
في عيون مراكز الدراسات العالمية

عدد نيسان/أبريل  2019

ة! الرؤية الَنَفِقيَّ

ما ال تريد االستراتيجية األمريكية اإلقرار به في سورية

في عيون مراكز الدراسات العالمية

سورية في عيون سورية
مراكز الدراسات العالمية

سورية في عيون 
مراكز الدراسات العالمية

سورية

“داعش” انتهى، والبديل حاضر

عقوبات اقتصادية أم قصف،
 العدوان األمريكي واحد

سوريةفي عيون مراكز الدراسات العالميةهل تريد أمريكا نهاية للحرب في سورية؟
روسيا وتناقض التفكير األمريكيفي عيون مراكز الدراسات العالمية

إعداد:

عال منصور     نور الشربجي

http://www.dcrs.sy/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA


تقرير »سورية في عيون مراكز الدراسات العاملية« هو نشرة شهرية، تصدر عن مركز دمشق لألبحاث 

والدراسات )مداد(، تتناول بالعرض أهم ما ُينشر  في  مراكز الدراسات العاملية  حول  الشأن السوري، 

.
ً
 وعسكريا

ً
 واجتماعيا

ً
اقتصاديا  و

ً
سياسيا

تتألــف النشــرة مــن افتتاحيــة تعــّرف القــارئ بأهــم املحــاور التــي  يتطــرق إليهــا العــدد، وعــرض ي�ضــيء 

علــى تلــك املحــاور  مــن خــال تقديــم قــراءة  للعناويــن التــي  ُرصــدت  حــول مســتجدات األزمــة الســورية، 

كمــا يتضمــن اإلصــدار زوايــا )غيــر  ثابتــة( مثــل قضيــة العــدد، اســتطاعات رأي... تتضمــن تعليقــات أو 

افيــا مختــارة بأهــم عناويــن األبحــاث والدراســات والتقاريــر واملقــاالت الصــادرة  وجهــات نظــر، وبيبليوغر

واملرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..

عنــى بالسياســات العاّمــة 
ُ
ة تأّسســت عــام 2015،مقّرهــا مدينــة دمشــق، ت

ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

والشــؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 

ــامل )نظــرّي، وتطبيقــّي(، باإلضافــة 
ّ

والقانونيــة والعســكرية واألمنيــة، وذلــك باملعنــى املعرفــّي الش

افية، وتركيزها على السياســات والقضايا الّراهنة،  إلى عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــر

قد والتقييم، واستقصاء 
ّ
ومتابعة فاعلي السياسة املحلية واإلقليمية والدولية، على أساس الن

التداعيــات املحتملــة والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.
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االفتتاحية ..

W W W . D C R S . S Y

تفكــر الواليــات املتحــدة لنفســها، وتغــرد يف رسبهــا الخــاص، وكأن االتحــاد الســوفيتي انهــار باألمــس، ومازالــت وحدهــا 

القــوة العظمــى التــي متلــك مفاتيــح الحــلِّ والربــط يف كلِّ البقــاع يف العــامل. وحتــى عندمــا ينتقــد باحثوها وسياســيوها 

اإلدارة األمريكيــة وقــرارات الرئيــس األمريــي واالفتقــار إىل االســراتيجيات والــرؤى الواضحــة، يف ســورية عــى ســبيل 

املثــال، يغفلــون كّل اإلرادات األخــرى وكل النوايــا واملخططــات، وأحيانــاً كّل األفعــال.

وإذا اعتدنــا الحديــث هنــا عــن أهــم مــا تعرضــت لــه مراكــز األبحــاث الغربيــة مــن مفاصــل الحــدث الســوري، تجــدر 

اإلشــارة، بطبيعــة الحــال، إىل مــا تغفلــه، خاصــة إذا كان حدثــاً عــى قــدٍر عــاٍل مــن األهميــة، إذ ال تجــد خــال تتبعــك 

ملنشــورات هــذه املراكــز أي تعريــج عــى محادثــات الجولــة 12 مــن مســار أســتانا لتســوية األزمــة الســورية ومــا طــرح 

ــزاع  ــة الدســتورية وعــودة الاجئــن إىل ســورية وإعــادة إعــار البــاد بعــد الن مــن مســائل تشــكيل وإطــاق اللجن

وتقديــم املســاعدة للشــعب الســوري يف ذلــك.

ــوى  ــزان الق ــايل مي ــادل بالت ــاً وتع ــا تدريجي ــى تســتعيد مكانته ــوة عظم ــيا ق ــة روس ــات املتحــدة رؤي ــد الوالي ال تري

العاملــي؛ وال تريــد رؤيــة إيــران قــوة إقليميــة قــادرة عــى تحــدي اإلرادة األمريكيــة بــذكاء وبتصميــم وبنديــة، فتعمــد 

ــى  ــدول ع ــن ال ــم م ــتطيع إجباره ــن تس ــار م ــة، وإجب ــات املجحف ــا بالعقوب ــها، وخنقه ــا وجيش ــيطنة إدارته إىل ش

مقاطعتهــا؛ ال تريــد الواليــات املتحــدة رؤيــة تركيــا حتــى، فكيــف يفكــر حليــٌف ألمريــكا مبصالحــه قبــل مصالحهــا، 

وهــو ليــس “إرسائيــل”؟!

مل تعتــد أمريــكا النديـّـة مــن أحــد، وال يبــدو أنهــا قــادرة عــى قبــول فكــرة وجــود مســاِر تفــاوٍض عــى مســتوى دويل ال 

تقــوده وال ترعــاه، وال تتحكــم مبســاراته ونتائجــه، وال تكــون املســتفيد األكــر منــه. هنــاك دول تحــاول رســم مصريهــا 

لنفســها، وهــذا خــارج القــدرات االســتيعابية األمريكيــة.

وليــس املقصــود هنــا القــول بــأن الــدور األمريــي انتهــى أو أنــه باإلمــكان تجــاوز أمريــكا وعقــد صفقــات ال ترضيهــا 

باملطلــق، فلديهــا أوراق ضغــط كثــرية، اقتصاديــة عــى وجــه الخصــوص، وتلــك نقطــة قــوة ال يجاريهــا فيهــا أحــد، 

وتــزداد فاعليتهــا يف العــامل العــريب، حيــث تقبــل بعــض الــدول فعــل أي يشء مقابــل املــال، وتــرىض دول أخــرى بتقديــم 

ــك أوراق  ــل متل ــف املقاب ــدول يف الحل ــا أن ال ــد هن ــا. الجدي ــكا بحقه ــذي متارســه أمري ــي ال ــال رغــم اإلذالل العلن امل

ضغطهــا الخاصــة.

عال منصور
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وبالعــودة إىل مــا تناولتــه منشــورات مراكــز األبحــاث، يســتمر الجــدل حــول موضــوع االنســحاب مــن ســورية، فــريى 

باحثــون أن قــرار ترامــب هــو أســوأ خطــوة قــام بهــا عــى اإلطــاق، وحتــى تراجعــه وإبقــاءه عــى مجموعــة مــن 

قواتــه هنــاك، ال يكفــي لتأديــة كــمِّ املهــام الكــرى املطلوبــة مــن أمريــكا، وال لضــان دوٍر لهــا يف رســم معــامل مســتقبل 

ســورية. يطالــب هــؤالء إدارتهــم باإلقــرار مبجموعــة حقائــق −تحــاول هــي تجاوزهــا− لتســتطيع التعامــل بشــكل 

أفضــل مــع الشــأن الســوري، دون أن يعنــي ذلــك أنهــم ال يعانــون مــن “الرؤيــة النفقيــة” ذاتهــا، لكــنَّ حالهــم رمبــا 

تكــون أفضــل إذا مــا قورنــوا بزمائهــم الذيــن يجــدون أن األهــداف األمريكيــة كلهــا مازالــت قابلــة للتحقيــق، وليــس 

أقلهــا اإلطاحــة بالرئيــس الســوري، وبإمكانهــا قلــب املوازيــن متــى أرادت ذلــك، غامزيــن مــن قنــاة العاقــة الروســية 

اإلرسائيليــة، أو الروســية أو اإليرانيــة الركيــة، وتأثريهــا عــى الثــايث الســوري الــرويس اإليــراين.

لــكل مــن دول هــذا املثلــث مصالحهــا الخاصــة، ومهــا عمــدت إىل تحقيقهــا عــى املســتوى الخــاص الــذي قــد يبــدو 

متعارضــاً، فذلــك لــن ينســحب إىل القضايــا املصرييــة التــي ترســم معــامل اإلقليــم وتحمــل آثــاراً دوليــة تبنــي عليهــا 

هــذه الــدول طموحاتهــا عــى املــدى الطويــل.

ــال عــى ذلــك صفقــة  ــرز مث ــات املتحــدة قــد ينقلــب عليهــا، وأب ــه الوالي ــذي تعــول علي ــح ال  حتــى تناقــض املصال

منظومــة S−400 بــن روســيا وتركيــا، والتــي تخلــق تصعيــداً غــري مســبوق يف عاقــات أنقــرة مــع واشــنطن التــي مل 

تعتــد لعبــة عــضِّ األصابــع وال تقديــم التنــازالت، مــا يعنــي أن مزيــداً مــن التصعيــد يلــوح يف األفــق قــد يتحــول إىل 

أزمــة، وقــد تدفــع أنقــرة إىل لعــب املزيــد مــن األوراق، رمبــا تكــون إحداهــا التقــارب مــع دمشــق، خاصــة وأّن طهــران 

تحــاول اللعــب عــى هــذا الوتــر. التصعيــد الــريك األمريــي لعبــة صفريــة، فإمــا الخمــود أو االنفجــار.

يــأيت يف هــذا الســياق، رمبــا، تعويــم “هيئــة تحريــر الشــام”، التــي تحّولــت فجــأة يف األبحــاث الغربيــة إىل “التهديــد 

األكــر”، و”داعــش األذىك”، ومل يعــد ســاكنوا إدلــب كلهــم مدنيــون يخشــون مــن هجــوم الجيــش الســوري، بــل بــات 

الوضــع يف املحافظــة يســتدعي تدخــاً غربيــاً مبــارشاً!

اســتفادت الواليــات املتحــدة مــن التنظيــات املســلحة لتجــد لنفســها موطــئ قــدم يف ســورية، ولتدمــري ما اســتطاعت 

ــم يف  ــم أنه ــا رغ ــورية وحلفائه ــيطنة س ــروات، وش ــن ث ــه م ــيطرة علي ــتطاعت الس ــا اس ــى م ــيطرة ع ــريه، والس تدم

الحقيقــة مــن يحــارب اإلرهــاب، وتحقيــق مصالــح “إرسائيــل”، وإذا مل يعــد “داعــش” −الــذي ظهــر “خليفتــه” بعــد 

غيــاب واهيــاً باهتــاً محبطــاً عجــوزاً− ورقــة رابحــة، فــا ضــري مــن رفــع تنظيــم آخــر، خاصــة إذا كان يف ذلــك ضغــٌط 

عــى تركيــا، فتقــارٌب ســوري تــريك كفيــل بقلــب املوازيــن وخلــط أوراق اللعبــة كلهــا.

بالنتيجــة، ستســتمر الواليــات املتحــدة وأتباعهــا يف الغــرب ويف الــرق مــن ورائهــا، بالضغــط عــى ســورية وحلفائهــا، 

وبالعقوبــات االقتصاديــة التــي يُقــرُّ معظــم الباحثــن األمريكيــن بعــدم جدواهــا وانحصــار تأثرياتهــا بخنــق الســورين 

ــج عدوانهــم العســكري  ــا نتائ ــا تتجاهــل وتحالفه ــه غــري عســكري، مثل ــو أن ــة أن هــذا عــدواٌن ول ال أكــر، متجاهل

ــاً. عــى ســورية وحلفائهــا الداعمــن، انطاقــاً مــن كونهــم يف خنــدق واحــد ممتــد،  ــة الرقــة مث املبــارش عــى مدين

خلــق الفــرص واإلمكانيــات، ومــا السياســة إال بدائــل تُجــرح، يك ال يخــروا مــا ربحــوه يف امليــدان بالدمــاء يف الســنوات 

الثــاين املاضيــة.
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يعــرض هــذا العــدد مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز الدراســات العامليــة« أهــم املقــاالت التــي تتنــاول الشــأن 

الســوري املنشــورة عــى مواقــع مراكــز األبحــاث الغربيــة يف شــهر نيســان/أبريل 2019، مقســمة عــى املحــاور اآلتيــة:

املحور األول− هل تريد أمريكا نهايًة للحرب يف سورية؟

ــة  ــن الرؤي ــاً ع ــدَّ منوذج ــن أن تُع ــة ميك ــورية، بطريق ــع يف س ــية للوض ــح األساس ــور املام ــذا املح ــاالت ه ــم مق ترس

الغربيــة، األمريكيــة عــى وجــه التحديــد، لســريورة األحــداث وواقعهــا الراهــن. وبالتــايل مــا الحقائــق التــي تتخطاهــا 

اإلدارة األمريكيــة، عــن معرفــة أو عــن جهــل، ومــا تأثــريات ذلــك.

املحور الثاين− روسيا وتناقض التفكري األمرييك

تظهــر يف مقــاالت هــذا املحــور تناقــض وجهــات النظــر األمريكيــة حــول قــرار ترامــب ســحب قواتــه مــن ســورية، 

وتراجعــه عنــه، بــن مــن يــرى أن الــدور األمريــي يف ســورية انتهــى بالكامــل، ومــن يــرى أن كّل أهدافهــا مازالــت 

قابلــة للتحقيــق. املشــرك بــن النظرتــن إغفالهــا لــدور الفواعــل األخــرى وأولهــا روســيا.

املحور الثالث− “داعش” انتهى، والبديل حارض

يبــدو مــن مقــاالت هــذا املحــور أنــه جــار تعويــم تنظيــم “هيئــة تحريــر الشــام” بديــاً مــن “داعــش” الــذي خــر 

آخــر معاقلــه، ومل يحمــل ظهــور زعيمــه البغــدادي بعــد ســنوات مــن الغيــاب كثــرياً مــن التأثــري اإليجــايب عــى وضعــه. 

أمــا هــدف هــذا التعويــم فقــد يتجــاوز بقــاء أمريــكا يف ســورية إىل الضغــط املبــارش عــى تركيــا.

املحور الرابع− عقوبات اقتصادية أم قصف، العدوان األمرييك واحد

ــريات  ــرى فيهــا التأث ــة والقصــف العشــوايئ وي ــة األمريكي ــات االقتصادي ــن العقوب ــارن ب ــال األول يف املحــور يق املق

التدمرييــة ذاتهــا. أمــا املقــال الثــاين فنتابــع فيــه القضيــة التــي أثارتهــا منظمــة العفــو الدوليــة لتقــي جرائــم التحالــف 

الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة بحــقِّ املدنيــن يف الرقــة.
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 فــي العــرض 
ً
ــٍس واقعــي، وتتشــابهان كثيــرا

َ
ف
َ
 مــن ن

ً
تحمــل مقالتــا هــذا المحــور بعضــا

وفــي وجهــات النظــر، ربمــا ألن لكاتبيهــا خبــرة مباشــرة فــي ســورية، رغــم اختــاف 
التاريــخ والظــروف. فــاألول، روبيــرت فــورد، آخــر الســفراء األمريكييــن فــي ســورية، 
والمتهم بلعب دور في تصعيد األحداث فيها. والثاني، بريت ماكغورك، مبعوث 
 علــى قــرار ترامــب 

ً
الرئيــس األمريكــي لشــؤون التحالــف الدولــي، المســتقيل احتجاجــا

االنســحاب مــن ســورية.
بتخفيــض مســتوى طموحاتهــا ومطالبهــا  الســابقان إدارتهمــا  المســؤوالن  يطالــب 
في سورية، والتركيز على القابل منها للتحقيق، والقبول بالواقع كما هو وعدم 
بمــا  المتحــدة  الواليــات  علــى  تأثيــرات خطيــرة  ذلــك ســيحمل  الحقائــق، ألن  تجاهــل 

يتجــاوز دورهــا فــي ســورية.

هل تريد أمريكا نهاية للحرب في سورية؟ 
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روبرت فورد

الحرب األهلية السورية: مرحلة جديدة، لكن هل هي النهاية؟
معهد الشرق األوسط، 25 نيسان/أبريل 2019

ــابق  ــدة الس ــات املتح ــفري الوالي ــورد، س ــرت ف ــّد روب أع
ــة  ــرب األهلي ــوان: »الح ــات بعن ــة سياس ــورية، ورق يف س
ــة؟«،  ــدة، لكــن هــل هــي النهاي ــة جدي الســورية: مرحل
نرهــا موقــع معهــد الــرق األوســط يف 25 نيســان/

أبريــل 2019.

يقول فورد يف مقدمته ما ميكن إيجازه باآليت:

انتهــت الحــرب الســورية، وفــازت إىل حــدٍّ كبــري حكومــة 
الســلطة يف  الــذي ســيبقى يف  األســد  بشــار  الرئيــس 
املســتقبل املنظــور. يف هــذه األثنــاء، تتباهــى إدارة ترامب 
باســتياء قواتهــا الخاصــة عــى آخــر معاقــل تنظيــم 
“داعــش” مــع حلفائهــا العــرب واألكــراد. مــع أنَّ ســقوط 

ــع. ــوري األوس ــراع الس ــِه ال ــم مل ين التنظي
ــزء  ــال الج ــادت خ ــي س ــة الت ــيطرة املختلط ــُع الس ُرَق
ــق: ــاث مناط ــوم يف ث ــت الي ــراع اندمج ــن ال األول م

ــن  ــوي م ــم حي ــع دع ــى األوىل، م ــة ع ــيطر الحكوم تس
إيــران وروســيا، التــي تشــمل معظــم البــاد واملراكــز 
الســكانية الرئيســة يف غــرب ســورية. كــا تهــدف إىل 
إعــادة تأكيــد ســلطتها عــى الجزأيــن املتبقيــن اللذيــن مــا 
زالــت تســيطر عليهــا “قــوات املعارضــة” العاملــة بدعــم 

ــي. عســكري أجنب

ــى  ــة ع ــوات الركي ــرف الق ــرب ســورية، ت يف شــال غ
وقــف إطــاق النــار غــري املســتقر بــن “قــوات املعارضــة” 
التــي يســيطر عليهــا املتطرفــون اإلســاميون، والحكومــة 
القــوات الســورية  تبــدأ  الســورية. مــن املحتمــل أن 
)مبســاعدة روســية( عمليــة الســتعادة جيــب إدلــب، 
ــري  ــن، عــى حــدِّ تعب ــاة الاجئ ــن معان ــد م مســببة املزي

ــورد. ف

يف رشق ســورية، مُتكِّــن القــوة الريــة األمريكيــة مجموعــة 

Robert S. Ford, ”The Syrian Civil War: A New Stage, but Is It the Final One?“, Middle East 
Institute, 25 April 2019. https://www.mei.edu/publications/syrian-civil-war-new-stage-it-final-one
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ــي  ــن إدارة األرايض الت ــراد والعــرب م ــن األك مختلطــة م
تــم االســتياء عليهــا مــن “داعــش”. االنســحاب األمريــي 
ــق، الــذي أعلــن عنــه ترامــب يف نهايــة عــام 2018،  املعلّ
أجــر القيــادات الكرديــة عــى التفــاوض مع دمشــق، حول 
ــد  ــورية بع ــورية يف رشق س ــوات الس ــار الق ــادة انتش إع
مغــادرة القــوات األمريكيــة. يف نهايــة املطــاف ستنســحب 
الواليــات املتحــدة، وســتبدأ الحكومــة الســورية يف إعــادة 

تأكيــد ســيطرتها هنــاك، بالتعــاون مــع األكــراد.

