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المقدم ة:
تكتسب القضية الكردية في الوقت الحالي أهمية كبيرة يتلخص جوهرها في التناقض بيين السيعي
الكيردي فييي سيبي حيير تقريير المنييير وبيين رفييض السيلطات الحاكميية فيي الييدو التيي يتييوزع فيهييا
األكراد االعتراف بما يعتبره هذا الشعب حقوقا له .إال أن هذه القضية ال تؤثر في الوضع السياسيي
لبلدان الشرق األوسط حيث يتواجد فحسب ب

تؤثر أيضا في عالقات األكراد الدولية وفي سياسية

الدو الغربية تجاه المنطقة.
تزداد أهمية هذه القضية في وقت تشهد فييه المنطقية انقسيامات حيادة وافيطفافات بيين القيو
اإلقليمية والدولية ،إلى جانب تفتت حدود الدو القومية ،مما أعاد طرح إمكانية قيام دولة مسيتقلة
لألكراد.
إلى ذلك ساهمت األحداث التي انطلقت في سوريا في العام  2011في تحرييك المسيةلة الكرديية
واتخاذها منحا جديدا ،حيث بات األكراد يشكلون قوة فاعلة على األرض ،بعد تلقيهم اليدعم مين دو
عدة وتوجس أخر

من تنامي قوتهم ،خافة في ظ ظهور تنظيم "داعش" اإلرهابي وبيروز األكيراد

كقوة فاعلة على األرض في وجهه.
لييذا فييإن هييذه الدراسيية تهييدف إلييى تقييديم اييرح لواقييع األكييراد السييوريين اليييوم ميين ناحييية تكييوينهم
الداخلي وعالقاتهم مع بعضهم البعض وميع األكيراد فيي اليدو المجياورة ،إليى جانيب عالقيتهم ميع
الدولة السورية ودائرة تحالفاتهم وخنوماتهم مع الدو الفاعلة في الساحة السورية.
ويقسم هذا البحث إلى قسمين :القسم األو يتناو البنيية االجتماعيية والسياسيية ألكيراد سيوريا،
امييا القسييم ال يياني فيبحييث فييي الييروابط بييين القييو
والدولية في ظ األزمة السورية.
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السياسييية الكردييية الفاعليية وعالقاتييه اإلقليمييية

 .1البني ة االجتم اعي ة والسي اسي ة ألكراد سوري ا
بموجب اتفاقية سيايكس بيكيو عيام  1916أفيب الشيعب الكيردي ضيمن الدولية السيورية وجيز ا هاميا
ومكونييا أساسيييا ميين مكوناتييه .ويتميييز االكييراد ميين حيييث بنيييتهم االجتماعييية وأطيييافهم السياسييية
المتنوعة.

 1.1البنية االجتم اعية الكردية :
أكراد سوريا هم جز مكم لألكراد في العالم لهم مميزاتهم االجتماعية الخافية بهيم فهيم يتحيدثون
أك ر من لغة ويعتنقون أك ر من ديانة ،ويتوزعون في عيدد مين المنياطر السيورية وال يتمركيزون فيي
بقعة جغرافية محددة.
 1.1.1نبذة ع امة عن األكراد :
أقلي ة ف ي الع الم؛ حيث يبلغ عيددهم تقريبي ا  27ملييون نسيم ة يتوزعيون في ي اليدو
األكراد هم أكبر
ّ
عل ى الشك
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الت ال ي :

الدولة

نسبة األكراد من إجمالي عدد السكان

سوريا

6%

العراق

15%

تركيا

56%

إيران

16%

الد و .
أ م ا ب اق ي األكراد ف يتواجدون ف ي أ رميني ا و األردن ولبن ان وغيره ا من ّ
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وسام متى ،كردست ان سوري ا :العراق عل ى خ ط األزمة السورية  ..لسن ا جز ا من المشكلة ب
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جز من الح  ،السفير عدد  2238تاريخ 2012-7-21

يتحدر األكراد من العرق اآلري؛ فهم من الميديين ،كميا يشيير إليى ذليك نشييدهم اليوطني الحيالي.
ّ
ومعظم األكراد يعتنقون اإلسالم عليى الميذهب السينّ ي ّ
الشيافعي ،والقليي مينهم عليى الميذهب
الزيدية أو غيرها .وتنتشر فيي األكيراد الطيرق
المسيحية أو
الديانة
ّ
ّ
أن جز ا منهم يعتنر ّ
الشيعي .كما ّ
والقادرية.
النقشبندية
النوفية على اختالفها؛ و لكن أك رها انتشارا هي
ّ
ّ
ّ
يتحدثون عادة بلغة ثانية
اإليرانية ،كما أنّ هم
الكردية ّالتي تنتمي إلى فرع اللغات
يتحدث األكراد اللغة
ّ
ّ
ّ
ّ
بعد اللغة األم م

اإليرانية ،وغيرهما .وهناك العديد مين ّ
اللهجيات فيي اللغية
العربية ،واللغة
 :اللغة
ّ
ّ

يمالية،
يات رئيسي ّيية تتفي ّيرع منهييا بيياقي اللهجييات وهييي :اللهجيية
الكردييية منهييا أربييع لهجي ر
الكرمانجييية الشي ّ
ّ
ّ
الزازكية.3
اللورية ،واللهجة
الجنوبية ،واللهجة
الكرمانجية
واللهجة
ّ
ّ
ّ
ّ

 2.1.1ديمغرافي ا األكراد السوريين :
سم تكون مجتمع كردي في الجزيرة بالتمييز بين ما يمكن وففه بي "أكراد اليدواخ " أو أكيراد الشيام
التيييارخيين المسيييتقرين ,و"أكيييراد األطيييراف" المهجيييرين قسيييرا ,وهيييي األطيييراف الشيييمالية السيييهبية
والجبلية الواقعة في التخوم الشمالية لبالد الجزيرة وكردستان جنوب أطلس طوروس.
وعلى الرغم من تباين تطور ك من المجتمعين ,واخيتالف الشيروا الداخليية التيي حكميت نشيو كي
منهما ,فإن "حي األكراد" (الواقيع فيي الشيامث م ي تاريخييا نوعيا مين "عيرو

وثقيى" بينهميا ,حييث

اك عبر الزمن ,مركز "الالجئين األكراد من ك أرجا كردستان" ,وكان قسم كبير من أهله مترابطا من
دون انقطاع مع أكراد ديار بكر وماردين ,برابطه التناهر والقربى والتجارة.
ويقدر عدد األكراد في سوريا بنحو مليون وننف مليون نسمة يتوزعون جغرافيا على ثيالث منياطر
رئيسية هي ايما ايرق سيوريا (القامشيلي ,الحسيكة ,عيامودا ,القحطانيية ,المالكيية ,عيين العيربث,
ومنطقة عفرين (جب األكرادث في ايما حليب ,ومدينية دمشير (حيي األكيرادث وثمية تجمعيات أفيغر
في محافظة درعا وحماه والالذقية وحمص.4

