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ا

 : مقدمةأوًل

لة ب التطورات امليدانية أفضت
ّ
في  ،م قوات النظام املدعومة بالحليفين الروس ي واإليرانيتقّد املتمث

املقاتلين املعارضين للتسويات  تجميعإلى  ،معظم املناطق التي كانت خاضعة لفصائل املعارضة املسلحة

التركي،  –الروس ي  "سوتش ي"اتفاق  ّدى، وأسوريةوالقوى اإلسالمية املتطرفة في محافظة إدلب شمال غرب 

إلى وفرنسا وأملانيا، الواليات املتحدة  "استحسانـ "بالذي حظي ، املاض ي تشرين األول/ أكتوبر 27في 

 .النهائي السياس ي الحّل التوّصل إلى إلى حين  ربما ،استتباب الوضع هناك

كمسرح للصراع  ،الصدارة مكان لتحتل -سوريةشمال شرق -في هذه األثناء، عادت منطقة الجزيرة 

في  تهارغبخشية تركيا من بعض القوى العسكرية الكردية االنفصالية، و السياس ي والعسكري، على خلفية 

لتجاوز العقبة  تها املستمرةمحاوال شرق الفرات، فيالشريط الحدودي نفوذها على ما تبقى من توسيع 

باالعتماد على حليفتها  (داعش)ها محاربة هدفلم يعد يقتصر  ،األميركية الكأداء املتمثلة بوجود قواعد ثابتة

دونالد  الرئيس في عهد حالية،ركية اليقسد(، إنما أضافت السياسة األم -الديمقراطية  سوريةقوات )

  ،ترامب
 
ل ب أخرى  اأهداف

ّ
 صّد التقّد تتمث

ّ
 في مسار الحل السياس ي الفاعل لم اإليراني نحو الغرب والتدخ

 .به الستفراد الروس وحلفائهم ا، منع  املقبل السوري

 

 سوريةقوات و) (PYD) )حزب اًلتحاد الديمقراطي(بروز دور : اثانيا 

 (الديمقراطية

الذي أخذ مالمحه النهائية منذ بداية القرن العشرين،  ثني والثقافيتتصف منطقة الجزيرة بتنوعها اإل

 ؛شوريون ومن العراق ال  ،كاألرمن واألكراد من تركيا، العديد من األقليات الدينية والقومية بعد نزوح

، عالوة في تلك الفترة اإلمبراطورية العثمانية أراض ي لحروب التي عّمتاملرافقة ل بسبب موجات االضطهاد

 .وغيرهم والتركمان واليزيدين على سكان املنطقة األصليين من العرب واألكراد والسريان/ الشوريين

جري   حتى من دون تغيير ُيذكر الوضع هذااستمر 
ُ
في  ،اإلحصاء االستثنائي لسكان محافظة الحسكة أ

صاروا و  ،ةجنسيالعشرات الالف من األكراد من حرم ، والذي 1962حكومة بشير العظمة عام  عهد

 ، مكتومي القيد أو "أجانب"
 
منهم. ثم جاء إسكان أبناء القرى التي  افي محاولة ملنع استقرار املهاجرين حديث

ق طوغيرها من املنا ، بعد بناء سد الفرات،1974، عام دودي مع تركياعلى الشريط الح طالها الغمر

من  واعتبروه مسعى   "الحزام العربي"أطلق عليه األكراد الذي  ،"الحزام األخضرـ "مّي بُس  بماالسورية، 

العنصر الكردي، ولم يكن هذا يكثر فيها لتغيير البنية الديموغرافية للمنطقة التي  القومية سلطة البعث

 .االّدعاء ببعيٍد عن الواقع
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ات، لم يتوقف األكراد عن املطالبة بنوع من يالحركة السياسية الكردية في الخمسين انتظاممع 

تحركات  اكما حدثت أحيان   .التامّ  النفصالإلى االدعوة و املطالبة بالحكم الذاتي  بينراوح لذي ا االستقالل

 شغبالعلى قمع السلطة املفرط لحوادث  ااحتجاج   ،2004كان أشهرها انتفاضة عام  في الجزيرة شعبية

دير الزور من مدينة  آٍت مباراة رياضية في مدينة القامشلي بين فريق محلي )الجهاد( وفريق آخر  التي أعقبت

 )الفتوة(.

