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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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املقدمة

سوراي هي كيان جغرايف مقّسم إىل ثالث مناطق سيطرة رئيسية، كل منها حتكمها جهات 
فاعلة حملية بدعم قوي وغري حمدود على ما يبدو من جهات أجنبية قوية. هذه املناطق الثالث 
هي:منطقة يف غرب ووسط وشرق سوراي تسيطر عليها احلكومة السورية، ومنطقة اثنية يف مشال 
غرب ومشال سوراي على طول احلدود السورية الرتكية اليت تسيطر عليها املعارضة السورية وتدعمها 
سوراي«  شرق  لشمال  الذاتية  »اإلدارة  عليها  تسيطر  سوراي  شرق  مشال  يف  اثلثة  ومنطقة  تركيا، 
وجيشها »قوات سوراي الدميقراطية« وهي مدعومة من الوالايت املتحدة والعديد من حلفائها الذين 
الصراع  مراقيب  لدى  الشائع  التصور  )داعش(.  تنظيم  هلزمية  العاملي  التحالف  من  جزءاً  يشكلون 
السوري أنه جمّمد وان سوراي سوف تنقسم إىل أجل غري مسمى إىل هذه املناطق اإلقليمية املختلفة 

اخلاضعة للسيطرة. 

حيجب هذا االفرتاض حقيقة أنه من املمكن حدوث قدر كبري من السيولة على األرض 
داخل مناطق السيطرة الرئيسية الثالث يف سوراي. تتمتع كل منطقة من هذه املناطق خبصائصها 
الفريدة وعاداهتا احمللية اليت جيب فهمها الستخالص تقييمات أوسع حول كيفية حل النزاع السوري 

األوسع يوماً ما.

السوريني  اخلرباء  من  خمتارة  جملموعة  اجتماعاً  األمنية  للسياسات  جنيف  مركز  عقد  وقد 
وسرهات إركمن من تركيا ونيكوالس أ. هرياس من الوالايت املتحدة وكرييل سيمينوف من روسيا، 
لتحليل الديناميكيات األمنية يف كل من هذه املناطق وتقييم السيناريوهات املستقبلية خالل العام 

املقبل واليت ميكن أن تتطور يف تلك املناطق وتتفاعل فيما بينها.

السيناريوهات األمنية لسوريا يف 2022-2021

سرهات إركمن - نيكوالس أ.هرياس - كرييل سيمينوف
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الالعبون والسياق والعوامل

1.مشال غرب سوراي

إدلب يف مشال غرب سوراي  منطقة  أن تشهد  املرجح  أنه من غري  إركمن  ويقّيم سريهات 
حتوالت كبرية يف الديناميكيات األمنية احمللية خالل األشهر الستة املقبلة. وسيتوقف احلفاظ على 
الوضع القائم يف إدلب على احلفاظ على عالقة عمل جيدة بشأن القضااي السورية بني روسيا وتركيا 
من خالل عملية أستاان. وبينما ستواصل احلكومة السورية حتدي مجاعات املعارضة املسلحة يف 
إدلب، فإن العامل األكثر أمهية يف مشال غرب سوراي هو العالقات الروسية الرتكية، حسب قوله. 
فلدى تركيا انتشار عسكري كبري يف إدلب، ينبغي أن يكون قوايً مبا يكفي ملنع احلكومة السورية من 
شن محلة متجددة هناك، مما حيول دون املزيد من زعزعة االستقرار يف املنطقة الواقعة يف مشال غرب 
سوراي وحيول دون حدوث وضع إنساين كارثي يف إدلب نفسها، من شأنه أن يؤدي على األرجح 

إىل حماولة ماليني السوريني دخول تركيا. 

