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تنفيذي
ص
ُمل ّخ ٌ
ّ
استوجب تدخل التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سورية نهاية العام  ،2014وتشكيله لقوات سوريا الديمقراطية،
إحداث تغييرات في طبيعة " وحدات حماية الشعب " عماد قوات " قسد " ،كان أولها اإلعالن تشكيل أفواج عسكرية منذ
ً
بداية  ،2017حيث توجهت الواليات املتحدة لتشكيل قوة عسكرية أكثر انتظاما عسكريا ،تتوافق مع متطلبات التحالف
الدولي في محاربة " تنظيم الدولة" ،وتلتزم بسياسة واشنطن.
يمكن إعادة التحول في هيكلية " قسد "إلى عدم استقرار مشروع اإلدارة الذاتية وذلك لثالثة أسباب رئيسية؛ أولها؛ عدم
انجاز أتفاق حقيقي مع النظام يعترف بموجبه بسيطرة "اإلدارة" على شمال شرق سورية؛ وثانيها؛ استمرار التهديد التركي
ملشروعها قبل وبعد عملية "غصن الزيتون"؛ والثالث؛ استمرار الغموض فيما يخص بقاء أو رحيل واشنطن من شرق
الفرات.
ً
ً
كهدف لها،
وصل عدد املجالس العسكرية من قبل " قسد " إلى  15مجلسا عسكريا ،وهو الرقم الذي أعلنته "قيادة قسد"
ٍ
ويشمل العدد " "15مجالس منبج ودير الزور التي تم تشكيلها عام  2016باإلضافة ملجلس استثنائي يضم الفصائل
املسيحية املنضمة "لقسد" ،ويمكن وضع جملة من األهداف إلعادة الهيكلة عبر تشكيل املجالس العسكرية وتقسيمها
إلى :أهداف أمنية اقليمية كتخفيف سيطرة “وحدات حماية الشعب YPGعلى قوات سوريا الديمقراطية"؛ وأهداف أمنية
محلية كإنهاء حالة الفصائلية واملجموعاتية ضمن قسد؛ وتقوية العناصر العربية في مناطقها األصلية .وأهداف سياسية
موقع أقوى ،باإلضافة ألهداف معلنة من قبل قسد تتمثل بتوحيد القرارات
كالتهيئة للدخول في أي مفاوضات سياسية من ٍ
األمنية والعسكرية تحت سقف واحد لتعزيز آلية اتخاذ القرارات.
حدثت عملية تشكيل املجالس العسكرية ضمن "خارطة طريق أمريكية" أوصلت طرفي الحدود " السوري والتركي"
بوساطتها إلى اتفاق "املمر اآلمن" أو املنطقة اآلمنة ،وإن كان املوقف التركي من "اإلدارة الذاتية وقسد" أهم عقبة في تمكين
مشروعها ،إال أنهما يواجهان مجموعة من العقبات الذاتية الداخلية املتعلقة بهيكليتها وتوجهها ومدى القبول الشعبي لها،
باألخص في املناطق العربية املمتدة على حوض الفرات التي شهدت حدوث مظاهرات وتحركات شعبية كثيرة ضد " قسد".
تبقى األسئلة معلقة حول الصيغة النهائية لعملية تشكيل املجالس العسكرية ،وما إذا كانت ستتمتع املجالس بقيادة
شخصية ،أم بمجلس عسكري أعلى ،ويكتنف الغموض مستقبل " وحدات حماية الشعب" فيما إذا كانت ستبقي على
كيانها العسكري املستقل ،بالتوازي مع كيان " قسد " أم سنشهد عملية انتقال لدوائر صنع القرار من "  "YPGإلى املجالس
ً
ً
ً
املشكلة حديثا وقيادتها ،وترتبط عملية إعادة الهيكلة ارتباطا وثيقا بسيناريوهات التوافقات األمريكية التركية فيما يخص
شمال شرق سورية.
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متهيد
مرت " وحدات حماية الشعب" خالل األعوام املمتدة من تموز  2012حتى آذار  2019بعدة انعطافات على املستوى
البنيوي ،أهمها ما حدث بعد معركة عين العرب /كوباني كانون األول  2014وبدء العالقة املباشرة بين الوحدات والتحالف
الدولي ملحاربة تنظيم الدولة والتي دفعت باتجاه تشكيل "قوات سوريا الديمقراطية" في تشرين األول  .)1(2015وبالتزامن
ً
مع زيادة الدعم املقدم من قبل التحالف الدولي وخصوصا الواليات املتحدة األمريكية لـ “قسد" ،اتجهت اإلدارة الذاتية
ً
أفواج عسكرية منذ بداية العام  ،2017تماهيا مع توجه أمريكي لجعل القوى العسكرية في شمال
نحو اإلعالن عن تشكيل ٍ
سورية أقرب لصيغة جيش نظامي ،والتجهيز لبقاء نوعي في املنطقة( .) 2وبتاريخ  2017/02/08توجهت وحدات حماية
الشعب إلعالن نيتها تشكيل أفواج عسكرية .وتركزت تصريحات املسؤولين في "اإلدارة الذاتية وحركة املجتمع الديمقراطي
ووحدات حماية الشعب" حول الخطة املعلنة بتشكيل نظام التراتبية العسكرية النظامية( ،)3وفي مطلع هذا العام ،2019
ً
وضمن هذه التحوالت البنيوية أتى تشكيل املجالس العسكرية في "قسد" كامتداد للتوجه األمريكي وحركيته .ووفقا لذلك
تحاول هذا الورقة رصد السياق العام لتشكيل عدد من املجالس العسكرية ومبرراتها في ضوء التطورات التي
تشهدها منطقة شرق الفرات وما تفرضه من سيناريوهات مفتوحة.

