
 

1 
 

تشكيل الحدود الكردية: معادالت النفوذ والنزاع والحوكمة في المناطق : دراسة

 الحدودية العراقية السورية

 خضر خّضور، وحارث حسناعداد 

  مركز كارنيغي  :المصدر

 ملّخص

ر ت من أكثا زالملم يحمل سقوط تنظيم الدولة اإلسالمية معه االستقرار إلى الحدود العراقية السورية التي 

ت ، أدّ المناطق اضطرابًا على الصعيد الجيوسياسي في الشرق األوسط. ففي السنوات القليلة الماضية

لجانب في ا الم الديناميكياتمجموعة متنوعة من الكيانات والفصائل الكردية دوًرا متناميًا في رسم مع

أواًل،  كيات.الشمالي من الحدود. وفي هذا السياق، ال بد من تسليط الضوء على جانبْين من هذه الدينامي

عابر نجحت حكومة إقليم كردستان واإلدارة الذاتية لشمال وشرق سورية في إحكام قبضتهما على الم

لعراقية ومة اورية سيطرتها على الحدود وبات وجود الحكالحدودية الجديدة، وذلك بعدما فقدت الحكومة الس

رجة ضع بدمحدودا في هذا الجزء من الحدود. وهذا يعني أن حركة األفراد والبضائع في هذه المنطقة تخ

ى لواقع علكشف اكبيرة إلى كيانْين ال يمكن اعتبارهما ال تابعين للدولة وال غير دولتيْين بالكامل. بل ي

متع به ذي تتدابير هجينة نتيجة ضعف الحكومتين المركزيتين والحكم الذاتي المتزايد الاألرض عن ظهور ت

 .األحزاب الكردية )والذي ينص عليه الدستور في حالة حكومة إقليم كردستان(

د حرب ضثانيًا، نجح حزب العّمال الكردستاني في تعزيز نفوذه على طول الحدود بحكم مشاركته في ال

ة يديولوجيت اإلسالمية واستغالله فراغ السلطة الذي أعقبها. وتمّكن الحزب بفضل العالقاتنظيم الدولة اإل

نجار ومة سوالتنظيمية التي تربطه بالمجموعات المحلية، مثل وحدات حماية الشعب في سورية ووحدات مقا

نات لكيالحة في العراق، من فرض نفوذه األمني والسياسي. فحّول هذا الواقع أجزاًء من الحدود إلى سا

، الكردية فصائلالمسلحة ذات التوجهات القومية الكردية العابرة للحدود. وقد فاقم حضورها التنافس بين ال

وحزب  ستان،وال سيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، أي الحزب الحاكم الرئيس في حكومة إقليم كرد

ية حزب ا: رؤبين رؤيتْين تتعلقان بالحدود هم العّمال الكردستاني. ويجّسد هذا التنافس الصدام الحاصل

ن لتقليل ماي أو العّمال الكردستاني الثورية والعابرة للحدود التي تسعى إلى تغيير واقع الحدود بشكل جذر

إلى  تهدف شأن وجودها على األقل، ورؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني البراغماتية والجغرافية التي

 خل الحزبلك، دذسيم سلطة حكومة إقليم كردستان والدولة المستقبلية. باإلضافة إلى ترسيخ واقع الحدود لتر

اليًا تشن حالديمقراطي الكردستاني في تحالف مع تركيا التي تقاتل حزب العمال الكردستاني منذ عقود و

 .حملة عسكرية ضده في شمال العراق وسورية

مال زب العالصراع الجيوسياسي الدائر. فإما ينجح حيعتمد مستقبل هذه الحدود بدرجة كبيرة على نتيجة 

رة اإلداوالكردستاني في تعزيز دوره، أو يتعّرض للعزل والتهميش عندما ترّسخ حكومة إقليم كردستان 

 .الذاتية والحكومة العراقية سلطتها في هذه المنطقة
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 مقّدمة

كثر الت من أزي ما د العراقية السورية التلم يحمل اندحار تنظيم الدولة اإلسالمية معه االستقرار إلى الحدو

كك سلطة فقد أدى تف .(1 المناطق اضطرابًا على المستوى الجيوسياسي في الشرق األوسط )انظر الخريطة

سعى إلى ددة تالدولة المركزية في البلدْين وانسحابها من المنطقة الحدودية إلى ظهور جماعات مسلحة متع

ذين يعيشون لسكان اليها اى هذه الجماعات الهوية اإلثنية أو الطائفية التي ينتمي إلملء الفراغ. وغالبًا ما تتبنّ 

ورية ة السعلى الجانب اآلخر من الحدود. وحصل تحّول كبير على طول الجزء الشمالي من الحدود العراقي

جموعة مطرت يفي إطار عملية التفكك هذه: فللمرة األولى منذ نشأة الدولة الحديثة في العراق وسورية، س

يوسياسي ل الجمتنوعة من القوات الكردية علـى أجزاء من الحدود في الجانبْين. وال شّك في أن هذا التحو

 .الكبير المتمثّل في إنشاء حدود كردية كردية قد يخلّف تداعيات طويلة المدى على المنطقة

 

ة الذاتية لشمال وشرق سورية من الجانب السوري، يخضع اليوم هذا الجزء من الحدود إلى حكم اإلدار

)المشار إليها في ما بعد باإلدارة الذاتية( التي تقودها الفصائل الكردية، وأبرزها حزب االتحاد الديمقراطي، 

ووحدات حماية الشعبالمسلحة ذات األغلبية الكردية التي تؤّدي أيًضا دوًرا قياديًا ضمن تحالف قوات سورية 

بدعم الواليات المتحدة. وفي الوقت عينه، تمّكن حزب العّمال الكردستاني ذو  الديمقراطية )قسد( الذي يحظى

التوجهات القومية الكردية من توسيع رقعته على جانبْي الحدود بفضل روابطه اإليديولوجية والتنظيمية مع 

حافظة وحدات حماية الشعب والميليشيات التي نشأت حديثًا في شمال العراق، وال سيما قضاء سنجار في م
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نينوى. وال بّد من اإلشارة إلى أن حزب العّمال الكردستاني يخوض صراًعا مسلًّحا ضد تركيا منذ منتصف 

ثمانينيات القرن الماضي لتحقيق استقالل األكراد في دولة ذات سيادة. واستفاد الحزب من هذه الروابط 

بين الدولتْين، على غرار ما فعله تنظيم إلنشاء معابر حدودية غير رسمية، فأزال نوًعا ما الحدود الفاصلة 

الدولة اإلسالمية. أما من الجانب العراقي، فنجح الحزب الديمقراطي الكردستاني، أي الحزب الحاكم الرئيس 

في إقليم كردستان العراق، في الحفاظ على سيطرته على أجزاء متعددة من هذا المقطع الحدودي، على 

 .2017فشل االستفتاء بشأن استقالل إقليم كردستان الذي أُجري في العام الرغم من انسحابه من سنجار بعد 

بنى جي للعّزز هذا الواقع الجديد التفاعل بين األكراد على جانبْي الحدود وساهم في التطور التدري

ية تارة الذااإلد االجتماعية االقتصادية التي توّطد العالقات العابرة للحدود الوطنية. في غضون ذلك، تسعى

ية كبرى ت أهمإلى تعزيز سلطتها واالضطالع بمهام دولتية تشمل الحوكمة واألمن وتوفير الخدمات، لذا أول

رضه ذي تفإلى فتح المعابر الحدودية مع إقليم كردستان والعراق عموًما وتطويرها. ففي ظل الحصار ال

 وثوقةعابر صلة الوصل المتركيا من الشمال والمعارضة السورية من الجنوب والغرب، شّكلت هذه الم

ج سورية ائها خارل أبنالوحيدة بين اإلدارة الذاتية والعالم الخارجي، إذ يعتمد معظم صادراتها ووارداتها وتنقّ 

 ي العراقفستان على حرية الحركة عبر هذه النقاط الحدودية. لذلك، سعت اإلدارة الذاتية وحكومة إقليم كرد

تي لمهام الولّي اتالمعابر الحدودية المشتركة في إطار الجهود الهادفة إلى إلى إضفاء طابع رسمي على إدارة 

من  اضطلعت بها دمشق وبغداد في السابق ومكافحة التهريب واألنشطة غير المشروعة التي تحرمهما

ي فنافس الموارد اإلضافية. لكن، فيما تشهد المنطقة الحدودية صراعات متواصلة وتغيّرات مؤسسية تت

شطة صلت أناألحزاب السياسية والجماعات شبه العسكرية التابعة لها على النفوذ والسيطرة، تواإطارها 

وضع ذا الهالسوق الموازية وحظيت في بعض الحاالت برعاية السلطتْين اإلداريتْين الرئيستْين. ويعكس 

 .خصائص عملية تحّول من كيانات مسلّحة إلى كيانات دولتية

، فإن ردستانفي القضايا الحدودية بين اإلدارة الذاتية وحكومة إقليم ك نتعاومحاوالت العلى الرغم من 

طي وحزب يمقراالتطورات اإلقليمية عّمقت من التنافس بين القوى الكردية. فالعالقة بين حزب االتحاد الد

اد تحة وااللمتحدالعمال الكردستاني، الُمدرج على قائمة المنظمات المصنّفة إرهابية في تركيا والواليات ا

عتراف ب االاألوروبي، تشّكل عقبة أمام المحاوالت التي تقوم بها اإلدارة الذاتية لتطبيع وجودها وكس

 الحزبوالدولي. وأدت هذه العالقة بين الحزبْين إلى تأجيج التنافس بين حزب االتحاد الديمقراطي 

ورية سسمها في شمال شرق الديمقراطي الكردستاني بهدف السيطرة على زمام السلطة وإدارتها أو تقا

لزمن، رور ام)وتطلق األحزاب الكردية على هذه المنطقة اسم روج آفا أو كردستان الغربية( وسنجار. ومع 

ت والتوغال لجويةأصبحت الحدود العراقية السورية الساحة الرئيسة لهذا التنافس، وهدفًا منتظًما للغارات ا

 .نيالعسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستا

تشير ديناميكيات التنافس بين القوى الكردية إلى أن الوحدة اإلثنية ال تكفي للتوافق على إدارة هذه الحدود. 

فقد تحفّز المصالح االقتصادية الهشة الجانبْين على التعاون في مجال تنظيم الشؤون الحدودية، ولكن المشاكل 

ب التوترات. فالحزب الديمقراطي الكردستاني الجوهرية ذات الجذور التاريخية العميقة ما زالت تسب

والكوادر البراغماتية في اإلدارة الذاتية يفضلون عدم تغيير واقع الحدود، ويبدو أنهم قبلوا الحدود القائمة 

بوصفها أيًضا حدوًدا لسلطتهما. ويطمح هؤالء إلى إضفاء الطابع الرسمي على هذه الحدود ليستخدموها 
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عيد، كحدود رسمية للدولة التي يطالبون بإقامتها. ينطلق نهجهم البراغماتي من ربما، في المستقبل الب

اعتمادهم الشديد على الدعم الدولي ونيل االعتراف من القوى التي قد ترفض أي تعديل على الحدود الدولية 

بنّى حزب الحالية من جهة، ومن األدوار التي يضطلعون بها ككيانات حاكمة من جهة أخرى. في المقابل، يت

العمال الكردستاني والهيئات المتحالفة معه منظوًرا ثوريًا يهدف إلى تجاوز الحدود الحالية وتعزيز التضامن 

العابر للحدود الوطنية كوسيلة لتوسيع نطاق نفوذه ومواجهة القوى التقليدية والترتيبات الجيوسياسية القائمة. 

