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 تقرير الورشة

 31ه، يوم الثالثاء املوافق لـ ِمداد، في مقر   – دمشق لألبحاث والدراسات عقد مركز  

الحرب على عفرين: »ة رواق دمشق حول ة جديدة ضمن فعالي  ، حلقة نقاشي  8132آذار/مارس 

 ها العميد تركي حسن.ة أعد  ، وهو عنوان ورقة بحثي  «األبعاد والدالالت واملآالت

صينع املشاركون في هذه الجلسة، من أعضاء مجلس شعب وأكاديميين، تنو    أو  ومتخص 

 ، وهم السيدات والسادة:وصحافيين، إلى إعالميين االستراتيجي   مهتمين بالشأن العسكري  

، السيدة ميس كريدي، الدكتورة نهلة عيس ى، ساألستاذ عمر أوس ي، األستاذ رياض طاوو 

الدكتور خلف الجراد، الدكتور بسام رجا، األستاذ علي قاسم، األستاذ محمد البيرق، العميد 

درزي، األستاذ الجانبالت شكاي، الدكتور أحمد هيثم حسون، األستاذ علي يوسف، األستاذ 

هامس زريق، الدكتورة إنصاف حمد، الدكتور كريم أبو حالوة، األستاذ تحسين الحلبي، إضافة 

 إلى مجموعة من اإلعالميين، وكوادر مداد البحثية.

ة في ِمداد، وافتتحها رئيس قسم الدراسات السياسي   ،أدار الجلسة الدكتور عقيل محفوض

 بالت
ً
رحيب بالضيوف، والتأكيد على حساسية امللف موضوع النقاش كون ما يجري في عفرين حاليا

 
 
ث في حسن الباح ،للعميد تركي وأفسح املجالف املشهد السوري بكل تجاذباته وصراعاته، يكث

 .، من أجل تقديم ورقتهمركز دمشق لألبحاث والدراسات

 موس  
ً
م العميد تركي عرضا  قدَّ

ً
 ؛بالحديث عن موضوع عفرين ولم يكتِف بحثية، ال في ورقتهعا

عام  ه  بوجوضع الكرد في سورية واملنطقة منذ بداية ظهور "انتفاضاتهم"، والتي جاءت  ناقشبل 

ي ة األولى، من حركة البرزنجنتيجة الوعود االستقاللية التي قطعها الغرب لهم بعد الحرب العاملي  

 دان في تركيا، ثم جمهورية ماهاباد في إيران، وتمر  ، إلى حركة سعيد بير 3113-3131في العراق 

 بمجموعة من األحداث الهامة األخرى التي رسمت تمر  و مصطفى البرزاني، 
ً
د أوجالن في تركيا، مرورا

 تاريخ الكرد في املنطقة، وأدت ربما إلى ما يعيشونه اليوم.

ة في سورية ومكانة ق العميد تركي حسن إلى دور األكراد في الحياة السياسي  كذلك تطر  

 ة، ثم تحدث عن اصطفافاتهمة السوري  ة في الذاكرة الوطني  ات الكردي  مجموعة كبيرة من الشخصي  

ة، من مرحلة التظاهر وتشكيل البنى ولة السوري  ة ومراحل عالقتهم بالد  في الحرب السوري  
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 إلى توطيد العالقة مء تشكيل اإلدارة الذاتي  د  السياسية، ثم ب  
ً
.ة، وصوال

ً
وهنا  ع األمريكيين عسكريا

 مع الدور األمريكي   الديمقراطي   الوطني   جرى تحول كبير عندما تماهى االتحاد  
 
 ل "حصان، ما شك

 في املشروع األمريكي  
ً
 واالبتعاد عن الدولة السورية. طروادة" سمح بالذهاب بعيدا

 قد  
ً
 أخيرا

ً
أبعادها ودالالتها، م العميد تركي قراءة جيوسياسية للحرب على عفرين شارحا

 مواقف الفواعل اإلقليمي  
ً
ة فيها، من صراع اإلرادات واملصالح واملشاريع، ة واملحلي  ة والدولي  ومبينا

 لها. واختتم انتهاًء باملآالت املستقبلي  
ً
ة، والسيناريوهات واالحتماالت التي قد تتغير املواقف استنادا

، األمر الذي لن يحدث إال إذا قف الهجوم التركي  ال أجد اآلن أن هنالك فرصة لو »حديث بالقول: 

لعب إليقافه
 
 كافية ت

ً
بذل وأدوارا

 
 ت

ً
، مهدت هذه «حصل أردوغان على مقابل له، كما ال أجد جهودا

رحتالعبارة ملجموعة من النقاشات واملداخالت التي قدمها الحاضرون، والتي 
 
 فيها مجموعة من ط

 :اآلتياألفكار كان أبرزها 

 أمريكي   قد تكون  -
ً
، لكن استمرار الحرب أدى إلى الحرب على عفرين في البداية مشروعا

ً
ا

 قد يفسر التباس الدورين الروس ي   األمر الذيتعدد الفواعل املؤثرة فيها وتداخل مشاريعها، 

 في سورية. فيما يتعلق بالتدخل التركي   واإليراني  

 اقوات سوري"عب واملكون الكردي السوري أكبر بكثير من وحدات حماية الش -

الكردية وال يمكن اختصاره بهما. ويجب بالتالي دراسة التمايزات في املواقف  "الديمقراطية

بين هذين الفصيلين وبقية الكرد، وتفعيلها عبر مشاريع قد تساعد صانع القرار في سد 

 ن الكردي السوري.الفجوات في التعامل مع املكو  

 إنَّ  -
ً
 تحملتالتي تعرضت لها الحركات واالنتفاضات الكردية،  اإلخفاقات املتتالية تاريخيا

 
 
ق د  ص  مسؤوليتها القيادات الكردية التي كانت قد راهنت على الغرب ووعوده التي لم ت

، محو  
ً
 لين شعبهم إلى ورقة يستخدمها الغرب لتحقيق مصالحه في املنطقة.يوما

مثل أحداث القامشلي  ة،ة في سوري  هنالك مداخل أو فرص فائتة لحل األزمة الكردي   -

ال يجب إضاعة املزيد  لذلك، حتى ليبدو أن هنالك نية في "تأجيل" حل هذه األزمة. 8112

 لذلك.
ً
 مناسبا

ً
 من الفرص، وموضوع عفرين اليوم يمكن أن يكون مدخال

ب ة براغماتية، فلكل الشعو ة علماني  ة بطريقة عقالني  ة الكردي  آن األوان للتعامل مع القضي   -

 أنه مبدأ وضع للشعوب الواقعة تحت االحتالل، وليس للنزعات ف الحق  
ً
ي تقرير املصير )علما

 ونتيجة لتموضع األكراد االنفصالية(، وهذا ينطبق على األكراد نظري  
ً
، لكن سياسيا

ً
ا
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 يجب أن لذلكوتوزعهم في املنطقة يكون من املستحيل تحقيق حلم الدولة الكردية، 

 اكة ومواطنة لهم كامل الحقوق وعليهم كل الواجبات.تكون العالقة معهم عالقة شر 

ة منهم إلى اتخاذ مواقف متطرفة دفع األكثر راديكالي   استقواء األكراد بالتدخل األمريكي   -

.سياسي   الكردي   ة، عبر توظيف الوجع القومي  حيال الدولة السوري  
ً
 ا

والديمغرافيا الوطنية السورية، من  والجغرافيانحن اليوم أمام عدوان وانتهاك للسيادة  -

 في خاصرة كانت على امتداد القرن املاض ي "مخف   التي تركيا الدولة
ً
" متقدما

ً
 إمبرياليا

ً
را

 بلدان وشعوب املنطقة.  

ن م املراوغة واالحتيال في عالقاتها مع كل   –بالتنسيق مع الواليات املتحدة–تحاول تركيا  -

 من مكانتها في املنظومة الحرب ع بما يخص   ،روسيا وإيران
ً
لى سورية وفيها. مستفيدة

 األمريكية وموقعها الجيوسياس ي الذي يؤثر في محيطها اإلقليمي.

ال يجب املراهنة على تركيا، فهي لن تخرج من حظيرة الناتو، ولن تبتعد عن املحور  -

 .أمريكي  -الصهيو

فقط، فهو يمثل التنفيذ عدوان تركيا على عفرين ال يستهدف الكرد و"كانتوناتهم" إنَّ  -

لته ، مرحلقرار متخذ من قبل الدولة العميقة في تركيا بهدف حماية أمنها القومي   الفعلي  

 سمن ضحايا أكراد )فهم يدركون تمر   األمر  األولى تكمن في السيطرة على عفرين مهما كلف

ي لثانية هالكرد بحرب العصابات وقدرتهم على استنزاف القوات التركية(. أما املرحلة ا

 وتركي  أمريكي   ،لها منبج، املتوافق على وضع مخطط مستقبلي  
ً
. ويتجلى هدف تركيا ا

ً
ا

 عفرين و االستعماري بربط جرابلس بالباب بإعزاز، وتل رفعت 
ً
ئ إلى شاط وإدلب، وصوال

 . هذه األطماع ليست سر  املتوسط لتشكيل قوس تركي  
ً
يا ال تخفي تطلعاتها فترك ،ا

ولن تكتفي بهذا األمر، فاملرحلة الثالثة هي عين العرب، والرابعة رأس العين،  ،االستعمارية

 إلى تخوم نهر  ،املالكيةو ديريك و القحطانية و القامشلي و ثم الدرباسية وعامودا 
ً
وصوال

 دجلة، فتركيا تحلم بسلخ هذه املنطقة عن سورية.

رين، وجلب مكونات من " في املناطق القريبة من عفعرقي   تقوم تركيا بعملية "تطهير   -

 التركستان واإليغور وحتى العرب لتحتل هذه املناطق بواسطتهم.

-  
ً
دُّ مهما ع  ؛ ذلك السوريين يتضمنسوري شامل  طرح مشروع وطني  ي 

ً
لنزع فتيل ما  كافة

ى ، "املظلومية الكردي   تسم 
ً
ة"، التي تحولت إلى سردية كبيرة، وهي في جزء منها محقة طبعا
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 في املجتمع –ربما– السوريين الكرد املندمجين لق أن من حملها ليسلكن ما يثير الق

 ، وإنما الكرد الوافدون إلى سورية.السوري  

ال يمكن القول باستقاللية الكرد عن التدخالت الخارجية، ووجود هذا الكم الهائل من  -

 
 
 .ل الخارجي  األحزاب الكردية في سورية وحده دليٌل على التدخ

أال ننكر وجود بعض  وآفاقه، ويجبفهم ما يجري اآلن في عفرين ضمن سياقه  يجب   -

 فالعروبية ذات األسباب اإليديولوجية، والتي أفرزت في املقابل، غلو   حاالت الغلو  
ً
ي ا

ي فإيجاد مشروع يعيد النظر  ة"، ومن املفيد والضروري  ة الكردي  املطالبة بموضوع "القومي  

 الحالة. هذه

 عام  ق تم التطر   -
ً
 311، بعد 8181إلى موضوع اتفاقية لوزان، التي ستنتهي مفاعيلها قانونيا

 
 
طون لهذا األمر، ويعتزمون التمدد والتوسع االستعماري، عام على توقيعها، واألتراك يخط

 واالتجاه الوحيد املمكن هو نحو الجنوب أي سورية والعراق.

ىالقرار السليم ملا  - وقسد" هو االنضواء تحت لواء الجيش بـ "قوات حماية الشعب  تسم 

 واحد هو أردوغان وما يمثله. كسوريين، في مواجهة عدو   السوري  
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 الورقة الخلفية: العميد تركي حسن

 
ا
 طاللة تاريخيةإ -أوال

  ،نتائج الحرب العاملية األولىكان من 
 
 من عرب وأرمن ة شعوب املنطقةض الكرد كبقي  عر  ت

وى للثورة على  وأذريينوسريان وأشوريين وشراكس  للظلم، واستثمر الغرب في دفع هذه الق 

ة عليها، كانت  ة واالستقاللي  السلطنة العثمانية، ففي الوقت الذي كان يقطع الوعود التحرري 

ة   بالعهود املقطوعة، ما يعني أن القوميتين العربي 
ً
ع بلدانهم ناكثة

 
ط

 
ق

 
اتفاقية سايكس بيكو ت

ة ضحيتان للغرب راع بينهما؛ بل التعاون.والكردي   ، فال يجب أن يسود الص 

ة في أكثر من دولة:  وعبر قرن كامل كان لألكراد انتفاضات عد 

: الذي استغله األتراك في في العراق 1991-1991 حركة الشيخ محمود الحفيد البرزنجي .1

لحرب لوجه بريطانيا ليعود وينقلب عليهم، ويسلم السليمانية إلى البريطانيين بعد كسبهم 

العاملية األولى ليعودوا وينقلبوا عليه. ثم استغالله ضد تركيا وضد حكومة امللك فيصل 

 .3188 البريطانية األولى عام-األول إلجبارها على توقيع املعاهدة العراقية

: وهو الشيخ سعيد محمود علي البالوي، الذي تسلم حركة الشيخ سعيد بيران في تركيا .2

روا بنحو /الزعامة الدينية من وال د 
 
/ ألف شخص. 38ده، وكان صاحب طريقة وله اتباع ق

. إذ قام بتشكيل 3181، واستمر حتى عام 3112وكان قد بدأ نشاطه السياس ي  منذ عام 

جمعيات للقيام بانتفاضة النتزاع حقوق األكراد استمرت االنتفاضة ملدة عامين، 

عليه مع مجموعة من وسيطرت على مناطق واسعة؛ وتآمرت فرنسا، ليلقى القبض 

 في 
ً
ذ فيهم حكم اإلعدام شنقا ِ

ف 
 
. وقد كانت محصلة 3181حزيران/يونيو  81القياديين، ون

 /ألف قتيل.31قرى و/ 831منزل وحرق وإزالة  111خسائر الكرد دمار 

لم تكن تلك االنتفاضة ذات دوافع قومية؛ بل إلعادة الخالفة اإلسالمية، ألنها جاءت بعد 

لعقوبات الذي سنته الحكومة الكمالية والذي نص  على منع تكوين منظمات تعديل قانون ا

سياسية على أسس دينية وعد  ذلك خيانة. وما يؤكد ذلك ما قاله الشيخ سعيد في محاكمته 

عندما سأله القاض ي عن الدوافع القومية لتحركه فقال: )يشهد هللا أن  الثورة لم تكن من صنع 

ان من (، كما كتركويضيف )ال يجب التمييز بين الكرد وال ... (جانباأل  السياسيين الكرد وال تدخل

. عدموا معه شخص شركس ي 
 
 القادة الذين أ
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ة، قام بعدة حركات تمرد ضد  شكاكوكان زعيم قبيلة  سمكو آغا شكاك: .9 ة اإليراني  الكردي 

 ون شمع الشاه، وحاول إقامة عالقات مع بريطانيا، واتهم باغتيال البطريرك مار بنيامين

، وكان للحكومة البريطانية 3111/سبتمبر أثناء مذابح سيفو. اغتيل سمكو في أيلول  3132

 دور كبير في فشل تمرده.

