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 المقدمة 

ير متوقع بالنسبة قراًرا مفاجئًا، وغ ،2018يناير/كانون الثاني  19في  ،دونالد ترامب ،اتخذ الرئيس األميركي اتّخذ

 ،من جهتهاو .(1) لمعظم القوى الفاعلة على األرض السورية، يقضي باالنسحاب السريع للقوات األميركية من سوريا

ات توقع لوحدالم -ئالسي-عالم المقربة من تركيا و"الجيش السوري الحر" بكثير من التفاؤل حول المصير تلقتها وسائل اإل

لك القوى قربة من تم المعالحماية الشعب والتنظيمات السياسية المرتبطة به بعد االنسحاب األميركي، بينما تلقتها وسائل اإل

يام فين بعد أم الطرثير من التشاؤم حول مصيرها، غير أن الحقيقة بدت غير متوافقة مع تفاؤل وتشاؤالكردية في سوريا بك

أصرت  لقومي،من إعالن الرئيس األميركي، فرغم تأكيد الواليات المتحدة على حق تركيا في حماية حدودها وأمنها ا

 اإلدارة األميركية على ضرورة حماية حلفائها الكرد في سوريا. 

واتها من قدة سحب اقتراب القضاء على تنظيم الدولة في آخر معاقله بريف دير الزور الشرقي، وقرار الواليات المتحإن 

مقاتلي  لى طردعرغم التخبط الذي أظهره ترامب واإلدارة األميركية في تحديد موعد االنسحاب، وإصرار تركيا  ،سوريا

بدو أقل تنتائج ا، يضع مستقبل الكرد في سوريا أمام سيناريوهات ووحدات حماية الشعب من شرق الفرات ومنبج في غربه

دية لقوى الكرتلك ا مما كانت تطمح إليه القوى السياسية والعسكرية الكردية في سنوات الثورة السورية. كما يرتبط مصير

شري الذي زانها البة، وخقتصاديومآالتها المستقبلية بمصير تحالفاتها، والمناطق التي تسيطر عليها، فمنهما تستمد قوتها اال

 يمدها بالجماهير والمقاتلين.

 يوالسياسية ف معظم السيناريوهات تعتمد على مصالح الدول الخارجية ذات التأثير على الخارطة العسكرية بوجه خاص،

 ،الفرات ي شرقف والتي تمتلك مصالح لها -حاليًّا-وأهمها من حيث قوة التأثير  ،سوريا عموًما، وشرق الفرات خصوًصا

رنسا، دول مثل فباإلضافة لتأثير بسيط ل ،ومعها النظام السوري( ،إيرانوروسيا، والواليات المتحدة، و ،)تركيا :هي

 وبريطانيا.

 )الجزيرة( .لواشنطنبالنسبة تقلصت مصالح الواليات المتحدة في شرق الفرات ومع الكرد هناك، بعد االقتراب من القضاء على "داعش"، ومعها تقلّصت أهمية تلك المناطق 
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 مصالح الدول ذات التأثير في شرق الفرات

لدولة ن تنظيم اما كاي عندكانت الواليات المتحدة من أكثر الدول تأثيًرا في شرق الفرات، ولديها مصالح تمس أمنها القوم

م لى التنظيلقضاء عوبعد االقتراب من ا-مسيطًرا على الرقة، ودير الزور، وريفهما، ومناطق من ريف الحسكة. أما اليوم 

لصت عها تقتقلصت مصالح الواليات المتحدة في شرق الفرات ومع الكرد هناك، وم -وغياب الخطر على أمنها القومي

لتي يمكن أن متحدة، وايات النسبة لواشنطن. ولكن اليزال النفوذ اإليراني حاليًّا من أهم ما يؤرق الوالأهمية تلك المناطق بال

 ان بلبنانصل طهريل من خطورته عبر اتفاق مع روسيا إلبعاد إيران عن الميدان السوري، ومنعها من فتح طريق بري تقلّ  

 . (2) عن حدودها كم 80بعاد اإليرانيين ما يقارب إوسيا على سرائيل حينما اتفقت مع رإعبر العراق ودمشق، كما فعلت 

لوجود  الكردية، المناطقمن أكثر الدول التي سيكون لها تأثير كبير في مستقبل شرق الفرات، و -حاليًّا-يمكن اعتبار تركيا 

