
 مهام المرحلة القادمةوبين انهيار الخالفة  ..سوريا

تحدٌدا فً هذا و ، وٌتحرن فٌها الزمان والمكان،ا الكثٌر من العوامل والمفاعٌلفً المنظومات المعمدة التً تتداخل فٌه

 التحول السرٌع"الزمن السابل" بحسب ما ٌعرفه عالم االجتماع البولندي زٌغمونت باومان، وهو الزمن الذي ال ٌمنح فٌه 

المفاهٌم وحتى  والبنى الفكرٌة واإلٌدٌولوجٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة، المإسساتتصلب الفرصة ل ،وغٌاب االستمرار

عد الحداثة حسب بطرٌمة أشبه بحالة ما ب "باومان"الزمن الذي ٌصفه  .واالجتماعٌة والمصطلحات والمٌم السٌاسٌة

ٌصعب تحدٌد و وتحوالتها، األحداث تطوراتعن سٌر  لطعٌة وأبحتمٌة  الحدٌثفٌه ٌستحٌل  تعرٌفات الكثٌرٌن،

إثرة حٌث تتداخل وتتبادل بمدر ما ٌصعب التفرٌك بٌن العامل الحاسم والعوامل الم ،أو حصرهاوالتوجهات  االحتماالت

فهو  ،رغم كل شًءنه لكن نتعامل معه مهما كان صعبا ألو ،ٌمٌن وعدم التعٌٌن لنكون حمٌمة فً زمن الال األدوار،

ن تظهر بد أ لى حدود عالٌة واللٌا أو شككنا به، وهذا ألن التطور العلمً وصل إن لم نفهمه كحمٌمً وموجود، حتى وإ

 انعكاساته على العلوم االجتماعٌة والسٌاسٌة ومختلف الحمل الثمافً.

رغم  مغامرة أكبر وأخطر،مستمبلها  ومحاولة لراءة بالمغامرة،الكتابة عن شمال وشرق سورٌا فً هذه الظروف أشبه 

أوضح من بالً الجغرافٌا السورٌة التً دخلت فً دوامات ومتاهات  -من بعض الجوانب-أن الصورة فً هذه المنطمة 

بد من البحث عن الحمٌمة  ال -رغم كل شًء-وتهدد الوجود السوري كوطن وكشعب، ولهذا  تبعث على االطمبنان ال

نسك فكري صحٌح واالنطالق عبر  ل الفكري والمماطلة والتهاون والالمبالة والرهاب، ص والتخل ص من الكسوالخال

صراعً والع أننا فً ندرن من خاللها علٌنا أن و ،العلمٌة إلىالجهالة من و ٌتجاوز الذاتٌة نحو الموضوعٌة،وشامل 

ٌتجمد  ال للسٌالن فً كل االتجاهات،، لابل والع متحرن متحول متغٌر فً كل لحظة ..نوعٌا وكمٌا  بشدة متحول فً ذاته 

هذا  ن دٌنامٌكٌاته الذاتٌة ومفاعٌل المإثرات الخارجٌة بنتٌجتها تخلكٌتصلب وال ٌتولف عن التحول بسرعة، ألوال 

 نه والع وحمٌمة.الوالع الذي ٌصعب فهمه رغم أ

والتً ٌسمٌها البعض أٌضا أو بشكل أصح بات نوعا من الحلمة المعٌبة  وضع السوري أشبه بالحلمة المفرغة،ال

بالمفاوضات صار أشبه بحوار الطرشان وتحول  مًس   ن كل الجهود تذهب سدى وحتى ماة"، ولهذا، فإالمرٌضـ"ب

.. ال أعرف( عن سبك اإلصرار والترصد، ال أرى ال أسمع..المتفاوضون المفترضون إلى نوع من لعبة المرود الثالثة )

، وكذلن غٌاب اإلرادة والمرار الدولً الحمٌمً الراغب فً الحل واالنتظار ل،ووسط غٌاب األطروحات الصحٌحة للح

ورغم ذلن لم  والعدمٌة والرحٌل والموت والهجرة،هذا كان ثمنه الدمار والموت والتشظً واالنهٌار والفوضى  فإن

المات الخروج لم تلح عو ،صرارتزال الدوامة فً سورٌا مستمرة بإ وال ،ٌتولف النهش والفتن بالبشر والحجر والشجر

 بدلٌل غٌاب أي طرح جدي للحل. ،نالفعلً منها حتى اآل

وحدة الحال واإلصرار على ، لكن نظرا إلى الوضع فً شمال وشرق سورٌا مختلف بعض الشًء على كل المستوٌات

والمجهول فً المنطمة تحدٌد والغموض  ن حالة عدم التعٌٌن والال، فإن تبادل التاثٌر ٌفعل فعله، ناهٌن عن أوحدة الحل

 موجودة بفعل عوامل كثٌرة تتعلك بها حالة عدم االستمرار. ،نفسها

تجاه من التمدم  -عبر جهود نوعٌة ومستمرة ومكلفة-إدارات ولٌادات شمال وشرق سورٌا مد تمكنت ، فلكن رغم كل هذا

طروحاتها الفكرٌة والسٌاسٌة النظرٌة أتبدو معها ومن خالل  -ولو نسبٌا-أكثر أمانا واستمرارا بر األمان نحو حالة 

إلى  ساسامسؤلة ولضٌة معمدة جدا  تستند أبالطبع وهذه  .و على األلل تتمدم باالتجاه الصحٌحتتجه أ نها، أوالعملٌة

 ،المنسجمة والمتناسمة مع أنماط التفكٌر الصحٌحة والمٌراث الفكري اإلنسانً الفكرٌة والثمافٌةالفلسفٌة ومنظومة ال

ا من بدء   ،نتجتها العلوم والنظرٌات العلمٌة الحدٌثةوالفكرٌة التً أدمجها بالحمابك العلمٌة المجتمعٌة والسٌاسٌة  وكذلن



، باعتباره لى كل المخزون الفكري البشريإفً عملٌة تداخل عظٌمة تستند  بٌة والكمومٌة وحتى نظرٌة الفوضى،النس

 نسان فً البحث عن الحمٌمة.جزء من رحلة اإل

نه ناهٌن عن مسإولٌة النظام عن تدهور ، لدرجة أتعج بالتخبط والضبابٌةموالف الدول الفاعلة فً الساحة السورٌة إن 

المرٌع هم المسإولٌن الفعلٌٌن عن هذا السموط  ،فرادن هذه الموى دوال ومنظمات وحتى أ، فإاألوضاع فً سورٌا

 ،تٌجٌات وتكتٌكات مبنٌة على ممدمات خاطبة اتبعتها الدولسٌاسات واسترا والمشٌن لسورٌا فً هذه األزمة الوجودٌة.

لٌل عن جهود ودعم  وكل ما أشبه بالمٌامة،فكانت النتٌجة  ،وفما لتوجهات متماٌزة وخاصة وذاتٌة تصارعت فٌما بٌنها

المصالح ، لم ٌكن إال صراعا أنانٌا حول مع هذا المحور أو ذان دولً أو حتى تحرن داخلً فً هذه الجبهة أو تلن..

بً وغلب الدول العظمى واالتحاد األور، بما فٌها موالف أنها تبحث عن حلوتمسٌم الكعكة، وكل التحركات التً ادعت أ

كانت جمٌعها تجسٌدا لمصالحها واستمرارا لصراعاتها  ،و سوتشً، وحتى عبر جنٌف أو أستانا أوالموالف اإلللٌمٌة

 المصلحٌة الذرابعٌة الممٌتة.

