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 ملخص

 ل إلى حلول أمكن التوص  يبدو أنَّ ثمة عالقة ُملتبسة أو ُملغزة بين دمشق والكرد، إذ 

 في الغوطة والرستنكما  سوريةوتسويات في عدد من مناطق الحرب في 
ً
واملنطقة  جرى مؤخرا

زيلت حدود ُصنعت بالعنف والدم، وأما الحدود بين دمشق وكردها فال تزال محروسة و ، الجنوبية
ُ
أ

 دامية!وربما أحالم أو أوهام برهانات 

يرفض الكرد أن يكونوا ورقة  حينما

بشار بيد واشنطن، فهذا هو رهان الرئيس 

ألاسد، بل هو شرطه الرئيس، ومنه يبدأ 

 إلى توافق الحوار بين دمشق و 
ً
الكرد، وصوال

على كل أو معظم القضايا الخالفية بينهما، 

 من الهوية الثقافية واللغوية ولا 
ً
راف عتبدءا

 إلى نمط الحكم 
ً
بالتعدد إلاثني، وصوال

وقد ال يصدر الحوار عن قناعة أحد الطرفين أو كليهما . وطبيعة العالقة بين املجتمع والدولة

كثر عائدية من بمطالب آلاخر، وإنما عن إدراكه لـ "ضرورة الحوار"، وأنه خير له وأقل تكلفة وأ

  املواجهة والحرب.

وإنما من طبيعة استخدام ، بما هم كرد، ليس من الكردأو التهديد الرئيس الخطورة إنَّ 

 لهم " الواليات املتحدة
ً
" " ذراعا

ً
كرد، ومن استبطان ال ؛واملنطقة سورية فيلتنفيذ رهاناتها و"ذريعة

املتشددين منهم، لرهانات ألامريكيين ووعودهم لهم في إقامة أو رعاية كيانية كردية أو كيانية ذات 

 .سوريةع كردي في شرق طاب

 وال  ،"داعش"الجيش السوري، وال ، ال ألامريكيينوالكرد ال يستطيعون املواجهة من دون 

ألاخذ بالحسبان أدوار ورهانات مع دمشق من دون  "التسوية"تركيا، كما ال يستطيعون الدخول في 

 .واملنطقة سوريةروسيا والواليات املتحدة في 

 دخل الكرد في تجاذبات ورها
ً
نات عدد من الفواعل إلاقليمية والدولية، وأظهروا استعدادا

 
ً
والعراق وإيران وربما تركيا. وأظهرت التطورات،  سوريةضد  سعوديةلالنخراط في سياسات القويا

 بعد اتفاق منبج 
ا
أظهرت التطورات، تحديدا

بين الوليات املتحدة وتركيا، أن رهان الكرد 

 أو على 
ا
 ول ثابتا

ا
الوليات املتحدة ليس كافيا

 كفاية، 
ا
بل أخذ يتحول إلى مصدر تهديد آمنا

 لهم.
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 بعد اتفاق منبج بين الواليات املتحدة وتركيا، أن رهان الكرد على 
ً
يس الواليات املتحدة لتحديدا

 كفاية، بل أخذ يتحول إلى مصدر تهديد لهم. ويبدو أن سعي تركيا لتفكيك 
ً
 أو آمنا

ً
 وال ثابتا

ً
كافيا

 وريةساملشروع الكردي ال يواجه عقبات جدية، ال من الواليات املتحدة، وال روسيا وإيران، وال حتى 

 .نفسها

التيار "ما هم فيه، ويشجع ن إكراهات مد " الكر يحرر "ثمة في دمشق من يرى أن الحوار قد 

. بينهم "السوري
ً
 واحدا

ً
 أو خطا

ً
ن ويمكن أ، ذلك أن فيهم تيارات وتوجهات مختلفة، وليسوا تيارا

الوحدة الكيانية والجغرافية من التأكيد على  –في الخطوط املبادئ العامة–ينطلق الحوار 

 عن لاتجاهات الكياسوريةل
ً
 وفعال

ً
نية والجهوية وإلاجراءات أحادية الجانب بهذا ، والتخلي قوال

وبأي مشروعات إقليمية أخرى  ،ك ارتباط الكرد بالتحالف الدولي ألامريكيالخصوص. وف

ا م–التوافق و  .، وتفادي اللجوء إلى العنف أو السالح، ما أمكنأولوية الحل السياس يو  مطروحة.

  أمكن
ً
 .ما بعد الحرب سوريةوطبيعة النظام السياس ي والدولة في على السياسات العامة  –أيضا

الضمانات السياسية وألامنية، ويمكن أن تكون فيتمثل بـ:  أولوية لدى الكردوأما ما له 

وطبيعة النظام  ،املداولة في القضايا ألاكثر أولوية مثل: الدستور ضامنتين، و روسيا وإيران 

والحوار حول مطالب حزاب والجمعيات ولانتخابات، السياس ي وإلاداري، بما في ذلك قوانين ألا 

ة التنميو  واملحافظات.إلادارية إعادة تشكيل إداري لبعض املناطق قائمة أو محتملة بخصوص 

ادية املجبر الخاطر أو ما يعرف بالتعويضات و الحقوق الثقافية واللغوية، ، و املتوازنة أو العادلة

 امل لاحتقان، القديم منها والجديد.تفكيك عو و  ،واملعنوية ملتضرري الحرب

 خيارات حرجة، 
ً
 عالقة ملتبسة، وثانيا

ً
تتألف هذه الورقة من مقدمة وثمانية محاور، أوال

 الخيبة، الحكمة! 
ً
 الكرد: التلقي الحسن؟ وخامسا

ً
 ألاسد: الحوار أو الحرب، ورابعا

ً
 وسادسوثالثا

ً
ا

 أي أ
ً
 إلاشار جندة ممكنة للحوار؟ رفع الغطاء، وسابعا

ً
 الخاتمة.وثامنا

ً
 ات والتنبيهات، وأخيرا
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 مقدمة

 ألاسد، بلبشار يرفض الكرد أن يكونوا ورقة بيد واشنطن، فهذا هو رهان الرئيس  حينما

 إلى توافق على كل أو معظم هو شرطه الرئيس، ومنه يبدأ الحوار بين دمشق وكردها
ً
، وصوال

 
ً
 إلى من الهوية  القضايا الخالفية بينهما، بدءا

ً
الثقافية واللغوية ولاعتراف بالتعدد إلاثني وصوال

 .نمط الحكم وطبيعة العالقة بين املجتمع والدولة

 لوجود أنماط من  8111وقد مثلت ألازمة السورية منذ آذار/مارس 
ً
 كاشفا

ً
 أو سببا

ً
عامال

جتمع ت بين امل، وفي طبيعة العالقاسوريةألازمات املركبة داخل لاجتماع ولاجتماع السياس ي في 

وعندما  .سوريةوالدولة؛ بل وفي طبيعة "العقد لاجتماعي" املؤسس للدولة وللحياة السياسية في 

خرى الفرصة سانحة للتعبير عن اندفاعة كبيرة للمخيال 
ُ
"اهتزت" الدولة وجد الكرد وفواعل أ

 يمكنالسياس ي واملطالب إلاثنية والكيانية، كما برز "الكرد" قوة سياسية واجتماع
ً
 ية وفاعال

التعويل عليه في ألازمة، وجاءت الواليات املتحدة وروسيا، ثم تركيا وإيران، في مقدمة املتطلعين 

 .الستخدام "الورقة الكردية" في تجاذباتهم ورهاناتهم

 8111ذار/مارس آ، منذ دمشق والكردوإذا ما تتبعنا تحوالت العالقة بين 
َ َ
 وُمواَج ، ُمسامل

ً
، هَ ة

ً
ة

 تقارُ 
ً
  با

ُ
، وتناف

ً
 را

ً
واستجابات الكرد لها، أمكن الحديث عن ، 1ألاسدبشار تصريحات الرئيس  تحديدا

. وهو حوار قد ال يصدر عن قناعة أحد الطرفين بين الطرفينللحوار إطار ممكن لـ "أجندة ممكنة" 

ائدية ر عأو كليهما بمطالب آلاخر، وإنما عن إدراكه لضرورة الحوار، وأنه خير لهما وأقل تكلفة وأكث

من املواجهة والحرب. وُيفترض أن يتوصل الطرفان إلى "نقطة توازن" ما في العالقة بينهما، حتى لو 

