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ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ

اﻟﻘﺎﻣﺸـــــــــﻠﻲ

اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﮑﺮد اﻟﺴﻮرﯾﺔ

اﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ"ال##قامش##لي" ،ف##منهم م##ن ي##رى أن أص##ل االس##م س##ري##ان##ي ،وه##و
ﺧﻄﻮاتس##م م##دي##نة
أوﻟﯽ ج##ذور ا
ي##ختلف امل##ؤرخ##ون ح##ول
"ب##يث زال##ني" ،وي##عني "ال##قصب" ال##ذي ي##نبت إل##ى ج##ان##ب م##جاري األن##هار ،وم##نهم م##ن رأى ب##أن اس##م امل##دي##نة
أول ﻣﻈﺎهﺮة

أول ﺣﺮﮐﺔ
وتعني القصب
2011/4/1تركية هي "قامش"
الحالي "قامشلي" هو تتريك ملفردة
2011/3/29

ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺎت ﺑﻌﺪد
أيضا ً.
اﻷﺣﺰاب

ﺟﻮاﻧﯿﻦ
اﳌﺸﺎرﮐﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ#نة"ﺳﻮا"ال#قامش#لي ع#لى م#ساح#ة
ﺳﺮهﻠﺪاﻧﻲ#ن س#وري#ا ،ت#متد م#دي
ش#رق#ي م
100ف#ي ال#شمال ال
#وروس ،و
إل#ى ال#جنوب م#ن ج#بال ط

ﻧﺎﺷﻂ وﻧﺎﺷﻄﺔ

” ﺷﺒﺎب اﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ“

ﺣﺮﮐﺔ " اﺋﺘﻼف اﻟﺤﺮﮐﺎت

اﻟﮑﺮدﯾﺔ" رئ#يسي ف#ي اق#تصاده#ا
اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ#شكل
ن#حو  38ك#م م#تر م#رب#ع ،وت#تبع إداري#ا ً إل#ى م#حاف#ظة ال#حسكة .ت#عتمد امل#دي#نة ب
ﺗﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﻬﺎ :أن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﮑﺮد ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
ﻧﺴﯿﺞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮري
أﻧﻬﻢ ﯾﻨﺸﺪون اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﮑﺮاﻣﺔ  .وﻣﺆﮐﺪﯾﻦ ﯽﻠﻋ
ﺳﻠﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاك اﻟﺜﻮري

ﺣﺮﮐﺔ " ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺰﯾﺮة

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ"
ﻧﺤﻮ
#شعير .ت#عد م#دي#نة ال#قامش#لي
#عدس وال
ﻋﺎم#موع#ة م#ن امل#حاص#يل ال#رئ#يسية ك#ال#قمح وال
بمج
ع#لى ال#زراع#ة ،وتش#تهر
ﻧﻬﺎﯾﺔ
ﺣﺮﮐﺔ ﺷﺒﺎب اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ

2014مل##نشأ ،وبحس##ب ال##عدي##د م##ن امل##صادر ،ق##ام##ت ق##وات االح##تالل ال##فرن##سي ب##بناء
م##ن امل##دن ال##سوري##ة ح##دي##ثة ا
وﺻﻞ ﻋﺪد

اﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ

#سيون إل ##ى وض ##ع
اﻷﻃﺮاف#فرن
اﺗﺤﺪت#مد ال #
 ،1921وع #
اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺎت#ام
اﺗﺤﺎد ح ##دود ع #
#سكري ##ة ت ##اب ##عة ل ##هم ف ##ي
امل ##دي ##نة ف ##ي م ##حيط ق ##اع ##دة
اﻟﮑﻮردﯾﺔ
اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺎتع #إﻟﯽ
ﺗﺤﺖ  #اﺳﻢ
أﯾﻠﻮل 2011

اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺮﮐﺎت

اﻟﮑﺮدﯾﺔ
ﺳﻮرﯾﺔ#س ال#صغرى.
ﻲﻓ#باري
#لي ب
اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ#قامش
املخ#ططات امل#عماري#ة ل#لمدي#نة ب#ال#كام#ل ،وه#و م#ا ج#عل ال#كثيري#ن ي#لقبون م#دي#نة ال

ﻣﻈﺎهﺮات ﯽﻠﻋ ﻣﺮ اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ
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وبحس#ب ال#كات#ب ال#كردي ب#درخ#ان ع#لي ف#إن "امل#دي#نة ح#دي#ثة ج#داً ،ع#مره#ا أق#ل م#ن ق#رن م#ن ال#زم#ان واس#مها
ك ##ذل ##ك .ال ##لفظة األخ ##يرة "ق ##امش ##لو" ه ##ي ب ##ال ##فعل ط ##ري ##قة ل ##فظ ق ##سم ك ##بير م ##ن س ##كان امل ##دي ##نة وري ##فها الس ##م
م#دي#نتهم ،ل#كنها ليس#ت االس#م "ال#كردي األص#لي" ل#لمدي#نة ،ب#ل ب#ال#عكس ،ك#لمة "ق#امش#لي" أك#ثر ت#ماش#يا ً م#ع
ال ##صرف ال ##لغوي ال ##كردي .ح ##يث أن ك ##لمة ق ##ام ##يش ه ##ي ك ##لمة ت ##رك ##ية -ع ##لى األغ ##لب -أو ك ##ردي ##ة –اح ##تمال
أض#عف -ت#عني ال#قصب ال#ذي ي#نمو ع#لى ض#فاف األن#هار ،و”ل#ي” الح#قة ك#ردي#ة ت#فيد "ف#ي" أن ت#صبح امل#دي#نة
التي “فيها القصب”.1
ت#عكس امل#دي#نة ن#سيجا ً اج#تماع#يا ً ف#ي غ#اي#ة ال#تنوع وال#تعدد ،إن ك#ان ت#عددا ً إث#نياً ،أو دي#نياً ،ح#يث ي#عيش ف#ي
م##دي##نة ال##قامش##لي ال##عرب وال##كرد واألرم##ن والس##ري##ان اآلش##وري##ون ،ك##ما ت##تنوع ف##يها امل##ذاه##ب ال##دي##نية ،فنج##د
ف##ي ال##قامش##لي امل##سيحيون واإلس##الم وال##زرادش##ت وغ##يره##ا م##ن امل##ذاه##ب .وبحس##ب إح##صائ##ية ع##ام 2007
الرسمية ،بلغ عدد سكان املدينة من دون ضواحيها نحو  88ألف نسمة.
ت##ميزت م##دي##نة ال##قامش##لي ت##اري##خيا ً بح##رك##ة س##ياس##ية نش##طة ،وتح##دي##دا ً ف##ي األوس##اط ال##كردي##ة ،ال##تي نش##طت
ف##ي أوس##اط##ها العش##رات م##ن األح##زاب ال##سياس##ية ال##تقليدي##ة ،وال##تي ك##ان##ت ف##ي مج##ملها مح##ظورة م##ن ق##بل
ن#ظام األس#د ،وال#تي ك#ان#ت م#عارض#ة ل#حكمه ت#اري#خياً ،وه#ي س#ياس#ة ات#بعها ال#نظام ال#سوري م#ع ك#اف#ة ال#قوى
السياسية املعارضة إن كانت كردية أو غير كردية.
ورغ##م ال##قبضة الح##دي##دي##ة ال##تي ك##ان##ت ت##حكم س##وري##ا ،إب##ان ح##كم األس##د ،إال أن ال##قامش##لي ك##ان##ت ان##تفضت
ع ##لى ال ##نظام ال ##سوري س ##نة  ،2004ف ##ي واح ##دة م ##ن أع ##نف االن ##تفاض ##ات ال ##تي شه ##ده ##ا ال ##نظام ال ##سوري
خ#الل ع#قود ح#كمه ،وال#تي ت#عام#ل م#عها ب#قسوة وق#مع ق#ل ن#ظيره ،أف#ضى إل#ى إن#هاء ال#تمرد ال#كردي ف#ي ت#لك
األث ##ناء ،ب ##عد س ##قوط امل ##ئات م ##ن ال ##ضحاي ##ا واع ##تقال ال ##كثير م ##ن الش ##بان وال ##ناش ##طني ال ##سياس ##يني .ودف ##ع
ال##ناش##طون ال##كرد ف##ي ت##لك األث##ناء ض##ري##بة ب##اه##ظة بس##بب تج##رؤه##م ع##لى ال##تمرد ع##لى ح##كم األس##د ،وب##قيت
امل##دي##نة ه##ادئ##ة ح##تى آذار س##نة  ،2011وب##عد ان##طالق ال##ثورة ال##سوري##ة ،ان##دف##ع ش##بان امل##دي##نة إل##ى امل##شارك##ة
ف#ي الح#راك ال#ثوري وال#ذي ك#ان م#قتصرا ً ع#لى ع#دد م#ن امل#دن ال#سوري#ة ف#ي ت#لك األث#ناء .إال أن ذل#ك الح#راك
ك#ان م#حكوم#ا ً ب#ال#توج#س وال#قلق م#ما ي#مكن أن ي#فعله ن#ظام ق#معي ،ك#ان#ت امل#دي#نة ق#د خ#برت ب#طشه ف#ي وق#ت
سابق من عام .2004

 -1ﻣن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻛردي ﺑدرﺧﺎن ﻋﻠﻲ ،أﺟراھﺎ ﻣﻌﮫ اﻟﻛﺎﺗب ﻣﺣﻣد دﯾﺑو ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2015-6-4 :ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ "ﺳورﯾﺎ ﺗﻛﺗب"
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
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ورغ#م اح#تدام الح#رب ف#ي س#وري#ا ال#يوم ،ورغ#م ت#عدد أط#راف ال#صراع ،ودخ#ول أط#راف دول#ية وإق#ليمية ع#لى
خ## #ط ال## #صراع ،إال أن م## #دي## #نة ال## #قامش## #لي ت## #عد ،ورغ## #م ه## #ذه ال## #ظروف ،واح## #دة م## #ن أك## #ثر امل## #دن ال## #سوري## #ة
اس ##تقراراً ،ك ##ما ت ##عد م ##ن أك ##ثر امل ##دن ن ##شاط #ا ً ع ##لى ال ##صعيد ال ##سياس ##ي ،وع ##لى ص ##عيد م ##نظمات امل ##جتمع
امل ##دن ##ي ،وت ##بقى تج ##رب ##ة ال ##قامش ##لي م ##فتوح ##ة ع ##لى س ##يرورات م ##ختلفة وم ##عقدة ،ت ##خضع ل ##سيرورة ال ##صراع
السوري بشكل عام واألفق الذي سيختطه لنفسه.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ا.

أولى خطوات االنتفاضة

م#ن ج#ان#ب ج#ام#ع "ق#اس#مو" وس#ط م#دي#نة ال#قامش#لي ،وف#ي األول م#ن شه#ر ن#يسان م#ن ع#ام  ،2011ي#روي ل#نا
ال##ناش##ط ال##كردي خ##وش##مان ك##دو ك##يف س##ار مج##موع##ة م##ن الش##بان وال##شاب##ات ،ف##ي ش##وارع م##دي##نة ق##امش##لي،
م##توجه##ني إل##ى دوار "ق##رم##وط##ي" ،وه##ات##فني للح##ري##ة ،ف##ي أول م##ظاه##رة س##تخرج ف##ي امل##دي##نة ع##لى إث##ر خ##روج
مج ##موع ##ة م ##ن امل ##دن ال ##سوري ##ة وف ##ي م ##قدم ##تها م ##دي ##نة درع ##ا ض ##د ن ##ظام األس ##د م ##نتصف شه ##ر آذار م ##ن ذاك
ال##عام .ك##ان ال##توت##ر س##ائ##دا ً ب##ني أوس##اط ال##ناش##طني وبحس##ب ال##ناش##ط ال##كردي أب##و ك##لي" :ك##ان##ت ل##دي##نا ب##عض
امل#خاوف ،ه#ل ن#نزل إل#ى ال#شارع؟ ،ك#يف س#ننزل؟ ،م#اذا س#نقول؟ ،ك#ان#ت ل#دي#نا تج#رب#ة ع#ام  2004وق#لنا ك#ان
ي#جب أن ن#رف#ع ال#علم ال#سوري آن#ذاك ،ل#كي ال ي#كون ف#ي إط#ار ق#وم#ي ،ل#ذل#ك رف#عنا ال#علم ال#سوري ف#ي 2011
ع##ند ج##ام##ع ق##اس##مو ،م##رك##ز ان##طالق امل##ظاه##رة ،الش##باب ال##كرد املنتس##بني إل##ى األح##زاب ،ال##كثير م##نهم م##ن ل##م
يس##تطع أن ي##ضغط ع##لى أح##زاب##هم ل##لنزول إل##ى ال##شارع ،ه##م س##ان##دوا ح##رك##ة الش##باب ال##كرد وش##ارك##وه##م ف##ي
املظاهرة ،في بداية املظاهرة عند جامع قاسمو لم يتجاوز عدد املشاركني حوالي  100ناشط وناشطة".
وبحس#ب ال#ناش#ط "ك#رم ال#يوس#ف" ،اج#تمع مج#موع#ة م#ن الش#بان م#ن أه#ال#ي م#دي#نة ال#قامش#لي ف#ي م#نزل#ي،
وأخ#ذوا ب#نقاش وتح#ليل املج#ري#ات امل#تسارع#ة ال#تي ب#دأت ب#عد م#ظاه#رة دم#شق ف#ي ال#خام#س عش#ر م#ن شه#ر
آذار س ##نة  ،2011وم ##ا اس ##تتبعها م ##ن ت ##صعيد ف ##ي م ##حاف ##ظة درع ##ا ج ##نوب ال ##بالد ،وت ##م ال ##ترك ##يز ف ##ي ه ##ذه
ال ##نقاش ##ات ح ##ول إم ##كان ##ية خ ##روج ال ##قامش ##لي ف ##ي م ##ظاه ##رات ش ##بيهة ب ##تلك ال ##تي خ ##رج ##ت ف ##ي ب ##عض امل ##دن
السورية في تلك األثناء).(2
وف ##علياً ،وع ##بر ه ##ذه ال ##لقاءات ال ##تي ت ##كثفت ب ##ني ال ##ناش ##طني ،ت ##م تح ##دي ##د ب ##عض أه ##داف التح ##رك ،ال ##ذي ك ##ان
يج ##ري اإلع ##داد ل ##ه ،وبحس ##ب ال ##ناش ##ط مح ##مود ك ##يكي ،ك ##ان أول ش ##عار ت ##م االت ##فاق ع ##لى اله ##تاف ب ##ه ف ##ي
امل#ظاه#رة امل#رت#قبة ه#و ش#عار" :ح#ري#ة وب#س ،"..وك#ان ه#ذا م#ن اق#تراح ال#ناش#ط ال#كردي" :س#رب#از ك#رم#ان" ،م#ن
م#دي#نة ال#قامش#لي) .(3وبحس#ب أب#و ك#لي" :ازداد ال#عدد م#ن ج#ام#ع ق#اس#مو إل#ى ش#ارع م#نير ح#بيب )ال#شارع
ي ##توس ##ط ج ##ام ##ع ق ##اس ##مو وس ##اح ##ة اله ##الل ##ية( ،ف ##ي ت ##لك امل ##دة ال ##قصيرة ق #ّ #ل ال ##خوف ع ##ند ال ##ناس ف ##ي ال ##شارع
 -2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟورﻗﺔ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺷﮭﺎدات ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ،وﺳﻧورد أﺳﻣﺎءھم ﺗﺑﺎﻋﺎ ً.
 -3اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﻘرة واﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﮭﺎ ،ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺷﮭﺎدة اﻟﻧﺎﺷط "ﻣﺣﻣود ﻛﯾﻛﻲ" وھو أﺣد ﻧﺎﺷطﻲ ﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ واﻟذي اﻋﺗﻘل ﻋﻠﻰ ﯾد ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺳوري ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2011-5-31ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ اﻟﺣراك اﻟﺛوري ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ،
وﺗم اﻻﻓراج ﻋﻧﮫ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق.
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وأرادوا أن ي#دخ#لوا ب#ينهم .ع#ند ش#ارع م#نير ح#بيب ،وص#ل ع#دد امل#شارك#ني إل#ى ح#وال#ي  300ش#خص ،وك#ان
ث#مة ح#وال#ي ب#ضعة م#ئات واق#فني ع#لى األرص#فة ،وف#ي س#اح#ة )اله#الل#ية /س#اح#ة أوص#مان ص#بري( ازداد ع#د
امل ##شارك ##ني ب ##شكل ك ##بير ،وش ##عارات ##هم ك ##ان ##ت واض ##حة م ##ثل :الس ##الم ،األخ ##وة ف ##ي س ##وري ##ا ورف ##ض ال ##نظام،..
وحني سمع األهالي هذه الشعارات ّ
قل القلق والخوف لديهم ،وانتهت املظاهرة دون أي مشاكل".
ب#عد خ#روج امل#تظاه#ري#ن م#ن ج#ان#ب ج#ام#ع "ق#امش#لو" ،وس#يره#م ه#ات#فني ح#تى وس#ط امل#دي#نة ،ل#م ت#تعرض ل#هم
ق#وات األم#ن ال#تي ك#ان#ت منتش#رة ب#كثاف#ة ف#ي ت#لك األن#حاء ،ك#ما ل#م ي#تعرض أي م#تظاه#ر ل#الع#تقال ،ب#ل س#ارت
األم ##ور ،وبحس ##ب ال ##عدي ##د م ##ن ال ##شهادات ،ع ##لى خ ##ير م ##ا ي ##رام .وب ##عد ان ##تهاء امل ##ظاه ##رة ،ت ##وج ##ه ال ##عدي ##د م ##ن
الش#بان ال#ذي#ن ك#ان#وا م#ن امل#نسقني األوائ#ل ل#لمظاه#رة ،وم#نهم :ع#بد امل#جيد ت#مر ،رام#ان خ#لف ،آراس ي#وس#ف
وال ##ذي ك ##ان امل ##سؤول االع ##الم ##ي ف ##ي ح ##رك ##ة ش ##باب االن ##تفاض ##ة ،وس ##رب ##از ك ##رم ##ان ،ل ##الج ##تماع ف ##ي ب ##يت أح ##د
ال ##ناش ##طني ،وه ##و ب ##يت ال ##فنان ال ##تشكيلي "ع ##بد ال ##غفور حس ##ني" ،وك ##ان م ##هاج ##را ً خ ##ارج ال ##قطر ،واج ##تمع
ال##ناش##طون ب##وج##ود أخ##يه ع##بد ال##حكيم حس##ني ،وال##ذي ي##عد أول م##عتقل ك##ردي ف##ي ال##ثورة ،ح##يث اع##تقل ب##عد
خ##روج أول م##ظاه##رة ب##يوم##ني ،وأف##رج ع##نه ب##عد أرب##عة أي##ام ،وت##م ف##ي ذل##ك االج##تماع ال##بدء ب##ال##عمل ال##جاد م##ن
أجل تنظيم خروج املظاهرات وتفعيل الحراك الثوري في املدينة.

أوﻟﯽ ﺧﻄﻮات اﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
أول ﻣﻈﺎهﺮة
2011/4/1

اﳌﺸﺎرﮐﯿﻦ 100
ﻧﺎﺷﻂ وﻧﺎﺷﻄﺔ

أول ﺣﺮﮐﺔ

2011/3/29

ﺟﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮهﻠﺪاﻧﻲ

” ﺷﺒﺎب اﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ“

ﺗﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﻬﺎ :اﻟﺸﺒﺎب اﻟﮑﺮد ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
ﻧﺴﯿﺞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮري ،وأﻧﻬﻢ ﯾﻨﺸﺪون اﻟﺤﺮﯾﺔ
واﻟﮑﺮاﻣﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﮐﯿﺪ ﯽﻠﻋ ﺳﻠﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاك

ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم

2014

وﺻﻞ ﻋﺪد
اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺎت إﻟﯽ
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ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺎت ﺑﻌﺪد
اﻷﺣﺰاب
ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﺳﻮا"

ﺣﺮﮐﺔ " اﺋﺘﻼف اﻟﺤﺮﮐﺎت
اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﮑﺮدﯾﺔ"
ﺣﺮﮐﺔ " ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺰﯾﺮة
ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ"
ﺣﺮﮐﺔ ﺷﺒﺎب اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ

اﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ

اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺎت اﻟﮑﻮردﯾﺔ
أﯾﻠﻮل 2011
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ل##عبت ح##رك##ة "ج##وان##ني س##ره##لدان##ي" وت##عني" :ش##باب االن##تفاض##ة" ،دورا ً م##هما ً ف##ي ت##نظيم أول م##ظاه##رة ف##ي
امل#دي#نة ،ح#يث ك#ان#ت ه#ذه املج#موع#ة م#ن أول#ى املج#موع#ات ال#تي ول#دت ف#ي ظ#ل األح#داث ال#جاري#ة ،وع#رف ع#ن
أعضائها االنضباط ووضوح األهداف.
وبحس ##ب ال ##ناش ##ط ال ##كردي ع ##بد امل ##جيد ت ##مر ،أح ##د م ##ؤس ##سي مج ##موع ##ة "ج ##وان ##ني س ##ره ##لدان ##ي" ف ##ي م ##دي ##نة
ال ##قامش ##لي ،ت ##أسس ##ت املج ##موع ##ة ب ##تاري ##خ  20ش ##باط م ##ن ع ##ام 2011؛ ح ##يث ح ##اول ##ت مج ##موع ##ة م ##ن الش ##بان
"ال#كرد" إن#شاء ص#فحة ع#لى ش#بكة ال#تواص#ل االج#تماع#ي فيس#بوك ب#داي#ة ع#ام  ،2011وأط#لقوا ع#ليها ب#داي#ةً
اس ##م "ج ##وان ##ني ك ##ورد" ،وألس ##باب م ##ختلفة ت ##م ت ##غيير ه ##ذا االس ##م ل ##يصبح ف ##يما ب ##عد "ج ##وان ##ني س ##ره ##لدان ##ي"،
وت##عني "ش##باب االن##تفاض##ة" ،وال##تي اخ##تار م##ؤس##سيها ش##عارا ً ل##ها ،وه##و ع##بارة ع##ن أي##ل ج##بلي وع##ليه ع##بارة
"جوانني كورد ئني روجافا" وأعاله علم كوردستان مائالً.
ل##عبت ت##نسيقية "ج##وان##ني" دورا ً ف##اع #الً ب##داي##ة الح##راك ال##ثوري ف##ي م##دي##نة ال##قامش##لي ،وس##اه##مت إل##ى ج##ان##ب
ف#اع#ليات أخ#رى ف#ي امل#دي#نة ،ف#ي إط#الق أول م#ظاه#رة شه#دت#ها م#دي#نة ال#قامش#لي) ،(4ب#تاري#خ  1ن#يسان م#ن
ع##ام  ،2011وذل##ك ب##ال##تنسيق م##ع ال##فعال##يات ال##ثوري##ة ف##ي م##دي##نة ع##ام##ودا ال##قري##بة م##نها؛ وف##عالً خ##رج ف##ي ك##ال
امل##دي##نتني )ال##قامش##لي وع##ام##ودا( العش##رات م##ن الش##بان ف##ي م##ظاه##رة ه##تف ف##يها الش##بان وال##شاب##ات للح##ري##ة
ونصرة مدينة درعا التي كانت تتعرض للقمع في تلك األثناء على يد قوات األسد.
ف#ي ذل#ك ال#وق#ت ،ص#در أول ب#يان س#ياس#ي ع#ن مج#موع#ة "ج#وان#ني" وب#اق#ي املج#موع#ات األخ#رى ف#ي امل#دي#نة،
وك#ان ب#عنوان" :ب#الغ م#ن ش#باب االن#تفاض#ة" ،ونش#ر ب#تاري#خ  29آذار م#ن ع#ام  .2011وس#اه#م ف#ي ص#ياغ#ته
مجموعة من الناشطني الكرد وفي مقدمتهم الناشط دليار ديركي ،من مدينة القامشلي.
ت##ضمن ال##بيان مج##موع##ة م##ن ال##تصورات ال##سياس##ية ال##تي عكس##ت أف##كار ه##ؤالء ال##ناش##طني ،ح##يث أك##دوا ع##بر
ب##يان##هم ه##ذا ع##لى أن الش##باب ال##كرد ،ج##زء ال يتج##زأ م##ن ن##سيج امل##جتمع ال##سوري ،وأن##هم ك##باق##ي "الش##باب
ال#سوري الح#ر" ينش#دون الح#ري#ة وال#كرام#ة والتخ#لص م#ن ح#كم الح#زب ال#واح#د وس#لطة االس#تبداد ،بحس#ب
ن#ص ال#بيان .م#ؤك#دي#ن ع#لى س#لمية ح#راك#هم ال#ثوري ،م#علنني م#نذ األي#ام األول#ى الن#طالق#ة ث#ورة ال#سوري#ني ع#لى
"وق ##وف ##هم إل ##ى ج ##ان ##ب إخ ##وان ##هم ال ##سوري ##ني ف ##ي درع ##ا وال ##الذق ##ية وع ##موم س ##وري ##ا" .ك ##ما أك ##د ال ##ناش ##طون ف ##ي
بيانهم على الحقوق املشروعة للشعب السوري في الكرامة والحرية وبناء دولة الحق والقانون.

 -4ﻣﻘطﻊ ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ﺧروج أول ﻣظﺎھرة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2011-4-1ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps:// :
www.youtube.com/watch?v=8k9-9M9PNqQ&hd=1
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وك#كل ال#حاالت ال#سوري#ة ،ت#ميزت امل#ظاه#رة األول#ى ف#ي م#دي#نة ال#قامش#لي ،ب#الح#ذر الش#دي#د ،وال#ترق#ب وض#عف
اإلق##بال ال##شعبي ع##ليها؛ إال أن امل##ظاه##رة ،م##ا إن خ##رج##ت إل##ى ال##شارع ه##ات##فة للح##ري##ة ،ون##جحت ف##ي تح##دي
ق## #وى األم## #ن ال## #سوري ،ح## #تى ش## #كلت ح## #اف## #زا ً ف## #يما ب## #عد ل## #لعدي## #د م## #ن ال## #فئات ال## #شعبية ال## #تي ب## #دأت ت## #رف## #د
امل ##ظاه ##رات ال ##تال ##ية وت ##شارك ب ##فاع ##لية ف ##يها ،وم ##ن ه ##نا ت ##كمن أه ##مية ت ##لك امل ##ظاه ##رة "األول ##ى" وال ##تي ش ##كلت
حافزا ً لباقي أهالي املدينة.
ب .تنسيقيات بعدد األحزاب
م##ع خ##روج أول م##ظاه##رة ف##ي م##دي##نة ال##قامش##لي ،ب##داي##ة شه##ر ن##يسان م##ن س##نة  ،2011ول##دت أول ت##نسيقية
ف#ي امل#دي#نة وك#ان#ت ت#حت اس#م "ش#باب االن#تفاض#ة" ،وه#ي ح#رك#ة ،وبحس#ب ال#عدي#د م#ن ال#شهادات ،ول#دت ف#ي
ت##لك اللح##ظات ول##يس ف##ي وق##ت س##اب##ق ،وج##معت ش##بان م##ن ات##جاه##ات س##ياس##ية وأي##دي##ول##وج##ية م##ختلفة ،إال أن
القائمني عليها سعوا ما استطاعوا إلى اإلبقاء عليها حركة شبابية مستقلة.
إال أن#ه ل#م ي#مضي ب#ضعة أس#اب#يع ع#لى ان#طالق الح#راك ال#شعبي ،ح#تى ت#كاث#رت ال#تنسيقيات ،وزاد ع#دده#ا
على األربع تنسيقيات ،جميعها تزعم تمثيل الحراك الشعبي ،وتسعى إلى تمثيله عبر وسائل االعالم.
وبحس##ب ال##ناش##ط ال##كردي ي##لماز س##عيد" :5ق##بل ال##ثورة ل##م ت##كن ه##ناك ح##رك##ات أو ت##نسيقيات ش##باب##ية س##وى
ح 99رك 99ة الش 99باب ال 99كرد ال ##تي ت ##أسس ##ت ف ##ي  ،2005وه ##ي ن ##فسها ال ##تي أش ##علت ال ##ثورة وأط ##لقتها ف ##ي
امل#ناط#ق ال#كردي#ة امل#ختلفة ،ول#كن ب#عد أن غ#يرت اس#مها وه#يكليتها وب#ات#ت ت#عمل ت#حت اس#م" :ح9رك9ة ش9باب
االن9تفاض9ة" ،ت#جنبا مل#الح#قات وض#غوط#ات أم#نية ،ك#ان م#مكن أن ت#طال أغ#لب ق#يادت#ها ال#تي ك#ان#ت م#عروف#ة
للنظام.
ف##ي األس##بوع ال##ثان##ي ،ب##عد أن ن##جحت ت##ظاه##رت##ا ق##امش##لو وع##ام##ودا ف##ي الج##معة األول##ى 1 ،ن##يسان ،2011
خ##رج##ت مج##موع##ة ش##باب##ية ص##غيرة ب##اس##م ح##رك##ة ش9باب الج9زي9رة -ن9حو م9جتمع م9دن9ي ،وف##ي األس##بوع
ال ##ثال ##ث ن ##شأ "ائ99تالف الح99رك99ات الش99باب99ية ال99كردي99ة" ك ##تنسيقية ف ##ي ق ##امش ##لو ،وف ##ي األس ##بوع ال ##راب ##ع،
ان## #شقت م## #نظمة "س 99وا" ع## #ن االئ## #تالف ،وب## #ات ه## #ناك أرب## #عة أط## #راف ،وه## #م :ش## #باب االن## #تفاض## #ة" ،ش## #باب
الجزيرة"" ،االئتالف" ،و "سوا".
اتح##دت األط##راف األرب##عة ت##حت اس##م" :املج9لس ال9عام للح9رك9ات الش9باب9ية ال9كردي9ة ف9ي س9وري9ا"،
واس ##تمر املج ##لس ب ##عمله ح ##تى ت ##أس ##يس "ات99حاد ال99تنسيقيات ال99كوردي99ة" ،ف ##ي الشه ##ر ال ##تاس ##ع ل ##تكون
 -5ﺷﮭﺎدة ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓرﯾق اﻟﺑﺣث ﻣن اﻟﻧﺎﺷط ﯾﻠﻣﺎز ﺳﻌﯾد ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2015
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ج ##زءا ً أس ##اس ##يا ً م ##نه .ح ##تى ت ##فكك االت ##حاد ف ##ي ب ##داي ##ات ع ##ام  ،2012ح ##يث ان ##سحبت ح ##رك ##ة الش ##باب ال ##كرد
وت#رك#ت االت#حاد ف#ي أواخ#ر  ،2011وك#ان#ت ج#زءا ً م#ؤس#سا ً للمج#لس ال#وط#ني ال#كردي .وب#قيت الح#رك#ة وح#ده#ا
وح##ال##يا ً ل##يس ه##ناك س##وى املج##لس ال##عام للح##راك الش##باب##ي ال##ذي ي##ضم  10ت##نسيقيات ال ي##وج##د ل##هم ت##واج##د
حقيقي على األرض.
ت .الشباب يتحدون “مشايخ” املدينة
رغ ##م امل ##واق ##ف الس ##لبية ل ##ألح ##زاب ال ##كردي ##ة ال ##رس ##مية ،م ##ن م ##بادرة ش ##بان امل ##دي ##نة ال ##ذي ##ن دع ##وا إل ##ى ال ##تظاه ##ر،
أواخ##ر شه##ر آذار م##ن ع##ام  ،2011إال أن الش##بان ت##مسكوا ب##موق##فهم وخ##رج##وا ب##أول م##ظاه##رة ل##هم ،رغ##م ك##ل
التح##ذي##رات ال##تي ت##لقوه##ا م##ن ش##خصيات ح##زب##ية م##ختلفة ،ح##ذرت م##ن ب##طش ال##نظام وم##ن خ##طورة الخ##روج
عليه.
وبحس#ب ال#عدي#د م#ن ال#شهادات) ،(6ع#ملت ال#قوى ال#سياس#ية امل#تواج#دة ف#ي م#دي#نة ال#قامش#لي ،ب#كل م#ا أت#يح
ل##ها م##ن وس##ائ##ل ،ع##لى دف##ع ش##بان امل##دي##نة إل##ى ع##دم امل##شارك##ة ف##ي ال##ثورة ال##سوري##ة ،وذل##ك وبحس##ب ال##ناش##ط
ال#كدري ج#هاد دروي#ش ،ت#حت ح#جج م#ختلفة ،وم#نها وج#وب ال#وق#وف ع#لى م#ساف#ة م#تساوي#ة م#ن ال#نظام وم#ن
امل#عارض#ني ل#ه ،وض#رورة الح#ذر م#ن أي ف#عال#يات ث#وري#ة ك#ردي#ة غ#ير م#حسوب#ة ق#د ت#ورط األك#راد ف#ي ص#راع ق#د
تكون ضريبته باهظة.
وبحس##ب دروي##ش ،ك##ان##ت أح##داث ان##تفاض##ة ال##كرد ف##ي س##وري##ا س##نة  ،2004ح##اض##رة ف##ي األذه##ان ،ح##يث
تعتبر األحزاب والقوى الكردية أن الكرد تركوا بمفردهم في مواجهة بطش نظام األسد في تلك األثناء.
ورغ#م ه#ذه ال#ضغوط#ات ال#تي م#ارس#تها ال#عدي#د م#ن األح#زاب ال#كردي#ة ،وال#تي س#نناق#شها ب#ال#تفصيل الح#قاً،
ع##لى ط##الئ##ع ال##ناش##طني ،إال أن##ها ل##م ت##تمكن م##ن م##نع م##دي##نة ال##قامش##لي وش##باب##ها م##ن االن##دف##اع إل##ى ال##ثورة
والخروج إلى الشارع هاتفني ضد نظام األسد.
وب#عد خ#روج أول م#ظاه#رة ،وم#ا ح#ققته م#ن ت#أي#يد م#ن ق#بل ق#طاع#ات ش#عبية واس#عة ،ش#كل م#قدم#ة ل#تزاي#د ع#دد
امل#شارك#ني ف#ي امل#ظاه#رة ال#ثان#ية ،وت#وس#ع رق#عة االح#تجاج#ات ف#ي امل#دي#نة ،ش#كل ك#ل ه#ذا تح#دي#ا ً ل#لعدي#د م#ن
األح#زاب ال#كردي#ة ف#ي ال#قامش#لي ،وال#تي س#ارع#ت وب#عد ت#أك#ده#ا م#ن ع#دم ق#درت#ها ع#لى لج#م الح#راك الش#باب#ي
ف#ي امل#دي#نة ،إل#ى ت#غيير ت#كتيكات#ها ،م#ن خ#الل م#حاول#ة اح#توائ#ه ع#وض#ا ً ع#ن ال#وق#وف ع#الن#ية ض#ده .وف#ي ال#وق#ت
ال ##ذي ك ##ان ##ت ح ##رك ##ة االح ##تجاج ##ات ال ##شعبية ته ##دد ب ##تجاوز ه ##ذه األح ##زاب وف ##قدان ##ها ألي س ##لطة ش ##عبية ل ##ها،
 -6اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﻘرة ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺷط ﺟﮭﺎد دروﯾش ،اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ :ﺗﺷرﯾن ﺛﺎﻧﻲ .2015
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س#ارع#ت ه#ذه ال#قوى إل#ى االن#دم#اج ب#الح#رك#ة الش#باب#ية واالس#تفادة م#نها ق#در االم#كان .وبحس#ب ال#ناش#ط أب#و
ك##لي" :أرادت الح##رك##ة ال##سياس##ية ال##كردي##ة أن ت##صبح وص##ي ع##لى الش##باب ،ب##قرار م##نها ي##نزل الش##باب إل##ى
ال##شارع وب##قرار م##نها ال ي##نزل ،ل##كن الش##باب ل##م ي##رغ##بوا أن يس ّ #لموا أن##فسهم ل##ألح##زاب ال##كردي##ة ،ألن ل##دي##هم
تج##رب##ة م##عهم م##ن ق##بل ،ف##لم ي##كون##وا واث##قني م##ن الح##رك##ة ال##سياس##ية ال##كردي##ة" .وف##ي املج##مل ،ل##عبت األح##زاب
ال##كردي##ة ب##اإلض##اف##ة إل##ى ع##وام##ل أخ##رى دورا ً ك##بيرا ً ف##ي تش##تيت ح##رك##ة ال##شارع امل##نتفض ،وبحس##ب ال##ناش##ط
أب#و ك#لي" :ف#ي ت#لك ال#فترة ك#ان#ت ال#تحضيرات ل#تأس#يس املج#لس ال#وط#ني ال#كردي ف#ي س#وري#ا ،ف#قام املج#لس
ب#تأس#يس ت#نسيقيات ع#دي#دة ل#يكون ف#ي ي#ده#ا ق#رار ال#شارع ،ك#ذل#ك ليكس#بوا أص#وات#هم داخ#ل املج#لس ال#كردي
ن##فسه .ك##ل ح##زب ك##ردي ك##ان ل##دي##ه ق##اع##دة اج##تماع##ية ،س##ارع إل##ى ت##أس##يس ت##نسيقيات وأط##لقوا ع##ليها أس##ماء
م##ختلفة ون##زل##ت إل##ى ال##شارع ،وب##ات ال##قرار ال##ذي ت##أخ##ذه ح##رك##ة الش##باب ال##كرد ل##يس ب##يده##م ،وال##نظام أي##ضاً
ح##اول أن يش##تت الح##راك الش##باب##ي م##ن ق##بل ب##عض ع##مالءه م##ن خ##الل ت##غيير وج##هة امل##ظاه##رات ن##حو امل##دي##نة
ل ##يكون س ##ببا ً ف ##ي ض ##رب ##هم واع ##تقال ##هم ب ##حجة التخ ##ري ##ب ،وت ##بني ذل ##ك ف ##ي األس ##بوع ال ##تاس ##ع إذ ت ##و ّل##ى ب ##عض
الش##باب ت##وج##يه ال##ناس ن##حو امل##دي##نة ،م##ع ال##علم أن املج##لس ال##وط##ني ال##كردي ك##ان ح##اض##را وك##ان ل##دي##ه ل##جنة
انضباط وحدث تصادم بينهم وبني الشباب".
ع##لى ه##ذه ال##قاع##دة ،ع##ملت ال##قوى ال##سياس##ية ف##ي م##دي##نة ال##قامش##لي جه##ده##ا ع##لى اخ##تراق الح##راك ال##شعبي
ف#ي س#بيل ال#تأث#ير ف#يه ،ف#سعت إل#ى اس#تقطاب ال#عدي#د م#ن الش#بان ال#ناش#طني ،ك#ما دف#عت ب#ات#جاه ت#أس#يس
م##زي##د م##ن "ال##تنسيقيات" واملج##موع##ات الش##باب##ية؛ ف##عوض#ا ً ع##ن املج##موع##ة ال##تي ك##ان##ت ت##قود الح##راك ف##ي آذار
م##ن ع##ام  ،2011ن##شأت أرب##ع مج##موع##ات أخ##رى بح##لول ن##هاي##ة ن##يسان\إي##ار م##ن ذل##ك ال##عام ،وف##ي ن##هاي##ة ع##ام
 2014وصل عدد التنسيقيات إلى حوالي  81تنسيقية ،بحسب الناشط الكردي محمود كيكي).(7
ث .مظاهرات على م ّر األسابيع
ف ##ي الج ##معة ال ##ثان ##ية م ##ن شه ##ر ن ##يسان م ##ن ذاك ال ##عام ،وال ##تي دع ##يت "بج ##معة ال ##صمود" ،امل ##واف ##ق ل ##تاري ##خ
 ،2011-4-8خ#رج#ت امل#ظاه#رة ال#ثان#ية ف#ي م#دي#نة ال#قامش#لي) ،(8ف#ي ه#ذه امل#ظاه#رة نش#رت "ح#رك#ة الش#باب
ال#كرد" ب#يان#ا ً ب#اس#مها وت#بنت ت#نظيم امل#ظاه#رات ،واص#طدم#ت ألول م#رة م#ع ال#قوى ال#سياس#ية امل#تواج#دة ف#ي
#وض#ح ع#دم رض#ى ال#كثير م#ن األط#راف ال#سياس#ية ال#كردي#ة ع#لى م#شارك#ة الش#بان ال#كرد ل#ثورة
امل#دي#نة ،ح#يث ت ّ # # #

