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يف  5حزيران/يونيــو ،شــنّت ق ـوات ســوريا الدميقراطيــة املدعومــة مــن الواليــات
املتحــدة عمليتهــا احلامســة ضــد مدينــة الرقــة ،عاصمــة مــا يســمى بتنظيــم الدولــة
اإلســامية (داعش) .ويع ّد املقاتلون األكراد الســوريون املرتبطون بوحدات محاية
الشــعب الكرديــة ،اجلنــاح املســلح حلــزب االحتــاد الدميقراطــي ،العمــود الفقــري هلــذه
القـوات الــى يصــل عديدهــا إىل حنــو  50ألــف مقاتــل .خــال العامــن املاضيــن
كان األكـراد حليفـاً رئيسـاً للواليــات املتحــدة يف احلــرب ضــد داعــش يف ســوريا،
فعالــة قــادرة علــى هزميــة التنظيــم اإلرهــايب.
كمــا أثبتـوا مـراراً كفاءهتــم كقــوة قتاليــة ّ
وعلــى الرغــم مــن هــذا املوقــع البــارز الــذي حيتلّــه األكـراد الســوريون ومــن إجنازاهتــم
العســكرية ،مل تس ـلّط وســائل اإلعــام الضــوء بشــكل كاف علــى طموحاهتــم
السياســية يف ســياق األزمــة الســورية ،علمـاً أهنــم يعتــرون عامـاً حامسـاً -إمنــا غــر
حمــدد -يف الصـراع بســبب قدراهتــم العســكرية الــي جعلــت منهــم رقمـاً صعبـاً ال
غــى عنــه يف اهلجــوم علــى الرقــة .إال أن عالقاهتــم مــع اجلهــات الفاعلــة األخــرى
مضطربــة ألســباب عــدة لعـ ّـل أمههــا جتنبهــم مواجهــة نظــام األســد وقتالــه ط ـوال
فــرة احلــرب الدائــرة ،مــا دفــع البعــض إىل اهتامهــم بالتواطــؤ مــع هــذا النظــام
والتعــاون معــه .لكـ ّـن إص ـرار حــزب االحتــاد الدمیقراطــي الکــردي علــی موقعــه
“كطــرف ثالــث” حمایــد يف إطــار النـزاع ،يلغــي فكــرة التواطــؤ الفعلــي بينــه وبــن
النظــام ،وبالتــايل ،فــإن األكـراد الســوريني هــم اجلهــة الوحيــدة يف الصـراع الســوري
كل مــن الواليــات املتحــدة وروســيا.
الــي تتلقــى الدعــم مــن ّ

أسس األكراد يف مشال سوريا لتجربة دميقراطية
يف خضم احلرب األهلية اجلاريةّ ،
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يف إدارة احلكم الذايت جديدة وغري مســبوقة .تارخيياً ،قمع النظام الســوري حرية
تعبــر األك ـراد عــن هويتهــم وثقافتهــم  ،مــا دفــع هبــم إىل مضاعفــة جهودهــم يف
ســبيل احلصــول علــى حــق تقريــر املصــر والحــت هلــم الفرصــة لتحقيــق ذلــك مــع
اندالع النزاع عام  ،2011فانتهزها حزب االحتاد الدميقراطي ليعلن االستقالل
ويدفــع بعجلــة احلكــم الــذايت .إن اإلدارة الكرديــة الــي نتجــت عــن ذلــك يف مشــال
ســوريا واملعروفــة باســم “روج آفــا” ،هــي األوىل مــن نوعهــا يف ســوريا ،وهــي
منطقــة احتاديــة مســتقلة إىل حـ ّد كبــر.
تســعى هــذه الورقــة إىل اإلحاطــة بالعوامــل الــي حتــدد العالقــة بــن األكـراد والنظــام
يف ســوريا ،بــدءا مــن القمــع التارخيــي الــذي تعرض ـوا لــه علــى يــده ووصــوالً إىل
كل مــن الطرفــن يف ســياق احلــرب األهليــة الدائــرة .ميكــن
البحــث يف طموحــات ّ
وصــف العالقــة بــن حــزب االحتــاد الدميقراطــي واألســد بأهنــا “زواج مصلحــة” أو
كل منهما ،أدت حبكم األمر الواقع إىل اتفاق ضمين
اسـراتيجية انتهازية لبقاء ّ
كل من حزب االحتاد الدميقراطي والنظام إىل ضمان
بعدم املواجهة .وإذ يســعى ّ
دميومتهمــا وبقائهمــا علــى قيــد احليــاة ،شــهدت بدايــة الثــورة الســورية انســحاب
النظــام مــن املناطــق الكرديــة لتفــادي خــوض حــرب متعــددة اجلبهــات ،وضمــن
األك ـراد باملقابــل بقاءهــم مــن خــال مواصلــة النظــام تقــدمي خدماتــه ومساحــه
باســتمرار العالقــات االقتصاديــة احليويــة بينهمــا .كمــا اســتفاد حــزب االحتــاد
الدميقراطــي مــن هــذه العالقــة مــن خــال سـ ّد الفـراغ األمــي الناجــم عــن انســحاب
النظــام وإقامــة منطقتــه الفيدراليــة ،روج آفــا ،الــي تقــوم علــى مبــادئ احلقــوق
واهلويــة الكرديــة .إىل هــذا ،تتشــابك عالقــة حــزب االحتــاد الدميقراطــي باألســد
فعاليــة
مــع تدخــات الالعبــن الدوليــن ،إذ أن موقــع األك ـراد كأكثــر القــوى ّ
ض ـ ّد داعــش م ّكنهــم مــن احلصــول مــن جهــة علــى دعــم دويل كبــر مــن روســيا
والواليــات املتحــدة ،واســتدعى مــن جهــة أخــرى إدانــة مــن قبــل تركيــا غالب ـاً مــا
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ترمجتها أنقرة هبجمات شنتها ضدهم ،األمر الذي استخدمه األسد ملصلحته.
وعلى الرغم من إنشــاء روج آفا واإلشــادة الدولية بقضيتها ،فإن االنتصار الذي
حققــه نظــام األســد يف الصـراع الدائــر ورفضــه االعـراف بالطموحــات الفيدراليــة
الكرديــة ،تؤشــر إىل احتمــال وقــوع مواجهــة بينهمــا وعــودة النظــام إىل ممارســة
سياســته القمعيــة حبقهــم.

العالقات الكردية مع نظام األسد قبل احلرب األهلية
ينتشــر األكـراد يف بلــدان عــدة مــن الشــرق األوســط ،أمههــا تركيــا وســوريا والعـراق
وإيران .يع ّد األكراد يف ســوريا أقلية عرقية كبرية تشــكل حنو  ٪10من الســكان،
متركــزت تارخيي ـاً يف الشــمال والشــمال الشــرقي مــن البــاد ،يف كانتونــات اجلزيــرة
الكرديــة (حمافظــة احلســكة) ،وكوبــاين (عــن العــرب يف حمافظــة حلــب وتــل أبیــض
يف حمافظــة الرقــة) وعفریــن (جــزء مــن حمافظــة حلــب) ،1ويف أحيــاء أصغــر حجمـاً
كل مــن حلــب ودمشــق .2تعـّـرض األكـراد الســوريون تارخييـاً لالضطهــاد علــى
يف ّ
يــد نظــام البعــث يف ســوريا ،ومل تــرك اهلويــة العربيــة للدولــة الســورية جمــاالً كافي ـاً
لالعـراف حبقــوق األقليــات .وبــدءا مــن الســتينات ،ن ّفــذ النظــام الســوري بشــكل
ممنهــج سياســات خمتلفــة هتــدف إىل قمــع الســكان األك ـراد ،مــع إســتثناء واحــد
جتلّــى يف تقــدمي نظــام األســد مــاذا آمنــا حلــزب العمــال الكردســتاين يف ســوريا
واســتخدامه كأداة جيواسـراتيجية ضــد تركيــا قبــل طــرده مــن البــاد عــام .1998
وقــد تــرك اضطهــاد الســكان األك ـراد بصماتــه علــى سياســات اهلويــة الســورية
وســاهم يف املشــهد السياســي احلــايل الــذي دفــع األك ـراد الســوريني إىل إنشــاء
منطقــة احلكــم الــذايت يف روج آفــا.
 1جزء من سياسة التعريب اليت مارسها النظام مشل إعادة تسمية املدن والبلدات الكردية بأمساء عربية ،وبالتايل فإن العديد من
املدن يف مشال سوريا حتمل اآلن امسني.
« 2أكراد سوريا :صراع داخل الصراع» ،جمموعة األزمات الدولية 22 ،كانون الثاين/يناير  ،2013متوفر على الرابط اإللكرتوين
التايلhttps://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/syria- :
s-kurds-struggle-within-struggle
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سياسة التعريب اليت مارسها النظام
إن سياســة “التعريــب” 3الــي نفذهــا النظــام الســوري منــذ الســتينات أدت إىل
هتميــش اجملتمــع الكــردي وحرمانــه مــن حقوقــه ،وجــاءت نتيجــة لتمســك النظــام
الســوري بالقوميــة العربيــة ورفضــه لألقليــات اإلثنيــة واســتبعادها .وش ـ ّكل تعــداد
احلســكة لعــام  1962ذروة هــذا القمــع ،إذ جـّـرد اآلالف مــن األكـراد الســوريني
مــن جنســيتهم ،وبالتــايل تركهــم عدميــي اجلنســية يف البلــد الــذي ولــدوا فيــه .وكان
هــدف النظــام مــن هــذا التعــداد تطبيــق سياســة التغيــر الدميغـرايف يف املناطــق ذات
األغلبيــة الكرديــة مــن خــال هتميــش الســكان األك ـراد وتشــجيع العــرب علــى
االســتقرار فيهــا .وجــرى تعــداد احلســكة يف يــوم واحــد ،طُلــب خاللــه مــن األكـراد
تقــدمي دليــل علــى إقامتهــم يف ســوريا قبــل عــام  .1940وعندمــا فشــل الكثــر مــن
األكـراد يف توفــر هكــذا إثبــات (أو حــى بعــض الذيــن متكنـوا منهــم مــن ذلــك)،
ســحبت منهــم قسـراً اجلنســية الســورية .ويُقـ ّدر عــدد األكـراد املتضرريــن مــن هــذا
التعــداد بنحــو  120ألفـاً ،أصبحـوا حبلــول عــام  2011حنــو  300ألــف كــردي
مــن عدميــي اجلنســية .4يُعتــر هــذا التعــداد إحــدى أكثــر اخلط ـوات الضــارة الــي
اختذهــا النظــام حبــق األكـراد ،وشـ ّكل أساسـاً للسياســات التمييزيــة الــي مورســت
فيمــا بعــد وتــرك آثــاراً اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة طويلــة األمــد مــا زالــت مســتمرة
حــى اآلن.
وأمثــر هــذا التعــداد عــن تصنيــف األك ـراد املقيمــن يف ســوريا إىل ثــاث فئــات:
املواطنــون واألجانــب واملكتومــون (أي غــر املســجلون) .تضـ ّـم فئــة األجانــب
األك ـراد الذيــن شــاركوا يف التعــداد ومل يتمكن ـوا مــن تقــدمي وثائــق تثبــت إقامتهــم
أو جنســيتهم ،ومتّ بالتــايل تســجيلهم كأجانــب يعيشــون داخــل احلــدود الســورية.
 3جوردي تيجل« ،أكراد سوريا :التاريخ والسياسة والمجتمع» ،روتليدج ،2009 ،منشورات روتليدج عن
الشرق األوسط والدراسات اإلسالمية ،ص.51 .
« 4عقد ضائع :حقوق اإلنسان يف سوريا خالل السنوات العشر األوىل من عهد بشار األسد» ،هيومن رايتس ووتش،2010 ،
متوفر على الرابط اإللكرتوين التايل:
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0710webwcover.pdf
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وبوصفهــم غــر مواطنــن ،ال جيــوز هلــم أن يتملكـوا أو يرثـوا ممتلــكات وال حيــق هلــم
احلصــول علــى إعانــات حكوميــة علــى الســلع األساســية ،كمــا منعـوا مــن العمــل
يف عــدة قطاعــات وشــغل مناصــب عامــة .5مــن ناحيــة أخــرى ،يواجــه مكتومــو
اجلنســية قيــوداً أشــد صرامــة ،إذ أهنــم غــر مســجلون وال متتلــك أي هيئــة ســورية
ســجالً يوثــق وجودهــم .إىل هــذا ،ومبوجــب القانــون ،ال يتمتــع هــؤالء األك ـراد
بــأي حقــوق وال حيصلــون علــى اخلدمــات العامــة أو الفــرص التعليميــة.6
ومتكن نظام األسد من خالل فئات املواطنة هذه من تنفيذ تدابري قمعية هتدف
إىل هتميــش الســكان األك ـراد اقتصادي ـاً وسياســياً واجتماعي ـاً ،كالقيــود الصارمــة
الــي فرضهــا علــى قطاعــات العمــل واالفتقــار إىل القــروض املاليــة واملســاعدة،
فض ـاً عــن مصــادرة األراضــي الكرديــة .7تقليدي ـاً ،كان معظــم األك ـراد الذيــن
يعيشــون يف الشــمال الشــرقي من املزارعني وكانوا يتمتعون بالثراء ورغد العيش يف
مناطــق اجلزيــرة اخلصبــة؛ إال أن النظــام وضــع يف الســبعينات سياســة تُعــرف باســم
“احل ـزام العــريب” مــن أجــل احل ـ ّد مــن قــوة أصحــاب األراضــي األك ـراد ،فض ـاً
عــن إحــداث تغيـرات دميوغرافيــة يف املنطقــة .وكأجانــب وأكـراد غــر مســجلني،
واجــه العديــد منهــم التمييــز واعتــروا غــر مؤهلــن لإلفــادة مــن الربامــج احلكوميــة
إلصــاح األراضــي ،ونتيجــة لذلــك ،متــت مصــادرة أراضيهــم قسـراً وأعيــد توزيعهــا
علــى املســتوطنني العــرب .وبشــكل عــام ونتيجــة هلــذه السياســة ،تُقــدر مســاحة
األراضــي الــي صادرهــا النظــام مــن أصحاهبــا األكـراد بنحــو ســتة ماليــن فــدان.8
تعمــد النظــام خــال هــذه الفــرة تــرك املناطــق الكرديــة يف بــؤرة التخلــف
إىل هــذاّ ،
ليــس فقــط إلبقائهــا حتــت تبعيتــه االقتصاديــة ،بــل أيضـاً لدفــع األكـراد على اهلجرة
إىل املــدن الســورية الكبــرة ،حيــث يــؤدي تعرضهــم للثقافــة العربيــة واللغــة العربيــة
5
6
7
8

