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لصناع القرار في
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ّ
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ملخص تنفيذي
ً
تقبل
 رافق مشروع اإلدارة الذاتية مجموعة من االشكاليات بداية من املحاوالت املضنية من قبلها في الحصول على ٍ
طرف من األطراف املنخرطة في النزاع في سورية .وبالرغم من نجاح
مجتمعي واعتراف سياس ي بمشروعها من قبل أي ٍ
الجناح العسكري لإلدارة الذاتية واملتمثل "بوحدات حماية الشعب  "YPGفي موضوع محاربة "تنظيم الدولة"
ً
ً
ً
والتحول إلى شريك محلي أول لقوات التحالف الدولي ،إال أن هذه الشراكة لم تمنحه ال اعترافا سياسيا وال تحصينا
ً
ً
لإلدارة من قبل من يرون في مشروعها خطرا كتركيا عبر عملية "غصن الزيتون" ،أو تجاوزا لهيكل الدول واملتمثل
حرب على مناطق سيطرة "قسد" والدفع إلحداث مظاهرات وتحركات
بنظام دمشق عبر التهديدات املستمرة بشن ٍ
احتجاجية لتواجدها في عدة مناطق؛ الرقة ،منبج ،والحسكة.
ُ
 لم تتمكن اإلدارة الذاتية من دفع املجتمعات الواقعة تحت سيطرتها ً
سواء العربية أو الكردية الستساغة مشروعها
ً
بناء على عدة عوامل منها غياب الوضوح في مفهوم الهوية لدى اإلدارة الذاتية فهي من جهة " كردية عند اللزوم"،

ٌ
تطبيق لنظرية أممية" تتجاوز حدود القوميات واألديان .ويظهر هذا في عقدها االجتماعي
ومن جهة أخرى هي "
ً
ً
نقاط يمكن اعتبارها مطلبا سورية عاما خاصة بعد سنين
جهة واحدة ،فعلى الرغم من احتوائه على ٍ
املفروض من ٍ
طويلة من االقتتال والدماء ،كطرح الحكم الذاتي والتقليل من سيطرة املركز ،إال أنه يتعرض في تفاصيله ملجموعة
ثقافة ممتدة في
بدرجة عاليةُ ،ويعيد هيكلة قوانين مجتمعية مبنية على
من القضايا املتمثلة بتجاوز سلطة الدولة
ٍ
ٍ
التاريخ واالعتقاد بالنسبة ملنتسبيها.

مختلفة في تنوعها البشري العرقي والثقافي
 ساهمت صعوبة تطبيق العقد االجتماعي ومشروعه السياس ي على مناطق
ٍ
والديني ،في حدوث عدة اشتباكات وخالفات ضمن تحالف قسد خالل فترات متعددة( .)1كما لم يستطع حزب االتحاد
ُ
"الكردية" بمشروعه ،فبالرغم من القبضة األمنية لإلدارة حدثت مظاهر ٌ
ات
الديمقراطي إقناع القاعدة الشعبية
ً
ُ
ُ
عدة من قبل أحزاب املجلس الوطني الكردي رفضا ملشاريع متعددة كمشروع فرض اللغة الكردية لوحدها على
ُ
الكردية ،وظهر ُ
جزء كبير من هذه الخالفات نتيجة تبني اإلدارة الذاتية لنظرية
املدارس في املناطق ذات الغالبية
ُ
"األمة الديمقراطية" العائدة لزعيم حزب العمال الكردستاني املعتقل في تركيا .ويهدف هذا املفهوم من الناحية
التطبيقية إلنفاذ مبدأ "كونفدرالية الشعوب" عبر تقويض السلطة املركزية للدولة القومية املستبدة التي تستمد
ُ
سبل استمرارها وشرعيتها من القوى الخارجية .وفيما يخص كردستان فتحريرها يمر عبر تحرير الشعب الكردي،
فاملادة ال تولد الحرية وإنما الوعي والفكر الثوري كأساس املجتمع الحر" على حد زعمهم.
 وفيما يتعلق بإدارة املوارد املتاحة لإلدارة فيكتسب واقع حكمها املزيد من التعقيد في ظل غياب الشفافية فيما يتعلق
بالعديد من آليات إدارتها للموارد والنفقات املتعلقة بمؤسساتها ،ويتم إدارة املوارد عبر "الهيئة التنفيذية"
( )1يمكن العودة لها بتفصيل ضمن فقرة الخالفات داخل" قسد" في الورقة الصادرة عن مركز عمران واملعنونة بـ" البنى العسكرية واألمنية في مناطق اإلدارة الذاتية"
https://goo.gl/MX2dmq
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للمقاطعات وهي بمثابة هيئة حكومية بوزارات "سيادية" والتي بالرغم من شبه االستقرار في مناطق واسعة من
ات طويلة إال أنها لم تحقق مستوى يقارب كمية املوارد املتدفقة لإلدارة .وتعاني
سيطرة اإلدارة الذاتية خالل فتر ٍ
نشاط ملحوظ لإلدارة في مجال
هيئات اإلدارة من نقص في الكادر املختص والعمل الفعلي .من جهة أخرى يمكن تتبع ٍ
تعبيد الطرق في محافظة الحسكة ،وعملية ضبط األسواق واملواد املستوردة عبر منع بيع املواد االستهالكية
الفاسدة.
ً
ً
ً
 وبالرغم من املؤشرات التي تشكل نموذجا حوكميا فاعال إال أنه ال يزال يعتريه عدة إشكاليات وعلى رأسها :الشفافية
والوضوح؛ غياب املؤشرات االستراتيجية كالخطط والسياسات؛ تغييب املجتمع املدني والحد من فاعليته؛ قلة
الخبرات البيروقراطية والتكنوقراطية.

مدخل
أفرزت أجواء الثورة السورية املناخات املناسبة لظهور فواعل ما دون الدولة على مجمل الخارطة السورية كان منها
املشروع املنفذ من قبل حزب االتحاد الديمقراطي  PYDومظلته السياسية "حركة املجتمع الديمقراطي" واملتمثل بـ "اإلدارة
الذاتية الديمقراطية" .وخالل الفترة املمتدة من منتصف عام  2012إلى وقتنا هذا حاول حزب االتحاد الديمقراطي اللعب
على عدة حبال (التيار الثالث أي ال الوقوف مع املعارضة وال النظام) بهدف تثبيت مشروعه ،الذي شهد عدة مراحل تميزت
ثبات إلى معركة كوباني  /عين العرب كانون الثاني  ،2015لترتفع أسهمه في السيطرة والتمكين حتى قيام تركيا بعملية
بشبه ٍ
"غصن الزيتون" التي أدت لفقدان اإلدارة الذاتية إلحدى أهم أقاليمها واملتمثل بإقليم عفرين.
وظهر خالل حركية هذه اإلدارة مجموعه من اإلشكاليات على املستوى السياس ي والقانوني والتنفيذي واإلداري ،ساهمت
في عرقلة هذه الحركية وتشتت أطرها الحوكمية ،وهذا ما سنستعرضه في هذه الورقة التحليلية.

