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 المقدمة

ي بذلتها الجهود اللم تكن  ي الد�مقرا�ي إدارة يت
ي  الحكم الذايت

من أجل النهوض بمكانة المرأة  1روجافا (غرب كردستان)منطقة �ف
ي تحكمها شبكة  ي تلك المنطقة اليت

 �ف
�
 عاد�ا

�
، حدثا ف ف الجنسني ي المجتمع، واعتمادها س�اسات رام�ة إ� تحقيق المساواة بني

�ف
ة والتقال�د االجتماع�ة والدين وعوامل أخرى متفرقة. هذا التحدي الذي خاضته إدارة  ف األ�ة والعش�ي ابطة بني تعق�دات م�ت

ف والمنظمات غ�ي الحكوم�ة والجهات الح ف والناشطني ف المرأة، ال�ت إشادات العد�د من الصحفيني ي روجافا لتمكني
ي �ف

كم الذايت
 الس�اس�ة الفاعلة، وهو ما جعل التج��ة محّل اهتمام وموضع بحث، �ستحق التقي�م و�جراء مراجعة نقد�ة موضوع�ة لها. 

ي ر�
)،  350وس�طرته ع� أ��� من  2013يع العام لقد أّدى صعود تنظ�م الدولة اإلسالم�ة �ف ي

ف العرب (ك��ايف ي مح�ط عني
ق��ة �ف

ي نها�ة 
ي الحرب 20142ومحا�ته للمدينة �ف

ي أصبحت نقطة تحّول رئ�س�ة �ف ، اليت ي
، إ� تزا�د االهتمام الدو�ي بمعركة ك��ايف

ات األخبار والعناو�ن الرئ�س�ة للصحف.  السور�ة  تصّدرت ��ش

ات ا ي وساهمت التغي�ي
ي المناطق ذات الغالب�ة ال�رد�ة �ف

ي تعبئة النساء ال�رد�ات �شكل أسا�ي �ف
لعسك��ة ع� أرض الواقع �ف

ي العمل العسكري
ي أبدتها كل من 3الشمال السوري، وانخراطهن �شكل غ�ي مسبوق �ف . وتم �سل�ط الضوء ع� المقاومة اليت

 YPJ Women's Protectionت حما�ة المرأة ، ووحداPeople's Protection Units (YPGوحدات حما�ة الشعب (
Units  التابعة لحزب اإلتحاد الد�مقرا�يPYD the Democratic Union Party4 لتصبح مقاتالت وحدات حما�ة الشعب ،

ي مواجهة تنظ�م الدولة اإلسالم�ة. واستمرت هذە التغط�ة اإلعالم�ة لوحدات حما�ة المرأة ع� هذا 
رمزا� للشجاعة والبطولة �ف

ي ا
ي أعلنها لدولته، الرقة، �ف ي العاصمة اليت

ي ه��مة التنظ�م �ف
�ن األول  18لشكل حيت آخر ن� حّققته ع�ب مشاركتها �ف  . 20175��ش

ي سور�ا عام 
فه سحب النظام السوري 2003استفاد حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي الذي تأسس �ف

�
، من الفراغ الس�ا�ي الذي خل

ي منتصف عام 
ق البالد �ف ي الشمال السوري وشمال �ش

، ل�علن الحزب 2012لمعظم قواته من المناطق ذات الغالب�ة ال�رد�ة �ف
ي الد

ي "إدارة الحكم الذايت
وعه �ف وع الذي �س� لتطبيق بعد ذلك م�ش " المعروف بروجافا (غرب كردستان)، وهو الم�ش �مقرا�ي

ي ترك�ا منذ العام 
ي المعتقل �ف

ي لحزب العمال ال�ردستايف وع 1999رؤ�ة عبد هللا أوجالن، الق�ادي اإل�ديولو�ب ، المتمثل بم�ش
 . Democratic Confederalism6حوكمة "ال�ونفدرال�ة الد�مقراط�ة" 

 grass-root democracyع� الد�مقراط�ة الشعب�ة  Democratic Confederalismرال�ة الد�مقراط�ة" ترتكز "ال�ونفد
، كما  ي واإلقتصاد التشار�ي ف وتحقيق المجتمع البييئ ف الجنسني ، وع� أساس مبادئ التعدد�ة والمساواة بني

�
ي تطّبق تصاعد�ا اليت

 . 7ترفض سلطة الدولة الهرم�ة والمفاه�م األب��ة

ف  ي حني
 لدى وسائل اإلعالم العالم�ة والتنظ�مات النس��ة وال�سار�ة، إال أّن محاوالت و�ف

�
ف رواجا ف الجنسني ال�ت مبدأ المساواة بني

ي فيها، أّدت 
ي و�سبة التمث�ل النسايئ

ي المجتمع المح�ي من خالل ه�كل�ة إدارة الحكم الذايت
تطبيق هذە المفاه�م غ�ي المألوفة �ف

ة والعادات والتقال�د االجتماع�ة إ� تصادم مع بيف اجتماع�ة س� اس�ة اقتصاد�ة معّقدة تلعب فيها مؤسسات األ�ة والعش�ي
ي هذە المؤسسات. 

 والدين دورا� متداخً�، ونتج عن هذا تصّدع �ف

ي 
ي الد�مقراط�ة �ف

ي مناطق إدارة الحكم الذايت
و�ذ تهدف هذە الدراسة إ� فهم الدور الس�ا�ي واالجتما�ي والعسكري للمرأة �ف

حّدد 
ُ
، وأن ت

�
 فعل�ا

�
ي هذە التج��ة لم تلَق اهتماما

ق سور�ا، فإنها �س� إ� �سل�ط الضوء ع� نواح� أخرى �ف شمال وشمال �ش
ي آل�ات التطبيق وما واجهته من مصاعب وتحد�ات ع� اختالف أسبابها. 

ي ظهرت �ف  جوانب الخلل اليت
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 المنهج�ة

ي وكانون
�ن الثايف ي شهَري ��ش

ي 2017األول عام  تم إجراء البحث �ف
ي �ساء من العامالت �ف

، من خالل إجراء مقابالت مع ثمايف
ي 

ف والعامالت �ف ي المنظمات المقّ��ة منها، ومع ثمان�ة من العاملني
ي الس�اس�ة والعسك��ة، و�ف

مؤسسات إدارة الحكم الذايت
، و�ث ف ف وصحف�ات محليني ، وستة صحفيني ي

ي عف��ن والج��رة وك��ايف
ي منظمات محل�ة ودول�ة �ف

ف من األطراف المحل�ة �ف نني
، وع�ب مراجعة أبحاث سابقة ووثائق من  ف ي عف��ن والج��رة، وثالثة باحثني

ف �ف مناطق اإلدارة، وخمس �ساء من السكان المحليني
نت.   اإلدارة، ومن مصادر متوافرة ع� شبكة اإلن�ت

ي روجافا -1
ي �ف

وع إدارة الحكم الذايت ي م�ش
 الدور الس�ا�ي للمرأة �ف

وع إدا ي المجاالت الس�اس�ة �ضم م�ش
ي تهدف إ� تع��ز دور النساء �ف ف اليت ي الد�مقرا�ي مجموعة من القوانني

رة الحكم الذايت
ي 

كة الذي �قت�ف ي جميع مؤسسات اإلدارة، واعتماد مبدأ الرئاسة المش�ت
واالجتماع�ة والعسك��ة، منها وجود كوتا عال�ة للنساء �ف

ي رئاسة المؤسسات، باإلضاف
 . ة إ� وجود أجسام س�اس�ة و�دار�ة وعسك��ة خاصة بالنساء وجود إمرأة ورجل �ف

ف إ�  ي مختلفوأّدت محاولة تطبيق هذە القوانني
ي منطقة روجافا �ف

الح�اة العامة،  نوا�ي  انخراط غ�ي مسبوق للنساء ال�رد�ات �ف
ي العمل العسكري

، ف�ما 8وتحد�دا� �ف ي العمل الس�ا�ي واإلجتما�ي
بق�ت مشاركة النساء من عرب ، باإلضافة إ� مشاركتهن �ف

ي تلك المناطق محدودة وشكل�ة. 
هم من اإلثن�ات الموجودة �ف  وغ�ي

ي بعض األح�ان عن تحقيق ال�وتا النسائ�ة المنصوص ل�ن 
ف وجود عجز �ف بنيّ

ُ
رغم ارتفاع مشاركة النساء، فإّن التج��ة العملّ�ة ت

ي أح�ان أخرى
، وتؤّدي �ف ي

ف إدارة الحكم الذايت ي قوانني
 إ� ه�منة �ساء من حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي أو المقّ��ات منه.  عليها �ف

 ما تكون مشاركة النساء تمث�ل�ة، وتعتمد مدى فاعل�ة دور المرأة بناًء ع� اعتبارات إ�ديولوج�ة أ��� من اعتمادها ال�فاءة. 
�
وغالبا

 ، ي
ي مؤسسات إدارة الحكم الذايت

ي آل�ة اتخاذ القرار �ف
ي و�الرغم من وجود غموض �ف

ف تدر�بات عسك��ة �ف إال أّن النساء مّمن تلّقني
ي مؤسسات إدارة الحكم 

ف إ� عوائل شهداء الحزب، تتمتعن بنفوذ أ��ب �ف ، أو مّمن تنتمني ي
معسكرات حزب العمال ال�ردستايف

 . ي
 الذايت

ي وموقع المرأة فيها:  1.1
 إدارة الحكم الذايت

ي من العام 
ي شهر كانون الثايف

" 2014�ف  Charter of Social، أعلن حزب االتحاد الد�مقرا�ي عن "ميثاق العقد االجتما�ي
Contract ي أطلق عليها �سم�ة روجافا (غرب كردستان). و�موجب ي اليت

، الذي ُ�عّد بمثابة الدستور لمناطق إدارة الحكم الذايت
ف العرب هذا الميثاق تّم تقس�م مناطق إدارة ا ي إ� ثالث مقاطعات، ُسّم�ت "كانتونات"، و�ي الج��رة وعف��ن وعني

لحكم الذايت
ي �جب أال تقل ع� 

ي مؤسسات إدارة الحكم الذايت
). وتنّص المادة الخامسة والستون ف�ه ع� أن "�سبة تمث�ل النساء �ف ي

(ك��ايف
40"%9 .  

ي كل مقاطعة بحسب الما
ي �ف

، مجلس وتتألف ه�كل�ة إدارة الحكم الذايت ��ي ي ميثاق العقد االجتما�ي من: مجلس ��ش
دة الرابعة �ف

، مفوض�ة عل�ا لالنتخابات، محكمة دستور�ة عل�ا، مجالس محل�ة ي
، باإلضافة إ� مجلس تنسيق عام 10تنف�ذي، مجلس قضايئ

 . 11ينوب عن جميع المقاطعات

ي كل مقاطعة من عدد من ا
ي �ف

�ي بمثابة وزارات، من  Committeesلهيئات و�تألف المجلس التنف�ذي إلدارة الحكم الذايت
ف فيها Women's Committeeضمنها هيئة خاصة بالنساء تد� هيئة المرأة  عيف �شؤون المرأة واأل�ة، وكل العاملني

ُ
، و�ي ت

  . 12من النساء
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، واالقتصاد  grass-root democracyنظام الحكم �عتمد مبدأ الد�مقراط�ة الشعب�ة 
�
ي تطّبق تصاعد�ا ، والمساواة اليت ي

التعاويف
ف  ، وحما�ة البيئة. وُ�عت�بَ ال�ومني ف ف الجنسني ، وتؤَخذ القرارات بدءا� منه  communeبني ي

ي إدارة الحكم الذايت
أصغر مؤسسة �ف

، ثم إ� city councils، إ� مجالس المدن neighborhood/district councilsصعودا� إ� مجالس األح�اء والمناطق 
ي وعف��نا cantonsالمقاطعات 

 . 13لثالثة: الج��رة وك��ايف

ي مقاطعة الج��رة
ف   166 ع� سب�ل المثال تضّم مدينة القامش�ي �ف ي المدينة. كل كومني

لون سبعة أح�اء رئ�س�ة �ف
�
، �شك ف كومني

ل 1000إ�  500�ضّم من  ف ي القرى والبلدات والحارات والمدن، و�ضم معظمها من خمس 14م�ف
م ال�ومينات نفسها �ف نظ�

ُ
. وت

ت لجان من ضمنها لجنة خاصة بالمرأة. �شكل عام تكون ال�ومينات مختلطة، إال أّن هناك كومينات خاصة بالنساء إ� س
ي مقاطعة عف��ن، ح�ث ترى �ساء من هذە ال�ومينات أنها "المكان الوح�د لحل مشا�ل المرأة"، و�أنها 

ي �شكلت �ف فقط، كاليت
ورة  ". 15هن، باإلضافة إ� تط��ر مشار�عهن اإلقتصاد�ة"لمواجهة الصع��ات اإلجتماع�ة المتعلقة ب �ف

ي المختلفة من جهة، وهيئة المرأة 
ي مؤسسات إدارة الحكم الذايت

ف اللجان المختصة بالمرأة الموجودة �ف هنا ال بد من الفصل بني
ي والتجّمعات الخاصة بالنساء 

ي إدارة الحكم الذايت
 للمجلس التنف�ذي �ف

�
 مستقً� تابعا

�
ل جسما

�
ي �شك المرتبطة باإلدارة من جهة اليت

 ثان�ة. 

 اللجان المختصة بالمرأة:   1.1.1
ف إ� األح�اء ومجالس المدن  ي لجان خاصة بالمرأة ع� كل المست��ات بدءا� من ال�ومني

ي مؤسسات إدارة الحكم الذايت
توجد �ف

ي تخّص المرأة �شكل أسا�ي �ي ال تتمكن األن ي والمقاطعات. مهمة هذە اللجان متابعة القرارات اليت
سخة �ف ماط الذكور�ة الم�ت

اعات الشخص�ة المتعلقة  ف ي حّل ال�ف
المجتمع من تق��ض حقوق المرأة. إذ �مكن لهذە اللجان ع� سب�ل المثال أن تتدخل �ف

ي حال صدور قرار غ�ي منصف بحق النساء
�ي بحّق المرأة، كما تملك حق الفيتو �ف

ف  . 16بالنساء، كحاالت العنف الم�ف

 

 هيئة المرأة:  1.1.2
ي  

عيف �شؤون النساء تد� هيئة المرأة يوجد �ف
ُ
، Women's Committeeكل مقاطعة من المقاطعات الثالثة هيئة خاصة ت

ي تخص أمور  تتبع للمجلس التنف�ذي لإلدارة. جميع العامالت فيها من النساء، و�ي تتمتع كذلك بحق الفيتو ع� القرارات اليت
ي هيئة المرأة الصادرة عن الهيئات األخرى من هيئات المجل

س التنف�ذي، إال أّن إحدى أعضاء مكتب العالقات العامة واإلعالم �ف
ي إقل�م الج��رة قالت إن حق الفيتو لم �ستخدمه الهيئة "حيت اآلن"

 . 17المرأة �ف

ي 
�ن الثايف ي ��ش

ة من �شك�ل هيئة المرأة، قامت وتحد�دا� �ف ة قص�ي ف خاصة بالنساء. وجاء  2014و�عد ف�ت بص�اغة مجموعة قوانني
ي 
ي المجتمع، ولضمان ح�ّ�ة المرأة والمساواة بينها �ف

ي وجه المفاه�م الذكورّ�ة �ف
ها تهدف إ� الوقوف �ف

ّ
ف أن  ديباجة هذە القوانني

ف  ي بناء المجتمع وتقدمه. وتضّمنت هذە القوانني
ف الرجل، وتفع�ل دورها ومشاركتها �ف بندا� من المبادئ األساس�ة و�سعة  21و�ني

ف  من األحكام العامة، تّمت ��ي لمقاطعة الج��رة، ثم اعتمدتها مقاطعتا عف��ن وعني المصادقة عليها من قبل المجلس الت�ش
( ي

ب عليها، وتفع�ل مشاركتها الس�اس�ة  ،18العرب (ك��ايف
ّ
ت ي مسائل اإلرث والزواج والطالق وما ي�ت

وتمحورت حول حقوق المرأة �ف
 واالقتصاد�ة. 

