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عُرضت النتائج األولية لهذا البحث في اجتماع طاولة مستديرة بعنوان "تحوالت موازين القوى شمال شرق سوريا" الذي نظمه برنامج مسارات
الشرق األوسط في  ٢٨تشرين الثاني  ٢٠١٩ضمن مشروع "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" .تم نشر هذه الورقة البحثية أوالً باللغة
الفرنسية في  ٢٧كانون الثاني  ٢٠٢٠من قبل مسارات الشرق األوسط وقام بترجمتها إلى اإلنكليزية والعربية فريق دوكستريم.
يموله االتحاد األوروبي،
منشوراتنا هي جزء من مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في سوريا" الذي ّ
وهو مشروع بحثي في برنامج "مسارات الشرق األوسط" ضمن مركز روبرت شومان للدراسات العليا بالجامعة األوروبية بفلورنسا.
ت عمليةً واستراتيجيةً لآلفاق ،والتحدّيات ،والتوجّهات ،وخيارات السياسة العامة
يقدّم مشروع "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" تحليال ٍ
في زمن الحرب ،وفي إطار التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سوريا.
إن محتوى منشورات المشروع هو من مسؤولية المؤلّفين حصراً.
استنساخ إضافي ألغراض أخرى ،سواء على شكل نسخ مطبوعة أم إلكترونية،
ي
يمكن تنزيل هذا النص ألغراض البحث الشخصية فقط .إن أ ّ
ٍ
ّ
والمحررين ،إضافةً إلى العنوان،
فين
ل
للمؤ
الكاملة
األسماء
إلى
اإلشارة
فيجب
اقتباسه،
يتطلّب موافقة المؤلّفين .أما في حال االستشهاد بالنص أو
ّ
والسنة التي نُشِر فيها ،والناشر.
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مقدمة
أصبح حزب االتحاد الديمقراطي – وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب – 1منذ عام  ٢٠١٤قوة سياسية
وعسكككرية أسككاسككية في الحرب ضككد الدولة اإلسككالمية (داعش) في سككوريا .وقد م ّكنه دعم التحالف الغربي
من استعادة كامل الشمال الشرقي ،ومن إنشاء إدارة ذاتية قادرة على حكم السكان واالقتصاد واألراضي،
على الرغم من تبنّيها أليديولوجيا يراها معظم الخاضككككعين لسككككيطرتها على أنها دخيلة .لكن سككككقوط "دولة
الخالفة" عام  ٢٠١٩جاء بمثابة تهديد لهذا النظام السكككياسكككي-العسككككري .كما أن التقارب بين هذه الحركة
الكردية السكككورية وحزب العمال الكردسكككتاني دفع تركيا إلى التدخل ،خاصكككةً بعد هزيمة داعش التي أدّت
إلى تراجع أهمية الحركة والزخم األميركي الداعم لها.
أعلنت تركيا عن عملية نبع السكككالم في  ٩تشكككرين األول  ،٢٠١٩بعد اطمئنانها إلى عدم اسكككتعداد الواليات
المتحدة لدخول مواجهة ميدانية معها .وهدفت العملية إلى إبعاد قوات سككككككوريا الديمقراطية – التي تشكككككككل
وحدات حماية الشككعب قوات النخبة فيها – 2عن الشككريط الحدودي بغرض تشكككيل "منطقة آمنة" يُنقَل إليها
جزء من الالجئين السككككوريين المقيمين على األراضككككي التركية 3.وقد تم ّكنت تركيا ،بفضككككل تدخل القوات
الرديفة المسماة بالجيش الوطني السوري ،من بسط نفوذها على المنطقة الممتدة من تل أبيض وحتى رأس
العين ،أي على مسككككككاحة أكثر من  ١٠٠٠كم 4.٢وفي  ١٧تشككككككرين األول ،وقّعت الواليات المتحدة وتركيا
نص االتفاق على أن القوات المسلحة التركية هي الفاعل
اتفاق وقف إطالق نار مؤقتا ً لمدة خمسة أيام .وقد ّ
الرئيسككي في تفعيل "المنطقة اآلمنة" ،دون إعالن حدود واضككحة لها 5،وهو ما منح تركيا ضككوءا ً أخضككر
لتحقيق طموحاتها المعلنة المتمثلة في اسككككككتكمال الهجوم على الشككككككريط الممتد من جرابلس غربا ً وحتى
الحدود العراقية شرقاً ،أي بطول  ٤٤٠كم وعمق  ٣٠٠كم.
من جهتها ،بعدما حوصككككككرت واقتنعت بعجز شككككككريكها األميركي عن حمايتها من الهجوم التركي ،عقدت
قوات سوريا الديمقراطية في  ١٤تشرين األول اتفاقية عسكرية مع دمشق برعاية روسية ،سمحت بإعادة
عدد محدود من جنود الجيش السوري إلى الحدود التركية .بدا للوهلة األولى أن الحركة الكردية استسلمت
 1تأسس حزب االتحاد الديمقراطي عام  ،٢٠٠٣وهو ينتمي أيديولوجيا ً إلى حزب العمال الكردستاني .وقد بنى مشروع حكم خاص به
في شمال شرق سوريا (سيُشار إليه في هذه الورقة باسم "اإلدارة الذاتية") منذ عام  ،٢٠١٢وبذلك أصبح الحزب السياسي الكردي
الرئيسي في سوريا .ومن باب التبسيط سنشير إلى الحزب بمصطلح "الحركة الكردية" أو "قيادة اإلدارة الذاتية".
 2تأسست قوات سوريا الديمقراطية في تشرين األول  ،٢٠١٥وهي تحالف غير متجانس لقوات مسلحة متعددة اإلثنيات تخضع للقيادة
العسكرية لوحدات حماية الشعب ،وهذه األخيرة تشكل قوات النخبة بوصفها األكثر تدريبا ً والتزاما ً من الناحية األيديولوجية.
 3بعد إعالن الرئيس أردوغان عن هجوم تركي وشيك على المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض ورأس العين ،فاجأ الرئيس دونالد
ترامب العالم يوم  ٦تشرين األول  ٢٠١٩بإعالنه عبر الهاتف لنظيره التركي عن انسحاب الجيش األميركي من المنطقة نفسها .ويوم
 ١٣تشرين األول ،أعلن وزير الدفاع مارك إسبر عن قرار ترامب باالنسحاب الكامل للقوات األميركية من شمال شرق سوريا .جوليان
إي بارنز وإيريك شميت" ،ترامب يأمر بسحب القوات األميركية من شمال شرق سوريا" (باإلنكليزية) ،نيويورك تايمز ١٣ ،تشرين
األول .https://nyti.ms/2rS8dys ،٢٠١٩
 4أدت العملية إلى مقتل أكثر من  ٤٥٠مدني ونزوح أكثر من  ٢٠٠ألف شخص في أسبوع واحد .مركز روجافا للمعلومات" ،وراء
الجبهة – بناء النظام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا" (باإلنكليزية) ١٩ ،كانون األول .http://bit.ly/2TM3GsQ ،٢٠١٩
 5مكتب العالقات الخارجية في البيت األبيض" ،الواليات المتحدة وتركيا تتفقان على وقف إطالق نار في شمال شرق سوريا"
(باإلنكليزية) ١٧ ،تشرين األول http://bit.ly/2sHc2GJ ،٢٠١٩؛ سميح إديز" ،هل ستتحقق خطط أردوغان لشمال شرق سوريا؟"
(باإلنكليزية) ،المونيتور ٤ ،تشرين األول .http://bit.ly/2s4PW0C ،٢٠١٩

1

وسككمحت للنظام السككوري بالعودة دون قتال إلى منطقة انسككحب منها قبل  ٧سككنوات 6.ورغم االضككطراب
الذي أصككككككاب الحركة ،إال أنّها لم تُهزَ م ولم تنح ّل ،وما زالت تمتلك عدة أوراق في لعبة تزداد تعقيدا ً لدى
جميع الفاعلين المعنيين .وما زالت الحركة تسيطر على مناطقها وقواتها العسكرية ،باإلضافة إلى الموارد
النفطية وهياكل الحكم ،وهو ما يُتيح لها االحتفاظ بمنظومة سككككياسككككية بديلة ال تزال يعمل حتى بعد "عودة"
نظام مسككككتنزث أكثر من أي وقت مضككككى .وعليه فإن الحركة تبقى الفاعل الرئيسككككي الذي يحارب داعش
بدعم من التحالف الدولي ،والذي يؤ ّمن تواجده – مهما كان محدودا ً – اسككككتقرارا ً لنموذج حكم األمر الواقع
الكردي في كافة مناطق الشمال الشرقي.
تعرض هذه الدراسكككككككة 7أوالً القيود والفرص ال جد يدة التي و جدت في ها اإلدارة الذات ية وقوات سككككككوريا
الديمقراطية منذ تشككككككرين األول  ،٢٠١٩وذلك عبر قراءة اسككككككتراتيجيات الفاعلين اإلقليميين والدوليين
الرئيسكككيين في شكككمال شكككرق البالد .بعد ذلك تنظر في قدرة الحركة الكردية على التأقلم ،والتي م ّكنتها من
التغلب على مختلف الضككككككغوط التي تتعرض لها (المواجهة مع تركيا ،انبعاث تنظيم داعش ،ومحاوالت
النظام ّ
بث االضطرابات ،وعودة الجيش السوري ،واالنسحاب األميركي) .وفي النهاية تتساءل الورقة عن
الهش.
استمرارية الوضع الحالي والمخاطر الكامنة خلف التوازن الحالي
ّ

الجزء األول :تبعثر الفضاء االستراتيجي في الشمال الشرقي
أسهم تقاعس الواليات المتحدة عن وقف التصعيد بين أنقرة وقيادة قوات سوريا الديمقراطية في إطالق
الهجوم التركي .غير أن هذا الهجوم لم يتم وفق مخططات أنقرة ،فمع أنه أجبر األميركيين على التراجع
والتغاضي الضمني ،إال أنه انتهى بانتشار روسيا والجيش السوري على الشريط الحدودي .وقد أدى
االنسحاب األميركي إلى خلخلة التوازنات التي تمخضت عنها الحرب ضد داعش ،ما أضاث المزيد من
التعقيد على الوضع االستراتيجي في الشمال الشرقي.

نهاية تناقضات السياسة األميركية
منذ البداية ،اتّسككمت مقاربة الواليات المتحدة لشككراكتها مع الحركة الكردية بكونها مقاربة أمنية بحتة :فمن
وجهة نظر واشككككككنطن ،قامت العالقة "على أسككككككاس انجاز مهمة" حصككككككراً 8،لتركز منذ عام  ٢٠١٤على
محاربة داعش دون رؤية سككككياسككككية حول ما قد ينتج عن هذه العالقة على المدى الطويل .ودعمت اإلدارة
 6بدءا ً من عام  ،٢٠١١أجرت الحركة الكردية مفاوضات مع دمشق لنشر قوات في مناطق سكن األكراد الثالث على الحدود التركية
مقابل التزامها بالقتال ضد المعارضة السورية إلى جانب النظام .عام  ،٢٠١٢قرر النظام االنسحاب جزئيا ً من شمال شرق سوريا ،ما
سمح لوحدات حماية الشعب بالسيطرة على المناطق الكردية.
 7بناء على أبحاث منتظمة في شمال شرق سوريا منذ عام  ،٢٠١٢ومقابالت منتظمة مع ممثلين عن مختلف األطراث المعنية في موسكو
وإسطنبول وواشنطن وطهران وأنقرة وبروكسل وباريس ولندن وبيروت.
