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مع كل تلويح تركي بشن عملية عسكرية ضد “وحدات حماية الشعب”، التي ُتعتبر عماد

“قوات سوريا الديمقراطية”(قسد) في شمال شرق سورية، تدور عجلة المفاوضات

المتعثرة بين “مجلس سوريا الديمقراطية”(مسد) الذراع السياسي لـ”قسد”، وبين نظام

األسد تحت أنظار ورعاية موسكو.

خالل األسابيع الماضية، وفي ظل تصاعد نبرة التهديدات التركية ضد “قسد”، وما رافقها

من حملة إعالمية تروج لعمل عسكري تركي ُمحتمل، تزايدت مغازلة قوى كردية على رأسها

تلك التي تدور في فلك “حزب العمال الكردستاني”، حول إمكانية التفاوض ُمجددًا، وفتح باب

الحوار مع نظام األسد، للتوصل إلى صيغة مناسبة للطرفين، بعد جوالت تفاوضية سابقة

باءت بالفشل ولم تفض إلى نتيجة، بسبب إصرار النظام على إخضاع المنطقة بالكامل

لسيطرته وتفكيك قوات “قسد” وإلحاقها بـقوات النظام، وهو ما كان يرفضه الطرف

المقابل.

القت تصريحات مسؤولي هذه القوى الكردية،  صمتًا رسميًا من قبل النظام، باستثناء مع

نشرته صحيفة “الوطن” المقربة منه، إذ قالت في عددها الصادر يوم السابع من نوفمبر/

تشرين الثاني 2021، بأن “اجتماعات ُعقدت بين ممثلين من الجيش العربي السوري وقيادات

في قسد، لم ُتثمر حتى اللحظة عن أي نتائج تذكر”، بشأن االتفاق على نشر قوات النظام في

تل تمر وعين عيسى لفرملِة أي عملية عسكرية تركية محتملة.

ويحاول هذا الملف، الذي أعده فريق “السورية.نت”، البحث عن المآرب التي يمكن لـ”قسد”

تحقيقها بالتقارب مع روسيا ومفاوضاتها مع نظام األسد، وتأثير التهديدات التركية في

تسريع ذلك.





https://www.facebook.com/AlsouriaNet/
https://twitter.com/alsourianet


بداية المفاوضات

تعود المفاوضات التي خرجت إلى العلن بين “اإلدارة الذاتية” ونظام األسد إلى سنة 2016،

عندما بدأت روسيا بعد عام من تدخلها لصالح نظام األسد في سورية رعاية هذه

المباحثات، إذ كان اللقاء األول بين الطرفين في قاعدة حميميم في سبتمبر/ أيلول 2016،

وأجرى حينها ممثلون من تسعة أحزاب كردية مباحثات مع وفد من النظام برئاسة أحمد

الكزبري، وجرى خالل اللقاء بحث عدد من القضايا السياسية واالجتماعية المتعلقة بالقضية

الكردية.

وبعد فشل االجتماع، بسبب وضع النظام لشروط مسبقة، وجهت روسيا دعوة جديدة إلى

14 حزبًا كرديًا لزيارة قاعدة حميميم في 12 ديسمبر/ كانون األول من العام نفسه، واستمرت

اللقاءات والمفاوضات حتى 28 ديسمبر/كانون األول دون أي نتيجة تذكر.

في 2017 بدا واضحا توسع االهتمام الروسي في ملف شرق سورية، عبر استقبال

شخصيات تمثل قوى كردية، إذ استقبلت قائد “وحدات حماية الشعب”، سيبان حمو، في

تشرين األول/ أكتوبر 2017، في قاعدة حميميم، أعقبه زيارة نائب وزير الخارجية الروسي،

ميخائيل بوغدانوف، إلى القامشلي تزامنًا مع زيارة مدير مكتب األمن القومي، علي مملوك،

للمنطقة.

