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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

ــات  ــتئصال التنظي ــه الس ــريب الســوري عمليات ــش الع ــب، إذ يواصــل الجي ــوق محافظــة إدل ــان ف ــف الدخ يتكاث

ــات  ــدة الخطاب ــد، إال أن ح ــض التصعي ــة خف ــاً يف منطق ــزداد حين ــاً وي ــد أحيان ــع التصعي ــاك. يرتاج ــة هن اإلرهابي

ــات  ــة العالق ــة يف جمل ــر حلحل ــَض، ينفــرج لتظه ــب أبي ــل ســيكون دخــان إدل ــاع مضطــرد. فه السياســية يف ارتف

ــل”، وبطبيعــة  ــن و”إرسائي ــران والكــرد والجهادي ــا وإي ــات املتحــدة وأوروب ــا وروســيا والوالي ــن تركي املتشــابكة ب

ــع؟ ــة عــضِّ األصاب الحــال ســورية، أم ستســتمر لعب

مؤخــراً، تعــرتض تركيــا كثــراً عــى الهجــوم الســوري، بعــد أن أثــار صمتهــا تســاؤالت حــول إذا كان الهجــوم جــزءاً 

مــن اتفــاق أســتانا، خاصــة وأن التقاريــر تشــر إىل وصــول اإلمــدادات الروســية إىل الجيــش الســوري عــر األجــواء 

ــة جــذور يف الوضــع الداخــي  ــة الحالي ــردة الفعــل الرتكي ــوم: هــل ل ــم. وباتــت التســاؤالت الي ــة إىل حميمي الرتكي

الــرتيك، والرتاجــع االقتصــادي، وتــدين شــعبية أردوغــان كثــراً، األمــر الــذي ظهــر بجــالء يف خســارته إســطنبول يف 

االنتخابــات البلديــة.

ملــف إدلــب غــر منفصــٍل عــن ملــف رشق الفــرات، وبالطبــع عــن امللــف الســوري بالعمــوم، خاصــة وأن تركيــا 

ــة  ــا عــدة مــن قبيــل األكــراد يف “وحــدات حاي ــة”، املرتبــط بقضاي مل تتخــلَّ متامــاً عــن موضــوع “املنطقــة اآلمن

الشــعب وقــوات ســوريا الدميقراطيــة”، ومــا لديهــم مــن أرسى، إرهابيــن وغرهــم؛ وكذلــك بفواعــل عــدة أولهــا 

الواليــات املتحــدة وأوروبــا، وموقفهــم مــن تركيــا “الحليــف األرعــن” يف مواجهــة األكــراد “الحليــف املطيــع”، إن 

جــاز التعبــر، ومــا انعكاســات ذلــك كلــه عــى ســورية، وإعــادة إعارهــا.

ففــي إعــادة اإلعــار، مــا تــزال الواليــات املتحــدة مــرّة عــى عقوباتهــا، ومعهــا أوروبــا، وإن كان موقــف األخــرة 

أكــر مرونــة بعــض الــيء، وقــد يتأثــر نســبياً بخطــوات تقــدم عليهــا روســيا إليجــاد إطــار تعــاون مــع األوروبيــن 

يف ســورية، تقبــل بــه دمشــق وال يتنــاىف مــع مصالــح موســكو. تــرى معظــم مراكــز األبحــاث، األمريكيــة بخاصــة، 

أّن تعاونــاً كهــذا بعيــد املنــال، بــل وتصــل إىل أن االســتثارات يف ســورية لــن تعــود إىل مــا كانــت عليــه بــأي شــكل 

مــن األشــكال. وهــو موقــف متوقــع، فإعــادة اإلعــار إذا متــت بالطريقــة التــي تفكــر فيهــا روســيا وســورية، تعنــي 

يف املقــام األول تجــاوز الدولتــن للعقوبــات األمريكيــة، الســالح االقتصــادي األمــى لــدى الواليــات املتحــدة، بعــد 

أن تجاوزتــا جملــة مــن أســلحتها السياســية والعســكرية.

عال منصور
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ال يعنــي ذلــك أن التعــاون مــع األوروبيــن بــات مضمونــاً أو أن جانبهــم بــات مأمونــاً، فليــس واضحــاً بعــد مــا 

ــا تتخصــص  ــد، فهــم يشــرتطون للمشــاركة يف إعــادة اإلعــار معالجــة قضاي ــون بالتحدي ــده األوروبي ــذي يري ال

بحقــوق اإلنســان ووصــول املســاعدات وعــودة الالجئــن، وغرهــا.

ــة  ــاً اقتصادي ــن تتطلــب ظروف ــح للموقــف، فعــودة الالجئ ــر الصحي ــاب التقدي ــاك أو غي ــدل عــى ارتب وهــذا ي

ــق هــذه الظــروف دون  ــون، وال ميكــن تحقي ــه الغربي ــذي يتحــدث عن ــي ال ــب األمن ــة تتجــاوز الجان واجتاعي

ــال  ــة حي ــرر عــدم شــعور دمشــق بالثق ــي ت ــة الت ــة الثاني ــا القضي ــادة اإلعــار. أم ــة إع ــدور عجل أن تكــون ت

األوروبيــن هــو ازدواجيــة املعايــر “املعهــودة” فيــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، فــا يقفــون عنــده يف ســورية 

يتغاضــون عنــه بالكامــل يف الســعودية أو قطــر وطبعــاً يف “إرسائيــل”، ليظهــر واضحــاً ارتبــاط هــذا املوضــوع 

ــة. ــح سياســية واقتصادي بأمــور مبصال

ــل”  ــن “إرسائي ــه، بالتعــاون ب ــه بالكامــل بعــد احتالل ــون الجــوالن الســوري ومحــاوالت رسقت ــرى األوروبي أال ي

ــى  ــا تبق ــطينين م ــلب الفلس ــرن” لس ــة الق ــمى “صفق ــا تس ــن في ــن املذكوري ــاُون الطرف ــل تع ــكا، وه وأمري

لهــم مــن حقــوق خــاٍف عــى أوروبــا؟ كّل ذلــك يزيــد مــن توجــس دمشــق، ويحــدُّ مــن اندفاعهــا نحــو اتخــاذ 

ــون. ــا األوروبي ــا به ــازالت يطالبه ــم تن خطــوات أو تقدي

يُخطــئ مــن يظــن أن ســورية هــي الحلقــة األضعــف يف املشــهد الســيايس العســكري االقتصــادي القــادم، فحربهــا 

باتــت املحــدد للعالقــات يف اإلقليــم واملنطقــة ومــا بعدهــا، أضــف إىل أّن نََفــس دمشــق طويــل وتجيــد اللعــب 

يف الوقــت الضائــع، وبالتــايل لــن تقــدم تنــازالت ال يتــأىت عنهــا تحقيــق مصالــح حقيقيــة للســورين.

5

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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ــون  ــورية يف عي ــر »س ــن تقري ــو 2019 م ــدد حزيران/يوني ــا يف ع ــرؤون عنه ــابكة تق ــرة ومتش ــُع كث مواضي

مراكــز الدراســات العامليــة«، املتضمــن أهــم مقــاالت وأبحــاث مراكــز التفكــر الغربيــة التــي تناولــت الحــدث 

الســوري، مقســمة عــى املحــاور اآلتيــة:

املحور األول– إدلب وتشابك العالقات واملصالح

تتنــاول مقاالتــه التطــورات الحاصلــة يف الشــال عــى جبهــة إدلــب، والتصعيــد الســوري وردة الفعــل الرتكيــة، 

واالحتــاالت واملــآالت التــي قــد تصــل إليهــا املواجهــة، واالنعكاســات عــى العالقــات بــن الفواعــل هنــاك.

املحور الثاين– إعادة اإلعامر: روسيا، أوروبا، و“العقوبات”

يعــرض هــذا املحــور يف مــواده إىل محــاوالت روســيا تجــاوز “العقوبــات” األمريكيــة لتحقيــق إعــادة اإلعــار يف 

ســورية، كذلــك للموقــف األورويب ومطالبــه واشــرتاطاته عــى دمشــق، باإلضافــة إىل آراء باحثــن يف مســتقبل 

إعــادة اإلعــار يف ســورية.

املحور الثالث– الحرب السورية محّدٌد للعالقات الرتكية

يتحــدث هــذا املحــور عــن عالقــات تركيــا مــع فواعــل رئيســة يف اإلقليــم مثــل “إرسائيــل” وروســيا، وارتبــاط 

ــة إىل مــا يتجــاوز  ــاط ميتــد يف حــاالت معين هــذه العالقــات بشــكل مبــارش وعضــوي بالحــدث الســوري، ارتب

ــا يف املنطقــة. عالقــات تركي

املحور الرابع– “إرسائيل” والغرب والحقوق يف املنطقة

يتطــرق هــذا املحــور يف مقاالتــه إىل ازدواجيــة املعايــر الغربيــة فيــا يتعلــق مبوضــوع حقــوق اإلنســان، فــا 

تُحاَســب عليــه ســورية وإيــران واليمــن مثــالً، يتــم التغــايض عنــه يف قطــر والســعودية وبالطبــع “إرسائيــل” 

التــي تحــاول رسقــة الجــوالن وســلب الفلســطينين مــا تبقــى لهــم مــن أرض أو حقــوق.

6
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خالف��ات كث��رة يف العالق��ات ب��ن الفرق��اء تطف��و إىل الس��طح م��ع ارتف��اع دخان 
املع��ارك يف إدل��ب، فف��ي ح��ن تري��د تركي��ا، إىل ح��دٍّ م��ا، الوضع الراه��ن كما هو 
يف احملافظ��ة، تري��د دمش��ق الش��مال خالي��ًا م��ن اإلره��اب، وال ترغ��ب روس��يا 
بعودة اجلهادين إىل أراضيها، أو إىل مناطق أخرى يف سورية والعراق، فهي 
ال متان��ع هجوم��ًا ش��اماًل ترفض��ه تركي��ا، يف الوق��ت ال��ذي تري��د في��ه م��ن روس��يا 
منظوم��ة S400 أم��ر يث��ر حفيظة الواليات املتح��دة، ويزيد توتر عالقاتها مع 
تركيا. والس��ؤال هنا: إىل ماذا س��ينتهي الوضع يف إدلب وما س��تكون تأثراته 

وانعكاساته.

 
إدلب وتشابك العالقات والمصالح
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مارك بيريني

منطقٌة ساخنة تزداد سخونة
مركز كارنيغي للشرق األوسط، 10 حزيران/يونيو 2019

ــاخنة  ــٌة س ــوان »منطق ــاالً بعن ــي مق ــارك برين ــب م كت
تــزداد ســخونة« نــره مركــز كارنيغــي للــرق األوســط 
عــن  فيــه  تحــدث  10 حزيران/يونيــو 2019،  بتاريــخ 
املنــاورات الرتكيــة واألمريكيــة واألوروبيــة حــول الشــال 

ــال. ــرة القت ــد وت ــث تتصاع ــوري حي الس

تســتمر املراوغــة الدبلوماســية والعســكرية غــر التقليدية 
عــى شــال رشق ســورية بــن أنقــرة وواشــنطن، إضافــة 
لــدول أوروبيــة أيضــاً وإن كان ذلــك بشــكل أكــر تكتــاً، 

بينــا واصلــت روســيا وإيــران دعــم الرئيــس األســد.

بالنظــر إىل الحقائــق يف هــذا املجــال، كان التطــور البــارز 

خــالل األســابيع القليلــة املاضيــة هــو تســليم روســيا 
ــواع  ــة لســورية، مبــا يف ذلــك أن إمــدادات عســكرية هائل
صواريــخ مختلفــة عــر جــر جــوي إىل قاعــدة حميميــم. 

