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منتدى الرشق األوسط للسياسات ودراسات املستقبل

The Middle Forum for Policies and Future Studies supports pluralistic approach to future studies 

and promotes human rights sensitive policies and works on advising stakeholders on a strategic 

level all over the Middle East region.  It is composed of Arab and International political, 

diplomatic and academic figures who want to become a leading center in the area of future 

studies at regional and international level and to institutionalize prospective thinking in decision 

making, priority setting, peace building, good governance, planning, as well as research and 

development. 

ــات ــكار والسياس ــر األف ــة وتطوي ــى بصناع ــط، تعن ــرق األوس ــا ال ــؤون وقضاي ــم بش ــكار، تهت ــات وأف ــة دراس  مؤسس

 العامــة ودعــم عمليــات اتخــاذ القــرار واســتراف املســتقبل وبنــاء الخطــط االســراتيجية املناســبة لــه، والعمــل عــى

 إيجــاد أفــكار إبداعيــة وحلــول فعالــة للمشــكات واألزمــات املتنوعــة التــي تواجههــا املنطقــة مــن خــال بنــاء جســور

 معرفيــة وتقنيــة ورقابيــة للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة واملجموعــات واألفــراد مــع تطوير آليــات التفاعــل واالتصال

 فيــا بينهــا.  كــا تعمــل عــى حــل النزاعــات واألزمــات القدميــة أو الناشــئة، مــن خــال بنــاء جســور ســام ومفاوضــات،

 وإدارة الحــوارات الثقافيــة والسياســية، وتعزيــز مهــام الدبلوماســية اإلنســانية الازمــة لذلــك، ســعياً لضــان التقــدم

 والتنميــة للمنطقــة وشــعوبها، ودعــم األمــن والســام العامليــن.  تعمــل املؤسســة عــى بنــاء وتطويــر اســراتيجيات

 الســام ووســائل تحقيــق العدالــة، ونــر الوعــي اإلنســاين وترســيخ مفاهيــم املواطنــة والثقافــة املدنيــة، وتطويــر

 آليــات التعبــر عــن الــرأي، وتعزيــز أداء املجتمــع املــدين، ونــر الدميقراطيــة وثقافــة حقــوق اإلنســان، واملســاهمة

 يف تشــكيل الــرأي العــام وبنــاء مســاحات آمنــة للحــوار واالختــاف، ومتكــن املــرأة وتعزيــز مكانتهــا يف الــدول

 واملجتمعــات، وتقديــم الدراســات واألبحــاث الازمــة لحــل املشــكات االجتاعيــة املســتعصية واملزمنــة، ونــر الوعــي

ــروب ــا الح ــي أرهقته ــدان الت ــعوب البل ــن ش ــيا ب ــي، ال س ــادي واالجتاع ــيايس واالقتص ــال الس ــوي يف املج  التنم

 واألنظمــة الشــمولية،  واملســاهمة مــن خــال خــراء ومختصــن يف صياغــة عقــد اجتاعــي جديــد يف تلــك الــدول

ــتقرار ــان االس ــات، لض ــن واجب ــا م ــا عليه ــوق وم ــن حق ــا م ــا له ــة وم ــة والدول ــوم املواطن ــار ملفه ــد االعتب  يعي

 .واإلمنــاء املســتدامن يف منطقــة الــرق األوســط
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ــد  ــد« بع ــد »قس ــدي قائ ــوم عب ــن مظل أعل