ي مسائل 
ف الرجل المرأة �ف ة، والمساواة بني ومن أبرز ما جاء فيها منع تعدد الزوجات، ومنع زواج الفت�ات دون سن الثامنة ع�ش

شيح  ي ال�ت
ف، باإلضافة إ� حق المرأة �ف ف شهادة الرجل والمرأة، وتج��م العنف ضد المرأة وجرائم ال�ش اإلرث، والمساواة بني

ي كافة المناصب. 
�

شح وتو� ي وال�ت
ف تختلف عن قانون األحوال الشخص�ة المعمول به �ف الجدير بالذكر أن بعض هذە القوانني

ي القانون المطّبق 
ه �ف

ّ
�عة اإلسالم�ة وُ�سمح ف�ه بتعدد الزوجات. كما أن الحكومة السور�ة، والذي �ستند �شكل أسا�ي إ� ال�ش
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، فإّن السن القانون�ة للزواج للفت�ات �ي  ف ، 17ع� المسلمني
�
و�ــــج الفت�ات بعمر   عاما ف ي حال ثبوت  13كما �مكن أن �سمح ب�ت

�ف
 . 19بلوغهن

ي أصدرتها هيئة المرأة بالـ "الثور�ة" ف اليت ، 21، وحظ�ت باهتمام وسائل اإلعالم الع���ة �شكل أسا�ي 20وألجل ذلك ُوِصفت القوانني
ف ال�ردي والعر ي الوسطني

ف م��د ومعارض �ف ي الوقت نفسه ردود فعل متنوعة بني
ي إ� مستوى وأثارت �ف

وها "ترت�ت . م�ّ�دوها اعت�ب ي يب
ي حقوق المرأة"

ي الدول المتقدمة �ف
ف �ف �عات 22القوانني �عة اإلسالم�ة، أو أنها "��ش ف وصفها منتقدوها بأنها ال تتفق مع ال�ش ي حني

، �ف
ف سور�ا المستقبل"  . 23أمر واقع، ومؤقتة، ل�نها ال تنطبق ع� قوانني

ف أنها  ي  سبب معارضة منتقدي هذە القوانني
�عة اإلسالم�ة، وتتعارض مع بعض العادات والتقال�د السائدة �ف ال �ستند إ� ال�ش

ي األحزاب الس�اس�ة ال�رد�ة وتعل�م 
 من ناح�ة مشاركة �سائه �ف

�
ي سور�ا متحرر �سب�ا

المجتمع، إذ بالرغم من أن المكّون ال�ردي �ف
ي األحوال الشخصّ�ة  المرأة وعملها، كما أن اإل�ديولوج�ا اإلسالم�ة أقل حضورا� ف�ه،

 �ف
�

إال أّن التقال�د االجتماع�ة المحافظة تتج�
�عة اإلسالم�ة.  ي �ستند إ� ال�ش يت

�
 ال

ي  1.1.3
:  -التجمعات النسائ�ة التابعة إلدارة الحكم الذايت

�
 تجمع مؤتمر "ستار" نموذجا

ي 
ي كانون الثايف

اسمه حينها "اتحاد ستار"، وذلك ، وكان 2005تأّسس تنظ�م مؤتمر ستار التابع لحزب اإلتحاد الد�مقرا�ي �ف
ي شهر شباط 

ي كردستان من خالل �شك�ل تنظ�م خاص بالنساء. �ف ي غريب
، تم 2016بهدف تجميع قوة وطاقات المرأة ال�رد�ة �ف

ف Kongreya Starتغي�ي االسم إ� "مؤتمر ستار  " ل�شمل �ساء من كافة مكّونات المنطقة من عرب و��ان وأرمن وآشور�ني
ه ي مثل منظمة سارا وكلدان وغ�ي

ي التابعة إلدارة الحكم الذايت
لمناهضة  SARAم. كما انضّم إل�ه عدد من منظمات المجتمع المديف

 العنف ضد النساء، ومنظمات �سائ�ة أخرى لتعمل جم�عها تحت مظلة تنظ�م مؤتمر ستار. 

وع إدارة الحكم ال "، و"تنظ�م المرأة لذاتها �شكل مستقل وتتمثل أبرز أهداف مؤتمر ستار بـ "حّل القض�ة ال�رد�ة ضمن م�ش ي
ذايت

ي المجتمع وترسيخ إ�ديولوج�ة 
وع"، و"الوصول إ� النظام ال�ونفدرا�ي للمرأة"، و"محار�ة كافة أشكال الالمساواة �ف ضمن الم�ش

ي المجتمع"
 . 24ح��ة المرأة �ف

ي 
. فهو ينضوي �ف ي

وع إدارة الحكم الذايت ي م�ش
-TEVإطار حركة المجتمع الد�مقرا�ي  و�لعب المؤتمر دورا� متعدد الجوانب �ف

DEM  ي كانون األول
ي تأسست �ف لتكون المظلة الس�اس�ة لستة أحزاب س�اس�ة من ضمنها حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي  2011اليت

، إال أن حزب االتحاد الد�مقرا�ي هو المه�من عليها ي
وع الحكم الذايت ي الداعمة لم�ش

. 25ومجموعة من مؤسسات المجتمع المديف
. وقد  ي

وع الحكم الذايت  أخذت حركة المجتمع الد�مقرا�ي ع� عاتقها تنف�ذ م�ش

فع� سب�ل المثال، تقوم لدى "مؤتمر ستار" لجان متعّددة، اقتصاد�ة وس�اس�ة واجتماع�ة ودبلوماس�ة وتدر�ب�ة و�عالم�ة. 
ي المؤتمر بالتعاون مع ال�ومينات والبلد�ات بتنف�ذ مشار�ــــع است

ة للنساء ع� شكل تعاون�ات اللجنة االقتصاد�ة �ف ثمار�ة صغ�ي
هات تعمل فيها النساء ف  . 26لزراعة قطعة أرض مثً�، أو فتح ورشة خ�اطة، أو أعمال �دو�ة، ومخابز، ومن�ت

ف وحدات  ف مؤتمر ستار و�ني  للس�دة ن��ــهار مصط�ف من لجنة العالقات العامة والدبلوماس�ة للمؤتمر، فإن العالقة بني
�
ووفقا

، ألن مؤتمر ستار ال �مكن له أن يتحكم بوحدات حما�ة المرأة أو �قرر  YPJحما�ة المرأة  ف �ي "عالقة تكافل�ة تبادل�ة باالتجاهني
عنها، ف�ي تملك آل�ة عمل أخرى، ل�ن المؤتمر �دعم الوحدات و�ساعدها و�تعاون معها و�شّجع الفت�ات ع� االنخراط فيها، 

 وأّن أحد ركائز عمل المؤتمر التع��ف
�
 بمبدأ الحما�ة ذات�ة".  خصوصا

ي ال�ومينات والمجالس
كات �ف ي ستعملن كرئ�سات مش�ت

ي تدر�ب كوادر النساء اللوايت
 �ف

�
. 27�لعب تنظ�م مؤتمر ستار دورا� أساس�ا

 يتم تبس�ط 
�
ًة إ� أنه "أح�انا "، مش�ي ي

، أوضحت أن مضمون دورات التدر�ب هذە يتناول "تار�ــــخ الفكر اإل�سايف ن��ــهار مصط�ف
 أخرى يتم رفع مستوى المعلومة لتبدأ بالميثولوج�ا واألد�ان والفلسفة 

�
ي الدورة، وأح�انا

المعلومات حسب قدرات المشاركات �ف
 دروس عن

�
النساء ع�ب التار�ــــخ، وتحد�دا� عن �ساء كرد�ات وسور�ات، وهناك درس عن األمة الد�مقراط�ة  والعلم، وهناك أ�ضا
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ف الرجل والمرأة ومعيف المجتمع الجنسوي، وتحّرر  ، وعن الح�اة النّد�ة بني ي
ومعناها، وهناك دروس عن االقتصاد التشار�ي النسايئ

ل�رد�ة إذا كانت جميع المشاركات من األ�راد، وعن تار�ــــخ كردستان المرأة والمجتمع من العقل�ة الجنس��ة، ودروس عن القض�ة ا
 ع�ب عقد العالقات مع مكّونات 

�
وك�ف�ة حل القض�ة ال�رد�ة". ولفتت ن��ــهار مصط�ف إ� أن لمؤتمر ستار "دورا� مجتمع�ا

ي الخارج ح�ث يتواصل مع التنظ�مات ا
ألنارك�ة والنس��ة والحركات المجتمع المختلفة، باإلضافة إ� دور س�ا�ي ودبلوما�ي �ف

 ." ي
وع إدارة الحكم الذايت  الد�مقراط�ة والشعوب من أجل كسب التأي�د لم�ش

ي األجسام الس�اس�ة واإلدار�ة:  1.2
 تمث�ل المرأة �ف

ي وجود تمث�ل عادل ل�افة مكوّ 
وع إدارة الحكم الذايت ي م�ش

ي مناطق �ّد�ي قادة �ف
ي الواقع فإن حزب نات المجتمع �ف

س�طرته، ل�ن �ف
ي عام فبعد اندالع  االتحاد الد�مقرا�ي يه�من ع� هذە اإلدارة. 

تنافس كلٌّ من حزب االتحاد الد�مقرا�ي  2011الثورة السور�ة �ف
ي ال�ردي  ي مستقبل سور�ا،  the Kurdish National Council KNCوالمجلس الوطيف

ن إال أع� تمث�ل المصالح ال�رد�ة �ف
"لحزب اإلتحاد بق�ت د العل�ا ال� ي كانت عبارة عن The Erbil agreementالد�مقرا�ي ذلك بعد فشل "اتفاق�ة هول�ي ، اليت

ي منتصف 
 Kurdistan Regional Government KRGبرعا�ة رئ�س إقل�م كردستان العراق  2012مبادرة س�اس�ة بدأت �ف

ي كمحاولة لمواجهة تفّوق حزب االتحاد الد�مقرا�ي ع� األرض، فتمّخضت
زايف رد�ة العل�ا"  مسعود ال�ب

�
عنها "الهيئة ال�

)Supreme Kurdish Committee SKC لتقاسم السلطة بموجبها مع حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي (PYD من خالل لجان ،
، ع� أن تتم حما�ة المناطق من خالل قوة  ف ف من الطرفني  من الممثلني

�
كة تضم عددا� متساو�ا س�اس�ة واقتصاد�ة وعسك��ة مش�ت

كة من وحدات ي تمّثل القوة العسك��ة لحزب االتحاد الد�مقرا�ي وقوات البشمركة ال�رد�ة  مش�ت حما�ة الشعب اليت
. Syrian Kurdish paramilitary forces  )peshmergaالسور�ة ي

زايف ي دّر�تها قوات ال�ب  ) اليت

ي تفس�ي تقاسم السلطة، ح�ث تو 
ف التنف�ذ. فقد اصطدم الطرفان �ف ّ ي ال�ردي إال أّن االتفاق�ة لم تدخل ح�ي ع المجلس الوطيف

ّ
ق

ي أبعد من السماح 
ي حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي عن نصف سلطاته، بينما لم �كن حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي مستعدا� للم�ف

�
تخ�

ي وتحت ق�ادته  . 28لهم بالمشاركة ضمن إطارە اإل�ديولو�ب

، انضّم كل من الحزب اآلشور  ي
ي مناطق إدارة الحكم الذايت

ف �ف  Assyrian Democraticي الد�مقرا�ي و�النسبة للمس�حيني
Party  ي

، بينما امتنعت Syriac Union Partyوحزب االتحاد ال��ايف ي
وع الحكم الذايت من االنضمام مجموعة من  إ� م�ش

د� المنظمة اآل 
ُ
ي ت ي ال�رديثاألحزاب اليت  the Kurdish Nationalور�ة الد�مقراط�ة، ل�ونها أ��� م�ً� للمجلس الوطيف

Council KNC ي لقوى الثورة السور�ة والمعارضة  National Coalition of Syrian Revolution andواالئتالف الوطيف
Opposition Forces (SNC) .29 

ي آذار 
ي عن انتقالها إ� مرحلة تأس�س النظام الف�درا�ي 2016و�ف

، و�شك�ل مجلس تأس��ي 30، أعلنت إدارة الحكم الذايت
ف للمجلس، وانتخاب هيئة 200ور�ا، بلغ عدد أعضائه للف�درال�ة الد�مقراط�ة لشمال س ني

�
ك ، وتم انتخاب رئ�سة ورئ�س مش�ت

ف تم تكل�فها من المجلس ب�عداد عقد اجتما�ي ورؤ�ة قانون�ة س�اس�ة شاملة  31تنظ�م�ة مكّونة من  من األعضاء من الجنسني
ي مدة ال تتجاوز الستة أشهر

 . 31لهذا النظام �ف

ي هو منصور  45ل�ردي �ي الس�دة هد�ة يوسف (رئ�سة المجلس عن المكّون ا ا)، ورئ�س المجلس عن المكّون العريب عام�
ي حركة المجتمع الد�مقرا�ي 

، و�ي عضو مؤسس �ف
�
كة لمقاطعة الج��رة سابقا -TEVالسلوم. كانت هد�ة يوسف الرئ�سة المش�ت

DEM 
�
ي تنظ�م مؤتمر ستار الذي سّ�ي باتحاد ستار سابقا

من قبل النظام السوري وُحِكم  2010ن�سان  16 اعُتقلت بتار�ــــخ .، و�ف
ف وثالثة 32عليها بتهمة اإلنضمام إ� جمع�ة ّ��ة تهدف إ� تقس�م سور�ا وضّمها إ� دولة أجنب�ة طِلق �احها بعد عامني

�
، ثم أ

ي  صحتها لم تثبت  . وتحّدثت بعض التقار�ر الصحف�ة2012تموز  19أشهر، أي بتار�ــــخ 
صفوف  عن أن هد�ة يوسف كانت �ف

ي 
ي عمر   Kurdistan Workers' Party PKKحزب العمال ال�ردستايف

 .199033سنة عام  18�ف
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ي المجلس التأس��ي للنظام الف�درا�ي بلغ 
، وقالت إّن هذا 200من أصل  50الس�دة هد�ة يوسف أوضحت أن عدد النساء �ف

، إال أنها بررت ذلك 40العدد ال �حقق �سبة الـ ي
. % من التمث�ل النسايئ

�
 توافق�ا

�
 ل�ونه مجلسا

، فقامت  لت لجنة قانون�ة مصّغرة من �سعة أعضاء، مهّمتها كتابة ميثاق العقد االجتما�ي
�
و�عد انتخاب الهيئة التنظ�م�ة ُشك

ي كانت من أعضاء هذە اللجنة، أوضحت  ي لها. هد�ة يوسف اليت بص�اغة قانون التقس�مات اإلدار�ة للف�درال�ة والقانون اإلنتخايب
ف القانون�ة والتنظ�م�ة متساو�ة مع الرجال، ل�نها لم ت�ح عن أرقامأن � ي اللجنتني

 . 34سبة النساء �ف

-Draft of the Social Contract of Rojavaشمال سور�ا" -وقد تم اإلعالن عن "مسودة العقد اإلجتما�ي لف�درال�ة روجافا 
Northern Syria  ي شهر ح��ران

من مسودة العقد  16%، إذ تنّص المادة 50اء إ� . وتم رفع �سبة تمث�ل النس2016�ف
ي كافة مجاالت الح�اة (الس�اس�ة، االجتماع�ة، الثقاف�ة)". و�موجب 

اإلجتما�ي ع� "تمث�ل المرأة ذاتها بالتساوي مع الرجل �ف
مت ف�درال�ة شمال سور�ا إ� ثالثة أقال�م  سِّ

ُ
، Euphrates�م الفرات ، و�قلAl Jazeera، إقل�م الج��رةRegionsمسودة العقد ق
ي س�طرت عليها قوات سور�ا الد�مقراط�ة (قسد)Afrinو�قل�م عف��ن  ، 35SDF، لتضم مناطق جد�دة من المناطق الع���ة اليت

  . 36مثل تل أب�ض والشدادة

 من القاعدة إ� ا
�
ي تتشكل تصاعد�ا ي بنائها ع� مبدأ الد�مقراط�ة الشعب�ة، اليت

نة �ف
�
ألع�. و�ناًء ع� ذلك و�ستند الف�درال�ة الُمعل

كة لل�ومينات، ثم انتقلت بعدها إ� انتخابات المجالس المحل�ة، ع� أن يتم بعدها إجراء  فقد بدأت بانتخابات الرئاسة المش�ت
انتخابات مجالس الشعوب الد�مقراط�ة لألقال�م الثالثة، ثم مؤتمر الشعوب الد�مقراط�ة الذي س�كون بمثابة برلمان لـ 

 . 37شمال سور�ا الد�مقراط�ة""ف�درال�ة 

ف هد�ة  ف (أي بني ف الرئ�سني كة للمجلس التأس��ي لف�درال�ة شمال سور�ا الد�مقراط�ة بني وحول ك�ف�ة تقس�م مهام الرئاسة المش�ت
ي اتخاذ القرارات. 

