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امللخص التنفيذي
ً
ُ
تشكلت املسألة الكردية في سورية أساسا من روافد خارجية فاقمتها سياسات تعاطي الحكومات معها والتي تراوحت بين
ُ
التوظيف السياس ي والتسويف ،وهو ما راكم شعور الغبن لدى الكرد السوريين كغيرهم من فئات املجتمع السوري ممن
ُ
عانوا من سياسات نظام البعث .ومع انطالق الثورة السورية أثيرت املسألة الكردية وخضعت للتجاذب السياس ي من قبل
ُ
نظام األسد واملعارضة ثم مع تراجع املركزية إثر ضعف النظام وانحسار سيطرته وجدت بعض القوى الكردية (كحزب
االتحاد الديمقراطي  )PYDالفرصة مواتية لطرح مشروع اإلدارة الذاتية وتجسيدها كأمر واقع في إدارة املناطق ذات
ُ
الوجود الكردي بتفاهم غير معلن مع النظام ،من خالل بنية شمولية معززة بقوة عسكرية وموارد مالية متأتية من مصادر
ّ
عدة أبرزها موارد الطاقة والضرائب املحلية.
تسلط هذه الدراسة الضوء على تجربة مشروع اإلدارة الذاتية لـ  PYDفي مقاطعة عفرين كنموذج في ظل الدور املحدود
ُ
ملحليات املجلس الوطني الكردي فيما يخص توفير الخدمات ألسباب تتعلق بضعف مواردها املالية وخضوعها لديناميكية
ً
تنافس أحزابها فضال عن املوقف السلبي إزاءها من  ،PYDكما تشير إلى غياب دور املجالس املحلية التابعة ملؤسسات
املعارضة الرسمية النقطاع التمويل عنها وملوقف  PYDإزاءها.
ُ
وتخلص الدراسة إلى نجاح تجربة اإلدارة الذاتية في مقاطعة عفرين من حيث توفير األمن ،وتحيل ذلك إلى مركزية القرار
ً
األمني والعسكري وابتعادها نسبيا عن مناطق االشتباكات في الشمال السوري وقدرتها على عقد تفاهمات مع قوى املعارضة
العسكرية في املناطق املجاورة لها ،في حين ّ
تبين وجود اختناقات خدمية تتجلى بأزمات في قطاعات الصحة والتربية
والخدمات البلدية واألمور املعيشية ومن أبرز أسبابها ضعف املؤسساتية وافتقارها للكوادر املتخصصةّ .
ولعل املأخذ األبرز
ُ
على هذه التجربة افتقادها لإلجماع داخل الشارع الكردي في ظل انخفاض مستويات مشاركة السكان املحليين فيها
ومقاطعتها من قبل املجلس الوطني الكردي.
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املسألة ال ُكردية يف سورية :مقاربة اترخيية

ّ
ُ
إن فهم املسألة الكردية في سورية يتطلب العودة إلى التاريخ الحديث ملعرفة السياق العام الذي تشكلت فيه في منطقة
ً
ُ
أساسا إثر إلغاء معاهدة سيفر ()1
املشرق والتحوالت التي طرأت عليها في الشأن السوري ،حيث ظهرت املسألة الكردية
ّ ً
تغيرا في مقاربة قضية الكرد ،من قضية تقرير مصير إلى مسألة
 0931واستبدالها باتفاقية لوزان ( 0932 )2وهو ما شكل
أقليات داخل الجمهورية التركية.
ً
ونتيجة لسياسة التتريك التي قامت بها الحركة القومية التركية نشبت عدة ثورات كردية أدت إلى موجة هجرات للكرد من
ً
تركيا باتجاه دول الجوار ومنها سورية هربا من سياسة القمع اإلثني والتهميش االقتصادي ،حيث شكلت منطقة الجزيرة
السورية وجهة لتلك الهجرات الستقرار األوضاع فيها ووجود صالت قربى تربطهم بكرد سورية فيما يعرف بالهجرة الكبرى
ُ
األولى ( )0929-0932والهجرة الكبرى الثانية ( .)0912-0942وفي حين تم التعاطي مع الهجرة األولى وتسوية أوضاع الكرد
من خالل منحهم الجنسية السورية ،فقد شكلت الهجرة الثانية إشكالية ما تزال تجلياتها قائمة حتى اآلن فيما يعرف
بقضية "مكتومي القيد" إثر استثنائهم من الجنسية ً
بناء على إحصاء  2تشرين األول .)3( 0913
ُ
ُ
أخضعت املسألة الكردية في حقبة الستينيات لالستثمار السياس ي في أروقة السياسة الداخلية وللمزايدات القومية من
ُ
الكرد ّ
ورسخ لديهم قناعة بوجود
قبل أقطاب السلطة املنتمين للتيار القومي (حزب البعث) ،وهو ما فاقم شعور الغبن لدى
ُ
الكرد من خالل امل ّ
كون
استهداف ممنهج بحقهم ،ومع استالم حافظ األسد للسلطة لجأ إلى سياسة تراوحت بين احتواء
ً
العشائري العربي وممارسة سياسة تهميش ثقافي-اقتصادي بحق عموم منطقة الجزيرة السورية ،إضافة إلى استثمار
ُ
ُ
الورقة الكردية في سياساته اإلقليمية وهو ما أدى إلى مراكمة مطالب الكرد املشروعة دون معالجتها ،ومن الطبيعي أن
تتحول املطالب ألزمات بنيوية في غياب التعاطي ّ
الجدي معها وأن ّ
تعبر عن نفسها في سياقات مختلفة كما ظهر فيما يعرف
ُ
بانتفاضة الكرد في آذار  3114والتي تعامل معها النظام وفق مقاربة أمنية-عسكرية ،وقد أظهرت هذه االنتفاضة حجم
ُ
التحوالت التي طرأت على املوقف الكردي في سورية وتز ُايد ميله للخطاب القومي وهو ما يمكن رده إلى خضوعه لتأثير
ً
الحركة القومية في كردستان العراق والتي وجد فيها كرد سورية نموذجا يمكن أن يحتذى لنيل مطالبهم.
َ
ُ
شكلت الثورة السورية آذار  3100فرصة إلعادة فتح ملف املسألة الكردية حيث تجاذبها كل من نظام األسد واملعارضة
ُ
ضمن أطروحات أراد منها النظام تحييد الكرد عن املشاركة في الثورة في حين رأت فيهم املعارضة شركاء في معركة التحرر
ً
ً
ُ
من النظام ،إال أن األحزاب الكردية أخذت موقفا محايدا في بداية الثورة رغم انخراط قطاعات واسعة من الشارع فيها
وآثروا عدم الدعوة إلى التظاهر بشكل مؤثر ال سيما وأن ذكرى انتفاضة عام  3114ما تزال حاضرة (،) 4وإثر امتداد

( )1معاهدة سيفر ،0291موقع الجزيرة ،تاريخ  ،3101-2-34رابط إلكتروني http://goo.gl/VYsOJA
( )2معاهدة لوزان  ،0291موقع مقاتل من الصحراء ،رابط إلكتروني http://goo.gl/novByq
( )3للمزيد راجع ،مسألة أكراد سورية /الواقع-التاريخ-األسطورة ،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،مجموعة باحثين( ،بيروت ،ط ،3كانون الثاني  )3102ص .32
ُ
ُ
( )4أص ـ ــدر م
كل من األمانة العامة للمجلس الس ـ ــياس ـ ـ ي الكردي ( )3102-3-0واملجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في س ـ ــوريا ( )3102-3-2بيانين دعيا فيهما إلى ض ـ ــرورة
إج ـراء إص ـ ـ ـ ـ ــالح س ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــي وح ـق ــوق ــي واق ــتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادي وع ـ ــدم االن ـج ـرار وراء دع ــوات غ ـي ــر م ـع ــروف ـ ــة .ل ـل ـم ــزي ـ ــد راج ــع أرش ـ ـ ـ ـ ـي ــف م ــوق ــع والت ــي م ـ ــه ،ال ـراب ــط اإلل ـك ـت ــرون ــي
http://www.welateme.co/erebi/modules.php?name=Stories_Archive
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ُ
االحتجاجات ملناطق الكرد لجأ النظام إلى أسلوب التهدئة من خالل االستجابة لبعض مطالبهم فيما يتعلق بمنح الجنسية
للمسجلين في سجالت أجانب الحسكة( )5وإعادة النظر بمسألة تنظيم األراض ي الحدودية (.)6
ُ
ُ
تطور الحراك الكردي مع تصاعد عنف النظام وتغير املوقف الدولي منه لتنخرط األحزاب الكردية بشكل أكثر في
ُ
املظاهرات( ،)7مع إعادة النظر في خياراتها السياسية وتأطير نفسها ضمن كيانات ،كاملجلس الوطني الكردي (تشرين األول
ُ
 )3100ومجلس الشعب في غرب كردستان (كانون األول  .)3100وتجدر اإلشارة إلى أن تزايد انخراط األحزاب الكردية في
املظاهرات انعكس بظهور شعارات قومية وفيدرالية ،فكان أول ظهور علني لهذه الشعارات بتاريخ 07شباط 3103في
ُ
ّ
تظاهرات القامشلي وعامودا ورأس العين والدرباسية ،وهو ما شكل أرضية لطرح مشاريع تسعى لتنظيم مناطق الكرد وكان
منها مشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية (.)8