مدلوالت تغيري اهليكلية العسكرية لـ “قسد"
بدأت "قسد" كتحالف ملجموعة قوات عسكرية عمودها وحدات حماية الشعب ،وأغلقت باب االنضمام للفصائل ضمنها،
كما قامت بتحجيم العديد من القوات الرئيسية ضمن التحالف أو خارجه كجيش الصناديد ،وقوات النخبة ،والقوات
املسيحية ولواء ثوار الرقة( .)4بالتوازي مع عملية تحجيم الفصائل املؤسسة "لقسد" ،يمكن تتبع محاوالت للتوجه لتشكيل
ألوية منذ  2018/03/26عبر تشكيل " لواء حماية قامشلو" في  ،)5(2018/02/17و"لواء الرقة األول"(" ،)6ولواء ثوار إدلب"

( )1وكان لقائد القوات الخاصة في الجيش األمريكي في تموز  ،2016الجنرال "رايموند ثوماس " تصريح آنذاك خالل حديثه في معهد "اسبن" في والية كولورادو ،حول تشكيل
" قسد" ،أنهم "طلبوا من وحدات حماية الشعب تغيير اسمها ،وهو ما حصل" .وأوضح الجنرال بأن هذا الطلب كان نتيجة الضغط التركي على حليفهم (الواليات
املتحدة).
( )2وهذا التوجه تبلور في دراسة مالية أصدرتها وزارة الدفاع األمريكية حيث أشارت الدراسة في الجزء املتعلق بسورية إلى أن أعداد أفراد مجموع القوات املحلية في سورية
يبلغ نحو  25ألف مقاتل ،مع توقع التحاق  5آالف مقاتل إضافيين في بداية  2018يتبعون بشكل مباشر لواشنطن ،وتمدهم بالرواتب والتسليح واملؤونة ،وخصصت
ً
امليزانية مبلغا يقارب  300مليون عام  ،2017ونحو  400مليون دوالر في العام ."2018
( )3صرح "مدير مكتب العالقات العامة لوحدات حماية الشعب  " YPGالدكتور صالح جميل بضرورة "إنشاء قوة عسكرية أكثر نظامية واحترافية مع خوض وحدات
الحماية للعديد من املعارك خالل  6أعوام" ،األمر الذي منحها الخبرة الكافية للسير على خطى الجيوش النظامية .ومن املفترض أن يشرف عناصر متقدمة من
الوحدات نفسها على تدريب عناصر األفواج.
(" )4قسد" تحاصر مقرات "لواء ثوار الرقة" واألخير يناشد األهالي ،املصدر :قناة سوريا ،التاريخ ،2018/06/24 :الرابطhttps://bit.ly/2lHFUiq :
( )5هام :تشكيل لواء جديد باسم “لواء قامشلو “ ،املصدر :فدنك نيوز ،التاريخ ،2018/02/17 :الرابطhttps://bit.ly/2lSxkxH :
( )6قسد تعلن تشكيل أول لواء في الرقة بوجود عشائرها :املصدر :االتحاد برس ،التاريخ ،2018/03/26 :الرابطhttps://bit.ly/2kxdFmo :
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في  2018/06/02واملتشكل من بقايا عناصر" أحرار الزاوية" ،وجيش الثوار ( ،) 7ولواء تحرير إدلب وعفرين" بتاريخ
 ،)8(2018/06/07ولواء الرقة الثاني" في .)9(2018/10/08
ً
شابت عملية تشكيل األلوية غموضا فقد تم اإلعالن عن بعضها ،على شكل ألوية تكون أرضية لقوة عسكرية مستدامة،
َ
ات للمنضمين له كالتسريح من الخدمة العسكرية
كما هي الحالة مع "لواء حماية قامشلو" ،الذي تضمن إعالنه ميز ٍ
اإللزامية بعد قضاء مدة سنتين ضمنه ،باإلضافة لتقديم راتب ،وتأمين صحي له ولعائلته ،مع تسهيالت فيما يخص بعدد
أيام اإلقامة في املعسكرات ،من جهة أخرى يظهر من عملية تشكيل ألوية إدلب وعفرين محاولة في توجيه رسائل سياسية
وعسكرية للجانب التركي ،باإلضافة لتنظيم بقايا القوات التي انسحبت من عفرين إثر عملية " غصن الزيتون" ،وليتحول
التركيز مع بداية العام  2019لعملية تشكيل مجالس عسكرية محلية ،ورغم ظهور وجود " تصور عام فيما يخص توحيد
هيكلية " قسد " او إعادة هيكليتها ضمن مجالس عسكرية وألوية ،إال إن العملية لم تستقر إلى اآلن ،وتتواجد ضمن مناطق
" سيطرة اإلدارة الذاتية" عدة هياكل عسكرية تتطور
بشكل مستقل أو متحد ،فلم يتم إنهاء عملية إعادة الدمج والهيكلة
ٍ
ضمن " جسم قسد" بفصائله ،كما لم يتم توضيح العالقة الحاكمة بين " قوات الدفاع الذاتي" وبين مجالس "قسد"
ً
وألويتها املشكلة حديثا.
ويمكن إعادة هذا التحول في الهيكلية وعدم استقرار في البنية العسكرية لإلدارة الذاتية إلى اآلن لثالثة أسباب رئيسية:
( )1عدم بلورة أي اتفاق مع النظام يعترف بموجبه األخير بموجبه بسيطرة "قسد" على شمال شرق سورية؛ ( )2استمرار
التهديد التركي ملشروع اإلدارة الذاتية قبل وبعد عملية "غصن الزيتون"؛ ( )3استمرار الغموض فيما يخص بقاء أو رحيل
واشنطن من شرق الفرات.
ألقت هذه األسباب بظاللها على عمل مؤسسات اإلدارة الذاتية السياسية والعسكرية ،فشهدت تغييرات إدارية وعسكرية
ً
ً
عدة ،منها محاولة التوجه إلعالن الفدرالية والتوقف الحقا ،وتشكيل مقاطعات متعددة وتم إيقاف املشروع أيضا ،كما
حدث تغييرات في الهيئة التنفيذية لشمال شرق سورية ،واملقاطعات فيما يخص عدد هيئاتها /وزاراتها .وبتاريخ
 2019/02/17تم إعالن التوجه نحو تغيير الهيكلية العسكرية ضمن اجتماع لـ “قسد" ضم قيادات املناطق واملجالس
واملؤسسات العسكرية؛ تم تحديد استراتيجية "القوات" للمرحلة املستقبلية باآلتي))10(( :