لــن تقبــل الحكومــة الســورية وحلفاؤهــا بتقســيم البــاد، 
وســتواصل الضغــط إلعــادة تأكيــد ســيطرتها املركزيــة 
ــة. ــة وأمريكي ــدي تركي عــى املناطــق املوجــودة اآلن بأي

ســيتطلب الحــل النهــايئ للنــزاع الســوري مفاوضــات 
ــد  ــن رشوط تؤك ــق، تتضم ــذه املناط ــتقبل ه ــول مس ح
ــيا  ــمل روس ــلطتها، وتش ــورية س ــة الس ــا الحكوم مبوجبه
املســلحة”.  و”املعارضــة  الســورية  والحكومــة  وتركيــا 

ــك،  ــة ســنوات. يف غضــون ذل قــد تســتغرق هــذه العملي
ــاق  ــى نط ــان، وع ــف متقطع ــال وعن ــاك قت ــيكون هن س
أضيــق بكثــري مــا خرتــه ســورية يف الســنوات األوىل مــن 

ــرب. الح

يف حــن أن حكومــة دمشــق قــادرة عــى اســتعادة جميــع 
أراضيهــا مــا قبــل الحــرب، إال أنهــا تفتقــر إىل املــوارد 
الازمــة إلعــادة بنــاء االقتصــاد املدمــر. لســنوات عديــدة 
قادمــة، ســتواجه البــاد تحديــات هائلــة متمثلــة يف إعادة 
البنــاء، والتــي تفاقمــت بســبب العقوبــات الغربيــة وندرة 
التمويــل إلعــادة اإلعــار، فضــاً عــن الهجــات املتطرفــة. 

انقســمت ورقــة فــورد إىل أربعــة عناويــن رئيســة 
ــا: ــاء فيه ــا ج ــم م ــأيت أه ــا ي ــة، وفي وخامت

أوالً: بداية النزاع
يتحــدث فــورد تحــت هــذا العنــوان عــن الــرارة األوىل 
وعــن االحتجاجــات التــي بــدأت يف درعــا عــام 2011، وال 
ــة  ــة الغربية−األمريكي ــن الردي ــورد ع ــة ف ــف رواي تختل
املعتــادة، إذ يتحــدث عــن ســلمية االحتجاجــات، ويحّمــل 
الحكومــة مســؤولية انحــدار البــاد إىل الحــرب بســبب مــا 
ســاه “ردهــا العنيــف” عــى املحتجــن املطالِبــن بوضــع 

حــدٍّ النتهــاكات قــوات األمــن والفســاد الحكومــي.

مــن األســباب التــي صّعــدت العنــف يف ســورية بحســب 
فــورد أيضــاً، عــدوى “ثــورات الربيــع العــريب” وانتقالها إىل 
ســورية، وعــدم الرضــا عــن اســتجابة الحكومــة للجفــاف 

الــذي عصــف بســورية بــن عامــي 2006 و2010.

ــتوىل  ــب، اس ــع الكات ــام 2011، يتاب ــف ع ــول خري وبحل
املتمــردون عــى أحيــاء كاملــة مــن عــدة بلــدات ومــدن. 
ــاد.  ــل الب ــن كام ــرب م ــا يق ــمل م ــال ليش ــد القت وامت
كذلــك، تغــريت طبيعــة الــراع لتصبــح املعركــة مــن أجل 
ــوظ  ــكل ملح ــا بش ــة، وازدادت طائفيته ــلطة املطلق الس

ــنَّة”. ــن “الُس ــد للمتطرف ــع وجــود متزاي م

بعــد مكاســب أوليــة عــام 2012، فقــدت “املعارضــة 
ــا،  ــم، زخمه ــدادات والدع ــص اإلم ــة نق ــلحة”، نتيج املس
ووجــدت نفســها يف مــأزق. مل تحقــق هــذه “املعارضــة” 

ســوى مكاســب هامشــية بــن عامــي 2013 و2015.

ُتصرُّ الرئاسة السورية ىلع 

السيطرة ىلع جميع املؤسسات 

الكبرى وترفض تقاسم السلطة 

مع املعارضة أو أي جهد لفرض 

التغيير أو اإلصالح من الخارج. ولم 

تتراجع قط عن هدفها املتمثل 

يف استعادة جميع األراضي التي 

تسيطر عليها املعارضة تدريجيًا
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ــة مــن حجــم ســفك الدمــاء  ُصدمــت الحكومــات الغربي
وانتشــار التطــرف يف املعارضــة، لــذا حثَّــت عــى التفاوض. 
ــاعدات  ــج، مس ــض دول الخلي ــا وبع ــع تركي ــت، م وقّدم

ــة “محــدودة” ملجموعــات مســلحة  مادي
ــن  ــورية م ــة الس ــى الحكوم ــط ع للضغ
أجــل دفعهــا إىل املفاوضــات. ويف الوقــت 
ذاتــه، حشــدت إيــران عــرات اآلالف 
عــى  الحكومــة،  عــن  نيابــة  للقتــال 
ــدأ  ــام 2015، ب ــورد. ويف ع ــري ف ــدِّ تعب ح
ســاح الجــو الــرويس يف إرســال مهــام 
الدعــم الجــوي القتــايل ملســاعدة الجيــش 

ــب. ــوري املتع الس

بعــدم  الغــريب  االعتقــاد  فــورد،  بــرأي 
وجــود حــل عســكري للحــرب الســورية 
ــل  ــة لح ــراتيجية األمريكي ــئ، واالس خاط
دون  املفاوضــات  خــال  مــن  النــزاع 
ــكري  ــط العس ــن الضغ ــوع م ــة ن مارس
فشــاً  فشــلت  دمشــق  عــى  املقنــع 
ــورية  ــة الس ــتعادت الحكوم ــاً، واس ذريع
مبســاعدة حلفائهــا تدريجيــاً غــرب البــاد 
ــر  ــي أواخ ــم؛ فف ــنطن مل تهت ــاً. واش كام
األمريــي  االنتبــاه  تحــول  عــام 2014، 
ــق إىل  ــة يف دمش ــة االنتقالي ــن الحكوم ع
تنظيــم “داعــش”، الــذي ســيطر عــى 

كامــل رشق ســورية وغــرب العــراق.

ثانياً: ديناميات الحرب
• الحكومة يف غرب سورية

متتعــت الحكومــة الســورية بهيــكل قيادة 
موحــد نســبياً ومازالــت تعمــل حتــى 
يومنــا هــذا كدولــة، رغــم أن املعركــة 
الطويلــة أضعفتهــا. حصــل الرئيــس األســد 
عــى دعــم ثابــت مــن جيشــه ومــن 

أجهــزة االســتخبارات. ويضيــف فــورد: 
»تُــرُّ الرئاســة الســورية عــى الســيطرة 

عــى جميــع املؤسســات الكــرى وترفــض تقاســم الســلطة 
ــاح  ــري أو اإلص ــرض التغي ــد لف ــة أو أي جه ــع املعارض م
ــل يف  ــا املتمث ــن هدفه ــط ع ــع ق ــارج. ومل تراج ــن الخ م

٢٠١٩ ــان/أبريل  عدد نيس
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

ــع األرايض التــي تســيطر عليهــا املعارضــة  اســتعادة جمي
ــاً«. تدريجي

 تعتمــد الحكومــة الســورية عــى مســاعدة حلفائهــا، 
ــتبقى يف  ــة س ــية واإليراني ــوات الروس ــت إىل أن الق وأملح
ــض  ــق ببع ــظ دمش ــل. تحتف ــدى الطوي ــى امل ــورية ع س
القــوة، إذ تقــاوم بحــذر الضغــوط الروســية يف بعــض 
ــران  ــت إي ــد وبّخ ــورد، فق ــري ف ــى حــد تعب ــا. وع القضاي
ــن الفضــل يف النجاحــات  ــري م ــي الكث ــا تّدع ــًة ألنه عاني

امليدانيــة. 

أبرمــت دمشــق، بدعــم مــن موســكو، العديــد مــن 
أنهــا  فــورد  يــرى  التــي  املحليــة  املصالحــة  اتفاقــات 
ــع  ــوات لتطبي ــذت خط ــا اتخ ــن. ك ــام للمتمردي استس
عاقاتهــا مــع الــدول العربيــة، ولتنفيــذ مبــادرات محدودة 
إلعــادة البنــاء مبســاعدة حلفــاء أجانــب ومجتمــع األعال 
ــودة  ــجيع الع ــاً يف تش ــاً ضئي ــدت اهتام ــوري. وأب الس

ــوري. ــئ س ــن الج ــو 5 ماي ــّدر بنح ــا يق ــة مل الريع

• إيران

ــيا  ــس روس ــورد لي ــك األســاس لســورية بحســب ف الري
بــل إيــران، التــي وفّــرت عــى حــدِّ تعبــريه معظــم القــوة 
ــة  ــن مواصل ــوري م ــش الس ــت الجي ــي مّكن ــة الت البري

القتــال، وقلبــت بالتــايل املــدَّ يف حمــص ولعبــت دوراً 
حاســاً يف العديــد مــن املعــارك التــي فــازت بهــا الحكومة 

ــي 2015 و2018.  ــن عام ــورية ب الس
الهــدف األســاس إليــران هــو ضــان بقــاء حكومــة األســد، 
والتــي توفــر عمقــاً اســراتيجياً لحــزب اللــه وجبهــة 
املقاومــة “إرسائيــل”. لكــن رغــم أن الظــروف االقتصاديــة 
الصعبــة يف إيــران تعرقــل أنشــطتها يف ســورية، فــإن 
الحكومــة اإليرانيــة ملتزمــة التزامــاً راســخاً بوجــود طويــل 

ــاك. األجــل هن

•روسيا

ــف عــريب لروســيا،  ــت ســورية آخــر حلي عــام 2012، كان
ــذا قــدم بوتــن مســاعدة ماديــة منــذ بدايــة األحــداث  ل
ــذي كان  ــوازن وال ــه، لكــن الدخــول ال يك ال يخــر حليف
ــة  ــح األســد كان يف نهاي ــد لصال ــب امل ــاالً يف قل ــاً فع عام

ــام 2015. ع

ــر يف ســورية ضــد  ــاً أحم ــن خط ــا، رســم بوت ــٍة م بطريق
ــدان  ــة يف البل الدعــم الغــريب لحــركات املعارضــة الداخلي
ــن يف  ــردد بوت ــيا. مل ي ــا روس ــاً م ــمل يوم ــد تش ــي ق الت
الســعي لتحقيــق نتيجــة الحــرب التــي تــرك الحكومــة يف 

ــيادة.  ــلطة وذات س الس
تحتفــظ موســكو بعاقــات دبلوماســية ثابتــة مــع جميــع 
الــدول األجنبيــة املشــاركة يف النــزاع الســوري، مبــا يف ذلــك 
ــادة الجهــود  ــران، مــا يؤهلهــا لقي ــا و”إرسائيــل” وإي تركي

الدبلوماســية الحتــواء الحــرب وإنهائهــا.

• األرايض الخاضعة للسيطرة الرتكية يف شال سورية

يف البدايــة، كانــت أنقــرة مصممــة عــى اإلطاحــة بحكومة 
اإلخــوان  مــن  بحلفائهــا  واســتبدالها  األســد  الرئيــس 
ــكا  ــرويس، وتعــاون أمري املســلمن. لكــن مــع التدخــل ال
ــا إىل  ــدف تركي ــول ه ــش”، تح ــال “داع ــراد لقت ــع األك م
ــان كــردي يف شــال ســورية، وبــدأ  إحبــاط إنشــاء أي كي

ــع روســيا. ــا م تقاربه

تريــد أنقــرة، املثقلــة بتكاليــف 3.5 مليــون الجــئ ســوري، 
ــأنه  ــن ش ــب م ــى إدل ــوري ع ــش الس ــوم للجي ردع هج
تحفيــز موجــة مــن الاجئــن إىل الحــدود الركيــة. لذلــك، 

تحتفظ موسكو بعالقات دبلوماسية 

ثابتة مع جميع الدول األجنبية 

املشاركة يف النزاع السوري، بما 

يف ذلك تركيا و”إسرائيل” وإيران، ما 

يؤهلها لقيادة الجهود الدبلوماسية 

الحتواء الحرب وإنهائها.



تســتمر أنقــرة يف محاولــة اســرضاء موســكو التــي تحــاول 
تدريجيــاً بنــاء عاقــات أقــوى مــع أنقــرة. املوقــف الــريك 
ضعيــف: ال تريــد أنقــرة زيــادة جديــدة يف عــدد الاجئــن 
وال مواجهــة مســلحة مــع القــوات الروســية، ال ســيا 

عندمــا تتوتــر عاقاتهــا مــع الواليــات املتحــدة.

• املعارضة الجهادية وغري الجهادية

يقــول فــورد: الطيــف اإلســامي للمعارضــة املســلحة 
ــتقبل  ــي س ــاً الت ــة ديني ــات املحافظ ــن الجاع ــوزّع ب ت
التفــاوض مــع الحكومــة الســورية، والجاعــات الجهاديــة 
التــي ترفــض أي مفاوضــات وتــر عــى القتــال للوصــول 

ــا. ــوع م ــة إســامية مــن ن إىل دول

الجهاديــة  غــري  املســلحة  الجاعــات  معظــم  تعمــل 
ــب أو يف  ــة يف إدل ــكرية الركي ــة العس ــت الحاي اآلن تح
عفريــن، ويقاتلــون بانتظــام الجاعــات الكردية الســورية. 
ــن  ــن الجهادي ــع املقاتل ــان م ــض األحي ــون يف بع يتناوش
ــارك الكــرى ضــد  ــع املع ــم خــروا جمي ــب، لكنه يف إدل

ــن. الجهادي

ــزال تســيطر عــى أراٍض هــي  ــة الت ــة جهادي أهــم جاع
“الهيئــة”  أثبتــت  إدلــب.  الشــام” يف  تحريــر  “هيئــة 
ــة  ــات تكتيكي ــت تحالف ــا أقام ــرياً م ــية وكث ــة سياس مرون
ــد الحاجــة.  ــا عن ــة، وكرته ــري الجهادي ــع املنظــات غ م
تّدعــي “الهيئــة” أنهــا قطعــت كل العاقــات مــع تنظيــم 
ــا  ــت وصّنفته ــة رفض ــة األمريكي ــن الحكوم ــدة، لك القاع
ــام 2013  ــذ ع ــش” من ــيطر “هت ــة. تس ــة إرهابي كمنظم
ــا. مقاتلوهــا  ــب مــع تركي ــة يف إدل ــر الحدودي عــى املعاب
لديهــم دوافــع وخــرة، وقيادتهــا ذكيــة مــن الناحيــة 
ــن  ــرية م ــزاء كب ــى أج ــيطرة ع ــتبقى مس ــة، وس التكتيكي
ــا  ــاق أوســع يشــمل تركي ــاك اتف ــب إىل أن يكــون هن إدل

ــورية. ــة الس ــيا والحكوم وروس

• السيطرة األمريكية رشق سورية، واألكراد
ــة يف  ــز واشــنطن مــن إنشــاء حكومــة انتقالي تحــّول تركي
ســورية إىل القضــاء عــى “داعــش”. وبحلــول عــام 2019 
ــا  ــة عمائه ــى حاي ــدة ع ــات املتح ــف الوالي ــز موق ركّ
ــق  ــا، وخن ــراين فيه ــوذ اإلي ــواء النف يف رشق ســورية، واحت

ــاً. ــورية اقتصادي ــة الس الحكوم

للموقــف األمريــي نقــاط ضعــف عديــدة، فتنظيــم 
للوجــود  قانــوين  مــرر  وال  تقريبــاً،  ُمنتــٍه  “داعــش” 
األمريكيــون  يتمكــن  مل  كذلــك  األمريــي.  العســكري 
ــازالت  ــش” إىل تن ــة “داع ــاح يف محارب ــة النج ــن ترجم م
سياســية مــن دمشــق تضمــن اســتقاالً كرديــاً. بــدالً 
ــدون نســبياً عــن املحادثــات  مــن ذلــك، األمريكيــون محيَّ
حــول اإلصاحــات السياســية التــي تشــمل األمــم املتحــدة 

ــران. ــا وإي ــيا وتركي وروس

ــرام  ــى إب ــرد ع ــا الك ــدة حلفاءه ــات املتح ــثُّ الوالي تح
ــل  ــازالت مقاب ــدم تن ــد تق ــي ق ــق، الت ــع دمش ــاق م اتف
مطالبــة الكــرد أمريــكا بالخــروج، عندهــا ســيصبح بقــاء 

ــتحياً. ــرات مس ــر الف ــكا رشق نه أمري

ثالثاً: مفاوضات فاشلة
ــام ألحــد  ــوز الت ــا بالف ــي الحــروب إم ــورد: تنته ــول ف يق
الطرفــن، أو مــن خــال تســوية تفاوضيــة. ال ميكــن 
للحكومــة الســورية مواجهــة تركيــا أو الواليــات املتحــدة 
مبــارشة إلعــادة تأكيــد ســلطتها يف شــال ورشق ســورية. 
ــة  ــات ناجح ــيطرتها مفاوض ــتعادة س ــتتطلب اس ــذا س ل
تضمــن موافقــة تركيــة وأمريكيــة عــى إنهــاء احتالهــا 
لــأرايض الســورية مقابــل تنــازالت ســورية حــول اإلدارة 

W W W . D C R S . S Y

ستتطلب استعادة سيطرتها 

مفاوضات ناجحة تضمن موافقة 

تركية وأمريكية ىلع إنهاء 

احتاللهما لألراضي السورية مقابل 

تنازالت سورية حول اإلدارة املحلية 

وسالمة قادة املجموعات، وكالء 

تركيا وأمريكا. 
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

املحليــة وســامة قــادة املجموعــات، وكاء تركيــا وأمريــكا. 
ــون  ــد يك ــة ق ــذا صفق ــول إىل هك ــورد أن الوص ــرى ف وي
ــود الســابقة  ــى فشــل الجه ــاده ع ــاً اعتق مســتحياً، باني
ــورية  ــة الس ــميه “املعارض ــا يس ــن م ــات ب ــدء محادث لب
ويلقــي  الســورية،  والحكومــة  واملســلحة”  السياســية 

ــة. ــاً عــى الحكوم ــوم طبع بالل

رابعاً: الوصول بالنزاع إىل نهايته
• إنهاء عمليات الغزو يف سورية

ترفــض الحكومــة الســورية ومؤيدوهــا االحتــال األجنبــي 
ــروس  ــض ال ــد يرف ــن ق ــورية. ويف ح ــال ورشق س يف ش
ــن، إال  ــراك واألمريكي ــة ضــّد األت اســتخدام قوتهــم الجوي
أنهــم يرفضــون أيضــاً إضفــاء أي رشعيــة عــى وجــود 
ــكو  ــع موس ــح أن تدف ــن املرج ــم، وم ــل له ــل األج طوي
لتمكــن  املنفصلــة  املفاوضــات  مــن  باتجــاه سلســلة 

القــوات الســورية مــن االنتشــار يف املناطــق التــي تســيطر 
ــق  ــكو ودمش ــترُّ موس ــا س ــكا. ك ــا وأمري ــا تركي عليه
عــى تدمــري “هتــش”، ويخضــع وضــع “الجبهــة الوطنيــة 
ــة املدعومــة  ــر” “غــري الجهاديــة” واإلدارات املدني للتحري

ــاوض. ــا للتف ــن تركي م

ســيتعن عــى األتــراك والــروس والســورين االتفــاق عــى 
ترتيبــات متوســطة األجــل ملايــن الاجئــن الســورين يف 
املناطــق التــي تســيطر عليهــا تركيــا يف شــال ســورية، ويف 

تركيــا نفســها.