يطاني تي البر ية الثانية نتيجة الصراع السوفييولدت بعد الحرب العاملجمهورية مهاباد:  .4

لحقوق تتعلق باعلى تقاسم النفوذ في إيران لالستفادة من النفط، وبسبب عوامل داخلية 

. إذ يشكل الكرد القومية الثالثة 3111السياسية والقومية للكرد في إيران في ظل دستور 

ونحو سدس السكان في إيران. قامت هذه الجمهورية بدعم السوفييت عندما دخلت 

ظم وجودها بموجب اتفاقية 3123قواتهم إلى إيران إثر الحرب العاملية الثانية عام 
 
، ون

ومة طهران... ولكن السوفييت إثر بداية الحرب الباردة لم يقوموا بسحب مع حك 3128

 قواتهم، بل أسسوا جمهوريتين هما:

من املنطقة الكردية برئاسة  %11 جمهورية مهاباد الشعبية الديمقراطية على مساحة -

 .3121قاض ي محمد في كانون الثاني 

 جمهورية أذربيجان الشعبية الديمقراطية. -

تية بعد االتفاق مع الحكومة اإليرانية على حصولها على امتيازات ييالسوف انسحبت القوات

ة عشرة -نفطية، ولكن القوات اإليرانية وبدعم أمريكي   ، قضت على الجمهوريتين في مد  بريطاني 

 مصطفى البرزاني إلى االتحاد 
َّ

أشهر. وأعدم قاض ي محمد ومجموعة من رفاقه في حين فرَّ املال

 للجيش في الجمهورية.السوفياتي وكان 
ً
 قائدا

 وكانت على مرحلتين: الكردية )تمرد مصطفى البرزاني(-الحرب العراقية .5

التي  /مارسآذار 33حصل فيها صراع مسلح انتهى باتفاقية  :1991-1991 األولى: بين عامين

 وقعها مصطفى البرزاني وصدام حسين وحصل الكرد بموجبها على حكم ذاتي. 

اه اإليراني وصدام حسين في :1995-1994 الثانية: بين عام
 

 انتهت باتفاقية الجزائر بين الش

تنازل العراق بموجبها عن نصف شط العرب إليران مقابل توقف الدعم  3191/مارس آذار 1

اإليراني لألكراد، ما أدى إلى انتهاء التمرد الكردي  بعد أن أعلنت الواليات املتحدة أنها لن تدعم 

 وانتهى التمرد، وغادر البرزاني إلى إيران ومن ثم إلى الواليات املتحدة.. .البرزاني.
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شمال وامتدت إلى ال (:)االنتفاضة الشعبانيةانتفاضة الجنوب في العراق ما يطلق عليها  .9

أي إلى املناطق الكردية. قض ى صدام حسين على االنتفاضة في الجنوب، لكنها استمرت في 

يران، وإعالن إقامة كيان إقليم كردستان في شمال الشمال بعد فرض مناطق حظر الط

، أقيم اإلقليم وفق الدستور العراقي  8111العراق. وبعد الغزو األمريكي  للعراق عام 

الجديد الذي وضعه االحتالل وال يزال... وامتد اإلقليم إلى كركوك إذ سيطرة الكرد عليها 

صال عن الدولة العراقية عبر ، كما حاول الكرد االنف"داعش"إثر سقوط نينوى بيد 

. 81/1/8119االستفتاء في   والذي انتهى بتوافق إقليمي  ودولي 

، إذ أدى  وقعت: 2114أحداث القامشلي  .9 ل أمريكي  وبتنسيق  مع مسعود البرزاني 
 
بتدخ

 .إنهائهااحتكاك في مباراة كرة قدم لحصول بعض املواجهات بين العرب والكرد، وتم 

 / ألف ضحية.21حصد/وحتى اآلن  1981)أوجالن( منذ عام  تركيا التمّرد الكردّي في .8

-التمرد في إيران بزعامة عبد الرحمن قاسملو زعيم الحزب الديمقراطّي الكردستانّي  .9

 إيران.

 
ا
 األكراد واتفاقيتا سيفر ولوزان )حلم ووهم( -ثانيا

ة األ  - دعت الجمعيات أن ولى، حدث بسبب  من هزيمة الدول العثمانية في الحرب العاملي 

ة إلى االستقالل. وجرى االتصال بين زعماء األكراد وبريطانيا التي كانت تدعو لفصل  الكردي 

 الكرد عن تركيا، وتدعو الكرد لالعتماد على الوعود البريطانية.

لح حضر وفد كردي  غير رسمي  سعى لوضع كردستان تركيا تحت االنتدا -  بفي مؤتمر الص 

طقة : مناألولى مناطق، بريطانيا إلى تقسيم كردستان إلى ثالثفيما دعت البريطاني، 

تحت  ة: املنطقة الجنوبية الغربي  الثانيةو ة؛جنوبية لبريطانيا وهدفها السيطرة النفطي  

ة والغربية تحت سيطرة الواليات املتحدة الثالثةو  السيطرة الفرنسية؛ : املنطقة الشمالي 

 األمريكية.

من بريطانيا، فرنسا،  التي وقعها كل   3181/أغسطس آب هذا، وبموجب اتفاقية سيفر 

يطاليا، اليابان، بلجيكا، اليونان، رومانيا، بولونيا، البرتغال، تشيكوسلوفاكيا، بوغسالفيا، إ

ة، وفق املواد/ ،تركيارمينيا، أالحجاز،  -18تطر ق الفصل الثالث من الباب الثالث للمسألة الكردي 

ن أن أغلبية -اعتراف تركي  -/، وتقوم على حكم ذاتي  11-12 م لعصبة األمم من قبل الكرد يبي  والتقد 
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وإذا وجد املجلس أنَّ هؤالء جديرون باالستقالل وإذا  .السكان يرغبون باالستقالل عن تركيا..

 أوص ى بذلك تتعهد تركيا باالعتراف.

ين، ولم  ،ورغم االتفاقية والوعود من قبل الحلفاء هم لم يكونوا جاد  يصادق عليها إال أن 

وى لصالح الكماليين.  سوى إيطاليا نتيجة تغيير موازين الق 

 من التراجعات لصالح -
ً
، ولكنها شهدت مزيدا  عززت اتفاقية سيفر حلم االستقالل الكردي 

ه بسبب التشويه ب-وان-العزيز-)ديار بكر تركيا، وطالب األكراد بدولة في 
 
ين بتليس( كما أن

تراجعت بريطانيا عن استقالل األكراد. كما وقعت فرنسا  تركيا وبريطانيا في املوصل

 اتفاقية مع تركيا أمنت فيها مصالحها وعدلت حدود االنتداب.

أما في مؤتمر لوزان والذي كان هدفه إقامة معاهدة جديدة مع تركيا فقد رفضت نتائج  -

ة بعدم مناقشة  معاهدة سيفر وتراجعت بريطانيا وفرنسا، ورضخت للشروط التركي 

 مت
ً
 وسطا

ً
تها حلوال ة، وذهبت ملا سم  ذرعة بالخوف من ارتماء تركيا في املسألة الكردي 

خدموا أحضان االتحاد السوفيي تي، وتجاهلت الدولتان الكرد والوعود السابقة، واست 

فقط من أجل االبتزاز واملساومة من أجل املصالح الخاصة، وتحول الحلم الكردي  إلى 

 رهم.وهم، ولم يرد أي أحد ذك

 
ا
 األكراد واصطفافاتهم في الحرب على سورية -ثالثا

، وقد عاشوا مراحل   القول: إنَّ السوريين الكرد يمتازون بتنوعهم السياس ي 
ً
عدُّ نافال ي 

كونوا دولة مع إخوتهم كحلم ال يبنى على أوهام. . واملؤكد أنهم انخرطوا .يحدوهم األمل فيها، أن ي 

ريخهم، وشاركوا في الحياة العامة. وإن كان هناك من غصة كمواطنين سوريين وطنيين عبر تا

في الحسكة زمن االنفصال. وال تزال ذاكرتهم تختزن اسم/محمد طلب  3118 لديهم، فهي إحصاء

مدت من الحكومة  –بينما كان ضابط أمن سياس ي في الحسكة–هالل/الذي أعدَّ دراسة  اعت 

ة... وقد حفلت الحياة السياسية السوري ة قبل وبعد السوري  ة بالشخصيات الوطنية الكردي 

ة، إذ يعتز بهم جميع السوريين فمن يوسف   من الذاكرة الوطني 
ً
االستقالل، وال تزال تحتل جزءا

العظمة وإبراهيم هنانو إلى حسني الزعيم وفوزي سلو. وفي مرحلة البعث محمود األيوبي والشيخ 

ة  أحمد كفتارو والشيخ محمد سعيد رمضان البوطي... لم يكن هناك نزعات انفصالية... وغالبي 

، إضافة للحقوق الثقافية.  املطالب كانت تتعلق بحرية العمل االقتصادي  والسياس ي  واالجتماعي 

لقد تأثر السوريين الكرد بما جرى ويجري في شمال العراق وتركيا بحكم التواصل الجغرافي  والعائلي  
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. ثم فيما بعد بدأ التأثر  ، ويمكننا الجزم أن ما تحقق للكرد في سورية زمن واالجتماعي  السياس ي 

 :إلىالرئيس الراحل حافظ األسد حسدتهم عليه العشائر العربية ويعود ذلك 

نفت بعض العشائر  .3 راع السياس ي  بين النظامين في سورية والعراق واملناكفة بحيث ص  الص 

ظ
 
، ون ر إلى األكراد بحسبانهم أقرب السورية في الجزيرة بحسبانها أقرب للنظام العراقي 

.  للنظام السوري 

الدعم الكبير الذي قدمته سورية للعراقيين الكرد ضد نظام صدام حسين والذي انعكس  .8

 على السوريين.
ً
ا  إيجابي 

 كادا أن يوصالنا إلى حرب مع تركيا. أوجالناحتضان وتقديم الدعم لعبد هللا  .1

مت للسوريين الكرد على  .2 د 
 
مختلف املستويات وحتى من ال يحمل الهوية التسهيالت التي ق

 السورية منهم.

ة التي تصدرت املشهد  ة الكردي  نات السياسي  ة واملكو  ت العالقة بين الحكومة السوري  لقد مر 

 السياس ي طيلة الحرب بثالث مراحل:

مرحلة التظاهر وتشكيل البنى السياسية حيث توزعت بين صالح مسلم  املرحلة األولى:

)االتحاد الوطني الديمقراطي( في هيئة التنسيق، واملجلس الوطني الكردي  في مجلس إسطنبول، 

 باإلضافة إلى التيار اإلسالمي  الكردي  )اإلخوان املسلمين(.

ف  من الحكومة أملتهما بدء تشكيل اإلدارة الذاتية بموافقة أ املرحلة الثانية: ر 
 
و غض  ط

ضرورة انكفاء الجيش عن مناطق محددة، بسبب إعادة االنتشار وما تعر ض له من هجمات من 

وحدات الجيش الحر  والنصرة واالنتقال إلى عسكرة األزمة، وقفت اإلدارة الذاتية الكردية في 

وحدات حماية املرأة، وكان البداية على الحياد، ومن ثم بدأت بتشكيل وحدات حماية الشعب و 

ستقبل من قبل الحكومة التركية والرئيس أردوغان ووزير خارجيته أحمد داوود  صالح مسلم ي 

 عالقات مباشرة مع الروس ومع األمريكيين. Y.B.G.B.Y.Dأوغلو، وقد نسجت هذه القوى 

،
ا
من  مكونة وبدأت بمجموعة املرحلة الثالثة: بدء توطيد العالقة مع األمريكيين عسكرّيا

 بحجة التدريب، ثم تزايد عدد العسكريين األمريكيين على األرض السورية 11/
ً
ا  أمريكي 

ً
ا / جندي 

عين على عشرة مواقع وقواعد عسكرية، ولعل األسوأ في العالقة  8111لتصل إلى نحو 
جندي موز 

ي واملطار بين الدولة وهذه القوى، كانت مهاجمة مواقع الجيش والسلطات واألمن في القامشل
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فاع الوطني واملراكز الحكومية في الحسكة  ، ثم مهاجمة الثكنات والجيش والد  والسجن املركزي 

 حصرها في املربع األمني.
ً
 والسيطرة، وأخيرا

بدأت التحوالت مع قصف التحالف الذي شكلته الواليات املتحدة، ثم دخول القوات 

ة،  ل كبير في تماهي االتحاد الوطني الخاصة األمريكية لتقود املجموعات الكردي  وهنا جرى تحو 

 في املشروع 
ً
. ما شكل حصان طروادة، وأفض ى إلى الذهاب بعيدا الديمقراطي  مع الدور األمريكي 

ة؛ بل بدت التصريحات والتصرفات لقياداتهم مستفزة  ، واالبتعاد عن الدولة السوري  األمريكي 

 ومعادية مثل:

، للسيطرة 8131م تصريح صالح مسلم منذ آذار عا -
ً
ا ، والذي قال: إن  قواتنا جاهزة، عسكري 

منع على  ، وي 
ً
ا  وروسي 

ً
ا غطاًء أمريكيا ، وقد أمن  قة، ولكننا نحتاج إلى الغطاء السياس ي  على الر 

 النظام االشتراك وحتى دخول قواته أو عودة سلطاته إلى الرقة.

مؤسساته إلى الرقة، والرقة لن نقبل بعودة النظام أو »تصريح غريب حسو: الذي قال:  -

، وبعد ذلك توالت التصريحات، وبدأ العمل على تحويل «ستكون ضمن روج آفا الفيدرالية

 إلى ما جرى 
ً
مرتسمات الفيدرالية من أقوال وتصريحات إلى مرتسمات على األرض، استنادا

 ويجري في شمال العراق.