هارييت ألسوب« ،أكراد سوريا :األحزاب السياسية واهلوية يف الشرق األوسط»،أي.ب .توروس ،2015 ،ص.153 .
املرجع السابق ،ص.153 .
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يف هنايــة املطــاف إىل ذوباهنــم يف هــذه اجملتمعــات .9ونتيجــة هلــذه السياســات،
ارتفعــت معــدالت البطالــة والفقــر يف املناطــق ذات األكثريــة الكرديــة مقارنــة
بســائر أحنــاء البــاد .مــن هنــا ،ميكننــا القــول أن القمــع السياســي لألكـراد شـ ّكل
عمــوداً أساســياً يف سياســة نظــام البعــث .وباعتبــار القوميــة العربيــة حجــر الزاويــة
لعقيــدة هــذا النظــام ،تعــارض مفهومهــا مــع حريــة تعبــر األك ـراد عــن هويتهــم
داخــل ســوريا .وإضافــة إىل عــدم متتعهــم بــأي حقــوق سياســيةُ ،منــع األكـراد مــن
ممارســة أي نشــاط سياســي ومل ميثل ـوا كمــا جيــب يف احلكومــات املتعاقبــة .ومشــل
القمــع الثقــايف الــذي مارســه النظــام حبــق األكـراد حظـراً علــى التحــدث والتدريــس
ومنــع االحتفــال باملناســبات الكرديــة ووصــل إىل درجــة
والنشــر باللغــة الكرديــةُ ،
حتــرمي تســمية األطفــال بأمســاء كرديــة تقليديــة.10
األسد وحزب العمال الكردستاين
وعلى الرغم من تنفيذ نظام األســد لسياســات هتدف إىل منع األكراد الســوريني
مــن ممارســة أي نشــاط سياســي وثقــايف ،جــاءت عالقتــه مــع األك ـراد األت ـراك،
وال ســيما حــزب العمــال الكردســتاين ،11متناقضــة بشــكل كبــر مــع عالقتــه مــع
 9فابريس باالنش« ،استدامة روج آفا واالسرتاتيجية اإلقليمية حلزب العمال الكردستاين» ،معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن،
 24آب/أغسطس  ،2016متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.washingtoninstitute.org/policy- :
analysis/view/rojavas-sustainability-and-the-pkks-regional-strategy

 10مقابلة للكاتب عرب سكايب 27 ،آذار/مارس .2017
 11تأسس حزب العمال الكردستاين عام  1978على يد عبد هللا أوجالن ،وسعى منذ ذلك احلني إىل التأسيس لنضال مسلح
وغي سياسته هذه ليقتصرها باملطالبة باعرتاف تركيا
ضد الدولة الرتكية .وكان هدفه األصلي إقامة دولة كردية مستقلة ،إال أنه عاد ّ
باحلقوق السياسية لألكراد وإقامة مناطق استقالل ذايت داخل تركيا .وعقيدة احلزب مستوحاة إىل ح ّد كبري من مبادئ املاركسية
اللينينية ،ومنذ اعتقال أوجالن ،بدأ يُنظّر ملفهوم «الكونفدرالية الدميقراطية» ،اليت تسعى إىل إقامة منطقة حكم ذايت كردية داخل
البالد اليت يقيم فيها أكراد .وقد أسفر هذا النزاع املستمر عن مقتل أكثر من  30ألف شخص ،كما صنّفت كل من تركيا وسوريا
والواليات املتحدة واالحتاد األورويب والناتو حزب العمال الكردستاىن كمنظمة إرهابية« .هروب إيكاروس؟ الصعود اخلطر حلزب
االحتاد الدميقراطي يف سوريا « ،جمموعة األزمات الدولية 8 ،أيار/مايو  ،2014متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttps:// :

www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/flight-icarus-pyd-sprecarious-rise-syria
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األك ـراد الســوريني .فقــد متكــن النظــام الســوري مــن اســتخدام حــزب العمــال
الكردســتاين كأداة ضــد املصــاحل الرتكيــة ،وجنــح يف حتويــل احتجاجــات ومظــامل
األك ـراد بعيــداً عنــه وتوجيههــا حنــو أنقــرة .متيّــزت العالقــات الســورية الرتكيــة
باالضطـراب بســبب النـزاع علــى ميــاه هنــر الفـرات ،إذ دأبــت تركيــا خــال العقــود
املاضيــة علــى التهديــد بإنشــاء ســد علــى النهــر مــا يــؤدي إىل قطــع إمــدادات
امليــاه عــن ســوريا .وجــاء إعــان تركيــا عــام  1977عــن مشــروع يهــدف إىل
إنشــاء ســدود علــى هنــري دجلــة والفـرات ليصــل بالتوتــر يف العالقــة إىل ذروتــه ،إذ
زعمــت ســوريا أن مشــروعاً كهــذا ســيفقدها أكثــر مــن  ٪40مــن إمــدادات ميــاه
هنــر الف ـرات ،مثــرة يف الوقــت عينــه املخــاوف مــن أن تعمــد تركيــا إىل اســتخدام
ســيطرهتا علــى الســدود للتأثــر علــى السياســة اإلقليميــة .12ورداً علــى ذلــك ،منــح
حافــظ األســد مــاذاً آمن ـاً حلــزب العمــال الكردســتاين يف ســوريا ،وتبــع ذلــك
قــدوم مؤســس احلــزب وزعيمــه األيديولوجــي ،عبــد هللا أوجــان ،إىل البــاد عــام
 .1980ووفّــر نظــام األســد حلــزب العمــال الكردســتاين معســكرات للتدريــب يف
ســوريا إضافة إىل تزويدهم باملدربني واألســلحة واملال .13واســتفاد كل من األســد
وأوجــان مــن هــذه العالقــة :مــن جهــة ،مت ّكــن حــزب العمــال الكردســتاين مــن
العمــل حبريــة نســبية داخــل ســوريا مــن أجــل شـ ّـن هجمــات ضــد تركيــا ،ومــن جهــة
أخــرى ،اســتغل األســد موقــع حــزب العمــال الكردســتاين يف ســوريا لتحقيــق تـوازن
جيواسـراتيجي واســتعمله كورقــة تفاوضيــة ضــد الطموحــات الرتكيــة .إال أن الريــاح
مل جتــر كمــا تشــتهي الســفن ،إذ مــع تصاعــد نشــاط حــزب العمــال الكردســتاين
وأعمالــه العنفيــة ،قطعــت تركيــا متام ـاً تدفــق هنــر الف ـرات إىل ســوريا عــام 1990
هبدف دفع األســد إىل التخلي عن إيواء أوجالن وحزب العمال الكردســتاين.14
 12تيجيل ،2009 ،ص.75 .
 13املرجع السابق ،ص.76 .
 14املرجع السابق ،ص.77 .
صفحة 9

أوراق بحث

اضطــرت ســوريا عندهــا إىل إعــان حــزب العمــال الكردســتاين منظمــة إرهابيــة
الســرضاء تركيــا ،وحتــت ضغــط تركــي شــديد ،طــردت أخ ـراً أوجــان يف عــام
 ،1998مــا أدى يف وقــت الحــق مــن هــذا العــام إىل اعتقالــه مــن قبــل الســلطات
الرتكيــة.
يف الوقــت عينــه ،وبينمــا كان النظــام يتســاهل مــع أنشــطة حــزب العمــال
الكردســتاين يف ســوريا ضــد تركيــا ويشــجعها ،بقيــت اإلج ـراءات القمعيــة ضــد
األك ـراد الســوريني قائمــة نســبياً .ومــع ذلــك ،ق ـ ّدم النظــام هلــم بعــض التنــازالت
البســيطة يف حماولــة لــدرء أي انتفاضــة قــد يقوم ـوا هبــا ضــده .وبســبب بــروز
حــزب العمــال الكردســتاين يف ســوريا يف الثمانينيــات والتســعينات ،انضــم العديــد
مــن األك ـراد الســوريني إليــه وإىل مســرة الكفــاح املســلح ضــد تركيــا .وتتبايــن
األرقــام الدقيقــة املتعلقــة بعــدد األكـراد الســوريني الذيــن انضمـوا إىل حــزب العمــال
الكردستاين ،إال أن التقارير تفيد بأن ما بني  7و 10آالف كردي سوري قتلوا
خــال هــذه الفــرة ،15مــا يؤشــر إىل أن عــدد األكـراد الســوريني الذيــن انضمـوا إىل
حــزب العمــال الكردســتاين كان كبـراً .إدراك النظــام حلجــم املشــاركة هــذه ،دفعــه
إىل احلـ ّد مــن جتنيــد الشــباب الكــردي الســوري يف اجليــش الســوري ،16مــا سـ ّـهل
علــى حــزب العمــال الكردســتاين عمليــة التجنيــد يف الداخــل الســوري .ومســح
ذلــك لألســد بإعــادة توجيــه النشــاط السياســي الكــردي الســوري ضــد الســلطات
الرتكيــة بــدالً مــن أن يكــون مســلطاً عليــه ،مــا أنقــذه مــن مواجهــة انتفاضــة كرديــة
داخــل البــاد.
 15املرجع السابق ،ص.76 .
 16املرجع السابق ،ص.76 .
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النشاط السياسي الكردي السوري
أدى وجود حزب العمال الكردستاين يف سوريا خالل الثمانينيات والتسعينيات
مــن القــرن املاضــي إىل تأخــر ظهــور حركــة سياســية كرديــة ســورية مقارنــة ببلــدان
أخــرى يوجــد أكـراد فيهــا .ومــع ذلــك ،شـ ّكلت انتفاضــة القامشــلي عــام 2004
واحــدة مــن أوىل اخلط ـوات الــي شــهدت ارتفــاع صــوت الســكان األك ـراد
احتجاج ـاً علــى قمــع النظــام هلــم ،وتســببت مــن جهــة أخــرى بشــن محلــة قمــع
ضــد األكـراد الســوريني .بــدأت هــذه االنتفاضــة يف آذار/مــارس  ،2004عندمــا
شــهدت مبــاراة لكــرة القــدم انــدالع اشــتباكات بــن أكـراد مــن القامشــلي هتفـوا
دعمـاً للرئيــس األمريكــي آنــذاك جــورج دبليــو بــوش ،وعــرب مــن ديــر الــزور هتفـوا
دعماً لصدام حســن .17وحتدثت األنباء حينها عن قيام رئيس بلدية القامشــلي
بإصــدار أمــر إىل الق ـوات األمنيــة بإطــاق النــار علــى احلاضريــن األك ـراد ،مــا
أســفر عــن ســقوط ســبعة قتلــى بينهــم .يف أعقــاب هــذه االشــتباكات ،اندلعــت
احتجاجــات يف مجيــع أحنــاء املناطــق الكرديــة ،وكذلــك يف دمشــق وحلــب ،رافقهــا
حرق للمباين احلكومية وإســقاط لصور األســد .18ورداً على هذه االحتجاجات
واالشــتباكات ،شـ ّـن األســد محلــة قاســية ضــد األك ـراد ،وأرســل اجليــش لضبــط
املناطــق الكرديــة وفــرض حظــر التجــول فيهــا ،كمــا اعتقــل حنــو ألفــي كــردي
معظمهــم مــن الشــباب .19اعتــر معظــم األك ـراد أن هــذه احلملــة موجهــة ضــد
اجملتمــع الكــردي ككل ،وحماولــة مــن قبــل النظــام لقمــع التعبــر عــن اهلويــة الكرديــة
والثقافــة الكرديــة .وعلــى الرغــم ممــا جــرى ،ش ـ ّكلت انتفاضــة القامشــلي بدايــة
الدفــع الكــردي باجتــاه املطالبــة باالعـراف هبــم وحبقوقهــم السياســية ،وبقيــت رمـزاً
« 17انتفاضة القامشلي :بداية حقبة جديدة لألكراد السوريني؟» ،تقرير كرد ووتش ،كانون األول/ديسمرب  ،2009متوفر على
الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.kurdwatch.org/pdf/kurdwatch_qamischli_en.pdf :
 18ألسوب ،2015 ،ص.35 .
 19املرجع السابق ،ص.26 .
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حمف ـزاً لألك ـراد الســوريني.
بعــد انتفاضــة القامشــلي ،اســتهدفت محلــة األســد القمعيــة بشــكل رئيســي حــزب
االحتــاد الدميقراطــي ،الــذي تأســس عــام  2003باعتبــاره النظــر الســوري حلــزب
العمــال الكردســتاين بعــد طــرد هــذا األخــر مــن ســوريا واعتقــال أوجــان .20يف
العقــد األول مــن وجــوده ،كان حــزب االحتــاد الدميقراطــي يتمركــز يف جبــال قنديــل
بالعـراق 21الــي تعـ ّد معقــل حــزب العمــال الكردســتاين ،وذلــك ألن قمــع األســد
لألنشــطة الكرديــة قــد أعــاق عملــه وتوســيع قاعدتــه يف الداخــل الســوري ،ومل
يتمكــن مــن العــودة إىل ســوريا إال بعــد انــدالع الثــورة فيهــا عــام  .2011وعلــى
الرغــم مــن أن حــزب االحتــاد الدميقراطــي يعتــر نفســه حزبـاً سياســياً مســتقالً عــن
احلــزب العمــال الكردســتاين وغــر مرتبط ـاً بــه ،فــإن أسســه وأطــره األيديولوجيــة
تســتند إىل مبــادئ هــذا األخــر .22وتشــمل أوجــه الشــبه يف األســس األيديولوجيــة
بــن احلزبــن بعــض املبــادئ املســتوحاة مــن املاركســية اللينينيــة ،فض ـاً عــن نظريــة
أوجالن حول “الكونفدرالية الدميقراطية” واليت تقرتح قيام نظام حكم المركزي
مــن القاعــدة إىل القمــة ،يرتكــز فيــه كل مــن نظــام احلكــم والســلطة احلاكمــة يف
جمالــس حمليــة .23ولطاملــا أ ّكــد حــزب االحتــاد الدميقراطــي علــى مطلــب إقامــة
 20املرجع السابق ،ص.40 .
 21تتميز العالقات بني حزب االحتاد الدميقراطي السوري واحلزب الدميقراطي الكردستاين العراقي بالتنافس السياسي والصراع على
النفوذ واستقطاب احللفاء اإلقليميني .ويعود ذلك إىل العالقة الوثيقة بني احلزب الدميقراطي الكردستاين وتركيا ،اعتبار هذه األخرية أن
حزب االحتاد الدميقراطي ليس إال امتداداً حلزب العمال الكردستاين .إىل هذا ،عمد احلزب الدميقراطي الكردستاين إىل رعاية إنشاء
اجمللس الوطين الكردي ،وهو ائتالف من األحزاب الكردية السورية املعارضة حلزب االحتاد الدميقراطي ،واليت كثرياً ما تعرضت للقمع
على يده.
« 22هروب إيكاروس؟ الصعود اخلطر حلزب االحتاد الدميقراطي يف سوريا « ،جمموعة األزمات الدولية 8 ،أيار/مايو ،2014
متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttps://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern- :
mediterranean/syria/flight-icarus-pyd-s-precarious-rise-syria

 23ويس إنزينا« ،حلم اليوتوبيا العلماين يف الفناء اخللفي لداعش» ،نيويورك تاميز 24 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2015متوفر على
الرابط اإللكرتوين التايلhttps://www.nytimes.com/2015/11/29/magazine/a-dream-of-utopia-in-hell. :
html
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نظــام المركــزي يف ســوريا ،بــدالً مــن التقســيم أو االســتقالل .24ومــع ذلــك ،فــإن
أحــد أهــم عقائــده اإليديولوجيــه هــي الدفــع باجتــاه االعـراف الدســتوري باحلقــوق
السياســية لألكـراد داخــل املشــهد السياســي الســوري .25وقــد مسحــت انتفاضــات
 2011حلــزب االحتــاد الدميقراطــي بتوســيع قاعدتــه داخــل ســوريا ،والبــدء يف دفــع
اجلهــود الراميــة إىل إقامــة حكــم ذايت كــردي علــى أســاس هــذه املبــادئ.

