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 في هذا العدد:

، ومستقبٌل غامٌض ألكراد سورية
ً
  صعوٌد لم يكن محتمال

 مركز دايان لدراسات الشرق األوسط



 

 

 

 تحسين الحلبيأ. 

 الدراسات اإلسرائيليةوحدة 

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
 مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015ة تأسسـت عـام  بحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

والعســكرية  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  إلضافةبا، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

، وتركيزهـا علـى السياسـات االستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

والدوليــة،  واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 2019أيار  1: التاسعالعدد 

 

 

 

 

 

 

 

  صعود  "
ا
 1"ألكراد سورية غامض   ، ومستقبل  لم يكن محتمل

 لدراسات الشرق األوسطمركز دايان 

2عوفرا بينغيو :بقلم

تبين بينغيو الباحثة في مركز دايان اإلسرائيلّي 

 ناشيونالللّدراسات في هذا البحث الذي نشرته في موقع 

الصعود السريع لألكراد في سورية كان » نترست األميركّي، أن  إ

، ومع االنسحاب العسكرّي األميركي اآلن
ً
 في املقاييس كافة

ً
 ،الفتا

تب لتجربتهم في الحكم الذاتّي البقاء؟
ُ
 هل ك

فاجأ الصعوُد الهائل ألكراد سورية على الساحة الدولّية 

 العالَم، وكان عنوان الكتاب الذ
ّ
ونتير عام فه ميخائيل غي أل

                                                                    
1 https://dayan.org/content/improbable-rise-and-uncertain-future-syrias-kurds  

تتقن من اللغات العربية والتركية، إضافة للعبرية واإلنكليزية، وقد  ،أبيبباحثة رئيسة في مركز موشيه دايان التابع لجامعة تل   Ofra Bengio عوفرا بينغيو  2

 عديدة حول األكراد باللغة العبرّية، وُترجم
ً
اق، وكان آخر على الحركة السرية لألكراد منذ الستينيات في العر  إلى اإلنكليزية، وهي مطلعة عدد منها نشرت كتبا

 صفحة. 468  -2018كتبها عن األكراد "لحظة كردستان في الشرق األوسط"، صدر عام 

قد أشار إلى أن األكراد  "out of nowhere "من العدم 2014

( من السيطرة على ثلث 2019 – 2012تمكنوا في زمن قصير )

سورية، كما استطاعوا بمساعدة متوسطة من اآلخرين هزيمة 

أخطر قوة جهادية في الشرق األوسط، وقد أثار  ،دولة داعش

ديناميكيات أكراد  لالهتمام مثل: ما نجاحهم أسئلة مثيرة

نت لهم من تحقيق هذا النجاح؟ وما 
ّ
سورية الداخلية التي مك

التكتيُك واالستراتيجية اللذان استخدمهما الكيان الكردي 

https://dayan.org/content/improbable-rise-and-uncertain-future-syrias-kurds
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لتحقيق أهدافه في ساحة جيوسياسية سريعة التغير؟ وما 

احتماالت بقاء هذا الكيان مع انحسار الوجود العسكرّي 

 .«آلن؟األميركّي ا

 وتحاول بينغيو اإلجابة عن هذه األسئلة تحت عنوان:

منذ بداية األزمة السورّية في عام »، فتبين أنه "تعزيز القوة"

اندلع صراع حاّد على السيطرة بين جناحين داخل  ،2011

  20تكتل مختلط ضم  مناملعسكر الكردّي: أحدهما، تشكل 

 في نهاية الخمسينيات،
ً
 صغيرا

ً
  مجموعة وحزبا

ً
من  ووجد دعما

قراطي الكردستاني )العراقّي( من خارج حدود الحزب الديم

زاني في قاته في ذلك الوقت مع مصطفى البرسورية، وبدأت عال

أوائل الستينيات، لكن ابنه مسعود عزز هذه العالقة ونقلها إلى 

هو  ؛ والجناح اآلخر،2011تحالف تحت مظلة منظمة في عام 

(  )وهذه األحرف هي اختصار PYD)قراطي الديماالتحاد  حزب

كفرع  2003السم هذا الحزب باللغة الكردية(، تأسس عام 

(. وفي مرحلة الحرب PKKلحزب العمال الكردستاني التركي )

تي وسورية املتحالفة معه الدعم يقدم االتحاد السوفي ،الباردة

)بي كي كي( واملجموعات الكردية املتفرعة عنه، بهدف لـ 

 وحلف األطلس ي )الناتو(.إضعاف تركيا 

بمحاوالت فاترة  2014و 2012وقام الجناحان بين عامي 

قراطي تمكن في لكن حزب االتحاد الديم لتوحيد مجموعاتهما،

سيطرة عسكرية النهاية من تهميش منافسيه املشتتين، وحقق 

وإدارية، واحتل تماسك هذا الحزب وروحه  وسياسية

املتفوقة وسالحه اإليديولوجّي العسكرية وقدراته التنظيمية 

أهمية، لكن قوته العسكرية التي تشكلت من )وحدات حماية 

بحسب التسمية الكردية( فاقت  -واي بي جي  YPGالشعب( )

 كّل ذلك.

