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مع  والرصاع  السورية  الحرب  سنوات  يف 
شديدة  منطقة  هناك  تكن  مل  االرهاب، 
الحال يف منطقة  التعقيد مثلام كانت عليه 
رشق الفرات. كل العنارص املحلية واالقليمية 
ال  وهي  هناك،  وتتداخل  تتشابك  والدولية 
االمرييك  الدخول  يبدو.  ما  عىل  كذلك  تزال 
الكردية  الورقة  عىل  والرهان  الساحة  عىل 
واملخاطر،  الحسابات  ارتباك  من  عزز 
دونالد  االمرييك  الرئيس  قرار  بعد  خصوصا 
له  عسكرية  بقوات  االحتفاظ  ترامب 
التي متّول  النفط  آبار  تحت مسمى حامية 
الفصائل الكردية يف جهودها ملواجهة بقايا 

خطر تنظيم داعش. 
الجامعي  االستاذ  حاورت  العام"  "االمن 
السوري الدكتور عقيل محفوض، وهو ايضا 
والعلمية  البحثية  اهتامماته  تركز  كاتب 
والكرد،  وايران  العربية وتركيا  املنطقة  عىل 
الفرات  رشق  ملشهد  صورة  رسم  ملحاولة 

والتفاهامت الروسية - الرتكية. 

لتنظيم  تابع  جيب  آخر  سقط  ان  منذ   ■
داعش يف سوريا يف قرية الباغوز تحديدا، يف 
يد قوات سوريا الدميوقراطية يف آذار 2019 
املشهد  انقلب  الخالفة،  دولة  نهاية  لتعلن 

يف منطقة رشق الفرات يف سوريا، ملاذا؟ 
يف  هو  املشهد  انقالب  عن  الحديث   □
الواقع  امنا  واالعالمي،  السيايس  الخطاب 
الحديث  ان  ذلك  كبري،  حد  اىل  مختلف 
تزامن مع حديث  داعش  تنظيم  نهاية  عن 
متواتر تقريبا عن بقاء التنظيم يف غري مكان 
وغري منطقة من رشق سوريا وبعض مناطق 
احتامل عودة  العراق، وتحذير مستمر من 
االنسحاب  ان  كام  النشاط.  اىل  التنظيم 

قراءة هادئة من عقيل محفوض حول سوريا 
ماذا يجري في شرق الفرات وإلى أين؟

االمرييك كان يف الترصيحات والصور وامليديا 
عن  االمريكيون  اعلن  اذ  الواقع،  يف  وليس 
يغادروه.  ان  قبل  الفرات  اىل رشق  العودة 
ملا  مديد  بقاء  عن  ترامب  تحدث  كذلك 
قال انه حامية حقوق النفط ودعم حلفائه 
املشهد،  ان  يعني  هذا  اخرى.  وامور  الكرد 
تتغري  مل  الفرات  رشق  يف  الرهانات،  قل 
كثريا، حتى مع بروز مؤرشات جديدة مثل 
االعتداء الرتيك، وانتشار الجيش السوري يف 
وخاصة  املنطقة،  تلك  من  واسعة  مناطق 

عىل الحدود مع تركيا. 

دمشق  بني  اتفاق  عن  الحديث  جرى   ■
رشق  وعودة  وكردية،  سورية  وقيادات 
الفرات اىل سيادة الدولة السورية. هل امثر 

هذا االتفاق؟ 
اتفاق  هو  وكردها  دمشق  بني  االتفاق   □
االعتداء  او  التدخل  واكراهات  الرضورة 

الكردية  الفاعليات  ان  يبدو  ال  لكن  الرتيك. 
عىل قناعة تامة باالتفاق مع الدولة املركزية 
يف دمشق، وقد ظهرت مؤرشات عديدة من 
حدوث  احتامل  عىل  قسد  قوات  او  الكرد 
االعالن  االتفاق، وتعزز ذلك مع  نكوص يف 
املنطقة.  تلك  يف  مديد  بقاء  عن  االمرييك 
املقام  يف  امني  اتفاق  عن  الكرد  يتحدث 
اخرى  بنقاط  مرشوط  اتفاق  وهو  االول، 
وغريها،  الذاتية  االدارة  بنى  مبصري  تتعلق 
وعىل الرغم من الصعوبات هنا وهناك، اال 
ان االتفاق صامد، وقد عززه االتفاق الرويس 
الرئيس  تحدث  لقد  سوتيش.  يف  الرتيك   -
عن   )2019 االول  ترشين   31( االسد  بشار 
بكل  تتعاطى  سوف  السورية  الحكومة  ان 
جدية وعمق وهدوء مع هواجس ومطالب 
التي  الوقائع  الكرد، مبا يف ذلك  الكرد وغري 
دون  من  لكن  الجزيرة،  منطقة  يف  حصلت 
الدولة  عىل  تداعيات  اي  لذلك  يكون  ان 

السورية ووحدتها ومتاسكها. 

