
  

 

  : الدولة اإلسالميةتنظيم محاربة 
  طريق إلى الرقة وما بعدهاال

  53الشرق االوسط رقم إحاطة حول 
 نكليزيةترجمة من اإل .2017 نيسان/أبريل 28بروكسل، شمال سورية/شمال العراق/

  لمحة عامة

ي تقوده الواليات المتحدة في محاولته إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة ذال يالدولفي الرقة، يواجه التحالف 
اإلسالمية أصعب اختباراته في سورية حتى اآلن. إن التحدي الرئيسي في السيطرة على المدينة ذات األغلبية 

ي مع ينشأ بالتواز هبل إن ؛تكون مكلفة ة نفسها، رغم أنها قدالعربية على نهر الفرات ال يكمن في المعرك
 تفجرةمفي كيفية معالجة الديناميكيات الجيوسياسية ال اليوم الذي يليه. وسيتمثل أوالً  الهجوم وسيكبر في

نيسان/أبريل ضد القوات الكردية  25الضربات الجوية التركية في بتسببت سبق وبالمعركة؛ والتي  المحيطة
في شمال غرب العراق. وثمة مخاطرة كبيرة  مرق سورية ورفاقهدة في شمال شالتي تدعمها الواليات المتح

ً في كيفية تأمين وحكم الرقة بعد انتزاعها من  .مزيد من التصعيدالفي حدوث  الدولة م تنظيويتمثل ثانيا
فظة دير االدولة في محتنظيم مع  أهميةكيفية التعامل مع المعركة التي قد تكون أكثر في اإلسالمية. وأخيراً، 

  الزور الغنية بالنفط على نهر الفرات. 

يكمن أحد المصاعب الرئيسية في اختيار الواليات المتحدة لشريكها في اندفاعتها للسيطرة على الرقة. منذ 
في شمال  لواليات المتحدةلالعسكري دور ال، وقوات حماية الشعب الكردية تنسق مع 2014أيلول/سبتمبر 

ً ضالمتوسع با ،سورية  ، حيث تتلقى دعماً على شكل ضربات جوية يوجههاطراد لكن الذي ال يزال متواضعا
ً إلى تنظيم . لقد أفرز هذا التعاون نجاحات عسكرية مهمة ضد التحالف الدولة اإلسالمية لكنه أفضى أيضا

عب شتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب بشكل كبير جداً. قد تكون وحدات حماية ال
شريكاً محورياً لواشنطن، لكنها في الوقت نفسه شريك إشكالي أيضاً، ألنها الذراع السوري المسلح لحزب 

المدرج على قائمة الواليات المتحدة للمنظمات اإلرهابية، والعالق في و في تركياالناشط العمال الكردستاني 
غنى عنه لجهود الواليات المتحدة في  حلقة من العنف مع تركيا، العضو في حلف شمال األطلسي الذي ال

  إنهاء الحرب األهلية السورية. وقف التصعيد وفي المحصلةترمي إلى جهود  ةمحاربة اإلرهاب وألي

تعمل وحدات حماية الشعب اآلن تحت راية قوات سورية الديمقراطية، وهي مظلة صممت لتيسير تجنيد 
 ل بين الدعم األمريكي وحزب العمال الكردستاني. فيالعرب في صفوفها وتوفير درجة رمزية إضافية للفص

رب، الع قاتلينالمحين أن قوات سورية الديمقراطية توسعت في الشهور األخيرة لتشمل عدداً ملحوظاً من 
ً تحت قيادة وحدات حماية الشعب وتعتمد على  األكراد الذين دربهم حزب العمال  كوادرالفإنها تبقى عمليا

الفقري. يتضح هذا لكل من يتعامل مع قوات سورية الديمقراطية، ومن  هايشكلون عمودالكردستاني والذين 
حليفتهم في حلف شمال األطلسي لمنظمة  دعمالمؤكد أنه واضح للمسؤولين األتراك، الذين ازداد احباطهم من 

  طرد مع التقدم العسكري الذي تحققه هذه الوحدات. ضشكل مرتبطة بحزب العمال الكردستاني بم

هذه الطبخة المعقدة من التنظيمات، هناك قرارات صعبة وقد تكون حاسمة على إدارة ترامب  في خضم
اتخاذها. تركيا تضغط على الواليات المتحدة كي ال تستخدم قوات سورية الديمقراطية في السيطرة على 

من ذلك. غير أن  ها في المعارضة السورية بدالً ءعليها أن تتشارك مع أنقرة وحلفا الرقة، وتقترح أن
أن قوات سورية الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب أكثر قدرة وفي  يرونالمسؤولين األمريكيين 

 عظممموقع أفضل، وأن التنسيق بين الواليات المتحدة وقوات سورية الديمقراطية على األرض عميق أصالً. 
ب المقابل بديالً قابالً للحياة إذا كانت الواليات المتحدة ترغرى في العرض التركي ال يالمسؤولين األمريكيين 

  بالسيطرة على المدينة خالل األشهر القليلة القادمة.
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ة الدولة اإلسالمية من الرقتنظيم طبقاً لمعظم الروايات، يبدو أن اإلدارة األمريكية استنتجت أن مزايا إخراج 
في أقرب وقت ممكن تبرر التكاليف المحتملة إللحاق المزيد من الضرر بالتحالف االستراتيجي لواشنطن مع 

نسمة  200,000أنقرة والمخاطر المرتبطة بمحاولة السيطرة على مدينة ذات أغلبية عربية يقطنها نحو 
ن محوريان: ما هي الخيارات المتوافرة لتخفيف تلك قوة يسيطر عليها أكراد. يبقى هناك سؤاالبوساطة 

  االستعداد للتحديات األكثر جسامة التي تنتظرها إلى الشرق في دير الزور؟ هاالتكاليف والمخاطر؟ وكيف يمكن

توصيات للمساعدة في معالجتها. وتستند إلى  أربعنقاط رئيسية ينبغي دراستها و أربعتعرض هذه اإلحاطة 
إلى سنجار في شمال العراق،  اثنتانثية قامت بها مجموعة األزمات إلى شمال سورية، زيارات بح أربع

وزيارة لمقر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل العراقية، ونقاشات موسعة مع مسؤولين كبار في 
ستند ت ؛ كماوحدات حماية الشعب، وحزب العمال الكردستاني، ومسؤولين أتراك وأمريكيين رفيعي المستوى

الحوارات المستمرة التي تجريها مجموعة األزمات مع طيف واسع من الجهات الفاعلة والمؤثرة في  إلى
 الصراع.

