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َّ
 
َّتت الديمقراطيةََّّس  سورياَّ وقواتَّ السوريَّ النظامَّ بينَّ العالقةَّ  َّوالتيََََّّّّ)قسد(َّمَّ

 
تنظيمََّّيشك لَّ

إلىَّبخصوصيةَّمعينة،َّيسعىَّمنَّخاللهاَّالطرفانََََّّّّركنهاَّاألساس يYPGََّّالشعبََّّوحداتَّحمايةََّّ

َّ غَّإلىَّاملخاطرَّذاتَّاألولوية،َّوالتيَّتكونََّّمستمرَّبهدفَّالتفر َََّّّالعملَّعلىَّترحيلَّاملواجهةَّبشكل 

َّ 
َّدَّالطرفين.َّفيَّبعضَّاألحيانَّمخاطرَّمشتركةَّتهد 

تدوَّ يتخللهيمحاوالتَّ املواجهةَّ وترحيلَّ الخالفَّ زواياَّ َََّّّارَّ تصعيد  وقتَّآلخرَّ ميدانيََّّوتوت َََّّّمنَّ رَّ

الخالفية،ََّّ امللفاتَّ بعضَّ إيجادَّمخبسببَّ َّملحاولةَّ
ً
غالبا الجانبانَّ يسعىَّ لهااوالتيَّ وعدمََََّّّّ،رجَّ

َّتركهاَّتخرجَّعنَّالسيطرة.

األول/ديسمبرََّّ كانونَّ منتصفَّ توت 2020َََّّّمنذَّ بوادرَّ السطحَّ علىَّ النظامََّّطفتَّ بينَّ جديدَّ رَّ

و كان"قسد"السوريَّ الشماليَََّّّت،َّ حلبَّ وريفَّ الحسكةَّ إلىََّّالتوترََّّرََّّتطو َّوَّ،ََّّمسرحهََّّمحافظةَّ

الطرفين عناصرَّ صفوفَّ فيَّ متبادلةَّ التوت َََّّّواستمر َََّّّ،اعتقاالتَّ إلىََّّهذاَّ معََّّرَّ شباط/فبرايرَّ

َّته.َّانخفاضَّنسبيَّفيَّحد َّ

َّالمَّيعلنَّالطرف َََّّّنَّعنَّأسباب  دةَّتقفَّخلفَّدوافعَّالتصعيد،َّلكنَّمنَّالواضحَّواضحةَّومحد 

َّ َّجعلتَّاألطرافَّتنتهجَّةَّالتيَّبرزتَّمؤخ َّجملةَّمنَّالنقاطَّالخالفي ََّّأن 
ً
خياراتَّصداميةَّخشنةََّّرا

َّفيَّاملرحلةَّالحالية.ََّّ

َّ

التوت َّ بداياتَّ َّتعودَّ الحاليَّ َّرَّ َّإلىَّ الثاني/نوفمبرَّ َّ،2020تشرينَّ بينََّّوََّّ مناوشاتَّ شهدَّ الذيَّ

ََّّ"َّقسدَّ"ََّّضد َّبدعمَّمنَّاملدفعيةَّالتركيةََََّّّّ"جيشَّالوطنيَّالسوريَّالـَّ"مجموعاتَّعسكريةَّمنتميةَّل

َّقسدفيَّعينَّعيس ىَّبريفَّالرقة،َّوالذيَّأعقبهَّمفاوضاتَّبينَّ"  
نهائيَََّّّ"َّوروسياَّمنَّأجلَّإيجادَّحل 

عيس ى" "عينَّ السوريََّّوتجن َََّّّ،مللفَّ النظامَّ مطالبَّ تركزتَّ حيثَّ تركية،َّ عسكريةَّ عمليةَّ بَّ
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اتَّالدولة"َّبالعودةَّللعمل،ََّّ"َّللمدينةَّوالسماحَّلـَّ"مؤسسقسدوروسياَّوقتهاَّعلىَّضرورةَّتسليمَّ"

َّ ََّّلكن 
 
َّمعَّهذهَّاملطالبَّبد َّاألخيرةَّلمَّت

ً
َّ.1تجاوبا

َّ"َّعنَّطريقَّالتضييقَّعلىَّتحر َّقسدحاولتَّقواتَّالنظامَّالسوريَّالضغطَّعلىَّ" رهاََّّكاتَّعناص 

الناعلىََّّوَّ إلىَّ املساعداتَّ لـ"ََّّزحيننقلَّ وماَّحولهاَّشمالََّّقسداملوالينَّ رفعت"َّ "تلَّ منطقةَّ فيَّ َّ"