رتبط تب التي كم من حدودها تحت سيطرة وحدات حماية الشع 450مصالح تمس أمنها القومي، فوجود ما يقارب من 

، (3)1984قاتل تركيا منذ عام يرهابية وإبره أنقرة منظمة تي تعذال ،بصالت وثيقة مع حزب العمال الكردستاني

وضع ى تركيا لما تسع قليم كردستان من أهمإواستغالل تلك الرقعة الجغرافية لتهريب األموال والمقاتلين للحزب عبر حدود 

ستشهاد لمثل، واالبا ةبلاطمل إلهاًما لكرد تركيا للدرالي سيشّك  يا على حكم ذاتي، أو فكما أن حصول الكرد في سوري ،حد له

ستاني أو الكرد فأنقرة تعتبر وجود حزب العمال ،بكرد العراق وسوريا األقل عددًا، واألصغر أرًضا، وجغرافية. لذلك

 لقومي.د أمنها اا يهدخطرً  ،اا وسياسيًّ غرافيًّ المرتبطين به، أو إحداث حاالت خاصة لالعتراف بالوجود الكردي في سوريا ج

ل ذات ن الدوإن مهمة تركيا في تحقيق مصالحها وحماية أمنها القومي سيصطدم بالكثير من العوائق والتناقضات بي 

ل سوتشي( حو)اتفاق بة( والدول المشاركة فيه، وأيًضا نستاآالمصالح، والتأثير في سوريا، فبما أن تركيا ملزمة بمسار )

يما بعد م، الس( وتحرير الشاإدلب، فالبد لها أن تنسق مع الطرف الروسي لكي تضمن تفاهم موسكو معها في ملف )إدلب

 التطورات األخيرة وسيطرة الهيئة على معظم محافظة إدلب وريفها وريف حماة. 

وحدات "لك قبول ذوسيساعدها في أن يكون للنظام دور كبير في المنطقة اآلمنة، بستحاول روسيا إقناع تركيا  ،وبدورها

 قد يصطدم ، ولكنحماية الشعب" بوجود النظام كطرف قوي في المنطقة اآلمنة إن أنقذها ذلك من التدخل العسكري التركي

جنة ت )اللن نجحإذلك برفض الطرف األميركي ودول التحالف إن بقي النظام السوري بشكله الحالي دون تغيير. أما 

ر كبير تسمح لدو ا، فقدة دستور جديد، وتغيير شكل النظام بما يحفظ ماء وجه الواليات المتحدة وحلفائهالدستورية( في كتاب

يصدر اطق بما سلك المنفي المنطقة اآلمنة وشرق الفرات عموًما، لذلك فقد يرتبط الشكل النهائي لت -بشكله الجديد-للنظام 

 لسوري الحالي.عن اللجنة الدستورية، وكيفية تغييرها لشكل النظام ا

 ، وقواتال بعملية عسكرية كبيرة ضد وحدات حماية الشعبإلن تستطيع تركيا فرض المنطقة اآلمنة من طرف واحد 

ألميركي الجانب ا سيق معالبد ألنقرة من التن ،سوريا الديمقراطية، وهذا ما لن تقبله أميركا وغيرها من دول التحالف. لذلك

 مصالحها، حماية ألخيرة قد ترفض أي دور لروسيا أو للنظام في هذه المنطقة دون ضمانفي شكل المنطقة اآلمنة، وهذه ا

 ب المهمة التركية في شرق الفرات.ووضع حد للتوغل اإليراني في سوريا، وهو ما قد يصّع  

طق لسيطرة فتعتبر من الدول التي لها مصالح غير مباشرة في شرق الفرات فهي من جهة تريد عودة تلك المنا ،أما روسيا

النظام السوري الستكمال عودة معظم األراضي السورية لسيطرته، باإلضافة لغنى تلك المناطق بالثروات الباطنية 

والزراعية والتي ستخفف الضغط االقتصادي على حليفته )النظام السوري( الذي أنهكته سنوات الحرب. كما تريد روسيا 

ريق النظام السوري، أو عن طريق قيادات مقربة منها من حزب العمال أن تلعب دوًرا مؤثًرا في شرق الفرات عن ط

الكردستاني، والسيما أن روسيا ال تزال تحمي الحزب في مناطق الشهباء )تل رفعت، منغ ...( بريف حلب الشمالي، وقد 
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لتحصل على تنازالت تحاول الضغط على الحزب عبر بوابة التهديد بالسماح لتركيا باستكمال السيطرة على تلك المناطق 

أكثر لصالح النظام في مفاوضاته مع اإلدارة الذاتية، وخصوًصا أن روسيا أصبحت وسيًطا بين النظام وقوات سوريا 

 الديمقراطية في المفاوضات األخيرة بين الطرفين. 