ــورية،  ــة الس ــاً للحكوم ــف متام ــدٍّ مختل ــورية تح رشق س
إذ ال ميكنهــا مواجهــة الجيــش األمريــي مبــارشة. وبالتــايل 
مــن املرجــح أن يدفــع الــروس باتجــاه مفاوضــات تشــمل 
ــة الشــعب  ــة الســورية ووحــدات حاي ــيا والحكوم روس
YPG حــول املناطــق التــي تســيطر عليهــا، وســيكون 
إعــادة  هــو  الــرويس  الســوري  الهــدف 

ــق. ــمية لدمش ــيطرة الرس الس

ــري انســحابهم  ــون تأخ ــاول األمريكي ــد يح ق
إىل أن تنســحب القــوات اإليرانيــة، لكــن 
لديهــا حافــز ضئيــل  دمشــق وطهــران 
ــح  ــن املرج ــة. م ــذه الصفق ــل ه ــول مث لقب
أن تســتخدم الحكومــة، بدعــم إيــراين ورمبــا 
ــة  ــريك ورويس أيضــاً، أســاليب غــري تقليدي ت

ــة. ــوات األمريكي ــة الق ملضايق
ال متتلــك إدارة ترامــب صــراً كافيــاً لتحمــل 
ــة  ــات الطويل ــة أو املحادث ــائر العرضي الخس
حــول مســتقبل رشق ســورية. وكذلــك مل 
تعلــن أي اســراتيجية خاصــة إلجبــار ســورية 
ــات  ــاوز العقوب ــازالت تتج ــم تن ــى تقدي ع

ــية. ــة القاس االقتصادي

• “إرسائيل”

ــبياً  ــاً نس ــاً دقيق ــل” موقف ــذت “إرسائي اتخ
ــام 2017،  ــى ع ــاه الحــرب الســورية حت تج
عنــارص  لبعــض  مســاعدات  قدمــت  إذ 
ــا  ــدود لكنه ــن الح ــرب م ــة” بالق “املعارض
حافظــت عــى تدخــل محــدود، وحتــى 
جنــوب  إيــران  مــن  املدعــوم  الحشــد 
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ــع  ــة. م ــة اإلرسائيلي ــذاراً للحكوم ــكل إن ــدأ يش ــورية ب س
ذلــك، يتابــع فــورد، حافظــت “إرسائيــل” عــى محدوديــة 
رضباتهــا حرصــاً عــى عــدم تدخــل الــروس، ودفعــت إىل 

مزيــد مــن العمــل الدبلومــايس معهــم. 

تخــى “إرسائيــل” مــن قواعــد صاروخيــة إيرانيــة يف 
ســورية عــى غــرار حــزب اللــه يف لبنــان، وتدفــع واشــنطن 
ــراين يف  ــود اإلي ــأن الوج ــارم بش ــف ص ــاذ موق ــو اتخ نح
ســورية؛ وسيُســَعد اإلرسائيليــون برؤيــة القــوات األمريكية 
ــة. ــة القريب رشق ســورية متشــابكة مــع القــوات اإليراني

واملقاتلــن  العتــاد  نقــل  األمريــي  الوجــود  يعيــق 
اإليرانيــن إىل غــرب ســورية لكــن ال مينعــه، وقــد تدفــع 
املعانــاة االقتصاديــة إيــران إىل تجنــب مواجهــة كبــرية مــع 
“إرسائيــل” يف ســورية. لكــن هــذا ال يلغــي احتــال وقــوع 

ــة. هــذه املواجه

• استمرار الوجود املتطرف
ــن  ــده م ــى بي ــا تبق ــش” م ــم “داع ــدان تنظي ــم فق رغ
ــه  ــى توجي ــادر ع ــرد ق ــل كتم ــزال يعم ــه الي أراٍض، فإن
رضبــات يف رشق ســورية وغربهــا، ويســتهدف قــوات 
الحكومــة ومقاتــي “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”. يعــوق 
هــذا العنــف املتطــرف جهــود تحقيــق االســتقرار وإعــادة 

ــار. اإلع

• إعــادة اإلعــار املتوقفــة، والاجئــون الذيــن تقطعــت 

بهــم الســبل
تــرَّد حــوايل نصــف ســكان ســورية خــال القتــال. ووفقــاً 
الحــرب االقتصــاد  الــدويل، كلفــت  البنــك  لتقديــرات 
الحكومــة  قــدرت  دوالر.  مليــار   226 نحــو  الســوري 
الســورية أنهــا ســتتكلف مــا بــن 200 مليــار و400 مليــار 
ــوارد  ــري م ــاوز بكث ــا يتج ــاء االقتصــاد، مب ــادة بن دوالر إلع

ــران. ــكو وطه ــق وموس دمش

ستســتخدم دمشــق تكلفــة إعــادة دمج الاجئــن للمطالبة 
مبســاعدة مــن تركيــا ودول الخليــج والغــرب. لقــد رصّحت 
إدارة ترامــب والكونغــرس مــراراً بــأن الحكومــة األمريكيــة 
لــن تســاعد حتــى يكــون هنــاك حركــة حقيقيــة لإلصــاح 
الســيايس داخــل ســورية. بــدالً مــن ذلــك، شــددت 
العقوبــات عــى الحكومــة الســورية وحليفتهــا اإليرانيــة، 

مــا أدى إىل حــدوث نقــص خطــري يف الوقــود خــال شــتاء 
.2019

للموقــف  مشــابهاً  موقفــاً  األورويب  االتحــاد  يتبنــى 
األمريــي، لكنــه يواجــه ضغوطــاً روســية لعكــس موقفــه.

رغــم تراجــع القتــال، فإنــه مــن غــري املرجــح أن يســتعيد 
مــن نشــاطه، وال يبــدو أن  االقتصــاد الســوري كثــرياً 
ــن  ــات الاجئ ــاعدة مجتمع ــة. مس ــن قريب ــودة الاجئ ع
الســورين الضخمــة يف األردن ولبنــان وتركيــا ســتكون 
تحديــاً كبــرياً للمجتمــع الــدويل لســنوات قادمــة. أضــف 
إىل ذلــك تجنيــد العنــارص املتطرفــة الــذي يجــد يف هــذه 
املجتمعــات هدفــاً لــه، وكذلــك االســتياء املتزايــد والعــداء 
تجــاه الاجئــن بــن الســكان املضيفــن، أمــور لــن تــؤدي 

ــن. ــكلة الاجئ ــم مش إال إىل تفاق

الخامتة
ــار  ــم االنكس ــه: رغ ــام ورقت ــورد يف خت ــرت ف ــول روب يق
ــرق،  ــال يف الشــال وال ــوى احت االقتصــادي ووجــود ق
فــإن الحكومــة الســورية التــي تســيطر عــى األجــزاء 
سينســحب  “نادمــة”.  تبــدو  ال  البــاد  مــن  الرئيســة 
ــاً  ــس حيوي ــورية لي ــة، ألن رشق س ــون يف النهاي األمريكي
مــن الناحيــة االســراتيجية لأمــن القومــي األمريــي. كــا 
ــه  ــرأي العــام األمريــي ال يجــد مــرراً لخســائر قوات أن ال

يف ســورية.
يتعــن عــى الواليــات املتحــدة أن تــدرك أنهــا ال تســتطيع 
طــرد القــوات اإليرانيــة مــن ســورية باملــوارد الدنيــا 
التــي تكرســها لهــذه املهمــة. ومــن غــري املحتمــل أن 
يكــون حلفــاء أمريــكا يف الخليــج قادريــن عــى اســتخدام 
لتخفيــض  االســتثار  ووعــود  الدبلوماســية  العاقــات 

ــران. ــع إي ــورية م ــة الس ــات الحكوم عاق
ــاعدات  ــة واملس ــات الفاعل ــة بالجه ــمح الحكوم ــن تس ل
ــة املســتقلة، يف حــن يوقــع متويــل املؤسســات  االقتصادي
املحســوبية  شــبكة  يف  املانحــة  الجهــات  الحكوميــة 
والفســاد الحكومــي. إن أفضــل مــا ميكــن أن تفعلــه 
الــدول الخارجيــة للحــد مــن املعانــاة الســورية وتقليــص 
التجنيــد املتطــرف يف املســتقبل هــو تركيــز املــوارد عــى 

ــورين. ــن الس الاجئ



بريت ماكغورك

حقائق صعبة في سورية
فورن أفيرز، 16 نيسان/ أبريل 2019

كتــب بريــت ماكغــورك مقــاالً بعنــوان: »حقائــق صعبة يف 
ســورية« نرتــه مجلــة فــورن أفــريز يف 16 نيســان/أبريل 
ــدة  ــات املتح ــحاب الوالي ــن انس ــه ع ــدث في 2019، تح
مــن ســورية ومــا يتوجــب عــى اإلدارة األمريكيــة فعلــه 

لتجنــب مــا ســاه نتائــج كارثيــة لهــذا االنســحاب.  

يقــول الكاتــب: ســاعدُت طيلــة الســنوات األربــع املاضية، 
يف قيــادة االســتجابة العامليّــة لصعــود “داعــش”، وبعمــي 
كمبعــوث خــاص للرئيســن األمريكيــن بــاراك أوبامــا 
ودونالــد ترامــب، ســاعدُت أيضــاً يف تأســيس تحالــف كان 

األكــر مــن نوعــه يف التاريــخ. 

تدمــري  اســراتيجية  تطويــر  الواقــع،  يف  تــم  ويتابــع: 
“خافــة داعــش” يف عهــد أوبامــا، ونُفــذت مــع تعديــات 

طفيفــة يف ظــل إدارة ترامــب. َركــزت هــذه االســراتيجية 
عــى متكــن املقاتلــن املحليــن مــن اســتعادة مدنهــم مــن 
ــودة  ــبة لع ــروف املناس ــة الظ ــم تهيئ ــن ث ــش”، وم “داع

النازحــن.

افرضــت هــذه االســراتيجية منــذ انطاقهــا أنَّ الواليــات 
املتحــدة ســتبقى يف املنطقــة ملــّدة بعــد تدمــري “الخافة”، 
ولكــن يف أواخــر كانــون األول/ديســمر 2018، عطّــل 

ترامــب هــذه االســراتيجية.

ــب  ــب طي ــريك رج ــريه ال ــع نظ ــة م ــة هاتفي ــد مكامل بع
ــاً يقــي بســحب  ــراً مفاجئ ــان، أصــدر ترامــب أم أردوغ
ــن ســورية، دون النظــر يف  ــة م ــوات األمريكي ــع الق جمي
ــي  ــه تق ــت خطت ــرار وأصبح ــّدل الق ــم ع ــب. ث العواق

Brett McGurk, ”Hard Truths in Syria“, Foreign Affairs, May/June 2019 Issue. https://www.
foreignaffairs.com/articles/syria/201916-04-/hard-truths-syria
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بخفــض عــدد الجنــود إىل 200 جنــدي أمريــي يف شــال 
ــاً أن  ــل اإلدارة أيض ــف، تأم ــم يف التن ــورية ومثله رشق س
ــل  ــن مح ــف اآلخري ــاء التحال ــة ألعض ــوات خاص ــل ق تح
القــوات األمريكيــة املنســحبة، أمــر لن يتحقــق يف الغالب. 
ويــرى الكاتــب أن هــذه الخطــة الجديــدة أكــر خطــورة: 
ــا  ــا ألف ــة كان يؤديه ــدي مهم ــوىل بحســبها 200 جن إذ يت

ــة. عســكري مــن  القــوات األمريكي

مــا يــزال الغمــوض يكتنــف االنســحاب األمريــّي. ولكــن 
مهــا يكــن عــدد جنــود الواليــات املتحــدة الباقــي عــى 
األرض، فمــن غــري املحتمــل أن يعــود ترامــب عــن قــرار 

تخفيــض العــدد بشــكل كبــري. 

تبقــى املهمــة اآلن هــي تحديــد مــا يجــب أن يــأيت الحقــاً 
ــة  ــه لحاي ــدة فعل ــات املتح ــتطيع الوالي ــذي تس ــا ال –م
ــا  ــا يف ســورية يف حــال خفضــت حجــم وجوده مصالحه

العســكري عــى مــدى الشــهور القادمــة. 
الفرصــة  ترامــب  التــي فككهــا  االســراتيجية  قّدمــت 
ــٍض  ــق بع ــات املتحــدة، لتحقي ــدة للوالي ــة الوحي الحقيقي
عــودة  منــع  ســورية:  يف  املتشــابكة  األهــداف  مــن 
“داعــش”، ومراقبــة طموحــات إيــران وتركيــا، والتفــاوض 
عــى تســوية مناســبة حــول مــا بعــد الحــرب مــع روســيا. 
ــإن معظــم  ــة لســورية، ف ــوات األمريكي ــادرة الق ــع مغ م

ــاً.  ــون ممكن ــن يك ــداف ل ــذه األه ه

هزمية الخافة

ــى  ــش” ع ــم “داع ــيطر تنظي ــبتمر 2014، س يف أيلول/س
نحــو 40 ألــف ميٍل مربعٍ مــن األرايض يف العراق وســورية، 
أي مــا يقــارب مســاحة واليــة إنديانــا التــي يقطنهــا نحــو 
ــت مــا يزيــد عــن  ــَد تخطّ مثانيــة مايــن شــخص، وبعوائ
مليــار دوالر ســنوياً. اســتخدم التنظيــم “الخافــة” كقاعدة 
للتخطيــط وتنفيــذ الهجــات اإلرهابيــة يف أوروبــا، وحــثَّ 
ــات  املتعاطفــن معــه عــى فعــل الــيء نفســه يف الوالي
ــاب  ــل واغتص ــن قت ــه م ــم إرهاب ــارس التنظي ــدة. م املتح
واســتعباد بحــق كل مــن اختلــف معــه باإليديولوجيــا يف 
املنطقــة، ورغــم هــذه الوحشــية، أو رمبــا بســببها، جــذب 
ــن عامــي 2013 و2017،  ــه. ب ــريًة إلي ــم أعــداداً كب التنظي
ــن 100  ــر م ــن أك ــخص م ــف ش ــن 40 أل ــر م ــافر أك س

دولــة إىل ســورية لانضــام إليــه ولغــريه مــن الجاعــات 
هنــاك.

يقــول الكاتــب: اعتمــدت خطــة التحالــف الــذي تــم 
ــات  ــن العملي ــع ب ــى الجم ــش” ع ــال “داع ــكيله لقت تش
لتحقيــق  مبتكــرة  إنســانية  ومبــادرات  العســكرية 
منــذ  األمريكيــون  الدبلوماســيون  وأوضــح  االســتقرار، 
البدايــة، أنَّ هــذه الحملــة مفتوحــة ألجــل غــري مســمى، 
ولــن تكــون لبنــاء دول أو إعــادة تشــكيل الرق األوســط. 
ــع  ــاً جمي ــم تقريب ــَد التنظي ــة. فََق ــة ناجح ــت الحمل كان

ــه. ــم قادت ــل معظ ــا، وقُت ــيطر عليه ــي س األرايض الت

باختصــار، الحملــة األمريكيــة ضــد “داعــش” ليســت –ومل 
تكــن أبــداً– “حربــاً مفتوحــًة” مــن النــوع الــذي انتقــده 
ترامــب يف الخطــاب الــذي ألقــاه يف شــباط/فراير 2019. 
يقــوم العراقيــون والســوريون، وليــس األمريكيــون، مبعظم 
ــنطن  ــس واش ــف، ولي ــدد التحال ــة. ويس ــال القتالي األع
ــدة  ــات املتح ــزو الوالي ــس غ ــى عك ــورة. وع ــط، الفات فق
للعــراق عــام 2003، تتمتــع هــذه الحملــة بدعــٍم واســع 

النطــاق محليــاً ودوليــاً. 

ركــز مســؤولون أمريكيــون عــى إكــال هزميــة “داعــش” 
تدمــري  يعنــي  هــذا  كان  ســورية،  يف  نهــايئ.  بشــكل 
ــوات  ــاعدة “ق ــددة ملس ــّدة مح ــاء م ــم البق ــة” ث “الخاف
ســوريا الدميقراطيــة” يف تأمــن أراضيهــا ومنــع “داعــش” 

ــودة. ــن الع م

يعتقــد آخــرون، تحديــداً جــون بولتــون، مستشــار األمــن 
القومــي يف إدارة ترامــب، أن القــوات األمريكيــة يجــب أن 
تبقــى يف ســورية حتــى تغــادر جميــع القــوات اإليرانيــة 
وتُحــل مشــكلة الحــرب يف البــاد. وبالتــايل، يتطلــب هــذا 
ــن  ــاً م ــاً مفتوح ــي التزام ــة، ويقت ــرياً يف املهم ــعاً كب توسُّ

قبــل القــوات األمريكيــة، وهــو أمــر عارضــه ترامــب.

الحكومــة األمريكيــة جديّــاً  يناقــش أي شــخص يف  مل 
االنســحاب عــى املــدى القريــب، ناهيــك عــن فكــرة أنَّ 
واشــنطن تســتطيع ببســاطة إعــان النــر عــى “داعــش” 
ثــم مغــادرة ســورية. تــرك إعــان ترامــب الحملــة يف 
حالــة مــن الفــوىض وحلفــاء واشــنطن يف حالــة مــن عــدم 

ــق. التصدي

٢٠١٩ ــان/أبريل  عدد نيس
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بداية النهاية
ــة  ترافــق إعــان ترامــب االنســحاب مــع انحســار “خاف
داعــش”، وتراجــع العنــف يف ســورية إىل أدىن مســتوياٍت 
لــه منــذ بدايــة الحــرب، وكانــت البــاد تنقســم مؤقتــاً إىل 

ثــاث مناطــق بحســب القــوى املســيطرة:
أول وأكــر منطقــة تقــع تحــت ســيطرة الدولــة الســورية. 
تضــم نحــو ثلثــي أرايض البــاد، ورمبــا %70 مــن ســكانها، 
ــب  ــي جي ــة ه ــة الثاني ــة. املنطق ــا الرئيس ــم مدنه ومعظ
للمســلحن شــال غــرب ســورية. تســيطر عــى معظمهــا 
“هيئــة تحريــر الشــام” التابعــة لتنظيــم “القاعــدة”، بينا 
ــا  ــن تركي ــة م ــة” املدعوم ــات “املعارض ــيطر مجموع تس
عــى البقيــة. يحمــي الجيــش الــريك خــط وقــف إطــاق 
النــار، الــذي تفاوضــت عليــه أنقــرة مــع إيــران وروســيا.

املنطقــة الثالثــة تقــع تحــت ســيطرة “قــوات ســوريا 
وحلفاؤهــا.  واشــنطن  مــن  املدعومــة  الدميقراطيــة” 
تشــكل هــذه املنطقــة نحــو ثلــث األرايض الســورية، مــع 
ــرية.  ــة كب ــروة زراعي ــة، وث ــن الطاق ــرية م ــات كب احتياطي

لــكلٍّ مــن فرنســا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة 
قــوات خاصــة عــى األرض هنــاك. كــا تســيطر الواليــات 

ــف. ــى التن ــدة ع املتح

ــام  ــدار ع ــف يف ســورية عــى م هــذا، ومــع تراجــع العن
ــت  ــق، فأصبح ــذه املناط ــن ه ــدود ب ــت الح 2018، ثَبَت
ــوس  ــزة للجل ــى جاه ــوى العظم ــية الق ــة دبلوماس طاول
مــن أجــل التفــاوض. مــع وجــود قــوى عــى األرض ونفــوذ 
ــع  ــدة يف وض ــات املتح ــت الوالي ــاد، كان ــث الب ــى ثل ع
ــا بلعــب دور مهــٍم يف رســم ســورية مــا بعــد  يســمح له

الحــرب.

دبلوماسية القوى العظمى

كانــت األولويــة الرئيســة للدبلوماســين األمريكيــن هــي 
التوصــل إىل تســوية مــع القــوة العظمى األخــرى الوحيدة 
يف ســورية، روســيا. بدايــًة، كان هــدف املحادثــات هو منع 
االشــتباكات العرضيــة بــن القــوات األمريكيــة والروســية. 
ــات منصــة  لكــن مبــرور الوقــت، أصبحــت هــذه املحادث
واشــنطن لرســم حــدود واضحــة للمناطــق التــي ســتكون 

خــارج نطــاق ســيطرة القــوات الروســية والســورية.

ــات املتحــدة  ــت الوالي ــام 2018، كان ــف ع ــول خري وبحل
ــى مســارين:  ــيا ع ــع روس ــة م تســتعد ملفاوضــات مكثف
النظــام”  “إجبــار  عــى  الــروس  تشــجيع  هــو  األول، 
عــى التعــاون يف محادثــات الســام املعروفــة باســم 
ــّد  ــدم، أع ــن تق ــف”. ويف حــال مل تســفر ع ــة جني “عملي
للتفــاوض  ثانيــاً  مســاراً  األمريكيــون  الدبلوماســيون 
ــوات  ــن “ق ــة ب ــط يف صفق ــروس للتوس ــع ال ــارشة م مب
ســوريا الدميقراطيــة” ودمشــق، كان مــن شــأنها أن توفــر 
الســورية بشــكٍل جــزيئ إىل  الدولــة  عــودة خدمــات 
الشــال الرقــي، األمــر الــذي يســاعد الســكان املحليــن، 
ــوريا  ــوات س ــد “ق ــرد ض ــدوث مت ــر ح ــن خط ــل م ويقل

الدميقراطيــة” والقــوات األمريكيــة.