كة هو نظام �شاوري �ف ي  ..يوسف ومنصور السلوم)، أشارت يوسف إ� أن "نظام الرئاسة المش�ت
مثً� أنا �ف

لف بها المجلس"الرئا
�
ي ك ي تنظ�م و�دارة الفعال�ات اليت

 �ف
�
كة لدي دور أ��ب من الرجل، و�ي الدور األسا�ي حال�ا  . 38سة المش�ت

ي عام 
ي كانون الثايف

ي �ف
ي بدا�ة تأس�س إدارة الحكم الذايت

ي مقاطعة الج��رة، لم ينخرط عدد كب�ي من مكّونات 2014�ف
 �ف

�
، وخصوصا

ي ه�كل�ات إدار 
ي طور التشك�ل، واقت�ت المشاركة ع� كوادر وم��دي حزب المجتمع المح�ي �ف

ي كانت �ف ي اليت
ة الحكم الذايت

ي كث�ي من األح�ان ع� PYDاإلتحاد الد�مقرا�ي 
 وغ�ي مأجور، واعتمد �ف

�
ي ال�ومينات ع� سب�ل المثال طوع�ا

. وكان العمل �ف
ي ال�ومينات، أشخاص ال �ج�دون القراءة وال�تابة من الرجال والنساء ع� حد سواء. 

و�الرغم من وجود �سبة عال�ة من النساء �ف
نوا من إدارة العمل �شكل ج�د. وعندما بادرت مجموعة منظمات محل�ة أهل�ة وأخرى 

�
ف فيها �شكل عام لم يتمك إال أن العاملني

ي مدينة القامش�ي لمعرفة مدى
ي بتنف�ذ حملة استهدفت أعضاء أحد ال�ومينات �ف

ف  من منظمات المجتمع المديف درايتهم بالقوانني
احات من ضمنها وجود كتيبات تع��ف�ة ألعضاء  ي �عملون بموجبها ومدى ق�امهم بواجباتهم، توصلت إ� مجموعة من االق�ت اليت
ف بمهامهم ودورهم وك�ف�ة إدارة عملهم وتع��فهم بصالح�اتهم وحقوقهم وواجباتهم. ولقد اشتكت إحدى القائمات ع�  ال�ومني

ف الحملة من صع��ة ا ي ال�ومني
 . 39الذين ال �ج�دون القراءة وال�تابة Communeلتعامل مع موظ�ف

ه و 
ّ
مع مرور الوقت وعجز النظام السوري عن توف�ي الخدمات األساس�ة من ماء وكه��اء ووقود، زاد اعتماد الناس ع� إال أن

ي تعمل بالتوازي مع  ها لتلك الخدمات ع�ب مؤسساتها اليت ي توف�ي
ي أثبتت قدرا� من الفعال�ة �ف ي اليت

مؤسسات إدارة الحكم الذايت
ي تد� األسا�ش مؤسسات النظام السوري. كما أثبتت اإلدارة  طة واألمن اليت ي توف�ي األمن عن ط��ق قوات ال�ش

فعاليتها �ف
Asayish40 ووحدات حما�ة الشعب ،People's Protection Units YPG ووحدات حما�ة المرأة ،Women's 

Protection's Units YPJ 41 .  

ي ه�ا�ل إدارة الحكم  الس�دة ن��ــهار مصط�ف من تنظ�م مؤتمر ستار الذي �ساهم بتدر�ب وتهيئة ال�وادر 
من النساء للعمل �ف

ي تحقيق �سبة الـ 
 �ف

�
ي المختلفة، تحدثت عن صع��ات تواجهها اإلدارة أح�انا

. وتعود األسباب إ� 40الذايت ي
% للتمث�ل النسايئ
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كنا النساء ال�رد�ات من أ : "أ�ش ي مجال العمل، وقالت مصط�ف
ة �ف صحاب عدم إ�جاد �ساء لديهن ال�فاءات العلم�ة أو الخ�ب

��ي ال �مكن وجود أي امرأة،  ي المجلس الت�ش
ي قسم اإلدارات والهيئات، ل�ن �ف

 ما �مكن أإذ التحص�ل وال�فاءة �ف
�
ن نتغا�ف نوعا

وط ال�فاءة ل�ن ال  ��ي ع� الفور،  عن �ش ي المجلس الت�ش
لدرجة أن نقبل بدخول أي إمرأة تقول لنا أنا معكم فندعوها للعمل �ف

ف ال �مكن ألي كان  ��ي �ي بمثابة قوانني ي تصدر عن المجلس الت�ش إذ ال �مكنها اتخاذ القرارات أو المناقشة، فالمراس�م اليت
 ص�اغتها". 

اع�ة مرّدها رفض المجتمع للمرأة العاملة �سبب العادات والتقال�د، وقالت و�� ذلك هناك عوائق أخرى تعود ألسباب اجتم
 : ي و�شارك، ل�ّن عندما �صل األمر لزوجته س�قول إّن لديها األوالد  مصط�ف

ي بالعمل، وهو س�أيت "من السهل إقناع الرجل العريب
ي الحق�قة �خاف من انتقادات أهل ق��ته 

ل�ة، وهذە ذر�عة، فهو �ف ف  وع� مكانته اإلجتماع�ة فيها". واألعمال الم�ف

ي مثً�، إذ س�اس�ة، السباب األ  هذا إ� جانب
ي ال��ايف

ي االتحاد النسايئ
، "أغلب النساء ال��ان�ات ال �شاركن �ف بحسب مصط�ف

ي لذلك هن يرفض دن النظام السوري،ألنهن ي��ّ 
ي ال��ايف

، وقد طلبنا من االتحاد النسايئ ي
 Syriac Womenن إدارة الحكم الذايت

Union in Syria ،أن �حققوها". بالتا�ي ال �مكنهم و  أن �مألوا �سبة معينة ل�ن طاقاتهم محدودة 

ا مصط�ف  ت أ�ض� ا� من العوائق، بعضها قد أن الصع��ات اعت�ب ي تضع كث�ي  من النساء أنفسهن، فـ"المرأة نفسها �ي اليت
�
تنتج أح�انا
، أو �سبب اإلهتمام با ي كانت موجودة أثناء س�طرة النظام، ناتج عنها، و�عضها اجتما�ي وط الح�اة اليت ألطفال ورعا�ة العائلة و�ش

ي المجتمعات األورو��ة ح�ث �مكن إرسال األوالد إ� المدارس حيت ساعة معينة وال 
ي ظروف حرب ولسنا كما �ف

 �ف
�
كما أننا حال�ا

ي عمر السنة مثً� فتجد يتأثر بالتا�ي عمل المرأة لوجود الحضانات والروضات ووسائل المواصالت، أم
ي لديها طفل �ف ا األم هنا اليت

ي 
ة حول ك�ف�ة ق�امنا ببناء نظام ح�ايت ي الخروج للعمل، ونحن كإدارة ذات�ة وكمؤتمر ستار كان لنا نقاشات موّسعة كث�ي

صع��ة �ف
ل �منعها وجود طفلها من الخروج، و�جب أن ن ف ي المجتمع �سّهل عمل المرأة وال �جعل منها رّ�ة م�ف

بحث هذا الموض�ع �ف
ء آخر"ونعالجه من خالل م��ِّ  ي

 . 42�ات أو �ش

ي إ� مرحلة بناء
ي آذار  وعند انتقال إدارة الحكم الذايت

ف لل�ومينات عن ط��ق 2016الف�درال�ة �ف كني ، أصبح اخت�ار الرؤساء المش�ت
ف الشه�د االنتخاب المبا�ش من الشعب. وقد تم ترشيح النساء والرجال كلٌّ ع� حدة لضمان نجاح  ي كومني

إحدى النساء. فمثً� �ف
ي ق��ة عتب

ف آراس �ف ي إقل�م الج��رة تم ترشيح إمرأتني
ي نها�ة أ�لول و�حسب  . ورجل ه �ف

ي االنتخابات 201743النتائج �ف
 فازت �ف

كة وعمرها  ف كرئ�سة مش�ت وجة ولديها طفل، 19الس�دة أمل حسني ف ا و�ي م�ت ي الصف الخامس  عام�
وكانت تركت المدرسة �ف

ي الستينات من العمر و�حمل الشهادة اإلبتدائ�ة، و�نت�ي إ� حزب اإلبت
ك فهو الس�د محمد صالح عمر �ف . أما الرئ�س المش�ت ي

دايئ
، ومن أعضاء حزب العمال ال

�
ي اإلتحاد الد�مقرا�ي حال�ا

  �ردستايف
�
كون من منازلهم، والدور األ��ب 44سابقا . (�عمل الرؤساء المش�ت

ك، وفق  لعدد من سكان الق��ة). �قوم به الرئ�س المش�ت
�
 ا

ف  ي الج��رة،45و�حسب نوشني
ي محل�ة �ف

ي منظمة مجتمع مديف
فإن التواصل عند ق�امهم بنشاطات  ، مسؤولة برنامج المرأة �ف

ي ال��ف �كون 
ك ال معموّجهة للنساء �ف ي األر�اف.  مع الرئ�س المش�ت

 الرئ�سة، ور�ما �عود ذلك للبيئة اإلجتماع�ة �ف

ف  18لالنتخابات و�ي المسؤولة عن �سي�ي العمل�ة االنتخاب�ة، فتتألف من أما المفوض�ة العل�ا  . 46من األعضاء من الجنسني
ي المفوض�ة 

كة للمفوض�ة، قالت إن عدد النساء �ف . وأشارت 18من أصل  ثمان�ةالمحام�ة روكن مال ابراه�م، الرئ�سة المش�ت
، ل�ن ق

�
مة دين�ا ف ف اإلدارة روكن إ� أنها �ي نفسها إمرأة محجبة ومل�ت ي قوانني

ضيتها األساس�ة �ي المرأة، لذلك ال ترى مشكلة �ف
ي رأيتها عند  �عة اإلسالم�ة. وتابعت: "أنا كنت مخط��ة أل��� من سنة، ل�ن نت�جة الذهن�ة الذكور�ة اليت ي ال �ستند ع� ال�ش اليت

 ، ي أن أ�مل بهذا الشكل ألن الزمن تغ�يّ ي انفصلت عنه. ال �مكنيف العبود�ة وسلطة الذهن�ة الذكور�ة وكل  ذهب زمنفلقد خطييب
 ." ي ء انت�، أنا لم أقبل به، وفسخت خطبيت ي

 هذە األمور. كلنا ضد العنف ضد المرأة، هذا ال�ش

. وعن وعن ذلك قالت روكن: "نحن  ف كني ف المش�ت ف الرئ�سني ك ف�صعب معرفة ك�ف�ة تقس�م المهام بني و�ما أن نظام الرئاسة مش�ت
ي بدا�ة اليوم، و�خ�ج كل مّنا ل�قوم بها، ثم نتواصل مساًء لُنطلع بعضنا ع� ما نعمل كشخص واحد، نتقاسم ال

مهام ف�ما بيننا �ف
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"، ل�نها قالت إن خلفيتها تدل ع� 
�
، أ�دت روكن أنها تمّثل المكّون ال�ردي و"مستقلة ح���ا قمنا به". وعن انتمائها الس�ا�ي

ي رشحتها مع  ف عن المكون ال�رديأنها من حركة المجتمع الد�مقرا�ي اليت ك للمفوض�ة كممثلني  . 47الرئ�س المش�ت

ي الف�درال�ة الد�مقراط�ة لشمال سور�ا وفق القانون 
ي المرحلة الثان�ة من اإلنتخابات تم انتخاب أعضاء المجالس المحل�ة �ف

�ف
ي لها، واعتمد القانون نظام القوائم المغلقة ف يتم انتخابهم من ال60ح�ث  ،االنتخايب ة، و% من الممثلني % بالتوافق 40شعب مبا�ش

ف المكونات اإلثن�ة والدين�ة والعقائد�ة والثقاف�ة واإلجتماع�ة ي إقل�م الج��رة مثً� كان هناك قائمتان: قائمة األمة 48بني
. �ف

فة من  the Democratic National Solidarity Listالد�مقراط�ة 
�
 من بينها حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي  18المؤل

�
، PYDح��ا

ي  ي ضّمت خمسة أحزاب، باإلضافة إ�   the Syrian National Alliance Listوقائمة التحالف الوطيف  م 267اليت
�
رشحا

 . 49مستق�ً 

ط قبول القائمة أن �كون  ي إقل�م الج��رة المحام�ة روكن مال ابراه�م فإّن �ش
كة للمفوض�ة لالنتخابات �ف  للرئ�سة المش�ت

�
وفقا
ط وتم قبولها بالرغم % من أعضائها من النساء، ل50 ي إقل�م الج��رة مثً� عجزت عن تحقيق ال�ش

ي �ف �ن قائمة التحالف الوطيف
هم س�حرصون ع� أن تتحقق النسبة

ّ
  من ذلك. إال أن روكن أ�دت بأن

�
ي كانون األول الحقا

 بعد اإلعالن عن نتائج اإلنتخابات �ف
ف . (كما عجزت قائمة حزب الوحدة الد�مقرا�ي وقائمة التحا502017 ي عف��ن عن تحقيق �سبة الخمسني

ي السوري �ف لف الوطيف
 بالمئة من المرشحات النساء، فمعظم األحزاب الس�اس�ة ال يوجد فيها �سبة عال�ة من النساء). 

ي األقال�م  the Democratic National Solidarity Listوانتهت انتخابات المجالس المحل�ة بفوز قائمة األمة الد�مقراط�ة 
�ف

ي �س�طر عليها حزب 40أّما �سبة الـالثالثة،  ة فقد حّددتها القائمة الفائزة، أي قائمة األمة الد�مقراط�ة اليت نَتخب مبا�ش
ُ
ي ال ت % اليت

فة من حزب االتحاد الد�مقرا�ي 
�
ي إقل�م عف��ن حصلت قائمة "األمة الد�مقراط�ة" المؤل

. و�ف وحزب  PYDاإلتحاد الد�مقرا�ي
، وقائمة مق 1056آخر حد�ث التشكل، ع�  " المؤلفة من حزب واحد ع� "عدا� ، ف�ما  72حزب الوحدة الد�مقرا�ي مقعدا�

ف ع� ثمان�ة مقاعد، والمرشحون المستقلون ع�  "حصلت "قائمة التحالف الد�مقرا�ي السوري .  40المؤلفة من ح��ني مقعدا�
ي عف��ن و�تمتع بقاعدة 

 أن حزب الوحدة الد�مقرا�ي من أقدم األحزاب �ف
�
شعب�ة ال تقل عن حزب االتحاد علما

 . 51PYDالد�مقرا�ي 

ي إقل�م الج��رة
كة لمجلس العدالة اإلجتماع�ة �ف ي األر�عين�ات من عمرها غ�ي  ،، المحام�ة آينور ز�د باشا 52الرئ�سة المش�ت

�ف
ة  وجة وتع�ش مع أهلها، وقد عملت كمحام�ة لدى الحكومة السور�ة ولديها خ�ب ف ي  17م�ت

ي المحاماة، أوضحت بأنها تأيت
ا �ف عام�

ي القضاء 
ي ح�اتها من هذە الناح�ة. أما من الناح�ة المهن�ة فعندما كانت تعمل �ف

ة �ف ات كب�ي من عائلة متحررة، ولم تحصل تغي�ي
ي سور�ا، أما اآلن ف�ي 

ا�ي الحا�م �ف ي مثً� حكرا� ع� أعضاء حزب البعث اإلش�ت
السوري كانت المناصب المهمة كمنصب القا�ف

كة لمجلس العدالة اإلجتماع�ة.   رئ�سة مش�ت

، ل�ن ف ي القضاء �جب أن �كونوا مستقلني
ف �ف ، فالعاملني

�
ي وعن خلفيتها الس�اس�ة قالت آينور: "أنا غ�ي منتم�ة ح���ا من عوائل  يف

ي و 
ي صفوف حزب العمال ال�ردستايف

ي كانت مقاتلة �ف ي عام  استشهدتالشهداء ألن أخيت
ي ترك�ا �ف

 53". 2007�ف

 ، ي
ي إدارة الحكم الذايت

ي ووحدات حما�ة الشعب ووحدات حما�ة المرأة بنفوذ كب�ي �ف
وتتمتع عوائل شهداء حزب العمال ال�ردستايف

ي ع� �شبيهها وتوجد هيئة خاصة بهم �س� هيئة الشهداء 
ف القدا�، و�عمل عدد من منتقدي إدارة الحكم الذايت والمحار�ني

ات وظ�ف�ة ومنح تعل�م�ة لعوائل الشهداء ف  . 54بالنظام السوري لناح�ة تخص�صها مم�ي

،
�
وع ف�درال�ة الشمال المعلن ذات�ا ي م�ش

ف النظ��ة والممارسة �ف عب�ة تطبيق مبدأ الد�مقراط�ة الش والذي �ّد�ي  و�المقارنة بني
grass-root democracy  وع لم يبدأ من القاعدة الشعب�ة و�نما من األع� من خالل من األسفل لألع�، نرى أن هذا الم�ش

ي عبد هللا أوجالن ع�ب حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي وجناحه العسكري 
 المتمثلمحاولة تطبيق رؤ�ة قائد حزب العمال ال�ردستايف

 المرأة والمنظمات المرتبطة به.  بوحدات حما�ة الشعب ووحدات حما�ة
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وع ف�درال�ة الشمال، ي م�ش
ي مسودة العقد 40�سبة الـإال أن  و�الرغم من وجود �سبة عال�ة للنساء �ف

% المنصوص عليها �ف
ي ارتفعت إ� �سبة الـ ، واليت ي

ي كث�ي من 50االجتما�ي إلدارة الحكم الذايت
وع الف�درال�ة، غ�ي محققة �ف % عند اإلعالن عن م�ش

وع الف�درال�ة من غ�ي حزب االتحاد األ  ي م�ش
ي لدى األحزاب المشاركة �ف

ح�ان ألسباب مختلفة، منها عدم وجود تمث�ل �سايئ
ي ال 

�حة من النساء اللوايت ي المشاركة ألسباب اجتماع�ة، باإلضافة إ� وجود �ش
�حة من النساء �ف ، وعدم رغبة �ش الد�مقرا�ي

وع الف�درال�ة وامت  مع م�ش
�
ات. يتفقن س�اس�ا  نعن عن المشاركة ف�ه، باإلضافة إ� عدم توفر �ساء من أصحاب الخ�ب

ي آل�ة اتخاذ القرار 
،  �صعب معرفة إْن كانت ،ونظرا� للغموض �ف ي �شغلن مرا�ز حساسة هّن صاحبات القرار الفع�ي

النساء اللوايت
ف  ف وعاملني ف محليني اء وصحفيني  لخ�ب

�
ي اإلدارة، ووفقا

ي مناطق إذ بحسب مقابالت مع موظفات �ف
ي �ف

ي مؤسسات المجتمع المديف
�ف

ف  ، فإّن األشخاص المق��ني  أولئكس�طرة حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي
�
الذين يتمتعون   من حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي خصوصا

ي 
ي  نفسهحزب ال، أو من عوائل شهداء 55بخلف�ة عسك��ة ضمن صفوف حزب العمال ال�ردستايف

يتمتعون بنفوذ واسع �ف
 مؤسسات اإلدارة. 

