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 مقدمة
 
 
 سيييوريةالخالة على صيييعيد املةيييسلة الةيييوريةل أو في ائرر  الدائرة في  شيييهرال طورات التي شيييهد  ا شيييال التت

 أماد الاالدل ًل  ي أخ    ّد  
ا

د أكثل فسكثل مةيييتقاي سيييورية وم يييال وعلي ال إلى أن شيييال التقةييييا ما ثاا ماثال

ا.  شعب ا أيضا

 

ا وثيرا ائ خارجية المالكيل جون كاليل والروسييييييييييل سييييييييال ي واتفاق وقف إطالق النار ال ي توصييييييييي إلي  أخالا

من الشيييييييهر نفةييييييي ل ًل  12 في ثناناإلسيييييييلتمرل ائداريل ودخي حّاي التنفي  مةيييييييا  يود  أيلوا/ 9ًلفروفل في 

 ه ا الشال.ياّدد 

 

 
ً
 في حقائق الواقع ودروس التاريخ: أول

شيييييييييييييال اًلسيييييييييييييتلتاجات في ائراًلت املماثلة ل رالة الةيييييييييييييورية في التاريخ ا
 
ئرديث إلى أن   قدر ما يطوا أمد ت

ال وائريالية  ا متياحيا ال يييييييييييييراعل يكسةيييييييييييييير خييار التقةييييييييييييييا حقيائق على الرل تلعيي مني ل  يالقيدر ذاتي ل خييارا

قار  الةييييييييينوات الةيييييييييألل رسيييييييييمألل  ائرديد والنارل خرائ  على الرلل ما  الةيييييييييورية التي م ييييييييييا علي ا ما ي 

يل هنا أو هناأل إلى أن أخ 
ّ
أل صيييييالور  ا تسشيييييو

ّ
ا جعي ما ا أقر  ما انفك ا أخالا رتةيييييما ا أو م  ا واضيييييرا ت ملمحا

توون إلى مناطق اسيييييييييييييتسااع أو نفوذ له ا الطرفل اإلقليوي والدوليل أو ذاأع المر ال ي جعي الرهان على 

ا واقعّية 
ا
 ليةأل وهمية.و التقةيا يكسةرل عند أصرا  ل حظوظ

 

ا في لكنل هي يعني ه ا أن سييييييييييورية ماقييييييييييية في طريقها إلى التقةيييييييييييا ا حتميا ل أو أن ه ا ائخيار أصييييييييييال خيارا

الوقائع التي من جميع رغا على الائرلوا املرتلاة أو املرتقاة؟ ًل يادو المر على ه ه الدرجة من اللةييييياطة 

ارتةمأل على الرلل ذلك أن سوريةل  لغرافيت ا الةياسية والديموغرافيةل  لد غال قا ي للتقةيال نظّرا 

ع ديني وم هبي وإثني   ّدد تداعيات  اإلقليا  سسيييييرهل إًل إذا كان هناأ توج  من القو  يحتوي  من تنوّ ما إلى 

خرائ  اإلقليا. فهي في  يوو على الطاولةل وإعادة النظر -الدولية الناف ةل ربمال  وقيييييييييييع خرائ  سيييييييييييايك 

 من ه ا القايي؟توج  إلى هناأ مؤشرات 

 

رات دولية ذات دللة :انًياث
ّ
 مؤش

رة في ائرلوا التي يمكن عن قو  دولية ناف ة أو مقرّ  لأو ت در لتلك التي صدرت له املؤشرات  ّمنا من ه 

شيييييييييييال إلى ل وأن تؤوا إلي ا املةيييييييييييسلة الةيييييييييييورية
 
الت يييييييييييريل ال ي كان قد أدلى    نائر وثير في ه ا املضيييييييييييمار  

تسمي أن ": إن موسوو فرلاير املاضييل وال ي قاا في  ائخارجية الروسيةل سال ي ريا ووفل في ن اية شااط/

ي املشيييياركون في املفاوقييييات الةييييورية إلى فكرة إ شييييا  جمهورية فدرالية ًل  ّد من وقييييع "ل وأقيييياف: "يتوصييييّ
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على وحدة أراضيييييي الاالدل  رافظةاملمعايال محّددة للهيولة الةييييياسييييية في سييييورية في املةييييتقايل تعتمد على 

ق في حين  يوري فينانل كاال الااحثان في معهد " ما في ذلك إ شا  جمهورية فدرالية خالا املفاوقات
ّ
. وعل

ا أن ما أشييار إلي   فكرة من  ان الفوار التي يلري "ريا ووف ما هو إًل العالقات الدولية في موسييوول موضييرا

