 

اإلدارة  بأّن  واإلعالم  الخارجي 

الذاتية تعددية وتشاركية.

سياسياً : 

أسست حركة املجتمع الدميقراطي عام 2015 وبالتزامن مع 

مؤمتر الرياض األول )مجلس سوريا الدميقراطي( كمظلة  

لتلك األحزاب التي شّكلتها، باإلضافة لبعض التيارات واألحزاب 

والشخصيات السورية األخرى كتيار قمح الذي كان يرتأسه 

هيثم مناع، وأصبح هيثم مناع رئيس تيار قمح وإلهام أحمد 

الدميقراطي  املجتمع  لحركة  التنفيذية  الهيئة  عضوة 

رئيسني مشرتكني للمجلس، لكن انسحب مناع وتيار قمح من 

املجلس بعد إعالن مرشوع الفدرالية يف آذار 2016.

سوريا  مجلس  تسويق  الدميقراطي  االتحاد  حزب  حاول 

الدميقراطية عىل أنه معارضة سياسية سورية بديلة عن 

باالئتالف  واملتمثلة  بالخارجية  تسميها  التي  املعارضة 

ملشاركة  الرتيك  الرفض  ولكن  التفاوض،  وهيئة  الوطني 

كان  اجتامع بخصوص سوريا  أو  دويل  بأي محفل  املجلس 

عائقاً أمام تسويق املجلس لنفسه، ومل ينجح بحضور أي 

اجتامع دويل، باستثناء عدة لقاءات يف القاهرة وموسكو.

سواء  دويل  اعرتاف  أي  عىل  الحصول  يف  اليوم  وحتى  إعالنها  منذ  الذاتية  اإلدارة  فشلت 

الكردي  الصعيدين  عىل  بها  محيل  اعرتاف  أو  ذلك،  بغري  أو  عسكرياً  تدعمها  التي  الدول  من 

إلعطاء  محاولة  ألية  الرتيك  للرفض  يعود  الرئييس  والسبب  ومعارضة(،  )نظاما  والسوري 

الرشعية لفروع حزب العامل الكردستاين يف سوريا،  وإرصار حركة املجتمع الدميقراطي عىل 

اعرتاف  عىل أي  الحصول  من  حزب بشكل حقيقي منعتها  وعدم إرشاك أي  باإلدارة،  االستئثار 

أّمأ  الكردي،  الوطني  املجلس  قبل  من  وخاصة  الكردي،  املحيل  املستوى  عىل  برشعيتها 

سورياً فالنظام حتى اليوم يرفض االعرتاف باإلدارة الذاتية كجسم إداري منفصل عن دمشق، 

وكذلك املعارضة السورية ترفض مرشوع اإلدارة الذاتية القائم بشكله الحايل بسبب اتهامها 

بني  الجيدة  والعالقة  جهة،  من  الكردستاين  العامل  بحزب  باالرتباط  الدميقراطي  االتحاد  لحزب 

املعارضة السورية وتركيا التي تعترب حزب االتحاد الدميقراطي فرعاً لحزب العامل الكردستاين 

من جهة ثانية.



يف آذار عام 2016 خطت حركة املجتمع الدميقراطي /حزب االتحاد الدميقراطي خطوًة أخرى نحو تثبيت 

سلطته يف مناطق سيطرته، واملناطق التي سيطرت عليها »قسد« الحقاً بدعم التحالف الدويل، وأعلن 

مع عدد من األحزاب والعشائر، والشخصيات املقربة منه مرشوع )فدرالية رج آفا وشامل سوريا(، وعقد 

املؤمتر التأسييس األول يف مدينة الرميالن مبحافظة الحسكة، والذي متخض عنه تأسيس )املجلس 

للفدرالية الدميقراطية يف روج آفا وشامل سوريا( وتم تعيني )منصور السلوم( من تل  التأسييس 

أبيض، و)هدية يوسف( من عفرين كرئيسني مشرتكني للمجلس التأسييس، وتّم اعتامد وثيقة سياسية 

تعتمد النظام الفدرايل لهذه املناطق باسم ) النظام االتحادي الدميقراطي لروج آفا – شامل سوريا 

(، وعىل الرغم من أّن الربنامج السيايس لحزب االتحاد الدميقراطي مل يكن يتضمن املطالبة بالفدرالية 

إنّه استبق تعديل برنامجه السيايس، وأعلن هذه الخطوة لعدة  إال  الكردية يف سوريا  كحل للقضية 

أسباب : 

األكراد والفدرالية : 

وبعدها  املرشوع،  تطبيق  نحو  عملية  خطوات  وتنفيذ   ،2016 آذار  يف  الفدرالية  مرشوع  إعالن  رغم 

تعديل مرشوع اإلدارة الذاتية لتصبح مرشوعاً عاماً ملعظم مناطق اإلدارة الذاتية، إال أّن الشكل اإلداري 

والخدمي والعسكري وحتى السيايس مل يتغري كثرياً وبقيت املؤسسات تعمل بنفس طريقة شكل 

اإلدارة الذاتية، مع اختالف بسيط يف بعض الورقيات، ويأيت ذلك بسبب الوقت القصري للمشاريع التي 

جاءت بعد مرشوع اإلدارة الذاتية فمرشوع الفدرالية مل يستمر أكرث من سنة واحدة تقريباً، وكذلك 

مرشوع اإلدارة الذاتية يف شامل ورشق سوريا مازال جديداً، ومل يغرّي شيئاً من نظام اإلدارة الذاتية 

األول.

