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ت�شاندار*

خريف ''اخليانة الأمريكية'' و''الغزو الرتكي'':
تد�شني احلقبة الرو�سية يف ال�رشق الأو�سط**

وغ�ض النظر عن االجتياح التركي لمناطق
مثّل االن�سحاب الأميركي من �شمال �سورية،
ّ
�سيطر عليها الأكراد هناك ،طعنة �أميركية  -لي�ست الأولى � -ضد الأكراد� ،أطاحت ب�أي
ثقة ب�صدقية الواليات المتحدة مع حليفاتها في المنطقة .ومع وقوع المنطقة �ضمن
النفوذ الرو�سي ،ف�إن م�ستقبلها ال يزال غام�ض ًا ،في انتظار ما يمكن �أن تراكمه هذه
العودة الرو�سية.

في

مقابلة ح�صرية مع �شبكة تلفزيون
�أميركية رئي�سية ُتبث عبر الكابل
عبر الرئي�س العراقي
والأقمار ال�صناعيةّ ،
برهم �صالح عن خيبة �أمل عميقة �إزاء
التدخل الع�سكري التركي في �شمال �شرق
ّ
�سورية بتواط�ؤ من الرئي�س الأميركي دونالد
ترامب ،وقال �إن ''القوة الحالية للواليات
* كاتب تركي مقيم حالي ًا في السويد.
**مقالة خاصة بـ ''مجلة الدراسات الفلسطينية''،
وهي باللغة اإلنجليزية بعنوان:

“An October of ‘American Betrayal’, ‘Turkish

Invasion’ and Inauguration of the Russian Times
in the Middle East”.

ترجمة� :صفاء كنج.

المتحدة هي محل �شك ب�صورة جدية للغاية...
وحلفاء �أميركا قلقون ب�ش�أن �إمكان االعتماد
على الواليات المتحدة''.
لقد قرر ترامب في  6ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،2019وبعد محادثة هاتفية مع نظيره
التركي رجب طيب �أردوغان ،التخلي عن
الأكراد ال�سوريين� ،أكثر حلفاء الواليات
المتحدة الموثوق بهم في قتال تنظيم الدولة
الإ�سالمية (داع�ش) في �ساحة المعركة
يلوح منذ �أكثر من
ال�سورية .لقد كان �أردوغان ّ
عام ب�إر�سال جي�شه الذي هو ثاني �أكبر جي�ش
لدى حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) لمواجهة
الأكراد على الجانب الآخر من الحدود
الم�شتركة الطويلة بين تركيا و�سورية .و�ص ّنف

مقاالت

قوات �سورية الديمقراطية (�أغلبية مقاتليها من
الأكراد ،وت�سيطر على ما يقرب من ثلث �أرا�ضي
�سورية) على �أنهم ''�إرهابيون'' ال يختلفون عن
''داع�ش'' بما �أنهم على �صلة بمتمردي حزب
العمال الكرد�ستاني في تركيا .لقد كان
م�صمم ًا على �إخراجهم من منطقة ي�صفها
ب�أنها ''منطقة �آمنة'' ت�سعى تركيا لل�سيطرة
عليها ،وتمتد نحو  480كيلومتراً في محاذاة
الحدود التركية  -ال�سورية من الغرب �إلى
ال�شرق ،وبعمق  32كيلومتراً.
كانت الواليات المتحدة ،حليفة تركيا في
حلف الناتو و�شريكتها في �ساحة المعركة
ال�سورية ،وحدها قادرة على حماية الأكراد
من غ�ضب �أردوغان .غير �أن ت�أييد ترامب
ال�ضمني للعملية الع�سكرية التي نفذتها تركيا
من خالل �سحب الع�سكريين الأميركيين �إلى
خارج منطقة القتال� ،أطلق يد �أردوغان ليفعل
ما ي�شاء بالأكراد ال�سوريين .وكان الرئي�س
التركي قد �أعلن فع ًال م�شروعه لإعادة توطين
نحو مليوني الجىء �سوري ،من �أ�صل 3.6
ماليين الجىء �سوري في تركيا ،في ''المنطقة
الآمنة'' التركية التي �سيتم �إن�شا�ؤها بعد الغزو
الع�سكري التركي ،وربما عن طريق ت�شريد
ال�سكان الأكراد الأ�صليين المقيمين في
نيات
المناطق الواقعة �شرقي الفرات� .إن ّ
�أردوغان بالن�سبة �إلى كل َمن لديه فهم
بنيات حزب البعث
بالتاريخ والذاكرة� ،شبيهة ّ
في �إن�شاء ''حزام عربي'' في �شمال �شرق �سورية
من خالل ترحيل الأكراد من تلك المناطق.
لهذا ال�سبب �أكد رئي�س العراق برهم �صالح،
عد �صديق ًا للأميركيين ،عندما
وي ّ
وهو كردي ُ
طرح بمرارة م�س�ألة ''االعتماد'' على الواليات
المتحدة� ،أن الآثار المترتبة على االن�سحاب
الأميركي من �سورية هائلة� ،إذ ''�أطلق الغزو
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وعبر
التركي دينامية جديدة خطرة حق ًاّ ''.
برهم �صالح عن قلقه ب�ش�أن التهديدات التي
تواجه الأكراد ال�سوريين ،م�ضيف ًا �أنه ''قلق �إزاء
حدوث تطهير عرقي .فهذا ما حدث عبر
التاريخ ،التاريخ الم�أ�سوي لل�شعب الكردي،
وهو �أمر خطر وم�أ�سوي''.
وللمفارقة ،وعند قراءة كلماته ،لم ي�سعني
�سوى �أن �أتذكر محادثتي معه في بغداد ،في
�آذار/مار�س  ،2019في �أعقاب زيارته لتركيا.
فقد بدا مفتون ًا نوع ًا ما بعظمة ق�صور
�أردوغان ،وبالمعاملة الودية التي لقيها من
وعبر عن �أمله ب�أن ت�ؤدي
الرئي�س التركيّ ،
تركيا دوراً �إيجابي ًا في م�ستقبل ال�شرق
الأو�سط.

