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تنفيذي
ص
ُمل ّخ ٌ
ّ

ُ
ُ
اف كردية إقليمية في املرحلة األولى من الثورة؛
 استطاعت األحزاب الكردية أن تتفق فيما بينها؛ بدون تدخل من أطر ٍ
حول أفكار ألطر عامة ومطالب تخص عموم سورية ،إال أنها سرعان ما عانت من ظهور خالفات جوهرية ً
بناء على
ٍ
املوقف املبدئي من النظام واحتمالية بقائه ،وتجلى ذلك في عدم انضمام حزب االتحاد الديمقراطي ( )PYDللمجلس
ُ
ً
الوطني الكردي بداية تشكيله ،وسيره في عملية إنشاء نموذج حكم خاص به متمثال في " اإلدارة الذاتية الديمقراطية"؛
 أدى انسحاب النظام من ُمدن رئيسية وسيطرة العناصر املسلحة من حزب االتحاد الديمقراطي عليها إلى فقدان بقية
ُ
األحزاب الكردية لفرصة السيطرة على مناطق جغرافية ،وفتح هذا التأخر املجال أمام حزب االتحاد الديمقراطي
ليقوم بإنهاء نواة الكتائب التي شكلتها بعض األحزاب ،مما أدى الحتكار الحزب للملفين األمني والعسكري وتثبيت
سلطته؛

ُ
 عانى املجلس الوطني الكردي أثناء القيام باالتفاقيات من حالةعدم االتساق والخالف حول املناصب داخله ،فمنذ
ً ً
تشكله إلى بدء مرحلة التفاوض مع حزب االتحاد الديمقراطي ،كانت النسب الحزبية عامال مهما إلبقاء مجموع أحزابه
ضمن هيكلية املجلس ،لينحصر املجلس في عملية التفاوض في زاوية ضيقة ،يطالب منها باملحاصصة دون أن يمتلك
أدوات ضغط ،خارج تلك املتوفرة له من قبل "إقليم كردستان العراق".
ً
ً
ُ
 شكل مسار جنيف للمفاوضات دافعا رئيسيا لألحزاب الكردية للجلوس على طاولة التفاوض ،وشكلت ثنائية " قبول
ً
املجلس الوطني إقليميا "" ،وانتهازية حزب االتحاد الديمقراطي الزمنية املتعلقة باالستفادة من التفاوض للتقدم إلى
ً ً
مرحلة متقدمة" عائقا هاما أمام تنفيذ بنود االتفاقيات.
ُ
 تشير الوقائع الراهنة إلى استمرار ذات األسباب املعرقلة إلنجاح االتفاقيات ،فحزب االتحاد الديمقراطي اليزال يعمل
ً ً
على تطبيق املشروع الذي يمتلكه والذي يمثل الجانب األيديولوجي منه جزءا هاما ُيصر الحزب على االلتزام به
ُ
وتطبيقه بحذافيره ،بينما ال يزال املجلس الوطني الكردي يعاني من إشكاالت خاصة ببنيته التنظيمية املعيقة ،واليزال
يفتقد إلمكانية االستخدام الفعلي ألدواته املحلية واإلقليمية والدولية للضغط على حزب االتحاد لتنفيذ بنود
االتفاقيات.
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مدخل
ُ
رغم مرور عدة سنوات على آخر محاولة فعلية للتوافق بين الطرفين الرئيسيين في املعادلة الكردية السياسية في سورية
(املجلس الوطني الكردي وحزب االتحاد الديمقراطي) ،التزال مواضيع غياب التنسيق والتوافق تفرض نفسها على جدوى
تفاعالت الفواعل الكردية في سورية سواء من حيث إشكاليات التمثيل أو من حيث عمليات التشكل أو من حيث االتساق
الوظيفي السياس ي التي تتسم في تعدد الغايات والتحالفات واالرتباطات املحلية منها أو العابرة للوطنية؛ وهذا ما من شأنه
إظهار الهوة السياسية بين تلك الفواعل التي من آثارها تعميق الخالف وازدياد االضطراب وتعدد املشاريع.
تحاول هذه الورقة اإلجابة على كافة التساؤالت املتعلقة بمسببات تلك الهوة ومدى ديمومتها وما أثر غياب أطر سياسية
جامعة على تفاعالت املشهد السياس ي؛ وفي سبيل ذلك تسعى الورقة لتناول كافة الحيثيات املتعلقة بكافة املفاوضات
ُ
واملحاوالت املتعددة واملتشابكة التي تمت خالل املرحلة السابقة؛ وتسليط الضوء على االتفاقيات الكردية البينية
وتحليلها ،ودراستها لتبيان األسباب الرئيسية الدافعة اتجاه صيغ التفاهم ،وأهم بنودها ،وأهم املعوقات التي رافقتها ،مع
مراعاة السياق السياس ي والعسكري العام املرافق لتلك املحاوالت وتلمس دوافع حزب االتحاد الديمقراطي واإلدارة الذاتية
لالستفادة من االتفاقيات للوصول إلى أهداف مستقبلية خاصة ،دون التقليل من سياسة قمع الطرف الخر من االتفاق
عبر العديد من الوسائل ،كالسيطرة على املظاهرات ونقاطها الرئيسية ،واالعتداء على قادة التظاهرات واألحزاب ونفيهم،
وتنفيذ سياسة تشويه سمعة مكثفة بحقهم ،واستخدام العنف املجتمعي لتثبيت سلطة الحزب واإلدارة(.)1

 :2012-2011اتفاقات ومبادرات مل متنع التمرتس احلزيب
ُ
ُ
استطاعت األحزاب الكردية في سورية أن تبلور مطالب شعبية عامة وكردية خاصة باستجابة سريعة خالل الفترة املمتدة
من  ،2012 -2011وبدأت بطرح مقاربات "ألشكال حكم خاصة" تراوحت بين الفدرالية السياسية املوحدة لشمال سورية،
وبين اإلدارات الذاتية على اختالف نسب العالقة بين هذه النماذج املطروحة واملركز في املستقبل.
ُ
ً
بدأ الحراك السياس ي االئتالفي بين األحزاب الكردية منذ شهر نيسان  2011متمثال بـ " مبادرة أحزاب الحركة الوطنية
ُ
الكردية" التي حلمت مطالب سورية عامة ،كالتوقف عن استخدام العنف ،واستخدام لغة الحوار ،باإلضافة إلى مطالب
ً
ُ
كردية تمحورت حول إزالة املشاريع العنصرية املطبقة من قبل البعث سابقا ،ونادت بـ "حل القضية القومية للشعب
ً
الكردي حال ديمقراطيا عادال في إطار وحدة البالد ،باالعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيس ي في البالد".
ُ
ُ
( )1تم تغييب فاعلية طرفين أساسيين ،األول الشباب الكردي والثاني بقية مكونات املنطقة( ،)1التيار الشبابي الكردي تلقى ضربات عنيفة من قبل تنظيمات " حركة املجتمع
الديمقراطي" كنشر الفوض ى في املظاهرات ،وتغيير الشعارات ،وأسماء مظاهرات الجمعة ،واالعتداء املباشر على النشطاء ضمن التنسيقيات ،بطرق أدت إلفشالها نتيجة
ً
التهديدات ونتيجة طول أمد الصراع الذي لم تكن التنظيمات الشبابية أهال لطرح رؤية سياسية تواجه ما يتم طرحه من قبل املجلسين ،وبنهاية العام  2012كان الشارع
ً
ُ
الكردي منقسما بحدة وكانت مدينة القامشلي أكثر مكان توضحت فيه هذه الخالفات نتيجة عدم قدرة حزب االتحاد الديمقراطي /حركة املجتمع الديمقراطي السيطرة
ُ
على املدينة األكبر إلى الن من حجمهم التنظيمي ،حيث شهدت املدينة ثالثة تيارات :التيار األول تمثل بمظاهرة "شارع منير حبيب" ويقوم بتنظيمها املجلس الوطني الكردي،
التيار ا لثاني وتمثل بمظاهرة حزب االتحاد الديمقراطي ومناصريه في املكان املعتاد لتظاهرة يوم الجمعة "جامع قاسمو" بعد سيطرة حزب االتحاد على الشارع ،والتيار
ً
ُ
الثالث املتمثل بمظاهرة الكورنيش ويشارك فيها "تيار املستقبل الكردي في سورية (ريزان شيخموس وتلقب أحيانا بمظاهرة أنصار الجيش الحر) ،ومجموعات شبابية
أخرى.
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ساهم تسارع أحداث الثورة في سورية وامتدادها لوقت أطول من املتوقع إلى تحول في طبيعة االتفاقات بين األحزاب
ُ
ُ
الكردية وحتى في طبيعة التكتالت ،فظهرت أول قطيعة بين التيارين املعهودين في املجتمع الكردي " التيار املقرب من إقليم
ُ
ُ
ُ
ً
كردستان العراق ونموذجه" متمثال بمجموع األحزاب الكردية املنضمة إلى املجلس الوطني الكردي ،والتيار " املحسوب على
ُ
ً
حزب العمال الكردستاني ومشروعه" متمثال بتنظيمات حركة املجتمع الديمقراطي  TEV-DEMوأهمها حزب االتحاد
ُ
الديمقراطي  ،PYDمع تشكيل املجلس الوطني الكردي  ENKSفي  ،2011/10/26ورفض التيار املحسوب على حزب العمال
ُ
ُ
اختالفات عدة كان أهمها آنذاك قرب األحزاب املشكلة للمجلس الوطني الكردي
الكردستاني االنضمام للمجلس ،نتيجة
ٍ
للمجلس الوطني السوري ،بينما كان حزب االتحاد الديمقراطي PYDوحركة املجتمع الديمقراطي  ،TEV-DEMمن
املؤسسين لهيئة التنسيق الوطنية.
ً
ُ
ألقت حالة التشرذم الحزبي بظاللها على قدرة األحزاب الكردية في االستفادة من اإلرث السياس ي التي تمتاز به مقارنة ببقية
ُ
وبشكل خاص على أحزاب املجلس الوطني الكردي ،التي لم تستطع مجاراة  TEV-DEMفي
أطر املعارضة وشخصياتها،
ٍ
سرعة اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية ،نتيجة وضوح األهداف الذاتية لدى  TEV-DEMأكثر مما كان عليه الوضع
ُ
ُ
لدى املجلس الكردي ،واستطاعت  TEV-DEMأن تستند على أدبياتها السياسية وعلى عناصر حزب العمال الكردستاني
في تسريع تشكيل أطرها السياسية والعسكرية.

"مبادرة أحزاب احلركة الوطنية ال ُكردية"

ُ
مع بداية الثورة؛ صيغ االتفاق األول بين أحزاب الحراك السياس ي الكردي سورية ضمن وثيقة اتفقت عليها وأعلنتها
األطراف الكردية في حي الهاللية بمدينة القامشلي وسميت بـ “مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية" ضمت املبادرة معظم
ً
األحزاب الكردية بما فيها االتحاد الديمقراطي ( ،)PYDوهي عبارة عن إطار تم من خالله طرح رؤية األحزاب املنضمة
للمبادرة لحل “األزمة ( ،“) 2وقد تم ذلك ببيان مقتضب في  ،) 3( 2011/04/27وتم إعالنه ضمن تجمع جماهيري بتاريخ
 ،) 4( 2011/05/14في مدينة القامشلي ذكر فيه مطالب عامة متسقة مع غايات الحراك الثوري كتجنب اللجوء إلى
استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح لالحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها ،واعتماد مبدأ ولغة
ً
الحوار الوطني الشامل بين مختلف االتجاهات السياسية الوطنية والنخب الثقافية التي تؤمن بالحوار سبيال للتفاهم؛
وتطبيق املرسوم الرئاس ي القاض ي برفع حالة الطوارئ واألحكام العرفية ،وإلغاء املحاكم والقوانين االستثنائية كافة،
واإلفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين؛ ومطالب سياسية خاصة كالسماح للتيارات السياسية واألحزاب
ُ
( )2وهي مجموع األحزاب التي وقعت على البيان األول للمبادرة وشملت كل من -1 :الحزب الديمقراطي الكردي في سورية  -البارتي ( سعود املال)-2 ،الحزب الديمقراطي
التقدمي الكردي في سورية ( حميد حج درويش) _3 ،حزب يكيتي الكردي في سورية ( فؤاد عليكو ،وتم تغيير اسم الحزب في  2018/12/23إلى حزب يكيتي الكردستاني –
سورية) -4 ،الحزب اليساري الكردي في سورية – (محمد موس ى) -5 ،الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سورية (طاهر صفوك) -6 ،حزب االتحاد الديمقراطي ،PYD
 -7حزب آزادي الكردي في سورية ( بشار أمين) -8 ،حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية –يكيتي ( محي الدين شيخ آلي) -9 ،الحزب الديمقراطي الكردي في سورية-
لبارتي (نصرالدين إبراهيم) -9 ،البارتي الديمقراطي الكردي ( عبد الرحمن آلوجي) -10 ،الحزب الديمقراطي الكردي السوري (جمال شيخ باقي) _11 ،حزب املساواة
الديمقراطي الكردي في سورية ( نعمت داوود)
( )3بيانات :بالغ صادر عن اجتماع أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2011/04/08 :الرابطhttps://goo.gl/a51DhS :
( )4مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية الجزء  ،1املوقع :يوتيوب الحزب التقدمي ،التاريخ ،2011/05/14 :الرابط ،https://goo.gl/xQsTp3 :وكانت أحزاب
ً
“الحركة الوطنية الكردية” قد اصدرت قبل اطالقها ملبادرتها بيانا هددت من خالله “باملشاركة في االحتجاجات إن لم تتوقف األجهزة األمنية عن األعمال االستفزازية بحق
املجموعات الشبابية ،ويمكن العودة للخبر :املوقع والتي مه ،التاريخ ،2011/04/24 :الرابطhttps://goo.gl/zhX47H :
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ً
التي تمثل شرائح املجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علنا إلى حين صدور قانون عصري لألحزاب؛ وإلغاء كافة
السياسات التمييزية و"املراسيم والتعاميم السرية املطبقة بحق الشعب الكردي" ،واالستعجال في إعادة الجنسية إلى
املجردين منها ،وتسجيل املكتومين في السجالت املدنية كمواطنين سوريين ،وإيالء املناطق الكردية االهتمام الالزم بغية
إزالة آثار اإلهمال املتعمد لها وتحقيق مبدأ املساواة أسوة بباقي املناطق.
كما دعا هذا البيان ملقاربة حل يتمثل بالدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت ،وكان من أولى مهامه،
ً
إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي االمتياز ألية جهة سواء أكان حزبا أو قومية ،ويتضمن االعتراف بالتعددية القومية
والسياسية واللغوية ،ويطرح هذا الدستور على االستفتاء العام ،وإقرار قانون جديد لالنتخابات املحلية والتشريعية،
وآخر لتنظيم عمل األحزاب السياسية يراعي خصوصيات املجتمع السوري ومكوناته دون التمييز بسبب العرق أو الدين،
وإطالق حرية اإلعالم والصحافة؛ وضمان فصل السلطات الثالث ،التشريعية والتنفيذية والقضائية ،واستقاللية القضاء
ً
ً
ً
وتعزيز دوره؛ باإلضافة إلى حل ما حدده البيان فيما يخص "القضية القومية للشعب الكردي" حال ديمقراطيا عادال في
إطار وحدة البالد و باالعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيس ي ،وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية؛
وحماية وتأمين الحقوق الثقافية لألقليات القومية والدينية في البالد(.)5
ُ
وبتاريخ  ،2011/06/06أعلنت األحزاب الكردية في القامشلي قيام رأس النظام بدعوتها للقاء بهدف التحاور ،وكانت
األحزاب املدعوة هي (الحزب اليساري الكردي في سوريا؛ الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا /جناح عبد الحكيم بشار؛
حزب يكيتي الكردي في سوريا؛ حزب االتحاد الديمقراطي؛ حزب آزادي الكردي في سوريا؛ حزب الديمقراطي الكردي في
سوريا /جناح نصرالدين ابراهيم؛ الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا؛ حزب املساواة الديمقراطي الكردي في
سوريا؛ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا؛ الحزب الديمقراطي الكردي السوري؛ الحزب الديمقراطي التقدمي
الكردي في سوريا .تيار املستقبل)( .)6واستمرت “املبادرة “ في إعطاء البيانات والتصريحات باسم مجموع أحزابها إلى أن تم
ُ
تشكيل املجلس الوطني الكردي ،ومن بيانتها كان البالغ الصادر بتاريخ  ،2011/05/19والداعي إلى املطالب السابقة مع
التذكير بخطورة "لجوء الدولة إلى العنف في مواجهة االحتجاجات التي عمت سورية")7(.