 8تستخدم اإلدارة األميركية هذا المصطلح لوصف عملياتها في شمال شرق سوريا .مقابلة مع مسؤولين أميركيين ،تشرين األول .٢٠١٩
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األميركية وحدات حماية الشككعب 9من أجل اسككتعادة المناطق التي تسككيطر عليها داعش وصككوالً إلى حدود
دير الزور ،منطلقةً من ضكككرورة عسككككرية طارئة وغياب أي شكككريك آخر موثوق وجاهز للتعبئة الفورية.
ومع أن المشروع السياسي الذي كانت تطرحه قيادة اإلدارة الذاتية كان موضع قلق لألميركيين ولكن ليس
بدرجة تمنع هذا التعاون.
سككرعان ما أدرك الدبلوماسككيون األميركيون أن من شككأن الحملة على داعش أن تعزز القدرات العسكككرية
والسككياسككية للحركة الكردية ،ما يعني خطر نشككوب نزاع مسككلح بينها وبين تركيا ،وهو ما حاولوا التفاوض
على تجنّبه بعد حين .إال أن جهودهم ركزت على قضكككككايا هامشكككككية بنظر أنقرة ،التي تعتبر عالقة الحركة
الكردية في سكككوريا بحزب العمال الكردسكككتاني المسكككألةَ األسكككاسكككية ،وهو األمر الذي لم يُطرح أبدا ً بشككككل
حصري على طاولة المفاو ضات .وبين  ٢٠١٦و ،٢٠١٧أم ضى الدبلوماسيون األميركيون أكثر من سنة
يتفاوضككككون مع تركيا والقيادة الكردية إلنشككككاء مجلس محلي يمثل جميع األطراث في مدينة منبج 10،تلتها
عشككككرة أشككككهر من المفاوضككككات المتعثرة حول طرق إقامة "منطقة آمنة" على الحدود السككككورية التركية.
تجنّبت اإلدارة األميركية مشكككلة التقارب بين الحركة الكردية السككورية وحزب العمال الكردسككتاني ،وهي
بذلك أ ّجلت فقط التدخل التركي.
أما الحركة الكردية ،التي لم تخضككع ألي شككروط سككياسككية أميركية ،فقد اتبعت سككياسككة األمر الواقع ،وبنت
جهازا ً عسكريا ً وإداريا ً ال نظير له في المنطقة ،وحافظت على تقاربها مع حزب العمال الكردستاني ،الذي
يخوض حربا ً مفتوحة مع تركيا منذ  .٢٠١٥وقد ّ
عزز هذا الوضع من استحالة قيام تحالف استراتيجي دائم
مع الواليات المتحدة ،وأعاق حصككول اإلدارة الذاتية على مزيد من مسككاعدات غربية تسككاعدها على تثبيت
11
االسككتقرار .وفي الوقت نفسككه ،زرعت اإلدارة األميركية لدى شككريكها الكردي وهم العالقة طويلة األمد،
12
رغم إعالن الرئيس األميركي بشكل مستمر نيته سحب قواته من سوريا.
في نهاية تشككككرين األول  ،٢٠١٩مثّل انسككككحاب الواليات المتحدة إلى أقصككككى شككككرق سككككوريا حالً مفاجئا ً
للتناقض األشككككد إشكككككالية في تحالفها مع تركيا وشككككراكتها مع حركة مرتبطة بحزب العمال الكردسككككتاني.
ويسككككمح الوجود المتبقي للقوات األميركية (أقل من  ٥٠٠جندي) ،والمنتشككككرة حاليا ً في مناطق دير الزور
 9بحسب مسؤول أميركي سابق كان على رأس عمله حين بدأ التعاون بين الواليات المتحدة وقوات حماية الشعب ،فإن صناع السياسة
األميركيين كانوا مدركين للمخاطر ولكن اتخذوا القرار فقط بعد استكشاث كافة البدائل المحتملة األخرى (تواصل عبر اإليميل في كانون
الثاني .)٢٠٢٠
 10كانت السيطرة على منبج في حينه ذات قيمة استراتيجية عالية .حاولت قوات سوريا الديمقراطية ربطها بمنطقة عفرين ،ولكن تركيا
أطلقت عملية "درع الفرات" للتصدي لهذه المحاولة .فقدت المدينة أهميتها االستراتيجية إال ما يتعلق بموقعها غرب الفرات ،وهي
المنطقة التي تعتبرها تركيا باحتها الخلفية .مقابالت ومالحظات في منبج منذ عام  ٢٠١٧ومناقشات مع مسؤولين أتراك وأميركيين
عا َمي  ٢٠١٧و ٢٠١٨في واشنطن وأنقرة.
 11قال عضو في الحركة الكردية" :مع امتداد زمن عالقتنا بالواليات المتحدة وتطورها نتيجة تأكيد األميركيين المتكرر بأن القوات
األميركية ستبقى في المنطقة ،صدّقنا حقا ً أننا ألول مرة في تاريخ حركتنا بدأنا ببناء عالقة استراتيجية حقيقية ،وكنا مستعدين إلضعاث
تواصلنا مع دول المنطقة في سبيل ذلك"( .مقابلة في الرقة في تشرين الثاني .)٢٠١٩
ً
 12في آذار  ،٢٠١٨أعلن الرئيس األميركي بوضوح عن نيته سحب القوات األميركية قريبا من سوريا .كريستيانو ليما" ،ترامب’ :أريد
الخروج‘ من سوريا" (باإلنكليزية) ،بوليتيكو ٤ ،آذار  .https://politi.co/38W2pnW ،٢٠١٨أ ّكد الحقا ً اعتزامه االنسحاب في
محادثة هاتفية مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني (مقابلة مع القيادة العسكرية الكردية في الحسكة في كانون الثاني .)٢٠٢٠
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والحسككككة والشكككدادي والقامشكككلي 13،بمواصكككلة الضكككغط على البؤر األخيرة لداعش وعلى مراكز احتجاز
عناصكككره ،كما يسكككمح بالتحكم بمعبر سكككيمالكا مع إقليم كردسكككتان العراق الذي يمر عبره الدعم اللوجسكككتي
يبرر بأهداث اسككككتراتيجية بل
للقوات على األرض .إال أن قرار البيت األبيض باسككككتبقاء قوات أميركية لم َّ
بحماية النفط ،وهي الذريعة الوحيدة التي كان من شككككككأنها إقناع الرئيس بالعدول عن قراره باالنسككككككحاب
14
الكامل من الشمال الشرقي.
من المؤكد أن الواليات المتحدة قد تقلّصكككت رقعة نفوذها عبر هذا الحل الجزئي لعقدة مسكككتعصكككية من عقد
تحالفاتها المتناقضة ،إال أنها أيضا ً قللت الكلفة السياسية لتواجد قواتها في سوريا (بشكل خاص التوتر مع
تركيا) .وفي حال إصككرار الرئيس األميركي على رغبته باالنسككحاب من سككوريا ،سككيبقى القرار األميركي
غامضا ً تصعب قراءته أو التنبؤ بمقتضياته ،سواء بالنسبة للحلفاء الغربيين المهتمين بمواصلة الحرب ضد
داعش وتنفيذ برامج االسككككككتقرار ،أو بالنسككككككبة لقيادة اإلدارة الذاتية ،ما يع ّقد على األخيرة مهمة تطوير
اسككككتراتيجية واضككككحة للخروج من الورطة الحالية ،خاصككككة مع تصككككاعد التوترات بين الواليات المتحدة
وإيران ،وما قد يعنيه ذلك من حصار بالنسبة لها.

روسيا في الشمال الشرقي :التدخل الباهت
ال يُس ّهل موقف موسكو آليات صنع القرار لدى الحركة الكردية .إذ ما تزال روسيا – التي انتهزت فرصة
ان سحاب القوات األميركية إلى ال شرق األق صى لتعود العبا ً في ال شمال ال شرقي – تجد صعوبة في و ضع
استراتيجية واضحة ،نظرا ً لجملة من القيود التي ت ُجبرها على التوفيق بين أهداث متعددة ومتناقضة أحيانا ً
(طمأنة تركيا ،والتوسط بين دمشق وقيادة اإلدارة الذاتية ،ودعم انتشار الجيش السوري) علما ً أنها منشغلة
في الوقت الحالي أيضا ً بمعركة إدلب.
وقد سككمح االنسككحاب األميركي لروسككيا بفرض نفسككها في الشككمال الشككرقي ،بعد اتفاقها مع تركيا في ٢٢
تشكككرين األول  ٢٠١٩على وقف التقدم العسككككري التركي ،وانسكككحاب وحدات حماية الشكككعب من الشكككريط
15
الحدودي إلى عمق  ٣٢كم ،على أن يحل الجيش السوري والدوريات الروسية-التركية المختلطة محلها.
وبذلك تحتفظ السككياسككة الروسككية بجوانب مما تضككمنته سككلة الوسككاطة األميركية (المنطقة اآلمنة ،وسككحب
توس كعها في الشككمال الشككرقي ترث أيض كا ً
وحدات حماية الشككعب ،والدوريات المختلطة) .إال أن روسككيا في ّ
تناقضات الموقف األميركي نفسها ،حيث ينبغي عليها نزع التصعيد بين قوات سوريا الديمقراطية وأنقرة.
لكن الموقف الروسي يمتاز عن موقف واشنطن بقدرته على تقديم حل لتركيا عن طريق إدخال دمشق إلى
المعادلة وترويج عودة النظام كبديل عن اإلدارة الذاتية .إذ إن تعزيز التفاهم بين دمشككككككق وقيادة اإلدارة
 13حسب اتفاق ضمني بين روسيا والواليات المتحدة ،ينقسم استخدام المجال الجوي السوري إلى منطقت َي نفوذ تلتقيان عند الخط فوق
مدينة تل تمر ،غرب الخط لروسيا وشرقه للواليات المتحدة .مقابالت مع مسؤولين أميركيين وروس في تشرين الثاني .٢٠١٩
 14من المرجح أن المنطق نفسه كان سيُست َخدم لتحديد عدد الجنود .مقابالت مع مسؤولين أميركيين وأكراد في تشرين الثاني ٢٠١٩
وكانون الثاني ٢٠٢٠؛ روبن رايت" ،خطة ترامب المحيّرة لنهب النفط السوري" (باإلنكليزية) ،نيويوركر ٣٠ ،تشرين األول ،٢٠١٩
.http://bit.ly/34EQAPM
 15مكتب الرئاسة الروسية" ،مذكرة تفاهم بين تركيا واالتحاد الروسي" (باإلنكليزية) ٢٢ ،تشرين األول ،٢٠١٩
.http://bit.ly/370CbPJ
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الذاتية يصككككبّ في مصككككلحة روسككككيا ،األمر الذي من شككككأنه حماية الشككككمال الشككككرقي من أي هجوم تركي،
وتسككككككهيل عودة الدولة السككككككورية ،وتعقيد أكبر لشكككككككل الوجود األميركي في المنطقة .ومع ذلك ،ال يمكن
لموسككككككو أن تتبنى تسكككككوية تقبلها الحركة الكردية دون المسكككككاس بعالقتها مع تركيا .يمكنها فقط أن تنادي
بسككيادة الدولة السككورية ،وبالتالي اسككتبدال اإلدارة الذاتية وقوات سككوريا الديمقراطية بنظام دمشككق بدالً من
16
حمايتهما.
ال تؤمن موسكككو بقدرة دمشككق والحركة الكردية على إيجاد أرضككية مشككتركة ،بل تعتقد بضككرورة إضككعاث
حرضكككككت روسكككككيا الجانب
قوات سكككككوريا الديمقراطية عسككككككريا ً لجعل مثل هذا التقارب ممكناً .ولذلك ،قد ّ
التركي على شك ّ
روجت التفاق عسكككري بين
كن عمليات عسكككرية على الشككريط الحدودي 17،من جهة ،بينما ّ
قيادة قوات سككككككوريا الديمقراطية والجيش السككككككوري للتصككككككدي للهجوم التركي من جهة أخرى .ول ّخص
دبلوماسككي روسككي كان يعمل سككابقا ً في دمشككق واقعية موسكككو السككياسككية بعبارة موجزة" :ليس لدينا أشككياء
كثيرة نقدمها للحركة الكردية سككوى هزيمة عسكككرية أو انتحار سككياسككي" ،مع اعتراث الدبلوماسككي نفسككه
18
بعدم قدرة دمشق على العودة إلى المنطقة.
