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 1ملخص

ٍّ لـ غوته، أعاد كتابته كلٌّ من كريستوفر مارلو وأوسكار وايلد وآخرين، يق
ٍّ مسرحي 

وم في نص 

مقابل حصوله على املعرفة الالزمة لتحقيق ما يصبو  فاوست ببيع روحه للشيطان سوفوكليس

إليه. وعلى الرغم من أنَّ فاوست كان يدرك مخاطر قراره، إال أنه فعل ما فعل، من دون كبير 

 للعودة!
ً
 ممكنا

ً
 اهتمام بما سوف يؤول إليه الحال، وعندما وقعت الواقعة، لم يجد سبيال

َم سلوَك الك
َ
حيال التهديدات التركية،  "شرق الفرات"رد في تنطلق القراءة من أنَّ ما َحك

 من الرهان املركب على رعاية 
ً
وحيال الدولة املركزية، بل حيال اإلقليم والعالم، كان نوعا

ٍّ ما دعم إسرائيلي  وعربي  خليجي لكيانية في شرق الفرات، بقيادة
 أمريكية، ودعم غربي، وإلى حد 

 لف الفواعل في الحدث السوري. كردية، باعتبار الرهانات املتعارضة ملخت

هناك، وهل كان تركي ملاذا حدث ما حدث في شرق سورية، من اعتداء وتوغل عسكري 

 بالفعل، 
ً
م أالقرار األمريكي  بالتمكين لتركيا من القيام بالتدخل العسكري في شرق الفرات مفاجئا

كردية، وهل كانت األخيرة أن ذلك متفق عليه، وأي ضمانات قدمتها الواليات املتحدة للفواعل ال

 من تلك التفاهمات؟
ً
 جزءا

رد مع بداية العدوان التركي على املنطقة، هل فكروا باالتجاه نحو 
ُ
 ما اتجاهات ورهانات الك

دمشق، أم أنَّ ذلك أمر مستبعد باعتبار الظروف الراهنة، وهل يمكن أن تقبل دمشق بمجيئهم، 

"، سلحة قامت بخيانة وطنها وارتكاب جرائم ضدهافصائل ممع " "رفضها الحوار"بعد أن أعلنت 

 وما الذي يمكن أن تقبل به دمشق حيال "كردها"؟ 

األسئلة كثيرة ومعقدة، لكنَّ هذه القراءة سوف تركز على طبيعة الرهانات الكردية، 

الكرد من املوقف األمريكي، والعالقة بين دمشق  "خيبة"وتحوالت املوقف األمريكي وثوابته، و

العسكري  االعتداء /الفرصة في املوقف شمال شرق سورية بعد التدخل-ا، وميزان التهديدوكرده

، وأي استجابة ممكنة من قبل سورية؟   التركي 

ال بدَّ من التعامل مع القرار األمريكي املعلن باالنسحاب من شرق سورية، بوصفه حصيلة 

" لخيارات تجاذبات تقديرات متناقضة ولكنها متداخلة، فهو من جهة تعب
ً
ير عن تقدير "عميق جدا
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، من جهة 
ً
" لها أيضا

ً
وإكراهات الواليات املتحدة في سورية واملنطقة، وهو تقدير "راهن جدا

، وهي "تحت مراجعة دائمة"أخرى، مع األخذ باالعتبار أن قرارات من هذا النوع عادة ما تكون 

 م تشمل شرق الفرات أو سورية ككل.حتى اآلن ل

تقوم  وهكذا، فإن من املحتمل أن

الواليات املتحدة بـاإلعالن عن اإلبقاء على 

قواعد عسكرية أمريكية في مواقع محددة، 

والعمل على تهيئة بدائل لفترة غير محددة، 

ميدانية أو تفاهمات الفواعل الكردية 

تدبير "وشركائها من العرب وغير العرب، و

مع تركيا وتنسيق السياسات  "الخالفات

ة في  ، وربما "التوافق املوضوعي"مناطق الحدود، ومحاولة إقامة نوع من واإلجراءات، وبخاص 

املباشر، مع روسيا بشأن خرائط وأوزان ونسب وطبيعة السيطرة، باعتبار ما يجري في شمال 

غرب سورية، في منطقة إدلب على نحو خاص، وباعتبار تطورات املسار السياس ي واإلعالن عن 

 تشكيل اللجنة الدستورية. 

نسبة لروسيا وإيران، وهما حليفتا سورية، فقد حاولتا أن يقوم تواصل وتفاهم وأما بال

األمني، وحث الكرد على التواصل مع  1998بين سورية وتركيا بالعودة إلى بروتوكول أضنة 

 طرقوا كل األبواب إال أبواب دمشق!في لحظة الصدمة ال أن الكرد دمشق. إ

أنبأ الكرد وحلفاَءهم من العرب وغير العرب، بأن وأما الرئيس بشار األسد فقد سبق له أن 

 ، "لن تحمي الجماعات التي تراهن عليهاالواليات املتحدة "
ً
إذا لم تحضروا أنفسكم »مضيفا

للدفاع عن بلدكم، وللمقاومة فلن تكونوا سوى عبيد عند العثماني )تركيا(، لن يحميكم سوى 

 .«السوريدولتكم، لن يدافع عنكم سوى الجيش العربي 

 
ُ
لكن تركيا تتدخل في منطقة فيها فواعل وقوى مناهضة لها بالتمام، أولها الدولة

السورية، والقواُت الكردية وحلفاؤها، والعشائر العربية والكردية، لكنها حتى اآلن ال تعمل 

بانسجام وتوافق على أجندة ضد التدخل التركي. وإذا قررت القوات الكردية وحلفاؤها االقتراب 

 من دمشق، فهذا قد يجعل من التدخل العسكري التركي كارثة على تركيا.

العملية العسكرية التركية أو االعتداء تمثل 

، بمعنى أنه 
ا
التركي على شرق الفرات تهديدا

يعطي تركيا إمكانية التوغل العسكري في 

شرق الفرات، والتموضع هناك، ما يجعلها 

أقرب إلى الواليات املتحدة، وفي وضع 

"املفاوض املتطلب" و"القوي" تجاه روسيا 

 وإيران
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، بمعنى أنه يعطي تركيا
ً
 تمثل العملية التركية أو االعتداء التركي على شرق الفرات تهديدا

ا يجعلها أقرب إلى الواليات املتحدة، وفي وضع مفي شرق الفرات، "التموضع العسكري" إمكانية 

لقوي" تجاه روسيا وإيران، وهذا قد ينسحب على املوقف في إدلب. "املفاوض املتطلب" و"ا

 وتخلق بنى و 
ً
، ترتبط بأطماع جغرافية استعدادات "كيانية"وسوف تحاول تركيا أن تقيم أوضاعا

 في سورية.

، بمعنى أنَّ 
ً
التدخل إنَّ القراءة التقديرية واالحتمالية ربما تلحظ في األمر فرصة أيضا

" من رهانهمالعسكري التركي قد 
ُ

ف ِ
 عليها، "ُيباِعُد" إلى حد ما بين الكرد والواليات املتحدة، و"ُيخف 

، وذلك بافتراض قراءة عقالنية للموقف من بما "يقطع" بينهما، على ما في األمر من صعوبةور 

 ال بد منه، ربما وأنه قبل الكرد. 
ً
يعزز التقارب بين الدولة السورية والكرد، ويجعله خيارا

، ألسباب عديدة. وقد يدفع روسيا وإيران ملراجعة ويدفعهم
ً
ا للتوصل إلى اتفاق ال يزال متعذرا

 ملراجعة املوقف
ً
 تقديراتهما تجاه تركيا وتفاهماتهما معها، األمر الذي ُيفترض أن يدفعهما أيضا

 حيال مطلب الدولة السورية بممارسة املزيد من الضغوط على تركيا.