ً
ً
ومن أهم األحداث التي رافقت مسيرة “ املبادرة” كان دعوة "بشار األسد" لـ  12حزبا كرديا في  2011/06/06إلى دمشق
ً
خالفات ضمن األحزاب الكردية؛ فبداية تم رفض الدعوة من قبل “ لجنة التنسيق الكردية”
للتفاوض ،وما أحدثته من
ٍ
بيان أشارت فيه إلى "الدماء املسالة في البالد" وإلى انتهاج األجهزة األمنية ألسلوب العنف في
بتاريخ  2011/06/07عبر ٍ
مواجهة املظاهرات ،وفي حين أن أحزاب “ لجنة التنسيق لم ترفض الحوار كمبدئ ،إال أنها أشارت إلى عدم جدواها؛ كما
ً
ً
دعت إلى أن يكون الحوار عاما وشامال لكل مكونات املعارضة السياسية عبر مؤتمر للحوار الوطني دون إقصاء ،وشملت
أحزاب لجنة التنسيق كل من “ حزب آزادي الكردي في سوريا ،وتيار املستقبل الكردي في سوريا ،وحزب يكيتي الكردي في

( )5األحزاب الكردية في سورية تطرح مبادرة لحل األزمة السورية ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2011/05/14 :املوقعhttps://goo.gl/xygPaQ :
( )6أكراد سورية ما بين النظام والسلطة ،املوقع :بيروت أوبزرفر ،التاريخ ،2012/06/06 :الرابطhttps://goo.gl/uEVkjC :
( )7بالغ أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية ،املوقع :املدينة اإلخبارية ،التاريخ ،2011/05/20 :الرابطhttps://goo.gl/AH5rKF :
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ً
سوريا “ ،الحقا وعقب مرور يوم على بيان لجنة التنسيق تم إصدار بيان من قبل “ مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية”
وافقت فيه على طلب األسد اللقاء والحوار معهم من حيث املبدئ ،إال أنها ربطت اللقاء بتوافر الظروف املالئمة(.)8
ً
وتطورت بيانات املبادرة تشددا اتجاه النظام مع استمرار وزيادة سوية العنف في البالد()9؛ إال ان هذه املبادرة وإن اتفقت
مع املطالب الثورية السورية العامة وخصصت ببعض املطالب املتعلق بالشأن الكردي؛ إال أنها لم تستطع تحويل
حالة التنسيق السياس ي إلى إطارناظم ،ولم تتعامل مع التباينات البينية التي بدأت بالتزايد مع تطور الصراع في سورية
وانتقاله ملستويات عابرة للتظاهروالفعل السلمي.

جملس "شعب غريب كردستان"

ً
شكلت حركة املجتمع الديمقراطي  TEV-DEMفي  2011 /12/16مجلس "شعب غربي كردستان" ليكون موازيا للمجلس
ُ
ُ
الوطني الكردي ،بعد رفض الحركة وحزب االتحاد الديمقراطي  PYDاالنضمام للمجلس الوطني الكردي نتيجة الخالفات
ّ
املحضرة له ( ،)10ومع السير في عملية تشكيل " مجلس شعب غرب كردستان"،
على النسب بالرغم من كونهم أحد األطراف
ُ
بدأت عملية طرح مفهوم املجلس (وهو في األساس مفهوم حزب االتحاد الديمقراطي) لحل القضية الكردية في سورية
ُ
النابعة من كتابات "زعيم" حزب العمال الكردستاني عبدهللا أوجالن ويتمحور حول الوصول لحل ديمقراطي مبني على
ً
ً
"نظرية األمة الديمقراطية التي تبني وطنا مشتركا" ،بعد تثبيتها في الدستور على شكل اإلدارة الذاتية الديمقراطية كنموذج
حوكمي وإداري ،وهذا الطرح واملفهوم يعني في جوهره االبتعاد عن الدولة القومية واملركزية وبناء مجتمع معتمد على نفسه
بشكل يدعي أنه ال يؤدي إلى تقسيم الدول.
في اإلدارة والدفاع والحكم
ٍ
ولم تتمكن اإلدارة الذاتية حتى الوقت الحاضر من االلتزام بمفاهيمها ،فيالحظ حول أدائها تداخل " القومي " بـ"األممي"،
ً
كما أن جوهر مفهوم األمة الديمقراطية حول إنهاء املركزية شهد تناقضا فيما يخص تشديد املركزية أكثر مما كانت عليه
عبر زيادة عدد هيئات ومؤسسات السلطة وفرض العضوية على السكان ضمنها ،وربط كافة نشاطاتهم اإلدارية والسياسية
ُ
واألمنية بها .ومع اإلعالن عن مجلس شعب غربي كردستان ،أخذ األخير دفة املفاوضات مع املجلس الوطني الكردي ،وعاد
ً
حزب االتحاد الديمقراطي " نظريا" للصفوف الخلفية كونه أحد عناصر املجلس املعلن ،ووقع الطرفان أول وثيقة بينهما
بصفة مجلسين في مدينة القامشلي بتاريخ  ،2012/01/19تحت عنوان " وثيقة تفاهم" وتضمنت كل من البنود التالية(:)11

( )8بيانات :أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية وافقت على مبادرة اللقاء مع رئيس الجمهورية و أنها ال تزال تتطلع إلى توفر ظروف أكثر مالءمة ملثل هذا اللقاء ،املوقع:
ملزيد من املعلومات حول املوضوع يمكن العودة إلى :ضغوطات الشارع حالت دون إتمام لقاء
والتي مه ،التاريخ ،2011/06/08 :الرابط ،https://goo.gl/rWuZkQ :و ٍ
ُ
األحزاب الكردية واألسد ،املوقع :ايالف ،التاريخ ،2011/06/09 :الرابط ،https://goo.gl/qW55Ny :وعن اعتذار الحركة الكردية عن الحضور إلى الرابط :لجنة التنسيق
الكردية تعتذر عن تلبية دعوة اللقاء مع الرئيس السوري ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2011/06/07 :الرابطhttps://goo.gl/rJaFJT :
( )9بيانات :بالغ صادر عن اجتماع أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2011/07/14 :الرابط ،https://goo.gl/NGvdzm :ويمكن العودة
ُ
لخر بيان للمبادرة قبل إعالن املجلس الوطني الكردي عبر :بيان صادر عن أحزاب الحركة الوطنية الكردية ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2011/08/29 :الرابط:
https://goo.gl/GyD3up
ً
ُ
( )10املصدر فؤاد عليكو ،عضو املكتب السياس ي لحزب يكيتي الكردي وعضو االئتالف سابقا وأحد شهود العيان واملنخرطين ضمن اتفاقيات املجلسين.
ُ
( ) 11هام وعاجل .تم توقيع وثيقة تفاهم بين املجلس الوطني الكوردي واملجلس الشعب الكوردي ،املوقع :صوت الكرد ،التاريخ ،2012/01/19 :الرابط:
https://goo.gl/WrgkG6
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 )1خلق أجواء وظروف الثقة بين القوى )2 .االعتراف املتبادل للقوى )3 .التنسيق والعمل املشترك )4 .تشكيل لجنان
متابعة ميدانية ملتابعة تنفيذ القرارات املتخذة.
ً
ُ
يمكن اعتبار هذه الوثيقة فعليا أول اعتراف من قبل املجلس الوطني الكردي بوجود مجلس الشعب التابع لـحزب االتحاد
الديمقراطي ،كجسد موازي أو منافس له ،عبر عقد االتفاق معه وتقبل وجوده االعتباري كطرف موازي ومنافس له ،بعد
ً
ُ
رفض حزب االتحاد  PYDاالنضمام للمجلس الكردي ،وهي وثيقة تحمل بنودا عامة دون الدخول في التفاصيل ،ولم يرد
الكثير عن هذه الوثيقة ضمن البيانات املعلنة من قبل الطرفين ،ولم تستطع أن تمتلك الصالبة الكافية ليتم التمسك بها،
ً
ُ
اف بوجود مجلس الشعب املشكل حديثا كمظلة لألحزاب املقربة من حزب
واستطاع حزب االتحاد عبرها انتزاع أول اعتر ٍ
ُ
العمال الكردستاني  ،وظهر توجه حزب االتحاد في اتجاه إضفاء الشخصية على مجلس الشعب من تصريح إلبراهيم بروا،
يوضح أن حزب االتحاد لن يلتزم بأي اتفاق إن لم يكن مع مجلس شعب غرب كردستان(.)12

"مؤمتر اجلالية ال ُكردية"

ُ
لم يكن مؤتمر الجالية الكردية في الخارج أحد أطر االتفاق املباشرة بين الطرفين فهو في األساس كان خطوة من رئاسة
ُ
ُ
إقليم كردستان العراق نحو تقديم الدعم للمؤتمر التأسيس ي للمجلس الوطني الكردي في سورية( ،)13وتوحيد الخطاب
ُ
الكردي ،حيث "تم دعوة  245شخصية ُكردية حزبية ومستقلة من  25دولة إلى مدينة أربيل بتاريخ )14( ،2012/01/29-28
ُ
فضل حزب االتحاد الديمقراطي  PYDمقاطعة املؤتمر كونه رفض باألساس االنضمام للمجلس الوطني الكردي ،إال أن
ُ
رفض الحزب لالنضمام للمجلس أو التواجد في مؤتمر الجالية الكردية لم يمنع حزب  PYDمن اتهام حزب الديمقراطي
ُ
أمور من خلف الستار"( ،)15كون األخير لم يقم بإرسال
الكردستاني_ العراق بالتخطيط لترسيخ " االنقسام الكردي وحياكة ٍ
ً
ُ
دعوة حضور لحزبهم( ،)16وهو ما نفاه رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين هذا االتهام مؤكدا توجيههم دعوة
ُ
رسمية للحزب إال أن الحزب رفض الحضور ،وتعتبر هذه الطريقة إحدى أساليب حزب االتحاد الديمقراطي بتوجيه
االتهامات ووصف اجتماعات األحزاب األخرى باملؤامرة ضده ،إن لم تكن في سياق رؤيته وسياساته(.")17
( )12فيما يخص الوثيقة صرح وقتها " إبراهيم برو" سكرتير حزب يكيتي الكردي وعضو املكتب التنفيذي للمجلس الوطني الكردي" آنذاك ،بأن اللجنة تم تشكيلها للوصول
إلى تفاهم بخصوص بعض " اإلشكاالت التي تحدث على أرض الواقع اال أن االخوة في PYDأكدوا لنا أن أي اتفاق إذا لم يكن مع مجلس غربي كردستان ال يمكن االلتزام به
بشكل كامل إلن مجلس غربي كردستان يضم  PYDوجميع الهيئات واملجالس التابعة لها وحينها تم توقيع وثيقة تفاهم على بعض النقاط وأهمها تشكيل لجان في كافة
ُ
املناطق بين املجلسين والتأكيد على نبذ العنف و الحفاظ على السلم األهلي ،لقاء مع إبراهيم برو ،حول املجلس الوطني الكردي ،وممارسات ب ي د ،املوقع :صفحة إبراهيم
برو الشخصية على الفيس بوك ،التاريخ ،2012/06/14 :الرابطhttps://goo.gl/AK41Hm :
( )13تقرير عن مؤتمر الجالية الكوردية السورية في الخارج املنعقد في جنوب كردستان -هولير ،الكاتب :جواد املال ،املوقع :غرب ُ
كردستان ،التاريخ ،2012/01/29 :الرابط:
https://goo.gl/sdwKBZ
( )14حضر افتتاح املؤتمر رئيس اإلقليم ورئيس البرملان ورئيس الحكومة وممثلي مختلف األحزاب في اإلقليم ،وألقى البارزاني كلمة ركز فيها على " أن الوضع السوري مهم
بالنسبة لإلقليم ،بحكم الجيرة  ...،إننا ال نريد التدخل في أموركم ،بل نريد أن نساعدكم ،ونتيح لكم الفرصة ،كي تتخذوا قراركم هنا في بلدكم وعاصمتكم بملء الحرية،
سندعم أي قرار تتخذونه ،وتوصياتنا لكم أن تكون قرارتكم بعيدة عن العنف ،وتبني خيارات السلم والديمقراطية والحوار ،في الحقيقة ال ندري ما الذي سيكون الوضع
عليه في سورية ،لكن كل املؤشرات توحي إلى أن التغيير قادم ،إن شرطنا لدعمكم هو توحيد صفوفكم ،أنتم وأحزابكم تحظون بكل االحترام والتقدير ،لكن الحزبية
الضيقة تؤدي إلى إضاعة الفرصة عليكم".
ً
( :PYD )15كونفرانس هولير مخطط لترسيخ االنقسام الكردي بدال من توحيده ،املوقع :عفرين نيوز ،التاريخ ،2012/02/01 :الرابطhttps://goo.gl/Xvr7nD :
( )16صالح مسلم في لقاء مع وكالة فرات :كونفرانس هولير مخطط لترسيخ االنقسام الكردي ،املوقع :عفرين نيوز ،التاريخ ،2012/02/02 :الرابطhttps://goo.gl/JFeVJy :
( )17رئاسة اقليم كوردستان تعلن استمرارها في دعم كورد سورية للحصول على حقوقهم ،املوقع ،2012/01/31 :الرابطhttps://goo.gl/ZtKWZr :
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ُ
تمحورت توصيات املؤتمر في بيانه الختامي بصورة تتوافق مع مبادئ املجلس الوطني الكردي ،وهي إدانة استخدام العنف
ُ
من قبل األجهزة األمنية ،والتأكيد على التسامح والتعايش بين مكونات الشعب السوري ،وعالقة الكرد باملعارضة
ً
ُ
الحقا ً
وبناء على توصيات املؤتمر تم تشكيل العديد من املمثليات للمجلس الوطني الكردي في دول املهجر
السورية(،)18
والجوار(.)19
ً
عموما لم تستطع تلك املحاوالت التنسيقية من إخفاء اختالف املشاريع التي تسعى لفرض رؤاها على املشهد الكردي
واختالف داعميها؛ وهذا االختالف هو بطبيعة الحال انعكاس للخالف الكردي -الكردي التقليدي؛ لذلك بقيت تلك
ً
ً
ً
املحاوالت دفعا سياسيا ناعما لم تمنع من ظهور االختالفات وكانت محاوالت االستجابة لتلك الجهود تأتي من باب
"املواءمة" ريثما تكتمل عناصر املشروع الجديد بالنسبة لحزب االتحاد الديمقراطي الذي حاول خلق مظلة بديلة؛
بينما أتت استجابات املجلس الوطني الكردي من منظور مركزيته كإطارواحد.

