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تتَّسَّمَّ العالقةَّ بينَّ النظامَّ السوريَّ وقواتَّ سورياَّ الديمقراطيةََّّ(قسد َّ)ََّّوالتيََّّيشكَّلَّ تنظيمَّ
وحداتَّحمايةَّالشعبََّّYPGركنهاَّاألساس يَّبخصوصيةَّمعينةَّ،يسعىَّمنَّخاللهاَّالطرفانَّإلىَّ
َّالتفرغَّإلىَّاملخاطرَّذاتَّاألولويةَّ،والتيَّتكونَّ
العملَّعلىَّترحيلَّاملواجهةَّبشكلََّّمستمرَّبهدف َّ
فيَّبعضَّاألحيانَّمخاطرَّمشتركةَّتهدَّدَّالطرفينََّّ .
َّتدويرَّزواياَّالخالفَّوترحيلَّاملواجهةَّيتخللها َّمنَّوقتَّآلخرَّتصعيدَّ َّوتوتَّرَّميدانيَّ
محاوالت َّ
ً
بسببَّبعضَّامللفاتَّالخالفيةَّ ،والتيَّيسعىَّالجانبانَّغالباَّملحاولةَّإيجادَّمخارجَّلهاَّ ،وعدمَّ
تركهاَّتخرجَّعنَّالسيطرةَّ .
منذَّ منتصفَّ كانونَّ األول/ديسمبرََََّّّّ2020طفتَّ علىَّ السطحَّ بوادرَّ توتَّرَّ جديدَّ بينَّ النظامَّ
تطور َّالتوتر َّإلىَّ
السوريَّو"قسد"َّ،كانتََّّمحافظةَّ الحسكةَّوريفَّحلبَّ الشمال َّيََّّمسرحهَّ َّ ،و َّ
اعتقاالتَّ متبادلةَّ فيَّ صفوفَّ عناصرَّ الطرفينََّّ،واستمرَََّّّهذاَّ التوتَّرَّ إلىََّّشباط/فبرايرَّ معَّ
انخفاضَّنسبيَّفيَّحدَّتهََّّ .
لمَّيعلنَّالطرفانَّعنَّأسبابََّّواضحةَّومحدَّدةَّتقفَّخلفَّدوافعَّالتصعيدَّ،لكنَّمنَّالواضحَّ
ً
أنََّّجملةَّمنَّالنقاطَّالخالفيَّةَّالتيَّبرزتَّمؤخَّراَّجعلتَّاألطرافَّتنتهجَّخياراتَّصداميةَّخشنةَّ
فيَّاملرحلةَّالحاليةَّ َّ.
َّ

تعودَّ بداياتَّ التوتَّرَّ الحاليََّّإلىََّّتشرينَّ الثاني/نوفمبرَََّّّ ََّّ،2020والذيَّ شهدَّ مناوشاتَّ بينَّ
ي"ََّّبدعمَّمنَّاملدفعيةَّالتركيةََّّضدَََّّّ"قس َّد َّ"َّ
مجموعاتَّعسكريةَّمنتميةَّلـَّ"الجيشَّالوطنيَّالسور َّ
فيَّعينَّعيس ىَّبريفَّالرقةَّ،والذيَّأعقبهَّمفاوضاتَّبينَّ"قسد"َّوروسياَّمنَّأجلَّإيجادَّحلَََّّّنهائيَّ
مللفَّ "عينَّ عيس ى"ََّّ،وتجنَّبَّ عمليةَّ عسكريةَّ تركية َّ،حيثَّ تركزتَّ مطالبَّ النظامَّ السوريَّ
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وروسياَّوقتهاَّعلىَّضرورةَّتسليمَّ"قسد"َّللمدينةَّوالسماحَّلـَّ"مؤسساتَّالدولة"َّبالعودةَّللعملَّ،
ً
بدَّتجاوباَّمعَّهذهَّاملطالبَّ .1
لكنََّّاألخيرةَّلمَّتَّ َّ
َّتحركاتَّعناصَّرهاَّ
حاولتَّقواتَّالنظامَّالسوريَّالضغطَّعلىَّ"قسد"َّعنَّطريقَّالتضييقَّعلى َّ
َّوعلى َّنقلَّاملساعداتَّإلىَّالنازحين َّاملوالينَّ لـ"قسد"َّفيَّمنطقةَّ"تلَّ رفعت"َّوماَّحولهاَّشمالَّ
حلبَّ،باإلضافةَّإلىَّ"حيَّالشيخَّمقصود"َّفيَّمدينةَّحلبَّ،األمرَّالذيَّأدىَّإلىَّاالنفجارَّفيَّمطلعَّ
كانونَّ الثاني َّ/ينايرََّّ َّ،2020حيثَّ فرضتَّ قوىَّ األمنَّ الداخليَّ (األسايش)َّ التابعةَّ لـَّ "قس َّد"َّ
ً
حصاراَّعلىَّمنطقةَّاملربعَّاألمنيَّالتيَّتضمَّ َّاملقراتَّاألمنيةَّالخاصةَّبالنظامَّالسوريَّفيَّوسطَّ
