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مركز حرمون للدراسات املعاصرة:

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية واملجتمعية 
ُ
هو مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، ت

والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، وتهتم بتعزيز 
أداء املجتمع املدني، ونشر الوعي الديمقراطي. كما تهتم أيًضا بالقضايا العربية، والصراعات املتعلقة بها، 

وبالعالقات العربية اإلقليمية والدولية.

وقيم  أسس  على  سورية،  مستقبل  بناء  أجل  من  مبادرات  وُيطلق  ونشاطات،  مشاريع  املركز  ُينفذ 
الديمقراطية والحرية واملساواة وحقوق اإلنسان وقيم املواطنة املتساوية، ويسعى ألن يكون ميداًنا للحوار 

البّناء، وساحة لتالقي األفكار.

قسم الدراسات:

وتعالج  األساسية،  السورية  القضايا  تناقش  التي  واملوضوعية  العلمية  الدراسات  القسم  هذا  م  ُيقّدِ
العلمية  البحثّية  املواد  إنتاج  عن  مسؤول  وهو  املناسبة،  والبدائل  الحلول  وتقترح  الرئيسة،  املشكالت 
االجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية، التي تستند إلى جهٍد بحثّي أصيل ورصين يتوافق مع 

أصول العمل البحثّي العلمي.

دراسات  إنتاج  أعماله  جدول  على  ويضع  الراهن،  للواقع  قراءات  تقديم  على  الدراسات  قسم  يحرص 
والتربوية  والثقافية  والقانونية  والسياسية  الفكرية  املنظومة  بناء  إعادة  بهدف  كافة،  البحثية  الفئات  من 
بين السياسة واالقتصاد والقانون واملجتمع والفكر،  املتبادلة  التأثيرات  في سورية املستقبل، ويستكشف 

ويبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في املستقبل في نظام ديمقراطي تعددي تداولي.
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مقدمة

رد في الثورة السورية منذ بدايتها، وأصبحت مناطقهم جزًءا من الحالة الثورية بعد أياٍم قليلة 
ُ

شارك الك
ردستاني عليها، من معاقلهم النائية في جبال 

ُ
من انطالقتها، إال أنها شهدت تقاطر كوادر حزب العمال الك

قنديل، ضمن إطار تفاهٍم مع نظام األسد، يق�ضي بتسليم الحزب إدارتها، للحفاظ على نفوذه فيها وحماية 
في  ردية 

ُ
الك بالحقوق  واملطالبة  النظام  عن  رد 

ُ
الك بوصلة  وحرف  والزراعية،  النفطية  االستراتيجية  ثرواتها 

ردي، 
ُ

البالد، وتوجيهها نحو العداء لتركيا، إلخراجهم من معادلة الثورة السورية، ليشكل ذلك بداية انقسام ك
وازدواجية في التعامل مع الثورة.

ردستاني إلى تفعيل نشاط حزب االتحاد الديمقراطي، فرعه السوري الذي كان 
ُ

عمد حزب العمال الك
ردي 

ُ
 من االنضواء تحت سقف املجلس الوطني الك

ً
أعلن تأسيسه قبل أقل من عقٍد من ذلك في دمشق، وبدال

ردي 
ُ

ردية والحراك الثوري الك
ُ

سس بعد أشهر عدة من بداية الثورة، كأول مظلة جامعة لألحزاب الك
ُ
الذي أ

عموًما الذي انضم إلى املجلس الوطني السوري بعد تأسيسه خارج البالد، ووضع إسقاط نظام األسد على 
باسم )مجلس شعب غرب  به  تأسيس تجمع حزبي خاص  الديمقراطي  االتحاد  أعلن حزب  أهدافه،  رأس 
ردي 

ُ
سست في دمشق، ليفترق بذلك عن املجلس الك

ُ
ردستان(، ثم انضم إلى هيئة التنسيق املعارضة التي أ

ُ
ك

ويسير باتجاه مختلف.

انتشار قواته  أعاد نظام األسد  املنطقة،  السيطرة على  ردستاني من 
ُ

الك العمال  من أجل تمكين حزب 
األمنية والعسكرية وغّير من مواقع بعض إداراته فيها، وجرت عملية استالم وتسليم للمنطقة بين الطرفين، 
ذاتية ديمقراطية(  )إدارة  الحزب  أعلن  ثم  النظام وحّررها منه،  الحزب على  بها  قام  ثورة  أنها  سّوقاها على 
فيها، وغّير اسمها إلى )روج آفا(، وأخذ يكثف من استهدافه للحراك الثوري بما فيه من ناشطين وتنسيقيات 
وأحزاب، وراح يقتحم مكاتب األحزاب ويخربها وينهبها ويحرقها ويغلقها، ويستخدم منظومة قانونية خاصة 
فرضها بشكل منفرد، لحظر نشاط تلك األحزاب ومطالبتها بترخيص نفسها من إدارته، إلى أن نفذت وحداته 
وخربت  فأحرقت   ،2017 مارس  آذار/  منتصف  في  املكاتب،  تلك  على   

ً
شامال هجوًما  والعسكرية  األمنية 

وجودها،  على  يدل  الذي  الوحيد  املظهر  بذلك  لينتهي  ساعات،  خالل  منها  خمسين  على  يزيد  ما  وأغلقت 
وتعود إلى النشاط السري مثلما كان عليه حالها قبل الثورة.

العسكرية  العملية  خالل  ردية، 
ُ

الك لألحزاب  املعادي  نهجه  على  السير  ردستاني 
ُ

الك العمال  حزب  تابع 
التركية في منطقة عفرين، فوّجه إلى مسؤوليها تهمة املشاركة في العملية التي أسقطت إدارته في عفرين وأنهت 
وجوده فيها، إال أن سلوك الحزب تجاه تلك األحزاب تغير رأًسا على عقب بعد تسع سنوات، في إثر العملية 
العسكرية التركية الثانية في منطقة شرق نهر الفرت السورّية، إذ أبدى بعد خسارته املنطقة التي استهدفتها 
 
ً
تلك العملية، وإبعاد وحداته العسكرية عن املنطقة الحدودية السورية مع تركيا، انفتاًحا عليها وطرح مبادرة

للحوار معها، وسمح لها بفتح مكاتبها، متخلًيا بذلك عن شرط ترخيصها.
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ردي، ودوافع الحزب لهذا 
ُ

سأتناول في هذا البحث حواَر حزب االتحاد الديمقراطي مع املجلس الوطني الك
الحوار، وهل كان ذلك خياًرا حقيقًيا أم محض تكتيكات مرحلية لجأ إليها بسبب ظروف خاصة به، والقضايا 
الرئيسية في الحوار واملعوقات التي تواجهه، وما حققته املفاوضات بعد مرور مدة طويلة على بدئها، وهل 
بين  إنها خطوة على طريق حوار أوسع  اللذين يقوالن  بين طرفيها  اتفاق  إلى  املطاف  نهاية  في  كانت ستؤدي 

السوريين، وفي خدمته.
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ردي في إقليم 
ُ

. اتفاقات حزب االتحاد الديمقراطي واملجلس الوطني الك
ً

أوال
ردستان

ُ
ك

ردية 
ُ

ردي وحزب االتحاد الديمقراطي، على الوضع في املناطق الك
ُ

انعكس التنافر بين املجلس الوطني الك
رَد وأضعف تأثيرهم في مجرى األحداث في سورية، إال أن هناك محاوالت عدة جرت، 

ُ
ش الك السورية، وهمَّ

لتوحيد مواقف الطرفين وجمعهما ضمن إطار واحد، كانت أوالها في مدينة القامشلي، عندما تم التوقيع 
بينهما في التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير 2012، على )وثيقة القامشلي( التي هدفت إلى: “املحافظة على 
ردي، وتشكيل لجنة 

ُ
ردي الك

ُ
ة وتحريم االقتتال الّداخلي الك

َّ
سلمّية العمل امليداني، ونبذ العنف بأشكاله كاف

عليا لتنظيم العالقات بينهما ومعالجة املشكالت ميدانًيا”. لكن الوثيقة لم تنجح في إيقاف االنتهاكات بحق 
رد، وُوجهت أصابع االتهام إلى حزب االتحاد الديمقراطي، فاجتمع ممثلو املجلس مع الحزب في 

ُ
املواطنين الك

ردستان، في بداية حزيران/ يونيو 2012، بدعوة من سلطات اإلقليم، وأعلنوا 
ُ

هولير/أربيل عاصمة إقليم ك
يا�ضّي والدبلوما�ضي  الّسِ العمل  “لتنسيق  بينهما،  التي نّصت على تشكيل هيئة عليا مشتركة  )وثيقة هولير( 
ردي 

ُ
الك عب 

ّ
للش والقومّية  الوطنّية  وابت 

ّ
الث على  يرتكز  ُموحد،  سيا�ضي  مشروع  لبلورة  املشترك  والّتحّرك 

حة 
ّ

في سورية التي تتجسد في العمل من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري في دمشق، وإلغاء املظاهر املسل
حة”)1(.

ّ
ردّية، وتأليف لجان حماية مشتركة غير مسل

ُ
جميعها في املناطق والبلدات الك

ردّية، وإقصاء 
ُ

حاد الّديمقراطي في عسكرة املنطقة الك
ّ
لم تنّفذ بنود )وثيقة هولير(، واستمر حزب االت

الوثيقة  صدور  من  شهر  بعد  الطرفان  فاستأنف  لنهجه،  املعارضين  واستهداف  ردي 
ُ

الك الوطني  املجلس 
تموز/  الحادي عشر من  في  )اتفاق هولير(  بالّنتيجة على  ردستان، ووقعا 

ُ
ك إقليم  في عاصمة  اجتماعاتهما 

فيها،  املناصفة  مبدأ  واعتمد  املنطقة،  شؤون  إلدارة  مشتركة  لجان  تشكيل  على  نص  الذي   ،2012 يوليو 
حاد الّديمقراطي 

ّ
ا باملساواة بين حزب االت

ً
ل اعتراف

َّ
بنسبة %50 لكل طرف، وعلى الرغم من أن االتفاق شك

ين، فقد 
ّ
خرى؛ بما فيها املجلس الوطني وأحزابه إضافة إلى املستقل

ُ
خرى كلها من جهة أ

ُ
من جهة، والقوى األ

انقلب الحزب عليه وألغى اللجان عملًيا، من ذلك طرد املعينين من قبل املجلس في إدارة معبر )سيمالكا( 
العالم  مع  السورية  ردية 

ُ
الك للمناطق  الوحيد  املنفذ  على  السيطرة  له  لتنعقد  ردستان، 

ُ
ك إقليم  مع  املائي 

الخارجي.