ــق  ــرة تحل ــل كب ــرات نق ــاطة طائ ــك بوس ــم ذل ــد ت وق
مبــارشة فــوق األرايض الرتكيــة، مــا يــدل عــى أن خطــط 

ــول أنقــرة. ــي قب الطــران هــذه تعن

ــع  ــاق م ــه يف االتف ــوص علي ــرويس املنص ــدف ال كان اله
تركيــا بشــأن إدلــب واضحــاً: يجــب أال يُســمح للجهاديــن 
الباقــن بالعــودة إىل روســيا أو إىل أي مــكان آخــر داخــل 
األرايض الســورية أو العراقيــة. يبــدو اآلن أن موســكو تريد 

Marc Pierini, ”A Hot Spot Is Getting Hotter“, Carnegie Middle East Center, 10 June 2019. https://
carnegie-mec.org/diwan/79267 

1
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

حــالً رسيعــاً عــن طريــق هجــوم شــامل عــى الجهاديــن، 
بغــض النظــر عــن األزمــة اإلنســانية التــي يخلفهــا. 
ــد نحــو 200.000  ــة، تــم تري ــات الحالي وبســبب الرضب
ــع  ــم عــى طــول الحــدود م ــر منه شــخص، تجمــع الكث
لــواء اســكندرون “هاتــاي” يف تركيــا يف مخيــات مؤقتــة 

ــل مــن املســاعدات اإلنســانية.  ال تقــدم ســوى القلي

يف الوقــت نفســه، إىل الــرق مــن نهــر الفــرات، تحتفــظ 
القــوات الكرديــة الســورية التابعــة لوحــدات حايــة 
ــوريا  ــوات س ــف “ق ــس يف تحال ــر الرئي ــعب –العن الش
ــة  ــدة مخّفض ــن وح ــم م ــا بدع ــة”– بأراضيه الدميقراطي

ــية. ــة والفرنس ــوات األمريكي ــن الق م

ففــي 22 أيار/مايــو، أخــر جيمــس جيفــري –املمثــل 
الشــؤون  الخــاص لشــؤون ســورية– لجنــة  األمريــي 
ــرة  ــت يف أنق ــي: »كن ــواب األمري ــس الن ــة مبجل الخارجي
يف وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر للتفــاوض عــى اتفــاق 
بشــأن مــا تســمى منطقــة آمنــة يف شــال رشق ســورية، 
يف محاولــة إللغــاء أي احتــال للعنــف. هــذا الجهــد 
ــل  ــن نواص ــاق ونح ــدم وس ــى ق ــتمر ع ــايس مس الدبلوم

ــول«. ــاد حل ــى إيج ــز ع الرتكي

ورغــم عــدم ذكــر أي تفاصيــل حــول كيفيــة تنفيــذ تلــك 
املنطقــة، فــإن املناقشــات مســتمرة بــن الواليــات املتحدة 
وتركيــا رغــم االحتــكاك بينهــا. بعــض القضايــا التــي 
تجــب مناقشــتها هــي احتــال وجــود القــوات الرتكيــة يف 

املنطقــة، وحجــم القــوات األمريكيــة، وموقــع “وحــدات 
ــات  ــة”، وآلي ــوات ســوريا الدميقراطي ــة الشــعب وق حاي

املراقبــة.

أشــار الكاتــب أنــه إذا تــم التوافــق عــى اتفــاق أمريــي-
تــريك بشــأن إقامــة منطقــة آمنــة، ميكــن أن تشــارك 
بعــض الــدول األوروبيــة بطــرق مختلفــة يف حــل األزمــة 
الســورية. فقــد تكــون مشــاركة عســكرية محــدودة مــن 
ــوات  ــّد مــا، تخفيــض عــدد الق أجــل اســتكال، إىل ح
األمريكيــة عــى األرض. أعلــن جيفــري يف 4 حزيــران/

يونيــو أن ترتيبــات املنطقــة اآلمنــة لــن تتضمــن أي قــوات 
ــة  ــة املتبقي ــوات األمريكي ــإن الق ــك، ف ــع ذل ــة. وم أوروبي
يف شــال رشق ســورية ســتكون ملزمــة برتكيــز أنشــطتها 
عــى الحــدود مــع تركيــا لضــان تنفيــذ اتفاقيــة املنطقــة 

ــاءة.  ــة بكف اآلمن

هــذا يعنــي أن القــوات األوروبيــة املوجــودة بالفعــل 
ــة،  ــع القــوات اإلضافي يف شــال رشق ســورية، أو يف الواق
ــيطرة  ــة لس ــة الخاضع ــوب املنطق ــا يف جن ــرتكز أعاله س

ــة”. ــوريا الدميقراطي ــوات س “ق
هــذا هــو املــكان الــذي ميكــن أن تفكــر فيــه دول أوروبية 
ــر وحــدات عســكرية صغــرة، وبخاصــة يف  أخــرى يف ن

إذا تم التوافق ىلع اتفاق أمريكي-

تركي بشأن إقامة منطقة آمنة، 

يمكن أن تشارك بعض الدول 

األوروبية بطرق مختلفة يف حل 

األزمة السورية.

كان لقمة إسطنبول 2018 ميزة 

واحدة ىلع األقل: لقد جلبت بوتين 

لحوار مباشر، وهو الالعب العسكري 

املهيمن يف سورية، والذي لن ُتحل 

األزمة السورية بدون موافقته. 
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ــون يف  ــون األوروبي ــا الجهادي ــز فيه ــي يُحتج ــق الت املناط
معســكرات االعتقــال املؤقتــة.

ــة  ــن الصحاف ــاً أيضــاً. تخّم الغطــاء الجــوي ســيكون مه
األملانيــة اســتمرار دور القــوة الجويــة األملانيــة، إذ تقــوم 
حاليــاً مبهــام املراقبــة الجويــة خــارج األردن، لكــن املهمــة 

ــف.  ســتنتهي يف الخري

وعــى املســتوى الســيايس، شــارك القــادة الفرنســيون 
واألملــان يف قمــة اســطنبول حــول ســورية يف تريــن 
والــرتيك.  الــرويس  الرئيســن  مــع   2018 األول/أكتوبــر 
ورغــم أنهــا مل تنجــح يف تحقيــق انفراجــة بشــأن تســوية 
ــة  ــنطن، إال أن القم ــعبية يف واش ــَظ بش ــية، ومل تح سياس
كان لهــا ميــزة واحــدة عــى األقــل: لقــد جلبــت بوتــن–  

ــارش،  الالعــب العســكري املهيمــن يف ســورية– لحــوار مب
ــزال  ــه. ال ي ــدون موافقت ــة الســورية ب ــّل األزم ــن تُح إذ ل
هنــاك احتــال جديــد لتكــرار هــذه القمــة، لكــن مل يتــم 

ــا هــذا. ــى يومن تأكيدهــا حت

ميكــن إضافــة عــدة عوامــل إىل تقلبــات الوضــع الراهــن، 
منهــا: اختــالف وجهــات النظــر بــن أنقــرة وموســكو حــول 
ــٌر آخــر هــو األجــواء  ــب. وأم ــات يف محافظــة إدل العملي
الســاخنة للغايــة يف العالقــات األمريكيــة الرتكيــة بســبب 
ــرار  ــا، وق ــخ S400 الروســية يف تركي ــر صواري ــال ن احت
أمريــي بوقــف تدريــب طياريــن عــى طائــرات مــن 

ــة. ــة األمريكي ــة يف القواعــد الجوي طــراز F-35 الرتكي

W W W . D C R S . S Y
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أرون لوند

ما نهاية اللعبة في إدلب، أكبر جيب متمرد في سورية؟
وورلد بولتكس ريفيو، 24 حزيران/يونيو 2019

ــة يف  ــة اللعب ــا نهاي ــوان: »م ــاالً بعن ــد مق ــب أرون لون كت
ــع  ــره موق ــورية؟« ن ــرد يف س ــب متم ــر جي ــب، أك إدل
ريفيــو يف 24 حزيران/يونيــو 2019،  بولتكــس  وورلــد 
يتحــدث فيــه عــن مــآالت الوضــع يف إدلــب يف ظــل 

أهــداف الفواعــل يف ســورية ومصالحهــا وعالقاتهــا.

يقــول لونــد يف مطلــع مقالــه اآليت: منــذ أواخــر نيســان/
ــم  ــن منازله ــن م ــن املدني ــرَّ عــرات اآلالف م ــل، ف أبري
ــام  ــث ق ــورية، حي ــرب س ــال غ ــب يف ش ــة إدل يف منطق
الجيــش الســوري بتوجيــه رضبــات للبلــدات التي يســيطر 
عليهــا اإلســالميون. يف خضــم القتــال، تواصــل روســيا 

وتركيــا التفــاوض الســتعادة وقــف إطــالق النــار الــذي مل 
يصمــد يف إدلــب، إذ تســعى الدولتــان إىل تغيــرات تعــّزز 
نفوذهــا الخــاص يف النــزاع. وكــا يف أي وقــت مــى يف 
الحــرب الســورية، هنــاك تســاؤالت أساســية حــول هــذا 
ــى  ــية ع ــق األساس ــن الحقائ ــدءاً م ــر –ب ــد األخ التصعي
ــة  ــوى الخارجي ــح الق ــوالً إىل مصال ــب، وص األرض يف إدل

ــة. ــة املحتمل ــة اللعب ونهاي

غالبــاً مــا توصــف منطقــة إدلــب التــي تضــم أيضــاً أجــزاء 
يســيطر عليهــا املتمــردون مــن املحافظــات املجــاورة، 
بأنهــا آخــر معقــٍل للمتمرّديــن يف ســورية. يف الواقــع، 

Aron Lund, ”What Is the Endgame in Idlib, Syria’s Largest Remaining Rebel Enclave?“, World 
Politics Review, 24 June 2019.  https://www.worldpoliticsreview.com/articles/27973/what-is-the-
endgame-in-idlib-syria-s-largest-remaining-rebel-enclave 

2
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ــة  ــيطرة الحكوم ــن س ــة ع ــرى خارج ــق أخ ــاك مناط هن
الســورية، لكــن ليــس مــن بينهــا مناطــق معاديــة بشــدة 

لهــا. 

تقتــر الســيطرة يف إدلــب يف الغالــب عــى فصيــل 
ــة  ــام”. للهيئ ــر الش ــة تحري ــم “هيئ ــرف باس ــاديٍّ يُع جه
ــى  ــاً ع ــا دوليّ ــم تصنيفه ــدة، وت ــم القاع ــذور يف تنظي ج
أنهــا جاعــة إرهابيــة، لكــن تحتفــظ تركيــا بعالقــات معها 
ــراك عــرات املواقــع  ــود األت ــام الجن لفــرض نفوذهــا. أق
العســكريّة داخــل جيــب إدلــب –واحــدة مــن توغــالت 
ــنوات  ــدى الس ــى م ــا ع ــا تركي ــدة نّفذته ــكريّة عدي عس
القليلــة املاضيــة يف هــذا الركــن مــن ســورية– ويعملــون 
أيضــاً عــن كثــب مــع جاعــات محليّــة منافســة لـــ “هيئة 

ــر الشــام”. تحري

ــه  ليــس كل مــن يف إدلــب مســلحون. وبحســب مــا قالت
الصليــب  لجنــة  باســم  املتحدثــة  مورتفيــدت  مــاري 
ــون  ــو 2.5 ملي ــش نح ــق: »يعي ــدويّل يف دمش ــر ال األحم
ــزح نصفهــم ســابقاً  شــخص يف منطقــة إدلــب الكــرى، ن
مــرة عــى األقــل، ســواء أكان ذلــك داخــل املحافظــة، أم 

ــورية«.  ــر يف س ــكان آخ ــن أي م م

يقــول الكاتــب: إنَّ املخاطــرة كبــرة، إذ يوجــد مــن هــم 
محــارصون بــن مطرقــة القــوات الحكوميــة وســندان 
املتطرفــن الجهاديــن. لــوال تأثــر القــوى الخارجيــة للحــّد 
ــى. ــاك عــرات اآلالف مــن القت ــكان هن ــال، ل مــن القت

ــورية  ــرب س ــال غ ــات يف ش ــن االتفاق ــلة م أدت سلس
بــن تركيــا مــن جهــة وروســيا وإيــران –حليفــي ســورية 
الرئيســن– إىل الحــّد مــن القتــال. تــم توقيعهــا يف أســتانا، 
عاصمــة كازاخســتان، يف أيار/مايــو 2017؛ ويف أيلــول/

ســبتمر 2017؛ واتفــاق رويّس-تــريكّ منفصــل يف ســوتي 
يف أيلول/ســبتمر 2018.

لقــد تضــاءل نفــوذ إيــران منــذ عــام 2018، وكذلــك الدول 
األخــرى. كانــت الواليــات املتحــدة وقطــر والســعودية يف 
ــب،  ــلحن يف إدل ــن للمس ــن املؤثري ــن الداعم ــابق م الس
ــام  ــذ ع ــة من ــر يف املنطق ــوذ كب ــم نف ــن له ــن مل يك لك
2017. )تســيطر القــوات الكرديـّـة املدعومــة مــن الواليات 
ــة  ــذه قضي ــن ه ــورية، لك ــال رشق س ــى ش ــدة ع املتح

ــة(. منفصل

ــل،  ــال بالكام ــوتي القت ــتانا وس ــات أس ــف صفق مل توق
لكــن كان لهــا تأثــر كبــر. أوقــف املســلحون يف املناطــق 

٢٠١٩ ــدد حزيران/يونيو  ع
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تضاءل نفوذ إيران منذ عام 2018، 

وكذلك الدول األخرى كالواليات 

املتحدة وقطر والسعودية الداعمين 

املؤثرين للمسلحين يف إدلب 

سابقًا، لكن لم يعد لهم نفوذ كبير 

يف املنطقة منذ عام 2017.