المنطقة  ي تلكفيها قوة عسكرية يمكن أن تعتمد عل ةقد تكون إيران األقل تأثيًرا في شرق الفرات بسبب غياب وجود أي

مال زب العالخالية من "الميليشيات الشيعية"، إال أنها قد تستطيع أن تلعب دوًرا عن طريق بعض القيادات من ح

يران نفس عبت إلحيث  ؛الكردستاني المقربين منها، وتؤثر عليهم لصالح تقريب وجهات النظر بينهم وبين النظام السوري

ا، والتي كانت قد عندما توسطت بين الطرفين إلعادة العالقات بينهم ،2011عام  ،سوريةهذا الدور في بدايات الثورة ال

 ، وطرد عبد هللا أوجالن من سوريا.(4)1998تضررت بعد اتفاقية أضنة عام 

ح روسيا، ن مصالا سترسمه له روسيا في شرق الفرات، فمصالحه ال تختلف عفال يمكنه الخروج عم   ،أما النظام السوري

سم وة في رغير قادر على لعب أي دور بمعزل عن الدعم الروسي له. وتبقى هناك بعض الدول األقل تأثيًرا وقوهو 

سكرية لية ععم ةخارطة شرق الفرات المستقبلية وأهمها فرنسا التي رفضت سحب قواتها من شرق الفرات، كما ترفض أي

ن تركيا خية بيين رئيسيين، األول: وجود خالفات تاريوينبع الموقف الفرنسي من سبب .تركية تستهدف الكرد في سوريا

 الدولة" ، والثاني: خشية فرنسا من أن تقوم قوات "سوريا الديمقراطية" بإطالق سراح عناصر "تنظيم(5)وفرنسا

دو أن الموقف حاكموا خارج أراضيها. وال يبإذ كانت فرنسا تسعى ألن ي   ؛(130الفرنسيين المعتقلين لديها )حوالي 

لعسكرية لقوة ااا وال تملك باريس القدرة على لعب دور منفرد دون واشنطن، فهي ال تملك ا جدًّ رنسي سيكون مؤثرً الف

لنت باريس أع ذكر أنوالمادية الكافية للوقوف بوجه دولة مثل تركيا لها مصالح متعلقة بأمنها القومي، هذا والجدير بال

 .(6)أجل محاكمتهم في فرنسا مؤخًرا أنها ستعيد عناصر "داعش" الفرنسيين من

 القوى الكردية والمصالح المتضاربة

ر من ثيكوقد تبذل ال نجد أن تركيا ستكون األكثر تأثيًرا على منطقة شرق الفرات والقوى الكردية فيها، ،بالنظر لما سبق

مي. منها القوها وأع مصالحالمال والنفس والتنازالت للواليات المتحدة وروسيا، لكي يكون مصير تلك المنطقة متوافقًا م

 أهمها: ،وستكون تلك المناطق أمام عدد من السيناريوهات المحتملة

بدأ النظام السوري وحزب االتحاد  ،عالن تركيا أنها ستبدأ بعملية عسكرية في شرق الفراتإبعد  االتفاق مع النظام: -

، ورغم (7)قوات سوريا الديمقراطية الديمقراطي بمفاوضات برعاية روسية حول مصير المناطق الخاضعة لسيطرة

راضي السورية، الحفاظ على وحدة األ علىكانت معظم التسريبات متفقة  (8)تضارب البنود المسربة حول االتفاق

درالية أو الحكم الذاتي، يواالعتراف بالسيادة السورية على األراضي، وخلت جميعها من أي ذكر أو إشارة إلى الف

