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منذ بدء الثورة السورية ومن ثم تأزم الوضع السوري العام، طرحت القوى السياسية الكردية مبادرات 

ومشروعات لحل القضية الكردية واألزمة السورية، ورفعت هذه القوى سقف مطالبها تزامًنا مع تطورات 

كن الضبابية وعدم وضوح الرؤية املطروحة بالنسبة إلى املتابعين سادت جذرية عصفت بالوضع السوري، ل

املوقف، ما حمل كثيًرا على فهم طروحاتهم بوصفها تهدف إلى تقسيم سورية وإنشاء كيان كردي مستقل. 

في هذا البحث سنحاول الوقوف على املشروعين الكرديين وتبيان األسس التي بني عليها املشروعان 

 ومالمحهما.
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 مصطلحات الدراسة

 املجلس الوطني: املجلس الوطني الكردي.

 الحركة: حركة املجتمع الديمقراطي.

 الوحدات: وحدات حماية الشعب

 االتحاد الديمقراطي: حزب االتحاد الديمقراطي

 هيئة التنسيق: هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي

 اإلقليم: إقليم كردستان العراق

ي كلمة كردية تعني في اللغة العربية الغرب، لكن اصطالًحا تطلق على املناطق الكردية في روج آفا: وه

سورية في إشارة من الكرد إلى أن كردستان الكبرى مقسمة إلى أربعة أقسام والقسم الغربي منها يقع في 

 سورية.

 الديمقراطي. اقسد: قوات سوري

ناطق الخاضعة لسيطرتها إلى ثالث وحدات إدارية سميت املقاطعة/ الكانتون: قسمت اإلدارة الذاتية امل

 كل واحدة منها باملقاطعة أو الكانتون.

األحزاب الكالسيكية: مصطلح متعارف عليه في الوسط الكردي في إشارة إلى األحزاب التي انبثقت من 

سس عام 
ُ
 .1957الحزب الكردي األول الذي أ
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 مقدمة

وما ترتب على ذلك، في ما بعد من تصاعد وتيرة  2011عام  بعد انطالق الثورة السورية في ربيع

الصدامات بين املتظاهرين والنظام السوري بعد أن اتخذ النظام السوري الحل األمني ملواجهة موجة 

، طرحت األحزاب الكردية  مبادرة للحل في سورية،  تدعو إلى إنهاء حالة االستبداد (1) االحتجاجات في البالد

لواحد وإنهاء احتكار السلطة وبناء الدولة املدنية الحديثة التي تكفل العدل واملساواة في وحكم الحزب ا

الحقوق والواجبات، وتحقيق الشراكة الحقيقية لكل املواطنين في إدارة شؤون البالد، وترى أن القضية 

حدة الوطنية في الكردية في سورية قضية وطنية أساسية ويساهم حلها في حل القضايا األخرى وتعزيز الو 

البالد، وأن الصيغة املثلى للخروج من األزمة الراهنة تمر عبر الحوار الوطني الشامل والجاد بين مجمل 

، لكن تلك األحزاب لم تدُع مباشرة إلى التظاهر في بداية األمر، وكانت متخوفة من (2) املكونات الوطنية

 اإلقدام على هذه الخطوة.

ولجوء النظام إلى استخدام العنف وإشراك الجيش في قمع التظاهرات،  ومع تطورات الوضع السوري،

وانزالق الثورة إلى الصراع املسلح بين املعارضة والنظام، وتفاقم األزمة في البالد، وظهور تيارات متعددة 

صدع املشارب في الساحة السورية، تأثرت األحزاب الكردية في سورية أيًضا، وكباقي القوى السورية بدأ الت

واالختالف في النظرة املستقبلية إلى سورية، وأيًضا املوقف من النظام واملعارضات السورية يصيب جسد 

الحركة الكردية في سورية، بحيث أثرت التجاذبات بين تلك القوى في هذه األحزاب، وقامت التيارات الكردية 

األول حامله املجلس الوطني الكردي بعمليات إعادة تموضع. ظهر نتيجة لذلك مشروعان كرديان في سورية 

 والثاني حامله حركة املجتمع الديمقراطي.

وفي إطار ما سبق، ستفصل الدراسة ماهية املشروعين الكرديين ونقاط التوافق وااللتقاء بينهما، 

 وكذلك عالقة كل من املشروعين باملعارضة السورية والنظام السوري.

  

                                                           
  2012آذار/ مارس5الجزيرة نت "هكذا بدأت الثورة في سورية"   (1)

https://goo.gl/LB9ax8  
  2011أيار/ مايو 17صحيفة االتحاد "األحزاب الكردية تطلق مبادرة لحل األزمة " (2)

https://goo.gl/f9wFDU  

https://goo.gl/LB9ax8
https://goo.gl/f9wFDU
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: مشروع املجلس الوطني الكرد
ا

 ي في سوريةأوًل

يتشكل املجلس الوطني الكردي في سورية من مجموعة من األحزاب الكردية السورية، تختلف في 

برامجها الحزبية وارتباطاتها الكردية، وهي أحزاب تستند في تنفيذ برامجها على العمل السياس ي بوصفه 

ًيا مقرًبا من املعارضة السورية مخرًجا للمشروع الذي تعمل عليه، ويعّد املجلس الكردي إطاًرا كردًيا سور 

 وهو عضو في االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية.

في خضم تطورات املشهد السوري، بدأت مجموعة من األحزاب الكردية ومن بينها حزب االتحاد 

م الديمقراطي بالعمل على عقد مؤتمر كردي لألحزاب والتيارات السياسية الكردية بهدف تشكيل جس

سياس ي كردي موحد لتكون ممثلة للكرد في العملية السياسية السورية، لكن حزب االتحاد الديمقراطي 

ونتيجة خالفات مع باقي األحزاب في ما يخص نسبة التمثيل في املؤتمر انسحب من اللجنة التحضيرية، 

واتحاد ستار النسائي وقاطع املؤتمر، ألنه حينها طلب تمثيل تيارات تابعة له كمؤسسة عوائل الشهداء 

 .(3) األحزابككيانات مستقلة، األمر الذي رفضته باقي 

عقدت مجموعة من األحزاب الكردية وشخصيات سياسية  2011تشرين األول/ أكتوبر 26وفي 

واجتماعية وحركات شبابية، من دون مشاركة االتحاد الديمقراطي، مؤتمًرا أسموه باملؤتمر الوطني الكردي 

 ، أي بعد سبعة أشهر من انطالق الثورة السورية.(4) سوريةفي 

حاول املؤتمرون من أحزاب وتنظيمات وشخصيات كردية، تقديم رؤية هذه األحزاب للحل في سورية، 

 وأيًضا تحديد الحقوق الكردية في سورية.

هم ومن أهم مخرجات املؤتمر الوطني الكردي األول: املطالبة باإلقرار الدستوري بوجود الكرد بوصف

مكوًنا رئيًسا من مكونات الشعب السوري وثاني أكبر قومية فيه، لكن النقطة الثانية التي طرحها املؤتمر 

وهي إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة 

الستقالل عن البالد ، فقد كانت فضفاضة وتحتمل التأويل فحق تقرير املصير يصل إلى حد ا(5)البالد

للشعوب جميعها الحق في تقرير مصيرها، »يقض ي بأنه  1960عام  1514بحسب قرار األمم املتحدة رقم 

ولها بمقتض ى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياس ي وتسعى بحرية لتحقيق إنمائها االقتصادي 

 تقرير املصير ضمن وحدة البالد. ، وهنا استدرك املؤتمر مطلبه بأن حدد حق(6)«واالجتماعي والثقافي

                                                           
  109(، ص2017آلدار خليل، صفحات من ثورة الشعب في روج آفا، )قامشلي: دار هركول،  (3)
 مركز كارنيغي للشرق األوسط، "املجلس الوطني الكردي في سورية" (4)

http://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48504  
 2016تشرين األول/أكتوبر 28موقع والتي مه، "بيانات: البيان الختامي ألعمال املؤتمر الوطني الكردي في سورية"  (5)

 https://goo.gl/PY72YA  
 الن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة" عإ 1514 املوقع الرسمي لألمم املتحدة، "القرار (6)

http://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48504
https://goo.gl/PY72YA
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 يمكن مراجعة البرنامج السياس ي من خالل تسلسل زمني لجدول أعمال املجلس الكردي:

 

 البرنامج السياس ي املرحلي -1

تغيرات الوضع السوري، ودخوله مرحلة العسكرة، واالنقسامات في صفوف املعارضة، وتحول 

اخلية لتحديد موقفه من هذه املتغيرات، اضطر املجلس التجاذبات السياسية، إضافة إلى الضغوطات الد

 إلى عقد اجتماع أعلن في إثره عن برنامج مرحلي يحدد الخطوط العريضة لعمل املجلس آنذاك.

املجلس الوطني الكردي اجتماًعا عاًما أقر فيه البرنامج السياس ي  عقد 2012نيسان/ أبريل  23ففي 

اإلقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي وهويته »ة باملطالبة بـاملرحلي للمجلس، وحدد رؤيته املرحلي

ا أساسًيا وفق 
ً
القومية في سورية وعّد لغته لغة رسمية في البالد وبحقوقه القومية املشروعة بصفته شريك

، فاستدرك بذلك ما انتقد (7) البرنامجبحسب ما جاء في املادة الخامسة من « املواثيق واألعراف الدولية

 بأنه قسم الشعوب في سورية درجات من حيث الكثافة ونسبة الوجود. بسببه

جاء املؤتمر الوطني الكردي الثاني في وقت كانت السالح هو لغة املناقشة بين السوريين، وبدأ حينها 

تهديد املناطق ذات األغلبية الكردية بأن تدخل في معمعة الصراع العسكري، ففي الثاني عشر من كانون 

عقد املؤتمر الوطني الثاني في مدينة القامشلي. حاول املؤتمرون حينها مخاطبة  2013ناير عام الثاني/ ي

حلفائهم في املعارضة، وكذلك النظام والقوى الدولية وأيًضا الشعب الكردي في سورية بطريقة أوضح 

ملناطق الكردية محدًدا رؤية املجلس في اإلفصاح بوضوح عن مطلبه بأن تكون سورية دولة اتحادية وعّد ا

 .(8) ذلكوحدة قومية متكاملة وأن يضمن الدستور 

بصيغة جديدة، بلور رؤيته بصورة أوضح حيال ما  2015ُعقد في الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو 

يطلبه من حقوق للكرد، إذ إنه حدد بصورة أدق ما يصبو إليه من نشاطه ضمن صفوف املعارضة سواء 

ل سورية ما بعد البعث أم من ناحية موقع الكرد في سورية املنشودة. فقد جاء في من ناحية رؤيته ملستقب

البيان الختامي للمؤتمر: "العمل مع القوى الوطنية السورية األخرى على بناء دولة اتحادية برملانية وبنظام 

نسان وتعتمد ديمقراطي متعددة القوميات واألديان، تلتزم العهود واملواثيق الدولية ومبادئ حقوق اإل

  املواطنة املتساوية وسيادة القانون".