 :2013-2012هيئة كردية عليا مل تصمد
مع انتصاف العام  2012كانت منظومة TEV-DEMومجلس شعب غربي كردستان قد أحكموا سيطرتهم على عدة مدن
ُ
ُ
كردية في الشمال السوري ،واستطاعوا قمع الفصائل والكتائب العسكرية الكردية املشكلة من قبل بعض أحزاب املجلس
ً
ُ
ُ
طرف كردي تجنيبا للمنطقة وسكانها
الوطني الكردي ،نتيجة اتخاذ األخير قرار عدم الدخول في مواجهة عسكرية مع ٍ
ُ
بشكل خاص ألي مآالت سيئة .في حين كان مجلس شعب غربي كردستان قد اتخذ قراره بفرض سلطته
واملجتمع الكردي
ٍ
ً
العسكرية واألمنية مهما كان الثمن ،ومع انتهاء العام  2012كان املجلس منزوعا من كافة أدواته ،حتى املظاهرات ،فلم "
ً
ً
تبقي الشبيبة الثورية" التابعة لحزب االتحاد فرصة للمنظمات الشبابية في القيام بمظاهرات تحمل طابعا ال يتوافق مع
لكل منهما غايات آنية كحضور اجتماعات
خطط  ،PYDوفي ظل واقع اختالل موازين القوى توجه الطرفان
ٍ
ملفاوضات كان ٍ
ُ
جنيف ،1التي كانت السبب املباشر لحدوث اتفاق " هولير " 1والذي أدى إلعالن الهيئة الكردية العليا.
ُ
بالعموم أجبر تسارع األحداث األحزاب الكردية إلى عقد مؤتمر “ أحزاب الحركة الوطنية" وتقديم نظرة عامة لكيفية حل
األزمة في سورية ،ومع اشتداد األزمة والبدء في الخارج والداخل بتشكيل التجمعات السياسية كتشكيل املجلس الوطني
ُ
السوري في  ،2011/10/02توجهت األحزاب الكردية لتشكيل مجلس يؤطر عملها التنظيمي ويمثل مطالبها ،والذي تكلل
( )18توصيات البالغ الختامي للمؤتمر_1 :دان املؤتمر انتهاج الحل األمني واستخدام العنف املستخدم من قبل األجهزة األمنية ضد املتظاهرين العزل_2 .أشاد املؤتمر
بالشباب الكرد واملرأة في هذه الثورة_3 .أكد على أهمية التسامح والتعايش بين الشعب الكردي واملكونات األخرى املتعايشة معه_4 .يدعم املؤتمر قرارات وتوصيات املؤتمر
ُ
ُ
الوطني الكردي في سورية املؤرخ  ،2011/10/26املؤسس للمجلس الوطني الكردي_5 .املؤتمر هو امتداد املؤتمر التأسيس ي للمجلس الوطني الكردي ،ومخرجاته توصيات
وليست بقرارات _6 .سترفع التوصيات للهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي_7 .أهمية التواصل بين الداخل والخارج وإيجاد آليات تنظيمية لتمكين الجالية الكردية
لدعم نضاالت الشعب الكردي في سورية_8 .تقوية الخطاب السياس ي واإلعالمي الكردي في هذه املرحلة الحساسة التي تمر بها البالد _9 .تم نقاش :البديل السياس ي في
ُ
سورية ،عالقة الكرد واملعارضة السورية ،وعالقتهم مع املكونات السورية_10 .يتم دعوة الجاليات الكردية لتشكيل ممثلياتها.
ً
(ً )19
بناء على دعوة املؤتمر تم تشكيل ممثليات للمجلس في أوربا وتركيا والخليج ":تلبية للنداء الوطني والقومي ،وتكريسا لتوصيات مؤتمر الجاليات الكردية الذي عقد
ً
ً
ً
مؤخرا في (هولير) عاصمة إقليم كردستان ،عقد أبناء الجالية الكردية في اململكة العربية السعودية مؤتمرا موسعا الختيار أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي
في سورية (ممثلية السعودية) ،وذلك يوم الخميس  ،2012/2/23و قد ضمت ممثلين عن أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية ،الى جانب ممثلين عن كافة الفعاليات
ً
االجتماعية والثقافية املستقلة ،وممثلين عن الحراك الشبابي ،واختتم املؤتمر بتشكيل هيئة تنفيذية مكونة من  34عضوا ،و 7ممثلين عن باقي مناطق اململكة البيان
الختامي لتأسيس املجلس الوطني الكوردي في سورية -ممثلية السعودية مع أسماء اللجنة التنفيذية ،املوقع :دنيا الوطن ،التاريخ ،2012/02/25 :الرابط:
.https://goo.gl/hNZXMA
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ً
ُ
بتشكيل املجلس الوطني الكردي في  ،2011/10/26باستثناء حزب االتحاد الديمقراطي  PYDومنظومته املشكلة حديثا
ً
 TEV_DEMوبعضا من األحزاب املحدودة الحجم ،وخالل فترة قصيرة عملت  TEV-DEMعلى تشكيل “مجلس الشعب في
ُ
غرب كردستان أو " مجلس غربي كردستان" في ."2011/12/16
تمت املفاوضات بين املجلسين حتى بداية  2014حول تشكيل إدارة مشتركة ،ليتجه حزب  PYDبعد  2014ليطالب املجلس
ً
باالنضمام لإلدارة الذاتية فقد انتهت مرحلة تفاوض طرفين من ذات الطبيعة ،وبدأت مرحلة تفاوض عنصر أعلى تنظيميا
ً
(اإلدارة الذاتية) مع عنصر أدنى تنظيميا (مجلس يمثل بعض األحزاب) ،وبدأ "مجلس شعب غربي كردستان" وحركة
ُ
املجتمع الديمقراطي باالستفادة من عملية الحوار مع املجلس الكردي للسير في عدة مسارات لتثبيت سلطة املنظومة،
ُ
حيث إنها مع استمرار املفاوضات بين الطرفين الكرديين ،كانت  TEV_DEMومجلس غربي كردستان يقومان بتشكيل:
هيئات وبلديات وأسايش وقوى عسكرية وسياسية أخرى ضمن خطة إعالن اإلدارة الذاتية ،وتبادلت املؤسسات املشكلة
ُ
نابع من أيديولوجية حزب االتحاد وحزب العمال الكردستاني منح أدوار الشرعية لبعضها البعض(.)20
وفق ٍ
عقد اجتماعي ٍ
ُ
ُ
ُ
دعم
وضمن حركة التفاوض بين الطرفين الكرديين تعتبر الهيئة الكردية العليا حتى الن التشكيل الذي حصل على أعلى ٍ
ُ
شعبي في تاريخ كرد سورية ،لكن فشلها في تحقيق حالة توافق مستدام بين األطراف الكردية ،نتيجة أسباب كثيرة ومتشعبة
بعضها من بعض ،قسم منها يتعلق بطبيعة األحزاب الكردية السورية نفسها ،والخر باألحزاب الكردية اإلقليمية الرئيسية
وخالفاتها البينية ،واألخير بواقع الثورة السورية وعدم وضوح توجهات الدول العظمى.

هولري  :1هيئة عليا بثالث جلان
ُ
حدث االتفاق في مدينة أربيل بتاريخ  ،2012/06/11وكانت البداية بإعالن " اللجنة الكردية العليا" وحملت االتفاقية اسم
" هولير" ُليضاف له  1بعد حدوث هولير ،2وشملت بنود االتفاقية:
 .1اعتماد وثيقة هولير والبناء عليها وتفعيل البنود الواردة فيها ووضع الليات الالزمة لتنفيذها.
 .2تشكيل هيئة عليا مشتركة (الهيئة الكردية العليا) ،مهمتها رسم السياسة العامة وقيادة الحراك الكردي في هذه
املرحلة املصيرية ،واعتماد مبدأ املناصفة في هيكلية كافة اللجان والتوافق في اتخاذ القرارات.
 .3تشكيل ثالث لجان تخصصية ملتابعة العمل امليداني.
 .4التأكيد على وقف الحمالت اإلعالمية بكافة أشكالها.
 .5تحريم العنف ونبذ كافة املمارسات التي تؤدي الى توتير األجواء في املناطق الكردية.
 .6اعتماد الالئحة الداخلية امللحقة بوثيقة هولير التي تتضمن آليات العمل.
 .7تشكيل اللجان خالل أسبوعين من تاريخ التوقيع على االتفاق.

( )20البنى العسكرية واألمنية في مناطق اإلدارة الذاتية ،املوقع :مركز عمران لألبحاث ،التاريخ ،2017/10/31 :الرابطhttps://goo.gl/8zcmGU :
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 .8هذا االتفاق نص متكامل ال يجوز اإلخالل بأي بند من بنوده التي تم إقرارها من قبل الطرفين(.)21
ونتج عنها لجان ثالثة :اللجنة األمنية واللجنة الخدمية واللجنة السياسية ،وتألفت عضويتها من أعضاء اللجنة الكردية
العليا من مجلس شعب غربي كردستان( :آلدار خليل ،قائد عسكري" ،حركة املجتمع الديمقراطي"؛ روناهي دليل /إلهام
أحمد ،اتحاد ستار “منظمة نسوية تابعة لحزب االتحاد الديمقراطي"؛ صالح مسلم ،رئيس حزب االتحاد الديمقراطي؛
سينم محمد ،رئيسة مجلس شعب غربي كوردستان؛ عبد السالم أحمد ،رئيس مجلس شعب غربي كوردستان) وأعضاء
اللجنة الكردية العليا من املجلس الوطني الكردي (محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة؛ أحمد سليمان عضو لجنة
املركزية حزب الديمقراطي التقدمي؛ اسماعيل حمي سكرتير حزب يكيتي الكوري؛ نصر الدين إبراهيم سكرتير حزب
الديمقراطي الكوردي في سوريا "البارتي"؛ سعود املال عضو اللجنة املركزية حزب الديمقراطي الكوردي -البارتي)(.)22
أما فيما يخص اإلعالن عن تسمية "الهيئة الكردية العليا" فقد حدث في مدينة القامشلي بعد أن عادت األحزاب الكردية
ُ
لتجتمع بتاريخ ،2012/07/11 :وبتاريخ  ،) 23( 2012/07/24عقدت الهيئة الكردية أول اجتماع رسمي لها في مدينة
القامشلي ،وتم التوقيع على االتفاقية من قبل سينم خليل ممثلة عن مجلس شعب غربي كردستان( ،)24واسماعيل حمى
ُ
بيان حمل جملة من البنود( ،)26ليتبعه عدة اجتماعات أخرى تمحورت
كممثل عن املجلس الوطني الكردي( ،)25وخلص إلى ٍ
بشكل أساس
ٍ

ي حول تفعيل اتفاقية هولير 1وتفاصيل تقنية أكثر.)27(.

( )21إعالن هولير بين املجلسين (املجلس الوطني الكوردي في سورية ومجلس الشعب لغربي كوردستان) ،املوقع :دوخاتا ،التاريخ ،2012/07/11 :الرابط:
 ،https://goo.gl/q8JdFrويمكن العودة للرابط "التوقيع على بالغ أربيل بين املجلس الوطني الكوردي السوري ومجلس شعب غرب كوردستان" ،املوقع :حكومة إقليم
ُ
كردستان ،التاريخ ،2012/07/11 :الرابطhttps://goo.gl/YFttbP :
( )22اتفاقية هولير بين مجلس غربي كوردستان والوطني الكوردي هل هناك مجال للتطبيق؟ املوقع :صفحة منظمة سري كانيه لحزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في
سورية – يكيتي ،التاريخ ،2012/09/17 :الرابطhttps://goo.gl/9ZrVu5 :
( )23الهيئة الكردية العليا تؤكد على سلمية الحراك الثوري في املناطق الكردية ،املوقع :كوليلك ،التاريخ ،2012/07/24 :الرابط،https://goo.gl/xgp1QP :
( )24تصريح سينم خليل عضو الهيئة الكردية العليا ،املوقع :يوتيوب الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية ،التاريخ ،2012/07/24 :الرابط:
https://goo.gl/qKLsYy
( )25تصريح اسماعيل حمه عضو الهيئة الكردية العليا : ،يوتيوب الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية ،التاريخ ،2012/07/24 :الرابط:
https://goo.gl/CwGkmu
ً
قائما إلى حين تشكيل كافة اللجان التابعة لها للبدء بأعمالها ورسم خطوط عملها ً
بدء من تاريخه _2 .الهيئة الكردية
( )26بنود االجتماع الرسمي األول _1 :اعتبار االجتماع
العليا تقود كافة أنشطة وأعمال املجلسين وقراراتها ملزمة للجميع _3 .يؤكد االجتماع أن الهيئة الكردية العليا خطوة هامة تخدم وحدة الشعب السوري وأهداف ثورته في
الحرية والكرامة _4 .ضرورة حماية السلم األهلي في مناطقنا وذلك بالتعاون مع اإلخوة شركائنا من العرب والسريان والكلدو آشوريين وغيرهم ،والتأكيد على أن املطالبة
ً
بالحقوق القومية لشعبنا الكردي ال تشكل أي خطر على وحدة بالدنا وتهديدا إلخوتنا شركائنا في الوطن _5 .التأكيد على سلمية الحراك الثوري في املناطق الكردية ودر ًء
ً
للمخاطر الناجمة عن نزعة التسلح العشوائي فإننا نرى من الضروري العمل على ضبط وتنظيم تلك القوى في إطار حضاري موحد منعا للفوض ى وبهدف توفير الحماية في
املناطق وسلمها األهلي _6 .ثمن االجتماع البيان الصادر عن وحدات الحماية الشعبية والقاض ي بالتزامها بقرارات الهيئة الكردية العليا _7 .بمناسبة هذا اإلعالن فإننا ندعو
جماهيرنا للتظاهر يوم األحد املصادف  2012/7/29تحت شعار (الهيئة الكردية العليا تمثلنا ) – Desteya Kurdî ya Bilind Nûnera Me Yeوذلك باللغتين الكردية
ً
مساء ،بيان صادر عن اجتماع الهيئة الكردية العليا واملنبثقة عن مجلس ي (مجلس الشعب لغرب كردستان واملجلس الوطني
والعربية وفي مختلف املناطق الساعة 9
الكردي في سورية) ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2012/07/25 :الرابطhttps://goo.gl/wV26MV :
ً
( )27تبع االجتماع األول لتشكيل اللجنة عدة اجتماعات كان منها اجتماع في أواخر  2012/06انتهى بجملة من البنود :أوال_ عقد اجتماع تمهيدي ،مشترك موسع وسريع
ً
ملمثلي الطرفين في الداخل السوري .ثانيا_ العمل على إلغاء املظاهر املسلحة واملتمثلة بلجان الحماية الشعبية ( )Parastina Gel Hêzênوتشكيل لجان حماية مشتركة غير
ً
مسلحة .ثالثا_ تشكيل ثالث لجان متخصصة مشتركة منبثقة عن الهيئة الكردية العليا مهمتها تولي كافة املهام في املناطق الكردية حسب اختصاص كل لجنة وعلى رأس
ً
ً
تلك املهام متابعة العمل امليداني وتوحيده في تظاهرة واحدة في كافة املدن والبلدات .رابعا_ العمل على إلغاء كافة الحمالت اإلعالمية بين املجلسين .خامسا_ إلغاء محاكم
ً
الصلح التابعة ملجلس غربي كردستان وتشكيل محاكم مشتركة منبثقة عن الهيئة الكردية العليا .سادسا_ مناصفة العمل بكافة صوره بين كال الطرفين ،املصدر :وثيقة
هولير ،بين املكتوب واملطلوب ،املوقع :والتي مه ،الكاتب :بافي روني ،التاريخ ،2012/07/25 :الرابطhttps://goo.gl/k5jBFj :
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خالفات ومشاكل مركبة وعميقة
عانت الهيئة الكردية العليا من خالفات ومشكالت مركبة :تمحورت حول” عدم االتفاق على تشكيل اللجان” ،فاتسمت
ً
وبنود متشابهة جدا دون أن تصل إلى أي
الفترة التي ساد فيها اتفاق “هولير ”1بعقد االجتماعات املتكررة واملنتهية ببيانات ٍ
بشكل أحادي ،ومن جهة أخرى كانت أحزاب
إنجاز ،فمن جهة كان مجلس غربي كردستان يقوم ببناء هيكلية إدارته الذاتية ٍ
ً
ُ
املجلس الكردي مجتمعة تطالب بذات املنصب ضمن اللجان املراد تشكيلها أو تتجنب املطالبة ببعض املناصب األخرى،
وفي حالة الكثير من أحزاب املجلس ،لم يكن لديها من الكوادر الحزبية العدد الكافي لتغطية كافة اللجان ،وكان التقدم
الذي شهده تشكيل الهيئات قد اقتصر على تشكيل اللجنة الخدمية في الحسكة ،وخالل االجتماع الخاص بتشكيل اللجنة
ً
األمنية تم اتخاذ جملة من القرارات من بينهما تقسيم مدينة القامشلي جغرافيا إلى قطاعين خدميين (القطاع الشرقي و
القطاع الغربي) و توزيع اللجان على هذين القطاعين ،لكن لم يتم تفعيلها ( ،)28كما تم االتفاق على تشكيل اللجان األمنية
ُ
املشتركة في مدينة ومنطقة عفرين ،وعلى توحيد األعالم على الحواجز ،والتواصل مع الفصائل الكردية املستقلة ،وهو
ً
األمر الذي لم يتحقق أيضا( .وهنا نلحظ قيام مجلس غربي كردستان بالتقدم في الهيئة االمنية في عفرين وكانت خاصرة