لم تكن الخطوط العريضة التي  ،هذا، ومنذ البداية

، إال 
ً
تقسم بين الجناحين السياس ّي والعسكرّي واضحة تماما

فكان  ،الحرب تطور بينهما انقسام في السلطةأنه منذ بداية 

بي واي دي( هو الذي يقوم بإدارة  -قراطي االتحاد الديم)حزب 

النظام اإلداري والعالقات الدبلوماسية؛ بينما كانت )وحدات 

حماية الشعب( تقود القتال على األرض، وبرهنت على حماسة 

حكم  منذ بداية الحرب، وأتاح نجاحها إمكانية تأسيس منطقة

تشكلت من ثالثة كانتونات: قامشلي وكوباني  2015ذاتّيٍّ في عام 

نجحت في تدمير جبهة النصرة وهزيمة  2019وعفرين. وفي عام 

 داعش في تلك األراض ي، لكنها فقدت السيطرة على عفرين،

قراطي بفرض حكم الحزب الواحد في وقام حزب االتحاد الديم

  2014في عام  منطقة كردستان السورية؛ ذلك بإعالنه
ً
قانونا

يمنع وجود أي حزب سياس ي لألكراد ال يعترف بإدارته، ثم 

تعّرض في ما بعد لالنتقاد بسبب اضطهاده لألعضاء املنتمين 

 في املنطقة.
ً
 متسلطا

ً
 للجناح اآلخر ولفرضه حكما

هذا، وعلى النقيض من سياسة العزل التي تعامل بها مع 

زب االتحاد إلى التحالف مع األحزاب الكردية املنافسة، بادر ح

مجموعات وجاليات سورية من غير األكراد، مثل: السريان، 

والتركمان، والعرب، وكان األساس العقالني لهذا التوجه يهدف 

إلى توسيع نفوذه في مناطق وقعت تحت سيطرته أثناء الحرب 

الظهور بمظهر  يسودها توّزع ديمغرافّي عربّي، وكذلك إلى

قراطي وحديث، وكانت تقوده الرغبة ممجتمع تعددي ودي

األعراق مستوحى من النظم  الفوضوّية  مجتمع متعددبتشكيل 

ثنّية والدينية في اإليهدف منه إلى إشراك جميع الجاليات 

 بشكل يلغي املفهوم األوسع للدولة القومّية. ،السلطة

بقي حزب االتحاد السلطة املهيمنة داخل  ،وفي الحقيقة

املتحالفة من غير األكراد التي تشاركه في  مجموعة الجاليات

السلطة بطرق رمزية فقط. وبعد إنشاء التحالف العسكري 
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)قسد( والعرب  قوات سوريا الديمقراطيةبين  2015عام 

بقيت وحدات حماية الشعب هي  ،والسريان وقوات أخرى 

صانعة القرار والقوة املهيمنة في ميدان املعركة. وكان النظام 

"قسد" قد تأسس بشكلٍّ مماثل في املناطق التي كان  ـالسياس ّي ل

 
ً
يديولوجية املشتركة بين للقواسم األ  يسيطر عليها، تجسيدا

قراطي وحزب العمال الكردستانّي، حزب االتحاد الديم

ولالختبار التجريبي للمفاهيم السياسية االجتماعية التي حملها 

كما زعيم حزب العمال الكردستاني عبد هللا أوجالن، فقد تأثر 

بكتابات موراي بوكتشين املاركسية املتأثرة  هو معروف

  بالفوضوية،
ً
قراطية" ية الديمالفيدرالعن " ومنه استقى أفكارا

" وضرورة نبذ مفهوم الدولة ذات القومية البيئة االجتماعية"و

 حزب العمال الكردستانّي بعد موت  .الواحدة
ً
وقام فعلّيا

حفل تقدير له ملساعدته في  بإجراء 2006بوكتشين عام 

اإليديولوجيا والنظرية اإلدارية. وكانت القيادة  تشكيل

قراطي، مالذين  يؤيدون حزب االتحاد الدييحتكرها األكراد 

 يرأس تحالف )
ً
قراطي( الذي يسمى حركة املجتمع الديمفمثال

 
ً
 TEV-DEM (Tevgera Civakaباللغة الكردية اختصارا

Demokratîk,  وباإلنكليزية ،)MDS ويحكم منطقة الحكم ،

الذاتّي رئيسان كرديان هما "غريب حسو" و"زالل جكر"  اللذان 

وتقوم الثقافة الكردية  كانا قد خلفا اثنين من األكراد أنفسهم،

،  القومية بضبط نغمة هذا التحالف،
ً
 ال حصرا

ً
فتمثيال

 24احتفلت )قسد( بتحرير آخر قاعدة لداعش في باغوز في 

 ."بعزف النشيد القومي الكردّي املسّمى "أي رقيب 2019آذار 

                                                                    
 ( لقصيدة كتبها الشاعر الكردّي يونس مال رؤوف 

ً
ها الرقيب، وجاءت عنوانا ( امللّقب بـ "دلدار"، حينما 1948-1918أي رقيب: عبارة تعني باللغة الكردّية "أيُّ

 في أحد 
ً
ها الرقيب، أمة الكرد باقية، وستبقى إلى األبد، ال تقهرها وال تمحوها مدافع »ن إيران. وجاء في مطلع القصيدة: السجون في كردستاكان مسجونا أيُّ

 لجمهورية "مهاباد" الكردّية التي تأسست عام «...الّدهر
ً
 وطنّيا

ً
من عام من مها بعد أقل ، وتقّوضت دعائ1946، وقد اعُتمدت هذه القصيدة، بصفتها نشيدا

 تأسيسها.