استغالل األوضاع التي كانت سائدة آنذاك، وانشغال النظام مبعاركه مع املعارضة، واملعارضة مبعاركها 

الداخلية من جهة، ومع النظام من جهة أخرى، وذلك لفرض أمر واقع جغرافياً وسياسياً.

الصالحيات الواسعة للنظام الفدرايل مقارنة مع نظام اإلدارة الذاتية من الناحية السياسية والجغرافية 

والعسكرية، ورغبة الحزب يف االستفادة من هذه الصالحيات مستقبالً يف حال نجح مرشوعه الفدرايل.

عدم  وبالتايل  الحزب،  سيطرة  مناطق  يف  بقوة  الدويل  التحالف  ووجود  داعش  عىل  الحرب  استغالل 

قدرة أي قوة معارضة للفدرالية من القيام بعمل عسكري إليقاف املرشوع.

االتحاد  حزب  واعتقاد  الفرتة  تلك  يف  أوجه  يف  كان  الذي  الدميقراطية  سوريا  لقوات  الدويل  الدعم 

الدميقراطي أّن الدعم سيستمر عسكرياً وسيصبح سياسياً أيضاً.

تركيا  عىل  و  حدودها،  عىل  أصبحت  الفيدرالية  الدولة  بأّن  لرتكيا  رسالة  الكردستاين  العامل  حزب  إرسال 

الدخول يف مفاوضات سياسية معها.



قوبلت الخطوة برفض املجلس الوطني الكردي الذي اعتربها خطوة استفرادية، وكذلك رفضت 

برئاسة  قمح  تيار  وانسحب  استباقية،  مبشاريع  سوريا  مستقبل  شكل  تحديد  السورية  املعارضة 

هيثم مناع من مجلس سوريا الدميقراطي احتجاجاً عىل هذه الخطوة،  ورفض النظام السوري 

من جهته هذه الخطوة واعتربها غري قانونية، وميكن تفسري رفض النظام ملرشوع الحزب الفدرايل 

وعدم رفضه ملرشوع اإلدارة الذاتية سابقاً بأّن مرشوع اإلدارة الذاتية عندما تّم إعالنه عام 2013 

كان بتنسيق مع النظام، باإلضافة لوجود تنسيق عسكري وأمني بني الطرفني حينها، وذلك قبل 

تأسيس »قسد« وتقديم التحالف الدويل الدعم العسكري لها، أّما املرشوع الفدرايل فيبدو أنّه 

عىل  حكوميا  وليس  دويل،  بدعم  جاء  »قسد«  تشكيل  أّن  سيام  وال  النظام  مع  بتنسيق  يكن  مل 

عكس وحدات حامية الشعب التي كانت بدعم من النظام السوري حينها، لذلك فمحاولة الحزب 

استغالل األوضاع لصالحه دون التنسيق مع النظام مل يرق لألخري الذي رفض هذه الخطوة  واعتربها 

خيانة.

عقد املجلس التأسييس للفدرالية بتاريخ 2016/12/27 اجتامعه الثاين الذي قرر فيه إلغاء اسم 

»روج آفا« من تسمية املرشوع، واإلبقاء عىل اسم »فدرالية شامل سوريا« فقط، وذلك إلرضاء 

سوريا  قوات  سيطرة  بعد  وخاصة  إداراته،  من  كبرياً  قسامً  يشّكل  بات  الذي  العريب   املكون 

الدميقراطية عىل مساحات واسعة من املناطق الجغرافية ذات الغالبية العربية من جهة، وإلغاء 

فكرة أّن الفدرالية ستكون كردية أو ستؤسس إقليامً كردياً  من جهة ثانية. تم يف االجتامع الثاين 

تأسيس )مجلس تنفيذي( لتطبيق مرشوع الفدرالية واإلرشاف عىل الخطوات العملية لتطبيقها، 

مشرتكني  كرئيسني   – رسياين   – برصوم  وسنحريب   ،– كردية   – أحمد  إلهام  من  كل  انتخاب  وتّم 

للمجلس التنفيذي للنظام الفدرايل يف شامل سوريا. وتم تغيري بعض التقسيامت اإلدارية لتكون 

مالمئة للنظام الجديد )تم تقسيم مناطق سيطرتها لثالثة أقاليم هي الجزيرة وكوباين وعفرين، 

جوالت  ثالث  إجراء  وقررت  والبلدات(،  النواحي  من  لعدد  مقاطعة  وكل  ملقاطعتني،  إقليم  وكل 

والنواحي  املدن  مجالس  انتخابات  وبعدها  األحياء،  /لجان  الكومينات  بانتخابات  تبدأ  انتخابية 

واملقاطعات، وبعدها انتخابات مجالس األقاليم واملؤمتر العام للفدرالية.