ي 
العد�د من المبادرات النسائ�ة واأل�اد�م�ات والتعاون�ات تقوم بها منظمات مقّ��ة من حزب اإلتحاد  هذا الس�اق فإّن  و�ف

ي المنظمات األخرى من قيود ع� عملها. وقد اشتكت العد�د من العامالت 
ف تعايف ي حني

، كونها تتمتع بح��ة أوسع، �ف الد�مقرا�ي
ي المنظمات المحل�ة المسّجلة لدى إ

ي من حاجتهن للحصول ع� موافقات من أجل أي �شاط �قمن به،�ف
أن و  دارة الحكم الذايت

ي آل�ة عمل اإلدارة
ات �ف اح لتغي�ي ي حال كان لديهن اق�ت

ي إليهن �ف
ي ينّفذنها، وال تص�ف ف للفعال�ات اليت  . 56اإلدارة ترسل مراقبني

ف النساء ع� الساحة العسك��ة:  2  تمكني
، وهو ما لم �كن  ي ي المجال العسكري واألميف

ي روجافا بمشاركة واسعة وغ�ي مسبوقة للنساء �ف
ي �ف

وع إدارة الحكم الذايت ف م�ش تم�يّ
ي تلك المناطق. 

ي ال �رد�اتالنساء ام الانضمو�ذا كان باألمر المألوف �ف
ي صفوف حزب العمال ال�ردستايف

ل�س سور�ات للقتال �ف
ي المناطق ذات الغالب�ة ال�رد�ة كانت أقل تقبً� لفكرة انضمام النساء  منذ التسعين�ات،بجد�د بل بدأ 

ل�ن البيئة االجتماع�ة �ف
ي مع ظهور تنظ�م الدولة اإلسالم�ة ومحاولته الس�طرة ع� تلك المناطق. هو ما إ� العمل العسكري، و   تغ�يّ �شكل �سيب

ي ن�سان 
لت أو� وحدات حما�ة المرأة 2013ف�ف

�
ي كل م YPJ57 �شك

ف العرب)، لتكون �ف ي (عني
ي ك��ايف

ن عف��ن والج��رة، ومن ثم �ف
.  YPGإ� جانب قوات حما�ة الشعب   الجناح العسكري لحزب اإلتحاد الد�مقرا�ي

 
�
ة من �شك ي معركة تح��ر مدينة و�عد ف�ت

ي الوسائل اإلعالم�ة خالل مشاركتها �ف
لها تصّدرت هذە الوحدات العناو�ن الرئ�س�ة �ف

ي 
ي أواخر  58ك��ايف

صّورت معظم وسائل اإلعالم الغ���ة أولئك وقد . 2015وأوائل  2014من س�طرة تنظ�م الدولة اإلسالم�ة �ف
ف الذين �مثلون النق�ض ي وجه خصومهن الظالميني

. حيت أن �ساًء من مناطق 59النساء كبطالت أسطور�ات جم�الت تحار�ن �ف
ي قوات األسا�ش YPJ 60حما�ة المرأةمختلفة من العالم بدأَن باإلنضمام إ� صفوف وحدات 

، هذا إ� جانب مشاركة النساء �ف
 .

�
طة) أ�ضا  (ال�ش

 

ي الساحة العسك��ة:  2.1
 وجود المرأة �ف

ي من أجل التحرر القو�ي لسنوات، و�الرغم من تضح�اتهن 
ي صفوف حزب العمال ال�ردستايف

ي القتال �ف
شاركت النساء ال�رد�ات �ف

ي كث�ي من ا
�ي ألح�ان مهّمشات داخل صفوف الحركة. وقد عمدت الحركة إ� مراجعة هذە التجارب لإال أنهن وجدن أنفسهن �ف

ي للتحرر االجتما�ي 
ي رؤ�ة حزب العمال ال�ردستايف

 �ف
�
ي عام 61�صبح مفهوم تحرر المرأة عن�ا� أساس�ا

أعلن أوجالن  1998. و�ف
ي حركته،

ي  عن إ�ديولوج�ة تحّرر المرأة �ف  حول خمس مبادئ رئ�س�ة:  تمحورتاليت
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حب الوطن، ورفض النفور واإلستعمار واالنصهار المفروض ع� المرأة، ألنه من أجل تحقيق ح��ة المرأة هناك حاجة  -
 . ألرض متحررة

 لله�ا�ل المس�طرة).  -
�
 االستقالل الفكري (ع� النساء اتخاذ قرارتهن بأنفسهن ول�س وفقا

 من خالله �مكنها التغلب ع� األب��ة). التنظ�م الخاص بالمرأة وأهميته (ألنه  -

 ال�اع من أجل التغي�ي (ل�س بفرض المطالب ع� المضطِهد فقط، و�نما باتخاذ الحقوق ع�ب ال�اع وخلق البدائل).  -

ام بمعاي�ي الجمال المفروضة من قبل المجتمع والرجل).  - ف  الجمال�ة واألخالق (ل�س ع� النساء االل�ت

وع، ح�ث تعمل النساء ع� تط��ر القوة الذات�ة بهدف حما�ة النساء من كل أنواع الهجوم  وقد تم تط��ر قوات الدفاع الم�ش
 . 62ه النظام الرج�ي الذكوريالذي �شنّ 

 وحدات PJKK63أوجالن، تم تأس�س حزب المرأة العاملة ال�ردستان�ة  وخالل العام نفسه الذي اعتقل ف�ه
�
، كما تأسست الحقا

. بعدها تم تط��ر نظ��ات جد�دة من ضمنها "نظ��ة الوردة"المرأة الحّرة ستار  ي
 theory of the لتط��ر حق الدفاع الذايت

rose  ."لحما�ة أنفسهن 
�
ي تقول بأن النساء قد "تبدون ضع�فات ل�ن لديهن أشوا�ا ي واليت

دعا الحزب إ� مجتمع  2003عام  �ف
ي عام 

ي د�مقرا�ي ع� أساس تحرر المرأة. و�ف ي إ�كولو�ب ي �شكل المظلة  2005نموذ�ب ي اليت
تأسست منظومة المجتمع ال�ردستايف

ي 
ي ينضوي تحتها حزب العمال ال�ردستايف ي ترك�ا) اليت

ي سور�ا) وحزب االتحاد الد�مقرا�ي  (�ف
وحزب الحل الد�مقرا�ي  (�ف

ي 
ي العراق) ال�ردستايف

ي  (�ف
ي إ وحزب الح�اة الحرة ال�ردستايف

ي بناء نظام ، لتنف�ذ الرؤ�ة الس�اس�ة للقائد عبيران)(�ف
د هللا أوجالن �ف

ي التطبيق العم�ي لهذە الرؤ�ة
ي سور�ا �ي التج��ة األو� �ف

وع روجافا �ف عّد تج��ة م�ش
ُ
. وت  . 64كونفدرا�ي د�مقرا�ي

ي الساحة 
 أن وجود المرأة �ف

�
كة للمجلس التأس��ي لف�درال�ة الشمال المعلنة ذات�ا وأوضحت الس�دة هد�ة يوسف الرئ�سة المش�ت

ي الساحة العسك��ة له معيف كب�ي جدا� من الناح�ة العسك��ة 
ي المجتمع، وقالت إن "وجود المرأة �ف

ف المرأة �ف وري لتمكني �ف
ي أن المرأة ب�مكانها أن تدافع عن وطنها و�لدها ومجتمعها، وأنها ل�ست بالمكّون الضع�ف الذي ال �حق له  اإل�ديولوج�ة، و�عيف

ي الدفاع عن بلدە ومجتمعه، بل
ي المجتمع".  المشاركة �ف

ي المعارك و�ف
 ع� العكس لديها الطاقة األ��ب للمشاركة �ف

ي وعن تأث�ي هذە المشاركة، رأت هد�ة يوسف أن 
ي الوقت نفسه �ستطيع أن تدير، وأن أنها ذلك "إثبات وجود للمرأة، أي �ف

�ف
حار�ب. لذلك هذا إثباُت 

ُ
م وتدّرب وت ي جميع نوا تنظ�

ي وجود أقوى لها، باعتبارها �شارك �ف
ي الوقت نفسه �شارك �ف

�ي الح�اة، و�ف
ي كل فعال�ات المجتمع". 

  65الجناح العسكري والدفاع عن البلد. وهذا �شكل نقطة انطالق للمرأة ع�ب مشاركتها �ف

 

 

 

 : YPGووحدات حما�ة الشعب  YPJوحدات حما�ة المرأة  2.2
 
�
ي نها�ة شباط �شك

ي كانتون عف��ن، وتالها اإلعالن عن تأس�س كتائب أخرى �ف
ي بلدة جنديرس �ف

لت أول كتيبة لوحدات المرأة �ف
ي وعف��ن. 

ي مناطق أخرى من كانتونات الج��رة وك��ايف
 �ف

ي شهر ن�سان من عام 
، لتكون إ� جانب قوات حما�ة YPJ66 انعقد المؤتمر التأس��ي األول لوحدات حما�ة المرأة 2013و�ف

 . PYDالجناح العسكري لحزب اإلتحاد الد�مقرا�ي  YPGب الشع

ي مصطلحات  YPGمع وحدات حما�ة الشعب  YPJتتشابه وحدات حما�ة المرأة و  
من ح�ث اله�كل�ة العسك��ة، مع فروقات �ف

 .  النظام الداخ�ي
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 : YPJوحدات حما�ة المرأة  2.2.1
عت�بَ المجموعة 

ُ
ي ت

ي وحدات حما�ة المرأة، وتتألف المجموعة من ثالث إ�  أصغر وحدة عسك��ة �ف
نظام التشك�الت العسك��ة �ف

فة من 
�
 YPJمقاتلة. اإلنضمام إ� وحدات حما�ة المرأة  135إ�  81خمس مقاتالت، تليها الفص�لة ثم ال��ة، ثم ال�تيبة المؤل

، ط االنضمام هو بل�غ سن الرشد، إال أن هناك حاالت خاصة يتم طو�ي ة، ومن  و�ش فيها قبول فت�ات ما دون سن الثامنة ع�ش
و�ــــج الق�ي.  ف �ي أو ال�ت

ف   67هذە الحاالت العنف الم�ف

ي التصدي للنظم السلط��ة الذكور�ة، 
ف ع� الدور االجتما�ي لهذە القوة �ف ي النظام الداخ�ي لوحدات حما�ة المرأة هناك ترك�ي

�ف
، و�أنها "تناضل من أجل سور� ي

ا حرة ود�مقراط�ة، و�ي الضامن األسا�ي لتحّرر المرأة بكل فئاتها وع� نهج الدفاع الذايت
 ومكوناتها". 

والفصل الخامس من النظام الداخ�ي الذي يتضّمن خصائص هذە الوحدات، ينص ع� أن وحدات حما�ة المرأة �ي "القوة 
ي غرب كردستان وسور�ا"، وع� أن "تعمل المرأة ضمن صفوف حما�ة ا

لشعب ع� تنظ�م ذاتها �شكل شبه الحام�ة ل�ل إمرأة �ف
، و�شكل وحدات حما�ة المرأة"، وأن �سبة النساء �جب أن ال تقل عن 

�
 68%. 40مستقل ذات�ا

ف هولمز، و�ي أستاذة مساعدة  ي البحث الذي تقوم به إ��ي أوسنت
ي وحدات حما�ة المرأة �ف

تتفق وجهة نظر عدد من المقاتالت �ف
ك� ي الجامعة األم�ي

ي علم االجتماع �ف
ي روجافا. �ف

ي �ف
ي ع�ش من العقد اإلجتما�ي الخاص ب�دارة الحكم الذايت

ي القاهرة، مع البند الثايف
 ة �ف

ي سور�ا، وجزءا� من سور�ا المستقبل 
 لإلدارة الذات�ة الد�مقراط�ة �ف

�
ي ع�ش ع� أن "هذە اإلدارة �شكل نموذجا

و�نص البند الثايف
ي �جب أن تتأسس ع� نظام الالمرك��ة الس�اس�ة،  باعتبار أن النظام االتحادي هو النظام الس�ا�ي األمثل لسور�ا، وتنظم اليت

ف اإلدارة والمركز ع� هذا األساس".   العالقة بني

ي 
ي بحثها أّن "دافع الفت�ات لالنضمام للقتال ال �قت� ع� األسباب الس�اس�ة، فالعد�د من النساء اللوايت

ت هولمز �ف وقد اعت�ب
هن لم ينضممن

ّ
ات الذكورّ�ة الموجودة للقتال ضد تنظ�م الدولة اإلسالم�ة فقط، و�نما ضد األعراف والسلوك� قابلتهن قلن إن
ي مجتمعهن

  69". �ف

ي انضمتع 37 ���ن عبدهللا، ا، الناطقة الرسم�ة ب�سم وحدات حما�ة المرأة ومسؤولة العالقات العامة اليت ي  لها  ام�
، 2011�ف

ت أنه "إذا بق�ت المرأة محكومة باألعرا . اعت�ب ف والعادات والثقافة االجتماع�ة والعشائ��ة والعائل�ة، فستب�ت ع� وضعها الحا�ي
لذلك �جب أن تتمتع بحقوقها االجتماع�ة والمدن�ة بموجب الدستور. و�جب أن تكون حقوقها محفوظة من ناح�ة الحما�ة 

، أي �جب أن تكون هناك حما�ة لها". 
�
 الذات�ة أ�ضا

ي سنجار والموصل والرقة، ح�ث أصبحن ورأت ���ن أنه لو كان هنا
ك آل�ة لحما�ة المرأة لَما تعرضت النساء ِلما تعّرضن له �ف

 
ُ
ي العائلة  عَن بَ سبا�ا ت

ما تعتمدن ع� الرجال �ف
ّ
ى. وأعادت سبب ذلك إ� أن النساء لم تكّن مدر�ات ع� حما�ة أنفسهن، و�ن وُ��ش

ذا "لم �قم أحد بحما�ة النساء من داعش، ال األب وال الزوج وال األخ وال ج�ش من أب أو أخ أو زوج أو ابن أو ع� ج�ش البالد، و�
وري أن �كون هناك قوة حما�ة ل  و�جب أن تكون هذە القوة مؤثرة".  هنالبالد، لذلك من ال�ف