I. تعددت األسماء وسلسلة القيادة واحدة  

، هما االمتداد السوري لحزب (PYD)الديمقراطي االتحاد حزب حماية الشعب وجناحها السياسي،  وحدات
عالقتهما العضوية مع الحزب األم في المستقبل  أن يغيراحتمال يذكر في العمال الكردستاني، وما من ا

 من الخبرة في –وفي بعض األحيان عقود  –المنظور. كوادر حزب العمال الكردستاني التي لديها سنوات 
صراع الحزب ضد تركيا يشغلون المناصب األكثر نفوذاً داخل وحدات حماية الشعب، وبالتالي داخل سلسلة 

 قوات سورية الديمقراطية؛ وداخل الهيئات المدنية الحاكمة التي يهيمن عليها حزب االتحاد الديمقراطي قيادة
وتدير المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب؛ وكذلك داخل قوات األمن، مثل األسايش، التي تعد 

مهمة اللسوريين (رغم األدوار العمود الفقري لذلك الحكم. في حين أن معظم هذه الكوادر هم من األكراد ا
طغى يني حزب العمال الكردستالأن الوالء للتراتبية الداخلية التي يلعبها أيضاً أكراد من تركيا وإيران)، يبدو 

ن منهم يعملون أيضاً خلف الكواليس، وبألقاب وظيفية تقلل يمع المجتمع المحلي. كما أن كثير على العالقات
كثيراً من سلطتهم الفعلية، بينما يتقلص دور المسؤولين الشكليين الذين يفتقرون إلى الصالت المباشرة بالحزب 
إلى مجرد واجهات. رغم أن هذا يمنح وجود حزب العمال الكردستاني في شمال سورية وجهاً محلياً، فإن 

فرض السلطة والنفوذ واضحة ألولئك الذين يعيشون هناك، وينبغي أن تكون واضحة أيضاً جهة التي تالحقيقة 
   1للمراقبين الخارجيين.

فريدة. في حين أن وحدات حماية الشعب ال غنى عنها في إلحاق  معضلةبالنسبة للواليات المتحدة، يشكل هذا 
سورية  فييقة أن الواليات المتحدة تدعم قوة عسكرية الدولة اإلسالمية، ال يمكن تجنب حقتنظيم الهزيمة ب

حزب العمال الكردستاني، بينما يظل الحزب نفسه حركة متمردة مسلحة ضد حليف في  ابهقودها كوادر درّ ت
حلف شمال األطلسي. صحيح أن تركيا أيضاً تتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية عن التصعيد مع حزب العمال 

. إال أن المسؤولين األتراك يشيرون إلى ما يعتبرونه معايير أمريكية 2015منذ عام  الكردستاني الذي حدث
مزدوجة؛ حيث تستمر الواليات المتحدة بالتعامل مع المجموعة السورية الجهادية، هيئة تحرير الشام (التي 

يولوجيتهما ل بأن أيدعرفت سابقاً بجبهة النصرة وجبهة فتح الشام على التوالي) على أنها فرع للقاعدة، وتجاد
هما لزعيم مشترك (أيمن الظواهري) يجعل من تخلي هيئة تحرير ءوالالمشتركة، وأهدافهما المشتركة و

الشام عن صالتها التنظيمية بالقاعدة أمراً ال معنى له. تركيا، بدورها، تطبق منطقاً مماثالً على عالقة حزب 
  .(PYD)الديمقراطي تحاد االحزب لكردستاني بوحدات حماية الشعب والعمال ا

مكنت قد  ينضباط وهيكليات القيادة والتحكم لدى الكوادر التي دربها حزب العمال الكردستاناالخبرة وإن ال 
وحدات حماية الشعب من العمل بقوة أكبر من وزنها العسكري، ومن زيادة عدد المنتسبين إليها بسالسة 
 
 

لمزيد من التقارير التي أصدرتها مجموعة األزمات مؤخراً حول المواضيع الواردة في هذه اإلحاطة، انظر، بين  1
؛ التقرير 2017نيسان/أبريل  11تقارير أخرى، بيان، "سورية بعد الضربة األمريكية: ما الذي ينبغي أن يحدث تالياً؟"، 

 Counter-terrorism Pitfalls: What the U.S. Fight against ISIS and al-Qaeda Should، 3الخاص رقم 
Avoid, 22 March 2017 14، "معضلة حزب هللا في سورية"، 175؛ تقرير الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم 

، "خطوات نحو تحقيق االستقرار على حدود 49؛ وإحاطة الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم 2017آذار/مارس 
 ?Europe & Central Asia Report N°77, A Sisyphean Task؛ 2016نيسان/أبريل  8سورية الشمالية"، 

Resuming Turkey-PKK Peace Talks, 17 December 2015 158؛ وتقرير الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم ،
. كما ستنشر مجموعة األزمات 2015أيار/مايو  12"تسليح أكراد العراق: محاربة تنظيم الدولة، واستدراج الصراع"، 

 ب العمال الكردستاني وخيار الحزب في شمال سورية.تقارير خالل األسبوع القادم حول إدارة تركيا لصراعها مع حز
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تشمل اآلن مناطق واسعة من األرض تغطي معظم شمال تت باالتي  –وتأمين المناطق الخاضعة لسيطرتها 
هذه ها ت، جعل2014حلب. منذ أيلول/سبتمبر كما تشمل بشكل منفصل كانتون عفرين شمال  ،شرق سورية

ً على نحو خاص للمجهود العسكري العوامل  ً جذابا ً بالمقارنة مع فصائل األمريكيشريكا ، خصوصا
واألكثر انقساماً واألقل خبرة عسكرية والتي استفادت من الدعم األمريكي المعارضة السورية األقل تنظيماً، 

  في مناطق أخرى من البالد.

ي ال تعبد هللا أوجالن ال معتقلالوهي نتاج فلسفة زعيمه  ــكما توفر أيديولوجيا حزب العمال الكردستاني 
ً  ــ حوله تبني القائد التي صنميةو تزال قيد التطوير  وحدات حماية الشعب فعناصر. مزايا معينة أيضا

ما لدى أكثر الجهاديين تشدداً؛ كما يقدم تأكيد أوجالن على توسيع  تنافسالعقائديون يقاتلون بحماسة واندفاع 
قوات في  –تجنيد المقاتلين الجدد  لسهّ أجندة حزب العمال الكردستاني لتتجاوز القومية الكردية إطاراً فكرياً ي

من مكونات أخرى من المجتمع السوري. (أما  –وحدات حماية الشعب نفسها في  سورية الديمقراطية وحتى
لو ومسؤو –بأيديولوجيا حزب العمال الكردستاني، فتلك مسألة أخرى  لتزمونما إذا كان المجندون الجدد م

  .)يسوا كذلكلكثير منهم الن رية الديمقراطية يعترفون بأقوات سو

مقاربة حزب العمال الكردستاني في الحكم واستمراره  فإن ،الوحدات لكن رغم كل هذا النجاح الذي حققته
سية عرضة لنقاط ضعف رئي اتترك السوريين المرتبطين به المسلح داخل تركيالتمرد في منح األولوية ل

  ستصبح أكثر حدة مع محاولتهم انتزاع الرقة والسيطرة عليها.