اإلدارة الذاتية وثنائية االعرتاف والقبول
نشأت اإلدارة الذاتية وبزغ نجم حزبها الرئيس "حزب االتحاد الديمقراطي  "PYDفي واقع سياس ي واجتماعي يبحث عن
ّ
إسقاط شرعية نظام األسد بكل تجلياته .ولم تكفل والدة اإلدارة في ظروف الحرب التي شنتها وحدات الحزب على داعش
ّ
بخطوات
حصولها على ضمانات كافية تمكنها من الحفاظ على مكتسباتها السياسة .وعلى الرغم من قيام حزب االتحاد
ٍ
ّ
شريحة واسعة من الحاضنة الرئيسية له
متقدمة في سبيل تثبيت نفسه إال أن مشروعه ال يزال يعاني من غياب اعتراف
ٍ
ُ
ً
ُ
ً
املتمثلة بـالكرد أوال ،وثانيا من قبل "األسد" املمثل الرسمي للدولة السورية ،وأخيرا املعارضة السورية املختلفة في تقييمها
لإلدارة الذاتية وفق معايير ذاتية وأخرى نتيجة تحالفاتها اإلقليمية.
وإذ نحدد مصادر الشرعية في الحالة السورية بثالثة عناصر :الشعب ّ
وفعاليته الثقافية والسياسية ،والنظام بسبب
استمرار اعتراف املجتمع الدولي بتمثيله للدولة السورية ،واملعارضة السورية بفضل اعتراف املجتمع الدولي بمؤسساته
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االئتالفية ،فإن إشكالية شرعية حزب االتحاد الديمقراطي ستستمر مالم يحصل على اعترف أحد هذه املصادر أو
جميعها.
فعلى الصعيد املحلي "الكردي" ارتبطت مشروعية اإلدارة الذاتية بعدة عوامل أهمها " اإلنجاز األمني" عبر النجاح في إبعاد
ً
شبح حرب املدن عن مناطقها ،والحقا النجاح في حرب مكافحة اإلرهاب ،وتأخير التدخل التركي الذي سيضر بمصالحها.
ولقد استطاعت اإلدارة الذاتية استغالل هذا العامل بشكل جيد ً
سواء في بناء سرديتها السياسية أو عبر استغالل مجريات
ٍ
ُ
ّ
استغل الحزب معاركه مع الجيش التركي داخل املدن
القضية الكردية في تركيا والعراق .فعلى سبيل املثال ال الحصر
ُ
ّ
الكردية التركية عام  2016في تأجيج مشاعر الخوف لدى العامة من خالل بث تفاصيل تلك املعارك بشكل مباشر على
ُ
الكرد" مقاربة توظفها اإلدارة الذاتية خالل َ
سني سيطرتها على
قنوات اإلدارة الذاتية اإلعالمية .وبقي "الخطر الخارجي على
شمال سورية أحد أهم أسس التغاض ي الشعبي عن بقية ممارسات اإلدارة.
وإذ نعيش آخر مراحل وجود "تنظيم الدولة" العسكري ،ستنمو حاجة اإلدارة الذاتية إلى تحصيل جزء من شرعيتها من
ً
املواطنين السوريين غير الكرد في املرحلة القادمة ،خصوصا بعد سيطرتها على مدينة الرقة وريف مدينة دير الزور .ولقد
ً
ُ
كشفت أحداث مدينة منبج مع تزايد دعوات اإلضراب احتجاجا على السيطرة الكردية عليها حجم اختالل التوازن األمني
والدعم الشعبي ،وكذلك تشهد محاوالت اغتيال شخصيات من ضمن إدارتها املدنية والعسكرية بما فيها قوات التحالف
ً
ّ
التحمل املحلي ملمارسات اإلدارة( .)2ويجدر اإلحاطة بمحاوالت النظام استغالل هذه املشاعر
الدولي مؤخرا على تدني عتبة
ً
شعبيا في مناطق شمال شرق الفرات ،فلقد ّ
شجع ّ
ومول رجل األعمال وعضو مجلس الشعب حسام
في إعادة تعويم نفسه
قاطرجي تشكيل ما يسمى "املقاومة الشعبية في الرقة" بهدف استئصال ما أسماه االحتالل األمريكي ،كما دعا هذا التشكيل
ات شعبية في الرقة لدعم األسد وللمطالبة بخروج قوات سورية الديموقراطية املتعاونة مع
"الخفي الغامض" إلى مظاهر ٍ
التحالف الدولي منها(.)3
و ّأما على الصعيد الدولي فلقد اجتهد حزب االتحاد للحصول على اعتراف سياس ي من ثالثة جهات رئيسة :روسيا ،والواليات
ً
تاريخيا بموسكو كمستفيد من إرث عالقة حزب ّ
العمال
املتحدة ،وبعض دول االتحاد األوروبي .وفي حين يرتبط الحزب
باالتحاد السوفيتيّ ،إال أنه سعى للتقرب بشكل أكبر من واشنطن وذلك ّ
لعدة اعتباراتّ ،
أهمها "إعاقة التدخل التركي"،
ً
ً
فيما وصل تأزم عالقتهما لحد املواجهة العسكرية .ولقد بدأت عالقة االتحاد بأمريكا عمليا بحصار كوباني وتطورت الحقا
ً
لشراكة محلية في مواجهة "تنظيم الدولة" ،ونجحت وحدات الحماية الشعبية في إقناع البنتاغون في االعتماد عليها حصرا
ً
من خالل تأقلمها السريع مع أهدافها اإلقليمية أوال ،وبسبب إصرار فصائل املعارضة السورية على مواجهة النظام
والتنظيم في آن واحد ،األمر الذي رفضته واشنطن باستمرار بدعوى عدم تشتيت جهودها في مكافحة اإلرهاب.
أبدت وزارة الدفاع األمريكية حماسة كبيرة للتعاون مع وحدات الحماية الشعبية ّ
ولكنها عملت في املقابل على إخراج هذا
ً
قانونيا من خالل الضغط عليها ودفعها لالندماج بقوة جديدة َ
التعاون
سميت فيما بعد بقوات سورية الديموقراطية
( )2التحالف الدولي يعلن مقتل عنصرين له في سورية غداة استهداف قوات أمريكية في منبج ،املوقع :مركز راصد الشمال السوري ،التاريخ ،2018/03/30 :الرابط:
https://goo.gl/Y1SBN4
( )3فصيل "املقاومة الشعبية" يستهدف قاعدة أمريكية في الرقة ،املوقع :اخبار سورية ،التاريخ ،2018/04/02 :الرابطhttps://goo.gl/7smXXv :
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لتجاوز معضلة تصنيف حزب ّ
العمال الكردستاني على لوائح اإلرهاب األمريكية .وبالفعل ال تشير أدبيات "قسد" إلى أي
العمال ،وال تضع أي عوائق أمام العرب وغير الكرد لالنضمام إليها ،بل ّ
ارتباط أيديولوجي بحزب ّ
شجعت على التحاق كتائب
ً
عربية بعناصرها وعتادها بشكل كامل فيها إلظهار تنوعها العرقي والسياس ي نزوال عند الرغبة األمريكية ،إال أن هذا
التحالف واالندماجات الالحقة ال تخرج عن أنه إطار شكلي ،تحتفظ فيه الـ  YPGبسيطرتها على كافة مراكز القرار والقوة
داخل هذا الجسم االئتالفي.
ّ ً
وعلى رغم من املرونة العالية التي أبدتها قيادات االتحاد في قنديل ومحليا في التجاوب مع املطالب األمريكية ،إال أن عالقتها
مع واشنطن اقتصرت على التعاون العسكري من خالل قسد والتحالف الدولي دون أن يترجم ذلك إلى أي اعتراف سياس ي.
بل على العكس يلحظ وجود سياسة أمريكية حثيثة على فك ارتباط القيادات املحلية للحزب مع قنديل ،ولقد ظهر هذا
ّ ً
التوجه جليا في تشجيعها لتشكل حزب سياس ي جديد تحت اسم "سورية املستقبل" كقرين غير مؤدلج لقوات سورية
الديموقراطية ودون وجود أي عالقة مباشر بحزب ّ
العمال ومؤسساته داخل أدبياته.
ً
دفع عدم اعتراف اإلدارة األمريكية سياسيا بالحزب الحتفاظه بالقدر األدنى من العالقات الطيبة مع كل من طهران
ً
ودمشق ،وعلى صيانة عالقته التاريخية مع موسكو .ولقد أدركت روسيا جيدا دوافع االتحاد في استمرار التواصل معها
على الرغم من تعاملها العسكري مع أمريكا ،ولكن لم يمنعها ذلك من توظيف الحزب في تنفيذ أجندتها السياسية في سورية.
فقبلت بتأسيس ممثلية له في موسكو وسعت في إشراكه ومؤسساته في املحافل الدولية ومفاوضات الحل السلمي،
ً
ً
واستخدمت عالقتها املميزة مع الحزب في الضغط على تركيا تارة وعلى أمريكا تارة أخرى .ولقد اقترن هذا االعتراف السياس ي
بممارسة أمنية بعد تدخلها العسكري املباشر في سورية ،من خالل مساندة الوحدات في السيطرة على تل رفعت ومطار