أخيراً ،ال تعتبر روسيا الشمال الشرقي أولوية بالنسبة لها ،وهي تتبع فيه سياسة الحد األدنى من االنخراط
(الحفاظ على عالقات جيدة مع قيادة اإلدارة الذاتية ،وتسهيل التقارب بينها وبين دمشق ،وتأطير عودة عدد
محدود من جنود الجيش السكككوري) .األولوية الحالية بالنسكككبة لموسككككو هي تحقيق تقدم عسككككري في إدلب
"حيث ال يزال تحقيق نتائج ملموسة ممكنا ً" 19في آخر منطقة سورية ال تحميها أي دولة راعية ،كالواليات
المتحدة في الشمال الشرقي وتركيا في عفرين وشمال حلب .عالوة على ذلك ،تعترث الدبلوماسية الروسية
بحدود الوسككككاطة بين الحركة الكردية ودمشككككق 20،ويبدو أن موسكككككو تفضككككل انتظار االنسككككحاب النهائي
لألميركيين قبل اإلقدام على خطوات إضافية في هذا الصدد.

حرب تركيا المقيّدة
منذ  ٩تشكرين األول ،اجتاحت تركيا محيط تل أبيض ورأس العين دون صكعوبة كبيرة .وسكرعان ما فقدت
قوات سككككككوريا الديمقراطية سككككككيطرتها على تل أبيض بعد امتناع قواتها العربية عن قتال قوات الجيش
الوطني ،بسبب انحدار مقاتلين في صفوث الطرفين من المنطقة ذاتها ،أي من دير الزور 21.وبينما تمكنت
 16مقابالت مع الدبلوماسيين الروس في جنيف وأنقرة وموسكو من تشرين الثاني إلى كانون األول .٢٠١٩
 17تؤكد العديد من المصادر أن روسيا كانت مستعدة ،خالل المرحلة األولى من عملية نبع السالم ،للسماح لتركيا بقيادة الهجوم العسكري
على مدينة كوباني .مقابالت مع دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين ،تشرين األول ،تشرين الثاني  .٢٠١٩وكالة تاس الروسية لألنباء،
"الفروث :اهتمام األكراد بمذكرة سوتشي يتراجع مع عودة القوات األميركية إلى شمال سوريا" (باإلنكليزية) 26 ،تشرين الثاني ،٢٠١٩
.http://bit.ly/2ttfZyY
 18مقابالت مع دبلوماسيين روس في جنيف وأنقرة وموسكو ،تشرين الثاني ،كانون األول .٢٠١٩
 19المصدر نفسه.
" 20نحن نؤيد التوصل إلى اتفاق بين حزب االتحاد الديمقراطي ودمشق ،لكننا نمارس ضغطا ً على الحكومة السورية في العديد من
الملفات ،ونفوذنا السياسي محدود .ال يمكننا ممارسة الضغط على دمشق لتكون أكثر مرونة بشأن المسألة الكردية ألن ذلك يؤثر على
عالقتنا بتركيا" ،مقابلة مع دبلوماسي روسي ،تشرين الثاني .٢٠١٩
 21قال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية انشق خالل المعركة" :لم يكن هناك قتال حقيقي ،وكان إشراث الكوادر العسكرية الكردية
محدودا ً جداً .كنا نعلم أننا نواجه أقاربنا .قرر األكراد واألتراك أن يرسلوا أبناء دير الزور ليقاتل بعضهم ضد البعض اآلخر" .مقابلة في
دير الزور ،تشرين األول .٢٠١٩
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وحدات حماية الشككككعب في مدينة رأس العين المختلطة إثنيا ً من تأخير التقدم التركي ،إال أن نتيجة المعركة
كانت محسككككومة دون أوهام من الجانب الكردي .ومنذ الهدنة المؤقتة في  ١٧تشككككرين األول ،تمكنت تركيا
أراض جديدة من قوات سكككوريا الديمقراطية ،وصكككلت
وقواتها الرديفة التابعة للجيش الوطني من اسكككتعادة
ٍ
مساحتها بحسب مصادر اإلدارة الذاتية إلى  ١,١٠٠كم ٢أو  ٦٠قرية 22.وتعتزم تركيا االستفادة من االتفاق
المبرم مع روسككيا لبسككط سككيطرتها على بقية الشككريط الحدودي عبر المشككاركة في دوريات روسككية-تركية
مختلطة.
ومع ذلك ،لم تتمكن تركيا من إضعاث قدرات وحدات حماية الشعب ،أو من تأمين حدودها الجنوبية المتاخمة
للمناطق التي تحكمها اإلدارة الذاتية ،فقد أعاق تقدّ َمها نشر القوات الروسية-السورية والضغوطات الغربية
التي كانت تتعرض لها .وتعتبر أنقرة أن وحدات حماية الشعب ما زالت تحتفظ بوجودها في المنطقة
الحدودية التي يبلغ طولها  ٣٢كم ،على الرغم من التصريحات الروسية عن جالء  ٣٤,٠٠٠مقاتل .وما
زالت قوات سوريا الديمقراطية تخوض حربا ً غير متكافئة في األراضي التي انسحبت منها لصالح التقدم
التركي ،وهو ما قد يدفع تركيا إلى استئناث األعمال القتالية ،واألميركيين إلى وضع حد لشراكتهم مع قوات
23
سوريا الديمقراطية.
برم في  ٢٢تشرين األول مسألة الحوكمة في الشمال
باإلضافة إلى ذلك ،يترك االتفاق الروسي-التركي ال ُم َ
الشرقي معلّقة ،ما يسمح لإلدارة الذاتية بالحفاظ على وجودها في المدن الحدودية باستثناء تل أبيض ورأس
الشرين" في حسابات أنقرة – تبعا ٍ
ت معاكسة
العين .وأخيرا ً ،فإن لعودة النظام السوري – بوصفه "أهون
َّ
لما تنشده تركيا .ووفقا ً للمسؤولين األتراك" ،تحمي" عودة النظام المنظومةَ السياسية التي أنشأتها الحركة
الكردية بدل أن تستبدلها 24.وباإلضافة إلى ذلك ،وجود الجيش السوري على الحدود يجعل الصراع بين
دولتين ،وهو ما تسعى أنقرة إلى تجنّبه ،في حين كان الهدث األولي من عملية نبع السالم تحييد دور العب
غير حكومي.
لذلك ال ترى تركيا في عودة الهدوء الحالي سككككككوى خطوة على طريق مواجهة طويلة األمد ،فهي تنوي
التقدم عسكككريا ً خطوة خطوة ما إن يسككمح المناخ السككياسككي بذلك ،والتوقف كل مرة تتعاظم فيها الضككغوط
السياسية عليها .ويبقى هدفها المعلن والمتمثل بتأمين حدودها الجنوبية قائما ً حتى اليوم 25.وفي هذا السياق،
ال تزال الضكككمانات األميركية والروسكككية الرامية إلى منع اسكككتئناث القتال هشكككة .من المؤكد أن واشكككنطن
ضككغطت على تركيا مهدّدة ً بفرض عقوبات في حال عدم التوصككل إلى هدنة .لكن توقيع اتفاقية تمنح تركيا
دورا ً رئيسيا ً في فرض "منطقة آمنة" ال حدود جغرافية لها سيعني بشكل غير مباشر السماح لها باالنتشار
 22مقابلة مع مستشار سياسي لإلدارة الذاتية في تشرين الثاني  .٢٠١٩من جانبهم ،يعترث المسؤولون األتراك بأن قواتهم الداعمة للجيش
الوطني السوري تكبدت خسائر أكبر بعد تنفيذ وقف إطالق النار مقارنةً بخسائرها خالل معارك األسبوع األول ٦٣ :قتيالً حتى ١٧
تشرين األول و ٢٣٤قتيالً في  ١٨تشرين األول .مقابالت أجريت في تشرين الثاني .٢٠١٩
 23من  ٢٢تشرين األول إلى  ٢٠كانون األول  ،٢٠١٩وقع  ٤٣هجوما ً في منطقة تل أبيض ورأس العين ،أودت بـ ٧٢ضحية من المدنيين
و ٢٥٨جريحاً .قال مسؤول في األمم المتحدة" :في كل مرة يحدث فيها تفجير ،تستخدم وزارة الخارجية التركية ذلك بالكامل في الدعاية
التابعة لها .قد يعني هذا في النهاية أن تركيا ستعود للقتال ،والواليات المتحدة تتبنى الرواية التركية وتتحدث عن أنشطة "إرهابية" في
جريت في كانون األول .٢٠١٩
تل أبيض ورأس العين" .مقابلة أ ُ ِ
 24مقابالت مع مسؤولين أتراك في تشرين الثاني .٢٠١٩
 25المصدر نفسه.
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على كامل الشككريط الحدودي 26.عالوة على ذلك ،ما تزال تركيا مقتنعة بأن التهديد بالعقوبات الصككادر عن
الكونغرس يمكن التراجع عنككه ،مقكدّرة ً أن البيككت األبيض سككككككيعود في النهككايكة إلى التطبيع مع أنقرة .أمكا
ال ضمانات المقدمة من الجانب الرو سي ،فتبدو أكثر ه شا شة .فعلى الرغم من التزام مو سكو والنظام بنشر
لتحرض
قوة صككككككغيرة من بضككككككع مئات من الجنود ،إال أن بإمكانها دوما ً أن تعود – كما فعلت من قبل –
ّ
تركيا على القيام بعملية عسكرية للضغط على األكراد وإجبارهم على قبول اتفاق مع دمشق بحسب شروط
النظام السوري.
وفي النهاية ،أدت عملية نبع السالم إلى تعقيد المعادلة الجيوستراتيجية في الشمال الشرقي .وال يقتصر ذلك
على ازدياد عدد الجهات الفاعلة (مع وصول الجيش السوري وروسيا) ،ولكن وقبل كل شيء ،ليس لدى
أي من هذه األطراث استراتيجية طويلة األجل أو أي وسائل لتطبيقها .إذ تكتفي جميع القوى الموجودة في
المنطقة بإدارة تفصيلية لجوانب محددة :تبحث تركيا عن تحقيق االستقرار في المناطق التي تسيطر عليها،
بينما تنشغل روسيا بإعادة فرض نظام متهالك ،وتتمركز الواليات المتحدة في أقصى الشرق مع مهام
يحول الشمال الشرقي من مساحة مواجهة استراتيجية واضحة إلى مكان تتضاعف
غامضة المعالم .وهو ما ّ
فيه المفاوضات الثنائية حول قضايا أكثر تحديدا ً وأقصر مدى (مثل :انتشار الجيش السوري؛ انسحاب
وحدات حماية الشعب من الشريط الحدودي؛ تقسيم المجال الجوي بين مناطق نفوذ روسية وأميركية؛
دوريات روسية-تركية مختلطة) .ضمن هذا السياق ،تكافح الحركة الكردية لرسم معالم خط سياسي جديد
لها .والواقع أن الحركة ما تزال تحكم من باب األمر الواقع ،حتى مع إدراك قيادتها العسكرية ضرورة
"االنتقال إلى السياسة" في مواجهة التهديد التركي .لذلك يبدو أن سياستها على المدى القصير لن تكون
خيارا ً واعيا ً بقدر ما هي انعكاس لتبعثر اللعبة االستراتيجية شمال شرق البالد.

