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سوريا بعد سقوط داعــش« :ينبغي تغيري
كــل ش ــيء ،لــذا ميـكــن اإلب ـقــاء عـلــى كل
1
شيء»؟
أنييس فافييه

ملخص تنفيذي
غدت حماربة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) حمط تركيز سياسات الدول الغربية جتاه سوريا منذ أواخر عام
 ،2014يف حني مت استبعاد هدف إجياد حل سياسي دائم للنزاع من الواجهة .جتلت هذه السياسة يف محلة
عسكرية ملكافحة اإلرهــاب ،وال سيما يف الشمال الشرقي من البالد ،دون ربط ذلك بالتطورات السياسية
واألمنية يف مناطق أخرى من البالد .من جهة أخرى قلما بذلت جهود ملموسة ملعاجلة األسباب اجلذرية لنشأة
التنظيم .مع مشارفة احلملة العسكرية ضد داعش على االنتهاء ،ال بد من إثارة عدد من األسئلة للمساعدة
يف تصميم سياسات جديدة من شأهنا ترمجة هزمية داعش العسكرية إىل مكاسب سياسية تصب يف صاحل
االستقرار والسالم يف سوريا.
مع هناية عام  ،2017فقدت داعش معظم أراضيها بعد عمليات عسكرية واسعة ومدمرة النطاق شنت ضدها.
مع ذلك ،ما يزال السؤال اجلوهري املتعلق بالنظام السياسي الذي ميكن بناؤه على أنقاض «اخلالفة» املزعومة
معلقاً .هذه املسألة ال ميكن فصلها عن اإلطــار األوســع للنزاع السوري .يف الوقت ذاتــه ،أدت املعركة ضد
داعش إىل تغري ملحوظ يف ميزان القوى بني الفاعلني احملليني ،وذلك عرب هتميش قوى املعارضة السورية وتقوية
الفاعلَني الرئيسيَّني اللذين حققا مكاسب على األرض من خالل هذه العمليات :النظام السوري وحزب
االحتاد الدميقراطي الكردي .كما أثارت املعركة حتديات جديدة تتعلق بإدارة هذه األراضي احملررة ،وال بد من
حتديد ومعاجلة هذه التحديات ملنع ظهور شكل جديد من أشكال اجلهاد املتطرف ،بل ومن أجل استدامة
أي جهد للسالم يف شرق سوريا.
متت عرقلة عملية االستقرار يف املناطق ما بعد داعش نتيجة التنافس املستمر واملتعدد األوجــه بني اجلهات
الفاعلة الدولية واإلقليمية واحمللية الــي شاركت يف احلــرب ضد داعــش .فقد شنت ثــاث محــات عسكرية
تود الكاتبة توجيه الشكر لكل من فيونا برسوم ،فيليكس ليجراند ،زياد ماجد ،مجيل معوض ،إليزابيث بيكار ،وأوليفر روي على تعليقاهتم على مسودات سابقة هلذه الورقة .اآلراء
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املعرب عنها يف هذا البحث هي آراء الكاتبة حصراً .مت نشر الورقة يف فرباير  /شباط  2018وترمجها إىل العربية ياسر الزيات.

متمايزة ومتنافسة للقضاء على التنظيم اإلرهــايب ،وبالتايل عززت احلرب ضد داعش حروب الوكالة بني أبرز
القوى األجنبية املتدخلة يف سوريا (الواليات املتحدة من جهة ،وروسيا وإيران وتركيا من جهة أخرى) بدالً من
توحيدها وراء هدف مشرتك .أما بالنسبة للنظام السوري وحزب االحتاد الدميقراطي ،فقد كانت هذه احلرب
نزاعاً لكسب الشرعية الدولية ،ومن املرجح أن يتنازع هذان «املنتصران» احملليان على األراضي احملررة ما دامت
القوى الدولية واإلقليمية عاجزة عن تسوية النزاع بشكل هنائي.
من املرجح أن تظل إدارة هذه املناطق احملررة مشكلة جسيمة .حيث ختضع اجملتمعات احمللية ،وخاصة العرب
السنة يف حمافظيت الــرقــة وديــر ال ــزور ،لسلطات ال تتمتع بشرعية حقيقية وال تــرك جمــاالً يذكر الهتمامات
واحتياجات السكان احملليني .إن تطبيق منوذج اإلدارة الذاتية الكردي على إدارة مدن ذات أغلبية عربية ،مثل
الرقة ،أظهر املخاطر الكامنة يف فرض آليات حكم غري شاملة وال دميقراطية بالقدر الكايف .بالتأكيد بذلت
القيادة الكردية جهوداً إلنشاء منــوذج لتقاسم السلطة يسمح للوجهاء العرب احملليني باملشاركة يف اهلياكل
اإلداريــة املدنية اجلديدة ،خصوصاً عرب جذب شيوخ العشائر .ومع ذلك فإن اجملالس املدنية املنشأة ليست
جــزءاً من السلطة السياسية احلقيقية ،والــي ال تـزال متمركزة بيد اجلهاز السياسي والعسكري حلزب االحتاد
الدميقراطي .باإلضافة إىل ذلك ،ما يزال النازحون والالجئون مستبعدين من عمليات صنع القرار املتعلقة بإدارة
مدهنم األصلية.
وأخرياً ،تعود األسباب اجلذرية لصعود داعش يف املقام األول إىل رفض أوساط العرب السنة يف شرق سوريا
نظام بشار األســد ،وهــم الذين جــرى هتميشهم تارخيياً .لقد أدى القمع العنيف الــذي مارسه النظام ضد
احلركات االحتجاجية اليت انطلقت عام  ،2011وما أعقبه من أربع سنوات من الوحشية واحلرمان على يد
داعش ،إىل جتريف عميق للمجتمعات السنية احمللية وشعور متفاقم باهلزمية واليأس .من هنا فإن هزمية داعش
العسكرية تعيد إىل املقدمة السؤال األهم عن مستقبل العرب السنة ،خاصة فيما يتعلق بتمثيلهم السياسي
احمللي ودورهم يف إعادة بناء نظام سياسي قابل للحياة.
ومــع ذلــك ،ما يـزال التشرذم الكبري يف اجملتمعات السنية ،املقسمة حىت داخــل احمللة واحــدة ،يشكل عقبة
رئيسية ،وبالتايل من الصعب حتديد اجلهات الفاعلة ،إن وجدت ،اليت ميكنها متثيل العرب السنة حقاً وطرح
مشروع سياسي يكون مقبوالً ألغلبية اجملتمع .ففي مناطق الشمال الشرقي اليت هتيمن عليها البىن العشائرية
تارخيياً ،قد تؤدي االنقسامات اجملتمعية إىل عنف العشائري وأهلي؛ وعلى املدى الطويل ،قد يؤدي غياب
املشروع السياسي الذي يليب احتياجات العرب السنة إىل تناسل األيديولوجيات اجلهادية واألشكال اجلديدة
من التطرف.

مقدمة
بعد ثــاث سـنـوات وحــرب عالية الكلفة ،أعـلــن عــدة قــادة دولـيــن مــؤخـراً هـزميــة تنظيم مــا يسمى «الــدولــة
اإلسالمية» (داعش) عسكرياً .فمع هناية عام  ،2017خسر التنظيم أكثر من  96%من األراضي الواسعة اليت
حتول خالل عام  2017من السيطرة على أكثر من نصف
احتلها يف العراق وسوريا منذ عام  ،2013حيث ّ
2
مساحة سوريا (ولو يف أر ٍ
اض ذات كثافة سكانية منخفضة ،خاصة يف الشمال الشرقي) إىل ما ال يزيد عن
 .3%وقد مثلت استعادة السيطرة العسكرية الكاملة على مدينة الرقة ،العاصمة املعلنة لـ«اخلالفة» ،يف تشرين
األول  ،2017خطوة رمزية فيما ميكن وصفه بعملية «استئصال» داعــش .ومع ذلك ،فإن غياب أية خطة
سياسية واضحة وشاملة ملعاجلة األسباب اجلذرية لصعود داعش قد يؤدي إىل مزيد من زعزعة استقرار سوريا،
وقد تكون له عواقب بعيدة املدى بالنسبة ملنطقة الشرق األوسط بأكملها وحىت ألوروبا.
كان لرتكيز احلكومات الغربية على حماربة التنظيم اإلرهايب باعتبارها أوىل أولوياهتا أثر سليب على أفق التحول
السياسي اآلمن يف البالد .فقد تبىن التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة ،باإلضافة إىل كل من روسيا
والنظام السوري ،مقاربة عسكرية بامتياز حملاربة داعــش ،دون تطوير رؤية سياسية حيوية لسوريا يف املرحلة
التالية لسقوط التنظيم .بالنسبة لبعض الدول األوروبية املشاركة يف التحالف الدويل ،جرى النظر إىل التنظيم
كتهديد ألمن أوروبا أكثر ما للشرق األوسط .وقد أغفل واضعو االسرتاتيجيات والسياسات الغربيون إىل حد
كبري القضايا واألسئلة الرئيسية املتعلقة مبستقبل سوريا :هل سيؤدي تراجع التنظيم إىل االستقرار يف احملافظات
الشمالية الشرقية ،أم سيخلق املزيد من الفوضى؟ هل سيكون إحلاق اهلزمية العسكرية بالتنظيم كافياً لتهدئة
أجزاء من سوريا ،وبالتايل خلق ديناميات جديدة من شأهنا إهناء النزاع السوري ،أم أن ذلك سيثري موجات
جديدة من العنف بني الفصائل املختلفة اليت سامهت يف هزمية التنظيم ،وداخــل كل من اجملتمعات احمللية؟
هل سيحول النظام السياسي يف مرحلة ما بعد سقوط التنظيم دون عودة األشكال القدمية للعنف اجلهادي
املتطرف ،أم لعله سيتسبّب يف نشوء أشكال جديدة؟
هتدف هذه الورقة البحثية إىل حتديد أبرز التحديات أمام اجلهات الساعية إىل حكم املناطق احملررة ،وال سيما
وتقوض اجلهود الرامية لتحقيق االستقرار وإعادة بناء
الديناميات اليت قد تؤدي إىل موجات جديدة من العنف ّ
عجل هبا التنازع بني األطراف
هذه املناطق املدمرة .تبدأ الورقة بتحليل عملية تشظّي الرتاب السوري ،واليت ّ
الدولية ووكالئهم احملليني .مناطق «اخلالفة» السابقة موزعة حالياً بني قوات حزب االحتاد الدميقراطي 3املدعوم
أمريكياً وحلفائه العرب احملليني من جهة ،وقوات النظام السوري وحلفائها الروس واإليرانيني من جهة أخرى؛
باإلضافة إىل إقليم صغري مشايل حمافظة حلب يقع حتت سيطرة اجليش الرتكي .مل تضع هزمية التنظيم هناية
حلروب الوكالة بني القوى األجنبية املنخرطة يف النزاع ،واليت سيؤدي تعاظم اخنراطها العسكري إىل هتديد جهود
االستقرار على املستوى احمللي.
تستخدم هذه الورقة عبارة «مشال شرق» لإلشارة إىل احملافظات الواقعة يف الشمال الشرقي (مشال حمافظة حلب ،وحمافظة الرقة) والشرق (حمافظة دير الزور) لسوريا ،واليت كانت حتت
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سيطرة داعش.
هو احلزب السياسي الكردي األبرز اليوم يف سوريا .وغالباً ما يعترب التنظيم الشقيق حلزب العمال الكردستاين الرتكي (رغم نفيه املستمر لذلك) ،ولديه جناح مسلح «رجايل» هو
3
وحدات محاية الشعب ( ،)YPGوجناح مسلح نسائي هو وحدات محاية املرأة (.)YPJ