ه ه الفكرةل وإن كانأل ملّرد ت يييييريل إعالمي فحةيييييرل إًل أن ا القر  إلى الواقع الةيييييياسييييييي "ل وأن "تداولها

ي في ظّي الثمة الةيييورية املةيييتمرة من  سييينواتوالديموغراف
ّ
نبّ "يل ال ي تشيييو ا إلى أن مثي ه ا الطرح ل م  في - ا

يمكن أن يفتل الاا  أماد اقتلاحات أخر ل سيييييييييتلري مناقشيييييييييت ا في املفاوقيييييييييات املرتقاة في " -الوقأل ائرالي

 ".جنيف

 

ا إلى إ لمن جهة أخر   شيال أيضيا
 
عن  -قاي مدة وجاية من ت يريل ريا ووف- عالن الوًليات املتحدة المالكية 

ف،يييييييه عا ال وتح يرها الةيييييييوريان 
 
وجود "ائخطة  " في حاا تعثل مفاوقيييييييات جنيفل تلك ائخطة التي لا ت

لالنسااه هنال هو ذلك الت ييييريل ال ي  الالفألوالعالا من احتماا تقةيييييا الاالد إذا طاا أمد ال ييييراع. لكن 

ات املركزية المالكية )سيييييييي (ي إي  ل جون  رينانل وعّرل في  عن صييييييدر فيما بعد عن مدير وكالة اًلسييييييت اار 

المني الةييييييييييينوي في وًلية  "منتد  أسيييييييييييرن"تشييييييييييياتم  بشيييييييييييسن مةيييييييييييتقاي سيييييييييييورية. جا  ذلك في كلمة ألقاها في 

يوليو املياضيييييييييييييييل أشييييييييييييييار في يا إلى أني  ًل يعرف "ميا إذا كيان يمكن أو ًل يمكن عودة  كولورادو في أواخر تموث/

مرة أخر "ل وأقييييييييياف أن "سيييييييييورية ربما لن تاقا على وقيييييييييعها ال ي كانأل علي  قاي خم   سيييييييييورية موحدة

سنوات من اندًلع الثمة". وقد رأ  محللون أن ما أثاره ه ا املةؤوا المالكي الرفيع يعني أن املنطقة مقالة 

م تلف  على مرحلة جديدةل لن تقت ير على سيوريةل وإنما قد توون منفتحة على إعادة رسيا شيرق أوسي 

ا في العاد  "الكيان الكردي"روسيييييييييي جديدل إحد  دعائم  قياد - يوو" أمالكي -عرل "سييييييييايك  ال ي كان حلما

ال ي  ل بغض النظر عن (فاق نلاح مثي ه ا ائرّي "كيان علوي "ولا يتحققل ودعامت  الخر  قياد  1920

 ئررو  ًل تلتهي. ما   منا هنا أن جون  رينان وقيييييييييييييع في 
ا

التداوا مقولتانل هما في ائرقيقة قد يوون مدخال

صييييييييييييورتان ملشييييييييييييروعان كاالينع املقولة الولى أن "عودة سييييييييييييورية موحدة" مةييييييييييييسلة لا تعد مؤكدةل واملقولة 

فهل يعني هذا أن الحرب املستتتتتتيرا دي املد ل )املدزأة  لا تتضيييييه معاملها بعد. ة املقالالثانية أن سيييييورية 

القول إن إغالق األبواب في وجه الحلول، ُيراد منه اإلفساح إلعادا رسم الخرائط والحدود؟ وهل ييكن 

 في املجال إلنضاج مثل هذه املشاريع؟

 

طلق الكالد على عواهنييييي ل ومن املوقع الييييي ي  ا في الفراال وهو ًل ي  من املؤكيييييد أن كالد  رينيييييان لي  تعليقيييييا

ي  معلومات ومعطيات فر لدايتحدث كمةيييؤوا تتو  -على رأس أها مؤسيييةييية اسيييت اارية في العالا-يشيييغل  

ليةييييأل في متناوا سييييواه. نقوا ه ا  مناسيييياة حديث  الثا ي في العاشيييير من أيلوا/سييييلتمرل ائداريل أي غداة 

الروسيييي في جنيف    ييور سييوريةل في مركز أ حاث في نيويورأل ال ي تناوا في  -توقيع اًلتفاق المالكي

اًلت تشيييييال إلى إموان انقةييييياد الالدين"ل ومن موقيييييوع سيييييورية والعراق. فلقد لفأل في حديث  ه ا إلى "احتم

السيييييييييييييايييا  التي تيييدفع إلى هييي ا اًلنقةيييييييييييييييادل كميييا قييياا "إراقييية كثال من اليييدميييا " و"الكّا الهيييائيييي من اليييدميييار" 
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  لو"اًلنقةيييييييييياد الطائفي"
ّ
ر إ شييييييييييا  حوومة مركزية قادرة على اإلدارة في شييييييييييوي عادا في كال إقييييييييييافة إلى "تع 

 الالدين".

