
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

 وم
ً
ــــرقى لتكو مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دولـــة ، تـ

ً
ــــر جتمعـــــا  ن مـ

ً
جعــــا

 ت.االســـياســات ورسم االســتراتيجيلترشـيد 

 في القضية  2013تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 ورافدا

ً
 أساسا

ً
كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا

س، سياسة والتنمية واإلدارة املحليةالسورية في مجاالت ال
ُ
لعمـلية ند املسيرة ااُيصـدر املـركـز دراســات وأوراق منهجيــة ت

عل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة اللمؤسسـات املهتمــة باملســــتقبل السوري، وتـــدعم آليـات اتخاذ القـرار، وتتف

ــهد.تي ورسـم خـالتحقيـق التكامــل املعلوم  ارطة املشــ

ـــا ياالحتياجات والتطلتعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة، ينتج عنه تحديد  ـن مـــن وضـــع عات مّمــ
ّ
مك

 ـاجات.يالخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك االحت

 

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 2020 أغسطس/ آب 31 :تاريخ اإلصدار
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ن  2020في تموز 
َ
عل

َ
واملنظمة اآلثورية الديمقراطية، واملجلس وتيار الغد السوري، ، العربي للجزيرة والفرات املجلسأ

ردي
ُ
 ووفقفي مدينة القامشلي.  جبهة السالم والحرية تشكيل الوطني الك

ً
تيجة رؤى نفقد أتت الجبهة بيان التأسيس ل ا

 .سياسية متقاربة، وعمل مشترك في املرحلة املنصرمة، مما أدى للتوافق على تشكيلها

كا في بين روسيا وأمري التنافس يزيادة النشاط مع تفاعالت سياسية تشهدها املنطقة سواء من حيث  اإلعالن تزامن هذا

ردي وحزب االأو من حيث التفاعالت املحلية الدافعة أو املمانعة لاملنطقة 
ُ
تحاد لعملية التفاوضية بين املجلس الوطني الك

مدلوالت هذا االعالن واختبار التماسك البنيوي الضوء على  يحاول تقدير املوقف هذا تسليطوعليه س. الديمقراطي

 . ومآالته وتحدياتهباإلضافة إلى محاولة اإلحاطة بسياق التشكل الكيانات املوقعة على االتفاق بين 

 آنية؟توافق رؤى أم ضرورة 
سعت  تلك املحاوالت التيالسيما  عدة محاوالت للتحالف واالئتالف بين القوى السياسية، "رق الفرات"ش شهدت منطقة

ملحاوالت التي اأما  .للوصول إلى اتفاٍق سياس ي لتوحيد القوى السياسية والعسكرية إليها بعض القوى السياسية الكردية

 ةحدها عشائري تمظهر في تشكيل عدة جبهات وتحالفات عشائريأ :سعت إليها بعض القوى العربية، فإنها اتخذت شكلين

بعض لالعسكرية داخل سورية، أو كردة فعل على التفاعالت  التركية العملياتما مع إ ، وترافقتفي تركيا باألخصعربية 

رديالتئثار تمحور في تنظيم فعل مجتمعي ضد "االسوالشكل اآلخر  .لكرديةالقوى السياسية ا
ُ
كري بالقرار العس "ك

ردي إلى اآل  والوالسياس ي في املنطقة. ولم يستطع الطرفان ال العربي 
ُ
ركة قوية ن تشكيل جبهاٍت وتحالفاٍت بينية أو مشتالك

 ومتماسكة خالل سنوات الصراع.