بعد ذلك تنظر الورقة يف أساليب احلكم احمللي املتبعة لدى قادة حزب االحتاد الدميوقراطي يف املناطق ذات
األغلبية العربية السنية ،كما هو احلال يف حمافظة الرقة 4.إن النجاح العسكري لوحدات محاية الشعب الكردية
كنها من السيطرة على أكثر من  25%من األراضي السورية حبلول هناية 2017
يف مواجهة التنظيم – والذي م ّ
– كان أبرز عوامل ضمان شرعية حزب االحتاد الدميقراطي ،سواء على املستوى الدويل أو على مستوى املناطق
ذات األغلبية الكردية يف سوريا .ومع ذلك بقيت هذه الشرعية موضع اعرتاض من جانب معظم قوى املعارضة
السورية الــي تنتمي باألصل إىل الرقة وأصبحت مبعظمها اليوم بني نازحني والجئني .كما أن رغبة النظام
السوري يف استعادة السيطرة على كامل األراضي السوري قد تشكل أيضاً هتديداً حلزب االحتاد الدميقراطي.
ورغم أن احلزب بذل بعض اجلهود لتكييف مشروع احلكم اخلاص به يف روج آفا 5مع الواقع الدميوغرايف حملافظة
الرقة ،إال أنه ما يزال يواجه عدداً من التحديات اليت قد متنعهمن تعزيز سلطته بني اجملتمعات العربية احمللية يف
هذه املنطقة.
وأخرياً ،تسعى هذه الورقة إىل تقييم احتماالت بقاء التنظيم بعد خسارته السيطرة على األرض ،باإلضافة لغريه
من اجلماعات اجلهادية األخرى يف سوريا .ستطرح تساؤالت حول مصري مقاتلي الدولة اإلسالمية ،ناهيك
عن األسباب اجلذرية اليت أدت إىل صعود التنظيم مشال شرقي سوريا .إن غياب املشروع السياسي القادر على
معاجلة املظامل العميقة جلزء كبري من اجملتمع السين ،باإلضافة إىل االنقسامات ضمن اجملتمعات احمللية ،يثري
خماوف بشأن بقاء أو إعادة انبعاث اجلهادية العنيفة يف سوريا.
يستند هذا التقرير البحثي بشكل رئيسي على املقابالت اليت أجرهتا املؤلفة يف نوفمرب  /تشرين الثاين وديسمرب
 /كانون األول  ،2017وجهاً لوجه وعرب سكايب ،مع نشطاء وصحفيني سوريني من حمافظيت الرقة ودير الزور
واملقيمني اآلن يف تركيا وأوروبــا .ومن أبرز املصادر األخرى مقابالت سكايب أجراها باحث سوري (طلب
عدم ذكر امسه ألسباب أمنية) مع شخصيات كردية ونشطاء مقيمني يف سوريا؛ ومصادر مفتوحة (حىت 22
يناير  /كانون الثاين  ،2018وقت كتابة هذه الدراسة ) مبا يف ذلك وسائل اإلعالم املقربة من اإلدارة الذاتية
الكردية وصفحات الفيسبوك اخلاصة باجملالس احمللية املنشأة حديثاً يف حمافظة الرقة عام  ،2017باإلضافة إىل
مراقبة املؤلفة عن كثب ألوضاع مشال شرق سوريا منذ  ،2014واجتماعاهتا الدورية مع صناع السياسة األتراك
6.
والغربيني املقيمني يف تركيا
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تركز هذه الورقة بشكل أكثر حتديداً على اهليئات العسكرية واملدنية املنشأة يف سياق معركة طرد داعش من مدينة الرقة ،لذا ينبغي اعتباره حبثاً متهيدياً ،تبعته دراسة ميدانية أكثر حتديداً
نشرت ضمن برنامج مسارات الشرق األوسط .انظر زياد عواد« ،دير الزور بعد داعش ،بني اإلدارة الذاتية الكردية والنظام السوري» ،تقرير حبثي ،معهد اجلامعة األوروبيةhttp://cadmus. ،

.eui.eu//handle/1814/52824

بدأ حزب االحتاد الدميقراطي يف إنشاء مؤسساته اخلاصة (املشار إليها يف هذه املقالة باسم اإلدارة الذاتية الكردية) حلكومة املناطق الواقعة حتت سيطرته اإلقليمية يف مشال سوريا بعد
5
انسحاب قوات النظام السوري عام  .2012وهو يسمي هذه املناطق اليت يكثر فيها التواجد الكردي روج آفا (أو كردستان الغربية).
تأيت الورقة بعد املائدة املستديرة اليت نظمها برنامج مسارات الشرق األوسط يف بروكسل بعنوان «اليوم التايل للهزمية العسكرية للدولة اإلسالمية» يف  6ديسمرب  /كانون األول .2017
6
توجه الكاتبة الشكر لداريوس الدرويش على وجه اخلصوص على عرضه التقدميي خالل تلك الفعالية.

احلرب ضد داعش :التنافس والتشظي الداخلي
على عكس العراق ،كانت القوى اليت حاربت تنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا مشتتة ويف حالة تنافس مع
بعضها البعض ،وبشكل يعكس حروب الوكالة املتعددة بني القوات الدولية واإلقليمية على األراضي السورية.
عالوة على ذلك ،أصبحت املعركة ضد التنظيم جزءاً مهماً من اسرتاتيجيات الالعبني احملليني الكتساب (أو
استعادة) الشرعية الدولية ،وال سيما أبرز فاعلَني حمليَّني قاتال داعش على األرض :قوات سوريا الدميقراطية
(قسد) بقيادة حزب االحتاد الدميقراطي 7والنظام السوري .وما تزال التدخالت العسكرية للفاعلني الدوليني،
واملدفوعة مبصاحلها االسرتاتيجية اخلاصة ،أساسية لتفسري توازن القوى بني احللفاء احملليني لكل منهم .ومن
املرجح للخريطة السياسية العسكرية املعاد رمسها بعد القضاء على التنظيم أن تواصل تطورها.