باإلضافةَّإلىَّ"حيَّالشيخَّمقصود"َّفيَّمدينةَّحلب،َّاألمرَّالذيَّأدىَّإلىَّاالنفجارَّفيَّمطلعَّحلب،ََّّ

ينايرََّّ الثاني/َّ "2020كانونَّ لـَّ التابعةَّ )األسايش(َّ الداخليَّ األمنَّ قوىَّ فرضتَّ حيثَّ "ََّّقسدَّ،َّ

َّعلىَّمنطقةَّاملربعَّاألمنيَّالتيَّتضم َّ
ً
املقراتَّاألمنيةَّالخاصةَّبالنظامَّالسوريَّفيَّوسطََََّّّّحصارا

َّ.2َّسكةَّمدينةَّالحَّ

السوريََّّ النظامَّ بينَّ متبادلةَّ اعتقاالتَّ عمليةَّ اندلعتَّ الثاني/ينايرَّ كانونَّ منَّ العاشرَّ فيَّ

َّ األخيرةَّاعتقلتَََّّّو"األسايش"،َّنتجَّعنهاَّاعتقالَّالنظامَّلثالثةَّعناصرَّيتبعونَّلـَّ"األسايش"َّلكن 

َّبينهمَّثالثةَّضباط
ً
العميد17ََََّّّّالتابعَّللفرقة54ََََّّّّقائدَّالفوجََّّأبرزهمََََّّّّ،أكثرَّمنَّعشرينَّعنصرا

حسون"َّ طو 3َّ"ناظمَّ كماَّ بريفََّّ،َّ القامشليَّ مدينةَّ فيَّ للنظامَّ أمنيةَّ مقراتَّ "األسايش"َّ قتَّ

َّ.
ً
َّالحسكةَّأيضا

رَّالجوَّإلىَّمحافظةََّّونقلَّالنظامَّالسوريَّتعزيزاتَّعسكريةَّمنَّريفَّالرقةَّوريفَّديرَّالزورَّعبَّ

الحسكةَّمنَّأجلَّ"تهدئةََََّّّّريفَََّّّفيََّّدتَّباملئاتَّمنَّالجنوَّهاَّزج َّالحسكة،َّفيَّحينَّأعلنتَّروسياَّأن َّ

السوريَّوقوات4ََّّالصراع"َّحسبَّوصفها النظامَّ بينَّ أسرىَّ تبادلَّ كماَّرعتَّموسكوَّعمليةَّ َّ،

َّ َََّّّ"األسايش"،َّلكن 
 
ىَّحت َََّّّتطلقَّسراحهاتَّتحتفظَّبمجموعاتَّتتبعَّللنظامَّالسوريَّولمََّّاألخيرةَّظل

َّ.اآلن

شباط/فبرايرََّّ منَّ الثانيَّ كل َّتوص 2021َََّّّفيَّ "ََّّلتَّ السوريَّقسدمنَّ والنظامَّ َّ"َََّّّ اتفاق  أوليَََّّّإلىَّ

التصع َّيلخفضَّ
 
حيث قو َََّّّد،َّ "شرعتَّ لـَّ التابعةَّ "األسايش"َّ عنََّّبَّ"ََّّقسداتَّ الحصارَّ تخفيفَّ

 
    https://bit.ly/3jdMgQp: 2020/ 12/ 12، وكالة سبوتنيك الروسية ،  مدينة عين عيسى اإلستراتيجية.. قسد بين خيارين 1
 https://bit.ly/3rg3LCl: 2021/ 29/1، شفق نيوز، األسايش تحاصر قوات األسد في الحسكة  تواليًا.. 19لليوم  2
 https://bit.ly/3jBGnwK ، بلدي: 2021/ 10/1، بينهم ثالثة ضباط.. "قسد" تعتقل العشرات من قوات النظام في الحسكة  3
 https://bit.ly/39KZ5P4 :2021/ 1/ 18، عالمقناة ال، جندي روسي إلى الحسكة في سوريا 300إرسال  4

https://bit.ly/3jdMgQp
https://bit.ly/3rg3LCl
https://bit.ly/3jBGnwK
https://bit.ly/39KZ5P4
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"َّمعََّّقسداألمنيةَّالتابعةَّللنظامَّفيَّالحسكةَّوالقامشلي،َّبعدَّلقاءَّجمعَّمسؤولينَّفيَّ"ََّّعاتب َّاملرَّ