3مجموعة باح ين ،مس ةلة أكراد سورية :الواقع  -الت اريخ  -األسطرة  ،المركز العربي لألبحاث والدراسات ،الطبعة األولى ،بيروت.2013 ،

 4ال كاتب ،موقع ا ال قت ناد" :القامشل ي ليست كردي ة" ،تاريخ .2014-4-24
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 3.1.1توزّ ع األكراد ف ي مح افظة الحسكة :
عدد القر

عدد القر

عدد القر

عدد القر

عدد القر

عدد القر

عدد القر

الكردية

العربية

السريانية

السريانية
3
%0.17

اإلجمالي

العربية

الكردية

السريانية

العربية الكردية

1717

1161

453

50

48

2

%100

%67.62

%26.38

%2.91

%2.79

%0.12

تقسم مح اف ظ ة الحسك ة إ ل ى أ ربع من اط ر أ س اسي ة  :منطق ة مركز المح افظ ة ،منطق ة الم الكي ة،
وي وزع فيه ا السك ان وفق ا للجدو
منطق ة الق امشل ي ،ومن طق ة رأ س العين؛ ّ

عدد
المنطقة

القر
اإلجمالي

منطقة مركز المحافظة
(يتبعها :ت تمر ،الشدادي ،الهو  ،العريشة،بئر الحلو..ث

منطقة المالكية
(يتبعها :ناحية اليعريبية وناحية الجواديةث

595

294

منطقة القامشلي
(يتبعها:ناحية عامودا ،ناحية القحطانية ،ناحية ت

545

حميس ،وبلدة جزعةث

منطقة رأس العين
(يتبعها :ناحية الدرباسيةث

279

عدد

عدد

الت ال ي:

عدد
القر

عدد القر
الكردية

عدد القر

القر

القر

العربية

الكردية

451

57

9

(%84ث

(%9.58ث

(%1.51ث

(%4.96ث

148

115

14

1

16

(%50.34ث

(%39.11ث

(%4.76ث

(%0.34ث

(%5.44ث

345

185

9

1

6

(%62.28ث

(%33.7ث

(%2.2ث

(%0.18ث

(%1.64ث

167

96

16

(%59.85ث

(%34.41ث

(%5.37ث

_____

_____

6

الكردية

السريانية

العربية

األاورية
28

السريانية
االاورية

_____

الخريطة (  1ث :خريطة توض انتش ار األكراد ف ي سورية ومن اط ر توزعهم . 5

 5امس الدين الكيالني ،مداخ

المس ةلة الكردية ومخ ارجه ا ف ي ظ

مح اوال ت تغيير التركيبة الديمغرافية لمنطقة الجزيرة السورية ،المركز

العربي لألبحاث ودراسة السياسات الدوحة قطر أكتوبر  ،2015ص .8
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 2.1البنية السي اسية الكردية :
تتعيييدد األحيييزاب الكرديييية فيييي سيييوريا ،فيييي حيييين ينحسييير التيييةثير عليييى السييياحة الكرديييية بييييد قيييوتين
متنافستين تتبع ك منهميا توجهيات سياسيية مختلفية عين األخير  ،وهميا حيزب االتحياد اليديمقراطي
والمجلس الوطني ،وهي بشك عيام تتشيابه فيي برامجهيا السياسيية وال تختليف ك ييرا فيي نظرتهيا
إلى الحكم الذاتي.
 1.2.1خريطة األحزاب الكردية :
ليست ظاهرة األحزاب الكردية بجديدة في سيورية ،بي

هيي تعيود إليى مرحلية ميا بعيد االسيتقال ،

وتحديدا إلى العام  1957حين تةسس حزب "األكراد الديمقراطيين السوريين" ،الذي بات يعرف الحقا
بإسييم "الحييزب الييديمقراطي الكييردي السييوري" أو البييارتي .بييدأ هييذا الحييزب بجييذب الشييباب الكييردي،
واندمجت فيه عدة مجموعات تنظيمية ليغدو التنظيم الكردي الوحيد في سوريا لفترة من الزمن قب
أن تطاله تةثيرات االنقسام الكردي في اما العراق ،إذ دخي قادتيه بنيراعات معقيدة عليى خلفييات
سياسية وأيديولوجية.
وكانييت النتيجيية نش يو  12حزب يا ،بعييد أن تكييرس االنقسييام فييي بداييية السييبعينيات علييى الييرغم ميين
محاوالت االتحاد .وكان من ضمن هيذه االنشيقاقات ،إضيافة إليى الميؤثر األبيوجي (نسيبة لعبيد الليه
أوجالنث أي حزب العما الكردسيتاني فيي تركييا (pkkث والميؤثر الكردسيتاني العراقيي ،تةسييس عيدد
من األحزاب الكردية م

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتيث بزعامة إسماعي عمر الذي توفي

عييام  .2010وحييزب االتحيياد الييديمقراطي (pydث أحييد أك يير األحييزاب تييةثيرا اليييوم فييي الشييما السييوري
والذي يعتبر الجناح السوري لحزب العما الكردستاني.

8

الجدو

6

(  1ث الت ال ي يضم أبرز األحزاب الكردي ة :
نبذة عن الحز ب

إسم الحز ب

سكرتيره عبد الحميد درويش منذ العام 1965

الحزب التقدم ي الديمقراط ي الكردي

وهو حزب يساري

الحزب الديمقراط ي الوطن ي الكرد ي

سكرتيره طاهر سعدون منذ عام 1988

ف ي سورية
حزب المساواة الديمقراط ي الكردي
حزب آزادي

الحزب اليسار ي الكرد ي ف ي سورية

سكرتيره عزيز داوود منذ تةسيسه عام 1992
سكرتيره خير الدين مراد منذ تةسيسه عام  ،2005انشر عن الحزب الشيوعي السوري،
وأسسته مجموعة من أكراد الجزيرة
سكرتيره محمد موسى محمد وهو يعتبر رمزا لعموم المنحدرين من اليسار الكردي في
سورية

حزب الوحدة الديمقراط ي الكرد ي ف ي

سكرتيره محي الدين ايخ آلي منذ عام 1993

سورية (يكيت يث
حزب يكيت ي ف ي سورية

سكرتيره إسماعي حمي ،وهو حزب يساري ،يمتلك نزعة إنفنالية

الحزب الديمقراط ي الكرد ي ف ي

جناح عبد الحكيم بشار وهو سكرتيره منذ العام  ،2007وهو قريب من الحزب الديمقراطي

سورية_ البارت ي

الكردستاني في العراق وحليفه التقليدي ،وينادي بالفيدرالية

الحزب الديمقراط ي الكرد ي ف ي

جناح ننر الدين إبراهيم وهو سكرتيره منذ عام 2007

سورية الب ارت ي
الحزب الديمقراط ي الكرد ي السور ي
تي ار المستقب

سكرتيره جما محمد ايخ باقي منذ عام  ،1997يعتبر من األحزاب المعتدلة ويتميز
بموضوعية طرحه وعدم إنجراره إلى المعارك الحزبية الكردية الكردية