من ٌستطٌع رسم معالم  سٌنجح فمط فً النهاٌةلكن  ب المابم،لخروج من هذه الدوامة ومن بٌن هذا الضباابد من  ال

 صح،األنسب واألدق واألشكل البوٌتدبر له  ،مخاطر استمرار الوضع الراهنٌدرن و بشكل صحٌح، الخال ص طرٌك

 األحداث. والحتمً فً فهم دٌنامٌكٌات تطور على المطلك عتماداال االنغالق فًبفكر منفتح وذهنٌة بعٌدة عن 

الواضح  ن ٌحدد الجوابى أٌن؟ شمال وشرق سورٌا إلى أٌن؟ وال ٌمكن ألحد أسورٌا إل ..سإالالجمٌع ٌطرح ال

وأنه  ن الحمٌمة وحٌدة وال حمٌمة سواها،ن نسخته م، وأٌة الحمٌمةمتلن ناصوحده ٌأنه  ٌظنومن  والصرٌح واألكٌد،

ألنه فً مثل هذه  اآلخرٌن، هو بالتؤكٌد ٌخدع نفسه لبل أن ٌخدع وغٌره مخطًء، الجواب الصحٌحتوصل إلى وحده 

وٌصعب  العدد واالتجاه، دةواالحتماالت باألساس غٌر محدف ،ناهٌن عن صعوبة تحدٌد احتمال وحٌد بذاته ،األوضاع

كم من األمور والتحوالت التً بدت ، كما أن فً المعادلة المعمدةالتحكم بالعوامل المإثرة فً معادالت الحل المعمدة 

 .باكملهاأو حتى شعوب حاسما فً تحدٌد توجهات شعب  لعبت دورا ،صغٌرة ٌوما ما

وامل الداخلة في التفاعل السوريالع 

ً الكثٌر من بلدان هً ف كما ،فً سورٌاساسٌة ة واألالمجتمعٌة والسٌاسٌة الربٌس والفواعل والتكوٌنات كل المضاٌا

كل ربما ألن هذه الدول باألساس لم تتش طبٌعتها الحدود الجغرافٌة للدولة،تتجاوز ب ،ن لم نمل جمٌعهارق األوسط إالش

هذه الحالة هً  مظاهروربما أبرز  لت وفك رإى سٌاسٌة معٌنة،ص   نعت وف  بل ص   كنتاج لتطور طبٌعً حر لألوضاع،

رضٌات فمط بل تركت لهذه الدول الشعوب أ نها لم تمسم المنطمةبؤكو"، التً ٌصفها الكثٌرٌن بٌ–ساٌكس"نتاجات اتفالٌة 

لوام والمجتمعات فً الستمرار فً المنطمة لمرون طوٌلة، خصوصا أن تداخالت الشعوب واألخصبة لمشاكل لوٌة تهدد ا

رت فٌها لتً ظهتختلف تماما عن الجغرافٌة المجتمعٌة ا -فً مناطك الهالل الخصٌب تحدٌداو-منطمة الشرق األوسط 

، ن الوالع المصطنع بحد ذاته، ٌدرن أوالمالحظ الجٌد لدٌموغرافٌات وجغرافٌات هذه الدول وبا،ورالدول المومٌة فً أ

 نه ال، ألنً أصال بشكل ٌهدد كل هذه الدول باالنفجارنه ب  ، ألوالع ٌهدد الشعوب والدول الموجودة على حد سواء هو

تركٌا والعراق وإٌران -هذا الوضع فً سورٌا مثله مثل الدول األخرى للمنطمة، و واالجتماعٌة ٌراعً الحمابك التارٌخٌة

ن الدولة المومٌة األحادٌة وله امتدادات فً البالد المجاورة، وألال ، إفما من مكون مجتمعً فً بلد ما -ولبنان وفلسطٌن

 لها فً الداخل والخارج معا. أعداء لك، ترتب على ذلن خلصاءفً هذه المناطك اتسمت غالبا باإلنكار واإل التً ظهرت

وال ٌعود معها  ،طار دولة معٌنةمن المضاٌا الحمٌمٌة الكبٌرة فً إٌمكن حمٌمة فً هذه الجغرافٌا حصر أي  ال ،من هنا



ة فً تعبر عن الوالع والحمٌمة، فكل المشاكل الربٌس لجملة ال ال نوعا من تكرار  اإلصرار على كلمة أن المشكلة داخلٌة إ

 وتنالضه مع الوالع. ،ن تكون عامة بحكم المجتمع والتارٌخ، تنتمل ألذه البلدانه

ر المحلٌة تحت شعار حدود الدولة، ألنه هنان حمابك ألوى وأكث ٌمكن خنمها فً ن المشاكل والصدامات ال، فإوحٌنها

ً زمن التطورات حصوصا ف ،وحٌنها لن تكون األخٌرة لادرة على الضبط الكامل ،تجذرا ورسوخا من الدولة نفسها

 لمٌة التمنٌة الهابلة.الع

، المسٌحٌن والمسلمٌن فً سورٌا  ..ٌزٌدٌٌن.. اإلالشٌعة.. العلوٌون.. الدروز.. التركمان ..السرٌان ..الكردالعرب.. 

لضٌة فً  الربٌسة تعبر الحدود بهذا الشكل أو ذان، وهذا ٌعنً أن أيلضاٌاهم ومشاكلهم  كلهم مكونات عابرة للحدود..

وستكون  ً بلدانها والبلدان األخرى سلبا أو إٌجابا،بالحالة والنظام ف -نتٌجة لالمتدادات-ستإثر وتتؤثر بلد من هذه البلدان 

نها ٌسهل االنتمال من اإلللٌمٌة وحٌ لضٌة إللٌمٌة ودولٌة ألن ظروف وأرضٌة وإمكانات التدخل والتؤثٌر تكون كبٌرة،

 البا ما تتعولم المضاٌا نتٌجة التدخالت بسرعة البرق.وغ إلى الدولٌة بشكل عام،

هً مشكلة دولٌة وإللٌمٌة تعمدت حلولها على كل  -ن تجاوزت حدودا معٌنةبعد أ-المشكلة السورٌة بطبٌعتها 

، وربما اإلصرار علٌها المستوٌات. ومحاوالت طرح الحلول المحلٌة وحتى اإلللٌمٌة لن تنجح ولد ال تاللً النور

 كثر.ا أسٌعمده

ٌة هابلة العدد مشتركة فً هذه األزمة أو متدخلة فٌه بهذه الدرجة أو تلن، ولهذا نجد لوى دول ،نها لضٌة دولٌة بامتٌازإ

 نٌمكن ألحد أ وهنا ال ومحلٌة، لٌصبح إنهاء األزمة ممكنا،بد من تسوٌات وتوافمات دولٌة وإللٌمٌة  نه الوهذا ٌعنً أ

 ٌفرض محاوالته وحلوله الصفرٌة.