                                                           

https://goo.gl/DNnKze 
 موقع والتي مه، "بيانات: البيان الختامي ألعمال املؤتمر الوطني الكردي في سورية"،  (7)
كانون الثاني/  13لوطني الكردي الثاني في سورية"، موقع والتي مه "بيانات: بيان إلى الرأي العام من رئاسة املؤتمر ا (8)

  2013يناير

https://goo.gl/3nqJ18  

https://goo.gl/DNnKze
https://goo.gl/3nqJ18
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د البرنامج السياس ي اإلقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي وحقوقه القومية والوطنية وفق 
ّ
وأك

العهود واملواثيق الدولية، وعّد لغته لغة رسمية في البالد إلى جانب اللغة العربية. وإلغاء السياسات 

ستثنائية جميعها املطبقة بحق الشعب الكردي وإزالة آثارها وتداعياتها وتعويض واملراسيم واإلجراءات اال 

 (9) «االستبداديةاملتضررين عنها، وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل األنظمة 

ا 
ً
عليه فإن املؤتمر الوطني الثالث رسم السياسة الجديدة للمجلس الوطني الكردي، حدد عبرها خطوط

 املرحلة التي تلي املؤتمر، في نقاط ثالث أوكل للمجلس العمل عليها، وهي: عريضة لسياسته في

 االعتراف بالشعب الكردي قومية أساسية في البالد وضمان ذلك دستورًيا. .أ

إزالة املشروعات التي طبقتها األنظمة التي تعاقبت على حكم سورية بحق الكرد التي عّد  .ب

ي في سورية، كحظر اللغة الكردية واإلحصاء الذي املجلس أنها استهدفت الوجود القومي الكرد

طبق بحق الكرد في شمال سورية، إضافة إلى مشروع اإلصالح الزراعي أو الحزام العربي كما 

 .(10) الكرديعرف بين 

 املطالبة بدولة اتحادية المركزية تعددية علمانية. .ج

كي ال تعاد تجربة التعامل مع وفي هذه األخيرة وجد املجلس وجوب التخلص من املركزية في السلطة 

السلطة املركزية التي يجد أنها جلبت إلى سورية عموًما والكرد خصوًصا املظالم التي عايشوها خالل سنوات 

 .(11) االشتراكيحكم نظام حزب البعث العربي 

تعرض املجلس الكردي الى انتقادات واسعة، بالنسبة إلى ضبابية مواقفه ومشروعه، مع أنه حاول أن 

يوضح أهدافه السياسية في عقب املؤتمر الوطني الكردي الثالث، وبخاصة ما يخص فكرة الفدرالية التي 

طرحها، كون دعوته هذه إلى فدرالية كردية على غرار اإلقليم الفدرالي في كردستان العراق أم أنها فدرالية 

 يد للفدرالية وتطبيقها في سورية؟.على أساس املناطقية بالتوافق مع باقي املكونات، أم هو ابتداع شكل جد

ينفي املجلس تهمة الضبابية عن مشروعه، ويرى عضو املجلس الكردي وعضو املكتب السياس ي في 

أن تعقيدات الوضع السوري ال تسمح بالقوالب « علي بكاري »حزب املساواة الديمقراطي الكردي في سورية 

ن ثم التوصل إلى صيغ نهائية: "مشروع املجلس الوطني الجامدة، بل يجب التوافق بداية على مبادئ الحل وم

الكردي في سورية هو مشروع قومي كردًيا ووطني سورًيا، فطرحه لالمركزية السياسية أو الفدرالية هو درء 

لفكرة التقسيم، فبعد سنوات الحرب وحالة االحتقان بين املكونات السورية، األفضل هو تطبيق مبدأ 
                                                           

  2015 حزيران/ يونيو 18موقع والتي مه، "أخبار: بالغ صادر عن املؤتمر الوطني الكردي الثالث في سورية"  (9)

https://goo.gl/iEHzWv  
 الجزيرة نت "تعرف على املجلس الوطني الكردي" (10)

 https://goo.gl/Zk2CXh  
  2017أيلول/ سبتمبر21العربي الجديد، "املجلس الوطني الكردي يرفض أي فدرالية من طرف واحد في سورية"،  (11)

https://goo.gl/ub4HXu  

https://goo.gl/iEHzWv
https://goo.gl/Zk2CXh
https://goo.gl/ub4HXu
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أي مكون بالغبن وفقدان الثقة، وأيًضا للتخلص من تسلط الحكومة املركزية التي  الفدرالية حتى ال يشعر

عانيناها طوال عقود مضت تحت حكم حزب البعث، وعلى الصعيد القومي؛ فإن الفدرالية ضامن لحقوق 

الكرد، فالنظام حرمهم من حقوقهم جميعها؛ السياسية والثقافية واالقتصادية، وبتطبيق الفدرالية 

لهم املشاركة في حكم مناطقهم بأنفسهم، كذلك سيكسبون ضمانة حقيقية عبر االعتراف بهم سيتاح 

 .(12)«دستورًيا

 

 الفدرالية في مشروع املجلس الكردي -2

نظام دستوري تتشكل فيه السلطة السياسية من دولة »يعرف القانونيون النظام االتحادي بأنه 

رجي، لها دستورها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية مركزية اتحادية تمثل الدول في املستوى الخا

الخاصة بها، أما في املستوى الداخلي فإنها مكونة من مجموعة من الدول املستقلة عن بعضها بحيث يكون 

ُع عادة السلطات بين الدولة املركزية والدويالت من خالل الدستور  َوزَّ
ُ
لكل دولة علمها وسلطاتها، وت

 .(13) «الفدرالي

ويقدم الباحث العراقي "علي عبود بحر العلوم" شكلين للفدرالية، بأنها إما تكون فدرالية جغرافية، 

وتقوم هذه الصيغة على أساس اعتماد تحديد جغرافي تاريخي، بدل اعتماد العوامل »ويعرفها بهذا الشكل 

ويقوم تطبيقها على أساس أن تشكل  .داالتحاالقومية أو الدينية أو الطائفية في تحديد األقاليم األعضاء في 

، أو أن تكون (14) «إقليماملحافظات )التقسيم اإلداري( األقاليم الفدرالية، بأن تتحول كل محافظة الى 

 فدرالية قومية على أساس اعتماد الوحدة القومية في اإلقليم، وعلى سبيل املثال إقليم كردستان العراق.

على مشروع املجلس الكردي نجد أنه يقارب الفدرالية القومية، بإسقاط تقسيم الباحث بحر العلوم 

ألنه يدعو إلى عّد املناطق الكردية وحدة قومية، وهذه النقطة قد تواجهها أصوات من قوميات أخرى، 

فاملنطقة الكردية فيها تنوع قومي، إذ يعيش في الجزيرة السورية على سبيل املثال إلى جانب الكرد، 

 واألرمن، وهذا قد يشكل حساسيات لدى هذه القوميات تجاه طرح املجلس. األشوريين والعرب

 في املناطق الكردية والعربية في بعض املناطق، إضافة 
ً

يقول "بكاري": "املجلس يدرك أن هناك تداخال

 لنظا
ً

م إلى وجود األرمن واألشوريين ولذا نحن نركز على أنه يجب بداية االتفاق على الفدرالية بوصفها شكال

للدولة في سورية بين املكونات جميعها، وباقي اإلشكاالت سيجري حلها بالتوافق، ونحن ال ندعو إلى إقليم 

                                                           
 1/4/2018عضو املجلس الكردي علي بكاري عبر الهاتف  (12)
 ويكبيديا، "دولة اتحادية" (13)

 https://goo.gl/KBfK6J   
 لعليا"معهد العملين للدراسات ا علي عبود، الفدرالية الجغرافية، بحر العلوم" (14)

 https://goo.gl/DrRPD5  

https://goo.gl/KBfK6J
https://goo.gl/DrRPD5
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كردي للعنصر الكردي فقط، نحن ندرك طبيعة املنطقة الديموغرافية، وأي مكون موجود ضمن اإلقليم 

لتوافق والركون إلى فكرة املنشود سيتمتع بحقوقه كلها، وأساس التعامل بين املكونات جميعها سيكون ا

 .(15)«التعايش املشترك والسلم األهلي، حفظ حقوق املواطنين جميًعا ومساواتهم أمام القانون 

إن التنوع في املنطقة ذات األغلبية الكردية، إضافة إلى التغييرات التي أحدثتها األنظمة التي تعاقبت على 

ها بعد الثورة، قد يشكل حكم سورية، وأيًضا ما طرأ على الطبيعة الديموغراف
ّ
ية في املناطق السورية كل

ا أمام تطبيق الفدرالية بالشكل الذي يطرحه املجلس الكردي.
ً
 معوق

وبحسب "بكاري" أنه ال يمكن تشكيل فدرالية من طرف واحد، فنحن ال نطرح أن يكون للكرد فدرالية، 

باقي املناطق، وبخاصة في ما لو كانت هناك في مقابل سورية متهالكة، فهذا سيشكل استمراًرا لإلشكاالت مع 

حكومة مركزية كما حدث في العراق، نحن ندعو إلى أن تكون سورية دولة فدرالية بشكل توافقي بين 

 مسبًقا وثابًتا لها، بل 
ً

املكونات السياسية جميعها في الدولة السورية، وحتى شكل الفدرالية فال نطرح شكال

 لتوافق بين املكونات كلها.سيكون بحسب الواقع السوري وا

إن سورية الحالية والتقسيم اإلداري الحالي فيه كثير من اإلشكاالت، فعلى سبيل املثال محافظة 

على أن هذا التقسيم  محافظات، عالوةالحسكة تتبع لها مراكز ومدن وبلدات هي بذاتها تصلح ألن تكون 

ت خصوًصا في املناطق ذات األغلبية الكردية استهدف تقلي ص نسبة الكرد وتحجيمها، فالحسكة قد ُضمَّ

إليها مدن إدارًيا هي أقرب إلى محافظات دير الزور والرقة، وترتبط اجتماعًيا مع املحافظات املذكورة أكثر 

من ارتباطها بالحسكة. نحن مشروعنا بوصفنا مجلًسا وطنًيا كردًيا هو العمل مع شركائنا في سورية 

اءات وبناء سورية للسوريين جميعهم وفق دستور عصري يحفظ للجميع املستقبل إلزالة هذه اإلجر 

 .(16) «حقوقهم

 

ا: مشروع حركة املجتمع الديمقراطي في سورية  ثانيا

في ريف مدينة  3/4/2011تأسست حركة املجتمع الديمقراطي مع بداية الثورة السورية بتاريخ 

 كردستانيمات رئيسة وهي مجلس شعب غربي مكونة من أربعة تنظ (17) الحسكةديريك/املالكية بمحافظة 

                                                           
 1/4/2018عضو املجلس الكردي علي بكاري عبر الهاتف  (15)
 1/4/2018عضو املجلس الكردي علي بكاري عبر الهاتف  (16)
 1420أيلول/ سبتمبر 10إبراهيم إبراهيم، "الحركة السياسية الكوردية في سورية"، إيالف،  (17)
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، إضافة إلى مجموعة (21) الشهداء، ومنظمة عوائل (20) ستار، واتحاد (19) الديمقراطي، وحزب االتحاد (18)

من األحزاب والتنظيمات التي انضمت الحًقا للحركة، وتمثل هذه الحركة مظلة ملجموعة التنظيمات 

 . (22) أوجالني، وزعيمه املعتقل في تركيا عبد هللا املرتبطة فكرًيا بحزب العمال الكردستان

اعتمدت الحركة على نظرية األمة الديمقراطية، وهي طرح لزعيم حزب العمال الكردستاني "عبد هللا 

إن األمة الديمقراطية تركيبة جديدة وزبدة مركزة مستخلصة من الحقائق »أوجالن" إذ يقول فيها 

فة الكامنة في األغوار الغائرة للتاريخ واملجتمعات، بدًءا من العقائد واملقاومات جميعها، ومن الصيغ كا

 إلى اإلسالم، ويجب إدراكها وتبنيها وتطبيقها على 
ً

اإللهية األنثوية األعرق قدًما ومروًرا بالزردشتية ووصوال

فة التي يسعى أرض الواقع، إذ إن التعاليم جميعها امليثولوجية والدينية والفلسفية القديمة، والحقائق كا

 إلى كل ما تسعى الحروب املقاومة والتمردات إلى ذكرها من حقائق 
ً
علم االجتماع املعاصر لتعليمها، إضافة

، وعليه فإن حركة املجتمع (23)«فراًدا وجمًعا، تجد تمثيلها في ذهن عملية إنشاء األمة الديمقراطية وبدنها

الًيا جلبه االستعمار، وتجده سبًبا في تأزم الوضع في الديمقراطي نبذت الفكر القومي ووجدت فيه فكًرا ب

، وتجد أنه يجب على املكونات جميعها أن تنصهر في بوتقة اإليمان باألمة الديمقراطية والترفع عن (24)البالد

األفكار القومية التي تصبغ بلًدا ما بصبغة قومية محددة، معتمدة على دستور ديمقراطي يكون أساًسا 

 .(25)ة بين مكونات املجتمع الديمقراطيناظًما للعالق

                                                           
مجلس شكلته حركة املجتمع الديمقراطي بعد تأسيس املجلس الوطني الكردي لكن بآلية مختلفة، فجرى تأسيسه عبر  (18)