الكثري من اخلصوم واملصاحل املتنافسة
قاد احلرب ضد داعش يف سوريا ثالثة حتالفات رئيسية :أوالً التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة ،والذي
شن أول هجوم له يف أيلول
ينسق مع ويساند املقاتلني األكراد (ومؤخراً حلفائهم العرب ضمن قسد) ،وقد ّ
ّ
2014؛ ثانياً سالح اجلو الروسي ،والذي يساند اجليش السوري وامليليشيات املوالية إليران ونظام األسد ،وقد
دخل هؤالء املعركة يف هناية أيلول 2015؛ وأخرياً اجليش الرتكي ،والذي يساند كتائب متفرقة من اجليش السوري
احلر ،وقد دارت معركتهم مع التنظيم بني أغسطس  /آب  2016ومارس  /آذار .2017
منذ أوىل املعارك ضد داعش يف كوباين (عني العرب) يف خريف  ،2014كانت اإلدارة األمريكية وتركيا على
خالف حول كيفية حماربته ،فقد اختارت الواليات املتحدة االعتماد على وحدات محاية الشعب باعتبارها
الشريك األجنع هلا ،يف حني ترى تركيا يف هذه اجملموعة هتديداً ألمنها القومي .وقد أثار هذا اخلالف غضب
أنقرة وعـ ّـرض العالقة بني البلدين للخطر .وقــد ازداد تباين املصاحل بني الدولتني حــدة مع سيطرة املقاتلني
األكراد ،ضمن حتالف مصلحي مع مجاعات عربية ،على املزيد من األراضي املمتدة على الشريط احلدودي
بني سوريا وتركيا يف العام  8.2015ويف أغسطس  /آب  ،2016أعلنت تركيا عن عملية درع الفرات حملاربة
كل من داعش وحزب االحتاد الدميقراطي مشال حمافظة حلب ،غري أن العملية استهدفت يف الواقع منع حزب
االحتاد الدميقراطي من بناء إقليم متواصل ميتد على الكانتونات الكردية الثالثة (من عفرين غرباً ،إىل كوباين يف
الوسط ،والقامشلي يف أقصى الشرق) .وقد اعتمدت تركيا خالل هذه العملية على قوات املعارضة السورية،
بالتنسيق مع روسيا ومع حد أدىن من املساندة من التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة .بعد ثالثة أشهر،
أعلنت قسد عن عملياهتا اخلاصة ،واليت أطلقت عليها اسم غضب الفرات ،هبدف استعادة السيطرة على
مدينة الرقة .ومل تشارك القوات السورية املوالية لرتكيا يف هذه العملية.
تأسست قوات سوريا الدميقراطية يف أكتوبر  /تشرين األول  ،2015وهو ائتالف غري متجانس مليليشيات متعددة األعراق (مبا يف ذلك جمموعات مسلحة عربية وسريانية وتركمانية)
7
تتبع لقيادة مباشرة من وحدات محاية الشعب وتعتمد على املقاتلني األكراد الذين يدرهبم حزب العمال الكردستاين ويشكلون العمود الفقري هلا.
International Crisis Group, Fighting ISIS: The Road to and beyond Raqqa, Briefing 53, Middle East and North Africa, 28 April 2017; A.
Lund, https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2016/01/22/origins-of-the-syrian-democratic-forces-a-primer

كوباين وتل أبيض منطقتان تقعان على احلدود السورية-الرتكية مت حتريرها من قبل قوات حزب االحتاد الدميقراطي املدعومة من التحالف الدويل يف يناير  /كانون الثاين ويونيو  /حزيران
8
 2015على الرتتيب .ومت استعادة مدينة منبج يف  12أغسطس  /آب .2016

وبعيداً عن هذا اخلــاف بني احللي َفني يف الناتو ،اتفقت كل من واشنطن وموسكو يف أيــار  2017على أن
يشكل هنر الفرات خطاً فاصالً بني مناطق سيطرة قسد (شرق الفرات) ومناطق سيطرة النظام السوري حبماية
روسية (على الضفة الغربية) 9.وقد حال ميثاق عدم االعتداء هذا دون حصول معركة جوية بني الواليات
املتحدة وروسيا ،وباستثناء بعض اخلروقات واالشتباكات بني قسد وقوات النظام خالل األشهر األخرية من
عام  ،2017فقد جرى التقيد به من قبل الطرفني .على كل حال ،يبقى هذا التفاهم الضمين هشاً يف ظل
غياب اتفاق سياسي شامل حول كيفية إهناء احلرب يف سوريا .حيث ستتعرض سيطرة قسد يف ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟرقة
للتهديد من قبل كل من النظام السوري وتركيا ،أما يف دير الزور فستشكل السيطرة على املوارد النفطية واحلدود
السورية العراقية نقطيت خالف رئيسيتني ،وبالتايل مصدرين حمتملني الستمرار النزاع.
وال ميكن إبقاء السيطرة العسكرية الكردية يف كل من احملافظتني دون مساندة قوية من الواليات املتحدة .وبينما
ظلت اإلدارة األمريكية مرتددة لفرتة طويلة بشأن مدة اخنراطها يف احلرب السورية ،يبدو أهنا قررت يف ديسمرب
 /كانون األول  2017استخدام دعمها لألكراد لتعزيز موقفها يف املفاوضات مع موسكو وإضعاف نفوذ
إيران 10.من جهة أخرى يعتمد النظام أيضاً بشكل كبري على حلفائه الروس واإليرانيني يف مشال شرق سوريا.
يظل مستقبل املنطقة الشمالية الشرقية يف سوريا ،واليت حتتل موقعاً اسرتاتيجياً عند تقاطع ثالثة بلدان ،حجر
عثرة يف املفاوضات بني األطراف الدولية واإلقليمية الرامية إلجياد حل سياسي شامل للنزاع .عالوة على ذلك،
مت استبعاد أكراد حزب االحتاد الدميقراطي من مجيع حمادثات السالم السورية (جنيف وأستانا وسوتشي) حىت
يناير  /كانون الثاين  .2018وقد أدانت موسكو وأنقرة وطهران ودمشق بشدة قرار واشنطن األخري يوم 14
يناير  /كانون الثاين  ،2018والقاضي بتشكيل قوة حدودية قوامها  – 30,000مؤلفة بشكل أساسي من قوات
قسد بعد إعــادة هيكلتها – للسيطرة على حدود سوريا مع تركيا والعراق ،مع التحضري لنشرها أيضاً على
طول هنر الفرات .11وقد ردت تركيا بتدخل عسكري جديد ضد الكانتون الكردي يف عفرين يف  20ديسمرب
 /كانون األول  ،2018ولعلها ستسعى لالستيالء على مدينة منبج (رمبا بضوء أخضر من روسيا) .من املرجح
أن تقوم هذه املرحلة اجلديدة من حروب الوكالة يف سوريا بإعادة رسم احلدود الداخلية يف األراضي السابقة
لتنظيم داعش.

تعلق هذا التفاهم الضمين بني الواليات املتحدة وروسيا بشكل رئيسي مبحافظة دير الزور ،حيث قامت قوات النظام بدعم من سالح اجلو الروسي من جهة ،وقوات قسد املدعومة
9
من الواليات املتحدة من جهة أخرى ،بإطالق محلتني عسكريتني منفصلني ضد داعش (يف يوليو  /حزيران وسبتمرب  /أيلول  2017على التوايل) .أدى ذلك إىل تقسيم احملافظة إىل قسمني .كما
جرى التفاهم حول الضفة اجلنوبية لنهر الفرات شرقي مدينة الرقة.
إبراهيم محيدي 10 ،خطوات أمريكية لـ«االعرتاف الدبلوماسي» بإقليم شرق هنر الفرات ،صحيفة الشرق األوسط 7 ،يناير  /كانون الثاين .2018
10
Anne Bernard, “U.S.-Backed Force Could Cement a Kurdish Enclave in Syria”, New York Times, 16 January 2018, available at:
11
https://www.nytimes.com/2018/01/16/world/middleeast/syria-kurds-force.html?&moduleDetail=section-news

حكم «األراضي السورية»
إىل حد كبري ،يعترب الوضع احلايل مشال شرق سوريا من خملفات تنازعات وترتيبات الالعبني اخلارجيني .حيث
ما تزال معامل مشهد ما بعد داعش مقسمة يف الوقت احلايل ،مما يضاعف عملية تشظي األراضــي السورية
املستمرة منذ بداية النزاع 12.حبلول هناية ديسمرب  /كانون األول  ،2017متيزت هذه العملية بنشوء أربعة مناذج
حوكمة.
يف املنطقة املعروفة باسم درع الفرات ،مشايل حمافظة حلب ،استحدثت السلطات الرتكية شكالً من أشكال
احلكم املباشر التابع لبلدية ووايل غازي عنتاب .وقد أنشأت احلكومة الرتكية جمالس حملية جديدة يف هذه
املنطقة ،مستوحاة من النموذج املنشأ يف مناطق سيطرة املعارضة السورية ،مع دفع رواتب أعضاء هذا اجملالس،
وكذلك رواتب وحدات الشرطة اليت دربتها ،باإلضافة للمعلمني والعاملني الطبيني .كما استثمرت تركيا يف
إعــادة إعمار أنـواع معينة من البىن التحتية يف مناطق خمتلفة من مشال حلب ،واليت تعاين تقليدياً من الفقر
الشديد وتضررت بشدة أثناء النزاع (كما هو احلال يف مدينة الباب) .بيد أن السلطات الرتكية فضلت حلوالً
قصرية األجل على بناء اسرتاتيجية لبناء استقرار على املدى الطويل 13.وقد يكون سبب التلكؤ الرتكي يف
12

