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ية وأمنية باتت سورية اليوم ونتيجة تفاعل مجموعة عوامل سياسية واقتصادية وعسكر

طقة سيطرة النظام من :وهي ،لى ثالثة مناطق نفوذ أساسيةإمقسمة  داخلية وخارجية

الواليات  رة مليشيات قسد وبحمايةطيومنطقة شرق الفرات تحت س ،يرانيةإبحماية روسية و

هذه  رغم أنو .معارضة والمحمية من قبل تركياومناطق سيطرة ال ،المتحدة االمريكية

تشترك الرقعة الجغرافية السورية وقد تتماثل في الظروف العامة بين هذه  المناطق الثالث

زمات من اال ةسنوات مما يولد سلسل لعشرتبعات وويالت الصراع الممتد المناطق لجهة 

فالنظام  ؛ن لكل منطقة أزمة حاسمة ذات صبغة مختلفةأال إالمتشابهة بين هذه المناطق 

ومليشيات قسد  ،والمعارضة تعاني أزمة جغرافية حاسمة ،يعاني أزمة اقتصادية حاسمة

من ثالثة ت هذه والمكونة وهو ما تسعى سلسة المقاال ،تعاني أزمة سياسية حاسمة

تركز كل مقالة على طبيعية األزمة التي تعانيها كل منطقة حيث س هتلى مقاربإأجزاء 

 ة.حدعلى 

هدفه ظهرت مليشيات قسد "قوات سورية الديموقراطية" باعتبارها تحالفا عسكريا 

غربية وبشكل األساسي قتال تنظيم داعش وإلحاق الهزيمة به مدعومة من قبل قوى 

 كن خافيا منذ اليوم األول لتأسيسولم ي اليات المتحدة األمريكية،ولأساسي من قبل ا

ورغم  ،ت قسد بأن المكون الكردي هو المكون المتحكم الرئيسي في هذا التحالفامليشي

أن بعض المصادر تورد بأن نسبة العرب تزيد على نسبة األكراد داخل قسد على مستوى 

لهيكل بالكامل المتحكم الفعلي في هذا ا نأهذا األمر ال يلغي حقيقية  ولكن ،العناصر

 ،مثل تركيا وحتى ايران إقليميةمر الذي أثار حفيظة دول ألهم من المكون الكردي وهو ا

وحدات حماية الشعب ووحدات حماية  د الرئيسي لبناء هذه التحالف كانن العضأوخاصة 

الذي  PYDستانيدرزب االتحاد الديموقراطي الكالمرأة وهي تشكيالت عسكرية تابعة لح

وقد استطاعت مليشيات قسد  ،PKKهو فرع سوري من حزب العمال الكردستاني المتشّدد 

 وبدعم غربي من هزيمة تنظيم داعش شرق الفرات والسيطرة على مساحة جغرافية

باإلضافة  ورية النفطية والغازيةحوالي ثلث مساحة سورية متضمنة غالبية موارد س تساوي

ليس بالكبير وموارد ومع عدد سكان  .ة الغذائية السوريةتضم السل ةقن هذه المنطإلى أ

اقتصادية مقبولة ودعم غربي استطاعت قسد أن تدير مناطق شرق الفرات بشكل مقبول 

سيطرتها بقيت تعاني من أزمات أخرى مثل تردي  قولكن هذا ال يلغي أن مناط ،نسبيا
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االستراتيجية في الفترة الحالية للدراسات  الوضع األمني حيث أظهر تقرير أصدره مركز عمران

أن مناطق سيطرة قسد تعاني من أزمة أمنية بسبب الفوضى األمنية التي تعيشها هذه 

بالنموذج اإلداري فقد حاولت  المنطقة، وتعدد الفواعل الموجودة على األرض، وبما يتعلق