  16/12/2011انتخابات عامة أجريت في املدن الكردية شمال سورية في 

https://goo.gl/Y3xndz   
 بعد مؤتمر عقد في أحد مقرات حزب العمال الكردستاني 2003م حزب سياس ي تأسس في عا (19)

 https://goo.gl/6ZRhfQ  
 اتحاد ستار أو ما سمي في ما بعد مؤتمر ستار، منظمة نسائية تتبع فكر حزب العمال الكردستاني   (20)

 https://goo.gl/fnJ7ih   
 في مدينة قامشلي 2011عام تأسست في   (21)

 https://goo.gl/JvKnCy  
 120آلدار خليل، صفحات من ثورة الشعب في روج آفا، ص (22)
 1620كانون األول/ ديسمبر 20موقع حزب االتحاد الديمقراطي، "فلسفة األمة الديمقراطية"،  (23)

https://goo.gl/kchnmF  
  2016 حزيران/ يونيو17روداو نت، "صالح مسلم: ال نؤيد إقامة دولة كوردية قومية ونحن مع األمة الديمقراطية"  (24)

https://goo.gl/R44UkU  
  2012 تشرين األول/ أكتوبر DEM-TEV "5"ميثاق حركة املجتمع الديمقراطي  وكالة عفرين لألنباء، (25)

https://goo.gl/mT2wUj  

https://goo.gl/Y3xndz
https://goo.gl/6ZRhfQ
https://goo.gl/fnJ7ih
https://goo.gl/JvKnCy
https://goo.gl/kchnmF
https://goo.gl/R44UkU
https://goo.gl/mT2wUj
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سعت الحركة للتوسع في مناطق سيطرتها شمال سورية، وتطبيق أفكارها النظرية على أرض الواقع 

 معتمدة على أدوات أساسية وهي:

 

 وحدات حماية الشعب  -1

 2004الجيش الرسمي لروج آفا، ونظمت نفسها بعد هجمات النظام السوري عام »وتعرف نفسها بأنها 

وباتت  ،على شكل مجموعات صغيرة بهدف حماية الشعب. وبعد أن نظمت نفسها في مدن روج آفا كافة

، وتنشط وحدات حماية الشعب وتتحرك في مقاطعات 2011تمتلك تجربة، أعلنت تأسسها رسمًيا عام 

ة الديمقراطية ، وتؤكد أنها قوة حماية األم(26)«عفرين، الجزيرة وكوباني وحي الشيخ مقصود في مدينة حلب

لحماية قيم شعوب روج آفا وميراثهم وتتخذ من مبادئ براديغما املجتمع  تأسست وحدات حماية الشعب»

الديمقراطي، األيكولوجي وحرية املرأة أساًسا لها، ومن دون أي تفريق بين األديان، اللغات، القوميات، 

كافة وتعّده واجبها األساس، وليست الجنس واألحزاب السياسية، تحمي الوطن من الهجمات الخارجية 

 إلى 
ً
مرتبطة بأي جهة سياسية بل هي قوة حماية األمة الديمقراطية تسّير أعمالها ومهماتها كافة مستندة

. وتعّد هذه الوحدات هي القوة العسكرية (27)«فراسة الدفاع املشروع وحماية مصالح شعوب روج آفا

دارة الذاتية التي أعلنتنها الحركة في وقت الحق، وهي اآلن تشكل الضاربة للحركة، لكنها أعلنت تبعيتها لإل 

 املكون األبرز لقوات سورية الديمقراطية املدعومة أميركًيا.

 

 ( PYDحزب اًلتحاد الديمقراطي ) -2

سس عام 
ُ
ويعد الواجهة السياسية للحركة، وهو أبرز مكونات الحركة السياسية، وبخاصة أن  2003أ

حزب منتشرة انتشاًرا واسًعا في الدول األوربية، ولديه أدوات إعالمية تساعد الحركة في كثيًرا من كوادر ال

( DEM-TEV، ويؤكد أن "أوجالن" ُملِهم له، و"َيعّد حركة املجتمع الديمقراطي )(28) ومشروعاتهانشر أفكارها 

 التنظيم الديمقراطيَّ املجتمعيَّ السقفيَّ الذي يمثله في روج آفا وسورية".

 

                                                           
 .2016تموز/ يوليو  27موقع وحدات حماية الشعب، "معلومات عنا"  (26)

https://goo.gl/w6MH8d  
 موقع وحدات حماية الشعب، "معلومات عنا".(27)
 موقع حزب االتحاد الديمقراطي، "النظام الداخلي" (28)

https://goo.gl/gs26VG  

https://goo.gl/w6MH8d
https://goo.gl/gs26VG
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 إلدارة الذاتية الديمقراطية ا -3

تعّد اإلدارة الذاتية التطبيق العملي لفكرة األمة الديمقراطية التي تبنتها حركة املجتمع الديمقراطي، 

الجزيرة، كوباني، »وقسمت املناطق ذات األغلبية الكردية في الشمال السوري إلى ثالث مقاطعات، وهي 

ل منها ما يشبه الحكومة املحلية مكونة من وزارات عّدة تنسق وسمتها بالكانتونات بحيث يكون لك« وعفرين

 .(29) سوريةفي ما بينها عبر املنسقية العامة ملقاطعات شمال 

 

 فدرالية شمال سورية 

بعد أن سيطرت القوات التابعة لإلدارة الذاتية على مساحات شاسعة في شمال سورية بعد معارك مع 

التحالف الدولي ملحاربة داعش، طرحت حركة املجتمع تنظيم الدولة اإلسالمية بغطاء جوي من 

 ونظام حكم لسورية كلها 
ً

الديمقراطي فكرة الفدرالية مشروًعا لحكم املناطق الخاضعة لسيطرتها، وحال

مسودة العقد االجتماعي للفدرالية »قدمت لجنة تابعة للحركة مشروًعا بمسمى  18/6/2016وفي 

املسودة األشبه بدستور ناظم للحياة السياسية واالجتماعية  (30)« ةشمال سوري –الديمقراطية لروج آفا 

في ظل الحكم الفدرالي، وبينت أن هذه الفكرة ستطبق في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية وهي صالحة أيًضا 

 للتطبيق في سورية كلها.

 

 مشروع حركة املجتمع الديمقراطي  -1

ستمرة في معارضتها للنظام السوري وتؤكد ضرورة انتهجت الحركة سياسة الخط الثالث، أي إنها م

التغيير في سورية، لكنها ال تجد العمل املسلح في مواجهة النظام يؤتي نفًعا، في الوقت ذاته الذي تقف فيه 

 .(31) على الضد من املعارضة السورية وتجدها معارضة إسالمية تابعة وليست سيدة نفسها

، إذ 2012سوري من املدن الكردية معظمها في أواخر عام استفادت الحركة من انسحاب النظام ال

سيطرت قواتها على املقار األمنية واملخافر التي أفرغها النظام، مسيطرة بذلك على الشريط الحدودي 

                                                           
 موقع مقاطعة عفرين لإلدارة الذاتية"، مشروع اإلدارة الذاتية" (29)

 https://goo.gl/Vb815Q   
 29شمال سورية"  –موقع الهيئة التنفيذية لإلدارة الذاتية "مسودة العقد االجتماعي للفدرالية الديمقراطية لروج آفا  (30)

  2016حزيران/ يونيو 

 https://goo.gl/mCxLcS  
 شمال سورية". –مسودة العقد االجتماعي للفدرالية الديمقراطية لروج آفا موقع الهيئة التنفيذية لإلدارة الذاتية " (31)

https://goo.gl/Vb815Q
https://goo.gl/mCxLcS
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بعد اشتباكات متفرقة مع مقاتلين تابعين لحزب  (32) السوريمعظمه مع تركيا، في املدن التي أخالها النظام 

 .(33) الديمقراطياالتحاد 

اتهم الحزب حينها باالتفاق مع النظام السوري على عملية استالم وتسليم، وأن تلك االشتباكات كانت 

التي اتخذت « ثورة روج آفا»شكلية في الوقت الذي رفض الحزب هذه االتهامات وعّدها أحد مكاسب 

ركة "آلدار خليل" بوصفها تموز/ يوليو من كل عام ذكرى إلحيائها ويذكرها القيادي في الح 19الحركة من 

 .(34) القمعيةثورة شعب انتصر للمظلومين في وجه آلة النظام 

سيطرة الحركة على املدن الحدودية كانت الركيزة األساسية، ونقطة انطالق لها لتتوسع في ما بعد إلى 

صرة مدن أخرى، ولعل املفصل األهم في تثبيت هذه السيطرة هي دخولها في صدام مباشر مع جبهة الن

وبعض الفصائل املسلحة املحسوبة على املعارضة السورية في حينها، في إثر هجومها على مدينة رأس العين 

حينها دخلت قوات الحركة على خط املواجهة مع القوات املهاجمة، واستطاعت  2012عام « سريه كانيه»

 .(35) املدينةبعد معارك عدة السيطرة على 

 

 تحالف الدوليمعركة كوباني والتنسيق مع ال -

نقطة التحول األهم في سيرة سيطرة القوات التابعة لحركة املجتمع الديمقراطي على املدن الحدودية 

، إذ استطاعت الوحدات (36)2014ذات األغلبية الكردية، كانت حين هاجم تنظيم الدولة مدينة كوباني عام 

البيشمركة التي قدمت حينها من إقليم االنتصار عليه باالشتراك مع قوات من املعارضة السورية وقوات 

. وبعد االنتهاء من طرد داعش خارج (37) الدوليكردستان العراق، وبمساندة جوية من قوات التحالف 

الحدود اإلدارية لكوباني استمر التعاون وشكلت وحدات حماية الشعب مع مجموعة من الفصائل العربية 

                                                           
 تشرين الثاني/ نوفمبر  26زمان الوصل، "األكراد يسيطرون على مناطق حدودية مع تركيا وشبهة "التنسيق مع النظام" (32)

2012 

https://goo.gl/7bLkPt  
   2013كانون الثاني/ فبراير ž "17لألنباء، " اشتباكات بين وحدات حماية الشعب والجيش السوري في ك وكالة فرات  (33)

https://goo.gl/cY8dwS  
  122آلدار خليل، صفحات من ثورة الشعب في روج آفا، ص (34)
 2016شباط/ فبراير  18ي" بي بي س ي "نبذة: قوات وحدات حماية الشعب الكرد (35)

https://goo.gl/iuHHHc  
 ويكيبيديا "حصار كوباني" (36)

https://goo.gl/6Eoy2H  
)37( Cihan agency “Coalition forces interrupts ISIL attacks to Kobani” 27September2014 

 https://goo.gl/BQCD5N  

https://goo.gl/7bLkPt
https://goo.gl/cY8dwS
https://goo.gl/iuHHHc
https://goo.gl/6Eoy2H
https://goo.gl/BQCD5N
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اطية"، لتكون القوة البرية للتحالف الدولي ضد داعش، والسريانية والتركمانية "قوات سوريا الديمقر 

 .(38) سوريةعلى حوالى ربع مساحة  2017وسيطرت في أواخر عام 

 

 إعالن اإلدارة الذاتية الديمقراطية -

أعلنت الحركة مشروع اإلدارة الذاتية  2012في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 

فشلت املساعي الرامية إلى توحيد الحركة السياسية الكردية عبر الديمقراطية، من طرف واحد، بعد أن 

مسودة دستور “ ”مجلس غرب كردستان”أعلن  2013تشكيل الهيئة الكردية العليا، وفي صيف عام 

في تشرين الثاني/ “ اإلدارة الذاتية املدنية”، بينما جاء اإلعالن األول عن ”الحكومة املؤقتة لغربي كردستان

، أما اإلعالن الرسمي عن “اإلدارة املدنية االنتقالية ملناطق غرب كردستان”عام ذاته باسم نوفمبر من ال

عِلنت بداية األمر اإلدارة الذاتية في (39)2014اإلدارة الذاتية فلم يصدر حتى بداية عام 
ُ
كانتون »، إذ أ

، وفي 27/1/2014في « يكانتون كوبان»، ومن ثم تاله إعالن اإلدارة الذاتية في 21/1/2014في « الجزيرة

 .(40)جرى إعالن اإلدارة الذاتية في عفرين 29/1/2014

 

 مؤتمر رميالن وإعالن النظام الفدرالي -

وبدعوة من املنسقية العامة لكانتونات اإلدارة الذاتية )كوباني، الجزيرة، عفرين(  16/3/2016في 

ربية والتركمانية واألشورية في مدينة اجتمعت مجموعة من األحزاب والكيانات والتنظيمات الكردية والع

سورية االتحادية الديمقراطية ضمان للعيش املشترك وأخوة »رميالن في ريف الحسكة في مؤتمر بشعار 

 وخلص املؤتمر إلى جملة من القرارات وهي:« الشعوب

 سورية املستقبلية للسوريين كلهم وهذا ما يحققه نظام فدرالي ديمقراطي على أساس املكونات -1

  .املجتمعية جميعها

 .شمال سورية -العمل على تأسيس نظام فدرالي ديمقراطي لروج آفا -2

 .عضًوا 31انتخبت الرئاسة املشتركة للمجلس التأسيس ي ولجنة تنظيمية تتألف من  -3

                                                           
أيلول/  17في املئة"  16وفصائل معارضة تسيطر على «... قسد»الشرق األوسط "نصف سورية لقوات النظام وربعها لـ (38)