 العمَل على دراسة االستجابات املمكنة من قبل الحكومة السورية 
ُ

يتطلب املوقف

وحلفائها، تتمثل بـ: تحذير تركيا من أن تجاوز الحدود املعلنة واملرسومة للتدخل 

العسكري/االعتداء على شرق الفرات، يمكن أن تكون لها تبعات خطيرة على أمنها ومصالحها، 

ةٍّ إذا اتجهت األمور  إلى مواجهة مباشرة. والعمل لدى روسيا وإيران من أجل الضغط  وبخاص 

على املوقف األمريكي والتركي من أجل "ردعهما" عن القيام بما من  –ما أمكن–العاجل والنافذ 

 يهدد وحدة واستقالل األراض ي السورية.
ً
 ميدانيا

ً
 شأنه أن يخلق واقعا

 للذرائع" أمام  –حدثلو –وسوف يمثل االتفاق بين الدولة السورية وكردها 
ً
"سدا

 أو 
ً
التدخالت االعتداءات العسكرية التركية في شرق الفرات، بما يساعد في جعل التدخل عابرا

، أو بما يحتوي أي ممارسات تركية على الصعيد الديمغرافي واإلثني. وال بد أن يكون "درُس 
ً
 مؤقتا

 أمام الكرد.
ً
 عفرين" ماثال

، هذا يع
ً
 في مصادر التهديد، وهو تركيا. وأن يكون الدرس ماثال

ً
ني: التركيز على ما يمثل أصال

والتعاطي العاجل والجاد مع التهديد التركي، والتعاون بين الدولة السورية والكرد لتدبر السبل 



   

 6 رهان مهاباد! شرق الفرات بين الكرد والواليات املتحدة وتركيا، أي استجابة ممكنة؟

 

"احتواء" الكرد أو باألحرى "استقطابهم"  املناسبة الحتوائه. واتخاذ السلطات السورية إجراءات لـ

 ذلك من خالل: إلى جانب الدولة و 

ملحاولة التأثير في القرار الكردي، باإلقناع أو ممارسة  التدخل لدى عرب شرق الفرات

 لعالقاتهما 
ً
ضغوط مباشرة. والطلب من روسيا وإيران التدخل لدى القيادات الكردية، نظرا

ْقِدم السلطات السورية على إقامة تفاهمات )وتق
ُ
ديم املباشرة معها، وتأثيرهما فيها. وأن ت

 التزامات( مع الكرد. 
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 2مقدمة

ٍّ مسرحي لـ غوته، أعاد كتابته كل من كريستوفر مارلو وأوسكار وايلد وآخرين، يقوم 
في نص 

فاوست ببيع روحه للشيطان سوفوكليس مقابل حصوله على املعرفة الالزمة لتحقيق ما يصبو 

كان يدرك مخاطر قراره، إال أنه فعل ما فعل، من دون كبير  إليه. وعلى الرغم من أن فاوست

 للعودة!
ً
 ممكنا

ً
 اهتمام بما سوف يؤول إليه الحال، وعندما وقعت الواقعة، لم يجد سبيال

ثمة ما يبرر هذه االستعادة، عند الحديث عن الظاهرة الكيانية في شرق الفرات، ببعدها 

ةٍّ بعد العدوان التركي عليها ) (، أو باألحرى 2019ول/أكتوبر تشرين األ  9الكردي الرئيس، وبخاص 

"تعديل جراحي" عليها، إذ إن الواليات املتحدة أخذت  "التخلي" األمريكي عنها، أو قبول األخير بـ

ف" رهاناتها في شرق سورية و"تتكيف"  كي 
ُ
"ت

مع الضغوط التركية، ومن الصعب أن 

عن  تقوم باالنسحاب من شرق الفرات

ات، أو من دون تفاهمات وتسوي طيب خاطر 

وقد أعلنت من قبل أن وجودها هناك 

عاء الحرب ضد "داعش" إلى يتجاوز اد  

 من األهداف 
ً
تحقيق طيف واسع نسبيا

ة إيران  ،تجاه دمشق وحلفائها، وبخاص 

 ! "إسرائيل"وكذلك ضمان أمن 

على الرغم من أن الفاعل الكردي هو أضعف فاعلي الحرب السورية، مقارنة بالدولة 

ان كبالطبع الواليات املتحدة، وروسيا، إال أن ما يدور في شرق الفرات و املركزية، وتركيا، وإيران، 

به ورهاناته وفق تقدير رئيس، ذلك أن ميله ألحد الفاعلين كان يعني  امرتبطحتى وقت قريب 

 رهانات وأوليات ذلك الفاعل.ترجيح 

تنطلق القراءة من أن ما حدث بالنسبة للكرد، أنهم نقلوا رهاناتهم من الحكومة املركزية 

في بدايات الحرب، إلى روسيا، وبعدها إلى نوع من املوازنة بين روسيا والواليات املتحدة، ثم أنهم 

                                                           
 . )املحرر(. 2019تشرين األول/أكتوبر  12ملت املادة للتحرير بتاريخ ُس  - 2

ما قام الكرد به في الحرب ضد "الجهادية 

 
ا
التكفيرية"، واستعداداهم ألن يكونوا جزءا

 من رهانات الغرب في املنطقة، ربما يجعل

منهم حلفاء بل وكالء متمرسين وذوي أهلية 

للدعم والحماية، والواقع أن الواليات 

 من ذلك الرهان
ا
 الوهم.-املتحدة كانت جزءا
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 على الواليات املتحدة
ً
 "تخلي"  ،3وضعوا تلك الرهانات بالكلية تقريبا

ً
ولم يغير من األمر شيئا

الواليات املتحدة عنهم أو "طعنهم في الظهر" مع بداية العمليات العسكرية والعدوان التركي على 

 شرق الفرات.

َم سلوَك الكرد في شرق الفرات حيال التهديدات التركية، وحيال الدولة املركزية، بل 
َ
ما َحك

 من 
ً
الرهان املركب على رعاية أمريكية، ودعم غربي، وإلى حد ما حيال اإلقليم والعالم، كان نوعا

دعم إسرائيلي وعربي خليجي لكيانية في شرق الفرات، بقيادة كردية، باعتبار الرهانات املتعارضة 

  .4ملختلف الفواعل في الحدث السوري

وتقديرات املصلحة واملنفعة  أولياتهي مدارك ورهانات "الفرصة السانحة"، واللعب على 

ة الواليات املتحدة، وأن الشرق األوسط بصدد تغيير في  والتهديد ملختلف الفواعل وبخاص 

الخرائط والجغرافيا، وأن ما قام الكرد به في الحرب ضد "الجهادية التكفيرية"، واستعداداهم 

 من رهانات الغرب في املنطقة، ربما يجعل منهم حل
ً
مرسين وذوي فاء بل وكالء متألن يكونوا جزءا

 من ذلك الرهانأهلية للدعم والحماية
ً
الوهم، إذ -، والواقع أن الواليات املتحدة كانت جزءا

 .قدمت مؤشرات كثيرة تعززه

  

                                                           
هان على األمريكي  ومن االرتهان لهمزاولة املستحيل"، سعيد محفوض عقيل  3 رد من الر 

ُ
مركز دمشق  ،"! تحرير الك

  http://bit.ly/2vSpe9M . 2018تشرين الثاني/نوفمبر  21، والدراساتلألبحاث 
  املرجع السابق. 4

http://bit.ly/2vSpe9M
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ا
 أسئلة حادة -أوال

ما اتجاهات األمور في شرق الفرات، وملاذا حدث ما حدث، من اعتداء وتوغل عسكري 

األمريكي بالتمكين لتركيا من القيام بالتدخل العسكري في شرق هناك، وهل كان القرار تركي 

 بالفعل، أم أن ذلك متفق عليه؟
ً
 الفرات مفاجئا

 من تلك 
ً
أي ضمانات قدمتها الواليات املتحدة للفواعل الكردية، وهل كانت األخيرة جزءا

نها على وجه التفاهمات، بالرض ى التام أم باإلكراه؟ وهل وجدت الفواعل الكيانية، الكردية م

 على املشروع 
ً
الخصوص، أن االبتعاد عن مناطق الحدود مع تركيا هو "أفضل املمكن"، حفاظا

 الكياني في املنطقة، ما أمكن منه؟

ما اتجاهات ورهانات الكرد مع بداية 

العدوان التركي على املنطقة، هل فكروا 

باالتجاه نحو دمشق، أم أن ذلك أمر 

مستبعد باعتبار الظروف الراهنة، وهل 

أن  يمكن أن تقبل دمشق بمجيئهم، بعد

فصائل مسلحة مع " "رفضها الحوار"أعلنت 

قامت بخيانة وطنها وارتكاب جرائم 

وما الذي يمكن أن تقبل به  ،5"ضدها

 دمشق حيال "كردها"؟

ما التقديرات أو ربما االجراءات العاجلة من قبل سورية وروسيا وإيران حيال التطورات 

في شرق الفرات، وما "بدائل" اإلدارة األمريكية في شرق الفرات، وفي سورية، وأي فائدة يرجوها 

أو يتوقعها ترامب، من التمكين لتركيا في منطقة شرق الفرات أو في أجزاء منها؟ وماذا عن 

 ؟"ئيلإسرا"

                                                           
تشرين األول/أكتوبر  10، رويترز"سوريا تقول ال حوار مع األكراد املدعومين من أمريكا بعد أن "خانوا" بالدهم"،   5

