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ّ
الكردية» في ظل الحرب :ملعب النقائض واألسرار
«المسألة
صهيب عنجريني

ّ
«رك ـ ـ ـ ـ ـ ــزت عـ ـل ــى م ـ ــوض ـ ــوع م ـك ــاف ـح ــة
اإلرهاب ،وخاصة في ضوء العمليات
اإلرهابية التي تستهدف حاليًا ريفي
دم ـشــق وح ـم ــاه» ،م ـشــددًا فــي الــوقــت
ن ـف ـســه ع ـل ــى أن ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى مـلــف
اإلره ــاب «ال يعني أننا أهملنا بقية
الـســال» .وردًا على ســؤال عــن رفض
الحكومة السورية طلب دي ميستورا
زيـ ـ ـ ـ ــارة دمـ ـ ـش ـ ــق ،ق ـ ـ ــال إن ـ ـ ــه «عـ ـن ــدم ــا
ي ـخ ــرج امل ـب ـع ــوث األم ـم ــي لـسـبــب من
األس ـب ــاب عــن والي ـت ــهً ،نـلـفــت عنايته
إل ـ ــى أن ـ ــه ارتـ ـك ــب خـ ـط ــأ ،ب ـش ـكــل لـبــق
وديبلوماسي».
ومــن الجهة األخ ــرى ،قــال رئيس وفد
«ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا» املـ ـع ــارض ــة ،نـصــر
الـ ـح ــري ــري ،إن املـ ـع ــارض ــة «مـ ــا زال ــت
ملتزمة االنتقال السياسي ،وهدفها
واضــح باالستجابة للشعب ،وإنهاء
مـعــانــاتــه عـلــى األرض ،وامل ـف ـتــاح لكل
ذلك هو االنتقال السياسي» .ورأى أن
التخلص من اإلرهــاب مرتبط برحيل
ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار األس ـ ــد عن
الحكم.

ّ
ّ
الكرديــة نفســها
فرضــت «وحــدات حمايــة الشــعب»ypg /
ً
ّ
ّ
العبــا مؤث ـرًا فــي مجريــات امليــدان الســوري ،منفــردة أول
ّ
األمــر ،ثـ ّـم مــن خــال غطــاء وفــره تشــكيل «قـ ّـوات ســوريا
ّ
الديمقراطيــة /قســد»ُ .وي َعـ ّـد «حــزب االتحــاد الديموقراطــي
ّ
( »pydبزعامــة صالــح مســلم) أكثــر األحــزاب الكرديــة
ّ
حضــورًا فــي واجهــة املشــهد الســوري ،رغــم أنــه ليــس الحــزب
الكــردي الوحيــد ،إذ يبــرز علــى املقلــب اآلخــر «املجلــس
ُ
الوطنــي الكــردي» املمثــل فــي «االئتــاف املعــارض» (عبــر
عبــد الحكيــم بشــار) واملدعــوم مــن إقليــم كردســتان العــراق.
عــرف امللــف الكــردي الســوري عالمــات فارقــة كثيــرة منــذ
عــام  2011وحتــى اليــوم .وتكفــي املقارنــة بــن صــورة
الشــمال والشــمال الشــرقي كمــا كانــت قبــل ســت ســنوات،
وبــن نظيرتهــا اليــوم لتبيــان التحـ ّـوالت الهائلــة التــي مـ ّـر بهــا
امللــف (األخبــار ،العــدد  .)3136شــهدت العالقــة بــن األكــراد
الســوريني وبــن دمشــق منــذ عــام  2012منعطفــات عــدة (فــي
ذلــك العــام تسـ ّـلمت جهــات ّ
كرديــة مــن دمشــق (بشــكل غيــر
معلــن) مســؤولية إدارة بعــض املناطــق) .أمــا أبــرز املفارقــات
فــي مســيرة «الوحــدات» وعالقاتهــا ،فـ ّ
ـإن بواكيــر الدعــم
ّ
تلقتــه كانــت مــن الســلطات السـ ّ
ـورية ،قبــل
العســكري الــذي
أن ينتهــي بهــا املطــاف أخي ـرًا (بوصفهــا املكــون األساســي
لقســد) «حليفــا» لألميــركان وذراعــا ّبريــة لـ«التحالــف
الدولــي»ّ .ثمــة اختــاف كبيــر بــن «األداء العســكري» للقــوى
ّ
ّ
الكرديــة فــي ســوريا ،وبــن نظيــره السياســي .ففيمــا اتســم
ّ
ّ
ّ
ّ
األول بالثبــات وحصــل مؤشــرات قــوة صاعــدة علــى طــول
ّ
ّ
املســار ،عــرف الثانــي تخبطــا وتضاربــا الفتــا ،ســواء فــي
مــا يخـ ّـص العالقــة مــع دمشــق أو مــع الالعبــن اإلقليميــن
والدوليــن املؤثريــن فــي الحــدث الســوري ،وال سـ ّـيما العالقــة
ّ
حصريــن عــن
مــع أنقــرة .وال ُيمكــن عـ ّـد األكــراد مســؤولني
هــذا التضــارب ،فهــو فــي معظــم األحيــان قــام علــى أســباب
ّ
تتعلــق بمتغيــرات الحــرب الســورية وتداخــل خيــوط اللعبــة،
وكذلــك بتحـ ّـوالت الداخــل التركــي وسياســات رجــب طيــب
أردغــان .وفيمــا اسـ ّ
ـتمر «املجلــس» فــي حالــة «وئــام» مــع
األتــراك ،شــهدت العالقــة بــن هــؤالء و«االتحــاد الديموقراطــي»
ً
ّ
جذريــا .وعلــى ســبيل املثــال كان صالــح مســلم يــزور
تحــوال
تركيــا فــي أواخــر تمــوز  2013ويؤكــد بعــد لقــاء مســؤوليها
ّأن «أنقــرة غيــر قلقــة بشــأن الوجــود الكــردي علــى الحــدود»،
ّ
مذكــرة توقيــف ّ
تركيــة
أمــا فــي أواخــر عــام  2011فقــد صــدرت

