مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون مـ ــرجع ــا
لترشـيد الس ــياســات ورسم االســتراتيجيات.
ً
ً
ً
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شرق الفرات بين تزاحم القوى الدولية وتحاور القوى املحلية

امللخص التنفيذي
ً
 تعود منطقة شرق الفرات لترسم جملة من التفاعالت الجديدة بين القوى الفاعلة في الجغرافية السورية ،وباألخص
الواليات املتحدة األمريكية وروسيا االتحادية ،ويحاول الطرفان تبادل التضييق في البقعة الجغرافية املحيطة
بمدينة القامشلي ،ملا تشكله من موقع ونقطة استراتيجية لحكم عموم شرق الفرات؛
 تتسم الخطوات األمريكية بالعودة الحذرة ملنطقة غرب مدينة القامشلي نتيجة تغير السيطرة على األرض بعد عملية
" نبع السالم" مع حدوث انتشار واسع للقوات الروسية في املنطقة؛
 في حين تمتلك الواليات املتحدة قوة ميدانية تتمثل بقوات " سوريا الديمقراطية" ،تفتقر روسيا لهذا العامل مما
يدفعها ملحاولة تشكيل فصائل عسكرية في املنطقة ،لتحقيق أهدافها في التضييق على واشنطن واإلدارة الذاتية،
والء مباشر لها؛
ولتكون ذات ٍ






ُ
من نتائج عملية " نبع السالم" خروج دعوات للحوار الكردي البيني ،وكان على رأسها دعوة قائد " قسد مظلوم
ُ
عبدي" ،والتي على إثرها وإثر الدفع األمريكي بدأت جولة جديدة من الحوارات بين األطراف الكردية ،باألخص املجلس
ُ
الوطني الكردي ،وحزب االتحاد الديمقراطي؛
ُ
ُ
تكررت الدعوات للحوار الكردي ،وحدثت اتفاقيات كردية متعددة ،لكن معظم اإلشكاليات القديمة بين األطراف
ُ
الكردية التزال عالقة؛
ً ً
يمثل املوقف التركي من عملية التفاوض الحالية عامال مهما فمصير أي اتفاق كردي بيني يرتبط بدرجة مقابلته
ُ
للمطالب التركية ً
سواء من األطراف الكردية أو من الواليات املتحدة األمريكية؛
ُ
معوقات مستحدثة تتمثل بالتمثيل العربي
يواجه أي اتفاق بين املجلس الوطني الكردي وحزب االتحاد الديمقراطي
ٍ
ضمن قوات سوريا الديمقراطية ،والقوات األمنية لإلدارة الذاتية باإلضافة لوجود مدن عربية رئيسية ضمن مناطق
ُ
سيطرة اإلدارة؛ الرقة ،منبج ،ومناطق ريف دير الزور الشرقيُ ،ويفترض أن تلبي أي صيغة توافق بين األطراف الكردية
تطلعات املجتمع العربي في املنطقة من مشاركة أوسع في مؤسسات الحكم؛
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متهيد
ً
ً
ً
تعيش منطقة شرق الفرات حراكا سياسيا وعسكريا ينذر باحتماالت تغيير في خارطة الفاعلين وتموضعهم ،بما يؤثر على
معادالت املستقبل السياس ي واألمني للمنطقة ،ففي الوقت الذي ال تزال الخطوط العريضة لهذا الحراك غير مستقرة إال
أن مسارها بدأ بعد عملية " نبع السالم " التي بدأت بإعالن انسحاب الواليات املتحدة من سورية ليتم التراجع عن القرار
ً
ووحدات من
الحقا بعد حدوث تغيرات جذرية في خارطة السيطرة والنفوذ في املنطقة ،حيث تم انتشار القوات الروسية
ٍ
الجيش السوري في املناطق املتاخمة لحدود " نبع السالم" باإلضافة ملعظم الحدود السورية – التركية في محيط مدينة
ً
ً
كوباني /عين العرب ،وليبقى شرق مدينة القامشلي نزوال إلى دير الزور منطقة نفوذ أمريكية لم تعد صافية كما ذي قبل
مع حدوث انتشار روس ي فيها.
ُ
ومع تنامي الهدوء على جبهات القتال ،أطلق " قائد قوات قسد" ً
نداء لألحزاب الكردية للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول
ُ
إلى اتفاق سياس ي بين املجلس الوطني الكردي ،وحزب االتحاد الديمقراطي ،األمر الذي أنتج تفاعالت سياسية وعسكرية
جديدة ،ويمكن تقسيمها إلى سياقين :األول عسكري –أمني ويخص التحركات التي تقوم بها واشنطن وموسكو في املنطقة،
والسياق الثاني سياس ي وينقسم التجاهين رئيسين األول هو محاولة روسيا خلق توافق كامل بين اإلدارة الذاتية والنظام،
ُ
والثاني يتمحور حول الحوارات الكردية البينية التي يتم رعايتها من قبل قوات التحالف والواليات املتحدة.