 2017سبتمبر 

https://goo.gl/dZGimR  
  2017تشرين األول/ أكتوبر  15سلطة األمر الواقع"، ”.. االتحاد الديمقراطي“، "حزب عنب بلدي (39)

https://goo.gl/bk6Uju  
  166آلدار خليل، "صفحات من ثورة الشعب في روج آفا" ص (40)

https://goo.gl/dZGimR
https://goo.gl/bk6Uju
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تكلف اللجنة التنظيمية بإعداد عقد اجتماعي ورؤية قانونية سياسية شاملة لهذا النظام في مدة ال  -4

 .ز ستة أشهرتتجاو 

رعة حقوق الفرد والجماعات املقرة من األمم  -5
ُ
اللجان والوثائق املنبثقة من املجلس كلها تستند إلى ش

املتحدة التي تؤكد بناء نظام اجتماعي ديمقراطي، ويحرص املجتمعين على عالقة النظام املتأسس مع العمق 

الم وأخوة الشعوب مع الشعوب املجاورة السوري بوصفه جزًءا منه، وفي الوقت نفسه تؤكد مبدأ الس

 .وتطوير ما يخدم ذلك

حرية املرأة هي جوهر النظام الديمقراطي الفدرالي، للمرأة الحق في املشاركة املتساوية واتخاذ  -6

 .القرارات املتعلقة بها وتكون ممثلة على قدم املساواة في مجاالت الحياة جميعها؛ السياسية واالجتماعية

شمال سورية أن تطور  –شعوب واملجتمعات كلها التي تعيش في النظام االتحادي في روج آفا يمكن لل -7

عالقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وشراكات ديمقراطية مع من تراه مالئًما أو يشترك معها 

ارض هذه العالقة في املعتقد والثقافة من الشعوب واملجتمعات وفي املستوى االقليمي والدولي شرط أال تتع

 .مع أهداف فدرالية سورية الديمقراطية ومصالحها

شمال سورية في املستوى اإلقليمي هو تحقيق  –هدف النظام االتحادي الديمقراطي في روج آفا  -8

االتحاد الديمقراطي في الشرق األوسط. وتطوير االتحاد الديمقراطي بين الشعوب كلها التي تعيش في الشرق 

ملجاالت جميعها؛ السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، وبتجاوز الحدود القومية األوسط في ا

 .(41) وأمانللدولة ُيستطاع تحقيق العيش في سالم وأخوة 

في ما بعد قرر املجلس التأسيس ي للنظام االتحادي حذف مصطلح روج آفا من اسم الفدرالية ليصبح 

، ولعل هذه النقطة لتجاوز إشكاالت مع (42) «سوريةادي لشمال املجلس التأسيس ي للنظام االتح»االسم 

قوميات أخرى مشاركة في النظام الفدرالي فما لفت االنتباه أن القوى السريانية نشرت البيان ذاته لكن 

 .(43) نهرينبدلت مصطلح روج آفا بمصطلح بيث 

                                                           
  2016آذار/ مارس 17آفا"، "  روداو نت، "مؤتمر رميالن ينتخب رئاسة مشتركة لـ "فدرالية روج (41)

https://goo.gl/AWY7Kv  
  2016كانون األول/ ديسمبر  28من اسم النظام االتحادي الديمقراطي"، ” روج آفا“االتحاد برس، "حذف مصطلح  (42)

https://goo.gl/uLnMNV  
كالة السريان الدولية لألنباء، "تحت شعار سورية االتحادية الديمقراطية ضمان للعيش املشترك وأخوة الشعوب"، و  (43)

 2016آذار/ مارس  18

 https://goo.gl/URw2Sf  

https://goo.gl/AWY7Kv
https://goo.gl/uLnMNV
https://goo.gl/URw2Sf
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يركية لقوات سوريا الديمقراطية التوسع على األرض بالتزامن مع الدعم املقدم من الواليات املتحدة األم

شجع حركة املجتمع الديمقراطي على املض ي قدًما في مشروعها، وأجرت مرحلتين من االنتخابات من مراحل 

 .(44) الثالثانتخابات فدراليتها 

بالتوازي مع التقدم العسكري لقوات الحركة في املنطقة، استمر العمل السياس ي لكسب تأييد داخلي 

وتنظيمات سياسية لها، أو كسبها ملصلحة فكرتها ومن هنا كانت مشاركة بعض األحزاب  كردي بضم أحزاب

 .(45) سوريةالتي هي خارج الحركة في انتخابات املرحلة األولى والثانية لفدرالية شمال 

 

 عملية تثبيت السيطرة -

الخاضعة عملت حركة املجتمع الديمقراطي على التواصل مع وجهاء العشائر وشيوخها في املنطقة 

لسيطرتها لكسب زخم مجتمعي لها، وتثبيت أقدامها في املنطقة فقد عملت على إجراء لقاءات مع الشيوخ 

ووجهاء املنطقة وإعطائهم حيًزا يدل على اعتراف بمنزلة هؤالء الشيوخ االجتماعية، وعمدت على إيجاد 

 في تهمة القومية عن نفسها.حتى تن (47) والكردية (46) العربيةتوازن في عالقتها مع وجهاء العشائر 

وتوجهت حركة املجتمع الديمقراطي أيًضا إلى إنشاء ممثليات لها خارج سورية، فكان أن أنشأت ممثلية 

لإلدارة الذاتية في إقليم كردستان، وأخرى في موسكو عاصمة روسيا االتحادية، وفي برلين وباريس والسويد 

 .(48) الدول من هذه  وهولندا، بهدف الترويج ملشروعها وكسب الدعم

وسيطرت قوات اإلدارة الذاتية على مصادر طاقة أعطتها قوة ودعًما اقتصادًيا ملشروعها، فاإلدارة 

الذاتية تسيطر حالًيا على كامل حقول الرميالن وعلى مصفاة الرميالن، وعلى حقول كراتشوك وحمزة 

بئًرا للغاز املسال  25بئًرا، وهناك  1322ل وعليان ومعشوق وليالك، ويبلغ عدد اآلبار النفطية التابعة للحق

                                                           
   2017كانون األول/ ديسمبر  1سورية"، روسيا اليوم، "انطالق املرحلة الثانية من انتخابات املناطق الكردية شمال  (44)

https://goo.gl/PwMjkY  
  2017كانون األول/ ديسمبر  1روداو نت، "بدء انتخابات املجالس املحلية بكوردستان سورية"،  (45)

https://goo.gl/ZMoQfo  
  2017آذار/ مارس  18فدنك، "اجتماع لشيوخ العشائر العربية في مدينة عامودا شمال سورية"، موقع  (46)

https://goo.gl/v1zzWA  
ردية بمدينة  (47)

ُ
موقع فدنك، "حركة املجتمع الديمقراطي بمقاطعة الجزيرة تعقُد اجتماًعا لوجهاء وشيوخ العشائر الك

 2017آذار/ مارس  19ودا"، عام

https://goo.gl/XHvpkc   
 24شمال سورية في الخارج"،  –موقع هيئة العالقات العامة لإلدارة الذاتية، "ممثليات اإلدارة الذاتَية الديمقراطَية  (48)

 2017كانون األول/ ديسمبر 

https://goo.gl/prVtjn  

https://goo.gl/PwMjkY
https://goo.gl/ZMoQfo
https://goo.gl/v1zzWA
https://goo.gl/XHvpkc
https://goo.gl/prVtjn
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 وتوزيعهفي حقل السويدية بالقرب من حقل الرميالن النفطي؛ إذ تقوم اإلدارة الذاتية بإنتاج النفط وتكريره 

وبذلك تستطيع اإلدارة الذاتية أن تمّوِل وحدات حماية الشعب في عملياتها العسكرية، إضافة إلى دفع  .(49)

أمين استمرار انضمام مزيد من الشباب إلى جانبهم في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة رواتب مقاتليها وت

 التي يعانيها ُعموم سورية.

لكن ما يلفت االنتباه في هيئات الحركة وتنظيماتها جميعها أنها ال تشير بأي رمز إلى ارتكانها إلى القومية 

زب االتحاد الديمقراطي، وال وحدات حماية الشعب فال في اسم الحركة إشارة إلى أنها كردية وال في اسم ح

 من اسم النظام الفدرالي. (50) آفاوال حتى اسم اإلدارة الذاتية ومن ثم حذف مصطلح روج 

وفي هذا يرى القيادي في الحركة "آلدار خليل" أن مشروعهم هو لعموم لسورية، فسورية بحاجة إلى 

ا تعّد كارثة انسانية يتعرض لها الشعب السوري بمكوناته حل، واستمرار األزمة السورية هذه السنوات كله

 .(51) «لسوريةجميعها، ولهذا علينا طرح مشروع حل لعموم 

 

 معوقات مشروع حركة املجتمع الديمقراطي  -2

استطاعت حركة املجتمع الديمقراطي أن تبسط سيطرتها على مساحات شاسعة في شمال سورية، 

بالد، إضافة إلى كون قوتها العسكرية أضحت القوة العسكرية البرية مستفيدة من الفوض ى العارمة في ال

األبرز في محاربة داعش داخل سورية، لكن الحركة دخلت في أحالف كلفتها عداوات داخلية، فدخولها في 

كلفها بعدها عن املعارضة السورية وتشكلت تيارات معارضة لها داخل  (52)تنسيق مع النظام السوري

أيًضا، عالوة على التصعيد مع تركيا كون الحركة وارثة حزب العمال الكردستاني، أو فرع  املجتمع الكردي

 له، فأدرجت تركيا وحدات حماية الشعب وحزب االتحاد الديمقراطي على لوائح اإلرهاب لديها.

 من املعوقات التي تعترض مشروع اإلدارة الذاتية كاآلتي: ذكر جملةيمكن 

                                                           
ردي في سورية بعد»خورشيد عليكا،  (49)

ُ
  2016آب/ أغسطس 29، الجزيرة نت، «الحسكة: ديناميات املشهد الك

https://goo.gl/uen58U  
الكبرى مقسمة إلى أربعة أجزاء والقسم الغربي  روج آفا بالكردية تعني الغرب، وهي عند الكرد إشارة إلى أن كردستان  (50)

 هو ضمن سورية.
 1/4/2018لقاء مع آلدار خليل عبر الواتس آب (51)
  2015تموز/ يوليو  20، «"داعش»الشرق األوسط، "النظام السوري واألكراد في الحسكة: تنسيق غير معلن في مواجهة  (52)

https://goo.gl/7VE5PF  

https://goo.gl/uen58U
https://goo.gl/7VE5PF
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 معوقات داخلية كردية  -

دخلت الحركة خالل مّدة حكمها في خصومة مع األحزاب الكردية األخرى وعلى وجه التحديد املجلس 

الوطني الكردي، فعلى الرغم من محاوالت التقارب سواء بضغط من إقليم كردستان العراق أم مبادرات 

أرض الواقع، ال بل الفاعليات الثقافية واالجتماعية، لم يستطع الطرفان الوصول إلى اتفاقات مطبقة على 

لجأت سلطة حركة املجتمع الديمقراطي إلى قمع نشاط املجلس واعتقال كوادره، وإغالق مكاتبه ومكاتب 

األحزاب املنضوية داخل املجلس الكردي، في الوقت الذي استمر املجلس في توجيه التهم واالنتقادات إلى 

رة الذاتية املعلنة، وهذا ما يعطي االستمرار سياسات الحركة، ورفضت دوًما االعتراف بأي شرعية  لإلدا

 .(53)للخالفات وعدم االستقرار السياس ي داخل الجغرافية التي تحكمها

 

 معوقات داخلية سورية -

الخالف مع املعارضة: تواجه الحركة رفًضا من قوى املعارضة السورية بسبب تحالفها مع النظام 

املربع األمني في مدينة قامشلي والحسكة، إضافة إلى دخولها  السوري، وبخاصة أن النظام ما زال موجوًدا في

في صراعات دامية مع فصائل محسوبة على املعارضة في ريف حلب، وكان أبرز تلك الصدامات سيطرة 

وحدات حماية الشعب على مدينة تل رفعت وعدد من القرى في محيط املدينة بدعم من سالح الجو 

املعارضة للحركة وحزب االتحاد الديمقراطي بأن مشروعهم يستهدف ، عالوة على اتهامات (54)الروس ي

 .(55)تقسيم سورية وتشكيل كيان منفصل عن البالد، وأنه تنظيم إرهابي يجب محاربته

الذي يعّد أنه الوحيد من يحق له حكم كامل التراب السوري، وال  مع النظام: استقرار العالقةعدم 