الكردية  االحزاب  اعالن  ان  تعتقد  هل   ■
اقامة نظام فيديرايل يشمل املناطق العربية 
والرتكامنية التي متت استعادتها من داعش 
يف  كخيار  مطروحا  يزال  ال   2016 آذار  يف 

اوساط السياسيني االكراد، ملاذا؟ 
وبنى  كيانية  بنى  اقامة  من  الرغم  عىل   □
يف  قاربت  الفرات،  رشق  يف  بديلة  سلطة 
بعض جوانبها مبنى الدولة ومعناها، اال ان 
كل ذلك كان متوقفا عىل تفاهامت الحرب 
السورية واكراهاتها. عندما مكنت واشنطن 
انقرة من االعتداء عىل رشق الفرات، تعرض 
مرشوع الكيانية اىل ما يشبه االجهاض، وقد 
واملقيمة  العميقة  املخاوف  بذلك  تحققت 

الظروف  ان  من  الكيانية  الفاعليات  لدى 
االقليمية والدولية متثل عامل اعاقة رئيسيا 
من  منط  اي  او  الذاتية  االدارة  قيام  امام 
ثم  ومن  سوريا،  يف  للكرد  الكيانية  امناط 
ال  لديهم:  االثرية  العبارة  الكرد  استعاد 
االمرييك  االعالن  لكن  الجبال.  اال  اصدقاء 
عن البقاء يف رشق الفرات، رمبا يجدد االمل 
املحافظة عىل وجود  الكيانية يف  اهل  لدى 
خاص يف تلك املنطقة، ذلك ان الرهان عىل 

االمرييك واالرتهان له ال يزال قويا.

االستاذ الجامعي السوري الدكتور عقيل محفوض.

تسارعت االحداث يف منطقة رشق الفرات يف سوريا خالل االسابيع املاضية، لتزيد تعقيدات املشهد غموضا، يف منطقة بالغة 
الحساسية ال لسوريا وحدها وامنا للمحيط االقليمي برمته، حيث تتقاطع املصالح والرصاعات وتتداخل القوى يف وقت تسعى 

فيه دمشق اىل استكامل سيادة الدولة عىل اراضيها

■ اعالن الرئيس االمرييك ترامب االبقاء عىل 
قوات امريكية يف مناطق آبار النفط يف رشق 

الفرات، اىل اين سيؤدي؟ 
وحلفاءهم  الكرد  ان  اىل  االشارة  سبقت   □
يراهنون  الفرات  رشق  يف  وغريهم  العرب 
حيال  تحفظات  لدي  كانت  االمرييك.  عىل 
التقديرات املترسعة يف شأن االعالن االمرييك 
عن االنسحاب من رشق الفرات، وقد كتبت 
عن  ينسحب  مل  او  لن  االمرييك  ذلك.  عن 
طيب خاطر من اي منطقة دخلها. كام ان 

الفرات،  رشق  يف  االمرييك  التدخل  اسباب 
فقد  ثم  تتحقق، ومن  مل  واملضمرة،  املعلنة 
ينسحب  لن  االمرييك  بأن  التقديرات  كانت 
او  به  مرتبطة  محلية  بنى  يهيء  ان  قبل 
يزال  ال  بقاءه  ان  يعني  وهذا  له،  موالية 
قامئا ورمبا ملدة طويلة. مثة عامل حاسم او 
مقرر يف هذا الباب، هو وجود قابلية محلية 
لوجود االمرييك، وال بد من تغري االحوال مبا 
ثم  لالمرييك،  رافضة  بيئة  نشوء  من  ميكن 
هذا  هناك.  من  اخراجه  عىل  تعمل  بيئة 
الدولة  قبل  من  قوية  جهودا  يتطلب  االمر 
السورية، كام يتطلب توافر ظروف اقليمية 

ودولية مساعدة. 

■ بخالف التربير االمرييك بأن اموال النفط 
بقايا خطر  ملواجهة  قسد  قوات  متّول  هذه 
داعش، ما الهدف من هذا املوقف االمرييك 
بابقاء قوات، والذي جاء بعد ايام عىل قرار 

ترامب االنسحاب من سوريا؟ 
□ قال االمريكيون مرارا وتكرارا ان بقاءهم 
يف رشق الفرات هو جزء من سياساتهم حيال 
من  جزء  انه  كام  ككل،  السوري  الحدث 
سياساتهم يف االقليم. لقد تحدثوا عن انهم 
لن يغادروا سوريا قبل ضامن امن حلفائهم، 

اىل  سوريا  تتحول  ان  دون  والحيلولة 

كاتب واستاذ جامعي، تركز اهتامماته 
البحثية والعلمية عىل املنطقة العربية 
كبري  عدد  له  والكرد.  وايران  وتركيا 
سوريا  منها:  والدراسات  الكتب  من 
واحتامالت  الراهن  الواقع  وتركيا: 
الرتكية:  الخارجية  السياسة  املستقبل، 
جدليات  والتغيري،  االستمرارية 
املؤسسة  تركيا:  يف  والدولة  املجتمع 
خط  العامة،  والسياسة  العسكرية 
االزمة  وسياسات  مدارك  يف  الصدع؟ 
السورية، كورد نامه: يف اسئلة الثقافة 

والسياسة والدولة لدى الكرد. 