ً
منغ وبلدات أخرى في ريف حلب الشمالي ،ومن خالل إرسال "قوات فصل" روسية إلى عفرينّ .
ولكنها أبدت في األخير تفاعال
ٍ
ً
أكبر مع أولويات أنقرة األمنية خصوصا في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون التي أتت ضمن ترتيبات مسار "األستانة" ذو
املهام األمنية والعسكرية.
مناسبات عدة افتتاح ممثليات في
وفيما يتعلق بقنوات تواصل الحزب مع دول االتحاد األوربي ،فقد أعلنت اإلدارة خالل
ٍ
اف رسمي بها من دول
عدد من العواصم األوربية في بروكسل ،وإستكهولم وباريس وبرلين ،ولكن دون الحصول على اعتر ٍ
ّ
املمثليات تحت رخص جمعيات .ويدير هذه املنظمات
االستضافة ،واقتصر وجودها القانوني في مجملها بافتتاح هذه
ممثلو حزب االتحاد الديمقراطي  PYDأنفسهم.
ً
ً
ً
يدلل أعاله ووفقا لحركية اإلدارة الذاتية عسكريا وسياسيا على عدم نجاحها في تجاوز إشكاليات القبول املجتمعي والوطني
ً
والدولي ،ولم تخرج محاوالتها مجتمعيا عن كونها تصدير إلطار شكلي أكثر مما هو مساحة محلية للتفاعل املجتمعي .أما
على املستوى الوطني ال يزال طرفي الصراع "النظام واملعارضة" يرتبط مع اإلدارة الذاتية بعالقات عدائية حتى اآلن .وأما
على الصعيد الدولي فإن تغير السياقات السياسية وتأثيرها على العملية السياسية يجعل "التغيير ِسمة رئيسية لسلوك
الفاعلين" ،وبهذا املعنى فإن أي اعتراف تحصلت عليه اإلدارة الذاتية فهو مؤقت قابل للتغيير في أي لحظة.
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عق ٌد اجتماعي يف سياق سياسي وعسكري سائل
ٌ
وبعض من األحزاب املقربة لها عن
أعلنت مجموعة األحزاب املنضوية ضمن حركة املجتمع الديمقراطي ()TEV-DEM
تشكيل "اإلدارة الذاتية الديمقراطية" في  ،)4(2014/01/21بعد سلسلة طويلة من االجتماعات وفشل محاوالت تشكيل
ُ
"مجلس غربي كردستان" الذي تم التفاوض على إنشائه في أربيل( .)5وأعلنت عن عقد اجتماعي خاص بها ليقوم مقام
الدستور قبل أن يتحول فيما بعد إلى حجر أساس "للعقد االجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لروج آفا – شمال سورية"
الوليدة من مجلس سورية الديمقراطي املشكل بتاريخ  .2015/12/10وتم نشر مسودة العقد االجتماعي للنظام الفدرالي
بتاريخ  2016/06/28بمدينة ديريك /املالكية ،فيما ّ
أقرها "املجلس التأسيس ي" في  2016/12/29بعد تعديل اسم املشروع
ليصبح الفيدرالية الديمقراطية للشمال السوري بعد إزالة وصف روج آفا منه .ومن خالل دراسة مستند "العقد
ّ
التعرف على إشكاليات عدة منها "أسئلة وإشكاليات الشرعية" سواء تلك املتعلقة بمستوى التمثيل
االجتماعي" يمكن
السياس ي ألهم الفعاليات واملكونات في مناطق الشمال السوري ،أو تلك املرتبطة بغياب معايير القبول الشعبي ،ناهيك
عن عدم قبول "الحكومة املركزية السورية" أو أية حكومة أخرى لهذا العقد.
لم يتطرق العقد االجتماعي لحدود فدرالية شمال سورية ،حيث ورد في ديباجته "ومؤسسة على مفهوم جغرافي وال مركزية
سياسية وإدارية ضمن سورية املوحدة" .ويعتري مفهوم الالمركزية السياسية الكثير من عدم الوضوح والضبابية ويلحظ
من قراءته وجود خلط بين حقوق الكيانات ذات البنية الكونفدرالية والتي هي في حقيقة األمر اتحاد دول ،وبين الفدرالية
وهي مصطلح فضفاض ال يمكن حصره بنموذج معين(.)6
ُ
منحت اإلدارة الذاتية نفسها عبر دستورها الجديد صالحيات الحكومة املركزية .فتشير املادة  22في العقد االجتماعي ملبدأ
يتنافى مع الحدود السيادية التي عرفتها لنفسها وتقول "أن لكافة الشعوب واملكونات واملجموعات الحق في تقرير مصيرها"
ُ
(بالرغم من حقيقة قداسة حق تقرير املصير) .وتبين مواد العقد من رقم  54حتى  84هيكلية مؤسسات الحكم في "فدرالية
شمال سورية" والتي تبدأ من أصغر وحدة (الكومونة) إلى الهيئات العامة واملجالس التنفيذية لألقاليم ضمن الفدرالية،
واملجلس التنفيذي للفدرالية .وتوضح املواد كيفية تشكيل املجالس والهيئات العامة ،ومفوضية االنتخابات وهيئة
الدفاع ،وتتبع الهيئة التنفيذية لإلقليم 15هيئة تنفيذية ،وللمجلس التنفيذي للفدرالية  18هيئة عامة ،فيكون محصلتها
 33هيئة تنفيذية دون التطرق لهيئات بقية مجالس األحياء .وبالنظر إلى تصريح العقد على وجوب عضوية كل مواطن في
ّ
كثير من بنوده على مبادئ الحرية والديمقراطية ،إال إنه أوجد
كومونة واحدة على أقل تقدير -ورغم توضيح العقد في ٍ
األرضية املناسبة لخلق نوع من الدكتاتورية والبيروقراطية املعوقة في حقيقة األمر للحرية.
تصرح املادة  66في الوثيقة أن "بإمكان كل إقليم تطوير وتكريس العالقات الدبلوماسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية مع الشعوب والبلدان املجاورة ،بشرط عدم تناقضها مع العقد االجتماعي لفيدرالية شمال سورية من جهة ومع
ّ
الذاتية ،املوقع :بوير برس ،التاريخ ،2016/01/21 :الرابطhttps://goo.gl/jp1RhC :
( )4في الذكرى الثانية إلعالنها .آراء حول تقييم عمل اإلدارة
ُ
ُ
ّ
( )5فشل املفاوضات بين حركة املجتمع الديمقراطي واملجلس الوطني الكردي لعدة أساب أهمها اختالف املحاور "الكردية اإلقليمية" الراعية لكال املجلسين،
( )6قراءة في العقد االجتماعي "لفيدرالية الشمال" ،املوقع :مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،التاريخ ،2016/08/16 :الرابطhttps://goo.gl/6fJedS :
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ّ
ُ
الدولة السورية من جهة أخرى ،إال إن اإلدارة نفسها قامت بفتح وتطوير عالقات وفتح ممثليات قد تفهم في إطار التفاعل
السياس ي ومتطلباته ،بينما من الواضح أن استقبال جيوش وتأمين قواعد عسكرية أجنبية هو ٌ
فعل ال يقوم به إال الدولة،
ً
ويتعارض أصال مع املادة  .66وفي مواجهة هذه االنتقادات ّردت الرئيس املشتركة ملجلس الفدرالية الديمقراطية لشمال
سورية " هدية يوسف" ضمن ندوة باملركز الكردي في مصر بتاريخ  2016/07/20بأن:
ً
ً
َّ .1
إن النظام الفيدرالي املذكور بالوثيقة ال يعنى تقسيما وال انفصاال لشمال سورية ،وإننا نقبل بأن نعيش في دولة
تحافظ على الشعوب املوجودة بها.
 .2الفدرالية هي الحل الوحيد للقضية السورية ،ولو كانت لهم رغبة باالنفصال لصرحوا بها.
 .3الدفاع والسياسة الخارجية سيتم إدارتها من قبل املركز(.)7
ً
يواجه العقد االجتماعي لفدرالية الشمال إشكاليات وصعوبات متشابكة ،خصوصا مع توسع رقعة الكيان ،فيما يستمر
ُ
غياب تمثيل ّ
مكونات سياسية واجتماعية حيوية كاملجلس الوطني الكردي ،وممثلين عن أهالي منبج ،والرقة ،وريف
الحسكة الجنوبي والشدادي وهي مناطق ذو غالبية عربيةّ .أما اإلشكالية األخرى فتتجلى في فرض أحادي للنموذج الفدرالي
دون التشاور مع بقية املكونات السياسية في البالد وفي مرحلة سيولة عسكرية وسياسية وتدخل إقليمي ودولي متزايد في
الجغرافية السورية)8( .