ة في غالبيتها ضد هذا ولكن يجب التأكيد على أن املزاج الكردي  العام والق   وى السياسي 

رون املشهد السياس ي  ممن ذهبوا  ،التوجه ن يتصد  فثمة رفض لالنفصال، وإذا كنا نتحدث عم 

 
ً
 وكتما

ً
 ومنعا

ً
 وكبتا

ً
 ونفيا

ً
 في خياراتهم، إال أنَّ أهلنا من السوريين الكرد يعانون منهم، سجنا

ً
بعيدا

 ملكاتبهم وممتلكاتهم، إذ و 
ً
. 11صل عدد األحزاب إلى ألنفاسهم وتعرضا

ً
 سياسيا

ً
 تنظيميا

 
ا
 الحرب على عفرين: األبعاد والدالالت واملآالت -رابعا

تبدو معركة عفرين ذات أبعاد أكبر من الجغرافيا الرتباطها بفواعل الحرب. يقول جون كيري 

ه ، لع«ة هي مجموعة حروب دولية وإقليميةإنَّ الحرب في سوري» وزير الخارجية األمريكي السابق:
 
ل

ر صراحة عن وجود مجموعة فواعل دولية وإقليمية في الحرب، وهذا يعبر عن صراع  وصف عب 

 خ.لقتصادية والعسكرية واإلعالمية... إإرادات ومشاريع تستخدم فيها املعارك السياسية واال
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وبدت املعارك املفصلية كافة التي جرت على األرض السورية صعبة وقاسية يصعب التسليم 

ِطل  بنتا ظهر أن املشروع قد سقط، ي  ئجها، ألنها تعني خسارة مشروع  وربح آخر )كلما تحقق إنجاز ي 

 مشروع آخر( ومن قراءاتي للفواعل املشتبكة في عفرين يمكن تحديدها وفق اآلتي:

 الواليات املتحدة. .3

 روسيا االتحادية. .8

 تركيا. .1

 الدولة السورية. .2

 إيران. .1

 األكراد )الوحدات الكردية(. .1

 الواليات املتحدة .1

أثبتت السنوات السبع املاضية من الحرب، أن  الواليات املتحدة هي صاحبة املشروع في 

، واألهم أنَّ هذا النوع من الحروب ليس بمقدور "إسرائيل"هذه الحرب لتحقيق مصالحها وخدمة 

قادت الحرب، أي دولة في العالم تنفيذه، إال الواليات املتحدة، وهي حروب الجيل الرابع. فقد 

ة. ورغم تشكيلها لتحالف دولي  بحجة   أو عبر وكالء أو أدواتها اإلرهابي 
ً
، مباشرة

ً
ا  وعسكري 

ً
ا سياسي 

، ولكنها لم تستطع تحقيق األهداف، إال عندما انخرطت 
ً
محاربة "داعش" والقضاء عليه عسكريا

نيط به،على األرض بذريعة تقديم الدعم ملكون )قوى سياسية( سوري فاعل ارتض ى ا
 
 لدور الذي أ

ة لتدخلها، وإقامة قواعد واستهداف الوحدة السورية عبر التقسيم  ن املشروعي   بتسمياتيؤم 

مختلفة )الفيدرالية، الحكم الذاتي، التقسيم...( وآخرها تشكيل جيش لحراسة الحدود وتأمين 

 الدعم له، وإقامة قواعد عسكرية أمريكية.

ة ال رجعة عنها أو أنها ال تستطيع التراجع... وقد خيارات القوى السياسي  أعتقد أن  ة الكردي 

، كما أوهمتها بأنها لن تسمح لتركيا بالهجوم على عفرين، وخير أوهمتها الواليات املتحدة بالحماية

مثال ما جرى في منبج... وقد جاءت النتائج معكوسة، إذ سمحت الواليات املتحدة ألردوغان في 

إن  عفرين ليست من اهتماماتنا... وقد تشكل نقطة في استعادة العالقة  هذا الهجوم عندما قالت:

 ريكا، وسحبهاأم إلىاملتوترة... إذ يتطلع الطرفان لرأب الصدع بينهما وعودة تركيا األمريكية -التركية

 من روسيا وإيران.
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 روسيا االتحادية .2

، إذ حاول الروس قبل بدء املعركة استعادة األكراد عبر إقناعهم 
ً
يبدو املوقف الروس ي  ملتبسا

ة أثناء لقاء سيبان حمو )قائد الوحدات(  ة، وتسليم عفرين للدولة السوري  بإدخال القوات السوري 

. رفض حمو ذلك ما دفع الروس لسحب املجموعة الروسي    ةمع غراسيموف رئيس األركان الروس ي 

من عفرين. ما يعني غض  الطرف الروس ي  عن العملية... وهذا تكرار للموقف من عملية درع الفرات 

 للباب. وقد عرض الجانب الروس ي  على الوحدات  8131في آب 
ً
ودخول األتراك إلى جرابلس وصوال

 يتضمن:
ً
ة اتفاقا  الكردي 

 في عفرين. األعمال ك لتسيير واملؤسسات كافة للدولة؛ ذلرفع العلم السوري وتسليم املباني  .3

 تسليم السالح الثقيل واملتوسط للجيش. .8

ة. .1  تسليم النقاط واملواقع العسكري 

تتحول وحدات حماية الشعب في عفرين إلى قوى رديفة كباقي املناطق، وتعمل تحت قيادة  .2

 القتالية لحماية عفرين. الجيش على أساس فكرة توجيه أعماله

، وإبعادها عن يعول الجانب الروس ي  على اس
ً
تمرار احتواء تركيا بالترغيب والترهيب أحيانا

 أمريكا ومشاركتها في التسوية في سورية كدولة ضامنة.

 املوقف التركي .9

ة الواقعة بين        الحظ طيلة املد 
 
محاولة الرئيس أردوغان وحكومته أن يطالبا  8131- 8133ت

إقامة  سميةتالعسكري املباشر في سورية تحت رئيس الواليات املتحدة والناتو للتدخل  ويستجديا

منطقة عازلة، بغية تمكين املعارضة من السيطرة الجغرافية  –أو منطقة آمنة– منطقة حظر جوي 

من رئيس  8131 /أبريلإلقامة هيئات حكم خاصة باملعارضة. وقد طلب الرئيس أوباما في نيسان

م ديمبس ي  هيئة األركان للجيوش األمريكية مارتن ديمبس ي دراسة احتماالت التدخل ومخاطرها. وقد 

 لخمسة احتماالت، وأوص ى بعدم األخذ بها..
ً
نعم تركيا كانت ترغب بالدخول إلى سورية  .عرضا

 منها. نفسهاألهدافها الذاتية، ولكن بقوات أطلسية تكون هي 
ً
 جزءا

اعتماد األتراك  نحو الرقة، ورفضت الواليات املتحدة 8131وبدأ تحرك األكراد منذ عام 

، وتفضيلهم الوحدات الكردية في سورية... ظهرت املخاوف  كحصان طروادة لتدخلهم العسكري 

، فتركيا تخش ى من تسليح التركية من تنامي الدور  الكردي  وتأثيره في الداخل التركي كخطر وجودي 

ة على مستوى نوعي  واألدوار التي أنيطت بها في سورية وان  عكاساتها، ذلك بعدالوحدات الكردي 
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السيطرة على منبج وتقدمها، نحو الباب واإلعالن عن وصل الكانتونات )القامشلي، عين العرب، 

عفرين( على أن املخاوف انتقلت إلى حقائق. وتحت ذريعة وقف هذا املشروع كان التدخل في 

 إلى الباب... ويأتي التدخل والهجوم على عفرين تحت
ً
هذا العنوان  جرابلس وعين العرب وصوال

.  ليغطي األهداف التركية األخرى وأطماعها في الداخل السوري 

 املوقف اإليراني .4

 تجاه الدخول التركي  إلى عفرين، رغم موقفها املعلن إلى جانب 
ً
 مميزا

ً
علن إيران موقفا

 
لم ت

ور التركي  دالدولة السورية، فهي تهدف إلى املحافظة على عالقاتها ومصالحها مع تركيا... واستمرار ال

 كدولة ضامنة لنتائج مخرجات أستنة ومناطق خفض تصعيد التوتر.

 املوقف السوري .5

 
ً
 من بعيدا

ً
عن العالقة بين القيادة السورية والكرد طيلة الحرب وما جرى من تحوالت، بدءا

الذاتية واالنتخابات الكردية وتشكيل وحدات حماية الشعب وتشكيل وحدات  تشكيل اإلدارة

 إلى "قوات سوريا الديمقراطية"حماية املرأة، ثم العالقة الكردية األمريكية وتشكيل 
ً
، وصوال

املعارك مع الجيش في القامشلي والحسكة... إال أن القيادة السورية حافظت على عالقتها مع 

أتاح   مامختلف املراحل، واستمرت االتصاالت حتى في أصعب الظروف، القيادات الكردية ب

الفرصة لعدم الذهاب إلى  صراع في العامين املاضيين ومشاركة الوحدات في تحرير شرق حلب، 

األتراك من التقدم نحو املواقع الكردية عندما سيطر على املنطقة  ملنعوقيام الجيش بدوره في منبج 

 الكردية والقوات التركية مع من يعمل معها من اإلرهابيين. الفاصلة بين الوحدات

وفي تقديري، حاول الروس والقيادة السورية استنساخ تجربة منبج في عفرين وفق الشروط 

ة رفضت ذلك، ما أدى إلى أنالتي عرضت، ولكن القيادات  ة منها بخاص  ة، واألمني   الكردية بعام 

 وغطاًء لتدخلها ا
ً
 لذي يستبطن األهداف واألطماع التركية.تعطي تركيا مبررا

منذ العدوان التركي، أعلنت الدولة املوقف الرسمي  في توصيفه كعدوان يستهدف األراض ي 

، ووجهت الرسائل إلى األمم املتحدة، وجرى التعبير عنه بمختلف  السورية والشعب السوري 

ا من غذاء ودواء، ومشتقات األشكال. واستمرت الدولة في تأمين املتطلبات لعفرين في صموده

 نفطية وحتى تقديم الذخائر والسماح ملن يرغب في املشاركة في القتال.
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بعد مض ي شهر، جرى تفاهم بين الوحدات وقيادات عسكرية وأمنية سورية بمشاركة 

روسية ليست على مستوى القيادة الستيعاب املوقف، وجرى التفاهم على دخول قوات شعبية 

 من عدم الثقة باملوقف التركي وما لتعزيز صمود عفري
ً
، انطالقا ن، ومحاولة إيقاف الهجوم التركي 

 من الجيش 
ً
يعلنه وواجبات الدولة تجاه عفرين وأهلها، فكان املخرج بدخول القوات الشعبية بدال

 
ً
 :لآلتياستنادا

ال يمكن للدولة أن تنأى بنفسها )في ظل  ما جرى وطلب الوحدات بعد شهر من القتال  -

إال االستجابة، وفق شروط اللحظة التي تسمح بذلك،  ( وليس في وسعهادخل الدولةبت

 وجاهزية وانشغال الجيش في جبهات أخرى.

 كمعركة دفاعية  -
ً
يتم التعامل مع معركة عفرين على أنها طويلة، والدولة تقرأها عسكريا

س طويل، على غرار قتال املقاومة في إنهاك العد
 
ف

 
و وتكبيده بحتة تحتاج لصمود ون

 الخسائر وإطالة الزمن.

املجموعات التي دخلت من املجموعات الرديفة وإن سميت شعبية قاتلت شرق حلب  إنَّ  -

وفي منطقة جنوب حلب وأبو الضهور، وتعمل تحت إمرة الجيش وخطته وفكرة أعماله 

.
ً
ا  وعسكري 

ً
ا  وبشري 

ً
ا  وسيستمر دعمها، مادي 

الوحدات الكردية بمهامها وقتالها وتحتفظ  دخول القوات الشعبية: يمكن أن تستمر  -

بالقيادة وتعمل معها الوحدات الشعبية، في حين عند دخول الجيش ال يمكن أن يعمل 

 تحت إمرتها؛ بل سيكون العكس.

ما جرى ويجري في عفرين، نقل العالقة مع الكرد إلى مرحلة جديدة يمكن البناء عليها  -

 ليس في عفرين فقط؛ بل على 
ً
 مساحة الوطن. متدادامستقبال

سلمت الوحدات الكردية أحياء شرق حلب للجيش والقوى األمنية، وانتقلت إلى عفرين  -

.
ً
 ما يعبر عن تفاهم كنا نفتقده سابقا

أدى التفاهم إلى تصاعد صوت االعتدال الكردي املطالب بعودة الدولة إلى املناطق  -

ة، وتحمل .مسؤولياتها تجاه أبنائها كمواطنين، و  الكردي  ن كردي   ليس كمكو 

عندما زج أردوغان الجيش التركي  في معركة حقيقية إلى جانب املجموعات اإلرهابية غير  -

معروفة النتائج لم يعلن فيها الهدف السياس ي  وال املراحل. فقد أصبحت مفتوحة وسترتد 

 للصمود السوري  والخسائر ونتائج املعركة.
ً
 عليه وعلى الجيش استنادا
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 رغم زيارة تيلرسون، ونقاط الخالف عميقة وأهمها ال يزال الخال  -
ً
ف التركي  األمريكي  قائما

، وضعف الثقة املتبادل.  املوضوع الكردي 

 ذلك ،في تدعيم صمود عفرين واملعارك الصعبة لم تحصل بعد سيستمر املوقف السوري   -

 على األرض. املعركة هي للجندي   أنَّ 

، ألن االصطفاف التركي السياس ي الداخل التركي   في ن الكردي  ال أتوقع ردود فعل للمكو   -

وال يجرؤ أحد في الوقوف ضد الجيش /فهو البقرة املقدسة/  ،خلف الجيش بلغ ذروته

 ومن يقف اآلن ضده سيقمع بالتأكيد.

 املوقف الكردي .9

ول على املوقف أ عتقد أنَّ هوامش وخيارات الكرد في عفرين محدودة، فال تزال الوحدات تع 

، فما يحكم املوقف هو شرق الفرات الذي األمريكي، ومد  اليد للقيادة السورية 
ً
ا ليس استراتيجي 

،
ً
ا ء على ناوهذا مرهون بالب تتحكم الواليات املتحدة به، ما جرى حتى اآلن تكتيكي وليس استراتيجي 

 من التكتيكي.
ً
، بدال

ً
 ما تأسس في معركة عفرين ليكون استراتيجيا

الكردية منذ قرن مض ى واتفاقيتي سيفر ولوزان واإلحباطات  عرضت  املسار التاريخي  للقضية

 التي تعرضت لها إذ كانت كبش فداء وأداة في مشاريع غربية يتم استثمارها ثم تعود إلخفاقاتها.