نزعة قومية معادية للأكراد
بالن�سبة �إلى �أولئك الذين يمتلكون تحلي ًال
�سليم ًا لطبيعة حكم �أردوغان اال�ستبدادي في
تركيا ،ف�إن تو ّقع �أن ت�ؤدي تركيا� ،أو �أن ت�سعى
لأداء دور حميد في المنطقة ،لي�س �سوى حلم
بعيد المنال .فتركيا في عهد �أردوغان �شهدت،
منذ خريف �سنة  ،2015انعطافة حادة في
اتجاه مغاالة في النزعة القومية ي�صاحبها
خطاب عنيف مناه�ض للأكراد ُي�ستخدم
موحد بين مختلف القوميين
بمثابة عن�صر ِّ
الم�شاركين في ال�سلطة .وفع ًال ،تب ّنت ''الدولة
العميقة'' في تركيا ا�ستراتيجيا تقوم على عدم
ال�سماح لإيران �أو الأكراد بالو�صول �إلى البحر
الأبي�ض المتو�سط وعبور الأرا�ضي ال�سورية
الممتدة من حدودها مع العراق �إلى البحر،
كما �أن ظهور حكم ذاتي في الجوار في �شمال
و�شمال �شرق �سورية يقوده �أولئك الأكراد
ال�سوريون الذين تجمعهم �صلة بحزب العمال
الكرد�ستاني ،والذين �أقاموا في الوقت نف�سه
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�شراكة ع�سكرية قوية مع الواليات المتحدة،
�صار كابو�س ًا ال مثيل له بالن�سبة �إلى تركيا.
تعين على تركيا �أن تمنع ب�أي ثمن
لقد ّ
قيام جيب كردي مجاور كبير في �شمال �شرق
�سورية� ،آخذة في االعتبار �إمكان اتحاد هذا
الجيب مع الأغلبية الكردية في جنوب �شرق
تركيا ،وربما يوم ًا ما مع �إقليم كرد�ستان
عبر عن توقه �إلى
العراق �شبه الم�ستقل الذي ّ
نيل ا�ستقالله .وكان �أردوغان الذي يمثل رجل
مما يمثل
تركيا القومية المت�شددة القوي �أكثر ّ
رئي�س ًا �شبه �إ�سالمي ،مهوو�س ًا ب�إحباط تطلعات
الأكراد في �سورية.
بد�أ �أردوغان �أو ًال ب�إنهاء عملية ال�سالم مع
تعر�ضوا لم�ستوى من
الأكراد في تركيا الذين ّ
القمع ال يمكن ت�صوره في العقد الأخير الذي
ُعلقت الآمال عليه .وتزامن هذا القمع مع
تحركات ع�سكرية ا�ستهدفت الأرا�ضي ال�سورية.
مت�سلح ًا بت�أييد رو�سي ،نفذ �أردوغان
ت�صميمه على منع ظهور حكم ذاتي كردي على
طول الحدود التركية عن طريق �إر�سال القوات
الم�سلحة التركية مع المقاتلين ال�سوريين
الموالين لها ،والذين ينتمون �أ�سا�س ًا �إلى
مختلف الجماعات والف�صائل ال�سلفية� ،إلى
�سورية في �آب�/أغ�سط�س  .2016وبالنتيجة،
أرا�ض تمتد من جرابل�س
ا�ستحوذت تركيا على � ٍ
�إلى الباب لتقطيع �أو�صال المناطق التي
يحكمها الأكراد ،والتي تمتد من منطقة الجزيرة
في �أق�صى �شرق البلد �إلى جيب عفرين ذي
الأغلبية الكردية ،في �أق�صى الطرف ال�شمالي
الغربي من �سورية .وفي �سنة  ،2018احتلت
تركيا عفرين خالل ثالثة �أ�شهر ،و�أي�ض ًا بت�أييد
رو�سي ،وانتهت العملية الع�سكرية التركية التي
نفذها �أي�ض ًا مقاتلون �سوريون موالون لتركيا،
بنزوح ن�صف �سكانها الأكراد تقريباً.

