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 دمةمق
 

حصائيات رسمية عن عدد األكراد في سورية إال أّن معظم التقديرات تشير إلى أّن أعدادهم تتراوح بين إال توجد 

 ،وعفرين وأحياء في دمشق ،وباني/عين العربو ك ،الجزيرة/الحسكة طقا( ماليين كردي، يتوزعون في من2-3)

  وحلب.

 
ً
، إال 1957عام إلى  السياسية التي يرجع تاريخ تأسيس أول حزب منهاعلى الكثير من األحزاب يتوزع الكرد سياسيا

حركة املجتمع  تتجمع هذه األحزاب في عدد من التشكيالت، أكبرهما:و  خارج سورية.جهات أّن معظمها تتبع ل

ب من حزب العمال الكردستاني، قرّ وهو تجمع م   ،تحتها حزب االتحاد الديمقراطيالتي ينضوي الديمقراطي 

 قليم كردستان العراق.إواملجلس الوطني الكردي وهو تجمع مقرب من 

بتسليم املناطق الكردية لحزب االتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري  2011السوري منذ أواخر عام النظام  أبد

تشرين في  "اإلدارة الذاتية"وأعلنت  ؛لصالحها األوضاعبدورها تي استغلت وال ،"وحدات حماية الشعب"

يناير /وعفرين في كانون الثاني ،وكوباني ،، وأسست مجالس تنفيذية في كل من الجزيرة2013نوفمبر عام الثاني/

الرميالن في قد في مدينة ة الشمال السوري في اجتماع ع  يلادر ي. وتطور املشروع إلى اإلعالن عن مشروع ف2014

 ر التأسيس.و . ومازال املشروع في ط16-17-18/3/2016

 
ً
وحتى اليوم،  2012عام فقد حققت وحدات حماية الشعب الكثير من االنجازات منذ تأسيسها  ،أما عسكريا

فقد  .من املناطق بدعم عدة أطراف متنازعة )النظام السوري، الواليات املتحدة، روسيا(العديد سيطرت على و 

بدعم من النظام السوري، كما نجحت في  17/7/2013س العين في محافظة الحسكة في أعلى مدينة ر  سيطرت

وكذلك السيطرة على تل أبيض ووصل  ،على كوباني بدعم أمريكي 16/9/2014في  صد هجوم تنظيم الدولة

  بدعم أمريكي 15/6/2015في  كانتوني/مقاطعتي الجزيرة وكوباني
ً
في ريف حلب تل ، وسيطرت على مناطق أيضا

. كما حصلت على اعتماد حصري من قبل الواليات املتحدة كشريك 15/2/2016في  رفعت ومنغ بدعم روس ي

 وحيد على األرض في املعركة مع تنظيم الدولة في الرقة.

، بما يعنيه ذلك على منطقتي الباب ومنبجأعلنت تركيا عن انطالق حملة "درع الفرات"، بهدف  24/8/2016في 

وأوقفت  ،فقط وانتهت الحملة بالسيطرة على مدينة الباب. كانتوني/مقاطعتي كوباني وعفرينالتصال منع من 

يمكن أن تعود من جديد بأسماء تركيا صرحت وألكثر من مرة أّن درع الفرات  أّن  إال ،30/3/2017بتاريخ  الحملة

 وأّنها لن تقبل بوجود كيان كردي يهدد أمنها القومي.وأهداف أخرى، 

خالل التي حققها حزب االتحاد الديمقراطي  املكتسباتويحاول هذا التقرير استشراف املستقبل فيما يتعلق ب

مصير النظام ، و دراليةيومشروع الف، مصير الكانتونات/املقاطعات التي أعلنها الحزبالسنوات املاضية، و 

 في أحياء بمدينتي القامشلي والحسكة
ً
 ما بعد معركة الرقةوضع أ، و السوري املوجود حاليا

ً
 ،كراد سورية عموما
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وحدات ببخصوص ووعودها لتركيا  لتزاماتهاواليات املتحدة باا بفارغ الصبر لتطالب التظر تركيا انتهاءهوالتي تن

 حماية الشعب.