جهاد يازجي« ،اهنيار سوريا :التأثريات السياسية واالقتصادية» يف حروب الداخل :الديناميات احمللية يف سوريا وليبيا ،حترير لوجيي ناربون وآخرين ،معهد اجلامعة األروبية،

http://cadmus.eui.eu//handle/1814/45764 ،2016
.H. Haid, Post-ISIS governance in Jarablus: A Turkish-led Strategy, Research Paper, Chatham House, September 2017
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العمل على مشاريع واسعة النطاق يف سوريا تواصل التهديدات األمنية اليت متثلها القوات الكردية غريب وشرقي
مناطق درع الفرات ،وكذلك القوات املوالية للنظام يف اجلنوب ،بغض النظر عن الضمانات غري املعلنة بعدم
االعتداء واليت حصلت عليها أنقرة من كل من الواليات املتحدة وروسيا.
أما أراضي تنظيم الدولة اليت استوىل عليها اجليش السوري مبساندة عدة ميليشيات حملية وأجنبية ودعم جوي
روسي ،فتتسم بكثافة سكانية منخفضة :سهول البادية السورية يف حمافظة محص وجنوب شرق حمافظة الرقة،
وهي سهول قليلة السكان تارخيياً ،إىل جانب الضفة اليمىن لنهر الفرات يف حمافظة دير الزور ،واليت غادرهتا
نسبة كبرية من السكان مع تقدم جيش النظام ،والذي ال يواجه حتديات كبرية يف حوكمة هذه املناطق ذات
الكثافة السكانية املنخفضة يف هذه املرحلة .وبالرغم من أن هدف النظام الرئيسي هو استعادة السيطرة على
كامل األراضي السورية ،إال أنه يقوم بتشجيع النازحني على العودة إىل املناطق اليت استعادها .إنه حباجة إىل
استعادة صورته ،وإظهار متتعه بالشرعية وامتالكه القوة البشرية الكافية لضمان األمن احمللي .ولذلك بدأ بتعزيز
«املصاحلات احمللية» يف بعض مناطق دير الزور ،وذلك يف أعقاب تطبيق منوذج مشابه يف حمافظيت ريف دمشق
ومحص 14.لكن فيما يتجاوز ذلك ،ال يبدو أن النظام ميلك اسرتاتيجية أخرى سوى حماولة استعادة أسلوب
حكمه الذي كان قبل  2011بالقوة.
لوضعني إداريـَّـن خمتل َفني .ففي املناطق ذات األغلبية
أخـراً ،ختضع املناطق اليت حررهتا قوات محاية الشعب َ
العربية ،أنشئت جمالس حملية مؤخراً ضمن جملس سوريا الدميوقراطية ،اجلناح السياسي لقسد ،يف حني بقيت
هياكل احلكم ،اليت أسسها حزب االحتــاد الدميقراطي صيف  2012يف مناطق الوجود الكردي ،مدجمة يف
اإلدارة الذاتية الكردية .وقد تطور منوذج احلوكمة الكردي يف الواقع مع التقدم العسكري لقوات قسد خارج
مناطق األغلبية الكردية منذ عام  15،2015فقد تأسس جملس سوريا الدميوقراطية يف ديسمرب  /كانون األول
 ،2015مث الفيدرالية الدميقراطية لشمال سوريا يف مارس  /آذار  ،162016يف حني أنشئت جمالس مدنية يف
كل من املــدن احملــررة .ويف يوليو  /متــوز  ،2017جــرت إعــادة رســم جزئية للحدود الداخلية لفيدرالية مشال
سوريا يف ثالث أقاليم .فبعض املناطق اليت تقطنها أغلبية عربية مع أقليات تركمانية وكردية وأرمنية ،مثل إقليم
تل أبيض ،مت ضمها إىل فيدرالية مشال سوريا املستقل حبكم األمر الواقع .وقد شهد ديسمرب  /كانون األول
 2017انتخابات حملية يف مجيع مناطق هذه الفيدرالية – وهي خطوة أخرى حنو إقناع اجملتمعات احمللية والدولية
بـ«املنطقة الفدرالية الكردية» كأمر واقع .ومع ذلك ،فإن املناطق اليت حررهتا قوات قسد مؤخراً مل تدمج يف
الفيدرالية بعد .هذه املناطق ،مبا يف ذلك الرقة والطبقة ومنبج ومجيع مناطق دير الزور ،هي ذات أغلبية سنية،
وليست متامخة للحدود الرتكية ،وهي املناطق الرمادية – اليت كانت معاقل تنظيم الدولة ملدة تقارب الثالث
سنوات – اليت تنطوي على أكثر حتديات احلوكمة واملصاحلة إحلاحاً.
أنييس فافييه وفادي عدلة« ،اتفاقيات املصاحلة احمللية يف سوريا :سالم جمهض منذ البداية» ( ،)2017معهد اجلامعة األوروبية،
14
.http://cadmus.eui.eu/handle/1814/46864

بناء على أيديولوجيا حزب العمال الكردستاين وزعيمه أوجالن ،يدعو املشروع الكردي إىل إنشاء «منوذج حكم قائم على الالمركزية والدميقراطية والعلمانية والتعددية الثقافية مقرتح على سوريا بأكملها»،
15
حسب تعبري هدية يوسف ،الرئيسة املشاركة جمللس فيدرالية مشال سورياhttps://www.opendemocracy.net/ercan-ayboga/solution-for-syria-en-route-democrat�\ :
 ,ic-federation-of-north-syriaآذار .2017
«السلطة احمللّيّة حتت ظل اإلدارة ال ّذاتيّة لل ّدميقراطيّة يف روج آفا» يف حروب الداخل :الديناميات احمللية يف سوريا وليبيا ،حترير لوجيي ناربون وآخرين ،معهد اجلامعة األروبية،2016 ،
16
دريوس ال ّدرويشّ ،
 http://cadmus.eui.eu//handle/1814/45764وأيضاً «العقد االجتماعي للفيدرالية الدميقراطية لروج آفا» ،متاح على https://bit.ly/2vMHBjg

حتديات احلوكمة والصراع على الشرعية :حالة الرقة
قبل أن تصبح عاصمة «اخلالفة» اليت أعلنها تنظيم الدولة ،كانت الرقة أول مركز حمافظة يسقط يف يد قوات
املعارضة يف مارس  /آذار  ،2013حيث أصبحت املدينة حتت السيطرة العسكرية لكتائب اجليش السوري
احلر وحركة أحرار الشام اإلسالمية وجبهة النصرة .وعندما أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق ،وهو سلف
التنظيم األكرب ،عن توسعه حنو الغرب السوري يف أبريل  /نيسان  ،2013وبنية ضم مقاتلي جبهة النصرة إىل
صفوفه ،استجاب معظم مسلحي األخرية املتواجدين يف الرقة لدعوة قائد التنظيم أبو بكر البغدادي .مل تدم
سيطرة الثوار على املدينة طويالً ،فمع يوليو  /متوز  ،2013كان التنظيم بامسه اجلديد ،الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام ،قد خطف أو قتل الكثري من نشطاء ونافذي املدينة (حوايل  1,200عملية خطف حىت يناير /
كانون الثاين  .)2014وخالل أقل من ستة أشهر ،جنح يف طرد مجيع الكتائب املسلحة املناوئة له من املدينة،
17
ابتداءً من كتائب اجليش احلر ،ليعلن يف النهاية سيطرته الكاملة على الرقة يف يناير  /كانون الثاين .2014
احلملة العسكرية الدولية لطرد التنظيم من معقله السوري األكرب جرت بعد ذلك على مخس مراحل بني نوفمرب
 /تشرين الثاين  2016وحىت أكتوبر  /تشرين األول  ،2017وأسفرت عن تدمري  80%من أبنية املدينة ومقتل
حوايل  1,800من سكاهنا.

الصراع بني األكراد والقوات الثورية من العرب
ســادت روايتان متصارعتان حيال انتصار قسد املدعومة من التحالف الــدويل يف الرقة يف أكتوبر  /تشرين
األول  .2017فمن ناحية ،قام النشطاء العرب املنحدرون من املنطقة ممن شاركوا بفعالية يف احلراك الثوري –
ومعظمهم يعيش اآلن يف املنفى – باعتبار قوات قسد يف املدينة «احتالالً جديداً» ملقاتلني أجانب ،كان
أول ما فعلوه بعد دخول املدينة تثبيت صورة ضخمة للزعيم املسجون حلزب العمال الكردستاين يف الساحة
املركزية (والشديدة الرمزية) للمدينة 18.من ناحية أخرى أصرت القيادة الكردية على أن هدفها «توحيد خمتلف
املكونات االجتماعية للمنطقة» .وقد غ ّذى صراع هذه الروايات حلقات النزاع الدموية بني الكتائب العربية
والكردية (يف رأس العني منذ ديسمرب  /كانون األول  ،2013واالقتتال يف حلب عام  .)2015وفيما عد ذلك،
لدى سكان الرقة العاديني هواجس أخرى مبعثرة مثل العودة إىل منازهلم واستعادة دورة حياة اقتصادية آمنة
وطبيعية.
لقد غامر التحالف الدويل يف معركة الرقة باعتماده على قوات ذات قيادة كردية لتحرير أر ٍ
اض تقطنها أغلبية
عربية سنية .وقد دعت الواليات املتحدة باستمرار لدمج الوحدات ذات األغلبية العربية ضمن صفوف قسد
منذ إنشائها يف أكتوبر  /تشرين األول  .2015ووفقاً لــوزارة الدفاع األمريكية ،فقد زاد عدد املقاتلني العرب
تأسست أول نواة لداعش يف الرقة يف مايو  /أيار  2013بدعم من أبو لقمان الرقاوي ،الذي كان قد أطلق سراحه من سجن صيدنايا إثر عفو الرئيس األسد يف صيف  .2011ورمبا سبق أن دربته
17
املخابرات السورية .انظر :م .احلسون« ،الرقة والثورة» ،مسودة .2017 ،وحول الروابط بني الدولة اإلسالمية يف العراق وجبهة النصرة انظر:
.2015 ,C. Lister, The Syrian Jihad, Hurst, London
مقابالت الكاتبة مع نشطاء سوريني مقيمني يف اسطنبول يف نوفمرب  /تشرين الثاين  .2017انظر أيضاً:
18
Y. al-Haj Saleh, A Wary Return to Raqqa, 13 November 2017, http://www.yassinhs.com/2017/11/13/a-wary-return-to-raqqa/.