الكرد ي ف ي سورية

الناطر بإسمه مشع التمو منذ عام  2005حتى اغتياله عام 2011

الوف اق الديمقراط ي الكرد ي ف ي

رئيسه فوزي إبراهيم منذ انشقاقه من  PYDفي العام 2004

سورية_ ريفكتين

أك ر األحزاب الكردية تنظيما وقاعدة اعبية وهو امتداد لحزب العما الكردستاني التركي،
حزب االتح اد الديمقراط ي PYD

ويرأس الحزب فال مسلم محمد ،وتةسس عام  .2003كما أنه حزب قومي يساري ،تتبع له
قوات حماية الشعب الكردي التي يبلغ عديدها  24ألف مقات وعديد "وحدات الدفاع
النسائية" نحو  20ألف مقاتلة

 6مجموعة باح ين ،مندر سابر  ،ص .81-76
 7حسين عبد العزيز ،أكراد سوري ا ورقة تج اذ ب بين موسكو وواانطن ،فحيفة الحياة ٢٨ ،تشرين األو ٢٠١٥
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/11767408
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 . 2.2.1حزب االتح اد الديمقراط ي والمجل س الوطن ي الكرد ي :
تتسع القاعدة الشعبية لحيزب االتحياد اليديمقراطي  PYDخنوفيا فيي منياطر عفيرين ،وهيو يمليك
موارد واسعة بالنسبة لألحزاب األخر

كما يملك قوة عسكرية على األرض تسمى بوحيدات الحمايية

الكرديية (الييذراع المسييلحة للحييزبث باإلضييافة إلييى اييرطة أسييايش ،إال أن نفييوذه ييينخفض فييي بعييض
المناطر األخر

لنال "المجلس الوطني الكردي".

مييع بداييية األحييداث فييي سييوريا تةسييس "المجلييس الييوطني الكييردي" فييي سييورية بتيياريخ  26تشييرين
األو

 2011في أربي العراق إثر المؤتمر الوطني الكردي ،تحيت رعايية مسيعود البرزانيي ،ليضيم 16

حزبا في البداية ،وينب مظلة لمعارضة النظام السوري ،قب

أن يعود وينحسير هيذا العيدد ،بسيبب

خروج بعض األحزاب منه والمشاركة مع حزب االتحاد الديمقراطي في الحكم.
بدأ التةثير الجماهيري والتنظيمي لهذا المجلس باعتباره كتلية كرديية منتظمية حزبييا يتسياو

ميع حيزب

االتحاد الديمقراطي ،مع اخيتالف تيةثيره مين منطقية ألخير  ،إذ اتسيع حضيور المجليس فيي المنياطر
الكردية في محافظة الحسيكة الشيرقية ،بينميا يحضير حيزب االتحياد اليديمقراطي فيي منطقية عفيرين
الكردية الشمالية الغربية من سورية كما ذكرنا ،وتسياو

التيةثير النسيبي للحيزبين فيي بقيية المنياطر

التي يتواجد فيها األكراد ،ال سيما منطقة عين العرب وحلب ودمشر.8
لكن بعد تولي حزب االتحاد الديمقراطي اإلدارة الذاتية ومعارك كوباني مع تنظييم "داعيش" ضيعف
نفوذ المجلس الوطني الكردي في الجزيرة السورية (الحسكةث .مع اإلاارة إليى أن مسيعود البرزانيي
يعد "المجلس الوطني الكردي" عمقا استراتيجيا له في األراضي الكردية السيورية ،وأن أحزابيه هيي
بقايا االنشقاقات عن حزبي البرازاني والشيوعي.

 . 3.2.1ا ألحزاب الكردية والحكم الذات ي :
يميز األحزاب الكردية السورية هي أنها متشابهة بةهدافها إلى حد كبير وأنها بمجملهيا أحيزاب
إن ما ّ
علمانية ،وتعتمد على البعد القومي .أما ما يلفت اإلنتباه في هذه األهداف فهو ما تتجنب األحزاب

 8مجموعة باح ين ،مسةلة أكراد سوريا ،مندر سابر ،ص .81
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المطالبيية بييه ،فمي ال ليييس ميين حييزب بينهييا يطالييب بدوليية مسييتقلة ألكييراد سييوريا أو بإلحيياق المنيياطر
الكردية في سوريا بكردستان ،كما ال يلجة أي منها للدعوة إلى اتباع الكفاح المسل كوسيلة للحنيو
علييى حقييوق الشييعب الكييردي وتتعييدد األسييباب التييي أدت إلييى ذلييك ،فم ي ال كانييت تقييف العواميي
الجغرافية والسكانية في سوريا عائقا أمام المطالبة باستقال األكراد في دولة خافة بهم.
لكيين مييع بداييية األحييداث فييي سييوريا وفييي ظ ي الفوضييى القائميية ،وإخييال الجيييش السييوري بعييض
المناطر التي كان يسيطر عليها لنال قوات حماية الشعب الكردي في العام  ،2012باإلضافة إليى
إعالن الحكم الذاتي في المناطر الكردية ،أي كوباني وعفرين والجزييرة (سيميت بالكانتونياتث ،أفيب
السؤا يطرح من جديد حو سعي األكراد إلى االستقال في دولة خافة بهم.
تعييزز هييذا التسييا

إثيير إعييالن االتحيياد الفيييديرالي مييؤخرا فييي  17آذار  ،2016ميين قبيي مييا سييمي

بالمجلس التةسيسي لالتحاد الفدرالي الديمقراطي لروج آفا (كردستان الغربيةث اما سيوريا .إال أن
المجلس لم يذكر ما يد على الرغبة في االنفنا عن الدولة السورية في بيانه الختامي ،وجا فيه
ما ننه "تحقير النظام االتحادي الديمقراطي ضمان وحدة األراضي السورية".
وحتى عام  2013كانت األحيزاب الكرديية السيورية تعلين عين طموحهيا لحي المسيةلة الكرديية بيالطرق
الديمقراطييية مييع األخييذ بعييين االعتبييار سيييادة الدوليية السييورية باسييت نا تيييار المسييتقب الكييردي الييذي
يطالب بدولة مستقلة لألكراد أو بإلحاق المناطر الكردية في سورية بكردسيتان الكبير  .كميا تلخنيت
مطالبهم باالعتراف الدستوري باألكراد كقومية ثانيية فيي سيورية وبيةن الشيعب الكيردي يعييش عليى
أرضييه التاريخييية .إال أنهييا ال تحييدد المعنييى المقنييود تمامييا بييالحقوق ،فتغيييب المطالييب المعروفيية
المتجيياوزة للحريييات ال قافييية واللغوييية ،مييا عييدا الحييزب التقييدمي الييديمقراطي الكييردي الييذي ينيييغها
كالتالي" :األكراد هم مكون من النسيج الوطني السوري" ،وتيار المستقب الكردي.
وال تختلييف مواقييف حييزب االتحيياد الييديمقراطي ذات الوضييعية الخافيية فييي المنيياطر الكردييية اييما
سوريا بشك جذري عن باقي األحزاب بخنوص القضية الكردية في سوريا ،9لكن ج اهتمامه يتركز
على تركيا ،وكان يطالب قب إعالن الفيدرالية بي" حكم ذاتي ديمقراطي" وهو ما حدده رئييس الحيزب
فييال مسييلم علييى الشييك التييالي" :بنييفتنا حركيية تحييرر كردييية نييرفض الفهييم التقليييدي للسييلطة،

