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متهيد
توحشت احلرب يف سوراي وتعقدت مآالت الصراع ومل يعد يف األفق حال يبشر
بنهاية أزمة أوشكت على دخول عامها الثامن على التوايل .اجلميع يبحث عن
حلول لكن تعقيدات املصاحل وصراعات النفوذ خترج ابألزمة من نفق مظلم إىل
آخر ،وتذهب كل ابرقات األمل ُسدى .وألننا يف املركز الكردي للدراسات
محلنا على عاتقنا دوما البحث عن احلقيقة كما هي دون أي تدخل من
جانبنا ،فإننا نقدم هذه الدراسة اليت أعدهتا جمموعة األزمات الدولية عن
الوضع يف سوراي ،يف حماولة الستشراف شكل ما ستكون عليه سوراي املستقبلية
من وجهة نظر واضعي الدراسة.
يؤكد املركز الكردي للدراسات أنه مل يتدخل على اإلطالق يف حترير ترمجة هذه
الدراسة ،حىت وإن كانت حتمل بعض األلفاظ اليت قد تتعارض مع آراء ورؤى
املركز ،إال أن األمانة املهنية تقتضي نقلها كما جاءت يف نصها األصلي دون
تدخل من جانبنا.
املركز الكردي للدراسات
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ما اجلديد؟ يف مارس  ،2018أعلن الرئيس دوانلد ترامب نيته سحب القوات
األمريكية من مشال شرق سوراي ووقف متويل االستقرار للمنطقة .قدم كبار
مستشاريه يف السياسة اخلارجية وجهات نظر متضاربة بعض الشيء .وقد
أضافت هذه الرسائل املرتبكة من واشنطن عدم اليقني إىل الوضع املتفجر
ابلفعل.
ملاذا األمر مهم؟ ميكن أن يؤدي االنسحاب األمريكي من مشال شرق سوراي
إىل إطالق العنان لقوى متنافسة بينما يتدافعون لالستفادة منها .وتشمل هذه
الوحدات وحدات محاية الشعب املدعومة من الوالايت املتحدة)،(YPG
مدعوما من حلفائه ،وتركيا.
ونظام الرئيس السوري بشار األسد
ً
بدون اتفاقية مسبقة للتفاوض ،قد يرتفع خطر تصاعد النزاع ،وهو ما يطرح
التساؤل :ما الذي جيب إمتامه؟ أفضل فرصة لتجنب الفوضى يف مشال شرق
سوراي هي من خالل الالمركزية اليت مت التفاوض عليها بني وحدات محاية
الشعب ودمشق وأنقرة ،بدعم من واشنطن وموسكو .جيب على واشنطن أال
تنسحب على حنو متهور وال تربط وجودها مبجاهبة إيران فقط .وينبغي بدالً
من ذلك ،توفري الوقت واملكان والدعم املايل الالزم لوحدات محاية الشعب
لتهيئتها للمفاوضات.
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ملخص تنفيذي:
تدخل احلرب يف مشال شرق سوراي مرحلة جديدة .ترتاجع اهلجمات ضد
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وتتصاعد التوترات بني القوى اخلارجية ،بينما
يتطلع الرئيس بشار األسد إىل استعادة زمام األمور .خالل معظم السنوات
السبع املاضية ،كانت هذه املنطقة من بني أكثر املناطق أما ًان يف البالد .ومع
ذلك ،يبدو أهنا أكثر قابلية لالشتعال ،حيث هتدد الوالايت املتحدة بسحب
أفرادها العسكريني والقوى املتنافسة لتقدم نفسها لالستفادة منها .إن أفضل
فرصة لتجنب حدوث حريق جديد هي من خالل اتفاق على احلوكمة
الالمركزية يف مشال شرق سوراي والذي يستحوذ على املخاوف األمنية لرتكيا
اجملاورة.
جيب على واشنطن وموسكو مساعدة حلفائهما يف احلرب السورية يف حتقيق
مثل هذا الرتتيب قبل أن تغادر القوات األمريكية ،فمنذ عام  ،2014أدت
محالت خمتلفة ضد "داعش" إىل قلب التوازن اجليوسياسي يف الشمال الشرقي.
بدعم من الوالايت املتحدة ،سيطرت منظمة كردية تدعى وحدات محاية
الشعب ) ،(YPGإىل جانب حلفاء حمليني اتبعني ،على كل ما كان يف
السابق قطعة من األراضي السورية اليت تسيطر عليها الدولة اإلسالمية شرق
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هنر الفرات .نتيجة لذلك ،متتلك وحدات محاية الشعب الكردية (املرتبطة
طويال ضد الدولة الرتكية) ،ما
حبزب العمال الكردستاين الذي يواصل مت ًردا ً
يقرب من  ٪30من سوراي ،مبا يف ذلك معظم نفطها ومعظم حدودها مع
تركيا واملناطق الواسعة ذات الغالبية العربية.
حفزت املكاسب اليت حققتها وحدات محاية الشعب منذ عام 2015
التدخل العسكري الرتكي ،أوالً ضد "داعش" يف املناطق احلدودية املتامخة
لسيطرة وحدات محاية الشعب ،ويف وقت سابق من هذا العام ضد وحدات
محاية الشعب الياابنية نفسها يف منطقة "عفرين" الشمالية الغربية .يف هذه
األثناء ،استوىل نظام "األسد" بدعم قوي من روسيا وإيران ،على املناطق اليت
يسيطر عليها "داعش" غرب الفرات.
من بني هذه اجملموعة من الالعبني اخلارجيني يف املنطقة الشمالية الشرقية من
سوراي واملتامخة هلا ،تربز الوالايت املتحدة على أهنا حمورية .إهنا توفر االستقرار،
ألهنا تساعد يف استعادة اخلدمات األساسية يف املناطق املأخوذة من "داعش"
وتردع املزيد من العمل العسكري الرتكي أو من جانب نظام "األسد" .كما أهنا
تقدم نوعا من التقلب السياسي والعسكري يف املنطقة ،ألن رسائل "واشنطن"
اعتمادا على اليوم ومن يتحدث ،قد تشري إدارة
حول نواايها غامضة للغاية .و ً
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"ترامب" إىل أهنا هتدف إىل مغادرة سوراي قريبًا أو البقاء هناك إىل أجل غري
مسمى ،ما مل وإىل أن ختفض إيران بشكل كبري توقعاهتا اإلقليمية للطاقة .على
طول هذا الطيف من السياسات احملتملة ،فإن التطرف يف كال الطرفني يظهر
على حنو خطري.
إن تطبيق الوجود األمريكي مباشرة يف سوراي كأداة ضد إيران قد يشجع
"طهران" على دعم هجمات املتمردين كوسيلة للضغط على الوالايت املتحدة
لالنسحاب ،مثلما فعلت يف العراق .من انحية أخرى ،ميكن أن يؤدي اخلروج
بشكل متهور مشال شرق سوراي إىل حرب جديدة مع "أنقرة" و"دمشق"،
وحلفاء امليليشيات يف طهران ،أو رمبا حماولة االستيالء على مزيد من األراضي
واملوارد من حتت سيطرة وحدة محاية الشعب الكردية .وميكن أن تكون
الفوضى النامجة عن ذلك مكلفة ابلنسبة جلميع هؤالء الالعبني وتسمح
لـ"داعش" أو اجلهاديني اآلخرين إبعادة ترتيب صفوفهم.
أيمل بعض املسؤولني األمريكيني هبدوء أن تؤدي املناقشات اليت دارت أخرياً
بني "دمشق" واملظلة السياسية لوحدات محاية الشعب املعروفة ابسم "جملس
سوراي الدميقراطية" ،إىل اتفاق يفضي إىل جتنب نتائج االنسحاب املفاجئ
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والعنيف من جانب أي طرف .لكن العديد من العوامل تشري إىل أن هذه
النتيجة غري مرجحة ،على األقل يف الوقت احلايل.
أوالً ،فيما يتعلق ابألسئلة املركزية حول كيفية ومن الذي جيب أن حيكم مشال

شرق سوراي ،فإن الفجوات الضخمة تفصل احلد األدىن الذي ترغب وحدة
محاية الشعب يف قبوله عن احلد األقصى الذي تستعد "دمشق" للتنازل عنه.
وتصر وحدات محاية الشعب على التعديالت الدستورية اليت من شأهنا أن متنح
الشمال الشرقي استقاللية كبرية ،مبا يف ذلك املسؤولية عن األمن احمللي .لكن

"دمشق" أوضحت أهنا تنوي إعادة أتكيد سيطرهتا الشاملة ،مبا يف ذلك يف
قطاع األمن ،وهي مستعدة ملناقشة اإلصالحات األصغر حجماً ولكن ليس
االستقاللية احمللية األساسية اليت تطالب هبا وحدات محاية الشعب.
اثنياً ،تعتقد "دمشق" أن الوقت يقف إىل جانبها بفضل مكاسبها العسكرية
يف أماكن أخرى واحتمال االنسحاب املبكر وغري املشروط للوالايت املتحدة.
وطاملا أهنا تتوقع فرصة لفرض كل مطالبها ابلقوة ،فليس هلا سبب يذكر لتقدمي
تصر وحدات محاية الشعب على
تنازالت كبرية وطويلة األجل .من جانبهاّ ،
أهنا ستدافع عن نفسها ضد هجوم النظام بدالً من االستسالم ،كما فعلت
قوات املعارضة يف مناطق أخرى يف سوراي .ومع ذلك ،يف هذه األثناء ،ال يزال
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هناك حالة تفاؤل لدى سوراي أبن موقف "واشنطن" سوف يتغري يف النهاية
لصاحلها.
اثلثاً ،حىت لو كانت وحدات محاية الشعب و"دمشق" ،على وشك التوصل
إىل اتفاق ،فقد ترى تركيا سبباً للتدخل عسكرايً إذا ما حدث انسحاب
أمريكي سريع مشال شرق سوراي .إن "أنقرة" تكره بشدة الوضع الراهن ،ولكنها

تسعى أيضاً إىل جتنب سيناريوهني بديلني :أمهها صفقة مع وحدات محاية
الشعب الكردية – "دمشق" ،ختفي القوات املرتبطة حبزب العمال الكردستاين
حتت علم الدولة السورية ،وكذلك ال ترغب تركيا يف أن حيدث تقدم عسكري
من جانب دمشق وحلفائها من امليليشيات الشيعية املرتبطة إبيران بشكل
يوسع من النفوذ اإليراين على طول احلدود اجلنوبية لرتكيا.
نظرايً ،روسيا هي من سيزيد نفوذها بعد رحيل الوالايت املتحدة  ،وقد تردع
تكرار عملية "عفرين" .من الناحية العملية ،كما رأينا يف عفرين ،من احملتمل أن
تؤدي األولوايت اجليوسياسية لـ"موسكو" إىل ثنيها عن القيام بذلك.
ابختصار :ربط الوجود األمريكي املفتوح أبجندة طموحة مضادة إليران أمر
خطري ،يف حني أن االنسحاب غري املشروط ميكن أن يؤدي إىل تدافع جنوين
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من أجل اهليمنة .ويف النهاية ال يوجد أي سيناريو يوفر التكلفة واملخاطر عن
أي طرف من األطراف املعنية.
الطريق األضمن للوصول إىل نتيجة أفضل هو من خالل التوصل إىل اتفاق
بني وحدات محاية الشعب ودمشق حول احلوكمة الالمركزية اليت ميكن أن
أيضا ،قبل انسحاب الوالايت املتحدة التدرجيي والشرطي.
تتحملها أنقرة ً
وميكن أن تشمل استعادة سيطرة الدولة السورية على احلدود الشماليةن نقل
األمن احمللي يف الشمال الشرقي (بصرف النظر عن احلدود نفسها) إىل القوات
املرتبطة بوحدات محاية الشعب اليت متارس حالياً سيطرة حملية؛ والدمج الرمسي

لتلك القوى داخل الدولة السورية؛ وعودة املؤسسات اإلدارية املدنية التابعة
للدولة .ومن احملتمل أن تساعد بعض الضماانت حبكم الواقع من كل من
"واشنطن" و"موسكو" ،يف التوصل إىل تفاهم وجتنب اندالع جديد للعنف.
يضا لتشجيع خطوات
وقد تكون املشاركة االستباقية للوالايت املتحدة ضرورية أ ً
إضافية من قبل وحدات محاية الشعب ،لتهدئة خماوف "أنقرة" ،وابلتايل تقليل
خماطر العمل العسكري الرتكي.
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 -1مقدمة:
بني عامي  2015و  ،2018قام حزب االحتاد الدميقراطي وجناحه
العسكري وحدات محاية الشعب ،بتوسيع منطقة سيطرهتم بشكل كبري يف
مشال شرق سوراي ،أبعد بكثري من املناطق ذات األغلبية الكردية ،وهي املناطق
اليت حيكموهنا منذ عام  .2012ومن خالل تسخري القوات اجلوية والدعم
اخلاص من الوالايت املتحدة ،استولت قوات سوراي الدميقراطية بقيادة قوات
محاية الشعب على كل األراضي اليت سقطت حتت سيطرة تنظيم "داعش"
اإلرهايب تقريبا شرق هنر الفرات ،مبا يف ذلك أهم حقول النفط السورية،
ابإلضافة إىل مدينيت منبج والطبقة على الضفة الغربية للنهر.
استجاب املنافسون لوحدات محاية الشعب سريعا ،حيث شنت تركيا هجومني
انجحني يف مشال سوراي ،ابلتعاون مع حلفاء املتمردين السوريني ضد "داعش"
يف عام  ،2016من أجل عرقلة مسار وحدات محاية الشعب لربط ممتلكاهتا
الشمالية الشرقية إىل اجليب الشمايل الغريب لـ"عفرين" ،وإىل عفرين نفسها يف
أوائل عام  ،2018وطرد وحدات محاية الشعب وترسيخ السيطرة الرتكية.
من جانبه ،قام النظام السوري بتسريع العمليات ضد "داعش" يف عام
 ،2017بدعم جوي من روسيا ومساعدة املليشيات املدعومة من إيران على
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األرض ،سارع النظام إىل االستيالء على املنطقة اليت يسيطر عليها "داعش"
غرب الفرات .إن منطقة سيطرة وحدات محاية الشعب الكردية يف مشال شرق
سوراي كبرية ولكنها ضعيفة ،وهو ما كان واضحا يف فقدان "عفرين".
إن وجود القوات األمريكية مينع اهلجمات من "أنقرة" أو "دمشق" ،ولكن مع
اهلجمات اليت تدعمها الوالايت املتحدة ضد "داعش" ،ويف ظل إشارات
متضاربة من "واشنطن" حول أهداف ومدة دورها يف سوراي ،يبدو املستقبل
غري مؤكد ،ورمبا دام .ويسعى هذا التحليل إىل استبيان شكل مرحلة جديدة
من الصراع يف مشال شرق سوراي.
 -2مرحلة عدم االستقرار:
أ-سياسة الوالايت املتحدة قبل وبعد حتول "ترامب" املعلن:
يف مالحظات غري معلنة خالل خطاب ألقاه يف  30آذار/مارس ،2018
مفاده أن الوالايت املتحدة ستغادر سوراي "قريبا جدا" ،ويف اجتماعات الحقة
مع موظفي األمن الوطين ،أشار الرئيس دوانلد ترامب إىل خروجه عن السياسة
السورية اليت أعلنتها إدارته قبل شهرين فقط .على الرغم من أن استمرار تطبيقه
غري مؤكد ،فإن العناصر األساسية للسياسة متثل نقاطًا من التوافق النسيب بني
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املسؤولني الرئيسيني قبل التغيريات األخرية يف هيكل اإلدارة األمريكية ،وقد
تظل هذه النقاط ركائز السياسة األمريكية إذا قرر الرئيس تغيري املسار مرة
أخرى.
-1