ورة 
ّ
الث لقوى  الوطني  واالئتالف  األسد  نظام  بين  جنيف  مفاوضات  من  الثانية  الجولة  انطالق  قبيل 

االتحاد  حزب  عمل  االئتالف،  مكونات  أحد  بوصفه  فيها،  ردي 
ُ

الك الوطني  املجلس  شارك  التي  واملعارضة 
منذ  املفاوضات  في  مشاركته  أمام  موصدة  األبواب  بقيت  أن  بعد  املجلس،  من  التقّرب  على  الديمقراطي 
انطالقها، بسبب عدم قبول طرفي التفاوض انضمامه إلى وفديهما، ورفضهما مشاركته في املفاوضات كطرف 
ردي وحركة املجتمع 

ُ
الك الوطني  بين املجلس  ردستان، 

ُ
إقليم ك في  املفاوضات  أيام من  ثالث مستقل. وبعد 

ع الطرفان في الخامس من كانون 
َّ
له حزب االتحاد الديمقراطي(، وق

ّ
الديمقراطي )وهو تجمع حزبي جديد شك

تحركات  أمام  )سيمالكا(  معبر  الحزب  فتح  على  نّص  الذي  الثاني(  )هولير  اتفاق  على   2014 يناير  الثاني/ 

)1(  صحيفة البيان: بارزاني يوحد أكراد سوريا تحت لواء »الهيئة الكردية العليا«، 2012.07.13



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

6

املجلس، مقابل قبول األخير مشاركة الحزب معه في حضور مفاوضات جنيف الثانية، إال أن الحزب عاد إلى 
ردي، 

ُ
عب الك

ّ
ا لالئتالف في سفك دماء الش

ً
ردي شريك

ُ
، وقال إنه يرى “املجلس الوطني الك

ً
إغالق املعبر ثانية

ا له كذلك في معاداة مكتسباته”، بعد إصرار االئتالف على عدم قبوله في وفده املفاوض إلى جانب 
ً
وشريك

ردي، ومن ثم بقائه خارج مفاوضات جنيف.
ُ

املجلس الك

اني( الذي لم ُينفذ منه أّي بند، دعت حكومة إقليم 
ّ
بعد مرور عشرة أشهر على توقيع اتفاق )هولير الث

ردستان طرفيه لعقد جولة لقاءات جديدة في مدينة دهوك. وبعد ثمانية أيام من الحوارات بين املجلس 
ُ

ك
ردي وحزب االتحاد الديمقراطي، تم التوقيع بينهما في الثاني والعشرين من تشرين األول/ أكتوبر 

ُ
الوطني الك

الجديد على “تشكيل مرجعية  االتفاق  ردستان. ونّص 
ُ

ك إقليم  )اتفاق دهوك(، بحضور رئيس  2014 على 
في  املوحد  ردّي 

ُ
الك املوقف  وتجسيد  اإلستراتيجّيات  رسم  مهّمتها  عضًوا،  ثالثين  من  مكونة  سورّية  ردّية 

ُ
ك

 PYD( 40% )12 الديمقراطي )حزب املجتمع  اآلتي: حركة  كل 
ّ

الش فيها على  سب 
ّ
الن تتوّزع  أن  سورية، على 

ردي %40 )12 عضًوا(، ونسبة %20 )6 أعضاء( من أحزاب ال تنتمي إلى الطرفين، 
ُ

عضًوا(، املجلس الوطني الك
رت  ”، بعد أن عّينت الحركة ممثليها وانتخبت حصتها من األعضاء اإلضافيين، أخَّ

ً
يقومان بانتخابهم مناصفة

ردي العملية شهوًرا، وعندما تم حلها ووصل األمر 
ُ

الخالفات على الحصص بين أحزاب املجلس الوطني الك
تت بعض أحزاب املجلس على انتخاب مقربين من حزب  إلى انتخاب األعضاء اإلضافيين املقربين منه، صوَّ
 في تشكيلة املرجعّية ورجح سيطرة الحزب عليها، وهو ما اعترض عليه 

ً
االتحاد الديمقراطي، ما أحدث خلال

املجلس الذي عمد إلى فصل تلك األحزاب)2(، وعندما أصّر الحزب على قبول الطرف اآلخر للنتائج، وعمدت 
)اتفاق دهوك( عملًيا، وأعلن  انتهى  بلدّية من طرف واحد،  انتخابات  إلى إجراء  له  الّتابعة  اتّية 

ّ
الذ اإلدارة 

ردستان أنه “ال يوجد لدينا أّي مشروعات جديدة، واتفاق دهوك كان محاولتنا األخيرة”.
ُ

إقليم ك

)2(  انضمت األحزاب املفصولة إلى إدارة حزب االتحاد الديمقراطي، وأصبحت جزًءا من التجمعات التي أسسها الحزب في ما بعد.
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ردي في 
ُ

ثانًيا. مبادرة حزب االتحاد الديمقراطي للحوار مع املجلس الوطني الك
سورية

ردي السوري، استمر خاللها حزب االتحاد في ممارسة 
ُ

بعد مرور أربع سنوات على إغالق باب الحوار الك
ردستاني، 

ُ
ردي واضعافه، أعلن حزب العمال الك

ُ
سياسة االستفراد باملنطقة وقمع أحزب املجلس الوطني الك

ردستاني املعروف اختصاًرا 
ُ

في الرابع من كانون الثاني/ يناير 2019، عبر أحد تشكيالته )املؤتمر الوطني الك
ردي السوري من خالل تشكيل مظلة أو 

ُ
ردي، وتوحيد الصف الك

ُ
 لعقد “مؤتمر قومي ك

ً
KNK(، مبادرة بــ 

ردستان سورية، 
ُ

ك في  للحصول على حقوقهم  لهم  السانحة  الفرصة  تفويت  لعدم  للسعي  رد، 
ُ

للك مرجعية 
وكذلك للحفاظ على املكاسب املتحققة”)3(، وأعلن أيًضا أنه اجتمع مع اإلدارة الذاتية الديمقراطية، واتفقوا 
على بعض النقاط، منها السماح لألحزاب غير املرخصة في شمال سورّية وشرقها بافتتاح مكاتبها في املنطقة، 
سماحها  أعلنت  عندما  الحزب،  إدارة  في  السياسية(  األحزاب  شؤون  )لجنة  التالي  اليوم  في  أكدته  ما  وهو 
ردي بإعادة افتتاح مكاتبها، إال أن الحزب تراجع سريًعا عن خطوته االنفتاحية 

ُ
ألحزاب املجلس الوطني الك

تلك، وتابع سياساته القمعية تجاه املجلس.

أربعة أسابيع على  ردي السوري، بعد مرور 
ُ

الك للحوار   جديدة 
ً
ردستاني مبادرة

ُ
الك العمال  أطلق حزب 

القائد  العين/ سريه كانية. فقد أعلن  - رأس  في منطقة تل أبيض  التركية،  )نبع السالم( العسكرية  عملية 
العام لـ »قوات سوريا الديمقراطية« مظلوم عبدي استعداده للقيام بدوره »الوطني«، لتقريب وجهات النظر 
سس الوحدة الوطنية«، وذلك في وقٍت أصبح فيه الحزب 

ُ
ردية كافة، ومناقشة »أ

ُ
بين األطراف الوطنية الك

في أسوأ أوضاعه، بعد أن ألقت به العملية العسكرية التركية، مع ما رافقها من تفاهمات بين القوى الفاعلة 
ردّية السورّية، ونجحت في إخراج قوته العسكرية منها، 

ُ
في املنطقة، بعيًدا، وجعلته على هامش املناطق الك

السيطرة  فقدانه  إلى  اإلشارة  مع  التركية،  السورّية  الحدود  من  كيلومتًرا  ثالثين  بعد  على  أصبحت  بحيث 
قبل ذلك على منطقة عفرين)4(. على الرغم من أن ما صدر عن قائد قوات )قسد( مظلوم عبدي لم يكن 
مبادرة متكاملة، بل محض رغبة لتقريب وجهات النظر بين األطراف املختلفة للخروج بموقف موحد، كما 
حاد 

ّ
االت وحزب  ردي 

ُ
الك الوطني  املجلس  بين  التقريب  تريد  محايدة  جهة  وقواته  نفسه  خاللها  اعتبر  قال، 

فرنسية  مبادرة  عن  الحديث  ظل  في  خصوًصا  الراكدة،  املياه  في  حجر  إلقاء  األمر  ُعدَّ  فقد  الّديمقراطي؛ 
ردية السورّية، وتطبيع األوضاع في املنطقة تبدأ بإجراءات لبناء الثقة، منها السماح 

ُ
للتقريب بين األطراف الك

لألحزاب بممارسة نشاطها وافتتاح مكاتبها.

حــاد الّديمقراطــي وممثــل )KNK(، خــالل مؤتمــر صحافــي فــي القامشــلي: “ســينعقد املؤتمــر دون 
ّ
)3(  عبــد الكريــم عمــر، القيــادي فــي إدارة حــزب االت

ردســتاني علــى مســافة واحــدة مــن جميــع األطــراف، وسيســتمر فــي بــذل املحــاوالت حتــى توافــق علــى 
ُ

شــروط مســبقة، وســيقف املؤتمــر الوطنــي الك
املبــادرة”.