العالقــات بــن حــزب االحتــاد الدميقراطــي واألســد :سياســة عــدم
املواجهــة
وجهــت املعارضــة العربيــة الســورية اهتامــات عــدة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي حــول
ّ
تعاونــه مــع النظــام وصلــت إىل ح ـ ّد ادعــاء وجــود حتالــف بينهمــا .وتســتند هــذه
االهتامــات أساسـاً إىل انســحاب قـوات النظــام مــن املناطــق ذات الغالبيــة الكرديــة
يف مشــال البــاد ومــا تــا ذلــك مــن إنشــاء منطقــة إدارة ذاتيــة كرديــة وإدخــال تعليــم
اللغــة الكرديــة إىل املناهــج وهتــاون النظــام مــع ذلــك ،26علــى الرغــم مــن حظــره
التارخيــي الســتخدامها ورفضــه الصيغــة الفيدراليــة كنظــام حكــم يُعتمــد بعــد انتهــاء
املوجهــة لــه حــول
النـزاع .يف املقابــل ،رفــض حــزب االحتــاد الدميقراطــي االهتامــات ّ
تعاونــه مــع األســد كمــا رفــض هــذا األخــر االعـراف مبنطقــة روج آفــا االحتاديــة.
يف الواقــع ،إن احلقيقــة حــول طبيعــة العالقــة بــن حــزب االحتــاد الدميقراطــي والنظــام
تقــع علــى األرجــح يف مــكان مــا بــن هذيــن االدعاءيــن ،حبيــث ال نســتطيع
وصفهــا بالتعــاون القــوي بــل هــي جمــرد عالقــة انتهازيــة تقــوم علــى تقاطــع مصــاحل
 24رودي سعيد« ،قمع أكراد سوريا بسبب مطالبتهم احلصول على منطقة احلكم الذايت» ،رويرتز 17 ،آذار/مارس ،2016
متوفر على الرابط اإللكرتوين
idUSKCN0WJ1EP

التايلhttp://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-federalism- :

 25توم بريي« ،حصري :وحدات محاية الشعب الكردية السورية تسعى إىل توسيع عديد قواهتا ليصل إىل  100ألف» ،رويرتز،
 20آذار/مارس  ،2017متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis- :
syria-ypg-exclusive-idUSKBN16R1QS
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لضمــان بقــاء الطرفــن وتطــورت لتصــل إىل سياســة عــدم املواجهــة .إن انســحاب
النظــام مــن املناطــق الكرديــة يف بدايــة االنتفاضــة جــاء حبكــم الضــرورة ألنــه اعتــر
أن هــذه اخلطــوة ال جتنبــه فقــط خــوض حــرب متعــددة اجلبهــات بــل تضــع هــذه
املناطــق حتــت ســيطرة األك ـراد ،وهــو شـ ّـر أهــون مــن شـ ّـر وقوعهــا حتــت ســيطرة
املعارضــة أو داعــش .يف املقابــل ومــع اســتمرار الص ـراع ،كان هــدف األك ـراد
يتمثــل يف ضمــان بقائهــم عســكرياً واقتصاديـاً ،وبالتــايل جنبهــم االلتـزام بسياســة
عــدم املواجهــة االشــتباك مــع النظــام يف الوقــت الــذي كانـوا فيــه يواجهــون داعــش
وســائر فصائــل املعارضــة .وبالتــايل ،ميكننــا القــول أن األك ـراد كان ـوا يف عالقتهــم
مــع النظــام ش ـريكاً انتهازي ـاً ومل يكــن التعــاون مــع األســد هدفهــم الرئيســي بقــدر
مــا كانـوا يســعون إىل اإلفــادة مــن االنفتــاح علــى النظــام ومــن الفــرص الــي يؤمنهــا
ذلــك هلــم .اســتغل حــزب االحتــاد الدميقراطــي الفـراغ األمــي الناجــم عــن انســحاب
النظــام ،وأنشــأ منطقــة روج آفــا االحتاديــة اســتناداً إىل مبــادئ حــق األك ـراد يف
تقريــر املصــر .وعــاوة علــى ذلــك ،رأى األكـراد أن التحالــف املفــرض مــع النظــام
أفضــل هلــم مــن التحالــف مــع املعارضــة ،كــون هــذه األخــرة رفضــت االع ـراف
حبقــوق األك ـراد وأمههــا حقهــم يف تقريــر املصــر.
انسحاب النظام
إن انســحاب ق ـوات النظــام عــام  2012مــن املناطــق ذات الغالبيــة الكرديــة يف
مشــال البــاد وســيطرة حــزب االحتــاد الدميقراطــي عليهــا ،هــو احلــدث األســاس
الــذي تســتند إليــه املعارضــة يف اهتامهــا األك ـراد بالتحالــف مــع النظــام والتعــاون
معــه .لكـ ّـن مــا حــدا بالنظــام اىل اختــاذ ق ـرار االنســحاب مــن هــذه املناطــق هــو
تصاعــد االحتجاجــات يف دمشــق ومــا شــكله ذلــك آنــذاك مــن هتديــد ألمنــه يف
العاصمــة .وبتجنبــه خــوض حــرب متعــددة اجلبهــات واســتثارة عــدو آخــر ضــد
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حكمــه ،كان هــم األســد األســاس هــو البقــاء علــى قيــد احليــاة ومــن هنــا جــاء
ق ـرار انســحابه مــن مناطــق مشــال ســوريا .إىل هــذا ،مســح النظــام حلــزب االحتــاد
الدميقراطــي بالعمــل دون قيــود ،وجتلــى ذلــك بغضــه النظــر عــن إقامــة منطقــة روج
آفــا ،ألن حيــاد األكـراد يف احلــرب وعملياهتــم العســكرية ضــد داعــش يصبّــان يف
مصلحتــه .إن انســحاب قـوات النظــام مــن هــذه املناطــق شـ ّكل فيمــا بعــد الســبب
الرئيســي ملــا مســي بتحالفــه مــع حــزب االحتــاد الدميقراطــي.
مــع تصاعــد االحتجاجــات والعنــف يف الســنة األوىل مــن االنتفاضــة ،أجــر النظــام
على نشــر قواته املســلحة يف مناطق متعددة من البالد ،ما أدى إىل تشــرذم هذه
الق ـوات واســتيالء مجاعــات املعارضــة علــى أج ـزاء كبــرة مــن البــاد .إن احلــدث
الــذي ش ـ ّكل نقطــة حتــول لــدى النظــام كان اهلجــوم الــذي نفذتــه املعارضــة يف
متوز/يوليو  2012يف دمشــق متســببة يف مقتل عدد من كبار مســؤوليه .27وجاء
رد النظــام علــى هــذا اهلجــوم بانســحابه مــن املناطــق ذات األغلبيــة الكرديــة يف
ـب انتباهــه علــى مناطــق أكثــر ســخونة يف البــاد ،وينشــر قواتــه
مشــال البــاد ليصـ ّ
فيهــا .28ومــع ذلــك ،وخالفـاً لالهتامــات الــي ســاقتها املعارضــة ضــد حــزب االحتــاد
الدميقراطــي ،مل يــأت انســحاب النظــام نتيجــة التفــاق مســبق مــع احلــزب بــل كان
قـراراً اختــذه األســد ملصلحتــه ولضمــان بقائــه .أمــا ملــاذا اختــار النظــام االنســحاب
مــن املناطــق الــي يســكنها األكـراد يف ســوريا حتديــداً ،فمــن املرجــح أنــه اعتقــد أن
الســيطرة الكرديــة علــى هــذه املناطــق ســتحول دون متــرد منطقــة أخــرى عليــه ال
ســيّما يف ظــل العالقــة املتوتــرة بــن األكـراد واملعارضــة ،إضافــة إىل أن إحلــاق اهلزميــة
بداعــش كانــت تشـ ّكل أولويــة لــدى األكـراد.
 27رنا خلف« ،حكم روجافا :طبقات الشرعية يف سوريا» ،تشاتام هاوس 8 ،كانون األول/ديسمرب  ،2016متوفر على الرابط
اإللكرتوين التايل:
syria

https://www.chathamhouse.org/publication/governing-rojava-layers-legitimacy-
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إىل هــذا ،تشـ ّكل روج آفــا بالنســبة للنظــام ســاحاً مؤقتـاً اســتخدمه لضمــان عــدم
انتفــاض األك ـراد أيض ـاً ضــد حكمــه ،إضافــة إىل أهنــا تســمح لــه بشــكل غــر
مباشــر باإلحتفــاظ ببعــض مظاهــر الســيطرة يف املناطــق الكرديــة .وقــد اعتــر بعــض
ـتغل” روج آفــا هلــذا الغــرض .29مــن خــال مهادنــة
احملللــن أن النظــام قــد “اسـ ّ
النظــام لقيــام هــذه املنطقــة واســتمرارها دون أي تدخــل منــه ،ضمــن بقــاء روج
آفــا وحــزب االحتــاد الدميقراطــي شـريكاً حمايــداً ،ولكــن صاغـراً ،طيلــة فــرة النـزاع.
علــى ســبيل املثــال ،حــاول األســد قبــل انســحابه اســرضاء الســكان األك ـراد يف
احلســكة عــر الســماح لألجانــب منهــم بتقــدمي طلــب للحصــول علــى اجلنســية
الســورية ،وقــد فعــل اآلالف منهــم ذلــك .30باإلضافــة إىل ذلــك ،أصــدر األســد
عــام  2011املرســوم رقــم  ،107الــذي تنــاول مســألة اعتمــاد الالمركزيــة يف ظـ ّـل
احلــرب األهليــة الدائــرة .وأجــاز هــذا املرســوم نقــل الســلطة السياســية ،مبــا يف ذلــك
القـرارات املاليــة املتعلقــة بالتنميــة اجملتمعيــة ،مــن النظــام إىل اجملالــس احملليــة وغريهــا
مــن اهليئــات املنتخبــة يف احملافظــات .31ويف حــن مل ينفــذ املرســوم إال علــى نطــاق
ضيــق وش ـ ّكل بالنســبة للنظــام حـ ّـاً مؤقتــا للمناطــق الكرديــة ،فــإن صــدوره كان
ق ـراراً اس ـراتيجياً اختــذه النظــام للســماح لألك ـراد بإنشــاء إدارة حكــم ذايت بغيــة
توجيــه اهتمامــه إىل مناطــق ســاخنة أخــرى .وعلــى الرغــم مــن انســحابه ،متكــن
النظــام مــن االحتفــاظ حبـ ّد معــن مــن النفــوذ داخــل هــذه املناطــق الكرديــة ،إذ مــا
ي ـزال يدفــع رواتــب موظفــي القطــاع العــام واحلكومــة يف روج آفــا ،وحيافــظ علــى
وجــوده يف املبــاين احلكوميــة عــر إصــدار وثائــق حكوميــة رمسيــة .32كمــا أبقــى
« 29هروب إيكاروس؟ الصعود اخلطر حلزب االحتاد الدميقراطي يف سوريا « ،جمموعة األزمات الدولية.2014 ،
« 30منح اجلنسية لألكراد عدميي اجلنسية يف سوريا» ،سي.أن.أن 8 ،نيسان/أبريل ،2011 ،متوفر على الرابط اإللكرتوين
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/04/07/syria.kurdish.citizenship/index.html

التايل:

 31سامر عرايب« ،خارطة طريق حنو الالمركزية يف سوريا» ،مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل 23 ،آذار/مارس  ،2017متوفر على
الرابط اإللكرتوين التايلhttp://carnegieendowment.org/sada/68372 :
 32خلف.2016 ،
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النظــام علــى قـوات الدفــاع الوطــي يف هــذه املناطــق بعــد انســحابه منهــا ،33وهــي
جمموعــة مــن مقاتلــي أبنــاء العشــائر واآلشــوريني املوالــن لــه ،مــا م ّكنــه مــن مواصلــة
مراقبــة املناطــق الكرديــة واالحتفــاظ بنفــوذ فيهــا.
مــن خــال االلتـزام بسياســة عــدم املواجهــة مــع حــزب االحتــاد الدميقراطــي ،جنــح
األســد أيض ـاً يف االســتفادة مــن القــدرات العســكرية لوحــدات محايــة الشــعب
يف املعركــة ضــد داعــش ،مــا وفّــر عليــه اســتخدام قواتــه يف مناطــق معينــة هلــذا
الغــرض .وقــد متّ توثيــق العديــد مــن احلــاالت الــي ق ّدمــت فيهــا احلكومــة الدعــم
لق ـوات وحــدات محايــة الشــعب ،إذ أفــادت بعــض التقاريــر أن النظــام ّزودهــا
باألســلحة واملســاعدات يف مراحــل عــدة مــن الن ـزاع ،بــدءاً مــن تش ـرين الثــاين/
نوفمــر  2012خــال االشــتباكات الــي خاضتهــا مــع جبهــة النصــرة وفصائــل
أخــرى يف رأس العــن ،مشــال شــرقي ســوريا .34إىل هــذا ،ذكــر حمافــظ احلســكة
أن اجليــش الســوري ّزود وحــدات محايــة الشــعب باألســلحة حملاربــة اجلهاديــن يف
آب/أغســطس  ،35 2016كمــا كشــفت تقاريــر أخــرى أن النظــام م ـ ّد ق ـوات
وحــدات محايــة الشــعب يف القامشــلي بالذخائــر واملعــدات العســكرية لتأمــن
محايتهــم ،وكانــت هــذه املســاعدات تــزداد بشــكل خــاص عندمــا ختــوض ق ـوات
وحــدات محايــة الشــعب معــارك ضــد مجاعــات املتمرديــن الــي تفوقهــا قــوة .36مــن
خــال توفــره األســلحة والذخائــر لوحــدات محايــة الشــعب يف قتاهلــا ضـ ّد داعــش
ـتغل النظــام خربهتــا العســكرية واســتفاد منهــا بشــكل جنبــه
وق ـوات املعارضــة ،اسـ ّ
اســتخدام قواتــه.
 33غادي ساري« ،احلكم الذايت الكردي يف سوريا :البقاء والطموح» ،تشاتام هاوس 15 ،أيلول/سبتمرب ،2016 ،متوفر على
الرابط اإللكرتوين التايلhttps://www.chathamhouse.org/publication/kurdish-self-governance-syria- :
survival-and-ambition