II. تها على السيطرةوحدات حماية الشعب تخاطر بالتوسع بشكل يتجاوز قدر  

إن دور الكوادر المدربة على يد حزب العمال الكردستاني محوري أيضاً في مسألة الحكم. إنهم يشغلون أكثر 
التي تسيطر على هذه المناطق وعلى "اإلدارة الذاتية الديمقراطية"  )سايش(األمن األالمناصب نفوذاً في قوات 

خدمونه، فإن حكمهم ينطوي بشكل جوهري على حكم التي تديرها. بصرف النظر عن الخطاب الذي يست
حد وتوفير ال ،الحزب الواحد القائم على عقد اجتماعي يستند إلى ثالث دعامات: النجاح العسكري، واألمن

األدنى من الخدمات الضرورية للمحافظة على الحياة اليومية. لقد أنشأت اإلدارة الذاتية جملة متعددة الطبقات 
ية المصممة، نظرياً، لتعزيز المشاركة الواسعة في الحكم؛ أما من حيث الممارسة، فإن هذه من الهيئات المحل

مالتهم آليات الستيعاب السكان المحليين واست باألحرىالهيئات ال تمتلك سلطة ذات معنى أو نفوذاً سياسياً. إنها 
  الخدمات.  الحصول علىمن خالل تمكينهم من 

وصاً تكثر الشكاوى، خصلكن دية، يبدو هذا النموذج مستداماً في الوقت الراهن. في المناطق ذات األغلبية الكر
فيما يتعلق بالتجنيد اإلجباري، والمعالجة الفوضوية لإلدارة الذاتية للنظام المدرسي، وانقطاع الكهرباء بشكل 

 بيرة جداً كمة مشكلة الديمقراطي. وثاالتحاد لحزب وائية للخصوم السياسيين األكراد متكرر واالعتقاالت العش
تتمثل في االقتصاد، المقيد بشدة بسبب إغالق تركيا لحدودها مع المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية 
الشعب. على الحدود العراقية، تقيد حكومة إقليم كردستان (التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني 

ل كقصرها على كميات هزيلة ال يمكن االعتماد عليها. رغم تالمنافس، والحليف الوثيق لتركيا) التجارة و
ذلك، وبالحكم عليها بالمعايير البائسة لسورية في زمن الحرب، فإن النتيجة النهائية لهذه الحوكمة تبدو إيجابية؛ 

 لفالمناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب أكثر أماناً وأفضل إدارة من تلك التي تسيطر عليها فصائ
الدولة اإلسالمية. عالوة على ذلك، هناك تنظيم المعارضة، واألجهزة األمنية أقل توحشاً من أجهزة النظام و

، حتى بين بعض منتقديها، باإلنجازات العسكرية التي حققتها وحدات حماية الشعب الواضح كرديفخر الال
وثقافة  من لغة وثقافة مقموعتين إلى لغة وبالمدى الذي تمكنت فيه من تحقيق تحول في اللغة والثقافة الكردية

  مهيمنتين محلياً.

لكن خارج المناطق ذات األغلبية الكردية، فإن نموذج الحكم هذا يبدو هشاً. بات اآلالف من العرب يشاركون 
سواء بسبب التجنيد اإلجباري، أو الحاجة  –اآلن في المجهود العسكري الذي تقوده وحدات حماية الشعب 

الدولة اإلسالمية. لكنهم يفعلون ذلك نيابة عن منظمة تنظيم تب أو الرغبة بتحرير مناطقهم من إلى الروا
لم نها أكما  ،يرى كثيرون في هويتها الكردية تهديداً والعلمانية مع األعراف المحلية،  شديدةتتعارض ثقافتها 

  تظهر ميالً لتقاسم السلطة بشكل ذي معنى.

شعب (وإدارتها الذاتية) إلشراك العرب في مشروعها جزئية واعتباطية وال لقد كانت جهود وحدات حماية ال
حصة ذات معنى في الحكم. الخطاب الرسمي يتحدث عن المشاركة الجماعية والتعددية، منحهم ترقى إلى 

لكن أعالم وحدات حماية الشعب وصور أوجالن تزين الشوارع وساحات المدن (بما في ذلك في المناطق 
ية العربية) بالطريقة المعتادة لحكم الحزب الواحد االستبدادي في أمكنة أخرى في المنطقة. ذات األغلب
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الشخصيات العربية المستعدة للمشاركة في اإلدارة الذاتية تمنح ألقاباً طنانة لكن دون أي سلطة حقيقية. وهيئات 
سلطة الفعالة، في حين أن ال الحكم المحلي تعمل كقنوات لنقل الشكاوى والعرائض وليس كمنصات للمشاركة

على يد حزب العمال الكردستاني. إضافة إلى ذلك، فإن  ةقرار هي في أيدي الكوادر المدربالنهائية لصنع ال
هذه المؤسسات تقتصر على توزيع الخدمات الشحيحة التي من غير المرجح أن تشتري والء مواطنين 

  متشككين.

األغلبية  في مناطق ذات بوصفه الدعامة الرئيسية الدعاءاتها بالشرعية وهذا يترك توفير اإلدارة الذاتية لألمن
 حون لدرجة األمان والنظام. لكن حتى هذه الميزة يمكن أن تتحول إلى عبء؛ حيث يبدو السكان مرتاالعربية
 رالتي يهيمن عليها أكراد وتقودها كواد )سايش(األمن األمن قوات في نفس الوقت حذرون ن، لكنهم يالسائد

إلى مدينة تل  2017حزب العمال الكردستاني. خالل زيارة قامت بها مجموعة األزمات في آذار/مارس 
سايش لنشر المجندين العرب على األأبيض ذات األغلبية العربية وإلى المناطق المجاورة، كانت جهود 

ي عربي يشارك ف طناالسكان العرب. على حد تعبير موبعض الحواجز بارزة لكن غير ذات أهمية في أعين 
اإلدارة الذاتية، فإن "معظم المشاكل التي يطلب من اإلدارة الذاتية حلها تسببت بها قوات األمن في المقام 
األول". موظف آخر أضاف: "المجندون العرب ال يتمتعون بأي سلطة؛ و [مشاكل] الناس سببها كوادر 

ي حماية الشعب واألسايش فر بأن نجاح وحدات كّ سايش". تشكل االعتقاالت العشوائية شكوى مألوفة وتذاأل
الدولة اإلسالمية ينبغي قياسه بالمقارنة مع التكتيكات ثقيلة الوطأة التي تستخدمها، تنظيم الحد من هجمات 

  .التنظيم إلى أحضانوالتي يمكن أن تتسبب في دفع مجندين جدد 

الشعب إلى مراكز سكانية عربية إضافية نتيجة لذلك، من السهل تخيل كيف أن توسع سيطرة وحدات حماية 
من شأنه أن يوصل قدرتها على الحكم إلى نقطة االنكسار. إذا استولت قوات حماية الشعب وحلفاؤها فعلياً 