 بالتجاهل 
ً
هذا، وكان خطاب "قسد" نفسه مليئا

  املدروس لآلخرين،
ً
لنوعين من الضغوط  وُيَعدُّ نموذجا

قراطّي، ي تتفاعل داخل حزب االتحاد الديماملتعاكسة الت

: الحاجة 
ً
على الهوية الكردية والتقليل من  إلى الحفاظتحديدا

  شأنها في الوقت نفسه،
ً
االتحاد  ب حزبتجنّ  ،فمثال

في اسم الحزب  والصفة الكردية عبارات كردستانقراطي الديم

وأنقرة وشركاء ئ مخاوف دمشق في عنوانه العريض لكي يهّد  

 
ً
آخرين غير األكراد من شبح االنفصال الكردّي، وكان مختلفا

األحزاب في العراق أو بقية  األحزاب الكرديةي هذا الشأن مع ف

. فقد اختار حزب االتحاد الكردية السورية القومية

( التي تعني  Rojava –قراطي بلغة صريحة اسم )روجافا الديم

بعبارة )كردستان )الغرب( ولم يربطها  طةردية ببسابالك

التي ستعني أنها ضمن سياق  Rojavaye Kurdistan( الغربية

مثل: باكور في تركيا أجزاء أخرى من كردستان الكبرى، 

وروجهيالت في إيران وباشور في العراق، وفي ما بعد ساد 

واستخدام  االعتقاد بأّنه من الحكمة سحب عبارة روجافا

التحادية العقد االجتماعّي ل" في وثيقة "الشمالية عبارة "سورية

"، بسبب الضغوط السياسّية للشركاء الفدرالية لشمال سورية

العرب أو ضغوط النظام السورّي، ثم أصبحت في ما بعد 

"شمال  وشرق سورية " حين تحرك مّد املعركة إلى ذلك الطريق.  

ي إلى قراطتحاد الديمحزب اال وكان من املضحك عندما ماَل 

، أن تستمر وسائل 2015تجّنب عبارة )روجافا( بعد عام 

اإلعالم في العالم باستخدامها. وهذه التقلبات سلطت الضوء 

على التحديات التي تواجه االتحاد الديمقراطي نتيجة تحوالت 
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الحدود في الحرب املتواصلة وضرورة التكّيف مع خطابها 

تمرت في نشر وبالفعل قاد االتحاد حكومة اس وخرائطها.

الخرائط املتبدلة للمنطقة، بما في ذلك خارطة تظهر فيها 

كردستان وقد وصلت حدودها إلى البحر. ومع ذلك اضطر في 

سحب هذه الخارطة  2018أعقاب احتالل تركيا لعفرين عام 

 والحلم بمنفذ على البحر.

كما اختيرت التغييرات في اسم االتحاد والتأرجح في 

عبارة مثل:  ذلك التحول في استخدام املصطلحات، بما في

 "الحكم الذاتي الديم
ً
هي  قراطي"، واختيار عبارة أقل استفزازا

"اإلدارة الذاتية" بشكل مخالف للشركاء اآلخرين في )وحدات 

حماية الشعب(؛ بل وبشكل مخالف بالقْدر نفسه من األهمية 

قراطي يأمل الذي كان االتحاد الديمعند الرئيس بشار األسد 

التوصل إلى اتفاقية معه بعد انتهاء الحرب. وبرغم هذه ب

 ثابتة بالنسبة ملسائل تحاد الديمبقي اال ،التقلبات
ً
قراطي أرضا

، ومن هذه الثوابت املهمة، أنه حافظ على مةحاسأخرى 

صالته مع حزب العمال الكردستانّي بكل ما رافقها من نتائج 

تغذية تغيير إيجابية وسلبية، وكان في الوقت نفسه يحاول 

عميق الجذور على املستوى االجتماعي عن طريق خلق ثورة 

، وبموازاة ذلك يحاول تعزيز  تساوي بين الجنسين وإبداعٍّ إدارّيٍّ

الهوية القومية الكردية في النظام التعليمّي، فقد قامت املرأة 

ي وقت في سورية ف للمساواة بين الجنسينبقيادة ثورة الكردية 

النساء وباإلضافة إلى مشاركة  الرئيسة، متزامن مع الثورة

كانت هناك مندوبات  في السلك  الفعالة في الحرب ضد داعش

السياس ي والدبلوماس ي في الحياة العامة، وكان من بين أهم  

إنجازاتهن املشاركة في رئاسة إعداد ترتيبات الدستور املؤقت 

رالي  االتحاد الفيد: "أن  12، ولذلك جاء في  املادة 2016عام 

                                                                    
 ( عّد ملحمة "مم و زين" من أهم أعماله، وقد نقلها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي1707-1560أحمد الخاني: شاعر صوفّي كردّي

ُ
من الكردية  (، وت

 إلى اللغة العربية.

