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الفاعلون الدوليون من غير الدول

)اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا( نموذًجا في السياق السوري

طارق عزيزة)1)

: ملخص تنفيذي
ً

أواًل

الدول،	بوصفه	 الدولي(	على	 )املجتمع	 في	 العالقات	 اقتصرت	منظومة	 التاريخ	 ملراحل	طويلة	من	
	منها	فقط،	قبل	أن	تنضّم	إليها	فئة	أخرى	من	الشركاء	ُسّميت	)الفاعلون	من	غير	الدول(	أو	

ً
ال
ّ
متشك

مات	الدولية،	ومنها	األمم	املتحدة	وصندوق	النقد	الدولي،	
ّ
(،	مثل	املنظ

ً
لون	دوال

ّ
)الفاعلون	الذين	ال	يشك

ثم	ظهرت	الشركات	العابرة	للحدود	والقوميات.	بات	الشركاء	الجدد	)أشخاًصا	قانونيين(	في	منظومة	
مها	قواعد	قانونية	دولية.	

ّ
العالقات	الدولية،	يبرمون	اتفاقات	ومعاهدات	مع	الدول	أو	في	ما	بينهم،	تنظ

ومع	تطّور	املصالح	والصراعات	الدولية	وتشابكها	املتزايد،	برزت	فئات	جديدة	من	الفاعلين	الذين	ال	
	لها	تأثيرها	امللحوظ	في	العالقات	الدولية،	من	أهّمها	)حركات	التحرر	الوطني(	واملنظمات	

ً
لون	دوال

ّ
يشك

املسلحة	)الدينية	أو	القومية(	العابرة	للحدود،	وشبكات	اإلرهاب	الدولي.

الفئات	 من	 	
ً
دوال لون	

ّ
يشك ال	 فاعلين	 يمكن	رصد	 السورية،	 األرض	 على	 الدائر	 الصراع	 في	سياق	

على	 األدوار	 بعض	 تداعيات	 تقتصر	 لم	 ما	 في	 العام،	 املشهد	 في	 التأثير	 متفاوتة	 بأدوار	 قاموا	 ة،	
ّ
كاف

	أو	غير	ذلك.	وإذا	كان	ظهور	بعض	أولئك	الفاعلين،	
ً
سورية	بل	امتّدت	خارجها،	تحالًفا	أو	خصومة

حة،	سابًقا	على	الثورة	والحرب	التي	تلتها،	فإن	دورهم	الفاعل	
ّ
بما	هم	امتداد	ملنظماٍت	سياسية	أو	مسل

الدولي،	ما	فوق	الوطني/	املحلي،	ازدهر	في	سياق	الصراع	السوري،	وبصورة	رئيسة	بعد	عام	2013. 
لعّل	النموذج	األكثر	وضوًحا	تجّسده	الحالة	القائمة	في	مناطق	الجزيرة	السورية،	بعد	أن	أّسس	حزب	
ت	ما	ُيفترض	أنها	

ّ
)االتحاد	الديمقراطي	–	PYD(	سلطة	)اإلدارة	الذاتية	لشمال	وشرق	سوريا(	التي	تول

اختصاصات	الدولة	من	مثل	األمن	والدفاع	والعالقات	الخارجية،	وسواها.

)1(		كاتب	وباحث	سوري.
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أدبيات	 من	 كثير	 نقد	 إلى	 الدولية	 العالقات	 في	 الدول	 غير	 انخراط	عناصر	جديدة	من	 أّدى	 لقد	
لم	 الدولية	 العالقات	 فقَه	 أّن	 إال	 مختلفة.	 جديدة	 مقاربات	 وظهور	 ونظرياتها،	 الدولية	 العالقات	
يستقّر	على	رأٍي	واحد	في	شأن	ظاهرة	الفاعلين	من	غير	الدول،	كونها	حديثة	نسبًيا	وذات	طابع	شديد	
األسباب	 على	 	

ً
عالوة فيها،	 واأليديولوجية	 واألمنية	 الجيوسياسية	 األبعاد	 تداخل	 بفعل	 التعقيد،	

االجتماعية	-	االقتصادية	التي	أسهمت	في	نشوئها،	ثم	في	تعزيز	دورها،	وتكريس	حضورها.	ومن	ثّم،	
،	وأبرزهم	في	سورية	سلطة	)اإلدارة	الذاتية(،	في	

ً
لون	دوال

ّ
تأثير	الفاعلين	الدوليين	الذين	ال	يشك فإّن	

الصعيدين	اإلقليمي	والدولي،	ال	سيما	أمنًيا	وسياسًيا،	وانعكاسات	ذلك	على	سياسات	الدول	املعنية	
ك	الدول	أو	فشلها	

ّ
بالشأن	السوري،	يستدعي	مزيًدا	من	التحليل،	وبحث	ارتباط	الظاهرة	بظروف	تفك

	عن	تراخي	سلطة	الدولة	نفسها	في	عصر	العوملة.
ً

وتهالكها،	فضال

من	 	،)2()
ً
دوال لون	

ّ
يشك ال	 الذين	 الدول/	 غير	 من	 )الفاعلين	 مفهوم	 على	 اإلضاءة	 إلى	 البحث	 يرمي	

خالل	بعض	ما	تناولته	أدبيات	العالقات	الدولية	حوله،	ومقاربته	في	سياق	الصراع	في	سورية،	عبر	
نموذج	)اإلدارة	الذاتية(	في	منطقة	الجزيرة،	وبيان	تجسيدها	هذا	املفهوم	الذي	يبدو	أنه	لم	ينل	بعد	
	
ً
ما	يستحّق	من	البحث	في	املقاربات	التي	تتناول	األحوال	السورية.	فالفاعلون	الذين	ال	يشكلون	دوال
أصبحوا	فئة	ذات	تأثير	واضح	في	العالقات	والسياسات	الدولية	)والسياق	السوري	ليس	استثناًء(،	وال	
يمكن	إغفالها	عند	بحث	سبل	حّل	النزاعات،	واستشراف	مآالتها،	بصرف	النظر	عن	تقييم	الفاعلين	
أنفسهم	أو	املوقف	منهم،	وما	يعتري	أدوارهم	من	إشكاليات،	سواء	من	حيث	املشروعية	أم	الدوافع	

األيديولوجية	التي	يستندون	إليها،	أم	حتى	مدى	قانونية	املمارسات	التي	تصدر	عنهم.

ثانًيا: مقّدمة

ازداد	 الخارجية،	 الت	
ّ
والتدخ ح	

ّ
املسل النزاع	 فو�سى	 في	 البالد	 وانزالق	 السورية،	 الثورة	 ر	

ّ
تعث بعد	

	عن	تعّدد	املنخرطين	
ً

بة	للصراع،	وتداخل	أسبابه،	وتنّوعها،	فضال
ّ
املشهد	تعقيًدا	بفعل	الطبيعة	املرك

ممن	 ودولية،	 إقليمية	 جهات	 شمل	 وإنما	 السورّية،	 األطراف	 على	 يقتصر	 لم	 فاألمر	 بفاعلية.	 فيه	
وا	
ّ
	إلى	من	استغل

ً
وقفوا	بجانب	نظام	األسد	لدعم	سلطته،	أو	ساندوا	الجهد	الساعي	إلسقاطه،	إضافة

واملعارضة،	 النظام	 بين	 التناقض	 جذر	 عن	 بمعزل	 الخاصة،	 أهدافهم	 لتحقيق	 الجارية	 التطّورات	

(	و)الفاعلون	من	غير	الدول(،	
ً
لون	دوال

ّ
)2(		ُيترَجم	مصطلح	Actors	Non-State	إلى	العربية	بطرق	عّدة،	أبرزها:	)الفاعلون	الذين	ال	يشك

وُيالَحظ	أنهما	ُيستعمالن	باملعنى	نفسه،	وعلى	هذا	النحو	وردا	مًعا	في	البحث،	حيث	اسُتخِدَم	أحدهما	أو	كالهما	في	املراجع	واملصادر	
املختلفة	التي	استند	إليها	الباحث.
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واملوقف	منهما.

لم	يكن	أصحاب	الفعل	والتأثير	من	الدول	فقط،	إذ	كان	بينهم	فئة	تسميها	أدبيات	العالقات	الدولية	
،	أو	الفاعلين	من	غير	الدول	Actors	Non-State(،	ال	سيما	

ً
لون	دوال

ّ
الحديثة	بـ)الفاعلين	الذين	ال	يشك

حة	عابرة	الحدود.	وقد	فرضت	هذه	الفئة	من	الفاعلين	نفسها	في	صراعات	منطقة	
ّ
مات	املسل

ّ
من	املنظ

الشرق	األوسط	وغيرها،	وتأثيرها	السيا�سي	واألمني	آخذ	في	التصاعد	إقليمًيا	ودولًيا،	بما	لدورها	العابر	
	بصورة	خاصة.