وأدوار نوعية
اهتمام متزايد
روسيا وشرق الفرات:
ٌ
ٌ
تحاول روسيا لعب دور املحفز وامليسر للحوارات والتفاوضات ما بين النظام واإلدارة الذاتية حول كيفية إدارة املنطقة
شمال شرق سورية ،سواء قبل قرار االنسحاب األمريكي أو بعده ،وفي حين كانت روسيا تدفع بجدية لعقد اتفاق بين
الطرفين قبل إعالن انسحاب أمريكا -ومع تراجع األخيرة عنه -طرأ تغير في طريقة إدارة موسكو مللف املفاوضات بين النظام
ً
واإلدارة الذاتية ليكون ضغطا على اإلدارة الذاتية ،مع خسارة األخيرة للكثير من سيطرتها املباشرة بين " تل أبيض امتدادا
لرأس العين" ،باإلضافة ملا فقدته من كونها كانت الطرف املتفرد بالسيطرة على مناطق أوسع :الرقة ،منبج ،كوباني ،وجزء
مهم من محافظة الحسكة .هذا االنحسار الحاصل اإلدارة الذاتية دفع بروسيا لتغير موقفها من اإلدارة ومن كيفية إدارة
تهديدات مباشرة إبان انتهاء عملية "نبع السالم"،
سواء كان فيما يخص املفاوضات مع النظام ،أو الضغط عليها عبر
ٍ
ملفها ٍ
ً
ضغط على الواليات املتحدة.
بشكل آخر أيضا إحداث
وهو ما يعني
ٍ
ٍ
من جهة أخرى ،تحاول موسكو التفاعل في شرق الفرات باملعنى االمني والعسكري حيث تتواصل مع عشائر املنطقة في
محاولة تشكيل فصيل عسكري جديد في املناطق الواقعة بالريف الجنوبي ملدينة القامشلي والتي تتصل باملدينة من جهة
أحيائها الجنوبية( ،)1وهو ما ُسيحدث في حال نجاح موسكو في هذه الخطوة في تشكيل خرق يحدث للمرة األولى في املنطقة
عبر إيجاد فصيل عسكري مدعوم من قبلها يستطيع إزعاج الدوريات األمريكية ،وتشكيل تهديد ملا تبقى من مشروع اإلدارة
الذاتية ،ويتناسق الهدف الروس ي ً
سواء من الضغط على الواليات املتحدة أو اإلدارة الذاتية ،مع مثيله على كافة األراض ي
( )1أمريكا تراقب ..مساران تعمل عليهما روسيا في ريف الحسكة :عنب بلدي ،التاريخ ،2020/04/23 :الرابطhttps://bit.ly/3dDWKV4 :
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ً
السورية عبر جعل موسكو الطرف األجنبي األقوى نفوذا على امتداد الساحة السورية ،وإعادة سيطرة "النظام" على كافة
الجغرافية السورية.
بشكل متزايد كان آخرها اجتماع بين ضباط من القوات الروسية
تنشط روسيا في ملف التواصل وتنظيم عشائر املنطقة
ٍ
مع وجهاء وشيوخ من العشائر في ريف الحسكة ،باإلضافة إلى زيارات عدة قام بها ضباط النظام وضباط روس لشيخ عشيرة
"حرب" ،محمود منصور العاكوب في مدينة القامشلي بتاريخ  ، 2020/4/ 19وجاءت الزيارة ملناقشة تشكيل قوة عسكرية
ُ
من العشائر بعد فشل املحاولة الروسية في تجنيد عناصر من ضمن " قسد" ،وترد معلومات بإن القوة املراد إنشائها
ً
ضمانات أولية لقادة العشائر املرشحين لتشكيل هذا الفصيل ،تمثلت
عنصرا ،وقدمت روسيا
ستضم " من  500إلى 1000
ٍ
بعدم اشتباك مقاتلي التشكيل الجديد مع أي طرف خارج املحافظة أو االنخراط بأي معارك إال بالحاالت االضطرارية")2(.

