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  تنامي خطر الصراع بعد دخول األكراد يف املعركة: سوريا -العراق

  اجلمل -١٣/٨/٢٠١٢

مت رفع علم إقليم كردستان على جدران املباين العامة يف بلدة عفرين يف مشال سوريا بعد أن غادرت قوات 

فاختفت األعالم السورية وارتفعت بدالً منها . ذه البلدة الصغرية قرب احلدود التركية قبل أسبوعنياألمن ه

ألوان جديدة، ليست فقط األلوان الوطنية الكردية، ولكن أيضاً تلك اخلاصة حبزب االحتاد الدميقراطي، وهو 

بسبب قتاله الدموي " إرهابية"ظمة اجلناح السوري من حزب العمال الكردستاين، الذي تعتربه بلدان عديدة من

  .عاماً ٣٠من أجل االنفصال عن تركيا أو حتقيق احلكم الذايت على األقل على مدار 

يسيطر : "، الذي يدير منظمة صغرية حلقوق اإلنسان يف عفرين)ليس امسه احلقيقي*( وقال شومرد هواري

فتيش، ويقوم املسلحون من رجاهلم بتسيري حزب االحتاد الدميقراطي على كل شيء اآلن، فقد أقاموا نقاط ت

  ".كما متركزوا يف السوق والساحات املركزية وأمام حمطة احلافالت. دوريات يف الشوارع

وليست عفرين البلدة الوحيدة اليت استولت عليها بالفعل امليليشيات الكردية بعد انسحاب القوات النظامية 

فقد مت اإلبالغ عن أحداث مماثلة يف بلدة كوباين وحمافظة . السورية، حسبما ذكر نشطاء أكراد وسوريون

  .حلب وبلديت عمودا وديريك يف شرق سوريا

باملائة من السكان، لوقت طويل على هامش االنتفاضة السورية،  ١٠ظل األكراد، الذين ميثلون ما يقرب من 

حتاد الدميقراطي يفرض سيطرته يف ومتتع إقليم كردستان سوريا دوء نسيب، ولكن اآلن، وبعد أن بدأ حزب اال

  .الشمال، تواجه هذه األقلية خماطر الوقوع يف براثن الصراع، حيث تتقاطع املصاحل األجنبية مع النزاعات احمللية

  تدريب عسكري

 ٦٠يقع خميم دوميز لالجئني يف املنطقة الكردية اليت تتمتع حبكم شبه ذايت يف مشال العراق، على بعد حواىل 

كردي سوري فروا من العنف يف سوريا خالل  ٢,٥٠٠وهو موطن لنحو . من احلدود السورية كيلومتراً

ويشكل ). واستقر آالف آخرون خارج املخيم يف مناطق أخرى من كردستان العراق. (األشهر القليلة املاضية

أن زار املخيم أنه وقال أحد عمال اإلغاثة بعد . الشبان الذكور غري املتزوجني ما يقرب من ربع سكان املخيم

والحظ أن بنيتهم اجلسدية قد تغريت رأى حافالت عسكرية خارج اخليمة املخصصة للرجال غري املتزوجني؛ 

  ".كان واضحاً أم تلقوا نوعاً من التدريب العنيف: "وأضاف قائالً. منذ وصوهلم قبل عدة أشهر

م يف اآلونة األخرية، شكا الشبان الذين كانوا للمخي) إيرين(وخالل زيارة قامت ا شبكة األنباء اإلنسانية 

رفضوا يف البداية . يرتدون املالبس الداخلية وسراويل رياضية من احلرارة الشديدة وانعدام فرص العمل
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ولكن بعد . االعتراف بتلقي أي تدريب، وحاول البعض إسكات اآلخرين الذين كانوا على استعداد للتحدث

حنن نتلقى التدريب للدفاع عن أرضنا يف سوريا يف ": لشبكة األنباء اإلنسانيةنقاش قصري، قال أحد الشبان 

". ال، بل غداً"وقال الشاب األول ". عندما يسقط النظام"وقال آخر بإصرار ". حال اضطررنا إىل العودة

  ".حنن نتلقى هذا التدريب لكي نعود ونقاتل األسد"وأضاف ثالث 

رة العالقات اخلارجية يف حكومة إقليم كردستان أن هؤالء الشباب هم وقال الوزير فالح مصطفى، رئيس دائ

يتلقون التدريب العسكري على يد حكومة إقليم كردستان من بني املئات من األكراد السوريني الذين 