 .20215َّاطَّروسَّفيَّاألولَّمنَّشباط/َّفبرايرََّّضب َّ

الروسي َّ تضم َّالوساطةَّ التصعيدَّ أجلَّخفضَّ منَّ "ةَّ علىَّ العرضَّ  َّالتعه َّب"ََّّقسدنتَّ
أي  بمنعَّ َّدَّ

فيَّشمالَّشرقَََّّّتواجدَّالروس يهجماتَّعسكريةَّتركيةَّعلىَّاملنطقة،َّوذلكَّمنَّخاللَّتعزيزَّال

الحصارَّعنَّقواتَّالنظامََّّبتخفيفََّّ"ََّّقسد"تقومَّسورياَّوتكثيفَّتسييرَّالدوريات،َّمقابلَّذلكََّّ

َّ.6َّةَّبالدخولَّإلىَّالحسكةَّوالقامشليوتتيحَّللموادَّاألساسي ََّّ،السوريَّ

"َّبعودةَّالحركةَّإلىَّمنطقةَّاملربعَّاألمنيَّفيَّكلَّمنَّالقامشليَّوالحسكة،َّبماَّفيَّقسدسمحتَّ"وَّ

َّذلكَّمرورَّاملدنيينَّودخولَّبعضَّاملوادَّاألساسية.َّ

َّ

َّةَّالتيَّدفعتَّاألوضاعَّإلىَّالتصعيدَّامليداني:َّيمكنَّتحديدَّجملةَّمنَّاألسبابَّاألساسي َّ

 ة شمال شرق سوريا كات الروسي  " من التحر  قسدانزعاج " (1

عامََّّ بدايةَّ التحر 2020َََّّّمنذَّ للعلنَّ الروسيةََّّظهرتَّ منطقةََّّكاتَّ فيَّ نفوذهاَّ تعزيزَّ إلىَّ الهادفةَّ

السورية النفطيةَّ الثروةَّ ثلثيَّ أكثرَّمنَّ تحتويَّ التيَّ َّ،ََّّشمالَّشرقَّسورياَّ
 
لكونهاَّسل ةََّّباإلضافةَّ

َّوخاصةَّمحصولَّالقمح.مهمة،َّغذائيةَّ

نيسان/أبريلََّّ منَّ َّ
ً
في2020َََّّّواعتبارا عربيةَّ عشائرَّ وجهاءَّ معَّ لقاءاتَّ سلسلةَّ روسياَّ أجرتَّ

َّمحافظتيَّديرَّالزورَّوالحسكة،ََّّ
 
َّرَّمنَّاملمارساتَّالتيَّتت َّةَّحالةَّالتذم َّمستغل َّع َّخ 

ً
َّمنََّّذَّطابعا

ً
رقيا

َّ"،َّوَّقسد"ََّّجانب ر َّحتََّّقدَّرج  التيَّ َّاملعلوماتَّ
 

َّح َّش أن  اللقاءاتَّ تلكَّ تبحثَّفكرةََََّّّّتَّعنَّ روسياَّ

َّ.7َّ"قسدَّاتَّعشائريةَّملوازنةَّالكفةَّمعَّالوالياتَّاملتحدةَّاألمريكيةَّو"تشكيلَّقو َّ

 
 https://bit.ly/2LnDgMg : 2021/ 2/ 2، وكالة خطوة، قسد والقوات الروسية يتوصالن إلى اتفاقية شرق الفرات 5
 https://bit.ly/3pOO8S7 : 2021/ 2/ 2، وكالة خطوة ، تفاصيل العرض الروسي لحل الخالف بين قسد والنظام  6
 https://bit.ly/3rnS6lk : 2020/ 4/ 25، القدس العربي ، بهدف الضغط على أمريكا: روسيا تشكل جيش العشائر في شرق سوريا 7

https://bit.ly/2LnDgMg
https://bit.ly/3pOO8S7
https://bit.ly/3rnS6lk
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مواقفََّّ فيَّ روسياَّ لتحقيقََّّواستفادتَّ الفراتَّ شرقَّ منطقةَّ فيَّ التركيَّ التصعيدَّ منَّ عديدةَّ

" حسابَّ علىَّ "منعََّّقسدمكاسبَّ هيَّ املعلنةَّ مهمتهاَّ جديدةَّ نقاطَّ إنشاءَّ طريقَّ عنَّ وذلكَّ َّ،"

