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تقاطع أنقرة ودمشق ض ّدهم ال يلغي إصطدام المصالح

ترامب وضع األكراد بني أنياب أردوغان وأحضان األسد

قدر االكراد يف تاريخهم العابق باملآيس والخيبات ان يكونوا وقودا لحرب املصالح االقليمية والدولية ،ومن ضحاياها .كل
مرة شعروا فيها انهم اقرتبوا من تحقيق حلم الدولة املستقلة ،اكتشفوا انهم بعيدون جدا منها وان الحلم هو يف الواقع وهم
ورساب .لكن نزعة االستقالل والحكم الذايت ال تفارقهم يف توقهم اىل تأكيد شخصيتهم وخصوصياتهم

سقوط مرشوع الفيديرالية واالقليم الكردي او االدارة الذاتية يف الشامل السوري.

هذه الخيبة عرفها اكراد سوريا الشهر
املايض وخربوها عن كثب عندما دخل
عليهم الجيش الرتيك ،بضوء اخرض مزدوج
رويس وامرييك ،ليدمر ما كان كانوا بنوه
يف السنوات الثامين املاضية ،ابان الحرب
السورية ،من وضع خاص ،وعندما شعروا
واكتشفوا ان الرئيس االمرييك دونالد ترامب
خدعهم وادار ظهره وتركهم ملصريهم.
منذ اليوم االول لدخول تركيا عىل خط
الحرب السورية مخرتقة الحدود والخطوط،
وضع الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان
نصب عينيه هدف اقامة منطقة حدودية
عازلة خالية من اي وجود وخطر كردي.
لكنه مل ينجح يف تحقيق هذا الهدف طيلة
اربع سنوات ،اذ اصطدم اوال بالفيتو االمرييك
ألن واشنطن كانت تعول عىل االكراد يف
الحرب ضد داعش ،وكانت حريصة عىل

مكتسباتهم وقوتهم الن الوحدات الكردية
(وحدات حامية الشعب) يف اطار قوات
سوريا الدميوقراطية (قسد) شكلت رأس
الحربة امليدانية والعسكرية عىل االرض
للتحالف الدويل .كام اصطدم ثانيا بالتحفظ
الرويس رغم العالقة الجيدة التي نسجها
اردوغان مع الرئيس فالدميري بوتني ،ذلك
ان موسكو ارادت من تركيا تنفيذ اتفاق
سوتيش ،وحسم موضوع ادلب وتحريرها
من سيطرة هيئة تحرير الشام (النرصة)
قبل فتح امللف الكردي يف رشق الفرات
وشامل سوريا.
يف فرتة االشهر االخرية زاد تصميم اردوغان
عىل حسم عسكري ملوضوع املنطقة العازلة
او اآلمنة ،واطلق من االمم املتحدة تحذيره
النهايئ رافعا خالل كلمته امام الجمعية
العمومية خارطة قال انها متثل حدود

السوريني ال يرى اردوغان انها كافية ،لذلك
فانه يخطط ألن تكون املنطقة الحدودية
العازلة مثابة حل جذري ملشكلة الالجئني يف
تركيا ،بأن يجري اسكانهم وتثبيتهم يف هذه
املنطقة .لكن السبب االهم يظل اسرتاتيجيا
وامنيا .فاردوغان يهدف من وراء هذا
التوغل العسكري اىل القضاء ملرة واحدة

قبل الهجوم التركي
اتصل اردوغان بترامب وبعد
الهجوم ببوتني

منذ اليوم االول لدخول تركيا الحرب السورية وضع اردوغان نصب عينيه اقامة منطقة عازلة ال وجود كرديا فيها.