مدينةَّال َّحسك َّةَّ .َّ2
فيَّ العاشرَّ منَّ كانونَّ الثاني/ينايرَّ اندلعتَّ عمليةَّ اعتقاالتَّ متبادلةَّ بينَّ النظامَّ السوريَّ
َّلكنَّاألخيرةَّاعتقلتَّ
و"األسايش"َّ،نتجَّعنهاَّاعتقالَّالنظامَّلثالثةَّعناصرَّيتبعونَّلـَّ"األسايش" َّ
ً
أكثرَّمنَّعشرينَّعنصراَّبينهمَّثالثةَّضباطَّ ،أبرزهم َّقائدَّالفوج ََّّ 54التابعَّللفرقة ََّّ 17العميدَّ
طوقتَّ "األسايش"َّ مقراتَّ أمنيةَّ للنظامَّ فيَّ مدينةَّ القامشليَّ بريفَّ
"ناظمَّ حسون َّ" َّ،3كماَّ َّ
ً
الحسكةَّأيضاََّّ .
ونقلَّالنظامَّالسوريَّتعزيزاتَّعسكريةَّمنَّريفَّالرقةَّوريفَّديرَّالزورَّعَّبرَّالجوَّإلىَّمحافظةَّ
فَّالحسكةَّمنَّأجلَّ"تهدئةَّ
َّالجنودَّفيَّري َّ
َّ
الحسكةَّ،فيَّحينَّأعلنتَّروسياَّأنَّهاَّزجَّتَّباملئاتَّمن
الصراع"َّحسبَّوصفهاَّ،4كماَّ رعتَّموسكوَّعمليةَّتبادلَّأسرىَّبينَّالنظامَّالسوريَّوقواتَّ
َّلكنَّاألخيرةَّظلَّتَّتحتفظَّبمجموعاتَّتتبعَّللنظامَّالسوريَّولمََّّتطلقَّسراحهاَّحتَّىَّ
"األسايش"َّ ،
اآلنَّ .
يََّّإلىَّ اتفاقَََّّّأوليَّ
فيَّ الثانيَّ منَّ شباط/فبرايرََََّّّّ2021توصَّلتَّ كلَََّّّمنَّ "قسد"َّ والنظامَّ السور َّ
قواتَّ "األسايش"َّ التابعةَّ لـَّ "قسد"ََّّ َّبتخفيفَّ الحصارَّ عنَّ
حيثََّّشرعتَّ َّ
لخفضَّ التصعيدَّ َّ،
1

مدينة عين عيسى اإلستراتيجية ..قسد بين خيارين ،وكالة سبوتنيك الروسيةhttps://bit.ly/3jdMgQp :2020/12/12 ،
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لليوم  19توالياً ..األسايش تحاصر قوات األسد في الحسكة ،شفق نيوزhttps://bit.ly/3rg3LCl :2021/1/29 ،
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إرسال  300جندي روسي إلى الحسكة في سوريا ،قناة العالمhttps://bit.ly/39KZ5P4 :2021/1/18 ،
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5

بينهم ثالثة ضباط" ..قسد" تعتقل العشرات من قوات النظام في الحسكة ،2021/1/10 ،بلديhttps://bit.ly/3jBGnwK :

املربَّعاتَّاألمنيةَّالتابعةَّللنظامَّفيَّالحسكةَّوالقامشليَّ،بعدَّلقاءَّجمعَّمسؤولينَّفيَّ"قسد"َّمعَّ
َّ
ضبَّاطَّروسَّفيَّاألولَّمنَّشباطَّ/فبرايرَّ.َّ52021
َّأيَّ
الوساطةَّالروسيَّةَّمنَّأجلَّخفضَّالتصعيدَّتضمَّنتَّالعرضَّعلىَّ"قسد" َّبالتعهَّدَّبمنع َّ
هجماتَّعسكريةَّتركيةَّعلىَّاملنطقةَّ،وذلكَّمنَّخاللَّتعزيزَّالتواجدَّالروس ي َّفيَّشمالَّشرقَّ
سورياَّوتكثيفَّتسييرَّالدورياتَّ،مقابلَّذلكَّتقومَّ"قسد"َّبتخفيفَّالحصارَّعنَّقواتَّالنظامَّ
يَّ،وتتيحَّللموادَّاألساسيَّةَّبالدخولَّإلىَّالحسكةَّوالقامشليَّ .َّ6
السور َّ
َّوسمحتَّ"قسد"َّبعودةَّالحركةَّإلىَّمنطقةَّاملربعَّاألمنيَّفيَّكلَّمنَّالقامشليَّوالحسكةَّ،بماَّفيَّ
ذلكَّمرورَّاملدنيينَّودخولَّبعضَّاملوادَّاألساسيةََّّ .
