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ات َّ
حتديَ ُ
ِّ
الش َمال:
التَد ُّ
َخالت األمري ِكيَّة والرتكِيَّة ومَو ِق ُف ال ُكرد ،االستِ َجابَ ُ
ات اُلم ِكنَة
عقيل سعيد محفوض*

مقدمة
حيدث يف منطقة اجلزيرة السورية ومشال العراق من متوالية أحداث سياسية وعسكرية
جيعل ما ُ
احلدث اإلقليمي أكثر «ال يقينيةً» وغموضاً ،إذ جتري أمور من الصعب توقُّعها أو تدبري استجاابت
َ
«يتحول املوقف» بني الوالايت املتحدة وتركيا ،تنافراً ،لكن من دون قطيعة،
مناسبة حياهلا ،مثل أن
َّ
وتقارابً ،لكن من دون توافق اتم.
«تفهماً» و «قَبوالً» مرتدداً للتفامهات واخلطوات األمريكية
ومن ذلك أيضاً ،أن يُظهر الكرد ُّ
حيال تركيا يف مشال سورية والعراق .ويُبدون استعداداً متزايداً وغري مسبوق لـ»التوافق» مع األخرية
على «ضبط» عوامل التوتر بينهما .وتنسيق املوقف من مناطق سيطرة تركيا واجلماعات املوالية هلا
يف مشال سورية ومشال غرهبا .وأن يُظهر كرد العراق مزيداً من «التوافق» مع أمريكا وتركيا يف املواقف
حيال الدولة املركزية يف بغداد ،وابلطبع حيال طهران ودمشق.
للتدخل الرتكي
ولكن تركيا والوالايت املتحدة ال تلعبان مبفردمها ،إذ مثَّة سورية الرافضة
ُّ
واألمريكي ،وكذلك حليفا سورية الرئيس ِ
ني روسيا وإيران ،فضالً عن الكرد والعرب يف شرق الفرات
للتدخل الرتكي ،ووجود فواعل ومجاعات وقوى مسلحة من لبنان والعراق وغريمها (إبشراف
الرافضني ُّ
احلرس الثوري اإليراين) يف منطقة «خط الفرات» ،وبعض مناطق احلدود بني سورية والعراق .والعراق
َج َهض
نفسه الذي يشهد انقساماً حاداً نسبياً حيال التدخالت األمريكية والرتكية يف شؤونه ،وكان أ ْ
منذ بعض الوقت -حماولة االنفصال الكردية يف الشمال ،1وما يزال يعاين من جتاذابت حادة معأربيل.
تنطلق الورقة من َّ
أن التوافق األمريكي-الرتكي على «ضبط املوقف وإدارته» يف منطقة اجلزيرة
 .1عقيل سعيد حمفوض« ،تداعيات استفتاء كردستان العراق على تركيا وإيران؟» ،امليادين 4( ،تشرين األول/اكتوبر .)2017

* ابحث وأكادميي.
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التورط العسكري الرتكي يف مشال العراق ،واحلضور اإلسرائيلي متزايد التأثري
السورية ،ومزيد من ُّ
يف مناطق سيطرة “قسد” يف اجلزيرة السورية ،ومناطق اإلقليم الكردي يف مشال العراق؛ ميثِّل أحد
التحدايت احلَِر َجة لسورية والعراق ،وابلطبع إيران ،وهذا ما يستدعي أو يستثري استجاابت متناسبة
حياله ،األمر الذي يه ِّدد املنطقة مبزيد من التوتُّر واالنفجار.
وحييل املوقف يف الشمال إىل حماوالت تركية وأمريكية (وإسرائيلية) ،كلٌّ َوفْق أولوايته،
إلحداث تغيريات يف السيطرة واجلغرافيا واالستقطاب والتحالفات وموازين القوى ،ومن ذلك مثالً
حماولة «فتح األبواب» بني مناطق سيطرة “قسد” ،إبشراف أمريكي ،ومناطق جبهة النصرة،
إبشراف تركي؛ والدفع التفاق بني «قسد» و»اجمللس الوطين الكردي» السوري املوايل لرتكيا ،وبني
«قسد» واإلقليم الكردي مشال العراق املتحالف مع أمريكا وتركيا ،وميثِّل قاعدة استهداف إسرائيلية
ضد إيران.
وقد جيري كل ذلك –ابلنسبة لرتكيا -يف أفق سياسات بعيدة املدى ،لضبط املوقف يف
منطقة اجلزيرة السورية ،بـ»تفكيك» أو «احتواء» الكيانية فيها ،وإن مل يكن ،فتهيئة الظروف
(وتكييفها)؛ جلعل الوضع القائم يف منطقة اجلزيرة ،غري ٍ
معاد لرتكيا ،على غرار اإلقليم الكردي يف
مشال العراق ،ابلتوازي مع اقتطاع أجزاء أخرى من اجلغرافيا السورية لصاحل تركيا و/أو اجلماعات
املوالية هلا ،إن أمكنها ذلك .فضالً عن االعتداءات الرتكية املتكررة يف مشال العراق ،وتعزيز القواعد
العسكرية الرتكية هناك ،والتهيئة لبقاء مديد فيها .2ويتطلَّب ذلك التحدي استجابة مرَّكبة وعاجلة
وانفذة –ما أمكن -من قبل سورية والعراق والفواعل األخرى ِّ
املتضررة.
أوالً -الوضع يف الشمال/شرق الفرات

ُتثِّ ُل منطقة اجلزيرة حيزاً تتجاذبه تفاعالت ومنافسات وتدخالت بني فواعل رئيسة :الوالايت
املتحدة اليت تقيم قواعد عسكرية ،وتسيطر على مناطق النفطِّ ،
وتعزز الكيانية اليت أعلنتها «قسد»
يف املنطقة .وتركيا اليت تسيطر على قسم كبري نسبياً من مناطق احلدود ،وهتدد ابهلجوم على مناطق
سيطرة “قسد” ،وتفكيك اإلدارة الذاتية ،وهتدد إمدادات املياه والكهرابء ،وتستهدف بصورة
التدخل الرتكي يف مشال شرق سورية ومشال العراق ،حتيل إىل األطماع التارخيية يف جغرافيا
 .2مثَّة دالة ارتباط قوية ومباشرة بني ُّ
البلدين ،ارتباطاً ابخلرائط العثمانية السابقة وخرائط أو حدود ما يعرف بـ امليثاق امللي» .انظر مثالً :حممد نورالدين« ،إىل حدود
«امليثاق امللّي»ُ ...د ْر! « ،األخبار 8( ،تشرين األول/اكتوبر .)2018
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متكررة قيادات «قسد» وقواعدها ،ابهلجمات املباشرة أو عن طريق اجلماعات املسلحة السورية
التابعة هلا.