بحلــول نهايــة عام 2018، بــدأت معامل الخطــوط العريضة 
غــري املكتملــة ولكن املقبولة لهــذه التســويات يف التبلور.

حر إيران
تنطــوي االســراتيجية األمريكيــة عــى عــداوة أكــر تجــاه 
طهــران، إذ يشــكل الوجــود العســكري اإليــراين يف ســورية، 
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مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

مع تراجع العنف يف سورية ىلع 

مدار عام 2018، َثَبتت الحدود 

بين املناطق، فأصبحت طاولة 

دبلوماسية القوى العظمى جاهزة 

للجلوس من أجل التفاوض. مع 

وجود قوى ىلع األرض ونفوذ ىلع 

ثلث البالد، كانت الواليات املتحدة 

يف وضع يسمح لها بلعب دور مهٍم 

يف رسم سورية ما بعد الحرب.
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ــل” واألردن،  ــرياً لـــ “إرسائي ــداً كب ــيخه، تهدي ــم ترس إذا ت
وهــا حليفــان حيويــان للواليــات املتحــدة. ومــن وجهــة 
طموحــات  طهــران  تُخفــي  املتحــدة  الواليــات  نظــر 

ــورية. ــعية يف س توس

ــتبقى  ــة س ــوات األمريكي ــون أنَّ الق ــان بولت ــن إع مل يك
واقعيّــاً.  اإليرانيــن  جميــع  يغــادر  حتــى  ســورية  يف 
ــل  ــورية إىل أوائ ــع س ــكرية م ــران العس ــة إي ــود رشاك تع
الثانينيــات. تــرى طهــران يف دمشــق حليفاً بالــغ األهمية 
وهــي مســتعدة لدفــع مثــن باهــظ للحفــاظ عــى موِطــئ 
ــة  قــدم لهــا يف ســورية. التهديــد بالحــرب يضعــف صدقيّ
ــة. ــات املتحــدة ويشــتتها عــن أهــداف أكــر واقعي الوالي

إبقــاء  ميكنهــم  أنــه  الــروس  اّدعــى  الكاتــب،  يقــول 
الوحــدات املدعومــة مــن إيــران عــى بعــد 50 ميــاً عــى 
ــاح  ــى الس ــوا ع ــوالن، ووافق ــات الج ــن مرتفع ــل م األق
ــة  ــدة مبراقب ــم املتح ــة لأم ــام التابع ــظ الس ــوات حف لق
ــنطن إذا  ــت واش ــاك. وقال ــاح هن ــة الس ــة منزوع املنطق
ــن،  ــريض اإلرسائيلي ــا ي ــك مب ــق ذل ــروس تحقي ــتطاع ال اس
فقــد تكــون عــى اســتعداد ملناقشــة انســحاب جــزيئ مــن 

ــا. ــي تســيطر عليه بعــض املناطــق الت

قامــت الواليــات املتحــدة بتنســيق نهجهــا مــع “إرسائيــل” 
ــى  ــة ع ــارات جوي ــنِّ غ ــام 2017 بش ــدأت يف ع ــي ب الت
ــج  ــة يف ســورية. أعطــى املزي األصــول العســكرية اإليراني
مــن القــوة اإلرسائيليــة والدبلوماســية األمريكيــة والوجــود 
العســكري األمريــي واشــنطن ورقــة مســاومة قويــة مــع 
ــل”  ــيا بـــ “إرسائي ــة روس ــن إىل عاق ــر بوت ــروس. ينظ ال
بصفتهــا عاقــة أساســية الســراتيجيته يف الــرق األوســط. 
كان بإمــكان واشــنطن تأمــن قــْدر مــن التعــاون الــرويس 

لــردع التوســع اإليــراين.

أحام العثانيني

إلدارة  أيضــاً  األمريــي يف ســورية مهــاً  الوجــود  كان 
ــة  ــة الحمل ــذ بداي ــي شــكلت من ــا الت العاقــات مــع تركي

ــاً. ــكاً جدلي ــش” رشي ــد “داع ض

متّكــن الدبلوماســيون األمريكيــون مــن معالجــة التوتــرات 
الحاصلــة مــع تركيــا بفضــل الوجــود العســكرّي األمريــّي 
ــاء  ــن بق ــة أن تضم ــوات األمريكي ــن للق يف ســورية. وميك
الحــدود هادئــة ومســتقرة إذا مــا اعرضــت تركيــا. طاملــا 
ــاك أي  ــن هن ــودة، مل يك ــة موج ــوات األمريكي ــت الق كان
ــم أن  ــرة تعل ــت أنق ــريك، وكان ــش ال ســبب لتدخــل الجي
تعريــض حيــاة األمريكيــن للخطــر ســترتب عليــه عواقــب 

وخيمــة بشــأن عاقاتهــا مــع واشــنطن.

غــري أن انســحاب القــوات األمريكيــة يزيــل هــذا الــرادع. 
هنــاك خطــر اآلن مــن أن تقــوم تركيــا بالتوغــل يف شــال 
رشق ســورية. وعمليــات الغــزو الســابقة تدلــل عــى 
طمــوح أردوغــان لتوســيع حــدود تركيــا التــي يشــعر أنهــا 
رُســمت مبوجــب معاهــدة لــوزان لعــام 1923بشــكل غــري 
ــن  ــة عفري ــرار عملي ــان اآلن يف تك ــب أردوغ ــادل. يرغ ع
يف الشــال الرقــي. وهــذا يشــمل إرســال قــوات تركيــة 
بعمــق 20 ميــاً يف ســورية، وطــرد “وحــدات حايــة 
الشــعب” )والكثــري مــن الســكان املدنيــن األكــراد(، 

ــة”. ــا تســّمى “منطقــة آمن وإنشــاء م

طريق العرب إىل دمشق

أدى شــبح ثــاث قــوى إمرياليــة ســابقة –إيــران وروســيا 
وتركيــا– التــي تحــدد مصــري ســورية، إىل توليــد رد فعــل 
ــع ســيطرة اإلســامويون  عــريب بشــكل غــري مفاجــئ. وم
ــري  ــة “املعارضــة” الســورية، أو مــع تحــول كث عــى غالبي

لم يكن واقعّيًا إعالن بولتون 

بقاَء القوات األمريكية حتى يغادر 

جميع اإليرانيين. تعود شراكة إيران 

العسكرية مع سورية إلى أوائل 

الثمانينيات. ترى طهران يف دمشق 

حليفًا بالغ األهمية وهي مستعدة 

لدفع ثمن باهظ للحفاظ ىلع 

موِطئ قدم لها يف سورية.
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منهــم ليصبــح وكيــاً لركيــا، بــدأت هــذه الــدول جهودهــا 
إلعــادة دمشــق إىل الكنــف العــريّب.

لقــد وفّــر الوجــود األمريــي رادعــاً ضــد التوســع اإليــراين 
والــريك الــذي تخشــاه الــدول العربيــة.

ــرب  ــا الع ــاعي حلفائه ــدة مس ــات املتح ــت الوالي عارض
ــع العاقــات مــع دمشــق، واضعــًة يف حســبانها أن  لتطبي
هــذا ســوف يقلــل مــن الضغــط عــى الرئيــس الســوري 

ــف.  ــة جني ــاركة يف عملي ــد للمش ــار األس بش

ــن  ــات م ــد ب ــود، فق ــب املوع ــحاب ترام ــد انس ــا بع أم
ــا  ــدة حلفاءه ــات املتح ــع الوالي ــكان أن تُقن ــة مب الصعوب
العــرب بأنهــا العــب ملتــزم يف ســورية، أو أن تطلــب منهم 
عــدم متابعــة مصالحهــم الخاصــة، مبــا يف ذلــك العمــل مع 
دمشــق )ميكــن أن تهــدد واشــنطن بفــرض عقوبــات عــى 
ــاء،  ــد اســتخدامها ضــد األصدق ــة، لكــن عن ــدول العربي ال
فــإن هــذه التهديــدات ليســت إال عامــة ضعــف(. مل يكن 
مفاجئــاً أن تعيــد اإلمــارات فتــح ســفارتها يف دمشــق بعــد 
ــي.  ــب االنســحاب األمري ــان ترام ــن إع ــزة م ــدة وجي م
ومــن املتوقــع أن تحــذو الــدول العربيــة األخــرى حذوهــا.

حقائق صعبة
لقــد مّكــن نــر القــوات األمريكيــة يف ســورية الواليــات 
ــران،  ــواء إي ــٍد لروســيا، واحت املتحــدة مــن الوقــوف كـــ ن
ــية  ــة متاش ــدول العربي ــل ال ــا، وجع ــاح تركي ــح ج وكب
معهــا، واألهــم مــن ذلــك، منــع عــودة “داعــش”. طلــب 
بالكامــل  األمريكيــة  القــوات  لســحب  األويل  ترامــب 
ــه األخــري  ــا. كــا أنَّ تعديل ســيجرده مــن كل هــذه املزاي
ــي  ــال الرق ــدي يف الش ــاء 200 جن ــمح ببق الــذي يس
و200 آخريــن يف التنــف عــى أمــل أن تســد قــوات 
التحالــف األخــرى الفــراغ مــا يشــكل التــوازن يف النهايــة، 

ــور أســوأ. ــل األم ــد يجع ق

إّن تخفيــض مســتويات القــوات األمريكيــة يف ســورية 
دون معرفــة مــا إذا كان التحالــف سريســل بدائــل، يجعــل 
التخطيــط صعبــاً، ويزيــد مــن الخطــر املحــدق بالقــوات 
املتبقيــة. كــا أنــه مــن غــري املحتمــل أن تنــر دول 

ــة. ــداد كافي ــواٍت بأع ــف األخــرى ق التحال
إنَّ أفضــل مــا ميكــن أن يفعلــه ترامــب هــو عكــس أمــر 
االنســحاب. لكــن إذا مل يفعــل، فــا ميكــن للواليــات 

املتحــدة أن تتظاهــر بــأن تــرك عــدد قليــل مــن القــوات 
يف  التفكــري  إعــادة  إىل  الحاجــة  يجنبهــا  ســورية،  يف 

اســراتيجيتها. 

يجب عى واشنطن قبول بعض الحقائق الصعبة:

الحقيقــة األوىل هــي أن األســد بــاٍق ولــن يذهــب إىل أي 

ــات  ــل الوالي ــن قب ــقاطه م ــة إلس ــد فرص ــكان، وال توج م
املتحــدة أو أي شــخص آخــر يف هــذه املرحلــة املتأخــرة. ال 
تحتــاج واشــنطن إىل قبــول حكــم الرئيــس األســد أو العمل 
مــع نظامــه، لكــن مل يعــد عليهــا أن تســتنزف صدقيتهــا 
وهيبتهــا عــن طريــق اإلرصار عــى أنــه يجــب أن يذهــب 
–أو أنــه يجــب عليــه إصــاح نظامــه الخــاص انطاقــاً مــن 

عمليــة جنيــف.

يجــب أن تســتخدم واشــنطن العقوبــات االقتصاديــة 
لتحقيــق أهــداف محــددة، مثــل ضــان عــودة الاجئــن، 
والســاح لأمــم املتحــدة بالعمــل يف جميــع أنحــاء البــاد. 
ــة  ــري عقاني ــداف غ ــق أه ــات لتحقي ــتخدام العقوب فاس
ــوداء  ــواق س ــوى أس ــق س ــن يخل ــد، ل ــة األس ــل إزاح مث
تفيــد املتطرفــن وتزيــد مــن معانــاة الســورين العاديــن.
الحقيقــة الثانيــة: هــي أن الــدول العربيــة ســوف تنضــم 
ــن  ــاه ل ــذا االتج ــنطن له ــة واش ــق. ومقاوم اآلن إىل دمش
ــى  ــجيعها ع ــة وتش ــدول العربي ــاط ال ــؤدي إال إىل إحب ت
ــيكون  ــنطن. س ــر واش ــف ظه ــيتها خل ــة دبلوماس مارس
ــع  ــدة م ــات املتح ــل الوالي ــو أن تعم ــل ه ــج األفض النه
ــع  ــل م ــة للتعام ــدة واقعي ــة أجن ــرب لصياغ ــا الع رشكائه
دمشــق، فاالنفتــاح العــريب املحــدود واملــروط عــى 
ــيا  ــران وروس ــكار إي ــاف احت ــدأ يف إضع ــد يب ــق ق دمش

ــورية. ــوذ يف س للنف

تركيا حليف وليست رشيكاً
ــا،  يجــب عــى الواليــات املتحــدة أن تقبــل أيضــاً أن تركي

حليفتهــا يف الناتــو، ليســت رشيــكاً فعــاالً.
ال يــزال الدبلوماســيون األمريكيــون يأملــون يف أن يتمكنوا 
ــة  ــتبداد والسياس ــو االس ــرة نح ــراف أنق ــف انج ــن وق م
ــري  ــة، غ ــح األمريكي ــد املصال ــل ض ــي تعم ــة الت الخارجي
ــداً  ــاً ج ــاً جدلي ــا حليف ــت تركي ــتطيعون. كان ــم ال يس أنه
قبــل أي خــاف بشــأن ســورية. عــى مــدار العقــد املــايض، 
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ســاعدت أنقــرة إيــران عــى تجنــب العقوبــات األمريكيــة، 
ــن، واســتخدمت  ــن كرهائ ــن األمريكي واحتجــزت املواطن

الهجــرة كوســيلة البتــزاز أوروبــا.

تريــد تركيــا دعــاً أمريكيــاً ملــروع توســيع أراضيهــا 
ــي أن  ــورية، وال ينبغ ــال رشق س ــاً يف ش ــق 20 مي بعم
ــة. يجــب  ــدة املريب يكــون لواشــنطن دوٌر يف هــذه األجن
أن توضــح ألنقــرة أن الهجــوم الــريك عــى “قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة” –حتــى بعــد االنســحاب األمريــي– ســوف 
يحمــل عواقــب وخيمــة عــى العاقــات األمريكيــة الركية.

أخــرياً، يجــب عــى الواليــات املتحــدة أن تــدرك أن روســيا 
هــي اآلن القــوة الرئيســة الوســيطة يف ســورية. ليــس 
لواشــنطن عاقــات مــع دمشــق أو طهــران، لذلك ســيتعن 
عليهــا العمــل مــع موســكو إلنجــاز أي يشء. لــدى روســيا 
والواليــات املتحــدة بعــض املصالــح املتداخلــة يف ســورية: 
إذ تريــد كلتاهــا مــن الدولــة أن تحافــظ عــى ســامتها 
اإلقليميــة وتحــرم “داعــش” و”القاعــدة” مــن املــاذ 
ــل”.  ــع “إرسائي ــة م ــات وثيق ــا عاق ــكل منه ــن، ول اآلم
ــارشة  ــات املب ــورية دون العاق ــة الس ــل األزم ــن ح ال ميك
بــن موســكو وواشــنطن، ويجــب عــى الواليــات املتحــدة 
عــزل املشــكلة الســورية عــن الجوانــب األخــرى لعاقتهــا 

ــة مــع روســيا. ــة والعدائي املضطرب

العودة إىل الواقع
ــات  ــل الوالي ــة، ستفش ــق الصعب ــذه الحقائ ــى ه ــاًء ع بن
املتحــدة إذا اســتمرت يف الســعي لتحقيــق أهــداف كــرى 
ــادة رســم  ــا إع ــك، يجــب عليه ــن ذل ــدالً م يف ســورية. ب
ــران  ــان إي ــن: حرم ــز اآلن عــى مصلحت ــا وأن ترك أهدافه
مــن وجــود عســكري محصــن يف ســورية قــد يهــدد 

ــش”. ــودة “داع ــع ع ــل”؛ ومن “إرسائي

العســكري  ــخ  الرسُّ إحبــاط  هــدف  يكــون  أن  ميكــن 
ــة  ــية الثاثي ــة أســاس للدبلوماس ــراين يف ســورية مبثاب اإلي
بــن “إرسائيــل” وروســيا والواليــات املتحــدة. إذا اتبعتهــا 

الواليــات املتحــدة بــذكاء، فقــد تــدق إســفيناً بــن روســيا 
ــران بشــأن ســورية. وإي

ســيكون مــن األصعــب عــى الواليــات املتحــدة منــع عودة 
“داعــش”. تســيطر “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” اآلن 
عــى أرايض “الخافــة” الســابقة، لكــن مواردهــا ضئيلــة، 
ــا مــن الشــال، وخصومــة دمشــق  وتواجــه عدائيــة تركي
مــن الجنــوب، وقلــق ســكان املنطقــة التــي تســيطر عليها. 
تحتفــظ “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” أيضــاً بــآالف مــن 
ســجناء “داعــش” القســاة، مبــا يف ذلــك أكــر مــن 1000 
مــن املقاتلــن األجانــب الذيــن إذا تــم إطــاق رساحهــم، 

فقــد يصبحــون نــواة إلحيــاء التنظيــم.

عرضــة  أكــر  “قســد”  ســيرك  األمريــي  االنســحاب 
للخطــر كــا ســيزيد مــن احتــال انهيــار مكوناتهــا 
ــران  ــاء جــدد –إي ــا عــن حلف ــة أو بحثه ــة واإلقليمي اإلثني
و”النظــام”، أو تركيــا. ورغــم إضعــاف تنظيــم “داعــش”، 
ــزال فاعــاً وســوف يتحــرك برعــة ملــلء أي  ــه ال ي إال أن

فــراغ يحــدث يف شــال رشق ســورية.

ميكــن ملوســكو أن تقــدم لـــ “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” 
ــايس ومســاعدتها  ــم العســكري والدبلوم ــن الدع ــدراً م ق
عــى التوصــل إىل اتفــاق مــع دمشــق يدمــج “قســد” يف 
الجيــش الســورّي ويضمــن الحقوق السياســية للســكان يف 
شــال رشق ســورية. هــذه نتيجــة غــري مرضية لواشــنطن.