 -7اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﻧﺎ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﻣن ﺷﮭﺎدة اﻟﻧﺎﺷط اﻟﻛردي ﻣﺣﻣود ﻛﯾﻛﻲ ،ﺗﺎرﯾﺦ :ﺗﺷرﯾن ﺛﺎﻧﻲ  .2015اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ.
 -8راﺑط اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾظﮭر ﺧروج ﺛﺎﻧﻲ ﻣظﺎھرة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps://www.youtube.com/ ،2015-4-8
watch?v=bXY_snOKHi8
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أوﻟﯽ ﺧﻄﻮات اﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﺑﻌﺪد#ردي#ة
ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺎتي#نة ك
#سياس#ية "ل#م ي#قبلوا ب#أن ت#طال#ب م#د
#قوى ال
أول#سياس#ي
ش#عبهم ،وبحس#ب ال#ناش#ط ال
ﺣﺮﮐﺔ
ﻣﻈﺎهﺮة )أب#و ك#لي( ف#إن ال أول
2011/4/1

اﻷﺣﺰاب#ثورة ،ك##ان##وا
#2011/3/29مة أط##راف ي##ري##دون إخ##ماد ال#
م##ثل ق##امش##لو ب##ال##ثورة ،أرادوا إخ##ماده##ا ،وح##ني ع##لم الش##بان أن ث#

ﺳﺮهﻠﺪاﻧﻲبقوة أكبر").(9
ﺟﻮاﻧﯿﻦ الشارع
يصرون أكثر على النزول إلى
يثورون أكثر ،وكانوا
اﳌﺸﺎرﮐﯿﻦ

100

ﻧﺎﺷﻂ وﻧﺎﺷﻄﺔ

” ﺷﺒﺎب اﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ“

#ذي ك#ان
#سوري،ﺟﺰء ﻻوال
ﺗﻀﻤﻦ#علم
ف#ي ت#لك امل#ظاه#رة ت#مسك امل#شارك#ون ب#رف#ع ال
ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﻧﻬﺎ:اأنل اﻟﺸﺒﺎب اﻟﮑﺮد
ﻧﺴﯿﺞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮري
أﻧﻬﻢ ﯾﻨﺸﺪون اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﮑﺮاﻣﺔ  .وﻣﺆﮐﺪﯾﻦ ﯽﻠﻋ
ﺳﻠﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاك اﻟﺜﻮري

ﺣﺮﮐﺔ " اﺋﺘﻼف اﻟﺤﺮﮐﺎت
اﻟﮑﺮدﯾﺔ"مل#ظاه#رات
اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔغ#لب ا
م#عتمدا ً ف#ي أ

ك##ان##ت تخ##رج ف##ي امل##دن ال##سوري##ة امل##ختلفة ،ك##ما ح##مل امل##تظاه##رون الف##تات
ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم

ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﺳﻮا"

ﺣﺮﮐﺔ "
اﻟﺠﺰﯾﺮة#لى
ﺷﺒﺎب#تب ع#
#ختلفة ك#
م#
ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ"

ال#تي

ب##عض م##نها

اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
#تي ك##ان##ت س##ائ##دة
ﺷﺒﺎب#ات ال#
ﺣﺮﮐﺔه##تاف#
ع##بارات ب##ال##لغة ال##كردي##ة ،وأخ##رى ب##ال##لغة ال##عرب##ية ،ك##ما ه##تف امل##تظاه##رون ب##تلك ال

2014

ف##ي ذل##ك ال##حني ف##ي ع##موم س##وري##ا ،م##ثل" :واح##د ..واح##د ..ال##شعب ال##سوري واح##د" ،وأي##ضا ً" :اهلل س##وري##ا
وﺻﻞ ﻋﺪد

اﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ

اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺎت
اﻷﻃﺮاف
اﺗﺤﺪت
ﺗﺤﺖ#نياﺳﻢف##يها،
#شارك#
#داد امل#
اﻟﮑﻮردﯾﺔ#ساع أع#
اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺎتج##ان##ب ات#
اﺗﺤﺎد#ظاه##رة إل##ى
إﻟﯽ#ري##ة ."..ك##ما شه##دت ت##لك امل#
#ة ..ح#
ح##ري##ة وب##س" ،و "ح##ري#
أﯾﻠﻮل 2011
اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺮﮐﺎت
الرسمية.
مشاركة بعض الشخصيات السياسية ولكن بصفتهم الشخصية ال بصفة أحزابهم
اﻟﮑﺮدﯾﺔ ﻲﻓ ﺳﻮرﯾﺔ
اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ

ﻣﻈﺎهﺮات ﯽﻠﻋ ﻣﺮ اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ
إﻏﺘﯿﺎل ﻣﺸﻐﻞ ﺗﻤﻮ

أول إﻋﺘﺪاء

2011/7/22

ﺟﻤﻌﺔ ”ﻻﺣﻮار“
2011/7/8

2011/7/22

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات
اﻟﻨﻈﺎم ﯽﻠﻋ اﳌﻈﺎهﺮات
أﺑﺮز اﻟﻨﺎﺷﻄﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ
ﻲﻓ اﻷوﺳﺎط اﻟﮑﺮدﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

أﺧﺮ ﻣﻈﺎهﺮة ﻗﻤﻌﺖ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺣﺪات
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﻌﺐ

2013/6/29

رﻓﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﮑﺮدﯾﺔ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﯾﺔ

ﺗﺮاﺟﻊ
اﳌﻈﺎهﺮات

2012/1/15
ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت
ﺑﺎﻋﺘﺼﺎم ﻧﺴﺎﺋﻲ

وﺣﺪات ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﻌﺐ
ﺗﻔﺮض ﺳﯿﻄﺮﺗﻬﺎ
ﯽﻠﻋ اﳌﺪﯾﻨﺔ

2012/4/14

ﻃﺎﺋﺮات اﻷﺳﺪ ﺗﺮﺗﮑﺐ
ﻣﺠﺰرة ﺑﺤﻖ اﳌﺪﻧﯿﯿﻦ

ﻲﻓ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻋﺎم 2012

ﻧﯿﺴﺎن 2013

إﻋﻼن ﺑﺪء ﻋﻤﻠﯿﺔ
ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ

 -9اﻟﺷﮭﺎدات ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﻘرة واﻟﻔﻘرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﮭﺎ ،ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻧﺎﺷط "أﺑو ﻛﻠﻲ" اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷرﯾن ﺛﺎﻧﻲ
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أث##بت ش##باب االن##تفاض##ة ق##درت##هم ع##لى تح##ري##ك ال##شارع ال##كردي ،وخ##صوص #ا ً ب##عد ن##جاح##هم ف##ي إخ##راج أول
م ##ظاه ##رة ف ##ي امل ##دي ##نة ب ##بداي ##ة شه ##ر ن ##يسان ،وم ##ن ث ##م ت ##تال ##ي امل ##ظاه ##رات ال ##ي راح ##ت ت ##تسع ف ##يها أع ##داد
امل ##شارك ##ني م ##ن أه ##ال ##ي امل ##دي ##نة؛ ودف ##ع ك ##ل ه ##ذا ال ##قوى ال ##سياس ##ية ال ##كردي ##ة ل ##الل ##تحاق بح ##رك ##ة ال ##شارع ال ##تي
ك ##ادت ت ##فلت م ##ن أي ##دي ##هم؛ وبحس ##ب ش ##هادة ال ##ناش ##ط "ج ##ان ##دي" ،س ##عت ه ##ذه ال ##قوى إل ##ى ال ##ضغط ع ##لى
ال#ناش#طني ب#كل ال#وس#ائ#ل) ،(10إال أن#ها ،وف#ي األس#اب#يع األول#ى م#ن ان#طالق ال#ثورة ،ل#م ت#تمكن م#ن ال#تأث#ير ف#ي
ال##ناش##طني ،ف##عمدت إل##ى امل##شارك##ة ف##ي امل##ظاه##رات ورف##ع أع##الم##ها الح##زب##ية ،إال أن ذل##ك ووج##ه ب##رف##ض ك##بير
م ##ن ق ##بل امل ##تظاه ##ري ##ن ،وب ##عد ال ##كثير م ##ن ال ##سجال ،ت ##م االت ##فاق ب ##ني النش ##طاء ع ##لى رف ##ع ال ##علم ال ##كردي إل ##ى
جانب العلم السوري ،وذلك بهدف إظهار مشاركة الكرد السوريني بثورة شعبهم.
واس ##تمر امل ##تظاه ##رون ال ##كرد ف ##ي رف ##ع ال ##علم ال ##سوري ،وه ##ات ##فني ب ##شعارات ب ##اق ##ي ال ##سوري ##ني ف ##ي م ##ختلف
امل#ناط#ق ،ح#تى شه#ر ت#موز م#ن ع#ام  ،2011ح#يث اس#تبدل ال#سوري#ون ال#علم ال#سوري "األح#مر" ب#ال#علم ال#ذي
س ##يصبح ع ##لم ال ##ثورة "األخ ##ضر" ،وف ##ي ج ##معة ال ل ##لحوار امل ##واف ##ق ل  8ت ##موز  ،(11)2011رف ##ع امل ##تظاه ##رون
ال## #كرد ع## #لمهم ال## #قوم## #ي إل## #ى ج## #ان## #ب ع## #لم ال## #ثورة ال## #سوري## #ة ،ل## #يصبح ال## #علم ال## #كردي أس## #اس## #يا ً ف## #ي ج## #ميع
املظاهرات التي تلت هذا التاريخ.
ح ##تى م ##نتصف ت ##موز م ##ن ع ##ام  ،2011وبحس ##ب أغ ##لب ال ##شهادات ،ل ##م ي ##تعرض امل ##تظاه ##رون ف ##ي م ##دي ##نة
ال##قامش##لي ألي اع##تداء ي##ذك##ر م##ن ق##بل ق##وات األم##ن ال##سوري أو الش##بيحة ،ك##ما ل##م ي##ذك##ر ح##دوث م##واج##هات
ص#دام#ية ب#ني ال#ثوار م#ن ج#هة ،وم#وال#و ن#ظام األس#د م#ن ج#هة أخ#رى .إال أن#ه وف#ي ت#اري#خ  ،2011-7-22وف#ي
الج## #معة ال## #تي دع## #اه## #ا ال## #ناش## #طون بج## #معة "أح## #فاد خ## #ال## #د") ،(12ت## #عرض## #ت امل## #ظاه## #رة ال## #تي خ## #رج## #ت ف## #ي
ال ##قامش ##لي ف ##ي ت ##لك األث ##ناء الع ##تداء م ##ن ق ##بل ق ##وات األس ##د ،وال ##تي أط ##لقت ال ##نار ال ##حيّ ع ##لى امل ##تظاه ##ري ##ن،
ب## #اإلض## #اف## #ة إل## #ى اس## #تخدام## #ها ،وألول م## #رة ،ل## #لقناب## #ل امل## #سيلة ل## #لدم## #وع ،وال## #تعرض ل## #لمتظاه## #ري## #ن ب## #ال## #ضرب

 -10ﺷﮭﺎدة ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻧﺎﺷط "ﺟﺎﻧدي" ،وھو اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷرﯾن أول .2015
 -11ﻣﻘطﻊ ﻧﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﯾوﺗﯾوب ﯾظﮭر ﻋﻠم اﻟﺛورة اﻟﺳورﯾﺔ وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻋﻠم اﻟﻛرد ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2011-7-8 :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps:// :
 www.youtube.com/watch?v=0Mg7csiHWZkوأﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ھذا اﻟراﺑط ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps:// :2011-7-22
www.youtube.com/watch?v=IUJlbA8iN0Y
 -12ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة اﻟﯾوﺗﯾوب ﯾظﮭر ﻓﯾﮫ ﻗوات اﻷﺳد وھﻲ ﺗطﻠق اﻟﻧﺎر اﻟﺣﻲّ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 .2011-7-22ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط ،h"ps://www.youtube.com/watch?v=NCAe68iayfA :وﻋﻠﻰ ھذا اﻟراﺑط أﯾﺿﺎ ً:
h"ps://www.youtube.com/watch?v=kqf9FD2c-_k
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ب ##اله ##راوات وال ##عصي ،م ##ما أدى إل ##ى ج ##رح العش ##رات م ##ن ال ##ناش ##طني وت ##عرض ال ##عدي ##د م ##نهم ل ##حاالت م ##ن
االختناق جراء القنابل املسيلة للدموع.
اس ##تمرت م ##دي ##نة ال ##قامش ##لي ف ##ي إخ ##راج امل ##ظاه ##رات ف ##ي ك ##ل ي ##وم ج ##معة ،أس ##وة ب ##باق ##ي امل ##دن ال ##سوري ##ة،
وازدادت ك#ثاف#ة امل#ظاه#رات وأص#بحت ب#شكل ش#به ي#وم#ي) ،(13ف#ي أي#ام شه#ر رم#ضان امل#واف#ق لشه#ر آب م#ن
ع##ام  .2011وف##ي ال##ساب##ع م##ن شه##ر تش##ري##ن أول م##ن ذاك ال##عام ،ت##لقت م##دي##نة ال##قامش##لي ،ص##دم##ة ق##وي##ة،
ت##مثلت ف##ي اغ##تيال م##شعل ت##مو ،أح##د أب##رز ال##ناش##طني ال##سياس##يني ف##ي األوس##اط ال##كردي##ة وال##عرب##ية ع##لى ح##د
سواء).(14
فخ ##رج ##ت م ##ظاه ##رات ح ##اش ##دة ،ض #ّ #مت اآلالف م ##ن امل ##تظاه ##ري ##ن ال ##ذي ##ن راح ##وا ي ##جول ##ون ف ##ي ش ##وارع امل ##دي ##نة
م ##عبري ##ن ع ##ن غ ##ضبهم ،وه ##ات ##فني ب ##إس ##قاط ال ##نظام وأت ##باع ##ه ،وم ##توع ##دي ##ن ب ##االن ##تقام الغ ##تيال "ت ##مو" ،امل ##ناض ##ل
ال#كردي امل#عروف ب#شجاع#ته وج#رأت#ه) .(15وبحس#ب ال#ناش#ط ك#رم ال#يوس#ف" :ي#وم ت#شييع ال#سيد م#شعل ال#تمو
أط#لق ال#نظام ال#غازات امل#سيلة ل#لدم#وع ،ل#م ن#كن ن#توق#ع أن ي#طلقوا ال#نار ،ك#نا ع#ند ح#دي#قة ق#امش#لو )املش#تل(،
رأي##ت ن##فسي ب##ني ح##وال##ي  10آالف ش##خص ك##ان##وا ي##حاول##ون امل##رور م##ن س##اح##ة الس##بع بح##رات إل##ى م##قبرة
ح#ي ق#دور ب#ك ،ف#جأة ل#م أج#د أح#د ف#ي ال#شارع ،ف#قط ك#نت أن#ا وب#عض األش#خاص ال#ذي#ن ل#م يس#تطيعوا أن
يه ##رب ##وا م ##ن ال ##شوارع ال ##فرع ##ية أث ##ناء إط ##الق ال ##نار م ##ن ق ##بل ع ##ناص ##ر ال ##نظام ،رأي ##ت ك ##يف ال ##قناص ي ##ري ##د أن
ي#صيبني ،ك#ان مشه#دا ً غ#ري#باً ،ح#تى اس#تطعت أن أدخ#ل إل#ى ش#ارع ف#رع#ي ،رك#ضت ك#ثيرا ً ودخ#لت إل#ى ب#يت
مل#سيحيني ،وأس#تطعت أن أصّ #ور ال#ناس وه#م ي#رك#ضون وصّ #ورت الج#رح#ى ،ك#ان ه#ذا أك#ثر مشه#د ب#قي ف#ي
مخيلتي".
وم##نذ ذل##ك ال##تاري##خ ،ازدادت أع##داد امل##تظاه##ري##ن ب##شكل م##طرد ،ح##تى ض##مت اآلالف م##ن ال##حناج##ر ال##هات##فة
للح##ري##ة .وأص##بحت م##دي##نة ال##قامش##لي ش##بيهة إل##ى ح##د ب##عيد ب##مدي##نتي ح##ماه وس##لمية ،ال##لتان ت##مكنت ق##وى
ال##ثورة ف##يهما ف##ي ت##لك األث##ناء م##ن م##نتصف ع##ام  2011م##ن ت##قليص س##لطة األجه##زة األم##نية ال##تاب##عة ل##قوات
األسد ،وفرض سيطرتهم على املدينتني.

 -13ﻣظﺎھرات ﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ﻓﻲ ﺷﮭر رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011
v=gkYe9x3ugts
 -14ﻣظﺎھرات ﺣﺎﺷدة ﻓﻲ ﺗﺷﯾﯾﻊ ﻣﺷﻌل ﺗﻣو ،ﺑﺗﺎرﯾﺦh"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-10-8 :
v=wKVfMPWyE78
 -15ﺑروﻣو اﻟﺷﮭﯾد اﻟﺑطل ﻣﺷﻌل ﺗﻣو ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps://www.youtube.com/watch?v=E2_1Fhbslos ،2012-10-7
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وم#ع ب#داي#ة ع#ام  ،2012وب#عد م#رور ن#حو ع#ام ع#لى ان#طالق#ة ال#ثورة ال#سوري#ة ،ت#حول#ت امل#ظاه#رات ف#ي م#دي#نة
ال ##قامش ##لي إل ##ى م ##ا يش ##به ال ##كرن ##فاالت ال ##شعبية ) ،(16ح ##يث ازداد ع ##دد امل ##شارك ##ني ف ##ي ال ##تظاه ##رات ،وب ##دأ
ال#ناش#طون ب#تردي#د األن#اش#يد واألغ#ان#ي ال#شعبية ،وال#تفنن ف#ي ك#تاب#ة ال#الف#تات ورس#م ال#لوح#ات امل#عبرة ،وب#دأت
تظه ##ر ف ##ي امل ##دي ##نة ن ##شاط ##ات أخ ##رى م ##وازي ##ة ل ##لتظاه ##رات األس ##بوع ##ية .ف ##شكلت امل ##ظاه ##رات ال ##نسائ ##ية راف ##داً
ج#دي#دا ً للح#راك ال#ثوري ،ح#يث ع#مدت ال#عدي#د م#ن ال#ناش#طات ال#كردي#ات إل#ى االع#تصام وال#تظاه#ر ف#ي ش#وارع
امل##دي##نة دع##ما ً للح##راك ال##ثوري ف##ي ب##اق##ي امل##دن ال##سوري##ة ،وم##طال##بات ب##رح##يل األس##د واالف##راج ع##ن امل##عتقلني
وغ##يره##ا م##ن ال##شعارات .وف##ي ت##اري##خ  2012-1-15ق##ام##ت م##جوع##ة م##ن ال##ناش##طات ب##اع##تصام ن##سائ##ي ف##ي
مر األيام).(17
وسط أحد شوارع املدينة ،وبعدها أصبحت هذه املشاركات النسوية أمرا ً سائدا ً على ّ
ك ##ما ك ##ان ل ##لفتيان ح ##صة م ##ن ه ##ذا ال ##نشاط الس ##لمي ال ##ذي ع ّ #م امل ##دي ##نة ،فخ ##رج ال ##عدي ##د م ##ن ط ##لبة امل ##دارس
ب#تظاه#رات خ#اص#ة ب#هم ،رددوا ف#يها ش#عارات#هم امل#ناوئ#ة لس#لطة األس#د ،وغ#نوا للح#ري#ة ،ال#تي م#ا ك#ان ل#هم أن
يرددوا أحرفها لوال شجاعة شعبهم الذي انتفض في آذار .(18)2011
واس#تمرت امل#ظاه#رات ال#حاش#دة ف#ي ال#قامش#لي ح#تى وص#لت إل#ى ذروت#ها ف#ي م#نتصف ع#ام  ،2012ح#يث
ق ##ام ال ##ناش ##طون ب ##إزال ##ة أغ ##لب ص ##ور ال ##رئ ##يس األس ##د ،أو تخ ##ري ##بها ،وال ##بخ ع ##لى ص ##ور ورم ##وز ال ##نظام ع ##لى
م#داخ#ل امل#ؤس#سات ال#عام#ة ،ك#ما ح#دث ف#ي م#ظاه#رات  ،2012-6-22ح#يث ان#طلقت م#ظاه#رة ف#ي ح#ي ق#دور
ب#ك م#ن ج#ام#ع أب#و ع#بيدة ب#ن الج#راح وس#ط ال#قامش#لي ،وق#ام أح#رار ق#دور ب#ك ب#ال#بخ ع#لى ص#ورة ب#شار األس#د
في مركز مكافحة التبغ ،وعلى مدخل قسم الشرطة).(19
ج .انتكاسات الحراك الشعبي

 -16ﻣظﺎھرة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2012-1-5ﺗظﮭر ﺣﺟم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ رددھﺎ اﻟﻧﺎﺷطون:
 ،h"ps://www.youtube.com/watch?v=6AAk1e-IQ0Aوأﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ھذا اﻟراﺑط ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps:// :2012-1-13
www.youtube.com/watch?v=hcA5E4bEdUc
 -17اﻋﺗﺻﺎم ﻧﺳﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﺣد ﺷوارع اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2012-1-15ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps://www.youtube.com/ :
watch?v=LvVU4dku6j4
 -18اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ،ﻣظﺎھرة طﻼﺑﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2012-1-25 :ﯾﻣﻛن ﻣﺷﺎھدﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps://www.youtube.com/ :
watch?v=dMyA-mdZyUM
 -19اﻟﺑﺦ ﻋﻠﻰ ﺻور اﻟرﺋﯾس اﻷﺳد ورﻣوز ﻧظﺎم اﻟﺑﻌث ،اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ  ،2012-6-22ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps:// :
www.youtube.com/watch?v=CMQMPrUZ-yw
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م##ع ب##داي##ة ال##نصف ال##ثان##ي ل##عام  ،2012ب##دأت م##ظاه##رات ال##قامش##لي ب##ال##تراج##ع ،وب##دأت أع##داد امل##تظاه##ري##ن
ب#ال#تناق#ص ال#تدري#جي ،ف#عوض#ا ً ع#ن ال#تظاه#رات ال#تي شه#دت#ها امل#دي#نة ف#ي ب#داي#ة ال#عام ،وال#تي ض#مت اآلالف
م##ن امل##تظاه##ري##ن ،ب##ات##ت امل##ظاه##رات ف##ي ال##نصف ال##ثان##ي ل##عام  2012ال تس##تقطب س##وى العش##رات .وف##ي
ت##اري##خ  ،(20)2012-8-3ف##ي الج##معة ال##تي أط##لق ع##ليها امل##تظاه##رون اس##م "ج##معة دي##ر ال##زور" ،ل##م ي##شارك
ف#ي ه#ذه امل#ظاه#رة س#وى ق#لة م#ن ال#ناش#طني ،م#ما ش#جع ق#وى األم#ن والش#بيحة ال#تاب#عني ل#نظام األس#د ع#لى
االع##تداء ع##ليهم وت##فري##قهم ب##ال##قوة ،وه##و أم##ر م##ا ك##ان ل##ه أن ي##تم ل##و ال ض##عف الح##راك ال##شعبي ال##ذي ب##دأت
تظهر عالئمه بعد منتصف عام .2012
وك##ان امل##ده##ش ف##ي ت##لك األث##ناء ،أن##ه إل##ى ج##ان##ب ت##راج##ع أع##داد امل##تظاه##ري##ن ،ح##دث ت##غيير نس##بي ف##ي ط##بيعة
ال ##شعارات وال ##الف ##تات ال ##تي ب ##ات ##ت ت ##رف ##ع ف ##ي ذل ##ك ال ##وق ##ت ،وه ##ي ش ##عارات غ ##لب ع ##ليها ال ##طاب ##ع اإلس ##الم ##ي،
ك#شعار" :ل#بيك ي#ا اهلل ،"..أو الف#تات م#كتوب ع#ليها" :إال رس#ول اهلل" ،أو ش#عار "ب#ال#روح ب#ال#دم ن#فدي#ك رس#ول
اهلل"؛ واألخ ##طر م ##ن ذل ##ك ك ##ان تس ##لل ب ##عض اله ##تاف ##ات ال ##طائ ##فية ال ##بغيضة إل ##ى ص ##فوف امل ##تظاه ##ري ##ن ،ح ##يث
ه##تف ب##عض ال##ناش##طني ف##ي امل##ظاه##رة ال##تي خ##رج##ت ب##اس##م "إدل##ب م##قبرة ال##طائ##رات" ب##تاري##خ 2012-9-14
ب#ال#قرب م#ن ج#ام#ع اب#راه#يم الخ#ليل ،به#تاف" :ه#ها ه#ي ه#ي ب#دن#ا ن#شيل ال#علوي#ة" ،ف#ي إش#ارة إل#ى ال#طائ#فة
ال## #تي ي## #نتمي إل## #يها ال## #رئ## #يس األس## #د ،وه## #ي ش## #عارات ك## #ان م## #ن ال## #صعب أن ن## #قع ع## #ليها ف## #ي م## #ظاه## #رات
ال ##قامش ##لي ق ##بل ذل ##ك ال ##تاري ##خ) .(21وبحس ##ب ال ##ناش ##ط ال ##كدري خ ##وش ##مان ق ##دو" :ل ##م ت ##شكل ه ##ذه ال ##شعارات
ي#وم#ا ً س#مة ع#ام#ة ل#دى ال#ناش#طني األك#راد ،ب#ل إن#ها ك#ان#ت ح#االت ف#ردي#ة وتظه#ر ف#ي م#ظاه#رات خ#اص#ة ج#داً،
وغ ##ال ##با ً ال ت ##كون ه ##ذه امل ##ظاه ##رات م ##ن ض ##من امل ##ظاه ##رة ال ##رئ ##يسية ال ##تي ك ##ان ##ت تخ ##رج م ##ن ج ##ان ##ب ج ##ام ##ع
"ق##اس##مو" وس##ط امل##دي##نة" ،وع##لل خ##وش##مان األم##ر ف##ي أن م##ن رف##ع ه##ذه ال##شعارات ه##م م##ن ض##عاف ال##نفوس،
وال ##ذي ##ن ك ##ان ##وا ي ##مثلون ج ##هات ال ع ##الق ##ة ل ##ها ب ##شكل م ##باش ##ر ب ##الح ##راك ال ##ثوري ف ##ي امل ##دي ##نة ،ب ##دل ##يل أن ه ##ذه
الشعارات لم ترفع وال مرة في املظاهرة الرئيسية التي كانت تخرج بشكل دوري وسط املدنية.22
واس ##تمرت ال ##تظاه ##رات ت ##تراج ##ع وت ##يرت ##ها ف ##ي م ##دي ##نة ال ##قامش ##لي ح ##تى ك ##ادت ف ##ي ن ##هاي ##ة ع ##ام  2012أن
تضمح#ل ت#مام#اً ،ب#اس#تثناء امل#ظاه#رات ال#تي ك#ان#ت تخ#رج أس#بوع#يا ً ف#ي ح#ي "خ#ير ب#يك" ب#ال#قرب م#ن ج#ام#ع
 -20ﺷرﯾط ﯾظﮭر ھﺟوم اﻷﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻘوات اﻷﺳد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2013-8-3ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط:
h"ps://www.youtube.com/watch?v=3pZ4ueTNBiU
 -21ﻣظﺎھرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  2012-9-14ﯾظﮭر ﻓﯾﮭﺎ ھﺗﺎﻓﺎت إﺳﻼﻣﯾﺔ وطﺎﺋﻔﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps:// :
www.youtube.com/watch?v=EdBdiyYw2Fw
 -22ﺷﮭﺎدة ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث ،ﻣن اﻟﻧﺎﺷط اﻟﻛردي ﺧوﺷﻣﺎن ﻗدو ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ :ﺷﺗﺎء .2015
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اب#راه#يم الخ#ليل ،وال#تي ل#م ي#تعدى امل#شارك#ون ف#يها العش#رات .وه#ي م#فارق#ة ت#ثير ال#ده#شة ،ف#في ال#وق#ت ال#ذي
ان##سحبت ف##يه ق##وات األس##د م##ن أغ##لب أح##ياء امل##دي##نة ،وف##ي ال##وق##ت ال##ذي ل##م تشه##د ف##يه ال##قامش##لي ع##لى م #رّ
ال#ثورة أح#داث ع#نف ش#بيهة ب#تلك ال#تي وق#عت ف#ي ب#اق#ي امل#دن ال#سوري#ة ،إال أن#ه وع#وض#ا ً ع#ن أن ي#شكل ك#ل
ه##ذا زخ##ما ً للح##راك ال##ثوري ،يج##ذره وي##دف##عه ق##دم #ا ً إل##ى األم##ام ،م##ا ح##دث ه##و ال##عكس ت##مام #ا ً م##ع ب##داي##ة ع##ام
 .2013ح##يث غ##اب##ت أص##وات ال##حناج##ر ال##هادرة ع##ن س##اح##ات امل##دي##نة ،ك##ما غ##اب##ت ت##لك ال##كرن##فاالت ال##شعبية
ال#تي شه#دت#ها امل#دي#نة ف#ي أوج ان#طالق#ة ث#ورت#ها ،وغ#اب#ت ت#دري#جيا ً امل#شارك#ات ال#واس#عة ل#لناش#طني .وبحس#ب
ال##ناش##ط ج##هاد دروي##ش" :ل##عبت مج##موع##ة م##ن األس##باب دورا ً ف##ي ت##راج##ع الح##راك ال##شعبي وض##عفه ،وم##نها
ع#لى س#بيل امل#ثال ،تس#لل "امل#ال ال#سياس#ي" إل#ى أوس#اط ال#ناش#طني ،وم#ا تس#لل م#عه م#ن ن#فوذ ل#قوى وج#هات
س ##ياس ##ية م ##ختلفة خ ##ارج ##ية ف ##ي م ##عظم األح ##يان ،ل ##عبت دورا ً ف ##ي ت ##زري ##ر الح ##راك ال ##شعبي" .ب ##ينما ي ##رى
آخ#رون ،أن ال#قمع ال#ذي م#ارس#ه ح#زب االت#حاد ال#دي#موق#راط#ي ب#حق ال#ناش#طني ،ل#ه ال#دور األك#بر ف#ي ت#راج#ع
الحراك الشعبي ،وهو أمر يبقى مفتوحا ً على التأويالت والتحليل.
اس##تمر ال##حال ع##لى م##ا ه##و ع##ليه ف##ي ال##قامش##لي ح##تى ن##يسان م##ن ع##ام  ،2013ح##يث أع##لنت ك##تائ##ب ت##اب##عة
ل ##قوات امل ##عارض ##ة ال ##سوري ##ة وف ##ي م ##قدم ##تها ج ##بهة ال ##نصرة ع ##لى وج ##ه ال ##خصوص ،ع ##ن ب ##دء ع ##ملية "تح ##ري ##ر
ال ##قامش ##لي") ،(23وت ##عرض ##ت امل ##دي ##نة وألول م ##رة خ ##الل أح ##داث ال ##ثورة إل ##ى ق ##صف م ##ن ق ##بل ق ##وات األس ##د،
اس ##تهدف ب ##عض أح ##ياء امل ##دي ##نة ،ور ّد م ##قات ##لو امل ##عارض ##ة ب ##قصف امل ##طار وب ##عض ال ##قطع ال ##عسكري ##ة ال ##تاب ##عة
ل#قوات األس#د) ،(24وب#دا وك#أن ش#بح الح#رب ب#ات ي#خيم ع#لى امل#دي#نة ،ال#تي ت#مسك ن#اش#طوه#ا بس#لمية ح#راك#هم
ورفضهم ألي شكل من أشكال التسليح.
وان ##قسم ال ##شارع ال ##كردي ف ##ي ال ##قامش ##لي ب ##ني م ##ؤي ##د ل ##ضرورة ط ##رد ق ##وات األس ##د م ##ن آخ ##ر م ##عاق ##لهم ف ##ي
امل ##دي ##نة ،وتح ##دي ##دا ً م ##ن امل ##طار ال ##عسكري ،ال ##ذي ي ##سيطرون ع ##ليه ،وب ##ني م ##ن رأى ف ##ي ه ##ذه التج ##رب ##ة ت ##كراراً
لتجارب شبيهة فاشلة ،أفضت إلى نزوح السكان وتدمير املمتلكات).(25