إدارة التنوع اجلغرايف والبشري
اختلفت مساحات وطبيعة الجغرافية ،وكتل الجوامع البشرية التي سيطر عليها حزب االتحاد ( PYDاإلدارة الذاتية)،
ُ
خالل أعوام الثورة ،حيث امتدت رقعة سيطرة الحزب ما بين عامي  2012و 2015على  %12من مساحة سورية ،ضمن
مناطق عفرين وريفها ،عين العرب/كوباني وريفها ،وثلثي محافظة الحسكة.
تتميز منطقة عفرين ،الواقعة ضمن "جبل األكراد"( ،)9بوفرة املياه الجوفية وخصوبة أراضيها وبطبيعتها الجبلية ،وبنشاط
ّ
صناعي وتجاري في حقل األلبسة وزراعة الزيتون ،وأغلب سكانها من الكرد غير املنتمين على عشائر .وفي املقابل تتميز
منطقتي الجزيرة وكوباني بطبيعتهما السهلية وباعتمادهما على زراعة الحبوب والقطن .وقد عانت املنطقتان من إهمال

( )7ندوة باملركز الكردي ..بالفيديو| خبراء :األكراد يفتتون سورية بـ "فيدرالية روج آفا" ،املوقع :مصر العربية ،التاريخ ،2016/07/20 :الرابط : https://goo.gl/xKCQGM
ً
"تعريف جامع لنفسها"،
اطوريات سابقة ،وبقيت ورثتها بعيدة عن إمكانية خلق
( )8الجدير بالذكر موضوع الهوية؛ ظهرت الدول القومية في الشرق األوسط ُعقب انهيار إمبر
ٍ
ٍ
"العرق الواحد" ُّ
وتقبل حقيقة املجتمع غير املتجانس ،كما لم تستطع "الجمهورية
فلم تستطع الجمهورية التركية املستندة على إرث اإلمبراطورية العثمانية تجاوز مشكلة ِ
منطقة تذخر باختالفات مذهبية
اإلسالمية اإليرانية" املستندة على إرث الشاهنشاهية من تحديد حدود هويتها وطبيعتها ال معلنة فارسيتها وغير متقبلة للتعايش بهدوء في
ٍ
متنوعةُ .ي ُ
مكن َنا مراقبة املشهد من هذا املنظار من فهم ما تعانيه التنظيمات السياسية القابعة في أسفل هرم "السلطة والحكم" في املنطقة من إشكالية تعريف الهوية.
ُ
ُ
يرفض حزب االتحاد الديموقراطي إطالق صفة "القومية" الكردية على نفسه ،ولكنه في املقابل يطلق الدعوات لعقد "املؤتمر الكردستاني"  ،كما ينفي عالقته العضوية
ُ
ُ
بحزب العمال الكردستاني ،في حين ينسب نجاحات "روج آفا واإلدارة الذاتية" لشخص "عبد هللا أوجالن " زعيم حزب العمال .وتلقي تحالفات الحزب الدولية بدورها
الظالل على إشكالية الهوية التي ّ
يروج لها الحزب ،حيث وضع تحالف قوات سورية الديموقراطية مع الواليات املتحدة الرأسمالية الحزب في تناقض مع األيدلوجية
املاركسية التي طاملا ّتبناها.
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النظام وعرقلة نشاط القطاع الخاص ،وتعتبر مدنها الرئيسية حديثة تأسست أوائل القرن املاض ي بعد ترسيم الحدود بين
تركيا وسورية(.)10
وفيما يتعقل بأثر النشاطات التجارية واالقتصادية على البنية االجتماعية والتوجه األيديولوجي يوجد اختالفات مجتمعية
وسياسية ضمن مناطق اإلدارة الذاتية ،فكما كان لقرب عفرين من حلب ٌ
تأثير في إنشاء بعض املصانع فيها ،فقد أثرت
ً
الطبيعة املجتمعية الحلبية املعتمدة على الصناعة والتجارة عليها كذلك ،حيث خلقت توجها نحو االستقرار املستدام
أكثر من الجزيرة وكوباني املعتمدتين على الزراعات املوسمية .وهكذا تتأثر درجة االرتباط باألرض بعوامل الطبيعة ،فعمر
ّ
شجرة الزيتون في عفرين تعود ملئات السنين ،بينما كانت الجزيرة وكوباني مر ٍاع لسكان املدن املجاورة قبل  100عام –
باستثناء مدن تاريخية كعامودة واملالكية .لذا تختلف طبيعة االستيطان في شرق نهر الفرات عن عفرين ،ولقد كانت أحد
أسباب هجرة ما يقارب املليون ونصف مدني من منطقة الجزيرة إلى حلب ودمشق انقطاع املطر خالل أعوام .2008-2006
ّأما على الصعيد السياس ي والحزبي فتتأثر مختلف االنتماءات والتوجهات في هذه املناطق الثالثة نتيجة عدة عوامل،
ّ
ّ
أحدها تأثرها بسلوك الحواضر العربية الكبيرة بقربها .فعلى الرغم من ارتفاع الكثافة السكانية الكردية في كوباني وعفرين
ً
ُ
مقارنة بشمال الجزيرة ،إال أن التمترس القومي الكردي بدا واضحا في محافظة الحسكة والذي أتى كردت فعلى على اساس
سياسات حزب البعث االستبدادية والقومجية .وإذا ما درسنا ّ
التوزع الجغرافي لالنتماءات الحزبية من مدينة ديريك/
ً
ً ً
ً
ً
املالكية شرقا على الحدود العراقية السورية إلى عفرين على الحدود التركية السورية غربا ،فسنرى اختالفا بينيا كرديا في
ُ
ً
التوجهات السياسية ،حيث تتركز القاعدة الشعبية األكثر صالبة للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي في الشرق
ً
ُ
وتتضاءل لصالح حزب العمال الكردستاني كلما ذهبنا شرقا حيث قاعدته الحزبية األمتن في عفرين .ويضاف للفروقات
أعاله استمرار وجود مفهوم العشيرة في مناطق الجزيرة بنسبة أكبر مما هي عليه في عفرين وعين العرب /كوباني.
ارتفعت نسبة سيطرة وحدات حماية الشعب وتشكيل قسد بعد منتصف عام  2015لتبلغ حد الـ  %24من مساحة سورية
ً
الكلية أي ضعف املساحة الواقعة تحت سيطرتها سابقا ،وطرأ مع توسع رقعة سيطرتها تغير في حجم الكتل البشرية
وطبيعة املدن املسيطرة عليها .فبعد أن اقتصرت سيطرة الحزب ومؤسساته على مدن وأرياف بغالبية كردية ،بات الحزب
ً
ً
ً
ً
ً
وانتهاء بحدود العراقية شمال البوكمال جنوبا،
مسؤوال عن منطقة تمتد من كوباني شماال مرورا بالرقة وريف دير الزور
ً
ً
ً
ً
وانتهاء باملالكية شرقا .وتتميز هذه املنطقة باحتوائها ملدن وبلدات عربية وبمساحات سهلية
ومن منبج غربا مرورا بتل أبيض
ّ
وصحراوية واسعة يتخللها تالل وقرى صغيرة متناثرة ،مما زاد من عدد السكان من مليونين إلى ثالثة ماليين والنصف وفق
بعض التقديرات ،ومما زاد من تكلفة حمايتها وصيانتها من هجوم محتمل لعناصر " تنظيم الدولة" عليها(.)11
ُ
( )10الوجود الكردي في شمال سورية :منطقة جبل األكراد (عفرين) –  ،1املوقع :مدارات كرد ،التاريخ ،2016/12/04 :التاريخ https://goo.gl/7upuYf :تتقع منطقة جبل
الكرد أو األكراد أو كردداغ القديمة في أقص ى الزاوية الشمالية من الساحل الشرقي للبحر املتوسط ،وتشغل الزاوية الشمالية الغربية من قوس الهالل الخصيب ودولة
سورية ،وتعتبر مرتفعاتها من النهايات الجنوبية الغربية لجبال طوروس .تبدأ مرتفعات جبل الكرد من املنابع العليا لنهري عفرين واألسود غربي مدينة ديلوك “عنتاب” داخل
ً
ً
ً
الحدود التركية ،وتعتبر امتدادا طبيعيا لجبال  Reşaو  Zagêحيث مناطق األكراد في الشمال والشرق .وتأخذ مرتفعاته اتجاها شماليا جنوبيا بانحراف قليل إلى الغرب
وبطول يبلغ نحو  100كم إلى نهايته الجنوبية الغربية غربي بلـدة جنديرسعفرين .أما عرضها فيتراوح ما بين  25و 45كم .وينضم إلى هذه املنطقة الجبلية ،جبل ليلون وسهل
ً
جومه ،وقد شكلوا معا عبر التاريخ منطقة جغرافية واحدة ومتكاملة على طول وادي نهر عفرين.
( ،Syria Population 2018 )11املوقع ،review population world :التاريخ ،2018/04/06 :الرابط ،https://goo.gl/4uX9bc :تبقى األعداد تقريبية في غياب الظروف
املساعدة لقيام مؤسسات ذات حيادية بإجراء احصاءات دقيقة.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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ال يقتصر تأثر "اإلدارة الذاتية" وتفرعاتها العسكرية والسياسية على ّ
تغير العامل الجغرافي وزيادة الكتلة البشرية فحسب،
فلقد ّأدى توسعها في جنوب املنطقة الشمالية إلى احتوائها فواعل عربية جديدة لم تتعامل معهم خالل املرحلة األولى
ّ
املمتدة من عام  2013إلى منتصف عام  .2015ويعتبر حوض الفرات منطقة ذات كثافة سكانية عربية ما زالت تحتفظ
إلى حد كبير ببعدها القبلي .ولقد اعتمدت اإلدارة الذاتية في مرحلة ما قبل "معركة الرقة وريف دير الزور" على املكون
ُ
ُ
الكردي كجنود وإداريين ،فقامت بتوظيف األدبيات والشعارات الكردية لتعبئة "العناصر واملسؤولين" طيلة هذه الفترة،
ً
حرجا في التعامل مع ّ
املكونات العربية ذات االنتماءات والتحالفات املتنوعة واملتقلبة ،أضف إلى ذلك احتكام
األمر األكثر
العشائر العربية السورية بأعراف وقوانين خاصة غريبة على أنصار اإلدارة الذاتية .ولذلك دفع هذا ّ
التنوع الديموغرافي
واالجتماعي حزب االتحاد الديموقراطي لتبني مفهوم "األمة الديمقراطية" كإطار أوسع من العصبية القومية التي تبنتها
بطريقة غير مباشرة في املرحلة األولى من تأسيس اإلدارة الذاتية .وال يخلو هذا املفهوم من إشكاليات وتناقضات مع العرف
العشائري السائد في املنطقة العربية مما يحذو القائمين على الحزب إعادة تعريف مشروعهم السياس ي باستمرار بما
يتناسب مع توجهات مختلف ّ
املكونات االجتماعية الخاضعة لسيطرتها.
ّ
تدفعنا هذه االختالفات األيديولوجية والسياسية والحزبية والقومية إلى تلمس مدى تأثر وتفاعل مفهوم "األمة
الديموقراطية" مع ّ
تنوع مرجعيات الجوامع البشرية الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية .ولقد طرح الحزب هذا املفهوم
املعروض كحل شامل لتحقيق العدالة واملساواة واألخوة ملختلف شعوب املشرق .فما هي األمة الديمقراطية ،ومن أين
جاءت ،ومن طرحها ،وكيف ستحل املشاكل؟