ً
للحدود	من	انعكاسات	على	السياسات	الدولية	عموًما،	وفي	الدول	املعنية	مباشرة

	ما	تقتصر	الدراسات	
ً
إّن	موضوع	)الفاعلين	من	غير	الدول(	مستجّد	في	الكتابة	السورية،	وعادة

األولى	التي	تبحث	ظواهر	مستجّدة	على	جوانب	نظرية	تصف	الظاهرة	املبحوثة	في	إطارها	العام،	لتأتي	
الحًقا	دراسات	أكثر	تعّمًقا،	تقارب	املوضوع	بتفصيل	أكثر،	ومن	زوايا	مختلفة.	لكن	هذا	البحث	يحاول	
السوري	 الصراع	 سياق	 في	 عياني	 نموذج	 على	 الضوء	 ط	

ّ
فيسل نظرًيا،	 املفهوم	 بمناقشة	 يكتفي	 	

ّ
أال

)اإلدارة	الذاتية	لشمال	 وسلطة  السورية  على	منطقة	الجزيرة  بتشّعباته	اإلقليمية	والدولية	بالتركيز 
	في	املشهد	السوري	الراهن،	

ً
لون	دوال

ّ
وشرق	سوريا(،	بوصفها	أحد	أبرز	الفاعلين	الدوليين	الذين	ال	يشك

إن	لم	تكن	األبرز.

ر	دائًما	باملجاالت	الدراسية	
ّ
،	فإّنها	تتأث

ً
	أكاديمًيا	منفصال

ً
على	الرغم	من	عّد	))العالقات	الدولية	حقال

	بمنهجيات	بحثية	عّدة،	
َ
ب	دراسة	الظواهر	املّتصلة	بهذا	الحقل	االستعانة

ّ
األخرى(()3(،	وغالًبا	ما	تتطل

من	مثل	املنهج	التاريخي	والوصفي	التحليلي	وسواهما،	وهذا	ما	سار	عليه	البحث.	وإذ	يقتصر	النطاق	
الجغرافي	لسلطة	)اإلدارة	الذاتية(	على	األرا�سي	السورية	فقط،	إال	أّن	صلتها	بالقضية	الكردية،	وال	
السياسة	 معاينة	 يستوجب	 التركي،	 	)PKK 	– الكردساني	 العّمال	 )حزب	 مع	 املباشر	 ارتباطها	 سيما	
توظيف	 في	 تجتهد	 الخارجية	 حالًيا،	وسياساتها	 في	سوريا	 رئيس	 فتركيا	العٌب	 الشأن.	 هذا	 في	 التركّية	
تفاعالتها	اإلقليمية	والدولية	من	أجل	)احتواء(	املسألة	الكردية،	وهذا	املوضوع	))دائم	الحضور	في	
جدول	أعمالها،	وربما	البند	األول	للسياسة	الداخلية	والخارجية	بال	منازع،	لسنوات	عديدة،	بدًءا	من	
أوائل	الثمانينيات	من	القرن	العشرين	عندما	شرع	))حزب	العمال	الكردستاني((	في	عملياته	املسلحة	

ضد	الحكومة	»1984«((.)4(

في	سورية	يعّد	حزب	)االتحاد	الديمقراطي	–	PYD(	امتداًدا	لحزب	PKK،	وقد	استفاد	من	السياسة	

	،)2014 )3(		سكوت	بورتشيل	وآخرون،	نظريات	العالقات	الدولية،	محمد	صفار	)مترجًما(،	ط1،	)القاهرة:	املركز	القومي	للترجمة،	
ص33.

)4(		عقيل	سعيد	محفوض،	السياسة	الخارجية	التركية،	ط1،	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2012(،	ص83.
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األميركية	في	محاربة	اإلرهاب	في	عهد	إدارة	الرئيس	أوباما،	سياسة	آثرت	عدم	إرسال	قوات	عسكرية	
كبيرة	للقتال	مباشرة،	وقدمت	عوض	ذلك	السالح	والعتاد	لشركاء	محليين،	ودعمتهم	بسالحها	الجوي	
)ثم	 	PYD مقاتلي	 تمكين	 في	 أسهم	 الداعم	 األميركي	 املوقف	 هذا	 اإلسالمية(.	 )الدولة	 تنظيم	 ملحاربة	
وطرد	 معظمها،	 السورية	 الجزيرة	 مناطق	 على	 السيطرة	 من	 قسد((	 	– الديمقراطية	 سوريا	 )قوات	
مقاتلي	)الدولة	اإلسالمية(	منها،	ما	عّزز	مشروع	سلطة	)اإلدارة	الذاتية(	كأمر	واقع،	حتى	باتت	أحد	

الفاعلين	األساسيين	في	املشهد	السوري.

لكّن	التنسيق	مع	الواليات	املتحدة،	والحصول	على	دعمها،	ال	يكفيان	لتفسير	ظهور	هذه	السلطة	
واقتصادية	 وأيديولوجية	 سياسية	 عوامل	 فثمة	 الدعم.	 ف	

ّ
توق بمجّرد	 تزول	 لن	 وهي	 واستمرارها،	

إدراجه	ضمن	 يمكن	 الذي	 املشروع	 في	هذا	 قّوة	وضعف	 تنطوي	على	عناصر	 واجتماعية	متداخلة،	
أكثر	تعبيًرا	عن	إفرازات	محلية	و)هوياتية(،	 ))أمست	 التي	 الدول(	 )الفاعلين	من	غير	 الفئة	من	 تلك	
وليس	فقط	تشابكات	عاملية،	كما	هو	الحال	مع	املوجة	األولى	من	الفاعلين((	[أي	املنظمات	الدولية،	

والشركات	متعددة	الجنسيات])5(. 

من	هذا	املنظور،	يمكن	تمييز	منطقة	الجزيرة	السورية	بأنها	تخضع	لسلطة	)فاعل	دولي	من	غير	
السورية	 املناطق	 بقية	 على	 يسيطر	 ما	 في	 وشرق	سوريا(،	 لشمال	 الذاتية	 )اإلدارة	 تجّسده	 الدول(،	
	
ً
إما	جيش	النظام	السوري،	أو	قوات	عسكرية	لدولة	بعينها	)روسيا(،	أو	ميليشيات	خاضعة	مباشرة
لدول	ذات	وجود	ومصالح	ولها	وجود	عسكري	أيًضا	في	سورية،	من	مثل	امليليشيات	املرتبطة	بإيران	
يته	

ّ
ر	الحالة	القائمة	في	منطقة	الجزيرة	السورية	بمآالت	الصراع	السوري	بكل

ّ
وتركيا)6(.	وبمثل	ما	تتأث

وتفاعل	معطياته	الداخلية	والخارجية،	فإّن	تأثيرها	أيًضا	غير	قليل	في	املشهد	بمجمله،	خصوًصا	مع	
تنامي	اتجاه	عالمي	))يتعامل	مع	املوجة	الجديدة	من	الفاعلين	من	غير	الدول	بمنطق	االحتواء،	وإعطاء	

الشرعية	لهم،	إثر	ضعف	الدولة،	واإلقرار	بدورهم	في	االستقرار(()7(.

)5(		جاسم	محمد	طه،	»أثر	أدوار	الفاعلين	من	غير	الدول	على	االستقرار	السيا�سي	واألمني	في	املنطقة	العربية«،	مجلة	تكريت	للعلوم	
السياسية،	ع:	14،	ص278.

)6(		يذهب	بعضهم	إلى	تصنيف	)حزب	هللا(	وبقية	امليليشيات	الشيعية	التابعة	إليران	بوصفهم	فاعلين	من	غير	الدول،	لكن	على	الرغم	
ن	ارتباطها	العضوي	بالحرس	الثوري	اإليراني،	أي	بالحكومة	اإليرانية،	ُيفقدها	صفتي	

ّ
من	كونها	منظمات	مسلحة	عابرة	للحدود،	إال	أ

ار	
َ
ر	في	الفاعلين	من	غير	الدول،	ومن	ثّم	تصنيفها	ضمن	هذا	اإلطار	يبقى	مث

ّ
االستقاللية	وحمل	مشروعها	الخاص،	مما	ُيفترض	أن	يتوف

جدل.

)7(		جاسم	محمد	طه،	»أثر	أدوار	الفاعلين	على	االستقرار	السيا�سي«،	ص278.
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ا: العالقات الدولية و)الفاعلون الدوليون من غير الدول(
ً
ثالث

يعود	تاريخ	العالقات	الدولية	إلى	نشوء	الدول	نفسها،	أي	إّن	تاريخها	مرتبط	بتاريخ	ظهور	الدولة،	
بمختلف	أنواعها	)دولة/	مدينة،	إمبراطوريات،	دولة/	أّمة(،	منذ	العصور	القديمة	وحتى	يومنا	هذا.	
	هو	)علم	العالقات	الدولية(	إال	مع	بدايات	القرن	

ً
	معرفًيا	مستقال

ً
أّنها	لم	تنهض	بوصفها	حقال غير	

الواليات	املتحدة	األميركية	وبريطانيا،	 ا	من	
ً
العاملية	األولى،	انطالق العشرين،	وبالضبط	بعد	الحرب	

العلوم	 بدراسة	 ملحًقا	 كان	 بعدما	 وازدهاًرا	سريًعا)8(،	 وتطوّرا	 واسًعا	 انتشاًرا	 العلم	 هذا	 حيث	عرف	
السياسية.

أيًضا	 أّن	معناها	))ينسحب	 بينها،	إال	 إلى	الدول	وما	 اللغوي	 وإذ	تحيل	لفظة	)دولي(	في	االصطالح	
على	مجمل	العالقات	القائمة	بين	أعضاء	املجتمع	الدولي	اآلخرين،	من	منظمات	دولية	حكومية	وغير	
وأكاديمي	 الدولية(	وجود	فرع	معرفي	 )العالقات	 وتعني	عبارة	 الوطني(()9(.	 التحرر	 حكومية،	وحركات	
قائم	بذاته،	ينصّب	اهتمامه	باألساس	على	دراسة	الوقائع	والظواهر	ذات	البعد	الدولي	مصدًرا	وتنظيًما	
وتنظيًرا)10(.	ويتناول	هذا	العلم	مختلف	عناصر	)النظام	الدولي(	الذي	يشمل	))هؤالء	الفاعلين	الذين	
تأخذ	الدول	األخرى	أعمالهم	وردود	أفعالهم	في	صياغة	السياسة	الخارجية(()11(،	من	حيث	سلوكهم	
وأثره،	على	اختالف	نوع	هذين	السلوك	واألثر	وحجمهما،	وبصرف	النظر	عن	املشروعية	من	عدمها،	

سواء	من	منظور	القانون	الدولي،	أم	تبًعا	ملوقف	هذه	الدولة	أو	تلك	من	الفاعل	املعني.