فــي  فــي تغريــدٍة علــى صفحتــه علــى موقــع تويتــر،  ــردي، 
ُ

 لوحــدة الصــف الك
ً
ُعــد مبــادرة )4(  أطلــق )القائــد العــام لقــوات ســوريا الديمقراطيــة( مــا 

2019.10.28، وجــاء فيهــا: “نحــُن فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة، مســتعدون للقيــام بدورنــا الوطنــي فــي تقريــب وجهــات النظــر بيــن كافــة األطــراف 
رديــة فــي روجآفــا، ملناقشــة أســس الوحــدة الوطنيــة، والتوصــل ملوقــف موحــد لتجــاوز هــذه املرحلــة املصيريــة مــن حيــاة شــعبنا”.

ُ
الوطنيــة الك
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ردي
ُ

ردي على مبادرة توحيد الصف الك
ُ

ا. رد املجلس الوطني الك
ً
ثالث

بقائد   ،PYD لـ  التابعة  الديمقراطي  املجتمع  ردي مع آخر من حركة 
ُ

الك الوطني  املجلس  التقى وفٌد من 
»قوات سوريا الديمقراطية«، في الحادي عشر من تشرين األول/ نوفمبر 2019، وطرح املجلس ثالثة ملفات، 

ها يمكن أن يؤدي إلى تطبيع األوضاع وخلق جو صحي للحوار، وقد دارت حول:
ّ
قال إن حل

تعد . 1 التي  ردستان 
ُ

ك إقليم  في  تعسكر  التي  السورّية  ردية 
ُ

الك روج(  )بيشمركة  قوات  عودة 
ردي.

ُ
الجناح العسكري للمجلس الوطني الك

رد الذين يخفيهم حزب االتحاد الديمقراطي قسرًيا منذ . 2
ُ

الكشف عن مصير الناشطين الك
سنوات، وإطالق سراحهم.

كوادرها . 3 سراح  وإطالق  مكاتبها،  وفتح  نشاطها  باستئناف  ردية 
ُ

الك لألحزاب  السماح 
حاد الّديمقراطي.

ّ
املحتجزين في سجون حزب االت

الدولي،  واملجتمع  البارزاني  مسعود  ردستان 
ُ

ك إقليم  رئيس  حضور  املجلس  اشترط  ذلك،  إلى   
ً
إضافة

وضمانتهما ألي اتفاق بينه وبين حركة املجتمع الديمقراطي)5(.

ــردي الســوري وحركــة املجتمــع الديمقراطــي. مســؤول فــي املجلــس يكشــف 
ُ

)5(  موقــع باســنيوز: )بإشــراف مظلــوم عبــدي، اجتمــاع بيــن الوطنــي الك
عــن فحــواه(.
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ردي
ُ

رابًعا. رد »قوات سوريا الديمقراطية« على مطالب املجلس الوطني الك

ردية، لبحث القضايا الثالث التي طرحها املجلس الوطني 
ُ

أعلن قائد قوات )قسد( بعد لقائه األحزاب الك
ردية 

ُ
ك مرجعية  إلى  الوصول  أجل  من  القامشلي،  في  مؤتمر  “عقد  ستكون  التالية  املرحلة  أن  ردي، 

ُ
الك

ردي ومؤازرة قوات سوريا 
ُ

ردي في الداخل والخارج؛ لتقرير مصير الشعب الك
ُ

موحدة، وتوحيد الخطاب الك
الديمقراطية في املحافل الدولية”، ورًدا على القضايا التي طرحها املجلس عليه)6(.

ردستان
ُ

ردية السورية في إقليم ك
ُ

1. قضية قوات )بيشمركة روج( الك

ردي، الداعي إلى عودة قوات 
ُ

سارع القائد العام لقوات )قسد( إلى الرد على مطلب املجلس الوطني الك
حاد الّديمقراطي على قوله 

ّ
ردّية السورّية لحمايتها، فكرر ما دأب حزب االت

ُ
)بيشمركة روج( إلى املناطق الك

لواء  تحت  انضوائها  شرط  عسكرية،  قوة  أي  عودة  من  لدينا  مانع  “ال  أنه  من  املاضية،  السنوات  طوال 
قوات سوريا الديمقراطية وقتالها تحت إمرتها، ألن األخيرة تقاتل منذ ثماني سنوات وتمثل الجميع، وبأن ما 
ا عسكرًيا”، أما إذا حاولت العودة بغير ذلك، فستتم مواجهتها 

ً
يحتاجون إليه هو وحدة سياسية وليس اتفاق

عسكرًيا، ليغلق الحزب بذلك هذا امللف)7(.

2. مصير املختطفين املخفيين قسًرا

رد املخفيين قسرًيا)8(، فقد أعلن القائد العام لـ »قوات سوريا الديمقراطية«، 
ُ

أما بخصوص الناشطين الك
ردي “قائمة 

ُ
الك الوطني  أنه تسلم من أحزاب املجلس   ،2019 الخامس عشر من كانون األول/ ديسمبر  في 

الداخلية  )هيئة  وأعلنت  أوضاعهم”)9(.  في  بالتحقيق  سيقوم  وبأنه  املغيبين،  من  أشخاص  عشرة  بأسماء 
لشمال وشرق سورية( في بياٍن لها تشكيل “لجنة تق�ضي حقائق متخصصة للتحقيق في املوضوع، ستشارك 

)6(  موقع قوات سوريا الديمقراطية ـ لقاء قائد قسد مع وسائل اإلعالم، 2019.11.10

)7(  املصدر السابق.

ــرد أو املخفييــن قســرًيا املشــار إليهــم أعــاله، اختفــوا فــي مناطــق نفــوذ حــزب االتحــاد الديمقراطــي، خــالل ظــروف أدت إلــى توجيــه 
ُ

)8(  املختطفيــن الك
أصابــع االتهــام إليــه، كونهــم مــن املعارضيــن لنهــج الحــزب، أو املنتميــن إلــى األحــزاب املختلفــة معــه، أو ممــن تعرضــوا لتهديداتــه بســبب نشــاطهم 

ا وينكــر وجودهــم. السيا�ضــي أو املدنــي، وبعضهــم ممــن مــا يــزال يخفيهــم قســًرً

ــردي لقائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وتتضمــن مــكان اختطــاف أو اعتقــال أو اختفــاء 
ُ

)9(  قائمــة املفقوديــن التــي ســلمها املجلــس الوطنــي الك
كلٌّ منهــم وتاريخــه: 1. جميــل عمــر، القامشــلي، 2012.07.13 ـ 2. بهــزاد دورســن، ديــرك، 2012.10.24 ـ 3. نضــال عثمــان، ديــرك، 2012.10.24 
 .7 ـ   2013.11.08 6. إدريــس علــو، عفريــن،  ـ   2013.10.11 5. أحمــد خليــل ســينو، عفريــن،  ـ   2013.09.19 4. أحمــد عثمــان ســيدو، عفريــن،  ـ 
شــعبان عبــد الحميــد شــيخو، 2013.11.15 ـ 8. أميــر حامــد، الدرباســية، 2014.01.11 ـ 09. فــؤاد إبراهيــم، ديــرك، 2017.03.24 ـ 10. ســعود ميــزر 

.2019.11.27 الدرباســية،  العي�ضــى، 
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إغالق ملف  إلى  )قسد(  أقرب وقت ممكن”)10(. سارعت  في  )قسد(  الوطني وقيادة  املجلس  مع  نتائج عملها 
املخفيين قسرًيا وتمييع قضيتهم، عبر اإلعالن في بياٍن لها أن “تحرياتها توصلت إلى أن بعض هؤالء اختفى في 
مرحلة الفو�ضى األمنية وتداخل مناطق السيطرة على األرض، وانتشار الخاليا اإلرهابية واالستخباراتية التي 
كانت تتبع جهات محلية وإقليمية، أو قبل تشكيل اإلدارة الذاتية ومؤسساتها، أو جرى خطفهم من جهة 
أجهزة األمن التابعة للحكومة املركزية السورّية، وأنها لم تستطع التحقيق في منطقة عفرين، بسبب سيطرة 
تركيا عليها، وأن اثنين فقط من املذكورين اختفيا في منطقة خاضعة لحماية وحدات حماية الشعب، ما 
وسيستمر  الختفائهما،  واإلدارية  الطبيعية  املسؤولية  تحت  اآلسايش  األمن/  وقوى  الوحدات  هذه  يضع 

التحقيق للكشف عن مصيرهما”)11(.

ردية السورية
ُ

3. مكاتب األحزاب الك

االتحاد  لحزب  املعارضة  ردية 
ُ

الك األحزاب  مكاتب  ملف  كان   ،
ً
انفراجة شهد  الذي  الوحيد  امللف  لعّل 

الرأي  إلى  )بياًنا   ،PYD لحزب  التابعة  سورية(  وشرق  لشمال  الداخلية  )هيئة  أصدرت  فقد  الديمقراطي. 
“تجاوًبا مع مبادرة قوات سوريا  إنها  2017، قالت فيه:  السابع عشر من كانون األول/ ديسمبر  في  العام(، 
ردي مكاتبه، 

ُ
ردي، ستزيل العائق القانوني أمام فتح املجلس الوطني الك

ُ
الديمقراطية لتوحيد الخطاب الك

مسبقة”،  أمنية  موافقات  إلى  الحاجة  دون  واالجتماعي،  واإلعالمية  السياسية  أنشطته  بمزاولة  وستسمح 
ردي املقيمة خارج 

ُ
وأعلن الحزب “إسقاط القضايا املرفوعة بحق شخصيات وقيادات املجلس الوطني الك

إلى املنطقة وممارسة نشاطاتهم”)12(، ثم أصدرت )لجنة شؤون األحزاب  البالد، وعدم ممانعته في عودتهم 
السياسية في املجلس التشريعي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سورية( قراًرا في أوائل عام 2020، أعلنت فيه 
ردي، 

ُ
“السماح لألحزاب غير املرخصة لدى اإلدارة الذاتية بفتح مكاتبها”)13(، لتعلن هيئة رئاسة املجلس الك

بعد أقل من شهر، إعادة فتح مكاتب املجلس ومقرات أحزابه، “استجابة للنداءات التي تطلق حول وحدة 
ردي، وكبادرة حسن نية وتعزيًزا للثقة، والبناء عليه لحل مختلف القضايا الخالفية”)14(.