نظام الرئاسة املشتركة في ة يتبنى قراطي لشمال سوريالديم

واالجتماعية وفي ميادين  دارية والسياسيةجميع امليادين اإل 

 للتمثيل املتساوي لكال الجنسين
ً
، "أخرى، ويعّدها مبدأ رئيسا

فنظام الرئاسة املشتركة يسهم في تنظيم وتأسيس نظام 

 خاصّ 
ً
.كونفدرالي نسائي بصفته كيانا

ً
 ا

ن  في 
ُ
ففي مجتمعات كثيرة يتعرض وضع النساء الالئي ك

إلى التهميش بعد انتهائها؛ أما التغيرات  ،املقدمة أثناء الحرب

التي طرأت على النساء الكرديات في سورية، فقد كانت واسعة 

االنتشار وعميقة تصعب إزالتها عندما تصمت البنادق. وكانت 

 آخر هو النظام التعليمّي، التغييرات العميقة قد شملت ميدان
ً
ا

فعلى النقيض من الضغوط التي تقلل من إبراز الهوية الكردية 

يشعر النشطاء األكراد بمزيد من الحرية  ،في الخطاب العام

لتقديم جرعة كبيرة من القومية الكردية في نصوص الكتب 

وهم يريدون بذلك إحباط محاوالت النظام  التعليمية،

 املستمرة لتعريب األ
ً
يعرض أحد نصوص الكتب  ،كراد، فمثال

التعليمية خارطة كردستان الكبرى، وهي تحمل األسماء 

 من األسماء الرسمية 
ً
األصلية للمدن واألماكن الكردية، بدال

التي وضعتها الحكومات منذ زمن طويل لسياسات محو املعالم 

، عالوة على تدريس 
ً
الكردّية، ويجري تكرار عبارة كردستان دوما

ئد للشعراء القوميين األكراد املشهورين، مثل: أحمد قصا

كما تتداخل القومية الكردية بشكل حريص في  الخاني

 يتضمن أحد النصوص قصيدة عن جمهورية 
ً
النصوص، فمثال

في إيران،   1946مهاباد الكردية التي أعلنت لعدة أشهر في عام 

في كردستان  1988وهناك نص آخر يذكر مذبحة حلبجة عام 
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كردي على يد نظام  5000العراق، حيث قتل ما يقرب من 

 البعث العراقي بهجوم كيماوّي.

 آخر للهوية، ويجري 
ً
وتشكل اللغة الكردية معلما

 في نصوص الكتب
ً
م وتوصف بش ،االهتمام بها كثيرا

ّ
كل معظ

 نجمة العالم". "كلغة حلوة وجميلة" و"

ومن املثير لالهتمام أنه ال توجد أي اشارة إلى اإلسالم؛ 

 .«على النوروز كيوم مقدس لألكرادبل هناك تأكيد 

أن   "مناورات خارجيةتحت عنوان "وترى بينغيو 

الحرب الطويلة في سورية أجبرت القيادة الكردية على شن »

 من 
ً
حرب على جبهات متعددة، لكنها بموازاة ذلك تركت عددا

من  من أجل تشكيل تحالفات مخصصة نة،ات املمكالقنو 

أجل املناورة بين شركاء محتملين، وكانت إحدى املشكالت 

الرئيسة، أن زيادة إحراز االنتصارات الكردية على داعش تولد 

 
ً
 وجوديا

ً
املزيد من العداء التركي الذي جعل تركيا تعدها خطرا

وصل إلى قراطي التاول االتحاد الديمالبداية ح عليها، وفي

عندما قام زعيمه صالح مسلم  ،عدّو سورية ،تفاهم مع تركيا

، وفشلت املحاولة 2013بزيارة تركيا مرتين في صيف عام 

عال في العداء وتحولت تركيا بالتدريج من غريم سلبي إلى غريم ف

 لألكراد.

هذا، وبواسطة عمليتين عسكريتين نفذهما الجيش 

ثاني ال، وفي كانون 2017عام التركي واملجموعات التابعة له في 

سيطرت تركيا على أراضٍّ سورية في جرابلس وعفرين،  ،2018

حكم ذاتي  على أمل أن تصّفي الحلم الكردي بإنشاء منطقة

قراطي الذي الديمالجغرافي. وتمكن االتحاد متماسكة االمتداد 

أصبح بين فكي كماشة  عدوين لدودين هما: تركيا وسورية، من 

ح بقناة مفتوحة مع سورية. وهكذا حافظت االحتفاظ بنجا

القيادة الكردية من البداية على تفهم ضمني مع الرئيس األسد 

بالنسبة إلدارة املنطقة التي انسحب منها الجيش السوري عام 

. وهذا يعني على سبيل املثال أنه باستطاعة املوظفين من 2012

شق، األكراد السوريين الحفاظ على رواتبهم الشهرية من دم

وبهذه الطريقة يتجنبون أزمة اقتصادية جدية، وقام النظام 

من جانبه باالحتفاظ بقوة عسكرية رمزية قرب القامشلي 

 عاصمة منطقة الحكم الذاتّي الكردّي. 