حول �أردوغان بعد ذلك انتباهه �إلى �شرق
ّ
الفرات ،وكان هدفه فرط عقد ال�شراكة
الأميركية – الكردية ،و�إنهاء الحكم الذاتي
الكردي .وكي يحقق ذلك ،ف�إن الت�أييد الرو�سي
لم يكن كافي ًا ،مثلما كان عليه الأمر مع
جرابل�س والباب ( )2016وعفرين (،)2018
بل �إن تخ ّلي الأميركيين عن الأكراد كان
�شرط ًا لتحقيق م�شروع �أردوغان ،وهذا ما
حدث بال�ضبط.
وبف�ضل قرار ترامب �سحب جنوده� ،ش ّنت
تركيا ووكال�ؤها ال�سوريون الهجوم على
الأكراد في �سورية من جبهة وا�سعة بطول
 120كيلومتراً بين تل �أبي�ض ور�أ�س العين،
وهي منطقة �سكانها العرب �أكثر من �سكانها
الأكراد ،وتوغلت تركيا  32كيلومتراً جنوب ًا،
حتى الطريق ال�سريع �أم  4الذي يربط حلب
ال�سورية بالمو�صل في العراق .غير �أن وقف ًا
لإطالق النار بو�ساطة �أميركية لمدة 120
�ساعة في  17ت�شرين الأول�/أكتوبر ،منع
القوات التركية من ال�سيطرة على منطقة �أو�سع.
وقبل �ساعات من انتهاء وقف �إطالق النار،
و ّقع فالديمير بوتين و�أردوغان مذكرة تفاهم
في مدينة �سوت�شي الرو�سية في  22ت�شرين
ن�صت ،و�إن موقت ًا ،على الحفاظ
الأول�/أكتوبر ّ
على المكا�سب الع�سكرية التركية مع التحقق
من �أهدافها الق�صوى واحتوائها في �شمال
�شرق �سورية.
�إن االن�سحاب الأميركي� ،إلى جانب تمكين
تركيا من �إنهاء الحكم الذاتي الكردي فعلي ًا،
قدم �سورية بمجملها �إلى رو�سيا ،القوة التي
ّ
ا�ستعادت نفوذها لترتقي وت�صير القوة الأكثر
نفوذاً في ال�شرق الأو�سط .غير �أن الأمر لم يكن
تحول في مركز النفوذ من الواليات
مجرد ّ
المتحدة �إلى رو�سيا ،و�إنما كان للخيانة التي

خريف ''اخليانة األميركية'' و''الغزو التركي''

وقعت على الأكراد ال�سوريين تداعيات عالمية
زعزعت الثقة بالقوة العظمى الوحيدة في
العالم ،وبلبلت ال�سيا�سة الداخلية الأميركية،
وكان لها وقع ال�صدمة في العالقات الدولية
ككل.