العمليــة العســكرية الرتكيــة يف رأس العــن 

الصــف  لتوحيــد  مبــادرة  عــن  أبيــض  وتــل 

ــي   ــادرة الت ــذه املب ــوريا، ه ــردي يف س الك

ــا  ــا ومحادثاته ــط بوقائعه ــة، يحي ــزال قامئ ت

نــوع مــن الرسيــة وعــدم الوضــوح، ال ســيام 

أّن الطرفــن الرئيســين املعنيــن باملبــادرة 

ــزب  ــردي وح ــي الك ــس الوطن ــام )املجل وه

ــاق  ــام  اتف ــي( ال يجمعه ــاد الدميقراط االتح

ــة  ــا الخالفي ــن القضاي ــر م ــاك الكث ــر فهن كب

بينهــام، أهمهــا العالقــة مــع تركيــا، والنظرة 

ــوريا،  ــة يف س ــة الكردي ــتقبلية للقضي املس

ــتاين،  ــامل الكردس ــزب الع ــع ح ــة م والعالق

يف  الكــردي  الوطنــي  املجلــس  ووجــود 

االئتــالف الوطنــي الســوري، وغرهــا مــن 

ــا.  القضاي

مدخل

لذلــك فمــن الــروري أن تتــم مناقشــة هذه 

والســيناريوهات  ومســتقبلها،  املبــادرة، 

املرتتبــة عــى نجاحهــا أو فشــلها، وتأثرهــا 

ــة  ــاً، والكردي ــورية عموم ــاحة الس ــى الس ع

الســورية خصوصــاً، وكذلــك تأثرهــا عــى 

تركيــا الدولــة  الخارجيــة األكــر تأثــراً بــأي 

اتفــاق كــردي – كــردي يف ســوريا، ال ســيام 

بعــد ظهــور عــدد مــن املــواد اإلعالميــة، 

ــؤولن  ــض املس ــة لبع ــح املتناقض والتصاري

مــن الطرفــن حــول نتائــج هــذه املحادثــات. 

ــرة ورضورة  ــاءت فك ــق ج ــذا املنطل ــن ه وم

ــر. ــذا التقري ــة ه كتاب



يختلف الطرفــان الكرديان الرئيســيان 

حــول مجموعــة مــن األمــور أهمهــا 

طريقــة إدارة املناطــق الكرديــة يف 

ســوريا فحــزب االتحــاد الدميقراطــي 

ــس  ــا املجل ــاإلدارة أم ــرد ب ــد التف يري

ــاركة  ــد مش ــردي فري ــي الك الوطن

ــكرياً  ــذه اإلدارة، عس ــة يف ه حقيقي

ــي  ــاد الدميقراط ــزب االتح ــض ح يرف

وجــود أيــة قــوة عســكرية كرديــة 

غــر وحــدات حاميــة الشــعب، يف 

الوطنــي  املجلــس  يطالــب  حــن 

لـــ  الســامح  بــرورة  الكــردي 

ــق  ــودة للمناط ــمركة روج( بالع )بش

الكردية يف ســوريا واملشــاركة يف 

املؤسســات العســكرية واألمنيــة، 

االتحــاد  حــزب  يتفــرد  اقتصاديــاً 

املــوارد  باســتثامر  الدميقراطــي 

وتســخرها  للمنطقــة  االقتصاديــة 

ــب  ــة، ويطال ــه الحزبي ــة مصالح لخدم

املجلــس الوطنــي الكــردي بإرشاكه 

يف إدارة هــذه املوارد، أما سياســياً 

يف  يكمــن  بينهــام  فاالختــالف 

نظريــة األمــة الدميقراطيــة التــي 

الدميقراطــي  االتحــاد  حــزب  يريــد 

تطبيقهــا يف املناطــق الخاضعــة 

ــب  ــوذج قري ــق من ــيطرته، وتطبي لس

مــن الفدراليــة الجغرافيــة، بينــام  

ــردي  ــي الك ــس الوطن ــى املجل يتبن

بــأن  ويطالــب   القوميــة  النظريــة 

يكــون للكــرد خصوصيتهــم القوميــة 

يف مناطقهــم الجغرافيــة ويريــد 

تطبيــق منوذج قريــب مــن  الفدرالية 

القوميــة للكــرد يف ســوريا.

طبيعة الخالفات 

ضمن الحركة الكردية 

يف سوريا :



ضمن الحركـة الكردية 
يف سوريا : 

أسبـاب الخالفـات

التوحــد  وعــدم  االنشــقاقات  حالــة  أّن  رغــم 
السياســية  الحركــة  ضمــن  قدميــة  والتخويــن، 
الثــورة  بــدء  منــذ  أنّــه  إال  ســوريا،  يف  الكرديــة 
الكرديــة   – الكرديــة  العاقــات  تشــهد  الســورية 
يف ســوريا خافــات كبــرة  غــر حالــة االنشــقاقات 
والتخويــن، وخاصــًة بــن املعســكرين الرئيســين 
)حركــة املجتمــع الدميقراطــي TEV-DEM /حــزب 
االتحــاد الدميقراطــي PYD( و)املجلــس الوطنــي 
هــذه  وتعمقــت   ،)ENKS ســوريا  يف  الكــردي 
الخافــات بعــد ســيطرة حــزب االتحــاد الدميقراطــي 
املناطــق  عــى  واألمنيــة  العســكرية  وأذرعــه 
الكرديــة، وأخــذت أبعــاداً أخــرى وصلــت درجــة  تنفيــذ 
ــس  ــن املجل ــادات م ــن قي ــدد م ــق ع ــاالت بح االغتي
منهــم،  الكثــر  واعتقــال  الكــردي،  الوطنــي 
ــيايس  ــل الس ــة العم ــن مارس ــم م ــاً منعه وأيض
ــن  ــعبية ع ــم الش ــى قاعدته ــق ع ــة، والتضيي بحري
طريــق حرمانهــم مــن التوظيــف يف مؤسســات 
ــات  ــض الخدم ــن بع ــم م ــة، أو حرمانه اإلدارة الذاتي
الكثــر  وجــود  ورغــم  والغــاز،  كاملــازوت  أحيانــاً 
ــض  ــن بع ــة م ــة واإلصاحي ــادرات التوحيدي ــن املب م

األطــراف إال أنهــا مل تنجــح. 