 القضاء على الخاليا السرية ،والنائمة "لتنظيم الدولة" من خالل حمالت عسكرية وأمنية دقيقة.

(" )7قسد" تحضر لتشكيل "لواء ثوار إدلب" من فلول "أحرار الزاوية" و "جيش الثوار" ،املصدر :شبكة شام ،التاريخ ،2018/06/01 :الرابطhttps://bit.ly/2k9mdQq :
( )8سوريا الديمقراطية تعلن تشكيل لواء تحرير إدلب وعفرين ،املصدر :مديا مونيتور ،التاريخ ،2018/06/07 :الرابطhttps://bit.ly/2lXOppN :
(" )9قسد" تعلن عن تشكيل ثاني لواء لها في الرقة ،املصدر :بوير برس ،التاريخ ،2018/10/09 :الرابطhttps://bit.ly/2m61j5l :
( )10حضر االجتماع كل من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ،الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غبرييل ،القائد العام ملجلس
الباب العسكري جمال ابو جمعة ،قائد جيش الثوار عبد امللك برد  ،قيادة ق س د في اقليم الفرات حقي كوباني ،عضوة القيادة العامة لـ ق س د نوروز احمد  ،القائد
العام ملجلس دير الزور العسكري أحمد ابو خولة  ،قائد مكافحة االرهاب في ق س د هارون كوجر ،قائد قوات الصناديد الشيخ بندر الدهام  ،القيادية في ق س د
روجدا حلب ،القائد العام لقوات الحماية الذاتية سيامند والت ،القيادي في ق س د للمنطقة الشرقية حسن قامشلو ،قيادية في وحدات حماية املرأة تولهلدان رامان،
قيادية في ق س د باملنطقة الشرقية ليلى واش كاني ،القيادية في مجلس دير الزور العسكري جيان تولهلدان ،الناطقة الرسمية لحملة عاصفة الجزيرة ليلوى عبدهللا،
قادة من جبهة األكراد مسؤول العالقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل  ،القيادي في مجلس جرابلس العسكري محمد العلي ،وقائد جيش الثور أبو
عراج.
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 مناقشة موقف تركيا من اإلدارة ،وقوات سوريا الديمقراطية والتأكيد على االنفتاح على الحوار.
 اإلعالن عن قرب عملية إعادة الهيكلة لـ "قسد(.")11
في حزيران 2019؛ بدأت "قسد" بتنفيذ الجزء الخاص بإعادة هيكليتيها من االستراتيجية املعلنة بداية  2019من خالل
االعالن عن تشكيل مجالس عسكرية مناطقية ،وكانت "قسد" قد شكلت عام  2016مجلس "مدينة الباب وهو مجلس
ُمفعل بشكل جزئي ،ومجلس جرابلس العسكري وهو غير مفعل" ،إلى جانب "مجلس منبج ،ودير الزور العسكري “وهي
مجالس مفعلة وشاركت بمعظم معارك "قسد" ضد تنظيم الدولة ،ليصل تعدادها لـ  15مع استثناء مجالس الباب،
وجرابلس ،وإدلب .كما لم يتم توضيح طبيعة بعض املجالس إلى اآلن كونها أعلنت على شكل "قطاعات عسكرية" كمجلس
قطاع الهول ،ورأس العين ،ويبقى العدد النهائي وتحديده مرتبط بخطط "قسد" وتطور األحداث ونجاح العملية في ضوء
االتفاق األمريكي التركي حول إنشاء املنطقة اآلمنة شمال شرق سورية ،أما الهدف املعلن وفق قيادة "قسد" فيتمثل
ً
بالوصول حاليا إلى تشكيل  15مجلس ،وملعرفة املجالس املشكلة لآلن انظر الخريطة أدناه.

( )11اجتماع موسع لقوات سوريا الديمقراطية انتهى بمؤتمر صحفي ،املوقع :قوات الدفاع الذاتي ،التاريخ ،2019/02/17 :الرابطhttps://bit.ly/2lHyZWw :
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في ذات السياق؛ تأتي خطة تشكيل املجالس العسكرية للمناطق واملدن ضمن أحد خطوات التحالف الدولي لتشكيل
"جيش لحماية الحدود" مع تركيا والعراق ،وهي الخطة التي تم اإلعالن عنها في  ،)12( 2018/01/14إال أن تأخر السير في
العملية ارتبط مع تأخر سيطرة "قسد" على مدينة الرقة ودير الزور ،واكتفت " قسد " آنذاك بتشكيل األفواج العسكرية
ً
تجهيزا لخطوة اإلعالن عن املجالس ،وهذا ما يمكن استنتاجه من عدد األفواج التي شكلتها "قسد" واإلدارة الذاتية وتواريخ
إعالنها ،ففي حين كان عدد األفواج املعلنة خالل  2017قد وصل لـ  16فوجا ،ارتفع هذا العدد من بداية  2018إلى النصف
ً
الثاني من عام  2019ليصل إلى ما يقارب  76فوجا عسكريا ،تم توزيعهم على املجالس العسكرية املشكلة حديثا ،ويضم
()12بـ  30ألف عنصر أمريكا بصدد إنشاء جيش سوري ...ما مهمته؟ ،وكالة قاسيون ،2018/1/14 ،الرابطhttps://bit.ly/2lEIrdc :
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كل فوج وفق تقارير اإلدارة الذاتية ما يقارب  250مقاتل ،أي بمجموع  19000ألف مقاتل ( ،)13وللوقوف على املجالس تاريخ
إعالن املجالس العسكرية وقادتها ،انظر الجدول أدناه.
املجلس العسكري
منبج
دير الزور
تل أبيض
كوباني /عين العرب
الطبقة
القامشلي
قطاع الهول
الرقة
ديريك /املالكية
مجلس منطقة رأس العين
الحسكة
عامودا
الشدادي
الهجين
الخابور ،الحسكة السرياني اآلشوري
الباب العسكري
جرابلس العسكري
إدلب العسكري