وفي 15 أكتوبر/ تشرين األول 2017 أصدرت “المنسقية العامة لإلدارة الذاتية الديمقراطية”

بيانًا أكدت فيه استعدادها للتفاوض مع النظام، وجاء ذلك ردًا على تصريحات وزير خارجية

نظام األسد السابق، وليد المعلم، الذي قال، في مقابلة تلفزيونية، إن “إقامة نظام إدارة

ذاتية لألكراد في سورية أمر قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار حدود الدولة”.
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إال أن إيجابية التصريحات من قبل الطرفين لم تترجم إلى واقع تفاوضي حقيقي، لتبدأ سنة

2018 عملية تفاوض جديدة لكن تفرضها الواقعية العسكرية، إذ جاءت بعد العملية

العسكرية التركية في منطقة عفرين تحت اسم “غصن الزيتون” في 20 كانون الثاني/يناير

.2018

ودفعت العملية العسكرية التركية “قسد” وذراعها السياسي “مسد” إلى مناشدة النظام

بالدفاع عن المدينة، إلى جانب الدخول في مفاوضات حول تسليم عفرين للنظام، لكن لم

تفض إلى شيء.

وفي أواخر يوليو/ تموز 2018 أجرى وفد من “مسد” برئاسة رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس،

إلهام أحمد، زيارة إلى دمشق هي األولى من نوعها إلجراء مفاوضات مع النظام.

وقالت أحمد، في لقاء مع “روسيا اليوم” حينها، إن “اللقاء عقد بدعوة من الحكومة،

ونوقشت العديد من الملفات منها الدستورية والخدمية وغيرها”، وأشارت إلى أنه “تم

االتفاق مع دمشق على تشكيل لجان مشتركة من الطرفين، مهمتها باألساس بحث

مسائل تتعلق بنظام الحكم واإلدارة في مناطق سورية المختلفة”، مؤكدة حينها أن “مسألة

تسليم مناطق لدمشق غير واردة حاليا ًفي المفاوضات”.

كما زادت وتيرة المفاوضات بعد توجه الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، إلى سحب القوات

األمريكية من شرق سورية أواخر 2018، األمر الذي دفع “مسد” إلى إجراء جوالت تفاوضية

مع النظام وروسيا بحثًا عن مظلة سياسية، إال أن شروط النظام وطلبه تسليم المناطق

كافة واستعادة ما أسماه “السيادة الوطنية” حال دون االتفاق بين الطرفين.
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وكان الحدث األبرز في المفاوضات بين الطرفين بعد إعالن تركيا، في التاسع من تشرين

األول/ أكتوبر 2019، بدء عملية “نبع السالم” العسكرية ضد “قسد” في ريفي الحسكة

والرقة، وجاءت بعد يومين من إعالن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، سحب قوات أمريكية

من شمال شرق سورية، إذ اعتبرت “قسد” هذه الخطوة األمريكية “خيانة وطعنة في

الظهر”.

وبعد قرابة األسبوعين من العملية، وفي 22 أكتوبر/تشرين األول 2019، تمكنت روسيا من

عقد اتفاق مع تركيا بإيقاف المعركة ضمن شروط للطرفين، لكن األهم في هذا االتفاق هو

دخول الروس عسكريًا إلى المنطقة التي تعتبر من مناطق النفوذ األمريكي، ونشر قواتها في

بعض القواعد التي انسحبت منها القوات األمريكية، ليفتح التغلغل الروسي في المنطقة

الباب مجددًا أمام مفاوضات بين “مسد” ونظام األسد، لكن هذه المفاوضات مثل سابقتها

لم تؤدي إلى نتيجة.

من يعرقل المفاوضات؟
وفي ظل فشل المفاوضات تبادلت األطراف االتهامات بمحاولة عرقلتها، إذ ألقت رئيسة

المجلس التنفيذي لـ”مسد”، إلهام أحمد، اللوم على نظام األسد بإفشالها.

وخالل الندوة الحوارية الثامنة للمجلس في مدينة القامشلي، أكتوبر/ تشرين األول 2020،

قالت أحمد إن كل المحاوالت التي بادرت بها “اإلدارة الذاتية” شمال شرقي سورية، للوصول

إلى تفاهمات مع نظام األسد باءت بالفشل، بسبب نسف النظام لتلك المحاوالت، على حد

تعبيرها.
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واعتبرت أن “الحكومة السورية بدًال من أن تلجأ إلى حل األزمة السورية تقوم بزعزعة أمن

واستقرار المنطقة، وخلق الفتنة بين الكرد والعرب”، معتبرًة أن “النظام ينسف كل

المحاوالت التي نبادر بها في سيبل الوصول إلى تفاهمات وحل سياسي في سورية”.