مبرشوعه،  االستمرار  عن  الدميقراطي  االتحاد  حزب  تثني  مل  الرافضة  املواقف  هذه  جميع 

وتهيئة األوضاع لتطبيق املرشوع عىل األرض، حيث نظم الحزب عرشات االجتامعات واللقاءات 

يكون  لن  املرشوع  بأن  الوعود  وإعطاء  مرشوعهم،  لرشح  واألهايل  والوجهاء  العشائر  مع 

مرشوعاً لتقسيم سوريا، أو فدرالية قومية كردية.
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تم إجراء جولتني من االنتخابات )الكومينات يف أيلول 2017، واملجالس املحلية ومجالس املقاطعات 
النهائية يف بداية عام 2018 ولكن العملية  أن تجري االنتخابات  (، وكان مقرراً  يف سبتمرب 2017 
الثالثة،  الجولة  إجراء  دون  2018حالت  يناير  يف  بدأت  التي    - الزيتون  غصن   – عفرين  يف  الرتكية 

وكانت العملية بدايًة لنهاية مرشوع الفدرالية بشكل نهايئ.

تعترب العملية الرتكية يف عفرين من األسباب الرئيسية لفشل املرشوع الفدرايل الذي أعلنه حزب 
االتحاد الدميقراطي، ولكن هناك أسباب أخرى تقف وراء عدم نجاح املرشوع، وعدم استمراريته، 

أهمها : 

وتّم  واحد،  طرف  من  مرشوعاً  كان  الدميقراطي  االتحاد  حزب  أعلنه  الذي  الفدرالية  مرشوع 
إعالنه من طرف كردي واحد، وكانت الصبغة الحزبية واضحًة عليه لذلك مل يلق املرشوع أي 

دعم محيل كردي.

االتحاد  حزب  لسيطرة  عملياً   خاضعاً  كان  ولكنه  كردياً،  طابعاً  يحمل  مل  ظاهره  يف  املرشوع 
املرشوع  يحظ  مل  لذلك  الكردستاين،  العامل  حزب  لكوادر  باإلضافة  وقيادته،  الدميقراطي 

مبوافقة فعلية من العرب وغريهم من مكونات املنطقة.

طرف  من  سوريا  من  جزء  أي  فدرلية  ملرشوع  ومعارضة(  )نظاما  السوريني  معظم  معارضة 
واحد، لذلك متت محاربة املرشوع من كافة الجهات السياسية السورية.

عدم مناسبة الجغرافية من ناحية التوزع السكاين املتنوع، إضافة الختالف السيطرة العسكرية 
عىل مناطق املرشوع الفدرايل الذي أعلنه الحزب،  فمحافظة دير الزور مقسمة بني النظام 
النظام و«قسد«، واملعارضة، وإعالن كل طرف  و«قسد«، والرقة كذلك، وحلب مقسمة بني 
يحظى  لن  األخرى  املناطق  عن  املناطق  تلك  لفصل  يهدف  جغرايف  أو  سيايس  ملرشوع 

مبوافقة شعبية من السكان املحليني.

اعتقاد حزب االتحاد الدميقراطي بأن أمريكا ستدعم املرشوع، وعدم حصول ذلك شكل سبباً 
إضافياً لفشل املرشوع.



أعلن مجلس سوريا الدميقراطي  يف سبتمرب 2018 عن تأسيس )اإلدارة الذاتية لشامل 
الجزيرة،  إقليم  يف  الذاتية  )اإلدارة  هي   إدارات  سبع  تضم  والتي  سوريا(،  ورشق 
واإلدارة الذاتية يف إقليم الفرات، واإلدارة الذاتية يف إقليم عفرين، واإلدارة املدنية 
يف منبج، واإلدارة املدنية يف الرقة، واإلدارة املدنية يف الطبقة، واإلدارة املدنية 
مبهام  شبيهة  مبهام  يقوم  الذي  العام  املجلس  بتـأسيس  وبدأت  الزور(،  دير  يف 
الربملان، وترأسها كل من  سهام قريو - مسيحية-  وفريد عطي - كردي- (، وبعدها 
هيئات،   )9( من  يتكون  الذي  التنفيذي  املجلَس  الذاتية  لإلدارة  العام  املجلس  أسس 
وعدد من املكاتب التابعة للمجلس منها مكتب الدفاع والحامية الذاتية، ومكتب شؤون 
حامد  )عبد  من  كل  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي  املجلس  وترأس  اإلنسانية.  املنظامت 

املهباش - عريب-  و برييفان خالد - كردية- (.