ي وحدات حما�ة المرأة با
، إذ "من خالل تج��تنا �ف

�
ورة مجتمع�ة أ�ضا  أنه ولفتت ���ن إ� أن وجود قوات �سائ�ة �ف

�
ت واضحا

اب لما كان هناك نضال  ي سب�ل تح��ر ال�ت
، فلو لم �كن هناك نضال �ف

�
عندما تح�ي المرأة نفسها، ف�ي تح�ي مجتمعها أ�ضا

لتح��ر المجتمع ونضاٌل لتح��ر المرأة. من خالل نضالنا حققنا كل ذلك، باإلضافة إ� أننا ن��د أن �كون هناك نظام د�مقرا�ي 
ق جميع فئات المجتمع محفوظة، ومن ضمنهم النساء. ونحن مقتنعون بأنه ع� المرأة أن تكون طل�ع�ة تعددي تكون ف�ه حقو 

 تكون تحت رحمة الرجل."
ّ

ي عّددتها، وأ� ي جميع الساحات اليت
 70�ف
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ط عدم  وجات. ل�نها لفتت إ� أن �ش ف الزواج وقالت ���ن إّن النساء من مختلف اإلثن�ات �مكنهن اإلنضمام، ع� أال تكّن م�ت
 أن تطبيق ذلك ع� النساء فقط مرّدە إ� "حالة بيولوج�ة لدى المرأة، ف�ي إْن تزّوجت 

ً
ال ينطبق ع� الرجال، موضحة

ي مجتمعنا ستقوم بالزواج ولن تنجب األطفال؟ هل هذا معقول؟". 
؟ فهل هناك من إمرأة �ف ي

  71وأصبحت حامً�، فك�ف ستأيت

ي تؤدي إ� الطرد من وحدات حما�ة المرأة �ي "األعمال الالأخالق�ة من عالقات ���ن أشارت إ� أن إحدى السلوك�ات ا ليت
ة أن "سبب تقّبل المجتمع لوحدات حما�ة المرأة �عود إ� أنها حمت أخالق المرأة وسلوك�اتها،  عاطف�ة وجنس�ة"، معت�ب

، ومثال ع� ذلك أن تنظ�م داعش القذر جد ا� لم يتحدث بالسوء عن أخالق وحدات ول�ونها قوة تتمتع بتنشئة عال�ة جدا�
ا� �سبب أخالقنا وت��يتنا"،  منا كث�ي  ". اليتقبلها المجتمعهناك سلوك�ات حما�ة المرأة ... فالمجتمع �ح�ت

 

  : YPGوحدات حما�ة الشعب    2.2.2
ي �عت�ب الف��ق 

ي وحدات حما�ة الشعب، و�تألف الف��ق من ثالثة إ� خمسة  أصغر وحدة عسك��ة �ف
نظام التشك�الت العسك��ة �ف

، �ل�ه الطاقم، ثم ال��ة، فال�تيبة المؤلفة من  ف  مقاتً�.  90إ�  54مقاتلني

، الذي ينص ع� أن   YPGاإلنضمام إ� وحدات حما�ة الشعب ف الذطو�ي وفق نظامها الداخ�ي ف السور�ني ين "جميع المواطنني
عد ز�ارة التجن�د والتدر�ب العسكري والفكري، و�عد تأد�ة القسم، �ستط�عون ب YPG سنة وقبلوا بق�م ومبادئ 18أتّموا الـ

 . 72االنضمام إ� الوحدات"

، إال أّن  YPJووحدات حما�ة المرأة  YPGتهدف كل من وحدات حما�ة الشعب 
�
ي متحّرر جنس��ا إ� بناء مجتمع د�مقرا�ي بييئ

ي المجتمع. كما �صف 
ي التصّدي للنظم السلط��ة الذكور�ة �ف

ز ع� دور هذە القوات �ف
�
النظام الداخ�ي لوحدات حما�ة المرأة يرك

ي غ
ي تح�ي النساء �ف ي كردستان"النظام الداخ�ي لوحدات حما�ة الشعب وحدات حما�ة المرأة بأنها "القوة اليت  . 73ريب

ي  - ل�ّن ح�اة
انتقدت مشاركة شباب وشابات من  -اسم مستعار لس�دة كرد�ة من ر�ف الج��رة فّضلت عدم ذكر اسمها الحق��ت

ي صفوف وحدات حما�ة الشعب 
ي القتال �ف

ت أن "هذە الحرب �ي من أجل YPJووحدات حما�ة المرأة  YPGق��تها �ف ، واعت�ب
ة يوم الجمعة النفط. لقد خ�نا كل هذە األرو  ف القت�. ذهبنا إ� المق�ب ي سب�ل النفط. ابن ق��بتنا شاب جم�ل كان من بني

اح �ف
ون انضموا �سبب الفقر،   هناك. شباب وشابات جم�لون ماتوا من أجل النفط، لماذا �حار�ون؟ ال�ث�ي

�
وكانت صورهم جم�عا

وا أش�اًء معهم ونقودا� أ ي المعارك، هم �دخلون إ� بيوت الناس فقاموا بال�قة ونهبوا بيوت الناس وأح�ف
ثناء مشاركتهم �ف

وا معهم برادات  ي مكانه. ذهبوا ل�قاتلوا من هنا إ� مح�ط حلب إ� منبج وأح�ف
ل �ف ف كوا باب م�ف ي تهرب. لم ي�ت المسكينة اليت

" ف ال �عود بعضهم اآلخر أبدا� ي حني
 . 74وتلف��ونات ومعدات المنازل الج�دة، �ف

 

ف  ف وناشطني  لصحفيني
�
ي  وفقا

ه يتم إرسال قا��ن وقا�ات إ� جبهات القتال �ف
ّ
ف من الج��رة وعف��ن ومنبج، فإن وسكان محليني

ف إ� هناك. فتاتان  ي ترك�ا، قال إن "فت�ات ه��ن من بيوتهن وذهنب
 �ف

�
حال رغبوا بذلك. الناشط أحمد محمد من منبج المق�م حال�ا

ي منبج، ه��تا من أهلهما وتركتا ا
ي حارتنا �ف

ي مقتبل العمر، ومراهقات، خرجنكانتا �ف
ي والدتيهما. نعم فت�ات �ف

َ ي قليب
من  لحرقة �ف

 قوات سور�ا الد�مقراط�ة �قومون بدراسة عنهن قبل قبولهن، ل�ن ل�س  بيوتهن
�
ف إ� قوات سور�ا الد�مقراط�ة. طبعا وذهنب

ي يتحدثون عنها، ألنه بمجرد انضمام أحد إليهم �أخذونه ع� الفور. إحد ى الفت�ات انقطعت أخبارها عن أهلها، بالدرجة اليت
ي 

تلت �ف
ُ
ها ق

ّ
وعندما ذهبوا إ� قوات سور�ا الد�مقراط�ة ل�سألوا عنها كان الجواب أنها ل�ست هنا، ثم وصلت للق��ة أخبار أن

 ." ء مؤكدا� ي
 الرقة، ل�ن ال �ش
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لناە باإلتفاق مع ل�ّن ���ن عبد هللا نفت وجود قا�ات، وقالت إن "هذە التقار�ر عار�ة من الصحة، 
�
فلدينا مركز لألشبال شك

ي أعمارهن تحت 
 لتنم�ة مواهبهن،  18منظمة نداء جن�ف، واللوايت

�
 و�دن�ا

�
 فك��ا

�
ف تدر�با ي هذە المخ�مات، و�تلقني

ف �ف ا يبقني عام�
ي المجال المجتم�ي �مكنهن ذلك، ةوعند بلوغهن الثامنة ع�ش 

ف الذهاب إ� العمل �ف ف بالعودة  �عود القرار لهن، فإن رغنبّ و�ن رغنب
فَ  إ� بيوتهن �مكنهن ذلك، . فالقرار ب و�ن رغنب

�
اإلنضمام إ� وحدات حما�ة المرأة ووحدات حما�ة الشعب ف�مكنهن ذلك أ�ضا

 �عود لهن بكل ح��ة". 

ة لديهن برنامج �قوم ف ة أو السابعة ع�ش �ه وعند سؤالها عن وجود تدر��ات عسك��ة لهن، أجابت "عند بلغوهن السادسة ع�ش
ي مناطق قتال و�ذلك �مكنهن حما�ة أنفسهن إن حصل أي 

الرفاق بتعل�مهن ع� السالح وك�ف�ة الدفاع عن أنفسهن، فنحن �ف
ء".  ي

 75�ش

 : Asayish police and security forcesقوات األسا�ش  2.3
ي شهر تموز، 

ي �س� لملء الفراغ  2013تأسست قوات األسا�ش �ف طة واألمن اليت فه لتقوم بمهمة قوات ال�ش
�
ي الذي خل األميف

ي 
 . 76سحب النظام السوري لقواته من مناطق إدارة الحكم الذايت

، Anti-terror Forces Command )(H.A.T ولقوات األسا�ش مؤسسات عدة تابعة لها، منها: وحدات المهام الخاصة
 Organized Crimeشعبة مكافحة الج��مة المنظمة  ،Checkpoints Administrationمدي��ة الحواجز والطرقات 

Directorateجهاز األمن العام ،Intelligence Directorate  مدي��ة المرور ،Traffic Directorate �باإلضافة إ ،
 . 77األ�اد�م�ات التأه�ل�ة والتدر�ب�ة

ي بدا�ات �شك�لها أعلنت األسا�ش تبعيتها لسلطة الهيئة ال�رد�ة العل�ا، ل�ّنها تتبع اآلن لمجلس سور�ا 
الد�مقراط�ة وللمجلس �ف

ي 
��ي الخاص ب�دارة الحكم الذايت  . 78الت�ش

ي قوات األسا�ش العامة، كما أن هناك قوات أسا�ش خاصة بالنساء وهناك مرا�ز ألسا�ش المرأة. تأسس أول 
�شارك النساء �ف

ي نها�ة الـ
ي كانتون الج��رة �ف

ي مدينة القامش�ي �ف
ي مناطق مختلفة ، وتالە بعد ذلك 2013مركز ألسا�ش المرأة �ف

تأس�س مرا�ز عدة �ف
ي 
 . 79من إدارة الحكم الذايت

ي جميع فعال�ات األسا�ش العامة، و�ُ 
ي قوات األسا�ش �شاركن �ف

� النساء �ف فن �شكل خاص ع� جميع األحداث والمشا�ل �ش
ي مناطق ، وهذە المشاركة النس��ة 80المتعلقة بالمرأة

طة واألمن لم تكن باألمر المألوف �ف ي قوات ال�ش
ها �ف ي كغ�ي

إدارة الحكم الذايت
ي منظمة دول�ة: "أشعر بالفخر واألمان عندما أرى 

ي ذلك قالت إحدى العامالت المحل�ات �ف
من المناطق السور�ة. وعن رأيها �ف

ي الشوارع"
 . 81النساء تقفن ع� الحواجز األمن�ة �ف

 

ي انضممن إ� قوات األسا�ش 
ا، ع���ة  27، تبلغ من العمر Asayish police and security forcesز�نب، إحدى اللوايت عام�

ة س�طرة تنظ�م الدولة اإلسالم�ة ع� المدينة، ولديها طفالن (ثالثة  ي ف�ت
سنوات من منبج وتزوجت من مدّرس لغة ع���ة �ف

ف زوجها مشو ونصف،  : "أخذ وقد ا�ل أدت إ� انفصالها عن زوجها وطفليها، سنة). وقعت بينها و�ني
ً
حت ما حصل معها قائلة �ش

ي الصغ�ي   حينها، وهذا كان السبب األسا�ي النضما�ي لقوى األمن  15أوالدي وع�ب بهم إ� خارج البالد، كان عمر ابيف
�
يوما

ي منبج". 
. كنت أول إمرأة تنضم لألسا�ش �ف  الداخ�ي

ي جهاز األمن العام. هم  20و 17ا وأختيها (تع�ش ز�نب اآلن مع والديه
طة) المرور، والثان�ة �ف ي أسا�ش (�ش

عاَما)، األو� تعمل �ف
ي الخارج والوالد عامل. ز�نب أوضحت أنها انضّمت لألسا�ش للدفاع عن حقوق المرأة 

عائلة تتألف من سبع بنات وأخ �درس �ف
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ر تأي�دها ألفكار اآلبوج�ة (فكر عبد هللا أوجالن)، وقد واجهت كونها تعّرضت للظلم بعد طالقها من زوجها، والسبب اآلخ
ي البدا�ة �سبب طب�عة المجتمع العشائ��ة. 

ي تقّبل عملها �ف
 صع��ات �ف

ي إمرأة 
ّ ي ح�اتها قبل انضمامها إ� قوى األسا�ش: "كنت أحّس أيف

ي المرحلة اإلعداد�ة، ولم تعمل �ف
تركت ز�نب تعل�مها �ف

ي من مضطهدة، أما اآلن فهناك 
ح��ة الرأي والفكر للمرأة، وهو شعور جم�ل أن أنفق ع� نف�ي مثً�. قبل كنت آخذ م�و�ف

، أما اآلن  ي ي من فوالدي ولم �كن �كفييف . ب�احة هو شعوٌر ال يوصف أن آخذ راتيب ي أن أ�ف ع� نف�ي وع� أه�ي �مكنيف
 جهدي وال أطلب المال من أحد آخر". 

ي مكتب مكافحة الج��
 لها ثالث �ساء وثالثون رجً�. خضَعت لتدر�ب تعمل ز�نب �ف

�
ي منبج، الذي �عمل ف�ه وفقا

مة المنظمة �ف
عسكري مدته شهر عند انضمامها لقوات األسا�ش، ولعدة دورات اختصاص�ة عند انضمامها لشعبة مكافحة الج��مة المنظمة. 

َرت أنها تعمل ع� الجرائم المتعلقة بالنساء، فمثً� إذا حصلت
�
ِتلت فيها إمرأة �جب أن تكون النساء موجودات.  ز�نب ذك

ُ
ج��مة ق

ي جرائم الدعارة مثً� تكون النساء موجودات وال �ذهب ف��ق األسا�ش من الذكور. ز�نب أ�دت أن عملها �حتاج إ� "جرأة"، 
و�ف

�حها بمساعدة الطب�ب، وهو أمر ل� ب األمر فتح القبور و��ش
�
س ب�مكان أيٍّ كان الق�ام فمثً� "إْن حصلت ج��مة قتل قد يتطل

 به". 

ة عن فخرها بذلك: "كما تحررنا من الظلم   إدار�ة، ل�نها مستعدة لالنضمام للقتال، مع�بّ
�
وأشارت ز�نب إ� أن وظ�فتها حال�ا

ي القتال خطوة 
ي الخطوط األمام�ة �ف

�جب أن نحرر الشعوب الباق�ة من ظلم داعش واإلرهاب"، ورأت أن مشاركة النساء �ف
ي التص��ب".  مهّمة

 82"ألن المرأة لديها ص�ب أ��� من الرجل ولديها دقة أ��� �ف

 األعمال القتال�ة:  2.4
مون كقّوة مستقلة   عن وحدات حما�ة الشعب، فهم منظ�

�
بحسب ���ن عبد هللا، فإن وحدات حما�ة المرأة لم تنفصل نهائ�ا

. إال أن هناك أمورا� تتخذ القرارات الخاصة بقواتها النسائ�ة، ولها مجلس عسكري ومجلس ر 
�
 هرم�ا

�
ئا�ي عسكري، وتتبع نظاما

ي �س�ي بها القوتان العسك��تان، فـ"عند بدء معركة الرقة، نحن اتخذنا قرارا� ببدء الحملة، وتم عقد  ي اآلل�ة التنظ�م�ة اليت
كة �ف مش�ت

كة بحضور الرف�قات والرفاق، وكان القرار بأن تقوم رف�قة من ال نساء ورفيق من الرجال ب�دارة هذە اجتماع للرئاسة المش�ت
ي الوقت نفسه"، 

ان �ف ، أحدهما من النساء واآلخر من الرجال، وكانت الحملتان �س�ي ف المعركة. وكان هناك قوتان بق�ادة ضابطني
ي بعضها فقط. نحن كنساء مرتبطات بهذا النظام بهذا 

ي جميع القرارات، ول�س �ف
: "هذا النظام مفّعل �ف

ً
قالت ���ن، مض�فة

ا� إلرادتنا، ا  وتصغ�ي
�
ي وحدات حما�ة الشعب وأّن هناك إضعافا

 ذكورّ�ة �ف
ً
لشكل، ألننا نرى ذلك ف�ه، ولو وجدنا أن هناك ذهن�ة

 83لَما قبلنا بذلك ولما عملنا معهم". 

