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 ملخص

على مساحاٍت واسعٍة من املنطقة الشمالية  -2012مطلع عام  في- مع سيطرة حزب االتحاد الديمقراطي

االرتباطات العضوية املنهجية  ياحتمال اتجاه الحزب ذ عات تتجه نحو، أخذت التوقسوريةالشرقية ل

حزب العمال الكردستاني "الكردي التركي"، لتأسيس دولة كردية أو حكم ذاتي كردي ُمستقل بوالسياسية 

االتحاد الديمقراطي مع قوات  تعاون  نتيجة اصواب  عن دمشق بسلطات سيادية واسعة. وازداد هذا التوجه 

تحدة، حيث شاعت حينها مقولة مفادهاية اميركالدولي بقيادة الواليات ال التحالف 
ُ
"من تحالف مع  :مل

 الواليات املتحدة، فقد نال ما يرنو إليه".

 ميلهاعبر -لكن بالتزامن مع اتجاه الزمة السورية نحو عملية تسوية شاملة، أظهرت الواليات املتحدة 

يا الديمقراطية التي تحتضن ور دعمها باالتجاه نحو تأسيس قوات س رفع "الصفة الهوياتية العرقية" عنإلى 

تحقيق مسار توافق مع روسيا ذات الكعب السياس ي العالي في إلى ، وميلها اوتركمان   اوسريان   اوعرب   اأكراد  

ي رغبتها في إحراز حٍل يضمن لها مصالحها ونفوذها املباشر أو غير املباشر ف -مسار تسوية القضية السورية

دعم ما يصبو إليه االتحاد إلى همية االستراتيجية، بمعزٍل عن التوجه املنطقة الشمالية الشرقية ذات ال 

 الديمقراطي.

وما يزيد من عقالنية السيناريو الذي يطرح اتجاه الواليات املتحدة لعدم دعم توجه حزب االتحاد 

ستان لكرد تحدة لم تدعم االستقالل الكامل، اإلشارة إلى أن الواليات املوصوابيته الديمقراطي بالكامل

. فقد أظهر التوجه سوريةمن املنطقة الشمالية الشرقية في  االعراق الذي يملك مقدرات نفطية أكثر كثير  

معتركات جيوسياسية مع الدول اإلقليمية في الدخول في ية ميركي املذكور عدم رغبة اإلدارة ال ميركال 

 فيها، نتيجة ميل هذه الدول  -على الرجح -وروسيا، قد تكون 
 
لتعاضد التكاملي الوثيق في سبيل إلى ا خاسرة

له المر من خطٍر على  مأ سوريةالتصدي لي استقالل كردي كامل أو شبه كامل سواء في 
ّ
العراق، ملا يشك

 أمنها القومي وطموحها الجيوسياسية.

 

 مقدمة

نظام السد وحلفائه على حساب الطراف  ةمصلحتصب في  باتجاه الزمة السورية نحو عملية تسوية

التي - سوريةوشمال شرق  -التي تضم املعارضين الرافضين لعملية املصالحة-الخرى، باتت منطقتا إدلب 

الساحة السورية. وفيما ُيذهب إلى  فياملسألتين الفاعلتين  -ٍي دوليٍ أميركتخضع لسيطرة كردية بدعٍم 

  صسيناريو توافق تركيا وروسيا بخصو 
 

 منطقة إدلب، إلتمام عملية التسوية على نحٍو توافقٍي يضمن حال

 إلى الخالف الكردي، تكتسب منطقة السيطرة الكردية تعقيدات محلية وإقليمية ودولية مردها ااستراتيجي  

، ال سيما حزب االتحاد سوريةبه الكرد في  ى، والرفض التركي القاطع لي مكسب سياس ي كبير يحظالكردي -

ن تعدد مالتعقيد الدولي الناتج  اقراطي الذي تتهمه تركيا بالتبعية لحزب العمال الكردستاني، وأخير  مالدي
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تحت سيطرة  -بشكٍل أساس ي-غلبية الكردية التي تقع املناطق ذات ال خيوط التحرك الدولي حيال هذه 

 ي. ميركوحدات حماية الشعب، وتحت ظالل النفوذ ال 

تلتر طرحت )الفدوفي إطار ذلك، 
ُ
حركة املجتمع الديمقراطي  ؛سوريةالبرز في  نيتالكردي نيالية( من الك

بتوجهات  لكن، من جهة ثانية واملجلس الوطني الكردي تحاد الديمقراطي،من جهة وأبرز مكوناته حزب اال

طي لكن يشوب هذا الحل خالف كبير بين الطرفين، فاالتحاد الديمقرا ة.نطقامل، كحٍل ملآل امختلفة نسبي  

عارض فكرته عدد  و رالية القومية. ُينادي بالفدرالية الجغرافية، والوطني الكردي ُينادي بالفد
ُ
من الطراف  ات

 سيما روسيا وإيران وتركيا.  الفاعلة، ال

بيّ أميرك، لم تتضح أي مؤشرات دعم اأيض  
ُ
ن طبيعة الصيغة التي قد تدعمها في عملية ي فعلية وواضحة ت

ر أغوار التوجهات ة بتلك املنطقة. ومن هنا تنبع أهمية الدراسة، حيث ترمي إلى سبتأسيس الحوكمة الخاص

تعلقة بمصير منطقة ُيسيطر عليها من 
ُ
 وحدات الحماية.واملواقف والسيناريوهات امل

حور الول ينظر في املحطات الساسية ملسار محاور؛ امل 4ألف الدراسة من توعلى ذلك الساس، ت

ية السياسية لحراك الكردي السوري السياس ي، واملحور الثاني يرصد أسس املنهجالتاريخ السياس ي ل

التوجهات الدولية مميزات املنطقة، و والهدف االستراتيجي للحركات الكردية الفاعلة، واملحور الثالث يحوي 

توقعة فيواإلقليمية والشعبية "الكردية
ُ
مة التي ما يتعلق بمسألة الحوك " التي تعكس السيناريوهات امل

 مناطق شرق الفرات ذات الكثافة الكردية على وجه التحديد.ي ستكون قائمة ف

 

 
ا

 محطات في التاريخ السياس ي للحراك الكردي السوري :أوًل

 تأسيس األحزاب -1

، علي يد مجموعة من 1957يونيو عام  ان/حزير  14إلى  سوريةيعود تاريخ تأسيس أول حزب كردي في 

خليل محمد، وعبد الحميد درويش و أوصمان صبري ومحمد علي خوجة و رشيد حمو املثقفين الكرد منهم؛ 

 1بقيادة نور الدين زازا.

لكن ما لبث الحزب أن تعرض لولى نكساته، بعد أن زجت حكومة الوحدة في خمسينيات القرن املنصرم 

الكريم قاسم في إثر املوقف املؤيد للحزب لحركة عبد  فيفي السجن، وذلك عظمها مبقياداته وكوادره 

 2.سوريةأت رحلة االنشقاقات داخل الحزب السياس ي الكردي الول في العراق، وفي السجن بد

لت حملة اال 
ّ
قطة ن في الحزبوكوادره عتقال أيام الوحدة السورية املصرية بحق قادة الصف الول شك

د تمحور الخالف وق السجن.فارقة في حياة الحزب الكردي الول، فبدأت الخالفات بين قادة الحزب داخل 

 
ّ
خل ل دابينهم حول إفادات بعض القادة أمام قاض ي التحقيق، حيال أهداف الحزب وماهيته، وبذلك تشك

الحزب تياران رئيسيان؛ الول تزعمه الدكتور نور الدين زازا الذي مال إلى النشاط الثقافي، وطالب بالحقوق 
                                                           

 .18-17ص د.ت(،  )د.ن،(، 1، ط )2016(، 2016-1916وظاهرة االنشقاقات ) ةسوري في الكردية الحركة شمدين، علي1
 .76-75، ص (2001كاوا،  11منشورات رابطة  :أربيل) ،1ط ،ةمحمد مال أحمد، صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطني الكردي في سوري 2
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 ،الذي تبنى شعارات قومية كردية صبري التيار املقابل، فيما تزعم أوصمان سوريةالثقافية للكرد في 

يارين يشد كل منهما الحبل إلى وهنا أصبح الحزب بين ت 3"،هاوتحرير  وبالخص شعار "توحيد كردستان

يكون  سوريةالكرد في  لعمق السوري محملين بأفكار تجد أن الحل لقضيةإلى اجانبه، الول يفضل التوجه 

ردستاني بخاصة إلى تركيا والعراق حيث مراكز ار يسحب الحبل تجاه العمق الكفي دمشق، فيما كان التي

 4الثقل الكردي.

نشقاق اومن ثم شهد الحزب أول ، بعد أن خرجت قيادة الحزب من السجنتفاقم الخالف بين التيارين 

ني إلى تيارين يمي سوريةطة السياسية لكرد ي، وانقسمت الخر 1965أغسطس عام  آب/5في صفوفه في 

 5سمي جناح أوصمان صبري باليسار، والتيار املقابل باليمين. ويساري، بحيث

قيادة الحزبين،  ادخل لحل اإلشكاالت بين التيارين، داعي  أن يتالحزب الديمقراطي الكردستاني،  حاول 

ن إضافة إلى مجموعة من الشخصيات االجتماعية الكردية، إلى مؤتمر في منطقة نوبردان في إقليم كردستا

تفاق يقض ي بإعادة توحيد الحزبين بإشرف من قيادة االعراق. وعلى هامش املؤتمر، توصل املؤتمرون إلى 

لكن ما لبث أن دب الخالف بينهم مرة  6ت املستقلة غير املنضوية في صفوف الحزبين.قتة من الشخصياو م

  ابين، أصبحوا تيار  الحز  در منا)املرحلية(، إضافة إلى قادة وكو  قتةو أخرى، والجديد أن القيادة امل
 
، اثالث

لتشهد الحركة الكردية  7باسم الحزب الذي يقوده بارزاني في العراق. اباسم البارتي تيمن   اجديد   اوأعلنوا حزب  

انشقاقات عدة ضمن صفوف أحزابها، وتنسب اليوم تلك الحزاب ذاتها إلى الحزب الول الذي  سوريةفي 

 .1957أسس سنة 

ي املشهد القرن املاض ي تطورات كان لها الثر البالغ فمن ات يثمانيندايات البعينات وبنهاية السشهدت و 

بزعامة عبد هللا  هوكوادر ث، لجوء قادة حزب العمال الكردستاني حوادالسياس ي الكردي، وأبرز تلك ال

ة بدأت عالقة منطقة البقاع؛ حيث الحدود اللبنانية السورية. وفي تلك املنطق ا، تحديد  سوريةأوجالن إلى 

. واستمرت 8ماكن للتدريب والسالحلتي وفرت له أحزب العمال الكردستاني مع املنظمات الفلسطينية ا

الحزب آنذاك نتيجة حالة التوتر بينها وبين أنقرة. وقد استفاد ، لته دمشقستقبالعالقة على ذلك، إلى أن ا

واستقر زعيم العمال الكردستاني في دمشق، . سورية، ليجد لنفسه موطئ قدم في املذكورةالتوتر  حالة من

. ولبنان التي كانت ترزح حينها تحت حكم العسكر السوري وريةسوأنشأ الحزب معسكرات تدريب له في 

دور الحزاب الكردية الخرى التي كانت تنشط بين كرد  فيالصعود املفاجئ لحزب العمال الكردستاني أثر 

ام السوري، ما سهل حركته ونشاطه ي استفاد من قربه من النظخاصة أن العمال الكردستانوب، سورية

 دي، في الوقت الذي لم تحظ الحزاب الكردية الخرى بهذه الفضلية.داخل املجتمع الكر 

                                                           
 .. من التأسيس الى الثورة.)البارتي( ةد.علي صالح ميراني، الحزب الديمقراطي الكردي في سوري3
 المصدر السابق.  4
 (، مصدر سابق.2016-1916وظاهرة االنشقاقات ) ةركة الكردية في سوريعلي شمدين، الح5
 .السابق المصدر6
 https://goo.gl/cD5o7F .2017أبريل  نيسان/ 23 عنب بلدي،، ةالحزب األّول "نهضة سياسية" انتهت بالتفكك الحركة الحزبية الكردية في سوريد.م، 7
 https://bit.ly/2S84BEc .2015أبريل  نيسان/ 6 الحياة،، "ونظام األسد: حكاية خصام ووئام على وقع أحالم المؤسس« الكردستاني»"ك أوسي، هوشن8

https://goo.gl/cD5o7F
https://bit.ly/2S84BEc
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كانت نقطة بداية النهاية باسم "اتفاقية أضنة"  لكن االتفاقية التي حصلت بين النظام السوري وتركيا

 9كردستاني والنظام السوري.ملرحلة التعاون بين العمال ال

 

 الفدرالية""ميالد فكرة وحرب العراق  -2

إلى ، بالنسبة قد تبدو فكرة الفدرالية والنظام االتحادي دخيلة على الساحة السياسية السورية

ي، لكن وهذا ما يخلق توجسات لدى شريحة واسعة من املعارضة السورية وكذلك النظام السور ، همبعض

مطالبات بمناطق حكم ذاتي للمكونات ، تشير مصادر إلى وجود سوريةنتداب الفرنس ي لاال بالعودة إلى حقبة 

أحد قياديي منظمة ، عقد مؤتمر الجزيرة العام برئاسة حاجو آغا 1938 سبتمبر /في أيلول السورية. ف

خاص ، وقد وعده املندوب السامي الفرنس ي بنظام اتام   اذاتي   اخويبون الذي ناشد فرنسا إعطاءه حكم  

لت الجزيرة بأغلبيتها الكردية مثل: جبل الدروز في جنوب فص 1939للجزيرة، وبالفعل في السنة التالية 

سورية، والالذقية بعلوييها في املناطق النائية( عن أراض ي سورية ذات الغلبية العربية السنية، ووضعت 

 10.تحت السيطرة الفرنسية املباشرة

رة الفدرالية تراود عادت فك ، لكنفي حقبة االنتداب تسانات التي أّس مع مرحلة االستقالل، ألغيت الكي

 ي للعراق عامميركخاصة بعد االحتالل ال وب، الحركة السياسية الكردية في العقد الول من اللفية الجارية

 حسب الدستور العراقي الذي بفدرالية،  ، وتطور الحكم الذاتي للكرد في العراق إلى2003
ُ
سقوط إبان  ر  ق  أ

وبالفعل فقد  11.على غرار كرد العراق سوريةان فدرالي لكرد المر الذي حرك فكرة تشكيل كيظام البعث، ن

 2006طالبت أحزاب كردية سورية بالفدرالية في أواسط العقد الول من اللفية الجديدة وعام 

 12بالتحديد.