ث منظمة يمكن أن يحدعلى الرقة، فإن السيطرة عليها وتحقيق االستقرار فيها من خالل النموذج الحالي لل
 ً  لكذ الدولة اإلسالمية (وما يصاحبتنظيم بعد في مرحلة ما مسلح  ردمتنشوء  ويفضي إلى إعادة ،أثراً عكسيا

بقاء (القاعدة في العراق) بال تنظيموهي نفس الطريقة التي سمحت لسلف ال – ، )بتزازمن نشوء شبكات اال
  سنوات. عشروالعودة إلى النهوض من هزيمة ظاهرية قبل 

III. وحزب العمال الكردستاني يبقى شمال سورية مرتبطاً بالصراع بين تركيا 

، إال أن الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني هو الذي يشكل التهديد تحديات الحكم هذه جديةرغم 
األكبر لوحدات حماية الشعب وبالتالي ألهداف الواليات المتحدة في مواجهة اإلرهاب في سورية. تأكدت هذه 

بريل ألهداف لوحدات حماية الشعب وحزب العمال أنيسان/ 25الحقيقة بالضربات الجوية التركية في 
لي من مقات عشرينالكردستاني في شمال سورية وفي سنجار (شمال غرب العراق)، التي ذكر أنها قتلت 

من قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي  خمسة خطأ،بالما يبدو أنه  فيوحدات حماية الشعب، و
حزب العمال  امع قوات مدعومة من خصمه بشكل متوتر السيطرة على سنجاري تقاسم تالكردستاني ال

الكردستاني. من شأن عمل عسكري تركي أكثر اتساعاً أن يشكل عائقاً جدياً للهجوم الذي تشنه قوات سورية 
الديمقراطية المدعومة أمريكياً على مدينة الرقة، وذلك بإجبار وحدات حماية الشعب على تحويل مواردها 

لى الدفاع عن نفسها. وحتى لو سارت الحملة على الرقة بشكل سلس، فإن التهديد الذي تشكله تركيا سيبقى إ
  قائماً.

على النقيض من المناطق الجبلية التي يعمل فيها حزب العمال الكردستاني بشكل رئيسي في تركيا وشمال 
طة طر عليها وحدات حماية الشعب منبسالعراق (حيث يحتفظ الحزب بمقره)، فإن األراضي السورية التي تسي

ضد وحدات  يركبفيها مقاتلوها. إذا قررت أنقرة القيام بتدخل عسكري  فوقوال تسمح بحرب العصابات التي يت
في شمال سورية، فإن حزب العمال الكردستاني  (PYD)الحزب الديمقراطي الكردي  –حماية الشعب 

ت كبيرة الكثير لوقف تقدم سريع للجيش التركي الذي يمتلك قدرا والفصائل المرتبطة به نفسها ال تستطيع فعل
وعتاداً متطوراً. كانوا يأملون بأن وجود الواليات المتحدة، وإلى حد أقل، الطواقم الروسية في المناطق التي 
تسيطر عليها وحدات حماية الشعب سيردع مثل هذا الهجوم. كانت تلك مقامرة، وكما تظهر الضربات الجوية 

  لتركية، فإن مخاطر تلك المقامرة سترتفع بمرور الوقت. ا

ً مع التحضيرات لالسيتن الخطاب العام للقيادة التركية في حين أ فتاء على تذبذب بشكل جذري (خصوصا
بريل)، فإن الرسالة التي ينقلها المسؤولون األتراك في أنيسان/ 16في  جرىي ذالصالحيات الرئاسية ال

هما جزء ال يتجزأ  حزب االتحاد الديمقراطيو–ابتة نسبياً: وحدات حماية الشعب مجالسهم الخاصة ظلت ث
وتكتيكاتها الشعب ومواردها  ةوقد استخدم ذلك الحزب عناصر وحدات حماي ؛من حزب العمال الكردستاني

طالما و ؛ وخبراتها القتالية الجديدة في عمليات عسكرية داخل تركيا (وهذه التهمة من الصعب التأكد منها)
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حزب االتحاد ووحدات حماية الشعب  التمرد المسلح لحزب العمال الكردستاني داخل تركيا فإناستمر 
سيظالن في مرمى االستهداف العسكري التركي. المسؤولون األتراك وصفوا الضربات الجوية  الديمقراطي

ألسلحة نقل المقاتلين والدستاني أنها تهدف إلى تعطيل جهود حزب العمال الكرببريل أنيسان/ 25التي شنت في 
عبر الحدود السورية والعراقية لدعم عملياته في تركيا. لكن أنقرة قلقة أيضاً من أن دوراً قيادياً لوحدات حماية 
الشعب في الرقة سيعمق من تحالفها مع واشنطن، وسيضيف إلى شرعيتها الدولية، وبالتالي سيعزز الموقع 

كردستاني. وبالنظر إلى توقيت الضربات، فإن إعاقة التحضيرات لهجوم على االستراتيجي لحزب العمال ال
  الرقة بقيادة وحدات حماية الشعب قد يكون دافعاً محورياً آخر.

قبل الضربات، بدا أن عملية وحدات حماية الشعب على األرض مع الواليات المتحدة وروسيا هي العامل 
آذار/مارس  –ن تركيا. المثال األكثر بروزاً حدث في شباط/فبراير الرئيسي للحد من العنف المباشر بينها وبي

، عندما بدأت تركيا بالضغط على القوات المحلية التي تدعمها وحدات حماية الشعب خارج منبج، 2017
نظيم توهي مدينة تقع غرب نهر الفرات انتزعتها قوات سورية الديمقراطية بقيادة وحدات حماية الشعب من 

ً إلى محيط المدينة، 2016سالمية في آب/أغسطس الدولة اإل . انسحب مقاتلو وحدات حماية الشعب الحقا
ألمن والحكم. إال أن هذه منطقة ذات حساسية خاصة بالنسبة لتركيا، ليكونوا الواجهة لالسكان المحليين  واوترك

ليها في ق التي تسيطر عالتي تفهم أن منبج تشكل سلسلة أساسية في جهود وحدات حماية الشعب لربط المناط
تهاكاً ان ،تحت قناع غير مقنع ،استمرار سيطرة وحدات حماية الشعبفي الشمال الشرقي بعفرين، وترى 

ستنسحب إلى الضفة الشرقية للنهر. في هذه الحالة، فإن واشنطن  وحداتاللتطمينات أمريكية سابقة بأن 
ات رسلت الواليات المتحدة عربأ؛ حيث جوم التركيق فيما يبدو، لردع اله، دون تنسيبنجاح وموسكو ناورتا

مدرعة تظهر عليها العالمات والرموز األمريكية بوضوح لتسيير دوريات في المناطق الحساسة على طول 
الجبهة، بينما توسطت روسيا في اتفاق بين وحدات حماية الشعب والنظام السوري على نشر مجموعة صغيرة 

  سية لتشكل عازالً بين وحدات حماية الشعب والقوات المدعومة من تركيا.من قوات النظام والقوات الرو

