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 مقدمة

التركي  وهو الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني(، pyd) الكردي الديمقراطي تحاديجهد حزب اًل

(pkk،) إلى الفوز بكيان كردي في الشمال السوري،  
 
على ظهر مأساة  ،بعد ةنهائي صورةبد حّد بصيغة لم ت

  ؛السوريين
 
 ،عبر فرض أمر واقع ،وبعض العشائر العربية هناك ،ذا التوجه بعض القوى الكرديةشاركه هت

ا من كثرة الالعبين على األرض السورية، ومن خالل  من  الالعبينتحالفه مع أغلب تنسيقه أو مستفيدا

 لجميعة م الخدمات امليدانيقّد ي  إذ  النظام السوري. وهو ، بالطبع،همّدممقوفي  ،ن وروس وإيرانيينييأميرك

يراهن على لعبة أمم معقدة تدور على الجغرافيا ط، من خالل سياسة براغماتية بال ضواب ،هذه األطراف

قع باللعب مع أطراف كثيرة سيمقامرته في ويجهل أو يتجاهل أنه  أهدافه،تحقيق في السورية، ويأمل 

طراف، وأخرى إذا تصاعدت مرة إذا توافقت هذه األ  :كونه الطرف األضعف -بالضرورة-ضحّيتها مّرتين

ه القسري لهم في مشروعه؟ وما أكراد سورية من خالل زّج الديمقراطي( تحاد اًل)صراعاتها. فإلى أين يأخذ 

 ة من الصراع في سورية وتشابكاته؟فاق الواقعية ملثل هذا املشروع عند هذه املحطة الحرجال 

 

 :
ا

 ملحة تاريخية –القضية الكرديةأّوًل

ا من القضية العربية عشية انهيار اإلمبراطورية العثمانية نهاية الكردية لم تكن القضية 
ا
أسعد حظ

تركة الرجل املريض، حيث تقاسمتا  ،فرنسا وبريطانيا ،الحرب العاملية األولى، واقتسام الدول املنتصرة

 .كيان خاص األكراد من انمحر مع بيكو،  -رف باتفاق سايكسوفق ما ع   ،متاها إلى دول املنطقة بعد أن قّس 

وقالت بكيان كردي شرق الفرات  ،التي سبقتها ،1920معاهدة سيفر  ،1923لقد طوت معاهدة لوزان 

قومي أسوة بالشعوب العربية. فاملظلومية القومية كيان في حول حق الشعب الكردي  ةقشانملوطوت معها ا

 عنها، فالعرب من هذه الزاوية ضحايا الالعرب الكردية، لم يكن 
ا

 ،سياسات اًلستعمارية مثل األكرادمسؤوًل

 .املنطقة املغاربيةالسودان أو األمازيغ في  يالقومية في الوطن العربي في جنوباملكونات وغيرهم من 

ا -بلّق جالل الطالباني الذي ي   قال ،ذات يوم بالثعلب الكردي "لقد منع النفط قيام الدولة  -أحيانا

، وستمنعها حروب امل
ا

ا كامال ا آخرالكردية قرنا ا إلى الدور التركي، حيث تتحكم لّم م  ، ياه قرنا تركيا بمنابع حا

ا قبل سنوات من التغيّ  ؛ضخمة للمياه تعصف  أخذت رات الجيوستراتيجية التيوهذا التصريح طبعا

  جعلتباإلقليم، و 
ّ
ا. من ملف ا ثانويا  املياه ملفا

ة تحت تأثير ن العرب زادوها مأسوي  العرب، لكها فيمظلومية كردية لم يتسبب  ،زال نعم كان هناك وما

القومي العربي الذي مارسته النخب القومية وأنظمة اًلستبداد العسكرية التي حكمت أغلب الدول  املّد 

 من أن يستفيد القوميون  وصل حّد  ،العربية في مرحلة ما بعد اًلستعمار
ا

الشوفينية في محطات كثيرة. وبدًل

نضاج صيرورة مشروعهم القومي الحضاري الذي إى في غنا  مصدر  ه بوصفالعرب من هذا التنوع اإلثني 
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من خالل حروب الضبط واإلخضاع في  ،لوا هذا التنوع إلى نقمة وأداة عرقلة لهذا املشروععوه، حوّ ادّ 

حروب مستمرة  .العراق والسودان، والتضييق والقهر والحرمان من الحقوق في سورية والجزائر واملغرب

حاول والواجبات، تفي الحقوق  يثة، أو دولة املواطنين املتساويندولة وطنية حدأن تجد دون من منذ عقود 