دات الكردية عبر تاريخها لم تستخلص النتائج من تجاربها السابقة، وأخلص إلى أن القيا

 التقدم واملوت ككبش 
ّ
رغم كثرتها! فقد ظلت تأخذ دور البيدق على رقعة الشطرنج ليس له إال

.
ا
 فداء، ومهما تقدم لن يكون دوره أكثر من" كش" امللك ولن يصبح ملكا

 لها وهي:عتقد أننا أمام عد، فأأما املآالت في هذه الحرب
ً
 ة احتماالت تتغير املواقف استنادا

قوة تأثير أكبر في  املعركة في عفرين، ما يعطي أردوغاننجاح الجيش التركي  في حسم  .3

دم للشارع التركي  كإنجاز يصب  أوراق اقتراع في صناديق 
 
ق التسوية السورية، ويمكن أن ي 

ه بدأ باستعمال الورقة الدينية منذ 
 
االنتخابات الرئاسية والبرملانية في العام القادم، إذ إن

فتين إلى الجبهات
 
ي عالم والدعوة فوظهورهم على اإل  بدء الحرب؛ ذلك بإحضار الشيوخ وامل

رة وأنهم يأكلون لحم  واإلعالماملساجد 
 
ف

 
لقراءة صورة الفتح والنصر وتصوير األكراد ك

 الخنزير.



   

واملآالت والدالالت األبعاد: عفرين على الحرب  17 

 

 على الجيش التركي وعلى أردوغان ونظامه، وستأتي  .8
ً
فشل الهجوم وتوقفه وسيكون كارثيا

 ساعة الحساب في العام القادم.

احتالل لنقاط يعادل الفشل بنتائجه السلبية، املراوحة املكانية، واالكتفاء بما تحقق من  .1

 على سورية.
ً
ا  وينعكس إيجابي 

 إطالة املدة الزمنية إلى عام أو أكثر، وهنا ستدخل كعامل سلبي مؤثر في االنتخابات التركية. .2

 تبذل 
ً
، كما ال أجد جهودا  ال أجد اآلن أن هناك فرصة لوقف الهجوم التركي 

ً
تلعب  وأدوارا

 عن ذلك. إليقافه، وهذا لن
ً
 يكون إال إذا وجد أردوغان تعويضا

 

 وجاءت مداخالت الحضور على النحو اآلتي:
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 عيس ى نهلة. د

كنت أتمنى الحديث في الورقة عن املآالت في سورية قبل املآالت في تركيا، وانعكاسات معركة 

، ألنَّ هذه املعركة لها تأثيرات كبيرة في سورية.  عفرين على الداخل التركي 

، ولكنَّ استمرار  الحرب جعل ألكثر من جهة  أنا أتفق معك بأنَّ الحرب هي مشروع أمريكي 

؛ أما اآلن فنحن إزاء مشاريع مختلطة ومتداخلة مع 
ً
 أمريكيا

ً
 كانت مشروعا

ً
مشاريع، أي ربما بداية

 
ً
، فيما يتعلق، تحديدا تركيا ببعضها البعض، وهذا ما يفسر ربما التباس الدورين الروس ي  واإليراني 

أو التدخل التركي  في سورية، ألنَّ املشاريع أصبحت مختلطة ومتداخلة إلى حد  كبير، لذلك حتى 

 مواقف الحلفاء فيما يتعلق بتركيا تبدو ملتبسة نتيجة تداخل هذه املشاريع.

 .  اإلضاءة بشكل أوسع على االختالف في الرؤى لدى املكون الكردي  السوري 
ً
كنت أتمنى أيضا

ن ففي الو  رقة تابعنا موقف "قوات سوريا الديمقراطية" ووحدات حماية الشعب، ولكن املكو 

ة، بين الكرد  الكردي  السوري  هو أوسع بكثير، وأعتقد أن البحث في التمايزات، وهي جوهري 

والسوريين وتفعليها ربما يساعدنا على الوصول إلى رأي أو أفكار أمام أصحاب القرار لسد  الثغرات 

.فيما يت ن الكردي   علق بالتعاون مع املكو 

قصدت من اإلطاللة الوصول إلى نتيجة أن اإلخفاقات التي جرت النتفاضات  رّد العميد:

 كان الغرب يحاول أن 
ً
القضية الكردية عبر قرن كامل حصلت، ألنها راهنت على الغرب، ودائما

يستخدم هذه القضية في مشاريعه، ولكنها في النتيجة تعود إلى اإلخفاق، فاألكراد لن يحصلوا على 

افظ أمريكا على قضيتهم معلقة، وما حدث في شمال العراق دليل على ذلك، ما يطلبونه، وستح

. عندما  فأمريكا لم تقل إن
ً
االستفتاء ال يجب أن يتم؛ بل قالت: إنَّ من املبكر القيام به، هذا أوال

، نحن نعلم أنهم حلفاء، ولكن أردت  من هذا األمر أن  طرحت  االلتباس للدور الروس ي  اإليراني 

، لقد أشرت  نحرك ال نقاش لنغني هذا االلتباس املوجود. النقطة الثالثة بالنسبة للتمايز الكردي 

، وأعطيت  الكرد حقهم بأنهم سوريون وطنيون  إلى أنَّ الفصائل الكردية تماهت مع املوقف األمريكي 

في الوقت نفسه، وربما هم يعانون أكثر منا من تلك الفصائل، فهناك نفي، سجن، كبت، حرق 

، وإذا كان فصيالن من هذه الفصائل  11كاتب ومنازل ومصادرة أراض ي لألكراد. فهناك م
ً
فصيال

 مع أمريكا، فهذا ال يعني أن غالبيتها توافق على ذلك.
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 شكاي جانبالت. أ

 أشكر سيادة العميد على هذه الورقة. إال أنني الحظت وجود إسهاب فيما يتعلق 
ً
بداية

، والحظت كذلك أنك قفزت على فقرات مهمة وردت أثناء القراءة موجودة في  بالعرض التاريخي 

، تدخل أمريكي  وبالتنسيق مع مسعود البرزاني، واالحتكاك 8112النص  مثل أحداث القامشلي 

وحصول بعض املواجهات بين العرب والكرد. أعتقد بأنه كان يجب اإلسهاب في أحداث بكرة القدم، 

 لحل  امللف الكردي  واألزمة الكردية في 
ً
 مدخال

ً
ها ربما كانت أساسا القامشلي أكثر من ذلك، ألن 

 في السنوات األخيرة.سورية 

لقد بدأت الفقرة بالتدخل األمريكي  والتنسيق مع مسعود البرزاني، أنا أذكر في لقاء للسيد 

 مما تم التوجيه نحوه 
ً
الرئيس على قناة الجزيرة مع غسان بن جدو أنَّ األمر كان على العكس تماما

ِل كل األجهزة األمنية السورية، إذا قال السيد الرئي مة س: إنَّ األز وإشاعته في تلك املرحلة من ِقب 

 في عام 
ً
، هذا الكالم كان تقريبا ها بدون تدخل خارجي 

 
الكردية هي أزمة داخلية، ويجب علينا حل

حل امللف حتى بدايات 8112 ة، وكان يفترض العمل 8133، ولم ي  ، فهناك تأجيل لحل األزمة الكردي 

 عليها في تلك املرحلة. 

قناعة لدى القيادة بأن هذه الحرب لن ، كان هناك 8133من بدايات الحرب على سورية 

تنتهي إذا لم تشتعل في الدول التي تغذي هذه الحرب، أو على األقل إذا لم يتم إغالق الحدود التي 

 بأول، وتم التنسيق 
ً
تسهم في إشعال الحرب، ونحن نعلم أنه تم العمل على إغالق هذا امللف أوال

ر الرئيس لإلرهابيين إلى بشكل غير مباشر مع األردن، وفي النهاية كان  هناك الحدود مع تركيا، املصد 

تحت  211سورية. لم يكن هناك إمكانية إلغالق تلك الحدود )نحو 
 
كم(، وبسبب الجبهات التي ف

 للتحكم في هذه الحدود، 
ً
على الجيش السوري على مساحة الوطن لم تكن هناك إمكانية أيضا

لما هم يريدون إشعال ملفات داخل سورية، وذلك فكان ال بد من إشعال ملف لدى األتراك، مث

.  عبر تطوير امللف الكردي 

كلنا يذكر تصريحات كبار املسؤولين بأن الدولة السورية هي أول من دعمت األحزاب الكردية 

وقدمت لها األسلحة وربما الرواتب. فكان هناك تنسيق عالي املستوى، وغض  نظر عن سيطرة 

على كامِل املنطقة املمتدة ربما من القامشلي إلى عفرين، وهذا مقصود حزب االتحاد الديمقراطي  

، لدرجة أنَّ جميع أحزاب املعارضة واالئتالف كانوا يتهمون حزب االتحاد الديمقراطي   وبتنسيق معد 
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 بأنه معارض، وعلى هذا األساس لم يوافقوا على 
ً
"، ولم يصدقوا يوما بأنه عميل "للنظام السوري 

ِبل به فهو إدخاله ضمن 
 
االئتالف أو املجلس الوطني أو حتى ضمن معارضة الرياض، أما من ق

إدارة ا يتعلق بماملجلس الوطني الكردي  وهو أقلية على األرض. أنا أعتقد أن السيناريو السوري  في

، هو 
ً
 ولم يكن مصادفة، والهدف منه، أساسا

ً
امللف مع تركيا على الشريط الحدودي كان مقصودا

ة، إشغال ت ، بملف يمكن أن يلهيها عن تدخلها في الشؤون الداخلية السوري 
ً
ا  وسياسي 

ً
ا ركيا عسكري 

لها إلى دولة راعية مع  وقد جاء ذلك بنتيجة واضحة، بسبب انخراط تركيا في مؤتمر أستنة وتحو 

 إيران وروسيا للتوصل إلى تسويات سياسية. 

، أعتقد أن  ا  هذا، وفيما يتعلق بالدور اإليراني 
ً
لدور اإليراني  في معركة عفرين كان متناسقا

، ألنه ربما استخدم مصطلحات متطابقة. فاإلعالم اإليراني  كان يصف   مع الدور السوري 
ً
ا جد 

اء  ضحايا عفرين بالشهداء، وأعتقد أنَّ املوضوع يعود في جزء منه إلى رد  الجميل لألكراد جر 

ل والزه  راء.وقوفهم ضد فرض الحصار على بلدتي نب 

 ،
ً
ا م املوضوع منطقي  أما فيما يتعلق بدخول الجيش السوري  إلى عفرين، إذا أردنا أن نقي 

 في هذه املساحة الكبيرة في منطقة عفرين 
ً
 قوات عاملة تستطيع أن تنشر جنودا

ً
فهل لدينا أصال

خفض األكراد العلم األصف 111والتي تضم نحو  ر، قرية، ربما كان التوافق يسير باتجاه أن ي 

 ال توجد إمكانية 
ً
ة، ويتحولوا إلى دفاع  وطني، ألنه أساسا ويرفعوا علم الجمهورية العربية السوري 

ة لنشر أعداد كبيرة.  عسكري 

أنا ال أريد أن أتكلم على األكراد، وكأنهم أعداء لسورية، فهم مواطنون، وفي املرحلة املاضية 

شرة أو غير مباشرة مع الجيش السوري، وأعتقد كانوا من أكثر الفئات التي لم تتعرض ملواجهة مبا

ِ األزمة في سورية بوجه  عام. 
 هو ما يمثل أقل الخسائر في حل 

ً
 أن السيناريو املطبق حاليا
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 حالوة أبو كريم. د

، أنه  : املسألة األولى، وأتكلم هنا على املستوى النظري  هناك مسألتان في املوضوع الكردي 

ة العادلة، نحن كعرب أو كسوريين نعاني من أننا لدينا مواقف مزدوجة  تجاه القضايا الثوري 

مضطهدون، وعندما تنتزع حقوقنا نقول بالفم املآلن نحن أصحاب قضية عادلة، ولنا مصالح 

وحق  في الدفاع عن وطننا، وعندما يأتي األمر على طرف آخر سرعان ما نتنكر لألفكار واملبادئ التي 

 ة قضايانا.بنينا عليها مشروعي  

آن األوان برأيي لالعتراف بأنَّ لكل الشعوب الحق  في تقرير مصيرها، وإذا كان هذا املبدأ 

ب  ، فذلك يعني أنَّ األكراد كشعب باملعنى القومي  وتوزعهم في الدول األربع املعروفة صع 
ً
صحيحا

 غير قابل 
ً
ا ة واقعي  للتحقيق فهذا موضوع لديهم املشكلة، وإذا كان حلم استعادة الدولة الكردي 

آخر. لكن نحن يهمنا موضوع األكراد السوريين، كما قال بعض الزمالء، كان من املمكن البناء 

وعلى طريقة التعاطي معها، لبناء عالقة شراكة ومواطنة حقيقية مع  8112على أحداث عام 

 لسوري يقول األكراد كمواطنين سوريين لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات. فالدستور ا

تنا الفرصة، وبدون شك أن  باملساواة بصرف النظر عن العرق واللون والجنس، ما يعني أننا قد فو 

شعور األكراد السوريين اليوم باالستقواء، بسبب التدخل األمريكي دفع الجهات األكثر راديكالية 

لقومي  الكردي  منهم ألخذ مواقف متطرفة ضد الدولة السورية، بمعنى أنه تم توظيف الوجع ا

 ،  على الدولة السورية. وحتى اليوم يمكن االستفادة من الظرف الحالي 
ً
، وانعكس سلبا

ً
سياسيا

 وإعادة بناء وتقويم عالقة مختلفة مع األكراد.

إنَّ القضية األخرى وهي عفرين، هل هي سقف الطموح التركي  أم هي محطة أو بداية؟ 

 إلى القامشلي. فأردوغان تكلم على نقل املعركة باتجا
ً
ه الشرق إلى عين العرب وتل أبيض، وصوال

 للنجاح والبقاء؟ ألنه في حال كان احتمال 
ً
إلى أي حد  يمكن للحلم التركي بالتدخل أن يكون قابال

 على سورية.
ً
 ووجوديا

ً
 حقيقيا

ً
، فإنه يشكل خطرا

ً
 نجاحه قائما
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 أوس ي عمر. أ

النظر عن بعض املالحظات الصغيرة، لكن أشكر سيادة العميد على هذه الورقة، بغض 

 على 
ً
. وشكرا يعجز عن وضع هذه الورقة أكثر املتخصصين الكرد بالشأن الكردي  والكردستاني 

 املوضوعية في الطرح. كما أشكر مركز دمشق على هذه الدعوة.