مل في المستقبل المنظور، دوًرا هاًما في تشكيل مستقبل الحدود وستؤّدي نتيجة هذا التنافس، أو امتداده المحت

 .العراقية السورية

 ظهور الحدود الكردية الكردية

ية ة الحدودلمنطقاخلّف النزاع في سورية وبروز تنظيم الدولة اإلسالمية في غرب العراق تأثيًرا دائًما على 

ضد  تالهايطرتها على جانبْي الحدود نتيجة قبين العراق وسورية. وقد نجحت القوات الكردية في بسط س

طوةً إضافية خ(، إذ ساعدت هذه المعارك األكراد على االقتراب 2تنظيم الدولة اإلسالمية )انظر الخريطة 

 .1من حلم الوحدة الكردية عبر الحدود، ولكن ذلك أصبح أيًضا مصدًرا للتنافس في ما بينهم
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ورية سشرق  نسحاب من المناطق التي تسكنها أغلبية كردية في شمالفي سورية، بدأ نظام بشار األسد باال

ن . وسمح هذا االنسحاب لحزب االتحاد الديمقراطي، الذي يرتبط عدد كبير م2012في صيف العام 

ة لمنطقأعضائه بحزب العّمال الكردستاني، بتعزيز وجوده. لقد سيطر حزب االتحاد الديمقراطي على ا

توّسع جنوبًا ، وال سيما معبر سيمالكا من الجهة الشمالية. و2012ذ منتصف العام الحدودية مع العراق من

جنوبًا على  ، ووصواًل إلى بلدة الباغوز2013لبسط سيطرته على بلدة اليعربية في تشرين الثاني/نوفمبر 

التحالف  ازة، بعد الدخول في معركة مع تنظيم الدولة اإلسالمية بمؤ2019طول نهر الفرات في آذار/مارس 

 .الدولي

لمنطقة هير اأما في العراق، فقد شاركت مجموعة متنوعة من القوات الدولتية وشبه الدولتية في معركة تط

د اسم الحشبروفة من تنظيم الدولة اإلسالمية، شملت قوات األمن العراقية، ومجموعة المليشيات المحلية المع

 ي القتالفيًضا ة بغداد وحكومة إقليم كردستان. وشاركت أالشعبي، والبشمركة التي قاتلت بالنيابة عن حكوم

ل ن الفصائوعة مميليشيات محلية )من بينها الميليشيات العشائرية السنية المعروفة بالحشد العشائري( ومجم

العمال  وحزب األيزيدية المتعددة الوالءات واالنتماءات والتي توزعت على الحزب الديمقراطي الكردستاني

الموارد وراضي ي والحشد الشعبي. ولكن ما لبث أن بدأ المنتصرون بالتنافس في ما بينهم على األالكردستان

 .22017بعد دحر مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية من غرب نينوى في العام 

 تصاعدت بشكل خاص وتائر الخالف بين حكومة إقليم كردستان وبغداد حول منطقتْي زمار وسنجار

شأن بستفتاًء استان ن تشكالن حاليًا جزًءا من محافظة نينوى، عندما نظمت حكومة إقليم كردالحدوديتْين اللتيْ 

مة من قوات . ورًدا على هذه الخطوة، نفّذت الحكومة العراقية المدعو2017االستقالل في أيلول/سبتمبر 

قوبات عرضت ليها وفالحشد الشعبي المتحالفة مع إيران تدّخاًل عسكريًا وسيطرت على المناطق المتنازع ع

 لشعبياقتصادية على حكومة إقليم كردستان. وفي غرب نينوى، سيطرت قوات األمن العراقية والحشد ا

دة أكيد سياهو ت على ناحيتْي ربيعة وزمار، بما في ذلك المعابر الحدودية في فيشخابور والوليد، بهدف معلن

لعراقية ولة اية والحشد الشعبي من بسط سيطرة الدالدولة على الحدود. وفي حين تمكنت قوات األمن العراق

صطدمت اعدما على معظم األراضي المتنازع عليها، فشلت في السيطرة طوياًل على بلدة فيشخابور والوليد ب

وفي  ستان.بمقاومة شرسة من البشمركة، فضاًل عن توسط الواليات المتحدة بين بغداد وحكومة إقليم كرد

منها ض، ومن الديمقراطي الكردستاني معظم نفوذه في المناطق الواقعة جنوب زمارالوقت عينه، فقد الحزب 

ه اصة بسنجار، فيما بدأت مجموعة كردية أخرى، أي حزب العمال الكردستاني، ببناء قاعدة الدعم الخ

 .هناك

اد من حدة ألهب هذا التحول اإلقليمي المشاعر القومية الكردية ورّسخ الحلم بإقامة دولة كردية، ولكنه ز

التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني )والفصائل التابعة له(. ونتج هذا 

التنافس من التسابق على األراضي والموارد والمكانة، وجّسد أيًضا صراًعا بين وجهتْي نظر مختلفتْين 

اني، في تحول فكري مفاجئ وإنما مفهوم، أعطتا معاٍن مختلفة للحدود. وخلُص الحزب الديمقراطي الكردست

إلى أن بقاء إقليم كردستان العراق واستمرارية حكمه الذاتي الواسع النطاق في العراق يفرضان عليه الدفاع 

عن الحدود عينها التي اعتبرها الكثير من القوميين األكراد على مدى عقود عائقًا أمام وحدة األكراد وبناء 
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ما بالنسبة إلى حزب العمال الكردستاني، فال تشّكل الحدود سوى عائق يحول دون تحقيق دولتهم المستقبلية. أ

 .هدفه المتمثل في إقامة مجتمع من دون دولة

ودعا  ديكالية،الرا تأثر حزب العّمال الكردستاني في البداية بالماركسية فتبنى أفكار المشاعية والديمقراطية

 حاجة إلىون المع بين المناطق المحلية وتديرها مجالس منتخبة، من دإلى تشكيل كونفدراليات ديمقراطية تج

اني وزعيمه ، دعا عبد هللا أوجالن، مؤسس حزب العّمال الكردست2005سلطة الدولة المركزية. وفي العام 

ع حدود تجمرة للاإليديولوجي، إلى تشكيل المجالس البلدية كوسيلة لتسهيل إنشاء كونفدرالية ديمقراطية عاب

ن في كتاباته وانتقد أوجال.3 لمجتمعات الكردية وغيرها من المجتمعات في سورية وإيران والعراق وتركياا

أن  كراد يجبن األأاألخيرة الدولة األمة باعتبارها "مستعمرة لرأس المال" وامتداًدا للنظام األبوي. وأفاد 

حكم أساس ال ك علىقوا الوحدة بدالً من ذليسعوا إلى تحقيق الحكم الذاتي الديمقراطي من دون دولة، وأن يحقّ 

 .4الذاتي الالمركزي، وقوامه المجالس المحلية والتعاونيات

طرة على السي في هذا السياق المعقّد، تسعى هذه المجموعات المتنوعة التي تتمتع بوجهات نظر مختلفة إلى

نيات القرن وفي ثماني.5 أساسية الحدود والمعابر الحدودية التي تُعد موارد عسكرية واقتصادية وسياسية

تعددة مولية دالماضي، تمّرد حزب العمال الكردستاني على الحكومة التركية، ما دفع بتركيا وجهات فاعلة 

لعراق في ا إلى تصنيفه تنظيًما غير قانوني. وأعاقت هذه الصفة قدرته على إضفاء طابع رسمي على وجوده

سةً في البلدْين وممارسة نفوذه عن طريق نشر عناصره خلوسورية، فاضطر إلى مزاولة نشاطه سًرا 

والحفاظ على عالقات غامضة مع الجماعات األخرى، مثل وحدات حماية الشعب في سورية ووحدات 

ى زب علمقاومة سنجار في العراق. غير أن هذه العالقات المبهمة وغير الرسمية عّززت قدرة هذا الح

قابل نكار اللى اإلير عبر الحدود، وزّودته بدرع حماية وإمكانية اللجوء إاالنتشار والمناورة وممارسة التأث

عات لمجموللتصديق عند الضرورة. وفي الوقت عينه، ال يجوز تفسير هذه العالقات كإشارة إلى أن هذه ا

لتي اهي مجرد تمويه للحزب. فالمجموعات الكردية المحلية تسعى إلى الحفاظ على مصالحها الخاصة 

ة يديولوجيواإل في المقام األول طرق اندماجها في البنى المحلية، على الرغم من الصالت العسكرية تحّددها

 .التي تربطها بحزب العمال الكردستاني

 نشوء اقتصاد كردي عبر الحدود

ن بالمناطق ، كانت العالقة التي تربط حكومة إقليم كردستا2011قبل اندالع الصراع في سورية في العام 

كراد ن األغلبية الكردية في شمال شرق سورية عالقة سياسية في الغالب، تقتصر على عدد قليل مذات األ

زاب حد األحمين ألالسوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق، وقلّة من الموالين األكراد السوريين الداع

فقد حّولت  قتصادي أيًضا.الرئيسة في حكومة إقليم كردستان. واليوم، باتت هذه الروابط تتّسم بجانب ا

اشط. لكن ما ن، المنطقة إلى مركز اقتصادي 2016المعابر الحدودية، التي أقيمت بين المنطقتين في العام 

يين نين سياسن كيايثير اهتمام الباحثين في هذه المنطقة الحدودية أنها ال تقع بين دولتين مستقلتين، بل بي

 .بقيادة كردية
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 إدارة المعابر الحدودية

 فرادتتمثّل إحدى خصائص هذا االقتصاد المتنامي في بروز معابر حدودية جديدة تساعد على نقل األ

والبضائع بين شمال شرق سورية وإقليم كردستان العراق، وهي مواقع مهمة يسعى كل من الحزب 

 ذي يمتّددي الالديمقراطي الكردستاني واإلدارة الذاتية إلى كسب نفوذ سياسي فيها. وفي هذا الجزء الحدو

قضاء  ا إلىكيلومتًرا، ويبدأ من المثلث الحدودي بين العراق وسورية وتركيا ويمتّد جنوبً  150على طول 

ابر عة معالبعاج في محافظة نينوى على الجانب العراقي، وإلى الشدادي على الجانب السوري، ثّمة أرب

 .(3ريطة ر، والوليد، والفاو )انظر الخفيشخابو-اليعربية، وسيمالكا-حدودية ونقاط دخول وهي: ربيعة

 

 :اليعربية الحدودي-معبر ربيعة

من بين المعابر األربعة المذكورة، يحظى هذا المعبر باعتراف الحكومتين العراقية والسورية كمعبر حدودي 

العام رسمي. مع ذلك، فقدت الحكومة السورية القدرة على الوصول إليه واستخدامه، وال يزال مغلقًا منذ 

. فقد تمّكنت وحدات حماية الشعب من بسط سيطرتها عليه بعد خوض معارك ضّد مقاتلين إسالميين 2013

. وسعت اإلدارة الذاتية جاهدةً إلعادة فتح المعبر، لكنها فشلت في 2013مسلحين في تشرين األول/أكتوبر 

عية دولية. مع ذلك، فّضلت الحكومة ذلك ألن بغداد لم ترد استفزاز دمشق من خالل منح اإلدارة الذاتية شر

