ملخصاتالخبراء
سياسة إقليمية

صــراع محتــدم أم توطيــد للوضــع الراهن في
شــمال شــرق ســوريا :ما هي الخطــوة التالية
لإلدارة الذاتية لشــمال وشــرق ســوريا؟
محمــد أ ميــن جنكيــز
بــد ر مال ر شــيد
 ١٦يونيــو ٢٠٢١
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هذا المقال ترجم من اللغة االنجليزية إلى العربية

الملخــص :بعــد االنتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي ســوريا فــي مايو/أيــار  ،2021شــهدت اإلدارة الذاتيــة
لشــمال وشــرق ســوريا ( )AANESبقيــادة حــزب االتحــاد الديمقراطــي ( )PYDاحتجاجــات فــي المناطــق الواقعــة
تحــت ســيطرتها .فقــد أدى تدهــور مســتويات المعيشــة االقتصاديــة المقترنــة بالتجنيــد العســكري القســري لقوات
ســوريا الديمقراطيــة إلــى قيــام النــاس بتنظيــم احتجاجــات ،ال ســيما فــي المناطــق المأهولــة بالعــرب .ونظــرً ا ألن
ِّ
المتدنيــة والمشــاكل األمنيــة فــي شــمال شــرق ســوريا ال يبــدو أمــرً ا يمكــن تحقيقــه
تحســن مســتويات المعيشــة
ُّ
المرجــح أن تشــهد مناطــق اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا المأهولــة بالعــرب
فــي أي وقــت قريــب ،فمــن
َّ
مقاومــة قبليــة يثيرهــا النظــام الســوري .مــن خــال النظــر فــي التطــورات الجاريــة فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة
والديناميكيــات المتغيــرة باســتمرار بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة علــى أرض الواقــع فــي شــمال شــرق ســوريا،
ِّ
يقــدم هــذا الموجــز بعــض الســيناريوهات السياســية واألمنيــة المحتملــة التــي قــد تواجههــا اإلدارة الذاتيــة
لشــمال وشــرق ســوريا فــي الفتــرة المقبلــة.
مقدمة
تشــهد المناطــق الخاضعــة لــإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا ،بقيــادة حــزب االتحــاد الديمقراطــي ،اضطرابًــا
سياسـ ًّـيا واقتصاديًّ ــا منــذ فتــرة طويلــة .وتفاقــم هــذا الحــال علــى أرض الواقــع علــى وجــه التحديــد بعــد االنتخابــات
الرئاســية الســورية التــي جــرت فــي مايو/أيــار  .2021فقــد اندلعــت االحتجاجــات فــي أجــزاء مختلفــة مــن أراضــي
اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا بعــد االنتخابــات الرئاســية ،التــي وصفتهــا الكيانــات المعارضــة المختلفــة بأنهــا
صوريــة ،1بمــا فــي ذلــك المناطــق المأهولــة بالعــرب التــي كانــت نقطــة ضعــف لــإدارة الذاتيــة منــذ ســنوات .وقــد
القــى بعــض األشــخاص 2حتفهــم فــي المناطــق المأهولــة بالعــرب ،مثــل الشــدادي 3ومنبــج ،بعــد تدخــل قــوى األمــن
خاصــة
الداخلــي (األســايش) لــإدارة الذاتيــة فــي االحتجاجــات .ومــن المعــروف أن المتظاهريــن نزلــوا إلــى الشــوارع
َّ
بعــد تدهــور األوضــاع االقتصاديــة وإجبــار قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي تقودهــا وحــدات حمايــة الشــعب علــى
التجنيــد العســكري منــذ عــام .2014
ميؤوســا منــه ،فــإن الجهــات الفاعلــة المختلفــة المشــاركة فــي
نظــرا ألن الواقــع فــي شــمال شــرق ســوريا أصبــح
ً
ً
حاليــا
الصــراع الســوري تهــدف إلــى إعــادة تشــكيل الوضــع السياســي والعســكري واألمنــي فــي البــاد .ومــن المتوقــع
ًّ
أن يســتمر الوضــع السياســي الراهــن فــي ســوريا فــي الفتــرة المقبلــة ،كمــا أن المنــاخ األمنــي والعســكري فــي البــاد
غيــر واضــح بشــكل متزايــد .أمــا بالنســبة إلــى الســيناريوهات المتعلقــة بمســتقبل اإلدارة الذاتيــة ،فيمكــن القــول إن
الوضــع أكثــر تعقيــدً ا مــن بقيــة أجــزاء ســوريا نظـ ًـرا لوجــود أطــراف مختلفــة تراقبهــا عــن كثــب.
سيناريوهات أمنية محتملة لشمال شرق سوريا
بعــد النظــر فــي الديناميكيــات المتغيــرة باســتمرار بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي الصــراع فــي شــمال شــرق
ســوريا ،يمكــن القــول إن الســيناريوهات الثالثــة أدنــاه ممكنــة فــي الفتــرة المقبلــة.