إدارة اخلدمات يف مناطق سيطرة الكرد
ُ
تتوزع إدارة الخدمات في مناطق سيطرة الكرد على أربع جهات ،ثالث منها قائمة وهي :اإلدارة الذاتية الديمقراطية التابعة
ُ
لحركة املجتمع الديمقراطي ()TEV-DEM؛ املجالس املحلية التابعة للمجلس الوطني الكردي ()ENKS؛ البلديات التابعة
للنظام السوري ،غير أنها تتفاوت فيما بينها من حيث البنية واملوارد واألداء ،حيث لم يتح للمجالس املحلية التابعة
ملؤسسات املعارضة الرسمية أن تستمر في أداء مهامها في تلك املناطق النقطاع التمويل واملوقف السلبي منها من قبل ،PYD
ُ
ّ
وستركز هذه الدراسة على كل من مشروع اإلدارة الذاتية ومحليات املجلس الوطني الكردي باعتبارهما قطبي التنافس في
الوسط الكردي ،ومن ثم تتناول اإلدارة الذاتية في مقاطعة عفرين كنموذج على مشروع اإلدارة الذاتية من حيث الواقع
والتقييم ،وذلك الستقرار األوضاع فيها وتوفر البيانات بخصوصها.

( )5جمعة عكاش ،األسد يقرر إعادة تجنيس األكراد السوريين وأحزاب تعتزم املشاركة في "الصمود" ،موقع العربية ،تاريخ  ،3100-4-7رابط إلكتروني http://goo.gl/aBB8lF
( )6مرسوم بتعديل القانون رقم  40للعام  3114املتعلق بأراض ي املناطق الحدودية ،موقع عكس السير ،تاريخ  ،3100-4-34رابط إلكتروني http://goo.gl/Rc1mYg
( )7تجدر اإلشارة إلى أن أحزاب مثل يكتي والوفاق الديمقراطي واالتحاد الديمقراطي دعت لالنخراط في مظاهرات جمعة الصمود ( ،)3100-4-2في حين شارك أغلب قيادات
ُ
ُ
ُ
ُ
األحزاب الكردية ومنها (حزب اليساري الكردي في سوريا ،حزب اليكيتي الكردي في سوريا ،حزب االتحاد الديمقراطي ،الحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) جناح الدكتور
ُ
ُ
عبد الحكيم بشار ،حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) ،الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ،حزب آزادي الكردي) للمزيد راجع شيرزاد
ُ
شيخاني ،قادة األحزاب الكردية يشاركون ألول مرة في مظاهرات القامشلي ،تاريخ  0آب ،العدد  ،00924رابط إلكتروني http://goo.gl/WOmIwQ
ُ
( )8تجدر اإلشارة إلى تصاعد مصطلحات ومفاهيم تنم عن التوجه القومي الكردي مثل "كردستان الغربية" و "العرب في كردستان" في الخطابات السياسية والبيانات الحزبية
ُ
والالفتات االحتجاجية ،كما في حديث صالح على قناة الجزيرة  3100-2-01وبيانات ريفتين وتيار املستقبل الكردي وفي مقاالت لكتاب كرد ،راجع مسألة أكراد سورية،
مرجع سابق ،ص .034
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ُ
الشكل رقم ( )0مناطق سيطرة الكرد بين عامي 9102-9102

أولا-اإلدارة الذاتية الدميقراطية

ً
ّ
خضم الثورة السورية لتصبح فاعال في إدارة مناطقها ،وهنا ال ّبد من استعراض
تشكلت اإلدارة الذاتية الديمقراطية في
السياق العام الذي تشكلت فيه وبنيتها التنظيمية وآلية عملها وخدماتها بشكل عام.
 .1نشأة اإلدارة الذاتية
ُ
ُ
تطورت مقاربة األحزاب الكردية لحل مسألة الكرد في سورية من مقاربة إصالحية-وطنية تنادي بإجراء إصالحات سياسية
واقتصادية واجتماعية واالعتراف بالحقوق املشروعة للكرد ضمن سورية موحدة وهو ما ظهر في بيانات ّ
كل من األمانة
ٍّ
ُ
ُ
العامة للمجلس السياس ي الكردي واملجلس العام للتحالف الديمقراطي في سورية والحركة الوطنية الكردية (نيسان
ُ
 ،)3100إلى مقاربات سياسية ذات توجهات فئوية وهو ما ظهر في بيان املؤتمر الوطني الكردي الذي نادى بالالمركزية
ُ
السياسية وبحق الكرد في تقرير مصيرهم ضمن وحدة البالد ( )9ثم تراجع عنها في البرنامج السياس ي املرحلي الذي أعلن عنه
بتاريخ 30نيسان  3103ألسباب تتعلق بتجنب العزلة السياسية وفتح قنوات اتصال مع املعارضة إثر إيقاف النظام
التصاالته مع أحزاب املجلس الوطني وحصرها بـ  PYDفي ظل تصاعد مؤشرات الضغط امليداني والدولي على نظام األسد،
في حين تبنى  PYDفكرة اإلدارة الذاتية الديمقراطية املقتبسة عن فكر حزب العمال الكردستاني .)10(PKK
ُ
( )9للمزيد راجع ،البرنامج السياس ي املرحلي للمجلس الوطني الكردي في سوريا ،موقع كوليك ،تاريخ  ،3103-4-33رابط إلكتروني http://goo.gl/75043G
ً
( )10للمزيد حول مشروع اإلدارة الذاتية راجع ،مشروع اإلدارة الذاتية ،موقع روج أقا الرسمي ،رابط إلكتروني http://goo.gl/qH0Bpv ،أيضا راجع ،حسين شاويش ،اإلدارة
الذاتية الديمقراطية ،موقع حزب العمال الكردستاني ،رابط إلكتروني http://goo.gl/YtDQp5
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ويمكن تقسيم املراحل التي انتقلت بها اإلدارة الذاتية من فكرة لواقع إلى ثالثة أطوار:
املرحلة التمهيدية :بدأت مع تبني  PYDفكرة اإلدارة الذاتية والترويج لها من خالل إبرازها كمطلب في املظاهرات ( )11التي
ً
كانت تتم في مناطق سيطرته وعبر تصريحات لشخصياته الحزبية ( )12ومقاالت ّ
لكتاب مؤيدين له ،ووصوال إلى إقرارها
بشكل رسمي في البيان األول ملجلس شعب غرب كردستان (مجلس روج آفا) بتاريخ  01كانون األول .)13( 3100
مرحلة اإلدارة االنتقالية :تم العمل على إنشاء مجالس تعرف باسم (املجالس الشعبية) في مناطق عفرين والجزيرة وكوباني
وحلب ودمشق ً
بناء على ّ
مقررات املؤتمر األول ملجلس شعب غرب كردستان (مجلس روج آفا) ،وباإلضافة إليها كانت توجد
ُ
مجالس محلية أسسها املجلس الوطني الكردي في وقت سابق ،وفي محاولة لتنسيق املوقف بين الطرفين وتهيئة القوى
ُ
ُ
الكردية ملواجهة التداعيات املحتملة النسحاب جيش النظام من املناطق الكردية قام رئيس إقليم كردستان العراق
مسعود البرزاني بإنجاز اتفاق بين الطرفين الكرديين في هولير بتاريخ 00حزيرانّ 3103
نص على تشكيل لجنة عليا تضم
ً
ممثلين عن املجلسين إضافة إلى إجراءات الحتواء التوتر وتشكيل لجان فرعية لتنسيق العمل امليداني بين الطرفين(،)14
ً
طويال إثر تجاوزات  PYDمما استلزم تدخل البرزاني من جديد وتوقيع اتفاق ّ
مكمل لالتفاق األول
إال أن االتفاق لم يدم
ُ
ً
بتاريخ ّ 00تموز ّ )15( 3103
نص على تشكيل الهيئة الكردية العليا مناصفة بين الطرفين على أن تتولى هذه الهيئة رسم
السياسة العامة وقيادة الحراك الكردي.
ُ
لم يكتب النجاح للهيئة الكردية العليا في تنفيذ املهام التي أنشئت ألجلها ويعود ذلك إلى ( )0 :)16عدم التزام طرفي االتفاق
بتنفيذ قرارات الهيئة؛  )3تباين رؤية وأداء الطرفين في التعاطي مع اللجان الخدمية؛  )2طريقة تشكيل اللجان وضعف
ُ
الكوادر املسؤولة عن إدارتها؛  )4ضعف اإلمكانيات املادية واللوجستية .ورغم ضعف املرجعية الكردية إال أنها ُّات ِخذت
كغطاء من قبل مجلس شعب غرب كردستان للعمل من خاللها لحين إعالن اإلدارة الذاتية بشكل رسمي.
ً
ً
مرحلة اإلدارة الذاتية الديمقراطية :اكتسب مشروع اإلدارة الذاتية زخما جديدا مع بداية عام  3102باإلشارة إليه ضمن
ُ
رسالة عبد هللا أوجالن في عيد النيروز  30آذار  ،)17(3102وفي ظل ضعف املرجعية الكردية قام  PYDبالترويج للمشروع
عبر سلسلة من اللقاءات التي أجريت مع القوى السياسية واملجتمعية في "روج آفا" لتعلن آسيا عبد هللا الرئيس املشترك
لـ  PYDفي مؤتمر صحفي عقدته في مدينة قامشلو 02آب  3102عن انتهاء املرحلة األولى ملشروع اإلدارة ودخوله املرحلة
الثانية من خالل البدء بتشكيل هيئة تشريعية مكلفة بتشكيل الهيئة اإلدارية االنتقالية للمنطقة ثم أعقب اإلعالن اتفاق
( )11جماهيركوباني تنادي باإلدارة الذاتية الديمقراطية ،موقع صوت الكرد ،تاريخ  ،3100-1-9رابط إلكتروني http://goo.gl/qxjKay
( )12أشار صالح مسلم رئيس حزب  PYDفي حديث له مع موقع كرد ووتش إلى تبني الحزب فكرة اإلدارة الذاتية كحل ملسألة األكراد في سورية ،للمزيد راجع ،عمالء تركيا في
كردستان سوريا هم املسؤولون عن االضطرابات في املنطقة ،كرد ووتش ،تاريخ  ،3100-00-2رابط إلكتروني http://goo.gl/mxxu3f
( )13مجلس الشعب في غرب كردستان يصدرالبيان الختامي ألعمال مؤتمره األول ،وكالة أنباء  ،ANFتاريخ  ،3100-03-09رابط إلكتروني http://goo.gl/RQUsQ2
( )14اتفاق تعاون بين مجلس شعب غربي كردستان واملجلس الوطني الكردي ،موقع كرد ووتش ،3103-7-0 ،رابط إلكتروني http://goo.gl/lT5Qj3
( )15لالطالع على بنود نص االتفاق املكمل راجع ،اتفاق ثان للتنسيق بين مجلس شعب غرب كردستان واملجلس الوطني الكردي ،موقع كرد ووتش ،تاريخ  ،3103-03-4رابط
إلكتروني http://goo.gl/CDBGW0
ُ
( )16أحمد سليمان :تم تحديد جدول زمني لتنفيذ كافة بنود اتفاقية هولير تنتهي بحلول  02تشرين األول ،الصفحة الرسمية للهيئة الكردية العليا على الفيس بوك ،تاريخ
 ،3103-9-32رابط إلكتروني https://goo.gl/k9u46Q
( )17اوجالن :املرحلة ليست مرحلة الخالف والحرب بل مرحلة االتفاق والتضامن والتسامح ،صفحة منظمة حزب آزادي في كوباني على الفيس بوك ،تاريخ ،3102-2-30
رابط إلكتروني https://goo.gl/WuzHYw
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ُ
الكردي بتاريخ  2أيلول ّ 3102
نص على تشكيل هيئة مؤقتة مكلفة
بين مجلس شعب غرب كردستان واملجلس الوطني
ّ
بتشكيل اإلدارة الديمقراطية املرحلية املشتركة ،وشكلت لجان مهمتها اإلعداد ملشروع اإلدارة الذاتية ،وقبيل اإلعالن
الرسمي عن املشروع انسحبت بعض أحزاب املجلس الوطني الكردي ،إال أن ذلك لم يحل دون اإلعالن الرسمي عن تأسيس
أول مؤسسات اإلدارة الذاتية وهي املجلس العام التأسيس ي لإلدارة املرحلية املشتركة في قامشلو بتاريخ 03تشرين
الثاني 3102وتقسيم مناطق "روج آفا" إلى ثالث مقاطعات "كانتونات" وهي :الجزيرة وعفرين وكوباني(،)18ليعقبها إعالن
ً
ً
املقاطعات تشكيل مجالسها التنفيذية بدءا بمقاطعة الجزيرة ( 30كانون الثاني )3104ومرورا بمقاطعة كوباني ( 37كانون
ً
الثاني )3104وأخيرا مقاطعة عفرين ( 39كانون الثاني،)3104كما تم العمل على تشكيل منسقية مشتركة للمجالس
التنفيذية الثالث بتاريخ 37آذار .3104
بطاقة تعريفية بمقاطعات اإلدارة الذاتية الديمقراطية
الجدول رقم ()0