موازنة األولوايت:

وكما جاء يف خطابه الذي ألقاه وزير اخلارجية آنذاك ،ريكس تيلرسون ،يف
 17كانون الثاين/يناير ،فإن السياسة السورية بدأت يف أوائل عام 2018
ترتكز على نية الوالايت املتحدة ابلبقاء إىل أجل غري مسمى يف مناطق
ساعدت فيها قوات سوراي الدميقراطية اليت يقودها األكراد على االستيالء
عليها من "داعش" يف مشال وشرق سوراي .وقد صور هذا الوجود على أنه
يهدف يف املقام األول إىل متكني العمليات ضد ما تبقى من "داعش" ولتثبيت
استقرار املناطق اليت مت االستيالء عليها ملنع عودة اجلهاديني .ومن أجل حتقيق
هذه الغاايت ،ستواصل الوالايت املتحدة تدريب القوات احمللية (اليت تركز اآلن
على االحتفاظ ابألراضي والشرطة) وستزيد من أشكال املساعدة األخرى
"لالستقرار" -مبا يف ذلك إزالة املتفجرات واألنقاض ،واستعادة اخلدمات
األساسية والتنسيق مع احلكم احمللي .لكن على وجه اخلصوص ،دعت
أيضا إىل تطبيق الوجود األمريكي حنو أهداف أخرى :حتقيق انتقال
السياسة ً
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سياسي أوسع يف سوراي ،مبا يف ذلك رحيل بشار األسد ،واحتواء النفوذ
اإليراين.
كان تعقيد سياسة اإلدارة األمريكية سببه الرسائل اخلرقاء والغضب الشديد يف
كل من أنقرة واملعسكر املؤيد للنظام ،ألسباب خمتلفة .حيتفظ العنصر
األساسي لقوات الدفاع الذايت -وحدات محاية الشعب -بروابط تنظيمية
وشخصية وعقائدية عميقة حلزب العمال الكردستاين ،الذي يستمر يف التمرد
منذ عقود ضد الدولة الرتكية؛ وتعتربه تركيا والوالايت املتحدة واالحتاد األورويب
(االحتاد األورويب) منظمة إرهابية .وكانت "أنقرة" أتمل يف أن تنهي "واشنطن"
دعم قوات سوراي الدميقراطية بعد االستيالء على الرقة واملدن األخرى اليت
سيطر عليها "داعش".
من جانبها ،ترى دمشق ومؤيدوها الرئيسيني ،إيران وروسيا ،أن الوجود
العسكري األمريكي غري احملدود يشكل هتديداً اسرتاتيجياً ،نظراً لألهداف
املعلنة بتحقيق رحيل "األسد" واحتواء النفوذ اإليراين .بعد ثالثة أايم فقط من
خطاب "تيلرسون" ،شنت القوات الرتكية وقوات املتمردين السورية املتحالفة
هجوما ضد وحدات محاية الشعب يف عفرين (أنظر أدانه) .وصفت كل
معها
ً
من تركيا وروسيا اهلجوم كنتيجة لسياسة الوالايت املتحدة املعلنة حديثًا.
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أيضا
جدير ابلذكر أنه منذ إعالن الوالايت املتحدة ،شهد مشال شرق سوراي ً

تصعيدا يف حماوالت االغتيال غري املنسوبة ضد شخصيات داخل قوات سوراي
ً

الدميقراطية وحتالف معها؛ أهم هذه العمليات اغتيال مسؤول رئيسي مسؤول
عن بناء هيئات احلكم احمللي يف الرقة ومناطق أخرى ذات غالبية عربية مت
االستيالء عليها من "داعش".
مع اكتساب تركيا أرضية ضد وحدات محاية الشعب يف "عفرين" ،زادت
الضغوط على "واشنطن" من خالل التهديد الرتكي بتوسيع عملياهتا إىل منبج،
املدينة املتنازع عليها اليت تسيطر عليها قوات الدفاع الذايت غرب الفرات واليت
ساعدت الوالايت املتحدة على االستيالء عليها من "داعش" يف عام
 ،2016وحيث تستمر يف احلفاظ على وجود عسكري أمريكي هناك.
اهلجوم الرتكي على "منبج" سيأخذ األزمة بني حلفاء الناتو إىل آفاق جديدة
وميكن أن خيلق مشاكل إنسانية وسياسية وأمنية كبرية داخل منطقة نفوذ
الوالايت املتحدة يف سوراي .وبدالً من السماح بتفاقم التوترات ،اختذت
"واشنطن" خطوات لتحسني عالقاهتا مع تركيا ،أو على األقل ختفيف الضرر.
كان رد فعلها على هجوم "عفرين" صامتًا :تصرحيات القلق والنقد ،لكن دون
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ضغوط حقيقية .وبدالً من ذلك ،ركزت الوالايت املتحدة على منع أي هجوم
تركي الحق ضد منبج.

أكدت الوالايت املتحدة على وجودها العسكري يف املدينة كرادع ،ولكنها
أيضا مفاوضات مع "أنقرة" ملعاجلة بعض خماوف تركيا يف منبج ،مبا يف
أطلقت ً
ذلك التزام الوالايت املتحدة الذي مل تتم تلبيته عام  2016أبن تنسحب

وحدات محاية الشعب من املدينة بعد هزمية "داعش" هناك .يف  4يونيو
 ،2018أعلن اجلانبان عن "خارطة طريق" لتحديد وتنفيذ ترتيبات احلوكمة
واألمن املتفق عليها يف منبج ،على الرغم من أنه يف وقت النشر بقيت
التفاصيل األساسية دون حل .وكان املنطق األول وراء النهج الذي اتبعته
اضحا :حتقيق أهداف اإلدارة يف سوراي
"واشنطن" جتاه "عفرين" و"منبج" و ً
مستمرا لقوات
دعما
(كما هو موضح يف خطاب تيلرسون) ،سوف يتطلب ً
ً

الدفاع الذايت وإعادة أتهيل العالقات األمريكية مع "أنقرة".

وترى "واشنطن" أن الشراكة مع قوات سوراي الدميقراطية ضرورية ملواصلة
العمليات ضد فلول "داعش" ،ومنع االنبعاث اجلهادي يف املناطق "احملررة"،
واحلفاظ على السيطرة على املوارد واألراضي شرق الفرات من أجل منع
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املكاسب املدعومة من إيران هناك ،وابلتايل احلفاظ على النفوذ يف مفاوضات
يف هناية املطاف مع املعسكر املؤيد للنظام.
يف الوقت نفسه ،تعترب "واشنطن" التعاون مع "أنقرة" أمرا حتميا.وقد
تصاعدت التوترات بني االثنني يف أغسطس  ،2018حيث أاثر الرئيس
األمريكي دوانلد ترامب ضغوطًا اقتصادية على "أنقرة" بعد فشل جولة من
املفاوضات يف مسعى إلطالق سراح القس األمريكي املسجون يف تركيا .ويف
حني أن نتيجة ذلك اخلالف متعدد األوجه مل تكن واضحة يف وقت النشر،
فإنه ينبغي أن يكون لدى كال الطرفني حافزا كافيا لتجنب حلقة مفرغة
واستئناف اجلهود إلصالح العالقات .ابلنسبة لـ"واشنطن" ،فإن هذا يشمل
حقيقة أن نفوذ تركيا يف مشال سوراي جيعل تعاوهنا ضرورًاي الحتواء (انهيك عن
حل) الصراع السوري ،وإضعاف الوجود اجلهادي القوي يف "إدلب" بطريقة

كبريا من الالجئني ،مبا يف ذلك املقاتلني ،حنو أورواب.
متنع
ً
اندفاعا ً
أيضا مهمة للمصاحل اجليوسياسية األمريكية .تسعى "واشنطن" إىل
تبقى تركيا ً

التعاون يف احتواء النفوذ اإليراين ،وتريد جتنب االجنراف الرتكي حنو "موسكو".

تعاوان أمريكيًا تركيًا بشكل
إن معاجلة هذه املصاحل األمريكية نظرًاي تتطلب ً
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فرصا لتحقيق مكاسب
أكرب ،يف حني أن املزيد من التدهور يف العالقات يوفر ً
إضافية إيرانية وروسية ،مبا يف ذلك عن طريق زعزعة التماسك الداخلي للناتو.
-2

عامل ترامب:

عقب أتكيدات "ترامب" املتكررة أبن القوات األمريكية جيب أن تنسحب من
سوراي ،ويف خضم حتول كبري يف موظفي األمن القومي يف اإلدارة  ،أصبح من
الصعب حتديد مقدار هنج السياسة املبني أعاله الذي يظل مالئماً .اقرتاح
"ترامب" الصادر يف  30آذار/مارس أبن الوالايت املتحدة ،سترتك سوراي
بسرعة تثري القلق يف مجيع أحناء إدارته .يبدو أن املسؤولني الرئيسيني الذين
يتعاملون مع جوانب أخرى من سياسة سوراي متحدون يف النظر إىل
االنسحاب املتسارع على أنه غري حكيم ،وقد نصحوا "ترامب" إبعادة النظر.
وف ًقا ملسؤولني أمريكيني ،يف اجتماع  3أبريل/نيسان مع كبار موظفيه لألمن
القومي ،توقف "ترامب" عن إصدار أمر زمين واضح لالنسحاب األمريكي.
لكنه أوضح أنه يريد من الوالايت املتحدة مغادرة سوراي مبجرد هزمية "داعش".
إن مقياسه األساسي هلذه اهلزمية هو االستيالء على أراضي اجملموعة املتبقية؛
إنه يود أن يرى هذا اهلدف الذي مت التوصل إليه يف غضون األشهر الستة
املقبلة؛ وأن البنتاجون جيب أن حيدد اخلطط وفقا لذلك .كما أكد "ترامب"
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مر ًارا وتكر ًارا على رغبته يف احلد من اإلنفاق األمريكي يف سوراي .وحتقيقا هلذه

الغاية ،مجد  200مليون دوالر خصصت أصال ملدة عام من التمويل لتحقيق
االستقرار .وحث الرئيس أيضا الدول األخرى (خاصة احللفاء اخلليجيني)،
على تقدمي املزيد من مشروع قانون حتقيق االستقرار ،ووجهت إدارته إىل
استكشاف إمكانية أن تكون القوة العربية متعددة اجلنسيات بديال للوجود
العسكري األمريكي يف املناطق اليت مت االستيالء عليها من "داعش".
من الناحية العملية ،ميكن القول إن هناك حواجز سياسية ولوجستية ال ميكن
التغلب عليها لتحل حمل القوات األمريكية ابلكامل على األرض .يوفر اجليش
متكن من القيام ابألنشطة العسكرية واستقرار
األمريكي مظلة وبنية حتتية ّ
االستقرار يف مواجهة تنظيم داعش ،وال يبدو أن هناك دولة أخرى مستعدة
و/أو قادرة على تويل هذه األدوار يف حالة انسحاب عسكري أمريكي كامل.
إقناع احللفاء إبرسال املزيد من األموال والقوات لتكملة (ودعم) الدور
األمريكي يبدو قابالً للتحقيق؛ بعض أعضاء التحالف قد زادوا ابلفعل من
دعمهم .ولكن من غري الواضح ما إذا كانت هذه املسامهات (أو أي مدة)
كافية إلقناع "ترامب" بتمديد الوجود األمريكي.