َّ

يمكنَّتحديدَّجملةَّمنَّاألسبابَّاألساسيَّةَّالتيَّدفعتَّاألوضاعَّإلىَّالتصعيدَّامليدانيََّّ :
 )1انزعاج "قسد" من التحركات الروسية شمال شرق سوريا
َّالتحركاتَّالروسية َّالهادفةَّإلىَّتعزيزَّنفوذهاَّفيَّمنطقةَّ
َّ
منذَّبدايةَّعام ََّّ 2020ظهرتَّللعلن
شمالَّشرقَّسورياَّالتيَّتحتويَّأكثرَّمنَّثلثيَّالثروةَّالنفطيةَّالسوريةَّ ،باإلضافةَّلكونهاَّسلَّةَّ
غذائيةَّمهمةَّ،وخاصةَّمحصولَّالقمحَّ .
ً
واعتباراَّ منَّ نيسان/أبريلََََّّّّ2020أجرتَّ روسياَّ سلسلةَّ لقاءاتَّ معَّ وجهاءَّ عشائرَّ عربيةَّ فيَّ
ً
ً
َّتتخَّذَّطابعاَّعَّرقياَّمنَّ
محافظتيَّديرَّالزورَّوالحسكةَّ،مستغلَّةَّحالةَّالتذمَّرَّمنَّاملمارساتَّالتي َّ
َّوقدَّ رجَّحت َّاملعلوماتَّالتيَّ َّرشَّحَّتَّعنَّتلكَّاللقاءاتَّأنَّ َّروسياَّتبحثَّفكرةَّ
جانب َّ"قسد"َّ ،
َّقواتَّعشائريةَّملوازنةَّالكفةَّمعَّالوالياتَّاملتحدةَّاألمريكيةَّو"قس َّد"َّ .َّ7
تشكيل َّ
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قسد والقوات الروسية يتوصالن إلى اتفاقية شرق الفرات ،وكالة خطوةhttps://bit.ly/2LnDgMg :2021/2/2 ،
تفاصيل العرض الروسي لحل الخالف بين قسد والنظام ،وكالة خطوةhttps://bit.ly/3pOO8S7 :2021/2/2 ،

بهدف الضغط على أمريكا :روسيا تشكل جيش العشائر في شرق سوريا ،القدس العربيhttps://bit.ly/3rnS6lk :2020/4/25 ،

واستفادتَّ روسياَّ فيَّ مواقفََّّعديدةَّ منَّ التصعيدَّ التركيَّ فيَّ منطقةَّ شرقَّ الفراتَّ لتحقيقَّ
مكاسبَّ علىَّ حسابَّ "قسد" َّ،وذلكَّ عنَّ طريقَّ إنشاءَّ نقاطَّ جديدةَّ مهمتهاَّ املعلنةَّ هيَّ "منعَّ
التهديداتَّالتركية َّ"َّ َّ.8
ً
ً
َّالتحركاتَّالروسيةَّبعينَّاالرتياحَّوتراهاَّتهديداَّمستقبلياَّلنفوذهاَّ،
ويبدوَّأنََّّ"قسد"َّالَّتنظرَّإلى َّ
القواتَّالروسيةَّوفيَّأكثرَّمنَّموقفَّامتنعتَّعنَّالتدخَّلَّووقفَّالقصفَّاملدفعيَّ
خاصَّةَّأنَّ َّ َّ
التركيَّعنَّبعضَّاملناطقَّمثلَّ"عينَّعيس ى"َّ،وكانَّآخرهاَّفيَّتشرينَّالثاني/نوفمبرََّّ َّ.2020
 )2ملف عين عيس ى بريف الرقة
تَّعتبَّر َّمنطقةَّ"عينَّعيس ى"َّبريفَّالرقةَّبمثابةَّعاصمةَّ"اإلدارةَّالذاتية"َّالتي َّأنشأتهاَّ"قسد"َّ
ن َّمدينةَّ"عينَّعيس ى" َّاالجتماعاتَّاملتكررةَّللمجالسَّوالهيئةَّالتابعةَّ
بحكمَّموقعهاَّ،وتحتض َّ
َّمقراتَّقيادةَّ .