« 34هروب إيكاروس؟ الصعود اخلطر حلزب االحتاد الدميقراطي يف سوريا « ،جمموعة األزمات الدولية.2014 ،
« 35احلسكة :البنتاغون يرسل طائرات مقاتلة» ،كرد ووتش 26 ،أغسطس  ،2016متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp:// :
www.kurdwatch.org/?e3937
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اسرتاتيجية البقاء على قيد احلياة
وعلــى غ ـرار النظــام ،ينبثــق الت ـزام حــزب االحتــاد الدميقراطــي هبــذا التفاهــم مــن
اسـراتيجية البقــاء قبــل كل شــيء آخــر ،جعلتــه ينتهــج أقصــى درجــات الرباغماتيــة
عنــد مواجهــة حــاالت تدعــوه إىل التعــاون مــع النظــام .وبالتــايل ،اســتفاد احلــزب
مــن التمســك بسياســة عــدم املواجهــة مــع النظــام ،إذ أن هــذا الرتتيــب جنبــه
خوض صراعات مع أطراف متعددة والرتكيز على احلرب ضد داعش ومجاعات
أخــرى مــن املتمرديــن .وأدى زواج املصلحــة هــذا أيضــا إىل التخفيــف مــن آثــار
احلــرب علــى املناطــق الكرديــة وجتنيبهــا الدمــار واخلســائر البش ـرية بــن املدنيــن،
و ّأمــن تواصــل العالقــات االقتصاديــة احليويــة مــع النظــام.
املتطرفــة األخــرى غالبـاً
إن التهديــد الــذي تشـ ّكله داعــش واجلماعــات اإلســامية ّ
مــا وضــع النظــام وحــزب االحتــاد الدميقراطــي يف اخلنــدق نفســه ،ال ســيّما وأن
األكـراد يــرون يف داعــش اجلهــة الرئيســة الــي تته ّددهــم .ومــع ذلــك ،ال نســتطيع
وصــف التعــاون بــن حــزب االحتــاد الدميقراطــي والنظــام بأنــه تعــاون متــن وقــوي،
بــل هــو اس ـراتيجية عمليــة انتهجهــا األك ـراد وترتكــز إىل اســتعدادهم قبــول
مســاعدة النظــام والتعــاون معــه هبــدف تضييــق دائــرة خصومهــم وضمــان بقائهــم.
وقــد ذكــر مســؤولو حــزب االحتــاد الدميقراطــي يف مناســبات عــدة أهنــم يعتــرون
املتطرفة األخرى هتديداً رئيساً هلم ،وأثبتوا نفسهم
داعش واجلماعات اإلسالمية ّ
كأحــد أكثــر الالعبــن علــى األرض فاعليــة يف حماربــة تنظيــم داعــش ،وجنحـوا يف
دحــره مــن مناطقهــم .ويف هــذا اإلطــار ،أعــرب صــاحل مســلم ،الرئيــس املشــارك
حلــزب االحتــاد الدميقراطــي ،عــن خماوفــه إزاء صعــود جنــم تنظيــم داعــش قائ ـاً:
“إذا اهنــار النظــام بســبب الســلفيني [املتشــددين اإلســاميني] ســيكون ذلــك
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كارثــة علــى اجلميــع” .37إىل هــذا ،كان حــزب االحتــاد الدميقراطــي واضح ـاً يف
اختيــاره الرباغماتيــة كنهــج يف حتديــد عالقتــه مــع األطـراف اآلخريــن وفقـاً ألولوياتــه
ومصاحله؛ “إن خطر اإلرهاب يعين أن [حزب االحتاد الدميقراطي] سيعمل مع
أي جمموعــة ملتزمــة بقيــام ســوريا دميقراطيــة ،مبــا يف ذلــك احلكومــة الســورية”.38
وقد استفاد األكراد من زواج املصلحة هذا والذي جتس ّد أوالً بانسحاب النظام
مــن املناطــق الكرديــة وثانيـاً باعتمــاد الطرفــن سياســة عــدم املواجهــة ،إذ مســح لــه
بالتخلــص يف آن واحــد مــن خصمــن يهــددان بقــاء األك ـراد :ركــزوا مــن جهــة
علــى حماربــة داعــش وتفــادوا مــن جهــة أخــرى حماربــة النظــام.
علــى صعيــد آخــر ،ســاهم االلتـزام بسياســة عــدم املواجهــة بتخفيــف االضـرار عــن
املناطــق الكرديــة مقارنــة مــع املناطــق األخــرى يف ســوريا .مــع دخــول الصـراع عامــه
الســابع ،حلــق الدمــار الكامــل بالعديــد مــن املــدن الســورية وتدهــور فيهــا مســتوى
دمــرت حنــو  50يف املائــة مــن
املعيشــة بســرعة فائقــة39 .وتشــر التقديـرات أن احلــرب ّ
املــدن الســورية الكــرى  .ويشــمل ذلــك الدمــار الــذي تســبب بــه قصــف النظــام
بالرباميــل املتفجــرة للمناطــق الــي تســيطر عليهــا املعارضــة ،مــا أدى إىل وقــوع
خســائر مجاعية وتدمري اهلياكل األساســية للمدن فيها .إن سياســة عدم مواجهة
املدمــرة علــى عكــس مــا
النظــام جنّبــت املناطــق الكرديــة التعــرض لضرباتــه اجلويــة ّ
حصــل يف ســائر مناطــق املعارضــة .وعلــى الرغــم مــن وقــوع اشــتباكات بــن قـوات
النظــام ووحــدات محايــة الشــعب ،إال أهنــا كانــت نــادرة نســبياً ،أكربهــا اشــتباك
 37باتريك كوكربن« ،احلرب األهلية السورية :زعيم كردي يؤكد أن اهنيار نظام األسد ’سيكون كارثة ‘على الرغم من معاملته

لشعبه” ،ذي إندبندنت24 ،أيلول /سبتمرب ، 2015 ،متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.independent. :
co.uk/news/world/middle-east/syria-civil-war-kurdish-leader-says-collapse-of-assad-regimewould-be-a-disaster-despite-its-10515922.html

« 38األكراد السوريو ن حيددون شروط الشراكة مع األسد» ،اجلزيرة 4 ،آب/أغسطس  /آب  ،2015متوفر على الرابط
اإللكرتوين التايلhttp://www.aljazeera.com/news/2015/08/syrian-kurds-sets-terms-assad- :
partnership-150803191234786.html

 39ديانا الرفاعي وحممد حداد« ،ماذا تبقى من سوريا؟» ،اجلزيرة 17 ،آذار/مارس ،2015 ،متوفر على الرابط اإللكرتوين التايل:
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2015/03/left-syria-150317133753354.html
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وقــع يف آب/أغســطس  2016يف احلســكة ،وهــو االشــتباك الوحيــد املوثـّـق الــذي
اســتخدم فيــه النظــام قواتــه اجلويــة وشـ ّـن غــارات جويــة علــى املواقــع الكرديــة.40
وعلــى الرغــم مــن أن واقــع احليــاة اليوميــة يف روج آفــا ممــزوج بالعنــف والقتــال،
جــاءت اخلســائر البشـرية بــن املدنيــن منخفضــة نســبياً مقارنــة مــع مناطــق أخــرى
مــن البــاد تعرضــت هلجمــات النظــام .وق ـ ّدر املرصــد الســوري حلقــوق اإلنســان
إن النظــام مســؤول عــن معظــم اخلســائر البش ـرية الــي وقعــت خــال ســنوات
احلــرب الســت ،وذلــك بســبب الضربــات اجلويــة واهلجمــات الكيميائيــة والتعذيــب
والســجن .وتشــر التقديرات إىل أنه من بني جمموع اخلســائر يف صفوف املدنيني
البالــغ عددهــم  96ألــف شــخص ،لقــي  83ألــف و 500شــخص منهــم حتفــه
علــى يــد النظــام ،أي مــا نســبته حنــو  86يف املائــة مــن جممــوع الضحايــا املدنيــن.
كل مــن تركيــا وداعــش ومجاعــات املتمرديــن مبقتــل 11
يف املقابــل ،تســببتّ 41
ألــف و 200مــدين  .وهكــذا ،ونظ ـراً ألن األخبــار املوثّقــة مل تتحــدث ســوى
عــن واقعــة واحــدة تعرضــت فيهــا املناطــق الكرديــة لضربــات النظــام اجلويــة ،جنــا
الســكان األك ـراد مــن الكثــر مــن أعمــال العنــف الــي شــهدهتا مناطــق أخــرى.
وعلــى النقيــض مــن مناطــق أخــرى مــن البــاد ،فــإن الشــاغل الرئيــس يف املناطــق
الكرديــة كان اقتصادي ـاً ومتثّــل يف استش ـراء البطالــة ونقــص الســلع األساســية،
إال أن اســتمرار اخلدمــات العامــة وجنــاة البنيــة التحتيــة الرئيســة ،مسحــا للمناطــق
الكرديــة بــأن تظــل نســبياً ســاملة حــى اآلن.
إضافــة إىل كل ذلــك ،لعــب االقتصــاد دوراً يف حتديــد العالقــة بــن األك ـراد
والنظــام ،إذ مســح اســتمرار العالقــات االقتصاديــة احليويــة بــن الطرفــن مبواصلــة
 40توم بريي وليزا بارينغتون« ،الطائرات السورية تقصف املناطق الكردية للمرة األوىل» ،رويرتز 18 ،آب أغسطس،2016 ،
متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-hasaka- :

idUSKCN10T11T

« 41املرصد السوري للحرب يتحدث عن مقتل  465ألف شخص خالل ست سنوات من القتال» ،رويرتز 13 ،آذار/
مارس  ،2017متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria- :
casualties-idUSKBN16K1Q1
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حركــة التجــارة مــع املناطــق اخلاضعــة لســيطرة النظــام ،وشـ ّكل هــذا األمــر عنصـراً
حامسـاً يف مت ّكــن األكـراد الســوريني مــن احلفــاظ علــى وجودهــم .وال تقتصــر أمهيــة
هــذه العالقــات االقتصاديــة علــى اســتمرار احلــرب األهليــة وآثارهــا ،بــل ترتبــط
أيضـاً باحلصــار االقتصــادي والتجــاري الــذي فرضتــه كل مــن تركيــا وحكومــة إقليــم
كردســتان الع ـراق علــى روج آفــا .ويف حــن كان األك ـراد يعتمــدون يف الســابق
بشــكل رئيــس علــى املعــر احلــدودي مــع حكومــة إقليــم كردســتان العـراق ،غالبـاً
مــا كانــت هــذه األخــرة تعمــد إىل إغالقــه أليــام عــدة دون ســابق إنــذار ،إضافــة
إىل أن املعابــر احلدوديــة مــع تركيــا أغلقــت بشــكل دائــم 42منــذ العــام .2012
وعلــى الرغــم مــن التصرحيــات الكرديــة املتعــددة الــي نفــت التواطــؤ بــن حــزب
ـك فيــه أن املناطــق الكرديــة اســتفادت مــن
االحتــاد الدميقراطــي والنظــام ،ممــا ال شـ ّ
مســاعدات النظــام االقتصاديــة والتجاريــة ال ســيّما يف ظـ ّـل تراجــع املســاعدات
اإلنســانية وشــح املـواد املصنّعــة ،لدرجــة نســتطيع معهــا القــول إن مشــروع روج آفــا
لــن يكتــب لــه البقــاء دون اســتمرار خدمــات النظــام وتأمينــه للســلع األساســية هلــا.
تعترب منطقة مشال شــرقي ســوريا ،اليت تتألف أساسـاً من كانتون اجلزيرة الكردية،
مــن أكثــر املناطــق خصوبــة يف ســوريا ،وهــي غنيــة بالقمــح والقطــن 43وحتتــوي وفقـاً
للتقديرات على حنو  70يف املائة من احتياطي ســوريا من النفط .44ومع ذلك،
وبســبب السياســات القمعيــة الــي انتهجهــا النظــام تارخيي ـاً ضــد األك ـراد والــي
وتعمــد تــرك هــذه املناطــق متخلفــة ،واجهــت روج
مشلــت التضييــق االقتصــادي ّ
آفــا صعوبــة بالغــة يف تأمــن اإلكتفــاء االقتصــادي الــذايت .ونتيجــة لذلــك ،ووفقـاً
 42سردار مال درويش« ،هل ينجح األكراد السوريون يف حتقيق االكتفاء الذايت؟» ،املونيتور 3 ،آيار/مايو ، 2016 ،متوفر على
الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/04/kurdish-areas-norther- :
syria-economy-self-sufficiency.html