يتمثل املوقف الرتكي يف إدلب ابحلفاظ على الوضع القائم ألطول فرتة ممكنة، من خالل 
الدبلوماسية مع روسيا عرب عملية أستاان ومن خالل االنتشار العسكري الرتكي، كما هتدف أنقرة 
إىل منع حدوث مفاجآت إسرتاتيجية يف إدلب ويف سوراي من شأهنا أن تعطل املشاركة الروسية 

الرتكية يف مناطق أخرى مهمة، مثل مشال البحر األسود وشرق البحر األبيض املتوسط.

ومثة ديناميكية أخرى للمراقبة عن كثب يف منطقة إدلب، وهي استمرار تعزيز السلطة من قبل 
»هيئة حترير الشام«. وقد جنا هذا التحالف )اجلهادي( املتطرف من احلملتني الروسية والسورية ضد 
إدلب، وقد هزم بذلك بشدة مجيع خصومه السوريني املعارضني املسلحني يف املنطقة أو استلحق 
هبم، مبن فيهم »اجليش الوطين السوري« املدعوم من تركيا واملقاتلني املرتبطني بتنظيم القاعدة مثل 

»حراس الدين«.

 إن استعداد »هيئة حترير الشام« ملواجهة اجلماعات املرتبطة »بتنظيم القاعدة«، وانتصاراهتا 
ضد »اجليش الوطين السوري« وأتثريها القوي على الديناميات على األرض يف منطقة إدلب، ميكن 
أن يدفع الغرب إىل العمل مع »هيئة حترير الشام« يف عملية مماثلة لكيفية تعاملها مع »طالبان«.

 كما حتولت »هيئة حترير الشام« إىل شريك هادئ مع الغرب ضد تنظيم »القاعدة«، حيث 
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قدمت معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ حول نشطاء سلفيني جهاديني ابرزين عابرين للحدود 
يف إدلب، مما أدى إىل هجمات حمتملة بطائرات أمريكية بدون طيار ضد هؤالء العناصر. ولن 
تقف تركيا يف طريق حتديث »هيئة حترير الشام« ودجمها يف »اجليش الوطين السوري« مما قد يؤدي 
إىل اعرتاف اجملتمع الدويل »هبيئة حترير الشام« . ومع ذلك، هناك مثة خطر يف تطبيع »هيئة حترير 
الشام« مع الغرب، فهذا اإلجراء قد يشكل خطّاً أمحر ابلنسبة إىل روسيا اليت تعترب هذه اجلماعة 

منظمة إرهابية، و حتول أيضاً دون سيطرة احلكومة السورية على إدلب.

األشهر  يف  ترجيحاً  األكثر  السيناريو  هو  إدلب  منطقة  يف  الراهن  الوضع  إنَّ  حني  ويف 
تزال هناك خماطر يف مشال غرب سوراي جيب على  أنه ال  إال  تركيا،  يفيد  ما  املقبلة، وهو  الستة 
تركيا مواجهتها. على سبيل املثال، يتعرض اجلنود األتراك املنتشرون يف منطقة إدلب ابستمرار إىل 
هتديدات من قبل اجلماعات املرتبطة بتنظيم »القاعدة« وقوات احلكومة السورية، على الرغم من 
القوات التقليدية املقتدرة اليت أدخلتها تركيا إىل مشال غرب سوراي. عالوة على ذلك، حتمل ردود 
الفعل العسكرية الرتكية على اهلجمات اليت تشّنها القوات احلكومية السورية مزيداً من خطر التصعيد 
مع دمشق الذي قد يؤدي إىل اهنيار التفاهم الروسي الرتكي بشأن منطقة إدلب، مع ما قد يرتتب 
على ذلك من عواقب حمتملة على الديناميات يف أجزاء أخرى من سوراي، وخاصة يف مشال شرق 
سوراي. وستظل منطقة إدلب تشكل حتدايً السرتاتيجية تركيا اإلقليمية واملتعلقة بسوراي، وهدفها يف 

احلفاظ على عالقات جيدة للعمل مع روسيا.

