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 مقدمة

مرت العالقات بين املجلس الوطني الكردي واملعارضة السورية منذ تأسيسه، بعد عقد املؤتمر الوطني 

، بمراحل عدة، ونستطيع وصف تلك العالقة 2011األول/ أكتوبر تشرين  26الكردي في مدينة القامشلي في 

في املراحل معظمها بغير املستقرة، فمع تأسيس املجلس الكردي بدأت املحادثات مع املجلس الوطني 

السوري حول انضمام الوطني الكردي للوطني السوري، لكن الخالف والتباين في الرؤى كان عنوان 

تأسيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، الحالة ذاتها كانت  العالقات بين الطرفين، ومع

 سيدة املوقف إلى حين انضمام املجلس لالئتالف الوطني.

لكن على الرغم من انضمام الوطني الكردي لالئتالف الوطني بعد اتفاق بين الطرفين تطلب مناقشات 

 والخالفات موجودة بينهما.مطولة بين الطرفين، فقد بقيت السجاالت 

كذلك األمر بعد تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات السورية بعد مؤتمر الرياض األول في العاصمة 

السعودية، فقد تأزمت العالقات بين الهيئتين على الرغم من مشاركة الوطني الكردي في املؤتمر الذي 

 لكردي ضمن هيئة املفاوضات.تمخض عنه تأسيس هيئة املفاوضات، ووجود ممثلين للوطني ا

وعلى الرغم من أن انضمام الوطني الكردي لالئتالف الوطني كان بعد اتفاق بين الطرفين إال أنهما فشال في  

حل الخالفات واألزمات التي واجهت عملهما، ونستطيع القول إن الطرفين كليهما عمال على ترحيل الخالفات 

 يثقل كاهل العمل املشترك في كل مرة، أو تجاوزها من دون وضع حل
ا

ول جذرية لها، حتى ال تتراكم وتكون حمال

 ضمن صفوف املعارضة السورية.

التي أعلنها « غصن الزيتون »هذه التراكمات والخالفات بين الطرفين، انفجرت في النهاية مع بدء عملية 

ا التباين في و 2018كانون الثاني/ يناير  20الجيش التركي في  جهات النظر، أو بشكل أوضح ، فقد ظهر جليا

ا،  الخالفات العميقة بين الوطني الكردي واالئتالف الوطني، فقد جاءت مواقف الطرفين متناقضة تماما

ا من حليف وعضو منه وهو الوطني  ا وشديدا ا تاما ا، قابل رفضا فاالئتالف الذي رحب بالعملية وأيدها تماما

 ليفين اللدودين.الكردي، وهذا ما أدى إلى تفجر الخالف بين الح

في هذا البحث سنحاول العودة إلى تاريخ العالقة بين الوطني الكردي واملعارضة السورية، وباألخص 

ا، ونتوقف على أبرز املراحل التي مرت بها هذه العالقة.
ا
 املعارضة الخارجية، كما تم االصطالح عليها عرف
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: املؤتمر الوطني الكردي في سورية وتأسيس املجلس 
ا

 الوطني الكرديأوال

، لم يتخلف الشارع الكردي عن ركب الثورة، ولم ينتظر (1)مع انطالق الثورة السورية التي عمت أرجاء البالد

 ليرفع صوته، ويكون ضمن صفوف الثوار في مواجهة نظام قمعي، أمعن في ظلم الكرد، وتجريدهم 
ا

طويال

ية خالل العقود التي سبقت الثورة من حكم من حقوقهم كلها، وقتل واعتقل كثيرين من قياداتهم السياس

، ومارس بحق الكرد وحركتهم السياسية صنوف القمع كلها، وطبق االشتراكينظام حزب البعث العربي 

بحقهم ما تيسر له من مخططات وانتهاكات تستهدف إنهاء الوجود الكردي في سورية، حيث خرجت أول 

ا مع مدينة درعافي مدينة  2011آذار/ مارس  26تظاهرة بتاريخ 
، وتوافقت األحزاب الكردية (2)عامودا تضامنا

، حتى لو كان (3)معظمها على ضرورة دعم الثورة السورية، والتخلص من النظام الدكتاتوري الحاكم

ا للثورة،  املوقف في مرحلة البداية فيه ش يء من التردد لدى األحزاب الكردية، خشية أن يكون الكرد وقودا

ا على نكسات سابقة حدثت مع الكرد في تاريخهم، يحترقون بنارها ، وال ينعمون في ما بعد بانتصارها، اعتمادا

 (4)وهذا ما تردد على لسان كثير من الساسة واملثقفين الكرد في تلك املرحلة.

زادت من توجسات الكرد بعض التصريحات من بعض قادة التيارات السورية املعارضة، من مثل الحديث 

في قناة « علي صدر الدين البيانوني»املراقب العام السابق لجماعة اإلخوان املسلمين السيد الذي أداله 

 لإلخوانالعربية، حيث أكد حينئذ عروبة الدولة السورية املنشودة، وإسالميتها، بالنظر إلى الدور الرئيس 

 .(5) يهافاملسلمين في تشكيل مؤسسات املعارضة السورية في تركيا، وثقل الجماعة الكبير 

في تلك املرحلة من الثورة، عملت الحركة السياسية الكردية على أال تكون بعيدة عن الثورة، وأن تواكبها 

لكن في الوقت ذاته وضعت في الحسبان أن ينتهج النظام السوري الحل األمني ذاته الذي طبقه إبان 

ي دمشق الحل األمني في بداية الثورة، ، خاصة بعد أن انتهج النظام ف(6)2004انتفاضة الكرد في ربيع عام 

                                                           
 ,2011نيسان/أبريل 15الجزيرة نت " تسلسل زمني الحتجاجات سوريا"  (1)

 https://goo.gl/ZlUoIp  
 10/9/2011الناشط الكردي والت عوجي، "اول مظاهرة في عامودا خرجت نصرة ألهالي درعا"  (2)

http://www.youtube.com/watch?v=rleY0LeZppE 
 2015آب/أغسطس  21 السوري الجديد،"، 4-القضية الكردية في سورية  -"الكرد في قلب الثورة  جلبي،حسين  (3)

https://goo.gl/4UHhJ8 
 2012كانون الثاني/يناير 26 الجزيرة نت،"األكراد واألزمة السورية"،  ،خورشيد دلي (4)

https://goo.gl/8e3hDy  
األول/  تشرين 13"عسكرة" الثورة السورية رغم االستفزازات"،  البيانوني، أرفضالعربية نت، "القيادي السوري  (5)

 2011أكتوبر 

www.alarabiya.net/articles/2011/10/13/171688.html 
 2012مارس/ آذار  17بي بي س ي، " أكراد سوريا مترددون من املشاركة في االنتفاضة ضد نظام األسد"  (6)

https://goo.gl/ZlUoIp
http://www.youtube.com/watch?v=rleY0LeZppE
https://goo.gl/4UHhJ8
https://goo.gl/8e3hDy
http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/13/171688.html
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ومن ثم الحل العسكري التدميري في مراحل الحقة من الثورة السورية. بالتوازي بدأت الحركة السياسية 

الكردية بأحزابها وتياراتها املختلفة بلملمة نفسها، وإعادة تنظيم صفوفها التي أنهكتها سياسات النظام 

 في البالد، عالوة على االعتقاالت التي كانت تطال قادة وأعضاء وقمعه بحق األحزاب الكردية املح
ا

ظورة أصال

إضافة إلى الحقوق الثقافية التي كانوا محرومين منها، مثل االحتفال بعيد ، (7) في األحزاب الكردية في سورية

من أجهزة األمن التابعة للنظام  للدهم واملضايقاتالعيد القومي للكرد حيث كانوا يتعرضون « نوروز »

 السوري.

عقدت مجموعة من األحزاب الكردية إضافة إلى مجموعة من الشخصيات  2011في تشرين األول/ أكتوبر 

السياسية واالجتماعية والثقافية الكردية املؤتمر الوطني الكردي األول في مدينة القامشلي، واستمر 

في يوم »تأسيس املجلس الوطني الكردي في سورية جاء فيه:  املؤتمر مدة يومين خرج ببيان يعلن فيه

، بدعوة من أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا وحضور 2011السادس والعشرين من تشرين األول 

مندوب، شمل مناضلين أوائل في الحركة الكردية وشخصيات وطنية مستقلة وممثلين عن  250أكثر من 

ممثلي األحزاب املشاركة، ونشطاء يمثلون لجان حقوق اإلنسان، وفعاليات املجموعات الشبابية وكذلك 

اجتماعية وثقافية وإعالمية.. انعقد املؤتمر الوطني الكردي في مدينة القامشلي، وذلك تحت الشعارات 

  التالية:

 - من أجل تحقيق أهداف االنتفاضة السلمية للشعب السوري في الحرية والكرامة .

 - قراطية برملانية تعددية تضمن الحقوق القومية للشعب الكردينحو دولة ديم .

 - االعتراف الدستوري بالشعب الكردي كمكون رئيس ي في البالد .