تعكــس هــذه األهــداف حقيقــة ال مفــر منهــا وهــي 
ــة يف لحظــة حاســمة  ــادة األمريكي أن ترامــب أضــاع القي
ــيتعن  ــا. س ــيا وتركي ــران وروس ــح إي ــة، لصال ــن الحمل م
عــى صانعــي السياســة األمريكيــن اإلقــرار بتقلــص نفــوذ 
النظــر يف  الواليــات املتحــدة يف ســورية، وأن يعيــدوا 
أهدافهــم وفقــاً لذلــك. وأفضــل طريقــة إلنقــاذ املوقــف 
ــم  ــم وطرقه ــون غاياته ــادة األمريكي ــم الق ــي أن ينظ ه

ــاً. ــنطن حق ــم واش ــا يه ــى م ــز ع ــع الركي ــائلهم م ووس
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 مــن التناقــض فــي التفكيــر األمريكــي، 
ً
يخلــق التعاطــي مــع الشــأن الســوري نوعــا

بيــن مــن يؤيــد انســحاب ترامــب ومــن يرفضــه؛ مــن اقتنــع أن دور أمريــكا انتهــى 
باســترضاء  يطالــب  مــن  يدهــا؛  فــي  التــزال  كثيــرة   

ً
أوراقــا أن  يــرى  ومــن   

ً
نســبيا

بــل  النهايــة  تركيــا والقبــول بمنطقــة آمنــة ومــن يطالــب بحمايــة األكــراد حتــى 
وأن تكــون منطقــة كهــذه داخــل األراضــي التركيــة. الرابــط الوحيــد الــذي يجمــع 
المتجادليــن إغفالهــم ألدوار فواعــل أخــرى، تلعبهــا بهــدوء وبحنكــة وتحــاول مــن 
 عــن الضوضــاء األمريكيــة واإلســرائيلية، وحتــى 

ً
خالهــا تحقيــق مصالــح عقانيــة بعيــدا

التركيــة.
ورغــم المحــاوالت العديــدة للتقليــل مــن حجــم إنجــازات الحلــف الداعــم لســورية، 
اإلنجــازات  هــذه  تكــون  قــد  ومســتقبلية،  حاليــة  تأثيــرات  مــن  لهــا  مــا  وإغفــال 
 فــي 

ً
 جذريــا

ً
 لنفــوذ أكبــر وبدائــل أكثــر تخلــق تغييــرا

ً
المتباعــدة والصغيــرة طريقــا

بالعمــوم. الســوري  الحــدث  مســارات 

روسيا وتناقض التفكير األمريكي



22 كتــب كلٌّ مــن مــريف تاهــري أوغلــو وأنــدرو غيبــل مقــاالً 
ــة  ــه مجل ــورية«، نرت ــال رشق س ــاذ ش ــوان: »إنق بعن

ــان/أبريل 2019. ــريز يف 9 نيس ــورن أف ف

ــهر  ــة” الشَّ ــوريا الدميقراطي ــوات س ــو “ق ــتوىل مقاتل اس
املــايض عــى مدينــة الباغــوز الســورية، آخــر معقــل 
لبقايــا “داعــش”. فكانــت مبثابــة الهزميــة اإلقليميــة 

ــاً. ــِه متام ــه مل ينت ــم أن ــم، رغ ــرية للتنظي األخ

ــة يف  ــة األمريكي ــة املهم ــت نهاي ــش” ليس ــة “داع هزمي
ســورية، إذ يقــوم نحــو 2000 جنــدي أمريــي مبســاعدة 
ــايل  ــث الش ــة” يف إدارة الثل ــوريا الدميقراطي ــوات س “ق
الرقــي للبــاد. ورغــم إعــان الرئيــس األمريــي دونالــد 
ــع  ــون األول/ديســمر 2018، ســحب جمي ترامــب يف كان

ــاره  ــَس مس ــه َعَك ــورية، فإن ــن س ــة م ــوات األمريكي الق
ــه  ــى أن ــد ع ــا أك ــارس، عندم ــزيّئ – يف آذار/م ــكٍل ج بش
يف  األمريــي  الوجــود  عــى  الحفــاظ  يؤيــد “100%” 

ــي. ــدي أمري ــو 400 جن ــاً بنح ــورية متمث س

وعليــه، يبقــى الســؤال املطــروح اآلن، هــو كيــف ميكــن 
لتأمــن  املتبقــي  الوجــود  هــذا  اســتخدام  لواشــنطن 
ــوذ  ــة النف ــاد: مواجه ــا يف الب ــل له ــة األج ــح طويل مصال
“النظــام”  وعــزل  “داعــش”،  عــودة  ومنــع  اإليــرايّن، 
الســوري، وحايــة شــعب شــال رشق ســورية مــن 
املزيــد مــن الذبــح. ســيتطلب تحقيــق هــذه األهــداف أن 
تســتخدم الواليــات املتحــدة وجــود قواتهــا ملنــع دمشــق 
مــن اســتعادة شــال رشق البــاد مبســاعدة إيرانيــة 

ميرف تاهير أوغلو وأندرو غيبل

إنقاذ شمال شرق سورية

فورن أفيرز، 9 نيسان/أبريل 2019
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وروســية. وعليهــا كذلــك إعــادة تشــكيل “قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة” لتصبــح قــادرة عــى توفــري اســتقرار طويــل 

ــى األرض. ــل ع األج

تســعى أنقــرة إىل إنشــاء “منطقــة آمنــة” متتــد عــى عمق 
نحــو 20 ميــاً يف شــال رشق ســورية، املنطقــة التــي 
تســيطر عليهــا “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”، مــن شــأنها 

ــع  ــدوره، يدف ــعب”. وب ــة الش ــدات حاي ــرد “وح أن تط
ــة الشــعب”  ــريك “وحــدات حاي ــن الغــزو ال الخــوف م
إىل البحــث عــن تســوية مــع الحكومــة الســورية، وهــي 
ــاً  ــد شــال رشق ســورية فعليّ نتيجــة مــن شــأنها أن تعي
ــران وروســيا  ــي دعــوة إي ــايل، هــذا يعن ــة، وبالت إىل الدول

ــة. إىل املنطق

هــذا، وإلبقــاء شــال رشق ســورية يف أيــدي رشكائهــا، 
يجــب عــى الواليــات املتحــدة إيجــاد ترتيــب يــريض 

ــداً  ــل تهدي ــادة تشــكيل “قســد” لتكــون أق ــا. إنَّ إع تركي
ــة  ــنطن محاول ــى واش ــة. ع ــة بداي ــتكون نقط ــرة س ألنق
ــع  ــة تدف ــراف بطريق ــة لأط ــز االقتصادي ــة الحواف هيكل
املســاعدات  اســتخدام  طريــق  فعــن  التعــاون.  نحــو 
ــادي  ــل االقتص ــز التكام ــة، وتعزي ــتثارات األمريكي واالس
بــن تركيــا وشــال رشق ســورية، ميكــن لواشــنطن تحســن 

العاقــات بــن األتــراك واألكــراد الســورين. وبالجمــع بــن 
هــذه الجهــود والعقوبــات الشــاملة ضــد ســورية، ميكــن 

ــاوض. ــا يف التف ــادة نفوذه ــق، وزي ــاف دمش ــا إضع له

دمقرطة “قوات سوريا الدميقراطية”
منطقــة  البــاد.  رشق  شــال  عــى  “قســد”  تســيطر 
تحتــوي مــا يقــارب %90 مــن احتياطــي النفــط املتبقــي 
يف ســورية وجــزءاً كبــرياً مــن أراضيهــا الصالحــة للزراعــة. 
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يــرى الكاتبــان أن بقــاء هــذه املنطقــة بيــد “قســد” أمــر 
حاســم لضــان اســتمرار هزميــة “داعــش” ومنــع التوســع 

ــراين. اإلي

تقــوم القــوات األمريكيــة املؤلفــة مــن نحــو 2000 جنــدي 
يف ســورية بحايــة املنطقــة. القــوة املتبقيــة التــي يبلــغ 
قوامهــا 400 جنــدي –مبــا يف ذلــك 200 جنــدي ســيبقون 
يف مدينــة التنــف الحيويــة غــرب ســورية– يجــب أن 

تكــون كافيــة ملواصلــة هــذه املهــام األساســية.
تســيطر “وحــدات حايــة الشــعب” عــى هيــكل قيــادة 
“قســد” وتــدرّب املجنديــن بحســب إيديولوجيــة “حــزب 
ــى  ــراد ع ــيطر األك ــة، ويس ــتاين” الصارم ــال الكردس الع
ــة”.  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــا “ق ــي تقوده ــس الت املجال
ــد  ــذي ق ــف ال ــض العن ــي وتقوي ــر اإلثن ــف التوت لتخفي
ــات املتحــدة أن تحــاول  ــه، ينبغــي عــى الوالي ــق عن ينبث
الحــد مــن التأثــري اإليديولوجــي للوحــدات باشــراط 

ــة. ــادة املجموع ــريب يف قي ــد الع ــيع التجني توس

ترويض “وحدات حاية الشعب”
يَُعــدُّ إصــاح “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” الخطــوة األوىل 
لكســب تعــاون تركيــا يف الحفــاظ عــى منطقــة محاذيــة 
مدعومــة مــن الواليــات املتحــدة يف شــال رشق ســورية. 
ــة يف  ــارص غــري الكردي ــد مــن الســلطة إىل العن نقــل املزي
“قســد” مــن شــأنه أن يخفــف مــن تأثــري األكــراد القومين 
داخــل املجموعــة، مــا يســمح لــكل مــن العــرب املحليــن 

وتركيــا تقبُّــَل وجــود “قســد” بســهولة أكــر.

ــوات”  ــى الـــ “ق ــراض ع ــد، االع ــا بالتأكي ــتواصل تركي س
ــا  ــراً ألنه ــعب”. ونظ ــة الش ــدات حاي ــم “وح ــي تض الت
ــث  ــن حي ــتايّن” م ــال الكردس ــزب الع ــى “ح ــد ع تعتم
القــادُة واملقاتلــون والتدريــب واألســلحة، فــإنَّ أنقــرة 
ســوف تــرى يف أيِّ إقليــم تســيطر عليــه “وحــدات حايــة 
ــة  ــا إنشــاء منطق ــل تركي ــا. تفضُّ ــداً ألمنه الشــعب” تهدي
آمنــة يف شــال رشق ســورية. وألن الواليــات املتحــدة 
غــري مســتعدة لدعــم مثــل هــذه العمليــة ضــد حلفائهــا 

ــاعدة. ــاً للمس ــيا طلب ــرة إىل روس ــت أنق ــراد، توجه األك

يــرى الكاتبــان أن الواليــات املتحــدة هــي أفضــل ضامــن 
ــزب  ــاذ لـــ “ح ــورية إىل م ــال رشق س ــول ش ــدم تح لع
العــال الكردســتاين”. لــدى كّل مــن إيــران وســورية 
ــة  ــٌل يف اســتخدام الجاعــات الكردي وروســيا ســجٌل طوي
كــوكاء ضــد تركيــا، وهــم مســتعدون للقيــام بذلــك مــرة 
أخــرى. عــى النقيــض مــن ذلــك، تعمــل الواليــات املتحدة 
بالفعــل مــع أنقــرة لنقــل بعــض مقاتــي “وحــدات حاية 
ــة، وعــى املــدى  ــدود الركي ــن الح ــداً ع الشــعب” بعي
ــل ميكــن أن تســتخدم نفوذهــا عــى “الوحــدات”  الطوي
إلغرائهــا باالبتعــاد عــن “حــزب العــال الكردســتاين”. رغم 
تجــدد الــراع بــن تركيــا وحــزب العــال الكردســتاين يف 
عــام 2015، مل تشــن “وحــدات حايــة الشــعب” هجات 
ضــد تركيــا. ينبغــي عــى واشــنطن أن تقــدم املزيــد مــن 
ــّد  ــتمرار الح ــاً باس ــدات مروط ــي للوح ــم األمري الدع

مــن تحركاتهــا ضــد تركيــا.

القيود الذهبية
ــوارد  ــد امل ــة حش ــدة محاول ــات املتح ــى الوالي ــن ع يتع
الطبيعيــة القيّمــة يف شــال رشق ســورية لتعميق مصلحة 
املنطقــة. تســيطر “قــوات ســوريا  اســتقرار  تركيــا يف 
الدميقراطيــة” اآلن عــى جميــع حقــول النفــط الســورية 
تقريبــاً التــي إذا تــم اســتغالها بشــكل صحيــح، ميكــن أن 
تعــزز جهــود بنــاء الســام بــن األكــراد الســورين وتركيــا. 
هنــاك ســابقة ملثــل هــذا الرتيــب: يف البدايــة، اعرضــت 
أنقــرة بشــدة عــى وجــود حكومــة إقليــم كردســتان. 
اليــوم، أصبحــت الــركات الركيــة تعمــل يف جميــع 
أنحــاء كردســتان العــراق، ويُســهل أردوغــان تجــارة نفــٍط 
ــد  ــل”. يُع ــم و”إرسائي ــة اإلقلي ــن حكوم ــرية للجــدل ب مث
ــيطر  ــة تس ــود منطق ــل وج ــد يقب ــاً وق ــان انتهازي أردوغ
عليهــا “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” يف ســورية طاملــا أنــه 

ــس مــن مواردهــا. مســتفيد خارجــي رئي

يجــب أن تفكــر الواليــات املتحــدة يف إعــادة توجيــه 
املســاعدات إىل شــال رشق ســورية حريــاً، يتعــّن عــى 
إدارة ترامــب مســاعدة “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” 

٢٠١٩ ــان/أبريل  عدد نيس

W W W . D C R S . S Y
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يف بنــاء خطــوط أنابيــب أو تحســن قدرتهــا املحليــة 
عــى تكريــر النفــط الخــام، وميكــن للــركات األمريكيــة 
ورشكائهــا الســورين االســتغناء عــن البنية التحتيــة الحالية 
ــا أو حكومــة  للبــاد، ورمبــا تصديــر هــذا النفــط إىل تركي

ــراق. ــان يف الع ــة ألردوغ ــتان املحاذي ــم كردس إقلي

لنعــرف أنَّ هنــاك أســئلة قانونيــة تتعلــق بقــدرة األوبــك 
ــيادة دون  ــورية ذات الس ــتثار يف األرايض الس ــى االس ع
ــاعد  ــذي س ــت ال ــل املؤق ــن التموي ــق. لك ــة دمش موافق
“قــوات ســوريا الدميقراطيــة” يف تطويــر املصــايف القــادرة 
ــر ومعالجــة النفــط الخــام املحــّي ميّكنهــا إىل  عــى تكري
حــٍد كبــريٍ مــن زيــادة قدرتهــا التفاوضيــة داخــل ســورية، 

ــرام صفقــة. ــة إلب ــا بالحوافــز االقتصادي ــزّود تركي وي

هل هو نجاح أمرييك؟
حتــى عندمــا تشــجع واشــنطن التعــاون بــن تركيــا 
واألكــراد الســورين، يجــب عى الواليــات املتحدة تشــديد 
نظــام العقوبــات عــى دمشــق بالركيــز عــى مزيــد مــن 
التدقيــق عــى املنظــات غــري الحكوميــة العاملــة يف 
ســورية، وينبغــي أن تســتمر وزارة الخزانــة األمريكيــة يف 
ــات ســورية مــن العمــات واألصــول،  اســتهداف احتياطي
ــد  ــس األس ــن الرئي ــن يتمك ــا. ل ــن معه ــع املتعاون وجمي
بــدون شــال رشق ســورية، مــن الوصــول إىل جميــع 
احتياطيــات النفــط املتبقيــة يف ســورية تقريبــاً، باإلضافــة 
إىل جــزٍء كبــري مــن األرايض الصالحــة للزراعــة، يف أعقــاب 
أســوأ إنتــاج مــن املحاصيــل يف ســورية منــذ عــام 1989.

ــاً، ســتؤذي  ــق “النظــام” اقتصاديّ ــق خن هــذا، وعــن طري

الواليــات املتحــدة مؤيديــه أيضــاً يف كّل مــن موســكو 
دعــم  تقديــم  يف  عالقــن  ســيظلون  الذيــن  وطهــران 
باهــظ الثمــن اقتصاديــاً لريكهــم. ميكــن أن يســاعد 
ــواد  ــى امل ــا ع ــاد تركي ــف اعت ــوري يف تخفي ــط الس النف
ــة  ــداف األمريكي ــم األه ــة، ودع ــة اإليراني الهيدروكربوني
األوســع يف املنطقــة. إن تشــكيل جبهــة مؤلفــة مــن 
تركيــا و”قــوات ســوريا الدميقراطيــة” شــال رشق ســورية 
مدعومــة مــن قبــل الواليــات املتحــدة مــن شــأنه أن 
ــاً فاعــاً ومناهضــاً للتحالــف اإليــراين  ــاً حيويّ يخلــق توازن

− الــرويس − الســوري يف الــرق األوســط.

أخــرياً، ميكــن ملثــل هــذا االتفــاق أن يبــدأ يف تحســن 
العاقــات األمريكيــة الركيــة التــي توتــرت يف غضــون 
الســنوات األخــرية. تركيــا حليــٌف يف الناتــو وهــي العــب 
حيــوي يف سياســات القــوة يف الــرق األوســط. مــع تــآكل 
ــع  ــاون م ــرة إىل التع ــع واشــنطن، ســعت أنق ــا م عاقاته
موســكو وطهــران لحايــة مصالحهــا اإلقليميــة. إنَّ إعــادة 
تركيــا إىل كتلــة إقليميــة تقودهــا الواليــات املتحــدة مــن 
شــأنه أن يشــكَل رضبــًة كبــريًة للمخططــات اإليرانيــة 

ــه. ــط برمت ــرق األوس ــورية وال ــية يف س والروس
ــّر  ــا يُ ــاً ك ــتنقعاً أمريكيّ ــورية مس ــت س ــه، ليس وعلي
بعضهــم. كــا أنَّ خفــض واشــنطن الوشــيك لعــدد قواتهــا 
ال يجعــل أي محاولــة لتحقيــق أهــداف الواليــات املتحــدة 
يف البــاد ميؤوســاً منهــا. ال تــزال لــدى الواليــات املتحــدة 
أوراق لتلعبهــا يف ســورية، فــإذا لعبتهــا بشــكل جيــد، قــد 
يصبــح التدخــل األمريــي يف ســورية نجاحــاً أمريكيّــاً دامئاً.
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مايكل روبن

المنطقة العازلة فكرة جيدة..
على أن تكون داخل الحدود التركية

معهد المشروع األمريكي، 11 نيسان/أبريل 2019

ــة  ــة العازل ــوان: »املنطق ــاالً بعن ــن مق ــكل روب ــب ماي كت
فكــرة جيــدة.. عــى أن تكــون داخــل الحــدود الرتكيــة« 
نــره معهــد املــروع األمريــي يف 11 نيســان/أبريل 

.2019

ترامــب  األمريــي  الرئيــس  قــرار  مــن  الكاتــب  بــدأ 
االنســحاب مــن ســورية، والــذي جــاء قبيــل انتهــاء العــام 
ــذي  ــان ال ــع أردوغ ــن م ــي ب ــد اتصــال هاتف ــايض، بع امل
قــال بأنــه ال حاجــة لبقــاء القــوات األمريكيــة يف ســورية 
ــب،  ــدرك ترام ــش”. مل ي ــم “داع ــتقاتل تنظي ــا س ألن تركي
ــئ  ــان املتواط ــدق أردوغ ــدم ص ــب، ع ــول الكات ــا يق ك

أصــاً مــع صعــود التنظيــم ودعمــه، كــا كشــفت األدلــة 
ــة. ــتخباراتية والجنائي االس

أدى التحــول املفاجــئ يف السياســة األمريكيــة إىل اســتقالة 
كل مــن وزيــر الدفــاع جيمــس ماتيــس واملبعــوث الخــاص 
بريــت ماكغــورك. لكــن يف األســابيع الاحقــة، أقنــع كبــار 
مســؤويل األمــن والدفــاع ترامــب بتأخــري االنســحاب، إذا 

مل يكــن بتغيــري رأيــه بالكامــل.

بالنســبة للكاتــب ســبب إبقــاء القــوات األمريكيــة يف رشق 
ــو رادع  ــري ه ــود صغ ــى وج ــاظ ع ــح: الحف ــورية واض س

4
Michael Rubin, ”A Syria-Turkey buffer zone is a good idea — on Turkey’s side of the border“, 
American Enterprise Institute, 11 April 2019. https://www.aei.org/publication/a-syria-turkey-
buffer-zone-is-a-good-idea-on-turkeys-side-of-the-border/
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ــه  ــا أن ــراغ، ك ــلء الف ــن م ــرى م ــات األخ ــع الجاع مين
مهــم لجمــع املعلومــات االســتخبارية. واألهــم مــن ذلــك 

كلــه، أنــه مينــع دوالً مثــل تركيــا مــن غــزو املنطقــة.

تريــد تركيــا مــن الواليــات املتحــدة مغــادرة املنطقــة، يك 
ــرد  ــورين الك ــتهداف الس ــة يف اس ــة التام ــع بالحري تتمت
ــخ  ــورية. تاري ــة يف س ــن إدارة ذاتي ــه م ــون ب ــا يتمتع وم
تركيــا والعقــود املمتــدة مــن محاربــة “التمــرد الكــردي” 
ــادة  ــية يف القي ــة املتفش ــب العنري ــل، إىل جان يف الداخ
الركيــة، تـَـرََك الســلطات الركيــة غــري قــادرة أو غــري راغبــة 
ــة  ــة الكردي ــن الهوي ــلمي ع ــري الس ــن التعب ــز ب يف التميي
واإلرهــاب. هــذا أحــد األســباب وراء قيــام الســلطات 
الركيــة –بعــد أن أمــر أردوغــان القــوات الركيــة بدخــول 
منطقــة عفريــن الســورية )عــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
أي فعــل إرهــايب موجــه مــن هنــاك(– بهــدم املنــازل 
الكرديــة، ونبــش املقابــر، وهــدم التاثيــل، ومارســة 

ــة. ــي بحــق ســكان املنطق ــري العرق التطه

الواليــات املتحــدة مســتثمرة يف حايــة األكــراد. لقد كانت 
امليليشــيات الكرديــة الســورية، بحســب الكاتــب، أنجــح 
الجاعــات يف محاربــة تنظيمــي القاعــدة و”داعــش” 
داخــل ســورية. بدايــة، أبقــت إدارة أوبامــا تســليح األكراد 
يف الحــدود الدنيــا بهــدف كســب تعــاون تركيــا ضــد 
“داعــش”، إال أن ســلوك تركيــا وأفعالهــا املخادعــة أقنعــت 
الســلطات األمريكيــة يف نهايــة املطــاف بــأن ليــس لديهــا 

خيــار ســوى العمــل مبــارشة مــع األكــراد.