9

من ه ي المع ارضة السورية الكردية؟ تطور األحزا ب الكردية  ،2011 -1956كرد ووتش ،المركز األوروبي للدراسات الكردية ،كانون األو ،2011
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ونرفض النماذج الكالسيكية للفدرالية والكونفدرالية والحكم واإلدارة الذاتيين .هدفنا هو بنيا مجتميع
كردي جديد ،وبنا إنسان كردي حر ،وإنسان يتمتع بإرادة وفكر حر".10
إنطالقيا ممييا تقييدم ،يمكيين مالحظيية العالقيية الجدلييية بييين الطييرح الييوطني السييوري الكييردي والطييرح
القييومي الكييردي الكردسييتاني ،كمييا يمكيين تفسييير البرنييامج السياسييي للمجلييس الييوطني الكييردي،
المنافس لحزب االتحاد الديمقراطي ،وهيو ييتلخص بنقياا ثيالث هيي :االعتيراف الدسيتوري بالهويية
القومية الكردية وبالشعب الكيردي اليذي يعييش عليى أرضيه التاريخيية ،إلغيا القيوانين المطبقية عليى
أكراد سورية كحظر استخدام لغتهم وإنشا مدارس خافة بهيم والتعيويض عليى المتضيررين ،تحقيير
الالمركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة األراضي السورية .11مع اإلاارة إلى أنه في العام
 2011قامييت الدوليية السييورية بإلغييا بعييض القييوانين التييي كانييت تعتبيير جييائرة بحيير األكييراد ،بمحاوليية
الحتوائه.

 10مجموعة باح ين ،مسةلة أكراد سوريا ،مندر سابر ،ص .84
11

المجل س الوطن ي الكرد ي ،مركز كارنيغي للشرق األوسط 20 ،حزيران http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48504 ،2012
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 .2أكراد سوري ا وعالق اتهم

السي اسي ة :

يبرز األكراد وسط األزمة السورية كقوة فاعلة ،ويبدو أنهم يحياولون اثبيات وجيودهم عليى المسيتو
السياسي وباألخص عند الحديث عن منير سوريا .هذا الدور يلعبه األكراد عبر أحيزابهم الفاعلية ومين
خال عالقاتهم مع دو المنطقة والدو الكبر .
 1.2عالق ات األ كراد السوريين الداخلية:
في الحديث عن العالقات السياسية لألكراد في الداخ السوري ينبغي دراسة هذه العالقات من
خييال ثالثيية أبعيياد فييي غاييية األهمييية :عالقيية االكييراد فيمييا بييينهم وعالقييتهم بالعشييائر فييي الجزيييرة
السورية ،وأخيرا عالقتهم بةكراد الخارج.

 1.1.2عالقة األ كراد فيم ا بينهم :
يحاو األكراد عادة الظهور بنورة موحدة في وجه أي اعتدا ات خارجية .على أن هذا المظهر الخارجي
ال يلبث أ ن يتغير في الشارع الكردي حيث تحاو بعض أحزابه تخطي بعضيها اليبعض بتشيكي كتائيب
مسلحة تنذر باقتتا داخلي.
بالرغم من وجود أك ر من ستة وثالثين حزبا كردييا فيي سيوريا تظهير الوقيائع أن القيو

الفاعلية قليلية

للغاية حيث تبدو الفتة ك رة االنشقاقات التي تعتري ففوف الكيانات السياسية الكردية بينميا تميي
الكفة العسكرية لفني واحد (حزب االتحاد الديمقراطيث .وال يبرز سو

بضعة أحزاب رئيسيية لعبيت

دورا مهما خال السنوات األخيرة أولها "حزب االتحاد اليديمقراطي" .ويسيعى هيذا األخيير للسييطرة
المحكمة على المجتمع الكردي السوري معتقدا أن ذلك قيد يكيون سيندا لمسيةلته المركزيية المتم لية
بقضية األكراد في تركيا.12
يعتبر محمود باقي عضو اللجنة المركزية فيي الحيزب اليديمقراطي الكيردي السيوري أن تياريخ الحركية
الكردية في روج آفا وسوريا حافي بالتناقضيات والتياريخ يشيهد عليى ذليك ،ويقيو " :ليم نسيتطع أن
مظلة واحدةر ألن أطراف كردية مرتبطة ومتخفية خلف أجندات اخنية وإقليمية ,وخافية
ر
نتوحد تحت
 12طارق العيد  ،األحزا ب والف ن ائ

الكردي ة :الك ير من االنشق اق ا ت ،السفير ،العدد 2015 -6 -16 ،13095
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المجلس الوطني الكيردي اليذي كنيا مين مؤسسييه ،ليم يشياطرونا ر يتنيا للحي  ,وعين ضيرورة تشيكي
ي موحيييد قيييا  :وخيييال كييي الميييؤتمرات التيييي انع ِقيييد رت أرادوا أن يقنيييوا حيييزب االتحييياد
تحي ر
ييالف كيييرد ر
الديمقراطي عن هذا التحالف .وقد انسحبنا نحن وأحيزاب أخير

مين المجليس اليوطني الكيردي وذليك

بسبب سياساته اإلقنائية وعدم امت اله للقرارات التي كانت تُ ند ُر عن هذه المؤتمرات".13
في المقاب

يدين المجلس الوطني الكردي في سوريا ممارسات حزب االتحاد الديمقراطي

" ،"PYDمتهما إياه وأنناره بي "معاداة المشروع القومي الكردي" .وتحدثت زهرة أحمد ،عضو
األمانة العامة في المجلس الوطني الكردي ،قائلة" :المجلس الوطني الكردي في سوريا مشارك
في مفاوضات جنيف 3من خال
التنعيد من قب
في المحاف

