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مدخل إلى مدینة القامشلي 

يــختلف املــؤرخــون حــول جــذور اســم مــديــنة "الــقامشــلي"، فــمنهم مــن يــرى أن أصــل االســم ســريــانــي، وهــو 
"بــيث زالــني"، ويــعني "الــقصب" الــذي يــنبت إلــى جــانــب مــجاري األنــهار، ومــنهم مــن رأى بــأن اســم املــديــنة 

الحالي "قامشلي" هو تتريك ملفردة تركية هي "قامش" وتعني القصب أيضاً.

إلـى الـجنوب مـن جـبال طـوروس، وفـي الـشمال الشـرقـي مـن سـوريـا، تـمتد مـديـنة الـقامشـلي عـلى مـساحـة 
نـحو 38 كـم مـتر مـربـع، وتـتبع إداريـاً إلـى مـحافـظة الـحسكة. تـعتمد املـديـنة بـشكل رئـيسي فـي اقـتصادهـا 
عـلى الـزراعـة، وتشـتهر بمجـموعـة مـن املـحاصـيل الـرئـيسية كـالـقمح والـعدس والـشعير. تـعد مـديـنة الـقامشـلي 
مــن املــدن الــسوريــة حــديــثة املــنشأ، وبحســب الــعديــد مــن املــصادر، قــامــت قــوات االحــتالل الــفرنــسي بــبناء 
املــــديــــنة فــــي مــــحيط قــــاعــــدة عــــسكريــــة تــــابــــعة لــــهم فــــي حــــدود عــــام 1921، وعــــمد الــــفرنــــسيون إلــــى وضــــع 
املخـططات املـعماريـة لـلمديـنة بـالـكامـل، وهـو مـا جـعل الـكثيريـن يـلقبون مـديـنة الـقامشـلي بـباريـس الـصغرى. 
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وبحسـب الـكاتـب الـكردي بـدرخـان عـلي فـإن "املـديـنة حـديـثة جـداً، عـمرهـا أقـل مـن قـرن مـن الـزمـان واسـمها 
كـــذلـــك. الـــلفظة األخـــيرة "قـــامشـــلو" هـــي بـــالـــفعل طـــريـــقة لـــفظ قـــسم كـــبير مـــن ســـكان املـــديـــنة وريـــفها الســـم 
مـديـنتهم، لـكنها ليسـت االسـم "الـكردي األصـلي" لـلمديـنة، بـل بـالـعكس،  كـلمة "قـامشـلي" أكـثر تـماشـياً مـع 
الــــصرف الــــلغوي الــــكردي. حــــيث أن كــــلمة قــــامــــيش هــــي كــــلمة تــــركــــية -عــــلى األغــــلب- أو كــــرديــــة –احــــتمال 
أضـعف- تـعني الـقصب الـذي يـنمو عـلى ضـفاف األنـهار، و”لـي” الحـقة كـرديـة تـفيد "فـي" أن تـصبح املـديـنة 

. 1التي “فيها القصب”

تـعكس املـديـنة نـسيجاً اجـتماعـياً فـي غـايـة الـتنوع والـتعدد، إن كـان تـعدداً إثـنياً، أو ديـنياً، حـيث يـعيش فـي 
مــديــنة الــقامشــلي الــعرب والــكرد واألرمــن والســريــان اآلشــوريــون، كــما تــتنوع فــيها املــذاهــب الــديــنية، فنجــد 
فــي الــقامشــلي املــسيحيون واإلســالم والــزرادشــت وغــيرهــا مــن املــذاهــب. وبحســب إحــصائــية عــام 2007 

الرسمية، بلغ عدد سكان املدينة من دون ضواحيها نحو 88 ألف نسمة.

تــميزت مــديــنة الــقامشــلي تــاريــخياً بحــركــة ســياســية نشــطة، وتحــديــداً فــي األوســاط الــكرديــة، الــتي نشــطت 
فــي أوســاطــها العشــرات مــن األحــزاب الــسياســية الــتقليديــة، والــتي كــانــت فــي مجــملها محــظورة مــن قــبل 
نـظام األسـد، والـتي كـانـت مـعارضـة لـحكمه تـاريـخياً، وهـي سـياسـة اتـبعها الـنظام الـسوري مـع كـافـة الـقوى 

السياسية املعارضة إن كانت كردية أو غير كردية.

ورغــم الــقبضة الحــديــديــة الــتي كــانــت تــحكم ســوريــا، إبــان حــكم األســد، إال أن الــقامشــلي كــانــت انــتفضت 
عـــلى الـــنظام الـــسوري ســـنة 2004، فـــي واحـــدة مـــن أعـــنف االنـــتفاضـــات الـــتي شهـــدهـــا الـــنظام الـــسوري 
خـالل عـقود حـكمه، والـتي تـعامـل مـعها بـقسوة وقـمع قـل نـظيره، أفـضى إلـى إنـهاء الـتمرد الـكردي فـي تـلك 
األثــــناء، بــــعد ســــقوط املــــئات مــــن الــــضحايــــا واعــــتقال الــــكثير مــــن الشــــبان والــــناشــــطني الــــسياســــيني. ودفــــع 
الــناشــطون الــكرد فــي تــلك األثــناء ضــريــبة بــاهــظة بســبب تجــرؤهــم عــلى الــتمرد عــلى حــكم األســد، وبــقيت 
املــديــنة هــادئــة حــتى آذار ســنة 2011، وبــعد انــطالق الــثورة الــسوريــة، انــدفــع شــبان املــديــنة إلــى املــشاركــة 
فـي الحـراك الـثوري والـذي كـان مـقتصراً عـلى عـدد مـن املـدن الـسوريـة فـي تـلك األثـناء. إال أن ذلـك الحـراك 
كـان مـحكومـاً بـالـتوجـس والـقلق مـما يـمكن أن يـفعله نـظام قـمعي، كـانـت املـديـنة قـد خـبرت بـطشه فـي وقـت 

سابق من عام 2004.

1- من مقابلة مع الكاتب الكردي بدرخان علي، أجراھا معھ الكاتب محمد دیبو بتاریخ: 4-6-2015، على موقع "سوریا تكتب" 

االلكتروني.
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ورغـم احـتدام الحـرب فـي سـوريـا الـيوم، ورغـم تـعدد أطـراف الـصراع، ودخـول أطـراف دولـية وإقـليمية عـلى 
خـــــط الـــــصراع، إال أن مـــــديـــــنة الـــــقامشـــــلي تـــــعد، ورغـــــم هـــــذه الـــــظروف، واحـــــدة مـــــن أكـــــثر املـــــدن الـــــسوريـــــة 
اســـتقراراً، كـــما تـــعد مـــن أكـــثر املـــدن نـــشاطـــاً عـــلى الـــصعيد الـــسياســـي، وعـــلى صـــعيد مـــنظمات املـــجتمع 
املـــدنـــي، وتـــبقى تجـــربـــة الـــقامشـــلي مـــفتوحـــة عـــلى ســـيرورات مـــختلفة ومـــعقدة، تـــخضع لـــسيرورة الـــصراع 

 السوري بشكل عام واألفق الذي سيختطه لنفسه.
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الفصل األول: االنتفاضة 
أولى خطوات االنتفاضة ا.

مـن جـانـب جـامـع "قـاسـمو" وسـط مـديـنة الـقامشـلي، وفـي األول مـن شهـر نـيسان مـن عـام 2011، يـروي لـنا 
الــناشــط الــكردي خــوشــمان كــدو كــيف ســار مجــموعــة مــن الشــبان والــشابــات، فــي شــوارع مــديــنة قــامشــلي، 
مــتوجهــني إلــى دوار "قــرمــوطــي"، وهــاتــفني للحــريــة، فــي أول مــظاهــرة ســتخرج فــي املــديــنة عــلى إثــر خــروج 
مجـــموعـــة مـــن املـــدن الـــسوريـــة وفـــي مـــقدمـــتها مـــديـــنة درعـــا ضـــد نـــظام األســـد مـــنتصف شهـــر آذار مـــن ذاك 
الــعام. كــان الــتوتــر ســائــداً بــني أوســاط الــناشــطني وبحســب الــناشــط الــكردي أبــو كــلي: "كــانــت لــديــنا بــعض 
املـخاوف، هـل نـنزل إلـى الـشارع؟، كـيف سـننزل؟، مـاذا سـنقول؟، كـانـت لـديـنا تجـربـة عـام 2004 وقـلنا كـان 
يـجب أن نـرفـع الـعلم الـسوري آنـذاك، لـكي ال يـكون فـي إطـار قـومـي، لـذلـك رفـعنا الـعلم الـسوري فـي 2011 
عــند جــامــع قــاســمو، مــركــز انــطالق املــظاهــرة، الشــباب الــكرد املنتســبني إلــى األحــزاب، الــكثير مــنهم مــن لــم 
يســتطع أن يــضغط عــلى أحــزابــهم لــلنزول إلــى الــشارع، هــم ســانــدوا حــركــة الشــباب الــكرد وشــاركــوهــم فــي 
املظاهرة، في بداية املظاهرة عند جامع قاسمو لم يتجاوز عدد املشاركني حوالي 100 ناشط وناشطة".

وبحسـب الـناشـط "كـرم الـيوسـف"، اجـتمع مجـموعـة مـن الشـبان مـن أهـالـي مـديـنة الـقامشـلي فـي مـنزلـي، 
وأخـذوا بـنقاش وتحـليل املجـريـات املـتسارعـة الـتي بـدأت بـعد مـظاهـرة دمـشق فـي الـخامـس عشـر مـن شهـر 
آذار ســــنة 2011، ومــــا اســــتتبعها مــــن تــــصعيد فــــي مــــحافــــظة درعــــا جــــنوب الــــبالد، وتــــم الــــتركــــيز فــــي هــــذه 
الـــنقاشـــات حـــول إمـــكانـــية خـــروج الـــقامشـــلي فـــي مـــظاهـــرات شـــبيهة بـــتلك الـــتي خـــرجـــت فـــي بـــعض املـــدن 

.( 2السورية في تلك األثناء(

وفـــعلياً، وعـــبر هـــذه الـــلقاءات الـــتي تـــكثفت بـــني الـــناشـــطني، تـــم تحـــديـــد بـــعض أهـــداف التحـــرك، الـــذي كـــان 
يجــــري اإلعــــداد لــــه، وبحســــب الــــناشــــط محــــمود كــــيكي، كــــان أول شــــعار تــــم االتــــفاق عــــلى الهــــتاف بــــه فــــي 
املـظاهـرة املـرتـقبة هـو شـعار: "حـريـة وبـس.."، وكـان هـذا مـن اقـتراح الـناشـط الـكردي: "سـربـاز كـرمـان"، مـن 
). وبحسـب أبـو كـلي: "ازداد الـعدد مـن جـامـع قـاسـمو إلـى شـارع مـنير حـبيب (الـشارع  3مـديـنة الـقامشـلي(

يـــتوســـط جـــامـــع قـــاســـمو وســـاحـــة الهـــاللـــية)، فـــي تـــلك املـــدة الـــقصيرة قـــّل الـــخوف عـــند الـــناس فـــي الـــشارع 

2- المعلومات في ھذه الورقة  تم الحصول علیھا من شھادات عدد من الناشطین من مدینة القامشلي، وسنورد أسماءھم تباعاً.

3- المعلومات في ھذه الفقرة والفقرات التي تلیھا، تم الحصول علیھا من شھادة الناشط "محمود كیكي" وھو أحد ناشطي مدینة 
القامشلي والذي اعتقل على ید قوات األمن السوري بتاریخ 31-5-2011، على ضوء مشاركتھ الحراك الثوري في المدینة، 

وتم االفراج عنھ في وقت الحق.
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وأرادوا أن يـدخـلوا بـينهم. عـند شـارع مـنير حـبيب، وصـل عـدد املـشاركـني إلـى حـوالـي 300 شـخص، وكـان 
ثـمة حـوالـي بـضعة مـئات واقـفني عـلى األرصـفة، وفـي سـاحـة (الهـاللـية/ سـاحـة أوصـمان صـبري) ازداد عـد 
املـــشاركـــني بـــشكل كـــبير، وشـــعاراتـــهم كـــانـــت واضـــحة مـــثل: الســـالم، األخـــوة فـــي ســـوريـــا ورفـــض الـــنظام..، 

وحني سمع األهالي هذه الشعارات قّل القلق والخوف لديهم، وانتهت املظاهرة دون أي مشاكل".

بـعد خـروج املـتظاهـريـن مـن جـانـب جـامـع "قـامشـلو"، وسـيرهـم هـاتـفني حـتى وسـط املـديـنة، لـم تـتعرض لـهم 
قـوات األمـن الـتي كـانـت منتشـرة بـكثافـة فـي تـلك األنـحاء، كـما لـم يـتعرض أي مـتظاهـر لـالعـتقال، بـل سـارت 
األمـــور، وبحســـب الـــعديـــد مـــن الـــشهادات، عـــلى خـــير مـــا يـــرام. وبـــعد انـــتهاء املـــظاهـــرة، تـــوجـــه الـــعديـــد مـــن 
الشـبان الـذيـن كـانـوا مـن املـنسقني األوائـل لـلمظاهـرة، ومـنهم: عـبد املـجيد تـمر، رامـان خـلف، آراس يـوسـف 
والـــذي كـــان املـــسؤول االعـــالمـــي فـــي حـــركـــة شـــباب االنـــتفاضـــة، وســـربـــاز كـــرمـــان، لـــالجـــتماع فـــي بـــيت أحـــد 
الــــناشــــطني، وهــــو بــــيت الــــفنان الــــتشكيلي "عــــبد الــــغفور حســــني"، وكــــان مــــهاجــــراً خــــارج الــــقطر، واجــــتمع 
الــناشــطون بــوجــود أخــيه عــبد الــحكيم حســني، والــذي يــعد أول مــعتقل كــردي فــي الــثورة، حــيث اعــتقل بــعد 
خــروج أول مــظاهــرة بــيومــني، وأفــرج عــنه بــعد أربــعة أيــام، وتــم فــي ذلــك االجــتماع الــبدء بــالــعمل الــجاد مــن 

أجل تنظيم خروج املظاهرات وتفعيل الحراك الثوري في املدينة.
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أولی خطوات اإلنتفاضة

أول حرکةأول مظاهرة

ناشط وناشطة

نهایة عام

وصل عدد 
التنسیقیات إلی

” شباب اإلنتفاضة“

حرکة شباب االنتفاضة

اتحدت األطراف تحت اسم
استمر حتی تأسیس

2011/4/12011/3/29

أیلول 2011

تنسیقیات بعدد

100

2014

جوانین سرهلدانياملشارکین

املجلس العام للحرکات
اتحاد التنسیقیات الکوردیة

حرکة " شباب الجزیرة
نحو مجتمع مدني"

حرکة " ائتالف الحرکات
الشبابیة الکردیة"

منظمة "سوا"

 األحزاب

تضمن بیانها: الشباب الکرد جزء ال یتجزأ من 
نسیج املجتمع السوري، وأنهم ینشدون الحریة 

والکرامة، مع التأکید یلع سلمیة الحراك
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لــعبت حــركــة "جــوانــني ســرهــلدانــي" وتــعني: "شــباب االنــتفاضــة"، دوراً مــهماً فــي تــنظيم أول مــظاهــرة فــي 
املـديـنة، حـيث كـانـت هـذه املجـموعـة مـن أولـى املجـموعـات الـتي ولـدت فـي ظـل األحـداث الـجاريـة، وعـرف عـن 

أعضائها االنضباط ووضوح األهداف. 

وبحســـب الـــناشـــط الـــكردي عـــبد املـــجيد تـــمر، أحـــد مـــؤســـسي مجـــموعـــة "جـــوانـــني ســـرهـــلدانـــي" فـــي مـــديـــنة 
الـــقامشـــلي، تـــأسســـت املجـــموعـــة بـــتاريـــخ 20 شـــباط مـــن عـــام 2011؛ حـــيث حـــاولـــت مجـــموعـــة مـــن الشـــبان 
"الـكرد" إنـشاء صـفحة عـلى شـبكة الـتواصـل االجـتماعـي فيسـبوك بـدايـة عـام 2011، وأطـلقوا عـليها بـدايـةً 
اســـم "جـــوانـــني كـــورد"، وألســـباب مـــختلفة تـــم تـــغيير هـــذا االســـم لـــيصبح فـــيما بـــعد "جـــوانـــني ســـرهـــلدانـــي"، 
وتــعني "شــباب االنــتفاضــة"، والــتي اخــتار مــؤســسيها شــعاراً لــها، وهــو عــبارة عــن أيــل جــبلي وعــليه عــبارة 

"جوانني كورد ئني روجافا" وأعاله علم كوردستان مائالً.

لــعبت تــنسيقية "جــوانــني" دوراً فــاعــالً بــدايــة الحــراك الــثوري فــي مــديــنة الــقامشــلي، وســاهــمت إلــى جــانــب 
)، بـتاريـخ 1 نـيسان مـن  4فـاعـليات أخـرى فـي املـديـنة، فـي إطـالق أول مـظاهـرة شهـدتـها مـديـنة الـقامشـلي(

عــام 2011، وذلــك بــالــتنسيق مــع الــفعالــيات الــثوريــة فــي مــديــنة عــامــودا الــقريــبة مــنها؛ وفــعالً خــرج فــي كــال 
املــديــنتني (الــقامشــلي وعــامــودا) العشــرات مــن الشــبان فــي مــظاهــرة هــتف فــيها الشــبان والــشابــات للحــريــة 

ونصرة مدينة درعا التي كانت تتعرض للقمع في تلك األثناء على يد قوات األسد.

فـي ذلـك الـوقـت، صـدر أول بـيان سـياسـي عـن مجـموعـة "جـوانـني" وبـاقـي املجـموعـات األخـرى فـي املـديـنة، 
وكـان بـعنوان: "بـالغ مـن شـباب االنـتفاضـة"، ونشـر بـتاريـخ 29 آذار مـن عـام 2011. وسـاهـم فـي صـياغـته 

مجموعة من الناشطني الكرد وفي مقدمتهم الناشط دليار ديركي، من مدينة القامشلي. 

تــضمن الــبيان مجــموعــة مــن الــتصورات الــسياســية الــتي عكســت أفــكار هــؤالء الــناشــطني، حــيث أكــدوا عــبر 
بــيانــهم هــذا عــلى أن الشــباب الــكرد، جــزء ال يتجــزأ مــن نــسيج املــجتمع الــسوري، وأنــهم كــباقــي "الشــباب 
الـسوري الحـر" ينشـدون الحـريـة والـكرامـة والتخـلص مـن حـكم الحـزب الـواحـد وسـلطة االسـتبداد، بحسـب 
نـص الـبيان. مـؤكـديـن عـلى سـلمية حـراكـهم الـثوري، مـعلنني مـنذ األيـام األولـى النـطالقـة ثـورة الـسوريـني عـلى 
"وقـــوفـــهم إلـــى جـــانـــب إخـــوانـــهم الـــسوريـــني فـــي درعـــا والـــالذقـــية وعـــموم ســـوريـــا". كـــما أكـــد الـــناشـــطون فـــي 

بيانهم على الحقوق املشروعة للشعب السوري في الكرامة والحرية وبناء دولة الحق والقانون.

h"ps:// :4- مقطع فیدیو یظھر خروج أول مظاھرة في مدینة القامشلي، بتاریخ 1-4-2011، على الرابط
www.youtube.com/watch?v=8k9-9M9PNqQ&hd=1
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وكـكل الـحاالت الـسوريـة، تـميزت املـظاهـرة األولـى فـي مـديـنة الـقامشـلي، بـالحـذر الشـديـد، والـترقـب وضـعف 
اإلقــبال الــشعبي عــليها؛ إال أن املــظاهــرة، مــا إن خــرجــت إلــى الــشارع هــاتــفة للحــريــة، ونــجحت فــي تحــدي 
قـــــوى األمـــــن الـــــسوري، حـــــتى شـــــكلت حـــــافـــــزاً فـــــيما بـــــعد لـــــلعديـــــد مـــــن الـــــفئات الـــــشعبية الـــــتي بـــــدأت تـــــرفـــــد 
املـــظاهـــرات الـــتالـــية وتـــشارك بـــفاعـــلية فـــيها، ومـــن هـــنا تـــكمن أهـــمية تـــلك املـــظاهـــرة "األولـــى" والـــتي شـــكلت 

حافزاً لباقي أهالي املدينة.

تنسيقيات بعدد األحزاب ب.

مــع خــروج أول مــظاهــرة فــي مــديــنة الــقامشــلي، بــدايــة شهــر نــيسان مــن ســنة 2011، ولــدت أول تــنسيقية 
فـي املـديـنة وكـانـت تـحت اسـم "شـباب االنـتفاضـة"، وهـي حـركـة، وبحسـب الـعديـد مـن الـشهادات، ولـدت فـي 
تــلك اللحــظات ولــيس فــي وقــت ســابــق، وجــمعت شــبان مــن اتــجاهــات ســياســية وأيــديــولــوجــية مــختلفة، إال أن 

القائمني عليها سعوا ما استطاعوا إلى اإلبقاء عليها حركة شبابية مستقلة. 

إال أنـه لـم يـمضي بـضعة أسـابـيع عـلى انـطالق الحـراك الـشعبي، حـتى تـكاثـرت الـتنسيقيات، وزاد عـددهـا 
على األربع تنسيقيات، جميعها تزعم تمثيل الحراك الشعبي، وتسعى إلى تمثيله عبر وسائل االعالم. 

: "قــبل الــثورة لــم تــكن هــناك حــركــات أو تــنسيقيات شــبابــية ســوى  5وبحســب الــناشــط الــكردي يــلماز ســعيد

حـــركـــة الشـــباب الـــكرد الــــتي تــــأسســــت فــــي 2005، وهــــي نــــفسها الــــتي أشــــعلت الــــثورة وأطــــلقتها فــــي 
املـناطـق الـكرديـة املـختلفة، ولـكن بـعد أن غـيرت اسـمها وهـيكليتها وبـاتـت تـعمل تـحت اسـم: "حـركـة شـباب 
االنـتفاضـة"، تـجنبا ملـالحـقات وضـغوطـات أمـنية، كـان مـمكن أن تـطال أغـلب قـيادتـها الـتي كـانـت مـعروفـة 

للنظام.

فــي األســبوع الــثانــي، بــعد أن نــجحت تــظاهــرتــا قــامشــلو وعــامــودا فــي الجــمعة األولــى، 1 نــيسان 2011، 
خــرجــت مجــموعــة شــبابــية صــغيرة بــاســم حــركــة شـباب الجـزيـرة -نـحو مـجتمع مـدنـي، وفــي األســبوع 
الـــثالـــث نـــشأ "ائــتالف الحــركــات الشــبابــية الــكرديــة" كـــتنسيقية فـــي قـــامشـــلو، وفـــي األســـبوع الـــرابـــع، 
انـــــشقت مـــــنظمة "ســـوا" عـــــن االئـــــتالف، وبـــــات هـــــناك أربـــــعة أطـــــراف، وهـــــم: شـــــباب االنـــــتفاضـــــة، "شـــــباب 

الجزيرة"، "االئتالف"، و "سوا".

 اتحــدت األطــراف األربــعة تــحت اســم: "املجـلس الـعام للحـركـات الشـبابـية الـكرديـة فـي سـوريـا"، 
واســـتمر املجـــلس بـــعمله حـــتى تـــأســـيس "اتــحاد الــتنسيقيات الــكورديــة"، فـــي الشهـــر الـــتاســـع لـــتكون 

5- شھادة حصل علیھا فریق البحث من الناشط یلماز سعید، بتاریخ 2015.
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جـــزءاً أســـاســـياً مـــنه. حـــتى تـــفكك االتـــحاد فـــي بـــدايـــات عـــام 2012، حـــيث انـــسحبت حـــركـــة الشـــباب الـــكرد 
وتـركـت االتـحاد فـي أواخـر 2011، وكـانـت جـزءاً مـؤسـساً للمجـلس الـوطـني الـكردي. وبـقيت الحـركـة وحـدهـا 
وحــالــياً لــيس هــناك ســوى املجــلس الــعام للحــراك الشــبابــي الــذي يــضم 10 تــنسيقيات ال يــوجــد لــهم تــواجــد 

حقيقي على األرض. 

الشباب يتحدون “مشايخ” املدينة ت.

رغـــم املـــواقـــف الســـلبية لـــألحـــزاب الـــكرديـــة الـــرســـمية، مـــن مـــبادرة شـــبان املـــديـــنة الـــذيـــن دعـــوا إلـــى الـــتظاهـــر، 
أواخــر شهــر آذار مــن عــام 2011، إال أن الشــبان تــمسكوا بــموقــفهم وخــرجــوا بــأول مــظاهــرة لــهم، رغــم كــل 
التحــذيــرات الــتي تــلقوهــا مــن شــخصيات حــزبــية مــختلفة، حــذرت مــن بــطش الــنظام ومــن خــطورة الخــروج 

عليه.

)، عـملت الـقوى الـسياسـية املـتواجـدة فـي مـديـنة الـقامشـلي، بـكل مـا أتـيح  6وبحسـب الـعديـد مـن الـشهادات(

لــها مــن وســائــل، عــلى دفــع شــبان املــديــنة إلــى عــدم املــشاركــة فــي الــثورة الــسوريــة، وذلــك وبحســب الــناشــط 
الـكدري جـهاد درويـش، تـحت حـجج مـختلفة، ومـنها وجـوب الـوقـوف عـلى مـسافـة مـتساويـة مـن الـنظام ومـن 
املـعارضـني لـه، وضـرورة الحـذر مـن أي فـعالـيات ثـوريـة كـرديـة غـير مـحسوبـة قـد تـورط األكـراد فـي صـراع قـد 

تكون ضريبته باهظة. 

وبحســب درويــش، كــانــت أحــداث انــتفاضــة الــكرد فــي ســوريــا ســنة 2004، حــاضــرة فــي األذهــان، حــيث 
تعتبر األحزاب والقوى الكردية أن الكرد تركوا بمفردهم في مواجهة بطش نظام األسد في تلك األثناء. 

ورغـم هـذه الـضغوطـات الـتي مـارسـتها الـعديـد مـن األحـزاب الـكرديـة، والـتي سـنناقـشها بـالـتفصيل الحـقاً، 
عــلى طــالئــع الــناشــطني، إال أنــها لــم تــتمكن مــن مــنع مــديــنة الــقامشــلي وشــبابــها مــن االنــدفــاع إلــى الــثورة 

والخروج إلى الشارع هاتفني ضد نظام األسد.

وبـعد خـروج أول مـظاهـرة، ومـا حـققته مـن تـأيـيد مـن قـبل قـطاعـات شـعبية واسـعة، شـكل مـقدمـة لـتزايـد عـدد 
املـشاركـني فـي املـظاهـرة الـثانـية، وتـوسـع رقـعة االحـتجاجـات فـي املـديـنة، شـكل كـل هـذا تحـديـاً لـلعديـد مـن 
األحـزاب الـكرديـة فـي الـقامشـلي، والـتي سـارعـت وبـعد تـأكـدهـا مـن عـدم قـدرتـها عـلى لجـم الحـراك الشـبابـي 
فـي املـديـنة، إلـى تـغيير تـكتيكاتـها، مـن خـالل مـحاولـة احـتوائـه عـوضـاً عـن الـوقـوف عـالنـية ضـده. وفـي الـوقـت 
الـــذي كـــانـــت حـــركـــة االحـــتجاجـــات الـــشعبية تهـــدد بـــتجاوز هـــذه األحـــزاب وفـــقدانـــها ألي ســـلطة شـــعبية لـــها، 

6- المعلومات في ھذه الفقرة تم الحصول علیھا من الناشط جھاد درویش، القامشلي بتاریخ: تشرین ثاني 2015.
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سـارعـت هـذه الـقوى إلـى االنـدمـاج بـالحـركـة الشـبابـية واالسـتفادة مـنها قـدر االمـكان. وبحسـب الـناشـط أبـو 
كــلي: "أرادت الحــركــة الــسياســية الــكرديــة أن تــصبح وصــي عــلى الشــباب، بــقرار مــنها يــنزل الشــباب إلــى 
الــشارع وبــقرار مــنها ال يــنزل، لــكن الشــباب لــم يــرغــبوا أن يســّلموا أنــفسهم لــألحــزاب الــكرديــة، ألن لــديــهم 
تجــربــة مــعهم مــن قــبل، فــلم يــكونــوا واثــقني مــن الحــركــة الــسياســية الــكرديــة". وفــي املجــمل، لــعبت األحــزاب 
الــكرديــة بــاإلضــافــة إلــى عــوامــل أخــرى دوراً كــبيراً فــي تشــتيت حــركــة الــشارع املــنتفض، وبحســب الــناشــط 
أبـو كـلي: "فـي تـلك الـفترة كـانـت الـتحضيرات لـتأسـيس املجـلس الـوطـني الـكردي فـي سـوريـا، فـقام املجـلس 
بـتأسـيس تـنسيقيات عـديـدة لـيكون فـي يـدهـا قـرار الـشارع، كـذلـك ليكسـبوا أصـواتـهم داخـل املجـلس الـكردي 
نــفسه. كــل حــزب كــردي كــان لــديــه قــاعــدة اجــتماعــية، ســارع إلــى تــأســيس تــنسيقيات وأطــلقوا عــليها أســماء 
مــختلفة ونــزلــت إلــى الــشارع، وبــات الــقرار الــذي تــأخــذه حــركــة الشــباب الــكرد لــيس بــيدهــم، والــنظام أيــضاً 
حــاول أن يشــتت الحــراك الشــبابــي مــن قــبل بــعض عــمالءه مــن خــالل تــغيير وجــهة املــظاهــرات نــحو املــديــنة 
لـــيكون ســـبباً فـــي ضـــربـــهم واعـــتقالـــهم بـــحجة التخـــريـــب، وتـــبني ذلـــك فـــي األســـبوع الـــتاســـع إذ تـــولّـــى بـــعض 
الشــباب تــوجــيه الــناس نــحو املــديــنة، مــع الــعلم أن املجــلس الــوطــني الــكردي كــان حــاضــرا وكــان لــديــه لــجنة 

انضباط وحدث تصادم بينهم وبني الشباب".

عــلى هــذه الــقاعــدة، عــملت الــقوى الــسياســية فــي مــديــنة الــقامشــلي جهــدهــا عــلى اخــتراق الحــراك الــشعبي 
فـي سـبيل الـتأثـير فـيه، فـسعت إلـى اسـتقطاب الـعديـد مـن الشـبان الـناشـطني، كـما دفـعت بـاتـجاه تـأسـيس 
مــزيــد مــن "الــتنسيقيات" واملجــموعــات الشــبابــية؛ فــعوضــاً عــن املجــموعــة الــتي كــانــت تــقود الحــراك فــي آذار 
مــن عــام 2011، نــشأت أربــع مجــموعــات أخــرى بحــلول نــهايــة نــيسان\إيــار مــن ذلــك الــعام، وفــي نــهايــة عــام 

.( 20147 وصل عدد التنسيقيات إلى حوالي 81 تنسيقية، بحسب الناشط الكردي محمود كيكي(

مظاهرات على مّر األسابيع ث.