، باملعنى  أت  سأحاول اإلضاءة على بعض العناوين التي لم تتطرق لها الورقة، وأنا تفاج 

مها السادة في هذه  ، من الطروحات الواقعية املنطقية ملصلحة الوطن السوري  التي قد  اإليجابي 

 الجلسة. 

  كبير  وانتهاك  غاشم لسيادة الديمغرافيا والجغرافيا الوطنية 
نحن اليوم إزاء استحقاق  وطني 

لت في املئة سنة األخيرة منذ تأسيس الجمهورية الت
 
 ركية األولى، تالسورية من قبل دولة شك

ً
حديدا

 في خاصرة شعوب كردستان 
ً
ما  متقد 

ً
ا  صهيوني 

ً
ا  إمبريالي 

ً
زا في خمسينيات القرن املاض ي محف 

وميزوبوتاميا )وادي الرافدين( والشرق األوسط والتزال. ال أحد يراهن على تركيا، فهي لن تغادر 

عض ا مع تركيا يمكن أن تأتي ببحظيرة الناتو والحظيرة األمريكية. وستتفاجأ روسيا بأنَّ سياسته

. ربما يدرك الروس ذلك-املشاكل للروس ولن تستطيع إبعاد تركيا عن املحور الصهيو
ً
، أمريكي  أبدا

 ويعملون اليوم على املدى القصير فقط لحل األزمة في سورية.

 على كل الجغرافيا السورية، فهو ال يستهدف ا العدوان إن  
ً
كرد لالتركي  على عفرين خطير جدا

في  8131السوريين فقط، والكانتونات الكردية "التي أعلنها االتحاد الديمقراطي الكردي" في عام 

 هذه األزمة. هذا تفصيل من التفاصيل أو قد يكون أحد األهداف الثانوية لتركيا.

  يمثل السلطة العميقة في تركيا. قبل اجتياح 
  تركي 

إنَّ مشروع تركيا هو قرار  أمن  قومي 

 لهذا العدوان على سورية يبدأ من عف
ً
، ووضع مخططا رين، اجتمع مجلس األمن القومي  التركي 

ِ شكل وبغض النظر عن الضحايا. أنتم تعلمون أن وحدات الحماية 
السيطرة على عفرين بأي 

سة في حرب العصابات، وكسرت شوكة "داعش"، وتضاريس عفرين مختلفة عن  الكردية متمر 

، حتى لو سيطرت تركيا على مركز تضاريس الجزيرة الس ة، وهي صالحة الستنزاف الجيش التركي  وري 

ستنزف القوات التركية في حرب عصابات. إذا استطاعت 
 
مدينة عفرين والنواحي التابعة لها ست

مة، في ظل هذا الصمت الدولي  املخزي،  تركيا وبقوة النيران وكل صنوف األسلحة حتى املحر 

 رين ستكون قد أنجزت املرحلة األولى.السيطرة على منطقة عف
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هي منبج، حصل اجتماع بين لجنة مشتركة تركية أمريكية في واشنطن  املرحلة الثانية

لدراسة الحالة السورية ووضع منبج، واتفق الطرفان على وضع مخطط مستقبلي  ملدينة منبج. 

  هدف تركيا من هذه املرحلة األولى هو ربط جرابلس
ً
بـالباب بإعزاز، )وصل تل رفعت بإدلب، وصوال

. وتركيا ال تخفي أطماعها االستعمارية 
ً
ا  تركي 

ً
إلى شاطئ املتوسط( ليصبح هذا القوس قوسا

ة، ووضعت قائم مقام  التوسعية، ومنذ دخولها جرابلس والباب قامت بتشكيل هيئات محلي 

 سوري  آخر.ورفعت العلم التركي، وليس علم "املعارضة" أو أي علم 

إذا نجحت في ذلك، ستكون املرحلة التالية هي عين العرب وبعدها رأس العين، والدرباسية، 

 إلى نهر دجلة. هذا الحلم التركي 
ً
وعامودا، والقامشلي، والقحطانية، وديريك، واملالكية، وصوال

هناك اجتماع  آذار/مارس كان 31بإقامة هذه املنطقة وسلخها عن سورية وإنشاء منطقة أمنية. في 

، بهدف  لوضع اللمسات األخيرة بشأن منطقة شرق الفرات بين وزيري الخارجية األمريكي  والتركي 

 ، حل  بعض الخالفات فيما بين أنقرة وواشنطن، واستعمال هذه املنطقة، باإلضافة للتطهير العرقي 

تان ونات من التركسوهي اآلن تقوم بذلك في القرى الحدودية ملنطقة عفرين، إذ تجلب بعض املك

 إلى عناصر من فرقة السلطان مراد وحركة نور الدين زنكي وبعض املكونات 
ً
واألويغور، إضافة

السورية املحسوبة على العرق التركي. يقول أردوغان: إنَّ هؤالء هم السكان األصليون لهذه املنطقة 

.
ً
 لضمها نهائيا

جأ الحليف الروس ي  والشقيق اإليراني  إذا استطاعت تركيا حل  خالفاتها مع أمريكا، سيتفا

ي، وستصبح هذه املنطقة منطقة تركية، ويمكن أن يتم إخراج هذا الفيلم 
 
بهذا املوقف الترك

السينمائي الهوليودي بوساطة نشر بعض قوات الناتو يكون قوامها الجيش التركي، ويتعاونون حتى 

ة. املشروع ال يستهدف الكرد، مع "قوات سوريا الديمقراطية"، باستثناء وحدات الحماي ة الكردي 

 سورية. وإنما كلَّ 

يجب علينا أن نفر ق بين املشهد السياس ي  الكردي  وامِلزاِج الشعبي  السوري  الكردي  الذي هو 

في غالبيته من الوطنيين، ونحن في حكوماتنا املتعاقبة منذ بداية األزمة أهملنا هذا امللف. في 

. وكحكومات، لم نمتلك بدائل. على الحقيقة نحن لم يكن لدين ا املشروع الوطني  السوري  الكردي 

: إنَّ غالبية املزاج الشعبي  السوري  الكردي  هو من أهل الدولة، لم ننظم هذه  سبيل املثال، قلت 

رنا  الغالبية في قالب سياس ي  حتى يمأل الفراغ. يجب أن نعترف بأننا في الحكومات السورية قص 

 في إي
ً
  بامتياز لهذه القضية، وتركت للمتطرفين والراديكاليين.كثيرا

  سوري 
  عادل  وطني 

 جاد حل 
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 .PKKو PYDلو كان أوجالن خارج سجنه، ألعدم كل القيادات امليدانية الكردية في 

ة األبطال، الذين دخلت مقاومتهم ميثولوجيا  أناشد أخوتي في وحدات الحماية الكردي 

، أناشدهم ب ، فأمريكا لم تعط الكرد الشعب السوري  مراجعة سياستهم وقطع صلتهم باألمريكي 

، هي تبحث عن شركاء محليين لتسيطر على بعض الجغرافيا في شمال وشرق الوطن السوري  
ً
شيئا

، ولتحصيل "حصة" من سورية. أناشدهم أال يراهنوا على املشروع  لتستعملها ضد النفوذ الروس ي 

. أمريكا ال تملك أجن  دة لكرد سورية، وستبيعنا عند أول مفترق.األمريكي 

أرجو منهم تصحيح بوصلتهم السياسية، فموقعهم الطبيعي  هو إلى جانب الجيش العربي  

 إلى سورية ولبنان وفلسطين، هذه 
ً
السوري وقوى املقاومة املمتدة من طهران إلى بغداد، وصوال

 لعفرين مراجعة سياستهم.هي فلسفة أوجالن. أتمنى منهم بعد مأساة االجتياح التركي 

 

 حمد إنصاف. د

 بشكل سريع على ما قاله الدكتور كريم حول حق تقرير املصير، أعتقد 
ً
أود التعقيب بداية

 لتقرير مصير الشعوب تحت 
ً
خدم بطريقة ملتوية أو مواربة، فهو وضع أساسا أن هذا املبدأ است 

 حاالت النزعات االنفصالية.االحتالل، وتم اقتطاعه من سياقه التاريخي  ليستخدم في 

 فرصة  8112توقف سيادة العميد باستفاضة في مرحلة ما قبل األزمة، فأحداث 
ً
كانت فعال

ي بما أشار له األستاذ أوس ي، أي طرح مشروع وطني  سوري  شامل وتضمينه  ِ
تة للبدء بشكل ِجد  مفو 

ة" والتي هي ى "املظلومية الكردي  ها، بالتأكيد محقة في جزء من لكل السوريين، لنزع فتيل ما تسم 

ولكن ما يقلقني بأن من حملها ليس من السوريين الكرد، وإنما الكرد الذين في سورية )ليسوا 

 سوريين باألساس(. 

 يجب أن نبدأ بقولنا: إنَّ السوريين الكرد، 
ً
أشكر األستاذ عمر أوس ي على اإلشارة إلى أننا دوما

هم ما يحدث اآلن في عفرين، وما قبل ذلك وما بعده، يجب وليس الكرد السوريين. وفي محاولتنا ف

ة. املشروع القادم ينبغي  ة الكردي   في املطالبة بالقومي 
ً
ا  في العروبة أفرز غلو 

ً
ا أن نفهم أن هناك غلو 

ق باملآالت في عفرين، وأتمنى أن أسمع من 
 
أن يعيد النظر في هذا األمر. وقد أقلقتني أمور تتعل

 أوسع حول هذا املوضوع. الزمالء تحليالت 
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 طاووس رياض. أ

 أشكرك سيادة العميد وأشكر مركز مداد على هذه الدعوة. 

 إلى النظر فيما يجري في 
ً
، استنادا حقيقة ال بد أن أبدي وجهة نظري كسوري كردي  وطني 

ح الحالة الكردية الحريصة على وحدة األراض ي السورية واستقرارها  عفرين، كما ينبغي أن أوض 

 االنتماء الترابي  لها:و 

:
ا
ة  أوال عادية للشعب السوري  وللدولة السوري 

 
 بمواقفه امل

ً
ا  حقيقي 

ً
ا شكل التركيُّ عدو 

 ، عب السوري 
 

 أعداء الش
ً
" هم أيضا ومؤسساتها. وكذلك مرتزقة أردوغان من قبيل "الجيش الحر 

ة لألمريكيين األجندات فهم مجندون لتنفيذ  حتى القانون اإلنساني  ال يحميهم، الخارجي 

ى "وحدات حماية الشعب"  ة في السعودية وقطر. وكذلك ما تسم   إلى الرجعي 
ً
واإلسرائيليين، إضافة

و"قوات سوريا الديمقراطية" ومن دار في فلكهم، كلهم خانوا الوطن، وحملوا السالح خارج نطاق 

األمريكيين كقبضة سكين  الجيش العربي  السوري  حامي الوطن والشعب، وآثروا أن يعملوا لدى

 ضد شعبهم، وأن يساعدوهم في تدنيس األرض السورية.

شن  في مدن عفرين املختلفة. بمعنى، اإلرهاب يقاتل 
 
واآلن، هؤالء هم وقود املعركة التي ت

 اإلرهاب. هذه وجهة نظري بما يجري في عفرين.

:
ا
 من القوات الحليفة إن سورية كان لها شرف محاربة اإلرهاب، وحمل جيشها مدعو  ثانيا

ً
ما

صر على هؤالء اإلرهابيين، ويختار معاركه في املكان  لواء هذه املواجهة، وها هو يسير في طريق الن 

والزمان املناسبين وفق خطة مدروسة، لذلك ال نرض ى أن يختار اآلخرون معارك هامشية وجانبية 

 على هذه  لنا بحجة الدفاع عن بعض مدننا التي أشعلوها بنيران معاركهم،
ً
دُّ نموذجا ع 

 
وعفرين ت

 الحالة. 

:
ا
يان "وحدات الحماية" و"قسد" هو أن تقوما  ثالثا سم 

 
إنَّ القرار السليم بالنسبة لقوات ما ت

، وأن ينضويا تحت لوائه كسوريين كرد. وليكن عندها  بتسليم السالح للجيش العربي  السوري 

ة  لألكراد السوريين بخاص 
ً
 واحدا

ً
ة.  أردوغان عدوا  وللسوريين بعام 

:
ا
ة، أن األمريكي  لم  رابعا ة، ولألكراد بخاص  نات الشعب بعام  لقد أثبتت القيادة السورية ملكو 

 ألحد، وأثبت الواقع لألكراد بأنَّ األمريكي  
ً
 وموثوقا

ً
ا  ومستمر 

ً
 حقيقيا

ً
يكن في يوم من األيام حليفا
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، فهو بعد شهرين من االقتتال وقتل األكر 
ً
اد بعشرات اآلالف يتفرج ويصفق لألتراك ليس حليفا

 على ما فعلوه باألكراد، وعليهم أن يعرفوا بالتالي أنه ال يوجد حضن اآلن، إال حضن الوطن.

:
ا
ة، ويسعى للتغيير  خامسا يحاول أردوغان العثماني  تطهير الحدود من أي  حالة وطنية كردي 

ن  الديمغرافي الذي يحلم به على الحدود املشتركة. وهنا يجب أن نركز على الحالة الكردية للمكو 

 من تلك املجموعات املسلحة، والخالص منها 
ً
ا  حقيقي 

ً
ا  كردي 

ً
الكردي  الوطني  الذي يعاني اضطهادا

.  هو مطلب كردي ملح 

:
ا
 من الشعب السوري  الذي يعتز بوطنيتهم الحقيقية، ألنهم  سادسا

ً
 أساسا

ً
دُّ األكراد جزءا ع  ي 

، فمنهميخدمون في الجيش  الشهداء والجرحى، واألسرى وحاملو األوسمة البطولية  :العربي  السوري 

في حرب تشرين. لذلك يجب أن تقوم مؤسسات الدولة، في ظل  ما يجري من اعتداءات على 

املدنيين من قبل أردوغان، بواجبها تجاه السوريين الكرد من معالجة واهتمام وكل ما يحتاجون 

 إليه. 

:
ا
/ الذي ينص 8213ال إدارة أردوغان تخرق القانون الدولي  وقرار مجلس األمن /ال تز  سابعا

على وقف األعمال القتالية على األراض ي السورية كافة. ومن هنا، ندين املجتمع الدولي  الذي يقف 

. ونطالب األمم املتحدة ومجلس األمن بالوقوف على  مكتوف األيدي أمام هذا الخرق التركي 

 جاه إدارة أردوغان بهذا الخصوص.مسؤولياتهما ت

 

 كريدي ميس. أ

ر مثل رجال الدولة، ف
 
ر من مواقعنا بصفتنا مثقفين، وال نفك

 
دات الدولة لديها محدنحن نفك

إذ إنَّ لكل  تحر ك مدلوالت وعواقب ونتائج. نحن ببساطة نلوم الدولة، ألنها في لحظة  في السياسة. 