 

 لن��ن عبدهللا فإن عدد قوات سور�ا الد�مقراط�ة 
�
ي أ��� من  Syrian Democratic Forces SDFوفقا مقاتل  ألف 60التق��يب

، و�سبة وحدات حما�ة المرأة �ي YPJووحدات حما�ة المرأة  YPGألف من وحدات حما�ة الشعب  30ومقاتلة، من ضمنهم 
45 .%84  

) وعف��ن كانت ال�انتونات غ�ي متصلة مع بعضها، وكانت  ي
ف العرب (ك��ايف ي كل من الج��رة وعني

ي بدا�ة إعالن �شك�ل اإلدارة �ف
�ف

ف هولمز فإّن خمسة من أصل سبعة معركة الس�طرة ع� تل أب�  إل��ي أوسنت
�
ة لوصل المناطق ببعضها. وفقا ض ذات أهم�ة كب�ي

  85من الق�ادات ع� خط الجبهة آنذاك كّن من النساء. 

ي الحرب ع� 
ه "�ف

ّ
ف جدد، كما أن ة تقمن بتدر�ب مقاتلني ي تتوالها النساء، لفتت ���ن إ� أّن المقاتالت ذات الخ�ب وعن المهام اليت

اإلرهاب هناك ال�ث�ي من المداهمات، و�ذا ما كان هناك مداهمة ع� ق��ة فيها �ساء يتم إرسال عدد أ��ب من النساء مراعاًة 
ي حال فتشهّن رجل. كما أن مشاركة لعادات المجتمع، ل�ي تق

وم المقاتالت بتفت�ش النساء والبيوت، ول�ي ال �شعرن باإلهانة �ف
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ي مثل هكذا 
النساء مهمة عند وجود األطفال". وأضافت ���ن: "األطفال ال �خافون من النساء حيت لو كان هناك سالح معهّن �ف

 مهمات". 

 من دائرة القوم�ة ال�رد�ة، إذ بالرغم من وجود عدد من النساء الع���ات ومع ذلك فإّن هذە الوحدات لم �ستطع الخروج ف
�
عل�ا

ز كق�اد�ات. وع� الرغم من إ�ار وحدات حما�ة المرأة ع�  ي صفوف وحدات حما�ة المرأة، إال أّن أسماء �ساء ع���ات لم ت�ب
�ف

ر إليها كقوات ذات طابع كردي مرتبط من أجل النساء �شكل عام ال المرأة ال�رد�ة فقط، إال أن ه َن أنهّن �قاتل ذە القوات ُينظ�
 . ي

 بحزب العمال ال�ردستايف

ي عبد هللا أوجالن إ� انتقادات واسعة من أها�ي المدينة. 
ي معركة تح��ر الرقة مثً� أدى رفع صور قائد حزب العمال ال�ردستايف

�ف
قت ع� األمر بالقول: "القائد عبد هللا أوجالن 

�
هو قائد كردي، ونحن كنساء كرد�ات وكشعب روجافا ���ن عبد هللا عل

ما لو حدث هذا ألي قائد كردي ل�ّنا رفعنا صورە، ألننا �ساند شعبنا 
ّ
مخلصون لشخص�ة مثله، ل�س فقط ألوجالن وحسب، إن

ء إ� هذا عبد هللا أوجالن، ولوال فلسفته لما وصلت النسا  و�ساند قادة شعبنا، ونحن كوحدات حما�ة المرأة مدينون للمرشد 
ف  ي السجن، ومنذ أ��� من عامني

ه �ف
ّ
ط الضوء ع� أن

�
المستوى .... لذلك نحن كوحدات حما�ة المرأة وجدنا أنه من حقنا أن �سل

ال �سمحون لمحاٍم أن �قابله وال لعائلته أن تقابله، وع� كل كردي مخلص أن �قرر إن لم تحّل قضيته ولم يتم تح��رە، ف�ي 
ة أن "أي شعب لد�ه ذرة من اإل�سان�ة عل�ه   مسألة ال بد منها ل�ل التضامن مع قض�ة كردي، و�مثابة ناموس لل�رد"، معت�ب

 86". آوجالن

  بعد انتهاء األعمال القتال�ة 2.4.1
ي األعمال القتال�ة حالة طارئة 

من الصعب التنّبؤ بمستقبل النساء المقاتالت بعد انتهاء األعمال القتال�ة. هل كانت مشاركتهن �ف
خطر تنظ�م الدولة اإلسالم�ة، أم جزءا� من ثقافة المجتمع؟ ���ن ردت ع� ذلك بالقول: "أنا جاهزة للق�ام بأي عمل نت�جة 

"، وتابعت: "نحن نقوم بتلب�ة حاجات شعبنا،  ف �ي ي تنظ�ف الشوارع، فهذا �ش
ي و�لدي، حيت لو كان �ف أعرف أنه س�خدم شعيب

ي المجال العس
ي بقائنا �ف

، و�ذا فإذا كانت حاجتهم �ف ، و�ْن كان هناك حاجة للعمل الس�ا�ي سننتقل للعمل الس�ا�ي كري سنب�ت
ي المجاالت الفن�ة والثقاف�ة سنقوم بها، فنحن قوة 

ي العمل المجتم�ي سنقوم به، أو حيت لو كان لدينا مهام �ف
كانت الحاجة لنا �ف

 شعب�ة ولسنا قوة نظام، أينما قالوا لنا كفاءتكن هنا سنعمل هنا". 
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 النسيج اإلجتما�ي  3
ي الع� الحجري الحد�ث "النيولوت�ك" 

ي تحرر المرأة إ� أساط�ي اآللهة األم �ف
. Neolithic�ستند مفهوم عبد هللا أوجالن �ف

ي وصعود الدولة والدين، وصوً� إ� األنظمة العالم�ة 
و�زعم بأن التصّور الذكوري ه�َمن بعد ذلك �سبب صعود المجتمع الطب�ت

 .  بمراحلها المتقدمة والمتمثلة بالنظام الرأسما�ي

ي تنتقل ع�ب األج�ال، و�رى أن هذە األفكار تنتقل ع�ب   ألوجالن فإّن جذور القمع ضد النساء تعود إ� العقل�ة الذكور�ة اليت
�
وفقا

ي  –األ�ة  ي التحرر الوطيف
ف الرجل بجسد المرأة. وتتقاطع أفكار أوجالن �ف  ع�ب فكرة ر�ط �ش

�
ال�ردي مع أفكار تح��ر  خصوصا

 �ع�ش �سالم 
�
ي الع� الحجري الحد�ث لم تكن النساء متحررات فحسب، بل إن األ�راد ككل كانوا شعبا

المرأة، و�رى أنه �ف
  87و�حّبون الح��ة، ل�ّن صعود الدولة والدين أّدى إ� نبذهم له��تهم الصح�حة. 

ي �ي بمثابة وزارة المرأة، �ستند  -روجافا و�بدو أن ديباجة مسودة العقد اإلجتما�ي لف�درال�ة  شمال سور�ا، وهيئة ح��ة المرأة اليت
ي هذا العقد ع� ثقافة  –إ� رؤ�ة عبد هللا أوجالن ح�ث جاء فيها: "�عتمد النظام الف�درا�ي الد�مقرا�ي لروجافا 

شمال سور�ا �ف
ي للرسل واألنب�اء والف

ي واألخال�ت
اث اإل�سايف ف عن الحق�قة والعدالةاآللهة األم، وع� ال�ت والمساواة،  السفة والحكماء الباحثني

ف  ي لحضارة سور�ا وكردستان و�ني
شمال سور�ا، ووفق  –نه��ن، و�اإلرادة الحرة لجميع مكونات روجافا  وع� اإلرث والغيف الثقا�ف

 88مبادئ األمة الد�مقراط�ة تم التوافق ع� هذا العقد". 

ي المادة و�نص تع��ف هيئة ح��ة المرأة المذك 
 من مسودة العقد ذاته بأن الهيئة:  69ور �ف

ي  -"
 وتناضل �شكل فعال ضد اله�منة الذكور�ة الجنس��ة وذهنيتها.  ،المجتمع ةتعم�م دمقرطتقوم بدورها ال��ادي �ف

 ع� وحدة الح�اة الحرة. و�س�يّ النشاطات المعن�ة بتنظ�م المر  -
�
ي بناء المجتمع تأس�سا

 �ف
�
أة بصورة خاصة تؤدي دورا� رئ�س�ا

 .  وشبه مستقلة ضمن نظام المجتمع الد�مقرا�ي

ي النس��ة، ومع  -
تكون ع� تواصل مع الحركات والمنظمات النسائ�ة الد�مقراط�ة، ومع مجموعات ومنظمات المجتمع المديف

حاتها وآرائها.   ورشات العمل النسائ�ة؛ وتنشط معها وتدعمها، وتتخذ قراراتها ع� ضوء مق�ت

امج التعل�م�ة ومشار�ــــع حما�ة المرأة وفق مبدأ التمث�ل المتساوي. تص�غ ا -  ل�ب

 89تنشط وفق المبدأ الذي يؤكد ع� أن تتخذ المرأة القرارات المعن�ة بخصوص�ة المرأة".  -

ي عبد هللا أوجالن، باإلضافة لظروف 
ل�ّن محاوالت حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي لتطبيق رؤ�ة زع�م حزب العمال ال�ردستايف

ي وظائف المؤسسات اإلجتماع�ة، وع� رأسها األ�ة، ح�ث لم �عد ال
حرب، أّدت إ� زعزعة النسيج االجتما�ي وحدوث خلل �ف

ي 
ي المجتمعات العشائ��ة. و�رز ذلك �ف

ة �ف ي دور العائلة والعش�ي
لألهل سلطة ع� أبنائهم وال للزوج ع� زوجته، وحدث تراجع �ف

 الشخص�ة، والتقال�د االجتماع�ة، وعمل المرأة.  ثالث مسائل أساس�ة: الزواج واألحوال

 األحوال الشخص�ة 3.1
ي نها�ة عام 

ف الخاصة بالمرأة �ف ي جاء من ضمنها تنظ�م صكوك الزواج 2014عندما أصدرت هيئة المرأة مجموعة القوانني ، اليت
 ومنع زواج القا� 

�
ف ردود فعل واسعة ومتباينة، فهناك من وصفها بأنها إ�جاب�ة  اتمدن�ا ومنع تعدد الزوجات، القت هذە القوانني

 ، بينما انتقدها آخرون. 90و"تحفظ حقوق النساء"
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ون إ� المؤسسات الحكوم�ة السور�ة من أجل الحصول ؤ وللمفارقة، فإن سكان مناطق س�طرة حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي �لج
ها من األوراق، وهذا يؤدي إ� معوقات أمام تطبيق ع� األوراق ال ثبوت�ة من معامالت زواج أو ب�ان عائ�ي وه��ة شخص�ة وغ�ي

ف  تب عل�ه غرامة مال�ة وعق��ة السجن والتف��ق بني ي و��ت
ف إدارة الحكم الذايت ي قوانني

. فمثً� تعّدد الزوجات ممن�ع �ف ف هذە القوانني
، ل�ن قانون الدولة السور�ة �س ف ي أو الثالث إْن لم الزوجني

ف ولن تتمكن إدارة الحكم الذات�ة من معرفة الزواج الثايف مح به للمسلمني
غ أحد عنه. 

�
 يبل

ي 
ي و�ف

ي مناطق إدارة الحكم الذايت
ي البيئة اإلجتماع�ة �ف

، ف�ف ف اإلشكال�ة األخرى �ي أّن المرأة نفسها قد تصبح ضح�ة هذە القوانني
ي ب�ت أهله

ي حالة الطالق تعود إ� ب�ت أهلها سور�ا �شكل عام تع�ش الفتاة �ف
ا، وتنتقل منه إ� ب�ت زوجها عند الزواج. و�ف

ي المجتمع، و�حال لم �كن لديها عمل تقوم به �كون األمر أسوأ. هد�ة يوسف الرئ�سة 
قة من نظرة سلب�ة �ف

�
ي المرأة الُمطل

وتعايف
قت ع� ذلك بالقول إ

�
كة للمجلس التأس��ي لف�درال�ة الشمال، عل "المش�ت ف ، و�ن "اللوم �قع 91ن "القانون ال �ح�ي المغّفلني

ف له  ف قالت ن��ــهار مصط�ف من مؤتمر ستار بأن "من ال تعجبه هذە القوانني ي حني
ر بمص�ي عائلته"، �ف

�
ع� الزوج الذي لم �فك

ي مغادرة مناطقنا"
 . 92الح��ة �ف

ف  ي هذە القوانني
فت بوجود إشكال�ات �ف ي إقل�م الج��رة اع�ت

ع� تجاوزها، وقالت:  �عملونل�ن هدى الع�ي من هيئة المرأة �ف
ف المحا�م والمنظمات المعن�ة بالمرأة حول آل�ة  ي قانون تعدد الزوجات، و�ي مدار بحث بني

"هناك القل�ل من العوائق خاصة �ف
ي مم

ن�ع يتم تطليق الزوجة الثان�ة وفرض عق��ة ع� الزوج والزوجة دون أن �كون لها أي حقوق، التطبيق، و�ما أن الزواج الثايف
 إذا كان

�
مل، إضافة لطب�عة مجتمعنا اإلسال�ي الذي �حلل احالزوجة الثان�ة هناك  توهذا البند عل�ه بعض العوائق خصوصا

 للزوج الزواج بأر�عة". 

كة لمجلس الع حت آينور الرئ�سة المش�ت ف قانون المرأة والمبادئ كما �ش  بني
�
دالة اإلجتماع�ة سبب اإلشكال�ة بأّن "هناك خلطا

ي �ي بمثابة حقوق للمرأة، وع� المجتمع والمرأة معرفتها ل�ي تتم حما�ة هذە الحقوق والمطالبة بها. ومن �قوم  األساس�ة اليت
ي التطبيق ألنها غ�ي موّسعة

. لذلك فإن مجلس العدالة اإلجتماع�ة وهيئة المرأة بخرق هذە المبادئ �عاقب، ل�ن هناك إشكال�ة �ف
ي أي حاالت يتم. فل�س كل امرأة تود الطالق �مكنها 

 �شأن الزواج، �شمل تع��ف الزواج والطالق و�ف
�
ومؤتمر ستار �درسون قانونا

 ب
�
 خاصا

�
ي أي لحظة ي��دها، وكذلك الحضانة سنضع لها قانونا

 93ها". ذلك، ول�س ب�مكان الرجل تطليق زوجته �ف

ف من منطقة إ� أخرى ومن حالة إ� أخرى، مثال عن ذلك هو تطبيق قانون منع تعدد الزوجات"،  "تختلف آل�ة تطبيق القوانني
ةً  ي عف��ن، مش�ي

ي مشا�ل عدة من  تدخل جمعيتها  إ� بحسب ما قالت الس�دة كفا�ت من جمع�ة روشن للنساء ال�رد�ات �ف
�ف

ي 
ي حالة رجل �ف

الستينات من عمرە أراد الزواج بأخرى ألن زوجته مصابة بمرض السكري و�ي ُمقعدة منذ هذا الن�ع، و�حداها �ف
ي 

سبع سنوات وال �مكنها الحركة دون مساعدة: "�ي عاجزة عن خدمة نفسها وخدمة زوجها وال �مكنها الق�ام بواجباتها �ف
ي مجتمعنا ال �مكننا جلب خ

ل، وهذە العائلة بحاجة ألحد �خدمها، ونحن �ف ف ء من هذا القب�ل، وال يوجد وقت الم�ف ي
ادمات أو �ش

ي مؤسسة األ�ة وقالت: "الرجل 
ف الرجل والمرأة �ف ي و�ساعدها"، ولفتت كفا�ت إ� طب�عة المجتمع والعالقة بني

لدى أحد ل�أيت
ل، فإّما أ ف ي هذا المجتمع وترع�ع ف�ه �عرف واجباته كرجل بأن عل�ه أن �عمل و�خدم خارج الم�ف

ي الذي ك�ب �ف
�ت ن �كون لد�ه ال�ش

ي تحتاج لمن يرعاها، لذلك تدّخلنا  ف لقمة الع�ش لعائلته اليت ، ومهمته �ي تأمني
�
، أو �كون صناع�ا

�
 أو مزارعا

�
أمالك سواء كان فّ�حا
ي حالته". 