ى جانب لية إلاع، شارك األكراد فيها بفضد سلطة االستبداد 2011اندالع الثورة السورية عام عند 

بالحصول على مزيد من الحكم أكان العرب وغيرهم، واعتبروها، بصورة ما، رافعة لتحقيق مطالبهم، سواء 

إقامة دولة ب طريق تحقيق الحلم القومي الكردي فياملستقبل، أو بالتقدم خطوة أخرى  سوريةالذاتي في 

 .مستقلة

وتراجع قوات  ،لثورةعلى االطابع اإلسالمي  بدء سيطرةنها ، م2012في عام قادت التطورات الالحقة 

)حزب االتحاد التي أّسسها  (وحدات حماية الشعب) إلى اندفاع ،النظام عن مناطق واسعة في الجزيرة

ملء إلى ، (PKK) االمتداد السوري لحزب العمال الكردستاني في تركياُيعتبر  يوالذ، الكردي الديمقراطي(

 ترافق ذلك مع تراجعو ، عليها تالفراغ الحاصل وتشكيل نوع من اإلدارة الذاتية في املناطق التي سيطر 

)حزب االتحاد وبات  ،ملجلس الوطني الكرديوية في إطار ادور األحزاب الكردية التقليدية املنضل ملحوظ

  الفاعل الرئيس على الساحة الكردية. الديمقراطي(

"روج بـ أو ما يسميه الحزب  سوريةلشمال  )حزب االتحاد الديمقراطي( بدا أّن هدف اجتياحفي البداية، 

نواب تشكل مجالس على  ،ا، الحق  الحزبثم عمل منفصل،  كردي و إقامة كيانه "غرب كردستان" أو "آفا

، والنفوذ فيها لألكراد وحدهم، وصارت بوضوح اكردي  كان لكن طابعها ، ثنياتمتعددة اإلووزارات، قال إنها 

 في املناطقالكردي واضحة و  )حزب االتحاد الديمقراطي(ـ لالقومية  لطبيعة التنظيمية العقائديةا
 
التي  جلية

 .فيها ميليشياته العسكرية توجد

 داعش( - تنظيم الدولة اإلسالمية)و (وحدات حماية الشعب)بين  لم يطل الوقت قبل أن يبدأ الصدام

، أواخر معركة عين العرب )كوباني( في تههزيم شكلتو اجتاح الشمال السوري من الجنوب والشرق، الذي 

 وحدات) ملصلحةنقطة التحول الحاسمة استمر عدة أشهر،  بعد حصارٍ  ،2015شهر كانون الثاني/ يناير 

 ،)حزب االتحاد الديمقراطي(ـ ل انالعسكري الذراعانوهما ، (حماية املرأة وحدات)و (حماية الشعب

 عن هذه املدينة.القوتان الرئيستان املدافعتان و 

رأس الحربة في مواجهة )داعش(، لتحالف الدولي إلى ابالنسبة هذه الوحدات صارت ، منذ ذلك الوقت

دخلت ، ومن ثم 2014 عامفي شهر أيلول/ سبتمبر  سورية مواقع التنظيم في بدأ غاراته علىفدعمها و 

من قبل الواليات  (الديمقراطية سوريةقوات ) تشكيل عندكقوة محورية الكردي  حزبللالوحدات التابعة 

 .املتحدة األميركية

إدارة )شمال سورية في انبثقت في املنطقة التي يسيطر عليها الحزب وحلفاؤه  ،على الصعيد الحوكمي

ادستو  2016كما وضع في عام . 2014في عام  ااإلعالن عنها رسمي   جرى  (،ذاتية لهذه اإلدارة جاء فيه أن  ر 
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وأن  ،هو النظام األمثل ملعالجة القضايا التاريخية واالجتماعية والقومية" الفدرالية الديمقراطية"نظام 

دة سورية"مؤسسة على مفهوم جغرافي وال مركزية سياسية وإدارية ضمن  (اإلدارة الذاتية) واحترام ، املوحَّ

كان املنطقة من أكراد س، وهي مفاهيم لم يتوافق عليها ي والعاملي"حقوق اإلنسان والحفاظ على السلم األهل

، حسب، ليس على العرب فوعرب وغيرهم، كما أن الحزب نفسه مارس في الواقع العملي العسف والتمييز