 وريفها الرقة
 

ومناطق الشهباء على ريف  بيضأفرض نموذج مماثل لتل لعلى الرغم من محاوالت حركة املجتمع الديمقراطي 

 فيها املكون العربي يحضر س شكلية من حيث تأسيس مجال)الرقة 
ً
بيد بقيت القيادة الفعلية  ّن أال إ (شكليا

 فمجلس الرقة املدني  ،عناصر حركة املجتمع الديمقراطي
ً
هي القيادة الفعلية  أّن  الإ ؛مشتركةرئاسة تقوده نظريا

)منسق العالقات العامة في حركة  وعمر علوش لإلدارة الذاتية في تل أبيض( بقة)الرئيسة السا مصطفى د ليليبي

 على يد حزب مالدي من حركة املجتمعوبإشراف كوادر  ،املجتمع الديمقراطي(
ً
قراطي معظمهم مدربون سابقا

 .العمال الكردستاني

؛يبدو صعب مثل هذه الطريقة في الرقة نجاحكما أن 
ً
 ،وخاصة بعد االنتهاء من القضاء على تنظيم الدولة ا

  فالتركيبة
ً
يفرض مبادئه بفرض نظام حكم من قبل حزب كردي  السكانية ذات الغالبية العربية لن تقبل طويال

الى  باإلضافة ات فعل شعبية عنيفة،ب بردّ سبّ تمما قد يسيطر عليها، ورموزه وصوره وأعالمه على املناطق التي ي  

بدعم العناصر العربية ضمن قوات  بدورها بدأت والتي، الواليات املتحدة ما تعيهوهو  ،الرفض التركي لذلك

، وهو ما لم ملناطقغذاء( لتلك ا ،مياه ،صحةالى تقديم الدعم الخدمي ) باإلضافة ،سورية الديمقراطية بالسالح

وز ذلك إلى تقديم دعم في مجال تدريب عناصر قوى جا، بل وتملناطق الكرديةفي اشكل مباشر ب تفعله حتى اآلن

 للعرب في مستقبل الرقة وهو ما  ،1األمن الداخلي في الرقة
ً
 ال شكليا

ً
 فعليا

ً
يوحي بأن الواليات املتحدة تريد دورا

 ما عن املناطق الكردية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب
ً
 وحيث تتركز شعبيتها. ،وريفها، وفصلها نوعا

من غير املتوقع أن يكون لوحدات حماية الشعب دور فعال ومؤثر في معركة دير الزور، وكذلك في إدارتها 

 ،
ً
حيث تقوم بتدريب بالكثير من الحالية، الواليات املتحدة وهو ما يمكن استشفافه من مشاريع مستقبال

دية ليكون لها الدور الفّعال في دعم وتدريب فصائل في البا، و عربية ضمن قوات سورية الديمقراطيالعناصر ال

دور فعال في معركة دير بعاد وحدات حماية الشعب عن . ويعود السبب الرئيس ي في استمعركة دير الزور وإدارتها

للمحافظة، والتي يغيب فيها املكّون الكردي عن سكان املحافظة، كما أن عشائر دير التركيبة السكانية  الزور إلى

 للمش
ً
 اركة الكردية مقارنة مع عشائر الرقة. الزور أقل قبوال

 

                                                           
 https://goo.gl/s5fUjK: 23/5/2017خترجي أأول دورة لقوى الأمن ادلاخيل يف الرقة، واكةل هوار،  1
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 السيناريوهات املحتملة

 سيطرة عربية ومشاركة كردية. 1

عن وضع مغاير هو أن يكون لها  الدولة تنظيملرقة بعد القضاء على لالسيناريو األقرب واألكثر احتماال يبدو أن 

رها من املناطق الخاضعة يوستحظى فيها العناصر العربية بقوة أكبر مما هي في غ ،مناطق تل ابيض والشهباء

وأطراف سياسية أخرى ه، ـوقد يكون لتيار الغد وقوات النخبة التابعة ل ،لسيطرة قوات سورية الديمقراطية

مفاوضات مع أن عقد تيار الغد وهيئة التنسيق وحركة التجديد الوطني جولة سبق قد و  .في هذا فّعال دور 

الطرف الكردي، وتم فيها توقيع اتفاق أولي، لكن هذا االتفاق لم يصل إلى مرحلة التوقيع النهائي لخالفات لم تحل 

 .بعد على بعض القضايا الفنية

اإلدارتين ستكونان ضمن النفوذ ن خالف مع حركة املجتمع الديمقراطي أل على دارة الرقة إوكذلك لن تكون 

في املنطقة،  ةاألمريكيالواليات املتحدة على منع أي تصادمات تضر بالوجود واملصالح األمريكي، وستعمل 

 وبوساطة وإشراف وستعمل على أن يكون 
ً
انتقال السلطة من يد وحدات حماية الشعب للعناصر العربية سلميا

 أمريكي.