لكن هذا التعاون املحصور لم يمنع وقوع اشتباكات 

مسلحة بين القوات الكردّية والجيش السوري في نيسان عام 

ظهرت دالالت على زيادة قوة ، إذ 2018وفي أيلول عام  ،2016

دمشق وطموحها الستئناف سيطرتها الفعلية على منطقة 

الحكم الذاتّي. والحقيقة أنه في املفاوضات التي جرت بين 

 لالعتراف 2018الجانبين في صيف عام 
ً
، كان األسد رافضا

ي بعد اطقر فقام االتحاد الديم بمطلب األكراد بالحكم الذاتّي،

بإسهامه الكردّي الفريد في االنتصار على داعش في  وثوقه

سورية بمبادرة دبلوماسية مبكرة لكسب شرعية في سعيه 

الذين يسمون  ثبت أن موقف ،ومع ذلك .للحكم الذاتّي 

 موقف كّلٍّ من الواليات املتحدة وروسيا 
ً
–بحلفائه، تحديدا

. فاألكراد  –وهما الالعبان الرئيسان
ً
 ومحبطا

ً
كان متضاربا

اعتمدوا على روسيا التي منحتهم بعض الفضاء الدبلوماس ي 

بالسماح لهم بنوع من التمثيل في موسكو وبالتوسط بينهم وبين 

األسد. ومع ذلك سرعان ما زال هذا التأييد الروس ي بعد أول 

امتحان له. فروسيا لم تعرض فقط الدعم العسكري امللموس 

لكردية التي تقاتل داعش؛ بل أعطت تركيا الضوء للقوات ا

األخضر الحتالل عفرين، كما رفضت موسكو الحديث عن 

منطقة حكم ذاتّيٍّ بعد انتهاء الحرب في سورية، ولذلك أبلغ وزير 

ي الفروف بعد محادثات كان يتوسط غسير الخارجية الروس ي 

بأن  ممثل األكراد  2019فيها بين األكراد ودمشق في بداية عام 

 لحماية سيادة ووحدة األراض ي 
ً
روسيا "مستعدة للعمل معا
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السورية"، ولم يذكر كلمة واحدة عن حكم ذاتي كردّي. وفي 

الوقت نفسه اتهم الفروف اإلدارة األميركية بمحاولة إقامة 

 كان 
ً
دولة كردية في شمال سورية. وفي االتهامات الروسية كافة

لكردّي ال يقل في تردده عن املوقف األميركي بالنسبة للكيان ا

قراطي أن يكيف على االتحاد الديم املوقف الروس ّي. وكان ينبغي

نفسه بسرعة مع شريك أميركي لم تكن له معه عالقات سابقة، 

يركية دفعت االتحاد فحاجة األكراد للمساعدة العسكرية األم

قراطي إلى التخفيف من مبادئه اإليديولوجية اليسارية، الديم

رونة وما رافقها من إنجازات عسكرية كردية مهدت وهذه امل

الطريق إلى تعاون خاّص عسكرّي بين األطراف املبادرة إليها في 

 .2014نهاية عام 

 الستبعاد واشنطن إرسال قواتها األميركية 
ً
هذا، ونظرا

البرية إلى ميدان املعركة، وميلها لالعتماد على املقاتلين األكراد 

، بصفتهم أفضل أداة تابعة لها تفيد من وحدات حماية الشعب

رغبت اإلدارة األميركية في بعض األوقات  ،في هزيمة داعش

 بإعطاء األولوية في عالقاتها ألكراد سورية، وتفضيلهم 
ً
أيضا

على املجموعات التي تتبع لتركيا. ومع ذلك وبشكل متناقض بما 

بدأت انتصارات وحدات حماية الشعب مرة أخرى  ،يكفي

ستمرار الدعم األميركي للخطر. وكان أكثر ما يوضح بتعريض ا

هذا التناقض هو التصريح املفاجئ للرئيس األميركي دونالد 

بسحب جميع القوات األميركية من  2018ترامب في نهاية عام 

روجافا؛ ذلك بحجة أن مجموعات داعش تمت هزيمتها، وكان 

 أن سورية وتركيا أبدتا حماسة لهذا ا
ً
لتصريح من الواضح أيضا

الذي حمل معه فرصة يتخلص بواسطتها كل منهما على  املفاجئ

طريقته من الطموحات الكردية بالحكم الذاتّي، وأدى هذا 

 القيادة الكردية على استخدام قنوات 
ّ
املوقف األميركي إلى حث

دبلوماسية متنوعة في العالم كله لكبح خساراتها وحماية 

 .الحكم الذاتّي الكردّي 

كانت روجافا  ،حظ أنه قبل عقد من السنواتهذا، وُيال 

 ،
ً
قراطي( و)وحدات حماية الشعب( لكن )االتحاد الديمعدما

نجحا طوال ثماني سنوات في وضعها على الخارطة اإلقليمية 

يمكن أن تنهار بسرعة مثلما صعدت  ،والدولية. ومع ذلك

 هو تركيا، إذ جلبت االنتصارات لالتحاد بسرعة، 
ً
 كبيرا

ً
عدوا

 ،أّي صديق حقيقّي من حوله، فالحكومة األميركيةدون 

قراطي كأداة تابعة االتحاد الديم تتخدماس ،الحليف الخاص

 .للقتال ضد داعش، لكنها اآلن يمكن أن تتخلى عنه اله

كما ُيَعدُّ أن الواليات املتحدة كانت تجهل حقيقة أن 

 
ً
 باهظا

ً
ت دمفي هذه الحرب التي استخ األكراد دفعوا ثمنا

 من القتلى  11راد كأدوات تابعة وهم الذين دفعوا األك
ً
ألفا

والكثير من الجرحى، بموجب تقديرات األكراد. وبرغم كل 

أصبح التاريخ القصير لروجافا يشبه تاريخ الكثير من  ،فرادته

جاليات األقليات في الشرق األوسط على أساس ما يبّينه هذا 

 من أن تقدم الُقوى 
ً
الخارجية التناقض الكبير، فبدال

ثبت أن الدعم الذي قدمته  ،املساعدة لألقليات املضطهدة

 قد هذه القوى الخارجية في املنطقة 
ّ
 د لها كارثة.ول

بقيت عملية استخدام  ،وكما كان يحدث في املاض ي

األقليات كأدوات تابعة لكي يجري بعد ذلك التخلي عنها بعد أن 

فقد  ،تحقق مهمتها. وهناك بعض األمثلة التي تدل على ذلك

في مرحلة االنتداب  كأدواتاستخدمت بريطانيا السريان 

( ثم تخلت عنهم عند 1932 -1920البريطاني على العراق )