 هما ُعقد وعقبات وإكراهات كثيرة.نهضت في وجه حوار 

 خيارات حرجة، 
ً
 عالقة ملتبسة، وثانيا

ً
تتألف هذه الورقة من مقدمة وثمانية محاور، أوال

 ألاسد: الحوار أو 
ً
 وثالثا

ً
 الخيبة، الحكمة! وسادسا

ً
 الكرد: التلقي الحسن؟ وخامسا

ً
الحرب، ورابعا

 الخاتمة.
ً
 إلاشارات والتنبيهات، وأخيرا

ً
 أي أجندة ممكنة للحوار؟ وثامنا

ً
 رفع الغطاء، وسابعا

 ،إلى الفواعل والقيادات الكرديةيحيل في هذه الورقة وال بد من إلاشارة إلى أن اسم "الكرد" 

 
ً
لاتحاد الديمقراطي والتنظيمات املرتبطة به أو املتحالفة معه مثل "مجلس سوريا حزب  تحديدا

                                                           

 .8112أيار/مايو  31الرئيس بشار ألاسد، مقابلة مع قناة روسيا اليوم،  1 

https://www.youtube.com/watch?v=youuBslBc4w  

https://www.youtube.com/watch?v=youuBslBc4w
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إلى الجماعة الكردية ككل، وال إلى جميع فواعل  وهو ال ُيحيل ،لخإ ،لديمقراطية" و"إلادارة الكردية"ا

 .سوريةفي  السياسة لدى الكرد
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ا
 ملتبسة عالقة -أول

أن  ، إال همالم تحدث مواجهات كبرى بينثمة عالقة ُملَتَبسة أو ُملِغَزة بين دمشق والكرد، إذ 

، مقارنة بقضايا  اتهماعالق
ً
 وتدميأخرى في املشهد السوري تبدو أكثر تعقيدا

ً
 كانت أكثر عنفا

ً
وقد  .را

 كما  سوريةوتسويات في عدد من مناطق الحرب في  أمكن التوصل إلى حلول 
ً
طة في الغو  جرى مؤخرا

زيلت حدود ُصنعت بالعنف والدم، وأما الحدود بين دمشق وكردها فال تزال 
ُ
والرستن، حيث أ

وحتى ألان تبدو العالقة بينهما معلقة، ال إمساٌك  دامية!وربما أحالم أو أوهام محروسة برهانات 

 يقررها ما، حتى ال بمعروف وال تسريٌح بإحسان! ولكن على الطرفين أن يقررا كيف تكون ألامور بينه

 آلاخرون.

 ليس من الكردأو التهديد الرئيس الخطورة إنَّ 
ً
 ودورا

ً
، ذاتا

ً
 وسياسة

ً
 ،، بما هم كرد، اجتماعا

 لهم " الواليات املتحدةوإنما من طبيعة استخدام 
ً
" " ذراعا

ً
 سورية فيلتنفيذ رهاناتها و"ذريعة

ومن استبطان الكرد املتشددين منهم، لرهانات ألامريكيين ووعودهم لهم في إقامة أو  ؛واملنطقة

 .سوريةرعاية كيانية كردية أو كيانية ذات طابع كردي في شرق 

وقد عملت القوات الكردية على تهيئة ألامور لوجود مديد للقوات ألامريكية، ومنحت 

ت يدها عليها، سواء أكانت أراض مملوكة ألامريكيين السيطرة على ألاراض ي التي سبق أن وضع

للدولة أم ملواطنين سوريين، من عرب وكرد وغيرهم، واستقوت باألمريكان على دمشق وحلفائها، 

 أو غطاءً 
ً
 أو عنوانا

ً
ة لوجود القوات ألامريكي وواجهتهم بإرادة أمريكية وأسلحة أمريكية، وكانت سببا

 وفي منبج وعين العرب، 
ً
كما أن مناطق سيطرتها تستقبل منذ بعض الوقت شرق الفرات عموما

اسم  تحت قوات فرنسية، وفيها قواعد تدريب للجماعات املسلحة التي تهيؤها الواليات املتحدة

 "الجيش السوري الجديد".

 أحمر" سوف تستهدف القوات 
ً
وقد سبق للواليات املتحدة أن أعلنت نهر الفرات "خطا

ما اجتازته، وقالت إنها سوف تدافع عن حلفائها، وقامت السورية وأي قوات حليفة لها إذا 

 سورية حاولت التوغل شرق الفرات. باعتداءات متكررة على مواقع للجيش السوري وأي قوات

وثمة تقديرات بأن ألامريكيين أقاموا قواعد عديدة، باإلضافة إلى أنهم استضافوا قوات 

 لوجود 
ً
قوات متعددة الجنسيات في الجغرافيا فرنسية وبريطانية ومن دول أخرى، تمهيدا
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( اللذين يبينا القواعد ألامريكية 1( والخريطة )1السورية، شرق الفرات وغربه. انظر إلى الجدول )

 والغربية في ألاراض ي السورية. 

 مالحظات العمليات النوع القاعدة

  متعددة املهام مهبط مروحيات املالكية

  متعددة املهام مهبط مروحيات صباح

  إمداد قاعدة برية مستودعات سالح عين عيس ى

 اتصاالت امريكية وكردية اتصاالت تل سمن
تنصت 

 وتشويش

  قاعدة متعددة املهام مطار عسكري  الطبقة

 قاعدة جوية، الجلبية
طائرة نقل عسكرية، طائرات  41

 حربية مستودعات أسلحة ثقيلة
 

   قاعدة جوية وقوات برية حرب عشق

  أمريكية، فرنسية اتصاالت جبل منتشور 

   قوات برية سيرين

 قاعدو متعددة املهام التنف
قوات أمريكية وبريطانية، 

 "الجيش السوري الجديد"
 

 تل تمر
مهبط مروحيات، قاعدة متعددة 

 املهام

قوات أمريكية وفرنسية، "الجيش 

 السوري الجديد"
 

  أمريكي، فرنسية قوات برية منبج

. 1107كانون ألاول/ديسمبر  12وكالة سبوتنيك الروسية،  ،"القواعد ألامريكية في سوريا"املصدر:  ،(0الجدول )

https://goo.gl/Kv7Hn8  

 

 

https://goo.gl/Kv7Hn8
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أن تجعل من "شرق الفرات" قاعدة انطالق ضد دمشق، والضغط تحاول الواليات املتحدة 

ل 
ُ
ا ، وضد إيران وروسيا، وهذةالنظام السياس ي والدولة في سوري مستقبلعلى عملية التسوية، ق

دو أن ويب. الواليات املتحدة وإسرائيل وبريطانيا والسعوديةما يكرر التعبير عنه مسؤولون من 

"ذريعة"  –كما سبقت إلاشارة–الكرد أو إلادارة الكردية وشركاءها من عرب املنطقة وغيرهم، هم 

كد أبقاء، و"ذراعها" العسكرية أو البرية، لتثبيت وجودها، ولتمرير أهدافها. وقد الواليات املتحدة لل

تنشط بالتمركز على ضفة "وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف، أن الواليات املتحدة ألاميركية 

 .سوريةوأنها تعمل بثبات، من أجل تقسيم  ،8الفرات الشرقية في سوريا"

"عودة لاستقرار  إنَّ : ألامن الروس ي ألكسندر فينيديكتوفمساعد سكرتير مجلس وقال 

 بيعق سوريةوالسالم إلى 
ً
منطقة "إلى أن في  ها التدخل الخارجي املستمر في ألازمة السورية"، مشيرا

 .3"قاعدة عسكرية أمريكية 81، هناك قرابة سوريةسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية ب

مشق وكردها، وقامت روسيا بالتوسط وتنظيم لقاءات مقابل ذلك، لم ينقطع الحوار بين د

وحوارات عديدة بين مسؤولين من الجانبين، كانت ضرورية لضبط التوترات املتبادلة، وتسوية 

، ومثل 
ً
النزاعات، وحتى تنسيق العمليات العسكرية ضد جماعات مسلحة كما حدث في حلب مثال

جهضته لصالح ال اتفاق عفرين أو أنها أدون إكم ذلك في عفرين، إال أن عقبات عديدة حالت

 تركيا والجماعات املسلحة املوالية لها. 