الجماعات هذه  تالعقلية القومية ملواجهة مشكال  تبريدها أو معالجة تداعياتها، بل كان التجاهل طابع  

صمت بأنها أداة للمؤامرات الخارجيةالقومية  ا ما و  مي حسن الترابي عندما وربما كان تعبير اإلسال  .التي كثيرا

ر نظرة العرب فّس ي   قتلناهم"وا ؤ أخطوإن  ،لنا وعليهم ما علينا لهم ما ،خوتناإ"الجنوبيون  :قال

ت عليه سوى ث الدول العربية التي سار واستعداداتهم في هذا الشأن. مع ذلك فإن هذا املوقف لم يوّر 

وحتى العام  1952 ت منذ العامين التي استمرّ السودان املديدة على الجنوبيحرب ف .الدمار وضياع بلدانها

  ،، انتهت بانفصال الجنوب2005
ا
ا، دون أن يسأل النظام أو  اآخذ معه ثلث مساحة السودان األكثر خصبا

 يسائل نفسه عن املسؤولية في هذه املسيرة املؤملة.

ا هي تجربة أكراد العراقإالتجربة األخرى وربما األكثر  ا ت عقالتي استمرّ  ،يالما   صورةبودا
ّ
 ،ةعمتقط

 و 
 
بشبه  2003عام انتهت مع الغزو األميركي للعراق و  ،ذاتها التبريرات واملعالجاتببالًلف  زهقت فيها أرواحأ

 فدرالياستقالل في إطار ال
ّ
ا بأن أول دستور عراقي إبّ ة العراقية الهش ان إعالن ة التي فرضها دستور بريمر. علما

أن القومية الكردية هي القومية الثانية في العراق، بل األهم من ذلك أن  ، أقّر 1921قيام الدولة العراقية 

 
 
 تاملشكال جميع ب كانت فرصة ذهبية أمام العراق لتجنّ  1975ل إليها عام صّ و  اتفاقية الحكم الذاتي، التي ت

من  ، تلك اًلتفاقية التي ألغاها صدام حسين في واحدةهذا البلدالالحقة بخصوص القضية الكردية في 

بدعوى قطع طريق املزاودة عليه من القوميين العرب في العراق وخارجه. لكن  ،أكبر أخطائه التاريخية

ا في غمار ثورات الربيع العربي في سورية وليبيا واليمن على األقل، أن هذه شة بيّ يعامل الحوادث نت ًلحقا

ا، ًل تتوّر "القومية"األنظمة  كانت قوميته، وعليه فإن دفاعها  ع عن سحق كل من يخرج على سلطتها أيا

 عاءا غير مقصود لذاته.ًل يعدو أن يكون ادّ  "الهوية القومية العربية"املزعوم عن 
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ا:  لكردية في سورية وحاملها السياس يالقضية ا ثانيا

ت دولة الوحدة السورية عندما أقرّ  -بدأت بوادر املشكلة الكردية في سورية في عهد الوحدة املصرية

ومنهم من كانوا  ،في محافظة الحسكة على املستفيدين منه توزيع أراض   الذي أقّر  ،صالح الزراعيقانون اإل 

رف األكراد فيما ع  د وجو من خارج سكان املحافظة، األمر الذي اقتض ى توطين عرب سوريين في مناطق 

ع من نائب رئيس بدف 1962ستثنائي الذي شابه اللبس عام ثم جاء اإلحصاء السكاني اًل  ؛بالحزام العربي

وأخيه محمود سعيد السيد محافظ الحسكة آنذاك، الذي حرم  ،جالل السيد (البعثي)الوزراء السوري 

غير  صورةبالقسم األكبر من أكراد محافظة الحسكة من حق الجنسية السورية بدعوى أنهم وافدون 

ا الحالليزيد  ،1963مارس  من خلف الحدود، ثم جاء حكم البعث آذار/ ةشرعيّ  د من إجراءات شّد ، وي  سوءا

هذا اإلحصاء غير وقد بقي  ؛حقوقهم الطبيعيةمن حرمانهم يعمل على و  ،التضييق والتمييز بحق األكراد

ا حتى عام وطنيالنطقي وغير امل  عليه انبت ذيكان األساس الو الثورة السورية،  بعد انطالق ،2011 ساريا

 .القضية الكردية في سورية

 قلياتاألقضايا غيرها من كما  ،لقضية الكرديةام البعث في سورية في مواجهته نظااعتمدت معالجة 