17

ابختصار ،سياسة واشنطن جتاه سوراي قد حتولت إىل اجملهول ،مما جعل نطاق
سعا للغاية :ففي أحد طريف الطيف ،قد يصر
النتائج السياسية احملتملة وا ً
"ترامب" على -ويف النهاية أيمر -بسحب القوات وإهناء برامج تثبيت
الوالايت املتحدة .وبدالً من ذلك ،فإن الدعوة اليت يقوم هبا مسؤولون رئيسيون
يف األمن القومي والعسكري ،وزايدة الدعم من دول اخلليج وغريها من احللفاء،
وحتديد أولوايت البيت األبيض ألهداف أخرى (على وجه اخلصوص ،مواجهة
إيران) ميكن أن تتضافر لدفع السياسة إىل الوراء يف اجتاه الكثري مما عرب عنه
"تيلرسون" يف يناير.
يف وقت النشر ،ظهر مثل هذا التحول :يف الوقت الراهن ،على األقل ،يربط
املسؤولون األمريكيون علنًا الوجود األمريكي هبدف احلد من دور إيران يف
سوراي ،على الرغم من إصرارهم على مغادرة "األسد" .ومع ذلك ،ال يزال
هناك الكثري من الغموض ،وكذلك احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة.
وطاملا أن اجلدل يف واشنطن مستمر ،فإن أصحاب املصلحة يف مشال شرق
سوراي سيظلون على مؤثرين على األرض .ومن املشكوك فيه إىل حد كبري ،ما
إذا كانت الوالايت املتحدة قادرة على حتقيق أهداف السياسة اليت وضعها
"تيلرسون" .لسبب واحد ،رمبا تكون إدارة ترامب قد ابلغت يف تقدير النفوذ
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الذي اكتسبته الوالايت املتحدة من وجودها .ال شك أن سيطرة قوات سوراي
الدميقراطية املدعومة من الوالايت املتحدة على أكثر من ربع األراضي السورية،
وحقول النفط اليت متثل أكثر من  80يف املائة من إنتاج البالد قبل احلرب
واألراضي الزراعية اليت تزرع معظم قمحها هي مصدر للضغط على دمشق،
وهي مربوطة أبموال نقدية ومتلهفة الستعادة سلطة الدولة يف مجيع أحناء
سوراي .ولكن ابلنظر إىل عمق الدعم الذي تتلقاه دمشق من روسيا وإيران
واملكاسب العسكرية اليت حققتها منذ عام  ،2016يبدو أن الضغوط غري
كافية إلجناز رحيل األسد (يف الواقع ،مل تنجح سنوات من الضغط العسكري
املكثف من جانب قوات املتمردين يف إنتاج ذلك) ،ومن غري الواضح كيف
ميكن تطبيقها لتنفيذ أي شكل ذي مغزى لالنتقال السياسي يف املناطق اليت
ختضع ابلفعل لسيطرة النظام.
تفضيل ترامب املعرب عنه لالنسحاب من املرجح أن يقلل من قدرة واشنطن
على توظيف وجودها كعامل ضغط ،حيث يوحي أبن خروج الوالايت املتحدة
قد حيدث حىت بدون تنازالت من دمشق أو حلفائها .عالوة على ذلك ،من
خالل الربط الواضح للوجود األمريكي يف سوراي مبصري "األسد" واحتواء نفوذ
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إيران اإلقليمي ،فإن السياسة ختاطر بتشجيع النظام وداعميه على استخدام
العنف كوسيلة للضغط على "واشنطن" لالنسحاب.
دعمت طهران ودمشق املتمردين ضد القوات األمريكية يف العراق يف أعقاب
الغزو عام  ،2003وأملح املسؤولون يف كلتا العاصمتني إىل إمكانية تطبيق قوة
مماثلة كوسيلة لقيادة الوالايت املتحدة من سوراي .ومع ذلك ،وكما يتبني من
األرض يف مشال وشرق سوراي ،يظل الدور األمريكي حامسًا الستقرار املنطقة.
تربز ثالثة أسباب هلذه األمهية ،اثنان يتعلقان ابملزااي املتأتية من الوجود
العسكري األمريكي ،والثالث إىل األخطار اليت ستتبع انسحا ًاب متسر ًعا.
أوال ،هناك احلجم اهلائل حلاجة السكان احملليني .حجم الدمار يف بعض
املناطق اليت مت االستيالء عليها من داعش ضخم ،وعلى األخص يف الرقة.
دمرت الغارات اجلوية األمريكية أو أحلقت أضر ًارا ابلغة ابلعديد من منازل
ومؤسسات ومرافق املدينة .عالوة على ذلك ،فإن الكثري من املدينة ال يزال
خطريا للغاية بسبب ألغام "داعش" املكثفة املخبأة قبل
يتعذر الوصول إليه أو ً

انسحابه يف أكتوبر  ،2017ابإلضافة إىل القنابل غري املنفجرة اليت أسقطها
التحالف الذي تقوده الوالايت املتحدة .وحىت يف مناطق ما بعد "داعش" اليت
عانت من ضرر أقل ،فإن اخلسائر املرتاكمة للمعارك األخرية واحلكم اجلهادي
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وسنوات من اجلفاف وإمهال احلكومة قبل الصراع احلايل تركت اجملتمعات يف
حالة يرثى هلا .يعرتف القادة احملليون واملسؤولون األمريكيون على السواء أبن
الدعم األمريكي كان أقل من الالزم لتلبية االحتياجات احمللية حىت قبل أن
جيمد "ترامب" التمويل املستقر يف مارس  .2018ومع ذلك ،فإن الدعم
الذي قدمه ضروري.
ابإلضافة إىل التمويل نفسه ،فإن املظلة األمنية اليت يوفرها الوجود العسكري
األمريكي (أنظر أدانه) والبنية األساسية للربجمة اليت أنشأهتا الوالايت املتحدة
جتعل من املمكن توجيه املسامهات من اجلهات املاحنة األخرى .إذا مت تقليل أو
إيقاف برجمة التثبيت ،سواء كان ذلك بسبب ختفيضات التمويل أو إزالة
احلماية والبنية األساسية للوالايت املتحدة )من خالل اإلشراف الذي يقدمه
املوظفون األمريكيون) ،ميكن أن يؤدي ذلك إىل تعطيل عملية االنتعاش يف
بعض املناطق ويؤدي إىل تدهور كبري يف األوضاع يف بلدان أخرى -وهو
سيناريو ميكن بدوره أن يشجع مقاتلي داعش على العودة.
واثنياً ،إن وجود الوالايت املتحدة وتوفري املوارد يف املناطق اليت مت االستيالء
عليها من "داعش" ميكن واشنطن من تشجيع التحوالت اإلجيابية (وإن كانت
ال تزال هامشية) يف الطريقة اليت هتيمن هبا السلطات الشمالية الشرقية يف
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سوراي ،حيث تتعامل وحدات محاية الشعب وجناحها السياسي مع احلكم
احمللي ،يف الوقت الذي حتافظ فيه كوادر وحدات محاية الشعب على سلطة
السيطرة النهائية وصنع القرار (يف كل من املناطق الكردية ذات األغلبية العربية
واليت تسيطر عليها مؤخرا) ،فقد تضافرت جهود الوالايت املتحدة وقدرهتا على
التعلم من األخطاء لتوسيع نطاق وجودة التمثيل احمللي يف اجملالس املدنية اليت
تدير احلوكمة اليومية يف املناطق "احملررة".
اثلثًا ،واألهم من ذلك ،فإن الوجود األمريكي على األرض يردع تركيا والقوات
املوالية للنظام من مهامجة املناطق اليت تسيطر عليها قوات الدفاع الذايت .وأبرز

اهلجوم على عفرين يف تركيا (الذي نناقشه أدانه) واهلجوم املوايل للنظام يف 7
فرباير على حقول النفط اليت تسيطر عليها قوات سوراي الدميقراطية ،هذه
املخاطر .لقد أصبح هذا األمر ممكنا بسبب غياب مظلة أمنية أمريكية ،بينما
فشل هذا األخري ألن القوات األمريكية ردته ابلقوة .إذا قامت الوالايت
املتحدة بسحب ضماانهتا األمنية دون التوصل إىل اتفاق مسبق حول من أو
ماذا سيمأل الفراغ ،عندها سيكون لدى تركيا والنظام (رمبا مبساعدة حلفائها)
حوافز قوية لشن هجمات هتدف إىل شل وحدات محاية الشعب ،واالستيالء
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على األراضي و موارد ألنفسهم ،ويف هذه العملية كسب النفوذ مقابل
بعضهما البعض.
تعهدت وحدات محاية الشعب ابلدفاع عن نفسها يف مثل هذا السيناريو.
وعلى الرغم من أن افتقارها إىل قوة جوية يضعها يف وضع غري مؤات ،فإن
عشرات اآلالف من املقاتلني الذين تقودهم ميكن أن يشكلوا مقاومة كبرية.
وحىت لو خسر الفريق بسرعة ،فإنه ميكن تطبيق قدرته على حرب العصاابت
ضد القوات املهامجة أو ،بشكل حمتمل ،خلف خطوط العدو.
معضلة النزاعات العنيفة:
ابلنسبة ألطراف النزاع يف مشال شرق سوراي ،مبا يف ذلك السكان احملليني
وحزب االحتاد الدميقراطي وقوات سوراي الدميقراطية ووحدات محاية الشعب
وأنقرة وواشنطن ودمشق وموسكو وطهران ،فإن خماطر وتكاليف الصراع
العنيف على األراضي واملوارد قد تكون عالية .إن املخاطر اليت يتعرض هلا
سكان املنطقة واضحة ،ابلنظر إىل الدمار الذي قد ينجم عن التصعيد
العسكري وسفك الدماء .كذلك ،ابلنسبة لقوات سوراي الدميقراطية اليت قد
تفقد معظم األراضي اليت تسيطر عليها اآلن ،وكذلك قدرهتا العسكرية ووزهنا
أيضا تكاليف ابلنسبة إىل الوالايت املتحدة وشركائها يف
السياسي .وهناك ً
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التحالف الدويل .الفوضى النامجة عن تصاعد العنف و/أو تفكك السيطرة من
جانب قوات سوراي الدميقراطية ،من شأنه أن يوفر فرصا للظهور اجلهادي .هذا
اخلطر واضح بشكل خاص يف دير الزور ،حيث يفصل هنر الفرات األراضي
اليت يسيطر عليها النظام (غرب النهر) عن األراضي الواقعة حتت سيطرة قوات
سوراي الدميقراطية (شرق النهر).
تضخم سكان الضفة الشرقية عندما هرب سكان غريب النهر عندما استولت
القوات املوالية للنظام على مدهنم من "داعش" يف أكتوبر/تشرين األول
ونوفمرب/تشرين الثاين  .2017يف هذه املناطق ،يتصاعد اخلوف من القوات
املوالية للنظام ،وتغذيها التصورات (يصعب التحقق منها) ،عن الوحشية اليت
ترتكب من خالل سلوك النظام الوحشي واهلجومي املستمر والقمع األمين من
قبل هذه القوات غرب الفرات .هناك أيضا حرية من امليليشيات الشيعية
املدعومة من إيران اليت لعبت دورا هاما يف بعض املناطق على طول هنر
الفرات.
إن داعش ،الذي حيتفظ جبيوب من األراضي ،و(حسب تقديرات الوالايت
املتحدة) املئات من املقاتلني يف شرق سوراي ،قد جتد نفسها يف وضع جيد
الستغالل هذه املخاوف إذا كان انسحاب الوالايت املتحدة يفتح اجملال أمام
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تقدم النظام .كما ميكن القول إن مثل هذا التقدم ميكن أن يوسع قدرة إيران
على نقل املقاتلني واألسلحة بني العراق وسوراي ،وهو مصدر قلق يف إسرائيل
وبعض املسؤولني األمريكيني.
ابلنسبة ألنقرة ودمشق ،اللتني تعمالن على جانبني متعارضني ،فإن
صا لردع قوات سوراي الدميقراطية /وحدات
االنسحاب األمريكي سيوفر فر ً
محاية الشعب ،واالستيالء على األراضي الثمينة .إذا كان استخدام القوة اجلوية
متاحا ،فإن قدرهتا على كسب أرضية ضد قوات سوراي الدميقراطية ليست
موضع شك.
يف الواقع ،قد يتقارب االثنان للقيام بذلك ،مع حذر تركيا من النفوذ اإليراين
املتزايد على حدودها وخوف النظام من التوسع الرتكي إىل أجل غري مسمى.
ومع ذلك ،قد يكتشف كل منهم أن تكاليف العنف اجملاين للجميع تفوق
الفوائد األولية .ابلنسبة لدمشق ،قد يصبح القتال يف مشال شرق سوراي مكل ًفا.

إن وحدات محاية الشعب أفضل تنظيماً وأكثر كفاءة من معارضي املتمردين
الذين هزموا النظام يف أماكن أخرى حىت اآلن (مبساعدة القوة اجلوية الروسية
وامليليشيات املدعومة من إيران)؛ من خالل الدفاع واهلجوم املضاد ،ميكن أن
يسبب العديد من الضحااي يف صفوف املؤيدين للنظام .وحىت مع تقدمها،
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سيحتاج النظام إىل احلفاظ على وجود للقوة يكفي حلماية مكاسبه يف منطقة
معادية حمتملة ،وسط هتديد كبري من هجمات املتمردين مثل داعش ،ورمبا
حىت وحدات محاية الشعب.
ابلنسبة ملعسكر مؤيد للنظام يكافح ابلفعل لتأمني ممتلكاته الشرقية من
"داعش" واليت حي ّد نقصها يف القوى البشرية املوثوقة من قدرهتا على القتال يف
وقت واحد على جبهات متعددة ،هناك خطر حقيقي من التمدد الزائد الذي
جيعلها عرضة للخطر يف مكان آخر ،خاصة إذا كانت بعض فصائل املعارضة،
اليت تعرتف بعدم قدرهتا على االحتفاظ ابألراضي ،تعيد تنظيم صفوفها وتنظم
هجمات حرب العصاابت .يف غضون ذلك ،قد توسع تركيا من موطئ قدمها
داخل األراضي السورية .إن جيشها األقوى ،ابإلضافة إىل قرهبا وتضاريسها
املواتية ،مينحها مزااي كبرية يف أي سباق لألراضي على طول احلدود السورية
الرتكية.
يف الوقت احلاضر ،يبدو أن "دمشق" تنتظر انسحاابً أمريكياً لتوسيع خياراهتا

العسكرية ،لكن إبمكاهنا أن حتسب أهنا ستخدم بشكل أفضل من خالل
التفاوض على ترتيب ميكن تبادله مع إطار التنمية املستدامة بشأن الالمركزية
املوضوعية يف إطار الدولة السورية .وألسباب خمتلفة ،قد تندم تركيا على حنو
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مماثل على إلغاء موطئ قدم وحدات محاية الشعب يف الشمال الشرقي .ويعرب
املسؤولون األتراك عن ثقتهم يف أن العمليات العسكرية واالستخبارية أضعفت
بشكل كبري قدرة حزب العمال الكردستاين يف تركيا وأقامت سيطرة تركية يف
"عفرين" بتكلفة مقبولة.
قد حتصد هذه النجاحات امللحوظة جاذبية اخليارات العسكرية اإلضافية يف
حالة انسحاب الوالايت املتحدة من سوراي .لكن يف الوقت الذي قد حتتفظ
فيه تركيا إىل أجل غري مسمى بكل األراضي اليت تستويل عليها قواهتا وسط
التدافع ،فإن األعباء اليت تتحملها لدعم احلكم احمللي ستزداد .ولعل األهم من
ذلك هو التأثري الذي قد ختلفه هزمية وحدة محاية الشعب على الوضع األمين
يف تركيا .منذ يناير/كانون الثاين  ،2017امتنع حزب العمال الكردستاين عن
تنفيذ تفجريات كبرية يف املدن الرتكية ،على ما يبدو بعد احتجاجات الوالايت
املتحدة اليت نقلت عرب وحدات محاية الشعب ،وأقنعت حزب العمال
الكردستاين بوقف مثل هذه اهلجمات .انسحاب الوالايت املتحدة (وإزالة
الضماانت األمنية الناجتة عن وحدات محاية الشعب) ،من شأنه أن يقلل من
حوافز حزب العمال الكردستاين من أجل ضبط النفس ،وميكن أن يؤدي
اهلجوم الرتكي على مشال شرق سوراي إىل إزالتها ابلكامل .وعالوة على ذلك،
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إذا ما أدى مزيج من املكاسب الرتكية والنظامية إىل إهناء سيطرة وحدات محاية
الشعب على األراضي يف سوراي ،فإن العديد من مقاتلي وحدات محاية
الشعب (وخاصة الكوادر املدربة على أيدي حزب العمال الكردستاين) الذين
يرغبون يف مواصلة القتال ،سيطلبون على األرجح اللجوء إىل خميمات حزب
العمال الكردستاين يف جبال مشال العراق اليت ال تزال منيعة.
من هناك ،ميكنهم أن يتحولوا إىل مترد متجدد داخل تركيا ،وهذه املرة بدون
قيود انجتة عن دورهم وحتالفاهتم يف سوراي .وبدالً من دفع قوات محاية الشعب