في حين نجحت مثل هذه المناورات في منع حدوث المزيد من التصعيد في بعض الحاالت، فإن حزب العمال 
الكردستاني يقوم بمخاطرة كبيرة باالستمرار في تمرده المسلح داخل تركيا بينما يتوقع من واشنطن وموسكو 

تحميا المجموعات المرتبطة به في سورية من الرد االنتقامي التركي. رغم أن لدى الواليات المتحدة حافز  أن
أن  من المرجح االدولة اإلسالمية، فإنهتنظيم تأمين وحدات حماية الشعب بينما تستمر الهجمات على لقوي 

لى أنها ع –سي والحليف المحوري العضو في حلف شمال األطل –تنظر في المحصلة إلى عالقاتها مع تركيا 
أكثر أهمية لمصالحها االستراتيجية األوسع. بالمقابل، فإن حسابات روسيا تستند إلى رغبتها بالمحافظة على 

دات عليها وح حليفها، النظام السوري، الذي يسعى هو نفسه لفرض سيطرته داخل المناطق التي تسيطر
ل ذلك. ينبغي أن تشكل حقيقة أن اعتراضات الواليات المتحدة د القدرة على فعيستعيحماية الشعب حالما 

بريل تحذيراً ونذيراً بما يمكن أن تخبئه األيام. إذا تم أنيسان/ 25فشلت في ردع الضربات الجوية التركية في 
 الدولة اإلسالمية الشرقية، وعندما يحدث ذلك، فإن الطبيعة الملحةتنظيم االستيالء على ما تبقى من معاقل 

  للتهديد الجهادي تبدأ باالنحسار، وقد تجد وحدات حماية الشعب نفسها منكشفة بشكل خطير.

حتى على المدى القصير، فإن مخاطر التصعيد اإلضافي تبقى حقيقية ويمكن أن تزداد إذا عادت هجمات 
ء. يبقى لشتاحزب العمال الكردستاني في تركيا إلى التصاعد من جديد بعد الهدوء الذي شهدته خالل فصل ا

من الممكن أن تقوم تركيا بعمل عسكري أكثر اتساعاً ضد وحدات حماية الشعب في سورية، خصوصاً إذا 
تصاعدت التوترات. إال أن االحتمال األكثر رجحاناً هو حدوث تدخل تركي إضافي على الجانب العراقي من 

نذ ساعد في انتزاع السيطرة على في سنجار م مهمالحدود، حيث احتفظ حزب العمال الكردستاني بوجود 
. يمكن لتوسيع سيطرته هناك 2015الدولة اإلسالمية في تشرين الثاني/نوفمبر تنظيم البلدة اإليزيدية من 

للتواصل مع الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران القريبة منه أن يفتح طريقاً يصل المناطق التي تسيطر 
ن وحدات حماية الشعب من ما يشكل ممراً تجارياً يمكّ  –مع بغداد  عليها وحدات حماية الشعب في سورية

الفكاك من الحصار االقتصادي وربما تأسيس ممر بين إيران والبحر األبيض المتوسط يكون تحت سيطرة 
حلفاء إيران (ميليشيات "الحشد الشعبي" والنظام السوري)، وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية 

  الشعب.

 تبر تعميق العالقات بين إيران وحزب العمال الكردستاني في منطقة قريبة جداً من حدودها تهديداً،تركيا تع
وتخشى أن يصبح جبل سنجار قاعدة لوجستية جديدة لحزب العمال الكردستاني وربما تشك في قدرة حليفها 

ة رده. جدير بالمالحظالكردي، الحزب الديمقراطي الكردستاني، على احتواء حزب العمال الكردستاني بمف
إلى ر سنجاتحول أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن العمليات العسكرية التركية ستستمر من أجل منع 

قاعدة لحزب العمال الكردستاني. من شأن المزيد من العمليات التركية هناك أن يتردد صداها بعنف في شمال 
ية على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي سورية وتركيا. كما يمكن أن تفاقم من الضغوط المحل

  يمكن لخصومه أن يستغلوا أي انتهاك للسيادة العراقية ال يرد عليه من أجل تقويض سلطته.
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IV. إلى الشرقأكثر أهمية وضراوة  كةمعر  

 عالدولة اإلسالمية بحكم األمر الواقتنظيم الرقة على االهتمام الغربي بوصفها عاصمة  استحوذتفي حين 
الدولية، سيتبين أن مستقبل دير الزور سيكون على األرجح أكثر أهمية بالنسبة لمصير  هومحوراً لمخططات

التنظيم وسيكون له تبعات أكبر على المسار الالحق للحرب. مدينة دير الزور، الواقعة على نهر الفرات بين 
 240,000ها قبل الحرب يبلغ الرقة والحدود العراقية، تشكل أكبر مركز حضري (حيث كان عدد سكان

د. أهم حقول النفط في البال – التنظيمومعظمها ال يزال تحت سيطرة  –نسمة)، وتحتوي المنطقة المحيطة بها 
ه للنهر، لكن قوات غربيةالال يزال النظام السوري يسيطر على مطارها وعلى جزء من المدينة على الضفة 

 ونعتمدي مفإنهوبالتالي  التنظيممن قبل  تحت حصار كاملاطق) مدني يعيشون في هذه المن 72,000(وحوالي 
  طائرات النظام والطائرات الروسية.  معلى المؤن التي تحملها إليه

 بما في ذلك الميادين –تشكل مدينة دير الزور والبلدات الواقعة على ضفاف النهر إلى جنوبها الشرقي 
ة الدولة اإلسالمية في شرق سوريتنظيم سيطر عليها ي الصلة الجغرافية بين األراضي التي –والبوكمال 

ا. مللموصل، والرقة ومناطق أخرى في محيطه ة التنظيمزداد أهميتها بالتأكيد مع خساروغرب العراق، وست
الدولة اإلسالمية بنقل أسر وطواقم وموارد من الرقة إلى هذه تنظيم قيام  تشير إلىبدأت تقارير بالظهور لقد 

قتراب قوات سورية الديمقراطية من المدينة. عندما تسيطر الحملة التي تدعمها الواليات المتحدة المناطق مع ا
 ربما تكون تغيرت. بعبارة أخرى، فإن تنظيمعلى الرقة، فإن النواحي الوظيفية لدورها بوصفها عاصمة لل

  على حكم األراضي.  المعركة للسيطرة على هذه المناطق قد تكون حاسمة في تدمير قدرة ومجال التنظيم

كم الدولة اإلسالمية؛ فهي تشمل مستقبل حتنظيم غير أن الرهانات في دير الزور تتجاوز بكثير عملية إخراج 
)، وهم السكان العرب السنة الذين يخضعون لحصاره(أو  تنظيمنحو مليون سوري يعيشون تحت سيطرة ال

ذين شهدوا بعض أشرس أشكال العنف بين فصائل وال 2011تجذرت بينهم االنتفاضة المناهضة للنظام عام 
. كما أن هناك النفط، الذي 2014األخير على المحافظة عام  االدولة مع سيطرة هذتنظيم المعارضة المحلية و

قبل في أي مفاوضات نهائية على مست محتمالً  اً يوفر مصدراً مباشراً للدخل لكل من يسيطر عليه، ويوفر نفوذ
االستراتيجي لدير الزور، وهي نقطة تستحق تأكيداً خاصاً؛ إذ إن من يسيطر على دير  هناك الموقعوسورية. 