بالعموم ،منح قرار انسحاب واشنطن املفاجئ من سورية عام  2019جائزة مجانية ملوسكو ،ومن ورائها إيران والنظام ،إال
إن التراجع الذي حصل أدى لتأجيل وتقليل سقف التوقعات والرغبة الروسية ،فيما يخص إعادة بسط السيطرة على
كامل األراض ي السورية ،وشبكات الطرق الدولية ،والتحكم بمخزون سورية من النفط ،والغاز والقمح فيما يخص
ً
ً
السيطرة على شمال شرق سورية .أما استراتيجيا فيمكن االستنتاج أن بقاء واشنطن في املنطقة سيدفع بروسيا دوما
لالنخراط في محاوالت زيادة فرصها فيهاً ،
سواء كان عبر رفع سوية النفوذ املباشر في مناطق شرق القامشلي وجنوبها ،أو
لدفع واشنطن لتقبل أكثر بصيغ الحل النهائي التي تحاول روسيا فرضه عبر السالح والتدمير ،وجلب واشنطن للجلوس
على طاولة املفاوضات ً
ملفات جزئية أو فيما يخص صيغة الحل الشاملة.
سواء ألجل
ٍ
وتعتبر خطوة التشكيل التي تسعى إليها موسكو الخطوة األولى من نوعها ملوسكو في سورية ،حيث تحاول هذه املرة خلق
فصيل خارج املنظومة العسكرية املعتادة ،وال يمكن التخمين بمدى فرص نجاحها ،حيث أن العشائر التي تفكر روسيا
ّ
ٌ
ٌ
كل كبير
باالعتماد عليها مقسمة إلى عدة توجهات ،جزء هام منها يقف مع النظام ،وجزء مع املعارضة ،لكن تأثيرها خف بش ٍ
ً
نزوح لها خالل سنوات الصراع باتجاهين فمنها من اتجه إلى ريف حلب وبقي نشيطا ضمن الفصائل
مع حدوث عمليات ٍ
املقاتلة هناك إلى اآلن ،ومنها من توجه إلى تركيا .كما إن املنطقة الجغرافية التي ُيراد أن ينشط فيها الفصيل تشكل البقعة
بشكل كثيف
التي تتمتع اإلدارة الذاتية فيها بالسيطرة األقوى ،وتتشابه هذه الخطوة بما حاولت إيران القيام به في املنطقة و ٍ
قبل اغتيال قائد " فيلق القدس قاسم سليماني " على يد الواليات املتحدة األمريكية ،إال إنه عملية اغتيال سليماني ،وزيادة
الضغط على إيران في سورية ولبنان والعراق قد أدى لفشل هذا التوجه على األقل في الوقت الحالي.
ً
وإلى جانب تحركاتها للتغلغل في ريف الحسكة عسكريا عبر العشائر ،استقدمت موسكو في نهاية آذار  2020وبداية نيسان
 ،2020عشرات الجنود إضافة إلى عربات عسكرية ،وأرسلت قبل نحو أسبوعين قافلة عسكرية ضمت أكثر من  50شاحنة
عسكرية ودبابة وناقلة جنود خرجت من مدينة عين عيس ى بريف الرقة ،وتوجهت إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة ،ومنها إلى

( )2مصدر سابق.
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مجموعات
مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي " ،"M4كما عززت قواتها من تواجدها حول مطار القامشلي عبر استقدام
ٍ
جديدة من الجنود)3( .

من جهتها تحاول الواليات املتحدة األمريكية العودة للمنطقة عبر محاولة االنتشار من جديد في ريف مدينة كوباني /عين
العرب ،باإلضافة إلى قيامها بفتح "باب التجنيد لألهالي املحليين بمنطقة الشدادي جنوبي الحسكة ودير الزور ،بهدف
ً
ً
تشكيل فصائل محلية تعمل بأمرة القوات األمريكية ،حيث عرضت واشنطن راتبا شهريا للمجندين الجدد يصل لـ350
ً
ً
ً
دوالرا أمريكيا ،كما تتوارد أنباء عن بلوغ عدد املنتسبين للقوات الجديدة ،ما يقارب  800عنصرا ،يتم تقسيمها على 3
بشكل
مجموعات ،ويتوقع أن يكون هناك هدفان من هذا التشكيل ،األول تشكيل حراسة محلية آلبار النفط مرتبطة
ٍ
مباشر مع القوات األمريكية ،والثاني غلق األبواب أمام محاوالت إيران وروسيا التوسع في املنطقة)4(.