املنطقة اآلمنة ،وانه يخطط السكان مليوين
سوري فيها.
بدا مصمام عىل امليض يف هذا املرشوع
السباب كثرية اولها الوضع الداخيل الذي
يعانيه مع تراجع شعبيته وتفاقم االزمة
االقتصادية ،فكان ال بد من تصدير ازمته
الداخلية اىل خارج تركيا ،وهذا ما بدأه من
خالل تحرشات يف رشق البحر املتوسط يف
موضوع اكتشافات النفط والغاز ،واكمله
يف العملية العسكرية الواسعة يف شامل
سوريا .ثاين هذه االسباب يتصل بالتحول
الطارئ يف كيفية تعاطي تركيا مع ملف
الالجئني السوريني عىل ارضها ،مع تراجع
االنتقاد الرتيك واالتهام املوجه اىل الالجئني
باملسؤولية عن الضيق االقتصادي والبطالة
وارتفاع ايجارات املنازل .وهذا ما ادى
اىل قيام اجراءات مشددة ضد النازحني

واخرية عىل خطر حزب العامل الكردستاين
الذي تصنفه تركيا حزبا ارهابيا ،وتتهمه
بأن لديه صالت تنظيمة وامنية بالوحدات
الكردية يف سوريا.
هذا الحل الجذري للمشكلة الكردية ال
يحصل يف نظر اردوغان عرب تفاهامت
سياسية مع روسيا او آليات امنية متفق
عليها مع الواليات املتحدة ،وامنا بعملية
جراحية تهدف اىل استئصال الوجود
العسكري واالمني الكردي يف االرايض
السورية املحاذية للحدود .هذا املخطط
يؤدي اىل احداث تغيري يف الرتكيبة
الدميوغرافية والسكانية يف هذه املنطقة
الحدودية املرتامية االطراف عندما يتم
اقصاء املكون الكردي منها وابداله باملكونني
العريب والرتكامين ،اضافة اىل استقدام االالف
من مقاتيل النرصة وفصائل اخرى مع

عائالتهم ونقلهم من ادلب اىل رأس العني
وتل ابيض ومدن كردية اخرى.
قبل الهجوم اتصل الرئيس الرتيك
بالرئيس االمرييك ونجح يف اقناعه باطالق
هذا الهجوم ،وبدا ان كل التحفظات
والتوضيحات الالحقة التي صدرت عن
ترامب هدفت اىل احتواء حملة الضغوط
واالنتقادات الداخلية من جهة ،واىل ضبط
العملية العسكرية يف تفاصيلها حتى ال
تؤدي اىل مجازر كربى ضد االكراد وحملة
تطهري عرقي.
بعد الهجوم ،اتصل اردوغان بالرئيس
الرويس الذي مل يطالبه بوقف الهجوم ،وامنا
دعاه اىل تقييم دقيق للوضع وتنفيذ دقيق
للعملية لعدم الحاق الرضر بجهود التسوية
يف سوريا التي كانت وصلت اىل مرحلة
متقدمة مع تشكيل اللجنة الدستورية.