بجامعة	 الدولية	 العالقات	 أساتذة	 كبار	 من	 يعّد	 الذي	 ميرل	 مارسيل	 البروفيسور	 وبحسب	
يعني	 ال	 القوة	 إلى	 اللجوء	 وحّق	 السالح	 القانونية،	 الناحية	 من	 الدول،	 احتكار	 فإّن	 السوربون،	
بالضرورة	استبعاد	وجود	مراكز	أخرى	تصنع	القرار	وتستطيع	بدورها	أن	تلجأ	إلى	استخدام	أشكال	
أخرى	للقوة)12(.	ومن	ثم	))االكتفاء	بدراسة	العالقات	بين	الدول	يقصر	عن	اإلحاطة	بمجمل	الظواهر	
أنواع	 بوجود	 نقبل	 كي	 الدولة	 استبعاد	 الضروري	 من	 ))ليس	 ه	

ّ
أن التأكيد	 مع	 املعقدة(()13(،	 الدولية	

أخرى	من	الالعبين،	وأّن	إحدى	الصعوبات	األساسية،	في	العالقات	الدولية	املعاصرة،	تكمن	تحديًدا	

)8(		صليحة	بوعكاكة،	مدخل	إلى	العالقات	الدولية،	ط1،	)فاس:	آنفو-	برانت	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	2017،	ص5.

)9(		صليحة	بوعكاكة،	مدخل	إلى	العالقات	الدولية،	ص7.

)10(		صليحة	بوعكاكة،	مدخل	إلى	العالقات	الدولية،	ص8.

)11(		روبرت	غيلبن،	الحرب	والتغيير	في	السياسة	العاملية،	عمر	سعيد	األيوبي	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	دار	الكتاب	العربي،	2009(،	
ص60.

)12(		مارسيل	ميرل،	سوسيولوجيا	العالقات	الدولية،	حسن	نافعة	)مترجًما(،	ط1،	)القاهرة:	دار	املستقبل	العربي،	1986(،	ص64.

)13(		مارسيل	ميرل،	سوسيولوجيا	العالقات	الدولية،	ص	65.
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في	تعّدد	وتنّوع	الالعبين	على	املسرح(()14(.

هت	انتقادات	عدة	للفرضية	القائلة	بأّن	الدول	هي	القوة	الفاعلة	الوحيدة	في	السياسة	العاملية،	 ُوّجِ
وهي	تخضع	ملراجعة	الباحثين	والباحثات،	))وأصبح	تعريف	الفاعلين	كل	أولئك	الذين	تؤثر	قراراتهم	
على	املوارد	والقيم،	والذين	يؤثر	أحدهم	على	آخر	فيما	وراء	الحدود.	واملسألة	ال	تتعلق	بأهمية	الدول،	

بل	هي	أن	املزيد	من	هذه	القوى	أصبح	يمارس	تأثيًرا	على	املحصلة	النهائية	في	السياسة	العاملية(()15(.

املنظمات	هي	 الدول،	وأولى	هذه	 الفاعلين	من	غير	 أنواع	 أولى	 الحكومية	 الدولية	 املنظمات	 كانت	
املنظمات،	وحيويتها،	 تكاثر	هذه	 1815.	ومع	 تأسست	عام	 التي	 الراين(	 في	 للمالحة	 املركزية	 )اللجنة	
الدولية	 العالقات	 املعاصر،	فال	يمكن	تصّور	معالجة	 الدولي	 للمجتمع	 املميزة	 باتت	إحدى	السمات	
بدون	اإلشارة	إلى	منظمة	األمم	املتحدة	أو	املنظمات	الدولية	املتخصصة	أو	حلف	الناتو.	واألصل	الذي	
انبثقت	منه	املنظمات	الدولية	هو	نظام	املؤتمرات	الدبلوماسية،	فمن	خالل	تعديل	أسلوب	عمل	هذه	
املؤتمرات	)كأن	تصبح	دورية	ملعالجة	عدد	محدد	من	القضايا،	وإنشاء	مكتب	أو	سكرتارية	لتحقيق	
املؤتمرات	صفة	 لهذه	 أصبح	 االنعقاد(	 ُمدد	 بين	 ما	 العمل	 واستمرارية	 فيها	 املشاركين	 بين	 االتصال	

	باملؤتمرات	الدبلوماسية)16(.
ً
ل	السمة	الرئيسة	للمنظمات	الدولية	مقارنة

ّ
الديمومة	التي	تشك

بعد	ذلك	ظهر	فاعل	آخر	من	غير	الدول	هو	)الشركة	متعّددة	الجنسيات(،	وهي	))الشركة	التي	تمتلك	
وتدير	وحدات	اقتصادية	في	قطرين	أو	أكثر.	وفي	معظم	األحيان،	فإن	ذلك	يستلزم	استثماًرا	أجنبًيا	
مباشًرا	تقوم	به	شركة	ما	وكذلك	امتالك	وحدات	اقتصادية	)مثل	خدمات،	وصناعات	استخراجية،	
في	السندات	واألوراق	 في	ّعدة	أقطار.	ومثل	هذا	االستثمار	)بعكس	االستثمار	 أو	تجهيزات	صناعية(	
املالية(	يعني	امتداد	السيطرة	اإلدارية	عبر	الحدود	القومية(()17(.	كثير	من	هذه	الشركات	مؤّسسات	
عملياتها	 مجال	 ويمتّد	 املتحدة.	 األمم	 في	 أعضاء	 دول	 تملكه	 ما	 تتجاوز	 موارد	 تمتلك	 للغاية،	 قوية	
ساعه	الجغرافي	أي	

ّ
ساع	املنطقة	التي	تنشط	فيها	بعض	الشركات	متعّددة	الجنسيات	بما	يفوق	في	ات

ّ
وات

إمبراطورية	سبق	أن	وجدت	في	املا�سي)18(.	وبحسب	بعض	التقديرات	فإّن	))%40	من	التجارة	العاملية	

)14(		مارسيل	ميرل،	سوسيولوجيا	العالقات	الدولية،	ص	68.

)15(		أنور	محمد	فرج،	نظرية	الواقعية	في	العالقات	الدولية	دراسة	نقدية	مقارنة	في	ضوء	النظريات	املعاصرة،	ط1،	)السليمانية:	مركز	
كردستان	للدراسات	االستراتيجية،	2007(،	ص284.

)16(		مارسيل	ميرل،	سوسيولوجيا	العالقات	الدولية،	ص354	)بتصّرف(.

)17(		روبرت	غيلبين،	االقتصاد	السيا�سي	للعالقات	الدولية،	ترجمة	مركز	الخليج	لألبحاث،	ط1،	)دبي:	مركز	الخليج	لألبحاث،	2004(،	
ص287.

)18(		روبرت	غيلبين،	االقتصاد	السيا�سي	للعالقات	الدولية،	ص288.
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تدار	بصورة	مركزية	داخل	الشركات	عابرة	القوميات(()19(،	كما	أّن	قدرة	رأس	املال	والتكنولوجيا	على	
في	جميع	املجتمعات	 ))أن	الحكومات	 بين	الشركات،	تعني	 التجارة	 إليها	 التي	تصل	 الحركة،	والدرجة	
الصناعية	تقريًبا	تهتم	اآلن	بشكل	فاعل	بمحاولة	تيسير	العالقات	بين	شركاتها	الوطنية،	بما	في	ذلك	

فروع	الشركات	عابرة	القوميات	لديها	والشبكات	العاملية	في	الصناعات	االستراتيجية(()20(.

لون	
ّ
خالل	الحرب	الباردة	وما	بعدها	بدأ	يظهر	الدور	النافذ	لفئة	جديدة	من	الفاعلين	الذين	ال	يشك

	في	صنع	السياسات	الخارجية،	فقد	))حّول	بروز	سلسلة	من	املجموعات	اإلثنية	والسياسية	–	
ً
دوال

الدينية	ذات	التوجهات	الراديكالية	انتباه	العالقات	الدولية	بعيًدا	من	الهيمنة	الحصرية	للعالقات	بين	
الدول(()21(،	حيث	يسعى	بعضهم	لتأسيس	دولة،	في	ما	يسعى	بعضهم	اآلخر	لتحرير	دولة	قائمة،	أو	
تغيير	األوضاع	فيها.	وتأتي	حركات	التحّرر	الوطني	في	مقّدمة	هذه	الفئات،	إذ	أسهمت	أوضاع	الصراع	
الدولي،	 في	تعزيز	حضورها	على	املسرح	 السابق	والواليات	املتحدة	األميركية	 بين	االتحاد	السوفياتي	
مة	التحرير	

ّ
وانخراطها	في	العالقات	والسياسات	الدولية،	مثل	بعض	الحركات	اليسارية	الثورية،	ومنظ

قبل	 من	 إحداها	 صّنف	
ُ
ت فقد	 السيا�سي،	 للموقف	 تبًعا	 تصنيفها	 يتباين	 ممن	 وغيرها	 الفلسطينية،	

ة	
ّ
مة	إرهابية،	أو	ثل

ّ
الحلفاء	والداعمين	بصفتها	حركة	تحّرر	وطني،	في	ما	يعّدها	الخصوم	واألعداء	منظ

مخّربين	خارجين	عن	القانون.