ُ
تمثل «المسألة الكردية» واحدًا من
أشد ملفات الحرب السورية تعقيدًا.
عرف هذا الملف في خالل السنوات
الماضية تطورات كثيرة وضعته على
رأس ًالملفات التي ُينتظر أن تكون
حاسمة في المشهد السوري بأكمله،
مع ما يتضمنه من تفاصيل تضع
وحدة البالد على المحك
بحــق مســلم .ورغــم ّأن التحــوالت فــي العالقــات ليســت شــيئًا
جدي ـدًا فــي عالــم السياســة ،غيــر أن مشــكلة األكــراد األبــرز
علــى هــذا الصعيــد هــي القبــول بلعــب دور «األداة» فــي كثيــر
ّ ُ
مــن تحالفاتهــم التــي يبــدو أنهــا تعقــد تحــت ضغــط اســتعجال
ّ
ّ
تاريخيــة» ،ال علــى أســس تتوخــى
ـرص
محمــوم ال ّســتثمار «فـ ٍ
ـتراتيجيات سياســية واضحــة املعالــم .بشــكل عــام،
اسـ
اكتســب امللــف الكــردي فًــي ســوريا فــي خــال النصــف الثانــي
مــن عمــر الحــرب صبغــة عسـ ّ
ـكرية طاغيــة ،إن لجهــة «الحيــاة
ّ
الداخليــة» حيــث ال يمكــن القــول إن هــذه املناطــق تشــهد «حيــاة
ّ
ّ
ّ
سياســية» بــل ال تشــهد «نشــاطًا سياســيًا حــرًا» ،أو لجهــة
الهيمنــة علــى واجهــة الحــدث وعقــد التحالفــات واالتفاقــات
املختلفــة .ورغــم أن الحــال أوحــى بأنــه فــي طريقــه إلــى التبــدل
ّ
الديموقراطيــة»
(إلــى حـ ّـد مــا) مــع تشــكيل «قـ ّـوات ســوريا
ُ
ّ
إضافيــة ســوى األكــراد ،واســتحدث
التــي اســتقطبت مكونــات
ّ
ُ
الديمقراطيــة» الــذي يفتــرض أنــه الواجهــة
«مجلــس ســوريا
السياسـ ّـية ،غيــر َّأن كثي ـرًا مــن األكــراد يــرون فــي هــذا
ّ
طبيعيــا أن «قـ ّـوات
«املجلــس» كيانــا ذا صبغــة واحــدة .ويبــدو
ّ
الديموقراطيــة» بمــا هــي عليــه مــن كيــان عســكري
ســوريا
قــد ورثــت عــن «الوحــدات» الهيمنــة علــى الواجهــة .عــرف عــام
 2015كثيـرًا مــن األحــداث الفارقــة فــي امللــف الكــردي الســوري
بــدءًا مــن هزيمــة «داعــش» فــي معركــة عــن العــرب (كوبانــي)
فــي كانــون الثانــي (التــي ّ
مهــدت تاليــا ملنعطــف فــي العالقــة
بــن األكــراد وبــن الواليــات املتحــدة) .لتتالــي «اإلنجــازات»
العســكرية ،وكان مــن أبرزهــا الســيطرة علــى تــل أبيــض
ً
(ريــف الرقــة الشــمالي) فــي آب ،وصــوال إلــى إعــان تشــكيل
«قســد» في تشــرين ّ
األول .في العام التالي ( )2016ســيطرت
ّ
«قســد» علــى مناطــق عــدة «غــرب الفــرات» مــن أبرزهــا تــل
رفعــت (شــباط) وبــدأت مؤشــرات الخطــر تتصاعــد فــي