ميكن أن نربط هذه الخالفات بعدة أسباب رئيسية هي :

ــاً  ــإدارة املنطقــة إدرايّ رغبــة حركــة املجتمــع الدميقراطــي / حــزب االتحــاد الدميقراطــي يف التفــرد ب  

وعســكرياً، واالســتفادة مــن مواردهــا االقتصاديــة والبرشيــة لنفســها فقــط، ورفضهــا مشــاركة أي حــزب، أو أيــة 

ــة. ــوريا الدميقراطي ــوات س ــعب أو ق ــة الش ــدات حامي ــة وح ــت راي ــوة إال تح ق

ارتبــاط املعســكرين بأحــزاب كردســتانية أخــرى متصارعــة تاريخيــاً، فحركــة املجتمــع الدميقراطــي   

ــتاين  ــي الكردس ــزب الدميقراط ــط بالح ــردي مرتب ــي الك ــس الوطن ــتاين، واملجل ــامل الكردس ــزب الع ــة بح مرتبط

قدميــة.  تاريخيــة  رصاعــات  لديهــام  الحزبــن  وكال  الــرزاين،  مســعود  يتزعمــه  الــذي 

ضعــف املجلــس الوطنــي الكــردي يف ســوريا ، والرصاعــات الداخليــة بــن األحــزاب املشــكلة للمجلــس   

ملشــاريعه. التصــدي  عــى  القــدرة  وأفقدتــه  الدميقراطــي،  املجتمــع  حركــة  أمــام  ضعيفــاً  جعلتــه 

امتــالك حركــة املجتمــع الدميقراطــي لــذراع عســكري وأمنــي اســتخدمته ضــد املجلــس  الوطنــي   

املعارضــن.  مــن  وغــره  الكــردي 

الدعــم الــدويل لوحــدات حاميــة الشــعب الــذراع العســكري لحــزب االتحــاد الدميقراطــي، مــام جعلهــا   

أكــر قــوًة، وإرصاراً عــى التفــرد بــإدارة املنطقــة، وجعلــت الحــزب ينظــر إىل نفســه عــى أنــه قــادر وحــده عــى 

إدارة وحاميــة املناطــق التــي يســيطر عليهــا.

رفــض النظــام الســوري مشــاركة أي حــزب أو طــرف بــإدارة املناطــق التــي ســلمها لحــزب االتحــاد   

الدميقراطــي بــدون موافقتــه، وال ســيام قبــل عــام 2015 أي قبــل تأســيس قــوات ســوريا الدميقراطيــة، 

وحصولهــا عــى الدعــم الــدويل، فالعالقــات والتنســيق بــن النظــام وحــزب االتحــاد الدميقراطــي كانــت جيــدة 

ــي.  ــاد الدميقراط ــزب االتح ــين لح ــن الرئيس ــن الداعم ــام م ــث كان النظ ــا، حي حينه



خــال الفــرة املمتــدة مــن عــام 2011 وحتــى 2019، شــهدت الســاحة الكرديــة الســورية الكثــر مــن املبــادرات التــي هدفــت لتوحيــد 

الصــف الكــردي، أو للتقريــب وعقــد اتفــاق تفاهــم بــن الطرفــن، أبرزهــا املبــادرات التــي قــام بهــا »مســعود الــرزاين« رئيــس 

ــخ  ــر 2 بتاري ــخ 11\6\2012  وهول ــر 1 بتاري ــي )هول ــن ه ــن الطرف ــات ب ــدة اتفاقي ــد ع ــا  عق ــج عنه ــابقاً، ونت ــتان س ــم كردس إقلي

23\12\2013  ودهــوك 1بتاريــخ 22\10\2014( إال  أن معظــم هــذه االتفاقيــات مل تنجــح عــى األرض، بســبب تهــرب حــزب االتحــاد 

الدميقراطــي مــن تطبيــق البنــود املتعلقــة مبشــاركة الطرفــن يف إدارة املنطقــة، ورغبتــه يف أن يعمــل املجلــس الوطنــي 

الكــردي تحــت ســقفه.