ُ
املوقف الك

)10(  بيان )هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا( في 2017.12.17.

)11(  بيان )القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية( في 2020.01.10.

ردســتاني: “بنــاًء علــى املبــادرة التــي أطلقتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة لتوحيــد الخطــاب السيا�ضــي 
ُ

)12(  وكالــة )هــاوار( التابعــة لحــزب العمــال الك
ــردي فــي ســوريا ENKS، وإيماًنــا منــا بأهميــة هــذه املبــادرة فــي خدمــة 

ُ
ــردي فــي ســوريا، وبنــاء شــراكة فعليــة بيــن اإلدارة الذاتيــة واملجلــس الوطنــي الك

ُ
الك

ــردي فــي ســوريا؛ مــن أجــل فتــح مكاتبــه التنظيميــة والحزبيــة ومزاولــة نشــاطه 
ُ

املصلحــة العامــة، نعلــن بأنــه ال عائــق قانونــي أمــام املجلــس الوطنــي الك
السيا�ضــي واإلعالمــي واالجتماعــي، دون الحاجــة إلــى أيــة موافقــات أمنيــة مســبقة، وذلــك فــي ســبيل إزالــة كافــة العقبــات أمــام عمليــة إعــادة بنــاء الثقــة 
بيــن كافــة الفعاليــات السياســية واإلداريــة. كمــا نعلــن عــن إســقاط القضايــا املرفوعــة أمــام القضــاء بحــق شــخصيات وقيــادات املجلــس الوطنــي 
قيمــة خــارج البــالد ومــن دون أيــة اســتثناء، ونؤكــد بأنــه ال عائــق أمامهــم لالنتقــال إلــى روجآفــا، وعمــوم شــمال وشــرق ســوريا وممارســة 

ُ
ــردي امل

ُ
الك

نشــاطهم بكامــل الحريــة، ولــن تكــون هنــاك أيــة مالحقــة قانونيــة ألي ســبب ســابق لتاريــخ نشــر هــذا البيــان”. الخامــس مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2020.

)13(  قــرار )الرئاســة املشــتركة للجنــة شــؤون األحــزاب السياســية فــي اإلدارة الذاتيــة( الصــادر فــي 2020.01.05: “بنــاًء علــى املصلحــة الوطنيــة، 
ــردي وتوحيــد املوقــف الوطنــي تجــاه كافــة القضايــا، 

ُ
ردي-الك

ُ
واســتجابة ملبــادرة املؤتمــر الوطنــي الكردســتاني لتهيئــة الظــروف واملناخــات للحــوار الك

قــررت اللجنــة الســماح لألحــزاب غيــر املرخصــة لــدى اإلدارة الذاتيــة بفتــح مكاتبهــا والتــزام الجهــات املعنيــة بمضمــون القــرار ونشــره فــي كافــة وســائل 
اإلعــالم”.

فــي  ــردي 
ُ

لــم يتــم إغــالق مكاتــب املجلــس الوطنــي الك ــردي: “كمــا تعلــم جماهيرنــا بأنــه طيلــة الســنوات الســابقة، 
ُ

)14(  بيــان املجلــس الوطنــي الك
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ردي في سورية برعاية أميركية
ُ

خامًسا. مفاوضات وحدة الصف الك

ردي السوري 
ُ

1. انطالق مفاوضات وحدة الصف الك

سورّية،  في  رد 
ُ

الك له  تعرض  الذي  الكبير  والنزيف  السورية،  ردية 
ُ

الك املناطق  أصاب  الذي  الدمار  بعد 
حاد 

ّ
خرى أعلنها القائد العام لـ )قسد( بعد ذلك، بدأ حزب االت

ُ
ومرور عام على مبادرة فرنسية بالخصوص، وأ

ردي في أوائل نيسان/ أبريل 2020 حواًرا برعاية أميركية، في قاعدة للقوات 
ُ

الّديمقراطي واملجلس الوطني الك
ردستان عام 

ُ
األميركية جنوب مدينة الحسكة)15(، استناًدا إلى اتفاق دهوك املوقع بين الطرفين في إقليم ك

2014، الذي لم يجِر تنفيذه مثل االتفاقات التي سبقته)16(.

عنوان  تحت  علن، 
ُ
أ ما  بحسب  ردي، 

ُ
الك الوطني  واملجلس  الديمقراطي  االتحاد  حزب  بين  الحوار  جاء 

، على 
ً
ردية السورّية وحكمها مناصفة

ُ
ردي، وتشكيل مرجعية مشتركة وإدارة املناطق الك

ُ
توحيد الصف الك

في  وتعارضهما  سورية،  في  يجري  ما  كل  من  نقيض  طَرفي  على  واملجلس-  -الحزب  طرفيه  وقوف  من  الرغم 
بحيث  للمفاوضات،  طموح  أعمال  جدول  وِضع  وقد  والتحالفات.  واملصالح  واألجندات  واملضمون  الشكل 
الثورة  بعد مرور سنوات طويلة على  تعقدت  التي  واملنطقة  رد وسورية 

ُ
بالك املتعلقة  القضايا  شمل جميع 

السورّية، ودخلت في منعطفات متشابكة.

كان للمفاوضات أهداف مباشرة خاصة بطرفيها، فإذا كانت املناصفة تعني منح حزب االتحاد الديمقراطي 
ردي، فإن املقابل لذلك هو إشراكه في املسؤولية عّما تسببت به سياساته، أو 

ُ
نصف ما جناه للمجلس الك

على األقل السكوت عنها واملساهمة في معالجتها، واالستفادة من القبول النسبي الذي يحظى به املجلس، 
للخروج من أزمته الوجودية والعزلة املفروضة عليه، بتطبيع وضعه ودمجه في املنطقة، ومنحه غطاًء لتجاوز 
الرفض السيا�ضي الذي يواجهه، ومن ثم املساعدة في حجز مكان له إلى جانب املعارضة السورّية، وجعله 
جزًءا من شبكة العالقات الرسمية التي يملكها املجلس، الذي دخل املفاوضات وليس لديه ما يخسره، بعد 

حــاد الّديمقراطــي ومســلحيه، عنــوة وبمختلــف وســائل املنــع، باملداهمــة وكســر 
ّ
ســوريا ومقــرات أحزابــه بقــرار مــن املجلــس، إنمــا بقــرار مــن حــزب االت

مقتنياتهــا وحــرق البعــض منهــا او إغالقهــا بالشــمع االحمــر، وبالرغــم مــن ذلــك لــم يوقــف املجلــس نشــاطه السيا�ضــي وعملــه بيــن الجماهيــر”. موقــع 
املجلــس، 2020.02.02.

حــاد الّديمقراطــي برعايــة ســفير الواليــات املتحــدة األميركيــة لــدى التحالــف الدولــي 
ّ
ــردي وحــزب االت

ُ
)15(  جــرت املفاوضــات بيــن املجلــس الوطنــي الك

 للمجلــس 
ً

وليــام روبــاك، ومســؤولين فرنســيين، وحضرهــا القائــد العــام لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مظلــوم عبــدي، وشــارك فــي املفاوضــات ممثــال
ــردي، خمســة مــن قياداتــه هــم: ســعود املــال، نعمــت داود، ســليمان أوســو، فيصــل يوســف وفصلــة يوســف، بينمــا شــارك باســم حــزب 

ُ
الوطنــي الك

ردســتاني وهــم: آلــدار خليــل، صالــح مســلم وعائشــة حســو وقياديــون آخــرون. ـ موقــع منتــدى 
ُ

حــاد الّديمقراطــي، قــادة فــي حــزب العمــال الك
ّ
االت

ــردي فــي ســوريا، تقديــر موقــف، عبــد الرحيــم محمــد ســعيد ســعيد.
ُ

الشــرق األوســط للسياســات ودراســات املســتقبل، مبــادرة توحيــد الصــف الك

حــاد الّديمقراطــي(، 
ّ
ــردي وحركــة املجتمــع الديمقراطــي )حــزب االت

ُ
)16(  اتفاقيــة دهــوك فــي 22 تشــرين األول/ أكتوبــر 2014 بيــن املجلــس الوطنــي الك

ردية بنســبة تمثيل 40% 
ُ

ردســتان العراق، لتشــكيل مرجعية سياســية ك
ُ

ردســتان مســعود البارزاني في مدينة دهوك بإقليم ك
ُ

برعاية رئيس إقليم ك
خــرى خــارج هذيــن اإلطاريــن، ومهمــة املرجعيــة هــي رســم االســتراتيجيات العامــة وإيجــاد شــراكة 

ُ
لــكل واحــد مــن طرفيــه، إضافــة إلــى %20 لألحــزاب األ

بيــن الطرفيــن فــي إدارة املنطقــة والدفــاع عنهــا. خــالل املفاوضــات حــول تشــكيل املرجعيــة، تــم االتفــاق علــى أن يكــون عــدد أعضائهــا ثالثيــن شــخًصا.
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أن خسر كل �ضيء، بحيث إن أيَّ �ضيء قد يحصل عليه ُيعّد مكسًبا.