لإلدارةَّ،وأقامتَّفيهاَّ"قسد" َّ
وتَّشكلََّّاملدين َّةََّّعقدةَّ وصلَّ مهمَّةَّ بينَّ محافظتيَّ الرقةَّ والحسكة َّ،وبينَّ شمالَّ شرقَّ سورياَّ
وشمالَّغربهاَّ،وخسارتهاَّيعنيَّأنََّّ"قس َّد"َّستفقدَّقدرتهاَّعلىَّاالحتفاظَّبكلََّّمنَّ"منبج"َّو"عينَّ
العرب"َّ .
ً
ً
وكانَّواضحاَّأنََّّروسياَّعمَّلتَّعلىَّاستثمارَّتلويحَّتركياَّمؤخَّراَّبالحسمَّالعسكريَّمنَّأجلَّدفعَّ
يَّ .9
َّللتنازلَّوتسليمَّاملدينةَّللنظامَّالسور َّ
"قسد" َّ
وفيَّ سياقَََّّّهذهَّ التعاطيَّ الروس يَّ جاءتَّ محاوالتَّ النظامَّ السوريَّ للتضييقَّ علىَّ "قسد"َّ فيَّ
ً
مناطقَّأخرىَّمنهاَّحيَّ"الشيخَّمقصود"َّومنطقةَّ"الشهباء"َّشمالَّحلبَّ،األمرَّالذيَّاستدعىَّردَّ َّاَّ
منَّاألخيرةَّإلظهارَّجانبََّّ"الحزم"ََّّ .
َّ
َّ
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اتفاق بين قسد وروسيا والنظام على إنشاء  3نقاط مراقبة في عين عيسى ،باسنيوزhttps://bit.ly/3oRj9n3 :2020/12/8 ،
مجلس سوريا الديمقراطية :روسيا تضغط لتسليم عين عيسى لدمشق ،وكالة رووداوhttps://bit.ly/36GxE7j :2020/12/18 ،

 )3التغيرفي اإلدارة األمريكية
معَّوصولَّالرئيسَّالديمقراطيَّ"جوَّبايدن"ََّّإلىَّاإلدارةَّاألمريكية؛ََّّيبدوَّأنَََّّّ"قسد"ََّّتتوقَّعَّأنَّيعودَّ
الزخمَّ للموقفَّ األمريكيَّ فيَّ شمالَّ شرقَّ سورياََّّ،بعدَّ االنسحاباتَّ التيََّّتمَََّّّتنفيذهاَّ فيَّ عهدَّ
"ترامب"َّ،خاصَّةَّبعدَّقيامَّالرئيسَّاألمريكيَّالجديدَّبتكليفَّ"بيرتَّماكغورك"َّاملَّلقَّبَّبـَّ"صديقَّ
األكراد"َّبمهمَّةَّمَّنسَّقَّاإلدارةَّاألمريكيةَّفيَّالشرقَّاألوسطَّوشمالَّإفريقياَّ .