العودة لإلدارة الذاتية :

بعد فشل مرشوع الفدرالية تمّ إعالن )اإلدارة الذاتية يف شامل رشق سوريا( ولكن هذه 
املرة من قبل )مجلس سوريا الدميقراطي( وليس حركة املجتمع الدميقراطي. ففي 
آب 2018 عقدت حركة املجتمع اليمقراطي مؤمترها الثالث وأعلنت انسحابها من املجال 
السيايس واإلداري، والتوجه ملا أسمته بامليدان الثالث وهو ميدان منظامت املجتمع 
واإلداري  السيايس  دورها  وأعطت  األهلية،   والجمعيات  املهنية  والنقابات  املدين 
الكردية  ملجلس  سوريا الدميقراطي الذي يعترب مظلة سياسية لألحزاب والتجمعات 
والعربية والرسيانية املقربة من حزب االتحاد الدميقراطي، وجاءت خطوة الحركة هذه 
إلجراء بعض التغيريات  يف النظام اإلداري والسيايس، وإرضاء العرب والعشائر الذين 
يتخوفون من سيطرة كليّة لحزب االتحاد الدميقراطي عىل اإلدارة الذاتية ومؤسساتها، 
الصعيد  عىل  قبوالً  أكرث  سيكون  الدميقراطية  سوريا  مجلس  أنّ  الحركة  من  واعتقاداً 
ورسيانية  وعربية  كردية  وشخصيات  تنظيامت  متثل  أنها  مبدأ  من  والدويل  املحيل 

وتركامنية ..إلخ.
السيايس  الجانب  من  انسحابها  عملياً  تطبق  مل  الدميقراطي  املجتمع  حركة  ولكن 

فمعظم قيادات اإلدارة الذاتية الفاعلني هم أعضاء يف الحركة.
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عن  الجديدة  اإلدارة  تختلف  ال 

املشاريع السابقة من ناحية تحكم 

املرة  هذه  ولكن  بها،  الكوادر 

رئيس  نائب  مثل  رسمية،  مبناصب 

الهيئة أو مستشار رئيس الهيئة، 

تعيني  تم  املثال  سبيل  فعىل 

نائباً  )فرهاد ديرك/فرهاد شبيل( 

ولكنه  التنفيذي،  املجلس  لرئيس 

التنفيذي،  املجلس  يقود  عملياً 

التنفيذية  الهيئة  يف  عضو  وهو 

الدميقراطي،  املجتمع  لحركة 

كرد(  جيا  )بدران  تعيني  تم  وأيضاً 

للمجلس  املشرتكة  للرئاسة  نائباً 

الهيئة  أيضاً عضو  التنفيذي وهو 

املجتمع  لحركة  التنفيذية 

الدميقراطي، واملسؤول السابق 

الجزيرة،   الذاتية يف  اإلدارة  عىل 

أويس(  )أمينة  تعيني  تم  وكذلك 

التنفيذي  املجلس  لرئيس  نائبة 

حزب  يف  سابقة  قيادية  وهي 

أيضاً  هي  الدميقراطي  االتحاد 

قيادية ضمن صفوف حزب االتحاد 

الدميقراطي،  كام اعتمدت اإلدارة 

الجديدة  نظام الرئاسة املشرتكة 

لهيئاتها وهو نظام موجود لدى 

حزب االتحاد الدميقراطي فقط.

تحدث  ومل  اليوم،  حتى  قامئاً  مازال  املرشوع  هذا 

الذاتية  اإلدارة  مرشوع  مع  مقارنة  جذرية  تغريات  فيه 

التنسيق  مبهام  فقط  تقوم  الجديدة  فاإلدارة  السابق، 

ومن  بينها،  واألنظمة  القرارت  بعض  وتوحيد  اإلدارات  بني 

الدميقراطية  سوريا  قوات  بقيت  فقد  األمنية  الناحية 

ووحدات حامية الشعب مؤسسات مستقلة يف قراراتها، 

الذاتية  لإلدارة  الذاتية  الدفاع والحامية  يتبع ملكتب  بينام 

قوات باسم )الحامية الذاتية( وهي ايضاً خاضعة لسلطة 

قوات  عليها  ترشف  األمنية  والناحية  العسكريني،  كوادر 

االسايش- قوى األمن الداخيل-، والتي خففت من قبضتها 

الذاتية  واإلدارة  الدميقراطي  االتحاد  حزب  معاريض  ضد 

الكردي من قبل بعض الدول  بسبب محاولة توحيد الصف 

والقوى املحلية.