يوم أمام مشروعين كرديين في بعد الثورة السورية، بحيث أصبحنا ال بوضوح أكثر الفكرة بلورتوت

، وكالهما يجد في ، الول يحمله املجلس الوطني الكردي والثاني تحمله حركة املجتمع الديمقراطيسورية

 
 

ا سوريةللقضية الكردية في  الالمركزية السياسية حال ا.، والزمة السورية خصوص   عموم 

 

 د الديمقراطيتأسيس حزب اًلتحا -3

هللا أوجالن واعتقاله على يد االستخبارات التركية،  لعمال الكردستاني عبدبعد اختطاف زعيم حزب ا

تشكيل أربعة أحزاب كردية تابعة للعمال  اتجه الحزب نحو إعالن هدنة طويلة المد، لُيقدم بعد ذلك على

 
 
ني طي الكردستاني، فرع العمال الكردستالوامر أوجالن، أسس حزب الحل الديمقرا االكردستاني. وتنفيذ

فرع العمال الكردستاني  (PJAK) سس حزب الحياة الحرة الكردستانيأ 2004، وسنة 2002في العراق عام 

                                                           
 https://goo.gl/fmXsQa .2011وفمبر ن تشرين الثاني/ 11 الجزيرة نت،، "بروتوكول أمني حّمال أوجه ،اتفاق أضنة التركي السوري"د.م، 9

 https://bit.ly/2CZTyT2 2014أبريل نيسان/13، مجلة البيان، "وصراع المحافظة على الهويةأكراد سورية "د.فرست علي، 10
 المصدر السابق.  11
 .2016مارس آذار/ 15 الجزيرة نت، ،"وحديث الفدرالية ةسوري" خورشيد دلي،12

https://goo.gl/vKREcf 

https://goo.gl/fmXsQa
https://bit.ly/2CZTyT2
https://goo.gl/vKREcf
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. واملؤتمرات سورية، فرع الكردستاني في (PYD) أسس حزب االتحاد الديمقراطي 2003في إيران، وسنة 

 13بال قنديل.رت في معاقل العمال الكردستاني في جج كلها التأسيسّية لهذه الحزاب الثالثة

لحملة قمع ومالحقة أمنّية  (PYD) ، قبل اندالع الثورة السورّية، تعّرض حزب2011ولغاية  2003ومن 

شخص، وفق تسريبات الصحافة  1400سورّية استهدفت عناصره وقياداته، أسفرت عن اعتقال نحو 

عائشة أفندي، زوجة رئيس  تاعتقلو التركي وقتذاك.  –ي السوري ذلك ثمرة التنسيق المن وصفالتركّية، ب

الحزب صالح مسلم الذي هرب إلى معسكر تابع للحزب، تحت سيطرة الكردستاني، موجود في كردستان 

 2002من و مصرعهم تحت التعذيب الوحش ي في السجون السورية.   (PYD) العراق. ولقي عدد من عناصر

، سوريةالكرد والقيادات الكردية في  طينشااملوجة الرابعة من االعتقاالت التي طالت الن، كان 2011ولغاية 

 
 
 14، كان أغلبهم من املوالين للعمال الكردستاني وفرعه السوري االتحاد الديمقراطي.اوشملت آالف

 

 بعد الثورةعلى املنطقة سيطرة حزب اًلتحاد الديمقراطي  -4

ياسية الكردية في يديولوجية بالغريب عن الساحة السبحمولته ال لم يكن حزب االتحاد الديمقراطي 

، فهو حامل إلرث حزب العمال الكردستاني الذي صال وجال في العقدين الخيرين من القرن املاض ي، سورية

وبدعم من النظام السوري في الساحة الكردية السورية، بل كانت له سطوته، قبل أن ينقلب حافظ السد 

 حقة كودار الحزب ومنع نشاطه. أوجالن ويبدأ بمال على زعيمه عبد هللا -ة أضنة المنية مع تركيابعد اتفاقي-

لذهان ما كان عليه العمال الكردستاني إلى الكن العودة الجديدة القوية لالتحاد الديمقراطي أعادت 

  تحركات سريعة بترتيب صفوفه وفرضبفي عهد السد الب، فبدأ االتحاد الديمقراطي 
 
في  اقوي   انفسه طرف

املنطقة بعد انسحاب النظام منها مع بداية عام  راحل على مقاليد السلطة فياملنطقة بسيطرته عبر م

وهذا ما قلب موازين القوى في املشهد  "وحدات حماية الشعب"وشكل قوة عسكرية عرفت باسم  ،2012

وتفرعاته صاحب السلطة املطلقة في  السياس ي الكردي السوري، بحيث اصبح اليوم االتحاد الديمقراطي

 .خرى مام ضمور قوة التيارات السياسية الكردية ال املنطقة أ

 

 تأسيس املجلس الوطني الكردي -5

بدأت مجموعة من الحزاب الكردية ومن بينها حزب االتحاد على الثورة السورية، عدة بعد مرور أشهر 

لتيارات السياسية الكردية بهدف تشكيل جسم الديمقراطي العمل على عقد مؤتمر كردي لألحزاب وا

ية السياسية السورية، لكن حزب االتحاد الديمقراطي ياس ي كردي موحد لتكون ممثلة للكرد في العملس

ما يخص نسبة التمثيل في املؤتمر انسحب من اللجنة التحضيرية وقاطع  ونتيجة خالفات مع باقي الحزاب في

                                                           
 .2018يناير كانون الثاني/18 المركز الكردي السويدي للدراسات،، "(2) 2017-1898 ةالحياة المدنيّة والسياسية الكردية في سوري"هوشنك أوسي، 13

https://goo.gl/khnMVV 
 المصدر السابق14

https://goo.gl/khnMVV
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بوصفها ار النسائي واتحاد ستالشهداء  تيل تيارات تابعة له كمؤسسة عائال حينها طلب تمثفي املؤتمر، لنه 

 15.كيانات مستقلة، المر الذي رفضته باقي الحزاب

عقدت مجموعة من الحزاب الكردية وشخصيات سياسية  2011أكتوبر تشرين الول/ 26 فيو

أسموه باملؤتمر الوطني الكردي  ادون مشاركة االتحاد الديمقراطي، مؤتمر  من واجتماعية وحركات شبابية، 

 16أي بعد سبعة أشهر من انطالق الثورة السورية. ،في سورية

 ارئيس   البة باإلقرار الدستوري بوجود الكرد مكون  ومن أهم مخرجات املؤتمر الوطني الكردي الول: املطا

من مكونات الشعب السوري وثاني أكبر قومية فيه، لكن النقطة الثانية التي طرحها املؤتمر وهي إيجاد حل 

كانت ، ته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البالدديمقراطي عادل لقضي

حسب قرار المم املتحدة بقرير املصير يصل إلى حد االستقالل عن البالد فضفاضة وتحتمل التأويل فحق ت

لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتض ى هذا الحق أن »يقض ي بأنه  1960عام  1514رقم 

وهنا ، «تحقيق إنمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافيلرية مركزها السياس ي وتسعى بحرية تحدد بح

 .17تمر مطلبه بأن حدد حق تقرير املصير ضمن وحدة البالداستدرك املؤ 

 

 بوصفها املنهجية السياسية والفدرالية  :اثانيا 
ا
 ااستراتيجيا  اهدف

 مفهوم الفدرالية -1

عرف الفدرالية بصورتها العل
ُ
أنها نمط من أنماط التنظيم السياس ي واإلداري املؤسساتي للدولة بمية ت

ستقلة )دول، واليات، ُمقامن ال دعدتحد بموجبه يالقومية، 
ُ
لخ( تحت علم إعات.. طوحدات السياسية امل

دولٍة فدراليٍة واحدٍة، على أن تتمتع الوحدات السياسية باستقالل إداري وأمني وقانون واسع في تدبير 

 اعن الحكومة الفدرالية، مع أن العالقة بين الطرفين تسير وفق   انها وبهياكل مؤسساتية ُمستقلة تمام  شؤو 

وُيطلق على هذا النظام اسم "النظام االتحادي" الذي يتضمن تقسيم  18ملبدأ تقاسم السلطة والسيادة.

 19الدستور الفدرالي. بوساطةالسلطات بين الدولة واملركزية والدويالت 

 ية:فدرالُيقدم الباحث العراقي، علي عبود بحر العلوم، شكلين لل انبه،ومن ج

أساس اعتماد تحديد جغرافي تاريخي، بدل اعتماد العوامل القومية أو ية جغرافية: تقوم على فدرال

ل املحافظات تقسيم  
ّ
 يتحد ضمن دولة مركزية وحدة. اجغرافي   اإداري   االدينية أو الطائفية. وبذلك تشك

 20قومية: تعتمد أساس القومية في تقسيم القاليم. ةيفدرال

                                                           
 .2018 مايو /أيار 24 ،المعاصرة للدراسات حرمون مركز ،"منهما والنظام المعارضة ومواقف واالختالف التوافق سورية؛ في الكرديان المشروعان" بكاري، باز15

/2D92Ig3https://bit.ly 
 .السابق المصدر16
 .السابق المصدر17
 .2017فبراير  شباط/ 15، الجزيرة نت النظام الفدرالي،18

https://goo.gl/VZjZ9D 
  https://annabaa.org/nba59/fidralia.htm .2001 يوليو /تموز بغداد،(، 59) عدد النبأ، مجلة ،"الفيدرالي االتحاد ونُظم دراليةواقع الف"علي الشمري،   19
 https://goo.gl/DKFN8Q .2014يوليو  تموز/ 12للدراسات العليا، معهد العملين  ،"الفدرالية الجغرافية وآفاقها المستقبلية في العراق" علي عبود بحر العلوم،20

https://bit.ly/2D92Ig3
https://goo.gl/VZjZ9D
https://annabaa.org/nba59/fidralia.htm
https://goo.gl/DKFN8Q
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 ية حزب اًلتحاد الديمقراطيفدرال -2

، سوريةتحاد الديمقراطي "ب ي د" من أبرز القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في بات حزب اال

مطلع  فيوبالخص التحالف العسكري مع الواليات املتحدة التي تقود التحالف الدولي ملحاربة "داعش"، 

ا. ومع تردد اسمه 2014عام    تردد 
 
ل الفاعلة على وسائل اإلعالم والعالقات الدبلوماسية بين الدو  املحوظ

لى هدفه االستراتيجي إليه و إ، وسيطرته على مساحات واسعة من الراض ي السورية، بات التعرف سوريةفي 

  اوعسكري   اسياسي   اسوري   اكردي   اكيان  بوصفه -
 

 .ازم  لُم  اأمر   -فاعال

أعلن الحزب في بدايات ظهوره عن تبنيه "النضال الديمقراطي السلمي" من أجل الحصول على حقوق 

ن حزب "االتحاد الديمقراطي" قبل الثورة متكن فكرة الحكم الذاتي بعيدة . ولم سوريةاملواطنين الكراد في 

إلى حث الدولة على سلوك  2005ام السورية، إذ دعا في البيان الختامي للمؤتمر الثاني الطارئ للحزب ع

 21واالنتقال إلى النظام الكونفدرالي الديمقراطي. التغيير

مرحلة جديدة في تاريخه، أسفرت عن الحزب ، دخل 2011مارس  ع الثورة السورية في آذار/اندال مع 

، 2014، ال سيما بعد عام هاوشمال شرق سورية سيطرته السياسية والعسكرية الواسعة في مناطق شمال

  اوفير   اعسكري   احينما بدأ يتلقى دعم  
 

" من التحالف الدولي بزعامة الواليات املتحدة التي رأت فيه "وكيال

 .املحاربة "داعش" ميداني   اجيد  

وجد الحزب في انطالق الثورة السورية فرصة لتنفيذ أهدافه السابقة، وبدأ مسيرته بإعالن مجلس 

 بذلك جسد  كش، م2011نهاية عام “ غرب كردستان”
 

 في  ا، بات الكثر تأثير  اسياسي   اال
 
والكبر سيطرة

 22.سوريةاملناطق ذات الكثافة الكردية في 

ة السلطة نزلبم ّد ومن ثم انضم "مجلس غرب كردستان" إلى "حركة املجتمع الديمقراطي" التي تع

ناطق الخاضعة ة املإدار التنفيذية ملجموعة منظمات سياسية ومدنية واجتماعية وتشريعية تختص في 

بالفعل االتفاق على تشكيل  جرى ودخل في تفاوض مع املجلس الوطني الكردي، و  23لسيطرة الوحدات،

، لكن الخالفات بين الطرفين، أدت إلى إعالن الحزب اإلدارة 2012 يوليو /"الهيئة الكردية العليا" في تموز 

 1220.24 نوفمبر /تشرين الثاني 11الذاتية من طرف واحد في 

قتة لغرب ؤ ، أعلن مجلس غرب كردستان" "مسودة دستور الحكومة امل2013وفي صيف عام 

من العام ذاته.  نوفمبر /كردستان، بينما جاء اإلعالن الول عن "اإلدارة الذاتية املدنية" في تشرين الثاني

                                                           
 المصدر السابق.21

 المصدر السابق.22
 .2013مايو  أيار/ 30 إيالف، ،"ما هي الحركة الكردية في سورية"ابراهيم ابراهيم، 23

o.gl/HD3656https://go 
 المصدر السابق.24

https://goo.gl/HD3656
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دارة الذاتية فلم ن اإل مي عإلدارة املدنية االنتقالية ملناطق غرب كردستان"، أما اإلعالن الرسااسم "بوذلك 

 2014.25يصدر حتى بداية عام 

"توازن القوى" بين الدول الفاعلة، فمن جهة اتفق مع النظام  تناقضات حاول الحزب اللعب على وتر

، على إعالن اإلدارة الذاتية في املناطق التي ُيسيطر عليها، ومن جهٍة أخرى قبل 2013السوري نهاية عام 

 ل تو سبي ي فيميركبالدعم ال 
 

 ي.ميركمن خالل الدعم ال  سيع نطاق سيطرتها، والعمل على تثبيتها مستقبال

ولعل بقاء بعض العناصر التابعة لقوات النظام السوري في مناطق سيطرة وحدات الحماية وخوض 

ل دالئل واضحة على رعاية  26الطرفين معارك مشتركة ضد تنظيم داعش كما حصل في الحسكة،
ّ
شك

ُ
ت

 م.مع النظالعالقته الحزب 

 
ُ
حزب العمال الكردستاني "منظمة  صنفوربما في سبيل رفع الحرج عن تعاون دول التحالف التي ت

ي ميركإرهابية"، ومن أجل كسب أكبر عدد ممكن من فصائل املعارضة السورية التي تقبل بالتوجه ال 

أكتوبر  لول/تشرين ا 12ن في اإلعال  جرى ، اعن إسقاط النظام السوري عسكري   ابمحاربة "داعش" بعيد  

، وغيرها. 2015
 
 وسريانية

 
 وعربية

 
ولعل  27تأسيس قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي ضمت قواٍت كردية

ي في تحقيق النقطتين املذكورتين أعاله، من خالل لغٍة إنشائيٍة خطابيٍة أشارت إلى ميركمالمسة الهدف ال 

على انعدام التواجهات اليديولوجية القومية  -على الرجح- ات لتدلل" و"الديمقراطية" في اسم القو سورية"

والفكرية، وعمومية الهدف من وراء تحركات "قسد"، أال وهو هدف تحقيق الديمقراطية املجتمعية 

ل "االتحاد الديمقراطي"، بقيادته وعدد عناصره، العمود الساس ي لهذه القوات 
ّ
والدولتية السياسية. وشك

علن
ُ
 ظ الحسكة الواقعة تحت سيطرته.في محاف تأسيسها التي أ

، هدف ربط الوحدات 2015و 2012لعامي  والالفت أن الحزب لم يضع، في برامجه الخامس والسادس

الواليات املتحدة عام  الكن بعد تلقيه دعم   28الجغرافية الكردية "الجزيرة ـ كوباني ـ عفرين"، نصب عينيه،

اتباعه سياسة براغماتية قائمة على "صيد الفرص" أكثر وحي إلى طة، ما ي، جنح إلى تحقيق هذه النق2014

وما  منه االلتزام ببرنامج سياس ي قائم على تحقيق أهداف واضحة ومرتبطة بمناطق الكثافة الكردية فقط.