املنضمني إىل قسد تدرجيياً ليشكل يف مارس  /آذار  2017حوايل  60%من إمجايل املقاتلني 19،معظمهم ينحدر
من جتمعات عشائرية يف مشال سوريا .ومع ذلك ،فقد ظل املقاتلون العرب حتت قيادة مباشرة من وحدات
محاية الشعب .خالل املرحلة األخرية من عملية حترير الرقة (يونيو  /حزيران  -أكتوبر  /تشرين األول ،)2017
انضمت إىل املعركة قوات العشائر العربية من الريف الشمايل حملافظة الرقة ،وبدرجة أقل من الريف الغريب،
مع استبعاد معظم وحدات اجليش احلر 20.ويف الرقة وغريها ،انضم العديد من الشباب العرب إىل قسد خوفاً
من االشتباه بارتباطهم مع تنظيم الدولة وتعرضهم لالضطهاد من قبل حزب االحتاد الدميقراطي 21.باإلضافة
إىل ذلك ،يوضح ارتفاع منسوب الوحدات غري الكردية يف خمتلف مراحل العملية العسكرية حجم التوترات
الداخلية وتضارب املصاحل ضمن قسد 22،حيث يعود متاسك هذا االئتالف العسكري بشكل أساسي إىل
سياسة الواليات املتحدة ،ما يعين احتمال تعرضه لالهنيار مع مشارفة احلملة العسكرية على هنايتها.
يف نيسان  ،2017أنشأ جملس سوريا الدميوقراطية ،اجلناح السياسي لقسد ،جملس الرقة املدين إلدارة مناطق
احملافظة اخلاضعة لسيطرة قسد العسكرية .إال أن هذا الكيان املــدين املدعوم من الواليات املتحدة ،والذي
يرأسه رئيسان مشرتكان (عريب وكردي) رفضه على الفور جملس حمافظة الرقة العامل من مدينة أورفة الرتكية،
وهو هيكل احلكم احمللي املعرتف به من قبل االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية ،هيئة املعارضة
الرئيسية 23.ويبدو أن منشأ هذه االزدواجية الكيانية يف حوكمة حمافظة الرقة احملـ ّـررة حديثاً يعود للخالفات
االسرتاتيجية بني الواليات املتحدة وتركيا .فبينما أحجمت اإلدارة األمريكية وشريكها الكردي يف البداية عن
إشـراك ممثلني مدنيني مقيمني خــارج سوريا ضمن جملس الرقة املــدين ،قامت تركيا بإحباط اجلهود األمريكية
24
للتوفيق بني اجمللسني يف أواخر سبتمرب  /أيلول .2017
يثري هذا الصراع على الشرعية القضية األكرب املتمثلة بعودة النازحني والالجئني ،وهم اجلزء األكرب من الرقاويني،
والذين ال يبدو أن هلم قوالً يف املداوالت املتعلقة مبستقبل حمافظتهم 25.على رأس هؤالء نشطاء ونافذون يف
املدينة كانوا قد بادروا إلشعال الفتيل الثوري يف املدينة ،مث أعادوا تنظيم أنفسهم عسكرياً وسياسياً يف املناطق
اليت ّفروا إليها بعد استيالء داعش على املدينة عام  .2013وقد جرت مناظرات ضمن هذه اجملموعة ،املتفرقة
اآلن غالباً بني تركيا وأوروبــا ،حول جدوى العودة إىل سوريا ،إال أن األغلبية ترفض اخلضوع لقوانني حكام
املدينة اجلــدد ،حيث يتهموهنم باالمتناع عن إعطاء مشاريع املعارضة أي قــدر من الشرعية أو االع ـراف،
باإلضافة إىل االهتــام بالتعاون مع قوات النظام يف عدة مناسبات .باإلضافة إىل ذلك ،يعرتف بعض هؤالء
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1099469/department-of-defense-press-briefing-by19
./gen-townsend-via-teleconference-from-ba
وفقاً لنفس املصادر ،كان هناك  5,000عريب من أصل  30,000مقاتل عند إنشاء االئتالف يف أكتوبر  /تشرين األول  ،2015و 13,000عريب من أصل  45,000حبلول ديسمرب  /كانون األول .2016

على عكس منبج ودير الزور ،مل يتم إنشاء «جملس عسكري» للرقة .بل مت إقصاء أشهر ألوية اجليش احلر يف الرقة (جبهة ثوار الرقة) خالل معركة حترير املدينة ،يف حني مت جتنيد
20
مجاعات مسلحة أخرى مثل لواء ثوار تل أبيض ولواء أسود الفرات ولواء التحرير ولواء األحرار ولواء صقور الرقة (واألخري فصيل مقرب من النظام) إىل جانب وحدات محاية الشعب ووحدات محاية
املرأة.
مقابالت الكاتبة مع ناشط عريب من تل أبيض .انظر شهادات أخرى يف عني املدينة« ،تل أبيض ..عرب وكرد وتركمان وسريان وأرمن وإدارة ذاتية» 18 ،مايو  /أيار  ،2018متاح على https://
21
bit.ly/2qXkEV0
«حتالف العشائر وقسد :هل يفرق النزاع على النفوذ واإليديولوجيا ما مجعته املصاحل؟» 27 ،أكتوبر  /األول .http://www.rok-online.com/?p=8383 ،2017
22

يدعي جملس حمافظة الرقة أنه خليفة اجمللس احمللي الذي بادر إلدارة الرقة عام  2013بعد استيالء قوات اجليش احلر واجلماعات اإلسالمية املسلحة على املدينة وطرد قوات النظام
23
السوري .إال أنه جرى تقويض هذه اهليئة نتيجة النزاعات الداخلية داخل املعارضة السورية.
يف إطار مبادرة الواليات املتحدة ،متت أيضاً دعوة أعضاء جملس حمافظة الرقة ونشطاء اجملتمع املدين إىل روما ملقابلة ممثلي حكوميني للدول األعضاء يف االحتاد األورويب ،إال أن األخريين
24
رفضوا احلضور بعد ضغوط تركية .مقابلة الكاتبة مع ناشط سوري من الرقة كان يعمل سابقاً يف منظمة أمريكية.
25

يف منتصف أكتوبر  /تشرين األول  ،2017كان قد بقي أقل من واحد باملئة من سكان الرقة البالغ عددهم قبل اندالع احلرب يف املدينة  ،300,000حسب بعض التقديرات.

النشطاء بفقداهنم مجيع شبكاهتم احمللية على األرض .إن انتصار قسد العسكري على داعش ،وما تبعه من
فرض إدارة مدنية جديدة يف الرقة ،مثل أيضاً هزمية لقوى املعارضة ،وهو املآل الذي يفتح باب املواجهة بني
األكراد والنظام.

حنو مواجهة بني األكراد والنظام؟
األول 2017

كانت إهلام أمحد ،الرئيسة املشرتكة جمللس سوريا الدميوقراطية ،تؤكد حىت هناية أكتوبر  /تشرين
على استعداد معسكرها لـ«التفاوض مع النظام» من أجل التوصل إىل حل فيدرايل يف سوريا ،طارحة إمكانية
التوصل إىل اتفاق مؤقت بني الطرفني .لكن بعد سقوط الرقة مباشرة ،زادت حدة التهديدات الكالمية لعدد
من مسؤويل النظام حيال املشروع الكردي ،وذهبوا إىل حد مقارنة حزب االحتاد الدميقراطي بداعش ،معلنني
أهنم «سيطردون قسد واألمريكيني من الرقة» .رداً على ذلك ،أعلن رئيس اللجنة السياسية يف جملس سوريا
الدميقراطية أن «ال مكان للنظام يف الرقة» وأن دخوله «خط أمحر» 26.من املبكر القول إن الطرفني وصال إىل
طريق مسدود ،خاصة أن املعركة اجلارية يف منطقة عفرين قد تعيد ترتيب األوراق .كما أن مستقبل العالقات
بينهما متوقف بشدة على مواقف داعميهم الدوليني .يف غضون ذلك ،تبقى قدرة كل من الطرفني على فرض
سيطرة سياسية واجتماعية على اجملتمعات احمللية مسألة أساسية ،خاصة بالنسبة للقادة األكراد الذين يتمتعون
بسيطرة عسكرية على معظم حمافظة الرقة .فقد يراهن النظام ،ا املوجود فقط يف اجلــزء اجلنويب الشرقي من
ـروج له قسد يف الرقة ،ما سيمكنه من إعادة
احملافظة والصحراوي مبعظمه ،على فشل منوذج احلكم الذي تـ ّ
فرض سلطته هناك عرب استمالة شيوخ العشائر وغريهم من الوسطاء احملليني.
يرى العديد من احملللني يف مشاركة السكان العرب السنة يف إدارة املناطق احملــررة من داعــش شرطاً أساسياً
لتحقيق االستقرار على املدى الطويل 27.والواقع أن أوىل القرارات اليت أصدرهتا الكيانات املدنية والعسكرية
حلكام الرقة اجلــدد ،واليت كانت موضوع تغطية إعالمية مكثفة ،تشري إىل وجود رغبة بالتخفيف من خماطر
التوترات العرقية ومن تبعات هتميش السكان العرب السنة .كما يسعى حزب االحتاد الدميقراطي إىل توطيد
سلطته وإضفاء الشرعية على وجــوده عرب تدعيم ركيزتني أساسيتني :توفري األمن واخلدمات العامة ،و ّادعــاء
متثيل الفاعلني احملليني بشكل حقيقي يف الكيانات املدنية املنشأة حديثاً .وقد قام احلــزب بذلك يف أمكنة
أخرى28،إال أنه بذل جهداً خاصاً يف الرقة ليتكيف مع الرتكيبة السكانية احمللية .وجيري تقدمي جملس الرقة املدين
يف وسائل اإلعالم القريبة من قسد على أنه قلب هذه االسرتاتيجية ،حيث يتكون من رئيسني وثالثة نواب
(تركماين وعريب وكردي) و 41جلنة فنية تغطي مجيع جماالت احلوكمة.
https://www.kobanikurd.com/archives/72630
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مثال:
27
انظر ً
H. Haid, Local Participation is Important to Post-ISIS Governance in Raqqa, https://www.newsdeeply.com/syria/community/2017/05/16/
local-participation-is-important-to-post-isis-governance-in-raqqa; M. Yacoubian, Governance Challenges in Raqqa after the Islamic
State, Special Report, United Stated Institute of Peace, October 2017, https://www.usip.org/publications/2017/10/governance-challenges-raqqa-after-islamic-state.
R. Khalaf, Governing Rojava. Layers of Legitimacy in Syria, Chatham House, December 2016
28
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-12-08-governing-rojava-khalaf.pdf