َّ.8َّالتهديداتَّالتركية"َّ

َّ َّلنفوذها،ََّّإلىَّالتحر َّ"َّالَّتنظرََّّقسد"ََّّويبدوَّأن 
ً
َّمستقبليا

ً
كاتَّالروسيةَّبعينَّاالرتياحَّوتراهاَّتهديدا

َّخاص َّ لَّووقفَّالقصفَّاملدفعيََّّاتَّالروسيةَّوفيَّأكثرَّمنَّموقفَّامتنعتَّعنَّالتدخ َّالقو َََّّّةَّأن 

َّ.2020ََّّالتركيَّعنَّبعضَّاملناطقَّمثلَّ"عينَّعيس ى"،َّوكانَّآخرهاَّفيَّتشرينَّالثاني/نوفمبرَّ

 ملف عين عيس ى بريف الرقة (2

َّ
 
التيََّّرََّّعتب َّت الذاتية"َّ "اإلدارةَّ بمثابةَّعاصمةَّ الرقةَّ بريفَّ "عينَّعيس ى"َّ "منطقةَّ "ََّّقسدأنشأتهاَّ

التابعةََََّّّّمدينةَّ"عينَّعيس ى"ََّّبحكمَّموقعها،َّوتحتضنَّ للمجالسَّوالهيئةَّ املتكررةَّ االجتماعاتَّ

َّاتَّقيادة."َّمقر َّقسدلإلدارة،َّوأقامتَّفيهاَّ"

َّ
 
مهم َََّّّدينةَّاملشكلََّّوت وصلَّ سورياََّّعقدةَّ شرقَّ شمالَّ وبينَّ والحسكة،َّ الرقةَّ محافظتيَّ بينَّ ةَّ

َّ َّ"َّستفقسدَّ"ََّّوشمالَّغربها،َّوخسارتهاَّيعنيَّأن   
"عينََّّوََّّمنَّ"منبج"ََّّقدَّقدرتهاَّعلىَّاالحتفاظَّبكل 

َّالعرب".

َّ َّأن 
ً
َّبالحسمَّالعسكريَّمنَّأجلَّدفعَّلتَّعلىَّاستثمارَّتلويحَّتركياَّمؤخ َّروسياَّعم ََّّوكانَّواضحا

ً
را

َّ.9نازلَّوتسليمَّاملدينةَّللنظامَّالسوريَّ"َّللت َّقسد"

َّ سياق  "ََّّوفيَّ علىَّ للتضييقَّ السوريَّ النظامَّ محاوالتَّ جاءتَّ الروس يَّ التعاطيَّ فيََّّقسدهذهَّ َّ"

َّمناطقَّأخرىَّمنهاَّحيَّ"الشيخَّمقصود"َّومنطقةَّ"الشهباء"َّشمالَّحلب،َّاألمرَّالذيَّاستدعىَّردَّ
ً
َّا

َّ َّ"الحزم".َََّّّمنَّاألخيرةَّإلظهارَّجانب 

َّ

َّ

 
 https://bit.ly/3oRj9n3 : 2020/ 12/ 8، باسنيوز ،  نقاط مراقبة في عين عيسى   3اتفاق بين قسد وروسيا والنظام على إنشاء  8
 https://bit.ly/36GxE7j : 2020/ 12/ 18، وكالة رووداو، مجلس سوريا الديمقراطية: روسيا تضغط لتسليم عين عيسى لدمشق  9

https://bit.ly/3oRj9n3
https://bit.ly/36GxE7j
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 التغير في اإلدارة األمريكية (3

َََّّّ؛إلىَّاإلدارةَّاألمريكيةمعَّوصولَّالرئيسَّالديمقراطيَّ"جوَّبايدن"ََّّ َّ"ََّّقسد"ََّّيبدوَّأن 
 
عَّأنَّيعودََّّتتوق

سوريا شرقَّ شمالَّ فيَّ األمريكيَّ للموقفَّ الََّّ،الزخمَّ االنسحاباتَّ عهدََََّّّّتم َََّّّتيبعدَّ فيَّ تنفيذهاَّ

َّبَّبعدَّقيامَّالرئيسَّاألمريكيَّالجديدةَّ،َّخاص َّ"ب"ترام
 
بَّبـَّ"صديقَّلق َّتكليفَّ"بيرتَّماكغورك"َّامل

َّةَّم َّاألكراد"َّبمهم َّ  
َّاإلدارةَّاألمريكيةَّفيَّالشرقَّاألوسطَّوشمالَّإفريقيا.قَّنس 

وكانَّ"ماكغورك"َّقدَّاستقالَّمنَّمنصبهَّكموفدَّالوالياتَّاملتحدةَّإلىَّالتحالفَّالدوليَّفيَّآواخرََّّ