 ر واعتبارها إطا عدة بنود متعلقة باملفاهيم واملبادئ العامة للوطنيةالجديد يطرح هذا التشكيل 
ً
 جامع ا

ً
 ساوأسريين، للسو  ا

ً
 ا

حديد ت التوافق على "الالمركزية" دون فقد تم بشكل الدولة وطبيعة نظامها أما البنود املتعلقة  .بناء الدولة السوريةل

ردي واملجلس العربي في الجزيرة والفرات من ردم ، ةأو اإلداري ةالسياسيأبعادها 
ُ
وهي نقطة استطاع املجلس الوطني الك

فضلية يرى املجلس العربي أ فاألول يطالب بفدرالية/ أو المركزية سياسية موسعة، بينما .بعض املسافة بين طرحيهما

 تطبيق الالمركزية اإلدارية املوسعة، 
ً
: ان ذي غرفتينبرملبمع التطرق لضرورة أن يكون النظام السياس ي في سورية متمثال

  (1).املناطق والقوميات واألديانملمثلي الشعب املنتخبين، والثانية ملمثلي األولى تخصص 

كأساٍس للحل في  2254بالقرار  ملتزمة من املعارضة السورية جزٍء هو تعريفه ك ن النقطة املهمة في هذا التشكيلوتكُم 

وهذا حسٌم مهم من حيث االبتعاد عن "وسطية  .(2)سورية، تحت رعاية األمم املتحدة، مع ضمان تحقيق العدالة االنتقالية

                                                        
 بين أطرافها حول مبدئ فصل(1)

ً
حيادية الدولة في موقفها اتجاه القوميات واالديان واالعتراف بكافة  تأكيدالدين عن الدولة وضرورة  وتضمنت الرؤية السياسية توافقا

  حقوق القوميةوتوقف اإلعالن على األديان املوجودة في سورية. 
ً
اتفاق اطرافه حول اإلقرار الدستوري بتعدد قوميات الشعب السوري، وثقافاتهم وأديانهم ولغاتهم، مؤكدا

 في تأكيد االعتراف الدستوري "وخصصت 
ً
بهوية الشعب الكردي القومية واعتبار القضية الكردية جزءا اساسيا من القضية الوطنية والديمقراطية  الرؤية السياسية بندا

جراءات واال ميع السياسات واملراسيم . وتعمل الجبهة على الغاء جوشعباالقومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا ارضا  واالعتراف بالحقوق العامة في البالد 

 ."الحقوق ألصحابهااملطبقة بحق الكرد ومعالجة اثارها وتداعياتها، وإعادة الجنسية الى املجردين واملكتومين منهم وتعويض املتضررين واعادة  التمييزية
  https://bit.ly/2XBUvvX، 28/07/2020إعالن تأسيس جبهة السالم والحرية، املصدر: صفحة املجلس العربي في الجزيرة والفرات، التاريخ:  )بيان( (2)

https://bit.ly/2XBUvvX
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 ، أي ال إلى جهة املعارضة والثالثالطرف ال"االصطفاف تحت شعار عن  واالبتعاد في املواقف الوطنية، غير موضوعية"

طرف سياسية تعرف نفسها كيخرجه من دوائر التفاعل السياس ي في منطقة تسيطر عليها قوة  ، بشكٍل "إلى جهة النظام

 ضمن واقع الصراع والثورة السورية.-حزب االتحاد الديمقراطي  –ثالث 

ردي لم يصر على ضرورة ذكر الالمركزية ن املأب لجبهة الحرية والسالم يتضح من ورقة الرؤية السياسية
ُ
جلس الوطني الك

ردي ورؤيته السياسية، في حين 
ُ
السياسية بشكلها املتمثل في فدرالية قومية، وهو ما تؤكد عليه وثائق املجلس الوطني الك

 باألكراد إال البند السادس
ً
ردي إلى بنوٍد توافقية ال تكون حصرا

ُ
ق باالعتراف املتعل تم تجزئة مطالب املجلس الوطني الك

تتفق بنود الرؤية مع جزء مهم من الرؤية السياسية للمجلس العربي، في  خرى أة من جه .الدستوري بهوية الشعب الكردي

ملكونات املنطقة الشرقية، وتطرقه ملوضوع التوزيع  اللغة األمطرحه لالمركزية اإلدارية املوسعة، مع ضمان حق تعليم 

 . الباطنية للثرواتالعادل 

أما فيما يخص الرؤية السياسية الخاصة بتيار الغد السوري، فهي رؤية سورية عامة ال تتقاطع بشكٍل كبير في التفاصيل 