قبل أيام قليلة من اإلعالن الرمسي عن حترير الرقة ،أعلن رئيس جلنة العالقات العامة يف اجمللس عمر علوش –
وهو أيضاً صاحب فكرة مشروع احلكم املشرتك بني العرب والكرد – عن األولويات الرئيسية خلطة االستجابة
صرح أنه ينبغي أن يوكل أمن وسالمة سكان الرقة إىل قوة شرطة
السريعة لتحقيق االستقرار يف الرقة .وقد ّ
حملية تش ّكلت حديثاً حتت مسمى قوى األمن الداخلي ،واليت يشرف عليها جملس الرقة املدين .وقد بدأت
الواليات املتحدة بتدريب قوة الشرطة هذه منذ مايو  /أيــار ( 2017هبــدف تدريب  3,000شاب مبدئياً)
لضمان األمن واالستقرار يف املناطق احملررة يف حمافظة الرقة .انتشرت قوى األمن الداخلي بشكل أساسي يف
أبرز مدن احملافظة ،يف حني بقي وجودها يف مدينة الرقة نفسها حمدوداً حىت يناير  /كانون الثاين  ،2018حيث
بقيت األولوية هناك إزالة األلغام .وما تزال العالقة غري واضحة بني قوى األمن الداخلي واألسايش – أي
قوات األمن اليت أنشأها حزب االحتاد الدميقراطي سابقاً لتأمني املناطق الكردية .إىل جانب األمن ،يسلط
جملس الرقة املدين الضوء على جهود جلانه املتنوعة ،ال سيما جلنة إعادة إعمار الرقة وجلنة اخلدمات ،من أجل
توفري اخلدمات األساسية للسكان :تنظيف الشوارع ،وتنفيذ أعمال صيانة البنية التحتية للمياه والكهرباء،
وتوزيع الوقود والغاز ،وفتح املدارس واملراكز الصحية ،وإصالح املخابز 29.وﻣﻊ ذﻟك ترتكز هذه اخلدمات منذ
حتررت وﻋﺎد إﻟﯾﮭﺎ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ديسمرب /
كانون األول  2017ﻲﻓ ﺣﻲ واﺣد ﻓﻘط مشايل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،وهو يعترب أول ﻣﻧطﻘﺔ ّ
نازحون ﺑﺎﻟﻔﻌل 30.عموماً ،تتطلب إعادة اإلعمار قدراًكبرياً من اجلهود واملوارد ،نظراً حلجم الدمار يف املدينة.
كذلك يؤكد املسؤولون األكـراد على متثيل العرب ،والذين يشكلون أغلبية أعضاء جملس الرقة املــدين ،كما
يشريون إىل «العملية الدميقراطية» القائمة :االنتخابات اليت جتري من أدىن املستويات اإلداريــة («بلديات
الشعب») إىل اجمللس .وعالوة على ذلك ،مت جتديد والية جلان األخري خالل اجتماعه الثاين يف  10يناير /
كانون الثاين  31.2018وتراهن القيادة الكردية منذ مرحلة مبكرة جداً ،بتشجيع من الواليات املتحدة على
األرجــح ،على شيوخ العشائر الذين تستقطبهم لتأمني املناطق ،حيث جرى متثيل العشائر العربية جيداً يف
اهليئات املدنية اليت أنشأهتا قسد ،إىل جانب العديد من «التكنوقراط» .وقد مت تعبئة شيوخ العشائر يف مبادرات
املصاحلة هبدف إعادة دمج املتعاطفني السابقني مع داعش ضمن اجملتمع احمللي ،أو تسوية النزاعات املتعلقة
حبقوق امللكية والعادات االجتماعية .لكن ال ميكن اعتبار شيوخ العشائر ممثلني عن جمتمعاهتم العربية احمللية،
واألهم أنه ال ميكن اعتبارهم شركاء موثوقني دائمني .ففي السنوات األخرية ،قام شيوخ من نفس القبيلة أو
العشرية بإعالن والءات متناقضة ومتقبلة للغاية ،مسلّمني أنفسهم لـ«قانون األقوى» (النظام ،مث املعارضة ،مث
داعش) هبدف محاية مصاحلهم الشخصية املباشرة 32.يف الوقت ذاته ،قلما تعتمد القيادة الكردية على أعضاء
املهن احلرة واملوظفني احلكوميني الذين كانوا يشكلون  40%من سكان الرقة قبل عام  ،2011فأغلبية هؤالء
إما إىل جانب النظام وما زالـوا نازحني يف حمافظيت محاه ودمشق ،أو إىل جانب املعارضة وأصبحوا الجئني
ومقيمني مبعظمهم يف تركيا.
انظر صفحة جملس الرقة املدين على فيسبوكhttps://www.facebook.com/Majlisraqqaalmadani/., https://www.kobanikurd.com/archives/72454 :
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ال توجد إحصائيات دقيقة لعدد العائدين إىل مدينة الرقة .يف منتصف يناير  /كانون الثاين  ،2018قال جملس الرقة املدين إن ما يبلغ  125,000عادوا إىل املدينة منذ أكتوبر  /تشرين األول ،2017
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يف حني سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وغريه من املنظمات نصف هذا الرقم فقط.
.http://cc-raqqa.com/archives/625
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مت تأسيس ما ال يقل عن ثالثة «جيوش عشائر» يف حمافظة الرقة :واحد تابع للجيش احلر عام  ،2015وقوات العشائر ضمن قوات سوريا الدميقراطية ،وجيش العشائر العامل مع جيش األسد ويتزعمه
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بعيداً عن اخلطابات واملؤسسات الرمسية ،ال بد من أخذ الطابع الدميقراطي لعملية التمثيل بنسبية ،فهي جتري
يف سياق يهيمن عليه السالح واملنطق العسكري إىل حد بعيد ،ويغيب عنه املراقبون احملايدون .مل يتم بعد البت
يف مسألة دمج مدينة الرقة يف فيدرالية مشال سوريا من عدمها ،حيث تؤكد قسد أن االندماج «سيكون قرار
السكان احملليني» .لكن من املشكوك فيه أن ترتك القيادة الكردية قرار اسرتاتيجياً وسياسياًكهذا جملتمعات الرقة.
عالوة على ذلك ،قد ال يكون السؤال الرئيسي هو مدى اندماج ومشاركة العرب احملليني يف املؤسسات املدنية،
بل ما إذا كان حزب االحتاد الدميقراطي حيتفظ بكامل السلطة لنفسه أم مينح بعض احلكم الذايت للفاعلني
احملليني .ففي الواقع ،ال ميلك جملس الرقة سوى القليل من السلطة على الكوادر العسكرية والسياسية حلزب
االحتاد الدميوقراطي ،كما يعمل رئيس اجمللس حتت إشراف تنفيذيي ومستشاري حزب العمال الكردستاين.
حزب االحتاد الدميقراطي والعمال
ومن جهة أخرى يعتمد اجمللس يف مصادر متويله بشكل كبري على شبكات َ
الكردستاين (فيما تتحكم وحدات محاية الشعب بشبكات الشتات واملوارد الطبيعة) .بناء على ذلك ،يبدو
أن أبرز عمليات صنع القرار مرتكزة يف أيدي مسؤويل حزب االحتاد الدميقراطي وحزب العمال الكردستاين،
والذين تتوفر لديهم أيضاً العالقات الالزمة مع اهليئات العسكرية واألمنية الكردية.
عالوة على ذلك ،ليس جملس الرقة املدين املتلقي الرئيسي للمعونات األمريكية ،واليت كانت يف البداية متيل إىل
الربامج املستقلة ذاتياً بعض الشيء أو املنظمات املدنية احمللية الصغرية (كما هو تفضيل الوكاالت األمريكية يف
سائر مناطق سيطرة املعارضة مثل برامج الشرطة والدفاع املدين) 33.وقد انتقد مسؤولو اجمللس باستمرار ضعف
االلتزام املايل من جانب داعميهم األجانب ،مؤكدين على عدم إمكانية إدارة حمافظة الرقة دون املوارد املتأتية
من سيطرة قسد على الثروات الطبيعية يف حمافظة دير الزور .إن غياب التمويل الدويل املباشر للكيانات املدنية
قد يعيق استقالهلا عن شبكات متويل حزب العمال الكردستاين .كما يشكل نقص املوارد والكفاءات البشرية
عقبة أخرى قد تعرقل قدرة قسد ،حتت قيادة االحتاد الدميقراطي ،من إدارة املناطق املستعادة من تنظيم داعش.
أخرياً ،ال يبدو أن املشروع الكردي مدعوم فعلياً من قبل السكان العرب ،حىت أولئك املشاركني يف اهليئات
املدنية .فالتجارب السابقة يف مدينيت تل أبيض واحلسكة تثري بالفعل خماوف بشأن مستقبل مدينة الرقة .ويف
الواقع ،أظهرت اإلدارة «الدميقراطية» الكردية بعض أوجه التشابه مع ممارسات النظام السوري ،خاصة يف
املدن اليت عاىن فيها األكراد سابقاً من انتهاكات اجلماعات العربية ،مثل تل أبيض 34:حيث تتهم وحدات
محاية الشعب بانتهاكات حقوق اإلنسان ،وبتقييد حرية تعبري كل من املعارضني األكراد والنشطاء العرب،
وبالتهجري القسري ،وبالتجنيد اإلجباري 35.إال أن األهم من ذلك كله هو النموذج االجتماعي والثقايف الذي
يقدمه األكراد ،والذي قد يكون له تأثري سليب على اجملتمعات احمللية من العرب السنة ،وال سيما قضايا التعليم
(املناهج واللغة) واألحوال الشخصية :فأحكام املرياث واملساواة بني اجلنسني وحظر تعدد الزوجات (ومجيعها
مركزية يف أعراف اجملتمعات الريفية العربية) كلها متثل قضايا حساسة.
فريق االستجابة السوري للمساعدة االنتقالية (ستارت  )STARTهو برنامج االستقرار الذي تعتمده وزارة اخلارجية األمريكية يف الرقة ومقره يف أنقرة .وقد قدم املعونة الستعادة اخلدمات بشكل رئيسي
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من خالل فريق التدخل املبكر.
حول النزاع يف تل أبيض ،انظر :عني املدينة« ،تل أبيض ..عرب وكرد وتركمان وسريان وأرمن وإدارة ذاتية» 81 ،مايو  /أيار  .https://bit.ly/2qXkEV0 2018وكذلكAmnesty:
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باإلضافة إىل هذه التحديات الداخلية ،يركز املسؤولون األكراد اهتمامهم على التحديات األمنية اخلارجية.
فيحذرون من خماطر زعزعة االستقرار عرب جتنيد أجهزة االستخبارات الرتكية أو السورية لبعض شيوخ العشائر،
واالغتياالت اليت استهدفت شخصيات عربية عامة انضمت إىل قسد ،أو حىت اهلجمات اإلرهابية 36.هذه
التحديات حقيقية بالتأكيد ،وقد شهدت العديد من املناطق اليت تسيطر عليها قسد مؤخراً أعماالً إجرامية
وإرهابية على يد جناة جمهولني 37.إال أن هذا الرتكيز على التحديات اخلارجية يبدو أيضاً مربراً إلبقاء السطوة
األمنية املشددة على السكان.
خلف رغبة السلطات الكردية يف نيل الشرعية يف الرقة ،يبدو أن اهلدف الرئيسي هو تسجيل النقاط للحصول
على ثقل سياسي ٍ
كاف للتأثري على مستقبل البلد ،مبا يؤدي على األقل إىل تنفيذ مشروعهم الفيدرايل .بالنسبة
للنظام ،ليست احلرب ضد داعش سوى حلقة واحــدة يف معركة أطول للقضاء على أي شكل من أشكال
التمرد والستعادة السيطرة على كامل األراضي السورية .من املرجح أن هذه االسرتاتيجيات املتعارضة يف الرقة
ستعيد إنتاج منوذج «املدينة املهملة»؛ حيث تعاين اجملتمعات احمللية من تاريخ طويل من التهميش االقتصادي
والسياسي واالجتماعي .باإلضافة إىل ذلك ،جتتمع رؤية كل نظام األسد وحزب االحتاد الدميقراطي على غياب
الرغبة يف استيعاب اهلوية العربية السنية ،وال سيما بعد حتوهلا وتطرفها خالل سنوات النزاع.