التاريخ
2016/04/03
2016/12/08
2019/06/14
2019/06/16
2019/06/18
2019/06/19
2019/06/19
2019/06/20
2019/06
2019/06/27
2019/07/03
2019/07/04
2019/06
لم يتم االعالن عنه
مجالس استثنائية
2019/07/06
مجالس غيرمفعلة
2016/08/14
2016/08/22
2017/10/21

القائد
محمد أبو عادل
ً
أحمد الخبيل /أبو خولة ،اختير أميرا لعشيرة البكير
رياض خميس الخلف
عصمت شيخ حسن
محمد الرؤوف
بلنك قامشلو ،اسم حركي
----فرحان العسكري
----عماد منو
حسين سلمو
آمد عامودا ،اسم حركي
حجي أبو صالح
تمت االشارة خالل بمناسبات عسكرية
حزب "االتحاد السرياني"(())14

جمال ابو جمعة ،مفعل بشكل جزئي
تم اغتيال قائده فور تشكيله وتوقف
ال يمتلك أي وجو سوى بيان منفرد

الدوافع السياسية واألمنية وراء التسارع لتشكيل اجملالس
ساهمت استمرارية سيولة املشهد العسكري مع تغير مواقف الدول املتدخلة في الشأن السوري ،في عملية تأطير سياسات
الفواعل املحلية وأهدافها في املشهد العسكري العام ،وأدت إلى انعدام االستقرار والثبات ضمن بنى العديد من القوى
املحلية ،ومن ضمن هذه السياسات تظهر عملية تشكيل املجالس العسكرية وفق الخطة املعلنة في  2018/01/14من
طرف الواليات املتحدة فيما يخص تشكيل جيش لحماية الحدود مع تغير في الشكل؛ فالظاهر إن الضغوط التركية أدت
جيش بالصيغة املعلنة ليتحول إلى صيغة مجالس عسكرية تقوم بمهام أمنية مناطقية ،ويمكن وضع
إلى إنهاء خطة إعالن ٍ
جملة من األهداف لتشكيل املجالس العسكرية وتقسيمها إلى(:)15