ومنذ شهرين، بدأت الخطوط 

األمامية إلدلب بالتحرك. بعد جولة 

أخرى من املحادثات يف أستانا، 

أعطت روسيا الضوء األخضر للقوات 

الحليفة لشّن الهجوم الذي بدأ يف 

28 نيسان/أبريل. 
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

ــا بالقــرب مــن حلــب نرانهــم  التــي تســيطر عليهــا تركي
ــام 2016.  ــذ ع ــس، من ــس بالعك ــة، والعك ــد الحكوم ض
ــة إىل  ــكاكات، باإلضاف ــن االحت ــداً م ــب مزي ــهدت إدل ش
ــن.  ــة واالســتفزازات املتكــررة مــن الجانب الغــارات الجوي
لكــن مل تكــن تعــاين املنطقــة مــن هجــات كبــرة ألكــر 
مــن عــام قبــل نيســان/أبريل 2018، مــا يشــر إىل أنَّ 

ــدأ. ــدأ يه الوضــع يف ســورية ب

ــب  ــة إلدل ــدأت الخطــوط األمامي ــذ شــهرين، ب هــذا ومن
ــة أخــرى مــن املحادثــات يف أســتانا،  بالتحــرك. بعــد جول
أعطــت روســيا الضــوء األخــرض للقــوات الحليفــة لشــّن 
ــا  ــت تركي ــان/أبريل. وظل ــدأ يف 28 نيس ــذي ب ــوم ال الهج
ــد مــن املراقبــن  ــادئ األمــر، مــا دفــع العدي ــة يف ب صامت
إىل االعتقــاد بــأن الهجــوم كان جــزءاً مــن تفاهــم أســتانا. 
ولكــن يف منتصــف شــهر أيار/مايــو، بــدأ املســؤولون 
ــتعادت  ــد أن اس ــاٍل بع ــوٍت ع ــاج بص ــراك يف االحتج األت
القــوات الســورية والحليفــة عــّدة بلــدات يف الجــزء 
الجنــويب مــن جيــب إدلــب. أكــدت روســيا مــن جانبهــا، 

ــرتيكّ”. ــب ال ــؤولية الجان ــو “مس ــال ه ــاء القت أنَّ إنه

اســتمرت املحادثــات الروســيّة الرتكيــة طــوال الوقــت، مــا 

ــاك  ــك، هن ــع ذل ــات. وم ــواء االحتجاج ــى احت ــاعد ع س
ــوات  ــن الق ــارشة ب ــتباكات املب ــن االش ــد م ــر متزاي خط
ــن  ــزة ب ــة املتمرك ــوات الرتكي ــيا والق ــن روس ــة م املدعوم

ــب. ــردي إدل متم

ــون  ــع املدني ــرب، وق ــذه الح ــوال ه ــال ط ــا كان الح ك
الذيــن يحتمــون يف إدلــب يف الوســط. بينــا يتكــدس 
ــدة  ــم املتح ــت األم ــة، وثّق ــئ املكتظ ــون يف املالج النازح
ــاة  ــة وف ــان/أبريل، 238 حال ــوم يف نيس ــدء الهج منــذ ب
ــدن هالدورســون،  ــول هي ــاً لق ــة، وفق ــر قتالي ألســباب غ
الناطــق باســم مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع 

ــق.  ــدة يف دمش ــم املتح لألم

ــو  ــد نح ــرًة بع ــا كب ــن الضحاي ــداد م ــذه األع ــّد ه ال تع
شــهرين مــن الحــرب املفتوحــة، ذلــك وفقــاً ملعايــر 
الحــرب يف ســورية، ومــع ذلــك، يحــّذر عــال اإلغاثــة مــن 
أن القتــال ميكــن أن يــؤدي إىل نــزوح جاعــّي عــى نطــاق 
يفــوق إمكانيــات الجهــود اإلنســانيّة لالســتجابة. وتســبب 
وجــود مجموعــة كبــرة مــن النازحــن يف مالجــئ مكتظــة 

ــِق وضــعٍ متفجــر يف إدلــب. بخل
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حتــى مــن دون توغــالت كبــرة يف املنطقــة، تقــول األمــم 
املتحــدة: إنَّ أكــر مــن 327 ألــف شــخص قد فــروا. »تتجه 
ــب  ــع متعــددة يف شــال محافظــة إدل ــة إىل مواق الغالبي
عــى الحــدود الرتكيــة –وهــي مناطــق مكتظــة بالســكان، 
وتســتضيف بالفعــل أعــداداً كبــرة مــن النازحــن داخلياً«، 

وفقــاً ملــا قالــه هالدورســون.

حــّذر بانــوس مومتيــس، منســق األمــم املتحــدة اإلنســاين 
ــذا، ويف  ــى إذا اســتمر ه ــا نخ ــورية »إنن ــي لس اإلقليم
حــال اســتمرت األرقــام يف االرتفــاع، واشــتد الــّراع، فقــد 
نــرى مئــات اآلالف، أو مليونــاً أو مليونــن، متجهــن نحــو 

ــا«.  الحــدود مــع تركي

يبقــى الســؤال األهــم هــو كيــف ينتهــي هــذا؟ رغــم أنَّ 
ــٌم، فمــن املرجــح أن ترغــب كل مــن روســيا  الوضــَع قات
ــاق  ــارج نط ــب خ ــال يف إدل ــروج القت ــع خ ــا يف من وتركي

ــيطرة. الس

يتعــرض أردوغــان، مــع وجــود 3.6 ماليــن الجــئ مســجل 
فعليــاً يف تركيــا، لضغــوط محليــة للتأكــد مــن عــدم ارتفاع 
ــاظ  ــب الحف ــك. وهــذا يتطل ــن ذل ــر م ــام أك هــذه األرق
ــرة ال  ــدو أن أنق ــيء. يب ــض ال ــتقرًة بع ــب مس ــى إدل ع
ــحاب  ــة دون انس ــال الحالي ــة القت ــاء جول ــب يف إنه ترغ
ــي اســتعاد الســيطرة  ــدات الت الجيــش الســوري مــن البل
عليهــا، ورمبــا يكــون الســبب أنــه إذا تجــاوز الجيــش 
الســوري خــط وقــف إطــالق النــار مــرة واحــدة، فســوف 
يفعــل ذلــك مــرة أخــرى. عــززت تركيــا مواقعهــا األماميــة، 
وتزعــم أنهــا تنتقــم مــن قصــف الجيــش الســورّي، 

ــل. ــاف الهجــوم بالكام وتتحــدى روســيا إليق

تشــعر روســيا بالغضــب الشــديد بســبب الحايــة الرتكيــة 
لـــ “هيئــة تحريــر الشــام” التي تتعــاون مــع املتطرفن من 
ــون مســؤولية  ــن يتحمل الشيشــان وآســيا الوســطى والذي
شــّن هجــات عــى قاعــدة ســالح الجــّو الــرويّس يف غــرب 

ســورية. ورغــم ذلــك، يبــدو أنَّ القــادَة الــروس حريصــون 
عــى تجنــب املواجهــة املبــارشة مــع تركيــا بشــأن مصــر 

إدلب.

ــد  ــا بع ــع تركي ــة م ــل وثيق ــات عم ــيا عالق ــورت روس ط
التدخــل إىل جانــب ســورية يف عــام 2015. يعــود الكثــر 
مــن هــذا إىل الّدعــم األمريــي لألكــراد الســورين. وقــد 
توســع التقــارب الرويّس-الــرتيكّ خــارج ســورية، إذ يفــرض 
قــرار أردوغــان بــراء نظــام الدفــاع الجــوّي الــرويس 
ــا مــع حلفائهــا  ــراً كبــراً عــى عالقــة تركي S400 اآلن، توت

ــو. يف النات

العالقــات  تقويــض  ميثــل  بالقــول،  الكاتــب  ويختــم 
ومــن  لروســيا،  اســرتاتيجية  هديــة  األمريكية-الرتكيــة 
ــدها.  ــب أن تفس ــن إلدل ــمح الكرمل ــح أن يس ــر املرج غ
ــروس عــى األرجــح  ــك، ســيطلب القــادة ال ــدالً مــن ذل ب
ــف  ــة وق ــديد أنظم ــل تش ــا، مث ــن تركي ــل م ــازالت أق تن
ــورية  ــالم س ــة س ــم أي عملي ــادة رس ــار، وإع ــالق الن إط
ــلٍّ  ــل إىل ح ــم التوص ــى يت ــد. وحت ــس األس ــح الرئي لصال

وســط، سيســتمر الغليــان.

٢٠١٩ ــدد حزيران/يونيو  ع

يمثل تقويض العالقات األمريكية-

التركية هدية استراتيجية لروسيا، 

ومن غير املرجح أن يسمح الكرملين 

إلدلب أن تفسدها. بداًل من ذلك، 

سيطلب القادة الروس ىلع األرجح 

تنازالت أقل من تركيا



حت��اول روس��يا مناورة العقوب��ات األمريكية املفروضة على س��ورية، 
وعليه��ا، لتحقي��ق إع��ادة اإلعم��ار يف الب��الد ال��ي أنهكتها احل��رب. كما 
حت��اول إجي��اد إط��ار للتع��اون م��ع أوروب��ا يف ه��ذا اجمل��ال، ألن الدع��م 
األوروب��ي يدف��ع بعجل��ة االقتص��اد بنس��بة كب��رة. يف املقاب��ل، يض��ع 
باحث��ون مجل��ة م��ن املطال��ب ي��رون أن عل��ى أوروب��ا اش��راطها قب��ل 
التح��رك حن��و أي تع��اون مع روس��يا، تنازالت من دمش��ق وم��ن ورائها 
موسكو يرونها بسيطة مقابل ما ستقدمه أوروبا، فدعمها االقتصادي 
إلع��ادة اإلعم��ار يع��ي برأيه��م دف��ع تكالي��ف انتص��ار س��ورية وروس��يا 

  السياسي والعسكري.

إعادة اإلعمار: روسيا، أوروبا، و”العقوبات”



16 »إطــار  بعنــوان:  مقــاالً  دايس  بارنــز  جوليــان  كتــب 
ــس  ــره املجل ــورية« ن ــرويّس يف س ــاون األورويّب-ال للتع
ــو 2019،  ــة يف 17 حزيران/يوني ــؤون الدولي ــرويس للش ال
يتحــدث فيــه عــن قبــول األوروبيــن، بعــد مثــاين ســنوات 
ــاٌل  ــاك انتق ــن يكــون هن ــه ل ــن الحــرب يف ســورية، أنّ م
ســيايسٌّ عــى املــدى القريــب بعيــداً عــن الرئيــس بشــار 
ــادة  ــتعدون إلع ــم مس ــي أنَّه ــذا ال يعن ــن ه ــد. لك األس

االنخــراط يف املشــهد الســورّي الجديــد دون رشوط. 

عــى العكــس مــن ذلــك، يقــول الكاتــب، تظــلُّ السياســُة 
األوروبيــُة مركــزة عــى الحاجــة إىل ضــان تحقيــق 
ــة، مبــا  ــزال األدوات األوروبي مكاســب ذات مغــزى، وال ت

يف ذلــك العقوبــات ومتويــل إعــادة اإلعــار وأي رشعيــة 
سياســية، مرتبطــة بهــذه الغايــة. ال تــزال الحكومــات 
ــذه  ــتخدام ه ــة اس ــل يف إمكاني ــة تأم ــة الرئيس األوروبي

ــق. ــن دمش ــازالت م ــزاع تن األوراق النت

ــل، بالنســبة لبعــض  ــدم املحتم ــق إىل التق ــد الطري يعتم
ــب  ــدُّ الالع ــيا، إذ تَُع ــى روس ــة، ع ــات األوروبي الحكوم
الوحيــد الــذي ميكنــه تغيــر مواقــف الرئيــس األســد. لكن 
يف الوقــت الــذي تُشــجع إعــادة االنخــراط األمريكيــة 
ــن، إال  ــؤولن األوروبي ــورية املس ــرة يف س ــية األخ الروس

ــا الروســية.  ــن بشــأن النواي ــوا حذري ــا زال أنهــم م

ــركاً  ــهدوا تح ــى يش ــم حت ــون مواقفه ــر األوروبي ــن يغ ل

جوليان بارنز داسي

إطار للتعاون األوروبّي-الروسّي في سورية
المجلس الروسي للشؤون الدولية، 17 حزيران/يونيو 2019

3
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روســياً نحــو تحقيــق تقــدم ملمــوس عــى أرض الواقــع. 
هنــاك اعتقــاد بــأنَّ روســيا لــن تتــرف إال بعــد أن يصبــح 
العــبء الباهــظ النخراطهــا طويــل األجــل يف ســورية أكــر 
وضوحــاً، مــا ســيزيد مــن رغبــة روســيا يف تأمــن الدعــم 

املــايل والســيايس األورويب.