موسكو تترصف بدقة متناهية يف شامل
سوريا ،ويف اطار التوفيق بني التفهم ملصالح
تركيا االمنية من جهة ،والتأكيد عىل سيادة
سوريا ووحدة اراضيها من جهة ثانية.
الرتجمة العملية لهذه املعادلة ،ان موسكو
تنظر اىل ما بعد الهجوم الرتيك لقطف مثاره
يف اتجاهني :فتح خطوط عالقة مبارشة بني
انقرة ودمشق عىل قاعدة االعرتاف املتبادل،
وفتح حوار مبارش بني االكراد والنظام
السوري الستاملتهم واستيعابهم.
توغلت تركيا يف شامل سوريا تحت غطاء
االنكفاء االمرييك والضوء االخرض الرويس .يف
هذه الحالة ،مل تعد تنفع كل حركة االستنفار
عىل مستوى اوروبا التي تشعر بالقلق من ان
تؤدي العملية الرتكية اىل مواجهات واسعة
مع االكراد واىل زعزعة االوضاع يف الشامل
السوري ،مبا يؤدي اىل اندالع ازمة الجئني
جديدة .االخطر من كل ذلك ،ان يؤدي
القتال والفوىض اىل هروب مقاتيل داعش
املعتقلني لدى االكراد وعددهم يقدر بنحو
عرشة االف بينهم نحو الفي اجنبي .لذلك
دعت الدول االوروبية ،التي انكشف دورها
املرتاجع وتأثريها الضعيف ،ترامب اىل
اعادة النظر يف موقفه ،لكن دعوتها جاءت
متأخرة .اما االستنفار العريب ،فليس افضل
حاال ولن يكون ذا جدوى .اقىص ما متخض
عنه االجتامع الطارئ للجامعة العربية كان
فتح ملف عودة سوريا اىل الجامعة العربية
ولكن عىل نحو خجول ومجتزأ ،بعدما خاب
امل العرب يف ترامب وتبني لهم ان سوريا
واقعة تحت نفوذ وتأثري ثالث قوى اقليمية
(تركيا وايران وارسائيل) ليس بينها اي دولة
عربية.
االهتامم يركز اوال عىل تقيص اهداف
الهجوم الرتيك الذي انطلق تحت اسم
عملية "نبع السالم" .هذه االهداف ،التي
تحدد حجم هذا الهجوم وحدوده ومداه،
تتلخص يف اقامة منطقة عازلة عىل طول
الحدود الشاملية السورية ـ الرتكية ،واعادة
اكرث من مليوين الجئ سوري يف تركيا اىل
هذه املنطقة اآلمنة .لكن الخطة الرتكية
هذه املرة ترمي اىل ما هو ابعد من توجيه
رضبة الكراد سوريا وابعادهم عن
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توغلت تركيا يف شامل سوريا تحت غطاء االنكفاء االمرييك والضوء األخرض الرويس.

الحدود وقطع تواصلهم االسرتاتيجي مع
اكراد تركيا .تركيا تفكر يف تغيري الرتكيبة
الدميوغرافية لشامل رشق سوريا واضعاف
املكون الكردي ملصلحة املكونني العريب
والرتكامين ،ما قد يفتح الباب امام مواجهات
واضطرابات عرقية ال تنتهي.
لكن االنظار اتجهت اىل واشنطن اىل تحديد
طبيعة االنسحاب او االنكفاء االمرييك
ومداه ،وما سرتسو عليه سياسة ترامب
املحارص بضغوط قوية من الداخل والخارج.
ففي الواليات املتحدة شبه اجامع عىل رفض
قرار ترامب الذي ستكون له مضاعفات
بعيدة املدى عىل مكانة الواليات املتحدة
وسمعتها يف العامل ،والذي يعني تسليم
مستقبل سوريا اىل ثالث دول ليست امريكا
بينها ،هي روسيا وايران وتركيا.
يف واشنطن صدمة بازاء الطريقة االعتباطية
والخطرية التي اعلن فيها ترامب قراره.
يف شامل سوريا خيبة عميقة عند االكراد
من تخيل ترامب عنهم .ويف الخليج شكوك
وتزعزع الثقة اكرث برتامب بعد تخليه عن
حلفاء امريكا يف سوريا .ويف اوروبا قلق من
سياسة امريكية تركت الباب مواربا امام
تركيا يك تتوغل يف الشامل السوري وزادت
يف تعقيد االزمة السورية ،ووضعت املنطقة

الرئيس االميركي
وضع االكراد تحت الصدمة
والخيبة
صفقة قد تفتح حوارا بني
دمشق وانقرة على قاعدة
االعتراف املتبادل

امام سيناريوهات مقلقة ،بدءا من عودة
داعش مرورا بازمة الجئني دولية جديدة،
وصوال اىل تغيريات يف الرتكيبة والتوازنات
الدميوغرافية تكون عنوانا الضطرابات
ومواجهات طويلة االمد.
واقع االكراد بعد قرار ترامب انهم تحت
الصدمة والخيبة .فهم يشعرون ان رهانهم
عىل الواليات املتحدة قد خاب ،وان
االمريكيني طعنوهم يف ظهرهم وتركوهم
ملصريهم يتدبرون امورهم .يكتشف
االكراد مرة جديدة ان تحالفهم مع
االمريكيني والقتال اىل جانبهم ال يشفع لهم