في شهر أيلول حدث اجتماع آخر وصدر عنه مجموعة من القرارات _1 :تقرر عدم املشاركة باسم الهيئة الكوردية العليا في مؤتمر االنقاذ الوطني واملزمع عقده في دمشق
في _2 ،2012/9/ 12اصدار بيان بشأن الهجرة املستفحلة من قبل الكورد الى خارج سورية واالشارة الى غرق املركبة املحملة باملهاجرين والتي راح ضحيتها العشرات ومنهم
العديد من األكراد وذلك في السواحل التركية _3 ،يؤكد االجتماع على ضرورة التواصل مع أكراد منطقة سلمى والقرى التابعة لها _4 ،فتح مقر رئيس ي للهيئة الكوردية
العليا في مدينة القامشلي وفي مدة اقصاها  2012/9/15وكذلك مقرات فرعية في كل من عفرين وكوباني وديريك على أن تستكمل الحقا في مراكز املدن الرئيسية في املناطق
الكوردية _5 ،تشكيل غرفة عمليات رئيسية واخرى فرعية في مقرات الهيئة الكوردية العليا تنظم لهم دوام رسمي وبالتناوب خالل  24ساعة وتأمين وسائل اتصال فيما بين
الغرف وفي مدة اقصاها  _6 ،2012/9/15استكمال اللجان الفرعية التابعة للجنتي الخدمات واالمنية وفق القرارات السابقة وفي تاريخ اقصاه  _7 ،2012/9/20إعداد
الئحة داخلية لجميع اللجان (االمنية – الخدمية – العالقات الخارجية والوطنية) وكذلك الهيئة الكوردية العليا في تاريخ أقصاه  2012/9/20وتعميم ذلك على جميع
اللجان _8 ،يوص ي االجتماع بالدعوة الجتماع يضم الهيئة التنفيذية في املجلس الوطني الكوردي واملجلس الدائم في مجلس غرب كوردستان وذلك ملناقشة اقتراح تشكيل
مجلس كوردي انتقالي من مهامه البحث في سبل توحيد املجلسين _9 ،لتنظيم االمور في مناطق الحدودية تقرر تشكيل _ :لجنة مدنية إلدارة املعابر الحدودية تعمل تحت
اشراف الهيئة الكوردية العليا _ .لجنة االشراف على حماية الحدود تعمل تحت اشراف اللجنة املتخصصة _ ،كما تقرر تنظيم نقاط العبور مع اقليم كوردستان من خالل
مركزين فقط ويتم ذلك بالتنسيق مع قيادة اقليم كوردستان على ان يتم ذلك في مدة اقصاه  – 10 ،2012/10/1املتابعة في اعتماد رؤية سياسية مشتركة وموحدة لتحديد
ُ
صيغة حقوق الشعب الكوردي في سورية_11 ،تشكيل هيئة مستقلة تحت اسم (الهيئة الكردية للمساعدات االنسانية) مهامها التواصل مع الدول واملنظمات االنسانية
العاملية لتوفير املساعدات للمناطق الكوردية وفق مختلف املجاالت (الغذائية – والصحية – والخدمية) وكذلك فتح حسابات مصرفية لها في بعض الدول _12 ،تشكيل
لجنة الصلح والعدالة وفي جميع املناطق الكوردية من اختصاصيين قانونيين وشخصيات اجتماعية من ذوي السمعة الطيبة والخبرة في هذا املجال واعداد الئحة داخلية
تحدد مهام وعمل هذه اللجنة وفي تاريخ أقصاه  2012/10/15مع املوافقة على تشكيل هيئات أخرى عند الضرورة مستقبال ،املصدر :أهم القرارات التي تم االتفاق عليها
خالل االجتماعات األخيرة للهيئة في هولير عاصمة إقليم كردستان العراق ،املوقع :منتدى كوباني كورد ،التاريخ ،2012/09/14 :الرابطhttps://goo.gl/g9HJgu :
بتاريخ  ،2012/10/22توجه وفد من الهيئة إلى أربيل مرة أخرى بعد انتهاء املحددة لتطبيق اتفاقية هولير ،املصدر :افرين نيوز ،التاريخ ،2012/10/22 :الرابط:
https://goo.gl/oteTSD
بتاريخ ُ 2012/11/14عقد اجتماع آخر وتضمنت اهم بنوده 1 :ـ توفير كل الدعم املادي واملعنوي الالزم ألهالي مدينة (رأس العين) 2 .ـ الدعوة إلى تنفيذ القرارات السابق
للهيئة الكردية العليا وفي القريب العاجل ،وهي :آ ـ تشكيل اللجنة القيادية العسكرية املتخصصة .ب ـ تشكيل لجنة الصلح والعدالة .ج ـ تشكيل هيئة املساعدات اإلنسانية
د – عقد اجتماع عاجل للهيئة التنفيذية في املجلس الوطني الكردي واملجلس الدائم في مجلس الشعب لغربي كردستان _3 .تفعيل اللجان التابعة للهيئة الكردية العليا
وفي مختلف املناطق (الخدمية – واألمنية) – 4 .دعوة اللجنتين (الخدمية–األمنية) التابعة للهيئة الكردية العليا وذلك التخاذ التدابير األمنية والخدمية الالزمة – 5 .الطلب
من لجان هيئة السلم األهلي في املناطق التخاذ التدابير الالزمة لتشكيل إدارة مشتركة ملختلف املناطق  – 6الدعوة إلى تظاهرات عامة في يوم الجمعة واملصادف
 2012/11/16ملساندة أهلنا في (رأس العين) والطلب من القوى العسكرية التابعة للجيش الحر وقوات النظام باالنسحاب من املدينة لوقف القصف والتدمير الحاصلين.
 – 7اعتبار اجتماع الهيئة الكردية العليا مفتوحا ملتابعة تطورات األمور وذلك في مقر الهيئة وكذلك األمر لجميع اللجان الخدمية واألمنية ،الهيئة الكردية العليا تعقد
اجتماعها االعتيادي وتناقش األوضاع السياسية وامليدانية ،املوقع :دنيا الوطن ،التاريخ ،2012/11/15 :الرابطhttps://goo.gl/aLqM1i :
( )28أخبار :الهيئة الكردية العليا تعقد اجتماعها في قاعة الدكتور نورالدين زازا وتشدد على اإلسراع بتطبيق اتفاقية هولير ،املصدر :والتي مه ،التاريخ،2012/08/30 :
الرابطhttps://goo.gl/Ba5f5n :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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ً
ضعيفة بالنسبة له آنذاك ،بينما امتنع عن التقدم فيها بمنطقة الحسكة ،وكانت منطقة ُمسيطر عليها عسكريا أكثر
ً
خصوصا امتداد “رأس العين – املالكية( .))29ومن أهم أسباب هذه الخالفات نذكر:
 .1غياب الثقة  :حيث اتصف عمل األحزاب ضمن الهيئة بغياب الثقة التنظيمية ،ومن تجليات ذلك الخالف الذي
حصل ضمن الهيئة في  ،2012/08/04فيما يخص تنظيم اجتماع مع وزير الخارجية التركي آنذاك أحمد داوود أوغلو،
وتم وصفه من قبلها بتجاوز “لليات ومعايير العمل الداخلية( ،“)30ونتج الخالف من قيام بعض أعضاء الهيئة الكردية
العليا باللقاء بداوود أوغلو في مدينة هولير /أربيل ،ووفد من املجلس الوطني السوري ،من قبل أحزاب املجلس الوطني
ُ
الكردي وبغياب أعضاء من مجلس شعب غربي كردستان ،وفي وقتها أعلن األخير ،باإلضافة لقادة في حركة املجتمع
ً
ُ
الديمقراطي ،أنهم موافقون مسبقا على هكذا لقاءات وحوارات ،إال أن قيام أعضاء من الهيئة (أو املجلس الكردي)
ً
بشكل سري بالرغم من تواجدهم أيضا في أربيل أثار لديهم الشكوك( ،)31من جهته صرح " سعود مال" عضو املكتب
بها
ٍ
ُ
ُ
السياس ي للحزب الديمقراطي الكردي والرئيس الحالي لحزب الديمقراطي الكردستاني -سوريا وأحد املجتمعين مع
داوود أوغلو من أعضاء الهيئة بأن زيارتهم تزامنت مع زيارة املسؤول التركي(. )32
 .2التشتت التنظيمي  :أدت حالة التشتت التنظيمي إلحداث عدة خالفات بين املجلس الوطني الكردي مع مجلس غربي
كردستان ،وأعطته الوقت الذي يحتاجه ليقوم بالسير األحادي في مشروع اإلدارة الذاتية ،فباإلضافة لحادثة اللقاء
ً
برئيس املجلس الوطني السوري ووزير الخارجية التركي ،حدث أيضا أن قام “ بعض أعضاء مكتب العالقات الخارجية
في املجلس الوطني الكردي بتوقيع بيان في إسطنبول مع أطراف في املعارضة السورية دون علم األعضاء الخرين في
املكتب ،و كما حدث مع الوفد ،الذي تشكل على عجل ،لالجتماع مع األخضر اإلبراهيمي ،و تبين فيما بعد ،أن رئيس
ً
األمانة العامة في املجلس الوطني الكردي ،الذي كان على رأس وفد املجلس الوطني الكردي ،لم يحط نائبيه علما
باالجتماع(“)33
 .3الضغوطات واالنتهاكات املمارسة من قبل  :PYDمع مرور الوقت تنوعت آليات الضغط املمارس من قبل حزب
ُ
االتحاد الديمقراطي ومنظومة حركة املجتمع الديمقراطي على أحزاب املجلس الوطني الكردي ،ففي حين بدأ هذا
الضغط بالتدخل في املظاهرات الشبابية ضد النظام السوري عبر التضييق على القيادات الشبابية ،وتغيير مسارات
سير املظاهرات وتغيير أماكن التجمع ،وإدخال الشعارات الخاصة بمنظومة املجتمع الديمقراطي ،لتظهر بدايات
ً
السيطرة العسكرية املباشرة عبر “ لجان الحماية الشعبية ،الحقا وحدات حماية الشعب ،بصورة معارضة التفاقية

( )29تشكيل اللجان األمنية املشتركة للهيئة الكردية العليا في عفرين ،املوقع :عفرين نيوز ،التاريخ ،2012/10/15 :الرابطhttps://goo.gl/ms2FzG :
( )30بيان صادر من الهيئة الكردية العليا في هولير ،املوقع :والتي مه ،التاريخ :التاريخ ،2012/08/04 :الرابطhttps://goo.gl/ThJaFu :
( )31حوارات :آلدار خليل« :هدفنا األساس ي هو ضمان حقوق الشعب الكردي» ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2012/08/14 :الرابطhttps://goo.gl/btEJKY :
ً
ُ
( )32ويضيف سعود أنهم :تناولوا أثناء لقائهم تصريحات الرئيس التركي حول الحدود ،ونقلوا للوزير التركي أن حزب “ ب ي د نظيم كردي سوري وليس صحيحا ما تتوهمون
ُ
به ،ومن جهته الوزير التركي دافع عن وجهة نظره وأكد على محاربة اإلرهاب ولكنهم مع حقوق الكرد الثقافية واالجتماعية ،وقال إنهم وضعوا الحلول للقضية الكردية في
تركيا كفتح قنوات تلفزيونية والسماح بالتحدث باللغة الكردية واالحتفال بعيد نوروز ،وقال إنهم طلبوا من النظام السوري أيضا لحل القضية الكردية لديهم ،وللمزيد
يمكن العودة إلى :قرير مفصل حول الندوة السياسية الجماهيرية التي عقدت للسيد سعود مال عضو املكتب السياس ي للحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) في
قامشلو ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2012/08/13 :الرابطhttps://goo.gl/kTfUhJ :
( )33مقاالت :عن الهيئة الكردية العليا! ،الكاتب :زيور عمر ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2012/10/24 :الرابطhttps://goo.gl/pJ3jnu :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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هولير التي تناولت سحب املظاهر املسلحة من املدن وتشكيل قوة عسكرية موحدة ،مما أدى إلى حالة استياء
ً
ُ
شعبي( ،)34وبعد مرور  3اشهر من اتفاقية هولير 1اصدر املجلس الكردي بيانا نددت أمانته العامة “ بأعمال العنف
والخطف التي ُت َ
مارس بحق الكرد السوريين عامة والنشطاء بصورة خاصة بصورة فاعلة في الثورة السورية
ّ
السلمية)35(.
ِّ