ا بل طال قمعه  ما في املنطقة، في تناقض صارخ مع  األحزاب الكردية السورية األخرى التي كانت ناشطةأيض 

ا نّص عليه  .دستوره الذي وضعه منفرد 

دربتهم في تركيا بالحرب ضد  ذينالواليات املتحدة في إقناع عناصر املعارضة الفشلت من جهة أخرى، 

ا  قتال قوات النظام فقط،على عدم توافق لم فصائل املعارضة املسلحة  ، ليس ألنفقط (داعش) بل أيض 

بأن يتوّجه  راضيةلم تكن ألن تركيا، واسعة النفوذ ضمن أوساط املقاتلين واملعبر اللوجستي إلمداداتهم، 

حزب العمال شقيق ، )حزب االتحاد الديمقراطي(، بينما تجد وحده (داعش)تنظيم هؤالء إلى قتال 

الواليات وسع في هدد أمنها القومي. كما لم يكن وّسع نفوذه وراء الحدود ويُ الكردستاني، عدوها اللدود، يُ 

امشتألمنها القومي، و  اعلى حزٍب تعتبره حليفتها تركيا مهّدد   (داعش)أن تعتمد في القتال ضد املتحدة  من  قًّ

ف إرهابي  حزب   الواليات املتحدة ذاتها من قبل امصنَّ
 

عما يثيره تعاظم قوة هذا الحزب من حفيظة  ، فضال

 .رى في الجزيرة، وبخاصة العربثنيات األخاإل

لت الواليات املتحدة لذا، 
ّ
 -الديمقراطية  سوريةقوات )ولضمان نجاح مشروع التحالف الدولي، شك

ا مختلفةنسلتضّم  ،2015في العاشر من تشرين األول/ أكتوبر  قسد( ثنية في الجزيرة، الجماعات اإلمن  ب 

د الجميع  ن املصلحةأسّيما وال سورية عامة ومحايدة،  وبتسميٍة   اإلرهابي. (داعش)في مواجهة تنظيم توّحِّ

"التحالف  :تضّم و لكل السوريين"  نفسها أنها "قوة عسكرية وطنية موحدةل)قسد(  جاء في تعريف

العربي السوري وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان الفرات وقوات الصناديد وتجمع ألوية الجزيرة واملجلس 

تتلقى )قسد( الدعم و  ،العسكري السرياني ووحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية املرأة الكردية"

ألف  50 نحوتحدة، ويبلغ عدد مقاتليها الجوي والعتاد العسكري من التحالف الدولي بقيادة الواليات امل

ا تضم مقاتل  ،من خارج الحدود جاءتسورية وغير سورية عناصر كردية العظمى  أغلبيتهافي ، وواقعي 

ا، ولهذا ليس وخاصة من تركيا  .وصفها بـ )امليليشيات( غريب 

  (وحدات حماية املرأة)و (وحدات حماية الشعب)مع أن 
ُ
ن املصادر إفهذه القوات، ل النواة الصلبةعتبر ت

 ال يمكن أن األميركية وغيرها 
ُ
بأي حال من األحوال،  النصفبأكثر من  )قسد( ر عدد العناصر العربية فيقّد ت

ا ، وال ُيخفى الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه العناصر في البلدات واملدن ذات وقد ال يزيد عن الربع عملي 

لكردية حاضنة شعبية فيها، كالرقة ودير الزور، وضمن عالقات األغلبية العربية التي ليس للوحدات ا

الكردي ضمن  –تعّرض التحالف العربي مع ذلك،  زالت سائدة إلى حّد بعيد في تلك املناطق. عشائرية ما

إلى الكثير من املطّبات وما يزال، وتحدث بين الحين والخر احتجاجات  (الديمقراطية سوريةقوات )

لم يتوان و  ،هو املتحكم الفعلي بهذه القوات )حزب االتحاد الديمقراطي(ال سّيما أن و  ،واتهامات متبادلة

ا  أوجالن في املدن والبلدات العربيةعبد هللا وصور زعيمه العمال الكردستاني عن رفع أعالم حزب  تأكيد 
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، األمر الذي 2017تشرين األول/ أكتوبر  20في  ، كما حدث عند تحرير الرقة من )داعش(لهذه الهيمنة