عندما يحني اوان االستحقاقات والصفقات
الكربى بني الدول التي ال تترصف اال وفق
مصالحها ،ومصلحة واشنطن االن هي
تقديم تحالفها مع تركيا عىل تحالفها
مع االكراد .وبالتايل ،هذا يعني ان العد
العكيس لسقوط مرشوع الفيديرالية او
االدارة الذاتية الكردية يف سوريا قد بدأ.
خيبة اكراد سوريا كانت سبقتها العام
املايض خيبة اكراد العراق بعدما اخفق
مرشوع االستفتاء عىل استقالل كردستان،
وبدا ان مراعاة الرشاكة مع ايران يف
العراق وموجبات التحالف مع تركيا هي
االهم ،فكان الضوء االخرض السقاط كركوك
وسحبها من السيطرة الكردية.
النتيجة املبارشة لقرار االنسحاب االمرييك
كانت فتح الطريق امام تركيا للدخول
عسكريا اىل االرايض السورية .اما النتيجة
غري املبارشة ،فكانت سقوط املرشوع
الكردي يف سوريا ،الذي ثبت انه غري قابل
للتحقيق عىل ارض الواقع نتيجة تشابك
املصالح الدولية واالقليمية .مثة تقاطع بني
دمشق وانقرة عىل تطويق هذا املرشوع
الذي يطمح اىل اقامة يشء يشبه ما هو
قائم يف شامل العراق ،ولكن دمشق ترفض
تفردا تركيا يف تحديد قواعد اللعبة عىل
االرض ويف فرض امر واقع عىل ارضها ،وهي
تريد لرتكيا ان تتدخل بالتنسيق والحوار
معها وعرب القناة الروسية.
اذا كان ترامب اعطى موافقته عىل دخول
الجيش الرتيك بعد اتصال جرى بينه وبني
اردوغان ،فان بوتني اعطى موافقة مسبقة
عىل هذا التدخل عندما اجتمع باردوغان
عشية الهجوم ،ويف اطار صفقة املنطقة
اآلمنة يف مقابل ادلب ،شملت ايضا
اللجنة الدستورية التي شكلت وسيناط
بها وضع الدستور الجديد وتحديد معامل
واسس النظام الجديد يف سوريا ومستقبلها
السيايس .وهذه اللجنة مل تضم يف عدادها
اي ممثل عن اكراد "قسد" نزوال عند رغبة
تركيا .مل يحرك االمريكيون ساكنا بازاء هذا
االقصاء ،وكانت هذه اول اشارة من جهتهم
يف اتجاه املوقف املكمل واالكرث قساوة وهو
االنسحاب العسكري من املنطقة الكردية.

دمشق ترفض فرض تركيا امرا واقعا عىل ارضها.