2.مشال شرق سوراي

ويرى نيكوالس أ. هرياس أنه من غري املرجح أن حتدث حتوالت دراماتيكية يف الوضع األمين 
الذاتية لشمال شرق سوراي« خالل  الدميقراطية« و »اإلدارة  املنطقة اخلاضعة »لقوات سوراي  يف 
األشهر الستة املقبلة، طاملا ال يزال هناك وجود عسكري أمريكي مستمر يف منطقة »قوات سوراي 
الدميقراطية«. وأن أكثر األماكن ترجيحاً ميكن أن تتدهور فيها األوضاع األمنية لتهدد الوضع الراهن 
يف املنطقة  هي حمافظة دير الزور، حسب اعتقاده. ومع ذلك، فإن السيناريو الذي ميثل أكرب خطر 
على »قوات سوراي الدميقراطية« سيكون أزمة متعددة، ومتزامنة يف مجيع أحناء مشال شرق سوراي ألن 
»قوات سوراي الدميقراطية«تعتمد بشكل كبري على جمندين حمليني الذين ال ميكن االعتماد عليهم 
يف أزمة املواجهات مع اجلهات الفاعلة احمللية. ومن املهم »رؤية اخلريطة« كما »تفعل قوات سوراي 

الدميقراطية«.
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 إن »اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوراي« ليست منطقة متماسكة حيث تسيطر »قوات 
سوراي الدميقراطية« بشكل كامل على السكان احملليني وتتمتع فيها ابحتكار العنف. وختضع عدة 
مناطق داخل أراضي »اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوراي« للسيطرة املباشرة ألعدائها مثل »منطقة 
مدينيت  مثل  وحلفائها  السورية  احلكومة  لسيطرة  ختضع  واليت  تركيا،  من  املدعومة  السالم«  ربيع 
الذاتية لشمال وشرق سوراي« بسبب  من مناطق »اإلدارة  قامشلي واحلسكة، أو ما زالت جزءاً 
وجود القوات الروسية اليت تقوم بدورايت ومحاية مناطق »اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوراي« من 

احلمالت العسكرية الرتكية املستمرة.

كما أن »اإلدارة الذاتية لشمال شرق سوراي« لديها العديد من نقاط الضعف االسرتاتيجية 
اليت ال تزال متثل حتدايً مستمراً واليت تتفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 واجليوسياسية، وميكن أن 
تؤثر على األمن واالستقرار يف مشال شرق سوراي على مدار العام املقبل. وتتمثل نقاط الضعف 
االسرتاتيجية هذه يف نقص الوصول إىل املياه لالقتصاد املعتمد على الزراعة، وتوفري املياه الصاحلة 
للشرب لثالثة ماليني من سكان املنطقة، وحتسني وصول الكهرابء إىل املناطق املدنية، واحلفاظ 
على وصول املساعدات اإلنسانية املنتظمة من املصادر األجنبية وتدفق التجارة من وإىل »اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوراي«. كل هذه الثغرات االسرتاتيجية، عندما تقرتن هبشاشة االقتصاد احمللي 
يف مشال شرق سوراي، نتيجة عقود من اإلمهال من جانب احلكومة السورية قبل احتجاجات عام 
2011 اليت اندلعت يف البالد، واإلمهال والدمار يف زمن احلرب، مبا يف ذلك العمليات القتالية 
الكربى ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية«، واالضطراابت النامجة عن اإلغالق الشامل اليت تفرضها 
استياء  تثري  عوامل  بشكل مستمر، هي  واملياه  الكهرابء  انقطاع  جائحة كوفيد-19،انهيك عن 
الذاتية لشمال  الدميقراطية«  يف عدة مناطق داخل »اإلدارة  السكان احملليني من »قوات سوراي 

وشرق سوراي«.