إىل جذورها ،قد تستفيد تركيا من السماح هلا ابلبقاء العباً مهماً يف مشال
شرق سوراي ،يف إطار اتفاقية الالمركزية املدعومة دولياً مع "دمشق" اليت تستلزم

احلد األدىن من إزالة قوات محاية الشعب من احلدود الرتكية (كما هو موضح
أدانه) .وطاملا أن وحدات محاية الشعب هلا أمهية كبرية يف مشال شرق سوراي،
ميكن لرتكيا استخدام التهديد ابهلجوم االنتقامي هناك كوسيلة لردع تصعيد
حزب العمال الكردستاين داخل تركيا.
دروس من "عفرين":
لقد ألقت أربعة دروس رئيسية من اهلجوم الرتكي يف أوائل عام  2018يف
عفرين الضوء على خطر التصعيد العسكري يف أعقاب انسحاب القوات
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األمريكية من مشال شرق سوراي ،وصعوبة التوصل إىل اتفاق تفاوضي لتجنب
تدخلها يف
حدوث تصاعد يف العنف .وبفعل إسقاط القوة يف مشال تركيا مع ّ
عفرين ونشر املراقبني بشكل عميق على طول خط التصعيد يف إدلب،

توسعت تركيا بشكل كبري يف دورها داخل سوراي ،مع حتمل تكاليف وخماطر
ّ
جديدة كبرية يف السعي وراء اثنني من املخاوف السياسية األساسية :إضعاف
اليد السياسية للحزب ،ومنع موجة جديدة من النازحني من التقدم حنو -
وعلى األرجح عرب -حدودها .يف هذه العملية ،تقوم أنقرة بتوسيع دائرة نفوذ
يف مشال سوراي ودجمها ابجلنود على األرض والبنية التحتية والرتتيبات احلاكمة.
كما يساعد هذا اجملال تركيا على معاجلة هدف اثنوي غري معلن :احلد من
وجود القوات اإليرانية املوالية للنظام على طول احلدود.
ويف حالة وجود عملية سياسية قابلة للحياة لتسوية احلرب السورية ،قد حتاول
تركيا تطبيق نفوذها على األرض لتأمني مكان حللفائها املعارضني السوريني يف
نظام ما بعد احلرب .كان هجوم "عفرين" مبثابة مقامرة لـ"أنقرة" .ومن بني
املناطق اليت تسيطر عليها وحدات محاية الشعب ،كانت "عفرين" هي اهلدف
جناحا يف تركيا؛ ألهنا على خالف املدن الواقعة يف مشال شرق سوراي ،مل
األكثر ً
تكن حممية مبظلة أمنية أمريكية.
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ومع ذلك ،فقد عرضت يف بعض النواحي أطول العقبات يف أي منطقة
تسيطر عليها وحدات محاية الشعب :التالل واألراضي املشجرة على طول
احلدود الرتكية واملناطق احلضرية الكثيفة يف مركز "عفرين" ،وجذور وحدات
محاية الشعب داخل السكان احملليني .وال تعد وحدات محاية الشعب عدوا
سهال ،حيث تضم يف صفوفها مقاتلني على دراية اتمة بتكتيكات حرب
العصاابت (بفضل االرتباط التنظيمي مع حزب العمال الكردستاين) ،وقدامى
احملاربني يف املعارك الشديدة مع "داعش".
ومع ذلك ،فإن هذه العوامل -وبعض املساعدة من القوات املوالية للنظام ،كما
هو موضح أدانه -أثبتت يف هناية املطاف أنه ال يوجد سوى عقبة صغرية أمام
تقدم املتمردين السوريني املتحالفني مع تركيا مبجرد فتح روسيا اجملال اجلوي
السوري للضرابت الرتكية .يف عملية الزيتون ،سيطرت القوات الرتكية على
منطقة عفرين ،ما أجرب وحدات محاية الشعب على االنسحاب يف 18
مارس .وقد كان هذا التدخل مكل ًفا ،حيث قتل أكثر من  50جنداي تركيا،
وكذلك املئات من مقاتلي املتمردين املتحالفني.
يؤكد املسؤولون األتراك أن العملية كانت حترص على جتنب وقوع إصاابت يف
صفوف املدنيني ،لكن اخلسائر املدنية تبدو خميبة لآلمال :يقدر عددهم بنحو
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 300قتيل وأكثر من  130ألف انزح إىل مناطق خارج منطقة عفرين .ورأى
البعض ممتلكاهتم ُهنبت بعد أن قام املتمردون السوريون املدعومون من تركيا
بتأكيد سيطرهتم .واستمرت التقارير عن عمليات االستيالء على املمتلكات
واالحتجاز التعسفي وغري ذلك من االنتهاكات من جانب القوات املدعومة
من تركيا يف الشهور الالحقة.
ويف حني عاد بعض األكراد ،فإن مثل هذه التجاوزات والتصرحيات العامة
حول إعادة توطني الالجئني الذين يعيشون اآلن يف تركيا قد عرضت أنقرة
الهتامات ابهلندسة الدميوغرافية ،حىت لو كانت وحدات محاية الشعب على ما
يبدو متنع بعض املدنيني األكراد من العودة .تقوم وحدات محاية الشعب ،اليت
فقدت املئات من مقاتليها ،بشن مترد منخفض املستوى يف عفرين ضد تركيا
وحلفائها احملليني.
يف الوقت احلايل ،على األقل ،ينظر املسؤولون األتراك إىل املكاسب السياسية
والعسكرية اليت حققوها واليت تستحق الثمن ،حيث إن االستطالعات اليت
أجريت خالل اهلجوم ،تشري إىل أن غالبية قوية من الرأي العام الرتكي تنظر إىل
هذه العملية بشكل إجيايب .وابإلضافة إىل أتكيد سيطرهتا على معقل وحدات
محاية الشعب ،فإن تركيا وسعت إىل حد كبري جمال نفوذها يف مشال سوراي.
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تقع عفرين (مشال شرق) منطقة "درع الفرات" اليت تسيطر عليها القوات
الرتكية وقوات املتمردين املتحالفة معها منذ أواخر عام  ،2016و(إىل
اجلنوب) اليت يسيطر عليها املتمردون يف إدلب وريف حلب الغريب اليت تعتمد
على تركيا للحصول على املوارد واحلماية (أنظر أدانه).
وقد هزمت أنقرة الزخم املستقبلي للقتال مع قوات محاية الشعب إىل الشرق
بشكل أكرب ،وبدأت يف نيسان/أبريل تصعيد هجمات منفصلة على حزب
العمال الكردستاين داخل العراق (كما فعلت يف عدة مناسبات يف العقود
املاضية) .ويف غضون ذلك ،أنشأت تركيا اثين عشر "مركز مراقبة" عسكرية يف
عمق مشال غرب سوراي ،على طول خط التصعيد الذي يفصل بني "إدلب"
اليت يسيطر عليها املتمردون واملناطق املتامخة من حمافظيت حلب ومحاة من
األراضي اليت يسيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه .وقد قامت بذلك ابلتعاون
الوثيق مع روسيا ومبوافقة إيران وشريكاهنا يف جهود التهدئة اليت انطلقت يف
العاصمة الكازاخية "أستاان" يف يناير  .2017وهي تتعامل مع الصداع
واملخاطر اجلديدة يف هذه العملية .لكن املكاسب ،حىت اآلن على األقل،
كانت كبرية.
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أوالً وقبل كل شيء ،جنحت أنقرة يف تفادي (أو على األقل أتخري) هجوم
مو ٍال للنظام يف أكثر املناطق اكتظاظاً ابلسكان يف سوراي (مبا يف ذلك النازحني

داخلياً) ،والتهجري اهلائل حنو احلدود الرتكية الذي سيحدث ابلتأكيد .وإذا
متكنت من االستمرار يف درء مثل هذا اهلجوم مع توسيع نفوذها على
(وإدخال النظام داخل) مشهد التمرد املتجمد يف الشمال الغريب ،فإن منطقة
جنواب من أجزاء من ريف حلب الشمايل
هيمنتها يف سوراي ميكن أن متتد ً
والغريب عرب إدلب ،إىل حدود حمافظة الالذقية.
لكن ،وحىت وقت النشر ،كان خطر هجوم النظام على "إدلب" يتزايد ،حيث
هتدد "دمشق" بتعزيز وترية الزخم العسكري إىل إدلب .من غري الواضح ما إذا
كانت الدبلوماسية الرتكية-الروسية الزائدة ستكون كافية لتفادي ذلك .على
جناحا نسبيًا يف حتمل خماطر
الرغم من عدم اليقني يف إدلب ،فقد وجدت تركيا ً

املشاركة العسكرية االستباقية يف مشال سوراي .ويف حالة انسحاب الوالايت
املتحدة ،قد تنظر "أنقرة" إىل هنج مماثل جتاه املناطق اإلضافية اليت تسيطر
عليها قوات وحدات محاية الشعب.
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معضلة وحدات محاية الشعب:
شدد سقوط "عفرين" على حقيقة واقعة عرضتها جمموعة األزمات الدولية يف
تقارير وإحاطات سابقة ،ويف حماداثت مع مسئويل حزب االحتاد الدميقراطي،
وجوداي لوحدات محاية الشعب يف مشال سوراي،
هتديدا
وهي أن تركيا تشكل ً
ً
على األقل طاملا ظلت وحدات محاية الشعب مرتبطة بشكل كبري حبزب
العمال الكردستاين ،وكان األخري يف صراع عنيف مع الدولة الرتكية ،سيظل
هذا التهديد قائماً.
كما ذكران أعاله ،كانت عفرين جزءًا من األراضي اليت تسيطر عليها وحدات

محاية الشعب اليت كان من املفرتض أن تكون املنظمة أفضل مكان للدفاع عن

نفسها ،فالتضاريس املنبسطة واملغلقة يف معظمها يف مشال شرق سوراي سوف
تكون هدفاً أسهل ،خاصة ابلنسبة لرتكيا ،ولكن أيضاً يف هناية املطاف،
للقوات املوالية للنظام (أو كليهما معاً) .هؤالء اخلصوم احملتملني لديهم قوات
جوية ،يف حني أن وحدات محاية الشعب ليس لديها هذه امليزة .ميكن أن

كبريا لكن رمبا لن توقفه .كان العامل الرئيسي الذي حيمي
تقاوم
ً
هجوما ً
وحدات محاية الشعب من اخلسائر املقعدة هو الوجود الرادع للقوات األمريكية
يف مشال شرق سوراي ،وقد ال تدوم هذه احلماية لفرتة أطول.
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من الواضح أن وحدات محاية الشعب تفتقر إىل بديل موثوق ملظلة "واشنطن"
األمنية ،حيث تدل حماداثت جمموعة األزمات الدولية مع مسؤويل وحدات
محاية الشعب ،منذ هجوم "عفرين" ،على أن املنظمة أصبحت على دراية
بنقاط ضعفها يف أعقاب دعوة "ترامب" النسحاب الوالايت املتحدة ،وأهنا
أقل ميالً الستمرار دعم الوالايت املتحدة كأمر مسلم به .لكن غارات
الوالايت املتحدة يف أبريل عام  2018يف سوراي رداً على هجوم كيماوي

نظامي مشتبه به؛ وتطمينات من أفراد عسكريني أمريكيني على األرض؛
وانسحاب واشنطن من االتفاق النووي اإليراين وتصاعد التوترات مع طهران؛

والتصرحيات الصادرة من داخل وخارج احلكومة األمريكية حول خطر أن
االنسحاب سوف يعود إىل مصلحة إيران ،كل ذلك ساهم يف رفع اآلمال بني
مسؤويل وحدات محاية الشعب أبن الوالايت املتحدة سوف تعود يف النهاية
إىل شيء يشبه السياسة اليت عرب عنها "تيلرسون".
ومع ذلك ،فإن هؤالء املسؤولني أنفسهم مييلون إىل التقليل من شأن التهديد
الذي متثله أنقرة واإلفراط يف تقدير رغبة واشنطن وموسكو يف محايتها .بقدر
ما يشجعهم التفاؤل من اختاذ خيارات صعبة ،ميكن أن جيعلهم عرضة للخطر.
ومن الناحية النظرية ،ليس هناك أجوبة سهلة من جانب "دمشق" ،فقد توفر
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الرتتيبات املتفاوض عليها بني وحدات محاية الشعب وحزب االحتاد الدميقراطي
ونظام "األسد" ،وسيلة الستباق العمل العسكري الرتكي.
بعض احملللني الدوليني والدبلوماسيني الغربيني ومسؤويل النظام السوري يقولون
إن التوصل إىل اتفاق يضم هياكل وحدات محاية الشعب/حزب االحتاد
الدميقراطي يف إطار "الدولة السورية" ،رغم أنه ال يعيد ابلضرورة السيطرة
الكاملة على أمن النظام والقوات العسكرية ،ميكن أن يكون كافياً السرتضاء

تركيا أو ردعها .ما حدث يف "عفرين" مبكراً -إىل حد ما ولكن ليس متاماً-
اختبار ما إذا كان وكيف سيتم تطبيق هذا النهج عملياً ،حيث سعى قادة

وحدات محاية الشعب/حزب االحتاد الدميقراطي إىل صياغة صفقة مع

"دمشق" من شأهنا أن تعرقل تقدم تركيا .فشلت حماوالهتم حىت اآلن ،حيث
أدت املصاحل املتنافسة بني وحدات محاية الشعب اليقظة و"دمشق" إىل تباطؤ
املفاوضات وتضييق أسباب التنسيق ،ما أدى إىل التوصل إىل اتفاق مل يغري
احلساابت الرتكية وال املسار اهلجومي .وابملثل ،قد يكون من الصعب للغاية
على وحدات محاية الشعب ووحدهتا الوصول إىل نتائج متفق عليها مقبولة هلم
وكذلك يف "أنقرة" ،عندما يتعلق األمر ابملناطق اليت تسيطر عليها وحدات
محاية الشعب إىل الشرق من الفرات.
36