وأضاف يف تصريح لشبكة األنباء ". حىت يتمكنوا من لعب دور ما"منذ بداية الصراع يف سوريا  العراق

بعد ايار النظام،عندما يكون هناك فراغ أمين، سيكون السالح حبوزة اجلميع، وسوف يأتون "ه اإلنسانية أن

  ".فلدى كل األطراف قوات وقدرات عالية، باستثناء األكراد. النتهاك حقوقهم

  األكراد ضد األكراد

يف الفريق الدويل رجل، ولكن كيل صاحل، احمللل  ٢,٠٠٠و ٦٠٠تتراوح تقديرات األعداد اليت مت تدريبها بني 

منهم مستعدون على ما يبدو للعودة إىل سوريا من  ٦٥٠املعين باألزمات، أخرب شبكة األنباء اإلنسانية أن حنو 

وقال عامل إغاثة يف خميم دوميز أن بعض الشبان قد غادروا خميم الالجئني بعد تلقي . أجل املشاركة يف القتال

  .دوا إىل سوريا للقتالبعض التدريبات، ما يشري إىل أم قد عا

  ولكن القتال ضد من؟

حىت يتوفر لألكراد "قال مصطفى، أحد الوزراء يف حكومة إقليم كردستان، أن التدريبات كانت دفاعية حبتة 

ويقول ". فهذه التدريبات ليست ألغراض هجومية... أيضاً بعض األشخاص الذين يدافعون عنهم يف منطقتهم 

 اولة من قبل مسعود بارزاين، رئيس إقليم كردستان العراق لتوسيع نفوذه يف سوريا،احملللون أن هذا جزء من حم

ولكنه قد حيدث انقسامات أيضاً؛ فبمجرد تسليح هؤالء األكراد املوالني لبارزاين، ميكن أن حيدث صدام بينهم 

الكردية املسلحة الوحيدة يف وبني القوات التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي، اليت ال تزال حىت اآلن هي اموعة 

  .سوريا

الذي أسس عالقات مع وقد أدى كفاح حزب العمال الكردستاين املسلح ضد تركيا إىل خالف مع بارزاين، 

ووفقاً ملصادر كردية، مت تنسيق . تركيا، اليت تعترب أحد الشركاء التجاريني الرئيسيني حلكومة إقليم كردستان

وهو اموعة املظلة الكردية اجلديدة اليت أنشئت يف أعقاب االنتفاضة  - دي التدريب مع الس الوطين الكر

ومن املرجح أن تؤدي عالقات الس الوطين . السورية وتتخذ من مدينة القامشلي الكردية السورية مقراً هلا

ويقول . لدميقراطيالكردي الوثيقة مع بارزاين وحتركه حنو العسكرة إىل تفاقم التنافس بينه وبني حزب االحتاد ا
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ولكن التصدي حلزب االحتاد حمللون أن هدف بارزاين من تدريب هذه القوات مل يكن قتال األسد، 

  .الدميقراطي

حزب "، وهو ناشط شاب يف مدينة القامشلي الكردية، اليت تقع على احلدود التركية إىل أن *وأشار بابلو

] املقاتلني املوالني حلكومة إقليم كردستان[شمركة العراقية االحتاد الدميقراطي ال يرغب يف السماح لقوات البي

لذلك فإم جيدون أنفسهم ". "كردية- وهم قلقون بشأن حدوث اشتباكات كردية]. إىل سوريا[بالعودة 

  ".عالقني على اجلانب العراقي من احلدود حىت اآلن

  خطر اندالع نزاع

ل شرق سوريا، وهي موطن لعدد كبري من األكراد أن من جهته، أفاد آدم، الناشط يف بلدة احلسكة يف مشا

هذا يساعد النظام على "وأضاف أن ". تضارب املصاحل بني تركيا والعراق وسوريااألكراد ممزقون بسبب "

ولكن حىت اآلن، مل يثبت األكراد أقدامهم كجزء مما ". حتويل القضية الكردية إىل احللقة الضعيفة يف الثورة

  .قد ينتهي م املطاف إىل القتال ضد قوى املعارضة األخرى من أجل السيطرة على األرض بل. يسمى بالثورة

 -ويعاين حزب االحتاد الدميقراطي تقليدياً من الضعف يف القامشلي، حيث يقول حمللون أن مجيع األطراف 

جليش السوري احلر حزب االحتاد الدميقراطي، واألكراد الذين يدعمون بارزاين، والس الوطين الكردي، وا