املفاوضات احمللية :د أ أمري ل لاناا الة ة
تشهد منطقة شمال شرق سورية عملية سياسية مدفوعة بدعوة سابقة من " قائد قوات سوريا الديمقراطية" ،ورعاية
ُ
أمريكية مباشرة لجولة حوارات ومفاوضات بين حزب االتحاد الديمقراطي PYDواملجلس الوطني الكردي ،ووصلت عملية
التفاوض بين الطرفين إلجراء حوارات مباشرة يقدر عددها حتى اآلن بأربعة حوارات ،تم عقدها في إحدى القواعد األمريكية
خطوات تم أخذها باألخص من قبل "اإلدارة الذاتية "،
في محافظة الحسكة ،وجاءت عملية التفاوض املباشرة بعد عدة
ٍ
ُ
وكان منها ٌ
شخصيات من املجلس الوطني الكردي تم خطفها وغيبت حيث قامت " قوات
بيان صدر عن " قسد" حول مصير
ٍ
ُ
سوريا الديمقراطية" بنشر بيان يتطرق ملصير عشرة أسماء ّ
قدمها املجلس الكردي ،وفي حين أن البيان اتسم بتشتيت
ٍ
ً
ض
املسؤولية حول مصير املختطفين واملغيبين ،إال أن البعض اعتبره بادرة يمكن البناء عليها .باإلضافة إلى إعادة أمالك بع ٍ
ُ
ُ
من قادة املجلس الوطني الكردي ألصحابها ،والسماح ألحزاب املجلس الوطني الكردي بالعودة ملمارسة العمل السياس ي
"دون قيود".
في هذا الصدد رحبت اإلدارة الذاتية بمبادرة " قسد" حول املعتقلين واملختطفين لديها "مبادرة قائد قوات سوريا
الديمقراطية( ،")5وأشارت في بيانها إلى أن " املعتقالت التابعة لإلدارة الذاتية مفتوحة أمام كل من يتابع هذا امللف ،وأكدت
ً
وتوازيا مع ّ
تقدم املفاوضات
استعدادها للتعاون مع القائمين على هذه املبادرة للكشف عن مصير املفقودين في مناطقها"،
ً
ُ
قامت اإلدارة الذاتية برفع حظر كانت فرضته سابقا على ممتلكات تعود إلى أعضاء قياديين في املجلس الوطني الكردي(،)6
ً
كما تحاول مجموعات غير حزبية أيضا الدفع باتجاه الوصول التفاق سياس ي كاالجتماع الذي عقدته مجموعة من املثقفين
بتصريح أشار فيه إلى سير عملية
األكراد ،من أبناء مدينة عين العرب /كوباني" ،بمظلوم عبدي" ،الذي خرج بعد االجتماع
ٍ
التفاوض بشكل جيد ،مع وجود دعم من "األطراف الكردية والشعب ،والقوى الكردستانية".

( )3ماذا وراء التوترات بين “اإلدارة الذاتية” والنظام في القامشلي :عنب بلدي ،التاريخ ،2020/04/26 :الرابطhttps://bit.ly/35v1nOB :
( )4فصيل عربي جديد بقيادة القوات األمريكية شمال شرقي سوريا ،وكالة ستيب ،التاريخ ،2020/04 /22 :الرابطhttps://bit.ly/3djxzav :
( )5اإلدارة الذاتية ترحب بمبادرة مسد حول املعتقلين واملختطفين ،آرتا أف إم ،التاريخ ،2020/04/06 :الرابطhttps://bit.ly/3b6hHq6 :
ّ
( )6واشنطن تبشر بمصالحة سياسية «كردية» في سوريا ،اآلخبار ،التاريخ ،2020/04/27 :الرابطhttps://bit.ly/3c2Z0ox :
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وتزداد الحركية السياسية في شرق الفرات مع وجود دفع وتنظيم أمريكي لعملية التفاوض والتي زادت درجة انخراطها
ً
مؤخرا مع لقاء املبعوث األمريكي إلى شمال وشرق سورية ،وليام روباك ،ومساعدته إيميلي برانديت ،مع وفد من التحالف
الوطني الكردي في سورية ملناقشة خطوات وحدة الصف الكردي ،وأشار روباك خالل االجتماع إلى أن "املفاوضات تسير
اب سياسية ،لتستمر لقاءات
بشكل جيد باتجاه التفاهم( ،")7وفي اليوم نفسه التقى "روباك" مع ٍ
وفد آخر من عدة أحز ٍ
حزب من األحزاب
الوفد األمريكي مع
ٍ
مجموعات من األحزاب في املنطقة ،وكان آخرها بتاريخ  ،30/04/2020مع ٍ 14
املنضوية ضمن اإلدارة الذاتية(.)8
تصريحات تفاؤلية حولها ،لكن مع اإلشارة إلى
ومع انتشار األجواء اإليجابية تستمر األطراف املنخرطة باملفاوضات بإطالق
ٍ
ُ
أنها ال تزال في بداياتها ،باألخص من جهة املجلس الوطني الكردي الذي نفت شخصيات قيادية منه أن تكون الحوارات قد
تطرقت حتى األن إلى توزيع الحصص و املناصب ،بل إنها خطوات عملية و نقاشية( ،)9وأنهم لآلن بصدد مناقشة الرؤية
السياسية املشتركة على امل تقدم الحوارات باستمرار ،مؤكدين على أنها حوارات تهدف بالدرجة األساس إلى "وحدة الصف
و املوقف الكردي و تحقيق الشراكة الحقيقية في املوقف السياس ي و العمل اإلداري و العسكري".