فـــي الجـــمعة الـــثانـــية مـــن شهـــر نـــيسان مـــن ذاك الـــعام، والـــتي دعـــيت "بجـــمعة الـــصمود"، املـــوافـــق لـــتاريـــخ 
)، فـي هـذه املـظاهـرة نشـرت "حـركـة الشـباب  88-4-2011، خـرجـت املـظاهـرة الـثانـية فـي مـديـنة الـقامشـلي(

الـكرد" بـيانـاً بـاسـمها وتـبنت تـنظيم املـظاهـرات، واصـطدمـت ألول مـرة مـع الـقوى الـسياسـية املـتواجـدة فـي 
املـديـنة، حـيث تـوضّـــــــــح عـدم رضـى الـكثير مـن األطـراف الـسياسـية الـكرديـة عـلى مـشاركـة الشـبان الـكرد لـثورة 

7- المعلومات ھنا حصل علیھا فریق العمل من شھادة الناشط الكردي محمود كیكي، تاریخ: تشرین ثاني 2015. القامشلي.

h"ps://www.youtube.com/ ،2015-4-8 8- رابط الكتروني یظھر خروج ثاني مظاھرة في مدینة القامشلي بتاریخ
watch?v=bXY_snOKHi8

صبر درويش القامشلي: انتفاضة الكورد السورية !12

https://www.youtube.com/watch?v=bXY_snOKHi8


مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

شـعبهم، وبحسـب الـناشـط الـسياسـي (أبـو كـلي) فـإن الـقوى الـسياسـية "لـم يـقبلوا بـأن تـطالـب مـديـنة كـرديـة 
مــثل قــامشــلو بــالــثورة، أرادوا إخــمادهــا، وحــني عــلم الشــبان أن ثــمة أطــراف يــريــدون إخــماد الــثورة، كــانــوا 

.( 9يثورون أكثر، وكانوا يصرون أكثر على النزول إلى الشارع بقوة أكبر"(

فـي تـلك املـظاهـرة تـمسك املـشاركـون بـرفـع الـعلم الـسوري، والـذي كـان مـعتمداً فـي أغـلب املـظاهـرات الـتي 
كــانــت تخــرج فــي املــدن الــسوريــة املــختلفة، كــما حــمل املــتظاهــرون الفــتات مــختلفة كــتب عــلى بــعض مــنها 
عــبارات بــالــلغة الــكرديــة، وأخــرى بــالــلغة الــعربــية، كــما هــتف املــتظاهــرون بــتلك الهــتافــات الــتي كــانــت ســائــدة 
فــي ذلــك الــحني فــي عــموم ســوريــا، مــثل: "واحــد.. واحــد.. الــشعب الــسوري واحــد"، وأيــضاً: "اهلل ســوريــا 
حــريــة وبــس"، و "حــريــة.. حــريــة..". كــما شهــدت تــلك املــظاهــرة إلــى جــانــب اتــساع أعــداد املــشاركــني فــيها، 

مشاركة بعض الشخصيات السياسية ولكن بصفتهم الشخصية ال بصفة أحزابهم الرسمية.

9- الشھادات في ھذه الفقرة والفقرة التي تلیھا، حصل علیھا فریق العمل من الناشط "أبو كلي" اسم مستعار، بتاریخ تشرین ثاني 
.2015
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القامشـــــــــلي
انتفاضة الکرد السوریة

أولی خطوات اإلنتفاضة

مظاهرات یلع مر األسابیع

أول حرکةأول مظاهرة

ناشط وناشطة

رفع خاللها علم القومیة الکردیة
بجانب علم الثورة السوریة

من قبل قوات 
النظام یلع املظاهرات

نهایة عام

وصل عدد 
التنسیقیات إلی

” شباب اإلنتفاضة“

حرکة شباب االنتفاضة

اتحدت األطراف تحت اسم
استمر حتی تأسیس

2011/4/1

جمعة ”الحوار“
2011/7/8

أول إعتداء
2011/7/22

2012/1/15

2012/4/14

2013/6/29

نیسان 2013

يف النصف الثاني
من عام 2012

إغتیال مشغل تمو

أبرز الناشطین السیاسیین 
يف األوساط الکردیة والعربیة

إعالن بدء عملیة
تحریر القامشلي

وحدات حمایة الشعب أخر مظاهرة قمعت

منظمة سارا
ملناهضة العنف ضد املرأة

املنظمة الوطنیة
(SOZ) للشباب الکرد

املهام

إئتالف شباب سوى

مرکز آریدو للمجتمع
املدني والدیمقراطیة

منزل ماندیال

نشاطاته

املهام

مرکز املجتمع املدني 
والدیمقراطي يف سوریة

املهام

من قبل وحدات
حمایة الشعب

تفرض سیطرتها
یلع املدینة

طائرات األسد ترتکب
مجزرة بحق املدنیین

قامت مجموعة من الناشطات
باعتصام نسائي 

تراجع
املظاهرات

2011/7/22

2011/3/29

أیلول 2011

تنسیقیات بعدد

100

2014

جوانین سرهلدانياملشارکین

املجلس العام للحرکات
الشبابیة الکردیة يف سوریة

اتحاد التنسیقیات الکوردیة

تضمن بیانها: أن الشباب الکرد جزء ال یتجزأ من 
نسیج املجتمع السوري

أنهم ینشدون الحریة والکرامة . ومؤکدین یلع 
سلمیة الحراك الثوري

حرکة " شباب الجزیرة
نحو مجتمع مدني"

حرکة " ائتالف الحرکات
الشبابیة الکردیة"

منظمة "سوا"

 األحزاب

طاقات  وتأطیر  دیمقراطي  نظام  بناء 
الحیاة  يف  فعال  دور  للعب  الشباب 

السیاسیة واالجتماعیة 

املهام
ینبذ العنف ولیست له أجندة خارجیة 
ویعتبــــر القضیة الکردیة يف سوریا 

قضیة وطنیة بامتیاز.

الشبکة اآلشوریة لحقوق
االنسان

املهام
حقوق  انتهاکات  حول  معلومات  نشر 
للعدید  باإلضافة  سوریة  يف  االنسان 

من الحمالت املتنوعة

منظمة شار للتنمیة 

حرکة املجتمع الدیمقراطي

إنبثقت عن الکیانین السابقین

مشروع الحکم الذاتي

ضم املجس 

قسم هیکلیًا إلی

املجلس
التشریعي

املفوضیة
العلیا

لالنتخابات

املحکمة
الدستوریة

العلیا

املجلس
التنفیذي

عضوًا
86

املرحلة األولی
من منتصف عام 2013 حتی منتصف 2014

املرحلة الثانیة
يف 13 آب 2013 تشکیل ”هیئة تشریعیة“

تأسیس إدارة الحکم الذاتي
تم اإلعالن عنه بتاریخ 2014/01/21

مجالس املناطق واملدن

مجلس شعب غرب کردستان

املهام
واإلداري  املدنــــي  العمل  تفعیــــل 
والتنمــوي ربط التدریــب والتأهیـــل 
لقضایا  االستجابة  الواقع  بمتطلبات 

املرأة والشباب والطفولة

إلی  نوروز  "من  بعنوان:  حملة  نظم 
اآلخر  تقبل  وقیم  ثقافة  لنشر  أکیتو" 

بین املجتمع

"دراسة  کتاب  املرکــــــز  عن  صـــدر 
استقصائیة يف العدالة االنتقالیة يف 

سوریا"

العنف ضد  تصدر إحصائیات عن حاالت 
املرأة يف الجزیرة کل ستة أشهر

أطلق حملة "حلمي طفولتي" الهادفة 
للصدمات  املتعرضین  األطفال  لدعم 
نسفیا وقاد املرکز حملة بعنوان " حملة 
وّثق" 

نشاطاته

جمعیة شاوشکا للمرأة

نشاطاته

بناء القدرات لــــدى الشبــــاب وإعداد 
إلی  تهدف  مشاریع  وإقامة  الدراسات 
یلع  یشجع  السلمي  الحوار  تعزیز 
املبادرات املدنیة يف االنطالق 

املرأة  وتوعیة  املرأة  الدفاع عن حقوق 
ثقافیا وفکریا باإلضافة إلی توفیر فرص 
التدریب  ورشات  إقامة  للمرأة  العمل 
والتطویر املهني.

مرکز التآخي للدیمقراطیة
واملجتمع املدني

نشاطاته
حقوق  ومبادئ  بثقافة  الوعي  نشر 
املجتمع  أطیــــاف  بین  اإلنســــان 
مفاهیم  وتعزیز  إرساء  يف  املساهمة 
السلم األهلي

الحکم الذاتي
يف القامشلي

املجلس العام التأسیسي
لإلدارة املرحلیة املشترکة

تحالفات حزبیة کردیة

أول مؤسسة تابعة لإلدارة الذاتیة 

املجلس الوطني الکردي

مجلس شعب غرب کردستان

حرکة املجتمع الدیمقراطي

یضمیتکون من  مکون
16سیاسي
تأسس يف إقلیم کردستان

عضو
359

إتفاقیة
هولیر (1)

بین املجلس الکردي
ومجلس شعب غرب کردستان

من أجل تفعیل الهیئة
الکردیة العلیا

بین املجلس الوطني الکردي
وحرکة املجتمع الدیمقراطي

إتفاقیة
هولیر (2)

إتفاقیة
دهوك

أبرز املنظمات
يف مدینة القامشلي

01

02

03

05

تأسست يف تموز عام 2013 

تأسست يف 22/10/ 2013 

تأسس يف 23/4/ 2011 

تأسس يف 1 مایو 2013 

بتاریخ 16-12-2013 

تأسس يف 1/12/2011 

04

06

تأسست يف 20 أیار 2011 

08

Mandela
House

07 تأسست يف 18 یولیو 2012 

09
تأسس يف 1/1/2013

تأسست يف عام 2014  08

تأسس يف 2011/12/16

تأسس يف تشرین الثاني 2013

TEVتأسس يف 2011/12/19
DEM

TEV
DEM
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أثــبت شــباب االنــتفاضــة قــدرتــهم عــلى تحــريــك الــشارع الــكردي، وخــصوصــاً بــعد نــجاحــهم فــي إخــراج أول 
مــــظاهــــرة فــــي املــــديــــنة بــــبدايــــة شهــــر نــــيسان، ومــــن ثــــم تــــتالــــي املــــظاهــــرات الــــي راحــــت تــــتسع فــــيها أعــــداد 
املـــشاركـــني مـــن أهـــالـــي املـــديـــنة؛ ودفـــع كـــل هـــذا الـــقوى الـــسياســـية الـــكرديـــة لـــاللـــتحاق بحـــركـــة الـــشارع الـــتي 
كــــادت تــــفلت مــــن أيــــديــــهم؛ وبحســــب شــــهادة الــــناشــــط "جــــانــــدي"، ســــعت هــــذه الــــقوى إلــــى الــــضغط عــــلى 
)، إال أنـها، وفـي األسـابـيع األولـى مـن انـطالق الـثورة، لـم تـتمكن مـن الـتأثـير فـي  10الـناشـطني بـكل الـوسـائـل(

الــناشــطني، فــعمدت إلــى املــشاركــة فــي املــظاهــرات ورفــع أعــالمــها الحــزبــية، إال أن ذلــك ووجــه بــرفــض كــبير 
مـــن قـــبل املـــتظاهـــريـــن، وبـــعد الـــكثير مـــن الـــسجال، تـــم االتـــفاق بـــني النشـــطاء عـــلى رفـــع الـــعلم الـــكردي إلـــى 

جانب العلم السوري، وذلك بهدف إظهار مشاركة الكرد السوريني بثورة شعبهم.

واســـتمر املـــتظاهـــرون الـــكرد فـــي رفـــع الـــعلم الـــسوري، وهـــاتـــفني بـــشعارات بـــاقـــي الـــسوريـــني فـــي مـــختلف 
املـناطـق، حـتى شهـر تـموز مـن عـام 2011، حـيث اسـتبدل الـسوريـون الـعلم الـسوري "األحـمر" بـالـعلم الـذي 
)، رفـــع املـــتظاهـــرون  11ســـيصبح عـــلم الـــثورة "األخـــضر"، وفـــي جـــمعة ال لـــلحوار املـــوافـــق ل 8 تـــموز 2011(

الـــــكرد عـــــلمهم الـــــقومـــــي إلـــــى جـــــانـــــب عـــــلم الـــــثورة الـــــسوريـــــة، لـــــيصبح الـــــعلم الـــــكردي أســـــاســـــياً فـــــي جـــــميع 
املظاهرات التي تلت هذا التاريخ.

حــــتى مــــنتصف تــــموز مــــن عــــام 2011، وبحســــب أغــــلب الــــشهادات، لــــم يــــتعرض املــــتظاهــــرون فــــي مــــديــــنة 
الــقامشــلي ألي اعــتداء يــذكــر مــن قــبل قــوات األمــن الــسوري أو الشــبيحة، كــما لــم يــذكــر حــدوث مــواجــهات 
صـدامـية بـني الـثوار مـن جـهة، ومـوالـو نـظام األسـد مـن جـهة أخـرى. إال أنـه وفـي تـاريـخ 22-7-2011، وفـي 
)، تـــــعرضـــــت املـــــظاهـــــرة الـــــتي خـــــرجـــــت فـــــي  12الجـــــمعة الـــــتي دعـــــاهـــــا الـــــناشـــــطون بجـــــمعة "أحـــــفاد خـــــالـــــد"(

الـــقامشـــلي فـــي تـــلك األثـــناء العـــتداء مـــن قـــبل قـــوات األســـد، والـــتي أطـــلقت الـــنار الـــحيّ عـــلى املـــتظاهـــريـــن، 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى اســـــتخدامـــــها، وألول مـــــرة، لـــــلقنابـــــل املـــــسيلة لـــــلدمـــــوع، والـــــتعرض لـــــلمتظاهـــــريـــــن بـــــالـــــضرب 

10- شھادة حصل علیھا فریق العمل من الناشط "جاندي"، وھو اسم مستعار، بتاریخ تشرین أول 2015.

h"ps:// :11- مقطع نشر على الیوتیوب یظھر علم الثورة السوریة وإلى جانبھ علم الكرد، بتاریخ: 8-7-2011، على الرابط

h"ps:// :2011-7-22 على ھذا الرابط بتاریخ ً www.youtube.com/watch?v=0Mg7csiHWZk وأیضا
www.youtube.com/watch?v=IUJlbA8iN0Y

12- شریط فیدیو على قناة الیوتیوب یظھر فیھ قوات األسد وھي تطلق النار الحّي على المتظاھرین في مدینة القامشلي، بتاریخ 

22-7-2011. على الرابط: h"ps://www.youtube.com/watch?v=NCAe68iayfA، وعلى ھذا الرابط أیضاً: 
h"ps://www.youtube.com/watch?v=kqf9FD2c-_k

صبر درويش القامشلي: انتفاضة الكورد السورية !14

https://www.youtube.com/watch?v=NCAe68iayfA
https://www.youtube.com/watch?v=kqf9FD2c-_k
https://www.youtube.com/watch?v=0Mg7csiHWZk
https://www.youtube.com/watch?v=IUJlbA8iN0Y


مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

بــــالهــــراوات والــــعصي، مــــما أدى إلــــى جــــرح العشــــرات مــــن الــــناشــــطني وتــــعرض الــــعديــــد مــــنهم لــــحاالت مــــن 
االختناق جراء القنابل املسيلة للدموع.

اســــتمرت مــــديــــنة الــــقامشــــلي فــــي إخــــراج املــــظاهــــرات فــــي كــــل يــــوم جــــمعة، أســــوة بــــباقــــي املــــدن الــــسوريــــة، 
)، فـي أيـام شهـر رمـضان املـوافـق لشهـر آب مـن  13وازدادت كـثافـة املـظاهـرات وأصـبحت بـشكل شـبه يـومـي(

عــام 2011. وفــي الــسابــع مــن شهــر تشــريــن أول مــن ذاك الــعام، تــلقت مــديــنة الــقامشــلي، صــدمــة قــويــة، 
تــمثلت فــي اغــتيال مــشعل تــمو، أحــد أبــرز الــناشــطني الــسياســيني فــي األوســاط الــكرديــة والــعربــية عــلى حــد 

.( 14سواء(

فخـــرجـــت مـــظاهـــرات حـــاشـــدة، ضـــّمت اآلالف مـــن املـــتظاهـــريـــن الـــذيـــن راحـــوا يـــجولـــون فـــي شـــوارع املـــديـــنة 
مـــعبريـــن عـــن غـــضبهم، وهـــاتـــفني بـــإســـقاط الـــنظام وأتـــباعـــه، ومـــتوعـــديـــن بـــاالنـــتقام الغـــتيال "تـــمو"، املـــناضـــل 
). وبحسـب الـناشـط كـرم الـيوسـف: "يـوم تـشييع الـسيد مـشعل الـتمو  15الـكردي املـعروف بـشجاعـته وجـرأتـه(

أطـلق الـنظام الـغازات املـسيلة لـلدمـوع، لـم نـكن نـتوقـع أن يـطلقوا الـنار، كـنا عـند حـديـقة قـامشـلو (املشـتل)، 
رأيــت نــفسي بــني حــوالــي 10 آالف شــخص كــانــوا يــحاولــون املــرور مــن ســاحــة الســبع بحــرات إلــى مــقبرة 
حـي قـدور بـك، فـجأة لـم أجـد أحـد فـي الـشارع، فـقط كـنت أنـا وبـعض األشـخاص الـذيـن لـم يسـتطيعوا أن 
يهـــربـــوا مـــن الـــشوارع الـــفرعـــية أثـــناء إطـــالق الـــنار مـــن قـــبل عـــناصـــر الـــنظام، رأيـــت كـــيف الـــقناص يـــريـــد أن 
يـصيبني، كـان مشهـداً غـريـباً، حـتى اسـتطعت أن أدخـل إلـى شـارع فـرعـي، ركـضت كـثيراً ودخـلت إلـى بـيت 
ملـسيحيني، وأسـتطعت أن أصـّور الـناس وهـم يـركـضون وصـّورت الجـرحـى، كـان هـذا أكـثر مشهـد بـقي فـي 

مخيلتي".

 ومــنذ ذلــك الــتاريــخ، ازدادت أعــداد املــتظاهــريــن بــشكل مــطرد، حــتى ضــمت اآلالف مــن الــحناجــر الــهاتــفة 
للحــريــة. وأصــبحت مــديــنة الــقامشــلي شــبيهة إلــى حــد بــعيد بــمديــنتي حــماه وســلمية، الــلتان تــمكنت قــوى 
الــثورة فــيهما فــي تــلك األثــناء مــن مــنتصف عــام 2011 مــن تــقليص ســلطة األجهــزة األمــنية الــتابــعة لــقوات 

األسد، وفرض سيطرتهم على املدينتني.

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011 13- مظاھرات مسائیة في مدینة القامشلي في شھر رمضان سنة

v=gkYe9x3ugts

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-10-8 :14- مظاھرات حاشدة في تشییع مشعل تمو، بتاریخ

v=wKVfMPWyE78

h"ps://www.youtube.com/watch?v=E2_1Fhbslos ،2012-10-7 15- برومو الشھید البطل مشعل تمو، بتاریخ
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ومـع بـدايـة عـام 2012، وبـعد مـرور نـحو عـام عـلى انـطالقـة الـثورة الـسوريـة، تـحولـت املـظاهـرات فـي مـديـنة 
)، حـــيث ازداد عـــدد املـــشاركـــني فـــي الـــتظاهـــرات، وبـــدأ  16الـــقامشـــلي إلـــى مـــا يشـــبه الـــكرنـــفاالت الـــشعبية (

الـناشـطون بـترديـد األنـاشـيد واألغـانـي الـشعبية، والـتفنن فـي كـتابـة الـالفـتات ورسـم الـلوحـات املـعبرة، وبـدأت 
تظهـــر فـــي املـــديـــنة نـــشاطـــات أخـــرى مـــوازيـــة لـــلتظاهـــرات األســـبوعـــية. فـــشكلت املـــظاهـــرات الـــنسائـــية رافـــداً 
جـديـداً للحـراك الـثوري، حـيث عـمدت الـعديـد مـن الـناشـطات الـكرديـات إلـى االعـتصام والـتظاهـر فـي شـوارع 
املــديــنة دعــماً للحــراك الــثوري فــي بــاقــي املــدن الــسوريــة، ومــطالــبات بــرحــيل األســد واالفــراج عــن املــعتقلني 
وغــيرهــا مــن الــشعارات. وفــي تــاريــخ 15-1-2012 قــامــت مــجوعــة مــن الــناشــطات بــاعــتصام نــسائــي فــي 

 .( 17وسط أحد شوارع املدينة، وبعدها أصبحت هذه املشاركات النسوية أمراً سائداً على مّر األيام(

كـــما كـــان لـــلفتيان حـــصة مـــن هـــذا الـــنشاط الســـلمي الـــذي عـــّم املـــديـــنة، فخـــرج الـــعديـــد مـــن طـــلبة املـــدارس 
بـتظاهـرات خـاصـة بـهم، رددوا فـيها شـعاراتـهم املـناوئـة لسـلطة األسـد، وغـنوا للحـريـة، الـتي مـا كـان لـهم أن 

.( 18يرددوا أحرفها لوال شجاعة شعبهم الذي انتفض في آذار 2011(

واسـتمرت املـظاهـرات الـحاشـدة فـي الـقامشـلي حـتى وصـلت إلـى ذروتـها فـي مـنتصف عـام 2012، حـيث 
قـــام الـــناشـــطون بـــإزالـــة أغـــلب صـــور الـــرئـــيس األســـد، أو تخـــريـــبها، والـــبخ عـــلى صـــور ورمـــوز الـــنظام عـــلى 
مـداخـل املـؤسـسات الـعامـة، كـما حـدث فـي مـظاهـرات 22-6-2012، حـيث انـطلقت مـظاهـرة فـي حـي قـدور 
بـك مـن جـامـع أبـو عـبيدة بـن الجـراح وسـط الـقامشـلي، وقـام أحـرار قـدور بـك بـالـبخ عـلى صـورة بـشار األسـد 

.( 19في مركز مكافحة التبغ، وعلى مدخل قسم الشرطة(

انتكاسات الحراك الشعبي ج.

16- مظاھرة في مدینة القامشلي بتاریخ 5-1-2012، تظھر حجم المشاركة الشعبیة وطبیعة األغاني التي رددھا الناشطون: 

h"ps:// :2012-1-13 على ھذا الرابط بتاریخ ً h"ps://www.youtube.com/watch?v=6AAk1e-IQ0A، وأیضا
www.youtube.com/watch?v=hcA5E4bEdUc

h"ps://www.youtube.com/ :17- اعتصام نسائي في أحد شوارع القامشلي، بتاریخ 15-1-2012، على الرابط

watch?v=LvVU4dku6j4

h"ps://www.youtube.com/ :18- القامشلي، مظاھرة طالبیة، بتاریخ: 25-1-2012، یمكن مشاھدتھا على الرابط

watch?v=dMyA-mdZyUM

h"ps:// :19- البخ على صور الرئیس األسد ورموز نظام البعث، القامشلي 22-6-2012، على الرابط

www.youtube.com/watch?v=CMQMPrUZ-yw
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مــع بــدايــة الــنصف الــثانــي لــعام 2012، بــدأت مــظاهــرات الــقامشــلي بــالــتراجــع، وبــدأت أعــداد املــتظاهــريــن 
بـالـتناقـص الـتدريـجي، فـعوضـاً عـن الـتظاهـرات الـتي شهـدتـها املـديـنة فـي بـدايـة الـعام، والـتي ضـمت اآلالف 
مــن املــتظاهــريــن، بــاتــت املــظاهــرات فــي الــنصف الــثانــي لــعام 2012 ال تســتقطب ســوى العشــرات. وفــي 
)، فــي الجــمعة الــتي أطــلق عــليها املــتظاهــرون اســم "جــمعة ديــر الــزور"، لــم يــشارك  20تــاريــخ 2012-8-3(

فـي هـذه املـظاهـرة سـوى قـلة مـن الـناشـطني، مـما شـجع قـوى األمـن والشـبيحة الـتابـعني لـنظام األسـد عـلى 
االعــتداء عــليهم وتــفريــقهم بــالــقوة، وهــو أمــر مــا كــان لــه أن يــتم لــو ال ضــعف الحــراك الــشعبي الــذي بــدأت 

تظهر عالئمه بعد منتصف عام 2012.

وكــان املــدهــش فــي تــلك األثــناء، أنــه إلــى جــانــب تــراجــع أعــداد املــتظاهــريــن، حــدث تــغيير نســبي فــي طــبيعة 
الـــشعارات والـــالفـــتات الـــتي بـــاتـــت تـــرفـــع فـــي ذلـــك الـــوقـــت، وهـــي شـــعارات غـــلب عـــليها الـــطابـــع اإلســـالمـــي، 
كـشعار: "لـبيك يـا اهلل.."، أو الفـتات مـكتوب عـليها: "إال رسـول اهلل"، أو شـعار "بـالـروح بـالـدم نـفديـك رسـول 
اهلل"؛ واألخـــطر مـــن ذلـــك كـــان تســـلل بـــعض الهـــتافـــات الـــطائـــفية الـــبغيضة إلـــى صـــفوف املـــتظاهـــريـــن، حـــيث 
هــتف بــعض الــناشــطني فــي املــظاهــرة الــتي خــرجــت بــاســم "إدلــب مــقبرة الــطائــرات" بــتاريــخ 2012-9-14 
بـالـقرب مـن جـامـع ابـراهـيم الخـليل، بهـتاف: "هـها هـي هـي بـدنـا نـشيل الـعلويـة"، فـي إشـارة إلـى الـطائـفة 
الـــــتي يـــــنتمي إلـــــيها الـــــرئـــــيس األســـــد، وهـــــي شـــــعارات كـــــان مـــــن الـــــصعب أن نـــــقع عـــــليها فـــــي مـــــظاهـــــرات 
). وبحســـب الـــناشـــط الـــكدري خـــوشـــمان قـــدو: "لـــم تـــشكل هـــذه الـــشعارات  21الـــقامشـــلي قـــبل ذلـــك الـــتاريـــخ(

يـومـاً سـمة عـامـة لـدى الـناشـطني األكـراد، بـل إنـها كـانـت حـاالت فـرديـة وتظهـر فـي مـظاهـرات خـاصـة جـداً، 
وغــــالــــباً ال تــــكون هــــذه املــــظاهــــرات مــــن ضــــمن املــــظاهــــرة الــــرئــــيسية الــــتي كــــانــــت تخــــرج مــــن جــــانــــب جــــامــــع 
"قــاســمو" وســط املــديــنة"، وعــلل خــوشــمان األمــر فــي أن مــن رفــع هــذه الــشعارات هــم مــن ضــعاف الــنفوس، 
والـــذيـــن كـــانـــوا يـــمثلون جـــهات ال عـــالقـــة لـــها بـــشكل مـــباشـــر بـــالحـــراك الـــثوري فـــي املـــديـــنة، بـــدلـــيل أن هـــذه 

. 22الشعارات لم ترفع وال مرة في املظاهرة الرئيسية التي كانت تخرج بشكل دوري وسط املدنية

واســــتمرت الــــتظاهــــرات تــــتراجــــع وتــــيرتــــها فــــي مــــديــــنة الــــقامشــــلي حــــتى كــــادت فــــي نــــهايــــة عــــام 2012 أن 
تضمحـل تـمامـاً، بـاسـتثناء املـظاهـرات الـتي كـانـت تخـرج أسـبوعـياً فـي حـي "خـير بـيك" بـالـقرب مـن جـامـع 

20- شریط یظھر ھجوم األمن التابع لقوات األسد على المتظاھرین في مدینة القامشلي بتاریخ 3-8-2013، على الرابط: 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=3pZ4ueTNBiU

h"ps:// :21- مظاھرة في القامشلي بتاریخ 14-9-2012 یظھر فیھا ھتافات إسالمیة وطائفیة، على الرابط

www.youtube.com/watch?v=EdBdiyYw2Fw

22- شھادة حصل علیھا الباحث، من الناشط الكردي خوشمان قدو، بتاریخ: شتاء 2015.
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ابـراهـيم الخـليل، والـتي لـم يـتعدى املـشاركـون فـيها العشـرات. وهـي مـفارقـة تـثير الـدهـشة، فـفي الـوقـت الـذي 
انــسحبت فــيه قــوات األســد مــن أغــلب أحــياء املــديــنة، وفــي الــوقــت الــذي لــم تشهــد فــيه الــقامشــلي عــلى مــرّ 
الـثورة أحـداث عـنف شـبيهة بـتلك الـتي وقـعت فـي بـاقـي املـدن الـسوريـة، إال أنـه وعـوضـاً عـن أن يـشكل كـل 
هــذا زخــماً للحــراك الــثوري، يجــذره ويــدفــعه قــدمــاً إلــى األمــام، مــا حــدث هــو الــعكس تــمامــاً مــع بــدايــة عــام 
2013. حــيث غــابــت أصــوات الــحناجــر الــهادرة عــن ســاحــات املــديــنة، كــما غــابــت تــلك الــكرنــفاالت الــشعبية 
الـتي شهـدتـها املـديـنة فـي أوج انـطالقـة ثـورتـها، وغـابـت تـدريـجياً املـشاركـات الـواسـعة لـلناشـطني. وبحسـب 
الــناشــط جــهاد درويــش: "لــعبت مجــموعــة مــن األســباب دوراً فــي تــراجــع الحــراك الــشعبي وضــعفه، ومــنها 
عـلى سـبيل املـثال، تسـلل "املـال الـسياسـي" إلـى أوسـاط الـناشـطني، ومـا تسـلل مـعه مـن نـفوذ لـقوى وجـهات 
ســــياســــية مــــختلفة خــــارجــــية فــــي مــــعظم األحــــيان، لــــعبت دوراً فــــي تــــزريــــر الحــــراك الــــشعبي". بــــينما يــــرى 
آخـرون، أن الـقمع الـذي مـارسـه حـزب االتـحاد الـديـموقـراطـي بـحق الـناشـطني، لـه الـدور األكـبر فـي تـراجـع 

الحراك الشعبي، وهو أمر يبقى مفتوحاً على التأويالت والتحليل.

اســتمر الــحال عــلى مــا هــو عــليه فــي الــقامشــلي حــتى نــيسان مــن عــام 2013، حــيث أعــلنت كــتائــب تــابــعة 
لـــقوات املـــعارضـــة الـــسوريـــة وفـــي مـــقدمـــتها جـــبهة الـــنصرة عـــلى وجـــه الـــخصوص، عـــن بـــدء عـــملية "تحـــريـــر 
)، وتــــعرضــــت املــــديــــنة وألول مــــرة خــــالل أحــــداث الــــثورة إلــــى قــــصف مــــن قــــبل قــــوات األســــد،  23الــــقامشــــلي"(

اســـتهدف بـــعض أحـــياء املـــديـــنة، ورّد مـــقاتـــلو املـــعارضـــة بـــقصف املـــطار وبـــعض الـــقطع الـــعسكريـــة الـــتابـــعة 
)، وبـدا وكـأن شـبح الحـرب بـات يـخيم عـلى املـديـنة، الـتي تـمسك نـاشـطوهـا بسـلمية حـراكـهم  24لـقوات األسـد(

ورفضهم ألي شكل من أشكال التسليح.