يف "عفرين" كما يف أي مكان آخر ،كانت الفجوة األهم بني وحدات محاية
الشعب واملواقف التفاوضية للنظام هي السيطرة املادية :اليت ستسيطر قواهتا
املسلحة وأجهزة األمن واالستخبارات على املنطقة ،وابلتايل تضمن اهليمنة
على احلكم .خالل فرتة اإلعداد للهجوم ،نقلت روسيا رسالة واضحة إىل قادة
وحدات محاية الشعب :السبيل الوحيد لتفادي اهلجوم هو تسليم "عفرين" إىل
النظام ،مبا يف ذلك اجليش واألجهزة األمنية .وقد رفضت "وحدات محاية
مفضلة استغالل فرصها يف حماربة "أنقرة" بدالً من
الشعب" ذلك االقرتاحّ ،
االستسالم الوقائي لـ"دمشق".
مضادا :أن ترسل "دمشق" قوة
عرضا
كما قدمت وحدات محاية الشعب ً
ً
صغرية ،مثل "حرس احلدود"  ،لتتخذ مواقع على طول حدود "عفرين" مع
تركيا ،حتت السلطة الرمسية وعلم الدولة السورية ،ولكن دون استعادة النظام
السيطرة األمنية داخل عفرين (مبا يف ذلك املناطق احلضرية) .ووصف مسؤولو
وحدات محاية الشعب هذا النهج أبنه أتكيد لسيادة الدولة السورية على
احلدود واألراضي اليت كانت تركيا هتامجها ،وأعربوا عن أملهم يف أن يؤدي هذا
االنتشار احملدود والرمز إىل حد كبري للحكومة إىل رفع احلصص الدولية مبا فيه
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الكفاية لوقف اهلجمات الرتكية ،دون هتديد اهليمنة احمللية لوحدات محاية
الشعب.
رفضت "دمشق" يف البداية عرض وحدات محاية الشعب .ورغم إدانتها مراراً
للهجوم الرتكي على أنه اعتداء على السيادة السورية ،فإهنا كانت مرتددة يف
نشر قواهتا دفاعاً عن تلك السيادة طاملا ظلت وحدات محاية الشعب مبثابة
املستفيد الرئيسي .وكما قال مستشار "األسد" ،بعد أسبوعني من اهلجوم" :ال
ميكن لوحدات محاية الشعب العمل ابلطريقة اليت تريدها .ال ميكننا تغطية
وضع غري قانوين مع قواتنا .جيب أن تكون عودة الدولة عودة كاملة مع مجيع
مؤسساهتا واألمن واجليش ابلكامل .ال يوجد شيء [ممكن] مثل عودة الدولة
[اليت تتضمن فقط] شرطة احلدود [و] استمرار التمرد داخل املنطقة ،حتت
غطاء الدولة".
كانت حساابت دمشق حول هذه القضية معقدة ،وكان على صانعي القرار
يف النظام أن يوازنوا بني هدفهم املتمثل يف إعادة السيطرة الكاملة ،وإغراءات
التمسك ابستسالم وحدات محاية الشعب ،مع خماوف أن تؤدي هزمية
وحدات محاية الشعب يف "عفرين" إىل احتالل تركي غري حمدد املدة ورمبا
طويل األمد .كان هلذا االختيار الكثري من القواسم املشرتكة مع "دمشق" اليت
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واجهتها يف عام  ،2012عندما ختوف النظام من سيطرة املتمردين املدعومني
من تركيا يف مشال سوراي يف ذلك الوقت ،األمر الذي دفعها إىل تسليم أجزاء
كبرية من األراضي الكردية ذات األغلبية إىل وحدات محاية الشعب.
وعلى الرغم من ضعف حلفاء تركيا املعارضني يف السنوات اليت تلت ذلك،
تواصل "دمشق" النظر إىل "أنقرة" على أهنا هتديد .وهي مصممة على عدم
مواصلة التقارب مع الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ،وأبدت اعرتاضها
على قيام روسيا بتيسري النفوذ الرتكي يف مشال سوراي .ومن اجلدير ابلذكر أن
إيران تبدو وكأهنا تتشارك خماوف النظام بشأن دور تركيا املتزايد على األرض،
وتعارضها الواضح مع مواقف "عفرين" اهلجومية على النقيض من متكني روسيا
هلا .ونتيجة لذلك ،وعلى الرغم من رفض "دمشق" األويل لفكرة وحدات
محاية الشعب بشأن قوات حرس احلدود ،فإن النظام واملواقف اإليرانية حتولت
بثبات لصاحل قوات محاية الشعب ،بعد أن استمر اهلجوم الرتكي داخل عفرين.
مسح النظام وقوات امليليشيات املدعومة من إيران ،بنقل بعض من القوات من
األراضي اليت يسيطرون عليها يف حلب ،وبعد أسابيع من التفاوض ،توصلوا
إىل اتفاق مع وحدات محاية الشعب على نشر القوات :وابتداءً من 20
فرباير ،دخل مئات من املقاتلني املؤيدين للنظام إىل عفرين ،وهم يتشحون
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ابألعالم السورية ويهتفون بشعارات مؤيدة للحكومة .عند اإلعالن ،أشارت
وسائل اإلعالم الرمسية السورية إىل هؤالء املقاتلني على أهنم "قوات شعبية".
من الناحية العملية ،أتلف املقاتلون يف املقام األول من رجال امليليشيات من
حلب وبلدات األغلبية الشيعية يف نوبل والزهراء (اجملاورة لعفرين) ،الذين كانوا
يقاتلون نيابة عن احلكومة بدعم من رجال األعمال املوالني للنظام وإيران
(ابإلضافة إىل أي دعم يتلقونه من اجليش السوري الرمسي واهلياكل األمنية) .يف
سلسلة من مقاطع الفيديو املنشورة على اإلنرتنت واليت غطتها على نطاق
واسع وسائل اإلعالم املوالية للنظام والنظام احمللي ،قاموا بتوثيق وجودهم يف
مدينة عفرين ونشرهم على جبهات رئيسية على طول حدود عفرين مع تركيا.
بعبارة أخرى ،حدث الرتتيب بشكل كبري على غرار ما سعت إليه وحدات
محاية الشعب يف األصل :قوات اتبعة للحكومة السورية وحتمل علمها دخلت
"عفرين" يف حماولة لردع اهلجوم الرتكي ،ولكن دون قوة كافية لتهديد هيمنة
وحدات محاية الشعب بشكل عام يف الكانتون .من جانبها ،بقيامها بنشر
رجال امليليشيات بدالً من اجليش ،حاولت "دمشق" حتقيق التوازن بني رغبتها
يف وقف اهلجوم الرتكي وترددها يف املخاطرة بقوات اجليش املمددة أو توفري

غطاء لشبكة محاية الشعب .النتيجة كانت الفشل يف ردع أو حىت إبطاء
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اهلجوم الرتكي .وبسبب عجزها عن وقف انتشار القوات املوالية للنظام ،قررت
تركيا أن تعاملها على أهنا "أهداف مشروعة" ،أي أهنا استمرت يف الضرب
والتقدم دون اعتبار لوجودها ،واستهدافها متاماً كما فعلت مقاتلي وحدات
محاية الشعب .وسرعان ما استولت تركيا واملتمردون املتحالفون على األراضي
اليت انتشرت فيها القوات املوالية للنظام ،ويف النهاية استولوا على املنطقة
أبكملها حبلول  18مارس.
يف هذه العملية ،يقال إهنم قتلوا العشرات من املقاتلني املوالني للحكومة .تشري
هذه احلادثة إىل أن التأكيد على سيادة احلكومة السورية ونشر القوات املوالية
للنظام قد ال مينع ،يف حد ذاته ،تركيا من ضرب منظمة ترى أهنا جزء ال يتجزأ
من حزب العمال الكردستاين .وعالوة على ذلك ،فإن رد أنقرة لن خيتلف
ابلضرورة إذا كان هؤالء املقاتلني قد دخلوا حتت الراية الرمسية للجيش السوري
بدالً من "القوات الشعبية" .وكما أوضح أحد املسؤولني األتراك ،فإن معاملة
"أنقرة" للقوات املوالية للحكومة يف هذه احلالة أتثرت مبفهومها لضعف النظام،
وبسبب حذره من النفوذ املتنامي ملنافسها اإلقليمي ،إيران ،يف مشال سوراي.
يشك املسؤولون األتراك يف استعداد "دمشق" وقدرهتا على السيطرة على
وحدات محاية الشعب من تلقاء نفسها .تعترب امليليشيات املدعومة من إيران
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توسعا لدورهم
ضرورية لطاقة النظام العسكرية يف الشمال ،وال يريدون أن يروا ً

على طول احلدود السورية الرتكية .األحداث يف الشمال الشرقي ميكن أن
تلعب بشكل خمتلف .قد تؤدي اهلزمية اليت عانت منها يف "عفرين" إىل جعل

انفتاحا على التسوية الوقائية مع النظام على أمل
وحدات محاية الشعب أكثر
ً

إحباط اهلجوم الرتكي يف املستقبل؛ وقد تزيد املكاسب العسكرية للنظام يف

أماكن أخرى من قدرته على املساومة مع وحدات محاية الشعب ،فضالً عن

مصداقيتها يف عيون تركيا ابعتبارها قوة راغبة وقادرة على مراقبة وحدات محاية

الشعب على طول احلدود الشمالية لسورية؛ واألهم من ذلك ،قد تتخذ روسيا
خطوات لردع العمل الرتكي بعد االمتناع عن القيام بذلك يف "عفرين" .على
األقل ،تشري أحداث عفرين إىل أن الصفقات يف الشمال الشرقي بني وحدات
محاية الشعب ودمشق ،قد يكون من الصعب حتقيقها وليست كافية ابلضرورة
لتفادي أو وقف اهلجوم الرتكي.
عالمة استفهام روسية:
من الواضح أن أحد األطراف الفاعلة داخل املعسكر املؤيد للنظام الذي كان
من الواضح أن إبمكانه اختاذ خطوات لوقف هجوم تركيا (أو عرقلته بشدة)،
هو روسيا اليت تسيطر على اجملال اجلوي الشمايل الغريب لسوراي .كان الضوء
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خطريا ج ًدا على
األمحر من "موسكو" يف أي وقت من شأنه أن جيعل األمر ً
تركيا إلطالق أو مواصلة هجومها .ومع ذلك ،مل أيت أحد ،وتركوا "أنقرة" حرة
قدما.
يف املضي ً
يف حالة انسحاب الوالايت املتحدة ،سيكون دور روسيا أساسياً لردع املزيد
من اهلجمات الرتكية يف مشال شرق سوراي .لكن أولوايت "موسكو"
اجليوسياسية ،قد تثنيها عن القيام بذلك .كان قرار "موسكو" عدم منع "أنقرة"
من مهامجة "عفرين" اليت مسحت ببدء اهلجوم يف املقام األول ،بسبب
اعرتاضات "دمشق" الشديدة .بعد زايرة قام هبا قادة اجليش واالستخبارات
الرتكية إىل "موسكو" ،أزالت روسيا املظلة األمنية حبكم الواقع وجودها
العسكري الصغري يف "عفرين" والسيطرة على األجواء الشمالية الغربية املقدمة.
وكان قرار "موسكو" ترك األجواء مفتوحة للغارات اجلوية الرتكية -على الرغم
من االتفاق الالحق لنشر رجال امليليشيات املؤيدة للنظام -والذي مكن من
استمرار اهلجوم حىت االستيالء الكامل على منطقة عفرين .ويف حني ال تزال
تفاصيل عملية صنع القرار يف "الكرملني" حول عفرين غري واضحة ،فهناك
عدة عوامل حمتملة تربز :أوالً ،كانت "موسكو" غري راضية عن إعالن
"واشنطن" أهنا ستمد وجودها العسكري وتطبقه على حتقيق رحيل "األسد".
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وقد يكون السبب وراء ذلك جزئيا هو الرغبة يف معاقبة وحدات محاية الشعب
لتحالفها مع "واشنطن" ،وإظهار حدودها .اثنياً ،قد حتقق مكاسب تركيا يف
عفرين ،اليت حتققت بثمن ابهظ ابلنسبة لوحدات محاية الشعب والسكان
احملليني ،أفضلية يف املستقبل ابلنسبة لروسيا ،حيث تضطر وحدات محاية
الشعب إىل قبول أي عرض روسي رفضته يف مكان آخر قبل اهلجوم :تسليم
املناطق اليت تسيطر عليها إىل النظام كوسيلة من جتنب هجوم تركي .اثلثاً،
يعتقد املسؤولون األتراك أن روسيا قد تنظر إىل التوسع يف النفوذ الرتكي يف
الشمال الغريب ابعتباره مفضالً لنهجها يف إدارة الصراع السوري ،الذي يعتمد

بشكل كبري على التعاون مع كل من "طهران" و"أنقرة" (عرب عملية أستاان).

رابعا ،ورمبا األهم :يبدو أن روسيا حريصة على زرع االنقسامات داخل حلف
الناتو .إن متكني تركيا من قصف وحدات محاية الشعب خيدم اهلدف املزدوج
املتمثل يف إضفاء النفع على أنقرة ،بينما يزيد من تعقيد جهود "واشنطن" يف
موازنة عالقاهتا مع احللفاء العدائيني .مهما كانت الرتكيبة الدقيقة (وحتديد
األولوايت) من الدوافع ،فقد أقنعوا يف "عفرين" روسيا ابلسماح لرتكيا ابلتعامل
ضررا اليت عانت منها حىت اآلن -وهو أمر
مع وحدات محاية الشعب ،األكثر ً
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مذهل أكثر ألن وحدات محاية الشعب عملت بقوة خالل السنوات القليلة
املاضية ،للحفاظ على العالقات البناءة (والودية عموما) مع روسيا.
هناك دروس هنا ميكن تطبيقها على مشال شرق سوراي .أوالً ،من احملتمل أن
تكون لعالقات "موسكو" مع "أنقرة" و"طهران" و"دمشق" األسبقية على
تلك اليت لديها جتاه وحدات محاية الشعب .إىل جانب ميل روسيا إىل
حتوالت تكتيكية دراماتيكية ،فإن هذا حيد من مدى قدرة قيادة وحدات محاية
الشعب على الثقة يف "موسكو" حلمايتها من تركيا أو النظام السوري .يف حالة
انسحاب الوالايت املتحدة ،قد يكون من احملتمل أن تستمر روسيا يف منح
أيهما أو كليهما الضوء األخضر .اثنياً ،يف بعض احلاالت قد تضع "موسكو"

-كما فعلت يف عفرين -أهدافاً اسرتاتيجية أوسع من الشواغل املباشرة حول

السيادة السورية وفوق تفضيالت حلفائها يف دمشق وطهران.