وال يــزال مــن الصعــب تصــّور مســاحة لتشــكيل موقــٍف 
ــاون األورويّب- ــن التع ــكالً م ــق ش ــن أن يحّق ــٍط ميك وس
الــرويّس البّنــاء يف ســورية. ومــع اإلشــارة إىل أن األمــل 
ضئيــل يف إحــراز تقــدم، فقــد يكــون مــن املمكــن تحديــد 
الخطــوط العريضــة لرتتيــب مــا يثبت أنــه مفيــد للطرفن، 
ــون  ــا األوروبي ــر تحســينات أساســية يســعى إليه ــا يوف م
ــه  ــعى إلي ــذي تس ــر ال ــو األم ــورية، وه ــراط يف س لالنخ
ــذا  ــن له ــك، ال ميك ــم ذل ــاف، ورغ ــة املط ــيا. يف نهاي روس
املســار أن يتحــرك لألمــام إال إذا قــام كال الجانبــن بتغيــر 
ــه  ــعون لتحقيق ــا يس ــل م ــة أق ــول نتيج ــف، وقب املوق

ــاً. حالي

املصالح األوروبية الروسية املشرتكة يف سورية؟

يعتقــد األوروبيــون أنهــم يشــرتكون يف عــدد مــن املصالــح 
ــك أنَّ  ــن ذل ــم م ــورية. واأله ــيا يف س ــع روس ــة م الرئيس
ــو  ــتقرار، وه ــق االس ــدون تحقي ــرُّوس يري ــن وال األوروبي

ــا يضمــن أن ســورية ليســت مصــدراً لعــدم االســتقرار  م
ــن أن  ــي ميك ــاب الت ــدات اإلره ــايل ولتهدي ــي الح اإلقليم

ــا وروســيا.  ــر يف كل مــن أوروب تؤث

هــذا يســتلزم هزميــة مســتدامة لـــ “داعــش”، ومنــع 
بالنســبة  الظهــور.  مــن  ماثلــة  أخــرى  مجموعــات 
ــورية  ــتقرار س ــن اس ــة يف تأم ــط الرغب ــن، ترتب لألوروبي
بإمكانيــة عــودة الالجئــن الســورين، مــن داخــل املنطقــة 
الضغــوط  أن  )رغــم  األوروبيــة  الــدول  مــن  وكذلــك 
ــا  ــة داخــل أوروب ــة عــى هــذه القضي السياســية الداخلي
ــيا  ــي روس ــيا(. هــذه نتيجــة تّدع ــد روس ــا تعتق ــل م أق
ــة  ــوع مــن الرغب ــاك ن أنهــا تدعمهــا. أخــراً، يبــدو أن هن
املشــرتكة يف تقليــص النفــوذ اإليــراين يف ســورية، وإن كان 
ذلــك بطريقــة أكــر تدبــراً وتدخــالً دبلوماســياً بأقــل 
ــه اآلن  ــوم ب ــا تق ــة مب ــراف، مقارن ــن األط ــارة ألي م خس

األمريكيــة. اإلدارة 

ــات  ــاك اختالف ــة، هن ــادئ العريض ــرتاك يف املب ــم االش رغ
املتبــادل لالســتقرار  التفســر  عميقــة وحرجــة حــول 
الفعــي. ال يثــق األوروبيــون يف قــدرة الحكومــة الســورية 
عــى تأمــن اســتقرار حقيقــي ويضمــن املصالــح األوروبية. 
ــون أن  ــرى األوروبي ــك، ي ــى ذل ــيا ع ــن روس ــا تراه بين
ــدم  ــتمرار ع ــاس الس ــو املصــدر األس ــايل ه ــام” الح “النظ

ــتقرار.  االس

يعتقــد األوروبيــون، رغــم تخليهــم عــن اإلرصار عــى 
رحيــل األســد، بــأن عــى الحكومــة الســورية تغيــر نهجهــا 
وتأســيس عقــد اجتاعــي جديــد قــادر عــى جمــع 
الســورين كلهــم. ميكــن أن تقــود دمشــق هــذه العمليــة.

ال يعتقــد معظــم األوروبيــن يف الوقــت الحــايل، أن روســيا 
ــة  ــر. إن اللجن ــذا التغي ــق ه ــاعدة لتحقي ــة يف املس راغب
الدســتورية وعــودة الالجئــن )أمثلــة عــى قضيــن تبنتهــا 
ــباب  ــرزان أس ــراً( تُ ــاً كب ــرزا تقدم ــن مل تح ــيا ولك روس
حــذر األوروبيــن.  كــا يزيــد الهجــوم العســكري الحــايل 

عــى إدلــب مــن شــعور أوروبــا بعــدم الثقــة.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

إذا فشلت املحادثات، قد تقرر 

القوات التركية الدخول إلى شمال 

شرق سورية من تلقاء نفسها. 

والسؤال هنا، كيف سترد “قوات 

سوريا الديمقراطية” ىلع إقامة 

منطقة عازلة من جانب واحد؟
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يســأل األوروبيــون أنفســهم يف هــذا الســياق: مــا الفائــدة 
ــي  ــيايس املح ــن الس ــك الثم ــا يف ذل ــاركة، مب ــن أي مش م
والــدويل الــذي قــد يســتتبعه تغــر موقفنــا، إذا مل تحقــق 
ــى أرض  ــدودة ع ــينات مح ــى تحس ــوات حت ــذه الخط ه
الواقــع وفقــاً للمصالــح األوروبيــة؟ وبالتــايل، يفضــل 
األوروبيــون االنتظــار –سياســة الــرتوي االســرتاتيجي، كــا 
يســميها البعــض، باإلضافــة إىل مارســة بعــض الضغــوط 
الخارجيــة عــى دمشــق لتقديــم التنــازالت– عــى أمــل أن 

ــة. تتحــول الظــروف لصالحهــم يف النهاي

تحديد الثمن املقابل يف سورية

بالنظــر إىل املوقــف التصاعــدي لروســيا يف ســورية، يعتقــد 
ــل  ــون حام ــكو أن تك ــى موس ــن أن ع ــم األوروبي معظ
املســؤولية األول إذا أرادت تغيــر املســار واســتقطاب 
الدعــم الغــريب. هنــاك رغبــة بــأن تتخــذ موســكو خطــوات 
تثبــت لألوروبيــن إمكانيــة التقــدم فعليــاً بالعمــل معــاً.

مــن الواضــح هنــا، يقــول الكاتــب، أن الرتكيــز عــى 
النظــرة السياســية األكــر هــو طريــق مســدود، إذ يطمــح 
األوربيــون إىل حــدوث تحــول، وروســيا إىل إعــادة إعــار 
مدعومــة مــن الغــرب، ومــن الصعــب أن يحــدث ذلــك يف 
أي وقــت قريــب. ولكــن يبقــى أن نــرى إمكانيــة املــي يف 
مســار مشــرتك يف مجــاالت أدىن مســتوى، ولكنهــا مهمــة، 

ميكــن أن تفتــح الطريــق نحــو تعزيــز التعــاون.

يتعــن عــى األوروبيــن أن يوضحــوا أن أي خطــوات 
ــر  ــات تغي ــاً لطموح ــاً خلفي ــون طريق ــن تك ــة ل مطلوب
“النظــام”. كــا يتعــن عليهــم االعــرتاف بســيادة الحكومة 
ــك  ــرتاف كذل ــالد، واالع ــل الب ــدة وتكام ــق، ووح يف دمش
بالتهديــد الــذي تشــكله الجاعــات اإلرهابيــة يف إدلــب. 

ولكــن عــى هــذا األســاس، وعــى هــذه األســس، ســركز 
ــدم  ــق تق ــى تحقي ــيا ع ــدرة روس ــى ق ــار ع ــذا املس ه
ــى  ــا ع ــن القضاي ــية م ــة أساس ــأن مجموع ــوس بش ملم

ــمل: ــي تش ــع، والت أرض الواق

• إمكانيــة الوصــول املســتقل ملنظــات مثــل اللجنــة 

ــجون  ــن يف الس ــر إىل املحتجزي ــب األحم ــة للصلي الدولي
الســورية الحكوميــة. 

• تنفيــذ معايــر مفوضيــة األمــم املتحــدة الخاصــة بعــودة 
الالجئــن، مبــا يف ذلــك إنشــاء آليــة مراقبــة قابلــة للتطبيق 

ونزيهــة لضــان الظــروف اآلمنــة ألي الجــئ عائد.

• إنشــاء آليــات تســليم مســتقلة لضــان وصــول أي دعــم 
ملحتاجيه.

• وضــع حــد الســتهداف املرافــق الطبيــة واملــدارس 
وغرهــا مــن الهيــاكل املدنيــة املاثلــة يف إدلــب )حتــى يف 
الوقــت الــذي يعــرتف فيــه املمثلــون األوروبيــون بــرضورة 

ــر الشــام”(. ــة تحري مكافحــة “هيئ

• ضــان احــرتام اتفاقــات املصالحــة، مبــا يف ذلــك وضــع 
حــد لعمليــات االعتقــال مــا بعــد االتفــاق وتأمــن حقــوق 

امللكيــة املحليــة. 

وضــان  بتنفيــذ  الــرويس  االلتــزام  ميثــل  أن  ميكــن 
منهــا  أي  التدابــر هــذه –والتــي ال ميثــل  مجموعــة 
ــة للنظــام الســيايس الســوري املدعــوم  تهديــدات وجودي
مــن روســيا– إحــدى الخطــوات القليلــة املتاحــة القــادرة 
عــى إقنــاع األوروبيــن بإعــادة تقييــم موقفهــم األوســع 
ــم  ــك الدع ــا يف ذل ــكو، مب ــاون ملوس ــض التع ــم بع وتقدي

٢٠١٩ ــدد حزيران/يونيو  ع
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إذا فشلت املحادثات، قد تقرر 

القوات التركية الدخول إلى شمال 

شرق سورية من تلقاء نفسها. 

والسؤال هنا، كيف سترد “قوات 

سوريا الديمقراطية” ىلع إقامة 

منطقة عازلة من جانب واحد؟
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االقتصــادي والســيايس، الــذي تبتغيــه يف ســورية.

ميكــن صياغــة هــذا النهــج باعتبــاره مقايضــة، حيــث 
يرتبــط ضــان تنفيــذ الخطــوات األساســية ارتباطــاً مبــارشاً 
بتخفيــف بعــض اإلجــراءات األوروبيــة، مثــل توفــر دعــم 
االســتقرار بعــد انتهــاء الــراع وتخفيــف العقوبــات 
القطاعيــة )حتــى ولــو كان عــى مســتوى أكــر محدوديــة 
ــيكون  ــذي س ــع ال ــار األوس ــادة اإلع ــم إع ــة بدع مقارن
ممكنــاً فقــط باتفــاق ســيايس شــامل(. مــن املحتمــل 
أيضــاً أن يرتبــط النهــج بتأســيس اللجنــة الدســتورية التــي 
قــد تفتــح البــاب لعمليــة سياســية طويلــة األجــل وإلجــراء 

ــة املطــاف. ــات يف نهاي انتخاب

العبء الذي تحمله روسيا

ــادرة عــى جعــل دمشــق  قــد تقــول روســيا إنهــا غــر ق
ــى  ــردون ع ــن س ــن األوروبي ــر، لك ــذه التداب ــزم به تلت
ــام  ــاب أم ــح الب ــتحيل فت ــن املس ــيكون م ــه س ــك بأن ذل
ــق أي تقــدم عــى األرض.  ــدون تحقي أي تعــاون معــزز ب

قــد يكــون النفــوذ الــرويس عــى دمشــق محــدوداً، إال أن 
األوروبيــن يقولــون إن موســكو ميكنهــا تكثيــف نفوذهــا 
بشــكل كبــر مــن خــالل ورقــة نفوذهــا يف مجلــس األمــن، 

وعــر الوجــود العســكري عــى األرض.
يف نهايــة املطــاف، قــد تقــول روســيا إن هــذا عــبء كبــر، 
ولكــن بالنظــر إىل أنهــا أهــم الفواعــل يف امللــف الســوري، 
ــك  ــل مســؤولية تحري ــا تحّم ــون أّن عليه يعتقــد األوروبي
األمــور إىل األمــام، ال ســيا أن املخطــط األكــر، املتمثــل يف 
ــف انتصــار  ــا تكالي ــل أوروب تغــر املوقــف األورويب، تحّم
ــرت  ــيا. إذا أظه ــن روس ــة م ــورية املدعوم ــة الس الحكوم
روســيا تحــركاً إيجابيــاً ملموســاً، وليــس كتدبــر تدريجــي، 
فيمكــن للموقــف األورويب أن ينتقــل إىل الــرد باملثــل، وإال 

ســيواصل معظــم األوروبيــن رفــض أي تدخــل مــادي.