ا ا وعديدا ا بأن على البعد األمني،  ،القومية األقل تأثيرا أكراد سورية لم يحملوا السالح في وجه السلطة علما

اشتها ما أتاحته ظروف التضييق التي ع حسبب ل اعتمدوا النضال السياس ي السلميكما في العراق، ب

  سورية في ظّل 
 
واستمرت حتى عام  ،1963مارس  /رآذا 9رضت منذ قانون الطوارئ واألحكام العرفية التي ف

 ثم  ،2011
 
ا قانون اإلرهاب.بهما  بدلاست  ًلحقا

ا  ا سياسيا
ا
 ةفرديّ  صورةبتأخر ظهور أحزاب سياسية كردية في سورية، ومن مارس من األكراد نشاط

الحركة بدأت ة الحزب الشيوعي السوري. خاصّ وب ،ورية التي كانت قائمةمارسه من خالل األحزاب الس

هو الحزب الديمقراطي الكردستاني و  ،1957السياسية الكردية مع تأسيس أول حزب كردي في سورية عام 

ا سياسيا  ّد عي  )البارتي( الذي  ا للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي الذي أسسه أا و امتدادا  )يديولوجيا
ّ

 املال

 . (زانيمصطفى البر

  ،اًلنشقاقات من ،بعد سنوات قليلة على تأسيسه ،هذا الحزبعانى 
ّ
الته، بفعل ضغط األمن وتدخ

باتت الحركة السياسية الكردية تضم سبعة عشر  إذد، اكر األ ناشطينالبين يديولوجي األ نحياز بروز اًل من و 

ا وربما أكثر. ثر حادثة شغب أثناء إ فيالكردية التي قامت  تفاضةتاريخ اًلن ،2004 مارس /آذار 12حتى و  حزبا

ا واعتقل املئات، لم تكن هناك أي  ،قامشليالمباراة رياضية في  ا كرديا وقتل فيها األمن أكثر من ثالثين مواطنا

بفعل خط أحمر رسمته األجهزة األمنية،  ،عالقة سياسية بين األحزاب الكردية السورية ونظيرتها العربية

 وبفعل خوف ا
 
كان  الذي لدى بعضهايديولوجية أضاف أسباب ألحزاب العربية من تجاوزه، ويمكن أن ت

بعد هذا التاريخ بدأ التواصل بين لكن، . اانفصاليا  امشروعا ها ّد عيس، أو الكردية بتوّج ملطالب إلى انظر ي

مشروع نضاج إمن أجل  وقامت تحالفات ،قدت ندوات وحواراتوع   ،أطراف الحركة السياسية السورية
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 ي   ،وطني ديمقراطي
ّ
دها اًلستبداد إلى رحاب دولة خرج سورية من حالة العطالة السياسية املديدة التي ول

مع  ،وألسباب غير مفهومة بدقة ،انقطعت امدنية ديمقراطية موعودة، لكن هذه املسيرة الواعدة سرعان م

التي شاركت بزخم في  شعبية الكرديةعلى عكس القاعدة الو  ،فاألحزاب الكردية .انطالقة الثورة السورية

، أصيبت بحالة من اًلرتباك ومالت إلى املناورة، ووضعت نفسها هاوجودأماكن  سائرالثورة في ليات اعف

ا خارج سياق الثورة ا بفعل ضغط أمني، أو ربما تلبية لنصائح من أصدقائها في الخارج، أو ألنها ًل ، إّم عمليا

ـ رف با ع  سياسي  ا جسما لنفسها  كّونتفة، لكنها تريد اًلستفادة من نتائجها، ل تبعات في هذه الثور تريد تحّم 

ا في املعادلة السورية إلى جانب النظام واملعار  "املجلس الوطني الكردي"
ا
ا ثالث

ا
ضة، الذي طالب بأن يكون طرف

الذي كان ( pydالكردي الديمقراطي تحاد حزب اًل)هذا املجلس  وضّم  ؛ورفعت من سقف مطالبها الخاصة

 -م أوجالن والتنسيق األمني التركيبعد تسلي ،األجهزة األمنية جانبالطرف من  ّض يعمل ضمن سياسة غ

ا على أحزابه ا ومارس تضييقا
بل دفع أغلب القيادات  ،السوري، وحاول ابتالع هذا املجلس، لكنه تركه ًلحقا

سيطر عليها في الشمال، وعمل على فرض أمر الكردية إلى أربيل، بعد أن باشر إدارته الذاتية لألراض ي التي 