على ذكر االعتراف باإلدارات الذاتية التي أعلنها حزب االتحاد الديمقراطي في مناطق  واقتصرت بعض التسريبات

ش أن الكرد في مفاوضاتهم لن يحصلوا على أي شكل من أشكال ناق  سيطرته. من الواضح من خالل البنود التي ست  

ان على السيادة الكاملة للنظام ر  اإلدارة التي تخولهم السيطرة الكاملة على مناطقهم، فالنظام السوري ومعه روسيا مص

فقد تفشل المفاوضات بجوالتها األولى بسبب الخالفات التي ستحصل بين الطرفين  ،لذلك .راضي السوريةعلى األ

على السيادة والنفوذ في شرق الفرات، ولكن في النهاية سيصالن التفاق، وخاصة إذا تعرض الكرد لضغوطات 

أنقرة في فعله. غير أن تركيا من غير المتوقع أن تثق بأي اتفاق بين الطرفين  دن تتردعسكرية من قبل تركيا، وهو ما ل

قناع الواليات المتحدة وروسيا إنشاء منطقة آمنة، وهو ما تحاول تركيا إدون أن يكون لها دور في حماية حدودها عبر 

 به.
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ع النظام مالتوافق  يناريوا لسنشاءها، فستكون وفقً إوبالنسبة للمنطقة اآلمنة التي تعتزم كل من تركيا والواليات المتحدة 

 خفف العبءا أن يوهذا من شأنه أيضً  ؛السوري خاضعة لسيطرة هذا األخير، ولألجهزة العسكرية واألمنية التابعة له

ي تضمن ركيا كتتخضع المنطقة اآلمنة لمراقبة  ،االقتصادي والعسكري على تركيا والواليات المتحدة معًا. وبهذا

ل لتدخل بشكلها ا طبيق االتفاقات المعقودة مع النظام، وقد تسعى أنقرة لتفعيل اتفاقية أضنة مرة أخرى كي يتسنىت

تراك ؤولين األن المسمباشر في تلك المناطق في حال لم تلتزم األطراف بتعهداتها، وهو أمر بات يتكرر كثيًرا على لسا

 .(9)في اآلونة األخيرة

على أن  ل ستصربة اآلمنة أن تركيا لن تقبل أن تقتصر المنطقة اآلمنة على حدودها فقط، النقطة األهم في المنطق

ر( والتي تل كوجوتشمل الحدود العراقية مع المناطق الكردية أيًضا مثل )ريف المالكية/ديرك، والهول، وتل حميس، 

وريا سال الكردستاني في ، وذلك كي تفصل بين فرع حزب العم(10)ا( كم تقريبً 170يبلغ طولها ما يقارب )

 ومصدر قراره في قنديل، وتمنع بالتالي تهريب المقاتلين واألموال لهم.

سكرية عد قوة فمن الصعب أن تحافظ على خصوصيتها، فلن يقبل النظام السوري بوجو ،أما قوات سوريا الديمقراطية

زمن رور المرها للجيش السوري، ومع مستقلة في قراراها، لذلك فستصبح قوات سوريا الديمقراطية تابعة في قرا

ن ألرة ت كبيستنحل هذه القوات ضمن الجيش، وستغيب الخصوصية الحزبية والكردية عنها. باإلضافة لوجود احتماال

مر شعشيرة ليستميل النظام بعض المكونات المنضوية في قوات سوريا الديمقراطية كـ)قوات الصناديد( التابعة 

ف ذه األطراية. فهري السرياني(، و)قوات السوتورو( المسيحية، والكثير من العناصر العربالعربية، و)المجلس العسك

 ى المناطقطية علهي باألساس مقربة من النظام السوري، وأبعدها عنه الدعم األميركي وسيطرة قوات سوريا الديمقرا

وريا سقوات  اسية لتلك القوى معالتي تتواجد فيها هذ القوات، فضاًل عن المصالح االقتصادية واألمنية والسي

ات سوريا ظام وقوبرام اتفاق بين النإالديمقراطية، وهو ما لن تستطيع تأمينه لها بعد اتفاقها مع دمشق. كما أن 

 دة.ا عن الواليات المتحاإليراني، وهو ما سيبعدها تلقائيًّ -دخلها للمعسكر الروسيالديمقراطية سي  