ــة  ــات األوروبي ــع الحكوم ــول، تتطل ــب بالق ــم الكات يخت
والروســية إىل تأمــن طريــق تعــاوين يســر إىل األمــام 
ــدم  ــث وتتق ــى العب ــل أن تتخط ــن األفض ــورية، فم يف س
تجــاه مرحلــة انتقاليــة وإعــادة اإلعــار وتركــز اهتامهــا 
ــي ميكــن  ــر الت ــة محــددة مــن التداب ــد حزم عــى تحدي
أن تدعــم وتعــزز التعــاون يف ســورية. كجــزء مــن هــذا، 
هــل هنــاك مجــاالت ملموســة تكــون فيهــا روســيا 
مســتعدة وقــادرة عــى الحصــول عــى تنــازالت مــن 
الحكومــة الســورية، وتعــرتف أنهــا تحتــاج إىل تنفيــذ 
هــذه الخطــوات كمقدمــة ألي تحــول يف املوقــف األورويب 
بالنظــر إىل ســجل الحكومــة الســورية؟ ومــا الذي ســيكون 
ــز  ــة لتحفي ــى الطاول ــه ع ــتعدين لوضع ــون مس األوروبي
ــن  ــة م ــم درج ــق بتقدي ــا يتعل ــة في ــج، خاص ــذا النه ه

ــة والسياســية؟  ــاركة االقتصادي املش

إذا مــا وضعنــا هــذه املقاربــة معــاً، فيمكــن أن تســاعد يف 
رســم نتائــج أفضــل للســورين عــى األرض، وبــذل املزيــد 
مــن الجهــد إلحــالل االســتقرار املجــدي الــذي يزعــم 
ــاون  ــع التع ــاعدة يف دف ــه، واملس ــا إلي ــان تطلعه الجانب

ــرويس-األورويب. ال

قد تقول روسيا إن هذا عبء كبير، 

ولكن بالنظر إلى أنها أهم فواعل 

امللف السوري، يعتقد األوروبيون أّن 

عليها تحّمل مسؤولية تحريك األمور 

إلى األمام، ال سيما أن املخطط 

األكبر، املتمثل يف تغير املوقف 

األوروبي، تحّمل أوروبا تكاليف 

انتصار الحكومة السورية املدعومة 

من روسيا. 
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رسالن محمدوف

هل تستطيع روسيا مناورة العقوبات األمريكية إلعادة بناء سورية؟

المجلس الروسي للشؤون الدولية، 18 حزيران/يونيو 2019

Ruslan Mamedov, ”Can Russia plug through US sanctions to reconstruct Syria?“, Russian 
International Affairs Council, 18 June 2019. https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-
comments/analytics/can-russia-plug-through-us-sanctions-to-reconstruct-syria/

كتــب رســالن محمــدوف مقــاالً بعنــوان: »هــل تســتطيع 
بنــاء  إلعــادة  األمريكيــة  العقوبــات  منــاورة  روســيا 
ــة يف  ــرويس للشــؤون الدولي ــس ال ــره املجل ســورية؟«، ن
ــن اإلجــراءات  ــه ع ــو 2019، يتحــدث في 11 حزيران/يوني
االقتصاديــة التــي ميكــن لروســيا مــن خاللهــا االســتثار يف 

ــا. ــادة بنائه ســورية وإع

يف الوقــت الــذي تتطلــع فيــه الواليــات املتحــدة إىل فــرض 
“عقوبــات” جديــدة عــى ســورية، تجــد روســيا عــى نحــو 
متزايــد أنهــا بحاجــة إىل إيجــاد حلــول مــن شــأنها دفــع 
إعــادة اإلعــار إىل األمــام يف مرحلــة مــا بعــد الحــرب يف 

البــالد.

خضعــت ســورية لعقوبــات أمريكيــة منــذ الســبعينيات. 
ــات  يف عــام 1979، انتهــى األمــر بســورية يف قامئــة الوالي
املتحــدة للــدول الراعيــة لإلرهــاب التــي فرضــت، مــن بــن 
أمــور أخــرى، حظراً عــى تصديــر البضائع ذات االســتخدام 
املــزدوج إىل ســورية. ومــع ذلــك حافظــت واشــنطن عــى 
اتصــاالت مــع دمشــق. عندمــا تــوىل الرئيــس بشــار األســد 
ــم  ــن، ت ــرن العري ــن الق ــد األول م ــل العق الســلطة أوائ
النظــر يف فكــرة رفــع العقوبــات يف عــدد مــن املناســبات.
ــي  ــدول الت ــن ال ــن ب ــيا م ــت روس ــت، كان ــك الوق يف ذل
ــات مــن  ــع العقوب ــات املتحــدة لرف ضغطــت عــى الوالي

ــي. ــايل العامل ــام امل ــورية يف النظ ــاج س ــل إدم أج
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بــوش  إدارة  عهــد  يف  ســورية  العقوبــات  اســتهدفت 
ــون محاســبة ســوريا واســتعادة  ــمي “قان ــا ُس مبوجــب م

الســيادة اللبنانيــة لعــام 2003”.

ــة  ــدالع األزم ــى ان ــا حت ــات أقصاه ــغ العقوب ــن مل تبل لك
ــدر  ــطس 2011، ص ــام 2011. يف آب/أغس ــورية يف ع الس
باملنتجــات  والتعامــل  التجــارة  بحظــر  تنفيــذي  أمــر 

ــورية. ــع س ــا م ــة به ــة أو املتعلق البرتولي

أمــا التطــورات األخــرة فكانــت حظــر الواليــات املتحــدة 
شــحن النفــط إىل ســورية عــن طريــق البحــر، األمــر الــذي 
وضــع العديــد مــن الســفن الروســية التــي تنقــل النفــط 
اإليــراين تحــت العقوبــات. يتفاقــم التحــدي أكــر نتيجــة 
العقوبــات التــي تواجههــا روســيا نفســها، والتــي تواجههــا 
ــاد  ــل االقتص ــتمرار تعطي ــاهم يف اس ــذا يس ــران. كل ه إي

الســوري.

ــّورد  ــدم كم ــيا أن تتق ــن لروس ــة، ميك ــذه الخلفي ــى ه ع
ــة  ــا اململوك ــا فيه ــا، مب ــن رشكاته ــورية، لك ــط إىل س للنف
للدولــة، تراقــب نظــام العقوبــات وتشــعر بالــرتدد يف 

املخاطــرة بانتهاكــه مــن أجــل الســوق الســوري الــذي ال 
ــدى  ــى امل ــاح ع ــب، بأرب ــر الكات ــد تعب ــى ح ــي، ع يوح
القصــر واملتوســط. ومــا يزيــد مــن تعقيــد الصــورة 
ــدالً  ــران ب ــن إي ــرتاض م ــق االق ــل دمش ــو تفضي ــه ه برأي
مــن روســيا، وعــدم قدرتهــا عــى تحقيــق االكتفــاء الــذايت 
ــاً بالنظــر إىل أن أكــر حقــول النفــط يف البــالد تقــع  حالي
تحــت ســيطرة القــوات الكرديــة املدعومــة مــن الواليــات 

ــدة. املتح

ومــع ذلــك، تفكــر الــركات الروســية املقيــدة بالعقوبــات 
ــدة  ــة الوحي ــاء. الصعوب ــادة البن ــود إع ــاركة بجه يف املش
هــي كيفيــة ترتيــب تحويــل األمــوال. ملعالجــة هــذه 
املشــكلة، يجــري العمــل عــى إيجــاد طــرق مختلفــة 
ــات  ــة للعقوب ــركات الخاضع ــذه ال ــروع له ــيس ف لتأس

ــورية. ــل س داخ

واحــدة مــن أكــر التحــركات األخــرة يف هذا املجــال كانت 
إبــرام عقــد اســتثار بقيمــة 500 مليــون دوالر مــع رشكــة 
Stroytransgaz، وهــي رشكــة روســية تخضــع للعقوبــات 
ــه  ــة مبوجب ــاء طرطــوس. تشــّغل الرك ــة، يف مين األمريكي

املينــاء عــى مــدار 49 عامــاً، وتوســيع بنيتــه التحتيــة.

باإلضافــة إىل ذلــك، مــن املحتمــل جــداً أن يحتــوي الجرف 
القــاري الســوري لــرق البحــر املتوســط احتياطيــاً نفطياً. 
وقّعــت روســيا وســورية، يف وقــت ســابق، خارطتــي طريق 
ــا  ــن أن تعتمده ــة ميك ــال الطاق ــاون يف مج ــول التع ح

موســكو كأســاس قانــوين لتطويــر هــذا املجــال املحتمــل.

مجلــس  يف  الرامــج  مديــر  تيموفيــف،  إيفــان  قــال 
الشــؤون الدوليــة الــرويس: »تســعى روســيا لتحقيــق 
أهــداف سياســية وليســت اقتصاديــة يف ســورية. بالنظــر 
إىل الســياق، فــإن العقوبــات ضــد ســورية لــن تؤثــر عــى 

السياســة األساســية ملوســكو«.

»السياســة  املســتوى:  رفيــع  رويس  دبلومــايس  وقــال 
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تفكر الشركات الروسية املقيدة 

بالعقوبات يف املشاركة بجهود 

إعادة البناء. الصعوبة الوحيدة 

هي كيفية ترتيب تحويل األموال. 

ملعالجة هذه املشكلة، يجري العمل 

ىلع إيجاد طرق مختلفة لتأسيس 

فروع لهذه الشركات الخاضعة 

للعقوبات داخل سورية.



الروســية يف ســورية عــى وشــك الــروع يف مرحلــة 
جديــدة... بغــضِّ النظــر عــن األعــال العدائيــة املســتمرة 
والحــرب، نحــن عــى وشــك الدخــول يف مرحلــة تخصيــص 
التأهيــل  إعــادة  عــى  لــإلرشاف  واملســؤولية  املــوارد 

االقتصــادي للبــالد«.

ــرى روســيا أنَّ إعــادة اإلعــار يف ســورية هــي  يف حــن ت
إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة املاديــة، تربــط دول االتحــاد 

األورويب جهــود إعــادة اإلعــار باالنتقــال الســيايس.

يوجــد يف موســكو رؤيتــان متنافســتان حــول كيفيــة 
مســاعدة ســورية عــى االنتعــاش: يقــول البعــض بالحاجــة 
ــرتح  ــا يق ــلطة، بين ــال الس ــية وانتق ــات سياس إىل إصالح
آخــرون متهيــد األرضيــة إلعــادة انتخــاب الرئيــس األســد 
بحســب  األخــر،  الســيناريو  يتطلــب   .2021 عــام  يف 
الكاتــب، أن تدفــع موســكو نحــو إصالحــات تضمــن عــدم 
ــالد إىل دوامــة أخــرى مــن املواجهــة والعــداء  ــزالق الب ان
أو الهجــات اإلرهابيــة، تحــرم روســيا مــن مكاســبها 
السياســية والدبلوماســية. وبالتــايل عــى موســكو التحــّول 
مــن التدابــر العســكرية الحريــة إىل مزيــج جديــد مــن 

ــة. ــية واالقتصادي ــكرية والسياس األدوات العس

قــال دبلومــايس رويس رفيــع املســتوى للمونيتــور: »ال 
ــة  ــة اقتصادي ــر سياس ــة تطوي ــكو مهم ــى موس ــزال ع ي
واحــدة متاســكة بشــأن ســورية. يتشــكل النهــج الــرويس 
ــج  ــورية والنه ــوق الس ــات الس ــى متطلب ــاًء ع ــاً بن حالي
العســكري واالقتصــادي الســابق لألزمــة، هــذا يحتــاج إىل 

ــر«. ــادة تفك إع

ــب  ــذه تتطل ــر ه ــادة التفك ــول، إع ــب فيق ــع الكات يتاب
ســورية،  يف  االقتصاديــة  للتريعــات  متســقاً  تحديثــاً 
بهــدف جعــل االقتصــاد أكــر مالءمــة للــركات الروســية 
متوســطة الحجــم، واملشــاريع املشــرتكة. وبالنظــر إىل 
الحاجــة إىل تعزيــز موقفهــا عــى األرض، يجــب أال تنتظــر 
روســيا بالــرضورة أن ينضــم األوروبيــون إىل جهــود إعــادة 

ــاء. البن

يف هــذا الســياق، ميكــن أن تكــون روســيا مفيــدة للغايــة 
يف قطــاع الطاقــة الكهربائيــة بشــكل خــاص. ينبغــي عــى 
الــوزارات واإلدارات املعنيــة يف روســيا، إىل جانــب نظرائهــا 
يف ســورية، وضــع خطــة ملنــح القــروض ألكــر الصناعــات 
ــك، اليــزال  ربحيــة وأهميــة اســرتاتيجية. لكــن مــع ذل
بعــض املســؤولن الحكوميــن يتطلعــون إىل الغــرب بينــا 
يعملــون مــع موســكو ويتحركــون عــى مضــض فيــا 

يتعلــق بتوقيــع العقــود مــع الــروس.
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قال إيفان تيموفيف، مدير البرامج 

يف مجلس الشؤون الدولية الروسي: 

»تسعى روسيا لتحقيق أهداف 

سياسية وليست اقتصادية يف 

سورية. بالنظر إلى السياق، فإن 

العقوبات ضد سورية لن تؤثر ىلع 

السياسة األساسية ملوسكو«.