َّعلىَّقرارَّالرئيسَّالسابقَّ"ترامب"َّبإعادةَّانتشارَّالقواتَّاألمريكيةَّشمالَّشرقَّ،َّرد 2018َّعامََّّ
ً
ا

َّ.10َّسوريا

يَّالسابقَّ"ترامب"َّومبعوثهَّإلىَّالتحالفَّالدوليَّ"جيمسَّجيفري"ََّّعرفتَّحقبةَّالرئيسَّاألمريكوَّ

َّانسحاب
ً
َّأمريكيََّّا

ً
منَّشمالَّشرقَّسورياَّلصالحَّعمليةَّ"نبعَّالسالم"َّالتيَّأطلقتهاَّتركياَّفيَّريفيََََّّّّا

منََّّ نوعَّ ممارسةَّ إلىَّ باإلضافةَّ السوري"،َّ الوطنيَّ "الجيشَّ معَّ بالتعاونَّ والحسكةَّ الرقةَّ

َّ" إدارةَّشمالَّشرقَّقسدالضغوطاتَّعلىَّ فيَّ الشراكةَّمعَّقوىَّأخرىَّ املوافقةَّعلىَّ "َّمنَّأجلَّ

َّسوريا.َّ

َّ

َّعمادَّ"َّ
ً
بينََّّ"،َّوالنظامََّّقسدتراوحتَّالعالقةَّبينَّ"وحداتَّحمايةَّالشعب"،َّوالتيَّأصبحتَّالحقا

التهدئةَّوالتصعيدَّاملنضبط،َّوعندَّالتدخلَّالعسكريَّالروس يَّاملباشرَّحصلَّتنسيقَّمنَّحينََّّ

 ََّّقسدآلخرَّبينَّموسكوَّوَّ
َّللمتغي 

ً
َّ.َّوالسياسيةَّراتَّامليدانيةَّتبعا

تجن َّ عامََّّوقدَّ منذَّ الطرفانَّ َّالصدام2012ََََّّّّبَّ
 
ورك كل َّاملفتوح،َّ بموجبَََّّّزَّ أهدافهَّ علىَّ طرفَّ

فيَّمراحل َّأولوياتَّمحد َّ األولوياتَّ تلكَّ اتفقتَّ َََّّّدة،َّحيثَّ  
كل  املعارضةََََّّّّكثيرةَّعلىَّمواجهةَّ منَّ

َّ إن  بلَّ التركي،َّ والنفوذَّ الشعب"ََََّّّّالسوريةَّ حمايةَّ السوريةََّّقو َََّّّتهاجم"وحداتَّ املعارضةَّ اتَّ
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َّ ،َّوتحتَّغطاءَّشمالَّحلب2016ََّّللنظامَّالسوريَّعليهاَّكماَّحصلَّفيَّعامََََّّّّبالتزامنَّمعَّهجوم 

َّ.َّمنَّالطيرانَّالروس يَّفيَّبعضَّاملناطق

علىَّحسابَّ"داعش"َّبغطاءَّمنَّالتحالفََََّّّّاتوسيعَّمساحةَّسيطرتهلتَّوحداتَّالحمايةََّّكماَّفض َّ

األسبق األمريكيَّ الرئيسَّ عهدَّ فيَّ تبنىَّ الذيَّ دونَََّّّالدوليَّ اإلرهابَّ محاربةَّ فكرةَّ أوباما"َّ "باركَّ

االنزالقَّإلىَّمواجهةَّمعَّالنظامَّالسوري،َّباستثناءَّمواجهاتَّمحدودةَّهدفهاَّرسمَّحدودَّخرائطَّ

َّ.ََّّالنفوذ

َّ َّأمامَّالتعاطيَّمعَّالدورَّمنَّهذهَّالسياسةَّتركَّالبابَّم َََّّّتأراد َََّّّوحداتَّالحمايةََّّويبدوَّأن 
ً
واربا

َّ
ً
َّفيَّسوريا.َّالروس يَّالذيَّأصبحَّمعَّمرورَّالوقتَّدورا

ً
َّمباشرا

َّ َََّّّتانخرطوحداتَّالحمايةََََّّّّوعلىَّالنقيضَّمنَّاملوقفَّمنَّالنظامَّفإن   َََّّّبشكل 
َََّّّر َّمتكر  معَََّّّفيَّمعارك 

َّمنَّحيَّ"الشيخَّمقصود"َّبحلب،2016ََََّّّّفصائلَّاملعارضةَّالسوريةَّمنذَّعامََّّ
ً
وهيَّتنظرََّّوانطالقا