املقاطعة

املساحة

النواحي

القرى

البلديات

املركز

الجزيرة
عفرين
كوباني (عين العرب)

 32111كم3

04
7
3

1717
211
441

02
07
0

عامودا
عفرين
كوباني (عين العرب)

 2221كم3
 3068كم3

 .2البنية وإدارة اخلدمات واملوارد
تتكون بنية اإلدارة الذاتية وفق ميثاق العقد االجتماعي من ( :)19املجلس التنفيذي؛ املجلس التشريعي؛ املجلس القضائي؛
املفوضية العليا لالنتخابات؛ املحكمة الدستورية العليا؛ املجالس املحلية ،لتكون أقرب إلى حكومة محلية ذات سلطات
ثالث تنفيذية وتشريعية وقضائية.
أما فيما يتعلق بإدارة الخدمات فيتم توفيرها من خالل ثالثة مستويات ،يتضمن املستوى األول هيئات املجلس التنفيذي
وعددها  33وهي أشبه بوزارات خدمية تغطي مناحي الحياة اليومية كما هي موضحة في الشكل رقم ( ،)3ويتم تسمية رئيس
املجلس التنفيذي من قبل حاكم املقاطعة الذي يقوم بتكليف الحزب أو الكتلة الحاصلة على أكثرية أصوات املجلس
التشريعي بتشكيل املجلس التنفيذي على أن ينال ثقة ما ال يقل عن ( )0+21من املجلس التشريعي وتكون مسؤولة أمامه.
في حين يتضمن املستوى الثاني بلديات الشعب ويقدر عددها ب ـ ـ ـ 20موزعة وفق اآلتي 02 :في مقاطعة الجزيرة؛  07في
مقاطعة عفرين وبلدية واحدة في مقاطعة كوباني ،ويلحظ تفاوت البلديات فيما بينها من حيث الهيكلية واألداء واملوارد،

ُ
( ) 18للمزيد حول ترتيبات تشكيل اإلدارة الذاتية راجع ،اإلدارة الذاتية الديمقراطية والدبلوماسية الكردية-بانوراما  ،9101موقع ،dengekurd.at.رابط إلكتروني
ً
 ،http://goo.gl/BwOC1dأيضا راجع ،حسن رمو ،بعد عام على التأسيس :اإلدارة الذاتية الديمقراطية النظام األمثل لإلدارة ،وكالة أنباء هاوار ،تاريخ ،3102-0-30
رابط إلكتروني http://goo.gl/aEsp6A
( )19يشار إلى أن املجلس التشريعي لإلدارة الذاتية الديمقراطية في غرب كردستان قد أقر في اجتماعه في مدينة عامودا الوثائق األساسية لإلدارة الذاتية وهي :ميثاق االجتماعي،
شكل اإلدارة ،النظام االنتخابي ،للمزيد راجع ،إبراهيم خليل ،إقرارميثاق العقد االجتماعي والنظام االنتخابي في غربي كردستان ،موقع  ،PUKmediaتاريخ ،3104-0-7
ً
رابط إلكتروني  ، http://goo.gl/T0lWsOأيضا لالطالع على ميثاق العقد االجتماعي راجع ،نص ميثاق العقد االجتماعي في غربي كردستان _ شعوب مناطق اإلدارة
الذاتية الديمقراطية ،موقع صوت كردستان ،تاريخ  ،3104-0-9رابط إلكتروني http://goo.gl/5IgzCx
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ً
فعلى سبيل املثال تتألف بلدية الشعب في بلدة تل نمر من  01أقسام يديرها  24موظفا( ،)20في حين يبلغ عدد أقسام بلدية
ً
ً
حسكة  02قسما يعمل فيها  374موظفا( ،)21ويمكن تفسير ذلك باختالف حجم املساحة وعدد السكان واملوارد بين مدينة
وأخرى ،ويتم إدارة البلديات من خالل مجالس محلية منتخبة بواسطة االقتراع العام والسري ،وتجدر اإلشارة إلى قيام
مقاطعة الجزيرة بإجراء انتخابات بلدية بتاريخ 02آذار 3102في  03بلدية تقع تحت سيطرة اإلدارة الذاتية في حين لم يتم
إجراؤها في الحسكة وقامشلي (.)22
أما املستوى الثالث فهي الكومونات( )23التي تتشكل على مستوى القرى واألحياء وتقوم بالتعاون مع بلديات الشعب في
إدارة الخدمات  ،وتجدر اإلشارة إلى أن النمط ّ
املتبع في رئاسة هيئات اإلدارة الذاتية هو الرئاسة املشتركة بما يحقق مشاركة
ً
املرأة في املناصب القيادية إضافة إلى تمثيلها في هيئات اإلدارة وأقسام املجالس املحلية.