ة  ، والخلل ما لم تعالج مسألة الجنسي  وغيرها... لكن ال أحد يعلم معنى الفلتان الحدودي 

، وما األدوار التي يمكن أن تلعبها الدول معك في هكذا إجراء، والبعد االستراتيجي  لهذا  الديمغرافي 

 اإلجراء يتطلب دراسات عميقة.

ها اإنَّ األزمة الحقيقة فيما حصل هي إشكالية أنه بعد االنتداب لم تتشكل الدولة بمعن

، فكل هذه األزمات متراكمة، بسبب عدم نضوج فكرة الدولة. وسبب ذلك أنه  الناضج السياس ي 
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طبق، نتيجة دخول منتصرين جدد، وهم  حصل توازن آخر بعد الحرب العاملية الثانية، لم ي 

 الواليات املتحدة وروسيا على حالة اقتسام املنطقة.

  هذا، وفيما يخص  املسألة الوطنية، بما أننا
ً
ها موجودة شعبيا نتكلم على الحالة الكردية، فإن 

، إما 
ً
ا ، فأهلنا األكراد وطنيون وال أحد يشكك في ذلك، لكن القوة السياسية تاريخي 

ً
وليس سياسيا

 للحركة الشعبية السورية، بسبب قصور نضج فكرة 
ً
طالباني أو برزاني، ال أحد منهما ينتمي واقعيا

.  الدولة، أي بمعنى تراكم نحمله
ً
 في باقي املكونات السورية أيضا

ً
شنا نراه موجودا

 
. وإذا فت

ً
جميعا

.
ً
ا ة نتيجة استثمارها دولي   تضخمت هذه الحالة في الحالة الكردي 

اآلن، مسألة تركيا وسورية وإيران، هناك مسألة لم ينتبه لها أحد أنه من بعد هيجان 

راع الحالي، أدى إلى العراق والذي كان يؤسس لفرط عقد املنطقة، لكنه كان مؤ   للص 
ً
سسا

مقدسات في املنطقة، وتلك الدول الثالث لديها مقدس مشترك وهو املزاوجة بين اإلسالم والقومية، 

 ذلك نتيجة واقع املنطقة.

ك سلة واحدة والصمود سلة واحدة، أي في حال حصل إدارات دويالت 
 
وهنا يكون التفك

 تركيا وإي
ً
 ذاتية في سورية، فستليها حكما

ً
، ولذلك نجد أنَّ هناك تالقيا

ً
ران، وسيصبح ذلك مشروعا

 باملوقف في هذه املسألة، وإن كان غير معلن. في السياسة ال يوجد عواطف، وإنما وقائع.
ً
 واضحا

أتفق مع األستاذ عمر أنَّ "قوات سوريا الديمقراطية" ستكون بدون األكراد، ألنه عندما 

، الذي كان من اللحظة األولى في املربع PYDقراطي تأسست تم استخدام حزب االتحاد الديم

. لقد كانت القوى قسمان: األول من كان مع املجلس الوطني  الكردي  أي ضمن التوجه  األمريكي 

 في الحضن 
ً
وى كانت بالشكل أقرب إلى الدولة وإيران، لكن انتهت واقعيا

 
ف من ق

َّ
؛ والثاني مؤل التركي 

 .  األمريكي 

م 
 
ة؟ ألنَّ قرار القوى املسلحة هناك بيد األمريكان، الذين ملاذا لم تسل عفرين للدولة السوري 

يريدون االنتهاء من هذه القوات من أجل مشروع سورية الديمقراطية، الذي سيقوم على العشائر 

.
ً
 والذي تنوي تركيا استخدامه مستقبال

 يا وإيران وسورية "املقدسإنَّ محددات العالقة املطمئنة بالسياسة هو ما تكلمت  به على ترك

"، فنحن لدينا العروبة واإلسالم، في تركيا اإلسالم السياس ي  والقومية التركية،  القومي  اإلسالمي 

 .وفي إيران توجد الفارسية واإلسالم السياس ي  
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ر ما هو مرعب، لكنه في النهاية واقع نتيجة ما خلقته الحرب التي أعل ها نهذا الكالم بقد 

، على آخر معقل من معاقل الشمولية في املنطقة 8133سبتمبر أيلول/ 33أحداث  جورج بوش بعد

 وهو اإلسالم. فهذه الحرب مستمرة.

سست 
 
وبالعودة إلى حق  تقرير املصير، إذا كنتم تذكرون هو وارد في مبادئ ويلسون التي أ

دية في االقتصاعليها عصبة األمم، والتي أصبحت هي املبرر الرئيس لكل التالعبات السياسية و 

 خرائط سياسية 
ً
مرر حكما العالم. ما يحصل اآلن هو خرائط اقتصادية جديدة للعالم، ست 

 جديدة، لكن أعتقد أنها ستكون طويلة املدى.

 

 الجراد خلف. د

أشكر املركز بداية على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر بصفة خاصة سيادة العميد تركي على 

 ال 
ً
ة أن تحيط بجميع الحقائق والتفاصيل، ألن هذا العرض املكثف. طبعا تستطيع أي ورقة بحثي 

 كل تفصيل قد يحتاج إلى ورقة خاصة به.

درس ضمن سياق 
 
هناك نقاط كنت أتمنى أن يتم عرضها. فاملسألة الكردية يجب أن ت

ة عن سياق التطور السياس ي   االجتماعي  و املسألة الوطنية السورية، فال يمكن فصل املسألة الكردي 

واالقتصادي  في سورية على األقل منذ الستينيات إلى اليوم. وقد سمعت  من بعض الزمالء بأن 

الحركة الكردية جديدة، هذا كالم غير دقيق. فالحركة الوطنية الكردية موجودة منذ الستينيات 

 أن األحزاب الكردية التي 
ً
 تصنف اليوموأنا أتحدث بصفتي ابن محافظة الحسكة، وأعرف تماما

ن العربي من الباحثين السوريين،   تقليدية موجودة منذ الخمسينيات. لألسف، املكو 
ً
بصفتها أحزابا

 قليل االطالع على الحركة الكردية، وبالتالي تقييمه لألمر انفعالي  عاطفي  متأثر باألحداث الراهنة.

ألفضل أن ندرس ما النقطة الثانية، مسألة دراسة ما يجري في عفرين، أعتقد أنه من ا

يجري في عفرين ضمن ما يجري في سورية أو على األرض السورية ككل. هناك عدة مشاريع 

تتصادم، وهي مشاريع متناقضة بشكل كبير، ونجاح أي مشروع سيكون على حساب املشاريع 

بح صاألخرى. فعلى سبيل املثال، املشروع األمريكي هو مشروع تقسيم وتفتيت لسورية، وهذا األمر أ

. وأعتقد أن الفصائل املتعاونة 
ً
 منذ زمن بعيد، وال يخفي األمريكيون هذه املسألة إطالقا

ً
معروفا
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مع أمريكا، الكردية والعربية، ستسير مرغمة بهذا املشروع. ويجب أال يغيب عن أذهاننا أن 

التجاه، ا ااألمريكان يحاولون توظيف جميع الفصائل، والعشائر بالدرجة األولى، على األرض في هذ

كما لعبوا بشكل غير مباشر بمسألة "داعش"، إذ انخرطت عشائر عربية في هذا املشروع الخطير، 

.  واآلن انقلبت أو تحول بعضها إلى الجيش الحر 

، وقد أملح األستاذ عمر إلى نقاط خطيرة في هذا املشروع،  املشروع اآلخر هو املشروع التركي 

يدة ممثلة باألردوغانية لن تتخلى عن مشروعها القومي املتطرف وأنا أعتقد أنَّ العثمانية الجد

املغلف بمحاربة اإلرهاب واإلسالموية، ولكن هذا املشروع موجود وهو خطير ومتداول وله ترويج 

واسع ضمن تركيا. ويحاول أردوغان أن يلعب بأوراق كثيرة من بينها موقع تركيا الجيوسياس ي الكبير 

بأنه يستطيع أن يلعب على الروس ويحركهم لصالحه، ألنه كما هو معروف واملهم، ولكن ال أعتقد 

 
ً
دُّ روسيا على عالقة سيئة مع تركيا، على األقل منذ االتحاد السوفييتي إلى اليوم، وسابقا ع 

 
 ت

ً
ا تاريخي 

 في القرون املاضية كانت حروب طاحنة بين الطرفين.

 
ً
، ألنه لن يتراجع، هذا، وبكل  األحوال، يجب أن نكون يقظين دائما إزاء هذا املشروع التركي 

ة أخرى  ة والروس ي  مر  لكن هناك تكتيكات، إذ قد يحاول أردوغان أن يستخدم األمريكي  مر 

 والتنظيمات املسلحة في أماكن معينة، ولديه أجهزة تعمل كلها بهدف إعادة اإلمبراطورية العثمانية.

نا أن نعترف، أنا كبعثي قومي عروبي وابن أما عن مشروع الدولة الوطنية السورية، علي

إنَّ هذا املشروع غير موجود. كما  –ولألسف–عشائر عربية، ومتابع قديم للمسألة الكردية، أقول 

أنَّ أسوأ ما طرح في هذا املشروع هو ما قدمه املالزم أول محمد طلب هالل "الخط العاشر أو 

ة الحزام العربي" والذي أصبح عقدة العقد وأصبح ف ضيحة، واستخدم من قبل الفئات الكردي 

ة.  املتطرفة. هذا الطرح ال يمثل الدولة السوري 

نات والطوائف واإلثنيات، فهي  إنَّ الدولة التي نريد أن نبنيها هي دولة وطنية بجميع املكو 

 دولة املواطنة، واملواطنة هي األهم فهي التي تلغي الكثير من املشاكل.
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 الدرزي أحمد. د

أودُّ الحديث عن املشروع التركي  وخطورته، كنت أتمنى أن يتحقق مشروع البحار الخمسة 

أي أن تتوافق وتتداخل شعوب الدول  ،(املتوسط واألسود وقزوين والخليج العربي والبحر األحمر)

ن، وهناك تداخل عرق ة على هذه البحار إلى أبعد الحدود. ال يوجد جغرافيا حقيقية ألي مكو 
 
 ي  املطل

، وتصاعد 3121كبير، لكن بواقع الحال تشعر تركيا بش يء من فائض القوة، بدأ يتشكل مع عام 

ومجيء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا، وإغالق املناطق املتاحة  8113أكثر بعد عام 

 أنها كقوة اقتصادية ودي
ً
، فهي تدرك تماما

ً
، كدخول االتحاد األوربي  مثال

ً
ية غير مغرافلتركيا كافة

 م–قابلة وغير قادرة على دخول االتحاد. لذا لم يتبق لدى تركيا، وريثة هضبة األناضول 
ً
ن بدءا

 أي منفذ توسعي. –الحيثيين في األلف الثالث قبل امليالد وحتى اليوم

ني في هذه املسألة هو اإلعالن التركي  منذ بدء األحداث في املنطقة، عندما نوهوا إلى  ما شد 

ة حينما تبين  ".8181"انتظرونا عام  مسألة لم نِع هذا املوضوع بشكل حقيقي ومباشر، إال بعد مد 

، وأنَّ تركيا التي قيدتها االتفاقية مئة عام 8181لنا أن اتفاقية لوزان ستنتهي مفاعيلها عام 

  من هذه االتفاقية. وبالتالي
تتجه س ستصبح، بحكم عدم وجود املتعاقدين األساسيين معها، في ِحل 

دها، الذي ال بوابة له إال  ة ونفوذها األمني  والسياس ي  بفعل تمد  نحو تحقيق قوتها االقتصادي 

 الجنوب أي باتجاه سورية والعراق.

ة وحسب، بل بطموحات تركيا التي  لذلك أقول: إنَّ مسألة عفرين ال تتعلق بالقضية الكردي 

  من الواليات امل
تحدة وروسيا لها، وبسبب فائض القوة الكبير، تستطيع اآلن بحكم احتياجات كل 

االقتصادي  والديمغرافي  لديها، أن تتالعب على كل  األطراف وباتجاه تحقيق مشروعها الكبير 

 حتى شمال أفريقيا.
ً
 والتمدد جنوبا
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 رجا بسام. د

 يجب أال ننفي املسألة الوطنية عن األخوة األكراد، هذه مسألة غاية في األهمية.

كسب على أساس ما تمليه 
 
ها ت ة، أعرف أن  ، أن أتعامل مع هذه القضي 

ً
ا ، شخصي  عندما أريد 

، ويجب قراءة ما يحصل اآلن في املشهد السوري  
ً
ا  صعبة جد 

ً
الحرب، إذ إنَّ الحرب فرضت ظروفا

 وفق آليات الحرب، وليس وفق آليات ما نريد. اليوم هناك ظروف غاية في التعقيد، واملشهد غاية

 أن األطماع التركية ليست وليدة اللحظة، بل لها جذور تاريخية في 
ً
في التعقيد. يجب أن نقرأ أيضا

 سورية وفي العراق.

يجب أن ننتبه إلى محددات أخرى: الوقائع املفروضة في الحرب، كيف نتعامل معها؟ هل 

.تي يتمدد فيها األ نقول: إنَّ ما يحصل اليوم في عفرين منفصل عن باقي املناطق املوجودة، وال  مريكي 

ز له األرضيات. عندما نرى أن "قوات سوريا  ، وقد جه 
ً
إنَّ لدى األمريكي مشروعا

من الثروات، واألمريكي   %11-11من األراض ي السورية، و %81الديمقراطية" تسيطر اليوم على 

ليس عشر قاعدة و  81عندما دعم "قسد" لم يدعمها من أجل االنفصال فقط، بل من أجل إقامة 

 قواعد فقط.

العالقة ليست ملتبسة بين تركيا وأمريكا؛ بل هي واضحة، وهناك بعض الفواعل من 

 ِ
، ولكن هل يذهب هذا التقاطع إلى حد 

ً
أصدقاء سورية تتقاطع مصالحها مع تركيا، كإيران مثال

 .ةالتغاض ي عن املشروع التركي  الذي لن يكتفي بعفرين؛ بل يريد استئصال الكرد من سوري
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 قاسم علي. أ

ي شغوف بنظرية املؤامرة، ومالحظتي على الورقة هي إغفال 
 
أبدو على عكس بعضهم، ألن

، مع ضرورة وأهمية اإلشارة إليه.  العامل اإلسرائيلي 

العامل اآلخر هو عامل تاريخي، إذ ال تنفصل األطماع التركية عن الواقع الحالي، وهذا يدفعني 

سات . كما توجد مقدسات في العالقة السورية اإليرانية التركية، هناك إلى التطرق لحديث املقد 

 بين 
ً
ا محظورات، واحدة من هذه املحظورات التي يجب النظر إليها هي التعارض القائم تاريخي 

 اإلمبراطوريات القديمة، وحتى في العهد الحديث.