 .(56) مظلته يعترف بمشروعية أي كيان آخر خارج

                                                           
  2017أيلول/ سبتمبر  19مقًرا حزبًيا في كوردستان سورية منذ آذار املاض ي"،  45روداو نت، "اإلدارة الذاتية تغلق  (53)

https://goo.gl/A2AAjx  
  2015اط/فبراير شب 15العربي الجديد، "القوات الكردية تدخل تل رفعت بغطاء جوي روس ي"،  (54)

https://goo.gl/BHGiYG  
  2017تموز/ يوليو 30العربي الجديد، "االئتالف السوري املعارض: "حزب االتحاد الديمقراطي" تنظيم إرهابي"،  (55)

https://goo.gl/wc8n8Y  
 2017آب/ أغسطس  7، "املقداد يصف االنتخابات في مناطق كردية بـ "املزحة" راديو روزنة (56)

 https://goo.gl/eThsw1  

https://goo.gl/A2AAjx
https://goo.gl/BHGiYG
https://goo.gl/wc8n8Y
https://goo.gl/eThsw1
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 معوقات خارجية -

أبرز ما يهدد مشروع الحركة هو تركيا التي تمتد مناطق نفوذها على طول الشريط الحدودي، وهي تتهم 

وتوعدت بمحاربتها، وكانت أول ضربة تركية فعلية ملشروع اإلدارة  (57)ركائز الحركة بأنها تنظيمات إرهابية

ية عبر دعمها لقوات من املعارضة السورية التي دربتهم، الذاتية هو دخولها إلى مدينة جرابلس السور 

وطردت تنظيم الدولة من املدينة، وتوجهت في ما بعد إلى مدينة الباب في إطار عملية "درع الفرات"، وبذلك 

، ومن ثم أتبعتها بعملية "غصن (58)منعت اإلدارة الذاتية من وصل مقاطعتي كوباني والجزيرة بعفرين

طرت في إثرها على كامل عفرين وبذلك تكون خسرت الحركة مقاطعة من مقاطعات إدارتها الزيتون" التي سي

، وال تبدي تصريحات املسؤولين األتراك أي نية للتراجع عن محاربة الحركة ومشروعها (59)الذاتية الثالثة

ن هدفهم في سورية، فآخر التصريحات التركية التي جاءت على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أ

القضاء على اإلدارة الذاتية على طول الشريط الحدودي الفاصل بين سورية وتركيا، وهذا يعني أن الخطر 

 .(60)التركي يستهدف وجود الحركة ككل في املنطقة وليس القضاء على مشروعها وحسب

كالواليات املتحدة  تعول اإلدارة الذاتية في مقاومة التهديدات التركية على إبرام تحالفات مع قوى عاملية

، بعد أن خسرت حليفها الروس ي في معركة عفرين، فاملوقف الروس ي من العملية (61) وفرنسااألميركية 

وإفساح املجال للجيش التركي والقوات السورية املعارضة التابعة له، كانت ضربة للتحالف بين حركة 

، ولعل أهم امتحان (62)ن خافًيا على أحداملجتمع الديمقراطي وروسيا، فالرض ى الروس ي عن العملية لم يك

لثبات تحالفات الحركة الحالية هي مسألة العملية العسكرية التي تلوح بها أنقرة في منبج وسط رفض 

 فرنس ي.-أميركي

                                                           
  2015تشرين األول/ أكتوبر  5دي دبليو، "أردوغان: وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية"،  (57)

https://goo.gl/3v1o3o  
أيلول/ سبتمبر 1، شبكة جيرون، «مستقبل اإلدارة الذاتية الكردية بعد عملية )درع الفرات( التركية»فراس محمد،  (58)

2016 

https://goo.gl/RnoXXr   
 2018آذار/ مارس  24عفرين" "الجيش التركي يسيطر على كامل منطقة  ،روسيا اليوم (59)

https://goo.gl/TPf5vK  
 2018آذار/ مارس  19رويترز"، أردوغان: حملة عفرين قد تمتد إلى كل الحدود مع سورية"،  (60)

https://goo.gl/udxKKD  
 30لتقي وفًدا من كوردستان سورية ويعرض الوساطة بين قوات سورية الديمقراطية وتركيا" روداو نت، "ماكرون ي (61)

 2018آذار/ مارس 

https://goo.gl/dKYodf  
  1820كانون الثاني/ يناير  21” " غصن الزيتون “رأي اليوم، "نيويورك تايمز: تنسيق روس ي تركي سبق عملية  (62)

https://goo.gl/PXjMNK  

https://goo.gl/3v1o3o
https://goo.gl/RnoXXr
https://goo.gl/TPf5vK
https://goo.gl/udxKKD
https://goo.gl/dKYodf
https://goo.gl/PXjMNK
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تعرض مشروع اإلدارة الذاتية ومن ثم تطوره للفدرالية، إلى انتقادات حادة من أطراف عدة، وواجه 

 عدًدا من التهم، من أهمها:

يأخذ معارضو الحركة عليها بأن مشروعها في ظاهره مشروع سوري، الفدرالية وتهمة اًلنفصالية:  -

لكنه غطاء لتأسيس كيان منفصل عن سورية، إذ رفض االئتالف الوطني في أكثر من مناسبة مشروع اإلدارة 

هذه التهم وتجد أن  ، من جهتها فالحركة تنفي عن نفسها(63)الذاتية، ووصفه بأنه محاولة لتقسيم سورية

مشروعها هو ضمانة لوحدة سورية ال لتقسيمها، يقول "آلدار خليل": "طرحنا للمشروع يأتي من ضرورة 

حل القضايا العالقة جميعها فيها وتصل إلى مستوى يمكن أن تتعايش 
ُ
أن تصبح سورية دولة ديمقراطية وت

ة في خلق النزاعات والصراعات، الطائفية فيه املكونات جميعها مع بعضها، وال تتسبب الحلول املطروح

واملذهبية واألهلية. وأظن أن أغلب الدول املتطورة في العالم تتميز بأن نموذج اإلدارة فيها ليس مركزًيا 

 .(64)وتعتمد على النموذج الفدرالي"

يأخذ كثير من معارض ي الحركة أن رفض الفكر القومي وتهمة تهميش الخصوصية الكردية:  -

السياس ي ليس كردًيا بل إنه يضيع الحقوق الكردية في سورية، وبخاصة بطرحه لفكرة األمة  مشروعها

تعقيًبا على  19/3/2016الديمقراطية ورفضه للفكر القومي، فاملجلس الوطني الكردي وفي بيان له في 

اإلعالن عن أن تفرد حزب االتحاد الديمقراطي ب»إعالن حركة املجتمع الديمقراطي للنظام الفدرالي عّد 

شمال سورية( من طرف واحد, وبعيد عن الخصوصية القومية  –)االتحاد الفدرالي الديمقراطي لروج آفا 

والجغرافية, في كردستان سورية, سيلحق الضرر األكبر بالنضال القومي والوطني, ويبعد شعبنا الكردي 

 .(65)«عن تطلعاته القومية والوطنية املنشودة

نهم يرفضون املفهوم القومي بوصفه أساًسا للحل، لكنهم في املقابل يناضلون من يعلق "آلدار خليل" بأ

 أجل إحقاق حقوق الشعب الكردي، ولكن بالتشارك مع باقي املكونات.

واجهت قوات اإلدارة الذاتية عدًدا من االنتقادات بسبب انتهاكات حقوق اًلنسان وقمع املعارضين:  -

رضيها وهو ما يصنف بانتهاكات لحقوق اإلنسان وقمع للحريات في مناطق اإلجراءات التي اتخذتها بحق معا

أظهرت مجموعة من  2014يونيو/ حزيران  19سيطرتها، فمنظمة هيومان رايتس وتش وفي تقرير لها في 

عمليات اعتقال تعسفية، وإساءات في أثناء االحتجاز، »االنتهاكات بحق املواطنين في مناطق حكمه بوصفها 

ت لسالمة اإلجراءات القانونية، ووقائع اختفاء وقتل مقيدة ضد مجهول، واستخدام األطفال في وانتهاكا

                                                           
  2014 تموز/ يوليو13العربي الجديد، "سورية: اإلدارة الذاتية الكردية تعّين حاكَمين واالئتالف يرفض"  (63)

https://goo.gl/3kLa12  
 1/4/2018س آب لقاء مع آلدار خليل عبر الوات (64)
  2016آذار/ مارس  PYD "19يكيتي ميديا، "موقف املجلس الوطني الكردي من إعالن الفدرالية من قبل  (65)

https://goo.gl/iPx3mR  

https://goo.gl/3kLa12
https://goo.gl/iPx3mR
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. وأصدر املجلس الوطني الكردي املعارض مجموعة من البيانات أدان فيها (66) «األمنيةصفوف قوات الحزب 

إغالق مكاتبه في تضييق القوات التابعة لإلدارة الذاتية على نشاطه واعتقال كوادره ومناصريه عدا عن 

. وواجهت اتهامات بتهجير العرب من املناطق (67) اإلدارةقامشلي وديريك ومدن أخرى تخضع لسيطرة قوات 

. وقبل ذلك (68) التهمالتي سيطرت عليها في حربها ضد تنظيم الدولة، في الوقت الذي نفت فيه الحركة هذه 

بد هللا أوجالن، عدا تبني الفكر ذاته، وأن كله ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، ورفع صور زعيمه ع

قيادات الصف األول في الحركة معظمهم كانوا مقاتلين في الحزب قبل أن ينخرطوا في الحياة السياسية 

 .(69) سوريةالكردية في 

 

افق واًلختالف بين املشروعين ا: نقاط التو
ا
 ثالث

افق -1  نقاط التو

 د اتفاقهما في نقاط عدة، وهي:بإجراء املقارنة بين املشروعين السابقين نج

االتفاق على شكل الدولة، وذلك بأن الشكل األفضل للدولة السورية املستقبلية هو الدولة  •

االتحادية القائمة على أساس فدراليات تمتلك سلطة لتدير شؤونها بنفسها مرتبطة مع مركز 

 يحدد الدستور عالقة الفدراليات به.

 نات غير الكردية أساًسا إلقامة الفدرالية.أن يكون التوافق مع باقي املكو  •

 تأكيد أن يكون الدستور ضامًنا لحقوق الكرد في سورية املستقبل. •

 نقاط اًلختالف -2

 على الرغم من ذلك، هناك اختالفات جذرية تذهب بكل مشروع في طريق منفصل وهي:

                                                           
الديمقراطي في سورية"، هيومن رايتس ووتش، "تحت الحكم الكردي االنتهاكات باملناطق الخاضعة إلدارة حزب االتحاد  (66)

 2014حزيران/ يونيو  19

https://goo.gl/bMmjNL   
  2017آذار/ مارس  15إذاعة آرتا، "إغالق مكاتب أحزاب املجلس الكردي في الجزيرة وكوباني"،  (67)

https://goo.gl/ja5uuW  
  2016آب/ أغسطس  9إلدارة الذاتية" الكردية بتهجير العرب في الحسكة واألخيرة تنفي"، "لـ إذاعة سمارت، "اتهامات  (68)

https://goo.gl/bBk4wd  
ا (: محنة الهوّية والتباس املشروعات واألدواPYDحزب االتحاد الديمقراطي )»هوشنك أوس ي،   (69) ر املرسومة له محليًّ

ا )  2017حزيران/ يونيو  25، املركز الكردي السويدي للدراسات، («2وإقليميًّ

https://goo.gl/vwwZ8j  

https://goo.gl/bMmjNL
https://goo.gl/ja5uuW
https://goo.gl/bBk4wd
https://goo.gl/vwwZ8j


 
 23 

تحادية التي يصبو إليها، املجلس الكردي يستند إلى العهود واملواثيق الدولية إلقامة الدولة اال •

« الفدرالية الديمقراطية»في الوقت الذي تطرح حركة املجتمع الديمقراطي ما تسميه بـ 

 جديًدا للفدرالية مستندة إلى نظرية األمة الديمقراطية.
ً

 وابتدعت شكال

املجلس الوطني الكردي يطرح مبادئ عامة ويطالب بالتوافق عليها بين األطراف السورية، ولم  •

 بعينه لتطبيقه من طرف واحد، في الوقت الذي بدأت فيه الحركة بتطبيق نظريتها يح
ً

دد شكال

على أرض الواقع من دون انتظار أي مناقشات مع املكونات السياسية األخرى في سورية سواء 

 كان النظام أم كانت املعارضة.