إال مرة لم يذكره  إذيزيد من إثبات براغماتيته ابتعاده، في برامجه املتتالية، عن ذكر الظلم اإليراني للكرد، 

 29اسم "االنتهاكات الفارسية".بدون ذكر اسم إيران، بل من برامجه، و  واحدة في

عن  ا، حاول إكساب الروح الجغرافية السورية الكردية لذاته، مبتعد  2015وفي برنامجه السادس لعام 

ا جلس سوريالندماج في إطار مجميعها إلى االحركات الكردية  اربط ذاته بحزب العمال الكردستاني، داعي  

وحظ في هذا البرنامج ابتعاده عن الحديث عن عالقته بعبد هللا أوجالن، ولم يرد أي ذكر الديمق
ُ
راطي. ول

لحزب العمال الكردستاني. وعلى الرجح، فإن السبب الساس ي لذلك هو محاولة تخفيف حدة الضغط 

                                                           
 المصدر السابق.25
 https://goo.gl/6mqDVr .2015يوليو تموز/ 20 الشرق األوسط، ،"«داعش»الحسكة: تنسيق غير معلن في مواجهة النظام السوري واألكراد في "26

 2017يونيو حزيران/ 8 بي بي سي،، "نبذة عن قوات سوريا الديمقراطية"27

Jhttps://goo.gl/CSf.j 
 jhttps://goo.gl/j3ZDre . مصدر سبق ذكره2018يناير كانون الثاني/ 25 مركز جسور للدراسات، ،"سورية في برنامج حزب االتحاد الديمقراطي"28
 المصدر السابق.29

https://goo.gl/6mqDVr
https://goo.gl/CSfJ.j
https://goo.gl/CSfJ.j
https://goo.gl/j3ZDre
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 بوصفه التركي والدولي عليه 
 

 اجناح  بوصفه تقديم ذاته لحزب العمال الكردستاني، ومحاولة  اتابع   فصيال

 30ُيمثل الكراد السوريين أمام النظام السوري والدول الراعية له روسيا وإيران. اسوري  

املشروع  ا، تبني الحزب، لول مرة علن  2017سبتمبر  نهاية أيلول/في وفي مؤتمره السابع الذي ُعقد 

للتبعية للواليات  اطبيعي  نموذج جاء نتيجة ويبدو أن هذا ال 31.االسورية عموم   ي نموذج حل للمسألةفدرالال

 عبر نموذج يكفل لها ذلك على صعيد استراتيجي. سوريةاملتحدة التي تسعى لترسيخ نفوذها في شمال شرق 

ظهر التقديرات مو 
ُ
 من الراض ي السورية، حيث ت

 
ا يزال الحزب ُيسيطر اليوم على مساحاٍت واسعة

تشمل و  32ألف كيلو متر مربع. 185البالغة  سوريةمن مساحة  ئةامل في 23جغرافية سيطرته على ما نسبته ال

مناطق اإلدارة الذاتية ريفي القامشلي والحسكة وبعض قرى ريف الرقة وريف دير الزور، إضافة إلى أجزاء 

كوباني وريفها، وعفرين إلى ة ، إضافمن مدينتي القامشلي والحسكة اللتين يتمركز النظام في أجزاء منهما

 .اة السورية املدعومة تركي  ن تسيطر عليها فصائل املعارضقبل أ

شكل  22يذكر أنه هناك 
ُ
هيئة تشمل قطاعات ُمختلفة، إضافة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" التي ت

ماية املرأة، "وحدات حماية الشعب الكردية" عموده الساس، و"قوات المن الداخلي" )أسايش(، وقوات ح

 لإلدارة الذاتية.

لحكم املناطق الخاضعة  امشروع  بوصفها ية فدرالحت حركة املجتمع الديمقراطية فكرة الطر  لقد

 
 

طلق عليها 2016يوينو  حزيران/ 18، في سوريةلتأسيس نظام حكم  لسيطرتها، وحال
ُ
، بصيغة مسودة أ

 33".سوريةية الديمقراطية لروج آفا ـ شمال فدرال"مسودة العقد االجتماعي لل

رجح فدرالإلى أنها تتبنى نظام ال ة، أشارت الحركةوفي طيات املسود
ُ
 أنها ت

 
ية الجغرافية اإلدارية، مبينة

على و  34.كلها سوريةتطبيق هذه الفكرة في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية، مع إمكانية تطبيقها في أنحاء 

لالنفصال من ، تواجه حركة املجتمع الديمقراطي تهمة السعي بحت سوريعها تأكيد أن مشرو من رغم ال

 ردي والسعي للتمدد الجغرافي من جهٍة أخرى.جهة، وتهمة رفض الفكر القومي الك

لحركة، ُيشير القيادي إلى ا -على وجه التحديد-على االتهام الول الذي توجهه املعارضة السورية  اورد  

أن  ركة، يأتي في إطارية املطروح من الحفدرالقراطي آلدار خليل، إلى أن مشروع الفي حركة املجتمع الديم

التي يأتي على رأسها معضلة  كلها دولة أكثر ديمقراطية، وفي سبيل حل القضايا العالقة سوريةتصبح 

 35ما بينها. في سوريةتعايش املكونات املختلفة الرابضة في مناطق شمال 

تي أعلنت في ة اللحركإلى ايوجهه املجلس الوطني الكردي، على وجه التحديد،  ما االتهام الثاني الذيأ

" سوريةـ شمال  ي الديمقراطي لروج آفافدرال، تأسيس "االتحاد ال2016مارس  آذار/ 19 فيبيانها الصادر 

بالقول: "نرفض دون إشراكه كلمة "الكردي" أو تحديد حدوده بمنطقة إقامة الكراد، فيرد عليه خليل من 

                                                           
 المصدر السابق.30
 المصدر السابق.31
 https://goo.gl/pfWpHo .2017 سبتمبر أيلول/ 17 الشرق األوسط، ،"%16وفصائل معارضة تسيطر على «... دقس»نصف سوريا لقوات النظام وربعها لـ"32
 https://goo.gl/mCxLcS. 2016يونيو  حزيران/29، موقع الهيئة التنفيذية لإلدارة الذاتية شمال سوريا، –راطية لروج آفا مسودة العقد االجتماعي للفدرالية الديمق33
 المصدر السابق.34

 https://goo.gl/iPx3mR .2016مارس  آذار/ 19 يكيتي ميديا، ،"PYD موقف المجلس الوطني الكردي من اعالن الفيدرالية من قبل35"

https://goo.gl/pfWpHo
https://goo.gl/mCxLcS
https://goo.gl/iPx3mR
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الخصوص،  أجل حقوق الشعب الكردي على وجه للحل، لكن في املقابل نناضل من ااملفهوم القومي أساس  

كونات."
ُ
 36ولكن بالتشارك مع باقي امل

 بوضوحوهنا بإسقاط تقسيمة "بحر العلوم" على مشروع حركة املجتمع الديمقراطي، يتبين أنها تتبنى 

 مفهوم الفدرالية الجغرافية.

 

 الية املجلس الوطني الكردير فد -3

، في 2011أكتوبر عام  ل/في السادس والعشرين من تشرين الو أعلن تأسيس املجلس الوطني الكردي 

عد أربيل الداعم الول للحزب.  37.سوريةمن مخرجات املؤتمر الوطني الكردي في  اواحد  بصفته قامشلي 
ُ
 وت

يستطع املجلس الوطني الكردي أن يحقق سيطرة  وعلى النقيض من حزب االتحاد الديمقراطي، لم

خاصة على الصعيد العسكري، فالقوة العسكرية التي تبناها املجلس الوطني وبع ملموسة على الرض الواق

فا". وهي قوة  عسكرية مؤلفة من مجموعة من العسكريين والجنود من آ مشركة روجيالكردي تسمى بـ"ب

تجميعهم في كردستان العراق وتدريبهم، لكن عدم  جرى يش النظام و الكرد السوريين الذين انشقوا عن ج

التوازن العسكري في املنطقة. وهذا ما أفقد  في، حد من تأثيرهم سوريةم إلى املنطقة الكردية في دخوله

حالة التخبط واالنسحابات إلى طة العسكرية في املنطقة، إضافة يالخر  فياملجلس الوطني الكردي أي تأثير 

من أن القوة الكردية غم الر على ثيره على الصعيد السياس ي، أأدى إلى ضمور تما صلت في املجلس التي ح

هذا إضافة إلى الخصومة مع حزب االتحاد الديمقراطي صاحب  السورية. البرز ضمن صفوف املعارضة

السلطة الفعلية في الجغرافية الكردية السورية، واستخدامه سلطته ملواجهة املجلس الوطني، بإغالقه 

س ه السياس ي في املنطقة، وهذا ما يؤكده املجلالحزاب التابعة له، ومنعه من مزاولة نشاط بمكاتبه ومكات

نشورة، وتصريحات قياداته لإلعالم، ولعل أبرز الدالالت على استخدام االتحاد الديمقراطي في بياناته امل

 .38لسلطته في مواجهة املجلس الكردي، كان منع انعقاد املؤتمر الرابع للمجلس في القامشلي

ية تغييرات داخلية في هيكل ع، إعادة إحياء الذات، وذلك بإجراءحاول املجلس الكردي في مؤتمر الراب

 2017ديسمبر للمجلس في كانون الول/ اذي املرونة السياسية، رئيس   "سعود املال" بخ  املجلس، فقد انتُ 

 
 

زيادة تأثيره  من ثمأخذ املجلس بعض اإلجراءات لتسريع عملية اتخاذ القرار، و  ومن ثم إلبراهيم برو، بديال

كانت عملية  إذة الرئاسة في املجلس، ُمسمى هيئبصوب إنشاء هيئة جديدة  ا، متجه  املناطق الكردية في

 الألمانة العامة. وهذا ما كان يضع اتخاذ أي قرار رهن   اتتطلب اجتماع  و اتخاذ القرار في السابق معقدة، 

في أن سرعة عملية اتخاذ القرار  ق اتخاذ كثير من القرارات. وال ريبو ُيع من ثمللتحالفات داخل املجلس، و 

مما  اياسية لي فاعل سياس ي. لكن لم يستطع املجلس حتى اآلن أن يحقق كثير  فع من مستوى اإلرادة الستر 

 عقب التغييرات التي أجراها.في كان يصبو إليه 

                                                           
 المصدر السابق.36
 https://goo.gl/rYkiUF .2011أكتوبر تشرين األول/ 28 والتي مه،، "بيان الختامي ألعمال المؤتمر الوطني الكردي في سورياال"37
 https://bit.ly/2DPPsPc .2017نوفمبر /ثانيال تشرين 7 يكيتي ميديا،، "تحاد الديمقراطي يمنع بالقــوة انعقاد المؤتمر الرابع للمجلس الوطني الكــردياال"38

https://goo.gl/rYkiUF
https://bit.ly/2DPPsPc
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أما على الصعيد الخارجي فقد واجه املجلس الوطني الكردي، رفض حلفائه في املعارضة السورية 

ئتالف الوطني لقوى املجلس الكردي عبرها إلى اال ية التي يطرحها، ففي االتفاقية التي دخل فدرالشروع المل

الثورة واملعارضة السورية، بقي بند الالمركزية السياسية التي طالب املجلس الكردي بها، ضمن هامش 

على الفقرة الثالثة من فقد تحفظ  ئتالف بها،قناع حلفائه في اال إلاالتفاقية، على أن يسعى املجلس الكردي 

ئتالف هو الالمركزية اإلدارية، بينما يجد املجلس إلى أن النظام الذي يدعو إليه اال  تشير إذنص االتفاقية 

 
 

 39أفضل. في الالمركزية السياسية حال

امج يمكن سرد أهم نقاط البرنامج السياس ي للمجلس الوطني الكردي باالستناد إلى ما هو ُمعلن في برنو 

، 2013يناير  ومن ثم مؤتمراته املتتالية في كانون الثاني/، 2012أبريل  قت الصادر في نيسان/و السياس ي امل

 ي:ت، على النحو اآل2015يونيو  حزيران/

االعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية وبالشعب الكردي الذي "يعيش على أرضه  •

 التاريخية".

جحفة بحق •
ُ
ية وإنشاء ، بما في ذلك حظر استخدام اللغة الكردسوريةأكراد  إلغاء السياسات امل

 املدارس الكردية.

تحقيق الالمركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة الراض ي السورية القائمة على حكم دولة  •

 40وطنية علمانية ديمقراطية، وباالبتعاد عن التمييز القومي والديني والطائفي.

 و 
 
 س الوطني الكردي يطرحأن املجل ية، ُيالحظفدرال" لنظام الحث "بحر العلوممن تقسيم البا اانطالق

لسطح احتمال مواجهة إلى ااملناطق الكردية وحدة قومية. وبذلك يخرج  عّد ية القومية، إذ يدعو إلى فدرالال

 أصوات من قوميات أخرى لهذا التوجه. فاملنطقة ثرية بالتنوع القومي القائم على القومية الكردية

لسيناريو حالة كردستان العراق القائم على أساس كردي، شورية والعربية والرمنية. ولكن ُيحاكي هذا اوال 

 .استيعابها ضمن الحزاب الكبرى  جري أقليات يبوصفهم ولكنه يحتضن سريانيين، آشوريين، كلدانيين؛ 

 

 
ا
 اإلقليمية والدولية تنطقة واملعادًل املمستقبل  :اثالث

 واًلقتصادي قة الجيوسياس يموقع املنط -1

والعراق وتركيا ببعضها. وبذلك توفر  سوريةيربط  مثلث حدوديتقع منطقة سيطرة القوة الكردية في 

لي قوة دولية ترغب في تحقيق نفوذ أمني وعسكري وسياس ي فاعل في املنطقة، فرصة ذهبية لتحقيق 

دون عراقيل من صول على موطئ قدم يسير . إذ يمكن لهذه القوة في الوضع الحالي الحهاتموضع حيوي في

                                                           
39Council-National-Kurdish، 2016 مارس /آذار 1 الكردي، والوطني اإلئتالف بين االتفاق مشروع https://bit.ly/2SotMlf 
 الموقع الرسمي للمجلس الوطني الكردي، مصدر سبق ذكره. ي،من هو المجلس الوطني الكرد40

https://bit.ly/2SotMlf
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االتفاقيات الدولية التي تحتاج إليها في حال رمت إلى نشر قواتها في املنطقة عبر االتفاق مع سلطات الدول 

 بسلطة دمشق". 
 
 املحيطة؛ أي السلطة التركية أو العراقية أو السورية "ممثلة

ة قواعد عسكرية سواء حالة المر الواقع، إلقام وعلى الرجح، تحاول الواليات املتحدة االستفادة من

على رأس مثلث الحدود بالقرب من كردستان العراق،  مبالقرب من حدودها أ مداخل عمق هذه املناطق أ

من قيود تركيا التي تفرض  -على الرجح-أو االكتفاء بنفوذ غير مباشر على املدى الطويل، في سبيل التخلص 

يك" الواقعة في مدينة أضنة التركية. النفوذ العسكري ة "إنجيرلادت استخدام قاعدعليها في حال أر  اأحيان  

اي والغربي ميركاملباشر في هذه املنطقة، يمنح الجانب ال  ، نقطة استراتيجية لتعديل النفوذ اإليراني عموم 

 ، وعموم املنطقة.سوريةفي وموازنته والروس ي 

هذه امليزة التي خشيت  .لبحر البيض املتوسطاق واالعر  بين كردستان حلقة وصلاملنطقة وتشكل 

للمطالبة بإقامة  هاحركتو واقع في حال تمددت القوات الكردية بسيطرتها غرب الفرات، إلى تركيا من تحولها 

 
 
لكل من كردستان  ابحري   امنطقة آمنة في الشمال السوري، بغية إعاقة استغالل هذه امليزة التي توفر منفذ

ويبدو أن إصرار تركيا على "االنتشار التشاركي" الذي يضمن وجودها رة الذاتية على حٍد سواء. العراق واإلدا

املباشر على املدى القصير، وغير املباشر على املدى الطويل في إدلب، ُيرد إلى تخوفها من هذه امليزة. ففي 

ية رئة اقتصادبوصفها لها يها التي يحتاج إلتركيا يد ذلك المر، يعني إفالت إقليم كردستان من  حدثحال 

من توغل شركات النفط الروس ي في كردستان العراق وحوض  يلصادراته ووارداته. ويكاد التخوف الغرب

 شرق البحر املتوسط، يحول دون تحول هذه امليزة لواقع.

غنية تمتاز جغرافيا املنطقة التي ُيطلق عليها "الجزيرة" بالخصوبة ومناخها باالعتدال، ما يجعلها و 

، نتيجة استخدام اآلالت 1980الزراعية بعد عام  روعاتارتفعت معدالت املش بالنشاط الزراعي. وقد

قبل  سوريةالزراعية الحديثة، وتطوير البنية التحتية. وكانت تعّد هذه املنطقة السلة الغذائية الساسية ل

 2011.41عام 

يأتي القمح على رأس هذا ، في املئة 75رب الجزيرة ما يقا في منطقة االقتصاد الزراعي شكليما  وفي

در إنتاجه في العوام املاضية ما بين  إذاالقتصاد، 
ُ
تحتل زراعة القمح في  .األف طن سنوي   600و 550ق

من مجموع املساحات املزروعة التي تحوي الشعير والبذار والبقوليات والقطن  في املئة 65املنطقة ما يناهز 

من معدل النشاط االقتصادي للمنطقة. وتصدر  في املئة 15يوانية ما نسبته . وتحتل الثروة الحاأيض  

املنطقة منتجاتها إلى العمق السوري، وكردستان العراق، عبر معبر سيمالكا، ومدينة جرابلس ومنها إلى 

 42تركيا.