طموحات إعادة التش يل :التعةر مسة مستمرة
في ظل هذا الحراك الجديد في املنطقة ومع ظهور نوايا من الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية إال أن هناك جملة من
اإلشكاالت العالقة التي ستكون على طاولة النقاشات في حال استمرار الحوارات ومنها)10( :

ً
 الشكل املستقبلي للقوات العسكرية في املنطقة :فسابقا كانت "وحدات حماية الشعب" ،التي يعد مصيرها أحد أهم
بنود الخالف ،و يظهر اليوم بإن " قسد " ،ومن خلفها واشنطن يغلقان األبواب أمام نقاش مصير القوات العسكرية
ً
في املنطقة ،عبر لعبهم دور املُ ّ
يسر للحوار وأحد الضامنين له .وحديثا يتم التركيز أكثر على هذه النقطة " ،فقسد"
ً
ً
ُ
تبتعد عن تموضعها العسكري لتصبح مديرا للحوارات وميسرا لها ،ويبدوا أن املجلس الوطني الكردي قد قبل بهذا
( ) 7بعد اجتماعه مع  8أحزاب لبحث التقارب الكوردي ..املبعوث األميركي بسوريا :املفاوضات تسير بخطوات جيدة :،موقع روداو ،التاريخ ،2020/04/27 :الرابط:
 ،https://bit.ly/2KY9vh5وتكون وفد األحزاب التي تواجدت في اإلجتماع هي :صالح كدو سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكوردي في سوريا ،محي الدين شيخ آلي سكرتير
حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا ،نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي) ،فوزي شنكالي سكرتيرحزب الوفاق الديمقراطي
الكوردي في سوريا ،أمجد عثمان عضو الهيئة التنفيذية لحركة اإلصالح .والوفد الثاني ضم كل من :أحمد سليمان ،عضو املكتب السياس ي للحزب التقدمي ،ومحمد
موس ى ،سكرتير حزب اليسار ،وجمال شيخ باقي ،سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي السوري
( )8وفد أميركي يبحث مع مسؤولي األحزاب الكوردية السورية توحيد الصف ،روداو ،التاريخ ،2020/04/29 :الرابطhttps://bit.ly/3c4EUu7 :
( ) 9بشار أمين يكشف تفاصيل النقاشات مع  PYDبرعاية أمريكية ،صفحة مجلس محلية الشهيد نصر الدين برهك ،التاريخ ،2020 ،04/28 :الرابط:
https://bit.ly/2KXRsYe
( )10للمزيد حول انظر:
بدر مال رشيد " :املظلة الكردية املفقودة في سورية ..بين التناحر على السلطة واالتفاقيات الهشة" مركز عمران للدراسات االستراتيجيةتاريخ ،2019/03/20
الرابطhttps://bit.ly/2HBEQEJ :
بدر مال رشيد ":تطورات العالقة بين اإلدارة الذاتية والنظام وروسيا خالل عامي  ،"2017 – 2016ورقة بحثية صادرة عن مركز عمران للدراسات
االستراتيجية ،2018/1/22،الرابطhttps://2u.pw/l0pVq :
ُ
ٌ
ٌ
تمنيات مثقلة بالتحديات التاريخ ،2020/03/20 :الرابطhttps://bit.ly/35ukl7S :
"رسائل إيجابية" بين األطراف الكردية..
 -بدر مال رشيد:
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الدور الذي تلعبه "قيادة قسد" مع استمراره في الحوارات ،وضمن هذا املشهد يغيب دور " مجلس سوريا الديمقراطي
مسد" ،واألحزاب املتبقية ضمن اإلدارة الذاتية مع وجود تركيز أمريكي على دور حزب االتحاد الديمقراطي ،وقوات
سوريا الديمقراطية.