خيانة �أمريكية لي�ست الأوىل
لقد ذاق الأكراد طعم خيانة الواليات
المتحدة عدة مرات في ال�سابق ،وهذه الحلقة
الأخيرة في تلك الملحمة الطويلة يجب � اّأل
تكون مفاج�أة لهم� ،إذ ال تزال ماثلة في
الأذهان خيانة ن�ضال �أكراد العراق بقيادة
المال م�صطفى البرزاني في �سنة  ،1975والتي
ُن�سبت �إلى هنري كي�سنجر عبر �شاه �إيران،
والقمع الوح�شي النتفا�ضتهم على يد �صدام
في �سنة  1991في �إثر تحري�ض من جورج
بو�ش .وال تزال ماثلة �أي�ض ًا ب�صورة خا�صة،
حالة المال م�صطفى البرزاني ،الزعيم القومي
الكردي التاريخي الذي ُنقل عنه قوله �أنه ''ال
يثق ب�أي قوة كبرى �أُخرى'' ،و�أنه �إذا انت�صرت
ق�ضيته ،ف�سيكون م�ستعداً لأن ت�صير كرد�ستان
''الوالية الأميركية الحادية والخم�سين''.
�سيكون من الظلم بالن�سبة �إلى الأكراد
ال�سوريين �أن نفتر�ض �أنهم كانوا �ساذجين �أو
غير قادرين على ا�ستخال�ص ِع َبر الما�ضي،
بحيث �إنهم �سمحوا للواليات المتحدة ب�أن
تخدعهم بوعودها.
بادىء ذي بدء ،لم يكن هناك اتفاق ر�سمي
بين وا�شنطن والأكراد ال�سوريين ،وال التزام
�سيا�سي ًا حقيقي ًا من الأميركيين تجاههم .ففي
�أثناء مقابلة �أجري ُتها مع زعيم كردي يحمل
رتبة ع�سكرية عالية ،مبا�شرة قبل تحرير الرقة
من تنظيم الدولة الإ�سالمية ،كنت قد جادلت
ب�أن الأكراد في �سورية ،يجب �أن ي�أخذوا في
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االعتبار �أن الأميركيين يمكن �أن يبيعوهم� ،أو
�أنهم ربما ي�صبحون �ضحية عملية بيع
�أميركية  -رو�سية مزدوجة .وقد قال لي
حينها �أنه ال ي�ستبعد �أي ًا منهما.
ومع ذلك ،ف�إن �سقوط الرقة في ر�أيه الذي
عبر عن ت�صور القيادة الكردية ،كان �سي�ؤدي
ّ
�إلى ال�سيطرة على �أكثر من  %30من الأرا�ضي
ال�سورية ،الأمر الذي ربما ُيلزم الأميركيين
ب�إعادة تقييم �سيا�ستهم وم�صالحهم فيما
يتعلق ب�سورية.
لقد ثبتت �صحة نظرته .فمنذ تحرير الرقة
في ت�شرين الأول�/أكتوبر  2017حتى وقت
قريب جداً ،تعززت العالقات بين الأميركيين
والقوات الكردية ال�سورية ميداني ًا .ومثلما �أ�شار
تحليل �إخباري ل�صحيفة ''نيويورك تايمز'' بعد
النكبة التي ح ّلت على الأكراد في �شمال �شرق
�سورية ،ف�إنه ''بالن�سبة �إلى القوات التي
يقودها الأكراد ،لم يكن ان�سحاب القوات
الأميركية من �سورية هو ما �آذاهم ،فهم كانوا
يعرفون �أن هذا �سيحدث في نهاية المطاف،
و�إنما الذي �آذاهم هو قيام ترامب بعد خم�سة
�أعوام من القتال والموت �إلى جانب القوات
الأميركية في المعركة �ضد داع�ش ،ب�إنهاء
العملية ب�صورة مفاجئة من دون �أن يكونوا
م�ستعدين لما حدث بعد ذلك .وقد و�صفت
ن�سرين عبد اللـه ،المتحدثة با�سم وحدات
حماية ال�شعب الكردية ما حدث بقولها�' :إنها
طعنة في الظهر'''.
�إن حيثيات العالقة بين الأميركيين
والأكراد ال�سوريين لم تكن تنذر بالخيانة ،وال
�سيما �أنها ُبنيت في �إبان الدفاع عن بلدة
كوباني الحدودية (عين العرب) في ت�شرين
الأول�/أكتوبر  2014عندما كانت تخ�ضع
�سجل الأكراد فيها
لح�صار مقاتلي داع�ش ،وقد ّ
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مقاومة ملحمية ا�ستحقت و�صفها ب�أنها
''�ستالينغراد الأكراد'' .وهنا تجدر الإ�شارة �إلى
النقاط الم�شار �إليها في التحليل الإخباري
الذي ن�شرته �صحيفة ''نيويورك تايمز'' في 28
ت�شرين الأول�/أكتوبر:

