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محاوالت تشكيل مظلة سياسية جديدة في شرق الفرات ..الدو افع والتحديات

ملخص تنفيذي
ّ
تمكنها من الحصول على
 تسعى "اإلدارة الذاتية" إلى تشكيل مظلة سياسية جديدة مع شخصيات وكيانات معارضة ِّ
الشرعية السياسية الالزمة للمشاركة في املفاوضات واللجنة الدستورية ،واملحافظة على مكتسباتها العسكرية ،ال
َ
سيما بعد ت َع ُّسر الوصول إلى اتفاق مع النظام السوري.
ُ يظهر تاريخ وحركية اإلدارة درجة عالية من املرونة والبرغماتية نحو تشكيل تحالفات جديدة وتغيير بنيتها الهيكلية،
طاملا لم يفقدها ذلك األمر التموضع املركزي بأي مظلة قادمة.
 من التحديات الداخلية التي تواجه اإلدارة وتدفعها للبحث عن مظلة جديدة ،تجمعها مع هذه املكونات ولو بإطار
شكالني ،هو توسيع املشاركة الفعلية للمكونات املحلية ،وإنجاز الحوار الكردي-الكردي.
 تبدو اإلدارة غير مستعدة بعد لتقديم التنازالت الكبيرة التي يتطلبها الدخول في مفاوضات مباشرة مع تركيا إلنهاء
التهديد الذي تشكله عملياتها العسكرية ،لذا تحاول االستفادة من التناقضات اإلقليمية وتشكيل مظلة سياسية
تجمعها مع أطراف سورية معارضة.
 تسير محاوالت التشكل السياس ي الجديد في شرق الفرات نحو عدة سيناريوهات مفتوحة ،إال أن السيناريو األرجح
وفق ديناميات اإلدارة في الوقت الحالي هو تعزيز التفاهمات مع منصتي موسكو والقاهرة وشخصيات معارضة غير
مقربة من تركيا وترتيب "اتفاقيات نوعية" معها.
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متهيد
مع بداية عام  2021صرحت رئيسة "الهيئة التنفيذية ملجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد بأن "هدف اإلدارة الذاتية
خالل العام الحالي يتمثل في إقامة مشروع مشترك مع املعارضة السورية وكافة أطراف الحل بهدف جعل مناطق شمال
ً
وشرق سوريا مركزا للديمقراطية املشتركة في البالد"( ،)1وتأتي هذه التصريحات بعد تحوالت كبيرة شهدتها املناطق الواقعة
تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خالل السنوات املاضية.
كل من
بعد توقف العملية العسكرية التركية في املناطق املمتدة بين تل أبيض ورأس العين نتيجة اتفاقات تركية ثنائية مع ٍ
الواليات املتحدة االمريكية وروسيا في الرعع األخير من  .2019لم تعد "اإلدارة الذاتية" هي الفاعل املحلي الوحيد على
جغرافية شرق الفرات .ما دفعها إلعادة ترتيب أوراقها بغية تحسين موقعها على الخارطة السياسية السورية .لكن مساعيها
ً
تلك تصطدم بجملة من العراقيل التي تحد من قدرتها على تمكين سلطتها محليا والحصول على شرعية سياسية تمكنها
من الدخول الى مسار العملية السياسية والتفاوضية كفاعل رئيس ي في املشهد السوري.
ويظهر تاريخ القوى السياسية الفاعلة في"اإلدارة الذاتية" قابليتها إلعادة التشكيل بصيغ مختلفة ضمن هياكل جديدة
ً
ابتداء من انفرادها بالسيطرة على
تمنحها قدرة أكبر على املناورة في املساحات الجديدة والتفاعل مع األحداث املتغيرة،
ً
املناطق ذات الغالبية الكردية وإعالنها ملجلس شعب غرب كردستان في كانتونات منفصلة ،ومرورا بتوسعها في مناطق
شاسعة شرق الفرات بدعم من التحالف الدولي وطرح مشروع فيدرالية شمال شرق سوريا ،تالها تشكيل "اإلدارة الذاتية
ً
وانتهاء بحديثها عن مظلة سياسية تجمعها مع أطياف املعارضة
الديمقراطية" في كامل الجغرافية املسيطرة عليها،
السورية( .)2تحاول هذه الورقة فهم دو افع "اإلدارة الذاتية" لالنخراط في مظلة سياسية جديدة في هذا التوقيت،
واملتغيرات املحلية واإلقليمية والدولية التي تدفعها نحو هذا الطرح .إضافة لبيان مدى إمكانية نجاحها في تحقيق
األهداف املبتغاة منها.