بين سورية ووسط العراق  الزور والبلدات الواقعة على ضفاف النهر إلى شرقها يسيطر على مفرق طرق
  حتفظ بمناطق محاذية للحدود السورية).يالدولة تنظيم زال ي(حيث ال 

مريكيين، فإن دير الزور تشكل معضالت تتناسب مع أهميتها. حتى لو تبين أن بالنسبة لصناع السياسات األ
فرض السيطرة على الرقة أسهل مما كان متوقعاً، فإن محاولة السيطرة على دير الزور باالعتماد بشكل 
أساسي على قوات سورية الديمقراطية بقيادة وحدات حماية الشعب سيكون خطيراً جداً؛ حيث إن مخاطر 

ً ع الذي أشير إليه التوس ة اإلسالمية الدولتنظيم والتحديات الديمغرافية أكبر بكثير هناك. من المؤكد أن  آنفا
د نجح في حشيا قوة يهيمن عليها األكراد، وقد حاول استغالل سمعة قوات سورية الديمقراطية بوصفهيس

قوة  ايعتقد أنه شكله ماتإلى جانبه ضد تهديد مشترك التنظيم)  الذين ينتقدون(حتى من السكان المحليين بعض 
التماسك والرد، وأن يعزز جهوده كي يبدو بمن شأن الدفاع الناجح أن يسمح للتنظيم  ،في هذه الحالة. يةغاز

بمظهر المدافع عن العرب السنة الذين يرون في أنفسهم الطرف الخاسر في سورية والعراق على حد سواء. 
م، فإن حكم المنطقة يتطلب إدارة ديناميكيات قبلية ومحلية معقدة في مجتمع بعيد عن حتى لو نجح الهجو

ً  –المجتمعات الكردية التي أثبتت إدارة وحدات حماية الشعب   حزب االتحاد الديمقراطي أنها األكثر نجاحا
جميع ى عل ، بينما تتصدى للتحديات المحتملة لتمرد مسلح ووجود مستمر للنظام. إن الوضع يحتويفيها

  . خطيرمكونات مستنقع 

لى ع الواليات المتحدة أن تنتظر وتتوقع أن يتمكن النظام وحلفاؤه من استعادة السيطرة تقررولكن في حال 
 صالً أ بلغتيبدو إشكالياً أيضاً. أوالً، إن قدرة النظام على الدفاع عن موطئ قدمه في المدينة  فهذا ،المدينة
الدولة اإلسالمية إلى دير الزور من تنظيم إذا انتقل عدد إضافي من مقاتلي وستتعرض الختبار آخر  حدها

 يشير إلى أن أي محاولة جادة للسيطرة مقاتليهالرقة. ثانياً، إن النقص المزمن الذي يعاني منه النظام في عدد 
 –يران إن ة معلى دير الزور ستعتمد إلى درجة كبيرة على مقاتلين أجانب في الميليشيات الشيعية المدعوم

أكثر مما تدفعهم قوات سورية  تنظيموهي قوات من المرجح أن تدفع السكان المحليين إلى أحضان ال
  الديمقراطية، وتعزز شهادات اعتماد التنظيم "السنية" بصرف النظر عن حصيلة الصراع.

يليشيات تحققها الم قد إذا نجح النظام وشركاؤه في بسط سيطرتهم على دير الزور، فإن من شأن المكاسب التي
امة ؤدي إلى إقتالدولة اإلسالمية على الجانب العراقي من الحدود أن تنظيم الشيعية المدعومة من إيران ضد 

يكون سممر بري متواصل من إيران إلى البحر المتوسط أفضل من ممر سنجار الموصوف أعاله، حيث 
ن المرور عبر مناطق حزب العمال الكردستاني بشكل أساسي تحت سيطرة حلفاء إيران الموثوقين (بدالً م
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ووحدات حماية الشعب). وال شك في أن شركاء واشنطن اإلقليميين سيعتبرون ذلك انتكاسة استراتيجية 
خطيرة، وكذلك اإلدارة األمريكية المصممة على احتواء نفوذ إيران. لكن من المرجح بالقدر نفسه أيضاً أن 

 لدولة اإلسالمية يمكن أن يتحول ببساطة إلىلتنظيم االضربة األخيرة  توجيهعلى النظام قدرة على  تعويلال
دمشق رغبة كبيرة بالتحول إلى الهجوم في المنطقة الشرقية، ألنه  بدِ ة من االنتظار؛ فحتى اآلن لم تُ فترة طويل

من منظورها، قد يبدو من األقل كلفة المحافظة ببساطة على وجودها في المدينة، خصوصاً وأن نقل القوات 
  نحو دير الزور يمكن أن يترك ثغرات تتقدم منها المعارضة المسلحة في أماكن أخرى.

اء لدولة اإلسالمية موجودة في الصحرلتنظيم اون من فصائل في المعارضة معادية ثمة قوة ثالثة محتملة تتك
ن محافظة أصالً م جبال القلمون الشرقية. وهذه تشمل مجموعة رئيسية من المقاتلين هم وفي الجنوبية الشرقية
ل على حصولهم فرصة أفضل لل كونتمنها قبل حوالي ثالث سنوات، ومن هنا قد  التنظيمهم دير الزور أخرج

وتتلقى أصالً دعماً مادياً من  2017ي آذار/مارس ف التنظيمالدعم المحلي. حققت هذه الفصائل مكاسب ضد 
معظمها من خالل غرفة عمليات سرية تدار بالتعاون مع  ــ الواليات المتحدة ودول أخرى داعمة للمعارضة

في برنامج علني يديره البنتاغون. األردن ودول أخرى راعية للمعارضة، بينما تشارك مجموعة صغيرة 
عدد هؤالء حالياً أقل من أن يكفي للعب دور القيادة في دير الزور، كما أنهم ال يمتلكون القدرات العسكرية 

من  ن توسيع الدعم األمريكيإمستقبل المنظور. لكن يمكن القول أو التماسك الذي يمكنهم من فعل ذلك في ال
المدعومة من الواليات المتحدة  ىام هناك كجزء من تحالف أوسع من القوشأنه أن يمكنهم من لعب دور ه

  شمل أيضاً عناصر من قوات سورية الديمقراطية (انظر التوصيات أدناه).ييمكن أن 

لدى النظر فيما إذا كان ينبغي االستثمار في مثل هذا المجهود، يواجه المسؤولون األمريكيون عقبات مألوفة.  
ً في صحيح أن بعض المش اكل التي شابت دعم الفصائل المعارضة في مناطق أخرى ليست عامالً مهما