ردي
ُ

2. نتائج أولية ملفاوضات وحدة الصف الك

ردي، حتى 
ُ

حاد الّديمقراطي واملجلس الوطني الك
ّ
لم تمّر سوى أسابيع قليلة على بدء الحوار بين حزب االت

ردية 
ُ

الك القضايا  الطرفين، حول عدد كبير من  بين  وثيقة سياسية  توافق على مسودة  إلى  التوصل  علن 
ُ
أ

والسورّية العامة، ومن ذلك توصيف نظام األسد بأنه نظام دكتاتوري استبدادي، يستخدم العنف ضد 
تكون  وبأن   ،2254 رقم  األممي  القرار  وفق  السورّية(  )باألزمة  اإلعالن  أسماه  ما  بحل  واملطالبة  معارضيه، 
ردية بوصفها 

ُ
سورية املستقبل دولة اتحادية ديمقراطية تعددية، يتم االعتراف الدستوري فيها بالقضية الك

سياسية  وحدة  ردية 
ُ

الك املناطق  واعتبار  سورية،  في  أصيل  شعب  ردي 
ُ

الك الشعب  وبأن  وطنية،  قضية 
بعودة  واملطالبة  وتوسيعها،  بالديمقراطية  تؤمن  التي  املعارضة  جانب  إلى  الوقوف  مع  متكاملة  وجغرافية 

الالجئين والنازحين إلى مناطقهم، وبناء عالقات إيجابية مع دول الجوار)17(.

ردية التي جرى اإلعالن عن التوافق بشأنها، بين االتحاد الديمقراطي واملجلس 
ُ

في الواقع، فإن القضايا الك
ردية في 

ُ
ردي في سورية، منذ بداية تأسيس األحزاب الك

ُ
ردي، كانت تشكل ألف باء النشاط السيا�ضي الك

ُ
الك

خرى التي استجدت بعد بداية الثورة السورّية، وبخاصة توصيف الطرفين 
ُ
البالد، وإذا ما أضفنا النقاط األ

للنظام واملعارضة الذي قال به املجلس في وقٍت مبكر من الثورة السورّية، فإنه كان يمكن لالتفاق أن يشكل 
رد في سورية، لو كان جرى 

ُ
ردي املشترك، وينجح في تحقيق اختراقات وفي تثبيت حقوق للك

ُ
أرضية للعمل الك

العمل على ذلك منذ البداية.

فقا عليها، 
ّ
حاد الّديمقراطي، أو النقاط التي قاال إنهما ات

ّ
ردي وحزب االت

ُ
لكن توافقات املجلس الوطني الك

منيات، بعيدة من الواقع الكارثي الذي أصبحت عليه املنطقة، 
ُ
بدت بسبب توقيت طرحها املتأخر مجرد أ

خصوًصا بسبب خروج عفرين من إدارة الحزب وقطع الجيش التركي التواصل بين منطقتي كوباني والجزيرة؛ 
في منطقة تل أبيض - رأس العين/ سري كانيه، وعودة الجيش السوري إلى ما عدا ذلك من املنطقة، وكذلك 
بسبب الضعف الذي أصبح عليه الطرفان، بعد أن أضعف الحزب املجلس طوال سنوات حتى كاد ينهيه، 
وبعد أن استنزفت األحداث الحزب نفسه وأضعفته وأنهت دوره، بحيث أصبحا متقاربين، يجمعهما الضعف 

ا يمكن الركون إليها.
ً
الذي يجدان نفسيهما عليه، وعدم امتالكهما أوراق

رد في ســوريا يخوضون مفاوضات ســرية برعاية أمريكية(، 
ُ

)17(  نشــر موقع املونيتور األميركي تقريًرا عن الحوارات في 2020.05.01، بعنوان: )الك
أعــده الصحافــي املقــرب مــن أوســاط املتحاوريــن إيفــان عمر حســيب.
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ردي في سورية 
ُ

سادًسا. موانع التوصل إلى وحدة الصف الك

حاد الّديمقراطي، وما 
ّ
ردي وحزب االت

ُ
أعطت الرعاية األميركية اللصيقة للحوار بين املجلس الوطني الك

بذلك  شبيًها  دوًرا  األميركيين  لعب  بإمكانية  انطباًعا  موحد،  موقف  على  جمعهما  على  أميركًيا  تصميًما  بدا 
ردستان العراق، الحزب الديمقراطي 

ُ
الذي لعبوه في أواخر القرن املا�ضي؛ بين الحزبين الرئيسيين في إقليم ك

ردستاني، عندما توسطوا لتطبيع األوضاع بينهما وتوقيع اتفاق بذلك)18(، 
ُ

ردستاني واالتحاد الوطني الك
ُ

الك
ردًيا بإمكانية النجاح في تحقيق 

ُ
 شعبًيا ك

ً
ردستان للمفاوضات، أعطى تفاؤال

ُ
 على أن دعم إقليم ك

ً
هذا عالوة

ردي، 
ُ

اختراق ما في جدار التباعد بين الطرفين، والوصول إلى اتفاق حقيقي لوقف النزيف الك

ردي كبير، وبخاصة أنها ترافقت مع شبه 
ُ

ردي التي حظيت بدعم ك
ُ

إال أن مفاوضات وحدة الصف الك
ردّية السورّية، وانخفاض التوترات بين حزب االتحاد الديمقراطي واملجلس 

ُ
تطبيع لألوضاع في املناطق الك

رد إلى أدنى املستويات، منذ بداية سيطرته على 
ُ

ردي، وكذلك انخفاض انتهاكات الحزب بحق الك
ُ

الوطني الك
املنطقة، ودخول املجلس إلى املفاوضات بشكل جدي، وطرحه القضايا الخالفية بشكل مدروس، ومطالبته 
بوضع حلول جذرية حقيقية لها، وما أبداه الحزب من انفتاح لبحث جميع القضايا، تواجه صعوبات كبيرة، 

يحتاج تجاوز كل واحدة منها إلى تنازالت كبيرة وتغييرات موضوعية)19(.

ردي هي 
ُ

وأهّم العوامل التي تحول دون حصول اتفاق بين حزب االتحاد الديمقراطي واملجلس الوطني الك
اآلتية: 

ردستاني وحزب االتحاد الديمقراطي
ُ

1. عدم الفصل بين حزب العمال الك

حاد الّديمقراطي، فإن من التغييرات 
ّ
ردي وحزب االت

ُ
من أجل الوصول إلى اتفاق بين املجلس الوطني الك

بإدارة املنطقة، عبر  ردستاني 
ُ

الك العمال  إنهاء استفراد حزب  التي ال بد من حصولها؛ ليس فقط  الفعلية 
االتحاد  السوري حزب  الحزب وفرعه  بين  الفصل  بل  ردية سورية، 

ُ
ك يتخفون وراء واجهات  الذين  كوادره 

الديمقراطي، وإبعاده عن املنطقة، وهو األمر الذي يبدو صعًبا للغاية، بسبب ارتباط الحزبين بعرى يصعب 
فصلها، فــ PKK هو الحزب املؤسس لـ PYD من كوادره السوريين، وهو الحاضنة التي كُبر فيها الحزب، وُيعّد 

)18(  توســطت اإلدارة األميركيــة فــي فتــرة الرئيــس بيــل كلنتــون، بيــن الســيدين مســعود البارزانــي وجــالل الطالبانــي، ورعــت وزيــرة الخارجيــة مادليــن 
ردســتاني، فــي1998.09.17 بالعاصمــة 

ُ
ردســتاني واالتحــاد الوطنــي الك

ُ
أولبرايــت التوقيــع علــى اتفــاق ســالم بيــن حزبيهمــا، الحــزب الديمقراطــي الك

األميركيــة واشــنطن. جــاء االتفــاق بعــد جــوالت قتــال بيــن الحزبيــن وقطيعــة دامــت أربعــة أعــوام بينهمــا، وقــد نــص علــى وقــف القتــال بشــكل نهائــي 
ردســتان، وتوحيــد الحكومــة اإلقليميــة وإعــادة الــواردات إلــى 

ُ
ــردي، وتطبيــع األوضــاع فــي ك

ُ
ردســتانية، وتحريــم القتــال الداخلــي الك

ُ
بيــن األحــزاب الك

خزينتهــا، والتهيئــة إلجــراء انتخابــات جديــدة.

)19(  شــروط نجــاح الحــوار الخمســة، املتعلقــة )بفــّك االرتبــاط بيــن اإلدارة الذاتيــة وحــزب العمــال الكردســتاني، وتعديــل العقــد االجتماعــي، وإلغــاء 
التجنيــد اإلجبــاري مــع دخــول البيشــمركة الســورية، إضافــة إلــى الوضــع التعليمــي وإيجــاد حــّل عملــي يضمــن مســتقبل الطلبــة بشــهادات معتــرف 
بهــا، وإدخــال التعليــم باللغــة الكرديــة بشــكل يناســب ذلــك، وحســم مصيــر املعتقليــن واملختطفيــن(، تحــدث عنهــا باســتمرار قياديــون فــي املجلــس 
ــردي، ومــن ذلــك منشــور كتبــه 

ُ
ــردي فــي ســوريا وفــي املجلــس الوطنــي الك

ُ
ــردي وأحزابــه، ومنهــم إبراهيــم بــرو، القيــادي فــي حــزب يكيتــي الك

ُ
الوطنــي الك

علــى صفحتــه علــى )فيســبوك(.
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الرأس بالنسبة إليه الذي ال يستطيع التحرك من دونه.

ردستاني نفَسه وصًيا على 
ُ

رد في سورية، يُعّد حزب العمال الك
ُ

على الرغم من الكوارث التي ألحقها بالك
رد السوريين، ومناطقهم ملكية خاصة به، ووجوده فيها درة مكتسباته التي حققها بعد أربعة عقود من 

ُ
الك

ردستان، بمنزلة الرئتين اللتين يتنفس 
ُ

العمل املسلح، وتعد في الواقع مع مناطق وجوده القسري في إقليم ك
من خاللهما، والخزان البشري واملالي الذي يمده بأسباب البقاء، بعد إخراجه من حاضنته املفترضة في تركيا 
إلى معاقله  املنطقة، وإعادته  ثم من  السوري وإخراجه من  لذلك يصعب فصله عن فرعه  لها،  وخسارته 

النائية في جبال قنديل.