 -23اﻟﺟﯾش اﻟﺣر ﯾﻌﻠن ﺑدء ﻣﻌرﻛﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ  ،2013-04-12ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps://www.youtube.com/ :
watch?v=roCc0VkUKzI
 -24ﻣﻘﺎﺗﻠون ﺗﺎﺑﻌون ﻟﻠﺟﯾش اﻟﺣر ﯾﺗﻘدﻣون ﺑﺎﺗﺟﺎه اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps://www.youtube.com/ ،2013-4-12
watch?v=De6HSZXe4pM
 -25ﺗﻘرﯾر ﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ ﺑﻌﻧوان" :ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ" ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2013-4-13 :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps:// :
www.youtube.com/watch?v=aDJSD7jFaIc
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وف#ي ال#راب#ع عش#ر م#ن شه#ر ن#يسان م#ن ذاك ال#عام ،ارت#كبت ط#ائ#رات األس#د مج#زرة ب#حق امل#دن#يني) ،(26ب#عد
اس ##تهداف ##ها مل ##ساك ##نهم ،وأودت ب ##حياة ال ##عدي ##د م ##ن األط ##فال وال ##نساء ،وت ##كررت ه ##ذه امل ##جازر ال ##تي ن ##فذت ##ها
ط##ائ##رات األس##د ال##عسكري##ة أك##ثر م##ن م##رة ف##ي ال##ري##ف ال##قري##ب م##ن ال##قامش##لي .وب##دا وك##أن امل##دي##نة ق##د ذه##بت
ف##عليا ً ف##ي م##ناخ الح##رب واالق##تتال) .(27وخ##يم الح##زن ع##لى س##كان امل##دي##نة ،وع##وض #ا ً ع##ن أه##ازي##ج ال##ثورة وم##ا
ك#ان ي#تراف#ق م#عها م#ن ف#رح م#دوي ب#قرب ان#تصار امل#نتفضني ،ح#لت األغ#ان#ي امل#وج#عة وامل#عبرة ع#ن م#رارة ث#ورة
ال ##سوري ##ني ،ك ##ما تظه ##ر ه ##ذه امل ##ظاه ##رة ال ##تي خ ##رج ب ##ها ن ##اش ##طو ال ##قامش ##لي ب ##تاري ##خ  ،2013-4-19وال ##تي
أنشد بها الشبان لشهدائهم الذين خطفتهم طائرات نظام األسد).(28
ت ##وق ##فت امل ##عارك ف ##ي م ##دي ##نة ال ##قامش ##لي ،وف ##رض ##ت ق ##وات "وح ##دات ح ##ماي ##ة ال ##شعب" ال ##تاب ##عة لح ##زب االت ##حاد
ال ##دي ##موق ##راط ##ي ال ##كردي س ##يطرت ##ها ع ##لى امل ##دي ##نة ،ب ##عد خ ##الف ##ات وس ##جاالت ط ##وي ##لة ج ##معت ب ##ينها وب ##ني ق ##وات
امل ##عارض ##ة ال ##سوري ##ة األخ ##رى .واس ##تمرت امل ##ظاه ##رات ب ##الخ ##روج ف ##ي م ##دي ##نة ال ##قامش ##لي ،ب ##أع ##داد ق ##ليلة م ##ن
ال ##ناش ##طني ،ح ##تى شه ##ر ح ##زي ##ران  ،2013وال ##ذي شه ##د أح ##داث# #ا ً دام ##ية ف ##ي م ##دي ##نة ع ##ام ##ودا ال ##قري ##بة م ##ن
القامشلي ،والتي شهدت مواجهات عنيفة بني ناشطي املدينة وقوات وحدات حماية الشعب).(29
ب ##دأ األم ##ر ع ##ندم ##ا اع ##تصم ن ##اش ##طون ك ##رد ف ##ي م ##دي ##نة ع ##ام ##ودا ،أم ##ام م ##كات ##ب ح ##زب االت ##حاد ال ##دي ##موق ##راط ##ي
وم#طال#بته ب#اإلف#راج ع#ن امل#عتقلني م#ن ن#اش#طني وإع#الم#يني ،ف#قام#ت ق#وات ح#ماي#ة ال#شعب ب#إط#الق ال#نار ع#لى
امل ##عتصمني ،ف ##سقط ف ##ي ص ##فوف ##هم ع ##ددا ً م ##ن ال ##قتلى والج ##رح ##ى ،وح ##دث ##ت م ##واج ##هات دام ##ية ،ع ##لى إث ##ره ##ا
ان ##تفضت م ##دي ##نة ال ##قامش ##لي ،وخ ##رج ال ##ناش ##طون ف ##ي م ##ظاه ##رات ع ##ارم ##ة ن ##ددت ب ##ممارس ##ات ح ##زب االت ##حاد

 -26ﻣﺟزره ﯾرﺗﻛﺑﮭﺎ اﻟﻧظﺎم ﺑطﯾران اﻟﻣﯾﻎ ﻓﻲ رﯾف اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2013-4-14ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps:// :
www.youtube.com/watch?v=hWNNuDU31XQ
 -27ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾظﮭر ارﺗﻛﺎب ﻗوات اﻷﺳد ﻹﺣدى اﻟﻣﺟﺎزر ﺑﺣق اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2013-4-17ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps:// :
www.youtube.com/watch?v=VLgGjPI0bsc
 -28ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﻟﻣظﺎھرة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps://www.youtube.com/watch? ،2013-4-19
v=j_KqCz3wMqU
 -29اﻋﺗﺻﺎم اھﺎﻟﻲ ﻋﺎﻣودا ﻷطﻼق ﺻراح اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ ﺳﺟون اﻟـ" ،2013-6-17 "ypgﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps:// :
www.youtube.com/watch?v=p5fn6QUy5UI
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ال##دي##موق##راط##ي) ،(30وت##عرض ال##ناش##طون ه##ناك أي##ضا ً ل##لقمع م##ن ق##بل وح##دات ح##ماي##ة ال##شعب ،وت##صاع##دت
أحداث القامشلي املنددة بممارسات حزب االتحاد الديموقراطي وذراعه العسكرية).(31
وم#ع ت#مادي ق#وات ح#ماي#ة ال#شعب ف#ي ق#مع امل#تظاه#ري#ن ،ت#وق#فت امل#ظاه#رات ف#ي امل#دي#نة ت#مام#اً ،وك#ان#ت آخ#ر
م ##ظاه ##رة خ ##رج ##ت ب ##تاري ##خ  ،2013-6-28\29وال ##تي ت ##عرض ##ت ب ##دوره ##ا إل ##ى ق ##مع م ##ن ق ##بل ق ##وات ح ##ماي ##ة
الشعب ،بحسب ما أظهره أحد األشرطة املسجلة).(32
وه##كذا ،م##ا عج##زت ع##نه ق##وات األس##د ف##ي م##نع امل##تظاه##ري##ن م##ن الخ##روج إل##ى ال##شارع ه##ات##فني ض##ده وض##د
ح##كمه ال##ذي اس##تمر ألك##ثر م##ن أرب##عة ع##قود ،ن##جحت ق##وات ح##ماي##ة ال##شعب ب##ه ،وت##مكنت م##ن كس##ر أح##د أه##م
ال##نشاط##ات ال##ثوري##ة ف##ي امل##دي##نة ،أي خ##روج امل##ظاه##رات وت##عبير ال##ناش##طني ع##الن##ية ع##ن م##واق##فهم ال##سياس##ية.
ح#قا ً ك#ان ح#زب االت#حاد ال#دي#موق#راط#ي ق#د ن#جح ،وب#ال#قوة ،ف#ي م#نع واس#تمرار خ#روج امل#ظاه#رات ف#ي م#دي#نة
ال ##قامش ##لي ،ك ##ما ات ##همه خ ##صوم ##ه ب ##اع ##تقال ال ##عدي ##د م ##ن ال ##ناش ##طني ال ##كرد الش ##بان ،وال ##ذي ##ن ك ##ان ##ت ل ##هم ال ##يد
ال ##طول ##ة ف ##ي اس ##تنهاض الح ##راك ال ##ثوري ف ##ي امل ##دي ##نة ب ##داي ##ة ع ##ام  .2011ف ##كيف إذن ت ##طورت األح ##داث ف ##ي
ال#قامش#لي؟ وك#يف أدارت ال#قوى ال#سياس#ية وامل#جتمع املح#لي امل#دي#نة ب#عد إرس#اء ال#حكم ال#ذات#ي "وتح#ري#ر"
املدينة؟ .هذا ما سنناقشه في الباب الثالث من هذا البحث

 -30ﻣظﺎھرة ﺻﺎﻣﺗﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﺎ ً ﻣﻊ ﻋﺎﻣودا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ،اﻟﺣﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2013-6-29 :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"ps:// :
www.youtube.com/watch?v=L7WpNmTOKdY
 -31ﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﯾﺳﺗﻌرض ﺟﺎﻧﺑﺎ ً ﻣن أﺣداث اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ وﻋﺎﻣودا ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2013-7-28ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط:
h"ps://www.youtube.com/watch?v=yen9TpLwhvY
 -32آﺧر ﻣظﺎھرة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ h"ps://www.youtube.com/watch?v=TSQLxIF2-uo ،2013-6-28
!20

القامشلي :انتفاضة الكورد السورية

صبر درويش

حكاية ما انحكت SyriaUntold

مشروع مدن في الثورة

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻧﺘﻌﺎش ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
م##ع ن##هاي##ة ع##ام  ،2013وم##ع ت##وق##ف ح##رك##ة امل##ظاه##رات ف##ي ش##وارع وس##اح##ات م##دي##نة ال##قامش##لي ،ان##تعش ف##ي
ت ##لك األث ##ناء ح ##راك م ##نظمات امل ##جتمع امل ##دن ##ي ،ون ##شأ ع ##لى ه ##ذا األس ##اس العش ##رات م ##ن امل ##نظمات امل ##دن ##ية،
والتي انتعش معها النشاط السلمي بكافة أشكاله.
ت ##نوع ##ت أش ##كال ال ##نشاط ##ات امل ##دن ##ية ،وات ##سعت م ##روح ##ة اه ##تمام ##ات ##ها ،ف ##نشأت م ##نظمات ل ##رع ##اي ##ة األط ##فال،
ك ##منظمات ال ##دع ##م ال ##نفسي ،أو م ##نظمات رع ##اي ##ة امل ##عوق ##ني ،وغ ##يره ##ا ،ك ##ما ن ##شأت م ##نظمات ن ##سوي ##ة ،اه ##تمت
ب ##شؤون امل ##رأة ع ##بر ت ##مكينها ف ##ي امل ##جتمع وت ##وع ##يتها ع ##لى ح ##قوق ##ها ودوره ##ا ف ##ي ب ##ناء م ##جتمعها ،وم ##نظمات
أخ ##رى اه ##تمت ب ##ال ##جان ##ب ال ##ثقاف ##ي وال ##بيئي وغ ##يره ##ا العش ##رات م ##ن امل ##نظمات .وم ##ن أب ##رز امل ##نظمات ال ##تي
نشطت في مدينة القامشلي كان:
ا.

منظمة سارا ملناهضة العنف ضد املرأة:

ت ##أسس ##ت م ##نظمة "س ##ارا" ف ##ي ت ##موز ع ##ام  ،2013وأت ##ت ف ##ي س ##ياق امل ##ؤس ##سات ال ##ناش ##ئة ح ##دي ##ثا ً ف ##ي إط ##ار
امل##جتمع ال##سوري ف##ي ظ##ل الح##راك ال##ثوري ال##ذي ول##د م##ع ث##ورة ع##ام  .2011وته##دف امل##نظمة إل##ى م##ناه##ضة
ال ##عنف وال ##تمييز ض ##د امل ##رأة ب ##كل أش ##كال ##ه ،وبحس ##ب ال ##تعري ##ف ال ##ذي ت ##قدم ##ه امل ##نظمة ع ##ن ن ##فسها" :ف ##هي
مج ##موع ##ة م ##ن ال ##نساء ال ##ناش ##طات ب ##قضاي ##ا امل ##رأة ،ج ##معتهن ط ##اول ##ة واح ##دة ت ##حت ع ##نوان واح ##د ،ه ##و :ت ##قدي ##م
الخ ##دم ##ات ل ##لنساء ،ض ##حاي ##ا ال ##عنف األس ##ري؛ ف ##كان ##ت الخ ##طوة األول ##ى ل ##تأس ##يس م ##نظمة م ##دن ##ية اج ##تماع ##ية
تناهض العنف والتمييز ضد املرأة بكل أشكاله فكانت ."sara
وبحس##ب اإلداري##ة ف##ي امل##نظمة )آخ##ني س##نجو( ف##إن م##نظمة "س##ارا" ت##مارس ال##عدي##د م##ن امل##هام وم##نها أن##ها:
"ت##صدر إح##صائ##يات ع##ن ح##االت ال##عنف ض##د امل##رأة ف##ي الج##زي##رة ك##ل س##تة أشه##ر ،م##ن ح##االت ق##تل وط##الق
وت##عدي ..ال##خ ,ك##ما ت##دع##و امل##نظمة امل##حاك##م ،إل##ى م##حاك##مة ال##جناة ،وت##حصيل ح##قوق امل##رأة؛ وأي##ضا ت##ساه##م
امل ##نظمة ف ##ي ح ##ل امل ##شاك ##ل األس ##ري ##ة ,وت ##قف امل ##نظمة وق ##فات اح ##تجاج ##ية ض ##د ال ##عنف امل ##مارس ب ##حق امل ##رأة،
وت#فتح امل#نظمة م#شاري#ع ص#غيرة ل#لمرأة ك#األع#مال ال#يدوي#ة ،وأي#ضا ت#ساه#م امل#نظمة ف#ي وض#ع ق#وان#ني ت#ضمن
حقوق املرأة في املجلس التشريعي ملقاطعة الجزيرة ،بحكم مشاركة املنظمة في املجلس".
ت##طمح امل##نظمة إل##ى "أن ت##لعب دورا ً ق##يادي#اً ،لح##ماي##ة ال##نساء ض##حاي##ا ال##عنف وال##ذي##ن ف##ي خ##طر ،م##ع ال##ترك##يز
على القاصرات املعنفات إلعادة تأهيلهن ليك ّن أعضاء فاعالت في التنمية املجتمعية”.
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ك#ما ت#سعى م#نظمة "س#ارا" إل#ى ح#ماي#ة ودع#م وت#مكني ال#نساء امل#عنفات ،ض#حاي#ا ال#عنف ن#فسيا ً واج#تماع#يا
وق##ان##ون##يا واق##تصادي##ا ،م##ن خ##الل ت##سهيل وص##ول##هن لخ##دم##ات ال##دع##م والح##ماي##ة؛ ك##ما ت##دع##و امل##نظمة إل##ى دع##م
وحماية النساء املعنفات واملهددات بالخطر وتقليل العنف املبني على النوع االجتماعي اتجاههن.
وف#ي خ#ضم ظ#روف الح#رب ال#دائ#رة ف#ي س#وري#ا ال#يوم ،تظه#ر ح#اج#ة ال#نساء ،خ#صوص#ا ال#فئات ال#هشة م#نهن
إل#ى ض#رورة ال#تدخ#ل ال#قان#ون#ي ل#دع#مهن ،م#ن خ#الل ال#عمل ع#لى م#حاول#ة ت#وف#ير الح#ماي#ة وامل#ساع#دة ال#قان#ون#ية
ال##فاع##لة ل##لمرأة أم##ام امل##حاك##م وت##قدي##م االس##تشارات ال##قان##ون##ية ل##هن ب##ما ي##ضمن امل##ساه##مة ف##ي ت##حقيق ه##ذه
الحماية ،وهو الدور الذي تسعى منظمة "سارا" إلى القيام ولو بجزء يسير منه.
وبحس##ب مج##موع##ة "س##ارا" ف##إن##ه" :وبس##بب ض##عف ال##جهود ال##رس##مية ،وم##حاول##ة ال##عمل األه##لي ل##لتدخ##ل م##ن
أج##ل ح##ماي##ة ال##حقوق ال##قان##ون##ية ل##لنساء امل##طلقات وامل##عنفات ،إال أن امل##لموس ب##ناء ع##لى تج##رب##تنا ،أن ال##كثير
م#ن ال#عمل ض#روري ،م#ن أج#ل م#حاول#ة ت#مكني ال#نساء ،وامل#طال#بة ب#حقوق#هن ال#قان#ون#ية ،ف#ي م#جتمع ي#قيم وزن#اً
كبيرا ً لألعراف والعادات التي تتصف بظلم املرأة".
م##ن أج##ل ك##ل ه##ذا ت##قترح املج##موع##ة امل##ساه##مة ف##ي م##عال##جة م##شاك##ل امل##رأة ،م##ن أج##ل ت##وف##ير الح##ماي##ة ل##حقوق
ال## #نساء ،م## #ن خ## #الل تحس## #ني ف## #رص وص## #ول## #هن ل## #لعدال## #ة .وتحس## #ني مس## #توى امل## #علوم## #ات وال## #توع## #ية ال## #عام## #ة،
وامل ##ناص ##رة ح ##ول ال ##حقوق ال ##قان ##ون ##ية وت ##قدي ##م امل ##شورة وال ##عون ال ##قان ##ون ##ي واألم ##ان لتس ##تطيع امل ##رأة أن ت ##بدأ
حياتها من جديد.
ب .املنظمة الوطنية للشباب الكرد ):(soz
ت#أسس#ت امل#نظمة ال#وط#نية للش#باب ال#كرد " "sozف#ي  2013-10-22م#ن ق#بل مج#موع#ة م#ن الش#باب ال#كرد
الذين شاركوا في إشعال الثورة في املناطق الكردية.33
ع ##ندم ##ا ت ##م اإلع ##الن ع ##ن ت ##أس ##يس م ##نظمة  sozانح ##لت ج ##ميع ال ##تنسيقيات ال ##كردي ##ة ف ##ي امل ##ناط ##ق ال ##كردي ##ة
ل ##تجتمع ف ##ي م ##نظمة واح ##دة ه ##ي م ##نظمة  .34sozوأت ##ى ت ##شكيل امل ##نظمة ان ##طالق# #ا ً م ##ن "ال ##ظروف املح ##لية
واإلق##ليمية وال##دول##ية ،وتش##تت ال##تنسيقيات الش##باب##ية ،ال##تي ح##ال##ت دون أن ي##كون للش##باب دور ف##ي امل##عادل##ة

 -33ﻣن ھﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﻛورد  SOZ؟ ،اذاﻋﺔ "وطن" ،ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"p://www.watan.fm/poligc- :
news/3470-soz
 -34ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،راﺟﻊ ﻣوﻗﻊ وﻻﺗﻲ ﻧت :اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﻛورد
) (SOZﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲh"p://www.welag.info/nuce.php?id=10779&niviskar=288&cure=3 :
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ال#سياس#ية وع#ملية ال#تغيير امل#نشودة ،ف#كان ل#زام#ا ً ع#لينا ن#حن الش#باب ال#كرد ت#وح#يد ال#طاق#ات وت#وج#يه ب#وص#لة
ال##نضال إل##ى ه##دف واح##د وذل##ك ب##تشكيل امل##نظمة ال##وط##نية الش##باب ال##كرد )س##وز( ال##تي ت##ضم ق##وى ش##باب##ية
ف##اع##لة وم##ؤث##رة ع##لى ال##ساح##ة ال##كردي##ة ال##سوري##ة" .وت##طمح م##نظمة الش##باب ال##كرد )س##وز( إل##ى إق##ام##ة أف##ضل
ال#عالق#ات م#ع األح#زاب ال#سياس#ية ال#كردي#ة وال#سوري#ة ف#ي آن ،دون أن ت#كون ت#اب#عة أو م#نقادة م#ن أي ط#رف
أو ق ##وة س ##ياس ##ية .ب ##ينما ك ##ان ##ت أه ##م ش ##عارات امل ##نظمة" :م ##ن ع ##اش ي ##وم ##ا ف ##ي امل ##عتقل ..داف ##ع ده ##را ً ع ##ن
امل#عتقلني ،س#وري#ا م#تعددة األع#راق واألدي#ان ،ن#حو س#وري#ة دول#ة دي#مقراط#ية ت#عددي#ة ات#حادي#ة ،الش#باب ش#رك#اء
القرار ..إلخ".
م#ن أه#م الش#باب امل#ؤسس#ني له#ذه امل#نظمة :ش#بال اب#راه#يم ،آزاد ع#طا ،ع#بد ال#رح#من ج#وه#ر ،م#نذر اس#كان،
يوسف تمر وغيرهم من الشباب الثائر الكردي.
وبحس##ب ال##تعري##ف امل##نشور ع##لى ص##فحة امل##نظمة ف##هي" :م##نظمة ك##ردي##ة وط##نية ،ان##تماءه##ا ال##وح##يد ه##و إل##ى
ال#وط#ن س#وري#ا ،وه#ي ت#ؤم#ن ب#سوري#ا ح#رة دي#مقراط#ية ،وته#دف إل#ى ال#تعاي#ش املش#ترك ف#ي ظ#ل دول#ة س#وري#ة
ت#ضمن ح#قوق ك#اف#ة م#كون#ات ال#شعب ال#سوري ،وت#طبق ف#يها ح#قوق امل#رأة وح#قوق اإلن#سان وح#قوق ال#طفل،
في بيئة جيدة ،بعد أن ساءت أوضاع املجتمع السوري وخاصة األطفال".
امل ##نظمة غ ##ير م ##مثلة ف ##ي ال ##جسم ال ##سوري امل ##عارض ع ##لى ال ##رغ ##م م ##ن أن الش ##باب ال ##ثوري ال ##كردي وم ##ن
ضمنهم منظمة سوز يمثلون نسبة عالية من الشارع الكردي.
ك ##ثير م ##ن ش ##باب ه ##ذه امل ##نظمة ت ##عرض ##وا ل ##الع ##تقال وال ##تعذي ##ب م ##ن ق ##بل ال ##نظام أو م ##ن ق ##بل ح ##زب االت ##حاد
ال## #دي## #مقراط## #ي الـ  ،PYDوم## #ن ب## #ينهم "ش## #بال اب## #راه## #يم" ،ال## #ذي ق## #ضى س## #نتني ف## #ي س## #جون ال## #نظام ف## #ي
ال ##قامش ##لي ،ث ##م نُ ##قل إل ##ى ف ##رع امل ##خاب ##رات ال ##جوي ##ة ف ##ي دم ##شق ،إل ##ى أن ت ##م االف ##راج ع ##نه و ُل ##قب بـ )أم ##ير
الح#راك ال#شعبي( .وأي#ضا ً آزاد ع#طا ال#ذي اع#تقل م#ن ق#بل ح#زب االت#حاد ال#دي#مقراط#ي ،وي#وس#ف ت#مر ال#ذي
تعرض لالعتقال والتعذيب من قبل النظام في دمشق ،وغيرهم كثيرون أيضا ً.
ت## #سعى م## #نظمة س## #وز "ل## #بناء ن## #ظام دي## #مقراط## #ي وت## #أط## #ير ط## #اق## #ات الش## #باب ل## #لعب دور ف## #عال ف## #ي ال## #حياة
ال##سياس##ية واالج##تماع##ية وت##عمل ع##لى نش##ر ث##قاف##ة ح##قوق االن##سان وإح##ياء امل##جتمع امل##دن##ي وت##داف##ع ع##نها .و
تتبنى نظاما داخليا إداريا يعمل على تعزيز العمل املؤسساتي".
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م#ازال ش#باب  sozال#وط#نيون مس#تمري#ن ف#ي م#سيرة امل#ظاه#رات الس#لمية داخ#ل س#وري#ا وخ#ارج#ها ف#ي ب#الد
ال ##لجوء ح ##يث ي ##نظمون االع ##تصام ##ات ف ##ي س ##اح ##ات س ##ويس ##را وأمل ##ان ##يا وغ ##يره ##ا م ##طال ##بني ب ##إس ##قاط ال ##نظام
وباإلفراج عن املعتقلني السوريني.
ت .مركز آريدو للمجتمع املدني والديمقراطية:
ت ##أس ##س م ##رك ##ز "آري ##دو" ف ##ي  1م ##اي ##و ،2013 ،وب ##اش ##ر ع ##مله ب ##اع ##تباره" :م ##ؤس ##سة اج ##تماع ##ية مس ##تقلة غ ##ير
رب##حية ،ته##دف إل##ى دع##م ونش##ر ث##قاف##ة امل##جتمع امل##دن##ي ،ض##من م##ختلف ش##رائ##ح امل##جتمع ال##سوري" .ونش##ط
امل#رك#ز ف#ي ال#عدي#د م#ن امل#دن ال#سوري#ة وع#لى وج#ه التح#دي#د م#دن م#حاف#ظة ال#حسكة ،ت#لك ال#تي تح#ظى ب#تواج#د
مكثف لألكراد فيها.
س##اه##م م##رك##ز "آري##دو" ف##ي ال##عدي##د م##ن ال##نشاط##ات امل##دن##ية ال##تنموي##ة وال##ثقاف##ية ،ون##ظم ال##عدي##د م##ن الح##مالت،
ح##يث أط##لق امل##رك##ز ح##ملة "ح##لمي ط##فول##تي" ال##هادف##ة ل##دع##م األط##فال امل##تعرض##ني ل##لصدم##ات ن##فسيا وذل##ك ف##ي
م##دي##نة ال##قامش##لي ،وذل##ك ب##ال##تعاون م##ع امل##نظمة اآلث##وري##ة ال##دي##مقراط##ية ،وال##تي اس##تقبلت ف##ي م##قره##ا ح##فالً
ل##لتعري##ف ب##الح##ملة ،ح##يث شه##دت الح##ملة ح##ضورا ً ش##عبيا ً الف##تا ً م##ن أب##ناء امل##دي##نة ب##اإلض##اف##ة إل##ى األه##ال##ي
النازحني ،حيث هدف الحفل التعريف بالحملة التي استمرت قرابة العشرة أيام.
ك##ما ق##اد امل##رك##ز ح##ملة أخ##رى ب##عنوان "ح##ملة وثّ##ق" ،35وال##تي ب##دأت ب##تاري##خ  20/8/2013وال##تي أط##لقها ك##ل
م#ن م#رك#ز آري#دو ل#لمجتمع امل#دن#ي وائ#تالف ش#باب "س#وا" ب#رع#اي#ة م#رك#ز ت#وث#يق االن#تهاك#ات ف#ي س#وري#ا ,وب#دأت
الح#ملة ب#عرض م#حاض#رة ت#عري#فية ع#ن ال#توث#يق وأه#ميته وك#يفية ت#وث#يق االن#تهاك#ات أل#قتها امل#حام#ية أف#ني أح#مد
ف#ي م#قر امل#نظمة اآلث#وري#ة ال#دي#مقراط#ية ف#ي م#دي#نة ال#قامش#لي ،تخ#للها ع#رض ل#بعض م#قاط#ع ال#فيدي#و ال#داع#مة
ل##لموض##وع ،ك##ما ت##م ت##وزي##ع ع##دة ن##ماذج م##ن اس##تمارات ان##تهاك##ات ح##قوق اإلن##سان امل##صممة م##ن ق##بل م##رك##ز
توثيق االنتهاكات في سوريا.
وإل#ى ج#ان#ب الح#مالت ال#تي ع#مل ع#ليها امل#رك#ز ،ع#مل أي#ضا ً ف#ي م#جاالت ث#قاف#ية وف#نية م#ختلفة ،وم#نها "ح#ملة
س#ينما ب#اص" ،ب#ال#تعاون ب#ني ائ#تالف ش#باب سـ#وا وم#رك#ز آري#دو ل#لمجتمع امل#دن#ي وال#دي#مقراط#ية .وج#اء ف#ي
ت##عري##ف ه##ذه ال##فعال##ية أن##ها ت##دع##و إل##ى ن##بذ ال##عنف ،والح##د م##ن الش##رخ ال##حاص##ل ب##ني امل##كون ال##سوري ع##لى
اخ ##تالف أل ##وان ##ه وم ##شارب ##ه ،وه ##و ش ##يء ي ##حتاج إل ##ى ال ##تعاض ##د وال ##تكات ##ف ب ##ني امل ##نظمات والنش ##طاء امل ##دن ##يني
للعمل لوضع اللبنة األساس لبناء سوريا لكل السوريني ،سوريا دولة القانون.