  

                                                           
. 8112 أيار/مايو 3، امليادين"الفروف: واشنطن تتبع نهج تفكيك سوريا وعالقتنا معها في تدهور"،  8

https://goo.gl/Ph5Xfm  
آذار/مارس  1، سبوتنيكقاعدة أمريكية في منطقة سيطرة "وحدات حماية الشعب" بسوريا"،  81"موسكو: هناك  3

8112. https://sptnkne.ws/gRDF  

https://goo.gl/Ph5Xfm
https://sptnkne.ws/gRDF
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ا
 حرجة خيارات -ثانيا

قد و  ،سوريةحول  إلاقليمية والدوليةالتجاذبات والرهانات ينخرط الكرد بشكل متزايد في 

لرياض" السعودية، الرئيس السابق لحزب لاتحاد الديمقراطي لصحيفة "اث صالح مسلم تحد  

 :قال"، وجود تحالف إيراني تركي قطري عن "

غزانا في عقر دارنا وتسبب في استشهاد »إنه 

أضاف أنَّ ، و «آلاالف من فلذات أكبادنا

تسخير أدوات خارجة »تركيا وقطر تقومان بـ 

عن العصر ال تعرف القيم إلانسانية وال 

معاييرها، تأتي على ألاخضر واليابس وتحاول 

الظلمات والظالم والظلم على كل فرض 

 .4«بقعة تطالها أيديها

نهم سوف إ :مناهضة للحشد الشعبي في العراق، وقالواوأطلق قياديون كرد تصريحات 

 اململكة السعودية5سوريةيواجهون الحشد إذا تقدم إلى داخل 
ً
واستقبلوا تامر  ،، و"غازلوا" مرارا

السبهان املسؤول السعودي املقرب من محمد بن سلمان، في مؤشر على استعدادهم لالنخراط في 

 والعراق وإيران وربما تركيا. سوريةضد  سعوديةسياسات ال

دبالبقاء الواليات املتحدة يطالب الكرد  . وهذا يعني إقامة سوريةفي شرق  ألمٍد غير محد 

م "شرق الفرات"، سوف تكون له تداعيات خطيرة على مستقبل البلد. وجود عسكري أمريكي دائ

 .6ثمة تقديرات بأن ترامب ربما يريد استخدامهم لـ "إضعاف إيران وحليفتها السورية"و 

، ال مواجهة "داعش" وال تركيا، وال الجيش ألامريكيينوالكرد ال يستطيعون املواجهة من دون 

أنفسهم، كما ال يستطيعون  سوريةعوبات في مواجهة خصومهم من كرد صالسوري، وربما وجدوا 

                                                           

 . 8117حزيران/يونيو  15، الرياض، "إلابادة وإنكار الوجود سياسة التحالف إلايراني القطري  «:الرياض»مسلم لـ" 4 

http://www.alriyadh.com/1602747  

 87 ،ألاوسط الشرق ، مكانه العراق ال سوريا"« الحشد»قواتنا تتقدم في الرقة... و«: الشرق ألاوسط»"صالح مسلم لـ  5 

  https://goo.gl/vdvGgZ. 8117حزيران/يونيو 
6 Patrick Cockburn, “The defeat of Isis in Raqqa will bring problems for the victorious Syrian Kurds”, 

Independent, 16 October 2017, https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-raqqa-

defeat-latest-sdf-kyrds-syrian-civil-war-turkey-a8004021.html  

ٍد ألمبالبقاء الوليات املتحدة يطالب الكرد 

في شرق سورية. وهذا يعني إقامة  غير محّدد

وجود عسكري أمريكي دائم "شرق الفرات"، 

سوف تكون له تداعيات خطيرة على مستقبل 

 البلد.

http://www.alriyadh.com/1602747
https://goo.gl/vdvGgZ
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-raqqa-defeat-latest-sdf-kyrds-syrian-civil-war-turkey-a8004021.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-raqqa-defeat-latest-sdf-kyrds-syrian-civil-war-turkey-a8004021.html
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ألاخذ بالحسبان أدوار ورهانات روسيا والواليات املتحدة مع دمشق من دون  "التسوية"الدخول في 

 .واملنطقة سوريةفي 

من جهة، وتغير اتجاهات ألاحداث  سوريةالنظام السياس ي والدولة في ومع تزايد قوة هذا، 

 بعد لاحتالل التركي لـ عفرين، ولاتفاق ألامريكي التركي حول والتطورا
ً
ت من جهة أخرى، تحديدا

 كن أن يضعهم أمام خيارينزداد مخاوف الكرد ويزداد "ال يقينهم" تجاه املستقبل، وهذا يمتمنبج، 

 رئيسين:

 مدارك ألاول املزيد من لارتهان للواليات املتحدة ألامريكية، وهذا أمر وارد، بحسبان أن -

ويمثل سوء التقدير في مثل الخطر قد تدفع بأصحابها للمزيد من املغامرة أو املخاطرة. 

 وعلى الكرد أنفسهم. سوريةعلى  هذه ألامور مصدر التهديد الرئيس

الثاني هو تعزيز أو تخليق بدائل أخرى، ليس بتغيير خط الرهان الرئيس، وإنما بمحاولة  -

تخفيف لاعتمادية عليه، ولاهتمام بمسارات منها: تعزيز الثقة ولاعتمادية مع روسيا وإلى 

 حد ما إيران. ومواصلة الحوار أو التفاعل، الذي لم ينقطع، مع دمشق. 

على الخيار ألاول أي الواليات املتحدة، وأمام  –حتى آلان–و ومن الواضح أن رهان الكرد ه

-لاهتمام بالخيار الثاني، فيكون عندما تعترض ألاول مشكالت أو عقبات من نمط التفاهم ألامريكي

. سوريةالتركي حول منبج. أو عندما يظهر النظام السياس ي في 
ً
 وحلفاؤه أكثر قوة واندفاعا

ة الكردية  بتوازنات وتقديرات  إنَّ هذه الدينامي 
ً
مركبة ومعقدة، وتجعل امليل للحوار محكوما

القوة أكثر منها تغير القناعات والرهانات أو انقالبها! ألامر الذي يجعل مشروعات الحوار وخططه 

. وقد اشتكى املسؤولون 
ً
 وتوجسا

ً
 وثقة وأكثر ترددا

ً
، كما يجعل أطرافها أقل اندفاعا

ً
أقل قوة وثباتا

 السوريون كثي
ً
 من انقالب القوات الكردية على تفاهمات واتفاقات عديدة بين الطرفين، تحديدا

ً
را

 خالل املفاوضات حول 
ً
في مدينة القامشلي، كما اشتكوا من أن القوات الكردية ماطلت كثيرا

عفرين، ألامر الذي أدى إلى إخفاق أو إجهاض خطط الدفاع عن عفرين، ومن ثم احتالل القوات 

 طلب املزيد من التدقيق والتقص ي.نة. وهذا يتالتركية للمدي
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ا
 الحرب أو الحوار: ألاسد -ثالثا

فها بوص "قوات سوريا الديمقراطية"نه سوف يتعامل مع إالرئيس بشار ألاسد يقول  حينما

عبر خيارين، هما "املفاوضات" أو "القوة" حتى بوجود ذلك  ؛سورية"املشكلة الوحيدة املتبقية" في 

بين دمشق والكرد، لحوار ممكن ضع إلاطار العام لألجندة املفترضة فهو يالقوات ألامريكية، 

، وإن لم يكن فالحربمتضمنة: 
ً
  الحوار أوال

ً
 إنما ثانيا

ً
، ليس الحرب ضد الكرد بوصفهم كردا

 .املتحدة الوالياتبوصفهم، من كان منهم، ورقة بيد 

. اطيةهي قوات سوريا الديمقر  سوريةباتت املشكلة الوحيدة املتبقية في »قال الرئيس ألاسد: 

وسنتعامل معها عبر خيارين، الخيار ألاول هو أننا بدأنا آلان بفتح ألابواب أمام املفاوضات، ألن 

غالبية هذه القوات هي من السوريين، ويفترض أنهم يحبون بلدهم، وال يرغبون بأن يكونوا دمى 

منذ عقود،  نبيد ألاجانب. هذا ما نفترضه، وبالتالي لدينا ألاساس نفسه. جميعنا ال نثق باألمريكيي

 ... 
ً
هذا هو الخيار ألاول. إذا لم  .، لدينا خيار وحيد وهو أن نعيش مع بعضنا كسوريين وإلى ألابدإذا

يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك املناطق بالقوة، ليس لدينا أي خيارات أخرى، بوجود ألامريكيين 

 (.8112أيار/مايو  31. )مقابلة مع قناة روسيا اليوم، «أو بعدم وجودهم

إنَّ الحوار واملصالحة هما "البراديغم" أو "إلاطار إلارشادي" الرئيس لسياسات الدولة في 