يات كون الواليوحيد سع مصالح معظم الدول )تركيا وروسيا وإيران أيًضا(، والعائق الا مسيكون هذا السيناريو متوافقً 

ك قد حالي، لذلكله الالمتحدة التي قد ترفض تسليم المناطق التي طرد منها التحالف الدولي "داعش"، للنظام السوري بش

سد ار األيسه بشيير شكل النظام ورئتستخدم الواليات المتحدة منطقة شرق الفرات ورقة ضغط على روسيا وإيران لتغ

اء نشإان من نع إيرمن خالل اللجنة الدستورية، باإلضافة لعقد اتفاق مع روسيا مشابه التفاق "روسيا وإسرائيل"، لم

يات الوال طريق بري يصل طهران ببيروت عبر سوريا. وإن تمكنت تركيا من اقناع روسيا وإيران بمراعاة مصالح

 كثر قابلية للتحقق.السيناريو هو األالمتحدة فسيكون هذا 

في حال فشل المفاوضات بين دمشق والكرد، ورفضت الواليات المتحدة أي دور قوي للنظام  قليم كردي في سوريا:إ -

ستحاول  ،وحلفائه الروس واإليرانيين في شرق الفرات، سيكون هذا السيناريو بدياًل لألول. وفق هذا السيناريو

قليم كردي يتمتع إحزاب والقوى الكردية، إلنشاء ح البيت الكردي الداخلي، والتقريب بين األالواليات المتحدة إصال

بحكم ذاتي وصالحيات تمكنها من حماية مصالح الواليات المتحدة. وقد بدأت بالفعل مبادرات إلصالح البيت الداخلي 

دارة الذاتية، والمعارضة لها، بفتح إلالكردي ومنها السماح ألحزاب "المجلس الوطني الكردي" غير المرخصة من ا

، والبدء بمحاولة عقد سلسلة من الحوارات بين األطراف الكردية لالتفاق. كما بدأت مفاوضات لمحاولة (11)مكاتبها

دخال عناصر من "قوات النخبة" التابعة ألحمد إا قليم كردستان وتركيا، وأيضً إإدخال "بيشمركة روج" المقربة من 

حيث من  ؛ا والسيما في المناطق الحدودية مع تركيا والعراقى مناطق شرق الفرات لتلعب دوًرا أمنيًّ إل (12)الجربا

المتوقع أن تنتشر قوات النخبة في المناطق ذات الغالبية العربية، بينما بيشمركة روج في المناطق ذات الغالبية 
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ن منة لهاتين القوتين باإلضافة لتركيا والواليات المتحدة كداعمي  الكردية، وقد يقضي االتفاق بتسليم المنطقة اآل

 ن لهما.ومراقبي  

حاد ب االتفي هذا السيناريو ستشهد المناطق الكردية صعود قوى سياسية وعسكرية كانت مقموعة من قبل مثل حز

 10 كثر منأيتألف من الديمقراطي ومؤسساته العسكرية واألمنية، ومنها المجلس الوطني الكردي في سوريا الذي 

ياسية سعربية  ا حليفة لتركيا، باإلضافة لظهور قوىقليم كردستان العراق، وتعتبر أيضً إأحزاب كردية مقربة من 

توافقًا يكون مسمنية لقوات سوريا الديمقراطية. وصعود قوى كردية وعربية جديدة وعشائرية كانت تخشى القبضة األ

كذلك قد ومنة، في المنطقة اآل ار لوحدات حماية الشعب، أو القوى المقربة منهمع مصالح تركيا التي سترفض أي دو

ختيار يكون استرفض الواليات المتحدة وبعض دول التحالف أي دور لقوات النظام السوري وحلفائه الروس، فحينها 

 ا بيشمركةاليًّ حتعتبر قوى محلية كردية وعربية مقربة من تركيا والواليات المتحدة هو الخيار األفضل للطرفين. و

عني ة ال يوقوات النخبة، هي من تمتلك صفة القرب من واشنطن وأنقرة. ولكن صعود هذه القوى الجديد (13)روج

وحدات حماية و  PYDأنها ستستلم إدارة المنطقة الكردية منفردة، وبالتالي سيتم استبعاد حزب االتحاد الديمقراطي