و»اإلدارة الذاتية» املعلنة من جانب واحد ،وذراعها العسكرية «قسد» ،والصحيح هو
العكس ،أي أن «الذراع العسكري» هي اليت أقامت «اإلدارة الذاتية» ،وتسيطر على مناطق
اجلزيرة ،وتعمل على تشكيل بىن «سلطة بديلة» ،وتقيم عالقات وتفاعالت مع اخلارج ،برعاية
أمريكية.
والدولة املركزية يف دمشق ،وهي موجودة يف البىن واملؤسسات اخلدمية ،فيما تقتصر السيطرة
األمنية على مناطق أو أحياء يف مدينة القامشلي واملطار الذي توجد فيه قوات روسية أيضاً ،ومدينة
احلسكة وبعض أطراف الرقة ،ومدينة دير الزور وبعض أطرافها .فضالً عن نقط انتشار خمتلفة
للجيش السوري يف عدد من خطوط االنتقال والطرق واملعابر الرئيسة.
ومثَّة قوات إيرانية أو قوات تعمل إبشراف «فيلق القدس» يف «احلرس الثوري اإليراين» مثل
تشكالت «فاطميون» و»زينبيون» و»احلشد الشعيب» العراقي يف مناطق احلدود ومناطق خط
الفرات .ومجاعات «داعش» اليت تنشط يف مناطق خمتلفة من منطقة اجلزيرة ،لكن متركزها يف مناطق
بني خط الفرات ومنطقة «التنف» اليت تقيم أمريكا قاعدة عسكرية فيها.
وأاثر إعالن الرئيس األمريكي (آنذاك) «دوانلد ترامب» عن االنسحاب العسكري من
شرق الفرات ،والتفاهم مع تركيا بشأن «إدارة املناطق» اليت يتم االنسحاب منها ،موجة تقديرات
ومواقف عن اخلطوة التالية يف تلك املنطقة ،وما إذا كان سوف يعقبها :اتفاق بني دمشق وكردها
يفضي إىل عودة سلطة الدولة إىل مناطق سيطرة «قوات سورية الدميقراطية» أم َّ
أن الوالايت املتحدة
3
سوف تفرض على الكرد القبول ابتفاقها مع تركيا حول إقامة «منطقة آمنة»؟
لكن أمريكا مل تغادر ،بل عملت على زايدة وجودها العسكري ،ومتكني سيطرهتا على
املنطقة ،مباشرة أو عن طريق «قسد» .وما حدث فعلياً هو اتفاق جزئي بني دمشق وكردها
النتشار قوات سورية يف بعض املناطق ،ومل تلتزم «قسد» إبكمال ذلك ،بل عادت إىل «التضييق»
 .3قالت واشنطن يف مرحلة الحقة لإلعالن عن االنسحابَّ ،
احلل بني تركيا والقوات الكردية هو إقامة «منطقة آمنة» على
إن َّ
احلدود ،وقد قبلت تركيا ابملقرتح ،وأعلنت َّأنا سوف َّ
تتول إقامة املنطقة املذكورة.
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تدخل أمريكي بني «قسد» وتركيا لضبط إيقاع التوترات بني
و»االبتزاز» ضد دمشق .وحدث ُّ
الطرفني ،يف ظل عالقات وتفاعالت اقتصادية وأمنية وإمدادات النفط وحركة األشخاص والبضائع
وغريها بني مناطق سيطرة “قسد” ومناطق سيطرة تركيا ،بل بني مناطق سيطرة “قسد” وتركيا
نفسها ،اليت مل تنقطع احلركة بينها.
وال يغري من ذلك كثرياً وجود توترات واستهدافات عسكرية بني األطراف املذكورة ،إذ َّ
إن ما
جيري ليس اتفاقات هنائية ،وهو حمكوم برهاانت وتداخالت كثرية حياول األمريكي إدارهتا وضبط
تطوراهتا ،بني حليفيه الرئيسني (“قسد” ،تركيا) ،بكيفية حتقق رهاانته الكربى يف املنطقة.
أي ٍ
هتديد يف الشمال؟
اثنياًُّ -
إذا ما استمر التفاهم بني الوالايت املتحدة وتركيا حول حماولة إقامة «منطقة آمنة» أو
تدخلها
«منطقة عازلة» على احلدود يف الشمال السوري ،فمن احملتمل أن تقوم تركيا بتوسيع ُّ
العسكري واحتالل أو هتديد مز ٍ
يد من اجلغرافيا يف مناطق حدودية من ثالث حمافظات سورية هي:
احلسكة والرقة وحلب.
وكانت تركيا أعلنت َّأنا بصدد إقامة «منطقة عازلة» بعمق ( 30كم) داخل األراضي
السورية ،4على طول خط احلدود بني سورية وتركيا ،وعلى جانيب خط الفرات« :شرق الفرات»،
وحترك
وحترك القوات األمريكية ،و»غرب الفرات» املعروف أبنَّه دائرة عمل ُّ
املعروف أبنَّه دائرة عمل ُّ
القوات الروسية .ودخلت تركيا –من أجل ذلك -يف مداوالت مع أمريكا بشأن التدخل العسكري
يف شرق الفرات ،ومع روسيا بصدد االعتداء والتدخل العسكري يف غرب الفرات .ولكنَّها مل حتصل
على موافقة (كارت بالنش) ،أو َّأنا حصلت على موافقات مشروطة ،وغري هنائية!