عقيل محفوض

تركيا، وشامل رشق سوريا،  املنطقة هي يف جنوب رشق  التجمعات االساسية لالكراد يف 
وشامل العراق، وشامل غرب ايران، وجنوب غرب ارمينيا. 

ميثل االكراد نحو 15 اىل 20% من سكان تركيا، وما بني 7 و10% من تعداد السكان يف 
سوريا، وتقيم غالبيتهم يف محافظتي الحسكة وحلب اىل جانب العاصمة دمشق ومدينة 
حلب. اما يف العراق فهم يشكلون نحو 15 اىل 20% من العراقيني. وهم موجودون ايضا 

ضمن تجمعات كبرية ايضا يف ارمينيا واملانيا ولبنان واذربيجان. 
يف ظل عدم وجود مصادر رسمية، فان عدد االكراد يف املنطقة يرتاوح بني 25 و35 مليون 
نسمة. الغالبية منهم من املسلمني السّنة، لكن بينهم ايضا شيعة واقليات غري مسلمة. 
عىل الرغم من ان قوميتهم هي التي تجمعهم عىل حساب انتامءاتهم الدينية او املذهبية، 
يف  سواء  ايضا،  موحدة  ليست  السياسية  والءاتهم  ان  كام  لهم،  موحدة  لهجة  ال  ان  اال 

املنطقة عموما او داخل كل دولة ينتمون اليها. 

عن االكراد
االميركيون  اعلن 

العودة الى شرق الفرات 
قبل ان يغادروه

من املرجح بقاء 
عدد كبير من مقاتلي 

داعش تحت حراسة 
اميركية مشددة
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قاعدة للتأثري االيراين يف املنطقة، وخاصة 
حيال ارسائيل. من هذا املنظور، ان الوجود 
االمرييك مينع الوصل الجغرايف واالسرتاتيجي 
الخط  يقطع  وبالطبع  والعراق،  سوريا  بني 
 - بغداد   - طهران  واالسرتاتيجي  الجغرايف 

دمشق - بريوت. 

حول  الرتيك   - الرويس  التفاهم  تقرأ  كيف   ■
دائم  االتفاق  هل  االمنة؟  املنطقة  يسمى  ما 
وقابل لالستمرار، ما اهميته واين تكمن ثغره؟ 
من  جزء  هو  الرتيك   - الرويس  التفاهم   □

قوة تركية
 يف سوريا.

الوجود االمرييك مينع الوصل الجغرايف بني سوريا والعراق.

روسيا لن تكون جزءا من اي تفاهامت قد تلحق الرضر بسوريا.

يف منتصف العام 2012، انسحب الجيش السوري من مناطق شامل رشق سوريا من اجل الرتكيز 
عىل قتال الفصائل املسلحة يف مناطق اخرى، فبسط املسلحون االكراد سيطرتهم عىل املنطقة حيث 
انشأ حزب االتحاد الدميوقراطي ما يسمى ادارات ذاتية يف كل من القامشيل وعني العرب وعفرين 
يف العام 2014. يف اذار 2016 اعلنت احزاب كردية اقامة نظام فيديرايل يشمل املناطق العربية 

والرتكامنية التي متت استعادتها من داعش.
يف 9 ترشين االول 2019، نفذت تركيا عدوانا جديدا ضد املسلحني االكراد يف شامل رشق سوريا، 
بعد عمليتني عسكريتني يف العام 2016 ومطلع عام 2018، تحت شعار طرد مسلحي تنظيم داعش 

ومقاتيل وحدات حامية الشعب وابعادهم عن حدودها.
تعترب الحكومة الرتكية ان وحدات حامية الشعب والحزب االتحاد الدميوقراطي هي امتداد لحزب 

العامل الكردستاين الذي تتهمه باالرهاب.