اغير أن اإلدارة الذاتية تمنع تصدير القمح  ف طن، أل 200، حيث تعمل على شراء أكثر من احر   تصدير 

أشارت  إذ 43ن سعر شرائه من النظام، في سبيل الوصول إلى تحقيق االكتفاء الذاتي من القمح،بسعر أقل م

هيئة االقتصاد في اإلدارة الذاتية، إلى أن تراجع حجم إنتاج القمح في الحسكة على وجه التحديد، تواصل 

                                                           
 https://goo.gl/UNqkuE .2017أكتوبر تشرين االول/22 عنب بلدي،، "اقتصاد الفدرالية في الشمال.. المفاتيح بيد الجيران"ضياء عوده، 41
 المصدر السابق.42
 المصدر السابق.43

https://goo.gl/UNqkuE
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 44أقل من نصف مليون.، إلى اسنوي   مليون طن 1.8، إذ انخفض من 2015خالل عام  اقياسي   ارقم   اقاطع  

ويعود هذا التراجع بشكٍل أساس ي، إلى عزوف الفالح عن مواصلة العمل في املجال الزراعي، إذ ال تضره 

منع النظام تصرفه باملحصول،  االضرائب الباهظة التي تفرضها اإلدارة الذاتية فقط، بل يضره أيض  

 45ما يرنو إليه الفالح. يحبوب بسعٍر ال يواتفروع مؤسسة التسليمها له في بخاصة القمح والشعير، إال بو 

عنوان "الري في إقليم الشرق بلتقرير منظمة الغذية والزراعة التابعة ملنظمة المم املتحدة  اووفق  

، فإن املنطقة الشرقية التي تسيطر اإلدارة الذاتية على مساحات واسعة منها، 2010الوسط بالرقام" لعام 

غطي ما نسبته ة الوسع في اهي املنطق
ُ
لقمح املروي، وتوفر إلى امن مجموع حاجة البالد  في املئة 64لبالد، ت

من  في املئة 29من مجموع إنتاج القطن، و في املئة 63من مجموع القمح البعلي، إضافة إلى  في املئة 38

ه الري التي زادت على وفرة ميا ويرتكز ارتفاع مستوى اإلنتاجية الزراعية في املنطقة 46مجموع إنتاج العدس.

االعتماد بمن خالل بناء شبكات كثيرة للري في هذه املنطقة، ال سيما بالقرب من نهري الفرات والخابور، و 

 47املصادر الطبيعية والسدود. ةبار الجوفية وفيرة املياه نتيجة غزارة هطول المطار ووفر على اآل 

مليون ليرة سورية، اعتمدت  700، بلغت مليارين و2016اتية" عام ُيذكر أن امليزانية املالية "لإلدارة الذ

صدرة إلقليم عدة بالساس على مصادر
ُ
، أهمها الغاز والنفط واملوارد الزراعية، إضافة إلى البضائع امل

 48كردستان العراق على وجه التحديد.

 و
 

  تضم منطقة الجزيرة حقوال
 
 وغازية

 
 أهمها؛ حقل الرميالن نفطية

 
ي سيطرت وحدات حماية لذا كثيرة

، إضافة إلى الجبسة والسويدية وكراتشوك وحمزة وعليان 2012منتصف في الشعب على مصفاته 

، مثل معمل غاز كونكو اومعشوق وليالك، مع الحقول التي سيطرت عليها في ريف دير الزور الشرقي مؤخر  

 49ـ والتنك. سوريةوحقل الجفرة والعمر ـ الكبر في 

للغاز  ابئر   25، أما حقل السويدية فيضم ابئر   1322بار النفطية التابعة لحقل رميالن اآل يبلغ إجمالي 

سال. وتصدر منطقة الجزيرة، تحت سلطة اإلدارة الذاتية، ما حجمه 
ُ
، من األف برميل يومي   70إلى  60امل

 50رج.حقول الرميالن، عبر كردستان العراق، ومنه إلى الخا

عد محطة تل عدس أكبر ا
ُ
، ُيعالجالحسكة لتجميع النفط الخام الذي  ملنشآت اإلنتاجية في حقول وت

مليون متر مكعب  1.7معمل الغاز الحر في جبسة يوفر قدرة استيعابية لتنقية و ضخ إلى طرطوس. يُ ومن ثم 

سيطر على ما نسبته  51من الغاز الحار الذي ُيضخ باتجاه مصفاة حمص.
ُ
ُيذكر أن اإلدارة الذاتية باتت ت

 52.سوريةمن موارد النفط في  املئةي ف 70

                                                           
 https://goo.gl/7VbvB6 مصدر سبق ذكره. عنب بلدي، ،"سلطة األمر الواقع”.. التحاد الديمقراطيا“حزب "44
 لمصدر السابق.ا45
 FAO، 2010. https://goo.gl/m2swwCتقرير منظمة األغذية والزراعة  الري في إقليم الشرق األوسط باألرقام،46
 المصدر السابق.47
 ذكره.، مصدر سبق عنب بلدي ،"اقتصاد الفدرالية في الشمال.. المفاتيح بيد الجيران"ضياء عوده، 48
 :goo.gl/Y16iaW//https .2017 أكتوبر تشرين األول/ 24 موسوعة الجزيرة، تعرف على أبرز الحقول النفطية بسوريا،49
 https://goo.gl/UNqkuE مصدر سابق. عنب بلدي، ،"اقتصاد الفدرالية في الشمال.. المفاتيح بيد الجيران"ضياء عوده، 50
 .2013يونيو  زيران/ح 21، 192العدد  جريدة حزب يكيتي الكردي،، "الموارد اإلقتصادية في كردستان سوريا"خورشيد عليكا، 51
 .2018أغسطس  آب/ 8 الجزيرة نت، ،"سوريا.. مالمح خارطة نفطية جديدة"52

https://goo.gl/bGA6yB 

https://goo.gl/7VbvB6
https://goo.gl/m2swwC
https://goo.gl/Y16iaW
https://goo.gl/UNqkuE
https://goo.gl/bGA6yB
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سيطر اإلدارة الذاتية على حقول رميالن منذ عام 
ُ
في  اتراجع   وقتلك الذ. وتشهد الحقول منذ 2013ت

ألف متر  284ين ومالي 9ألف متر مكعب من النفط الخام، بعدما بلغ حجم إنتاجه  800بلغ  إذإنتاجها، 

هدها هذه املناطق، إضافة إلى عدم م االستقرار التي تشوذلك نتيجة حالة عد 2010.53مكعب خالل عام 

على  اعاقة النظام السوري الذي اشترط مسبق  إعن  اوجود قطع غيار لحفارات النفط املتضررة، عوض  

عملية  جري لخارج، إذ تإلى ا اورسمي   اقانوني  اإلدارة الذاتية التقاسم، لعملية إعادة اإلصالح، مع عدم توريده 

 54لتهريب.توريده عبر ا

وإلى جانب النفط تحوي الجزيرة بعض الثروات الطبيعية املعدنية بنسب متفاوتة، مثل امللح املوجود 

م،  220مليون طن وبعمق  8في الضفة اليسرى لنهر الفرات في منجم الهرموشية، باحتياطي ال يقل عن 

عّد مادة أساسية لصناعة الخزف والبورسالن.إضافة 
ُ
 55إلى الغضار التي ت

برى - ولعل عنصر النفط هو العامل الساس ي لدفع الواليات املتحدة
ُ
بسط إلى  -وغيرها من الدول الك

، حيث توفر لها هذه املنطقة خيرات يمكن لها االستفادة تلك املنطقةسيطرتها املباشرة أو غير املباشرة في 

 .ابل املساعدات التي قدمتهامنها مق

 دارة الذاتية، وتنقسم إلى:إل ا مناطقفي  املوارد املائيةتتنوع و 

 أنهار: الفرات ـ دجلة ـ جغجغ.

 الينابيع: حوض دجلة والخابور.

السدود: سد الحسكة، باسل السد، السفان، املنصورة، تشرين، باب الحديد، قناة الجر، الجرجب، 

 56ي، معشوق، وغيره.الزركان، الجغجغ، الجراح

أن املنطقة ادية في منطقة سيطرة اإلدارة الذاتية، إال على الرغم من التنوع النسبي للموارد االقتصو 

 :عدة تعاني حالة فقر مشهودة، ربما لعوامل

 انعدام االستقرار السياس ي. •

ار السياس ي. انعدام حالة االستقر إلى  اعزوف املستثمرين عن االستثمار املباشر في اإلقليم، نظر   •

أو العقاري،  بال سوى املستثمرين في املجال الزراعيالتسوية، فإن اإلقليم ال يستطيع استق حدثتوفي حال 

هي حلب التي يبدو أن التوجه الدولي، ال سيما التركي، متجٌه نحو إعادة  سوريةن العاصمة الصناعية لإإذ 

 إحيائه.

 انعدام حالة تكامل الدورة االقتصادية الذاتي •
 

 ة التي تجعل واردات اإلقليم أكثر من صادراته، فضال

مل على النظام السوري في عملية تكرير النفط الذي ينبع من مصادر سيطرة اإلدارة عتماد الكاعن حالة اال 

 57الذاتية ويصب في مصفاة حمص التي تخضع للنظام.

                                                           
 مصدر سابق. عنب بلدي، ،"اقتصاد الفيدرالية في الشمال.. المفاتيح بيد الجيران"ضياء عوده، 53
 المصدر السابق.54
 مصدر سابق. جريدة حزب يكيتي الكردي، ،"الموارد اإلقتصادية في كردستان سوريا"عليكا، خورشيد 55
 مصدر سابق. جريدة حزب يكيتي الكردي،، "قتصادية في كردستان سورياالموارد اال"خورشيد عليكا، 56
 .2018أغسطس  آب/ 8الجزيرة نت،  ،"سوريا.. مالمح خارطة نفطية جديدة"57

https://goo.gl/bGA6yB 

https://goo.gl/bGA6yB
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على الفالحين والحرفيين  افرض ضرائب منوعة وباهظة نسبي  إلى اضطرار سلطات اإلدارة الذاتية  •

لعمل في مناطق سيطرة النظام. إذ عن ال عزوف عدد كبير منهم والتجار، المر الذي يحمل في طياته احتما

 األف ليرة سورية على الفالحين سنوي   25تفرض السلطات ما قيمته 
 

ال تقل عن التي تها اعن دفع أتاو  ، فضال

أصدرت السلطات و  58ما يشبه املعابر الحدودية.إلى تحولت  آالف ليرة سورية للحواجز العسكرية التي 5

، قانون "الحاكمية التشاركية" الذي يفرض ضريبة دخل، لم تحدد 2017تشرين الثاني/ نوفمبر املذكورة، 

 59قيمتها بعد.

آالف ليرة سورية من السائقين ضريبة نقل عام  3 اإلى جانب ذلك، تجمع سلطات اإلدارة الذاتية شهري  

  60لضرار الوقود على البيئة، ا، وألف ليرة تعويض  وعبور 
 

 عن رسوم ال فضال
ُ
دخل على اإلدارة عبور التي ت

وفي حين وضع التوجه الشعبي الكبير، يشمل  61.امليون دوالرسنوي   9إلى  8  الذاتية من كاهل املواطنين ما بين

ن الفاعلية في القطاع م اراعي، بعيد  من املواطنين، في هذه املناطق نحو العمل في القطاع الز  في املئة 75

صبح تبعي الصناعي
ُ
ناطق سيطرة النظام واملناطق الخرى املحيطة بها، ملة ة هذه املناطق الصارخاإلنتاجي، ت

وما يزيد من حجم اآلثار السلبية  62في املستقبل. مبكل سهولة، سواء في الوقت الحالي أ امتوقع   اأمر  

قيم 
ُ
 63لفقر.من املواطنين يعاني ا في املئة 80في هذه املناطق، هو أن ما نسبته للضرائب على املواطن امل

وبأخذ املوارد االقتصادية، والرقام اإلحصائية الخاصة بها ُيالحظ أن القمح والنفط، ربما يدفعان دولة 

 دو أو 
 

دور جيواقتصادي "جزئي نسبي" في هذه  إلى أداء -غلب قد تكون الواليات املتحدة وفرنسافي ال -ما  ال

التوافق مع الدول الجارة التي  جرى ا، إال في حال املنطقة لالستفادة من مواردها التي ال يمكن االنتفاع به

 تملك مفاتيح منطقة سيطرة "قسد" الحبيسة.

 

 حيال امللف الكردي السوري والدولي يميركالتوجه األ  -2

شكل الزمة السورية إحدى أهم 
ُ
ة يتجمع بتعقيداتها الجيوسياس إذالساحة الدولية،  فينقاط النزاع ت

يمكن تحديد أهداف الواليات املتحدة، بما و في نقاٍط أخرى. نقاٍط ما واملختلفة  من الدول املتفقة في اعدد  

 ي:تهو ظاهر، على النحو اآل

 

 النفط السورياقتناص حصة من 

لحصول على الحصة ل، تسعى كل دولة سوريةفي إطار التسارع الذي تشهده عملية "تقاسم" النفوذ في  

 حث الها. فبينما تبذل روسيا جهد   ىالفضل
 
منذ خمسينيات القرن  سوريةلُتبقي على نفوذها املنفرد في  ايث

                                                           
 .2017 يوليو تموز/ 25 مركز راصد الشمال السوري، ،"" تحت اسم "ضرائب"، من قوت المواطنين إلى خزائن الحزبPYDمناطق "تاوات في أ"ضرار خطاب، 58

https://goo.gl/abDn2i 
 المصدر السابق.59
 السابق. المصدر60
 مصدر سبق ذكره. أخبار اآلن، ،"خالفات سياسية  والمواطن يدفع الضريبةمعبر "سيمالكا" في الحسكة تتحكم فيه "عبد الرحيم سعيد، 61
 https://goo.gl/iibJ8m .2017أبريل نيسان/ 20 مجلة صور،، "اقتصاد اإلدارة الذاتيّة بـين ازدواجيّة القوانين والّضرائب"فريد إداور، 62
 المصدر السابق.63

https://goo.gl/abDn2i
https://goo.gl/iibJ8m
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بناء قوة رادعة إلى املاض ي، لتدعيم مشروعها االستراتيجي املعروف باسم "أوراسيا" الذي تهدف من خالله 

الساحة الدولية، والسيطرة على منافذ تجارية مهمة مطلة على الحوض الشرقي للبحر املتوسط الذي  في

 سوريةلى نفوذها املؤسس ي والمني والجيواقتصادي في ع إلى اإلبقاءترمي إيران . و ت طاقة هائلةيحتضن ثروا

 
 

، وبناء "خط دفاع" وقائي خارج الذي يتمثل في مد "الخط اإلسالمي" لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا مستقبال

ة"، إلى جانب تخوفها من حدودها القومية. أما تركيا فتريد حماية حدودها من خطر تأسيس "دولة كردي

في -أما الواليات املتحدة فتهدف  .ممٍر للغاز الطبيعي. ذلك املمر الذي تحاول أن تنفرد فيهإلى  سوريةتحّول 

الستفادة من مقدرات النفط السوري، وبناء نفوذ تشاركي في منطقة شرق الفرات ملوازنة إلى ا -غلبال 

 النفوذين اإليراني والروس ي.

نت الواليات املتحدة إلى قوات سوريا ، ركسوريةت النفط الكبر في رة على مقدراووسيلة للسيط

الديمقراطية "قسد" التي استطاعت إنهاء سيطرة تنظيم الدولة "داعش" على مدينة الرقة، وأكملت 

، حتى السيطرة على حقل العمر الذي ُيعّد أكبر حقول النفط 2017أكتوبر  تشرين الول/ 22تحركها، في 

شمال بلدة امليادين التابعة ملحافظة دير الزور التي سيطر سورية، ويقع على بعد نحو عشرة كيلومترات ال

ث أوج حوادوقد مثلت هذه ال 64مطلع الشهر الذي سيطرت "قسد" فيه على حقل العمر.في عليها النظام 

 .سوريةالتسابق التنافس ي بين الطراف املتنازعة في 

صغيرة، وتحوي الحسكة نقاط النفطية الد في محافظة الرقة بعض الوإلى جانب حقل العمر، توج

من الغاز في حقول السويدية  ابئر   25، إضافة إلى وجود قرابة ابئر   1322حقول رميالن التي تتضمن  اأيض  

 
 

عن الحقول الواقعة في مناطق الشدادي والجبسة والهول ومركدة وتشرين  بالقرب من حقل رميالن، فضال

وحدات حماية الشعب "ي ب ج" الكردية املدعومة وجميعها تقع تحت سيطرة "قسد" أو بالحرى  65كبيبة.

 66من الواليات املتحدة.