 43ألسوب ،ص.150 .
 44توم بريي وسليمان اخلالدي« ،تقدم اجليش السوري يفتح ممراً جديداً إىل املناطق الكردية» ،رويرتز 27 ،شباط/فرباير،
 ،2017متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-north- :
idUSKBN1662
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ملسؤولني يف روج آفا ،تستمد املنطقة جممل إيراداهتا من الضرائب املفروضة على
املنتجــات الزراعيــة إضافــة إىل عائــدات صــادرات النفــط الــذي تنتجــه مقاطعــة
روج آفــا يف مشــال شــرقي اجلزيــرة .45وبالتــايل ،تعتمــد املناطــق الكرديــة علــى
مناطــق أخــرى مــن البــاد كأسـواق تصــدر إليهــا املـوارد الطبيعيــة للســلع املصنّعــة،
يف حــن تعتمــد دمشــق واملناطــق الغربيــة يف ســوريا علــى امل ـواد اخلــام املنتجــة يف
مشــال شــرقي البــاد .46وأكــد مســؤولو إدارة روج آفــا العالقــة التجاريــة القائمــة مــع
النظــام ،إذ قــال نائــب رئيــس اهليئــة االقتصاديــة فيهــا إن “النظــام مــا يـزال يشــري
القمــح مــن مزارعــي [احلســكة] مــن أجــل توفــر الدقيــق واخلبــز إىل احملافظــات
األخــرى .”47إضافــة إىل ذلــك ،مســح األســد لألكـراد باســتخراج النفــط وإنتاجــه
من حقول النفط يف رميالن باجلزيرة ،وقدم هلم املعدات واســتمر يف دفع رواتب
املوظفــن .48ومبــا أن هــذه املنطقــة غنيــة بالنفــط ،فــإن املســاعدة الــي قدمهــا النظــام
هلــا ملواصلــة إنتــاج النفــط كانــت أساســية يف تأمــن البقــاء االقتصــادي للمناطــق
الــي يســيطر عليهــا حــزب االحتــاد الدميقراطــي .کمــا أن الوصــول إلــی طــرق
التجــارة املهمــة مــع املناطــق الــي یســيطر عليهــا النظــام كان أيض ـاً أم ـراً حيوي ـاً
بالنســبة حلــزب االحتــاد الدمیقراطــي الکــردي ،وشـ ّكل عامـاً رئیسـاً يف حتفيــزه علــى
املشــاركة يف اهلجــوم علــى حلــب ومناطــق أخــرى عــام  .2016وعندمــا متكــن
حــزب االحتــاد الدميقراطــي مــن إقامــة اتصــال جغـرايف مــع قـوات النظــام يف جنــوب
منبــج يف شــباط/فرباير  ،201749أنشــأ هــذا املمــر طريق ـاً جديــداً ومســتقراً أمـ ّـن
تزايــد التبــادل التجــاري بــن روج آفــا واملناطــق اخلاضعــة لســيطرة النظــام ،وبالتــايل
 45بريي2017 ،
 46فابريس باالنش« ،روجافا تسعى لالنفصال عن سوريا» ،معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن 12 ،نيسان/أبريل،2017 ،
متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/rojava- :
seeks-to-break-out-in-syria

 47ساردار.2016 ،
 48ساري.2016 ،
 49بريي واخلالدي.2017 ،
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اســترياد روج آفــا للســلع املصنّعــة مــن أجــل البنــاء وإصــاح البــى التحتيــة ،فضـاً
عــن مـواد حيويــة أخــرى كاألدويــة واإلمــدادات اإلنســانية .50ويف حــن تفخــر روج
آفــا علن ـاً بنمــوذج احلكــم الــذايت مــن القاعــدة إىل القمــة الــذي أقامتــه ،فهــي يف
الواقــع تعتمــد بدرجــة كبــرة علــى مناطــق أخــرى يف ســوريا ،مــا دفعهــا إىل توطيــد
العالقــات التجاريــة مــع النظــام ضمانـاً لبقائهــا.
فرصة الفرص لتحقيق األكراد حق تقرير املصري
نتيجــة عقــود القمــع الــي شــهدها اجملتمــع الكــردي علــى يــد نظــام األســد ،فــإن
أيديولوجيــة حــزب االحتــاد الدميقراطــي تقــوم علــى اخلطــاب الــذي يناصــر احلقــوق
الكرديــة واجلهــود الراميــة إىل تعزيــز اإلدارة الذاتيــة للمناطــق الكرديــة داخــل ســوريا.
إن نظريــات أوجــان إلنشــاء منطقــة احتاديــة تنجــح يف اســتعادة اهلويــة الكرديــة قــد
حفــزت صعــود حــزب االحتــاد الدميقراطــي ،وأمثــرت هــذه الطموحــات بإعــان قيــام
منطقة روج آفا االحتادية يف آذار/مارس  .2016ومل يكن هذا األمر ممكناً دون
مســاعدة النظــام؛ اســتفاد حــزب االحتــاد الدمیقراطــي الکــردي مــن الف ـراغ األمــي
الناجــم عــن انســحابه مــن املناطــق الكرديــة واســتغل الفرصــة الــي الحــت للدفــع
يف مشــروع إقامــة منطقــة حكــم ذايت .عــاوة علــى ذلــك ،ســاعده تفامهــه الضمــي
مــع النظــام علــى تنظيــم إدارة هــذه املنطقــة مــن خــال ضمــان النظــام اســتمرار
اخلدمــات وإبقائــه علــى املؤسســات األساســية ،فضـاً عــن تعزيــز اجلهــود التوســعية
الكرديــة ،وكلهــا عوامــل ســاعدت حــزب االحتــاد الدميقراطــي علــى املضــي قدمـاً يف
مســاعي إقامــة حكــم ذايت .إن االنتهازيــة الــي انتهجهــا األكـراد حـ ّددت معظــم
أطــر العالقــة بــن حــزب االحتــاد الدميقراطــي ونظــام األســد ،وقــد جتلــى ذلــك مــن
 05توم بريي ورودي سعيد« ،اإلدارة الكردية يف سوريا تشهد هناية احلصار االقتصادي» ،رويرتز 3 ،آذار/مارس ،2017
متوفر على الرابط اإللكرتوين التايل:
idUSKBN16A0K2

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-northeast-
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خــال إنشــاء روج آفــا .إثــر انســحاب النظــام مــن املناطــق الكرديــة الشــمالية يف
متوز/يوليــو  ،2012وجــدت هــذه املناطــق نفســها أمــام فـراغ سياســي وأمــي رأى
فيــه حــزب االحتــاد الدميقراطــي نافــذة لتحقيــق طموحاتــه .وســيطر احلــزب الحقـاً
علــى مقاليــد الشــؤون السياســية واألمنيــة يف هــذه املناطــق ،مســتبدالً يف خطــوة
رمزيــة العلــم الســوري بالعلــم الكــردي وصــور األســد بصــور أوجــان .51مث أعلــن
رمسي ـاً عــن قيــام “االحتــاد الدميقراطــي يف روج آفــا  -مشــال ســوريا” يف آذار/
مــارس  ،2016عندمــا صــوت القــادة األكـراد الســوريون علــى توحيــد الكانتونــات
الثالثــة يف منطقــة دميقراطيــة احتاديــة .52ويف إطــار هــذا الكيــان اجلديــد ،أنصــب
الرتكيــز علــى اإلدارة مــن القاعــدة إىل القمــة ،حبيــث تديــر جمموعــة مــن اجملالــس
واجلمعيــات احملليــة كل مقاطعــة .53شـ ّكلت العالقــة التارخييــة بــن األكـراد والنظــام
دافعاً هلذه املبادئ اإليديوجلية ،إذ أن روج آفا تشـ ّكل ألغلبية األكراد الســوريني
فرصــة إلقامــة منطقــة مســتقلة حيــث يُعــرف هبــم كمواطنــن ويتمكنــون مــن التعبــر
عن هويتهم وثقافتهم دون خوف أو قمع .وهكذا ،صيغ الدســتور الرمسي لروج
آفــا ،واملعــروف باســم “العقــد االجتماعــي” ،خبطــاب يعــزز الوحــدة الســورية
بغــض النظــر عــن االختالفــات العرقيــة أو الدينيــة ،ويظهــر احرتامـاً كبـراً حلقــوق
املـرأة ،ويشـ ّدد علــى بــذل جهــود ترمــي إىل اســتعادة اجلنســية لألكـراد ،فضـاً عــن
تعزيــز الثقافــة الكرديــة واللغــة الكرديــة.54
يف حــن يهــدف مشــروع روجافــا مــن الناحيــة النظريــة إىل إنشــاء هيــاكل إداريــة
خاصة به متاشــيا مع مبادئ أوجالن للحكم من القاعدة إىل القمة ،فإن ادماج
اهليــاكل اإلدرايــة واخلدمــات القائمــة والتابعــة للنظــام قــد مســح لــروج آفــا بالتطــور
51
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بشــكل سـريع وأكثــر فعاليــة مــن لــو أهنــا اضطــرت إىل إنشــاء مؤسســاهتا اخلاصــة
مــن الصفــر .عندمــا ســيطر حــزب االحتــاد الدميقراطــي علــى املناطــق الكرديــة
بعــد انســحاب النظــام وســعى إىل إنشــاء إدارتــه اخلاصــة ،وفــرت مؤسســات
النظــام الشــاغرة فرصــة لــه إلقامــة احلكــم الــذايت .وبــادر مســؤولو حــزب االحتــاد
الدميقراطــي إىل إعــادة تصنيــف العديــد مــن مؤسســات النظــام القائمــة يف هــذه
املناطــق ،مثــل املــدارس واملستشــفيات واملؤسســات اإلداريــة باعتبارهــا مؤسســات
خاصــة هبــم ،ومسح ـوا باســتمرار تدفــق املســاعدة املاليــة مــن النظــام .55وعليــه،
يواصــل النظــام دفــع رواتــب موظفــي القطــاع العــام يف روج آفــا ،فض ـاً عــن
تســهيله إصــدار األوراق الرمسيــة ووثائــق اهلويــة .56ووفــرت خدمــات النظــام هــذه
إضافــة إىل امليــاه والكهربــاء واملســاعدات اإلداريــة ،األســاس الــذي قــام عليــه
مشــروع روج آفــا وتطـ ّـور .فبســبب وجــود هــذه اإلدارات ،مت ّكــن حــزب االحتــاد
الدميقراطــي مــن إنشــاء مؤسســات إداريــة إضافيــة يف روج آفــا لتعزيــز اخلدمــات
املق ّدمــة للســكان يف ظـ ّـل ســيطرته .وذكــر مســؤولو احلــزب أهنــم أطلق ـوا مشــاريع
جديــدة يف قطاعــات متعــددة كالصحــة والطــب والصــرف الصحــي والزراعــة،57
هبــدف حتســن اخلدمــات املقدمــة ملواطنيهــم .ونتيجــة هلــذه االنتهازيــة الــي مارســها
حــزب االحتــاد الدميقراطــي ،بلغــت املوازنــة اإلمجاليــة لــروج آفــا عــام  2016حنــو
 55مليــون دوالر .58ومــن دون هــذه اهليــاكل اإلداريــة الســابقة للنظــام يف املناطــق
الكرديــة ،تشــر التقدي ـرات إىل أن جهــود احلكــم يف روج آفــا مل تكــن لتشــهد
مســتوى التنميــة الــذي تعيشــه حاليــا.
 55ساري.2016 ،
 56خلف.2016 ،
 57توم بريي« ،خطط إنفاق السوريني األكراد تعكس طموحاً متزايداً» ،رويرتز 28 ،متوز/يوليو ،2015 ،متوفر
على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-kurds- :
idUSKCN0Q21BK20150728

 58املرجع السابق.
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ومل يســمح الف ـراغ السياســي واألمــي الناجــم عــن انســحاب األســد مــن املناطــق
الكرديــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي أن يســيطر فقــط علــى املناطــق الكرديــة ،بــل
أتــاح لــه أيضــا فرصــة االنتشــار يف مناطــق إضافيــة ،وبالتــايل توســيع حــدود روج
آفــا .یتحکــم حــزب االحتــاد الدمیقراطــي الکــردي حالیــا يف منطقــة کبــرة يف مشــال
ســوریة ،نتیجــة الســتعادته األراضــي مــن داعــش واجلماعــات املتمــردة األخــرى.
باإلضافــة إىل املناطــق التارخييــة الــي يقطنهــا األكـراد يف كانتونــات اجلزيــرة الشــرقية
وكوبــاين ،وكذلــك عفريــن يف الشــمال الغــريب ،توســع األكـراد جنوبـاً باجتــاه الرقــة
وذلــك ضمــن معركــة حتريرهــا ،وكذلــك غــرب هنــر الف ـرات ،مبــا يف ذلــك مدينــة
منبــج .ويقــدر حالي ـاً أن وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة تســيطر علــى حنــو
 ٪16مــن ســوريا ،وكلهــا حتــت مظلــة روج آفــا .59واهلــدف الكــردي النهائــي
مــن ضــم األراضــي هــو ربــط الكانتونــات الشــرقية مــع عفريــن إلنشــاء منطقــة
مســتقلة يف مشــال ســوريا .وهكــذا ،فــإن اغتنــام الفــرص لالســتيالء علــى بعــض
هــذه املناطــق كان عنص ـراً رئيس ـاً يف التوســع الكــردي .تش ـ ّكل حلــب ،الــي تقــع
بــن عفريــن وكوبــاين ،منطقــة اس ـراتيجية بالنســبة إىل حــزب االحتــاد الدميقراطــي
يفســر تاليـاً مشــاركة وحــدات محايــة
ضمــن هــدف توحيــد الكانتونــات ،وهــذا مــا ّ
الشــعب يف هجــوم حلــب .وعلــى الرغــم مــن أن مقاتلــي وحــدات محايــة الشــعب
مل يتعاونوا بشــكل مباشــر مع النظام يف حلب ،فقد لعبوا دوراً يف دعم عمليات
النظــام ،وخباصــة مــن خــال مســاعدة قواتــه علــى مراقبــة طريــق كاســتيلو ومنــع
ســيطرة املتمرديــن عليــه .60ونتيجــة لذلــك ،تســيطر وحــدات محايــة الشــعب حاليـاً
علــى حــي الشــيخ مقصــود الكــردي يف حلــب .باإلضافــة إىل ذلــك ،أصــدر
 59مارك تاونسند« ،أكراد سوريا يتوجهون حنو الرقة والبحر» ،ذي غارديان 6 ،آيار/مايو ،2017 ،متوفر على
الرابط اإللكرتوين التايل:
mediterranen