التخــي عــن األكــراد ســيكون مبثابــة دعــوة تركيــا الرتكاب 
جميــع رشكاء  إىل  إشــارة  أنــه  كــا  بحقهــم.  مجــزرة 
الواليــات املتحــدة الحاليــن واملســتقبلين بــأن أمريــكا ال 

ــا. ــب حلفائه ــف إىل جان تق

ــى  ــد ع ــورية مل يع ــن س ــدة م ــات املتح ــحاب الوالي انس
الطاولــة يف الوقــت الحــايل، مــع إدراك األتــراك عــدم 
اســتطاعتهم القيــام بــدور مضــاد للمصالــح األمريكيــة، إذ 
تركــز املفاوضــات اآلن عــى منطقــة عازلــة داخــل ســورية 

ــا.  ــة عــن الحــدود مــع تركي إلبعــاد القــوات الكردي

املنطقــة  فكــرة  تكــون  »قــد  الكاتــب:  ويقــول 
ــة  ــرتيك والقــوات الكردي ــة لفصــل الجيــش ال العازل
فكــرة جيــدة، لكــن إذا أُريــد لهــا أن تحقــق هدفهــا 
للتطهــري  تغطيــة  تكــون  أن  مــن  بــدالً  املعلــن 
ــى  ــون ع ــب أن تك ــدد، فيج ــرتيك املتج ــي ال العرق
ــدالً مــن أن تكــون  ــرتيك مــن الحــدود ب الجانــب ال

ــورية«. ــل س داخ
دّمــر الجيــش الــريك، يف الثانينيات والتســعينيات، اآلالف 
مــن القــرى الكرديــة عــى الجانــب الــريك مــن الحــدود 
كجــزء مــن “اســراتيجية أنقــرة ملكافحــة اإلرهــاب”، ومــن 
أجــل إنشــاء طــوق “مينــع تســلل املتمرديــن واإلرهابيــن 
مــن ســورية ومــن املــاذ اآلمــن داخــل القــرى الكرديــة”. 
أدى تدمــري هــذه البلــدات والقــرى إىل فــرار مايــن 
األكــراد إىل إســطنبول وأنقــرة وأزمــري وغريهــا مــن املــدن 
الركيــة الكــرى. مل يكــن هنــاك دمــار مــواٍز للمراكــز 
الســكانية الكرديــة داخــل ســورية، رغــم أن معظمهــا 

ــة. ــق بالحــدود الركي لصي

ــورية  ــة يف س ــة آمن ــأي منطق ــب ب ــع، إن الرحي يف الواق
هــو تكــراٌر ملــا فعلــه الجيــش الــريك منــذ أكــر مــن ربــع 
قــرن، لكــن هــذه املــرة بحــق البلــدات والقــرى الكرديــة 
املنطقــة  وراء  الدافــع  أن  ذلــك  إىل  أضــف  الســورية. 
ــة  ــة أنقــرة ورغب ــه بالدرجــة األوىل العقاني ــة تغذي العازل
أردوغــان يف رصف االنتبــاه عــن إخفاقاتــه االقتصاديــة. وال 

ــك. يوجــد أي عــذر يــرر دفــع األكــراد مثــن ذل

ويختــم الكاتــب بالقــول: إذا كانــت تركيــا تريــد منطقــة 
عازلــة، فيجــب أن يكــون املوقــف األمريــي واضحــاً: عــى 
ــا  ــاء رمب ــورية، وإج ــن س ــحاب م ــريك االنس ــش ال الجي
ــن  ــح املراقب ــن الحــدود الســورية لصال ــرات م 10 كيلوم
ــبة  ــب بالنس ــرياً للغض ــر مث ــذا األم ــن. إذا كان ه الدولي
للجمهــور الــريك، فرمبــا يتعــن عليهــم أن يفكــروا كيــف 
تبــدو مطالبهــم بالنســبة لهــؤالء غــري املحارصيــن داخــل 

فقاعــة اإلعــام الــريك.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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نيل هاور

روسيا ومخيم الركبان لالجئين

معهد الشرق األوسط، 10 نيسان/أبريل 2019

كتــب نيــل هــاور مقــاالً بعنــوان: »روســيا ومخيــم 
ــد الــرق األوســط يف 10  ــان لاجئــني«، نــره معه الركب
نيســان/أبريل 2019، يــرى فيــه أن روســيا تركــز عــى 
ــدة يف ســورية، إذ يســود الجمــود املســتعي  أمــور جدي
معظــم املناطــق التــي ال تــزال خــارج ســيطرة الحكومــة 
الســورية. ويقــول: يف املناقشــات مــع تركيــا، وهــي فاعــل 
رئيــس آخــر يف شــال ســورية، مل يتــمَّ تحقيــق الكثــري مــن 
التقــدم ســواء يف منبــج أو إدلــب. يبــدو أن الوصــول إىل 
طريــق مســدود بعــد نصــف عــام مــن املفاوضــات يجعــل 

موســكو تشــعر بالقلــق.

بنــاًء عــى ذلــك، يقــول هــاور، حــّول مســؤولو الكرملــن 
انتباههــم مؤخــراً نحــو هــدف آخــر: مخيــم الركبــان 

ــن. لاجئ
يقــع املخيــم عــى الحــدود األردنيــة والعراقيــة، يف منطقة 
يُشــار إليهــا عمومــاً باســم التنــف، آخــر منطقــة جنــوب 
ســورية تحــت ســيطرة املتمرديــن االســمية، نتيجــة متركــز 
ــي يف  ــاك. تأســس الوجــود األمري ــة هن ــوات األمريكي الق
املنطقــة عــام 2016 كنقطــة انطــاق لدعــم هجــوم عــى 
ــش”.  ــد “داع ــا بي ــت حينه ــي كان ــال الت ــة البوك مدين
إىل جانــب مخيــم  القاعــدة  وبقيــت  الهجــوم  فشــل 

ــن. ــان لاجئ الركب

5 Neil Hauer, ”Russia and the Rukban refugee camp“, Middle East Institute, 10 April 2019. https://
www.mei.edu/publications/russia-and-rukban-refugee-camp
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لطاملــا دفعــت روســيا باتجــاه تفكيــك املعســكر إلعــادة 
التنــف إىل ســيطرة الحكومــة والدفــع بالقــوات األمريكيــة 

ملغــادرة املنطقــة.

أوائــل تريــن األول/أكتوبــر 2017، اتهمــت وزارة الدفــاع 
الروســية الواليــات املتحــدة باســتخدام النازحــن يف مخيــم 
الركبــان كــدروع بريــة لحايــة “اإلرهابيــن”. يف الشــهر 
ذاتــه مــن العــام التــايل، حّمــل مســؤول رويس آخــر 

ــان. واشــنطن مســؤولية “الظــروف القاســية” يف الركب
ــرية هــذا  ــن وت ــام 2019، زادت موســكو م ــة ع ــع بداي م
ــدة أن  ــم املتح ــدى األم ــيا ل ــفري روس ــال س ــاب. وق الخط
%95 مــن ســاكني الركبــان يريــدون املغــادرة. يف 27 آذار/

مــارس، أعلنــت وزارة الخارجيــة الروســية الحالــة الرهيبــة 
ملعســكر الركبــان.

الزخــم الواضــح لركيــز روســيا مؤخــراً عــى تلــك املنطقــة 
ــورية.  ــة الس ــيطرة الحكوم ــارج س ــا خ ــن كونه ــج ع نات
متّكــن الكرملــن العــام املــايض مــن هندســة عــودة جميــع 
املتمــردون يف وســط  عليهــا  يســيطر  التــي  الجيــوب 
ــيطة:  ــة بس ــق، بصيغ ــة دمش ــورية إىل قبض ــوب س وجن
نُــرت الرطــة العســكرية الروســية يف املناطــق لضــان 
وقــٍف عــام للقتــال، ولتبــدأ بعدهــا اتصــاالت مــع قــادة 
ــتُعيد كل  ــوب، اس ــت املطل ــن. يف الوق ــن املحلي املتمردي
جيــب مبزيــج مــن التفــاوض والقتــال. الغوطــة الرقيــة، 
شــال حمــص، واملناطــق التــي يســيطر عليهــا املتمــردون 
يف درعــا والقنيطــرة، كلهــا تــم إخاؤهــا وحايتهــا يف 
ــة  ــى خــارج هــذه اآللي ــروس. ويبق ــل ال ــن قب ــة م النهاي

ــف. ــب والتن إدل

وفقــاً لاســراتيجيات الســابقة، بــدأت روســيا بزيــادة 
وجودهــا بالقــرب مــن املخيــم. يف أوائــل تريــن الثــاين/

نوفمــر، رافقــت الرطــة العســكرية الروســية قافلــة 
ــان.  ــاعدات إىل الركب ــدم املس ــدة تق ــم املتح ــة لأم تابع
كــرروا هــذه املنــاورة مرتــن أخريــن عــى األقــل، وآخرهــا 
يف شــباط/فراير. يعطــي هــذا االنتشــار قــوة إضافيــة 
ملوســكو. يف منبــج، مّكنــت وحــدات الرطــة العســكرية 
ــى  ــاع حت ــى األوض ــيطرة ع ــن الس ــكو م ــية موس الروس
اآلن. مــن املرجــح أن تســعى روســيا إىل تكــرار هــذه 

الديناميــة يف التنــف، عــى الرغــم مــن أن املهمــة ســتكون 
أكــر صعوبــة. فالنفــوذ الــرويس يف الجنــوب أقــل بكثــري، 
ــل،  ــكل كام ــرى بش ــوة أخ ــة ق ــدف إىل إزال ــه يه ــا أن ك
هــي الواليــات املتحــدة، وليــس فقــط ردع عملياتهــا 

ــكرية. العس

مــع ذلــك، مــن املمكــن أن تتوصــل روســيا إىل اتفــاق مــع 
ــية  ــن أوراق جيوسياس ــه م ــا متتلك ــدة، مل ــات املتح الوالي
ميكــن أن تلعبهــا يف املنطقــة. إن األســاس االســراتيجي 
املتعــارف عليــه لبقــاء القــوات األمريكيــة يف التنــف هــو 
ــق  ــران إىل دمش ــن إي ــارش م ــري مب ــر ب ــاء مم ــع إنش من
ولبنــان. ويــرى الكاتــب أن روســيا كذلــك لــن تكــون 
ــوى لحــزب  ــة أق ــداد إيراني ــة خطــوط إم متحمســة لرؤي
اللــه عــى وجــه الخصــوص، بالنظــر إىل أنَّ تطــوراً كهــذا 
ــة،  ــور املقاوم ــل” ومح ــن “إرسائي ــراع ب ــعل ال ــد يش ق
والــذي شــهد تصاعــداً حــاداً العــام املــايض. كذلــك يــرى 
يف الوجــود الــرويس يف محيــط التنــف رادعــاً ألي هجــوم 
إيــراين قــد يســتهدف املواقــع األمريكيــة هنــاك. مؤخــراً، 
شــكرت الواليــات املتحــدة روســيا عــى مســاعدتها يف 
ــاين/ ــن الث ــر تري ــان أواخ ــاعدات إىل الركب ــب املس جل

نوفمر.

ــري  ــتعدة للتفك ــدة مس ــات املتح ــت الوالي ــو كان ــى ل حت
باألمــر، مــازال الغمــوض مكتنفــاً ماهيــة النتائــج املحتملة. 
بــدأت القــوات الروســية مؤخــراً تســيرَي دوريــات مشــركة 
مــع القــوات الركيــة يف منبــج، أمــٌر مــن الصعــب أن 
يطبــق مــع الواليــات املتحــدة يف التنــف. مــن األرجــح أن 
ــز هــذا الضغــط األردن عــى اإلرساع بإغــاق مخيــم  يحّف
ــع  ــة م ــات قوي ــاً بعاق ــة حالي ــع اململك ــان، إذ تتمت الركب
روســيا وتســتعيد بشــكل متزايــد عاقاتهــا مــع دمشــق.

يختــم الكاتــب بالقــول: يف مواجهــة االســتياء املتزايــد 
ــر  ــأنه أن يوف ــن ش ــارج م ــار يف الخ ــل، أيُّ انتص يف الداخ
للرئيــس فادميــري بوتــن مــا يتباهــى بــه يف الســنة الرابعــة 
مــن املشــاركة املبــارشة يف ســورية. بالنســبة ملوســكو، مــن 
شــأن الســيطرة عــى هــذا الجيــب األخــري الــذي يســيطر 
ــدر  ــزاٍع تن ــاً يف ن ــاً مه ــر تقدم ــردون أن توف ــه املتم علي

ــه الحلــول الواضحــة. في
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ظهــر “خليفــة داعــش” أبــو بكــر البغــدادي بعــد غيــاب اســتمر خمــس ســنوات، فــي 
تسجيل مصور، يتحدث فيه عن معاناة التنظيم على اعتبار أنه كبوة على طريق 
الجهــاد الطويــل. فيمــا عــدا أنــه يثبــت أن البغــدادي علــى قيــد الحيــاة، كّل هــذا 
شــّعه صــورة “الخليفــة” بعــد فقدانــه 

ُ
، فكــمُّ اإلحبــاط الــذي ت

ً
الظهــور ليــس مهمــا

“خافتــه” كاف لتحطيــم صــورة مــن الوحشــية والغطرســة رســمها التنظيــم لنفســه 
منــذ بــدأ نشــاطه فــي ســورية.

على صعيد مواز، ُيدفع بتنظيم “هيئة تحرير الشام” إلى المقدمة، وأحد مكوناته 
بشــكل خاص، “حراس الدين”، فيصبح هو التهديد األكبر ووريث “داعش” األكثر 
 أن وجــود فصيــل داخــل “الهيئــة” تزيــد قوتــه عــن غيــره، ويختلــف 

ً
خطــورة، علمــا

بإيديولوجيتــه إلــى حــدٍّ ينعكــس علــى التجنيــد والعاقــات وعلــى النهــج المســتقبلي، 
يعنــي وجــود خلــل بنيــوي، وهــو دليــل ضعــٍف ال قــوة.

للجيــش   
ً
تخشــى هجومــا كانــت  التــي  األمريكيــة  التصريحــات  أن  ذلــك  إلــى  أضــف 

الســوري علــى إدلــب، و“كارثــة إنســانية”، لطالمــا أعلنــت أن غالبيــة مــن هــم فــي 
إدلب مدنيون. لكن، عندما تقتضي الحاجة األمريكية وأجنداتها وخريطة عاقاتها 

السياســية، تتنبــه لإلرهــاب وتنبــري لمحاربتــه.

“داعش” انتهى، والبديل حاضر
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ــد  ــا بع ــة” م ــه: »“خليف ــاالً عنوان ــن كارك مق ــب كول كت
“الخافــة”«، نــره موقــع فــورن بوليــي يف 29 نيســان/

أبريــل 2019، يتحــدث فيــه عــن الفيديــو الجديــد لزعيــم 
تنظيــم “داعــش”، والــذي يحــاول فيــه إثبــات أنــه ملتــزم 

بخــوض املعركــة الطويلــة.

ظهــر أبــو بكــر البغــدادي، زعيم “داعــش” االنعــزايل، ألوَّل 
مــرة منــذ خمــس ســنوات، عــى رشيــط فيديــو مدتــه 20 
دقيقــة تقريبــاً، ليتنــاول مجموعــًة مــن املواضيــع. فلــاذا 
ــور عــى املــأ  شــعر البغــدادي فجــأًة بالحاجــة إىل الظه
ــض  ــع بع ــة بتقاط ــق اإلجاب ــه؟ تتعل ــدث إىل أتباع والتح
األحــداث األخــرية، مــع احتياجــات التنظيــم عــى املــدى 

الطويــل.

ــارك  ــان املب ــهر رمض ــع ش ــوره م ــن ظه ــون تزام ــد يك ق
مقصــوداً، فلطاملــا شــهد هــذا الشــهر ارتفاعــاً يف الهجــات 
ــع أنحــاء العــامل. ــي شــّنها “داعــش” وأتباعــه يف جمي الت

ــالة  ــون الرس ــة، أن تك ــٍر تكتيكيّ ــة نظ ــن وجه ــن، م ميك
عــى  التنظيــم  دي  ومتشــدِّ املؤيديــن  لحــث  وســيلة 
ســيا  ال  هجــات،  شــنِّ  عــى  وتشــجيعهم  العمــل، 
ــاب املنفــردة” التــي يرّجــح أن يكــون أعضاؤهــا يف  “الذئ

ــٍز لشــنِّ هجــاٍت باســم التنظيــم. حالــِة تحفُّ
لقــد ظــلَّ البغــداديُّ متواريــاً عــن األنظــار ألمــدِّ طويــل، 
ــاً  ــئ دع ــورُه املفاج ــون ظه ــح أن يك ــن املرّج ــك م لذل
ــزاً  ــن، وحاف ــن املتبق ــش” واملقاتل ــدي “داع ــاً ملؤي معنويّ
لأفــراد أو الجاعــات الصغــرية عــى التحــرّك. وببســاطة 
أكــر، قــد تكــون محاولــة يثبــت فيهــا ألتباعــه أنــه عــى 

6 Colin P. Clarke, ”The Post-Caliphate Caliph“, Foreign Policy, 29 April 2019. https://foreignpolicy.
com/201929/04//the-post-caliphate-caliph/
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قيــد الحيــاة، رغــم اّدعــاءات الــروس العديــدة بأنــه قُتــَل 
ــّدة. ــبات ع يف مناس

يــأيت ظهــوره أيضــاً يف أعقــاب هزميــة “الخافــة” يف 
ــة  ــوداً حثيث ــو، جه ــدادي، يف الفيدي ــذل البغ ــورية. يب س
ليؤكــد بــأنَّ مقاتــي “داعــش” حاربــوا ببســالة يف الباغــوز 
مــاء يف محاولــة  رافضــن االستســام، وأنهــم بذلــوا الدَّ

ــف. ــوات التحال ــّدي لق التص

ــَب  ــأنَّ الجان ــم ب ــراً إيّاه ــاره مذكِّ ــدادي أنص ــد البغ يناش
الزمنــّي لهــذه املعركــة يقــاس بأفــق زمنــّي أطــول بكثــري. 
يقــول يف هــذا الفيديــو: »إنَّ حقيقــة معركة اإلســام وأهله 
ــة  ــُة، إن معرك ــُة طويل ــا هــي معرك ــة وأهله ــع الصليبي م
الباغــوز قــد انتهــت، وقــد تجلــت فيهــا وحشــية وهمجية 
أمــة الصليــب تجــاه أمــة اإلســام«. هــذه محاولــة لتأطــري 
الباغــوز، كواحــدًة مــن معارك عديــدة ســيخوضها التنظيم 
ــد  ــة. ق ــدار الســنوات والعقــود القادم ــدوه عــى م ومؤيّ
يهــدف قيــاس الــراع بهــذه املصطلحــات الزمنيــة إلعطاء 
األمــل ألولئــك الذيــن يريــدون ذات يــوم إعــادة تأســيس 
ــاً  ــاً تاريخيّ ــا حدث ــدِّ ذاته ــت يف ح ــي كان ــة”، الت “الخاف

وقــّوَة حشــٍد لجــذب املجّنديــن إىل التنظيــم.