( )13الجدول من إعداد وحدة املعلومات في مركز عمران للدراسات.
( )14وثيقة إعالن املجلس السرياني اآلشوري اعتبر البيان أن املمثل االستشاري والسياس ي لـ "املجلس العسكري" هو حزب "االتحاد السرياني" و"مجلس سوريا الديمقراطية"
على التوالي ،وذلك ضمن الهيكلية التنظيمية واإلدارية لـ "قوات سوريا الديمقراطية".
ً
ً
(" )15قسد" تشكل مجلسا عسكريا ملنطقة القامشلي بالحسكة ،املصدر :يوتيوب وكالة سمارت ،التاريخ ،2019/06/20 :الرابطhttps://bit.ly/2lBUjwQ :
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أوال :أهداف أمنية اقليمية
تتمثل في تخفيف سيطرة “وحدات حماية الشعب YPGعلى قوات سوريا الديمقراطية"؛ والكشف على طبيعة هوية
العناصر العسكرية في املنطقة الحدودية؛ باإلضافة إلى بلورة القيادة الفعلية لقوات "قسد" ،وإنهاء الحالة الضبابية في
هذا الخصوص وتجهيز األرضية لضم عناصر من " البيشمركة " أو عناصر من فصائل املنطقة املتواجدة في تركيا.
ثانيا :أهداف أمنية محلية
تتمثل في إنهاء حالة الفصائلية ضمن قسد؛ وتثبيت العناصر املقاتلة في مناطقها االصلية؛ وتقوية العناصر العربية في
مناطقها األصلية؛ إضافة إلى تغيير بنية " قسد " لتكون متوافقة مع انضمام عناصر جديدة ،وضبط عملية انضمام
ً
العناصر املحلية لـ قسد ،خصوصا من الناحية األمنية.
ثالثا :أهداف سياسية
موقع أقوى" ،والتوافق البنيوي مع أطروحات الالمركزية املحلية التي تزداد
كالتهيئة للدخول في أي مفاوضات سياسية من " ٍ
وتيرة الحديث عنها كمدخل للحل في سورية .املتوقع لسورية واملتمثل بالمركزية محلية.
رابعا :أهداف معلنة من قبل قسد
ويمكن اختصارها في توحيد القرارات األمنية والعسكرية ضمن إطار واحد لتعزيز آلية اتخاذ القرارات ،وإشراك القياديين
املحليين في آليات اتخاذ القرارات ،وتقوية العمل املؤسساتي والواقع التنظيمي العسكري ضمن " قسد " ،إضافة إلى حماية
الحدود واملناطق األهلية.
تسارعت عملية تشكيل املجالس العسكرية من قبل " قوات سوريا الديمقراطية" خالل شهري تموز وآب ،ليصل تعدادها
إلى  12مجلس عسكري مقسم وفق املناطق واملدن ،باإلضافة إلى  4مجالس مشكلة خالل العام  ،2016وترافقت السرعة
التي تم بها إنشاء املجالس العسكرية مع الزيارات املكوكية ملسؤولين رفيعي املستوى من الجيش األمريكي والتحالف الدولي
ً
سواء إلى شرق الفرات أو إلى تركيا ،للعب دور الوسيط بين الطرفين وللوصول إلى صيغة توافق حول املنطقة اآلمنة املصرح
ً
بها من قبل الرئيس األمريكي ،وتنوعت الوفود القادمة إلى شرق الفرات خصوصا إلى ثالثة أنواع:
بشكل مباشر على أوضاع عدد من مواطنيهم املنتمين لتنظيم الدولة،
 .1وفود دولية أمنية :وتتعلق زياراتها بالوقوف
ٍ
بشكل خاص.
وركزت هذه الوفود على كيفية إعادة أطفال تلك العوائل
ٍ
 .2وفود دولية للتواصل املباشر مع اإلدارة الذاتية فيما يخص كيفية تمكين املجتمعات املحلية وتحقيق االستقرار
وتنمية البنية التحتية وما يتعلق بها من مسارات.
بشكل أساس ي بزيارات وفود الواليات املتحدة األمريكية والفرنسية،
 .3وفود سياسية دبلوماسية ،وهذه تتمثل
ٍ
ً
والسعودية والتي تكون عادة بشخصية وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بزيارته ملجلس دير
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ً
بشكل خاص في اتجاه
الزور املدني في  13حزيران املاض ي( ،)16والحقا ملجالس الرقة ومنبج املدنية ،وأتت زيارة السبهان
ٍ
طمأنة املجالس املدنية العربية ،وتقديم الوعود لها بفتح املجال أمامها وامام وجهاء العشائر للعودة ملمارسة دورهم
ً
السياس ي واالجتماعي بعد زوال تنظيم الدولة( ،)17خصوصا بعد ما شهدته مناطق سيطرة " قسد " في محافظة دير
ً
ً
الزور عسكريا ومدنيا من عدة مظاهرات ضد إدارة "قسد " للمنطقة.
من جهة أخرى؛ ساهم اتفاق املمراآلمن في زيادة وتيرة التسارع باتجاه هذا التشكيل()18؛ حيث تكللت الزيارات املتواترة
من قبل ممثلي واشنطن والتحالف بين الطرفين بالوصول إلى اتفاق إنشاء "املمر اآلمن" في شمال شرق سورية بين أنقرة
وواشنطن في  ،2019/07/07شملت عدة بنود دفعت " قسد" باتجاه تسريع إعادة الهيكلة وتنظيمها(.)19

اجملالس العسكرية كخطوة يف خارطة حل أمريكي
يأتي اتفاق تشكيل املجالس العسكرية ضمن خارطة طريق أمريكية أوصلت طرفي الحدود " السوري والتركي" بوساطتها إلى
اتفاق "املمر اآلمن" أو املنطقة اآلمنة وهو نتيجة عمل الواليات املتحدة على عدة اصعدة دبلوماسية دولية واقليمية
ومحلية في محاولة للوصول إلى صيغة حل ،وجاءت هذه املحاوالت ُعقب تغريدة "ترامب" حول اعطائه القرار بسحب قوات
بالده من شرق الفرات وسورية بعد هزيمة تنظيم الدولة ،فعلى الصعيد الدولي عملت واشنطن من خالل ثالثة مسارات
رئيسية:
تمثل األول في محاوالت كسب الحلفاء األوروبيين ضمن القوات املتبقية في سورية ،ويبدو أن واشنطن حصلت على
تأكيد من فرنسا واململكة املتحدة إلى جانب محاوالت بعض الدول لتجنب إرسال قوات برية والبحث عن طر ٍق أخرى لدعم
مهام التحالف مثل "هولندا".
يتمثل املسارالثاني في االستمراربخنق النظام السوري اقتصاديا من طرف املجتمع الدولي ،عبر منعه من إقناع األطراف
الدولية بالدخول لعملية إعادة األعمار ،وإدامة الحصار االقتصادي عليه .أما الثالث فهو تحذير الدول األوروبية من
عدم استعادة مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة.
أما على الصعيد املحلي :نشطت الواليات املتحدة على مسارين رئيسين األول؛ هو الوصول لصيغة توافقية مع حليفتها
تركيا حول مصير اإلدارة الذاتية ،عبر إنشاء "املمر اآلمن" ( ،ويمكن اعتبارها منطقة عازلة على املدى القصير واملتوسط)،
وقوات من املعارضة
تواجد فيزيائي قوي فيها عبر جنودها
دور رئيس ي ومحوري ،وعلى
ٍ
ٍ
والتي ترغب تركيا في الحصول على ٍ
ً
ً
السورية املتحالفة معها ،على حساب إنهاء وجود وحدات حماية الشعب بداية على الحدود والحقا من املشهد العسكري