ة، والتأثير السلبي  لألحداث في  ة، وما يمكن أال يمكن إغفال نقاط الضعف التركي  ن سوري 

 تجنيه السياسات التركية نتيجة دورها في سورية.

 حاضنة 
ً
إنَّ أخطر موقف هو ما يواجهه النظام التركي  في البيئة التي أنتجها والتي هي أحيانا

ة، والتي أصبحت في الشوارع واملدن التركية، ظاهرة يشكو منها األكراد  للفكر والتنظيمات اإلرهابي 

، لك
ً
 ن املسألة ربما العتبارات كثيرة لم يتم تفعيلها.تحديدا

 في املآالت، عندما نتحدث بجملة السيناريوهات املحتملة للمنطقة، ال يمكن إغفال أن 
ً
أيضا

راع ال يمكن  السيناريوهات املوضوعة من قبل أمريكا تقابلها سيناريوهات من قوى أخرى. هذا الص 

ع، ألنَّ املتغير 
 
.حسمه في موضوع التوق  فيه جذري  وجديد وآني 

إنَّ قراءة أمريكا اآلن أمر من الصعوبة بمكان، ألنها ال تخضع للمنطق، لذلك تأثيرها وعالقتها 

 يتغيران حسب املزاج.
ً
 مع تركيا أيضا

، لكنها ال   للعالقة مع تركيا، وللدور التركي 
ً
النقطة األخيرة: قد تصلح عفرين ألن تكون مقاسا

 تشمل معها بقية املناطق. تكفي وحدها، وأرجو أن
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 حسون  هيثم العميد

مات  ا يجري في الشمال الغربي  السوري  من تفصيل األحداث إلى مقد  ال بد  عند الحديث عم 

 وصلب الحدث والنتائج اآلنية واملستقبلية )استشرافيات(.

 في الذرائع: .3
ً
 ففي املقدمات توجد الذرائع والواقع. ونتحدث أوال

ل إنَّ النشاط  .أ
 
ة املدعومة من الواليات املتحدة يشك االنفصالي  للميليشيات الكردي 

.  على األمن القومي  التركي 
ً
 داهما

ً
 خطرا

يبرر غياب الدولة املركزية السورية اتخاذ تركيا إجراءات عاجلة ملعالجة الخطر  .ب

 الكردي.

كردية، التريد الواليات املتحدة ابتزاز تركيا، بوساطة دعم املجموعات االنفصالية  .ج

لتحقيق أهداف تتعلق بالحصول على تنازالت فيما يخص  العالقة مع روسيا 

 وإيران.

 أما الواقع: .8

فإنَّ تركيا بالتنسيق مع الواليات املتحدة تحاول التذاكي واالحتيال في عالقاتها مع  .أ

 من مكانتها 
ً
  من روسيا وإيران بما يخص الحرب على سورية وفيها، مستفيدة

كل 

 مة األمريكية وموقعها الجيوسياس ي الذي يؤثر في املحيط.في املنظو 

 أو  .ب
ً
 أمنيا

ً
الجماعات وامليليشيات الكردية لم تشكل في يوم من األيام تهديدا

 لتركيا؛ بل كانت في مرحلة متعددة تتلقى الدعم عبر تركيا من إقليم 
ً
ا ديمغرافي 

 كردستان العراق ومن الواليات املتحدة األمريكية.

 في إطالق ذريعة غياب الدولة، وهذا ما أوجد كانت تركي .ج
ً
 ومباشرا

ً
 رئيسا

ً
ا سببا

 فرصة نادرة وربما ال تتكرر الحتالل أراض  سورية.

 وفي مجريات األحداث وتسلسلها: .1

اة درع الفرات في طرابلس  فإنَّ تركيا بعد أن ضاق الخناق على مجموعاتها اإلرهابية املسم 

 والباب بدأت بالترويج، بوساطة حم
ً
، وأشرك فيها جوقة متكاملة لة إعالمية قادها الرئيس التركي 

  من روسيا وسورية وإيران، وأنَّ عملها 
للتصعيد ضد أكراد عفرين واالدعاء بأنها تنسق مع كل 

ة بقصد  ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد، وبأنَّ الواليات املتحدة تدعم امليليشيات الكردي 
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، بحيث يكون الجميع محلَّ إدانة باستثناء الواليات املتحدة، وهذا ما اإلضرار باألمن القومي  الترك ي 

ذوه.  فهمه القادة األكراد ونف 

 في ظل هذه الحالة قامت تركيا باإلعالن عن إطالق عملية ما يسمى غصن الزيتون. -

حددت أهدافها باحتالل عفرين والوصول إلى شمال حماة؛ ذلك إلحياء مشروعها الهادف  -

 منطقة آمنة. وحددت مجموعة أهداف تضليلية.إلقامة 

ة و"قسد"، إقناع كل   - ة واإلدارة املحلي  حاولت روسيا بالحوار مع وحدات الحماية الكردي 

أولئك بأن يتم دخول الجيش السوري  ورفع العلم السوري  على مراكز البلدات والحدود 

.ومقابل تعهد روسيا بمنع ولجم تركيا عن القيام بأي عمل عسكر   ي 

 رفض القادة األكراد مدعومين بوعود قوية من الواليات املتحدة بحماية عفرين. -

ت القادة الكرد وعدم ترك أي باب مفتوح دفع روسيا لسحب نقاطها التي كانت تنتشر  - تعنُّ

 في بعض النقاط تحت تسمية نقاط ومراكز مراقبة.

رفع الصوت واملطالبة مع إطالق الجيش السوري  عملية عسكرية في إدلب بدأت تركيا ب -

 بإيقافها، ألن أحد أهدافها مجموعات درع الفرات التركية.

ة، ثم تحركت القوات التركية الجتياز الحدود،  وبدأت في الوقت نفسه بأعمال تمهيدي 

ى قوات درع الفرات من محاور إعزاز.  وتحركت في الوقت نفسه ما تسم 

ة  –استمرت عدة أياماستطالعية –إنَّ بداية العملية كانت تمهيدية  كانت املجموعات الكردي 

 تتخذ تدابير دفاعية مدعومة من الدولة السورية.

-  
ً
م القوات التركية من اتجاه الشمال والغرب ودرع الفرات من الشرق بدا واضحا بعد تقد 

أن املقدرات الدفاعية داخل مناطق عفرين ال تتناسب مع ما كانت تعلنه امليليشيات 

 الكردية.

لتي ال تصلح املقارنة فيها، املدافعون نماذج بطولية، ولكن فارق القدرات النارية اقدم  -

وعدم توافر الخبرات القتالية للمدافعين، لم يكن لهما سوى دور قليل في تأخير تحقيق 

الهدف التركي  املعلن. ورغم الخسائر التي أصابت القوات املهاجمة، إال أنها ضمن 

 الحسابات.

ر اإلمكان.كانت حركة الت -  قدم التركية بطيئة للتقليل من الخسائر قد 
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ه بعض محاور  - مع زيادة وتيرة تقدم الجيش السوري  في إدلب وتحرير أبو الضهور وتوج 

 ظهر التوتر التركي  على أشده.–القتال باتجاه غرب حلب 

وأصبحت تهدد الوجود العسكري في غرب حلب ومحافظة إدلب، وال أعتقد أنَّ املصادفة 

هي من حرك إرهابيي الغوطة في دمشق لتهديد حياة السكان فيها بمئات القذائف وحركة التصعيد 

 غير املسبوقة.

، وأصبحت تتحرك في سباق  - شعرت تركيا بالراحة والطمأنينة بتغيير وجهة الجيش السوري 

 معه لتحقيق أهدافها في عفرين قبل تحقيق الجيش السوري  هدفه في محيط دمشق.

، ذلك بعد زج  الدولة السورية بمجموعات عسكرية من خفضت ترك -
ً
ا يا أهدافها احترازي 

حدث ذلك  ة دون أن ي  القوات الرديفة أسهمت في زيادة الخسائر، وإرباك الخطط الهجومي 

 فيها.
ً
 جوهريا

ً
 تغييرا

ها مرتهنة لإلدارة والقيادة  - لم تترك القوات الكردية مناطق شمال شرق سورية، إذ إن 

 بالعودة لعفرين.األمريكي  
ً
 ة، وما حصل هو حاالت فردية، وليس قرارا

طورت تركيا عملياتها، بوساطة تكثيف استخدام الطيران واملدفعية. وإدخال قوات  -

ة إلى املنطقة. وارتكاب مجازر، واستهداف مقومات الحياة لدفع السكان للفرار خارج  إضافي 

 املنطقة.

نية مهمة تمثلت في تحقيق نجاحات ميدانية وحصلت في األسبوع األخير تطورات ميدا -

. ودرع الفرات وأصبحت مدينة عفرين شبه محاصرة مع خسارة  كبيرة لقوى االحتالل التركي 

 .تالقوات املدافعة ملراكز بلدات مهمة في ثالثة اتجاها

، فالضحايا هم أبناء -  للمدافعين أكثر منه لقوات االحتالل التركي 
ً
 الوضع الحالي يمثل مأزقا

 عفرين.

 في املنطقة الشمالية قوة عسكرية تمكنها من التصدي  -
ً
الدولة السورية ليس لديها حاليا

، وأي اشتباك بموازين القوى الحالية لن يكون له جدوى عسكرية.  للعدوان التركي 

حقق النتائج  -
 
قبول قادة الوحدات الكردية باستالم الجيش السوري  عفرين كمنطقة لم ت

 ولة السورية فيها قبل بدء العدوان.التي أرادتها الد

لت بشكل كبير.  فالظروف تغيرت وموازين القوى تبد 
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. إنَّ  -
ً
ة في ميليشيا قد ال تملك القدرة بفرض امتالكها اإلدارة للتحر ك غربا  القوات الكردي 

 احتماالت املستقبل

مال، وعدم القدرة على الوصول  -
َّ

إلى خطوط في حال تأخر الجيش السوري  في العودة للش

ة ليست في  ة، فإنَّ عفرين مهددة باالحتالل. فالقدرات الدفاعي  التماس مع القوات التركي 

 حالة تسمح لها بإنجاز معجزات.

ل والزهراء، أم املدخل  - بُّ
 
ة، سواء أكان معبر ن املمرات إلى عفرين تحت السيطرة الناري 

 إن لم تحصل تط
ً
ورات مهمة على صعيد الجنوبي لعفرين، لذلك سيزداد األمر سوءا

 التركية.-العالقة الروسية

 

 بيرق  محمد. أ

ة في الورقة، فمن يقرأ التاريخ يكون لديه معرفة جيدة  ال أعترض  على االستفاضة التاريخي 

 للواقع، وقدرة على التنبؤ باملستقبل.

ة، ما يحصل من قبل مجموعة من "الحمقى" في عفرين، حصل  وعن مسألة الكرد في سوري 

قبل مجموعات مماثلة في حرستا ودوما وكثير من املناطق السورية. لذا أنا أرى أن كلَّ من من 

ة بفعل اإلرهاب هو شهيد.  يموت على أرض سوري 

 في 
ً
، جميعنا يعلم ماهية الوضع في عفرين، لكن هناك تفاوتا

ً
 وإيديولوجيا

ً
 وعسكريا

ً
سياسيا

 املعرفة.

ة لحزب ، عقدت 8133عام  /فبراير أوائل شهر شباط ة في القيادة القومي  هيئة األبحاث القومي 

ة، جاء فيها:  ة والنزعات االنفصالي  ة حول اللغة العربي  البعث العربي  االشتراكي  ورشة عمل حواري 

ى بالعراق الجديد، والذي يعمل على إيقاظ »  بعد ما يسم 
ً
، تحديدا تتأثر املنطقة باملشروع األمريكي 

ة، كذل   إقليمي  يدعونا إلى تعميق التواصل الثقافي  واللغوي  في مواطن النزعة االنفصالي 
ك هناك تحد 

ة  .«النزعات االنفصالية، واحترام املطالب الثقافية ومقاومة النزعات االنفصالي 
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أي أنَّ الحكومة السورية كانت تعمل لتحقيق املطالب الثقافية التي تخص األكراد السوريين 

 يع العربي".قبل أن تلوثها سموم "الرب

  مؤمن 
  سوري 

، على عفرين لكان أفضل توصيف من فم كردي 
ً
ا ولو حاولنا الكالم، وجداني 

في عفرين يوجد شجر هللا من الجنة، كما هو كل ما »بسورية واحدة بكل جغرافيتها، حيث يقول: 

ها لهو أخضر تلقاه في عفرين التي ليست محصورة بالزيتون فقط، ففي غاباتها شجر، وفي سهو 

زرع فيها العنب والتفاح والحمضيات، وفيها نهر عفرين، ورغم جبالها إال أنها  القمح والقطن، وي 

 .«تطل على البحر. لتكون بحق قطعة من الجنة

 ،
ً
ا اليوم "إسرائيل" وأمريكا تحتاجان إلى إقامة إقليم في سورية، هذا اإلقليم قد يكون كردي 

 فاستغلتا بعض "الحمقى" لتحقيق ذلك.

تعاني عفرين اليوم من االحتالل التركي الذي يرتكب الجرائم بحق الشعب السوري، ويهرب 

 من بطش تركيا.
ً
 أهلها إلى مناطق الحكومة السورية خوفا

ة،  سيحرر الجيش السوري عفرين، ولكن علينا العمل من حيث انتهت هيئة األبحاث القومي 

 وااللتفات إلى الشعب الكردي.