الجزء الثاني :قدرة المنظومة السياسية في الشمال الشرقي على التأقلم
في ظل غياب الخيارات االسككتراتيجية الواضككحة ،تحافظ قيادة اإلدارة الذاتية على خطها الدؤوب السككاعي
إلى توطيد المنظومة المؤسساتية العامة القائمة منذ  .٢٠١٢وعلى الرغم من إطارها األيديولوجي العلماني
اليسككككككاري ،الغريب إلى حد كبير لعامة السكككككككان المحليين ،والذي يجمع بين طليعية الحزب الماركسككككككي-
اللينيني وأفكار متفرقة مسككككتعارة من طروحات المفكر اليسككككاري الراديكالي األميركي موراي بوكتشككككين
حول الكونفدرالية الديمقراطية ،إال أن هذه المنظومة المؤسككسككاتية تجذرت سككواء في المناطق ذات الغالبية
الكردية أو المناطق العربية .وما تزال الحركة الكردية صككككككامدة على الرغم من الضككككككغوط المتعددة التي
عانت منها في األشكككهر األخيرة (مثل االنسكككحاب األميركي ،والهجوم التركي ،وحمالت بث االضكككطراب
التي يشكككنّها النظام ،وإعادة ظهور داعش) .وال يعني صكككمود المنظومة المؤسكككسكككاتية التفاث السككككان حول
مشروعها األيديولوجي ،بل ثمة ثالث ظواهر أخرى تفسر هذا الصمود :تشغيل شريحة مهمة من المجتمع
في مؤسسات اإلدارة الذاتية ،وآليات امتالك السكان لهذه المؤسسات وإعادة إنتاجهم لها ،وعدم وجود بديل
موثوق به .في النهاية ،تمكنت الحركة الكردية من ترسككككيخ نفسككككها كيانا ً سككككياسككككيا ً متماسكككككا ً وفاعالً وحيدا ً
وموثوقا ً يمكنه بسط نفوذه على األرض ومواصلة الضغط على تنظيم داعش.
 26المصدر نفسه.
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البيروقراطية إلى شمال شرق سوريا
يُعد بناء البيروقراطية في المجتمع المحلي المصدر الرئيسي لتجذّر الحركة .إذ سمحت الموارد االقتصادية
المكتسككككككبة من حكم األراضككككككي والمسكككككككاعدات الدولية لإلدارة ببناء جهاز بيروقراطي يضككككككم أكثر من
 ٢٥٠,٠٠٠موظف ،منهم  ٧٠,٠٠٠جندي و ٣٠,٠٠٠شككرطي و ١٥٠,٠٠٠موظف مدني – ومن هؤالء
 ٤٠,٠٠٠معلم يتلقى راتبا ً شكككهريا ً يتراوح بين  ١٢٠و ٢٠٠دوالر ،أي ضكككعف الراتب المقابل في مناطق
سكككككيطرة النظام 27.كذلك فإن الوظيفة العسككككككرية في مناطق اإلدارة أعلى أجرا ً منها في مناطق النظام :إذ
يتلقى الضابط السوري ذو الرتبة المتوسطة في الجيش السوري والمفروز إلى الجبهات الشمالية-الشرقية
في مواجهة تركيا  ٤٣,٠٠٠ليرة سورية شهريا ً (ما يعادل  ٥٠دوالر) ،بينما يكسب مجنّد من الرتبة ذاتها
28
في قوات سوريا الديمقراطية ما بين ضعف إلى ثالثة أضعاث ذلك المبلغ ،بحسب أقدميته.
منذ  ،٢٠١٢مال عدد كبير من الموظفين الحكوميين ،خاصككككة المعلّمين ،إلى تفادي العمل في مؤسككككسككككات
وفضكككككلوا الحفاظ على وضكككككعهم الوظيفي في إدارات الدولة
اإلدارة الذاتية ،حيث اعتبروها غير مسكككككتقرة
ّ
المركزية .إال أن هذا االتجاه انعكس جزئيا ً خالل العام الماضكككي ،وذلك في سكككياق األزمة االقتصكككادية في
مناطق سككككيطرة حكومة دمشككككق ،والتي تفاقمت بسككككبب تشككككديد العقوبات .ورغم صككككعوبة تحديد النسككككبة
إحصائياً 29،إال أن أعدادا ً متزايدة من الموظفين الحكوميين السابقين الذين كانوا يتلقون رواتبهم من دمشق
انضموا إلى اإلدارة الذاتية ،مجازفين بفقدان رواتبهم التي خصصتها لهم الدولة المركزية.
ويبدو أن اإلدارة الذاتية تخلق ،مع مرور الوقت ،دينامية حقيقية إلعادة الهيكلة البيروقراطية في الشككككككمال
الشككككككرقي ،وذلك تحت األثر المركب لنزوح أبناء الطبقات الوسككككككطى ،ولألزمة المتزايدة التي تشككككككهدها
قطاعات توفر في العادة عددا ً كبيرا ً من فرص العمل مثل الزراعة ،وأخيرا ً لتزايد االنفصكككككال عن خدمات
الدولة المركزية .من بين  ٢.٢مليون شخص يعي شون تحت سيطرة اإلدارة الذاتية 30،يح صل ٢٥٠,٠٠٠
على دخلهم منها مباشككرة ،باإلضككافة إلى العاملين في شككركات القطاع الخاص التي تخضككع إلشككراث كبير
من جانب الحركة الكردية (خاصكككككككة قطاعي البناء والزراعة) ،وموظفي المنظمات التي تدعمها برامج
31
االسكككككتقرار التي أقامتها دول التحالف الدولي .في المجمل ،يجد نحو  ٢٠في المئة من السككككككان العاملين
صلونه بشكل مباشر أو غير مباشر من المنظومة السياسية التي أقامتها قيادة
أنفسهم معتمدين على دخل يح ّ
اإلدارة الذاتية.
تؤدي حركة إعادة التشغيل اإلداري أو الهيكلة البيروقراطية هذه في شمال شرق سوريا إلى نتيجتين :أوالً
خلق مصككككلحة مباشككككرة للمسككككتفيدين منها في اسككككتدامة اإلدارة الذاتية ،خاصككككةً مع عدم وجود بديل لها في
 27مقابالت مع أعضاء في اإلدارة الذاتية بين أيلول وتشرين الثاني .٢٠١٩
 28نشرت اإلدارة الذاتية في كانون الثاني  ٢٠٢٠حالة حساباتها ألول مرة .وصل إنفاقها عام  ٢٠١٩إلى  ٤٥مليون دوالر شهريا ً على
صص القسم األكبر من الميزانية غير
رواتب الموظفين المدنيين (نقاشات مع مسؤولين في اإلدارة الذاتية ،آب  .)٢٠١٩بالتالي ،يُخ ّ
العسكرية للرواتب ،وهو ما يدل على اقتصاد سياسي قائم على الرعاية الزبائنية .لالطالع على تفاصيل الميزانية :اإلدارة المستقلة لشمال
شرق سوريا ١٤ ،كانون الثاني  ،٢٠٢٠فيسبوك.http://bit.ly/2GdYPIS ،
 29مقابالت مع مسؤولين أجريت خالل اإلقامة في مناطق مختلفة في الشمال الشرقي عا َمي  ٢٠١٨و.٢٠١٩
 30تقديرات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.http://bit.ly/2TT0RGa ،
 31محسوبة على أساس بيانات عن هرم العمر في سوريا ،وهي متاحة على الموقع .http://bit.ly/2Rj7fVH
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السكككياق الحالي النهيار قدرات دمشكككق المالية ،حتى لو لم يُنتج الراتب بحد ذاته وال ًء سكككياسكككيا ً؛ وثانيا ً عجز
النظام عن استخدام موظفيه كقاعدة للضغط والسيطرة على السكان في مواجهة الحركة الكردية ،خصوصا ً
32
مع تراجع أعداد الموظفين المستفيدين من إيرادات الحكومة المركزية.
لقد أظهرت اإلدارة الذاتية فعالً قدرة على مقاومة االضطرابات الناجمة عن الهجوم التركي ،وهو ما تشهد
عليه قلة االنشكككقاق في صكككفوث هياكلها العسككككرية .ووقعت أبرز االنشكككقاقات خالل معركة تل أبيض وفي
مدينة الطبقة 33،فيما لم تنخفض عمليات التجنيد في أماكن أخرى 34.على سككبيل المثال ،سككجل مجلس منبج
العسكككككككري  ١٠٠عملية تجنيد لكل  ٣٠هروبا ً في تشككككككرين الثاني  35،٢٠١٩ما يعني أن معدل التجنيد لم
يتغير طوال األشهر الماضية .وفي تشرين األول ،سجلت السلطات المحلية في دير الزور حوالي ١,٥٠٠
36
طلب تجنيد في صفوث قوات األمن التابعة لإلدارة الذاتية.

استخدام مؤسسات اإلدارة الذاتية
ما زالت اإلدارة الذات ية تو ّلد حاالت رفض داخل المجتم عات المحل ية .يبقى منطق االنفصكككككككال أو عدم
االنخراط ملحوظا ً لدى فئات معينة (موظفي الحكومة المركزية الذين يخشككككككون فقدان مزاياهم؛ فئات من
الطبقة الوسكطى لديها تحفظات على منطق السكيطرة غير المباشكرة من قبل كوادر الحركة الكردية؛ الفئات
تفضككل العمل في المنظمات غير الحكومية ،والتي تدفع أجورا ً أفضككل وتبدو أقل
المتعلمة من السكككان التي
ّ
إشكككككالية من الناحية السككككياسككككية) .كما يبرز منطق االنفصككككال عن اإلدارة الذاتية أيضككككا ً في معاقل داعش
السككابقة ،وذلك نتيجة لكل من سككياسككة الغارات المسككتمرة التي تتبعها قوات سككوريا الديمقراطية والضككغط
الذي يمارسككه التنظيم على السكككان .لكن مع مرور الوقت ،يميل السكككان إلى اسككتعادة ملكيتهم لمؤسككسككات
اإلدارة الذاتية ألسباب عدة ووفق ممارسات مختلفة .وعلى الرغم من استمرار السكان في انتقاد المسؤولين
التنفيذيين في الحركة الكردية بسكككبب افتقارهم للكفاءة وسكككيطرتهم على اإلدارات ،إال أنهم يطالبون بفاعلية
المؤسككسككات ويزدادون انخراطا ً في أنشككطتها .اإلجراءات اإلدارية أصككبحت روتينية ،والسكككان باتوا على
دراية بعمل هياكل السلطة وعلى استعداد للتفاعل مع المنظومة السياسية بإحدى هاتين الطريقتين.
أوالً ،يحاول المسككتفيدون تنظيم أنفسككهم ضككمن هيئات لحماية أنفسككهم من القرارات االعتباطية التي تتخذها
كوادر الحركة .فعضكككككوية النقابات ،المنظمة في البداية حسكككككب المهنة والمنشكككككأة من قبل الحركة الكردية
نفسككها ،تتيح ألعضككائها – عندما يسككيطرون عليها –إقامة عالقة مع صككانعي القرار السككياسككي تسككمح لهم
بالضككككككغط .ينطبق ذلك مثالً على صككككككحفيين تمكنوا من إضككككككعاث منطق الرقابة أو اإلفراج عن زمالء
 32تذكر سجالت الدولة  ٢٣ألف موظف مدني ما زالوا يتقاضون رواتبهم من الدولة في الشمال الشرقي .من المرجح أن يكون الرقم
أعلى من ذلك ،ولكن التقديرات األعلى تبقى في إطار التكهنات (مقابلة مع سنان حتاحت ،كانون الثاني  .)٢٠٢٠سنان حتاحت" ،االقتصاد
السياسي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" ،ورقة بحثية صادرة في فلورنسا :معهد الجامعة األوروبية ،مشروع مسارات الشرق
األوسط ،مرحلة الحرب وما بعد النزاع في سوريا ٢٩ ،تشرين الثاني .https://bit.ly/39ozlVz ،٢٠١٩
 33في الطبقة ،انسحب لواء محلي ثالث من مواقعه احتجاجا ً على االتفاق العسكري بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام ،ولكن معظم
المنسحبين عادوا سريعا ً إلى القوات بعد االتفاق مع القادة المحليين في قوات سوريا الديمقراطية.