تبعــت مبــادرات  إقليــم كردســتان عــدة مبــادرات محليــة، أهمهــا )مبــادرة  اتحــاد كتــاب كردســتان ســوريا( التــي بــدأت يف حزيــران 

ــات 2018 ،  ــدأت يف نهاي ــي ب ــتاين الت ــال الكردس ــزب الع ــن ح ــرب م ــتاين KNK( املق ــي الكردس ــر الوطن ــادرة املؤمت 2017، و)مب

وأيضــاً مبــادرات دوليــة أهمهــا املبــادرة الفرنســية التــي جــاءت يف 2019 ، واملبــادرة الريطانيــة التــي جــاءت دعــاً للمبــادرة 

الفرنســية ، ومعظــم هــذه املبــادرات مل تنجــح يف التقريــب بــن الطرفــن الرئيســين .

يعتــر تعنــت حركــة املجتمــع الدميقراطــي /حــزب االتحــاد الدميقراطــي أهــم ســبب وراء فشــل جميــع هــذه املبــادرات، باإلضافــة 

إىل غيــاب ثقــة املجلــس الوطنــي الكــردي يف ســوريا بحــزب االتحــاد الدميقراطــي بعــد فشــل تطبيــق االتفاقيــات الثــاث التــي 

تــم توقيعهــا برعايــة إقليــم كردســتان، لذلــك بــدأ املجلــس بوضــع رشوط مســبقة ألي اتفــاق بــن الطرفــن وأهمهــا إطــاق رساح 

املمعتقلــن، وتبيــان مصــر املخطوفــن واملفقوديــن.

فـاشلـة 

محاوالت
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ــد  ــة  بع ــزاب الكردي ــن األح ــب ب ــادرة للتقري ــرح مب ــن ط ــد« ع ــد »قس ــدي« قائ ــوم عب ــن »مظل أعل
العمليــة الركيــة يف رأس العــن وتــل أبيــض، والتــي يبــدو أنّهــا جــاءت بضغــط أمريــي وأورويب، 
ــا بإبعــاد حــزب االتحــاد الدميقراطــي PYD عــن حــزب  ــات أعطتهــا تلــك الــدول لركي وتحقيقــاً لضان
العــال الكردســتاين PKK، وإرشاك قــوى أخــرى بــإدارة مناطــق رشق الفــرات، وخاصــة املناطــق 

ــة. ــة الكردي ذات الغالبي
ــي  ــس الوطن ــا املجل ــا فيه ــة مب ــزاب الكردي ــع األح ــو بجمي ــاهن جيل ــدي  وش ــوم عب ــى مظل التق
الكــردي ، وكذلــك التقــى » « مبعظــم األحــزاب الكرديــة، وعــى إثرهــا بــدأت املفاوضــات بــن 
الطرفــن – حــزب االتحــاد الدميقراطــي واملجلــس الوطنــي الكــردي - بشــكل أكــر جديــة، وبحســب 
مســؤولن مــن املجلــس الوطنــي الكــردي فقــد جــرت 4 لقــاءات برعايــة أمريكيــة  بــن وفــود مــن 
الطرفــن يف القاعــدة األمركيــة املوجــودة جنــوب مدينــة الحســكة، بحضــور »وليــام روبــاك« 
ــرف  ــن ط ــادات م ــين، وقي ــؤولن فرنس ــدويل، ومس ــف ال ــدى التحال ــدة ل ــات املتح ــفر الوالي س
املجلــس الوطنــي الكــردي )ســعود املــا، نعمــت داود، ســليان اوســو، فيصــل يوســف، فصلــة 
يوســف(، ومــن حــزب االتحــاد الدميقراطــي )آلــدار خليــل وعائشــة حســو وصالــح مســلم وشــخصن 
آخريــن( وبحضــور مظلــوم عبــدي. وقــد تعهــد عبــدي بالتكفــل بتحقيــق مطالــب املجلــس الوطنــي 
الكــردي، وأن تكــون قــوات ســوريا الدميقراطيــة طرفــاً ضامنــاً لاتفــاق، وبحســب بعــض مســؤويل 
ــأن تكــون الضامــن ألي  املجلــس الوطنــي الكــردي فــإّن الواليــات املتحــدة ايضــاً تعهــدت الحقــاً ب

اتفــاق يحصــل بــن الطرفــن.