االختالف على نمط الفدرالية أهي قومية أم جغرافية: املجلس الوطني الكردي يطالب بأن يكون  •

للكرد إقليم خاص بهم، أما الحركة فتطرح فدرالية على أسس جغرافية متجاوزة الخصوصية 

 القومية والدينية.

 

 اًلتفاقات بين الطرفين -3

ن، فقد كانت هناك محاوالت عدة لرأب الصدع على الرغم من االختالف في الفكر السياس ي بين الطرفي

بين الطرفين بغية تشكيل جبهة كردية سورية موحدة تجتمع على خطاب سياس ي يعبر عن الكيانات 

 السياسية الكردية، وتنظم شؤون املنطقة ذات األغلبية الكردية خصوًصا بعد انسحاب قوات النظام منها.

 

 1اتفاق هولير 

الذي جرى برعاية من رئيس إقليم  1حيد الطرفين عبر اتفاق هولير كانت أول محاول رسمية لتو 

اجتمع ممثلون عن املجلس الوطني الكردي وممثلون عن  11/6/2012كردستان مسعود بارزاني، ففي 

مجلس الشعب لغرب كردستان وحضور رئاسة اإلقليم متمثلة في شخص الدكتور حميد دربندي رئيس 

ن رئاسة إقليم كردستان وجرى حينها على مسودة اتفاق بين الطرفين لعرض مكتب العالقات العامة في ديوا

كل من الوفدين هذه الوثيقة على مجلسه، وأبرز ما جاء في تلك املسودة هو تشكيل هيئة عليا مشتركة بين 

وقع املجلسان وفي مدينة هولير/ أربيل على اتفاق بين الطرفين. جاء فيه  10/6/2012، وفي (70)الطرفين

هدف وضع اآلليات الالزمة لتفعيل االتفاق وبلورة مشروع سياس ي موحد يرتكز على الثوابت الوطنية ب»

والقومية للشعب الكوردي في سورية والعمل مع مكونات الشعب السوري جميعها من أجل إسقاط النظام 

اطية وفق دستور القمعي االستبدادي الذي أوصل البالد الى مستنقع الحرب األهلية، وبناء سورية ديمقر 

                                                           
 كرد ووتش، "وثائق: محضر اجتماع املجلس الوطني الكردي ومجلس شعب لغرب كردستان (70)

https://goo.gl/cvV1zW  

https://goo.gl/cvV1zW
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جديد يقر بالتعدد القومي واإلقرار الدستوري بالشعب الكوردي وبحقوقه القومية بحسب العهود 

واملواثيق الدولية وحل القضية الكوردية في إطار الالمركزية السياسية وإلغاء القوانين واملراسيم 

اعتماد وثيقة  -1أهم بنود االتفاق:  ومن (71)«االستثنائية العنصرية كافة وإزالة آثارها وتعويض املتضررين

  هولير والبناء عليها وتفعيل البنود الواردة فيها ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها.

تشكيل هيئة عليا مشتركة )الهيئة الكردية العليا(، مهمتها رسم السياسة العامة وقيادة الحراك   -2

 .صفة في هيكلية اللجان كافة والتوافق في اتخاذ القراراتالكردي في هذه املرحلة املصيرية، واعتماد مبدأ املنا

 .(72) تشكيل ثالث لجان تخصصية ملتابعة العمل امليداني -3

بالفعل بدأ الطرفان بالعمل وفق االتفاق املبرم، لكن سرعان ما طفت الخالفات على السطح وبدأ كل 

تي استبشر فيها الشعب الكردي في سورية طرف يتهم اآلخر بخرق االتفاق، وباتت الهيئة الكردية العليا ال

 من دون 
ً

 .(73) مضمون خيًرا، شكال

 

 2اتفاق هولير 

في محاولة منه إلنقاذ الهيئة الكردية العليا دخل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على خط 

 الخالف بين املجلس الكردي ومجلس الشعب لغرب كردستان، ودعا الطرفين إلى االجتماع مرة أخرى في

اجتمع املجلسان وتوصال إلى اتفاق جديد بين الطرفين، وأبرز بنود  23/11/2012-22عاصمة اإلقليم، وفي 

سورية دولة اتحادية تعددية »االتفاق كانت الرؤية السياسية املشتركة التي جاءت في نص االتفاق كاآلتي: 

وفق النظام االتحادي الفدرالي، بما  ديمقراطية برملانية متعددة القوميات، ما  يستوجب إعادة بناء الدولة

يضمن حقوق املكونات جميعها، وعّد الكردية قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة، في مجال حل 

قضيتهم القومية واإلقرار الدستوري بالحقوق القومية املشروعة للشعب الكردي في سورية وفق العهود 

 .(74)«واملواثيق الدولية

                                                           
موقع حكومة إقليم كردستان، "التوقيع على بالغ أربيل بين املجلس الوطني الكوردي السوري ومجلس شعب غرب  (71)

 2012 تموز/ يوليو 11كوردستان" 

https://goo.gl/FntmJG  
ردستان، "التوقيع على بالغ أربيل بين املجلس الوطني الكوردي السوري ومجلس شعب غرب موقع حكومة إقليم ك )72( (72)

 كوردستان".
نيسان/  28، «"الهيئة الكردية العليا»الشرق األوسط، "األحزاب الكردية السورية تتقاذف االتهامات وتقاطع اجتماع  (73)

 2013أبريل 

https://goo.gl/vkJzNq  
 149آلدار خليل، "صفحات من ثورة الشعب في روج آفا ص (74)

https://goo.gl/FntmJG
https://goo.gl/vkJzNq
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ملشتركة جاءت أهميتها في التوقيت الذي جاءت فيه، فحينها كان التحضير لعقد الرؤية السياسية ا

جارًيا، واإللحاح على صوغ رؤية سياسية كردية مشتركة جاء لضمان مشاركة الكرد بوفد  2مؤتمر جنيف

 ، لكن هذه املحاول أيًضا باءت بالفشل بسبب الخالفات بين الطرفين.(75) االجتماعاتموحد في 

 

 وتأسيس املرجعية السياسية الكرديةاتفاق دهوك 

تأجج الخالف بين املجلس الوطني الكردي وحركة املجتمع الديمقراطي، خصوًصا بعد أن أعلنت 

ا التفاق هولير 
ً
الحركة اإلدارة الذاتية الديمقراطية من جهة واحدة، األمر الذي عّده املجلس الكردي  خرق

ن واملجلس الوطني الكردي حول طرح إدارة انتقالية وللتفاهم الذي حصل بين مجلس شعب غرب كردستا

حينها أصدرت أحزاب املجلس الوطني « إدارة مرحلية انتقالية للمناطق الكردية واملشتركة»أسموها حينها بـ 

ا ضد إعالن اإلدارة الذاتية، وبخاصة أن اإلدارة املعلنة في اسمها وتقسيمتها اإلدارية 
ً
الكردي بياًنا مشترك

شاركة فيها لم تكن كاملتفاهم عليه بين املجلسين إضافة إلى قرار اإلعالن عن اإلدارة كان من طرف والقوى امل

 .(76)واحد

نتيجة لتصاعد وتيرة الصدامات السياسية بين الطرفين، والخصام الذي بدأ يتحول إلى حالة من 

إلى عقد  (77) الكردستانيالعداوة، بادرت رئاسة إقليم كردستان حينها وباالتفاق مع منظومة املجتمع 

اجتماع في مدينة دهوك في إقليم كردستان، وبالفعل اجتمع الطرفان في دهوك وبإشراف ممثل رئيس إقليم 

وبعد مناقشات استمرت ثمانية أيام توصل الطرفان إلى  14/10/2014كردستان الدكتور حميد دربندي في 

 اتفاق من ثالث بنود رئيسة وهي:

 ردية في سورية.تشكيل مرجعية سياسية ك -1

 التفاوض على اإلدارة الذاتية املعلنة وإجراء التعديالت بما يرض ي الطرفين. -2

                                                           
  2014كانون الثاني/ يناير  22، القدس العربي، «جنيف 2هولير‘األكراد على أوتوستراد »فائق يوسف،  (75)

https://goo.gl/HMBNMr  
راطي التقدمي الكردي في سورية" بيان الى الرأي العام من أحزاب املجلس الوطني الكردي املوقع الرسمي للحزب الديمق  (76)

 2014شباط/ فبراير  22في سورية"، 

https://goo.gl/DpfhvV  
ا (: محنة الهوّية والتباس املشروعات واأل PYDحزب االتحاد الديمقراطي )»هوشنك أوس ي،  (77) دوار املرسومة له محليًّ

ا )  2017حزيران/ يونيو 25، املركز الكردي السويدي للدراسات، («2وإقليميًّ

https://goo.gl/dwB3JZ  

https://goo.gl/HMBNMr
https://goo.gl/DpfhvV
https://goo.gl/dwB3JZ
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تشكيل لجنة تخصصية ألمور الدفاع وتشكيل قوة موحدة بمشاركة القوات العسكرية التابعة  -3

 .(78) للطرفين

لسياسية هذا االتفاق كسابقاته لم يستطع أن يوحد الطرفين، إذ بدأت الخالفات تسود األوساط ا

في  40الكردية، بداية من انتخاب أعضاء املرجعية السياسية، إذ جرى االتفاق على أن لكل طرف نسبة 

دوا بانتخابات، لكن نتائج االنتخابات لم  20املئة في املرجعية و في املئة للقوى خارج اإلطارين على أن ُيحدَّ

املستقلين واألحزاب خارج اإلطار من أشخاص من  9تأِت بحسب ما يرض ي املجلس الكردي فحينها نجح 

املقربين إلى حركة املجتمع الديمقراطي، األمر الذي أشعل الخالفات داخل املجلس الكردي، وفي إثرها فصل 

املجلس ثالثة أحزاب اتهمهم بأنهم خانوا املجلس وصوتوا ملصلحة الشخصيات املقربة من حركة املجتمع 

اب خالف بين املجلس الكردي والحركة، إذ إن املجلس طالب بعدم الديمقراطي، ونتج من فصل هذه األحز 

حضور ممثلين عن هذه األحزاب في املرجعية، في الوقت الذي أصرت فيه الحركة على أن تشارك هذه 

 .(79) األحزاب في املرجعية

في ما بعد دعي املجلسان مرة أخرى إلى عاصمة إقليم كردستان للتوصل إلى حل هذه املعضلة التي 

رقلت تشكيل املرجعية وبالفعل حصل االتفاق بين الطرفين لتجاوز نقطة مشاركة األحزاب الثالثة وجرت ع

 .(80) حينهازيادة أعضاء املرجعية 

لت بعض اللجان التابعة لها، لكن سرعان ما  ِ
ّ
ك
ُ
وبالفعل بدأت اجتماعات املرجعية السياسية، وش

ركة املجتمع الديمقراطي االنتخابات البلدية في آذار/ تعرض االتفاق األخير أيًضا لالنهيار بعد إعالن ح

أعلن فيه عدم التزامه  3/2015/ 5ما أثار حفيظة املجلس الكردي الذي أصدر بياًنا في  2015مارس 

، مضت الحركة في إجراء االنتخابات، ونفذ املجلس تهديده، وذلك (81) بنتائجهاباالنتخابات وعدم االعتراف 

 .(82)12/3/2015تفاق دهوك بعد اجتماع لألمانة العامة في بإعالنه وقف العمل با

                                                           
س الوطني بيان إلى الرأي العام حول اتفاق دهوك املجل املوقع الرسمي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية"(78)

 2014تشرين األول/ أكتوبر  23" الكردي وحركة املجتمع الديمقراطي

http://www.dimoqrati.info/?p=18417  
كانون  17تين" بوير بريس، "آلدار خليل: جاء السيد البارزاني إلى فيش خابور على متن حّوامة والتقينا ألكثر من ساع (79)

 2018الثاني/ يناير 

https://goo.gl/H6gQtZ  
 2015كانون الثاني/ يناير24بوير بريس، "اتفاقية دهوك اتفق عليها في هولير"  (80)

https://goo.gl/7uhaEo   
لوطني الكردّي: تنفيذ هذه االنتخابات يس يء إلى نص وروح اتفاقية دهوك ويضعها أمام خطر بوير بريس، "املجلس ا (81)

 2015آذار/ مارس  6جّدي"، 

https://goo.gl/Jt1qJP  
 2015آذار/ مارس 13السورية نت "املجلس الوطني الكردي يوقف العمل باتفاقية دهوك"  (82)

http://www.dimoqrati.info/?p=18417
https://goo.gl/H6gQtZ
https://goo.gl/7uhaEo
https://goo.gl/Jt1qJP
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هذه الخطوة كانت بمنزلة حالة طالق بين الفصيلين الكرديين، وحتى إن رئيس إقليم كردستان العراق 

آنذاك مسعود بارزاني أعلن في تصريح له أن اتفاق دهوك كان آخر محاولة لهم في السعي لرأب الصدع بين 

 .(83) الديمقراطياملجتمع  املجلس الكردي وحركة

 

 موقف الشارع السياس ي الكردي من املشروعين -4

أفرزت السنوات السبع من الثورة السورية التي تحولت فيها البالد إلى ساحة حرب مفتوحة أمام دول 

وتنظيمات مختلفة املشارب، حالة من الضياع في املجتمع السوري، فكثرة املشروعات املطروحة املتضاربة 

الروافع الفكرية واألهداف إلى جانب العداوات التي سادت بين املكونات السورية خلقت حالة من  من حيث

 عدم الثقة تجاه كل ما قد يطرأ على املجتمع السوري كله.

