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 أنطوان مالتيه← 

كردي يحمل علم حزب العمال الكردستاني في جنازة لمقاتالت كرديات بعد موجهات مع مقاتلي تنظيم "الدولة اإلسالمية" في مدينة كوباني، 2014
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قال أنطوان مالتيه في ورقة جديدة لمبادرة اإلصالح العربي أن سياسة التوسعات
الجغرافية للحركة الكردية في سوريا تتضارب مع رغبتها في بناء تحالفات سياسية

دولية، وتجعل التعاون العسكري معها مكلفا سياسيا للدول الغربية. 

وتدفع الورقة، التي تحمل عنوان "المأزق السياسي للحركة الكردية السورية"، أن
وضع الحركة الحالي هو نتيجة لسياسات واستراتيجيات اعتمدتها المجموعة منذ

انتفاضة 2011 في سوريا. 

ونظراً الفتقارها إلى قاعدة اجتماعية واسعة، فقد بنت الجماعة، والتي يديرها حزب
العمال الكردستاني (PKK)، خياراتها على اعتبارات أمنية دفعتها الى تعزيز عالقات
متناقضة مع حلفاء مختلفين. فهي قاتلت بالتعاون مع نظام األسد في سوريا وكانت

حليفا رئيسيا في اإلئتالف الدولي لمواجهة ما يسمى "الدولة اإلسالمية"، وكان هدفها
في نهاية المطاف هو الحصول على االعتراف الدولي. 

ولقد نجح حزب العمال الكردستاني في تعزيز قدراته العسكرية، إال أنه ظل ضعيفا
سياسيا في سوريا، واعتمد نموذج حكم استبدادي صارم يرتكز على المؤسسات

األمنية والمحسوبية الحزبية لضمان استمراره. 

النموذج المؤسسي لحزب العمال الكردستاني، والذي استخدم لسنوات في تركيا
والعراق، يستقطب منتخبي اللجان المحلية وممثليها، ويضع القوات المسلحة المحلية
تحت السيطرة المباشرة لنشطاء الحزب. فالجمعيات والمؤسسات الكردية التي تم

إنشاؤها في سوريا وتُقدم رسميا على انها تمثل الشعب الكوردي، هي في حقيقة
الواقع تحت سيطرة وإدارة حزب العمال الكردستاني. 

وفي حين أن حزب العمال الكردستاني يوضع نموذجه هذا باعتباره الخيار الوحيد،
ويسعى إلى تطبيقه في المناطق غير الكردية في سوريا، اال أنه يبقى متزعزع للغاية.

فهو يفتقر الى حلفاء دائمين وفرصة لتعزيز قاعدته االجتماعية، األمر الذي يجعل
نموذجه في الحكم غير مستقر وفي حاجة مستمرة الى التغيير استجابة لتطورات

الصراع. 

وعلى الرغم من توسعه الجغرافي، يجد حزب العمال الكردستاني نفسه في طريق
مسدود في سوريا: فاذا كان الهروب الى االمام على المستوى العسكري هو الوسيلة

الوحيدة لحشد دعم الحزب فهو ال يضمن له االستقرار على المدى البعيد. 

كما يفرض انعدام اليقين هذا على الحزب اإلبقاء على سياسة ذات طابع أمني بهدف
القضاء على كل أشكال المعارضة في مناطق سيطرته؛ خشية أن ينقلب عليه السكان
بعد القضاء على تنظيم "الدولة اإلسالمية". وفي الوقت نفسه، فإن الحزب يسعى إلى
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ضمان ربط المناطق السورية الثالثة التابعة له بأراضي كردستان العراق.
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About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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