 ومنهم النظام. ،واقع بمساعدة حلفاء كثر

ت  ،جمل موقفها من الثورةفي م  و
ّ
ت بالقضية الكردية من خيارات أضرّ الحركة السياسية الكردية تبن

 ،"ةائتالف قوى الثورة واملعارض"مشاركة بعض أحزابها الالحقة في من على الرغم ، حيث هي قضية وطنية

   .2015 ديسمبر /ول األ التي انبثقت عن مؤتمر الرياض كانون  "الهيئة العليا للمفاوضات"في وتمثيلها 

 

ا: 
ا
 ولكن ..حروب وعقبات وعوائق تواجه املشروعثالث

د السوريين بقوة السالح، اكر أن يخطف قضية األ (pydالكردي الديمقراطي تحاد حزب اًل)استطاع 

 قّد أن ي  و 
ا

ا م نفسه ممثال  ،وا من ممارساته التعسفيةر أكثر من مليون كردي فرّ أنه هّج بلها ولو إلى حين، علما

رهم من املناطق التي سيطر عليها، كما أنه الذين هّج العرب عدا ما من مالحقات وسجون وسوق للخدمة، 

الترهيب أو من أبناء العشائر العربية من خالل  اد كثيرا من دول كثيرة، وجنّ  اعين أكرادا ستجلب متطوّ ا

 ع ووزّ إغراءات املال أو بدفع من النظام للقتال إلى جانبه، ب
 
 خدماته على الدول امل

ّ
لة في الصراع السوري تدخ

ا بأبناء األضّح شروط، م  دون من  سورية، يريده  يقامة كيان كردي في شمالإلد على مذبح مشروعه اكر يا

ما حظوظ هذه املقامرة  :الذي يطرح نفسه هناوالسؤال  قاعدة انطالق خلفية ملشروعه األصل في تركيا.

وبة بمكان سؤال ربما من الصع الناشئة في املنطقة وتعقيداتها؟ اللوحة الجيوستراتيجية من النجاح في ظّل 

ا أمامه، ليس ًل ي  جّمة واقعية  ثمة مصاعبف ،التنبؤ بجواب منطقي له مستوى  فيستهان بها تقف عائقا

مستوى إرادات األطراف  فيصراعات النفوذ الدولية واإلقليمية فحسب، بل  اعليه ستستقّر ي تال صورةال

ااملحلية املتصارعة   ومنها األطراف الكردية األخرى ذات العالقة. ،أيضا



 
 6 

س الخطوط الفاصلة بين توافقاتها أو تباينات أهدافها، إن استعراض مواقف األطراف املتدخلة، وتلّم 

ذي سترسو عليه األمور في نهاية املطاف، وتستطلع إمكانات أن تجود شير إلى بعض مالمح الواقع القد ي  

 محضمن خالل سياسته البراغماتية هذه، لكنها تبقى  ديمقراطي(تحاد الاًل)ه لالفرص ببعض مما يسعى 

 .هابإشارات ًل يمكن القطع 

ا من سياسة استفاد  الجميل بحكم  الكردي، ربما من باب ردّ  (الديمقراطيتحاد اًلحزب )النظام كثيرا

 ،على األراض ي السورية واللبنانية في حربه مع الدولة التركيةالحزب إلى هذا لذين قدمهما لالرعاية والدعم ا

تحت ضغط التهديد بالحرب من قبل تركيا، فقد  ،1998عام عبد هللا أوجالن تسليم إلى قبل أن يضطر 

بالقوة في الثورة السورية في أشهر انطالقتها  األكراد ينشطاالنمشاركة  (الديمقراطيتحاد حزب اًل) لجم

ا، كما أنه حارب فصائل  في تمييع مواقف األحزاب الكردية األخرى قبل أن يشّل  أسهماألولى، و  نشاطها نهائيا

ن في أكثر من جبهة خطوط إمداد النظام، كما انسحب من مناطق ّم أالجبهات، و معظم في  "الجيش الحّر "

مدينة الحسكة، كانت  في ومنها ،الصدامات القليلة التي حدثت مع قوات النظام ّن إقواته، حتى  ةلحصمل

ا للحزب باملال والسالح املقابل في صدامات تكتيكية أو ذات طابع محلي محدود.  ا كبيرا فإن النظام قدم دعما

ه على مصادره النفطية وغالل الحبوب في مناطق سيطرتهوأّم  النظام لم  وذلك باعتراف الطرفين، إًل أّن  ،ن 