البوكمال الحدودي في القسم الجنوبي من الحدود في تشرين األول/أكتوبر -السورية إعادة فتح معبر القائم
اليعربية على وجه السرعة -، طلبت منظمة الصحة العالمية فتح معبر ربيعة2020وفي العام  .62019

إلى سورية للتصّدي إلى وباء فيروس كورونا. لكن الحكومة  لتسهيل وصول المساعدات الطبية واإلنسانية

السورية وحليفتها الرئيسة روسيا رفضتا هذا الطلب باعتباره انتهاًكا للسيادة السورية، واّدعت أن القوى 
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الغربية تتذّرع بالمساعدات اإلنسانية لنقل أسلحة إلى حلفائها في سورية، وبالتحديد إلى قوات سورية 

 7ة.الديمقراطي

بيعة ريتْي اليعربية. تقطن ناح-أحدثت السياسات المحلية ديناميكيات داخلية خاصة مرتبطة بمعبر ربيعة

ي عشر. وف لتاسعاواليعربية، قبيلة شّمر العربية السنية، التي يعيش أفرادها على جانبي الحدود منذ القرن 

هؤالء  . لكنشايخ قبيلة شّمر المحليينربيعة، كانت تربط الحزب الديمقراطي الكردستاني عالقات جيدة بم

هة جد من سعوا أيًضا إلى تحقيق التوازن في عالقاتهم مع الموصل عاصمة محافظة نينوى من جهة، وبغدا

شد بعين للحين تاأخرى، وال سيما أن الكفة رجحت لبغداد بعد أزمة االستفتاء. تضّم بلدة ربيعة فصيلين رئيس

وأسود  شمري،يادة الزعيم المحلي وعضو البرلمان العراقي عبد الرحيم الالشعبي هما: تشكيل النوادر، بق

شرة لخامسة عشاة انينوى بقيادة أحمد المدلول، ويرتبط كالهما بقوات الحشد الشعبي. يُـشار إلى أن فرقة الم

زء من كج 2017التابعة للجيش العراقي تتولّى تأمين هذا الجزء من الحدود، وأُرسلت إلى ربيعة في العام 

زب حاتلي عملية إعادة نشر القوات العسكرية عقب االستفتاء الكردي، ترافقت مع انسحاب العديد من مق

 .8اليعربية الحدودي-العمال الكردستاني الذين كانوا متمركزين في معبر ربيعة

 :فيشخابور الحدودي–معبر سيمالكا

بلدة ية، ودجلة، في محافظة دهوك العراق يقع هذا المعبر بين بلدة فيشخابور على الضفة الشرقية لنهر

الحكومة وستان سيمالكا في منطقة المالكية السورية. ويُشّكل هذا المعبر محّط خالف بين حكومة إقليم كرد

قي نب العراالجا العراقية التي ال تعترف به رسميًا. في الوقت الراهن، يدير الحزب الديمقراطي الكردستاني

جرد نقطة مفي السابق، لم يكن المعبر أكثر من .9 مقراطية على الجانب السوريوتسيطر قوات سورية الدي

 هرية عندب النلتنقل السياسيين والمسلحين األكراد من دون ترخيص، وال سيما أنهم كانوا يستخدمون القوار

النقطة معبًرا  ، باتت هذه2013كانون الثاني/يناير  26وبعد بناء جسر عائم في .10 أقرب نقطة بين الجانبين

رة عن بين مجلس الشعب في غرب كردستان )وهو عبا 1-حدوديًا، وذلك في أعقاب إبرام اتفاقية هولير

دعوم ي الممجموعة تضّم أحزابًا كردية سورية يرأسها حزب االتحاد الديمقراطي( والمجلس الوطني الكرد

م إقلي الكردستاني ورئيس حكومة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، برعاية رئيس الحزب الديمقراطي

لتبادل املية كردستان آنذاك مسعود بارزاني. وقد دعمت االتفاقية احتياجات المجموعتين من خالل تسهيل ع

 .11التجاري ونقل المرضى إلى إقليم كردستان العراق لتلقّي العالج

وة كهذه تنتهك القوانين واجهت حكومة إقليم كردستان صعوبات في فتح المعبر الحدودي، خصوًصا أن خط

الدولية، ألن دمشق وبغداد ال تعترفان بالمعبر. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني أدرك أهمية هذا المعبر، 

سواء من الناحية الرمزية باعتباره وسيلة إلظهار التضامن مع األكراد السوريين، أو من الناحية السياسية 

ردستان واإلدارة الذاتية ودفعهما إلى التعاون من خالل إفساح كأداة للضغط على مجلس الشعب في غرب ك

المجال أمام المجلس الوطني الكردي لالضطالع بدور على الساحة السياسية. مع ذلك، تسببت قضية إدارة 

المعبر ببروز انقسامات بين حكومة إقليم كردستان واإلدارة الذاتية بعيد فتحه، فقد نشبت خالفات بين مجلس 

وإدارة الموارد  1-في غرب كردستان والمجلس الوطني الكردي حول كيفية تنفيذ أحكام اتفاقية هوليرالشعب 

 .في المعبر
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 19تان في كردس أُغلق المعبر أحيانًا إما كليًّا أو جزئيّا. فعلى سبيل المثال، قررت سلطات حكومة إقليم

د أن المرضى بعواستثناء الحاالت اإلنسانية إقفال المعبر الحدودي بالكامل أمام الجميع ب 2013أيار/مايو 

 أقدم حزب االتحاد الديمقراطي على احتجاز خمسة وسبعين عضًوا من الحزب الديمقراطي الكردي

ئيس وتصاعدت حّدة التوترات لدرجة أن الر.12 السوري، المقّرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني

راق لى العإاليعربية للدخول -مسلم، استخدم معبر ربيعةالكردي السوري لحزب االتحاد الديمقراطي صالح 

خول دن من حتى يتمّكن من السفر جًوا إلى بلجيكا عبر بغداد بعد أن منعته سلطات حكومة إقليم كردستا

دمت ، أق2014مع ذلك، استؤنفت حركة المرور عبر الحدود مع الوقت. وفي نيسان/أبريل .13 أراضيها

لسوري، اكيلومتًرا لمنع حصول عمليات تسلل من الجانب  17حفر خندق بطول حكومة إقليم كردستان على 

ئيسة طة رفيشخابور نق-في محاولة منها للسيطرة على عمليات التهريب عبر الحدود وتكريس معبر سيمالكا

 .14للدخول المرّخص به

 سوى مرة ماضيةالثالث الوبالنظر إلى األهمية االقتصادية المتنامية لهذا المعبر، لم يُغلَق في السنوات 

المعركة اء. فواحدة، خالل االشتباكات التي اندلعت بين البشمركة وقوات الحشد الشعبي عقب أزمة االستفت

لحشد االتي وقعت بين بشمركة روج آفا السورية المدعومة من الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات 

 يحيي ه، وبات الحزب الديمقراطي الكردستانيالشعبي عطلّت خطة تطويق معبر فيشخابور والوصول إلي

، بدأت حكومة 2020وفي العام ."15 العراقية-اإليرانية-ذكرى هذا التاريخ الذي أحبط فيه "المؤامرة التركية

مع .16 وروناكإقليم كردستان واإلدارة الذاتية فرض قيود على حركة عبور الحدود للتصّدي إلى تفشي وباء 

 ا المعبرل هذفيشخابور. وفيما تحوّ -وسيع حركة التجارة واألفراد عبر معبر سيمالكاذلك، برز توّجه نحو ت

قه مراف إلى مورد رزق مهم، عمد الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات سورية الديمقراطية إلى تطوير

إغالق  ول هوإلدارة حركة األفراد والبضائع ودعمها. وقد ساهم عامالن اثنان في اتخاذ هذا القرار: األ

ي ميركية فوات أقفيشخابور البديل األكثر مقبولية؛ والثاني هو نشر -اليعربية، ما جعل سيمالكا-معبر ربيعة

 لقواتكّلٍ من إقليم كردستان العراق وشمال شرق سورية، ما عّزز أهمية المعبر من أجل نقل هذه ا

 .17ومعداتها

 :معبر الوليد الحدودي

ر المتنازع عليها قرب محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، على الضفة يقع معبر الوليد في ناحية زما

تسيطر على هذا .18 التركي-السوري-الغربية من نهر دجلة، وعلى مقربة من المثلث الحدودي العراقي

، 2013المعبر حكومة إقليم كردستان من الجانب العراقي واإلدارة الذاتية من الجانب السوري. وفي العام 

فيشخابور عقب خالفها مع قوات -ته حكومة إقليم كردستان بصورة مؤقتة بعد إغالق معبر سيمالكافتح

سورية الديمقراطية. وُسمح باستخدام المعبر للمتوّجهين من إقليم كردستان إلى سورية وليس العكس، تعبيًرا 

م تلتزم هذه األخيرة بتنفيذ عن معارضة الحزب الديمقراطي الكردستاني ألي تعاون مع اإلدارة الذاتية ما ل

مع ذلك، ونظًرا إلى ارتفاع حجم التبادالت التجارية بين إقليم كردستان العراق .19 1-أحكام اتفاقية هولير

لتخفيف العبء عن كاهل  2017واإلدارة الذاتية، وافق الطرفان رسميًا على فتح المعبر في نيسان/أبريل 
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القوات األميركية هذا المعبر عند انسحابها من سورية في تشرين  فيشخابور. كذلك، استخدمت-معبر سيمالكا

 .202019األول/أكتوبر 

 :معبر الفاو الحدودي

ابل يقع معبر الفاو، وهو نقطة دخول غير رسمية، بين شمال وجنوب سنجار من الجانب العراقي، مق

لية السورية ندالع الحرب األهوبعد ا.21 المنطقة الواقعة بين اليعربية وناحية الهول من الجانب السوري

نقل سمي لروصعود تنظيم الدولة اإلسالمية في مطلع العقد السابق، تّم استخدام معبر الفاو كممر غير 

مال ب العالمساعدات الغذائية واإلنسانية إلى سورية. وعلى وجه التحديد، استخدمته عناصر تابعة لحز

الدولة  تنظيم اآلالف من األيزيديين الذين فّروا من هجومالكردستاني لتأمين ممر آمن إلى سورية لعشرات 

ر ر معباإلسالمية على سنجار، ما أفسح المجال أمام الالجئين لعبور األراضي السورية نحو دهوك عب

لفاو من ا الوليد. وفي وقت الحق، عّزز حزب العمال الكردستاني ووحدات مقاومة سنجار وجودهما بالقرب

 .22أخرى لعبور مقاتليهم الحدود الذي بات نقطة رئيسة

يد وبحسب مصادر محلية ومسؤولين عراقيين، يبدو حزب العمال الكردستاني مرتبًطا على نحو متزا

ناصرها ععدد  بعمليات العبور غير القانونية والتهريب في معبر الفاو. ولم تبدأ السلطات العراقية برفع

وحرس  ستانيات بين العناصر التابعة لحزب العمال الكردالمنتشرة في تلك المنطقة إال بعد وقوع اشتباك

حكومة إقليم ، وبُعيد توقيع اتفاق بين الحكومة العراقية و2020وبحلول نهاية العام .23 الحدود العراقي

ودية الحد كردستان، بدأت قوات األمن العراقية بنشر عناصر إضافية في سنجار وبالقرب من هذه المنطقة

 .24زب العمال الكردستاني وقدرته على العمل داخل األراضي العراقيةللحّد من أنشطة ح

 التجارة واألنشطة غير المشروعة

ردية. كردية تُعبّر حركة التبادل التجاري بين شمال شرق سورية وإقليم كردستان العراق عن نشوء حدود ك