ردي، إال في طرح الالمركزية الخاصة باملحافظات فيما يخص انتخاب املحافظ وبقية السلطات 
ُ
مع رؤية املجلس الوطني الك

 . (3)ات رئيس الدولةعلى ضرورة تقليص سلط والتأكيداملحلي، 

فيما يخص إدارة املنطقة ورؤية الالمركزية اإلدارية املوسعة كحٍد أدنى لهذا التشكيل  املكونة طراف الثالثةتتوافق األ 

 . للشكل اإلداري املحلي، وضرورة االعتراف الرسمي بالهويات واللغات السورية جميعها

 احملليسياق الاجلبهة و 
هار إال بعد إلى مرحلة اإلشلم تصل األطراف املوقعة على الرؤية السياسية  فإنه يمكن تبيان أنبالنسبة لعامل التوقيت؛ 

ردية البينية، ومع  وتزامنت .واإلعالمضواء أشهٍر من الحوارات واملفاوضات البعيدة عن األ عدة 
ُ
بدايتها مع بدء الحوارات الك

واالنتقال للمرحلة الثانية في  (4)،17/06/2020سية العامة في خيرة لتتجاوز مرحلة االتفاق على املبادئ السياتطور األ 

صوات داخل شرق الفرات وخارجه لبحث مصير مكونات املنطقة، بين الطرفين الكرديين، تعالت األ  (5)،02/08/2020

 وشهدت املنطقة تفاعالٍت باتجاه تشكيل .وموقعها ضمن الحوارات الكردية واملرحلة الالحقة لها في حالة انتهت بنجاح

لذاتية ا اإلدارةحزاب املنضوية في قدم عليه حزب االتحاد الديمقراطي ومجموعة من األ أتحالفات وهيئات جديدة، منها ما 

ردية في أعالن تحالف إعبر واملقربة منه 
ُ
 .19/05/2020حزاب الوحدة الوطنية الك

 
ً
علن في أيضا

ُ
نظار قوات سوريا أ" تحت لدير الزورفي ريف دير الزور تشكيل "الهيئة السياسية  11/07/2020 ا

وهي جزء من التوجهات التي تحاول التفاعل ضمن املشهد  .(6)الديمقراطية مع رفع شعار ال للتبعية، ال للوصاية، ال للتهميش

                                                        
  https://bit.ly/3gCBOQjط: ، الراب12/3/2016الرؤية السياسية لتيار الغد السوري، املصدر: موقع تيار الغد، تاريخ النشر:  (3)
  https://bit.ly/2Pw6mY9، الرابط: 17/06/2020، املصدر: العربي الجديد، التاريخ: "املفاوضات الكردية في سورية، عودة إلى اتفاق "دهوك (4)
  https://bit.ly/31vZwYj، الرابط: 02/08/2020نية من مفاوضات املجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية، املصدر: شبكة روداو، التاريخ: بدء املرحلة الثا (5)
  https://bit.ly/3gCyeps، الرابط: 14/07/2020تنافس محموم بين الرياض وأنقرة، املصدر: املدن، التاريخ:  الحسكة.الزور إلى  من دير (6)

https://bit.ly/3gCBOQj
https://bit.ly/2Pw6mY9
https://bit.ly/31vZwYj
https://bit.ly/3gCyeps
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في املنطقة، وتمنع عودة النظام، وتوسع إيران في السياس ي بشكٍل يقلل من سلطة العناصر املقربة من حزب االتحاد 

 املنطقة.