(“ )16قسد” تشكل املجلس العسكري في مدينة الحسكة ،مصدر سابق.
( )17بعد دير الزور ..السبهان يزور الرقة لدعم "سوريا الديمقراطية" ،املصدر :الجزيرة نت ،التاريخ ،2019/06/21 :الرابطhttps://bit.ly/2N4D2tv :
( )18نصت بنود االتفاق على :إنشاء مركز عمليات مشتركة بين الجيش التركي واألمريكي؛ يتم البدء بإنشاء املنطقة اآلمنة في أقرب وقت ممكن؛ املرحلة األولى تشمل تبديد
املخاوف األمنية لتركيا شرقي الفرات؛ التنسيق إلدارة املنطقة اآلمنة سيكون بين تركيا وأمريكا؛ االتفاق على أن تكون ممرا للسالم؛ اتخذا تدابير إضافية لعودة السوريين
إليها.
( )19تفاصيل االتفاق التركي األمريكي حول «املنطقة اآلمنة» في سوريا ،املصدر :وسيلة تي في ،التاريخ ،2019/08/07 :الرابطhttps://bit.ly/2lJ1YJv :
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ً
كامال ،بينما تطالب قوات سوريا الديمقراطية بعصبها "وحدات حماية الشعب" باملحافظة على سيطرتها الكاملة ضمن
ً
هيكلية أكثر تنظيما مع قبو ٍل لعودة النازحين إلى تركيا من مناطق سيطرتها في تل أبيض والرقة ودير الزور،
املساراإلقليمي الثاني والذي عملت عليه الواليات املتحدة هو تقوية الدورين السعودي واإلماراتي في منطقة شرق الفرات
في ثالثة اتجاهات :األول هو ضخ األموال في مشاريع إعادة اإلعمار وتقديم الخدمات لكسب والء العديد من األطراف،
والثاني هو لعب دور داعم العشائر السورية ،والثالث تنظيم دور العشائر في مشروع مقاومة وحد النفوذ اإليراني في شرق
ً
سورية عموما ومنطقة دير الزور خصوصا.
أما خطوات املساراملحلي ،فتسير فيه الواليات املتحدة بعدة اتجاهات رئيسية :االتجاه األول هو تمكين السيطرة األمنية
ً
لإلدارة الذاتية عبر ضبط السجون التي تحوي املئات من عناصر تنظيم الدولة ،وفي املجال األمني أيضا يقوم التحالف
ً
ً
بعمليات إنزال مستمرة تستهدف خاليا التنظيم املتبقية في جنوب مدينة الحسكة وصوال إلى دير الزور ،وعسكريا وهو
األهم فيتم عبر قيام التحالف بعملية إعادة هيكلة " قسد " عبر تشكيل مجالس عسكرية مناطقية.
ً
أما االتجاه الثاني محليا فيتمثل في رفع مستوى مقبولية مشروع اإلدارة الذاتية لدى املجتمعات املحلية ،خصوصا
العربية منها عبر إعادة هيكلة اإلدارة الذاتية وتشكيل إدارات ملناطق الرقة ودير الزور ،وجاء اجتماع العشائر الذي عقدته
"قسد" في عين عيس ى على رأس هذه الخطوات باإلضافة لكونها رسالة للنظام وروسيا بغلق باب العودة للمنطقة عبر
ً
العشائر أمامهم ،كما إن زيارات السبهان أتت إلعطاء هذه املحاولة في كسب العشائر طابعا من الشرعية العربية املتمثلة
باململكة السعودية ،باإلضافة ألسباب الضبط املحلي ومواجهة محاوالت تغلغل إيران ،وفي هذه االتجاه تبرز محاوالت "
ً
ً
قسد " في محاباة العشائر ،وتمييز مناطقها في قانون الدفاع الذاتية ( العسكرية اإللزامية) الذي عدلته مؤخرا ،ليبقى نافذا
ً
على والدات عام  1986في منطقة الجزيرة وكوباني ،ويرتفع ملواليد  1990في مناطق أخرى خصوصا من الرقة ودير الزور.
ُ
ُ
االتجاه الثالث محليا يكمن في دفع وتشجيع أطراف عدة للعمل على ملف الحوارالكردي – الكردي ،عبر عدة وسائل
ُ
ُ
أبرزها؛ محاوالت بعض منظمات املجتمع املدني الكردي لتقريب وجهات الطرفين الكرديين ،وتذليل العقبات وحصر
ً
املطالب في التشارك بالصيغة الحالية لإلدارة الذاتية والعمل على تطويرها الحقا ،والوسيلة األخرى تكمن فيما يسمى
ً
ُ
ُ
ُ
لقاء وحيد بين الطرفين الكرديين اكتنفه واكتنف التوجه
مشروع الحوار الكردي -الكردي املهندس فرنسيا ،وهو عبارة عن ٍ
الفرنس ي الغموض والبطء ،دون أن يفض ي إلى أية نتيجة عملية(.)20