لة وال يًا للدون فعلبارهما ال تابعيوالُملفت أن هذا النشاط االقتصادي المشترك يجري بين كيانين ال يمكن اعت

د حو متزاينعلى  غير دولتيين بالكامل. واقع األمور هذا يعكس الطابع الهجين والضبابي الذي باتت تتسّم به

كزية الخطوط الفاصلة بين الحيّز الرسمي وغير الرسمي في المنطقة نتيجة ضعف أجهزة الدولة المر

 .سية والجهات شبه العسكرية والبيروقراطياتوالتشابك القائم بين الكيانات السيا

فيشخابور الحدودي للذهاب إلى إقليم كردستان العراق -عموًما، يستخدم العديد من السوريين معبر سيمالكا

التماًسا لفرص العمل أو السالمة أو الرعاية الطبية، وقد بات كل ذلك متاًحا بفضل التضامن الكردي العابر 

تيجة القضية المشتركة التي تمثّلت في محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية. وبات إقليم للحدود، وفي ما بعد ن

كردستان محطة عبور مهمة للسوريين الراغبين في السفر إلى سورية أو منها، من دون المخاطرة بالمرور 

، عندما 0112وقد بدأت حركة األفراد هذه منذ العام .25 في المطارات التي تسيطر عليها الحكومة السورية

دخل آالف السوريين إلى إقليم كردستان العراق خالل العامين األولين من االنتفاضة السورية. فقد بلغ عدد 

شخص خالل العام  250000 شخص تقريبًا، ووصل عدد الالجئين إلى نحو 150000 الوافدين آنذاك
262017. 
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ة واء بحركذكر سوعلى الرغم من ارتفاع وتيرة حركة العبور هذه، لم تُعر إدارة أي من الطرفين اهتماًما يُ 

ة متعلقالمواطنين ككل أو بالطرق المحتملة لتحسين تجربة عبور الحدود، إال حين أصبحت المشاكل ال

نهر سنوات النون لال، عبَر المواطبالمعبر من قضايا الشأن العام وتناولتها وسائل اإلعالم. فعلى سبيل المث

ل آلية تحوّ  على متن قوارب، على الرغم من وجود جسر عائم قادر على تحّمل حركة آليات. لكن اإلدارة لم

 قضية النقل إلى الحافالت إال بعد حادثة غرق زورق وموت أحد الركاب. وقد ُضخّمت الحادثة لتصبح

خدام ى استعابري الحدود كانوا مضطّرين، طيلة سنوات، إل عامة، وانتقد الناشطون والصحافيون واقع أن

ي ائم فزوارق صغيرة بالكاد يمكنها حمل عدد قليل من األشخاص، فيما تُنقل الماشية على الجسر الع

 .27سيارات، ما يعتبره الركاب مهينًا ومثيًرا للسخرية

 كل أساسيخدم بشفيشخابور يُست-سيمالكاوتُعتبر أولويات السلطات المحلية تجارية في المقام األول. فمعبر 

ب مكات لنقل المواد الغذائية وغيرها من الحاجات الضرورية. فمن الجانب السوري، تعمل حوالى عشرة

 الرئيسة تيجيةمحلية للتخليص الجمركي مع التجار لتسهيل العمليات وتوفير الوقت. ومن بين السلع االسترا

تان، كردس ديد والسكر واإلسمنت واألسمدة. ومن جانب حكومة إقليمالتي يجري تداولها في المنطقة: الح

 تسيطر شركة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على المعبر وتحّصل الضرائب المفروضة على

 .82منتجات مثل المواد البالستيكية والهواتف المحمولة والمنسوجات واألدوات الكهربائية

فقد تّم تأسيس .92 يا ملحوًظا في النشاط االقتصادي فهو معبر الوليد الحدودأما المعبر الثاني الذي شهد نموً 

كرون حركة بين اإلدارة الذاتية والتجار المحليين الذين يحت (Hefkarten) شركة مشتركة باسم هيفكارتن

ل ي الحاه ر مماالسلع االستراتيجية في هذه المنطقة. وعند هذا المعبر، يمكن استيراد البضائع بكميات أكب

ة في أواخر وقد تأسست الشركة المذكور.30 طنًا 35في معبر سيمالكا حيث تبلغ قدرة تحّمل الجسر العائم 

ملوا عأفراد  على يد اللجنة االقتصادية لحركة المجتمع الديمقراطي، التي تتألّف من مجموعة 2015العام 

ارة اإلد ل التي باتت اليوم جزًءا منمع حزب العمال الكردستاني في التسعينيات في منطقة جبال قندي

 .31الذاتية

ع ها سللذلك، تّم تخصيص معبر الوليد الحدودي الستيراد الحديد واإلسمنت واألسمدة والسكر، وجميع

يصبح  شتاء،يحتكرها الموالون لإلدارة الذاتية. وفي بعض األحيان، عندإغالق معبر سيمالكا في موسم ال

لشركات العاملة اوقد شهد المعبر بروز عدد من .32 يير حركة التبادالت التجاريةمعبر الوليد بدياًل عنه لتس

ي، دستانضمن شبكات المحسوبية على الجانبين، أي ثّمة مجموعة مرتبطة بقادة الحزب الديمقراطي الكر

 .وأخرى بشخصيات تابعة لحزب العمال الكردستاني

اق البلدات الحدودية على الجانبين انطالقًا من هذا وقد استطاعت فئة جديدة من التجار إعادة إحياء أسو

المعبر. ففي قضاء زاخو في محافظة دهوك، مثاًل، أدخل كبار تجار الخضار قوافل من الخضار من 

تاجر إضافي من مناطق اإلدارة الذاتية لالستفادة من هذه  2000سورية. وبرزت فئة تضّم حوالى 

ألف طن من اإلسمنت إلى  600حقيق األرباح، إذ يدخل مثاًل أكثر من وثّمة فرص كثيرة متاحة لت.33 التجارة

دوالًرا،  80مناطق اإلدارة الذاتية من إقليم كردستان العراق يوميًا. وفي الجانب السوري، يبلغ ثمن كل طن 

طن  1000دوالًرا للطن الذي يُباع في إقليم كردستان العراق. كما يعبر الحدود يوميًا  30بالمقارنة مع سعر 



 

12 
 

دوالًرا، على الرغم من أن شركة هيفكارتن تشتري  650من الحديد أيًضا، ويصل سعر الطن الواحد إلى 

دوالًرا للطن الواحد. واألمر مماثل بالنسبة إلى السكر، إذ يتم شراء الطن الواحد في إقليم  450الحديد بسعر 

طن من  2000ويعبر الحدود يوميًا نحو  دوالًرا، 550دوالًرا ليُباع عبر الحدود بسعر  450كردستان بـ

 .34السكر

 ركية علىوم جمحفّزت هذه الحركة التجارية المتنامية اإلدارة الذاتية وحكومة إقليم كردستان على فرض رس

ذه في ه السلع المستوردة عبر المعابر. وبالتالي يتعيّن على كل من يرغب في ممارسة أي نشاط تجاري

رخيص، ليرة سورية إلتمام عملية الحصول على ت ألف 160000و 120000 ح بينالمنطقة دفع مبالغ تتراو

فع دوالتي تشمل التدقيق األمني. كذلك، يجب على أي تاجر يرغب في االستحصال على ترخيص جمركي 

عض رجال بودفع ذلك .35 ليرة إلى اإلدارة الذاتية50000  مبلغ إضافي على شكل وديعة لمرة واحدة بقيمة

بر لم ا المعإلى الشكوى من أن التعريفات الجمركية ارتفعت بشكل حاد لدرجة أن التجارة عبر هذاألعمال 

في  سببتفيشخابور ت-تعد مربحة. فمن وجهة نظرهم، صحيٌح أن الحركة اآلمنة نسبيًا عبر معبر سيمالكا

يد عة قد تعمرتفيفات التراجع حركة األنشطة غير المشروعة عبر الحدود العراقية السورية، إال أن هذه التعر

 .36إحياء هذه األنشطة

ثل غياب موامل عليست التجارة غير المشروعة مفهوًما غريبًا عن الحدود العراقية السورية. فلطالما سّهلت 

ابر الق المععد إغالحواجز الطبيعية والروابط اإلثنية والقبلية العابرة للحدود أنشطة التهريب، وال سيما ب

الت لقائمة طاهذه  ة في أواخر السبعينيات. وأكثر السلع المهربة هي الماشية والتبغ، بيد أنالحدودية الرسمي

بلية على هذه لكن فيما سيطرت الشبكات الق.37 في اآلونة األخيرة لتشمل النفط والمواد المخدرة واألسلحة

ن مديد ان سكان العالتجارة في الماضي، باتت المجموعات شبه العسكرية هي المسؤولة عنها اليوم. وك

يات ي عملفيشخابور منخرطين ف-اليعربية وسيمالكا-القرى السورية الحدودية الواقعة بين معبري ربيعة

ت قرى اشتهرالتهريب قبل سيطرة اإلدارة الذاتية، كما هو الحال في سائر المناطق الحدودية السورية. و

ي، لعراققريتا سحيلة وجوزيك من الجانب ا سورية مثل السويدية وقلدمان وقلعة الحصن، التي تقابلها

منذ  اقي، لكنالعر بأنشطة التهريب. وقد مالت هذه المنطقة تاريخيًا نحو تأييد الحزب الديمقراطي الكردستاني

 .38التسعينيات ازداد عدد مناصري حزب العمال الكردستاني فيها مقارنةً مع مناطق سورية أخرى

ّورت مسارات التهريب هذه وباتت ممرات لنقل األفراد والبضائع بصورة وبعد اندالع الثورة السورية، تط

، وبدرجة أقل خالل السنوات التي تلت ذلك. وخالل 2013و 2011غير مشروعة، وال سيما بين العامين 

، فّر عشرات 2019الهجوم التركي الذي استهدف منطقتي رأس العين وتل أبيض في تشرين األول/أكتوبر 

شخاص عبر مسارات التهريب إلى إقليم كردستان العراق. وحتى بعد فتح معبر الوليد في اآلالف من األ

، استمر التهريب في القرى. فعلى سبيل المثال، أّدى ارتفاع الرسوم الجمركية 2017نيسان/أبريل 

نطقة المفروضة على الهواتف المحمولة إلى تهريب هذه الهواتف من جديد عبر القرى المتاخمة للحدود في م

وعلى حّد تعبير التجار، استخدمت اإلدارة الذاتية أجهزتها األمنية في محاولة منها .39 ديريك )المالكية(

للسيطرة على المهربين واستمالتهم بشتى الوسائل، لكنها لم تحقق سوى نجاح جزئي. ولجأت اإلدارة الذاتية 



 

13 
 

مة إقليم كردستان، كالمعدات الكهربائية أيًضا إلى هذه المسارات لتهريب سلع محددة كانت حّظرتها حكو

 .وغيرها من المواد الضرورية في شمال شرق سورية

تان كردس وفي السنوات األخيرة الماضية، بات تهريب النفط، وخصوًصا النفط الخام السوري، إلى إقليم

، 2020 يربراالعراق والوقود المكّرر إلى شمال شرق سورية، يشّكل مدعاة قلق في المنطقة. ففي شباط/ف

، عبر نفسهر الماليعربية، بمن فيهم مدي-اتهمت هيئة النزاهة العراقية أربعة من المسؤولين في معبر ربيعة