 ال للتمييز القومي والديني والطائفي، نعم لدولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين. -

 .(8) «سوريا ال للقمع واالستبداد... الحرية لجميع معتقلي الرأي في -

                                                           

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/03/120311_syria_kurds 
تشرين الثاني/نوفمبر 26هيومن رايتس ووتش، "إنكار الوجود... قمع الحقوق السياسية والثقافية لألكراد في سوريا"،  (7)

2009 

https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004 
 2011األول/ أكتوبر  تشرين 28موقع والتي مه، "البيان الختامي ألعمال املؤتمر الوطني الكردي في سورية"،  (8)

http://www.welateme.co/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=10509#.WoyA_6hubIV 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/03/120311_syria_kurds
https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004
http://www.welateme.co/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=10509#.WoyA_6hubIV
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وكان قرار املؤتمر األبرز هو تشكيله هيئة تنفيذية والتي كانت نواة الوطني الكردي، وعّد أعضاء املؤتمر 

في املجلس الوطني الكردي، وهذا كان اإلعالن األول لتأسيس أول كيان كردي يجمع شريحة  ءا جميعهم أعضا

 .(9) سوريةنستطيع وصفها بالواسعة من األحزاب والفعاليات الكردية في 

كذلك كان من ضمن قرارات املؤتمر الوطني الكردي قرار تجميد عضوية األحزاب والكيانات السياسية 

ئات السياسية السورية املعارضة، وفتح باب املناقشة باسم املجلس الوطني الكردي الكردية في صفوف الهي

في سورية مع تلك الهيئات والكتل السياسية، بأن تبنى قرار البدء بالتواصل معها، والتوافق مع أكثر الكتل 

ا للقضية الكردية في سورية في نظرتها إلى سورية املستقبل. ا وتفهما  املعارضة قربا

ا ترافق مع انتقادات ورفض آلليات وال ي فوتنا هنا بأن نذكر أن التحضير للمؤتمر، وفي أثناء عقده أيضا

التحضير وانتقاء الشخصيات والكتل واألحزاب الكردية في سورية، وال سيما من التيارات الشبابية التي 

ن قرر تبني الحراك ة من املؤتمر، وهذه النقطة حاول املؤتمر تفهمها بأثناوجدت نفسها بعيدة ومست

ج ـ تبنى املؤتمر الحراك الشبابي الكردي كجزء من الثورة »الشبابي، وجاء في البيان األول للمؤتمر ما يأتي: 

   .(10) «الكرديةالسورية السلمية مشيدا بدوره املساهم في إعالء شأن الكرد وتعميق وطنية القضية 

وكان هذا بمنزلة محاولة من الوطني الكردي امتصاص غضب فئة الشباب من الكرد الناقمين على األحزاب 

واألطر الكردية الكالسيكية التي كانت تتهم آنذاك بأنها في حالة سبات وشلل، ولم تستطع أن تقدم املطلوب 

سيس أول حزب كردي في بعد أن كانت الواجهة السياسية الكردية السورية لحوالى نصف قرن منذ تأ

   .(11) املاض يسورية في خمسينيات القرن 

املجلس الكردي  دعاكما أن الوطني الكردي دخل في مناقشات أشبه باملفاوضات مع الوطني السوري الذي 

لالنضمام إلى صفوفه، السيما مع وجود كتلة كردية تتألف من مجموعة شخصيات وأحزاب وتيارات كردية 

 .(12) في املجلس السوري

                                                           
 موقع والتي مه، "البيان الختامي ألعمال املؤتمر الوطني الكردي في سورية". (9)
 موقع والتي مه، "البيان الختامي ألعمال املؤتمر الوطني الكردي في سورية". (10)
الرأي العام من حركة شباب االنتفاضة عدم حضور املؤتمر الكردي الوطني موقع كردستانه بنخت، "بيان الى  (11)

 2011تشرين األول/ أكتوبر  14املنعقد في الداخل واملتمثل باألحزاب الكوردية العشرة" 

 http://www.kurdistanabinxete.com/ARojane/Kuristana_Suri/ITKS/141011knemhazinabi.htm 
ا لضم ائتالف كردي"،  (12)  2012كانون الثاني/ يناير  13الرأي، "غليون في أربيل سعيا

 http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=e66691f9-6f54-4a02-b99e-f761b92cc1fd 

http://www.kurdistanabinxete.com/ARojane/Kuristana_Suri/ITKS/141011knemhazinabi.htm
http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=e66691f9-6f54-4a02-b99e-f761b92cc1fd
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ا: العالقة بين املجلسين الوطني الكردي والوطني السوري  ثانيا

سبق تأسيس املجلس الوطني الكردي في سورية إعالَن  تأسيس املجلس الوطني السوري برئاسة األكاديمي 

السوري برهان غليون، ومشاركة طيف واسع من التيارات والحركات والشخصيات السياسية والشبابية 

املعارضة التي اختارت مدينة إسطنبول التركية لتعقد فيها اجتماعاتها، ومن ثم افتتحت مقارها السورية 

، بوصفها مظلة لقوى املعارضة السورية التي اضطرت إلى الخروج من سورية تحت وطأة مالحقة (13)هناك

ا كان للكرد نصيب، فقد شاركت مج موعة من األطر قوى األمن التابعة للنظام السوري وبطشها، وهنا أيضا

والشخصيات الكردية السورية في املجلس السوري، خاصة تلك التي لم تكن على وفاق تام مع األحزاب 

الذي  (14)الكردية في سورية، ولعل أبرز تلك الشخصيات الكردية املشاركة كان الدكتور عبد الباسط سيدا

ا للدكتور برهان غليون.  ترأس الوطني السوري خلفا

بين الوطني الكردي والوطني السوري، في إحدى املراحل، وال سيما بعد أن وصف السيد  تأزمت العالقة

، حيث طرح املجلس حينئذ قضية النظام الفدرالي (15) «وهم»غليون رؤية الوطني الكردي في سورية بأنها 

ا من أنماط التنظيم السياس ي واملؤسساتي للدولة السورية ما بعد حكم نظام حزب البعث، ا
ا
ألمر الذي نمط

 لم يقبله املجلس الوطني السوري آنذاك.

ا للمتابع الحراك الكردي آنذاك  تحول تأزم العالقة بين الطرفين إلى صراع في الشارع، حيث كان يظهر جليا

الخالفات التي حصلت بين الكتل الشبابية التي كانت موزعة بين مؤيد للمجلس الوطني الكردي، ومنتقد 

ا كان هناك م ؤيدون للمجلس الوطني السوري، خاصة التنسيقيات الشبابية التي ظهرت في الساحة له، أيضا

أضحى أنصار الوطني السوري  (16)السياسية إبان انطالق الثورة السورية، حتى إنه في مدينة عامودا

والوطني الكردي يخرجان كل في تظاهرة مستقلة عن األخرى، بعد أن كانت التظاهرات الدورية في أيام 

مع تخرج كتلة واحدة، حيث كانت التنسيقيات التابعة للمجلس الوطني الكردي تخرج في تظاهرات الج

تحمل شعارات الوطني الكردي، وهي كانت تحمل نكهة قومية أكثر من التسميات والشعارات التي كانت 

تظاهرات تطرح من التنسيقيات، خاصة التنسيقيات التابعة للمجلس الوطني السوري حيث كانت تخرج في 

                                                           
 2011تشرين األول/ أكتوبر  3الجزيرة نت، "الوطني السوري"  (13)

 https://goo.gl/gKshgD 
 "  Abdulbaset Siedaويكبيديا، " (14)

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdulbaset_Sieda 
  2012نيسان/ أبريل  16كردستان سوريا" غير موجودة.. والفدرالية "وهم"، غليون، "مدونة صوت االكراد، "برهان  (15)

http://sawtalkurd.blogspot.qa/2012/04/blog-post_6993.html 
 كنت شاهدا على هذا االنقسام آنذاك في املدينة (16)

https://goo.gl/gKshgD
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdulbaset_Sieda
http://sawtalkurd.blogspot.qa/2012/04/blog-post_6993.html
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، أي إنها كانت أقرب للحالة السورية العامة، من دون أن (17)تحمل الشعارات التي يرفعها الوطني السوري

 تطرح خصوصية كردية واضحة.

بسبب التباينات الشديدة في املواقف بين الطرفين كانت محاوالت انضمام الوطني الكردي الى الوطني 

من اللقاء الذي عقد بين رئيس الوطني السوري برهان غليون  السوري جميعها من دون نتيجة، على الرغم

في أربيل عاصمة إقليم كردستان مع الوطني الكردي في سورية برعاية رئيس اإلقليم مسعود بارزاني )آنئذ(، 

 .(18) بينهماحيث نوقشت املشتركات بين الطرفين، لكن من دون الوصول إلى اتفاق 

ا في مفاضالته بين الكتل املعارضة السورية من دون الوصول لقناعة لالندماج  ظل الوطني الكردي مستمرا

 .(19) الوطنيمع أي منها، حتى تأسس االئتالف 

 

ا: تأسيس االئتالف الوطني واالتفاق املبرم مع املجلس الوطني الكردي 
ا
 ثالث

أواسط تشرين « الدوحة»بعد مناقشات مطولة، توصلت قوى املعارضة السورية، في العاصمة القطرية 

االئتالف الوطني لقوى »إلى اتفاق يقض ي بتأسيس كيان يشكل مظلة لها تحت مسمى  2012الثاني/ نوفمبر 

عِلن أن باب االنضمام ل« الثورة واملعارضة السورية
ُ
هذا الكيان الوليد برئاسة الشيخ معاذ الخطيب، وأ

 .(20) الوطنيمفتوح أمام قوى املعارضة السورية التي لم تشارك في تأسيس االئتالف 

الوطني الكردي في سوريا على الرغم من مشاركته في املناقشات األولية حين تأسيس االئتالف الوطني لقوى 

السابع والعشرين من شهر آب/  الثورة واملعارضة السورية، فإنه لم ينضم إليه في البداية، وانتظر إلى

ا نظم آلية انضمام الوطني الكردي  16حيث انضم إلى االئتالف بموجب اتفاق تضمن  2013أغسطس  بندا

ا على املشتركات التي جمعت الطرفين آنذاك، وذلك بعد مناقشات طويلة وملدد  لالئتالف الوطني، معتمدا

ي الكردي ووفد من االئتالف الوطني. وعلى الرغم من مختلفة جرت بين لجنة العالقات الخارجية في الوطن

االتفاق على البنود الستة عشر كان للمجلس الوطني الكردي تحفظ على البند الثالث من االتفاق الذي 

                                                           
 2012نيسان/أبريل 13مدونة شباب كرد، "مظاهرات عامودا في جمعة ثورة لكل السوريين"  (17)

 https://shababkurd.wordpress.com/2012/04/13/amouda-3 / 
ا لضم ائتالف كردي"،  (18)  2012كانون الثاني/ يناير  13الرأي، "غليون في أربيل سعيا

 http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=e66691f9-6f54-4a02-b99e-f761b92cc1fd 
 2012تموز/يوليو 5املعارضة أنكر وجود شعب كردي بسوريا"  الكردي، مؤتمراملصري اليوم، "عضو املجلس  (19)