دوافع داخلية :ضرورات الشكل واالحتواء
ساهمت مجموعة من العوامل في تشكيل رؤية لدى اإلدارة حول عدم قدرتها على إدارة املنطقة بشكل منفرد ،وحاجتها إلى
مظلة جديدة لتوسيع مشاركة املكونات السياسية والشعبية في إدارة منطقة شرق الفرات .ونذكر منها:
 .1توحيد الجبهة الكردية الداخلية
اتسم املشهد السياس ي الكردي على مدى عقود بشيوع حالة من عدم التوافق بين مكوناته الرئيسية ،ولم تفلح العديد من
املبادرات الداخلية واإلقليمية في الدفع نحو إنجاز توافقات توحد عمل األطراف الكردية .لكن جملة املتغيرات املحلية
والضغوط الدولية املباشرة -ال سيما بعد القضاء على آخر معاقل تنظيم الدولة في شرق الفرات -دفعت قيادة " قوات
(" )1إلهام أحمد :مشروع مشترك يتمثل في جعل مناطق شمال وشرق سوريا مركز الديمقراطية املشتركة" ،مجلس سوريا الديمقراطية. https://cutt.ly/Kl7vgxB ،
( :2012)2عن مجلس الشعب غرعي كردستان :2014 ،اإلعالن عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية (مقاطعات :الجزيرة ،كوباني ،عفرين) :2015 ،فيدرالية روج أفا – شمال
سوريا :2016 ،الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا :2018 ،اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا (شملت الرقة ودير الزور).
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سوريا الديمقراطية" إلى إطالق مبادرة للحوار بين األطراف الكردية الرئيسية لحل املسائل العالقة وتشكيل جبهة كردية
موحدة تحظى بشرعية على الصعيد الوطني الكردي.
وقد أدت جوالت الحوار هذه إلى إعادة فتح مكاتب املجلس الوطني الكردي في املنطقة والسماح لكوادرها بالحركة وإقامة
الفعاليات الحزبية والندوات السياسية ،إضافة إلى االتفاق على بعض املسائل املتعلقة برؤية سياسية موحدة للحل
السياس ي وشكل الحكم واملحاصصة اإلدارية ( .) 3إال أن القضايا اإلشكالية الكبيرة ،وعلى رأسها التجنيد اإلجباري،
والعالقة مع حزب العمال الكردستاني وتحكمه في مفاصل "اإلدارة الذاتية" ،ودخول البيشمركة السورية "بيشمركة
روج" املتمركزة في كردستان العراق ،وامللف التعليمي ،واإلشكاليات املتعلقة بالعقد االجتماعي ،ال تزال عالقة وتشكل
عقبة كبيرة أمام وحدة الصف الكردي.
 .2احتواء املكونات املحلية
ضمن مساعي احتواء املكونات املحلية كان أحد مخرجات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات الذي أقامته اإلدارة بتاريخ
2020/11/25م" ،العمل على الحوار مع املعارضة الوطنية السورية املؤمنة بالحل السياس ي ،والحفاظ على السلم األهلي
واألمن املجتمعي ،وترسيخ مفهوم املواطنة والعمل على عودة املهجرين ،والتحضير النتخابات محلية في مناطق سيطرتها"(.)4
وتعد قضية إشراك املكونات املحلية في اإلدارة من النقاط اإلشكالية التي تواجه اإلدارة منذ تأسيسها ،حيث ترى معظم
ً
املجتمعات املحلية أن مشاركة املكونات الشعبية في مؤسسات اإلدارة ،فضال عن صناعة القرار ،هي مشاركة شكلية
منزوعة الصالحية ،وأن أعضاء حزب العمال الكردستاني "الكادرو" هم رجال الظل املمسكين بمفاصل اإلدارة )ٌ .(5ويعتبر
ً
ً
هذا امللف تحديا حقيقيا لإلدارة لتشابكه مع ملفات مصيرية ،كفك ارتباطها مع حزب العمال الكردستاني وإخراج العناصر
األجنبية من سورية وهو ٌ
أمر – بحكم حركية اإلدارة-ال يعدو عن كونه مناورة وحركة استيعاب تكتيكية تستطيع اإلدارة
من خاللها إرسال مجموعة رسائل متعلقة ببناء الثقة مع مختلف املكونات العرقية والدينية في املنطقة ،وتخفيف
ً
االحتجاجات الشعبية املستمرة ال سيما في دير الزور ،والتي تهدد استقرار اإلدارة وتؤثر سلبا على الصورة التي تصدرها
للعالم كسلطة شعبية تعددية تمثل جميع مكونات املنطقة.