 . سيطرة كردية ومشاركة عربية شكلية2

مع مجالس شكلية ، والتي أنشأت فيها ة املجتمع الديمقراطيحركاملقدمات التي بدأتها لسيناريو هذا ايوافق 

للعناصر العربية بحرية  . ولن تسمح الحركة في هذا السيناريوبيدهمالفعلية مستشارين تكون السلطة تنصيب 

 في منطقتي )تل أبيض( والوضع التصرف كما هو 
ً
  )مناطق الشهباء(.حاليا

عتقد أن   هذا وي 
ً
 أمريكيا

ً
عل لدى أهالي املنطقة قد تكون من شأنه أن يخلق ردات ف ألّن السيناريو لن يلقى ترحيبا

 رفض األهالي للسلطة القائمة
ً
 في استغاللها من قبل تنظيم الدولة لبناء خاليا جديدة في املنطقة مستغال

ً
 . سببا

، وهو ما مثل هذا السيناريوكما أن األطراف اإلقليمية األخرى، بما فيها إيران وتركيا وحكومة بغداد سترفض 

 .سيزيد من صعوبة تنفيذه

 

 الكردية المناطق 
 

 لسيطرة وحدات حماية  (عفرين ،كوباني ،الجزيرةاملناطق ذات الغالبية الكردية )ستكون 
ً
والخاضعة حاليا

مام عدة أ لديمقراطي، مع وجود جيوب صغيرة للنظام في القامشلي ومدينة الحسكة،الشعب وحركة املجتمع ا

 . سيناريوهات

  من بين هذه املناطق قد تكون منطقة الجزيرة من أكثر املناطقو 
ً
 و  أمنا

ً
شتباكات عسكرية لعدة أسباب اال عن  بعدا

 أهمها : 
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للقيام مضطرة ستكون تركيا إن وبذلك ف ،في منطقة الجزيرة عدم وجود فصائل مقربة من تركيا •

 لكلفته السياسية والعسكرية فقط، بعملية عسكرية باالعتماد على جيشها
ً
 .وهو أمر مستبعد، نظرا

، وبالتالي ة الكردية لتلك املناطق لن ترحب بعملية تركية من هذا النوعيالغالبالتركيبة السكانية ذات  •

 .عمليتها العسكريةلعابر للحزبية كيا ستكون أمام رفض جماهيري تر فإن 

ن أي عملية عسكرية إلذلك ف ،القامشلي والحسكةبمدينتي  ن في مناطقحتى اآل  السوري وجود النظام •

لن  مثل هذا التدخلّن أ، كما وهو ما لم تقم به تركيا حتى اآلن ،لتركيا قد تؤدي إلى احتكاك مع النظام

 ي
ً
 روسيا

ً
 .لقى قبوال

  حتملةاملسيناريوهات ال

 عسكري وحصار لعفرين. تدخل 1

من ، وبرض ى روس ي ،مقربة من تركيا وباستخدام فصائل سوريةريف عفرين والشهباء  في مناطق اتركي خل  تد  

ومحيطها( وربطها بريف حلب  ومنغ ت تل رفعتاالسيطرة على مناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي )بلدأجل 

  وفرض حصار خانق عليها، عن مناطق النظام ومناطق الشهباء رينالغربي، وعزل عف
ً
 كبيرا

ً
وهذا ما سيشكل عبئا

 . على اإلدارة الذاتية

كخطوة  ،طق في ريف عفرين للنظام السوريمنابتسليم وحدات حماية الشعب ويتوقع في هذه الحالة أن تقوم 

عندما سلمت بعض املناطق لقوات النظام لوقف تمدد الجيش  2/3/2017مشابهة ملا فعلته في منبج بتاريخ 

 .2اركة ووساطة روسيةببم ،وفصائل درع الفرات باتجاه منبجالتركي 

 نفس الوساطة واملباركة الروسيةعلى السيناريو هذا أن ال يحصل من املتوقع  إال أّن 
ً
تركية كهذه  ، ألّن عملية

 ستكون 
ً
لن تصمد وحدات حماية الشعب . وبذلك ستكون عفرين أمام حصار خانق تركي-باتفاق روس يغالبا

 
ً
 النظام لم تعد كما مع العالقة  ّن أوخاصة  ،تقديم تنازالت كبيرةوستضطر بعد فترة ل، أمامه كثيرا

ً
، كانت سابقا

 .ترغب بالتوصل إلى تسوية مع تركيا تضمن استقرار الحل السياس ي الشامل الذي تسعى إليهروسيا وأن 

والتي لن تجد سوى معبر سيمالكا  ،فرض حصار على مناطق كوباني والجزيرةوستؤدي األوضاع الجديدة إلى 

 لها ملّد 
ً
 كما هو الحال  ةمكلفإذا بقيت كلف التنقل والشحن عبر مناطق النظام ها باملواد الضرورية، منفذا

ً
جدا

محيث ، الرقةقد تتغير بعد االنتهاء من معركة هذه املعطيات ، ولكن اآلن فتح طريق الرقة مع السلمية كن أن ي  ي 