كما استخدم ، 1933عام ارتكاب مذبحة شائنة ضدهم 

ة تي أكراد إيران في الحرب العاملية الثانية كورقياالتحاد السوفي

ساعدهم في تأسيس  مساومة ضد الحكومة املركزية ثم

تي نفسه في نهاية ييتركهم االتحاد السوفي" لكي "جمهورية مهاباد

الحرب العاملية الثانية. واستخدمت الواليات املتحدة أكراد 

تي أثناء الحرب يازن ضد بغداد وحليفها السوفيللتو العراق 
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، ولم يكونوا في النهاية 1975 – 1974الكردية عام  –العراقية 

سوى أداة بعد انتهاء هذه الحرب التي تسببت بنتائج كارثية 

 .عليهم

عب عن انتصارها 
 
هذا، وبرغم إعالن وحدات حماية الش

ميركية ، إال أن  التصريحات األ 2019على داعش في آذار 

املتذبذبة والسياسة األميركية ال تبشر بالخير من أجل 

االحتفاظ بذلك االنتصار. والسؤال الكبير املطروح اآلن يتعلق 

بمدى قدرة أكراد سورية على كسر هذه الحلقة املفرغة التي 

تعّرضها لذلك املصير  ى أو بمدىتعرضت لها األقليات األخر 

ة ثانية  .النمطي مر 

 الحرب الفعلية لحماية حكمهم الذاتّي والحقيقة أن  

الذي كسبوه بعناء قد بدأت للتو. كما أّنه لتحقيق النجاح في 

قراطي ووحدات حماية يمهذا املسعى يجب على االتحاد الد

فعلى الشعب أن يتحركا على مستويات متعددة بشكل متزامن، 

يجب عليهما تخفيض عالقاتهما العامة مع ، املستوى املحلي

العمال الكردستانّي، وتخفيف احتكارهما للسلطة، حزب 

وإجراء مصالحة مع الجناح الكردي الرئيس اآلخر في سورية، 

وكذلك مع من يرعاه خارج الحدود في شمال العراق. فسياسة 

 من التماسك االجتماعيّ 
ً
السياس ّي –كهذه يمكن أن تزيد أيضا

ين الدعم الكردّي في املهجر في املعركة املستمرة، من أجل تأم

 .الدبلوماس ي من الغرب

على االتحاد  يجب ،هذا، وعلى املستوى اإلقليمي

عدويهما  مجابهةقراطي ووحدات حماية الشعب الديم

ينبغي عليهما  ،الرئيسين تركيا وسورية، فبالنسبة لتركيا

االستمرار في حشد تأييد حلفائهما ضد انتهاك تركّي ممكن، كما 

 اإلصرار
ً
على املشاركة في املناطق اآلمنة  ينبغي عليهما أيضا

عندما تتأسس مثل هذه املناطق. وربما يشكل الضعف الذي 

دّب في حزب العدالة والتنمية بعد االنتخابات األخيرة وسيلة 

قراطي ووحدات االتحاد الديم لتغيير سياسة أنقرة، إذ إن  

 حماية الشعب لم ينفذا أي عمليات إرهابية ضد تركيا.

للعالقات مع سورية بعد الحرب، فاألكراد أما بالنسبة 

خففوا من مخاوف األسد بتخليهم عن االنفصال، وتبني مفهوم 

الحكم الذاتي داخل الدولة السورية، لكنهم ما زالوا يجدون 

ي معضلة بين املفاوضات مع األسد وبين 
ّ
أنفسهم أمام شق

التمسك بتحذير واشنطن لهم باالمتناع عن القيام بهذا 

في التحليل النهائي ربما يجدون أنفسهم مجبرين على العمل. و

التوصل إلى مصالحة مع األسد، لكن الدعم األميركي يمكن أن 

 في تحقيق صفقة أفضل لألكراد.
ً
 حاسما

ً
 يشكل عامال

يجب على األكراد الضغط  ،هذا، وعلى املستوى الدولي

لكي يؤكدوا عدم التخلي عن فكرة وهدف أنهم لن يسمحوا 

وجود داعش في املنطقة، وبهذه الطريقة يمكن لهم  باستمرار

كما  استخدام حاجة الغرب لهم كعامل ضد التخلي عنهم.