؛ ذلك بسبب تحول ميزان القوة واملعنى في السنوات ألاخيرة، وإذا كان بعض الكرد وبعض سورية

" بخصوم أو أعداء دمشق املتابعين لتصريحات الرئيس ألاسد تجاه الكرد، قد ركزوا على "الحر 

أو "القوة"، فهذا من لعبة إلاعالم والتشويش والتحريض، ذلك أن ما قاله ألاسد حيال الكرد، 

 من رهانات وخطط الواليات 
ً
، إنما بوصفهم جزءا

ً
ونحن نكرر ما ذكرناه أعاله، ليس بوصفهم كردا

ا مواملنطقة، والقصة ليست مواجهة بين دمشق وكردها، أو بين عرب وكرد؛ و  سوريةاملتحدة في 

يعزز هذا التقدير، هو أن الرئيس ألاسد عاد بعد عدة أيام ليؤكد مقولته نفسها، لكن حيال 

 .7املنطقة الجنوبية هذه املرة

                                                           

 .8112حزيران/يونيو  13الرئيس بشار ألاسد، مقابلة مع قناة العالم،  7 

pF_hzGQ-https://www.youtube.com/watch?v=qYH  

https://www.youtube.com/watch?v=qYH-pF_hzGQ
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، فهذا كالم سوريةواشنطن سوف تخرج من شرق  إنَّ  :قال ألاسد وحينما
ً
 أو مواجهة

ً
، سلما

ْبل، باملعنى الذي ذكرناه للتو، موجه للكرد
َ
 للواليات املتحدة ربما ق

ً
ى: ال ، بمعنأن يكون موجها

 وف يغادرون س م، ألنهألامريكيينتأمنوا لحماية 
ً
، وليس أمامكم إال دمشق.عاجال

ً
 أم آجال

وال بد أن الرئيس ألاسد وكذلك القادة الكرد قرأوا كالم روبرت فورد آخر سفير للواليات 

 
ً
وات ن استخدموا ألاكراد لسنيألاميركي»: إنَّ املتحدة في دمشق عن الكرد، في مقابلة صحفية، قائال

 "لاتحاد الديمقراطي"طويلة خالل حكم صدام حسين. هل تعتقد أن ألاميركيين سيعاملون 

في شكل مختلف عما عامل )وزير الخارجية ألاسبق( هنري كيسنجر " وحدات حماية الشعب"و

كراد . ألاميركيون قالوا لي ذلكألاكراد العراقيين )عندما تخلى عنهم(. بصراحة، مسؤولون أ

 أنَّ املسؤولين ألامريكيين «لسوريون يقومون بأكبر خطأ لدى ثقتهم باألميركيينا
ً
، مضيفا

 .2"بطريقة تكتيكية ومؤقتةيستخدمون الكرد "

  

                                                           
 . 8117حزيران/يونيو  19، ألاوسط الشرق "فورد: ألاكراد سيدفعون ثمن ثقتهم باألميركيين"،  2

https://goo.gl/d2kW5S  

https://goo.gl/d2kW5S


   

رد ُسورّية
ُ
واَجَهة بين :والك

ُ
ِجندة أي والحوار، امل

َ
ة؟ أ

َ
 14  ُممِكن

 

 
ا
 الحسن؟ التلقي: الكرد -رابعا

 واملضمرة. وقدالرسالة وصلت بشقيها، أي الحوار والحرب، كما وصلت بمعانيها الصريحة 

كررت القيادات الكردية استجابتها للحوار "من دون شروط"، و"سكتت" عن الشق الثاني من 

الرسالة، أو أنها لم تشأ التركيز عليه، ربما ألن تطورات الحدث لم تعد تحتمل خطاب املواجهة، 

تعابير  ارة أحدذلك أن لانفتاح على دمشق يأتي من باب دفع الضرر ألاكبر بالضرر ألاصغر، باستع

 الفقهاء.

حكمت حبيب في تصريحات لوكالة سوريا الديمقراطية قال عضو الهيئة الرئاسية ملجلس 

وط ال توجد لدينا شر "، و"ألانباء الفرنسية: "قواتنا العسكرية والسياسية جادة لفتح باب الحوار

حل لألزمة من أجل الجلوس على طاولة التفاوض وصياغة ، وأن الكرد مستعدون "مسبقة"

 وأكد حبيب على أن فريقه "ينظر  السورية وفق دستور يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات".

لكل القوى ألاجنبية بما فيها التحالف على أنها تدخالت خارجية". وقال "نتطلع خالل املرحلة 

ي السور -وريوالعودة إلى الحوار الس سوريةاملقبلة إلى خروج كل القوى العسكرية املوجودة في 

 .9من أجل حل ألازمة"

 سوريا الديمقراطية نشر مجلس و 
ً
إنه  :حب فيه بفتح دمشق "باب التفاوض"، وقال، ر بيانا

 جينظر "بإيجابية إلى التصريحات التي تتوجه للقاء السوريين وفتح املجال لبدء صفحة 
ً
 ديدة بعيدا

 .11عن لغة التهديد والوعيد"

عالقات حزبه مع الواليات  نَّ حزب لاتحاد الديمقراطي إوقال صالح مسلم الرئيس السابق ل

يعني أن  ولكن هذا ال ، "تحكمها املصلحة املشتركة املتمثلة في التخلص من تنظيم داعشاملتحدة "

  .11"من الوارد أن تتغير"أن العالقة "أبدية"، و 

  

                                                           

  akhbar.com/Syria/251870-https://al. 8112حزيران/يونيو  11، ألاخبار""قسد": مستعدون للتفاوض بال شروط"،  9 

 املرجع السابق. 11 

 2، ألاوسط الشرق "صالح مسلم ال يستبعد التحالف مع النظام... وجهود ملؤتمر في دمشق بمشاركة كردية"،  11 

  https://goo.gl/mhTCVy. 8112حزيران/يونيو 

https://al-akhbar.com/Syria/251870
https://goo.gl/mhTCVy
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ا
 !الحكمة الخيبة، -خامسا

لكن التلقي ألاكثر داللة على هذا الصعيد، كان من قبل صالح مسلم نفسه، الذي أبدى 

 غير مشروط استعداد
ً
وهي التسمية املستحدثة التي  ،18"روج أفا" ةوالتخلي عن تسميحوار، للا

 .سوريةأطلقها الكرد على أجزاء من شمال وشمال شرق 

من خيبة ألامل والشعور باإلحباط يتضح أن موقف الفواعل الكردية تجاه الحوار نابع 

والفقد والتخلي، من قبل الواليات املتحدة التي أعطتهم لانطباع والوعد بأن تحميهم من تركيا 

ومن الجيش السوري، ولكنها لم تفعل، بل إنها اتفقت مع تركيا على إخراجهم من منبج وردهم إلى 

ده لتمددها شرق الفرات وإنها عازمة على شرق الفرات. بل إن تركيا تقول: إنَّ ثمة ما يتم إعدا

 إلى جبال قنديل.
ً
 من عفرين في الغرب إلى القامشلي، وصوال

ً
 تفكيك إلادارة الكردية بدءا

كنا نأمل أن تكون ألامور مختلفة، ولكن حدث ما حدث، وبالنهاية »يقول صالح مسلم، 

اد . ويشير إلى أن حزب لاتح«منحن ال نتحكم بالقرار ألاميركي، ألاميركيون يقررون حسب مصالحه

الديمقراطي والتشكيالت التابعة له، بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، يمكن أن تختار طريقها 

 لنا تحالفاتنا التي تحددها مصالحنا، لسنا »سارها الذي يحقق مصالحها، يقول: وم
ً
نحن أيضا

 ألحد، لنا سياساتنا، وإذا توافقت مصالحنا
ً
 أو خدما

ً
مع ألاميركيين فسنسير معهم، وإذا  عبيدا

 .13«توافقت مع الروس فسنسير معهم، وإذا توافقت مع النظام فسنسير معه

 أميركا تتنازل عن»ردية مما فعله ألامريكيون، قال: وعبر مسلم عن مرارة القوات وإلادارة الك

في  بل مناطق أخرى مناطق قمنا بتحريرها بدماء قواتنا مقابل مصالح تنتزعها من تركيا، ربما مقا

. والواقع أن املخاوف الكردية سابقة لذلك، وكان يتردد «أو خارجها، وفي هذا ظلم كبير لنا سورية

ى عنا ألامريكيون؟"
 