 -35ﺣﻣﻠﺔ وﺛقh"p://www.youtube.com/watch?v=zC2fLyStrzg :
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وبحس#ب أدب#يات م#رك#ز "آري#دو" ،ي#بقى الحــ#راك امل#دن#ي الح#ل األن#جع ف#ي ب#ناء م#جتمع م#ؤس#سات#ي ،خ#اض#ع
آلل ##ية امل ##راق ##بة وامل ##حاس ##بة وال ##ردع .وه ##و امل ##أم ##ول م ##نه دائ ##ما ف ##ي ب ##ناء وطــ ##ن ي ##تسع للج ##ميع ،ي ##تساوى ف ##يه
املواطنون بالواجبات والحقوق دون أي تمييز.
ك##ما أك##د امل##رك##ز ع##لى ال##حاج##ة امل##اس##ة ل##لطاق##ات وال##قام##ات الش##باب##ية امل##دن##ية ،ف##ي ال##تعاون وال##عمل ب##غية س##د
ال#ثغرات أم#ام أي ن#عرات ط#ائ#فية وق#وم#ية ب#عد ب#روز ن#توءات ال#نزاع املس#لح ب#ني ط#رف#ي ال#صراع ف#ي س#وري#ا،
إل ##ى ج ##ان ##ب ال ##عمل ف ##ي الح ##د م ##ن ات ##ساع ال ##هوة ب ##ني ك ##ل األط ##ياف .وذل ##ك ع ##بر ب ##ناء م ##ظلة ج ##ام ##عة ت ##شجع
الفسيفساء السوري في املدينة مبدأ الحوار ،وتشجع على التواصل في تعزيز الثقة واألمان.
ث .مركز املجتمع املدني والديمقراطية في سوريا
ت#أس#س م#رك#ز امل#جتمع امل#دن#ي وال#دي#موق#راط#ية ف#ي س#وري#ا ،ف#ي  1دي#سمبر ،2011وه#و م#رك#ز س#وري مس#تقل
ي#عمل ع#لى دع#م وت#قوي#ة امل#جتمع امل#دن#ي وال#دي#مقراط#ية ،وت#عزي#ز ق#يم الح#ري#ة وال#عدال#ة وال#عيش املش#ترك ،م#ن
خالل تحليل الواقع وصياغة الحلول وتطبيقها.
ف ##ي ال ##بداي ##ة ك ##ان م ##ؤس ##سو امل ##رك ##ز ع ##بارة ع ##ن أرب ##عة أش ##خاص أح ##ده ##م ف ##ي أم ##ري ##كا واآلخ ##ر ف ##ي إس ##طنبول
#ؤسس##ني ي##ت ُّم ع##ن ط##ري##ق ش##بكة االن##ترن##ت وب##عد ن##قاش##ات
واث##نني ف##ي داخ##ل س##وري##ا ،وك##ا َن ال##تواص##ل ب##ني املَّ #
ط##وي##لة ت##وص##لت املج##موع##ة إل##ى ف##كرة ب##ناء م##نظمة س##وري##ة وف##ق امل##عاي##ير امل##دن##ية الح##دي##ثة ،أط##لقوا ع##ليها اس##م
”مركز املجتمع املدني والديمقراطية في سوريا ،“ CCSDSحيث تم إطالق املركز في .2012\12\1
وبحس##ب ال##تعري##ف ال##ذي نش##ره امل##رك##ز ع##لى م##وق##عه ع##لى ال##وي##ب ف##إن" :م##رك##ز امل##جتمع امل##دن##ي وال##دي##مقراط##ية
ف ##ي س ##وري ##ا ,ه ##و م ##رك ##ز س ##وري مس ##تقل وغ ##ير رب ##حي ,م ##قره م ##دي ##نة غ ##ازي ع ##ينتاب ف ##ي ت ##رك ##يا ,ت ##أس ##س ف ##ي
 1/12/2011م## #ن ق## #بل مج## #موع## #ة م## #ن ال## #ناش## #طني وال## #ناش## #طات ال## #سوري## #ات ف## #ي ال## #داخ## #ل وال## #خارج").(36
وبحس#ب ال#ناش#طة ف#ي امل#رك#ز دن#يا ف#واز ل#حكاي#ة م#ا ان#حكت ،ت#م اف#تتاح أول م#كتب رس#مي ل#لمرك#ز ف#ي م#دي#نة
ال#قامش#لي ف#ي ش#باط م#ن ع#ام  ،2013ح#يث ت#م ال#حصول ع#لى ت#رخ#يص م#ن ق#بل ال#هيئة ال#كردي#ة ال#عليا وت#م
بعدها مزاولة عملهم.
وبحس#ب ال#ناش#ط "ري#ناس س#ينو" مل#دن ف#ي ال#ثورة" :ف#ي ال#بداي#ة ك#ان ن#شاط#نا م#قتصر ع#لى االن#ترن#ت ،ق#منا
ب##إج##راء ورش##ات ع##ن ط##ري##ق ال##سكاي##ب ،ح##يث ك##ان ي##حضر ه##ذه الج##لسات بح##دود  15ن##اش##ط ون##اش##طة ،وق##د

 -36ﻣوﻗﻊ ﻣرﻛز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب/h"p://ccsdsyria.org/arabic :
!25

القامشلي :انتفاضة الكورد السورية

صبر درويش

حكاية ما انحكت SyriaUntold

مشروع مدن في الثورة

اق##تصرت ه##ذه الج##لسات ع##لى ت##نمية ال##قدرات ،وأي##ضا ع##لى امل##قاوم##ة امل##دن##ية وأم##ور أخ##رى م##رت##بطة ب##ال##ترب##ية
املدنيَّة والتّوعية بالديمقراطيَّة".
ويه##دف امل##رك##ز إل##ى ت##عزي##ز ق##يم ال##دي##مقراط##ية وت##أص##يلها ض##من امل##جتمع ال##سوري ،وال##سعي إل##ى رف##ع س##وي##ة
ال#وع#ي امل#دن#ي ل#دى امل#واط#ن ال#سوري ،ب#اإلض#اف#ة إل#ى نش#ر ال#ثقاف#ة امل#دن#ية ،واب#تكار ط#رق ج#دي#دة ل#توص#يلها
إل#ى امل#جتمع .ك#ما س#عى امل#رك#ز إل#ى ال#عمل ع#لى إزال#ة مخ#لفات االس#تبداد وت#بعات#ه ع#لى امل#جتمع امل#دن#ي ف#ي
س##وري##ا ،ض##من اس##ترات##يجية ق##ائ##مة ع##لى تح##ليل م##عطيات ال##واق##ع ،وص##ياغ##ة الح##لول ب##االس##تناد ع##ليها .ورك##ز
امل#رك#ز ع#بر ن#شاط#ات#ه ع#لى إزال#ة ال#عراق#يل ال#قائ#مة أم#ام ن#شوء ف#كر م#دن#ي دي#مقراط#ي ،وال#عمل ع#لى ت#وف#ير ك#ل
سبل الدعم للحراك املدني والديمقراطي في سوريا.
ل##لمرك##ز ن##شاط##ات م##تعددة ،ت##راوح##ت ب##ني ال##ندوات ال##تثقيفية والح##مالت ذات األب##عاد االج##تماع##ية وال##تنموي##ة،
وغ ##يره ##ا م ##ن ال ##نشاط ##ات ،وبحس ##ب "ع ##باس م ##وس ##ى" ع ##ضو امل ##نظمة وال ##قائ ##م ع ##لى ع ##مل ورش ##ات امل ##نظمة
"ل##حكاي##ة م##ا ان##حكت"" :ت##عمل امل##نظمة ع##لى املس##توى اإلق##ليمي ,وي##عتبر م##كتب ق##امش##لو األك##ثر ن##شاط##ا م##ن
ب##ني ت##سع م##كات##ب ل##لمنظمة ف##ي س##وري##ا ,إذ ت##فتح امل##نظمة ورش##ات ت##دري##بية وت##قوم بح##مالت ت##وع##ية وإع##الم##ية،
كح#ملة )م#ن ن#وروز إل#ى آك#يتو( ،وت#لقي امل#نظمة م#حاض#رات دع#م م#بادرات ض#من ب#رام#ج م#عينة ،ك#برن#ام#ج م#ن
أج ##ل مس ##تقبل س ##وري ##ا ض ##من ش ##بكة )أن ##ا ه ##ي( ,وأي ##ضا ح ##ملة )م ##نقدر( ض ##من ش ##بكة أم ##ان ,وأي ##ضا ت ##قوم
امل##نظمة ب##لقاءات م##ع م##وارد الس##الم وت##فعيلها ع##لى املس##توى االج##تماع##ي وال##سياس##ي .وبحس##ب دن##يا ف##واز:
ع ##مل امل ##رك ##ز ف ##ي ال ##عدي ##د م ##ن امل ##شاري ##ع وم ##نها مش ##روع ن ##ساء م ##ن أج ##ل مس ##تقبل س ##وري ##ا ،وم ##شاري ##ع ح ##ول
العدالة االنتقالية ،باإلضافة إلى عدد من الحمالت كحملة "أنا هي".
وك ##ان امل ##رك ##ز ف ##ي وق ##ت س ##اب ##ق ق ##د ن ##ظم ح ##ملة ب ##عنوان" :م ##ن ن ##وروز إل ##ى أك ##يتو" ،ب ##ال ##تعاون م ##ع ش ##بكة أم ##ان
ال##سوري##ة ،ومج##موع##ة م##ن النش##طاء امل##دن##يني ،وذل##ك لنش##ر ث##قاف##ة وق##يم ت##قبل اآلخ##ر ب##ني امل##جتمع ،ف##ي م##دي##نة
القامشلي.
وبحس ##ب "دن ##يا ف ##واز" م ##دي ##رة م ##كتب ق ##امش ##لو مل ##رك ##ز امل ##جتمع امل ##دن ##ي ،ف ##إن ##ه" :ف ##ي وق ##ت ي ##بدو ف ##يه ال ##تطرق
مل ##فاه ##يم ك ##ال ##عيش املش ##ترك ،وب ##ناء ج ##سور ال ##ثقة ب ##ني امل ##ختلفني م ##عادل ##ة ص ##عبة وغ ##ير مج ##دي ##ة ف ##ي ك ##ثير م ##ن
األح#يان .وألن#نا م#ؤم#نني أن الح#ل له#ذا ال#تعاي#ش ه#و االع#تراف ب#اآلخ#ر امل#ختلف ع#نك ،واالن#طالق م#ن ال#ذات
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وكس##ب ال##حوار م##قدرة ل##فتح أف##ق ف##هم ط##بيعة اخ##تالف##نا ،ن##سعى وب##طرق م##ختلفة لنش##ر ه##ذه امل##فاه##يم ،ول##كي
نتلمس العيش املشترك ال بد من فهم وحوار عميق ملا يعيق هدفنا").(37
وش ##ملت الح ##ملة ع ##دد م ##ن ال ##نشاط ##ات م ##نها نش ##ر س ##بع ل ##وح ##ات ط ##رق ##ية ب ##أح ##جام ك ##بيرة م ##ع ّلقة ف ##ي م ##ناط ##ق
م#ختلفة م#ن م#دي#نة ال#قامش#لي )م#دخ#ل ال#قامش#لي ،دوار ال#عنتري#ة ،دوار ال#بلدي#ة ،ال#قادس#ية ،م#شفى الس#الم،
دوار م##دي##نة الش##باب ،س##اح##ة أوص##مان ص##بري ،دوار امل##طار( ،تح##مل رس##ائ##ل م##ختلفة ب##ال##لغات )ال##كردي##ة –
ال##عرب##ية – الس##ري##ان##ية( ،ت##دع##و إل##ى ق##يم الح##ملة م##ن ت##قبّل اآلخ##ر ،وث##قاف##ة االخ##تالف ،وال##ترك##يز ع##لى ال##حوار
كنافذة ملعرفة اآلخر.
ب ##اإلض ##اف ##ة إل ##ى الح ##مالت ال ##تي ق ##اده ##ا امل ##رك ##ز ،س ##اه ##م أي ##ضا ً ف ##ي إط ##الق ورش ##ات ت ##دري ##بية ،ف ##في إط ##ار
ن##شاط##ات ب##رن##ام##ج )ت##طوي##ر امل##نظمات( أح##د ب##رام##ج م##رك##ز امل##جتمع امل##دن##ي وال##دي##مقراط##ية ،أق##ام امل##رك##ز ورش##ة
ع##مل ت##دري##بية ح##ول التخ##طيط االس##ترات##يجي ف##ي م##دي##نة أورف##ه ال##ترك##ية وذل##ك أي##ام .2015\1\21-20-19
اس##تهدف##ت تج##مع ف##عال##يات ك##وب##ان##ي )ع##ني ع##رب( ال##ذي ي##ضم  7م##نظمات ك##ردي##ة ت##عمل ف##ي م##جاالت م##ختلفة
)ث##قاف##ية – ح##قوق##ية – امل##رأة وال##طفل – م##دن##ية( ،ق##دم م##ن خ##الل##ه امل##رك##ز ت##دري##به وخ##برات##ه ل  15مش##ترك م##ن
أعضاء الفعاليات ،تمثل الجانب النسائي بحضور  4مشتركات و 11مشترك من الرجال.
ك#ما ص#در ع#ن امل#رك#ز مج#موع#ة م#ن ال#كتب م#ن ب#ينها ك#تاب "دراس#ة اس#تقصائ#ية ف#ي ال#عدال#ة االن#تقال#ية ف#ي
س##وري##ا" ،ح##يث رك##ز ال##كتاب ع##لى م##فهوم "ال##عدال##ة االن##تقال##ية" ،ب##اع##تباره واح##دا ً م##ن امل##فاه##يم الح##دي##ثة ،وج##اء
ف#ي ت#عري#ف ال#كتاب" :ت#مر س#وري#ا ال#يوم ف#ي م#خاض ص#عب ن#حو ال#تحول ال#دي#مقراط#ي وال#سياس#ي ،وح#تى
اآلن ال يس#تطيع أح#د أن ي#ضع أي ت#صور ش#ام#ل ل#لعدال#ة االن#تقال#ية ال#تي ت#ناس#ب ال#حال#ة ال#سوري#ة ،ألن#نا ال
نس#تطيع ال#تنبؤ ب#ال#شكل ال#تي س#وف ت#نتهي ب#ه األزم#ة ال#سوري#ة ،م#ما ي#ثير ال#تساؤل دائ#ما ح#ول ش#كل ع#ملية
االنتقال").(38
ك##ما س##عى امل##رك##ز إل##ى م##د ج##سور ال##تواص##ل م##ع ال##عدي##د م##ن م##نظمات امل##جتمع امل##دن##ي األخ##رى ،وبحس##ب
م#دي#ر امل#رك#ز "ري#ناس س#ينو"" :ن#حن ل#دي#نا اس#ترات#يج َّية واض#حة ورؤي#ة واض#حة به#ذا ال#خصوص ،ح#يث ن#حن
ن#رى أن#ه م#ن ال#صعب ج#دا أن تس#تطيع م#نظمة ب#مفرده#ا م#ن ت#قوي#ة امل#جتمع امل#دن#ي وت#رس#يخ ال#دي#مقراط#ية،
ف#نحن ن#درك ت#مام#ا ب#أن#نا ب#حاج#ة إل#ى ع#دد ك#بير م#ن امل#نظمات ،ح#تى نس#تطيع ت#غطية م#ا ت#رت#ب ع#ن س#نوات
 -37ﺣول ھذه اﻟﺣﻣﻠﺔ راﺟﻊ› :ﻣن ﻧوروز إﻟﻰ أﻛﯾﺗو‹ ﺣﻣﻠﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻘﺑل اﻵﺧر ﻓﻲ ﻗﺎﻣﺷﻠو" ،أﺣﻣد ﺷوﯾش ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ آرا
ﻧﯾوز ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2015-4-16
 -38راﺑط اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺗﺣﻣﯾل ﻛﺗﺎب "دراﺳﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ"h"p://cu".us/0FY0Y :
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ال#دك#تات#وري#ة ،وم#ا ن#تج ع#ن الح#رب ال#دائ#رة ح#ال#يا ل#ذل#ك ع#ملنا ع#لى التش#بيك ب#ني امل#نظمات املح#لية وامل#نظمات
ال#دول#ية ،به#دف االس#تفادة م#ن خ#برات ه#ذه امل#نظمات وك#نوع م#ن ال#دع#م ل#لمنظمات املح#ليَّة ح#تى ت#تط َّور ،ك#ما
ق ##منا ب ##تقدي ##م االس ##تشارات وال ##نصائ ##ح إل ##ى ال ##كثير م ##ن امل ##نظمات ف ##يما ي ##تعلق ب ##اإلدارة وق ##دم ##نا ال ##كثير م ##ن
التسهيالت اللوجستية".
ج .ائتالف شباب سوا:
وه#و م#نظمة ش#باب#ية م#دن#ية مس#تقلة ت#عمل لنش#ر ق#يم ال#عدال#ة وامل#ساواة وال#تعاي#ش املش#ترك ،م#ن خ#الل ت#رس#يخ
مفاهيم حقوق اإلنسان وبناء قدرات الشباب وتنميتها.
وبحس#ب م#ا ج#اء ع#لى ص#فحة االئ#تالف ع#لى الفيس#بوك ،ف#إن "ائ#تالف ش#باب س#وا تج#مع ش#باب#ي ط#وع#ي,
م##دن##ي مس##تقل ،إن##سان##ي امل##لمح وال##رؤي##ة ،ت##شكل م##ن ق##وى الش##باب املتخ##ذة للح##ري##ة ه##دف##ا ،وامل##ناوئ##ة ل##تأب##يد
االس##تبداد ودي##موم##ته ،ي##عمل م##ن أج##ل إل##غاء ج##ميع ال##قوان##ني االس##تثنائ##ية ،وإع##ادة ص##ياغ##ة دس##تورا ج##دي##د
ل##سوري##ة ،ب##ما ينسج##م م##ع ال##تنوع ال##قوم##ي وال##دي##ني واالث##ني ،ي##حفظ ح##قوق األف##راد والج##ماع##ات وح##ري##ات##هم
األس#اس#ية ،وي#عتبر ن#فسه ج#زء م#ن الح#راك ال#دي#مقراط#ي ال#عام ،ويه#دف إل#ى امل#ساه#مة ف#ي ال#تأس#يس ل#ثقاف#ة
ال##رف##ض ال##فعلي مل##ا ه##و ب##ائ##د وع##قيم وم##دان ك##مدخ##ل ل##بناء ال##دول##ة امل##دن##ية ال##دي##مقراط##ية ،دول##ة ال##حق وال##قان##ون
عبر األساليب السلمية ،من احتجاجات وتظاهرات ،وجميع أشكال االحتجاج السلمي".
ت ##أس ##س ائ ##تالف ش ##باب س ##وا ف ##ي  ،2011-4-23وب ##عد ح ##وارات ول ##قاءات ب ##ني مج ##موع ##ات ش ##باب ##ية م ##ختلفة
وم#تعددة امل#شارب ال#سياس#ية وامل#عرف#ية ،ات#فقت ع#لى امل#شارك#ة ف#ي ق#يادة االح#تجاج#ات وال#تظاه#رات الس#لمية
في جميع مناطق تواجدها .ومن املبادئ التي يقوم عليها ائتالف سوا:
 ي#عتبر ائ#تالف ش#باب س#وا ن#فسه ج#زء م#ن الح#راك ال#دي#مقراط#ي ال#عام ،ل#لوص#ول إل#ى ت#غييرات ج#ذري#ة ف#يبنية النظام القائم ،وصوال إلى الدولة املدنية عبر الوسائل السلمية.
 يعتبر ائتالف شباب سوا نفسه حركة احتجاجية ضاغطة ومساهمة في صياغة مستقبل سوريا.ِ
ويرف ِ
ض أي شكل من أشكال التسويق له.
 ينبذ العنف أيا كان مصدره ليست له أجندة خارجية ويعمل من أجل سورية دولة مدنية وديمقراطية. ي##عتبر ال##قضية ال##كردي##ة ف##ي س##وري##ا ق##ضية وط##نية ب##ام##تياز ،تس##تلزم ال##نظر إل##يها ب##وع##ي س##وري م##شخص،ب##عيدا ع##ن ت##راك##مات امل##د ال##قوم##ي ال##عروب##ي ف##ي م##نتصف ال##قرن امل##نصرم ،وم##ا ت##مخض ع##نه م##ن ق##صور ف##ي
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ال ##رؤي ##ة ،وع ##سف م ##تراك ##م ،ويتجس ##د ذل ##ك ف ##ي ال ##وع ##ي ب ##امل ##واط ##نة ال ##حقة ،امل ##رت ##كزة ع ##لى االخ ##تالف ،واإلق ##رار
بالتعددية السياسية والتاريخية والثقافية.
ح .بيت مانديال:
ت ##أس ##س "ب ##يت م ##ان ##دي ##ال" ك ##أح ##د م ##شاري ##ع م ##نظمة " "PEL- Civil Wavesب ##تاري ##خ  2013-12-16م ##ن
مج##موع##ة م##ن ال##ناش##طني ،وه##و وبحس##ب م##ا ورد ع##لى ص##فحة امل##رك##ز ع##لى الفيس##بوك" :ب##يت س##وري ش##باب##ي
مس#تقل ,ويتخ#ذ م#ن ق#يم الس#الم وال#تسام#ح والح#ري#ة م#بادئ أس#اس#ية .ي#سعى ال#ى ت#حقيق ال#تنمية املس#تدام#ة
في مدينة القامشلي ,كما يعمل البيت على نشر ثقافة الحوار على املستوى الفردي والتنظيمي".39
ت#مت ت#سمية ال#بيت “ب#يت م#ان#دي#ال” ان#طالق#ا ً م#ن رم#زي#ة م#ان#دي#ال ف#ي ال#نضال الس#لمي ض#د االس#تبداد ،وم#ا
يح##مله ه##ذا ال##فكر م##ن م##ضام##ني إن##سان #يَّة ي##حتاج##ها ال##سوري##ون ال##يوم ب##عد ع##سكرة ال##واق##ع ال##سوري وخ##لط
ال##حاب##ل ب##ال##ناب##ل .إذا ً “ب##يت م##ان##دي##ال” ه##ي ح##اض##نة م##دن#يّة ل##لمنظمات واملج##موع##ات الش##باب##ية ال##تي ت##عمل ف##ي
مدينة القامشلي ،وتوفّر لهم البيئة التحتيّة ،والدعم الالزم إلنجاح مشاريعهم املدنيّة.
ي#سعى ال#بيت ال#ذي اف#تتح ف#ي م#دي#نة ال#قامش#لي ب#تاري#خ  ،2014-1-10إل#ى ت#حقي ِق ال#تّنمية املس#تدام#ة ف#ي
امل ##دي ##نة ،م ##ن ك ##افّ ##ة ال ##نواح ##ي االج ##تماع ##ية واالق ##تصادي ##ة وال ##سياس# #يّة ،وذل ##ك م ##ن خ ##الل ورش ت ##دري ##بيّة ع ##ن
م ##واض ##يع م ##ثل ال ##دي ##مقراط ##ية وال ##عدال ##ة االن ##تقال ّ #ية ،م ##ع ال ##ترك ##يز ع ##لى نش ##ر ث ##قاف ##ة ال ##حوار ب ##ني ك ##ل م ##كون ##ات
املجتمع السوري في منطقة الجزيرة.
ويعمل بيت مانديال على:
 -1ب#ناء ال#قدرات ل#دى الش#باب ،وإع#داد ال#دراس#ات ،ح#يث ي#عمل ع#لى ت#مكني امل#جتمع ب#امل#هارات ال#تي ت#عزز
التفكير االبداعي واتخاذ القرار واملشاركة الفعالة.
 –2إق##ام##ة م##شاري##ع ته##دف ال##ى ت##عزي##ز ال##حوار الس##لمي وال##عيش املش##ترك ب##ني م##كون##ات امل##جتمع ف##ي م##دي##نة
القامشلي.
 -3ي#شجع "ب#يت م#ان#دي#ال" ع#لى امل#بادرات امل#دن#ية ف#ي االن#طالق وت#طوي#ر ن#فسها وأف#كار امل#شاري#ع ل#دي#ها ع#بر
توفيكر أكبر قدر ممكن من الشروط املوضوعية لها.

 -39ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوكh"ps://www.facebook.com/MandelaHouse/gmeline :
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وبحس##ب "غ##ان##دي س##عدون" أح##د املش##رف##ني ع##ن ب##يت م##ان##دي##ال" :ب##يت م##ان##دي##ال م##رك##ز خ##دم##ي ي##قدم خ##دم##ات##ه
مل##نظمات امل##جتمع امل##دن##ي ع##لى اخ##تالف أن##واع##ها ،وك##ذل##ك أي ش##خص ي##حب ت##قدي##م خ##دم##ة ل##لمجتمع ،وك##ل
أجه ##زة امل ##رك ##ز وك ##وادره ف ##ي الخ ##دم ##ة ،إم ##ا م ##ن خ ##الل ال ##عمل املش ##ترك م ##عاً ،أو م ##ن خ ##الل ت ##قدي ##م امل ##ساع ##دة
لهم".40
ي ##تأل ##ف "ب ##يت م ##ان ##دي ##ال" م ##ن ث ##الث ##ة أق ##سام رئ ##يسية ،وه ##ي غ ##رف ##ة مجه ##زة ب ##شاش ##ة ع ##رض إلل ##قاء امل ##حاض ##رات
واألف#الم ،ب#اإلض#اف#ة إل#ى غ#رف#ة م#طال#عة ت#حوي ك#تب م#تنوع#ة ،ي#عمل ال#قائ#مون ع#ليها ب#توف#ير أغ#لب ال#كتب ال#تي
ي##طلبها زوار ال##بيت ،ك##ما ي##حتوي ال##بيت ع##لى غ##رف##ة ل##لعمل امل##يدان##ي ح##يث ي##تم ف##يها ال##عمل ع##لى ال##نشاط##ات
وط ##باع ##ة امل ##نشورات .ب ##ينما ت ##تك َّون إدارة ال ##بيت م ##ن ث ##الث ##ة أش ##خاص ،ه ##م "أس ##ام ##ة أح ##مد ،روزان ،وغ ##ان ##دي
سعدو".
ع#مل ال#فري#ق س#اب#قا ً ف#ي عّ #دة م#شاري#ع ،كـ “مه#رج#ان ال#رب#يع األول” و ”س#ينما ب#اص” و"م#ارات#ون الس#الم”،
واتّ#فقَ النش#طاء ال#ثالث#ة ع#لى ف#كرة إن#شاء ال#بيت ،وت#قاط#عت األف#كار م#ع أف#كار م#نظّمة “ب#يل” امل#دن#يَّة ،وق#ام#ت
املنظمة األخيرة بتقديم الدعم املا ّدي واللوجستي لهم.
ق ##ام امل ##رك ##ز ب ##إص ##دار ك ##تاب »ح ##دي ##قة ال ##لغات« وه ##و مش ##روع لـ »ب ##يت م ##ان ##دي ##ال« وب ##ال ##تعاون م ##ع »ك ##لنا
م##واط##نون« ،ويه##دف ال##كتيب إل##ى ال##تعري##ف ب##ال##لغات املح##لية امل##حكية ف##ي »الج##زي##رة« ال##سوري##ة /م##حاف##ظة
الحسكة من الكردية والعربية والسريانية واألرمنية.
وبحس ##ب ل ##يلى خ ##لف إح ##دى أع ##ضاء ب ##يت م ##ان ##دي ##ال" :ب ##يت م ##ان ##دي ##ال ي ##قوم ع ##لى أس ##س الس ##الم وال ##تسام ##ح
والح##ري##ة ،ه##و ب##يت ل##لشاب ال##سوري املس##تقل ،ن##سعى م##ن خ##الل##ه ل##تحقيق ال##تنمية ف##ي م##دي##نة ق##امش##لو ،وذل##ك
م ##ن خ ##الل ال ##ورش ##ات وامل ##حاض ##رات ال ##تي يش ##رف ع ##ليها أع ##ضاء امل ##كتب ،ك ##ما ن ##ترك ال ##باب م ##فتوح# #ا ً أم ##ام
م ##ختلف م ##نظمات امل ##جتمع امل ##دن ##ي ل ##تقدي ##م ورش ##ات ##ها ل ##يكون ال ##بيت م ##كان# #ا ً ل ##لحوار ،ونش ##ر ث ##قاف ##ة الس ##لم
األهلي".41

 -40ﺣول ذﻟك ،راﺟﻊ :اﻓﺗﺗﺎح ﺑﯾت ﻣﺎﻧدﯾﻼ ﻓﻲ ﻗﺎﻣﺷﻠو ،ﺷﯾﻼن ﺑرو .ﻣﯾران ﺣﺳﯾن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2014-1-10 :ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ آرا
ﻧﯾوز"."ARA News
 -41ﺣول ذﻟك راﺟﻊ» :ﺑﯾت ﻣﺎﻧدﯾﻼ« ﯾﻔﺗﺗﺢ ﻣﻘره اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﻣﺷﻠو ،ﯾﻔﺎﻧﺎ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2015-8-13 :ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ARA
.News
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وم ##ن ن ##شاط ##ات امل ##رك ##ز ،إج ##راء ال ##عدي ##د م ##ن ال ##ندوات وامل ##حاض ##رات ،ال ##تي ت ##تناول ق ##ضاي ##ا م ##تنوع ##ة ،ب ##يئية
واج##تماع##ية وث##قاف##ية وس##ياس##ية وغ##يره##ا .ف##في ت##اري##خ  ،2015-10-5أق##يم ف##ي ب##يت م##ان##دي##ال م##ؤت##مر ص##حفي
لنش#ر ت#قري#ر "روج" لح#ماي#ة ال#بيئة ،م#ن إع#داد مج#موع#ة م#ن امل#ختصني ف#ي م#رك#ز روج وم#ن تح#ري#ر وت#دق#يق
"ع##باس م##وس##ى" ،ت##م نش##ر وط##باع##ة ال##تقري##ر ب##رع##اي##ة ب##يت م##ان##دي##ال وت##طرق م##حور ال##ندوة إل##ى ال##بيئة وت##لوث
الهواء.
ك##ما ع##قدت ف##ي ب##يت م##ان##دي##ال ب##دع##وة م##ن االت##حاد ال##نسائ##ي ال##كردي وم##نظمة امل##رأة الح##رة وج##معية اف##ري##ن
ج#لسة ح#واري#ة ع#ن امل#ناه#ج ال#تعليمية ال#صادرة ع#ن اإلدارة ال#ذات#ية ال#دي#مقراط#ية ،وذل#ك ف#ي إط#ار ال#نشاط#ات
التي يقوم بيت مانديال برعايتها.
خ .جمعية شاوشكا للمرأة:
ت ##أسس ##ت م ##نظمة "ش ##اوش ##كا" ف ##ي  18ي ##ول ##يو ،2012 ،وه ##ي ع ##بارة ع ##ن "ج ##معية اج ##تماع ##ية دي ##مقراط ##ية
مس## #تقلة ،ت## #سعى ل## #لنهوض ب## #امل## #رأة اج## #تماع## #يا وث## #قاف## #يا واق## #تصادي## #ا ،ف## #ي إط## #ار ت## #فعيل وت## #نشيط الح## #راك
االجتماعي األهلي في سوريا .بحسب الوصف الذي جاء على صفحة املنظمة على الفيسبوك.42
وت##قوم امل##نظمة ع##لى مج##موع##ة م##ن امل##بادئ وأه##مها :ال##ترك##يز ع##لى ف##كرة ال##عمل الج##ماع##ي ال##طوع##ي ،وت##قوي##ة
وت ##نمية ال ##رواب ##ط االج ##تماع ##ية واألس ##ري ##ة ،ال ##حفاظ ع ##لى االس ##تقالل ##ية ال ##سياس ##ية وت ##بني ال ##حيادي ##ة ،وال ##عمل
وال## #تنسيق م## #ع م## #نظمات امل## #جتمع امل## #دن## #ي امل## #ختلفة ،واالع## #تماد ع## #لى ال## #ذات ف## #يما ي## #خص ال## #تموي## #ل ع## #بر
االشتراكات والتبرعات من قبل أعضاء املنظمة.
وتهدف املنظمة إلى:
 -1ال#دف#اع ع#ن ح#قوق امل#رأة ،وح#ماي#تها م#ن ك#ل أن#واع ال#قمع والتس#لط وال#ظلم االج#تماع#ي وال#عنف األس#ري،
ورعاية الطفولة واألمومة.
 -2توعية املرأة ثقافيا وفكريا لتمكينها من امتالك املعرفة الالزمة لبناء األسرة بالتآزر مع الرجل.
 -3مساعدة املرأة من خالل تأمني فرص العمل لها عبر افتتاح مشاريع صغيرة.
 -4إقامة ورشات التدريب والتطوير املهني.

 -42ﻋﻧوان ﻣﻧظﻣﺔ ﺷﺎوﺷﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوكh"ps://www.facebook.com/KomelaSawiska?ref=ts&fref=ts :
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ك##ما ت##دأب الج##معية ع##لى م##ناق##شة ال##عدي##د م##ن ال##رواي##ات ال##سوري##ة وال##عامل##ية ع##بر ال##صال##ون ال##ثقاف##ي ال##ذي
ت##دي##ره ،وذل##ك ب##شكل دوري ،وم##ن ال##رواي##ات ال##تي ن##وقش##ت ف##ي ه##ذا ال##صال##ون ال##ثقاف##ي رواي##ة ال##سوري خ##ال##د
خ#ليفة "ال س#كاك#ني ف#ي م#طاب#خ ه#ذه امل#دي#نة" ،ورواي#ة "ال#سجينة" ل#لروائ#ية م#ليكة أوف#قير ،وغ#يره#ا ال#عدي#د م#ن
الروايات األدبية.
د.

الشبكة اآلشورية لحقوق اإلنسان:

ت#أسس#ت الش#بكة اآلش#وري#ة ل#حقوق اإلن#سان ف#ي س#وري#ا ،ف#ي العش#ري#ن م#ن شه#ر أي#ار ال#عام  ،2011وذل#ك
ت#لبية ل#فراغ ح#قوق#ي م#أل ال#ساح#ة ال#سوري#ة ف#ي ظ#ل م#ا شه#دت#ه امل#دن ال#سوري#ة ال#ثائ#رة م#ن ان#تهاك#ات ف#اض#حة
وج#رائ#م م#وص#وف#ة ارت#كبتها م#يليشيات ال#نظام .وذل#ك بحس#ب ال#تعري#ف ال#ذي ورد ع#لى ص#فحة الش#بكة ع#لى
فيسبوك.43
وق#د ح#ققت الش#بكة إن#جازات ك#ثيرة خ#الل ال#سنوات امل#اض#ية وم#نها ،اع#تماد ال#عدي#د م#ن ال#وس#ائ#ل اإلع#الم#ية
وامل#راك#ز ال#حقوق#ية ع#لى امل#علوم#ات ال#تي ك#ان#ت تنش#ره#ا الش#بكة ح#ول ان#تهاك#ات ح#قوق االن#سان ف#ي س#وري#ا.
ك#ما داوم#ت الش#بكة ع#لى إص#دار ال#بيان#ات ال#دوري#ة ،ح#ول االن#تهاك#ات واالع#تقاالت واألح#داث ال#تي شه#دت#ها
وتشهدها الساحة السورية.
ودأب ##ت الش ##بكة ع ##لى إط ##الق ع ##دد ك ##بير م ##ن ح ##مالت ال ##تضام ##ن م ##ع م ##عتقلني س ##وري ##ني ك ##ان أب ##رزه ##ا ح ##ملة
ال##تضام##ن م##ع ال##طالب اآلش##وري##ني امل##عتقلني ف##ي ال##جام##عات ال##سوري##ة ،وح##ملة ال##تضام##ن م##ع امل##عتقل ج##يمي
شاهينان ،وحملة التضامن مع يعقوب حنا شمعون املعتقل منذ العام .1985
ك ##ما س ##اه ##مت الش ##بكة ف ##ي إط ##الق ع ##دد ك ##بير م ##ن ح ##مالت ال ##تضام ##ن م ##ع ال ##ثورة ال ##سوري ##ة أب ##رزه ##ا ح ##ملة
"ش ##موع األض ##حى" وح ##ملة "م ##يالد الح ##ري ##ة" ال ##تي ش ##ارك ف ##يها ق ##يادي ##ون م ##ن املج ##لس ال ##وط ##ني ال ##سوري،
وح#ملة "شه#داء م#ن أج#ل ال#وج#ود والح#ري#ة" )األول#ى وال#ثان#ية( .44ك#ما ق#ام#ت الش#بكة بحش#د ال#تأي#يد ال#دول#ي
ف#ي ق#ضية امل#عتقل ي#عقوب ح#نا ش#معون ،ع#بر ال#لقاءات م#ع امل#نظمات ال#دول#ية ،وإق#ام#ة ع#دد م#ن ال#تظاه#رات
وإص#دار ال#بيان#ات وح#مالت ال#تضام#ن امل#تالح#قة ل#لمطال#بة ب#إط#الق س#راح#ه ت#كللت ب#خبر اإلف#راج ع#نه ف#ي 14
أذار  2012بعد سبعة وعشرين عاما.