،	لم	يقتصر	أثره	على	
ً
لون	دوال

ّ
على	أي	حال،	بروز	هذه	الفئة	الجديدة	من	الفاعلين	الذين	ال	يشك

املجال	السيا�سي	والدبلوما�سي	في	العالقات	الدولية	فحسب،	وامتّد	إلى	طبيعة	الحروب	أيًضا،	والتي	
كانت	في	السابق	إّما	في	شكل	حروب	أهلية	بين	أطراف	متصارعة	في	بلد	واحد	أو	حروب	ما	بين	دولتين	
حين	

ّ
أو	دول	وأحالف	دولية	عدة.	وظهر	شكل	جديد	للحروب	ما	بين	دولة	)أو	أكثر(	وأحد	الفاعلين	املسل

اإلنساني(	 الدولي	 )القانون	 أو	 الحرب(	 بـ)قانون	 التقّيد	 هؤالء	 على	 لزاًما	 وبات	 الدول)22(،	 غير	 من	
)البروتوكول(	األول	 امللحق	 1949.	على	هذا	األساس،	نّص	 لعام	 اتفاقات	جنيف	األربعة	 ف	من	

ّ
املؤل

شمول	 على	 األولى	 مادته	 من	 الرابعة	 الفقرة	 في	 	1977 عام	 ع	
ّ
املوق جنيف،	 اتفاقيات	 إلى	 اإلضافي	

االتفاقيات	))املنازعات	املسلحة	التي	تناضل	بها	الشعوب	ضد	التسلط	االستعماري	واالحتالل	األجنبي	
وضد	األنظمة	العنصرية،	وذلك	في	ممارستها	لحق	الشعوب	في	تقرير	املصير،	كما	كرسه	ميثاق	األمم	

)19(		سكوت	بورتشيل	وآخرون،	نظريات	العالقات	الدولية،	ص120.

)20(		سكوت	بورتشيل	وآخرون،	نظريات	العالقات	الدولية.

)21(		ماريانا	خاروداكي،	الكرد	والسياسة	الخارجية	األميركية،	خليل	الجيو�سي	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	دار	الفارابي،	2013(،	ص146.

)22(		منها:	حروب	إسرائيل	ومنظمة	التحرير	الفلسطينية	في	األردن	ولبنان،	وحروب	الصحراء	الغربية	بين	إسبانيا	وجبهة	)البوليساريو(،	
ثم	الجبهة	واملغرب.
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املتحدة((.

ل دولة
ّ
 دولًيا اًل يشك

ً
رابًعا: األكراد بوصفهم فاعال

	
ً

تذهب	بعض	األدبيات	الحديثة	في	العالقات	الدولية	إلى	القول	))إن	دور	الشعوب	بوصفها	فاعال
دولًيا	هو	أمر	ال	يمكن	أن	نغفل	عنه	في	واقعنا	املعاصر،	والجهود	التنظيرية	في	حقل	العالقات	الدولية	
بهذا	الخصوص	تعّد	أمًرا	مطلوًبا	وال	غنى	عنه،	بل	إن	ابتكار	أدوات	تحليل	أو	نماذج	نظرية	من	شأنها	أن	
	خصًبا	لدراسات	حول	دور	الشعوب	بوصفها	العًبا	دولًيا(()23(.	ضمن	هذا	السياق،	يمكن	

ً
تفتح	مجاال

لون	دولة،	
ّ
فهم	بروز	دور	األكراد	في	السياسات	الدولية	الخاصة	بمنطقة	الشرق	األوسط	)وهم	ال	يشك

ويطمحون	-	أو	ما	زال	قسم	كبير	منهم	يطمح	-	إلى	ذلك(	بوصفهم	شعًبا	يسعى	إلى	تقرير	مصيره.	وكان	
من	تجليات	ذلك	إعالن	)جمهورية	مهاباد(	في	شمال	غرب	إيران	في	إثر	نهاية	الحرب	العاملية	الثانية،	
بدعم	من	االتحاد	السوفياتي	املتنافس	حينها	مع	بريطانيا	على	النفوذ	في	إيران.	لكّن	الجمهورية	الوليدة	
لم	تستمّر	سوى	عشرة	أشهر	)كانون	الثاني/	يناير	–	تشرين	أول/	أكتوبر	1946(،	قبل	تصفيتها	على	

يد	القوات	اإليرانية	املدعومة	من	اإلنكليز،	وإعدام	مؤسسها	قا�سي	محمد.

بسبب	 الكردية	 الشؤون	 في	 الخارجي	 ل	
ّ
التدخ أكثر	 ))تعّزز	 العشرين	 القرن	 خمسينيات	 ومنذ	

تنافٍس	ال	متناٍه	بين	القوى	الدولية،	خصوًصا	االتحاد	السوفييتي	والواليات	املتحدة.	وفي	هذا	الجو	
التناف�سي،	عومل	الكرد	كأدوات	وكفاعلين	مًعا.	وهكذا	استخدمت	القوى	العظمى	القضية	الكردية	
بهدف	الهيمنة	على	املنطقة،	فيما	كان	على	الكرد،	كأدوات،	أن	يصارعوا	من	أجل	االعتراف	بوضعهم	
لون	دولة(()24(.	والقضية	الكردية	عبر	تاريخها	لم	تكن	مرتبطة	بالكرد	فقط	بل	كان	

ّ
كالعبين	ال	يشك

لها	تداعيات	إضافية	على	السياسة	اإلقليمية	والدولية،	وما	زالت	كذلك.	وكان	لتطّوراتها،	كمن	مثل	
	
ً
لون	دوال

ّ
نشوء	حكومة	إقليمية	في	كردستان	العراق،	أن	عّززت	االستنتاج	بأن	))الالعبين	الذين	يشك

لم	يعودوا	الوكالء	الوحيدين	في	عملية	صنع	السياسة	الخارجية(()25(.

الوحيد	 الفاعل	 الحًقا(	 العراق	 كردستان	 إقليم	 حكومة	 خاصة	 )بصورة	 العراق	 أكراد	 يكن	 لم	

)23(		نادية	محمود	مصطفى	)محررة(،	العالقات	الدولية	في	عالم	متغّير	منظورات	ومداخل	مقارنة،ج1،	ط1	)القاهرة:	مركز	الحضارة	
للدراسات	السياسية،	2016(	ص742.

)24(		ماريانا	خاروداكي،	الكرد	والسياسة	الخارجية	األميركية،	ص112.

)25(		ماريانا	خاروداكي،	الكرد	والسياسة	الخارجية	األميركية،	ص149.
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شاركهم	 إذ	 العشرين،	 القرن	 من	 الثاني	 النصف	 خالل	 الكردية	 القضية	 في	 ر	
ّ
املؤث الدول،	 غير	 من	

تأثيره	 في	 عليهم	 زاد	 الذي	 	)PKK	–	الكردستاني العمال	 تركيا،	ال	سيما	)حزب	 أكراد	 الصفة	 في	هذه	
العابر	للحدود.	وهو	في	نشاطه	هذا	)العابر	للحدود(	يعطي	فكرة	أساًسا	عن	خصائص	هذا	النوع	من	
.	فإذا	كان	احترام	الحدود	بين	الّدول	من	املبادئ	الراسخة	في	القانون	

ً
لون	دوال

ّ
الفاعلين	الذين	ال	يشك

ه	ليس	كذلك	لدى	الالعبين	من	غير	الدول،	ألنهم،	في	
ّ
الدولي	والعالقات	الدولية،	نظرًيا	على	األقل،	فإن

الغالب،	ال	يكترثون	لهذه	املسألة.	وفي	منطقة	الشرق	األوسط،	تبدو	هذه	األمور	أكثر	تعقيًدا،	ذلك	أّن	
الحدود	السياسية	))تشبه	جداًرا	مخلخل	البناء	مفكك	اللبنات.	وتدرك	القوى	الدولية	أن	تحريك	أية	
لبنة	من	لبنات	ذلك	الجدار	املخلخل	يعني	انهياره؛	وهي	بطبيعة	الحال	ال	ترغب	في	البقاء	تحت	حطام	

جدار	متهّدم،	ولذلك	فهي	تسعى	إلى	تغيير	مالمح	الجدار	دون	هدمه((()26(.

عملياته	 وانطالق	 تأسيسه	 التي	شهدت	 الجغرافيا	 على	 الكردستاني(	 )العمال	 نشاط	 يقتصر	 لم	
األولى،	أي	األرا�سي	التركية،	إذ	راح	يتوّسع	باتجاه	إيران	وشمال	العراق،	وأصبح	مقر	قيادته	في	جبال	
وامتّد	 تركيا.	 مع	 البلدين	 حدود	 التقاء	 نقطة	 من	 بعيد	 غير	 اإليرانية	 العراقية	 الحدود	 على	 قنديل	
ق	بدول	عدة،	

ّ
ا	رئيًسا	في	مشكلة	سياسية	وأمنّية	مزمنة	تتعل

ً
نشاطه	إلى	األرا�سي	السورية،	وأصبح	طرف

ومارس	أدواًرا	متعّددة	أرخت	بظاللها	على	عالقات	تلك	الدول	)وهي	تعريًفا	)عالقات	دولية((	من	دون	
أن	يكون	هو	نفسه	دولة.