كاترين ناظمي، ألكسندر ديسينا

لن تسير المشاريع كالمعتاد في سورية

مركز كارنيغي للسالم الدولي، 20 حزيران/يونيو 2019

كتــب كّل مــن كاتريــن ناظمــي وألكســندر ديســينا مقــاالً 
بعنــوان »لــن تســر املشــاريع كاملعتــاد يف ســورية« نــره 
مركــز كارنيغــي بتاريــخ 20 حزيران/يونيــو 2019، تحدثــا 
ــل رجــال  ــن قب ــودة االســتثار يف ســورية م ــن ع ــه ع في

األعــال ومــا يرتتــب عليهــا مــن تأثــرات.

اضطــر رجــال األعــال الســورين، منــذ بــدء الحــرب، إىل 
ــا، إذ غــادر عــدٌد منهــم  إيقــاف أنشــطتهم أو الحــد منه
ــود  ــم صم ــوم، ورغ ــرة. الي ــوال كب ــع رؤوس أم ــالد، م الب
مســتقبل  فــإن  للحــرب،  وتخطيهــا  الســورية  الدولــة 
ســورية االقتصــادي يبقــى ملتبســاً وغــر واضــح املعــامل. 

وهكــذا فــإن قــدرة البــالد عــى تحقيــق “وضــع اقتصــادي 

ــاً  ــامالً ومتاح ــاق وش ــع النط ــون واس ــد يك ــوّي” جدي س
ــزء  ــف يف ج ــوف تتوق ــكان، س ــن الس ــرة م ــح كب لرائ
كبــر منهــا عــى اســتئناف األعــال الصغــرة واملتوســطة 
الحجــم ألنشــطتها وإعــادة اســتثار رأس املــال يف ســورية.

أعربــت دمشــق عــن رغبتهــا يف اســتقطاب االســتثارات 
واســتئناف النشــاط االقتصــادي، وأطلقــت مبــادرات عــدة 
ــدان  ــتوى يف بل ــي املس ــورين رفيع ــتثمرين س ــاه مس تج
االغــرتاب. فقــد أرســلت وفــوداً رســمية إىل مــر يف 
ــدة يف  ــة املتح ــارات العربي ــباط/فراير 2017 وإىل اإلم ش
كانــون الثاين/ينايــر 2019، واســتقبلت وفــوداً مــن رجــال 
األعــال الســورين املغرتبــن، وشــّجعت عــى القيــام 

5 Katherine Nazemi, Alexander Decina, ”No Business as Usual in Syria“, Carnegie Endowment for 
International Peace, 20 June 2019. https://carnegieendowment.org/sada/79351
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ــة داخــل البــالد. ولكــن هــذه  بجــوالت يف مواقــع صناعي
املبــادرات غــر كافيــة عــى األرجــح إلقنــاع غالبيــة مجتمع 
ــالد وخارجهــا– باالســتثار  األعــال الســوري –داخــل الب

مــن جديــد.

رأى الكاتبــان بــأن هنــاك مجموعــة مــن االعتبــارات عــى 
ــا،  ــول وتنّقله ــع األص ــداً توزي ــردي، وتحدي ــتوى الف املس
األوضــاع  جانــب  –إىل  االســتثار  إعــادة  وتكاليــف 
ــب أدواراً  ــورية– تلع ــع يف س ــة األوس ــة واألمني االقتصادي
أساســية يف تحديــد إذا كان رجــال األعــال ســيُبادرون 
مــن جديــد إىل االســتثار يف البــالد وكيــف ســيكون ذلــك.

أصولهــم  بنقــل  الســوريون  قــام  الحــرب،  فخــالل 
خــارج  إىل  أموالهــم–  رؤوس  –وبالتــايل  ومقتنياتهــم 
البــالد، وال ســيا إىل تركيــا ومــر ولبنــان واإلمــارات 
ــون  ــّجل املغرتب ــن 2011 و2017، س ــن العاَم واألردن. وب
ــة  ــتة آالف رشك ــن س ــد ع ــا يزي ــوريون م ــون الس والالجئ
جديــدة يف تركيــا، معظمهــا رشكات تجاريــة وصناعيــة 
صغــرة ومتوســطة الحجــم يف غــازي عينتــاب واســطنبول 
ــر  ــتضيف م ــاي”. وتس ــكندرون “هات ــواء اس ــس ول وكِلِ
أيضــاً رشكات متوســطة وصغــرة الحجــم، عــدٌد كبــر 
منهــا عبــارة عــن رشكات انتقلــت مــن املنطقــة الصناعيــة 
ــي  ــن األعــال الت ــن قســٌم صغــر م ــد متّك ــب. وق يف حل
انتقلــت إىل الخــارج مــن االحتفــاظ بأنشــطة لهــا داخــل 
ســورية، ولــو تقلـّـَص حجمهــا. فعــى ســبيل املثــال، أظهــر 
مســٌح أُجــري يف العــام 2017 وشــمل 230 رشكــة ســورية 
يف تركيــا أن %10 مــن الــركات التــي متتلــك أعــاالً 
وأنشــطة يف ســورية، حافظــت عليهــا وواصلــت تشــغيلها.

ــادة  ــة إع ــرون يف إمكاني ــال يفك ــال األع ــراً ألن رج ونظ
ــدان  االســتثار يف ســورية، فــإن أولئــك املوجــودون يف بل
عــدة لديهــم حريــة أكــر الختيــار البيئــة األكــر مالءمــة 
الظــروف  كانــت  إذا  وتوســيعها.  االســتثارات  لرتكيــز 
يف ســورية مناســبة، فســوف يســتثمرون هنــاك، وإال 
ــتعداد  ــى اس ــم ع ــن ه ــة. وَم ــن بديل ــيتجهون ألماك س
ــار  ــالً الختب ــون أكــر مي ــد يكون ــل مخاطــر أعــى ق لتحّم

الوضــع عــى األرض بواســطة اســتثارات صغــرة، حتــى 
ــى  ــاح ســتقتر عــى الحــد األدىن أو حت ــت األرب ــو كان ل
ــأن  ــك أمــالً منهــم ب ــد خســائر، وذل ــو اضطــروا إىل تكبُّ ل
يتمكنــوا مــن تأمــن وصــول أفضــل إىل الســوق والتفــوق 
عــى أولئــك الذيــن قــد يعــودون الحقــاً إىل البــالد، مــن 
ــالع  ــم واالط ــكاٍن له ــز م ــراً إىل حج ــادرة باك ــالل املب خ
ــن ميتلكــون اســتثارات  ــا َم ــات القامئــة. أم عــى التحدي
يف ســورية وال يريــدون خســارتها، فســوف يكونــون أكــر 
ــل الظــروف الصعبــة، لكنهــم لــن يعمــدوا  اســتعداداً لتحمُّ
بالــرضورة إىل توســيع أعالهــم أو حتــى االســتمرار يف 

ــل. ــدى الطوي امل

وبحســب الكاتبــن، ال تــزال الظــروف عــى األرض تشــكل 
عوائــق خطــرة يف املــدى القصــر والطويــل. ولعــل التأثــر 
األوضــح يتمثــل يف األرضار الكبــرة التــي لحقــت بالبنــى 
التحتيــة وخســارة ســبل العيش. تتســبب أزمــة املحروقات 
الراهنــة بتقويــض النشــاط االقتصــادي، وتقليــص الحركــة 
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خالل الحرب، قام السوريون بنقل 

أصولهم ومقتنياتهم –وبالتالي 

رؤوس أموالهم– إلى خارج البالد، 

وال سيما إلى تركيا ومصر ولبنان 

واإلمارات واألردن. وبين العاَمين 2011 

و2017، سّجل املغتربون والالجئون 

السوريون ما يزيد عن ستة آالف 

شركة جديدة يف تركيا



ــون  ــه املصنِّع ــية. ويواج ــلع األساس ــعار الس ــاع أس وارتف
ــات يف الحصــول عــى املــواد الخــام واآلالت  أيضــاً صعوب
وتُســبّب  اإلنتــاج.  عجلــة  إطــالق  إلعــادة  الرضوريــة 
العقوبــات الواســعة الكثــر مــن التأخــر أو تُجــر هــؤالء 
املصّنعــن عــى االعتــاد عــى الســوق الســوداء الســتراد 

البضائــع واملعــدات بأســعار أعــى بكثــر.

–نتيجــة  الســوق  يف  الطلــب  غيــاب  يــؤّدي  وكذلــك 
خــروج رؤوس األمــوال، والفقــر املدقــع وتراجــع القــدرة 
الرائيــة– إىل تقويــض األعــال والــركات الســورية.

ــادة  ــة إع ــتبقى حرك ــات، س ــذه التحدي ــن ه ــاً م انطالق
ــياق  ــة والس ــكل البيئ ــا ستش ــدودة، لكنه ــتثار مح االس
للمســتثمرين املحتملــن يف املســتقبل. لقــد كان لألعــال 
ــدود يف  ــايب املح ــر اإليج ــض التأث ــدة بع ــة العائ التجاري
املجتمعــات املحليــة، إذ ســاهمت يف تحســن نوعيــة 
ــن  ــف م ــا، التخفي ــّد م ــف، وإىل ح ــكل طفي ــاة بش الحي

وطــأة الظــروف االقتصاديــة الصعبــة.

وتُقــّدم الروايــات املتناقَلــة بعــض املــؤرشات يف هــذا 
الصــدد. فمنــذ اســتعادة الدولــة الســورية الســيطرة 
ــل إىل  ــم –انتق ــب مطع ــن صاح ــالً، متّك ــب، مث ــى حل ع
ــاء  الســعودية بســبب الحــرب– مــن العــودة وإعــادة بن
مطعمــه. وكذلــك متّكــن صاحــب عمــل آخــر مــن إعــادة 
فتــح املقهــى الخــاص بــه، مــع العلــم بأنــه يديــر املقهــى 
اآلن ضمــن إمكانيــات محــدودة، أي أقــل بكثــر مــا كان 
عليــه الوضــع قبــل الحــرب، ويواجــه صعوبــات كبــرة يف 
الحصــول عــى املحروقــات وغرهــا مــن املــوارد الرضورية. 