 

ا  في  "مورنينغ إيييديشييييييييييييين"مع مييا أدلى  يي  جون كالي في املقييا ليية التي أجراهييا معيي   رنييام  يسنيياغا هيي ا أيضييييييييييييييا

سيييييييييييييلتمرل ائداريل والتي قاا في ا "إن ا فرصييييييييييييية أخالة  في الرابع عشييييييييييييير من أيلوا/ "اإلذاعة الوطنية العامة"

ا "إذا فشيييييييييييلنا في اإليقاف ا ن لدة"لإل قا  على سيييييييييييورية موّح   لإلى الطاولةولا نتمكن من ائدلوس  لمضييييييييييييفا

سييييييييييييياييد القتاا  درجة كاالة". وكان يرّدل في ه ال على اًلنتقادات املوجهة ًلتفاق الهدنة في سيييييييييييييورية ال ي 

 وقع  مع وثير ائخارجية الروسيي.

 

في جانر (خرل قاا وثير الدفاع اإلسييرائيلي الةييا قل موشييي  يعلونل في مقاا ل  تحأل عنوان "اتفاق عديا 

الروسيييييي ل  شييييرت  صييييريفة "يديعوت أحرنوت" في ائخام  عشيييير -لى اًلتفاق المالكي)في إشييييارة إ اًلحتماا"

سييييييييييلتمرل ائداري "إن إطالق النار في سييييييييييورية لن يتوقفل لن امل ييييييييييائه املتناقضيييييييييية  ان املرافي  من أيلوا/

ا ف ا جديدا ي ائخارجية املشييياركة في ائرر  في سيييورية ًل تةيييمل  تحقيق حةيييا أو تةيييوية سيييياسيييية تقّرر واقعا

كةل وتوقف سييييييييييييييي الدما "
ّ
أن "وقف إطالق النار يعك   السييييييييييييياس محاولة خارجية ا عاد   لالدولة املتفك

للتدخيل ولي  م ييييييييييييي رة واضيييييييييييييرة ل دهات املت اصيييييييييييييمة نفةيييييييييييييها لوقف ائرر ". ورأ  أن اّدعا  ائدهات 

ا" ا أن "سيييييييورية  اتأل منقةيييييييمة إلى كان لائخارجية توحيد سيييييييورية من جديد "لي  واقعيا تونات على موضيييييييرا

 ديموغرافي ]...[ وسساقا هك ا لةنوات طويلة أخر ". أساس

 

ا 
ا
ا مشيييييووك   ؟!وهي هي موقيييييوعة على املرّك  ؟! فيفهي يعني ه ا كل  أن وحدة سيييييورية أصييييياحأل أمرا

ا
وفضيييييال

رات الدولية ذات الدًللةل أًل يشيييوي كي من "مشيييروع سيييورية املفيدة" و"مشيييروع الفدرالية 
ّ

عن ه ه املؤشييي

 في ه ا الةياق؟الكردية"
ا

ا فاعال را
ّ

 ل في الداخي الةوريل مؤش

 

ا
ً
 مشروع "سورية املفيدا": ثالث

ا أن نظاد السد كانأل لدي  خط  وسيناريوهات جاهزة ملواجهة ل روادثفي استعادة سريعة 
ا
ل صار معروف

ا قاي انطالق الثورة في (ذار/مارس   . 2011أي وقع ثوري يمكن أن يلشس في الاالدع وكان ه ا قائما

 

 لليت يياي يف النظيياد ويؤرقيي  هو سيييييييييييييلمييية الثورة ومييدالولى لهييال مييا كييان ي   شيييييييييييييهرال بعييد انطالق الثورةل وفي 

ي مثييي هيي ه ائريياليية أو في تركهييا  ي ليي  في تحمييّ اييث وتطلعهييا نحو ائررييية والكراميية والييدوليية الوطنييية. ولوونيي  ًل ق 

نظاد مغلق على ذات ل جعلأل العنف أدات  ووسيلت   تسخ  مداهاع ولن الالية التي تسس  علي ال وحّولت  إلى

ا غال سييييييييييياسييييييييييييع له ال سييييييييييرعان ما توّج   الوحيدة في معائدة أثمات  ومشييييييييييكالت  مع شييييييييييعا   وصييييييييييف  نظاما
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ا   لميع ًلسييييييتدعا  خطط  وسيييييييناريوهات  ائداهزة من الدراه املرفوظة في ال وعمي على تفعيلها مةييييييتعينا