وكانَّ"ماكغورك"َّقدَّاستقالَّمنَّمنصبهَّكموفدَّالوالياتَّاملتحدةَّإلىَّالتحالفَّالدوليَّفيَّآواخرَّ
ً
عامََّّ،2018ردَّاَّعلىَّقرارَّالرئيسَّالسابقَّ"ترامب"َّبإعادةَّانتشارَّالقواتَّاألمريكيةَّشمالَّشرقَّ
سورياَّ .َّ10
َّوعرفتَّحقبةَّالرئيسَّاألمريكيَّالسابقَّ"ترامب"َّومبعوثهَّإلىَّالتحالفَّالدوليَّ"جيمسَّجيفري"َّ
ً
ً
انسحاب َّا َّأمريكي َّا َّمنَّشمالَّشرقَّسورياَّلصالحَّعمليةَّ"نبعَّالسالم"َّالتيَّأطلقتهاَّتركياَّفيَّ ريفيَّ
الرقةَّ والحسكةَّ بالتعاونَّ معَّ "الجيشَّ الوطنيَّ السوري" َّ،باإلضافةَّ إلىَّ ممارسةَّ نوعَّ منَّ
الضغوطاتَّعلىَّ َّ"قسد"َّمنَّأجلَّاملوافقةَّعلىَّالشراكةَّمعَّقوىَّأخرىَّفيَّإدارةَّشمالَّشرقَّ
سورياََّّ .
َّ
ً
تراوحتَّالعالقةَّبينَّ"وحداتَّحمايةَّالشعب"َّ،والتيَّأصبحتَّالحقاَّعمادَّ َّ"قسد"َّ،والنظامَّبينَّ
التهدئةَّوالتصعيدَّاملنضبطَّ،وعندَّالتدخلَّالعسكريَّالروس يَّاملباشرَّحصلَّتنسيقَّمنَّحينَّ
ً
َّللمتغيراتَّامليدانيةَّوالسياسي َّةََّّ .
َّ
آلخرَّبينَّموسكو ََّّوقسدَّتبعا
وقدَّ تجنَّبَّ الطرفانَّمنذَّعامََََّّّّ2012الصدامََّّاملفتوحَّ،وركَّزَّكلَََّّّطرفَّعلىَّ أهدافهَّبموجبَّ
َّكل َّمنَّاملعارضةَّ
أولوياتَّمحدَّدةَّ،حيثَّاتفقتَّتلكَّاألولوياتَّفيَّمراحلَّ َّكثيرةَّعلىَّمواجهة َّ
قواتَّ املعارضةَّ السوريةَّ
السوريةَّ والنفوذَّ التركي َّ،بلَّ إنَََّّّ"وحداتَّ حمايةَّ الشعب"ََّّهاجمتََّّ َّ
10
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بالتزامنَّمعَّهجومَّ َّللنظامَّالسوريَّعليهاَّكماَّحصلَّفيَّعام ََّّ 2016شمالَّحلبَّ،وتحتَّغطاءَّ
منَّالطيرانَّالروس يَّفيَّبعضَّاملناطقََّّ .
كماَّفضَّلتَّوحداتَّالحمايةََّّتوسيعَّمساحةَّسيطرتهاََّّعلىَّحسابَّ"داعش"َّبغطاءَّمنَّالتحالفَّ
الدوليَّ الذيَّ تبنىَّ فيَّ عهدَّ الرئيسَّ األمريكيَّ األسبقََّّ"باركَّ أوباما"َّ فكرةَّ محاربةَّ اإلرهابَّ دونَّ
االنزالقَّإلىَّمواجهةَّمعَّالنظامَّالسوريَّ،باستثناءَّمواجهاتَّمحدودةَّهدفهاَّرسمَّحدودَّخرائطَّ
النفوذَّ َّ.
ً
ويبدوَّأنَّ َّوحداتَّالحماية َّأرادَّت َّمنَّهذهَّالسياسةَّتركَّالبابَّمَّوارباَّأمامَّالتعاطيَّمعَّالدورَّ
ً
ً
الروس يَّالذيَّأصبحَّمعَّمرورَّالوقتَّدوراَّمباشراَّفيَّسورياََّّ .