وحصول  أبيض،  تل  العني  رأس  يف  الرتكية  العملية  بعد 

يقيض  الذاتية  واإلدارة  النظام  بني  عسكري  اتفاق 

بانتشار الجيش السوري عىل الحدود الرتكية، بدأ الطرفان 

وبوساطة روسية يف الدخول يف مفاوضات عىل مصري 

ومستقبل املناطق الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية، ولكن 

هذه املرة ليس تحت اسم اإلدارة الذاتية أو الفدرالية بل 

عىل نوع من الالمركزية قد تكون ال مركزية إدارية أو إدارة 

محلية موسعة، أو حكام محليا.
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املفاوضات مع النظام عى إدارة محلية : 

حديثة  أو  جديدة  مفاوضات  ليست  السوري  والنظام  الدميقراطي  االتحاد  حزب  بني  املفاوضات 

بعد  للحزب  سوريا  يف  الكردية  املناطق  تسليم  منذ  تنقطع  مل  الطرفني  بني  فالعالقة  العهد، 

الثورة، ولكن ميكن أن نقول إن العالقة بني الطرفني شهدت محطات مل تكن العالقة فيها جيدة 

قنوات  عىل  أبقيا  الطرفني  ولكن  والداعمني،  الحلفاء  واختالف  املصالح،  باختالف  تتعلق  ألسباب 

التواصل مفتوحة.

مع بدء تركيا عمليتها العسكرية يف عفرين يف يناير 2018 دخل النظام ووحدات حامية الشعب 

النهاية  الجيش الرتيك، ويف  الجيش السوري يف صد هجوم  يف مفاوضات تهدف ملشاركة 

باإلضافة  عفرين  يف  املعارك  يف  النظام  مشاركة  يتضمن  عسكري  التفاق  الطرفان  توصل 

ومنغ  رفعت  كتل  حلب  ريف  يف  الحزب  لسيطرة  الخاضعة  املناطق  إدارة  يف  النظام  ملشاركة 

وغريها، وتسليم عدة أحياء يف مدينة حلب للنظام كانت وحدات حامية الشعب قد سيطرت عليها 

بعد العملية العسكرية للنظام وروسيا يف حلب وهي أحياء ) األرشفية، الشيخ فارس، بستان باشا، 

وهلك فوقاين وتحتاين وغريها(، وبعد هذه الجولة شهدت املفاوضات بني الطرفني عدة جوالت 

أخرى عىل أمل أن يشمل االتفاق املناطق األخرى التابعة لسيطرة »قسد« إال أّن تلك املفاوضات 

مل تنجح حينها لعدة أسباب :

إرصار النظام عىل إلغاء اإلدارة الذاتية، والتفاوض عىل قانون اإلدارة املحلية فقط، بينام أرّص الطرف 

اآلخر عىل منح االعرتاف باإلدارات الذاتية واملدنية التي تم إعالنها يف مناطق سيطرة »قسد«.

رغبة اإلدارة الذاتية  مبنح »قسد« خصوصية عسكرية ضمن الجيش السوري، األمر 

الذي رفضه النظام.

للمناطق  النظام  لعودة  املتحدة  الواليات  رفض 

»قسد«  وارتباط  داعش،  من  انتزعتها  التي 

بالحرب  متعلقة  املتحدة  الواليات  مع  بتفاهامت 

ضد داعش، حيث كانت داعش حينها مسيطرًة عىل 

مناطق يف ريف دير الزور.



العملية  بسبب  الطرفني  بني  املبارشة  املفاوضات  توقفت  الجولة  هذه  بعد 

العسكرية الرتكية يف رأس العني وتل أبيض، وعىل إثر هذه العملية دخل الطرفان 

يف مفاوضات أخرى برعاية روسية، متخضت عن التوصل التفاق عسكري يقيض 

بانتشار الجيش السوري عىل كافة الحدود الرتكية السورية يف مناطق سيطرة 

أّن  من  الرغم  وعىل  الحقة،  لجوالت  األخرى  املواضيع  مناقشة  وتأجيل  »قسد«، 

العسكري  الجانب  مناقشة  عىل  يوافق  يكن  مل  السابقة  الجوالت  يف  النظام 

دون الجوانب اإلدارية والخدمية، إال أنّه وافق هذه املرة بسبب الضغط الرويس 

الذي كان يسعى إىل أن يتوصل الطرفان التفاق يقيض بعودة النظام ملناطق 

الرتكية  العسكرية  العمليات  بتوسع  روسيا  رغبة  وعدم  تدريجياً،  الذاتية  اإلدارة 

يف مناطق أخرى.