مقابل سيكون من قبل النظام أمام اإلدارة الذاتية هذا الطريق  فتحفإّن ومع ذلك  ومنها إلى الساحل ودمشق،

للضغط على وحدات حماية ضمني رض ى أمريكي وقد تلقى هذه الضغوط )غير العسكرية( ، سياسيةتنازالت 

                                                           
 http://manbijmc.org/archives/205: 2/3/2017بيان، اجمللس العسكري ملنبج وريفها،  2
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رتباط مع حزب العمال ال افك طن بإبقاء الضغط على الوحدات من أجل دفعها ل، حيث ترغب واشنالشعب

 .دارة املناطق الكرديةإفي فعليين والقبول بشركاء  ،الكردستاني

 . انتهاء الوجود األمريكي2

 مجرد القضاء على تنظيم الدولة، وبالتاليبفي سورية العسكري  اتنهي الواليات املتحدة وجودهفي هذا السيناريو 

 من أي هجمات تركية. طق الكردية ستكون املنا
ً
ر الحماية ضمنا

ّ
 خالية من القواعد األمريكية التي توف

التي سيتم استهدافها من قبل املناطق ستكون أول وتل أبيض  مناطق ريف عفرين ومناطق الشهباء ويعتقد أن

املناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية بين يفصل  استراتيجيموقع ملا لها من ، والفصائل املؤيدة لهاتركيا 

سيطر في هذا السيناريو أن  جحالشعب، ومن املر 
 
ريف عفرين ومعظم مناطق على مناطق من بسرعة تركيا ت

 . الشهباء باإلضافة إلى تل أبيض

  ،بمعزل عن هجمات تركيةلن تكون منطقتي كوباني والجزيرة  تمكنت تركيا من تحقيق ذلك، فإنوإن 
ّ
أّن  إال

 حدتها وقوتها لن تكون كما هي في املناطق السابقة.

 : ذا السيناريو قليلة ألسباب أهمهاإال أّن حظوظ ه 

من حيث تجهيزها من الواضح أن بعض القواعد العسكرية األمريكية تحمل صفات غير مؤقتة  •

عدة مثل قا ،تيةاإلدارة الذاعبر أصحابها وقد تم شراء األراض ي من ومساحة األرض التي خصصت لها، 

 .3خراب عشك القريبة من كوباني

 مع واشنطن، وال يرتبط هذا التوافق بالوجود األمريكي  •
ً
يتطلب الدخول التركي إلى هذه املناطق توافقا

 املباشر، رغم أهميته، وستسعى أنقرة للمحافظة على الحدود الدنيا من الرغبات األمريكية في املنطقة. 

 في جميع 
ً
الفصل بين مقاطعتي/كانتوني كوباني والجزيرة لن تلقى  االسيناريوهات يبدو أن محاولة تركيعموما

 
ً
 أمريكيا

ً
إال أّن الضغط  رتبط باملصالح األمريكية في مناطق نفوذها بسورية.ين األّن بقاء املنطقتين متصلت ،ترحيبا

 يبطرق عدة على حزب االتحاد الديمقراطي لتغيير سياساته قد 
ً
 ليغير الحزب ملقى قبوال

ً
ن بعض  امريكيا

 ر، والقوى املحلية.الجواسياساته املتشددة تجاه دول 

 

 شمال سوريةدرالية يف
 

 أكثر من  مّر 
ً
، 2016األول في آذار/مارس  الرميالن درالية في مؤتمريالفعلى إعالن مشروع خمسة عشر شهرا

، 2016ط في كانون الثاني/ديسمبر وأبقت على الشمال السوري فق "روج آفا"اسم  فيهأزيل الثاني الذي واملؤتمر 

                                                           
خراب عشك كبرية، ومت جتهزيها ورصف الكثري من الأموال علهيا،  حبسب ساكن حمليني يف منطقة كوابين فا ّن مساحة القاعدة الأمريكية يف 3

 ومت الانهتاء مهنا حديثًا.
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 على ورق( باستثناء بعض املجالس التي تم تأسيسها والتي ال تم
ً
لك سلطة على ومازال املشروع حتى اللحظة )حبرا

 
ً
. الشعبفي مناطق سيطرة وحدات حماية األرض، وكانت مهمتها تحضير األرضية املناسبة لتطبيق املشروع عمليا

منصور السلوم برئاسة ) "املجلس التأسيس ي للنظام االتحادي الديمقراطي لشمال سوريةومن هذه املجالس: "

)برئاسة فوزا يوسف،  "املجلس التنفيذي للنظام االتحادي الديمقراطي لشمال سورية"و، وهدية يوسف(

الخارجية، والنشاطات  والعالقاتالتقسيمات اإلدارية هما تنبثق عدة لجان مختصة بنوم ،(وسنحريب برصوم