وقع موكشف تحقيق لنشرة اسمها تقرير النفط العراقي، وهو .40 خزان نفط 1500بتسهيل عملية تهريب 

وري لخام السنفط العراق بات "سوقًا رئيًسا للإخباري يتناول شؤون الطاقة العراقية، عن أن إقليم كردستان ا

ة، ومسؤولي ، نمت هذه التجارة ودّرت على اإلدارة الذاتي2014ومنذ العام ."41 ومزوًدا للوقود المكّرر

والرات ن الدالحدود العراقيين، ومشتري النفط الخام، والمسؤولين العسكريين األجانب عشرات الماليين م

عبر مإلى أن  لتحقيقاليعربية شّكل ممًرا رئيًسا لهذه التجارة، أشار ا-أن معبر ربيعةشهريًا. وعلى الرغم من 

تجار ه عن اإلسؤال فيشخابور استُخدم أيًضا في أنشطة مماثلة. وقد قال أحد المسؤولين األمنيين، لدى-سيمالكا

ا ما غالبً ويوميًا.  غير المشروع، إن حوالى ثالثين صهريًجا تعبر من سورية إلى إقليم كردستان العراق

 رسات.يحمل سائقوها تصاريح خاصة، ما يشي بتّورط مسؤولين من حكومة إقليم كردستان في هذه المما

دوالًرا للطن الواحد،  60يُشار في هذا الصدد إلى أن اإلدارة الذاتية تبيع النفط الخام بسعر زهيد ال يتجاوز الـ

لعراق، التي دوالًرا إلى المصافي في إقليم كردستان ا 260و 240ثم يعيد التجار بيعه بسعر يتراوح بين 

 .42تعيد بدورها تصدير جزء من الوقود المعالج إلى شمال شرق سورية

لعمال ا، نقطتْي دخول رئيستين لحزب 2014عالوةً على ذلك، أصبح معبرا الوليد والفاو، بعد العام 

ن ألمّطلعة ادر الون عبور الحدود. وقد ذكر أحد المصالكردستاني ومقاتلي المجموعات التابعة له الذين يحاو

طين حزب العمال الكردستاني عمل بالتنسيق مع مسؤولين أمنيين عراقيين، وال سيما أولئك المرتب

ترت األجواء يُضاف إلى ذلك أنه كلما تو.43 بالجماعات المتحالفة مع إيران، لتسهيل عملياته عبر الحدود

قة بين منط  سيماكردستان، تقوم اإلدارة الذاتية بتفعيل مسارات التهريب هذه، والالسياسية مع حكومة إقليم 

، 2014خانصور في سورية وقضاء سنجار، حيث يقع معبر الفاو، الذي بات معبًرا للتهريب بعد العام 

 .44وبخاصٍة بعد إنشاء إدارة متحالفة مع حزب العمال الكردستاني في سنجار

 افسات الكردية الكردية والقوى الجيوسياسيةاألراضي الحدودية والمن

للمرة األولى في التاريخ الحديث لهذه المنطقة، تمتّعت اإلدارات الكردية على جانبي الحدود بدرجة من 

الحكم الذاتي واالعتراف الدولي لم يكن من الممكن تصّورهما قبل أقل من عقد من الزمن. ويعتبر بعض 

ية بين إقليم كردستان العراق ومنطقة روج آفا في سورية تحمل بذور تحّول المراقبين أن الروابط المتنام

لكن فرص قيام وحدة .45 جيوسياسي كبير، إذا ُسمح لالندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي باالزدهار

الكردي. فعلى سبيل المثال، ليست المنافسة بين الحزب -كردية قابلها ارتفاع وتيرة التنافس الكردي

يمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني جديدة، لكنّها ازدادت حّدةً ألسباب عّدة: أواًل، محاوالت الد

الطرفين الرامية إلى رسم معالم المشهد السياسي الهش في شمال شرق سورية؛ وثانيًا، تعّديات حزب العمال 
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لتي كان الحزب الديمقراطي الكردستاني المتزايدة على أراضي إقليم كردستان العراق والمناطق ا

 .الكردستاني يعتبرها تقليديًا خاضعة إلى نفوذه، مثل سنجار

 السيطرة على األراضي والتنافس الكردي الكردي

ذلك من ام، وتسعى حكومة إقليم كردستان واإلدارة الذاتية إلى تحويل نفوذهما على األرض إلى واقع مستد

قليم إعلى الصعيدين المحلي والدولي. وقد أحرزت حكومة  خالل إضفاء طابع رسمي عليه ونيل اعتراف

حيات ع بصالكردستان تقّدًما ملحوًظا لجهة تحقيق هذا الهدف بسبب خبرتها الطويلة ككيان دستوري يتمتّ 

يسعى حزب  الدولة، مثل الحفاظ على األمن والحوكمة وتحقيق العائدات داخل أراضيها. وفي الوقت نفسه،

تجاوز يقة توالمجموعات المرتبطة به إلى إعادة هندسة المنطقة على نطاق واسع وبطر العمال الكردستاني

لتي اتقليدية ات المفهوم الحدود لصالح إحالل تضامن عابر للحدود الوطنية بين األكراد، ويشّكل تحديًا للسلط

 .يعتمد عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في شبكات المحسوبية والحوكمة العملية

ة تية عالقالذا في إطار هذا االستقطاب القائم بين األكراد، تربط بين قوات سورية الديمقراطية واإلدارةو

 ت وتطبيعتثبي أكثر دقة وتعقيًدا. وتُعتبر مواقف الطرفين نابعة من حاجتين متعارضتين. فمن جهة، عليهما

الحفاظ  ليهماليين. ومن جهة أخرى، عسلطتهما المستقلة، ما يفرض عليهما التماس االعتراف والحماية الدو

تي حكم الذاذا العلى الروح القتالية والتحالف مع حزب العمال الكردستاني لمواجهة التهديدات المتواصلة له

ضاًل عن ها، فالذي جاهدتا من أجل نيله، وخصوًصا تلك الصادرة عن تركيا والفصائل السورية المتحالفة مع

ت لى خيارابير عظام السوري. لذلك، يبدو أن مستقبل هذه الحدود يعتمد بشكل كتنظيم الدولة اإلسالمية والن

 .كبرالفصائل الكردية السورية، وما إذا ستقودها نحو إما توّجه دولتي أعظم، أو توّجه عسكري أ

ثل ملمتطرفة ا، رفع المقاتلون األكراد في سورية خالل معاركهم ضّد المجموعات اإلسالمية 2012في العام 

كثيرون حد، وأبهة النصرة في بلدة رأس العين الحدودية بين تركيا وسورية، شعار "نحن قليلون ال يرانا ج

. ا بشكل خفيويعبّر هذا الشعار عن االنتشار الواسع لحزب العمال الكردستاني إنم."46 تجدنا في كل مكان

يس لورية سدودية في شمال شرق وواقع الحال أن اهتمام حزب العمال الكردستاني ووجوده في المناطق الح

لتركية. اكومة جديًدا، بل يعود تاريخه إلى الثمانينيات، عندما أعلن للمرة األولى كفاحه المسلح ضد الح

بار ك، تمّكن ينياتآنذاك، كان حزب العمال الكردستاني يعتبر األراضي السورية مالذًا آمنًا له. وخالل التسع

ي شمال فاقعة ل بايك من استخدام بلدة عين العرب )كوباني( الكردية الوقادته مثل عبد هللا أوجالن وجمي

نة بين دمشق ولم ينته وجوده هناك إال بعد إبرام اتفاق أض.47 شرق حلب، كمركز ألنشطته المناهضة لتركيا

ناطق ، والذي قضى بطرد قادة حزب العمال الكردستاني من الم1998وأنقرة في تشرين األول/أكتوبر 

دها امل من قواعلكن ذلك لم يكن كفياًل باقتالع هذه المجموعة اليسارية المسلحة بالك.48 ية السوريةالحدود

يد ، شارك حزب العمال الكردستاني في تأسيس حزب سياسي كردي سوري جد2003السابقة. وفي العام 

ها التي امعة نفس، بات الحزبان جزًءا من المنظمة الج2005وفي العام 49 هو حزب االتحاد الديمقراطي،

فدرالية الكونتُدعى اتحاد مجتمعات كردستان، والملتزمة بتنفيذ إيديولوجيا أوجالن المتمثلة في نموذج "

 ."50الديمقراطية
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ا من مأنه  وطوال تلك الفترة، عّزز حزب العمال الكردستاني وجوده الكبير في المناطق الحدودية. صحيح

لمجتمع اخل اني في المنطقة، إال أن الحزب تمّكن من التغلغل في دكيان رسمي يدعى حزب العمال الكردستا

أنشأ  المحلي من خالل بناء روابط مع مجموعات أخرى ومنظمات المجتمع المدني. فعلى سبيل المثال،

ا في مؤسسة تحمل اسم "عوائل الشهداء"، وتلعب دوًرا مهمً  2011حزب العمال الكردستاني في العام 

عم وشبكات ومن خالل هذا الد.51 المقاتلين الذين قُتلوا في معارك تركيا أو سورية التواصل مع عائالت

اورة المج التواصل التي طّورها، وّسع حزب العمال الكردستاني قاعدته الشعبية، وال سيما في المناطق

مت نظّ  ، عندما2017و 2016للحدود، ما منحه القدرة على الحشد والتعبئة. وهذا ما حدث في العامين 

عبر مجموعات من الشباب بدعم من كوادر حزب العمال الكردستاني في سورية وقفات احتجاجية عند م

ذّها التي نف هجماتفيشخابور، للتعبير عن تضامنهم مع رفاقهم في إقليم كردستان العراق، منّددين بال-سيمالكا

 سؤولومل الكردستاني. ورّد الجيش التركي على جبال قنديل، حيث يتمركز العديد من قادة حزب العما

ارة إلى أن وال بّد من اإلش.52 الحزب الديمقراطي الكردستاني على هذه التحركات من خالل إغالق المعبر

ضطرابات احداث إهذه القدرة على التعبئة االجتماعية لفتت االنتباه إلى قدرة حزب العمال الكردستاني على 

 .على الحدود خالل أي حدث سياسي

حداث من ى األدالع الحرب األهلية السورية، حاول الحزب الديمقراطي الكردستاني التأثير على مجروبعد ان

اًرا ره إطخالل دعم المجلس الوطني الكردي، الذي كان جزًءا من المجلس السوري الموحد الذي شّكل بدو

موقف ن المات قريبًا للمعارضة السورية. ومن خالل تبنّي الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا الموقف، ب

حة ى إطاالتركي الذي دعم في المرحلة األولى من الصراع المجلس السوري الموحد والجهود الرامية إل

ع قيض مالنظام السوري. عالوةً على ذلك، وضع هذا الموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني على طرف ن

مكانية إشى من تهيمن عليها القوى الشيعية تخكّلٍ من طهران، وبغداد إلى حّد ما، إذ كانت حكومتها التي 

 المتحالفاطي )إرساء نظام جديد يهيمن عليه السنّة في سورية. وفي الوقت نفسه، برز حزب االتحاد الديمقر

ن تمتعايمع حزب العمال الكردستاني( وجناحه العسكري المتمثّل في وحدات حماية الشعب، باعتبارهما 

ليها عسيطر ال سيما بعد أن حاول تنظيم الدولة اإلسالمية احتالل أراٍض يبالقوة األكبر على األرض، و

 .53األكراد

لجناح كون افي هذا السياق، قام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتدريب وتجهيز ميليشيا كردية سورية لت