https://www.theguardian.com/world/2017/may/06/syria-kurds-raqqa-

 60فابريس باالنس« ،القوات الكردية تدعم األسد يف حلب» ،معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن 29 ،متوز/يوليو،2016 ،
متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/kurdish- :
forces-bolster-assad-in-aleppo
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مســؤولو حــزب االحتــاد الدميقراطــي بيانــات توضــح حجــم طموحاهتــم اإلقليميــة،
مثــل خططهــم إلنشــاء ممــر جتــاري ميتــد علــى طــول الطريــق إىل البحــر األبيــض
املتوســط ،فض ـاً عــن احتــال مدينــة الرقــة بعــد حتريرهــا مــن داعــش وتوجههــم
أكثــر حنــو اجلنــوب حــى ديــر الــزور .61ومســح غيــاب النظــام عــن هــذه املناطــق
لوحــدات محايــة الشــعب بتوســيع حــدود روج آفــا ،إضافــة إىل ســيطرهتا علــى
اإلدارة السياســية واألمــن يف هــذه املناطــق.
حزب االحتاد الدميقراطي واملعارضة السورية
إن اهتامــات التواطــؤ مــع النظــام الــي ســاقتها بعــض فصائــل املعارضــة الســورية ضــد
حــزب االحتــاد الدميقراطــي جــاءت بدايــة رداً علــى حتفظــات كرديــة باالنضمــام إىل
االنتفاضــات الــي اندلعــت عــام  2011واملشــاركة فيهــا .ويف حــن ينفــي حــزب
االحتــاد الدميقراطــي كل تعــاون مــع النظــام ،أعــرب عــن عــدم ثقتــه باجملموعــات
العربيــة الســورية ومعارضتهــا .ومبــا أن األكـراد يعطــون األولويــة لبقائهــم ولتكريــس
حقوقهــم ،فقــد ســعىوا إىل إجيــاد شــركاء بــن أطـراف الصـراع يؤمنــون هلــم الدعــم
لتحقيــق أهدافهــم يف حــال التوصــل إىل تســوية للن ـزاع ،مبــا يف ذلــك االع ـراف
باحلقــوق الكرديــة وبــروج آفــا كمنطقــة قائمــة .وعليــه ،فــإن تركيــز املعارضــة علــى
أهدافهــا ورفضهــا االعـراف بــروج آفــا أو باحلقــوق الكرديــة فضـاً عــن دعــم تركيــا
القــوي هلــا ،قـ ّـرب مصــاحل حــزب االحتــاد الدميقراطــي مــن مصــاحل النظــام وفــق
ســيناريو “أهــون الش ـريني” .وحــن أدرك األك ـراد بــأن املعارضــة لــن تســاعدهم
يف حتقيــق أهدافهــم ،بــدت سياســة عــدم املواجهــة مــع النظــام أكثــر فائــدة حلــزب
االحتــاد الدميقراطــي.
عندمــا اندلعــت االحتجاجــات ألول مــرة يف جنــوب ســوريا بدايــة عــام 2011
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مطالبــة بتنحــي األســد ،ختـ ّـوف األك ـراد الســوريون مــن االنضمــام إليهــا .ورأى
العديــد مــن األح ـزاب الكرديــة حينــذاك أن االنتفــاض ضــد النظــام ،كمــا فعــل
األك ـراد يف القامشــلي عــام  ،2004ســيؤدي إىل أعمــال عنــف وتدابــر قاســية
ضــد الســكان األكـراد .62وظلــت ذكــرى أحــداث القامشــلي ومــا تالهــا مــن قمــع
مــورس حبــق األك ـراد ماثلــة بينهــم وال ســيما يف ظـ ّـل غيــاب أي موقــف عــريب
داعــم لتحركهــم عــام  .2004ونتيجــة لذلــك ،أحجــم األكـراد يف األشــهر األوىل
مــن االنتفاضــة عــن اختــاذ أي موقــف منهــا ،وعلــى الرغــم مــن مشــاركة جمموعــات
عــدة مــن الشــباب األكـراد فيهــا ،حــاول األكـراد بشــكل عــام أن يقدمـوا أنفســهم
“كطــرف ثالــث” يف الص ـراع.63
يف هنايــة املطــاف ،مــا دفــع حبــزب االحتــاد الدميقراطــي إىل النــأي بنفســه عــن حركــة
املعارضــة هــو التصرحيــات الــي أدلــت هبــا املعارضــة نفســها وخطاهبــا السياســي،
فض ـاً عــن دعــم تركيــا للجماعــات املتمــردة .إن اخلطــاب السياســي الــذي تبنتــه
املعارضــة صيــغ وفق ـاً ملصطلحــات القوميــة العربيــة الســورية ،ويــرى الكثــرون يف
مشــروع حــزب االحتــاد الدميقراطــي ضربــة للوحــدة الســورية .وإضافــة إىل العديــد
من التعليقات املهمة اليت أدىل هبا قادة املعارضة حول حزب االحتاد الدميقراطي
واحلكــم الــذايت الكــردي ،دافعــت املعارضــة يف كثــر مــن األحيــان عــن اســتخدام
تســمية اجلمهوريــة “العربيــة” الســورية ،مصـ ّـرة علــى أن “ســوريا دولــة عربيــة
و جــزء مــن األمــة العربيــة .”64ونتيجــة هلــذه التعليقــات ،جتنــب حــزب االحتــاد
الدميقراطــي االنضمــام إىل انتفاضــات املعارضــة ،ورأى فائــدة أكــر يف اختــاذ
 62ألسوب ،2015 ،ص.197 .
 63بيثان ماككرنان« ،املرأة الكردية تبين الدميقراطية النسوية وحتارب داعش يف الوقت عينه» ،ذي إندبندت 5 ،كانون الثاين/
يناير ،2017 ،متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ :
kurdish-woman-building-feminist-democrac-fighting-isis-at-the-same-time-syria-kurdistanrojava-new-a7487151.html

 64ألسوب ،2015 ،ص.199 .
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النظــام شـريكاً لــه يف ظــل احلــرب الدائــرة .وســاهم أيضـاً رفــض املعارضــة للفيدراليــة
كنمــوذج حكــم لســوريا مــا بعــد الصـراع يف تصاعــد التوتــر بــن املعارضــة وحــزب
االحتــاد الدميقراطــي .ويف تقريــر صــادر عــن االئتــاف الوطــي الســوري رداً علــى
إعــان قيــام روج آفــا يف مــارس /آذار  ،2016جــاء أن “االئتــاف الســوري
يرفــض متام ـاً اإلعــان مــن طــرف واحــد عــن قيــام منطقــة فيدراليــة يف مشــال
ســوريا .”65وأدى رفــض املعارضــة لالمركزيــة إىل تيقــن األك ـراد الســوريني بأهنــا
لــن حتــرم احلقــوق الكرديــة ولــن تعتــر األك ـراد الســوريني كش ـريك يقــف علــى
قــدم املســاواة معهــم يف حــال انضــم حــزب االحتــاد الدميقراطــي إليهــا .وقــد أدت
هــذه التوت ـرات إىل انــدالع عــدة اشــتباكات بــن األك ـراد مــن جهــة واجلماعــات
املتمــردة مــن جهــة أخــرى ،إذ ســعى العديــد مــن مجاعــات املعارضــة ،بدعــم
مــن تركيــا ،إىل احل ـ ّد مــن التوســع الكــردي .كمــا أن دعــم تركيــا للمجموعــات
املعارضــة ،فض ـاً عــن ضرباهتــا اجلويــة ضــد املواقــع الكرديــة ،وآخرهــا يف نيســان/
أبريــل  ،2017دفــع أيضــا بالعالقــات بــن حــزب االحتــاد الدميقراطــي واملعارضــة
الســورية إىل نقطــة القطيعــة التامــة .وقــد تســبب الدعــم الرتكــي للمعارضــة يف وقــوع
اشــتباكات متعــددة بــن هذيــن الطرفــن ،بينهــا تلــك الــي حصلــت خــال هجــوم
حلــب حيــث قدمــت تركيــا الدعــم لتعزيــز املعارضــة ،وكذلــك يف البــاب ،حيــث
حاولــت تركيــا منــع توحيــد كانتــوين عفريــن وكوبــاين يف روجافــا .باإلضافــة إىل
ذلــك ،قــال الرئيــس املشــارك حلــزب االحتــاد الدميقراطــي ،صــاحل مســلم ،أنــه يعتــر
املعارضــة الســورية “دمــى تركيــة” ،66األمــر الــذي زاد مــن عمــق اهلــوة بــن األكـراد
 65هشام عرفات« ،الرئيس األسد :معظم األكراد السوريني يرفضون الفيدرالية « ،كردستان  31 ،24آذار/مارس،2016 ،
متوفر على الرابط اإللكرتوين التايل:
0934fb112cd1

http://www.kurdistan24.net/en/news/deb23ceb-34fc-4840-9cf5-

 66أندرو ج .تابلر« ،املعارضة السورية وحزب االحتاد الدميقراطي» ،يف :باتريك كالوسون« ،األكراد السوريون كحليف أمريكي»،
معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن ،تشرين الثاين/نوفمرب ،2016 ،متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www. :
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-kurds-as-a-u.s.-ally-cooperation-andcomplications
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التقرب من النظام.
واملعارضة ،ودفع حبزب االحتاد الدميقراطي إىل ّ

شبكة معقدة من التحالفات الدولية

إن عالقــة حــزب االحتــاد الدميقراطــي باألســد تشــابكت مــع حتالفــات دوليــة
كل منهمــا تدخــات الالعبــن الدوليــن
تداخلــت هــي أيضــا ببعضهــا ،واســتخدم ّ
يف الص ـراع ملصلحتــه .مــع اســتئناف النظــام لعالقتــه الســابقة مــع حــزب العمــال
الكردســتاين ،اســتغل حــزب االحتــاد الدميقراطــي يف مشــال ســوريا واســتخدمه
كحصــن حيقــق لــه ت ـوازن جيواس ـراتيجي ضــد اهلجمــات الرتكيــة ومصاحلهــا يف
ســوريا ،كمــا متكــن مــن دفــع السياســة الرتكيــة يف ســوريا إىل الرتكيــز فقــط علــى
التوســع الكــردي يف الشــمال ،مبعــداً نفســه عــن جمهرهــا .مــن ناحيــة أخــرى ،منــذ
بــدء النـزاع يف ســوريا مل ينحــاز األكـراد علنـاً ألي طــرف مــن األطـراف املتحاربــة
واختط ـوا لنفســهم “طريق ـاً ثالث ـاً” ،67مــا ســاعدهم علــى اســتقطاب دعــم دويل
وخباصــة مــن الواليــات املتحــدة وروســيا .إن وضــع اجملتمــع الــدويل القضــاء علــى
داعــش علــى رأس ســلم أولوياتــه شـ ّكل فرصــة اســتغلها حــزب االحتــاد الدميقراطــي
للدفــع بأهدافــه التوســعية عــر متوضعــه كآداة هلزميــة داعــش ،مــا م ّكنــه مــن احلصــول
علــى دعــم دويل كبــر.
تركيا
إن تدخــل تركيــا املباشــر يف الن ـزاع الســوري يف آب/أغســطس  2016عــر مــا
يســمى بعمليــة “درع الف ـرات” كان مدفوع ـاً بعاملــن رئيســن :دحــر داعــش
واجلماعــات املتطرفــة األخــرى مــن املناطــق املتامخــة حلدودهــا ،ومنــع األك ـراد
الســوريني مــن إقامــة منطقــة حكــم ذايت علــى ختــوم حدودهــا اجلنوبيــة ،خشــية مــن
 67ماككرنان.2017 ،
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أن يشــجع ذلــك ســكاهنا األكـراد علــى رفــع ســقف مطالبهــم لتصــل إىل احلــق يف
اإلدارة الذاتيــة .68ويف األســاس ،ال تفـ ّـرق تركيــا بــن حــزب االحتــاد الدميقراطــي
وحزب العمال الكردســتاين وتعتربمها منظمات إرهابية تســعى إىل مهامجة الدولة
الرتكيــة ،ولذلــك بذلــت أقصــى جهدهــا لتقويــض نفــوذ األكـراد الســوريني ،مبــا يف
ذلــك منعهــم مــن املشــاركة يف املفاوضــات الدوليــة يف جنيــف .69ويف ضــوء هــذه
األهــداف ،اعتمــدت تركيــا سياســة دعــم مجاعــات املتمرديــن املعارضــة حلــزب
االحتــاد الدميقراطــي ،وأصبحــت اخلصــم الرئيــس للحــزب بســبب ســعيها للتصــدي
لطموحاتــه التوســعية.
وقبــل تدخــل تركيــا ،ه ـ ّدد دعمهــا للمجموعــات املعارضــة اســتمرار األســد يف
احلكــم ،فعمــد إىل اســتخدام حــزب االحتــاد الدميقراطــي اسـراتيجياً كورقــة راحبــة
ملقاومــة األعمــال الرتكيــة يف مشــال ســوريا ،يف خطــوة حتاكــي إيـواءه حــزب العمــال
الكردستاين يف الثمانينيات والتسعينيات من القرن املاضي .إن انسحاب النظام
مــن املناطــق الكرديــة ومساحــه بإقامــة منطقــة روج آفــا بعــدم التدخــل عســكرياً أو
سياســياً ،م ّكــن حــزب االحتــاد الدميقراطــي ليــس فقــط مــن الســيطرة علــى هــذه
املناطــق ،بــل أيضـاً مواجهــة نفــوذ تركيــا وتدخلهــا يف مشــال ســوريا .70ومــن خــال
الســماح حلــزب االحتــاد الدميقراطــي حبريــة نســبية للحكــم ،أنشــئ النظــام حزام ـاً
حلمايــة نفســه ضــد اهلجمــات الرتكيــة ،إذ جنــح يف إبقــاء أنظــار القـوات املسـلّحة
الرتكيــة موجهــة حنــو األهــداف الكرديــة ،بــدالً مــن أن تكــون موجهــة حنــوه .وهبــذه
الطريقــة ،جنــح النظــام يف حتويــل مســار السياســة الرتكيــة يف ســوريا مــن الرتكيــز علــى
« 68رئيس الوزراء :تركيا تنهي عملية ’الدرع ‘العسكرية يف سوريا» ،رويرتز 29 ،آذارمارس ،2017 ،متوفر على الرابط اإللكرتوين
التايلhttp://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-idUSKBN17030R :
 69مقابلة للكاتب ،السليمانية ،العراق 7 ،آذار/مارس.2017 ،
 70سامي كيتز« ،ملواجهة تركيا ،قوات النظام تطمئن األكراد» ،وكالة الصحافة الفرنسية 2 ،آذار/مارس ،2017 ،متوفر على
الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2017/Mar-02/395671-to- :
counter-turkey-regime-forces-sidle-up-to-kurds.ashx
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األســد إىل الرتكيــز علــى منــع التوســع الكــردي يف الشــمال ،مــا حـ ّد مــن اهلجمــات
الرتكيــة علــى مواقعــه .إىل هــذا ،أعــاق نشــاط حــزب االحتــاد الدميقراطــي يف مشــال
ســوريا الدعــم الرتكــي للمجموعــات املعارضــة مــن خــال قطعــه طــرق اإلمــداد
الرتكيــة ،وش ـ ّكل ذلــك هدف ـاً اس ـراتيجياً رئيس ـاً لوحــدات محايــة الشــعب خــال
هجــوم حلــب.71
الواليات املتحدة
أثبتــت القــوة العســكرية حلــزب االحتــاد الدميقراطــي أنــه العبـاً فاعـاً علــى األرض
وموثــوق بــه حملاربــة مــا يســمى بالدولــة اإلســامية ،وبالتــايل جنــح يف اســتقطاب
دعــم الالعبــن الدوليــن وال ســيّما الواليــات املتحــدة .وتــرى الواليــات املتحــدة
يف ق ـوات ســوريا الدميقراطيــة [وهــي قــوة مؤلفــة مبدئي ـاً مــن عــرب وأك ـراد لكنهــا
يف الواقــع حتــت ســيطرة وحــدات محايــة الشــعب] حليفـاً رئيسـاً هلــا علــى األرض
يف املعركــة ضــد داعــش ،ودعمــت هجماهتــا العســكرية ضــد اجلماعــة اإلرهابيــة
عــر تأمــن تغطيــة جويــة هلــا ودعــم عســكري إضافــة إىل مستشــارين عســكريني
علــى األرض .72وقــد مت ّكــن األكـراد مــن االســتفادة القصــوى مــن الدعــم األمريكــي
لق ـوات ســوريا الدميقراطيــة إن جلهــة مســاندة هجماهتــا العســكرية ضــد داعــش
والســماح هلــا بالتوســع ىف مناطــق أخــرى ،أو جلهــة قيــام الواليــات املتحــدة بإنشــاء
حصــن منيــع يف مشــال ســوريا حــال دون وقــوع أي عــدوان تركــي ضــد حــزب
االحتــاد الدميقراطــي.
ومنــذ بــدء معركــة كوبــاين عــام  ،2014عندمــا الحظــت الواليــات املتحــدة للمــرة
 71ساري.2016 ،
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األوىل أمهيــة القـوات الكرديــة الســورية يف القتــال ضــد الدولــة اإلســامية ،واصلــت
الواليــات املتحــدة تزويــد ق ـوات ســوريا الدميقراطيــة باألســلحة ألهنــا جنحــت يف
هزميــة داعــش واســتعادة األراضــي الــي كانــت تســيطر عليهــا .ويف اآلونــة األخــرة،
أوصــى القــادة العســكريون األمريكيــون بتســليح هــذه الق ـوات اســتعداداً ملعركــة
حتريــر مدينــة الرقــة الــي أعلنهــا تنظيــم داعــش حبكــم األمــر الواقــع عاصمــة خلالفتــه
املزعومــة ،فجــاء تصريــح الرئيــس دونالــد ترامــب يف أيار/مايــو  2017ليؤكــد
مواصلة البنتاغون تسليح قوات سوريا الدميقراطية هلذا الغرض ،باعتبارها “القوة
الوحيــدة علــى األرض القــادرة علــى حتريــر الرقــة يف املســتقبل القريــب .”73غــر
أن الدعــم األمريكــي لقـوات ســوريا الدميقراطيــة أثــار احلفيظــة الرتكيــة ،لكــن إصـرار
الواليــات املتحــدة علــى تســليح األكـراد مــن أجــل عمليــة الرقــة خلــق منطقــة عازلــة
جنبتهــم اهلجمــات الرتكيــة ،وجــاءت اخلط ـوات الــي اختذهتــا الواليــات املتحــدة
لتحســم اختيارهــا ق ـوات ســوريا الدميقراطيــة كحليــف رئيــس هلــا علــى األرض.
ومــن هــذه اخلطـوات نشــر القـوات األمريكيــة يف منبــج يف آذار/مــارس  2017يف
حماولــة ملنــع االصطــدام بــن قـوات ســوريا الدميقراطيــة والقـوات الرتكيــة ،74وإرســال
الواليــات املتحــدة مروحيــات ودبابــات إىل املناطــق احلدوديــة الكرديــة الرتكيــة بعــد
الغــارات اجلويــة الرتكيــة علــى مواقــع وحــدات محايــة الشــعب يف  25نيســان/
أبريــل .75هــذا الدعــم األمريكــي حــال دون وقــوع هجمــات تركيــة مباشــرة علــى
 73توماس جيبونز-نيف ،ميسي رايان وكارين ديونغ« ،يف ضربة للعالقات بني الواليات املتحدة وتركيا ،إدارة ترامب توافق على
خطة لتسليح األكراد السوريني ضد الدولة اإلسالمية» ،واشنطن بوست 9 ،ايار/مايو ،2017 ،متوفر على الرابط
اإللكتروني التاليhttps://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/05/09/in-blow- :
to-u-s-turkey-ties-trump-administration-approves-plan-to-directly-arm-syrian-kurds-againstislamic-state/?utm_term=.e66837150c5b