 34مقابالت مع مسؤولين محليين من الحركة الكردية في منبج والرقة ودير الزور في أيلول وتشرين الثاني .٢٠١٩
 35مقابلة مع أحد مستشاري مجلس منبج العسكري ،تشرين األول .٢٠١٩
 36مقابلة مع مسؤول أمني في دير الزور ،تشرين األول  .٢٠١٩بالمقارنة ،في كانون األول  ،٢٠١٨تسبب اإلعالن األول عن االنسحاب
األميركي في العديد من االستقاالت في صفوث الحركة الكردية.
9

مسجونين .وبحسب صحفي كردي سوري مستقل" :تراجع الضغط علينا هو أيضا ً نتيجة تنظيمنا النقابي،
وهو ما سككككمح لنا بأداء دور أكثر فاعلية .المطلوب هو االعتماد على قوانين اإلدارة الذاتية ،أو المشككككاركة
في إنتاج نظام قانوني جديد لتوسككككككيع مجال المناورة ،وتذكير القادة بما التزموا به من مواقف والمطالبة
بالحقوق" 37.وبالمثل ،تناقش النقابات العمالية ونقابات الشككككركات الخاصككككة معدالت الضككككرائب وتمارس
نفوذها على السيا سات االقت صادية لإلدارة الذاتية .إن ديناميات مأس سة المجتمع هذه متناقضة ،فهي تعزز
سككيطرة الحركة الكردية (حيث يجد الصككحفيون غير النقابيين صككعوبة أكبر في الحصككول على مواعيد مع
المسؤولين ،وحيث ال يتاح توكيل محامين غير مسجلين في هيئة المحامين) ،إال أنها أيضا ً تولّد ممارسات
مقاومة أو ضغط ضمن المنظومة القائمة.
ثانياً ،يُفسككح غياب القواعد الواضككحة بشككأن األداء الداخلي لمؤسككسككات اإلدارة الذاتية مجاالً للتسككويات غير
الرسككمية للنزاعات ،وذلك عبر العالقات التي ينسككجها السكككان مع قادة الحركة .على سككبيل المثال ،بسككبب
غياب المحاكم اإلدارية داخل النظام الق ضائي ،يضطر ال سكان لطلب م ساعدة غير رسمية من المسؤولين
التنفيذيين في الحركة الكردية لحل مشككاكلهم اإلدارية أو نزاعاتهم على األراضككي أو غيرها من الخالفات.
يُبقي هؤالء المسككؤولون "الباب مفتوحا ً دائما ً" ،والوصككول إليهم متاحا ً في جميع األوقات 38.وبهذه الطريقة
أُنجزت عدة "مصككالحات" سككمحت بإطالق سككراح أو تخفيف أحكام أشككخاص متهمين بالتخابر مع داعش.
تتيح األنشككطة غير الرسككمية أيض كا ً مجاالً لممارسككات الفسككاد التي تقوي العالقات مع اإلدارة الذاتية بدل أن
تقطعها.
تنتج لحظات الصراع مساحات للتفاوض تسمح للسكان في نهاية المطاث بالتفاوض على شروط عالقتهم
مع المؤسككسككات ،وهم بذلك يشككاركون في ترسككيخ أقدام هذه األخيرة .فعلياً ،يقوم السكككان أوالً بالتوجه إلى
المسكككككؤولين التنفيذيين ،الذين يفاوضكككككون المسكككككتفيدين بشككككككل مباشكككككر على حل معين ،ثم يوجهونهم نحو
المؤسككسككات الرسككمية لإلدارة الذاتية – والخاضككعة ضككمنيا ً لسككيطرتهم– بغرض المصككادقة على القرار.
يشكككرح أحد التنفيذيين المقيمين في الرقة هذه العملية غير الرسكككمية كما يلي" :يثق الناس بنا ألنهم يدركون
أننا المسكككككؤولون في واقع األمر .لكننا تدريجيا ً نترك االختصكككككاصكككككات وننقل الملفات للمحاكم .دورنا هو
تعزيز المؤسككككسككككات المدنية .في البداية لم تكن هناك مؤسككككسككككات .كان منفذ االتصككككال الوحيد بين السكككككان
والسكككلطة هي الوحدات العسككككرية ،وكان الناس قد اعتادوا على ذلك ،واآلن يأتون لرؤيتنا أوالً ونقدم نحن
نصائحنا للمحكمة .ال تزال المؤسسات ضعيفة وما زالت تستمع إلينا ،لكن نصيحتنا تبقى غير رسمية .في
39
نهاية المطاث ،هدفنا هو االنسحاب تدريجيا ً من المؤسسات والسماح لها بحيازة استقاللها".
في حين كان السكككككككان ينظرون لإلدارة في البداية على أنها غريبة وغير مألوفة ،إال أنهم يقومون اليوم
باسككتيعاب نموذج الحوكمة .يسككمح اسككتخدام المؤسككسككات العامة بالحد من البعد االسككتبدادي للحكم ،وأحيانا ً
بجني بعض الفوائد منه .كما أنه يحول دون تحويل شككككككاوى السككككككان تجاه اإلدارة (من فسكككككاد واعتقاالت
تعسفية ونقص قدرات) إلى نزاعات مفتوحة.
 37مقابلة مع صحفي في القامشلي ،أيلول .٢٠١٩
 38مقابلة مع سكان دير الزور ،تشرين الثاني .٢٠١٩
 39مقابلة مع مسؤول في الحركة الكردية في الرقة ،تشرين الثاني .٢٠١٩
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استنفاد ديناميات االحتجاج :األصل هو الموافقة
يسكاهم غياب بديل سكياسكي موثوق في بقاء النظام السكياسكي الذي أنشكأته الحركة الكردية .يتبع ذلك دينامية
40
الدعم السلبي ،حيث يقبل السكان اإلدارة باعتبارها "أهون الشرور".
من الناحية السككياسككية ،يمكن االسككتدالل على تلك الدينامية من محدودية تعبئة الشككارع أثناء الهجوم التركي
في تشككرين األول  .٢٠١٩ليسككت ظاهرة اسككتنزاث قدرة الشككارع على االحتجاج جديدة ،ولكن يبدو أنها في
ازدياد .بين نيسككان وحزيران  ،٢٠١٩لم تحشككد المظاهرات االحتجاجية في القسككم الخاضككع لسككيطرة قوات
سككوريا الديمقراطية من دير الزور أكثر من  ١٠٠شككخص ،لكنها اسككتطاعت باسككتمرارها إجبار السككلطات
فضككككلت اإلدارة الذاتية في ذلك الوقت الحوار على االعتقاالت
على الحوار 41.فوفقا ً للمتظاهرين أنفسككككهمّ ،
(والتي كانت نادرة وتبعها دائما ً إطالق سراح المعتقلين) وقبلت العديد من مطالبهم :تخفيض أسعار النفط،
وقمع شبكات التهريب ،وزيادة سلطة السكان.
وفي تشرين األول  ،٢٠١٩بقي السكان صامتين ،على الرغم من محاوالت زعزعة االستقرار التي بذلتها
شكككبكات موالية للنظام ،وعلى الرغم من المظاهرات التي نظمتها دوائر المعارضكككة السكككورية .فعلى الرغم
من الشائعات الدائرة في وسائل اإلعالم التابعة لدمشق حول "عودة النظام" ،لم تحشد المسيرات المؤيدة له
إال مجموعات صككككغيرة ال تتجاوز  ٢٠شككككخصككككا ً في مدينة الرقة خالل شككككهر تشككككرين األول .أما شككككبكات
الناشكككككطين الثوريين الفاعلة منذ عام  ،٢٠١١فتجد صكككككعوبة كبيرة حاليا ً في التعبئة بسكككككبب التأثير التركي
الطاغي على ديناميات المعارضة .هؤالء الناشطون لم يتمكنوا من جمع أكثر من  ٦٠شخصا ً في مظاهرة
منا ِهضككككة للنظام في تشككككرين الثاني ،على الرغم من تسككككامح اإلدارة الذاتية معها ،وإعالن المعارضككككة أن
المظاهرة احتجاج على احتمال تعرض  ٣٢ألف شككككخص من سكككككان المدينة لمالحقة أجهزة النظام األمنية
42
في حال انتشارها في المنطقة.
سكككاهم االتفاق العسككككري بين قوات سكككوريا الديمقراطية والنظام في منتصكككف تشكككرين األول بتشككككيل بيئة
خصككبة لعدة محاوالت تعبوية ضككعيفة ،إال أن القوات الكردية أفشككلت محاوالت زعزعة االسككتقرار بفاعلية
كبيرة .ففي الرقة ،فرضت قوات سوريا الديمقراطية حظرا ً للتجول "لمنع المشاكل المحتمل وقوعها نتيجة
نشكككككككاط الشككككككبكات الموالية للنظام" 43.واعتقلت األجهزة األمنية المحرضككككككين على رفع األعالم أو على
الهتافات المؤيدة لبشار ،بمن فيهم شخصيات بارزة قريبة من دمشق 44.ووضعت قوات سوريا الديمقراطية
في منبج ،أحد معاقل المعارضككككة السككككابقة ،حدا ً لحشككككود شككككبكات موالية للنظام جاءت لتحية مرور قوافل
النظام المتجهة إلى الجبهة .كما اعتقلت في  ٢٥تشككككككرين األول عددا ً كبيرا ً من األشككككككخاص الذين أعلنوا
45
إضرابا ً معاديا ً للنظام لم ينفذه إال قلة.
 40مقابلة مع قائد سابق في الجيش السوري الحر في الطبقة ،أيلول .٢٠١٩
 41تطورت أسباب االحتجاجات عبر الزمن واختلفت حسب المكان ،فمنها االحتجاج على مصادرة اإلدارة الذاتية لعائدات النفط ،والمطالبة
بتفويض سلطات فعلية للسكان المحليين ،واالحتجاج ضد سقوط ضحايا في غارات التحالف في معاقل داعش السابقة في شرق دير
الزور ،والدعوات لتحرير األراضي التي يسيطر عليها النظام شرق الفرات في دير الزور.
 42مقابلة مع منظمي المظاهرة في الرقة ،تشرين الثاني .٢٠١٩
 43مقابلة مع مسؤول في الحركة الكردية في الرقة ،تشرين الثاني .٢٠١٩
 44مقابالت في الرقة مع نشطاء مؤيدين للمعارضة ومسؤولين أمنيين وقادة منظمات غير حكومية محلية ،تشرين األول وتشرين الثاني
.٢٠١٩
 45مقابلة مع ناشطين ومسؤولين أمنيين في منبج ،تشرين الثاني .٢٠١٩
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تتناقض هشككاشككة التعبئة هذه مع تأكيد النظام على قدرة دمشككق على حشككد القبائل أو الشككخصككيات المحلية
البارزة ضككككد اإلدارة بسككككهولة .في الواقع ،ال تجذب شككككبكات النظام الموالية الكثير من عموم السكككككان ،ما
يجعلها عاجزة عن التحشكككيد المنظم ،وبالتالي يفشكككل النظام في االسكككتفادة سكككياسكككيا ً من الغموض الناجم عن
انتشار جيشه مجددا ً.