 -43ﻋﻧوان اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﯾﺳﺑوكh"ps://www.facebook.com/Assyrian.Network/gmeline :
 -44ﺣﻣﻠﺔ "ﺷﮭداء ﻣن أﺟل اﻟوﺟود واﻟﺣرﯾﺔh"p://www.youtube.com/watch?v=uWZox1i17Jk ،
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وك##ان للش##بكة دور ك##بير ف##ي ن##قل م##لف أق##دم م##عتقلني م##سيحيني ف##ي ال##سجون ال##سوري##ة وه##ما ف##همي ن##ان##و
وملكي يوسف إلى املنظمات الدولية املختصة ملتابعة قضيتهما.
ذ.

مركز التآخي للديمقراطية واملجتمع املدني:

م ##رك ##ز ال ##تآخ ##ي ل ##لدي ##مقراط ##ية وامل ##جتمع امل ##دن ##ي :45م ##نظمة غ ##ير ح ##كوم ##ية ،وه ##و م ##ؤس ##سة مس ##تقلة ع ##ن ك ##اف ##ة
ال#جهات وال#هيئات ت#أس#س ب#رع#اي#ة م#ن ال#فدرال#ية ال#دول#ية ل#حقوق اإلن#سان ) ،(FIDHت#توزع م#كات#به ف#ي م#دي#نة
ال#حسكة وم#دي#نة ق#امش#لي وم#دي#نة س#رى ك#ان#يه "رأس ال#عني" .ت#أس#س ف#ي ) (1/1/2013م#ن ق#بل مج#موع#ة
نش ##طاء س ##وري ##ني ب ##غض ال ##نظر ع ##ن ق ##وم ##يات ##هم وأدي ##ان ##هم وأث ##نيتهم .وت ##م اف ##تتاح م ##قري ##ن ج ##دي ##دي ##ن األول ف ##ي
م#دي#نة ك#وب#ان#ي ق#بل الح#رب ع#ليها ب#تاري#خ  1/9/2014وال#ثان#ي ف#ي م#دي#نة ت#ربس#بية )القح#طان#ية( ف#ي شه#ر
.10/2014
وبحس#ب ال#قائ#مني ع#لى امل#رك#ز ،ف#إن م#رك#ز ال#تآخ#ي ل#لدي#مقراط#ية وامل#جتمع امل#دن#ي ،ه#و م#ؤس#سة ت#عمل ع#لى
نش ##ر ث ##قاف ##ة ح ##قوق االن ##سان ورص ##د ان ##تهاك ##ات ##ها ،وم ##ناص ##رة امل ##داف ##عني ع ##نها وت ##رس ##يخ م ##فاه ##يم ال ##تعاي ##ش
الس#لمي ف#ي امل#ناط#ق ذات ال#تنوع ال#قوم#ي وال#دي#ني .وي#سعى ل#تمكني امل#رأة ح#قوق#يا ً وم#هنيا ً ك#ما ي#عمل ع#لى
تعزيز حماية حقوق الطفل.
وي#عتنق امل#رك#ز مج#موع#ة م#بادئ ي#ناض#ل م#ن أج#لها وه#ي امل#جتمع امل#دن#ي ال#دي#مقراط#ي امل#بني ع#لى س#يادة
القانون ومبادئ العدالة االجتماعية ،وفقا للعهود واملواثيق الدولية لحقوق االنسان.
ويه ##دف امل ##رك ##ز إل ##ى :نش ##ر ال ##وع ##ي ب ##ثقاف ##ة وم ##بادئ ح ##قوق اإلن ##سان ب ##ني أط ##ياف امل ##جتمع ،وامل ##ساه ##مة ف ##ي
إرس#اء وت#عزي#ز م#فاه#يم الس#لم األه#لي ،وث#قاف#ة ال#تسام#ح ب#ني أط#ياف امل#جتمع ،ب#اإلض#اف#ة إل#ى امل#ساه#مة ف#ي
توافق البيئة التشريعية والقوانني مع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.
وتضم نشاطات املركز مروحة واسعة من الفعاليات ومنها:
ب##رن##ام##ج ال##توع##ية ال##حقوق##ية ل##لمجتمعات املح##لية ،وب##رن##ام##ج رص##د وت##وث##يق ان##تهاك##ات ح##قوق االن##سان ،وب##رن##ام##ج
الس#الم ،وب#رن#ام#ج ت#مكني امل#رأة ،وب#رن#ام#ج ح#ماي#ة ح#قوق ال#طفل ،وب#رن#ام#ج دع#م امل#داف#عني ع#ن ح#قوق االن#سان،
وش##بكة ف##ري##ق ل##إلع##الم واالن##تاج ال##فني ،ب##اإلض##اف##ة إل##ى ب##رن##ام##ج م##راج##عة ال##قوان##ني والتش##ري##عات ،وإص##دار
مقترحات تعديلها وفق معايير حقوق اإلنسان وعهودها ومواثيقها.
 -45ﻣوﻗﻊ ﻣرﻛز اﻟﺗﺂﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب/h"p://www.fraternity-sy.org/ara :
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منظمة شار للتنمية:

ت#أسس#ت م#نظمة ش#ار ف#ي ع#ام  ،2014وه#ي م#نظمة غ#ير رب#حية مس#تقلة ،ت#عمل ع#لى ت#فعيل ال#عمل امل#دن#ي
واإلداري وال ##تنموي ،ورب ##ط ال ##تدري ##ب وال ##تأه ##يل ب ##متطلبات ال ##واق ##ع ،واالس ##تجاب ##ة ل ##قضاي ##ا امل ##رأة والش ##باب
وال#طفول#ة وف#ق ب#رام#ج وم#شاري#ع ت#فاع#لية ت#عتمد نش#ر ال#وع#ي والح#د م#ن ان#عكاس#ات ال#نزاع ال#قائ#م ع#لى الس#لم
األهلي والتنمية.
تنش ##ط امل ##نظمة ف ##ي ع ##دة م ##جاالت ،ت ##قول )روج ##ني ح ##بو( م ##دي ##رة ب ##رن ##ام ##ج امل ##رأة ف ##ي امل ##نظمة ع ##ن ن ##شاط ##ات
امل ##نظمة" :ت ##صدر امل ##نظمة مج ##لة ش ##ار الشه ##ري ##ة ,وص ##در م ##نها ال ##عدد ال ##سادس ,وأي ##ضا ق ##ام ##ت امل ##نظمة
ب ##ورش ##ات ت ##دري ##بية ل ##توع ##ية امل ##رأة ت ##حت ب ##رن ##ام ##ج )م ##تشارك ##ون( ،وأي ##ضا ق ##ام ##ت امل ##نظمة بح ##ملة )ك ##لمة ح ##ق ،ال
ل ##الع ##تقال ال ##تعسفي( ،وأي ##ضا ح ##ملة )ح ##ق واج ##ب( ت ##ضمنت م ##حاض ##رات وم ##لصقات ورس ##م ع ##لى الج ##دران،
وأص## #درت امل## #نظمة ك## #تيب ب## #ذل## #ك وب## #ال## #لغتني ال## #كردي## #ة وال## #عرب## #ية ,ك## #ما ن## #ظمت امل## #نظمة ح## #لقات ن## #قاش ح## #ول
االن#تخاب#ات وأص#درت ك#تيب ب#ذل#ك وب#ال#لغتني ال#كردي#ة وال#عرب#ية ،وآخ#ر أع#مال#نا ن#قيم اآلن مش#روع ب#اس#م )ب#ناء
السالم( حول كيفية حل النزاعات بالطرق السلمية".
ت#أسس#ت امل#نظمة ك#مسعى ل#لوص#ول إل#ى "م#جتمعات م#سامل#ة ومس#تقرة ون#ام#ية ث#قاف#يا ً واق#تصادي#ا ً ع#بر ب#رام#ج
ت#فاع#لية وع#ميقة ،ت#عتمد رب#ط ال#تأه#يل ب#متطلبات ال#واق#ع ودع#م ب#رام#ج ت#مكني امل#رأة وت#فعيل ط#اق#ات الش#باب،
وت#أص#يل ث#قاف#ة ال#تطوع وال#ترب#ية امل#دن#ية ،وت#رش#يد ال#دع#م امل#قدم وتح#دي#د األول#وي#ات وص#وال إل#ى ح#ال#ة ت#نموي#ة
على كل الصعد” كما يقول "كادر شيخموس" مدير العالقات العامة في املنظمة ملدن في الثورة.
ال#فكرة ول#دت ب#عد ن#قاش#ات ط#وي#لة ت#محورت ح#ول ك#يفية دع#م ال#نشاط امل#دن#ي وال#تنموي ف#ي م#نطقة الج#زي#رة
ال ##تي ت ##عان ##ي م ##ن ال ##حصار ع ##لى أك ##ثر م ##ن ص ##عيد ،وب ##ال ##نظر ل ##عدم ن ##ضج ال ##بيئة امل ##دن ##ية ب ##ال ##رغ ##م م ##ن ك ##ثرة
امل ##بادرات واألنش ##طة" ،ت ##رك ##ز ن ##شاط ##نا ع ##لى ك ##يفية التش ##بيك ب ##ني املج ##موع ##ات امل ##دن ##ية النش ##طة وال ##جادة ف ##ي
ال#داخ#ل م#ع ال#جهات ال#داع#مة .وب#عد ع#ملنا ك#أع#ضاء م#ؤسس#ني ف#ي امل#نظمة ع#لى مس#توى س#وري#ا ك#كل ط#وال
ال##فترة ال##تي س##بقت ت##أس##يس ش##ار ،وص##لنا إل##ى ن##تيجة أن االن##تصارات ال##صغيرة ه##ي ال##تي س##تقود ن##جاح
ال#عمل أي م#نظمة أو ج#هة م#دن#ية ب#حكم ات#ساع ال#رق#عة وت#باي#ن ال#ظروف ب#ني م#نطقة وأخ#رى ه#و م#ا دع#ان#ا إل#ى
ال#عمل ف#ي امل#نطقة ال#تي ن#رك#ز ع#ليها ح#ال#يا ً ك#ون#نا نس#تطيع ال#قيام ب#عمل أك#ثر دق#ة و ذو أث#ر أك#بر و ه#ذا ك#ان
السبب الرئيس في تأسيس شار" ،كما يقول شيخموس.
أم##ا أه##داف ه##ذه امل##نظمة ع##لى امل##دي##ني اآلن##ي وال##بعيد ،ف##هي ت##فعيل ال##طاق##ات وال##خبرات الش##باب##ية ال##كام##نة
وامل ##عطلة بس ##بب ال ##نزاع ،وحش ##ده ##ا ف ##ي خ ##دم ##ة ال ##عمل الج ##ماع ##ي وال ##تنمية ،وت ##نمية امل ##عرف ##ة ب ##ال ##قيم امل ##دن ##ية
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وال##عملية ال##سياس##ية ال##دي##مقراط##ية وآل##يات##ها وأس##سها ك##االن##تخاب##ات وال##دس##تور وال##شفاف##ية ،وت##فعيل امل##شارك##ة
ال#سياس#ية واالج#تماع#ية ل#لمرأة م#ن خ#الل ت#هيئة امل#جتمع ك#كل وال س#يما ال#رج#ل مل#ناص#رة ق#ضاي#اه#ا ،وت#شجيع
ث ##قاف ##ة ال ##تطوع وت ##طوي ##ر امل ##هارات وروح امل ##بادرة ل ##دى ال ##فئات ال ##شاب ##ة ،وت ##وج ##يه ال ##دع ##م امل ##قدم م ##ن امل ##جتمع
ال##دول##ي وامل##نظمات ال##راع##ية ل##لتنمية وامل##جتمع امل##دن##ي ن##حو امل##تطلبات امل##لحة وال##رئ##يسية ل##ضمان ع##دم ت##كرار
معمق وتحديد األولويات.
املشاريع وعدم استغاللها من خالل دراسة الواقع بشكل ّ
وبحس ##ب "زوه ##راب ق ##ادو" م ##دي ##ر م ##كتب ال ##قامش ##لي" :ل ##دي ##نا ن ##شاط مس ##تمر ي ##ترك ##ز ع ##لى ت ##قوي ##ة امل ##نظمات
واملج ##موع ##ات املح ##لية وتش ##بيكها م ##ع ال ##جهات ال ##داع ##مة ل ##لبرام ##ج ال ##تنموي ##ة ،ك ##ما نح ##رص ع ##لى رف ##د األنش ##طة
امل#دن#ية ال#قائ#مة ب#أي ش#كل م#ن أش#كال ال#دع#م وامل#ناص#رة ،ك#ما ه#و ح#ال مش#روع “م#تشارك#ون” ال#خاص ب#دع#م
امل##شارك##ة ال##سياس##ية واالج##تماع##ية ل##لمرأة ،ومج##لة “ش##ار” ال##تي ت##رك##ز ب##شكل رئ##يس ع##لى ال##توع##ية ب##امل##فاه##يم
ال ##دي ##موق ##راط ##ية وامل ##جتمع امل ##دن ##ي وت ##رص ##د ال ##تحوالت االق ##تصادي ##ة واالج ##تماع ##ية امل ##راف ##قة ل ##لنزاع ف ##ي م ##نطقة
الجزيرة".
وي##ضيف "ق##ادو" ع##ن ع##الق##ة امل##نظمة ب##امل##جتمع املح##لي" :ال##عالق##ة م##ع امل##جتمع املح##لي ف##ي ح##دود إم##كان##يات##نا
ون##طاق ع##ملنا م##متازة ،ون##تمتع ب##امل##صداق##ية ونج##د ال##تفاف #ا ً ال ب##أس ب##ه ح##ول امل##فاه##يم واألف##كار ال##تي ن##حاول
نش##ره##ا وت##أص##يلها ض##من م##جتمعنا ،غ##ير أن ض##عف اإلم##كان##يات وات##ساع امل##نطقة ال##تي ن##عمل ب##ها ب##حاج##ة
إل#ى ج#هود أك#بر وإم#كان#يات أك#ثر .ن#سعى ج#اه#دي#ن إل#ى م#وائ#مة ال#برام#ج وامل#شاري#ع واألف#كار ال#تي ن#صوغ#ها
مع الحاجات والضرورات ،وهذا ما يمنحنا قبوالً لدى املجتمع الذي نعيش ونعمل ضمنه.
ب#شكل ع#ام ي#تسم ال#نشاط امل#دن#ي ف#ي امل#ناط#ق ال#كردي#ة ب#قبول وت#فهم ،إذ ال ت#كون ه#نال#ك ع#وائ#ق إي#دي#ول#وج#ية
أو م ##جتمعية ت ##حول دون ه ##ذا ال ##نوع م ##ن ال ##عمل ،ك ##ما أن األط ##راف الح ##زب ##ية ال ##تي ك ##ثيرا ً م ##ا ت ##تصارع ف ##يما
بينها سياسيا ً ال تقف عائقا ً – في العموم– أمام النشاط املدني ،بل كثيرا ً ما تقدم املساعدة".
وب ##خصوص ال ##عوائ ##ق ال ##تي واجه ##ت امل ##نظمة خ ##الل ع ##ملها ح ##تى اآلن يتح ##دث "رون ##ي امل ##ال" م ##دي ##ر امل ##وارد
البش##ري##ة ،ق##ائ#الً" :ان##خفاض مس##توى ال##دع##م ل##لمنطقة ال##تي ن##عمل ب##ها الع##تبارات س##ياس##ية ،ش##طبت امل##نطقة
ت##قري##با ً م##ن ق##ائ##مة أول##وي##ات ال##دع##م ل##لمؤس##سات ال##دول##ية .وهج##رة ال##كفاءات م##ن امل##نظمات األخ##رى ال##عام##لة،
وه##ذا ي##زي##د م##ن ك ّ #م امل##سؤول##يات امل##لقاة ع##لى ع##ات##قنا ك##ي نس##د ال##فجوة البش##ري##ة ال##حاص##لة ،بس##بب ال##وض##ع
االق## #تصادي امل## #تردي ف## #ي امل## #نطقة ،وح## #صار امل## #نطقة وص## #عوب## #ة إدخ## #ال امل## #واد إل## #يها س## #واء ع## #بر امل## #عاب## #ر
الح##دودي##ة ،أو م##ن امل##ناط##ق ال##سوري##ة امل##جاورة ،وق##لة ت##فاع##ل أب##ناء امل##كون##ني ال##عرب##ي والس##ري##ان##ي م##ع ال##نشاط
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امل#دن#ي ،وان#حصار ه#ذا ال#نشاط ض#من امل#كون ال#كردي ع#دا ب#عض ال#نشاط#ات ال#تي ت#قام ف#ي امل#نطقة وت#لقى
مشاركة خجولة من املكونني العربي والسرياني".
ت##موي##ل امل##نظمة ون##شاط##ات##ها ي##أت##ي م##ن ال##دع##م ال##دول##ي امل##وج##ه ل##سوري##ا ف##ي خ##دم##ة م##شاري##ع ال##تنمية وال##تمكني
والتي تقدمه منظمات وهيئات أوربية وأمريكية في العموم.
وي##رى ب##يروز ب##ري##ك ،م##دي##ر ال##قسم اإلع##الم##ي" :ال ي##بنى ال##عمل امل##دن##ي ع##لى وص##فات ج##اه##زة ت##عمم ع##لى ك##ل
ال#لوح#ة ال#سوري#ة امل#تشاب#كة وامل#عقدة ،ب#ل ل#كل م#نطقة خ#صوص#يتها وظ#روف#ها وت#رك#يبتها ال#سكان#ية وم#شاك#لها،
#تفرغ مل##ا
وع##لى ه##ذا األس##اس ال ب##د للمج##موع##ات امل##دن##ية أن ت##عمل ع##لى رف##د ال##عمل امل##دن##ي ف##ي امل##ناط##ق ،والّ #
ي##مس ح##ياة ال##ناس ب##شكل م##باش##ر ،وم##ن ال##ضرورة التخ##لي ع##ن ال##وص##فات ال##جاه##زة امل##عممة وال##تي ال ت##لقى
سبيالً إلى التطبيق".
ب ##اإلض ##اف ##ة إل ##ى م ##ا ت ##قدم م ##ن م ##نظمات وه ##يئات م ##دن ##ية ن ##شأت ب ##عد ان ##طالق ##ة ال ##ثورة ال ##سوري ##ة س ##نة ،2011
ن ##شأت م ##نظمات أخ ##رى ل ##عبت دورا ً م ##هما ف ##ي ن ##شاط ##ات امل ##دي ##نة ،وم ##نها :ج ##معية ه ##يلني ل ##لطفول ##ة ،ال ##تي
ت#أسس#ت ع#ام  ،2013واالت#حاد ال#نسائ#ي الس#ري#ان#ي ،ال#ذي ت#أس#س ع#ام  ،2014وراب#طة امل#رأة الح#رة ف#ي
روج آف#ا ،ال#تي ت#أسس#ت ع#ام  ،2014وم#رك#ز س#مارت ل#لصحة ال#نفسية وال#تنمية البش#ري#ة ،ال#ذي ت#أس#س ع#ام
 ،2012وم ##رك ##ز روش ##ن ب ##درخ ##ان ل ##لثقاف ##ة وال ##فن ،ال ##ذي ت ##أس ##س ع ##ام  ،2012وال ##راب ##طة ال ##كردي ##ة ل ##إلغ ##اث ##ة
وال ##تنمية ،ال ##تي ت ##أسس ##ت ع ##ام  ،2012وات ##حاد ال ##صحفيني ال ##كرد ال ##سوري ##ني ،ال ##ذي ت ##أس ##س ع ##ام ،2012
وات ##حاد ال ##طلبة ال ##كرد ف ##ي س ##وري ##ا ،ال ##ذي ت ##أس ##س ع ##ام  ،2013وات ##حاد ال ##كتاب ال ##كرد ف ##ي س ##وري ##ا ،ال ##ذي
ت ##أس ##س ع ##ام  ،2013وات ##حاد اإلع ##الم الح ##ر ،ال ##ذي ت ##أس ##س ع ##ام  ،2012وم ##نظمة اله ##الل األح ##مر ال ##كردي
ال ##تي ت ##أسس ##ت ع ##ام  ،2012واالت ##حاد ال ##نسائ ##ي ال ##كردي ف ##ي س ##وري ##ا وت ##أس ##س ع ##ام  ،2012وم ##رك ##ز زالل
ل##لثقاف##ة وال##فن ال##كردي ال##ذي ت##أس##س ع##ام  ،2012وم##رك##ز امل##رأة ف##ي ق##امش##لو وال##ذي ت##أس##س ع##ام ،2013
وامل#رك#ز ال#حقوق#ي ف#ي غ#رب ك#ردس#تان ،ال#ذي ت#أس#س ع#ام  ،2013وم#رك#ز أش#تي ل#بناء الس#الم ،ال#ذي ت#أس#س
عام .2013
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أﺑﺮز اﳌﻨﻈﻤﺎت

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﺎرا
ﳌﻨﺎهﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة

01

2013

اﳌﻬﺎم
ﺗﺼﺪر إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ

02

ﻣﺮﮐﺰ آرﯾﺪو ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪﻧﻲ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ

03

اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﮑﺮد )(SOZ

2013 /22/10

اﳌﻬﺎم
ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺗﺄﻃﯿﺮ ﻃﺎﻗﺎت
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

 1ﻣﺎﯾﻮ 2013

ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ

04

أﻃﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ "ﺣﻠﻤﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ" اﻟﻬﺎدﻓﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺘﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت
ﻧﻔﺴﯿﴼ ﻧﻈﻢ اﳌﺮﮐﺰ ﺣﻤﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان "وﺛﻖ"

ﻣﺮﮐﺰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ
1/12/2011

اﳌﻬﺎم

ﻣﻨﺰل ﻣﺎﻧﺪﯾﻼ

ﺑﺘﺎرﯾﺦ 16-12-2013

Mandela
House

05

ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ

ﻧﻈﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان" :ﻣﻦ ﻧﻮروز إﻟﯽ
أﮐﯿﺘﻮ" ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﯿﻢ ﺗﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮ
ﺑﯿﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ
ﺻـــﺪر ﻋﻦ اﳌﺮﮐــــــﺰ ﮐﺘﺎب "دراﺳﺔ
ﺳﻮرﯾﺎ"

ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻟــــﺪى اﻟﺸﺒــــﺎب وإﻋﺪاد
اﻟﺪراﺳﺎت وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻬﺪف إﻟﯽ
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻠﻤﻲ

06

ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺷﺎوﺷﮑﺎ ﻟﻠﻤﺮأة
 18ﯾﻮﻟﯿﻮ 2012

إﺋﺘﻼف ﺷﺒﺎب ﺳﻮى
2011 /23/4

اﳌﻬﺎم
ﯾﻨﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ وﻟﯿﺴﺖ ﻟﻪ أﺟﻨﺪة ﺧﺎرﺟﯿﺔ

07

ﻗﻀﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز.

ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة وﺗﻮﻋﯿﺔ اﳌﺮأة
ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ وﻓﮑﺮﯾﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮأة إﻗﺎﻣﺔ ورﺷﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ
واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨﻲ.

08

ﻣﺮﮐﺰ اﻟﺘﺂﺧﻲ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ
واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ

09

اﻟﺸﺒﮑﺔ اﻵﺷﻮرﯾﺔ ﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻧﺴﺎن
 20أﯾﺎر 2011

اﳌﻬﺎم
ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻧﺘﻬﺎﮐﺎت ﺣﻘﻮق
ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻼت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ

1/1/2013

ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ
ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴــــﺎن ﺑﯿﻦ أﻃﯿــــﺎف اﳌﺠﺘﻤﻊ

08

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﺎر ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ

2014

اﳌﻬﺎم

اﻟﺴﻠﻢ اﻷهﻠﻲ

ﺗﻔﻌﯿــــﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪﻧــــﻲ واﻹداري
واﻟﺘﻨﻤــﻮي رﺑﻂ اﻟﺘﺪرﯾــﺐ واﻟﺘﺄهﯿـــﻞ
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
اﳌﺮأة واﻟﺸﺒﺎب واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

!37

القامشلي :انتفاضة الكورد السورية

صبر درويش

ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  2013ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺘﺼﻒ 2014

ﻲﻓ  13آب  2013ﺗﺸﮑﯿﻞ ”هﯿﺌﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ“

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﯽ
حكاية ما انحكت SyriaUntold

ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2014/01/21

ﺗﺄﺳﯿﺲ إدارة اﻟﺤﮑﻢ اﻟﺬاﺗﻲ
مشروع مدن في الثورة

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﮑﻢ اﻟﺬاﺗﻲ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ
أول ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺬاﺗﯿﺔ

اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
ا .مقدمة
ﺗﺄﺳﺲ ﻲﻓ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ 2013
ﻟﻺدارة اﳌﺮﺣﻠﯿﺔ اﳌﺸﺘﺮﮐﺔ
نش#ط ت#اري#خيا ً ف#ي م#دي#نة ال#قامش#لي ،ع#ددا ً ك#بيرا ً م#ن األح#زاب ال#كردي#ة وغ#ير ال#كردي#ة ،وب#رز م#نها مج#موع#ة
م##ن األح##زاب ال##تي ل##عبت دورا ً ف##اع #الً وم##حوري #ا ً ف##ي أح##داث امل##دي##نة ،وب##التح##دي##د ف##ي أح##داث ان##تفاض##ة ع##ام

ﺿﻢ اﳌﺠﺲ

86

 ،2004ال ##تي خ ##اض ##ها األك ##راد ض ##د ن ##ظام األس ##د ،ف ##ي ت ##لك األث ##ناء .وع ##ند ان ##طالق ##ة ال ##ثورة ال ##سوري ##ة س ##نة
 ،2011أع ##ادت ال ##عدي ##د م ##ن األح ##زاب ال ##كردي ##ة ال ##ناف ##ذة ه ##يكلة وت ##نظيم ص ##فوف ##ها ،وانخ ##رط ##ت ف ##ي الح ##راك
ال##ثوري م##ن م##وق##ع ال##فاع##ل النش##ط ف##ي األح##داث ال##جاري##ة ،وك##ان ل##ها ال##يد ال##طول##ى ف##ي ت##نظيم ش##ؤون م##دي##نة
القامشلي وفرض السيطرة عليها ،تحديدا ً بعد انسحاب قوات األسد من أغلب أجزائها.

ﻋﻀﻮﴽ

وف#ي ال#تاس#ع عش#ر م#ن ت#موز س#نة  ،2012ت#مكنت ال#قوى ال#كردي#ة امل#ختلفة م#ن بس#ط س#يطرت#ها ع#لى أج#زاء
إﻟﯽ ش##مال ش##رق س##وري##ا ،وم##نها ب##طبيعة ال##حال
هﯿﮑﻠﯿﴼع##ال##ية،
ﻗﺴﻢ#ة ك##ردي##ة
واس##عة م##ن امل##دن ال##سوري##ة ال##تي ت##متاز ب##كثاف#
ك#برى امل#دن ال#سوري#ة ال#قامش#لي .وب#عد ان#سحاب ق#وات األس#د م#ن ه#ذه امل#دن ،ان#سحبت أي#ضا ً م#ؤس#سات
ال#دول#ة امل#ختلفة ،وس#عت ال#قوى ال#سياس#ية وامل#دن#ية إل#ى م#لء ه#ذا ال#فراغ امل#ؤس#سات#ي ،ع#بر أش#كال م#ختلفة
اﳌﻔﻮﺿﯿﺔ

اﳌﺠﻠﺲ

اﻟﻌﻠﯿﺎفي هذه املناطق.
الذاتي لشؤون املدنيني
من التنظيم
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﳌﺤﮑﻤﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ
اﻟﻌﻠﯿﺎ

ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺣﺰﺑﯿﺔ ﮐﺮدﯾﺔ

اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﮑﺮدي

ﺗﺄﺳﺲ ﻲﻓ إﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﯾﺘﮑﻮن ﻣﻦ

اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي

16

ﻣﮑﻮن
ﺳﯿﺎﺳﻲ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻌﺐ ﻏﺮب ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﯾﻀﻢ

359
ﻋﻀﻮ

ﺣﺮﮐﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ

TEV
DEM
!38

القامشلي :انتفاضة الكورد السورية

صبر درويش

اﳌﺮأة واﻟﺸﺒﺎب واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

حكاية ما انحكت SyriaUntold

مشروع مدن في الثورة

اﻟﺤﮑﻢ اﻟﺬاﺗﻲ
ﻲﻓ اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ
ﺣﺮﮐﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﺗﺄﺳﺲ ﻲﻓ 2011/12/19

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻌﺐ ﻏﺮب ﮐﺮدﺳﺘﺎن

TEV
DEM

ﺗﺄﺳﺲ ﻲﻓ 2011/12/16

ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﳌﺪن
إﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ اﻟﮑﯿﺎﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ

ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  2013ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺘﺼﻒ 2014

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﯽ

ﻲﻓ  13آب  2013ﺗﺸﮑﯿﻞ ”هﯿﺌﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ“

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2014/01/21

ﺗﺄﺳﯿﺲ إدارة اﻟﺤﮑﻢ اﻟﺬاﺗﻲ

ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﮑﻢ اﻟﺬاﺗﻲ

وب ##ني م ##نتصف ع ##ام  ،2012وح ##تى ب ##داي ##ة  ،2014ب ##قيت أش ##كال ال ##تنظيم ال ##ذات ##ي ف ##ي ه ##ذه امل ##ناط ##ق غ ##ير
م#كتملة ،رغ#م أن#ها ش#كلت م#حاوالت ج#ادة م#ن أج#ل ب#ناء س#لطات ذات#ية إلدارة ش#ؤون امل#دن#يني .ف#تأس#س ف#ي
ﻟﻺدارة
ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺬاﺗﯿﺔس##سات##ي،
#فراغ امل##ؤ
ﺗﺎﺑﻌﺔ#ذا ال#
س##د ه#
أول#ن أج##ل
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲوال##كيان##ات ال##سياس##ية وامل##دن##ية ،م#
اﻟﻌﺎمم##ن ال##هيئات
اﳌﺠﻠﺲ#موع##ة
ت##لك األث##ناء مج#

اﳌﺸﺘﺮﮐﺔل9دي9موق9راط9ي" ف#ي  ،2011-12 -16وب#عده ت#شكل "مج9لس ش9عب
اﳌﺮﺣﻠﯿﺔ امل9جتمع ا
ﻟﻺدارةيً #ة "ح9رك9ة
ف#تأس#س ب#دا
ﺗﺄﺳﺲ ﻲﻓ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ 2013

غ9رب ك9ردس9تان" ف##ي  ،2011-12-19وان##بثق ع##ن ه##ذي##ن ال##كيان##ني مج##موع##ة م##ن امل##جال##س ،وال##تي دع##يت
"ب9مجال9س امل9ناطق وامل9دن" ،وال#تي أي#ضا ً ان#بثق ع#نها مج#موع#ة م#ن ال#هيئات ال#تي دع#يت "ب#ال#كوم#ون#ات"،

ﺿﻢ اﳌﺠﺲ

86

ول#عبت دورا ً ف#ي إدارة ش#ؤون األح#ياء وال#قرى وال#بلدات ال#سوري#ة ال#تي وق#عت ت#حت س#يطرة ق#وى امل#عارض#ة
الكردية.