حاليا أن يستمر الوضع السياسي الراهن في سوريا في الفترة المقبلة،
من المتوقع ًّ
كما أن المناخ األمني والعسكري في البالد غير واضح بشكل متزايد .أما بالنسبة
إلى السيناريوهات المتعلقة بمستقبل اإلدارة الذاتية ،فيمكن القول إن الوضع
ً
تعقيدا من بقية أجزاء سوريا نظرً ا لوجود أطراف مختلفة تراقبها عن كثب
أكثر
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تصاعد التوتر بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية/اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ()AANES
4
زاد التو ُّتــر بيــن الجان َب ْيــن علــى وجــه التحديــد فــي نهايــة عــام  ،2020ووصــل إلــى مســتوى جديــد مــع رفــض
مجلــس ســوريا الديمقراطيــة ( )SDCالســماح للنظــام بوضــع صناديــق االقتــراع لالنتخابــات الرئاســية فــي
المناطــق الخاضعــة لســيطرة اإلدارة الذاتيــة .واعتبــا ًرا مــن عــام  ،2020شــهدت مناطــق الحســكة والقامشــلي
ـرات متكــرِّ رة بيــن قــوات النظــام :الجيــش العربــي الســوري ،وقــوات ســوريا الديمقراطيــة .ومــع أزمــة عيــن
توتـ ٍ
عيســى ،5فــرض الجانبــان حصــا ًرا علــى بعضهمــا البعــض لبعــض الوقــت .خــال هــذه الفتــرة ،انخــرط الجانبــان
أيضــا فــي اشــتباكات مســلحة وأوقــع ٌّ
ً
إصابــات فــي صــف اآلخــر .وفــي الفتــرة التــي أعقبــت هــذا
كل منهمــا
ٍ
ـدة بيــن األســايش وقــوات
الصــراع ،اســتمر التوتــر بيــن النظــام وقــوات» قســد « وبلــغ ذروتــه فــي اشـ
ـتباكات جديـ ٍ
ٍ
الدفــاع الوطنــي المدعومــة مــن النظــام فــي حــي طــي فــي أبريل/نيســان .وفــي أعقــاب الصــراع الــذي أســفر عــن
ســقوط ضحايــا مــن الجانبيــن ،6ســيطرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى الحــي بأكملــه تقري ًبــا.
بصــرف النظــر عــن الضغــط العســكري ،تقــوم ٌّ
كل مــن اإلدارة الذاتيــة والنظــام فــي بعض األحيــان بإغــاق معابرهما
الحدوديــة فــي محاولــة لزيــادة الضغــط االقتصــادي وإجبــار الطــرف اآلخــر علــى تقديــم تنــازالت .فعلــى ســبيل
المثــال ،فــي مــارس/آذار ،أغلــق النظــام «أربعــة مــن خمســة معابــر حدوديــة مــع» 7منطقــة اإلدارة الذاتيــة .كمــا
تمنــع اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا مــن حيــن ٍ آلخــر ُّ
تدفــق النفــط والقمــح إلــى مناطــق النظــام .وقبــل
االنتخابــات الرئاســية ،أغلقــت 8اإلدارة الذاتيــة ً
أيضــا المعابــر الحدوديــة مــع النظــام لفتــرة قصيــرة.
علــى الرغــم مــن أن روســيا دعــت مؤخـ ًـرا اإلدارة الذاتيــة إلــى اســتئناف المفاوضــات مــع النظــام الســوري ،وأعلــن
مجلــس ســوريا الديمقراطيــة أنــه ســيتيح مجـ ً
ـال للتفــاوض إذا أدت المفاوضــات المتوقعــة إلــى نتائــج 9ملموســة،
المرجــح أن يســتمر التوتــر المتزايــد بيــن الجان َب ْيــن خــال الفتــرة المقبلــة بالنظــر إلــى عــدم رغبــة النظــام في
فمــن
َّ
َّ
جزئيــا
ـازالت فيمــا يتعلــق بالوضــع السياســي لــإدارة الذاتيــة .وترجــع هــذه الديناميكيــة فــي عالقتهمــا
تقديــم تنـ
ٍ
ًّ
العمــال الكردســتاني.
إلــى اعتمادهمــا علــى جهــات خارجيــة مختلفــة مثــل :روســيا ،والواليــات المتحــدة ،وحــزب َّ
متحمســا أبــدً ا أليــة التفاقيــة تقاســم الســلطة ،وهــو يســتغل الوضــع الهـ َّ
ـش لــإدارة الذاتيــة
لــذا لــم يكــن النظــام
ً
ـوءا بعــد عمليــة نبــع الســام التركيــة فــي عــام  2019إلــى جانــب وجــود تغييــر فــي موقــف إدارة
الــذي ازداد سـ ً
بايــدن تجــاه المنطقــة بشــكل عــام وســوريا علــى وجــه الخصــوص.
هجوما واسع النطاق
تراجع احتمالية شن الجيش الوطني السوري
ً
يُ عتقــد علــى نطــاق واســع أنــه بعــد أن َّ
تولــى الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن منصبــه ،تضاءلــت بشــكل كبيــر
المرجــح أن يســتمر
هجومــا واســع النطــاق .ومــن
ـن الجيــش الوطنــي الســوري بدعـ ٍـم مــن تركيــا
َّ
ً
احتماليــة أن يشـ َّ
ـرات محــدودة النطــاق وبعــض المناوشــات بيــن قــوات ســوريا
الوضــع الحالــي دون اســتبعاد احتمــال حــدوث توتـ ٍ
الديمقراطيــة والجيــش الوطنــي الســوري .كمــا تؤيــد الواليــات المتحــدة الوضــع الراهــن فــي شــمال شــرق ســوريا،
وال تظهــر أي بــوادر لمغــادرة المنطقــة فــي أي وقــت قريــب .علــى رغــم مــن ذلــك ،فــإن طبيعــة الوجــود العســكري

متحمسا ً
أبدا ألية التفاقية تقاسم السلطة ،وهو
لذا لم يكن النظام
ً
يستغل الوضع َّ
سوءا بعد عملية
الهش لإلدارة الذاتية الذي ازداد
ً
نبع السالم التركية في عام  2019إلى جانب وجود تغيير في موقف
إدارة بايدن تجاه المنطقة بشكل عام وسوريا على وجه الخصوص
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َّ
المتوقــع أن تواصــل الواليــات المتحــدة دعمهــا
األمريكــي فــي شــمال شــرق ســوريا غيــر واضحــة .ومــع ذلــك ،مــن
العســكري لقــوات ســوريا الديمقراطيــة.
علــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد ال يكــون الدعــم األمريكــي لقــوات ســوريا الديمقراطيــة غيــر محــدود مــع األخــذ فــي
االعتبــار المشــاكل األمنيــة واالجتماعيــة التــي تواجــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة واإلدارة الذاتيــة فــي أجــزاء
مختلفــة مــن شــمال شــرق ســوريا .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن دعــم الواليــات المتحــدة ووجودهــا فــي ســوريا
مرتبطــا إلــى حـ ٍّ
ـر بمرونــة قــادة قــوات ســوريا الديمقراطيــة تجــاه المطالــب األمريكيــة .مــن هــذا
ســيكون
ً
ـد كبيـ ٍ
المنطلــق ،تحتــاج قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى حـ ِّـل الروابــط العابــرة للحــدود لبعــض شــخصياتها ،حيــث كان
وجــود كــوادر حــزب العمــال الكردســتاني داخــل صفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة مثــار خــاف طويــل ا َأ
ل َمــد
بيــن أنقــرة وواشــنطن فــي الســنوات الماضيــة ،ممــا أدى إلــى تأزيــم عالقاتهمــا .مــع أخــذ ذلــك فــي االعتبــار ،قــد
تتعــاون الواليــات المتحــدة مــع روســيا بــأن تخفــف مــن وجودهــا العســكري في شــمال شــرق ســوريا إذا اســتمرت
اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا فــي الفشــل فــي إصــاح حكمهــا  ،وفشــلت قــوات ســوريا الديمقراطيــة
فــي المحافظــة علــى أمــن الس ـكَّان المحلييــن ،وتلبيــة توقعــات الواليــات المتحــدة ومخــاوف جميــع األطــراف
المرجــح أن تمنــح الواليــات المتحــدة
مثــل تركيــا وإقليــم كردســتان العــراق .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مــن غيــر
َّ
َ
االعتــراف السياســي الرســمي الــذي تطمــح إليــه منــذ ســنوات عديــدة .ويمكــن مالحظــة هــذا
اإلدار َة الذاتيــة
الوضــع بوضــوحٍ فــي خطابــات المســؤولين األمريكييــن .فعلــى ســبيل المثــال ،ركَّــز بــول ت.كالفيــرت قائــد قــوة
التجمــع الســنوي لقــوات ســوريا
المهــام المشــتركة  -عمليــة العــزم الصلــب ( ،)CJTFOIRفــي خطابــه األخيــر فــي
ُّ
الديمقراطيــة ،ركَّــز علــى الوضــع األمنــي فــي شــمال شــرق ســوريا ،وتج َّنــب «الحديــث عــن دعــم صريــح لــإدارة
الذاتيــة».10
استمرار هجمات داعش
ســنوات علــى إعــان الواليــات المتحــدة وقــوات ســوريا الديمقراطيــة
علــى الرغــم مــن مــرور حوالــي ثــاث
ٍ
انتصارهمــا فــي الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) ،فــإن التنظيــم واصــل هجماتــه في شــمال شــرق
المرجــح أن تســتمر المناطــق
ســوريا .وعلــى عكــس المناطــق المأهولــة باألكــراد فــي أراضــي اإلدارة الذاتيــة ،مــن
َّ
المأهولــة بالعــرب بالتعــرض لهجمــات داعــش ،حيــث يســتفيد التنظيــم بشــكل فعَّ ــال مــن معانــاة المجتمعــات
المحليــة بســبب غيــاب برامــج إعــادة إعمــار وإعــادة تأهيــل مخططــة بإحــكام ،فــي المناطــق التــي شــهدت أعنــف
ـق شاسـ ً
المعــارك فــي القتــال ضــد داعــش .ومــن المعــروف أن مناطـ َ
ـعة مــن ريــف ديــر الــزور تقــع تحــت ســيطرة
داعــش ليـ ًـا وقــوات ســوريا الديمقراطيــة نهــا ًرا .كمــا أنــه ليــس سـ ًّـرا أن مناطــق شــمال شــرق ســوريا تعانــي منــذ
ً
ناجمــا عــن ظــروف الحــرب وســوء اإلدارة قبــل الحــرب .يحفــز ويدفــع
ضعفــا فــي البنيــة التحتيــة
فتــرة طويلــة
ً
هــذا الوضــع المتوتــر الســكان المحلييــن علــى إلقــاء َّ
ــوم علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة بســبب تدهــور
الل ْ
ِّ
المتدنيــة والمشــاكل األمنيــة التــي يعانونهــا .كمــا تعجــز قــوات ســوريا
مســتويات المعيشــة والحالــة االقتصاديــة
الديمقراطيــة واإلدارة الذاتيــة عــن إدارة المنطقــة بشــكل جيــد وفعَّ ــال بســبب الطبيعــة َ
الق َب َّليــة للس ـكَّان ،ممــا
حقيقيــا الســتقرار المنطقــة.