 في ه ا املداا.ما لدي  من خرلات مهولة راكمها 

 

ت  في التعامي مع الثورة 
ّ
ال تمحورت خط ا أيضيييييييييييييا

ا
ي الوا في دفعها إلى  فيوكما صيييييييييييييار معروف

ّ
أمرين اثنان: تمث

حمي الةيييييييييالح وعةيييييييييكر  ا عرل رفع ملةيييييييييو  العنف في مواجهة تظاهرا  ا الةيييييييييلمية وفعاليا  ا املختلفة إلى 

ل يد التعاطي معها في ل وتمثي الثا ي في العمي على حدود ق يييييو ل وبالتاليل اسيييييتدعاتها إلى ائرقي ال ي ي 

إسيييييييييييييهيا  في هي ا املدياال دون من و علي يا رهينية  ان ييديي .  ملريافظيةواتطييفهيا إلخيافية قياعيدتي  اًلجتمياعيية 

تحّقق ل  النلاح في المرين كلي مال بغّض النظر عن املسسيييييياة التي حاقأل  الشييييييعر الةييييييوريل والتي ًل مثيي 

ا عن حدا الدمار ال ي وقع في الاالد.لها في التاريخل وبغ  ّض النظر أيضا

 

ا بعيدل أن الي ي سييييييييييييياعيد النظياد في إطالق ييديي  في هي ا املةيييييييييييييارل هو ذليك ائخي ًلن الكاال الي ي  لي  خيافييا

ر افتتو تعّرقيييييييييييييأل ل  الثورة الةيييييييييييييورية من املدتمع الدوليل وعدد رغاة القو  الدولية الناف ةل ربمال في أن 

 حديثة. لةورية دولة وطنّية

 

منيي  الاييدايييةل لا يكن لييدييي  خيييار (خر غال ائرييّي العةيييييييييييييكري املتمثييي  يياًلنت ييييييييييييييار على و أن النظييادل  لاملها

التحوًلت من جميع رغا على الوجلب ا إلى  يأل الطاعة صاغرينع ولي  لدي  ا نل  لالةوريان وإخضاعها

لي ال غال ه ا ائخيارع ولن يوون لدي  في وحّولت ا إلى حر  للعالا في سورية وع لالتي أصا أل الثورة الةورية

 أي ئرظة في املةتقاي خيار (خر.

 

ا في  ا  املةتحييل  درأ أن عودت  إلى حكا سورية أصال أمرا لكن ل ومن  أمٍد لي   الق الل عندما أخ  ي 

 ه على تةميت   يييييييييييييي "سورية املفيدة"ل خاّصة أ
 
ن هناأ  دأ التفكال  إموان اًلنكفا  إلى املشروع ال ي اصط

ا  لقو  إقليمية ودولية ناف ة ومقررة في الشييييييسن الةييييييوري ا فشييييييي ا تر  م ييييييائرها في مثي ه ا ائخيار. وشييييييي ا

 أخ  المر يلتقي من التفكال إلى العمي على تمهيد الرل له ا املشروع.

 

نف ها النظاد وحلفاتهل مؤّداها اقتال  ع الةيييوان يلري ا ن العمي على تمهيد الرل عرل سيييياسييية منيديةل ي 

في عملية  لالصييييييييييليانل في مدن وبلدات محّددةل من  يو  ا وتيدالهال وإحالا سييييييييييوان (خرين غربا  موان ا

هي أقر  مييا توون إلى سيييييييييييييييياسيييييييييييييية التطهال العر ي. هيي ا مييا جر  في حم  حان تّا  لتغيال ديموغرافي خطرة

ري العميييي عليييي  في منطقييية ع وهييي ا ميييا جر  ويل2014و 2011تيدال م يييات ا ًلف من سيييييييييييييويييان يييا  ان عيييامي 

ا هائلة من أجي تيدال سيييييييييييييوان ا إلى  لالزبدا ي
ا
مارس إيران وحز  هللال من  أكثل من سييييييييييييينةل قيييييييييييييغوط

 
حيث ت

ا والفوعا الشييعّيتان في ريف إدلرل واسيتحضيار أهالي هاتان القريتان إلحاللها موان اع وه ا ما قريتي كفريّ 
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على  2013اللانيانيية إّ ان حملتي  في عاد -قاد    "حز  هللا" في بعض املنياطق على طوا ائريدود الةيييييييييييييورية

 مدينة الق الل وفي منطقة القلمون.