وفيما يخص موارد اإلدارة الذاتية ،فتقوم اإلدارة بإدارة شؤونها االقتصادية من خالل تطبيق نظام االقتصاد االجتماعي
بغية الوصول إلى االكتفاء الذاتي ،أما مواردها املالية فيتم تأمينها من املصادر اآلتية (:)24
 .0إدارة موردي النفط والغاز في املنطقة الشرقية من محافظة الحسكة ،حيث تسيطر وحدات الحماية الشعبية
ً
ً
 YPGعلى حقل رميالن النفطي الذي يضم  0233بئرا نفطيا و 32بئر غاز ،ويقدر حجم إنتاجها بـ ـ ـ  411ألف ليتر
ً
مازوت يوميا و 021ألف ليتر بنزين ()25؛
 .3إيرادات الضرائب املحلية والرسوم الجمركية من املعابر الحدودية ()26؛
 .2إيرادات املؤسسات الخدمية التابعة لها (إدارة النقل ،مديرية الكهرباء ....إلخ)؛
 .4التبرعات املحلية.
وفيما يتعلق بالجانب اإلعالمي ،فإن اإلدارة الذاتية تتمتع بحضور إعالمي قوي يتيح لها نشر أفكارها والترويج لنشاطاتها
وحشد مؤيدين لها ،وتشمل الذراع اإلعالمية لإلدارة الذاتية:
مواقع إلكترونية (موقع خبر 34؛ املوقع الرسمي ملقاطعات روج آفا؛ صفحات التواصل االجتماعي على Facebook
ملقاطعات اإلدارة الذاتية الثالثة وهيئاتها) ،إذاعات (راديو جودي في القامشلي) ،فضائيات إعالمية (روناهي تبث من

( )20دجلة يوسف ،بلديات الشعب في روج آفا-تل نمر ،وكالة أنباء هاوار ،تاريخ  ،3102-2-2رابط إلكتروني http://goo.gl/mOg0rX
( )21بلديات الشعب في روج آفا-حسكة ،وكالة أنباء هاوار ،تاريخ  ،3102-2-3رابط إلكتروني http://goo.gl/oa4bRy
( )22للمزيد راجع ،سيهاد يوسف ،ممثلو البلديات في كانتون الجزيرة يؤدون القسم ،موقع كلنا شركاء ،تاريخ  ،3102-2-20رابط إلكتروني http://goo.gl/vHnL2h
( )23للمزيد حول الكومونات في نظام اإلدارة الذاتية راجع ،محمد سعيد شيخموس ،دور الكومينات في نظام اإلدارة الذاتية الديمقراطية ،موقع صوت كردستان ،تاريخ -4-2
 ،3102رابط إلكتروني .http://goo.gl/Mdhpvq
( )24خورشيد عليكا ،التشظي :ديناميات اقتصاد الحرب بسوريا ،موقع مركز الجزيرة للدراسات ،تاريخ  ،3102-4-04رابط إلكتروني http://goo.gl/dSWmWk
( )25للمزيد راجع ،بهزاد حاج حمو ،حقول النفط السورية تترنح بين سيطرة األكراد وطموحات «داعش» و «النصرة» ،موقع جريدة الحياة ،تاريخ  ،3104-3-07رابط إلكتروني
ً
 ،http://goo.gl/7dRkH3أيضا راجع ،مر مصطفى باشا ،الثروات الباطنية في مناطق غرب كردستان ،موقع  ،PUK mediaتاريخ  ،3102-7-00رابط إلكتروني
http://goo.gl/ru4TcY
ً
( )26تفرض اإلدارة الذاتية رسوما محلية على السكان فعلى سبيل املثال يقدر رسم الحماية الحراسة الشهري بين  211-021ل.س ،للمزيد راجع ،نبراس دلول ،الجزيرة السورية:
شبه دولة وبقايا نظام  ،1-9موقع هيئة التنسيق الوطنية ،تاريخ  ،3104-2-03رابط إلكتروني  ، http://goo.gl/fZf1ROأما بخصوص املعابر الرسمية التي يسيطر عليها
حزب  PYDفهي :اليعربية ،املالكية ،الدرباسية ،رأس العين ،عين العرب ،تل أبيض ،كوباني ،ميدان اكبس.
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ً
بلجيكا) وجرائد مطبوعة (روناهي) ويلحظ حضورا فعال لإلدارة الذاتية على شبكة تويتر من خالل قيامها بنشر األخبار
ّ
باللغات األجنبية ،األمر الذي مكنها من كسب التعاطف الغربي.

الشكل رقم ( )9بنية اإلدارة الذاتية

اثني ا-اجملالس احمللية التابعة للمجلس الوطين ال ُكردي

ُ
الكردي عقب تشكيله ّ
عدة مجالس محلية تابعة له في املناطق التالية :عفرين؛ حلب؛ عين العرب
أسس املجلس الوطني

(كوباني)؛ الرقة؛ تل أبيض؛ الدرباسية؛ عامودا؛ الحسكة؛ قامشلي شرقي؛ قامشلي غربي؛ القحطانية (تربه س ي)؛
ّ
هيكليتها فيمكن القول بأنها صورة مصغرة عن
الجوادية؛ املالكية؛ معبدة (كركي لكي) والرميالن؛ تل نمر؛ دمشق .أما
ً
ُ
ُ
ً
ّ
هيكلية املجلس الوطني الكردي مع مالحظة أن هناك تمثيال محددا لكل منطقة في املؤتمر الوطني الكردي واملجلس الوطني
ُ
الكردي واألمانة العامة لجهة املستقلين ومشاركة املرأة والتنسيقيات في حين تقوم األحزاب السياسية بتحديد ممثليها في
ً
ُ
املؤتمر واملجلس واألمانة العامة وترتبط املحليات مع املجلس الوطني الكردي نظريا بنظام هرمي ،حيث تتبع له في الجانب
السياس ي وترسل له تقاريرها الدورية.
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أما فيما يتعلق بالجانب الخدمي فتتمتع بصالحيات أوسع في إدارة مناطقها ( ،)27حيث تشير املعطيات إلى ضعف الترابط
ُ
بين املحليات واملجلس الوطني الكردي لعوامل ذات صلة ببنية كل منهما من حيث قيامها على املحاصصة الحزبية
ُ
وخضوعها للتجاذبات السياسية ،فعلى سبيل املثال أعلنت منظمة عامودا لحزب يكيتي الكردي في سورية انسحابها من
ُ
املجلس املحلي للمجلس الوطني الكردي في املدينة بسبب تأجيل األخير وقفة احتجاجية حول التجنيد اإلجباري واتفاق
دهوك (.)28
ً
ُ
وضوحا في الجانب اإلغاثي ( )29والطبي ()30
وفيما يخص الخدمات التي تقدمها محليات املجلس الوطني الكردي فتبدو أكثر
منها في الخدمات البلدية والبنية التحتية حيث ال يلحظ لها نشاط ملموس .ويمكن أن يعزى ذلك إلى ضعف املوارد وقلة
ً
الكوادر التخصيصية ،إضافة إلى هيمنة اإلدارة الذاتية على هذه القطاعات وعدم السماح ملحليات املجلس الوطني
ُ
الكردي بالعمل فيها.
ً
ُ
ومن جهة التمويل ّ
تعد املصادر املالية ملحليات املجلس الوطني الكردي قليلة وغير مستقرة-مقارنة باإلدارة الذاتية-حيث
تعتمد على دعم ّ
كل من :االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية ()31؛ رئاسة إقليم كردستان؛ مساهمات األحزاب
ٍّ
ُ
املنضوية في املجلس الوطني الكردي (.)32
ُ
وبخصوص عالقة محليات املجلس الوطني الكردي باإلدارة الذاتية ،ورغم عدم وجود اعتراف من قبل املجلس باإلدارة
الذاتية إال أن هنالك عالقات بين الطرفين يمكن وصفها بأنها غير مستقرة وتخضع لتجاذبات السياسة اإلقليمية
ُ
ُ
والتنافس املحلي على شرعية تمثيل الكرد في سورية ( ،) 33وعلى خالف اإلدارة الذاتية يمتلك املجلس الوطني الكردي
ً
عالقات مع الحكومة التركية ( ،)34إضافة إلى وجود عالقات مع الدول األوروبية والواليات املتحدة األمريكية.
ُ
وتفتقر محليات املجلس الوطني الكردي لذراع عسكري ميدانية مقارنة باإلدارة الذاتية رغم وجود قوات عسكرية تتبع لهم
تم تدريبها على يد قوات البشمركة في العراق ( ،)35ويعود ذلك إلى موقف  PYDاملعادي ألي تشكيل عسكري كردي منافس