ما هو مستقبل داعش واجلماعات اجلهادية األخرى يف سوريا؟
فقدت داعش تقريباً كل أراضيها ،وتضررت هيكلتها بعد مقتل العديد من قياداهتا ،إال أهنا مل هتزم بعد ،سواء
على املستوى العسكري أو – ولعل هذا أهم – على مستوى اجلــذور السياسية اليت جعلت من صعودها
أمراً ممكناً .مل ينل التنظيم أي دعم شعيب كبري من السوريني العرب السنة ،إال أهنم يف الوقت نفسه مل يعتربوه
عدوهم الرئيسي.

اللعبة مل ِ
تنته بعد
من الناحية العسكرية ،من غري املرجح أن يستعيد التنظيم قريباً القوة اليت اكتسبها بني عامي  2014و.2016
فقد شكل فقدانه شبه الكامل ألراضـيــه ضربة قوية السرتاتيجيته ،ناهيك عن مقتل معظم قياداته الكبار
(ومعظمهم من املقاتلني األجانب) يف غارات جوية ،بينما جرى اعتقال آخرين على يد قسد والنظام ،ولقي
اآلالف من مقاتليه احملليني مصرعهم خالل احلملة العسكرية الطويلة ،وسلّم مئات آخرون أنفسهم إىل قسد،
خاصة يف النصف الثاين من عام  .2017كما قام كل من قسد والنظام مبفاوضة بقايا املقاتلني الذين كانوا
يسيطرون على أهم املعاقل املدينية الرئيسية يف الرقة والبلدات أخرى يف حمافظة دير الزور ،مبا يسمح هلم بالفرار
مع عائالهتم من الرقة حنو املناطق الصحراوية شرقي دير الزور ،ومن دير الزور إىل العراق 38.كما تشتّت مئات
الفارين حنو مناطق سيطرة قسد أو املعارضة ،أو حنو تركيا ،رغم اعتقال بعض
العناصر اآلخرين بني النازحني ّ
هؤالء بعد ذلك.
http://www.geo-strategic.com/2018/01/blog-post_30.html
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على الرغم من إضعافه ،ما تزال داعش تشكل هتديدات عسكرية وأمنية .فالتنظيم ما زال حيارب لالحتفاظ
جبيوبه املتبقية يف دير الزور ،وما زال يسيطر على جيوب صغرية يف جنوب العاصمة دمشق ويف الصحراء احمليطة
بالسخنة يف ريف محص الشرقي .كما أنه عاود الظهور يف ريف محاه الشمايل-الشرقي وريف إدلب اجلنويب منذ
أكتوبر  /تشرين األول  ،2017بعد حشده مئات التعزيزات من املناطق اليت يسيطر عليها النظام يف الصحراء
السورية .مع مرور الوقت ،قد يشكل الناجون من التنظيم خاليا نائمة يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها،
وقد يعودون يف هناية املطاف إىل منوذج تنظيم القاعدة :إنشاء شبكات من اخلاليا السرية يف مجيع أحناء سوريا
والبلدان اجملاورة ،تكون قادرة على إبقاء االضطراب األمين من خالل تنفيذ اهلجمات اإلرهابية .كما أنه ال
ميكن فصل مستقبل التنظيم يف سوريا عن مساره يف العراق ،منشأه األصلي 39،ويف العراق ،ليست هذه أول
هزمية يتعرض هلا التنظيم :فبني عامي  2007و ،2013جنت هيكلته من القمع والسجن والنفي وحافظت على
وجودها السري.
عالوة على ذلك ،مل تكن هناك آليات شفافة للعدالة االنتقالية من شأهنا إتاحة اجملال حملاكمة األفراد احملليني
الذين ارتبطوا بالتنظيم حماكمات عادلة .وال شك أن هذه القضية معقدة :فهل ينبغي على املرء أن حيكم على
أولئك الذين بايعوا التنظيم (ممن مل تشملهم أي قائمة معروفة) ،أم فقط الذين شاركوا يف القتال (والذين يقدر
عددهم حبوايل  4,000أو  5,000على األكثر)؟ يبدو أنه مل يتم طرح السؤال حىت يف املناطق اليت استعادها
النظام ،والذي ال مييز بني املدنيني واملقاتلني .أما يف مناطق سيطرة قسد ،فقد مت اإلفراج عن مئات املعتقلني
السوريني املتهمني بالتعاون مع التنظيم ،أو الذين بايعوه ،عرب وساطة شيوخ العشائر .ولعله جرى استيعاهبم
من جديد ضمن احلياة احمللية ،واالستئثار ببعضهم ضمن أجهزة األمن واملخابرات الكردية .غري أنه من غري
الواضح ما إذا كانت «إجراءات املصاحلة» تلك مدفوعة حباجة القوات الكردية ملنع التوترات مع وفيما بني
العشائر ،أم أهنا استجابة حقاً ملنطق العدالة الصرف .فقد يؤدي غياب إجراءات العدالة االنتقالية يف املستقبل
40
إىل صراعات داخل العشائر وفيما بينها ،وال سيما مع تفكك إجراءات املصاحلة القبلية التقليدية.