2019 ، 

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1WP2N8  

هذه القراءة سوف تركز على طبيعة الرهانات 

الكردية، وتحوالت املوقف األمريكي وثوابته، 

وخيبة الكرد من املوقف األمريكي، والعالقة 

الفرصة -دمشق وكردها، وميزان التهديد بين

في املوقف شمال شرق سورية بعد التدخل 

 العسكري التركي

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1WP2N8
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األسئلة كثيرة، وهذا أمر طبيعي  في موقف بالغ التعقيد وال يقيني، ويشهد سيولة أحداث 

وتطورات بكيفية يصعب حصرها أو اإلمساك بها، بل إن أي تطورات مهما كانت جزئية تلقي 

 بمجريات الحدث 
ً
بظاللها على املشهد ككل، وتدفع باتجاه إعادة تعريف وتقدير للموقف ارتباطا

 ري واإلقليمي والدولي.السو 

لكنَّ هذه القراءة سوف تركز على طبيعة الرهانات الكردية، وتحوالت املوقف األمريكي 

الفرصة -، وخيبة الكرد من املوقف األمريكي، والعالقة بين دمشق وكردها، وميزان التهديدوثوابته

في املوقف شمال شرق سورية بعد التدخل العسكري التركي، وأي استجابة ممكنة من قبل 

 سورية؟ 
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ا
 رهانا مهاباد وفاوست! -ثانيا

 :تتشكل في مستويين متداخلين "شرق الفرات"أخذت الرهانات الكردية في 

علنت في  هو "رهان مهاباد"، لكن ليس وفق ما جرى لـ ،األول  -
ُ
"الدولة الكردية" التي أ

  11، ولم تدم أكثر من 1946منطقة مهاباد بإيران في عام 
ً
ل" أو  ؛6شهرا لكنه "رهان ُمعدَّ

ي شرق يمكن أن يكون كذلك، إذ ما الذي يمنع من أن يتمكنوا من إعالن كيانية ف

 .
ً
 الفرات، بدعم غربي، وهو شرط شارط لكل كيانية في املنطقة تقريبا

"دولة غير  وهذا يتداخل مع "رهان أربيل"، إذ أقام كرد العراق كيانية أشبه ما تكون بـ

"كردستان العراق"، وقد كانت الرعاية األمريكية  معلنة" في شمال العراق أو ما يعرف بـ

 لضم
ً
 تقريبا

ً
 شارطا

ً
ولسان حال كرد سورية  ،7ان قيام واستمرار تلك "الدولة"شرطا

 وحلفائهم من العرب وغير العرب: ملاذا ال يكون هنا ما كان أو صار في شمال العراق؟.

 "، املشار إليه أعاله، إذ إنَّ الفواعل الكردية وغير الكردية في، هو "رهان فاوستالثاني -

كيانية شرق الفرات، دخلت في عالقة خطرة، بل رهان خطر مع فاعل ال يرى قيمة 

 عن أنه لم يذهب صراحة لتأييد إقامة كيانية، ولم يقل إنه بصدد 
ً
لتعهداته، فضال

غيرها، وال الدخول في مواجهة تحمل تبعات وال مغامرات دولتية على حساب سورية أو 

مع تركيا من أجل ذلك، وال حتى املغامرة بمستوى العالقة معها، وهي الحليف التاريخي 

 نهم.أي مفاضلة أمريكية بينها وبيله، وال بد من أنَّ الكرد يعلمون أنَّ تركيا هي الرابح في 

  

                                                           
)دمشق: مركز دمشق لألبحاث  في أسئلة السياسة والحداثة لدى الكرد :نامه كورد، سعيد محفوض عقيل 6

 (.2018بيروت: دار الفرقد،  ؛2018 والدراسات،
 .املرجع السابق 7



   

 12 رهان مهاباد! شرق الفرات بين الكرد والواليات املتحدة وتركيا، أي استجابة ممكنة؟

 

 
ا
 سردية خائبة -ثالثا

 سردية غامضة

 غامضة، إذ ثمة  بين الكرد والواليات املتحدة
ٌ
روى، عالقة حب قلقة ومؤملة، بداية

ُ
قصة ت

ولم يتضح كيف نشأت تلك  ،8الكثير من التفاصيل والسرديات التي لم ُيمكن فك  شيفرتها

العالقة بالضبط، ولو أن األمور تطورت بسرعة كبيرة إلى حد االعتمادية املتبادلة، وأصبحت 

" طية" بمثابة "قوات برية" للتحالف األمريكي ثم "ذراعالقوات الكردية أو "قوات سوريا الديمقرا
ً
ا

 واملنطقة، وهذا في الخطاب الصريح والفعل األكيد في امليدان.  و"ذريعة" لألمريكي حيال سورية

، ولو أن ما جرى واضح، لكنه ال 
ً
 كذلك أيضا

َ
 إذا كانت البداية غامضة وُملغزة، فإن النهاية

ات. ت املتحدة وكردها أو حلفائها من الكرد وغير الكرد في شرق الفر يمثل نهاية العالقة بين الواليا

 أ
ً
 أمريكيا

ً
، وباملناسبة فإنَّ امليليشيات التي دفعت بها تركيا ملحاربة الكرد كانت تتلقى دعما

ً
ال و يضا

 بد أن ذلك مستمر إلى اآلن، بكيفية أو أخرى. 

 املدية، الخيبة

املدية ال تصنع الجرح، الخيبة تصنع »في رواية للكاتب الراحل حنا مينة يقول البطل: 

، وبالنسبة ألصحاب الكيانية أو «الجرح

الفدرالية في شرق الفرات، يبدو الجرح أبعد 

، ذلك أن إعالن ترامب عن سحب 
ً
غورا

قواته من مناطق الحدود مع تركيا، وأمام 

في الظهر" الحشود التركية، يمثل "طعنة 

الديمقراطية"،  بحسب تعبير "قوات سوريا

وهو ما قاله نواب ومسؤولون وإعالميون 

.أمري
ً
  كيون وغربيون أيضا

                                                           
رد:سوري، سعيد محفوض عقيل 8

ُ
)دمشق: مركز دمشق دراسة ، ة؟بين املواجهة والحوار، أي أِجندة ممِكن ة والك

)بيروت:  خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السورية سعيد محفوض، وعقيل ؛(2018لألبحاث والدراسات، 

 (.2017دار الفارابي، 

حاوله  تعبير الخيبة واإلخفاق في تحقيق ما

وأمله الكيانيون الكرد وشركاؤهم اآلخرون 

 عن 
ا
من العرب وغير العرب، يبدو أقل تعبيرا

حجم الصدمة والوجع والتدمير واملوت الذي 

 تأمله أو تحاوله تركيا حيالهم.
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 من الصدمة، وأعلنت عن مواقف 
ً
حاولت فرنسا وعدد من الدول األوربية التخفيف قليال

متعاطفة مع الفواعل الكردية أو فواعل الكيانية في شرق الفرات، ولكن من دون أن تضع تلك 

، ومن غير ا
ً
 الفواعل في منطقة األمان، ذلك أن املستقبل بالنسبة لها أكثر غموضا

ً
لواضح يقينا

ما حدود االعتداء التركي، وأي نتائج محتملة على الكيانية وفواعلها الكردية، حتى كان ذلك في 

 إطار تفاهم!

ولكنه تعبير الخيبة واإلخفاق في تحقيق ما حاوله وأمله الكيانيون الكرد وشركاؤهم 

 عن حجم الصدمة والوجع
ً
والتدمير واملوت  اآلخرون من العرب وغير العرب، يبدو أقل تعبيرا

وا أنفسهم واملوالين لهم وَمن تحت سلطته م الذي تأمله أو تحاوله تركيا حيالهم. ذلك أن هؤالء من 

ن لهم من استكمال مشروعهم. والواقع أن الكثير مما 
 
ببقاء أمريكي مديد في شرق الفرات، يمك

في ذلك حلفاء غربيون مثل  أمله وفعله أولئك كان للواليات املتحدة "اليد الطولى" فيه، ساعدها

بريطانيا وفرنسا وأملانيا وغيرها، وحلفاء إقليميون مثل السعودية، وبالطبع ال يمكن إغفال دور 

 في الحدث السوري وما يتصل به.  "إسرائيل"
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ا
 الذراع والذريعة -رابعا

إال يتكرر في الثقافة الشفاهية الكردية تعبير أثير ومؤلم في آن، وهو أن "ال أصدقاء 

ب على عدوه 
َّ
، في إشارة إلى قومه أنه تغل

ً
الجبال"، وإلى قمة الجبل َصَعَد كاوا الحداد ليشعل نارا

 أبناء أوجالن، حيث  .9وعدوهم الضحاك
ً
وإلى الجبال خرج املقاتلون الكرد من أبناء كاوا والحقا

 تمثل جبال قنديل مركز قيادة لقوات "حزب العمال الكردستاني".