ية للميليشيات الروسية وقوات النظام السوري في الريف الشرقي ميركوربما استهداف الطائرات ال 

ى سعي الواليات املتحدة ليل علخير د 67لدير الزور، بسبب دخولها "مرمى نيران القوات املوالية لها"،

تأكيد تأثير العقالنية االقتصادية إلدارة  ا. ولقد بات كالسيكي  سوريةعلى نصيبها من الطاقة في  محافظةلل

بقي  فيترامب 
ُ
ريد الحصول على أكبر فائدة بأقل التكاليف. وفي ضوء ذلك، قد ت

ُ
مسارها السياس ي، حيث ت

، وتدعم إنشاء حكم ذاتي لهم، من سوريةاملناطق "املفيدة" من ية في الكرد الواليات املتحدة على السيطرة

 على مصالحها املذكورة. حافظةأجل امل

 

                                                           
 https://goo.gl/C7oRTD .2017أكتوبر  تشرين األول/ 22، يورونيوز ،ة"قسد" تُسيطر على حقل نفطي رئيسي شرق سوري64

 https://goo.gl/a6HTWi .2017أكتوبر  ن األول/تشري 24، الجزيرة نت، "ةتعرف على أبرز الحقول النفطية بسوري65"
 المصدر السابق.66
 l/U2Kgh4https://goo.g .2017فبراير  شباط/ 14 زمان الوصل،، "طائرة أميركية تستهدف قوات النظام وتدمر دبابة روسية الصنع في دير الزور"67

https://goo.gl/C7oRTD
https://goo.gl/a6HTWi
https://goo.gl/U2Kgh4
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 حماية أمن إسرائيل

لواليات املتحدة محط جدل بين املتابعين للشأن الدولي، إلى اربما غدا موضوع أهمية إسرائيل بالنسبة 

ي في مناورات أميركجندي  2500غير أن مشاركة راجع. رفين تبحيث يشيرون إلى أن محور التعاون بين الط

 2018،68فبراير  نهاية شباط/في اإلسرائيلية، جرت  يةميركفي تاريخ العالقات ال  ى مشتركة هي الثانية والكبر 

مليارات دوالر مساعدات إلسرائيل من ميزانية  3وتخصيص  69واعتراف ترامب بالقدس "عاصمة إلسرائيل"،

حماية أمن إسرائيل. بتطورات أشارت إلى استمرار الواليات املتحدة في التعهد من ال وغيرها 2019،70عام 

لتحرك في إلى ااضطرار إدارات الواليات املتحدة املتتالية  فيوال داعي لذكر مدى تأثير "اللوبي اإلسرائيلي" 

 هذا اإلطار.

 
ّ
و وواشنطن وعمان موسكبين ه علي" الذي ُوقع سوريةر اتفاق "منطقة خفض التصعيد في جنوب سط

 2017نوفمبر  في تشرين الثاني/
 

  ، دليال
 
وربما  71على مسعى الواليات املتحدة في حماية أمن إسرائيل. ادامغ

 .سوريةغابت عنه إسرائيل لُتبقي على خياراتها واسعة في التحرك داخل 

العراق من جهة دها مع أو حدو  سوريةلإلبقاء على بعض قواتها في  ىويبدو أن الواليات املتحدة قد تسع

اتفاق يحجم النفوذ اإليراني ويراقب تحركاته في عموم الراض ي  إلى ضوغخرى، أو قد تميل أوتركيا من جهٍة 

 ر حماية أكبر إلسرائيل ضد محاوالت إيران الختراق أمنها.يالسورية، من أجل توف

 

 تطويق ضد الجماعات اإلرهابيةاستراتيجية اًلحتواء وال

فضل 
ُ
"االحتواء والتطويق"، لّنها قليلة  الستراتيجية اية الحالية على السير وفق  ميركل اإلدارة ا ربما ت

التكاليف العسكرية واالقتصادية، وجيدة النتائج. تلك االستراتيجية التي تعني تقاسم التكاليف البشرية 

. وبالركون إلى هويطّوق لخصمخالل تحقيق "انتشار تشاركي" يحتوي نفوذ اواملادية والعادية مع الحلفاء من 

فضل اقتفاء سياسة الرئيس ال ميركهذه االستراتيجية، يتضح أن اإلدارة ال 
ُ
ي السابق، باراك ميركية الحالية ت

لتأسيس هذه  ترامب ولعل سعيّ  أوباما، القائمة على استراتيجية "االنعزال واالنسحاب املباشر".

، خير سورية، قبل انسحابه من ين جميعهمواإلقليمي ينلياملحالفاعلين الستراتيجية من خالل إشراك ا

 دليل على ذلك.

على الرجح، تنبع السياسة "االنعزالية" رفع مستوى المن الوطني والخدمات الداخلية من خالل 

"النسبي" في الشرق الوسط لحماية ضرورة البقاء ، مع تخفيف مستوى االنتشار العسكري حول العالم

وفي إعالن  72ية على حساب املصلحة اإليرانية والروسية، وغيرهما من الدول املنافسة.ميركاملصلحة ال 

                                                           
 https://goo.gl/LqXnb4 .2018فبراير  شباط/ 27، كالة سبوتينك، و"للمشاركة في المناورةجندي أميركي إلى إسرائيل  2500وصول 68"

 :goo.gl/AYSa4X//https .2017ديسمبر  كانون األول/ 6 دويتشه فيال،، "اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إسرائيل... ماذا بعد؟"69
 https://goo.gl/Zy4eYD .2018شباط/فبراير  13، وكالة سبوتينك، "مليار دوالر 3.3أميركا تدعم الجيش اإلسرائيلي بـ "70
 https://goo.gl/bP4HFM .2017نوفمبر  تشرين الثاني/ 11 المدن،، "موسكواتفاق الجنوب السوري أنجز بين عّمان وواشنطن و"71
 المصدر السابق.72

https://goo.gl/LqXnb4
https://goo.gl/AYSa4X
https://goo.gl/Zy4eYD
https://goo.gl/bP4HFM
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، دليٌل واضٌح على رغبته في اقتفاء أثر اإلدارة السابقة في تبني سوريةترامب الخير نيته االنسحاب من 

 ي يكفل اإلدارة الفاعلة بتكاليف معقولة.استراتيجية "االكتفاء بالتطويق" الذ

يات املتحدة نحو االكتفاء بتأسيس قواعد "دعم لوجستي" حدودية في عدد من املناطق جه الوال ويكاد تو 

ومثلث الحدود السورية ـ العراقية ـ التركية، وبعض أجزاء  -ال سيما محيط مثلث التنف والزكف-املحورية 

ض ي السورية، ويكفل بزمام التحركات الجيوسياسية املستقبلية، في الراالتي تضمن لها اإلمساك  الحدود

د الدول املنافسة، خير دليل على استمرار إدارة الرئيس ترامب في تبني لها استخدام "العصا الغليظة" ض

 هذه السياسة. 

ان، بزعم أن ية للمسار السياس ي الذي تقوده روسيا مع تركيا وإير ميركوربما نرى في تأييد اإلدارة ال 

 73،الساحة السورية تهم هذه الطراف أكثر
 

 على االقتناع بهذه السياسة.  اآخر   مثاال

على  محافظةهو: كيف تخطط الواليات املتحدة لل اوفي ظل هذه الشواهد، يبقى السؤال الكثر طرح  

 ؟ةنفوذها االستراتيجي "املحدود" في سوري

 

 سوريةلوًليات املتحدة في سيناريوهات السياسة املستقبلية ل :ارابعا 

 التشاركيسيناريو اًلنتشار  -1

يقوم هذا السيناريو على سعي واشنطن لتحقيق انسحاب نسبي أو جزئي وإحراز بقاء نسبي، ومن ثم 

املحليين في منطقة شرق  ينامليل إلى تأسيس نفوذها في منطقة شرق الفرات من خالل منح الوكالء أو الفاعل

ردي وقوات النخبة السورية الفرات ـ وحدات حماية الشعب و"البشمركة" التابعة للمجلس الوطني الك

في تأسيس مجالس إدارية  اوقوات الصناديد "شّمر" العربية وغيرها، دور   التابعة لتيار الغد السوري

مجتمع ينعم بالتعددية السياسية، ويساندها في الحد بناء  عن دمشق، للوصول إلى هدف امستقلة جزئي  

ببات ظهور تنظيمات متشددة كتنظيم الدولة اإلسالمية أو موازنة النفوذ اإليراني ـ الروس ي، ويقض ي على مس

 "داعش".

وعلى صعيد إقليمي، تعمد الواليات املتحدة إلى استراتيجية التعاون اإلقليمي التكاملي النشط الذي قد 

 يشمل ترك
ُ
طة يخر  تشر يا، من خالل منحها حق االنتشار في منبج وعدٍد من املناطق الحدودية. وقد ن

يها االنتشار التشاركي مع الواليات املتحدة، في عدٍد من الصحف. التي ستحقق تركيا فاملنطقة اآلمنة 

تفاوض عليها بين واشنطن وأنقرة، تمتد من نهر السيكشفه، فإن الخر  جرى وبحسب ما 
ُ
 ااجور غرب  طة امل

 
 
 74كيلو متر. 32، وبعمق احتى املالكية شرق

                                                           
 .gl/KgQ8aNhttps://goo .2018مارس  آذار/ 31 وكالة سبوتينك،، "ماذا حققت واشنطن؟ ةترامب يعلن االنسحاب من سوري"73

 2019.74 يناير /الثاني كانون 15 حرييت، اآلمنة، المنطقة تفاصيل

https://bit.ly/2AX4XTH 

https://goo.gl/KgQ8aN
https://bit.ly/2AX4XTH
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 املصدر: صحيفة الشرق األوسط

 

نحو استخدام ورقة دعم  -سيما اإلمارات العربية املتحدة ال-ية عض الدول الخليجلكن يبقى تحرك ب

تركيا ل االنظام السوري وحزب االتحاد الديمقراطي "ب ي د" وحتى املجلس الوطني الكردي املحالف ضمن  

  اأمر  
 

ا -انسبي  -يشكل  محتمال
 
 أها، وفصلحتأمام تركيا التي تسعى الستغالل تلك الورقة مل معّوق

 
مام رصة

الواليات املتحدة التي تبحث عن بديل نسبي لتركيا، حيث يمكن للواليات املتحدة االعتماد على الموال 

غير  -أي الواليات املتحدة-تكون  ن ثممالخليجية التي يمكن أن تدخل عبر العراق وإقليم كردستان، و 

يزة الجيوسياسية، حيث يمكن للواليات لخضوع الكامل لتركيا التي تملك النفوذ السياس ي واملإلى امضطرة 

تقديم التنازالت في بعض النقاط. إلى ها بناء نفوذ مباشر على فصائل املعارضة، يضطر تركيا املتحدة بذات

نة بقوات عربية لنشرها على امتداد أجزاء من الحدود العراقية ـ السورية، الستعاإلى اولعل جنوح واشنطن 

 واقع.إلى حدة سفارتها في دمشق، ُيشيران إلى تحّول ذلك وفتح اإلمارات العربية املت

خطط لنشر معايير سياسية معينة تحفظ لها نفوذها في بعض 
ُ
غير أنه، إذا كانت الواليات املتحدة ت

السورية، ال سيما الشمالية والشمالية الشرقية منها، فستكون بحاجة إلى دعم تركي جيد في هذا املناطق 

بهما تركيا. وهذا ما يعني تشارك الواليات  والنفوذ السياس ي اللذين تتمتع اإلطار، لجهة املوقع الجغرافي

 في االنتشار في منطقة شرق الفرات. ااملتحدة وتركيا نسبي  

من الدول العربية، اإلمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت  اعدد   التشاركي أيض  ويشمل االنتشار ا

ا، إذُمسمى "الناتو العربي" بومصر والردن  ي مايك بومبيو بالزيارة خالل ميركخصهم وزير الخارجية ال  غالب 

خالل جولته، على سعي في  شدّد بومبيو، إذ، 2019يناير  كانون الثاني/ 15و 8جولته الخيرة التي امتدت بين 
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زيارتها ـ للعمل على طرد  جرتالواليات املتحدة لتحقيق تعاون وتنسيق أكبر مع دول املنطقة ـ الدول التي 

 75.سورية"آخر مقاتل إيراني" من 

وباالستناد إلى الهداف التي حددتها اجتماعات بومبيو السابقة والحالية مع وزراء خارجية الدول 

اع استراتيجية بُيتوقع أن يتألف منها "الناتو العربي"، وبحسبان تلميح إدارة ترامب إلى اتاملذكورة التي 

لى استراتيجية "التحالف التكاملي"، يتضح أن دور ع"االحتواء والتطويق" ضد النفوذ اإليراني باالعتماد 

ز 
ّ
ا"الناتو العربي" يرتك ة، ال سيما في قاعدتي "الزكف على امتداد الحدود العراقية ـ السوري اأساسي   ارتكاز 

إنشاؤها  يجري ية الخرى التي قد ميركوالتنف"، وبالقرب من قاعدة السد في العراق، وعدد من القواعد ال 

على طول الحدود العراقية ـ السورية أو داخل بعض املناطق السورية القريبة من الحدود العراقية. إذ يبدو 

ية، بهدف االنتشار على امتداد الحدود العراقية ـ أميركأتي تحت راية ي سوريةأن دور "الناتو العربي" في 

ن من استخدام العصا الغليظة ضد طهران، سوريةالسورية، ملوازنة النفوذ اإليراني في العراق و 
ّ
، بما يمك

 النطاق املرصود لتحركها في املنطقة. لىفي حال خرجت ع

ولية، فرنسا وبريطانيا والنرويج وإيطاليا، وغيرها، في إشراك قوى د حدثوفي إطار السيناريو ذاته، قد ي

شتركة القائمة 
ُ
االنتشار على طول أجزاء من الحدود العراقية ـ السورية، في سبيل تحقيق ذات املصلحة امل

على مواجهة أسباب ظهور تنظيمات إرهابية شبيهة "لداعش" من جديد، وتحجيم النفوذين اإليراني 

 .وتطويقهما والروس ي

لتنفيذ خطتها عبر مجالس إدارات محلية  -على الرجح-من السيناريو املذكور، تسعى واشنطن وض

وبذلك  ي أو حكم استقالل إداري جزئي.فدرال، وتتصل مع دمشق عبر حكم اوغربي   اي  أميركشرعية مدعومة 

موسكو، ولكنها من  ابرؤية غير ُمعلنة رسمي   تتفق إلى حٍد كبير مع التوجه الروس ي الذي اتضحت معامله

 ملموسة، يمكن تسميتها باسم "الشيشنة". 

حدد طبيعة املوقف الروس ي من السيناريو املذكور -ترمي "الشيشنة" 
ُ
إلى حٍل ُيبقي على النفوذ  -التي ت

لفصائل معتدلة "تقبل عملية التسوية" وغير  اع إعادة فرز قوى املعارضة وفق  الروس ي وسيطرة النظام، م

تحويل الدول اإلقليمية والكبرى الفاعلة بالتخلص منها  حدثبعملية التسوية" يمعتدلة "ال تقبل 

تسوية المور  حدثواملنافسة، بعضها إلى "وكيل"، واآلخر إلى "شريك" يواكبون طموحها في التحرك، حتى ت

ي لفدراى النحو الذي ُيبقي جميع الجغرافيا السورية وحدة واحدة، مع إمكان منح مناطق حكم إداري عل

 . 2000في تحرك موسكو تجاه حل قضيتي الشيشان وداغستان عام  حدث، كما عدة مناطقي

  التوصل إليه في جرى وعند التأمل بما 
 

كيف استطاعت موسكو  ما يتعلق بمحافظة إدلب، ُيالحظ فعال

منح حويل أنقرة من دولة خصم إلى دولة "وكيل" أو "شريك" في عملية الحل، بحيث صاغت عملية حل قد تت

 
 

في منطقة شرق ذاته تطبيق المر  جري ، على أن ياجزئي   اإداري   املناطق الخاضعة للضمانة التركية استقالال

" ـ الكيان السياس ي الحاكم ولعل تكرار اللقاءات بين موسكو ومجلس سوريا الديمقراطي "مسد الفرات.