َّ
التدخ َل الرتكي يف مشال سورية وشرق الفرات ،حىت لو كان حمدوداً ،يه ِّدد بـ:
إن ُّ

بتحملِها.
-خسارة الدولة السورية مزيداً من اجلغرافيا والسكان واملوارد ،ال قِبَ َل هلا ُّ

ـ»تثبيت» ما جرى يف مناطق «درع الفرات» و»نبع السالم» ،وإدلب وعفرين من سيطرةو»ترتيك».
« .4أردوغان :تركيا ال تريد إزعاجاً من املنطقة األمنية يف سوراي» ،الشرق األوسط 5( ،حزيران/يونيو .)2022
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يفتتح فصالً جديداً يف التدخالت واألطماع واالقتطاع اجلغرايف من قبل تركيا.أن اهلدف ليس خلق «مناطق عازلة» أمنية وعسكرية فحسبَّ ،
مث َّوإنا «كيانيات خاصة» أو
«انفصالية» أو «شبه انفصالية» أيضاً ،بل خلق «بىن سلطة بديلة» للنظام السياسي والدولة
يف دمشق.
يكن لوجود «سلطة هجينة» يف منطقة اجلزيرة توايل تركيا أو/وأمريكا ،مبشاركة فواعل كردية
وعربية ومرتزقة من املنطقة املذكورة وغريها أن يعقبه تكوين تنظيمات وقوات وأذرع مسلحة يكون
هدفها السيطرة على اجلغرافيا السورية ككل ،ومنها إىل استهداف حلفائها ،مبا فيهم إيران وروسيا؛
تدخل
وهلذا منعكسات ابلغة اخلطورة على العراق ،الذي يشهد واقعاً كردايً انفصالياً ،مع عوامل ُّ
خارجية ،أمريكية وإسرائيلية وتركية وغريها؛ وهو واقع معقد ،وال يبدو أنَّه قابل للحل أو التسوية
يف الظروف الراهنة.
اثلثاً -موقف الوالايت املتحدة
حتاول الوالايت املتحدة إبقاء شرق الفرات خارج سيطرة الدولة السورية ،واحملافظة املديدة
والعميقة على الكيانية الكردية يف مشال العراق ،حبيث تكون األوضاع يف مشال شرق سورية ومشال
العراق ،ذريعة للبقاء يف املنطقة ككل ،وجعلها «قاعدة» أو «حيز» انطالق الستهدافات عسكرية
وأمنية وسياسية فيها ،مىت أرادت؛ كما حتاول:
ضبط التوتر وموازنة املوقف بني حليفيها الرئيس ِني :تركيا والكرد .وميكن للوالايت املتحدة
أن تدفع هبما لـ»التوافق» على ترتيبات ما على احلدود.
جذب تركيا إليها يف إطار الصراع األمريكي الروسي يف املنطقة والعامل.احتواء أي مشروعات معروض أو حمتمل للتوافق بني «قسد» والدولة املركزية يف دمشق،و َّ
أن الرهان على األمريكي يدفع «قسد» لرفع سقوف املطالب ،بل حصار املؤسسات احلكومة،
وابتزاز دمشق ،ممَّا ُيهض أي حماوالت للحوار بقصد التوصل إىل حل/تسوية بني دمشق وكردها.
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 تعزيز عوامل بقاء الكيانية الكردية يف مشال العراق ،وضبط التوترات القائمة واحملتملةبينها وبني الدولة املركزية يف بغداد ،ومثَّة خماوف متزايدة يف العراق من متركز «املوساد» اإلسرائيلية
يف اإلقليم.
خلط األوراق يف املشهد السوري واإلقليمي (والعاملي) ،و»احتواء» سياسات «الوصل»اجلغرايف واإلسرتاتيجي بني سورية والعراق وإيران.
ويف هذا اإلطار ،أييت احلديث عن مداوالت وجتاذابت أمريكية وتركية عن «استثناء» مناطق
سيطرة “قسد” وإدلب من إجراءات «قانون قيصر» ،5والدفع حلوار واتفاق بني «قسد» و»اجمللس
الوطين الكردي» ،6ومطلب تركيا تنظيم ديناميات االتصال والتبادل وحركة األشخاص والبضائع
والنفط وتعزيزها بني مناطق السيطرة األمريكية شرق سورية والرتكية مشال غرب سورية .بل الدفع
ابتفاق بني «قسد» وتركيا.
َّ
إن اهلدف الرئيس أو العميق للوالايت املتحدة هو إبقاء سورية يف حالة أزمة ،و»احتواء» أو
«إعاقة» عودهتا إىل ما كانت عليه قبل احلرب ،مكانةً وقوًة ودوراً ،من مث إعاقة إيران وكسر «حمور
املقاومة» .هذا اهلدف يتطلب مد تركيا بعوامل قوة إضافية لتكون قادرة على «احتواء» سياسات
إيران ورهاانهتا الكربى يف سورية والعراق ومنطقة غرب آسيا.
لكن هذا يعرض أيضاً خماوف لدى الوالايت املتحدة بشأن تركيا نفسها من احتمال أن
تشهد حتوالت أو مراجعات جتعل منها مصدر هتديد ألمريكا وإسرائيل ،ولو َّ
أن ذلك احتماالً
ضعيفاً .وهكذا َّ
فإن التقارب األمريكي-الرتكي ومشروع «املنطقة اآلمنة» ميكن أن ميثِّل «مََْر َجاً»
ِ
ُم َؤقـَّتَاً لتجاذابت تركيا وأمريكا والكرد ،لكنَّه ميثّل منطلقاً الحتماالت ابلغة اخلطورة.