املجتمع الكردي لم يكن بمنأى عما حصل، فوجد نفسه اليوم أمام مشروعين سياسيين يحددان 

املوه بتطبيقه، وهو مشروع حركة املجتمع الديمقراطي. ومشروع موقعه في مستقبل سورية، األول بدأ ح

آخر يعتمد حاملوه في تقديم مشروعهم على أنهم من ساللة الحزب الكردي األول في سورية، وهم األحزاب 

 التي ناضلت على مر العقود املنصرمة في سبيل تحصيل حقوق الكرد.

ٍعين، استطلعنا آراء بعض الشباب الكرد في سياق البحث عن موقف املجتمع الكردي من املشرو 

بوصفك كردًيا ما رأيك بالفدرالية التي يطرحها »العاملين في مجاالت مختلفة، عبر طرح السؤال اآلتي 

املجلس الكردي على أساس قومي في مقابل الفدرالية التي تطرحها حركة املجتمع الكردي على أساس 

 «جغرافي؟

الفدرالية هي الحل األمثل أو األفضل للكرد »حامد عن السؤال قائلة فأجابت الصحافية الكردية بشرى 

في ظل هذه الصراعات كلها التي تعيشها املنطقة، بغض النظر عن شكل الفدرالية سواء كانت قومية أم 

 .(84) «واألمانجغرافية، في هذه الحالة الكرد بحاجة إلى منطقة آمنة تحفظ لهم السلم 

برأي إذا كان اإلقليم "كردًيا سورًيا" »ردي السوري شادي حج حسن بالقول في ما أجاب األكاديمي الك

فالصيغة القومية أكثر نفًعا، لكن قد يجد املشروع صعوبة في التطبيق إذا أخذنا بالحسبان التجمعات 

ة الكردية خارج املناطق الكردية، وهذا ينطبق على باقي املكونات في سورية، وقد يصار إلى تطبيق الفدرالي

على أساس جغرافي في بعض املناطق وعلى أساس قومي في مناطق أخرى، لكن عموًما الفدرالية بوصفها 

                                                           

https://goo.gl/9n،9tdL  
  2015نيسان/أبريل  21موقع روج آفا نيوز، "الرئيس بارزاني: اتفاقية دهوك كانت محاولتنا األخيرة"  (83)

https://goo.gl/fjw4em  
 4/4/2018ب الصحافية الكردية بشرى حامد عبر الواتس آ (84)

https://goo.gl/9n،9tdL
https://goo.gl/fjw4em
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صيغة حل هي األفضل لسورية بعد سبع سنوات من الحرب أنتجت أحقاًدا وثارات قد تتطلب عقوًدا من 

دة دولية تدعم وبالنسبة إلى الكرد أجد اإلقليم القومي أفضل، لكن شرط وجود إرا الزمن ملعالجتها.

 .(85) «ورقاملشروع، وإال فاملشروعان كالهما سيبقيان حبًرا على 

املشروعين كليهما شعارات ال يعمل بها حاملوها، فعلى »من جهته يرى الناشط إسماعيل شريف أن 

 لنظام الحكم، ووضع عقًدا اجتماعًيا، لكن 
ً

سبيل املثال مشروع حركة املجتمع الديمقراطي طرح شكال

ذاتها ال تلتزم بما أقرته، ولكن بالنسبة إلى مفهوم الفدرالية عموًما، واالختيار بين الفدرالية القومية  الحركة

والجغرافية، وعلى الرغم من معارضتي لحركة املجتمع الديمقراطي، أرى أن الفدرالية الجغرافية أفضل 

رد فقط بل هناك مكونات أخرى قد بالنسبة إلى سورية، وبخاصة املنطقة الكردية فمنقطتنا ال يقطنها الك

 .(86)«ال ترض ى بإقليم يحمل صبغة قومية كردية

الفدرالية التي تطرحها االدارة الذاتية ال يوجد في مضمونها ش يء »الصحافي الكردي جوان عثمان يقول 

لفدرالية اما ا يثبت أن فدراليتهم كردية، هم ينادون بأخوة الشعوب والقيادة املشتركة بين األطياف جميعها.

التي ينادي بها املجلس الوطني فهي ليست إال حبر على ورق والفدرالية لن تأتي وقيادات املجلس معظمها 

خارج املناطق الكردية إن كان برضاهم أو تحت الضغط، لكن إن كان الخيار بين فدرالية على أساس قومي 

 .(87) «مستقبلهملكرد حول أو جغرافي، فأنا أرى أن الفدرالية القومية هي األفضل لطمأنة ا

 مما سبق نجد أن هناك إجماع على فكرة الفدرالية، لكن من دون اتفاق على شكلها.

 

ا: موقف النظام واملعارضة من املشروعين  رابعا

 موقف املعارضة السورية -1

 مشروع املجلس الوطني الكردي  -أ

رض على األحزاب املنضوية تحت كان من ضمن القرارات التي اتخذها املؤتمر الوطني الكردي، أنه ف

. ودخل بعدها في مناقشات مع املجلس الوطني (88) األخرى اسمه تعليق عضويتها في األطر السورية املعارضة 

السوري في محاولة إليجاد صيغة النضمام الوطني للكردي إلى الوطني السوري، لكن لم تفلح تلك املساعي 

                                                           
 4/4/2018األكاديمي الكردي السوري شادي حاج حسن عبر الواتس آب  (85)
 4/4/2018الناشط إسماعيل شريف عبر الواتس آب  (86)
 4/4/2018الصحفي الكردي جوان عثمان عبر الواتس آب  (87)
  2011تشرين األول/ أكتوبر 82موقع والتي مه، "بيانات: البيان الختامي ألعمال املؤتمر الوطني الكردي في سورية" (88)

https://goo.gl/bFawUX  

https://goo.gl/bFawUX
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الطرفين خصوًصا بعد أن وصف رئيس املجلس الوطني  حينها، بل كان هناك ش يء من املشاحنات بين

 .(89) بالوهمالسوري آنذاك األكاديمي السوري برهان غليون مشروع الفدرالية الذي طرحه املجلس 

في ما بعد انضم املجلس الوطني الكردي إلى االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية في السابع 

بموجب اتفاق من ست عشر بنًدا لم تأت البنود في سياقها على  2013والعشرين من شهر آب/ أغسطس 

 ذكر الحل الفدرالي نقطة اتفاق بين الطرفين.

يتحفظ الوطني الكردي على الفقرة اآلتية من »حينئذ ذيل املجلس نص االتفاق بمالحظة جاءت باآلتي: 

السلطات املحلية( ويرى بأن أفضل البند الثالث )واعتماد نظام الالمركزية اإلدارية بما يعزز صالحيات 

، (90)«صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة اتحادية، وسيعمل املجلس الوطني الكردي على تحقيق ذلك

في حين إن االئتالف تبنى حينئذ مفهوم الالمركزية اإلدارية، املالحظة التي أشار إليها املجلس تركت له حرية 

مشروعه، لكن حتى اآلن ال يبدو أنه حصل على ما يريد، فاالئتالف العمل ضمن االئتالف إلقناع شركائه ب

ا بمفهوم الالمركزية اإلدارية، وهي التي يراها املجلس الكردي مطبقة أساًسا في 
ً
الوطني ما يزال متمسك

سورية، وإعطاء مزيد من الصالحيات للسلطات املحلية ال يعني حل املشكلة التي طرح حلها عبر الفدرالية، 

األمر بالنسبة إلى باقي القوى فاملجلس الوطني الكردي لم يصل حتى مع القوى السياسية السورية  كذلك

املعارضة إلى ما يشبه اتفاق على قبول مبدأ الفدرالية، على العكس فاملعارضة عموًما تجد في الفدرالية 

 .(91)طرًحا يفض ي إلى تقسيم سورية، وهذا ما تعرفه على أنه خط أحمر بالنسبة إليها

 

 مشروع حركة املجتمع الديمقراطي -ب

وصفت حركة املجتمع الديمقراطي سياستها في سورية بأنها الخط الثالث، أي إنها ليست في صف 

النظام، كذلك األمر فإنها لم تجد أنها قريبة من املعارضة السورية، هذه السياسة أبعدت الحركة عن 

رف النظام السوري في مناسبات عدة، وتطور الخصام بين املعارضة السورية التي وصفتها على أنها في ط

الطرفين إلى حالة عداء معلن، خصوًصا بعد عملية "غصن الزيتون" األخيرة في عفرين، إذ دعم االئتالف 

 الوطني العملية بوصف املنطقة تحت سيطرة قوة إرهابية ويجب تحريرها.

                                                           
  2012نيسان/ أبريل  16مدونة صوت االكراد: "برهان غليون: "كردستان سورية" غير موجودة.. والفدرالية "وهم""  (89)

https://goo.gl/ZFHM68  
(90)Kurdish National Council  2016آذار/ مارس  1: مشروع االتفاق بين االئتالف والوطني الكردي  

https://goo.gl/S6MiZP  
 2016 نيسان/ أبريل 18موقع ارفع صوتك، "سورية... الفدرالية أو التقسيم"،  (91)

https://goo.gl/jSDeEA  

https://goo.gl/ZFHM68
https://goo.gl/S6MiZP
https://goo.gl/jSDeEA
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ة لها على االنفتاح على "املعارضة الداخلية"، في املقابل عملت الحركة والتنظيمات السياسية التابع

فحزب االتحاد الديمقراطي وهو من أعمدة الحركة شارك في تأسيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير 

 .(92)2011الديمقراطي في الثالثين من شهر يونيو/ حزيران 

شمال سورية وقعت كل من بعد إعالن حركة املجتمع الديمقراطي لإلدارة الذاتية في مناطق سيطرتها 

اإلدارة الذاتية الديمقراطية، هيئة التنسيق الوطنية، الحزب األشوري الديمقراطي والتجمع املدني املسيحي 

تؤكد األطراف املوقعة أن »على وثيقة تفاهم بين الكيانات املوقعة، وجاء في بيان اإلعالن عن الوثيقة: 

يؤكد سورية ديمقراطية تعددية وتشاركية، ويقر بالوجود  الدستور التوافقي لسورية املستقبل يجب أن

 من النسيج الوطني السوري، بما يضمن 
ً

القومي الكردي في سورية بوصفه جزًءا أساسًيا وتاريخًيا أصيال

إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية وفق العهود واملواثيق الدولية في إطار دولة المركزية". لكن لم 

صود بالدولة الالمركزية؛ أهي المركزية إدارية أم سياسية، في ما بعد انسحب حزب االتحاد يوضح ما املق

الديمقراطي إضافة إلى حزب االتحاد السريان، وأيًضا الحزب الديمقراطي الكردي السوري من الهيئة، 

حزاب وتتخذ وسوغوا قرار االنسحاب بأن الهيئة تعادي اإلدارة الذاتية الديمقراطية وتهمش دور هذه األ 

 .(93) إليهاقرارات من دون العودة 

الصدام الصريح بين الطرفين كان إبان إعالن الحركة للفدرالية في شمال سورية، إذ أصدرت حينها 

 ودويالتهيئة التنسيق بياًنا يدين إعالن الفدرالية، عاّدة اإلعالن يؤسس لتقسيم سورية وتجزئتها لكيانات 

(94). 