ّ ً ً
ُ
معوقا هاما في السير ببنود االتفاقات وتطبيقها،
 الخالفات التنظيمية داخل "املجلس الوطني الكردي" :والتي كانت
ّ ً
"فاملجلس" كان ُمشكال من عدد كبير من األحزاب ،والعديد منها ال تمتلك الكوادر الضرورية لتغطية هيكلية التنظيم
ً
ُ
َّ
في بضعة مدن ،وأحيانا في مدينة واحدة .وأث ّرت العصبية الحزبية واملزاحمة الشخصية على الحصص على هذه
ً
الهياكل الحزبية أيضا  ،ومنذ عام  2015إلى اآلن ،زادت انشقاقات بعض أحزاب املجلس أكثر باإلضافة إلى حركاته
ً
الشبابية والتي إنتهى دورها وتمثيلها تقريبا ضمن املجلس حيث تستمر هذه النقطة بالبروز رغم أنها ضعفت مع زيادة
الدور األمريكي في دفع عملية الحوار.
 االستمرار بتثبيت مشروع  :PYDحيث قابل حزب االتحاد الديمقراطي الواقع الهش ألحزاب "املجلس" بحركية
بشكل أحادي ،بالتحالف مع أحزاب
متقدمة في تحشيد األنصار ،كما قام بحرق الخطوات اتجاه تثبيت مشروعه
ٍ
ً
أخرى تفتقر للقاعدة الشعبية ،وبقيت هذه النقطة أيضا ضمن أحد إشكاليات عملية الحوار بين الطرفين ،وبهذا
ً
ً
الخصوص تم مالحظة ظهور جملة من األحزاب في فترة ما بعد  2015والتي أصبح لها دورا في العملية وأصبحت طرفا
يتم محاورته من قبل الجانب األمريكي.

ُ
حدث مصيري يتمثل بعملية " نبع السالم"
 تعود اإلدارة الذاتية لطاولة الحوار مع املجلس الوطني الكردي بعد
ٍ
ومآلتاها ،فاإلدارة الذاتية خسرت بقعة استراتيجية من مساحتها الجغرافية وهي املمتدة من مدينة تل أبيض إلى مدينة
ً
رأس العين وصوال إلى الطريق الدولي  ،M4كما خسرت اإلدارة الذاتية نفوذها العسكري األحادي على شرق الفرات
بعد انتشار عناصر جيش النظام في محيط مدينة كوباني ،وعلى الخط الفاصل مع فصائل املعارضة والجيش التركي
على حدود مناطق " نبع السالم" ،وهو كسر لالحتكار العسكري لم تشهده اإلدارة الذاتية منذ  ،2015وهو ما يشكل
ضعف مصيرية بالنسبة لها ،إال في حال تطورت الخطوات األمريكية للعودة لغرب مدينة القامشلي ،وفي محيط
نقطة
ٍ
وداخل مدن :الرقة ،منبج ،ومحور عين عيس ى ،وهو ما من شأنه أن يمنحها عودة ألفضلية عسكرية على حساب
النظام ،املفتقد للحاضنة الشعبية في معظم هذه املناطق.
 عملية التفاوض والجهة املفاوضة :سيكون التفاوض مع النظام ،أو الدخول إلى أحد أجسام املعارضة ككتلة جديدة
ُ
أحد العوائق الهامة في ّأية عملية تفاوضية كردية بينية ،كون تفاوض "املجلس" مع "اإلدارة الذاتية" ،والوصول التفاق
ُ
ُ
ُّ
يعني باملقابل إعادة التفكير في موقع "املجلس الكردي" ضمن أطر املعارضة ،كما أنه يمكن توقع توجه األحزاب
ُ
الكردية ملفاوضة النظام مباشرة بعد االتفاق ،للحصول على مكاسب سياسية وإدارية ،وهو ما يمكن أن يصطدم
بعملية التفاوض بين النظام واملعارضة ضمن الرعاية الروسية –التركية ،وفي أفضل السيناريوهات يمكن توقع أن
ً
شكل من أشكال "الحكم املحلي" ،يوافق ما تم االتفاق عليه بين النظام ،واألطراف
يتفق الحقا النظام واملعارضة على ٍ
ُ
الكردية .وفي حال التمعن بالحوارات الحديثة بين الجانبين ،يمكن مالحظة استمرار هذا العائق مع حدوث تطورات
أخرى مثل توقف العملية التفاوضية بين النظام واملعارضة ،والتي انهارت بعد عملية إدلب األخيرة ،كما إن روسيا
تحاول التوغل في شرق الفرات عبر العشائر العربية على حساب اإلدارة الذاتية وهو ما يمكن أن يشير إلمكانية
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استخدام روسيا لنفوذها في إفشال املشروع الحواري في حال لم يكن لصالحها ،أو لم يحدث بينها وبين واشنطن
توافق على مخرجات الحوارات.
بشكل منفرد ،وصدرت تصريحات من
"تستمر "اإلدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية " بالتفاوض مع نظام دمشق
ٍ
الشخصية القيادية في "مسد /مجلس سوريا الديمقراطية"" ،إلهام أحمد" ،إن دمشق وافقت بوساطة روسية على البدء
بمفاوضات سياسية ،وإمكانية تشكيل "لجنة عليا" مهمتها مناقشة قانون اإلدارة املحلية في سورية ،والهيكلية اإلدارية
ُ
لإلدارة الذاتية" لشمال شرقي سورية" ،وهذا ما يضع عملية التفاوض مع املجلس الوطني الكردي كتحصيل حاصل ،ففي
حال عدم ،أو حتى اتفاق الطرفين الكرديين فإن "اإلدارة الذاتية" تقوم لوحدها بعملية تفاوضية مستمرة مع النظام في
دمشق" ويمكن القول بإن هذه اإلشكالية توقفت في الوقت الحالي ،كون إن عملية التفاوض بين النظام واإلدارة الذاتية
ً ً
قد انهارت بعد رفض النظام قبول شروط اإلدارة الذاتية والتي كان أهمها يتمحور حول منحها حكما ذاتيا أو إدارة موسعة
أكثر مما يمنحه القانون  107وهو ما كان يقدمه النظام ،والشرط الثاني كان يخص مصير قوات سوريا الديمقراطية
ووحدات حماية الشعب ،حيث تطالب اإلدارة الذاتية باإلبقاء على كتلتها العسكرية متماسكة مع جعل مهامها العسكرية
ً
بشكل رئيس ي في مناطق سيطرتها ،وهو ما يرفضه النظام عبر طرحه لدمجها مع "جيشه" ،مع إمكانية منح
محصورة
ٍ
سلطات أوسع لجهاز األمن العام "األسايش" في املنطقة .ويمكن ربط هذه النقاط بمصير املفاوضات بين املجلس الوطني
واقع أضعف
الكردي وحزب االتحاد الديمقراطي ،فإذا ما فشلت ،فسيعود ملف الحوار مع النظام للتداول ،لكن من ٍ
بالنسبة لإلدارة الذاتية في حال إذا ما استمرت سوية بقية األحداث العسكرية والسياسية على ما هي عليه.