متكررََّّفيَّمعاركََّّمعَّ
وعلىَّالنقيضَّمنَّاملوقفَّمنَّالنظامَّفإنََّّوحداتَّالحمايةَّانخرطتَّبشكلََّّ َّ
ً
فصائلَّاملعارضةَّالسوريةَّمنذَّعامََّّ2016وانطالقاَّمنَّحيَّ"الشيخَّمقصود"َّبحلبَّ،وهيَّتنظرَّ
ً
ً
إلى َّفصائلَّاملعارضة َّباعتبارها َّتهديداَّمباشرَّاَّلنفوذهاَّ ،بسببَّعالقتها َّالوثيقة َّمع َّتركياَّ ،ولذاَّ
سعتَّوحداتَّالحمايةَّإلىَّاالستعانةَّبالنظامَّالسوريَّفيَّمواجهةَّالعملياتَّاملشتركةَّبينَّتركياَّ
واملعارضةَّالسوريةَّ،كماَّحدثَّفيَّعمليةَّ"غصنَّالزيتون"َّعامََّّ .112018
واستفادَّالنظامَّالسوريَّمنَّمواقف َّوحداتَّالحماية َّوخاصَّةَّالشقَّ َّاملتعلقَّبضبطَّحراكَّ
الشارعَّالكرديَّفيَّاملناطقَّذاتَّالغالبيةَّالكرديةَّ،والذيَّعبَّرَّعنَّموقفهَّورفضهَّلحكمَّالنظامَّ
السوريَّفيَّبدايةَّاندالعَّاالحتجاجاتَّالشعبيةَّفيَّسورياَّ،ثمَّ َّماَّلبسَّأنَّخفتَّصوتهَّبعدَّأنَّ
َّاألخرىَّالتيَّساهمتَّ
َّالكردية َّ
َّ
قامتَّ"وحداتَّحمايةَّالشعب"َّبضبطَّإيقاعَّاألحزابَّوالتكتَّالت
فيَّتحريكَّالشارعَّ،حيثَّعملَّعلىَّإغالقَّمكاتبهاَّ،كماَّ رفضَّبشكلَّ َّقاطعَّدخولَّ"بيشمركةَّ
يَّ .
سوريا"َّالتيَّتتبعَّللمجلسَّالوطنيَّالكرد َّ
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وقدَّ قامتََّّروسياََّّبفتحَّ قنواتَّ تواصلَّ معََّّ"وحداتَّ حمايةَّ الشعب"َّ ثمَََّّّ"قواتَّ سوريةَّ
الديمقراطية"َّواملظَّالتَّالسياسيةَّاملتعددةَّالتيَّيمثالنهاَّ،وقدَّاستثمرتَّهذهَّالعالقةَّلصالحَّ
دورهاَّفيَّسورياَّ .
انتشرتَّ روسياَّ بدايةَّ فيَّ مناطقَّ نفوذََّّ"قسد"ََّّفيَّ شمالَّ غربَّ سورياَّ وخاصةَّ "عفرين" َّ،ثمََّّ
استفادتَّمنَّهذاَّاالنتشارَّفيَّعقدَّتفاهماتَّمعَّتركياَّمنَّخاللَّتبادلَّاملصالحَّ،فانسحبتَّ
لصالحَّتركياَّمنَّمنطقةَّعمليةَّ"غصنَّالزيتون"َّعام ََّّ،2018كماَّاستفادتَّمنَّقرارَّالرئيسَّ
األمريكيَّ"ترامب"َّبإعادةَّاالنتشارَّفيَّسورياَّعام ََّّ 2019وزادتَّمن َّحضورها َّفيَّمناطقَّشمالَّ
شرقَّسورياَّ،وبذلكَّقطعتَّالطريقَّعلىَّتركياَّوحالتَّدونَّتوسيعَّعمليةَّ"نبعَّالسالم"َّ،ألنَّهاَّالَّ
ترحَّبَّ بتعاظمَّ النفوذَّ التركيَّ علىَّ حسابها َّ،بلَّ استفادتَّ منََّّاملخاوفَّ الكرديةََّّمنَّ استمرارَّ
ً
ً
ً
ً
العملياتَّالتركيةَّعقبَّاالنسحابَّاألمريكيَّ،وفرضتَّأمراَّواقعاَّثمََّّأطلقتَّمسا َّرَّاَّتفاوضي َّاَّمعَّ
أنقرةَّمنَّأجلَّالتفاهمَّعلىَّحدودَّالسيطرةَّشمالَّشرقَّسوري َّاَّ .12
َّوتبنيَّموسكوَّتحركاتهاَّفيَّمناطقَّنفوذَّ"قسد"َّعلىَّقاعدتينَّ َّ:
َّالقوات َّملوازنةَّالنفوذَّالتركيَّ،بماَّفيَّذلكَّ
األولى َّتتضمَّنَّتجنَّبَّاملواجهةَّواالستفادةَّمن َّتلك َّ
استثمارَّالعالقةَّمعَّوحداتَّالحمايةَّمنَّأجلَّابتزازَّأنقرةَّعندَّالضرورةَّومقايضتهاَّعلىَّبعضَّ
ً
َّأحياناَّ َّ.