 74كارال باب« ،القوات األميركية في منبجتحول دون وقوع مناوشات بين األتراك واألكراد» ،صوت أمريكا،

 7آذار/مارس  ، ،2017متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttps://www.voanews.com/a/us-troops-in-manbij- :
to-deter-skirmishes-between-turks-kurds/3752065.html
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مواقــع وحــدات محايــة الشــعب وق ـوات ســوريا الدميقراطيــة ،مــا ّأمــن احلمايــة هلــم
وسـ ّـهل التوســع الكــردي .اســتقبل األك ـراد دعــم هــذا الالعــب الــدويل برتحيــب
كبــر ،ليــس فقــط ألنــه يعــزز قوهتــم العســكرية الالزمــة لشـ ّـن عمليــات ضــد داعــش
ويوفــر هلــم احلمايــة مــن اهلجمــات الرتكيــة ،ولكنــه يؤكــد أيضـاً شــرعية روج آفــا يف
نظــر العديــد مــن األكـراد ويعــزز مسعتهــا الدوليــة.
روسيا
وباإلضافــة إىل الدعــم الــذي حظـوا بــه مــن الواليــات املتحــدة ،تلقــى األكـراد أيضـاً
مســاعدات عســكرية من روســيا واعرتافاً دبلوماســياً منها .إن الدعم الروســي هذا
مل يوفــر لألكـراد فقــط حليفـاً آخــر ضــد تركيــا بــل فتــح البــاب أمامهــم للمشــاركة
يف اجلهــود الدبلوماســية علــى الســاحة الدوليــة .باإلضافــة إىل تأمينهــا الدعــم
العســكري لوحــدات محايــة الشــعب ونظــام دفاعهــا اجلــوي يف قاعــدة محيميــم
اجلويــة يف الالذقيــة ،غالب ـاً مــا كانــت الضربــات اجلويــة الروســية علــى املناطــق
الــي تســيطر عليهــا املعارضــة مبثابــة غطــاء آمــن لألكـراد ضــد هجمــات املعارضــة
والضربــات اجلويــة الرتكيــة .مــن خــال االخن ـراط مــع كل مــن الواليــات املتحــدة
وروســيا ،مت ّكــن األك ـراد مــن ضمــان محايــة اس ـراتيجية جلميــع املناطــق الواقعــة
حتــت مظلــة روج آفــا ،حيــث تؤمــن الواليــات املتحــدة محايتهــم ودعمهــم شــرق
هنــر الفـرات ،وتؤمــن روســيا ذلــك غــرب هنــر الفـرات يف كانتــون عفريــن .إىل هــذا،
اســتفاد األك ـراد مــن هــذا الدعــم لتعزيــز طموحاهتــم التوســعية علــى األرض .ويف
وقــت تنكــر فيــه وحــدات محايــة الشــعب وجــود تعــاون بينهــا وبــن روســيا ،اعرتفــت
بــأن الوجــود الروســي خيــدم مصلحتهــا ال ســيّما أن حــزب االحتــاد الدميقراطــي أبلــغ
الــروس مبواقــع قـوات وحــدات محايــة الشــعب لكــي ال تُســتهدف .76يف شــباط /
 76سردار مال درويش« ،ملاذا يتعاون أكراد سوريا مع روسيا» ،املونيتور 22 ،حزيران /يونيو ،2016 ،متوفر على الرابط
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فربايــر  ،2016رأى األكـراد يف الضربــات اجلويــة الروســية ضــد مواقــع املتمرديــن
علــى طــول احلــدود الرتكيــة فرصــة هلــم لإلســتيالء علــى بعــض األراضــي الــي يســيطر
عليهــا املتمــردون .77وعمــدت روســيا مؤخـراً إىل نشــر قواهتــا يف املناطــق اخلاضعــة
حتــت ســيطرة األكـراد ،حيــث تعتــزم التعــاون مــع وحــدات محايــة الشــعب .78إن
االتفاقــات الضمنيــة والتعــاون غــر املباشــر بــن روســيا وحــزب االحتــاد الدميقراطــي
صبّــت يف مصلحــة هــذا األخــر إذ أهنــا حالــت مــن جهــة دون تعــرض األك ـراد
لضربــات جويــة تركيــة ،وســاعدته مــن جهــة أخــرى علــى املضــي قدمـاً يف طموحــه
التوســعي علــى األرض.
بالتزامــن مــع الدعــم العســكري الــذي قدمتــه روســيا لألكـراد ،شـ ّكلت عالقتهــم
معهــا رافع ـاً دبلوماســياً هلــم علــى الســاحة الدوليــة جلهــة دعمهــا مشــروع إقامــة
منطقــة روج آفــا .بالنســبة إىل روســيا ،فــإن التعامــل مــع األكـراد يســمح هلــا بتقــدمي
العــب آخــر علــى طاولــة املفاوضــات الدوليــة مناهــض للمعارضــة مــا مــن شــأنه
تعزيــز موقــع النظــام الســوري .وعلــى الرغــم مــن املعارضــة الرتكيــة ،دفعــت روســيا
مـراراً إلشـراك األكـراد يف حمادثــات جنيــف للســام ،كمــا بذلــت جهــودا إلدراج
احلقــوق الكرديــة يف التســويات املقرتحــة .ففــي كانــون الثاين/ينايــر  ،2017التقــى
وزيــر اخلارجيــة الروســي ســرغي الفــروف مــع حــزب االحتــاد الدميقراطــي وأحـزاب
املعارضة األخرى ملناقشــة املشــروع الروســي اجلديد للدســتور الســوري ،الذي أكد
بشــدة علــى اعتمــاد الالمركزيــة وحتقيــق احلكــم الــذايت الكــردي .79إىل هــذا ،فتــح
حــزب االحتــاد الدميقراطــي مكتبـاً متثيليـاً لــه يف موســكو يف شــباط/فرباير ،2016
ظل مواصلة القصف الروسي» ،رويرتز 17 ،شباط/
 77دارين بتلر« ،تقدم األكراد يف سوريا يوتر العالقات األمريكية الرتكية يف ّ
فرباير ،2016 ،متوفر على الرابط اإللكرتوين التايل:
kurds-idUSKCN0VQ1FR

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-
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وحضر عدة اجتماعات مع املســؤولني الروس ملناقشــة التعاون واملطالب الكردية
يف احلكــم الــذايت .80وعلــى الرغــم مــن رفــض األســد هلــذه اجلهــود ،إال أهنــا تظهــر
إصـرار روســيا علــى ضـ ّـم األكـراد إىل طاولــة املفاوضــات ،كمــا تظهــر يف املقابــل
الرباغماتيــة الكرديــة يف قبــول هــذا الدعــم كونــه يتــاءم مــع قمــة أولوياهتــم وهــي
البقــاء.

هل من مستقبل لروج آفا؟
إن مسألة إمكانية بقاء مشروع روج آفا على قيد احلياة غالباً ما تثري التساؤالت،
إذ علــى الرغــم مــن مــرور أربــع ســنوات علــى قيــام حكــم ذايت كــردي ،مــا ي ـزال
ـف مســتقبل حــق األك ـراد يف تقريــر املصــر .وعلــى الرغــم مــن أن
الغمــوض يلـ ّ
حــزب االحتــاد الدميقراطــي جنــح يف إنشــاء بنيــة أمنيــة وإداريــة للمناطــق الكرديــة يف
أعقــاب انســحاب النظــام ،فــإن شــرعية روج آفــا تبقــى حمليـاً ودوليـاً موضــع جــدل
عميــق ،مــا خيلــق شــكوكاً حــول اســتدامة دعــم األك ـراد .ومــع جنــاح األســد يف
اســتعادة عــدة مناطــق مــن اجلماعــات املعارضــة املتمــردة ،ال ميكننــا التغاضــي عــن
احتمــال عــودة عالقتــه مــع األك ـراد إىل ســابق عهدهــا أي إىل مــا قبــل انــدالع
احلــرب األهليــة .ومــا يعــزز هــذه الفرضيــة هــو غيــاب أي اتفــاق رمســي بــن حــزب
االحتــاد الدميقراطــي والنظــام إضافــة إىل تأكيــد األســد م ـراراً وتك ـراراً رفضــه أي
شــكل مــن أشــكال الالمركزيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،تبقــى جهــود احلكــم يف روج
آفــا غــر مســتقرة ألن الدعــم العســكري والدبلوماســي الــدويل الــذي يتلقــاه حاليـاً
حــزب االحتــاد الدميقراطــي هــو قصــر األمــد.
وتفنيــداً هلــذه األســباب ،ال بـ ّد مــن اإلشــارة أوالً إىل أنــه علــى الرغــم مــن تقاطــع
« 80أكراد سوريا يفتحون أول مكتب أورويب هلم يف موسكو» ،روداو 7 ،شباط/فرباير  ،2016متوفر على الرابط اإللكرتوين
التايلhttp://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/070220161 :
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املصــاحل اآلين بــن النظــام وحــزب االحتــاد الدميقراطــي يف حــاالت معينــة ،ال يوجــد
بينهمــا أي اتفــاق رمســي أو اس ـراتيجية تعــاون ،ومــن احملتمــل تالي ـاً أن يشــهد
املســتقبل وقــوع صدامــات بينهمــا ال ســيّما إذ حصــل تباعــد يف مصاحلهمــا.
ووقعــت بالفعــل اشــتباكات عــدة بــن ق ـوات النظــام الســوري ووحــدات محايــة
الشــعب يف املناطــق الكرديــة ،مــا قــد يؤشــر إىل احتمــال تفــكك العالقــة بينهمــا.
علــى مــدار ســنوات الص ـراع ،غالب ـاً مــا تفــادى األســد املواجهــة مــع األك ـراد
جمنبـاً بذلــك مناطقهــم الدمــار .ومــع ذلــك ،اســتخدم يف آب/أغســطس 2016
الســاح اجلــوي لقمــع االشــتباكات بــن أف ـراد ق ـوات األمــن الــي بقيــت يف
احلســكة ووحــدات محايــة الشــعب يف أغســطس  /آب  2016والــي اندلعــت
بســبب التنــازع علــى الســيطرة علــى األحيــاء وتــويل الوظائــف اإلداريــة .81ويف
حــن أن سياســة عــدم املواجهــة مسحــت بإقامــة منطقــة للحكــم الــذايت الكــردي،
فــإن النظــام مــا يـزال موجــوداً داخــل احلســكة والقامشــلي ،ومــن املرجــح أن تكــون
اجــج التوتــر
التهديــدات الكرديــة هلــذا الوجــود هــي الســبب وراء هــذا النـزاع .ومــا ّ
بــن الطرفــن هــو وجــود قـوات الدفــاع الوطــي املواليــة للنظــام يف املناطــق الكرديــة
ومطالبــة األكـراد بانســحاهبا .كل هــذه األســباب دفعــت باألســد وألول مــرة منــذ
انــدالع األزمــة الســورية إىل شـ ّـن غــارات جويــة علــى املواقــع الكرديــة يف  19آب/
أغســطس ، 2016تلتهــا اشــتباكات إضافيــة علــى األرض .82وعلــى الرغــم مــن
مظاهــر تســامح النظــام مــع حــزب االحتــاد الدميقراطــي ووحــدات محايــة الشــعب
يف هــذه املناطــق ،فــإن هــذه االشــتباكات تــدل علــى حمــاوالت األســد االحتفــاظ
بنــوع مــن الســيطرة داخــل هــذه املناطــق .إىل هــذا ،انتقــد األســد علن ـاً وبشــدة
 81أرون لوند« ،قصف فوق احلسكة :األسد يشتبك مع األكراد» ،مركز كارنيغي للشرق األوسط 22 ،آب/أغسطس،
 ،2016متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://carnegie-mec.org/diwan/64375?lang=en :
 82أنغس ماكدوال« ،املعارك تشت ّد بني االكراد واجليش السوري وتزيد تعقيدات احلرب املتعددة األطراف « ،رويرتز 21 ،آب/
أغسطس ،2016 ،متوفر على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis- :
syria-idUSKCN10V0GD
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مشــروع روج آفــا ورفــض االع ـراف بــه رمسيــا .ويف هــذا اإلطــار ،أصــدر مســؤول
يف وزارة اخلارجيــة بيــان صريــح يف أعقــاب إعــان قيــام روج آفــا يف آذار/مــارس
 2016جــاء فيــه أن “أي إعــان مــن هــذا القبيــل [روج آفــا] ال قيمــة قانونيــة لــه
ولــن يكــون لــه أي مفعــول قانــوين أو سياســي أو اجتماعــي أو اقتصــادي طاملــا
أنــه ال يعكــس إرادة الشــعب الســوري بأســره .”83ومبــا أن األســد بــدأ يتفــوق يف
النـزاع الدائــر ،مــن املرجــح أن حيــاول اســتعادة املناطــق اخلاضعــة للســيطرة الكرديــة
حاليـاً ،مــا قــد يــؤدي إىل وقــوع مواجهــات مــع حــزب االحتــاد الدميقراطــي وقمــع
نشــاطه السياســي.
حنــج األك ـراد يف اســتعادة املناطــق الــي كانــت داعــش تســيطر عليهــا بســبب
شـراكتهم مع الالعبني الدوليني واإلســناد الذي قدموه هلم .أن حظوظ اســتمرار
هــذا الدعــم ضئيلــة جــداً ألســباب عــدة أوهلــا أنــه يرتكــز أساس ـاً علــى مكافحــة
داعــش ولــن يكــون تالي ـاً ضروري ـاً بعــد هزميتهــا ،وثانيهــا املعارضــة الرتكيــة حلــزب
االحتــاد الدميقراطــي والــي مــن شــأهنا إعاقــة وتعقيــد الدعــم الــدويل لــه .وعلــى الرغــم
مــن اإلعــان األمريكــي األخــر بــأن الرئيــس ترامــب قــرر تســليح ق ـوات ســوريا
الدميقراطيــة خــال تقدمهــا حنــو الرقــة ،فقــد كان واضح ـاً جــداً أن هــذا الدعــم
يقتصــر علــى هــذه العمليــة فقــط .ويف هــذا الســياق ،ذكــر القائــد العســكري
األمريكــي املســؤول عــن تســليح قـوات ســوريا الدميقراطيــة ،أن املعــدات واألســلحة
الــي ســتقدمها الواليــات املتحــدة ســتقتصر علــى مــا هــو ضــروري هلجــوم الرقــة
فقــط ،وســتوزع تدرجييــا طبق ـاً للحاجــة .84ويف حــن تعتــر الواليــات املتحــدة أن
ق ـوات ســوريا الدميقراطيــة حليــف رئيســي هلــا يف احلــرب ضــد داعــش يف ســوريا،
 83سعيد.2016 ،
 84اريك شميت «الواليات المتحدة تبدأ تسليح األكراد السوريين استعدادا ً للهجوم النهائي على الرقة «،
نيويورك تايمز 31 ،آيار/مايو  ،2017متوفر على الرابط اإللكتروني التاليhttps://www.nytimes. :