مقاييــس أنقــرة ،قبــل أن تصــل ذروتهــا فــي النصــف األول
مــن آب مــع ســيطرة «قســد» علــى منبــج .كانــت األخيــرة فــي
طــور التفكيــر الجــدي فــي إعــان «مقاطعــة جديــدة» تحــت
اســم «الشــهباء» تكــون صلــة الوصــل بــن «مقاطعــة عفريــن»
ونظيرتيهــا الجزيــرة ،وعــن العــرب (كوبانــي) شــرق الفــرات
(راجــع األخبــار ،العــدد  .)3012لكــن الجيــش التركــي لــم يلبــث
ً
أن دخــل الحــرب مباشــرة ،مطلقــا عمليــة «درع الفــرات» فــي
 24آب ،التــي أدت إلــى احتــال مناطــق تفصــل بــن منبــج
و«الشــهباء» .يشــرح هــذا التطــور جــزءًا كبي ـرًا مــن تعقيــدات
ّ
الخفيــة ،فالثابــت أن الخطــوة
الشــمال الســوري وتفاهماتــه
التركيــة جــاءت بتنســيق مــع موســكو وواشــنطن ،وبصمــت
مــن دمشــق ّأول األمــر .أعلنــت «قســد» فــي تشــرين الثانــي
انطــاق «معركــة تحريــر الرقــة» ،لكــن «الحفلــة» الحقيقيــة
كانــت تنتظــر وصــول اإلدارة األميركيــة الجديــدة .فــي شــباط
 2017انتزعــت «درع الفــرات» منطقــة البــاب ،وتاخمــت
منبــج ،قبــل أن يدخــل الجيــش الســوري إلــى األخيــرة نتيجــة
اتفــاق مفاجــئ مــع «قســد» عبــر موســكو .إلــى منبــج أيضــا
ّ
أميركيــة ،لتنخفــض احتمــاالت
اســتجلبت «قســد» قــوات
مهاجمــة «درع الفــرات» املنطقــة ،وينتقــل الكبــاش التركــي –
ّ
الكــردي إلــى معركــة الرقــة ودور كل مــن الطرفــن فيهــا .كذلك
دخلــت قبــل أيــام قــوات روســية إلــى منطقــة عفرين ،وتواصل
«قســد» الســعي إلــى جمــع النقائــض فــي تحالفاتهــا ،فــي نهــج
ربمــا كان يهــدف إلــى «االســتعداد لــكل املفاجــآت» .أخي ـرًا
جــاءت تطــورات اإلنــزال األميركــي قــرب الطبقــةّ ،
لتمهــد ملــا
يبــدو أنــه الشــكل النهائــي ملعركــة الرقــة« :قســد» و«التحالــف»
وحيــدان فــي امليــدان .جاهــرت «قســد» أخي ـرًا بعزمهــا علــى
«تحريــر ديــر الــزور مــن داعــش» عبــر «مجلــس ديــر الــزور
العســكري» ،وباعتزامهــا «زيــادة عديــد قواتهــا إلــى مئــة ألــف
مقاتــل مــع نهايــة هــذا العــام» .ليــس مــن املعلــوم بعــد مــا هــي
التبعــات التــي ســتتركها هــذه الخطــوة علــى العالقــة بــن
«قســد» ودمشــق ،غيــر أن «قســد» دأبــت علــى التأكيــد أن
«ال نيــات لديهــا للدخــول فــي مواجهــات مــع النظــام ،والحــل
ســيكون سياســيًا آخــر املطــاف» .وهــي فــي الوقــت نفســه
حريصــة علــى تأكيــد «العالقــات الوطيــدة مــع موســكو».
أمــا أبــرز مــا تؤكــده علــى الــدوام فهــو الثقــة بـ«التحالــف مــع
األميركيــن» .تســتضيف «قســد» فــي مناطقهــا قواعــد
أميركيــة وقــوات خاصــة مــن مختلــف الجنســيات ،ويبــدو ّأن
ّ
«فيدراليــة أمــر
عليهــا ينعقــد الرهــان «األقــوى» فــي فــرض
واقــع» فــي نهايــة املطــاف (األخبــار ،العــدد .)3037