في	سورية	احتضن	نظام	حافظ	األسد	PKK	وزعيمه	عبد	هللا	أوجالن	منذ	مطلع	الثمانينّيات،	وقّدم	
ه	في	عام	1990	عندما	قّرر	األسد	ضمن	

ّ
دت	العالقة	بينهما	لدرجة	أن

ّ
له	مختلف	أشكال	الدعم.	وتوط

إصالحات	سياسية	شكلية	زيادة	عدد	مقاعد	)مجلس	الشعب(	من	195	إلى	250	مقعًدا	لتوسيع	تمثيل	
ين	الذين	نالوا	ثلث	املقاعد	تقريًبا،	كان	من	بينهم	ممثلو	األكراد	القريبون	من	)حزب	العمال	

ّ
املستقل

الكردستاني(	الذي	كان	متحالًفا	مع	السلطة)27(.	لكّن	املوقف	تبّدل	أواخر	التسعينّيات،	فبدأ	النظام	
بالتضييق	على	عناصر	الحزب،	وغَدَر	بأوجالن،	وطرَده	من	سورية	في	تشرين	األول	)أكتوبر(	1998،	
لنزع	فتيل	حرب	كادت	تشّنها	تركيا	على	سورية	نتيجة	دعم	نظامها	حزَب	العمال،	وبعد	أقّل	من	ثالثة	
	في	السجون	التركية.	))كانت	مشكلة	حزب	العمال	الكردستاني	واألزمة	

ً
أشهر	انتهى	أمر	أوجالن	معتقال

السورية	–	التركية	خالل	عقد	التسعينيات	قد	لعبت	دوًرا	كبيًرا	في	تعطيل	تركيا	عن	النفوذ	إلى	الشرق	

)26(		أحمد	داود	أوغلو،	العمق	االستراتيجي	موقع	تركيا	ودورها	في	الساحة	الدولية،	محمد	جابر	ثلجي	وطارق	عبد	الجليل	)مترجمان(،	
ط2،	)الدوحة:	مركز	الجزيرة	للدراسات،	2011(،	ص357.

وبحوث	 للدراسات	 العربي	 املركز	 )بيروت:	 واإلصالح،	ط1	 الحمود	 جدلية	 تاريخ	سوريا	 من	 األخير	 العقد	 باروت،	 جمال	 محمد	 	 	)27(
السياسات،	2012(،	ص162
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األوسط(()28(.

هكذا	طويت	صفحة	PKK	في	سورية،	لكن	إلى	حين.	ففي	سنة	2003	تأّسس	تنظيم	كردي	سوري	
العمال	 لحزب	 امتداد	 ه	

ّ
أن واضًحا	 وكان	 	،)PYD 	– الديمقراطي	 االتحاد	 )حزب	 اسم	 حمل	 جديد	

الكردستاني،	سواء	من	خالل	أدبياته	التي	تلتزم	الخط	األوجالني	ونظرياته	عن	)األمة	الديمقراطية(	
و)أخّوة	الشعوب(	وسواها،	أو	لنجاحه	في	استقطاب	عدد	من	أنصار	حزب	العمال	في	األوساط	الكردية	
السورية،	وتنظيمهم	في	صفوفه	بالتنسيق	مع	قيادات	PKK	من	وراء	الحدود،	بل	إّن	من	بين	مهمات	
أوجالن(()29(  القائد	عبد	هللا	 أجل	حرية	 ))النضال	من	 الداخلي	 نظامه	 الجديد	وفق	 الحزب	 أعضاء	
من	دون	أن	يعني	ذلك	حلول	PYD	بالكامل	مكان	PKK	في	سورية،	حيث	استمر	قسم	من	كوادره	في	

العمل	بمعزل	عن	التنظيم	الجديد.

ذات	 األحياء	 إلى	 وامتّدت	 	،2004 )مارس(	 آذار	 في	 القامشلي	 مدينة	 شهدتها	 التي	 األحداث	 خالل	
الكثافة	الكردية	في	دمشق	وحلب،	والتي	ُعِرفت	بـ	)انتفاضة	الكرد(،	سقط	عشرات	القتلى	والجرحى	
	في	األحداث،	واعُتِقل	

ً
برصاص	قوات	النظام.	حينئذ	أسهم	حزب	)االتحاد	الديمقراطي(	إسهاًما	فّعاال

من	 سلسلة	 عن	 الحزب	 أعلن	 التالي	 العام	 وفي	 التعذيب.	 تحت	 ق�سى	 من	 بينهم	 قادته،	 من	 عدد	
االحتجاجات	طالت	املناطق	الكردية	معظمها،	وأسفرت	عن	مزيد	من	االعتقاالت	في	صفوف	أعضائه	
)نوفمبر(	 الثاني	 2	تشرين	 بتاريخ	 القامشلي	 في	 الحزب	 مها	

ّ
نظ إثر	مظاهرة	 في	 تكرر	 ما	 ومؤيديه،	وهو	

2007،	في	إطار	تفاعله	مع	املستجدات	األمنية	بين	الحكومة	واألكراد	في	تركيا،	وأيًضا	لالحتجاج	على	
تطّور	عالقات	بشار	األسد	مع	الجانب	التركي،	وإطالقه	تصريحات	مناهضة	لتطلعات	األكراد،	بعد	

زيارته	الرسمية	إلى	تركيا)30(.

خامًسا: )اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا(

2011،	تنامى	دور	)حزب	االتحاد	الديمقراطي	 بعد	انطالق	الثورة	السورية	أواسط	آذار	)مارس(	
– PYD(	-)ومن	ورائه	PKK(-	في	املشهد	السوري	العام	السيا�سي	ثم	العسكري	واألمني.	وكان	من	بين	

)28(		أحمد	داود	أوغلو،	العمق	االستراتيجي،	ص613.

https://2u.pw/iOQeG	،للحزب	الرسمي	املوقع	في	الداخلي(	)النظام	على	الع
ّ
)29(	يمكن	االط

واالعتقال(،	 القتل	 بختم	 صفحته	 طويت	 عاٌم	 	2007( كردستان،	 غرب	 في	 الكردي	 املجتمع	 منظومة	 في	 اإلعالمية	 املؤسسة	 	 	)30(
    https://2u.pw/jZx3A
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الثورة،	قياًسا	على	دمشق،	أن	مشاركة	أكراد	 في	بدايات	 النسبي	الذي	شهدته	حلب	 الهدوء	 أسباب	
نهاية	 وفي	 فيها)31(.	 الكردستاني	 العمال	 حزب	 بقّوة	 ترتبط	 سياسية	 ألسباب	 محدودة	 بقيت	 املدينة	
حزيران	)يونيو(	2011،	شارك	PYD	في	تأسيس	)هيئة	التنسيق	الوطنية	لقوى	التغيير	الديمقراطي(،	
حة	التابعة	له	على	املدن	والبلدات	ذات	الثقل	

ّ
وفي	صيف	العام	التالي	)2012(	سيطرت	امليليشيا	املسل

اني	الكردي	التي	انسحبت	منها	قوات	النظام	السوري،	وبصورة	رئيسة	مدن	محافظة	الحسكة	
ّ
السك

وبلداتها	)عامودا،	القامشلي،	مدينة	الحسكة(.	وشكل	قوات	)األسايش(،	وهي	جهاز	للشرطة	واألمن	
ذراع	 لتكونا	 	،»)YPJ( املرأة	 و«وحدات	حماية	 	))YPG( الشعب	 )وحدات	حماية	 إلى	 إضافة	 الداخلي،	
الحزب	العسكرية،	وُرِفعت	صور	أوجالن	واألعالم	الحزبية	على	املباني	الحكومية،	مكان	صور	األسدين	

)األب	واالبن(	ورموز	نظام	البعث)32(. 

في	العام	التالي	بدأ	الحزب	الترويَج	ملشروع	)اإلدارة	املرحلية(	في	املناطق	التي	سيطر	عليها،	ثم	أعلن	في	
تشرين	الثاني	)نوفمبر(	2013	عن	تشكيل	)املجلس	العام	التأسي�سي	لإلدارة	املرحلية	املشتركة(،	وانبثق	
ا	عن	)اإلدارة	الذاتية	الديمقراطية(	في	 عِلن	رسميًّ

ُ
عنه	هيئة	متابعة	إلعداد	الوثائق	وصياغتها،	إلى	أن	أ

وعفرين)33(.  وكوباني	 الجزيرة	 هي	 مقاطعات	 ثالث	 حينئذ	 وشملت	 	،2014 )يناير(	 الثاني	 كانون	 	21
وجاء	التحّول	األهم	في	مسيرة	املشروع	بعد	نجاح	الوحدات	الكردية	في	قتال	تنظيم	)الدولة	اإلسالمية(	
أو	)داعش(	بدعم	من	التحالف	الدولي	الذي	قادته	واشنطن	ملحاربة	التنظيم	اإلرهابي	بدًءا	من	صيف	
ل	إلجالء	اإليزيديين	املحاصرين	في	سنجار	

ّ
العام	2014.	وكان	ملقاتلي	حزب	العمال	دور	مهم	في	التدخ

الجغرافية	وتداخل	 الطبيعة	 في	ذلك	 الدولة	ضّدهم،	ساعد	 تنظيم	 بها	 التي	شرع	 بعد	حملة	اإلبادة	
نقاط	 من	 سلسلة	 الشعب(	 حماية	 )وحدات	 وأنشأت	 املنطقة،	 تلك	 في	 السورية	 العراقية	 الحدود	
التجميع	واملعسكرات	على	طول	الطريق	إلى	الداخل	السوري،	وأحضرت	الالجئين	من	الجبل،	وجهزت	
نِقذ	ما	بين	40.000	و50.000 

ُ
النقاط	األمامية	بأطباء	وماء	للشرب،	وما	بين	9	و14	آب/	أغسطس	أ

)31(		محمد	جمال	باروت،	العقد	األخير	من	تاريخ	سوريا،	ص381.