لقد دفعتهم [الأكراد] الواليات المتحدة
�إلى نقل المعركة �ضد داع�ش �إلى مناطق
خارج مناطقهم التقليدية ،الأمر الذي
ك ّلفهم كثيراً من الأرواح .كما �أنها
ردعتهم عن التفاو�ض على ت�سوية مع
الحكومة ال�سورية ،بقولها لهم �إن بقاءهم
�إلى جانب الواليات المتحدة �سيجعلهم
يفوزون بح�صة في م�ستقبل البلد...
و�إذا كانت المعارك خدمت �أجندة
�أميركية ،ف�إن الأكراد هم الذين ماتوا من
�أجلها .لقد ُقتل �أقل من ع�شرة �أميركيين
خالل حملة القتال �ضد داع�ش في
�سورية ،مقارنة ب�أحد ع�شر �ألف مقاتل
في �صفوف القوات التي يقودها الأكراد.
وقال م�س�ؤول �أميركي كان يعمل
في �سورية'' :لقد جعلناهم يموتون من
�أجلنا'' ،و''في النهاية طلبنا منهم ت�سليم
كل ما نا�ضلوا من �أجله� :أمن معقلهم
وم�شروعهم ال�سيا�سي و�شعبهم .لقد
عملنا على �أن يموت ه�ؤالء الأحد ع�شر
�ألف ًا من دون مقابل''.
وفي محاولة ال�ستر�ضاء تركيا،
�أقنعت الواليات المتحدة الأكراد بتدمير
�شن هجوم
دفاعاتهم ،وتخفيفها قبل ّ
تركي ...وعندما هددت تركيا بغزو
�شمال �سورية لطرد القوات الكردية من
المناطق المجاورة لها ،نفذت الواليات
المتحدة خطة تتطلب من الأكراد

تفجير الأنفاق وتدمير الخنادق ونب�ش
مخابىء الذخيرة التي و�ضعوها في
�أماكن ت�ؤهلهم للدفاع �ضد �أي هجوم
تركي محتمل.
ا�ستناداً �إلى هذه الحقائق كلها ،ف�إن الخيانة
الأميركية للأكراد ،و�إن لم تكن الأولى � ،اّإل �إنها
الأكثر �إثارة لل�صدمة حتى هذا التاريخ ،كما
�أن رئي�س الواليات المتحدة نف�سه هو الطرف
المتهور غير المتوقع .وهكذا حطم ترامب بغتة
ال�شراكة الأميركية القوية الممتدة على خم�سة
�أعوام.

النفوذ الرو�سي وامل�ستقبل الغام�ض
من ال�سابق لأوانه الخروج با�ستنتاج دقيق
ب�ش�أن العواقب الكاملة لقرار ترامب االن�سحاب
من �سورية ،وت�سليم منطقة نفوذ حيوية �إلى
رو�سيا ،و�إعطاء رجب طيب �أردوغان �ضوءاً
�أخ�ضر لغزو �أجزاء من الأرا�ضي ال�سورية.
غير �أن كثيرين من منتقدي ترامب
الأميركيين يرون �أنه من ال�صعب بالمعنى
اال�ستراتيجي تخيل نتيجة وخيمة �أكثر من تلك
بالن�سبة �إلى الواليات المتحدة والأكراد وحلف
�شمال الأطل�سي وربما تركيا نف�سها .فبوجود
رو�سيا �صاحبة النفوذ الجديد ،و�إطالق العنان
للدينامية الجديدة ،ف�إن م�ستقبل �سورية
مما
والأكراد وتركيا ربما يكون �أكثر غمو�ض ًا ّ
هو عليه اليوم
لقد �أ�سفرت رئا�سة ترامب عن نتائج
كارثية للفل�سطينيين في �أحد طر َفي ال�شرق
الأو�سط ،وكانت وبا ًال على الأكراد في الطرف
الآخر ،وبدا �أنه ال يمكن االعتماد عليها
بالن�سبة �إلى حلفاء الأميركيين في الخليج،
الأمر الذي �أحدث عدم ثقة كاملة ب�إمكان
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وفي حقبة جديدة من عدم اليقين في
ال�شرق الأو�سط ،ف�إن الوقت حان لم�شاهدة
ومتابعة ما �سي�ؤول �إليه الو�ضع في ظل
الحقبة الرو�سية.

االعتماد على الواليات المتحدة في جميع
�أنحاء العالم .وحتى �إن نجح النظام الأميركي
في �إزاحة ترامب عن �سدة الرئا�سة ،ف�إن ال�ضرر
وقع فع ًال ،ودخل �سجالت التاريخ.
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