يشــكل تحديً ــا
ًّ

المرجح أن تستمر المناطق المأهولة بالعرب بالتعرض
من
َّ
لهجمات داعش ،حيث يستفيد التنظيم بشكل فعَّ ال من
معاناة المجتمعات المحلية بسبب غياب برامج إعادة
إعمار وإعادة تأهيل مخططة بإحكام ،في المناطق التي
شهدت أعنف المعارك في القتال ضد داعش
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سيناريوهات سياسية محتملة في شمال شرق سوريا
بعــد األخــذ فــي االعتبــار مســار الحــوارات والمفاوضــات بيــن حــزب االتحــاد الديمقراطــي واألحــزاب المتحالفــة معــه مــن
جهــة ،والمجلــس الوطنــي الكــردي مــن جهــة أخــرى ،فضـ ًـا عــن موجــات االحتجاجــات المتزايــدة فــي أجــزاء مختلفــة مــن
رجحـ ً
ـة فــي شــمال شــرق ســوريا فــي الفتــرة المقبلــة.
أراضــي اإلدارة الذاتيــة ،فــإن الســيناريوهات التاليــة تبــدو ُم َّ
محادثات الوحدة الكردية غير المجدية والنفوذ المتنامي لحزب العمال الكردستاني
ـتبدادية للغايــة دون إفســاح
لطالمــا حكمــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة/اإلدارة الذاتيــة لشــمال شــرق ســوريا بطريقـ ٍـة اسـ
ٍ
ـوءا فــي الفتــرة المقبلــة ،حيــث يُ َّ
توقــع أن يزيد حــزب العمال الكردســتاني
ِّ
أي مجــال للمعارضــة .وقــد يــزداد هــذا الوضــع سـ ً
نفــوذه علــى المنطقــة مــن خــال تهميــش دور مظلــوم عبــدي ،القائــد العــام الحالــي لقــوات ســوريا الديمقراطيــة .وقــد أخــذ
11
ـوار بيــن بيــن األطــراف الكُرديــة ،ومــع ذلــك يبــدو أن الجناح
مظلــوم عبــدي ،فــي أبريل/نيســان « ،2020زمــام المبــادرة» لحـ ٍ
المائــل لحــزب العمــال الكردســتاني داخــل حــزب االتحــاد الديمقراطــي قــد انتصــر فــي هــذه القضيــة حتــى اآلن ،وهــو مــا
متحمســا التفــاق
فعليــا نهايــة فــرص نجــاح المحادثــات .هــذا الجنــاح الــذي يتزعمــه «عل ًنــا» آلــدار خليــل لــم يكــن
يعنــي
ً
ًّ
تقاســم الســلطة مــع المجلــس الوطنــي الكُــردي منــذ بدايــة الحــوارات بيــن الطرفيــن ،وهــو مــا أدى إلــى توقفالمفاوضــات
منــذ حوالــي عــام .واألســوأ مــن ذلــك أن الواليــات المتحــدة ،التــي كانــت الوســيط األول لمحادثــات الوحــدة ،ال تبــدو
متحمســة إلجبــار الجان َب ْيــن علــى بــدء المرحلــة الثالثــة مــن مفاوضــات الوحــدة.
ّ
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســاءت العالقــة بيــن حــزب االتحــاد الديمقراطــي والمجلــس الوطنــي الكــردي نظـ ًـرا التهــام حــزب
ـم اعتقــال 12العديــد
ـدد مــن االنتهــاكات األخيــرة ضــد المجلــس الوطنــي الكــردي .فقــد تـ َّ
االتحــاد الديمقراطــي بارتــكاب عـ ٍ
مــن أعضــاء الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني  -ســوريا ( ،)PDK-Sأكبــر وأقــدم حــزب كــردي والقــوة الدافعــة للمجلــس
الوطنــي الكردســتاني ،مؤخـ ًـرا فــي شــمال شــرق ســوريا .كمــا توفــي مؤخـ ًـرا الشــاب أميــن عيســى ،وهــو شــخصية مــن
أنصــار الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني  -ســوريا ،نتيجــة تعرضــه للتعذيــب 13أثنــاء احتجــازه مــن ِق َبــل قــوات ســوريا
الديمقراطيــة .لذلــك مــا تــزال احتماليــة نجــاح المفاوضــات بيــن األطــراف الكرديــة منخفضـ ً
ـة للغايــة علــى الرغــم مــن
ضغــوط الواليــات المتحــدة وحماســها فــي هــذا المجــال .يبــدو أن واشــنطن فــي الوقــت الراهــن لــم تعُ ــد عازمـ ً
ـة علــى
زيــادة مشــاركتها فــي األزمــة الســورية لصالــح قــوات ســوريا الديمقراطيــة واإلدارة الذاتيــة ،حيــث ال يبــدو أن ســوريا
ّ
تمثــل أولويــة رئيســية إلدارة بايــدن فــي الوقــت الحالــي علــى أقــل تقديــر .وفــي الواقــع ،لــم تقــم حكومتــه حتــى اآلن
َّ
تتحقــق توقعــات المجلــس الوطنــي الكردســتاني
المرجــح أن
ـم مــن غيــر
َّ
بتعييــن مبعــوث خــاص إلــى ســوريا .ومــن َثـ َّ
قري ًبــا بــأن تقــوم الواليــات المتحــدة بالضغــط علــى حــزب االتحــاد الديمقراطــي الســتئناف المحادثــات.