ً
 .4التوجه نحواحتكار PYDللملف األمني وهو ما كان واضحا ضمن ما صرح به رئيسه آنذاك "عبدالسالم أحمد" ،حيث
أشار إلى أن هناك قوة موجود واسمها  YPGوعلى القوة التي يجب أن يتم تشكيلها أن تدعم الوحدات ،وضمن حديثه
أشار إلى التجنيد اإلجباري ،وهذا التوجه كان مناورة من مجلس غربي كردستان في محاولة لالعتماد على شعبية
املجلس لكسب الشباب املقرب منه ضمن التجنيد اإلجباري مع اإلبقاء على وحدات حماية الشعب كتنظيم عسكري
ً
تصريح أخر من وحدات حماية الشعب
متحكم في كافة الجبهات والقرارات العسكرية ،وكان هذا التصريح تعليقا على
ٍ
ببيان آخر صرحت فيه
تعلن فيه رفضها “ العمل تحت راية الهيئة الكردية العليا( ،“)36وكانت قد سبقته الوحدات ٍ
ّ
التزامها بقرارات الهيئة الكردية العليا( .)37وقد غذى هذا التوجه السياق العسكري آنذاك عندما سيطرت فصائل من
الجيش الحر على الطرف الغربي من املدينة ،وأوقفت وحدات حماية الشعب تمددها ،وخالل سيطرة الفصائل
والنصرة على نصف املدينة حدث بين الطرفين معارك وهدن كثيرة ،ومع مرور فترة من الزمن استولت " جبهة النصرة
ً
" سابقا فتح الشام حاليا ،على الجبهات املواجهة لوحدات حماية الشعب ،واستمرت املواجهات في املدينة من
 2012/11/09إلى .)38( 2013/07/17
 .5خالفات حول آلية اإلشراف على معبر " فيش خابور_ سيمالكا ،حيث تضمنت بنود اتفاق الهيئة الكردية العليا
ُ
تشكيل لجان تشرف على املعبر؛( )39إال أن هذا امللف ال يزال أحد أبرز ملفات املساومة ( ،)40فاملجلس الوطني الكردي
كان يطالب باإلشتراك في إدارته وموارده ،واإلدارة الذاتية أصرت على الشراكة بهدف أن تصب املوارد في رصيد الهيئة
الكردية العليا ،أما إقليم كردستان العراق فقد واجه مصاعب تمحورت حول تجاوزه للقوانين الدولية بافتتاحه
( )34تقرير مفصل حول الندوة السياسية الجماهيرية التي عقدت للسيد سعود مال عضو املكتب السياس ي للحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) ،مصدر سابق.
( )35أنظر املراجع التالية :
 -1بيانات :بي ـ ــان إلى الرأي العام  -الهيئة الكردية العليا ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2012/07/30 :الرابطhttps://goo.gl/hwUNAD :
 -2مقابلة خاصة لوكالة بيامنير مع عضو املكتب السياس ي للحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) محمد إسماعيل حول املستجدات على الساحة السورية
عامة والكردية بشكل خاص ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2012/08/11 :الرابطhttps://goo.gl/Fp6e1b :
 -3حسن صالح في مظاهرة قامشلو :الهيئة الكردية العليا اتفقت على فتح معبر حدودي مشترك مع إقليم كوردستان ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2012/12/21 :الرابط:
https://goo.gl/p3Qswb
 -4أتباع ال( )PYDيهاجمون املظاهرات ،املصدر :كورد ووتش ،التاريخ ،2012/11/10 :الرابطhttps://goo.gl/meUBcX :
( ) 36رئيس مجلس غربي كردستان “عبدالسالم أحمد” :اتفقنا على تشكيل قوة عسكرية موحدة وفتح باب التجنيد للشباب الكردي ،املوقع :وكالة عفرين ،التاريخ:
 ،2012/11/23الرابطhttps://goo.gl/2vrJED :
( )37بيانات :بيان صادر عن اجتماع الهيئة الكردية العليا واملنبثقة عن مجلس ي (مجلس الشعب لغرب كردستان واملجلس الوطني الكردي في سورية) ،املوقع :والتي مه،
التاريخ ،2012/07/25 :الرابطhttps://goo.gl/5a1DkM :
( )38سقوط رأس العين بأيدي الثوار بعد اشتباكات عنيفة ،املوقع :يوتيوب قناة الجزيرة ،التاريخ ،2012/11/09 :الرابط ،https://goo.gl/NMUZE9 :وحدات الحماية
الكردية تسيطر بشكل شبه كامل على رأس العين ،املوقع :زمان الوصل ،التاريخ ،2013/07/17 :الرابطhttps://goo.gl/CUaHiF :
( )39حسن صالح في مظاهرة قامشلو :الهيئة الكردية العليا اتفقت على فتح معبر حدودي مشترك مع إقليم كوردستان ،املوقع :والتي مه ،التاريخ ،2012/11/21 :الرابط:
https://goo.gl/msRCo4
( )40أكراد العراق يهبون لنجدة أكراد سورية ،املوقع :سكاي نيوز ،التاريخ ،2012/12/27 :الرابطhttps://goo.gl/xXGxFT :
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ً
ً
ً
ضغط على مجلس
معبرا غير معترف به دوليا ومرفوض من قبل "نظام دمشق"( ،)41وأيضا استعمله اإلقليم كأداة
ٍ
بشكل يتيح املجال أمام املجلس
غربي كردستان واإلدارة الذاتية لتتعاون في ملف تشارك السلطة شمال سورية
ٍ
ً
ُ
ً
ُ
الكردي دورا في الحياة السياسية .كما استخدم املعبر أيضا لتشكيل ضغط في ملف عودة " بيشمركة سورية"،
خندق بطو ٍل قارب 17كم في املناطق ملنع التسلل الغير مصرح
وكوسيلة لضبط عمليات التهريب عبر الحدود بعد حفر
ٍ
به من الطرف السوري في  ،)42(2014/04/15وللمعبر تأثير مباشر على الحياة املعيشية في مناطق شمال سوريا فمع
إغالقه في فترات الخالف كانت أسعار األغذية ترتفع بنسب تصل إلى أكثر من  ،)43(%100واليزال املعبر يدر على اإلدارة
ُ
الذاتية مبالغ طائلة من الضرائب املفروضة على البضائع الصادرة والواردة ،وتلزم اإلدارة كل التجار بالحصول على
رخصة تخليص جمركي تبلغ قيمة تأميناتها  50ألف دوالر(.)44
ً
ُ
عموما؛ باإلضافة للرغبة البينية ورغبة إقليم كردستان العراق بشخص رئيسه مسعود البارزاني في إحداث توافق
ُ
ُ
ُ
كردي-كردي يؤدي إلى نموذج من نماذج الحكم الذاتي للكرد في سورية ،فإن هناك عوامل كثيرة دفعت باتجاه اتفاقية
هولير ،1إال إشكاالت عديدة وعلى رأسها بلورة حزب االتحاد لسلطة األمرالواقع واحتكاره السلطة االمنية وغيابه عن
مسار املفاوضات السورية جعلته يعتبر اتفاقية هولير بحكم املنتهية ،ويمارس سياسة التضييق على املجلس الوطني
ُ
الكردي وأحزابه والتنسيقيات الشبابية.

 :2014-2013أحداث أمنية وسياسية دافعة التفاقات جديدة
ً
ُ
كان واضحا ازدياد الهوة السياسية بين املجلسين؛ حيث اتخذ مجلس شعب غربي كردستان مساره السياس ي مع هيئة
ً
ُ
التنسيق الوطنية ،بينما توجه املجلس الكردي بخطوات مرتبكة نحو االنضمام لالئتالف الوطني السوري ،وداخليا كانت
أحزاب املجلس تعاني من مشاكلها املستعصية املتمثلة بكثرة األحزاب والتنسيقيات واستمرار انشقاقاتهم ،بينما التزم
مجلس غربي كردستان بخطته في إعالن تشكيل وإعالن االدارة الذاتية ،وتخلل سير مجلس غربي كردستان بهذا االتجاه
ُ
تفاصيل كثيرة كان منها املعوق لعملية التوافق مع املجلس الوطني الكردي ومنها ،ما ساهم في تثبيت دعائم إدارته.

استثمارات أمنية صدعت اهليئة الكردية العليا
ساهمت بعض األحداث األمنية والعسكرية واستثمارها من قبل  PYDفي زيادة حدة الخالفات ومنها نذكر:
ً
 .1أحداث عامودا :وفقا للتقارير فإنه بتاريخ  ،2013/06/17اقتحمت قوة مسلحة تابعة لـ  YPGالبلدة وأغلقت مداخلها
ً
الرئيسية ،وقامت باعتقال ثالثة نشطاء ودخول هؤالء النشطاء مع آخرين تضامنا معهم بإضراب عن الطعام ،وبعد
ُ
مفاوضات جرت بين شخصيات من املجلس املحلي التابع للمجلس الوطني الكردي ،وأعضاء من حزب ( ،)PYDمن
ً
ً
( )41إقليم كردستان العراق يفتتح معبرا حدوديا مع سورية دون التنسيق مع سلطاتها ،املوقع :الجمل ،التاريخ غير مرفق ،الرابطhttps://goo.gl/e1pbsQ :
( )42خندق بطول  17كلم عند حدود كردستان العراق وسورية ،املوقع :العرب ،التاريخ ،2014/04/15 :الرابطhttps://goo.gl/TsQRzH :
ّ
يخفض األسعار في الحسكة ،املوقع :عنب بلدي ،التاريخ ،2016/06/14 :الرابطhttps://goo.gl/xvccWH :
( )43فتح معبر “سيمالكا”
( ) 44إتاوات في مناطق " "PYDتحت اسم "ضرائب" ،من قوت املواطنين إلى خزائن الحزب ،املوقع :مراقب شمال سورية ،التاريخ ،2017/07/25 :الرابط:
https://goo.gl/WgLF8k
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جهة أخرى ،اشترط الحزب إنهاء اإلضراب عن الطعام ،كشرط إلطالق سراح املعتقلين .وتم اإلفراج عن ناشط واحد،
واإلبقاء على الناشطين الخرين قيد االعتقال ،وبتاريخ  2013/6/27خرجت مظاهرة جديدة ضد قوات  ،YPGوصلت
إلى مقر حزب االتحاد الديمقراطي  PYDوتوقفوا أمامها مع ترديد شعارات تهاجم أذرع االدارة الذاتية وتتهمهم بـ
"التشبيح" ،وتطورت األحداث لتنتهي بإطالق قوات  YPGالنار على املتظاهرين مما أدى ملقتل  6أشخاص وجرح ما
ً
يقارب  30آخرين( ،)45واعتقال ما يقارب  70شخصا .من جهتها اتهمت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب من
وصفتهم باملجموعات الخائنة” بقتل أحد مقاتليها والهجوم على كتيبة لها ضمن املدينة ،ما أدى إلى سقوط عدد من
املدنيين ،وذلك ألجل إثارة الفتنة بين الشعب" ،على حد تعبير البيان( .)46وعلى إثر هذه األحداث أوقف أعضاء املجلس
ً
ُ
الكردي عضويتهم في الهيئة الكردية العليا ،ثم انسحابهم الحقا(.)47
 .2توسع فصائل املعارضة في املنطقة :خالل الفترة املمتدة من أواخر العام  2012وحتى نهاية العام  2013توسعت
فصائل املعارضة وجبهة النصرة في محافظة الحسكة ،والبداية كانت مع السيطرة على جزء من مدينة رأس العين،
ليتبعها سيطرة على بلدات :تل براك ،وتل حميس ومعبر اليعربية وإلى حدود بلدة "معبدة" في اقص ى الشمال الشرقي
في  ،)48(2013/07/17كما أنها وصلت إلى حقول رميالن( ،)49مما دفع بوحدات حماية الشعب أن تعقد اتفاقيات مهادنة
وتقاسم آبار النفط معهم( "،)50كخطوة تكتيكية وفق تصريح آلدار خليل القيادي في حركة املجتمع الديمقراطي(،")51
هذا التوسع العسكري الكبير للمعارضة في املنطقة ساعد على كسب وحدات حماية الشعب لشعبية كبيرة وانضم
إليها املئات من أبناء املنطقة بهدف منع وصول الفصائل إلى املدن ،كما أنه أضعف من املوقف السياس ي للمجلس
ُ
الوطني الكردي املتوافق مع سياسات االئتالف الوطني لقوى املعارضة السورية .وفي ظل هذا الواقع بدأ حزب االتحاد
ً
ُ
الديمقراطي مجلس غربي كردستان بمطالبة املجلس الوطني الكردي باالنضمام ملشروعه ،ووفقا لـ "آلدار خليل"
القيادي في حركة املجتمع الديمقراطي ،فإنهم في الواقع قاموا بتطبيق اإلدارة الذاتية على أرض الواقع ،وهم ينتظرون
فقط من املجلس أن يأتي ويشاركهم في إدارتها ،وهذا ما تم محاولة العمل عليه في مشروع " اإلدارة املرحلية
املشتركة(.")52

(")45حول مجزرة عامودا الثانية التي ارتكبتها ما يعرف بـ آسايش  ،"PYDاملصدر :صفحة :عوائل شهداء نهج البرزاني في سورية ،التاريخ ،2014/06/21 :الرابط:
https://goo.gl/L2ZL21
( )46الوطني الكردي يحيي ذكرى “مجزرة عامودا” ..والوحدات تصفها بـ”محاولة إثارة للفتنة” ،املصدر :موقع الحل ،التاريخ ،2017/06/28 :الرابط:
https://goo.gl/M6qRVF
( )47سيادة سيدا ثمنها الدماء ،نظرة تحليلية ألحداث عامودا ،الكاتب :محمد رشو ،املوقع :الحوار املتمدن ،التاريخ ،2013/07/08 :الرابط،https://goo.gl/WTWTbp :
ُ
ويمكن العودة لبيان املجلس الوطني الكردي عبر :بيانات :املجلس الوطني الكردي في عامودا يندد بمجزرة عامودا ويعلن انسحابه من الهيئة الكردية العليا ،املوقع :والتي
مه ،التاريخ ،2013/06/27 :الرابطhttps://goo.gl/qjCR5D :
( )48مجموعات مسلحة في الجيش الحر تهاجم على حاجز لوحدات حماية الشعب في قرية كريه فاتيه ،املوقع :صفحة شبكة ديريك االخبارية ،التاريخ،2013/07/17 :
الرابطhttps://goo.gl/YtTEHo :
( )49الجيش الحر يسيطر على معظم البار النفطية شمال سورية – العربية نت ،املوقع :يوتيوب الحزب التقدمي ،التاريخ ،2013/04/01 :الرابط:
https://goo.gl/CoVw46
( )50األكراد السوريون يسيطرون على النفط ...ويريدون القامشلي ،املوقع :االخبار ،التاريخ ،2013/03/11 :الرابطhttps://goo.gl/Amiq7e :
( )51خالفات كردية -كردية حول مستقبل النفط في الجزيرة ،املوقع :اورينت نت ،التاريخ ،2014/02/19 :الرابطhttps://goo.gl/eNF3JR :
( )52تقرير عن الهيئة الكردية العليا .عماد كردو ،2013-09-27املوقع :يوتيوب االعالمي عماد كردو ،التاريخ ،2013/09/26 :الرابطhttps://goo.gl/FK65TF :
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"اإلدارة املرحلية املشرتكة" وحتدي التباين السياسي
ُ
تعثر عمل الهيئة الكردية العليا خاصة بعدما تحولت طبيعة املفاوضات إلى "محاولة االتفاق على تقاسم الحصص ضمن
ُ
الهيكل غير املعلن بعد واملتمثل بـ"اإلدارة الذاتية" ،بعد أن كانت حول نموذج حكم توافقي .وفي  2013/08/13أعلن حزب
االتحاد الديمقراطي في مؤتمر صحفي بمدينة القامشلي عبر آسيا عبد هللا الرئيسة املشتركة للحزب آنذاك ،عن انتهاء
املرحلة األولى للمشروع ودخوله املرحلة الثانية ،والبدء بتشكيل هيئة تشريعية مكلفة بتشكيل الهيئة اإلدارية االنتقالية
ُ
للمنطقة ،وفي هذا االتجاه عادت املفاوضات بين الطرفين لتنتهي بتوقيع "مجلس غرب كوردستان واملجلس الوطني الكردي
ُ
ُ
على "مشروع اإلدارة املرحلية االنتقالية للمناطق الكردية واملشتركة" وذلك خالل اجتماع عقد في مقر الهيئة الكردية العليا
بمدينة القامشلي بتاريخ  2013/09/08بحضور ممثلين عن املجلسين وخرجا باتفاق على توقيع "مشروع اإلدارة املرحلية
ُ
االنتقالية للمناطق الكردية واملشتركة" وتتألف بنود االتفاق من(:)53
ً
 .1تشكيل لجنة لصياغة مسودة الدستور املؤقت بعد التوافق عليه من كل املكونات في مدة أقصاها  40يوما.
ً
 .2يقدم كل طرف أو جهة عددا من األعضاء يمثلونها في الهيئة املؤقتة " التي ستتشكل من جميع املكونات وستدير عملية
االنتخابات".
 .3ستقوم هذه الهيئة املؤقتة بتشكيل اإلدارة الديمقراطية املرحلية املشتركة بعد إنجاز دستور مؤقت بشكل مباشر.
 .4الهيئة املؤقتة مخولة بالتحضير لقانون انتخابي ديمقراطي.
 .5تعتبر اإلدارة املرحلية االنتقالية املرجع التنفيذي وتقوم ببناء مؤسساتها لتسهيل عملها في املجاالت اإلدارية السياسية
االقتصادية االجتماعية الثقافية األمن والحماية.