ا في الجانب السياس ي فيما يخّص  عط  ي   ا علنيا إذا " مشروع الحزب املعلن، ولسان حال النظام يقول: وعدا

األطراف إلى جميع فلتذهب  زمنا،فزنا بهذه الحرب يصبح من السهل إعادة ضبط هذا الحزب، وإذا ه  

على رأسه  ةفظاحطالبه باملصر سي  سقط، وإذا انتعلى النظام إن تحاد حزب اًل ، لن يبكيكذلك ".الجحيم

 دون أحالم.من لكن 

صاحبة القرار  ،(قيادة قنديل)ق مع هذا الحزب من خالل عالقتها الوطيدة مع أما إيران فإنها تنّس 

مداداتها ورجالها إلى إفي إيصال  إقليم كردستان العراق يعبر شمال طرقهاالحقيقي فيه، وهي تستخدم 

من دول  اإليراني حول ثابتة منع قيام كيان كردي في أي -من التوافق التركيي، على الرغم الشمال السور 

ين في مجموعة دول جوار العراق، الذي كان أهم ما ينتج عن كانا فاعل  الطرفينالكردي، وكالد وجو ال

 ركية مدينةدخول القوات التبعد األوضاع امليدانية  ر ًل أن تطو إ .الشأنهذا في ا مهدجهمؤتمراته تنسيق 

اإيرانإلى التي تتبع  اتيليشياملفي مواجهة مباشرة مع  حيث أصبحت الباب، التي انسحب  في املناطق ، تحديدا

لقطع الطريق أمام قوات درع  هقوات النظام وحلفائ ةلحصمل "قوات سورية الديمقراطية"و "داعش"منها 

 اتجاه في الفرات 
ّ
 ،ملدى الذي يمكن أن تتصاعد إليها د حالة من التوتر. من غير املعروف حدودالرقة، ول

ا  حزب اًلتحاد )اإليراني، وًل كيف يمكن أن يستغلها ملشروع إلى اسورية بالنسبة أهمية إلى نظرا

 ومرجعياته ،املذكور  حزبالأعداء  تركيا ألّد ومن املعروف أن  في خدمة مشروعه.الكردي  (الديمقراطي

ا ا على وحدة أراضيهاى فيه تر  اوالعقبة الكأداء أمام مشروعه، ألنه ،أيضا ا وجوديا  الخط األحمر التركيو  .خطرا

يبقى  ،قليمية. لذلكإإليه من حروب  باحتمال الحرب خلف الحدود، وما يمكن أن يجّر  لمحّم  حياله

ا في عال   .قة تركيا مع كل األطراف املتدخلةحاضرا
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ميركية مدينة منبج، والروسية دخلت القوات األ ملاذا ومن جذرية املوقف التركي منه، يمكن أن نفهم 

ا عفريندخلت ، كما هايّ وشرقمنبج  يجنوب نها تحركات من الدولتين لرسم خطوط ومن الواضح أ. مؤخرا

، كل بما كليهما ة للطرفين األميركي والروس يتماس تمنع انفجار املوقف في غير أوانه. صحيح أن تركيا مهّم 

بع واقف التركية. يخدم أهدافه، لكن هذه األهداف تتعارض مع امل
ّ
في مرحلة ما بعد حلب فروسيا التي تت

 
ا
 األطراف املحلية املتصارعة، جميع يحاول اإليحاء بالحرص على عالقة مع  اتكتيك

 
ا قّد ت

ا
م نفسها وسيط

ا بأور 
ا
ا ممسك لكن األصح هو  .نهاء املأساة السوريةإفي  الفاعلسهام اق الصراع السوري، ويريد اإل موضوعيا

دامت أميركا  وما ؛مصالحهابو  هاالتفاهم مع الوًليات املتحدة، وتحصيل اعتراف منها بدور  إلىها تتطلع أن

 لم تتضح بعد في عهد اإلدارة الجديدةستراتيجيتها إ ، أو أنع حتى النتتمنّ 
 
ا أينما ، فإن روسيا ت ا واقعا رس ي أمرا

تها إقامة ونيّ  ،في عفرينوجودها م من هنا يمكن أن نفهو  ،ر لها، وتسعى لشراكة ما مع الطرف الكرديتيّس 

قائد القوات  ،وفرض أمر واقع إضافي على األراض ي السورية. يقول أندريه فالكوف أخرى  قاعدة عسكرية

"إن الهدف الرئيس للوجود الروس ي في املنطقة هو مراقبة وقف إطالق النار،  الروسية التي دخلت عفرين

السورية وقواتها املسلحة، وأن وجودنا هنا هو لضمان السالم ونريد أن يفهم الجميع أننا ندعم الحكومة 

 واألمان في املنطقة الحدودية".