"األمة الدميوقراطية" كقاعدة نظرية لإلدارة الذاتية
ً
ال ُ
تعد نظرية "األمة الديمقراطية" مفهوما أنتجته اإلدارة الذاتية بينما تعود جذورها لتطور نظرية الفوضوية
عمال على تأطيرها ضمن كيان الدولة
( )Anarchismللمفكرين األمريكيين "موراي بوكتشين" و"نعوم تشومسكي" اللذان ِ
ً ً
ً
أوال ،وبما يحافظ على مؤسساتها ثانيا درئا للفوض ى الكاملة في ظل غياب بدائل تستطيع حمل أعبائها ومسؤولياتها في حال
اندثارها .ولقد حاول املفكران وبشكل أخص " تشومسكي" ضبط مفاهيم "الفوضوية" و"االشتراكية" لتتقبل واقع وجود
ً
الدولة بصيغتها الحالية ،واالنطالقة من هذا الواقع إلحداث التغيير املنشود ،وذلك بعيدا عن تطبيق نظرية الثورة
ً
العمالية أو التحرر الكامل عودة للحياة الطبيعية كما يدعو الفوضويون األوائل(.)12
ٌ
ُ ّ
عرف حزب االتحاد الديموقراطي "األمة الديمقراطية" على النحو التالي" :جماعة من الناس تربطهم روابط مشتركة
ي ِ
ُ
ّ
حكم إلى صفة "للجماعة البشرية" بما
وتمارس الديمقراطية إلقامة حكمها" .ونلحظ هنا تحول "الديمقراطية" من نظام ٍ
ً
ُيخالف املفهومين اإلسالمي والحداثي اللذان اعتمدا الدين والقومية لتعريف حدود األمة .و ُيعتبر هذا املفهوم انعتاقا من
ُ
اإلرث الشيوعي واالشتراكي لحزب العمال الكردستاني ،بعد أن قام زعيمه عبد هللا أوجالن بمراجعات فكرية بعد اعتقاله
واتجه لتبني وتطوير مفهوم االمة الديمقراطية كقاعدة فكرية جديدة لحزبه وأتباعه .وينتقد أوجالن محاوالته وحزبه

( )12بوكتشين ،أوجالن وجدلية الديمقراطية*  ،3/1الكاتبة :جانيت بيل ،املوقع :يكيتي ميديا ،التاريخ ،2016/10/24 :الرابطhttps://goo.gl/9zgLCY :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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السابقة إلقامة دولة كردية بمفهومها الحداثي ،ويصف ّتوصله ملفهوم األمة الديمقراطية برحلة فكرية خاضها بعد دراسة
أهم الثقافات واألديان ومنظومات الحكم التي حكمت وما زالت تحكم العالم(.)13
ُ
ويتبنى مناصرو حزب العمال الكردستاني بفروعه املحلية مفهوم "األمة الديمقراطية" كخارطة طريق لقيام "أخوة
الشعوب" ولحل مشاكل الدولة القومية والحداثية .وينتقدون قصور املاركسية واالشتراكية واقتصارها على تقسيم
املجتمع إلى طبقات متصارعة فيما فشلت نماذجها في الحكم في مواجهة املشروع الرأسمالي الذي احتكر الصناعة والعلم
ً
ً
ّ
فسخرهما لالنفراد بقيادة املجتمع الدولي ظلما واضطهادا للشعوب .ويعتقد مناصرو األمة الديمقراطية أن التطور العلمي
َ
ُ
اءة جديدة للوصول
واكتشافاته املستمرة يكشف جوانب القصور في النظريات والفلسفات السابقة ،ويظهر الحاجة إلى قر ٍ
ّ
جديد بما يضمن إحياء املواجهة املصيرية للحداثة والرأسمالية وتجلياتهما.
إلى تفسير فلسفي
ٍ
ً
أطلق أوجالن مفهوم األمة الديمقراطية أثناء سنوات اعتقاله األولى ،وأسقطت عمليا في عام  2003عند إنشاء تنظيمات
ً
ً
ً
محلية عوضا عن اإلدارة املركزية لحزبه ،وذلك في سبيل تخفيف الضغط عن أنصاره أوال ،وانتقاال من النموذج املاركس ي
ً
واالشتراكي لنموذج "األمة الديمقراطية ثانيا .ويهدف "هذا املفهوم من الناحية التطبيقية إلنفاذ مبدأ كونفدرالية الشعوب"
عبر تقويض السلطة املركزية للدولة القومية املستبدة التي تستمد سبل استمرارها وشرعيتها من القوى الخارجية .وفيما
ُ
يخص كردستان فتحريرها يمر عبر تحرير الشعب الكردي ،فاملادة ال تولد الحرية وإنما الوعي والفكر الثوري كأساس
املجتمع الحر.)14(.
ويحدد يوسف خالدي ،الباحث في املركز الكردي للد اسات ُب َ
عدين أساسيين لألمة الديموقراطية:
ر
 .1محلي ذاتي :يحقق نفسه من خالل إتاحة الفرصة أمام السكان املحليين لإلعالن عن هويتهم الفرعية كأفراد وجماعات
ً
قائمة بحد ذاتها أوال ،مع امتالك حق اإلعالن عن تمثيلها في هوية عامة مشتركة قادرة على التعبير عن تلك الهويات
الفرعية كجزء من كل ،وعبرها تستطيع القومية الكردية التحول إلى أمة تتجسد تطلعاتها في هيئة شبه مستقلة
ً
ديمقراطيا.
 .2اإلطار العام :عبر توفير مساحات واسعة من الحرية في األبعاد الثقافية واالقتصادية ،واالجتماعية ،والقانونية،
والدبلوماسية ضمن إطار الدولة العام وحدودها القائمة.
ُ
وتحقق اإلدارة الذاتية مبدأ شبه االستقالل الديمقراطي عبر آليتين:

ً
ً
( )13ويتدرج في مرافعته من خالل شرح تطور دولة الكهنة السومرية وصوال للحضارة الديمقراطية كسنام البشرية .فيبدأ بتناول السومريين كأول من أنشأ "دولة" في التاريخ،
ً
وليعرج بعدها على الحضارات املصرية ،والصينية ،والبوذية ،الكونفوشيوسية ،واإلغريقية ،وميالد األديان التوحيدية ،وهدم اإلسالم للعبودية ،وصوال للحضارة
بشكل عام .ويختتم مرافعته بالدفاع عن القضية الكردية تحت عنوان "الدفاع عن شعب" ،فيخلص أن مفهوم األمة
الرأسمالية واألزمة التي تعاني منها البشرية في الهوية
ٍ
ُ
ُ
ّ
وحوش
السياسية في مواجهة
والكيانات
والثقافات
الهويات
الديمقراطية شامل لنتج كافة الحضارات السابقة بخصائصها السماوية (اإللهية) ،والبشرية ،وأنها أمة متعددة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الدولة القومية.
ِ
ُ
ُ
ُ
اسية َمقابلَ
()14
السي
كيانات
وال
افات
والثق
الهويات
املتعددة
األمة
هي
اطية
ر
الديمق
(األمة
وآبيب
ع
ر
بين
معركة
؛
الكردية
للقضية
اطي
ر
الديمق
الحل
نحو
:
ديبو
سيهانوك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ُ
ُ
ّ
ُ
ُّ
املتطلعة إلى األمة ،هي ِ ُ
األمة مع السلط ِة
والدولة
الدولة
املتطلعة إلى
األمة
وحوش
القاة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الدولة القومية ،وأن كفاحات ِ
ِ
قع الدمو ِي للعصر .وتحقيق م ِ
ِ
املؤثر ا ِملحوري في الوا ِ
ّ
قارناها مع القضايا الناجمة من الدول الديكتاتورية والسالالتيةَ ،
ُ
سنج ُد ّأن القضايا في عصر الحداثة تنبعُ
َ
ُ
ما
إذا
والتي
الحداثة،
عصر
لقضايا
ين
الع
املنبع
هو
والدولة،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
من أمة الدولةّ ،
َ
الوضع ُي َش ِّك ُل َ
أكبر فار ٍق بينهما .سيهانوك ديبو  :نحو الحل الديمقراطي للقضية الكردية ؛ معركة بين ُرع وآبيب ،املوقع :السلطة الرابعة ،كاتب
وأن هذا
ِ
املقال :سيهانوك ديبو ،التاريخ ،2016/08/29 :الرابطhttps://goo.gl/JXVxAv :
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 .1االتفاق مع القومية املتحكمة ِب ُعرى الدولة الحداثية وفق عقد اجتماعي جديد تشترك في صياغته جميع مكونات
ً
املجتمع كأطراف أصيلة ،استنادا على إرث الشعوب وحضاراتها املشتركة في املنطقة وعلى الثقافة والعالقات
التاريخية.
 .2استبعاد أي تصور يتضمن أفكار قد توحي أو تشير إلى سياسات الصهر والتذويب واإلقصاء للمختلف ،مع التخلي
ً
ً
نهائيا عن خيارات حلول اإلبادة التي اتبعها الدولة القومية سابقا وانتهت إلى الفشل ،وذلك مقابل تخلي الكرد عن
مطلب االستقالل التام وإنشاء الدولة.
ويحدد مشروع اإلدارة شكالن لقيامها:
 .1أن تتخلى األمم القومية عن ميولها إلقامة دولها الخاصة ورغبتها في االستئثار بالدولة ،باإلضافة إلى قبول الدولة
القومية بمبدأ شبه االستقالل الديمقراطي.
 .2أن يبادر الكرد وبشكل أحادي حال تعذر التوصل إلى حالة وفاق مع الدولة القومية إلى تطبيق وتنفيذ مبدأ شبه
االستقالل الديمقراطي(.")15
وتستكمل نظرية األمة الديموقراطية إطارها الفلسفي من خالل طرح حلول ملشاكل املرأة والزواج ،باعتبار فشل
ً
معتبرة املرأة في الرأسمالية عبدة لترف الرجال ،وأنها ليست كما ي ً
عرفها الدين والعرف،
الرأسمالية في فهم الحياة الزوجية،
ً ً
بل كائنا قادرا على بذل أضعاف ما يبذله الرجل .وحل مشاكل املرأة تبدأ في خلق توازن ضمن الوظائف األساسية في الحياة
وهي "تأمين الغذاء وأمن الوجود وسيرورة النسل" ،وهنا ينبغي وقف التعاظم البشري العددي ،كما يجب بناء املجتمع بين
بشكل كامل.
النساء والرجال على أساس " الحياة الندية" ،وإيجاد املساواة بين الجنسين
ٍ

إدارة املوارد
ً
يكتسب واقع حكم اإلدارة الذاتية مزيدا من التعقيد في ظل غياب الشفافية فيما يتعلق بالعديد من آليات إدارتها للموارد
والنفقات املتعلقة بمؤسساتها ،ويمكن دراسة املوارد الخاصة باإلدارة الذاتية من خالل النظر إلى مرحلتين ،األولى :مرحلة
ما قبل  2015وقبل السيطرة على مدينة تل أبيض ،والثانية مرحلة ما بعد السيطرة على تل أبيض إلى اآلن ،حيث تم توحيد
جزئي ملناطق سيطرة اإلدارة الذاتية التي كانت عبارة عن جزيرتين " الجزيرة وكوباني" لتصبح على امتداد الحدود السورية
التركية من املالكية إلى منبج .وفي كال املرحلتين بقيت طبيعة موارد اإلدارة الذاتية متشابهة وهي)16(:

 .1إيرادات األمالك العامة :النفط والغاز في املنطقة الشرقية من محافظة الحسكة ،وصوامع القمح
 .2إيرادات الضرائب املحلية والرسوم الجمركية من املعابر الحدودية
 .3إيرادات املؤسسات الخدمية التابعة لها
 .4املغتربين بكردستان العراق وتركيا
( )15األمة الديمقراطية ،املوقع :املركز الكردي للدراسات ،الكاتب :يوسف الخالدي ،التاريخ ،2016/06/23 :الرابطhttps://goo.gl/tLRtXo :
ً
ُ
( )16اإلدارة املحلية في مناطق كرد سورية "عفرين نموذجا" ،املوقع :مركزعمران للدراسات االستراتيجية ،التاريخ ،2015/07/03 :الرابطhttps://goo.gl/c5MpXp :
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 .5والتبرعات املحلية
ووفق البند الثامن من املادة  53من وثيقة العقد االجتماعي لإلدارة الذاتية فإن املسؤول عن وضع املوازنة في اإلدارة هو
املجلس التشريعي( .)17وقد قامت اإلدارة الذاتية منذ منتصف عام  2012حتى  2018بكشف ميزانيتها ملرة واحدة فقط
لعام  2014باإلضافة إلى موازنة عام  2015وذلك ضمن مناقشات املجلسين التشريعي والتنفيذي في  ،2015/03/17وال
ً
يمكن التأكد من مدى صحة األرقام الواردة ضمن املناقشة .ولقد تلقى التقريران انتقادا من املجتمعين في املجلس وذلك
الحتوائها على الكثير من السردية والشرح دون وجود تفاصيل عن اإليرادات والنفقات .ويوضح الجدول أدناه امليزانية
املعلنة من قبل اإلدارة الذاتية خالل عام  2014وموازنتها لعام .2015

إجمالي النفقات

نفقات املشاريع التي نفذتها
هيئات املجلس التنفيذي في
مقاطعة الجزيرة

النفقات التأسيسية
واالستثمارية والخدمية

إيرادات 2014

244,710,000

64,000,000

2713,000,000

2,953,000,000

دون ان يتم توضيح كيفية وصول الرقم من حدود  308مليون ليرة ،إلى  2.7مليارليرة

عدد موظفي االدارة
الذاتية
2330

املتبقي240,000,000 :

توزيع النفقات
 %50للدفاع
والحماية الذاتية

 %15لهيئة الداخلية

 8,5ملقاطعة عفرين

 8,5ملقاطعة كوباني

 %18ملقاطعة الجزيرة ()18

ربما يجب الحديث هنا عن غياب الشفافية بما يتعلق بإنتاج النفط ،وتسويقه ،باإلضافة إلى املنح الدولية وطريقة
التصرف بأموال إعادة اإلعمار.