يو ضح ا ستنفاد ديناميات االحتجاج أي ضا ً قدرة اإلدارة الذاتية على تنظيم المجتمع زبائنيا ً من خالل إ شراك
أفراده في هياكل مؤسساتها ،في حين تمكنها االعتقاالت المحدودة من احتواء الديناميات التي قد تؤدي إلى
تغير الوالءات" .على عكس ما حدث في كانون األول  ،٢٠١٨عندما كان إعالن ترامب عن انسككككككحاب
الواليات المتحدة قد عزز بشكككككل كبير المصككككالحات التي تر ّجح كفة النظام ،لم تحدث مثل هذه الحركة بعد
ُ
حيث قُتِل الوجهاء الذين
اإلعالن عن االتفاق بين قوات سككوريا الديمقراطية ودمشككق ،إذ سككاهم مثال درعا،
46
عقدوا مصالحات مع النظام ،في إحباط الميول التصالحية".
أدت قدرة نموذج الحوكمة هذا على التأقلم إلى تمكين الغالبية العظمى من السكككككان النازحين بسككككبب عملية
نبع السالم من البقاء في أراضي اإلدارة الذاتية .على سبيل المثال ،أسفر القصف التركي على كوباني عن
نزوحٍ جماعي للسكككككككان نحو القرى المحيطة ،لكن هذا لم يدُم ألكثر من أسككككككبوع .وتمكنت اإلدارة الذاتية
بمسكاعدة منظمات غير حكومية محلية ودولية من وضكع خطط اسكتجابة طارئة لنزوح أكثر من  ٢٠٠ألف
47
وتفسككر قدرات اإلدارة في االسككتجابة لمأسككاة النازحين أعدادهم القليلة نسككبيا ً إلى
شككخص من تل أبيض.
ِّ
48
العراق والمقدّرة بنحو  ١٥ألف شخص.

الجزء الثالث :احتواء التهديدات األمنية
يسككمح صككمود نموذج الحوكمة في اإلدارة الذاتية بالنجاة من التهديدات األمنية الرئيسككية الثالثة التي سككاهم
الهجوم التركي في تضككخيمها :المخاطر الكامنة في عملية انتشككار الجيش السككوري ،وتجدد انبعاث داعش،
والوضع في المخيمات ومراكز االحتجاز.

الحدود دون األرض :احتواء عودة النظام
من وجهة نظر الحركة الكردية ،يحقق االتفاق العسكككري بين قوات سككوريا الديمقراطية والنظام السككوري،
المبرم في  ١٤تشرين األول  ٢٠١٨هدفين 49.من الناحية العسكرية ،يحول االتفاق الوجود المحدود للجيش
 46مقابلة مع أحد نشطاء المعارضة السابقين في الرقة ،تشرين الثاني .٢٠١٩
صصت  ٦٣مدرسة إليواء النازحين في الحسكة ،واستضاث الس ّكان  ٧٠ألف نازح آخر .أُعيد توطين أغلبية النازحين من مخيم
ُ 47خ ّ
عين العيسى ،الذي دُمر بالكامل في هجوم للجيش الوطني السوري ،شرق الرقة في مخيم المحمودية ،في إطار خطة إعادة توطين نظمها
المجلس المحلي في المدينة .نقاشات منظمات غير حكومية محلية والمدير الحالي لمخيم المحمودية ،الرقة ،تشرين الثاني .٢٠١٩
 48مقابلة مع مسؤول أمني في كردستان العراق ،تشرين الثاني .٢٠١٩
 49قال عضو في الحركة الكردية" :في الوقت الحالي ،الفهم السائد هو الفهم العسكري .الفكر السياسي مهم ،فهو يسمح بوجود الحد األدنى
من الثقة عند النظام .ال يمكن للنظام اتهامنا بأننا انفصاليون" .مقابلة في كانون األول .٢٠١٩
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السككككوري إلى "قوة ردع سككككياسككككي" في مواجهة تركيا 50،بدون التأثير على سككككيطرة اإلدارة على األرض
ي قدما ً في
والموارد .ومن الناحية السككياسككية ،يسككمح االتفاق لقيادة اإلدارة الذاتية بتعزيز موقعها قبل المض ك ّ
المفاوضات مع دمشق.
تمكنت الحركة الكردية ،على المستوى العسكري ،من فرض رؤيتها الخاصة لـكككككك"عودة النظام" .ففي ظل
اسككتمرار رفض دمشككق العودة إلى الحدود دون تزامن ذلك مع العودة إلى عمق أراضككي سككيطرة الحركة،
تبنّت الحركة الكردية الموقف المعاكس ،موافقةً على عودة النظام إلى الحدود ومطالبةً باالحتفاظ بسيطرتها
على األراضكككي وهياكل الحوكمة التي تنظمها .يقول أحد أعضكككاء اإلدارة الذاتية " :تتفق الدعوة إلى نشكككر
51
الجيش على الحدود مع مبادئنا [ ]...فالحدود في نظرنا مسككككككألة سككككككيادية تختص بها الدولة المركزية".
ولكن ،على عكس ما حدث في عفرين في عام  52،٢٠١٨وافق النظام على شككككككروط الحركة الكردية في
الشككمال الشككرقي ،وسككلّم تحت الضككغط الروسككي بما أصككر على رفضككه سككابقا ً ،أي "حماية العدو من عدو
آخر" 53.فمن وجهة النظر هذه ،ال يمكن اعتبار "عودة النظام" بمثابة انكسككككار لقوات سككككوريا الديمقراطية
الساعية لطلب حماية دمشق ،بل بمثابة تنازل من جانب دمشق.
لن يعود الجيش السكككككوري إلى الحدود سكككككوى بقوة محدودة ال يزيد تعدادها على  ٢,٢٠٠رجل 54،يرافقهم
بضكككع مئات من رجال الشكككرطة العسككككرية الروسكككية ،ويخضكككع انتشكككارها لسكككيطرة القوات الكردية التي
فر ضت قواعد ا شتباك صارمة .فأوالً ،يجب أن تُن شَ ر وحدات الجيش ال سوري في مواقع ع سكرية محددة
مسكككبقا ً؛ وثانياً ،ال يمكنها التحرك دون مرافقة من قوات األمن الكردية؛ وثالثاً ،ال ي ُ
ُمكن اتخاذ قرار "السكككلم
أو الحرب" بشككككل أحادي؛ وأخيراً ،ليس للجيش السكككوري أي سكككلطة على السككككان 55.وأدى عدم االمتثال
لهذه القواعد إلى اعتقال العديد من عناصككككر الجيش السككككوري من قبل قوات سككككوريا الديمقراطية أو قوات
األمن الكردية 56.وفي الوقت نفسه ،تم إحباط محاوالت الجيش السوري بإقامة حواجز جديدة أو بالسيطرة
على المباني والمدارس العامة في القامشلي من قبل القوات الكردية األمنية والعسكرية.
أدى الضعف الشديد لوحدات الجيش السوري إلى زيادة اعتمادها على قوات سوريا الديمقراطية ،وال سيما
في الشككككؤون اللوجسككككتية ،وازداد شككككح اإلمدادات الغذائية لقوات الجيش السككككوري نتيجة سككككرقة الضككككباط
لإلمدادات بغرض بيعها بعد ذلك للجنود .أشكككار قائد في قوات سكككوريا الديمقراطية إلى أن وصكككول الجيش
عرض الجبهات للخطر وأضكككككعفها بدالً من تعزيز دفاعاتها .وتجلى عجز الجيش عن القتال في
السكككككوري ّ
حادثة فرار أكثر من  ٤٠٠جندي سكككوري شكككمال مدينة تل تمر لدى هجوم القوات الموالية لتركيا ،وهو ما
سككككككمح لهذه القوات بالتقدم لعدة كيلومترات في  ٣٠تشككككككرين األول " .٢٠١٩في تل تمر ،أرسككككككل الجيش
 50وفق تعبير مسؤول عسكري كردي في إشارة إلى التحول نحو حرب بين تركيا وسوريا .مقابلة في الحسكة ،كانون الثاني .٢٠٢٠
 51مقابلة مع مسؤول من اإلدارة الذاتية ،تشرين األول .٢٠١٩
 52بعد التدخل التركي في عفرين بوقت قصير ،بحثت دمشق وقيادة وحدات حماية الشعب ،دون نجاح ،إمكانية عودة النظام لردع الهجوم
الوشيك .عرضت وحدات حماية الشعب على النظام نشر عدد محدود من القوات على الحدود ،ولكن دمشق كانت ترى أن عودة الدولة
بمؤسساتها لتحل محل مؤسسات اإلدارة الذاتية هي اإلجراء الوحيد الذي يمكن أن يردع أنقرة .مقابلة مع مستشار للرئيس السوري في
بيروت ،آذار .٢٠١٩
 53المصدر نفسه.
 54مقابلة مع القيادة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في الحسكة ،كانون الثاني .٢٠٢٠
 55مقابالت مع قادة عسكريين في قوات سوريا الديمقراطية ،تشرين األول وتشرين الثاني  .٢٠١٩مالحظات ميدانية في الطبقة
وكوباني/عين العرب ومنبج والرقة وتل تمر ،تشرين األول وتشرين الثاني .٢٠١٩
 56مالحظات في تل تمر والرقة ،تشرين الثاني .٢٠١٩
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تعزيزات ومدفعية ،لكن ذلك لم ينجح ألن الروح المعنوية للجنود كانت في أدنى حاالتها… إنهم محبطون
57
وجائعون".
ولكي تدخل الحركة الكردية المفاوضككككككات مع دمشككككككق من موقع قوة عندما يحين الوقت 58،تعتزم الحركة
االحتفاظ بسككككيطرتها على المناطق والموارد الواقعة تحت سككككيطرتها ،إدراكا ً منها لتعنّت النظام ولضككككعفه
العسكككري واالقتصككادي 59.على الرغم من توقف المفاوضككات مع دمشككق في كانون الثاني  ،٢٠٢٠تحافظ
الحركة الكردية على أهدافها دون تغيير ،خاصكككةً فيما يتعلق بإنجاز "حل سكككياسكككي شكككامل" 60عبر إجراء
تغييرات دستورية ترسخ النظام المؤسساتي المعمول به منذ عام .٢٠١٢
في الوقت نفسه ،ما زال النظام السوري رافضا ً للنقاش السياسي وأي مباحثات ثنائية حول بنى السلطة،
ويعتبر أن مثل هذه اإلصككالحات يجب أن تكون جزءا ً من عملية وطنية تتم تحت رعايته ،رافضككا ً الفصككل
بين عودة إدارته المدنية وبين عودة عناصككككككر أجهزته األمنية ،ويعارض بالتالي بدء عملية تدريجية تقوم
على المفاوضككات للبحث عن مسككاحات مشككتركة للتعاون المؤسككس كاتي ،كما اتضككح خالل المناقشككات حول
اإلدارة المشككككتركة لسككككد الطبقة 62.أخيراً ،تحاول دمشككككق تشككككتيت تمثيل المناطق الشككككمالية الشككككرقية في
ب متعلمة وممثلي األحزاب الكردية األخرى إلى جانب
المفاوضككككات عبر إشككككراك شككككخصككككيات قبلية ونخ ٍ
ممثلي اإلدارة الذاتية .يهدث ذلك إلى "نزع تسككككييس" المفاوضككككات بحصككككرها في المجال الثقافي .بعبارة
أخرى ،يعتزم النظام فتح حوار مع األكراد كأقلية وليس مع اإلدارة المسككتقلة كقوة سككياسككية فاعلة 63.وهكذا
دعا النظام في كانون الثاني  ٢٠٢٠وفدا ً من األحزاب السككياسككية من الشككمال الشككرقي ،عوضككا ً عن ممثلي
اإلدارة ،إلى االجتماع الوحيد الممكن وصفه بالسياسي .بنا ًء على ذلك ،ال يقتصر الخالث في المفاوضات
على شروط الحل ،بل يمتد إلى هوية القوى الفاعلة المشاركة في التفاوض.