ُ
 .6قوى األمن والحماية مهمتها ضمان األمن واالستقرار في املناطق الكردية واملشتركة ،وهي مؤسسة وطنية تلتزم بكل
القوانين واملواثيق الدولية ،ومسؤولة أمام اإلدارة املرحلية االنتقالية.
 .7القيام بانتخابات ديمقراطية نزيهة ،مفتوحة للمراقبين الدوليين واإلقليميين ومنظمات حقوق اإلنسان واملجتمع
املدني خالل ستة أشهر من تاريخ تشكيل اإلدارة املرحلية االنتقالية.
ُ
 .8يعتبر املجلس العام املنتخب لإلدارة املرحلية االنتقالية الهيئة التشريعية لجميع املكونات في املناطق الكردية
واملشتركة.
 .9املجلس العام مخول بإعداد دستور يحترم حقوق اإلنسان ويتوافق مع املواثيق واألعراف الدولية.
ُ
ومع هذا االتفاق؛ في  2013/09/07أقر املجلس الوطني الكردي وثيقة االنضمام إلى االئتالف السوري( ،)54واتخذ املجلس
ً
ً
ً
بداية قرار االنضمام وتوجه إلى قطر وشارك في مؤتمر االئتالف لكنهم لم يوقعوا( ،)55الحقا شكل املجلس وفدا الستكمال
إجراءات االنضمام بعد موافقة وتصديق االئتالف ،الوفد الذي تشكل من لجنة العالقات الخارجية ورئيس املجلس

( )53املجلسان الكورديان يوقعان مشروع االدارة املرحلية ،املوقع :الحزب الديمقراطي الكوردستاني ،التاريخ ،2013/09/11 :الرابطhttps://goo.gl/btJGMA :
( )54الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي :االنضمام إلى االئتالف الوطني لقوى املعارضة السورية باسم الهيئة الكردية العليا ،املوقع :والتي مه ،التاريخ:
 ،2012/12/11الرابطhttps://goo.gl/Jv6k7g :
ً
ُ
( )55املصدر فؤاد عليكو ،عضو املكتب السياس ي لحزب يكيتي الكردي وعضو االئتالف سابقا واحد شهود العيان واملنخرطين ضمن اتفاقيات املجلسين.
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ُ
وعضوين آخرين ،تم تكليفه بالعمل على أن يتضمن بيان االتفاق" ،احترام خصوصية املناطق الكردية وخيار الشعب
ُ
الكردي في الحفاظ على سلمية الثورة في هذه املناطق ،ومنحهم الحرية في إدارة مرحلية مشتركة في هذه املناطق مع بقية
األطراف واملكونات بالشكل الذي يتناسب وواقع هذه املناطق" ،وصادق االئتالف على انضمام املجلس بتاريخ
.)56(2013/09/16
ُ
وصرح "إبراهيم برو آنذاك بأن" :الوفد الكردي كان قد اتفق مع االئتالف على ضرورة انضمام مجلس الشعب لغربي
ً
كوردستان لالئتالف ،وأن يحاول كل طرف على حدة من أجل التواصل معهم لالنضمام ،مشيرا إلى أن "مجلس الشعب
لغربي كوردستان لديه اتصاالت موسعة مع االئتالف ،حيث التقى صالح مسلم مع رئيس االئتالف أحمد الجربا في باريس
ً
ً
وعقدا اجتماعا مطوال تم خالله مناقشة هذا الوضع ،كما أن عدد مقاعد مجلس الشعب لغربي كوردستان لن يكون على
ُ
حساب مقاعد املجلس الوطني الكردي ،حيث سيتم تخصيص مقاعد خاصة بهم" ،ذات املوقف ظهر من سكرتير الحزب
الديمقراطي التقدمي الكردي "عبد الحميد حاج درويش" ،حيث أنه نقل طرحه بنفسه خالل االجتماعات إمكانية انضمام
ً
ً
حزب االتحاد الديمقراطي إلى االئتالف الوطني السوري ،مؤكدا أن رد االئتالف كان إيجابيا(.")57
ً
من جهته وقف مجلس غربي كردستان ضد انضمام املجلس لالئتالف مصرا على التزام الخط الثالث (ال لالنضمام
ً
للمعارضة وال للنظام) ،وقرر السير وحيدا في إعالن اإلدارة املرحلية ،فاملجلس بواقعه متأخر عن منجزاتهم بأكثر من سنة
ُ
وفق مخاطبة آلدار خليل القيادي في حركة املجتمع الديمقراطي ،للقيادي في حزب يكيتي الكردي( ،)58أثناء اجتماعهم
ملناقشة توزيع اللجان ،وهكذا انتهى االتفاق قبل أن يتم تفعيل أي من بنوده.

إعالن اجمللس التأسيسي لإلدارة املرحلية من طرف واحد

ُ
الكرديُ ،أ َ
علن في مدينة القامشلي عن تشكيل املجلس العام التأسيس ي
بتاريخ  ،2013/11/12وبغياب املجلس الوطني
ً
لإلدارة املرحلية املشتركة املكون في ذلك الوقت من  82عضوا وانبثق عنه هيئة متابعة إنجاز املشروع إلعداد وصياغة
مختلف الوثائق وقسمت مناطق شمال شرق سورية إلى  3مناطق/كانتونات وهي "الجزيرة ،كوباني وعفرين" لتشكل كل
منطقة "كانتون" مجلسها والذي سيمثلها ضمن املجلس العام لإلدارة املرحلية.
ً
عقدت هيئة متابعة إنجاز مشروع اإلدارة املرحلية املشتركة والتي تكونت من ( )60عضوا اجتماعها األول بتاريخ
ً
 2013/11/15في مدينة القامشلي ،وتم خالل االجتماع تشكيل لجنة مؤلفة من  19عضوا من املناطق الثالث "الجزيرة
 ،12وعفرين  ،4كوباني  ،" 3ومهامها صياغة مشروع اإلدارة املرحلية املشتركة وإعداد وثيقة العقد االجتماعي وإعداد نظام
انتخابي.

(" )56املجلس الوطني الكردي" ينضم إلى "االئتالف السوري" املعارض ،املوقع :تحت املجهر ،التاريخ ،2013/09/16 :الرابطhttps://goo.gl/SgGwq8 :
( )57الوطني الكردي ينضم لالئتالف .وخالف مؤجل على مركزية الدولة ،املوقع :زمان الوصل ،التاريخ ،2013/08/28 :الرابطhttps://goo.gl/ippbk1 :
ً
ُ
( )58املصدر فؤاد عليكو ،عضو املكتب السياس ي لحزب يكيتي الكردي وعضو االئتالف سابقا وأحد شهود العيان واملنخرطين ضمن اتفاقيات املجلسين
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وبتاريخ  2013/12/02توجه حزب االتحاد نحو تنفيذ الخطوة الثانية من تنفيذ مشروع "اإلدارة الذاتية الديمقراطية" عبر
عقد هيئة متابعة إنجاز مشروع اإلدارة اجتماعها ملناقشة ما تم إنجازه من قبل لجنة إعداد وثائق اإلدارة ،وتقرر في
االجتماع:
 .1أن تقوم كل مقاطعة من املقاطعات الثالث "الجزيرة ،كوباني ،عفرين" بتشكيل إداراتها الذاتية بشكل مستقل دون
تشكيل إدارة مشتركة للمقاطعات الثالث.
 .2دمج املجلسين؛ املجلس العام التأسيس ي وهيئة متابعة إنجاز مشروع اإلدارة؛ تحت مسمى "املجلس التشريعي
املؤقت".
 .3اعتبار اللجنة املصغرة املنبثقة من هيئة إنجاز املشروع "هيئة إعداد مشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية".
 .4تسمية اإلدارات في املقاطعات الثالث (اإلدارة الذاتية الديمقراطية ملقاطعة الجزيرة؛ اإلدارة الذاتية الديمقراطية
ملقاطعة كوباني؛ اإلدارة الذاتية الديمقراطية ملقاطعة عفرين).
كما أكد املجتمعون أنه" :بإمكان الشخصيات والتنظيمات األخرى االنضمام إلى املجلس بعد موافقة املجلس العام على
االنضمام(.")59

هولري :2اتفا ٌق نسفه إعالن "اإلدارة الذاتية"

ُ
ُ
علق املجلس الوطني الكردي عضويته في الهيئة الكردية على إثر أحداث عامودا ،وحدثت القطيعة الكاملة بين الطرفين
نتيجة عدم وصولهم إلى صيغة تفاهم على محاصصة اإلدارة الذاتية واستمرار األجهزة األمنية لحزب االتحاد بالتضييق
على أحزاب املجلس مع السير االنفرادي للحزب في تثبيت قواعد اإلدارة الذاتية .ومع اقتراب موعد مؤتمر جنيف 2تم دعوة
ُ
األطراف الكردية إلى مفاوضات جديدة في مدينة أربيل  /هولير  2013/12/17من قبل رئاسة إقليم كوردستان وبحضور
ُ
ممثل رئاسة اإلقليم (حميد دربندي) ،وبمشاركة الوسيطين :النائبة الكردية (ليلى زانا) ورئيس بلدية دياربكر (عثمان

وفد موحد
بايدمير) من تركيا( .)60استمرت املفاوضات ملا يقارب أسبوعين( ،)61ودارت
بشكل رئيس ي حول إمكانية تشكيل ٍ
ٍ
ً
ُ
ومستقل لتمثيل الكرد في جنيف ،2أو تمثيل أي طرف يحضر جنيف للطرف الغائب أيضا ،وكان من أهم بنودها ما يلي:
 .1املشاركة في جنيف 2برؤية مشتركة.
 .2وقف الحرب اإلعالمية املتبادلة ،وتشكيل لجنة لحماية حقوق مختلف األشخاص والجماعات.
 .3تشكيل لجنة إلطالق سراح املعتقلين السياسيين لدى الـ  ،PYDولجنة للتحقيق في أحداث عامودا وعفرين وكوباني
وتل غزال.
 .4لم يتم االتفاق على نقاط ومنها :تفعيل اتفاقية هولير واللجان التابعة لها ،ومشروع اإلدارة الذاتية املؤقتة(.)62

( )59بانوراما  ..2013اإلدارة الذاتية الديمقراطية والدبلوماسية الكردية ،املوقع :وكالة فرات ،التاريخhttps://goo.gl/VztP2n ،2013/12/25 :
( )60مباحثات زانا وبايدمر ترسم خارطة الطريق التفاق (هولير ،)2املوقع :الحزب الديمقراطي الكوردستاني ،التاريخ ،2013/12/25 :الرابطhttps://goo.gl/TfZFNX :
ُ
ً
( )61تم تداول حدوث لقاءات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق وبين حزب العمال الكردستاني قبل حدوث االتفاق بين الطرفين السوريين .مصدر سابق
( )62أكراد سورية يعلنون من أربيل اتفاقهم على إنهاء خالفاتهم وحضور جنيف 2بوفد موحد ،املوقع :دي برس ،التاريخ ،2013/12/24 :الرابطhttps://goo.gl/TToUe6 :
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ُ
لم تتناول االتفاقية الجوانب املالية واالحتكار السياس ي والعسكري واألمني الحاصل في املناطق الكردية ،في ظل ازدياد
االستحواذ الحزبي من قبل حزب االتحاد على كل ش يء الدعائهم بأنهم "األجدر على قيادة املناطق الكردية" والشعب
الكردي".
ً
ً
ولم تدم االتفاقية إال شهرا واحدا مع إعالن مجلس الشعب في غربي كردستان لإلدارة الذاتية في  2014/01/21من طرف
واحد ،وذلك قبل يوم واحد من انعقاد جنيف .2وغاب حزب االتحاد عن جنيف 2في ظل غياب توافق أمريكي روس ي
ُ
ً
بخصوص التمثيل الكردي في جنيف ،2فقد كانت واشنطن إلى جانب حضور الكرد ضمن وفد املعارضة كون املجلس قد
ُ
انضم إلى االئتالف ،إلى جانب وجود اعتراض تركي على تواجد حزب االتحاد الديمقراطي ذراع حزب العمال الكردستاني
ضمن املحافل الدولية .بينما دفعت روسيا باتجاه قبول حزب االتحاد ومجلس الشعب في غربي كردستان كأحد األطراف
ُ
كممثل للكرد ،بهدف إحداث ضغط على تركيا والواليات املتحدة.
ضمن جنيف2
ٍ
ً
ُ
طرف واحد؛ أصدر املجلس الوطني الكردي بيانا بتاريخ ،2014/02/22
مع انعقاد مؤتمر جنيف وإعالن اإلدارة الذاتية من ٍ
ً
ً
ً
ً
أوضح فيه بأن "تجزئة كردستان سورية إلى كانتونات ستؤدي إلى تقسيم كردستان أرضا وشعبا وسيعد خطرا استراتيجيا
ال يحق ألي طرف سياس ي فرضه" ،كما اعترض املجلس الوطني على موقف "مجلس الشعب في غربي كردستان من مؤتمر
جنيف ،2ومن تجاهل دعوة املجلس الوطني لتشكيل هيئة استشارية لتجاوز االعتراضات حول تواجد حزب االتحاد
ً
الديمقراطي  ،PYDمؤكدا أن " اإلدارة املعلنة بشكل غير شرعي ال تمثله وال تمثل توجهه في العمل املشترك ".