وف#ي ك#ل ال#حاالت ،ج#رت م#شارك#ة واس#عة م#ن ق#بل األح#زاب ال#كردي#ة امل#ختلفة ،وم#ن ن#اش#طني مس#تقلني ،وم#ن

ﻋﻀﻮﴽ

م#مثلني ع#ن الش#باب ال#ثائ#ر ،وم#مثلني ع#ن امل#رأة ..إل#خ ،وس#عت ال#قوى ال#سياس#ية وامل#دن#ية إل#ى ت#قدي#م تج#رب#ة
س  #إﻟﯽ
هﯿﮑﻠﯿﴼ
#سات ال ##ول ##يدة؛ وف ##ي ال ##وق ##ت ال ##ذي ن ##جحت ف ##يه ه ##ذه
ﻗﺴﻢ##ذه امل ##ؤ
دي ##موق ##راط ##ية ف ##ي إدارة ال ##حكم ال ##ذات ##ي ع ##بر ه
ال##هيئات ف##ي ت##رس##يخ م##مارس##ة دي##موق##راط##ية ول##يدة ب##دوره##ا ،ت##عثرت ب##عض ه##ذه ال##هيئات ف##ي أم##اك##ن أخ##رى.
اﳌﺤﮑﻤﺔ
وف##ي أغ##لب ال#اﳌﺠﻠﺲ
اﳌﺠﻠﺲال##كردي##ة ت##قف خ##لف
#عدي##د م##ن األح##زاب
اﳌﻔﻮﺿﯿﺔال##سياس##ية ال##تاري##خية ب##ني ال#
#ات
#حاالت ،ك##ان##ت ال##خالف#
اﻟﻌﻠﯿﺎ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ

اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي

ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻠﯿﺎ
املؤسسات حديثة النشأة.
السياسية داخل أبنية
هذا التعثر ،حيث انعكست خالفاتها
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وب##عد م##ضي ن##حو ع##ام##ني ،ع##لى والدة ه##ذه ال##تجارب ،ال##تي أري##د ل##ها أن ت##كون ت##جارب دي##موق##راط##ية ن##اج##حة،
ع#بر ت#قدي#م ن#موذج ي#حتذى ب#ه ف#ي إدارة "امل#دن املح#ررة" ،ول#د ،وع#لى ق#اع#دة ج#ملة ه#ذه التج#رب#ة" ،مش9روع
اإلدارة ال9ذات9ية ال9دي9مقراط9ية" ،وال##ذي أع##لن ع##ن ت##أس##يسه ف##ي  ،2014-1-21ب##مبادرة م##ن ال##عدي##د م##ن
ال##قوى وال##فعال##يات ال##سياس##ية وامل##دن##ية ف##ي روج آف##ا ،وال##تي ك##ان ع##لى رأس##ها ح##زب االت##حاد ال##دي##موق##راط##ي
املعروف اختصارا ً بحزب "."PYD
ب .مشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية
ب#مبادرة م#ن ق#بل ح#زب "االت#حاد ال#دي#موق#راط#ي ال#كردي" ،ت#مت ال#دع#وة م#ن أج#ل االن#تقال إل#ى امل#رح#لة ال#ثان#ية
م#ن إدارة م#ناط#ق روج آف#ا ،ح#يث ت#م ت#قدي#م مش#روع "اإلدارة ال#ذات#ية ال#دي#موق#راط#ية" ،ل#يكون الخ#طوة األك#ثر
ن ##ضجا ً ف ##ي إدارة ال ##حكم ال ##ذات ##ي .وذل ##ك ب ##نا ًء ع ##لى "م99يثاق ال99عقد االج99تماع99ي") (46ال ##ذي ت ّ #م ت ##شكيله
ب##االت##فاق ب##ني ك##اف##ة امل##كون##ات امل##تواج##دة ف##ي روج آف##ا ف##ي وق##ت س##اب##ق؛ وض##م مش##روع اإلدارة ال##ذات##ية 52
حزبا ً ومؤسسة وتنظيم وتنظيمات شبابية ونسائية).(47
ف ##ي ت ##اري ##خ  13آب  2013أع ##لنت ال ##رئ ##يسة املش ##ترك ##ة لح ##زب االت ##حاد ال ##دي ##مقراط ##ي "آس ##يا ع ##بد اهلل" وف ##ي
م ##ؤت ##مر ص ##حفي ف ##ي م ##دي ##نة ال ##قامش ##لي ،ع ##ن ان ##تهاء امل ##رح ##لة األول ##ى م ##ن ال ##حكم ال ##ذات ##ي )ال ##تي ام ##تدت ب ##ني
م#نتصف ع#ام  2012وح#تى م#نتصف ع#ام  ،(2013والش#روع ف#ي امل#رح#لة ال#ثان#ية ،وت#شكيل ه#يئة تش#ري#عية
مكلفة بتشكيل هيئة إدارية انتقالية للمنطقة).(48
وع#لى ق#اع#دة ذل#ك ،ات#فق مج#لس ش#عب روج آف#ا واملج#لس ال#وط#ني ال#كردي ف#ي س#وري#ا ،ع#لى ت#بني املش#روع،
وامل##باش##رة ف##ي ت##نفيذه .وف##ي ال##ثام##ن م##ن أي##لول م##ن ع##ام  ،2013ات##فق املج##لسان ع##لى ت##نفيذ مج##موع##ة م##ن
ال#بنود ال#تي ت#م ال#توق#يع ع#ليها ،وال#تي أق ّ#ر ف#يها :ت#شكيل ل#جنة ل#صياغ#ة م#سودة ال#دس#تور امل#ؤق#ت ب#عد ال#تواف#ق
ع##ليه م##ن ك##ل امل##كون##ات ف##ي م##دة أق##صاه##ا  40ي##وم #ا ً .ت##شكيل ه##يئة م##ؤق##تة م##ؤل##فة م##ن مج##موع##ة م##ن األع##ضاء

 -46ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذا اﻟﻣﯾﺛﺎق ،راﺟﻊ ﻧص »ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻹدارة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ« ،ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ
ﺷﺑﻛﺔ وﻻﺗﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2014-01-10 :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطh"p://cu".us/oQdG :
 -47راﺟﻊ ﺣول ذﻟك ،اﻟﻠﻘﺎء اﻹذاﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﺳﯾد أﻛرم ﺣﺳو ،رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺟزﯾرة ﻓﻲ اﻹدارة اﻟذاﺗﯾﺔ ،اﻟذي
أﺟرﺗﮫ ﻣﻌﮫ إذاﻋﺔ ﺻوت راﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ.2014-5-7 :
 -48ﺣول ﻣﺷروع اﻹدارة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ ،راﺟﻊ" :اﻹدارة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻷﻣﺛل ﻟﻺدارة" ،ﺣﺳن رﻣو ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ:
 ،2015-1-21ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ :وﻛﺎﻟﺔ أﺧﺑﺎر ھﺎوار ،ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲh"p://cu".us/MVPs :
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ال ##ذي ##ن ي ##مثلون األط ##راف امل ##شارك ##ة ،وي ##ترت ##ب ع ##لى ه ##ذه ال ##هيئة م ##همة ال ##قيام ب ##تشكيل اإلدارة ال ##دي ##موق ##راط ##ية
املرحلية ،بعد إنجاز دستور مؤقت).(49
ورغ#م ال#دع#م ال#ذي ح#ظي ب#ه مش#روح اإلدارة ال#ذات#ية م#ن ق#بل ال#عدي#د م#ن األط#راف ف#ي امل#نطقة ،إال أن#ه واج#ه
وم ##نذ لح ##ظة ان ##طالق ##ته اع ##تراض األح ##زاب ال ##كردي ##ة امل ##نضوي ##ة ف ##ي "املج ##لس ال ##وط ##ني ال ##كردي" ،ف ##بعد أن
ش#ارف املش#روع ع#لى رس#م خ#طوط#ه األخ#يرة وق#بل اإلع#الن ب#شكل رس#مي ع#نه ب#يوم واح#د ،ان#سحبت ب#عض
أح#زاب املج#لس ال#وط#ني ال#كردي م#نه ،ول#م ي#صدر ع#نها ب#يان#ا ً تش#رح ف#يه س#بب ه#ذا االن#سحاب ،ب#ينما ان#ضم
م#ن املج#لس :ح#زب ال#يسار ال#كردي ف#ي س#وري#ا )مح#مد م#وس#ى( ،وح#زب ال#يسار ال#دي#مقراط#ي ال#كردي ف#ي
س ##وري ##ا )ص ##ال ##ح ك ##دو( ،إل ##ى اإلدارة ،إال أن املش ##روع اس ##تمر ب ##ال ##عمل ،ول ##م ي ##تأث ##ر ب ##شكل ك ##بير بس ##بب ه ##ذه
االنسحابات.
ت .مؤسسات ديموقراطية وليدة
ف ##ي ال ##ثان ##ي عش ##ر م ##ن تش ##ري ##ن ال ##ثان ##ي س ##نة  ،2013ت ##م االع ##الن ع ##ن والدة أول م ##ؤس ##سة ت ##اب ##عة ل ##إلدارة
ال#ذات#ية ،وال#تي س#ميت "ب9املج9لس ال9عام ال9تأس9يسي ل9إلدارة امل9رح9لية املش9ترك9ة" ،وال#تي ض#مت 86
ع##ضوا ً ،50وان##بثق ع##نه ه##يئة دع##يت "ب9هيئة م9تاب9عة إن9جاز مش9روع اإلدارة ال9ذات9ية" ،م##ؤل##فة م##ن 60
ع ##ضوا ً وال ##تي ع ##قدت اج ##تماع ##ها األول ب ##تاري ##خ  ،2013-11-15وان ##تخبت ل ##جنة م ##ؤل ##فة م ##ن  19ش ##خصية
ت#مثل ال#طيف ال#سياس#ي واالج#تماع#ي ف#ي امل#نطقة ،وت#مثلت م#همتها وبحس#ب ال#بيان ال#ذي ص#در ع#ن ال#هيئة
ف ## #ي :ص ## #ياغ ## #ة مش ## #روع اإلدارة امل ## #رح ## #لية املش ## #ترك ## #ة ،إع ## #داد وث ## #يقة ال ## #عقد االج ## #تماع ## #ي ،وإع ## #داد ن ## #ظام
ان##تخاب##ي) .(51ك##ما أك##دت ال##هيئة ف##ي ب##يان##ها ال##ختام##ي ع##لى أن ه##ذا املش##روع "ال يح##مل أي أج##ندة ت##سعى
إل##ى ت##قسيم س##وري##ة ،ب##ل ع##لى ال##عكس ،ي##عتبر ه##ذا املش##روع ج##زأ م##ن الح##ل ع##بر ن##موذج دي##مقراط##ي ت##عددي
تشاركي" ،بحسب نص البيان.
ت#م اع#تماد ت#قسيم اإلدارة ال#ذات#ية إل#ى ث#الث#ة م#قاط#عات ،وه#ي :م#قاط#عة الج#زي#رة ،م#قاط#عة ع#فري#ن ،وم#قاط#عة
ع##ني ع##رب )ك##وب##ان##ي( .وف##ي االج##تماع ال##ثان##ي "ل##هيئة م##تاب##عة إن##جاز مش##روع اإلدارة ال##ذات##ية" ال##ذي ان##عقد
 -49ﺣول ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﺑﻧود اﻻﺗﻔﺎق ،راﺟﻊ "اﻹدارة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻷﻣﺛل ﻟﻺدارة" ،ﺳﺑق ذﻛره.
 -50ﺣول أﺳﻣﺎء اﻷﺣزاب واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺿرت إﻋﻼن اﻻدارة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ ،راﺟﻊ ﻣوﻗﻊ ﺣزب اﻻﺗﺣﺎد اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط ،h"p://pydrojava.com/arsiv/index.php/tamazight/969-p-y-d :ﺑﺗﺎرﯾﺦ:
.2013-11-16
 -51ﺣول اﻟﺑﯾﺎن اﻷول اﻟﺻﺎدر ﻋن ھﯾﺋﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﻧﺟﺎز ﻣﺷروع اﻹدارة اﻟذاﺗﯾﺔ ،راﺟﻊ :ﺑﯾﺎن اﻟﻰ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،2013-11-15 :ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ pydrojava :اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
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أول ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺬاﺗﯿﺔ

اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
ﻟﻺدارة اﳌﺮﺣﻠﯿﺔ اﳌﺸﺘﺮﮐﺔ

ﺗﺄﺳﺲ ﻲﻓ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ 2013

ﺿﻢ اﳌﺠﺲ

86
ﻋﻀﻮﴽ

ﻗﺴﻢ هﯿﮑﻠﯿﴼ إﻟﯽ
اﳌﻔﻮﺿﯿﺔ
اﻟﻌﻠﯿﺎ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ

اﳌﺤﮑﻤﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ
اﻟﻌﻠﯿﺎ

اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي

ب##تاري##خ  ،2013-12-2ت##قرر أن ت##قوم ك##ل م##قاط##عة م##ن امل##قاط##عات ال##ثالث س##اب##قة ال##ذك##ر ،ب##تشكيل إدارات##ها
ﮐﺮدﯾﺔ#قامش ##لي
ﺣﺰﺑﯿﺔم ##دي ##نة ال #
ﺗﺤﺎﻟﻔﺎتاع ##تبرت
ال ##ذات ##ية ب ##شكل مس ##تقل دون ت ##شكيل إدارة مش ##ترك ##ة ل ##لمقاط ##عات ال ##ثالث .ب ##ينما
اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﮑﺮدي

م#رك#ز اإلدارة ال#ذات#ية ف#ي م#قاط#عة الج#زي#رة ،ك#ما ت#م االع#تراف ب#ال#لغات الس#ري#ان#ية ،ال#كردي#ة وال#عرب#ية ك#لغات
رسمية في املقاطعة.
ﺗﺄﺳﺲ ﻲﻓ إﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن

16

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻌﺐ ﻏﺮب ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﯾﻀﻢ#تى ن#هاي#ة  ،2013ت#م ت#توي#ج
ﻣﮑﻮن ن#حو م#نتصف ع#ام  2012وح
ﻣﻦ ام#تدت م#نذ
ﯾﺘﮑﻮنل#تي
وب#عد ه#ذه الخ#طوات ال#تمهيدي#ة ا
ﺳﯿﺎﺳﻲ

359

ه## # # #ذه ال## # # #جهود ف## # # #ي اج## # # #تماع للمج## # # #لس التش## # # #ري## # # #عي) (52ب## # # #اإلع## # # #الن ع## # # #ن والدة "اإلدارة ال99 9 9ذات99 9 9ية
ﻋﻀﻮالتش#ري#عي ،امل#فوض#ية ال#عليا
ال9دي9موق9راط9ية" ،وال#تي ق#سمت ه#يكليا ً إل#ى خ#مسة أق#سام ،وه#ي :املج#لس
#لس ال##تنفيذي ،وال##ذي ت##أل##ف م##ن  22ه##يئة
ل##الن##تخاب##ات ،امل##حكمة ال##دس##توري##ة ال##عليا ،امل##جال##س املح##لية ،واملج#
ﺣﺮﮐﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ

TEV
DEM
 -52ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻲ أﺻدرھﺎ ،راﺟﻊ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲh"p://cu".us/ :
dc8Dc
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م#يدان#ية) .(53وف#ي ال#تاس#ع عش#ر م#ن ش#باط  ،2014ع#قد املج#لس التش#ري#عي ج#لسته األول#ى ،ب#عد اإلع#الن
ع ##ن اإلدارة ال ##ذات ##ية ،وت ##م ف ##يها امل ##صادق ##ة ع ##لى اخ ##تيار ن ##واب رؤس ##اء ه ##يئات املج ##لس ال ##تنفيذي ل ##إلدارة،
والبالغ عددهم  44نائبا ً ونائبة )نائبني عن كل هيئة(.
ك#ما ت#م خ#الل ج#لسة املج#لس التش#ري#عي ان#تخاب دي#وان دائ#م للمج#لس ،م#ؤل#ف م#ن  5أش#خاص ،وه#م :أك#رم
م#حشوش ،ع#بد ال#كري#م س#كو ،ب#روي#ن مح#مد ،ح#كم خ#لو ،ون#ظيرة ك#وري#ة؛ ك#ما وت#م ال#تواف#ق ع#لى ت#كليف "أك#رم
ك##مال ح##سو" ل##رئ##اس##ة املج##لس ال##تنفيذي وب##تشكيل ه##يئات املج##لس وذل##ك ب##ال##تشاور وال##تواف##ق م##ع األط##راف
والقوى السياسية املشاركة في مشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية).(54
وف ##ي الج ##لسة ال ##ثان ##ية "للمج ##لس التش ##ري ##عي" ،ال ##تي ع ##قدت ف ##ي ال ##ثان ##ي م ##ن آذار  ،2014ص ##ادق املج ##لس
ع#لى أس#ماء أع#ضاء امل#فوض#ية ال#عليا ل#الن#تخاب#ات ،وأع#ضاء امل#حكمة ال#دس#توري#ة ،ك#ما ش#كل املج#لس خ#الل
االج ##تماع ،ال ##لجان ال ##عام ##ة للمج ##لس التش ##ري ##عي وال ##بال ##غ ع ##دده ##ا  13ل ##جنة ،وذل ##ك م ##ن أج ##ل م ##تاب ##عة أع ##مال
ه##يئات املج##لس ال##تنفيذي ل##إلدارة .وف##ي أواخ##ر شه##ر آذار م##ن ع##ام  ،2014ت##م ت##شكيل "م##نسقية" مش##ترك##ة
ل#لمجال#س ال#تنفيذي#ة ل#إلدارة ال#ذات#ية ف#ي امل#قاط#عات ال#ثالث )الج#زي#رة ،ع#فري#ن ،ع#ني ع#رب "ك#وب#ان#ي"( ،وذل#ك
من خالل بيان أصدره املجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة.
ث .اإلدارة الذاتية ونقص الدمقرطة
ت#شكلت "اإلدارة ال#ذات#ية" ف#ي ش#مال ش#رق س#وري#ا ف#ي ظ#روف الح#رب ال#دائ#رة ،وأت#ت ك#محاول#ة م#ن ق#بل ق#وى
امل##عارض##ة م##ن أج##ل إدارة ش##ؤون امل##دن وال##بلدات ال##تي ان##سحبت م##نها ق##وات ال##نظام ال##سوري ،وان##سحبت
معه مؤسسات الدولة التي كانت موجودة فيها.
وه#ي ليس#ت امل#حاول#ة األول#ى ع#لى ص#عيد إدارة امل#دن م#ن ق#بل ق#وى امل#عارض#ة ال#سوري#ة ،ف#قد شه#دت ال#عدي#د
م#ن امل#ناط#ق ال#سوري#ة وال#تي ن#جحت ق#وى امل#عارض#ة م#ن إح#كام س#يطرت#ها ع#ليها ،ن#شوء ت#جارب م#ختلفة ف#ي

 -53أﺳﻣﺎء اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ) :ھﯾﺋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ھﯾﺋﺔ اﻟدﻓﺎع واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ،ھﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ھﯾﺋﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
واﻟﺑﻠدﯾﺎت ،ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ھﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ھﯾﺋﺔ اﻟزراﻋﺔ ،ھﯾﺋﺔ اﻟﺻﺣﺔ ،ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرة
واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ھﯾﺋﺔ ﻋواﺋل اﻟﺷﮭداء ،ھﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ھﯾﺋﺔ اﻟﻣواﺻﻼت واﻟﻧﻘل ،ھﯾﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ ،ھﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر،
ھﯾﺋﺔ اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،ھﯾﺋﺔ ﺷؤون اﻟﻣرأة واﻷﺳرة ،ھﯾﺋﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﻣوﯾن ،ھﯾﺋﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ،ھﯾﺋﺔ اﻟﻌدل ،ھﯾﺋﺔ
اﻟطﺎﻗﺔ(.
 -54اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﻘرة واﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﮭﺎ ،ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻧوان" :اﻹدارة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻷﻣﺛل ﻟﻺدارة"،
ﻟﻠﻛﺎﺗب ﺣﺳن رﻣو ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2015-1-21 :ﻧﺷر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ :وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺑﺎء ھﺎوار.
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ط#بيعتها ف#ي م#حاول#ة إدارة ه#ذه امل#ناط#ق) .(55ب#يد أن األم#ر ال#ذي ي#ميز تج#رب#ة "اإلدارة ال#ذات#ية" ع#ن ب#اق#ي
ت#جارب إدارة امل#دن املح#ررة ،ه#و إع#الن#ها وب#شكل ص#ري#ح ع#ن ت#بنيها آلل#يات ال#عمل ال#دي#موق#راط#ية ،م#ن ج#هة،
والهيكلية التنظيمية التي ميزت هذه التجربة من جهة أخرى.
ورغ#م ذل#ك ،ورغ#م أن ه#ذه التج#رب#ة م#ا ت#زال ف#ي ب#داي#تها ،إال أن#ها ت#عرض#ت ل#لكثير م#ن االن#تقادات ،وتح#دي#داً
ف ##ي األوس ##اط ال ##سياس ##ية ال ##كردي ##ة .ف ##قبل اإلع ##الن ب ##شكل رس ##مي ع ##ن "اإلدارة ال ##ذات ##ية" ب ##عدة أي ##ام ،أع ##لنت
األح##زاب ال##سياس##ية امل##نضوي##ة ت##حت تج##مع املج##لس ال##وط##ني ال##كردي ،ع##ن ان##سحاب##ها م##ن ال##عمل ف##ي ظ##ل
اإلدارة الذاتية ،ولتبدأ منذ ذلك الحني انتقادات حادة وجهت إلى اإلدارة الذاتية.
بحس##ب ال##ناش##ط ال##كردي زن##ا ع##مر ،ت##سود ف##ي األوس##اط ال##كردي##ة ال##سوري##ة ث##الث##ة ت##يارات س##ياس##ية ع##ري##ضة،
وه##ي :ت##يار ي##تمثل ب##األح##زاب ال##كردي##ة ال##تاري##خية ،وال##تي وج##دت إط##ارا ً س##ياس##يا ً ج##ام##عا ً ل##ها ف##ي م##ا ي##دع##ى
ب ##املج ##لس ال ##وط ##ني ال ##كردي)(56؛ وت ##يار ث ##ان ##ي ي ##تمثل بح ##زب االت ##حاد ال ##دي ##موق ##راط ##ي امل ##عروف اخ ##تصارا ً بـ
" ،"PYDومج ##موع ##ة م ##ن األح ##زاب ال ##سياس ##ية امل ##تحال ##فة م ##عه؛ وت ##يار ث ##ال ##ث ي ##ضم املس ##تقلني وش ##باب ال ##ثورة
واملج##موع##ات وامل##نظمات ال##تي ن##شأت ب##عد ان##طالق##ة ال##ثورة ال##سوري##ة س##نة  .(57)2011وف##ي ظ##ل ه##ذا ال##تنوع
ال ##كبير ل ##لقوى ال ##سياس ##ية ال ##كردي ##ة ف ##ي ال ##قامش ##لي ي ##رى ال ##ناش ##ط ج ##هاد دروي ##ش أن اإلدارة ال ##ذات ##ية أت ##ت
كنتيجة لتوافقات سياسية بني هذه القوى الكردية).(58
ي#ميل املج#لس ال#وط#ني ال#كردي إل#ى ح#كوم#ة م#سعود ب#رزان#ي ف#ي ك#ردس#تان ال#عراق ،وي#تلقى ال#دع#م م#ن ه#ذه
ال#حكوم#ة ،ب#ينما ي#عد ح#زب االت#حاد ال#دي#موق#راط#ي ام#تدادا ً س#ياس#يا ً وأي#دي#ول#وج#يا ً لح#زب ال#عمال ال#كردس#تان#ي
ف#ي ت#رك#يا ب#قيادة ع#بد اهلل أوج#الن .ف#يما ي#تنازع ال#تياران ال#ساب#قان ع#لى اح#تواء وكس#ب والء ت#يار الش#باب
الثوري املستقل.
ف ##ي ه ##ذه ال ##ترك ##يبة ال ##سياس ##ية امل ##عقدة ،ت ##طورت األح ##داث ف ##ي م ##دي ##نة ال ##قامش ##لي وب ##اق ##ي م ##ناط ##ق ال ##تواج ##د
ال ##كردي ف ##ي س ##وري ##ا ،وع ##لى ه ##ذه األرض ##ية ن ##شأت ال ##تحال ##فات ،ونش ##بت أي ##ضا ً ال ##صراع ##ات واالت ##هام ##ات

 -55راﺟﻊ ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻛﺗﺎب :ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣدن اﻟﻣﺣررة ،اﻟﺻﺎدر ﻋن دار اﻟرﯾس ﻟﻠﻧﺷر.2015 ،
 -56ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﻛردﯾﺔ ،راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣق ﻓﻲ آﺧر ھذه اﻟدراﺳﺔ.
 -57اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﻘرة واﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﮭﺎ ،ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺷﮭﺎدة اﻟﻧﺎﺷط "زﻧﺎ ﻋﻣر" ،اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل
اﻟﻣﯾداﻧﻲ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧرﯾف .2015
 -58ﺷﮭﺎدة ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓرﯾق اﻟﺑﺣث ﻣن اﻟﻧﺎﺷط ﺟﮭﺎد دروﯾش ،ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ.
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امل ##تبادل ##ة .ح ##يث ال ي ##خفى ع ##لى أح ##د ف ##ي ه ##ذه األث ##ناء ان ##قسام ال ##شارع ال ##كردي ب ##ني أن ##صار ح ##زب االت ##حاد
الديمقراطي وحزب الديمقراطي الكردستاني ،بحسب الناشط الكردي أبو كلي.
ص##در ال##عدي##د م##ن ال##تقاري##ر ال##حقوق##ية وال##صحفية ،ال##تي ت##برز االن##تهاك##ات ال##واس##عة ال##تي اق##ترف##تها وح##دات
ح##ماي##ة ال##شعب ،ب##حق امل##دن##يني م##ن ك##اف##ة ال##تنوي##عات االج##تماع##ية واألث##نية وح##تى ال##دي##نية ،ف##ي م##نطقة ش##مال
ش ##رق س ##وري ##ا .وه ##ي ات ##هام ##ات ت ##ضع مش ##روع ##ية "اإلدارة ال ##ذات ##ية" ع ##لى امل ##حك ،وت ##شير إل ##ى ال ##تناق ##ض ب ##ني
امل##يثاق ال##ذي ان##بثقت ع##نه ه##ذه اإلدارة ،وم##ا ي##حتوي##ه م##ن ب##نود ت##كفل اح##ترام ح##قوق االن##سان ،وت##سعى إل##ى
ت ##أس ##يس تج ##رب ##ة دي ##موق ##راط ##ية ،وب ##ني امل ##مارس ##ة ال ##فعلية ل ##لق ّوة ال ##ضارب ##ة ل ##دى اإلدارة ال ##ذات ##ية ،أي وح ##دات
الح#ماي#ة وق#وات األس#اي#ش ،وال#تي ت#شير مج#مل ال#تقاري#ر إل#ى ان#تهاك#ها ل#حقوق اإلن#سان ،وارت#كاب#ها ل#لعدي#د
م#ن الج#رائ#م ب#حق امل#دن#يني ،ب#ما ب#ات ي#صفه ال#عدي#د م#ن ال#ناش#طني ب#سياس#ة "ال#تطهير ال#عرق#ي" ال#ذي ت#قوم
به هذه القوات.
يس ##تند ال ##تقري ##ر) (59ال ##ذي ص ##در ع ##ن م ##نظمة ال ##عفو ال ##دول ##ية ،ب ##تاري ##خ  ،2015-10-8إل ##ى العش ##رات م ##ن
ال#شهادات وال#صور وم#قاط#ع ال#فيدي#و ،وال#تي ت#شير ف#ي مج#ملها إل#ى حج#م االن#تهاك#ات ال#تي وق#عت ع#لى ي#د
وحدات حماية الشعب بحق املدنيني.
وك##ان##ت "امل##نظمة" ق##د ح##صلت ف##ي وق##ت س##اب##ق ،ع##لى ت##صري##ح وم##واف##قة م##ن ق##بل ج##هات رس##مية ف##ي اإلدارة
ال##ذات##ية ،س##محت ل##فرق##ها ب##ال##تجول ف##ي أن##حاء م##حاف##ظة ال##حسكة ،وإج##راء امل##قاب##الت وت##سجيل ال##شهادات،
وه##و م##ا ح##صل ف##علياً ،ح##يث "أج##رت امل##نظمة ب##حوث#ا ً ف##ي امل##ناط##ق ال##واق##عة ت##حت س##يطرة اإلدارة ال##ذات##ية ف##ي
ش#مال س#وري#ا ،وزار م#ندوب#وه#ا س#ت ب#لدات وق#رى ف#ي م#حاف#ظتي ال#حسكة وال#رق#ة وأج#روا م#قاب#الت م#ع 37
ش#خصا ً م#ن ض#حاي#ا ان#تهاك#ات ق#وات األم#ن ال#تاب#عة ل#إلدارة ال#ذات#ية أو م#ن ش#هود ال#عيان ع#ليها .ك#ما أج#رى
ب ##اح ##ثو امل ##نظمة م ##قاب ##الت م ##ع  11ش ##خصا ً ف ##ي إق ##ليم ك ##ردس ##تان ال ##عراق ف ##ي ي ##ول ##يو /ت ##موز  2015ب ##ينهم
أع#ضاء ف#ي األح#زاب ال#سياس#ية ال#كردي#ة ف#ي س#وري#ا م#من ال ت#متلك ت#مثيالً ل#ها ف#ي ت#شكيلة اإلدارة ال#ذات#ية
وص ##حفيون وع ##مال ف ##ي م ##نظمات غ ##ير ح ##كوم ##ية ،ب ##اإلض ##اف ##ة إل ##ى إج ##راء م ##قاب ##الت أي ##ضا ً م ##ع  25الج ##ئا ً م ##ن
امل ##ناط ##ق ال ##تي ت ##دي ##ره ##ا س ##لطات اإلدارة ال ##ذات ##ية ،وذل ##ك أث ##ناء زي ##ارة م ##ندوب ##ي امل ##نظمة ل ##جنوب ت ##رك ##يا ف ##ي
أغس ##طس /آب  "2015ص .5وب ##ناء ع ##ليه ،خ ##رج ##ت الش ##بكة ب ##تقري ##ر ي ##عد واح ##دا ً م ##ن أخ ##طر ال ##تقاري ##ر ال ##تي
ح ##اول ##ت أن ت ##ثبت حج ##م االن ##تهاك ##ات ال ##تي م ##ارس ##تها وح ##دات ح ##ماي ##ة ال ##شعب ب ##حق امل ##دن ##يني ف ##ي م ##حاف ##ظة
 -59ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر ،راﺟﻊ ﺗﻘرﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﯾﺔ ﺑﻌﻧوان" :ﺳورﯾﺎ :ﻟم ﯾﻛن ﻟﻧﺎ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻧذھب إﻟﯾﮫ :اﻟﻧزوح اﻟﻘﺳري
وﻋﻣﻠﯾﺎت ھدم اﻟﻣﻧﺎزل ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﺳورﯾﺎ" ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2015-10-8ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲh"ps:// :
/www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2503/2015/ar
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ال ##حسكة ش ##مال ش ##رق س ##وري ##ا .وال ##تي ت ##ضمنت "ارت ##كاب ع ##مليات م ##ن ق ##بيل ال ##تهجير أو التش ##ري ##د )ال ##نزوح
القس ##ري( وه ##دم امل ##نازل وم ##صادرة امل ##متلكات وت ##دم ##يره ##ا ،ح ##يث ج ##رى ف ##ي ب ##عض ال ##حاالت ت ##دم ##ير ق ##رىً
ب#أك#ملها ان#تقام#ا ً ع#لى األرج#ح م#ن س#كان#ها ال#عرب أو ال#ترك#مان ل#الش#تباه ب#مسان#دت#هم الج#ماع#ة ال#تي ت#طلق
ع ##لى ن ##فسها اس ##م ال ##دول ##ة اإلس ##الم ##ية وغ ##يره ##ا م ##ن الج ##ماع ##ات املس ##لحة غ ##ير ال ##تاب ##عة ل ##لدول ##ة" ،بحس ##ب ن ##ص
التقرير.
وف ##ي ال ##ساب ##ع والعش ##ري ##ن م ##ن شه ##ر تش ##ري ##ن أول ع ##ام  ،2015ص ##در ت ##قري ##ر) (60أك ##ثر ش ##موالً ع ##ن الش ##بكة
ال#سوري#ة ل#حقوق االن#سان ،ح#يث ع#رض ال#تقري#ر س#لسلة م#ن االن#تهاك#ات ال#تي ج#رت ع#لى يّ #د وح#دات ح#ماي#ة
ال#شعب ف#ي م#ناط#ق م#ختلفة م#ن ش#مال ش#رق س#وري#ا .ح#يث أظه#ر ال#تقري#ر ت#قاط#عا ً ك#بيرا ً ف#ي امل#علوم#ات م#ع
التقريرين الذين سبقاه ،تقرير منظمة العفو ،وتقرير مركز الجمهورية للدراسات الديموقراطية.
ف ##ي ه ##ذه األث ##ناء ،ق ##ام ##ت وح ##دات ح ##ماي ##ة ال ##شعب ب ##إص ##دار ب ##يان) ،(61ردت ف ##يه ع ##لى ال ##تقري ##ر ال ##صادر ع ##ن
م#نظمة ال#عفو ال#دول#ية ،س#عت م#ن خ#الل#ه إل#ى ت#فنيد ه#ذه ال#تهم وال#تشكيك ب#ال#حجج ال#واردة ف#ي ال#تقري#ر .ح#يث
وج#ه ال#بيان ان#تقادا ً ش#دي#دا ً ل#لتقري#ر س#اب#ق ال#ذك#ر ،م#تهما ً امل#نظمة" :ب#إل#قاء ال#تهم ج#زاف#ا ً دون األدل#ة ال#كاف#ية،
واالع##تماد ف##قط ع##لى أق##وال أن##اس غ##ير م##تأك##دي##ن م##ن م##شاه##دات##هم وع##دم ال##تأك##د م##ن ص##دق رواي##ات##هم" ،ك##ما
اع#تبر ال#بيان أن ال#بعض م#ن ال#شهود "أع#ضاء ف#ي ت#نظيمات إره#اب#ية وم#تورط#ون ف#ي ج#رائ#م وه#م ط#رف ف#ي
النزاع" ،لذا يشكك بصدقية املعلومات التي قدموها إلى فريق منظمة العفو الدولية.
ان##تقد ال##بيان بش##دة م##صطلح "ال##ترح##يل القس##ري" ال##ذي اس##تخدم ف##ي ت##قري##ر م##نظمة ال##عفو ،وع##رض ال##بيان
مج#موع#ة م#ن ال#حجج ال#تي داف#ع م#ن خ#الل#ها ع#ن ن#فسه ،ف#اع#تبر أن أغ#لب ال#قرى امل#ذك#ورة ف#ي ال#تقري#ر ك#ان#ت
ق##د شه##دت ف##ي وق##ت س##اب##ق م##عارك ط##اح##نة ب##ني ع##دة أط##راف م##تصارع##ة ،وأن ه##ذه امل##عارك ك##ان##ت ك##فيلة ف##ي
ه##دم أغ##لب ت##لك ال##بيوت ،امل##بنية أس##اس #ا ً وف##ي م##عظمها م##ن ال##طني .وه##و م##ا ي##ؤك##ده ال##كات##ب ال##كردي ب##درخ##ان
ع#لي ،ب#قول#ه" :أود ال#تذك#ير ،أن س#كان م#نطقة ك#وب#ان#ي-ع#ني ال#عرب وري#فها ال#كرد ،ك#لهم ب#ات#وا مهج#ري#ن ف#ي

 -60ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ،راﺟﻊ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ﺑﻌﻧوان" :ﻻ ﺑدﯾل ﻋن اﻟﻌودة ..اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت
ﻗوات اﻹدارة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻛردﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺣﺳﻛﺔ" ،ﺗﺎرﯾﺦ .2015-10-27
 -61ﺣول اﻟﺑﯾﺎن ،راﺟﻊ" :ﺑﯾﺎن ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟوﺣدات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﻌب ،"..ﺑﺗﺎرﯾﺦ2015-10-16 :
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ت#رك#يا ،وأص#بحت امل#نطقة أن#قاض#ا ً ت#مام#اً ،وأن أك#بر نس#بة م#ن ال#نازح#ني م#ن م#حاف#ظة ال#حسكة ال#سوري#ة ه#م
من األكراد").(62
ك##ما رأى ال##بيان أن "ال##ترح##يل القس##ري" ل##لسكان ح##دث بس##بب ت##لك امل##عارك ب##التح##دي##د ،ح##يث أن أغ##لب ت##لك
امل ##ناط ##ق ت ##عد خ ##طوط ت ##ماس أو ه ##ي ك ##ان ##ت ك ##ذل ##ك ،وأن ش ##دة امل ##عارك ه ##ي ال ##تي دف ##عت ب ##العش ##رات م ##ن
العائالت إلى مغادرة مناطق سكنها ،كما حدث في مناطق مختلفة من سورية.
وب#عد س#لسلة ط#وي#لة م#ن ال#حجج ال#تي ي#ذك#ره#ا ال#بيان ،ي#ختم ب#ال#قول ،أن ه#ذه امل#ناط#ق بمج#ملها ك#ان#ت تشه#د
م#عارك ع#نيفة م#ع ت#نظيم داع#ش ،وال#ذي ك#ان ي#فرض س#يطرت#ه ع#لى أغ#لب ه#ذه ال#قرى وال#بلدات ،وأن ال#تنظيم
ب ##عد أن أُج ##بر ع ##لى االن ##سحاب م ##ن ه ##ذه امل ##ناط ##ق ،ق ##ام م ##قات ##لوه ب ##زرع امل ##ئات م ##ن األل ##غام داخ ##ل م ##نازل
امل#دن#يني ،وال#تي وص#ل ع#دده#ا وبحس#ب ال#بيان ال#صادر ع#ن وح#دات الح#ماي#ة ن#حو  16أل#ف ل#غم ،ت#م ت#فكيك
حوالي ربعهم فقط.
ي#نفي ال#كات#ب ب#درخ#ان وق#وع ج#رائ#م ال#تطهير ال#عرق#ي ض#د ال#عرب ف#ي امل#نطقة وي#ؤك#د ع#لى أن رواي#ة ال#تطهير
ال#عرق#ي ال#كردي ض#د ال#عرب ف#ي ت#ل أب#يض وغ#يره#ا ،ج#رى ت#رك#يبها وت#روي#جها ف#ي ظ#روف ب#ال#غة ال#حساس#ية
والخ## #طورة .وه## #ي غ## #ير ص## #حيحة ف## #ي األس## #اس ،أو ه## #ي ت## #ضخيم م## #قصود الن## #تهاك## #ات ف## #ي ظ## #روف ح## #رب
طاحنة.
وط ##رح ب ##درخ ##ان ال ##عدي ##د م ##ن ال ##تساؤالت املش ##روع ##ة ب ##طبيعة ال ##حال ح ##ول ح ##قيقة االت ##هام ##ات امل ##وج ##هة ل ##إلدارة
ال##ذات##ية ال##كردي##ة ،ف##يقول" :ل##يس م##ن امل##فهوم مل##اذا س##وف ت##عمل ال##قوات ال##كردي##ة ،ووح##دات الح##ماي##ة ال##شعبية،
ع##لى مش##روع ل##تطهير ع##رق##ي ف##ي م##ناط##ق رخ##وة ب##النس##بة ل##ها ،بس##بب ق##لة ال##وزن ال##دي##مغراف##ي ل##لكرد ف##يها،
واح#تمال ال#خسارة ك#بيرة ،ك#تل ت#مر وت#ل أب#يض وت#ل ح#ميس ،م#قارن#ة م#ع م#ناط#ق ل#ها ح#اض#نة ش#عبية أق#وى
ب##كثير ب##حكم ال##ثقل ال##دي##مغراف##ي ال##كردي ف##يها؟ ومل##اذا ل##م ي##تعرض أي ش##خص م##ن “امل##غموري##ن ال##عرب” ألي
اع##تداء م##ن أي ن##وع ف##ي م##ناط##ق ذات غ##ال##بية ك##ردي##ة ،وه##م ع##رب م##ن خ##ارج امل##نطقة ،اس##تجلبوا ب##موج##ب ق##رار
م ##ن ال ##جهات ال ##حكوم ##ية ،وأس ##كنوا ف ##ي أراض ##ي غ ##ال ##بيتها م ##نتزع ##ة م ##ن ف ##الح ##ني وم ##الك ##ني أك ##راد ف ##ي م ##نطقة
الجزيرة السورية؟".