 .احتجت عليه تركيا ورفضته الواليات املتحدة

 

 
ا
 محورية الدور األميركي في الجزيرة: اثالث

 األردني،–العراقي–، في املثلث السوري(التنفمنطقة )و  الواليات املتحدة من الجزيرة السورية جعلت

 بواسطتها التي يمكنو ، واألهمية األحجام مختلفةالعسكرية العديد من القواعد  وأقامت موطئ قدم لها

ومراقبة دول الجوار  بل، فحسب ما يتعلق بالشأن السوري في اس  رئي اليس التدخل وفرض نفسها العب  

م اإليراني نحو الغرببما في ذلك ، اأيض   عدة آالف من . يقوم بتشغيل هذه القواعد وضع "سّد" أمام التقدُّ

مون الذين و  ،واملستشارين الجنود  .الديمقراطية( سوريةقوات ـ )لاملشورة والخبرة  اأيض   يقّدِّ

في عهد الرئيس األميركي السابق أوباما، تطورت  سوريةبعة حول متَّ التي كانت  بخالف السياسة

  ،بعد مرحلٍة من االضطرابف، اتدريجي   السياسة األميركية في العهد الحالي
ّ
 ،لت بإعالن الرئيس ترامبتمث

الواليات  مبعوث عّبر عنها ،علنة، استقر األمر على سياسة أميركية ُم سوريةمن االنسحاب  في رغبته ،اتكرار  

جراة ، جيمس جيفري،بالشأن السوري ما يتعلق في املتحدة
ُ
 شهر في السابع من معه في املقابلة الهاتفية امل

 .2018تشرين الثاني/ نوفمبر 

ترتبط بنهجنا الشامل تجاه إيران ونهجنا للتغلب على " سوريةالسياسة األميركية في أن جيفري أوضح 

ئيس دونالد ترامب قوله في لقائه مع الرئيس ونقل عن الر  ،بشكل خاص" سوريةاإلرهاب في املنطقة وفي 

 سوريةن "الواليات املتحدة ستبقى في إ ،2018تموز/ يوليو  16 التي ُعقدت في هلسنكي قمة الروس ي بوتين في

 ،الشعب السوري واملنطقة واملجتمع الدولي حاجاتي لبّ في محاولٍة للتوّصل إلى حّلٍ يُ  ،على املدى الطويل

وأضاف املوفد األميركي أن تفاصيل السياسة األميركية حول فق وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة". بما يتّ و 

ل بـ "تخفيف التصعيد العسكري وتنشيط املسار السياس ي للجنة الدستورية وإجراء  سورية
ّ
تتمث

الكامنة التي أدت إلى مقتل نصف مليون شخص وتدفق الالجئين  تاملشكال ومحاولة معالجة  ،نتخاباتاال 

 إلى دول املنطقة وأوروبا وظهور تنظيم داعش".

أعاد جيفري التأكيد على األهداف األميركية ، 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  14 فيل سّج في إيجاز ُم 

 )هزيمة داعش وعملية سياسية ومغادرة القوات الخاضعة إليران(. ةالثالثة في سوري

ص 2018أيلول/ سبتمبر  25وفي كلمته امللقاة من على منبر األمم املتحدة، الرئيس األميركي الحالي،  ، لخَّ

بموجب القرار  سوريةوالعمل على حّلٍ سياس ي في  (داعشـ )ضمان الهزيمة الدائمة ل" بـ السياسة األميركية

من  إيران جزء   أّن  ، باعتبارسوريةانسحاب القوات التي تقودها إيران من ، وضمان 2015لعام  2254

 يس الحل".لاملشكلة و 

  ،نحن
 
 تستند إلى إقامة قواعد ثابتة والبقاءحول سورية،  األوصاف كتملةأمام سياسة أميركية ُم  ،اإذ

في  وغيرها النفط والغازب الغنية الجزيرة واستخدام موارد، والّتنف الجزيرة تيمنطق لفترة غير محددة في
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األطراف املنخرطة في املسألة السورية مراجعة سياساتها  جميعوعلى هداف املعلنة أعاله، األ دعم تحقيق 

 في ضوء ذلك.