كما اتهمت في لقاء مع وكالة “هاوار” روسيا، بعدم الجدية في لعب دور الوسيط

للمفاوضات، إضافة إلى استخدام موسكو ملف شمال وشرق سورية، للضغط على تركيا

في سبيل الحصول على تنازالت منها في ملفات أخرى.

وقال أحمد إن “إبراز الجدية في الوساطة ولعب دور الوساطة، يجب أن يشهد حيادية في

اتخاذ الموقف وعدم التحيز لطرف ما، لكن من المعروف أن الحكومة الروسية هي الداعم

األكبر للنظام السوري في جميع المحافل الدولية والداخلية، وتحيز الحكومة الروسية واضح

لطرف النظام”، وطالبت بـ”تغيير هذا المسار والسبيل والنظر إلى الموضوع السوري على

أنه موضوع سياسي، ثقافي، مدني، اجتماعي، اقتصادي”.

يرى الباحث في مركز “عمران للدراسات االستراتيجية”، أسامة شيخ علي، أن “السبب

الرئيسي لعدم انطالق عملية تفاوض حقيقية هو تعنت النظام، وإصراره على العودة إلى

المنطقة بأجهزته األمنية ومؤسساته كما كان قبل 2011”.

ٍ مع “السورية.نت”، أن “النظام يرفض الدخول في عملية ويتابع ذات المتحدث خالل حوار

تفاوض مع قسد أو اإلدارة الذاتية كمؤسسة عسكرية وهيكل إداري، إنما يصر على إجراء

تسويات فردية وتفكيك بنية قسد، األمر الذي ترفضه األخيرة بطبيعة الحال”.
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أما نظام األسد فقد استمر بدوره في  اتهام “مجلس سوريا الديمقراطية” بتنفيذ أجندات

واشنطن، إلى جانب محاولتها “الترويج للمشاريع االنفصالية“، حسب بيان خارجية النظام

الصادر في 22 يوليو/تموز الماضي والذي اعتبر أن “ما يسمى باإلدارة الذاتية وفي الوقت الذي

تستجدي فيه الدعم الغربي ألوهامها وأحالمها المرفوضة فإن ما تقوم به يدل بشكل

أساسي على أنها تضع نفسها في خانة القوى المتآمرة على سورية”.

 

وقبل ذلك اتهم وزير خارجية النظام السابق، وليد المعلم، واشنطن بعرقلة المفاوضات

التي يجريها نظامه مع “قسد”، وقال في مقابلة مع تلفزيون “روسيا اليوم” سنة 2018، إن

“واشنطن خربت المحادثات بين دمشق ومجلس سوريا الديمقراطية وقدمت دعمًا

عسكريًا له”. 

ويرى القيادي في “المجلس الوطني الكردي” في سورية، فؤاد عليكو، أن الحوار مع النظام لم

يتوقف يومًا و”المشكلة تكمن في عدم استجابة النظام لمطالب حزب االتحاد الديمقراطي

PYD من حيث االعتراف باإلدارة الذاتية القائمة من قبل منذ ″2014.

وقال عليكو، في حديث لـ”السورية.نت” هذا األسبوع إنه “ال يوجد لدى النظام سوى اإلصرار

على تطبيق قانون اإلدارة المحلية 107 وعودة المنطقة إلدارة النظام، كما كان يحصل في

PYD (حزب االتحاد الديمقراطي)بقية المناطق السورية وأخيرًا درعا وهذا ما كان يرفضه

باستمرار”.

وتبرز في هذا السياق تساؤالت حول الدور اإليراني الذي يبدو أنه كان حاضرًا أيضًا، إذ نقل

موقع “باسنيوز” قبل أسبوع، عن مصدر مقرب من قيادة “قسد” قوله، إن “إيران تعرقل

المفاوضات بين النظام السوري و(قسد) برعاية روسيا، ولوال الدور اإليراني لكان الطرفان
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قد توصال إلى اتفاق كامل منذ زمن بعيد”.

وأوضح المصدر أن “إيران ترفض التوصل إلى أي اتفاق بين النظام و(قسد) برعاية روسيا

ألسباب تتعلق بأجنداتها داخل سورية بالدرجة األولى”، مشيرًا إلى أن “إيران تريد أن تكون

مناطق شرق سورية تحت سيطرة ميليشياتها، وأال يكون لروسيا وحلفائها أي دور في

شمال شرق البالد”.