 كجمع�ة �ف

ي مثل حالته بالزواج من امرأة 
ي "فعندما �قوم رجل �ف ي مثل هذە الحالة هو إ�جايب

أخرى، فهو ورأت كفا�ت أن تعدد الزوجات �ف
تاح من أمور بيته  : أي أن الرجل س�ي

�
وج بعد، و�التا�ي فقد تم حل ثالث مشا�ل عمل�ا ف ي العمر لم ت�ت

ة �ف وج من امرأة كب�ي ف سي�ت
ي 

ي إدارة الحكم الذايت
والمرأة الم��ضة ستح�ف بمن �قوم بخدمتها والزوجة الجد�دة س�صبح لها ك�ان و��ت وأ�ة. ول�نهم �ف

ضون ع� تعدد الز   وجات و�قولون بأن هناك قانون�ع�ت
�
 ال �جوز خرقه".  ا
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ي هذە المشكلة، قالت  
ف كفا�توعن تدخلهم �ف وجني ف و�ــــج زوجها وأوالدە الم�ت ف ي ترغب ب�ت : "ذهبنا برفقة الرجل وزوجته الم��ضة اليت

ي إدارة 
ي البدا�ة. ول�ن بعد شه��ن أو ثالثة تزوج الرجل، وقاموا �ف

ضوا �ف ي بغض النظر إ� هيئة المرأة، وقد اع�ت
الحكم الذايت

ە".  ي طبقوها ع� غ�ي ف اليت  ب�احة، ولم �طبقوا عل�ه القوانني

تو  : "هم �عارضون تعدد الزوجات، ل�ن إل�ه استثناءات بالتا�ي ادخال�جب و كفا�ت أن قانون منع تعدد الزوجات صارم،   اعت�ب
 هناك رجال لم يرزقوا بأطفال، والرجل بال ثمرة ال ق�مة له ولح

�
�اته بال أوالد وأحفاد، وخاصة إذا كان لدى زوجته مشا�ل أح�انا

 94كاستئصال رحمها مثً�، أو ل�س لديها مبا�ض وال �مكنها اإلنجاب". 

ي المجتمع. 
ي والجهات الفاعلة �ف

وحول كل هذە المواضيع تعقد مؤسسات اإلدارة جلسات نقاش�ة مع منظمات المجتمع المديف
ف المرأة وحاولوا وقد أشارت الس�دة كفا�ت من جمع�ة ر  وا جلسات نقاش�ة عدة عن قوانني وشن بدرخان النسائ�ة إ� أنهم ح�ف

ناهم بأن هذە  ي عدد من الجلسات النقاش�ة، وأخ�ب
: "لقد حاولنا إ�صال صوتنا لهم �ف

�
إ�صال صوتهم، إال أنهم لم �لقوا تجاو�ا

ف العسك��ة، ل�نهم اآلن م ف ال �جب أن تكون صارمة مثل القوانني  شغولون ببناء الف�درال�ة وهناك مستجدات أهم". القوانني

ي الوقت 
ي تضعها اإلدارة من أجل حما�ة حقوق المرأة، ف�ف ي المعاي�ي اليت

ي تحدثوا عن تناقض �ف
عدٌد من منتقدي إدارة الحكم الذايت

ف �قول مسؤولون من95الذي تمنع ف�ه زواج القا�ات بحجة حمايتهن، ف�ي �شجع ع� انضمامهن للقتال ي حني
هم  ، �ف

ّ
اإلدارة بأن

كة للمجلس التأس��ي لف�درال�ة الشمال المعلنة  �قومون بحما�ة األطفال من أهلهم. ل�ن الس�دة هد�ة يوسف الرئ�سة المش�ت
ا. هذا كذب. فانضمام النساء هو انضمام طو�ي ول�س ضمن نظام التجن�د، ل�ن عند رغبتهن   نفت ذلك: "ل�س صح�ح�

�
ذات�ا

ي قوانيننا العسك��ة �جب أن وقرارهن �مكنهن االنضمام
ي وحدات حما�ة المرأة هن حاالت طوع�ة، و�ف

... غالب�ة الموجودات �ف
و�ــــج  18�كّن فوق  ف ات من أ�هن، أو حاالت ترغب فيها بعض األ� ب�ت سنة". وتابعت: "هناك حاالت تهرب فيها فت�ات صغ�ي

ي بعمر 
��ون ع� تزو�جها بهذا العمر؟ بعض من هؤالء الفت�ات يه��ن مثً�، فما الذي ستفعله الفتاة ف�ما هم  14بناتهن اللوايت

ي أعمارهن  أن من أ�هن و�لجأن لتنظ�م المرأة لعدم رغبتهن بالزواج، أي
 14هذە الحاالت موجودة ول�نها استثنائ�ة. واللوايت

ي وتنظ�مات ثقاف�ة سنة لسَن  ، كما توجد أما�ن ت����ة بعمر اإلنضمام لفعال�ة عسك��ة فهذا ممن�ع، بل هناك تنظ�م شبايب
ف جو يناسب أعمارهن ع� الثقافة واللغة  . ندر�ــهنلألشبال أو للشابات للفت�ات، ح�ث نحن نعمل ع� تثق�فهن وتدر�بهن وتأمني

، وهناك  حيت إذا تراجعت العائلة عن قرارها واقتنعت البنت بأنهم لن يزّوجوها تعود ألهلها، فبعضهن يب�ت سنة و�عضهن أشهرا�
ف فّض تمن  ذلك نهتم  ن الفعال�ة العسك��ة، و�ن لم �خ�ت اإلنضمام إ� َن وعند ا�تمال أعمارهن �خ�ت   بالعودة،لن البقاء وال ترغنب

 96ن". ن وتعل�مهنحن بتدر�سه

، فل�ي تواجه ظواهر اجتماع�ة من قب�ل عدم تقّبل بقاء المرأة دون زواج أو ع�شها   إ� حلول أ��� �شددا�
�
 تلجأ اإلدارة أح�انا

ي مدينة الدر�اس�ة
وع بناء ق��ة خاصة بالنساء فقط �ف الق��ة للنساء  ، ل�ي تكون هذەمنفصلة عن زوجها بمفردها، أقامت م�ش

ي الخارج 
اف بها �ف وع �سبب عدم اإلع�ت ف بالع�ش وحدهن. وعندما عجزت اإلدارة عن الحصول ع� تم��ل للم�ش ي يرغنب

اللوايت
وع ألحد المنظمات التابعة ل ي تتو� إأوكلت الم�ش  . 97كمالهستمؤتمر ستار المقّرب منها، اليت

ت عن ذلك  وع ال�ت االنتقادات، وقد ع�بّ ي الالناشطة غادة (اسم مستعار) ل�ّن هذا الم�ش ي  تيت
ي �ف

ي منظمة مجتمع مديف
عمل �ف

 ، وع ق��ة النساء هل سمعِت : "بقولها القامش�ي ي من قبل بم�ش
ي أي مكان �ف

 98العالم من قبل". ؟ إّن ما �حصل عندنا لم �حصل �ف

 

 المرأة ك�د عاملة 3.2
. فهناك  ي

ي إدارة الحكم الذايت
ي الحصول ع� وظ�فة �ف

وط مفروضة ع� من يرغب �ف مست��ات للغة ال�رد�ة ال  3".... هناك �ش
ء كهذا. وللمدّرسات، نعم هناك دورة س�اس�ة وتعل�م ع� السالح لثالثة شهو  ي

ر، بد من إتمامها، وهناك دورة تعل�م سالح أو �ش
وجات، وثالثة أشهر للعاز�ات ف ل مدة تقارب الشهر للم�ت ف إحدى خ��جات "، بحسب ما أفادت تتغ�ب المشاركات خاللها عن الم�ف
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�ة من عف��ن، وتابعت:  ف  " اللغة اإلنكل�ي
�
، لذلك لم أتمكن من التوظف هنا. أنا ال أرغب أن أ ي ب حَس هذا يتعارض مع مبدأي ومع بييت

ي ال تنت�ي  ي مدارس عليهم ألن عائليت
ي الخدمة �ف

ي النها�ة الجميع �خدم المجتمع، ول�س هناك مشكلة �ف
لنفس الحزب، ل�ن �ف

وط وصع��ات. فأنا أخدم أوالد بالدي ول�س لدي مشكلة مع التعل�م باللغة ال�رد�ة، ل�ن المشكلة  عف��ن مثً�، بل هناك �ش
ي دون معرفة المكان الذي س�أخذوننا إل�ه، إذ �أخذون ي عن بييت هواتفنا النقالة ولن نعرف بمكان وجودنا حسب ما علمت  بغ�ايب

�وي التابع لإلدارة هنا" ي المجمع ال�ت
ي عندما ذهبت للتقد�م �ف

ويف  . 99من الذين ذهبوا إ� هذە الدورات. هذا ما أخ�ب

ي ر�ف الج��رة قالت إنها امتنعت عن إرسال ابنتها للتدر�س: "اآلن ابنتال ،خمسين�ةالس�دة ح�اة، ال
نا أنَهت البكالور�ا مق�مة �ف

مات و�عضهن ها أصبحن معل�قاتوكانت مجتهدة، ونظرا� للظروف السيئة لم نرسلها إ� الحسكة أو دمشق للدراسة، وجميع صد
ألف، وقد أرسلوهن إ� رم�الن لمدة شهر إ� مدرسة مغلقة مختلطة  80إ�  60من  البتدائ�ة و�تقا�ف سوى شهادة ا ال �حمل

ف عند أحد؟�سمح أبوها بذلك ونحن ال �سمح ال شباب و�نات، فك�ف س  ". 100بنتنا بالبقاء دق�قتني

، إال أن الشهادات الصادرة عنها مثلها مثل شهادات هذا و  ي
ي كل من إقل�م الج��رة وعف��ن وك��ايف

�الرغم من افتتاح جامعات �ف
ف بها خارج حدود إدارة  ي مدارس اإلدارة غ�ي مع�ت

. التعل�م اإلعدادي والثانوي �ف ي
 الحكم الذايت

، الذي هو بمثابة خدمة العلم اإللزام�ة السوري ع� الشباب إ� ذلك  ي
ي لقانون واجب الدفاع الذايت

أدى تطبيق إدارة الحكم الذايت
ف  واح أعمارهم بني ا  30و 18الذين ت�ت ة من الشباب من هذە الفئة العم��ة من مناطق اإلدارة إ� خارج  ،عام� إ� مغادرة �سبة كب�ي

ف انضّمت �سبة  ،لتجنب اإلنضمام البالد  ي حني
ي و أخرى من الذين لم �غادروا،�ف

ف تلحال�ف ل ني
�
ي بعض األمر شك

 ع� النساء �ف
�
عبئا

ي مجاالت كانت حكرا� ع� الرجال. 
 كان العمل �ف

�
ي اضطررن إ� العمل، وأح�انا

 101األ� اللوايت

ي ر�ف عف��ن، 44مثال ع� ذلك الس�دة حن�فة س�دو، 
ا من ق��ة �ف ي محل أخيها لقطع غ�ار  عام�

ي اضطرت إ� العمل �ف اليت
ي قطع الغ�ار ل�نها 

تها �ف ي البدا�ة لعدم خ�ب
. وقالت س�دو إنها عانت �ف ي

الدراجات النار�ة، بعد أن انضم إ� واجب الدفاع الذايت
ي قراءة ما هو مكتوب ع� 12سع�دة اآلن. حن�فة س�دو ال تج�د القراءة ف�ساعدها ابن أخيها (

) �ف
�
قطع الغ�ار، و�ي عضوة  عاما

 
ُ
ف الق��ة وتع�ش مع والدها وزوجة شق�قها وأوالدە األر�عة، وت ي كومني

 من خالل عملها. �ف
�
 102ع�لهم جم�عا

من ر�ف الج��رة رأت أن الظروف المع�ش�ة السيئة وغالء األسعار أدت إ� اضطرار بعض األزواج إ� القبول ح�اة، الس�دة 
ي بعض األح�ان �كون  بعمل زوجاتهن،

: "هناك و�ف ي
سبب القبول هو الخوف من أن �شت�ي الزوجة لمؤسسات إدارة الحكم الذايت

ي  ي وكان ذهبت و�سجلت لمنظمات فيها دورات خ�اطة، فلو سمح �ي زو�ب اء ما�ينة خ�اطة،  100س�عطونيف ة ل�ش ألف ل�ي
وا إْن كانت مركبة �شكل صحيح، وسأحتفظ بنقودها لنف�ي و  فنتحمل وضعنا،  ،، ل�نه ال �قبل، فكرامتنا ال �سمحس�أتون ل�ي

 وأن هذە التقد�مات 
�
ف جدا� و�قبلون بأي الذين  الناسبعض ل�ن هناك من قبل مؤسسات اإلدارة، �ي خصوصا أصبحوا سيئني

ي المال، ل�ن ي سب�ل جيف
ء �ف ي

ألننا ال نتعاون  لسنا كذلك. من �عملون معهم أصبحوا من أغن�اء الق��ة، أما نحن فأصبحنا فقراء نا �ش
ي ال �سمح �ي بذلك". صحيح أنه معهم. 

ي و�جبارە ع� قبو�ي بالعمل، ل�ن أخال�ت ي تقد�م شكوى ع� زو�ب  103�مكنيف

 

ي منبج، قالت إنها واجهت معارضة من أقار�ــها عند انضمامها وأختيها 
ي مكتب مكافحة الج��مة المنظمة �ف

ي تعمل �ف ز�نب اليت
ي هذا المجال. وذكرت أن األمر وصل بأن يتهجم لقوات األسا�ش �سبب العادات الع

ي تفرض القيود ع� عمل المرأة �ف شائ��ة اليت
ابن عمتها ع� والدتها و�نعت بناتها بصفات قذرة و�أنها غ�ي قادرة ع� الس�طرة عليهن. ل�ن ز�نب واصلت عملها، وقالت إن 

ها: "أخذت دور�ة م�ي واتجهت إ� بيته، وقمت بتوق�فه الموض�ع ُحّل بعد أن قامت بالذهاب خالل الدور�ة لتوق�ف ابن عمت
ي السجن، ل�ن

ي لعدة ساعات عندي �ف ". يف ي ي ألنه ابن عميت  من أجل خاطر أعما�ي وأيب
�
 104 قمت ب�طالق �احه الحقا
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ي نظرة المجتمع لعمل  و�الرغم من قول
ز�نب إّن المجتمع تقّبل عملها ف�ما بعد، فمن الصعب الحكم إن كان هناك تغي�ي فع�ي �ف

ات  ي ف�ت
طة والقتال، أم أن القبول جاء �سبب فرض األمر عليهم بالقوة، ول��ما يؤدي إ� أعمال انتقام�ة �ف ي مجاالت كال�ش

المرأة �ف
 الحقة. 