تنعكــس المشــاكل بيــن حــزب العمــال الكردســتاني والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي إقليــم كردســتان العــراق
بشــكل مباشــر علــى ســوريا .حيــث أدى تصاعــد التوتــرات بيــن الجان َب ْيــن إلــى اعتقــال بعــض الشــخصيات 14مــن اإلدارة
ـم اعتقــال بعــض
الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا وحــزب االتحــاد الديمقراطــي فــي أربيــل .فكمــا هــو مذكــور أعــاه ،قــد تـ َّ
ـي
أعضــاء الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني مــن ِق َبــل حــزب االتحــاد الديمقراطــي ،وهــو مــا يبــدو وكأنــه عمــل انتقامـ ٌّ

ً
منخفضة
لذلك ما تزال احتمالية نجاح المفاوضات بين األطراف الكردية
للغاية على الرغم من ضغوط الواليات المتحدة وحماسها في هذا المجال.
ً
عازمة على زيادة مشاركتها
يبدو أن واشنطن في الوقت الراهن لم تعُ د
في األزمة السورية لصالح قوات سوريا الديمقراطية واإلدارة الذاتية
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تجــاه التطــور الــذي يحــدث فــي إقليــم كردســتان العــراق بيــن حــزب العمــال الكردســتاني والحــزب الديمقراطــي
الكردســتاني.
المرجــح أن يتوقــف التو ُّتــر مــع تزايــد الشــائعات بــأن حــزب العمــال الكردســتاني يرغــب بتعييــن
كمــا أنــه مــن غيــر
َّ
« محمــود برخــدان :وهــو أحــد كــوادر حــزب العمــال الكُردســتاني المتخذيــن موقفـ ًـا سـ ً
ـلبيا مــن الحــوارات الكُرديــة
َّ
ً
ً
قويــا فــي منــع انهيــار العمليــة التفاوضيــة بيــن األطــراف
موقفــا
محــل 15مظلــوم عبــدي ،الــذي أظهــر حتــى اآلن
الكُرديــة ،كمــا أظهــر بعــض اإلشــارات بخصــوص َّنيتــه إبعــاد قــوات ســوريا الديمقراطية/حــزب االتحــاد الديمقراطــي
عــن حــزب العمــال الكردســتاني .وقــد حــاول مظلــوم عبــدي اســتخدام أســلوب إيجابــي فــي تعامالتــه وتصريحاتــه
اتجــاه إقليــم كردســتان العــراق ،معتبـ ًـرا ذلــك خطــوة مفيــدة لترســيخ وضــع اإلدارة الذاتية وحلــم االعتراف السياســي
بهــا .حيــث يــدرك عبــدي جيــدً ا ً
أيضــا أن اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا تعتمــد علــى معبــر إقليــم كردســتان
ـت تواجــه فيــه المعابــر الحدوديــة األخــرى عمليــات إغــاق متفرقــة كمــا إنــه
العــراق وســيمالكا الحــدودي فــي وقـ ٍ
أي خطــاب عدائــي
يظهــر إدراكــه للــدور المحــوري الــذي يقــوم بــه اإلقليــم .وعلــى هــذا النحــو ،امتنــع عــن اســتخدام ِّ
تجــاه أربيــل وحــاول إقامــة عالقــة عمــل مــع قيــادة إقليــم كردســتان .لكــن هــذا ليــس هــو الحــال مــع برخــدان .فعلــى
أي
عكــس عبــدي ،هــدَّ د برخــدان الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني وإقليــم كردســتان العــراق بشــكل مباشــر فــي ِّ
صــراع محتمــل بيــن حــزب العمــال الكردســتاني والبيشــمركة .وقــد أوضــح مؤخـ ًـرا أنــه إذا هاجمــت قــوات البيشــمركة
(القــوات العســكرية إلقليــم كردســتان العــراق) مســلحي حــزب العمــال الكردســتاني فــي مناطــق ســيطرتهم ،فــإن
قــوات ســوريا الديمقراطيــة ســتنحاز ولــن تلتــزم الصمــت .16كمــا قــال ً
أيضــا إن الجانــب الــذي تنحــاز لــه قــوات ســوريا
ـح ،ممــا يشــير إلــى انحيــازه إلــى حــزب العمــال الكردســتاني .قــد يعنــي هــذا فعـ ًـا نهايــة عهــد
الديمقراطيــة واضـ ٌ
ً
ً
معارضــا لمحمــود
الحقــا
عبــدي وهدفــه فــي الوحــدة الكرديــة الســورية ،علــى الرغــم مــن أن مظلــوم عبــدي غــرد
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برخــدان ،وادَّ عــى أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة هــي كيــان ســوري «ولــن تكــون قــوة تهـ ِّ
ـدد اســتقرار جيرانهــا»  .هــذا
األمــر بجــزء مهــم منــه عائــد إلــى إن الجنــاح المائــل لحــزب العمــال الكردســتاني داخــل حــزب االتحــاد الديمقراطــي
يتنبــأ مســتقبله مــع دمشــق ،بينمــا يــرى عبــدي أن مســتقبل قــوات ســوريا الديمقراطية/الجيــش الوطنــي الكردســتاني
المرجــح أن يقــاوم
ســيكون مــع واشــنطن .إذا قـ َّـرر حــزب العمــال الكردســتاني اســتبدال مظلــوم عبــدي ،فمــن غيــر
َّ
مثــل هــذا القــرار وقــد يلجــأ إلــى المشــاركة فــي السياســة فــي حــال تمكــن مــن تقليــل نفــوذ عناصــر حــزب العمــال
الكُردســتاني الملتزمــة بمركزيــة قــرار الحــزب .وفــي الواقــع ،أعــرب مظلــوم عبــدي سـ ً
ـابقا فــي مقابلــة إعالميــة رغبتــه
فــي تكريــس وقتــه للسياســة .18مــن زاويــة أخــرى فــإن موقــف ورد فعــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســيكون
ـم اســتبداله بمحمــود برخــدان أو كادر آخــر مــن عناصــر حــزب
مرتبطـ ًـا بمواقــف الشــخصية الجديــدة فــي حــال تـ َ
العمــال الكردســتاني ، ،حيــث يبــدو أن األولويــة بالنســبة إلــى الواليــات المتحــدة هــي الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن
َّ
المتوقــع إلــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة مــع دمشــق كمــا يرغــب
فــي شــمال شــرق ســوريا .وإذا لجــأ القائــد الجديــد
حــزب العمــال الكردســتاني ،فمــن المؤكَّــد أن هــذا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي فــي تصــور الواليــات المتحــدة لقــوات
ســوريا الديمقراطيــة ،وقــد يدفــع واشــنطن إلــى إعــادة النظــر فــي اســتراتيجيتها تجــاه قــوات ســوريا الديمقراطيــة.