في حين أعربت إلهام أحمد، خالل مقابلة مع وكالة “رويترز” الشهر الماضي، عن استعداد

“مسد” لفتح باب التفاوض مع إيران، وهي خطوة نادرًا ما ظهرت مثيالتها للعلن، من قبل

مسؤولي “مسد”.

مغازالت بعد ضغوطات أمريكية-تركية
مع مرور األشهر الماضية، وفي ظل استمرار النظام بالتمسك برؤيته التفاوضية وعدم

الجدية والوصول إلى مرحلة “العقم”، مرت المباحثات في مرحلة فتور، قبل أن تبدأ، خالل

األسابيع الماضية، مغازلة مسؤولين من قوى كردية للنظام بفتح باب الحوار، إضافة إلى

جانب مؤشرات بتقديم تنازالت.

وجاءت هذه المغازالت مدفوعة بسببين شكال ضغطًا على “اإلدارة الذاتية”:

– السبب األول االنسحاب األمريكي من أفغانستان بشكل مفاجئ في أغسطس/ آب

الماضي، وتخوف من تكرار السيناريو في شرق سورية، وهو ما وصفه رئيس “مجلس سوريا

الديمقراطية”، رياض درار، بـ”الكارثة”.
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وقال درار، خالل مقابلة مع وكالة “تسنيم”، إن “هذا األمر (االنسحاب) قد يتسبب في نتائج

كارثية، فيما لو خرجت إحدى القوى الداعمة لبعض المكونات في البالد”.

في حين اعتبرت الهام أحمد، أن “التواجد األمريكي في شمال شرقي سورية “ضمانة

للوصول لتفاهمات سياسية”، وقالت  في لقاء مع صحيفة “الشرق األوسط، أنه “بغياب

الراعي األمريكي ستكون هناك مخاطر على مستقبل المنطقة في حال قررت(أمريكا)

االنسحاب”.

وفي ظل تخوف من االنسحاب األمريكي، أكدت قالت ذات المتحدثة، إنه و“باالستفادة من

التجارب السابقة، نحن دائمًا نبحث عن بدائل، ونرى من الضروري أن يكون لدينا حلفاء

وبدائل، لحماية مكتسبات شعبنا وعدم تعرضهم النتكاسات ثانية”، مطالبًة روسيا

بالضغط على نظام األسد للدخول في حوار جدي.

وعقب التصريح بأيام أجرت زيارة رسمية إلى موسكو على رأس وفد التقى ممثلين عن وزارة

الخارجية الروسية، فيما علَم فريق “السورية.نت”، أن الهام أحمد ستصل األحد(21 نوفمبر/

تشرين الثاني) إلى موسكو في زيارة جديدة تأتي ضمن سياقات مختلفة، و تلتقي فيها وزير

الخارجية هناك سيرغي الفروف.

– أما السبب الثاني، التهديدات التركية األخيرة بشن عملية عسكرية ضد “قسد “في شمال

شرق سورية، وهو ما أدى إلى ارتفاع األصوات الداعية لتسريع عملية التفاوض مع النظام

والوصول إلى اتفاق بين الطرفين لقطع الطريق على العملية العسكرية التركية.
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ودعا الرئيس المشترك لـ”منظومة المجتمع الكردستاني” (KCK)، جميل بايك، “اإلدارة

الذاتية” في سورية إلى المصالحة مع نظام األسد، ضد تركيا، وقال في مقابلة مع صحيفة

“النهار العربي”، إن الحل “األصح” هو المصالحة بين “اإلدارة الذاتية” وحكومة األسد، معتبرًا

أن تركيا تسعى للحيلولة دون ذلك عبر شن هجمات عسكرية على مواقع لـ”قسد” في

سورية.

وأضاف بايك، الذي يعتبر الشخص الثاني في “حزب العمال الكردستاني” بعد عبد هللا

أوجالن، أن عالقة حزبه مع حافظ األسد وعائلته كانت “وثيقة ودافئة”.

واعتبر أنه “على الرغم من أن إدارة بشار األسد اتبعت موقفًا باردًا وسلبيًا تجاهنا بسبب ما

حدث في روج آفا، إال أننا لم نتخذ مقاربة مماثلة..ولم نقطع عالقتنا بدمشق قط(..)لطالما

قّدرنا الصداقة بين القائد عبد هللا أوجالن وعائلة األسد”.