 .5حول التجاذابت واملداوالت حول استثناءات من عقوابت قيصر ،انظر مثال« :أمريكا الستثناء «مناطق خارج سيطرة النظام
السوري» من عقوابهتا» ،الشرق األوسط 12 ،اذار/مارس  .)2022و «ما سر االستبعاد األمريكي إلدلب من استثناءات عقوابت
«قيصر»؟» ،عريب  17( ،21أاير/مايو .)2022
« .6واشنطن تستعجل ملَّ مشْل األكراد ...حىت ال «تزعل» أنقرة» ،األخبار 19( ،نيسان/أبريل  .)2022و»حراك أمريكي
الستئناف احلوار الكردي السوري» ،العريب اجلديد 18( ،ميسان/أبريل .)2022
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رابعاً -موقف تركيا

ميثِّل التفاهم الرتكي-األمريكي حول شرق الفرات ،مناسبة لتحقيق هدف أردوغان املالزم
لألزمة السورية ،وهو إقامة «منطقة آمنة» على اجلانب السوري من احلدود ،تقول تركيا َّإنا سوف
تتوالها ،ابتداءً مث توسعياً لتشمل منطقة اجلزيرة أو ما أمكن منها ،وبعد ذلك هتيئة الظروف إلعادة
الالجئني ،7ابلتوازي مع إعالن أردوغان عن َّ
أن «إعادة إعمار» املنطقة سوف تقوم به شركات
تركية.8
إذ تريد تركيا من ذلك:
«احتواء» االندفاعة الكردية يف شرق الفرات ،ومنع أتثريها على كرد تركيا.«احتواء» عودة سورية إىل ما كانت عليه قبل احلرب ،قوًة ومكانةً ودوراً إقليمياً. «احتواء» رهاانت وتطلعات إيران وروسيا يف اإلقليم عن طريق سورية ،ومها «خصماناترخييان» لرتكيا ،كما هو معروف.
تستفيد تركيا من التجاذابت بني روسيا وأمريكا وسباقهما لكسبها ،بقدر أكرب مناملكاسب وقدر أقل من اخلسائر هلا.
ميثِّل التدخل فرصة ساحنة لتحقيق األطماع الرتكية يف اجلغرافيا السورية ،سواءً ابلضم املباشرأم إقامة كيانية موالية هلا ،ميكن أن تضمها إليها يف وقت الحق.
من املناسب التدقيق يف تطورات رئيسة:
إقامة تركيا تشكيالت سورية مسلحة موالية هلا ،ومتكينها من السيطرة على مناطق مشال حلبومناطق «شرق الفرات» ،وعدم السماح لـ»جبهة النصرة» ابلتمدد هناك.
 .7انظر مثالً« :منطقة آمنة يف سورية :مشروع تركي يصطدم مبعوقات أمنية وسياسية» ،العريب اجلديد 8( ،أاير/مايو .)2022
ومايكل يونغ« ،الشمال السوري من شريه إىل غربه» ،موقع مؤسسة كارنيغي 11( ،أاير/مايو .)2022
 .8انظر مثالً« :أردوغان :تركيا جتهز مشروعاً إلعادة مليون سوري «طواعية»» ،الشرق األوسط 4( ،أاير/مايو .)2022
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متكني تركيا «جبهة النصرة» من السيطرة على أكثر منطقة إدلب ،خالفاً اللتزاماهتا املتكررة يفعملية إستانة ،مبا يف ذلك من تداعيات ورسائل موجهة إىل سورية وروسيا وإيران ،من إمكان
أن تنقلب تركيا على تفامهات إستانة ،وتعمل على تغيري املشهد يف حلب وعموم الشمال
السوري وحىت ريف الالذقية الشمايل.
لتدخل تركيا يف «شرق الفرات».
حممد اجلوالين» زعيم «جبهة النصرة» ُّ
الثاين هو أتييد «أبو َّقول تركيا َّإنا سوف تعيد إعمار املنطقة ،وهتيئها لعودة الالجئني السوريني إليها!9 لكن التطور األهم يتمثل ابلدفع حنو اتفاق بني «قسد» و»اجمللس الوطين الكردي»،10واألخري موال لرتكيا ،وحماولة الربط بني منطقيت السيطرة األمريكية والرتكية ،يف مظلة تفاهم تركي
أمريكيِّ .11
يعزز هذا الواقع الرتكي واجلهادي يف إدلب ،وجيعل أمريكا أكثر التزاماً بدعم خطط
ورهاانت تركيا هناك ،وخاصة َّ
أن تركيا سوف تربط موقفها من «قسد» مبوقف أمريكا من إدلب.
وميكن القول َّ
إن تركيا ليست رافضة أو معادية ابلتمام إلنشاء كيانية يف شرق الفرات،
على غرار اإلقليم الكردي مشال العراق ،أي :أن تكون «غري معادية» لرتكيا ،ومرتبطة اقتصادايً
وإسرتاتيجياً هبا .فإذا أمكن لـ «اإلدارة الكردية» يف منطقة اجلزيرة أن تلتزم مبا تلتزم به «اإلدارة
الكردية» يف مشال العراق ،فذلك ال ميثِّل هتديداً لرتكيا ،بل ميثِّل فرصة.12
خامساً -موقف روسيا وإيران
حتاول روسيا وإيران «احتواء» التدخل الرتكي واألمريكي يف منطقة اجلزيرة ،عن طريق
تشجيعهما الكرد على التواصل مع دمشق ،وهبدف التوصل إىل اتفاق بينهما يفضي إىل «سد
الذرائع» أمام تركيا ومنعها التدخل .وميكن أن تقوم الدولتان ،روسيا بصورة أساسية ،بدور الضامن
 .9انظر مثالً« :أردوغان :تركيا جتهز مشروعاً إلعادة مليون سوري «طواعية»» ،الشرق األوسط 4( ،أاير/مايو .)2022
« .10واشنطن تستعجل َّمل ْمشل األكراد ...حىت ال «تزعل» أنقرة» ،األخبار 19( ،نيسان/أبريل  .)2022و»حراك أمريكي
الستئناف احلوار الكردي السوري» ،العريب اجلديد 18( ،ميسان/أبريل .)2022
« .11خيارات املعارضة السورية :مشروع تقارب مع األكراد بضغط أمريكي» ،العريب اجلديد 28( ،اذار/مارس .)2022
 .12الورقة أو الدينامية املقابلة أو املعاكسة ،هي حديث تركيا املتواتر عن تفاعالت ولقاءات مع سورية من أجل «احتواء» أخطار
انفصال أو إقامة كيانية كردية يف شرق الفرات .هذا للضغط على الكرد ،وخاصة َّ
أن أمريكا ال تقدم التزامات بعيدة املدى جتاههم
أو هي ال تظهر ذلك .وأظهرت أمريكا يف مناسبات عديدة أولوية مصاحلها مع تركيا على مصاحلها مع «قسد».