يمكن لكّل من االتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب 

العمل على إقناع الغرب بأن  استمرار دعمه لهما سوف يخدم 

 
ً
 أمام املصالح االستراتيجية األميركية في املنطقة، ويحقق توازنا

تدهور العالقات األميركية مع أنقرة، ويضع العراقيل في طريق 

ن األكراد من تحقيق 
ّ
تزايد التدخل اإليراني في سورية. وإذا تمك

كانة ذلك، فربما يكون في مقدورهم تحدي التاريخ وحماية امل

 .«التي حققوها بصعوبة وعناء
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 التحليل واالستنتاجفي 

ربما تضمُّ الفقرات األخيرة من هذا البحث الذي قدمته 

من خطط الستخدام  "إسرائيل"بينغيو أهم ما تكشفه 

موضوع أكراد سورية ألغراضها في تقسيم سورية، وتفتيت 

 والطائفية. ثنّيةواإلومكوناتها االجتماعية قدراتها 

في  "إسرائيل"تعّد من أهم املتخّصصين داخل  فهذه

بخاّصة، وفي مسألة األكراد اآلخرين  أكراد سورية مسألة

بعاّمة، وهي التي فّرت مع أسرتها اليهودية التي كانت تسكن في 

لت في مختلف مراحل ، وفضّ "إسرائيل"إلى  1954حلب عام 

دراستها األكاديمية وخدماتها االستخباراتية التخصص في 

 موضوع األكراد.

فبعد عرض موجز للتطورات السياسّية والتنظيمّية 

لُقوى السياسية داخل البنى السياسية ألكراد سورية ل

: إن   الواليات املتحدة استخدمتهم كأداة، وتحالفاتهم 
ً
تقول علنا

ومن املمكن أن تتخلى عنهم بعد استنفاد أغراضها منهم، ثم  

تقدم املقترحات العملّية العلنية للقيادات الكردّية في هذا 

 القيادات الكردّية ال
ً
سورّية إلى عرض خدماتها البحث داعية

على الغرب، بحجة أّنها قادرة على حماية املصالح األميركية 

بكلماتها في  والغربية إذا استمر الدعم لها، وهي تطلب منها

العالقات مع حزب العمال الكردستانّي"،  تبتعد عنالبحث أن "

ألنه تأسس كمنظمة مناهضة للسياسة األميركية وسياسة 

منذ نشوئه في  وال يدعو لالنفصالطلس ي، الغرب والحلف األ 

الحزب عبد هللا أوجالن كانت تركيا، والكّل يعرف أن  زعيم هذا 

 بواسطة جهاز املوساد  "إسرائيل"
ً
 مركزّيا

ً
قد لعبت دورا

في تسليمه  للسلطات التركّية التي للتجسس واملهام الخاصة 

                                                                    
3 https://www.meforum.org/3838/israel-kurds   

 سجالت دعم "إسرائيل"كانت تالحقه، ثم بدأت 
ً
ها تنشر علنا

 . 19623اتها السرّية بهم منذ عام لقادة أكراد العراق وعالق

هذا، وعلى املستوى اإلقليمّي تطلب بينغيو في هذا 

 عن وجهة نظر – البحث
ً
رة ، على نحوٍّ واضح –"إسرائيل"معّب 

 أن يجابه االتحاُد الديم
َ
قراطيُّ ووحداُت حماية الشعب الدولة

البحث  "بالعدّو الرئيس"، ثم تنتقل  السورّية التي يصفها هذا

إلى املستوى الدولّي، وتطلب من قيادة األكراد القيام بلعبة 

لم ينته وجوده، "لكي يتاح استخدام  "داعش"اإلعالن عن أن 

" ثم يضيف البحث: حاجة الغرب لها كعامل ضد التخلي عنها

يخدم  ومن املمكن إقناع الغرب بأن استمرار دعمه لها سوف"

 أمام املص
ً
الح االستراتيجية األميركية في املنطقة ويحقق توازنا

تدهور العالقات األميركية مع أنقرة ويضع العراقيل في طريق 

 تزايد التدخل  اإليراني في سورية".

كلٌّ  يطلب، للغة الواضحة والصريحة واملباشرةوبهذه ا

واإلدارة األميركية أن يعّرض األكراد أنفسهم  "إسرائيل"من 

(، وهي Proxyوب دامية تستخدمهم فيها واشنطن "كأداة" )لحر 

بينغيو في بحثها هذا حين وصفت  العبارة التي استخدمتها

عالقات واشنطن بهم وبغيرهم من املجموعات املتحالفة معها 

لكي يقدموا املزيد من الضحايا، من أجل استخدام واشنطن 

وكذلك  سورية وشعبها وجيشها،والغرب لهم في معاداة وطنهم 

من أجل حماية املصالح  في معاداة جيرانهم اإليرانيين،

 األميركية.

ومن الواضح أن  سجل تل أبيب وواشنطن في استغالل 

برهن على  –التسميةكما تستخدم بينغيو هذه –"األقليات" 

التي تسفر عنها أي حروب تفرضانها على النتائج املدمرة 

 إلى
ً
في استغالل األقليات في استراتيجيتهما  املنطقة، استنادا

https://www.meforum.org/3838/israel-kurds
https://www.meforum.org/3838/israel-kurds
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ه يمكن تحقيق مختلف أرجاء هذه  املنطقة، ألنهما تعتقدان أن 

مصالحهما حتى في حال فشل تقسيم الدولة املستهدفة من 

هما، لذلك لن تتورعا في هذه الحيثّية عن التخلي عن األداة  َبل  ق 

التي كانتا تستخدمانها. وتعّبر بينغيو عن هذه املسألة بقولها: 