السياسية في تركيا من قبل شخصيات وتنظيمات من شرق  والتجمعات العشائرية تم تشكيل العديد من الهيئاتكما 

ردية البينية، و  وترفض تقوم بتبني تمثيل أهالي املنطقة من جهتهاو  .بشكٍل رئيس ي الفرات
ُ
ملناطق العربية بقاء اإالحوارات الك

 تشكيل تحالٍف متنوع مبني على رؤى سياسية متوافقةبالقيام  طراف إلى اآلنمعظم األ ضمن سيطرة قسد. ولم تتمكن 

 التحالف والحريةويمكن اعتبار جبهة السالم  .ردات فعل وال تكون مبنية على، بعيدة عن التوترات التي تحكم املنطقة

وري لها حضور بارز في امللف الس، و جزء مهم من قيادتها في الداخلد املنطقة تتمتع بوجو بناء أول بين مكونات عدة من األ 

 لها بالتماهي واالتساق البيني حيال التعاطي مع تطورات املشهد
ً
 جديا

ً
 مما يشكل اختبارا

ً
 .خارجيا

ردية البينية قدرة فيما يخص املتغيرات في الداخل، فيمكن اعتبار أما 
ُ
حتى تمرار على االس-مريكيةأية برعا-الحوارات الك

حال نجاح الحوار بين املجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، ستكون خطوة . وفي العامل األهم هي اآلن

 نقل الحوار إلى منصة أوسع تشمل بقية املكونات على اختالف اصطفافها املحلي العقبة األهم أمام املتفقين.

قد يؤشر و  أمريكية.قيادة قوات سوريا الديمقراطية، وشركة  عالن عقد اتفاقية لبيع النفط بينإ ةومن التطورات املحلي

إلدارة الذاتية، لو لها املحرك الفعلي  PYDمرحلي لسلطة قسد، وبالتالي حزب االتحاد الديمقراطي  استقرارهذا العقد إلى 

 للتنازع 
ً
 نتيجة وجود رفٍض شعبي أإال أنه يمثل عامال

ً
 ووطني سوري إلدارة وتصرف طرف محلي في مصير ثروة وطنيةيضا

 (7).والنعدام الشفافية املالية لدى اإلدارة الذاتية وقوات قسد

 ترافق هذا التشكيل مع 
ً
اتية على مدارس دارة الذالتي فرضتها اإل التعليمية دير الزور ضد املناهج شعبي واسع في حراك أيضا

خالق قسام ال تتوافق مع جملة من األ أجتمعية ضد ما تحتويه هذه املناهج من مواد و االحتجاجات امل توتصاعد .املنطقة

رد" مما صعد املجتمعية واملبادئ الدينية لسكان املنطقة، 
ُ
من توتر في املنطقة كان في الكثير من االحيان ُيوجه ضد "الك

وفي حال تطورت حركية "جبهة السالم والحرية" فيمكنها التأثير في هذا االتجاه  .الذاتية لإلدارةباعتبارهم القيادة الفعلية 

قاربة من مواقف مت تتبنىاملجتمعة ضمنها  األربعةالذاتية، كون االطراف  اإلدارةمن ناحية توحيد الضغط املجتمعي على 

 الذاتية. اإلدارةالعملية التربوية في مناطق 

الدستورية  اللجنة بالتوافق على عقد اجتماعات غير بيدرسون  ملبعوث األممي إلى سوريةا تصريحفقد كان  ةأما خارج سوري

 فيما يخص األ 
ً
 مهما

ً
 سوريا

ً
جبهة السالم والحرية، فاتفاقهم على رؤية سياسية  طراف املتفقة داخلنهاية شهر آب، حدثا

                                                        
 في ت (7)

ً
مة من قبل حقيقه، اال أنه يعتبر خطوة متقدورغم ما يعتري االتفاق من ضبابية من حيث الجهة املوقعة لالتفاق من الطرفين، وبنوده ودور االدارة االمريكية رسميا

كردستان  قليمإلملناطق غرب الفرات الواقعة تحت سيطرة املعارضة، او  أكثراالدارة االمريكية في حال استمرارها بمباركته لقطع توريد النفط للنظام السوري، وتوجيهه 

بها إلدراك املدى الذي ستنخرط فيه واشنطن في امللف، فال يمكن البناء بشكٍل متماسك على  سبأ ويحتاج االتفاق املعلن إلى مدة الالعراق وتصديره للعالم الخارجي. 