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ألي اتفاق حمتمل ،لكنَّهما ال ميلكان قوة أتثري متكافئة على الطرفني ،ومن َثَّ فمن املفرتض َّأنما
أقرب للتأثري على دمشق اليت «ال تثق كثرياً» مبا يقوله أو يق ِّدمه الكرد ،وخصوصاً َّأنا َخِ َبهتم يف
مداوالت وجوالت تفاوض خمتلفة ،كما َّأنما ال متلكان قوة أتثري مكافئة لتأثري الوالايت املتحدة
على «قسد» ،ولو َّ
أن إليران قوة أتثري أكرب نسبياً حيال اإلقليم الكردي يف مشال العراق .وكانت
من عوامل إحباط احملاولة االنفصالية/استفتاء االنفصال يف العام.13
روسياحتاول روسيا التدخل من أجل «تقليص» النطاق اجلغرايف وحىت الرمزية السياسية ملا حتاوله
تركيا ،حبيث يكون «منطقة عازلة» أو «شريط عازل» بدالً من «منطقة آمنة» َوفْق املنظور الرتكي،
وأن تكون القوات السورية على خطوط احلدود ،فيما ترفض تركيا ذلك ،ولو َّ
أن األخرية أظهرت
مرونة نسبية ،حيال إحالل قوات سورية يف مناطق احلدود بدالً من “قسد” ،بعد أن كانت ترفض
أو تتحفظ على ذلك.14
تبدو روسيا «مرتددة» يف الضغط على تركيا ،اليت تبدو أقل استعداداً لتل ِّقي مالحظاهتا
أن لديها بديالً أقرب إليها وهو الوالايت املتحدة .وسبقت اإلشارة إىل َّ
أو ضغوطها ،وخاصة َّ
أن
أن روسيا ِّ
الوالايت املتحدة وروسيا «تتنافسان» على جذب تركيا .ولو َّ
تعزز وجودها العسكري يف
سي دورايت مشرتك مع تركيا يف عدد من مناطق احلدود
مطار القامشلي ومناطق أخرى ،كما تُ ِّ
ونقط التماس بني مناطق سيطرة “قسد” ،ومناطق سيطرة وامليليشيات املوالية لرتكياِّ .15
وتعزز
وجودها العسكري املشرتك مع اجليش السوري يف مناطق الشمال.16

 .13عقيل سعيد حمفوض« ،تداعيات استفتاء كردستان العراق على تركيا وإيران؟» ،امليادين 4( ،تشرين األول/أكتوبر .)2017
 .14مع كل تلويح مبعملية عسكرية/اعتداء تركي عل مناطق سيطرة «قسد» ،حتاول تركيا إظهار توافق موضوعي ،ورمبا مباشر
بينها وبني دمشق على ذلك ،يف إطار احتواء مشروع انفصايل .وتلتقط دمشق الفكرة ،فتعلن يف كل مرة اهنا ال تقيم أي حوار مع
أنقرة ضد «قسد».
« .15تركيا وروسيا تستأنفان الدورايت املشرتكة مشال شرقي سوراي» ،الشرق األوسط 12( ،نيسان/أبريل .)2022
مثال« :أتهب عسكري روسي  -سوري مشال شرقي سوراي مع تصاعد التهديدات الرتكية» ،الشرق األوسط10( ،
 .16انظر ً
حزيران/يونيو .)2022
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إيرانني رئيس ِ
كما تبدو إيران يف «موقف حرج» نسبياً أمام تركيا ،وذلك لسبب ِ
ني :األول هو عدم
رغبتها ابملواجهة معها ،وهي اليت متثل انفذة هلا على العامل يف ظل عقوابت أمريكية خانقة ضدها؛
واآلخر هو عدم رغبتها الضغط على تركيا مبا ميكن أن يدفع األخرية للخروج من عملية إستانة
فضل إيران تَ َدبُّر ُسبل أقل حدة حيال تركيا .ولو َّأنا أعلنت رفضها ألي عملية
وتفامهاهتا .وهكذا تُ ِّ
عسكرية/اعتداء تركي يف مشال ومشال شرق سورية ،بذريعة «قسد».17
سادساً -موقف الكرد
تعيش «اإلدارة الذاتية» يف شرق الفرات مأزقاً وجودايً مبعىن الكلمة ،ذلك َّ
أن مشروعها
«ختل» أمريكي
وكيانيتها وأحالمها ،حتت هتديد تركي مستمر ،يف ظل خماوف متزايدة لديها من ٍّ
وشيك أو حمتمل عنها ،بعدما أطلق األمريكيون إشارات متناقضة حول عالقتهم هبا .هو مأزق
مركب إذ:
تبدو خيارات الكرد كلها سيئة تقريباً ،لكنَّهم ما زالوا يراهنون على الوالايت املتحدة ،ومليغيوا من ذلك ،حىت مع تفضيل األخرية لعالقاهتا مع تركيا على حساهبم.18
ِّ

مثَّة إىل ذلك مأزق التقديرات اخلاطئة لديهم ،إذ مع َّيسمى
أن «درس عفرين» ودروس ما َّ
عملية «نبع السالم» وغريها ماثل أمامهم ،إال أنَّه على ما يبدو بِال فائدة تقريباً ،فهم يريدون
التعهدات اليت يقدموهنا للدولة
احلماية من الدولة السورية لكن من دون مقابل سياسي تقريباً ،حىت ُّ
ال يبدو َّأنم قادرون على االلتزام هبا .ويريدون انتزاع مكاسب وتنازالت منها حتت هتديد اللحظة،
ِ
وسطُون روسيا ابألمر ،لكنَّهم مع ذلك قد «ال يتلقون نصائحها» أو َّأنا «ال متون» عليهم كثرياً
ويُ ّ
عليهم .فيما يقول الكردَّ :
إن السلطات السورية ال تتعاطى معهم جبدية ،و َّأنا غري مستعدة لتقدمي
«عرض مناسب» هلم.