 -62ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟراھﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻣﺣﻣد دﯾﺑو ﻣﻊ اﻟﻛﺎﺗب ﺑدرﺧﺎن ﻋﻠﻲ ،ﺑﻌﻧوان" :دوﻟﺔ ﻛردﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ …ﺑﻼ ﺳﻛﺎن أﻛراد" ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ:
ﺣزﯾران .2015
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م#ن ج#هة أخ#رى ،ك#ان#ت ق#ناة "اآلن" ال#تلفزي#ون#ية ،ق#د ب#ثت ف#يلما ً وث#ائ#قيا ً ع#لى ج#زأي#ن ،ب#عنوان" :ال#طري#ق إل#ى
ت##ل أب##يض") ،(63وع##رض##ت م##ن خ##الل##ه ت##فاص##يل امل##عرك##ة ال##تي أُط##لق ع##ليها اس##م م##عرك##ة "ب##رك##ان ال##فرات")(64
وال##تي ج##رت ب##ال##تعاون ب##ني مج##موع##ة م##ن ال##تشكيالت ال##عسكري##ة ال##عرب##ية )ل##واء ث##وار ال##رق##ة ،وك##تائ##ب ش##مس
ال ##شمال( ،ووح ##دات ح ##ماي ##ة ال ##شعب ال ##كردي ##ة ،وال ##تي اس ##تهدف ##ت م ##ناط ##ق س ##يطرة ت ##نظيم "داع ##ش" ،وت ##مكن
امل#قات#لون ف#عليا ً م#ن ط#رد م#قات#لي ال#تنظيم م#ن العش#رات م#ن ال#قرى ال#تي ك#ان#وا ي#سيطرون ع#ليها ف#ي امل#نطقة
وصوالً إلى السيطرة على منطقة "تل أبيض" السورية.
ي##ثبت ال##فيلم ال##وث##ائ##قي ،ال##عدي##د م##ن ال##حجج ال##تي س##اق##ها ال##بيان ال##ذي ص##در ع##ن وح##دات ح##ماي##ة ال##شعب،
ف##من ج##هة ي##برز ال##فيلم العش##رات م##ن األل##غام ال##تي خ##لفها م##قات##لو ت##نظيم "داع##ش" خ##لفهم ،ك##ما ي##برز ال##فيلم
حج#م ال#دم#ار ال#ذي أح#دث#ه م#قات#لو ال#تنظيم ف#ي ه#ذه امل#ناط#ق ،ح#يث ع#مدوا إل#ى ت#فجير أغ#لب ب#يوت امل#دن#يني
ال##ذي##ن ص##نفوا وبحس##ب "داع##ش" ك##معادي##ن ل##لتنظيم .ك##ما ي##برز ال##فيلم ،وه##و ش##يء ال ي##قل أه##مية ،ال##عالق##ة
امل#تينة ال#تي ج#معت ب#ني ال#فصائ#ل ال#عرب#ية م#ع إخ#وان#هم امل#قات#لني األك#راد .وف#ي املج#مل ،يظه#ر ال#فيلم حج#م
ال#دم#ار ال#ذي خ#لفته امل#عارك ال#ضاري#ة ال#تي ج#رت ض#د ت#نظيم "داع#ش" ف#ي ه#ذه امل#نطقة م#ن س#وري#ا ،وال#تي
شملتها منظمة العفو الدولية بتقريرها.
ج .كتم األصوات وقمع الحراك السلمي
ب#عيدا ً ع#ن امل#ناط#ق ال#تي ت#صنف ع#ادة ك#جبهات ق#تال أو أن#ها ك#ان#ت ك#ذل#ك ،وف#ي امل#دن وامل#ناط#ق ال#تي ب#ات#ت
تح##ظى ب##نوع م##ن االس##تقرار النس##بي ب##عيدا ً ع##ن أج##واء امل##عارك ،ك##مدي##نة ال##قامش##لي ع##لى س##بيل امل##ثال ،أو
ع#ام#ودا وغ#يره#ا م#ن ه#ذه امل#دن ،ت#تلقى أي#ضا ً اإلدارة ال#ذات#ية ،وتح#دي#دا ً ج#ناح#ها ال#عسكري )وح#دات ح#ماي#ة
شعبية( الكثير من االنتقادات من قبل الناشطني كردا ً وعربا ً سوريني.

 -63ﻟﻣﺷﺎھدة ﻓﯾﻠم "اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﺗل أﺑﯾض" اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ ،راﺟﻊ ﻗﻧﺎة ﺗﻠﻔزﯾون "اﻵن" ﻋﻠﻰ اﻟﯾوﺗﯾوب ،ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ،h"ps://www.youtube.com/watch?v=1u6wbISFtjsﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر.2015-10-31 :
 -64ﺣول ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻣﻌرﻛﺔ "ﺑرﻛﺎن اﻟﻔرات" راﺟﻊ اﻟﺗﻘرﯾر»" :ﺑرﻛﺎن اﻟﻔرات« ﺗﻌﻠن ﻣﻌرﻛﺔ »ﺗﺣرﯾر« ﺗل أﺑﯾض
ﻓﻲ ﻋرض ﻋﺳﻛري ﺑﻛوﺑﺎﻧﻲ" ،إﻋداد :رﺿوان ﺑﯾزار ،آزاد ﺑرازي ،ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ARA News :اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر:
.2015-5-29
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ت#ترك#ز أغ#لب االن#تقادات امل#وج#هة ل#إلدارة ال#ذات#ية ح#ول ال#قمع ال#ذي ووجه#ت ب#ه ال#نشاط#ات الس#لمية ل#ناش#طي
امل#دي#نة ،وت#تراوح ه#ذه االن#تهاك#ات ب#ني امل#وت ت#حت ال#تعذي#ب والخ#طف واالع#تقال ،وص#والً إل#ى ق#مع امل#ظاه#رات
السلمية بالعنف ومنع الناشطني من التعبير عن رأيهم).(65
وبحس##ب ال##تقري##ر ال##صادر ع##ن م##رك##ز الج##مهوري##ة وال##ذي س##بق ذك##ره" ،أق##دم##ت وح##دات ح##ماي##ة ال##شعب ف##ي
م ##دي ##نة ع ##ام ##ودا ،ع ##لى ف ّ #
#ض ت ##ظاه ##رات ض ##د ال ##نظام ال ##سوري ب ##قوة الس ##الح ،ب ##تاري ##خ  ،2013-6-27األم ##ر
ال##ذي أدى إل##ى س##قوط  6ض##حاي##ا وإص##اب##ة آخ##ري##ن بج##روح" ص .58وي##تاب##ع ال##تقري##ر ف##ي س##رد ال##عدي##د م##ن
االن#تهاك#ات ال#تي ق#ام#ت ب#ها وح#دات ح#ماي#ة ال#شعب ،وج#ميعها ب#حق ن#اش#طني س#لميني وس#ياس#يني وإع#الم#يني
ك ##رد ،ك ##ان ##وا ع ##مليا ً م ##ن أوائ ##ل م ##ن خ ##رج ف ##ي م ##ظاه ##رات ض ##د ن ##ظام األس ##د س ##نة  .2011ف ##في أواخ ##ر شه ##ر
ح##زي##ران م##ن ع##ام " 2013ه##اج##م ع##ناص##ر م##ن ) (PYDامل##ظاه##رة ال##تي خ##رج##ت ف##ي م##دي##نة ال##قامش##لي م##ن
ش##ارع م##نير ح##بيب ت##ضام##نا ً م##ع ع##ام##ودا وم##عتقليها ،وق##ام##وا ب##االع##تداء ع##لى امل##تظاه##ري##ن ب##ال##ضرب وأط##لقوا
ال#رص#اص ف#ي ال#هواء ل#تفري#ق امل#ظاه#رة" ص .5866ك#ما ق#ام#ت ق#وات اإلدارة ال#ذات#ية بح#ظر امل#ظاه#رات ف#ي
م ##دي ##نة ع ##فري ##ن ،واح ##دة م ##ن ك ##برى امل ##دن ال ##كردي ##ة ال ##سوري ##ة ،ك ##ما شه ##دت امل ##دي ##نة ك ##غيره ##ا م ##ن امل ##دن ال ##تي
تخضع لإلدارة الذاتية ،اعتقاالت واسعة في أوساط الناشطني الكرد.
ب ##ينما ف ##ي ك ##ثير م ##ن األح ##يان ك ##ان ##ت ت ##وج ##ه ت ##هم "مخ ##زي ##ة" ل ##لمعتقلني ،ك ##ات ##هام ##هم ب ##ال ##تعام ##ل م ##ع م ##نظمات
إره ##اب ##ية ،أو االت ##جار "ب ##ال ##حشيش" ،وه ##ي ت ##هم ت ##ذك ##ر ع ##موم #ا ً ب ##تلك ال ##تهم ال ##تي ك ##ان وم ##ا زال ن ##ظام األس ##د
يوجهها ملعتقلي الرأي لديه.
وأي#ا ً ي#كن األم#ر ،ورغ#م ن#في وح#دات ح#ماي#ة ال#شعب ،له#ذه ال#تهم ،إال أن واق#ع األم#ر ي#شير ف#عليا ً إل#ى ت#راج#ع
ال ##نشاط ##ات ال ##ثوري ##ة ف ##ي م ##ناط ##ق اإلدارة ال ##ذات ##ية ،واخ ##تفاء امل ##ظاه ##رات ال ##شعبية ب ##شكل ش ##به ك ##ام ##ل ،وه ##ي
م##الح##ظة أث##بتتها ال##عدي##د م##ن ال##شهادات ال##تي ح##صل ع##ليها ال##باح##ث أث##ناء ك##تاب##ة ه##ذه ال##ورق##ة ،ح##يث أع##رب
ج#ميع م#ن ت#وج#هنا إل#يهم ب#ال#سؤال ح#ول اس#تمرار امل#ظاه#رات ف#ي م#دي#نة ال#قامش#لي ،إل#ى أن ه#ذه امل#ظاه#رات
تراجعت منذ منتصف عام  ،2012واختفت عمليا ً منذ حوالي منتصف عام .2013

 -65راﺟﻊ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻣﺗﻊ ﺑﻌﻧوان" :اﻟﻘﺎﻣﺷﻠﻲ :اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺷﺑﺢ ﻹﻗﻠﯾم ﻛردﺳﺗﺎن ﺳورﯾﺎ" ،اﺻﺎدر ﻋن ﺟرﯾدة اﻟﻠوﻣوﻧد اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ،
ﺗرﺟﻣﺔ آﻻن ﻛﺎﻓﺎل ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  16ﯾوﻧﯾو .2015
 -66ﺗﻘرﯾر" :اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺣزب اﻻﺗﺣﺎد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ “ ”PYDﻓﻲ ﺳورﯾﺎ" ،ﻣرﻛز اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
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ح .خاتمة
أف#رزت أح#داث ال#ثورة ال#سوري#ة ،ع#ددا ً ك#بيرا ً م#ن ال#تجارب ف#ي إدارة امل#دن ال#تي س#يطرت ع#ليها امل#عارض#ة،
وت ##نوع ##ت أش ##كال ه ##ذه "اإلدارات" ب ##تنوع ال ##قوى ال ##فاع ##لة وط ##بيعة ت ##وج ##هها ال ##سياس ##ي واألي ##دي ##ول ##وج ##ي ،وف ##ي
أغ ##لب ال ##حاالت ،ت ##عرض ##ت ه ##ذه ال ##تجارب ل ##صعوب ##ات ك ##بيرة ،ل ##يس أول ##ها ال ##حصار ال ##ذي ض ##رب ع ##لى ه ##ذه
امل#ناط#ق وال#قصف ال#ذي ت#تعرض ل#ه ب#شكل ش#به ي#وم#ي م#ن ق#بل ق#وات األس#د ،ول#يس آخ#ره#ا ن#قص ال#دع#م م#ن
قبل األطراف التي ترى بأنها منحازة لقضية السوريني.
ت##ندرج تج##رب##ة "اإلدارة ال##ذات##ية" ف##ي ال##قامش##لي وب##اق##ي م##ناط##ق "روج آف##ا" بحس##ب ال##لغة ال##قوم##ية ال##كردي##ة،
ف ##ي إط ##ار ه ##ذه امل ##حاوالت ال ##تي راح ##ت ت ##بذل ##ها ق ##وى امل ##جتمع ال ##سوري م ##ن أج ##ل ال ##سيطرة ع ##لى ح ##يات ##ها،
وت##خفيف ق##در اإلم##كان م##ن ح ّ #دة ال##فوض##ى ال##تي ول##دت م##ع الح##رب ال##دائ##رة ،وه##ي تج##رب##ة الق##ت ال##كثير م##ن
االس#تحسان ل#دى ق#طاع#ات ش#عبية واس#عة ،إال أن#ها أي#ضا ً واجه#ت ال#عدي#د م#ن االن#تقادات ،وال#تي رأت ف#ي
تسيد حزب االتحاد الديموقراطي ) (PYDلهذه التجربة تكرارا ً لتجربة حكم حزب البعث سيئة الصيت.
ورغ#م ه#ذا ،ت#خضع تج#رب#ة "اإلدارة ال#ذات#ية" ،ل#سيرورات م#عقدة وت#خضع الم#تحان#ات ق#اس#ية ،ت#ضع م#فهوم
اإلدارة ال#دي#موق#راط#ية ع#لى امل#حك ،وت#طرح ال#عدي#د م#ن التح#دي#ات ع#لى ق#وى ال#ثورة ح#ول ق#درت#هم ع#لى اج#ترار
تج##رب##ة دي##موق##راط##ية ت##كون ف##ي ن##هاي##ة امل##طاف ن##قيضا ً لتج##رب##ة ح##زب ال##بعث ،ال##تي أق##ل م##ا ي##مكن أن ت##وص##ف
به ،بأنها كانت تجربة ديكتاتورية قادت إلى الحرب في سوريا.
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ﻣﻠﺤﻘﺎت
ملحق ) :(1املجلس الوطني الكردي
ال9تأس9يس:

ت#أس#س املج#لس ال#وط#ني ال#كردي ف#ي إق#ليم ك#ردس#تان -ه#ول#ير ،ت#حت رع#اي#ة رئ#يس إق#ليم ك#ردس#تان ال#عراق
م#سعود ال#بارزان#ي ،وع#قد امل#ؤت#مر ف#ي م#دي#نة ق#امش#لي ب#تاري#خ  26أك#توب#ر  ،2011وب#حضور أك#ثر م#ن 250
م##ندوب ،ش##مل م##ناض##لني أوائ##ل ف##ي الح##رك##ة ال##كردي##ة ،وش##خصيات وط##نية مس##تقلة ،وم##مثلني ع##ن املج##موع##ات
الش##باب##ية ،وك##ذل##ك م##مثلي األح##زاب امل##شارك##ة ،ونش##طاء ي##مثلون ل##جان ح##قوق اإلن##سان ،وف##عال##يات اج##تماع##ية
وثقافية وإعالمية.67
ت ##أل ##ف املج ##لس م ##ن  11ح ##زب ##ا ك ##ردي ##ا وارت ##فع ف ##يما ب ##عد إل ##ى  16ح ##زب #اً ،وت ##نسيقيات وش ##خصيات مس ##تقلة،
وقوى شبابية.
األح99زاب امل9كون9ة للمج99لس:

 -1الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا )البارتي( بقيادة الدكتور عبد الحكيم بشار
 -2الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا )البارتي( بقيادة نصر الدين إبراهيم
 -3الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا بقيادة طاهر سفوك
 -4حزب املساواة الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة عزيز داوود
 -5الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بقيادة حميد درويش
 -6حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي( بقيادة شيخ آلي
 -7حزب يكيتي الكردي في سوريا بقيادة اسماعيل حمو
 -8حزب آزادي الكردي في سوريا بقيادة مصطفى أوسو
 -9حزب آزادي الكردي في سوريا بقيادة مصطفى جمعة
 -10الحزب الديمقراطي الكردي السوري بقيادة شيخ جمال
 -67ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻛﺛر ،راﺟﻊ" :اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﻛردي ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ" ،ﻣرﻛز ﻛﺎرﻧﯾﻐﻲ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر :ﺣزﯾران/ﯾوﻧﯾو .2012
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 -11الحزب اليساري الكردي في سوريا بقيادة محمد موسى
 -12يكيتي الكردستاني بقيادة عبد الباسط حمو
 -13الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا بقيادة عبد الرحمن آلوجي
 -14حركة اإلصالح الكردي في سوريا بقيادة يوسف فيصل
 -15حزب الوفاق الديمقراطي الكردي بقيادة نشأت محمد
 -16الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا بقيادة صالح كدو.
ال9برن9ام9ج ال9سياس9ي

 االعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وبـ "الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية". إل ##غاء ال ##سياس ##ات وال ##قوان ##ني امل ##طبّقة ع ##لى أك ##راد س ##وري ##ة ،ب ##ما ف ##ي ذل ##ك ح ##ظر اس ##تخدام ال ##لغة ال ##كردي ##ةوإنشاء املدارس الكردية ،والتعويض على املتضررين حتى اآلن.
 تحقيق الالمركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة األراضي السورية.ال9عالق9ات ال9سياس9ية

خ##اض املج##لس ال##وط##ني ال##كردي ن##قاش##ات ح##ام##ية م##ع االئ##تالف ال##وط##ني ال##سوري امل##عارض ،وت##عثرت ف##ي
ك ##ثير م ##ن املح ##طات م ##فاوض ##ات ان ##ضمام املج ##لس ال ##كردي إل ##ى االئ ##تالف ،وت ##محورت ه ##ذه ال ##خالف ##ات ح ##ول
مج#موع#ة م#ن ال#نقاط أه#مها ت#لك ال#تي دارت ح#ول "ال#تصورات امل#طروح#ة ب#شأن ش#كل ال#دول#ة ف#ي ح#ال س#قوط
ال##نظام ال##حال##ي" ،ح##يث أع##رب األك##راد ع##ن ت##حفظهم ع##لى اع##تماد ن##ظام ال##الم##رك##زي##ة اإلداري##ة ف##ي س##وري##ا،
وأص ##روا ع ##لى ال ##فيدرال ##ية ،ب ##ينما اع ##ترض املج ##لس ال ##كردي ع ##لى ال ##بند ال ##ثال ##ث ف ##ي م ##سودة االت ##فاق ،ال ##ذي
ي#نص ع#لى أن "س#وري#ا الج#دي#دة دول#ة دي#مقراط#ية م#دن#ية ت#عددي#ة ،ن#ظام#ها ج#مهوري ب#رمل#ان#ي ..واع#تماد ن#ظام
الالمركزية اإلدارية بما يعزز صالحيات السلطات املحلية".68
ورغ##م ه##ذه ال##خالف##ات ،أع##لن ع##ن ان##ضمام املج##لس ال##وط##ني ال##كردي ك##ممثل ع##ن ك##رد س##وري##ا ف##ي االئ##تالف
ال#وط#ني ال#سوري ل#قوى ال#ثورة ،ف#في ال#ساب#ع م#ن أي#لول  ،2013ق#ام م#مثلون ع#ن املج#لس ال#وط#ني ال#كردي

 -68ﺣول ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ،راﺟﻊ" :اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﻛردي ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻼف اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳوري" ،ﺑﮭﯾﺔ ﻣﺎردﯾﻧﻲ ،ﻣوﻗﻊ إﻻف
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ﺗﺎرﯾﺦ.2013-11-11 :
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وآخ ##رون ع ##ن االئ ##تالف ال ##وط ##ني ل ##قوى ال ##ثورة وامل ##عارض ##ة ،ب ##توق ##يع م ##سودة ات ##فاق ،ص ##ادق ع ##ليه الح ##قاً ،ك ##ل
الج##معية ال##عام##ة للمج##لس ال##وط##ني ال##كردي وال##لجنة ال##سياس##ية ل##الئ##تالف ال##وط##ني ب##أك##ثري##ة ك##بيرة .وت##صف
م ##سودة االت ##فاق ف ##ي س ##ت ن ##قاط الس ##بيل إل ##ى ح #ّ #ل امل ##سأل ##ة ال ##كردي ##ة .وف ##ي ال ##نقطة األول ##ى ي ##ؤك ##د االئ ##تالف
ال##وط##ني ع##لى "االع##تراف ب##ال##هوي##ة ال##قوم##ية وح##قوق ال##شعب ال##كردي" .وف##ي الج##لسة ال##تي ان##عقدت ب##ني 13
و 15أي##لول  ،2013واف##ق امل##ؤت##مر ال##عام ل##الئ##تالف ال##وط##ني ع##لى ال##وث##يقة ب##أغ##لبية  54ص##وت##ا م##ن أًص##ل .80
وبذلك تم انضمام املجلس الوطني الكردي إلى ائتالف املعارضة السورية.
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ملحق ) :(2مجلس شعب غرب كردستان
ال9تأس9يس

ب##عد س##لسلة م##ناق##شات اس##تمرت ل##يوم ك##ام##ل أص##در مج##لس ال##شعب ف##ي غ##رب ك##ردس##تان ال##بيان ال##ختام##ي
#ساس ##ة م ##ن ت ##اري ##خ امل ##نطقة وس ##وري ##ا وك ##ردس ##تان،
ألع ##مال م ##ؤت ##مره األ ّول ج ##اء ف ##يه" :ف ##ي م ##رح ##لة م ##فصلية وح ّ #
ان#عقد م#ؤت#مر مج#لس ال#شعب ل#غرب ك#ردس#تان ف#ي  ،2011-12-16وب#حضور  335ع#ضوا ً م#ن أص#ل 359
م#ن األع#ضاء امل#نتخبني ال#ذي#ن ي#مثلون أغ#لب ش#رائ#ح امل#جتمع ب#مختلف ق#وم#يات#ه وأدي#ان#ه ،م#ن م#ختلف م#ناط#ق
س#وري#ا وغ#رب ك#ردس#تان ب#اإلض#اف#ة إل#ى ع#دد م#ن ال#ضيوف" ،وت#م اإلع#الن ع#ن ت#أس#يس مج#لس ش#عب غ#رب
كردستان.69
أه99داف املج99لس

يه## #دف املج## #لس إل## #ى إي## #صال "ال## #شعب" ل## #بناء م## #جتمعه ال## #حضاري امل## #عاص## #ر املس## #تند إل## #ى ق## #يم وم## #بادئ
امل##جتمع ال##دي##مقراط##ي ،يتخ##ذ م##ن ال##نضال التح##رري ال##دي##مقراط##ي أس##اس #ا ً ف##ي ع##ملية ب##ناء امل##جتمع الح #رّ
ال ##ذي ي ##ؤ ّم ##ن ال ##تعاي ##ش الس ##لمي املش ##ترك وال ##حقيقي ب ##ني ك ##ل م ##ك ّون ##ات امل ##جتمع األث ##نية وال ##ثقاف ##ية وال ##دي ##نية
وغيرها.
ك##ما يه##دف املج##لس إل##ى ب##ناء األم##ة ال##دي##مقراط##ية وال##وط##ن املش##ترك ويس##تند ال##ى دس##تور دي##مقراط##ي ي##لتزم
بمبادئ الحريّة واملساواة والعدالة االجتماعية في غرب كردستان وسورية.
ويتخ##ذ مج##لس ال##شعب م##ن اإلدارة ال##ذات##ية ن##موذج#ا ً لح#ّ #ل ال##قضية ال##كردي##ة وك##اف##ة ال##قضاي##ا األخ##رى ال##عال##قة
ف##ي س##وري##ة ض##من إط##ار ن##ظام دي##مقراط##ي ت##عددي ح##ر وع##لى أس##س دس##توري##ة .ك##م ي##عتبر مج##لس ال##شعب
ل#غرب ك#ردس#تان م#سأل#ة تح#رر امل#رأة ج#وه#ر التح#رر االج#تماع#ي ب#ر ّم##ته ،وي#عتمد ع#لى امل#رأة والش#بيبة ك#قوى
ريادية في النضال ض ّد ّ
كل املفاهيم والنزعات املناهضة للحريّة والديمقراطية.
أه9م ال99قرارات

وتمخض عن املؤتمر مجموعة من النتائج ،والتي كان أهمها:
م ##صادق ##ة امل ##ؤت ##مر ع ##لى م ##يثاق ح ##رك ##ة امل ##جتمع ال ##دي ##مقراط ##ي ل ##غرب ##ي ك ##ردس ##تان ) ،(TEV-DEMوم ##يثاق
مج##لس ش##عب غ##رب ك##ردس##تان ،ك##ما ان##تخب مج##لسا ً دائ##ما ً م##ؤل##فا ً م##ن  63ش##خصا ً ب##اإلض##اف##ة إل##ى رئ##يسي

 -69ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ،راﺟﻊ" :ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﻏرب ﻛردﺳﺗﺎن" ،اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷول 19 ،دﯾﺳﻣﺑر
 ،2011ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ/h"ps://mgrojava.wordpress.com/meclis :
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املج#لس وأع#ضاء دي#وان ال#رئ#اس#ة ،وال#لجنة ال#تنفيذي#ة لح#رك#ة امل#جتمع ال#دي#مقراط#ي ل#غرب ك#ردس#تان )TEV-
 ،(DEMوأع ## #ضاء ه ## #يئة امل ## #حكمة ال ## #شعبية ال ## #عليا .وأك ## #د ال ## #بيان ع ## #لى دع ## #م الح ## #راك ال ## #شعبي الس ## #لمي
ال##دي##مقراط##ي ال##هادف إل##ى ت##غيير ج##ذري ل##لنظام ب##كل م##ؤس##سات##ه وم##رت##كزات##ه؛ ك##ما أك##د ع##لى رف##ض ال##تدخ##ل
ال#خارج#ي ون#بذ ال#عنف وال#طائ#فية؛ وال#بدء ب#تأس#يس امل#جال#س ال#شعبية املح#لية ع#بر ان#تخاب#ات ح#رة وش#فاف#ة؛
ك ##ما أك ##د ال ##بيان ال ##ختام ##ي ع ##لى أه ##مية ال ##تصدي ل ##سياس ##ات الصه ##ر ال ##قوم ##ي وإل ##غاء ك ##اف ##ة امل ##شاري ##ع
العنصرية وإزالة آثارها .وأقر البيان اهمية العمل على تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات.
أم##ا ب##صدد ح##ل ال##قضية ال##كردي##ة ف##ي س##وري##ا" :ف##قد أك##د امل##ؤت##مر ع##لى اع##تماد الح##ل ال##دي##مقراط##ي املس##تند
إل#ى ب#ناء وط#ن مش#ترك وأم#ة دي#مقراط#ية ب#ضمان#ات دس#توري#ة أس#اس#اً ،ب#االع#تماد ع#لى ن#موذج اإلدارة ال#ذات#ية
ال#دي#مقراط#ية ال#تي ت#عني ف#ي ج#وه#ره#ا ب#نا ًء ذات#يا ً ل#لمجتمع ب#عيدا ً ع#ن ه#يمنة م#ؤس#سة ال#دول#ة وت#أث#يرات#ها وف#ق
م ##بادئ الح ##ري ##ة وامل ##ساواة وال ##عدال ##ة ،واع ##تبر ان ه ##ذا ال ##نموذج ه ##و ال ##نموذج األم ##ثل ال ##قادر ع ##لى ح ##ل ك ##ل
مشاكل سوريا".
ال99هيكلية امل99نبثقة ع9ن املج99لس

ص#ادق امل#ؤت#مر ع#لى م#يثاق ح#رك#ة امل#جتمع ال#دي#مقراط#ي ل#غرب#ي ك#ردس#تان ) ،(TEV-DEMوم#يثاق مج#لس
ش#عب غ#رب ك#ردس#تان ،ك#ما ان#تخب مج#لسا ً دائ#ما ً م#ؤل#فا ً م#ن  63ش#خصاً ،ب#اإلض#اف#ة إل#ى رئ#يسي املج#لس
وأع#ضاء دي#وان ال#رئ#اس#ة ،وال#لجنة ال#تنفيذي#ة لح#رك#ة امل#جتمع ال#دي#مقراط#ي ل#غرب ك#ردس#تان )،(TEV-DEM
وأعضاء هيئة املحكمة الشعبية العليا ،واللجنة العليا لالنتخابات.
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ملحق ) :(3حركة املجتمع الديمقراطي Tev dem
ال9تأس9يس

ت ##أسس ##ت ح ##رك ##ة امل ##جتمع ال ##دي ##موق ##راط ##ي ف ##ي  ،2011-12-16ب ##عد أن ان ##بثق ع ##ن م ##ؤت ##مر ش ##عب غ ##رب
كردستان ،وضم مجموعة من األحزاب أهمها:
 -1حزب االتحاد الديمقراطي ،بقيادة :صالح مسلم ،اسيا عبداهلل.
 -2حزب السالم الديمقراطي ،بزعامة :طالل محمد.
 -3حزب البارتي الديمقراطي في سوريا ،بزعامة :عبد الكريم سكو.
 -4حزب الشيوعي الكردستاني ،بزعامة :نجم الدين مال عمر.
 -5التجمع الوطني الكردستاني ،بزعامة :محمد عباس.
 -6االتحاد الليبرالي الكردستاني ،بزعامة :فرهاد تيلو.
األه99داف

ته ##دف ح ##رك ##ة امل ##جتمع ال ##دي ##مقراط ##ي ،ل ##لوص ##ول إل ##ى م ##جتمع س ##ياس ##ي أخ ##الق ##ي )دي ##مقراط ##ي( ،يتخ ##ذ م ##ن
ال#نضال التح#رري ال#جنسوي وتح#ري#ر امل#رأة م#قياس#ا لتح#رر امل#جتمع ،وي#سعى ل#تحقيق ال#عيش املش#ترك ب#ني
ج##ميع م##كون##ات امل##جتمع وث##قاف##ات##ه م##ن ق##وم##يات وأدي##ان وم##ذاه##ب وط##وائ##ف ،وب##مختلف ش##رائ##حه االج##تماع##ية،
ف#ي إط#ار األم#ة ال#دي#مقراط#ية ،وال#وط#ن املش#ترك ،وب#دس#تور دي#مقراط#ي ،يس#تند ع#لى أس#س وم#بادئ الح#ري#ة
وال ##عدال ##ة االج ##تماع ##ية ،ف ##ي غ ##رب ك ##ردس ##تان وس ##وري ##ا ،متخ ##ذا ً م ##ن مش ##روع اإلدارة ال ##ذات ##ية ال ##دي ##مقراط ##ية
ن#موذج#ا ً لح#ل ال#قضية ال#كردي#ة م#ن ال#ناح#ية ال#عملية ،وه#ذا ال#نموذج ال ي#قتصر ع#لى ج#غراف#ية أو م#نطقة م#عينة
بل يشكل الحل األمثل لجميع القضايا العالقة في سوريا.70
ال99هيكلية ال 99تنظيمية للح9رك9ة:

ال#كوم#ون#ة االج#تماع#ية :وه#ي ن#واة ال#تنظيم وق#اع#دت#ه .ي#تم إن#شاؤه#ا حس#ب ال#ظروف والش#روط االج#تماع#ية ف#ي
ال#قرى وال#بلدات واألح#ياء ،وح#تى ع#لى مس#توى ال#شوارع وامل#راك#ز ال#سكان#ية ال#صغيرة ،اله#دف م#نها ت#نظيم
ك#اف#ة ش#رائ#ح امل#جتمع .ت#تكون ال#هيئة اإلداري#ة ل#لكوم#ون#ة م#ن ) (9-5أع#ضاء م#نتخبني وف#ق االق#تراع ال#شعبي
املباشر من بني أعضاء الكومونة والبالغ عددهم ) (35-15عضوا ً.
 -70ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ،راﺟﻊ" :ﻣﯾﺛﺎق ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ" ،ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ ﻋﻔرﯾن ﻟﻸﻧﺑﺎء ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2012-10-5
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م#جال#س ال#نواح#ي وال#قطاع#ات ال#سكنية :وت#ضم ف#ي ص#فوف#ها مج#موع#ة م#ن األح#ياء ف#ي امل#دن وال#بلدات م#ع
ال##قرى ال##تاب##عة ل##ها ،وت##تكون ه##ذه امل##جال##س م##ن ) (45-35ع##ضوا ً م##نتخبني ع##بر االق##تراع ال##شعبي امل##باش##ر
من عناصر الكومونات نفسها ،والتي تنتخب بدورها هيئة إدارية مكونة من ) (11-5أعضاء.
م## #جال## #س االي## #االت :ي## #توزع ش## #عب غ## #رب ك## #ردس## #تان ب## #ني س## #بعة اي## #االت ،اذ ي## #تكون مج## #لس ك## #ل اي## #ال## #ة م## #ن
) (250-150ع ##ضواً ،ي ##تم ان ##تخاب ##هم ب ##االق ##تراع امل ##باش ##ر ،وي ##قوم ه ##ذا املج ##لس ب ##ان ##تخاب ) (25-15ع ##ضواً
ك#هيئة إداري#ة ل#تسيير وم#تاب#عة م#هام#ها امل#تمثلة ف#ي :ت#مثيل ال#شعب وامل#جتمع ف#ي ال#وح#دات ال#سكنية امل#عنية،
رس#م ب#رام#ج ع#مل امل#رح#لة ،ووض#ع املخ#ططات ال#الزم#ة ل#ها ،ات#خاذ ال#قرارات امل#تعلقة ب#املس#تجدات واألح#داث
الجارية في املنطقة في الظروف العادية واالستثنائية.
مج ##لس ال ##شعب ل ##غرب ك ##ردس ##تان :ي ##مثل ال ##هيئة التش ##ري ##عية ال ##عليا ل ##لشعب وامل ##جتمع ف ##ي غ ##رب ك ##ردس ##تان
وسوريا.
ال#هيئة ال#تنفيذي#ة لح#رك#ة امل#جتمع ال#دي#مقراط#ي :ت#تأل#ف م#ن واح#د وعش#ري#ن ش#خصاً ،م#نتخبني م#ن ق#بل امل#ؤت#مر
ال##عام ملج##لس ش##عب غ##رب ك##ردس##تان وس##وري##ا ،دون اش##تراط ك##ون##هم ن##واب#ا ً ف##ي مج##لس ال##شعب ،ت##قوم ال##هيئة
ب##ان##تخاب م##نسقية م##ؤل##فة م##ن خ##مسة أش##خاص م##ن ب##ني اع##ضائ##ها .ت##قوم ال##هيئة ال##تنفيذي##ة ب##إدارة ال##شؤون
السياسية والعملية للحركة ،وهي مسؤولة عن متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الشعب.
ال## #قضاء امل## #حكمة ال## #شعبية ال## #عليا :ت## #نتخب م## #ن ق## #بل امل## #ؤت## #مر ال## #عام ملج## #لس ال## #شعب ،وت## #تكون م## #ن س## #بعة
أش##خاص ،ك##أع##ضاء أُص##الء ،واث##نني اح##تياط ،وال يش##ترط أن ي##كون##وا أع##ضاء ف##ي مج##لس ال##شعب .امل##حكمة
ال ##شعبية ال ##عليا م ##كلفة بح ##ماي ##ة ن ##ظام الح ##رك ##ة وم ##نهاج ##ها ،وت ##قوم بح ##ل ال ##قضاي ##ا ال ##عال ##قة ب ##ني ال ##تنظيمات
املنضوية تحت سقف الحركة نفسها في إطار ميثاق الحركة.
امل ##حاك ##م ال ##شعبية :ت ##ؤس ##س ف ##ي األم ##اك ##ن ال ##تي ت ##تواج ##د ف ##يها امل ##جال ##س ال ##شعبية ،وي ##تم ان ##تخاب أع ##ضاء
امل##حاك##م ال##شعبية ب##االق##تراع امل##باش##ر ،أم##ا ف##ي األم##اك##ن ال##تي ال ت##تواج##د ف##يها ه##ذه امل##جال##س ف##يتم ان##تخاب
أعضاء املحاكم من قبل التنظيمات الديمقراطية.
اإلع#الم :ت#حت ش#عار اح#ترام ح#ق امل#واط#ن ف#ي ال#حصول ع#لى امل#علوم#ة ال#صحيحة ،ح#يث ل#ألع#الم دور م#هم
وأساسي في نشر وتطوير الفكر الديمقراطي في صفوف املجتمعات.
االق##تصاد وامل##ال##ية :ت##عتمد الح##رك##ة ع##لى م##بدأ االك##تفاء ال##ذات##ي ف##ي س##ياس##تها االق##تصادي##ة وامل##ال##ية .وت##عتمد
ف ##ي ن ##ظام ##ها امل ##ال ##ي ،ع ##لى االم ##كان ##ات ال ##ذات ##ية امل ##عتمدة ع ##لى ال ##تبرع ##ات ال ##طوع ##ية ،واالش ##تراك ##ات الشه ##ري ##ة
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ألع#ضائ#ها ،ب#اإلض#اف#ة إل#ى ت#طوي#ر م#شاري#ع ت#نموي#ة اق#تصادي#ة م#نتجة ،ت#ؤم#ن م#ردودا ً ي#ساع#ده#ا ع#لى ت#طوي#ر
نشاطاتها وفعالياتها.
الح ##ماي ##ة ال ##ذات ##ية :ح ##ق تح ##ميه ك ##ل ال ##عهود وامل ##واث ##يق ال ##دول ##ية ،ي ##شمل ال ##دف ##اع ع ##ن ال ##هوي ##ة وال ##لغة وال ##ثقاف ##ة
وال#وج#ود االج#تماع#ي وال#سياس#ي وح#تى ال#فني واالق#تصادي ،ض#د ك#ل امل#خاط#ر ال#تي ته#دده#ا ,ان#طالق#ا ً م#ن
ذلك فان املجتمع يحتاج آلليات ذاتية تؤهله ملثل هذا الدفاع املشروع.
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TEV
DEM
ملحق ) :(4اتفاقيات

إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
هﻮﻟﯿﺮ )(1

ﺑﯿﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﮑﺮدي
وﻣﺠﻠﺲ ﺷﻌﺐ ﻏﺮب ﮐﺮدﺳﺘﺎن

إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
هﻮﻟﯿﺮ )(2

إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
دهﻮك

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻬﯿﺌﺔ
اﻟﮑﺮدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ

ﺑﯿﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﮑﺮدي
وﺣﺮﮐﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ

ات9فاق9ية ه9ول9ير 1

ف ##ي  10ح ##زي ##ران  ،2012وق ##ع املج ##لس ال ##وط ##ني ال ##كردي ات ##فاق ت ##عاون م ##ع مج ##لس ش ##عب غ ##رب ك ##ردس ##تان
تحت رعاية السيد مسعود البارزاني في هولير .وتمخض االتفاق عن مجموعة من البنود ،وأهمها:
 -1ت#شكيل ه#يئة ك#ردي#ة ع#ليا مش#ترك#ة  -2ت#ضم ال#هيئة أع#ضاء م#ن املج#لسني ال#كردي#ني ،وي#كون ع#ن مج#لس
ش#عب غ#رب#ي ك#ردس#تان :ال#سادة :آل#دار خ#ليل ،ع#ن ح#رك#ة امل#جتمع ال#دي#مقراط#ي ،رون#اه#ي دل#يل ،ع#ن ات#حاد
س#تار ،ص#ال#ح مس#لم ،ع#ن ح#زب االت#حاد ال#دي#مقراط#ي ،س#ينم مح#مد ،ع#بد الس#الم أح#مد ،ال#رئ#يس املش#ترك
ملج##لس ش##عب غ##رب ك##ردس##تان .وم##ن املج##لس ال##وط##ني ال##كردي ،ال##سادة :م##حي ال##دي##ن ش##يخ ال##ي ،س##كرت##ير
ح##زب ال##وح##دة ال##دي##مقراط##ي ال##كردي ال##سوري ،أح##مد س##ليمان ،ع##ضو ال##لجنة امل##رك##زي##ة لح##زب ال##دي##مقراط##ي
ال ##تقدم ##ي ال ##كردي ال ##سوري ،إس ##ماع ##يل ح ##مي ،س ##كرت ##ير ح ##زب ي ##كيتي ال ##كردي ال ##سوري ،ن ##صر ال ##دي ##ن
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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وتم تحديد أهداف الهيئة الكردية العليا بـ:
 -1حماية السلم األهلي في املناطق الكردية بالتعاون مع مكونات املنطقة من عرب وسريان
 -2التأكيد على سلمية الحراك الثوري في املناطق .
 -3الهيئة الكردية العليا تقود كافة أنشطة وأعمال املجلسني وقراراتها ملزمة للجميع.
 -4ي#ؤك#د االج#تماع أن ال#هيئة ال#كردي#ة ال#عليا خ#طوة ه#ام#ة تخ#دم وح#دة ال#شعب ال#سوري وأه#داف ث#ورت#ه ف#ي
الحرية و الكرامة.
ات9فاق9ية ه9ول9ير 2

وت#مت ف#ي ك#ان#ون األول  ،2013وأت#ت االت#فاق#ية ك#تكملة الت#فاق#ية ه#ول#ير  ،1وم#ن أج#ل ت#فعيل ال#هيئة ال#كردي#ة
العليا.
ات9فاق9ية ده9وك

بني املجلس الوطني الكردي في سوريا وحركة املجتمع الديمقراطي في  23تشرين الثاني 2014
وهذا نص البيان:
"ف#ي ال#وق#ت ال#ذي ت#تعرض ف#يه امل#ناط#ق ال#كردي#ة لهج#مات م#رت#زق#ة داع#ش مس#تهدف#ة ال#وج#ود ال#قوم#ي ال#كردي،
وب ##ناء ع ##لى ال ##دع ##وة ال ##كري ##مة م ##ن ال ##سيد م ##سعود ال ##بارزان ##ي رئ ##يس إق ##ليم ب ##اش ##ور “ج ##نوب ك ##ردس ##تان” وف ##ي
م#دي#نة ده#وك وب#تاري#خ  14وح#تى  22تش#ري#ن أول ال#جاري اج#تمع وف#دا املج#لس ال#وط#ني ال#كردي ENKS
وح##رك##ة امل##جتمع ال##دي##مقراط##ي  TEV-DEMوب##إش##راف م##مثل رئ##يس إق##ليم ب##اش##ور ال##دك##تور ح##ميد درب##ندي
حيث تناقش الطرفان وبمسؤولية كل القضايا التي تهم مصالح شعبنا الكردي وحقوقه القومية.
ون##ظرا ً أله##مية ت##وح##يد امل##وق##ف ال##كردي ت##قرر ت##شكيل م##رج##عية ك##ردي##ة م##همتها رس##م االس##ترات##يجيات ال##عام##ة
ل#لكرد وت#جسيد امل#وق#ف ال#كردي امل#وح#د ف#ي ك#اف#ة امل#جاالت امل#تعلقة ب#ال#شعب ال#كردي ف#ي روج آف#ا وس#وري#ا،
وت ##تشكل م ##ن ح ##رك ##ة امل ##جتمع ال ##دي ##مقراط ##ي واملج ##لس ال ##وط ##ني ال ##كردي واألح ##زاب األخ ##رى خ ##ارج إط ##ار
الطرفني.
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وف#ي م#جال اإلدارة ال#ذات#ية ال#دي#مقراط#ية ف#ي روج آف#ا ت#قرر الش#راك#ة ال#فعلية ف#يها وف#ي ال#هيئات ال#تاب#عة ل#ها
وت##طوي##ر ال##شكل ال##راه##ن إلدارة امل##ناط##ق ال##كردي##ة ن##حو ت##وح##يده##ا س##ياس##يا ً وإداري #ا ً وال##عمل م##ن أج##ل ت##وث##يق
تمثيل مختلف املكونات األخرى فيها.
وب##شأن الح##ماي##ة وال##دف##اع وج##د ال##جان##بان أن واج##ب الح##ماي##ة وال##دف##اع ع##ن روج آف##ا م##همة ت##قع ع##لى ع##ات##ق
أب ##ناءه ##ا ،وق ##در االج ##تماع ع ##ال ##يا ً االم ##كان ##يات ال ##دف ##اع ##ية وال ##تضحيات ال ##كبيرة ال ##تي ق ##دم ##تها وح ##دات ح ##ماي ##ة
الشعب ،وتوصل الجانبان إلى قرارات مهمة بشأن تعزيز القدرات الدفاعية.
وف##ي ال##ختام ن##توج##ه ب##ال##شكر ل##رئ##يس إق##ليم ب##اش##ور م##سعود ال##بارزان##ي ل##دع##مه ل##لشعب ال##كردي ف##ي روج آف##ا
عامة وملقاومة كوباني بشكل خاص”.71

 -71ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﺑﯾﺎن راﺟﻊ :ﺑﯾﺎن إﻟﻰ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﺣول اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دھوك اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﻛردي وﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2014-10-23ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ :اﻟﺣزب اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ اﻟﺗﻘدﻣﻲ اﻟﻛردي.
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ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ
م##نذ م##نتصف م##ارس آذار ع##ام  ،2011وامل##دن ال##سوري##ة ت##خضع ل##دي##نام##يات ع##ال##ية م##ن ال##تغيير وال##تحوالت،
وال ##تي ن ##ال ##ت م ##ن ج ##ملة ال ##تكوي ##نات االج ##تماع ##ية املح ##لية ،وح ##تى م ##ن ب ##يئات ##ها ال ##جغراف ##ية .وب ##قدر م ##ا ت ##بدو
ال#سيرورات ال#ثوري#ة ف#ي امل#دن ال#سوري#ة امل#ختلفة م#تشاب#هة ،وت#تقاط#ع ف#ي ال#عدي#د م#ن ال#نقاط وال#تفاص#يل ،إال
أ ّن ال ##دراس ##ة ال ##عيان ##ية ل ##كل م ##دي ##نة ع ##لى ح ##دى ،تظه ##ر ال ##تماي ##زات وال ##خصوص ##يات ال ##تي ت ##جعل ل ##كل م ##دي ##نة
س## #وري## #ة ح## #كاي## #تها ال## #خاص## #ة ب## #ها .وه## #و أم## #ر م## #ن ال## #صعب ال## #كشف ع## #نه م## #ن دون ال## #غوص ف## #ي ت## #فاص## #يل
"الحكاية" ،حكاية املدن وسكانها واألحداث الرهيبة التي عصفت بها خالل السنوات الخمس املاضية.
وم#ن ب#داي#ة الح#راك ال#ثوري ف#ي س#وري#ا ،واظ#ب ن#ظام األس#د ع#لى ق#مع أي ش#كل م#ن أش#كال اإلع#الم الح#ر،
وم##نع دخ##ول ال##فرق ال##بحثية واإلع##الم##ية إل##ى س##وري##ا ،ح##تى أن##ه ب##ات ل##دى ال##سوري##ني العش##رات م##ن الشه##داء
اإلعالميني ،وهم الشبان الذين سعوا إلى توثيق ما يجري في سوريا ،وبثه إلى العالم املتمدن.
أري##د ل##سوري##ا أن ت##كون أو أن تس##تمر ف##ي ك##ون##ها م##ملكة ل##لصمت ،وف##ي ال##وق##ت ال##ذي ن##جح ف##يه ن##ظام األس##د
ف ##ي ت ##حقيق ذل ##ك ع ##بر ال ##عقود امل ##اض ##ية ،إال أنّ ##ه فش ##ل ب ##ذل ##ك ب ##عد ان ##فجار ث ##ورة ال ##سوري ##ني ف ##ي ع ##ام ،2011
وب##ات##ت ح##كاي##ة ال##سوري##ني ف##ي م##تناول ال##باح##ث املجته##د وال##ساع##ي م##ن أج##ل إن##تاج م##عرف##ة ب##ما يج##ري ع##لى
األرض السورية.
ي ##ندرج مش ##روع "م ##دن ف ##ي ال ##ثورة" ف ##ي ه ##ذا اإلط ##ار ،إط ##ار م ##حاول ##ة إن ##تاج م ##عرف ##ة ت ##تسق م ##ع مج ##ري ##ات
األح#داث ف#ي س#وري#ا ع#بر ال#سنوات الخ#مس امل#اض#ية ،وم#ن أج#ل ذل#ك ت#م اع#تماد أس#ال#يب وم#نهجيات م#عرف#ية
م#ختلفة .ب#داي#ة ت#م اخ#تيار مج#موع#ة م#ن امل#دن املس#تهدف#ة ب#ال#بحث ،وف#يما ب#عد ت#م وض#ع مخ#طط ب#حثي خ#اص
ف#ي ك#ل م#دي#نة ،م#ن أج#ل أن ي#رس#م خ#طوات ال#عمل .ول#لحصول ع#لى امل#علوم#ات ح#ول ك#ل م#دي#نة م#ن ه#ذه امل#دن
تم تشكيل فريق عمل ميداني ،تقوم مهمته على جمع املعلومات وتسجيل الشهادات.
امل ##صدر ال ##رئ ##يسي ل ##لمعلوم ##ات ،ك ##ان ش ##هادات تّ # #م ال ##حصول ع ##ليها وت ##سجيلها م ##ن ق ##بل ن ##اش ##طني ك ##ان ##وا
م#شارك#ني ف#ي األح#داث أو ع#لى م#قرب#ة ك#اف#ية م#نها ،وت#م ف#يما ب#عد ت#فري#غ ه#ذه ال#شهادات وت#بوي#بها وج#علها
ص ##ال ##حة ل ##الس ##تخدام ال ##بحثي .وامل ##صدر ال ##ثان ##ي ل ##لمعلوم ##ات ك ##ان امل ##راج ##ع امل ##كتبية واالل ##كترون ##ية ب ##ما ف ##يها
م##قاط##ع ال##فيدي##و ،وال##تي ت ّ #م م##شاه##دة ع##دد ك##بير م##نها وت##سجيل امل##الح##ظات ،واع##تماده##ا ك##إح##دى امل##صادر
ال#ثان#وي#ة .ب#عد ج#مع امل#علوم#ات ع#ن ك#ل م#دي#نة ،ت#م م#قارن#ة ج#ملة ه#ذه ال#رواي#ات م#ع ع#دد م#ن امل#صادر ،وم#ن ث#م
تم اعتماد الرواية التي كانت أقرب إلى إجماع الشهود.
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ب#عد االس#تماع إل#ى ال#شهادات وت#صنيفها ،وج#مع امل#راج#ع ب#مختلف أش#كال#ها ،ت#م امل#باش#رة ف#ي تح#ري#ر م#ادة
ال#بحث ،وال#تي اع#تمدت ب#شكل أس#اس#ي ع#لى امل#صادر ال#حصري#ة ال#تي ج#معها ال#فري#ق امل#يدان#ي ،ب#ينما أت#ت
املراجع املكتبية واإللكترونية من أجل تدعيم هذه املعلومات ،أو لكي تسد ثغرة فيها.
وف#ي ك#ل األح#وال ،ال نس#تطيع ع#بر ع#ملنا ه#ذا ،االدع#اء ب#ال#حيادي#ة وامل#وض#وع#ية امل#طلقة ،ف#ال#فري#ق ال#قائ#م ع#لى
ال#عمل م#نحاز م#نذ ال#بداي#ة إل#ى ث#ورة ال#شعب ال#سوري ،وج#ميع ال#شهود ال#ذي#ن ت#م االس#تماع إل#ى ش#هادات#هم
ه##م م##ن امل##عارض##ني الج##ذري##ني ل##نظام األس##د ،ورغ##م ذل##ك س##عينا ب##قدر م##ا اس##تطعنا إل##ى م##عال##جة ،وم##ن ث##م
عرض ما توصلنا إليه من حقائق بأقصى ما يمكن من موضوعية تفرضها خطوات البحث العلمي.
وي ##بقى أن ن ##لفت االن ##تباه إل ##ى أن مش ##روع "م ##دن ف ##ي ال ##ثورة" ال ي ##دع ##ي ت ##قدي ##مه ل ##لحقيقة ك ##ام ##لة ،ك ##ما أن ##نا
واع ##ون إل ##ى أن ج ##هودن ##ا ه ##ي ج ##زء ي ##سير ت ##ندرج ف ##ي س ##يرورات إن ##تاج م ##عرف ##ة ب ##الح ##راك ال ##ثوري ال ##سوري
ب#شكل ع#ام ،س#عينا م#ن خ#الل#ه إل#ى م#حاول#ة س#د ث#غرة ،ول#و ط#فيفة ،ف#ي رص#د وت#وث#يق مج#ري#ات األح#داث ال#تي
تضج بها سوريا عبر السنوات القليلة املاضية.
وإن ك ##ان ال ب ##د م ##ن ت ##وج ##يه رس ##ال ##ة ش ##كر ،ف ##نود أن ن ##قدم ##ها إل ##ى ش ##هودن ##ا ال ##شجعان ،وال ##ذي ##ن ل ##م يبخ ##لوا ال
ب ##وق ##تهم وال جه ##ده ##م ف ##ي س ##رده ##م ل ##ساع ##ات ط ##وي ##لة ل ##حكاي ##تهم ،وح ##كاي ##ة م ##دن ##هم ال ##ثائ ##رة ض ##د ال ##طغيان .ل ##هم
ولجميع من ساهم في إنجاح هذا املشروع ،نحن مدينون بالشكر.
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ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ
ص99بر دروي 99ش

ب##اح##ث وص##حفي س##وري ،ع##مل ف##ي م##جال ال##صحاف##ة وال##عمل ال##بحثي ،س##اه##م ف##ي إع##داد ك##تاب##ني" ،تج##رب##ة
امل ## #دن املح ## #ررة" ال ## #صادر ع ## #ن دار ال ## #ري ## #س  ،2015وك ## #تاب "م ## #آس ## #ي ح ## #لب ال ## #ثورة امل ## #غدورة ورس ## #ائ ## #ل
امل ##حاص ##ري ##ن" ب ##ال ##تعاون م ##ع ال ##صحفي وال ##روائ ##ي ال ##لبنان ##ي مح ##مد أب ##ي س ##مرا ،ال ##صادر ع ##ن دار امل ##توس ##ط
.2016
مح 99مد دي 99بو

ب ##اح ##ث وك ##ات ##ب س ##وري ،ي ##رأس تح ##ري ##ر م ##وق ##ع "ح ##كاي ##ة م ##ا ان ##حكت" ،وي ##عمل مح ##ررا ف ##ي ص ##حيفة ال ##عرب ##ي
الج##دي##د .ص##در ل##ه :ف##ي ال##شعر )ل##و ي##خون ال##صدي##ق ،2008 ،م##نشورات دم##شق ع##اص##مة ال##ثقاف##ة ال##عرب##ية(،
وف##ي ال##قصة )خ##طأ ان##تخاب##ي ،2008 ،دار ال##ساق##ي/ب##يروت( ،وص##در ل##ه ش##هادة ع##ن تج##رب##ته ف##ي االع##تقال
وال##ثورة ال##سوري##ة ،ب##عنوان )ك##من يشه##د م##وت##ه ،دار ب##يت امل##واط##ن (2014/وق##د ت##رج##مت ل##إلي##طال##ية .ك##ما ل##دي##ه
كتب مشتركة مع آخرين ،وأبحاث عديدة في مجال االقتصاد والطائفية والدولة واملجتمع املدني.
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ﻣﺪن ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة
م ##نذ م ##نتصف م ##ارس آذار ع ##ام  2011وامل ##دن ال ##سوري ##ة ت ##خضع ل ##دي ##نام ##يات ع ##ال ##ية م ##ن ال ##تغ ّير وال ##تحوالت،
وال ##تي ن ##ال ##ت م ##ن ج ##ملة ال ##تكوي ##نات االج ##تماع ##ية املح ##لية وح ##تى م ##ن ب ##يئات ##ها ال ##جغراف ##ية .وب ##قدر م ##ا ت ##بدو
ال#سيرورات ال#ثوري#ة ف#ي امل#دن ال#سوري#ة امل#ختلفة م#تشاب#هة وت#تقاط#ع ف#ي ال#عدي#د م#ن ال#نقاط وال#تفاص#يل ،إال
أن ال ##دراس ##ة ال ##عيان ##ية ل ##كل م ##دي ##نة ع ##لى ح ##دى ،تظه ##ر ال ##تماي ##زات وال ##خصوص ##يات ال ##تي ت ##جعل ل ##كل م ##دي ##نة
س##وري##ة ح##كاي##تها وت##فاص##يلها ال##خاص##ة ،وه##و أم##ر م##ن ال##صعب ال##كشف ع##نه م##ن دون ال##غوص ف##ي ت##فاص##يل
الحكاية.
ج##اء مش##روع "م##دن ف##ي ال##ثورة ال##سوري##ة" ،ل##يروي ال##حكاي##ة وي##جعلها ب##متناول ال##باح##ث املجته##د وال##ساع##ي
إلن##تاج م##عرف##ة )ب##حث ،ف##يلم ،إن##فوغ##راف##يك ،ح##لقات إذاع##ية( ب##ما يج##ري ف##ي امل##دن ال##تي ك##ان##ت م##يدان ب##حثنا
)الس##لمية ،ال##قامش##لي ،دي##ر ال##زور ،ب##ان##ياس ،درع##ا ،ال##زب##دان##ي( :ك##يف خ##رج##ت أول م##ظاه##رة؟ م##ن ق##ام ب##ها؟
وك#يف ت#عام#ل األم#ن م#عها؟ وك#يف ت#طور الح#راك م#ن ال#داخ#ل ح#تى وص#ل ذروت#ه ث#م ان#حساره ،ول#م انحس#ر؟
وم ##تى س ##قط أول ش ##هيد؟ وم ##تى ت ##م ال ##تفكير ب ##الس ##الح ،ول ##م؟ وأي ##ة دواف ##ع دف ##عت ال ##ناس لح ##مله الح ##قا؟ ودور
ال#عوام#ل ال#خارج#ية؟ وم#ا ه#ي مج#موع#ات امل#جتمع امل#دن#ي وال#كتائ#ب ال#عسكري#ة ال#تي ت#شكلت ف#ي ه#ذه امل#دي#نة،
وم##ا ه##و ال##دور ال##ذي ق##ام ب##ه ك##ل م##نها؟ وك##يف انحس##ر امل##كون امل##دن##ي ل##صال##ح اإلس##الم##ي ف##ي ب##عض امل##دن؟
وكيف ولد اإلرهاب؟ وكيف حال املدن اآلن؟
ل#تحقيق م#ا س#بق ،ت#م وض#ع مخ#طط ب#حثي خ#اص ل#كل م#دي#نة ل#يرس#م خ#طوات ال#عمل ،ث#م ت#م اخ#تيار مج#موع#ة
م#جتمع م#دن#ي م#وج#ودة داخ#ل امل#دي#نة ،وح#ني ت#عذر ذل#ك ،ت#م ت#شكيل ف#ري#ق ع#مل م#يدان#ي ،م#همتهم األس#اس
ج#مع امل#علوم#ات وت#سجيل ال#شهادات وت#صوي#ره#ا م#ع النش#طاء ال#ذي#ن ك#ان#وا م#شارك#ني ف#ي األح#داث أو ع#لى
م#قرب#ة ك#اف#ية م#نها ،ل#يتم ت#فري#غ ال#شهادات وت#بوي#بها ،ل#تكون امل#صادر األس#اس#ية ل#عملنا ،ف#يما ك#ان امل#صدر
ال#ثان#ي امل#راج#ع امل#كتبية واالل#كترون#ية ب#ما ف#يها م#قاط#ع ال#فيدي#و ،وال#تي ت#م م#شاه#دة ع#دد ك#بير م#نها وت#سجيل
املالحظات ،واعتمادها كإحدى املصادر الثانوية.
ب#عد ج#مع امل#علوم#ات ع#ن ك#ل م#دي#نة ،ت#م وض#ع ك#ل م#ا س#بق ب#ني ي#دي :(1) :ال#باح#ث ال#ذي أن#تج ب#حثا ع#لميا
م ##عمقا ،م ##كتوب ##ا ب ##صيغة ال ##حكاي ##ة ،ب ##عد أن ق ##ارن ال ##شهادات املج ##موع ##ة م ##ن ق ##بلنا م ##ع ع ##دد م ##ن امل ##صادر،
ل#يعتمد ال#رواي#ة ال#تي ك#ان#ت أق#رب إل#ى إج#ماع ال#شهود (2).املخ#رج :ال#ذي أن#تج ف#يلما ع#ن ك#ل م#دي#نة:(3) .
مج ##موع ##ة ع ##ني ال ##تي أن ##تجت ان ##فوغ ##راف ##يك يس ##رد ب ##طري ##قة رق ##مية إح ##صائ ##ية أه ##م األح ##داث ،وي ##وث ##ق أغ ##لب
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املج ##موع ##ات امل ##دن ##ية وال ##عسكري ##ة ال ##تي ت ##شكلت (4) .اإلذاع ##ة :ال ##تي أن ##تجت ح ##لقات إذاع ##ية ع ##ن ك ##ل م ##دي ##نة،
إضافة إلى الصور والشهادات القادمة من تلك املدن.
ف#ي ع#ملنا ه#ذا ،ال ن#دع#ي ال#حيادي#ة وامل#وض#وع#ية امل#طلقة ،ف#ال#فري#ق ال#قائ#م ع#لى ال#عمل م#نحاز م#نذ ال#بداي#ة إل#ى
ال#ثورة ال#سوري#ة ،وج#ميع ال#شهود ال#ذي#ن ت#م االس#تماع إل#يهم م#ن امل#عارض#ني ل#نظام األس#د ،ورغ#م ذل#ك س#عينا
ب ##قدر م ##ا اس ##تطعنا إل ##ى م ##عال ##جة ،وم ##ن ث ##م ع ##رض ،م ##ا ت ##وص ##لنا إل ##يه م ##ن ح ##قائ ##ق ب ##أق ##صى م ##ا ي ##مكن م ##ن
م##وض##وع##ية ت##فرض##ها خ##طوات ال##بحث ال##علمي ،دون أن ن##دع##ي ت##قدي##م ال##حقيقة ك##ام##لة ،ف##نحن ج##زء م##ن ك##ل،
يسعى لسد ثغرة ،ولو طفيفة ،في رصد وتوثيق مجريات األحداث التي تضج بها سورية.
خ ##تام ##ا ،الب ##د م ##ن ت ##وج ##يه رس ##ال ##ة ش ##كر ،إل ##ى ش ##هودن ##ا ال ##شجعان ،ال ##ذي ##ن ل ##م يبخ ##لوا ب ##وق ##تهم أو جه ##ده ##م ف ##ي
س ##رده ##م ل ##ساع ##ات ط ##وي ##لة ل ##حكاي ##تهم ،وح ##كاي ##ة م ##دن ##هم ال ##ثائ ##رة ض ##د ال ##طغيان .ل ##هم ولج ##ميع م ##ن س ##اه ##م ف ##ي
إنجاح هذا املشروع ،نحن مدينون بالشكر.
مش99 9روع م99 9دن ف99 9ي ال99 9ثورة م99 9مول م99 9ن ق99 9بل م99 9نحة اب99 9تكار م99 9ن مؤس99 9سة Canal France
 Internationalواالتحاد األوروبي.
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ﺣﻜﺎﯾﺔ ﻣﺎ اﻧﺤﻜﺖ SyriaUntold
س#يري#ا أن#تول#د – ح#كاي#ة م#ا ان#حكت ،ه#و م#نصة إع#الم#ية ته#دف ب#شكل رئ#يسي إل#ى رواي#ة ق#صص االن#تفاض#ة
ال ##سوري ##ة ،ع ##ن ط ##ري ##ق تس ##ليط ال ##ضوء ع ##لى ال ##نشاط ##ات االس ##تثنائ ##ية ال ##تي ق ##ام ب ##ها ال ##سوري ##ون م ##نذ ب ##داي ##ة
االن#تفاض#ة ف#ي آذار  ،2011ح#يث ي#قوم بج#مع امل#علوم#ات ال#تي ت#قع ض#من ح#يّز ال#عصيان امل#دن#ي ،وامل#قاوم#ة
السلمية اإلبداعية وتنسيقها ،ليكون مرجعا ً للعمل املدني في سوريا.
م#وق#ع “ح#كاي#ة م#ا ان#حكت” م#نذ ب#داي#ته ف#ي ع#ام  ،٢٠١٣ع#مل ع#لى ت#أط#ير وت#نظيم ال#كم ال#هائ#ل م#ن امل#علوم#ات
امل#تعلقة ب#االن#تفاض#ة ،ع#وض#ا ً ع#ن أن ي#كون مج#رد م#وق#ع ن#اق#ل ب#شكل آل#ي /م#يكان#يكي مل#ا يح#دث ف#ي س#وري#ا.
امل ##وق ##ع ي ##سعى إل ##ى ت ##حوي ##ل إب ##داع الح ##راك الس ##لمي وص ##ان ##عيه ،م ##ن واق ##عهما ال ##حال ##ي ك ##قصص م ##همشة
وجانبية ،ليكونا في مركز املشهد ،ومرتكز االنتفاضة السورية.
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