النظام  طرف  من  مملوك(  )عيل  بحضور  تفاوضية  جوالت  عدة  الطرفان  عقد 

وعدد من أعضاء مكتبه، وبحضور شخصيات من قبل اإلدارة الذاتية وحزب االتحاد 

سنحريب  القفطان،  إبراهيم  احمد،  إلهام  كرد،  جيا  )بدران  منهم  الدميقراطي 

برصوم( باإلضافة لـ  )أحمد سليامن( عضو املكتب السيايس للحزب الدميقراطي 

التقدمي الكردي يف سوريا، وسبق اللقاء املبارش بني الطرفني لقاءات ثنائية 

بني النظام وروسيا، وبني اإلدارة الذاتية وروسيا، يف قاعدة حميميم، ومدينة 

القامشيل يف ديسمرب 2019، وشباط 2020، ثم عقد اللقاء الثاليث يف دمشق 

عىل  الطرفان  واتفق   ،2020/2/5 بتاريخ  وروسيا  الذاتية  واإلدارة  النظام  بحضور 

والوصول  والعسكري،  والتعليمي  اإلداري  الوضع  تناقش  تخصصية  لجان  إنشاء 

لنقاط مشرتكة، ولكن حتى اللحظة مل تبارش اللجان عملها.



الدميقراطي  االتحاد  الذاتية وحزب  اإلدارة  أّن  الذاتية   النظام واإلدارة  بدا من أجواء املفاوضات بني 

مستعدان لتقديم تنازالت متعلقة بشكل اإلدارة الذاتية الحايل، والحوار عىل نوع من الحكم املحيل 

أو اإلدارة املحلية، ويف نفس الوقت أبدى النظام استعداده ملناقشة هذه األمور بعد أن كان مرصاً 

عىل إلغاء اإلدارة الذاتية، وحل قوات سوريا الدميقراطية،وتأيت رغبة الطرفني يف إبرام اتفاق  من 

عدة أسباب، أهمها : 

يبدو أّن الحل األمثل هو دخول الطرفني الكرديني يف مفاوضات داخلية واالتفاق عىل شكل إداري 

للمنطقة،  والسيايس  الجغرايف  للواقع  مالمئاً  كذلك  ويكون  سوريا،  يف  للكرد  مناسب  وسيايس 

ومن ثم االتفاق عىل هذه املطالب مع املعارضة السورية من جهة، والتحضري لالتفاق مع النظام 

املستقبيل لسوريا من جهة أخرى، ألّن أي اتفاق مع النظام الحايل لن يحظى باعرتاف دويل وخاصة 

من الواليات املتحدة، وكذلك من املعارضة السورية.

رغبة النظام، وبضغط رويس بالعودة ملا تبقى من مناطق تحت سيطرة »قسد« خشية وقوعها تحت 

السيطرة الرتكية

رغبة حزب االتحاد الدميقراطي واإلدارة الذاتية يف الحصول عىل صفة قانونية رسمية ملرشوع اإلدارة 

الذاتية، ولو كانت تحت اسم آخر، حتى يكتسب وجودها صفة قانونية.

الكردستاين، عن  القيام بعملية عسكرية أخرى ضد حزب العامل  تركيا، وثنيها عن  محاولة روسيا إرضاء 

طريق محاولة إبعاد حزب العامل الكردستاين عن حدودها، أو الحد من سيطرة الحزب املطلقة يف تلك 

املناطق.

من غري املتوقع أن تحقق املفاوضات رغبة الطرفني، فالنظام يريد العودة بكامل صالحياته إىل تلك 

املناطق، بينام ترفض اإلدارة الذاتية ذلك وتطالب باالعرتاف بها أو منحها صالحيات موسعة ولو كانت 

تحت اسم آخر، وكذلك سيصطدم أي اتفاق بني الطرفني برضورة موافقة الواليات املتحدة حتى يتم 

تنفيذ بنوده املتعلقة بعودة النظام ملناطق دير الزور، أو حصوله عىل نسبة جيدة من النفط والغاز 

الواقع يف مناطق نفوذ الواليات املتحدة، ومن غري املتوقع أن توافق واشنطن عىل ذلك يف ظل 

بقاء النظام بشكله الحايل وهو ما يجعل تطبيق أي اتفاق بني النظام واإلدارة الذاتية صعباً  للغاية. 

ويعترب الجانب العسكري من الجوانب املعقدة التي تصعب حصول أي اتفاق فالجيش السوري يطالب 

بحل قوات سوريا الدميقراطية ضمن الجيش دون أي ميزات وخصوصية، وقسد ترفض ذلك، وتطالب 

مبنحها خصوصية ضمن الجيش، باإلضافة للمشاكل املتعلقة بالتجنيد اإللزامي عند الطرفني، وعدم 

رغبة قسد بفك ارتباطها أو إنهاء مصالحها مع الواليات املتحدة.