ق: "هل سيتخل ِ

كما لو أن  ،14في مناطق سيطرة القوات الكردية سؤال ُمؤر 

ى
 
ى" وإنما "متى سيتخل

 
 ."؟املعنى العميق للسؤال ليس "هل سيتخل

                                                           
 لحوار موسع مع التخلي عن تسمية "روج آفا" كان قبل ذلك، وهو ما حدث في مؤتمر موسع لإلدارة الكرد 18

ً
ية، تمهيدا

ي ألاكراد عن 
 
كانون الثاني/يناير  1، الحياةقبل الحوار مع النظام في قاعدة حميميم"، « غرب كردستان»دمشق. في: "تخل

8117 .https://goo.gl/zUU8Hi  
ع مرج، ألاوسط الشرق "صالح مسلم ال يستبعد التحالف مع النظام... وجهود ملؤتمر في دمشق بمشاركة كردية"، 13

 سابق.
 . 8117تموز/يوليو  17، تعليق الشرق ألاوسط، مجموعة ألازمات الدولية، "هل سيتخلى عنا ألامريكيون؟"نوح بونس ي،  14

https://goo.gl/zUU8Hi
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ثمة في السردية الكردية حزٌن وألٌم مالزٌم ألسئلة السياسة والدولة، وال يبدو أنه يغادرهم 

حتى في لحظات القوة ولانتصار وإلانجاز، كأنما الخسران وإلاخفاق و"سوء التقدير" قدٌر كرديٌّ 

لكردية، فة ابامتياز. وما نقوله هنا ال يستند بالتمام إلى دراسات محددة حول هذه املسألة في الثقا

  .15كثيرة وشبه متواترةإنما يستند إلى مالحظة عامة تجد مؤشرات شفاهية وكتابية 

  

                                                           
 ،كورد نامه: في أسئلة الثقافة والسياسة والدولة لدى الكرديتناول الكاتب هذا الجانب في: عقيل سعيد محفوض،  15

  مخطوط.
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ا
 الغطاء؟ رفع -سادسا

 كفاية، ورغم 
ً
 أو آمنا

ً
 وال ثابتا

ً
يبدو أن رهان الكرد على الحماية والرعاية ألامريكية ليس كافيا

ضعوا كل البيض أو أكثره في سلة الواليات املتحدة، وكانوا بمثابة قوات برية لها، وأداة حرب و أنهم 

 لالنخراط في سياساتها إلى أبعد الحدود، إال أن 
ً
وذريعة لوجودها شرق الفرات، وأبدوا استعدادا

ت االحصيلة لم تكن بالقدر املطلوب، أو أن عائديتها تصبح أقل، مقارنة بالقيود ولاشتراط

من جهة وتركيا والجماعات املوالية لها من  سوريةألامريكية، إذ إنَّ واشنطن كانت توازن بين كرد 

 بدعم كيانية كردية.
ً
 صريحا

ً
 جهة أخرى، ولم تقدم التزاما

وقد عبر صالح مسلم عن خيبة أمل 

كبيرة من قيام الواليات املتحدة بإخراج 

القوات الكردية من منبج بموجب اتفاق مع 

وفعل –وسبق له هو نفسه أن عبر  .16تركيا

عن خيبة أمل  –ذلك مسؤولون كرد آخرون

 من تمكين تركيا من احتالل عفرين. ولو 
ً
أيضا

 حيال دور القوات الكردية نفسها في سقوط عفرين، وملاذا لم تقاوم القوات 
ً
أنه لم يكن صريحا

، وملاذا لم توافق على عرض دمشق لـ إعادة عفرين إلى سلطة 
ً
الغازية كما فعلت في عين العرب مثال

  .لتركي للمدينةالدولة، لتفادي لاحتالل ا

حينما تصبح عالقة الكرد مع الواليات املتحدة أكثر تكلفة وخطورة، وتتزايد مؤشرات التخلي 

ألامريكي عنهم، فهذا ما يزيد في مخاوف الكرد مما هم فيه، من وضعهم ودورهم، ومن اتجاهات 

 أن 
ً
ه خياراتهم تواجألامور في املنطقة، وأي أثمان سوف يدفعونها نتيجة تلك التغيرات، وخاصة

 لهم، 
ً
مآزق كبيرة. إذ إن فك )أو مجرد تخفيف( تحالفهم مع الواليات املتحدة يمكن أن يكون كارثيا

 بدائل ممكنة للخروج مما هم فيه. إذا لم يقوموا بمراجعة معمقة لوضعهم، والبحث عن

                                                           
 مرجع سابق."صالح مسلم ال يستبعد التحالف مع النظام... وجهود ملؤتمر في دمشق بمشاركة كردية"،  16

يبدو أن عالقة الكرد بالوليات املتحدة تتحول 

إلى مصدر تهديد، بما أن ألاخيرة تستطيع 

موا عليه من تغيير معاقبة الكرد على ما أقد

 في رهاناتهم تجاهها.
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يع ة تستطيبدو أن عالقة الكرد بالواليات املتحدة تتحول إلى مصدر تهديد، بما أن ألاخير 

معاقبة الكرد على ما أقدموا عليه من تغيير في رهاناتهم تجاهها. وثمة سيفان مسلطان على الكرد، 

 إذا أرادت الواليات املتحدة ذلك.هما أردوغان و"داعش". ويمكن أن يهويا على الكرد، 

ن لن واشنطويدرك الكرد طبيعة التحالف بين الواليات املتحدة وتركيا، وقد راهنوا على أن 

تتخلى عنهم من أجل تركيا، وُيفترض أنهم يدققون في رهانهم هذا. وأما بالنسبة لـ "سيف داعش"، 

 أنَّ الكرد يدركون طبيعة العالقة بين الواليات املتحدة و"داعش"، وقد دخلوا هم 
ً
فُيفترض أيضا

ة عالمي تقارير عديدأنفسهم في عملية حماية وتكييف لـ "داعش" برعاية أمريكية. وفي إلاعالم ال

 عن عملية "إخراج داعش" من الرقة باتفاق بين "داعش" والكرد برعاية أو إرادة 
ً
عن ذلك، تحديدا

 .17أمريكية

بعد اتفاق منبج، صر ح وزيُر الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بالده سوف تواصل 

وقال أردوغان  ،12دن أخرى مشروعها ضد الكرد، وإن ما حدث تجاه منبج سوف يتم تطبيقه على م

قبل ذلك إنه سوف يواصل استهداف املشروع الكردي بعد عفرين إلى منبج وعين العرب وتل 

 إلى جبال قنديل في العراقأبيض ورأس العين والقامشلي "حتى يزال املمر بالكامل"، 
ً
 .19وصوال

، فُيفترض أن يتوصلوا إلى تقدير مفاده أن
ً
 جيدا

َ
كيك سعي تركيا لتف وإذا قرأ الكرُد املوقف

املشروع الكردي ال يواجه عقبات جدية، ال من الواليات املتحدة، وال روسيا وإيران، وربما انسحب 

 عليهم بالسياسة واملس
ً
قوة اومة أكثر منها بالذلك على دمشق نفسها، ذلك أن تركيا تحقق تقدما

 العسكرية.

ملشروع الكردي، كما يتصوره أو وإذ يرتفع جانب كبير من الغطاء الدولي وإلاقليمي عن ا

 
ً
يريده الكرد، فهذا يعني احتمال دفع الكرد لتغيير النمط، وإدراجهم في رهانات جديدة، انطالقا

من شرق الفرات، يشاركهم فيها ميليشيات أو مرتزقة، بما في ذلك تشكيالت وعصائب من "داعش" 

                                                           
ة "انظر: كوينتين سومرفيل وريام دلاتي،  17

 
، عربي  BCC، "السريةمهمات الرق

sh/raqqas_dirty_secret_arabic-http://www.bbc.com/arabic/resources/idt  
ق في مدن أخرى والكرد يعلنون لانسحاب من املدينة"،  12  5، امليادين"أنقرة تعلن أن  خارطة طريق منبج ستطب 

  https://goo.gl/K7nm3V. 8112حزيران/يونيو 
. 8112آذار/مارس  19، رويترز"إردوغان: حملة عفرين قد تمتد إلى كل الحدود مع سوريا"،  19

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1GV15T  

http://www.bbc.com/arabic/resources/idt-sh/raqqas_dirty_secret_arabic
https://goo.gl/K7nm3V
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1GV15T
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والعراق بؤر توتر، خارج سلطة الدولة  سوريةوأشباهها، إلبقاء شرق الفرات ومناطق الحدود بين 