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/193811  
 2012تشرين الثاني/ نوفمبر  12في الدوحة.. وتوتر بالجوالن"،  سوريا، اتفاقجريدة الشرق األوسط، " (20)

 http://archive.aawsat.com/details.asp?section=1&article=703859&issueno=12403#.Wp-u90xuLIW 

https://shababkurd.wordpress.com/2012/04/13/amouda-3/
https://shababkurd.wordpress.com/2012/04/13/amouda-3/
https://shababkurd.wordpress.com/2012/04/13/amouda-3/
http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=e66691f9-6f54-4a02-b99e-f761b92cc1fd
http://www.almasryalyoum.com/news/details/193811
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=1&article=703859&issueno=12403#.Wp-u90xuLIW
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يؤكد االئتالف ان سورية الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري » جاء في نصه بأن 

واطنة املتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام برملاني يقوم على مبدأ امل

فقد بين املجلس حينها تحفظه بمالحظة في ذيل « الالمركزية اإلدارية بما يعزز صالحيات السلطات املحلية

مركزية يتحفظ الوطني الكردي على الفقرة التالية من البند الثالث )واعتماد نظام الال »االتفاق مفادها 

اإلدارية بما يعزز صالحيات السلطات املحلية( ويرى بأن أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة 

 (21)«، وسيعمل املجلس الوطني الكردي على تحقيق ذلكاتحادية

صيغة املالحظة هذه جاءت لتجنيب الطرفين املشكالت الداخلية في كل من اإلطارين، فالوطني الكردي بهذه 

تجنب الخالفات الداخلية التي كان من املمكن أن تحدث بسبب إصرار بعض أعضائه على ضرورة  املالحظة

التأكيد على فدرالية نظام حكم الدولة السورية ما بعد النظام الحاكم، فقد شهدت أروقة املجلس الكردي 

ا للحكم، وحينها كا نت تطرح بعض قبل ذلك خالفات محتدمة خاصة في ما يتعلق بتبني الفدرالية نظاما

األحزاب فكرة تبني الفدرالية بصورة واضحة، في ما كانت أخرى تعارض هذا الطرح، وهذا ما اضطر املجلس 

ا في عام  ا، مرر عبره ما يجنبه الخالفات بأن كانت 2012ألن يعقد اجتماعا ا مرحليا ا سياسيا ، ويعلن برنامجا

الشعب الكردي و هويته القومية في سوريا اإلقرار الدستوري بوجود »إحدى مخرجات االجتماع آنذاك 

واعتبار لغته لغة رسمية في البالد وبحقوقه القومية املشروعة بصفته شريكا أساسيا وفق املواثيق 

ا على يقين بأن أي إشارة لفدرالية الدولة أو المركزيتها (22)«واألعراف الدولية  ، وكان وفد االئتالف أيضا

صفوف االئتالف من الكتل الرافضة للفدرالية، ويفسرونها بأنها  ستتسبب بخالفات عميقة وشروخ في

ا سميت إحدى أيام الجمع بـ ا (23)«جمعة ال للفدرالية»بداية لتقسيم سورية إلى دويالت، حتى إنه الحقا ، أيضا

ا إلمكان إجراء تغييرات على هذا البند من االتفاق أو في نقاط أخرى.  هذه املالحظة أبقت الباب مواربا

الرغم من توقع املتابعين حينئذ أن انضمام الوطني الكردي لالئتالف وفق االتفاق آنف الذكر، سيفتح  على

ا لالئتالف، خاصة أن  املجال أمام املجلس لتبوأ منزلة متقدمة في االئتالف، ويؤثر في قراراته، ويكون دفعا

د ممثلين عنه في هيئات منصب نائب رئيس االئتالف أصبح من حصة الوطني الكردي، عالوة على وجو 

ومراكز قيادية أخرى في االئتالف، وأن الخالف الوحيد بين الطرفين هو النقاط التي تحفظ عليها املجلس؛ 

ا من ثقله في االئتالف، وال  إال أن تتالي األحداث أثبت أن التباينات زادت بين الطرفين، وفقد املجلس شيئا

                                                           
(21)Kurdish National Council2016آذار 1الوطني الكردي، و  االئتالفاالتفاق بين  ، مشروع 

 http://knc-geneva.org/?p=175&lang=ar 
 2012نيسان/ أبريل  23مدونة والتي مه، "تقرير حول االجتماع االعتيادي للمجلس الوطني الكردي"،  (22)

http://www.welateme.co/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=12488#.WqCfS-hubIU  
ال_للفدرالية"، نقطة تظاهر في سوريا بجمعة # ٢٠"بالصور أكثر من  املركز اإلعالمي لقوى الثورة السورية، (23)

 2016نيسان/أبريل 1

 https://rfsmediaoffice.com/2016/04/01/2016/04/01/بالصور -مظاهرات-جمعة-ال_للفدرالية/  

http://knc-geneva.org/?p=175&lang=ar
http://www.welateme.co/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=12488#.WqCfS-hubIU
https://rfsmediaoffice.com/2016/04/01/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A7_%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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ل املنضوية تحت اسم االئتالف، في االنتخابات واالستحقاقات سيما أنه دخل في لعبة الخالفات بين الكت

ا في  ا محايدا
ا
والتجاذبات الداخلية في اإلطار السوري املعارض، على الرغم من محاولته تقديم نفسه طرف

 .(24)تلك التجاذبات

وب منه، وهذا ما فتح املجال أمام منافسيه في االئتالف لوضع العراقيل أمام تأدية املجلس لدوره املطل

خاصة حين نعلم أنه حين صوت االئتالف على انضمام الوطني الكردي لصفوفه كان ثمة معارضة لذلك، 

ا جلسة التصويت، وصوت  25بأن قاطع  ا بـ )ال(، في الوقت الذي وافق  28عضوا ا على  52عضوا عضوا

كانوا غير موافقين انضمام املجلس إلى صفوف االئتالف، أي إن النصف زائد واحد من أعضاء االئتالف 

ا للتصويت مرر املوافقة على  25على انضمام املجلس لصفوفه، لكن مقاطعة   . (25) االنضمامعضوا

ا أنه دار حديث حين انضمام الوطني الكردي في سورية لالئتالف الوطني لقوى الثورة  جدير بالذكر أيضا

لالئتالف الوطني، حيث صرح حينئذ  «حزب االتحاد الديمقراطي»واملعارضة السورية، عن إمكان انضمام 

لوسائل اإلعالم أنه سيسعى « عبد الحميد درويش»سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا 

ا لالئتالف لضم اال  .(26) الوطنيتحاد الديمقراطي أيضا

ا بأنه مكسب كردي، ويفتح  الطريق أمام انضمام الوطني الكردي لالئتالف بحسب املؤيدين لالنضمام كرديا

املجلس لنقل القضية الكردية إلى طاولة املناقشة السورية والدولية، وأن املجلس بوجوده في صفوف 

ا على طرح القضية الكردية بصورة أفضل.  االئتالف سيكون قادرا

 
ا

كذلك الحال بالنسبة إلى مؤيدي انضمام املجلس من االئتالف، فهم عّدوا انضمام املجلس استكماال

ا منه بأن يكون مظلة للمعارضة السورية بأطيافها كلها. تجانس مكونات االئتالف، وهو مالعملية   كان مطلوبا

لكن املعارضين لضم املجلس من االئتالف لم يكونوا قلة، ألسباب وغايات عدة، وهذه الكتل والشخصيات 

  املعارضة لم تتوان عن وضع العراقيل أمام املجلس، ومحاولة تحجيم دوره. 

ا في الخالفات التي كانت تظهر في أثناء املناقشات الداخلية في اجتماعات االئتالف، ومحاولة  وظهر ذلك جليا

 .(27) املجلسمنع وصول أعضاء املجلس الكردي ملناصب متقدمة في 

                                                           
 2012تشرين الثاني/نوفمبر 13الوطني"،  االئتالفالشرق األوسط، "أسماء أعضاء  (24)

 http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=704157&issueno=12404#.WqCk-ehubIU  
 2013تشرين األول/نوفمبر 11الكردي في االئتالف الوطني السوري" األوسط، الوطنيالشرق  ”بهية مارديني  (25)

 http://elaph.com/Web/news/2013/11/848027.html  
 2013طس آب/أغس 28زمان الوصل، " الوطني الكردي ينضم لالئتالف.. وخالف مؤجل على مركزية الدولة" (26)

 https://www.zamanalwsl.net/news/article/40672  
 تذكر أسماؤهم. أاللقاءات شخصية مع أعضاء كرد من االئتالف السوري، طلبوا    (27)

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=704157&issueno=12404#.WqCk-ehubIU
http://elaph.com/Web/news/2013/11/848027.html
https://www.zamanalwsl.net/news/article/40672
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ولعل من أبرز تلك الخالفات ومحاولة عرقلة دور املجلس كان حين تأسيس )إدارته( الحكومية الجديدة 

 ضمن إدارتهالسورية املؤقتة برئاسة السيد جواد أبو حطب، حيث لم يكن للكرد وجود  للحكومة

الحكومية، وحينئذ ندد الوطني الكردي بتجاهله، ووصف الحكومة الجديدة بأنها خصصت نفسها ملناطق 

 .(28) خرى أمحددة في سورية دون 

ة فقط على االئتالف والوطني السوري لم تقتصر الخالفات بين الوطني الكردي في سورية واملعارضة السوري

 بل مع تأسيس الهيئة العليا للمفاوضات طفت بعض الخالفات على السطح.

 

ا: املجلس الوطني الكردي والهيئة العليا للمفاوضات السورية  رابعا

، «الرياض»، بعد اجتماعات استمرت ملدة يومين في العاصمة السعودية 2015كانون األول/ ديسمبر  10في 

لتمثل املعارضة السورية في « هيئة املفاوضات»توصلت قوى املعارضة السورية إلى اتفاق على تشكيل 

مفاوضات جنيف بين املعارضة والنظام السوري، وذلك بمشاركة من االئتالف الوطني، وهيئة التنسيق 

ت السورية الوطنية في سورية، وممثلين عن قوى املعارضة السورية املسلحة، ومجموعة من الشخصيا

 املستقلة العاملة في الشأن العام.