 :2015-2014اتفاق أخري وقطيعة جديدة
اتسم نهاية العام  2014بتحول في طبيعة الصراع في سورية ،فقوات النظام باتت تخسر العديد من األراض ي واملناطق
الحيوية ،كسيطرة " تنظيم الدولة" على مطار الطبقة العسكري ،واللواء  93في الرقة ،وتوسعها في دير الزور والقضاء على
سيطرة املعارضة فيها ،بينما كانت املعارضة تقوم بتثبيت نقاطها في املدن الرئيسية كحلب وريف دمشق وحمص ،أما على
ً
الجبهة الشمالية ،فاستطاع " تنظيم الدولة" أن يسيطر على كافة األراض ي التي كانت واقعة في يد املعارضة أو "جبهة
النصرة" ،ولتبدأ معركتها على مدينة كوباني ،وخالل فترة قصيرة استطاع التنظيم الوصول إلى املدينة والسيطرة على
معظمها آواخر .2014
وفي  2014 /08/26بدأت الواليات املتحدة األمريكية بإجراء طلعات استطالع جوية على سورية ،وبدأت بقصف التنظيم
في املدينة كما قامت بإنزال أول شحنة للمقاتلين في املدينة في 2014/10/20؛ باإلضافة إلى إجراء عدة عمليات من قبل
قوات التحالف املساندة لوحدات حماية الشعب ،وإنشاء غرفة بركان الفرات آنذاك .وفي هذا السياق حدثت اتفاقية
دهوك في  ،2014/10/22إال أنها كسابقاتها لم تستمر بعد سير العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة بسالسة وحصول
وحدات حماية الشعب على دعم عالمي ملقاومة التنظيم.
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اتفاقية دهوك :آخر احملاوالت
ُ
كمعظم االتفاقيات التي حصلت بين الطرفين الكرديين نتيجة وجود خطر خارجي داهم أو حركة في امللف السياس ي
السوري ،أتت اتفاقية دهوك من حيث األسباب الدافعة ،فاالجتماعات التي امتدت ما بين  ،2014 /10/22-14جاءت مع
سيطرة داعش على ثلث مدينة كوباني في ،2014/10/09بعد قرابة شهر من املعارك للسيطرة على املدينة ( ،) 63وجاء
ُ
االجتماع بضغط من قبل اإلدارة األمريكية ومسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان آنذاك ،لفتح الطريق أمام مساعدة
كوباني ،وتم وضع شرط الوصول إلى اتفاق للحصول على الدعم من قبل الطرف األمريكي( ،)64وبالتوازي مع املفاوضات
ُ
الجارية بين الطرفين الكرديين كان " صالح مسلم" رئيس حزب  PYDالسابق قد التقى املوفد األميركي الخاص إلى سورية
دانيال روبنشتاين في باريس بتاريخ  ،2014/10/12لبحث "تفعيل التنسيق العسكري بين وحدات حماية الشعب الكردي
ُ
والتحالف العربي والدولي ملحاربة اإلرهاب ،إضافة إلى إيصال إمدادات السالح للمقاتلين الكرد في كوباني"(.)65
بتاريخ  ،2014/10/20ألقت الواليات املتحدة أول شحنة من األسلحة للمقاتلين في مدينة كوباني( ،)66ومع بدء اإلمداد
ً
ُ
باألسلحة من الجو بدأت قوات من بيشمركة إقليم كردستان أيضا بالدخول إلى تركيا في  10/29ووصلت طالئعها املدينة
ً
ً
في  )67(.2014/10/31وفي هذه األثناء كان اجتماع دهوك قائما ودافعا باتجاه توحيد الصف ملواجهة "تنظيم الدولة".
وتم االتفاق في هذا االجتماع على ما يلي:
ُ
ُ
 .1تشكيل "املرجعية السياسية الكردية" على أن تكون النسب  %40للمجلس الكردي و  %40لحركة املجتمع
الديمقراطي و  %20لألحزاب و القوى التي تعمل خارج املجلسين.
 .2مهمة هذه املرجعية هي رسم االستراتيجيات العامة وتجسيد املوقف املوحد.
 .3تشكيل شراكة فعلية في الهيئات التابعة لإلدارة الذاتية.
 .4التوجه نحو التوحد السياس ي واإلداري ومشاركة املكونات األخرى.

ُ
 .5العمل على التوحد في واجب الدفاع عن "روج آفا" ،عبر انضمام املجلس الوطني الكردي لإلدارة الذاتية بعد تعديلها
وتغيير أسماء الكانتونات إلى محافظات ،مع دمج الثالثة في إدارة واحدة وتعديل بنود العقد االجتماعي.
ً
كما تم االتفاق على أن يكون في املرجعية  30شخصا  12من حركة املجتمع الديمقراطي و 12من املجلس الوطني الكردي
ّ
أساسية وهي:
و 8من القوى السياسية خارج اإلطارين املذكورين ،وتألفت اتفاقية دهوك من ثالثة بنود

(" )63داعش" تسيطر على ثلث "كوباني" السورية ،املوقع :بوابة الشرق ،التاريخ ،2014/10/09 :الرابطhttps://goo.gl/mCqYPg :
ً
ُ
( )64مقابلة للباحث مع :فؤاد عليكو في اسطنبول  ،عضو املكتب السياس ي لحزب يكيتي الكردي وعضو االئتالف سابقا وأحد شهود العيان واملنخرطين ضمن اتفاقيات
املجلسين بتاريخ .2018/11/15
(« ) 65انفتاح» أميركي وأوروبي على أكراد سورية ..ولقاء باريس بحث نقل إمدادات السالح إلى كوباني ،املوقع :الشرق األوسط ،التاريخ ،2014/10/19 :الرابط:
https://goo.gl/SkdLaH
( )66طائرات أمريكية تلقي أسلحة للمقاتلين األكراد قرب كوباني ،املوقع :دي دبليو ،التاريخ ،2014/10/20 :الرابطhttps://goo.gl/2R7FxD :
( )67طالئع قوات البيشمركة والجيش السوري الحر تصل تركيا في الطريق لعين العرب ،املوقع :بي بي س ي عربي ،التاريخ ،2014/10/29 :الرابطhttps://goo.gl/n3Agsi :
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ّ
ّ
ّ
سياسية من إطارين ،حركة املجتمع الديمقراطي واملجلس الوطني
مرجعية
األول " :املرجعية السياسية الكردية" :تشكيل
ّ
ّ
اجتماعية خارج اإلطارين من جهة أخرى.
وفعاليات
الكردي ،ومن أحزاب
الذاتية الديمقر ّ
ّ
الثاني " :اإلدارة الذاتية الديمقراطية"ّ :
اطية بعد تشكيل لجنة
كيفية انضمام أحزاب املجلس إلى اإلدارة
ّ
ّ
املرجعية إلجراء حوارات مكثفة مع اإلدارة القائمة حول بعض التغييرات في العقد االجتماعي ووثائق اإلدارة،
مشتركة من
بحيث تتحقق الشراكة الفعلية فيها وفي الهيئات التابعة لها وتطوير الشكل الراهن إلدارة املناطق الكردية نحو توحيدها
ً
ً
سياسيا وإداريا والعمل من أجل توثيق تمثيل مختلف املكونات األخرىفي ها.
ّ
عسكرية تابعة للمجلس -أن تقوم بواجبها
الثالث" :الحماية والدفاع" :إيجاد آليات يتم من خاللها – في حال وجود وحدات
ّ
ّ
ّ
الكردية ،مع األخذ بعين االعتبار أنه من غير املمكن
املرجعية
في الدفاع عن "روج آفا" ،من خالل لجنة مشتركة منبثقة من
عسكرية في "روج آفا" ،بل ّ
ّ
أن تكون هناك أكثر من ّ
الذاتية الديمقر ّ
ّ
اطية(.)68
قوة عسكرية واحدة تابعة لإلدارة
قوة
ً
ُيظهراتفاق دهوك ألول مرة في جزئه الخاص باإلدارة الذاتية توافقا بين الطرفين على أنها" :جاءت كحاجة موضوعية
إلدارة تلك املناطق" .والتزمت االتفاقية بإجراء مجموعة من التعديالت على شكلها ووثائقها ،وفيما يخص وحدات
ُ
ً
ً
حماية الشعب " "YPGفقد حملت االتفاقية أول قبوال كامال لها من قبل املجلس الوطني الكردي ،باعتبارها القوة
املدافعة عن "روج آفا كردستان" .وستعمل املرجعية وفق االتفاق على العمل للتباحث مع قيادة الوحدات إليجاد
ُ
سبيل يفسح املجال أمام القوات التابعة للمجلس الوطني الكردي (بيشمركة روج) للعودة إلى املنطقة واملشاركة في
ً
ُ
ً
الدفاع عنها ،وهو أول اعتراف من قبل املجلس بسيادة وحدات حماية الشعب العسكرية ،التي كانت تعد سابقا قوات
ُ
حزبية وفق أدبيات املجلس .كما حمل االتفاق ألول مرة املطالبة بالدعم من قبل "القوى الكردستانية" ،وهي حكومة
ُ
ُ
ُ
إقليم كردستان ،ومنظومة املجتمع الكردستاني (املنظومة العليا لحزب العمال الكردستاني) ،وقد كان املجلس
ً
ُ
يتجنب سابقا ذكرأطراف من املنظومة املقادة من قبل حزب العمال.

القطيعة جمددا
بدأت املشاكل تحدث بين الطرفين مع بدء وصول الدعم ملدينة كوباني بشكل مباشر والذي خفف من الضغط الحاصل
ً
على حركة املجتمع الديمقراطي ،وكانت البداية في  ،2014/12/11عندما تم االتفاق على أسماء  24شخصا من أصل ،30
ً
ُ
ليظهر الحقا أن هناك ثالثة أحزاب من املجلس الوطني الكردي قد صوتت لصالح " األحزاب الواجب انضمامها من خارج
اإلطارين" ،لتصبح نسبة الغالبية في املرجعية  21صوت فعلي لصالح حركة املجتمع الديمقراطي ضد  9أصوات لصالح
ُ
املجلس الوطني الكردي .واألحزاب التي صوتت لصالح املرشحين املقربين من حركة املجتمع الديمقراطي كانت :الوفاق
االكوردي السوري _ فوزي شنكالي ،الحزب الديمقراطي الكوردي في سورية _ نصر الدين إبراهيم ،حزب الوحدة
الديمقراطي الكوردي في سوريا يكيتي _مصطفى مشايخ)69(.

( )68هل اتفاقية دهوك الزالت بخير…؟ ،املوقع :بوير برس ،التاريخ ،2014/11/23 :الرابطhttps://goo.gl/8gKPyf :
( )69محمد قجو ليكيتي ميديا :اتفاقية دهوك تنص على التمثيل بنسبة  %40لكل طرف  ،وليس على املحاصصة الحزبية ،املوقع :يكيتي ميديا ،التاريخ،2014/12/25 :
الرابطhttps://goo.gl/W7zFiS :
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على إثر ذلك؛ دعت مجموع أحزاب املجلس الجتماع لقيادة املجلس ،وفيه تم االتفاق على تشكيل لجنة قانونية للتدقيق
ُ
في أوراق التصويت والتحقيق مع ممثلي املجلس الوطني الكردي في املرجعية .وخلصت اللجنة في  2014/12/24إلى قيام
ً
ُ
تلك األحزاب بالتصويت لصالح  ،TEV-DEMوتم رفع العضوية ضمن املجلس الوطني الكردي عنها ،وتم االتفاق الحقا على
رفع عدد مقاعد املرجعية إلى  36مقعد ،واحتساب األحزاب املصوتة لصالح ً TEV-DEM
جزء من حصة األخيرة.
ُ
بالتوازي مع إشكالية تصويت أحزاب في املجلس الوطني الكردي لصالح حركة املجتمع الديمقراطي  ،TEV-DEMو،PYD
ً
نقاشات عدة حول كيفية احتساب عدد مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني-سورية ،بعد أن شهد عملية
شهد املجلس
ٍ
توحد ألربعة أحزاب .وملعالجة املشكلة اجتمع املجلس بتاريخ  2014/12/05مع أحزاب االتحاد السياس ي( ،)70وتم التباحث
حول ما إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني-سورية سيمثل بأربعة مقاعد في املرجعية السياسية الكردية أم بمقعد
واحد .وبالرغم من أن املجلس كان قد حسم موقفه بمباركة التوحيد مع احتفاظ الحزب الجديد بـ  4مقاعد ،إال أنه دخل
ً
ً
في سجاالت حزبية طويلة ،أفضت إلى ذات الخاتمة املتفق عليها سابقا ،كون األحزاب األربعة كانت أحزابا أصيلة وكاملة
العضوية في املجلس ،وقيام املجلس بمباركة هذه الخطوة وحثهم على التوحد .وتم االتفاق على أن يحتفظ الحزب املوحد
الجديد بمقاعد األحزاب األربعة واالستمرار بإشغال مقاعدها في كافة مؤسسات ولجان املجلس لحين انعقاد املؤتمر
الثالث.
من جهتها كانت حركة املجتمع الديمقراطي تسير دون توقف في خطوات تثبيت إدارتها وسيطرتها بالرغم من عدم تنفيذ
بنود االتفاقية ،ومنها قيام اإلدارة الذاتية بفرض التجنيد اإلجباري  ،2014/11/01وانتخابات البلديات في
 ،) 71( 2015/03/13واعتبر إقليم كوردستان أن انتخابات مجالس البلديات في "مقاطعة الجزيرة بكوردستان سوريا"
ً
تتعارض مع مضمون اتفاقية دهوك املبرمة بين املجلس الوطني الكوردي وحركة املجتمع الديمقراطي ،واصفا إياها بـ
ً
"الخطوة املتفردة" ،ومشيرا إلى أنها "غير قابلة للقبول".
ً
ُ
وبإجراء االنتخابات وفرض التجنيد اإلجباري ،انتهت اتفاقية دهوك أيضا ،ولتأتي خطوة املجلس الوطني الكردي؛ بتبني
ً ً
"قوات بيشمركة روج كردستان” في )72(2015/07/01؛ متأخرة جدا ،دون أن تتكمن من تقوية أوراق املجلس في التفاوض.