السلطة التنفيذية
يتم إدارة موارد اإلدارة الذاتية عبر الهيئة التنفيذية التي تشكلت بداية عام  ،2014وهي هيئة بمثابة هيئة حكومية بوزارات
ً
"سيادية" بما فيها الخارجية والدفاع .وتستند في تسيير أعمالها قانونيا على "العقد االجتماعي لإلدارة الذاتية" والقوانين
الصادرة من املجلس التشريعي .وحاولت منظومة حركة املجتمع الديمقراطي وحزب االتحاد الديمقراطي  PYDمنذ بداية
ُ
عدد من التنظيمات ً
سواء كانت املشكلة
إعالن اإلدارة الذاتية إنشاء "الهيئة التنفيذية" على أساس تحالفي عبر ضم أكبر ٍ
ً
ً
من قبلها واملرتبطة بها عضويا ،أو من املتحالفة معها كـ "الهيئة الوطنية العربية" ،و"حزب االتحاد السرياني" وتنظيمات
ً
ُ
كردية وعربية وسريانية أخرى .ولقد حاول الحزب احتكار الشأن العام عبر هذه التحالفات صوريا من خالل إلزامهم
بالسير "على نهج األمة الديمقراطية" .ويبلغ عدد الهيئات ضمن اإلدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة  16هيئة ،بعد عملية
( )17ميثاق العقد االجتماعي لإلدارة الذاتية الديمقراطية ملقاطعة الجزيرة – سورية تمت املصادقة عليه في الجلسة رقم  / 1 /تاريخ ،2014/01/06 :املصدر :املجلس
التشريعي ،الرابطhttps://goo.gl/2bgcde :
ّ ّ
ّ
عي يناقشان بيان املوازنة ّ
والتشري ّ
التقديرية لعام “ ”2015ونفقات عام “ ،”2014املصدر :بوير برس ،التاريخ ،2015/03/17 :الرابط:
العامة
( )18املجلسان التنفيذي
https://goo.gl/QLvB7e
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هيئات أخرى .وتكشف دراسة هذه الحالة وجود محاوالت إلضفاء صيغة
دمج للعديد منها وتحويل البعض إلى مكاتب ضمن
ٍ
مقارنة باملساحة
وقت تعاني من نقص في الكادر والعمل الفعلي على أرض الواقع
التكامل على جسد الهيئة التنفيذية في ٍ
ٍ
التي تسيطر عليها اإلدارة الذاتية.
ُ
بشكل
تتصدر هيئة البيئة والبلديات قائمة الهيئات النشيطة ضمن اإلدارة الذاتية ،حيث تنشط بلديات اإلدارة الذاتية
ٍ
رئيس ي في تنفيذ مجموعة مشاريع عبر أقسامها الخدمية ،والفنية ،ومن جملة أعمالها:
 تعبيد الطرق داخل املدن والطرق الواصلة بين األرياف واملدن وذلك عبر طرح مناقصات بالظرف املختوم .ويظهر
ُر ُسو العديد من املناقصات على "الشركة العامة للطرق والجسور :زاغروس" املنشأة عام .2013
 كما نشطت البلديات في مشاريع تنظيف الفوهات املطرية وتوزيع مادة املازوت التي حدث حولها شكاو ٍى كثيرة من
املواطنين نتيجة املحسوبيات وقلة الكمية.
 وتأخذ البلديات على عاتقها القيام بتنظيم املخططات التنظيمية للمناطق التي تتوسع فيها املدن الواقعة تحت
سيطرتها ،ومن جملة املناطق التي تم تنظيمها "مشروع املنطقة الصناعية في مدينة ديريك /املالكية" تحت ذريعة
إبقاء املدينة نظيفة وخالية من امللوثات .وتم عرض سعر املحل الواحد من  2.5مليون إلى  3مالين حسب املساحة.
محل
ويعاني أغلب الصناعيين في املدينة من القرار كونهم مالكي املحالت ،ولم يكن بإمكان الكثير منهم القيام بشراء ٍ
تجار بشراء معظم العقارات في املنطقة وهم متحكمون
من " غرفة الصناعة" .ولقد أشار بعض الصناعيين إلى قيام ٍ
باألسعار(.)19

ُ
ُتدر البلديات على اإلدارة الذاتية مبالغ مالية( )20ضخمة من الضرائب من كافة النشاطات التي تقوم بها ،باإلضافة ملا ذكر
تقوم بتجهيز مسالخ وأسواق لبيع املواش ي ،والضرائب التي تفرض على أصحاب املحالت كضريبة الحراسة ،والنظافة
ً
كادر مختص خصوصا فيما يتعلق بأهم االختصاصات
وإشغال الرصيف ،وضرائب أخرى .وتعاني البلديات من عدم وجود ٍ
وهي التنمية والتخطيط والقانون ،كما أنها ال تمتلك مكاتب فرعية في املناطق العربية الواقعة تحت سيطرة اإلدارة الذاتية.
ّ
تركز اإلدارة الذاتية على هيئة التربية والتعليم وذلك من خالل تفعيل قانون تغيير املناهج .وقد شهدت عملية سيطرة
خالفات كبيرة على الصعيد الشعبي ومن مختلف القوميات واألديان ،باإلضافة للنظام
اإلدارة الذاتية على السلك التعليمي
ٍ
الذي رفض التفريط بمؤسساته الرئيسية .ويتحكم الحزب بالتعليم من خالل سيطرته على الكادر التدريس ي عبر تقديم
الرواتب ،ومن خالل اإلعداد والتمكين األيديولوجي .وسيؤدي انقطاع املركز عن األطراف مع امتداد سنوات الثورة ألكثر
من  7سنوات وفي غياب أية آمال إلمكانية التوصل لحل سياس ي ،إلى تعاظم سيطرة الحزب على عقول األطفال بما يمكنه
ُ
جيل كامل تحت تأثير ووطأة أيديولوجية  PYDاملستندة على أفكار زعيم حزب العمال الكردستاني(.)21
من بناء ٍ
بشكل
بشكل مباشر وحاد نتيجة الحرب ،وواجهت مشاكل تمحورت
تأتي هيئة الصحة في مقدمة الهيئات التي عانت
ٍ
ٍ
أساس حول نقص الكادر الطبي نتيجة هجرة األطباء لخارج البالد ،وارتفاع تكاليف القطاع الصحي فيما يخص الحصول
( )19مشروع املنطقة الصناعية في «ديريك» ...بين إصرار البلدية ورفض الصناعيين!! ،املصدر :وكالة قاسيون ،التاريخ ،2017/09/16 :الرابطhttps://goo.gl/PmYkaD :
( )20إتاوات في مناطق " "PYDتحت اسم "ضرائب" ،من قوت املواطنين إلى خزائن الحزب ،املوقع :ن س و ،التاريخ ،072017/25 :الرابطhttps://goo.gl/429A2m :
( )21الواقع التعليمي في مناطق "اإلدارة الذاتية" ،املصدر :مركز عمران للدراسات االستراتيجية ،التاريخ ،2016/12/15 :الرابطhttps://goo.gl/WRn8YP :
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نقص حاد في نوعية وكمية األدوية
على أجهزة املخابر واملشافي .كما أدى الحصار أثناء تواجد تنظيم الدولة إلى حدوث ٍ
املتوفرة في األسواق .أما هيئة السياحة واآلثار فتركز عملها على منع العمليات التخريبية من قبل مهربي اآلثار ،باإلضافة
ملشاركتها في عمليات التشجير واالعتناء بالبيئة .وكذلك تعاني هيئة الثقافة والفن من عدم تفعيل مديريات الثقافة،
واملسارح ،والتأليف والنشر ،فيما ُتشرف الهيئة على تنظيم مهرجانات القصائد ،والقصص ،والكتب ً
بناء على فكر
ُ
وتعليمات "عبد هللا أوجالن" زعيم حزب العمال الكردستاني( .)22كذلك فإن هيئة الدفاع الذاتي تعمل على فرض خدمة
ً
اإلدارة الذاتية عسكريا على كل من هو من مواليد  1986وما بعدها ،وخالل ما يزيد عن ثالث سنوات قامت الهيئة بسحب
أكثر من  20ألف شاب للخدمة اإللزامية.
ً
ً
ً
رغم أن املؤشرات أعاله تشكل نموذجا حوكميا فاعال إال أنه ال يزال يعتريه عدة إشكاليات وعلى رأسها :الشفافية
والوضوح؛ غياب املؤشرات االستراتيجية كالخطط والسياسات؛ تغييب املجتمع املدني والحد من فاعليته؛ قلة
الخبرات البيروقراطية والتكنوقراطية.