حينئذ تعرض الوطني الكردي النتقادات شديدة في الشارع الكردي، وذلك بأن الوطني الكردي لم يمثل 

ا في الهيئة كان للمجلس الوطني الكردي ممثل وحيد، وهذا ما ُعّد  32الكرد كما يجب، فمن بين  عضوا

ا للقضية الكردية في سورية،  (29)وعدم تكافؤ في التمثيل  تحجيما

الوطني الكردي على الرغم من االنتقادات املوجهة له، استمر في عمله ضمن صفوف الهيئة العليا 

ا بعدد، بل بمدى فاعلية دوره 
ا
للمفاوضات واالئتالف، وبرر ذلك بأن وجوده ودوره في الهيئة ليس مرتبط

ية الكردية، وضمان حقوق الكرد في سورية ضمن الهيئة، وقدرته على إيصال صوت الكرد وطرح القض

 املستقبل وفق ملا يصار إليه من تفاهمات نتيجة للمفاوضات التي ترعاها األمم املتحدة.

فصل آخر من فصول خالفات الوطني الكردي مع األطر السورية املعارضة بدأ مع بدء الهيئة العليا 

ا حين علق الوطني الكردي مشاركته في مفاوضات جنيف، بعد نشر  للمفاوضات عملها، وهذا ما ظهر جليا

                                                           
 2016تموز/يوليو  13املؤقتة لالئتالف"، موقع الوطني الكردي في كوباني، "بيان بخصوص تشكيل الحكومة  (28)

 https://goo.gl/EMjCAy 
 2015كانون األول/ديسمبر 10روسيا اليوم، "تشكيل هيئة عليا للتفاوض.. من أهم نتائج مؤتمر الرياض"، (29)

 https://goo.gl/U75iJu  

https://goo.gl/EMjCAy
https://goo.gl/U75iJu
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الذي هاجم في لقاء له مع إذاعة أورينت )الكرد وحقيقة « أسعد الزعبي»تصريحات لرئيس هيئة التفاوض 

 .(30) للمفاوضاتوجودهم التاريخ في سورية(، وكان هذا أول صدام للمجلس مع الهيئة العليا 

 للكرد في املؤتمر، دعي املجلس إلى ح 2قبيل عقد مؤتمر الرياض 
ا

 ممثال
ا

ا مستقال ضور املؤتمر بوصفه كيانا

ا مع وجودهم وثقلهم في 1كونه غبن حقه في مؤتمر الرياض ، وُعّد أن تمثيل الكرد يجب أن يكون متوافقا

ا أن تتم توسعة الهيئة العليا للمفاوضات 2سورية، خاصة أنه في مؤتمر الرياض  ، لكن الوطني (31)كان مقررا

ا للمجلس زار حينئذ وزارة الخارجية السعودية والتقى مسؤولين الكردي  لم ينجح في مسعاه، مع أن وفدا

سعوديين ملناقشة أمر دعوته بوصفه كتلة مستقلة في املؤتمر، ونتج عنه أنه حضر املؤتمر بوفدين؛ وفد 

كردي من ثالث أشخاص باسم االئتالف، ووفد آخر بصفة شخصيات مستقلة، وليس باسم الوطني ال

 .(32)كممثلين عنه

في استمرار للخالفات بين املعارضة السورية والوطني الكردي، وفي اجتماعات جنيف الخاصة بالقضية 

السورية، طالب الوطني الكردي بتقديم ورقة خاصة بالقضية الكردية ومستقبل الكرد في سورية للمبعوث 

املعارضة السورية املتمثلة بهيئة التفاوض، األممي لسورية ستيفان دي مستورا، وهذا ما قوبل برفض من 

 املفاوضاتما نجم عنه قرار املجلس بتعليق مشاركته في املفاوضات، كنوع من االحتجاج على رفض هيئة 

(33) 

ا: عملية غصن الزيتون في عفرين واملواقف   حولها املتباينةخامسا

بدء عملية عسكرية ضد وحدات الحماية في أعلنت رئاسة األركان التركية  2018كانون الثاني/ يناير  20في 

 .(34) «عملية غصن الزيتون »مدينة عفرين بريف حلب تحت مسمى 

                                                           
 2016آذار/مارس 24الخليج أون الين، "إهانة أسعد الزعبي لألكراد تشعل أزمة باملعارضة السورية"،  (30)

 http://klj.onl/1BTsBn  
الوطني الكردي يطالب بتمثيل مستقل ضمن الهيئة العليا للمفاوضات"، القدس العربي، " (31)

 2017آب/أغسطس18

 https://goo.gl/jy7V4q  
 2017تشرين الثاني/نوفمبر  22بوفدين"،  2موقع إذاعة آرتا، "املجلس الكردي يشارك في مؤتمر الرياض  (32)

 http://www.artafm.com/news/7991  
  2017آذار/مارس  31الوطني الكردي يعلق مشاركته في وفد املعارضة السورية الرئيس ي إلى جنيف"، العربي، "القدس  (33)

http://www.alquds.co.uk/?p=696730 
  2018كانون الثاني/يناير21وكالة األناضول، "األركان التركية تعلن بدء العملية العسكرية البرية في عفرين السورية"  (34)

https://goo.gl/64zxyU  

http://klj.onl/1BTsBn
https://goo.gl/jy7V4q
http://www.artafm.com/news/7991
http://www.alquds.co.uk/?p=696730
https://goo.gl/64zxyU
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بقوام « الجيش السوري الحر»وأعلنت الفصائل العسكرية السورية املعارضة املشاركة بالعملية تحت راية 

 .(35) مقاتلعشرين ألف 

 ؛الدولي أم اإلقليمي أم الداخلي السوريجاءت املواقف من العملية متباينة، سواء على الصعيد 

 

 موقف وحدات الحماية من العملية -أ

مع بدء العملية العسكرية التركية، أعلنت القوتان املستهدفتان في العملية وهما وحدات الحماية ووحدات 

ان قوتان تابعة لإلدارة د، والقوتان تع(36)حماية املرأة النفير العام، والجاهزية التامة لصد الهجوم التركي 

، كما أعلنت قوى أخرى (37) سورياالذاتية الديمقراطية املعلنة من قبل حركة املجتمع الديمقراطي في شمال 

مشاركتها في القتال إلى جانب الوحدات، مثل جيش الثوار، وباقي القوى التابعة لقسد التي تشكل وحدات 

 الحماية نواة تكوينها.

نات القوى التابعة لإلدارة الذاتية رفضها العملية، وإعالن القتال لصد الهجمة بالتزامن مع صدور بيا

التركية، دعت اإلدارة الذاتية في عفرين قوات النظام السوري للتدخل عبر بيان رسمي نشرته في موقعها 

ا مع ندعو الدولة السورية للقيام بواجباتها السيادية اتجاه عفرين وحماية حدوده»الرسمي قالت فيه: 

تركيا من هجمات املحتل التركي، حيث لم تقم بواجبها حتى االن على الرغم من اإلعالن عنه بشكل رسمي 

، وهذا ما فسر أنه ضغط على روسيا التي (38)«ونشر قواتها املسلحة السورية لتأمين حدود منطقة عفرين

ا عن هذا الصدام، بتوريط قوات تابعة للنظام السوري   الذي تدعمه روسيا.آثرت أن تقف بعيدا

 

                                                           
كانون 30مركز نورس للدراسات، "انفوغراف | فصائل الجيش الحر املشاركة في عملية غصن الزيتون"  (35)

  2018الثاني/يناير

http://norsforstudies.org/2018/01/5949 / 
)36( YPGROJAVA,” Ji Çapemenî û Raya Giştî re!” 28Rêbendan/January 2018 

https://www.ypgrojava.org/efrin  
 ما هي اإلدارة الذاتية الديمقراطية؟" الكردستاني، "موقع قوات الدفاع الشعبي  (37)

https://goo.gl/neYFYy  
  2018كانون الثاني/يناير 25موقع كانتون عفرين، " بيان صادر عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة عفرين"  (38)

https://goo.gl/t9ft19  

http://norsforstudies.org/2018/01/5949/
http://norsforstudies.org/2018/01/5949/
http://norsforstudies.org/2018/01/5949/
https://www.ypgrojava.org/efrin
https://goo.gl/neYFYy
https://goo.gl/t9ft19
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 املوقف الروس ي من عملية غصن الزيتون  -ب

، األمر (39) حمايةعمدت روسيا إلى سحب قواتها من عفرين لتبين موافقتها على العملية التركية ضد وحدات 

الذي عدته وحدات الحماية املوقف الروس ي من العملية العسكرية التركي التي تستهدفهم خيانة لالتفاقات 

. وفسر الخذالن الروس ي (40) حموبين الطرفين، وجاء ذلك على لسان القائد العام للوحدات سيبان 

 .(41) الفراتية في شرق للوحدات بأنه عقوبة لها، لتحالفها مع خصمها الواليات املتحدة األميرك

 

 موقف النظام السوري من عملية غصن الزيتون  -ج

على النقيض من موقف داعمه الرئيس رفض النظام السوري العملية العسكرية التركية في عفرين، وعّدها 

 وأنها ستواجهه بالوسائل كلها. (42) السوريةاعتداء على السيادة الوطنية 

ا مع الوحدات ليرسل ميليشيات تابعة له لتساند الوحدالنظام السوري انتظر حتى عقد 
ا
ت في ااتفاق

 .(43) املنطقةعفرين، األمر الذي عده متابعون رسالة إيرانية لتركيا، ومحاولة من إيران لخلط األوراق في 

 

                                                           
 2018كانون الثاني/يناير19 ”الجزيرة، "انسحاب روس ي من عفرين وقصف تركي للمدينة (39)

https://goo.gl/7nwEXg  
كانون 22تبحث عن نفوذ سياس ي وروسيا أثبتت أنها عديمة املبادئ" ، تركياYPGوكالة هاوار لألنباء، " القائد العام لـ  (40)

 2018الثاني/يناير 

https://goo.gl/Fz9KLC  
شباط/فبراير 2، «روسيا اليوم عن نيزافيسيمايا غازيتا، " األكراد خذلوا روسيا وليس العكس!"»كيريل سيمونوف،  (41)