وانــــقسم الــــشارع الــــكردي فــــي الــــقامشــــلي بــــني مــــؤيــــد لــــضرورة طــــرد قــــوات األســــد مــــن آخــــر مــــعاقــــلهم فــــي 
املـــديـــنة، وتحـــديـــداً مـــن املـــطار الـــعسكري، الـــذي يـــسيطرون عـــليه، وبـــني مـــن رأى فـــي هـــذه التجـــربـــة تـــكراراً 

.( 25لتجارب شبيهة فاشلة، أفضت إلى نزوح السكان وتدمير املمتلكات(

h"ps://www.youtube.com/ :23- الجیش الحر یعلن بدء معركة تحریر القامشلي 12-04-2013، على الرابط

watch?v=roCc0VkUKzI

h"ps://www.youtube.com/ ،2013-4-12 24- مقاتلون تابعون للجیش الحر یتقدمون باتجاه القامشلي، بتاریخ

watch?v=De6HSZXe4pM

h"ps:// :25- تقریر تلفزیوني بعنوان: "معركة القامشلي االستراتیجیة مؤجلة" بتاریخ: 13-4-2013، على الرابط

www.youtube.com/watch?v=aDJSD7jFaIc
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)، بـعد  26وفـي الـرابـع عشـر مـن شهـر نـيسان مـن ذاك الـعام، ارتـكبت طـائـرات األسـد مجـزرة بـحق املـدنـيني(

اســـتهدافـــها ملـــساكـــنهم، وأودت بـــحياة الـــعديـــد مـــن األطـــفال والـــنساء، وتـــكررت هـــذه املـــجازر الـــتي نـــفذتـــها 
طــائــرات األســد الــعسكريــة أكــثر مــن مــرة فــي الــريــف الــقريــب مــن الــقامشــلي. وبــدا وكــأن املــديــنة قــد ذهــبت 
). وخــيم الحــزن عــلى ســكان املــديــنة، وعــوضــاً عــن أهــازيــج الــثورة ومــا  27فــعلياً فــي مــناخ الحــرب واالقــتتال(

كـان يـترافـق مـعها مـن فـرح مـدوي بـقرب انـتصار املـنتفضني، حـلت األغـانـي املـوجـعة واملـعبرة عـن مـرارة ثـورة 
الـــسوريـــني، كـــما تظهـــر هـــذه املـــظاهـــرة الـــتي خـــرج بـــها نـــاشـــطو الـــقامشـــلي بـــتاريـــخ 19-4-2013، والـــتي 

.( 28أنشد بها الشبان لشهدائهم الذين خطفتهم طائرات نظام األسد(

تـــوقـــفت املـــعارك فـــي مـــديـــنة الـــقامشـــلي، وفـــرضـــت قـــوات "وحـــدات حـــمايـــة الـــشعب" الـــتابـــعة لحـــزب االتـــحاد 
الـــديـــموقـــراطـــي الـــكردي ســـيطرتـــها عـــلى املـــديـــنة، بـــعد خـــالفـــات وســـجاالت طـــويـــلة جـــمعت بـــينها وبـــني قـــوات 
املـــعارضـــة الـــسوريـــة األخـــرى. واســـتمرت املـــظاهـــرات بـــالخـــروج فـــي مـــديـــنة الـــقامشـــلي، بـــأعـــداد قـــليلة مـــن 
الــــناشــــطني، حــــتى شهــــر حــــزيــــران 2013، والــــذي شهــــد أحــــداثــــاً دامــــية فــــي مــــديــــنة عــــامــــودا الــــقريــــبة مــــن 

.( 29القامشلي، والتي شهدت مواجهات عنيفة بني ناشطي املدينة وقوات وحدات حماية الشعب(

بـــدأ األمـــر عـــندمـــا اعـــتصم نـــاشـــطون كـــرد فـــي مـــديـــنة عـــامـــودا، أمـــام مـــكاتـــب حـــزب االتـــحاد الـــديـــموقـــراطـــي 
ومـطالـبته بـاإلفـراج عـن املـعتقلني مـن نـاشـطني وإعـالمـيني، فـقامـت قـوات حـمايـة الـشعب بـإطـالق الـنار عـلى 
املــــعتصمني، فــــسقط فــــي صــــفوفــــهم عــــدداً مــــن الــــقتلى والجــــرحــــى، وحــــدثــــت مــــواجــــهات دامــــية، عــــلى إثــــرهــــا 
انـــتفضت مـــديـــنة الـــقامشـــلي، وخـــرج الـــناشـــطون فـــي مـــظاهـــرات عـــارمـــة نـــددت بـــممارســـات حـــزب االتـــحاد 

h"ps:// :26- مجزره یرتكبھا النظام بطیران المیغ في ریف القامشلي، بتاریخ 14-4-2013، على الرابط

www.youtube.com/watch?v=hWNNuDU31XQ

h"ps:// :27- شریط فیدیو یظھر ارتكاب قوات األسد إلحدى المجازر بحق المدنیین، بتاریخ 17-4-2013، على الرابط

www.youtube.com/watch?v=VLgGjPI0bsc

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2013-4-19 28- شریط فیدیو لمظاھرة في مدینة القامشلي بتاریخ

v=j_KqCz3wMqU

h"ps:// :17-6-2013، على الرابط "ypg"29- اعتصام اھالي عامودا ألطالق صراح المعتقلین في سجون الـ

www.youtube.com/watch?v=p5fn6QUy5UI
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)، وتــعرض الــناشــطون هــناك أيــضاً لــلقمع مــن قــبل وحــدات حــمايــة الــشعب، وتــصاعــدت  30الــديــموقــراطــي(

.( 31أحداث القامشلي املنددة بممارسات حزب االتحاد الديموقراطي وذراعه العسكرية(

ومـع تـمادي قـوات حـمايـة الـشعب فـي قـمع املـتظاهـريـن، تـوقـفت املـظاهـرات فـي املـديـنة تـمامـاً، وكـانـت آخـر 
مــــظاهــــرة خــــرجــــت بــــتاريــــخ 29\28-6-2013، والــــتي تــــعرضــــت بــــدورهــــا إلــــى قــــمع مــــن قــــبل قــــوات حــــمايــــة 

.( 32الشعب، بحسب ما أظهره أحد األشرطة املسجلة(

وهــكذا، مــا عجــزت عــنه قــوات األســد فــي مــنع املــتظاهــريــن مــن الخــروج إلــى الــشارع هــاتــفني ضــده وضــد 
حــكمه الــذي اســتمر ألكــثر مــن أربــعة عــقود، نــجحت قــوات حــمايــة الــشعب بــه، وتــمكنت مــن كســر أحــد أهــم 
الــنشاطــات الــثوريــة فــي املــديــنة، أي خــروج املــظاهــرات وتــعبير الــناشــطني عــالنــية عــن مــواقــفهم الــسياســية. 
حـقاً كـان حـزب االتـحاد الـديـموقـراطـي قـد نـجح، وبـالـقوة، فـي مـنع واسـتمرار خـروج املـظاهـرات فـي مـديـنة 
الـــقامشـــلي، كـــما اتـــهمه خـــصومـــه بـــاعـــتقال الـــعديـــد مـــن الـــناشـــطني الـــكرد الشـــبان، والـــذيـــن كـــانـــت لـــهم الـــيد 
الـــطولـــة فـــي اســـتنهاض الحـــراك الـــثوري فـــي املـــديـــنة بـــدايـــة عـــام 2011. فـــكيف إذن تـــطورت األحـــداث فـــي 
الـقامشـلي؟ وكـيف أدارت الـقوى الـسياسـية واملـجتمع املحـلي املـديـنة بـعد إرسـاء الـحكم الـذاتـي "وتحـريـر" 

املدينة؟. هذا ما سنناقشه في الباب الثالث من هذا البحث

h"ps:// :مع عامودا في القامشلي، الحي الغربي، بتاریخ: 29-6-2013، على الرابط ً 30- مظاھرة صامتة تضامنا

www.youtube.com/watch?v=L7WpNmTOKdY

ً من أحداث القامشلي وعامودا، بتاریخ 28-7-2013، على الرابط:  31- تقریر على قناة الجزیرة الفضائیة، یستعرض جانبا

h"ps://www.youtube.com/watch?v=yen9TpLwhvY

h"ps://www.youtube.com/watch?v=TSQLxIF2-uo ،2013-6-28 32- آخر مظاھرة في مدینة القامشلي بتاریخ
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 الفصل الثاني: انتعاش منظمات المجتمع المدني
مــع نــهايــة عــام 2013، ومــع تــوقــف حــركــة املــظاهــرات فــي شــوارع وســاحــات مــديــنة الــقامشــلي، انــتعش فــي 
تـــلك األثـــناء حـــراك مـــنظمات املـــجتمع املـــدنـــي، ونـــشأ عـــلى هـــذا األســـاس العشـــرات مـــن املـــنظمات املـــدنـــية، 

والتي انتعش معها النشاط السلمي بكافة أشكاله.

تــــنوعــــت أشــــكال الــــنشاطــــات املــــدنــــية، واتــــسعت مــــروحــــة اهــــتمامــــاتــــها، فــــنشأت مــــنظمات لــــرعــــايــــة األطــــفال، 
كـــمنظمات الـــدعـــم الـــنفسي، أو مـــنظمات رعـــايـــة املـــعوقـــني، وغـــيرهـــا، كـــما نـــشأت مـــنظمات نـــسويـــة، اهـــتمت 
بـــشؤون املـــرأة عـــبر تـــمكينها فـــي املـــجتمع وتـــوعـــيتها عـــلى حـــقوقـــها ودورهـــا فـــي بـــناء مـــجتمعها، ومـــنظمات 
أخــــرى اهــــتمت بــــالــــجانــــب الــــثقافــــي والــــبيئي وغــــيرهــــا العشــــرات مــــن املــــنظمات. ومــــن أبــــرز املــــنظمات الــــتي 

نشطت في مدينة القامشلي كان:

منظمة سارا ملناهضة العنف ضد املرأة: ا.

تـــأسســـت مـــنظمة "ســـارا" فـــي تـــموز عـــام 2013، وأتـــت فـــي ســـياق املـــؤســـسات الـــناشـــئة حـــديـــثاً فـــي إطـــار 
املــجتمع الــسوري فــي ظــل الحــراك الــثوري الــذي ولــد مــع ثــورة عــام 2011. وتهــدف املــنظمة إلــى مــناهــضة 
الــــعنف والــــتمييز ضــــد املــــرأة بــــكل أشــــكالــــه، وبحســــب الــــتعريــــف الــــذي تــــقدمــــه املــــنظمة عــــن نــــفسها: "فــــهي 
مجـــموعـــة مـــن الـــنساء الـــناشـــطات بـــقضايـــا املـــرأة، جـــمعتهن طـــاولـــة واحـــدة تـــحت عـــنوان واحـــد، هـــو: تـــقديـــم 
الخـــدمـــات لـــلنساء، ضـــحايـــا الـــعنف األســـري؛ فـــكانـــت الخـــطوة األولـــى لـــتأســـيس مـــنظمة مـــدنـــية اجـــتماعـــية 

."sara تناهض العنف والتمييز ضد املرأة بكل أشكاله فكانت

وبحســب اإلداريــة فــي املــنظمة (آخــني ســنجو) فــإن مــنظمة "ســارا" تــمارس الــعديــد مــن املــهام ومــنها أنــها: 
"تــصدر إحــصائــيات عــن حــاالت الــعنف ضــد املــرأة فــي الجــزيــرة كــل ســتة أشهــر، مــن حــاالت قــتل وطــالق 
وتــعدي.. الــخ, كــما تــدعــو املــنظمة املــحاكــم، إلــى مــحاكــمة الــجناة، وتــحصيل حــقوق املــرأة؛ وأيــضا تــساهــم 
املـــنظمة فـــي حـــل املـــشاكـــل األســـريـــة, وتـــقف املـــنظمة وقـــفات احـــتجاجـــية ضـــد الـــعنف املـــمارس بـــحق املـــرأة، 
وتـفتح املـنظمة مـشاريـع صـغيرة لـلمرأة كـاألعـمال الـيدويـة، وأيـضا تـساهـم املـنظمة فـي وضـع قـوانـني تـضمن 

حقوق املرأة في املجلس التشريعي ملقاطعة الجزيرة، بحكم مشاركة املنظمة في املجلس".

تــطمح املــنظمة إلــى "أن تــلعب دوراً قــياديــاً، لحــمايــة الــنساء ضــحايــا الــعنف والــذيــن فــي خــطر، مــع الــتركــيز 
على القاصرات املعنفات إلعادة تأهيلهن ليكّن أعضاء فاعالت في التنمية املجتمعية”.
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كـما تـسعى مـنظمة "سـارا" إلـى حـمايـة ودعـم وتـمكني الـنساء املـعنفات، ضـحايـا الـعنف نـفسياً واجـتماعـيا 
وقــانــونــيا واقــتصاديــا، مــن خــالل تــسهيل وصــولــهن لخــدمــات الــدعــم والحــمايــة؛ كــما تــدعــو املــنظمة إلــى دعــم 

وحماية النساء املعنفات واملهددات بالخطر وتقليل العنف املبني على النوع االجتماعي اتجاههن.

وفـي خـضم ظـروف الحـرب الـدائـرة فـي سـوريـا الـيوم، تظهـر حـاجـة الـنساء، خـصوصـا الـفئات الـهشة مـنهن 
إلـى ضـرورة الـتدخـل الـقانـونـي لـدعـمهن، مـن خـالل الـعمل عـلى مـحاولـة تـوفـير الحـمايـة واملـساعـدة الـقانـونـية 
الــفاعــلة لــلمرأة أمــام املــحاكــم وتــقديــم االســتشارات الــقانــونــية لــهن بــما يــضمن املــساهــمة فــي تــحقيق هــذه 

الحماية، وهو الدور الذي تسعى منظمة "سارا" إلى القيام ولو بجزء يسير منه.

وبحســب مجــموعــة "ســارا" فــإنــه: "وبســبب ضــعف الــجهود الــرســمية، ومــحاولــة الــعمل األهــلي لــلتدخــل مــن 
أجــل حــمايــة الــحقوق الــقانــونــية لــلنساء املــطلقات واملــعنفات، إال أن املــلموس بــناء عــلى تجــربــتنا، أن الــكثير 
مـن الـعمل ضـروري، مـن أجـل مـحاولـة تـمكني الـنساء، واملـطالـبة بـحقوقـهن الـقانـونـية، فـي مـجتمع يـقيم وزنـاً 

كبيراً لألعراف والعادات التي تتصف بظلم املرأة". 

مــن أجــل كــل هــذا تــقترح املجــموعــة املــساهــمة فــي مــعالــجة مــشاكــل املــرأة، مــن أجــل تــوفــير الحــمايــة لــحقوق 
الـــــنساء، مـــــن خـــــالل تحســـــني فـــــرص وصـــــولـــــهن لـــــلعدالـــــة. وتحســـــني مســـــتوى املـــــعلومـــــات والـــــتوعـــــية الـــــعامـــــة، 
واملـــناصـــرة حـــول الـــحقوق الـــقانـــونـــية وتـــقديـــم املـــشورة والـــعون الـــقانـــونـــي واألمـــان لتســـتطيع املـــرأة أن تـــبدأ 

حياتها من جديد.

املنظمة الوطنية للشباب الكرد (soz): ب.

تـأسسـت املـنظمة الـوطـنية للشـباب الـكرد "soz" فـي 22-10-2013 مـن قـبل مجـموعـة مـن الشـباب الـكرد 
. 33الذين شاركوا في إشعال الثورة في املناطق الكردية

عـــندمـــا تـــم اإلعـــالن عـــن تـــأســـيس مـــنظمة soz انحـــلت جـــميع الـــتنسيقيات الـــكرديـــة فـــي املـــناطـــق الـــكرديـــة 
. وأتــــى تــــشكيل املــــنظمة انــــطالقــــاً مــــن "الــــظروف املحــــلية  soz 34لــــتجتمع فــــي مــــنظمة واحــــدة هــــي مــــنظمة

واإلقــليمية والــدولــية، وتشــتت الــتنسيقيات الشــبابــية، الــتي حــالــت دون أن يــكون للشــباب دور فــي املــعادلــة 

h"p://www.watan.fm/poligc- :؟، اذاعة "وطن"، على الرابط SOZ 33- من ھي المنظمة الوطنیة للشباب الكورد

news/3470-soz

34- لالطالع على نص البیان الصادر عن المنظمة، راجع موقع والتي نت: اإلعالن عن المنظمة الوطنیة للشباب الكورد 

h"p://www.welag.info/nuce.php?id=10779&niviskar=288&cure=3 :على الرابط التالي (SOZ)
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الـسياسـية وعـملية الـتغيير املـنشودة، فـكان لـزامـاً عـلينا نـحن الشـباب الـكرد تـوحـيد الـطاقـات وتـوجـيه بـوصـلة 
الــنضال إلــى هــدف واحــد وذلــك بــتشكيل املــنظمة الــوطــنية الشــباب الــكرد (ســوز) الــتي تــضم قــوى شــبابــية 
فــاعــلة ومــؤثــرة عــلى الــساحــة الــكرديــة الــسوريــة". وتــطمح مــنظمة الشــباب الــكرد (ســوز) إلــى إقــامــة أفــضل 
الـعالقـات مـع األحـزاب الـسياسـية الـكرديـة والـسوريـة فـي آن، دون أن تـكون تـابـعة أو مـنقادة مـن أي طـرف 
أو قــــوة ســــياســــية. بــــينما كــــانــــت أهــــم شــــعارات املــــنظمة: "مــــن عــــاش يــــومــــا فــــي املــــعتقل.. دافــــع دهــــراً عــــن 
املـعتقلني، سـوريـا مـتعددة األعـراق واألديـان، نـحو سـوريـة دولـة ديـمقراطـية تـعدديـة اتـحاديـة، الشـباب شـركـاء 

القرار.. إلخ".

مـن أهـم الشـباب املـؤسسـني لهـذه املـنظمة: شـبال ابـراهـيم، آزاد عـطا، عـبد الـرحـمن جـوهـر، مـنذر اسـكان، 
يوسف تمر وغيرهم من الشباب الثائر الكردي.

وبحســب الــتعريــف املــنشور عــلى صــفحة املــنظمة فــهي: "مــنظمة كــرديــة وطــنية، انــتماءهــا الــوحــيد هــو إلــى 
الـوطـن سـوريـا، وهـي تـؤمـن بـسوريـا حـرة ديـمقراطـية، وتهـدف إلـى الـتعايـش املشـترك فـي ظـل دولـة سـوريـة 
تـضمن حـقوق كـافـة مـكونـات الـشعب الـسوري، وتـطبق فـيها حـقوق املـرأة وحـقوق اإلنـسان وحـقوق الـطفل، 

في بيئة جيدة، بعد أن ساءت أوضاع املجتمع السوري وخاصة األطفال".

املــــنظمة غــــير مــــمثلة فــــي الــــجسم الــــسوري املــــعارض عــــلى الــــرغــــم مــــن أن الشــــباب الــــثوري الــــكردي ومــــن 
ضمنهم منظمة سوز يمثلون نسبة عالية من الشارع الكردي.

كــــثير مــــن شــــباب هــــذه املــــنظمة تــــعرضــــوا لــــالعــــتقال والــــتعذيــــب مــــن قــــبل الــــنظام أو مــــن قــــبل حــــزب االتــــحاد 
الـــــديـــــمقراطـــــي الـ PYD، ومـــــن بـــــينهم "شـــــبال ابـــــراهـــــيم"، الـــــذي قـــــضى ســـــنتني فـــــي ســـــجون الـــــنظام فـــــي 
الــــقامشــــلي، ثــــم نُــــقل إلــــى فــــرع املــــخابــــرات الــــجويــــة فــــي دمــــشق، إلــــى أن تــــم االفــــراج عــــنه و لُــــقب بـ (أمــــير 
الحـراك الـشعبي). وأيـضاً آزاد عـطا الـذي اعـتقل مـن قـبل حـزب االتـحاد الـديـمقراطـي، ويـوسـف تـمر الـذي 

تعرض لالعتقال والتعذيب من قبل النظام في دمشق، وغيرهم كثيرون أيضاً.

تـــــسعى مـــــنظمة ســـــوز "لـــــبناء نـــــظام ديـــــمقراطـــــي وتـــــأطـــــير طـــــاقـــــات الشـــــباب لـــــلعب دور فـــــعال فـــــي الـــــحياة 
الــسياســية واالجــتماعــية وتــعمل عــلى نشــر ثــقافــة حــقوق االنــسان وإحــياء املــجتمع املــدنــي وتــدافــع عــنها. و 

تتبنى نظاما داخليا إداريا يعمل على تعزيز العمل املؤسساتي".
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مـازال شـباب soz الـوطـنيون مسـتمريـن فـي مـسيرة املـظاهـرات السـلمية داخـل سـوريـا وخـارجـها فـي بـالد 
الـــلجوء حـــيث يـــنظمون االعـــتصامـــات فـــي ســـاحـــات ســـويســـرا وأملـــانـــيا وغـــيرهـــا مـــطالـــبني بـــإســـقاط الـــنظام 

وباإلفراج عن املعتقلني السوريني.

مركز آريدو للمجتمع املدني والديمقراطية: ت.

تـــأســـس مـــركـــز "آريـــدو" فـــي 1 مـــايـــو، 2013، وبـــاشـــر عـــمله بـــاعـــتباره: "مـــؤســـسة اجـــتماعـــية مســـتقلة غـــير 
ربــحية، تهــدف إلــى دعــم ونشــر ثــقافــة املــجتمع املــدنــي، ضــمن مــختلف شــرائــح املــجتمع الــسوري". ونشــط 
املـركـز فـي الـعديـد مـن املـدن الـسوريـة وعـلى وجـه التحـديـد مـدن مـحافـظة الـحسكة، تـلك الـتي تحـظى بـتواجـد 

مكثف لألكراد فيها.

ســاهــم مــركــز "آريــدو" فــي الــعديــد مــن الــنشاطــات املــدنــية الــتنمويــة والــثقافــية، ونــظم الــعديــد مــن الحــمالت، 
حــيث أطــلق املــركــز حــملة "حــلمي طــفولــتي" الــهادفــة لــدعــم األطــفال املــتعرضــني لــلصدمــات نــفسيا وذلــك فــي 
مــديــنة الــقامشــلي، وذلــك بــالــتعاون مــع  املــنظمة اآلثــوريــة الــديــمقراطــية، والــتي اســتقبلت فــي مــقرهــا حــفالً 
لــلتعريــف بــالحــملة، حــيث شهــدت الحــملة حــضوراً شــعبياً الفــتاً مــن أبــناء املــديــنة بــاإلضــافــة إلــى األهــالــي 

النازحني، حيث هدف الحفل التعريف بالحملة التي استمرت قرابة العشرة أيام.

، والــتي بــدأت بــتاريــخ 20/8/2013 والــتي أطــلقها كــل  35كــما قــاد املــركــز حــملة أخــرى بــعنوان "حــملة وثّــق"

مـن مـركـز آريـدو لـلمجتمع املـدنـي وائـتالف شـباب "سـوا" بـرعـايـة مـركـز تـوثـيق االنـتهاكـات فـي سـوريـا, وبـدأت 
الحـملة بـعرض مـحاضـرة تـعريـفية عـن الـتوثـيق وأهـميته وكـيفية تـوثـيق االنـتهاكـات ألـقتها املـحامـية أفـني أحـمد 
فـي مـقر املـنظمة اآلثـوريـة الـديـمقراطـية فـي مـديـنة الـقامشـلي، تخـللها عـرض لـبعض مـقاطـع الـفيديـو الـداعـمة 
لــلموضــوع، كــما تــم تــوزيــع عــدة نــماذج مــن اســتمارات انــتهاكــات حــقوق اإلنــسان املــصممة مــن قــبل مــركــز 

توثيق االنتهاكات في سوريا.

وإلـى جـانـب الحـمالت الـتي عـمل عـليها املـركـز، عـمل أيـضاً فـي مـجاالت ثـقافـية وفـنية مـختلفة، ومـنها "حـملة 
سـينما بـاص"، بـالـتعاون بـني ائـتالف شـباب ســوا ومـركـز آريـدو لـلمجتمع املـدنـي والـديـمقراطـية. وجـاء فـي 
تــعريــف هــذه الــفعالــية أنــها تــدعــو إلــى نــبذ الــعنف، والحــد مــن الشــرخ الــحاصــل بــني املــكون الــسوري عــلى 
اخـــتالف ألـــوانـــه ومـــشاربـــه، وهـــو شـــيء يـــحتاج إلـــى الـــتعاضـــد والـــتكاتـــف بـــني املـــنظمات والنشـــطاء املـــدنـــيني 

للعمل لوضع اللبنة األساس لبناء سوريا لكل السوريني، سوريا دولة القانون.

h"p://www.youtube.com/watch?v=zC2fLyStrzg :35- حملة وثق
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وبحسـب أدبـيات مـركـز "آريـدو"، يـبقى الحـــراك املـدنـي الحـل األنـجع فـي بـناء مـجتمع مـؤسـساتـي، خـاضـع 
آللـــية املـــراقـــبة واملـــحاســـبة والـــردع. وهـــو املـــأمـــول مـــنه دائـــما فـــي بـــناء وطـــــن يـــتسع للجـــميع، يـــتساوى فـــيه 

املواطنون بالواجبات والحقوق دون أي تمييز.

كــما أكــد املــركــز عــلى الــحاجــة املــاســة لــلطاقــات والــقامــات الشــبابــية املــدنــية، فــي الــتعاون والــعمل بــغية ســد 
الـثغرات أمـام أي نـعرات طـائـفية وقـومـية بـعد بـروز نـتوءات الـنزاع املسـلح بـني طـرفـي الـصراع فـي سـوريـا، 
إلـــى جـــانـــب الـــعمل فـــي الحـــد مـــن اتـــساع الـــهوة بـــني كـــل األطـــياف. وذلـــك عـــبر بـــناء مـــظلة جـــامـــعة تـــشجع 

الفسيفساء السوري في املدينة مبدأ الحوار، وتشجع على التواصل في تعزيز الثقة واألمان.

مركز املجتمع املدني والديمقراطية في سوريا ث.

تـأسـس مـركـز املـجتمع املـدنـي والـديـموقـراطـية فـي سـوريـا، فـي 1 ديـسمبر2011، وهـو مـركـز سـوري مسـتقل 
يـعمل عـلى دعـم وتـقويـة املـجتمع املـدنـي والـديـمقراطـية، وتـعزيـز قـيم الحـريـة والـعدالـة والـعيش املشـترك، مـن 

خالل تحليل الواقع وصياغة الحلول وتطبيقها.

فـــي الـــبدايـــة كـــان مـــؤســـسو املـــركـــز عـــبارة عـــن أربـــعة أشـــخاص أحـــدهـــم فـــي أمـــريـــكا واآلخـــر فـــي إســـطنبول 
ســني يــتمُّ عــن طــريــق شــبكة االنــترنــت وبــعد نــقاشــات  واثــنني فــي داخــل ســوريــا، وكــاَن الــتواصــل بــني املــؤسَّ
طــويــلة تــوصــلت املجــموعــة إلــى فــكرة بــناء مــنظمة ســوريــة وفــق املــعايــير املــدنــية الحــديــثة، أطــلقوا عــليها اســم 

”مركز املجتمع املدني والديمقراطية في سورياCCSDS “، حيث تم إطالق املركز في 1\12\2012.

وبحســب الــتعريــف الــذي نشــره املــركــز عــلى مــوقــعه عــلى الــويــب فــإن: "مــركــز املــجتمع املــدنــي والــديــمقراطــية 
فـــي ســـوريـــا, هـــو مـــركـــز ســـوري مســـتقل وغـــير ربـــحي, مـــقره مـــديـــنة غـــازي عـــينتاب فـــي تـــركـــيا, تـــأســـس فـــي 
 .( 1/12/201136 مـــــن قـــــبل مجـــــموعـــــة مـــــن الـــــناشـــــطني والـــــناشـــــطات الـــــسوريـــــات فـــــي الـــــداخـــــل والـــــخارج"(

وبحسـب الـناشـطة فـي املـركـز دنـيا فـواز لـحكايـة مـا انـحكت، تـم افـتتاح أول مـكتب رسـمي لـلمركـز فـي مـديـنة 
الـقامشـلي فـي شـباط مـن عـام 2013، حـيث تـم الـحصول عـلى تـرخـيص مـن قـبل الـهيئة الـكرديـة الـعليا وتـم 

بعدها مزاولة عملهم.

وبحسـب الـناشـط "ريـناس سـينو" ملـدن فـي الـثورة: "فـي الـبدايـة كـان نـشاطـنا مـقتصر عـلى االنـترنـت، قـمنا 
بــإجــراء ورشــات عــن طــريــق الــسكايــب، حــيث كــان يــحضر هــذه الجــلسات بحــدود 15 نــاشــط ونــاشــطة، وقــد 

/h"p://ccsdsyria.org/arabic :36- موقع مركز المجتمع المدني والدیموقراطیة في سوریا على الویب
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اقــتصرت هــذه الجــلسات عــلى تــنمية الــقدرات، وأيــضا عــلى املــقاومــة املــدنــية وأمــور أخــرى مــرتــبطة بــالــتربــية 
املدنيَّة والتّوعية بالديمقراطيَّة".

ويهــدف املــركــز إلــى تــعزيــز قــيم الــديــمقراطــية وتــأصــيلها ضــمن املــجتمع الــسوري، والــسعي إلــى رفــع ســويــة 
الـوعـي املـدنـي لـدى املـواطـن الـسوري، بـاإلضـافـة إلـى نشـر الـثقافـة املـدنـية، وابـتكار طـرق جـديـدة لـتوصـيلها 
إلـى املـجتمع. كـما سـعى املـركـز إلـى الـعمل عـلى إزالـة مخـلفات االسـتبداد وتـبعاتـه عـلى املـجتمع املـدنـي فـي 
ســوريــا، ضــمن اســتراتــيجية قــائــمة عــلى تحــليل مــعطيات الــواقــع، وصــياغــة الحــلول بــاالســتناد عــليها. وركــز 
املـركـز عـبر نـشاطـاتـه عـلى إزالـة الـعراقـيل الـقائـمة أمـام نـشوء فـكر مـدنـي ديـمقراطـي، والـعمل عـلى تـوفـير كـل 

سبل الدعم للحراك املدني والديمقراطي في سوريا.

لــلمركــز نــشاطــات مــتعددة، تــراوحــت بــني الــندوات الــتثقيفية والحــمالت ذات األبــعاد االجــتماعــية والــتنمويــة، 
وغــــيرهــــا مــــن الــــنشاطــــات، وبحســــب "عــــباس مــــوســــى" عــــضو املــــنظمة والــــقائــــم عــــلى عــــمل ورشــــات املــــنظمة 
"لــحكايــة مــا انــحكت": "تــعمل املــنظمة عــلى املســتوى اإلقــليمي, ويــعتبر مــكتب قــامشــلو األكــثر نــشاطــا مــن 
بــني تــسع مــكاتــب لــلمنظمة فــي ســوريــا, إذ تــفتح املــنظمة ورشــات تــدريــبية وتــقوم بحــمالت تــوعــية وإعــالمــية، 
كحـملة (مـن نـوروز إلـى آكـيتو)، وتـلقي املـنظمة مـحاضـرات دعـم مـبادرات ضـمن بـرامـج مـعينة، كـبرنـامـج مـن 
أجـــل مســـتقبل ســـوريـــا ضـــمن شـــبكة (أنـــا هـــي), وأيـــضا حـــملة (مـــنقدر) ضـــمن شـــبكة أمـــان, وأيـــضا تـــقوم 
املــنظمة بــلقاءات مــع مــوارد الســالم وتــفعيلها عــلى املســتوى االجــتماعــي والــسياســي. وبحســب دنــيا فــواز: 
عـــمل املـــركـــز فـــي الـــعديـــد مـــن املـــشاريـــع ومـــنها مشـــروع نـــساء مـــن أجـــل مســـتقبل ســـوريـــا، ومـــشاريـــع حـــول 

العدالة االنتقالية، باإلضافة إلى عدد من الحمالت كحملة "أنا هي".   

وكـــان املـــركـــز فـــي وقـــت ســـابـــق قـــد نـــظم حـــملة بـــعنوان: "مـــن نـــوروز إلـــى أكـــيتو"، بـــالـــتعاون مـــع شـــبكة أمـــان 
الــسوريــة، ومجــموعــة مــن النشــطاء املــدنــيني، وذلــك لنشــر ثــقافــة وقــيم تــقبل اآلخــر بــني املــجتمع، فــي مــديــنة 

القامشلي. 

وبحســـب "دنـــيا فـــواز" مـــديـــرة مـــكتب قـــامشـــلو ملـــركـــز املـــجتمع املـــدنـــي، فـــإنـــه: "فـــي وقـــت يـــبدو فـــيه الـــتطرق 
ملـــفاهـــيم كـــالـــعيش املشـــترك، وبـــناء جـــسور الـــثقة بـــني املـــختلفني مـــعادلـــة صـــعبة وغـــير مجـــديـــة فـــي كـــثير مـــن 
األحـيان. وألنـنا مـؤمـنني أن الحـل لهـذا الـتعايـش هـو االعـتراف بـاآلخـر املـختلف عـنك، واالنـطالق مـن الـذات 
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وكســب الــحوار مــقدرة لــفتح أفــق فــهم طــبيعة اخــتالفــنا، نــسعى وبــطرق مــختلفة لنشــر هــذه املــفاهــيم، ولــكي 
.( 37نتلمس العيش املشترك ال بد من فهم وحوار عميق ملا يعيق هدفنا"(

وشـــملت الحـــملة عـــدد مـــن الـــنشاطـــات مـــنها نشـــر ســـبع لـــوحـــات طـــرقـــية بـــأحـــجام كـــبيرة مـــعّلقة فـــي مـــناطـــق 
مـختلفة مـن مـديـنة الـقامشـلي (مـدخـل الـقامشـلي، دوار الـعنتريـة، دوار الـبلديـة، الـقادسـية، مـشفى السـالم، 
دوار مــديــنة الشــباب، ســاحــة أوصــمان صــبري، دوار املــطار)، تحــمل رســائــل مــختلفة بــالــلغات (الــكرديــة – 
الــعربــية – الســريــانــية)، تــدعــو إلــى قــيم الحــملة مــن تــقبّل اآلخــر، وثــقافــة االخــتالف، والــتركــيز عــلى الــحوار 

كنافذة ملعرفة اآلخر.