2. اختالف األجندات واألهداف بين طرفي التفاوض

ردستاني القادم من تركيا، واألجندات التي يقول إنه يعمل على تحقيقها التي 
ُ

إن طبيعة حزب العمال الك
رد سورية وتفوق فوق ذلك طاقاتهم وبعيدة من مصالحهم، ومعاداة الحزب الصريحة 

ُ
ال تالمس اهتمامات ك

الشعوب(  وأخّوة  الديمقراطية  )األمة  مشروع  تنفيذ  على  يعمل  إنه  وقوله  القومية،  حقوقهم  رد 
ُ

الك لنيل 
العابر للحدود، وتكريس كل �ضيء من أجل قضية زعيمه املسجون في تركيا، يجعل من االتفاق مع املجلس 
ردي صعًبا، خصوًصا بسبب طبيعة املجلس وانتمائه إلى البيئة السورية التي تختلف عن البيئة 

ُ
الوطني الك

التي يطالب بجعلها قضية  الوحيدة  في سورية قضيته  ردية 
ُ

الك القضية  PKK، وعد املجلس  فيها  التي نشأ 
رد سورية، وعدم إلزامهم بالقضايا التي يقول الحزب 

ُ
ها داخل البالد بما يحقق مصالح ك

ّ
وطنية سورية وحل

إنه يعمل على تحقيقها.

ردستاني لبناء قوة عسكرية وإمبراطورية مالية 
ُ

خالل العقد املا�ضي، ُهيئت الظروف لحزب العمال الك
ردي، حتى بات ميزان القوة يميل إلى صالحه بما ال 

ُ
ضخمة، في الوقت الذي أضعف فيه الحزب املجلس الك

يقارن، األمر الذي يصعب التصور معه، منحه املجلس نصف ما يملك، في الوقت الذي لن يحصل منه على 
�ضيء باملقابل، سوى تطبيع وضعه بمنحه غطاًء شرعًيا لوجوده في املنطقة، أثبتت معادالت القوة في سورية 

عدم أهميته.

3. تحالفات الطرفين وامتداداتهما املحلية واإلقليمية

مقًرا  تركيا  من  تتخذ  التي  واملعارضة  الثورة  لقوى  السوري  االئتالف  من  جزٌء  ردي 
ُ

الك الوطني  املجلس 
 له، في حين 

ً
ردستان، ويتخذ من النهج القومي الذي يسير عليه اإلقليم مرجعية

ُ
لها، وهو مقّرب من إقليم ك

تفاهمات  ثم جزًءا من  ردستاني؛ ويعد من 
ُ

الك العمال  أجندة حزب  في  الديمقراطي  االتحاد  ينخرط حزب 
األخير مع نظام األسد، وهو بذلك جزٌء من التحالف الذي ينخرط فيه النظام، وتعد إيران أحد أركانه، هذا 

مع اإلشارة إلى وجود تحالف عسكري للحزب مع األميركيين، بهدف محاربة تنظيم )داعش(.

ردي وحزب االتحاد الديمقراطي في تحالفين متباعدين، يقفان على طرفي 
ُ

إن انخراط املجلس الوطني الك
نقيض مما يجري في سورية، يجعل حصول اتفاق بينهما صعًبا، إذ ستكون تطورات التفاوض بينهما رهًنا 
إذ  في سورية،  الفاعلة  القوى  ردستاني، وبمصالح 

ُ
الك العمال  ردستان وحزب 

ُ
إقليم ك بين  العالقات  بوضع 
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سيكون من السهولة بمكان لجميع القوى التأثير فيهما، ولن يكون االتفاق بينهما ممكًنا على األرجح، إال إذا 
تالقت مصالح األطراف اإلقليمية والدولية على حّلٍ في سورية.

ردستان
ُ

إقليم ك ردستاني و
ُ

4. العالقات املتوترة بين حزب العمال الك

تركيا،  الحدود مع  الواقعة على  ردستان، 
ُ

ك إقليم  في  ردستاني من جبال قنديل 
ُ

الك العمال  يتخذ حزب 
لالجئين  معسكر  على  الحزب  ويسيطر  املا�ضي،  القرن  تسعينيات  منذ  له،  رئيسية  وقاعدة  لقيادته  مركًزا 
رد من تركيا داخل أرا�ضي اإلقليم، وقد بدأ بالتدخل في شؤونه واتباع سياسة قضم أراضيه الحدودية 

ُ
الك

مع تركيا، ومنعه من فرض سلطته عليها، وينفذ باستمرار عمليات عسكرية ضد القوات العسكرية التابعة 
لإلقليم، ويرتكب انتهاكات بحق مواطنيه في املنطقة الحدودية، منها عمليات خطف وفرض إتاوات، بينما 
تتخذ تركيا من وجوده ذريعة الستهداف املنطقة بالقصف الجوي، األمر الذي أدى إلى إخالء مئات القرى من 
السكان، وقد استغل الحزب هجوم )داعش( على اإلقليم والفراغ األمني الذي خلقه، فأدخل مسلحيه إلى 
منطقة شنكال/ سنجار، ورفض إخالئها بعد هزيمة التنظيم، األمر الذي تسبب في عدم عودة سكان شنكال 
إلى بيوتهم من املخيمات في اإلقليم، بسبب االنتهاكات التي يرتكبها الحزب في حق العائدين منهم، وبخاصة 
خطفه األطفال وتجنيدهم قسرًيا، وتتعرض املنطقة عالوة على ذلك، لعمليات قصف جوي تركي، بداعي 

استهداف الحزب.

ردية 
ُ

ردستان، سلًبا في الوضع في املناطق الك
ُ

PKK مع إقليم ك ر التوتر الذي يغلب على عالقة حزب 
َّ
أث

ردي، إذ يتخذ الحزب من املجلس 
ُ

السورية، وفي عالقات حزب االتحاد الديمقراطي مع املجلس الوطني الك
التصعيد  عبر  ليس  عليه،  للهجوم   

ً
منصة املنطقة  من  ويتخذ  عليه،  للضغط   

ً
وسيلة اإلقليم  من  املقّرب 

في إرسال مجموعة من وحدات حماية  إلى حد  اإلعالمي والقيام بتظاهرات ضده فحسب، بل وصل األمر 
مركًزا  املجموعة  هاجمت  إذ  ردستان، 

ُ
ك إقليم  ملهاجمة  السورية  ردية 

ُ
الك املناطق  من  له،  التابعة  الشعب 

لقوات البيشمركة في منطقة )سحيال( الواقعة على الحدود مع سورية، في منتصف كانون األول/ ديسمبر 
 .2020)20(

ردستاني
ُ

5. االعتراض التركي على وجود حزب العمال الك

ردستاني على حدودها في سورية، كما ال ُيخفي األخير 
ُ

خفي تركيا اعتراضها على وجود حزب العمال الك
ُ
ال ت

، لرفع الشعارات املناوئة لتركيا، واملطالبة باإلفراج 
ً
ردّية السورّية منصة

ُ
عداءه لها، ويتخذ من املناطق الك

تحت  سورية،  في  تركيا  نفذتها  عسكرية  عمليات  ثالث  من  اثنتين  إن  لديها.  املسجون  أوجالن،  زعيمه  عن 
عن   

ّ
تكف ال  وهي  منه،  انتزاعها  في  ونجحت  الحزب  سيطرة  مناطق  بها  استهدفت  اإلرهاب،  محاربة  عنوان 

 بذلك الحزب واملنظمات التابعة له، 
ً
القول إنها ستعمل على تطهير حدودها من املنظمات اإلرهابية، قاصدة

)20(  موقــع تلفزيــون زاغــروس: وكيــل وزارة البيشــمركة بحكومــة إقليــم كوردســتان فــي مؤتمــر صحافــي يــوم 2020.12.16. وقــد تنصلــت الوحــدات 
التابعــة لحــزب االتحــاد الديمقراطــي مــن الهجــوم بعــد أن أفشــلته البيشــمركة، بالقــول إن “مــا حــدث لــم يتعــدَّ مســألة ســوء تنســيق بيننــا وبيــن 

املعنييــن فــي إقليــم كردســتان”.
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حيث لم تتوقف الحرب اإلعالمية معه، وتحصل مناوشات بين الطرفين باستمرار)21(.

خِف امتعاضها من التقارب بين حزب االتحاد الديمقراطي 
ُ
ردي، ولم ت

ُ
ردي-الك

ُ
تابعت تركيا الحوار الك

ردستاني، 
ُ

ردي، وبناًء على ذلك، يصعب تصور قبول تركيا بتطبيع وضع حزب العمال الك
ُ

واملجلس الوطني الك
ردي الذي يوجد عبر ممثلية له في اسطنبول، ضمن إطار وجوده 

ُ
حتى إذا كان ذلك عبر شراكة مع املجلس الك

في االئتالف السوري املعارض. 

ردية
ُ

ردستاني بالشراكة مع األحزاب الك
ُ

6. عدم إيمان حزب العمال الك

ردستاني وظهوره القوي في أحد جوانبه، على إضعاف األحزاب والتنظيمات 
ُ

يقوم وجود حزب العمال الك
ردية، 

ُ
ردّية والقضاء عليها بشتى الوسائل، بحيث يبقى وحيًدا في الساحة، وقد استولى على القضية الك

ُ
الك

ردية التي تمتلك مشروًعا 
ُ

وباتت له الكلمة األولى في تمثيلها. وال يؤمن حزب PKK بالشراكة مع األحزاب الك
أو انشقاقها من  التي شجع على تأسيسها  بإطار من األحزاب الشكلية  حقيقًيا مختلًفا، فقد أحاط نفسه 
خرى. 