2018 

https://goo.gl/sEkfWh  
ا" امليادين،  املقداد: بدء"  (42)  عدوانيا

ا
  2018كانون الثاني يناير18أعمال قتالية في عفرين سيعتبر "عمال

https://goo.gl/F9kYpd  
  2018شباط/فبراير 21املدن، إيرانية إلى تركيا؟"،  عفرين، رسالةعدنان حسين، "مليشيات النظام في  (43)

https://goo.gl/6QfTKA  

https://goo.gl/7nwEXg
https://goo.gl/Fz9KLC
https://goo.gl/sEkfWh
https://goo.gl/F9kYpd
https://goo.gl/6QfTKA
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 املوقف اإليراني من عملية غصن الزيتون  -د

ا، على الرغم من نستطيع القول إن موقف إيران من عملية غصن الزيتون التركية  في عفرين األكثر وضوحا

ا، حيث دعت في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية إلى الوقف الفوري  أنه لم يكن معهودا

 .(44) عفرينلعملية غصن الزيتون في 

 من إسرائيل والواليات املتحدة  
ا

الرفض اإليراني لم يأت بأسلوب صدامي مع أنقرة، حيث اتهمت إيران كال

 .(45) املنطقةبالوقوف خلف التوتر في 

 

 املوقف األميركي من عملية غصن الزيتون  -ه

ت عفرين ال نأت الواليات املتحدة األميركية بنفسها عن العملية العسكرية التركية في عفرين، حيث عد

ا، فالقوات املوجودة في عفرين ذاتها (46)تدخل ضمن نطاق عملياتها في سورية   كرديا
ا

. هذا املبرر لم يلق قبوال

 .(47) داعششاركت في معارك الرقة ضد تنظيم 

املوقف األميركي شبه املؤيد للعملية التركية في عفرين لم يخرجها من املعمعة، حيث بقيت االتهامات التركية 

 .(48) قائمةلواشنطن بدعمها لإلرهاب أي وحدات حماية الشعب وفق املنظور التركي 

 على أن نقطة منبج التي أعاد األتراك إثارتها وضعت الواليات املتحدة أمام خياري
ا

ن؛ فإما التخلي عن فضال

حليفها اإلقليمي تركيا، أو عن حليفها املحلي في سورية وهي قوات قسد، وال سيما أنها خصصت ما يزيد على 

                                                           
 كانون الثاني/يناير 21بي بي س ي، " ما هو موقف إيران من العملية العسكرية التركية في عفرين السورية؟" (44)

https://goo.gl/NgZeAy  
  2018كانون الثاني/يناير  27ومواقف متضاربة"، مخاوف، «غصن الزيتون »إيران حول القدس العربي، "  (45)

http://www.alquds.co.uk/?p=869152  
  2018شباط/فبراير 1عفرين"  روداو: شيفراتمامند روجه، " (46)

http://www.rudaw.net/mobile/arabic/opinion/010220181  
تشرين 26انتهاء معارك الرقة... كيف يعود عناصر قسد إلى عفرين؟"  بالصور: عقبوكالة قاسيون لألنباء، "  (47)

  2012األول/أكتوبر 

n.com/1rqpei7x-qahttp:// 
كانون 28بعد عفرين ومن ثم إلى حدودنا مع العراق حتى تطهيرها من اإلرهابيين"  اليوم، "أردوغان: منبجروسيا  (48)

 2018الثاني/يناير 

https://goo.gl/LwZiqE  

https://goo.gl/NgZeAy
http://www.alquds.co.uk/?p=869152
http://www.rudaw.net/mobile/arabic/opinion/010220181
http://qa-n.com/1rqpei7x
https://goo.gl/LwZiqE
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 األتراك، ودخلت في مفاوضات مع (49) القادمنصف مليار دوالر لتدريب هذه القوات وتسليحها خالل العام 

(50). 

 

 الزيتون موقف االئتالف الوطني من عملية غصن  -و

أيد االئتالف الوطني عملية غصن الزيتون في عفرين بصورة كاملة، بدعوى أنه يدعم العملية العسكرية 

للجيش الوطني التابع للحكومة السورية املؤقتة، وعّدها عملية عسكرية هدفها تحرير مدن وبلدات سورية 

يمقراطية. فقد كان هناك طلب وحدات حماية الشعب وقوات سورية الد (51) «اإلرهابيةالتنظيمات »من 

من املكتب القانوني لالئتالف الوطني لألمم املتحدة بإدراج االتحاد الديمقراطي والقوى العسكرية املوالية 

 .(52) اإلرهابله على قائمة 

ا من الوطني الكردي، بأن هذه الخطوة تناقض سياسات االئتالف  ا واحتجاجا هذا األمر الذي القى رفضا

خطوة يقدم عليها االئتالف  بهكذافي ما بين مكوناته، وأعلن املجلس حينئذ أنه غير ملزم  املتفق عليها

 (53)السوري. 

ا أوضح فيه أن اللجنة القانونية في االئتالف السوري قدمت هذا الطلب لألمم  في ما بعد نشر االئتالف بيانا

 . (54) السوريةاملتحدة من دون العودة إليه، أكد أن هذا يناقض سياسة االئتالف في التعامل مع القضايا 

                                                           

 2018شباط/فبراير 16مليون دوالر لدعم قوات سوريا الديمقراطية"  550"البنتاغون يخّصص  21موقع عربي  )49( 

https://goo.gl/nsrtis 
  2018 شباط/فبراير16، " تركيا تضع مقترحات بين يدي تيلرسون بشأن عفرين ومنبج 21عربي (50)

https://goo.gl/44EvkN  
كانون  21الوطني، " ندعم جهود الجيش الوطني السوري لتطهير أراض ي سورية من اإلرهاب" االئتالفموقع  (51)

 2018ثاني/يناير 

https://goo.gl/4xC9rq  
السوري يطالب بإدراج االتحاد الديمقراطي على قائمة اإلرهاب الدولية واملجلس الكوردي  روداونت، " االئتالف (52)

 2017تموز/يوليو27يرفض"

 https://goo.gl/TMgjNj  
تموز/يوليو 30" …موقع املجلس الكردي، " تصريح من كتلة املجلس الوطني الكوردي في االئتالف السوري املعارض  (53)

2017 

 https://www.r-enks.net/?p=5809  
 إرهابية"  (54)

ا
روداو نت، "االئتالف السوري يوضح موقفه من مطالبة هيثم املالح بتصنيف االتحاد الديمقراطي "منظمة

 يوليو/تموز  27

https://goo.gl/nsrtis
https://goo.gl/44EvkN
https://goo.gl/4xC9rq
https://goo.gl/TMgjNj
https://www.r-enks.net/?p=5809
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ا في الشارع 
ا
الكردي، حيث ُعّد التأييد الذي أبداه موقف االئتالف من عملية غصن الزيتون القى سخط

االئتالف لهذه العملية بمنزلة إعالن عداء مع الكرد، وأن االئتالف أصبح أداة بيد تركيا، ويأتمر بأوامرها، 

وكان هناك دعوات للمجلس الوطني الكردي لالنسحاب من االئتالف، وأن وجوده يعني أنه يقف إلى صف 

 أعداء الكرد.

 

 لكردي من عملية غصن الزيتون موقف الوطني ا -ز

عملية غصن الزيتون وضعت الوطني الكردي في موقف ال يحسد عليه، ووضعه أمام مفترق طرق، ال سيما 

أن االئتالف الذي يضم املجلس مع مكونات أخرى من املعارضة السورية أيد العملية، ال بل تبناها بمشاركة 

س الكردي له وجود في تركيا، فاملجلس لديه ممثلية في قوات تابعة لحكومته املؤقتة، عدا عن أن املجل

مدينة إسطنبول في تركيا، وهو على الرغم من عدم تبعيته لتركيا، أو نستطيع القول إنه ليس من الكتل 

السورية املحسوبة على تركيا، لكن ال يوجد عداء مطلق بين الطرفين مقارنة بالعداء املعلن بين االتحاد 

 .الديمقراطي وتركيا

ا  أغلبها، أخذفالوطني الكردي بخالف قوى املعارضة السورية املوجودة في تركيا  في كثير من األحيان موقفا

ا من بعض سياسات تركيا حيال سورية، خاصة تلك التي تمس املناطق الكردية، كذلك أصدر  مناهضا

ا على الحدود في ك ا من البيانات التي تستنكر هجمات تركيا سابقا ، مع أن (55) وعفرينوباني املجلس عددا

املجلس يعد من ألد خصوم االتحاد الديمقراطي وحركة املجتمع الديمقراطي، العدوين اللدودين املعلنين 

 .(56) لتركيا

 تجاه تركيا، 
ا
ا وصرامة لكن موقف الوطني الكردي من عملية غصن الزيتون كان املوقف األكثر حزما

فاملجلس في بيان له من ضمن مجموعة البيانات االستنكارية للعملية العسكرية التركية في عفرين وصف 

املرتزقة، وأعلن ، ووصف قوات املعارضة املسلحة املشاركة في العملية ب«عملية غصن الدم»العملية بـ

                                                           

 https://goo.gl/fqLQ5K  
  2016أيلول/سبتمبر 3موقع املجلس الكردي، " محلية كوباني تدين إطالق الجندرمة التركية الرصاص على املدنيين"  (55)

https://www.r-enks.net/?p=1504  
املجلس ال ينظر إلى تركيا بمنظار » كما سمعت من أحد قادة املجلس في نقاشات جرت بيننا وأقتبس من حديثه   (56)

 االتحاد الديمقراطي، وال ينظر إلى االتحاد الديمقراطي بعين تركيا

https://goo.gl/fqLQ5K
https://www.r-enks.net/?p=1504
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ا أنه يفسر العملية بأنها هجوم على املكون الكردي في سورية، وليس فقط  رفضه التام للعملية، مؤكدا

ا على القوات التابعة لإلدارة الذاتية في   . (57) عفرينهجوما

ئتالف تنديد الوطني الكردي الشديد بالعملية العسكرية، القى رد فعل عكس ي من االئتالف الوطني، وعّد اال 

ا غير مقبول، وهذا ما أدى إلى نشوب خالف جديد بين الوطني  وصف املقاتلين التابعين لحكومته املؤقتة أمرا

 الكردي واالئتالف السوري املعارض.