بــــاإلضــــافــــة إلــــى الحــــمالت الــــتي قــــادهــــا املــــركــــز، ســــاهــــم أيــــضاً فــــي إطــــالق ورشــــات تــــدريــــبية، فــــفي إطــــار 
نــشاطــات بــرنــامــج (تــطويــر املــنظمات) أحــد بــرامــج مــركــز املــجتمع املــدنــي والــديــمقراطــية، أقــام املــركــز ورشــة 
عــمل تــدريــبية حــول التخــطيط االســتراتــيجي فــي مــديــنة أورفــه الــتركــية وذلــك أيــام  21-20-19\1\2015. 
اســتهدفــت تجــمع فــعالــيات كــوبــانــي (عــني عــرب) الــذي يــضم 7 مــنظمات كــرديــة تــعمل فــي مــجاالت مــختلفة 
(ثــقافــية – حــقوقــية – املــرأة والــطفل – مــدنــية)، قــدم مــن خــاللــه املــركــز تــدريــبه وخــبراتــه ل 15 مشــترك مــن 

أعضاء الفعاليات، تمثل الجانب النسائي بحضور 4 مشتركات و11 مشترك من الرجال.

كـما صـدر عـن املـركـز مجـموعـة مـن الـكتب مـن بـينها كـتاب "دراسـة اسـتقصائـية فـي الـعدالـة االنـتقالـية فـي 
ســوريــا"، حــيث ركــز الــكتاب عــلى مــفهوم "الــعدالــة االنــتقالــية"، بــاعــتباره واحــداً مــن املــفاهــيم الحــديــثة، وجــاء 
فـي تـعريـف الـكتاب: "تـمر سـوريـا الـيوم فـي مـخاض صـعب نـحو الـتحول الـديـمقراطـي والـسياسـي، وحـتى 
اآلن ال يسـتطيع أحـد أن يـضع أي تـصور شـامـل لـلعدالـة االنـتقالـية الـتي تـناسـب الـحالـة الـسوريـة، ألنـنا ال 
نسـتطيع الـتنبؤ بـالـشكل الـتي سـوف تـنتهي بـه األزمـة الـسوريـة، مـما يـثير الـتساؤل دائـما حـول شـكل عـملية 

.( 38االنتقال"(

كــما ســعى املــركــز إلــى مــد جــسور الــتواصــل مــع الــعديــد مــن مــنظمات املــجتمع املــدنــي األخــرى، وبحســب 
مـديـر املـركـز "ريـناس سـينو": "نـحن لـديـنا اسـتراتـيجيَّة واضـحة ورؤيـة واضـحة بهـذا الـخصوص، حـيث نـحن 
نـرى أنـه مـن الـصعب جـدا أن تسـتطيع مـنظمة بـمفردهـا مـن تـقويـة املـجتمع املـدنـي وتـرسـيخ الـديـمقراطـية، 
فـنحن نـدرك تـمامـا بـأنـنا بـحاجـة إلـى عـدد كـبير مـن املـنظمات، حـتى نسـتطيع تـغطية مـا تـرتـب عـن سـنوات 

37- حول ھذه الحملة راجع: ‹من نوروز إلى أكیتو› حملة مدنیة لنشر ثقافة تقبل اآلخر في قامشلو"، أحمد شویش على موقع آرا 

نیوز، بتاریخ، بتاریخ 2015-4-16.

h"p://cu".us/0FY0Y :"38- رابط الكتروني لتحمیل كتاب "دراسة استقصائیة في العدالة االنتقالیة في سوریا
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الـدكـتاتـوريـة، ومـا نـتج عـن الحـرب الـدائـرة حـالـيا لـذلـك عـملنا عـلى التشـبيك بـني املـنظمات املحـلية واملـنظمات 
ر، كـما  الـدولـية، بهـدف االسـتفادة مـن خـبرات هـذه املـنظمات وكـنوع مـن الـدعـم لـلمنظمات املحـليَّة حـتى تـتطوَّ
قـــمنا بـــتقديـــم االســـتشارات والـــنصائـــح إلـــى الـــكثير مـــن املـــنظمات فـــيما يـــتعلق بـــاإلدارة وقـــدمـــنا الـــكثير مـــن 

التسهيالت اللوجستية".

ائتالف شباب سوا: ج.

وهـو مـنظمة شـبابـية مـدنـية مسـتقلة تـعمل لنشـر قـيم الـعدالـة واملـساواة والـتعايـش املشـترك، مـن خـالل تـرسـيخ 
مفاهيم حقوق اإلنسان وبناء قدرات الشباب وتنميتها.

وبحسـب مـا جـاء عـلى صـفحة االئـتالف عـلى الفيسـبوك، فـإن "ائـتالف شـباب سـوا تجـمع شـبابـي طـوعـي, 
مــدنــي مســتقل، إنــسانــي املــلمح والــرؤيــة، تــشكل مــن قــوى الشــباب املتخــذة للحــريــة هــدفــا، واملــناوئــة لــتأبــيد 
االســتبداد وديــمومــته، يــعمل مــن أجــل إلــغاء جــميع الــقوانــني االســتثنائــية، وإعــادة صــياغــة دســتورا جــديــد 
لــسوريــة، بــما ينسجــم مــع الــتنوع الــقومــي والــديــني واالثــني، يــحفظ حــقوق األفــراد والجــماعــات وحــريــاتــهم 
األسـاسـية، ويـعتبر نـفسه جـزء مـن الحـراك الـديـمقراطـي الـعام، ويهـدف إلـى املـساهـمة فـي الـتأسـيس لـثقافـة 
الــرفــض الــفعلي ملــا هــو بــائــد وعــقيم ومــدان كــمدخــل لــبناء الــدولــة املــدنــية الــديــمقراطــية، دولــة الــحق والــقانــون 

عبر األساليب السلمية، من احتجاجات وتظاهرات، وجميع أشكال االحتجاج السلمي".

تـــأســـس ائـــتالف شـــباب ســـوا فـــي 23-4-2011، وبـــعد حـــوارات ولـــقاءات بـــني مجـــموعـــات شـــبابـــية مـــختلفة 
ومـتعددة املـشارب الـسياسـية واملـعرفـية، اتـفقت عـلى املـشاركـة فـي قـيادة االحـتجاجـات والـتظاهـرات السـلمية 

في جميع مناطق تواجدها. ومن املبادئ التي يقوم عليها ائتالف سوا:

- يـعتبر ائـتالف شـباب سـوا نـفسه جـزء مـن الحـراك الـديـمقراطـي الـعام، لـلوصـول إلـى تـغييرات جـذريـة فـي 
بنية النظام القائم، وصوال إلى الدولة املدنية عبر الوسائل السلمية.

- يعتبر ائتالف شباب سوا نفسه حركة احتجاجية ضاغطة ومساهمة في صياغة مستقبل سوريا.

- ينبذ العنف أيا كان مصدره ويرِفِض أي شكل من أشكال التسويق له.

- ليست له أجندة خارجية ويعمل من أجل سورية دولة مدنية وديمقراطية.

- يــعتبر الــقضية الــكرديــة فــي ســوريــا قــضية وطــنية بــامــتياز، تســتلزم الــنظر إلــيها بــوعــي ســوري مــشخص، 
بــعيدا عــن تــراكــمات املــد الــقومــي الــعروبــي فــي مــنتصف الــقرن املــنصرم، ومــا تــمخض عــنه مــن قــصور فــي 
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الـــرؤيـــة، وعـــسف مـــتراكـــم، ويتجســـد ذلـــك فـــي الـــوعـــي بـــاملـــواطـــنة الـــحقة، املـــرتـــكزة عـــلى االخـــتالف، واإلقـــرار 
بالتعددية السياسية والتاريخية والثقافية. 

بيت مانديال: ح.

تـــأســـس "بـــيت مـــانـــديـــال" كـــأحـــد مـــشاريـــع مـــنظمة "PEL- Civil Waves" بـــتاريـــخ 16-12-2013 مـــن 
مجــموعــة مــن الــناشــطني، وهــو وبحســب مــا ورد عــلى صــفحة املــركــز عــلى الفيســبوك: "بــيت ســوري شــبابــي 
مسـتقل, ويتخـذ مـن قـيم السـالم والـتسامـح والحـريـة مـبادئ أسـاسـية. يـسعى الـى تـحقيق الـتنمية املسـتدامـة 

. 39في مدينة القامشلي, كما يعمل البيت على نشر ثقافة الحوار على املستوى الفردي والتنظيمي"

تـمت تـسمية الـبيت “بـيت مـانـديـال”  انـطالقـاً مـن رمـزيـة مـانـديـال فـي الـنضال السـلمي ضـد االسـتبداد، ومـا 
يحــمله هــذا الــفكر مــن مــضامــني إنــسانــيَّة يــحتاجــها  الــسوريــون الــيوم بــعد عــسكرة الــواقــع الــسوري وخــلط 
الــحابــل بــالــنابــل. إذاً “بــيت مــانــديــال” هــي حــاضــنة مــدنــيّة لــلمنظمات واملجــموعــات الشــبابــية الــتي تــعمل فــي 

مدينة القامشلي، وتوفّر لهم البيئة التحتيّة، والدعم الالزم إلنجاح مشاريعهم املدنيّة.

يـسعى الـبيت الـذي افـتتح فـي مـديـنة الـقامشـلي بـتاريـخ 10-1-2014، إلـى تـحقيِق الـتّنمية املسـتدامـة فـي 
املــــديــــنة، مــــن كــــافّــــة الــــنواحــــي االجــــتماعــــية واالقــــتصاديــــة والــــسياســــيّة، وذلــــك مــــن خــــالل ورش تــــدريــــبيّة عــــن 
مـــواضـــيع مـــثل الـــديـــمقراطـــية والـــعدالـــة االنـــتقالـــيّة، مـــع الـــتركـــيز عـــلى نشـــر ثـــقافـــة الـــحوار بـــني كـــل مـــكونـــات 

املجتمع السوري في منطقة الجزيرة.

 ويعمل بيت مانديال على:

1- بـناء الـقدرات لـدى الشـباب، وإعـداد الـدراسـات، حـيث يـعمل عـلى تـمكني املـجتمع بـاملـهارات الـتي تـعزز 
التفكير االبداعي واتخاذ القرار واملشاركة الفعالة.

2– إقــامــة مــشاريــع تهــدف الــى تــعزيــز الــحوار الســلمي والــعيش املشــترك بــني مــكونــات املــجتمع فــي مــديــنة 
القامشلي.

3- يـشجع "بـيت مـانـديـال" عـلى املـبادرات املـدنـية فـي االنـطالق وتـطويـر نـفسها وأفـكار املـشاريـع لـديـها عـبر 
توفيكر أكبر قدر ممكن من الشروط املوضوعية لها.

h"ps://www.facebook.com/MandelaHouse/gmeline :39- صفحة المركز على الفیسبوك
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وبحســب "غــانــدي ســعدون" أحــد املشــرفــني عــن بــيت مــانــديــال: "بــيت مــانــديــال مــركــز خــدمــي يــقدم خــدمــاتــه 
ملــنظمات املــجتمع املــدنــي  عــلى اخــتالف أنــواعــها، وكــذلــك أي شــخص يــحب تــقديــم خــدمــة لــلمجتمع، وكــل 
أجهـــزة املـــركـــز وكـــوادره فـــي الخـــدمـــة، إمـــا مـــن خـــالل الـــعمل املشـــترك مـــعاً، أو مـــن خـــالل تـــقديـــم املـــساعـــدة 

. 40لهم"

يـــتألـــف "بـــيت مـــانـــديـــال" مـــن ثـــالثـــة أقـــسام رئـــيسية، وهـــي غـــرفـــة مجهـــزة بـــشاشـــة عـــرض إللـــقاء املـــحاضـــرات 
واألفـالم، بـاإلضـافـة إلـى غـرفـة مـطالـعة تـحوي كـتب مـتنوعـة، يـعمل الـقائـمون عـليها بـتوفـير أغـلب الـكتب الـتي 
يــطلبها زوار الــبيت، كــما يــحتوي الــبيت عــلى غــرفــة لــلعمل املــيدانــي حــيث يــتم فــيها الــعمل عــلى الــنشاطــات 
ن إدارة الـــبيت مـــن ثـــالثـــة أشـــخاص، هـــم "أســـامـــة أحـــمد، روزان، وغـــانـــدي  وطـــباعـــة املـــنشورات. بـــينما تـــتكوَّ

سعدو". 

عـمل الـفريـق سـابـقاً فـي عـّدة مـشاريـع، كـ “مهـرجـان الـربـيع األول” و ”سـينما بـاص” و"مـاراتـون السـالم”، 
واتّـفَق النشـطاء الـثالثـة عـلى فـكرة إنـشاء الـبيت، وتـقاطـعت األفـكار مـع أفـكار مـنظّمة “بـيل” املـدنـيَّة، وقـامـت 

املنظمة األخيرة بتقديم الدعم املاّدي واللوجستي لهم.

قــــام املــــركــــز بــــإصــــدار كــــتاب «حــــديــــقة الــــلغات» وهــــو مشــــروع لـ «بــــيت مــــانــــديــــال» وبــــالــــتعاون مــــع «كــــلنا 
مــواطــنون»، ويهــدف الــكتيب إلــى الــتعريــف بــالــلغات املحــلية املــحكية فــي «الجــزيــرة» الــسوريــة /مــحافــظة 

الحسكة من الكردية والعربية والسريانية واألرمنية.

وبحســـب لـــيلى خـــلف إحـــدى أعـــضاء بـــيت مـــانـــديـــال: "بـــيت مـــانـــديـــال يـــقوم عـــلى أســـس الســـالم والـــتسامـــح 
والحــريــة، هــو بــيت لــلشاب الــسوري املســتقل، نــسعى مــن خــاللــه لــتحقيق الــتنمية فــي مــديــنة قــامشــلو، وذلــك 
مــــن خــــالل الــــورشــــات واملــــحاضــــرات الــــتي يشــــرف عــــليها أعــــضاء املــــكتب، كــــما نــــترك الــــباب مــــفتوحــــاً أمــــام 
مــــختلف مــــنظمات املــــجتمع املــــدنــــي لــــتقديــــم ورشــــاتــــها لــــيكون الــــبيت مــــكانــــاً لــــلحوار، ونشــــر ثــــقافــــة الســــلم 

. 41األهلي"

40- حول ذلك، راجع: افتتاح بیت ماندیال في قامشلو، شیالن برو. میران حسین، بتاریخ: 10-1-2014، على موقع آرا 

."ARA	News"نیوز

	ARA 41- حول ذلك راجع: «بیت ماندیال» یفتتح مقره الجدید في قامشلو، یفانا عبد الحلیم، بتاریخ: 13-8-2015، على موقع

.News

صبر درويش القامشلي: انتفاضة الكورد السورية !30



مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

ومــــن نــــشاطــــات املــــركــــز، إجــــراء الــــعديــــد مــــن الــــندوات واملــــحاضــــرات، الــــتي تــــتناول قــــضايــــا مــــتنوعــــة، بــــيئية 
واجــتماعــية وثــقافــية وســياســية وغــيرهــا. فــفي تــاريــخ 5-10-2015، أقــيم فــي بــيت مــانــديــال مــؤتــمر صــحفي 
لنشـر تـقريـر "روج" لحـمايـة الـبيئة، مـن إعـداد مجـموعـة مـن املـختصني فـي مـركـز روج ومـن تحـريـر وتـدقـيق 
"عــباس مــوســى"، تــم نشــر وطــباعــة الــتقريــر بــرعــايــة بــيت مــانــديــال وتــطرق مــحور الــندوة إلــى الــبيئة وتــلوث 

الهواء.

كــما عــقدت فــي بــيت مــانــديــال بــدعــوة مــن االتــحاد الــنسائــي الــكردي ومــنظمة املــرأة الحــرة وجــمعية افــريــن 
جـلسة حـواريـة عـن املـناهـج الـتعليمية الـصادرة عـن اإلدارة الـذاتـية الـديـمقراطـية، وذلـك فـي إطـار الـنشاطـات 

التي يقوم بيت مانديال برعايتها.

جمعية شاوشكا للمرأة: خ.

تــــأسســــت مــــنظمة "شــــاوشــــكا" فــــي 18 يــــولــــيو، 2012، وهــــي عــــبارة عــــن "جــــمعية اجــــتماعــــية ديــــمقراطــــية 
مســـــتقلة، تـــــسعى لـــــلنهوض بـــــاملـــــرأة اجـــــتماعـــــيا وثـــــقافـــــيا واقـــــتصاديـــــا، فـــــي إطـــــار تـــــفعيل وتـــــنشيط الحـــــراك 

. 42االجتماعي األهلي في سوريا. بحسب الوصف الذي جاء على صفحة املنظمة على الفيسبوك

وتــقوم املــنظمة عــلى مجــموعــة مــن املــبادئ وأهــمها: الــتركــيز عــلى فــكرة الــعمل الجــماعــي الــطوعــي، وتــقويــة 
وتـــنمية الـــروابـــط االجـــتماعـــية واألســـريـــة، الـــحفاظ عـــلى االســـتقاللـــية الـــسياســـية وتـــبني الـــحياديـــة، والـــعمل 
والـــــتنسيق مـــــع مـــــنظمات املـــــجتمع املـــــدنـــــي املـــــختلفة، واالعـــــتماد عـــــلى الـــــذات فـــــيما يـــــخص الـــــتمويـــــل عـــــبر 

االشتراكات والتبرعات من قبل أعضاء املنظمة.

وتهدف املنظمة إلى:

1- الـدفـاع عـن حـقوق املـرأة، وحـمايـتها مـن كـل أنـواع الـقمع والتسـلط والـظلم االجـتماعـي والـعنف األسـري، 
ورعاية الطفولة واألمومة.

2- توعية املرأة ثقافيا وفكريا لتمكينها من امتالك املعرفة الالزمة لبناء األسرة بالتآزر مع الرجل.

3- مساعدة املرأة من خالل تأمني فرص العمل لها عبر افتتاح مشاريع صغيرة.

4- إقامة ورشات التدريب والتطوير املهني.

h"ps://www.facebook.com/KomelaSawiska?ref=ts&fref=ts :42- عنوان منظمة شاوشكا على الفیسبوك
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كــما تــدأب الجــمعية عــلى مــناقــشة الــعديــد مــن الــروايــات الــسوريــة والــعاملــية عــبر الــصالــون الــثقافــي الــذي 
تــديــره، وذلــك بــشكل دوري، ومــن الــروايــات الــتي نــوقشــت فــي هــذا الــصالــون الــثقافــي روايــة الــسوري خــالــد 
خـليفة "ال سـكاكـني فـي مـطابـخ هـذه املـديـنة"، وروايـة "الـسجينة" لـلروائـية مـليكة أوفـقير، وغـيرهـا الـعديـد مـن 

الروايات األدبية.

الشبكة اآلشورية لحقوق اإلنسان: د.

تـأسسـت الشـبكة اآلشـوريـة لـحقوق اإلنـسان فـي سـوريـا، فـي العشـريـن مـن شهـر أيـار الـعام 2011، وذلـك 
تـلبية لـفراغ حـقوقـي مـأل الـساحـة الـسوريـة فـي ظـل مـا شهـدتـه املـدن الـسوريـة الـثائـرة مـن انـتهاكـات فـاضـحة 
وجـرائـم مـوصـوفـة ارتـكبتها مـيليشيات الـنظام. وذلـك بحسـب الـتعريـف الـذي ورد عـلى صـفحة الشـبكة عـلى 

. 43فيسبوك

وقـد حـققت الشـبكة إنـجازات كـثيرة خـالل الـسنوات املـاضـية ومـنها، اعـتماد الـعديـد مـن الـوسـائـل اإلعـالمـية 
واملـراكـز الـحقوقـية عـلى املـعلومـات الـتي كـانـت تنشـرهـا الشـبكة حـول انـتهاكـات حـقوق االنـسان فـي سـوريـا. 
كـما داومـت الشـبكة عـلى إصـدار الـبيانـات الـدوريـة، حـول االنـتهاكـات واالعـتقاالت واألحـداث الـتي شهـدتـها 

وتشهدها الساحة السورية. 

ودأبـــت الشـــبكة عـــلى إطـــالق عـــدد كـــبير مـــن حـــمالت الـــتضامـــن مـــع مـــعتقلني ســـوريـــني كـــان أبـــرزهـــا حـــملة 
الــتضامــن مــع الــطالب اآلشــوريــني املــعتقلني فــي الــجامــعات الــسوريــة، وحــملة الــتضامــن مــع املــعتقل جــيمي 

شاهينان، وحملة التضامن مع يعقوب حنا شمعون املعتقل منذ العام 1985.

كــــما ســــاهــــمت الشــــبكة فــــي إطــــالق عــــدد كــــبير مــــن حــــمالت الــــتضامــــن مــــع الــــثورة الــــسوريــــة أبــــرزهــــا حــــملة 
"شـــموع األضـــحى" وحـــملة "مـــيالد الحـــريـــة" الـــتي شـــارك فـــيها قـــياديـــون مـــن املجـــلس الـــوطـــني الـــسوري، 
. كـما قـامـت الشـبكة بحشـد الـتأيـيد الـدولـي  44وحـملة "شهـداء مـن أجـل الـوجـود والحـريـة" (األولـى والـثانـية)

فـي قـضية املـعتقل يـعقوب حـنا شـمعون، عـبر الـلقاءات مـع املـنظمات الـدولـية، وإقـامـة عـدد مـن الـتظاهـرات 
وإصـدار الـبيانـات وحـمالت الـتضامـن املـتالحـقة لـلمطالـبة بـإطـالق سـراحـه تـكللت بـخبر اإلفـراج عـنه فـي 14 

أذار 2012 بعد سبعة وعشرين عاما.

h"ps://www.facebook.com/Assyrian.Network/gmeline :43- عنوان المنظمة على فیسبوك

h"p://www.youtube.com/watch?v=uWZox1i17Jk ،44- حملة "شھداء من أجل الوجود والحریة
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وكــان للشــبكة دور كــبير فــي نــقل مــلف أقــدم مــعتقلني مــسيحيني فــي الــسجون الــسوريــة وهــما فــهمي نــانــو 
وملكي يوسف إلى املنظمات الدولية املختصة ملتابعة قضيتهما. 

مركز التآخي للديمقراطية واملجتمع املدني: ذ.

: مـــنظمة غـــير حـــكومـــية، وهـــو مـــؤســـسة مســـتقلة عـــن كـــافـــة  45مـــركـــز الـــتآخـــي لـــلديـــمقراطـــية واملـــجتمع املـــدنـــي

الـجهات والـهيئات تـأسـس بـرعـايـة مـن الـفدرالـية الـدولـية لـحقوق اإلنـسان (FIDH)، تـتوزع مـكاتـبه فـي مـديـنة 
الـحسكة ومـديـنة قـامشـلي ومـديـنة سـرى كـانـيه "رأس الـعني". تـأسـس فـي (1/1/2013) مـن قـبل مجـموعـة 
نشـــطاء ســـوريـــني بـــغض الـــنظر عـــن قـــومـــياتـــهم وأديـــانـــهم وأثـــنيتهم. وتـــم افـــتتاح مـــقريـــن جـــديـــديـــن األول فـــي 
مـديـنة كـوبـانـي قـبل الحـرب عـليها بـتاريـخ 1/9/2014 والـثانـي فـي مـديـنة تـربسـبية (القحـطانـية) فـي شهـر 

.10/2014

وبحسـب الـقائـمني عـلى املـركـز،  فـإن مـركـز الـتآخـي لـلديـمقراطـية واملـجتمع املـدنـي، هـو مـؤسـسة تـعمل عـلى 
نشــــر ثــــقافــــة حــــقوق االنــــسان ورصــــد انــــتهاكــــاتــــها، ومــــناصــــرة املــــدافــــعني عــــنها وتــــرســــيخ مــــفاهــــيم الــــتعايــــش 
السـلمي فـي املـناطـق ذات الـتنوع الـقومـي والـديـني. ويـسعى لـتمكني املـرأة حـقوقـياً ومـهنياً كـما يـعمل عـلى 

تعزيز حماية حقوق الطفل.

ويـعتنق املـركـز مجـموعـة مـبادئ يـناضـل مـن أجـلها وهـي املـجتمع  املـدنـي  الـديـمقراطـي  املـبني عـلى سـيادة 
القانون ومبادئ العدالة االجتماعية، وفقا للعهود واملواثيق الدولية لحقوق االنسان.

ويهـــدف املـــركـــز إلـــى: نشـــر الـــوعـــي بـــثقافـــة ومـــبادئ حـــقوق اإلنـــسان بـــني أطـــياف املـــجتمع، واملـــساهـــمة فـــي 
إرسـاء وتـعزيـز مـفاهـيم السـلم األهـلي، وثـقافـة الـتسامـح بـني أطـياف املـجتمع، بـاإلضـافـة إلـى املـساهـمة فـي 

توافق البيئة التشريعية والقوانني مع املواثيق الدولية  لحقوق اإلنسان.

وتضم نشاطات املركز مروحة واسعة من الفعاليات ومنها:

بــرنــامــج الــتوعــية الــحقوقــية لــلمجتمعات املحــلية، وبــرنــامــج رصــد وتــوثــيق انــتهاكــات حــقوق االنــسان، وبــرنــامــج 
السـالم، وبـرنـامـج تـمكني املـرأة، وبـرنـامـج حـمايـة حـقوق الـطفل، وبـرنـامـج دعـم املـدافـعني عـن حـقوق االنـسان، 
وشــبكة فــريــق لــإلعــالم واالنــتاج الــفني، بــاإلضــافــة إلــى بــرنــامــج مــراجــعة الــقوانــني والتشــريــعات، وإصــدار 

مقترحات تعديلها وفق معايير حقوق اإلنسان وعهودها ومواثيقها.

 /h"p://www.fraternity-sy.org/ara :45- موقع مركز التآحي على الویب
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منظمة شار للتنمية: ر.

تـأسسـت مـنظمة شـار فـي عـام 2014، وهـي مـنظمة غـير ربـحية مسـتقلة، تـعمل عـلى تـفعيل الـعمل املـدنـي 
واإلداري والــــتنموي، وربــــط الــــتدريــــب والــــتأهــــيل بــــمتطلبات الــــواقــــع، واالســــتجابــــة لــــقضايــــا املــــرأة والشــــباب 
والـطفولـة وفـق بـرامـج ومـشاريـع تـفاعـلية تـعتمد نشـر الـوعـي والحـد مـن انـعكاسـات الـنزاع الـقائـم عـلى السـلم 

األهلي والتنمية.

تنشـــط املـــنظمة فـــي عـــدة مـــجاالت، تـــقول (روجـــني حـــبو) مـــديـــرة بـــرنـــامـــج املـــرأة فـــي املـــنظمة عـــن نـــشاطـــات 
املــــنظمة: "تــــصدر املــــنظمة مجــــلة شــــار الشهــــريــــة, وصــــدر مــــنها الــــعدد الــــسادس, وأيــــضا قــــامــــت املــــنظمة 
بـــورشـــات تـــدريـــبية لـــتوعـــية املـــرأة تـــحت بـــرنـــامـــج (مـــتشاركـــون)، وأيـــضا قـــامـــت املـــنظمة بحـــملة (كـــلمة حـــق، ال 
لـــالعـــتقال الـــتعسفي)، وأيـــضا حـــملة (حـــق واجـــب) تـــضمنت مـــحاضـــرات ومـــلصقات ورســـم عـــلى الجـــدران، 
وأصـــــدرت املـــــنظمة كـــــتيب بـــــذلـــــك وبـــــالـــــلغتني الـــــكرديـــــة والـــــعربـــــية, كـــــما نـــــظمت املـــــنظمة حـــــلقات نـــــقاش حـــــول 
االنـتخابـات وأصـدرت كـتيب بـذلـك وبـالـلغتني الـكرديـة والـعربـية، وآخـر أعـمالـنا نـقيم اآلن مشـروع بـاسـم (بـناء 

السالم) حول كيفية حل النزاعات بالطرق السلمية".

تـأسسـت املـنظمة كـمسعى لـلوصـول إلـى "مـجتمعات مـساملـة ومسـتقرة ونـامـية ثـقافـياً واقـتصاديـاً عـبر بـرامـج 
تـفاعـلية وعـميقة، تـعتمد ربـط الـتأهـيل بـمتطلبات الـواقـع ودعـم بـرامـج تـمكني املـرأة وتـفعيل طـاقـات الشـباب، 
وتـأصـيل ثـقافـة الـتطوع والـتربـية املـدنـية، وتـرشـيد الـدعـم املـقدم وتحـديـد األولـويـات وصـوال إلـى حـالـة تـنمويـة 

على كل الصعد” كما يقول "كادر شيخموس" مدير العالقات العامة في املنظمة ملدن في الثورة. 

الـفكرة ولـدت بـعد نـقاشـات طـويـلة تـمحورت حـول كـيفية دعـم الـنشاط املـدنـي والـتنموي فـي مـنطقة الجـزيـرة 
الـــتي تـــعانـــي مـــن الـــحصار عـــلى أكـــثر مـــن صـــعيد، وبـــالـــنظر لـــعدم نـــضج الـــبيئة املـــدنـــية بـــالـــرغـــم مـــن كـــثرة 
املـــبادرات واألنشـــطة، "تـــركـــز نـــشاطـــنا عـــلى كـــيفية التشـــبيك بـــني املجـــموعـــات املـــدنـــية النشـــطة والـــجادة فـــي 
الـداخـل مـع الـجهات الـداعـمة. وبـعد عـملنا كـأعـضاء مـؤسسـني فـي املـنظمة عـلى مسـتوى سـوريـا كـكل طـوال 
الــفترة الــتي ســبقت تــأســيس شــار، وصــلنا إلــى نــتيجة أن االنــتصارات الــصغيرة هــي الــتي ســتقود نــجاح 
الـعمل أي مـنظمة أو جـهة مـدنـية بـحكم اتـساع الـرقـعة وتـبايـن الـظروف بـني مـنطقة وأخـرى هـو مـا دعـانـا إلـى 
الـعمل فـي املـنطقة الـتي نـركـز عـليها حـالـياً كـونـنا نسـتطيع الـقيام بـعمل أكـثر دقـة و ذو أثـر أكـبر و هـذا كـان 

السبب الرئيس في تأسيس شار"، كما يقول شيخموس.

أمــا أهــداف هــذه املــنظمة عــلى املــديــني اآلنــي والــبعيد، فــهي تــفعيل الــطاقــات والــخبرات الشــبابــية الــكامــنة 
واملـــعطلة بســـبب الـــنزاع، وحشـــدهـــا فـــي خـــدمـــة الـــعمل الجـــماعـــي والـــتنمية، وتـــنمية املـــعرفـــة بـــالـــقيم املـــدنـــية 
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والــعملية الــسياســية الــديــمقراطــية وآلــياتــها وأســسها كــاالنــتخابــات والــدســتور والــشفافــية، وتــفعيل املــشاركــة 
الـسياسـية واالجـتماعـية لـلمرأة مـن خـالل تـهيئة املـجتمع كـكل وال سـيما الـرجـل ملـناصـرة قـضايـاهـا، وتـشجيع 
ثـــقافـــة الـــتطوع وتـــطويـــر املـــهارات وروح املـــبادرة لـــدى الـــفئات الـــشابـــة، وتـــوجـــيه الـــدعـــم املـــقدم مـــن املـــجتمع 
الــدولــي واملــنظمات الــراعــية لــلتنمية واملــجتمع املــدنــي نــحو املــتطلبات املــلحة والــرئــيسية لــضمان عــدم تــكرار 

املشاريع وعدم استغاللها من خالل دراسة الواقع بشكل معّمق وتحديد األولويات.