أكــد البغــدادي أنَّــه مل يتــم التخــي عــن “الخافــة”، لقــد 
خــرت جولــًة يف الحــرب، وأي انتصــار عســكرّي للقــوات 
الغازيــة ســيكون مؤقتــاً. كدليــل عــى ذلــك، يقبــل 
ــل  ــن مث ــدة يف أماك ــات جدي ــة” مجموع ــدادي “بيع البغ
ــم  ــه رغ ــُع أنَّ ــذا الوض ــت ه ــايل، ويثب ــو وم ــا فاس بوركين
ـه ميتلــك القــدرة عــى  انهيــار التنظيــم إقليميّــاً، إال أنَـّ

ــدة. ــق جدي ــار يف مناط ــع واالنتش التوس

املقاتلــن  مــن  العديــد  البغــدادي عــى ذكــر  وجــاء 
املقاتــان  فيهــم  مبــا  باالســم،  املعروفــن  األجانــب 
الفرنســيان الشــهريان فابيــان وجــان ميشــيل كايــن، 
وذلــك كإشــارة لطبيعــة التنظيــم العابــرة للحــدود.  منــذ 
البدايــة، تجــاوزت وســائل إعــام التنظيــم التفكــري الضيـّـق 
ــرب،  ــد الغ ــرب ض ــة للح ــب العامليّ ــدود إىل الجوان واملح
ــاركوا  ــن ش ــا الذي ــدًة مقاتليه ــا، وممج ــددًة خصومه مه
ــن  ــا وأماك ــا وتركي ــكا وفرنس ــات يف بلجي ــذ هج يف تنفي

ــرى. أخ

ــد يكــون وراء ظهــور البغــدادي أســباب أخــرى. ففــي  ق
ــن  ــريون ع ــاءل الكث ــكا، تس ــات يف رسيان ــاب الهج أعق
ــا إذا كان  ــككوا يف م ــش”، وش ــه “داع ــذي لعب ــّدور ال ال
ــة. ــة محلي ــة مــع جاع ــة رشاك ــادراً عــى إقام ــزال ق ماي
ــد  ــا هجــات عي بإشــارته إىل األحــداث األخــرية، مبــا فيه
الفصــح يف رسيانــكا، يؤكــد البغــدادي أنــه يجلــس عــى 
قمــة قيــادة وســلطة مــا تبّقــى مــن التنظيــم، ليــس فقــط 
يف العــراق وســورية، ولكــن عــى نطــاق أوســع عــر 

الحــدود.

عــاوة عــى ذلــك، يــدلُّ ذكــره لاحتجاجــات يف الســودان 
والجزائــر عــى أنــه رمبــا يحــاول اســتباق هــذه “الثــورات” 
ــكان  والتلميــح إىل تنظيــم ولجــذب “قلــوب وعقــول” السُّ
املحليــن يف تلــك البلــدان. يصّنــف البغــدادي عبــد العزيز 
بوتفليقــة وعمــر البشــري كطغــاة قبــل العــودة إىل ســبب 
ــّده  ــذي يع ــه، ال ــاد يف ســبيل الل وجــود “داعــش”، الجه

الريــاق الوحيــد إلصــاح هــذه املجتمعــات املحــارصة.

ــا  ــة، مب ــز عــى األحــداث الجاري ــاك تركي يف حــن كان هن
يف ذلــك إعــادة انتخــاب رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو 
يف “إرسائيــل”، فــإنَّ الخطــاب يفتقــر إىل حــدٍّ كبــري إىل مــا 
ينشــده البغــدادي مــن االتجــاه املســتقبي للتنظيــم. مــن 
ــش”  ــاق “داع ــيع نط ــة يف توس ــرى القيم ــه ي ــح أن الواض
اإلقليمــّي والجغــرايّف، لكنــه ال يذكــر الكثــري حــول كيــف 
ميكــن لفروعــه يف جنــوب آســيا تجنُّــب املصــري الــذي حــل 

بالتنظيــم الرئيــس يف العــراق وســورية.

يف الواقــع، قــد يكــون البغــدادي منشــغاً بالتفاصيــل 
ــر  ــة أك ــر إىل رؤي ــه يفتق ــم، ولكن ــة إلدارة التنظي اليومي
شــمولية واســراتيجية للتكيــف مــع املشــهد املتغــري. 
ويتناقــض يف هــذا بشــكل كبــري مــع ابــن الدن الــذي كان 
يجــد وقتــاً للتفكــري وتقديــم مخطــط ملســتقبل التنظيــم.
ــك ال يهــم. ببســاطة مــن خــال هــذا  ــة، كّل ذل يف النهاي
ــى  ــه ع ــت أن ــا أراد، أثب ــدادي كل م ــق البغ ــور حق الظه
قيــد الحيــاة، االدعــاء بــأن فلــول “داعــش” متعــرة لكــن 
ــات.  ــن هج ــى ش ــه ع ــض أتباع ــة، وتحري ــري املهزوم غ
بجذبــه انتبــاه العــامل، قــّدم البغــدادي رســالة اســتمرارية 

وأمــل إىل أتباعــه.

32

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد



33

نــرت صحيفــة ذا ويــك مقــاالً بعنــوان: »هــل ســتكوُن 
ــاِم “داعــش” جديــداً؟« وذلــك يف  الشَّ هيئــُة تحريــِر 
الجاعــة  عــن  فيــه  تتحــدث   2019 نيســان/أبريل   3
اإلســاموية الجديــدة، والتــي يطلــع عليهــا اســم “داعــش 
األذىك”، وعــن اســتيائها بهــدوء عــى مســاحات شاســعة 

ــارة. ــة” املنه ــن “الخاف ــدالً م ــورية، ب ــن س م

فبعــد إجبارهــا منافســيها مــن املتمرّديــن، يف وقــت ســابق 
مــن هــذا العــام، عــى االنســحاب مــن محافظــة إدلــب، 
“للقاعــدة”،  التابعــة  الشــام”  تحريــر  قامــت “هيئــة 

يف  الحيــاة  جوانــب  جميــع  عــى  ســيطرتها  »بفــرض 
ــن  ــن م ــة ماي ــو ثاث ــى نح ــيطر اآلن ع ــة، وتس املحافظ
ــت،  ــول ريتشــارد هــول يف اإلندبندن ــاس«، بحســب ق الن
ــاء  ــد إنش ــش” تري ــل “داع ــة” مث ــرى أن “الهيئ ــذي ي ال
ــة إســامية” خاصــة بهــا لكــن تلعــب بهــدوء عــى  “دول
عكــس “داعــش” الــذي هــدف إىل التوســع الريــع 
ــة  ــرت الهيئ ــا أظه ــن. ك ــام ممك ــى اهت ــذب أق وج
براغاتيــة عاليــة، وعملــت مــع مجموعــات أخــرى عندمــا 
احتــاج األمــر. لكنهــا كانــت انتهازية وســحقت منافســيها.

7

اِم “داعش” جديدًا؟ هل ستكوُن هيئُة تحريِر الشَّ

ذا ويك، 3 نيسان/أبريل 2019

”Is Hayat Tahrir al-Sham the new Islamic State?“, The Week, 3 April 2019. https://www.theweek.
co.uk/100557/is-hayat-tahrir-al-sham-the-new-islamic-state

٢٠١٩ ــان/أبريل  عدد نيس

https://www.theweek.co.uk/100557/is-hayat-tahrir-al-sham-the-new-islamic-state
https://www.theweek.co.uk/100557/is-hayat-tahrir-al-sham-the-new-islamic-state
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كذلــك، وضعــت “الهيئــة” جانبــاً، وعــى عكــس “داعش”، 
ــع عامليّــاً، وركــزت عــى نجاحهــا  طموحاتهــا يف التوسُّ
ــن  ــل م ــتوى أق ــي مس ــذا يعن ــة. »ه ــة املحليّ يف املنطق
ــن  ــتحوذ العناوي ــي تس ــف الت ــية والعن ــال الوحش األع
ــك،  ــادي الســابق. وبذل ــا الجه ــة بريكه الرئيســة، مقارن
ــري  ــة للتحمــل بكث ــر قابلي ــراه أك اتبعــت نهجــاً مــن اإلك

ــش”«.  ــن “داع م

ــاد.  ــلحن يف الب ــس للمس ــل رئي ــر معق ــي آخ ــب ه إدل
لقــد أدى النــزوح مــن املناطــق األخــرى التــي اســتعادتها 
الحكومــة إىل زيــادة عــدد ســكانها إىل ثاثــة مايــن 

ــاً. ــخص تقريب ش

ــل إىل اتفــاٍق لوقــف إطــاق  يف أيلول/ســبتمر، تــم التوصُّ
النــار، أوقــف هجومــاً كان يُِعدُّ لــه الجيش الســورّي بدعم 
ــام،  ــر الشَّ ــة تحري ــر بلومــرغ: »هيئ ــت تقاري رويّس. وقال
املســتفيدة مــن هــذه الهدنــة، تتــوىل إدارة املحافظــة 
ــامية – ــة اإلس ــاً للريع ــرياً صارم ــرض تفس ــدوء، وتف به

الســمة املميــزة للســيطرة الجهاديــة– و”الرضائــب” عــى 
قوافــل املســاعدات«.

ــم  ــش، مل تزع ــس داع ــى عك ــاً: »ع ــر أيض ــاء يف التقري ج
ــاق  ــى اآلن عــى اتف ــة، وحافظــت حت ــة دول ــة إقام الهيئ
ــن 10.000  ــر م ــك أك ــا متتل ــار. ولكنه ــاق الن ــف إط وق
ــن  ــادرة عــى تجنيــد املزيــد م ــون ق ــل، وقــد تك مقات

مقاتــي املجموعــات األخــرى«.

ــن  ــن املقاتل ــاً م ــدداً وازن ــا ع ــة” يف صفوفه ــم “الهيئ تض
األجانــب، العــرب واألتــراك، والشيشــان، واألوزبكيــن، 
واملســلمن مــن مقاطعــة شــينجيانغ الصينيــة. »تتقاطــع 
مــع “داعــش” يف الهــدف النهــايئ نفســه، وهــو بنــاء 
“دولــة” تقــوم عــى تفســري صــارم لإلســام الســلفّي، 

ــر ذكاًء  ــة أك ــام طريق ــر الش ــة تحري ــك هيئ ــن متتل ولك
ــز  ــل مرك ــرياس، زمي ــوالس ه ــول نيك ــك«، يق ــام بذل للقي

ــد. ــي الجدي ــن األمري ــاث األم أبح

يف الوقــت الــذي تتلقــى فيــه تغطيــة دوليــة قليلــة، فــإنَّ 
ــدة عــى األرايض  افــراض ســيطرة جاعــة متطرفــة جدي
ــا “داعــش” بشــكل بطــيء، قــد  ــي كان يســتويل عليه الت

أثــار قلقــاً دوليــاً متزايــداً.

ــدى  ــرويّس ل ــم ال ــل الدائ ر املمث ــذَّ ــايض، ح ــهر امل يف الش
ــا مجلــس األمــن مــن أنَّ  األمــم املتحــدة فاســيي نيبينزي
“هيئــة تحريــر الشــام” تســيطر اآلن عــى نحــو 90 % مــن 
إدلــب وتســتمر باإلغــارة عــى قــوات الحكومــة الســورية. 
ــم  ــاس، فقــد ت ــاء الروســية ت ــة األنب ــه وفقــاً لوكال كــا أنّ
ــذ  ــوع من ــذا الن ــن ه ــاً م ــن 460 حادث ــر م ــجيل أك تس
ــن 30  ــر م ــل أك ــن مقت ــفر ع ــا أس ــام 2019، م ــة ع بداي

شــخصاً.

 :International Policy Digest يقــول مانيــش راي يف
»تشــكل “هيئــة تحريــر الشــام” قنبلــة موقوتــة وتهديــداً 
ــر  ــا أك ــة )رمب ــورية واملنطق ــتقرار س ــل الس ــل األج طوي
مــن “داعــش”(«. ويضيــف »اآلن يجــب أن تبــدأ مرحلــة 
أخــرى هّمهــا األوحــد إنهــاء “هيئــة تحريــر الشــام”، حتى 
ــات املتحــدة وحلفاؤهــا إىل التنســيق  ــو اضطــرت الوالي ل

مــع تركيــا وروســيا«.

ولكــن مــع تحــول االهتــام الــدويلِّ عــن ســورية يف 
أعقــاب هزميــة “داعــش”، وإعــان الواليــات املتحــدة 
اســتعدادها لانســحاب مــن ســورية، يبــدو أنــه ال يوجــد 
هنــاك أي ضغــوط حقيقيــة، أو إرادة سياســية للقيــام 

ــة. ــر يف املنطق ــريّب آخ ــكرّي غ ــل عس بتدخ
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8 Mohanad Hage Ali, ”Picking Up the Pieces?“, Carnegie Endowment, 5 April 2019. https://
carnegie-mec.org/diwan/78777

كتــب مهنــد الحــاج عــي مقــاالً بعنــوان »حــراس الديــن: 
مللمــة مــا تبّقــى؟« نــره مركــز كارنيغــي بتاريــخ 5 
ــم  ــاء تنظي ــن احتف ــه ع ــدث في ــان/أبريل 2019، تح نيس
“حــراس الديــن” بتحريــر الباغــوز مــن أيــدي “داعــش”، 
وترحيبــه بهــذا النــر ألســباب مختلفــة، إذ رأى يف هــذا 
ــن  ــد مقاتل ــة لتجني ــة ذهبي ــش” فرص ــى “داع ــر ع الن
ــه  ــمح ل ــد يس ــا ق ــداً، م ــاً جي ــن تدريب ــن ومدرب ملتزم

ــراق. ــّم الع ــن ث ــورية، وم ــوده يف س ــيع وج بتوس

يُعــّد “حــراس الديــن” فرعــاً مــن “هيئــة تحريــر الشــام”، 
الجاعــة الجهاديــة املُهيمنــة يف إدلــب “جبهــة النــرة” 
ــم القاعــدة،  ــي كانــت أعلنــت والءهــا لتنظي ســابقاً، والت

لكنهــا الحقــاً قطعــت العاقــة معــه، يف منــاورة هدفــت 
إىل التصــّدي لديناميــات القــوة املتغــرّية يف إدلــب.

الديــن”  الكاتــب، يتمتّــع تنظيــم “حــراس  وبحســب 
مبســاحة تشــغيل آمنــة نســبياً يف املناطــق التــي تســيطر 
عليهــا “هيئــة تحريــر الشــام”، لكنــه ال يؤيــد سياســاتها، 
وال ســيا قيامهــا باســرضاء تركيــا. بيــد أن عــدم اســتعداد 
ــه  ــن أيديولوجيت ــاً ع ــاومة، فض ــن” للمس ــراس الدي “ح
الســلفية−الجهادية األقــل ليونــًة، ووالئــه للقيــادة املركزية 
لتنظيــم القاعــدة وإرث قادتــه، أكســبه مصداقيــة يف 
ــخ  ــين تاري ــم الرئيس ــادة التنظي ــن. ولق ــاط الجهادي أوس
القائــد  أبرزهــم  القاعــدة،  مــع  القتــال  مــن  طويــل 
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العســكري الســوري ســمري حجــازي، املعــروف باســم أبــو 
هــام الشــامي، والقائــد الدينــي األردين ســامي العريــدي. 
ــراق  ــتان والع ــال يف أفغانس ــا يف القت ــد زادت خراته وق

ــن. ــش” الفاري ــي “داع ــذب مقات ــرص ج ف

ــل العــام 2018،  ــن” يف أوائ ــم “حــراس الدي تأســس تنظي
ومنــذ ذلــك الوقــت هيــأ نفســه الســتالة مجنــدي 
التــي  لــأرايض  خســارته  ظــل  يف  “داعــش”،  تنظيــم 
ــع  ــد يكــون توقّ ــاً أن هــذا األخــري ق ــا، عل يســيطر عليه
هــذه الحملــة االســتقطابية، وعمــد خــال الصيــف املايض 
إىل تحذيــر أعضائــه مــن االنضــام إىل “حــراس الديــن”، 
ــن” وأســبغ  ــه “حــاة املرتدي ــم بأن ووصــف هــذا التنظي
عــى كــوادره صفــة “دمــى يف أيــدي الجــوالين”، يف إشــارة 
ــوالين. ــد الج ــو محم ــام” أب ــر الش ــة تحري ــري “هيئ إىل أم

يف حــن شــّكل أعضــاء تنظيــم “حــراس الديــن” جــزءاً ال 
ــر الشــام” خــال نزاعــه  ــادة “هيئــة تحري يتجــزأ مــن قي
مــع “داعــش”، إال أنهــم عــّروا عــن تضامنهــم معــه 
عندمــا كان يخــوض معاركــه األخــرية ضــّد “قــوات ســوريا 
ــوا أيضــاً يف مقطــع  ــراد. وأعرب ــادة األك ــة” بقي الدميقراطي
فيديــو انتــر عــى نطــاق واســع، عــن إعجابهــم مبثابــرة 
“داعــش” عــى القتــال “حتــى الرمــق األخــري” يف الباغــوز. 
كــا ذكــروا أن “داعــش”، مل يســتخدم “ديــن اللــه” 
ــر الشــام”  ــة تحري لاســرضاء، يف إشــارة إىل ســلوك “هيئ

ــا. ــال تركي حي

تفاقمــت التوتــرات يف شــباط/فراير بعــد أن اعتقلــت 
“هيئــة تحريــر الشــام” عنريــن مــن “حــراس الديــن”. 
وبعــد عــدد من مثــل هــذه الحــوادث، وقّعــت الجاعتان 
ــات  ــف الحم ــى وق ــّص ع ــاط ين ــت نق ــن س ــاً م اتفاق

اإلعاميــة املتبادلــة، وإعــادة األســلحة التــي تــّم االســتياء 
ــن. ــا إىل كل مجموعــة، ووقــف انشــقاق املقاتل عليه

وأشــار الكاتــب إىل أن تنظيــم “حــراس الديــن” ال يتنافــس 
مــع “هيئــة تحريــر الشــام” عــى األرايض واملُجنديــن 
الجــدد وحســب، بــل عــى التحالفــات أيضــاً. ورغــم هــذه 
التوتــرات، يواصــل “حــراس الديــن” الســعي لتحقيــق 
طموحاتــه الراميــة إىل توســيع رقعــة ســيطرته لتطــال 
أجــزاء مختلفــة مــن ســورية، واألهــم مــن ذلــك العــراق. 
ويف هــذا الســياق، تحدثــت تقاريــر عــّدة عــن متــّدد رقعة 
ســيطرة التنظيــم لتشــمل العــراق، لكــن بعــض املســؤولن 
ــا  ــه. ك ــرون من ــّذر آخ ــا ح ــك، بين ــوا ذل ــن نف العراقي
ــار،  ــة األنب ــل محافظ ــم دخ ــأن التنظي ــم ب ــرت مزاع انت
حيــث يّدعــي حايــة “الســّنة” مــن قــوات الحشــد 
ــد، إال  ــري مؤك ــع الزال غ ــذا التوّس ــم أن ه ــعبي. ورغ الش
ــه  ــاس حجم ــيتعّن قي ــاً، وس ــراً حتمي ــون أم ــد يك ــه ق أن
ــذي  ــت ال ــذة، يف الوق ــات املُنّف ــدد الهج ــتناداً إىل ع اس
يُبــدي فيــه “حــراس الديــن” أهميــة أقــل لاســتياء عــى 
األرايض، كــا كان يفعــل مــع “داعــش” وجبهــة النــرة. 
ويركّــز، وبــدالً مــن ذلــك، عــى بنــاء القــدرات مــن خــال 

ــّر.  ــّر والف ــكات الك ــاد تكتي ــد واعت ــب والتجني التدري

مــن شــأن هــذه الخطــة طويلــة األمــد، أن تســاعد تنظيــم 
“حــراس الديــن” عــى تعزيــز وجــوده يف العــراق، إذ 
ــر  ــة تحري ــرية االنشــقاقات مــن “هيئ يراهــن عــى أن وت
الشــام” إىل صفوفــه ســرتفع بفضــل اكتســابه مصداقيــة 
كتنظيــم عابــر للحــدود، مــا يســهم يف إعــادة إحيــاء 

ــّي عــى حــّد ســواء. ــك والخف ــدة املُهل منــوذج القاع
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يشّبه صاحب المقال األول العقوبات االقتصادية التي تمارسها الواليات المتحدة 
بحــق ســورية بالقصــف العشــوائي الــذي يجّرمــه القانــون الدولــي. ورغــم أنــه ليــس 
 أن هكــذا عقوبــات ال تفيــد 

ً
مــن محبــي القيــادة فــي ســورية إال أنــه يــدرك تمامــا

إال في خنق المواطن الســوري وزيادة بؤســه وإطالة أمد أزمته.
أمــا المقــال الثانــي فهــو ضمــن سلســلة متابعتنــا للمشــاريع التــي تطلقهــا منظمــة 
بقيــادة  الدولــي  التحالــف  قــوات  ارتكبتهــا  التــي  الجرائــم  لتبيــان  الدوليــة  العفــو 

الواليــات المتحــدة بحــق الرقــة ومدنييهــا، والتــي مــازال التحالــف ينكرهــا.
مــا يجمــع الموضوعيــن أن العقوبــات أو القصــف همــا وجهــان لعملــة واحــدة 
هــي عــدوان أمريــكا وتعنتهــا فــي قراراتهــا مهمــا كانــت جائــرة، وعــدم اعترافهــا 

بأخطائهــا حتــى لــو أودت بحيــاة نــاس وزادت مــن معانــاة آخريــن.