ن تساهم ، وهً تستطٌع أاآلن على الساحة السورٌةمن األخرى ثٌرا أكثر فاعلٌة وتؤن بعض الموى ٌنفً أ هذا ال كنل

وهنا ٌكون صراع المصالح والتنازالت  إمكانٌة أي منها منفردة على الحل،دون  ً الحل والالحل على حد سواء،ف

 الرابح.–هً اللعبة التً ٌمكن من خاللها التمدم باتجاه الحل وفك معادالت الرابح ،والتنازالت الممابلة

 سوريا تعقد الحل ت الففرية في المعادال

وهذه مع األسف هً المعادلة  ،"ربح كل شًء ممابل جعل الخصم ٌخسر كل شًء"المعادلة الصفرٌة فً السٌاسة هً 

و ، خصوصا الطرف أالحاكمة الربٌسة والمتحكمة فً العاللات بٌن الكثٌر من األطراف الداخلة فً المعادلة السورٌة

 لم ٌحدث فً سورٌا،شٌبا ن ٌتحرن وٌتصرف وكؤ -رغم كل شًء-وري النظام الس ، بما فٌها الكرد.األطراف الشعبٌة

معادلته الصفرٌة النظام ٌطرح  .شردتحد المتسببٌن بدمار سورٌا ولتل من لتل وتشرٌد من أنه لم ٌكن على األلل وكؤ

وٌتمسن ببعض الخٌوط  ،ٌتجاهل كل التمالٌد واألعراف والموانٌن الدولٌةو وٌرٌد فرضها على الجمٌع فً سورٌا،

و العالم بالمماطلة الدبلوماسٌة أ عنه لد ٌمنأ -ربما–و ٌتظاهر ، وٌظن ألة السٌادة والدولة والشرعٌةالدولتٌة ومسؤ

ى االستسالم سو ،لنظام منذ أمد ٌعلن أنه ال حل عندهابدأ  ،و بمعادالته التنازلٌة كلٌا لحلفابه. ولهذابالتالعب على الولت أ

 تحت مسمى المصالحات.

زالمها الصفرٌة ودفعت بؤمعادلتها هً األخرى طرحت  ، فمدبرز الدول الالعبة على الساحة السورٌةإحدى أ تركٌاتعد 

نها تخلت عن معادلتها ٌبدو ألكن تركٌا  ، واآلن ربما سترتد بشكل معاكس،لى تبنً نفس الطرحإوالفصابل التابعة لها 

 هانه باحتاللت أربما ظنو ، خصوصا فً شمال وشرق سورٌا عموما،الصفرٌة مع النظام لتطرحها هذه المرة مع الكرد

ضت تعر -ولو لفترة للٌلة-نها ا، رغم أفً فرض معادلته انجح مع حلفابه، ستاضح المعالمدولً و " عبر تواطإعفرٌن"



تطرح معادلتها تلن بالنسبة لشمال وشرق تركٌا تزال  السماط الطابرة الروسٌة. لنتاج هذه المعادلة مع الروس إثر إ

ن حممت شٌبا منها فً رغباتها بعد أأنها لادرة على أن تحمك مطالبها وربما تظن و ،مباشرة سورٌا واحٌانا للكرد

دى ذلن لمٌام روسٌا ، وأت المعادلة الصفرٌة التً فرضتها علٌها روسٌا بعد سموط الطابرة الروسٌةٌونس "،عفرٌن"

 كٌا كلٌا من الداخل السوري آنذان.بإخراج تر

شمالٌة والشرلٌة والمناطك لوا ،فً الساحة السورٌة عموما تجاهل الدور التركً السلبً والسٌاو أغفال ٌمكن إ ال

آخرها  دة لكل الفصابل التً هاجمت الكرد، وكانالدعم والمسان تلدمحٌث  كردي خصوصا،الكردٌة والشعب ال

بشكل فصابل اإلرهابٌة فً إبادة الكرد أو ردعهم، بدأت هً ها من ال"كوبانً". وعندما لم ٌنجح حلفاإفً  "داعش"

 بحجة ،و بشكل أدق المضاء على الكرد واحتالل أجزاء من سورٌاح الكردي، أل بهدف المضاء على الطمومباشر التدخ

 من المومً التركً." تشكل تهدٌدا لأللسد"ن التصدي للطموح الكردي والتذرع بؤ

استراتٌجٌا مهما، وتعرف كٌف تساوم وتبتز -لن مولعا جٌوتوتم ،تركٌا دولة كبٌرة المساحة والسكان ،من ناحٌة أخرى

ة تارة رٌخبموافمة األولى تارة ومساندة األ استفادت من الصراع بٌن روسٌا وامرٌكا لتمرٌر مشارٌعها ،اولهذ الدول.

كعنصر تهدٌد وابتزاز ضد الغرب  ،وكذلن لضٌة المهاجرٌن ،عاللاتها مع المنظمات اإلرهابٌة أخرى. استغلت تركٌا

لى ، فمد تحولت إحرار الشام وغٌرهاالمتطرفة األخرى كجبهة النصرة وأ عاللتها مع الفصابل اإلسالمٌة. ونظرا إلى كله

 ،وبذلن استخدمت كل نفوذها ولوتها المباشرة وغٌر المباشرة ،لوة لادرة على نسف كل الحلول المطروحة من خاللها

وكذلن فً منع  ،السٌاسٌةفٌتو" مإثرة ضد الكرد ومشاركتهم فً الحلول تها الدولٌة والدبلوماسٌة كـ"ورلة بما فٌها عاللا

المعادلة الصفرٌة التركٌة تلن هً كانت  ا.مساعدة دولٌة لمناطك شمال وشرق سورٌ أيالمنظمات والدول من تمدٌم 

المماوم  دام الوجود الكردي ما ،غٌر لادران على اإلنتاج -الحمٌمةفً -وكال المولفٌن السوري والتركً  أٌضا ضد الكرد،

وهو ما سٌحصل مع استمرار المماومة  ،ن تغٌر هذه الدول من موالفهاا، ولهذا فال منا ص من أأو غٌر المستسلم مستمر

رض هذا الوالع على ان لألمل فً النجاح فً فإحباط وفمدمن أجل إٌماعها فً حالة  ،وتطوٌر العاللات الدولٌة والبماء

ابتزاز كل من أمرٌكا  فًات تركٌا إمكانٌبدو أن عالمات ذلن ستبدأ لرٌبا بشكل أوضح، خصوصا اذا انتهت الكرد. 

 وروسٌا فً هذا الوضع التنافسً الصراعً.

التً كانت متمثلة بالمجلس الوطنً السوري ومن  ن "المعارضة السورٌة"، ولهذا فإكوماتهالمعارضات تؤخذ ألوان حا

 ٌتوانون عن طرح معادالتهمال  ا،ٌتبعون تركٌمن ، وكذلن معارضة الداخل بما فٌها "معارضة النظام" وثم باالبتالف

فً  ، فإن كل منهم ٌحاول فرض معادلته الصفرٌة على الوضعٌرانأما إسرابٌل وإ .والرافضة للحل الشبٌهة المنسوخة

 .سورٌا

 استمرار للسٌاسات التملٌدٌةو ،أكل الدهر علٌها وشرب لصابٌةإنكارٌة تاج وجهات نظر إكل هذه المعادالت ربما هً ن

 ، لذلن سٌظل الصراع محتدما،ع ولن ٌرضً كل األطراف المتصارعةن ذلن لن ٌمنأل ا،نجاح لن تلكبالتؤكٌد و المدٌمة،

 ول فرصة سانحة.ما سٌنتفض مع أوسرعان  بشكل مإلت،ال ، فلن ٌكون ذلن إو رضخف ما أخسر طرن حتى إ

 "،فرانكو"و "موسولٌنً"و "هتلر"تجربة  خرها، وكان آالتً حكمت الغرب كثٌراالشهٌرة لمعادالت الصفرٌة الم تجلب 

التً خلمت  للجمٌع" بحمعادالت "الرتجاه لنمط من المعادالت هو االندفاع  ص من هذا اوكان الخال .الدمار سوى

 مرحلة جدٌدة مختلفة كلٌا.دخلت بذلن و ،با نحو التطور والسالمودفعت باورطورات هابلة ت

لم  ،رغم تغٌر خارطة السٌطرة ورغم الصفمات التآمرٌة والمماٌضاترغم كل شًء ورغم المجازر التً ارتكبت و

بعض ال تزال تظن و ل تصفٌره.و لنم  اآلخر ألغاء ، وما عاد ممكنا إنها كانت صفرٌةكل تلن المعادالت فً الحل ألتنجح 



وممارساتها وموالفها إجراءاتها نه بإمكانها المضً فً أ ،ومنها النظام وتركٌا ،األطراف التً حممت مكاسب مما ذكرنا

على غرله فً هذا  اال تؤكٌد، إوري على المصالحات كحلإصرار النظام السوما  ألبعد من ذلن وتتؤمل تحمٌك النجاح.