وبحســــب "زوهــــراب قــــادو" مــــديــــر مــــكتب الــــقامشــــلي: "لــــديــــنا نــــشاط مســــتمر يــــتركــــز عــــلى تــــقويــــة املــــنظمات 
واملجـــموعـــات املحـــلية وتشـــبيكها مـــع الـــجهات الـــداعـــمة لـــلبرامـــج الـــتنمويـــة، كـــما نحـــرص عـــلى رفـــد األنشـــطة 
املـدنـية الـقائـمة بـأي شـكل مـن أشـكال الـدعـم واملـناصـرة، كـما هـو حـال مشـروع “مـتشاركـون” الـخاص بـدعـم 
املــشاركــة الــسياســية واالجــتماعــية لــلمرأة، ومجــلة “شــار” الــتي تــركــز بــشكل رئــيس عــلى الــتوعــية بــاملــفاهــيم 
الـــديـــموقـــراطـــية واملـــجتمع املـــدنـــي وتـــرصـــد الـــتحوالت االقـــتصاديـــة واالجـــتماعـــية املـــرافـــقة لـــلنزاع فـــي مـــنطقة 

الجزيرة".

ويــضيف "قــادو" عــن عــالقــة املــنظمة بــاملــجتمع املحــلي: "الــعالقــة مــع املــجتمع املحــلي فــي حــدود إمــكانــياتــنا 
ونــطاق عــملنا مــمتازة، ونــتمتع بــاملــصداقــية ونجــد الــتفافــاً ال بــأس بــه حــول املــفاهــيم واألفــكار الــتي نــحاول 
نشــرهــا وتــأصــيلها ضــمن مــجتمعنا، غــير أن ضــعف اإلمــكانــيات واتــساع املــنطقة الــتي نــعمل بــها بــحاجــة 
إلـى جـهود أكـبر وإمـكانـيات أكـثر. نـسعى جـاهـديـن إلـى مـوائـمة الـبرامـج واملـشاريـع واألفـكار الـتي نـصوغـها 

مع الحاجات والضرورات، وهذا ما يمنحنا قبوالً لدى املجتمع الذي نعيش ونعمل ضمنه. 

بـشكل عـام يـتسم الـنشاط املـدنـي فـي املـناطـق الـكرديـة بـقبول وتـفهم، إذ ال تـكون هـنالـك عـوائـق إيـديـولـوجـية 
أو مـــجتمعية تـــحول دون هـــذا الـــنوع مـــن الـــعمل، كـــما أن األطـــراف الحـــزبـــية الـــتي كـــثيراً مـــا تـــتصارع فـــيما 

بينها سياسياً ال تقف عائقاً – في العموم– أمام النشاط املدني، بل كثيراً ما تقدم املساعدة".

وبــــخصوص الــــعوائــــق الــــتي واجهــــت املــــنظمة خــــالل عــــملها حــــتى اآلن يتحــــدث "رونــــي املــــال" مــــديــــر املــــوارد 
البشــريــة، قــائــالً: "انــخفاض مســتوى الــدعــم لــلمنطقة الــتي نــعمل بــها العــتبارات ســياســية، شــطبت املــنطقة 
تــقريــباً مــن قــائــمة أولــويــات الــدعــم لــلمؤســسات الــدولــية. وهجــرة الــكفاءات مــن املــنظمات األخــرى الــعامــلة، 
وهــذا يــزيــد مــن كــّم املــسؤولــيات املــلقاة عــلى عــاتــقنا كــي نســد الــفجوة البشــريــة الــحاصــلة، بســبب الــوضــع 
االقـــــتصادي املـــــتردي فـــــي املـــــنطقة، وحـــــصار املـــــنطقة وصـــــعوبـــــة إدخـــــال املـــــواد إلـــــيها ســـــواء عـــــبر املـــــعابـــــر 
الحــدوديــة، أو مــن املــناطــق الــسوريــة املــجاورة، وقــلة تــفاعــل أبــناء املــكونــني الــعربــي والســريــانــي مــع الــنشاط 
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املـدنـي، وانـحصار هـذا الـنشاط ضـمن املـكون الـكردي عـدا بـعض الـنشاطـات الـتي تـقام فـي املـنطقة وتـلقى 
مشاركة خجولة من املكونني العربي والسرياني".

تــمويــل املــنظمة ونــشاطــاتــها يــأتــي مــن الــدعــم الــدولــي املــوجــه لــسوريــا فــي خــدمــة مــشاريــع الــتنمية والــتمكني 
والتي تقدمه منظمات وهيئات أوربية وأمريكية في العموم.

ويــرى بــيروز بــريــك، مــديــر الــقسم اإلعــالمــي: "ال يــبنى الــعمل املــدنــي عــلى وصــفات جــاهــزة تــعمم عــلى كــل 
الـلوحـة الـسوريـة املـتشابـكة واملـعقدة، بـل لـكل مـنطقة خـصوصـيتها وظـروفـها وتـركـيبتها الـسكانـية ومـشاكـلها، 
وعــلى هــذا األســاس ال بــد للمجــموعــات املــدنــية أن تــعمل عــلى رفــد الــعمل املــدنــي فــي املــناطــق، والــتفرّغ ملــا 
يــمس حــياة الــناس بــشكل مــباشــر، ومــن الــضرورة التخــلي عــن الــوصــفات الــجاهــزة املــعممة والــتي ال تــلقى 

سبيالً إلى التطبيق".

بـــاإلضـــافـــة إلـــى مـــا تـــقدم مـــن مـــنظمات وهـــيئات مـــدنـــية نـــشأت بـــعد انـــطالقـــة الـــثورة الـــسوريـــة ســـنة 2011، 
نــــشأت مــــنظمات أخــــرى لــــعبت دوراً مــــهما فــــي نــــشاطــــات املــــديــــنة، ومــــنها: جــــمعية هــــيلني لــــلطفولــــة، الــــتي 
تـأسسـت عـام 2013، واالتـحاد الـنسائـي السـريـانـي، الـذي تـأسـس عـام 2014، ورابـطة املـرأة الحـرة فـي 
روج آفـا، الـتي تـأسسـت عـام 2014، ومـركـز سـمارت لـلصحة الـنفسية والـتنمية البشـريـة، الـذي تـأسـس عـام 
2012، ومــــركــــز روشــــن بــــدرخــــان لــــلثقافــــة والــــفن، الــــذي تــــأســــس عــــام 2012، والــــرابــــطة الــــكرديــــة لــــإلغــــاثــــة 
والـــتنمية، الـــتي تـــأسســـت عـــام 2012، واتـــحاد الـــصحفيني الـــكرد الـــسوريـــني، الـــذي تـــأســـس عـــام 2012، 
واتـــحاد الـــطلبة الـــكرد فـــي ســـوريـــا، الـــذي تـــأســـس عـــام 2013، واتـــحاد الـــكتاب الـــكرد فـــي ســـوريـــا، الـــذي 
تـــأســـس عـــام 2013، واتـــحاد اإلعـــالم الحـــر، الـــذي تـــأســـس عـــام 2012، ومـــنظمة الهـــالل األحـــمر الـــكردي 
الـــتي تـــأسســـت عـــام 2012، واالتـــحاد الـــنسائـــي الـــكردي فـــي ســـوريـــا وتـــأســـس عـــام 2012، ومـــركـــز زالل 
لــلثقافــة والــفن الــكردي الــذي تــأســس عــام 2012، ومــركــز املــرأة فــي قــامشــلو والــذي تــأســس عــام 2013، 
واملـركـز الـحقوقـي فـي غـرب كـردسـتان، الـذي تـأسـس عـام 2013، ومـركـز أشـتي لـبناء السـالم، الـذي تـأسـس 

عام 2013. 
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منظمة سارا
ملناهضة العنف ضد املرأة

املنظمة الوطنیة
(SOZ) للشباب الکرد

املهام

إئتالف شباب سوى

مرکز آریدو للمجتمع
املدني والدیمقراطیة

منزل ماندیال

نشاطاته

املهام

مرکز املجتمع املدني 

املهام

طاقات  وتأطیر  دیمقراطي  نظام  بناء 

السیاسیة واالجتماعیة 

املهام
ینبذ العنف ولیست له أجندة خارجیة 

قضیة وطنیة بامتیاز.

الشبکة اآلشوریة لحقوق
االنسان

املهام
حقوق  انتهاکات  حول  معلومات  نشر 

من الحمالت املتنوعة

منظمة شار للتنمیة 

املهام
واإلداري  املدنــــي  العمل  تفعیــــل 
والتنمــوي ربط التدریــب والتأهیـــل 
لقضایا  االستجابة  الواقع  بمتطلبات 

املرأة والشباب والطفولة

إلی  نوروز  "من  بعنوان:  حملة  نظم 
اآلخر  تقبل  وقیم  ثقافة  لنشر  أکیتو" 

بین املجتمع

"دراسة  کتاب  املرکــــــز  عن  صـــدر 

سوریا"

العنف ضد  تصدر إحصائیات عن حاالت 

نشاطاته

جمعیة شاوشکا للمرأة

نشاطاته
املرأة  وتوعیة  املرأة  الدفاع عن حقوق 
ثقافیا وفکریا باإلضافة إلی توفیر فرص 
التدریب  ورشات  إقامة  للمرأة  العمل 
والتطویر املهني.

مرکز التآخي للدیمقراطیة
واملجتمع املدني

نشاطاته
حقوق  ومبادئ  بثقافة  الوعي  نشر 
املجتمع  أطیــــاف  بین  اإلنســــان 

السلم األهلي

أبرز املنظمات

01

02

03

05

 2013

 2013 /22/10

 2011 /23/4

1 مایو 2013 

بتاریخ 16-12-2013 

 1/12/2011

04

06

20 أیار 2011 

08

Mandela
House

07 18 یولیو 2012 

09
1/1/2013

 2014 08

أطلق حملة "حلمي طفولتي" الهادفة 
للصدمات  املتعرضین  األطفال  لدعم 
نفسیًا نظم املرکز حملة بعنوان "وثق"

بناء القدرات لــــدى الشبــــاب وإعداد 
إلی  تهدف  مشاریع  وإقامة  الدراسات 
تعزیز الحوار السلمي 
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 الباب الثالث: تجربة التحریر والحكم الذاتي
مقدمة ا.

نشـط تـاريـخياً فـي مـديـنة الـقامشـلي، عـدداً كـبيراً مـن األحـزاب الـكرديـة وغـير الـكرديـة، وبـرز مـنها مجـموعـة 
مــن األحــزاب الــتي لــعبت دوراً فــاعــالً ومــحوريــاً فــي أحــداث املــديــنة، وبــالتحــديــد فــي أحــداث انــتفاضــة عــام 
2004، الـــتي خـــاضـــها األكـــراد ضـــد نـــظام األســـد، فـــي تـــلك األثـــناء. وعـــند انـــطالقـــة الـــثورة الـــسوريـــة ســـنة 
2011، أعـــادت الـــعديـــد مـــن األحـــزاب الـــكرديـــة الـــنافـــذة هـــيكلة وتـــنظيم صـــفوفـــها، وانخـــرطـــت فـــي الحـــراك 
الــثوري مــن مــوقــع الــفاعــل النشــط فــي األحــداث الــجاريــة، وكــان لــها الــيد الــطولــى فــي تــنظيم شــؤون مــديــنة 

القامشلي وفرض السيطرة عليها، تحديداً بعد انسحاب قوات األسد من أغلب أجزائها. 

وفـي الـتاسـع عشـر مـن تـموز سـنة 2012، تـمكنت الـقوى الـكرديـة املـختلفة مـن بسـط سـيطرتـها عـلى أجـزاء 
واســعة مــن املــدن الــسوريــة الــتي تــمتاز بــكثافــة كــرديــة عــالــية، شــمال شــرق ســوريــا، ومــنها بــطبيعة الــحال 
كـبرى املـدن الـسوريـة الـقامشـلي. وبـعد انـسحاب قـوات األسـد مـن هـذه املـدن، انـسحبت أيـضاً مـؤسـسات 
الـدولـة املـختلفة، وسـعت الـقوى الـسياسـية واملـدنـية إلـى مـلء هـذا الـفراغ املـؤسـساتـي، عـبر أشـكال مـختلفة 

من التنظيم الذاتي لشؤون املدنيني في هذه املناطق.
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القامشـــــــــلي
انتفاضة الکرد السوریة

أولی خطوات اإلنتفاضة

مظاهرات یلع مر األسابیع

أول حرکةأول مظاهرة

ناشط وناشطة

رفع خاللها علم القومیة الکردیة
بجانب علم الثورة السوریة

من قبل قوات 
النظام یلع املظاهرات

نهایة عام

وصل عدد 
التنسیقیات إلی

” شباب اإلنتفاضة“

حرکة شباب االنتفاضة

اتحدت األطراف تحت اسم
استمر حتی تأسیس

2011/4/1

جمعة ”الحوار“
2011/7/8

أول إعتداء
2011/7/22

2012/1/15

2012/4/14

2013/6/29

نیسان 2013

يف النصف الثاني
من عام 2012

إغتیال مشغل تمو

أبرز الناشطین السیاسیین 
يف األوساط الکردیة والعربیة

إعالن بدء عملیة
تحریر القامشلي

وحدات حمایة الشعب أخر مظاهرة قمعت

منظمة سارا
ملناهضة العنف ضد املرأة

املنظمة الوطنیة
(SOZ) للشباب الکرد

املهام

إئتالف شباب سوى

مرکز آریدو للمجتمع
املدني والدیمقراطیة

منزل ماندیال

نشاطاته

املهام

مرکز املجتمع املدني 
والدیمقراطي يف سوریة

املهام

من قبل وحدات
حمایة الشعب

تفرض سیطرتها
یلع املدینة

طائرات األسد ترتکب
مجزرة بحق املدنیین

قامت مجموعة من الناشطات
باعتصام نسائي 

تراجع
املظاهرات

2011/7/22

2011/3/29

أیلول 2011

تنسیقیات بعدد

100

2014

جوانین سرهلدانياملشارکین

املجلس العام للحرکات
الشبابیة الکردیة يف سوریة

اتحاد التنسیقیات الکوردیة

تضمن بیانها: أن الشباب الکرد جزء ال یتجزأ من 
نسیج املجتمع السوري

أنهم ینشدون الحریة والکرامة . ومؤکدین یلع 
سلمیة الحراك الثوري

حرکة " شباب الجزیرة
نحو مجتمع مدني"

حرکة " ائتالف الحرکات
الشبابیة الکردیة"

منظمة "سوا"

 األحزاب

طاقات  وتأطیر  دیمقراطي  نظام  بناء 
الحیاة  يف  فعال  دور  للعب  الشباب 

السیاسیة واالجتماعیة 

املهام
ینبذ العنف ولیست له أجندة خارجیة 
ویعتبــــر القضیة الکردیة يف سوریا 

قضیة وطنیة بامتیاز.

الشبکة اآلشوریة لحقوق
االنسان

املهام
حقوق  انتهاکات  حول  معلومات  نشر 
للعدید  باإلضافة  سوریة  يف  االنسان 

من الحمالت املتنوعة

منظمة شار للتنمیة 

حرکة املجتمع الدیمقراطي

إنبثقت عن الکیانین السابقین

مشروع الحکم الذاتي

ضم املجس 

قسم هیکلیًا إلی

املجلس
التشریعي

املفوضیة
العلیا

لالنتخابات

املحکمة
الدستوریة

العلیا

املجلس
التنفیذي

عضوًا
86

املرحلة األولی
من منتصف عام 2013 حتی منتصف 2014

املرحلة الثانیة
يف 13 آب 2013 تشکیل ”هیئة تشریعیة“

تأسیس إدارة الحکم الذاتي
تم اإلعالن عنه بتاریخ 2014/01/21

مجالس املناطق واملدن

مجلس شعب غرب کردستان

املهام
واإلداري  املدنــــي  العمل  تفعیــــل 
والتنمــوي ربط التدریــب والتأهیـــل 
لقضایا  االستجابة  الواقع  بمتطلبات 

املرأة والشباب والطفولة

إلی  نوروز  "من  بعنوان:  حملة  نظم 
اآلخر  تقبل  وقیم  ثقافة  لنشر  أکیتو" 

بین املجتمع

"دراسة  کتاب  املرکــــــز  عن  صـــدر 
استقصائیة يف العدالة االنتقالیة يف 

سوریا"

العنف ضد  تصدر إحصائیات عن حاالت 
املرأة يف الجزیرة کل ستة أشهر

أطلق حملة "حلمي طفولتي" الهادفة 
للصدمات  املتعرضین  األطفال  لدعم 
نسفیا وقاد املرکز حملة بعنوان " حملة 
وّثق" 

نشاطاته

جمعیة شاوشکا للمرأة

نشاطاته

بناء القدرات لــــدى الشبــــاب وإعداد 
إلی  تهدف  مشاریع  وإقامة  الدراسات 
یلع  یشجع  السلمي  الحوار  تعزیز 
املبادرات املدنیة يف االنطالق 

املرأة  وتوعیة  املرأة  الدفاع عن حقوق 
ثقافیا وفکریا باإلضافة إلی توفیر فرص 
التدریب  ورشات  إقامة  للمرأة  العمل 
والتطویر املهني.

مرکز التآخي للدیمقراطیة
واملجتمع املدني

نشاطاته
حقوق  ومبادئ  بثقافة  الوعي  نشر 
املجتمع  أطیــــاف  بین  اإلنســــان 
مفاهیم  وتعزیز  إرساء  يف  املساهمة 
السلم األهلي

الحکم الذاتي
يف القامشلي

املجلس العام التأسیسي
لإلدارة املرحلیة املشترکة

تحالفات حزبیة کردیة

أول مؤسسة تابعة لإلدارة الذاتیة 

املجلس الوطني الکردي

مجلس شعب غرب کردستان

حرکة املجتمع الدیمقراطي

یضمیتکون من  مکون
16سیاسي
تأسس يف إقلیم کردستان

عضو
359

إتفاقیة
هولیر (1)

بین املجلس الکردي
ومجلس شعب غرب کردستان

من أجل تفعیل الهیئة
الکردیة العلیا

بین املجلس الوطني الکردي
وحرکة املجتمع الدیمقراطي

إتفاقیة
هولیر (2)

إتفاقیة
دهوك

أبرز املنظمات
يف مدینة القامشلي

01

02

03

05

تأسست يف تموز عام 2013 

تأسست يف 22/10/ 2013 

تأسس يف 23/4/ 2011 

تأسس يف 1 مایو 2013 

بتاریخ 16-12-2013 

تأسس يف 1/12/2011 

04

06

تأسست يف 20 أیار 2011 

08

Mandela
House

07 تأسست يف 18 یولیو 2012 

09
تأسس يف 1/1/2013

تأسست يف عام 2014  08

تأسس يف 2011/12/16

تأسس يف تشرین الثاني 2013

TEVتأسس يف 2011/12/19
DEM

TEV
DEM
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وبـــني مـــنتصف عـــام 2012، وحـــتى بـــدايـــة 2014، بـــقيت أشـــكال الـــتنظيم الـــذاتـــي فـــي هـــذه املـــناطـــق غـــير 
مـكتملة، رغـم أنـها شـكلت مـحاوالت جـادة مـن أجـل بـناء سـلطات ذاتـية إلدارة شـؤون املـدنـيني. فـتأسـس فـي 
تــلك األثــناء مجــموعــة مــن الــهيئات والــكيانــات الــسياســية واملــدنــية، مــن أجــل ســد هــذا الــفراغ املــؤســساتــي، 
فـتأسـس بـدايـًة "حـركـة املـجتمع الـديـموقـراطـي" فـي 16- 12-2011، وبـعده تـشكل "مجـلس شـعب 
غـرب كـردسـتان" فــي 19-12-2011، وانــبثق عــن هــذيــن الــكيانــني مجــموعــة مــن املــجالــس، والــتي دعــيت 
"بـمجالـس املـناطق واملـدن"، والـتي أيـضاً انـبثق عـنها مجـموعـة مـن الـهيئات الـتي دعـيت "بـالـكومـونـات"، 
ولـعبت دوراً فـي إدارة شـؤون األحـياء والـقرى والـبلدات الـسوريـة الـتي وقـعت تـحت سـيطرة قـوى املـعارضـة 

الكردية.

وفـي كـل الـحاالت، جـرت مـشاركـة واسـعة مـن قـبل األحـزاب الـكرديـة املـختلفة، ومـن نـاشـطني مسـتقلني، ومـن 
مـمثلني عـن الشـباب الـثائـر، ومـمثلني عـن املـرأة.. إلـخ، وسـعت الـقوى الـسياسـية واملـدنـية إلـى تـقديـم تجـربـة 
ديـــموقـــراطـــية فـــي إدارة الـــحكم الـــذاتـــي عـــبر هـــذه املـــؤســـسات الـــولـــيدة؛ وفـــي الـــوقـــت الـــذي نـــجحت فـــيه هـــذه 
الــهيئات فــي تــرســيخ مــمارســة ديــموقــراطــية ولــيدة بــدورهــا، تــعثرت بــعض هــذه الــهيئات فــي أمــاكــن أخــرى. 
وفــي أغــلب الــحاالت، كــانــت الــخالفــات الــسياســية الــتاريــخية بــني الــعديــد مــن األحــزاب الــكرديــة تــقف خــلف 

هذا التعثر، حيث انعكست خالفاتها السياسية داخل أبنية املؤسسات حديثة النشأة.
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القامشـــــــــلي
انتفاضة الکرد السوریة

أولی خطوات اإلنتفاضة

مظاهرات یلع مر األسابیع

أول حرکةأول مظاهرة

ناشط وناشطة

رفع خاللها علم القومیة الکردیة
بجانب علم الثورة السوریة

من قبل قوات 
النظام یلع املظاهرات

نهایة عام

وصل عدد 
التنسیقیات إلی

” شباب اإلنتفاضة“

حرکة شباب االنتفاضة

اتحدت األطراف تحت اسم
استمر حتی تأسیس

2011/4/1

جمعة ”الحوار“
2011/7/8

أول إعتداء
2011/7/22

2012/1/15

2012/4/14

2013/6/29

نیسان 2013

يف النصف الثاني
من عام 2012

إغتیال مشغل تمو

أبرز الناشطین السیاسیین 
يف األوساط الکردیة والعربیة

إعالن بدء عملیة
تحریر القامشلي

وحدات حمایة الشعب أخر مظاهرة قمعت

منظمة سارا
ملناهضة العنف ضد املرأة

املنظمة الوطنیة
(SOZ) للشباب الکرد

املهام

إئتالف شباب سوى

مرکز آریدو للمجتمع
املدني والدیمقراطیة

منزل ماندیال

نشاطاته

املهام

مرکز املجتمع املدني 
والدیمقراطي يف سوریة

املهام

من قبل وحدات
حمایة الشعب

تفرض سیطرتها
یلع املدینة

طائرات األسد ترتکب
مجزرة بحق املدنیین

قامت مجموعة من الناشطات
باعتصام نسائي 

تراجع
املظاهرات

2011/7/22

2011/3/29

أیلول 2011

تنسیقیات بعدد

100

2014

جوانین سرهلدانياملشارکین

املجلس العام للحرکات
الشبابیة الکردیة يف سوریة

اتحاد التنسیقیات الکوردیة

تضمن بیانها: أن الشباب الکرد جزء ال یتجزأ من 
نسیج املجتمع السوري

أنهم ینشدون الحریة والکرامة . ومؤکدین یلع 
سلمیة الحراك الثوري

حرکة " شباب الجزیرة
نحو مجتمع مدني"

حرکة " ائتالف الحرکات
الشبابیة الکردیة"

منظمة "سوا"

 األحزاب

طاقات  وتأطیر  دیمقراطي  نظام  بناء 
الحیاة  يف  فعال  دور  للعب  الشباب 

السیاسیة واالجتماعیة 

املهام
ینبذ العنف ولیست له أجندة خارجیة 
ویعتبــــر القضیة الکردیة يف سوریا 

قضیة وطنیة بامتیاز.

الشبکة اآلشوریة لحقوق
االنسان

املهام
حقوق  انتهاکات  حول  معلومات  نشر 
للعدید  باإلضافة  سوریة  يف  االنسان 

من الحمالت املتنوعة

منظمة شار للتنمیة 

حرکة املجتمع الدیمقراطي

إنبثقت عن الکیانین السابقین

مشروع الحکم الذاتي

ضم املجس 

قسم هیکلیًا إلی

املجلس
التشریعي

املفوضیة
العلیا

لالنتخابات

املحکمة
الدستوریة

العلیا

املجلس
التنفیذي

عضوًا
86

املرحلة األولی
من منتصف عام 2013 حتی منتصف 2014

املرحلة الثانیة
يف 13 آب 2013 تشکیل ”هیئة تشریعیة“

تأسیس إدارة الحکم الذاتي
تم اإلعالن عنه بتاریخ 2014/01/21

مجالس املناطق واملدن

مجلس شعب غرب کردستان

املهام
واإلداري  املدنــــي  العمل  تفعیــــل 
والتنمــوي ربط التدریــب والتأهیـــل 
لقضایا  االستجابة  الواقع  بمتطلبات 

املرأة والشباب والطفولة

إلی  نوروز  "من  بعنوان:  حملة  نظم 
اآلخر  تقبل  وقیم  ثقافة  لنشر  أکیتو" 

بین املجتمع

"دراسة  کتاب  املرکــــــز  عن  صـــدر 
استقصائیة يف العدالة االنتقالیة يف 

سوریا"

العنف ضد  تصدر إحصائیات عن حاالت 
املرأة يف الجزیرة کل ستة أشهر

أطلق حملة "حلمي طفولتي" الهادفة 
للصدمات  املتعرضین  األطفال  لدعم 
نسفیا وقاد املرکز حملة بعنوان " حملة 
وّثق" 

نشاطاته

جمعیة شاوشکا للمرأة

نشاطاته

بناء القدرات لــــدى الشبــــاب وإعداد 
إلی  تهدف  مشاریع  وإقامة  الدراسات 
یلع  یشجع  السلمي  الحوار  تعزیز 
املبادرات املدنیة يف االنطالق 

املرأة  وتوعیة  املرأة  الدفاع عن حقوق 
ثقافیا وفکریا باإلضافة إلی توفیر فرص 
التدریب  ورشات  إقامة  للمرأة  العمل 
والتطویر املهني.

مرکز التآخي للدیمقراطیة
واملجتمع املدني

نشاطاته
حقوق  ومبادئ  بثقافة  الوعي  نشر 
املجتمع  أطیــــاف  بین  اإلنســــان 
مفاهیم  وتعزیز  إرساء  يف  املساهمة 
السلم األهلي

الحکم الذاتي
يف القامشلي

املجلس العام التأسیسي
لإلدارة املرحلیة املشترکة

تحالفات حزبیة کردیة

أول مؤسسة تابعة لإلدارة الذاتیة 

املجلس الوطني الکردي

مجلس شعب غرب کردستان

حرکة املجتمع الدیمقراطي

یضمیتکون من  مکون
16سیاسي
تأسس يف إقلیم کردستان

عضو
359

إتفاقیة
هولیر (1)

بین املجلس الکردي
ومجلس شعب غرب کردستان

من أجل تفعیل الهیئة
الکردیة العلیا

بین املجلس الوطني الکردي
وحرکة املجتمع الدیمقراطي

إتفاقیة
هولیر (2)

إتفاقیة
دهوك

أبرز املنظمات
يف مدینة القامشلي

01

02

03

05

تأسست يف تموز عام 2013 

تأسست يف 22/10/ 2013 

تأسس يف 23/4/ 2011 

تأسس يف 1 مایو 2013 

بتاریخ 16-12-2013 

تأسس يف 1/12/2011 

04

06

تأسست يف 20 أیار 2011 

08

Mandela
House

07 تأسست يف 18 یولیو 2012 

09
تأسس يف 1/1/2013

تأسست يف عام 2014  08

تأسس يف 2011/12/16

تأسس يف تشرین الثاني 2013

TEVتأسس يف 2011/12/19
DEM

TEV
DEM
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وبــعد مــضي نــحو عــامــني، عــلى والدة هــذه الــتجارب، الــتي أريــد لــها أن تــكون تــجارب ديــموقــراطــية نــاجــحة، 
عـبر تـقديـم نـموذج يـحتذى بـه فـي إدارة "املـدن املحـررة"، ولـد، وعـلى قـاعـدة جـملة هـذه التجـربـة، "مشـروع 
اإلدارة الـذاتـية الـديـمقراطـية"، والــذي أعــلن عــن تــأســيسه فــي 21-1-2014، بــمبادرة مــن الــعديــد مــن 
الــقوى والــفعالــيات الــسياســية واملــدنــية فــي روج آفــا، والــتي كــان عــلى رأســها حــزب االتــحاد الــديــموقــراطــي 

."PYD" املعروف اختصاراً بحزب

مشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية ب.

بـمبادرة مـن قـبل حـزب "االتـحاد الـديـموقـراطـي الـكردي"، تـمت الـدعـوة مـن أجـل االنـتقال إلـى املـرحـلة الـثانـية 
مـن إدارة مـناطـق روج آفـا، حـيث تـم تـقديـم مشـروع "اإلدارة الـذاتـية الـديـموقـراطـية"، لـيكون الخـطوة األكـثر 
) الـــذي تـــّم تـــشكيله  46نـــضجاً فـــي إدارة الـــحكم الـــذاتـــي. وذلـــك بـــناًء عـــلى "مــيثاق الــعقد االجــتماعــي"(

بــاالتــفاق بــني كــافــة املــكونــات املــتواجــدة فــي روج آفــا فــي وقــت ســابــق؛ وضــم مشــروع اإلدارة الــذاتــية 52 
.( 47حزباً ومؤسسة وتنظيم وتنظيمات شبابية ونسائية(

فـــي تـــاريـــخ 13 آب 2013 أعـــلنت الـــرئـــيسة املشـــتركـــة لحـــزب االتـــحاد الـــديـــمقراطـــي "آســـيا عـــبد اهلل" وفـــي 
مـــؤتـــمر صـــحفي فـــي مـــديـــنة الـــقامشـــلي، عـــن انـــتهاء املـــرحـــلة األولـــى مـــن الـــحكم الـــذاتـــي (الـــتي امـــتدت بـــني 
مـنتصف عـام 2012 وحـتى مـنتصف عـام 2013)، والشـروع فـي املـرحـلة الـثانـية، وتـشكيل هـيئة تشـريـعية 

.( 48مكلفة بتشكيل هيئة إدارية انتقالية للمنطقة(

وعـلى قـاعـدة ذلـك، اتـفق مجـلس شـعب روج آفـا واملجـلس الـوطـني الـكردي فـي سـوريـا، عـلى تـبني املشـروع، 
واملــباشــرة فــي تــنفيذه. وفــي الــثامــن مــن أيــلول مــن عــام 2013، اتــفق املجــلسان عــلى تــنفيذ مجــموعــة مــن 
الـبنود الـتي تـم الـتوقـيع عـليها، والـتي أقـّر فـيها: تـشكيل لـجنة لـصياغـة مـسودة الـدسـتور املـؤقـت بـعد الـتوافـق 
عــليه مــن كــل املــكونــات فــي مــدة أقــصاهــا 40 يــومــاً. تــشكيل هــيئة مــؤقــتة مــؤلــفة مــن مجــموعــة مــن األعــضاء 

46- لالطالع على محتوى ھذا المیثاق، راجع نص «میثاق العقد االجتماعي في مناطق اإلدارة الذاتیة الدیمقراطیة»، على موقع 

h"p://cu".us/oQdG :شبكة والتي االلكتروني، بتاریخ: 10-01-2014، على الرابط

47- راجع حول ذلك، اللقاء اإلذاعي مع السید أكرم حسو، رئیس المجلس التنفیذي لمقاطعة الجزیرة في اإلدارة الذاتیة، الذي 

أجرتھ معھ إذاعة صوت رایة، بتاریخ: 2014-5-7.