22

23



السورية  القضية  عن  مبعزل  الكردية  القضية  حّل  حاولت  التي  املشاريع  جميع  أّن  الواضح   من 

العامة فشلت ألسباب موضوعية )سياسية وجغرافية(، أهم األسباب السياسية  تتجىل يف رفض 

يتسبب  قد  مرشوع  ألي  تركيا  رفض  وكذلك  سوريا،  يف  فدرايل  مرشوع  ألي  عموماً  السوريني 

لحزب  خاضعاً  اإلقليم  ذلك  يصبح  أن  من  وتخوفها  الجنوبية،  حدودها  عىل  كردي  إقليم  بإقامة 

العامل الكردستاين ومصدراً ميده باملال واملقاتلني، واألسباب الجغرافية تكمن يف أّن املناطق 

السورية  الحدود  عىل  خلجان  عن  عبارة  وهي  ومتالصقة،  متجاورة  ليست  سوريا  يف  الكردية 

الرتكية، فاملناطق الكرية يف الجزيرة منفصلة عن كوباين، وكوباين منفصلة عن عفرين،   لذلك 

فال ميكن فصل القضية الكردية يف سوريا عن القضية السورية العامة واملتمثلة بوجود نظام 

مارس الظلم عىل كافة أطياف الشعب السوري، واستغل الطوائف والقوميات ملصالحه الحزبية 

والشخصية، ومحاولة بعض الجهات الكردية – بشكل مقصود أو غري مقصود – فصل القضية الكردية 

يف سوريا، عن القضية السورية العامة، واعتبارها قضية قامئة بذاتها محاوالت لن تكون ناجعة، 

بل وسترض مبستقبل الكرد يف سوريا الذين مل ينفصلوا تاريخياً عن القضايا السورية سواًء أثناء 

الثورة  الحكم املتعاقبة لالستقالل، وصوالً لسنوات  أو ما بعده، وخالل فرتات  الفرنيس،  االنتداب 

2011  وحتى اليوم، باستثناء حقبة حزب البعث الذي مارس الظلم عىل جميع  املمتدة منذ آذار 

املكونات يف سوريا بدون استثناء، ومل تكن بعض امليزات الظاهرية لبعض الفئات سوى محاولة 

من البعث واألسد لبث فتنة بني الشعب السوري متّكنه من البقاء يف سّدة الحكم، ويثبت هذا أّن 

من عارض النظام من أي طائفة كان مصريه االعتقال دون أخذ طائفته أو قوميته بعني االعتبار. 

وهذا ال يعني عدم وجود قوانني استثنائية تعامل بها النظام وفرضها عىل  الكرد يف سوريا لبث 

التفرقة بني الشعب السوري، وأهمها قانون ) اإلحصاء االستثنايئ( ونتائجه املرتتبة حتى اليوم، 

وكذلك مصادرة األرايض الزراعية للكرد، واملرسوم 49 لعام 2008، باإلضافة ملنعهم من العمل 

يف بعض املؤسسات وال سيام األمنية، وحرمانهم من التوظيف، لذلك فعىل املعارضة السورية 

والحكومات املستقبلية يف سوريا أن تعي وجود هذه القوانني وتعرتف بها، وتعد بحلّها ضمن 

قانون يحمي حقوق جميع املترضرين وتعويضهم وجرب رضرهم.

الخامتة : 
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تشهد عالقة كرد سوريا مع تركيا  توتراً حاداً بسبب عالقات حزب االتحاد الدميقراطي مع حزب العامل 

الكردستاين الذي تعربه تركيا منظمة إرهابية، وهو أمر خطري بالنسبة ملستقبل القضية الكردية 

يف سوريا، فجميع املناطق الكردية هي مناطق حدودية مع تركيا، والحفاظ عىل عالقات جيدة 

وحسن جوار معها سيعود بشكل إيجايب عىل الكرد السوريني، وهو أمر لن يتحقق إن مل يقطع 

حزب االتحاد الدميقراطي عالقته مع حزب العامل الكردستاين، وما سيساعد عىل تحقيق ذلك هو 

الحزب  اإلدارة من جهة، والضغط األمرييك عىل  الكردي يف  الوطني  للمجلس  مشاركة فعلية 

ثانية، وتأسيس جبهة كردية سورية قوية تكون  الكردية، من جهة  الكردية –  إلنجاح املفاوضات 

العامل  حزب  عن  االنفصال  األخري  رفض  حال  يف  الدميقراطي  االتحاد  حزب  منافسة  عىل  قادرة 

الكردستاين.

العالقة بني النظام السوري الحايل واألكراد هي عالقة عداء قدمية، ومن غري املتوقع أن تتحسن 

مع بقاء النظام بشكله القائم، ومصري  املفاوضات بني الطرفني سيكون  الفشل، ال سيام يف ظل 

عدم مشاركة املجلس الوطني الكردي فيها، وهو العضو يف االئتالف السوري املعارض، فمن 

غري املتوقع أن يشارك يف املفاوضات مع النظام، باإلضافة لرفض الواليات املتحدة عودة النظام 

بشكله الحايل  ملنطقة رشق الفرات أو السامح له باالستفادة من حقول النفط والغاز.
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 http://pydrojava.net/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%
https://www.youtube.com/watch?v=i22VFPQ0ZFQ


  13- حصلنا عى معلومات بأن عنارص من رشطة النظام دربوا عنارص من االسايش عى كيفية كتابة الضبط، 

وأرشفة األوراق.