حساسها باإلحباط وحٌنها لد ، لحٌن إن هذه الموى ستظل تحاول فرض سٌاساتها وفك هذه المعادلةالوالع، وأعتمد جازما أ

 وتدرن استحالة ذلن وضرورة التغٌٌر. ،تعود لرشدها

عات وربما هذه المنطمة باتت أكثر المناطك حساسٌة فً سورٌا وأكثرها ترشٌحا لتشهد تطورات وتحوالت وصرا

ن غالبٌة الموى المتواجدة فً الساحة وممدمة لحل شامل فً الوضع السوري، إذ أوهذه الحلول لد تكون فاتحة  حلول،

بحوالً عشرة  "منبج"الوالعة غرب  "العرٌمة"خذ مثال بلدة ، ولنؤو غٌر مباشرأشكل مباشر السورٌة تتواجد فٌها ب

و كٌلومترات تجد انتشارا أ 5لى إٌصل نصف لطرها  ففً دابرة ال وٌسٌطر علٌها مجلس الباب العسكري،كٌلومترات 

الموات .. ات السورٌة النظامٌةالمو البٌة الموى المتواجدة على األرض.. لوات مجلس الباب العسكري..تمركزا لغ

ً مع الموى لى تواجد إٌرانً رسمً وفصابل، باإلضافة إفصابل المعارضة التابعة لتركٌا.. الروسٌة.. الموات االمرٌكٌة

 نوعا من إمكانٌة الحل. عصٌة، فإنه ٌحمل فً ذاتهعمدة هذا األمر مثل ٌ بممدار ماالفصابلٌة للنظام. و

فراعا ت والحلولمناطق اإلدارة الذاتية ال 

لد ٌترافك مع وهذا  "الوسٌط" الروسً،ا فً النهاٌة عبر "المصالحات" من خالل دلب التً سٌكون حلهلنبتعد للٌال عن إ

ولو بعد الملٌل من المعارن والمناوشات التً ستحاول جبهة  ،الالطوعً نحو تركٌاخواتها وأانزالق جبهة النصرة 

وستجد  "لسد"،لموات  "داعش"استسالم  بعدن بات االستسالم ممبوال لها خصوصا بعد أ، النصرة بها تبرٌر استسالمها

 و حتى فً الداخل التركً.أخرى كدرع الفرات أ فً أماكن ،فٌهم تركٌا لوة منظمة لادرة على مواجهة خصومها الكرد

من  بما تمثلها ً هذا الطرح،ة هً موضوع نماشنا فسورٌا االلتصادٌ ةتبمى مناطك اإلدارة الذاتٌة التً تمثل خزان

 .، وكذلن الصراعات واالمتدادات داخل وخارج سورٌاثنٌات واألدٌان والطرابكتعددٌة الثمافات واللغات واإل

ة من واإلدارة الذاتٌة المدعوم "لسد"تحت سٌطرة ن لكنها اآلن ن هذه المنطمة باتت مطلب الجمٌعللنا إ نلٌس سرا إ

ا ولوتها واستمرارها النسبً، وهً تمثل بمولعها وخٌراتها ومكوناته وخاصة أمرٌكا،"، داعشالتحالف الدولً ضد "

الروس واإلٌرانٌٌن تحت شعارات فرض الشرعٌة  لنظام السوري الذي ٌدعم رغبتهوخصوصا امحط أنظار الجمٌع، 

م التركً الذي ٌتذرع النظاكذلن  ، وإن كان دابما ٌلوح بالعنف.وإعادة المنطمة لحضن الوطن بكل الطرابك الممكنة

، له أطماع فً المنطمة، ولسان لى مجموعات من المرتزلة المدعومة من جٌشه الرسمًبمضٌة أمنه المومً وٌستند إ

تجاهل الفوارق بٌن ". إن تركٌا بذلن، تعفرٌن"ن ٌكرر ما فعله فً أ -الفرصة له تحإن سن-نه لادر حاله ٌمول إ

، وابتزاز كل من أمرٌكا وروسٌا على حد سواء ،استراتٌجً-الجٌو العهوما لى استخدامه، مستندة فمط إالحالتٌن

 لالستجابة لمطالبها.

ولهذا  ،كانت اإلدارة الذاتٌة لشمال وشرق سورٌا عبر تكوٌناتها السٌاسٌة منفتحة على الطرفٌن أمام هذا الوضع المعمد،

استمرت فً  كماالروسً، شر وكذلن عبر الوسٌط علنا بشكل مبا "دمشك"عملت على فتح لنوات الحوار مع النظام فً 

طلمها الربٌس أمل تغٌٌر معادلة االنسحاب التً أعلى  الراسخة بالعمل مع الموات األمرٌكٌة والتحالف الدولً،موالفها 

ومع التهدٌدات  .لوىاوضات مع الجانب السوري من مولع ألٌها والدخول فً المفدونالد ترامب، لالستناد إاألمرٌكً 

من نوعا ٌحمل  -ٌرانومن ورابه روسٌا وكذلن إ-ن مولف النظام ، ظهر جلٌا أوشرق الفرات "منبج"لتركٌة بالتحام ا

 "منبج"محاولة استغالل الوضع والتهدٌد التركً بالتحام ، من خالل الخبث واالستغالل الجشع لمرار الربٌس األمرٌكً

نه ال مانع لدى أبدا واضحا كان بوساطة روسٌة. كذلن، ن إالمنطمة وعادة سٌطرة النظام على هذه ، إلوشرلً الفرات



على التنازل لها عن هذه المناطك  "لسد"جبار "، إلمنبج"لى شرق الفرات والموى من السماح لتركٌا بالتمدم إكل هذه 

لورلة التركٌة وتحاول اللعب على الولت واستخدام ا "عفرٌن"تلوح بما جرى فً  تلن الموى تات. وبدأضمان أيدون 

العودة التروٌج لمعادلة أنه لٌس لهذه المناطك إال المصالحات و"و ون ممابل عن كل المنطمة،للحصول على تنازالت د

 لحضن الوطن".