)32(		كانت	مدينة	كوباني/	عين	العرب	أول	مدينة	كردية	تفلت	من	قبضة	النظام،	في	19	تموز/	يوليو	2012	وهو	تاريخ	تأسي�سي	في	سردية	
لت	رمًزا	للصمود	بعدما	استعصت	على	تنظيم	داعش.	في	الشهر	

ّ
PYD	و)اإلدارة	الذاتية(	عن	)ثورة	روجآفا(	أي	)غرب	كردستان(،	وشك

حي	حزب	االتحاد	الديمقراطي،	وانسحب	
ّ
م	إدارتها	ملسل

ّ
نفسه	انسحب	النظام	من	القامشلي،	واقتصر	وجوده	على	مرّبع	أمني	فيها،	وسل

م	النظام	
ّ
من	عامودا	بالكامل،	وفي	آب/	أغسطس	2012	انسحبت	غالبية	قوات	النظام	من	مدينة	الحسكة	نحو	ريفها	الشمالي،	وسل

حي	)االتحاد	الديمقراطي(،	لتسيير	املدينة،	لقاء	عدم	التعرض	ملقرات	النظام	في	مرّبعه	األمني.	مزيد	من	التفاصيل	في:	
ّ
مواقعه	إلى	مسل

للثورة	السورية	 الذاكرة	اإلبداعية	 )بيروت:	موقع	 2015-2011،	ط1،	 الثورة	السورية	 فريق	عمل،	قصة	مكان	قصة	إنسان،	بدايات	
ومؤسسة	فريدريش	إيبرت،	2017(.

التركية	 القوات	 بيد	 لتصبح	 الزيتون(	 )عملية	غصن	 بعد	 الذاتية(	 )اإلدارة	 2018	خرجت	عفرين	عن	سيطرة	 )مارس(	 آذار	 في	 	 	)33(
وميليشيات	سورية	تابعة	لها.
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إيزيدي	عبر	الطريق	االلتفافية	عبر	سورية،	في	واحدة	))من	أكبر	وأكثر	عمليات	اإلنقاذ	درامية	خالل	
العقود	املاضية(()34(.

مجموعات	 وتسليح	 دعم	 أسلوب	 تتبع	 والتي	 اإلرهاب،	 محاربة	 في	 أوباما	 إدارة	 بسياسة	 	
ً

وعمال
تقديم	 نيتها	 املتحدة	 الواليات	 أعلنت	 األرض،	 على	 للقتال	 أميركية	 قوات	 إرسال	 عن	 عوًضا	 ية	

ّ
محل

أسلحة	ملجموعة	مختارة	من	القوى	املسلحة	ملحاربة	تنظيم	الدولة،	فاتسع	نطاق	االعتماد	األميركي	
انضمت	 إذ	 األكراد،	 يقتصر	على	 لم	 العسكري	 الجهد	 لكن	 )داعش(.	 ملواجهة	 األكراد	 املقاتلين	 على	
 2015 أكتوبر	 األول/	 تشرين	 في	 ل	

ّ
لتتشك وغيرهم،	 والسريان	 العرب	 من	 عسكرية	 مجموعات	 إليهم	

موحدة	 وطنية	 عسكرية	 ))قوة	 بأنها	 األول	 بيانها	 في	 نفسها	 عّرفت	 التي	 الديمقراطية(	 سوريا	 )قوات	
املكونات	األخرى(()35(.	وبعد	نحو	شهرين،	ُعقد	 العرب	والكرد	والسريان	وكافة	 السوريين	تجمع	 لكل	
املؤتمر	التأسي�سي	لـ	)مجلس	سوريا	الديمقراطية	–	مسد(	في	مدينة	ديريك	شمالي	شرق	سورية	في	9 
كانون	األول/	ديسمبر	2015،	وبحسب	الوثيقة	التأسيسية	للمجلس	))هو	املرجعية	واملظلة	السياسية	
عملية	 أية	 إجراء	 في	 ة	

ّ
املخول وهي	 الديمقراطية،	 وقوات	سوريا	 لشمال	وشرق	سوريا	 الذاتية	 لإلدارة	

تفاوضية(()36(.

اختصاصات دولة لسلطة ليست دولة. 1

مع	تحّولها	إلى	سلطة	أمر	واقع	فعلية،	وإمساكها	بشؤون	السكان	كافة	في	مناطق	سيطرتها،	حاولت	
)اإلدارة	الذاتية(	تقديم	صورة	مختلفة	عن	الحال	في	بقية	املناطق	الخارجة	عن	سيطرة	األسد،	والتي	
تتوّزع	السيطرة	فيها	على	فصائل	مسلحة	مناهضة	للنظام،	سواء	كانت	إسالمية	لها	مشروعها	الخاص	
مثل	)هيئة	تحرير	الشام/	جبهة	النصرة	سابًقا(	و)حكومة	اإلنقاذ(	التابعة	لها،	أو	تعمل	تحت	إشراف	
بـ	)االئتالف	الوطني	لقوى	 تركي	باسم	)الجيش	الوطني(،	ومعها	)الحكومة	السورية	املؤقتة(	املرتبطة	
بة	

ّ
خذ	النظام	السوري	مواقف	ملتبسة	ومتقل

ّ
الثورة	واملعارضة(.	وبالتوازي	مع	تلك	التطورات	كلها	ات

وإجراء	 على	مضض،	 الضمني	 القبول	 من	 مزيًجا	 بدت	 في	شمال	وشرق	سوريا،	 الجديد	 الوضع	 من	
	
ً
مفاوضات	بين	ممثلين	عن	الجانبين	حيًنا،	وكذلك	العداء	الصريح	والتحريض	اإلعالمي	أحياًنا،	وصوال

)الدوحة:	 )مترجًما(،	ط1،	 الحبال	 سامي	 محمد	 اإلرهاب،	 واستراتيجيو	 اإلسالمية	 الدولة	 السوداء	 السلطة	 رويتر،	 كريستوف	 	 	)34(
منتدى	العالقات	العربية	والدولية،	2016(	ص219.

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40172429	،)عربي	�سي	بي	)بي	موقع	الديمقراطية«،	سوريا	قوات	عن	»نبذة	د.م،		35((

 https://m-syria-d.com/?page_id=8821	:الرابط	على	للمجلس	التأسيسية	الوثيقة	على	اإلطالع	يمكن		36((

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40172429
https://m-syria-d.com/?page_id=8821
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حي	)اإلدارة	الذاتية()37(.
ّ
إلى	اشتباكات	دامية	بين	ما	تبقى	من	قوات	النظام	في	املنطقة،	ومسل

وفي	محاكاة	آلليات	عمل	)الدولة(،	لدى	)اإلدارة	الذاتية(	مجلس	عام	تشريعي	يسّن	القوانين	)سلطة	
تشريعية(	إلى	جانب	مجلس	تنفيذي	يضّم	هيئات	ومكاتب	بمنزلة	وزارات	)سلطة	تنفيذية(،	منها	هيئات	
الداخلية،	واملالية،	واالقتصاد	والزراعة،	واملرأة،	والصحة،	والشؤون	االجتماعية	والعمل،	ومكاتب	
لة	

ّ
املتمث العسكرية	 الدفاع(	والقّوة	 إلى	جانب	)مكتب	 النفط،	اإلعالم،	الشؤون	اإلنسانية،	وغيرها،	

البلدات	واملدن	 لت	إدارات	محلية	ومجالس	تمثيلية	في	مختلف	
ّ
بـ)قوات	سوريا	الديمقراطية(.	وتشك

بالتزامن	مع	نشاط	 الذاتية(،	 الديمقراطية(،	وتالًيا	)اإلدارة	 والقرى	الخاضعة	لسلطة	)قوات	سوريا	
الذاتي(،	 )الدفاع	 م	

ّ
تنظ وقوانين	 اإلرهاب،	 ملكافحة	 قانون	 إصدار	 شمل	 ملحوظ	 وتشريعي	 تنظيمي	

املهن،	وغيرها	 تنظيم	مزاولة	بعض	 للسكان،	وحتى	 املدنية	 والتجنيد	اإللزامي،	والجمارك،	واألحوال	
به	ذلك	

ّ
من	القوانين	والقرارات	التي	تهدف	لضبط	تفاصيل	الحياة	اليومية	كافة،	وتسييرها،	بما	يتطل

على	 الطبيعة.	 ومواردها	 بثرواتها	 غنية	 منطقة	 في	 الخدمات	 وتقديم	 والرسوم،	 الضرائب	 فرض	 من	
الرغم	من	ذلك	ما	زال	االرتجال	واالرتباك	في	القرارات	من	السمات	الواضحة	في	عمل	هيئات	اإلدارة	
	على	ممارسات	القوى	األمنية	التابعة	لإلدارة	الذاتية،	وانتهاكاتها	بحّق	معارضيها	تتنافى	

ً
ومكاتبها،	فضال

التشاركية	 أّن	مظاهر	 واألهّم	 الشعوب(.	 و)أخّوة	 اإلنسان	 الديمقراطية	وحقوق	 بشأن	 مزاعمها	 مع	
الديمقراطي(،	وبصورة	 االتحاد	 لتلغي	حقيقة	هيمنة	)حزب	 تكن	 لم	 الشكلية	 السياسية	 والتعددية	
تأكيد	 وفق	 ة،	

ّ
كاف املجاالت	 في	 الذاتية(	 )اإلدارة	 سياسات	 على	 الكردستاني(،	 )العّمال	 كوادر	 كبرى	

مصادر	متقاطعة)38(،	على	الرغم	من	املوقف	الرسمي	لقيادات	)اإلدارة	الذاتية(	الذي	ينفي	أي	تمثيل	
لـ	PKK	فيها)39(.