تقرير

الصدر :وصلتني تهديدات بالقتل!
هـ ّـدد زعيم «التيار الـصــدري» مقتدى
الـصــدر ،أمــس ،بمقاطعة االنتخابات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ع ــدم
االس ـت ـجــابــة ملـطــالـبــه بـتـغـيـيــر قــانــون
االنتخابات ،كاشفًا في الوقت ذاته عن
رسائل عديدة وصلته ّ
تهدده بالقتل
أو االغ ـت ـيــال ،مــن غـيــر أن يــوضــح من
هــي تـلــك األطـ ــراف وال األس ـبــاب التي
تقف وراء هذا التهديد.
وفــي كلمة ألـقــاهــا ،فــي خــال تظاهرة
شــارك فيها عشرات اآلالف في ساحة
التحرير وســط بـغــداد ،قــال الصدر إن
هذه التهديدات لن تكون كافية لثنيه
ع ــن «دع ـ ـ ــوة أت ـب ــاع ــه ل ــاس ـت ـم ــرار فــي
ال ـت ـظــاهــر م ــن أج ــل تـحـقـيــق اإلص ــاح
ّ
ومحاربة الفساد واملـفـســديــن» .وحــث
أتـبــاعــه عـلــى االس ـت ـمــرار فــي التظاهر
السلمي حتى تحقيق اإلصالح ،سواء
أنفذوا تهديدهم بقتله أم لم ينفذوه.
وق ــال« :أق ــف الـيــوم مستبقًا لــأحــداث
قبل أن يطبقوا ذلك ،وينفذوا تهديدهم
ألض ــع الـنـقــاط عـلــى ال ـح ــروف .عليكم
باالستمرار في الدعوة لإلصالح بكل
تفاصيلها حتى وإن نفذوا تهديدهم».
وأشار زعيم «التيار الصدري» ُ إلى أن
«بقاء القانون (االنتخابي) املجحف
إال ألحـ ــزاب ـ ـهـ ــم ،ي ـع ـن ــي أنـ ـن ــا س ـنــأمــر
بمقاطعة االنتخابات» .وأضــاف« :إن

كــانــت مقاطعتنا لالنتخابات تعني
إق ـص ــاء ك ــم وتـهـمـيـشـكــم وإض ـعــاف ـكــم،
فإما الثبات وإما الزوال وإما انتصار
اإلص ــاح أو انـتـصــار الـفــاســديــن ،كال
كال يا فاسد».
وحـ ـ ـ ّـددت مـفــوضـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات ،في
كانون الثاني ،موعد إجراء انتخابات
مجالس املحافظات العراقية ،في شهر
أيلول املقبل .وقال الصدر إن «صناديق
بأياد مستقلة
االقتراع يجب أن تكون
ٍ
ـاد مسيسة مـقـيـتــه» ،في
أمـيـنــة ال ب ــأي ـ ٍ
إشارة إلى أعضاء املفوضية الحاليني.
في غضون ذلك ،طلب رئيس الحكومة
ال ـعــراق ـيــة ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي ،ف ــي مـقــال
نشره في صحيفة «واشنطن بوست»،
«م ـس ــاع ــدة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لـلـفــوز

ألقى الصدر كلمته
خالل تظاهرة شارك
فيها عشرات اآلالف
في بغداد

بــالـسـلــم» ،بـعــدمــا قــدمــت «امل ـســاعــدة»
ف ــي أوق ـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرب .وق ـ ـ ــال« :ب ـعــدمــا
سـكـبـنــا دم ـن ــا م ــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة
من أجــل الفوز بهذه الـحــرب ،نريد أن
نـعـمــل مـعــا مــن أج ــل ال ـفــوز بــالـسـلــم»،
مـطــالـبــا واشـنـطــن ب ــأن «تـنـضــم إلينا
م ـ ــن أج ـ ـ ــل دع ـ ـ ـ ــوة املـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ــدولـ ــي
لـلــوفــاء بتعهداته بالتمويل ،لتأمني
مجتمعاتنا واستقرارها ومنع داعش
والقاعدة من العودة».
و«انـ ـط ــاق ــا م ــن روح ات ـف ــاق ـن ــا ال ــذي
وقعناه في عام  ،»2008أعرب العبادي
عن إرادت ــه في إقامة «شــراكــة تنطوي
على التعاون السياسي ،الدبلوماسي،
الدفاعي ،األمني ،التربوي والثقافي».
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،كـ ـش ــف وزي ـ ــر
الـخــارجـيــة الـسـعــودي ع ــادل الجبير،
عن نية بالده لـ»شطب الديون املترتبة
على العراق» وذلك في لقاء مع نظيره
ال ـع ــراق ــي ،إب ــراه ـي ــم ال ـج ـع ـفــري ،حيث
أب ــدى الـطــرفــان نـيــة بــادهـمــا لتقوية
العالقات فــي مــا بينهما .وفــي تقرير
نشره الجعفري على موقعه الرسمي،
أش ــار إلــى سعي الـسـعــوديــة إلــى فتح
خ ــط ط ـي ــران م ــن ال ــري ــاض إل ــى بـغــداد
وال ـن ـجــف ،فــي إط ــار تـعــزيــز الـعــاقــات
الثنائية بني البلدين.
(األخبار)

حث الصدر
ّ
أتباعه على
االستمرار
في التظاهر
السلمي
(أ ف ب)