  .قد ينتهي م املطاف إىل التنافس على السلطة - املتمرد، واحلكومة السورية 

فالقامشلي . هناك خطر واضح من اندالع الصراع"وأكد صاحل، عضو يف الفريق الدويل املعين باألزمات أن 

بينما قد تبدو املعركة وأضاف صاحل أنه ". ليست املدينة اليت ميكن التخلي عنها بسهولة ملصلحة أي طرف

بالنسبة ملستقبل سوريا يف " حاسم للغاية"الكردية وكأا عرض هامشي، فإن ما حيدث يف كردستان سوريا أمر 

ألا هي اليت ستحدد مواقف تركيا وكردستان العراق يف تلك املناطق، بل سيناريو احلرب األهلية، 

  .وستحدد مستقبل حركة حزب العمال الكردستاين ككل

  الطريق إىل السلطة

إن ما يسمى باالنتفاضة الكردية غري مفهوم بشكل جيد حىت اآلن، حيث توجد تفسريات متضاربة لكيفية 

ويف فترة ما بعد بدء األحداث السورية يف . سيطرة حزب االحتاد الدميقراطي على أجزاء من مشال شرق سوريا

 - قراطي بإعادة املئات ورمبا اآلالف من أعضائه ، مسحت احلكومة السورية حلزب االحتاد الدمي٢٠١١مارس 

من مقره يف جبل قنديل على احلدود بني العراق وإيران إىل  - ٢,٠٠٠و  ١,٠٠٠التقديرات تتراوح ما بني 

وبدأ حزب االحتاد الدميقراطي يسيطر ببطء على بعض املناطق يف كردستان سوريا، ويقيم نقاط . سوريا
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بدون تدخل كبري من قبل  - اليت تعرف باسم جملس شعب كردستان الغربية  - التفتيش واالس البلدية 

  .احلكومة

. وتتهم املعارضة احلزب منذ فترة طويلة بأنه منفذ سياسات النظام، مثل قمع االحتجاجات وترهيب املعارضني

بتظاهرات يف  بعض الناشطني الشبان قد حاولوا القيام"فقد أوضح هواري، الناشط يف جمال حقوق اإلنسان أن 

فقد كانت ميليشيا حزب االحتاد الدميقراطي تطلق . األشهر األخرية، ولكنهم تعرضوا العتداءات يف كل مرة

بعض الناشطني تعرضوا لالختطاف والتعذيب "وأضاف هواري أن ." النار يف اهلواء وتضرب املتظاهرين

  ".بالصدمات الكهربائية

فيقول البعض أن النظام سلم البلدات إىل حزب . هذا ووطد حزب االحتاد الدميقراطي سيطرته يف شهر يوليو

االحتاد الدميقراطي تقريباً، بينما يقول البعض اآلخر أن حزب االحتاد الدميقراطي أعطاه مهلة للرحيل، ومل تكن 

  .لديه الوسائل الكافية للمقاومة

املقيم يف تركيا وعضو جملس شعب كردستان الغربية، الذي يضم حزب االحتاد من جانبه، أكد برزان عيسو، 

. اجليش انسحب بسبب ما حدث يف دمشق وحلب"الدميقراطي وغريه من األحزاب السياسية الكردية، أن 

ت وعندما بدأ القتال يف هاتني املدينتني الكبريتني، نقل قواته وترك أماكن مثل عفرين وكوباين ألا ليست ذا

  ".أمهية استراتيجية

  شعبية حزب االحتاد الدميقراطي

بعد عقود من احلرمان " حترير"يرحب نشطاء مثل عيسو باستيالء األكراد على البلدات السورية ويصفونه بأنه 

ولكن يف الوقت احلايل، ما زالت صحوة حزب . من الكثري من احلقوق املدنية األساسية، والذي فرضته دمشق

قراطي حديثة العهد ومن الصعب قياس شعبيته، وخصوصاً بعد دخول اجلماعات املظلة اجلديدة االحتاد الدمي

إال أن ما يبدو مؤكداً هو أن حزب االحتاد الدميقراطي . األخرى، مثل الس الوطين الكردي، إىل املعترك

  .حريص على ملء فراغ السلطة الذي خلفته الدولة

يف برلني، والذي يرصد انتهاكات ) Kurdwatch(ع كردووتش ولكن سيامند حاجو، املسؤول يف موق

. حقوق اإلنسان ضد األكراد السوريني، يقول أن احلزب ال يعتمد فقط على القوة العسكرية لزيادة نفوذه