ُ
أحزاب منافسة له، نتيجة تدخالته في شؤونها، الستخدمها في أجنداتها، ومنها حمالته على األحزاب األ

الحزب،  عليه  بات  الذي  الضعف  لوال  ليبدأ  يكن  لم  أخيًرا  انطلق  الذي  ردي 
ُ

الك الحوار  أن  هو  والواقع 
خصوًصا بعد هزائمه أمام الجيش التركي وفصائل املعارضة السورية، وفقدانه مناطق واسعة، وحاجته إلى 
غطاء مقبول للبقاء في املنطقة، وإن تطبيع األوضاع وحّل القضايا الرئيسية يتعارض مع وجود حزب العمال 

ردستاني وبقائه في املنطقة، والتوافق بشأنها سيؤثر في اإلدارة املعلنة من قبله.
ُ

الك

ردي إيمانه 
ُ

من جهته، وبعد توقيع ثالث اتفاقات مع حزب االتحاد الديمقراطي، فقد املجلس الوطني الك
خالفية  قضية  منها  واحد  كل  يخص  منفردة،  اتفاقات  على  التوقيع  يرفض  وبات  الحزب،  مع  بالشراكة 
 من ذلك ببقاء التفاوض مفتوًحا حتى حل القضايا الجوهرية العالقة جميعها، وعدم 

ً
واحدة، ويطالب بدال

التوقيع على اتفاق في حال بقاء قضية خالفية من دون حل، ما يعني عدم تنفيذ مسودة أي اتفاق خاص 
بأحد القضايا، في حال االتفاق بشأنها، بل وضعه في األدراج انتظاًرا التفاق نهائي شامل، يبدو بعيد املنال.

ردية
ُ

7. حظر النشاط السيا�سي ومكاتب األحزاب الك

ردية السورية مكاتبها، فإن الحزب 
ُ

على الرغم من موافقة حزب االتحاد الديمقراطي على فتح األحزاب الك
ا، ملقًيا باملسؤولية عن ذلك -مثلما 

ً
لم يمنح الحصانة لتلك املكاتب، بل استمرت هجماته عليها تخريًبا وحرق

اعتاد- على مجهولين، أو على تركيا)22(. فقد عادت اعتداءات املجهولين على مكاتب األحزاب، بعد مرور أقل 
من عام على السماح بافتتاحها، بطريقٍة أظهرت عدم وجود تغيير في سلوك الحزب واستمراره في السير على 

)21(  اســتهدفت تركيــا بعمليــة )غصــن الزيتــون( منطقــة عفريــن، وبعمليــة )نبــع الســالم( منطقتــي تــل أبيــض ورأس العيــن، بينمــا اســتهدفت منطقــة 
إعــزاز التــي كان تنظيــم )داعــش( يســيطر عليهــا بعمليــة )درع الفــرات(.

رديــة علــى األتــراك، إذ قــال فــي لقــاء لــه مــع 
ُ

حــاد الديمقراطــي صالــح مســلم، مســؤولية الهجمــات علــى مكاتــب األحــزاب الك
ّ
)22(  ألقــى قائــد حــزب االت

ــردي فــي 
ُ

رديــة، والحرائــق التــي حدثــت فــي مكاتــب املجلــس الوطنــي الك
ُ

وكالــة )هــاوار( فــي 2020.12.19: “هنــاك محادثــات بهــدف تحقيــق الوحــدة الك
رديــة، لذلــك يفعلــون أي �ضــيء، ومــن املؤكــد أن 

ُ
هــذا التوقيــت هــي محــاوالت لعرقلــة هــذه املحادثــات، يحاولــون بالدرجــة األولــى عرقلــة الوحــدة الك

الدولــة الفاشــية التركيــة تقــف وراء هــذه املخططــات”.
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ردية صناديق بريد في كل مرة، لتوجيه 
ُ

نهجه املعروف في هذا الشأن. استخدم حزب PKK مكاتب األحزاب الك
رسائل محددة في مناسبات مختلفة، من ذلك استهدافها إلثبات عمق الصلة بينه وبين PYD، بعد أحاديث 
إعالمية عن محاوالت تجري للفصل بين الحزبين، ومحاولة تخفيف الضغوط التي يتعرض لها، خصوًصا 
ردستان، التي هدفت إلى دفعه إلى االلتزام باتفاق تطبيع األوضاع في منطقة شنكال، املبرم بين 

ُ
في إقليم ك

الحكومة العراقية وحكومة اإلقليم، عبر إخراج مسلحي الحزب من املنطقة.

الذي  واملطلبي  السيا�ضي  النشاط  على  التضييق  في  الديمقراطي  االتحاد  حزب  استمر  ذلك،  جانب  إلى 
في  ردي 

ُ
الك الوطني  املجلس  أحزاب  نظمتها  التي  االعتصامات  خالل  حدث  مثلما  أجنداته،  مع  يتوافق  ال 

مدن محافظة الحسكة وبلداتها؛ احتجاًجا على رفع أسعار املحروقات وللمطالبة باإلفراج عن املعتقلين، 
واقتصرت النشاطات التي سمح بها في املنطقة، على تلك املكّرسة لخدمة زعيمه املسجون في تركيا، وتلك 

ردستان التي نظمها باستمرار)23(.
ُ

التي تهاجم إقليم ك

8. التعليم األيديولوجي

م 
ّ
رد من التحدث بلغتهم في سورية، وتعطشهم إلى التعل

ُ
ردستاني عملية منع الك

ُ
استغّل حزب العمال الك

في مناطق نفوذه بشكل مفاجئ، وفرض  الحكومي  التعليم  املنطقة، منع  في  بها، فأعلن، بعد إعالن اإلدارة 
منهاًجا حزبًيا عديم القيمة علمًيا، يقوم على تلقين الطالب أيديولوجيا الحزب القائمة على تمجيد زعيمه، 
عبر جهاز إداري وتعليمي ال يتمتع بالكفاءة العملية، ُعّين بناًء على الوالء، ليضيع بذلك مستقبل الطالب، 
إنهاء  إن  يمنحها.  التي  الدراسية  وبالشهادات  به  تعليم شكلي غير معترف  في  املشاركة  إرغامهم على  نتيجة 
ردستاني الذي يعّد مشروًعا سياسًيا أكثر من كونه عملية 

ُ
التعليم األيديولوجي الذي ينفذه حزب العمال الك

أركان  أهم  الحزب، كون ذلك يحرمه من  يرفضها  التي  ردي 
ُ

الك الوطني  املجلس  أحد مطالب  تعليمية، هو 
 لتجنيد األطفال.

ً
وجوده، عبر استخدام املدارس حاضنة

9. الوضع العسكري والتجنيد القسري

برى التي تحتاج إلى حل جذري هي الوضع العسكري، والعسكرة املمنهجة للمناطق 
ُ

إن إحدى املعضالت الك
حاد الّديمقراطي، بعد سيطرته الطويلة بقوة السالح عليها، والسماح 

ّ
ردّية السورّية من جانب حزب االت

ُ
الك

رد قسًرا من خالل تشريعات أصدرها بذلك، وتنفيذ عمليات خطف تشمل األطفال وال 
ُ

لنفسه بتجنيد الك
تستثني كبار السن أو الفئات الضعيفة، وقد جعل من وحداته األمنية والعسكرية أدوات طيعة لتحقيق 
العسكرة العامة، بعد تربيتها أيديولوجًيا. وال بّد، في هذا الشأن، من معالجة وضع التشكيالت شبه العسكرية 
التي تتبع الحزب، مثل )حركة جوانن شورشكر/ الشبيبة الثورية السورية( الوثيقة االرتباط بحزب العمال 
رد. وضمن 

ُ
 من قادته، وتعّد مسؤولة عن أسوأ االنتهاكات بحق الك

ً
ردستاني التي تتلقى أوامرها مباشرة

ُ
الك

ردي التي 
ُ

هذا السياق، ال بّد من إيجاد حل لوضع قوات بيشمركة )لشكري روج( التابعة للمجلس الوطني الك

)23(  هجــوم مجموعــات مــن امللثميــن التابعيــن لحــزب االتحــاد الديمقراطــي بالع�ضــي والهــراوات علــى املتظاهريــن الســلميين أمــام مقــر منظمــة 
األمــم املتحــدة الدوليــة، مــا أوقــع إصابــات. زمــان الوصــل: أنصــار «االتحــاد الديمقراطــي« يهاجمــون اعتصامــات “املجلــس الوطنــي“ فــي الحســكة، 

.2021.09.25
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حاد الّديمقراطي على إدخالها إلى املنطقة، ويقول إنها )قوة 
ّ
ردستان، ويعترض حزب االت

ُ
تعسكر في إقليم ك

مرتزقة(، يضغط على أفرادها، عبر استدعاء ذويهم في سورية وتوجيه تهديدات لهم.