وســيدفع مثــل هــذا الوضــع الواليــات المتحــدة إلــى تقنيــن دعمهــا العســكري لقــوات ســوريا الديمقراطيــة وإعــادة
ً
فراغــا فــي الســلطة يمكــن لروســيا أن تمــأه بمــرور
تقييــم وجودهــا فــي ســوريا ،األمــر الــذي مــن المحتمــل أن يتــرك
الوقــت.

حاول مظلوم عبدي استخدام أسلوب إيجابي في تعامالته
وتصريحاته اتجاه إقليم كردستان العراق ،معتبرً ا ذلك خطوة
مفيدة لترسيخ وضع اإلدارة الذاتية وحلم االعتراف السياسي بها
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مقاومة عشائرية محتملة ضد قوات سوريا الديمقراطية
بالنظــر إلــى النقــاط المذكــورة أعــاه ،تجــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة/اإلدارة الذاتيــة نفســها بيــن المطرقــة
والســندان .فمــع تدهــور عالقتهــا بإقليــم كردســتان العــراق ،ســتصبح أكثــر اعتمــادً ا علــى النظــام .إن شــريان الحيــاة
جزئيــا مؤخـ ًـرا فقــط بســبب المشــاكل
ـم فتحــه
بالنســبة إلــى اإلدارة الذاتيــة هــو معبــر ســيمالكا الحــدودي ،الــذي تـ َّ
ًّ
التــي ظهــرت بيــن حــزب العمــال الكردســتاني والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي إقليــم كردســتان العــراق .ومن
ـم فــإن الوضــع الحالــي ســيجبر اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا علــى االنصيــاع للنظــام ألســباب اقتصاديــة
َثـ َّ
ـم اســتخدام المعابــر الحدوديــة األخــرى -مثــل تلــك الموجــودة فــي شــمال
مــن أجــل ضمــان تدفــق الســلع؛ حيــث يتـ ُّ
19
ـت آلخــر .لــذا لطالمــا طالبــت اإلدارة الذاتيــة بإعــادة فتــح معبــر اليعربيــة الــذي
حلــب -كأداة ضغــط ضدهــا مــن وقـ ٍ
َّ
ً
يتحقــق هــذا الهــدف ،ويبــدو أن إعــادة فتحــه
مغلقــا فــي عــام  ،2020أمــام المســاعدات اإلنســانية .ومــع ذلــك ،لــم
كان
هــدف بعيــد المنــال بالنســبة إلــى اإلدارة الذاتيــة فــي المســتقبل القريــب .مــن ناحيــة أخــرى ،ال يقـ ِّ
ـدم النظــام الكثيــر
لــإدارة الذاتيــة ،كمــا يمكنــه تكثيــف جهــوده إلثــارة المقاومــة العشــائرية المحليــة فــي المناطــق المأهولــة بالعــرب
فــي الفتــرة المقبلــة.
ـام بالوقــوف وراء االحتجاجــات مــن خــال
فــي حقيقــة األمــر ،اتهمــت 20قــوات ســوريا الديمقراطيــة باســتمرار النظـ َ
غنيــة بالنفــط،
اســتفزاز السـكَّان العــرب المحلييــن .وعلــى الرغــم مــن أن المناطــق المأهولــة بالعــرب مثــل ديــر الــزور َّ
فــإن هــذه المناطــق فــي حالــة خــراب إلــى حــد كبيــر ،ويلــوم السـكَّان المحليــون قــوات ســوريا الديمقراطيــة/اإلدارة
الذاتيــة علــى مســتويات معيشــتهم االقتصاديــة المترديــة .21وقــد أجبــر التجنيــد العســكري اإلجبــاري ،الــذي ال يقبلــه
األكــراد والعــرب علــى حـ ٍّ
ـد ســواء ،آالف الشــباب علــى الفــرار مــن المنطقــة لتج ُّنــب أداء «واجــب الدفــاع الذاتــي».
وبعــد احتجاجــات منبــج ،أجــرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعــض التغييــرات فــي «واجــب الدفــاع الذاتــي « .ومــع
ـم إلغــاء التجنيــد العســكري اإلجبــاري بالكامــل.