املنطقة اآلمنة
فتحت تركيا ملف املنطقة اآلمنة او االمنية التي تسعى اىل فرض سيطرة كاملة عليها،
ويف تقديرها ان روسيا ال تعارض هذا الطرح عرب اتفاق بني دمشق وانقرة مثل اتفاق
اضنة .لكن عقبات كثرية تعرتض مرشوع اقامة مثل هذه املنطقة الحدودية االمنية،
وتتعلق باآليت:
• عمق املنطقة :تريد انقرة ان ميتد عمق الرشيط االمني اىل  32كيلومرتا شامل
سوريا بطول  460كيلومرتا من جرابلس اىل كردستان العراق (طول الحدود السورية
• الرتكية يبلغ  900كلم) ،فيام وافقت واشنطن مبدئيا عىل  10كيلومرتات .واقرتحت
موسكو ان يكون العمق بني  5و 10كيلومرتات.
• حامية املنطقة :تريد تركيا ان تكون املنطقة آمنة ،اي تتضمن حظرا جويا ،لكن
موسكو تقبل منطقة عازلة من دون حظر جوي.
• وجود الدولة السورية :تتمسك انقرة برفض اي وجود للجيش السوري .ويقول
مسؤولون اتراك انه اذا وجدت قوات الحكومة فانها ستتعاون مع االكراد ،وتتكرر
هجامت حزب العامل الكردستاين ضد جنوب رشق تركيا ،فيام تقرتح موسكو انتشار
قوات الحكومة عىل الحدود ضمن مبدأ السيادة السورية .وتقرتح انقرة تشكيل قوى
لالمن الداخيل لضامن االستقرار بتنسيق مع الجيش الرتيك.
• عالقة املناطق باملركز :تريد انقرة اجراءات وترتيبات تبعد هذه املناطق عن
سلطة الدولة املبارشة ،فيام تتمسك موسكو بعودة كاملة لسلطة الحكومة عىل هذه
املناطق ،تأييدا لدمشق.
يعتقد ان التفاهامت املمكنة بني موسكو وانقرة ستكون حاسمة يف مستقبل رشق
الفرات .ومبوجب تفاهامتهام السابقة ،حصلت تركيا عىل اقامة منطقة درع الفرات
بني جرابلس والباب شامل حلب يف نهاية  ،2016وعىل السيطرة عىل عفرين بداية
 ،2018وعىل خفض التصعيد يف ادلب يف ايلول  ،2018ما شكل رشيطا عازال شامل
سوريا ميتد من جرابلس اىل الالذقية.

هذا االنسحاب الذي وضع االكراد عمليا
بني انياب اردوغان واحضان االسد وبني
اصعب خيارين :املعركة العسكرية غري
املتكافئة مع الجيش الرتيك والتحول الحقا
اىل عمليات مقاومة ،او اللجوء اىل النظام
السوري لالحتامء به واالتفاق معه ،ولكن
ايضا يف ظل اوضاع تفاوضية غري متكافئة،
اذا تقرر االنتقال اىل مرحلة االتفاق
السيايس بعدما بورش تنفيذ االتفاق امليداين
الذي ادخل الجيش السوري اىل منبج وعني
العرب والحسكة والقامشيل.
مثة تقاطع بني انقرة ودمشق ضد االكراد
ال يحجب وال يلغي اصطدام املصالح عىل
االرض الذي يرتجم يف توجه الجيشني الرتيك
والسوري كل يف اتجاه :االتراك هدفهم
رشق الفرات وانتزاعه من يد االكراد،
والنظام السوري هدفه ادلب وانتزاعها من
يد النرصة واالسالميني ،والقيام مبا تلكأت
تركيا عن القيام به .رمبا يصل اردوغان
اىل نقطة يفضل فيها سيطرة دمشق عىل
مناطق االكراد اذا مل ينجح هو يف السيطرة
عليها وتطويعها .يف وقت ترشح معلومات
كثرية تتداولها اوساط املعارضة السورية
تتحدث عن صفقة تركية  -روسية مثنا
للتوسع الرتيك الجديد.
هذه الصفقة تتطلب فتح حوار بني دمشق
وانقرة عىل قاعدة االعرتاف املتبادل :اعرتاف
اردوغان بنظام االسد وثباته واستمراره،
واعرتاف االسد مبصالح تركيا االمنية التي
ميكن تأمينها من خالل اتفاق اضنة  2عىل
غرار اتفاق اضنة  1الذي ابرمته تركيا مع
الرئيس السوري الراحل حافظ االسد عام
 ،1998وحصلت مبوجبه عىل حق التدخل
ملالحقة عنارص حزب العامل الكردستاين
يف االرايض السورية .تتطلب الصفقة ايضا
رعاية حوار واتفاق بني دمشق واالكراد
عىل قاعدة االعرتاف املتبادل ايضا :اعرتاف
االكراد بالحكومة املركزية وسقوط مرشوع
الفيديرالية واالقليم الكردي او االدارة الذاتية
يف الشامل ،واعرتاف دمشق بخصوصية
الوضع الكردي الذي يستأهل معاملة خاصة،
لكن ما هو قائم يف شامل العراق ال ميكن ان
يتكرر يف شامل سوريا.
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