العقبات وامللآالت املتوقعة
تواجه " قسد" مجموعة من العقبات املتعلقة بهيكليتها وتوجهها ومدى القبول الشعبي لها ،باألخص في املناطق العربية،
املمتدة على حوض الفرات ،فشهدت مدن الطبقة والرقة وريف دير الزور الشرقي مظاهرات وتحركات شعبية كثيرة ضد
"قسد" ،وتأتي دير الزور في مقدمة املناطق التي لم تستطع إلى اآلن " قسد " ضبط األوضاع األمنية والعسكرية واإلدارية
فيها ،كتلك التي حدثت بعد فترة وجيزة من اطالق حملة "عاصفة الجزيرة" للسيطرة على دير الزور حيث تم بتاريخ
()20بدر مال رشيد" :الضباب ينقشع حول مشروع أمريكا شمال شرق سورية" ،املصدر :تلفزيون سوريا ،التاريخ ،2019/07/02 :الرابطhttps://bit.ly/30yHwdN :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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 ،2017/10/01اعتقال قيادي بارز ضمن صفوف املجلس وهو " ياسر الدحلة" قائد كتيبة البكارة ،وآنذاك عزا رئيس
املجلس املعروف باسم "أبو خولة ابن قبيلة العكيدات" سبب االعتقال إلى "ارتكابه مخالفات عسكرية وتجاوزات بحق
املدنيين ،وكان الدحلة قد قاتل في حركة أحرار الشام اإلسالمية ،ومن ثم قاتل في الرقة إلى جانب قوات النخبة التابعة
ألحمد الجربا ،وغادرها فيما بعد إلى املجلس العسكري(.)21
وواجه مجلس الدير آنذاك احتمالية االنهيار بعد انسحاب عناصر الدحلة من  10نقاط عسكرية في ريف دير الزور
الشمال الشرقي ،مطالبين بالكشف عن مصير قائدهم ،وتم حل املشكلة بعد إطالق سراح الدحلة ( ،) 22وبتاريخ
ُ 2019/11/08عقب هذه الحادثة استقال " قائد مجلس دير الزور العسكري (أبو خولة) من منصبه نتيجة فشل قواته
في صد هجوم شرس لتنظيم الدولة أواخر الشهر السابق له ،وكان الهجوم األكثر "فظاعة" بحق قوات " قسد " في دير
عداد أكبر وتراجع أبو
الزور بحسب رواية مقاتلين ،حيث أدت لخسارة ما يقارب  100قتيل من عناصرهم باإلضافة لجرح أ ٍ
ً
خولة عن استقالته التي لم تأخذ صدا نتيجة عودته عنها(.)23
وال تعتبر املشاكل العسكرية بداية حملة عاصفة الجزيرة إحدى العناصر الداخلية املهددة الستقرار "قسد" في املنطقة
ً
فحسب ،فقد شهدت شرق الفرات أحداثا أخرى تتعلق بالنفط والسيطرة العشائرية عليه ،مثل الحادثة التي وقعت بتاريخ
 ،2018/12/11من قيام مسلحين محليين بالسيطرة على آبار العزبة النفطية بالقرب من املنطقة الصناعية بعد مواجهات
مع عناصر قسد ،وجاء هذا النزاع كذروة التنافس للسيطرة على حقول دير الزور ،وخالل هذه الحادثة في  11كانون األول
هاجمت مجموعة من رجال عشائر بلدة خشام (بينهم "هويدي الضبع" امللقب بـ"جوجو" أحد املنتسبين لـ"قسد") عناصر
حراسة آبار نفط عزبة ،وسيطرت على أغلب آبار املنطقة القريبة من معمل كونيكو للغاز في حقل الطابية ،ودامت
االشتباكات املحدودة لساعات في محيط آبار العزبة ،وبعد تحصن املسلحين املوالين لـ “قسد" واملنحدرين من عشيرة البكير
داخل آبار العزبة ،جرت مفاوضات أفضت إلى تسليم الحقل "قسد" ،وأفضت املفاوضات إلى اتفاق بين رجال عشائر بلدة
خشام وقيادات في "قسد" ،وجرت برعاية "التحالف الدولي" ،وتم حل الخالف عن طريق تحديد نسبة معينة يحصل عليها
ً
رجال عشائر "خشام" ،لوقف االحتجاجات واملواجهات .وخصصت "قسد" ألف برميل نفط يوميا ألهالي البلدة من آبار
منطقتهم ،كي يتاجروا بها ،في حين تبقى الحقول الكبيرة بعيدة املنال بسبب انتشار قوات "التحالف" فيها ،وكانت معظم
املجموعات العشائرية قد انضمت إلى قسد بشكل كتل موحدة مما أدى إلى تشكيلها لقوة مستقلة داخل املجلس
العسكري(.)24
عموما :ال تزال األسئلة املتعلقة بالصيغة النهائية لعملية تشكيل مجالس املدن العسكرية من أهم عقبات تشكيلها،
وما إذا كانت ستتمتع بقيادة شخصية ،أم بمجلس عسكري يمثل املناطق ،كما اليزال مستقبل " وحدات حماية

َّ
البكارة ياسر الدحلة -املنشق عن قوات النخبة السورية ،املصدر :املرصد السوري لحقوق
( )21الشرطة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية تعتقل قائد تجمع شباب
اإلنسان ،التاريخ ،2017/10/01 :الرابطhttps://bit.ly/2knDs0y :
( )22نزاع قبلي يهدد تماسك «مجلس دير الزور العسكري» ،املصدر :جريدة الشرق األوسط ،التاريخ ،2017/10/04 :الرابطhttps://bit.ly/2lJ2lUp :
( )23استقالة قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لقسد "لفشل قواته في صد داعش" ،املصدر :موقع الحل ،التاريخ ،2018/11/08 :الرابطhttps://bit.ly/2lXad4S :
( )24ديرالزور :ملاذا هاجم هويدي "الضبع" آبار العزبة النفطية؟ ،املصدر :املدن ،التاريخ ،2018/12/18 :الرابطhttps://bit.ly/2k0pv8m :
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الشعب" غير واضحا فيما إذا كانت ستبقي الوحدات على كيانها العسكري املستقل بالتوازي مع كيان " قوات سوريا
الديمقراطية" ،أم سنشهد عملية انتقال لدوائرصنع القرارمن "  "YPGإلى املجالس املشكلة حديثا وقيادتها.
ترتبط عملية تشكيل املجالس العسكرية من قبل " قوات سوريا الديمقراطية" والشكل النهائي لعملية إعادة الهيكلة
ً
ً
املعلنة ،ارتباطا وثيقا بسيناريوهات التوافقات األمريكية التركية فيما يخص شمال شرق سورية ،وهذه السيناريوهات إلى
اآلن تتجلى في اتجاهين رئيسيين:
السيناريو األول :نجاح االتفاق التركي األمريكي حول " املمر اآلمن" :وفي هذه الحالة سنكون أمام اتفاق مشابه التفاق
منبج من حيث منع عملية عسكرية تركية ،لكن مع جوانب تنفيذية أقوى وأسرع ،كجوالت تركية داخل الحدود السورية
ً
ً
ً
ً
الشمالية ،وقد يتطور األمر الحقا ليشمل حضورا عسكريا منفردا أو مع فصائل من املعارضة املتحالفة مع تركيا في بعض
النقاط على اختالف عمقها بين  5و 15كم ،وطولها بين  80كم أولى تفصل مدينتي رأس العين ،ومدينة تل أبيض ،وقابل
للتطبيق في مناطق حدودية أخرى في حال نجاحه .وفي هذا السيناريو ستشهد عملية إعادة البناء عدة استعصاءات
بحكم تنامي شرط تغييربوصلة إعادة هيكلة بنية اإلدارة الذاتية ككل.
السيناريو الثاني :في حال انهيار اتفاق " املمر اآلمن" :فمن املتوقع حدوث استهداف تركي مكثف لنقاط انتشار املجالس
ً
العسكرية وقوات سوريا الديمقراطية ،مع عمليات عسكرية متغايرة العمق والطول ،وأكثر املناطق ترجيحا ضمن الئحة
ً
األهداف العسكرية هي الخط الواصل بين " رأس العين وتل أبيض" ،ومناطق متوزعة بين مدينة تل أبيض إلى كوباني غربا،
ً
وقد يتطور الحقا إلى استهداف نقاط على بين الحدود السورية مع كردستان العراق في املثلث الحدودي ،وتبقى املنطقة
الخاصة باملثلث الحدودي بعيدة في املنظور القريب ،إال إذا اتجهت تركيا الستخدام كافة أدواتها املتاحة في مواجهة
التحالف الدولي.
وفي هذا السياق يبدو أن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية سيستمران في التقدم بخطوات بطيئة
اتجاه االلتزام بإعادة هيكلة " كامل القوى العسكرية في املنطقة" بصورة تمكن الواليات املتحدة من تقديمها على أنها
أهداف خارج الحدود السورية.
قوى محلية بمهام محددة ،ال تمتلك أي
ٍ