سرٌعا ولد ن االنسحاب األمرٌكً لن ٌكون ن أتبٌحتى مع  ،أمام خٌارٌن صعبٌن -فً الحمٌمة-نفسها  "لسد" وجدت

 نحو الحل السوري عبر التفاوض مع النظامالتوجه حٌث إن الخٌار األول هو  ،كامال ٌطول ولد ٌكون جزبٌا ولٌس

، وربما تتمكن األخٌرة من التوصل مرٌكاوأ االستمرار مع التحالف الدولً بٌنما اآلخر هو ،و عبر روسٌابشكل مباشر أ

واضحة المعالم منعها من التمدم نحو هذه المناطك. وهنا كانت التصرٌحات األمرٌكٌة غٌر لى نوع من الحل مع تركٌا ٌإ

ن "، وأداعش"فً الحرب ضد  أنهم سٌحمون شركاءهمو رضة للهجمات أع   همحلفاء واتركأنهم لن ٌ تتكرر من لبٌل

ساس تبدٌد هواجسها وإزالة ت أمرٌكا بنوع من المحاوالت مع تركٌا على أ، إلى أن بدأستستمر "داعش"المعركة ضد 

 منها المومً.ركٌا حول التهدٌدات الوالعة على أحجج ت

رانٌة روسٌة اعتمادا على مباركة إٌبٌر من النظام بإصرار كهو  -سابات خاطبة جدانتٌجة حأنه عتمد وأ-الطرٌك األول 

نه ال مانع من ترن المنطمة وأالزمن فً صالح النظام عامل لراءات الحتماالت تطور األحداث والموالف وحساب أن 

لهرولة نحو لبول كامل ومذل لشروط سٌدفع باإلدارة الذاتٌة إلى ا ،و المحدودنوع من االجتٌاح التركً المشروط أل

ن اإلدارة الذاتٌة انسداد وتولف التفاوض. ورغم أما دفع هذا الطرٌك نحو وهو  ،النظام بمعادلة صفرٌة استغاللٌة دنٌبة

على أي نوع من  بمت األبواب مفتوحة، وأالسوري-طروحاتها ورغبتها فً الحل السوريى مموالتها وأتزال تصر عل ال

إال أن الحمٌمة والوالع ٌموالن إن هذا  -بمساندة روسٌة عبر الضغط على النظامكان ن وإ-التفاوض لد ٌفضً إلى حل 

ر النظام من أطروحاته أو تم ذا غٌ  ممكن فمط إوإن هذا الحل  ،مام حل ٌرضً الجمٌعا أن بات شبه مغلمالطرٌك اآل

 ذا فمد األمل بمدرته على إدارة األمور كما ٌرٌد.، وهو ما ال ٌلوح فً األفك، أو إه علٌهارغامإ

فً سورٌا باستثناء مشروع  تملن أي مشروعالتً لم تكن أمرٌكا  كان عبر االستمرار مع ، فمدالطرٌك الثانًأما 

ورغم كل العاللات اإلٌجابٌة والدعم العسكري األمرٌكً ومن التحالف لموات سورٌا  "داعش".المضاء على 

مبعوث الربٌس األمرٌكً السابك للتحالف الدولً برٌت وكذلن  ،ماتٌسالسابك جٌم وزٌر الدفاع  ن، ورغم أالدٌممراطٌة

لم تكن تطرح أي  ٌات المتحدة، فإن الوالباالنسحاب من سورٌا اجافمال "ترامب"لرار   ردا علىماكغورن استماال

ن األمرٌكٌٌ نلمسإولٌاكثٌرا ما عبر فإنه ولهذا  ل فً سورٌا وال لشمال وشرق سورٌا،للحو معتمد واضح أمشروع 

ن ٌة واضحة وأأمرٌكال رإٌة ن أعلى خلفٌة  وروسٌا، عن موالفهم وعن إمكانٌة تفاهمهم مع النظامبخجل إلدارة ل

 .محالة االنسحاب حاصل ال

وبدا منذ  ،كبر، جاء مسلحا بصالحٌات أجٌمس جٌفريممثل الربٌس األمرٌكً فً التحالف الدولً خلفا لـ"ماكغورن" 

كان لرار الربٌس األمرٌكً باالنسحاب  ذا، وإن لم ٌكن متبلورا بعد بشكل كامل، وإمانه ٌملن مشروعا سٌاسٌا أالبداٌة 

ه الحٌاة بعد أن تبٌن أن االنسحاب لن ٌكون مشروعمن جدٌد وأعاد لاسن ن تملبث أ لكنه ما ،أٌضا صادما له ولمشروعه

، وغٌر ذلن ولد ٌطول كثٌرا ان االنسحاب سٌكون جزبٌترن الحبل على غاربها شرق الفرات، وأن أمرٌكا لن تسرٌعا وأ

 ،لى سورٌاأجلها إالتً دخلت من ن أمرٌكا ال تزال تحتفظ بنفس لابمة أهدافها من التصرٌحات والتؤكٌدات األمرٌكٌة بؤ

 لى نصابها األول.إ -ولو جزبٌا-األمور  إن تؤجٌل االنسحاب أو جزبٌته أعاداولهذا ف

ن خطته صدد سردها، وكذلن بدا أسباب كثٌرة لسنا بأن ٌعادي تركٌا ألن ٌنتظر من جٌمس جٌفري ٌمكن لعالل أ ال

على األلل " ، بؤنهاسفٌر األمرٌكً فً شمال سورٌاتخلى عن لوات سورٌا الدٌممراطٌة التً عرفها اللٌست مبنٌة على ال



 ،احتواء الطرفٌن التركًنحو محاولة "جٌفري" اتجه  ،طر". ولهذاومتعددة الجوانب واألعاللة شراكة لوٌة وممٌزة 

بإمكانٌة نجاحه  ،ن وٌشكن الكثٌرٌن حتى من األمرٌكٌٌن وغٌر األمرٌكٌٌنعبر تدوٌر الزواٌا بمشروع شك   ،وكذلن لسد

 رغم إصراره عبر محاوالته المتعددة.

السفٌر األمرٌكً جٌمس فمد طرحها  المنطمة اآلمنةما "ماكغورن"، أ عهدت فً كانت لد بدأ "منبجفً "خارطة الطرٌك 

منة وهذا المشروع بالطبع منفصل ومختلف كلٌا عن المنطمة اآل ،نماش مع لٌادات لوات سورٌا الدٌممراطٌة، بعد جٌفري

 التً طرحتها سابما تركٌا للسٌطرة على الشمال السوري كله.

 "،منبج"الذي وافك على تحرٌر  ،أوباماالربٌس األمرٌكً السابك باران عهد " سٌاق تارٌخً ٌمتد إلى منبج"لمضٌة 

العسكري " منبج"السماح لوحدات حماٌة الشعب بدعم لوات مجلس و "منبج"من التدخل فعلٌا فً معركة  ومنع تركٌا

وفعال  " بعد تحرٌرها،منبج"تركٌا بانسحاب وحدات حماٌة الشعب من  "أوباما"وعد  ،وولتها لوجستٌا واستشارٌا.

ا إلى دارته، وسلمت إلمجلس منبج العسكريٌم مهمة الدفاع عنها سلتم تو المدٌنةانسحب لسم كبٌر من الوحدات من 

 من االكتفاء الذاتً. "منبج"لحٌن تمكٌن مجلسً  ،ى المستشارٌنال شخصٌات على مستومجلس منبج المدنً، ولم تبك إ

 -مرٌكانمن لبل األمستواه حتى  ا فًتولع"، والذي لم ٌكن ممنبج" نموذجفشال نجاح من هذا اإلصرار التركً على إ

 "،عفرٌن"ثم ومن  ،ن النظام والروس الذٌن لبلوا بتمدم تركٌا لمناطك درع الفراتتولد الضغط التركً الذي كان ٌجد أ

لكن الوجود  ٌممراطٌة درسا كما كانوا ٌتصورون،وتلمٌن لوات سورٌا الد "منبج"لن ٌعترضوا على التمدم التركً باتجاه 

حال دون لدرة  المدٌنة،من لبل المجالس المدنٌة والعسكرٌة فً  "منبج"من واالستمرار فً وفٌر األاألمرٌكً المستمر وت

 " لهم.أوباما"مرٌكا بوعود ذا عادت إلى اإلصرار على ضرورة التزام أها، ولهتركٌا على التمدم نحو

وهً على العموم كانت من عدة  ،ن"، واستمرت حتى اآلماكغورن" فً عهدت التً بدأمن هنا كانت خارطة الطرٌك 

 ال المرحلة األخٌرة.، ولم ٌتبك إمراحل تم تنفٌذ لسم منها

ت شرط عدم التملٌل من االستمرار لى شرق الفراوحدات حماٌة الشعب إثل فً انسحاب ٌتم تلن، جوهر خارطة الطرٌك

لة بٌن لوات مجلس تركٌة متمابلة على الحدود الفاص-دورٌات أمرٌكٌةهً المرحلة األولى "منبج". كانت من فً واأل

 جانب السوري،لدورٌة التركٌة فً الجانب التركً واألمرٌكٌة فً الن تكون اأعلى  ،الموات التركٌةمنبج العسكري و

 وبعدد محدد سلفا وبعلم مجلس منبج العسكري وموافمته.