ة املذكورة )ال أصدقاء إال الجبال( في الثقافة الشفاهية الكردية بشكل الفت، تتكرر العبار 

 فيها" في الثقافة السياسية والسياسات 
ً
 لها" أو "ال مفكرا

ً
لكنها تكاد تكون "منسية" أو "متنكرا

العملية، ثمة حالة من فصام ملغز على هذا الصعيد، إذ كيف يمكن للفواعل الكردية أن تتمثل 

تاريخ في أن اآلخرين يجعلون من الكرد "ورقة" في سياساتهم ورهاناتهم فيما بينهم وتجاه خبرات ال

" لسياسات 
ً
الكرد أنفسهم، فيما تجعل الفواعل نفسها من الكرد: "ورقة"، "ذريعة"، بل "ذراعا

؟
ً
 10اآلخرين ضد دولهم وشعوبهم، بل وضد كرد آخرين أيضا

مريكي في شرق الفرات، وها هم "ذريعة" للعدوان كان الكرد واليزالون "ذريعة" للوجود األ 

التركي، بكل ما يمكن أن يتسبب فيه من اقتطاع أجزاء من الجغرافيا، وتدخل الحق في طبيعة 

التسوية، وفي الهندسة الديمغرافية واإلثنية، إذ تقول تركيا صراحة: إنها تنوي إعادة توطين 

 الالجئين السوريين لديها في مناطق الحدود.

ء العدوان التركي بذريعة تفكيك كيانية كردية في شرق الفرات تعدها تركيا مصدر جا

تهديد ألمنها القومي، وال بد من القول إن السردية التركية كاذبة بالتمام، ولها أغراض أخرى، 

يعرفها العالم أجمع، وال يجتهد الترك أنفسهم في نفيها، بل تصدر عنهم إشارات وإجراءات تؤكدها 

 سياسة والواقع.في ال

قامت بها فواعل سورية، من الكرد وغير الكرد، لم يهدروا ا أمام واقع وخيارات كارثية إنن

مشروعهم وحيواتهم هم فحسب، إنما حيوات عدد كبير من أبناء بلدهم؛ ولم يمهلهم 

                                                           
املركز العربي الدوحة: ) : دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهويةاألكراد واللغة والسياسة، سعيد محفوض عقيل 9

 (.2013، لألبحاث ودراسة السياسات
، هارفي موريسوانظر:  مرجع سابق؛ ،سئلة السياسة والحداثة لدى الكردفي أ :كورد نامه، سعيد محفوض عقيل 10

 باران(.بيروت: ) : راج آل محمدترجمة، : التاريخ املأساوي لألكرادسوى الجبالال أصدقاء  ،جون بلوج
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سوفوكليس حتى يحققوا ما أملوا به، بل إنه دفع حليفه اآلخر أردوغان، ألن يعاجل الكرد بأن 

 من مشروع ظهر 
ً
يخطف روح مشروعهم وأرواح عدد كبير من الناس ممن وجدوا أنفسهم جزءا

 ونما بقوة وسرعة لم يمكن تفسيرها بالتمام لحد اآلن.
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ا
 نعم، وال! -خامسا

 نعم

؟ الجواب هو نعم وال، نعم إذ إنَّ اتجاهات الحدث ا
ً
عا

َّ
لسوري هل كان القراُر األمريكيُّ ُمتوق

وتبعاته وتداخالته اإلقليمية والدولية كانت تتجه لترجيح هكذا قرار، الرئيس ترامب نفسه، كان 

ال فائدة  يؤكد باستمرار على قرار االنسحاب، وعلى قناعته بأن الوجود األمريكي في شرق الفرات

ترجى منه، وهذا ما تردد في خطابه السياس ي منذ حملته االنتخابية، ولكن بصورة خاصة منذ 

، وقد دافع عن قراره آنذاك ببالغة سياسية 2918إعالنه االنسحاب في كانون األول/ديسمبر 

 للعادة! ثم إنه دافع بعد ذلك عن قراره بالبقاء.
ً
  واضحة، خالفا

قامة منطقة آمنة في شهر ثم إنَّ الفواعل الكردية دخلت في االتفاق بين أمريكا وتركيا إل

وكانت أعلنت موافقتها على االتفاق، والتزامها به، ودمرت تحصيناتها  ،201911آب/أغسطس 

وأنفاقها في محيط تل أبيض ورأس 

عسكرية وهذا أمر له دالالته ال ،12العين

 عن التزام
ً
ها بأمور وإجراءات واألمنية، فضال

لم يتم اإلعالن عنها، مثل إعادة االنتشار 

ة املناطق   عن مناطق الحدود، وبخاص 
ً
بعيدا

التي تضمنتها الخرائط التي أعلنتها تركيا 

ى املنطقة اآلمنة، وباألخص  حول ما تسم 

 املذكورتين أعاله. املناطق بين رأس العين وتل أبيض

 

 

 

 

                                                           
. 2019آب/أغسطس  7، رويترز"تركيا وأمريكا تتفقان على تشكيل مركز عمليات مشترك للمنطقة اآلمنة بسوريا"،  11

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1UX100  
 22، العربي الجديدقسد" تعلن البدء بتطبيق املرحلة األخيرة من اتفاق املنطقة اآلمنة مع واشنطن"، "" 12

  http://bit.ly/32788DL .2019ر أيلول/سبتمب

إنَّ الفواعل الكردية دخلت في االتفاق بين 

أمريكا وتركيا إلقامة منطقة آمنة في شهر 

، وكانت أعلنت موافقتها 2019آب/أغسطس 

على االتفاق، والتزامها به، ودمرت تحصيناتها 

 وأنفاقها في محيط تل أبيض ورأس العين.

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1UX100
http://bit.ly/32788DL
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 ال

وال، إذ تم اإلعالن عنه وتنفيذه بصورة مباغتة، كما لو أنه جزء من العملية العسكرية 

وإعالن عن عدم املشاركة في العملية التركية، وعدم  ،13ركية نفسها، انسحاب عند الفجرالت

وأي  ،14معارضتها بل "تفهمها"، ثم تحميل تركيا مسؤولية معتقلي "داعش" لدى قوات "قسد"

ٍّ أبعد من ذلك، بل أي رسالة يفهم منها استعداد الواليات املتحدة ليس الحتواء 
رسالة تخل 

من أجل التمكين لتركيا لـ "تفكيك" اإلدارة الذاتية  مخاوف تركيا من "قسد"، إنما استعدادها

 ."الديمقراطية "قوات سورياوالقوات املسماة 

  

                                                           
، 2019تشرين األول/أكتوبر  7، بيةعر  CNNشاهد انسحاب قوات أمريكا من سوريا قبيل عملية تركيا العسكرية"، " 13

syria-leave-vehicles-military-us-east/video/2019/10/07/v80151-https://arabic.cnn.com/middle  
تشرين  BBC ،7"، ""ترامب يفسح الطريق أمام عملية تركية في سوريا واألكراد يرون موقفه "طعنة في الظهر 14

  https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49956123، 2019األول/أكتوبر 

https://arabic.cnn.com/middle-east/video/2019/10/07/v80151-us-military-vehicles-leave-syria
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49956123
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ا
 عن قرار ترامب -سادسا

التعامل مع القرار بوصفه حصيلة تجاذبات تقديرات متناقضة ولكنها متداخلة، ال بد من 

" لخيارات وإكراهات الواليات املتحدة في سورية 
ً
فهو من جهة تعبير عن تقدير "عميق جدا

، من جهة أخرى، مع األخذ باالعتبار أن قرارات من 
ً
" لها أيضا

ً
واملنطقة، وهو تقدير "راهن جدا

 تحت مراجعة دائمة، وهي حتى اآلن لم تشمل شرق الفرات أو سورية هذا النوع تكون عا
ً
دة

 مريكي في النقاط الرئيسة اآلتية:ككل. ويمكن تركيز املوقف األ 

 حساب التكاليف -

 :
ً
ه جاء على قاعدة "حساب التكاليف"، وقد دافع ترامب عن قراره قائال

 
ما كان »يعني أن

 الواليات املتحدة أبدينبغي على 
ً
 وأما الحروب العبثية التي ال ، ... ن في الشرق األوسطأن تكو  ا

 أضاف ترامب ممتعض، و «نهاية لها، فإنها بالنسبة لنا في طريقها إلى النهاية
ً
دة الواليات املتح»: ا