بقيت عملية استخدام األقليات  ،ما كان يحدث في املاض ي"مثل

بعد ذلك التخلي عنها بعد أن تحقق  بصفتها أدوات تابعة، ليتّم 

"، وتستشهد اك بعض األمثلة التي تدل على ذلكمهمتها. وهن

.بأمثلة عن 
ً
 أكراد العراق وعن السريان أيضا

 أمفاملهمة تتحقق سواء فشلت هذه االستراتيجية 

 وضحايا من الطرفين 
ً
نجحت، ألن فشلها سيخلف وراءه دمارا

الواحد، كما أن نجاحها سيحمل النتائج نفسها داخل الوطن 

، وسيتسبب بأكبر عدد من الضحايا، 
ً
بشكل أكثر دمارا

 أشد
ً
خطورة على الطرفين، ولذلك يصبح  وسيكون مستقبال

 اإلسرائيلية انتص–إحباط مثل هذه االستراتيجية الغربية
ً
ارا

ملستقبل الوطن الواحد مهما كان الثمن الذي يدفعه من 

ته ووحدة أراضيه ومستقبله يتمسك بحماية الوطن وسياد

 الحّر.

وإذا كانت الحكمة تقول: إن  من ال يتعلم من التاريخ لن 

 تاريخ هذه االستراتيجية اإلسرائيلية
، فإن 

ً
األميركية –يتعلم أبدا

والهزيمة، فقد هزمها العراقيون في  إال الفشل جعلها ال تواجه

لتقسيم العراق  1962شمال العراق منذ بداية تنفيذها عام 

واشنطن  تستطعلم  كثيرة، كماوبعد أن استمرت لعقود 

فرضها حتى بعد أن احتلت القوات االميركية واألطلسية بغداد 

 من القوات األميركية  198 من فيها أكثر، وانتشر 2003عام 
ً
ألفا

 ، وحدها
ً
أرجاء العراق.  واألوروبية فيالبريطانية  للقوات إضافة

وهزمها اللبنانيون بدعم سورّي مباشر حين اجتاحت 

، وفرضت حكومة بدباباتها في 1982لبنان عام  "إسرائيل"

بيروت، فهل سيكون بمقدور ألفي جندي أميركي فرض أهداف 

في  دعم لقادة أكرادومصالح الواليات املتحدة حين يقّدمون ال

 شمال سورية؟!

بينغيو ومن بين أن  ما يمكن أن نستمّده من بحث يبدو 

بشكل واضح يدل  ،سطوره واقتراحاته لقادة أكراد في سورية

–نجاح هذه االستراتيجية األميركيةب على أنها هي نفسها تشك

قادة أكراد يلية التي يراد تطبيقها ضد سورية بواسطة اإلسرائ

الذي وضعته لبحثها وهو "الصعود  في شمال سورية، فالعنوان

 
ً
 " واملستقبل الغامض ألكراد سوريةالذي لم يكن محتمال

التوصيات  بهذه وهي تعترف ،كل صارخ هذا االستنتاجيحمل بش

أن الصعوبات تحيط بهم،  لتي تقدمها لقادة أكراد في سوريةا

وبالطبع بعد أن حقق الجيش العربي السوري انتصاراته على 

مجموعات اإلرهاب ومن قدم الدعم لها وحافظ على وحدة 

،وسيادة سورية 
ً
فهذا االنتصار وتزايد قوة   على املستويات كافة

تحالفاته اإلقليمية والدولية عوامل سوف تفرض الجيش و 

 على
ً
  ال ين املنظمتيقادة هات ُمجتمعة

ً
ن في شمال سورية وضعا

مثلما ال يسر الواليات املتحدة التي ترى هزيمة  يسرهم

مشروعها في شمال شرق سورية بعد أن تآكلت مراهنتها على 

 االستمرار به، وهو ما يشير إليه البحث بشكل واضح.

وال يخفي البحث اإلسرائيلي هدفه حين يطلب من قادة 

استمرار وجود "داعش" في الشمال  أكراد سورّية استغالل

حجة لطلب الدعم من الغرب، وبهذه الطريقة  واستخدامه

في سورية لتحقيق هذا املبرر، فهل سيقبل  "داعش"يراد إبقاء 

الشعب السوري في شمال وشمال شرق سورية، أن يوافق قادة 

أكراد تلك املنطقة على مطلب غّض  النظر عن استمرار وجود 

من مصلحة واشنطن  "داعش"وجود ، ويصبح "داعش"

من  قتل الكثير "داعش"وحلفائها من قادة األكراد، برغم أن 

 السوريين ومن أكراد سوري
ّ
  بجثث بعضهم. لة ومث
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ال شك في أن  هذا الدور الصريح الذي تريد واشنطن وتل 

القيام به ال يمكن أن يحمل أّي كرامة  أبيب لقادةٍّ أكراد سوريين

ونات الشعب السورّي، وهو دور ال يحمل ألّي سورّي من مك

أدنى احتماالت النجاح ال في الشمال وال في أي بقعة من األراض ي 

السورية، ولذلك بدأ العدُّ التنازلّي لنهاية مشروع استغالل 

واشنطن وتل أبيب لبعض قادة األكراد في شمال سورية، وهذا 

املواضيع،  وأميركا في مثل هذه "إسرائيل"ما تراه أهم باحثة في 

 برغم أنها ال تريد أن ينتهي بالفشل.
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