دوافع خارجية :تعزيز التموضع
مع زيادة الفواعل املؤثرين في املشهد السياس ي وامليداني شرق الفرات ،ازدادت التحديات التي تواجه اإلدارة ،وتدفعها نحو
االنخراط في مظلة سياسية جديدة تضمن الحفاظ على مكتسباتها ،والتغلب على التهديدات الخارجية ،إضافة إلى
مشاركتها في رسم مستقبل سورية بشكل عام.

( )3عبد الحليم سليمان" :أكراد سوريا يتوصلون إلى تفاهم أولي في ما بينهم برعاية أميركية". https://cutt.ly/Il7nu8X ، independent،
(" )4توصيات "مسد" في بيانه الختامي لـ مؤتمر "أبناء الجزيرة والفرات" ،موقع تلفزيون سوريا. https://cutt.ly/4l7mU4x ،2020/11/25 ،
(5) ”The SDF Seeks a Path toward Durable Stability in North East Syria”, Crisis Group, 25\11\2020, https://cutt.ly/yl7m6FV .
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 رسائل تطمين ألنقرة تفتقد للحركية
ً
ً
تشكل العمليات العسكرية التركية تهديدا وجوديا ملشروع "اإلدارة الذاتية" ،فمنذ توقف عملية نبع السالم في مناطق تل
أبيض ورأس العين ،لم تستقر جبهة عين عيس ى ،العاصمة اإلدارية وعقدة طرق املواصالت التي تربط شرق املنطقة بغربها،
ً ً
والتي تراوحت بين التصعيد والتهدئة املؤقتة .األمر الذي شكل ضغطا كبيرا على "السلطات املحلية" ،تسبب في إيقاف متكرر
ألعمالها اإلدارية خالل فترات التصعيد .وتسعى تركيا عبر املناوشات العسكرية إلى إبقاء "اإلدارة الذاتية" في حالة عدم
استقرار ،وإبعاد وحدات حماية الشعب - YPGوالتي تصنفها كمنظمة إرهابية-عن حدودها العتبارات األمن القومي التركي،
وتؤكد أنها لن تقبل بمنطقة حكم ذاتي تسيطر عليها قوى مقربة من حزب العمال الكردستاني.
حاولت اإلدارة إيصال رسائل إيجابية إلى تركيا ،كان آخرها من مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية ،الذي أبدى
استعداده إلجراء محادثات سالم مع تركيا دون شروط مسبقة .إضافة إلى حديثه عن انسحاب تدريجي لعناصر حزب
العمال الكردستاني من شمال شرق سورية ( ،)6األمر الذي ال تنظر إليه تركيا بجدية.
وترى اإلدارة أن انفتاحها السياس ي على املعارضة السورية بشكل عام قد يساهم في بناء عالقات جديدة مع تركيا دون
الحاجة لتقديم تنازالت كبيرة إلبعاد إمكانية اندالع حرب أخرى في املنطقة.