 

 الحلبي تحسين. أ

غرافي  الطبيعي للكرد في العراق وسورية وفي تركيا وإيران بعد التقسيم الديم حمل  الوجود  

بيكو والنظم السياسية للدول التي فرضها املستعمرون –االستعماري بموجب اتفاقية سايكس

أثناء التقسيم نتائج جعلت كل قسم منهم يخضع مع بقية الشعب العربي  في سورية والعراق 

 وتركيا لنظم سياسية مختلفة.وإيران 

وجد الكرد أنفسهم تحت حكم ملك عينته بريطانيا ويتبع لها وينفذ سياستها؛  ،ففي العراق

  موكذلك في إيران تحت حك
ً
شاه يتبع لبريطانيا؛ وفي تركيا لنظام كمال أتاتورك الذي فرض تغييرا

 على مكونات الشعب التركي  بسياسة تنتمي للغرب 
ً
 واسعا

ً
ا عية بكل  ما فيه من القيم االجتماقسري 

 والعلمانية.
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وجد الكرد أنفسهم مع الشعب السوري  مطالبين بمحاربة االستعمار الفرنس ي   ،وفي سورية

الذي احتل سورية وفرض إرادته عليها، وكان عددهم فيها أقل من أي عدد موجود في العراق أو 

 بيرة إيران أو تركيا التي كانوا قد عاشوا فيها بأعداد ك

عة لكل  دولة من هذه الدول كان من  ة املتناقضة واملتنو  وفي ظل  هذه البنية السياسي 

، أن يتأثر الكرد بجدول العمل الوطني  الذي فرضته املرحلة التاريخية للتحرر من 
ً
الطبيعي أيضا

 نبيكو بصفتهم مواطني–بعد سايكس الدولة العثمانية ومن االستعمار البريطاني  والفرنس ي  

 متساوين في هذه الدول.

كان الكيان اإلسرائيلي  الذي فرضه االستعمار في اتفاقية سايكس بيكو ووعد  ،وباملقابل

  في الجوار السوري  والعراقي  بشكل خاص 
  استعماري 

بلفور البريطاني ينفذ جدول عمل وظيفي 

؛ ذلك بعد تحرر  سورية من  يتناقض مع جدول عمل وتطلعات الشعبين السوري  والعراقي 

، وتحولها إلى مركز متقدم في مناهضة االستعمار والصهيونية 3121االستعمار الفرنس ي في عام 

، وإعالن 3112والعمل على وحدة العرب، وكذلك بعد إسقاط نظام امللك فيصل في العراق عام 

ة.   العراق عن مناهضته لسياسة االستعمار والصهيوني 

ضربة قاسية بخسارة العراق؛ ذلك بعد أن ربطه بحلف مع فقد تلقى االستعمار البريطاني  

وجد قادة كرد العراق في شماله  ،3113ومنذ عام  .3111تركيا وباكستان باسم حلف بغداد عام 

ة واملطالبة بتقرير املصير  أنفسهم أمام عروض بريطانية وإسرائيلية للعمل ضد الحكومة العراقي 

 3118من التسلل إلى بعض هؤالء القادة منذ عام  "يلإسرائ"واالنفصال عن العراق، وتمكنت 

 لسياسة أطلقت عليها اسم "دوكتراين اوف 
ً
بهدف إضعاف العراق والعمل على تفتيت قوته تطبيقا

 israels-periphery-doctrineبريفيري 

ولو بقي العراق تحت حكم آل امللك فيصل وبريطانيا ملا قام البريطانيون واإلسرائيليون 

على استمالة بعض قادة الكرد ودعمهم للمطالبة بتقرير املصير أو االنفصال عن العراق، بالعمل 

واستخدام الحرب على حكومة وجيش العراق لتحقيق هذه الغاية، وملا ظهرت أي حركة كردية 

 اإلسرائيلي في العراق.  –تتمتع بهذا الدعم العسكري واإلعالمي واملالي األميركي 

 كهذا في إيران في ظل   والدليل على ذلك أنَّ 
ً
حدة لم تضعا مشروعا بريطانيا والواليات املت 

حكم الشاه الحليف االستراتيجي  لهما في الستينيات، ال للمطالبة باالنفصال وال للتمرد على حكم 
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الشاه، وهو األمر نفسه الذي لم تقوما به في تركيا الحليف االستراتيجي لهما، رغم أنَّ قمع النظام 

، ويتنكر حتى لتداولهم الشفوي  بلغتهم  التركي  
ً
بعد الحرب العاملية الثانية للكرد في تركيا كان شديدا

ة.   الكردي 

التي  "يلإسرائ"وارتباطاته بقوى االستعمار و ،وبسبب هذا الواقع السياس ي  اإليراني  والتركي  

لم تعمل واشنطن أو تل أبيب أو  ،كانت الدولتان اإليرانية والتركية تقيمان معها عالقات متينة

 لندن على السماح للكرد فيهما على العمل ضد أنظمة حكم إيران وتركيا. 

ة، ووجود األحزاب اليسارية التركية املناهضة  اء الظروف الخاصة والسياسي  ه جر 
 
كما أن

يا تطلعات كنشأت في تر  ،للنظام التركي  وارتباطاته بحلف األطلس ي  والواليات املتحدة  في تركيا

 ة ووطنية تجعلحملها قادة من أصل كردي  تطالب بإصالحات جذرية سياسية وثقافية واجتماعي

قراطية لجميع مواطنيها من كرد وعرب وشركس وتركمان، بغض النظر عن من تركيا دولة ديم

ستعمار إثنياتهم ومذاهبهم، وهذا ما حمله قادة كرد كانوا أعضاء في أحزاب يسارية تركية معادية لال 

وارتباط تركيا به، وفي قلب هذه األرضية السياسية نشأ حزب العمال الكردستاني  )بي كي كي( 

 بقيادة عبد هللا أوجالن دون أن يكون االنفصال عن تركيا من مواضيع جدول عمله. 

في مدينة  8133/يونيو وهذه هي املعلومة نفسها التي أعلنها صالح الدين ديمرتاش في حزيران

 من الجمهور التركي   والكردي ومن كل شرائح الشعب  381أمام حشد يزيد على  ن التركيةمرسي
ً
ألفا

إننا : "قراطي حين قال أمام شعارات تحمل صور أوجالناملناصر لحزب الشعوب الديم التركي  

نناضل من أجل أن تكون تركيا كل تركيا لجميع مواطنيها على أن يكونوا متساوين ومدافعين عنها، 

 وكان حزب"، لسنا نتطلع ألي  انفصال للكرد؛ بل إن أردوغان هو الذي  يتهمنا بذلك ألسبابهو 

 وأعضاء قياديين من األتراك والكرد واإلثنيات األخرى، ومن بينهم  اليساري 
ً
الشعوب يضم نوابا

؛ بسبب مناهضته لسياسة  31أرطغرول من أصل تركي  الذي قض ى  عاما في سجون النظام التركي 

 حكام األتراك.ال

 وتطلعات مختلفة عن إخوتهم في  ،وفي سورية
ً
كان من الواضح أن يحمل الكرد فيها أفكارا

هم ترعرعوا في وطن قارع االستعمار، وانتصر عليه وحافظ على استقالله، وكان  العراق؛ ذلك أن 

ن كرد ار، وكايدعم كل حركات التحرر املناهضة للنظامين اإليراني والتركي، وهما قاعدتا االستعم

سورية أكثر ثقافة سياسية ووطنية من غيرهم من الكرد الذين عاشوا في نظام ملكي  عراقي  ونظام 
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 عنهؤالء في تجربة سورية بدعم  تركي  موال  لالستعمار، ووجد
ً
حقوق الكرد في  أوجالن دفاعا

 على جدول عملهم، رغم أن سورية كانت تد تركيا قيمة كبيرة
ً
ا  تقدمي 

ً
 من وشعارا

ً
 باهظا

ً
فع ثمنا

عداء النظام التركي  ضدها؛ بسبب هذا الدعم، ولذلك أصبح من الطبيعي أن يتأثر كرد سورية 

بجدول العمل السوري  منذ استقاللها، ومعاداته للدول املوظفة في خدمة االستعمار  وأعوانه.  

رر ضد االستعمار، ويرى الكرد السوريون أنَّ حكومتهم في سورية تقدم الدعم لكل حركات التح

سواء في عهد الرئيس حافظ األسد أو في عهد الرئيس بشار، ولذلك  يدرك جميع املتتبعين لتطور 

أوضاع الكرد في املنطقة أن استخدام اإلدارة األميركية لبعض قادة الكرد في شمال سورية،  

 سورية، من أجلوتقديم الدعم العسكري والبشري  لهم هدفه ترويج الدعوة لالنفصال بين كرد 

تفتيت قدراتها، وأن مثل هذه الدعوة ستبقى دعوة دخيلة على ثقافة وتاريخ كرد سورية ودورهم 

الوطني والعروبي ودخيلة على ثقافة سورية الوطنية العلمانية كدولة يتساوى فيها جميع مواطنيها، 

  من نقص وإهمال وفساد وهو ما تعودوا عليه طوال تجربتها التاريخية، برغم ما شاب  هذه التجربة

 في التطبيق تطرق إليه الرئيس األسد نفسه في أكثر من مناسبة بشفافية وموضوعية. 

 

 حسن تركي العميد

ا هذه الورقة، لكان  ، ولو كتب أي من 
ً
ها، وهي قيمة جدا

 
مة كل أشكركم على املالحظات املقد 

ة وقواعد عمل وعناوين مختلفة.  له طريقة ومنهجي 

ة، وبالتالي لم قصدت  من  املنهج التاريخي  ذكر اإلخفاقات التي تعرضت لها القضية الكردي 

يحصل الكرد على ما يريدونه على امتداد مئة عام. كذلك أردت من التطرق التفاقيتي سيفر 

.  ولوزان، إيضاح أنَّ من ظلم الكرد هو الغرب االستعماري 

ة، وهناك ض غط على بوتين حول ما انتهجه من هناك تنوع في الطبقة السياسية الروسي 

: إنه سينسحب من سورية. )بعد امتناع 
ً
سياسات في سورية، وقد قال أحد املرشحين ضده علنا

روسيا عن التصويت في مجلس األمن حول املسألة الليبية، جرى استبيان شمل الطبقة السياسية 

وجاءت النتيجة داعمة لقرار الروسية، واالستخبارات والجيش، اإلدارة والخارجية، واملثقفين، 

 بوتين( أي أن بوتين يمثل الطبقة السياسية الروسية.
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روسيا تتعامل من مبدأ كونها قوة عظمى ال يمكن أن تنسلخ عن الجغرافيا. هناك مصالح 

مشتركة لها مع تركيا، وبعد أن كادت أن تصل الدولتان إلى حد  الصدام املباشر، عادت روسيا 

استعادة العالقة مع تركيا. هذا ال يعني أن الروس ال يدركون الخطر التركي،  ورأت أن من مصلحتها

لكنهم يرون أن تشابك العالقات يعني بالنسبة لروسيا أنها قادرة بأي لحظة على التأثير في القرار 

، رغم كون تركيا دولة أطلسية.  التركي 

 8112حول أحداث القامشلي 
 
 آنذاك وعبد الحميد صر هنا على أن البرزاني كان متد، أ

ً
خال

درويش، وعندما يقول الرئيس األسد: إنَّ هذه املجموعات لم تكن مرتبطة بأمريكا، فإن هدفه هو 

خرج السجناء، وتم على ضوء هذه األحداث في املؤتمر 
 
، فقد أ

ً
حل القضية، وهذا ما جرى فعال

به والتأخير في التنفيذ سبالقطري العاشر حل مسألة الجنسية وعودة الحقوق الثقافية لألكراد، 

 الحكومة.

 أم 
ً
: "تغاضيا

 
ا أعلم كيف نشأت وحدات حماية الشعب واملرأة، وقد ذكرت في الورقة حرفي 

لفت هذه الوحدات بمهام منها حماية الصوامع والسدود والكهرباء... 
 
"، ال بل أكثر من ذلك، ك

ً
دعما

ة؟ ال.  لكن هل كانت الوحدات وفي 

راع املسلح بين الجيش والدفاع الوطني  والوحدات وفي لحظة  ،حتى اآلن االحتدام والص 

الكردية لم ينقطع االتصال، األمر الذي ضبط العالقة طيلة عامين ونصف على مسار النهر من 

منبج إلى البوكمال، ولم يحدث سوى اشتباك واحد فقط. أي هناك حرص من القيادة السورية 

 لعدم الدخول في أي اشتباك؟

ير املصير حق  لكل الشعوب، لكن ليست كل مجموعة من الناس هم شعب بحق له نعم تقر 

 حق  إقامة دولة.

مة النخب الثقافية.  إنَّ بلورة مشروع وطني للكرد مسؤولية تقع عاتق الجميع وفي املقد 

اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، ما يطرحه الرئيس األسد حول مفهوم العروبة ال يوجد فيه 

، إذ يط ن انتماء  عرقي؛ بل هي مكون ثقافي غلو  ، فالعروبة ليست فقط مكو 
ً
ا  ثقافي 

ً
رح مشروعا

 وحضاري.
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هذا، وعن ترابط موضوعي القومية واإلسالم، ال يمكننا القول: إن الوضع في سورية متطابق 

 مع ما في تركيا أو إيران، في سورية لدينا مشروٌع قومي  ووطني  ذو روح إسالمية.

كلَّ ما تفعله أمريكا هو خدمة ملصالحها ومصالح  ، وقد قلت: إنَّ "إسرائيل"لم أغفل موضوع 

 ، وهذا أمر محسوم."إسرائيل"

بة على األرض السورية. بغض النظر عن 
َّ
إنَّ الحرب السورية هي حروب عاملية وإقليمية مرك

 جغرافيا عفرين، هناك فواعل وقوى متشابكة تفوق عفرين كمنطقة.

املزاج الكردي  العام والقوى السياسية الكردية في غالبيتها ضد التوجه  يجب التأكيد على أن

 
ً
، ويرفضانه. وإذا كنا نتحدث فعمن يتصدر املشهد السياس ي والذي ذهب بعيدا الكردي االنفصالي 

 
ً
 ألنفاسهم وتعرضا

ً
 وكتما

ً
 ومنعا

ً
 وكبتا

ً
 ونفيا

ً
في خياراته، ويعاني أهلنا السوريون الكرد منهم، سجنا

 لكاتهم.ملمت

، الطبقة السياسية التركية التي تناقش منذ عام 
ً
 اتفاقية لوزان، وماذا  8131أخيرا

ً
سرا

ة، لذلك هذه الطبقة 8181ستفعل بعد أن تنتهي عام  ، تقول: إنَّ قدرات تركيا تفوق مكانتها الحالي 

 يفر مليونيننفسها بحاجة إلى جغرافيا جديدة. لقد ردد أردوغان أنَّ مساحة بالدهم كانت قبل س

 وخمسمئة واثنين وستين كم8ونصف مليون كم
ً
 وثمانين ألفا

ً
  .8، وأصبحت بعدها سبعمئة وثالثة

من أجل  3181يجب بالتالي أن يعودوا إلى التمدد، وهو بهذا الكالم يشير إلى اتفاقية عام 

 املوصل، والتي التزال بموجبها حلب والية تركيا لها حصة ضمن امليزانية التركية.
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