( )27للمزيد راجع ،اإلدارة املحلية في سورية ،مجموعة باحثين ،مجموعة  ،RM TEAMص  ،22-22رابط إلكتروني http://goo.gl/f5xqCN
ُ
( )28للمزيد راجع رودي أحمد ،انسحاب حزب يكيتي من محلية املجلس الوطني الكردي في عامودا ،موقع أرا نيوز ،تاريخ  ،3102-0-2رابط إلكتروني ، http://goo.gl/g9rlQR
ُ
ً
أيضا راجع ،دلشاد محمد ،املجلس املحلي ملدينة عفرين ينتقد أمانة املجلس الوطني الكردي إلقصائه وعدم تمثيله ،موقع أرا نيوز ،تاريخ  ،3104-03-2رابط إلكتروني
http://goo.gl/U38Aaw
ُ
( ) 29يسرى زبير ،لقاء مع رئيس املجلس املحلي للحي الغربي للمجلس الوطني الكردي وجدي درويش ،شبكة صوت الكرد ،تاريخ  ،3102-4-2رابط إلكتروني
ُ
ً
 ،http://goo.gl/0RuYXVأيضا ،جمانة السيد ،املجلس الوطني الكردي يوزع مساعدات إغاثية على نازحي تل تمر في عامودا ،موقع أرا نيوز ،تاريخ  ،3102-2-9رابط
إلكتروني http://goo.gl/ZjfM2w
ُ
( )30جمانة السيد ،املجلس الوطني الكردي يقدم لوازم طبية ملستشفيات عامودا ،موقع أرا نيوز ،تاريخ  ،3102-2-30رابط إلكتروني http://goo.gl/eXktx1
( 911 )31ألف دوالريقدمها االئتالف إلغاثة الجئي كوباني ،موقع االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية ،تاريخ  ،3104-01-2رابط إلكتروني http://goo.gl/g0rQaq
( )32للمزيد راجع ،اإلدارة املحلية في سورية ،مجموعة باحثين ،مجموعة  ،RM TEAMمرجع سابق ،ص .22
ُ
ُ
( )33راجع ،مجلس محلية الحسكة للمجلس الوطني الكردي يكشف سبب عدم إلقاء كلمتها في مراسيم شهداء الحسكة ،موقع الكردية نت ،تاريخ  ،3102-2-32رابط
إلكتروني http://goo.gl/FHnBzz
( )34هوشين عمر ،قيادي في املجلس الوطني الكردي :لقاؤنا مع الخارجية التركية جاء بهدف مناقشة التطورات الحاصلة في الجزيرة ،شبكة والتي ،تاريخ  ،3102-2-9رابط
إلكتروني http://goo.gl/Gykk91
( )35إقليم شمال العراق يدرب مقاتلين أكراد سوريين ،موقع السورية نت ،تاريخ  ،3104-01-07رابط إلكتروني http://goo.gl/hTqELX
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ُ
له حيث رفضت وحدات حماية الشعب  YPGمشاركة قوات عسكرية تابعة للمجلس الوطني الكردي في معارك كوباني
(عين العرب) ( ،)36كما قامت بإغالق معسكرات التدريب الخاصة بهم في املناطق ذات الوجود الكردي.

منوذج اإلدارة الذاتية يف مقاطعة عفرين :الواقع والتقييم
تقع مقاطعة عفرين إلى الغرب من مدينة كوباني (عين
العرب) على مسافة  021كم وتبعد عن حلب مسافة
 11كم للشمال الغربي وتقدر مساحتها ب ـ ـ  2221كلم،3
يحدها من جهة الشرق منطقة إعزاز ومن الجنوب
منطقة جبل سمعان ومدينة دارة عزة ومن الجهة
الشمالية مدينة كلس في باكور "شمال كردستان" ،ومن
الجهة الغربية والجنوبية الغربية مدينة هاتاي التركية،
ّ
ويقدر عرضها من الشرق إلى الغرب بـ ـ  22كم ،وبطول
من الشمال إلى الجنوب  72كم ( ،) 37وقد تزايد عدد
سكان املقاطعة من  121ألف قبل الثورة السورية إلى
ً
ً
ما يزيد عن املليون نسمة ( )38ويعود ذلك لكونها منطقة جذب ملوجات النزوح من املناطق املجاورة املتأزمة أمنيا وعسكريا
ً
ً
ً
باعتبارها منطقة مستقرة أمنيا وبعيدة نسبيا عن االشتباكات العسكرية ،وتتم إدارة املقاطعة خدميا من قبل اإلدارة
ً
الذاتية التي تشكلت بتاريخ 39كانون الثاني ،3104إضافة إلى وجود بعض اإلدارات الخدمية التابعة للنظام مثل :البلدية؛
املجمع التربوي؛ املحكمة؛ مصرف التسليف الشعبي (.)39

أولا-واقع إدارة اخلدمات
تتألف هيكلية اإلدارة الذاتية في مقاطعة عفرين من :املجلس التنفيذي؛ املجلس التشريعي؛ املجلس القضائي؛ املفوضية
العليا لالنتخابات؛ املحكمة الدستورية العليا؛ املجالس املحلية ،وبينما تم تمثيل املكون العربي فيها بثالثة مناصب في
ً
املجلس التنفيذي موزعة على رئاسة هيئة الزراعة واملواصالت ونائب رئاسة املجلس التنفيذي ،و 02عضوا في املجلس
ُ
التشريعي من أصل  ،014استمرت أحزاب املجلس الوطني الكردي في مقاطعتها لإلدارة الذاتية (.)40
( )36املجلس املحلي في كوباني ..ال ـ ـ  pydرفضت دخول قوة عسكرية إلى كوباني باسم املجلس الوطني الكردي ،موقع كرد ستريت ،تاريخ  ،14-11-2014رابط إلكتروني
http://goo.gl/x1vXPO
( )37للمزيد راجع ،كندال والت ،مشاريع ضخمة لبلديات عفرين رغم قلة اإلمكانات والحصار ،وكالة أنبار هاوار ،تاريخ  ،3102-2-01رابط إلكتروني ، http://goo.gl/3EThZJ
ً
ويلحظ توسع اإلدارة الذاتية ملناطق خارج حدود مقاطعة عفرين اإلدارية حيث انضمت قريتي مياسة وزنعريتا من منطقة إعزاز لإلدارة الذاتية وذلك بحثا عن األمن
والخدمات وقد تكفلت قوات حماية الشعب بفتح طريق يصل بين مقاطعة عفرين وكال القريتين بطول  2كلم وتكلفة  3.2مليون ليرة سورية ،للمزيد راجع تيراست
جودي/هيام نبو ،انضمام قريتين من إعزاز ملناطق اإلدارة الذاتية ،وكالة أنبار هاوار ،تاريخ  ،3102-2-3رابط إلكتروني http://goo.gl/2DT1dw
ُ
( )38للمزيد راجع ،كمال شيخو ،نصف مليون نازح من حلب بمدينة عفرين الكردية ،موقع الجزيرة ،تاريخ  ،3102-0-20رابط إلكتروني http://goo.gl/WDetLD
( )39تقوم اإلدارات الخدمية التابعة للنظام بتقديم خدمات بسيطة للسكان املحليين في ظل وجود مؤسسات وهيئات خدمية رديفة لها تتبع لإلدارة الذاتية ،شهادة أدلى بها
ناشطون من عفرين ملركز عمران للدراسات االستراتيجية بتاريخ ،3102-1-09
( )40يشارك املكون العربي في هيئات اإلدارة الذاتية من خالل عشيرتي البو بنا والعميرات ،للمزيد راجع ،كمال شيخو ،العرب يشاركون بإدارة عفرين وسط خالفات كردية،
موقع الجزيرة ،تاريخ  ،3102-0-32رابط إلكتروني http://goo.gl/c07cc4
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ً
ً
وفي إطار عمل املجلس التشريعي تم إصدار  07مرسوما و 21قانونا منذ تاريخ تشكيل اإلدارة ولغاية  21أيار 3102