)37(	في	2015/1/19،	وصل	إلى	القامشلي	)حيث	مقر	القيادة	العامة	لألسايش(	علي	مملوك،	وكان	رئيًسا	للمخابرات	العامة،	إضافة	
إلى	األمين	العام	املساعد	لحزب	البعث	هالل	هالل،	ومحافظ	الحسكة،	ومسؤول	حزب	البعث	فيها،	واجتمعوا	مع	قيادات	عسكرية	
وأمنية	كردية،	إلعالن	هدنة	تنص	على	وقف	االشتباكات	التي	دارت	بين	قوات	النظام	واألسايش	في	مدينة	الحسكة	في	إثر	خالف	حول	
انتشار	الحواجز	وتقاسم	الوقود.	انظر/ي:	فريق	عمل،	قصة	مكان	قصة	إنسان،	ص231.	وتكّررت	املفاوضات	واالشتباكات،	في	أكثر	

من	مناسبة	الحًقا.

د	هذا	للباحث	مصادر	عدة،	منهم	أشخاص	على	صلة	بمجلس	سوريا	الديمقراطية	ونشطاء	مدنيون،	كرد	وعرب،	طلبوا	عدم	
ّ
)38(		أك

الكشف	عن	أسمائهم	ألسباب	أمنية.	ويرى	أحد	املصادر	أّن	)اإلدارة	الذاتية(	تضّم	تيارين؛	أحدهما،	وهو	األقوى،	يتبع	مباشرة	لقيادة	
الت	كوادر	PKK،	واملحافظة	على	استقاللية	

ّ
PKK	في	جبال	قنديل،	ويعمل	وفق	توجيهاتها،	في	ما	يسعى	التيار	الثاني	إلى	الحّد	من	تدخ

قرار	اإلدارة	بوصفها	مشروًعا	سورًيا،	بصرف	النظر	عن	سياسات	)العمال	الكردستاني(	وأولوياته.	لكن	الواقع	ال	يعطي	مؤشرات	كافية	
على	وجود	التيار	الثاني	حًقا.

)39(		خالل	ندوة	سياسية	افتراضية	عقدها	معهد	واشنطن	لسياسات	الشرق	األوسط،	صّرحت	السيدة	إلهام	أحمد،	الرئيسة	املشاركة	
للمجلس	التنفيذي	في	اإلدارة	الذاتية،	بأّن	)حزب	العمال	الكردستاني(	ال	يحظى	بأي	تمثيل	في	)اإلدارة	الذاتية	لشمال	وشرق	سوريا(.	
وعلى	الرغم	من	أن	)مجلس	سوريا	الديمقراطية(	ممتن	لـ	)حزب	العمال	الكردستاني(	لجهده	في	مكافحة	اإلرهاب	في	سنجار،	وكركوك،	
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	،
ً
لون	دوال

ّ
رات	على	دور	)اإلدارة	الذاتية(	املتزايد،	بوصفها	من	الفاعلين	الذين	ال	يشك

ّ
ومن	املؤش

وفوًدا	 استقبالها	 من	خالل	 الدائرة،	 لهذه	 امللحوظ	 والنشاط	 الخارجية(،	 العالقات	 )دائرة	 إنشاؤها	
رسمية	سياسية	وبرملانية	ودبلوماسية	من	الدول	الغربية،	ال	سيما	في	إطار	سعي	عدد	من	الحكومات	
مكاتب	 افتتاح	 وكذلك	 وعائالتهم)40(.	 اإلسالمية(	 )الدولة	 تنظيم	 إلى	 انضّموا	 ممن	 رعاياها	 الستعادة	
سياسًيا	 الذاتية(،	 )اإلدارة	 ملشروع	 	 الترويج	 على	 تعمل	 العالم،	 دول	 من	 عدد	 في	 )ممثليات(	 تسّميها	
وإعالمًيا	عبر	التواصل	مع	سياسيين	ودبلوماسيين	في	تلك	الدول،	سعًيا	للحصول	على	اعتراف	رسمي.	
واألهم	أّن	مسؤولي	بعض	تلك	الدول،	على	أعلى	املستويات،	استقبلوا	ممثلين	عن	)اإلدارة	الذاتية(	

بصفتهم	هذه،	بمثل	ما	فعل	الرئيس	الفرن�سي	ماكرون،	وهو	ما	أدانته	الخارجية	التركية	رسمًيا)41(.

الهاجس التركي وموقف الحليف األميركي. 2

لت	اإلدارة	الذاتية	الكردية	في	شمال	وشرق	سوريا	هاجًسا	تركًيا	منذ	تأسيسها،	حيث	رأت	فيها	
ّ
شك

على	 تركيا	 أكراد	 تحريض	 إلى	 هذا	 الحكم	 يؤدي	مشروع	 أن	 تخ�سى	 وهي	 القومي،	 ألمنها	 تهديًدا	 أنقرة	
التركية	الجنوبية	مع	سورية،	وامتداده	 االنفصال،	خصوًصا	بسبب	محاذاته	القسم	األكبر	للحدود	
االستراتيجي	 الهدف	 َص	

ّ
تلخ وقد	 املتوسط.	 البحر	 البعيدة	عن	 غير	 وحتى	عفرين	 العراق	 من	حدود	

للسياسة	التركية	بتحطيم	الكيان	الكردي	بالقوة،	والتعامل	مع	التحدي	األمني	الناجم	عن	ذلك	كأولوية	
مطلقة)42(.	هذا	يساعد	في	تفسير	ما	جرى	في	أكثر	من	مناسبة،	من	))تقاعس	تركيا	في	ضبط	حدودها	
اآلخر:	 أحدهما	 ))يعارض	 لها	هدفان	سياسيان	 كان	 الجهاديين((،	حيث	 تدفق	 في	مسألة	 والتساهل	
يسعى	أردوغان	إلى	إسقاط	األسد،	ولكن	في	الوقت	ذاته	يواجه	واحدة	من	تبعات	إضعاف	نظام	األسد،	
مناطق	حكم	 وإنشاء	 واقع	 أمر	 في	فرض	 السوريون	 األكراد	 ))نجح	 تركيا((،	حيث	 على	 تنعكس	 التي	
ذاتي.	وهذا	التطور	يالمس	املخاوف	األزلية	للمؤسسة	التركية	...	في	البداية	كانت	نية	أنقرة	السياسية	
الكردستاني	 العمال	 أيًضا	ضد	حزب	 ولكن	 األسد،	 املتشددين	ضد	 اإلسالميين	 املقاتلين	 استخدام	

وأربيل،	وغيرها	من	املناطق،	إال	أن	)اإلدارة	الذاتية(	ال	تضم	أي	عناصره.	وفق	أحمد.	جدير	بالذكر	أّن	صوًرا	جرى	تداولها	على	االنترنت	
https://2u.pw/vt5Nc	:الرابط	على	الندوة	موجز	الكردستاني(.	)العمال	مقاتلي	زي	في	نفسها	السيدة	ظهر

ُ
ت

 تفاصيل	لقاءات	كهذه	متاحة	في	موقع	)اإلدارة	الذاتية	لشمال	وشرق	سوريا	املجلس	التنفيذي(	تتحت	تصنيف	)دائرة	العالقات  )40(
  http://smne-syria.com/eb/?cat=106	،)الخارجية

)41(	د.م،	»ماكرون	يستقبل	ممثلين	عن	»اإلدارة	الذاتية«	الكردية	بسورية	وأنقرة	تدين«،	العربي	الجديد،	)20	تموز/	يوليو،	2021(.

)42(		خير	هللا	الحلو،	»التدخل	التركي	في	شمال	سوريا:	استراتيجية	واحدة	وسياسات	متباينة«،	مركز	روبرت	شومان،
 https://medirections.com/index.php/201927-50-15-07-05-/wartime/202021-09-14-22-12- 

http://smne-syria.com/eb/?cat=106
https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2020-12-22-14-09-21
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االتفصالي.	وشعرت	بالتهديد،	عندما	رأت	كيف	استطاع	الفرع	السوري	لحزب	العمال	الكردستاني	أن	
يدير	محلًيا	املناطق	الثالث	التي	يسيطر	عليها(()43(.

وبالفعل،	نفذ	الجيش	التركي	عمليات	عسكرية	عدة	داخل	األرا�سي	السورية،	شاركت	فيها	فصائل	
من	املعارضة	السورية	موالية	لتركيا،	وانتهت	إلى	السيطرة	على	عفرين	وريفها	)عملية	)غصن	الزيتون((،	
السالم((،	شملت	مدن	رأس	 )نبع	 الحسكة	والرقة	)عملية	 الشمالية	ملحافظتي	 ومناطق	من	األرياف	
الديمقراطية	–	 )قوات	سوريا	 تحت	سيطرة	 كانت	 أن	 بعد	 بهما،	 املحيطة	 والقرى	 أبيض	 وتل	 العين	

قسد(،	وخاضعة	لسلطة	)اإلدارة	الذاتية(.