 14- محاكم النظام تقوم بتثبيت الزواج وبيع العقارات، أما محاكم اإلدارة الذاتية فمختصة بالدرجة األوىل 

بالجنايات والجنح.

 15-  يتم استثار ما يقارب 16000 برميل نفط يوميا، وما بن 8000 – 10000 جرة غاز منزيل يومياً، بحسب 

بعض املصادر االقتصادية التي التقينا بها.

17- الصفحة الرسمية لإلدارة الذاتية لشال ورشق سوريا، بيان الرئاسة املشركة لهيئة الربية والتعليم يف 

اإلدارة الذاتية لشال ورشق سوريا حول توحيد املناهج، 16/3/2020. 

 https://www.facebook.com/smensyria/posts/1266418273548107 : الرابط
وانظر أيضاً ترصيح من الرئاسة املشركة لهيئة الربية والتعلية يف اإلدارة الذاتية لشال ورشق سوريا 

بتاريخ 11/3/2020.

https://www.facebook.com/smensyria/posts/1262567697266498 : الرابط

18- االئتالف الوطني لقوى املعارضة والثورة السورية، ال مكان ألية مشاريع استباقية تصادر إرادة الشعب 

السوري، 17/3/2016. 

https://www.etilaf.org/press-release/%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86- : الرابط
%d9%84%d8%a3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a

%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-
%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a5%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a

19- الجزيرة نت، النظام واملعارضة يرفضان فدرالية كردية بسوريا، 17/3/2016.

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/17/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8% : الرابط
A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%8
A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%

D8%A9

)International Rescue Committee )IRC 16-أهم املنظات العاملة يف مناطق اإلدارة الذاتية 

Save the Children

)International Relief & Development )IRD

Mercy Corps

Care

)Norwegian Refugee Council )NRC

)Médecins Sans Frontières )MSF

)Agency for Technical Cooperation and Development )ACTED

Handicap International

 People in Need

Médecins du Monde أطباء العامل

 Action contre la Faim )ACF( منظمة العمل ضد الجوع

)UNHCR( املفوضية السامية لشؤون الالجئن

)UNDP( برنامج األمم املتحدة االمنايئ

UNICEF اليونيسيف

)WFP( برنامج األغذية العاملي
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 https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/17/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/17/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
 https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/17/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
 https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/17/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9


https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/17/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9
%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%
 B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

وانظر أيضاً : وكالة سانا، مصدر يف الخارجية: سورية تحذر أي طرف تسول له نفسه النيل من وحدة أرضها 

 https://sana.sy/?p=354739 : وشعبها تحت أي عنوان، 17/3/2016. الرابط

 20- هيئة الداخلية، هيئة الربية والتعليم، هيئة اإلدارات املحلية، هيئة االقتصاد والزراعة، هيئة املالية، 

هيئة الثقافة والفن، هيئة الصحة والبيئة، هيئة الشؤون االجتاعية والعمل، وهيئة املرأة. وتم إلغاء هيئة 

الدفاع واستبدالها بـ )مكتب الدفاع والحاية الذاتية(.

 22- التقينا أحد أعضاء وفد اإلدارة الذاتية الذين حضوا االجتاع، وأكّد أّن الطرفن اتفقا عى تأسيس لجان 

ملناقشة األمور اإلدارية والتعليمية والعسكرية.

23-بحسب قيادات املجلس الوطني الكردي فإن االئتالف مطلع عى تفاصيل مفاوضات املجلس مع االتحاد 

الدميوقراطي، كا أن املجلس قدم ضانات لالئتالف بأال تؤثر هذه املفاوضات بشكل سلبي عى عالقة 

املجلس باالئتالف.

24-تفصل منطقة تل أبيض بن املناطق الكردية يف الجزيرة وكوباين، وتفصل مناطق منبج واعزاز والباب بن 

كوباين وعفرين

21-  للمزيد حول هذه املبادرات انظر : منتدى الرشق األوسط، تقدير موقف: مبادرة توحيد الصف الكردي يف 

سوريا، عبد الرحيم سعيد. 

https://policiesforum.me/wp-content/uploads/2020/05/%D8%AA%D9%82% : الرابط
D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8

%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A-
7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.pdf

21-  للمزيد حول هذه املبادرات انظر : منتدى الرشق األوسط، تقدير موقف: مبادرة توحيد الصف الكردي يف 

سوريا، عبد الرحيم سعيد. 

https://policiesforum.me/wp-content/uploads/2020/05/%D8%AA%D9%82% : الرابط
D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8

%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A-
7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.pdf

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/17/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9  
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https://policiesforum.me/wp-content/uploads/2020/05/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%
https://policiesforum.me/wp-content/uploads/2020/05/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%
https://policiesforum.me/wp-content/uploads/2020/05/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%
https://policiesforum.me/wp-content/uploads/2020/05/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%
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