تريليونات دوالر على القتال وحفظ األمن في الشرق األوسط، وقتل وأصيب إصابة  8أنفقت 

: ، و «يما قتل املاليين على الجانب اآلخربالغة اآلالف من جنودنا العظماء، ف
ً

استطرد قائال

وكان   (.9/10/2019)تصريحات:  «قرار في تاريخ بالدنا أسوأذهابنا إلى الشرق األوسط كان »

هل تريد »، بقوله: 2018ترامب دافع عن قراره السابق باالنسحاب في كانون األول/ديسمبر 

الواليات املتحدة أن تكون شرطي الشرق األوسط؟ وأال تحصل على ش يء غير خسارة أرواح غالية 

 ما نقوم 
ً
نون في مطلق األحوال تقريبا وإنفاق آالف تريليونات الدوالرات لحماية أشخاص، ال يثم 

 لكي يقاتل اآلخرون... به؟ 
ً
 . «حان الوقت أخيرا

 خلط األوراق -

روسيا وإيران وسورية »وبهدف "خلط األوراق"، قال ترامب في تصريحات سابقة، إنَّ 

والعديد غيرهم ليسوا مسرورين بخروج الواليات املتحدة على الرغم مما تقوله األخبار الكاذبة، 

 . «ألن عليهم اآلن قتال تنظيم داعش وغيره ممن يكرهونهم، من دوننا

عدمه، يبدو أن الرجل يفهم األمور على هذا  وبصرف النظر عن صحة ما يقوله من

النحو، ويبدو أنه تمكن إلى حد كبير من "خلط األوراق"، وقلب السرديات الرائجة حول 

سياسات ورهانات الواليات املتحدة في شرق الفرات وفي سورية ككل، ويمكن التدقيق في 

ت أمريكية كانت متنحية احتمال أن التدخل التركي في شرق الفرات، ربما ينطوي على تفضيال 
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بعض الش يء، إذ إن تركيا بلد حليف للواليات املتحدة، وهي تتموضع في موقع مناهض لرهانات 

وأوليات روسيا وإيران، األمر الذي يجعل تدخلها ضمانة بالفعل لعدم عودة سورية إلى ما كانت 

 منه، بل عليه، ومن ثم إعاقة اكتمال عقد "حلف املقاومة" الذي ال يمكن أن تكو 
ً
ن تركيا جزءا

 هي مناهض طبيعي له! وهذه مسألة تتطلب املزيد من البحث والتقص ي. 

 قرار غير نهائي -

ة أن الدولة  قرار غير نهائي، إذ من املحتمل أن يراجع ترامب قراره أو يتراجع عنه، وبخاص 

ضوع إلى دعم العميقة في واشنطن، بما في ذلك فواعل قوية ومقربة في إدارة ترامب، تنظر للمو 

 من أوليات
ً
 األمن القومي للواليات املتحدة. كيانية في شرق الفرات بقيادة كردية أمرا

 ليس هدية لروسيا وإيران -

وربما من منظور أال يخدم االنسحاب روسيا وإيران وسورية، وقد سبق لواشنطن أن 

 على لسان ترامب
ً
 وتكرارا

ً
ومستشاره لألمن القومي جون بولتون ومبعوثة الخاص إلى  أعلنت مرارا

 "إخراج إيران" و"أمن إسرائيل". سورية هو سورية جيمس جيفري أن هاجسهم الرئيس في 

 انسحاب، ال انسحاب -

أشهر عزمه عدة قبل كان قد أعلن ترامب انسحاب، ال انسحاب، سبقت اإلشارة إلى أن 

والوجود زيادة في االنخراط لكن ما حدث في الواقع هو  على سحب القوات األميركية من سورية،

، فجرى توسيع القواعد العسكرية األميركية وزيادة عددها. كما زادت هناكاألميركي العسكري 

الديمقراطية"، وأعلنت أنها تعمل على تشكيل  ان وتيرة تسليح وتدريب "قوات سوريواشنطن م

، املوالية لها ألف عنصر من القوات املحلية 40و 35قوات حدود إضافية يتراوح حجمها بين 

في عملية االستقرار في املناطق  واإلسهاموعملت على إقناع دول خليجية حليفة بزيادة التمويل 

  ."املستعادة من تنظيم "داعش

؟ هل تنسحب أمريكا ح -
ا
 قا

 على قرر ترامب باالنسحاب: 
ً
  17صار لهم »قال الرئيس الروس ي فالديمير بوتين تعليقا

ً
عاما

، هذا يعني أن االنسحاب لن يحدث، أو هو «يقولون إنهم سوف يغادرون أفغانستان، ولم يفعلوا

 ،
ً
 وال بطيب خاطر، أو من جانب واحد.لن يحدث قريبا
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ملطلب رئيس وهو "انسحاب على مراحل" واإلبقاء على مستشارين  وإذا استجاب ترامب

عسكريين، أو "اإلبقاء على قواعد 

عسكرية"، فمن املحتمل أنَّ القرار ال يحيل 

إلى تغيير حاسم في االستراتيجية األمريكية، 

وقد يكون املعني الرئيس به هو أمر يتجاوز 

الكرد أو شرق الفرات إلى إعادة ترتيب نظام 

اعالت مع تركيا لتكون أقرب منه إلى التف

روسيا وإيران، وهي كذلك بالفعل، إال أن 

  لديها هواجس رأى األمريكيون أن من املناسب مراعاتها.

ليس ثمة معطيات كثيرة حول خطط االنسحاب األمريكي، فيما لو وقع، وهو أمر مستبعد 

متوقع"، وقد  باب حساب "الال في الظروف الراهنة، ولكننا نبحث فيه من باب االحتمال، ومن 

  .15متوقع" هو أمر قريب الحدوث على الدوامأظهر الحدث السوري أن وقوع "الال 

ومن ثم من غير املعروف كيف يمكن أن يحدث االنسحاب، وما مصير األسلحة املعطاة 

ا أقامته للقوات الكردية والعربية املتخالفة مع أمريكا، وما مصير القواعد العسكرية الكثيرة التي

في املنطقة، والتحالف الدولي ضد "داعش"، والوجود العسكري البريطاني والفرنس ي واألملاني 

وغيره في شرق الفرات ومناطق أخرى، واألهم ما مصير أوليات الواليات املتحدة املعلن عنها في 

 من تلك املنطقة.
ً
، انطالقا

ً
 شرق الفرات وفي الحدث السوري واإلقليمي عموما

 أمريكية محتملة خطوات -

 وهكذا، فإن من املحتمل أن تقوم الواليات املتحدة بـ:

  
ً
اإلعالن عن اإلبقاء على قواعد عسكرية أمريكية في مواقع محددة، أبعد قليال

من مناطق الحدود مع تركيا، واإلعالن عن استمرار العمليات العسكرية الجوية 

 والعمليات الخاصة.

                                                           
15 :

ً
، خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السوريةعقيل سعيد محفوض،  حول "الال متوقع"، انظر مثال

 .76-72ص  مرجع سابق،

ليس ثمة معطيات كثيرة حول خطط 

نسحاب األمريكي، فيما لو وقع، وهو أمر اال

مستبعد في الظروف الراهنة، ولكننا نبحث 

فيه من باب االحتمال، ومن باب حساب "الال 

 متوقع".
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  ية وشركائها من العرب وغير تفاهمات الفواعل الكردتهيئة بدائل ميدانية أو

  العرب.

  ة في مناطق تدبير الخالفات مع تركيا وتنسيق السياسات واإلجراءات، وبخاص 

ه تركيا مصدر تهديد، بما في ذلك "التكيف مع"  الحدود، وضبط ما تعد 

 و"تكييف" العدوان والتدخل العسكري التركي والسيطرة على مناطق محددة.

  محاولة إقامة نوع من التوافق املوضوعي، وربما املباشر، مع روسيا بشأن

خرائط وأوزان ونسب وطبيعة السيطرة، باعتبار ما يجري في شمال غرب 

سورية، في منطقة إدلب على نحو خاص، وباعتبار تطورات املسار السياس ي 

 واإلعالن عن تشكيل اللجنة الدستورية. 