 أإال أّن هذه اللجان مع أّنها أنهت ما  االجتماعية،
ً
ل إليها نظريا ِّ

ّ
إال أّن تطبيق املشروع الفدرالي لم يتقدم خطوة  ،4وك

 على أرض الوا
ً
 . حتى اليوم وبقي أسير األوراق واجتماعات تلك اللجان ،قعواحدة عمليا

  حتملةاملسيناريوهات ال

 مشروع سيس فدرالية تضم جميع املناطق الكردية )الجزيرة، كوباني، عفرين(تأيبدو 
ً
نت ق صعب التحّق  ا

ّ
إذا تمك

 التدخل تركيا من 
ً
ل املنطقتين األساسيتين وتعز بين ، بحيث تفصل في مناطق الشهباء وريف عفرينعسكريا

 على األرض.القائمين على مشروع الفدرالية إلى تأخير تطبيقه  دفع ولعل هذا ما. عفرين
ً
  عمليا

 هي أهم سيناريوهاته:بأن مشروع الفيدرالية يمكن أن يظهر إال 
ً
 صور أخرى، وتاليا

 ( الفيدرالية الجغرافية1

تظهر الفيدرالية في هذا السيناريو على شكل إقليم جغرافي وليس قومي، بما يتماهى مع مشاريع األقاليم التي 

 تنتجها اتفاقيات وقف التصعيد في بقية أنحاء سورية. 

ويمكن أن يضم اإلقليم الجغرافي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، إال أن هذا املشروع سيواجه الكثير من 

ات، أهمها العالقة بين املكونات العربية والكردية واألقليات األخرى في اإلقليم، والوجود العسكري املعيق

 .والسياس ي للنظام في قلب الحسكة ودير الزور

  الرقة والحسكةمحافظتي في تصور آخر كما يمكن أن يشمل اإلقليم الجغرافي 
ً
فقط، فيما تبقى دير الزور إقليما

 الختال 
ً
، نظرا

ً
ف معطياتها السياسية والجغرافية. وربما يفضل حزب االتحاد الديموقراطي هذا منفصال

السيناريو، حيث ستكون له غلبة أكبر في التمثيل الشعبي، وسيكون أكثر قدرة على فرض نفوذه العسكري 

 .والسياس ي

                                                           
 -اصدار القوانني اخلاصة النتخاابت جمالس فدرالية شامل سوراي، املوقع الرمسي للمجلس التأأسييس للنظام الاحتادي ادلميقراطي لروج أ فا 4

 https://goo.gl/PLUqpz :16/1/2017شامل سوراي، 
نتخايب والتقس اميت اال دارية، املوقع الرمسي للمجلس وانظر أأيضاً  : اجمللس التنفيذي والرئاسة املشرتكة للفدرالية يناقشان مسودة القانون اال 

 https://goo.gl/jvDN4L: 28/3/2017شامل سوراي،  -التأأسييس للنظام الاحتادي ادلميقراطي لروج أ فا

 

https://goo.gl/PLUqpz
https://goo.gl/jvDN4L
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 لن أّن الرقة لكن األرجح 
ً
وضع خاص ، وأنها ستحصل على ضمن مناطق فدرالية الشمال السوريتكون مستقبال

مشروع الفدرالية التي تم في الرقة الذي منع دخول السبب وربما يكون هذا هو يكون فيه للعرب سلطة فعلية، 

عالنها من قبل حزب االتحاد الديمقراطي وحلفائه، كما أّن إدراج الرقة ضمن مناطق تشملها الفدرالية تستلزم إ

 ،
ً
. غوهو أمر موافقة أمريكية أيضا

ً
 ير وارد حاليا

 ( فيدرالية الجزيرة وكوباني2

 الكردسيصر . و كوبانيو  الجزيرةفي سيطر حزب االتحاد الديمقراطي درالية كردية في املناطق التي ي  يفيتم تنفيذ 

 
ً
 حتى كوباني/عين العرب غربا

ً
 ،بما فيها تل أبيض ،حينها على أن تكون املنطقة املمتدة من ديرك/املالكية شرقا

 . راليتهمدضمن مناطق ف

ل هذا التصور مفهوم الفيدرالية الجغرافية التي أقّرها العقد 
ّ
حادي الديمقراطي تاال امظللناالجتماعي وربما يمث

متأسسة على مفهوم جغرافي وال مركزية  ة" الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوري، والذي ذكر أنلشمال سوري

الفدرالية ، حيث تضم هذه "5رالية الديمقراطية السورية املوحدةسياسية وإدارية، وهي جزء من الفيد

أي املناطق التي  اعها من حزب االتحاد الديمقراطي وحلفائه،طق الشهباء التي تخطط تركيا النتز الجغرافية منا