خر من نهر فً مسار واحد معٌن على الجانب اآل ،مشتركةالتركٌة ال-األمرٌكٌةكانت الدورٌات  ، فمدالمرحلة الثانٌةأما 

ملٌن كمستشارٌن انسحاب ما تبمى من عناصر وحدات حماٌة الشعب العاب تتمثلالمرحلة الثالثة كانت و الساجور.

 ومدربٌن.

بعناصر ٌوافك علٌها  "منبجـ"تطعٌم المجلس المدنً لوهً  ،الرابعة و الخطوةأ كل هذه المراحل انتهت وبمٌت المرحلة

المدنٌٌن أو و بسرلة أموال " أداعشاالنضمام إلى "ال ٌكون ممن تورطوا ب"، شرط أمنبجـ"المجلس المدنً الحالً ل

خصوصا بعد بٌان االنتهاء من دولة الخالفة وهزٌمة  ،ستستمر بسالسةاالعتداء علٌهم، وأعتمد أن هذه الخطوة 

ام الربٌسة التً تنتظر لوات حدى المه، إلى أن إفً خطابه " مظلوم كوبانً،لسد"، حٌث أشار المابد العام لـ"داعش"

اء انتخابات حرة ونزٌهة وشفافة لتطوٌر اإلدارة والحوكمة فً المناطك جرسورٌا الدٌممراطٌة، هً تهٌبة األجواء إل

 المحررة.

من جهة وبٌن الحكومة  "لسد"العمل على تهدبة األوضاع بٌن اإلدارة الذاتٌة و "، فهوجٌفريـ"المشروع الثانً لأما 

بل فً محاولة منه للوصول ، لٌس فمط لمنعها من التدخل العسكري المباشر فً شرق الفراتمن جهة أخرى، التركٌة 



التً تنتاب هواجس الكون أرضٌة لتحسٌن العاللة بٌن االثنٌن من خالل تبدٌد ربما تو ،لى حلول تمنع ذلن مطلماإ

 الجانبٌن.

ننا كحلفاء فً الناتو " من خالله أن ٌمول لتركٌا "إجٌفري"ن المنطمة اآلمنة كانت مشروعا أمرٌكٌا أراد ، فإمن هنا

جراء خطوات تخرج الشمال السوري وشرق الفرات وحتى لوات سورٌا الدٌممراطٌة من م ضمانات وإستعدون لتمدٌم

 ن الصدام لٌس لصالحها.األطراف المعنٌة معها أوهذا سٌخلك أجواء تهدبة لد تفهم لألمن المومً التركً"،  كونها تهدٌدا

ن لواتها فً سورٌا وإدران تركٌا أنه ال ٌمكنها أى جزء من بماء علزامنت هذه الخطوات مع المرارات األمرٌكٌة باإلت

الفترة بسبب الحمالت االنتخابٌة، وأعتمد  ة لتدخل كهذا فً نفس، وهً أصال كانت غٌر مهٌؤتتدخل بوجود لوات أمرٌكٌة

ٌة مرٌكن تدخلها بهذا الشكل فً شرق الفرات حتى بانسحاب الموات األوأدركت أالنهاٌة التنعت فً ن تركٌا فً أٌضا أ

بما فٌها ما  "، كما أن هنان مستجدات جرت،عفرٌنما حدث فً "لن ٌكون كهنان ن التحرن لن ٌكون لصالحها، أل

 آخر. موضعفً  لد نؤتً على تناوله وهذا ما ،وسوتشً " وتحالف أستانادلبـ"إٌتعلك ب

فً كل ما لٌل وٌمال  نة وتباٌنت التصرٌحات من كل جانب، وبعٌدا عن الخوضحصل لغط كثٌر حول المنطمة اآلم

جاء أصال  لى صلب هذا الموضوع وتفصٌالت وحٌثٌات هذا المشروع الذيوكثٌر جدا، سؤحاول الدخول إ وهو كثٌر

وكذلن مع تصرٌحات  ، وهما تركٌا ولسد،مرٌكٌة الباحثة عن حل ٌرضً طرفً الصراعانسجاما مع السٌاسة األ

، وال تزال حتى اآلن ،المنطمة اآلمنةلم تطبك شمال سورٌا.  منةمة آنشاء منط" حول إمكانٌة إترامب" الربٌس األمرٌكً

 من خالل أمرٌكا. "لسد"لكن هذا سٌكون بموافمة  فً حوار بٌن أمرٌكا وتركٌا،باألساس  لٌد التداول والنماش

، لكن ٌرة جدااألمور عالمة والتعلٌمات والموالف من األطراف صاحبة العاللة وغٌر صاحبة العاللة كثٌرة وكث تزال ال

 .مجرد تخمٌنات لٌالت عن بعد أو حتىو تحألاوٌل أغلبها مجرد أ

 ؤوٌل والمس بها، وهً:تمبل الت كخطوط حمراء ال ،محورٌة تصر علٌها لوات سورٌا الدٌممراطٌةهنان نماط ربٌسة 

 لٌها الموات التركٌة.لن تكون برعاٌة تركٌة ولن تدخل إ هذه المنطمة -1

 .هل المنطمةمن لبل إدارات محلٌة منتخبة من أ هذه المنطمة ستدار -2

 مة ستحمٌها لوات محلٌة باإلضافة إلى لوات األمن الداخلً.هذه المنط -3

غٌر  ،اسمها أحٌانا فً المشروعبزج اللوى تم وجود حول حتى النماش  ن، بل إلوات أخرى لن تكون فٌها أي -4

 بما فٌها البٌشمركة ولوات النخبة. ،وارد البتة

 و نماط محددة.المنطمة تحت الرعاٌة الدولٌة أو األمرٌكٌة عبر دورٌات أون ستك -5

 ٌجري ذلن بالتوافك مع لٌادة لوات سورٌا الدٌممراطٌة وموافمتها. -6

 تمل ص فً بعض المناطك نحو الصفر.ولد ٌ عممها األلصى لن ٌتجاوز خمسة كٌلومترات، -7

 الثمٌلة خارج المنطمة اآلمنة. ستموم لٌادة وحدات حماٌة الشعب بسحب وحداتها مع أسلحتها -8

لكنه ٌحظى بموافمة لٌادات لوات  ،فً مإتمر صحفً "جٌفري"علن عنه شروع، وأمجرد مهذا المشروع ال ٌزال 