عن بدائل من املعارضة السورية لتتحالف معها، وتدخل على خط وهنا بدأت الحركة تبحث 

للمعارضة السورية في العاصمة السعودية في  1التفاوضات السورية. وتزامًنا مع عقد مؤتمر الرياض

، انعقد في مدينة ديريك في ريف الحسكة وبدعوة من حركة املجتمع 2015العاشر من كانون األول/ ديسمبر 

ضم التنظيمات التابعة للحركة أو ما سميت بقوى اإلدارة الذاتية والتحالف الوطني الديمقراطي مؤتمر 

الديمقراطي السوري، وكتلة أحزاب املرجعية السياسية الكردية، وتيار قمح وتجمع عهد الكرامة والحقوق 

كة فيه لعدم ، املؤتمر الذي جاء بمنزلة رد من القوى املشار 2015وذلك في الثامن من كانون األول/ ديسمبر 

                                                           
  2011كانون األول/ ديسمبر 15موقع هيئة التنسيق الوطنية، "البيان التأسيس ي لهيئة التنسيق الوطنية"،  (92)

https://goo.gl/BSDq2U  
  2016كانون الثاني/ يناير  8سيق"، موقع حزب االتحاد الديمقراطي، "ثالث أحزاب تجمد عضويتها في هيئة التن (93)

https://goo.gl/ZLXNWg  
موقع هيئة التنسيق الوطنية، "بيان سياس ي لهيئة التنسيق الوطنية يدين الدعوة النتخابات فيدرالية في شمال  (94)

 2017آب/ أغسطس  3سورية"، 

https://goo.gl/AxxDnJ  

https://goo.gl/BSDq2U
https://goo.gl/ZLXNWg
https://goo.gl/AxxDnJ
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وتبنى قوات سورية « مجلس سورية الديمقراطية»دعوتها إلى مؤتمر الرياض، قرر تأسيس مجلس بمسمى 

 الديمقراطية قوة عسكرية تابعة له.

 في الوقت الذي أكدت الوثيقة السياسية للمؤتمر مبادئ عّدة كان أهمها:

 .دي في دولة المركزيةإنهاء النظام االستبدادي وبناء نظام ديمقراطي برملاني تعد -

 .محاربة الجماعات اإلرهابية التكفيرية بمسمياتها املختلفة، ومحاربة ثقافة التطرف بأنواعه كافة -

اإلقرار بالتنوع املجتمعي السوري واالعتراف الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي والشعب  -

 ديمقراطًيا السرياني األشوري الكلداني اآلرامي والشعب التركماني، و 
ً

األرمني والشركس ي وحل قضيتهم حال

 وفق العهود واملواثيق الدولية في أي دستور توافقي آٍت 
ً

 .(95) عادال

اجتمع مجلس سورية الديمقراطية في مدينة  2015الحًقا وفي الثاني عشر من كانون األول/ ديسمبر 

 من املعارض السوري هيثم مناع
ً

أمين عام تيار قمح )قيم، مواطنة،  رميالن في ريف الحسكة، واختار كال

حقوق( وعضوة الهيئة التنفيذية في حركة املجتمع الديمقراطي إلهام أحمد رئيسين مشتركين ملجلس 

. لكن بعد إعالن الحركة النظام الفدرالي في شمال سورية أعلن الرئيس املشترك (96) الديمقراطيسورية 

. (97) رئاسة املجلس احتجاًجا على إعالن الفدرالية ملجلس سورية الديمقراطي هيثم مناع انسحابه من

ا سورًيا آخًرا إلى جانب هيئة التنسيق الوطنية، عدا العداوة مع 
ً
وبإعالن انسحابه، خسرت الحركة شريك

 االئتالف الوطني.

 

 موقف النظام السوري -2

 مشروع املجلس الوطني الكردي -أ

مريرة، فالقمع واالعتقال والتضييق كانت سمات  تجربة األحزاب الكردية في سورية مع النظام السوري 

عقود املقارعة بين الطرفين، وعلى الرغم من محاولة النظام السوري استمالة هذه األحزاب في بداية الثورة 

                                                           
 2016نيسان/ أبريل  16موقع مجلس سوريا الديمقراطية، "الوثيقة السياسية"  (95)

https://goo.gl/fRQFLX  
خب هيئة موقع حزب االتحاد الديمقراطي، "مجلس سورية الديمقراطية يكشف أسماء أعضاء الهيئة السياسية وينت (96)

 2015كانون األول/ ديسمبر 12رئاسية" 

https://goo.gl/XdGpf9  
  2016نيسان/ أبريل  5روسيا اليوم، "مناع ينسحب من رئاسة "مجلس سورية الديمقراطية" " (97)

https://goo.gl/7K2pGU  

https://goo.gl/fRQFLX
https://goo.gl/XdGpf9
https://goo.gl/7K2pGU
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السورية بدعوة عدد من هذه األحزاب للقاء رئيس النظام بشار األسد إال أنه لم يفلح في ذلك ورفضت 

 .(98) اللقاءاألحزاب الكردية 

هذه الدعوة التي قوبلت بالرفض كانت املحاولة بين النظام السوري واألحزاب الكردية التي شاركت 

 معظمها في تشكيل املجلس الوطني الكردي، عدا بعض األحزاب كاالتحاد الديمقراطي، وتيار املستقبل.

عوة إلسقاط النظام، وبعد تشكيل املجلس الوطني الكردي في سورية وإعالنه في مؤتمره التأسيس ي الد

ومن ثم انضمامه إلى االئتالف الوطني صنف النظام املجلس الكردي مع باقي فصائل املعارضة بوصفها قوى 

 إرهابية مارقة.

 

 مشروع الحركة املجتمع الديمقراطي -ب

تأثرت عالقة حركة املجتمع الديمقراطي بالنظام السوري بماض ي حزب العمال الكردستاني وخصوًصا 

، كان لحزب (99)1998لحزب عبد هللا أوجالن، فقبل توقيع اتفاق أضنه األمني بين سورية وتركيا عام زعيم ا

العمال صوالت وجوالت داخل سورية، وبخاصة أن النظام السوري كان قد استقبل زعيم الحزب عبد هللا 

دين لالتفاق ومن أوجالن في دمشق وسمح للحزب بتشكيل معسكرات في سورية ولبنان، لكن بعد توقيع البل

ثم اعتقال زعيم العمال الكردستاني، بدأ النظام السوري حملة أمنية واسعة استهدفت كوادر الحزب 

 2003وأعضائه وسلمت عدًدا منهم إلى تركيا وزجت ببعض آخر في السجون، وحظرت نشاط الحزب، عام 

سس حزب االتحاد الديمقراطي وعقد مؤتمره األول في جبال قنديل التي
ُ
ينتشر فيها العمال الكردستاني،  أ

وأعلن بوصفه حزًبا سورًيا معارًضا، لكن بقي النظام على حظره لنشاط الحزب والحزب الوليد أيًضا 

 واستمر باعتقال كوادره.

مع انطالق الثورة السورية، بدأ االتحاد الديمقراطي مرحلة جديدة من العمل في سورية، وبدأت كوادره 

قة في املدن ذات األغلبية الكردية، ثم برزت املظاهر املسلحة ضمن نشاطه التي تظهر في تجمعات متفر 

رت في ما بعد في وحدات حماية الشعب التي سيطرت على مدن عدة باشتباك مع النظام أو بانسحاب 
ّ
ط
ُ
أ

 النظام منها من دون قتال.

ه بمالمح واضحة، فلم شكل التنسيق بين حركة املجتمع الديمقراطي والنظام السوري ال يمكن تحديد

يكن بالتحالف املعلن، ولم يكن تحالًفا كلًيا، أو باألحرى كان تحالًفا مصلحًيا، فالحركة استفادت من 

                                                           
، «: استجابة للشارع أم لضغط أجهزة األمن؟2011ملاذا رفضت األحزاب الكردية اللقاء مع األسد عام »ة همكي، حمز  (98)

 2017آب/ أغسطس 2صحيفة روك أونالين اإللكترونية، 

https://goo.gl/zZR935  
 بروتوكول أمني حّمال أوجه"موسوعة الجزيرة، "اتفاق أضنة التركي السوري..  (99)

https://goo.gl/ZL4Gyj  

https://goo.gl/zZR935
https://goo.gl/ZL4Gyj
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سياسة النظام بأن وسعت مناطق سيطرتها والنظام أيًضا استفاد بأن كسب جبهة الكرد. لكن العالقة لم 

أنه سلمها املنطقة ولم تعترف بتبيعتها له، كما  تخُل من الصدام، وخصوًصا أن الحركة لم تعترف للنظام

، فعسكرًيا كان هناك صدامات في مدن الحسكة والقامشلي (100) مناسبةأراد النظام أن يبين في أكثر من 

 .(101) بالطيراناستدعت تدخل قوات التحالف لنأي النظام عن قصف تلك املدن 

جيته وليد املعلم بأن املطالبة الكردية باإلدارة أما سياسًيا وعلى الرغم من تلميح النظام وعبر وزير خار 

، فلم يرق للنظام تطور العالقة بين اإلدارة الذاتية والواليات املتحدة (102) للتفاوضالذاتية أمر قابل 

، بعد أن وصف نائب وزير الخارجية فيصل (103) خونةاألميركية إذ وصف رئيس النظام السوري قواتها بأنهم 

 .(104) مزحةي أعلنتها الحركة بأنها املقداد الفدرالية الت

لم تكن العالقة بين حركة املجتمع الديمقراطي والنظام السوري في خط بياني متسق منذ اندالع الثورة 

السورية، فقد شهدت تقلبات جذرية بين تنسيق وخصام وعداء يظهر في اآلونة األخيرة بعد االصطفافات 

يات املتحدة األميركية الداعم الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية الدولية األخيرة واحتدام الصراع بين الوال 

في سورية، وروسيا الداعمة الرئيس النظام السوري، والخصم الجديد للحركة بعد الخذالن الروس ي لها في 

 معركة عفرين األخيرة.

 

 خاتمة

 يقدم الفصيالن الكرديان األبرز في سورية مشروعين متفقين من حيث طرح الفدرالية 
ً

بوصفها حال

 لألزمة السورية أيًضا، مع اختالفهما في شكل تطبيق الفدرالية وآلياته، في 
ً

للقضية الكردية في سورية، وحال

مقابل رفض من املعارضة بمختلف توجهاتها والنظام السوري للفدرالية مخافة أن تكون بداية تقسيم 

                                                           
  2016 شباط/ فبراير20روداو نت، "مستشارة االسد: وحدات حماية الشعب جزء من الجيش السوري"،  (100)

https://goo.gl/njNJaQ  
 2016 آب/ أغسطس22قاتلون األكراد يتجهون للسيطرة على الحسكة" الجزيرة نت "امل (101)

https://goo.gl/7RQRaS  
: األكراد يريدون شكال من اإلدارة الذاتية في سورية وهذا أمر قابل RTروسيا اليوم "وزير الخارجية السوري لـ  (102)

 2017أيلول/ سبتمبر25للتفاوض"

https://goo.gl/ySePjK    
  2017كانون األول/ ديسمبر18”" الخونة“عنب بلدي "األسد يصف الكرد املدعومين من أميركا بـ  (103)

https://goo.gl/bUAVZm  
  2017آب/ أغسطس7نتخابات اإلدارة الذاتية بـ "املزحة" " روداو نت "نائب وزير الخارجية السوري يصف ا (104)

https://goo.gl/dzNgkV  

https://goo.gl/njNJaQ
https://goo.gl/7RQRaS
https://goo.gl/ySePjK
https://goo.gl/bUAVZm
https://goo.gl/dzNgkV
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وحدة سورية في خضم التفتت الذي أصاب  للبالد، مع التأكيد الكردي أن هذا النمط هو األفضل لضمان

 سورية.

املجلس الوطني الكردي رهن موقفه من النظام بموقف املعارضة ككل، في حين يدخل في مناقشات مع 

 شركائه في املعارضة إلقناعهم بمشروعه الفدرالي، ولم ينجح حتى اآلن في مسعاه.

ت الفكرة واستفادت من حالة الفوض ى في أما حركة املجتمع الديمقراطي، فسلكت نهًجا آخر بأن طرح

سورية لترتب املناطق التي سيطرت عليها على أساس مشروعها الفدرالي، لكن أيًضا تواجه الرفض ذاته، 

فالنظام الذي تعّدها املعارضة محسوبة عليه اتهمها باإلرهاب والسعي لتقسيم سورية، وال النظام الذي 

 لكردية بداية األمر قبل بمشروعها بعد أن أعلنته وبدأت بتطبيقه.فتح لها الطريق لتتمدد في املناطق ا

وفي النهاية فال يمكن الحكم بصدقية هذا املشروع أو ذاك والغاية منه، وال أيًضا الحكم على أي منهما 

بالفشل أو النجاح في ظل التقلبات السياسية سواء في مواقف الدول العظمى أم اإلقليمية التي تؤثر تأثيًرا 

 باشًرا في الوضع السوري الشائك.م
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