، وقد باتت مختلف غير شرعي سوريةبأن الوجود األميركي في  ،خرل وقٍت ، من لم يعد يفيد اّدعاء روسيا

أسقطت ما تبقى من ، و إلى هذه الدرجة أو تلك الثورة مجّرد احتالالت اندالع حاالت الوجود األجنبي منذ

وما تال ذلك من  ،املطالبين بالحرية والكرامة منذ أن اختار النظام الحل األمني في مواجهة سوريةشرعية في 

ألتراك على مناوشة الوجود األميركي شرق الفرات الروس ل كما أن تشجيع انقسامات وتدخالت خارجية.

تحّول هذا الوجود إلى حقيقة ثابتة على األرض، ويمكنه تعطيل الحل السياس ي بعد أن  ،أضحى قليل األثر

 روسيا بالتنسيق مع تركيا. لهالذي تسعى 

، تلجأفد في الشمال السوري، التركي فرصة التمّد  - الروس ي (سوتش ي)ع عليها اتفاق التي قط ،إيرانأما 

  األخرى  القوى مناوشة  إلى من حين لخر،
ُ
. في هذا الدور والوجود إلثباتفي محاولة  ،سوريةنافسة في امل

تشرين الثاني/ نوفمبر  9يمكن إدراج العملية العسكرية في املنطقة العازلة ضد "جيش العزة"، الصدد، 

التي تزداد أهميتها مع  املشتركة، املصالح االقتصادية بيد أّن  ،تركيال إيرانية محاولة استفزازك، 2018

ما هو أبعد من  إلى اإليرانية –التركية االحتكاكات ر تحول دون تطوّ ، على إيران تصاعد العقوبات األميركية

 .ذلك

ت إيران املكاسب املحدودة التي حّق 
ّ
في املثلث  (قسد)( ضد داعش)تنظيم قها من جهة ثانية، استغل

  ،بالحشد الشعبي العراقي دفعتو ، 2018تشرين األول/ أكتوبر  13 ،الجنوبي شرق الفرات
ُ
 ،ر بهاؤتمِّ امل

 لالقتراب من مناطق النفوذ ، في محاولة أخرى العراقية في منطقة البوكمال –لالنتشار على الحدود السورية 

 ،على طهران التصعيد األميركي غير املسبوق في العقوبات االقتصاديةعلى  ابما يمكن اعتباره ردًّ و ، األميركي

 .2018الثامن من شهر أيار/ مايو  في بعد إلغاء الواليات املتحدة االتفاق النووي من طرف واحد

 

 الكردية -التركية  –: مثلث العالقات األميركية ارابعا 

بالهجوم على املناطق التي يسيطر عليها األكراد شرق منذ سنواٍت عّدة  التهديدات التركيةلم تتوقف 

ترافق ذلك مع قصف تركي على ، 2018تشرين األول/ أكتوبر  26 فيالرئيس أردوغان  تصريحمنها  الفرات،

من تشرين عاشر في ال ،الرئيس التركيتعّهد كما  ،وسقوط ضحايا هناك (وحدات حماية الشعبـ )مواقع ل

 ، بـ "تطهير" منطقة شرق الفرات وشمال العراق من أذرع حزب العمال الكردستاني،2018الثاني/ نوفمبر 

ق ب املتحدة باتخاذ مواقف مزدوجة فيالواليات  واّتهم
ّ
ا في ذلك إلى القرار األميركي حزبهذا الما يتعل ، ملّمح 

 أردوغان ينس   لمو  .حزب العمال الكردستانيبمنح جوائز مالية ملن يدلي بمعلومات حول ثالثة من قادة 

ص ل هدور 
ّ
ن يئنون تحت ظلم الوحدات و "األشقاء السوريبتوفير الطمأنينة:  موعدهف ،لسوريينكمخل

 !سنوفر لهم الطمأنينة" ونحنالكردية شرق الفرات 
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واالستقرار النسبي الذي  "غصن الزيتون"و "درع الفرات" تيعملي أكثر ثقة بعدالن تركيا نفسها  تجد

 
 
 " سوتش ي"تطبيق اتفاق ل تشهده إدلب نتيجة

 
نال عن مع روسيا، فضال عالقاتها مع الواليات  الجزئي في تحسُّ

في االصح مقتلقضية بين البلدين في  والتعاون  ،املتحدة بعد اإلفراج عن القس األميركي، آندرو برونسون 

 السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بالده في إسطنبول.