ذلــك ،مــن غيــر
المرجــح أن تتوقــف االحتجاجــات حتــى يتـ َّ
َّ
ســيظل هــذا الوضــع ّ
يمثــل تحديً ــا لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ،.فالعديــد مــن الجهــات الفاعلــة تراقــب الوضــع فــي
المنطقــة عــن كثــب -بمــا فيهــا تركيــا -والقبائــل العربيــة ،وهــي أطــراف يمكنهــا االنخــراط فــي دعــم «مقاومــة َق َب َّليــة
محليــة» تجــاه قــوات ســوريا الديمقراطيــة .وتــزداد فــرص هــذه الســيناريو فــي ظــل عــدم تمكنأنقــرة حتــى اآلن
َّ
مــن الحصــول علــى علــى مــا تريــده مــن الواليــات المتحــدة فــي هــذا الشــأن وباألخــص التخلــي الكامــل عــن « قســد
« .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــي الفتــرة المقبلــة ،قــد يكــون لتركيــا اتصــال مباشــر محــدود مــع النظــام .فقــد أقـ َّـر 22بشــار
مؤخــرا بــأن مســؤولين ســوريين وأتــراكًا عقــدوا بعــض االجتماعــات
الجعفــري ،نائــب وزيــر الخارجيــة الســوري،
ً
األمنيــة ،ولكنهــا لــم تــؤت أ�كلهــا.
بعض التطورات اإلقليمية والمالحظات الختامية
قــد نشــهد فــي األشــهر المقبلــة تداعيــات التطــورات فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا حــزب العمــال الكردســتاني
فــي إقليــم كردســتان العــراق وكذلــك فــي الحســكة .منــذ بــدء العمليــات العســكرية التركيــة فــي الجــزء الشــمالي
مــن إقليــم كردســتان العــراق ،تصاعــد التو ُّتــر بيــن حــزب العمــال الكردســتاني والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني

فالعديد من الجهات الفاعلة تراقب الوضع في المنطقة عن كثب -بما فيها
تركيا -والقبائل العربية ،وهي أطراف يمكنها االنخراط في دعم «مقاومة
محلية» تجاه قوات سوريا الديمقراطية .وتزداد فرص هذه السيناريو
َق َب َّلية
َّ
في ظل عدم تمكنأنقرة حتى اآلن من الحصول على على ما تريده من
الواليات المتحدة في هذا الشأن وباألخص التخلي الكامل عن « قسد «
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ـم بيــن بغــداد وأربيــل .ولكــن
بشــكل كبيــر .وقــد وصــل هــذا التصعيــد إلــى مســتوى جديــد بعــد اتفــاق ســنجار الــذي تـ َّ
تغيــر الوضــع عندمــا بــدأت الواليــات المتحــدة فــي إيــاء اهتمام
لــم ينخــرط الطرفــان فــي صــراعٍ محتـ ٍ
ـدم للغايــة .وقــد َّ
أقـ َّـل للملــف الســوري فــي الماضــي القريــب األمــر الــذي اســتخدمته روســيا لمــلء الفــراغ وممارســة المزيــد مــن الضغــط
علــى اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا .وقــد زادت هــذه الديناميــات مــن مســتوى التو ُّتــر بيــن الحــزب الديمقراطي
الكردســتاني-العراق وحــزب العمــال الكردســتاني.
وعــاوة علــى ذلــك ،كانــت مثلــت نقطــة االنهيــار بيــن الجان َب ْيــن ورفــع مســتويات التوتــر لمرحلــة لــم تشــهده مــن
قبــل مــع بدايــة المنافســة علــى الســلطة داخــل االتحــاد الوطنــي الكردســتاني فــي إقليــم كردســتان العــراق .فقــد بــدأ
الرئيســان المشــاركان للحــزب ،الهــور شــيخ جنكــي وبافــل طالبانــي ،التنافــس علــى الســلطة فــي محافظــة الســليمانية
خــال الشــهرين الماضييــن .لــم َيـ َـر حــزب العمــال الكردســتاني هــذه الخطــوة مــن منظــور التنافــس داخــل االتحــاد
الوطنــي الكردســتاني ،حيــث كان الهــور شــيخ جنكــي أحــد أهــم الداعميــن لوحــدات حمايــة الشــعب وقــوات ســوريا
الديمقراطيــة ،23بــل إنــه دعــم بعــض سياســات حــزب العمــال الكردســتاني فــي ســنجار وشــمال إقليــم كردســتان .وكمــا
هــو معــروف ،فــإن الطريــق الــذي يبــدأ مــن جبــال قنديــل عبــر محافظــة الســليمانية إلــى ســنجار وشــمال شــرق ســوريا
هــو شــريان حيــاة إلدارة الظــل التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة .إن إبعــاد الهــور شــيخ جنكــي ،الــذي كان مسـ ً
ـؤول
سـ ً
ـم عزلهــا عــن هــذا الممــر
ـابقا عــن مجموعــة مكافحــة اإلرهــاب ( ،)CTGيعنــي أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة قــد تـ َّ
الحيــوي .وعنــد تحليــل الوضــع مــع األخــذ بعيــن االعتبــار عالقــة الهــور شــيخ جنكــي بقــوات ســوريا الديمقراطيــة،
يمكننــا أن نفهــم ســبب وصــول محمــود برخــدان وآلــدار خليــل إلــى مســتوى التهديــد الصريح إلقليــم كردســتان العراق.