 ال تكون لألكراد في أغلبية عددية مطلقة. 
ً
 جغرافيا

ً
 تحقق وصل األجزاء الكردية ببعضها البعض، وليس تقسيما

  شاملة،إال ضمن تسوية سورية  لن يتحققوفي الغالب فإّن هذا السيناريو 
ً
 طويال

ً
ه سيستغرق وقتا

ّ
وهو ما يبدو أن

 دير.قد يتجاوز السنتين أو أكثر في أقل تق

 

 شنكال/سنجار 
 

لها أهمية كبيرة عند حزب االتحاد الديمقراطي و  ،العراق قليم كردستانإ هذه البقعة الجغرافية فيتتواجد 

ورقة ضغط رابحة وتشكل وحزب العمال الكردستاني، فهي نقطة الوصل بين مناطق نفوذه في العراق وسورية، 

 في حال ويمكن أن تزداد أهميتها يراني والروس ي، ها الحزب لجلب الدعم اإل ميستخد
ً
الدعم األمريكي انتهاء مستقبال

 حيث تمثل سنجار بعد معركة الرقة، 
ً
 عن طريق ربطها  نقطة

ً
تصل طهران بدمشق والبحر املتوسط وبلبنان برا

 عندما وصل الحشد إلى الحدود السورية بمناطق ي  
ً
سيطر عليها الحشد الشعبي في العراق، وهو ما حدث فعال

 ي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب. الت

فإن شنكال/سنجار تشكل املعركة األهم لتركيا وستؤثر على مجريات األحداث في املناطق الكردية في سورية، ولذا 

على ميزات من من الحصول االحتفاظ بشنكال/سنجار في حال نجاحه بحزب العمال الكردستاني وسيتمكن 

                                                           
شامل سوراي، –العقد الاجامتعي للفيدرالية ادلميقراطية لشامل سوراي، املوقع الرمسي للمجلس التأأسييس للنظام الاحتادي ادلميقراطي لروج أ فا  5

5/1/2017 :https://goo.gl/GWzAfh 

 

https://goo.gl/GWzAfh
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مناطق أخرى في القامشلي على الحزب حصول من أهم هذه امليزات . و يران وبالتالي من النظام السوريإ

 سيما املتعلقة بإنتاج النفط وتكريره وبيعه.  وال ،والحسكة، باإلضافة إلى ميزات اقتصادية

 بسبب رفض ولكن احتماليات 
ً
قليم كردستان العراق لبقاء شنكال بيد حزب تركي وإهذا السيناريو ضعيفة جدا

الرغبة األمريكية في عدم امتالك ايران ملمرات برية تربطها مع مواقع حزب هللا  إلى ني، باإلضافةالعمال الكردستا

 في لبنان.

قليم كردستان العراق بعملية عسكرية إأن تقوم تركيا وبدعم أمريكي ودعم أما السيناريو اآلخر املمكن، فهو 

هذه العملية ملا بعد معركتي املوصل . ومن املرجح أن تؤّجل لطرد حزب العمال الكردستاني من شنكال/سنجار

 . والرقة

العمال الكردستاني في حزب قد تمكنت من الفصل بين مناطق نفوذ فستكون  ،وفي حال نجحت تركيا في ذلك

 جبارها على تقديم تنازالت ألطراف سورية وأطراف كرديةإضعاف اإلدارة الذاتية، و إسورية والعراق، وبالتالي 

 أخرى قد تشاركها في إدارة املناطق الكردية في سورية مثل )املجلس الوطني الكردي في سورية(. 

 
ً
طرف لغض يضاف إلى ذلك فإن دعم الواليات املتحدة لعملية عسكرية تركية في شنكال/سنجار سيكون مقابال

 تركيا عن مشاريع أمريكية مشتركة مع األكراد في سورية.

 

 خارج اإلدارة الذاتية الحركة السياسيةمصير 
 

بأي دور فاعل في املناطق من غير املتوقع أن تحظى القوى السياسية الكردية الواقعة خارج اإلدارة الذاتية 

الكردية في سورية بعد معركة الرقة بمدة قصيرة، بل من املتوقع أن تتعرض لضغوطات أكبر من قبل حركة 

 
ً
قليم كردستان العراق وقيادته املتمثلة إ أّن املجلس مقرب من املجتمع الديمقراطي ومؤسساته األمنية، وخاصة

 
 
 ألي عملية تركية مرتقبة في شنكال/سنجار ضد بمسعود البرزاني، والتي من املتوقع أن ت

ً
 لوجستيا

ً
قدم دعما

 حزب العمال الكردستاني، مما سيزيد الضغوط على حلفائه من أكراد سورية. 