في حين أبدى القيادي البارز في “حزب االتحاد الديمقراطي” (pyd)، آلدار خليل، استعداده

للتفاوض مع نظام األسد بشكل مباشر، داعيًا إلى نقل الحوار المتعلق بقرار مجلس األمن

“2254” من جنيف إلى العاصمة دمشق.

وقال خليل في لقاء متلفز، مطلع الشهر الحالي “من يحكم في دمشق هو من يمثل سورية

في المحافل الدولية. لذلك للوصول إلى حل البد من االتفاق مع دمشق”، في إشارة منه

لنظام األسد.

وأضاف: “يجب أن نفكر في صيغة أخرى، حيث البد من بحث الحل مع النظام لكن ليس في

جنيف بل في دمشق. ما المانع أن نجلس ونتحاور ونطرح الحلول الممكنة للتوصل إلى

صيغة حل لعموم القضايا سورية”.
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رحيل األسد ال يهم وعرض كـ”حسن نية“
من جانبه اعتبر قائد “قسد”، مظلوم عبدي، أن “رحيل األسد ال يهم”، وقال خالل مقابلة مع

موقع “المونيتور” األمريكي، إنه “ال يهمنا ما إذا كان األسد سيذهب أم سيبقى، ما يهمنا هو

أن يكون هناك حل لمنطقتنا ولسورية جميعًا”، مضيفًا أنه “إذا كان هذا الحل فسيتم

التوصل إليه مع األسد فليكن، نحن لسنا ضد ذلك، وعلى مدى السنوات العشر الماضية

كان هذا هو موقفنا إلى حد كبير، نحن على استعداد للجلوس مع من هو مستعد للحل”.

وحول المفاوضات مع النظام قال عبدي: “يقولون لنا ال نريد دولة داخل دولة، وال نريد جيشًا

داخل جيش”، معتبرًا أن ليس لقواته “مثل هذه المطالب، مشروعنا هو االستقاللية، ونقوم

بتنفيذه في الوقت الحالي، لكنهم يريدون منا ضمانات فيما يتعلق بمخاوفهم”.

وأشار إلى أن النظام “لم يضع شرطًا سابقًا بقطع العالقات مع واشنطن، وشرطهم

األساسي هو وحدة سورية غير القابلة للتجزئة، حفظ علمها وحدودها ورئيسها وسيادة

النظام عليها”، مضيفًا “نحن على استعداد لتقديم ضمانات على كل هذه النقاط، لكن يجب

أن يكونوا مستعدين للتفاوض معنا بهدف استقالليتنا”.

بدورها نقلت صحيفة “الشرق األوسط” عن مصدر مقرب من “مجلس سوريا الديمقراطية”

(مسد) في واشنطن، أن “وفودًا من مسد، قامت بزيارات مكوكية مكثفة إلى دمشق، حيث

ُعرَض في بعضها إمكانية تخلي األكراد عن 75% من إنتاج النفط وعائداته لدمشق، كبادرة

حسن نية”.

اتفاق تركي- روسي؟
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ويرى محللون أن سبب المغازلة السابقة من قبل مسؤولين أكراد للنظام، يعود إلى اتفاق

ضمني بين تركيا وروسيا، إذ يرى مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات، إبراهيم كابان، أن

“هناك اتفاقًا ضمنيًا” يدفع روسيا وتركيا لضغط على قسد عبر تهديد بشن عملية

عسكرية، إذ أن “تركيا تضغط منذ فترة وتهدد عسكريًا لكنها لم تقوم بشن أي عمل،

وبالتالي الهدف هو الضغط على قسد من أجل اللجوء إلى روسيا وإجبارها لالتفاق مع

النظام”.

واعتبر كابان أن “قسد أدركت االستراتيجية في سورية، وبالتالي من مصلحتها االتفاق مع

روسيا ألنها الضامن الحقيقي، وخاصة أن روسيا دعمت النظام، ولم تتخل عنه، بينما أمريكا

حتى هذه اللحظة موقفها ضبابي من تصرفات تركيا، لهذا قسد ستختار التعامل مع

الطرفين؛ مع واشنطن بمحاربة اإلرهاب، ومع روسيا وبالتالي مع النظام، باستراتيجية أن

النظام السوري ليس هو السابق، وإنما حالة متغايرة بيد روسيا، وهو الالمركزية التي تشبه

نوعًا ما حكمًا ذاتيًا”.