خامتة
يمكن إعادة التوجه األمريكي لتغيير بنية وحدات حماية الشعب إلى بدايتين األولى :مع تدخلها املباشر في سورية أواخر
العام  ،2015وما تبع التدخل من معارك ملواجهة تنظيم الدولة في البلدات واملدن العربية ،والثاني استمرار الضغط
والتهديد التركي بالقيام بعمليات عسكرية قبل وبعد " غصن الزيتون" في عفرين ،ورافق هذا التوجه األمريكي محاوالت
تغيير تنظيمي سيقلل من سيطرتها مع
مستمرة من قبل وحدات حماية الشعب بالحفاظ على هيكليتها األولى ،كون أي ٍ
ُ
ارتفاع نسبة املقاتلين العرب ضمن "قسد" ،كما إنه سيقلل بالدرجة األهم بالنسبة للوحدات ولحزب العمال الكردستاني
نسبة سيطرة األخير على مكامن القرار ضمن الوحدات نفسها.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة11 :

عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies

تشكيل املجالس العسكرية في اإلدارة الذاتية ..السياق – الغايات  -املآالت

دفعت جملة من األهداف املحلية واالقليمية واشنطن لإليعاز لقوات سوريا الديمقراطية بتشكيل مجالس عسكرية
بشكل رئيس ي إلى إنجاح اي صيغة توافق مع تركيا ،وهذا
خاصة باملدن ،تكون معروفة الهوية والقيادة ،واملهام ،بما يؤدي
ٍ
األمر ظهر من السرعة التي اقدمت عليها الوحدات في تشكيل املجالس العسكرية فخالل ما يقارب الشهر شكلت "وحدات
حماية الشعب وقسد" حوالي  10مجالس عسكرية ،كما إنها أعطت رسائل متكررة ومشددة على التزامها بأمن الحدود مع
ٌ
ً
تركيا ،بشرط عدم تهديد األخيرة ملشروعهم ،وهو شرط ال يبدو أن الجانب التركي إلى اآلن مستعدا لقبوله إال في حال استمر
ً
بعمليات عسكرية ،وضمن هذا املشهد شهدت مناطق سيطرة "قسد" واإلدارة الذاتية سابقا
الفيتو األمريكي لقيام أنقرة
ٍ
رفض عشائري للسيطرة الكاملة
وفي اآلونة األخيرة مشاكل عسكرية ومدنية عدة كان أبرزها ما يحدث في دير الزور من ٍ
ُ
"للعنصر الكردي" ،باإلضافة للمشاكل العشائرية البينية ،والتي تلقي بظاللها على عمل مجلس ي دير الزور العسكري
واملدني ،وتحاول واشنطن إلى اآلن وعبر اململكة العربية السعودية الحفاظ على املكتسبات العسكرية في املناطق العربية
وعود مستمرة بتقوية دور رؤساء
ضمن سيطرة اإلدارة الذاتية عبر تقديم الدعم اإلنساني واملادي ملجالسها ،وإعطاء ٍ
العشائر ،األمر الذي من املمكن أن ينجح في حال نجح مشروع " املمر اآلمن " ككل.
كل ذلك يعزز من افتراض أن عملية الهيكلة تلك ال تزال خاضعة لبوصالت سياسية متبدلة ،وال تزال أسيرة اتجاهين:
األول إنجاز إطار جديد تعيد من خالل  YPGتموضعها املركزي بأدوات جديدة ،أو التعثر بحكم املقاومة التي ستبديها
وحدات حماية الشعب حيال أي تغيير جوهري في بنيتها ووظيفتها؛ لذلك ووفقا ألعاله ال تزال العملية -وإن امتلك
مبرراتها الذاتية وفقا للتصريحات -بمثابة أداة للتماهي مع التطورات السياسية واألمنية خاصة مع احتماليتي تعثر
اتفاق املنطقة اآلمنة أو استمراره.
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