أصلها  تظهر  مالمح  إظهار  تواصل  معقدة  أمنية  منظمة  هي  الدميقراطية«  »قوات سوراي 
يف  اإلسالمية«.  »الدولة  تنظيم  حملاربة  التحالف  مجعها  اليت  املختلفة  امليليشيات  بني  كتحالف 
االستفادة من »وحدات محاية  الدميقراطية«  العليا »لقوات سوراي  القيادة  تواصل  احلايل،  الوقت 
»لقوات  العليا  القيادة  بني  الديناميكية  أن  هبا. كما  واالرتباط  الكردية،  األغلبية  ذات  الشعب« 
سوراي الدميقراطية« ذات األغلبية الكردية السورية وبني مقاتلي »وحدات محاية الشعب« و»حزب 
العمال الكردستاين« املتمركزين يف مشال شرق سوراي سوف يكون هلا عواقب ابرزة على استقرار 
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الوالايت  مع  وثيقة  عالقة  تربطهم  الذين  الدميقراطية«  سوراي  »قوات  قادة  يريد  حيث  املنطقة. 
املتحدة،  الوالايت  من  بدعم  سوراي«،  وشرق  لشمال  الذاتية  »اإلدارة  بناء  على  الرتكيز  املتحدة 
ال سيما قائد »قوات سوراي الدميقراطية« اجلنرال مظلوم عبدي. ومع ذلك، يرغب قادة »حزب 
العمال الكردستاين«  املتمركزون يف »قنديل« يف مشال العراق، بدعم من بعض الشخصيات داخل 
»وحدات محاية الشعب« كما يقال، يف استخدام سوراي كعمق إسرتاتيجي للعمليات ضد تركيا 
داخل األراضي الرتكية ويف العراق؛ وهي إسرتاتيجية لن تدعمها الوالايت املتحدة أبداً، ورمبا هتدد 
العالقة بني الوالايت املتحدة و»قوات سوراي الدميقراطية«. عالوة على ذلك، فإن اجلدل الدائر 
بني القيادة العليا »لقوات سوراي الدميقراطية« و»حزب العمال الكردستاين«، الذي يتضمن على 
ما يبدو خماوف من وقوع حماوالت اغتيال حمتملة يف املستقبل على »مظلوم عبدي«، هو أحد 
الديناميات األساسية اليت ميكن أن تغري بشكل كبري الظروف األمنية واالعتبارات اجليوسياسية يف 

مشال شرق سوراي.

املستمر  التطور  وسيكون  حد كبري.  إىل  األمور  يعقد  عامل  اإلقليمية  السياسة  أن  كما 
للعالقات بني »قوات سوراي الدميقراطية« وروسيا إحدى الديناميات الرئيسية يف مشال شرق سوراي. 
الشعب« ضمن  نواة »وحدات محاية  يثقون بروسيا ألن  الدميقراطية« ال  قادة »قوات سوراي  إن 
القيادة العليا ل »قوات سوراي الدميقراطية« تعتقد أن روسيا مسحت لرتكيا بغزو منطقة عفرين ذات 
األغلبية الكردية يف مشال غرب سوراي يف مارس/آذار 2018، وتعتقد أيضاً أن روسيا تقف وراء 
عمليات التأثري لإلخالل أبمن »اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوراي« يف حمافظة الرقة وحمافظة دير 
الزور. ويف حني تنظر »قوات سوراي الدميقراطية«  إىل روسيا كشريك أقل من كونه مثالياً، ومع ذلك 
فإن قيادهتا تدرك أهنا حتتاج إىل الدعم الروسي للتقليل من خماطر تنفيذ عمليات عسكرية تركية 
إضافية يف »اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوراي«. وعلى الرغم من أن »قوات سوراي الدميقراطية« 
تعتمد على القوة اجلوية العسكرية األمريكية حلمايتها بشكل عام، إال أن قيادهتا حتتاج أيضاً إىل 
احلفاظ على عالقة عمل مع روسيا للدفاع ضد احلملة العسكرية الرتكية احملتملة يف املستقبل داخل 
»اإلدارة الذاتية لشمال شرق سوراي«، يف حال انسحاب اجليش األمريكي من مشال شرق سوراي.