48- حول مشروع اإلدارة الذاتیة الدیموقراطیة، راجع: "اإلدارة الذاتیة الدیمقراطیة النظام األمثل لإلدارة"، حسن رمو، بتاریخ: 

h"p://cu".us/MVPs :21-1-2015، على موقع: وكالة أخبار ھاوار، على الرابط االلكتروني

صبر درويش القامشلي: انتفاضة الكورد السورية !40

http://cutt.us/MVPs
http://cutt.us/oQdG
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الـــذيـــن يـــمثلون األطـــراف املـــشاركـــة، ويـــترتـــب عـــلى هـــذه الـــهيئة مـــهمة الـــقيام بـــتشكيل اإلدارة الـــديـــموقـــراطـــية 
 .( 49املرحلية، بعد إنجاز دستور مؤقت(

ورغـم الـدعـم الـذي حـظي بـه مشـروح اإلدارة الـذاتـية مـن قـبل الـعديـد مـن األطـراف فـي املـنطقة، إال أنـه واجـه 
ومــــنذ لحــــظة انــــطالقــــته اعــــتراض األحــــزاب الــــكرديــــة املــــنضويــــة فــــي "املجــــلس الــــوطــــني الــــكردي"، فــــبعد أن 
شـارف املشـروع عـلى رسـم خـطوطـه األخـيرة وقـبل اإلعـالن بـشكل رسـمي عـنه بـيوم واحـد، انـسحبت بـعض 
أحـزاب املجـلس الـوطـني الـكردي مـنه، ولـم يـصدر عـنها بـيانـاً تشـرح فـيه سـبب هـذا االنـسحاب، بـينما انـضم 
مـن املجـلس: حـزب الـيسار الـكردي فـي سـوريـا (محـمد مـوسـى)، وحـزب الـيسار الـديـمقراطـي الـكردي فـي 
ســـوريـــا (صـــالـــح كـــدو)، إلـــى اإلدارة، إال أن املشـــروع اســـتمر بـــالـــعمل، ولـــم يـــتأثـــر بـــشكل كـــبير بســـبب هـــذه 

االنسحابات.

مؤسسات ديموقراطية وليدة ت.

فــــي الــــثانــــي عشــــر مــــن تشــــريــــن الــــثانــــي ســــنة 2013، تــــم االعــــالن عــــن والدة أول مــــؤســــسة تــــابــــعة لــــإلدارة 
الـذاتـية، والـتي سـميت "بـاملجـلس الـعام الـتأسـيسي لـإلدارة املـرحـلية املشـتركـة"، والـتي ضـمت 86 
، وانــبثق عــنه هــيئة دعــيت "بـهيئة مـتابـعة إنـجاز مشـروع اإلدارة الـذاتـية"، مــؤلــفة مــن 60  50عــضواً

عـــضواً والـــتي عـــقدت اجـــتماعـــها األول بـــتاريـــخ 15-11-2013، وانـــتخبت لـــجنة مـــؤلـــفة مـــن 19 شـــخصية 
تـمثل الـطيف الـسياسـي واالجـتماعـي فـي املـنطقة، وتـمثلت مـهمتها وبحسـب الـبيان الـذي صـدر عـن الـهيئة 
فــــــي: صــــــياغــــــة مشــــــروع اإلدارة املــــــرحــــــلية املشــــــتركــــــة، إعــــــداد وثــــــيقة الــــــعقد االجــــــتماعــــــي، وإعــــــداد نــــــظام 
). كــما أكــدت الــهيئة فــي بــيانــها الــختامــي عــلى أن هــذا املشــروع "ال يحــمل أي أجــندة تــسعى  51انــتخابــي(

إلــى تــقسيم ســوريــة، بــل عــلى الــعكس، يــعتبر هــذا املشــروع جــزأ مــن الحــل عــبر نــموذج ديــمقراطــي تــعددي 
تشاركي"، بحسب نص البيان.

تـم اعـتماد تـقسيم اإلدارة الـذاتـية إلـى ثـالثـة مـقاطـعات، وهـي: مـقاطـعة الجـزيـرة، مـقاطـعة عـفريـن، ومـقاطـعة 
عــني عــرب (كــوبــانــي). وفــي االجــتماع الــثانــي "لــهيئة مــتابــعة إنــجاز مشــروع اإلدارة الــذاتــية" الــذي انــعقد 

49- حول مزید من التفاصیل حول بنود االتفاق، راجع "اإلدارة الذاتیة الدیمقراطیة النظام األمثل لإلدارة"، سبق ذكره.

50- حول أسماء األحزاب والمنظمات التي حضرت إعالن االدارة المرحلیة بالقامشلي، راجع موقع حزب االتحاد الدیموقراطي 

االلكتروني على الرابط: h"p://pydrojava.com/arsiv/index.php/tamazight/969-p-y-d، بتاریخ: 
.2013-11-16

51- حول البیان األول الصادر عن ھیئة متابعة إنجاز مشروع اإلدارة الذاتیة، راجع: بیان الى الرأي العام من المجلس العام 

التأسیسي لإلدارة المرحلیة المشتركة، بتاریخ: 15-11-2013، على موقع: pydrojava االلكتروني.
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بــتاريــخ 2-12-2013، تــقرر أن تــقوم كــل مــقاطــعة مــن املــقاطــعات الــثالث ســابــقة الــذكــر، بــتشكيل إداراتــها 
الـــذاتـــية بـــشكل مســـتقل دون تـــشكيل إدارة مشـــتركـــة لـــلمقاطـــعات الـــثالث. بـــينما اعـــتبرت مـــديـــنة الـــقامشـــلي 
مـركـز اإلدارة الـذاتـية فـي مـقاطـعة الجـزيـرة، كـما تـم االعـتراف بـالـلغات السـريـانـية، الـكرديـة والـعربـية كـلغات 

رسمية في املقاطعة.

وبـعد هـذه الخـطوات الـتمهيديـة الـتي امـتدت مـنذ نـحو مـنتصف عـام 2012 وحـتى نـهايـة 2013، تـم تـتويـج 
) بـــــــــــاإلعـــــــــــالن عـــــــــــن والدة "اإلدارة الــــــذاتــــــية  52هـــــــــــذه الـــــــــــجهود فـــــــــــي اجـــــــــــتماع للمجـــــــــــلس التشـــــــــــريـــــــــــعي(

الـديـموقـراطـية"، والـتي قـسمت هـيكلياً إلـى خـمسة أقـسام، وهـي: املجـلس التشـريـعي، املـفوضـية الـعليا 
لــالنــتخابــات، املــحكمة الــدســتوريــة الــعليا، املــجالــس املحــلية، واملجــلس الــتنفيذي، والــذي تــألــف مــن 22 هــيئة 

h"p://cu".us/ :52- حول النظام الداخلي والمراسیم التي أصدرھا، راجع موقع المجلس على الویب، على الموقع التالي

dc8Dc
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القامشـــــــــلي
انتفاضة الکرد السوریة

أولی خطوات اإلنتفاضة

مظاهرات یلع مر األسابیع

أول حرکةأول مظاهرة

ناشط وناشطة

رفع خاللها علم القومیة الکردیة
بجانب علم الثورة السوریة

من قبل قوات 
النظام یلع املظاهرات

نهایة عام

وصل عدد 
التنسیقیات إلی

” شباب اإلنتفاضة“

حرکة شباب االنتفاضة

اتحدت األطراف تحت اسم
استمر حتی تأسیس

2011/4/1

جمعة ”الحوار“
2011/7/8

أول إعتداء
2011/7/22

2012/1/15

2012/4/14

2013/6/29

نیسان 2013

يف النصف الثاني
من عام 2012

إغتیال مشغل تمو

أبرز الناشطین السیاسیین 
يف األوساط الکردیة والعربیة

إعالن بدء عملیة
تحریر القامشلي

وحدات حمایة الشعب أخر مظاهرة قمعت

منظمة سارا
ملناهضة العنف ضد املرأة

املنظمة الوطنیة
(SOZ) للشباب الکرد

املهام

إئتالف شباب سوى

مرکز آریدو للمجتمع
املدني والدیمقراطیة

منزل ماندیال

نشاطاته

املهام

مرکز املجتمع املدني 
والدیمقراطي يف سوریة

املهام

من قبل وحدات
حمایة الشعب

تفرض سیطرتها
یلع املدینة

طائرات األسد ترتکب
مجزرة بحق املدنیین

قامت مجموعة من الناشطات
باعتصام نسائي 

تراجع
املظاهرات

2011/7/22

2011/3/29

أیلول 2011

تنسیقیات بعدد

100

2014

جوانین سرهلدانياملشارکین

املجلس العام للحرکات
الشبابیة الکردیة يف سوریة

اتحاد التنسیقیات الکوردیة

تضمن بیانها: أن الشباب الکرد جزء ال یتجزأ من 
نسیج املجتمع السوري

أنهم ینشدون الحریة والکرامة . ومؤکدین یلع 
سلمیة الحراك الثوري

حرکة " شباب الجزیرة
نحو مجتمع مدني"

حرکة " ائتالف الحرکات
الشبابیة الکردیة"

منظمة "سوا"

 األحزاب

طاقات  وتأطیر  دیمقراطي  نظام  بناء 
الحیاة  يف  فعال  دور  للعب  الشباب 

السیاسیة واالجتماعیة 

املهام
ینبذ العنف ولیست له أجندة خارجیة 
ویعتبــــر القضیة الکردیة يف سوریا 

قضیة وطنیة بامتیاز.

الشبکة اآلشوریة لحقوق
االنسان

املهام
حقوق  انتهاکات  حول  معلومات  نشر 
للعدید  باإلضافة  سوریة  يف  االنسان 

من الحمالت املتنوعة

منظمة شار للتنمیة 

حرکة املجتمع الدیمقراطي

إنبثقت عن الکیانین السابقین

مشروع الحکم الذاتي

ضم املجس 

قسم هیکلیًا إلی

املجلس
التشریعي

املفوضیة
العلیا

لالنتخابات

املحکمة
الدستوریة

العلیا

املجلس
التنفیذي

عضوًا
86

املرحلة األولی
من منتصف عام 2013 حتی منتصف 2014

املرحلة الثانیة
يف 13 آب 2013 تشکیل ”هیئة تشریعیة“

تأسیس إدارة الحکم الذاتي
تم اإلعالن عنه بتاریخ 2014/01/21

مجالس املناطق واملدن

مجلس شعب غرب کردستان

املهام
واإلداري  املدنــــي  العمل  تفعیــــل 
والتنمــوي ربط التدریــب والتأهیـــل 
لقضایا  االستجابة  الواقع  بمتطلبات 

املرأة والشباب والطفولة

إلی  نوروز  "من  بعنوان:  حملة  نظم 
اآلخر  تقبل  وقیم  ثقافة  لنشر  أکیتو" 

بین املجتمع

"دراسة  کتاب  املرکــــــز  عن  صـــدر 
استقصائیة يف العدالة االنتقالیة يف 

سوریا"

العنف ضد  تصدر إحصائیات عن حاالت 
املرأة يف الجزیرة کل ستة أشهر

أطلق حملة "حلمي طفولتي" الهادفة 
للصدمات  املتعرضین  األطفال  لدعم 
نسفیا وقاد املرکز حملة بعنوان " حملة 
وّثق" 

نشاطاته

جمعیة شاوشکا للمرأة

نشاطاته

بناء القدرات لــــدى الشبــــاب وإعداد 
إلی  تهدف  مشاریع  وإقامة  الدراسات 
یلع  یشجع  السلمي  الحوار  تعزیز 
املبادرات املدنیة يف االنطالق 

املرأة  وتوعیة  املرأة  الدفاع عن حقوق 
ثقافیا وفکریا باإلضافة إلی توفیر فرص 
التدریب  ورشات  إقامة  للمرأة  العمل 
والتطویر املهني.

مرکز التآخي للدیمقراطیة
واملجتمع املدني

نشاطاته
حقوق  ومبادئ  بثقافة  الوعي  نشر 
املجتمع  أطیــــاف  بین  اإلنســــان 
مفاهیم  وتعزیز  إرساء  يف  املساهمة 
السلم األهلي

الحکم الذاتي
يف القامشلي

املجلس العام التأسیسي
لإلدارة املرحلیة املشترکة

تحالفات حزبیة کردیة

أول مؤسسة تابعة لإلدارة الذاتیة 

املجلس الوطني الکردي

مجلس شعب غرب کردستان

حرکة املجتمع الدیمقراطي

یضمیتکون من  مکون
16سیاسي
تأسس يف إقلیم کردستان

عضو
359

إتفاقیة
هولیر (1)

بین املجلس الکردي
ومجلس شعب غرب کردستان

من أجل تفعیل الهیئة
الکردیة العلیا

بین املجلس الوطني الکردي
وحرکة املجتمع الدیمقراطي

إتفاقیة
هولیر (2)

إتفاقیة
دهوك

أبرز املنظمات
يف مدینة القامشلي

01

02

03

05

تأسست يف تموز عام 2013 

تأسست يف 22/10/ 2013 

تأسس يف 23/4/ 2011 

تأسس يف 1 مایو 2013 

بتاریخ 16-12-2013 

تأسس يف 1/12/2011 

04

06

تأسست يف 20 أیار 2011 

08

Mandela
House

07 تأسست يف 18 یولیو 2012 

09
تأسس يف 1/1/2013

تأسست يف عام 2014  08

تأسس يف 2011/12/16

تأسس يف تشرین الثاني 2013

TEVتأسس يف 2011/12/19
DEM

TEV
DEM

http://cutt.us/dc8Dc
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). وفـي الـتاسـع عشـر مـن شـباط 2014، عـقد املجـلس التشـريـعي جـلسته األولـى، بـعد اإلعـالن  53مـيدانـية(

عــــن اإلدارة الــــذاتــــية، وتــــم فــــيها املــــصادقــــة عــــلى اخــــتيار نــــواب رؤســــاء هــــيئات املجــــلس الــــتنفيذي لــــإلدارة، 
والبالغ عددهم 44 نائباً ونائبة (نائبني عن كل هيئة).

كـما تـم خـالل جـلسة املجـلس التشـريـعي انـتخاب ديـوان دائـم للمجـلس، مـؤلـف مـن 5 أشـخاص، وهـم: أكـرم 
مـحشوش، عـبد الـكريـم سـكو، بـرويـن محـمد، حـكم خـلو، ونـظيرة كـوريـة؛ كـما وتـم الـتوافـق عـلى تـكليف "أكـرم 
كــمال حــسو" لــرئــاســة املجــلس الــتنفيذي وبــتشكيل هــيئات املجــلس وذلــك بــالــتشاور والــتوافــق مــع األطــراف 

.( 54والقوى السياسية املشاركة في مشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية(

وفـــي الجـــلسة الـــثانـــية "للمجـــلس التشـــريـــعي"، الـــتي عـــقدت فـــي الـــثانـــي مـــن آذار 2014، صـــادق املجـــلس 
عـلى أسـماء أعـضاء املـفوضـية الـعليا لـالنـتخابـات، وأعـضاء املـحكمة الـدسـتوريـة، كـما شـكل املجـلس خـالل 
االجـــتماع، الـــلجان الـــعامـــة للمجـــلس التشـــريـــعي والـــبالـــغ عـــددهـــا 13 لـــجنة، وذلـــك مـــن أجـــل مـــتابـــعة أعـــمال 
هــيئات املجــلس الــتنفيذي لــإلدارة. وفــي أواخــر شهــر آذار مــن عــام 2014، تــم تــشكيل "مــنسقية" مشــتركــة 
لـلمجالـس الـتنفيذيـة لـإلدارة الـذاتـية فـي املـقاطـعات الـثالث (الجـزيـرة، عـفريـن، عـني عـرب "كـوبـانـي")، وذلـك 

من خالل بيان أصدره املجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة.

اإلدارة الذاتية ونقص الدمقرطة ث.

تـشكلت "اإلدارة الـذاتـية" فـي شـمال شـرق سـوريـا فـي ظـروف الحـرب الـدائـرة، وأتـت كـمحاولـة مـن قـبل قـوى 
املــعارضــة مــن أجــل إدارة شــؤون املــدن والــبلدات الــتي انــسحبت مــنها قــوات الــنظام الــسوري، وانــسحبت 

معه مؤسسات الدولة التي كانت موجودة فيها. 

وهـي ليسـت املـحاولـة األولـى عـلى صـعيد إدارة املـدن مـن قـبل قـوى املـعارضـة الـسوريـة، فـقد شهـدت الـعديـد 
مـن املـناطـق الـسوريـة والـتي نـجحت قـوى املـعارضـة مـن إحـكام سـيطرتـها عـليها، نـشوء تـجارب مـختلفة فـي 

53- أسماء الھیئات التي تم تشكیلھا: (ھیئة العالقات الخارجیة، ھیئة الدفاع والحمایة الذاتیة، ھیئة الداخلیة، ھیئة اإلدارة المحلیة 

والبلدیات، ھیئة المالیة، ھیئة العمل والشؤون االجتماعیة، ھیئة التعلیم والتربیة، ھیئة الزراعة، ھیئة الصحة، ھیئة التجارة 
واالقتصاد، ھیئة عوائل الشھداء، ھیئة الثقافة، ھیئة المواصالت والنقل، ھیئة الشباب والریاضة، ھیئة البیئة والسیاحة واآلثار، 
ھیئة الشؤون الدینیة، ھیئة شؤون المرأة واألسرة، ھیئة حقوق اإلنسان، ھیئة التموین، ھیئة االتصاالت، ھیئة العدل، ھیئة 

الطاقة).

54- المعلومات في ھذه الفقرة والفقرات التي تلیھا، مأخوذة من مقال بعنوان: "اإلدارة الذاتیة الدیمقراطیة النظام األمثل لإلدارة"، 

للكاتب حسن رمو، بتاریخ: 21-1-2015. نشر على موقع: وكالة أنباء ھاوار. 
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). بـيد أن األمـر الـذي يـميز تجـربـة "اإلدارة الـذاتـية" عـن بـاقـي  55طـبيعتها فـي مـحاولـة إدارة هـذه املـناطـق(

تـجارب إدارة املـدن املحـررة، هـو إعـالنـها وبـشكل صـريـح عـن تـبنيها آللـيات الـعمل الـديـموقـراطـية، مـن جـهة، 
والهيكلية التنظيمية التي ميزت هذه التجربة من جهة أخرى. 

ورغـم ذلـك، ورغـم أن هـذه التجـربـة مـا تـزال فـي بـدايـتها، إال أنـها تـعرضـت لـلكثير مـن االنـتقادات، وتحـديـداً 
فـــي األوســـاط الـــسياســـية الـــكرديـــة. فـــقبل اإلعـــالن بـــشكل رســـمي عـــن "اإلدارة الـــذاتـــية" بـــعدة أيـــام، أعـــلنت 
األحــزاب الــسياســية املــنضويــة تــحت تجــمع املجــلس الــوطــني الــكردي، عــن انــسحابــها مــن الــعمل فــي ظــل 

اإلدارة الذاتية، ولتبدأ منذ ذلك الحني انتقادات حادة وجهت إلى اإلدارة الذاتية.

بحســب الــناشــط الــكردي زنــا عــمر، تــسود فــي األوســاط الــكرديــة الــسوريــة ثــالثــة تــيارات ســياســية عــريــضة، 
وهــي: تــيار يــتمثل بــاألحــزاب الــكرديــة الــتاريــخية، والــتي وجــدت إطــاراً ســياســياً جــامــعاً لــها فــي مــا يــدعــى 
)؛ وتـــيار ثـــانـــي يـــتمثل بحـــزب االتـــحاد الـــديـــموقـــراطـــي املـــعروف اخـــتصاراً بـ  56بـــاملجـــلس الـــوطـــني الـــكردي(

"PYD"، ومجـــموعـــة مـــن األحـــزاب الـــسياســـية املـــتحالـــفة مـــعه؛ وتـــيار ثـــالـــث يـــضم املســـتقلني وشـــباب الـــثورة 
). وفــي ظــل هــذا الــتنوع  57واملجــموعــات واملــنظمات الــتي نــشأت بــعد انــطالقــة الــثورة الــسوريــة ســنة 2011(

الــــكبير لــــلقوى الــــسياســــية الــــكرديــــة فــــي الــــقامشــــلي يــــرى الــــناشــــط جــــهاد درويــــش أن اإلدارة الــــذاتــــية أتــــت 
.( 58كنتيجة لتوافقات سياسية بني هذه القوى الكردية(

يـميل املجـلس الـوطـني الـكردي إلـى حـكومـة مـسعود بـرزانـي فـي كـردسـتان الـعراق، ويـتلقى الـدعـم مـن هـذه 
الـحكومـة، بـينما يـعد حـزب االتـحاد الـديـموقـراطـي امـتداداً سـياسـياً وأيـديـولـوجـياً لحـزب الـعمال الـكردسـتانـي 
فـي تـركـيا بـقيادة عـبد اهلل أوجـالن. فـيما يـتنازع الـتياران الـسابـقان عـلى احـتواء وكسـب والء تـيار الشـباب 

الثوري املستقل.

فـــي هـــذه الـــتركـــيبة الـــسياســـية املـــعقدة، تـــطورت األحـــداث فـــي مـــديـــنة الـــقامشـــلي وبـــاقـــي مـــناطـــق الـــتواجـــد 
الــــكردي فــــي ســــوريــــا، وعــــلى هــــذه األرضــــية نــــشأت الــــتحالــــفات، ونشــــبت أيــــضاً الــــصراعــــات واالتــــهامــــات 

55- راجع للباحث كتاب: تجربة المدن المحررة، الصادر عن دار الریس للنشر، 2015.

56- لمزید من التفاصیل حول التكوینات الكردیة، راجع الملحق في آخر ھذه الدراسة.

57- المعلومات في ھذه الفقرة والفقرات التي تلیھا، حصل علیھا الباحث من شھادة الناشط "زنا عمر"، المقدمة إلى فریق العمل 

المیداني، تاریخ خریف 2015.

58- شھادة حصل علیھا فریق البحث من الناشط جھاد درویش، سبق اإلشارة إلیھ.
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املـــتبادلـــة. حـــيث ال يـــخفى عـــلى أحـــد فـــي هـــذه األثـــناء انـــقسام الـــشارع الـــكردي بـــني أنـــصار حـــزب االتـــحاد 
الديمقراطي وحزب الديمقراطي الكردستاني، بحسب الناشط الكردي أبو كلي.

صــدر الــعديــد مــن الــتقاريــر الــحقوقــية والــصحفية، الــتي تــبرز االنــتهاكــات الــواســعة الــتي اقــترفــتها وحــدات 
حــمايــة الــشعب، بــحق املــدنــيني مــن كــافــة الــتنويــعات االجــتماعــية واألثــنية وحــتى الــديــنية، فــي مــنطقة شــمال 
شـــرق ســـوريـــا. وهـــي اتـــهامـــات تـــضع مشـــروعـــية "اإلدارة الـــذاتـــية" عـــلى املـــحك، وتـــشير إلـــى الـــتناقـــض بـــني 
املــيثاق الــذي انــبثقت عــنه هــذه اإلدارة، ومــا يــحتويــه مــن بــنود تــكفل احــترام حــقوق االنــسان، وتــسعى إلــى 
تــــأســــيس تجــــربــــة ديــــموقــــراطــــية، وبــــني املــــمارســــة الــــفعلية لــــلقّوة الــــضاربــــة لــــدى اإلدارة الــــذاتــــية، أي وحــــدات 
الحـمايـة وقـوات األسـايـش، والـتي تـشير مجـمل الـتقاريـر إلـى انـتهاكـها لـحقوق اإلنـسان، وارتـكابـها لـلعديـد 
مـن الجـرائـم بـحق املـدنـيني، بـما بـات يـصفه الـعديـد مـن الـناشـطني بـسياسـة "الـتطهير الـعرقـي" الـذي تـقوم 

به هذه القوات.

) الــــذي صــــدر عــــن مــــنظمة الــــعفو الــــدولــــية، بــــتاريــــخ 8-10-2015، إلــــى العشــــرات مــــن  59يســــتند الــــتقريــــر(

الـشهادات والـصور ومـقاطـع الـفيديـو، والـتي تـشير فـي مجـملها إلـى حجـم االنـتهاكـات الـتي وقـعت عـلى يـد 
وحدات حماية الشعب بحق املدنيني.

وكــانــت "املــنظمة" قــد حــصلت فــي وقــت ســابــق، عــلى تــصريــح ومــوافــقة مــن قــبل جــهات رســمية فــي اإلدارة 
الــذاتــية، ســمحت لــفرقــها بــالــتجول فــي أنــحاء مــحافــظة الــحسكة، وإجــراء املــقابــالت وتــسجيل الــشهادات، 
وهــو مــا حــصل فــعلياً، حــيث "أجــرت املــنظمة بــحوثــاً فــي املــناطــق الــواقــعة تــحت ســيطرة اإلدارة الــذاتــية فــي 
شـمال سـوريـا، وزار مـندوبـوهـا سـت بـلدات وقـرى فـي مـحافـظتي الـحسكة والـرقـة وأجـروا مـقابـالت مـع 37 
شـخصاً مـن ضـحايـا انـتهاكـات قـوات األمـن الـتابـعة لـإلدارة الـذاتـية أو مـن شـهود الـعيان عـليها. كـما أجـرى 
بــــاحــــثو املــــنظمة مــــقابــــالت مــــع 11 شــــخصاً فــــي إقــــليم كــــردســــتان الــــعراق فــــي يــــولــــيو/ تــــموز 2015 بــــينهم 
أعـضاء فـي األحـزاب الـسياسـية الـكرديـة فـي سـوريـا مـمن ال تـمتلك تـمثيالً لـها فـي تـشكيلة اإلدارة الـذاتـية 
وصـــحفيون وعـــمال فـــي مـــنظمات غـــير حـــكومـــية، بـــاإلضـــافـــة إلـــى إجـــراء مـــقابـــالت أيـــضاً مـــع 25 الجـــئاً مـــن 
املــــناطــــق الــــتي تــــديــــرهــــا ســــلطات اإلدارة الــــذاتــــية، وذلــــك أثــــناء زيــــارة مــــندوبــــي املــــنظمة لــــجنوب تــــركــــيا فــــي 
أغســـطس/ آب 2015" ص5. وبـــناء عـــليه، خـــرجـــت الشـــبكة بـــتقريـــر يـــعد واحـــداً مـــن أخـــطر الـــتقاريـــر الـــتي 
حـــاولـــت أن تـــثبت حجـــم االنـــتهاكـــات الـــتي مـــارســـتها وحـــدات حـــمايـــة الـــشعب بـــحق املـــدنـــيني فـــي مـــحافـــظة 

59- لالطالع على التقریر، راجع تقریر منظمة العفو الدویة بعنوان: "سوریا: لم یكن لنا مكان آخر نذھب إلیھ: النزوح القسري 

h"ps:// :وعملیات ھدم المنازل في شمال سوریا" بتاریخ 8-10-2015، على الرابط االلكتروني التالي
/www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar
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الـــحسكة شـــمال شـــرق ســـوريـــا. والـــتي تـــضمنت "ارتـــكاب عـــمليات مـــن قـــبيل الـــتهجير أو التشـــريـــد (الـــنزوح 
القســــري) وهــــدم املــــنازل ومــــصادرة املــــمتلكات وتــــدمــــيرهــــا، حــــيث جــــرى فــــي بــــعض الــــحاالت تــــدمــــير قــــرىً 
بـأكـملها انـتقامـاً عـلى األرجـح مـن سـكانـها الـعرب أو الـتركـمان لـالشـتباه بـمسانـدتـهم الجـماعـة الـتي تـطلق 
عـــلى نـــفسها اســـم الـــدولـــة اإلســـالمـــية وغـــيرهـــا مـــن الجـــماعـــات املســـلحة غـــير الـــتابـــعة لـــلدولـــة"، بحســـب نـــص 

التقرير.

) أكـــثر شـــموالً عـــن الشـــبكة  60وفـــي الـــسابـــع والعشـــريـــن مـــن شهـــر تشـــريـــن أول عـــام 2015، صـــدر تـــقريـــر(

الـسوريـة لـحقوق االنـسان، حـيث عـرض الـتقريـر سـلسلة مـن االنـتهاكـات الـتي جـرت عـلى يـّد وحـدات حـمايـة 
الـشعب فـي مـناطـق مـختلفة مـن شـمال شـرق سـوريـا. حـيث أظهـر الـتقريـر تـقاطـعاً كـبيراً فـي املـعلومـات مـع 

التقريرين الذين سبقاه، تقرير منظمة العفو، وتقرير مركز الجمهورية للدراسات الديموقراطية.

)، ردت فـــيه عـــلى الـــتقريـــر الـــصادر عـــن  61فـــي هـــذه األثـــناء، قـــامـــت وحـــدات حـــمايـــة الـــشعب بـــإصـــدار بـــيان(

مـنظمة الـعفو الـدولـية، سـعت مـن خـاللـه إلـى تـفنيد هـذه الـتهم والـتشكيك بـالـحجج الـواردة فـي الـتقريـر. حـيث 
وجـه الـبيان انـتقاداً شـديـداً لـلتقريـر سـابـق الـذكـر، مـتهماً املـنظمة: "بـإلـقاء الـتهم جـزافـاً دون األدلـة الـكافـية، 
واالعــتماد فــقط عــلى أقــوال أنــاس غــير مــتأكــديــن مــن مــشاهــداتــهم وعــدم الــتأكــد مــن صــدق روايــاتــهم"، كــما 
اعـتبر الـبيان أن الـبعض مـن الـشهود "أعـضاء فـي تـنظيمات إرهـابـية ومـتورطـون فـي جـرائـم وهـم طـرف فـي 

النزاع"، لذا يشكك بصدقية املعلومات التي قدموها إلى فريق منظمة العفو الدولية.

انــتقد الــبيان بشــدة مــصطلح "الــترحــيل القســري" الــذي اســتخدم فــي تــقريــر مــنظمة الــعفو، وعــرض الــبيان 
مجـموعـة مـن الـحجج الـتي دافـع مـن خـاللـها عـن نـفسه، فـاعـتبر أن أغـلب الـقرى املـذكـورة فـي الـتقريـر كـانـت 
قــد شهــدت فــي وقــت ســابــق مــعارك طــاحــنة بــني عــدة أطــراف مــتصارعــة، وأن هــذه املــعارك كــانــت كــفيلة فــي 
هــدم أغــلب تــلك الــبيوت، املــبنية أســاســاً وفــي مــعظمها مــن الــطني. وهــو مــا يــؤكــده الــكاتــب الــكردي بــدرخــان 
عـلي، بـقولـه: "أود الـتذكـير، أن سـكان مـنطقة كـوبـانـي-عـني الـعرب وريـفها الـكرد، كـلهم بـاتـوا مهجـريـن فـي 

60- لمزید من التفاصیل، راجع التقریر الصادر عن الشبكة السوریة لحقوق اإلنسان، بعنوان: "ال بدیل عن العودة.. انتھاكات 

قوات اإلدارة الذاتیة الكردیة في محافظة الحسكة"، تاریخ 2015-10-27.

61- حول البیان، راجع: "بیان صادر عن القیادة العامة لوحدات حمایة الشعب.."، بتاریخ: 2015-10-16
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تـركـيا، وأصـبحت املـنطقة أنـقاضـاً تـمامـاً، وأن أكـبر نسـبة مـن الـنازحـني مـن مـحافـظة الـحسكة الـسوريـة هـم 
.( 62من األكراد"(

كــما رأى الــبيان أن "الــترحــيل القســري" لــلسكان حــدث بســبب تــلك املــعارك بــالتحــديــد، حــيث أن أغــلب تــلك 
املــــناطــــق تــــعد خــــطوط تــــماس أو هــــي كــــانــــت كــــذلــــك، وأن شــــدة املــــعارك هــــي الــــتي دفــــعت بــــالعشــــرات مــــن 

العائالت إلى مغادرة مناطق سكنها، كما حدث في مناطق مختلفة من سورية. 