وفد المعارضة وله ر ية سياسية للح

السياسي ،بالرغم من

 PYDهذا بدال من التوجه إلى توحيد النف الكردي والخطاب السياسي الكردي

الدولية وخافة في هذه المرحلة المنيرية" .14ويشهد الشارع الكردي الحزبي مؤخرا

حالة من االحتقان وتباد

التهم بين أننار حزب االتحاد الديمقراطي من جهة وأننار المجلس

الوطني الكردي من جهة أخر .
وبالحديث عن بقيية التييارات السياسيية الكرديية تبيرز نقطتيان أساسييتان فيي عملهيا .النقطية األوليى
غيييياب أي مشيييروع إسيييالمي عليييى حسييياب القوميييية؛ وال انيييية كيييون معظمهيييا منشيييقة عييين الحيييزب
الديمقراطي الكردستاني في العراق الذي يقوده مسعود البرزاني.
من ناحية أخر

أظهر السوريون األكيراد وحيدة فيي فيفوفهم فيي مواجهية الجماعيات المسيلحة فيي

سوريا .ولعي أبيرز فيور تكياتفهم هيو تنيديهم لشيروع العنيابات التكفيريية فيي محاولية اسيتهداف
الرمييوز واألعيالم الكردييية ميين خييال وحييدات حماييية الشييعب .وقييد أظهييرت هييذه المعييارك تطييورا فييي
قدرات القوات الكردية ومهاراتها القتالية التي يرفدها باألساس االلتفاف الشعبي حولها.15

بةجندات إقليمية ،موقع حزب االتحاد الديمقراطي ،مارس 2016
ر
أطراف مرتبطة
ر
 13باقي :الحركة الكردية لم تتوحد بفع
http://ar.pydrojava.com/10425#sthash.1KDVUewC.dpuf
 14أمير يعقوب ،المجل س الوطن ي الكرد ي PYD :يعي ش تخبط ا سي اسي ا حقيقي ا ،وكالة 2016-4-10 ، Ara News
http://aranews.org/2016/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A -%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A -pyd%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%8A%D8%A7
 15ايرزاد عاد اليزيدي ,رأ س العين توحد أكراد سوري ا" ،جريدة االخبار ،العدد 2012-11-29 ،1869
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 2.1.2عالقة األكراد السوريين ب العش ائر العربية ف ي الجزيرة السورية :
إن الحديث عين إقامية منياطر كرديية ذات حكيم ذاتيي داخي سيوريا يجعي احتميا التقاتي بيين األكيراد
والعرب واردا .ينبع ذلك من عداوات قديمة بين العرب واألكيراد فيي سيوريا والعيراق ،باإلضيافة إليى
النراع على النفوذ بين الطرفين في الجزيرة.
ومع األخذ بعين االعتبيار معيالم المشيهد الجدييد فيي محافظية الحسيكة نجيد أن خوفيا ايديدا يمتليك
غالبية العشائر العربية من تخلخ النظام المركزي وازدياد نفوذ "وحدات حماية الشعب الكردي" الذراع
العسكرية لحزب االتحاد الديمقراطي؛ تزامنا أيضا مع دخو تنظيم الدولة إلى المحافظة .وعلييه بيات
خيار العشائر العربية محدودا فإما أن يكون الى جانب الوحدات الكردية أو مع التنظييم أو اليدخو فيي
حلف عشائري بين العشائر الرئيسية أو االفطفاف الى جانب الدولة السورية.
ويبدو أن ايخ امر زعيم القبيلة األكبر في محافظة الحسكة قد اختيار ،بعيد فشي الحليف العشيائري
سيه
الوقوف إلى جانب الوحدات الكردية التي رحبت بيه .وقيد
ّ
التييي تقييع ضييمن منيياطر نفييوذ اييمر .أمييا العشييائر األخيير

هيذا التحيالف تقاسيم عائيدات الينفط

ففضييلت االفييطفاف إلييى جانييب الدوليية

السورية.16
الحقيا ،أعلنييت مجموعيية ميين ايييور العشييائر السييورية والضييباا الييذين ينتمييون لمحافظييات دييير الييزور
(اييرقي الييبالدث والرقيية (اييما وسييطث والحسييكة (اييما اييرقث رفضييها القيياطع لفكييرة الفدرالييية أو
التقسييييم ،وذليييك بعيييد إعيييالن بعيييض الجماعيييات الكرديييية السيييعي إلقامييية نظيييام فيييدرالي ايييمالي
سييوريا .كمييا أعلنييت الشخنيييات نفسييها عيين تشييكي مييا سييمته جيييش عشييائر الشييرقية ،الييذي يضييم
عسكريين يم لون محافظات اما وامالي ارقي سوريا.17

 16منطفى محمد،العربي -21الخميس  3ديسمبر m.arabi21.com -2015
 17عشائر وضباا سوريون يعلنون رفض الفدرالية ،موقع الجزيرة 2016-3-18
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/18/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9 %84%D9%8A%D8%A9
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 2.2عالقة األكراد ب الدولة السوري ة :
دعييم الحييزب الييديمقراطي الكييردي توجهييات حييزب البعييث السييوري اليسييارية علييى أم ي ح ي المطالييب
الكردييية ،كمييا سيياد التفيياهم بييين القيييادة البع ييية والقييو

السياسييية الكردييية السييورية المختلفيية ميين

بدايات السبعينيات حتى العام  ،2004على خلفية االستقطاب الحاد بين النظامين البع ييين السيوري
والعراقي .وقد منحت هذه القو

حرية نسبية في النشاا الفعلي دون السماح لها بتشكي أحزاب،

كما وجدت في دعم الدولة السورية ألكراد العراق عننرا دافعا للتوافر معها.
لكن احتجاجات األكراد في العام ( 2004يسميها األكراد انتفاضةث التي واجهتها الدولة عسكريا ،غييرت
من هذا الواقع حيث برزت داخ المجتمع الكردي عنافر مناهضة للنظام كما برز منذ ذلك الحين تعبيير
"كردسيتان الغربيية" للداللية عليى المنياطر التيي يسيكنها األكيراد ايما سيورية ،بعيد مرحلية الهدنية
والتوافر الذي ساهمت به خالفات السلطة السورية مع النظيام العراقيي السيابر وتركييا ،واحتضيان
عبد الله أوجالن ودعمه حتى خروجه من البالد عام  1998وتوقيع اتفاقية أضنة القاضية بفيت المجيا
أمام تطوير العالقات السورية التركية.
وإبان هذه االنتفاضة بدأ الرأي العام الكردي ينحيو باتجياه ربيط حقيوقهم الكرديية بقضيية الديمقراطيية
والحريات العامة ،ما جع أحزابا عدة تلتقي مع تجمعات وهياكي المعارضية السيورية ،ال سييما إعيالن
دمشر عام  2005والتجمع الوطني الديمقراطي في العام  .2007وكيان لحيزب االتحياد اليديمقراطي
آنذاك عالقة وطيدة مع النظام مما أعاق توسع االنتفاضة.
ك