واســتطاع مالــك أحــد املصانــع –مّمــن نقلــوا أعالهــم إىل 
تركيــا خــالل الحــرب– مــن إعــادة إطــالق مصنعــه جزئيــاً 
يف حلــب مــع %20 مــن املوظفــن الذيــن كانــوا يعملــون 
لديــه ســابقاً، مــع اإلشــارة إىل أن أرباحــه شــبه معدومة يف 
الوقــت الحــايل، وهــو يأمــل بــأن يُوّســع أعالــه ويتمّكــن 
مــن إعــادة أرستــه إىل ســورية يف املســتقبل. وبغــض 

ــتثارات  ــون لالس ــن أن يك ــات، ميك ــن التحدي ــر ع النظ
الصغــرة مــن هــذا القبيــل تأثــرات إيجابيــة، وإن كانــت 
ــض  ــتحداث بع ــهم يف اس ــث تس ــة، بحي ــة للغاي متواضع
ــر  ــات، وتوف ــن الخدم ــف املحــدودة، وتأم ــرص التوظي ف

ــة. ــة واملجتمعي ــاة االجتاعي مســاحات للحي

األمــوال  ســوف تســتمر نجاحــات وإخفاقــات رؤوس 
ــر  ــن، يف التأث ــب الكاتب ــالد، بحس ــراً إىل الب ــدة باك العائ
بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف قــرارات املســتثمرين يف 
الخــارج، فهــؤالء يعّولــون عــى روابطهــم داخــل ســورية 
ــات  ــودة والتحدي ــا الع ــي تتيحه ــات الت ــة اإلمكاني لدراس
التــي تطرحهــا. ومــن شــأن الرســاميل العائــدة التــي 
ــر  ــتثارات، غ ــز االس ــهم يف تعزي ــاح أن تس ــد النج تحص
أن التجــارب الســلبية تتســبب بثنــي املرتدديــن عــن 

ــتثار. االس

ســوف ينظــر رجــال األعــال الذيــن يريــدون إعــادة 
االســتثار يف ســورية، يف اإلمكانيــات والقيــود، ويتخــذون 
الخطــوات التــي يعترونهــا األكــر منطقيــة لحياتهــم 
هــذه  تشــّكل  ســوف  املجمــل،  عيشــهم. ويف  وســبل 
الظــروف  ضــوء  يف  تُتَّخــذ  التــي  الفرديــة  القــرارات 
االقتصاديــة واألمنيــة الســائدة، الجــزء األكــر مــن النشــاط 
االقتصــادي يف ســورية بعــد الحــرب )أو قــد تكــون عامــالً 
أساســاً يف غيــاب هــذا النشــاط(. وانطالقــاً مــن التحديــات 
الراهنــة، ســتكون عــودة االســتثارات محــدودة عــى 
إعــادة  إىل  املبكــرة  النجاحــات  تقــود  ولــن  األرجــح، 
ــر  انخــراط منهجيــة ومنظّمــة، إال أنــه مــن املهــم أال يُنظَ
إىل االقتصــاد الســوري بأنــه يقــف بــن نقيَضــن بالقــول: 
إنــه إمــا يســر نحــو االنتعــاش الكامــل واســتعادة نشــاط 
مــا قبــل الحــرب وإمــا يتجــه نحــو الرتاجــع والركــود. لقــد 
ــورية؛ ويف  ــور يف س ــرب بالتبل ــد الح ــا بع ــاد م ــدأ اقتص ب
ــديد  ــّككاً وش ــاً ومف ــيكون ملتبس ــور، س ــتقبل املنظ املس

ــك. ــر متاس ــب وغ التقل

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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تتأث��ر العالق��ات الركي��ة باحل��دث الس��وري بش��كل واض��ح وجل��ي، 
وبات��ت معظ��م عالقاته��ا، اإلقليمي��ة، وم��ا بع��د اإلقليمي��ة مرتبط��ة 
بش��كل أو بآخ��ر بتط��ورات املش��هد يف س��ورية: التق��ارب أو التباع��د 
م��ع “إس��رائيل”، التع��اون م��ع إي��ران، االتفاق��ات م��ع روس��يا وصفقة 
منظومة S400 الشهرة، العداوة مع األكراد وما يرتب عليها من 

جتاذب��ات ب��ن تركي��ا والوالي��ات املتح��دة وحت��ى أوروبا.
أضف إىل ذلك رغبة روسيا اخراق الناتو من بوابة تركيا، وتوتر 
الوالي��ات املتح��دة م��ن أي تق��ارب ترك��ي روس��ي أو إيران��ي. كّل 
ذلك جيعل من التطورات الي ستشهدها سورية يف املدى القريب 

واملتوس��ط عاماًل حمددًا للعالقات الركية.

الحرب السورية محّدٌد للعالقات التركية



كتــب بوركــو أوزيليــك مقــاالً عنوانــه: »الحــرُب الســوريُّة 
مجلــة  نرتــه  الرتكيَّة-اإلرسائيليّــة«،  العالقــَة  تغــّرُ 
ناشــيونال إنرتســت، 6 حزيران/يونيــو 2019، يتحــدث 
عــا ســاه فرصــة لـــ “إرسائيــل” وتركيــا لالعــرتاف بتوافق 
املصالــح الجديــد. ويقــول إن عــدم اليقــن الــذي يغلــف 
مســتقبل البــالد، بعــد انتهــاء حــرب ضاريــة دامــت مثــاين 
ســنوات، أدى إىل إقامــة تحالفــات جديــدة أثنــاء اختبــار 

ــة. ــات القامئ العالق

لرتكيــا و“إرسائيــل”، بحســب الكاتــب، مصلحة اســرتاتيجية 
يف تســوية مــا بعــد الحــرب يف ســورية. ورغــم خالفاتهــا 
ــة  ــة يف رؤي ــا رغب ــايض، لديه ــد امل ــوال العق ــرة ط الكث
ــا  ــكّل منه ــن، ل ــورية. لك ــدود الس ــر الح ــتقرار ع االس
ــات  ــوء متطلب ــات يف ض ــن األولوي ــة م ــة مختلف مجموع
ــب  ــد يحمــل عواق ــا ق ــن الجيوســيايس والداخــّي، م األم
ــد الحــرب،  ــدى عــى االســتقرار يف ســورية بع ــدة امل بعي
ــات املتحــدة  ــة للوالي ــة وثيق وينبغــي أن يكــون ذا أهمي

7

الحرُب السورّيُة تغّيُر العالقَة التركّيَة-اإلسرائيلّية

ناشيونال إنترست، 6 حزيران/يونيو 2019

Burcu Ozcelik, ”The Syrian Civil War is Changing the Turkish-Israeli Relationship“, National 
Interest, 6 June 2019. https://nationalinterest.org/feature/syrian-civil-war-changing-turkish-
israeli-relationship-61327

بوركو أوزيليك
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–وهــي حليــف اســرتاتيجي طويــل األمــد لــكلٍّ مــن 
ــا. ــل” وتركي “إرسائي

هــذا، واســتناداً إىل اتفاقيــات التعاون العســكرّي الرئيســة، 
تحالفــت “إرسائيــل” وتركيــا منــذ تســعينيات القــرن 
املــايض ســعياً لتحقيــق هــدف مشــرتك: ردع ســورية عــن 
شــنِّ أعــال عدائيــة ضدهــا عــى حــدِّ تعبــر الكاتــب، 
ــة  ــة الغربيّ ــك بإنشــاء حصــن عــى الحــدود الجنوبيّ وذل

ــاليّة. والش

ركــزت مشــاركة “إرسائيــل” املبــارشة يف الحــرب الســوريّة، 
بحســب املقــال، عــى: »إحبــاط تهديــد “داعــش” والحــّد 
مــن الوجــود اإليــرايّن ووجــود حــزب اللــه قــرب حدودهــا 
مــع الجــوالن ولبنــان. تنخــرط تركيــا مــع مــرح الحــرب 
ــيطر  ــن تس ــن كبرت ــن بّريت ــد عمليت ــر«. بع ــة أك بتكلف
واملناطــق  عفريــن  يف  الســورية  األرايض  عــى  تركيــا 
املحيطــة بهــا، وقــد جمعــت القــوات عــى طــول الحــدود 
البالــغ طولهــا 566 ميــالً. كــا اســتقبلت تركيــا أكــر مــن 
ــع  ــا وض ــام 2011، م ــذ ع ــوري من ــئ س ــن الج 3.6 مالي
عبئــاً عــى اقتصادهــا املجهــد بالفعــل وأحــدث تغيــرات 

ــة ال رجعــة فيهــا.  دميغرافي

رغــم تجــارب الحــرب املتباينــة، تشــرتك تركيــا و”إرسائيــل” 
ســورية  يف  االســتقرار  بشــأن  متداخلــة  مخــاوف  يف 

مســتقبالً:

ــدرات  ــح ق ــرتك يف كب ــس املش ــدف الرئي ــل اله أوالً، يتمث
ــع، يف منشــور عــى  ــدول. يف الواق ــر ال ــن غ املســلحن م
Facebook  يف آذار/مــارس 2013، أوضــح رئيــس الــوزراء 
اإلرسائيــي نتنياهــو أن الدافــع وراء اعتــذاره للرئيــس 
الــرتيك أردوغــان عــن حادثــة مرمــرة* كان الوضــع يف 
ــات األســلحة  ــدأت مخزون ــكك، وب ســورية: »ســورية تتف
املتقدمــة الضخمــة بالســقوط يف أيــدي قــوى مختلفــة...«.

هــذا، ووفقــاً لـــ غاليــا لينــدن شــرتاوس، الباحثــة يف معهــد 
ــورية  ــور س ــي، مل تتط ــّي اإلرسائي ــن القوم ــات األم دراس
ــا  ــل”، إال أنه ــا و“إرسائي ــن تركي ــاون ب ــال تع ــون مج لتك
ــك أساســاً  ــح مجــاالً للتنافــس بينهــا. ويرجــع ذل مل تصب
ــل” عــى  ــة: تركــز “إرسائي ــارشة املتباين ــات املب إىل األولوي

ــا مبســتقبل شــال ســورية. ــم تركي ــا تهت ــوب؛ بين الجن

ــم  ــع بالحك ــة تتمت ــة كردي ــاء منطق ــا إىل إنش ــر تركي تنظ
الــذايتّ يف شــال رشق ســورية كتهديــد وجــودّي، وتســعى 
بالتــايل إىل وقــف املكاســب اإلقليميــة التــي حققتهــا 
ــات  ــن الوالي ــة م ــة” املدعوم ــوريا الدميقراطي ــوات س “ق

ــدة. املتح

ــري يف  ــذي أُج ــتقالل ال ــتفتاء االس ــل” الس ــم “إرسائي دع
كردســتان العــراق يف 30 أيلول/ســبتمر 2017، َوَضَعهــا 
املقاربــة  أن  تتفهــم  أنقــرة  تركيــا.  عــى خــالف مــع 
اإلرسائيليــة هــي “األصغــر هــو األفضــل” عندمــا يتعلــق 
األمــر بجرانهــا، مــا يعنــي أن تجزئــة ســورية إىل مناطــق 
صغــرة أو مناطــق تتمتــع بالحكــم الــذايت ســتخدم األمــن 
القومــي لـــ “إرسائيــل” أكــر مــن وجــود الدولــة الســورية 

ــة. ــدة والقوي املوح

ــات  ــه بالنظــر إىل قــرار الوالي تضيــف لينــدن شــرتاوس أن
املتحــدة باالنســحاب مــن ســورية، فمــن غــر املرجــح أن 
تتخــذ “إرسائيــل” موقفــاً قويـّـاً مــن مســألة الحكــم الــذايت 

الكــردي هنــاك.
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

تتفهم أنقرة أن املقاربة 

اإلسرائيلية هي “األصغر هو األفضل” 

عندما يتعلق األمر بجيرانها، ما 

يعني أن تجزئة سورية إلى مناطق 

صغيرة أو مناطق تتمتع بالحكم 

الذاتي ستخدم األمن القومي لـ 

“إسرائيل” أكثر من وجود الدولة 

السورية املوحدة والقوية.



ــه  ــد حــزب الل ــك تهدي ــل” هــي تفكي ــة “إرسائي إنَّ أولوي
عــى حــدوده الشــالية، مــا يجعــل مــن األهميــة مبــكان 
ــورية.  ــن س ــة م ــوات اإليراني ــرد الق ــوات لط ــاذ خط اتخ
مــع انتهــاء الحــرب، يُخــى أن تتحــول األنظار مجــدداً إىل 
العــدو املعلــن وهــو “إرسائيــل”. عــالوة عــى ذلــك، مــع 
تقلــص مشــاركته داخــل ســورية، فمــن املرجــح أن يزيــد 

حــزب اللــه مــن موقعــه يف لبنــان.

الهــدف الثــاين ذو الصلــة هــو أن تركيا و“إرسائيــل” ترغبان 
ــب يف  ــرى الكات ــران يف ســورية. ي ــوذ إي ــن نف ــّد م يف الح
الغــارات اإلرسائيليــة األخــرة عــى ســورية، إشــارة واضحة 
عــى عــزم “إرسائيــل” الحفــاظ عــى هيمنتهــا العســكرية 
ــن  ــل م ــن ردود الفع ــاوف م ــة املخ ــة، متجاهل يف املنطق
روســيا. أعلــن نتنياهــو أن القــوات اإلرسائيليــة هاجمــت 

“أهدافــاً إيرانيــة ولحــزب اللــه مئــات املــرات”.

ــران،  ــا جــزء مــن تحالــف يدعــم إي هــذا، ورغــم أن تركي
إال أنهــا تعــاين مــن النفــوذ اإليــراين املطــوَّل عــى ســورية، 
ــة عــى املنطقــة ككل. لقــد  فضــالً عــن تطلعاتهــا للهيمن
ــا  ــرايّن؛ لكنه ــع اإلي ــى التوس ــيطرة ع ــا للس ــعت تركي س
واجهــت نكســات بعــد فشــلها يف تغيــر “النظــام” يف 

ســورية.