احلاجة إىل معاجلة املظامل
أخرياً ،من املرجح أن يبقى داعش وغريه من اجملموعات اجلهادية على قيد احلياة ما دامت املظامل العربية السنية
يف سوريا قائمة .إن قابلية جزء من الشعب السوري للتأثر برسالة اجلماعات اجلهادية ،وبصورة أساسية رسالة
التنظيم ،مل تكن متعلقة باألسس اإليديولوجية والدينية بقدر ارتكازها على اجلذور السياسية واالجتماعية.
بالتأكيد يصعب تقدير حجم الدوافع ومدى االمتثال ،لكن أغلب الذين بايعوا التنظيم كانوا أساساً مدفوعني
باالنتهازية واملصاحل الذاتية األنانية (اخلضوع لقانون األقوى ،محاية الذات ،الطريقة الوحيدة ملواصلة احلرب على
النظام) .مل تكن املعتقدات السلفية منتشرة يف سوريا قبل الثورة ،فيما النزعات اجلهادية كانت شبه معدومة،
�L. Al Rachid, « L’Irak après l’État islamique: une victoire qui change tout?», Notes de l’Ifri, Ifri, juillet 2017. T. Gade, The Mo
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رغم اكتساهبا بعض الشعبية إبان الغزو األمريكي للعراق عام  .2003ففي مدينة الرقة على سبيل املثال ،هيمنت
طقوس اإلسالم الشعيب املتمثلة باالجتاه الصويف تارخيياً ،فيما ظهرت األفكار السلفية (السلفية العلمية ،أي
غري اجلهادية) يف املدينة مع تسعينيات القرن املاضي ،بالتزامن مع شيوع االلتزام الديين وافتتاح معاهد حتفيظ
القرآن برعاية النظام احلاكم .ومع ذلك ،بقيت األفكار السلفية ذات مجهور حمدود (أقل من مائة شاب من
مدينة الرقة ،ذهب منهم بضع عشرات للقتال يف العراق عام  2003مث عادوا وسجنهم النظام السوري) 41.ال
يعين ذلك أن اجملتمعات احمللية كانت حمصنة ضد الدعاية وغسيل الدماغ الداعشي ،والذي رمبا كان له تأثري
ملحوظ ،وال سيما بني األطفال والشباب ،وأسفر عن انضمام بعض األفراد إىل التنظيم مدفوعني باملعتقدات
اجلهادية .إال أن العنف اهلمجي واملمارسات القمعية اليت قام هبا التنظيم ضد السكان احملليني تعترب اليوم مقيتة
بالنسبة للجميع يف شرق سوريا.
ما تزال مشكلة العثور على بديل ذي مصداقية للتعاطي مع مشاعر اهلزمية والعزلة املنتشرة بني اجملتمعات العربية
السنية يف سوريا ،واليت من شأهنا ،ما مل تتم معاجلها ،أن تولد أيديولوجيات جهادية وأشكاالً جديدة من
التطرف يف املستقبل .حبسب أحد سكان دير الزور« :حنن خمريون اليوم بني أن نكون مرتزقة انتهازيني لواحدة
من القوات العسكرية املسيطرة ،أو النفور من املشروع الكردي ،أو أكثر من ذلك النفور من ممارسات النظام
القمعية» .على كل حال ،ال املؤسسات الدينية وال القوى السياسية للمعارضة املفتتة ميكنها اليوم تقدمي رؤية
ومشروع هلذه اجملتمعات العربية السنية ،واليت متيل هوياهتا أيضاً حنو طابع شديد املناطقية .بالنسبة لشيوخ
العشائر ،من غري احملتمل أن يتكمنوا من لعب دور إجيايب يف إعادة بناء نظام سياسي على املستوى احمللي.
فوالءات شيوخ العشائر توزعت بني القوات العسكرية املسيطرة املتعاقبة (النظام واملعارضة وداعش وقسد).
وأهم من ذلك أن اجملتمعات احمللية مل تتبع دوماً مواقف شيوخ العشائر.
ال شيء ميكنه منع استمرار الرسائل اجلهادية من االنتعاش جمدداً يف الداخل السوري ما مل تتم معاجلة األسباب
اجلذرية ملظامل جزء كبري من اجملتمع السين .هذه املظامل ،اليت كانت يف صميم مظاهرات عام  ،2011نشأت
جراء سياسة التهميش واحلرمان والقمع اليت اتبعها النظام ،وال سيما يف املناطق الشمالية الشرقية من سوريا،
وقــد تعمق كل ذلــك بعد سبع سنوات من الـنـزاع ،والــي عــاىن فيها هــؤالء السكان من املزيد من التهميش
والتجريد من اإلنسانية .إن استعادة سلطة الدولة املركزية ،أساساً عرب وسائل عسكرية ،قد ميهد الطريق يف هناية
املطاف إلحياء تطرف أكثر عنفاً بكثري يف اجليل القادم.

لعب ثالثة من شيوخ الرقة دوراً يف نشر السلفية .وقد تعرض الشيخ سامل احللو لالضطهاد من قبل أمنيي تنظيم داعش ،يف حني جرى اعتقال الشيخ العساف وقد يكون مات حتت التعذيب يف سجون
41
التنظيم .لعل يف مصريهم إشارة واضحة على أن التعاليم السلفية وأيديولوجيا داعش ليسا على وفاق .عني املدينة 3 ،مايو  /أيار « ،2017الرقة وحتوالهتا ..جمتمعاً وسياسة وإدارة آتية»https://bit.ly/2AlK� ،
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خامتة
أعادت املعركة ضد داعش تشكيل اخلريطة السياسية لشمال شرق سوريا بشكل مؤقت ،ويف حني كان من
املفرتض أن تكون هزمية التنظيم فرصة ملناقشة انسحاب مجيع القوى األجنبية من البالد ،اشتغلت بدالً من
ذلك نزاعات الوكالة جمدداً بني أهم األطراف اإلقليمية والدولية .ما تزال املخاوف األمنية طاغية على حوكمة
يعزز من هيمنة اجلهات الفاعلة العسكرية واألمنية وال يرتك مساحة كافية
مناطق التنظيم السابقة ،األمر الذي ّ
للمجتمعات املدنية احمللية.
باإلضافة إىل ذلك ،اعترب كل من حزب االحتاد الدميقراطي والنظام السوري يف معركتهما ضد التنظيم وسيلة
الستعادة الشرعية على الساحة الدولية ،بدالً من توجيه اجلهود لتلبية احتياجات السكان احملليني .تبقى شرعية
كل من هاتني اجلهتني ضعيفة ضمن اجملتمعات احمللية من العرب السنة يف مشال شرق سوريا .وكما أوضحت
هذه الورقة من خالل حالة الرقة ،أقامت القيادة الكردية منوذجاً لتقاسم السلطة يسمح بإشراك بعض شيوخ
العشائر العربية يف الكيانات اإلداريــة املدنية املنشأة حديثاً ،إال أن هذا النموذج ما يزال يستثين الكثري من
اجملموعات السكانية ،مبا يف ذلك النازحني والالجئني .كما أن عملية صنع القرار ما تزال مرتكزة يف اهليئات
السياسية والعسكرية التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي ،والذي فرض نفسه على أنه احلزب السياسي الكردي
أكثر حضوراً يف سوريا بعد القضاء على معارضيه السياسيني .وقد برز احلزب كقوة رئيسية يف بعض املناطق
ذات األغلبية العربية نتيجة الدعم العسكري األمريكي ،ما جيعله معتمداً على هذا الدعم ،باإلضافة إىل دعم
مصاحل وشبكات حزب العمال الكردستاين.
احملررة اهتماماً يُذكر باملظامل الكربى للمجتمعات
ومن جهة أخرى ،مل يُبد احلكام اجلدد يف مناطق داعش ّ
العربية السنية ،واليت تعود إىل تاريخ طويل من التهميش االقتصادي والسياسي واالجتماعي .وقد تكون هذه
املظامل قد تفاقمت بعد القمع العنيف الذي واجهته هذه اجملتمعات على يد كل من النظام السوري وتنظيم
داعش .كما أن احلكام اجلدد مل يتصدوا لقضية املصاحلة املركزية ضمن اجملتمعات احمللية ،واليت أصبحت اآلن
منقسمة بعمق نتيجة تضارب الوالءات السياسية منذ عام  2011وتعاقب موجات النزوح طوال فرتة النزاع.
ويف املرات اليت طرحت فيها مسألة املصاحلة ،جرى حتديدها بشكل عام حبسب الظروف واآلليات املفروضة
من قبل القوة العسكرية املهيمنة يف هذه املنطقة أو تلك.
احملررة حديثاً يف سوريا ،وملنع
بناءً على ذلك ،على االسرتاتيجية السياسية الرامية إلرساء االستقرار يف أراضي ّ
عودة أشكال متطرفة من احلالة اجلهادية على املدى الطويل ،أن تبحث عن سبل التوفيق بني األطراف السورية
(اليت كانت حتت سيطرة داعش سابقاً) والنظام املركزي يف دمشق ،علماً أن ذلك يبقى إشكالياً للغاية ،فالنظام
هو الطرف املتسبب بتأجيج الشعور بالظلم والسخط لدى شرحية واسعة من السكان.
يف الوقت احلايل ،وضعت اإلدارة األمريكية برناجماً لتحقيق االستقرار فقط يف حمافظة الرقة ،مع استثناء مناطق
أخرى ،يقوم أساساً على استعادة اخلدمات .حيتاج هذا الربنامج إىل توسيع نطاقه ليضمن حوكمة حملية شاملة

تليب احتياجات اجملتمعات احمللية وتعاجل مظاملهم .يف حالة الرقة ،ينبغي أن يضمن االلتزام الدويل تنازل حزب
االحتاد الدميقراطي عن جزء من سلطته لصاحل اجملتمعات احمللية .كما ينبغي أن تشرك هذه السياسة النازحني
والالجئني ضمن املداوالت واملخططات املتعلقة مبستقبل مناطقهم األصلية ،وزيادة مشاركة الطبقات الوسطى
واملهن احلــرة يف اإلدارة احمللية .كذلك ينبغي تشجيع احلـوار السياسي بني عــرب وأك ـراد للمنطقة لنزع فتيل
التوترات وتعزيز املصاحلة احلقيقية .ختاماً ،يبدو أن تعزيز إعادة بناء القيادات احمللية ضمن اجملتمعات السنية
العربية – اليت مل تتجزأ فحسب ،بل مت سحقها بسبب قمع النظام وداعش – هو احلل األمثل لتهيئة األرضية
لسالم مستقر وطويل األمد.
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