 عدم التعارض مع غايات واشنطن في امللف السوري
حصرت الواليات املتحدة أهداف وجودها على األراض ي السورية بمنع عودة تنظيم الدولة الى املنطقة ،والتعامل مع التهديد
اإليراني في سورية ،إضافة إلى الدفع باتجاه الحل السياس ي وفق مخرجات بيان جنيف وقرار مجلس األمن  .2254كما تسعى
ً
ملنع استفادة تلك األطراف الثالثة (تنظيم الدولة ،املليشيات املدعومة إيرانيا ،نظام األسد) من ثروات املنطقة .إال أن
تحقيق جملة هذه األهداف يحتاج إلى شكل مقبول من االستقرار في املنطقة وفي سبيل ذلك تواصل الواليات املتحدة
الضغط على "اإلدارة الذاتية" لتوسيع مشاركة املكونات املحلية ،والبدء في حوار مع املعارضة السورية ،والتضيق على نظام
األسد للقبول بالحل السياس ي .وقد تسعى اإلدارة لالستفادة من توجهات اإلدارة األمريكية الجديدة-التي تضم شخصيات
داعمة لإلدارة ومتعاطفة معها -في الحصول على دعم للمظلة السياسية املنشودة.
 تحسين التموضع التفاوض ي مع روسيا والنظام
ً
مع دخول قواتها شرق الفرات بعد االنسحاب األمريكي ،لم َّتدخر روسيا جهدا في محاولة التوسع وإنشاء نقاط عسكرية
على كامل مساحة شرق الفرات ،وساهمت باتفاقات ثنائية مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية في تعزيز تواجد قوات
النظام في عدة مواقع في الرقة والحسكة .كما استغلت التهديدات التركية -بعمليات عسكرية جديدة -في الضغط على
اإلدارة للوصول إلى اتفاق مع نظام األسد وإعادة سيطرته على املناطق املهددة باالجتياح ،لكن عدم قبول النظام بنمط

(“ )6مظلوم عبدي” يعترف بوجود عناصر من “ ”PKKفي سوريا” ،جسر. https://cutt.ly/tl7OsKd ،2020/11/27 ،
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الحكم الذاتي الذي تطرحه اإلدارة ،وإصراره على سيطرة كاملة تشمل عودة جميع مؤسسات النظام وأجهزته األمنية منع
هذا النوع من االتفاق.
من هنا يبدو أن اإلدارة ترى أن انضمامها إلى مظلة سياسية ،تحظى باعتراف دولي ،قد ينهي مسلسل الضغوط الروسية
الرامية إلى عودة نظام األسد وعسط نفوذه على مدن ومحافظات شرق الفرات .أو من شأنه زيادة امتالك اإلدارة ألوراق
قوة تفاوضية تستثمرها في مفاوضاتها مع الروس والنظام.

سيناريوهات حمتملة :مراوغة واتفاقات
تسير محاوالت التشكل السياس ي الجديد في شرق الفرات نحو عدة سيناريوهات مفتوحة على عدة خيارات ستسعى
“اإلدارة الذاتية" لتبنيها وتحسين تموضعها وتخفيف الخسائراملحتملة؛ وهذه السيناريوهات هي؛
 .1االنفتاح على املعارضة
ويعني هذا السيناريو انجاز التوافق مع املجلس الوطني الكردي والدخول في مسار للمفاوضات مع املعارضة ال سيما
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة .فاإلدارة تتطلع لحل اإلشكاليات األمنية مع الجيش الوطني ،ووضع حد للعمليات
العسكرية على مناطق شرق الفرات التي تهدد استقرارها ،إضافة إلى حاجتها العتراف وشرعية تؤهلها للمشاركة في
مفاوضات الحل النهائي .ومن جهة أخرى فقد يكون لالئتالف وقوى املعارضة األخرى دور مستقبلي في تعبيد طريق
املفاوضات بين تركيا واإلدارة .كما أن إعادة ربط مناطق شرق الفرات مع غربها وانجاز جبهة موحدة للمعارضة السورية
سيعزز قوة املعارضة على حساب نظام األسد.
لكن هذا السيناريو يعتريه جملة من الصعوبات على املدى القريب بسبب العقبات الكبيرة في طريق تحقيقه .فقد تواجه
اإلدارة تحديات بنيوية في محاولة فك االرتباط مع حزب العمال الكردستاني ،نتيجة الدور الجوهري الذي يلعبه كوادر
الحزب في املنطقة وتغلغلهم في معظم قطاعات ومؤسسات "اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سورية".