هذا أثر على موقف األكراد في بدايات األزمة السورية ما دفعهم إلى االنخراا في االحتجاجات،

لكن هذه المشاركة كانت متواضعة ،نظرا لدعوات من القيادات الكردية إلى الحذر من مآالت األحداث
وللتجربة التي خاضها األكراد في انتفاضة .2004
ميين جهته يا قام يت الدوليية السييورية بخط يوات عديييدة الحتييوا األكييراد ،تم لييت بيياالعتراف لهييم بييبعض
حقوقهم وإلغيا القيوانين والمراسييم التيي تحيرمهم مين هيذه الحقيوق .أميا أبيرز المشياك التيي كيان
يعيياني منهييا األكييراد فييي سييوريا فتم لييت بمنييع إعطييائهم الجنسييية قب ي مضييي  10سيينوات علييى
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إقامتهم المتوافلة فيي سيوريا ،وعيدم تمكينهم مين تمليك األراضيي أو اسيتئجارها ،باإلضيافة إليى
حرمانهم من بعض الحقوق ال قافية واللغوية (كعدم السماح لهم بإنشا مدارس خافة بهمث.18
أما حزب االتحاد الديمقراطي فقد اختار لنفسه منذ البداية خطا ثال ا بحيث أنه لم يعلن وال ه للنظام،
ولييم ي يدخ ضييمن تحالفييات "المجلييس الييوطني الكييردي" التنظيييم الكييردي المعييارض للنظييام ،لكنييه
ينضييوي تحييت لييوا "حركيية المجتمييع الييديمقراطي" الييذي يعييد معارض يا للنظييام كمييا أنييه عضييو فييي
المجلييس الييديمقراطي السييوري ،وهييو تشييكي عربييي كييردي معييارض أيض يا للنظييام ،فييي حييين يبييرز
التعاون بين الحزب والدولة السورية في أماكن عدة.
فمع ظهور تنظيم "داعش" اإلرهابي وغيره من التنظيميات اإلرهابيية ،ودخيو النظيام وحلفائيه فيي
معيارك ضيارية معهيم ،تقاطعيت منييال حيزب االتحياد اليديمقراطي مييع النظيام السيوري ،ففيي حييين
سييعى الحييزب إلييى توسيييع نفييوذه فييي الشييما السييوري بغييية تحضييير األرضييية إلنشييا كيييان كييردي
مستق على ما ير

بعض المراقبين ،رأ

النظيام فييه وسييلة لتخفييف الحمي عنيه فيي القتيا مين

جهة حيث أن هذا الحزب يمليك قيوة عسيكرية تتم ي بقيوات الحمايية الشيعبية ،ولقطيع الطريير أميام
وفييو إمييداد المقيياتلين التكفيييريين بالسييالح ميين الجانييب التركييي ميين جهيية أخيير  ،مييع بقائييه فيياحيا
تجاهه.19
وقد ظهر التعاون بين الطرفين حين أخليى النظيام منياطر كوبياني وعفيرين والجزييرة العربيية ،كميا أن
وزييير الخارجييية السييوري وليييد المعلييم أاييار فييي إحييد

تنييريحاته أن حييزب االتحيياد الييديمقراطي ليييس

انفنيياليا .20لكيين علييى الييرغم ميين ذلييك يحييدث ميين حييين آلخيير بعييض المناواييات بييين الطييرفين فييي
المناطر الخاضعة لسيطرة النظام والواقعة على تخوم منياطر تواجيد األكيراد .بينميا تخيوض "قيوات
الحماية الكردية" معارك مع "الجييش السيوري الحير" المعيارض .أميا المجليس اليوطني الكيردي فيتبيع
لالئتالف الوطني السوري المعيارض فيي اسيطنبو  ،وبالتيالي فيإن عالقتيه ميع النظيام هيي نفيس
عالقة األخير مع المعارضة السورية.

 18مجموعة باح ين ،مسةلة أكراد سوريا ،مندر السابر ،ص .102-97
Non auteur, Qui s ont les forces kurdes de S y rie, bom bardees par la Turquie? , journal “Le monde”, 15-2-2016,

19

www.lemonde.fr
 20ال كاتب ،سوري ا ترف ض أ ي حديث عن انف ن ا

كرد ي ،فحيفة الوطنhttp://alwatan.com/details/37613 2014-11-7 ،

17

 3 . 2عالق ات األكراد الدولية واإلقليمية :
تتشابك عالقات أكراد سوريا الدولية واإلقليمية ،بحييث تلتقيي منيالحهم ميع منيال بعيض اليدو
وتتعارض مع أخر  .إال أن هذه العالقيات تختليف بيين حيزب االتحياد اليديمقراطي والمجليس اليوطني
الكردي.

 1.3.2العالقة ب الوالي ات المتحدة األميركية :
خال األعوام ال الثة األولى لألزمة السورية ليم تعير الوالييات المتحيدة اهتماميا كبييرا بياألكراد خشيية
إغضاب العرب واألتراك ،لكن منذ نحو عامين ومع تنامي وتماسك الكتلة الكردية ،بدأت عالقة األكراد
بالواليات المتحدة األميركية تةخذ اك التعاون بعد حنار كوباني في اهر تشيرين األو مين العيام
 2014من قب تنظيم داعش اإلرهابي وفت معركة معه ،حيث قام الطيران الحربي األميركي وطيران
التحالف الدولي ضد اإلرهاب الذي تشك

تحيت المظلية األميركيية بضيرب مواقيع لتنظييم "داعيش"،

بهييدف مسيياعدة "قييوات حماييية الشييعب" ،التييي تولييت قتييا التنظيييم علييى األرض لكونهييا القييوة
العسكرية الكردية الوحيدة الفاعلة ،مع أن الواليات المتحدة ما زالت تننف حزب العميا الكردسيتاني
الذي يتبع له حزب االتحاد الديمقراطي على أنه مجموعة إرهابية ،وعليى اليرغم مين تحالفهيا ميع تركييا
وعالقتها معها ضمن إطار حلف اما األطلسي ا .NATO
وفي المعركة نفسها ضغطت واانطن على أنقرة لكي تسم لقوات البشمركة الكردية القادمة من
العراق بالدخو عبر الحدود التركية نحو اما سوريا لمساعدة األكيراد فيي تحريير كوبياني مين تنظييم
"داعش" اإلرهابي .ونشرت واانطن فرقة فغيرة من القيوات الخافية فيي المنياطر الكرديية حييث
يقومون باإلاراف على بنا مطار عسكري.21
لكن التعاون بين الطرفين لم يتوقف بعد انتها المعركة التي حسمت لنال األكراد بي هيو مسيتمر
حتى اليوم .إال أنه مع إعالن األكراد للفدراليية فيي منياطقهم ميؤخرا عارضيت الوالييات المتحيدة ذليك
معلنة أنها مع وحدة األراضي السورية .إلى ذلك عمدت وااينطن إليى دعيم تشيكي تحيالف عربيي -
كردي تحت عنوان "قوات سورية الديموقراطية" يشك األكراد ال ق األكبر فيه ،معلنة أن هدفه هو
Qui s ont les forces kurdes de s y rie, bom bardees par la Turquie? ,reference precedent.
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21