مثال« :هل تتصدَّى إيران للعملية الرتكية يف مشال سوراي وما عالقة أتجيل زايرة عبداللهيان ألنقرة؟» ،النهار7( ،
 .17انظر ً
حزيران/يونيو  .)2022وانظر« :هل تغامر أنقرة بعملية عسكرية مشال سورية؟» ،العريب اجلديد 6( ،حزيران/يونيو .)2022
يكي ومن االرهتان له( ،دمشق :مركز دمشق لألحباث
 .18عقيل سعيد حمفوض ،مزاولة املستحيل! حترير الكرد من ّ
الرهان على األمر ّ
والدراسات ،مداد ،تشرين الثاين/نوفمرب .)2018
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ميكن للوالايت املتحدة أن تدفع الكرد «للتوافق» مع تركيا ،مثَّة مؤشرات متزايدة علىذلك .وقد أعلنوا يف السابق موافقة مشروطة على إقامة «منطقة آمنة» ،على أن تكون بـ»ضماانت
دولية»! وهاهم اليوم –كما سبقت اإلشارة -أكثر تقبُّالً لعروض أمريكية وتركية بشأن العالقة مع
«اجمللس الوطين الكردي» –املوايل لرتكيا -ومناطق سيطرة تركيا وامليليشيات املوالية هلا يف مشال
سورية ،وخاصة يف ريف حلب ومنطقة إدلب.
سابعاً -موقف سورية والعراق
فاضلت دمشق -لبعض الوقت -بني حتديني رئيسني متبقيني مها :إدلب وشرق الفرات ،مع
وربا ِّاملتسرع نسبياًَّ -
الشعور املتزايد َّ
أبن األزمة أصبحت قاب قوسني أو أدىن من هنايتها السعيدة،
لكن األمور راوحت يف مكاهنا ،مث أخذت تزداد خطورًة ،وخاصة مع تعديل واشنطن إلسرتاتيجيتها
َّ
املعلنة جتاه سورية ،وأتكيدها َّأنا سوف تبقى فيها ملواجهة طهران ودمشق ،و»ضبط» املوقف
يف بغداد ،مث تغيري النمط ابلتوافق مع تركيا إلدارة امللف يف شرق الفرات أو منطقة اجلزيرة ،ومشال
العراق.
يقل الوضع يف إدلب خطورًة ،إذ تقف التفامهات بني روسيا وإيران من جهة وتركيا من
ال ُّ
جهة أخرى حائالً دون استعادة السيطرة على إدلب ،ذلك َّ
أن تركيا واقفة على جانيب حتالفات
واستقطاابت ومساومات يف األزمة السورية ،و»تكسب» من املراوحة بني الوالايت املتحدة يف شرق
الفرات ،و»تكسب» من روسيا (وإيران) يف إدلب .ممَّا جيعل سورية أمام «حتدايت ولودة» ابلفعل،
وهت ِّدد بتطورات «نكوصية» ابلغة اخلطورة ،ما مل يُتعا َط معها وإدارهتا ابلسرعة والفعالية املطلوبة!

وفيما متثل «اإلدارة الكردية» يف مشال العراق منواالً «لإلدارة الذاتية» يف منطقة اجلزيرة
فإن العراق أمام إكراهات وحتدايت متزايدة ،ذلك َّ
السوريةَّ ،
أن املوقف بني بغداد وكردها« ،ينوس»
بني أقصصيني ما يزاالن بعيدين :األول ،هو احلل/التسوية ،ودونه صعوابت كثرية ،ويبدو أقرب
ملزاولة املستحيل .والثاين ،هو االنفصال ،ويبدو أقرب لإلمكان ،ولو َّ
أن ذلك ينطوي على أخطار
انفجار نزاعات وحروب تتجاوز املوقف بني بغداد وأربيل ،إىل داخل اجملال الكردي نفسه من جهة،
وإىل مستوى اإلقليم.
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ومن الصعب فهم املوقف من دون أخذ العوامل اإلقليمية والدولية –وخصوصاً أمريكا
وإسرائيل–ابالعتبار ،ومثل ذلك العوامل الداخلية املتمثلة ابالنقسامية احلادة نسبياً داخل العراق
نفسه على كل ما يتصل ابلداخل واخلارج ،مبا يف املوضوع الكردي! وهذا ابب فيه كالم كثري.
أخطار مرَّكبة
تزداد التدخالت األمريكية والرتكية ِح َّد ًة وخطورة ،مع شعور الدولتني َّ
أن سورية والعراق
تعانيان «إجهاداً» كبرياً بعد سنوات من احلرب ،وعدم االستقرار ،سياسياً واقتصادايً واجتماعياً
وعسكرايً ،و َّ
أن حليفي سورية مثالً ،أي :إيران وروسيا ،حمكومني برهاانت وتقديرات جتعلهما أقل
19
اندفاعاً حياهلا ،وهي قد ال تستطيع مباشرة أهدافها مبفردها يف مواجهة الوالايت املتحدة وتركيا ،
وحلفائهما املوجودين هناك مثل فرنسا وبريطانيا وغريمها .فيما يبدو العراق جمهداً بواقع وتداعيات
لعل األهم هو االنقسامية السياسية احلادة نسبياً ،حيال ما ميثِّل
االحتالل واحلروب والنزاعات ،و َّ
هتديداً-فرصة ،وما ميثِّل حليفاً-عدواً ،ذلك َّ
أن حليف أحد األطراف هو عدو أطراف أخرى،
والعكس.
تواجه سورية والعراق اليوم أخطار وحتدايت من جهات عديدة ،وعلى مستوايت عديدة:
حتتل مناطق واسعة من سورية ،فيما تقيم متركزاً
تركيا املستفيدة من اقرتاهبا من أمريكا .واليت ُّمديداً يف مناطق مشال العراق ،بذريعة حماربة «حزب العمال الكردستاين» الرتكي.
حرجة» نسبياً عن اختاذ موقف ضد تركيا.