مـبـــادرة 
مظلــوم 
عبـــدي، 
وأمريــكا:
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بعــد إعــالن املبــادرة أصــدرت اإلدارة الذاتيــة قــراراً بالســاح لألحــزاب غــر املرخصــة بفتــح مكاتبهــا، وألغــت 
ــس مل  ــا ، إال أّن املجل ــردي يف محاكمه ــي الك ــس الوطن ــادات املجل ــد قي ــة ض ــاوى املرفوع ــة الدع كاف
يوافــق عــى افتتــاح املكاتــب وأرّص عى إطــاق رساح املعتقلن وكشــف مصر املختطفــن واملفقودين، 
وبالفعــل أصــدرت لجنــة تقــي الحقائــق التــي شــكلها عبــدي بيانــاً اعلنــت فيهــا أّن عــدداً مــن املعتقلــن 
موجــودون يف ســجون النظــام الســوري، وأّن اثنــن منهــم فقــط وهــم )أمــر حامــد، وفــؤاد ابرهيــم( 
ــي  ــس الوطن ــمح املجل ــة س ــن الني ــوة حس ــباط 2020 وكخط ــايش . يف ش ــة لاس ــجون تابع ــوا يف س قتل

الكــردي ألحزابــه بإعــادة فتــح مكاتبهــم، ومارســة النشــاط الســيايس.
تقــف أســباب عــدة وراء هــذه املبــادرة التــي طرحهــا مظلــوم عبــدي لعقــد اتفــاق بــن األطــراف الكرديــة، 
أولهــا الضغــط األمريــي واألوريب الــذي تعــرض لــه، وال ســيا بعــد العمليــة الركيــة يف تــل أبيــض ورأس 
ــات  ــبب بعملي ــد يتس ــردي ق ــي الك ــس الوطن ــع املجل ــاق م ــد اتف ــل يف عق ــأّن الفش ــد ب ــن، والتهدي الع
تركيــة أخــرى يف مناطــق كوبــاين أو الجزيــرة، وكذلــك تريــد الواليــات املتحــدة تســويق مجلــس ســوريا 
الدميقراطــي دوليــاً كمعارضــة سياســة عــن طريــق املجلــس الوطنــي الكــردي العضــو يف االئتــاف 
ــاد  ــدة بإبع ــات املتح ــة الوالي ــة لرغب ــتورية، باإلضاف ــة الدس ــاوض، واللجن ــة التف ــوري، وهيئ ــي الس الوطن
»قســد« ومجلــس ســوريا الدميقراطــي  عــن النفــوذ الــرويس الــذي تغلغــل يف املنطقــة بعــد االنســحاب 

األمريــي مــن مناطــق يف رشق الفــرات.
ــة  ــى الوثيق ــة ع ــى اللحظ ــاق حت ــم االتف ــه ت ــردي فإن ــي الك ــس الوطن ــؤولن يف املجل ــب مس وبحس
ــى أن  ــا ع ــل طرفيه ــن قب ــاق م ــم االتف ــوريا، وت ــراد يف س ــتقبل األك ــوريا ومس ــتقبل س ــية ملس السياس
تكــون »ســوريا دولــة تعدديــة اتحاديــة«، وأن تتــم »إزالــة كافــة القوانــن االســتثنائية بحــق الكــرد، وتعويــض 
ــة   ــة بطبيع ــل متعلق ــة لتفاصي ــوريا«، باإلضاف ــة يف س ــة الكردي ــتورياً بالقومي ــراف دس ــن، واالع املترضري
ــات القادمــة الحقــاً ســتتم  ــع املعارضــة الســورية، ودول الجــوار ومنهــا تركيــا، ويف الجلس التعامــل م
ــزب  ــة ح ــة عاق ــك  مناقش ــايل، وكذل ــكري وامل ــب اإلداري والعس ــة بالجان ــرى متعلق ــا أخ ــة قضاي مناقش

ــتاين. ــال الكردس ــزب الع ــي بح ــاد الدميقراط االتح
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ينحــر  الكرديــة   - الكرديــة  العاقــات  ومصــر  مســتقبل 
يف عــدة ســيناريوهات، جميعهــا متعلقــة مبــدى جديــة 
حــزب االتحــاد الدميقراطــي ومنظمتــه األم حــزب العــال 
الكردســتاين يف التعامــل مــع امللــف الكــردي يف ســوريا، 
ــزب  ــت الح ــبب تعن ــلت بس ــابقة فش ــات الس ــم االتفاق فمعظ
وإرصاره عــى العمــل بشــكل منفــرد وعــدم إرشاك أيــة قــوة 
كرديــة أخــرى بــاإلدارة، وتغليــب املصالــح الحزبيــة عــى 
املصلحــة الكرديــة العامــة، لذلــك فــا زال هنــاك خــوف مــن 
ــن  ــاً، ولك ــرة ايض ــذه امل ــابقة ه ــلة الس ــارب الفاش ــرار التج تك
مــا مييــز هــذه املبــادرة أو هــذه املحاولــة عــن املحــاوالت 
املراحــل  مــن  أصعــب  مرحلــة  يف  تــأيت  أنّهــا  األخــرى 
الســابقة، وقــوة حــزب االتحــاد الدميقراطــي أقــل مــا كان 
ــن، ورأس  ــن يف عفري ــن الركيت ــد العمليت ــابقاً بع ــه س علي
العــن وتــل أبيــض، وكذلــك التدخــل األمريــي بــن األطــراف 
ــة إنجاحهــا، وبالتــايل  الكرديــة يف هــذه املباحثــات ملحاول
إبعــاد حــزب العــال الكردســتاين عــن املناطــق الكرديــة يف 