َّتهديدباعتبارهاََّّفصائلَّاملعارضةََّّإلىََّّ
ً
َّمباشرا

ً
ولذاََّّتركيا،ََّّمعََّّالوثيقةََََّّّّتهابسببَّعالقََّّ،النفوذهََّّا

إلىَّاالستعانةَّبالنظامَّالسوريَّفيَّمواجهةَّالعملياتَّاملشتركةَّبينَّتركياََََّّّّتَّوحداتَّالحمايةسع

َّ.201811واملعارضةَّالسورية،َّكماَّحدثَّفيَّعمليةَّ"غصنَّالزيتون"َّعامَّ

مواقفََّّ منَّ السوريَّ النظامَّ الحمايةواستفادَّ َّوخاص َََّّّوحداتَّ الشق  بضبطَّحراكَََّّّةَّ املتعلقَّ

رَّعنَّموقفهَّورفضهَّلحكمَّالنظامََّّالشارعَّالكرديَّفيَّاملناطقَّذاتَّالغالبيةَّالكردية،َّوالذيَّعب َّ

ماَّلبسَّأنَّخفتَّصوتهَّبعدَّأنََََّّّّالسوريَّفيَّبدايةَّاندالعَّاالحتجاجاتَّالشعبيةَّفيَّسوريا،َّثم َّ

خرىَّالتيَّساهمتََّّةَّاألَّالتَّالكردي َّإيقاعَّاألحزابَّوالتكت َّبضبطََََّّّّتَّ"وحداتَّحمايةَّالشعب"قام

َّ بشكل  كماَّرفضَّ مكاتبها،َّ إغالقَّ علىَّ الشارع،َّحيثَّعملَّ تحريكَّ "بيشمركةََََّّّّفيَّ قاطعَّدخولَّ

َّ.التيَّتتبعَّللمجلسَّالوطنيَّالكرديَّسوريا"َّ
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َّ قامتَّ َّوقدَّ َّبروسياَّ معَّ تواصلَّ قنواتَّ ثم َّفتحَّ الشعب"َّ حمايةَّ َّ"وحداتَّ سوريةَََّّّ "قواتَّ

َّ
 
،َّوقدَّاستثمرتَّهذهَّالعالقةَّلصالحَّنهاالتَّالسياسيةَّاملتعددةَّالتيَّيمثالالديمقراطية"َّواملظ

َّدورهاَّفيَّسوريا.

نفوذََّّ مناطقَّ فيَّ بدايةَّ روسياَّ ثم َََّّّ"قسد"انتشرتَّ "عفرين"،َّ وخاصةَّ سورياَّ غربَّ شمالَّ ََّّفيَّ

تبادلَّاملصالح،َّفانسحبتََّّ تركياَّمنَّخاللَّ تفاهماتَّمعَّ فيَّعقدَّ االنتشارَّ استفادتَّمنَّهذاَّ

،َّكماَّاستفادتَّمنَّقرارَّالرئيس2018ََّّلصالحَّتركياَّمنَّمنطقةَّعمليةَّ"غصنَّالزيتون"َّعامََّّ

فيَّسورياَّعامََّّ االنتشارَّ بإعادةَّ "ترامب"َّ فيَّمناطقَّشمالَََّّّحضورهاوزادتَّمن2019ََََّّّّاألمريكيَّ

هاَّالَّشرقَّسوريا،َّوبذلكَّقطعتَّالطريقَّعلىَّتركياَّوحالتَّدونَّتوسيعَّعمليةَّ"نبعَّالسالم"،َّألن َّ

َّ  
منََّّترح  استفادتَّ بلَّ حسابها،َّ علىَّ التركيَّ النفوذَّ بتعاظمَّ الكرديةََّّبَّ استمرارَّاملخاوفَّ منَّ

َّثم َّ
ً
َّواقعا

ً
َّأطلقتَّمسارَََّّّالعملياتَّالتركيةَّعقبَّاالنسحابَّاألمريكي،َّوفرضتَّأمرا

ً
َّتفاوضيََّّا

ً
معََََّّّّا

َّ.12أنقرةَّمنَّأجلَّالتفاهمَّعلىَّحدودَّالسيطرةَّشمالَّشرقَّسورياَّ

َّ:ََّّ"َّعلىَّقاعدتينقسد"تبنيَّموسكوَّتحركاتهاَّفيَّمناطقَّنفوذَّوَّ

املواجهةَّواالستفادةَّمننَّتجن َّتتضم َََّّّىاألول القو َََّّّبَّ فيَّذلكََّّاتََّّتلكَّ بماَّ التركي،َّ النفوذَّ ملوازنةَّ