كردية رية )الكن سيتم إنشاء إدارة جديدة مكونة من القوى السياسية والعسكقبل بذلك. ولتلن  ةالشعب، فاألخير

لسلطة ض اّو  والعربية( الموجودة على األرض والتي تم استبعادها خالل السنوات الماضية، وهذا من شأنه أن يق

 رضي تركيا نوًعا ما.المطلقة لحزب االتحاد الديمقراطي وسي  

كرية ى العسن تكون قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ضمن القوفي حال تم تطبيق هذا السيناريو ل

 32ـر بقد  ت  مسافة  بعادهاإأي  ،خراجها إلى مناطق ما وراء المنطقة اآلمنةإالتي ستشرف على المنطقة اآلمنة، وسيتم 

ن سيكو ،ريولسيناال. في هذا كم عن الحدود التركية والعراقية كي تضمن تركيا عدم تهريب المقاتلين واألموال لقندي

عمال ن لحزب المقاتليا لمنع تهريب األموال والمنة الحدود العراقية أيضً إصرار تركيا أكبر على أن تشمل المنطقة اآل

 الكردستاني في قنديل، وسنجار )شنكال(.

 

ا م كردي خطرً قليإ إنشاء فتركيا تجد في ؛ا أمام تطبيق مثل هذا السيناريووسيكون الرفض التركي وكذلك الروسي عائقً 

 ودها.ظ على حدجبر تركيا على القبول بهذا الخيار للحفايصرار الواليات المتحدة قد إعلى أمنها القومي، ولكن 

مناطق اإلضافة لاطية بإذا تم تطبيق هذا السيناريو أو آخر قريب منه، فستتغير البنية التنظيمية لقوات سوريا الديمقر

ة إلى ما مقراطيكة روج وعناصر من قوات النخبة للمناطق الحدودية سيبعد قوات سوريا الديانتشارها، فدخول بيشمر

 وراء المنطقة اآلمنة، وسيخفف من قبضتها األمنية.

ة لها ة حليفتكمن مصلحة الواليات المتحدة في هذا السيناريو من خالل ضمان حماية مصالحها، ووجود قوة عسكري

عمالها فة الستبعاد فرع حزب العمال الكردستاني عن الحدود، باإلضاإكيا من خالل في سوريا، وكذلك في إرضاء تر

 تسوية سياسية مقبلة في سورية.   ةكورقة ضغط في أي

في حال لم تتمكن تركيا من فرض السيناريو األول أو الثاني فسيكون الخيار  فصل تركي بين كوباني والجزيرة: -

التحاد الديمقراطي، وقوات سوريا الديمقراطية، على قبول سيناريو آخر العسكري هو ما ستختاره إلجبار حزب ا

ا مع المصالح التركية. ولكن من غير المتوقع ومن غير الممكن أيًضا أن تكون العملية العسكرية شاملة يكون متوافقً 

يه(، والتي يبلغ لمناطق شرق الفرات، ولكنها غالبًا ستكون محدودة بين منطقتي تل أبيض، ورأس العين )سري كان

ا. في هذه الحالة ستفصل تركيا بين منطقتي كوباني والجزيرة، وستتمكن من فرض حالة متوافقة كم تقريبً  110طولها 
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مع مصالحها تحت تهديد استكمال عملياتها العسكرية في مناطق أخرى من شرق الفرات. ومما يقوي فرضية تحقق 

العشائر العربية التي هربت من منطقة تل أبيض باتجاه تركيا، ويسكنون  مثل هذا السيناريو: وجود الكثير من أبناء

كالجئين في مدن وقرى حدودية بانتظار عودتهم لقراهم ومنازلهم، وما تقوم به وحدات حماية الشعب من تحضيرات 

، وكذلك على األرض من حفر لألنفاق والخنادق وتحضيرات ميدانية أخرى، وكأنها تتجهز لعملية عسكرية مرتقبة

 احتماالت قوية لرفض قوات سوريا الديمقراطية تقديم أي تنازالت لتركيا كما حصل في عفرين.

