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ويعــد امليثــاق مبنزلــة دســتور محــي ناظــم لعمــل مؤسســات 
ــيطرة  ــة لس ــرات، الخاضع ــة، رشق الف ــان اإلدارات املدني ولج
ــي  ــدن ه ــبع م ــرة يف س ــة، واملنت ــوريا الدميقراطي ــوات س ق
ــزور  ــر ال ــة ودي ــة والطبق ــن والرق ــاين وعفري ــرة وكوب الجزي

ــج. ومنب

تحديات قائمة
أعلنــت قــوات ســوريا الدميقراطيــة أنه ســيتم مناقشــة امليثاق 
مــع قــادة املجتمــع املحــي ومكونــات وأهــايل املنطقــة، قبــل 
إقــراره حتــى يدخــل حيــز التنفيــذ الحقــاً هــذا العــام، إال أنــه 
ــة،  ــام االدارة الذاتي ــات أم ــن التحدي ــدد م ــاك ع ــا زال هن م

وهــو مــا ميكــن اســتعراضه يف النقــاط التاليــة:

ــزب  ــظ أن ح ــة: يالح ــة املعارض ــوى الكردي ــتبعاد الق 1- اس
ــإدارة مناطــق  ــزال ينفــرد ب االتحــاد الدميقراطــي الكــردي الي
األكــراد يف ســوريا، ويعمــد إىل اســتبعاد أي قــوى كرديــة 
أخــرى معارضــة لــه، وهــو مــا اتضــح جليــاً يف اجتــاع اللجنــة 
ــزاب  ــي أح ــتبعدت ممث ــي اس ــاق، والت ــة امليث ــة بكتاب املعني
الوطنــي  “املجلــس  حــزيب  الكرديــة، وتحديــداً  املعارضــة 

الكــردي” و”الحــزب الدميقراطــي التقدمــي الكــردي”، وهــو 
مــا دفــع محمــد إســاعيل، عضــو املجلــس الوطنــي الكــردي، 
إىل الترصيــح بــأن املجلــس لــن يعــرف بــأي عمــل منفــرد ال 

ــة. ــه بالنســبة للمنطق جــدوى من

ولعــل مــا ينتقــص مــن رشعيــة إجــراءات االتحــاد الوطنــي 
ــة يف  ــب بعــض القــوى املجتمعي هــو وجــود رفــض مــن جان
التابعــة  الذاتيــة”  أداء “اإلدارة  شــال رشق ســوريا، عــن 
ــن، يف  ــر األم ــت يف توف ــي أخفق ــي، والت ــاد الدميقراط لالتح

ــق.  ــض املناط بع

2- معارضــة الحكومــة الســورية: ترفــض الحكومــة الســورية 
الخطــوات واإلجــراءات التــي تتخذهــا اإلدارة الذاتيــة الكرديــة 
ــرى أن هــذه اإلجــراءات  ــا ت يف مناطــق ســيطرتها، نظــراً ألنه
الحومــة  أمــر واقــع عــى  لفــرض  مــا هــي إال محاولــة 
ــالً يف فــرض مناطــق حكــم ذايت لألكــراد رشق  الســورية، ممث
نهــر الفــرات، وترســيخ ســلطة األمــر الواقــع املتمثلــة بقــوات 
ــا،  ــة به ــات املرتبط ــات والكيان ــة واملؤسس ــوريا الدميقراطي س
وذلــك مــن دون أن تســعى للتوافــق مــع الحكومــة الســورية 

عليهــا. 
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اختتمــت اللجنــة الموســعة لصياغــة “ميثــاق العقــد االجتماعــي” فــي إطــار االجتمــاع الســنوي الثالــث 
للمجلــس التنفيــذي لـــإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا أعمالهــا فــي مدينــة الرقــة، والتــي امتــدت علــى 

مــدار يومــي 6 و7 فبرايــر الجــاري. 

العقــد االجتماعــي: تحديــات إقــرار أكــراد ســوريا لدســتور أحــادي الجانــب، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1469، 21 فبرايــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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وتجــدر اإلشــارة إىل أن “اإلدارة الذاتيــة” تطالــب باالعراف 
بهــا بشــكل قانــوين واعتبــار قــوات ســوريا الدميقراطيــة 
ــم رفضــه  ــا ت ــش الســوري، وهــو م “قســد” جــزءاً مــن الجي
مــن قبــل الحكومــة الســورية يف عــدد مــن جــوالت الحــوار 

ــرويس. ــب ال ــن بحضــور الجان ــن الجانب ــي عقــدت ب الت

ــورية،  ــة الس ــض املعارض ــورية: ترف ــة الس ــض املعارض 3- رف
واملعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي  االئتــالف  يف  ممثلــة 
الســورية، معظــم اإلجــراءات األحاديــة التــي تقــوم بهــا 
ــث  ــو ثل ــى نح ــيطرتها ع ــذ س ــة من ــة” الكردي “اإلدارة الذاتي
االرايض الســورية خــالل الســنوات املاضيــة، الســيا أن هــذا 
الثلــث يضــم املناطــق الغنيــة بالــروات الزراعيــة والنفطيــة، 

ــدة”.  ــوريا املفي ــم “س ــرف باس ــا يع ــو م وه

وتتهــم املعارضــة الســورية “قســد” بانهــا تســعى إىل 
إقليــم كــردي مســتقل يف شــال رشق ســوريا،  تأســيس 
وهــو مــا يالقــي رفضــاً كبــراً مــن القــوى اإلقليميــة الداعمــة 
الئتــالف املعارضــة الســورية، وتحديــداً تركيــا، والتــي تصنــف 
حــزب االتحــاد الدميقراطــي باعتبــاره تنظيــاً إرهابيــاً، بالنظــر 
إىل ارتباطــه بحــزب العــال الكردســتاين، واملصنــف لــدى 