وابلفعل ،فإن نظرة أقرب إىل احلوافز توضح السبب يف أن "موسكو" قد ترى
يف هناية املطاف سبباً لتحمل املزيد من اهلجمات الرتكية ضد وحدات محاية

الشعب ،إذا ما أزالت الوالايت املتحدة مظلة الردع اخلاصة هبا من الشمال
الشرقي .ونظراً للوزن اجليوسياسي لرتكيا وموقعها ،فإن العالقات احملسنة معها
توفر منافع روسية حمتملة متتد إىل ما هو أبعد (وأكثر أمهية من الناحية
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االسرتاتيجية) من ساحة املعركة السورية .إذا كانت "موسكو" تعتقد أن
إبمكاهنا احلصول على خطوات تركية هامة لصاحلها عن طريق املوافقة على
هجمات إضافية ضد وحدات محاية الشعب ،فقد يكون من املغري جداً
القيام بذلك .وميكن أن تستمر يف منح "أنقرة" الضوء األخضر أو األصفر،
دون خوف من إحلاق ضرر جسيم بعالقاهتا مع نظام "األسد" وطهران؛
فاألول يعتمد على موسكو من أجل بقائها ،يف حني أن إيران تظل أكثر
اعتماداً على روسيا للتعامل مع خماوفها االسرتاتيجية األساسية من العكس.
ويف الواقع ،فإن املزيد من إظهار استعدادها ملنح تركيا تنازالت قد حيسن نفوذ
موسكو على دمشق (ورمبا طهران) .هذه النتيجة ليست حمددة مسبقا،
ابلطبع .ستقيّم روسيا كل هذه العوامل مقابل تداعيات أخرى تتمثل يف التنازل
عن أراضي حدودية إضافية لرتكيا ،مبا يف ذلك زايدة حمتملة يف نفوذ أنقرة على

أي عملية سياسية يف هناية املطاف واملزيد من تقويض سيادة سوراي.
بني دمشق والقامشلي :معضلة أمنية
يف "عفرين" ،فشلت قوات سوراي الدميقراطية و"دمشق" يف التوصل إىل صفقة
كانت مقبولة لكل منهما وكافية إلثناء "أنقرة" عن اهلجوم .إذا فشلت
املناقشات يف األشهر املقبلة يف التوصل إىل ترتيب يستويف كالً من تلك
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الشروط يف مشال شرق سوراي ،فمن احملتمل أن يتبع التصعيد العسكري -من
انسحااب أمريكيًا .وسيكون دعم روسيا أساسيا
قبل تركيا أو النظام أو كالمها-
ً

لنجاح أي ترتيب يتم التفاوض عليه ،نظرا لقدرته على ردع (أو متكني)
اهلجوم؛ ومع ذلك ،قد يتبني أن تفامهات وحدات محاية الشعب مع
"موسكو" غري كافية يف غياب اقتناع أنقرة ودمشق .ابلنظر إىل املستوايت
احلالية من العداء بني أنقرة ووحدات محاية الشعب ،فإن احملاداثت بني
وحدات محاية الشعب ودمشق ،متثل نقطة البداية املنطقية ملتابعة ترتيب
متفاوض عليه يف الشمال الشرقي.
الالمركزية واألمن:
لقد مت حتديد العالقات بني وحدات محاية الشعب واحلكومة السورية منذ عام
 2012من خالل مزيج غري مستقر من التنافس والتعاون .يف حني أن األول
قد تكثف خالل العام املاضي ،ال تزال حمفزات التنسيق موجودة ،كما رأينا يف
"عفرين" .التواصل بني االثنني حمدود ولكنه مستمر؛ حاولت روسيا يف بعض
األحيان تسهيل التواصل .هناك مساحة أيضا ،من حيث املبدأ ،للتفاوض على
ترتيب تنازيل بني دعوة وحدات محاية الشعب إىل نظام حكم المركزي للغاية
أحياان ابسم "الفيدرالية") واستعداد النظام السوري املعلن
(والذي يوصف
ً
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لتحقيق الالمركزية اإلدارية .من الناحية العملية -كما رأينا يف "عفرين" -أسئلة
اهليمنة األمنية عالية املخاطر متثل إمجاال بشكل كبري تقييد جملاالت االتفاق
احملتمل ،وهو ما تشري إليه مراجعة مواقف وحدات محاية الشعب والنظام.
رؤية حزب االحتاد الدميقراطي لسوراي ما بعد احلرب:
ترتكز األهداف السياسية حلزب االحتاد الدميقراطي حول مفهوم عبدهللا أوجالن
"للكونفدرالية الدميقراطية" ،وهو مفهوم طوره زعيم حزب العمال الكردستاين
خالل سجنه يف تركيا .من األفضل فهمه كشكل من أشكال الالمركزية
العميقة ،حيث يوفر درجة عالية من احلكم الذايت احمللي ،مبا يف ذلك احلق
والقدرة على الدفاع عن النفس ،الوسائل اليت ميكن لألكراد (وغريهم من
اجملتمعات الدينية والعرقية) من خالهلا ضمان حقوقهم داخل حدود الدولة من
تركيا والعراق وإيران وسوراي .ميثل هذا املفهوم مبدأ التنظيم املركزي حلوكمة
حزب االحتاد الدميقراطي يف مشال سوراي واسرتاتيجيته لتدعيم إجنازاته العسكرية
سياسياً .ويقول مسؤولو وحدات محاية الشعب وحزب االحتاد الدميقراطي إن
املنظمة ال تسعى إىل اإلطاحة بشار األسد ،رغم معارضتها حلكمه
االستبدادي .بدالً من ذلك ،هتدف إىل ضمان درجة من االستقالل الذايت
كافية ملنع أي شخص يف "دمشق" من فرض هيمنة أمنية وأجندات سياسية.
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حققت قوات محاية الشعب هذا اهلدف بشكل كبري على أساس مؤقت يف
الشمال الشرقي ،من خالل قواهتا املسلحة واملظلة الرادعة اليت وفرها الوجود
العسكري األمريكي .وهي تبحث اآلن عن طرق لتعزيز هذا احلكم الذايت
احمللي مبا يتجاوز االنسحاب األمريكي احملتمل ،وضمن النظام السوري احملتمل
يف فرتة ما بعد احلرب .ولتحقيق هذه الغاية ،يدعو حزب االحتاد الدميقراطي
إىل االنتقال إىل نظام المركزي يضمن الشمال الشرقي -ومن الناحية املثالية
كل سوراي -درجة عالية من االستقاللية احمللية مبا يتفق مع أيديولوجية
أوجالن.
منذ شهر مارس  ،2016أشار حزب االحتاد الدميقراطي يف املقام األول إىل
النظام الذي تتخيله على أنه "الفيدرالية" ،ولكن يف عام  2018مت إلغاء
التأكيد على هذه الكلمة لصاحل "الالمركزية" األكثر عمومية (واألقل إاثرة
لالعرتاضات) .لقد تعامل حزب االحتاد الدميقراطي مع مكاسبه العسكرية
وتعزيز هياكل احلكم كوسيلة لتعزيز يده ،مع الرتكيز على املفاوضات النهائية.
ويف متوز/يوليو  ،2018افتتحت رمسيا حماداثت مع "دمشق" ،الختبار املياه
فيما يتعلق بتوفري اخلدمات وغريها من اجملاالت العرضية لالتفاق احملتمل ،على
أمل البناء حنو مفاوضات موضوعية حول مستقبل احلكم السوري.
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يدرك مسؤولو وحدات محاية احلياة الشعب /حزب االحتاد الدميقراطي أن
املفاوضات الناجحة تتطلب حل وسط ،وقد يعاملون يف النهاية بعض أراضيهم
ومواردهم وهياكل احلكم واملطالب السياسية بصفتها أوراقًا تستحق التداول
للحصول على تنازالت متبادلة من األطراف األخرى يف احلرب .ولكنهم
يوضحون أن احلفاظ على إن درجة عالية من االستقاللية احمللية يف مناطق
سيطرهتم األساسية هي طلب خطي لن يتنازلوا عنه طواعية ،وهم ينظرون إىل
قطاع األمن ابعتباره العنصر األكثر أمهية يف ذلك االستقالل الذايت.
وهكذا ،وكما رأينا يف عفرين ،فإن حزب االحتاد الدميقراطي يشري إىل استعداده
لوضع قواته العسكرية واألمنية حتت رعاية الدولة السورية الرمسية .ولكنه يرفض
عودة األجهزة األمنية للنظام (اليت تعرتف هبا هي وغريها من معارضي النظام
كأداة رئيسية حكم االستبداد لألسد) ،وقد خيتار القتال بدالً من السماح
لـ"دمشق" ابستعادة زمام األمور األمنية يف املناطق اخلاضعة لقوات سوراي
الدميقراطية.
عالوة على ذلك ،فإن حزب االحتاد الدميقراطي أعرب عن انفتاحه على دمج
قواته يف إطار الدولة السورية ،لكن هذا ال يعين أنه مستعد للتنازل عن السيطرة
العملية .هتيمن على الوحدات العسكرية واألمنية والسياسية واحلكومية التابعة
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للحزب ،بنية فوقية من الكوادر املدربة على يد حزب العمال الكردستاين.
وغالباً ما تتجاوز قوهتم كثرياً ما يقرتحه املسؤولون الرمسيون ،ويف بعض احلاالت
ميارسون سلطة حقيقية حتل حمل سلطة كبار املسؤولني غري الكادريني من

الناحية االمسية .وهكذا ،وكما تدرك كل من دمشق وأنقرة ،فإن وضع هذه
اهلياكل حتت قيادة سوراي الشرعية لن يؤدي ابلضرورة إىل إهناء سيطرة
"وحدات محاية الشعب" الفعلية عليها.
دمشق :احلكم املركزي ،واخلروج على القانون:
لقد أعلنت القيادة السورية مراراً عن نيتها إعادة فرض السيطرة على "كل
بوصة" من األراضي السورية ،مبا يف ذلك املناطق اليت تسيطر عليها حالياً
قوات سوراي الدميقراطية .هذا اإلعالن حيمل إمكانية حتقيق هذا اهلدف عرب

املفاوضات ،مع التأكيد على أهنا ،كما يف أماكن أخرى من سوراي ،ستلجأ إىل
القوة العسكرية إذا لزم األمر .كما أن القيادة يف "دمشق" رفضت مراراً وتكراراً
فكرة الفيدرالية .يصف "األسد" الفيدرالية أبهنا "مقدمة للتقسيم"؛ فاستشهاده
ابلعراق كمثال يقرتح أن أولئك الذين يدافعون عنه يهدفون إىل "إنتاج دولة
ضعيفة ،حكومة ضعيفة ،شعب ضعيف ووطن ضعيف".
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من وجهة نظر دمشق ،فإن احلقيقة املتمثلة يف أن سيطرة قوات محاية الشعب
مكنت "احتالل" أجنيب واحد (الوجود األمريكي يف الشمال الشرقي)
وعجلت آبخر (التدخل الرتكي يف عفرين) ،مبثابة ُحجة على ذلك .كما أعرب
مسئولو النظام عن إحباطهم ملا وصفوه برفض وحدات محاية الشعب املتكرر

االعرتاف ابلدعم الذي تلقته من "دمشق".
وعلى الرغم من أن رفض الفيدرالية واضح ،فإن موقف النظام من أشكال
الالمركزية األخف هو أكثر غموضا .يف سبتمرب  ،2017قال وزير اخلارجية
السوري وليد املعلم إن الرغبة الكردية يف "شكل من أشكال اإلدارة املستقلة
داخل حدود اجلمهورية العربية السورية هي موضوع مفتوح للتفاوض والنقاش".
هذا البيان ال يزال شيئا من اخلارج ،ولكن بثينة شعبان وهي مستشارة
لـ"األسد" ،فقد قالت يف مقابلة الحقة إنه "ال ميكن أن يكون هناك أي حوار
على ما يسمونه الفيدرالية ،أو ال مسح هللا تقسيم أو قطع جزء من البالد".
هذه التصرحيات ترتك حيزا وسطيا ،على األقل من الناحية النظرية :بني النظام
شديد املركزية لقاعدة "األسد" قبل عام  2011وتفضيل وحدات محاية
الشعب لنظام ال مركزي حىت ميكن القول إن هذه املناطق متكن املناطق من
العمل ككياانت مستقلة تتمتع ابستقالل فعلي عن العاصمة.
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لقد سلك النظام نفسه بشكل مؤقت -وغري مؤقت -على هوامش تلك
جديدا لإلدارة ،وهو
األرضية الوسط :يف أغسطس  ،2011أصدر ً
قانوان حمليًا ً
املرسوم التشريعي  ،107كجزء من حزمة من اإلصالحات الظاهرية اليت
ظهرت قبل أن تفسح االنتفاضة اجملال للحرب .وعلى الرغم من أن الكثري من
مضموهنا مل ينفذ أبداً ،فإن املرسوم رقم  107يالحظ برتكيزه اخلطايب على
الالمركزية وتفويضه لبعض املسؤوليات اإلدارية للهيئات احمللية ،وإن كان ذلك
على الورق فقط ،وحىت حتت سلطة احلكام املعينني مركزايً .ولكن من الناحية

العملية ،يشكل هيكل النظام وطريقة عمله عقبات رئيسية أمام استكشاف
حل وسط.