محاربة "داعش" ومحاولة إقامة منطقة ابه آمنة في الشيما السيوري تخضيع لسييطرتها وسييطرة
حلفائها ،كالفنائ التركمانية وبعض فنائ "الجيش الحر" وحركة "أحرار الشام".22
وتزعم واانطن أنها تسعى من خال هذا الحلف إلى ربيط األكيراد بالعشيائر وبعيض القيو

العربيية،

لتكوين تحالف عابر لإلثنيات ذي أجندة علمانية ،ترافقيه ضيمانة أميركيية باسيتمرار تزوييدهم بالسيالح،
وضمانة سياسية بةن المنال الكرديية فيي سيوريا لين تميس .وقيد جيا ت هيذه الخطيوة بعيد التيدخ
العسكري الروسيي فيي سيوريا .23وقاميت وااينطن بالفعي

بتزوييد هيذه القيوات بالسيالح كميا أنهيا

أمنييت لهييم غطييا جوييا فييي ريييف الحسييكة مي ال فييي معركيية سييميت "غضييب الخييابور" النتييزاع مدينيية
الشدادي من أيدي داعش ،إال أنها منعتهم مين تخطيي الخيط األحمير التركيي غيرب نهير الفيرات باتجياه
جرابلس ومنبج ،لتبقي على سياسة التوازن في عالقتها مع األتراك مين جهية وميع األكيراد مين جهية
ثانية.24
 2.3.2عالقة األكراد ب روسي ا :
نظييرا للتحييالف الييذي يييربط روسيييا بالنظييام السييوري ،وتدخلييه عسييكريا فييي سييوريا لمحاربيية الجماعييات
التكفيرية ،كان البد لروسيا أن تتحالف مع األكراد وخافة ا  ،PYDالمقيرب مين النظيام السيوري ،لميا
يشكله من قوة عسكرية على األرض فيي وجيه الجماعيات اإلرهابيية وتنظييم داعيش تحدييدا ،ميا دفيع
الييرئيس الروسييي فالديمييير بييوتين إلييى القييو إن "قييوات الحماييية الكردييية" والنظييام السييوري همييا
الجهتان الوحيدتان الفاعلتان على األرض.
وغييي العاايير ميين اييباا افتتحييت مم لييية لحييزب االتحيياد الييديمقراطي فييي العافييمة الروسييية ،ذات
الماضييي الماركسييي والفكيير اليسيياري ،كمم ي ألكييراد سييوريا ،مييا يعنييي ميين الكيييان الكييردي اييرعية
سياسية .كما يتقاطع الروس مع الحزب في خنيومتهم ميع تركييا وهيو سيبب آخير لتحالفهميا ،25حييث
تتنافس تركيا وروسيا في بسط نفوذهما في المنطقية ،وقيد تةزميت العالقيات بينهميا بعيد إسيقاا
األتراك لطائرة روسية في الشما السوري،

22

عبد الله سليمان علي" ،قوا ت سوري ا الديمقراطي ة" :عدو تركي ا فدي ر من؟ ،جريدة السفير.2016-2-20 ،

 23المندر نفسه.
 24حسين عبد العزيز ،أكراد سوري ا ورقة التج اذ ب بين موسكو وواانطن ،فحيفة الحياة-28 ،تشرين األو .2015 -
Qui s ont les forces kurdes de s y rie, bom bardees par la Turquie , reference precedent.
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25

ميين جهيية ثانييية ظهيير مسييار ميين التنسييير العسييكري بييين "سييوريا الديموقراطييية" وبييين الطييائرات
الروسية ،خنوفا بعد اندالع معارك ريف حلب الشمالي .ويمكن القو إن هذه القوات تتحالف ميع
واانطن في القسم الواقع ارق نهر الفرات ،بينما تتحالف مع موسكو في القسم الواقع غربا.26
ويمكن وفف التحالف بين األكراد والروس باالستراتيجي وليه ُبعيدان سياسيي وعسيكري .أميا عالقية
األكراد بالواليات المتحدة فهي عسكرية حنرا .والخالف األميركي  -الروسي يكمن في أن الواليات
المتحدة تتالقى مع األكراد على محاربة "داعش" ،فيما ال توجد اهتمامات أميركية بمحاربة الفنيائ
المدعومة من حلفائها اإلقليميين كيي "جبهية الننير" و "أحيرار الشيام" ،فيي حيين أن موسيكو وجهيت
ضربات لمجم الفنائ المعادية للنظام السوري الحليف.

 . 3.3.2عالقة األكراد ب تركي ا :
ينقسم أكراد سوريا فيي عالقيتهم بتركييا إليى ايقين ،فياألو يعيدها حليفيا وال ياني يعيدها خنيما.
ولكون حزب االتحاد اليديمقراطي يشيك اليذراع السيورية لحيزب العميا الكردسيتاني بزعامية عبيد الليه
أوجالن (المعتق في تركياث ،أي العداوة التاريخية مع تركيا والمننف إرهابيا من قبلها ،يجع العيدا
معهييا أمييرا طبيعييا .وكييان أوجييالن قييام ب ييورة ضييد أنقييرة فييي العييام  ،1984قب ي أن يييتم اعتقالييه عييام
 .271999وتيتهم الحكومية التركيية حيزب العميا الكردسيتاني بالقييام بةعميا إرهابيية داخي تركييا بينميا
تقوم هي بقنف المناطر التي يتواجد فيها الحزب.
وفي ظ سعي األتراك إلى إقامة منطقة عازلة فيي الشيما السيوري ،قاميت تركييا بالضيغط عليى
األكراد ومحافرتهم ,كما اتهمت بدعم الجماعات المسلحة فيي المواجهيات التيي خاضيها هيؤال ضيد
وحدات الحماية الكردية خافة في معركة كوباني ،ألن إسقاا هذه المدينية كيان مين ايةنه أن يقطيع
أوفا الجغرافية الكردية بفنله كانتون عفرين الغربي عن كانتون الجزيرة الشيرقي وبالتيالي إسيقاا
حلم الدولة الكردية.