وعــاوة علــى ذلــك ،خــال المشــاكل الداخليــة لالتحــاد الوطنــي الكردســتانيَّ ،
فضلت وســائل اإلعــام المرتبطــة باإلدارة
ـم إزاحتــه مــن المشــهد مــن ِق َبــل بافــل طالبانــي.
الذاتيــة الوقــوف إلــى جانــب الهــور شــيخ جنكــي الــذي تـ َّ
ـة إداريـ ً
كل هــذه الديناميكيــات تؤثــر فــي الوضــع الحالــي والســيناريوهات المســتقبلية لــإدارة الذاتيــة ،وتخلــق حالـ ً
ـة
غيــر مســتقرة .إن المســتقبل غيــر الواضــح للعالقــات بيــن الواليــات المتحــدة واإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا،
والرغبــات الروســية فــي إخضــاع جميــع مناطــق اإلدارة الذاتيــة لســيطرة النظــام الســوري ،والتاريــخ العابــر للحــدود
لحــزب االتحــاد الديمقراطـي ،كلهــا تتحــد فــي رســم صــورة غيــر واضحــة لمســتقبل اإلدارة الذاتيــة القريــب.
فــي الختــام ،مــع أخــذ التــوازن األمنــي والسياســي بيــن الفاعليــن اإلقليمييــن والدولييــن بعيــن االعتبــار ،يمكــن القــول
المرجــح أن يبقــى الوضــع السياســي فــي اإلدارة
ترجيحــا لــإدارة الذاتيــة هــو مــا يلــي :مــن
إن الســيناريو األكثــر
َّ
ً
الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا كمــا هــو علــى المــدى القصيــر والمتوســط .وبالتحديــد ،لــن تتمكَّــن مــن الحصــول علــى
اعتــراف رســمي ال مــن النظــام وال مــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة علــى الرغــم مــن محاوالتهــا المكثفــة ،التــي كان منهــا
زيــارة ممثلــي اإلدارة الذاتيــة إلــى قصــر اإلليزيــه ،24حيــث التقــوا بالرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون ،وفتحــوا
ـب تمثيــل ٍ جديــدً ا فــي جنيــف ،25كمــا أطلقــوا حملــة إعالميــة تدعــو إلــى االعتــراف السياســي بســلطات شــمال
مكتـ َ
26
ِّ
شــرق ســوريا  .ومــع ذلــك ،فــإن الميــول الشــمولية لــإدارة الذاتيــة تقلــل مــن فرصهــا فــي الحصــول علــى االعتــراف
أي وقــت قريــب.
السياســي ،ومــن غيــر
َّ
المرجــح أن يحصــل عكــس هــذا الوضــع فــي ِّ

المرجح أن يبقى الوضع السياسي في اإلدارة
من
َّ
الذاتية لشمال وشرق سوريا كما هو على المدى
القصير والمتوسط .وبالتحديد ،لن تتمكَّن من الحصول
على اعتراف رسمي ال من النظام وال من الجهات
الفاعلة الدولية على الرغم من محاوالتها المكثفة
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عن المؤلفين:
ٌ
محمــد أميــن جنكيــز :هــو باحــث فــي مركز الشــرق لألبحــاث االســتراتيجية .حصل علــى شــهادة البكالوريوس
فــي علــم االجتمــاع مــن جامعــة إيجــة عــام  .2016وإ َّبــان دراســته للحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس حضــر
جنكيــز برنامــج إيراســموس بلــس ،ودرس فــي جامعــة هاينــرش هاينــه فــي دوســلدورف بألمانيــا كطالــب مــن
طــاب برنامــج التبــادل الدولــي .حصــل جنكيــز علــى درجة الماجســتير من قســم علــم اجتمــاع وأنثروبولوجيا
ِّ
المتعلقــة بالحــرب الســورية والفواعــل
الشــرق األوســط بجامعــة مرمــرة فــي عــام .2020وقــد ُنشــرت مقاالتــه
المســلحين مــن غيــر الــدول فــي العديــد مــن وســائل اإلعــام والمؤسســات الفكريــة المحليــة والدوليــة.
وتشــمل اهتماماتــه البحثيــة :الصــراع الســوري ،والفواعــل المســلحين مــن غيــر الــدول ،والسياســة الخارجيــة
التركيــة ،والمقاتليــن األجانــب المتطوعيــن ،والسياســة اإلقليميــة الكرديــة ،واإلســام السياســي.
ِّ
متخصــص فــي الشــؤون الكرديــة .تخــرج فــي قســم الترجمــة مــن
بــدر مــا رشــيد :باحــث ســوري مســتقل
العربيــة إلــى اإلنجليزيــة فــي جامعــة دمشــق .كمــا حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم السياســية
والعالقــات الدوليــة مــن خــال كتابــة أطروحتــه حــول العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوريَّ .ألــف
وشــارك فــي تأليــف العديــد مــن التحليــات واألوراق البحثيــة حــول اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا
بقيــادة حــزب االتحــاد الديمقراطــي .كمــا كتــب فصـ ًـا فــي كتــاب عــن اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا
أصــدره مركــز عمــران للدراســات االســتراتيجية الــذي عملــه فيــه لقرابــة خمــس ســنوات .تشــمل أعمال رشــيد:
الهيــاكل العســكرية واألمنيــة لــإدارة الذاتيــة فــي ســوريا ،واإلدارة الذاتيــة فــي شــمال ســوريا :مشــاكل
الشــرعية والهويــة ،وظاهــرة مقاتلــي وحــدات حمايــة الشــعب فــي ســوريا.
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