إيران «املُ َروسيا املرتددة بسبب عدم الرغبة إبزعاج تركيا .ولو َّأنا متارس ضغوطاً مباشرة وغري مباشرةعليها لثنيها عن عملية عسكرية ،أو احتواء ،أو ضبط االندفاعة الرتكية ،وذلك عن طريق التواصل
مع تركيا للبحث يف بدائل وضماانت ،وإن مل يكن ،فربسم حدود التدخل العسكري وخطوطه،
وغري مباشر عن طريق تعزيز وجودها العسكري املباشر يف مناطق شرق الفرات ومناطق احلدود مع
تركيا ،واألهم هو الدفع للتنسيق بني «قسد» ودمشق.
 .19حتديث الرئيس السوري بشار األسد عن َّ
أن الظروف العسكرية ال تسمح مبواجهة مباشرة بني سوية وكل من الوالايت املتحدة
وتركيا ،انظر :حديث الرئيس بشار األسد ،روسيا اليوم ،وكالة األنباء السورية ،ساان 9( ،حزيران/يونيو .)2022
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الكرد يف سورية والعراق« ،الُ ِّحادة حيال
يرتددون يف اختاذ مواقف َّ
مبتزين» ،والذين ال َّ
دمشق وبغداد ،ويرتدون عن «تفامهاهتم» معهما ،كلٌّ َوفْق البلد واحلال ،ارتباطاً ابملوقف األمريكي
أساساً.
أمريكا اليت ال تريد مغادرة سورية والعراق ،أو َّأنا تريد خلق «بدائل» قبل ذلك ،وقدمتركزت يف مواقع قريبة ،على جانيب احلدود بني العراق وسورية .ألهداف منها« :احتواء» الوصل
اجلغرايف واإلسرتاتيجي بني سورية والعراق وإيران ،وعدم حلفائها يف مشال العراق ومنطقة اجلزيرة
السورية ،وإدارة املوقف مع تنظيم «داعش».
التهديد
ميثِّل التقارب األمريكي الرتكي هتديداً ،مبعىن:
إنَّه يعطي تركيا إمكانية التدخل يف شرق الفرات ومشال العراق ،وجيعلها أقرب للوالايتاملتحدة ،أو يف وضع «املفاوض املتطلب» و»القوي» جتاه روسيا ،وإيران ،والعراق ،وسورية.
قد متيل روسيا وإيران لالستجابة ملطالب تركيا أكرب ممَّا كانتا يف السابق ،وهذا قد ينسحبعلى املوقف يف إدلب .وكذلك األمر ابلنسبة إليران يف العراق ،وذلك من ابب التقليل من اندفاعته
(تركيا) حنو الوالايت املتحدة.
حتاول تركيا أن تقيِّم أوضاعاً وختلق بىن واستعدادات كيانية أو شبه انفصالية ،ترتبط أبطماعجغرافية يف سورية ،وكذلك األمر ابلنسبة إلعداد بيئة وجود عسكري وإسرتاتيجي دائم أو شبه دائم
تتكرر اإلشارة).
يف مناطق يف مشال العراق (كما َّ
الفرصةميثِّل التقارب بني تركيا والوالايت املتحدة حيال شرق الفرات ،أو منطقة اجلزيرة السورية
ومشال العراق فرصة أيضاً ،إذ ميكن أن:

«ي ِباع ُد» إىل ح ٍّد ما بني كرد سورية _أو بعض تيارات وفواعل اإلدارة الذاتية -والوالايت
ُ
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املتحدة ،و ُ ِ
ف» من رهاهنم عليها ،ولو َّ
أن َمن الصعب أن «يقطع» بينهما ،هذا على افرتاض
«ي ّف ُ
قراءة عقالنية وإسرتاتيجية للموقف من قبل الكرد.
 ِّ«يعزز» التقارب بني دمشق وكردها ،وجيعله خياراً ال َّ
للتوصل إىل اتفاق
بد منه ،ويدفعهما ُّ
كان ما يزال متع ِّذراً ،ألسباب عديدة .ويبدو َّ
أن السلطات السورية أكثر انفتاحاً جتاه املطالب
الكردية.
يساعد العراق ،حبكم الرتابط املصلحي واإلسرتاتيجي مع أمريكا ،على ضبط االندفاعةالرتكية يف الشمال ،ولو َّ
أن هذا أمر أقل احتماالً ،ويتطلَّب وجود قابلية نشطة للعمل من قبل العراق
نفسه.
 ِّيعزز ديناميات االستجابة املعاكسة لدى العراق والفواعل املتضررة مثل :إيران وسورية،
وبعض الفواعل الكردية املعارضة يف أربيل واإلدارة الذاتية ،الحتواء أي أضرار حمتملة جراء ذلك.
وقد ِّ
يعزز ديناميات تنسيق أعمق وأوسع نطاقاً.
يدفع روسيا وإيران ملراجعة تقديراهتما جتاه تركيا وتفامهاهتما معها ،ممَّا يُفرتض أن يدفعهماأيضاً ملراجعة املوقف حيال مطلب أو مسعى دمشق الستعادة السيطرة على إدلب واألراضي اليت
تسيطر عليها تركيا وامليليشيات املوالية هلا.
تفكيك التوترات القائمة والعقد الكامنة
ال يعين التوافق الراهن بني تركيا والوالايت املتحدة
َ
يتغي املشهد بينهما ،يف حال شهدت العالقات بني روسيا والوالايت
بينهما ،ومن احملتمل أن َّ
املتحدة تقارابً أيضاً ،وهذا احتمال قد يكون بعيداً ،يف ظل االحتدام القائم بينهما يف أوكرانيا ،20أو
على األقل ضبطاً للتوترات بينهما حيال سورية وغريها من القضااي العالقة بينهما.