إىل أين تتجه املفاوضات واحلوارات؟
باإلضافة لجملة االستقراءات السابقة مع تحديثها ،يبرز في العملية الحوارية الحالية جملة من اإلشكاليات واملعوقات
باإلضافة إلى جملة من العوامل امليسرة ،ويمكن تبيانها بـ:
ً
أوال :املوقف التركي كعامل رئيس ي في سيناريوهات املستقبل؛ تبقى املساحة الهامة ضمن خارطة املواقف اإلقليمية من
ُ
ردية بينية للموقف التركي  ،فأنقرة التي ترى أن "اإلدارة الذاتية" أحد املهددات التي تقف على رأس
ّأية عملية
تفاوض ك ٍ
ٍ
الهرم اتجاه أمنها القومي ،لن تتقبل ّأية صيغة اتفاق ترى بأنها ستؤدي لتثبيت سيطرة "حزب االتحاد الديمقراطي"،
وتمكينه على نطاق وطني ،كما أن لها ٌ
تأثير مباشر على دور الفصائل العسكرية ،والجيش الوطني الحر ،وهم كانوا رأس
ٍ
عمليات عسكرية اتجاه "اإلدارة الذاتية" ،لذا سيتوقف مصير ّأية عملية تفاوضية على مدى إمكانية إقناع
الحربة في ثالثة
ٍ
ً
دور
واشنطن لتركيا بجدواها ،خصوصا في ظل انهيار ،أو هشاشة اتفاقيات أنقرة-موسكو ،ويستمر هذا العامل في لعب ٍ
حيوي في مصير عملية الحوارات بين الطرفين ،ويمكن استقراء " قبول متردد" من تركيا لهذه الحواراتً ،
بناء على الزيارات
ُ
الكردي س ً
واء ألربيل أو ألنقرة وعودته منها واالستمرار بالعملية
التي أجراها وفد العالقات الخارجية للمجلس الوطني
ُ
الحوارية ،مع تقبل املجلس الوطني الكردي لخطوات اإلدارة الذاتية لبناء الثقة على إنها خطوات إيجابية ويمكن البناء
عليها واالستمرار في الحوارات؛
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ً
ثانيا" :خفايا" التوسع الروس ي في املنطقة؛ استطاعت موسكو عقب عملية " نبع السالم" الدخول لشرق الفرات ألول
مرة منذ تدخلها في سورية نهاية العام  ،2015وهذا االنتشار والتوسع الروس ي في املنطقة جاء على حساب الواليات املتحدة،
تهديدات عديدة من موسكو عقب عملية " نبع السالم"
وتحول ألداة ضغط من قبل روسيا على اإلدارة الذاتية ،التي تلقت
ٍ
مثل دعوة املسؤولين الروس لإلدارة الذاتية لاللتزام بمخرجات االتفاق التركي الروس ي( ،)11كما تمت إعادة إتهام اإلدارة
الذاتية بأنها طرف يحاول االنفصالُ ،ويضاف لهذه االستفادة الروسية من الواقع الجديد توجهها لتشكيل قوة عسكرية
عشائرية تكون أداتها في زيادة األرق للقوات األمريكية؛
ً
ثالثا" :غايات" العامل األمريكي؛ يعتبر التدخل األمريكي املباشر في عملية الحوار أهم متغير طارئ على تاريخ حوارات
ُ
املجلس الوطني الكردي مع حزب االتحاد الديمقراطي  ،PYDوال يمكن تخمين ما إذا كانت هذه االندفاعات األمريكية إليجاد
ً
صيغة توافق بين الطرفين هي محاولة أخيرة قبل إجراء حركة انسحاب جديدة من املنطقة ،خصوصا مع توجه واشنطن
لبناء " قوة عسكرية جديدة في منطقة دير الزور" ،وفي حال غياب رغبة أمريكية باالنسحاب من املنطقة ،فسيكون عامل
ً
ً
التيسير األمريكي للحوارات عامال فاعال في الوصول والحفاظ على أي اتفاق؛ مع العلم أن مالمح تبني واشنطن ملقاربة إعادة
التشكل هي سياسة أمريكية واضحة في الفترة املاضية؛
ً
ُ
رابعا :إشكالية دور الشركاء اآلخرين :مع زيادة دور " قسد " ُ
كميسر ودافع للحوارات بين الطرفين الكرديين ،لآلن ال يزال
ً
دور األطراف العسكرية من املكونات األخرى ضمن " قسد" غائبا ،كالفصائل املسيحية العربية ضمنها ،كما ُيلحظ تراجع
وغياب لدور األحزاب السياسية من املكونات األخرى ضمن "مجلس سوريا الديمقراطية" .وسيفقد هذا املسار في حال
إطالته الصورة التي حاولت قسد ووحدات حماية الشعب بنائها خالل  5سنوات من تشكيلها ،والتي تمحورت حول كونها
قوات تمثل كافة مكونات املنطقة ولالبتعاد عن الصورة النمطية عن وحدات حماية الشعب وموضوع "تمثيلها ملشروع
ُ
كردي " .وفي هذا السياق ،يشكل التمثيل العربي العددي ضمن " قسد " ما يقارب  %50أو أكثر ،وبنسبة مقاربة ضمن
القوات األمنية " األسايش" ،وخالل معظم املفاوضات الكردية البينية يغيب بحث دور هذه املكونات وتحويلها لتمثيل نوعي
وليس صوري.