مواجهة ًل يريدها مؤونة ه كفي، وتالديمقراطيتحاد من الطبيعي أن تريح التصرفات الروسية حزب اًل

ي على النظام على قدرة روسيا على فرض حكم ذاتإضافة إلى مراهنته في هذا الوقت مع القوات التركية، 

ا  دًللة في هذا السياق . وإنه لذو تحاول روسيا تمريرهالذي  ملشروع الدستور الروس ي املطروحواملعارضة وفقا

"ًل يمكن  ، الذي قال فيهرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروس ي ،تصريح ليونيد سالونسكي

األولى إلى الدرجة في لألقليات"، وكان يشير دون إقامة مناطق حكم ذاتي من تحقيق مصالحة في سورية 

 األكراد.

عهد اإلدارة  ومنذ ،قائدة التحالف الدولي ملحاربة اإلرهاب، فإنها ،أما الوًليات املتحدة األميركية

قوات سورية "وتشكيالته العسكرية املتعددة تحت اسم  (،الديمقراطيتحاد حزب اًل)لـ تعهدت  ،السابقة

في املعارك ل اعالفله الدعم اللوجيستي  تم، كما قّد يني الكثيفم العسكري واملادّ بالدع ،"الديمقراطية

دون أن يعني ذلك أنها من ، "داعش"أكثر القوى املحلية موثوقية في قتال ه ّد وتعيخوضها، خاضها و التي 

د إذا ما وربما أبع ،في سورية والعراق "داعش"وهي ستبقي على هذا الدعم حتى تنتهي من  ؛ى مشروعهتتبنّ 

ة أخرى مه بنقل الصفة إلى قوى وتشكيالت عسكريقررت متابعة جهدها في مكافحة اإلرهاب الذي تزعّ 

على سبيل املثال،  ،لت تحالفها معه على مشاركة تركيا في معركة الرقةوهي فضّ  ؛تعمل على األراض ي السورية

مكن أن من مشاركة تركيا  بكثير أقل تكلفة ، أو أنهدون شروطمن قاتل وفق توجيهاتها ي   هألن تتحول التي ي 

  ،مع تركيا السورية. فالعالقة التي لن تغامر بها أميركا ةإلى رقم صعب في املعادل
 
 ت

ّ
ب عليها استحقاقات في رت

اخالنفوذ في سورية واملنطقة عامة،  "توضيب"موضوع تقسيم و وعلى  ،أن اإلدارة األميركية الجديدة صوصا

قة، تزيد من وجودها العسكري املباشر، وتقيم القواعد العسكرية في الشمال العكس من اإلدارة الساب
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في معارك الرقة التي  ،بفاعلية أكبرو  مباشرة، حتى الن، وتشارك قواتها حيث وصل عددها إلى أربع ،السوري

 ."قوات سورية الديمقراطيةـ "لداعم  ما يبدو من مدينة الطبقة عبر إنزال أميركي  فيبدأت 

ا وفاعلية ،د الرقة سوف تتغير قواعد اللعبةما بع تحجيم  فيبخاصة و  ،وسيزداد الدور األميركي حضورا

 -العالقة األميركية اعليه مس يي تتال صورةالكيف ستكون ومن غير املعروف  .الدور اإليراني في سورية

ا  الروسية، ا،أم تفاهما ا على األرض السوريتان وجوداملوهما القوتان  صداما . لكن، وعلى ما يبدو، ةعسكريا

 -بعد تزايد الخالف الروس ي ،التركي -ومنها التحالف األميركي ،املنطقة سوف تنتعش تحالفات قديمة فيف

؟ ربما الكردي (الديمقراطي تحادحزب اًل)هذه التطورات في مصلحة مشروع  هل يمكن أن تصّب فالتركي. 