نبض األميركيين حول إمكانية إجراء اتفاق مشابه  إلى جّس  املستمرة تهدف تركيا من وراء تهديداتها

حتى ال يتم إغضاب  ،من ضمن سياسة التمّدد التركي الحذروذلك شرق الفرات، في منطقة التفاق منبج 

روي األميركيةهي بذلك تستغّل و التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة، 
ّ
إجراء لى التي تقوم ع ،سياسة الت

 يُ . فمن جهة، األكرادتركيا و  بين العالقة على األقل، في ه املرحلةفي هذنوع من املوازنة، 
ّ
ل األكراد، ممثلين شك

التي لم تنته من قتال )داعش(  ،قسد( - الديمقراطية سوريةقوات )، نواة )حزب االتحاد الديمقراطي(ـ ب

تها في مساعدإلى الحاجة  املصالح، ومنهاالكثير من بتركيا مع بط الواليات املتحدة تتر ومن جهة ثانية، ، بعُد 

 إيران.تطبيق العقوبات على 

تراجعت  ، بعد أنالفرات شرق  في محاوالتها للتقّدم املحتملة تحاول تركيا اختبار رّدات الفعل األميركية

. مع ذلك، غرب الفرات دوريات مشتركة في منبجتسيير عادت إلى و  أمام املطالب التركيةالواليات املتحدة 

ر
ّ
قد قبل تحويل تهديداتها باجتياح منطقة شرق الفرات إلى حقيقة واقعة على األرض، ما  امليًّ  تركيا ستفك

 األكراد.يعني احتمال االصطدام مع القوات األميركية أو وضع الواليات املتحدة في موقف حرٍج أمام حلفائها 

 و  هيمن على قيادتها األكراد،التي يُ  (الديمقراطية سوريةقوات ) لتطمين
ّ
 (داعش)قت عملياتها ضد التي عل

ر على القصف التركي في الشمال، ااحتجاج  ، 2018تشرين األول/ أكتوبر  13 في في ريف دير الزور  سيَّ

 ،التركية - على الحدود السورية مشتركة مع )قسد( دورياٍت  التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة

ريات رسالة . ُيعدُّ تسيير هذه الدو 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  11في  استئناف هذه العملياتإلى ما أفض ى 

ف عن القيام بأي إجراءات من طرف واحد شرق الفرات، 
ّ
الرئيس  اعتبر فيماواضحة إلى تركيا لتتوق

 سوريةمجلس ـ )صّرح الرئيس املشترك لمن جهة أخرى، . هاغير مقبول" وطالب بوقف"األمر  أردوغان

بأّن تركيا "تسعى  ،2018في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر  ،(روزانا)، رياض درار، لراديو (الديمقراطي

  سوريةامتداد حدودها مع على شريط لتحقيق أهدافها بالحصول على 
ّ
 االعازل؛ وذلك وفق   تسميه بالخط

 ".1998ملا يشير إليه اتفاق أضنة املوقع في عهد حافظ األسد عام 

أبيض والرقة وغيرها، كما  تّل مثل شرق الفرات، وجود سكان عرب في بلدات ومدن بحّجة تركيا تتسلح 

هدد األمن القومي التركي تأن ذريعة األمن القومي التركي، على مشروعيتها، تبدو فضفاضة، إذ ال يوجد ما ي

عبر الحدود  اأو غيره (الديمقراطية سورية قوات)تحرشات أو هجمات من قبل ليس ثمة في الوقت الحالي، و 

 .الضامن األهم لعدم حصول مثل هذه الهجماتهو  وجود القوات األميركية أّن  السورية، عالوة على

 على األرجح، 
ُ
لُتبعد الخطر الكردي  ،لتحقيق مكاسب سوريةاألوضاع الراهنة في استثمار تركيا حاول ت

التعاون مع روسيا في مؤتمر بوقد حققت الكثير ، سوريةالروسية في  –الخالفات األميركية عنها، وتستغل 

  ،، وتحاول استكمال السيطرة على الشريط الحدودي املتبقياأستان
 
 أخرى  باالتفاق تارة

 
بتوتير العالقة  وتارة
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 كثرة املصالح
 
كما  .ويتهما في حلف األطلس ي، ومنها عضالبلدين بين التي تربط مع الواليات املتحدة، مستغلة