أي استجاابت ممكنة؟
اثمناً -اإلشارات والتنبيهات أو ُّ
العمل على دراسة االستجاابت املمكنة من قبل دمشق وبغداد وحلفاء كل
يتطلُّب
ُ
املوقف َ
منهما ،على َوفْق البلد واحلال ،تتمثَّل بـ:
 .20انظر :عقيل سعيد حمفوض ،سياسات َح ِر َجة :تداعيات األزمة األوكرانية على سورية ،منظور التهديد-الفرصة( ،بغداد :مركز
البيان للدراسات والتخطيط ،نيسان/أبريل .)2022
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حتذير تركيا من َّأن توسيع التدخل العسكري يف منطقة اجلزيرة السورية وريف حلب ،ميكن
أن تكون له تبعات خطرية على أمنها ومصاحلها ،وخاصة إذا اجتهت األمور إىل مواجهة مباشرة.
العمل لدى روسيا وإيران للضغط العاجل والنافذ –ما أمكن -على املوقف األمريكيوالرتكي لـ»ردعهما» عن القيام مبا من شأنه أن خيلق واقعاً ميدانياً يه ِّدد وحدة األراضي السورية
واستقالهلا.
العمل على جذب الكرد –إن أمكن ذلك -إىل اتفاق مع دمشق مبا جيعل الدفاع عنهمٍ
عندئذ قوة سياسية
ممكناً ،وأتجيل البحث يف بعض النقط اخلالفية ملرحلة الحقة ،وسوف يكونوا
وعسكرية مضافة للدولة واجليش السوريني.
سوف ميثِّل االتفاق بني دمشق وكردها ،يف حال حدوثه« ،سداً للذرائع» أمام مز ٍيد من
التدخل العسكري الرتكي يف منطقة اجلزيرة وريف حلب.
ُّ
ال َّ«درس عفرين» والدروس األخرى ماثلة أمام الكرد ،ومنها درس االستفتاء
بد أن يكون
ُ
ابلنسبة لكرد العراق ،جلهة األمثان املهولة اليت ميكن أن يدفعوها ،والتداعيات املهولة أيضاً على
سورية والعراق خاصة ،وعلى املنطقة عامة .وأن تكون الدروس ماثلة ،هذا يعين:
الرتكيز على «ما ميثِّل أصالً» يف «مصادر التهديد» ،وهو تركيا وأطماعها اجلغرافيةو»عدواهتا املتأصلة» للكرد وللسوريني والعراقيني عموماً ،ورهاانهتا للسيطرة عليهم.
التعاطي العاجل واجلاد مع التهديد الرتكي ،والتعاون بني دمشق والكرد لتدبر السبلاملناسبة الحتوائه.
اختاذ السلطات السورية إجراءات لـ»احتواء» الكرد أو ابألحرى «استقطاهبم» ،ما أمكن،إىل جانب الدولة وذلك عن طريق:
التدخل لدى عرب شرق الفرات ،وخصوصاً ِّ
املكون العريب يف «اإلدارة الذاتية» و»قوات
 ُّسورية الدميقراطية» ،حملاولة التأثري اإلجيايب على القرار الكردي.
التدخل –إن أمكن -لدى القيادات الرئيسة حلزب العمال الكردستاين يف «جبال قنديل».17
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التدخل لدى القيادات الكردية ،نظراً لعالقاهتما املباشرة معها،
الطلب من روسيا وإيران ُّوأتثريمها عليها.
أن تـُْق ِّدم السلطات السورية والعراقية على إقامة تفامهات (وتقدمي التزامات) مع الكرد،واختاذ إجراءات عملية وسياساتية تستجيب تدرجيياً وعلى املدى الطويل ملطالب الكرد ،ما أمكن
منها ،مع إمكانية «إعادة احلوار» أو «إعادة أتويل» أو «إعادة تشكيل» تلك التفامهات،
و»مراجعة» اإلجراءات والسياسات َوفْق تطورات األمور ،و»موضعة» كل ذلك يف سياق «إعادة
البناء» االقتصادي ،والسياسي ،والتنموي ،والقانوين ،والتشريعي ...إخل ،يف سورية والعراق.
التنسيق بني العراق وسورية ،والفواعل األخرى ،من أجل حماربة اإلرهاب واحتواء تنظيم«داعش».
التنسيق ،ما أمكن ،بني العراق وسورية ،لـ «احتواء» متوضع إسرائيل يف مناطق الكردلكل منهما .وإذ تتداخل سياسات
لديهما ،بكل أتثرياته القائمة واحملتملة على األمن الوطين ٍّ
إسرائيل ورهاانهتا مع سياسات أمريكا وتركيا ورهاانهتما يف املنطقة.
وإذ تتجه «اإلدارة الذاتية» وحلفائها لتعزيز الكيانية االنفصالية يف منطقة اجلزيرةَّ ،فإن
ديناميات االنفصال الكردي ودوافعها وتطلعاهتا يف مشال العراق ما تزال ماثلة ،مثَّة ما هو أبعد من
ذلك ،وهو إمكان الدخول يف مواجهات عسكرية على «املناطق املتنازع عليها» بني أربيل وبغداد.
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يف اخلتام
يش ِّكل اجملال الكردي يف سورية والعراق حيِّز تغلغل واخرتاق إقليمي ودويل ،وخاصة أمريكا
وإسرائيل ،وابخلصوص تركيا؛ وحيِز نزاع داخلي ،يف ٍ ِ
كل منهما
ّ
كل من البلدين ،تتجاوز أتثرياته حدود ٍّ
ّ
َّ
إىل اإلقليم والعامل .ولكن احتواء التحدايت القائمة واحملتملة خبصوص الكرد ،يتطلب سياسات
عميقة وبعيدة املدى ،و»تسوايت اترخيية» ،حتفظ للكرد حقوقهم وتستجيب هلواجسهم وتطلعاهتم،
َّإنا يف أفق دول وجمتمعات تعددية وآمنة ومستقرة ،وتعاون إقليمي واسع النطاق.
لعل أهم استجابة هبذا اخلصوص هي «توسيع األفق» ،والركون إىل بداهات التاريخ
و َّ
التحرر من إكراهات
ومن هو الصديق؟ و ُّ
والسياسة ،إن أمكن التعبري ،والتوافق علىَ :من هو العدوَ ،
شك ثقيلة
التدخالت اخلارجية ،وحترير السياسة من العقد واملدارك النمطية ...إخل هذه مهمة ال َّ
ومعقَّدة ،ولكنَّها ممكنة.
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