com/2017/05/31/world/middleeast/us-begins-arming-syrian-kurds-for-final-assault-on-raqqa.
-html?rref=collection%2Fbyline%2Feric
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إال أن التحفظــات األمريكيــة حيــال أي اخن ـراط طويــل األمــد يف الص ـراع الدائــر
حالــت دون تقــدمي املزيــد مــن الدعــم .إن غيــاب دعــم أمريكــي طويــل األجــل
لألكـراد ،يعــي خــروج حــزب االحتــاد الدميقراطــي مــن دائــرة الدعــم الــدويل عقــب
هزميــة داعــش إضافــة إىل نــزع الشــرعية الدوليــة عنــه .وعلينــا أن ال نتجاهــل أيضـاً
أن واشــنطن رفضــت االع ـراف مبنطقــة روج آفــا كمــا رفضــت الالمركزيــة عندمــا
أكــدت أهنــا لــن تعــرف “بــأي منطقــة حكــم ذايت أو شــبه حكــم ذايت تُعلــن مــن
طــرف واحــد .”85إىل هــذا يعقــد تــورط تركيــا العالقــة بــن األك ـراد والواليــات
املتحــدة .ال ســيّما أهنــا عضــو يف الناتــو وترفــض تســليح واشــنطن لألك ـراد.
ـرد الرتكــي علــى إعــان قيــام روج آفــا واضح ـاً يف معارضتــه هلــا إذ جــاء
وجــاء الـ ّ
فيــه أن “كل مبــادرة أحاديــة اجلانــب تضـ ّـر بوحــدة ســوريا .”86وهكــذا ،نظ ـراً
ألن القــوة العســكرية حلــزب االحتــاد الدميقراطــي تقــوم بشــكل كبــر علــى الدعــم
الــدويل ،فــإن وقــف هــذا الدعــم ســيضعف وحــدات محايــة الشــعب ،ومــن املرجــح
أن تعجــز عــن ص ـ ّد حمــاوالت النظــام الســتعادة روج آفــا .أخ ـراً ،إن عــدم متثيــل
حــزب االحتــاد الدميقراطــي يف املفاوضــات الدوليــة حــول األزمــة الســورية بســبب
املعارضــة الرتكيــة حيجــب عنــه نافــذة يســتطيع مــن خالهلــا عــرض قضيتــه علــى
اجملتمــع الــدويل .ووعلــى الرغــم مــن اجلهــود الروســية الراميــة إىل التعامــل مــع األكـراد
بشــكل دبلوماســي وتعزيز مشــاركتهم ،فإن اعرتاض تركيا القوي على ذلك جيعل
أرجحيــة اســتمراره ضئيلــة جــداً.

االستنتاجات
علــى الرغــم مــن ظهــور حــزب االحتــاد الدميقراطــي مبظهــر املتواطــئ مــع النظــام
يف حمطــات عــدة مــن الن ـزاع الدائــر يف ســوريا ،حيتــاج تبيــان حقيقــة العالقــة بــن
 85تاونسند.2017 ،
 86سعيد.2016 ،
صفحة 39

أوراق بحث

هذيــن الطرفــن إىل حتليــل أعمــق وأكثــر دقــة .ش ـ ّكل هــدف البقــاء عنــد هذيــن
الطرفني الركن األســاس يف تقاطع املصاحل بينهما وتقارهبما .بالنســبة إىل مشــروع
روج آفــا ،أدى اعتمــاد سياســة عــدم املواجهــة مــع النظــام إىل جتنيــب املناطــق
الكرديــة ضربــات النظــام اجلويــة وهجماتــه ،مــا جعــل املســؤولني فيهــا ينكبــون
جهــود التأســيس لبنيــة حكــم صلبــة .عنــد انــدالع الن ـزاع وجــد النظــام نفســه يف
حــرب متعــددة اجلبهــات ويف حماولــة لرتكيــز ق ـواه بشــكل أكثــر فعاليــة ،انســحب
مــن املناطــق الكرديــة .إىل هــذا لعبــت تركيــا دوراً رئيسـاً يف رســم أطــر هــذه العالقــة
إذ وفّــرت هجماهتــا علــى مواقــع حــزب االحتــاد الدميقراطــي حزام ـاً محــى النظــام
منهــا.
ومــا ســهل علــى األك ـراد املضــي قدم ـاً يف جهــود تقريــر املصــر وإقامــة منطقــة
حكــم ذايت دائــم يف روج آفــا ،هــو عــدم الدخــول يف صدامــات مــع النظــام ،وقــد
اســتفادت انتهازية األكراد يف هذا الســياق من الغياب السياســي واألمين للنظام
ط ـوال فــرة الص ـراع مــن جهــة واإلفــادة مــن جهــة أخــرى مــن الدعــم الــدويل بعــد
أن قدمـوا نفســهم كفاعــل حملــي مســتعد لقتــال داعــش عنهــم .متكنــت روج آفــا
مــن توطيــد اإلحســاس بشــرعية حــزب االحتــاد الدميقراطــي داخــل ســوريا كحامــي
لألكـراد ،ولــدى اجملتمــع الــدويل أيضـاً كنمــوذج حمتمــل لســوريا مــا بعــد الصـراع.
وقــد أظهــر األكـراد مــن خــال عــدم مواجهتهــم مــع النظــام أن أولويتهــم قبــل كل
شــيء آخــر هــي إقامــة حكــم ذايت ،وأهنــم مســتعدون الختــاذ أي تدابــر ضروريــة
لضمــان احلقــوق الكرديــة يف مرحلــة مــا بعــد الصـراع.
السـؤال األكــر يبقــى حــول قــدرة منطقــة احلكــم الــذايت يف روج آفــا علــى الصمــود
ط ـوال فــرة اســتمرار الص ـراع لتخــرج بعــده منطقــة احتاديــة .أشــاد العديــد مــن
الالعبــن الدوليــن بتجربــة روج آفــا وقدمـوا بنــاء عليهــا توصيــات مــن أجــل اعتمــاد
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الالمركزيــة يف ســوريا .ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن سياســة عــدم االعتــداء بــن
األســد وحــزب االحتــاد الدميقراطــي ،فقــد أعلنــت دمشــق م ـراراً رفضهــا مشــروع
روج آفــا الكــردي ورفضهــا الالمركزيــة كتســوية سياســية للصـراع .ويبــدو أن مهادنــة
النظــام لقيــام روج آفــا ليــس إال موقفـاً مؤقتـاً ،وســيحتدم النـراع مــع حــزب االحتــاد
الدميقراطي عندما يبدأ األســد يف إعادة مناطق من ســوريا إىل ســيطرته .ويف ظل
املشــهد احلــايل للصـراع ،مــن املرجــح أن ينتهــي احلكــم الــذايت الكــردي ويعــود قمــع
األك ـراد إىل ســابق عهــده .تص ـ ّدر األك ـراد الســوريون عناويــن الصحــف الدوليــة
بســبب دورهــم يف املعركــة ضــد داعــش ويعتــرون حاليـاً الالعــب الرئيــس يف معركــة
حتريــر الرقــة ،بيــد أن دورهــم هــذا أثــار العديــد مــن املخــاوف حــول مــا قــد حيــدث
يف أعقــاب انتهــاء اهلجــوم .ط ـوال فــرة الص ـراع ،كان الدافــع وراء طموحــات
األكـراد التوســعية هــو توســيع رقعــة حــدود روج آفــا وضــم املزيــد مــن املناطــق إىل
ســيطرهتم .إال أن الالعبــن الدوليــن ،وال ســيّما الواليــات املتحــدة ،رفضـوا بثبــات
ســيطرة األكـراد علــى الرقــة وأصــروا علــى ضــرورة أن يســلموها مبجــرد انتهــاء عمليــة
حتريرهــا .هــذا املوقــف األمريكــي يتابــن عــن النهــج التوســعي الــذي يعتمــده حــزب
االحتــاد الدميقراطــي ،مــا يــرك مــن جهــة مســتقبل طموحــات األكـراد التوســعية يف
غياهــب اجملهــول ويؤشــر مــن جهــة أخــرى إىل احتمــال تدخــل النظــام أو اجلهــات
الفاعلــة الدوليــة لصـ ّد أي عمليــة لألكـراد للدفــع جنوبـاً باجتــاه ديــر الــزور إذا مــا
حاولـوا ذلــك.
مــن ناحيــة أخــرى ،تلقــي التحالفــات والصراعــات الدوليــة املعقــدة بظالهلــا أيضـاً
علــى موقــف األكـراد داخــل الصـراع الســوري وتزيــد مــن ضبابيتــه .فــإذا كان تقاطــع
املصــاحل بــن األك ـراد واجملتمــع الــدويل جلهــة حماربــة داعــش قــد ّأمــن هلــم الدعــم
واملســاعدة ،فمــن املرجــح أن يرتاجــع ذلــك بعــد حتريــر الرقــة ال ســيّما مــن اجلانــب
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األمريكــي .إ ن وقــف الدعــم الــدويل مــن شــأنه زيــادة احتمــال تعـّـرض مواقــع حــزب
االحتــاد الدميقراطــي هلجمــات تركيــة ،مــا حي ـ ّد مــن الطمــوح الكــردي يف إقامــة
منطقــة موحــدة متامخــة حلــدود تركيــا يف مشــال ســوريا .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن
اخنـراط الرئيــس ترامــب املتزايــد يف ســوريا مــن خــال الضربــات اجلويــة ضــد النظــام
يف خــروج عــن سياســات أوبامــا ،ميكــن أن يســبب توتـراً مــع روســيا ،وهــي داعــم
آخــر لألكـراد وحليــف قــوي لألســد ومؤيديــه .إن العالقــة املع ّقــدة بــن الالعبــن
الدوليــن داخــل ســوريا تــزداد توتـراً وهشاشــة وحتالــف األكـراد مــع هــؤالء الالعبــن
ســيجعلهم أكثــر عرضــة لتداعيــات عالقاهتــم املتوتــرة.
مــع حتــول الص ـراع الســوري إىل ســاحة معركــة بــن الالعبــن اجليوسياســيني ،فــإن
العالقــة الغامضــة بــن األك ـراد الســوريني والنظــام وحتالفاهتــم مــع عــدد كبــر مــن
هــؤالء الالعبــن تضعهــم ضمــن مشــهد الصـراع العــام يف موقــع غــر واضــح .ومــع
ذلك ،يف ضوء تارخيهم واألراضي اليت اســتولوا عليها من داعش بشــق األنفس،
مــن املرجــح أن يتمســك األك ـراد هبدفهــم األمســى وهــو رؤيــة قيــام منطقــة كرديــة
تتمتــع باحلكــم الــذايت وتقــوم علــى احلقــوق الكرديــة ،ومــن املرجــح أيضـاً أن تطغــى
انتهازيتهــم يف ســبيل حتقيــق هــذا اهلــدف علــى أي اتفــاق حــايل أو حتالــف.
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