نتائج ال تزال اثبتة
إن اختالف سياقات التشكل في املجلسين واختالف الرؤى والغايات السياسية؛ ساهم في تزايد الهوة السياسية والتعقيد
ُ
في خارطة الحلفاء؛ فعلى الرغم من اشتراكهما في تبني "مطالب كردية" تتمثل برفع املظلوميات و"تثبيت الحقوق القومية"
( )70اجتماع املجلس الوطني الكردي واالتحاد السياس ي لتحديد املرجعية السياسية حسب اتفاقية دهوك ،املوقع :قناة الصحفي محمد حسن ،التاريخ،2014/12/05 :
ً
الرابط ،https://goo.gl/ushczM :ويمكن العودة للرابط :مؤتمر الصحفي ألحزاب املجلس الوطني الكردي يعلن االتفاق رسميا على كيفية تمثيلها في املرجعية
السياسية ،املوقع :يوتيوب يكيتي ميديا ،التاريخ :2014/12/02:الرابطhttps://goo.gl/ushczM :
ً
( )71بعد اتفاقية دهوك… إدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي التابعة للـ  PYDتصدر بيانا بخصوص قانون التجنيد اإلجباري ،املوقع :يكيتي ميديا ،التاريخ،2014/11/01 :
الرابط ،https://goo.gl/hQBhBx :وحول االنتخابات يرجى العودة للرابط :كاوه أزيزي :قرار الـ ( )PYDبإجراء االنتخابات "استفزازي" وتهرب من استحقاقات دهوك،
املوقع :كوالن ،التاريخ ،2015/02/03 :الرابط ،https://goo.gl/cSBBFF :وللرابط :أوميد صباح :انتخابات مجالس البلديات في مقاطعة الجزيرة تتعارض مع مضمون
اتفاقية دهوك وال يمكن تقبلها ،املوقع :يكيتي ميديا ،التاريخ ،2015/03/13 :الرابطhttps://goo.gl/Uf4icC :
( )72القامشلي :املجلس الوطني الكردي يتبنى “قوات بيشمركة روج آفا كردستان” ،املوقع :الحل ،التاريخ ،2015/07/02 :الرابطhttps://goo.gl/Qka3Dq :
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ً
ً
إال أن ذلك لم يكن إال عنوانا دعائيا تغيرت بعده األطروحات واملشاريع السياسية؛ والتزال ذات األسباب حاضرة ودافعة
في جعل أي جهود تنسيقية عديمة الجدوى.
كما دفع التخندق السياس ي من جهة ورغبة حزب االتحاد الديمقراطي في تطبيق مشروعه السياس ي األيديولوجي " األمة
الديمقراطية" ،إلى تعميق الهوة بين الطرفين ،وترسخ هذا االنقسام مع تشكيل حزب االتحاد لـ "مجلس الشعب في غربي
ً
ُ
كردستان" ،ليكون بالدرجة األولى منافس املجلس الوطني الكردي على تمثيل الشعب ،ومظلة تجمع أحزابه ضمن مشروع
" اإلدارة الذاتية" بالدرجة الثانية .وهو ما نجح حزب االتحاد الديمقراطي فيه مع منتصف عام  2012عبر جعل نفسه
ُ
ُ
الطرف الثاني من املعادلة الكردية بالتوازي مع تحضيره للسيطرة على املدن الكردية بسكانها وحراكها السياس ي عبر دفع
باكورة تنظيماته املسلحة للظهور في املظاهرات والبدء بتشكيل "دوريات رسمية".
إن التحول الحاصل في طبيعة حزب االتحاد الديمقراطي بشكل خاص من حزب سياس ي إلى "سلطة أمر واقع" قد ألقى
ُ
ً
بتأثيره على الواقع السياس ي ،فاملجلس الوطني الكردي خسر زمام املبادرة ،مع تثبيت حزب االتحاد لسلطته مستغال كافة
األدوات –منها العنفية ،-وبالتالي تحولت طبيعة املفاوضات من الوصول إلى صيغة توافقية إلى تهدف لتقاسم املناصب في
ً
ُ
" الحكم الذاتي" املراد تطبيقه ،وهذا ما يتوضح من بنود "وثيقة هولير" أو ما ُعرفت الحقا بـ "هولير ،"1والتي أشارت في
ُ
بنودها إلى مهامها في رسم السياسة العامة وقيادة الحراك الكردي ،وتشكيل لجان تخصصية ملتابعة عملية إنشاء وتوحيد
اللجان األمنية والعسكرية واملدنية.
لقد دفعت التغييرات الحاصلة على األرض نتيجة اشتداد قبضة حزب االتحاد الديمقراطي على كافة مفاصل الحراك
ُ
املجتمعي في املدن الكردية ،إلى تغير في طبيعة املفاوضات ،لتتحول من غاية الوصول إلى توافق حول صيغة تشاركية إلدارة
املنطقة إلى أداة استثمار سياس ي وتكتيكي من قبل  ،PYDللوصول إلى هدف آخر عبر إعالن االتفاق .فاتفاقية هولير 1والتي
نتج عنها إعالن " الهيئة الكردية العليا" سمحت للحزب باستخدام اسم الهيئة في تثبيت واقعه السياس ي ،وقمع منافسيه،
ومنح "املشروعية السياسية" لتشكيالته العسكرية ،وهي كانت هادفة في األساس لتشكيل إدارة مشتركة واالتفاق على وفد
ُ
مشارك يمثل الكرد في التحضيرات التي سبقت وتبعت التحضيرات إلعالن " وثيقة جنيف" ،بينما كان " جنيف  "2الدافع
الرئيس ي للتوجه إلى التفاوض مرة أخرى والوصول إلى " هولير ،"2013/12 -2واالتفاقية األخيرة لم تدم سوى شهر واحد
بعد فشل تحقيق أول بند فيها " املشاركة في جنيف 2برؤية مشتركة" ،وإعالن مجلس الشعب في غربي كردستان لإلدارة
طرف واحد ،وذلك قبل يوم واحد فقط من انعقاد جنيف ،2مع تأكد عدم حضوره.
الذاتية في  2014/01/21من ٍ
ُ
ساهم عدم االتساق الوظيفي والسياس ي في جعل أي اتفاق يحمل عوامل عطالته ،كعدم قدرة املجلس الوطني الكردي
ً
تجاوز حالة التشتت الحزبي ضمنه ،وتأخره كثيرا في تشكيل لجانه ،وترشيح شخصيات حزبية لتمثيل األحزاب في اللجان
ً
ً
املشتركة مع حزب االتحاد الديمقراطي ،واألخير من جهته كان يستغل تلكؤ أحزاب املجلس كسالح ضدها شعبيا وتنظيميا
(ضمن الهيئة الكردية العليا) ،كما أن  PYDقد أتاح املجال لقواته األمنية محاصرة املجلس وأحزابه وشخصياته ،وتعرض
الكثير منهم للتهجير والضرب والنفي ووضع اليد على األمالك الخاصة.
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ً
ً
يمارس حزب االتحاد الديمقراطي كافة أنواع الضغط مضافا لها تلك "التهم املعادية لألمة" وهو ما لم يكن سابقا؛ وهذا
ً
ً
ً
ُ
يعد مؤشرا واضحا الستمرار تعميق الهوة ،كالتشهير بأعضاء املجلس أحزابا وشخصيات على أنهم ضد "القضية الكردية"،
ً
ً
ً
أعداء "لفلسفة األمة الديمقراطية" .وعموما لم تكن الخالفات األيديولوجية
ومعادون إلنجازات " اإلدارة الذاتية" ،والحقا
ُ
خالل املفاوضات وبعد الوصول لالتفاقات هي العائق أمام تطبيق بنودها؛ على األقل من جهة املجلس الوطني الكردي؛ في
ُ
حين يفرض حزب االتحاد الديمقراطي بشكل دائم مفاهيمه السياسية بشكل مباشر على كافة األطر املتفق عليها أثناء
ً ً
تنفيذ الخطوات العملية ،والتي كانت سببا هاما في إنهاء هذه االتفاقات.

خامتة
ُ
شكلت الخالفات التنظيمية على مر تاريخ الحركة الكردية في سورية السبب األهم في حدوث االنشقاقات املتعددة لألحزاب
ُ
ُ
الكردية .ومع انطالق الثورة في بداية عام  ،2011لم تستطع األحزاب التي قادت تاريخ االنشقاق الكردي إال أن تعيق تنفيذ
ُ
ما توصلت إليه في كل اتفاق .وقد رافق هذه الطبيعة التشتتية لدى األحزاب الكردية تطور مستمر في األحداث السورية
بصورة تستدعي السرعة في تنفيذ املشاريع ،وهو ما أثر على حدوث توافق مستدامُ .يضاف ملا سبق االرتباطات اإلقليمية
ً
ُ
ُ
وبشكل أساس ي ارتباط حزب االتحاد الديمقراطي بحزب العمال الكردستاني ،حيث كان األخير يرى دوما
لألحزاب الكردية،
ٍ
أن تحقيق أي إنجاز محلي في مناطق سيطرة "فرعه السوري" ،ستقوم بخدمة ملفه اإلقليمي ،وعلى الجهة األخرى تمسكت
ُ
أحزاب املجلس الوطني الكردي بشعار " نهج البارزاني".
ُ
أمام هذه الخطوط العريضة ألسباب عدم اتفاق املجلسين ،بينت الورقة أن االختالف الكردي السوري البيني لم يكن
ألسباب أيديولوجية في حقيقته ،بالرغم من كون األيديولوجية أحد أهم أعمدة الخالف ،إال أن مجمل بنود االتفاقيات
التي حصلت بين املجلسين كانت "سياسية " تتمحور حول كيفية تقاسم السلطة وكيفية توزيع املناصب.
يمكن حصر املواضيع التي أدت إلى إنهاء كل صيغ الحوار بين الطرفين بعدة نقاط؛ أهمها رفض حزب االتحاد الذي شكل
وحدات حماية الشعب وجود أي قوة عسكرية أخرى في مناطق شمال سورية ،وفتح الباب للبقية لالنضمام لها على ما هي
ً
عليه .وهذا ما ال يمكن قبوله نظرا للخالفات األيديولوجية ولضعف أحزاب املجلس في املوضوع العسكري ،وكانت نقطة
ً
تعنت من قبل حزب االتحاد الديمقراطي خصوصا ما يتعلق باسم الوحدات وقيادتها .كما أن الخالفات التنظيمية داخل
ً ً
ً
ُ
ً
املجلس الوطني الكردي كانت سببا معوقا هاما في السير ببنود االتفاقات وتطبيقها فاملجلس كان مشكال من عدد كبير من
ً
ً
األحزاب والتنسيقيات املختلفة فكرا وتوجها ،والعديد من األحزاب ضمن املجلس ال تمتلك الكادر الذي يغطي هيكلية
ً
ً
التنظيم في بضعة مدن وأحيانا في مدينة واحدة .وأثر على هذه الهياكل الحزبية أيضا العصبية الحزبية واملزاحمة
ً
ً
الشخصية على الحصص ،في حين أن مجلس الشعب في غربي كردستان كان متناسقا أكثر ومتفقا على مطالبه.
هذا الواقع الهش ألحزاب املجلس كان يقابله حركية مستمرة وقوية وقدرة متقدمة في تحشيد األنصار من قبل حزب
االتحاد الديمقراطي وتنظيماته ،وفي حين أن هذه الحركية كانت إيجابية من الناحية النظرية إال أنها كانت سلبية من ناحية
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بشكل أحادي باإلضافة ألحزاب أخرى تفتقر
قيام حزب االتحاد الديمقراطي بحرق الخطوات اتجاه تثبيت مشروعه
ٍ
للقاعدة الشعبية.
ُ
كما أن تدخل القوى الكردية اإلقليمية أثر على فاعلية أي اتفاق بين الطرفين ،فحزب االتحاد الديمقراطي قام ببناء أسس
ُ
اإلدارة الذاتية على خبرة وعناصر حزب العمال الكردستاني ،وسلك درب الذراع املحلي " لفكر وفلسفة أوجالن" ،مقابل
ً
ُ
ُ
تضخيم املجلس الوطني الكردي نفسه عبر عالقته بإقليم كردستان وبأربيل خصوصا ،وفي حين تميز املجلس بمرونة
أيديولوجية ،إال أن حزب االتحاد لم يقبل أن يتنازل عن " مبادئ أوجالن" حول اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
ً
ً
برز دور الخطر واملكاسب كثيرا في مفاوضات الطرفين ،فاالتفاقات تزامنت دوما إما مع قرب انعقاد مؤتمر جنيف ،أو مع
وجود خطر مهدد ذا صلة باالتحاد الديمقراطي ،وكان األخير يدخل املفاوضات لكسب الحضور في مفاوضات جنيف .ومع
انتهاء أي مؤتمر ومنع االتحاد الديمقراطي من الحضور ،غاب سبب االتفاق الرئيس ي بالنسبة له ،ليبدئ بعملية اإلعاقة
ً
والسير وحيدا في املشروع مرة أخرى ،أما فيما يتعلق بالخطر فكان هجوم " تنظيم الدولة" على كوباني وتوجه واشنطن
ملساعدة عنصر محلي "إشكالي" توجه حزب االتحاد لقبول التوقيع على اتفاق "دهوك" ،ليضمن مكسب دعم التحالف،
ً
ً
وليعود عن االتفاق بمجرد تحوله لشريك التحالف في محاربة التنظيم ،وليأخذ موقفا أكثر تعنتا وفوقية من أي مشروع
ً
اتفاق .وهذا التعنت ظهر جليا خالل مجمل سنوات الصراع في سورية وعمليات التفاوض بين الطرفين ،من قيام حزب
ً
ُ
االتحاد بجعل االستهزاء من حالة املجلس الوطني الكردي التنظيمية مهمة إعالمية بالنسبة له.
ُ
فيما يخص تشتت املجلس الوطني الكردي فيمكن إرجاعه إلى طبيعة أحزابه ،في حين أن النصيب األكبر من فشل املجلس
تمثل في القيام بحركية سياسية كانت نتيجة القمع املستمر واملكثف من قبل أذرع حزب االتحاد العسكرية واألمنية
للمجلس وأنصاره ،وهو ما أدى إلى انكفاء األحزاب على نفسها .وفي ظل هذا الواقع كان املجلس يتوقع الفشل ملشروع
ً
ً
ُ
اإلدارة الذاتية ،رابطا مصيرها بمصير النظام .ووفقا لقراءات تلك املرحلة كان املجلس الوطني الكردي يتوقع توجيه
ً
الواليات املتحدة؛ والحقا التحالف الدولي؛ ضربات للنظام تؤدي إلى إسقاطه ،لذا اختار املجلس خيار السير مع االئتالف
بشكل كلي.
الوطني للمعارضة السورية ،التي كانت أقرب إلى توجهاته املعارضة للنظام
ٍ
ً ً
مثلت املعابر والنفط واقتصاد املنطقة ومواردها عامال آخرا لعدم االتفاق ،فقد احتكر حزب االتحاد الديمقراطي عبر
ُ
أذرعه العسكرية املعبر الرئيس ي مع إقليم كردستان العراق (معبر سيمالكا) ،وبقية املعابر مع مناطق املعارضة والنظام،
وحتى نقاط التهريب على الحدود السورية التركية والسورية العراقية ،كما التزم الحزب أسلوب "السرية واالحتكار الكامل"
ً
في موضوع النفط ،واليزال امللف حتى الوقت الحاضر محاطا بالسرية الكاملة من قبل الحزب من ناحية اإلنتاج والعائدات
التي يدرها النفط عليه .إلى جانب احتكار املوارد االقتصادية ،قام حزب االتحاد باحتكار املساعدات اإلنسانية القادمة
للمنطقة وجعل عملية توزيع معظمها تتم عبر أذرعه فقط.
ً
عموما وفي ظل األوضاع الراهنة ملنطقة شرق الفرات ،والحديث حول إمكانية حدوث اتفاق بين الطرفين ،نرى صعوبة
بشكل خاص) .فخالل كافة املراحل التي سبقت
تحقق ذلك إال إذا تم فرضه من قبل أطراف إقليمية ودولية (واشنطن
ٍ
ُ
وأعقبت االتفاقات كان من الواضح قيام حزب االتحاد الديمقراطي باالستغالل املرحلي لها ،كما أن املجلس الوطني الكردي
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ً
بشخصيته االعتبارية وبشخصية أحزابه لم يعد قادرا على حمل أعباء أية إدارات أو قوى عسكرية ،كونه سيعاني من نفس
ً
ً
املشاكل التنظيمية ما لم يقم بعملية تعتمد على التمثيل النسبي وفقا لعدد األعضاء املناصرين وكذلك وفقا ألماكن تواجد
الحزب وقوته التنظيمية.

املالحق
فيما يلي ثالثة وثائق حول اتفاقيات املجلسين وهي وثيقة هولير2012/07/11 1؛ ومشروع مسودة اإلدارة املرحلية
ُ
الكردية واملشتركة في 2013/09/08؛ باإلضافة إلى اتفاقية دهوك )73( 2014./10/22
االنتقالية للمناطق
 .1إعالن هولير 1بتاريخ 2012/07/11

ُ
( )73تم الحصول على نسخ من الوثائق عبر تواصل الباحث مع مجموعة من أعضاء املجلس الوطني الكردي ممن شهدوا على توقيع تلك االتفاقات وهم:
ً
ُ
ُ
عبد الحيكم بشار :السكرتير السابق للحزب الديمقراطي الكردستاني ،وعضو مكتبه السياس ي الن ،وأول رئيس للمجلس الوطني الكردي ،ونائب رئيس االئتالف سابقا،
ورئيس بعثة االئتالف ملفاوضات جنيف في الجوالت  ،7-3عضو الهيئة العليا للمفاوضات ،وعضو الهيئة السياسية لالئتالف الوطني.
ً
فيصل يوسف :أحد مؤسس ي جمعية حقوق اإلنسان في سوريةّ ،
املنسق العام لحركة اإلصالح الكوردي ،ورئيس مكتب األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي سابقا،
ِّ
ً
وعضو هيئة رئاسة املجلس حاليا.
ً
ُ
ُ
فؤاد عليكو :السكرتير السابق لحزب يكيتي الكردي  /يكيتي الكردستاني ،وعضو الهيئة السياسية في االئتالف الوطني السوري لقوى الثورة واملعارضة السورية سابقا،
وعضو املكتب السياس ي للحزب الن.
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ُ
 .2مشروع مسودة اإلدارة املرحلية االنتقالية للمناطق الكردية واملشتركة 2013/09/08

 .3اتفاقية دهوك 2014/10/22
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