ولّعل	من	األمثلة	املهّمة	على	املفارقات	التي	ينطوي	عليها	تداخل	املصالح	وتشابكها	في	هذه	املنطقة،	
ل	))عامل	ِصدام	أو	صراع	بين	تركيا	والواليات	املتحدة	في	عدد	من	الوجوه	على	

ّ
أّن	املسألة	الكردية	تمث

الرغم	من	أنها	هي	نفسها	عامل	تنسيق	وتحالف	لجهة	التزام	الواليات	املتحدة	بأمن	ووحدة	تركيا	باعتبارها	
ويستجيب	 تركيا،	 ُيطمئن	 بحيث	 الحسم	 من	 االلتزام	 ذلك	 أن	 يبدو	 ال	 لكن	 الناتو،	 في	حلف	 عضًوا	
لهواجسها	بهذا	الصدد،	وبخاصة	أن	الواليات	املتحدة	لم	تعد	تقرأ	املوضوع	الكردي	–	في	داخل	تركيا	
لذلك	 اإلقليمية(()44(،	 سياساتها	 على	 خطًرا	 الكرد	 تعّد	 ال	 وهي	 الباردة،	 الحرب	 إطار	 في	 	– وخارجها	
))يبدو	أن	نقطة	الضعف	الرئيسة	في	سياسات	تركيا	الهادفة	إلى	احتواء	التهديد	الكردي	)القائم	أو	
املفترض(	هي	في	مدارك	ومواقف	الواليات	املتحدة	الحليف	األوثق	خالل	عقود	عدة،	حتى	اآلن(()45(،	
وال	توجد	مؤشرات	على	تغّير	السياسة	األميركية	تجاه	الوضع	في	شمال	وشرق	سورية	في	املدى	املنظور.

التحالف	 باسم	 أّنها	 إال	 اللدودين،	 املتحدة	 الواليات	 حليفي	 بين	 املتوتر	 املوقف	 من	 الرغم	 على	
الدولي	الذي	تقودة	ملحاربة	تنظيم	)الدولة	اإلسالمية(،	تحرص	على	التنسيق	مع	كليهما	عندما	تقت�سي	
الترتيبات	األمنية	ذلك.	فعند	بدء	تسيير	دورات	عسكرية	مشتركة	بين	الجيشين	التركي	واألميركي	في	أيلول	
2019،	في	)منطقة	اآللية	األمنية	املحاذية	للحدود	السورية	التركية(	نشر	)مكتب	الدفاع(	 )سبتمبر(	
التابع	لإلدارة	الذاتية	بياًنا	رسمًيا	قال	فيه:	))إن	اإلدارة	الذاتية	الديمقراطية	ممثلة	بكل	مؤسساتها	
وقواتها	العسكرية،	على	اطالع	مسبق	بها	وهي	جزء	من	التفاهمات	التي	عملت	عليها	قوات	التحالف	
الدولي	لنزع	فتيل	الحرب	وتأمين	االستقرار	في	املناطق	الحدودية	وجزء	من	خارطة	طريق	للوصول	إلى	
تفاهمات	مستدامة	تؤمن	االستقرار	بما	يساهم	بشكل	فعال	في	دعم	جهود	قوات	سوريا	الديمقراطية	
األميركي	على	 الدولي	والجيش	 التحالف	 في	 )للشركاء(	 الشكر	 بتوجيه	 البيان	 ملالحقة	داعش((.	وختم	

)43(		كريستوف	رويتر،	السلطة	السوداء،	ص310.

)44(		عقيل	سعيد	محفوض،	السياسة	الخارجية	التركية،	ص254.

)45(		عقيل	سعيد	محفوض،	السياسة	الخارجية	التركية،	ص319
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الجهد	املبذولة	))للتوصل	إلى	تفاهمات	تؤمن	االستقرار	والسالم((،	وشكر	البيان	))قوات	أمن	الحدود	
واملجالس	العسكرية	املحلية	التي	لعبت	دوًرا	مهًما	في	تهيئة	األرضية	إلنجاح	مهمة	هذه	الدوريات	وفق	

التفاهمات	والتنسيق	املتفق	عليه(()46(.

سادًسا: خاتمة

في	ضوء	ما	تقّدم،	يمكن	القول	إّن	التوصيف	املالئم	للحالة	القائمة	في	منطقة	الجزيرة	السورية،	
من	 كغيرها	 تبدو	 التي	 الذاتي(	 )اإلدارة	 سلطة	 هو	 الدول(	 غير	 من	 دولي	 )فاعل	 لسيطرة	 خضوعها	
	موازية،	

ً
الفاعلين	الجدد	من	غير	الدول	الذين	))ال	ينافسون	الدولة	على	وظائفها	فقط،	بل	ويلعبون	قوة

تحليل	 كأداة	 املفهوم	 هذا	 على	 اعتماًدا	 لدراستها	 يمكن	 ثّم	 ومن	 الخاصة(()47(.	 قوانينهم	 ويفرضون	
رئيسة	أن	تساعد	الباحثين	والسياسيين	في	التوّصل	إلى	مقاربات	أكثر	واقعية	وموضوعية،	عند	تناول	
ب	إدراك	املعطيات	

ّ
أوضاع	هذه	املنطقة،	واستشراف	السيناريوهات	املستقبلية	املحتملة.	هذا	يتطل

واإلقليمية	 الدولية	 املصالح	 املعني	ضمن	خريطة	 للفاعل	 الحقيقي	 املوقع	 فعلية	 تحّدد	بصورة	 التي	
املتشابكة	في	هذه	املنطقة.	وكذلك	فهم	بناه	وتناقضاته	الداخلية،	وسياساته	وآليات	اشتغاله	في	إدارة	
نظًرا	 املتبّدلة،	 املعطيات	 مع	 للتعامل	 واسًعا	 ا	

ً
هامش يمتلك	 ه	

ّ
أن بها،	خصوًصا	 م	

ّ
يتحك التي	 املنطقة	

لالستقاللية	النسبية	التي	يتمّتع	بها،	بمعنى	عدم	تبعّيته	بالكامل	ألي	فاعل	من	الدول،	وإمكان	تكريس	
	عن	قدرته	على	التأثير	والتفاعل	مع	غيره	من	

ً
نفوذه،	بما	في	ذلك	استثمار	املوارد	والتحكم	بها،	فضال

الفاعلين	اآلخرين	في	العالقات	الدولية	من	الدول	أو	غيرها.

أّن	مصادر	 وباعتبار	 عموًما،	 الدول	 أولويات	 م	
ّ
سل مقّدمة	 في	 القومي(	 )األمن	 توّضع	 إلى	 وبالنظر	

فإّن	 لحمايته،	 شركاء	 إيجاد	 في	 الحال	 وكذلك	 أخرى،	 دول	 على	 مقتصرة	 تعد	 لم	 للتهديد	 تعّرضه	
موقع	الفاعلين	من	غير	الدول	يزداد	أهّمية	عند	وضع	سياسات	األمن	القومي،	بوصفهم	حقيقة	ال	
أطرافه.	 مصالح	 وتشابك	 املعّقدة،	 بعالقاته	 املعاصر،	 الدولي(	 )املجتمع	 بنية	 تجاهلها	ضمن	 يمكن	
الصغار	 الحلفاء	 في	طموحات	 الكبرى	 القوى	 توّرط	 يزعزع	االستقرار	هو	خطر	 أن	 ))يمكن	 وألّن	مما	
لون	

ّ
ومصاعبهم(()48(،	فإن	من	املحتمل	أن	يحصل	ذلك	عند	انحياز	دولة	ما	لحلفاء	)صغار(	ال	يشك

 http://smne-syria.com/eb/?p=337	:الرابط	عبر	
ً

)46(		يمكن	االطالع	على	البيان	كامال

)47(		نادية	محمود	مصطفى،	العالقات	الدولية	في	عالم	متغّير،	ص750.

)48(		روبرت	غيلبن،	الحرب	والتغيير	في	السياسة	العاملية،	ص283.

http://smne-syria.com/eb/?p=337
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،	على	حساب	دول	أخرى	تجد	في	هذا	االنحياز	تهديًدا	ملصالحها.
ً
دوال

اإلقرار	بهذه	الوقائع	وأخذها	بالحسبان	ال	شأن	له	بتحديد	الوضع	القانوني	لهذا	الفاعل	أو	ذاك	
حّد	 إلى	 يعّبرون،	 الذين	 الفاعلين	 أولئك	 يندرج	ضمن	 كان	 إن	 تجاهه،	خصوًصا	 السيا�سي	 واملوقف	
ما،	عن	إفرازات	نابعة	من	داخل	املجتمعات	لتسّد	احتياجات	معّينة،	وبمقت�سى	ذلك	يحوزون	على	
التأثير	والشرعية	محلًيا،	األمر	الذي	أمكن	ترجمته	إلى	مكتسبات	سياسية،	مع	القدرة	على	التكيف	
التفاعالت	السياسية	 في	 ثابًتا	 للمراحل	االنتقالية،	ليصبحوا	تدريجًيا	مكوًنا	 مع	املتغيرات	املصاحبة	

واألمنية	في	املنطقة)49(.

)49(		روبرت	غيلبن،	الحرب	والتغيير	في	السياسة	العاملية،	ص304،	305	)بتصّرف(.
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