 على "إسرائيلـ "تقديرات األمنية واالستراتيجية لمراجعة املوقف بناء على ال ،

، على ما يقول معلقون إسرائيليون، ولو أن 
ً
افتراض أن القرار لم يلحظها قبال

 ذلك مستبعد.
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ا
 الفواعل اإلقليمية والدولية -سابعا

شرق "عن االنسحاب من  2018عندما أعلن الرئيس ترامب في كانون األول/ديسمبر 

 إنه فوض رجب طيب أردوغان بإدارة املنطقة، برزت اعتراضات على القرار على "سورية
ً
، قائال

اعتبار أن له "منعكسات إيجابية" على الدولة السورية وحليفيها الرئيسين: روسيا وإيران، أو 

هي في قلب االعتبارات األمنية  –كما هو معلوم–منعكسات سلبية على "إسرائيل"، واألخيرة 

 جية للواليات املتحدة.واالستراتي

لكن العملية العسكرية التركية أو العدوان على شرق الفرات، ربما أثار ردود أفعال أكثر 

 
ً
 في الخطاب اإلعالمي والسياس ي، لكنها أقل جدية وتكاد تكون "بال معنى" تقريبا

ً
 وتعاطفا

ً
، وضوحا

 من مقارنة بنوع وحجم الحدث. وطاملا أن تركيا تدخلت بالفعل، فإن امل
ً
خاوف املعبر عنها سابقا

مكاسب لسورية وروسيا وإيران جراء انسحاب أمريكي معلن )ولكنه غير منفذ(، غابت إلى حد 

وحتى عدد من دول الخليج في احتواء  "إسرائيل"با وو كبير، إذ إن رهان الواليات املتحدة وأور 

 إيران يقع على تركيا بصورة رئيسة، وهذا أمر يتطلب املزيد من التدقيق والتقص ي. 

 في انتقاد االعتداء التركي
ً
وقد دعت إلى  ،16ال يغير من ذلك ارتفاع صوت فرنسا مثال

وثمة  ،17دولي ضد تركيا"-"تحالف أوربي

شكوك كبيرة في أن تكون قادرة على فعل 

ش يء، وال حتى  راغبة بالقيام بفعل ش يء 

جدي بهذا الخصوص، األرجح أن علو 

 سياق املساومة والقول إنَّ  الصوت يأتي في

 في املشهد، لها اهتمامات 
ً
 وتأثيرا

ً
وحضورا

 على صورتها كبلد ضامن 
ً
  للكرد، ومنافح عن حقوق اإلنسان.وحفاظا

                                                           
تشرين  9، وسطالشرق األ من العملية العسكرية التركية"، « قلقه الشديد»ماكرون يعرب لألكراد عن " 16

  http://bit.ly/2q9Vbej، 2019توبر كأ/ول األ 
الشرق دولي ضد خطط تركيا. مصادر: باريس غير قادرة على الوقوف وحدها"،  -"فرنسا تسعى لتحالف أوروبي  17

  http://bit.ly/2OIOfPn، 2019تشرين األول/أكتوبر  9، األوسط

تبدو املواقف العربية أقرب الحتجاج خطابّي 

 هو أنها لم تعد 
ا
وبالغي ضعيف، الفارق أيضا

التخلي األمريكي عن الكيانية في شرق الفرات 

ن وروسيا والدولة بمثابة "هدية" إليرا

 السورية.

http://bit.ly/2q9Vbej
http://bit.ly/2OIOfPn
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باثولوجيا )حالة مرضية(  لديهافرنسا مريضة بالشرق، أو باألحرى مريضة بسورية، 

أنها يمكن أن  –كما يعرف كثيرون–مشرقية، وعند الترك خبرة تفاوض تاريخية معها، ويعرفون 

 تتخلى عن شرق الفرات مقابل حصة في حقل نفطي أو حتى صفقة قمح فاسد!

لكنها لم لالعتداء التركي على شرق الفرات، واتخذت دول عربية عديدة مواقف إدانة 

 حيال سورية نفسها، واألصل أن تكون اال 
ً
ستجابة ملخاوف عربية، مصرية تفعل شيئا

ة، لكن العرب كعادتهم، ال يبنون على  ،18يةوخليج من تركيا، من خالل دعم الدولة السوري 

 هو 
ً
الش يء مقتضاه. وتبدو املواقف العربية أقرب الحتجاج خطابي  وبالغي ضعيف، الفارق أيضا

أنها لم تعد التخلي األمريكي عن الكيانية في شرق الفرات بمثابة "هدية" إليران وروسيا والدولة 

 السورية.

وأما بالنسبة لروسيا وإيران، وهما حليفتا سورية، فقد حاولتا أن يقوم تواصل وتفاهم 

األمني، والفكرة ليست وليدة التهديد  1998بين سورية وتركيا بالعودة إلى بروتوكول أضنة 

الوشيك بالتدخل أو االعتداء العسكري التركي على شرق الفرات، إنما تعود بشكل علني إلى 

، عندما صرح الرئيس بوتين في لقاء صحافي  جمعه بأردوغان في موسكو 2019يناير /كانون الثاني

 .19عن املبادرة أو املقترح

 وزيُر الخارجية الروس ي الفروف الكرد على التواصل مع دمشق، قبل بدء العدوان 
 

وحث

 .20التركي بعدة ساعات

                                                           
، 2019أكتوبر تشرين األول/ 19، الشرق األوسط"غزو تركي بغطاء جوي وإدانات عربية وغربية"،  18

http://bit.ly/35tJzmz  
: عقيل 19

ً
 إلى بروتوكول أضنة  : ملاذاصانع ألعاب" سعيد محفوض، انظر مثال

َ
مركز دمشق  "،؟1998تريُد روسيا العودة

  http://bit.ly/2ILUTAW، 2019شباط/فبراير 5، لألبحاث والدراسات

 إلى أن موسكو ، ن الفروف عاد وأكد عليه في تصريحات لهإثم 
ً
 على العملية التركية في سورية، مشيرا

ً
قال تعقيبا

د  ،«ية األمر مع مراعاة مصالح دمشقيجب تسو »تتفهم قلق أنقرة، لكن 
 
العملية العسكرية التركية في »ن أالفروف وأك

على  في سوريةمعنية بتهدئة فورية للوضع »ن روسيا أ، و «شمال شرق سورية هي نتاج للسياسة األميركية في املنطقة

 .«موسكو ستطلب بدء محادثات بين دمشق وأنقرة»كشف عن أن و ، «قاعدة الحفاظ على وحدة أراض ي البالد

تشرين األول/أكتوبر  10، امليادينالخارجية الروسية: موسكو وبغداد مستعدتان للتوسط بين أنقرة ودمشق"، " :وانظر

2019، http://bit.ly/2OJinug  
سيتوافق في الوقت نفسه على إقامة اتصاالت بين دمشق واملنظمات الكردية التي  الروس ي   الجانب»إنَّ قال الفروف:  20

املسؤولين السوريين لقد سمعت باهتمام كل من »، وأضاف الفروف: «ترفض التطرف واألساليب اإلرهابية في أنشطتها

http://bit.ly/35tJzmz
http://bit.ly/2ILUTAW
http://bit.ly/2OJinug
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ا
 دمشق وكردها -ثامنا

 في هذه
ً
املرحلة، فقد طرق الكرد كل األبواب إلى  تبدو دمشق هي "املسكوت عنه" كرديا

 ،21أبواب دمشق! وقال وزير الخارجية الروس ي أنه حث على إقامة اتصاالت بين الكرد ودمشق

وأما دمشق فقال فيصل املقداد نائب  ،22لكن لم تظهر استجابة جدية من قبل اإلدارة الذاتية

إنَّ بعض القوى تصر على »وزير الخارجية في تصريحات له في اليوم التالي لبدء االعتداء التركي: 

 .23«منطقها االنفصالي وعلى رهانها على األمريكي

وأما الرئيس بشار األسد فقد سبق له أن أنبأ الكرد وحلفاءهم من العرب وغير العرب، بأن 

الجزيرة/شرق الفرات عائدة إلى الدولة أو أن الدولة عائدة إليها، بالحوار أو القوة، حتى  منطقة

لن تحمي الجماعات التي تراهن بوجود األمريكيين. وقال في سياق آخر، إن الواليات املتحدة "

 ،األسدشرق سورية، وأضاف الرئيس بشار في شمال وحلفائهم  ، في إشارة للمقاتلين الكرد"عليها

للمجموعات العميلة لألمريكي... األمريكي لن يحميكم نقول »، دون تسمية أي جماعات

لن يحميكم سوى دولتكم... إذا لم تحضروا أنفسكم ، ... و وستكونون أداة بيده للمقايضة

للدفاع عن بلدكم، وللمقاومة فلن تكونوا سوى عبيد عند العثماني )تركيا(، لن يحميكم سوى 

 .24«نكم سوى الجيش العربي السوريدولتكم، لن يدافع ع

وكان فيصل املقداد نائب وزير الخارجية السوري قال قبل يومين من بدء العملية التركية 

إنه في حال شنت تركيا أي هجوم على أراض ي البالد أو االعتداء التركي على شرق الفرات: 

                                                                                                                                                                          