أو العراق. وهذا ليس قراءة في  سوريةاملركزية، ويمكن أن تنطق منها هجمات ضد الدولة في 

فنجان، إنما ثمة مؤشرات على احتمال تطور ألامور في هذا لاتجاه. وثمة بالقطع احتماالت 

 بحسب تطورات ألامور. ؛ ذلكوتقديرات أخرى موازية، قد يحضر بعضها ويتنحى بعضها آلاخر
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ا
 للحوار؟ ممكنة أجندة أي -سابعا

 في مقاربة دمشق للموضوع الكردي، فقد سبق للرئيس بشار ألاسد 
ً
را يرى الكرد أنَّ ثمة تغيُّ

نين. وار بوصفهم مواطأن وصفهم بـ "الخونة" على تعبير صالح مسلم، لكن ألاسد اليوم يدعوهم للح

 »يقول مسلم: 
ً
، فقبل شهرين كان يصفنا بشار في حديث )الرئيس وجدنا تغيرا

ً
( ألاسد مؤخرا

باإلرهابيين، وآلان يتحدث عن التفاوض، وهذا تقدم، ومثلما يفكر الجميع بمصالحه، فسنفكر 

 
ً
والبد من لاستدراك على قول مسلم هنا، وهو ما تتكرر إلاشارة إليه في هذا النص،  .81«نحن أيضا

الخيانة" بـ " –من كان منهم–ملسؤولين السوريين آلاخرين ال يصفون الكرد ذلك أنَّ الرئيَس ألاسَد وا

، إنما بوصفهم متعاونين مع الواليات املتحدة 
ً
د: ألامريكية. وقد قال ألاسأو "إلارهاب" بوصفهم كردا

كل من يعمل تحت قيادة أي بلد أجنبي في بلده وضد جيشه وضد شعبه هو خائن، بكل »إنَّ 

ر عن التسمية، هذا هو تقييمنا لتلك املجموعات التي تعمل لصالح بساطة، بغض النظ

 .81«ألامريكيين

ما هم فيه، ويساعدهم ن إكراهات م" الكرد يحرر "ثمة في دمشق من يرى أن الحوار قد 

 ،، ذلك أن فيهم تيارات وتوجهات مختلفةبينهم "التيار السوري"على العودة إلى الواقع، ويشجع 

 أو خط
ً
.وليسوا تيارا

ً
 واحدا

ً
 ا

ال بد من إلاشارة إلى أن الحوار لم ينقطع بين الطرفين، كان يتراجع أو يتحول من الكالم 

والسياسة إلى السالح، لكن الرغبة في املواجهة لم تكن حاضرة على الدوام؛ بل كانت إرادة التسوية 

توازنة" ت "غير املأو الحل تتغلب في كثير من ألاحيان. وكانت دمشق أقرب لقبول الشروط والتسويا

 أو أعداء
ً
، وعدم عدها الكرد خصوما

ً
 من تركيزها على أولويات أخرى أكثر إلحاحا

ً
وهذا  .88انطالقا

ة في تح  ليل وتفسير العالقة بين الطرفين.ما يجب إعطاؤه ألاولوي 

                                                           
 مرجع سابق."صالح مسلم ال يستبعد التحالف مع النظام... وجهود ملؤتمر في دمشق بمشاركة كردية"،  81
. 8117كانون ألاول/ديسمبر  12، رويترزيصف مقاتلي املعارضة املدعومين من أمريكا بالخونة"، "ألاسد  81

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1EC1JJ  
ق )دمشق: مركز دمش ، دراسة"وتحوالت املسألة الكردية في سورية : في تحدياتالجزيرةصدوع "عقيل سعيد محفوض،  88

)بيروت: دار  خط الصدع: في مدارك وسياسات ألازمة السورية(، وعقيل سعيد محفوض، 8116لألبحاث والدراسات، 

   (.8117الفارابي، 

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1EC1JJ
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وقد حاولت روسيا ترتيب وإدارة عدة جوالت حوار وتفاوض لضبط حاالت النزاع املتكررة، 

 على التوصل لتفاهمات الحتواء أي تطورات يمكن أن تؤدي إلى مواجهة كبرى. وعملت 
ً
طويال

وتحدثت تقديرات سياسية وإعالمية عن "وثائق" تبادلها الطرفان في حوارات جرت برعاية روسية، 

، أظهرت وجود "فجوة كبيرة" بين الجانبين، إذ قدم الجانب الحكومي 8117في كانون ألاول/ديسمبر 

 ستة بنود هي: ورقة من

منصب الرئيس بشار ألاسد خط أحمر ال يجوز بحثه، يجب أن تتم جميع ألامور بموجب "

يجب انتشار مؤسسات الحكومة في جميع أنحاء البالد )بما . 8118الدستور السوري الحالي للعام 

ذ نفيها مناطق ألاكراد التي سيطرت عليها وحدات حماية الشعب الكردية وألاحزاب السياسية م

 على الجيش . أربع سنوات( مع إمكانية توسيع الصالحيات إلادارية
ً
يجب أن يكون السالح حكرا

إمكانية إجراء تعديالت في  .سوريةوعدم التنازل عن أي جزء من  سوريةوحدة أراض ي  .السوري

 .83"الدستور الحالي لضمان حقوق جميع املواطنين

وضع "ألن  "من دون أي شروط مسبقة"لحوار ضرورة إجراء االكردي بوفد الفي املقابل، رد 

يعني أن املفاوضات ستكون عقيمة ولن تصل إلى أي نتيجة، إضافة إلى أن دستور  "خطوط حمراء

يتضمن الكثير من املواد غير الديموقراطية لذلك ال بد من صوغ دستور جديد في  8118العام 

 .84".لجنة مشتركة من السوريين

من إدارة عالقاتهما في مناطق السيطرة  –روسية وإلى حٍد ما إيرانيةبجهود –وتمكن الطرفان 

املختلطة مثل القامشلي، أو إدارة التفاعالت بين مناطق سيطرة متجاورة كما في حلب وريفها. 

.وهذا باب يطول الحديث فيه. ويتطلب 
ً
 مختلفا

ً
 بحثيا

ً
 أو مقاما

ً
 حيزا

املزمع مع دمشق الحوار لديمقراطي، إن يقول صالح مسلم الرئيس السابق لحزب لاتحاد ا

 ديمقراطية سورية، نريد سوريةسيكون دون شروط مسبقة، ونحن لم نرد أن نكون بعيدين عن »

لكل أبنائها، واملسميات غير مهمة. وأي ش يء يمنحنا وكل املكونات ألاخرى كامل الحقوق 

 .85«الديمقراطية فسنسعى له

                                                           
ي ألاكراد عن  83

 
 .مرجع سابق، الحياةقبل الحوار مع النظام في قاعدة حميميم"، « غرب كردستان»"تخل

 املرجع السابق. 84
 مرجع سابق."صالح مسلم ال يستبعد التحالف مع النظام... وجهود ملؤتمر في دمشق بمشاركة كردية"،  85
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  :86في النقاط الرئيسة التاليةمفردات أو موضوعات الحوار  يمكن تركيز 

 عن لاتجاهات الكيانية سوريةالوحدة الكيانية والجغرافية ل -
ً
 وفعال

ً
، والتخلي قوال

والجهوية وإلاجراءات أحادية الجانب بهذا الخصوص. وإدراج النقاش حولها في إطار الحوار 

  .لخ، إر حول طبيعة النظام السياس ي وإلاداري والدستو 

 أخرى  أو دولية وبأي مشروعات إقليمية ،فك ارتباط الكرد بالتحالف الدولي ألامريكي -

ومن الواضح أن هذا املطلب يمثل بذاته مصدر رهان أمام الكرد؛ ذلك أن  مطروحة.

اتجاههم للحوار، يحدث في لحظة شعورهم بالتخلي ألامريكي، لكنهم لم يصلوا بعد إلى 

وية الدولة السورية على السياسات الكيانية، ومن غير املعروف قناعة حاسمة بشأن أول

إن كانوا استخلصوا الدروس والعبر الالزمة من الحرب ومن تجارب التفاعل مع الواليات 

 املتحدة. 

ومن غير الواضح  .، وتفادي اللجوء إلى العنف أو السالح، ما أمكنأولوية الحل السياس ي -

من القواعد ألامريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها  حتى اليوم كيف يكون موقف الكرد

 . سوريةفي مناطق سيطرتهم في 

ما  ةسوريوطبيعة النظام السياس ي والدولة في على السياسات العامة  (ما أمكن)التوافق  -

 بعد الحرب. 