وع المنطمة اآلمنة ٌؤتً باألساس ردا ذا مشرإ وٌنسجم مع رإاهم فً رغبتهم تجاوز الوضع الراهن. ،سورٌا الدٌممراطٌة

نها المومً من شمال متدعٌها بشؤن أ" التً أمرٌكٌة للمطالب التركٌة ولـ"المظالم استجابة -فضل األحواللنمل فً أ-و أ

، لٌس كما ٌخدم تركٌا ،كراد حسب لول تركٌا دابما, لكن هذا المشروع وبهذا الشكل ٌخدم المنطمة برمتهاسورٌا ومن األ

كبر حول عاللات أرضٌة مشتركة لتفاهمات أ فً تشكٌلبل  ،كما تدعً "لسد"و من ا أطار حماٌتها من شمال سورٌفً إ

 وهذا لٌس مجرد حلم. ،حسن الجوار



مرٌكٌة فً سورٌا بدأت تتوضح أو على األلل بدأت موالفها ، فإن السٌاسات األإضافة لهذٌن المشروعٌن األمرٌكٌٌن

على عزل النظام السوري ن أمرٌكا تعمل اآل تؤخذ شكال من مشروع أو خطة سٌاسٌة ٌمكن إٌجازها على الشكل التالً:

التً طلب الخلٌج ودول لى لسرٌعة لوزٌر الخارجٌة األمرٌكً إوكلنا شاهد الزٌارات ا ،ومنعه من العودة للجامعة العربٌة

ا من متعددة االبعاد بدء  العموبات االلتصادٌة ستستمر وكذلن  ،لتولف عن مسالة إعادة العاللات الدبلوماسٌةخاللها منهم ا

 منع نها أصرت على، وصوال إلى فرض العموبات على من ٌخترق الحظر، كما أاللتصادي على سورٌافرض الحظر ا

لى العملٌة السٌاسٌة ، وتذرعت بحجة دخول سورٌا إن فً تثبٌت االستمرار وإعادة البناءمن المشاركة اآل با والخلٌجوورأ

 ومرحلة التحول والتغٌٌر الدٌممراطً. ،الدٌممراطٌة

أنهما خصوصا  ، وال تخفً رغبتها تلن،وسوتشً جدا فً أنها تعمل فعلٌا على خنك مساري أستاناأمرٌكا واضحة 

 بعاد أمرٌكا.، وإٌران لالستحواذ على المبادرةأصال مخطط روسً مشترن مع تركٌا وإنه ٌنتهٌان فعال بالتدرٌج وأ

ع من اصطحاب مشروع الدستور من وال مان ،واألمم المتحدة "جنٌف"ممً عبر ٌبمى الحل الوحٌد هو المسار األ

وال احد ٌعلم تداعٌات  -تزال بعٌدة ن التوافمات الوٌبدو أ-تنتظر  "جنٌفال تزال "و " ونمله إلى "جنٌف".سوتشً"

 امتدادات صفمة العصر وتداعٌاتها.الوضع السوري وال 

 ماذا بعد؟ وانهيار دولة الخالفة.. "داعش"هزيمة 

ن ، ألولد ٌستمر طوٌال ،كتنظٌم لم ٌنته بعد "داعش"لكن  "الباغوز"انتهت دولة الخالفة على األرض مع انتهاء معركة 

هً أصال و تزال كلها لابمة، وغٌرها من التنظٌمات اإلرهابٌة ال "الماعدة"و "داعش"أسباب وعوامل وظروف ظهور 

ن إصدارات بل إ ،نها ستفمد سٌطرتها المكانٌة الجغرافٌةأ -لرلةحتى لبل تحرٌر ا-ن بكثٌر كانت تدرن فً ولت لبل اآل

بد من التوجه  نه الفاظ بالسٌطرة على األرض وأنه ال ٌمكن لهم االحت، أكدت أداعشٌة صدرت ونشرت لبل ذلن بكثٌر

 ثماال مالٌة وإدارٌة الالتنظٌم أعلى  انلمٌنحو الحالة التنظٌمٌة التً تسبك إعالن دولة الخالفة، ألن الدولة وإعالنها ٌ

و البماء فً حالة مجرد تنظٌم جهادي سٌتركه فً حل من التزاماته المالٌة ، خصوصا أن التنظٌم الجهادي أٌمكن تحملها

 .وهو ما سٌعنً االحتفاظ بالكثٌر من األموال لخدمة المستمبل ،والخدمٌة للشعب

ن ٌؤخذ التدابٌر بد أ ال "،داعش"ن تنظٌما متمرسا مثال ا ندرن أ، وهذا ٌجعلنبها "، ولم تبدأالباغوز"الهزٌمة فً اكتملت 

أخرى إلى نكفاء واالنسحاب مرة ، وال مانع من االٌمكن إنماذه من التنظٌم لصالح المرحلة المادمة الالزمة إلنماذ ما

 رض التمكٌن.ً أعماق الصحراء وكذلن بٌن الناس، أو كما تمول نحو أصلٌة فمعاللها األ

الحامٌة نحو المناطك التً  مكنة المواجهةٌنظم نفسه من جدٌد باالنسحاب من أفعال  "داعش"ن على أرات المإشتدل 

انتشر أٌضا مكانٌا  ، بل إنهلٌس هذا فحسب لمة صفوفه من جدٌد إلعادة تنظٌم لواته والبدء بانطاللة جدٌدة.من لم تمكنه

، منذ الجوالنً زعٌم جبهة النصرة دمحم ن تحدث، بعد ألمنتجة" الجدٌدة ابإر التوتر السابمة ونحو ساحات "الجهادنحو 

على حد  "،هذه األرض لاحلة للجهاد"ن باتت ، بعد أرض خصبة للنضالزمن طوٌل، ودعا جهادٌٌه إلى التوجه نحو أ

 لوله.

وسٌعتمد على مفارز للٌلة العدد وسرٌعة  بعض المناطك من الحالة العسكرٌة إلى الحالة األمنٌة،فً  "داعشانتمل "

ناهٌن عن الخالٌا النابمة  ،مل لمناصرٌهالتشتٌت وإعادة األحٌث ٌشاء بهدف  ،الحركة وبتنظٌم سري ٌمكنه من الضرب

 حٌاء الخالٌا النابمة والذباب المنفردة وغٌرها.وإ



والمعتمالت ال تنهً تنظٌمات من هذا والسجون  تزال موجودة، ال "داعش"نتجت ٌجب أن ندرن أن األرضٌة التً أ

 والصراع مع هذه المفاهٌم ونتاجاتها سٌستمر طوٌال. لنوع حتى لو كان عددهم بعشرات اآلالف،ا

مرشحا لالنمسام بٌن التوجهات األكثر رادٌكالٌة وبٌن أصحاب المفاهٌم والتوجهات  -بعد هزٌمته–" اآلن داعشبات "

 المراحل األخٌرة بالفعل. الماعدٌة، وهو ما لوحظت بوادره فً

 الفعبةمهما ت الاإلدارة الذاتية و

منها ى زعزعة المنطمة عبر استهدافها وألبد أن نتذكر أن الموى المعادٌة والهادفة إ ال "، فإنهداعش"رغم هزٌمة 

والموالف  الكثٌر من الممارساتنعانً من  الزن ننا بالممابل الة ومدعومة، وأتزال كثٌرة ولوٌ ال ،والتآمر علٌها

وعلى درجة كبٌرة من الخطورة والموة  ،رث  ن المتربصٌن الخارجٌٌن والداخلٌٌن باإلدارة ك  اإللصابٌة اإلنكارٌة، وأ