 

مطالبة االئتالف للمجلس الوطني الكردي بالرجوع عن موقفه وسحب  -ح

 بياناته

ا أمام رفض الوطني الكردي لعملية غصن الزيتون، فاالئتالف طالب   موقف االئتالف الوطني كان قاسيا

املجلس بسحب البيانات التي أصدرها بهذا الشأن، ورفض وصف الوطني الكردي بالعملية العسكرية على 

، «ات داعشيةممارس»أنها عدوان كذلك وصف ممارسات الجيش الوطني التابع لحكومته املؤقتة بأنها 

وطالب املجلس بعقد اجتماع على مستوى الرئاسة لبحث الخالفات بين الطرفين وذلك عبر رسالة أرسلها 

 .(58) الكردياالئتالف لرئاسة الوطني 

ا بأن خرج ممثلو املجلس من االجتماع الذي أقر فيه إرسال رسالة لرئاسة  ا كان تصعيديا رد املجلس أيضا

أن علق حضور ممثليه الجتماعات االئتالف، وكذلك أعضائه في كل الهيئات املجلس، وكان رد املجلس ب

 .(59) الطرفيناملنبثقة عن االئتالف لحين حل الخالفات بين 

ا لألمانة العامة في القامشلي للوقوف على مالبسات الخالف، وطالب من  ا عقد اجتماعا الوطني الكردي أيضا

الئتالف السوري، وتوجه أعضاء هيئة الرئاسة في املجلس إلى جهته بعقد اجتماع على مستوى الرئاسة مع ا

أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، لعقد اجتماع يضم ممثلي املجلس في االئتالف، وممثليات املجلس 

                                                           
تركي على عفرين" موقع املجلس الكردي، " بيان من االمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي حول استمرار االعتداء ال (57)

 2018كانون الثاني/يناير 24

 https://www.r-enks.net/?p=11287  
آشا نيوز تنشر قرار االئتالف بشأن العالقة مع الوطني الكردي على خلفية رفض األخير الهجوم على  مدونة آشا نيوز، " (58)

 2018شباط/فبراير 9عفرين" 

 https://goo.gl/gvA4Yc  
 9" لالئتالفصحيفة روك أونالين االلكترونية، "انسحاب ممثلي املجلس الكردي من اجتماع الهيئة السياسية  (59)

 2018شباط/فبراير 

 http://www.rok-online.com/?p=11219  

https://www.r-enks.net/?p=11287
https://goo.gl/gvA4Yc
http://www.rok-online.com/?p=11219
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ا منه،  في أوربا، وكان هناك اجتماع مع الزعيم الكردي مسعود البارزاني الذي يعتبر املجلس الكردي مقربا

 .(60) لهااملجلس لتقييم األزمة وإيجاد مخرج  في محاولة من

 

ا ا: خيارات الوطني الكردي في سورية أمام األحداث املتتابعة سوريًّ  سادسا

في ظل التطورات التي تعصف بالقضية السورية، وتعقيدات الوضع الراهن، تتبدل مواقف الدول 

ا لهذه املتغيرات بما يتناسب مع  مصالحها، فتغير تموضع دولة ما بالنسبة إلى سورية اإلقليمية والدولية وفقا

ا ترى العالقة بين دولة وأخرى وصلت إلى طريق  ا مع أي طارئ يستجد في الساحة السورية، فحينا أصبح ممكنا

مسدود لتفاجئ بعدها بمدة وجيزة بأن هاتين الدولتين أضحتا حليفتين، والعالقة بين روسيا وتركيا خير 

دفاعات الجوية التركي لطائرة روسية تأزمت العالقة بين الدولتين ألقص ى درجة، مثال، فبعد اسقاط ال

ولكن التقاء املصالح وضعت الدولتين في خندق واحد، لدرجة أن روسيا سارعت للتأكيد بأن عالقاتها لن 

ا  على يد حارس أمن تركي مكلف بحراسة السفير، (61)تتأثر مع تركيا بعد اغتيال سفير األولى في تركيا وأيضا

 التركي، على الرغم من الصدام بين حلفاء الطرفين في سورية منذ أكثر من سبع سنوات. -التقارب اإليراني

يجري األمر ذاته على مواقف الدول تجاه القضية الكردية، فالدول ذات التأثير في الوضع السوري تساند 

ا ملصالحها، واملوقفان األم يركي والروس ي خير مثالين على ذلك، وتتجاهل قضية الكرد في سورية وفقا

فالواليات املتحدة األميركية التي تدعم الكرد في سورية في كل من كوباني والجزيرة، وتتمسك بهم لدرجة أنها 

ا من الحظر الجوي، حين قصفت طائرات النظام مواقع  قصفت مواقع للنظام السوري، وفرضت نوعا

هي ذاتها نأت بنفسها  (62) حماية القوات األميركية في الحسكة بدعوى  2016لقوات اإلدارة الذاتية في عام 

عن الدخول على خط النار في عفرين، كذلك روسيا التي دعمت تقدم وحدات الحماية في ريف حلب 

ا نأت بنفسها عن  الشمالي، سواء في معاركها مع داعش أو في معاركها مع قوات املعارضة السورية، أيضا

 التدخل في قضية عملية غصن الزيتون.

                                                           
يدعو االئتالف إلى اجتماع لبحث املواقف األخيرة للطرفين" املجلس الكردي  ، "اإللكترونيةصحيفة روك أون الين  (60)

 2018شباط/فبراير 12

 http://www.rok-online.com/?p=11346n  
السفير الروس ي في أنقرة لن يؤثر سلبا على العالقات بين أنقرة  الروس ي، اغتيالترك برس، " مجلس الدوما  (61)

 2016 كانون األول/ديسمبر19وموسكو"، 

 http://www.turkpress.co/node/29109  
  2016 أغسطسآب/ 16العربية نت، " طائرات أميركية لحماية القوات الكردية قرب الحسكة"  (62)

https://goo.gl/XTm6vZ  

http://www.rok-online.com/?p=11346n
http://www.turkpress.co/node/29109
https://goo.gl/XTm6vZ
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ناك تغيرات كبيرة في املواقف، فتارة كانت الواليات املتحدة األميركية في موقع على الصعيد السياس ي كان ه

، على الرغم من رفض أنقرة لطرح (63) سوريةاملصّر على إشراك اإلدارة الذاتية في أي عملية تفاوضية حول 

 إرهابية. وذلك نوع من الدعم األميركي لحليفه
ا
ا العسكري كهذا، كونها تصنف االتحاد الديمقراطي منظمة

الوثيق في عمليات مكافحة تنظيم الدولة في سورية، كقوة برية يسند إليها مقارعة التنظيم في املدن التي 

 يسيطر عليها.

لكن هذه املطالبة لم تؤِت أكلها، ومن جهة أخرى ال تعترف الواليات املتحدة حتى اآلن بأي شكل باإلدارة 

، وتنسيقها يكون فقط مع القيادات ةقراطي في شمال سوريالذاتية التي أعلنتها حركة املجتمع الديم

 العسكرية في قسد.

ا، فموسكو التي  ا أكثر وضوحا أما عن روسيا، فقد كان التغير في املوقف من اإلدارة الذاتية وقواتها، وسياسيا

ت كانت روسيا ، في وق(64)كانت ثاني محطة تفتتح فيها اإلدارة الذاتية ممثلية لها بعد ممثلية إقليم كردستان

هي الداعم إلشراك االتحاد الديمقراطي في العملية السياسية؛ تحولت اآلن بعد أن توطدت العالقة في ما 

بينها وتركيا، لتتهم هذه اإلدارة بأنها بداية ملشروع تقسيم أميركي لسورية، بحسب تصريحات وزير الخارجية 

يسيطر عليها مقاتلون تدعمهم الواليات املتحدة إن إقامة منطقة »الروس ي سيرغي الفروف الذي أعلن أن 

ا أن روسيا وشركاءها األتراك واإليرانيين  على الحدود السورية مع العراق قد يؤدي إلى تقسيم البالد، مؤكدا

 تجاه هذه الخطوة
ا

ا مفصال  .(65)«ينتظرون من واشنطن توضيحا

ا، كان التوقع بأن انفتاح روسيا  ا على الوطني الكردي بدأ غير صائب، بعد وفي السياق الروس ي ذاته أيضا

االجتماع الذي حصل بين قيادة الوطني الكردي ووفد روس ي بناء على طلب روس ي في القامشلي بريف 

الحسكة، وتطرق االجتماع إلى مؤتمر سوتش ي وضرورة حضور املجلس للمؤتمر، وكذلك ضرورة اإلبقاء على 

س كانت أنه لم يتم دعوة املجلس بعد أن طالب بأن يكون ، لكن الصدمة للمجل(66)التواصل بين الطرفين

                                                           
تشرين  29مدونة أخبار سوريا والعالم، "واشنطن تبلغ ديمستورا بضرورة إشراك األكراد في املفاوضات السورية"  (63)

 2017األول/اكتوبر

 https://goo.gl/amwoHW  
  2016شباط/فبراير 10وكالة هاوار، " افتتاح ممثلية اإلدارة الذاتية في موسكو بعد ساعات"  (64)

https://goo.gl/HkR2af  
 2018كانون الثاني/يناير15الجزيرة نت، " الفروف يهاجم السياسة األميركية بسوريا"  (65)

 https://goo.gl/LdndFV  
كانون 31موقع املجلس الكردي، " تصريح عن لقاء وفد من املجلس الوطني الكوردي بوفد من دولة روسيا االتحادية"  (66)

 2017األول/ديسمبر

 https://www.r-enks.net/?p=10779  

https://goo.gl/amwoHW
https://goo.gl/HkR2af
https://goo.gl/LdndFV
https://www.r-enks.net/?p=10779
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ا صاغية عند الروس، وقد  حضوره املؤتمر ليس بصفة أفراد وشخصيات مستقلة، وهذا ما لم يلَق آذانا

 .(67)أعلن املجلس في ما بعد أنه لن يحضر املؤتمر ألنه لم يتلَق دعوة رسمية للحضور 

ا حضور مؤتمر سوتش ي، بسبب املوقف الروس ي من  من جهتها رفضت اإلدارة الذاتية الديمقراطية أيضا

 .(68) عفرينالعملية العسكرية التركية التي تستهدف قواتها في 

الضبابية والتذبذب وغياب االتساق في مواقف الدول العظمى في العالم تجاه القضية الكردية وقواها 

تجعل الوطني الكردي في سورية في حالة اضطراب، وتعقد حساباته في اتخاذ السياسية في سورية؛ 

القرارات، خاصة أن عالقته بالقوى السورية املعارضة، وأبرزها االئتالف الوطني، وصلت إلى أزمة غير 

 مسبوقة، وحالة من الصدام مع هذه القوى.