 وأما ما له أولوية لدى الكرد فهو: 

تي" أو "املحلي"، ويمكن أن تكون الضمانات السياسية وألامنية، بما في ذلك "الدفاع الذا -

ضامنتين، وهما قريبتان من الطرفين، ولديهما خبرة ومعرفة كبيرة بهما، كما روسيا وإيران 

 .لديهم تجربة كبيرة بهذا الخصوص في امليدان السوري

وطبيعة النظام السياس ي وإلاداري، بما  ،املداولة في القضايا ألاكثر أولوية مثل: الدستور  -

 في ذلك قوانين ألاحزاب والجمعيات ولانتخابات، 

                                                           
 .8112حزيران/يونيو  14، امليادين، "؟والكردأي أجندة للحوار بين دمشق "عقيل سعيد محفوض،  86

https://goo.gl/dhsmzb  

https://goo.gl/dhsmzb
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إعادة تشكيل إداري لبعض املناطق الحوار حول مطالب قائمة أو محتملة بخصوص  -

 واملحافظات.إلادارية 

 ، وتجسير الفجوة في مستويات إلانفاق ومشروعات التنمية فيالتنمية املتوازنة أو العادلة -

 في منطقة الجزيرة.
ً
 مختلف املناطق، تحديدا

 .لخ، إالحقوق الثقافية واللغوية، بما في ذلك قضايا التعليم والنشر وإلاعالم -

 جبر الخاطر أو ما يعرف بالتعويضات املادية واملعنوية ملتضرري الحرب. -

 تفكيك عوامل لاحتقان، القديم منها والجديد، ورفع املظالم حيث ُوجدت. -

هات وعوائق كبيرة وكثيرة أمام حوار جاد ومعمق بين دمشق وكردها، ومن غير ثمة إكرا

املعروف كيف يمكن للفواعل الكردية أن توازن؛ بل أن تحسم الجدل والرهان واملفاضلة بين 

ل وه ،لخ، بين الواليات املتحدة وروسيا، إدمشق وخصومها، بين عوامل التنافر والتجاذب معها

ى تنفيذ لالتزامات املحتملة أو املتمخضة عن الحوار، باألحرى ماذا بإمكانهم إن  الكرَد قادرون عل

ا هأن يفعلوا إذا قالت الواليات املتحدة لهم: ال للحوار مع دمشق؟ ألاسئلة كثيرة، لكن الخوض في

.
ً
 وإحباطا

ً
 يزيد املشهد قتامة
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ا
 والتنبيهات إلاشارات -ثامنا

ر بشا، فهذا هو رهان الرئيس الواليات املتحدةعندما يرفض الكرد أن يكونوا ورقة بيد  -

 إلى توافق علىألاسد، بل هو شرطه الرئيس، ومنه يبدأ الحوار بين دمشق وكردها
ً
 ، وصوال

 كل أو معظم القضايا الخالفية بينهما.

كليهما بمطالب آلاخر، الحوار املمكن أو املحتمل قد ال يصدر عن قناعة أحد الطرفين أو  -

وإنما عن إدراكه لضرورة الحوار، وأنه خير لهما وأقل تكلفة وأكثر عائدية من املواجهة 

، كما يجعل أطرافها 
ً
والحرب. ألامر الذي يجعل مشروعات الحوار وخططه أقل قوة وثباتا

.
ً
 وتوجسا

ً
 وثقة وأكثر ترددا

ً
 أقل اندفاعا

، مقارنة بقضايا العالقات بين دمشق والكرد تبدو  -
ً
 أخرى في املشهد السوريأكثر تعقيدا

 
ً
 وتدميرا

ً
وتسويات في عدد من مناطق الحرب  أمكن التوصل إلى حلول وقد  .كانت أكثر عنفا

 في الغوطة والرستن، أما الحدود بين دمشق وكردها فال تزال كما  سوريةفي 
ً
جرى مؤخرا

  دامية!وربما أحالم أو أوهام محروسة برهانات 

وإنما من طبيعة استخدام ، بما هم كرد، ليس من الكردأو التهديد الرئيس خطورة ال -

 لهم " الواليات املتحدة
ً
" " ذراعا

ً
تبطان ومن اس ؛واملنطقة سورية فيلتنفيذ رهاناتها و"ذريعة

الكرد، املتشددين منهم، لرهانات ألامريكيين ووعودهم لهم في إقامة أو رعاية كيانية كردية 

 . سوريةأو كيانية ذات طابع كردي في شرق 

أن تجعل من "شرق الفرات" قاعدة انطالق ضد دمشق، تحاول الواليات املتحدة  -

ل مستقبل النظام السياس ي
ُ
د ، وضسوريةوالدولة في  والضغط على عملية التسوية، ق

. ودخل الكرد في تجاذبات ورهانات عدد من الفواعل إلاقليمية والدولية في إيران وروسيا

 سورية
ً
 قويا

ً
والعراق  سوريةضد  سعوديةلالنخراط في سياسات ال، وأظهروا استعدادا

 وإيران وربما تركيا.

 "تسويةال"طيعون الدخول في ، كما ال يستألامريكيينالكرد ال يستطيعون املواجهة من دون  -

 سوريةألاخذ بالحسبان أدواَر ورهانات روسيا والواليات املتحدة في مع دمشق من دون 

 . واملنطقة
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 كفاية،  -
ً
 أو آمنا

ً
 وال ثابتا

ً
يبدو أن رهان الكرد على الحماية والرعاية ألامريكية ليس كافيا

املتحدة، إال أن الحصيلة لم تكن ورغم أنهم ضعوا كل البيض أو أكثره في سلة الواليات 

 بالقدر املطلوب.

إنَّ سعي تركيا لتفكيك املشروع الكردي ال يواجه عقبات جدية، ال من الواليات املتحدة،  -

 وال روسيا وإيران، وربما انسحب ذلك على دمشق نفسها. 

 تيار ال"ما هم فيه، ويشجع ن إكراهات م" الكرد يحرر "ثمة في دمشق من يرى أن الحوار قد  -

. بينهم "السوري
ً
 واحدا

ً
 أو خطا

ً
 ، ذلك أن فيهم تيارات وتوجهات مختلفة، وليسوا تيارا

ي ، والتخلسوريةالوحدة الكيانية والجغرافية ليمكن ان ينطلق الحوار من التأكيد على  -

 عن لاتجاهات الكيانية والجهوية وإلاجراءات أحادية الجانب بهذا الخصوص. 
ً
 وفعال

ً
قوال

 وبأي مشروعات إقليمية أخرى مطروحة. ،ط الكرد بالتحالف الدولي ألامريكيك ارتباوف

ما )التوافق و  .، وتفادي اللجوء إلى العنف أو السالح، ما أمكنأولوية الحل السياس يو 

 . ما بعد الحرب سوريةوطبيعة النظام السياس ي والدولة في على السياسات العامة  (أمكن

الضمانات السياسية وألامنية، ويمكن أن تكون روسيا في:  ما له أولوية لدى الكرديتمثل  -

وطبيعة النظام  ،املداولة في القضايا ألاكثر أولوية مثل: الدستور ضامنتين، و وإيران 

والحوار حول السياس ي وإلاداري، بما في ذلك قوانين ألاحزاب والجمعيات ولانتخابات، 

إلادارية لبعض املناطق إعادة تشكيل إداري مطالب قائمة أو محتملة بخصوص 

ر أو ما جبر الخاطو الحقوق الثقافية واللغوية، ، و التنمية املتوازنة أو العادلةو  واملحافظات.

 تفكيك عوامل لاحتقان، القديمو  يعرف بالتعويضات املادية واملعنوية ملتضرري الحرب.

 منها والجديد.
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 خاتمة

بل دعتهم لالنخراط  ؛وضعتهم في مواجهة دمشققد يكون لدى الكرد أحالم أو أوهام كيانية 

، وقد انتهت بهم سياسات املفاضلة واملوازنة، سوريةفي سياسات تحالف إقليمية ودولية معادية ل

 على الواليات املتحدة -ومدارك الفرصة
ً
 تقريبا

ً
التهديد، وتقديرات املصلحة، إلى لاعتماد كليا

ى أو لحلف املقاومة، وحت وإيران سوريةسات مناهضة لوحلفائها الغربيين، ومن ثم الدخول في سيا

 لروسيا.