ياٍن لوزارته، بة جزء مهم من حديثه من خالل تم معارضو ، والتي تمحورت حول معرفتهم ودعمهم لالتفاق شهادة وزير الخارجية االمريكي اثناء جلسة استماع من الكونغرس

ية للموارد وانكار سيطرة أو ادارة الحكومة االمريكنفيها لوجود مشاركة في القرارات التجارية مع شركائهم املحليين، ، و تدخل في قرار بيع النفطفعلي لها و عبر انكار وجود 

 النفطية في سورية.
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بشكٍل مستقل ضمن اللجنة الدستورية، كما هو عامٌل مهم لتقوية الجبهة  طرافتقوية ملواقف هذه ال موحدة هي 

 (8).شرق الفراتالسياسية لهم على األرض 

 فاعلية حمتملة وحتدايت صعبة
 بنقاط قوة

ً
اتجاه الداخل بوتنقسم هذه النقاط ، تحتمل التطور النوعي والفاعلية السياسية تتمتع الجبهة املشكلة حديثا

 تضم كياناٍت متواجدة على األرض .والخارج
ً
ضمن حواضنها االجتماعية على واسعة  ، وشعبيةفالجبهة املشكلة حديثا

 .نها تتوزع على جزٍء جغرافٍي مهم من مناطق سيطرة اإلدارة الذاتيةأحجام الكتل البشرية لكل طرف، كما أاختالف 

 في التفاوض املحلي حيال ملفكما يمتلك طرفين من األطراف املشكلة للجبهة قوات عسكرية ربم
ً
عادة التشكل إ ا تكون طرفا

ات "بيشمركة وقو  تنظيم الدولة بمعركة الرقة ضد والتي شاركت قوات النخبة التابعة لتيار الغدك ،العسكري في املنطقة

ردي روج"
ُ
ون لها دور ما سيكوالتي يمثل مصيرها أحد أهم محاور الحوار الكردي البيني، ك التي يتبناها املجلس الوطني الك

ردية ملا ستمثله من تغييٍر في طبيعة قوات قسد التي تعتمد على وحدات 
ُ
محوري في عملية الحل النهائي بين األطراف الك

أمام حزب االتحاد الديمقراطي وأذرعه ضمن اإلدارة  موازنة لقوةن احتمالية تشكيل الجبهة أكما  .YPG حماية الشعب

 يعطيها فرصة لزيادة التفاعل الشعبي معها.  الذاتية

 
ً
 ، الذي شهدت عاصمتهكردستان العراق كالعالقة مع إقليم الفاعلةتمتلك الجبهة جملة من العالقات الدولية  خارجيا

لة كالتي يتواجد لألطراف الثالثة املش تركياكالعالقة مع ، و لتشكيل الجبهة 2020جولة من االجتماعات األولية بداية العام 

لخليج اباإلضافة إلى العالقات اإلقليمية ال سيما  للجبهة مكاتب فيها وهي فاعلة ضمن االئتالف السوري لقوى املعارضة.

 ترح مريكيةلواليات املتحدة األ فقد أظهرت ا ،العربي والقاهرة عبر العالقات التي تربط تيار الغد بهذه الدول 
ً
غير معلن  يبا

 ع روسيا االتحاديةكما استقبلت  وفق شخصيات منخرطة ضمن االجتماعات التحضيرية إلعالن التحالف،
ً
دة وفودا

ردي ورئيس تيار الغد.
ُ
 باألخص من املجلس الوطني الك

 ةيضمن هيئات املعارضة من هيئة املفاوضات واللجنة الدستور يعطي تواجد أعضاء من الجبهة ف ،من جهة سياسيةأما 

 سبعة ة، فللجبهفرصة كبيرة للتفاعل خالل اجتماعات اللجنة الدستورية وفي العديد من املحافل والعالقات الدولية

ي طراف املقربة من املجلس الوطنممثلين مباشرين ضمن اللجنة الدستورية املوسعة، ويزيد العدد في حال احتساب األ 