وبعد .54 مقاتل 4000العسكري للمجلس الوطني الكردي، ُعرفت باسم بشمركة روج آفا، وتتألف من حوالى 

 ية لضماني سورفإنشاء اإلدارة الذاتية، سعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إعادة نشر هذه الميليشيا 

مع ذلك، .55 شئةعدم قدرة حزب العمال الكردستاني وحلفائه على احتكار السلطة في منطقة الحكم الذاتي النا

 وزعمت وسائل يشيا.بهذه الخطوة ولم تتعاون مع الميل شّككت اإلدارة الذاتية بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي

قويض هدف تاإلعالم التابعة لحزب العمال الكردستاني أن بشمركة روج آفا حظيت بدعم تركيا وتدريبها ب

 .56الحكم الذاتي الذي عانى األكراد السوريون األمّرين للحصول عليه

العمال الكردستاني/حزب االتحاد الديمقراطي من وخالل العامين الماضيين، تأّجج هذا الخالف بين حزب 

جهة وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى، فيما زادت تركيا جهودها المناهضة لحزب 
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العمال الكردستاني وقوات سورية الديمقراطية. وتتمثل االستراتيجية األمنية التركية الراهنة في الحؤول 

قل لحزب العمال الكردستاني وإعاقة أي محاوالت لتوطيد العالقة بين دون تحّول شمال العراق إلى مع

اإلدارة الذاتية في شمال شرق سورية وإقليم كردستان العراق، وال سيما إن كانت هذه العالقة ستسهم في 

تعزيز قدرات العناصر المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني. ولتحقيق هذه الغاية، أطلق الجيش التركي في 

حملة عسكرية جديدة في شمال العراق شملت قصفًا عنيفًا لمواقع صنّفتها تركيا على  2020نتصف العام م

أنها قواعد لحزب العمال الكردستاني في سنجار ودهوك. وبحسب مسؤولين أمنيين عراقيين، شارك في 

مع الحزب  جندي تركي بدعم من القوات الجوية، وتّم تنسيق عملياتهم 1500الهجوم البري حوالى 

وفي مثال آخر على حالة التصعيد، استهدفت غارة شنّتها طائرة تركية من دون .57 الديمقراطي الكردستاني

اجتماًعا بين أعضاء حزب العمال الكردستاني وحرس الحدود العراقيين، ما  2020طيار في آب/أغسطس 

غارزان، واثنين من ضباط حرس أسفر عن مقتل أحد كبار قادة حزب العمال الكردستاني في دهوك أغيت 

، عندما انتشرت القوات التركية في 2021ووقع هجوم آخر في كانون الثاني/يناير .58 الحدود العراقيين

دهوك واّدعت أنها قتلت ثمانية وأربعين عضًوا من أعضاء حزب العمال الكردستاني وعثرت على جثث 

يا ضغوًطا متزايدة على الحزب الديمقراطي وتمارس ترك.59 رهائن أتراك كانت اختطفتهم المجموعة

الكردستاني للتعاون معها ضّد حزب العمال الكردستاني، ما يعني المخاطرة باندالع حرب مفتوحة بين 

األكراد من شأنها أن تلحق الضرر بالموقع السياسي للحزب وجاذبيته لدى قواعده الشعبية، حيث أن العديد 

هجمات التركية والوجود العسكري التركي في إقليم كردستان العراق. من األكراد يشعرون بالسخط من ال

وعلى سبيل المثال، اقتحم حشد من المحتجين في دهوك معسكًرا عسكريًا تركيًا في كانون الثاني/يناير 

 .60احتجاًجا على الهجمات التي تتعّرض لها المنطقة 2019

قليم إيُذكر أن هذه المواجهة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني حدثت في مناطق كانت جزًءا من 

وبات من  كردستان العراق أو كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمتّع بنفوذ كبير فيها مثل سنجار.

عتبر يُ لذي اى تركيا، األصعب على الحزب الديمقراطي الكردستاني إرساء توازن بين اعتماده االقتصادي عل

خصومة ة الضروريًا لصمود حكومة إقليم كردستان، وتوّجهاته القومية الكردية التي ساهمت في تخفيف حدّ 

م مع أحزاب أخرى مثل حزب العمال الكردستاني. في غضون ذلك، تصّدر حكومة إقليم كردستان معظ

بر تركيا إلى عفي خطوط األنابيب التي تمّر ألف برميل يوميًا( والغاز  450إنتاجها من النفط )أي حوالى 

ا اعتمادً  أكثر منطقة البحر األبيض المتوسط. وقد ساهمت هذه البنية التحتية في جعل حكومة إقليم كردستان

بشكل  لطاقةعلى التعاون مع تركيا، نظًرا إلى اعتراض بغداد على تصدير حكومة إقليم كردستان لموارد ا

 ت بموجبهن، سعيب جزًءا من تحّول في السياسة التركية تجاه حكومة إقليم كردستاأُحادي. وشّكل هذا الترت

يراني نفوذ اإلجه الأنقرة إلى جعل حكومة اإلقليم حليفًا استراتيجيًا، ومصدًرا بدياًل للطاقة، وحاجًزا في و

 هيم الخليلإبرا وعلى ضوء تطور هذه الشراكة التجارية بين الجانبين، أصبح معبر.61 المتنامي في العراق

حزب لى الإالحدودي الذي تعبره معظم الصادرات التركية إلى العراق مصدًرا رئيًسا للعائدات بالنسبة 

ركيا إن مع ت الديمقراطي الكردستاني. وبالتالي، ال بّد من أن تحافظ حكومة إقليم كردستان على تعاونها

د ركيا اليتمنح  نحو مستقل عن بغداد. وهذا الواقع أرادت الصمود اقتصاديًا والحفاظ على حكمها الذاتي على

 .العليا في الشراكة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني
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هديد وقد دارت حرب كالمية اتّهم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب العمال الكردستاني بت

لديمقراطي ااتهامه للحزب  ورّد حزب العمال الكردستاني مكرًرا.62 االستقرار في إقليم كردستان العراق

اطي ، أصدر زعيم الحزب الديمقر2020وفي تشرين الثاني/نوفمبر .63 الكردستاني بالتآمر مع تركيا

ل ن من خاللقانوالكردستاني مسعود بارزاني بيانًا غير مسبوق اتهم فيه حزب العّمال الكردستاني بانتهاك ا

قوة ته بالالتابعة إلقليم كردستان العراق وفرض سلطتوسيع رقعة وجوده العسكري في المناطق الحدودية 

ال بين القتتاعلى السكان المحليين. وأشار بارزاني إلى أن امتناع حزبه منذ زمن طويل عن االنجرار إلى 

ين الطرفْين أما ميدانيًا، فقد أصبحت وتيرة االشتباكات العسكرية ب.64 األكراد ال يجوز تفسيره بالضعف

ب العمال ، اتهم جهاز األمن التابع لحكومة إقليم كردستان حز2020ن األول/أكتوبر منتظمة. ففي تشري

انون كوفي منتصف .65 الكردستاني باغتيال أحد مسؤوليه بالقرب من أحد المعابر على الحدود التركية

ت شتباكا، أفادت وسائل إعالم موالية للحزب الديمقراطي الكردستاني عن اندالع ا2020األول/ديسمبر 

يس ووصف رئ.66 جديدة بين مقاتلي البشمركة ووحدات حماية الشعب بالقرب من معبر الوليد الحدودي

هاًكا ل انتوزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني هذا الحدث بأنه "هجوم متهور وغير مبرر" "يشكّ 

 ."67واضًحا وغير مشروع لسيادة إقليم كردستان العراق

 تفاقمتها عن خطوط صدع ناشئة في المشهد السياسي الكردي عبر الحدود، قد تعبّر هذه الحوادث وغير

ي والمؤسس قليميمستقباًل. من جهة، تستمد حكومة إقليم كردستان الشرعيةَ التي تضمن لها الحكم الذاتي اإل

فاع عن لي الدتاا بالمن الدستور العراقي والقبول الدولي لهذا الواقع داخل الحدود المعترف بها، ويتعيّن عليه

ض لمناههذه الحدود للحفاظ على هذه الشرعية. ومن جهة أخرى، يهدف مشروع حزب العمال الكردستاني ا

 ة ذروتهالمعقدللدولة إلى إزالة الحدود من أجل تحقيق تضامن عبر الحدود الوطنية. وبلغت هذه المواجهة ا

 .تحديًدا في منطقة سنجار الحدودية، في شمال العراق

 مسرح األحداث الرئيسسنجار: 

يديين أنفسهم وفيما يعتبر بعض األيز.68 في المئة من سكان سنجار من األكراد األيزيديين 75يُعّد حوالى 

ونظًرا إلى موقع سنجار .96 أكراًدا في المقام األول، يشّدد آخرون على "الجوانب التي تميّز" الهوية األيزيدية

عريب. ت التهيكلة التوزيع الديموغرافي في المنطقة عن طريق حمالاالستراتيجي، حاول نظام البعث إعادة 

ل يط جبوانطوت هذه الحمالت على ترحيل عشرات اآلالف من السكان األصليين من قراهم الواقعة في مح

 إداريًا لقضاءاسنجار إلعادة توطينهم في بلدات تحمل أسماء عربية وتسهل السيطرة عليها، فضاًل عن تقسيم 

انظر ربية )عضم ناحية القحطانية في جنوب سنجار إلى قضاء البعاج المجاور الذي تسكنه أغلبية من خالل 

 .70(4الخريطة 
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 ة نظاميةه كقوأعقب انهيار النظام البعثي بروز الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات البشمركة التابعة ل

ي دستانالتالي بروز حزب العمال الكررئيسة، وسياسية وشبه عسكرية، مألت الفراغ في سنجار. وأدى ب

إعادة تشكيل  ، فضاًل عن انتشار الحشد الشعبي في القضاء، إلى2017والجماعات المتحالفة معه بعد العام 

 ضّمت المشهد األمني والسياسي في المنطقة. وانتشرت فصائل متعددة تابعة للحشد الشعبي في سنجار

واء لي ولعجو، إلى جانب الفصائل الشيعية مثل كتائب اإلمام مجموعات أيزيدية مثل فوج اللش وقوات كو

عمال زب الأبو الفضل العباس ولواء أنصار المرجعية. ونشطت أيًضا في سنجار مجموعتان متحالفتان مع ح

دينة ي المفالكردستاني، هما وحدات مقاومة سنجار ووحدات نساء أيزيدخان. وباإلضافة إلى ذلك، انتشرت 

 .17تانيلكردسا، بقيادة النائب العراقي السابق حيدر شاشو، وتحالفت مع الحزب الديمقراطي قوات أيزيدخان

أصبحت سنجار بؤرة رئيسة للتوترات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني، وال 

طي الكردستاني في سيّما عندما بدأ األخير بتعزيز وجوده في المنطقة الحدودية بعدما فشل الحزب الديمقرا

، دخلت قوات بشمركة 2017وفي آذار/مارس  .722017ضم سنجار إلى حكومة إقليم كردستان في العام 

روج آفا المتحالفة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى خانصور في شمال سنجار وحاولت إعادة نشر 

لكردستاني في هذه الخطوة محاولة قواتها بالقرب من الحدود، فرأت وحدات حماية سنجار وحزب العمال ا

للحد من وجودهما في المنطقة. ودارت معركة بين هاتْين المجموعتْين وبشمركة روج آفا، ما أسفر عن 

وفي غضون ذلك، هاجمت مجموعة موالية لحزب االتحاد الديمقراطي في  73سقوط عدد من الضحايا.
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أظهر رد  74قامشلي احتجاًجا على االشتباكات.سورية مكاتب المجلس الوطني الُكردي في الدرباسية وال

الفعل هذا مدى ارتباط الديناميكيات السياسية واألمنية في سنجار بما يحدث في سورية، والعكس صحيح. 