متكنوا من تنظيم أنفسهم وهم حيفاظون على القانون "ويضيف يف حوار مع شبكة األنباء اإلنسانية أم 

واآلن مل يعد الناس يستدعون . إقامة العدل، ويعملون على استمرار تشغيل مجيع املؤسساتوالنظام، ويتولون 

  ".الشرطة إذا وقعت جرمية، بل يتصلون حبزب االحتاد الدميقراطي
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 -بدرجة من السماح من جانب احلكومة  - وبعد عقود من القمع الثقايف، فتح حزب االحتاد الدميقراطي 

الكثري من القوميني األكراد "وأكد حاجو أن . ة، وانتشرت املراكز الثقافية يف املنطقةمدارس لتعليم اللغة الكردي

ولكنه يف نفس الوقت، يتم استبدال ... ليست لديهم مشكلة مع ما حيدث ألن األكراد اآلن حيكمون أنفسهم 

  ".حكم ديكتاتوري بآخر

  جدول أعماله اخلاص

ففي . الدميقراطي واحلكومة السورية بدأت تتغري يف األشهر األخرية يقول املراقبون أن العالقة بني حزب االحتاد

ما يوشك أن "حني رمبا حدث حتالف بينهما يف املراحل األوىل للثورة، يعرف حزب االحتاد الدميقراطي اآلن 

ويف حني مل . ، ويقوم بقطع صالت التعاون املفترضة ويسعى إىل تنفيذ أجندته اخلاصة بدالً من ذلك"حيدث

كد حتدث أية احتجاجات مستقلة يف معاقل حزب االحتاد الدميقراطي، مثل كوباين وعمودا وديريك، يف ت

األسابيع األخرية، تظهر اللقطات اليت صورها اهلواة ووضعوها على شبكة اإلنترنت مسريات حلزب االحتاد 

  .الدميقراطي، تف خالهلا احلشود شعارات معادية للنظام

وكتب . وقعت اشتباكات بني حزب االحتاد الدميقراطي وقوات األمن التابعة للنظام أيضاً ووفقاً لصاحل، فقد

آرون لوند يف تقرير مفصل عن املعارضة السورية أن حزب االحتاد الدميقراطي هو مجاعة منضبطة بشكل مثري 

وليست ." لتلك األجندةلإلعجاب وفعالة، ولكنها ملتزمة متاماً بأجندا اخلاصة، وقاسية للغاية يف تنفيذها 

فالكثري من األكراد . القيادة الكردية على قناعة بأن اإلسراع بالتعاون مع املعارضة السورية يصب يف مصلحتها

  .يعتقدون أن املتمردين ال حيترمون حقوق األكراد أكثر من احترام النظام السوري هلا

ل بني املناطق الكردية والعربية، وحنن قلقون هناك نوع من الفص: "، وهو ناشط يف بلدة كوباين*وقال سرحت

وجتدر ". وهلذا السبب فإننا نفضل أن نقاتل دفاعاً عن أنفسنا. من أم لن مينحونا حقوقنا يف اية املطاف

اإلشارة هنا إىل أن حقوق األكراد تأيت يف املقدمة بالنسبة هلم، قبل أي مناقشة للدميقراطية أو للمرحلة 

  .اإلنتقالية

تقد مصطفى، أحد وزراء حكومة إقليم كردستان العراق أنه من األمهية مبكان أن يتمركز األكراد يف ويع

جيب أن . بالنسبة لنا، من املهم معرفة من الذي سيفي بوعوده: "ويقول. مواقعهم اآلن، قبل سقوط النظام

  ".على تأمني مستقبلهم يف سوريا] األكراد السوريون[يعمل 

  االنقسامات

 فقد مت تشكيل. خراً أن اهلياكل التنظيمية ملنطقة حكم ذايت كردية يف مشال سوريا قد بدأت تتبلوربدا مؤ

وقبل أسبوعني، مت توقيع اتفاق تعاون بني الس . حكومة إقليمية كردية يف القامشلي وانتخاب برملان حملي
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، ما زاد اآلمال يف ن العراقبوساطة من حكومة إقليم كردستاالوطين الكردي وحزب االحتاد الدميقراطي 

كما أن وجود عالقة وثيقة مع حزب االحتاد . ولكن األكراد ما زالوا منقسمني. إمكانية تفادي الصراع

وقال . ومؤيد الس الوطين الكردي، يف موقف حرج يضع بارزاين، حليف تركياالدميقراطي من شأنه أن 

حقاً ذا االتفاق، ولكن مل يتغري شيء على أرض  كنت سعيداً: "، وهو ناشط حملي يف القامشلي*باهوز