وممثلي املنظمات الكردية بأن توظف روسيا عالقاتها الجيدة مع جميع أطراف هذه العملية للمساعدة في ترتيب مثل 

 املرجع السابق. :انظر . «هذا الحديث.. نحن سنرى ما يمكننا فعله
  http://bit.ly/2VBKJbb، 2019تشرين األول/أكتوبر  9، روسيا اليوم ،"الفروف يدعو دمشق واألكراد للحوار" 21
روسيا للقيام بدور "الضامن" في "الحوار" مع دمشق، قبيل التدخل التركي، إال أن على الرغم من أن األخيرة دعت  22

جل نهاية الصراع بيان، أن "الحل األمثل من أطبيعة الدعوة والخطاب كانت أقرب للنفور منها للتقارب، جاء في ال

السوري"، مضيفة "نتطلع إلى أن يكون لروسيا  -يكمن في الحوار وحل األمور ضمن اإلطار السوري واألزمة في سورية

. ورد في: "أكراد سوريا يستنجدون بالضامن "دور في هذا الجانب داعم وضامن وأن تكون هناك نتائج عملية حقيقية

  http://bit.ly/2OHJTYR، 2019أكتوبر تشرين األول/ 9 ،العربية نتوأنقرة تبلغ دمشق"، الروس ي.. 
تشرين  10، روسيا اليوم"فيصل املقداد: لن نتحاور مع القوى االنفصالية التي ارتمت في أحضان قوى صهيونية"،   23

  http://bit.ly/35y9VUn، 2019األول/أكتوبر 
 ، 2019 فبراير /شباط 17، رويترز"األسد: أمريكا لن تحمي الجماعات التي تراهن عليها"،  24

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1Q60E9  

http://bit.ly/2VBKJbb
http://bit.ly/2OHJTYR
http://bit.ly/35y9VUn
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1Q60E9
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 على تصريحات «األراض ي السورية سندافع عن كل»
ً
مريكي من االنسحاب األ ، وأضاف معلقا

 »، إنَّ مناطق الحدود مع تركيا
ً
من ال يخلص للوطن ويبيعه بأرخص األسعار سيجد أنه  كال

سيرمى به خارج التاريخ، ونحن حذرنا في الكثير من املرات من هذه املؤامرات على الوطن وعلى 

 عنه وهذا الشعب السوري، وقلنا إن من يرتمي بأحضان األجنبي فسيرميه األجنبي بقرف 
ً
بعيدا

نقول لهؤالء بأنهم خسروا كل ش يء ويجب أال يخسروا أنفسهم، وفي النهاية »تابع: و . «ما حصل

الوطن يرحب بكل أبنائه ونحن نريد أن نحل كل املشاكل السورية بطريقة إيجابية وبطريقة 

 .25«بعيدة عن العنف لكن بطريقة تحافظ على كل ذرة تراب من أرض سورية

سابقوا  –بدعم وطلب أمريكي–اشتكى وزير الخارجية السوري وليد املعلم من أن الكرد 

ستعادتها ملناطق شرق الفرات؛ بل إن النفط والغاز، ووقفوا ضد ا حقول دمشق للسيطرة على 

اإلدارة الكردية أو قوات تابعة لها استهدفت 

املواقع العسكرية والدوريات األمنية ومواقع 

اإلدارة الحكومية في غير مكان من مناطق 

الوجود املشترك لها وللدولة، وكانت أعلنت 

عن اعتقال ما قالت إنهم "عمالء للنظام" 

  بل يومين من العدوان التركي!لك قفي الجزيرة، وكان ذ

وأما عن كالم االنسحاب األمريكي أمام العملية العسكرية/االعتداء من قبل تركيا، 

فسورية كما هو معروف ال تثق أن األمريكيين سوف يغادرون بالتمام، وقد ال يغادرون عن طيب 

وا فيه، إال بالقوة أو باملقاومة،  –كما سبقت اإلشارة–خاطر 
 
 حل

ً
إذ لم يسبق أن غادروا مكانا

 حسب التعابير الدارجة واألثيرة لدى دمشق وبعض حلفائها.

كما أنَّ تركيا ال تملك أن تقوم بعملية من هذا النوع من دون حصولها على الضوء 

تركي  مشترك لنمط -أمريكي  يحدث هو نوع من "تدبير"  األخضر من الواليات املتحدة، بمعنى أن ما

من التفاعالت والتجاذبات بينهما في شرق الفرات، ال يخلو من منافسة ومخاوف من أن يقوم أي 

منهما بتعديل أو تأويل ما اتفقا عليه، أو القيام بما من شأنه أن يدفع نحو تفاوض أو تفاهم 

 جديد وفق ظروف وشروط مختلفة.
                                                           

 8، روسيا اليومالخارجية السورية: دمشق ستدافع عن كل أراضيها ولن تقبل بأي احتالل ألي ذرة تراب سورية"، " 25

   http://bit.ly/2OHKA4p، 2019كتوبر أتشرين األول/

تثق أن األمريكيين سوف يغادرون  سورية ال 

بالتمام، وقد ال يغادرون عن طيب خاطر، إذ 

وا فيه، إال 
ّ
 حل

ا
لم يسبق أن غادروا مكانا

 بالقوة أو باملقاومة.

http://bit.ly/2OHKA4p
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ا
 رصةالف-سورية: ميزان التهديد -تاسعا

زاَد التدخل العسكري التركي في شرق الفرات الذي سوف يقف عند حدوده املرسومة 

ة مع شعور الدولتين العدوتين املتدخلتين أن  ، املشهد السوري حدة وخطورة، وبخاص 
ً
أمريكيا

، وأن حل
ً
ا  وعسكري 

ً
ا  واقتصادي 

ً
ا  بعد سنوات من الحرب، سياسي 

ً
" كبيرا

ً
يفيها األخيرة تعاني "إجهادا

 حيال أولوياتهامحكومين برهانات وتقد
ً
، وهي قد تجد صعوبة في يرات تجعلهما أقل اندفاعا

 .مباشرة أهدافها بمفردها في مواجهة الواليات املتحدة وتركيا

 مخاطر مركبة -

 وتواجه سورية اليوم مخاطر من عدة جهات: 

  ذلك وجود عوامل تركيا املستفيدة من اقترابها من أمريكا، والحليفة لها، وال يغير من

.  توتر وتنافر نسبي بينهما في الحدث السوري 

  روسيا املترددة بسبب عدم رغبتها بإزعاج تركيا، واحتواء ألي ردة فعل نافرة أو حادة من

 قبل تركيا قد تؤذي التقارب بين الطرفين، وربما تلحق الضرر بتفاهمات أستانة.

  إيران املترددة أو الواقعة تحت ضغوط كبيرة ومتزايدة، والتي تحتاج ملزيد من التقارب مع

 على مسار أستانة. 
ً
 تركيا، وكذلك حرصا

  ين"، والذين يترددون في مواقفهم حيال الدولة املركزية، ويرتدون عن بتز 
ُ
الكرد "امل

 باملوقف األمريكي. 
ً
 "تفاهماتهم" معها، ارتباطا

 ال تريد املغادرة، أو أنها تريد خلق بدائل قبل ذلك، وقد تمركزت في مواقع  أمريكا التي

 قريبة، على الجانب العراقي من الحدود.  

لكن املخاطر ليست وحيدة االتجاه، ذلك أن تركيا تتدخل في منطقة فيها فواعل وقوى 

لعشائر العربية مناهضة لها بالتمام، أولها الدولة السورية، والقوات الكردية وحلفاؤها، وا

ال والكردية، إذ إنَّ تلك الفواعل ال تعمل بتناغم وال تحكمها أجندة واحدة أو رئيسة فيما بينها و 

 على أجندة مناهضة للتدخل التركي  حيال تركيا، إال أنَّ مدارك التهديد تجعل من التوافق
ً
أمرا

، إال إذا بقيت فواعل وقوات الغدارة الذاتية، الكردية منه
ً
ا على وجه الخصوص، مرتهنة ممكنا

 بالتمام للقرار األمريكي.
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إذا قررت القوات الكردية وحلفاؤها مراجعة املوقف واالقتراب من دمشق، فهذا قد 

يجعل من  التدخل العسكري التركي كارثة على تركيا، أما إذا قررت تلك القوات عدم قتال 

و"التخلي" عن املواجهة، كجزء من تركيا، أو عدم مقاومة جدية للتدخل، وفضلت "االنسحاب" 

تفاهمات أو إكراهات أمريكية، فسوف يعني ذلك أن كل ما يجري يأتي في إطار ترتيبات وتفاهمات 

أطرافها هي: الواليات املتحدة وتركيا والفواعل الكردية، وقد ال توجد مؤشرات يقينية على هذا 

رة التعاطي مع الحدث السوري، في التحليل، إال أن مناقشته والتحسب له هو أمر تتطلبه خب

 
 
، باعتبار ما حدث في عفرين، وكيف أن امليليشيات الكردية "تخل

ً
ت" عن وجهه الكردي أيضا

 املدينة، متهمة سورية وروسيا بعدم الدفاع عن مدينة كانت تحت سيطرتها هي وليس سيطرتهم!