سياساته الداخلية هو جزء من  "اإلرهابي"حول الخطر الكردي  ةاملتكرر  أردوغان لتهديداته إطالقّن أ

لى تحسين شروط التفاوض مع إ ا، مثلما تهدف أيض  الرامية إلى سحب البساط من تحت القوى القومية

 في إدلب. إضافية لتقديم تنازالت االحليف الروس ي في أستانن، وتوجيه رسائل إلى يياألوروبيين واألميرك

، منها وضع بعض قيادات حزب إلى تركيا أكثر من رسالة إيجابيةفي هذه األثناء، وّجهت الواليات املتحدة 

تعيين السفير األميركي هو ، وربما أهمها تفعيل اتفاق منبجإعادة و  العمال الكردستاني على قائمة اإلرهاب

 2010 – 2008السابق في تركيا )
 
، 2018في شهر آب/ أغسطس  سوريةإلى  اأميركي   ا(، جيمس جيفري، مبعوث

، رأب صدع العالقات بين الدولتين فيما يخّص الشأن السوري مجال في هذا اإلجراء وما يمكن أن يقّدمه

ن العالقات التركية   .الكردية -بما في ذلك تحسُّ

، أشار إلى الرغبة في تحسين 2018، أوائل عام (س يفورين بولي)ي في مجلة جيمس جيفر كتبها  في مقالة

عن حزب العمال  )حزب االتحاد الديمقراطي(من خالل العمل على إبعاد  ،وتركيا سوريةالعالقات بين أكراد 

)حزب البراغماتية التي مّيزت سياسات  بالنظر إلى االكردستاني. في الواقع، ال يبدو هذا األمر مستبعد  

وغّير تحالفاته بشكل سريع أكثر من مرة  هذا الحزبفعلها ، وقد في السنوات األخيرة االتحاد الديمقراطي(

، واالبتعاد عن في ذلك االبتعاد عن سياسات الحزب األم، بما سوريةاملتبدلة في  األوضاعبما يالئم ومتقلب 

 .النظام ثم االقتراب منه، وكذلك األمر مع الروس واإليرانيين

وخيبة أملهم الكبيرة من نأي الواليات املتحدة بنفسها  ،2018عفرين ربيع العام  األكراد فقدأن  بعد

ا ادرس   واأخذ، ملصلحتهمعن التدخل   السوري النظام ةعدم قبولهم الشروط الروسية املتمثلة بعودب مهم 

ّن فقدان إإذ ، للمنطقة ذات األغلبية الكردية ومؤسساته إلى عفرين، كشرط لثني تركيا عن اجتياحها

تركيا  ملصلحة عفرينوخسارتهم ل تجّرعهم للهزيمة بكثير منلهم كان أفضل  النظام ملصلحةعفرين 

أشار في هذا الشأن، ، ف2018لحوار مع النظام صيف إلى اعاد األكراد لذا،  .واملعارضة السورية املسلحة

أنه  (الجديدالعربي )صحيفة إلى ، سيهانوك ديبو، (قوات سورية الديمقراطيةـ )ل مستشار الرئاسة املشتركة

 ،للتفاوض والسعي إلى "ردم الهوة والتقارب" اولكن الطرفين أبديا استعداد   ،ال توجد مفاوضات رسمية""

تموز/  28 ا( فيسوريتلفزيون )، رياض درار، ملوقع (الديمقراطية سوريةمجلس ـ )كما صّرح الرئيس املشترك ل

 2018يوليو 
ّ
فقا على تشكيل لجان خدمية وسياسية" وبأنهم "سيسل

ّ
مون مناطقهم ، بأّن "املجلس والنظام ات

اإلدارة )جولتي املفاوضات بين ، على الرغم من أن شرط التوصل إلى حّل سياس ي" لدولة السوريةإلى ا

ما اضطر الروس ، عتقال الوفد الكرديوصدر قرار با ،نتيجة إلى أي يالم تفضفي دمشق والنظام  (الذاتية

 .لتدخلإلى ا

 في مجريات املفاوضات بين حليفتها )قسد( والنظاممعنية بالتدخل  ال يبدو أن الواليات املتحدة

لم تكن كما ولبنان،  سوريةووقف التمدد اإليراني نحو  (داعش)هي املشغولة بالحرب على و ، السوري