ُحكمت سوراي حتت سيطرة حافظ وبشار األسد عن طريق أجهزة
االستخبارات الداخلية اليت تتمتع ابلسلطة والقدرة على التدخل يف األمور
الكبرية والصغرية ،مبا يف ذلك يف اجلوانب الدنيوية على ما يبدو للحكم احمللي
اليومي .ال متارس أجهزة االستخبارات السلطة اليت حتل حمل مؤسسات الدولة
األخرى (مبا يف ذلك السلطة القضائية والشرطة) فحسب ،بل متارس السلطة
من خالهلا وتعمل داخل املؤسسات املدنية والعسكرية التابعة للدولة وابلتوازي
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معها .ميكنهم استخدام القانون كأداة ،ولكن لديهم الصالحية للعمل فوقه
وخارجه.
ضمن النظام السوري ،فإن سلطة االستخبارات مقيدة فقط ابلقصر الرائسي
مجيعا ،والذي يستخدم
نفسه ،وهو اجلسم الوحيد الذي يستجيبون له ً
سلطاهتم املتداخلة كوسيلة للموازنة فيما بينهم .لقد أدى مسار احلرب إىل
تعقيد هذا النظام بطرق تزيد من تقييد مؤسسات الدولة األخرى :تلعب إيران
وروسيا أدواراً مباشرة كمراكز قوى إضافية .أصبحت جمموعة من امليليشيات

احمللية واألجنبية العبني رئيسيني على األرض؛ كما أن إشراف الرائسة وقدرهتا
على كبح مجاح هذه اهليئات غري واضح.
إن غياب سيادة القانون ،وهي حقيقة سياسية تسبقها وتفاقمها الصراعات،
حتد من فائدة اإلصالح القانوين أو حىت الدستوري .ويستغل معارضو النظام
هذا األمر ،للتأكيد على عدم موثوقية التزامات دمشق وأتكيداهتا ،وأمهية
احلفاظ على القدرات العسكرية والتحالفات اخلارجية حلماية أنفسهم .وقد
شدد تعامل النظام مع اهلدانت احمللية خالل احلرب على هذه النقطة :يف حني
أنه وافق على عقد صفقات يف بعض األماكن متكن قوات املعارضة من
احلفاظ على درجات متفاوتة من السيطرة احمللية ،فقد امتنع يف كثري من
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األحيان عن تنفيذ اجلوانب الرئيسية لتلك االتفاقات ،ويف بعض احلاالت جدد
التهديدات واهلجمات من أجل حتسني الشروط (الدفع حنو االستسالم وإعادة
أتكيد السيطرة الكاملة) مبجرد أن يكون يف وضع ميكنه من القيام بذلك.
نطاق ضيق للتفاوض:
ميكن اختزال اهلوة األكثر أمهية بني وحدات محاية الشعب والنظام إىل املسألة
األساسية ،وهي اجملال األمين :من سيكون له السيادة على األرض من الناحية
األمنية .أما القضااي األخرى ،رغم أمهيتها وصعوبة معاجلتها ،فهي مسائل
اثنوية .على سبيل املثال ،تسعى وحدات محاية الشعب إىل احلد من عرض
النظام لرموزه (مبا يف ذلك العلم السوري) ،والتأثري على توفري اخلدمات
والبريوقراطية املدنية ،واستخدام مناهج التعليم يف املناطق اخلاضعة لسيطرة
املؤسسة .ولكن مع ذلك ،قبلت وحدات محاية الشعب كل من هذه املواقع يف
بعض املواقع وبدرجات معينة .وعلى نفس املنوال ،تسعى "دمشق" الستعادة
هذه األمور حيث ميكنها ذلك ،لكنها ال ترى أن ذلك ٍ
كاف لتلبية مطالبها
بعودة سيادة الدولة.
ويف حني أن األمن هو القضية الرئيسية ،فإن كال اجلانبني يتعامل مع األزمة إىل
حد كبري على أهنا معادلة صفرية ،بسبب اخنفاض الثقة ومركزيتها .ابلنسبة
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للجزء األكرب ،يتم التحكم يف مناطق مشال شرق سوراي إما من قبل النظام أو
من قبل وحدات محاية الشعب وحلفائها من قوات سوراي الدميقراطية ،مقسمة
حبدود داخلية أبمر الواقع .وحيثما توجد استثناءات -أبرزها يف القامشلي -ال
يتم تقاسم السلطة بقدر ما يتم تقسيمها إىل مناطق نفوذ جغرافية .على سبيل
املثال ،إن الوجود األمين للنظام يف وسط مدينة القامشلي هو رمزي إىل حد
كبري ،حيث يدرك كال اجلانبني (والسكان احملليني) أن اهليمنة الشاملة
لوحدات محاية الشعب يف املنطقة ،متنع بشكل أساسي قوات النظام من القيام
بعمل مستقل.

يف املقابل ،ميارس النظام سيطرة حقيقية على مطار

"القامشلي" ،ومن خيشاه يبتعد متاما عن تلك املنطقة.
تشكل أمهية (وهنج املكسب صفر) لقطاع األمن عائقاً رئيسياً أمام احملاداثت

املثمرة بني النظام ووحدات محاية الشعب .هناك حتد آخر يتعلق ابحملتوى
وتوقيت املفاوضات ،فبعد أن استولت وحدات محاية الشعب على معظم نفط
سوراي واستفادت من الدعم األمريكي الكبري الذي حيتمل أن يكون مؤقتًا،

تريد وحدات محاية الشعب حماداثت مع "دمشق" للبناء ابجتاه مفاوضات

جادة حول املكوانت األساسية للتسوية السياسية ،وتسعى إىل مزيج من
ضماانت دستورية وخارجية ،خاصة الوالايت املتحدة ،للحماية من نكث
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النظام ابلتزاماته؛ وتريد جتنب تبديد أي من نفوذها على االتفاقات املؤقتة أو
التعاون.
أما تفضيالت "دمشق" للتفاوض ،فهي عكس ذلك :هي هلا مصلحة يف
صفقات مؤقتة وتعاون فوري ،على سبيل املثال يف مقاومة التدخل الرتكي
وتقاسم املنافع من النفط الذي يقع حتت سيطرة قوات سوراي الدميقراطية .لكن
النظام يرغب يف أتخري املفاوضات حول القضااي املركزية النهائية ،ألنه يعتقد
أن وضعه ابلنسبة إىل وحدات محاية الشعب سوف يتحسن مبرور الوقت،
بسبب كل من تقدمه واحتماالت تقويض الدعم واحلماية األمريكيني لوحدات
محاية الشعب ،فقد أعرب "ترامب" عن رغبته يف انسحاب سريع من الوالايت
املتحدة -وجتاهل بشكل واضح التداعيات العسكرية والسياسية -وهذا يعزز
تفضيالت النظام ويضعف قوة التفاوض لدى وحدات محاية الشعب.
مل تسفر احملاداثت األولية بني وحدات محاية الشعب/حزب االحتاد الدميقراطي
والنظام سوى عن نتائج متواضعة .يف  27يوليو  ،2018قام وفد ميثل املظلة
السياسية حلزب االحتاد الدميقراطي ،جملس سوراي الدميقراطية ،ابلسفر إىل
دمشق إلجراء مناقشات مع املسؤولني احلكوميني .ويف حني متثل هذه الزايرة
زايدة االتصال املباشر بني اجلانبني ،ركزت املناقشة على قطاع اخلدمات وليس
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على احملافظ السياسية واألمنية .اخنرط اجتماع الحق يف أغسطس/آب يف
األمور السياسية ،لكنه كشف النقاب عن اتساع الفجوة مع تعديالت
"دمشق" الطفيفة على اإلدارة املدنية احمللية ضمن اهليكل احلايل للنظام (مبا يف
ذلك عقد االنتخاابت احمللية يف سبتمرب/أيلول يف املناطق اخلاضعة لقوات
سوراي الدميقراطية) ،يف حني أن قوات محاية الشعب تواصل اإلصرار على
إجراء مفاوضات حول الدستور السوري واملزيد من الالمركزية املوضوعية.
إن التفاوض بشأن ترتيب يفي مبتطلبات احلد األدىن لوحدات محاية الشعب
(يف احلكم الذايت احمللي) ودمشق (بشأن استعادة سيادة الدولة وسلطة
مؤسسا على القضية احلامسة للسيطرة األمنية.
النظام) ،من املرجح أن يكون
ً
وبدون مشاركة كثيفة من األطراف اخلارجية ،وال سيما روسيا والوالايت
املتحدة ،يبدو من غري احملتمل أن يتمكن الطرفان من التوصل إىل اتفاق قابل
للتطبيق يتناول القضااي األساسية املتعلقة ابلسيطرة واحلكم.
كما حدث يف عفرين ،تركيا قد هتاجم مرة أخرى:
حىت إذا مت التوصل إىل بعض التسوايت بني وحدات محاية الشعب/حزب
مؤيدا للنظام يف أعقاب انسحاب
االحتاد الدميقراطي ودمشق ،لتجنب
هجوما ً
ً

الوالايت املتحدة من مشال شرق سوراي ،فقد ال يكون ذلك كافياً إلقناع تركيا
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ابالمتناع عن اهلجوم .وكما أشارت األحداث يف "عفرين" ،قد ال تقبل تركيا
بعودة "الدولة السورية" كحصيلة كافية ما دامت الكوادر املدربة حتت قيادة
حزب العمال الكردستاين حتافظ على وجودها على أرض الواقع .قد تقوم تركيا
بعمل عسكري ضد وحدات محاية الشعب دون النظر إىل وجود القوات
املوالية للنظام ،طاملا أنه ال الوالايت املتحدة وال روسيا تتخذان خطوات
لردعها .ابلنسبة إىل أنقرة ،فإن خضوع وحدات محاية الشعب/حزب االحتاد
الدميقراطي لقيادة حزب العمال الكردستاين والسيطرة عليها يورطها يف
هجمات داخل تركيا ،وجيعلها هدفاً مشروعاً لعمليات "مكافحة اإلرهاب"
الرتكية اجلارية.
يف حماداثت مع جمموعة األزمات الدولية ،حدد املسؤولون يف أنقرة طريقتني
حلزب االحتاد الدميقراطي للخروج من معضلة تركيا :قطع العالقات
واالتصاالت مع

حزب العمال الكردستاين ،أو إقناع حزب العمال

الكردستاين لوقف مترده املسلح يف (وسحب قواته من) تركيا .ميكن أن يوفر
االتفاق بني دمشق ووحدات محاية الشعب خياراً اثلثاً إذا كان يستلزم عودة

قوات النظام مبا يكفي لكبح قدرة وحدات محاية الشعب على العمل على
طول احلدود الرتكية .ولكن حىت يف هذا السيناريو ،ميكن أن يؤدي عدم الثقة
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إىل إفساد كل شيء .قدم حافظ األسد املأوى والدعم لعبدهللا أوجالن وحزب
العمال الكردستاين خالل الثمانينيات والتسعينيات ،مستخدماً املنظمة كميزة

ضد تركيا يف نزاعاهتا حول األرض واملياه؛ استمرت هذه املمارسة حىت هددت
تركيا النظام ابلعمل العسكري يف عام  .1998ونظراً الستمرار العداء بني
دمشق وأنقرة ،سيكون لدى األخرية سبب يدعو للقلق من أن صفقة جديدة
بني وحدات محاية الشعب -دمشق قد تتحول مرة أخرى بقوات حزب العمال
الكردستاين إىل أداة النظام السوري ،ميكن أن تستخدم ضد جاره .الدعم
الروسي لصفقة وحدات محاية الشعب ودمشق قد يهدئ أنقرة ،أو على األقل
يردعها.
ولكن ،كما مت تناوله يف القسم الثالث ،جتعل أولوايت موسكو املتضاربة بشأن
هذه القضية من الصعب التنبؤ ابختاذ قراراهتا .يف إعالنه النصر يف عفرين،
أشار "أردوغان" إىل سلسلة من املدن اليت تسيطر عليها وحدات محاية
الشعب على طول احلدود كأهداف حمتملة" :بعد ذلك ،سنستمر اآلن يف
منبج ،عني العرب ،تل أبيض ،رأس العني ،القامشلي  ،حىت يتم إزالة هذا املمر
ابلكامل" .قد تكون هذه الكلمات عبارة عن ٍ
نذرا ،ولكن غلو
ليس
و
تباه
ً
غدا يف املستقبل إذا سحبت الوالايت املتحدة قواهتا من
خطرا ً
اليوم قد يصبح ً
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مشال شرق سوراي يف غياب ترتيب لتفاوض قابل للتطبيق .يف هذا السيناريو،
تبدو مدن منبج وتل أبيض ذات األغلبية العربية ،عرضة بشكل خاص للهجوم
الرتكي ،نظراً لقيمتها السياسية واالسرتاتيجية وتركيزها اخلطايب على إهناء سيطرة
وحدات محاية الشعب على املناطق غري الكردية.

جتنب حرب جديدة:
قد يؤدي االنسحاب األمريكي الشديد إىل إشعال صراع عنيف على مشال
شرق سوراي .من احملتمل أن يكون هذا القتال مبثابة نعمة للجهاديني الباقني
خطرا على مجيع أصحاب املصلحة
الذين يسعون للعودة ،بل ويشكل ً
أيضا بسبب األخطار
اآلخرين ،ليس فقط بسبب التهديد اجلهادي ،ولكن ً
الكامنة يف تصاعد النزاع بني القوى املتنافسة .إن أفضل فرصة لتجنب مثل
هذه النتيجة ،هي من خالل ترتيبات متفاوض عليها ميكن حتملها بشكل
متبادل بني دمشق وحزب االحتاد الدميقراطي وأنقرة ،قبل خروج الوالايت
املتحدة ،حيث تعمل واشنطن وموسكو كضامنني مشاركني.
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حنو رسم طريق للمستقبل:
تستطيع الوالايت املتحدة ،وجيب عليها ،اختاذ اخلطوة األوىل .جيب على إدارة
"ترامب" تطبيق تعليقات الرئيس يف مارس ( 2018والغموض الناتج عنها)
بشكل بنّاء ،من خالل إعادة تعيني سياستها يف مشال شرق سوراي بناءً على
جمموعة من األركان الواضحة .جيب على الوالايت املتحدة اإلشارة إىل ما يلي:
 إهنا ملتزمة بسيادة سوراي اإلقليمية ،ووجودها العسكري يف مشال شرقالبالد هو إجراء مؤقت يهدف فقط إىل حتقيق االستقرار ومنع عودة
ظهور اجلهاديني.
 لن تستخدم القوات األمريكية يف سوراي ضد إيران أو روسيا ،وستوجهالنريان إىل القوات املوالية للنظام فقط يف حاالت الدفاع عن النفس
(للقوات األمريكية والقوات الشريكة).
 الوالايت املتحدة ال تريد أن ترى مشال شرق سوراي تتحول إىل مسرحاملواجهة مع إيران.
 الوالايت املتحدة ملتزمة إبهناء وجودها العسكري يف سوراي ،وستبدأبذلك مع استقرار األوضاع .وهي مستعدة لبدء سحب القوات عند
التوصل إىل ترتيب متفاوض عليه ميكن تبادله مع قوات سوراي
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الدميقراطية ،ودمشق ،وموسكو ،وأنقرة ،يتناول املسائل الرئيسية املتعلقة
ابلسيطرة واحلكم عقب انسحاهبا.
 سيكون انسحاب القوات األمريكية وإزالة الضماانت األمنية تدرجييةومشروطة ،مع مراعاة تنفيذ ذلك االتفاق.
 من خالل اخنراطها يف مشال شرق سوراي ،ستقوم الوالايت املتحدةبتمكني وتشجيع احلوكمة احمللية القادرة والتمثيل الكايف لكسب دعم
حملي واسع (وابلتايل تكون يف وضع أفضل لتحمل محالت عدم
االستقرار) .ولتحقيق هذه الغاية ،ستعمل الوالايت املتحدة مع وحدات
محاية محاية الشعب/حزب االحتاد الدميقراطي ،وقوات سوراي الدميقراطية،
وجمالس اإلدارة املدنية واجملتمعات احمللية لتحديد عملية واضحة لتحويل
سلطة صنع القرار يف احلكم احمللي من هيكل سلطة الكوادر يف وحدات
محاية الشعب إىل اجملالس املدنية اليت يقودها ويعمل هبا من قبل سكان
قادرين يعكس تنوع مناطقهم .وستقوم الوالايت املتحدة (وحلفائها
بتوجيه املساعدة من خالل الربامج املدعومة ابلوالايت املتحدة)
بتخصيص جزء كبري من دعم االستقرار يف تنفيذ عملية التمكني احمللية
هذه.
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وسيكون دور روسيا أساسياً أيضاً ،حيث إن قوهتا العسكرية يف سوراي
والتحالف مع دمشق تضعها يف مكاهنا إىل جانب الوالايت املتحدة كضامن
مشارك قادر على التأثري على القيادة السورية ومعاجلة خماوفها .من خالل
املساعدة يف التفاوض وضمان مثل هذه التسوية ،ميكن ملوسكو أن تتجنب
احلصول على حل حمتمل ومزعزع لالستقرار للجميع يف الشمال الشرقي ،مع
تعزيز مكانتها الدولية وأتسيس السيارة (والزخم) حنو حتسني العالقات مع
الوالايت املتحدة.
من جانبهم ،جيب على دمشق وطهران مقاومة إغراء استخدام القوة العسكرية
أو وكالء املتمردين للضغط على الوالايت املتحدة حنو االنسحاب .من احملتمل
أن تؤدي مثل هذه اهلجمات إىل نتائج عكسية من خالل تعزيز األصوات
املتشددة يف واشنطن و/أو التسبب يف تصعيد أمريكي مضاد .تقدم
فرصا أفضل لتحقيق انسحاب هنائي
املفاوضات على اخلطوط املبينة هنا ً
للقوات األمريكية بكلفة أقل .وجيب أن يستمر أعضاء التحالف ضد داعش
بقيادة الوالايت املتحدة ،وخاصة دول اخلليج واألوروبية ،يف زايدة الدعم لبعثة
حتقيق االستقرار.
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إن تعزيز استثماراهتم يف إزالة األلغام ،والصحة ،والتعليم ،واستعادة اخلدمات
احليوية يف املناطق اليت استولت عليها قوات الدفاع الذاتى من داعش سوف
تنقذ األرواح وحتسن أعدادا ال حصر هلا من اآلخرين .وقد يكون من األمور
أيضا إقناع ترامب أبن حلفاء واشنطن سيشاركون يف أعباء ضمان عدم
احلامسة ً
خرق مستقبل مشال شرق سوراي بسبب جتدد احلرب أو اجلهاديني الذين