3. مناطق احلكومة السورية

ويرى كرييل سيمنوف أنه من غري املرجح أْن حتدث حتوالت دراماتيكية يف الوضع األمين يف 
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املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة السورية. ومع ذلك، من املرجح أْن يستمر التوتر بني العمليات 
الروسية يف حمافظة درعا وحمافظة القنيطرة يف جنوب غرب سوراي وبني أنشطة شخصيات ابرزة يف 
احلكومة السورية، ال سيما ماهر األسد والفرقة الرابعة املرتبطتان ارتباطاً وثيقاً إبيران. يف حني إنّه من 
املرجح أن حتافظ روسيا وإيران على تقسيمهما الفعال للعمل يف سوراي، فإن موسكو تشعر ابلقلق 
من أن األنشطة اإليرانية يف سوراي املوجهة إىل إسرائيل ستكون عاماًل مزعزعاً لالستقرار يهدد ابحلد 

من أهداف روسيا يف سوراي.

يف مشال شرق سوراي، ستواصل روسيا البحث عن فرص للتأثري على األحداث على األرض 
يف املناطق اليت تسيطر عليها »قوات سوراي الدميقراطية« والتحالف الذي تقوده الوالايت املتحدة، 
السيما من خالل التواصل مع القبائل العربية احمللية. ومع ذلك، تعرتف روسيا أبن استمرار الوجود 
العسكري األمريكي يف مشال شرق سوراي يف مناطق »قوات سوراي الدميقراطية« يشّكل حتدايً لتوسيع 
نفوذها لدعم احلكومة السورية هناك. كما أن حرية روسيا يف املناورة حمدودة يف مشال شرق سوراي 
ألهنا ال تسيطر على اجملال اجلوي، على الرغم من قيام القوات الروسية بدورايت يف أجزاء من احلدود 
السورية الرتكية مع القوات الرتكية، وهناك قواعد عمليات أمامية روسية كبرية يف املناطق اليت تسيطر 
عليها احلكومة السورية يف املنطقة، وال سيما يف القامشلي. متثل حمافظة دير الزور فرصة لروسيا 
لدعم احلكومة السورية لرتسيخ قوهتا يف منطقة إسرتاتيجية، ولكنها متثل أيضاً حتدايً ألن إيران تعمل 
بنشاط لبناء منطقة نفوذ منفصلة خاصة هبا يف دير الزور، األمر الذي يعّقد استقرار الوضع هناك 

ألن األنشطة اإليرانية تستقطب اهتماماً إسرائيلياً غري مرغوب فيه.

يتمثل النهج العام الذي تتبعه روسيا خالل األشهر الستة املقبلة ورمبا لفرتة أطول، يف مواصلة 
تقوم  اهلدوء بني سوراي وجرياهنا.  احلفاظ على  السورية وحماولة  احلكومة  تعزيز موقف  العمل حنو 
العديد من الدول العربية، مثل اإلمارات العربية املتحدة، بتوسيع نطاق تعاملها مع دمشق حبذر، 
واليت أتمل روسيا يف االستفادة منها إْن أمكن، يف إعادة تنظيم احلكومة السورية أكثر مع العامل 
العريب، ورمبا فتح قنوات الدعم املايل إلعادة اإلعمار يف املناطق اليت تسيطر عليها دمشق. كما أن 
اخنراط روسيا مع تركيا يف منطقة إدلب مهم، والوضع الراهن الذي تفاوضت عليه موسكو مع أنقرة 
يعزز عموماً سياسة روسيا جتاه سوراي، حىت مع سيطرة »هيئة حترير الشام« على املنطقة، ومع قيام 
احلكومة السورية دورايً ابختبار الوضع الراهن من خالل شن هجمات ضد إدلب. فاالتفاق الروسي 
مع تركيا جيسد النهج الذي تريد موسكو اتّباعه يف التعامل مع سوراي، والذي يتلخص يف احلد من 
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النزاعات مع جريان سوراي من أجل التوصل إىل صفقات عملية تُبقي بشار األسد يف السلطة، وهي 
االسرتاتيجية اليت ال تستوعبها احلكومة السورية بشكل كامل حىت اآلن. ومع ذلك، فإن روسيا غري 
متمسكة إببقاء بشار األسد يف السلطة، وسوف تكون منفتحة على زعيم أو نظام حكم بديل، 
طاملا أن الزعيم اجلديد واحلكومة اجلديدة يلتزمان ابلوجود العسكري الروسي غري احملدود يف سوراي، 