 الكردي ما زال حتى اللحظة يعاني من مشاكل داخلية تتعلق باتخاذ القرارومن جهة أخرى فاملجلس الوطني 

، وهو غير متماسك بما فيه الكفاية ليتمكن من الصمود 6والتزام أحزابه بنهج محدد في العمل السياس ي ؛وتنفيذه

 أما
ً
ة إلى ، باإلضافتحّولت الضغوط إلى أشكال عسكرية وتصفيات جسديةشديدة، والسيما إن  ضغوط مطويال

                                                           
سوراي ابلقرار مضنه،  –توجد مضن اجمللس الوطين الكردي خالفات متعلقة ابلرصاع عىل قيادة اجمللس وحتمك احلزب ادلميقراطي الكردس تاين  6

فقد الكثري من الأحزاب الأخرى الصالحية يف عرض أأفاكرها وأ راهئا، والس امي حزب يكييت الكردي يف سوراي اذلي حيظى بشعبية جيدة مما ي  

 ناطق الكردية سورية.يف امل 
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ات أفعال مناصري حركة تحميه من ردّ  عدم امتالكه لقوة عسكرية على األرض داخل املناطق الكردية في سورية

 املجتمع الديمقراطي ومؤسساته األمنية.

 إلفي حكم ا ولكن سيكون اشراك املجلس الوطني الكردي
ً
قليم كردستان العراق، ملناطق الكردية في سورية هدفا

 لتركي
ً
، املناطق الكردية في سوريةحكم التي ال تريد أن يستأثر حزب االتحاد الديمقراطي بو  ،اوكذلك هدفا

 . املقاتلينواستخدام تلك املناطق كخزان بشري يمدها ب

وقد تسعى الواليات املتحدة لنفس الهدف بعد معركة الرقة، وذلك ارضاًء لحلفائها )تركيا، اقليم كردستان 

 العمال الكردستاني بشكل كبير في هذه املناطق.العراق(، لتمنع تغلغل حزب 

 

 ري في المناطق الكردية النظام السو
 

يعتبر مستقبل النظام في املناطق الكردية في سورية املعضلة األكبر في املستقبل، فالنظام الذي بدأ يفقد قوته 

 بشكل ال يمكنه استعادة
ً
 في املناطق الكردية في سورية بات اليوم ضعيفا

ً
  ،ما خسره تدريجيا

ّ
مه لوحدات أو ما سل

ه سيستميت في الدفاع عن ما تبقى بيده من السابقةسنوات الحماية الشعب خالل 
ّ
، وفي نفس الوقت يبدو أن

باإلضافة إلى مطار القامشلي، ومن غير املتوقع أن تقوم اإلدارة الذاتية األحياء في مدينتي الحسكة والقامشلي 

حجم املكاسب التي تحصل عليها مقابل هذا الوجود  ألّن بمحاولة السيطرة على األحياء التي يسيطر عليها النظام 

  .املحدود يفوق املخاسر التي سيتسبب بها إخراجه منها

 عدد من السيناريوهات. أهمها:  ويحكم وجود النظام السوري في املناطق
ً
 الكردية مستقبال

 ( التخلي الكامل1

أو عن طريق  ،عن تلك املناطق لصالح وحدات حماية الشعب بشكل سلميفي هذا السيناريو يتخلى النظام 

  ذاشتباكات تأخ
ً
 عنيفا

ً
 . طابعا

ل بالتوافق مع إيران على منحها 
ّ
 ممر ويرتبط هذا السيناريو بمحدد رئيس ي يتمث

ً
إلى البحر عن طريق وصل منطقة  ا

على وحدات حماية الشعب بمقابل حصول ، الذاتية ومنها إلى مناطق النظام شنكال/سنجار مع مناطق اإلدارة

 السيطرة الكاملة على ما تبقى من الحسكة. 

الحجم مع ويعتقد أن فرص نجاح هذا السيناريو محدودة للغاية، حيث ال يتوقع أن تدخل إيران في مواجهة بهذا 

. بشكل مشترك إيراني الستهداف املناطق الكردية -تركي تركيا، بل على العكس فإّن فرص توافق  
ً
 يبدو أعلى احتماال

، ملا يمنحه من مكاسب حيوية إليران، 
ً
كما أن الواليات املتحدة لن توافق في الغالب على هذا السيناريو أيضا

 وملشروعها في سورية واملنطقة. 
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ن نفسها تسعى لتوفير هذا الطريق عبر منطقة البادية، وعبر توافقات مع روسيا والواليات املتحدة، كما أن إيرا