ففي الواقع، يعتبر الكثيرون من مقاتلي حزب العمال الكردستاني أن سنجار تشّكل جزًءا من روج 

ا محليًا في حزب العمال الكردستاني أخبره أنه سمع أوجالن يقول: "أحلم وأفاد ناشط أيزيدي أن قياديً  75آفا.

وعلى غرار األكراد السوريين، يتكلّم سكان سنجار األكراد  76أن نمتلك شبًرا واحًدا من أرض سنجار".

اللهجة الكرمانجية التي تختلف عن اللهجة المحلية في المناطق المجاورة في إقليم كردستان العراق مثل 

 هوك.د

ام القائمق قيادةعندما قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني تنظيم استفتاء االستقالل، أعلنت إدارة القضاء ب

ا . وردً وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، أن سنجار ستنضم إلى حكومة إقليم كردستان

تي رة الاء سنجار، وُعزلت اإلداعلى هذه الخطوة، أعادت بغداد والحشد الشعبي فرض سيطرتهما على قض

ار، ة سنجيترأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، واختيرت إدارة مستقلة جديدة بدعم من وحدات مقاوم

بو مهدي وأيّد بعدئذ قائد العمليات في الحشد الشعبي، أ.77 الحليف المحلي لحزب العمال الكردستاني

ات م وحدلمنصب قائمقام بالوكالة، في خطوة حظيت بدع المهندس، اختيار فهد حامد المولود في سنجار،

ب وسيطرت جماعة تابعة للحشد الشعبي على مقر الحز.78 مقاومة سنجار وحزب العّمال الكردستاني

موجعة  ووّجه هذا التحول في األحداث ضربة.79 17الديمقراطي الكردستاني في سنجار المعروف بالفرع 

 .2014ام وحتى الع 2003الكردستاني، الذي بسط سيطرته على القضاء منذ العام إلى الحزب الديمقراطي 

 ما أنولم تردع خسارة السيطرة على قضاء سنجار الحزب الديمقراطي الكردستاني من ممارسة نفوذه ب

ظيم الدولة شخص من األيزيديين الذين نزحوا إليه هربًا من اعتداءات تن300000  اإلقليم استقبل حوالى

ق بدالً تان العراوبعد هزيمة التنظيم، فّضل معظم الالجئين البقاء في المخيمات في إقليم كردس.80 سالميةاإل

يُعزى  الذي من العودة إلى سنجار في ظل الدمار الذي لحق باقتصاد القضاء والوضع السياسي غير المستقر

ب المصادر عن عرقلة الحز وأفادت بعض.81 إلى تعّدد الجماعات شبه العسكرية واختالف والءاتها

في حال  يديينالديمقراطي الكردستاني لعودة الالجئين رغبةً منه في الحفاظ على نفوذه على السكان األيز

 .82إجراء انتخابات جديدة

وفي المقابل، وفّرت األحداث األخيرة التي بدأت مع بروز تنظيم الدولة اإلسالمية فرصةً اغتنمها حزب 

لتعزيز وجوده في المنطقة الحدودية. في السابق، اقتصر وجود هذا الحزب في العراق العمال الكردستاني 

على جبل قنديل بالقرب من الحدود العراقية التركية وعلى قضاء مخمور الذي تتنازع عليه أيًضا حكومة 

بين حزب  إقليم كردستان وبغداد ويضم مخيًما قديم العهد نسبيًا لالجئين األكراد الذين فروا من الصراع

ولكن بعد اندالع األزمة .84 مقاتل5000  وقُدَّر عدد مقاتليه في العراق بحوالى.83 العمال الكردستاني وأنقرة

السورية، قام مسلحو حزب العمال الكردستاني بمحاوالت متعددة الستخدام سنجار كمعبر رئيس إلى سورية 

الديمقراطي الكردستاني، عمد حزب العمال وبعد انسحاب الحزب .85واتخاذ جبل سنجار كمالذ آمن جديد

الكردستاني والقوى شبه العسكرية المتحالفة معه إلى حماية أنفسهم عن طريق االندماج في النسيج المحلي 

لقد أنشأ حزب العمال الكردستاني .86 والسيطرة على أراض في المنطقة المحصنة جيًدا المحيطة بسنجار
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اء من الهجمات التركية وتسهيل حركة مقاتليه ونقلهم عبر الحدود العراقية مواقع آمنة وبنى أنفاقًا لالحتم

السورية. ووفقًا لما أفاد به مسؤولون أمنيون عراقيون، عزز الحزب دفاعاته من خالل تهريب األسلحة 

أما ميليشيا وحدات مقاومة سنجار المتحالفة معه فأحكمت سيطرتها على .87 الخفيفة والمتوسطة من سورية

 .88دد من المباني األمنية والحكومية في القضاء أو انتشرت فيهاع

لى أحد عخفى تجمع بين وحدات مقاومة سنجار وحزب العّمال الكردستاني عالقة تثير طبيعتها الجدل. وال تُ 

هما كأنوبينهما  ّرقونالطريقة التي يتحّدث بها الكثير من المراقبين والسكان المحليين عن المجموعتْين، فال يف

حدات كيان واحد. ولكن على غرار وحدات حماية الشعب وحزب االتحاد الديمقراطي في سورية، تنفي و

عضاء أعضو من  1000و 900مقاومة سنجار أي عالقة تنظيمية مع حزب العّمال الكردستاني. ويعمل بين 

لمجموعة وتملك ا.89 المجموعة لصالح الحشد الشعبي تحت راية فوج النصر المبين بقيادة سعيد حسن سعيد

ة يم الدولد تنظأيًضا "جناًحا دوليًا" يضّم متطوعين أجانب قاتلوا في سنجار وشاركوا أيًضا في المعارك ض

ب العّمال ويرفض بعض السكان المحليين فكرة الوجود الفعلي لحز.90 اإلسالمية والجيش التركي في سورية

لرمزية اعالقة تربطه بوحدات مقاومة سنجار ال تتعّدى الالكردستاني في سنجار ويعتبرون أن العالقة التي 

من  لفرارالتي عّززها الدور الذي أّداه حزب العّمال الكردستاني في مساعدة السكان المحليين على ا

 العسكريةويمية اعتداءات تنظيم الدولة اإلسالمية. ويعارض آخرون هذا التقييم ويستشهدون بالعالقات التنظ

لك على . وتمربط بين المجموعتْين وتشمل ميليشيات أصغر حجًما مثل وحدات نساء أيزيدخانالوثيقة التي ت

آلخر اما يبدو وحدات مقاومة سنجار فرعْين يضم أحدهما العناصر المسجلين في الحشد الشعبي ويضم 

ي رواتب التالبي العناصر التي ترتبط ارتباًطا وثيقًا بحزب العمال الكردستاني. ويتقاسم عناصر الحشد الشع

لخدمات خرى لأيتلقونها مع العناصر اآلخرين الذين ال ينتمون إلى الحشد الشعبي، وتُخصَّص مبالغ صغيرة 

 .19االجتماعية، ويعكس ذلك الثقافة المشاعية التي يتميّز بها حزب العّمال الكردستاني

ني في ة سنوي جبل سنجار وناحيأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون أن حزب العّمال الكردستاني رّكز وجوده ف

وقال .29 ةلسوريشمال سنجار، إذ تضطلع هاتان المنطقتان بأهمية كبرى لتنقل أعضائه عبر الحدود العراقية ا

لعام امنذ  نائب عراقي من المنطقة إن حزب العّمال الكردستاني ووحدات مقاومة سنجار استخدما بانتظام

اني وأصبحت العالقة بين حزب العّمال الكردست.93 سورية أربعة طرق من سنجار إلى شمال شرق 2017

ونتج  نجار،سووحدات مقاومة سنجار ركيزة الدعم الرئيسة )إلى جانب الحشد الشعبي( لإلدارة الذاتية في 

ت النتخابااة في عنها أيًضا جناح سياسي يمثله حزب الحرية والديمقراطية األيزيدية الذي يطمح إلى المشارك

راقي عن محافظة ولغاية اآلن، يبدو أن عضوة واحدة في البرلمان الع.94 2021العراقية في العام  البرلمانية

 .95السليمانية تُعّد متحالفة سياسيًا مع حزب العّمال الكردستاني

لم يتمّكن حزب العّمال الكردستاني من توسيع رقعة وجوده في هذه المنطقة الحدودية والبقاء فيها من دون 

مع البيئة المحلية، فتداخلت حدوده مع حدود الكيانات األخرى. وبنظر بعض الشباب األيزيديين، التكيّف 

شّكلت على ما يبدو إيديولوجيا حزب العمال الكردستاني القائمة على المساواة والعلمانية والنسوية بديالً 

وساعد .96 لسلطات األيزيدية التقليديةجذابًا عن الثقافة الدينية المحافظة والمتشددة والهرمية التي تتّسم بها ا

في الوقت عينه هذا التكيّف الكيانات المسلحة الكردية العابرة للحدود )التي يمثّلها حزب العّمال الكردستاني 
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واتحاد مجتمعات كردستان( على ترسيخ دورها في األجهزة العسكرية واالقتصادية ودوائر الحكم في 

ا البراغماتية مع الحشد الشعبي. واكتسب بالتالي حزب العّمال الكردستاني المنطقة، واالستفادة من شراكته

مجااًل إقليميًا للمناورة أوسع مما كان عليه في الماضي، ما خّوله تعزيز مكانته في عالقات القوة اإلقليمية 

 .وإضافة بعد جيوسياسي إلى أوجه التنافس المتشابكة في هذه المنطقة

طق المناولحزب العّمال الكردستاني إلى تكثيف الهجمات التركية على سنجار  أدى الحضور غير المسبوق

سنجار،  ، أودت غارة جوية تركية بحياة قائد وحدات مقاومة2020المجاورة. وفي كانون الثاني/يناير 

، أُفيد أن جهاز 2021وفي شباط/فبراير .97 زردشت شنكالي، وثالثة عناصر آخرين من المجموعة

ل لعّمااالتركية قد ألقى القبض في سنجار على إبراهيم بريم، القيادي البارز في حزب  االستخبارات

هدف بوضغطت الحكومة التركية على بغداد وحكومة إقليم كردستان لبذل جهود إضافية .98 الكردستاني

 دلى حاجتثاث حزب العّمال الكردستاني من سنجار، ووصل األمر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إ

حكومة إقليم ، وقّعت الحكومة العراقية و2020وفي تشرين األول/أكتوبر .99 التهديد بغزو القضاء عسكريًا

 لشرطةاكردستان اتفاقًا من أجل إعادة االستقرار وتطبيع األوضاع في قضاء سنجار. ونّص على تولي 

ار، ي سنجفاظ على األمن فالعراقية وجهاز المخابرات الوطني وجهاز األمن الوطني حصًرا مسؤولية الح

ات لى قووعلى إبعاد جميع التشكيالت المسلحة األخرى إلى خارج حدود القضاء. وفرض االتفاق أيًضا ع