ا مواجهة النظام السوري 
 
، باستثناء التهديد بضربه، أو القيام بذلك على نحٍو امن أهدافها يوم  هدف

 ية.و استعراض ي، عند استخدامه لألسلحة الكيما
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بضمان أمنها القومي  سوريةستربط تركيا انسحابها من ، مقبل وفي أي حّل سياس ي ،األحوال جميعفي 

ٍ مواٍز، يمكن
ّ
مساٍع لحل املسألة الكردية بترافق ذلك ي أن وعدم قيام دويلة كردية على حدودها. وعلى خط

 اينعكس إيجابي  سما  تحسين شروط حياة األكراد في الحكم الذاتي وغيره،من خالل  ،ها في تركيائمن منش

من جهة ثانية، ربما  واضحة حتى الن.ليست ؤشرات ملمثل هذه امع أن  ،سوريةعلى عالقة تركيا بأكراد 

حول الحل السياس ي، بخاصة أملانيا وفرنسا، األوروبية الرئيسة  يؤثر تقارب املوقف التركي مع مواقف الدول 

، باعتبار أّن مواقف هذه الدول ال تختلف سوريةالتركية حول  –على تحسين العالقة األميركية  اإيجابي  

 عن مواقف الواليات املتحدة.  اجوهري  

 

 خاتمة: اخامسا 

ال إلى  نحو الشمال، يبدو أن األمور تتجه نحو تقارب املواقف سوريةمع انزياح التنافس الدولي في 

من  املكاسبأكبر قدر من  دخل في إطار تحقيقتباجتياح شرق الفرات التهديدات التركية  ، وإنتصعيدها

مواقف الدول األوروبية واألميركية بعد املوقف التركي أقرب إلى وقد أضحى ، أو مقايضتها الواليات املتحدة

 .تثبيت الوضع الحالي في إدلب

إجراء ويفض ي إلى  سياس ي يناسبها بدورها، وصلت إلى شبه قناعة باستحالة استفرادها بأي حّل  ،روسيا

 حصيلة السياسيةتناسب والي الاد، فجهدها العسكري تحديثات شكلية في بنية نظام االستبد
 

عن  ، فضال

مع مختلف األطراف ذات التأثير  لتعاون إلى اعجزها عن التصدي لكلفة إعادة اإلعمار الهائلة، ما يضطرها 

 )االقتصادية( الضغوط األميركيةبسبب ، هذا إلى جانب تراجع دور حليفها اإليراني سوريةوالنفوذ في 

 .)العسكرية( واإلسرائيلية

على أمل ، إلى سورية وفي تعيين مبعوث أممي جديد ،الدولية تكمن املصلحة السورية في تقارب املواقف

كما أّن  .اإلقليمية بداية مرحلة ودور جديدين للمؤسسة األممية، وفي تراجع تأثير بعض الدول أن يكون 

، ويحّد من تباينات مواقف سوريةمتكاملة حول  ةساعد في وضع رؤييُ قد خاص  تعيين مبعوث أميركي

 سوريةيؤدي الوجود األميركي في شمال شرق على العموم، الشأن. في هذا  املؤسسات السياسية األميركية

ا في اللحظة الراهنة ادور  
 
ئ الحيلولة دون وصوله إلى حّد الكردي و –، وبوسعه ضبط الصراع التركيمهّدِّ

حتى حصول حّل سياس ي، في سورية االنفجار، وذلك بعد أن حسمت الواليات املتحدة أمرها لجهة البقاء 

ما سبق ُيبعد ، و جميع دول املنطقة وضبط صراعاتها الحالية واملحتملة ستقراراالذي سيساهم في  األمر

قّربه أكثر من إلى مصير مماثل لحالة كردستان العراق، ويُ  سوريةاحتمال تطور الوضع في شمال شرق 

 .سوريةاملرتقب في  التكامل مع الحّل 






	أولًا: مقدمة
	ثانيًا: بروز دور (حزب الاتحاد الديمقراطي) (PYD) و(قوات سورية الديمقراطية)
	ثالثًا: محورية الدور الأميركي في الجزيرة
	رابعًا: مثلث العلاقات الأميركية – التركية - الكردية
	خامسًا: خاتمة
	Blank Page
	Blank Page