                                                           
. 2019 يناير ي/كانون الثان 11 بي بي سي،، "جولة مايك بومبيو: وزير الخارجية األميركي يدعو لحل صراعات الشرق األوسط من أجل مواجهة نفوذ إيران"75

https://bbc.in/2RGN8mi 

https://bbc.in/2RGN8mi
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قبول موسكو لتطبيق ذات الرؤية ملنطقة شرق الفرات ـ من جهة، ودمشق و"مسد" من جهٍة أخرى، يوحي ب

 ي. ميركفي منطقة شرق الفرات، باستجداء التعاون ال 

قسم هذه املنطقة  جغرافي عسكري  "الشيشنة" يكون هناك تقاسم وضمن
ُ
للمنطقة الواحدة، حيث ت

  -على صعيد السياسة الدولية-ل ذات الفاعلية، لكن تبقى على الدو 
 
 وحدة واحدة. وعلىبوصفها بها  امعترف

ومتوازنة في عالقتها السياسية والجغرافية مع  الرجح، قد ينتهي املصير السوري بدولة واحدة مستقلة

 .اوعسكري   اوسياسي   اواقتصادي   االقوى املتنافسة التي ستتقاسمها جغرافي  

ما ي والروس ي تكمن في محاولة كل منهميركوتجدر اإلشارة إلى أن نقطة الخالف الساسية بين الطرفين ال 

في الزمة الخيرة  اعلى املدى البعيد. وقد بدا واضح   سوريةتحقيق نفوذ يكفل له اإلمساك بزمام المور في 

حيث هدد ترامب بضربة  76ية،و التي ظهرت على السطح، بعد ضرب النظام السوري لدوما بأسلحة كيما

على حساب النفوذ الروس ي،  سوريةبقائه في  صلحةربما لكسب أوراق مل 77كبيرة، لكنه سرعان ما تراجع،

، أو على امتداد حدودها على القل على سوريةذريعة شرعية للبقاء في إلى بحيث تحتاج الواليات املتحدة 

ى هذه الذريعة، باتفاٍق مع روسيا التي تضغط بدورها على املدى الطويل. فقد تستحوذ الواليات املتحدة عل

جزئي في محيط منطقة شرق الفرات. ولعل إشارة الخارجية النظام للموافقة على وجودها النسبي أو ال

من  ايكشف جزء   78على وحدة الراض ي السورية حافظةالروسية إلى أنه لم يعد بإمكانها التنبؤ بإمكانية امل

جري وراء الكواليس إلبقاء واشنطن على بعض  من نفوذها في منطقة شرق الفرات أو فاوضات التي تتال

 محيطها.

، يخدم سوريةغير مباشر، في شمال شرق  مأ امباشر   بقاء، إن بقاء الواليات املتحدة، سواء في الحقيقة

لكن قد تواجه  راني،ر النفوذ اإليامصالحها وحلفاءها من الخليجيين واإلسرائيليين الذين يريدون تقليم أظف

تطويع إلى يجعلها مضطرة ، ما سوريةعلى وجودها في  احقوقي   االواليات املتحدة، كما سلف ذكره، اعتراض  

ذريعة "مراقبة السلحة الكيميائية" ب سوريةية لدى النظام السوري في بقائها في و قضية وجود أسلحة كيميا

ساق لبقائها وبعض
ُ
أو  سوريةالدول، كبريطانيا وفرنسا وأملانيا والنرويج، في  أو ما يشابهها من ذرائع قد ت

" تكسب الشرعية الدولية من مجلس المن. وفي هذا ترسيخ بالقرب من حدودها تحت إطار "قوة دولية

ية شرعية أميركلى االحتواء والتطويق، بحيث تبقى قوة إواضح الستراتيجية العصا الغليظة املستندة 

 السيناريو املرسوم، بتكاليف لىواإليراني والسوري "النظام" في حال خرجوا ع"توقف" التحرك الروس ي 

 طفيفة.

إلى انعدام القدرة الكاملة لروسيا وإيران في تبني عملية اإلعمار بالكامل التي تبلغ تكلفتها وتجدر اإلشارة 

، ما قد يدفع روسيا إلى جانب النظام السوري إلى القبول بإيقاف الصراع اي تقريب  أميركربع تريليون دوالر 

يل إعادة البناء، ال سيما الحصول على تمو العسكري، والدخول في عملية تقديم تنازالت متواضعة من أجل 

 فرة في العراق.افي ظل نضوب تلك املصادر املتو 

                                                           
 https://goo.gl/5TrwRo .2018أبريل  نيسان/ 8، العربي الجديد، "قتيالا وألف مصاب 150مجزرة الكيميائي في دوما: "76
 https://goo.gl/5CrQuT .2018أبريل  نيسان/ 19، تاريخ الدخول: "ةعن موعد ضرب سوري في أحدث تغريداته.. ترامب يتراجع"77

 https://goo.gl/PkcJpg .2018أبريل  ان/نيس 20 راديو الكل،، "ان الحفاظ على وحدة األراضي السوريةالخارجية الروسية: ال نعلم إذا كان باإلمك78"

https://goo.gl/5TrwRo
http://sabaq.me/?p=113608
http://sabaq.me/?p=113608
http://sabaq.me/?p=113608
https://goo.gl/5CrQuT
https://goo.gl/PkcJpg
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حدد العوامل أدناه سبب رجوح سيناريو اًلحتواء والتطويق على سيناريو البقاء الكامل أو 
ُ
وربما ت

 اًلنسحاب الكامل:

در كبيرة، ية من كواميرك: تتكون اإلدارة ال سوريةية الواضحة حيال ميركانعدام االستراتيجية ال  •

  -حتى اآلن-اتسمت معظمها 
 

 بامليل إلى النفس الطويل، واختيار مسار التفاوض في تحقيق املصالح بديال

ية أميركملسار التحدي. وبعد مرور عام على تولي إدارة ترامب مقاليد الحكم، وفي ظل انعدام استراتيجية 

إلى أنفسهم مضطرين  -هم بومبيو وبولتون بما في-ية ميرك، قد يجد أعضاء اإلدارة ال سوريةواضحة حيال 

 لتوجه الرئيس ترامب القائم على الرغبة في تحقيق أكبر املكاسب بأقل التكاليف. اموازنة تحركهم وفق  

ية، منذ اعتالئها سدة الحكم، تغّيرات متواترة في ميركالصفات السلوكية لترامب: تشهد اإلدارة ال  •

"سهولة استغناء رجل العمال ترامب عن موظفيه املتمردين"، وهذا  ، ما شكل نظريةالركان الساسية لها

ن الخالفات العميقة التي يكمن فيها تأييدهم م ان مع طروحاته بعيد  اما قد يجعل بومبيو وبولتون يتناغم

 
 
ي ميركال في التحرك  اجديد   التنفيذ سياسات عسكرية موسعة ضد إيران. غير أن بومبيو قد ُيضفي تكتيك

 سوريةحيال 
 
يقوم على توظيف العمل االستخباراتي الذي يقوم على حرب الدعاية السياسية أو  ا؛ تكتيك

 حرب العصابات "استراتيجية الضرب من أسفل الجدران، وغيرها"، ضد روسيا وإيران.

كلفة مع •
ُ
روسيا  الساحة الدولية: ليس ترامب وحده الذي يريد االبتعاد عن الصدامات الساخنة امل

، وبالخص فرنسا، تريد تجنب الصدام واتباع سياسة تطويق، لجهة ابل بعض حلفائه أيض   وإيران،

االستفادة من االتفاق النووي مع إيران لالستثمار في قطاعها النفطي، وتجنب االصطدام الفعلي مع روسيا 

 ادين أخرى، وأخير  الدول الغربية في ميا في االتي تملك مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية قد تؤثر بها سلب  

التخوف من حجم التكاليف العسكرية واالقتصادية للصدامات العسكرية الساخنة أو التحركات امليدانية 

 التي تحمل روح التحدي.

ي داخل الراض ي السورية، ميركد ال و انعدام الذريعة الشرعية: لعل انعدام الذريعة الشرعية للوج •

من ميثاق المم املتحدة التي تمنح الدول  51إطار املادة  فيوإنما أتت ٍة من النظام السوري، بدعو  تتألم  إذ

محاربة تنظيم إرهابي إلى هذا التحالف الذي رمى  79"تحالف دولي مشترك". حق التحرك املشترك ضمن

 
 

ل تهديد لتشكي استغل حالة فراغ السلطة للسيطرة على مساحات واسعة من الراض ي السورية، وصوال

من دولة حول العالم. وبانتهاء وجود التنظيم اإلرهابي ـ"داعش"ـ تنتهي الذريعة الشرعية على أمن أكثر 

 ي.ميركد ال و للوج

نحو تحقيق انتشار  سوريةويمكن للمؤشرات أدناه كشف جوانب توجه واشنطن منذ قدومها إلى 

 تشاركي:

" فصائل من وحدات حماية الشعب "الكرديةتأسيس قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإشراك  •

 املعارضة السورية من مختلف املكونات. وكان هذا أولى املؤشرات على ذلك.

                                                           
 .المتحدة األمم تأسيس ميثاق من السابع القسم79
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كردستان العراق، إلى ، 2018ديسمبر  زيارة رئيس تيار الغد السوري، أحمد الجربا، مع كانون الول/ •

كن أن لنظر في فحوى الدور الذي يمية الرابضة في منطقة شرق الفرات، لميركومن ثم إحدى القواعد ال 

تحصل عليه قوات النخبة السورية التابعة لتياره في عملية االنتشار التشاركي املحلي بعد االنسحاب 

 80ي. ُيذكر أن الزيارة املذكورة كانت الزيارة الثالثة للجربا إلى املنطقة.ميركال 

شؤون الخليج ثامر السبهان وزير الدولة لزيارات املسؤولين السعوديين إلى املنطقة، وأبرزها زيارة  •

وجود تنسيق إلى ، ولقائه بزعماء العشائر هناك، ما أملح 2017أكتوبر  العربي إلى الرقة، في تشرين الول/

 81ي ـ عربي لدعم تأسيس مجالس إدارات محلية.أميرك

جبهات القتال مع إلى ، 2018نوفمبر  زيارة قوات عسكرية إماراتية ـ سعودية، في تشرين الثاني/ •

 82الزور. "داعش" في دير

ي، مايك بومبيو، بمسؤولي الدول التي ُيحتمل تأسيسها ل"الناتو ميركلقاء وزير الخارجية ال  •

 العربي"، بالتزامن مع الحديث عن االستعداد لالنسحاب.

نطقة اآلمنة على طول ية ـ تركية حول إنشاء املأميركفاوضات تإشارة الصحف التركية إلى وجود  •

والنظر في إشراك قوات عربية، قوات النخبة السورية و"الصانديد"، وأخرى  الحدود التركية ـ السورية،

 83كردية، قوات "البيشمركة" التابعة للمجلس الوطني الكردي، في االنتشار داخل هذه املنطقة.

التركية بإجراء تحركات مح للقوات ية، والذي سميركاتفاق منبج بين تركيا والواليات املتحدة ال  •

 84ية داخل بعض مناطق املدينة.ميركب القوات ال مشتركة إلى جان

دتان على الحدود و انتشار قوات بريطانية ونرويجية في محيط قاعدتي "الزكف" و"التنف" املوج •

 85العراقية ـ السورية.

نبج، واتفاق باريس انتشار بعض القوات الفرنسية في بعض مناطق شرق الفرات، ال سيما م •

في تنظيم اإلدارات املحلية، وتولي دور حيوي في مرحلة ما بعد  احيوي   اباريس دور   إداءوواشنطن على 

 86ي.ميركاالنسحاب ال 

وصول قوات إيطالية إلى املنطقة وانتشارها في محيط حقل العمر، وبعض املناطق القريبة من  •

 87الحدود السورية ـ العراقية.

                                                           
 https://bit.ly/2T7Ebie .2018 ديسمبر /األول كانون 10 ،اإلعالمية جيرون شبكة ،"؟يبغيه الذي ما.. العراق كردستان في الثالثة للمرة الجربا" سلمي، جالل80
 .2017 أكتوبر تشرين األول/19، سي إن إن، "جدل حول ظهور الوزير السعودي ثامر السبهان في الرقة.. ما هدف الزيارة؟"81

https://cnn.it/2HtovVk 
 https://bit.ly/2S7CILX .2018نوفمبر /الثاني تشرين 22 الكوثر،، "لغل شرق الفراتيني شفق: قوات سعودية واماراتية تتغ"82

 .2019 يناير /األول كانون 15 ،حرييت ،"اآلمنة المنطقة تفاصيل83"
https://bit.ly/2AX4XTH 

 https://bit.ly/2FUSXFg 2018 أكتوبر /األول تشرين 19 ،سبوتنيك ،"حل العقد أم توتر ينتج عنه تصعيد جديد؟ اتفاق منبج مسار"84
 https://bit.ly/2W86rU2 2017 مايو /أيار 7 بوست، نون ،"واألهداف الدوافع.. سوريا في دورها وإبراز بريطانيا" سلمي، جالل85
 https://bit.ly/2DrOFnq 2018  مايو /أيار 5 سناك سوري،، "جديد أميركا: قوات فرنسية شرق الفرات بدالا من قسد"86
 https://bit.ly/2AX9Wnn 2018 يوليو /تموز 19 ،ميةاإلعال جيرون شبكة ،"االستعمار استفحال.. سورية في اإليطاليون" سلمي، جالل87

https://bit.ly/2T7Ebie
https://cnn.it/2HtovVk
https://bit.ly/2S7CILX
https://bit.ly/2AX4XTH
https://bit.ly/2FUSXFg
https://bit.ly/2W86rU2
https://bit.ly/2DrOFnq
https://bit.ly/2AX9Wnn
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لديمقراطية "قسد" برعاية وضات بين "بيشمركة" املجلس الوطني وقوات سوريا افاتاستمرار ال •

 88ية.أميرك

 

 سيناريو اًلنسحاب الكامل من األراض ي السورية -2

بالكامل يبدو غير منطقي ملا ذكرناه أعاله من أهداف  سوريةية من ميركإن سيناريو انسحاب القوات ال 

لحلفاء بالحد على مصالح ا باملحافظةية قومية ودولية تقوم على ضرورة الحد من النفوذ اإليراني، أميرك

 الساحة الدولية. فيالدنى، وضبط التمدد الروس ي 

 

 سوريةشرق  يسيناريوهات الحوكمة في منطقة شمال :اخامسا 

، حيث سيطرة سوريةكمة في منطقة شمال شرقي و ناريوهات الخاصة بمسألة الحقد تتعدد السي

 
 
شعب الكردي، وبمراعاة املعادالت من التاريخ السياس ي لحركة نضال ال ا"اإلدارة الذاتية". لكن انطالق

 اإلقليمية والدولية، يمكن اإلشارة إلى السيناريوهات أدناه:

 

 سيناريو اًلستقالل التام -1

ا من أجل ية التي أطلقتهفدرالهذا السيناريو إقدام "اإلدارة الذاتية" على االبتعاد عن خطابات اليطرح 

ستقلة" على  -ى التأييد الشعبيعبر الركون إل-ي، واالتجاه ميركجنب الغضب ال ت
ُ
صوب إعالن "سيادتها امل

سيطر عليها إلى دول
ُ
سيطر عليها، بما يحول املنطقة التي ت

ُ
ة "أمر واقع" أو ما ُيسمى "ديفاكتو"؛ املناطق التي ت

ثبت سيطرتها الفعلية التي قد بأي دولة فعلية لكن غير شرعية أو غير معترف 
ُ
ها. ومن خالل هذا اإلعالن، ت

 ي
 
صبح دولة ُمستقلة ُمعترف

ُ
 بها. اقتنع بعض الدول ذات املصلحة بها، وتنطلق نحو االعتراف بها، ومع الوقت ت

عقب انتهاء الحرب العاملية الثانية، في إعالن جمهورية مهاباد، في  السيناريو ما حدثشابه طرح هذا ويُ 

إلى االستفادة من نمو الحركة  حيث مال بعض القادة الكراد، وبالخص الزعيم الكردي قاض ي محمد،

ـ البريطاني  القومية التحررية الكردية، والعوامل الدولية القائمة على الصراع، ال سيما الصراع السوفياتي

 89.، إلعالن االستقالل عن إيرانحول تقاسم النفوذ في إيران

ظي بدعم دولي، "، فكالهما حسوريةفي الحقيقة، هناك تشابه كبير بين حالتي مهاباد و"كردستان 