إضافة إلى انعكاس تدهور العالقات بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان
العراق على سير عملية الحوار بين حزب االتحاد الديمقراطي( )PYDواملجلس الوطني الكردي في سورية.
كما يتطلب تحقيق مثل هذا السيناريو خطوات جدية من قوى املعارضة الوطنية تتمثل في العمل على وثيقة سياسية
جديدة ،تتبنى شكل من أشكال الالمركزية التي تمنع عودة االستبداد ،وتراعي خصوصية ومخاوف مختلف مكونات الشعب
السوري .إضافة إلى تسوية الخالفات الناتجة عن العمليات العسكرية في عفرين ورأس العين ،والعمل على بناء جسور
الثقة بين املجتمعات املحلية في شرق الفرات وغربه ،األمر الذي يحتاج ملزيد من الوقت والجهد.
 .2املراوحة باملكان واملحاوالت الشكالنية
إذ سيساهم سيناريو التجميد العام الذي يعتري املشهد امليداني والسياس ي السوري في تجميد الوضع الحالي في شرق
الفرات واستمرار املناوشات في نقاط التماس مع استمرار الوجود األمريكي الذي قد يمنع أي عملية عسكرية تركية كبيرة.
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محاوالت تشكيل مظلة سياسية جديدة في شرق الفرات ..الدو افع والتحديات

إضافة إلى اعتماد اإلدارة خيار التوسعة الشكلية في تمثيل املكونات داخل اإلدارة دون أن يؤثر على مركزيتها وتحكمها
بمفاصل السلطة.
رغم أن هذا السيناريو يتوافق مع دوافع اإلدارة ويتماهى مع الشكل الراهن للمشهد العام ،إال أن تكلفته عالية خاصة مع
اإلدراك التام لغايات أنقرة الرئيسية في املشهد السوري والذي يتمثل بتخفيف كافة مسببات القلق األمني لها واملتأتي من
اإلدارة ،وهو ما يبقي رغم تجميد الصراع بعض الخواصر القلقة التي ستحاول كافة األطراف استغاللها.
" .3اتفاقات نوعية" مؤسسة لتحسين التموضع
حيث تعززت مؤشرات التالقي بين "اإلدارة الذاتية" مع منصتي موسكو والقاهرة وشخصيات معارضة مستقلة غير مقربة
من تركيا .وهذا هو السيناريو األرجح لحركية اإلدارة وفق املعطيات الحالية ،حيث تسعى اإلدارة من خالل هذه املظلة إلى
املشاركة في مسار املفاوضات والهيئة الدستورية بدعم من دول عربية وإقليمية .إضافة إلى استمرار جوالت الحوار الكردي
دون جدوى سياسية ،من خالل تمييع مطالب املجلس الوطني الكردي -ومن خلفه قوى املعارضة الرئيسية-وإغراقها
بالتفاصيل دون الوصول إلى نتائج ملموسة تتطلب تقديم تنازالت حقيقية يبدو أن اإلدارة غير مستعدة لتقديمها بعد.

ختاما
برزت حاجة " اإلدارة الذاتية" ملظلة سياسية جديدة مع تراكم التحديات التي واجهتها منذ سيطرتها على منطقة شرق
الفرات والحقا مع تزاحم الالعبين في املشهد امليداني بعد االنسحاب الجزئي للقوات األمريكية والعملية العسكرية
التركية "نبع السالم" في تشرين األول/أكتوبر ،2019فضال عن التحدي األبرزاملتمثل في سعيها للحصول على الشرعية
السياسية واالعتراف الدولي .إلى جانب دو افع داخلية شكلية ،وخارجية تتمحور حول تحسين موقعها التفاوض ي مع
روسيا والنظام السوري من جهة ،وإرسال تطمينات إلى أنقرة بخصوص مستقبل العالقة معها من جهة أخرى،
إضافة إلى عدم التعارض مع أهداف واشنطن في امللف السوري .ويبقى مستقبل التشكيل السياس ي الجديد مفتوحا
على عدة سيناريوهات تبعا لحركية اإلدارة وتفاعل املؤثرين في املشهد السوري بشكل عام.
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