َّ
املكاسب
َّاملستمرةَّلسحبَّورقةَّاألكرادَّمنَّيدَّالوالياتَّاملتحدةَّ،والعملَّعلىَّتغييرَّ
َّ
الثانيةَّهيَّاملحاولة
واقعَّ السيطرةَّ بماَّ يضعفَّ منَّ سطوةََّّ"وحداتَّ حمايةَّ الشعب"َّ العمودَّ الفقريَّ لَّـ"قسد"ََّّ
يََّّبحاجةَّ دائمةَّ إلىَّ الوساطةَّ أوَّ الدورَّ
َّومشروعََّّ"اإلدارةَّ الذاتية"ََّّ،بماَّ يجع َّلََّّاملشروعَّ الكرد َّ
َّتخوفاتهَّمنَّالعملياتَّالعسكريةَّالتركيةَّأوَّهجماتَّاملعارضةَّالسوريةَّبدعمَّ
الروس ي َّبسبب َّ
تركيََّّ .
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ورغمَّأنََّّموسكوَّتتبنَّىَّمقاربةَّفيَّسورياَّتقومَّعلىَّاملحافظةَّعلىَّوحدةَّاألراض يَّالسوريةَّ،لكنَّهاَّ
منفتحةَّ علىَّ إعطاءَّ األكرادَّ بعضَّ املكتسباتَّ منَّ أجلَّ استمالتهمَّ وإبعادهمَّ عنَّ املعسكرَّ
األمريكيَّ .13
َّ

ى َّمرتبطَّ
إنَّ َّمستقبلَّالعالقةَّبينَّ"قسد"َّمنَّجهةَّ،والنظامَّالسوريَّوروسياَّمنَّجهة َّأخر َّ
بعواملَّ عديدةَّ ستؤثرَّ فيَّ صياغةَّ هذهَّ العالقة َّ،وأبرزهاَّ املوقفَّ األمريكيَّ وتعاطيَّ اإلدارةََّّ
ضَّمعَّامللفَّالسوريَّبشكلََّّعامَّوملفَّشمالَّشرقَّسورياَّبشكلَّخاصَّ،
الجديدةَّللبيتَّاألبي َّ
وسياسةَّاإلدارةَّالجديدةَّتجاهَّتركياَّ ،وماَّإذ َّا َّكانت َّالتوجَّهاتَّلإلدارةَّاألمريكيةَّالضغطَّعلىَّ
النظامَّالسوريَّمنَّأجلَّإجبارهَّعلىَّالدخولَّفيَّمسارَّالحلَّالسياس يَّ ،والعملَّعلى َّتقويةَّ
موقفَّ"قسد"َّفيَّمواجهةَّروسياَّللحفاظَّعلىَّمناطقَّشمالَّشرقَّسورياَّخارجَّسيطرةَّالنظامََّّ .
ً
ورغمَّالتفاؤلَّالذيَّأبدتهَّ"قسد"َّبقدومَّإدارةَّبايدنَّ،إالَّأنََّّهذاَّاالحتفاءَّالَّيبدوَّمبرَّراَّ،فيَّظلَّ
ً
جنوحَّاإلدارةَّعلىَّماَّيبدوَّإلىَّسياسةَّأكثرَّتقليديةَّ،وهوَّماَّبداَّواضحاَّفيَّإعالنَّالبنتاغونَّيومَّ
قواته َّفيَّسورياَّلمَّتعدَّمسؤولةَّعنَّحمايةَّالنفطَّ،وأنَّ َّواجبهاَّهوَّ
َّ 8شباط/فبراير ََّّ 2021بأنَّ َّ َّ
َّمخولينَّبمدَّ َّيدَّ
مكافحةَّتنظيمَّداعشَّ،وأنَّ َّموظفيَّوزارةَّ َّالدفاعَّومقاوليهاَّمنَّالباطنَّليسوا َّ
املساعدةَّإلىَّشركةَّخاصَّةَّتسعىَّالستغاللَّمواردَّنفطيةَّفيَّسورياَّوالَّإلىَّموظفيَّهذهَّالشركةَّ
أوَّوكالئهاَّ .