الواقع التي فرضها في الشمال السوري بحماية من خالل استمرار حالة األمر  ،نعم على املدى القصير

ا في املنطقة بعد هزيمة ملصلحة اة، إذا كانت التوجهات األميركية القوات األميركي التي  "داعش"لبقاء عسكريا

 شستباتت وشيكة، وهذا ي  
ّ
أمام اجتماع  ،ريكس تيلرسون  ،من تصريح وزير الخارجية األميركية الجديد ف

 ، والذي قال فيه2017مارس  /آذار 22قد في نيويورك في الذي ع   "داعش"حاربة دول التحالف الدولي مل

 و م"سنعمل على إقامة مناطق استقرار 
ّ
ستقرار غير املناطق المنة التي تقول بها اًل مناطق و  .في سورية"تة ق

ا. كونها، اإلدارة الجديدة ا مباشرا ا عسكريا  تتطلب حضورا

ا لقوى املحلية أّن اإًل ، على الرغم من ثقل التدخل الخارجي ا حاسما في تقرير مصير مشروع ستلعب دورا

  (الديمقراطيتحاد حزب اًل)
 
 الكردي، فالقوى العربية ًل يمكن أن ت

ّ
لكنها غير متفرغة  ،م له بطموحاتهسل

  نله في الوقت الراهن، والخطر الحقيقي يأتيه من أبناء الشعب الكردي وقواه السياسية، الذي
ّ
ل بهم نك

وًل تخدم قضيتهم الوطنية، بل يتهمونه بخدمة  ،عليها معظمهم يوافقفي حروبه التي ًل   بهمأو زّج  همر وهّج 

 .دى البعيد باستخدام أكراد سوريةأجندات إقليمية أو دولية من أحد أهدافها تحجيم الدور التركي على امل

 
ّ
 وهناك بوادر تدخ

ّ
لعراقي املحاذي للحدود السورية قليم سنجار اإل باشتباكات محدودة في ل كردستاني تمث

 ؛األوجالنية (قوات حماية سنجار)املدعومة من قبل رئيس إقليم كردستان و (بيشمركة روج آفا)بين قوات 

ع الوًليات املتحدة سورية من خالل محاولة التفاهم م يإلى شمال (قوات روج آفا)وتتكاثر الدعوات إلدخال 

  ؛وبتشجيع تركي
 
)جيش اإلنقاذ الكردي( الذي  تحت اسم تشكيل عسكري جديد علن في عفرين عنكما أ

ا من الفصائل الكردية املسلحة التي  ضّم  ا من الجيش الحر والثورة السورية،  ّد تععددا يتلقى و نفسها جزءا

ا ا تركيا توقع  ،دعما ا .(قوات سورية الديمقراطيةـ )أن يصطدم بوي  ا كرديا ا -إن صراعا برأسه  طّل بات ي   كرديا

األحزاب الكردية وغير الكردية بإغالق حق في  "اإلدارة الذاتية"التعسفية التي اتخذتها إلجراءات انتيجة 

 مكتبها واعتقال كوادرها، وهذا الصراع سيجد من يزيده سخونة.
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ا:  ردية قضية وطنية وحلها وطني سوريالقضية الك رابعا

 
ّ
ة النظام اًلستبدادي، فرصة تاريخية الثورة السورية من حيث هي ثورة حرية وكرامة في مواجهلت مث

مواطنيها، لكن  جميعلد السوريين لتحصيل حقوقهم السياسية والثقافية في دولة ديمقراطية اكر أمام األ

د جعلوا منها فرصة ضائعة حتى الن، عندما راهنوا على العامل الدولي في تحقيق اكر بعض املتطرفين األ

فرضنفصالية اأحالم 
 
ا، ،الخيارات املكلفة هذه .كأمر واقع ت ا  إًل أنه وإن أوحت بنجاحها راهنا يبقى نجاحا

ا لصراعات مستقبلية.  غير مستقر وغير معترف به من األطراف السورية األخرى وأساسا

 
 
ا على تثبيت أركان إدارتها الذاتية فدراليها بالؤ وحلفاالديمقراطي تحاد طالب إدارة اًلت ة، وتعمل واقعيا

دون أن تقول صراحة باًلنفصال، ألن الطروحات اًلنفصالية أصعب من أن من  في مناطق سيطرتها،

ا في الخرائط الجيوساسية القائمة، لذلك ًل تكونها يتحملها واقع املنطقة،  جد مؤيدين لها من تقتض ي تغييرا

  ؛الدول املتدخلة
 
ما ًلح لها وحيث ،على تمثيلها من ضمن وفد املعارضة في جوًلت جنيف أو األستانة لّح كما ت

وأي حوار أو  ؟ة يتكلمون فدرالي يأمكن أن يشرعن حضورها السياس ي في املشهد السوري. فعن ي   مؤتمر

ن بقوة لهذا التوجه، و مكن أن يجري حولها تحت ضغط السالح؟ صحيح أن الروس مؤيدتوافق سوري ي  