من جانبه يرى القيادي في “المجلس الوطني الكردي” في سورية، فؤاد عليكو، أن تعالي

األصول بالتفاوض مع النظام جاءت بعد التهديدات التركية.

وقال عليكو إنه و”نظرًا لجدية التهديدات التركية، واستغالل الروس لهذه الوضعية من أجل

،PYD عودة النظام إلى كامل منطقة سيطرة قسد، ونظرًا النتفاء الخيارات األخرى لحزب

تجنب الدخول في حرب مع تركيا، وهم يبدون استعدادهم الكامل للحوار مع النظام دون

شروط مسبقة”.
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وأضاف عليكو أن االتفاق مع النظام ليس في الجانب العسكري فقط، و”إنما اإلداري

واالقتصادي أيضًا، أي عودة النظام بالكامل إلى منطقة قسد كلها”، مشيرًا إلى أن النظام

لم يعتبر يوما هذه الجغرافية خارج سيطرته، وكان يردد دومًا بأن “90%من سورية محررة”.

لكن الباحث في مركز “عمران”، أسامة شيخ علي، يعتبر أنه ال يوجد توافق تركي-روسي

للضغط على “قسد” وإجبارها على التفاوض مع النظام، ويرى أن “تركيا ال تثق مجددًا بنظام

األسد كضامن لحدودها الجنوبية بعد سماح النظام بعودة حزب العمال الكردستاني مجددًا

وتهديد األمن القومي التركي انطالقًا من األراضي السورية، لذلك تركيا تفضل السيطرة

المباشرة على الشريط الحدودي لضمان مصالحها وإبعاد قسد مسافة 30 كيلومترًا من

الحدود بضمانة روسية أو أمريكية وال تمانع من انتشار قوات النظام اذا كان بضمانة

روسية مباشرة”.

“مسد” و”الالمركزية”
وفي المقابل نفى “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) أن يكون طلب الحوار مع النظام

في الوقت الحالي سببه التهديدات التركية.

وقالت ممثلة “مسد” في واشنطن، سنيم محمد لـ”السورية. نت”، إنه و”لكي نتفهم معنى

الحوار علينا أن نعرف أن مشروع مسد هو مشروع وطني سوري، وواضح منذ البداية أنه

يعتمد على إرساء نظام ديمقراطي وتعددي في سورية، بديال للنظام المركزي االستبدادي

الحالي، ولكي يتحقق هذا، وحسب المعطيات السياسية الحالية والوضع القائم، يكون الحل

هو تغيير في النظام الحالي لنظام ديمقراطي عن طريق الحوار”.
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وأضافت أن “الحوار هو أمر طبيعي لنصل إلى حلول إلرساء نظام الالمركزية والديمقراطية

التعددي، والذي إن نجح سيخلق مناخًا وبداية لحلحلة األزمة السورية، لكن إلى اآلن لم يتم

البدء بالحوار”.

واعتبرت أن “مسد تؤمن بأن نظام الالمركزية هو األنسب، بعد ما تمت تجربته من خالل

اإلدارة الذاتية”، مشيرة إلى أنه “ال عالقة بالتهديدات التركية والحوار، نحن طلبنا الحوار أيضًا

قبل ذلك كأسلوب للتوصل إلى حلول ترضي جميع السوريين”.

الموقف الروسي ومصير “قسد”
وحول الدور الروسي في المنطقة، اعتبرت سنيم محمد، أن له “دور كبير في سورية

كون(موسكو) إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية هما الالعبين األساسيين في سورية

“لذلك دور روسيا مهم في الضغط على النظام لقبول الحل الديمقراطي عبر الحوار، وال

اعتقد ان واشنطن تعارض هذا الحل أيضًا”.

وبالنسبة لتركيا وطبيعة مباحثاتها مع روسيا حول شرق سورية، قالت: “ربما يكون هناك

نوع من الضغط، لكننا ندرك تمامًا وهذه مبادئنا، أن نهاية أي صراع مهما طال هو الحوار

والتفاوض القائم على أسس قوية وعلى أرض صلبة وليس على أسس هشة”.

وأجرت القوات الروسية، أواخر الشهر الماضي،مناورات عسكرية مشتركة مع قوات األسد

وقوات “قسد”، بمشاركة القوات الجوية والبرية في قرى ناحية تل تمر.