ــة.  ــإدارة املنطق ــرده ب ــاطاته وتف ــن نش ــد م ــوريا، أو الح س
وبالنظــر إىل املبــادرة وحيثياتهــا، نجــد أنّهــا أمــام  ثــالث 

: ســيناريوهات 

سيناريوهات 

املبــادرة: 



السيناريو األول:

نجــاح املبــادرة وعقــد اتفــاق بــن الطرفــن : مــن املحتمــل أن تنجــح املبــادرة، ويتــم 

عقــد اتفــاق بــن الطرفــن الرئيســين )املجلــس الوطنــي الكــردي وحركــة املجتمــع 

ــة  ــدى جدي ــار م ــن االعتب ــا بع ــي( وإذا أخذن ــاد الدميقراط ــزب االتح الدميقراطي/ح

مظلــوم عبــدي والتــي يبــدو أنهــا كبــرة بحســب شــهادات مــن حــارضي االجتاعــات 

التــي تجــري، وكذلــك الضغــط األمريــي والــدور التنســيقي الــذي تلعبــه بــن 

ــا  ــو م ــرة،  وه ــتكون كب ــيناريو س ــذا الس ــق ه ــة تحق ــدو أّن احتالي ــن ، فيب الطرف

ــزب  ــاد ح ــاً، فابتع ــوري عموم ــردي والس ــع الك ــى الواق ــة ع ــج  إيجابي ــيعود بنتائ س

االتحــاد الدميقراطــي واإلدارة الذاتيــة عــن حــزب العــال الكردســتاين، أو نجــاح 

ــريض  ــردي يف اإلدارة س ــي الك ــس الوطن ــق إرشاك املجل ــن طري ــه ع ــاده عن إبع

تركيــا التــي لــن تجــد حاجــًة للقيــام بعمليــة ثالثــة ضــد حــزب العــال الكردســتاين يف 

ــى  ــة ع ــة أمريكي ــات اقتصادي ــرض عقوب ــورة ف ــن خط ــص م ــايل التخل ــوريا، وبالت س

تركيــا يف حــال قيامهــا بعمليــة عســكرية يف رشق الفــرات ، وإرشاك املجلــس 

الوطنــي الكــردي العضــو يف االئتــاف الوطنــي الســوري ســريض املعارضــة 

ــة،  ــن املنطق ــيا ع ــوري وروس ــام الس ــر النظ ــيبعد خط ــك س ــاً، وكذل ــورية أيض الس

فهــم يعتمــدون عــى تخويــف حــزب االتحــاد الدميقراطــي بركيــا يك يقــدم الحــزب 

تنــازالت لصالــح النظــام وروســيا، باإلضافــة إىل زوال خطــر حــزب العــال الكردســتاين 

عــن األكــراد الســورين، والحــد مــن نشــاط الحــزب الهــادف لتجنيــد وتســخر املــوارد 

االقتصاديــة والبريــة ملصالحــه الحزبيــة، لذلــك فمــن األفضــل أن تشــارك كل القوى 

السياســية املحليــة والدوليــة وكذلــك املعارضــة الســورية بإنجــاح هــذه املبــادرة 

التــي قــد تعيــد األكــراد يف ســوريا ملوقعهــم الصحيــح الــذي أبعدهــم عنــه حــزب 

العــال الكردســتاين خــال الســنوات املاضيــة، فأيــة خطــوة تشــاركية ســتكون 

مفيــدة لألكــراد والســورين عمومــاً، ولكــن بحــذر وبــروط تضمــن تطبيــق االتفــاق 

بشــكل ســليم مــن قبــل حــزب االتحــاد الدميقراطــي.