ــم إرهــايب.  ــا كتنظي تركي

ــداً  ــة: تشــكل أنقــرة تهدي 4- ترقــب تــريك للتحــركات الكردي

مبــارشاً لــالدارة الذاتيــة الكرديــة. وقامــت عى مدار الســنوات 
الســابقة بعمليــات عســكرية محــدودة إلبعــاد وحــدات 
ــن  ــة ش ــن محاول ــالً ع ــا، فض ــن حدوده ــعب ع ــة الش حاي
ــره تحــركات  ــا تعت ــى م ــة رداً ع ــكرية انتقامي ــات عس عملي
إرهابيــة تســتهدف أمنهــا، غــر أنــه مــن املالحــظ أن محاولــة 
ــاءت  ــذ هجــوم واســع ضــد أكــراد ســوريا قــد ب أنقــرة لتنفي
بالفشــل يف أواخــر العــام املــايض، وذلــك بســبب الرفــض 

ــة.  ــة الركي ــل هــذه العملي ــي ملث ــرويس واألمري ال

ويف املقابــل، تســتمر أنقــرة يف التأكيــد عــى عــدم قبولهــا 
تاســيس منطقــة حكــم ذايت تســيطر عليهــا أي قــوى مدعومــة 
مــن حــزب العــال الكردســتاين، بــل وســعت للتوصــل 
ــة  ــدات حاي ــم وح ــول تحجي ــق، ح ــع دمش ــات م لتفاه
الشــعب الكــردي، التابعــة لحــزب االتحــاد الدميقراطــي، فضالً 
عــن محاولــة إحيــاء التفاهــات القدميــة بــن الجانبــن، والتي 
كانــت تقــي بأحقيــة أنقــرة بالدخــول بعمــق 35 كيلومــراً 
داخــل األرايض الســورية لحايــة أمنهــا وفــق االتفاقيــات 

ــة الســورية. ــع الحكوم ــة ســابقاً م ــة املوقع الثنائي

الفرص المتاحة
االتحــاد  أن  يالحــظ  الســابقة،  التحديــات  مواجهــة  يف 
ــي، وهــو  ــم األمري ــى الدع الدميقراطــي ســعى للحصــول ع
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مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل: 

1- توظيــف ورقــة مكافحــة اإلرهــاب: متكنــت قوات “قســد” 
مــن إحبــاط التمــرد املســلح يف ســجن الصناعــة بحــي غويــران 
جنــوب مدينــة الحســكة بدعــم مــن التحالــف الــدويل، وهــو 
مــا يزيــد مــن أهميــة “قســد” يف مكافحــة اإلرهــاب، خاصة يف 
مواجهــة داعــش، وهــو ما يزيــد مــن امكانيات دعــم الواليات 
ــم  ــن ث ــة. وم ــرة القادم ــة خــالل الف ــالدارة الذاتي املتحــدة ل
تحــرص قســد عــى اســتغالل ذلــك ملحاولــة اســتقطاب الدعم 

األمريــي للدســتور الكــردي أحــادي الجانــب. 

2- دعــم أمريــي منقــوص: يســعى االتحــاد الدميقراطــي 
إىل اســتغالل عالقاتــه القويــة بالواليــات املتحــدة، خاصــة 
ــذ  ــوري من ــف الس ــي باملل ــام األمري ــودة االهت ــل ع يف ظ
ــالً  ــم، فض ــدة الحك ــدن ايل س ــي باي ــس االمري ــول الرئي وص
عــن اســتغالل رفــض دمشــق لالســتجابة للمطالــب األمريكيــة 
باالنفتــاح عــى املعارضــة الســورية، ومحاولــة توظيــف ذلــك 
مــن أجــل الحصــول عــى دعــم أمريــي ملخططــات الحكــم 

ــة. ــذايت الكردي ال

ــة،  ــوة الكردي ــي للخط ــم األمري ــن الدع ــم م ــى الرغ وع
الواليــات  تضغــط  إذ  منقوصــاً،  أنــه جــاء  يالحــظ  فإنــه 
املتحــدة عــى “اإلدارة الذاتيــة” لتوســيع مشــاركة املكونــات 
ــو  ــورية، وه ــة الس ــع املعارض ــوار م ــدء يف ح ــة، والب املحلي
ــة عــى الحكومــة  ــة ورقــة ضغــط أمريكي مــا قــد يعــد مبنزل
ــع املعارضــة خــالل  ــول بتســويات سياســية م الســورية للقب
ــق،  ــتجابة دمش ــدم اس ــة ع ــه يف حال ــة، وإن ــة القادم املرحل
فــإن واشــنطن ســوف تدعــم اســتقاللية األكــراد بحكــم األمــر 

ــع. الواق

ويف الختــام، ميكــن القــول إن اإلدارة الذاتيــة الكرديــة 
تســعى لفــرض أمــر واقــع، ومحاولــة الحصــول عــى االعــراف 
الــدويل، مبــا يحســن مــن موقفهــا التفــاويض يف مواجهــة 
الحكومــة الســورية وموســكو يف الفــرة القادمــة، غــر أن 
ســوف  الكــردي  للدســتور  واإلقليمــي  الداخــي  الرفــض 
ــاد  ــدرة االتح ــن ق ــد م ــد تح ــي ق ــات، الت ــر املعوق ــل أك ميث
الدميقراطــي يف إقــرار دســتور داخــي أحــادي الجانــب، 
خاصــة يف ظــل إخفاقــه يف الحصــول عــى دعــم القــوى 

الكرديــة األخــرى. 
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل 

املرحلــة الحاليــة، مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــالت موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــالت املجتمعيــة.