مناورات ورسائل 
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وطرحت إشارات استفهام حول سبب هذه المناورات، إذ فّسرها البعض بأنها قد تمثل

بداية اتفاق بين روسيا و”قسد” لالنضمام إلى صفوف قوات األسد.

ويرى الباحث المختص بشؤون شرق الفرات في سورية، بدر مال رشيد، أن “المناورات

العسكرية التي نفذتها روسيا في المنطقة المحاذية لنبع السالم، هي رسائل روسية

للجانب التركي، أكثر من أن تكون بناء على اتفاق مع قسد”.

وحول موقف روسيا من “قسد”، اعتبر رشيد في حديثه لـ”السورية.نت”، أن “موسكو ترى

بضرورة تخلي قسد عن كافة مكتسباتها العسكرية واالقتصادية، وترفض تحويلها

لمكتسبات سياسية، ولروسيا فرصة أكبر في تحقيق هذا األمر بالمقارنة لما استطاعت

انجازه في عملية إنهاء المعارضة في الداخل والجنوب السوري”.

كما رأى أن قسد تطرح موضوع االعتراف السياسي وتضمينه في الدستور مقابل القبول

باالنضمام لـ”الجيش السوري” بصيغة تقارب “الفيلق الخامس” لكن بشكٍل محلي أكثر.

وأشار أن هذا “ما يعارض طموحات روسيا التي ترغب لآلن بعودة النظام بشكله المركزي

لكافة المناطق السورية، لذا من الصعب أن تقبل روسيا بهذا المطلب فلم تقبل به في

وقٍت كان النظام يعاني من نزيف شديد في قواته، وموارد اقتصادية شحة، مقابل قوة كبيرة

ومتماسكة بالنسبة لقسد قبل 2018 (معركة عفرين) والحقًا بشكٍل أكبر عقب عملية نبع

السالم”.

ثالث سيناريوهات أمام “قسد”؟
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ويرى عضو “المجلس الوظني الكردي” فؤاد عليكو، أن “قسد في وضع ال تحسد عليه، إما

المواجهة مع تركيا أو الدخول في تفاهمات مع النظام، خاصة وأن األمريكان يبدو أنهم ال

يمنعون الحوار مع النظام بوساطة روسية، وهذا ما يعتبر الخيار المفضل لهم، حتى وإن

أدى ذلك إلى تقديم تنازالت كبيرة للنظام والقبول بعودة النظام إداريًا” على أن يكونوا هم

المنفذون لقانون اإلدارة المحلية كموظفين لدى النظام.

وكان القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، قال في حديث مع مجلة

“فورين بوليسي” األمريكي سنة 2019:”نعرف أنه سيكون علينا تقديم تنازالت مؤلمة مع

موسكو وبشار األسد، إذا اخترنا طريق العمل معهم، لكن علينا االختيار بين التنازالت أو

إبادة شعبنا، وبالتأكيد سنختار الحياة لشعبنا”.

وأصبح مصير “قسد” والمنطقة مرتبطًا بتوافقات القوى الدولية المنخرطة في الملف

السوري، حسب الباحث في مركز “عمران” أسامة شيخ علي، الذي حدد ثالث سيناريوهات

أمام قسد:

األول: أن تصل إلى اتفاق مع النظام يقضي بانضمام عناصرها إلى قوات األسد كأفراد مع

منحها بعض االمتيازات اإلدارية في إطار قانون اإلدارة المحلية، وإجراء بعض التعديالت

عليه بضمانات روسية، حيث يضمن االتفاق لـ”قسد” الحفاظ على بعض المكتسبات مع

عودة مؤسسات النظام.

الثاني: هو االنضمام إلى قوات األسد من خالل فصيل عسكري يتبع مباشرة للروس على

غرار اتفاق الجنوب، والحفاظ على الهيكل اإلداري لمؤسسات اإلدارة الذاتية لكن بشكل

مختلف عن الهيكل القائم حاليًا.
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السورية.نتالمصدر

قسدعين العربشرق الفراتسورياروسياتل ابيضتركياأخبار سوريا

أما السيناريو الثالث، إبعاد كوادر “حزب العمال الكردستاني” وتوحيد الجبهة الداخلية وثم

الدخول في مفاوضات مباشرة وحقيقية مع تركيا والمعارضة السورية برعاية أمريكية

والتوافق على شكل من أشكال الالمركزية يضمن المكاسب التي حققتها “قسد” خالل

السنوات الماضية.

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة السورية نت 2021
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