وفي  ،أما األطراف املحلية ؛هدول الجوار اإلقليمي ترفضولكّن  بدون معارضة صريحة له،ًل ي  ن يو واألميرك

ة العرقية فدرالي، ذلك أن الشأنهفي قشات النظرية انمترف الوقت لل  تمتلكالففقدان الثقة القائم،  ظّل 

اةيلمستحالتنوع السوري شبه في ظّل يجعلها  حمالت تطهير عرقي واسع ًل يمكن تالزمها مع حتمية إلى  ، نظرا

   .لهتحّم 

تعترضها طبيعة التوزع الديموغرافي واختالط تكوينات املجتمع  جغرافيةة الفدراليفإن ال ،باملثل

من حديث عن إدارات ذاتية  "العتيد"فإن ما يحمله مشروع الدستور الروس ي  ،. بالتوازي جميعها السوري

  ،بين اثني أو طائفي لألقليات على تنوعها ما
 
  ،خذ بهاإن أ

ّ
 وهذا اًلحتمال من باب التمرين الذهني، ستكف

هيئة إلدارة خالفات هذه اإلدارات الذاتية، وسوف  حضمعه سورية املستقبلية عن أن تكون دولة، بل م

 قتصادات.مستقبل النهوض والتنمية والتواصل واًل فيتكون تأثيراتها كارثية 

  ،وليس من الصحيح ،نعم من الصعب
 
حكم فيها طغمة قبضتها أن تعود سورية كما كانت دولة مركزية، ت

رات الشعب السوري وحرياته وخياراته، وهناك فرصة أمام السوريين على تنوعهم لاللتفاف حول على مقّد 

مشروع وطني جامع، أساسه املواطنة وسيادة القانون وإتاحة الفرص على قدم املساواة أمام املواطنين 

ا، ظام حكم ديمقراطي حديث، السوريين، في ظل ن ا ًلمركزيا ا إداريا الحيات واسعة يعطي صو يعتمد نظاما

ا ويوزع التنمية  ،للمناطق  توزيعا
ا

  عادًل
ا
، ويفتح أمام الجميع ممارسة حقوقهم وخياراتهم السياسية اوهادف

ا، واًلقتصادية والثقافية في ظل دستور متوافق عليه بين السوريين د طموحاتهم وهمومهم يجّس  جميعا

يدها إلى  خب السورية العربية، أن تمّد وينظم عالقاتهم. ومن املفيد والضروري للقوى السياسية والن
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ااألخرى، والعمل ثنيات اإلبقية  إلىنظيراتها الكردية و  على قطع الطريق أمام أصحاب الدعوات  معا

 اًلنفصالية أو الشوفينية لدى األطراف كلها.

 

 خاتمة

فروضة، أصبح معه في إدارته الذاتية امل ومن يتحالف ،الكردي (الديمقراطيتحاد حزب اًل)أن في شك  ًل

يات همها الوًل أعّدة  ستهان بها في املعادًلت السورية، بفضل الدعم الواسع الذي يتلقاه من أطراف  قوة ًل ي  

وأجانب من دول  استجلب متطوعين أكرادا اجتمع الكردي الذي يسيطر عليه، و كر املاملتحدة، كما أنه عس

ل الدعم الخارجي بأي ثمن، وترهن قضية لتي تتوّس (. هذه السياسة املغامرة اشايس)قوات األ  كافة العالم

كردي ًل مصلحة  -الشعب الكردي ألجندات خارجية ًل مصلحة لألكراد فيها، سوف تدفع إلى صراع كردي

 للشعب السوري فيه، ألنه ي  
ّ
ا على مستقبل سورية وطموحات شعبها، كما أنه شك ل في حال حصوله خطرا

 سي  
ّ
ا لدى بقية الد توّج ول  جميعبمنها سورية  سوريين، ويفتح صراعات طويلة األمد، ستخرجها مضادا

  ؛تكويناتها خاسرة
ّ
 اًلتجاه. هذا في ر أحالم الذين أخذوا األمور وفي معمعة هذه الصراعات سوف تتبخ

ا ا، وبناء الدول والكيانات ليس ومع أطراف كثيرة، يعني أنك ستتعب باك ،أن تلعب كثيرا  را
ا
ا ، وًل تصيّ لعبة دا

ا متبّد  ،محكوم بحقائق الجغرافيا والتاريخأمر  ، إنهللفرص لة وبإرادات األطراف الفاعلة األخرى، وهذه دائما

ا ومحكومة بمصالحها  .أيضا
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