 التهديد -

، بمعنى: تمثل العملية العسكرية التركية أو االعتداء التركي على
ً
 شرق الفرات تهديدا

  أنه يعطي تركيا إمكانية التوغل العسكري في شرق الفرات، والتموضع هناك، ما يجعلها

 أقرب إلى الواليات املتحدة، وفي وضع "املفاوض املتطلب" و"القوي" تجاه روسيا وإيران.

 سابق، وهذا قد قد تميل روسيا وإيران لالستجابة ملطالب تركيا أكثر مما كانتا عليه في ال

ينسحب على املوقف في إدلب. وذلك من باب التقليل من اندفاعة تركيا نحو الواليات 

 املتحدة. 

  ،وتخلق بنى واستعدادات كيانية أو شبه انفصالية 
ً
سوف تحاول تركيا أن تقيم أوضاعا

 ترتبط بأطماع جغرافية في سورية، وثمة مؤشرات بل أدلة إثبات متزايدة على ذلك. 

 صةالفر  -

 كله، ولو أنه كذلك في الواقع، 
ً
ولكن االعتداء التركي على شرق الفرات، قد ال يكون شرا

، بمعنى:
ً
 لكن القراءة التقديرية واالحتمالية ربما لحظت أن األمر ينطوي على فرصة أيضا

 من رهانهم علي "
ُ

ف ِ
ها، أنه قد "ُيباِعُد" إلى حد  ما بين الكرد والواليات املتحدة، و"ُيخف 

وربما "يقطع" بينهما، على افتراض قراءة عقالنية للموقف من قبل الكرد.  ولو أن ال 

 ابات الراهنة. على ذلك، باعتبار الظروف واالستج مؤشرات جدية

  ال بد منه، ويدفعهما 
ً
أنه يعزز التقارب بين الدولة السورية والكرد، ويجعله خيارا

، ألسباب ع
ً
 ديدة.  للتوصل إلى اتفاق ال يزال متعذرا
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  قد يدفع روسيا وإيران ملراجعة تقديراتهما تجاه تركيا وتفاهماتهما معها، األمر الذي

 ملراجعة املوقف حيال مطلب الدولة السورية بممارسة املزيد 
ً
ُيفترض أن يدفعهما أيضا

 من الضغوط على تركيا، واالستجابة أكثر ملتطلبات استعادة السيطرة على إدلب. 

 األمور سوف تذهب بين تركيا والواليات املتحدة أبعد مما يظهر في  من غير املرجح أن

 
ً
، وقد تظهر ضغوط اقتصادية، إال أنهما متوافقان تماما الخطاب السياس ي  واإلعالمي 

على معاداة النظام السياس ي والدولة في سورية، مع اختالفهما على الطريقة واإليقاع 

 والنمط. 

  اليات املتحدة ال يعني تفكيك التوترات القائمة والعقد التوافق الراهن بين تركيا والو

الكامنة بينهما، ومن املحتمل أن يتغير النمط بينهما، في حال شهدت العالقات بين روسيا 

 للتوترات بينهما حيال سو 
ً
، أو على األقل ضبطا

ً
 أيضا

ً
 محتمال

ً
رية والواليات املتحدة تقاربا

 وغيرها من القضايا العالقة بينهما. 

وكما سبقت اإلشارة، فإن أي توافق ممكن أو محتمل بين دمشق وكردها، يمكن أن يجعل 

 شبهه  ،26من التدخل العسكري التركي "مكيدة مرعبة" بتعبير الكاتب التركي جان أتاكلي
ً
وتورطا

 خمسينيات وسبعينيات القرن العشرين.فيتنام في بعضهم بالتورط العسكري األمريكي في 

  

                                                           
، 2019األول/أكتوبر  تشرين 9، زمان التركية"الخارجية السورية لتركيا: تلقون بأنفسكم إلى التهلكة"،  26

http://bit.ly/2BbfQRe  

http://bit.ly/2BbfQRe
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ا
 استجابات ممكنة؟أي  -عاشرا

 العمَل على دراسة االستجابات املمكنة من قبل الحكومة السورية 
ُ

يتطلب املوقف

 وحلفائها، تتمثل بـ:

تجاوز الحدود املعلنة واملرسومة للتدخل العسكري/االعتداء على تحذير تركيا من أن  -

ة إذا  شرق الفرات، يمكن أن تكون لها تبعات خطيرة على أمنها ومصالحها، وبخاص 

 اتجهت األمور إلى مواجهة مباشرة.

على املوقف  –ما أمكن–العمل لدى روسيا وإيران من أجل الضغط العاجل والنافذ  -

 يهدد
ً
 ميدانيا

ً
 األمريكي والتركي من أجل "ردعهما" عن القيام بما من شأنه أن يخلق واقعا

 وحدة واستقالل األراض ي السورية.

إلى اتفاق مع الدولة السورية بما  –، ما أمكنإن أمكن ذلك–العمل على جذب الكرد  -

، وسوف يكونوا عندئذٍّ قوة سياسية وعسكرية مضافة للدولة 
ً
يجعل الدفاع عنهم ممكنا

 .
ً
 والجيش السوريين ضد تركيا أوال

 للذرائع" أمام التدخالت  -
ً
سوف يمثل االتفاق بين الدولة السورية وكردها "سدا

رق الفرات، بما يتجاوز تفاهمات التدخل األخير، االعتداءات العسكرية التركية في ش

، أو بما يحتوي أي ممارسات تركية على 
ً
 أو مؤقتا

ً
 عابرا

ً
وبما يساعد في جعله تدخال

 الصعيد الديمغرافي واإلثني. 

 أمام الكرد، لجهة األثمان املهولة التي يمكن أن  -
ً
ال بد أن يكون "درُس عفرين" ماثال

، هذا يعني:يدفعها الكرد، والتداعيات 
ً
 على سورية. وأن يكون الدرس ماثال

ً
 املهولة أيضا

  في مصادر التهديد، وهو تركيا وأطماعها 
ً
التركيز على ما يمثل أصال

 ورهاناتها للسيطرة عليهم. 
ً
 الجغرافية وعدواتها للكرد وللسوريين عموما

 ة التعاطي العاجل والجاد مع التهديد التركي، والتعاون بين الدولة السوري

 والكرد لتدبر السبل املناسبة الحتوائه. 

"احتواء" الكرد أو باألحرى "استقطابهم" إلى جانب  اتخاذ السلطات السورية إجراءات لـ -

 الدولة وذلك من خالل:
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  ،ة املكون العربي فالتدخل لدى عرب شرق الفرات ي "اإلدارة وبخاص 

الكردي،  في القرار ثير الديمقراطية"، ملحاولة التأ الذاتية" و"قوات سوريا

 باإلقناع أو ممارسة ضغوط مباشرة. 

  لدى القيادات الرئيسة لحزب العمال الكردستاني  –إن أمكن–التدخل

في جبال قنديل، ولو أن ال مؤشرات قوية على إمكانية حصول ش يء جاد 

 هذا الصعيد. فيومؤثر 

  
ً
الطلب من روسيا وإيران التدخل لدى القيادات الكردية، نظرا

  .وتأثيرهما فيهماقاتهما املباشرة معها، لعال

ْقِدم السلطات السورية على إقامة تفاهمات )وتقديم التزامات( مع الكرد، واتخاذ  -
ُ
أن ت

 وعلى املدى الطويل ملطالب القيادات 
ً
إجراءات عملية وسياساتية تستجيب تدريجيا

مات، و"مراجعة" تلك الكردية، مع إمكانية "إعادة الحوار" أو "إعادة تأويل" تلك التفاه

اإلجراءات والسياسات حسب تطورات األمور، و"موضعة" كل ذلك في سياق إعادة 

ما بعد  في سورية ،لخ، إاالقتصادي  والسياس ي والتنموي والقانوني والتشريعيالبناء 

 الحرب. 
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 عقيل سعيد محفوض

o ستاذ جامعيكاتب وأ . 

o  وتركيا وإيران والكردتتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية. 

o  عدد من املنابر اإلعالمية والسياسية والبحثية.يكتب تحليالت ومقاالت رأي في 

o صدر له: 

o كتبمن ال 
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