 

ه ه الةييييييياسيييييية في محي  العاصييييييمة دمشييييييقل تحأل عنوان  يلري العميل ه ه اليادل على مواصييييييلةك لك 

دّمر أحيا ها  حاصييييييييييرها وي  "تسمان العاصييييييييييمة"ل حيث ي  ييييييييييّر النظاد على تيدال سييييييييييوان املناطق واملدن التي ي 

ةيييييييييييييمييي  "امل ييييييييييييييائرييات" )داريييّ  ا وبيو  ييال ويحرمهييا لةييييييييييييينوات طواا من الغيي ا  والييدوا ل عرل إخضيييييييييييييياعهييا ملييا ي 

مية في غوطة دمشييييييييييييق ال فتلل أن واملعضييييييييييييّ
 
ا  سن ا من املناطق التي من امل غربيةل وحي الوعر في حم  ل علما

رفع ائر ار عا ا  موجر قرار ملل  المن الدولي رقا   .2254ي 

 

ميأل من 
 
قوات  جانرلقد عاشييييييييييأل دارّيال كما هو معروفل أربع سيييييييييينوات من ائر ييييييييييار ائخانق والتلويع امل

 عن الق ييييييييييف شييييييييييا  اليومي  م تلف
ا

ال وتدمال  النظادل فضييييييييييال رّرمة دوليا
 
أنواع السيييييييييي رةل  ما في ا تلك امل

وبحةيير إح ييا ات املدل  املرلي في دارّيال  لفي امل ة 75املةيياكن والالية التحتية للمدينة  لةيياة تزيد عن 

ا ا تدا ا من تشييييرين الثا ي/ 1375اسييييتمّر ح ييييارها   وبلغ. 2016أغةييييط   ( / 26وحتا  2012نوفمرل  يوما

ا وفق اإلح ييييا  الرسييييوي عاد  255ا نحو عدد سييييوان داريّ  ل لين فض العدد إلى سيييياعة (ًلف مد ي 2007ألفا

ن النظييييادل عرل 2016أغةيييييييييييييط   ( / 26ومقيييياتييييي حتا 
ّ
ل قاييييي أن ياييييدأ تفريغهييييا بشيييييييييييييوييييي كييييامييييي. ولا يتمك

أنواع أسييييييييي رت  الفّتاكةل من إخضييييييييياعها واسيييييييييتعاد  ا. وهول لا يكن  وسيييييييييع  إخضييييييييياعها  جميعاسيييييييييت داد 

ا في هيي ه اليييادل وترحيييي من  قي من أهلهييا ومقيياتلي ييا املييدافعان عا ييال دون تواطؤ دولي أخيي ت واسيييييييييييييتعيياد  يي

ف للعيان.
ّ

 خيوط  تتكش

 

ة مع عييائال  ا إلى  ميييّ اد على إبعيياد مقيياتلّي املعضيييييييييييييّ ال يلري العمييي في هيي ه اليييّ وكمييا ح ييييييييييييييي مع مقيياتلي داريييّ

يةيييييييييييييتفّز املشييييييييييييياعر. وقد اقت ييييييييييييير عمي الما  محافظة إدلرل وكسن ا يغادرون إلى دولة أخر ل في مشيييييييييييييهد

 املتحدةل كما في الماكن الخر ل على التلهاي اللوجةتي لنقي املقاتلان!

 

لانر ال ييييييييييييوا 
 
االغ أو ن

 
إذا قلنا إن ما يحدث لي  سييييييييييييو  خطة منيدّية ماّيتة  ل اخت ييييييييييييارل ًل نظن أننا ن

ان املناطق املريطة  دمشقل وبعض الماكن الخر  عل
ّ
ى الطريق الواصي ما  ان دمشق ومنطقة لطرد سو

ووا أراضيييييييييث 
ّ
ها مةيييييييتوطنون شييييييييعة من إيران والعراق وأفغا ةيييييييتانل وليتمل

ّ
الةييييييياحي الةيييييييوريل ليحّي محل

حاكي ما فعلت   ا ليةييييييييأل لهال في مشييييييييهٍد ي  ان الصييييييييال ل  "إسييييييييرائيي"وبيوتا
ّ
حان هّدرت الفلةييييييييطيليانل الةييييييييو

ها املةيييييييييييييتوطنان اليي ين جلات ا م
ّ
أل محل

ّ
مي  اللثيياد عن خطيية  جميعن وأحليي أصيييييييييييييقيياع الرل. المر اليي ي ي 

 خفّية للتقةيا!؟
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لة لد  ال حيث  يادو أن الروس ليةييوا بعيدين عن دعا ه ا ائخيارل ذلك أن املنطقة الةيياحلّية هي املفضييّ

أقاموا قاعد  ا ائدوّية وقاعدة غّواصيييييييييييييا  ا في محي  الالذقيةل وقاعد  ا الاحرّية في طرطوس. ويحتاه 

 املقتلح "سورية املفيدة" إلى حمايت ا على املد  الطويي. "الوانتون " ا ه

 