 

ربية ضمن اصر العستغل الكثير من الفصائل والعنينفذت تركيا تهديداتها بتنفيذ عملية عسكرية فمن الممكن أن  إن  

لعمليات تلك ا التركي، والسيما في حال امتدت قوات سوريا الديمقراطية هذه العملية لالنشقاق واالنضمام للطرف

ة الكثير م رغبهو عد :وذلك لسببين رئيسيين: األول ؛لمناطق عميقة من ريف الرقة الشمالي باتجاه بلدة عين عيسى

ركسي اري والماع اليسيديولوجية ذات الطابهي الهوية األ :منهم في سيطرة الكرد المستدامة على تلك المناطق، وثانيًا

عظم سكان مل لدى ذي تحمله وحدات حماية الشعب، والمؤسسات السياسية واإلدارية التابعة له، وهو طابع غير مقبوال

 المناطق. تلك

لف الدولي في التحا دواًل  ا أمام تركيا، والسيما أنا كبيرً ا لمثل هذه العملية عائقً سيكون الرفض األميركي والدولي أيضً 

جود خطر نقرة بوعملية عسكرية تستهدف الكرد في شرق الفرات. إال أنه إذا أحست أ ةرفض أيتمثل فرنسا وبريطانيا 

 رية.حقيقي على حدودها وأمنها القومي، وانعدمت فرص الحل السلمي، فقد تضطر لمثل هذه العملية العسك

ا من ج مع تركياق منبمن السيناريوهات الواردة أن تقوم الواليات المتحدة بالتسريع في تطبيق اتف توسيع نموذج منبج: -

عميم هذا ركيا بتتقناع إخراج وحدات حماية الشعب منها، وتأسيس إدارة مدنية من السكان المحليين، وبالتالي إخالل 

ا ل تنظيميًّ ر السهالنموذج على مناطق شرق الفرات، إال أن تأسيس إدارة مدنية في كل منطقة على حدة لن يكون باألم

يمكن  هو أمر النها، ود من سلطة مركزية تقوم بإدارة هذه المؤسسات واإلدارات، والتنسيق بيا، والبا وأمنيًّ وإداريًّ 

ة تستطيع دارة جديدإأسيس ت اها. أمئأو النظام السوري، أو تركيا وحلفا ،الكردية-القيام به إال عن طريق اإلدارة الذاتية

ع إدارة تستطي ب وتنظيمات سياسية وعسكرية قويةالقيام بهذه المهمة فهو أمر بالغ الصعوبة بسبب عدم وجود أحزا

سبب دارة بهذه المناطق باستثناء األطراف الثالثة المذكورة، ومن الصعب أن تتفق تلك األطراف على شكل اإل

دة، أو ة محدوتضارب مصالحها، لذلك فالسيناريو األكثر قابلية للتحقق هو أن تركيا ستضطر لتنفيذ عملية عسكري

 سيناريو االتفاق معها ومراعاة مصالحها.بوبالتالي إلزام األطراف األخرى  ضربات عسكرية،

 خالصة

ريع ميركي الساب األناريوهات المحتملة لدور القوى الكردية في سوريا بعد القضاء على تنظيم الدولة، واالنسحيجميع الس

كردية عسكرية اللقوة الفي الثورة السورية. فاأو التدريجي من سوريا، تبدو وكأنها لن تجري بما يتوافق مع سفينة األكراد 

مرور  تها معفي الجيش السوري، وتفقد خصوصي دمجالمتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب إما ست  

وية قماالت الوقت، أو سيتقلص دورها لحساب قوى جديدة ستدخل الساحة الكردية وشرق الفرات. باإلضافة لوجود احت

 ن األراضيبيًرا مبعض مكونات قوات سوريا الديمقراطية وانضمامها للنظام أو تركيا، كما أنها ستخسر جزًءا كبانسحاب 

 التي سيطرت عليها وخاصة تلك التي على الحدود التركية، والعراقية.