مــن جهــة ثانيــة تبــدو بعــض بنــود االتفــاق غــر قابلــة للتطبيــق عــى أرض الواقــع، 

وأهمهــا املطالبــة بــأن تكــون »ســوريا دولــة اتحاديــة« وهــو مطلــب مرفــوض لــدى 

معظــم تكتــات املعارضــة الســورية وتركيــا، كــا أّن الفدراليــة غــر قابلــة للتحقــق 

بســبب وجــود عوائــق جغرافيــة وسياســية متنــع تطبيقهــا بشــكل ســليم، وأهمهــا 

ــة  ــريك لفدرالي ــض ال ــاً، والرف ــوريا جغرافي ــة يف س ــق الكردي ــال املناط ــدم اتص ع

ــإن  ــك ف ــي، لذل ــا القوم ــى أمنه ــر ع ــن خط ــكله م ــد يش ــا ق ــوريا، مل ــة يف س كردي

نجــاح هــذا االتفــاق بــن الطرفــن الكرديــن قــد يقابلــه رفــض ســوري وتــريك، وهــو 

مــا قــد يعيــق تطبيقــه عــى أرض الواقــع، وســيكون مــن األفضــل لجميــع األطــراف 

التوصــل لصيغــة  واقعيــة –سياســياً وجغرافيــاً - قابلــة للتطبيــق ملســتقبل ســوريا، 

عوضــاً عــن املطالبــة بالفدراليــة.
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السيناريو الثاين:

نجــاح املبــادرة، وعــدم تطبيــق بنودهــا مــن قبــل حــزب 
االتحــاد الدميقراطــي : وهــو أيضاً ســيناريو قابل للتحقق 
بنســبة جيــدة، بســبب تاريــخ حــزب االتحــاد الدميقراطــي 
يف عــدم االلتــزام باتفاقياتــه التــي عقدهــا ســابقاً مــع 
ــن  ــيناريو ل ــذا الس ــردي، ويف ه ــي الك ــس الوطن املجل
تطــول مــدة االتفــاق وســتعود الخافــات بــن الطرفــن 

كــا كانــت.
ببقــاء  تقبــا  لــن  كذلــك  وتركيــا  الســورية  املعارضــة 
خاضعــاً  ســوريا  ورشق  شــال  مناطــق  يف  الوضــع 
ــك  ــة، لذل ــي املطلق ــاد الدميقراط ــزب االتح ــيطرة ح لس
ــة ثالثــة ضــد حــزب  فــإّن احتاليــة حصــول عمليــة تركي
العــال الكردســتاين يف ســوريا ســرتفع يف حــال 

تحقــق هــذا الســيناريو.
مــن املتوقــع أن تلعــب الواليــات املتحــدة دوراً ضاغطــاً 
ــق  ــزب االتحــاد الدميقراطــي لتطبي ــى ح ــر ع ــكل كب بش
ــة  ــون دول ــأن تك ــدت ب ــا تعه ــًة وأنّه ــاق، خاص ــود االتف بن
ــاق  ــق االتف ــدم تطبي ــة، وأّن ع ــن جه ــاق م ــة لاتف ضامن
تركيــا  بــن  العاقــة  يف  مشــاكل  بحــدوث  سيتســبب 
والواليــات املتحــدة، وهــذا مــا ال تريــده واشــنطن حاليــاً 

مــن جهــة ثانيــة.
بــوادر  ظهــرت  أو  الســيناريو  هــذا  تحقــق  حــال  يف 
تحققــه فيجــب أن تقــوم القــوى الدوليــة املرفــة 
ــزب  ــزام ح ــدة بإل ــات املتح ــة الوالي ــاق وخاص ــى االتف ع
االتحــاد الدميقراطــي بتطبيــق بنــود االتفــاق، وعــدم 
التهــرب مــن تطبيقــه، وكذلــك عــى القــوى الكرديــة أن 
تقــوم يف هــذه الحالــة بتأســيس مظلــة سياســية،  أو 
جبهــة موحــدة ملواجهــة الخطــر الــذي سيشــكله حــزب 
االتحــاد الدميقراطــي ببقــاء ارتباطــه مــع حــزب العــال 
وبريــاً  اقتصاديــاً  املنطقــة  وتســخر  الكردســتاين 

ملصالحهــا الحزبيــة.