 26عبد الله سليمان علي ،مندر سابر.
 27محمد سيد رفاص ،األكراد والمع ادلة االقليمية من إيران إل ى تركي ا مرورا بسورية والعراق 20 ،آذار ،2015
./http://www.alhayat.com/Articles/8308033
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وبعد سيطرة ا  PYDعلى المناطر الكردية فيي العيام  ،2012مين عفيرين ايما حليب إليى الجزييرة
على حدود العراق ,أعلنت تركيا أنها تملك حر التدخ العسكري لمواجهة األخطار الكردية ،أوال بسيبب
التاريخ المتةزم بين األكراد واألتراك الذي يعود إلى العام  1925حيين بيدأت أو انتفاضية كرديية كبييرة
ضد الحكم التركي بزعامة منطفى كما أتاتورك ،والدفع الذي سيعطيه تنامي قدرات حزب االتحياد
الديمقراطي ل  ،pkkوثانيا بسبب خوف تركيا من تشك كيان كردي مستق على حدودها وبالتيالي
سييعي أكييراد تركيييا إلييى االنفنييا كمييا يطييي بمسيياعي األتييراك بإقاميية منطقيية عازليية فييي الشييما
السوري .ثم إن إعالن أكراد سوريا إقامة حكم ذاتي في مناطقهم في بداية العام  2014زاد من حدة
التةزم بين الطرفين ،وأوقف المفاوضات التي أطلقها النظام التركي مع أوجالن.
على فعيد آخير قيد نجحيت حكومية أردوغيان فيي إقنيا أي تم يي جيدي ألكيراد سيوريا فيي المجليس
الوطني السوري الذي اكلته تركيا للمعارضة السورية فيي اسيطنبو كميا ليم يشياركوا فيي ميؤتمر
جنيف  1و  .282أما الطرف الكردي الحليف لتركيا فهم أحزاب المجلس الوطني الكردي التابع لالئيتالف
السوري المعارض في اسطنبو  ،ميع العليم أن قييادة االئيتالف هاجميت حيزب االتحياد اليديمقراطي
ورفضت اإلدارة الذاتية واعتبرته حليفا للنظام السوري.
كما أن المجليس اليوطني الكيردي هيو حلييف البرزانيي وهيذا األخيير هيو حلييف تركييا .ويحياو األتيراك
باستمرار العم على إعطا دور لألحزاب الكردية األخر

(غير حزب االتحياد اليديمقراطيث فيي سيوريا،

التييي ال تشيي يك أي خطيير اسييتراتيجي علييى السياسيية التركييية تجيياه األكييراد .وعبيير االئييتالف السييوري
المعييارض ورئيييس إقليييم كردسييتان العييراق مسييعود البييارزاني ،بح ييت أنقييرة عيين سييب لتقوييية هييذه
األحزاب الكردية الموالية بغالبيتها لإلقليم الكردي في العراق.29
ثييم إن موقييع أكييراد سييوريا الجيوسياسييي ،سييبب لهييم المزيييد ميين الخالفييات مييع تركيييا ،ف يإلى جانييب
تواجدهم على حدودها تشك مناطقهم معبرا لنق النفط مين الموفي باتجياه ديير اليزور والرقية ثيم
تركيا ،مما جع

بعض المحلليين ينيفون معركية عيين العيرب التيي انتنير فيهيا األكيراد بةنهيا جيز مين

النراع على طرق نق النفط.30

 28محمد نور الدين ،كوب ان ي "عين" المس ةلة الكردية ،جريدة الشروق ،العدد .2014-10-26 ،1176
 29سيروان قجو ،م ا بعد كوب ان ي :موقع أكراد سوري ا عل ى الخ ارطة الوطنية واإلقليمية ،مركز دراسات الجزيرة 12 ،آذار .2015
 30وسام عبد الله ،فراع ع ابر للق ارا ت من بوابة كوب ان ي ،السفير ،2014-11-11 ،العدد .12919
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 4.3.2عالقة األكراد ب إيران :
في ما يتعلر بعالقة األكراد بإيران ثمة عامالن ينبغي أخذهما في االعتبار .العام األو هيو تواجيد
عدد ال يستهان به من األكراد على األراضي اإليرانية تربطهم قوميتهم بةكراد سيوريا والعيراق وتركييا
مع تعذر الوفيو لمعلوميات ومنيادر وافيية حيو هيذا األمير ،أميا العامي ال ياني فهيو عالقية إييران
بالنظام السوري ودعمها له ،وبالتالي الوقوف على نفس المسيافة مين حيزب االتحياد اليديمقراطي،
ييدث عييين نشيييو تحيييالف اسيييتراتيجي بيييين "حيييزب العميييا
حتييى أن بعيييض التقيييارير تيييورد نظرييييات تتحي ّ
الكردستاني" وإيران في محاولة لممارسة ضغوا على تركيا ،وتعزيز موقع األسيد .وهميا يتشياركان
العدا مع الجماعات التكفيرية.31

 31هيكو ويمن ،فعود األكراد ف ي سوري ا ،مركز كارنيغي للدراسات 5 ،اباا http://carnegieendowment.org/sada/?fa=50857&lang=ar ،2013
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الخ اتم ة :
تتداخ العوام المؤثرة في المسةلة الكردية والشر السيوري منهيا ،خافية بعيد األزمية التيي دخليت
فيها سوريا في العام  ،2011فاألكراد وجدوا في ذلك فرفة لهم لتحقير المطاليب القوميية ،سيوا
اقتنرت عليى االعتيراف لهيم بحقيوقهم كقوميية غيير عربيية ،أم تعيدتها إليى الحكيم اليذاتي أو إنشيا
دولة كردية مستقلة.
خضم ذلك كله تقاطعت منال األكراد مع منال دو إقليمية ودولية تارة كما أظهرت الورقة،
وفي
ّ
وتعارضت معها تارة أخر  ،فيما تحضير فيي السياحة الكرديية عيدة توجهيات تتنيافس فيميا بينهيا ،فيي
الوقت الذي يرتبط فيه األكراد بنالت متعددة مع أبنا قوميتهم في ك من العراق وتركيا وإيران.
على ذلك فإن المسةلة الكردية هي واحدة من المسيائ المعقيدة فيي الشيرق األوسيط ،مميا يجعي
اإلجابة عن سؤا مستقب األكراد في سوريا معقدا هو أيضا .ولكين عليى اليرغم مين اليدور الالفيت
الييذي يلعبييه األكييراد اليييوم علييى السيياحة السييورية ،فييإنهم لييم يتلقييوا دعييوة للجلييوس عل يى طيياوالت
المفاوضيات المختنية بحي األزمية السييورية حتيى اليييوم .كميا أن معظييم اليدو المييؤثرة فيي األزميية
السورية أجمعت بعد إعالن األكراد عن الفيدرالية على تمسكها بوحيدة األراضيي السيورية ،وعليى أن
هذا اإلعالن يحم في طياته نوايا تقسيمية.
ويبقى السؤا هنا :ما هو الدور اليذي سييلعبه األكيراد فيي أي تسيوية قادمية لحي القضيايا العالقية
في الشرق األوسط؟

23