 مشروع "الفدرالّية الكردّية": رابًعا
ي الرافعة الولى التي    ّدد وحدة سيييييييييوريةل فلي  من شيييييييييٍك 

ّ
شيييييييييو أن في إذا كان مشيييييييييروع "سيييييييييورية املفيدة" ي 

راد فرقييييييييييها على الةييييييييييوريانل  ا نحو اًلنف يييييييييياال مشييييييييييروع "الفدرالية" الكردية التي ي  والنيوع الكردي عموما

ع  كّي ما ما إلى دعٍا دولّي خار ي 
ّ
ي الرافعة الثانية له ا الت ديد. وما يلمع  ان هاتان "الرافعتان" تطل

ّ
شيييييييييييييو ي 

 لتمرير مشروعها وإسااا ائرماية علي .

 

خارجيةل كانأل عالقت ا من املعروف أن بعض الوسييييياط الكردية الناف ة  قوة املاا والةيييييالحل وبارتااطا  ا ائ

ا ما عملأل على إقامة شييييياكٍة من امل يييييائه مع "نظاد   من  الادايةل ًل  ي كثالا
ا
 يييييييييييييييييي "الثورة الةيييييورية" ملتلةييييية

ريرل ومن   السيييييييييييييد"ل وتاادلأل املنافع مع ل وأقيييييييييييييّرت  قو  الثورة في أكثل من موان. ًل  يل وفي ت يييييييييييييّرف م 

ةيياع رقعة النياع في سييورية في العاد 
ّ
ا من ل 2012ات الشييمالية املناطق بعض ا سييراأل قوات النظاد تدريليا

  مقاّر حوومية وإداريةل وباعض القوات في املدن الكرل  كائرةييييييكة والقامشييييييلي. وبعد الشييييييرقيةل 
ا
محتفظة

ا سيييييييييييييريياال ييال عمييي "حز  اًلتحيياد الييديمقراطي" الكردي على إرسيييييييييييييياا ملموعييات من املقيياتلان اليي ين تلّقوا 

ا  لعماا الكردستا ي" إلدارة املناطق التي يقطا ا الكرادل بعد اإلعالن عن إقامة اإلدارة "حز  ا على يدتدرياا

 و املال اتية 
ّ
رة في مواجهة تةق

ّ
ل وسمل النظاد  دخوا هؤًل  املقاتلان ال دف است داد الورقة الكردّية املة 

ا.  تركّيا وف ائي املعارقة الةورية في (ٍن معا

 

ففي ل الرافعة الثانية التي   ّدد وحدة أراضيييييي الاالد كييتشييييدور الرئي  في ه ه الوسيييياطل هي التي لعاأل ال

 على إعالن الكرديل ال ي يتيعم  صيييييييييييييائه مةيييييييييييييلال "حز  اًلتحاد الديمقراطي" ل أقدد2015مطلع العاد 

 : )ائدزيرةل وعان العر / كوبا يل شرق ن ر"ثالثة أقاليا"في شماا سوريةل والتي قّمأل  "اإلدارات ال اتية"

منيييدو ل  200ميييارس املييياضييييييييييييييي  (ذار/ 17اجتمع في وبعيييد عييياٍد على هييي ا اإلعالنل ل   الفراتل وعفرين غربييي 

ا  31يمثلون  ا كرديا ا أو حزبا  "وحدات حماية الشيييعر"ال في مدينة الرميالن ائخاقيييعة لةييييطرة وسيييرياني  شيييوريا

سيييورية "ل تحأل شيييعار كردسيييتان " )غر  نظاد اإلدارة في روه (فا"الكرديةل وعقدوا املؤتمر التسسيييي ييييي ليييييييييييييييي 

ا  إعالن "الفدرالية الكردية".اًلتحادية الديمقراطية قمان للعيش املشتلأ وأخوة الشعو   " إي انا

 

 أشييييييهر"ل قد جا  بعد عدة يةفدرالاله ا املؤتمرل واإلعالن من خالل  عن ه ه " عقدوتلدر اإلشييييييارة إلى أن 

 إشيييييييراف  2015اإلعالن عا ا في تشيييييييرين الوا/أكتوبر  من تشيييييييكيي "قوات سيييييييورية الديمقراطية" التي جر  
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لتعمي في ظّي "التحالف الدولي" ملراربة "تنظيا الدولة اإلسالمية" )داعش . ومن  لانودعا عةكري أمالكي

لييييأل في حينيييي  من 
ّ
ز  اًلتحيييياد ح"عمييييي وحييييدة عةيييييييييييييكريييييةل والتي  20املعروف أن هيييي ه القوات التي تشيييييييييييييو