()41

وذلك في  41جلسة تشريعية حيث شملت القوانين واملراسيم مواضيع عدة أبرزها :تنظيم ملكية العقارات؛ ترخيص عمل
األحزاب السياسية؛ تعديل املناهج التربوية؛ تنظيم الجمارك؛ تشكيل مجلس القضاء :قانون البلديات :أداء واجب الدفاع
الذاتي...إلخ
أما املجلس التنفيذي ( )42فيعتبر بمثابة حكومة محلية تدير شؤون املقاطعة وذلك من خالل هيئاته التي يبلغ عددها 33
وهي مسؤولة عن تنظيم شؤون الحياة اليومية ،ويتم تأمين املوارد املالية لتسيير شؤون اإلدارة من جباية الضرائب ورسوم
ً
ُّ
الرخص املحلية وعوائد املشاريع الخاصة باإلدارة الذاتية داخل املقاطعة إضافة إلى الدعم املادي الخارجي (.)43
ً
وفيما يتعلق بإدارة قطاع الصحة ،سابقا وقبيل إعالن اإلدارة الذاتية كان القطاع الصحي يدار من قبل املجلس الصحي
ّ
ً
ومنه تشكلت نواة هيئة الصحة في اإلدارة الذاتية التي تولت مسؤولية إدارة القطاع الحقا من خالل كادرها املؤلف من 042
ً
طبيبا وطبيبة موزعين على مشفى و 02مركز صحي ( ) 44من خالل قيامها بجوالت تفقدية للمنشآت الصحية وتأمين
احتياجاتها وإصدار اللوائح الناظمة لعمل القطاع الصحي ( )45واتخاذ إجراءات عقابية بحق املخالفين لألنظمة (.)46
أما عن إدارة قطاع التعليم ،فيوجد في املقاطعة أكثر من  211مدرسة وعدد من املعاهد املتوسطة (الطبي والحاسوب
والزراعي وإدارة أعمال واملسرحي) ،وقبيل إعالن اإلدارة الذاتية كانت العملية التعليمية تدار من قبل مؤسسة اللغة
ُ
الكردية واتحاد معلمي غربي كردستان من العام الدراس ي  3102-3103حتى منتصف العام الدراس ي  3104-3102أي لحين
اإلعالن عن تشكيل اإلدارة الذاتية لتصبح العملية التعليمية من اختصاص هيئة التربية والتعليم.
في املرحلة األولى كانت املناهج التعليمية ّ
املعدة من قبل النظام أساس العملية التعليمية في املقاطعة بعد حذف مادة
ُ
التربية القومية وتدريس اللغة الكردية كمادة مستقلة ،مع استمرار رواتب املعلمين من قبل النظام في حين كان مدرسو
ُ
اللغة الكردية يعملون كمتطوعين ،وبعد مرور ما يزيد عن عام على تأسيس اإلدارة الذاتية حدثت تغيرات ملموسة في
ً
مقومات املنظومة التعليمية من :مدارس ومناهج وطالب ،وهو ما ّ
يعد مؤشرا على إيالء القائمين على اإلدارة الذاتية أهمية

ُ
لقطاع التعليم وتوظيفه كأداة سياسية .وفي إطار تعزيز الهوية الكردية تم العمل على تغيير أسماء املدارس ألسماء كردية

( )47في حين كان التغير األبرز إقرار املجلس التشريعي للمقاطعة للقانون رقم ( )48( )33الخاص بتعديل املناهج من الصف
ُ
األول حتى الصف الثالث االبتدائي على أن يتم التدريس باللغة الكردية مع بقاء التعليم بين الصف الرابع االبتدائي والثالث
( )41للمزيد راجع موقع كانتون مقاطعة عفرين ،املراسيم التشريعية ،رابط إلكتروني  ، http://goo.gl/kSDRELالقوانين ،رابط إلكتروني http://goo.gl/znYyJ7
( )42للمزيد حول هيكلية وأعضاء املجلس التنفيذي ملقاطعة عفرين مراجعة ،أعلن في اجتماع املجلس التشريعي املؤقت لإلدارة الذاتية الديمقراطية في كانتون عفرين عن
اإلدارة الذاتية الديمقراطية .موقع كانتون عفرين ،تاريخ  ،3104-7-01رابط إلكتروني http://goo.gl/534uzi
ً
( )43للمزيد راجع كمال شيخو ،نساء كرديات قياديات في عفرين السورية ،الجزيرة ،تاريخ  ،3102-3-01رابط إلكتروني  ، http://goo.gl/HB2cdcأيضا راجع ،محمد حمو،
حوارمع رئيسة املجلس التنفيذي لكونتون عفرين السيدة هيفي إبراهيم ،كلنا سوريون ،تاريخ  ،3104-2-0رابط إلكتروني http://goo.gl/4SabkA
ُ
( )44كمال شيخو ،نصف مليون نازح من حلب بمدينة عفرين الكردية ،موقع الجزيرة ،تاريخ ،3102-0-20 ،رابط إلكتروني http://goo.gl/WDetLD
( ) 45هيئة الصحة تصدر تعميمين يمنع أدوية شركة نور بدخول املقاطعة وتمديد دوام الصيادلة صيفا ،موقع كانتون عفرين ،تاريخ  ،3102-4-09رابط إلكتروني
http://goo.gl/9mAUDP
( )46هيئة الصحة تغلق أربعة صيدليات نتيجة مخالفتها لألنظمة ،موقع كانتون عفرين ،تاريخ  ،3102-2-03رابط إلكتروني http://goo.gl/VR1ydO
( )47للمزيد راجع ،تسمية  11مدرسة في شرا بأسماء املناضلين ،موقع كانتون عفرين ،تاريخ  ،3104-00-33رابط إلكتروني http://goo.gl/L9mjZk
( )48للمزيد حول نص القانون رقم ( )33بتاريخ  3104-9-01مراجعة موقع كانتون عفرين ،الرابط اإللكتروني http://goo.gl/znYyJ7
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ً
الثانوي مرحليا باللغة العربية ،وأن يتم إنشاء شعبة خاصة بالطالب العرب في املقاطعة لتدريسهم املنهاج بالعربية .كما
ُ
شمل القانون تضمين اللغة الكردية كمادة دراسية من الصف األول حتى الصف الثالث الثانوي ،وقد عملت هيئة التربية
والتعليم على تنظيم العملية االمتحانية لطالب الشهادتين اإلعدادية والثانوية ولطالب املعاهد املتوسطة في املقاطعة للعام
الدراس ي  )49( .3102-3104كما أقرت هيئة التربية تدريس الديانة اإليزيدية في مدارس القرى التي يقطنها إيزيديون ،)50( .ومن
ُ
التغيرات تزايد عدد مدرس ي اللغة الكردية من  32بداية إعالن اإلدارة الذاتية إلى  111مدرس تشكل املرأة ما نسبته %21
منهم.
وباالنتقال للخدمات البلدية ،يوجد في املقاطعة  07بلدية 2 ،منها رئيسية مسؤولة عن توفير الخدمات للسكان من خالل
أقسامها التي يبلغ عددها  )51(03بالتنسيق مع مجالس األحياء عبر لجان الكومونات كاللجنة الخدمية والبيئة والصحة وبين
أقسام البلدية ّ
كل حسب وظيفته ،ومن الخدمات التي وفرتها بلديات الشعب للسكان املحليين ترميم وصيانة الطرقات
( )52وتأمين املياه ( )53والقيام بحمالت نظافة وتنظيم املخالفات بخصوص أعمال البناء العشوائية وبيع املواد منتهية
الصالحية (.)54
وفيما يتعلق بتنظيم السوق واألحوال املعيشية للسكان في املقاطعة ،تقوم هيئة التموين التي تتألف من  2أقسام و 7فروع
ً
و 22عضوا بالعديد من املهام في هذا الجانب بالتعاون مع الهيئات األخرى مثل هيئة التجارة واالقتصاد والصحة ،فمن
جهة تقوم الهيئة بتوفير املواد التموينية األساسية للسكان كمادة السكر( )55وذلك من خالل قسائم تموينية بمعدل  0كلغ
ً
فرنا بسعر مدعوم ّ
ويقدر الدعم
سكر لكل شخص كما تدعم عملية إنتاج الخبز في املقاطعة من خالل توفير الطحين ل ـ ـ 42
ً
اليومي ملادة الطحين بنصف مليون ليرة سورية ( ،)56وباإلضافة إلى ذلك افتتحت الهيئة مركزا لتوزيع الغاز بسعة 211
ً
أسطوانة في محاولة منها لكسر احتكار تجار املحروقات وخفض أسعارها ،ومن مهام الهيئة أيضا التأكد من جودة املواد
التموينية ومطابقتها للمواصفات ومراقبة األسعار من خالل لجنة الرقابة وحماية املستهلك.
وفيما يتعلق بمصادر قوت ودخل السكان في املقاطعة ،يقوم السكان بتأمين قوت يومهم من ثالثة مصادر رئيسة وهي:
اإلنتاج الخاص؛ شراء املواد الغذائية من السوق؛ املساعدات اإلغاثية ( ،) 57أما مصادر الدخل فتتمثل بإنتاج وبيع
ً
( ) 49بدء امتحانات الشهادة اإلعدادية في مقاطعة عفرين ،موقع وكالة أنباء هاوار ،تاريخ  ،3102-1-0رابط إلكتروني  ،http://goo.gl/UuGrppأيضا مراجعة الرئاسة
التنفيذية تتفقد امتحانات الشهادة الثانوية ومعهد آمارا ،موقع كانتون عفرين ،تاريخ  ،3102-2-20رابط إلكتروني http://goo.gl/ywbFUj
( )50جيندا أحمد ،اإلدارة الذاتية تبدأ بتدريس مادة الديانة اإليزيدية في عفرين بحلب ،موقع أرا نيوز ،تاريخ  ،3102-0-00رابط إلكتروني http://goo.gl/Z7akCm
( )51أقسام بلديات الشعب في مقاطعة عفرين :اإلدارة ،مكتب فني ،ديوان ،شؤون قانونية ،سجل عقاري ،ضابطة ،مسلخ ،آليات ونظافة ،إطفائية ،جباية ،محروقات ومالية،
للمزيد راجع كندال والت ،مشاريع ضخمة لبلديات عفرين رغم قلة اإلمكانات والحصار ،مرجع سابق.
( )52البلدية تقوم بإصالح الطرقات مع اقتراب عيد األضحى املبارك ،موقع كانتون عفرين ،تاريخ  ،3104-01-3رابط إلكتروني http://goo.gl/JzAojG
( )53بعد سنتين من االنقطاع ،املياه تصل لقرية ماتينا ،موقع كانتون عفرين ،تاريخ  ،3104-00-33رابط إلكتروني http://goo.gl/DOXqqp
( )54هاوار ،بلدية الشعب تضبط  991مخالفة وتنهي دورة إلدارييها ،موقع روناهي ،تاريخ  ،3102-3-32رابط إلكتروني http://goo.gl/9z7B3W
( )55هيئة التموين توزع مادة السكر على املواطنين في مقاطعة عفرين ،موقع كانتون عفرين ،تاريخ  ،3102-0-30رابط إلكتروني http://goo.gl/a1oxW8
ً
ً
ً
( )56تقدر احتياجات املقاطعة من مادة الطحين ب ـ  41طن يوميا موزعة على  42فرنا ،كما توجد مطحنة بطاقة إنتاجية تقدر بـ ـ  02طن يوميا للمزيد راجع ،صبحي خليل /باهوز
أحمد ،نصف مليون ليرة  ....دعم اإلدارة الذاتية لرغيف املواطن يوميا واستحالة تحديد األسعار ،جريدة روناهي ،تاريخ  ،3102-3-30رابط إلكتروني
http://goo.gl/71jNI5
( )57من الجمعيات اإلغاثية والطبية الناشطة في املقاطعة :منظمة بهار اإلغاثية التي تتلقى الدعم من MRC،IHH ،ACU (:الهالل األزرق) ،نوروز املحبة ،العطاء الخيرية،
الهالل األحمر الكردي ،جسر سويسرا ،املالك لرعاية األيتام ،دار نوبل لأليتام ،جمعية الزيتون ،الهالل األحمر السوري إحسان الخيرية ،اتحاد املنظمات اإلغاثية
،UOSSM
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املحاصيل الزراعية ال سيما الزيتون والتجارة الصغيرة والحواالت املالية والعمالة املؤقتة باإلضافة إلى استمرار رواتب
موظفي الدولة (.)58