ل من خال يحدثالجنوب الشرقي؛ حيث إن التنسيق بين الدول الداعمة من خالل األردن أفضل من ذاك الذي 
عل جيصغر من الفصائل المعنية مباشرة األعدد اللفصائل المعارضة الشمالية؛ كما أن فيما يتعلق باتركيا 

إدارتها أسهل؛ إضافة إلى أن جهاديي هيئة تحرير الشام ال يشكلون العباً مهماً في المنطقة. رغم ذلك، فإن 
 رية الديمقراطيةأكبر مما هي داخل قوات سو ؤجعل من مخاطرة التجزيادة مهيمنة غياب تراتبية راسخة وقي

عالجة هناك التحدي اإلضافي المتمثل في كيفية م د احتمال تقديم الدعم التكتيكي في ميدان المعركة. كما أنعقّ يو
سيطرة النظام على جزء كبير من مدينة دير الزور (على فرض أنه قادر على الدفاع عن موطئ قدمه 

الدولة اإلسالمية إلى المنطقة)، واحتمال أن تندفع قوات النظام تنظيم المحاصر مع ما يرجح من انتقال مقاتلي 
تدمر التي يسيطر عليها النظام إلحباط أو تعطيل جهود المعارضة المدعومة أمريكياً  والقوات الحليفة لها من

  في دير الزور. 

  توصيات للسياسة األمريكية

المية أمر جوهري. الدولة اإلستنظيم إن الحصول على درجة من الموافقة التركية على عملية الرقة ضد 
بريل)، أنيسان/ 25ضرباتها الجوية في  بينتبسبب قدرة أنقرة على تعطيل العملية (كما  فقط ليس وهذا صحيح

بل أيضاً ألن تركيا تسيطر على حدود سورية الشمالية وتتمتع بنفوذ لدى فصائل المعارضة غير الجهادية، 
ً في أي جهد إلضعاف هيئة تحرير الشام، الفصيل الجهادي الرئيس ً أساسيا ي ي اآلخر فما يجعلها شريكا

طياد يضاً فرصاً لموسكو لالصأالعالقات بين واشنطن وأنقرة أن يوفر التردي في سورية. من شأن المزيد من 
. لكن إذا كانت إدارة ترامب غير قادرة على تأمين مشاركة تركية كافية، فإن من شأن العكر اءفي الم

فاق الجهود التي تدعمها الواليات المتحدة التوصيات اآلتية أن تخفف من آثار الخالف مع تركيا وتحسين آ
  أنحاء حوض الفرات. سائرالدولة اإلسالمية في تنظيم ضد 

لحزب العمال الكردستاني في تركيا وذلك بالضغط على الكوادر التي  كبيرةاللهجمات االعمل على وقف  .1

  يلوح في األفقفي سورية لرؤية مفترق الطرق الذي  الموجودة دربها الحزب

حصلة، سيترتب على حزب العمال الكردستاني أن يختار بين أن يجعل من تمرده المسلح داخل تركيا في الم
أولوية رغم المخاطرة، أو أن يقلص أنشطته العسكرية داخل تركيا لحماية مشروعه في سورية. الدعم 

دع رار وذلك براألمريكي على األرض ومن الجو في سورية ربما يؤخر النقطة التي ينبغي عندها اتخاذ الق
ً فقط). لكن عند سؤال الشخصيات القيادية في حزب العمال الكردستاني  ً (وجزئيا الهجوم التركي مؤقتا

مع تركيا حالما تصرف الواليات المتحدة اهتمامها  ملمعالجة مشكلته موالفصائل المرتبطة به عن مخططاته
القيادة  إلى أنحدى روايتهم إتشير  ،لمثالعلى سبيل اعن شمال سورية، فإنهم يجيبون بتفاؤل غير مبرر. 

ها الغربيين بما يكفي لجعلهم يختارون التحالف مع وحدات ءر شركاستنفّ  مع مرور الوقت التركية الحالية
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"، 2011تحالفهم مع أنقرة. رد مألوف آخر يقول إن "تركيا اليوم تشبه سورية عام بدالً من حماية الشعب 
  أهلية يشارك فيها العديد من الالعبين ستتيح فرصاً جديدة لألكراد. حرب نحوالمتجهة  بالدوأن ال

المسؤولون األمريكيون يجتمعون بشكل منتظم مع نظرائهم في وحدات حماية الشعب وحزب االتحاد 
الديمقراطي. ينبغي أن يستمروا في دحض هذه األوهام ومساعدة قوات حماية الشعب على فهم القيود 

ان، واء إيرالجيوسياسية التي تعمل من خاللها: الواليات المتحدة تعتبر تركيا محورية في جهودها الحت
والتوازن مع روسيا ومواجهة الجماعات الجهادية، وبالتالي فإنها ستظل حليفاً رئيسياً. من غير المرجح أن 

 –التنظيم الكردي وأنقرة بين في غياب اتفاق متبادل  الكردستانيالعمال وقف كامل لهجمات حزب يحدث 
من أن وحدات حماية الشعب اليات المتحدة أن تضوهو احتمال يبدو بعيداً في هذه المرحلة. رغم ذلك، على الو

تفهم عمق الصالت بين وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني، وأن تحذرها من  واشنطن تعي أن
تهدفت قوات كتلك التي اس ــحزب العمال الكردستاني في تركيا التي يقوم بها الكبيرة  التفجيراتأن استمرار 

سيكون لها دون شك تبعات سلبية مباشرة على  ــي أنقرة واسطنبول وديار بكر األمن في مناطق مزدحمة ف
  عالقات الواليات المتحدة مع المنظمات المرتبطة بالحزب في سورية.

  لتوسط للتوصل إلى اتفاق في سنجارمحاولة ا .2

ين شمال بيحمل تقييد حكومة إقليم كردستان التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني للتجارة 
العراق والمناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب في سورية تبعات غير مقصودة؛ حيث إنها ترفع 
األهمية االستراتيجية لوجود حزب العمال الكردستاني في سنجار، وهو ما تعتبره وحدات حماية الشعب 

لتي تسيطر عليها دمشق. من حيث وسيلة لفتح طريق إلى بغداد يحد من اعتمادها على الممرات التجارية ا
انسحاب حزب العمال الكردستاني من  :المبدأ، فإن اتفاقاً محتمالً من شأنه أن يعالج مخاوف جميع األطراف

سنجار (كما يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا) مقابل فتح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحدود 
شأنه تخفيف الضغوط االقتصادية على المناطق التي تسيطر عليها  بشكل كامل أمام التجارة (وهو ما من

. لن يكون هذا سهل التحقق، لكن العالقات األمريكية الوثيقة مع وحدات حماية الشعب )ات حماية الشعبوحد
. وإذا تحقق، فإنه على األقل المحاولةيستحق أمراً المسار من تحقيق هذا جعل توحزب االتحاد الديمقراطي 