خامتة
يشير سير األحداث في شمال شرق سورية إلى فاعلية مسارين أحدهما تقوده الواليات املتحدة األمريكية ،ويتمثل بالوصول
خطوات تحاول
توافق كردية ،تؤدي لتغيير وتعديل الطرف املسيطر على الواجهة السياسية لإلدارة الذاتية ،مع
لصيغة
ٍ
ٍ
الواليات املتحدة عبرها أعادة التموضع واالنتشار والنفوذ مع التحالف الدولي في مناطق شرق الفرت التي انسحبت منها
ً
سابقا ،أما املسار الثاني فتقوده روسيا وينشط باتجاهين األول منع عودة الواليات املتحدة إلى النقاط التي انسحبت منها
ً
بشكل مباشر ويشكل ضغطا على واشنطن في
نهاية العام املاض ي باإلضافة إلى محاولة تشكيل طرف عسكري يرتبط بها
ٍ
املناطق التي أبقت على قواتها فيها.

( )11روسيا تهدد باالنسحاب من االتفاق مع تركيا إذا لم تنسحب قسد من شمال سوريا ،املصدر :وكالة قاسيون ،التاريخ ،2019/10/23 :الرابطhttps://bit.ly/2WstKJi :
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شرق الفرات بين تزاحم القوى الدولية وتحاور القوى املحلية

ُ
ُ
توافق كردية موجودة ،مع
على صعيد ملف الحوارات الكردية البينية ،التزال معظم العقبات السابقة للوصول لصيغة
ٍ
بعض االختالفات في طبيعة البعض منها ،مثل انخراط قوات سوريا الديمقراطية والتي تحسب على حزب االتحاد
ُ
الديمقراطي ومنظوماته ،ضمن عملية التفاوض والحوار بين املجلس الوطني الكردي وحزب االتحاد ،كما تظهر إشكاليات
ُ
بشكل خاص بمستقبل املكون العربي ضمن " قسد" و " مسد " ،ضمن العملية التفاوضية الكردية ،ويعد
جديدة تتعلق
ٍ
بشكل مباشر منذ بدايتها في محاولة منه للبحث عن
الفارق األبرز في هذه املفاوضات هو الفاعل األمريكي املنخرط فيها
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
مرحلة ما الحقا
صيغة توافق محلية ترض ي األطراف اإلقليمية ،وتحقق في النهاية توافقا سياسيا محليا ولربما خارجيا في
ٍ
ضمن الوفود املفاوضة في جنيف.
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