وسيكون إبمكاهنا ضمان مصاحل روسية أخرى طويلة األمد يف سوراي.

السيناريوهات احملتملة للعام املقبل

تغيريات  مع  الراهن،  الوضع  على  سوراي  غرب  مشال  يف  ترجيحاً  األكثر  السيناريو  حيافظ 
طفيفة. ومبا أن الديناميات اليت تؤثر على مشال غرب سوراي تعتمد أساساً على قضااي أكرب مثل 
ميزان القوى اإلقليمي، أو تغيريات أساسية يف أفضليات السياسة اخلارجية للدول، فإن إحداث 
تغيريات أكرب أمر غري حمتمل. يف الوقت احلايل، فإن إجراء أي تغيري ولو بسيط يف مشال غرب 
سوراي سيصبح مكلفاً للغاية بسبب الوجود العسكري الرتكي. وابلتايل وعلى املدى القصري، فان 
السيناريو األول هو األرجح، إال إذا حدث تغيري جذري يف العالقات الرتكية األمريكية أو الرتكية 
الداخلية يف إدلب هلا  الروسية فيما يتعلق بشمال شرق سوراي أو املشاكل الدولية. فالديناميات 
أتثري أقل على مستقبل املنطقة األوسع يف مشال غرب سوراي على املدى القصري. ولكن على املدى 

الطويل قد يكون أكثر أمهية.

املناطق  يف  الدميقراطية«  سوراي  و»قوات  تركيا  من  املدعومة  القوات  بني  الراهن  فالوضع 
ويتسم  متوتر  الرتكية  السورية  احلدود  على  سوراي«  وشرق  لشمال  الذاتية  »اإلدارة  من  الشمالية 
ابلعنف املتبادل واملتكرر بني اجلانبني، ولكن وجود كل من الوالايت املتحدة وروسيا يف تلك املنطقة 
خيفف أيضاً من احتمال استئناف أعمال العنف واسعة النطاق يف املستقبل املنظور. ويعتقد على 
نطاق واسع أنه طاملا بقيت الوالايت املتحدة مستثمرة يف مشال شرق سوراي، فمن غري املرجح أن 
يرغمها األعداء اخلارجيون »لقوات سوراي الدميقراطية« على االستسالم أو على مواصلة احلمالت 
من  الرغم  وعلى  لشمال شرق سوراي«.  الذاتية  »اإلدارة  من  األراضي  على  لالستيالء  العسكرية 
أن إدارة ابيدن أشارت إىل أهنا ستواصل احلفاظ على وجودها العسكري يف سوراي وتوفري متويل 
لتحقيق االستقرار يف مناطق ما بعد )داعش(، إال أن »قوات سوراي الدميقراطية« متر بنقطة حتول 
ألن التحدايت االقتصادية واجليوسياسية اليت توضع أمام »اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوراي« 
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أصبحت أكثر صعوبة إلدارهتا.