اثنيا-تقييم اإلدارة الذاتية يف عفرين

ّ ً
ّ
معززا بالقوة
تحول مشروع اإلدارة الذاتية من مجرد فكرة طرحها  PYDإلى واقع له حيثياته في الجغرافية السورية
ُ
العسكرية ،وذلك بهدف إدارة املناطق ذات الوجود الكردي في ظل غياب املركزية .وفي إطار تقييم تجربة اإلدارة الذاتية في
مقاطعة عفرين ال بد من تقييم بنيتها التنظيمية ومدى قدرتها على توفير األمن والخدمات وتحقيق التشاركية والقبول
املجتمعي.
فمن ناحية بنية اإلدارة الذاتية وكوادرها ،ال تزال بنية اإلدارة الذاتية غير مستقرة وهو ما يستدل عليه بالعديد من
ً
املؤشرات ،فمن جهة اتخذ املجلس التنفيذي قرارا بتغيير هيكليات بعض هيئات املجلس عبر دمج عدد منها وتتبيع عدد
ً
آخر لجهات ومنظمات مدنية واجتماعية ( ،) 59في حين تأخر تشكيل مجلس القضاء ( 00عضوا) واملفوضية العليا
ً
لالنتخابات ( 07عضوا) وقد تم ذلك في الجلسة الدورية رقم ( )60( )37للمجلس التشريعي أي عقب مرور سنة على إعالن
اإلدارة الذاتية في عفرين ( ،)3102-0-39أما كادر اإلدارة ّ
واملكون من  0211شخص فيغلب على عمله التطوع في ظل ضعف
امليزانية املالية للرواتب كما يفتقر إلى الخبرات والكفاءات الالزمة بسبب غلبة االعتبارات الحزبية في العضوية على اعتبارات
ّ
والتخصص ( ،)61وتؤكد رئيسة املجلس التنفيذي ملقاطعة عفرين "هيفي إبراهيم مصطفى" حالة الضعف البنيوية
الكفاءة
في اإلدارة الذاتية حيث تقول" :إن املجلس عمره قصير وال يزال قيد التطوير ،وأكبر العقبات التي تعيق تقدم عمله التخبط
اإلداري واملؤسساتي نتيجة نقص الخبرة وحداثة التجربة"(.)62
وفيما يتعلق بقدرتها على توفير األمن ،نجحت اإلدارة الذاتية إلى ّ
حد ما بتوفير األمن للمقاطعة مع وجود حاالت اعتداء
وانتهاكات بحق املعارضين لإلدارة الذاتية ،مما جعلها أحد وجهات النزوح الداخلي ويمكن أن يعزى االستقرار األمني في
املقاطعة إلى )0 :مركزية القرار األمني في اإلدارة الذاتية ممثلة بوحدات حماية الشعب  YPGوحماية املرأة  YPJواألسايش
ً
التابعة لإلدارة الذاتية؛  )3ابتعاد املقاطعة نسبيا عن مناطق االشتباك وخطوط التماس في الشمال السوري؛  )2القدرة
على التوصل لتفاهمات مع قوى املقاومة العسكرية لحل املسائل الخالفية (.)63
أما من ناحية إدارة الخدمات ،فعلى الرغم من سعي اإلدارة الذاتية إلى ّ
سد الفراغ الخدمي إال أن الدالئل تشير إلى اختناقات
في قطاع الصحة والتعليم والخدمات البلدية ،ففي قطاع التعليم تبرز عدة مشاكل منها تسرب الطالب خارج العملية
ً
ً
التعليمية إذ يقدر عدد طالب مقاطعة عفرين تقريبا ب ـ ـ  42ألف طالب منهم  4202طالبا في املرحلة اإلعدادية و 0127في
( )58شهادة أدلى بها ناشطون من عفرين ملركز عمران للدراسات االستراتيجية بتاريخ .3102-1-09
( )59تم دمج هيئة حقوق اإلنسان بـمؤسسات املجتمع املدني ،كما تم دمج هيئة التموين مع هيئة التجارة واالقتصاد ،ودمج هيئة النقل واملواصالت واالتصاالت والصناعة
والكهرباء بمديرية اإلدارة املحلية ،للمزيد راجع ،تغيرات في هيكلية اإلدارة في عفرينـ موقع ماف نيوز ،تاريخ  ،3102-4-09رابط إلكتروني http://goo.gl/X7DlVP
( )60تشكيل مجلس القضاء واملفوضية العليا لالنتخابات في مقاطعة عفرين ،موقع وكالة أنباء هاوار ،تاريخ  ،3102-3-09رابط إلكتروني http://goo.gl/qvy0oI
( )61شهادة أدلى بها ناشطون من مقاطعة عفرين ملركز عمران للدراسات االستراتيجية ،تاريخ .3102-1-09
( )62للمزيد راجع ،كمال شيخو ،نساء كرديات قياديات في عفرين السورية ،الجزيرة ،مصدر سابق.
ُ
(")63الجبهة الشامية" و"وحدات حماية الشعب" الكردية تتفقان على إدارة مناطق بحلب ،موقع السورية نت ،تاريخ  ،3102-3-1رابط إلكتروني https://goo.gl/40CNDQ
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ً
املرحلة الثانوية( )64في حين بلغ عدد الذين تقدموا المتحانات الشهادة اإلعدادية  0132طالبا ( ،)65والمتحانات الشهادة
الثانوية  200وبلغ عدد املتقدمين المتحانات املعاهد املتوسطة  ،) 66( 032ويمكن أن يعزى ذلك إلى مشكلة االعتراف
بالشهادات الصادرة عن املدارس في املقاطعة في ظل عدم االعتراف بها من قبل وزارة التربية السورية والحكومة املؤقتة.
ً
كما يواجه قطاع التعليم مشكلة توفير املنهاج الدراس ي للطالب وتوفير العدد الكافي من املدرسين ،إضافة إلى عدم كفاية
ّ
ُ
منشآت التعليم في ظل تزايد عدد قاطني املقاطعة نتيجة النزوح ،وفيما يخص تعليم اللغة الكردية تبرز مشكلة قلة املراجع
وصعوبات التعلم بها كلغة أساسية لطالب الصف األول وحتى الثالث االبتدائي.
ً
أما في قطاع الصحة ( ،)67فيعاني القطاع من نقص في التجهيزات واملستلزمات الدوائية والكادر الطبي وهو ما انعكس سلبا
من خالل انتشار األمراض واألوبئة مثل الجدري والالشمانيا ( 4111إصابة) وداء الكلب ( 32حالة) والتهاب الكبد الفيروس ي
( )B.Cومرض السل ( 011إصابة خالل عام  )68( )3104وارتفاع نسبة وفيات األمراض املزمنة والجرحى نتيجة قلة الرعاية
الطبية (.)69
وتواجه بلديات الشعب في املقاطعة مشكلة تخديم السكان في ظل افتقارها للكوادر االختصاصية في العمل البلدي وغلبة
ّ
ً
الكوادر الحزبية فيها إضافة إلى قلة عدد اآلليات الخدمية.
وفيما يتعلق بالوضع املعيش ي ،يعاني السكان املحليون من ارتفاع أسعار املواد الغذائية ويمكن أن يعزى ذلك إلى)0 :
ضعف آليات لجان الرقابة وحماية املستهلك وهيئة التموين في ضبط السوق املحلية؛  )3ضعف القدرة على ضبط الحركة
التجارية في ظل نشاط حركة التهريب؛  )2ارتباط أسعار املواد الغذائية بالدوالر؛  )4ارتباط أسعار السلع التموينية بحركة
الطرق املؤدية للمقاطعة وبالوضع األمني في الجوار كإدلب وحلب؛  )2ضعف حركة التجارة الرسمية مع تركيا بسبب إغالق
املعابر معها من قبل الجانب التركي؛  )1التفاوت بين الطلب والعرض في ظل ارتفاع عدد سكان املقاطعة .كما يعاني السكان
من عبء الضرائب التي تفرضها اإلدارة الذاتية على األعمال واألصول الثابتة ( ،)70وإثر ّ
تردي الوضع االقتصادي وصدور
ً
قانون واجب الدفاع الذاتي ،تزايدت حركة هجرة الشباب من مقاطعة عفرين نحو تركيا وكردستان العراق وأوروبا بحثا
ً
عن فرص أفضل وهربا من التجنيد اإللزامي (.)71
ّ
ولعل أبرز ما يؤخذ على تجربة اإلدارة الذاتية هو هيمنة حركة املجتمع الديمقراطي على هيئاتها وممارسة سياسة اإلقصاء
ُ
ُ
بحق القوى الكردية كاملجلس الوطني الكردي ،وافتقادها لإلجماع داخل الشارع الكردي في ظل انخفاض مستويات
مشاركة السكان املحليين فيها حيث تسيطر الحركة على سبيل املثال على  %71من أعضاء املجلس التشريعي في املقاطعة.
ُ
( )64كمال شيخو ،التعليم بالكردية .تجربة تعاني في عفرين ،موقع الجزيرة ،تاريخ  ،3102-3-00رابط إلكتروني http://goo.gl/ZNST48
( )65بدء امتحانات الشهادة اإلعدادية في مقاطعة عفرين ،وكالة أنباء هاوار ،تاريخ  ،3102-1-0رابط إلكتروني http://goo.gl/UuGrpp
( )66التربية تتفقد العملية االمتحانية في املعاهد املتوسطة ،موقع كانتون عفرين ،تاريخ  ،3102-2-07رابط إلكتروني http://goo.gl/tTI8kF
مشاف وهي :إفرين ،داغلي ،ديرسم ،جيهان ،قنبر إضافة إلى  32نقطة طبية ومستوصف،
( )67للتنويه يوجد في عفرين 2
ٍّ
( )68تفش ي داء الكلب والسل والتهاب الكبد في عفرين بريف حلب ،موقع السورية نت ،تاريخ  ،3104-03-20رابط إلكتروني https://goo.gl/esbttP
( )69هيئة الصحة في مقاطعة عفرين توجه نداء عاجال ملساعدة  0,9مليون مواطن صحيا بسبب الحصار الشديد ،موقع حزب  ،PYDتاريخ  ،3104-03-9رابط إلكتروني
http://goo.gl/rVMgH1
ُ
( )70سكان عفرين السورية يشكون من إتاوات الوحدات الكردية ،موقع عربي  ،30تاريخ  ،3102-3-00رابط إلكتروني . http://goo.gl/q2l1ZY
( )71نارين كوباني ،عفرين .أوضاع معيشية صعبة على الرغم من أجواء االستقرارواألمان ،موقع باسا نيوز ،تاريخ  ،3102-2-32رابط إلكتروني http://goo.gl/XMijTZ
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خامتة
شكلت الثورة السورية فرصة لتسوية امللفات العالقة لحقبة ما بعد االستقالل والتي أدت طريقة تعاطي الحكومات
ُ
املتعاقبة معها إلى تأزمها ومنها املسألة الكردية التي تحولت من مقاربة ذات خطاب إصالحي إلى أخرى ذات مضامين
ُ
انفصالية ،حيث استفاد  PYDمن تناقضات مصالح القوى الفاعلة في امللف السوري وشعور املظلومية لدى الكرد وتوفر
ُ
ُ
مقاتلين تابعين له وضعف حضور منافسيه داخل الوسط الكردي وعالقته مع  PKKكحليف داخل الحركة الكردية،
ً
إضافة إلى غياب أي مقاومة من قبل النظام -وهو ما فسر على أنه تفاهم غير معلن بين الطرفين -لنقل مشروع اإلدارة
ً
الذاتية من ّ
حيز الفكرة إلى الواقع وفق مراحل ،معززا إياها ببنية شمولية وقوة عسكرية .وفي ظل ممارسة سياسة اإلقصاء
ُ
والتهميش من قبل حركة املجتمع الديمقراطي تراجعت أدوار القوى األخرى املنافسة لها في تخديم مناطق الكرد كمحليات
ُ
املجلس الوطني الكردي في حين تم تغييب املجالس املحلية التابعة ملؤسسات املعارضة الرسمية ،بينما بقيت بعض
مؤسسات النظام مستمرة في عملها ّ
بحدها األدنى لتطرح مؤشرات حول طبيعة العالقة التي تجمع اإلدارة الذاتية مع نظام
األسد ّ
ولتعبر عن الواقع السوري بصورة عنوانها أطالل دولة وبقايا نظام.