ا ، فاالنسحابات التي تتالت على مدى عالوة على ذلك، أنهكت الخالفات الداخلية الوطني الكردي أيضا

ا، والدعوات  أعوام، ودخول كيانات وتيارات غير متجانسة في جسم املجلس حوله إلى كتلة هزيلة داخليا

األخيرة النسحاب املجلس الوطني من صفوف االئتالف بسبب موقف األخير من عملية غصن الزيتون زاد 

النظر الوطني الكردي واالئتالف الوطني خاصة بعد عملية نتيجة للتباين في وجهات  (69) الوضعمن تعقيد 

 غصن الزيتون، املجلس اآلن أمام خيارات محدودة لتحديد موقعه في العملية السياسية السورية.

املجلس في اجتماعه األخير ناقش العالقة مع االئتالف الوطني، وبحسب نتائج االجتماع فقد تم ترحيل 

اء في االئتالف من عدمه، أو البحث في شكل جديد للعالقة بين اإلطارين، إلى ما اتخاذ قرار نهائي بشأن البق

ا على  بعد االجتماع املزمع عقده بين رئاستي الكتلتين السوريتين املعارضتين، وسيتوقف القرار أيضا

في أربيل النصائح التي أخذتها قيادة الوطني الكردي من الزعيم الكردي مسعود بارزاني في اجتماعهم األخير 

 عاصمة إقليم كردستان العراق، وخيارات الوطني الكردي محدودة في نقاط محددة، وهي: 

 

                                                           
  2018كانون الثاني/يناير 30موقع املجلس الكردي، "املجلس الكردي يؤكد عدم تلقيه دعوة لحضور مؤتمر سوتش ي"  (67)

http://www.artafm.com/news/9135  
  2018كانون الثاني/يناير 28ب عن "سوتش ي".. بسبب عفرين" العربية نت، "اإلدارة الذاتية الكردية تتغي (68)

https://goo.gl/UxJVUw  
كانون  28نسحابات من "الوطني الكردي" و"االئتالف" بسبب معركة عفرين"اوكالة سمارت لألنباء، "(69)

  2018الثاني/يناير

https://goo.gl/4c53WZ  

http://www.artafm.com/news/9135
https://goo.gl/UxJVUw
https://goo.gl/4c53WZ
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 في حال بقاء املجلس ضمن صفوف االئتالف -1

في حال قرر الوطني الكردي االستمرار في العمل ضمن صفوف االئتالف الوطني، فسيكون لهذا القرار تبعات 

أصوات داخل املجلس تدعو إلى االنفصال عن هذا الجسم السياس ي كثيرة ضمن املجلس نفسه، فهناك 

ا للكرد وحقوقهم، عدا عن كونه تبنى قوة عسكرية تستهدف الوجود  الذي في محطات عدة لم يكن منصفا

وهي « قلب كردستان  سوريا»القومي الكردي في مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية، ال بل أضحت تسمى 

ائل عسكرية سورية معارضة محسوبة على االئتالف، وبدعم من الجيش التركي، تتعرض لهجمات من فص

وهذا األمر ما قد ينتج عنه انسحابات جديدة تضاف إلى خانة االنسحابات السابقة التي عصفت باملجلس 

على مر السنوات املاضيات، وأدت إلى ترهل جسم الوطني الكردي، وأصابته بش يء من الضعف، ال بل شكل 

ا
ا
، (70)في املجتمع السوري كله، وهز صورة الثورة في أذهان كثيرين، كما يراه بعضهم من الكتاب الكرد شرخ

أما خصمه فزاد قوة وسيطرة في السنوات املاضيات، وهو حركة املجتمع الديمقراطي، ويعد االتحاد 

اإلعالمي لخصوم الديمقراطي أبرز أعضائه، عالوة على ذلك، سيفتح قرار كهذا الباب أمام شن الجهاز 

، فهناك عدم رض ى كردي عن دور املجلس 
ا

املجلس حملة إعالمية لتنال من املجلس وشعبيته املترنحة أصال

ونشاطه السياس ي خاصة في اآلونة األخيرة بعد مواقف االئتالف حيال عملية غصن الزيتون، وهنا سيكون 

ا في مفاوضاته القادمة مع  على املجلس أن يقدم مبررات قوية لبقائه في املجلس، أي عليه أن يكون صارما

ا، وإن رضخ املجلس  االئتالف، فلهجة االئتالف في التعاطي مع املجلس في املحطة األخيرة كانت قاسية جدا

ا يحمله على تقبل بقاء املجلس ضمن صفوف االئتالف سيكون  لالئتالف، ولم يقدم للمجتمع الكردي جديدا

 قد تصل للتخوين.أمام حركة رفض واسعة واتهامات 

ا لشروط االئتالف أو البقاء من  على صعيد آخر، في حال قرر املجلس البقاء ضمن صفوف االئتالف وفقا

، وبذلك يفقد شعبيته بين 
ا

ا وهزيال دون جديد، فسيكون وجود املجلس ضمن صفوف االئتالف شكليا

ا ضمن صفوف شركائه من املعارضة السورية.  مواليه، ويفقد وزنه أيضا

 

 في حال قرر الوطني الكردي الخروج من االئتالف  -2

في حال قرر الوطني الكردي االنسحاب من االئتالف الوطني، سيكسب حينئذ إرضاء مكوناته التي بدأت 

تلوح باالنسحاب في حال بقي املجلس، ال بل كان هناك انسحابات فعلية من املجلس ومن أحزاب املجلس 

ا شعب ا بهذا الحجم، ولبى املطالبات الشعبية للسبب ذاته، ويكسب زخما ا مصيريا ا بأنه اتخذ قرارا ا أيضا يا

                                                           
ا!"،  االلكترونية، عفرينعلي نمر، "صحيفة روك أون الين   (70) ا وكرديا شباط/فبراير  22وانتهاء صالحية الثورة سوريا

2018 

 http://www.rok-online.com/?p=11619  

http://www.rok-online.com/?p=11619
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ا لقضيتهم،  باالنسحاب من هذا الجسم السوري املعارض الذي يجده شريحة واسعة من الكرد عدوا

ا، في حال انسحابه، نقطة لصالحه،   ويتعارض مع ما يصبون إليه في سورية املستقبل، ويسجل املجلس أيضا

صم اللدود الذي يكسب شعبية واسعة في ظل الحرب الدائرة في عفرين وهو حركة املجتمع أمام الخ

 الديمقراطي أي االتحاد الديمقراطي.

لكن في املقابل يخسر املجلس الكردي بوابته الدولية لطرح مشروعه وأفكاره، فاالئتالف على الرغم من 

أن يجد مساحة، ولو لم تكن بالقدر املطلوب،  عالته يعد بالنسبة إلى املجلس بوابة يستطيع من خاللها

ا للكرد في أي   شرعيا
ا

ا ذا صبغة كردية، ال بل يقدم نفسه ممثال ا سوريا ا سياسيا ليقدم نفسه بصفته العبا

 عن الكرد من الدول ذات التأثير في القضية 
ا

عملية سياسية، وال سيما أنه ال يواجه من يعارض وجوده ممثال

تحاد الديمقراطي واإلدارة الذاتية، اللذين لم يستطيعا حتى اآلن، على الرغم من قوتهم السورية، بخالف اال

ا لهما (71)باملئة من مساحة سورية 25وسيطرتهم على مساحات شاسعة تقدر بما يزيد عن  ؛ أن يجدا مكانا

العسكرية  على طاولة املفاوضات السورية، وبصورة مستمرة ينظر إلى اإلدارة الذاتية من منظور قوتها

ا.  ومحاربتها لداعش فقط، من دون أن تعرف بوجودها السياس ي فعليا

ا، في حال انسحابه من املجلس، منزلته بصفته قوة سياسية سورية في الخارطة  يخسر املجلس الكردي أيضا

 السورية املعارضة الداخلية، أي إن املجلس طوال سنوات عضويته في االئتالف لم يبِن عالقات فعلية مع

باقي قوى املعارضة السورية من منصة موسكو، إلى منصة القاهرة، ومنصة آستانة، وما يعرف بمعارضة 

ا، أو قد يكون ما أخذ من االئتالف  ا-الداخل أيضا أفضل مما  -على الرغم من عدم تنفيذ ش يء منه فعليا

لو أنها تقدم نفسها على يمكن أن يأخذه املجلس من باقي املعارضات السورية، وال سيما أن تلك القوة، و 

ا وليونة ويصفون االئتالف بأنه ذو صبغة إسالمية إخوانية، لكن هي ذاتها على الرغم من  أنها األكثر انفتاحا

الوطنية التي  التنسيقتغنيها بيساريتها كانت صارمة في موقفها من القضية الكردية، وعلى سبيل املثال هيئة 

 .(72)العروبي يطفو عليها الطابع اليساري الناصري 

وهنا يبقى للمجلس خيار آخر في حال قرر االنسحاب من االئتالف الوطني، وهو أن ينفتح، ويركز توجهه 

 على االتفاق مع حركة املجتمع الديمقراطية.