 . لطريق سنجاروإذا تحقق لها ذلك فإّنها لن تكون بحاجة 

 ( الهدنة املفتوحة 2

، سيكون 
ً
 بالتسوية السورية عامة

ً
 و مصير النظام في املناطق الكردية مرتبطا

ً
في هذه سيبقى النظام موجودا

تتفق جميع األطراف السورية على حتى ملدى طويل،  وفي حالة هدنة مفتوحة مع وحدات حماية الشعباملناطق، 

سياسية كاملة، وهو ما يتوقع أن يستغرق عّدة سنوات، وبعدها يتم التفاوض بين إدارة املناطق الكردية  تسوية

 توصل إلى شكل مشابه للنموذج العراقي وقتها. وحكومة دمشق على شكل العالقة بين الطرفين، وربما يتم ال

وما زالت  ،بوادر أزمة حقيقية بين الطرفينحتى اآلن توجد ويبدو هذا السيناريو أكثر احتمالية من غيره، وال 

يقوم زال النظام  مؤسسات النظام الخدمية تمارس عملها في معظم املدن الكردية في محافظة الحسكة، وما

  املوظفين الذي يداومون في مؤسساته املوجودة في مناطق اإلدارة الذاتية. الرواتب آلالفبصرف 

 الخالصة 
 

الخارطة الجغرافية  من خالل مالحظة معظم السيناريوهات املحتملة في املناطق الكردية في سورية يبدو أّن 

 –فرين، ومناطق الشهباء حيث سيتم وال سيما في ريف ع ،الحالية لن تبقى كما هي
ً
انتزاع مناطق من  –غالبا

 وحدات حماية الشعب وعزل عفرين عن مناطق الشهباء ومناطق سيطرة النظام.

، مع احتمال كبير أما 
ً
تغير الخارطة لبالنسبة ملنطقتي الجزيرة وكوباني فلن تتغير الخارطة الجغرافية كثيرا

رب في مناطقهم )تل الع إعطاءمن حيث مشاركة أطراف كردية أخرى في إدارة املنطقة مع وخاصة  ؛السياسية

 وكل هذا بضغط أمريكي وتركي. ،أبيض، ومناطق في جنوب الحسكة( صالحيات أكبر في اإلدارة

 هو أن تكون لها إدارة خاصة تملك صالحيات كبيرة دون 
ً
أما بالنسبة للرقة وريفها فالسيناريو األكثر احتماال

 ،الواليات املتحدةهذا السيناريو بدعم من . وسيكون الرضوخ لضغوط وتحكم من قبل وحدات حماية الشعب

من قبل أو حكم املنطقة  ،تنظيم الدولة كرد فعل على تصرفات وحدات حماية الشعبعودة التي ال تريد و 

.
ً
 مجموعات غريبة عنها قوميا

 
ً
، شاملةوية سورية إن تحقق فسيكون ضمن تسو  ،على ورق(أما املشروع الفدرالي فهو مازال حتى اليوم )حبرا

  نولكن م
ً
 عفرين( –كوباني  -ن تكون هناك فدرالية كردية تضم معظم مناطق الكرد )الجزيرةأاملستبعد كثيرا

بسبب عدم اتصال تلك املناطق مع بعضها، وكذلك الرفض التركي ملثل هذا املشروع، ومن الواضح عدم وجود 

.
ً
 دعم أمريكي وروس ي أيضا

 ه امتحاناملجلس الوطني الكردي واملقربين منويواجه 
ً
 صعب ا

ً
وال سيما إن قامت تركيا الفعلية، يختبر قوتهم  ا

في املناطق املجلس حيث سيتعّرض أنصار قليم كردستان العراق، إها في ذلك ودعمبمعركة في )شنكال/سنجار( 
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عندما  2017في شهر آذار/مارس عد حادثة )خانه صور( بحصل طات أمنية كما و لضغالكردية في سورية 

)بيشمركة روج آفا( املقربة من املجلس مع )وحدات حماية شنكال( املقربة من حزب العمال اشتبكت 

غالق معظم مكاتب األحزاب التابعة له في املناطق إتعرض أنصار املجلس لحملة اعتقاالت، وتم ف ،الكردستاني

  الكردية في سورية.

 على املدى املتوسط والبعيد للحضور فيلكن 
ً
الحل السياس ي، إذا ما استطاع تجاوز أزماته  املجلس يمتلك فرصا

قليم ولديه حلفاء أقوياء في املنطقة، وخاصة إقاعدة جماهيرية جيدة، البنيوية والتنظيمية، فهو يمتلك 

 كردستان العراق وتركيا.

 ، ومن املستبعد أن ي  في مدينتي الحسكة والقامشليعلى مناطق سيطرته النظام السوري وسيحافظ 
ّ
 م النظامسل

 .مقراته لوحدات حماية الشعب، أو أن تنزعها وحدات حماية الشعب بالقوة
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