ً
وقد ت َّهيأ لإلدارة الذاتية عوامل قوة من قبول غربي برز بشكل أكثر وضوحا عقب معركة كوباني حيث وجدت الدول
ً
ً
األوروبية والواليات املتحدة األمريكية في  PYDووحدات حماية الشعب  YPGحليفا محليا يمكن االعتماد عليه في محاربة
ً
ّ
مكنها من فرض هيمنتها ّ
وتمددها مستغلة
اإلرهاب ،ومصادر مادية متأتية من موارد الطاقة والضرائب املحلية ،وهو ما
ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" لتصبح قريبة من تحقيق اتصال جغرافي بين مقاطعاتها في سيناريو
ً
ً
سيحمل العديد من التداعيات محليا وإقليميا فيما لو تحقق ويعطي مؤشرات جدية على تقسيم سورية.
َ
ورغم ذلك وبالتحليل ،يتبين أن اإلدارة الذاتية التي تشكلت كأمر واقع لم ترق بعد للمستوى الذي يطمح إليه السكان
ً
سواء فيما يتعلق بمستوى الخدمات التي توفرها ،حيث تظهر
املحليون وهو ما أظهره تقييم اإلدارة الذاتية في عفرين
األزمات بشكل واضح في قطاعات التعليم والصحة والخدمات البلدية واألوضاع االقتصادية ،أو من حيث شرعيتها حيث
ُ
ُ
تواجه مشكلة نقص الشرعية الناجمة عن غياب اإلجماع بشأنها في الوسط الكردي حيث ال يزال املجلس الوطني الكردي
ً
منتقدا ّ
تفرد حركة املجتمع الديمقراطي وعدم التزامها باتفاق دهوك 33تشرين
خارج اإلدارة الذاتية -لغاية كتابة البحث-
نص على تشكيل مرجعية سياسية ّ
األول 3104الذي ّ
موحدة في غرب كردستان وتشكيل إدارة موحدة لغرب كردستان
ً
وتشكيل لجنة ّ
تخصصية عسكرية مشتركة من الطرفين ،إضافة إلى انخفاض مستويات مشاركة السكان املحليين فيها،
ً
األمر الذي دفع العديد من الشباب للهجرة من املقاطعة بحثا عن فرص أفضل.
وفي ظل تناثر الجغرافية السورية على مجموعة من قوى السيطرة وبروز أنماط من اإلدارة املحلية متباينة في بنياتها وآليات
َ
عملها وتبعياتها تبدو الحاجة لنمط من اإلدارة املحلية متوافق عليه يراعي الخصوصية املحلية من جهة ويتكامل مع دينامية
بناء الدولة على املدى البعيد من جهة أخرى ،وهو ما يتمثل بنظام الحكم املحلي القائم على قاعدتين مركزيتين هما)0 :
وحدة الجغرافية السورية؛  )3حق املجتمعات املحلية في إدارة شؤونها بنفسها على مستوى الوحدات املحلية الفرعية
وذلك عن طريق التعاقدات املحلية.
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