وبـعد سـلسلة طـويـلة مـن الـحجج الـتي يـذكـرهـا الـبيان، يـختم بـالـقول، أن هـذه املـناطـق بمجـملها كـانـت تشهـد 
مـعارك عـنيفة مـع تـنظيم داعـش، والـذي كـان يـفرض سـيطرتـه عـلى أغـلب هـذه الـقرى والـبلدات، وأن الـتنظيم 
بــــعد أن أُجــــبر عــــلى االنــــسحاب مــــن هــــذه املــــناطــــق، قــــام مــــقاتــــلوه بــــزرع املــــئات مــــن األلــــغام داخــــل مــــنازل 
املـدنـيني، والـتي وصـل عـددهـا وبحسـب الـبيان الـصادر عـن وحـدات الحـمايـة نـحو 16 ألـف لـغم، تـم تـفكيك 

حوالي ربعهم فقط.

يـنفي الـكاتـب بـدرخـان وقـوع جـرائـم الـتطهير الـعرقـي ضـد الـعرب فـي املـنطقة ويـؤكـد عـلى أن روايـة الـتطهير 
الـعرقـي الـكردي ضـد الـعرب فـي تـل أبـيض وغـيرهـا، جـرى تـركـيبها وتـرويـجها فـي ظـروف بـالـغة الـحساسـية 
والخـــــطورة. وهـــــي غـــــير صـــــحيحة فـــــي األســـــاس، أو هـــــي تـــــضخيم مـــــقصود النـــــتهاكـــــات فـــــي ظـــــروف حـــــرب 

طاحنة.

وطـــرح بـــدرخـــان الـــعديـــد مـــن الـــتساؤالت املشـــروعـــة بـــطبيعة الـــحال حـــول حـــقيقة االتـــهامـــات املـــوجـــهة لـــإلدارة 
الــذاتــية الــكرديــة، فــيقول: "لــيس مــن املــفهوم ملــاذا ســوف تــعمل الــقوات الــكرديــة، ووحــدات الحــمايــة الــشعبية، 
عــلى مشــروع لــتطهير عــرقــي فــي مــناطــق رخــوة بــالنســبة لــها، بســبب قــلة الــوزن الــديــمغرافــي لــلكرد فــيها، 
واحـتمال الـخسارة كـبيرة، كـتل تـمر وتـل أبـيض وتـل حـميس، مـقارنـة مـع مـناطـق لـها حـاضـنة شـعبية أقـوى 
بــكثير بــحكم الــثقل الــديــمغرافــي الــكردي فــيها؟ وملــاذا لــم يــتعرض أي شــخص مــن “املــغموريــن الــعرب” ألي 
اعــتداء مــن أي نــوع فــي مــناطــق ذات غــالــبية كــرديــة، وهــم عــرب مــن خــارج املــنطقة، اســتجلبوا بــموجــب قــرار 
مـــن الـــجهات الـــحكومـــية، وأســـكنوا فـــي أراضـــي غـــالـــبيتها مـــنتزعـــة مـــن فـــالحـــني ومـــالكـــني أكـــراد فـــي مـــنطقة 

الجزيرة السورية؟".

62- مقابلة أجراھا الكاتب محمد دیبو مع الكاتب بدرخان علي، بعنوان: "دولة كردیة في سوریا …بال سكان أكراد"، بتاریخ: 

حزیران 2015. 
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مـن جـهة أخـرى، كـانـت قـناة "اآلن" الـتلفزيـونـية، قـد بـثت فـيلماً وثـائـقياً عـلى جـزأيـن، بـعنوان: "الـطريـق إلـى 
 ( )، وعــرضــت مــن خــاللــه تــفاصــيل املــعركــة الــتي أُطــلق عــليها اســم مــعركــة "بــركــان الــفرات"( 64تــل أبــيض"( 63

والــتي جــرت بــالــتعاون بــني مجــموعــة مــن الــتشكيالت الــعسكريــة الــعربــية (لــواء ثــوار الــرقــة، وكــتائــب شــمس 
الـــشمال)، ووحـــدات حـــمايـــة الـــشعب الـــكرديـــة، والـــتي اســـتهدفـــت مـــناطـــق ســـيطرة تـــنظيم "داعـــش"، وتـــمكن 
املـقاتـلون فـعلياً مـن طـرد مـقاتـلي الـتنظيم مـن العشـرات مـن الـقرى الـتي كـانـوا يـسيطرون عـليها فـي املـنطقة 

وصوالً إلى السيطرة على منطقة "تل أبيض" السورية.

يــثبت الــفيلم الــوثــائــقي، الــعديــد مــن الــحجج الــتي ســاقــها الــبيان الــذي صــدر عــن وحــدات حــمايــة الــشعب، 
فــمن جــهة يــبرز الــفيلم العشــرات مــن األلــغام الــتي خــلفها مــقاتــلو تــنظيم "داعــش" خــلفهم، كــما يــبرز الــفيلم 
حجـم الـدمـار الـذي أحـدثـه مـقاتـلو الـتنظيم فـي هـذه املـناطـق، حـيث عـمدوا إلـى تـفجير أغـلب بـيوت املـدنـيني 
الــذيــن صــنفوا وبحســب "داعــش" كــمعاديــن لــلتنظيم. كــما يــبرز الــفيلم، وهــو شــيء ال يــقل أهــمية، الــعالقــة 
املـتينة الـتي جـمعت بـني الـفصائـل الـعربـية مـع إخـوانـهم املـقاتـلني األكـراد. وفـي املجـمل، يظهـر الـفيلم حجـم 
الـدمـار الـذي خـلفته املـعارك الـضاريـة الـتي جـرت ضـد تـنظيم "داعـش" فـي هـذه املـنطقة مـن سـوريـا، والـتي 

شملتها منظمة العفو الدولية بتقريرها.

كتم األصوات وقمع الحراك السلمي  ج.

بـعيداً عـن املـناطـق الـتي تـصنف عـادة كـجبهات قـتال أو أنـها كـانـت كـذلـك، وفـي املـدن واملـناطـق الـتي بـاتـت 
تحــظى بــنوع مــن االســتقرار النســبي بــعيداً عــن أجــواء املــعارك، كــمديــنة الــقامشــلي عــلى ســبيل املــثال، أو 
عـامـودا وغـيرهـا مـن هـذه املـدن، تـتلقى أيـضاً اإلدارة الـذاتـية، وتحـديـداً جـناحـها الـعسكري (وحـدات حـمايـة 

شعبية) الكثير من االنتقادات من قبل الناشطني كرداً وعرباً سوريني.

63- لمشاھدة فیلم "الطریق إلى تل أبیض" الوثائقي، راجع قناة تلفزیون "اآلن" على الیوتیوب، على الرابط االلكتروني التالي: 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=1u6wbISFtjs، تاریخ النشر: 2015-10-31.

64- حول مزید من التفاصیل حول معركة "بركان الفرات" راجع التقریر: "«بركان الفرات» تعلن معركة «تحریر» تل أبیض 

	ARA االلكتروني، تاریخ النشر:  News :في عرض عسكري بكوباني"، إعداد: رضوان بیزار، آزاد برازي، على موقع
.2015-5-29
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تـتركـز أغـلب االنـتقادات املـوجـهة لـإلدارة الـذاتـية حـول الـقمع الـذي ووجهـت بـه الـنشاطـات السـلمية لـناشـطي 
املـديـنة، وتـتراوح هـذه االنـتهاكـات بـني املـوت تـحت الـتعذيـب والخـطف واالعـتقال، وصـوالً إلـى قـمع املـظاهـرات 

.( 65السلمية بالعنف ومنع الناشطني من التعبير عن رأيهم(

وبحســب الــتقريــر الــصادر عــن مــركــز الجــمهوريــة والــذي ســبق ذكــره، "أقــدمــت وحــدات حــمايــة الــشعب فــي 
مـــديـــنة عـــامـــودا، عـــلى فـــّض تـــظاهـــرات ضـــد الـــنظام الـــسوري بـــقوة الســـالح، بـــتاريـــخ 27-6-2013، األمـــر 
الــذي أدى إلــى ســقوط 6 ضــحايــا وإصــابــة آخــريــن بجــروح" ص58. ويــتابــع الــتقريــر فــي ســرد الــعديــد مــن 
االنـتهاكـات الـتي قـامـت بـها وحـدات حـمايـة الـشعب، وجـميعها بـحق نـاشـطني سـلميني وسـياسـيني وإعـالمـيني 
كـــرد، كـــانـــوا عـــملياً مـــن أوائـــل مـــن خـــرج فـــي مـــظاهـــرات ضـــد نـــظام األســـد ســـنة 2011. فـــفي أواخـــر شهـــر 
حــزيــران مــن عــام 2013 "هــاجــم عــناصــر مــن (PYD) املــظاهــرة الــتي خــرجــت فــي مــديــنة الــقامشــلي مــن 
شــارع مــنير حــبيب تــضامــناً مــع عــامــودا ومــعتقليها، وقــامــوا بــاالعــتداء عــلى املــتظاهــريــن بــالــضرب وأطــلقوا 
58. كـما قـامـت قـوات اإلدارة الـذاتـية بحـظر املـظاهـرات فـي  66الـرصـاص فـي الـهواء لـتفريـق املـظاهـرة" ص

مـــديـــنة عـــفريـــن، واحـــدة مـــن كـــبرى املـــدن الـــكرديـــة الـــسوريـــة، كـــما شهـــدت املـــديـــنة كـــغيرهـــا مـــن املـــدن الـــتي 
تخضع لإلدارة الذاتية، اعتقاالت واسعة في أوساط الناشطني الكرد. 

بــــينما فــــي كــــثير مــــن األحــــيان كــــانــــت تــــوجــــه تــــهم "مخــــزيــــة" لــــلمعتقلني، كــــاتــــهامــــهم بــــالــــتعامــــل مــــع مــــنظمات 
إرهـــابـــية، أو االتـــجار "بـــالـــحشيش"، وهـــي تـــهم تـــذكـــر عـــمومـــاً بـــتلك الـــتهم الـــتي كـــان ومـــا زال نـــظام األســـد 

يوجهها ملعتقلي الرأي لديه.

وأيـاً يـكن األمـر، ورغـم نـفي وحـدات حـمايـة الـشعب، لهـذه الـتهم، إال أن واقـع األمـر يـشير فـعلياً إلـى تـراجـع 
الـــنشاطـــات الـــثوريـــة فـــي مـــناطـــق اإلدارة الـــذاتـــية، واخـــتفاء املـــظاهـــرات الـــشعبية بـــشكل شـــبه كـــامـــل، وهـــي 
مــالحــظة أثــبتتها الــعديــد مــن الــشهادات الــتي حــصل عــليها الــباحــث أثــناء كــتابــة هــذه الــورقــة، حــيث أعــرب 
جـميع مـن تـوجـهنا إلـيهم بـالـسؤال حـول اسـتمرار املـظاهـرات فـي مـديـنة الـقامشـلي، إلـى أن هـذه املـظاهـرات 

تراجعت منذ منتصف عام 2012، واختفت عملياً منذ حوالي منتصف عام 2013.

65- راجع التحقیق الممتع بعنوان: "القامشلي: العاصمة الشبح إلقلیم كردستان سوریا"، اصادر عن جریدة اللوموند الفرنسیة، 

ترجمة آالن كافال، بتاریخ 16 یونیو 2015.

66-  تقریر: "انتھاكات حزب االتحاد الدیمقراطي “PYD” في سوریا"، مركز الجمھوریة للدراسات الدیموقراطیة، مرجع سابق.
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خاتمة ح.

أفـرزت أحـداث الـثورة الـسوريـة، عـدداً كـبيراً مـن الـتجارب فـي إدارة املـدن الـتي سـيطرت عـليها املـعارضـة، 
وتـــنوعـــت أشـــكال هـــذه "اإلدارات" بـــتنوع الـــقوى الـــفاعـــلة وطـــبيعة تـــوجـــهها الـــسياســـي واأليـــديـــولـــوجـــي، وفـــي 
أغـــلب الـــحاالت، تـــعرضـــت هـــذه الـــتجارب لـــصعوبـــات كـــبيرة، لـــيس أولـــها الـــحصار الـــذي ضـــرب عـــلى هـــذه 
املـناطـق والـقصف الـذي تـتعرض لـه بـشكل شـبه يـومـي مـن قـبل قـوات األسـد، ولـيس آخـرهـا نـقص الـدعـم مـن 

قبل األطراف التي ترى بأنها منحازة لقضية السوريني.

تــندرج تجــربــة "اإلدارة الــذاتــية" فــي الــقامشــلي وبــاقــي مــناطــق "روج آفــا" بحســب الــلغة الــقومــية الــكرديــة، 
فـــي إطـــار هـــذه املـــحاوالت الـــتي راحـــت تـــبذلـــها قـــوى املـــجتمع الـــسوري مـــن أجـــل الـــسيطرة عـــلى حـــياتـــها، 
وتــخفيف قــدر اإلمــكان مــن حــّدة الــفوضــى الــتي ولــدت مــع الحــرب الــدائــرة، وهــي تجــربــة القــت الــكثير مــن 
االسـتحسان لـدى قـطاعـات شـعبية واسـعة، إال أنـها أيـضاً واجهـت الـعديـد مـن االنـتقادات، والـتي رأت فـي 
تسيد حزب االتحاد الديموقراطي (PYD) لهذه التجربة تكراراً لتجربة حكم حزب البعث سيئة الصيت. 

ورغـم هـذا، تـخضع تجـربـة "اإلدارة الـذاتـية"، لـسيرورات مـعقدة وتـخضع المـتحانـات قـاسـية، تـضع مـفهوم 
اإلدارة الـديـموقـراطـية عـلى املـحك، وتـطرح الـعديـد مـن التحـديـات عـلى قـوى الـثورة حـول قـدرتـهم عـلى اجـترار 
تجــربــة ديــموقــراطــية تــكون فــي نــهايــة املــطاف نــقيضاً لتجــربــة حــزب الــبعث، الــتي أقــل مــا يــمكن أن تــوصــف 

 به، بأنها كانت تجربة ديكتاتورية قادت إلى الحرب في سوريا.
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ملحقات 
ملحق (1): املجلس الوطني الكردي 

الـتأسـيس: 

 تـأسـس املجـلس الـوطـني الـكردي فـي إقـليم كـردسـتان- هـولـير، تـحت رعـايـة رئـيس إقـليم كـردسـتان الـعراق 
مـسعود الـبارزانـي، وعـقد املـؤتـمر فـي مـديـنة قـامشـلي بـتاريـخ 26 أكـتوبـر 2011، وبـحضور أكـثر مـن 250 
مــندوب، شــمل مــناضــلني أوائــل فــي الحــركــة الــكرديــة، وشــخصيات وطــنية مســتقلة، ومــمثلني عــن املجــموعــات 
الشــبابــية، وكــذلــك مــمثلي األحــزاب املــشاركــة، ونشــطاء يــمثلون لــجان حــقوق اإلنــسان، وفــعالــيات اجــتماعــية 

. 67وثقافية وإعالمية

تـــألـــف املجـــلس مـــن 11 حـــزبـــا كـــرديـــا وارتـــفع فـــيما بـــعد إلـــى 16 حـــزبـــاً، وتـــنسيقيات وشـــخصيات مســـتقلة، 
وقوى شبابية.

األحــزاب املـكونـة للمجــلس:  

1- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) بقيادة الدكتور عبد الحكيم بشار 

2- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) بقيادة نصر الدين إبراهيم 

3- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا بقيادة طاهر سفوك 

4- حزب املساواة الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة عزيز داوود 

5- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بقيادة حميد درويش 

6- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) بقيادة شيخ آلي 

7-  حزب يكيتي الكردي في سوريا بقيادة اسماعيل حمو 

8-  حزب آزادي الكردي في سوريا بقيادة مصطفى أوسو 

9- حزب آزادي الكردي في سوريا بقيادة مصطفى جمعة  

10- الحزب الديمقراطي الكردي السوري بقيادة شيخ جمال 

67- للتوسع اكثر، راجع: "المجلس الوطني الكردي في سوریة"، مركز كارنیغي، تاریخ النشر: حزیران/یونیو 2012.
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11- الحزب اليساري الكردي في سوريا بقيادة محمد موسى 

12- يكيتي الكردستاني بقيادة عبد الباسط حمو 

13- الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا بقيادة عبد الرحمن آلوجي 

14- حركة اإلصالح الكردي في سوريا بقيادة يوسف فيصل 

15- حزب الوفاق الديمقراطي الكردي بقيادة نشأت محمد 

16- الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة صالح كدو.  

الـبرنـامـج الـسياسـي 

- االعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وبـ "الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية".

- إلـــغاء الـــسياســـات والـــقوانـــني املـــطبّقة عـــلى أكـــراد ســـوريـــة، بـــما فـــي ذلـــك حـــظر اســـتخدام الـــلغة الـــكرديـــة 
وإنشاء املدارس الكردية، والتعويض على املتضررين حتى اآلن.

- تحقيق الالمركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة األراضي السورية.

الـعالقـات الـسياسـية 

خــاض املجــلس الــوطــني الــكردي نــقاشــات حــامــية مــع االئــتالف الــوطــني الــسوري املــعارض، وتــعثرت فــي 
كـــثير مـــن املحـــطات مـــفاوضـــات انـــضمام املجـــلس الـــكردي إلـــى االئـــتالف، وتـــمحورت هـــذه الـــخالفـــات حـــول 
مجـموعـة مـن الـنقاط أهـمها تـلك الـتي دارت حـول "الـتصورات املـطروحـة بـشأن شـكل الـدولـة فـي حـال سـقوط 
الــنظام الــحالــي"، حــيث أعــرب األكــراد عــن تــحفظهم عــلى اعــتماد نــظام الــالمــركــزيــة اإلداريــة فــي ســوريــا، 
وأصـــروا عـــلى الـــفيدرالـــية، بـــينما اعـــترض املجـــلس الـــكردي عـــلى الـــبند الـــثالـــث فـــي مـــسودة االتـــفاق، الـــذي 
يـنص عـلى أن "سـوريـا الجـديـدة دولـة ديـمقراطـية مـدنـية تـعدديـة، نـظامـها جـمهوري بـرملـانـي.. واعـتماد نـظام 

. 68الالمركزية اإلدارية بما يعزز صالحيات السلطات املحلية"

ورغــم هــذه الــخالفــات، أعــلن عــن انــضمام املجــلس الــوطــني الــكردي كــممثل عــن كــرد ســوريــا فــي االئــتالف 
الـوطـني الـسوري لـقوى الـثورة، فـفي الـسابـع مـن أيـلول 2013، قـام مـمثلون عـن املجـلس الـوطـني الـكردي 

68- حول مزید من التفاصیل، راجع: "المجلس الوطني الكردي في االئتالف الوطني السوري"، بھیة ماردیني، موقع إالف 

االلكتروني، تاریخ: 2013-11-11.
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وآخـــرون عـــن االئـــتالف الـــوطـــني لـــقوى الـــثورة واملـــعارضـــة، بـــتوقـــيع مـــسودة اتـــفاق، صـــادق عـــليه الحـــقاً، كـــل 
الجــمعية الــعامــة للمجــلس الــوطــني الــكردي والــلجنة الــسياســية لــالئــتالف الــوطــني بــأكــثريــة كــبيرة. وتــصف 
مـــسودة االتـــفاق فـــي ســـت نـــقاط الســـبيل إلـــى حـــّل املـــسألـــة الـــكرديـــة. وفـــي الـــنقطة األولـــى يـــؤكـــد االئـــتالف 
الــوطــني عــلى "االعــتراف بــالــهويــة الــقومــية وحــقوق الــشعب الــكردي". وفــي الجــلسة الــتي انــعقدت بــني 13 
و15 أيــلول 2013، وافــق املــؤتــمر الــعام لــالئــتالف الــوطــني عــلى الــوثــيقة بــأغــلبية 54 صــوتــا مــن أًصــل 80. 

وبذلك تم انضمام املجلس الوطني الكردي إلى ائتالف املعارضة السورية.
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ملحق (2): مجلس شعب غرب كردستان 

الـتأسـيس 

بــعد ســلسلة مــناقــشات اســتمرت لــيوم كــامــل أصــدر مجــلس الــشعب فــي غــرب كــردســتان الــبيان الــختامــي 
ألعـــمال مـــؤتـــمره األّول جـــاء فـــيه: "فـــي مـــرحـــلة مـــفصلية وحـــّساســـة مـــن تـــاريـــخ املـــنطقة وســـوريـــا وكـــردســـتان، 
انـعقد مـؤتـمر مجـلس الـشعب لـغرب كـردسـتان فـي 16-12-2011، وبـحضور 335 عـضواً مـن أصـل 359 
مـن األعـضاء املـنتخبني الـذيـن يـمثلون أغـلب شـرائـح املـجتمع بـمختلف قـومـياتـه وأديـانـه، مـن مـختلف مـناطـق 
سـوريـا وغـرب كـردسـتان بـاإلضـافـة إلـى عـدد مـن الـضيوف"، وتـم اإلعـالن عـن تـأسـيس مجـلس شـعب غـرب 

. 69كردستان

أهــداف املجــلس 

يهـــــدف املجـــــلس إلـــــى إيـــــصال "الـــــشعب" لـــــبناء مـــــجتمعه الـــــحضاري املـــــعاصـــــر املســـــتند إلـــــى قـــــيم ومـــــبادئ 
املــجتمع الــديــمقراطــي، يتخــذ مــن الــنضال التحــرري الــديــمقراطــي أســاســاً فــي عــملية بــناء املــجتمع الحــرّ 
الـــذي يـــؤمّــــن الـــتعايـــش الســـلمي املشـــترك والـــحقيقي بـــني كـــل مـــكّونـــات املـــجتمع األثـــنية والـــثقافـــية والـــديـــنية 

وغيرها.

كــما يهــدف املجــلس إلــى بــناء األمــة الــديــمقراطــية والــوطــن املشــترك ويســتند الــى دســتور ديــمقراطــي يــلتزم 
بمبادئ الحريّة واملساواة والعدالة االجتماعية في غرب كردستان وسورية.

ويتخــذ مجــلس الــشعب مــن اإلدارة الــذاتــية نــموذجــاً لحــّل الــقضية الــكرديــة وكــافــة الــقضايــا األخــرى الــعالــقة 
فــي ســوريــة ضــمن إطــار نــظام ديــمقراطــي تــعددي حــر وعــلى أســس دســتوريــة. كــم يــعتبر مجــلس الــشعب 
لـغرب كـردسـتان مـسألـة تحـرر املـرأة جـوهـر التحـرر االجـتماعـي بـرمّــته، ويـعتمد عـلى املـرأة والشـبيبة كـقوى 

ريادية في النضال ضّد كّل املفاهيم والنزعات املناهضة للحريّة والديمقراطية.

أهـم الــقرارات 

وتمخض عن املؤتمر مجموعة من النتائج، والتي كان أهمها:

مـــصادقـــة املـــؤتـــمر عـــلى مـــيثاق حـــركـــة املـــجتمع الـــديـــمقراطـــي لـــغربـــي كـــردســـتان (TEV-DEM)، ومـــيثاق 
مجــلس شــعب غــرب كــردســتان، كــما انــتخب مجــلساً دائــماً مــؤلــفاً مــن 63 شــخصاً بــاإلضــافــة إلــى رئــيسي 

69- لمزید من التفاصیل، راجع: "مجلس الشعب في غرب كردستان"، البیان الختامي ألعمال المؤتمر األول، 19 دیسمبر 

/h"ps://mgrojava.wordpress.com/meclis :2011، على الموقع االلكتروني
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TEV-) املجـلس وأعـضاء ديـوان الـرئـاسـة، والـلجنة الـتنفيذيـة لحـركـة املـجتمع الـديـمقراطـي لـغرب كـردسـتان
DEM)، وأعــــــضاء هــــــيئة املــــــحكمة الــــــشعبية الــــــعليا. وأكــــــد الــــــبيان عــــــلى دعــــــم الحــــــراك الــــــشعبي الســــــلمي 

الــديــمقراطــي الــهادف إلــى تــغيير جــذري لــلنظام بــكل مــؤســساتــه ومــرتــكزاتــه؛ كــما أكــد عــلى رفــض الــتدخــل 
الـخارجـي ونـبذ الـعنف والـطائـفية؛ والـبدء بـتأسـيس املـجالـس الـشعبية املحـلية عـبر انـتخابـات حـرة وشـفافـة؛ 
كــــما أكــــد الــــبيان الــــختامــــي عــــلى أهــــمية الــــتصدي لــــسياســــات الصهــــر الــــقومــــي وإلــــغاء كــــافــــة املــــشاريــــع 

العنصرية وإزالة آثارها. وأقر البيان اهمية العمل على تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات.

أمــا بــصدد حــل الــقضية الــكرديــة فــي ســوريــا: "فــقد أكــد املــؤتــمر عــلى اعــتماد الحــل الــديــمقراطــي املســتند 
إلـى بـناء وطـن مشـترك وأمـة ديـمقراطـية بـضمانـات دسـتوريـة أسـاسـاً، بـاالعـتماد عـلى نـموذج اإلدارة الـذاتـية 
الـديـمقراطـية الـتي تـعني فـي جـوهـرهـا بـناًء ذاتـياً لـلمجتمع بـعيداً عـن هـيمنة مـؤسـسة الـدولـة وتـأثـيراتـها وفـق 
مــــبادئ الحــــريــــة واملــــساواة والــــعدالــــة، واعــــتبر ان هــــذا الــــنموذج هــــو الــــنموذج األمــــثل الــــقادر عــــلى حــــل كــــل 

مشاكل سوريا".

الــهيكلية املــنبثقة عـن املجــلس 

صـادق املـؤتـمر عـلى مـيثاق حـركـة املـجتمع الـديـمقراطـي لـغربـي كـردسـتان (TEV-DEM)، ومـيثاق مجـلس 
شـعب غـرب كـردسـتان، كـما انـتخب مجـلساً دائـماً مـؤلـفاً مـن 63 شـخصاً، بـاإلضـافـة إلـى رئـيسي املجـلس 
 ،(TEV-DEM) وأعـضاء ديـوان الـرئـاسـة، والـلجنة الـتنفيذيـة لحـركـة املـجتمع الـديـمقراطـي لـغرب كـردسـتان

وأعضاء هيئة املحكمة الشعبية العليا، واللجنة العليا لالنتخابات.
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 Tev dem ملحق (3): حركة املجتمع الديمقراطي

الـتأسـيس 

 تــــأسســــت حــــركــــة املــــجتمع الــــديــــموقــــراطــــي فــــي 16-12-2011، بــــعد أن انــــبثق عــــن مــــؤتــــمر شــــعب غــــرب 
كردستان، وضم مجموعة من األحزاب أهمها:

1- حزب االتحاد الديمقراطي، بقيادة: صالح مسلم، اسيا عبداهلل.

2- حزب السالم الديمقراطي، بزعامة: طالل محمد.

3- حزب البارتي الديمقراطي في سوريا، بزعامة: عبد الكريم سكو.

4- حزب الشيوعي الكردستاني، بزعامة: نجم الدين مال عمر.

5- التجمع الوطني الكردستاني، بزعامة: محمد عباس. 

6- االتحاد الليبرالي الكردستاني، بزعامة: فرهاد تيلو.

األهــداف 

تهـــدف حـــركـــة املـــجتمع الـــديـــمقراطـــي، لـــلوصـــول إلـــى مـــجتمع ســـياســـي أخـــالقـــي (ديـــمقراطـــي)، يتخـــذ مـــن 
الـنضال التحـرري الـجنسوي وتحـريـر املـرأة مـقياسـا لتحـرر املـجتمع، ويـسعى لـتحقيق الـعيش املشـترك بـني 
جــميع مــكونــات املــجتمع وثــقافــاتــه مــن قــومــيات وأديــان ومــذاهــب وطــوائــف، وبــمختلف شــرائــحه االجــتماعــية، 
فـي إطـار األمـة الـديـمقراطـية، والـوطـن املشـترك، وبـدسـتور ديـمقراطـي، يسـتند عـلى أسـس ومـبادئ الحـريـة 
والــــعدالــــة االجــــتماعــــية، فــــي غــــرب كــــردســــتان وســــوريــــا، متخــــذاً مــــن مشــــروع اإلدارة الــــذاتــــية الــــديــــمقراطــــية 
نـموذجـاً لحـل الـقضية الـكرديـة مـن الـناحـية الـعملية، وهـذا الـنموذج ال يـقتصر عـلى جـغرافـية أو مـنطقة مـعينة 

. 70بل يشكل الحل األمثل لجميع القضايا العالقة في سوريا

الــهيكلية الـــتنظيمية للحـركـة: 

الـكومـونـة االجـتماعـية: وهـي نـواة الـتنظيم وقـاعـدتـه. يـتم إنـشاؤهـا حسـب الـظروف والشـروط االجـتماعـية فـي 
الـقرى والـبلدات واألحـياء، وحـتى عـلى مسـتوى الـشوارع واملـراكـز الـسكانـية الـصغيرة، الهـدف مـنها تـنظيم 
كـافـة شـرائـح املـجتمع. تـتكون الـهيئة اإلداريـة لـلكومـونـة مـن (5-9) أعـضاء مـنتخبني وفـق االقـتراع الـشعبي 

املباشر من بني أعضاء الكومونة والبالغ عددهم (15-35) عضواً.

70- لمزید من التفاصیل، راجع: "میثاق حركة المجتمع الدیمقراطي"، على موقع وكالة عفرین لألنباء، بتاریخ 2012-10-5.
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 مـجالـس الـنواحـي والـقطاعـات الـسكنية: وتـضم فـي صـفوفـها مجـموعـة مـن األحـياء فـي املـدن والـبلدات مـع 
الــقرى الــتابــعة لــها، وتــتكون هــذه املــجالــس مــن (35-45) عــضواً مــنتخبني عــبر االقــتراع الــشعبي املــباشــر 

من عناصر الكومونات نفسها، والتي تنتخب بدورها هيئة إدارية مكونة من (5-11) أعضاء.

مـــــجالـــــس االيـــــاالت: يـــــتوزع شـــــعب غـــــرب كـــــردســـــتان بـــــني ســـــبعة ايـــــاالت، اذ يـــــتكون مجـــــلس كـــــل ايـــــالـــــة مـــــن 
(150-250) عـــضواً، يـــتم انـــتخابـــهم بـــاالقـــتراع املـــباشـــر، ويـــقوم هـــذا املجـــلس بـــانـــتخاب (15-25) عـــضواً 
كـهيئة إداريـة لـتسيير ومـتابـعة مـهامـها املـتمثلة فـي: تـمثيل الـشعب واملـجتمع فـي الـوحـدات الـسكنية املـعنية، 
رسـم بـرامـج عـمل املـرحـلة، ووضـع املخـططات الـالزمـة لـها، اتـخاذ الـقرارات املـتعلقة بـاملسـتجدات واألحـداث 

الجارية في املنطقة في الظروف العادية واالستثنائية. 

مجـــلس الـــشعب لـــغرب كـــردســـتان: يـــمثل الـــهيئة التشـــريـــعية الـــعليا لـــلشعب واملـــجتمع فـــي غـــرب كـــردســـتان 
وسوريا. 

الـهيئة الـتنفيذيـة لحـركـة املـجتمع الـديـمقراطـي: تـتألـف مـن واحـد وعشـريـن شـخصاً، مـنتخبني مـن قـبل املـؤتـمر 
الــعام ملجــلس شــعب غــرب كــردســتان وســوريــا، دون اشــتراط كــونــهم نــوابــاً فــي مجــلس الــشعب، تــقوم الــهيئة 
بــانــتخاب مــنسقية مــؤلــفة مــن خــمسة أشــخاص مــن بــني اعــضائــها. تــقوم الــهيئة الــتنفيذيــة بــإدارة الــشؤون 

السياسية والعملية للحركة، وهي مسؤولة عن متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الشعب.

الـــــقضاء املـــــحكمة الـــــشعبية الـــــعليا: تـــــنتخب مـــــن قـــــبل املـــــؤتـــــمر الـــــعام ملجـــــلس الـــــشعب، وتـــــتكون مـــــن ســـــبعة 
أشــخاص، كــأعــضاء أُصــالء، واثــنني احــتياط، وال يشــترط أن يــكونــوا أعــضاء فــي مجــلس الــشعب. املــحكمة 
الــــشعبية الــــعليا مــــكلفة بحــــمايــــة نــــظام الحــــركــــة ومــــنهاجــــها، وتــــقوم بحــــل الــــقضايــــا الــــعالــــقة بــــني الــــتنظيمات 

املنضوية تحت سقف الحركة نفسها في إطار ميثاق الحركة.