ية دارة الذاتإلامليشيات قسد تجسيد نموذجها في  الحكم المحلي من خالل ما يسمى 

داري ساعد مليشيا قسد على إدارة المنطقة ولكن هذا لشمال وشرق سورية، وهو نموذج إ

ه ن السبيل الذي اختطت، خاصة أأزمة السيطرة الكردية على غالبية عربيةالنموذج رسخ 

المنطقة سواء كان من التجنيد اإلجباري أو من مالحقة  مليشيات قسد لفرض سيطرتها على

من الساحة السياسية  - حتى ولو كانت كردية -التيارات السياسية المعارضة لها كل  قصاءوإ

، وعليه قد سبب مشكلة في التعامل ما بين قسد وما بين المجتمعات المحلية شرق الفرات

ن قسد استطاعت االستفادة من اللحظة السياسية متمثلة بالتوجه األمريكي يمكن القول: إ

ريكا على قسد لتحقيق ذلك في ترسيخ وجودها ضمن كانتون مألهزيمة داعش واعتماد 

ن ل اقتصادية إدارية عسكرية امنية إال أمن مشاك سياسي شرق الفرات، ورغم أن قسد عانت

زمة الحاسمة بالنسبة لها حيث استطاعت األ  من هذه المشاكل لم تصل إلى مرحلةأي  

قة يظهر بشكل جلي أزمة أكثر د ع بنظرةيتطويع نفسها مع التطورات، ولكن هذا التطو

ذا ما حاولنا سي، وإسياسية بنيوية، فقسد في النهاية العب سياسي له مشروعه السيا

لقبول بحل اوتوصيف هذا المشروع السياسي بشكل مختصر فهو يكون ما بين االنفصال 

وفي كلتا الحالتين ال  ،سياسي فيدرالي يحافظ على سيطرة قسد على شرق الفرات

لى أن تقوم أمريكا ، ففي حالة االنفصال هي تحتاج إقسد منفردة تحقيق ذلكتستطيع 

بدعم هذا الخيار مع تواجد دائم من قبل  الواليات المتحدة االمريكية في هذا الكانتون 

يتعلق ، أما بما نية في دعم مثل هكذا خيار - نحتى اآل -ظهر أمريكا وهو ما لم ت   ،الجديد

لدعم  لى نظام فيدرالي فقسد ال تحتاجة تفضي إلى الوصول إبالوصول إلى تسوية سياسي

السورية سواء كان النظام من طراف المعادلة ألى توافق داخلي مع ، بل أيضا إدولي فقط

توفر احتماليته حاليا، ، وهو ما لم توربما كليهما معا ،خرمن طرف آ و قوى المعارضةطرف أ

بما  مقابالته السابقة حين قال ىحدفي إلتي عبر عنها مسعود البرزاني اوهي الحالة 

، وهم اليوم ع بناء تفاهم ال مع النظام وال مع المعارضين للنظاممعناه إن قسد لم تستط

قسد من اللحظة السياسية لقتال  عد أن استفادت، فبن في الهواء. وعليهوكأنهم واقفو

سياسية بنيوية،  مةز، باتت أمام أهزيمة التنظيمي فداعش والظهور بمظهر حصان طروادة 



 3-1.. رقعة واحدة وأزمات مختلفة فواعل سورية 

 3 Page  

ولعل تخلي الروس عن قسد في عفرين ثم تخلي أمريكا عن  وقد باتت قسد تدرك ذلك تماما،

األزمة، ومما يزيد الطين عمق هذه  ، وبكل وضوح،لقسد قسد في معركة نبع السالم أظهر 

لذلك  ؛ورية بعد هزيمة داعشبلة بالنسبة لقسد هو زيادة وضوح عدم اهتمام أمريكا بس

ذي تتبناه قسد، وعليه بات ريكا لن تستثمر جهودا وموارد في المشروع السياسي الفأم

ر يحذوفي هذا السياق  يمكن فهم ت ،مشروع قسد السياسي هو العبء الذي يثقل كاهلها

 لىقد تؤدي إ من أربع أخطاء قسدل "جيمس جيفري" السابق إلى سوريا مبعوث األمريكيال

ل وشرق سوريا، ورأى جيفري أن اتخاذ "قسد" أي من تلك سيطرتها على مناطق شما فقدان 

 اإلجراءات األربعة "يمكن أن يؤدي إلى ضربات مضادة على )قسد(".