ويمثل الكرد مصدر التهديد الرئيس للدولة السورية، ووحدتها الجغرافية، وإمكانية 

استعادتها السيطرة على مناطق شرق الفرات، وهم مصدر تهديد، برهاناتهم وتقديراتهم 

 وإيران وروسيا. سوريةاملتحدة الغرب تجاه وطموحاتهم هم، وبما هم ذراع وذريعة بيد الواليات 

ثمة طبقات من "سوء التفاهم" بين دمشق والكرد وعقد وسياسات سلبية ومواجهات 

تراكمت طوال عدة عقود من دون أن تجد من يعمل بالقْدِر الكافي على تفحصها وتحليلها 

 بالدهم، لكن ذلك وتفكيكها، بل إن الكثير من السوريين ربما فوِجئ بوجود مسألة كردية في

لاكتشاف كشف في آلان نفسه، أن العديد من الفواعل الكردية يمكن أن يتحالف مع الشيطان 

ا . وإذسوريةمن أجل تحصيل أي مكاسب كيانية ممكنة، حتى لو كان ذلك على حساب الدولة في 

ك الصور تفكي لم تقع الفواعل الكردية جميعها في هذا التصنيف، إال أن أمامها صعوبات كبيرة في

 من القيادات الكردية للواليات املتحدة وإلى حد  
ً
واملدارك املتحصلة جراء ارتهان عدد كبير نسبيا

رد
ُ
 رائيل.مع إس ما بريطانيا وفرنسا وربما السعودية، كما أنه ال تتضح طبيعة تفاعالت بعض الك

ر ألامور منهم، أن تتطو حتى أن الكرد أنفسهم ربما لم يكن يخطر في بالهم، أكثر املتفائلين 

، إلى مواجهات وصدوع بالغة الحساسية والخ
ً
طورة، بما في ذلك من مخاطر بهم وبالبلد عموما

 وفرص.

وإذا كانت أحالم الكرد وطموحاتهم وتقديراتهم أدت بهم إلى الدخول في مواجهات بالغة 

واملنطقة، إال أن السبيل الرشيد أو الحكيم لضبط ما هم فيه ووضع  سوريةالخطورة عليهم وعلى 

 الرهانات الكردية املذكورة، ال  ءتفكيك أو احتواالعالقة بين دمشق وكردها على املسار الصحيح، و 

 يكون بالعنف، وإنما بالسياسة والشراكة والتنمية والديمقراطية. 
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الزعيم عبد هللا أوجالن عن الدول التعددية ألافضل للكرد العودة إلى مقوالت قد يكون من و 

تكون دمشق أقرب لقبول هذا املنطق. وهذا ربما و  ،87وإلاقليم التعددي الديمقراطيالديمقراطية 

يمثل أجندة حوار مشترك، ال حتى يكون الطرفان، دمشق وكردها، أبطال الفرص الضائعة أو  ما

ة.
َ
ت فوَّ

ُ
 امل

  

                                                           
: عبد هللا أوجالن،  87

ً
دون مكان، دون ) ألاول  ، الجزءمن دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطيةانظر مثال

  https://goo.gl/Yv1Btiمتاح على الرابط:  الكامل، النص (ناشر، دون تاريخ

https://goo.gl/Yv1Bti
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https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-raqqa-defeat-latest-sdf-

kyrds-syrian-civil-war-turkey-a8004021.html 
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 عقيل سعيد محفوض

o  .كاتب وأكاديمي سوري 

o  ،8116حاصل على الدكتوراه في العالقات الدولية، جامعة حلب . 

o نطقة العربية وتركيا وإيران والكرد؛ وقد تركزت أعماله تتركز اهتماماته العلمية حول امل

 على ما يتصل باألزمة السورية. 
ً
 وكتاباته البحثية مؤخرا

o مداد.-رئيس قسم الدراسات السياسية في مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

o  "يكتب تحليالت ومقاالت الرأي عن الشؤون السورية وإلاقليمية والدولية في موقع "امليادين

 في منابر بحثية وإعالمية أخرى. و

o صدر له: 

o كتب  

 أبو  ،جدليات املجتمع والدولة في تركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامة(

 (.8112ظبي: مركز إلامارات للدراسات والبحوث لاستراتيجية، 

 بيروت: مركز دراسات سورية وتركيا: الواقع الراهن واحتمالت املستقبل( ،

 (. 8119الوحدة العربية، 

  بيروت: املركز العربي التغيير –السياسة الخارجية التركية: الاستمرارية( ،

 (.8118لألبحاث ودراسة السياسات، 

 اث )املركز العربي لألبح تركيا وألاكراد: كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟

 (. 8118ودراسة السياسات، 

  ي: مركز ، )أبو ظبوالغرب: "املفاضلة" بين الاتحاد ألاوربي والوليات املتحدةتركيا

 (.8113إلامارات للدراسات والبحوث لاستراتيجية، 

 بيروتألاكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية( ، :

 (.8113املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 بيروت: دار الفارابي،  وسياسات ألازمة السورية خط الصدع؟ في مدارك(

8117.) 
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o   قيد النشر 

 مخطوط تحت ألامن في عصر الحداثة الفائقة: املفاهيم، ألابعاد، التحولت( ،

 النشر(.

 (.تحت النشر ، )مخطوطكورد نامه: في أسئلة السياسة والحداثة لدى الكرد 

o دراسات وأبحاث 

 " املركز العربي لألبحاث ودراسة  رهان تاريخي"؟سورية وتركيا: "نقطة تحول" أم(

 (. )الكتروني(.8118السياسات، 

 "املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الحدث السوري: مقاربة "تفكيكية( ،

 (. )الكتروني(.8118

 دمشق: مركز  الخرائط املتوازية: كيف رسمت الحدود في الشرق ألاوسط؟(

 (.8116دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دروس الحرب: أولويات ألامن الوطني في سورية، مقاربة إطارية( ،

 (.8116دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز في تحديات وتحولت املسألة الكردية في سورية: صدوع الجزيرة( ، 

 (.8116دمشق لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: مؤسسة مؤمنون بال حدود ن: مقاربة معرفية إطاريةمفهوم ألام( ،

 (. 8116لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق لألبحاث مراكز التفكير: املحددات، الكيفيات، التحديات( ،

 (.8117والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق القنفذ والثعلب: الوليات املتحدة إزاء ألازمة السورية( ،

 (.8117سات، لألبحاث والدرا

 الرباط: العنف املقدس: في ألاسس الثقافية لعنف الجماعات التكفيرية( ،

 (.8117مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة ألازمة السورية( ،

 (.8117لألبحاث والدراسات، 
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  دمشق: مركز دمشق ، اء ألازمة السوريةحيث يسقط الظّل! الوليات املتحدة إز(

 (.8112لألبحاث والدراسات، 

 دمشق، املسألة الشرقية: تحولت السياسة والدولة في الشرق ألاوسط عودة( :

 (.8112مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 

o :أوراق بحثية في مؤتمرات أو كتب جماعية 

 ِشَر في  "العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟
ُ
بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

 (. 8118كتاب جماعي )

 بحث في كتاب جماعي،  سياسات إدارة ألازمة السورية: "إلادارة باألزمة"؟

(8113.) 

  عام على الحرب العاملية ألاولى: من "املسألة  011الشرق ألاوسط بعد

 مر بيروت)مؤت بيكو جديد؟-الشرقية" إلى "الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس

 (.8115شباط/فبراير، 88- 19

  من املظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل املقاومة في عالم ما بعد ألاحدية

الغربية: تحديات املرحلة  في عالم ما بعد ألاحادية غرب آسيا، في مؤتمر: )الغربية

 (.8117أيلول/سبتمبر  7لانتقالية، بيروت، 

 املؤتمر الدولي ألاول في ثقافة الكراهية: الظاهرة الدينية، الحرب، التوحش( ،

 (. 8117أيلول/سبتمبر  13-18لحوار ألاديان، بيروت، 

 ةالعبور إلى الهوية: في الاستجابة املمكنة لتحديات ما بعد الحرب في سوري ،

-81)مؤتمر الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء ألازمة السورية، دمشق، 

 (.8112كانون الثاني/يناير  81

 

https://www.facebook.com/hashtag/غرب_آسيا?source=feed_text&story_id=999880550153637
https://www.facebook.com/hashtag/غرب_آسيا?source=feed_text&story_id=999880550153637
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