ردي أو 
ُ
 شخص ثني عشرايزيد عن منصة القاهرة بقيادة تيار الغد ل منالك

ً
 . ا

املفهوم  هذاطرحت جبهة الحرية والسالم فيما يخص الالمركزية؛ فقد  يواجه هذا التشكيل جملة من التحديات لعل أهمها

عن  طراف املعلنةعيد للمشهد غياب مشروٍع شامل من قبل األ يُ  وهو أمٌر ، لهاالعريض دون التطرق لشكٍل محدٍد  طارهإفي 

 من عالقات تيار الغد أكما  .حزاب اإلدارة الذاتية"أالفرات في حال دخلت لعملية تفاوضية مع " كيفية إدارة شرق 
ً
ن جزءا

                                                        
، الرابط: 03/07/2020لحقوق االنسان، التاريخ:  هل يتمكن بيدرسون من إنجاح الجولة الثالثة من أعمال الدستورية بسورية؟، املصدر: املرصد السوري ( 8)

https://bit.ly/2C9ZcG0  

https://bit.ly/2C9ZcG0
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 مع تركيا بالرغم من تراجع حدتها 
ً
م للمنطقة، تقديم خطة سال  ثناء عملية نبع السالم ومحاولة رئيس التيارأاملتوترة سابقا

 أيمكن 
ً
  طراف الجبهة مع تركيا واالئتالف السوري.أ، وتؤثر في عالقات بقية على السطح من جديد ن تطفوا مستقبال

قوات ف التابعة لبعض أعضاء الجبهة، تباين األثر العسكري للقوات العسكريةفي  يظهرفإن التحدي  من جهة ثانية؛

ة التي يتبناها النخبل القوة الفعلية والتنظيمية لقوات ؤ ناهيك عن تضا ،بيشمركة روج تتواجد في إقليم كردستان العراق

فرات تحت شرق ال ةتوحيد الفصائل العربيلنادي املجلس العربي يُ كما ، واملجلس العربي في الجزيرة والفراتتيار الغد 

وع كيفية وسيشكل موض .قيادة موحدة، بينما تفتقر املنظمة اآلثورية الديمقراطية لقوى عسكرية تتبعها بشكٍل مباشر

 تفاقالو تشكيل منظومة عسكرية جديدة في شرق الفرات في حال الوصول أمنظومة قسد  ات العسكرية ضمندمج القو 

. حول إعادة التشكيل
ً
 كبيرا

ً
 تحديا

 في حركية أي تحالف العربي التمثيلعد تحدي يُ و 
ً
 حاضرا

ً
يمكن اختصاره باملكون العشائري الذي  ال فمن جهة ،تحديا

واستقطاب لقوى محلية وإقليمية ودولية متباينة بالرؤى واملصالح  عاني من االنقسام الذي جعله ضمن أجندة جذبيُ 

  .السياسية
ُ
عاني عشيرة الشمر من انقسام بين قوات الصناديد وحزب املحافظين وعلى سبيل الذكر ال الحصر ت

التحالف عومة بمشاريع عدة يتبناها النظام وروسيا واإلدارة الذاتية مد الديمقراطي، وتيار الغد وقوات النخبة، ناهيك عن

وفي الخارج تنشط بعض القوى في تركيا بشكٍل رئيس ي في دعم تشكيل مجالس عشائرية سواء  .لجذب العشائر لتحالفاتهم

ذلك  ومن خالل كل .في مناطق سيطرة املعارضة داخل سورية أو على األراض ي التركية ملواجهة اإلدارة الذاتية في الخارج

 استمرار تغي
ً
 ية املكون العربي ضمن الجبهة في مناطق دير الزور والرقة. ب فاعلييتضح أيضا

 أما 
ً
جاه تشكيل الجبهة الجديدة بمثابة خطوة في ات من املتوقع أن يعتبر حزب االتحاد الديمقراطي واإلدارة الذاتيةفداخليا

اإلدارة  التابعة واملقربة منوهذا ما يدور على املنصات اإلعالمية  .إضعاف تمثيلها ضمن سلطة اإلدارة والحكم شرق الفرات