61

يبقى االنتظار سيد الموقف على كال الجانبين ،في مواجهة تعنّت النظام وعجزه عن فرض الحل الذي يراه
بالقوة ورفضكككه إفسكككاح المجال أمام المفاوضكككات السكككياسكككية .وبذلك ،يتمثل التحدي األسكككاسكككي الذي يواجه
اإلدارة الذاتية في قدرتها على اسككككككتغالل النظام لتأمين الحدود من دون السككككككماح له ،بشكككككككل أو بآخر،
باالستفادة من إعادة انتشار جيشه لزعزعة االستقرار.
 57مقابلة مع قائد عسكري في قوات سوريا الديمقراطية على جبهة تل تمر ،تشرين األول .٢٠١٩
" 58ستستغرق المفاوضات مع النظام وقتا ً طويالً .لن تنتهي المسألة في أسبوعين أو ثالثة .يحتاج النظام ليعود إلى المنطقة إلى موارد ال
يمتلكها .ولن يتمكن من العودة لوقت طويل جداً .وحتى ذلك الحين ،يحتاج النظام لنا ألنه ال يستطيع إدارة الشارع السني في الشرق بنما
نحن نستطيع ذلك" .المصدر السابق.
ً
ً
 59قال سياسي في الحركة الكردية" :دمشق ليست مستعدة للتفاوض .الحكومة تنتظر مغادرة الواليات المتحدة أو هجوما جديدا من تركيا
قبل التواصل معنا لعقد حوار وطني .في الوقت نفسه ،لن نقبل أبدا ً بح ّل قوات سوريا الديمقراطية أو جهازنا األمني ألن النظام ،ببساطة،
ضعيف جدا ً سياسيا ً وعسكرياً" .مقابلة مع أحد الكوادر السياسية في الحركة الكردية ،القامشلي ،تشرين األول .٢٠١٩
 60المصدر السابق.
" 61ال يمكن استيعاب اإلدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة إال ضمن إطار النظام القانوني القائم (القانون  ١٠٧الخاص بالالمركزية)،
وبالتأكيد ليس وفق تغيير دستوري كما تدعي الحركة الكردية ،التي تعتبر أن دستورا ً يلبي مطالبها يمكن أن يشكل ضامنا ً التفاقية مع
النظام" .محادثات مع مستشار للرئيس السوري ،حزيران .٢٠١٩
ً
ً
 62كما ذكر سياسي كردي بعد زيارته لدمشق" :لن يفاوض النظام أبدا على إعادة الخدمات وحدها ،بل سيرغب دائما في ربط عودة
الدولة بعودة النظام" .مقابلة ،تشرين األول .٢٠١٩
 63في زيارة إلى القامشلي يوم  ٥كانون األول  ،٢٠١٩رفض علي مملوك ،رئيس مخابرات أمن الدولة ،استقبال ممثلين عن اإلدارة
الذاتية ،واكتفى بلقاء وجهاء القبائل وشخصيات موالية للنظام ،وحث وجهاء القبائل على الضغط على أبناء قبائلهم لالنسحاب من قوات
سوريا الديمقراطية .مقابالت مع مسؤولين تنفيذيين في الحركة الكردية ،كانون الثاني .٢٠٢٠
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السكان دون األرض :االنبعاث المحدود لداعش
يمثل انبعاث داعش التهديد األمني الثاني الذي يتعين على اإلدارة الذاتية مواجهته ،إذ أدى الهجوم التركي
ككرع من إعادة تشككككيل شكككبكاته 64.يكتسكككب احتواء
إلى ارتفاع عدد عمليات داعش بمعدل  ٦٣في المئة ،وسك ّ
داعش أهمية مضككككاعفة لدى اإلدارة الذاتية لسككككببين :قدرة التنظيم الكبيرة على تنفيذ عمليات مؤلمة محلياً،
والحفاظ على قيمة قوات سوريا الديمقراطية دولياً ،وهي المستمدة أساسا ً من مواجهتها للتنظيم.
تتم المواجهة بين قوات سككوريا الديمقراطية وشككبكات التنظيم الجديدة في شككرق دير الزور ،المعقل السككابق
لداعش .في البداية ،كانت هجمات داعش في األراضككي التي كانت قوات سككوريا الديمقراطية قد سككيطرت
عليها مؤخرا ً تُنذر بعودة عمليات تمرد تقليدية تذكر بالسككككككيناريو العراقي بعد رحيل القوات األميركية عام
 .٢٠١١فمنذُ تقليص مناطق سككيطرة "الخالفة" في صككيف  ،٢٠١٨انخرط التنظيم في حرب اسككتنزاث في
المناطق المنتزعة منه ،والتي تسككككككيطر عليها حاليا ً قوى التحالف وحلفاؤها المحليون .رغم اإلمكانيات
المحدودة ،تمكن التنظيم من اسككتهداث مواقع قوى األمن الكردية باسككتمرار ،ومن تهديد أو قتل كل شككخص
65
أو عشيرة أو عائلة تتقارب أكثر من الالزم مع اإلدارة الذاتية.
يحث داعش السككككان على التوبة لتوسكككيع الهوة التي تفصكككلهم عن اإلدارة الذاتية ،ولتسكككهيل إعادة تشككككيل
شبكاته على المستوى المحلي .يُستخدم مفهوم التوبة أو االستتابة الديني كوسيلة تعبئة سياسية بحتة لحرث
الوالءات المحلية لصكككالح التنظيم .حتى بداية صكككيف  ،٢٠١٩كانت ممارسكككات االسكككتتابة تتم بحذر ،حيث
عون للتوبة فرادى ،إما عبر لقاء أحد نشككككككطاء التنظيم ،أو في الجوامع المحلية خالل
كان المسككككككتهدفون يُد َ
صككالة الجمعة .في تموز  ،٢٠١٩اتسككع نطاق ممارسككة االسككتتابة لتصككبح ممارسككة جماعية .في مدينة أبو
حردوب في شككرق دير الزور ،نُ ِش كرت قائمة بأسككماء موظفي البلدة على مدخل مسككجد البلدة ،مرفقة بدعوة
لهم بالتوبة العلنية وعدم العمل في المؤسسات المحلية .أدى ذلك إلى انهيار مؤسسات اإلدارة الذاتية تماماً،
66
حيث لم يتابع العمل فيها إال بعض المعلّمين في المدارس.
ولكن مثال بلدة أبو حردوب لم يتكرر ،حيث أصككككككبح التنظيم يفضككككككل ،على ما يبدو ،سككككككياسككككككة اختراق
المؤسكككسكككات والتدخل في عملها على المواجهة المفتوحة .ويتّضكككح ذلك منذ أيلول  ٢٠١٩من تزايد اعتقال
أشكككخاص يشكككغلون مناصكككب مهمة في اإلدارة ويحافظون في الوقت نفسكككه على العالقات مع داعش .على
سككككبيل المثال ،تم إيقاث رئيس المجلس المحلي لقرية سككككويدان بتهمة جباية األموال لصككككالح تنظيم داعش.
كذلك هدّد التنظيم معظم مسككككؤولي اإلدارة الذاتية ،واسككككتهدث عددا ً منهم بالفعل ،ما وضككككع أولئك الذين لم
تطلهم يد التنظيم في دائرة الشكككككك بالتواطؤ معه .اتسكككككعت دائرة الشكككككك والشكككككبهات بحيث امتنع مخبرون
67
سابقون عن التعاون مع األجهزة األمنية لخشيتهم من تعاون من يتواصلون معهم مع داعش.
 64مركز معلومات روجافا ،كانون األول  ،٢٠١٩سبق ذكره.
تعرضت هذه العائلة
 65مثال عائلة نجريس في قرية درنج دا ّل للغاية .بعد تقاربها مع الحركة الكردية في أوائل كانون األول ّ ،٢٠١٩
على الفور للضغوط ،وقُتِل ثالثة من أفرادها ممن تعاونوا مع اإلدارة الذاتية.
 66مقابالت مع وجهاء محليين ،آب وأيلول .٢٠١٩
 67مقابالت مع مسؤولين محليين وعناصر أمن في دير الزور ،أيلول وتشرين األول .٢٠١٩
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أحكم داعش قبضته على السكان عبر هذه االختراقات ،باإلضافة إلى وسائل مختلفة كالتوصل إلى تسويات
غير معلنة مع وجهاء وقادة محليين تجبرهم على التعاون أمنيا ً مع التنظيم ،وتسكككيير دوريات حسكككبة ليلية،
69
وإعادة تشكيل شبكات منظمة ذات بنية هرمية محددة 68،واإلبقاء على مجموعة من الموظفين المدنيين.
يتمثل الهدث الرئيسكككككي من ذلك ،على ما يبدو ،في حيازة الموارد .تشكككككير التقارير المحلية إلى أن التنظيم
يفرض أتاوات تصككل عائداتها اليومية إلى نحو مليون دوالر 70.يُسككتهدث مشككغلو القطاع النفطي في القسككم
الشككرقي الصككحراوي من دير الزور بشكككل خاص ،حيث يدفع بعضككهم للتنظيم عشككرات آالث الدوالرات
71
هربين والعبّارات في الفرات ومسككككككؤولي اإلدارة الذاتية.
شككككككهرياً .كما يفرض التنظيم األتاوات على ال ُم ّ
ويواجه المتخلفون عن الدفع التهديدات ،ويعاقَبون بهجمات على عائالتهم وقنابل صككككككوتية على منازلهم
ً 72
ليال.
عالوة ً على ذلك ،ترمي جهود التنظيم للتحكم بالسكككككككان إلى إضككككككعاث المنظومة األمنية التابعة لإلدارة
الذاتية ،ما يدفعها إلى التصككرث كقوة احتالل تنفذ مداهمات وعمليات أمنية متكررة ضككاغطة على السكككان
المحليين .بعبارة أخرى ،ال يسعى التنظيم إلى انهيار المؤسسات أو استعادة السيطرة على األراضي ،بقدر
ما يسككككككعى إلى خلق بيئة مالئمة لجمع الموارد المالية .يمكن اعتبار انبعاث التنظيم حقيقيا ً من خالل النظر
ّ
شكككن عمليات مسكككلحة وعلى التجنيد والسكككيطرة على الموارد 73.ولكن ال ير ّجح أن التنظيم
إلى قدرته على
74
يفضكككل في
يسكككعى إلى شكككن تمرد واسكككع النطاق ضكككد الحركة الكردية أو قوات التحالف الدولي ،بل هو
ّ
الوقت الحالي اإلبقاء على معاقله في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية كمنصات انطالق ّ
يشن منها
معارك ضد النظام وحلفائه العراقيين لدى انسحاب القوات األميركية ،حيث يرى التنظيم أنهما هدث أسهل
وأولى بالحرب أيديولوجيا ً (نظرا ً لهويتهما العلوية والشيعية).
ضبط الوضع داخل المخيمات
إلى جانب ال ضفة ال شرقية للفرات في دير الزور ،ت شكل ال سجون ومراكز اعتقال عائالت أع ضاء التنظيم
مكان انبعاثه الثاني .وتش ك ّكل السككجون األربعة وعشككرون في الشككمال الشككرقي ،المكتظة بما يزيد على ١٠
آالث مقاتل سكككابق ،تحديا ً حقيقيا ً لإلدارة الذاتية 75.اندلعت عدة انتفاضكككات في سكككجون المالكية والشكككدادي،
76
وشهدت سجون كسرة في دير الزور والغويران في الحسكة وصوار عدة هجمات.