جل أفرد من سنجار، ومن بينهم نازحون مقيمون في إقليم كردستان العراق، من  2500 األمن توظيف

 .المساعدة في الحفاظ على أمن المنطقة

أّكد ويطة، تفاق إلى إنهاء تواجد حزب العمال الكردستاني في سنجار والمناطق المحهدَف توقيع هذه اال

إلداري، اتفقا وعلى الصعيد ا."100 الطرفان عزمهما على أن "ال يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة

م المتحدة في ألموعملت بعثة ا.101 على اختيار قائمقام جديد ومستقل وفقًا لآلليات القانونية والدستورية

روبية ول أوالعراق على تيسير االتفاق الذي حظي بدعم الحكومتْين األميركية والتركية باإلضافة إلى د

ال سيما ما، ومتعددة. ورمى االتفاق إلى إنشاء آلية حكم مشتركة تحقق بموجبها بغداد وأربيل بعض أهدافه

 .طرد حزب العمال الكردستاني من القضاء

معات دان حزب العمال الكردستاني ووحدات مقاومة سنجار االتفاق، وأصدر اتحاد مجتفي المقابل، أ

ب العّمال قاتلي حزحاب مكردستان بيانًا انتقد فيه استبعاد اإلدارة الذاتية في سنجار عن الصفقة، الفتًا إلى انس

صرح قائد  ة إلى ذلك،باإلضاف.102 الكردستاني من سنجار وتسليمهم المسؤوليات األمنية للسكان المحليين

ات" لتضحياوحدات مقاومة سنجار، دليل شنكالي، أن جماعته "لن تنسحب مطلقًا من سنجار" ألنها "قّدمت 

ن مر كالًّ سنجا لحماية القضاء وألن خطر تنظيم الدولة اإلسالمية ما زال محدقًا به. واتهمت وحدات مقاومة

حزب ة حول العالقات بين وحدات مقاومة سنجار وتركيا وحكومة إقليم كردستان بنشر معلومات مضلل

في  –العمال الكردستاني بهدف "احتالل سنجار على غرار ما حدث في عفرين ورأس العين وتل أبيض" 

ها حلفاؤوإشارة إلى المناطق الثالث ذات األغلبية الكردية في شمال سورية التي سيطرت عليها أنقرة 

 .0312019و 2018قوات سورية الديمقراطية في العامْين  المحليون في أعقاب هجمات منفصلة ضد



 

22 
 

 زب هللاحلم ينل االتفاق رضى الحشد الشعبي أيًضا، وال سيما الجماعات الموالية إليران مثل كتائب 

اوي، لمحمدوعصائب أهل الحق. وبعد أيام قليلة من توقيع االتفاق، اجتمع وفد من سنجار بعبد العزيز ا

على  اإلبقاء ب فيه، أحد قادة كتائب حزب هللا ورئيس أركان الحشد الشعبي الحالي، وطالالملقَّب بـ"أبي فدك"

صالح لنجار اإلدارة الذاتية التي عيّنها الحشد الشعبي وتقديم ضمانات بعدم تنازل الحشد الشعبي عن س

ق باعتباره تفاوانتقد أيًضا قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، اال.104 الحزب الديمقراطي الكردستاني

رسل الحشد وبالفعل، أ.105 نابعًا من مصالح سياسية وانتخابية تهدف إلى إخراج الحشد الشعبي من القضاء

جندي إضافي إلى سنجار بعد معلومات عن مخططات  10000 حوالى 2021الشعبي في شباط/فبراير 

لحد من نفوذ رضة على االتفاق من اوتخّوفت في الدرجة األولى األطراف المعت.106 تركية لمهاجمة المنطقة

جماعات نة الالحشد الشعبي في سنجار والمنطقة المجاورة للحدود العراقية السورية، وبالتالي تعزيز مكا

ة العراقي حكومةالمتحالفة مع الواليات المتحدة وتركيا. وبغية التخفيف من حدة هذه االعتراضات، كلّفت ال

التفاق، فيذ اي، عضو منظمة بدر المتحالفة مع إيران، باإلشراف على تنمستشار األمن القومي قاسم األعرج

 .ما سمح بإشراك الحشد الشعبي في عملية التنفيذ

فيذ جل تننُشرت الفرقة السادسة في الشرطة االتحادية في سنجار وعلى الحدود العراقية السورية من أ

 جانب منين األالجزء من الحدود ومنع المقاتل االتفاق، واضطلعت في المقام األول بمسؤولية ضمان أمن هذا

ادرة مركز دخلت قوات األمن الداخلي بمفاوضات مع وحدات مقاومة سنجار إلقناعها بمغ.107 التسلل عبرها

لت ين أخحسنجار وإعادة نشر مقاتليها خارج المدينة. وأسفرت هذه المفاوضات عن نتائج متناقضة. ففي 

صر ن عناباني التي سيطرت عليها داخل المدينة، أفادت بعض التقارير أوحدات مقاومة سنجار معظم الم

ا وجودهم في القضاء  .081وحدات مقاومة سنجار المنتمين إلى الحشد الشعبي كانوا يعززون سرًّ

عبي، يصطدم تنفيذ االتفاق بعقبات واضحة تسلّط الضوء على معارضة القوى الرئيسة، أي الحشد الش

األمني  لنظامااني، ووحدات مقاومة سنجار، التي كان لها اليد الطولى في رسم معالم وحزب العمال الكردست

ألمن ا. وقد يؤدي تجاهل هذه القوى إلى صراع يفوق قدرات قوى 2017واإلداري في سنجار منذ العام 

ن حظى به ملذي ياالداخلي، وال سيما نظًرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه الحشد الشعبي في العاصمة والدعم 

عملية  دابيرتاألحزاب الشيعية المتعددة. وقد تضطر الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتخاذ 

 مثاًل  ورمزية إضافية للحرص على التمييز بين وحدات مقاومة سنجار وحزب العمال الكردستاني، تشمل

هد المش ا( في عملية إعادة تشكيلتكليف األولى بدور محدد )عن طريق الحشد الشعبي أو بدعم منه ربم

 .السياسي واألمني التي تحصل حاليًا في سنجار

 خاتمة: ماذا يخبئ المستقبل؟

ستؤثّر التطورات المستقبلية في سنجار وشمال شرق سورية في بعضها بعًضا وسترسم معالم ديناميكيات 

الحدود العراقية السورية. تتعّدد السيناريوهات المحتملة في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة: سيحدث 

طرتها على أقضيتها الحدودية السيناريو المحتمل األول في حال تمكنت الحكومة العراقية من إحكام سي

واستطاع الحزب الديمقراطي الكردستاني استعادة بعض نفوذه السابق. وقد تضعف هذه النتيجة حزب العمال 

الكردستاني وترغم الجماعات المحلية على النأي بنفسها عنه، وقد يؤدي تعزيز األمن الحدودي من الجانب 
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العمال الكردستاني بين قواعده في العراق وسورية.  العراقي إلى إضعاف الروابط التي رعاها حزب

وستزداد فرص نجاح هذا السيناريو في حال أثمرت الجهود المبذولة برئاسة الواليات المتحدة في سبيل 

التفريق بين قوات سورية الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني، وهذا شرط فرضته لمواصلة دعمها 

د يعرقل ذلك االتجاه الثوري الذي يمثله حزب العمال الكردستاني، ويرسخ السياسي والعسكري والمالي. وق

الحدود بحكم األمر الواقع، ويحد من قدرة القوات العابرة للحدود الوطنية على استغالل العالقات عبر 

 .الحدود من أجل خدمة مصالحها ورؤيتها الثورية

ي فستاني العراقية والحزب الديمقراطي الكردوسيحصل السيناريو الثاني، والمضاد، إذا فشلت الحكومة 

سمح ذلك . وسيإعادة بسط سيطرتهما على هذا الجزء من الحدود، أو إذا تصاعدت مجدًدا حدة التنافس بينهما

سيصبح ودود. لحزب العمال الكردستاني بانتهاز هذه الفرصة للحفاظ على نفوذه والتقليل من شأن حالة الح

يقّرب س، ما تصاعدت وتيرة المواجهة مع تركيا وتحولت إلى لعبة غالب ومغلوب هذا السيناريو مرجًحا إذا

 .قوات سورية الديمقراطية من حزب العّمال الكردستاني

 كردستانيال الأما السيناريو الثالث والمنطقي فيجمع بين السيناريوْين األول والثاني: سيبقى حزب العمّ 

فصائل ه بالالكتفاء باألهداف التي حققها وربما إلحاق أعضائحاضًرا في المنطقة، ولكنه قد يضطر إلى ا

ى زب إلاألخرى والتواري عن األنظار. ويعّزز الطابع المرن هذا النهج، وال سيما في إطار سعي الح

ن مردستاني ل الكالتكيّف مع البيئات المجتمعية الجديدة خارج تركيا. وقد يفقد في هذه العملية حزب العّما

على  تشديدرّسخ الكيان اإلداري الجديد في شمال شرق سورية، ويُعزى السبب جزئيًا إلى الأهميته مع ت

 .خصائصه المحلية بداًل من ارتباطاته العابرة للحدود

ة ة الدوليلفاعلاال شّك أن عملية إعادة تشكيل المشهد ستتأثر باألدوار والتنافسات والتسويات بين الجهات 

سيا. ة ورو من العراق وسورية، وال سيما تركيا وإيران والواليات المتحدواإلقليمية الرئيسة في كلٍّ 

لحرب ضد في ا فالواليات المتحدة تحاول احترام التزامها تجاه قوات سورية الديمقراطية، حليفها األساسي

ب لحراا في تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية، والحفاظ على تحالفها مع حكومة إقليم كردستان، شريكته

 المنطقة تقليصضد التنظيم ومقر القوات العسكرية األميركية العاملة عبر الحدود. وستواصل تركيا الضغط ل

منها.  ستانيالجغرافية التي يسيطر عليها األكراد في سورية، فيما تسعى إلى اجتثاث حزب العّمال الكرد

اسي ال الكردستاني كشرط أسوتتفق في الواقع الواليات المتحدة وتركيا على ضرورة طرد حزب العم

يا بين ترك دائيةإلضفاء الشرعية على اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، أو على األقل، لوقف األعمال الع

 الغاية، ق هذه)وحلفائها السوريين( وقوات سورية الديمقراطية. وفي حال استخدم البَلَدان نفوذهما لتحقي

ع د واقق الكردية في سورية وتوضيح معالمها، وبالتالي تأكيستساعد جهودهما في ترسيم حدود المناط

يا حدة وتركالمت الحدود مع العراق. ولن تعارض على األرجح روسيا وإيران هذا االتفاق إذا تقبّلت الواليات

لحدود من ا النظام السوري كواقع على األرض وقّدمتا ربما تنازالت في مناطق أخرى، مثل الجزء الجنوبي

 .السورية، الذي تسعى طهران وموسكو إلى بسط نفوذهما فيها العراقية

سيستغرق تحقيق هذا التغيير الجيوسياسي الواسع النطاق، هذا إن تحقق يوًما، وقتًا طوياًل، وسيتطلب 

معادالت معقّدة من شأنها إرضاء األطراف كافة أو معظمها. وفي حال تبيّن أن هذا التوّجه ممكن، سيتفّوق 
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مسار التطبيع على الرؤية الثورية العابرة للحدود التي ينتهجها حاليًا حزب العّمال الكردستاني على األرجح 

 .في عملية إعادة رسم معالم الحدود العراقية السورية
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