منَّأجلَّابتزازَّأنقرةَّعندَّالضرورةَّومقايضتهاَّعلىَّبعضَََّّّوحداتَّالحمايةاستثمارَّالعالقةَّمعََّّ

َّ
ً
َّ.َّاملكاسبَّأحيانا

والعملَّعلىَّتغييرَّ،ََّّسحبَّورقةَّاألكرادَّمنَّيدَّالوالياتَّاملتحدةلةََّّهيَّاملحاولةَّاملستمر َََّّّالثانية

سطوةََّّ منَّ يضعفَّ بماَّ السيطرةَّ لَـّواقعَّ الفقريَّ العمودَّ الشعب"َّ حمايةَّ َّ"َّقسد""وحداتَّ

الذاتية"ََّّمشروعوَّ يجعلَََّّّ،"اإلدارةَّ الكرديَََّّّبماَّ الدورََّّبََّّاملشروعَّ أوَّ الوساطةَّ إلىَّ دائمةَّ حاجةَّ

فاتهَّمنَّالعملياتَّالعسكريةَّالتركيةَّأوَّهجماتَّاملعارضةَّالسوريةَّبدعمَّبسببَّتخو َََّّّالروس ي

َّتركي.َّ
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َّ هاََّّسورياَّتقومَّعلىَّاملحافظةَّعلىَّوحدةَّاألراض يَّالسورية،َّلكن َّىَّمقاربةَّفيََّّموسكوَّتتبن َََّّّورغمَّأن 

املعسكرَّ عنَّ وإبعادهمَّ استمالتهمَّ أجلَّ منَّ املكتسباتَّ بعضَّ األكرادَّ إعطاءَّ علىَّ منفتحةَّ

َّ.13األمريكي

َّ

َّ "ََّّإن  بينَّ العالقةَّ منَّجهةََّّقسدمستقبلَّ وروسياَّ السوريَّ والنظامَّ جهة،َّ منَّ مرتبطَََّّّأخرىَّ"َّ

اإلدارةَّ وتعاطيَّ األمريكيَّ املوقفَّ وأبرزهاَّ العالقة،َّ هذهَّ صياغةَّ فيَّ ستؤثرَّ عديدةَّ ََّّبعواملَّ

َََّّّللبيتَّاألبيضَََّّّالجديدة عامَّوملفَّشمالَّشرقَّسورياَّبشكلَّخاص،َََّّّمعَّامللفَّالسوريَّبشكل 

تجاهَّتركيا،ََّّ الجديدةَّ اإلدارةَّ إذوسياسةَّ الضغطَّعلىََّّالتوج َّكانتََََّّّّاَّوماَّ األمريكيةَّ لإلدارةَّ هاتَّ

السياس ي،ََّّ الحلَّ مسارَّ فيَّ الدخولَّ علىَّ إجبارهَّ أجلَّ منَّ السوريَّ علىََّّالنظامَّ تقويةََّّوالعملَّ

َّ.َّ"َّفيَّمواجهةَّروسياَّللحفاظَّعلىَّمناطقَّشمالَّشرقَّسورياَّخارجَّسيطرةَّالنظامقسدموقفَّ"

َّ ،َّفيَّظلََّّهذاَّاالحتفاءَّالَّيبدوَّمبر ََّّورغمَّالتفاؤلَّالذيَّأبدتهَّ"قسد"َّبقدومَّإدارةَّبايدن،َّإالَّأن 
ً
را

َّفيَّإعالنَّالبنتاغونَّيومَََّّّىجنوحَّاإلدارةَّعلىَّماَّيبدوَّإل
ً
سياسةَّأكثرَّتقليدية،َّوهوَّماَّبداَّواضحا

2021َََََّّّّّفبرايرشباط/8ََّّ َََّّّهاتقو َََّّّبأن  واجبهاَّهوََََّّّّفيَّسورياَّلمَّتعدَّمسؤولةَّعنَّحمايةَّالنفط،َّوأن 

َّ  َّلدفاعَّومقاوليهاَّمنَّالباطنَّليسواَّمخو َّموظفيَّوزارةَّاَََّّّمكافحةَّتنظيمَّداعش،َّوأن 
يدََََّّّّلينَّبمد 

ةَّتسعىَّالستغاللَّمواردَّنفطيةَّفيَّسورياَّوالَّإلىَّموظفيَّهذهَّالشركةَّاملساعدةَّإلىَّشركةَّخاص َّ

َّأوَّوكالئها.