املــــحاكــــم الــــشعبية: تــــؤســــس فــــي األمــــاكــــن الــــتي تــــتواجــــد فــــيها املــــجالــــس الــــشعبية، ويــــتم انــــتخاب أعــــضاء 
املــحاكــم الــشعبية بــاالقــتراع املــباشــر، أمــا فــي األمــاكــن الــتي ال تــتواجــد فــيها هــذه املــجالــس فــيتم انــتخاب 

أعضاء املحاكم من قبل التنظيمات الديمقراطية.

اإلعـالم: تـحت شـعار احـترام حـق املـواطـن فـي الـحصول عـلى املـعلومـة الـصحيحة، حـيث لـألعـالم دور مـهم 
وأساسي في نشر وتطوير الفكر الديمقراطي في صفوف املجتمعات.

االقــتصاد واملــالــية: تــعتمد الحــركــة عــلى مــبدأ االكــتفاء الــذاتــي فــي ســياســتها االقــتصاديــة واملــالــية. وتــعتمد 
فـــي نـــظامـــها املـــالـــي، عـــلى االمـــكانـــات الـــذاتـــية املـــعتمدة عـــلى الـــتبرعـــات الـــطوعـــية، واالشـــتراكـــات الشهـــريـــة 
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ألعـضائـها، بـاإلضـافـة إلـى تـطويـر مـشاريـع تـنمويـة اقـتصاديـة مـنتجة، تـؤمـن مـردوداً يـساعـدهـا عـلى تـطويـر 
نشاطاتها وفعالياتها.

الحـــمايـــة الـــذاتـــية: حـــق تحـــميه كـــل الـــعهود واملـــواثـــيق الـــدولـــية، يـــشمل الـــدفـــاع عـــن الـــهويـــة والـــلغة والـــثقافـــة 
والـوجـود االجـتماعـي والـسياسـي وحـتى الـفني واالقـتصادي، ضـد كـل املـخاطـر الـتي تهـددهـا, انـطالقـاً مـن 

ذلك فان املجتمع يحتاج آلليات ذاتية تؤهله ملثل هذا الدفاع املشروع.
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ملحق (4): اتفاقيات 

اتـفاقـية هـولـير 1 

فـــي 10 حـــزيـــران 2012، وقـــع املجـــلس الـــوطـــني الـــكردي اتـــفاق تـــعاون مـــع مجـــلس شـــعب غـــرب كـــردســـتان 
تحت رعاية السيد مسعود البارزاني في هولير. وتمخض االتفاق عن مجموعة من البنود، وأهمها: 

1- تـشكيل هـيئة كـرديـة عـليا مشـتركـة 2- تـضم الـهيئة أعـضاء مـن املجـلسني الـكرديـني، ويـكون عـن مجـلس 
شـعب غـربـي كـردسـتان: الـسادة: آلـدار خـليل، عـن حـركـة املـجتمع الـديـمقراطـي، رونـاهـي دلـيل، عـن اتـحاد 
سـتار، صـالـح مسـلم، عـن حـزب االتـحاد الـديـمقراطـي، سـينم محـمد، عـبد السـالم أحـمد، الـرئـيس املشـترك 
ملجــلس شــعب غــرب كــردســتان. ومــن املجــلس الــوطــني الــكردي، الــسادة: مــحي الــديــن شــيخ الــي، ســكرتــير 
حــزب الــوحــدة الــديــمقراطــي الــكردي الــسوري، أحــمد ســليمان، عــضو الــلجنة املــركــزيــة لحــزب الــديــمقراطــي 
الــــتقدمــــي الــــكردي الــــسوري، إســــماعــــيل حــــمي، ســــكرتــــير حــــزب يــــكيتي الــــكردي الــــسوري،  نــــصر الــــديــــن 

إبراهيم، سكرتير حزب (البارتي)، سعود املال، عضو اللجنة املركزية لحزب البارتي.

وتم إقرار مجموعة من اللجان، أهمها: اللجنة األمنية، اللجنة السياسية، واللجنة الخدمية.
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القامشـــــــــلي
انتفاضة الکرد السوریة

أولی خطوات اإلنتفاضة

مظاهرات یلع مر األسابیع

أول حرکةأول مظاهرة

ناشط وناشطة

رفع خاللها علم القومیة الکردیة
بجانب علم الثورة السوریة

من قبل قوات 
النظام یلع املظاهرات

نهایة عام

وصل عدد 
التنسیقیات إلی

” شباب اإلنتفاضة“

حرکة شباب االنتفاضة

اتحدت األطراف تحت اسم
استمر حتی تأسیس

2011/4/1

جمعة ”الحوار“
2011/7/8

أول إعتداء
2011/7/22

2012/1/15

2012/4/14

2013/6/29

نیسان 2013

يف النصف الثاني
من عام 2012

إغتیال مشغل تمو

أبرز الناشطین السیاسیین 
يف األوساط الکردیة والعربیة

إعالن بدء عملیة
تحریر القامشلي

وحدات حمایة الشعب أخر مظاهرة قمعت

منظمة سارا
ملناهضة العنف ضد املرأة

املنظمة الوطنیة
(SOZ) للشباب الکرد

املهام

إئتالف شباب سوى

مرکز آریدو للمجتمع
املدني والدیمقراطیة

منزل ماندیال

نشاطاته

املهام

مرکز املجتمع املدني 
والدیمقراطي يف سوریة

املهام

من قبل وحدات
حمایة الشعب

تفرض سیطرتها
یلع املدینة

طائرات األسد ترتکب
مجزرة بحق املدنیین

قامت مجموعة من الناشطات
باعتصام نسائي 

تراجع
املظاهرات

2011/7/22

2011/3/29

أیلول 2011

تنسیقیات بعدد

100

2014

جوانین سرهلدانياملشارکین

املجلس العام للحرکات
الشبابیة الکردیة يف سوریة

اتحاد التنسیقیات الکوردیة

تضمن بیانها: أن الشباب الکرد جزء ال یتجزأ من 
نسیج املجتمع السوري

أنهم ینشدون الحریة والکرامة . ومؤکدین یلع 
سلمیة الحراك الثوري

حرکة " شباب الجزیرة
نحو مجتمع مدني"

حرکة " ائتالف الحرکات
الشبابیة الکردیة"

منظمة "سوا"

 األحزاب

طاقات  وتأطیر  دیمقراطي  نظام  بناء 
الحیاة  يف  فعال  دور  للعب  الشباب 

السیاسیة واالجتماعیة 

املهام
ینبذ العنف ولیست له أجندة خارجیة 
ویعتبــــر القضیة الکردیة يف سوریا 

قضیة وطنیة بامتیاز.

الشبکة اآلشوریة لحقوق
االنسان

املهام
حقوق  انتهاکات  حول  معلومات  نشر 
للعدید  باإلضافة  سوریة  يف  االنسان 

من الحمالت املتنوعة

منظمة شار للتنمیة 

حرکة املجتمع الدیمقراطي

إنبثقت عن الکیانین السابقین

مشروع الحکم الذاتي

ضم املجس 

قسم هیکلیًا إلی

املجلس
التشریعي

املفوضیة
العلیا

لالنتخابات

املحکمة
الدستوریة

العلیا

املجلس
التنفیذي

عضوًا
86

املرحلة األولی
من منتصف عام 2013 حتی منتصف 2014

املرحلة الثانیة
يف 13 آب 2013 تشکیل ”هیئة تشریعیة“

تأسیس إدارة الحکم الذاتي
تم اإلعالن عنه بتاریخ 2014/01/21

مجالس املناطق واملدن

مجلس شعب غرب کردستان

املهام
واإلداري  املدنــــي  العمل  تفعیــــل 
والتنمــوي ربط التدریــب والتأهیـــل 
لقضایا  االستجابة  الواقع  بمتطلبات 

املرأة والشباب والطفولة

إلی  نوروز  "من  بعنوان:  حملة  نظم 
اآلخر  تقبل  وقیم  ثقافة  لنشر  أکیتو" 

بین املجتمع

"دراسة  کتاب  املرکــــــز  عن  صـــدر 
استقصائیة يف العدالة االنتقالیة يف 

سوریا"

العنف ضد  تصدر إحصائیات عن حاالت 
املرأة يف الجزیرة کل ستة أشهر

أطلق حملة "حلمي طفولتي" الهادفة 
للصدمات  املتعرضین  األطفال  لدعم 
نسفیا وقاد املرکز حملة بعنوان " حملة 
وّثق" 

نشاطاته

جمعیة شاوشکا للمرأة

نشاطاته

بناء القدرات لــــدى الشبــــاب وإعداد 
إلی  تهدف  مشاریع  وإقامة  الدراسات 
یلع  یشجع  السلمي  الحوار  تعزیز 
املبادرات املدنیة يف االنطالق 

املرأة  وتوعیة  املرأة  الدفاع عن حقوق 
ثقافیا وفکریا باإلضافة إلی توفیر فرص 
التدریب  ورشات  إقامة  للمرأة  العمل 
والتطویر املهني.

مرکز التآخي للدیمقراطیة
واملجتمع املدني

نشاطاته
حقوق  ومبادئ  بثقافة  الوعي  نشر 
املجتمع  أطیــــاف  بین  اإلنســــان 
مفاهیم  وتعزیز  إرساء  يف  املساهمة 
السلم األهلي

الحکم الذاتي
يف القامشلي

املجلس العام التأسیسي
لإلدارة املرحلیة املشترکة

تحالفات حزبیة کردیة

أول مؤسسة تابعة لإلدارة الذاتیة 

املجلس الوطني الکردي

مجلس شعب غرب کردستان

حرکة املجتمع الدیمقراطي

یضمیتکون من  مکون
16سیاسي
تأسس يف إقلیم کردستان

عضو
359

إتفاقیة
هولیر (1)

بین املجلس الکردي
ومجلس شعب غرب کردستان

من أجل تفعیل الهیئة
الکردیة العلیا

بین املجلس الوطني الکردي
وحرکة املجتمع الدیمقراطي

إتفاقیة
هولیر (2)

إتفاقیة
دهوك

أبرز املنظمات
يف مدینة القامشلي

01

02

03

05

تأسست يف تموز عام 2013 

تأسست يف 22/10/ 2013 

تأسس يف 23/4/ 2011 

تأسس يف 1 مایو 2013 

بتاریخ 16-12-2013 

تأسس يف 1/12/2011 

04

06

تأسست يف 20 أیار 2011 

08

Mandela
House

07 تأسست يف 18 یولیو 2012 

09
تأسس يف 1/1/2013

تأسست يف عام 2014  08

تأسس يف 2011/12/16

تأسس يف تشرین الثاني 2013

TEVتأسس يف 2011/12/19
DEM

TEV
DEM
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وتم تحديد أهداف الهيئة الكردية العليا بـ:

1- حماية السلم األهلي في املناطق الكردية بالتعاون مع مكونات املنطقة من عرب وسريان

2- التأكيد على سلمية الحراك الثوري في املناطق .

3- الهيئة الكردية العليا تقود كافة أنشطة وأعمال املجلسني وقراراتها ملزمة للجميع.

4- يـؤكـد االجـتماع أن الـهيئة الـكرديـة الـعليا خـطوة هـامـة تخـدم وحـدة الـشعب الـسوري وأهـداف ثـورتـه فـي 
الحرية و الكرامة.

اتـفاقـية هـولـير 2  

وتـمت فـي كـانـون األول 2013، وأتـت االتـفاقـية كـتكملة التـفاقـية هـولـير 1، ومـن أجـل تـفعيل الـهيئة الـكرديـة 
العليا.

اتـفاقـية دهـوك 

بني املجلس الوطني الكردي في سوريا وحركة املجتمع الديمقراطي في 23 تشرين الثاني 2014

وهذا نص البيان:

"فـي الـوقـت الـذي تـتعرض فـيه املـناطـق الـكرديـة لهجـمات مـرتـزقـة داعـش مسـتهدفـة الـوجـود الـقومـي الـكردي، 
وبـــناء عـــلى الـــدعـــوة الـــكريـــمة مـــن الـــسيد مـــسعود الـــبارزانـــي رئـــيس إقـــليم بـــاشـــور “جـــنوب كـــردســـتان” وفـــي 
 ENKS مـديـنة دهـوك وبـتاريـخ 14 وحـتى 22 تشـريـن أول الـجاري اجـتمع وفـدا املجـلس الـوطـني الـكردي
وحــركــة املــجتمع الــديــمقراطــي TEV-DEM وبــإشــراف مــمثل رئــيس إقــليم بــاشــور الــدكــتور حــميد دربــندي 

حيث تناقش الطرفان وبمسؤولية كل القضايا التي تهم مصالح شعبنا الكردي وحقوقه القومية.

ونــظراً ألهــمية تــوحــيد املــوقــف الــكردي تــقرر تــشكيل مــرجــعية كــرديــة مــهمتها رســم االســتراتــيجيات الــعامــة 
لـلكرد وتـجسيد املـوقـف الـكردي املـوحـد فـي كـافـة املـجاالت املـتعلقة بـالـشعب الـكردي فـي روج آفـا وسـوريـا، 
وتــــتشكل مــــن حــــركــــة املــــجتمع الــــديــــمقراطــــي واملجــــلس الــــوطــــني الــــكردي واألحــــزاب األخــــرى خــــارج إطــــار 

الطرفني.

صبر درويش القامشلي: انتفاضة الكورد السورية !60



مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

وفـي مـجال اإلدارة الـذاتـية الـديـمقراطـية فـي روج آفـا تـقرر الشـراكـة الـفعلية فـيها وفـي الـهيئات الـتابـعة لـها 
وتــطويــر الــشكل الــراهــن إلدارة املــناطــق الــكرديــة نــحو تــوحــيدهــا ســياســياً وإداريــاً والــعمل مــن أجــل تــوثــيق 

تمثيل مختلف املكونات األخرى فيها.

وبــشأن الحــمايــة والــدفــاع وجــد الــجانــبان أن واجــب الحــمايــة والــدفــاع عــن روج آفــا مــهمة تــقع عــلى عــاتــق 
أبـــناءهـــا، وقـــدر االجـــتماع عـــالـــياً االمـــكانـــيات الـــدفـــاعـــية والـــتضحيات الـــكبيرة الـــتي قـــدمـــتها وحـــدات حـــمايـــة 

الشعب، وتوصل الجانبان إلى قرارات مهمة بشأن تعزيز القدرات الدفاعية.

وفــي الــختام نــتوجــه بــالــشكر لــرئــيس إقــليم بــاشــور مــسعود الــبارزانــي لــدعــمه لــلشعب الــكردي فــي روج آفــا 
 . 71عامة وملقاومة كوباني بشكل خاص”

71- لالطالع على نص البیان راجع: بیان إلى الرأي العام حول اتفاقیة دھوك المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع 

الدیمقراطي، بتاریخ 23-10-2014، على موقع: الحزب الدیموقراطي التقدمي الكردي.
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منھجیة البحث 
مــنذ مــنتصف مــارس آذار عــام 2011، واملــدن الــسوريــة تــخضع لــديــنامــيات عــالــية مــن الــتغيير والــتحوالت، 
والــــتي نــــالــــت مــــن جــــملة الــــتكويــــنات االجــــتماعــــية املحــــلية، وحــــتى مــــن بــــيئاتــــها الــــجغرافــــية. وبــــقدر مــــا تــــبدو 
الـسيرورات الـثوريـة فـي املـدن الـسوريـة املـختلفة مـتشابـهة، وتـتقاطـع فـي الـعديـد مـن الـنقاط والـتفاصـيل، إال 
أّن الـــدراســـة الـــعيانـــية لـــكل مـــديـــنة عـــلى حـــدى، تظهـــر الـــتمايـــزات والـــخصوصـــيات الـــتي تـــجعل لـــكل مـــديـــنة 
ســـــوريـــــة حـــــكايـــــتها الـــــخاصـــــة بـــــها. وهـــــو أمـــــر مـــــن الـــــصعب الـــــكشف عـــــنه مـــــن دون الـــــغوص فـــــي تـــــفاصـــــيل 

"الحكاية"، حكاية املدن وسكانها واألحداث الرهيبة التي عصفت بها خالل السنوات الخمس املاضية.

ومـن بـدايـة الحـراك الـثوري فـي سـوريـا، واظـب نـظام األسـد عـلى قـمع أي شـكل مـن أشـكال اإلعـالم الحـر، 
ومــنع دخــول الــفرق الــبحثية واإلعــالمــية إلــى ســوريــا، حــتى أنــه بــات لــدى الــسوريــني العشــرات مــن الشهــداء 

اإلعالميني، وهم الشبان الذين سعوا إلى توثيق ما يجري في سوريا، وبثه إلى العالم املتمدن.

أريــد لــسوريــا أن تــكون أو أن تســتمر فــي كــونــها مــملكة لــلصمت، وفــي الــوقــت الــذي نــجح فــيه نــظام األســد 
فـــي تـــحقيق ذلـــك عـــبر الـــعقود املـــاضـــية، إال أنّـــه فشـــل بـــذلـــك بـــعد انـــفجار ثـــورة الـــسوريـــني فـــي عـــام 2011، 
وبــاتــت حــكايــة الــسوريــني فــي مــتناول الــباحــث املجتهــد والــساعــي مــن أجــل إنــتاج مــعرفــة بــما يجــري عــلى 

األرض السورية.

يــــندرج مشــــروع "مــــدن فــــي الــــثورة" فــــي هــــذا اإلطــــار، إطــــار مــــحاولــــة إنــــتاج مــــعرفــــة تــــتسق مــــع مجــــريــــات 
األحـداث فـي سـوريـا عـبر الـسنوات الخـمس املـاضـية، ومـن أجـل ذلـك تـم اعـتماد أسـالـيب ومـنهجيات مـعرفـية 
مـختلفة. بـدايـة تـم اخـتيار مجـموعـة مـن املـدن املسـتهدفـة بـالـبحث، وفـيما بـعد تـم وضـع مخـطط بـحثي خـاص 
فـي كـل مـديـنة، مـن أجـل أن يـرسـم خـطوات الـعمل. ولـلحصول عـلى املـعلومـات حـول كـل مـديـنة مـن هـذه املـدن 

تم تشكيل فريق عمل ميداني، تقوم مهمته على جمع املعلومات وتسجيل الشهادات.

املــــصدر الــــرئــــيسي لــــلمعلومــــات، كــــان شــــهادات تــــّم الــــحصول عــــليها وتــــسجيلها مــــن قــــبل نــــاشــــطني كــــانــــوا 
مـشاركـني فـي األحـداث أو عـلى مـقربـة كـافـية مـنها، وتـم فـيما بـعد تـفريـغ هـذه الـشهادات وتـبويـبها وجـعلها 
صـــالـــحة لـــالســـتخدام الـــبحثي. واملـــصدر الـــثانـــي لـــلمعلومـــات كـــان املـــراجـــع املـــكتبية وااللـــكترونـــية بـــما فـــيها 
مــقاطــع الــفيديــو، والــتي تــّم مــشاهــدة عــدد كــبير مــنها وتــسجيل املــالحــظات، واعــتمادهــا كــإحــدى املــصادر 
الـثانـويـة. بـعد جـمع املـعلومـات عـن كـل مـديـنة، تـم مـقارنـة جـملة هـذه الـروايـات مـع عـدد مـن املـصادر، ومـن ثـم 

تم اعتماد الرواية التي كانت أقرب إلى إجماع الشهود.
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بـعد االسـتماع إلـى الـشهادات وتـصنيفها، وجـمع املـراجـع بـمختلف أشـكالـها، تـم املـباشـرة فـي تحـريـر مـادة 
الـبحث، والـتي اعـتمدت بـشكل أسـاسـي عـلى املـصادر الـحصريـة الـتي جـمعها الـفريـق املـيدانـي، بـينما أتـت 

املراجع املكتبية واإللكترونية من أجل تدعيم هذه املعلومات، أو لكي تسد ثغرة فيها.

وفـي كـل األحـوال، ال نسـتطيع عـبر عـملنا هـذا، االدعـاء بـالـحياديـة واملـوضـوعـية املـطلقة، فـالـفريـق الـقائـم عـلى 
الـعمل مـنحاز مـنذ الـبدايـة إلـى ثـورة الـشعب الـسوري، وجـميع الـشهود الـذيـن تـم االسـتماع إلـى شـهاداتـهم 
هــم مــن املــعارضــني الجــذريــني لــنظام األســد، ورغــم ذلــك ســعينا بــقدر مــا اســتطعنا إلــى مــعالــجة، ومــن ثــم 

عرض ما توصلنا إليه من حقائق بأقصى ما يمكن من موضوعية تفرضها خطوات البحث العلمي.

ويـــبقى أن نـــلفت االنـــتباه إلـــى أن مشـــروع "مـــدن فـــي الـــثورة" ال يـــدعـــي تـــقديـــمه لـــلحقيقة كـــامـــلة، كـــما أنـــنا 
واعـــون إلـــى أن جـــهودنـــا هـــي جـــزء يـــسير تـــندرج فـــي ســـيرورات إنـــتاج مـــعرفـــة بـــالحـــراك الـــثوري الـــسوري 
بـشكل عـام، سـعينا مـن خـاللـه إلـى مـحاولـة سـد ثـغرة، ولـو طـفيفة، فـي رصـد وتـوثـيق مجـريـات األحـداث الـتي 

تضج بها سوريا عبر السنوات القليلة املاضية.

وإن كـــان ال بـــد مـــن تـــوجـــيه رســـالـــة شـــكر، فـــنود أن نـــقدمـــها إلـــى شـــهودنـــا الـــشجعان، والـــذيـــن لـــم يبخـــلوا ال 
بـــوقـــتهم وال جهـــدهـــم فـــي ســـردهـــم لـــساعـــات طـــويـــلة لـــحكايـــتهم، وحـــكايـــة مـــدنـــهم الـــثائـــرة ضـــد الـــطغيان. لـــهم 

 ولجميع من ساهم في إنجاح هذا املشروع، نحن مدينون بالشكر.
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فریق العمل 
صــبر درويـــش 

بــاحــث وصــحفي ســوري، عــمل فــي مــجال الــصحافــة والــعمل الــبحثي، ســاهــم فــي إعــداد كــتابــني، "تجــربــة 
املـــــــدن املحـــــــررة" الـــــــصادر عـــــــن دار الـــــــريـــــــس 2015، وكـــــــتاب "مـــــــآســـــــي حـــــــلب الـــــــثورة املـــــــغدورة ورســـــــائـــــــل 
املـــحاصـــريـــن" بـــالـــتعاون مـــع الـــصحفي والـــروائـــي الـــلبنانـــي محـــمد أبـــي ســـمرا، الـــصادر عـــن دار املـــتوســـط 

.2016

محـــمد ديـــبو 

بـــاحـــث وكـــاتـــب ســـوري، يـــرأس تحـــريـــر مـــوقـــع "حـــكايـــة مـــا انـــحكت"، ويـــعمل محـــررا فـــي صـــحيفة الـــعربـــي 
الجــديــد. صــدر لــه: فــي الــشعر (لــو يــخون الــصديــق، 2008، مــنشورات دمــشق عــاصــمة الــثقافــة الــعربــية)، 
وفــي الــقصة (خــطأ انــتخابــي، 2008، دار الــساقــي/بــيروت)، وصــدر لــه شــهادة عــن تجــربــته فــي االعــتقال 
والــثورة الــسوريــة، بــعنوان (كــمن يشهــد مــوتــه، دار بــيت املــواطــن/2014) وقــد تــرجــمت لــإليــطالــية. كــما لــديــه 

كتب مشتركة مع آخرين، وأبحاث عديدة في مجال االقتصاد والطائفية والدولة واملجتمع املدني.
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مدن في الثورة 
مـــنذ مـــنتصف مـــارس آذار عـــام 2011 واملـــدن الـــسوريـــة تـــخضع لـــديـــنامـــيات عـــالـــية مـــن الـــتغيّر والـــتحوالت، 
والــــتي نــــالــــت مــــن جــــملة الــــتكويــــنات االجــــتماعــــية املحــــلية وحــــتى مــــن بــــيئاتــــها الــــجغرافــــية. وبــــقدر مــــا تــــبدو 
الـسيرورات الـثوريـة فـي املـدن الـسوريـة املـختلفة مـتشابـهة وتـتقاطـع فـي الـعديـد مـن الـنقاط والـتفاصـيل، إال 
أن الـــدراســـة الـــعيانـــية لـــكل مـــديـــنة عـــلى حـــدى، تظهـــر الـــتمايـــزات والـــخصوصـــيات الـــتي تـــجعل لـــكل مـــديـــنة 
ســوريــة حــكايــتها وتــفاصــيلها الــخاصــة، وهــو أمــر مــن الــصعب الــكشف عــنه مــن دون الــغوص فــي تــفاصــيل 

الحكاية.

جــاء مشــروع "مــدن فــي الــثورة الــسوريــة"، لــيروي الــحكايــة ويــجعلها بــمتناول الــباحــث املجتهــد والــساعــي 
إلنــتاج مــعرفــة (بــحث، فــيلم، إنــفوغــرافــيك، حــلقات إذاعــية) بــما يجــري فــي املــدن الــتي كــانــت مــيدان بــحثنا 
(الســلمية، الــقامشــلي، ديــر الــزور، بــانــياس، درعــا، الــزبــدانــي): كــيف خــرجــت أول مــظاهــرة؟ مــن قــام بــها؟ 
وكـيف تـعامـل األمـن مـعها؟ وكـيف تـطور الحـراك مـن الـداخـل حـتى وصـل ذروتـه ثـم انـحساره، ولـم انحسـر؟ 
ومـــتى ســـقط أول شـــهيد؟ ومـــتى تـــم الـــتفكير بـــالســـالح، ولـــم؟ وأيـــة دوافـــع دفـــعت الـــناس لحـــمله الحـــقا؟ ودور 
الـعوامـل الـخارجـية؟ ومـا هـي مجـموعـات املـجتمع املـدنـي والـكتائـب الـعسكريـة الـتي تـشكلت فـي هـذه املـديـنة، 
ومــا هــو الــدور الــذي قــام بــه كــل مــنها؟ وكــيف انحســر املــكون املــدنــي لــصالــح اإلســالمــي فــي بــعض املــدن؟ 

وكيف ولد اإلرهاب؟ وكيف حال املدن اآلن؟

لـتحقيق مـا سـبق، تـم وضـع مخـطط بـحثي خـاص لـكل مـديـنة لـيرسـم خـطوات الـعمل، ثـم تـم اخـتيار مجـموعـة 
مـجتمع مـدنـي مـوجـودة داخـل املـديـنة، وحـني تـعذر ذلـك، تـم تـشكيل فـريـق عـمل مـيدانـي، مـهمتهم األسـاس 
جـمع املـعلومـات وتـسجيل الـشهادات وتـصويـرهـا مـع النشـطاء الـذيـن كـانـوا مـشاركـني فـي األحـداث أو عـلى 
مـقربـة كـافـية مـنها، لـيتم تـفريـغ الـشهادات وتـبويـبها، لـتكون املـصادر األسـاسـية لـعملنا، فـيما كـان املـصدر 
الـثانـي املـراجـع املـكتبية وااللـكترونـية بـما فـيها مـقاطـع الـفيديـو، والـتي تـم مـشاهـدة عـدد كـبير مـنها وتـسجيل 

املالحظات، واعتمادها كإحدى املصادر الثانوية.

 بـعد جـمع املـعلومـات عـن كـل مـديـنة، تـم وضـع كـل مـا سـبق بـني يـدي: (1): الـباحـث الـذي أنـتج بـحثا عـلميا 
مـــعمقا، مـــكتوبـــا بـــصيغة الـــحكايـــة، بـــعد أن قـــارن الـــشهادات املجـــموعـــة مـــن قـــبلنا مـــع عـــدد مـــن املـــصادر، 
لـيعتمد الـروايـة الـتي كـانـت أقـرب إلـى إجـماع الـشهود.(2) املخـرج: الـذي أنـتج فـيلما عـن كـل مـديـنة. (3): 
مجــــموعــــة عــــني  الــــتي أنــــتجت انــــفوغــــرافــــيك يســــرد بــــطريــــقة رقــــمية إحــــصائــــية أهــــم األحــــداث، ويــــوثــــق أغــــلب 
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املجـــموعـــات املـــدنـــية والـــعسكريـــة الـــتي تـــشكلت. (4) اإلذاعـــة: الـــتي أنـــتجت حـــلقات إذاعـــية عـــن كـــل مـــديـــنة، 
إضافة إلى الصور والشهادات القادمة من تلك املدن.

فـي عـملنا هـذا، ال نـدعـي الـحياديـة واملـوضـوعـية املـطلقة، فـالـفريـق الـقائـم عـلى الـعمل مـنحاز مـنذ الـبدايـة إلـى 
الـثورة الـسوريـة، وجـميع الـشهود الـذيـن تـم االسـتماع إلـيهم مـن املـعارضـني لـنظام األسـد، ورغـم ذلـك سـعينا 
بــــقدر مــــا اســــتطعنا إلــــى مــــعالــــجة، ومــــن ثــــم عــــرض، مــــا تــــوصــــلنا إلــــيه مــــن حــــقائــــق بــــأقــــصى مــــا يــــمكن مــــن 
مــوضــوعــية تــفرضــها خــطوات الــبحث الــعلمي، دون أن نــدعــي تــقديــم الــحقيقة كــامــلة، فــنحن جــزء مــن كــل، 

يسعى لسد ثغرة، ولو طفيفة، في رصد وتوثيق مجريات األحداث التي تضج بها سورية.

خـــتامـــا، البـــد مـــن تـــوجـــيه رســـالـــة شـــكر، إلـــى شـــهودنـــا الـــشجعان، الـــذيـــن لـــم يبخـــلوا بـــوقـــتهم أو جهـــدهـــم فـــي 
ســـردهـــم لـــساعـــات طـــويـــلة لـــحكايـــتهم، وحـــكايـــة مـــدنـــهم الـــثائـــرة ضـــد الـــطغيان. لـــهم ولجـــميع مـــن ســـاهـــم فـــي 

إنجاح هذا املشروع، نحن مدينون بالشكر.

 Canal France مشــــروع مــــدن فــــي الــــثورة مــــمول مــــن قــــبل مــــنحة ابــــتكار مــــن مؤســــسة
International واالتحاد األوروبي.
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 SyriaUntold حكایة ما انحكت
سـيريـا أنـتولـد – حـكايـة مـا انـحكت، هـو مـنصة إعـالمـية تهـدف بـشكل رئـيسي إلـى روايـة قـصص االنـتفاضـة 
الـــسوريـــة، عـــن طـــريـــق تســـليط الـــضوء عـــلى الـــنشاطـــات االســـتثنائـــية الـــتي قـــام بـــها الـــسوريـــون مـــنذ بـــدايـــة 
االنـتفاضـة فـي آذار 2011، حـيث يـقوم بجـمع املـعلومـات الـتي تـقع ضـمن حـيّز الـعصيان املـدنـي، واملـقاومـة 

السلمية اإلبداعية وتنسيقها، ليكون مرجعاً للعمل املدني في سوريا. 

مـوقـع “حـكايـة مـا انـحكت” مـنذ بـدايـته فـي عـام ٢٠١٣، عـمل عـلى تـأطـير وتـنظيم الـكم الـهائـل مـن املـعلومـات 
املـتعلقة بـاالنـتفاضـة، عـوضـاً عـن أن يـكون مجـرد مـوقـع نـاقـل بـشكل آلـي/ مـيكانـيكي ملـا يحـدث فـي سـوريـا. 
املــــوقــــع يــــسعى إلــــى تــــحويــــل إبــــداع الحــــراك الســــلمي وصــــانــــعيه، مــــن واقــــعهما الــــحالــــي كــــقصص مــــهمشة 

وجانبية، ليكونا في مركز املشهد، ومرتكز االنتفاضة السورية.
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