السيناريو الثالت:

مــن  أيضــا  وهــو    : التفــاق  التوصــل  وعــدم  املبــادرة،  فشــل 
ــاد  ــزب االتح ــال إرصار ح ــة يف ح ــق، خاص ــة للتحق ــيناريوهات القابل الس
ــة،  ــرد يف إدارة املنطق ــابقة بالتف ــاته الس ــى سياس ــي ع الدميقراط
ــحاب  ــراط انس ــتاين، واش ــال الكردس ــزب الع ــه بح ــك ارتباط ــدم ف وع
املجلــس الوطنــي الكــردي مــن االئتــاف الوطنــي الســوري، ويف هذا 
الســيناريو ســتكون املنطقــة أمــام ســيناريوهات عديــدة  منهــا عمليــة 
ــاين  ــي كوب ــتاين يف منطقت ــال الكردس ــزب الع ــد ح ــة ض ــة ثالث تركي
ــام  ــة للنظ ــي املنطق ــاد الدميقراط ــزب االتح ــليم  ح ــرة، أو تس أو الجزي

ــا. ــة تركي ــر مواجه ــن خط ــرب م ــيا للته ــوري وروس الس
ســيناريو عــدم نجــاح املبــادرة ميتلــك بــن طياتــه الكثــر مــن التناقضات، 
ــن،  ــريض األمريكي ــن ي ــيا ل ــام وروس ــة للنظ ــليم املنطق ــة أّن تس خاص
وعــدم تســليمها للنظــام يعنــي أّن هنــاك عمليــة تركيــة ثالثة ضــد  حزب 
العــال الكردســتاين، وهــي تعتــر مبثابــة االنتحــار للحــزب، وخاصــة بعــد 
فشــله يف اختبــار قوتــه يف عمليتــي عفريــن ورأس العــن، وحــدوث 
عمليــة عســكرية تركيــا ثالثــة ســيحرج الواليــات املتحــدة التــي قــد تقوم 
بفــرض عقوبــات اقتصاديــة عــى تركيــا، وبالتــايل ستســوء العاقــة مــرًة 
أخــرى بعــد فــرة مــن التحســن، والهــدوء، وهــذا مــا ال تريــده الواليــات 
املتحــدة  أن يحصــل، لذلــك فــإن احتاليــة تحقــق هــذا الســيناريو 
ضعيفــة، ولكــن حدوثــه ليــس مســتحياً خاصــة يف ظــل االرتبــاط القــوي 
بــن حــزب االتحــاد الدميقراطــي وحــزب العــال الكردســتاين الــذي يريد 

اســتخدام الســاحة الســورية لتصفيــة حســاباته مــع تركيــا.
 إّن تحقــق هــذا الســيناريو  ســيضع املنطقــة أمــام خطــر تفــرد حــزب غر 
ســوري مبواردهــا االقتصاديــة والبريــة، وبالتــايل تســخرها لخدمــة 
أجنداتــه الحزبيــة، لذلــك يجــب عى القــوى الكرديــة والســورية الوطنية 
موحــدة  جبهــة  وبنــاء  التوحــد  ســوريا  ورشق  شــال  مناطــق  يف 
للتصــدي ملشــاريع الحــزب املرتبطــة بحــزب العــال الكردســتاين يف 
حــال فشــل حصــول  اتفــاق يضمــن خــروج املنطقــة مــن ســيطرة حــزب 

االتحــاد الدميقراطــي.



ــه عمليــاً مــن الصعوبــة النجــاح بفــك ارتبــاط  ميكــن القــول أنّ
حــزب االتحــاد الدميقراطــي عــن حــزب العــال الكردســتاين 
ــادات أو  ــم قي ــزب األول ه ــادات الح ــم قي ــهولة، فمعظ بس
ــاً  ــد  تدريجي ــول إّن الح ــن الق ــن ميك ــاين، ولك ــاء يف الث أعض
مــن ســطوته وســيطرته املنفــردة  يف املنطقــة ليــس 
مســتحياً، وخاصــًة إذا توفــرت الرغبــة الجديــة لــدى الواليــات 
الدميقراطــي  االتحــاد  حــزب  قيــادات  وبعــض  املتحــدة، 
الســورين يف إبــرام اتفــاق رشاكــة حقيقــي، فالســاح  
يف  واملشــاركة  بالعمــل  األخــرى  واملكونــات  لألحــزاب 
الدميقراطــي  االتحــاد  حــزب  قــوة  مــن  ســيضعف  اإلدارة 
وبالتــايل مــن قــوة حــزب العــال الكردســتاين يف ســوريا، 
لذلــك فــإن نجــاح هــذا االتفــاق مــن مصلحــة جميــع األطــراف 
ــلها  ــا، وفش ــا تركي ــا فيه ــة مب ــورية، والدولي ــة، والس الكردي
يســتلزم توحــد جميــع األطــراف للتصــدي لسياســات حــزب 
االتحــاد الدميقراطــي، ومخططاتــه ومشــاريعه املرتبطــة 

بحــزب العــال الكردســتاين يف املنطقــة.
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