َّ شيرَّهذاَّالتصريحَّإلىَّأن  اإلدارةَّاألمريكيةَّلنَّتمنحَّاملشروعَّالكرديَّالدعمَّاملفتوحَّالذيَّكانتَََّّّوي 

َّ َّفيَّعالقتهاََََّّّّتحصلَّعليهَّفيَّعهدَّإدارةَّترامب،َّوأن 
ً
واشنطنَّبصددَّالعودةَّإلىَّسياسةَّأكثرَّتوازنا

َّمعَّالفاعلينَّفيَّاملنطقة.ََّّ
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َّ ََّّعلىََّّالهي،َّوتنظرََّّالحالََّّاعلىَّشكلهََّّتبقيََّّاه"َّطاملاَّأن َّقسد"بَـّموسكوَّلمَّتعدَّتثقََََّّّّوعلىَّاألرجحَّفإن 

َََّّّمشروع َََّّّاهأن َّ
 
والعملَََّّّ"قسد"َّفَّعنَّمحاولةَّتقويضََّّنشأَّبدعمَّوتمويلَّأمريكي،َّولذلكَّلنَّتتوق

سيطرته خريطةَّ تشكيلَّ إعادةَّ مناطقهََّّا،علىَّ فيَّ التغلغلَّ طريقَّ عنَّ عبرَّاتارةَّ أخرىَّ وتارةَّ َّ،

َّحدودها.َّالتنسيقَّمعَّتركياَّالتيَّتضعَّضمنَّأولوياتهاَّعدمَّقيامَّكيانَّمنفصلَّعلىََّّ

َّ  
َّإَََّّّ:هذهَّاملعيطاتَّفيمكنَّالقولَََّّّوفيَّظل  َّبينَّ"اتفاقَّالتهدئةَّالذيَّحصلَّمؤخ َََّّّن 

ً
النظامََّّوَََّّّ"قسدرا

َّ ذوَّطابع  َََّّّالسوريَّ
 
والتيَََّّّ،تَّمؤق تجاهلها،َّ يمكنَّ التيَّالَّ الخالفاتَّ وهوَّمحاولةَّجديدةَّإلدارةَّ

بعدََّّ أكثرَّ السطحَّ علىَّ تطفوَّ َّأَّأصبحتَّ
 
توق منانَّ الروسيةَّضدَّ العسكريةَّ العملياتَّ طقََّّفتَّ

َّ أن  كماَّ السورية،َّ السوريَََّّّاملعارضةَّ النظامَّ بينَّ للحوارَّ ورعايتهاَّ الروسيةَّ "ََّّقسد"وََّّالوساطةَّ

َّتخفيَّأهداف
ً
غيرَّمعلنة،َّوهيَّتقويةَّنفوذَّموسكوَّفيَّاملنطقةَّالسوريةَّالحيويةَّوالغنيةَّبالثرواتَََّّّا

باستمرار،ََََّّّّكل َّ األمريكيَّ النفوذَّ الفرصةَّمنَّأجلَّتحجيمَّ لهاَّ أتيحتَّ تعتبرهَّموسكوَّوَّماَّ الذيَّ

َّالتهديدَّاألكبرَّملصالحهاَّفيَّسوريا.َّ

اَّفيَّشمالَّشرقَّسوريا،َّوماََّّهَّفيَّحالَّوجودَّرغبةَّأمريكيةَّفيَّتحجيمَّنفوذَّروسيوفيَّاملقابلَّفإن َّ

" َّفقدَّنشاهدَّحزمََّّ؛"قسديقتضيهَّمنَّمساندةَّ
ً
 َّطرفَّقسدََّّأكبرَّمنََََّّّّا

أي  َّتحر َََّّّفيَّمواجهةَّ َّكات 

عودةَّالتوترََّّلاتَّمواليةَّلها،َّاألمرَّالذيَّيفتحَّالبابَّبشكلَّدائمََّّمدعومةَّمنَّروسياَّإلنشاءَّقو َّ

الجانبينَّمنَّجديد بينَّ َّوالتصعيدَّ أن  يغيبَّعنََّّقسد"ََّّ،َّالَّسيماَّ َّ"َّالَّ أن  روسياَّمرتبطةََََّّّّبالهاَّ

َّ َّخطرَّ"التنظيماتَّاإلرهابية"َّعنَّالحدودَّالتركية.َََّّّمعَّتركياَّفيَّسوريا،َّمنَّضمنهاَّإبعاد َََّّّبتفاهمات 