إلدارية خالل سنوات ما ا، فالقوة السياسية، حزب االتحاد الديمقراطي وتفريعاته التي استأثرت بالعملية السياسية واسياسيًّ 

بعد الثورة السورية، ستكون أمام خيار التنازل عن كثير من صالحياتها ومواردها: إما لصالح النظام، أو لقوى سياسية 

 كردية وعربية وعشائرية ستشاركها في إدارة المنطقة.
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ر نهاية شه رة قبلستقوم بها أنق فالعديد من الخطوات في طريق تنفيذ نموذج يتوافق مع المصالح التركية ،اأما زمنيًّ 

لتنمية عدالة وا، حيث موعد انتخابات اإلدارة المحلية في تركيا، ويحتاج التحالف المكون من حزب ال2019مارس/آذار 

علقة زات متنجاإوحزب الحركة القومية، لتعزيز وتقوية فرص نجاحه وفوزه بأكثر عدد من البلديات، من خالل تحقيق 

الخارطة  يرات فيفاأليام المقبلة ستحمل بين طياتها تغي ،والمتعلق بحزب العمال الكردستاني. لذلكبالموضوع الكردي 

ة لمعارضالسياسية والجغرافية في شرق وغرب الفرات، ولكن ال يمكن للمحسوبين على المعسكر التركي سواء من ا

ة الشعب، ايمعلى وحدات ح -انهائيًّ –توقعات بالقضاء  ن لإلدارة الذاتية أن يكونوا متفائلين أماميالسورية أو الكرد المعارض

ة وغيرها ات المتحدالواليفهذه القوة حاربت تنظيم الدولة وباتت تمتلك آالف المقاتلين والكثير من األسلحة، ولديها حلفاء ك

قع أن ر المتو، لذلك فمن غي-ا وحدات حماية الشعبوتحديدً  -من دول التحالف الذين يصرون على ضرورة حماية الكرد 

 تتخلى واشنطن عنهم وتجعلهم لقمة سهلة للجيش التركي وحلفائه السوريين.

حفاظ على اول البين تفاؤل المعسكر التركي وتشاؤم المعسكر الكردي من قرار االنسحاب األميركي يبدو أن واشنطن ستح

العمال  رع حزبفواشنطن تركيا بإبعاد  فقد ترضي ؛جميع حلفائها في المنطقة، تركيا والكرد دون أن تخسر أحدًا منهم

م يهم بالتوسط بينهرضي الكرد بحل وسط بينهم وبين النظام، أو ترضكم، وقد ت   32الكردستاني عن حدودها مسافة تقدر بـ 

قربين من اد المشراك قوى عربية وكردية في إدارة منطقة شرق الفرات بما يضمن إبعإوبين تركيا لعقد تفاهمات تقضي ب

بد من سط فالولعمال الكردستاني عن حدودها، وبما يحول دون عودة النظام السوري إليها. وليرضى الجميع بحل حزب ا

إن -ري والكرد نظام السوبين البرام اتفاقات بين تركيا وأميركا أواًل، وبين أميركا وروسيا للحد من النفوذ اإليراني ثانيًا، وإ

ض لوقت، وبعاير من ذ والسلطة في المنطقة الكردية ثالثًا، وهذا سيستغرق الكثلتوزيع النفو  -وافقت الواليات المتحدة

 الضغوط العسكرية أيًضا حتى يتحقق.
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 :(2019يناير/كانون الثاني  26، )تاريخ الدخول بتاريخ 2019يناير/كانون الثاني  24أردوغان يشدد على ضرورة إعادة طرح "اتفاقية أضنة" للتداول، األناضول،  -9
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https://www.enabbaladi.net/archives/274795  

 :(2019يناير/كانون الثاني  25، )تاريخ الدخول بتاريخ 2019يناير/كانون الثاني  5ت، عنب بلدي، أحمد الجربا يتحرك على األرض لدور واسع شرق الفرا -12

https://www.enabbaladi.net/archives/274722  

ينما بدية في سوريا اطق الكرلبرزاني، وموجودة في إقليم كردستان العراق، وتسعى للعودة للمنبيشمركة روج هي قوة عسكرية من الكرد السوريين المقربين من مسعود ا -13

 ( عنصر10000 – 7000ترفض قوات سوريا الديمقراطية عودتها. ال توجد إحصائيات رسمية لعدد بيشمركة روج، تتراوح أعدادهم بين )

 :(2019فبراير/شباط  3، )تاريخ الدخول 2019فبراير/شباط  2ن أنقرة وواشنطن وموسكو، العربي الجديد، عمر، جابر، "حرييت" عن المنطقة اآلمنة: حدود متفاوتة بي 

https://goo.gl/EtZM3R .  
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