من أراض ي الدولة الم، وسط تغّيرات دولية أتت نتيجة صراع دولي على  في املئة 30وسيطر على ما نسبته 

 ركون  وفي ضوء ذلك، ُيساق احتمالت الجيوسياسية واملقدرات النفطية والريعية للدولة الم. املميزا

                                                           
 https://bit.ly/2HpLHUr 2018 ديسمبر /األول كانون 19 ،21عربي ، "خالل أيام ةسندخل إلى شمال سوريقيادي بالبيشمركة السورية: "88
 https://goo.gl/JU6ZgM .2006مايو  أيار/ 21، الجزيرة نت، "تجارب الحكم الكردية.. رؤية نقدية"اوي، نجدت عقر89

https://bit.ly/2HpLHUr
https://goo.gl/JU6ZgM
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من االمتيازات النفطية، في إعالن تأسيس كيانها  ي، مقابل تقديم كمياتميرك"اإلدارة الذاتية" إلى الدعم ال 

ستقل عن سورية في مناطق سيطرتها.
ُ
  امل

اقع لعوامل ك  لكن يبدو أن هذا السيناريو غير محا  :عدة للو

•  
 

ل عامال
ّ
 االنحباس الجغرافي: ربما لم يكن هذا العامل الساس ي في سقوط مهاباد، لكنه يكاد يشك

، في عدم اإلقدام على تقديم دعم ا، وسورية حالي  املتصارعة في إيران سابق  إلقناع مسؤولي الدول ا اأساسي  

قاس ي رفض  امديد ملنطقة ُمنحبسة جغرافي  
ُ
؛ يتمثل في ا؛ يتمثل في الرفض التركي واإليراني، ودولي  اليمي  إق ا، وت

افية ُمطلة على الرفض الروس ي الصارخ. فلو أقدمت "اإلدارة الذاتية" على إعالن االستقالل في منطقة جغر 

من املنطق، لكن في ظل االنحباس الجغرافي، ال ُيتصور أن  امنفذ دولي بحري، لكان سيناريو االستقالل قريب  

. إذ تعاني منطقة سيطرة "اإلدارة الذاتي"ون إعالن االستقالل إال مقدمة لعكس حالة جنوب السودان في يك

جعلها و ، وتابعة لها خاضعة للدولة الم ى البقاءإلحالة انحباس جغرافي اضطرها  دولة جنوب السودان

  امسرح  
 
إلى  -سياسية وشعبية-كردية  اللفوض ى وانتشار المراض، وغيرها من اآلفات التي قد تدفع أطراف

 رفض إعالن حالة االستقالل.

انتهاء  : كان الهدف السوفياتي من البقاء في إيران ملا بعدذاتها معادلة الصراع الدولي الخاصة بمهاباد •

الذي ُيضاف إليه رغبة ذاته ي ميركات نفطية، وهوالهدف ال الحرب العاملية الثانية، هو الحصول على امتياز 

الواليات املتحدة في تطبيق استراتيجية "العصا الغليظة" باالعتماد على "االحتواء والتطويق"، بغية مواجهة 

البتعاد عن دعم هذا السيناريو، من خالل دفع النفوذ اإليراني. وبذلك يمكن ملوسكو إقناع واشنطن با

 مإلى دمشق 
 

إمكان  لىع نحها امتيازات نفطية، إضافة إلى إظهار ذاتها دولة ُيمكن أن تواجه إيران، فضال

ل خطر  
ّ
 ورقة حل الزمة الكورية.بمثل على المن القومي للواليات املتحدة؛  االتلويح بإعاقة حل أوراق تشك

 ا" بحاجة إليه، بعيد  سوريةردستان إبقاء إقليم "كإلى ي ميركدر اإلشارة إلى أن التوجه ال ، تجذاته في السياق

عدة اتفاقيات اقتصادية واجتماعية وأمنية. ووجود مؤشرات بها ئتنوع حلفا ،عن تحوله لدولة إقليمية

 النسحاب واشنطن ونضوب وجود مؤشرات دعمها لي مشروع انفصالي.

فوض ى الداخلي: قد تدفع حالة التخوف من الغموض الذي قد يولد الخالف البنيوي الكردي  •

مواجهتها بحصار خانق ضد إقليم "كردستان العراق"، الحزاب  جرتعارمة بعد هذه الخطوة التي 

السياسية؛ وبالخص املجلس الوطني الكردي، واملنظمات الشعبية، ملعارضة هذه الخطوة، ال سيما في ظل 

 إعالن االستقالل على نحٍو كامل. إلى والشعبي  انعدام التوجه السياس ي

التوافق الكردي الشعبي على عملية االستقالل الكاملة، وشعور عدد كبير من املواطنين انعدام  •

 
 

 حدثعن الشعور الجماعي باحتمال نشوب حالة فوض ى عارمة في حال  الكراد باالنتماء السوري، فضال

ارية دم وجود قبول شعبي تام لتوجهات "اإلدارة الذاتية" اليساإلقدام على هذه الخطوة، إضافة إلى ع

حافظة لسكان املنطقة. 
ُ
 املتناقضة مع التوجهات امل
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قنعة للدول الداعمة: ال يوجد غير النفط،  •
ُ
انعدام تعدد امليزات الجيوسياسية والجيواقتصادية امل

توسط ل
ُ
ال سيما -ا، ُيقنع الدول الداعمة والعراق وتركي سوريةوجزء من القمح، واملوقع الجغرافي امل

لتوجه نحو االستثمار المني والسياس ي في هذه املنطقة. لكن ال ُيتوقع أن تكفي با -يةميركالواليات املتحدة ال 

هذه العناصر لدفع الواليات املتحدة نحو خلق حالة صراع إقليمية ودولية واسعة من أجل الدفاع عن 

 يزات الجيوسياسية والجيواقتصادية املميزة واملتعددة.استقالل هذه املنطقة معدومة امل

بوصفها - إلجهاض هذا املشروع، ما يعني إمكان اتجاه تركيا سوريةجود تدخل تركي مباشر في و  •

نحو إفساد هذا املشروع الذي يهدد  -دولة ضامنة لعملية الحل، بالتعاون مع روسيا وإيران، وحتى النظام

ا اعلى وجه التحديد؛ حيث تحتضنان عدد   المن القومي لتركيا وإيران من املواطنين الكراد، ويهدد  كبير 

التي لطاملا احتضنت قواعدها  سوريةالرغبة الروسية في ترسيخ نفوذها االستراتيجي الوحد والكبر في 

  لوسط.في منطقة الشرق ا ى العسكرية الكبر 

 

 سيناريو الحكم الكونفدرالي -2

مدفوعة برغبة في عدة دول  هكونفدرالي إلى "إطار سياس ي ومؤسساتي تندمج فيُيشير ُمصطلح الحكم ال

دون أن تتخلى أي منها عن أي جزء من سيادتها الوطنية، وإنما يقتصر من تسيير مشترك لبعض املصالح 

 التسيير لإلطار الكونفدرالي مثل االقتصاد واملالية والجمارك.المر على تفويض بعض الصالحيات ومجاالت 

 90لها". اها، ال يكون ُملزم  مصلحتما ليس في  االعضاء أن قرار   دول وُيتخد القرار باإلجماع، فإذا رأت إحدى ال

من ي، يقتصر الحكم الكونفدرالي على اإلطار املؤسس ي االتحاد للدول العضاء، فدرالوبخالف الحكم ال

 ون تشعبه للواقع االجتماعي والسياس ي الداخلي للدول العضاء. د

وُيشار إلى أن الحكم الكونفدرالي يعني اتحاد دول. وبإسقاطه على الحالة السورية، يعني استقالل 

مناطق سيطرة "قسد" بالكامل، واتحادها مع دمشق على نحٍو كونفدرالي يضمن لها االستقالل الكامل، 

ستان العراق"، "كرد هيقات قيام سيناريو و . لكن بوضع معهاأو رفض قرارات دمشق ويكفل لها حق قبول 

 ، ُيصبح هذا السيناريو غير مرجح.في الحسبانو"مهاباد" 

 

 سيناريو الحكم الذاتي "كردستان العراق" -3

 إلى ما يشابه حالة سوريةالكردية في  غلبيةيقوم هذا السيناريو على اقتراح تحول املنطقة ذات ال 

 ". سورية"كردستان العراق"، لُيصبح هناك "كردستان 

حالة الوهن التي أصابت العراق بعد اجتياحه العسكري للكويت اق" وسط كردستان العر " أسسلقد 

، داخل مناطق "كردستان 1991مارس  آذار/ 5، حيث حدثت انتفاضة شعبية في 1990أغسطس  في آب/

                                                           
 .2015ديسمبر  كانون األول/ 31 موسوعة الجزيرة،، "الكونفدرالية"90

https://goo.gl/JREuVp 

https://goo.gl/JREuVp
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مارس، حيث  آذار/ 21االنتفاضة على معظم املناطق الكردية في العراق حتى العراق"، أسفرت عن سيطرة 

الهجرة الكردية املليونية إلى إيران وتركيا، ظهرت  ءالقوات العراقية لتسيطر على هذه املناطق. ومع بد عادت

داد الذي قض ى بضرورة إجراء بغ 1991، لعام 688مبادرة دولية أدت إلى قرار مجلس المن الدولي رقم 

بالفشل، ونتيجة للضغوط فاوضات املذكورة باءت تفاوضات مع أحزاب الجبهة الكردستانية، غير أن الت

سحب موظفيها وقواتها من مدن أربيل والسليمانية ودهوك في إلى الدولية اضطرت الحكومة العراقية 

إجراء انتخابات لبرملان  ، لتشهد هذه املناطق حكم سلطة المر الواقع، ومن ثم1991أكتوبر  تشرين الول/

 91كردية داخل كردستان العراق.، تمخض عنها أول حكومة 1992يونيو  كردي في حزيران/

 ادولي   ا، إال أنها واجهت حصار  اذاتي   اوعلى الرغم من منح املبادرة الدولية املناطق الكردية في العراق حكم  

 اداخلي   اوعراقي  
 

، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب االتحاد نيسيبين الحزبين الرئ اداخلي   ، واقتتاال

برمة بين الطرفين عام  الوطني الكردستاني، استمرا
ُ
 1998.92حتى اتفاقية واشنطن امل

 116ال سيما في املادة -إثره  في، ضمن الدستور العراقي الصادر 2003ي للعراق عام ميركوبعد االحتالل ال 

في إطار دولة اتحادية مركزها جميعها ي الالمركزي ملحافظات العراق استمرار الحكم الذاتي القاليم -منه

ت في االعتراف بسلطته السياسية بغداد، لك
ّ
ن بالتركيز على منح إقليم كردستان صالحيات أوسع تجل

 
 

" في السفارات والقنصليات الخارجية، وإقامة حكم تنفيذي ا"مكاتبي   والمنية القائمة، مع منحه تمثيال

تراف الولي وتميز "كردستان العراق" عن القاليم العراقية الخرى، باالع 93وقضائي مستقل.وتشريعي 

منحها  جري واملباشر بحكمه الذاتي، وإبقاء القاليم الخرى محافظات تتبع الحكومة املركزية، على أن ي

وهذا ما  94افظة.عبر مجلسها أو من خالل سكان املح جري ، حرية تأسيس إقليم من خالل استفتاء يانظري  

منح ية، فدراليختلف عن ال اجعل النظام االتحادي في العراق نظام  
ُ
 لم ت

 
 واسعة

 
 استقاللية

 
إذ ُمنح مساحة

 لألقاليم الخرى.

حالة مشابهة بوصفها " سوريةوفي ضوء ما هو مطروح أعاله، ُيطرح سيناريو إعالن "كردستان 

 
 
، ووجود سلطات سوريةمن وجود سلطة أمر واقع "ديفكتو" كردية قائمة في  ا"لكردستان العراق"، انطالق

ية في اإلقليم، واملتبقي هو فقط اعتراف دستوري بالحكم الذاتي لإلقليم، مع تنفيذية وتشريعية وقضائ

 "كردستان العراق".إلى السنوية كما هو الحال بالنسبة  سوريةمنحه حصة منتظمة من ميزانية 

اقعيا  هذا السيناريو، من ناحية نظرية،قد يبدو    او
ا
ملعايير غير أنه من الصعب ترجيح قيامه، ، اوممكن

 ا أبرزها:ربم عدة

بحليفين دوليين، روسيا والصين، يستعان بهما، مقابل  -اعلى العكس من بغداد سابق  -تنعم دمشق  •

. ويمكن لهذين الحليفين أن امتيازات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية، إلعاقة منح حالة الحكم الذاتي

ورقة مطالبة التحالف  يضغطا على القطب الغربي من خالل أوراق مساومة في ميادين أخرى، وبالخص

                                                           
 https://goo.gl/KZZko5 .2015ديسمبر  كانون األول/ 3 المرسال، ،"الحرب األهلية في كردستان"أسماء سعد الدين، 91
 المصدر السابق.92
 دستـــور جمهـــورية العــراق، موقع مجلس النواب العراقي.93

s://goo.gl/fqJzxBhttp 
 المصدر السابق.94

https://goo.gl/KZZko5
https://goo.gl/fqJzxB
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ن وجوده غير شرعي، بحيث يمكن أن تركن روسيا والنظام السوري إلى ل الدولي بمغادرة الراض ي السورية، 

ها القطب الغربي الساعي لالستفادة من في يرغبحربي الوكالة أو العصابات. وهي حروب ومواجهات ال 

 
ّ
نه من اإلبقاء على التأثير في مسار تسوية الزمة االمتيازات النفطية وبعض املواقع الجغرافية التي تمك

السورية وما بعدها. ويزداد إمكان ضغط هذين الحليفين، ال سيما روسيا، في ظل عدم قبول حزب االتحاد 

 ت الدولية الخاصة بحل الزمة لغاية اآلن.الديمقراطي في املؤتمرا

تحقيق انعزالية وانسحاب تكتيكي من منطقة  إلىي، في ظل اإلدارتين السابقة والحالية، ميركامليل ال  •

الشرق الوسط، والتوجه نحو الشرق، أي شرق آسيا؛ حيث احتياطات الغاز الطبيعي الهائلة، وجغرافيا 

، والساعي لفتك النفوذ المني والتجاري واملعلوماتي والتمويلي للواليات اقريبة من املنافس الكبر اقتصادي  

ظهر اإلدارة الحالية توجه   املتحدة، أال وهي الصين.
ُ
  اوبجانب هذا التوجه، ت

 
نحو االكتفاء  اصارخ

اإلقليمي ، "واالحتواء والتطويق" التي تعني التكامل تغيرباستراتيجيتي "العصا الغليظة" التي تعني التدخل امل

 ميركمسار الطموح ال  لىملواجهة "الدولة املارقة الخارجة ع
 
كاليف الدور من ضرورة تخفيض ت اي"، انطالق

جدي.ميركالقيادي ال 
ُ
 ي في الشرق الوسط، باهظ الثمن وعديم العائد امل

ل ذريعة شرعية ت •
ّ
ستند انعدام حالة االنتفاض الشعبي الكردي املطالب بالحكم الذاتي التي قد تشك

ت التسوية جر إليها اإلدارة الذاتية. بل قد يكون هناك انتفاضة شعبية كردية ضد اإلدارة الذاتية، في حال 

الخرى، واستمرت حالة التدهور االقتصادي، والخناق االجتماعي، والتجاذب السياس ي  سوريةفي مناطق 

 الحاد بين الحزاب الكردية، في مناطق سيطرة اإلدارة. 

في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية؛ وقواته وجود الفعلي ملؤسسات النظام السوري استمرار ال •

علية للنظام، وانعدام أي تحرك عسكري ـ كيميائية أو جرائمي ـ للنظام بحق املواطنين لوجود سيادة ف امؤشر  

 الكراد.