ال تزال هناك أرضية مشرتكة بني إيران وروسيا، حيث إنَّ كال البلدين على استعداد لدعم 
النظام ومواصلة عملهما مع تركيا كجزء من صيغة أستاان. ومع ذلك، إذا مت وضع اخلطاب الرمسي 
جانباً، ميكن وصف العالقات بني موسكو وطهران على املسار السوري أبهنا تقسيم جملاالت النفوذ 
واالختصاصات. هناك مناطق متنازع عليها، مثل حمافظة درعا وحمافظة القنيطرة يف جنوب غرب 
سوراي، حيث املنافسة مستمرة بني روسيا وإيران. وهناك، حتاول املؤسسة العسكرية الروسية منع 
التواجد املفرط للجماعات املوالية إليران على طول احلدود مع إسرائيل، فتحفظ قوات ما يسمى 
بـــــ»املعارضة املتصاحلة«، مبا يف ذلك تلك اليت تعمل من خالل التصاحل بني املقاتلني حتت راية 

الفيلق اخلامس للجيش السوري املوايل لروسيا.

وستستمر درعا والقنيطرة يف رؤية حتركات خالاي املعارضة املسلحة السرية، اليت هتاجم قوات 
األمن التابعة للحكومة السورية وأعضاء املعارضة املسلحة السابقني الذين »خانوا الثورة« واحنازوا 
األمن  قوات  أيضاً  يفيد  الوضع  اخلامس. وهذا  الفيلق  الثامن« يف  »اللواء  أو  إىل جانب دمشق 
التابعة لألسد، اليت جتد صعوبة متزايدة يف توجيه اهتامات جنائية رمسياً ضد املتمردين  الذين متت 
مصاحلتهم. وميكنهم اآلن استخدام مواردهم اخلاصة، مبا يف ذلك تلك اليت كانت بني املتمردين 
السابقني الذين بدأوا اخلدمة يف أجهزة املخابرات السورية، للقضاء على أعضاء املعارضة املسلحة 
»اللواء  أعضاء  املثال،  على سبيل  السورية،  للحكومة  مناسبني  ليسوا  لكنهم  الذين »تصاحلوا«، 
الثامن« يف »الفيلق اخلامس«. وهناك أيضاً هتديد ابستفزاز القوات املوالية إليران املنتشرة يف املنطقة 
ضد إسرائيل، والتحركات املضادة من جانب قوات الدفاع اإلسرائيلية، فعلى الرغم من أن التصعيد 
لن يتجاوز نطاق اإلجراءات اليت حدثت سابقاً واليت من املرجح أن تنتهي إىل غارات جوية ومدفعية 
إسرائيلية متفرقة. لذلك، وعلى الرغم من أن التوتر يف حمافظة درعا وحمافظة القنيطرة ال يزال واضحاً، 

إال أنه من غري املرجح حدوث أي تغيري جذري أو حموري خالل األشهر الستة املقبلة.
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مركز جنيف للسياسات األمنية 

الرئيسي  للغرض  دولة،   53 من  أعضاًء  تضم   ،1995 عام  يف  أُنشئت  دولية  مؤسسة 
املتمثل يف تعزيز السالم واألمن والتعاون الدويل من خالل التثقيف التنفيذي، والبحوث التطبيقية 
للسياسات واحلوار. ويدرب هذا املركز املسؤولني احلكوميني والدبلوماسيني وضباط اجليش وموظفي 
اخلدمة املدنية الدولية وموظفي املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص يف اجملاالت ذات الصلة 

ابلسلم واألمن الدوليني.

مشروع حتدايت املرحلة االنتقالية يف سوراي

مشروع حبثي وحوار متعدد األطراف يهدف إىل بناء اجلسور بني االحتاد األورويب وروسيا 
ويدير  البناء.  وإعادة  الالجئني  وعودة  اإلصالح  قضااي،  ثالث  بشأن  املتحدة  والوالايت  وتركيا 
هذا املشروع مركز جنيف للسياسات األمنية ابلتعاون مع معهد اجلامعة األوروبية، واملركز السوري 

لبحوث السياسات، ومؤسسة »سويس بيس«.

املصدر:

)GCSP(مركز جنيف لألمن للسياسات األمنية

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/security-
scenarios-syria-2021-2022-executive-summary-longer-report