ويشيرَّهذاَّالتصريحَّإلىَّأنََّّاإلدارةَّاألمريكيةَّلنَّتمنحَّاملشروعَّالكرديَّالدعمَّاملفتوحَّالذيَّكانتَّ
ً
تحصلَّعليهَّفيَّعهدَّإدارةَّترامبَّ،وأنََّّواشنطنَّبصددَّالعودةَّإلىَّسياسةَّأكثرَّتوازناَّفيَّعالقتهاَّ
معَّالفاعلينَّفيَّاملنطقةَّ َّ.
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وعلىَّاألرجحَّفإنََّّموسكوَّلمَّتعدَّتثقَّبَّـ"قسد"َّطاملاَّأنَّهاَّبقيتَّعلىَّشكلهاَّالحاليَّ،وتنظرَّلهاَّعلىَّ
أنَّهاَّمشروعََّّنشأَّبدعمَّوتمويلَّأمريكيَّ،ولذلكَّلنَّتتوقَّفَّعنَّمحاولةَّتقويضَّ"قسد َّ"َّوالعملَّ
علىَّ إعادةَّ تشكيلَّ خريطةَّ سيطرتهاََّّ،تارةَّ عنَّ طريقَّ التغلغلَّ فيَّ مناطقها َّ،وتارةَّ أخرىَّ عبرَّ
التنسيقَّمعَّتركياَّالتيَّتضعَّضمنَّأولوياتهاَّعدمَّقيامَّكيانَّمنفصلَّعلىَّحدودهاَّ َّ.
ً
وفيَّظلََّّهذهَّاملعيطاتَّفيمكنَّالقولََّّ َّ:إنََّّاتفاقَّالتهدئةَّالذيَّحصلَّمؤخَّراَّبينَّ"قسد"َّ َّوالنظامَّ
السوريَّذوَّطابعَّ َّمؤقَّتََّّ ،وهوَّمحاولةَّجديدةَّإلدارةَّالخالفاتَّالتيَّ الَّيمكنَّتجاهلهاَّ،والتيَّ
أصبحتَّتطفوَّعلىَّالسطحَّأكثرَّبعد َّ َّأنَّتوقَّفتَّالعملياتَّالعسكريةَّالروسيةَّضدَّمناطقَّ
ي َّو"قسد"َّ
املعارضةَّالسوريةَّ،كماَّأنَّ َّالوساطةَّالروسيةَّورعايتهاَّللحوارَّبينَّالنظامَّالسور َّ
ً
تخفيَّأهداف َّاََّّغيرَّمعلنةَّ،وهيَّتقويةَّنفوذَّموسكوَّفيَّاملنطقةَّالسوريةَّالحيويةَّوالغنيةَّبالثرواتَّ
كلَّ َّماَّأتيحتَّلهاَّالفرصةَّمنَّأجلَّتحجيمَّالنفوذَّاألمريكيَّباستمرارَّ َّ ،والذيَّتعتبرهَّموسكوَّ
التهديدَّاألكبرَّملصالحهاَّفيَّسورياََّّ .
وفيَّاملقابلَّفإنَّهَّفيَّحالَّوجودَّرغبةَّأمريكيةَّفيَّتحجيمَّنفوذَّروسياَّفيَّشمالَّشرقَّسورياَّ،وماَّ
ً
تحركاتََّّ
َّأي َّ َّ
يقتضيهَّمنَّمساندةَّ"قسد"؛ َّفقدَّنشاهدَّحزم َّا َّأكبرَّمن َّطرفَّقسد َّفيَّمواجهة َّ
َّقواتَّمواليةَّلهاَّ،األمرَّالذيَّيفتحَّالبابَّبشكلَّدائمَّلعودةَّالتوترَّ
مدعومةَّمنَّروسياَّإلنشاء َّ
والتصعيدَّبينَّالجانبينَّمنَّجديد َّ،الَّسيماَّأنَّ َّ"قسد"َّ الَّيغيبَّعن َّبالهاَّأنَّ َّروسياَّمرتبطةَّ
بتفاهماتََّّمعَّتركياَّفيَّسورياَّ،منَّضمنهاَّإبعادََّّخطرَّ"التنظيماتَّاإلرهابية"َّعنَّالحدودَّالتركيةََّّ .

12