عقوبات اقتصادية أم قصف،
العدوان األمريكي واحد
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جيمس دوبينز

العقوبات االقتصادية والقصف البساطي، الدمار ذاته

مؤسسة راند عن ذا هيل، 15 نيسان/أبريل 2019

»العقوبــات  بعنــوان:  مقــاالً  دوبينــز  جيمــس  كتــب 
ــره  ــه«، ن ــار ذات ــاطي، الدم ــف البس ــة والقص االقتصادي
ــل يف 15 نيســان/أبريل  ــد عــن ذا هي موقــع مؤسســة ران
2019، يتحــدث فيــه عــن اآلثــار املدمــرة للعقوبــات 
االقتصاديــة األمريكيــة عــى ســورية عــى الفئــات األكــر 

هشاشــة يف املجتمــع.

يقــول دوبينــز يف مطلــع مقالــه: عوامــل كثــرية تجمــع مــا 
ــي  ــاطي، فه ــف البس ــة والقص ــات االقتصادي ــن العقوب ب
ــر  ــب بأك ــري متناس ــكل غ ــرضر بش ــق ال ــوائية، وتلح عش
ــون  ــا يك ــادراً م ــع، ون ــراءة يف املجتم ــاً وب ــارص ضعف العن

ــا غــزو عســكري. ــوب مــا مل يتبعه ــري املطل ــا التأث له

كانــت العقوبــات االقتصاديــة مقدمــة لتدخــات الواليــات 
املتحــدة يف هايتــي عــام 1994، والبوســنة عــام 1995، 
وكوســوفو عــام 1999، وأفغانســتان عــام 2001، والعــراق 
ــن  ــع املواط ــاالت دف ــذه الح ــن ه ــام 2003. ويف كلٍّ م ع
األمريــي فاتــورة إصــاح األرضار املاديــة واالجتاعيــة 
واســعة النطــاق، التــي ســببتها ســنوات العقوبــات عندمــا 

ــاء تلــك البلــدان. حاولــت الواليــات املتحــدة إعــادة بن
يف هــذه الحــاالت، ميكــن الدفــاع عــن اســتخدام العقوبات 
االقتصاديــة عــى أســاس أنهــا أثبتــت أن الواليــات املتحدة 
وحلفاءهــا جربــوا كل يشء ممكــن قبــل اللجــوء إىل القوة. 
ــكري أو مل  ــل العس ــل التدخ ــدث إذا فش ــاذا يح ــن م لك

يتــمَّ عــى اإلطــاق؟

9 James Dobbins, ”Economic Sanctions and Carpet Bombing Are Similarly Ruinous“, RAND 
Corporation, 15 April 2019. https://www.rand.org/blog/201904//economic-sanctions-and-carpet-
bombing-are-similarly.html
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إدامــة العقوبــات دون ربطهــا بــأي هدف قابــل للتحقيق، 
مخاطــرة بجعلهــا اقتصاصيــة وانتقاميــة، وتعاقب الشــعب 

عــى “نشــوز” قادته.

ــل  ــزو الفاش ــذ الغ ــا من ــع كوب ــال م ــو الح ــذا ه كان ه
ــن  ــون، مم ــون الكوبي ــه املنفي ــذي نظم ــام 1959 ال يف ع
ــال  ــح الح ــم. وأصب ــدة وجهزته ــات املتح ــم الوالي دربته
كذلــك يف ســورية مبجــرد ســحب أوبامــا الدعــم األمريــي 
مــن املتمرديــن عــام 2016. ســتون عامــاً مــن العقوبــات 
ــرو أو  ــدل كاس ــد في ــري عه ــلت يف تقص ــة فش االقتصادي

ــداً. ــاً واح ــم يوم ــه أو خلفائه أخي

يف حالــة ســورية، تخلــت إدارة ترامــب عــن دعــوة األســد 
للتنحــي. ومــع ذلــك، مل تتخــَل عــن العقوبــات.

املعــارف  مــن  العادلــة  الحــرب  مبــادئ  اســتُِمّدت 
الكاســيكية والدينيــة، ومــن أســاس القانــون الــدويل 
الحــايل واملعايــري األخاقيــة املعــارصة. تجــدر اإلشــارة 
بشــكل خــاص إىل مبدأيــن مــن هــذه املبــادئ عنــد النظــر 

االقتصاديــة. العقوبــات  اســتخدام  يف 

أوالً، ال تكــون الحــرب عادلــة إال إذا خاضهــا الطرفــان 
بفرصــة معقولــة للفــوز. الوفيــات واإلصابــات التــي يتــم 
تكبدهــا يف قضيــة ميــؤوس منهــا ليســت مــررة أخاقيــا. 

ثانيــاً، يجــب أن متيــز األســلحة املســتخدمة يف الحــرب بــن 
ــاً  ــداً أهداف ــون ليســوا أب ــن. املدني ــن وغــري املقاتل املقاتل

مســموح بهــا.

يســتمر الجــدل بــن املؤرخــن حــول تطبيــق هــذه 
املبــادئ عــى قصــف الحلفــاء للمــدن األملانيــة واليابانيــة 
ــورغ  ــة. يُعتقــد أن تدمــري هامب ــة الثاني يف الحــرب العاملي
ــرره  ــا ي ــه م ــة الكــرى، ل ــز الصناعي ــن، وهــا املراك وبرل
ــة ذات  ــي مدين ــدن، وه ــة درس ــري مدين ــن تدم ــر م أك
أهميــة اقتصاديــة قليلــة. وعــى نحــو ماثــل، فــإن 
القصــف الــذري لناغــازايك أكــر إثــارة للجــدل مــن قصــف 
هريوشــيا الــذي تــمَّ قبــل ثاثــة أيــام وتدافــع اليابانيــون 

ــام. ــده إىل االستس بع

بالنســبة لواضعــي السياســات األمريكيــن، غالبــاً مــا تكــون 
العقوبــات االقتصاديــة االختيــار الوســط بــن عــدم فعــل 
يشء أو اتخــاذ إجــراءات فعالــة ولكنهــا محفوفــة باملخاطر 
أو باهظــة الثمــن. ومــع ذلك، قبل أن يتســببوا يف ســنوات، 
ورمبــا عقــود مــن الفقــر لجميــع الســكان، ينبغــي لهــؤالء 
ــل أن  ــن املحتم املســؤولن أن يســألوا أنفســهم: “هــل م
ــعب  ــة ش ــر معاقب ــتحق األم ــل يس ــا، وه ــح جهودن تنج

بأكملــه؟”.

يف الحالــة الكوبيــة، الجــواب هــو ال. تشــري التجربــة 
ــبب  ــوري بس ــعب الس ــة الش ــتمرار يف معاقب إىل أن االس

ــل. ــرر باملث ــري م ــون غ ــد يك ــه” ق ــاوزات قيادت “تج
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عبارة  املشبع،  القصف  أو   :Carpet Bombing البساطي  القصف 
عن عملية قصف جوي كبيرة، يتمُّ فيها إسقاط كثير من القنابل غير 
األرض.  من  من مساحة محددة  جزء  كل  أضرار يف  إلحداث  املوجهة 
االسم مأخوذ من صورة انفجارات القنابل خالل هكذا قصف والتي تغطي منطقة كاملة، 

بنفس الطريقة التي يغطي فيها البساط األرضية.
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1600 مدني ضحايا التحالف في الرقة

منظمة العفو الدولية، 25 نيسان 2019

نــرت منظمــة العفــو الدوليــة عــى موقعهــا مقــاالً 
بعنــوان: »تحقيــق غــري مســبوق يكشــف أن قــوات 
ــر  ــل أك ــدة قت ــات املتح ــوده الوالي ــذي تق ــف ال التحال

مــن 1600 مــدين يف “فــخ املــوت” الرقــة«.

ــروارس Airwars إن  ــة وأي ــو الدولي ــة العف ــت منظم قال
التحالــف العســكري بقيــادة الواليــات املتحــدة يجــب أن 
ــكار بشــأن عــدد  ــن اإلن ــن عامــن م ــا يقــرب م ــي م ينه
ــذي  ــار ال ــتوى الدم ــن، ومس ــن املدني ــل م ــى الهائ القت
ســببه يف مدينــة الرقــة الســورية، وذلــك ضمــن إطاقهــا 
مــروع جمــع بيانــات جديــد عــن ضحايا حملــة التحالف 

ــم “داعــش”. للقضــاء عــى تنظي

املــروع عبــارة عــن موقــع تفاعــي اســمه »الباغــة 
ــر  ــة “األك ــة الجوي ــت الحمل ــف ترك ــع: كي ــل الواق مقاب
دقــة يف التاريــخ” الرقــة املدينــة األكــر دمــاراً يف العــر 
الحديــث«، يصفــه مقــال املنظمــة بأنــه أكــر التحقيقــات 
يف مقتــل املدنيــن شــموالً يف الحــروب الحديثــة. َجْمــُع مــا 
يقــرب مــن عامــن مــن التحقيقــات، يُظهــر أرقامــاً صارخة 
ــارشة آلالف  ــة مب ــوا، كنتيج ــدين قتل ــن 1600 م ــر م ألك
الغــارات الجويــة األمريكيــة والريطانيــة والفرنســية، 
ــة، يف  ــة األمريكي ــارات املدفعي ــن الغ ــرات اآلالف م وع
ــران/ ــن حزي ــة م ــف يف الرق ــكرية للتحال ــة العس الحمل

ــر 2017. ــن األول/أكتوب ــو إىل تري يوني

11 ”Unprecedented investigation reveals US-led Coalition killed more than 1,600 civilians in 
Raqqa ‘death trap’“, Amnesty International, 25 April 2019. https://www.amnesty.org/en/latest/
news/201904//syria-unprecedented-investigation-reveals-us-led-coalition-killed-more-than-1600-
civilians-in-raqqa-death-trap/

٢٠١٩ ــان/أبريل  عدد نيس

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/syria-unprecedented-investigation-reveals-us-led-coalition-killed-more-than-1600-civilians-in-raqqa-death-trap/
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/syria-unprecedented-investigation-reveals-us-led-coalition-killed-more-than-1600-civilians-in-raqqa-death-trap/
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/syria-unprecedented-investigation-reveals-us-led-coalition-killed-more-than-1600-civilians-in-raqqa-death-trap/
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

“داعــش”  كان  الهجــوم،  فيــه  بــدأ  الــذي  الوقــت  يف 
ــد  ــاً. لق ــنوات تقريب ــع س ــذ أرب ــة من ــى الرق ــيطراً ع مس
ارتكــب التنظيــم جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، 
وعــذب وقتــل أي شــخص تجــرأ عــى معارضتــه. ســبق أن 
وثقــت منظمــة العفــو الدوليــة كيــف اســتخدم “داعــش” 
ــأ  ــاً، وأنش ــرق ألغام ــة، وزرع الط ــدروع بري ــن ك املدني
ــار عــى مــن  نقــاط تفتيــش لتقييــد الحركــة، وأطلــق الن

حــاول الفــرار.

ــن التطــور، عــى  ــاٍل م ــة عــى مســتوى ع بحــث املنظم
 Airwarsاألرض يف الرقــة وعــن بعــد، وقامــت املنظمــة و
بجمــع والتحقــق مــن كميــات هائلــة مــن البيانــات 

ــه. خال

ــو  ــى باحث ــة، أم ــدالع املعرك ــذ ان ــارات من ــع زي يف أرب
منظمــة العفــو حــوايل شــهرين عــى األرض يف الرقــة، 
وأجــروا تحقيقــات يف أكــر مــن 200 موقــع قصــف، 

ومقابــات مــع أكــر مــن 400 شــاهد ونــاج.

ــة  ــر ملنظم ــروع Strike Trackers املبتك ــدد م ــا ح ك
العفــو الدوليــة، توقيــت إصابــة أكــر مــن 11 ألــف مبنــى 

ــر  ــروع أك ــارك يف امل ــة. ش ــرة يف الرق ــاين املدم ــن املب م
مــن 3000 ناشــط رقمــي مــن 124 دولــة، وقامــوا بتحليــل 
ــام  ــة. ق ــار الصناعي ــور األق ــن ص ــن م ــن مليون ــر م أك
فريــق التحقــق الرقمــي التابــع للمنظمــة، املتــوزع عــى 
ــق لقطــات  ــل وتوثي ســت جامعــات حــول العــامل، بتحلي

ــو امللتقطــة خــال املعركــة. الفيدي

مــن  أدلــة  العفــو  ومنظمــة   Airwars باحثــو  حلــل 
مصــادر مفتوحــة، خــال وبعــد املعركــة، مبــا يف ذلــك آالف 
ــا،  ــي وغريه ــل االجتاع ــع التواص ــن مواق ــورات م املنش
ــوا يف  ــدين قُتل ــن 1600 م ــر م ــات ألك ــدة بيان ــاء قاع لبن
ــف. جمعــت املنظــات أســاء أكــر مــن  غــارات التحال
ــكل  ــو بش ــة العف ــت منظم ــا؛ وتحقق ــن الضحاي 1000 م
مبــارش مــن 641 مــن هــؤالء عــى األرض يف الرقــة، وهناك 
ــي. ــت الباق ــة تثب ــة للغاي ــددة املصــادر قوي ــر متع تقاري

التحالــف  مــع  مــراراً  نتائجهــا  املنظمتــان  تشــاركت 
والفرنســية.  والريطانيــة  األمريكيــة  والحكومــات 
وبالنتيجــة، أقــر التحالــف مبســؤوليته عــن قتــل 159 
مدنيــاً، أي مــا ال يتجــاوز %10 مــن عــدد الضحايــا الفعي، 
األرقــام “غــري موثوقــة”. ومــع ذلــك، فشــل  واعتــر 
التحالــف حتــى اآلن يف التحقيــق يف تقاريــر الخســائر 
املدنيــة. أو يف مقابلــة الشــهود والناجــن، معرفــاً بأنــه ال 

يجــري تحقيقــات يف املوقــع.

إحياء القضايا
يحيــي موقــع “الخطــاب مقابــل الواقــع” قصــص العائات 
ــة  ــال مرافق ــن خ ــرب، م ــت يف الح ــت ومات ــي عاش الت
املســتخدمن يف رحلــة عــر املدينــة؛ مقابلــة الناجــن، 
وســاع شــهاداتهم وزيــارة منازلهــم املدمــرة. من الجســور 
التــي تــم قصفهــا عــر نهــر الفــرات إىل املدينــة القدميــة 

ــاء. املهدمــة قــرب امللعــب، مل يســلم أيٌّ مــن األحي

يجمــع املوقــع بــن الصــور ومقاطــع الفيديــو وصــور 
ــوء  ــليط الض ــا، لتس ــط وغريه ــة والخرائ ــار الصناعي األق
عــى الحــاالت ومعانــاة املدنيــن تحــت قصــف التحالــف. 
ميكــن للمســتخدمن أيضــاً االطاع عــى البيانــات املتعلقة 
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حلل باحثو Airwars ومنظمة العفو 

أدلة من مصادر مفتوحة، خالل 

وبعد املعركة، بما يف ذلك آالف 

املنشورات من مواقع التواصل 

االجتماعي وغيرها، لبناء قاعدة 

بيانات ألكثر من 1600 مدني ُقتلوا 

يف غارات التحالف.
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باملدنيــن الذيــن قُتلــوا، بعــد فرارهــم مــن مــكان إىل آخــر 
يف جميــع أنحــاء املدينــة.

مدينة بأكملها سّويت باألرض
ــاً  ــس مفاجئ ــة لي ــع يف الرق ــن املرتف ــى املدني ــدد القت ع
التحالــف املســتمر لذخائــر غــري  بالنظــر إىل قصــف 
ــرب  ــد اســتخدامها بالق ــل وتصــري عشــوائية عن ــة ب دقيق

ــن. ــن املدني م

 30،000 بإطــاق  أمريــي  عســكري  مســؤول  تباهــى 
ــة  ــادل رضب ــا يع ــة –أي م ــة خــال الحمل ــة مدفعي قذيف
كل ســت دقائــق، ملــدة أربعــة أشــهر متتاليــة– مبــا 
ــذ  ــتخدمة يف أي رصاع من ــة املس ــة املدفعي ــاوز كمي يتج
حــرب فيتنــام. مــع وجــود هامــش خطــأ يزيــد عــن 100 
ــكان  ــة بالس ــق املأهول ــتخدامها يف املناط ــدُّ اس مــر، يع

“هجــات عشــوائية”.

عائات ُمحيت بلحظة
يف إحــدى الحــوادث، دمــرت غــارة جويــة شــنتها قــوات 

ــل،  ــق بالكام ــة طواب ــن خمس ــكنياً م ــى س ــف مبن التحال
قــرب مدرســة املعــري يف حــارة البــدو مســاء 25 أيلــول/

ســبتمر 2017. وكانــت أربــع عائــات تحتمــي يف الطابــق 
ــاً  ــاً )32 مدني ــم تقريب ــت. جميعه ــك الوق ــفي يف ذل الس
عــى األقــل، بينهــم 20 طفــاً( قُتلــوا. وبعــد أســبوع، قُتــل 
27 مدنيــاً أيضــاً عندمــا دمــرت غــارة جويــة مبنــى قريبــاً.

ــخ  ــف والصواري ــرات تقص ــت الطائ ــة: »كان ــول ناجي تق
ــش” يف  ــة “داع ــوم، وكان قناص ــاعة يف الي ــقط 24 س تس
كل مــكان. مل يكــن بإمكانــك التنفــس«، وتضيــف: »رأيــت 
ابنــي يحــرق تحــت األنقــاض أمامــي. لقــد فقــدت أوالدي 
األربعــة، زوجــي، أمــي، أختــي، عائلتــي بأكملهــا. أمل يكــن 
الهــدف هــو تحريــر املدنيــن؟ كان مــن املفــرض أن 

ــا«. ــا أطفالن ــا، أن ينقذون ينقذون

وقت املساءلة
مــن املرجــح أن ترقــى حــاالت كثــرية مــا وثقتــه منظمــة 
العفــو الدوليــة لتصنــف انتهــاكاٍت للقانــون اإلنســاين 

ــق. ــن التحقي ــد م ــدويل وتســتدعي املزي ال
ــن تســتطيع  عــى الرغــم مــن بذلهــا قصــارى جهدهــا، ل
منظــات مثــل منظمــة العفــو وAirwars تأمــن املــوارد 
الازمــة للتحقيــق يف النطــاق الكامــل للقتــى واإلصابــات 
بــن املدنيــن يف الرقــة. تحــث املنظمتــان أعضــاء التحالف 
عــى وضــع آليــة مســتقلة ونزيهــة للتحقيــق بشــكل 
فعــال وفــوري يف تقاريــر األرضار، مبــا يف ذلــك انتهــاكات 

القانــون اإلنســاين الــدويل، ونــر النتائــج عــى املــأ.

عــى أعضــاء التحالــف الذيــن قصفــوا املدينــة، وال ســيا 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة وفرنســا، 
أن يكونــوا شــفافن بشــأن تكتيكاتهــم، ووســائلهم وطــرق 
ــذة يف  ــات املتخ ــداف، واالحتياط ــار األه ــوم، واختي الهج

ــط هجاتهــم وتنفيذهــا. تخطي

ــادة  ــان إع ــدوق لض ــاء صن ــف إنش ــاء التحال ــى أعض ع
ترميــم ممتلــكات الناجــن، وحصــول الضحايــا وعائاتهــم 

ــة. عــى تعويضــات كامل

W W W . D C R S . S Y

عدد القتلى املدنيين 
املرتفع يف الرقة ليس 
مفاجئًا بالنظر إلى قصف 

التحالف املستمر لذخائر غير 
دقيقة بل وتصير عشوائية 
عند استخدامها بالقرب من 

املدنيين.

٢٠١٩ ــان/أبريل  عدد نيس
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