 مام مهام الدفاع والحماٌة.، ولهذا نجد أنفسنا وجها لوجه منذ اللحظة األولى أوالسوء وحتى الدناءة

بل على  لمهادنة أو التساهل فً أمور الدفاع واألمن والحماٌة،" الجزبٌة لد تعنً اداعش"ن هزٌمة البعض ألد ٌخال 

وغٌر المباشر وعلى كل  كثر عرضة لالستهداف المباشروالع اإلٌجابً ٌجعل هذه المناطك أن هذا ال، حٌث إالعكس

ن لذا فإ لمكونات المشاركة فً هذا المشروع،من كل الموى التً تعادي اإلدارة والمشروع الدٌممراطً وكل االمستوٌات 

التطوٌر نوعا وكما  على تحمٌك -فً المرحلة السابمة المرٌبة وهذا ما ظهر أٌضا خالل بٌاناتها-ستعمل بالتؤكٌد  "لسد"

 ٌة.ساٌش هً األخرى على التطور عددا وعدة وتدرٌبا واحترافوتسلٌحا ولوة، وكذلن ستعمل لوات اآل

لشمال وشرق سورٌا ومجالسها المدنٌة والمحلٌة ومجلس سوٌا  اإلدارة الذاتٌة الدٌممراطٌة أو اإلدارة الذاتٌةإن 

لحل المشاكل والمضاٌا  ،للعمل جنبا إلى جنب كخلٌة نحل -وبموة– ، كلهم مدعوٌنالدٌممراطٌة وكل التكوٌنات السٌاسٌة

ارٌة ات اإلدلد وضعت المإسس "داعش"ن هزٌمة إ وٌمكن المول تزال كثٌرة وكثٌرة جدا. اللضاٌا ً وه ،العالمة

 دة بمدر ما تحتاج للنوع والكم والمهنٌة واالحترافٌة.لموة والعدد والع  والعسكرٌة واألمنٌة أمام مهمات إضافٌة تحتاج إلى ا

ة لكنها أٌضا مهم تً تمثلها الثورة فً هذه المناطك،نها مسإولٌة تحمٌك االنتصار الكامل للثورة الحمٌمٌة فً سورٌا الإ

تعرض للتدمٌر  .. وطنمالٌٌن نسمة 5كثر من ، وٌبلغ عدد سكانه أضعاف لبنانالثة أبناء وطن ٌتجاوز مساحته ث

بل  ،لٌس هذا فحسبو طن د مر فٌه الحجر والشجر والبشر،بناء و رض شعبه للتهجٌر والمتل والمجازر. إنها مهمةوتع

كافة األصعدة واالتجاهات، وهذا ة شإونه على مٌن حٌاته وإدارالدفاع عنه وحماٌته وتثبٌت األمن واالستمرار فٌه وتؤ

 إلخ. دارة والصحة والعدالة والتعلٌم..بلوماسٌة واالفتصاد والمالٌة واإلمن  والسٌاسة والدٌستلزم الخوض فً الجٌش واأل

لى هٌكلٌة بنٌوٌة فً تركٌبتها وتكوٌناتها، للوصول إ عادة النظرإلمدعوة  -لبل كل شًء-دارة أو اإلدارات ، فاإلذاإ

كالشفافٌة ومحاربة الفساد  ،الرشٌدة، وتحمك مبادئ الحوكمة لمعالم ووظٌفٌة تمتاز بالمهنٌة واالحترافٌةواضحة ا

، وٌتحمك فٌها نسبٌا منطك اإلنسان المناسب فً المكان والتخطٌط والمحاسبة وتطوٌر المإهالت والتشاركٌة الحمٌمٌة

ن ، وتكون لادرة على أإسسات لادرة على األداء واإلنتاجلى هٌكل جامع وشامل بمبد من التوصل إ الأنه أي  المناسب،

 تعود على الشعب بالخٌر فً نتابجه.نسٌابٌة تحمك لها إنتاجٌة كبٌرة تدٌر األمور با

 .لٌات ومإسسات تنمٌة الموارد البشرٌة، عبر آوتوفٌر ما ٌلزم منها ،بد من االعتماد على الكفاءات المتوفرة ال

من خالل استٌعاب  أدق،وحرفٌة  ، وكذلن بإنتاجٌة أفضل وانتشار أوسعكبرً بوتٌرة أالدبلوماسسٌتصاعد العمل 

عداد كفاءات أخرى وإنماذ دبلوماسٌة اإلدارة من السطحٌة والمزاجٌة والال كفاءات الموجودة وتهٌبة الظروف إلال

 إنتاجٌة.



لى والذي ٌشكل عببا ثمٌال ع ،وغٌر المنتج المبرر الضجٌج التنظٌمً المإسساتً الفابض غٌربد من التخل ص من  ال

 مراض األخرى كالوصولٌة والمحسوبٌة.اإلدارة مالٌا ومادٌا ومعنوٌا، وٌشكل نوعا من البطالة الممنعة، ناهٌن عن األ

، وصوال إلى التعامل ا من ضعف الخبرة وخطؤبدء   ظهر بكل تداعٌاته وآثاره السلبٌة،مرض السلطة المبكر ٌإن 

 .لخإوالمنفعة والتسٌب والتسلط واالنحالل.. لذرابعٌة ا

وتكون الحصة الكبٌرة من الخدمات  تلن التً تعتمد على البلدٌات أكثر من الوزارات،اإلدارات الدٌممراطٌة هً إن 

ٌم وهذا ٌستوجب بالتالً االهتمام الكبٌر بالبلدٌات وتوزٌع المهام فٌها وانتخاب الكفاءات وتسل ،لها ةملن للبلدٌة وعابد

 نماذها من الترهل والتسٌب وفمدان الرلابة والمحاسبة.المهام ألهلها، وإ

بؤن اإلنتاجٌة لكن هل ٌمكن لنا االدعاء  ثماره فً التعلٌم هابل وهابل جدا،فما ٌتم است ،لٌات التعلٌمبد من تطوٌر آ ال

تصاصٌة وعلمٌة، أكثر من مجرد رغبات والمضٌة هنا فنٌة واخبالتؤكٌد ال،  على مستوى االستثمار؟و تعادل االستثمار أ

 أو إصرار أو أمانة أو صدق.

لكن االستمرار فً  ه فً تطوٌر المجتمعات واستمرارها،و ٌشكن فً دورأهمٌة المضاء والحموق أن ٌنالش حد ألٌس أل

ق والعدالة، مع تً تخلك استمرار الحموهً الخطوات ال ،العدلٌٌن والهٌاكل العدلٌة والمضاء والمضاة وترسٌخ الموانٌن

 لكن مع األسف ال ،ً هذا المنحىفوتستلزم مهنٌٌن  ،ن المضاء والحموق هً مسابل اختصاصٌة علمٌة احترافٌةالعلم بؤ

 ٌمكن الحدٌث عموما عن لضاء ممبول بنسبة جٌدة.

وتإمنها وتصنعها، تمطب الكفاءات الحتراف وتسمطالبة بؤن تكون إدارة فاعلة مهنٌة ألرب إلى ااإلدارة باختصار، 

 وسط ضعف اإلمكانات وكثرة الهجمات المعادٌة من كل صوب. ببناء وطن مدمر وشعب مشتت ومنهار،نها مطالبة أل

 ٌن استثنابٌٌن وبجهود استثنابٌة.دارٌإتتطلب لادة و ،مهمة استثنابٌة فً زمن استثنابً إن المهمة التً أمام اإلدارة هً
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