خامتة
ساهمت عدة عوامل في تمكين اإلدارة الذاتية من بسط سيطرتها على شمال سورية و أدائها ،كانسحاب النظام في املناطق
ً
ُ
ذات الغالبية الكردية لصالح حزب االتحاد الديمقراطي  PYDوذراعه املسلح "وحدات حماية الشعب  ،"YPGمما وفر جوا
من األمن واالستقرار اللذان أسهما في تثبيت حزب االتحاد لسلطته .كما ساهم التحالف الدولي بعد معركة كوباني في
توسيع اإلدارة الذاتية لتسيطر على ما يقارب  %24من مساحة سورية ،بعد أن كانت ُتسيطر على أقل من  %10قبل قبول
ً
التحالف لها شريكا في محاربة تنظيم الدولة .ومما ساهم أيضا في تثبيت السلطة العسكرية للحزب هو افتقار بقية األحزاب
ً
ُ
الكردية لقوة مسلحة ،من جهة ،وتفتيت الـ ـ YPGللكتائب املشكلة من قبل بعض األحزاب من جهة أخرى ،منعا من ظهور
ُ
أي منافس ،وتحت حجة عدم وجود " قوتين كرديتين".
ً
قانونيا تواجه اإلدارة الذاتية غياب أي اعتراف من قبل حكومة املركز أو أية وثيقة وطنية ،وتستند فقط على عالقاتها مع
دول التحالف الدولي ،وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية ،وعلى عقدها االجتماعي الذي يعتريه الكثير من الغموض
ً
والتداخل مع مفاهيم سياسية أخرى .كما يشمل العقد نفسه أمورا تناقض أدبيات اإلدارة الذاتية ،فمن جهة تدعي اإلدارة
إ نها تريد التخلص من سلطة الدولة املركزية ،إال إنها قامت بربط الشعب كله بمؤسساتها وخلقت شمولية عبر
البيروقراطية املتشعبة خالل الكومونات واملجالس والقوى العسكرية املتعددة .ويحوي العقد االجتماعي في نسخته املعدلة
مصطلحات تتعارض مع الثقافة الجمعية للسوريين ،كمصطلح
مع التوجه إلعالن "فدرالية شمال سورية الديمقراطية"
ٍ
ٌ
"اآللهة األم" ضمن مصادر التشريع ،وهو خلط بين املفاهيم الوثنية والتوحيدية كعبارة القسم " أقسم باهلل العظيم"
ً
ً
ضمن الديباجة نفسها .ولم ينجح العقد في أن يكون "دستورا" ملنطقة حكم ذاتي أو فدرالية ،بل يتعداه ليكون عقدا
ملناطق حكم كونفدرالية ،فالعقد يمنح :اللجوء السياس ي وتبني العالقات الدبلوماسية ،كما يمنح حق تقريراملصير.

( )22الكونفرانس الخامس لحركة الثقافة والفن بروج آفا ،املوقع :وكالة فرات ،التاريخ ،2016/01/25 :الرابطhttps://goo.gl/Kr8U94 :
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ً
ويشوب العقد إشكاليات وصعوبات أخرى ،خصوصا مع توسع السلطة الجغرافية "للفدرالية" املعلنة من طرف واحد،
ُ
في غياب شركاء حيويين من ناحية التمثيل لكتلة بشرية واسعة كاملجلس الوطني الكردي ،وممثلين عن املناطق املسيطر
ً
ً
وانتهاء بريف دير الزور .وهي مناطق ذات غالبية عربية
ابتداء بشمال الرقة ،والرقة ،وريف الحسكة الجنوبي
عليها مؤخرا
ٍ
ُ ً
طرف "يحتسب كرديا" ضمن دوائر إدارتها املحلية .وتبقى اإلشكالية
ومن املمكن أن يتسبب مشاكل تمثيلها في قبول ٍ
ً
ً
ً
الرئيسية متمثلة بكون سورية في مرحلة تغي مستمر عسكريا وسياسيا ،والتزال الدول العظمى واإلقليمية غير متفقة على
شكل وكيفية االنتقال السياس ي في سورية.
ُيصر حزب االتحاد الديمقراطي على تبني مفهوم "اإلمة الديمقراطية" ويشارك في عملية الترويج لها على املستوى اإلقليمي
ُ
ُ
كحل للقضية الكردية وحل مشاكل بقية الشعوب .ومع وجود بعض التشابه من ناحية في هذا الحل مع الحل الكونفدرالي
ٍ
ّ
املطبق في أوروبا إال أنه يفتقر إلى حرية التطبيق أو التعديل حيث يراه الحزب "العالج الجامع والوحيد" .كما يفتقر هذا
ً
طرف سياس ي إقليمي يؤمن به ،باإلضافة إلى تعارضه مع الحالة املجتمعية في الشرق واملحكومة في الكثير
الحل أيضا لوجود ٍ
ً
ُ
من جوانبها باألدبيات الدينية .وتصطدم فلسفة "األمة الديمقراطية" بالتقاسم الحاصل بحق القومية الكردية إقليميا مما
ً
يجعل من مظلوميتها أداة للدول ولتدخلها في الشؤون الوطنية لهذه الدول.
ً
محليا يواجه مشروع األمة الديمقراطية مشاكل ذاتية ظهرت مع عملية التطبيق ،كحالة عسكرة املجتمع عبر تشكيل ما
ُ
تسمى بقوات الحماية الجوهرية (حراسة األحياء) ،باإلضافة ألجهزة عسكرية وأمنية ضخمة مقارنة باملساحة الجغرافية
والكتلة السكانية .كما خلقت اإلدارة الذاتية بيروقراطية مركزية مبغوضة ألصحاب اإلدارة أنفسهم وفق تصريحاتهم،
ً
وعوضا عن الهرب من املركزية السابقة للنظام تم إيجاد مركزية أخرى جديدة أقس ى من القديمة تتمثل باإلدارات املتعددة
التي هي بدورها ضخمة وزائدة على الكتلة السكانية واملساحة الجغرافية .كما عارضت اإلدارة الذاتية نفسها فيما يخص
ُ
"عقود اجتماعية" تعارض لب ثقافات املجتمعات املحلية.
احترام الثقافات الخاصة بكافة مكونات املنطقة عبر تطبيق
ٍ
ً
وأخيرا وبالنظر لتقاسم السيطرة والنفوذ على الخارطة السورية نرى بأن اإلدارة الذاتية وإن استمرت على شكلها الحالي
فإنها في حقيقة األمر َتهدم أحد أهم أعمدة نظريتها املتمثل بإزالة آثار الدول الوطنية "القومية" الحديثة وما أنتجته من
مجتمعات بأكملها كما نرى في مدينة الرقة وريفها
حدود قطعت أوصال الشعوب ،لتكون هي في حقيقة األمر من قطع
ٍ
ٍ
الجنوبي ومدينة دير الزور وريفها وكذلك في أجز ٍاء من ريف حلب الشمالي.
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