شرق الفرات

املنطقة اآلمنة يختلف عن منظور االطراف 
االخرين، مبا فيهم حلفاء تركيا مثل الواليات 
نفوذ  منطقة  اقامة  الرتك  ويريد  املتحدة، 
توطني الجئني  ويهيئون العادة  بهم،  خاصة 
القيام  يعني  وهذا  لهم،  موالني  سوريني 

تهيئة  وكذلك  واثني،  دميوغرايف  بتغيري 
خاص،  نوع  من  كيانية  القامة  الظروف 
ويف  السوري  الحدث  يف  للتأثري  ومنطقة 
طبيعة سوريا ما بعد الحرب. هذا امر دونه 

صعوبات كثرية. 

دينامية سوتيش. صحيح  او  استانة  دينامية 
ان لكل طرف رسديته ورهاناته التي قد ال 
السوري،  الحدث  يف  تتطابق  ال  او  تتوافق 
كبرية  املشرتكة  واملصالح  التقاطعات  ان  اال 
الطرفني  يجعل  الذي  االمر  ايضا،  وعميقة 
منهام  كل  حرص  مع  تفاهامتهام،  يواصالن 
اتفقا  ما  ملراجعة  الظروف  يهيء  ان  عىل 
من  املداولة  او  التفاوض  واعادة  عليه 
تقرأ  قد  جديدة.  صيغ  اىل  التوصل  اجل 
ايجايب،  منظور  من  التفاهم  ذلك  دمشق 
باعتبار ان ثقتها كبرية بروسيا وايران، وهام 

حليف  هي  روسيا  وألن  استانة،  ضامنا 
 - انها  يعني  لسوريا، وهذا  االوصاف  كامل 
اي  من  جزءا  تكون  لن  املنظور-  هذا  من 

تفاهامت قد تلحق الرضر بها. 

الرتيك العادة توطني مئات  ■ هل املرشوع 
السوري  الشامل  مناطق  يف  الالجئني  االف 

قابل للتنفيذ، وما هي خطورته؟ 
تحول  كبرية  واكراهات  صعوبات  مثة   □
دون تنفيذ ذلك املرشوع. هنا من املناسب 
التدقيق يف االمر. ان املنظور الرتيك ملرشوع 

عىل  سورية  كردية  قوى  من  رهانات  مثة   ■
الدعم االمرييك من اجل تحقيق غايات كيانية. 

اين ترى مصري هذه الرهانات؟ 
املوضوع،  من  جانب  عىل  االشارة  سبقت   □
الكرد  فيها  يأمل  او  يراها  التي  الكيانية  لكن 
تبدو بعيدة جدا، وان قراءة عقالنية لالمور ال 
بد من ان ترجح استحالة او شبه استحالة ان 
الكردي  املأمول  او  التقدير  وفق  كيانية  تقوم 
الفرات. لكن من املحتمل ان يواصل  يف رشق 
الكرد رهانهم عىل االمرييك كونه قد ميثل عامل 
من  ادىن  حد  عىل  املحافظة  اجل  من  ضغط 
الخصوصية املناطقية واالثنية والسياسية للكرد 
وحلفائهم يف رشق الفرات، علام ان ذلك دونه 

صعوبات كبرية. 

الحكومة  مع  للحوار  استعدادا  االكرث  من   ■
ان  ام  احمد  الهام  او  عبدي  مظلوم  السورية، 
الكردية  القوى  داخل  اخرى  شخصيات  هناك 
والتفاوض  الحوار  عىل  اكرث  منفتحة  السورية 

والتسويات الوطنية؟ 
دمشق  بني  عدة  ومداوالت  حوارات  جرت   □
وكردها او بني دمشق وفاعليات االدارة الذاتية 
تصطدم  كانت  االمور  ان  اال  قسد،  وقوات 
هو  دمشق  منظور  من  اهمها  كثرية،  بجدران 
الرهان عىل االمرييك واالرتهان له، وان املحاورين 
الكرد ال ميلكون من امرهم شيئا تقريبا. االمرييك 
هو العائق الرئيس امام امكان التوصل اىل اتفاق 
او  قوات  قيادات  بني  الفوارق  اما  مع دمشق. 
ميليشيات قسد فليست من النوع الذي ميكن 
التعويل عليه، ولو ان مظلوم عبدي كان االكرث 
تذمرا  واالكرث  دمشق،  مع  االتفاق  عن  تحفظا 

من االتفاق الرويس - الرتيك. 

■ االالف من مقاتيل داعش كانوا يف السجون 
التابعة لقوات قسد، ماذا حل بهم وما مصريهم؟ 
السياسية  واملتابعات  االعالم  يف  ظهرت   □
تقديرات كثرية، اال ان املرجح هو بقاء جانب 
او  تنظيم داعش تحت رعاية  نخبة  كبري من 
من  املقاتلون  اما  مشددة.  امريكية  حراسة 
الصفوف االخرى، فمن املمكن اعادة ادراجهم 
او عمليات اخرى، داخل سوريا  يف تنظيامت 

او خارجها.