10. عمليات الخطف واإلخفاء القسري

حاد الّديمقراطي سيكون صعًبا، إذا لم يكشف الحزب 
ّ
ردي وحزب االت

ُ
إن االتفاق بين املجلس الوطني الك

رد 
ُ

عن مصير املخفيين قسرًيا الذين اختطفهم أو احتجزهم ثم اختفت آثارهم، وإذا لم يتوقف عن خطف الك
عشوائًيا وإخفائهم من دون أسباب واضحة، وإذا لم يتم الوقوف على أوضاع من ارتكب الحزب انتهاكات 
مختلفة بحقهم، ومعالجتها من خالل محاسبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها، ومنهم ضحايا مجازر وجرائم 
قتل واحتجاز وتعذيب وقتل تحت التعذيب ونفي ومصادرة ممتلكات، وقد لجأ الحزب إلى تشويه سمعة من 
استهدفهم، وعّدهم أعداًء وخونة وعمالء، يستحقون ما لحق بهم على أيديه. وعلى العموم، تحتاج معظم 
رد فيها التي تسببت في إعاقة 

ُ
PKK إلى تناولها بعمق، ومنها الحروب العبثية التي أدخل الك سياسات حزب 

ا، من دون نتيجة إيجابية.
ً
عشرات آالف أو تشويههم أو قتلهم، وفقدان أراٍض وممتلكات، عبث

11. تحقق األهداف األميركية في سورية

ردي، وكذلك سقف 
ُ

إن الدعم األميركي للمفاوضات بين حزب االتحاد الديمقراطي واملجلس الوطني الك
هدف  تحقق  بعد  أميركية،  مصالح  من  تبقى  ما  تحقيق  في  لالستمرار  الضروري  بالحد  محكوٌم  نتائجها، 
القضاء على تنظيم )داعش( إلى حّدٍ بعيد، بحيث لم يبق لألميركيين سوى تصفية تركة التنظيم، املتمثلة في 
عناصره وأسرهم املوجودة في مخيم الهول، واملحتجزين منهم في عدد من السجون التي تديرها »قوات سوريا 
الطرف عن قوافل  قانون قيصر بصرامة، ويغضون  األميركيون  يطبق  الذي ال  الوقت  في  الديمقراطية«، 
صهاريج النفط التي تزود نظام األسد بنفط املنطقة، مع التذكير بأن اتفاق إعادة تأهيل إنتاج النفط وبناء 
2020، لرفع  مصفاتين متنقلتين؛ بين شركة نفط أميركية و«قوات سوريا الديمقراطية«، في تموز/ يوليو 
اإلنتاج النفطي الذي انخفض إلى 60.000 برميل يومًيا، بعدما كان يصل في األحوال العادية إلى 360.000، 
يبدو مشروًعا قصير املدى، يرتبط بإغالق ملف )داعش(، إذ يهدف إلى تمويل »قوات سوريا الديمقراطية«، 
السوق  حاجة  تغطية  إلى  إضافة  تحتجزهم،  الذين  وذويهم  )داعش(  لعناصر  والرعاية  الحراسة  وتوفير 
األميركي  الدعم  أفقد  قد  أهمية،  أكثر  ملفات  ووجود  سورية،  في  األميركية  األهداف  تحقق  إن  املحلية)24(. 
تماًما،  توقف  وكأنه  الطرفين،  األميركي على  الضغط  يبدو  ردي زخمه، بحيث 

ُ
الك الصف  ملفاوضات وحدة 

باستثناء بعض التصريحات اإلعالمية املتباعدة.

)24(  الســيناتور الجمهــوري ليند�ضــي غراهــام: “الشــركة األميركيــة ســتعمل علــى تحســين جــدوى حقــول النفــط لجعلهــا أكثــر إنتاجيــة. مــن املنطقــي 
 مــن كتابــة الشــيكات فقــط، مســاعدة النــاس علــى مســاعدة أنفســهم”. صحيفــة الشــرق األوســط: شــركة بريطانيــة قلقــة علــى 

ً
أنــه يجــب علينــا، بــدال

“حقوقهــا” فــي النفــط شــمال شــرقي ســورياـ بعــد اتفــاق بيــن “دلتــا كريســنت إينرجــي” األميركيــة و“اإلدارة الكرديــة” شــرق الفــرات ـ 2020.09.13.
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الخاتمة

ردي، بعد مرور ستة أشهر على انطالقتها، بعد أن بقيت تراوح في 
ُ

توقفت مفاوضات وحدة الصف الك
مكانها طوال الوقت، من دون تحقيق اختراق أو تقريب بين طرفيها في القضايا الرئيسية، وعادت األوضاع 
ردية، وعمليات قمع وخطف 

ُ
في املنطقة إلى املربع األول، فشهدت هجمات جديدة على مكاتب األحزاب الك

 عن تصاعد 
ً

رد، وازدادت عمليات خطف األطفال وتجنيدهم، فضال
ُ

وإخفاء قسري استهدفت الناشطين الك
األزمات املعيشية وارتفاع األسعار.

فاعتبر  السورّية،  ردّية 
ُ

الك املناطق  إلى  ردستان 
ُ

ك إقليم  ضد  ردستاني 
ُ

الك العمال  حزب  تصعيد  امتد 
ردي: 

ُ
ردي بين فرعه السوري؛ حزب االتحاد الديمقراطي واملجلس الوطني الك

ُ
مفاوضات وحدة الصف الك

التي يشارك فيها  الدولية،  في املؤامرة  ا من إدارة ترامب 
ً
“جزًءا من الخطة األميركية للقضاء عليه وانخراط

لهجوم   
ً
منصة املنطقة  من  واتخذ  الكردستاني”)25(،  الديمقراطي  والحزب  التركية  والدولة  أميركا  تحالف 

على  وجوده  عن  الدفاع  إلى  وإدارته  السوري  فرعه  مسؤولو  وانبرى  اإلقليم،  حكومة  على  شامل  إعالمي 
أرا�ضي اإلقليم وتبرير أعماله العدائية ضده، وراح ينظم أنصاره في فاعليات مناوئة له، مقابل دفاع املجلس 
في شؤون  التدخل  بالكف عن  الحزب  أراضيه، ومطالبة  ردستان على 

ُ
ك إقليم  ردي عن سيادة 

ُ
الك الوطني 

رد وتركهم يقررون مصيرهم بأنفسهم، وبخروج مسلحيه وعودته إلى ساحته الرئيسية املفترضة في تركيا، 
ُ

الك
ردية السورية، إلى 

ُ
ردستان واملناطق الك

ُ
والتوقف عن توفير الذرائع لها، حيث أدى وجود مسلحيه في إقليم ك

جعلهما ساحات منازلة معها.

وفده  وواصل  السورية،  ردية 
ُ

الك للمناطق   PYD حزب  إدارة  ردستاني 
ُ

الك العمال  حزب  كوادر  واصل 
ردي، إذ اتهم رئيس وفد الحزب املفاوض املجلس 

ُ
ردستان واملجلس الوطني الك

ُ
املفاوض هجومهم على إقليم ك

بالعمالة لتركيا، وقال: “عندما نجلس على طاولة املفاوضات مع أعضائه، نغلق أعيننا ونفتحها وكأننا نفاوض 
ردي في سورية، يعتبر خيانة لدماء الشهداء”، ووصف 

ُ
األتراك”)26(، وقال إن “االتفاق مع املجلس الوطني الك

قوات )بيشمركة روج( التابعة للمجلس باملرتزقة)27(، بينما طالب املجلس اعتذاًرا عن تلك اإلساءات، كشرط 
مسبق الستئناف املفاوضات، وتساءل مسؤولون في املجلس عن: “جدوى الحوار مع طرف يتهمه بالخيانة 

والعمالة واالرتزاق”، بينما رفض الطرف اآلخر االعتذار، واستمر فوق ذلك في التصعيد في االتجاه ذاته.

ردســتاني فــي جميــع املناطــق، 
ُ

)25(  دوران كالــكان، عضــو اللجنــة القياديــة لحــزب العمــال الكردســتاني PKK: “كانــت خطتهــم إنهــاء حــزب العمــال الك
واملباحثــات التــي تجــري حالًيــا بيــن حــزب االتحــاد الديمقراطــي واملجلــس الوطنــي الكــردي فــي ســوريا بقيــادة الواليــات املتحــدة، هــي جــزء مــن هــذه 

الخطــة” ـ موقــع هــاوار: )انهيــار النظــام الترـكـي مجــرد مســألة وقــت ال أكثــر( 2020.11.17.

ردســتاني ورئيــس وفــد حــزب االتحــاد الديمقراطــي املفــاوض آلــدار خليــل؛ إلــى وكالــة )هــاوار( وقنــاة 
ُ

)26(  تصريحــات للقيــادي فــي حــزب العمــال الك
.PKKروناهــي( التابعتيــن لـــ ـ(

)27(  موقــع أوزكــور بوليتيــكا: آلــدار خليــل: “هــؤالء ليســوا بيشــمركة، بــل هــم مرتزقــة للدولــة التركيــة، اســتخدمتهم تركيــا فــي شــنگال وقنديــل، ولهــذا 
ليــس مــن املمكــن قبولهــم”، 2021.01.12.
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ردي وحزب االتحاد 
ُ

ردي، بين املجلس الوطني الك
ُ

بعد مرور عامين على بدء مفاوضات وحدة الصف الك
اإلعالمية،  املناوشات  على  الطرفين  تواصل  اقتصار  مع  يذكر،  تقّدًما  املفاوضات  تحقق  لم  الديمقراطي، 
وظهر واضًحا عدم إمكان التقريب بين طرفيها وحل امللفات الشائكة بينهما ووصولهما إلى نتيجة، ومن ثم 
بايدن-  الرئيس  -إدارة  الجديدة  األميركية  اإلدارة  اهتمام  تراجع  بعد  خصوًصا  عملًيا،  املفاوضات  فشلت 
باملفاوضات، وما ظهر من عدم عّدها سورية أولوية لسياساتها، واقتصار تناولها املفاوضات على تصريحات 

إعالمية متباعدة، خفيفة اللهجة.

وأجنداتهما  ردي، 
ُ

الك الوطني  املجلس  بنية  عن  االختالف  شديدة  الديمقراطي  االتحاد  حزب  بنية  إن 
طول  بعد  بينهما  تفصل  باتت  التي  الكبيرة  واملسافة  فيها،  ينخرطان  التي  املتباعدة  والتحالفات  املتناقضة 
مقاطعة، وحجم امللفات موضوع التفاوض وتعقيداتها وتشعباتها التي تحتاج إلى توافقات إقليمية ودولية، 
، والوصوَل إلى اتفاق لوحدة الصف بينهما صعًبا.

ً
ة

ّ
يجعل عملية التهدئة التي خلقتها العملية التفاوضية هش



ُ ّ

ً

ُ ُ

ً

ّ
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