متعدد األطراف والعابر للحدود. لقد أظهرت الواليات المتحدة  متفجري إلى نزع فتيل في هذا الصراع السيؤد
ً كل المساعدات العسكرية  أصالً قدرتها واستعدادها الستخدام نفوذها في شمال العراق عندما أوقفت مؤقتا

ة إلى وحدات حماية الشعب في إلقليم كردستان بعد أن أوقف اإلقليم شحن المساعدات العسكرية األمريكي
  قليم كردستان فوراً بفتح ممر األسلحة. إ، فقامت حكومة 2017آذار/مارس 

ً  جعلهل والموارد التخطيط وتوفير الرقة، في جديد حكم نموذج سيسلتأ الشعب حماية وحدات دفع .3   ممكنا

ازدياداً كبيراً في انخراط الواليات إذا مضت الحملة التي تقودها وحدات حماية الشعب على الرقة قدماً، فإن 
دعم لل االمتحدة فيما يتعلق بالحكم سيكون ضرورياً لتخفيف مخاطر التوسع المفرط المذكورة أعاله. باستخدامه

ية الشعب/حزب االتحاد وحدات حماة مشروط "لتحقيق االستقرار" في المناطق الخاضعة لسيطرال
  للقيام بما يلي: يهماغط عل، على الواليات المتحدة أن تضالديمقراطي

 واقعة تحت، بداية بالرقة وربما امتداداً إلى مناطق ذات أغلبية عربية أخرى المحلي حكمالتغيير صورة 
. األكثر أهمية، ينبغي أن ها. رمزياً، ينبغي أن تضع حداً لتعليق صور أوجالن ورفع أعالمسيطرة الوحدات

ً وت هاأسماء تغيرأن ، وهيئات الحكم المحلي تعيد هيكلة ون ن تضمن أن يكون المسؤولوأ، جعلها أكثر تبسيطا
ومصداقية وأكثر قدرة على إظهار القيمة المضافة من نظرائهم في  ن الكبار الرمزيون أكثر اقتداراً والمحلي

المناطق األخرى التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب. في الرقة، ينبغي أن يتجنب الحكم إعطاء انطباع، 
سائد في أماكن أخرى، بأن وراء كل شخصية عربية رمزية تجلس كوادر دربها حزب العمال الكردستاني 

  ة الحقيقية من خالل ارتباطات كردية محلية موثوقة.تحتكر السلط

تلعب  ينبغي أن .أن يعهد باألمن في الرقة لقوات محلية يدربها التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة
ذات و وهري الذي ستلعبه قوات أمن فعالةالواليات المتحدة دوراً قيادياً في هذا التدريب، اعترافاً بالدور الج

قية ومتجذرة محلياً في منع عودة الخاليا الجهادية إلى الظهور. ينبغي أن توضح الواليات المتحدة أن مصدا
هذا الجهد يهدف إلى تشكيل قوة أمنية تعكس التركيبة االجتماعية في الرقة إلى أكبر درجة ممكنة، وأنها قادرة 

لك الكردستاني. إن تحقيق التقدم نحو ت على العمل بشكل مستقل عن األسايش التي تقودها كوادر حزب العمال
الدولة اإلسالمية ومن شأنه أن يبعث تنظيم تحقيق المشاركة المحلية في حكم ما بعد  علىالغاية سيساعد 

بإشارة إلى تركيا وإلى السوريين المتشككين على حد سواء بأن سيطرة قوات سورية الديمقراطية على األرض 
حزب االتحاد الديمقراطي. إضافة إلى  ـلواحد بقيادة وحدات حماية الشعب لم تعد تعني وصول حكم الحزب ا

تصميم هيكليات قيادية بعناية، من الجوهري أيضاً وجود مفهوم قابل للحياة لتأمين التمويل المستقبلي لهذه 
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 ــة أو أي مكونات غير وحدات حماية الشعب في قوات سورية الديمقراطي ــالقوات. إذا تركت قوات األمن 
لتمول نفسها محلياً، فإن الصراع على مصادر الدخل من شأنه أن يلحق الضرر بمصداقيتها ويؤدي إلى 

  العنف، ما سيوفر فرصاً يستغلها المتطرفون.

  تحالف جديد من القوى لدير الزور تطوير .4

 ة الشعببالنظر إلى تكاليف ومخاطر محاولة السيطرة على محافظة دير الزور بقوة تقودها وحدات حماي
ي واشنطن ف طرحت حدى األفكار التيإتتحرك اآلن لتحضير البديل. كانت حصرياً، على الواليات المتحدة أن 

تتمثل في العمل مع السعودية ودول عربية أخرى إلدماج قواتها في فصائل المعارضة، وبالتالي تعزيز 
بية (التي يغرق العر اتفعالية مثل تلك القوقدراتها. سيكون ذلك إشكالياً. بصرف النظر عن المسائل المتعلقة ب

بعضها أصالً في مستنقع اليمن) وفعالية فصائل المعارضة، فإن أي تدخل من هذا النوع في سورية من 
المرجح أن يرفع من مخاطرة اتخاذ النظام وإيران وربما روسيا إجراءات لتقويض ما سيعتبرونه هجوماً 

  معادياً.

اليات المتحدة لجمع وتقسيم المسؤوليات بين قوات المعارضة الموجودة حالياً خيار أفضل هو أن تسعى الو
في الجنوب الشرقي والعناصر العربية في قوات سورية الديمقراطية. يمكن لهذه القوة المشتركة أن تعمل 

كن متحت راية جديدة (أي ليست راية قوات سورية الديمقراطية) وأن تقودها وتنظمها الواليات المتحدة. ي
ً مهماً، كالدور الذي تلعبه البشمرك ية في معركة كردة اللقوات وحدات حماية الشعب أن تلعب دوراً داعما

الموصل في العراق؛ لكنها ال ينبغي أن تقود الهجوم وال أن تكون مسؤولة عن الحكم بعد السيطرة على 
د حزب االتحا ـالمدينة، والذي ينبغي أن يتطور بشكل منفصل عن اإلدارة الذاتية لوحدات حماية الشعب 

  الديمقراطي.

 ــبل واشنطن ودور أعمق مما لعبته الواليات المتحدة يمكن لهذا الخيار أن ينطوي على استثمار أكبر من ق
حتى اآلن. على فرض احتفاظ قوات النظام بموطئ قدم في دير الزور، فإن  ــأو أشارت إلى استعدادها للعبه 

لحق تبين النظام وفصائل المعارضة معركة وقوع ذلك سيتطلب انخراط الواليات المتحدة مع موسكو لتجنب 
جملة ين بالدولة اإلسالمية. إن أياً من هذا لن يكون سهالً. لكن تنظيم لصالح  اتكون نتيجتهن والضرر بالطرفي

م تنظيمن الخيارات السيئة، يمكن القول إن هذا الخيار هو األفضل، واألقل خطورة واألكثر استدامة لطرد 
  الدولة اإلسالمية من المنطقة الواقعة بين مدينة دير الزور والحدود العراقية.
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