رات. ت القائمة اآلن شرق الفالذاتية، وهو ما سيعرضها لحمالت تضييق في حال تأخر تفعيل الجبهة ضمن عملية الحوارا

في حال انعقاده والدخول عبره ملنصة  3حزب االتحاد الديمقراطي يعلق اآلمال على مشاركته في مؤتمر القاهرة  كما كان

إضعاف هذا االحتمال بالشكل الذي كان  جبهة السالم والحرية ومن شأن خطوة إعالن .لي للجنة التفاوضالقاهرة وبالتا

 يرغب به حزب االتحاد الديمقراطي. 

 اخلامتة
ب من استقراء ُيصّع   مماالتشكل الحذر،  ةيتميز املشهد السياس ي وامليداني في منطقة شرق الفرات بسيره الدقيق نحو إعاد

  التآم
ُ
شكلة نتيجة كثرة الفواعل الدوليين واملحليين وتغير الخارطة العامة وما تحمله من احتمالية ومصير التحالفات امل

 أخرى جديدة.تحالفات إنهاء مصير تحالفات قديمة والدفع باتجاه ظهور 

هو مأنة الحاضنة االجتماعية و جاء إعالن جبهة السالم والحرية في وقٍت لم تنجح اإلدارة الذاتية بعملية إدارة املنطقة وط

ما يتوضح في عدة مواضيع آخرها موضوع اختيار قادة عسكريين لهم إشكاليات محلية تتسبب في توتير العالقة بين سكان 

  تتوافق مع توجهات األهالي. املنطقة، وفرض مناهج ال
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ة انخرطت األحزاب الكردية في عمليواملنطقة تشهد حركية سياسية وأمنية مكثفة، فمن جهة عن الجبهة يأتي اإلعالن 

 
ً
بعض  ومن جهة أخرى تشهد .تحاورية بينية لم تصل إلى اآلن ملرحلة اتفاٍق صلب يوضح شكل العالقة واإلدارة مستقبال

ين حد شيوخ القبائل النافذأمناطق سيطرة اإلدارة الذاتية وباألخص دير الزور توترات أمنية مستمرة كان آخرها اغتيال 

قي بظالله أن يل هذا التوتر األمنيمن شأن و  .ة، وما تاله من مظاهرات أدت لسيطرة األهالي على بعض مقرات قسدفي املنطق

سر احتكار لك والحرية السالم لـجبهة فرصةوهو ما يعتبر  ،على كافة التحالفات واالتفاقيات الحاصلة في شرق الفرات

مؤسسات حكمه من إدارة ذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية،  حزب االتحاد الديمقراطي لتمثيل مكونات املنطقة عبر

 أنها تعتبر أإال  .وغيرها
ً
 منفذا

ً
لحزب االتحاد لتوجيه االتهامات لها واعتبارها جبهة مشكلة ملنافسته على "إنجازاته  يضا

 املحلية" التي حققها خالل السنوات املاضية.

 وافرة للتفاعل ضمن املشهد السياس ي بعدة  جبهة الحرية والسالم ضمن هذا الواقع؛ تتمتع
ً
نقاط قوة تمنحها حظوظا

سواء من تواجٍد فعلي على الرض وعدم انخراط أطرافها في إشكاليات مجتمعية وعسكرية محلية أو إقليمية، أو 

 ر تمتعها بعالقات إيجابية مع العديد من الطراف الدولية، وتواجدها ضمن أطر املعارضة الرسمية مما يمنحها حضو 
ً
ا

ئاٍت طراف الجبهة في تحالفاٍت وهيأانخراط  باملقابل يواجه التحالف عوائق عدة تتمثل أهمها في .على املشهد الدولي

متباينة، كما سيكون ملدى نجاح الجبهة في خلق توازن بين سياسة املحاور في املنطقة واملؤثرة بامللف السوري بشكٍل 

 مباشر دوٌر كبير في نجاحها أو فشلها. 
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