 68الوحدة األساسية هي "القطاع" ،ويضم كل قطاع مجموعة من القرى .يتمتع كل قطاع بتنظيم هيكلي نسبي (يضم ضابط أمن وضابط
الزكاة) ،ويتم العمل في كل قطاع بشكل مستقل نسبيا ً عن القطاعات األخرى .يُجرى التنسيق في اجتماعات قادة األمن من مختلف
القطاعات ،بما في ذلك تلك المتمركزة منها في المناطق التي يسيطر عليها النظام في دير الزور.
 69في أوائل تشرين األول ،قُبض على شخص يحمل ظرث رواتب يحتوي  ٣٠٠ألف دوالر .مقابلة مع مسؤول أمني في دير الزور،
تشرين األول .٢٠١٩
 70مقابالت مع وجهاء محليين ،كانون األول .٢٠١٩
 71اضطر مسؤول في مجال الري لدفع  ٥آالث دوالر .واضطر معتز الحفيل ،رئيس المجلس المحلي في ذيبان ،لدفع  ١٠آالث دوالر
لحماية نفسه ،وقرر أخيرا ً النزوح إلى الحسكة.
 72مقابالت مع وجهاء محليين في دير الزور ،أيلول .٢٠١٩
 73تراوح عدد القتلى نتيجة عمليات داعش بين  ٣٠و ٥٠ضحية شهريا ً مع ازدياد حرفية الهجمات (سيارات مفخخة واعتداءات على
المقربين من التنظيم إن الحركة اليوم تمتلك من الرجال والموارد ما يمكنها من تنفيذ عمليات تودي بحياة ما
مبان عامة) .وبحسب أحد
ّ
ٍ
يتراوح بين  ١٥٠و ٢٠٠شخص في الشهر في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.
 74ال يبدو أن هذا التمرد هو الهدث الحالي ،ألن "العمل باإلمكانيات الكاملة سيلفت انتباها ً أكثر من الالزم" .مقابلة مع مؤيد لداعش،
كانون األول .٢٠١٩
 75بشكل خاص منذ دعوة رئيس داعش للهجوم على مراكز االعتقال .أبو بكر البغدادي ١٧ ،تموز .http://bit.ly/2r6kwqg .٢٠١٩
 76محادثات مع قضاة ومسؤولين عسكريين وأمنيين في دير الزور والقامشلي والشدادة ،تشرين األول وتشرين الثاني .٢٠١٩
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االسكككتقرار في المخيمات في تراجع ،والوضكككع في مخيم الهول ،السكككيء أصكككالً قبل الهجوم التركي ،يزداد
سكككوءاً .وقد أحصكككت إدارة المخيم عشكككرين اغتياالً منذ تموز  ،٢٠١٩ومن المرجح أن العدد الحقيقي يفوق
ذلك بكثير ،نظرا ً إلخفاء جثث القتلى 77.يمكن تفسككير هذا التدهور بتراجع أعداد عناصككر األمن المسككؤولين
رسل  ١٥٠حارسا ً من أصل  ٤٠٠إلى الجبهات مع
عن المخيم بأكثر من الثلث بسبب الهجوم التركي .فقد أ ُ ِ
تركيا 78.وعلى صككككككعيد آخر ،تفتقر األجهزة األمنية لمعدات االتصككككككال والمراقبة وغيرها ،بينما يتعرض
أفرادها للهجوم بشككككككل منتظم ،ما يدفعهم إلى التمترس ،ويحد من الدوريات وبخاصكككككة الليلية منها .توقف
سككك ّجلت
الشكككرطة نحو  ٥٠شكككخصكككا ً يوميا ً لمحاولتهم الهرب ،وتقدّر وجود عدد مماثل ينجح بالهرب ،كما ُ
هجمات على الحواجز المحيطة بالمخيم .وتسككاعد شككبكات المهربين على اسككتمرار اتصككال السككجناء داخل
المخيم بالعالم الخارجي ،كما وتنتشر الهواتف غير المر ّخصة.
قررت السكككلطات عزل قسكككم السكككجناء األجانب من النسكككاء ،الذين تعتبرهم األكثر تطرفاً ،بسكككبب تأثيرهم
المتزايد على األق سام العراقية وال سورية .إال أنه لم تكن لهذا اإلجراء أية فعالية ،وما تزال سلطة المعتقلين
األجانب مستمرة عبر إنشاء قوة فرض دينية تدعى بالحسبة 79.وفق مسؤولين إداريين ،تكاد قدرات اإلدارة
80
الذاتية الخاصة على ضبط وتنظيم المخيم تصل مداها األقصى وتُستنفد.
نجحت اإلدارة في تنظيم بقية المراكز الخاضعة لسيطرتها عبر نظام "كومونات" ،ما يتيح لها تأمين بعض
الخدمات ،والحصول على المعلومات ،وتعيين محا ِورين في المخيمات (خاصة في مخيم الروج حيث يتواجد
عدد كبير من المعتقلين األجانب) .ولكن المعتقلين األجانب في مخيم الهول قاوموا بنجاح هذه المحاوالت
التنظيمية .وس ّهلت ضعف السيطرة عليه إعادة تشكل خاليا داعش داخل هذا المخيم .وقد أقام التنظيم حاليا ً
محاكم له في المخيم تنفذ أحكاما ً باإلعدام ،فيما تالحق الحسبة من تعتبرهم منحرفين ،وتنشر "لجان توعية"
81
سر التجنيد.
األفكار وتي ّ

عثِر على جثث بالصدفة في خزان الصرث الصحي .مقابالت مع سكان ومسؤولين في مخيم الهول ،تشرين األول .٢٠١٩
ُ 77
 78مقابلة مع مسؤولين في مخيم الهول ،تشرين األول .٢٠١٩
 79الحدود بين األقسام المختلفة ال تمنع المرور .مالحظات ميدانية في مخيم الهول ،تشرين األول .٢٠١٩
 80مقابلة مع مسؤولين في مخيم الهول ،تشرين األول  .٢٠١٩للمزيد من التفاصيل حول الموقف في المخيمات وقضية التعامل مع أهالي
النشطاء ،انظر :مجموعة األزمات الدولية" ،النساء واألطفال أوالً :إعادة الغربيين المرتبطين بداعش" (باإلنكليزية) ،العدد ١٨ ،٢٠٨
تشرين الثاني .http://bit.ly/2s38I8D .٢٠١٩
 81مقابلة مع مسؤولين في مخيم الهول ،تشرين الثاني .٢٠١٩
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خاتمة :استعصاء الوضع القائم
سككككككاد مناخ من الهدوء الحذر والهش إثر انتهاء الجولة األولى من المواجهات بين تركيا وقوات سككككككوريا
ئ الوضكككع بالضكككرورة
الديمقراطية في تشكككرين الثاني من دون انتصكككار حاسكككم ألي من الطرفين .وال يُنب ُ
بانتهاء الحرب.
على المدى القصير ،أدت العملية العسكرية التركية إلى مفارقة ،حيث حقق الطرث المستهدث الذي اعتُبر
أنه األضكككعف ،أي الحركة الكردية ،أكبر المكاسكككب ،بينما تعرضكككت الدول (أنقرة وموسككككو ودمشكككق) إما
لإلحراج أو أ صبحت عالقة في حالة من االنتظار والترقب .رغم فقدانها جزءا ً من األرا ضي الواقعة سابقا ً
تحت سيطرتها ،حافظت الحركة الكردية على قدراتها العسكرية وعلى هياكل حوكمتها ،باستثناء المناطق
الواقعة بين تل أبيض ورأس العين .وكفل االن سحاب األميركي في أق صى ال شمال ال شرقي للقوات الكردية
النفاذ إلى الموارد النفطية .في الوقت نفسككككه ،تعثر التقدم العسكككككري التركي بسككككبب إعادة انتشككككار الجيش
السككككككوري واتفاق تركيا مع روسككككككيا وخطر العقوبات األميركية .كما تجد أنقرة نفسككككككها في مواجهة حملة
زعزعة اسكككتقرار مكلفة في المناطق التي سكككيطرت عليها حديثاً .أما روسكككيا فقد ورثت تناقضكككات الموقف
األميركي ،وهو ما حدّ من تدخلها في الشككمال الشككرقي بانتظار االنسككحاب األميركي .وأخيرا ً يتعثّر النظام
السوري بنقاط ضعفه الخاصة وبقدرة مؤسسات اإلدارة الذاتية على التأقلم.
على الرغم من قوتها النسككككككبية ميدانيا ً (من حيث القوة العسكككككككرية واإلدارة المدنية) ،يبقى موقع الحركة
الكردية غير م ستقر وإ شكاليا ً على المدى الطويل ب سبب المخاطر المحدقة بها على ال صعيد اال ستراتيجي.
فمن جهة ،تعتبرها تركيا "تهديدا ً وجودياً" وتبقي الخيار العسككككري قائما ً .ومن جهة أخرى ،تواجه الحركة
حصككككيلة اتفاق مصككككالح عدة قوى دولية على عودة كاملة للنظام بدالً من اإلبقاء على مؤسككككسككككات اإلدارة
الذاتية ،التي تعتبرها دمشككككككق "مشككككككروعا ً انفصكككككككاليا ً" وتعتبرها أنقرة "دولة مصككككككغّرة لحزب العمال
الكردسككككككتاني" ،بينما تعتبرها طهران حليفا ً للواليات المتحدة يقف في وجه "محور الممانعة" ،وتصككككككنّفها
موسكككو عائقا ً في وجه االنتصككارات العسكككرية التي تحققها بالتحالف مع الجيش السككوري منذ عام .٢٠١٥
من الناحية السياسية ،يبدو الهدوء الحذر والهش أقل استقرارا ً من أن يستمر.
ال يمكن لتركيا أن تقف مكتوفة األيدي في مواجهة قوة الحركة الكردية ،لذلك فإن موقع الحركة معتمد
على اسككككتمرار الوضككككع الحالي الهش .لقد خسككككرت الحركة رهانها االسككككتراتيجي على تحويل شككككراكتها
العسككككككرية مع الواليات المتحدة إلى تحالف اسكككككتراتيجي 82.ولن تكون قادرة على البقاء على المدى البعيد
من دون "مبادرة سياسية" 83،سواء كانت هذه المبادرة تقاربا ً مع دمشق أو خفضا ً في التصعيد مع تركيا.
لكن هذا االنتقال لحل سكككياسكككي يبدو غير مرجح في هذه المرحلة ،ألنه بالنظر إلى مواقف أنقرة ودمشكككق،
فإن الكلفة تبقى عالية للغاية بالنسكبة للحركة الكردية من حيث التنازالت الالزمة إلبرام صكفقة .ومع الوقت
يزداد احتمال عودة تركيا للعمليات العسكككككككرية نتيجة غياب البديل .باإلضككككككافة إلى ذلك ،قد يؤدي ازدياد
 82باتريك هايني" ،مأزق الحركة األوجالنية االستراتيجي في سوريا" (بالفرنسية) ،ميدل إيست ،العدد  ،٤١كانون الثاني – آذار .٢٠١٩
 83مقابلة مع القيادة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية ،الحسكة ،كانون الثاني .٢٠٢٠
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ال ضغوط األمنية (من تركيا وداعش والنظام) ،وال سيما في سياق الت صعيد بين الواليات المتحدة وإيران،
كيعرض النموذج السككياسككي في الشككمال الشككرقي إلى ضككغط كبير .من
إلى زيادة الصككراعات المحلية ،ما سك ّ
المرجح أن يشكككل هذا االحتمال اسككتكماالً لهالل األزمة الممتد من سككهوب حمص إلى تالل حمرين جنوب
كركوك ،والذي يتسم بضعف تشريعات الدولة وديناميات ميليشوية متعددة ليس أقلها داعش.
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تقرير مشروع بحثي
 ١٧شباط ٢٠٢٠
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