ل أل حالةييريان لإليحا   سن ا ليةييأل كردية  من لعشييائر العربية ومقاتلانأن تضييا بعض اعلى  "الديمقراطي

 لي "وحدات حماية الشعر" الكردية التابعة لي "حز  اًلتحاد الديمقراطي" الكردي. اعمليا ت ضع في قياد  ا 

 

يايييدو أن هييي ا ائرز  الييي ي عميييي على إخضييييييييييييييياع املدتمع الكردي وفرل هيمنتييي  عليييي ل قيييد راهن على أن 

"ل وبإتاحة يفدرالالت املتحدة المالكية سيييييييييييييتمنح  الدعا الالثد لتحقيق حلم   تكري  "املشيييييييييييييروع الوًليا

لقا  مشيييييييييييياركت  في  ينل أي  ان شييييييييييييرق ن ر الفرات وغرب لالفرصيييييييييييية ل  للرب   ان عان العر  )كوبا ي  وعفر 

من ائخ ًلنل  وبحالٍة محاربة "تنظيا الدولة اإلسييييالمية" )داعش  تحأل لوا  ا. لكن رهان  ه ا  ا   الفشيييييل 

أغةييط   عندما أطلق جون  ايدنل نائر الرئي  المالكيل ت ييريح  من تركيا في الرابع والعشييرين من ( /

املييييياضيييييييييييييييل في اليود الييييي ي انطلقيييييأل فيييييي  عمليييييية "درع الفرات"ل وطيييييالييييير فيييييي  الكراد في "قوات سيييييييييييييوريييييية 

ا ًلسيييييسيا  تركيا  ا أحمر لن تةيييييمل  ّد تعالتي الديمقراطية"  العودة إلى شيييييرق الا رل تحاشييييييا
ا
ه ه املةيييييسلة خط

ي  تحأل أّي 
ّ
 .ظرفلألكراد  ت ط

 

هيييي ال وكييييان مييييايوييييي راتنيل املاعوث المالكي ائخييييار إلى سيييييييييييييوريييييةل قييييد أ لغ "اًلئتالف الوطني لقو  الثورة 

إن  واملعارقيييييييية"  سن الكراد "طلاوا منا اًلعتلاف  ييييييييييييييييييييي )روه (فا/ غر  كردسييييييييتان ل لكننا رفضيييييييينال وقلنا لها

 طاولة املفاوقات هي التي تحّدد مةتقاي الدولة الةورية".

 

  ايادو أن  الحواال مطالاة المالكيان الكراد  العودة إلى شييييييييرق الا ر ًل جميعفي 
 
الاا  على "مشييييييييروع غلق ت

فدراليت ا" أو "كانتون ا" املفتللل فاًلتفاق ال ي جر  توقيع   إشيييييييييييييراف الروس في قاعد  ا في حميميال 

أغةيييط  املاضيييييل  ان ممثلان عن قّوات النظاد و"وحدات حماية الشيييعر" الكردية للت دئة  أواخر ( / في

ا ًلسييييييييتكماا  في ائرةييييييييكةل بعد ال ييييييييدامات التي  شييييييييلأل  يا ما خالا الشييييييييهر امل كورل رأ  في  الكراد دفعا

العناصيييير  جميعك ألف كيلومتل مربعل وتمتل 23سيييييطر  ا على أغنا محافظات سييييورية التي تالغ مةيييياحت ا 

 ل ريييياة.
ا

وهنييياأ معطييييات تشيييييييييييييال إلى أن "حز   اًلقت ييييييييييييييياديييية التي تلعيييي "الكييييان الكردي" املفتلل قيييا ال

ر لعملية ائرةييييييكة من   حضييييييّ قاي وقوعهال وأن  عرل في كانون  أشييييييهراًلتحاد الديمقراطي" الكرديل كان ي 

واسعة لتنظيف ائرةكة من قّوات النظادل  ديةمرل من العاد املاضيي على المالكيان القياد بعملّية الوا/

واإلمةيييييييييياأ  املربع المني في القامشييييييييييليل مقا ي تعهد المالكيان  تمويي رواتر املوظفانل غال أن المالكيان 

 رفضوا ائخول في ه ا المر.
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  اتية و الصات
ت املتالحقةل والتاّدًلت يادو أن "املةييسلة الةييورية" دخلأل في مزيٍد من السشييا ك والتعقيد نسيلة التغّالا -1

ادوا م اوفها من ه ا في املواقع واًلصطفافات املرلّية واإلقليمّية والدولّيةل وصار من حّق الةوريان أن ي  

رير ال ي رافق  رافظةاملالنظاد الدولي املنوط    
 
 حادثةعلى أمن العالال ويوّجهوا اإلدانة له ا ال مأل امل

رافق   حان يلري الةييووت ئخإة ومضييايا والزبدا ي ووادي  رد  والوعر.. املعضييميّ  حوادثدارّيال وي 
ا
ة ل خاصييّ

أو غّض النظر عن ائدرائا التي يلري ارتوييياال يييا في هييي ه املنييياطقل حييييث يلري ت يال الةيييييييييييييويييان  ان اإل يييادة 

ميأل وبان القاوا  سةليا أنفةها واقتالعها من  يو  ا وأراقي ا!
 