 

                                                           
%"  16وفصائل معارضة تسيطر على «... قسد»الشرق األوسط، " نصف سوريا لقوات النظام وربعها لـ (71)

 2017أيلول/سبتمبر17

 https://goo.gl/eew9vh  
التنسيق رفضت ادراج القضية الكردية في املذكرة ومارست ما يشبه الفيتو"  يوسف، هيئةاالتحاد برس، " فيصل  (72)

 2018آذار/مارس30

 https://goo.gl/j8aRHj  

https://goo.gl/eew9vh
https://goo.gl/j8aRHj
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فتاح املجلس على حركة املجتمع الديمقراطي واالتحاد نفي حال ا -3

 الديمقراطي

تجارب الوطني الكردي وحركة املجتمع الديمقراطي في السعي للوصول إلى اتفاق، ونبذ الخالفات كثيرة، 

« 1هولير »لكن الفشل والوصول إلى طرق مسدودة كانت مصير تلك املحاوالت جميعها، فبداية من اتفاق 

م التوقيع عليه برعاية بين الوطني الكردي ومجلس غربي كردستان التابع لحركة املجتمع الديمقراطي، وت

برعاية من رئاسة إقليم كردستان  2، ومن ثم تم إكماله باتفاق هولير (73) بارزانيمن رئيس اإلقليم مسعود 

ا، وحينئذ كان الهدف بناء كيان سياس ي عسكري موحد للكرد في سورية متمثل باملجلسين  العراق أيضا

 .(74) السياسيين

آخر املحاوالت الجدية للوصول إلى اتفاق بين الفرقاء الكرد، خاصة وليس انتهاء باتفاق دهوك الذي كان 

 «داعش»أنه جاءت في وقت كانت تتعرض لها مدينة كوباني لهجمة من مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية 

هذه االتفاقات كلها لم تنجح في رأب الصدع بين الطرفين، وتجاوزهما الخالفات في ما بينهما، وسط اتهام 

ا في عدم تنفيذها.كل طرف لل   خر بأنه كان سببا

اليوم يعود الوطني الكردي ليذكر بتلك االتفاقات آنفة الذكر، يحمل حركة املجتمع الديمقراطي مسؤولية 

ما وصلت إليه الحال في املناطق الكردية، وخاصة في عفرين بعد العملية العسكرية التركية األخيرة، بأن 

 ما أدى إلى زعزعة البيت الكردي. الحركة لم تلتزم بتلك االتفاقات

ا  تذكير الوطني الكردي بتلك االتفاقات املعلق تنفيذ بنودها، في وقت يضيق الخناق فيه على الكرد عسكريا

ا يعد إشارة إلى إمكان العودة إليها، وتكوين جبهة كردية سورية موحدة ولو على أقل املشتركات.  وسياسيا

فعاليات الثقافية إلى تهدئة الخالفات بين الطرفين، وطرح مبادرات من يأتي هذا في وقت تسعى فيه بعض ال

لحل « اتحاد كتاب كوردستان سوريا»شأنها أن تعيد اجتماع الطرفين على طاولة واحدة، ومنها مبادرة 

 .(75) النظرالخالفات بين األطراف الكردية في سورية، وما زالت محاوالتها مستمرة لتقريب وجهات 

                                                           
موقع حكومة إقليم كردستان، " التوقيع على بالغ أربيل بين املجلس الوطني الكوردي السوري ومجلس شعب غرب  (73)

  2012تموز/يوليو11ن" كوردستا

http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=14&s=01010100&r=81&a=44646,&s=010000  
  2012تشرين الثاني/نوفمبر24وكالة رحاب االخباري، " بنود اتفاق املجلسين الكورديين في هولير"  (74)

https://goo.gl/kxeMpV  
وكالة سمارت لألنباء، " مبادرة مثقفين بالحسكة لحل الخالف بين الجهات السياسية الكردية )فيديو("  (75)

 2018براير شباط/ف17

http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=14&s=01010100&r=81&a=44646,&s=010000
https://goo.gl/kxeMpV
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ه املبادرة في وقت يحتاج فيه طرفا الخالف إلى التقارب مع اآلخر، خاصة وسط حالة الصدمة ربما أتت هذ

 التي تشكلت بعد مواقف الكتل السورية والدول ذات الشأن من عملية غصن الزيتون التركية في عفرين.

الظهر لسنوات  لكن إن كان للمجلس الوطني الكردي اتخاذ خيار كهذا الخيار، والتوجه إلى الداخل، وإدارة

من العمل مع املعارضة السورية وضمن صفوف االئتالف الوطني على وجه الخصوص، فهل سينجح في 

مسعاه، وهو الذي لم يصل إلى اتفاق فعال ومطبق على أرض الواقع بعد اتفاقات ثالثة، وبرعاية من رئيس 

 إقليم كردستان؟!

علي مع حركة املجتمع الديمقراطي، وهي التي بنت بطبيعة الحال لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق ف

ا في عملية مكافحة تنظيم الدولة في سورية،  ا أساسيا إدارة ذاتية وعالقات مع جهات دولية، وأضحت العبا

ا، أي إن املجلس لن يكون في لعبة متكافئة  استكمالال بل تتجه اليوم إلى  النظام الفدرالي التي أعلنته سابقا

مع خصم لدود على مر  إنجازاتيكون من السهل إقناع الحركة بأن تتشارك كل ما تراه من  مع الحركة، ولن

 أربع سنوات أو خمس.

 على الطرفين كليهما اللذين سيتفقان 
ا

وحتى لو حصل اتفاق بين الطرفين الكرديين، فسيكون الحمل ثقيال

الالمباالة الدولية بالقضية الكردية، وهذا ما في وقت يفقدون فيه الحلفاء في املعارضة السورية، وفي ظل 

ا، وهو ليس في صالح الطرفين. ا في مواجهة رفض اآلخر، ومقارعة مع الوقت أيضا  كبيرا
ا

 سيتطلب عمال

 

 الخاتمة

الوطني الكردي في سوريا، اليوم ليس في أحسن أحواله، فهو يعاني مشكالت داخلية في املجلس، ويعاني 

ا مع السلطة التي
ا
تحكم مناطق من املفروض أن تكون ميدان عمله في الداخل السوري، عالوة على  خالف

خالفات مع الهيئة السورية املعارضة التي عمل فيها على مدى سنوات، وهنا القصد هو االئتالف الوطني، 

لكعكة كما أن العملية السياسية في سورية برمتها تعاني المباالة دولية، وسط محاوالت هذه الدول لتقاسم ا

السورية، كل بحسب مصالحه، وكسب العداوات والخصومات اليوم ليس في صالح الوطني الكردي 

 باألحوال كلها، إال ما يتعارض مع مبادئه ومبادئ القوى املنخرطة فيه.

في مقارنة بين الخيارات املتاحة أمام املجلس يظهر أن العمل املطلوب منه يحتاج إلى عملية متكاملة على 

ا في أي موقع يختاره إن لم يتخلص من الصعد  جميعها، فلن يستطيع املجلس أن يثبت لنفسه وجودا

                                                           

 https://goo.gl/GYQq1s  

https://goo.gl/GYQq1s
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خالفاته الداخلية، وهذا ما يفرض عليه أن يبدأ بعملية إصالح ألجهزته حتى يستطيع أن يكون على قدر من 

 القوة يمكنه النجاح في أي مسعى له.

ردي اآلخر، فالقضية ليست قضية إنهاء اآلخر ولن يكون من الصواب االستمرار في خصومة الطرف الك

والتفرد بالسلطة، وهذا ما يقوله املجلس بأنه يعاني تفرد حركة املجتمع الديمقراطي واالتحاد الديمقراطي 

بالسلطة في املناطق الكردية، األمر الذي يحتم على املجلس أن يبحث عن سبل لتهدئة الصراع مع الحركة 

 وصل إلى مشتركات أقل ما يمكن أنها توقف عملية الصراع العقيم بين الطرفين.والحزب آنفي الذكر، والت

على صعيد آخر ال يمكن للمجلس أن يدير ظهره للمعارضة السورية، إغالق أبواب قامشلو على نفسه، 

وينتظر أن تأتيه القوى الدولية إليه لتنظر ما يرى املجلس، فهو ليس في موقع يخوله ذلك، خاصة مع األخذ 

ا من ترهل في جسم املجلس الكردي، وعليه، فالبحث عن مشتركات مع هذه  بالحسبان كل ما ذكر آنفا

املعارضة سواء كان االئتالف الذي هو عضو فيه، وما زالت الفرصة مواتية له أن يحدد شكل العالقة مع 

فهوم الوطنية السورية التي االئتالف بما يضمن له مكانته، وما ال يتنافى مع قضيته التي ينادي بها، وال مع م

ا كان موقف االئتالف اليوم، فإنه كيان سياس ي سوري معارض موجود، ومعترف به  ا، فأيا ينادي بها أيضا

ا، ولن يغير إدارة الظهر لالئتالف من أفكار الشوفينيين واإللغائيين فيه، فأي كتلة أو حزب أو تجمع  دوليا

ا كانت حالة  الدولة تلك، يسعى ألن يكون فكره هو السائد، يكون له الغلبة سياس ي في أي دولة كانت، وأيا

أمام األطراف األخرى، فاملجلس امتحانه ليس في اتخاذ قرار االنسحاب من عدمه، ال بل هو البقاء بما 

ا ضمن صفوف االئتالف.  فعليا
ا

 يضمن له ثقال

ا هو أن ينفتح، بكونه قوة سياسية تدعي تمثي ل قومية أساسية في سورية، وما يتوجب على املجلس أيضا

على باقي القوى السياسية املعارضة السورية، وإيصال رسالته إليهم، وحتى إن أمكن التوصل إلى تفاهمات 

 معها.

 






	الاختصارات
	مقدمة
	أولًا: المؤتمر الوطني الكردي في سورية وتأسيس المجلس الوطني الكردي
	ثانيًا: العلاقة بين المجلسين الوطني الكردي والوطني السوري
	ثالثًا: تأسيس الائتلاف الوطني والاتفاق المبرم مع المجلس الوطني الكردي
	رابعًا: المجلس الوطني الكردي والهيئة العليا للمفاوضات السورية
	خامسًا: عملية غصن الزيتون في عفرين والمواقف المتباينة حولها
	أ- موقف وحدات الحماية من العملية
	ب- الموقف الروسي من عملية غصن الزيتون
	ج-موقف النظام السوري من عملية غصن الزيتون
	د- الموقف الإيراني من عملية غصن الزيتون
	ه- الموقف الأميركي من عملية غصن الزيتون
	و- موقف الائتلاف الوطني من عملية غصن الزيتون
	ز- موقف الوطني الكردي من عملية غصن الزيتون
	ح- مطالبة الائتلاف للمجلس الوطني الكردي بالرجوع عن موقفه وسحب بياناته

	سادسًا: خيارات الوطني الكردي في سورية أمام الأحداث المتتابعة سوريًّا
	1-في حال بقاء المجلس ضمن صفوف الائتلاف
	2- في حال قرر الوطني الكردي الخروج من الائتلاف
	3- في حال انفتاح المجلس على حركة المجتمع الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي

	الخاتمة