  ".الواقع؛ فما زالت مجيع األطراف عازفة عن العمل املشترك

اليت من املفترض أن تتبع " وحدة الدفاع الشعبية"ورمسياً، تعترب مجيع اجلماعات املسلحة الكردية جزءاً من 

ولكن معظم املقاتلني هم أعضاء يف حزب . بيةالس الوطين الكردي فضالً عن جملس الشعب لكردستان الغر

االحتاد الدميقراطي، الذي يقول ناشطون أكراد أن تفوقه العسكري يسمح له بتهميش األحزاب السياسية 

  .األخرى

ويف مدن مثل القامشلي واحلسكة، حيث يعترب حزب االحتاد الدميقراطي أقل شعبية وقوات األمن السورية ما 

فقال باهوز يف تصريح لشبكة األنباء . كل فصيل كردي مسريته األسبوعية اخلاصةزالت موجودة، ينظم 

يف البداية، حاولنا تنظيم مظاهرة كبرية واحدة معاً، ولكن بعد ذلك بدأت الصراعات حول : "اإلنسانية

  ".لذا قررنا أن نبقي حركاتنا االحتجاجية منفصلة. الالفتات والشعارات اليت جيب أن تستخدم

  ل النهائية للعبةاملراح

وقد . يقول حمللون أنه من املرجح أن يفوز حزب االحتاد الدميقراطي إذا وصل األمر إىل صراع على السلطة

قد يساعد الفصائل األخرى على احلفاظ على بعض نفوذها  التمويل أو الدعم من مشال العراق"ذكر لوند أن 

  ."قد أنه يستطيع قلب املوازينيف مواجهة حزب االحتاد الدميقراطي، ولكنين ال أعت

فقال مصطفى، أحد الوزراء يف حكومة . ولكن من غري املرجح أن يقف الالعبون اإلقليميون موقف املتفرج

وجتدر اإلشارة إىل أن رئيس الوزراء التركي، رجب ". لن نتابع املوقف وحنن معصويب العيون: "إقليم كردستان

شاط حزب العمال الكردستاين يف سوريا ميكن أن يعطي تركيا سبباً طيب أردوغان قال األسبوع املاضي أن ن

وكان حزب العمال الكردستاين قد هدد يف وقت سابق بتحويل منطقة كردستان بأكملها على جانيب . للتدخل

  .إذا تدخلت تركيا يف سوريا" منطقة حرب"احلدود إىل 

دع إىل حد كبري ألنه عملياً اجلماعة املسلحة وحىت اآلن، كانت سيطرة حزب االحتاد الدميقراطي من دون را

وتوجد كتيبة كردية . الوحيدة على األرض، كما أن األكراد جنحوا يف إبعاد اجليش السوري احلر عن املنطقة

صغرية أو اثنتني يف اجليش السوري احلر ومها حتاوالن االبتعاد عن طريق حزب االحتاد الدميقراطي، حبسب 

  .التقارير الواردة
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اليت قد تؤدي إىل اقتتال داخلي، يأمل  عودة املقاتلني من العراق حني خيشى بعض الناشطني األكراد من ويف

: وقال باهوز، الناشط يف القامشلي. البعض اآلخر يف أن يساعد هؤالء املقاتلون على خلق املزيد من التوازن

ال أريد أن يتدخل اجليش . االحتاد الدميقراطيأنا أعتقد أنه عليهم أن يأتوا حلماية الناس من النظام ومن حزب "

كنا نفضل أن يكون لدينا جيشنا الكردي . السوري احلر يف منطقتنا ألنه قد جيرنا إىل احلرب األهلية السورية

قد يضعون حجر األساس هلذا اجليش، على الرغم من أنه إذا  واألشخاص الذين مت تدريبهم يف العراقاخلاص، 

  ".يف إجياد سبل للتعاون، فقد يؤدي هذا أيضاً إىل حرب بني اإلخوة استمر فشل الطرفني

ال يوجد "وتعتقد دينيس ناتايل، وهي باحثة يف جامعة الدفاع الوطين اليت تتخذ من واشنطن مقراً هلا، أنه 

فهم . يعيشون يوماً بيوم، وليست لديهم خطط استراتيجية] األكراد. [الوضع رمادي وفوضوي. وضوح هنا

  ".لون الفراغ السياسي، مثلهم يف ذلك مثل مجيع األطراف األخرىيستغ

شبكة إيرين اإلنسانية: املصدر