 ائدماعّية عرل ائر ار امل

 

ااد ائرلوا الةييييييييييياسييييييييييّيةل وسدز املتحاربان عن ائرةييييييييييا العةييييييييييكريل لا يعد مع ا ةييييييييييد -2 تكري   إًل متاحا

ا من الوقائع التي فرقيييييييييييييت ا ائرر  الدائرة على الرلل ومن غال املةيييييييييييييساعد أن يوون 
ا
مناطق النفوذ انطالق

من الشيييييييييييييهر الهيييدف المالكي من ورا  التفييياها أو اًلتفييياق مع الروس الييي ي جر  اإلعالن عنييي  في التييياسيييييييييييييع 

ائداريل التوّصي إلى تواثٍن على الرلل أو تثليأل خطوط ال راعل كتمهيٍد ئرّي سياسيي. والةؤاا املشروع 

ا في إسيييييييييتلاتيليات القو  الدولّية الناف ةل فهي يلتظر إنضييييييييياهث  ا واردا الظروف في  هو: إذا كان التقةييييييييييا أمرا

 جديد؟اإلقليا  سسرهل وتفاها القو  الدولّية على نظاد دولّي 

 

هناأ أحاديث يلري تةيييييييييريب ا عن خرائ  يتّا على أسييييييييياسيييييييييها توثيع النفوذ في املنطقة. في ه ا الةيييييييييياق  -3

مكن أن ننظر إلى اتفاق الهدنة ال ي أرسييييت  روسيييييا في ائرةييييكةل وفرل على قّوات السييييد اًل سييييرا  من  ي 

ا ملفهود "اليييدولييية الفيييدراليييية" في  هنييياأل المر الييي ي يةيييييييييييييتساعل ربميييال إقيييامييية منطقييية حكا ذاتي لألكراد وفقيييا

 سورية ال ي طرح  الروس في وقأل سا ق.

 

ا  دميعئلكنل هي يعني ه ا أن الشيييييييييعر الةيييييييييوري سيييييييييوف يةيييييييييتكان  -4 حاأ بعيدا
 
ل ن مه ه ائخط  التي ت

ا؟ الةنوات الةأل التي مّرت على "الثورة   ادر حاقره ومةتقال  أيضا
 
وتتعارل مع م ائر  الوطنّيةل وت

ويعدز التاريخ عن اإلحاطة ال ال تقوا  لا ا نل والتضيييييييييييريات ائدةييييييييييياد التي قّدمها الشيييييييييييعرالةيييييييييييورية" حت

 عك  ذلك.

 

ةّوا  ي "سورية املفيدة" و مشاريع التغيال الديم دميعر ئافيتو ًل  -5 ديرها النظاد وحلفاته فيما ي  غرافي التي ي 

ي كلزٍر في ان الكردي""الكيإلى مقّومات اًلسيييييييتمرارّية واًلسيييييييتقرارل وك لك المر  اللةييييييياة 
ّ
. ذلك أن ا تسشيييييييو

 ديموغرافية مةتقّرٍة ودائمة.  لهال المر ال ي يحوا دون تحّولها إلى حقيقٍة ورافٍض   حٍر مغاير
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رةالقو  الةياسية و أن تعمي  يتطلر ه ا -6
ّ
على  املختلفة في املناطق ذات التوج  الوطني املعارقة املة 

ا من النظاد وحلفائ ل في سييياق سييياسيية  ت فيف الضييغ  عن املناطق املراصييرة ا شييرسييا التي تشييهد ت ييعيدا

ان غال املرغو  
ّ
عرف  يييييييييييييي "سورية املفيدة"ل ا فيتيدال الةو مةت دمة (ليات عديدة  قمن حدود ما  ات ي 

كتمتان وتنظيا ال رميييية الييييداخليييييةل وم يييياطايييية العييييالا والما املتحييييدة ومنظمييييات املدتمع املييييد ي وحقوق 

وتقةيييييييا ه ه املناطق  ديموغرافياإفشيييييياا إسييييييتلاتيلّية إعادة تشييييييكيي تمرل من أجي اإل ةييييييان بشييييييوي مةيييييي

 .سورية
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