 التقال�د االجتماع�ة 3.3
ي عف��ن، قالت إن جمعيتها "تهتم �شؤون المرأة"، إال أنها "تختلف مع هيئة  كفا�ت، من

جمع�ة روشن بدرخان للنساء ال�رد �ف
ي المرسوم الذي صدر عنها، ألن المجتمع ال�ردي والمجتمع السوري �ع�ش حالة من عدم 

ي و�ف
ي إدارة الحكم الذايت

المرأة �ف
ي ال �

�ت ي مجتمع �ش
، ونحن �ف مكننا أن نقفز قفزة نوع�ة كهذە لنصبح مثل المجتمعات األورو��ة، ألن لدينا اإلستقرار وهناك مآس�

عادات وتقال�د. كإمرأة ورجل وعائلة لنا خصوصيتنا وال �مكننا تقل�د المجتمعات األورو��ة، نحن اختلفنا مع هيئة المرأة وعرضنا 
ض أن تكون مرنة ول�ست  ف من المف�ت  105عسك��ة". عليهم وجهة نظرنا، وقلنا إن القوانني

، ودورها أن تكون لجنة و  ي
ي إدارة الحكم الذايت

ي مرا�ز �س� بيوت المرأة وتتبع لنظام العدالة �ف
ي مناطق إدارة الحكم الذايت

تنت�ش �ف
ي هذە المرا�ز هّن من النساء 

ف اإلخوة. العامالت �ف ف أو األهل واألوالد أو بني ف الزوجني ي حال حصول خالفات أ��ة بني
مصالحة �ف
 للمحكمة إفقط، و�ْن 

�
ّن من حل الخالف، يتم تح��ل الدعوة إ� ديوان العدالة، والحقا

�
 للرئ�سة  ذا لم يتمك

�
ه هناك. وفقا

�
تعذر حل

ي الصلح، كون كل 
ي آينور، فإن غالب�ة الرجال ال �قبلون دورا� للمرأة �ف

ي إدارة الحكم الذايت
كة لمجلس العدالة اإلجتماع�ة �ف المش�ت

ي المرا�ز �ساء 
ف للمصالحة، و�قوم العامالت �ف ، وهو ما ال �قبله بعض الرجال، لذلك فإن ديوان العدالة �فتح المجال أمام الزوجني

ي الخالف المعروض أمامه. 
 106الديوان بالبت بالقرار �ف

ي  16تحدثت س�دة من القامش�ي عن انضمام ابنها البالغ من العمر 
 إ� وحدات حما�ة الشعب و�أنه تم إرساله للقتال �ف

�
عاما

ي الساعة ال
ي الرقة دون أخبارنا، قاموا ب�عالمهم �ف

رقة منذ حوا�ي الثالثة أشهر دون إعالم عائلته باألمر"تم إرساله إ� القتال �ف
ي  ي الساعة الرابعة من فجر اليوم التا�ي وأغلقوا الهواتف النقالة، حاولت االتصال بابيف

التاسعة مساء بأنهم متوجهون إ� الرقة �ف
ف بالموض�ع من اإلدارة الذات�ة   مطوً� ول�ن هاتفه �ن من المعنيني كان مغلق وكذلك هواتف من معه. استنفرت وتواصلت مع كث�ي

ي 
ي أليف

ونا بأنهم ال �عرفون بمكانه وكنت أعلم أنه تم إرساله إ� الرقة. استم��ت بالتواصل مع معار�ف ول�نهم لم �ساعدونا و أخ�ب
ي النها�ة اتصل 

ي "نحن خرجنا من الرقة وابنك معنا ونحن نجونا من الموت كنت أعرف الوضع �شكل ج�د و�ف
يف ي شخص وأخ�ب يب

اب لمدة شهر" ونحن هنا كنا نبحث عنه عند الذين أرسلوە ول�نهم كانوا يردون علينا بأنهم لم يروە. مازال  و�قينا دون طعام و�ش
ددنا باإلنضمام إليهم. فع� سب�ل المثال إن طلب طفً� وشاهد أش�اء فظ�عة أمام عين�ه. لقد عاد إ� الب�ت اآلن ول�نه مازال يه

ي  وە �ي سأنضم إليهم. ابيف ائه له �قول إن لم �ش�ت ء ولم أقم ��ش ي
ي  �ش

تغ�ي وأنا حذرة جدا� معه اآلن، ل�س فقط أنا و�نما كل أم �ف
 .107"إ� القتالمحافظة الحسكة �ي هكذا، لم �عد ب�مكاننا الس�طرة ع� أبنائنا و�ناتنا ألنهم يهددوننا باإلنضمام 
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ع�ة 4  الس�ي ال�تساب ال�ش
 

ف عا�ي  ف العرب) من تنظ�م الدولة اإلسالم�ة بني ي (عني
نقطة تحول نوع�ة، وكانت بدا�ة  2015و 2014كانت حملة تح��ر ك��ايف

ي ح��ــها ضد تنظ�م الدولة اإلسالم�ة ووحدات 
ف قوات التحالف الذي تقودە الوال�ات المتحدة �ف حما�ة تعاون عسكري قوي بني

 الشعب ووحدات حما�ة المرأة. 

ي شمال 
ف العرب) تم توط�د هذا التعاون ليؤدي إ� حملة غ�ي مسبوقة الستعادة مناطق �ف ي (عني

بعد نجاح الحملة ع� ك��ايف
�ن األول 108سور�ا من تنظ�م الدولة اإلسالم�ة ي ��ش

ي ب�انها 2015. بعدها تم �شك�ل قوات سور�ا الد�مقراط�ة �ف
ي ، وجاء �ف

التع���ف
، تجمع العرب وال�رد وال��ان وكافة المكونات األخرى". وُ�شكل وحدات حما�ة  ف أنها "قوة عسك��ة وطن�ة موّحدة ل�ل السور�ني
ي تعرف  الشعب ووحدات حما�ة المرأة التابعة لحزب اإلتحاد الد�مقرا�ي ال�ردي العمود الفقري لقوات سور�ا الد�مقراط�ة اليت

ا باسم "قسد".   109اختصار�

 تم �سل�ط الضوء ع� تهد�د تنظ�م الدولة اإلسالم�ة 
ً
ي وسائل اإلعالم العالم�ة. بدا�ة

ي تغط�ة إعالم�ة واسعة �ف
القت حملة ك��ايف

ي سور�ا والعراق، و�عدها ع� دفاع القوات ال�رد�ة عن المدينة، ال س�ما تعبئة 
الذي س� إلقامة ما �سم�ه خالفة إسالم�ة �ف

ي ا
 لقتال. النساء ومشاركتهن �ف

ف ع�  ك�ي ���ة، ومع دخول النساء إ� الصورة تم ال�ت ف الحضارة وال�ب ي وسائل اإلعالم ك�اع بني
 ما تم تص��ر هذە المعركة �ف

�
غالبا

مشاركة المقاتالت. الس�دة ن��ــهار مصط�ف من مؤتمر ستار لفتت إ� أّن التغط�ة اإلعالم�ة لوحدات حما�ة المرأة أعطت صورة 
ي م

ي نمط�ة للنساء �ف ، ل�ن الصورة النمط�ة اليت
�
: "�سل�ط الضوء ع� النساء المقاتالت كان أمرا� رائعا ي

ناطق إدارة الحكم الذايت
 
�
، فعندما �قولون �ساء روجافا �ضعون صورة امرأة مقاتلة بلباس عسكري تحمل سالحا

�
رت سلبا

ّ
أعطوها لوحدات حما�ة المرأة أث

  110وكأن �ساء روجافا مقاتالت فقط". 

ت أن �سل�ط الضوء ع� النساء المقاتالت �عود لق�امهن بعمل إال أن � ��ن عبد هللا الناطقة باسم وحدات حما�ة المرأة، اعت�ب
ء لم �حصل مثله  ي

ي مجال القتال فهذا �ش
ي دول العالم، ل�ن �ف

ي الس�اسة والمجتمع �ف
، فالنساء دخلن �ف : "هذا أمر طب��ي ي

استثنايئ
ي جيوش العالم يوجد جناح 

ي من قبل. �ف
، ل�ن النساء عادة إدار�ات، فهّن �عملن �ف

�
ي الناتو أ�ضا

عسكري خاص بالنساء، و�ف
ي المهمات، و�قمن بتضح�ات 

ي مجال القتال �شكل فع�ي و�ف
ي وحدات حما�ة المرأة فتأخذ النساء أما�نهّن �ف

، أما �ف
�
المؤسسة إدار�ا

 
ُ
ة، وهناك مئات من النساء ق يتم النظر إليهن باستصغار، واألمر اآلخر هو أن وحدات  تلن وكّن �ساء فدائ�ات ال تقبلن أنكب�ي

 بالنسبة للنساء. �ساء العالم اآلن �فتخرن بوحدات حما�ة المرأة اآلن، 
�
نا منعطفا حما�ة المرأة أثبتت �سلوك�اتها للعالم أننا ع�ب

". أن تكون وهو حدث نادر  ي ي مواجهة تنظ�م إرهايب
 111النساء �ف

ف إ� الذهاب لسور�ا للقاء هؤالء المقاتالتأصبحت وحدات حما�ة المرأة ماد  . 112ة إعالم�ة دفعت العد�د من الصحفيني
ي وسائل اإلعالم، ومثال ع� ذلك ما رّوجته 

ي ��ش برو�اغندا تم تداولها �شكل واسع �ف
واستفادت القوات من الضوء اإلعال�ي �ف

ي عدم دخولهم إ� الجنة. هذە القوات عن خوف مقات�ي الدولة اإلسالم�ة من أن يتم قتلهم ع� �د ا  113مرأة ألّن ذلك �عيف

ي 
ي وحدات حما�ة الشعب، ومن التغط�ة اإلعالم�ة لهذە الوحدات �ف

وقد استفاد حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي من تعبئة النساء �ف
ي القتال

ي الحكم. وهو ما أ�دته ن��ــهار مصط�ف بقولها إّن "التأث�ي الس�ا�ي لمشاركة المرأة �ف
وعه �ف و�ــــج لم�ش اف ال�ت ، أثمر اإلع�ت

ي التعا�ي مع مؤتمر ستار ومع أي تنظ�م 
 �ف

�
الدو�ي بقوات اسمها وحدات حما�ة المرأة ومساندة هذە القوات، كما ساهم أ�ضا

ي الذي توّجه إ� الساحة ل�ي 
�سوي. فال�ّل علم إنه يوجد خلف�ة س�اس�ة للنساء المقاتالت ورغبوا بالتعرف عليها. فالصحا�ف

 وأن �سلط الضوء ع� و 
�
حدات حما�ة المرأة اضطر إ� الرج�ع إ� المنظمات والتنظ�مات والمنظومة النس��ة الموجودة س�اسا

 114". يتعرف عليها و�كتب عنها، ألنه عرف أن تلك الواجهة لها هذە الخلف�ة
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ف قوات التحالف والجناح العسكري لحزب اإلتحاد  ه بالرغم من حصول تعاون عسكري بني
ّ
، إال أّن الجدير بالذكر أن الد�مقرا�ي

ك�ة  ل معارضة ترك�ا له العائق األ��ب أمام ذلك. فالحكومة ال�ت
�
، و�شك اف دو�ي ع� الصع�د الس�ا�ي وع روجافا لم �حظ� باع�ت م�ش

، وترى ف�ه تهد�دا� لحدودها. 
�
ي المصّنف إرهاب�ا

 115تعت�ب حزب االتحاد الد�مقرا�ي امتدادا� لحزب العمال ال�ردستايف

ّدم حققته هذە القوات هو س�طرتها ع� عاصمة تنظ�م الدولة اإلسالم�ة. وتوقعت هد�ة يوسف أن �كون هذا وكان أ��ب تق
وعهم الس�ا�ي  اف بم�ش  لالع�ت

�
 . 116الن� العسكري مفتاحا

، فقد أعلن بدا�ة عن رفضه إلعالن ف�درال�ة الشمال ووصف  ي
أّما بالنسبة للنظام السوري وموقفه من إدارة الحكم الذايت

ي وقت الحق أن "117"المزحة"ـاالنتخابات فيها ب
ي سور�ا أمر . ثم أعلن وز�ر الخارج�ة السوري �ف

إقامة نظام إدارة ذات�ة لأل�راد �ف
ي إطار حدود الدولة"، وقد رّحبت روس�ا بتلك الخطوة

ي حال إ�شائها �ف
ي وقت الحق تحدثت118قابل للتفاوض والحوار �ف

 . و�ف
ي حركة المجتمع الد�مق

ي موقف الحكومة السور�ة: "هم  فوزة را�ي الق�اد�ة �ف
ز" عن عدم وض�ح �ف يوسف لوكالة "رو��ت

ي آخر لينكر الت��ــــح األول و�د�ي بنق�ض له
 119أحدهم ي��د الحرب واآلخر ي��د التفاوض". … مستعدون للتفاوض ليوم، ثم �أيت

ي تحاول "فتح قنوات حوار مع النظام السور 
ي سور�ا، هد�ة يوسف أ�دت أن إدارة الحكم الذايت

ي"، من أجل البحث "عن الحل �ف
ي الوقت نفسه  –حلٌّ سوري 

رت �ف
ّ

"، ل�نها حذ
�
أي قوة "أن من سوري، ألنه مهما طالت الثورة ستكون نت�جتها حً� س�اس�ا

تحاول الهجوم ع� روجافا وع� مكتسباتها، فإّن روجافا ستدافع عن ذاتها". وقالت إن "كل اإلحتماالت واردة باعتبار أن النظام 
 لدينا رؤ�ة بهذا الموض�ع، و�ْن أّ� النظام السوري ع� 

�
س�حاول قدر اإلمكان اإل�ار ع� نظام الدولة المرك��ة. ل�ن نحن أ�ضا

�ة ستكون النت�جة �ي تقس�م سور�ا. نحن ال �ستبعد أن يهاجمنا النظام السوري نظرا� ألّن المواقف الس�اس�ة للنظام نظام المرك� 
ي المنطقة، ل�ننا نّ� ع� أنه ل�س 

ك�ة أو أي دولة أخرى تتوقف ع� التوازنات الس�اس�ة الموجودة �ف والوال�ات المتحدة األم�ي
ي استطاعت هزم اإلرهاب ع� أرضها.  من صالح النظام وال من صالح القوى اإلقل�م�ة وال القوى الدول�ة أن �شتبكوا مع القوة اليت

 لذلك فإّن مجابهة النظام السوري مع شمال سور�ا لن تكون من صالحه وال من صالح أي قوة دول�ة أخرى". 

ق بالتوازنات الس�اس�ة...، وكل االحتم
�
 تتعل

�
االت واردة باعتبار أن بعض الخطوط الس�اس�ة ولفتت يوسف إ� أّن "األوضاع حال�ا

ي سور�ا هو وضع صعب، وكل األطراف الس�اس�ة واألطراف الدول�ة تحاول تثب�ت 
مازالت غ�ي واضحة حيت اآلن... الوضع �ف

ي شمال سور�ا، وال �ستبعد أن 
ي نجحت �ف عادي هذە التج��ة اليت

ُ
�حصل نفوذها بالمنطقة ...، ول�س من صالح بق�ة األطراف أن ت
ي الدفاع عن ذاتنا". 

  120هذا، و�ْن تطّور أي موقف لنا الحق �ف
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 الخالصة 5
 

وع  ي برز م�ش
ي  إدارة الحكم الذايت

، ونجح �ف ف ف الجنسني ي تع��ز مبدأ المساواة بني
ة أساس�ة �ف ف بق�ادة حزب االتحاد الد�مقرا�ي كرك�ي

ي مؤسساته العسك��ة واالدار�ة والس�اس�ة، إال أن هذە الصورة 
جزء من الواقع. فوجود �ي تحقيق �سبة وجود عال�ة للنساء �ف

ي ك�انات 
ي النساء �ف

 ق�اد� هو وجود تمث��ي ول�س إدارة الحكم الذايت
�
 ا

�
ف ألغراض س�اس�ة و�عالم�ة ما يوظ�  ، وهذا التمث�ل غالبا

ي شمال سور�ا ألجل كسب ال�ش 
وع الجد�د �ف  . ع�ة للم�ش

 من أ
�
ي األعمال القتال�ة إعالم�ا

وع يتم توظ�ف مشاركة النساء �ف ي إدارة الجل بناء شبكات المنا�ة لم�ش
الذي �قودە  حكم الذايت

. كما  ي احزب اإلتحاد الد�مقرا�ي
 ع� مشاركة �ساء ع���ات أو ��ان�ات �ف

�
 أن مشاركتهن يتم �سل�ط الضوء أح�انا

�
لقتال علما

ف المرأة و�سبة تمث�لها موجهة للغربو وشكل�ة. محدودة  ي ما يتعلق بقوانني
 ما تكون التعد�الت �ف

�
وال تنطلق من واقع  ،غالبا

 لة التطبيق. وهذا يؤدي إ� تصادمات مع المجتمع المح�ي أثناء محاو  ،مح�ي 

وع و�ذا كان  ي دارة الإم�ش
وعح�ة النظ��ة امن الن حكم الذايت  م�ش

�
غ�ي قو�ي �س� لتطبيق رؤ�ة عبدهللا أوجالن، إال أن الواقع  ا

ف  ي من ح�ث العالقة بني
ي شمال سور�ا االجتما�ي والتار��ف

غالب�ة  � أّن إانت� المطاف ففرض نفسه بقوة.   المكونات األهل�ة �ف
وع اال لنساء من ا ي م�ش

، و�التا�ي انقسام اجتما�ي ال هنن ال�ردي، وصار لغ�ي ال�رد وجودمن المكوّ  ة هّن ار دالق�ادات �ف ي
هام�ش

ها من  ي األحزاب ال�رد�ة وغ�ي
 لبا�ت

�
داخل مؤسسات االدارة. فمثً� لدى حزب اإلتحاد الد�مقرا�ي �سبة عال�ة من النساء خالفا

وع اإلدارة ي م�ش
ي ه�ا�ل هذا يؤدي إ� ه�منة �ساء حز و  ،األحزاب المشاركة �ف

ي إدارة الب اإلتحاد الد�مقرا�ي �ف
كما   حكم الذايت

ي كانون األول 
ي انتخابات اإلدارة المحل�ة �ف

ن تختلفن مع باإلضافة إ� تهم�ش مجموعة واسعة من النساء ممّ  ،2017حدث �ف
وع اإلدارة وتحوُّ   العامالت. زل بعد أن كّن من النساء الهن إ� ر�ات منم�ش

 باالهتمام، ل�ن هل حققت 
�
ي روجافا جديرة حتما

ي �ف
كل ذلك يؤدي إ� خالصة واضحة: تج��ة المرأة مع إدارة الحكم الذايت

ي أظهرها هذا البحث تؤكد أن األمور ال تزال تواجه ال�ث�ي من التحد�ات  فعً� كل ما رفعته من شعارات؟ الوقائع اليت
. والتعق�دات والمصاعب، ومواجهة ك ي

 ل ذلك تحتاج لم��د من الجهود والمثابرة والعمل الحق��ت
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