اتجه  ينحاحتمال ميالد حالة تكاتف التركي ـ اإليراني ضد هذا السيناريو، كما ظهر للسطح  •

 .2017سبتمبر  الستقالل في أيلول/إلى ا" كردستان العراق"

 

 ية النسبية"فدرالسيناريو "ال -4

ستقلة نسبي  
ُ
، أو ما ُيطلق عليه ُمصطلح ايميل هذا السيناريو إلى ترجيح سيناريو حكم اإلدارة الذاتية امل

ية نظام حكم فدراليعني مصطلح الفدرالية باللغة العربية االتحادية. وتعني ال اية". اصطالح  فدرال"حكم ال

مقاطعة "العاصمة"، تمثلها في الخارج،  ، تكون على رأسهاعدة تنقسم فيه الدولة إلى واليات أو مقاطعات

خارج بحكم على الصعيدين الداخلي والوتنسيقها ولها حق السيادة عليها، كذلك لها الحق في تنظيم عالقاتها 

ما بينها تحت قبة برملان مركزي،  ، تتحد فياي مستلقة ذاتي  فدرالدستوري. وتكون املقاطعات في الحكم ال
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ية، تحظى القاليم بحق السيادة على حدودها الطبيعية، بما يشمل فدرالر الوفي إطا يحتضن ممثلين عنها

 95السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

ية، في فدرالية النسبية"، مع التوجه النظري للفدرالريو املطروح؛ أي سيناريو اللكن يختلف السينا

ة السيناريو املطروح من الخطط التي طرحتها نقطة نسبية أو جزئية السيادة املمنوحة لألقاليم. وتنبع صيغ

سية. وتقوم صيغته ية واالتحادية الرو ميركالدول الفاعلة في املسألة السورية، ال سيما الواليات املتحدة ال 

 
 

 ا، على أن تبقى متصلة سياسي  امحدود   اأمني   اثقافي   اإداري   على احتمال منح مناطق شرق الفرات استقالال

 ق مع دمشق.بنظام حكم مناط

ية فدرال، أّن سيناريو السوريةوإلى جانب الخطط، ُيالحظ من التحركات التي أبدتها هذه الدول حيال 

 
 

رشح منها. أيض  هو السين النسبية فعال
ُ
، تجدر اإلشارة إلى أن سيطرة اإلدارة الذاتية في مساحاٍت ااريو امل

شرعية وفق ما يواتي مصالح إلى وداخلية لتحويلها واسعة من املناطق، باتت فعلية وبحاجة إلى تسوية دولية 

 فدرالالطراف الفاعلة، ال سيما في ظل منادة الحزاب الكردية الفاعلة بحكم ال
 

عن كونها تأتي في  ية، فضال

ر تمثيل الواليات املتحدة على نحٍو غير مباشر، لذا ال بد من التوصل إلى سيناريو ُيمثل الحل الوسط إطا

وحدة جغرافية واحدة، ورغبة الواليات املتحدة في اإلبقاء على نفوذ  سوريةعلى إبقاء  بين حرص روسيا

الدول الخليجية وإسرائيل النفطية، ويحفظ أمن حلفائها،  سوريةنسبي جزئي يضمن لها فائدة من مقدرات 

 الذين يريدون تقليم نفوذ إيران في املنطقة.

 
 
إلى ملف إعادة اإلعمار، كسالح ضغط على النظام السوري  امن الواقعية السياسية، واستناد   اوانطالق

وداعمه الروس ي، تسعى الواليات املتحدة إلتمام عملية بناء مجتمع ينعم بالتعددية السياسية في إطار حكم 

املجالس اإلدارية الديمقراطية التي تساهم في الحد من النفوذ اإليراني، وتقض ي على مسببات ظهور 

 96نظيم الدولة اإلسالمية "داعش".تنظيمات متشددة كت

ية املوضحة جوانبها ضمن سيناريو االنتشار التشاركي، تؤمن بالفدرالية ميركوُيالحظ أن الخطة ال 

تشكيلها وتأسيسها عن طريق انتخابها من  جري الس اإلدارية الشرعية التي يالالمركزية، لكن وفق حكم املج

تنفيذها في مناطق سيطرة قوات سوريا  حدثال تعني أن يسكان املناطق. وترى الورقة أن هذه الخطة 

 . اتأسيس في مناطق سيطرة قوات املعارضة املوالية لنقرة أيض  الالديمقراطية فقط، بل يمكن 

هذه الخطة ودسترتها، من خالل الركون إلى الضغط على روسيا والنظام السوري عبر  وبإمكان تنفيذ

شير ال
ُ
ال تستطيع موسكو  من ثممليار دوالر، و  250تقديرات إلى أن تكلفتها تبلغ ورقة إعادة اإلعمار، حيث ت

البنك الدوليين، دون سماح الواليات املتحدة للمؤسسات التمويلية التي تتبعها؛ صندوق النقد و من تحملها 

دون سماح الواليات املتحدة بعقد مؤتمر تمويلي يتضمن رفع الحصار من لتمويل جزء كبير منها، أو 

من قتصادي املفروض على النظام السوري الذي يصعب عليه استقبال أموال إعادة اإلعمار وتفعيلها اال

 دون رفع الحصار عنه.

                                                           
 ، مصدر سبق ذكره.المرسال، "النظام الفيدرالي؟ما هو " 95
 تشرين األول/ 30 ،إدراك للدراسات واالستشارات، )مترجمة( ، آمال وشنان"(: ربط مساعدات إعادة اإلعمار بتشكيل الحكومة المحلية4خطة سالم من أجل سوريا )"96

 https://goo.gl/ycXWbk .2017نوفمبر

https://goo.gl/ycXWbk
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ة التي تقبل باملجلس الوطني الكردي، وحاولت التفاوض مع وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن أنقر 

لدولي نحو إقامة استقالل نسبي. لكنها ترفض ، ال تعارض التوجه ا2014مطلع عام في االتحاد الديمقراطي 

  ةالهيمنة الكامل
 
ترفض  امن ارتباطها العضوي بالعمال الكردستاني، أيض   الالتحاد الديمقراطي، انطالق

 ل أو ميالد كردستان عراق جديد.توجه االستقال

المس واقعية كبيرة من توجه الوال في الحسبانولعل وضع املؤشرات املذكورة أدناه 
ُ
يات املتحدة نحو ، ت

عن  ااملوجودة في مناطق نفوذها، بعيد  جميعها تأسيس املجالس اإلدارية املذكورة، بما يشمل القوميات 

نسبية لهذه املجالس التي سيكون لها سيادة سياسية وأمنية تحدي الطموح الروس ي في منح إدارة ذاتية 

 
 
 غير مباش اواقتصادية نسبية توفر للواليات املتحدة نفوذ

 
من املناطق  اقريب   امباشر   ار، أو حتى نفوذ

 الحدودية:

 تأسيس مجلس حكم محلي في مدينة منبج ومناطق الرقة.إلى ميل واشنطن  •

ية لهذه أميركين التي تقع غرب الفرات؛ حيث ال أولوية غضها الطرف عن سيطرة أنقرة على عفر  •

 راطي هناك.دعم سيطرة حزب االتحاد الديمقإلى ال حاجة  من ثماملنطقة، و 

 تأسيس قوات سوريا الديمقراطية بخليط ديموغرافي؛ عربي وكردي وسيرياني. •

لسيطرة على مناطق عربية، تحوي مقدرات ريعية، كتلك املناطق الواقعة في الرقة إلى ادفع "قسد"  •

ي فدرالالي نحو تطبيق سيناريو الحكم املناطقي أميركوالريف الشرقي لدير الزور، ما يوحي بقوة بوجود توجه 

 البعيد عن منح حكم ذاتي بصبغة "كردستان العراق".

بين  حصلمع دمشق عشية لقاء هلسنكي الذي  لتفاوضإلى ادفع مجلس سوريا الديمقراطي  •

 الرئيسين ترامب وبوتين.

ية املطروحة إلى حٍد كبير مع الطرح الروس ي الذي عبر عن رؤيته ميركوفي الحقيقة، تتوافق الخطة ال 

مر الواقع التي تقبل بالنفوذ ال نة للحل، وهي "الشيشنة" التي تصبو إلى حٍل يستوعب سلطات غير املعل

ي يمنحها فدراللسياس ي وسيطرة النظام السيادية؛ ليس بالضرورة الجغرافية في إطار اتحادي الروس ي ا

فصائل  ، كشف مساحته أحد نماذج الدساتير الروسية التي طرحتها موسكو علىانسبي   اذاتي   احكم  

ى تطبيق املعارضة على هامش محادثات آستانة، وعبرت موسكو عن قبولها به من خالل التوافق مع أنقرة عل

 لواقع.إلى اعل رجوح السيناريو املذكور هو القرب يجالمر في الشمال، ما قد 

أحد  أن تحظى بها املجالس اإلدارية فيبوقد عبرت موسكو عن جوانب السيادة التي يمكن أن تقبل 

جات نماذج الدساتير الروسية الذي ُيعّد وثيقة ملموسة للتوجه الروس ي، وانعكست بعض جوانبه على مخر 

 ي:تالذي حدد أعضاء هيئة تفاوض جديدة للمعارضة السورية، على النحو اآل 2مؤتمر رياض 

ثانية من ولى والبحسب ما تنص عليه املادتان ال  سوريةاالعتراف بتعدد القوميات والثقافات في  •

سقطان كلمة "العربية" من اسم الجمهورية السورية، وقد عب 97مقترح الدستور الروس ي
ُ
ر اللتان ت

                                                           
 https://goo.gl/uyzVAU مشروع روسيا لدستور روسي جديد.97

https://goo.gl/uyzVAU
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دولة متعددة القوميات والثقافات، ويضمن دستورها  سوريةعن التزامهم بأن " 2املجتمعون في الرياض 

 98شوريين".أمن عرب وكرد وتركمان وسريان و جميعها الحقوق القومية للُمكونات 

تخصيص القومية الكردية بمنحها الحكم الذاتي اإلداري والثقافي: وهذا ما نصت عليه املادة  •

من مقترح الدستور الروس ي التي أشارت إلى "حق القلية الكردية في تأسيس أجهزة حكم ذاتي ثقافي الرابعة 

ستخدم فيها اللغتين العربية والكردية 
ُ
 ابذلك مطالب   2يان رياض وقد قبل ب 99لغتين متساويتين"،بوصفهما ت

القضية الكردية قضية  عّد التي مورست بحقها، و جميعها إلغاء السياسات التميزية واالستثنائية "ب

القضية الكردية قضية وطنية دالالت على السير صوب منحها حل تسوية على الرجح هو  عّد ول 100وطنية".

مثل بدورها توجه أنقرة بصورٍة أساسية. حكم ذاتي إداري ـ ثقافي ال يخرج عن إطار توجه املعارضة
ُ
 التي ت

لمحتهاأو المركزيسورية ية فدرالاالعتراف ب •
ُ
 سوريةاملادة الثانية من مقترح الدستور الروس ي أن  : ت

ية تتألف من جمعية الشعب "مجلس النواب"، وجمعية املناطق "مجلس الشيوخ" اللتين ُيمثلهما فدرالدولة 

، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وهذا ما ُيشير إلى وجود مناطق 45املادة في الساحة الدولية، بحسب 

من ُمقترح الدستور  15ترتبط ببعضها تحت قبة برملان واحد. وبحسب املادة  انسبي   ي المركزي فدرالبحكم 

 لة تتكون من وحدات إدارية يرتكز نظام حكمها على مبدأ المركزية السلطاتو د سوريةن أ االروس ي أيض  

بدأ ستكون دولة ذات نظام حكم ديمقراطي على م سوريةواملسؤوليات. من جانبه، ُيشير البيان إلى أن "

 الالمركزية اإلدارية".

وحدة واحدة ال يجب تغيير حدودها بالقوة: فيما يحاول مقترح الدستور  سوريةالتشديد على أن  •

نفصال أو االستقالل، واملقصود هنا بال ، وعدم منح أي أقلية حق اال سوريةعلى وحدة  حافظةالروس ي امل

 سورية ورة إجراء استفتاء عام يشارك فيه مواطنشك القلية الكردية، عبر التأكيد في مادته التاسعة ضرو 

قد تبقى في حال صدام  سورية، بما ُيخرج للنور رسالة مفادها بأن ذاتها ، شدد البيان على النقطةكلهم

إلى دعم جهة داخلية لالنفصال. وبالحرى هذه الرسالة موجهة إلى مستمر في حال اتجهت جهة دولية 

عن الدعم  القبول بآلية حل ملناطق السيطرة الكردية عبر التوافق بعيد  لواليات املتحدة، لحثها على اا

 املباشر لالنفصال.

حها وتعمل روسيا اليوم من خالل إرغام القوى السياسية السورية على إخراج مسودة مشابهة ملقتر 

اء الدستوري، بحجة ضرورة تصرف هذه القوى بالواقعية، وأخذ هذه املسودة إلى مؤتمر سوتش ي، إلضف

موافقة القوى اإلقليمية عليها، ومن ثم سحبها، في ظالل تحرك دبلوماس ي حيوي، إلى مؤتمر جنيف، 

املوافقة على بطانيا وفرنسا، إلكسابها الشرعية الدولية التي تعني إقناع الدول الكبرى، الواليات املتحدة وبري

 للشعب السوري. امطلب  بوصفها هذه املسودة 

التشاور عليها، اآلن، في اللجنة الدستورية يجري ن اإلشارة إلى أن هذه املقترحات وفي إطار ذلك، ال بد م

اوض، الدولية التي تضم ممثلين عن أنقرة وموسكو وطهران واملعارضة، وُيتوقع أن تنتهي من أعمالها وتتف

                                                           
 https://goo.gl/1xjyVs .2017نوفمبر  تشرين الثاني/ 22 المدن،"، 2-النص الكامل لمسودة البيان الختامي لمؤتمر "الرياض98
 مشروع روسيا لدستور روسي جديد، مصدر سبق ذكره.99

 مصدر سبق ذكره. المدن،"، 2-لرياضالنص الكامل لمسودة البيان الختامي لمؤتمر "ا100
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ذا قوة دولية ُمجتمعة ومفوضة من مجلس المن، مع واشنطن، للوصول إلى نقطة حل وسط. وهبوصفها 

غاير لصيغة كردستان العراق، والقائم على استقالل فدرالما ُيعزز رجوح سيناريو االستقالل ال
ُ
ي النسبي امل

 ية والتشريعية الكلية لدمشق.السيادة السياسية والقضائ ضمن، لكن بالبقاء اإداري ثقافي أمني نسبي  

 

 خاتمة

إتمام جزء كبير منها من خالل مسارات آستانة  جرى تتجه الزمة السورية نحو عملية تسوية شاملة 

 اإسطنبول. لكن تبقى منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، املنطقة الكثر تعقيد  و سوتش ي و 

في ترويضها  عمل كثير إلى -بدعٍم من روسيا وإيران-السوري  مقارنة باملناطق الخرى التي لم يحتج النظام

والسيطرة عليها. ولعل سيطرة قوات التحالف الدولي، بزعامة الواليات املتحدة، هي السبب الساس وراء 

حيال مصيره،  اوشعب   اهذا التعقيد. غير أن حالة اختالف وجهات نظر الشعب الكردي السوري أحزاب  

عّد منطقة لسياس ي بين القوى الكردية الفاعلة، و وانعدام التوافق ا
ُ
الصفة الجغرافية للمنطقة، حيث ت

 جغرافية حبيسة، وغيرها من العوامل تزيد من تعقيد مصير هذه املنطقة.

، تمحورت الدراسة حول النظر في املنهجية في الحسبانوبوضع عوامل التعقيد املذكورة أعاله 

ومن ثم التنبؤ بسيناريوهات  الدول الفاعلة حيال طموح هذه القوى، السياسية للقوى الكردية، وتوجهات

طرح سيناريو االستقالل التام، كردستان العراق،  جرى مصير سيطرة "قسد" على املدى البعيد. وفيما 

ترجيح سيناريو  جرى ية، كسيناريوهات ُمحتملة ملصير سيطرة "قسد"، فدرالية النسبية، الكونفدرالال

 ية النسفدرالال
 
 إلى وجود مالمح قبول إقليمي، تركي من وجود مالمح توافق د ابية، انطالق

 
ولي حوله، إضافة

  ي ـ إيراني، اضطرار 
 

عن وجود مالمح قبول النظام السوري الذي بات يعمل بانسجام  وواقعي به، فضال

 
 

قبول عن وجود مالمح ل سياس ي استراتيجي واضح مع التوجه الروس ي حيال املسألة السورية، فضال

عن السيطرة الكاملة للنظام السوري،  اكلية حوكمة  تضمن حقوقهم بعيد  املواطنين الكراد السوريين بهي

 ".اإلدارة الذاتية"وحتى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أو ما ُيطلق عليها 
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