حالياً رئيس برنامج وقال جيفري في مقال بمركز "ويلسون" لألبحاث بواشنطن، الذي يشغل فيه 

ي: قطع جميع شحنات تخاذ أي من الخطوات األربع، وهإن على "قسد" تجنب ا :الشرق األوسط

النفط إلى دمشق، إعالن الحكم الذاتي أو االستقالل عن سوريا، على غرار االستفتاء "الكارثي" 

قات مع حزب "العمال ، وتعزيز العال2017أجرته حكومة إقليم كردستان العراق في عام الذي 

 ال شرق سوريا.تركيا، أو مهاجمة تركيا من شم الذي يعتبر جماعة "إرهابية" في يالكردستان

وتدرك أمريكا فعليا عمق األزمة السياسية التي تعاني منها قسد لذلك دفعت ودعمت خطوة 

ساعد قسد على تجاوز أزمتها خاصة إذا ما كان الكردي عله يكون وسيلة ت –الحوار الكردي 

دور عمال الكردستاني وزيادة قصاء الجهات المحسوبة على حزب المخرج الحوار النهائي إ

وبما يساعد على تغيير واقع  ،الوطني الكردي القادر على بناء تفاهم مع تركيا سمجلال

لى مبتغاها لتعود تطورات يبدو أن آفاق هذا الحوار لم تصل إ، ولكن .المعادلة السياسية الحالية

حيث تعتبر تركيا  ،ة لقسداألمور حول قضية عين عيسى لتلق بظاللها على واقع األزمة السياسي

 راضي السورية حتى ولو استخدمت القوةأهدافها تحييد سيطرة قسد على األ أن من

تركيا منفردة وحليفتها أمريكا لن تدخل معركة  مجابهةوقسد ال تستطيع  ،العسكرية لذلك

في ا والنظام ال يعني االرتماء في أحضان روسيمن جهة أخرى، و .قسد ألجلعسكرية ضد تركيا 

 ان النظام والروس يرون في هذا المشروع امتدادالسياسي لقسد ألالنهاية إال نهاية المشروع 

النظام وقسد داخل هذه من قبل سيطر عليها وتهديدا لمركزية السلطة الم ،للمشروع األمريكي

ولعل نتائج  ،نتيجتها الدائمة هي نتيجة خاسرة بالنسبة لقسد والتي ،المعادلة السياسية

  .على مصداقية هذه المعادلة دليل صن الزيتون ونبع السالم خيرة غمعرك
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 جميع الحقوق محفوظة     مركز نما لألبحاث المعاصرة

 البريد اإللكتروني

info@nmaresearch.com 

 الموقع اإللكتروني

nmaresearch.com 

 

عنى بتقديم الدراسات واألبحاث  مؤسسة بحثية مستقلة غير ربحية ت 

سناد صناع السياسية واالقتصادية واالجتماعية حول القضية السورية، إل

والمجتمع بالمعلومات والتحليالت العلمية المساهمة في اتخاذ  القرار

القرارات العقالنية، وزيادة الوعي وتحقيق التنمية السياسية للوصول إلى 

 تمكين المجتمع.

في الشمال السورية كمؤسسة ريادة في  2019تأسس المركز في أيلول 

ية من خالل تقديم الدراسات واألبحاث المعمقة لصناعة سياسات أكثر فاعل

استجالب المعلومة الصحيحة وإخضاعها لعملية تحليلية علمية للوصول 

إلى النتائج المنطقية التي يمكن االستناد إليها في عملية صناعة القرار 

 الرشيد.
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