يكذبون اآلن .وينبغي هلذه الدول املاحنة أيضا التنسيق مع "واشنطن" ،وفيما
بينها لتحديد وتطبيق الشروط املشروحة أعاله.
قد يؤدي قرار الوالايت املتحدة بربط االنسحاب إبجناز وتنفيذ ترتيبات ميكن
قبوهلا بشكل متبادل ،إىل إغراء وحدات محاية الشعب/حزب االحتاد
الدميقراطي ابملماطلة ،يف حماولة لتوسيع نطاق احلماية األمريكية دون تقدمي
التنازالت اليت قد ترتتب على مثل هذا الرتتيب .سيكون ذلك خطأً :جيب
على وحدات محاية الشعب/حزب االحتاد الدميقراطي أن تدرك الصرب احملدود
للبيت األبيض وتتجنب توفري سبب يؤدي بـ"واشنطن" إىل االنسحاب غري
املشروط واملتهور .يف هذه األثناء ،جيب على قوات سوراي الدميقراطية (وقيادة
وحدات محاية الشعب) إهناء التجنيد اإلجباري الذي ،وخاصة يف املناطق
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ذات األغلبية العربية ،يغذي الشكاوى احمللية وميكن أن يؤدي يف هناية املطاف
عدم االستقرار.
األركان احملتملة لرتتيبات متبادلة:
بشكل متبادل يف مشال شرق سوراي ،يقلل التوصل إىل ترتيب تفاوضي من
خماطر حدوث ثوران عنيف يف مشال شرق سوراي قد يتطلب يف هناية املطاف
إحراز تقدم على مسارين خمتلفني :بني وحدات محاية الشعب/حزب االحتاد
الدميقراطي (جنبا إىل جنب مع املكوانت املتحالفة مع قوات سوراي
الدميقراطية) ودمشق ،وبني األوجالنيني (وحدات محاية الشعب /حزب االحتاد
الدميقراطي و/أوحزب العمال الكردستاين) .جيب أن تركز صفقة حزب االحتاد
الدميقراطي مع دمشق على الالمركزية يف إطار الدولة السورية .سوف تتحسن
احتماالت استمرار هذه الصفقة بشكل كبري إذا كانت الوالايت املتحدة
وروسيا مبثابة ضامنني رمسيني أو غري رمسيني.
وميكن أن تشمل تلك الصفقة:
 إعادة علم الدولة واملؤسسات املدنية إىل املناطق اليت تسيطر عليها قواتسوراي الدميقراطية ،وترسيم السلطات بني دمشق واحلكومات احمللية.
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وميكن أن يكون املرسوم  107مبثابة نقطة بداية ،ولكنه يتطلب إجراء
تعديالت (مثل نقل السلطة من حكام معينني مركزايً إىل مؤسسات
منتخبة حملية).
 استعادة سيطرة الدولة على احلدود الدولية ،عن طريق نشر حرس احلدودوأفراد العبور حتت قيادة دمشق.
 الدمج الرمسي للهياكل العسكرية لقوات الدفاع الذاتى واهليئات األمنيةاحمللية املتحالفة معها يف إطار الدولة السورية ،رمبا حتت عنوان احلرس
الوطين أو قوات األمن الداخلي .وستندرج حتت سيادة دمشق ،لكنها
حتتفظ هبياكل القيادة والتحكم املوجودة يف مشال شرق سوراي .يف مقابل
دمج هذه اهلياكل داخل الدولة ،ستلتزم دمشق ابالمتناع عن نشر أجهزة
االستخبارات الداخلية للنظام والوحدات العسكرية األخرى وامليليشيات
يف هذه املناطق.
 تقاسم اإليرادات من استخراج النفط والغاز .من الناحية املثالية ،سيتمتوزيع اإليرادات بني حمافظات سورية متناسبة مع عدد السكان (وكجزء
من قرار سياسي كامل من سوراي) .كحد أدىن ،جيب تقاسم العائدات
بني السلطات احلاكمة احمللية (يف املناطق اليت تسيطر عليها حالياً قوات
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سوراي الدميقراطية) ودمشق ،األمر الذي يعكس التوازن بني السيطرة
احمللية السابقة (وف ًقا للرتتيب األمين الالمركزي املوصوف أعاله) وقدرة
دمشق على تنقية الوقود والوصول إىل األسواق اخلارجية .جيب أن تعمل
روسيا والوالايت املتحدة كضامنني مشاركني يف االتفاق ،األمر الذي
ميكن اجلانبني السوريني من التغلب على الثقة املنخفضة .ومن احملتمل أن
يوفر رد فعل "موسكو" أو "واشنطن" على انتهاك لالتفاق بعض
الطمأنينة لألطراف .بشكل منفصل ،جيب على الوالايت املتحدة
وروسيا تشجيع اإلقامة التدرجيية بني األوجالنيني (وحدات محاية
الشعب /حزب االحتاد الدميقراطي و/أو حزب العمال الكردستاين).
تبدو احتماالت حدوث اخرتاق خافتة يف الوقت احلايل ،لكن "واشنطن"
ميكن أن تساعد يف حتسينها من خالل تشجيع حليفها يف وحدات محاية
الشعب/حزب االحتاد الدميقراطي على النظر بشكل استباقي يف نقطة قرار
رئيسية تلوح يف األفق يف مستقبلها.
وكما أشارت جمموعة األزمات الدولية سابقاً ،سيكون من الصعب على
وحدات محاية الشعب اإلبقاء على دوره املهيمن يف مشال شرق سوراي
واالرتباط املتشابك بعمق مع حزب العمال الكردستاين ،بينما يستمر األخري
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يف مترده ضد الدولة الرتكية .لقد مكنت محاية الوالايت املتحدة وحدات محاية
الشعب من ذلك يف الوقت احلايل ،لكن حقائق القوة العسكرية الرتكية وواجهة
"واشنطن" االسرتاتيجية للحفاظ على حتالفها مع "أنقرة" توحي أبن الوضع قد
يكون من الصعب احلفاظ عليه .وللحد من خماطر القتال املكلف الذي ميكن
أن يشكل خطراً على كل ما بنيه يف سوراي ،جيب على وحدات محاية الشعب
النظر يف حتديد أولوايت هذه اجلوانب الثالثة احلالية للنشاط اإليكولوجي

(موطئ قدمه يف مشال شرق سوراي؛ روابط مع حزب العمال الكردستاين؛
والتيار احلايل املواجهة مع الدولة الرتكية) .يف حالة انسحاب الوالايت املتحدة
على وجه اخلصوص ،فإن حماولة احلفاظ على الثالثة حتمل خماطر عالية.
لكن السعي وراء حتقيق هدفني قد يكون جمد ًاي .إذا كانت وحدات محاية
الشعب/حزب االحتاد الدميقراطي ترغب يف اخلضوع لسيطرة دمشق يف مشال
شرق سوراي ،فإن خطر اهلجوم الرتكي سوف ينخفض حىت إذا استمرت
هجمات حزب العمال الكردستاين .وبدال من ذلك ،ميكن أن حياول حزب
االحتاد الدميقراطي احلفاظ على دور قيادي يف الشمال الشرقي مع احلد من
خماطر اهلجوم الرتكي ،إما عن طريق قطع روابطه حبزب العمال الكردستاين (مبا
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يف ذلك إهناء حركة الكوادر بني سوراي وقنديل) أو إقناع حزب العمال
الكردستاين نفسه بوقف اهلجمات يف تركيا.
لن تكون أي من هذه اخلطوات سهلة أو قريبة املنال .إن السماح لدمشق
بتأكيد السيطرة ميكن أن يكلف وحدات محاية الشعب/حزب االحتاد
الدميقراطي وقوات سوراي الدميقراطية يف النهاية احلكم الذايت الذي حققته ،ورمبا
ال ميكن أن يثبت أنه ال يكفي لردع اهلجوم الرتكي إذا حجبت "موسكو" أو
أزلت دعمها .ومع ذلك ،إذا جنحت ،فقد يسمح لوحدات محاية الشعب
ابالحتفاظ بعض املكاسب ،على الرغم من خضوعها ملوافقة "دمشق"
جدا على وحدات محاية الشعب قطع
وداعميها .وابملثل ،سيكون من الصعب ً
نظرا لعمق الروابط التنظيمية
عالقاهتا مع حزب العمال الكردستاينً ،
والشخصية واإليديولوجية وصعوبة إثبات قطع هذه العالقات.

ويبدو أن قرار حزب العمال الكردستاين بوقف التمرد املسلح يف تركيا غري
مستساغ لقادة وكوادر حزب العمال الكردستاين ما مل يرتافق مع خطوات
متبادلة من أنقرة ،ما يدل على أن األولوايت اليت متسك هبا على نطاق واسع
بني السكان األكراد يف تركيا (مبا يف ذلك االعرتاف الرمسي ابحلقوق الثقافية)
ومطلب حزب العمال الكردستاين من أجل الالمركزية ميكن أن يتم تناوهلا على
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طاولة املفاوضات وعرب العملية السياسية الرتكية .من الصعب ختيل ذلك يف
ظل الظروف السياسية احلالية يف تركيا ،على الرغم من أن القيادة الرتكية ميكن
أن تشجع على اختاذ خطوات مفيدة للطرفني من خالل توضيح أهنا مستعدة
للرد بشكل إجيايب على قطع العالقات مع حزب العمال الكردستاين أو وقف
هجمات حزب العمال الكردستاين ،وبسرعة من خالل املتابعة مبجرد أن تبدأ
وحدات محاية الشعب /حزب االحتاد الدميقراطي /حزب العمال الكردستاين،
يف تنفيذ أي منهما.
أتثريا كب ًريا على قادة وحدات محاية
لقد اكتسبت الوالايت املتحدة ً
الشعب/حزب االحتاد الدميقراطي من تواجدها وضماانهتا األمنية ،ومن الثقة
والعالقات اليت بُنيت من خالل التعاون الوثيق يف مكافحة "داعش" .جيب
على "واشنطن" توظيف هذا التأثري لدفع وحدات محاية الشعب/حزب االحتاد
اعتمادا على املسار الذي خيتاره
الدميقراطي ملواجهة هذا القرار الصعب .و ً
مهما يف التوسط مع "أنقرة" ويف
دورا ً
احلزب ،ميكن للوالايت املتحدة أن تلعب ً
مساعدة كال اجلانبني على التغلب على عدم الثقة املتبادلة.
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استنتاج:
لن يكون من السهل تنفيذ التوصيات املوضحة هنا .إهنم يطلبون من أبطال
مشال شرق سوراي أن خيرجوا أنفسهم من حالة اجلمود السياسي احلالية (ويف
بعض احلاالت العسكري) ،يف بيئة عنيفة ومعقدة للغاية وتنافسية .ولكن إذا مل
يفعلوا ذلك ،فقد تكون البدائل قامتة .لقد غريت احلرب السورية -ومحلة قوات
سوراي الدميقراطية املدعومة من الوالايت املتحدة يف الشمال الشرقي على وجه
اخلصوص -النسيج االجتماعي واجلغرايف السياسي يف املنطقة بشكل كبري ،يف
الوقت الذي تسببت فيه يف إاثرة التوترات عرب احلدود والتوترات احمللية على
طول خطوط الصدام القدمية واجلديدة .ال ينبغي ألحد أن يتخيل الوهم أبن
اخلالفات املبينة أعاله ستقوم ببساطة بفرز نفسها ،أو أن تكاليف حماولة حلها
ابلقوة ميكن التنبؤ هبا أبمان ،انهيك عن احتواؤها أو استيعاهبا.
هناك احتمال حقيقي النفجار العنف يف مشال شرق سوراي .إن أفضل فرصة
لنزع فتيلها تكمن يف التفاوض على ترتيبات مقبولة بشكل متبادل قبل
انسحاب الوالايت املتحدة.
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