وفقــاً لنمرود غــورن، رئيــس )Mitvim( املعهــد اإلرسائيي 
للسياســات الخارجيــة اإلقليميــة، »مييــل اإلرسائيليــون 

إىل املبالغــة يف تقديــر عالقــات تركيــا مــع إيــران، ومييــل 
األتــراك إىل املبالغــة يف تقديــر عالقــات إرسائيــل مــع 
ــم  ــى املفاهي ــب ع ــورية«. إن التغل ــال س ــراد يف ش األك
الخاطئــة وبنــاء الثقــة املتبادلــة –مهــا كانــت الصعوبــة 
التــي قــد تظهــر عــى املــدى القصــر– ســيفيد كليهــا يف 
وقــت تتــم فيــه إعــادة تشــكل اإلطــار األمنــي يف ســورية. 

ثالثــاً، تدعــم تركيــا و“إرسائيــل” عمليــة االنتقــال الســيايّس 
للوصــول إىل تســوية مــا بعد الحــرب؛ وتــدركان أن الرئيس 
بشــار األســد أعــاد توحيــد ســلطة الدولــة يف مناطــق 
ــح املســلحن يف معظــم أنحــاء  ــا لصال ــت قــد خرته كان

البــالد، وأنــه ال توجــد بدائــل لقيادتــه.

معوقات إعادة تنظيم التعاون

لــن كانــت هنــاك مصالــح مشــرتكة ومعّقــدة بشــأن 
مســتقبل ســورية، فضــالً عــن التعــاون يف املــوارد الطبيعية 
ــى  ــل ع ــن العوام ــدداً م ــارة، إال أنَّ ع ــتثار والتج واالس
الصعيديــن اإلقليمــّي واملحــّي تعّقــد عمليــة إعــادة 
ــا. ــل” وتركي ــن “إرسائي ــر ب ــدى القص ــى امل ــاون ع التع

ــه  ــا تقّدم ــى م ــر ع ــدٍّ كب ــايل إىل ح ــع الح ــد الوض يعتم
ــورية. ــيا لس روس

ــرب،  ــا الع ــع جرانه ــة م ــة مضطرب ــا بعالق ــظ تركي تحتف
ــى  ــة ع ــد نظــرة تاريخي ــة األم ــق املنافســات طويل وتخل

قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمهاجمة ست سفن مدنية 
من “أسطول الحرية يف غزة” يف 31 أيار/مايو 2010 يف املياه 
تحمل  السفن  كانت  املتوسط.  األبيض  البحر  يف  الدولية 
اإلسرائيلي  الحصار  كسر  بهدف  والغذاء  البناء  ومواد  اإلنسانية  املساعدات 
املفروض ىلع قطاع غزة. ُقتل تسعة نشطاء ىلع متن سفينة واحدة خالل 

الغارة وأصيب عشرة جنود إسرائيليين بجراح.

٢٠١٩ ــدد حزيران/يونيو  ع
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نفــوذ تركيــا. لقــد مالــت تركيــا نحــو روســيا يف الســنوات 
ــتها  ــه سياس ــا تعاني ــط م ــادة ضب ــة إلع ــرة يف محاول األخ
الخارجيــة مــن عزلــة، ازدادت بســبب أخطائهــا يف مرحلــة 
االســرتاتيجية  األهميــة  الســتعادة  العــريب”.  “الربيــع 
ــو يف  ــا –العض ــتمر تركي ــورية، تس ــا الس ــتقبل جارته ملس

ــكو. ــو موس ــه نح ــو– يف التوج النات

بالتــوازي مــع العالقــة املعــززة بــن “إرسائيــل” والواليــات 
ــات  ــت العالق ــد أقام ــب، فق ــل إدارة ترام ــدة يف ظ املتح
مــع روســيا يف محاولــة للحــد مــن النفــوذ اإليــراين. يتمتــع 
بوتــن بعالقــات كبــرة مــع املغرتبن الــروس واملســتثمرين 
داخــل “إرسائيــل”، كــا أن مواقــف “إرسائيــل” اإليجابيــة 
العالقــات  تحّســن  إىل  أدى  الروســية  الكنيســة  تجــاه 
الثنائيــة. أكــدت روســيا لـــ “إرسائيــل” أنهــا ســتعمل عــى 
ردع إيــران أو حــزب اللــه عــن فتــح جبهــة جديــدة مــع 

ــل”. “إرسائي

ومــع ذلــك، فــإن تأثــر نفــوذ روســيا عــى دمشــق ليــس 
واضحــاً، مــا يجعــل أي وعــود لرتكيــا و”إرسائيــل” بعيــدة 

املنــال.

يف الوقــت نفســه، تحســنت عالقــات “إرسائيــل” مــع دول 
ــد  ــرة، وق ــة األخ ــر يف املرحل ــكل كب ــريب بش ــج الع الخلي
أشــار انخفــاض الخطــاب املعــادي لـــ “إرسائيــل” إىل نقطة 
تحــول. تحتفــظ “إرسائيــل” بعالقــات تجاريــة قويــة 
ــات  ــود عالق ــدم وج ــم ع ــدول، رغ ــن ال ــد م ــع العدي م

ــمية.  ــية رس دبلوماس

ــات هــي  ــدة مــن العالق جــزء مــن هــذه الشــبكة الجدي
ــادة إدراج  ــد إلع ــو متزاي ــى نح ــس ع ــي تتناف ــر الت م
نفســها كالعــب إقليمــي، أزالــت مــر مزاعــم تركيــا 
الــراع  التــي تجعلهــا مرشــح للوســاطة يف  الرئيســة 
اإلرسائيي-الفلســطيني. هــذا، وبوجــود مــر يف الصــورة، 
تعتمــد “إرسائيــل” بدرجــة أقــل عــى تركيــا كوســيط 

ــزة. ــاس يف غ ــادة ح ــى قي ــر ع للتأث

تتعــرض تركيــا لضغــوط متزايــدة إليجــاد طــرق لتصحيــح 
الركــود االقتصــادي، وقــد أكــدت االنتخابــات البلديــة 
ــالد.  ــاء الب ــع أنح ــرأي يف جمي ــل ال ــوة داخ ــرة الفج األخ
الحاليــة،  والتنميــة  العدالــة  حــزب  إدارة  متيــل  رمبــا 
ــعبها  ــاه ش ــي، إىل رصف انتب ــتقرار الداخ املشــغولة باالس

ــل”.  ــد “إرسائي ــف ض ــالل املواق ــن خ م

ويف الوقــت نفســه، فــإن “إرسائيــل” مليئــة مبشــاكل النهج 
األحــادي املتزايــد يف صنــع السياســات التــي تدعمهــا 
إدارة ترامــب، والتــي أدت إىل تراجــع دور الحائــم يف 
“إرسائيــل”. مــن الســابق ألوانــه معرفــة إذا كانــت مرحلــة 
وتركيــا  “إرسائيــل”  يف  الحاليــة  االنتخابــات  بعــد  مــا 
ــاون يف  ــة وتشــجع التع ســتخفف بعــض الضغــوط العام

ــرتكة. ــرتاتيجية املش ــح االس املصال

ســوف تجــد تركيــا صعوبــة أكــر يف العمــل مــع “إرسائيل” 
إذا أنهــت “صفقــة القــرن” حــل الدولتــن وردود الفعــل 

التــي ســيثرها.

تعاونــت تركيــا و“إرسائيــل” يف املــايض عندمــا حلــت 
املصالــح املشــرتكة محــل الخالفــات قصــرة األجــل. يف 
الوقــت الحــايل، ال توجــد أســباب كافيــة لتوثيــق العالقات.
هــذا، ووفقــاً لـ غــورن، رئيس املعهد اإلرسائيي للسياســات 
الخارجيــة اإلقليميــة، فــإن ســيناريو تطلــق فيــه “إرسائيل” 
وتركيــا قنــاة للحــوار الســيايس واالســرتاتيجي يف مــا يتعلــق 
ــد للجانبــن. ســيوفر انتهــاء  بســورية ســوف يحقــق فوائ
ــا  ــل” وتركي الحــرب الســورية فرصــة مناســبة لـــ “إرسائي

لالعــرتاف بتوافــق املصالــح الجديــد. 

ميكــن للواليــات املتحــدة أن تلعــب دوراً مثمــراً لتقريبهــا 
لتســهيل االســتقرار يف ســورية، وبخاّصــة ضــد النفــوذ 
األكــر  النتيجــة  أن  الواضــح  مــن  املتزايــد.  اإليــراين 
ــن  ــن قوت ــاون ب ــع والتع ــادة التطبي ــاً هــي أن زي ترجيح
ــي والســيايس واالقتصــادي ســيصبح  ــى املســتوى األمن ع

ــة. ــة املقبل ــاً يف املرحل رضوريّ

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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فيديريكو بييراتشيني

لماذا تَُعدُّ الـ S400 تهديدًا أكبر لصناعِة األسلحِة األمريكّية

ستراتيجيك كالتشر فاونديشن، 15 حزيران/يونيو 2019

7 Federico Pieraccini, ”Why the S-400 Is a More Formidable Threat to US Arms Industry Than 
You Think“, Strategic Culture Foundation, 15 June 2019. https://www.strategic-culture.org/
news/201915/06//why-s400-is-more-formidable-threat-us-arms-industry-than-you-think/ 

ــاع الجــويِّ أن نشــر إىل  ف ــة الدِّ ــي البحــث يف أنظم يقت
املعــّدات الروســيّة التــي ذاع صيتهــا يف الســنوات األخــرة، 
ــد أّدى  ــرى( وS-400. لق ــكالها األخ ــيا S-300 )وأش ال س
نرهــا يف ســورية إىل إبطــاء قــدرة القــوات الجويّــة 
ــدة  ــات املتح ــة بالوالي ــوات الخاص ــك الق ــورة، كتل املتط
و“إرسائيــل”، عــى اســتهداف ســورية وســط ازديــاد 
القــدرة عــى إســقاط مقاتــالت الجيــل الرابــع أو الخامس.

ــقاط  ــى إس ــادرة ع ــوّي الق ــاع الج ف ــة الدِّ ــتكون أنظم س
طائــرات الجيــل الخامــس ذاَت تأثــرٍ مدّمــٍر عــى قابليــة 

التســويق ومبيعــات املعــّدات العســكرية األمريكيــة، 
ويف الوقــت نفســه، ســتُعّزُز جاذبيــة ومبيعــات املعــدات 
العســكرية الروســية. وكــا أرشُت مــراراً يف تحليــالت 
بــأن  االعتقــاد  تســويق  يف  هوليــود  دور  إنَّ  أخــرى، 
املعــدات العســكرية األمريكيــة ال نظــر لهــا، لألعــداء 
والحلفــاء عــى حــدٍّ ســواء، )مــع كــون الحلفــاء ملزمــن 
بــراء املعــّدات املذكــورة( هــو أمــر أســاس الســرتاتيجيات 

ــوة. ــتعراض الق ــرب واس ــنطن يف الح واش
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ــن  ــف حــّدة التصادمــات ب ــزداد وتتكثّ ــا ت هــذا، وبين
البلــدان يف املناطــق الســاخنة عامليّــاً مثــل الــرق 
األوســط، ســتصارع دعايــة هوليــود بشــكل متزايــد 
ين  بالتأثــر والتفــّوق املســتمرَّ العــامل  بقيــة  إلقنــاع 
ــلحة  ــة األس ــل أنظم ــة مقاب ــلحة األمريكي ــة األس ألنظم

ــا. ــف عيوبه ــي تتكش ــرى الت األخ

تجــد الواليــات املتحــدة نفســها أمــام موقــف مل تتعــرض 
لــه طــوال خمســن ســنٍة مضــت، وهــو وجــود بيئــٍة ال 
تتوقــُع أن تكــون لهــا األفضليـّـة الجويـّـة فيهــا عــى نحــٍو 
ــام  ــدة أّي نظ ــات املتح ــت الوالي ــا واجه ــايّئ. لطامل تلق
دفــاٍع جــويٍّ ميكــن أن يشــكل تهديــداً آللتهــا الحربيــة 

بإرســال موجــات مــن صواريــخ الكــروز.

 هــذا، وإلعطــاء مثالــن رئيســن حدثــا يف ســورية يف عام 
ــام  ــخ ذات النظ ــقاط الصواري ــرتاض وإس ــم اع 2018، ت
األحــدث باســتخدام منظومــات روســية وســورية تعــود 
لعقــود مــن الزمــن. يف حــن أن منظومــة S-400 مل 
تُســتخدم أبــداً يف ســورية، تجــدر اإلشــارة إىل أنَّ أنظمــة 

S-125 الربيــة قــد نجحــت يف كشــف وإســقاط طائــرة 
شــبح F-117 أمريكيــة أثنــاء حــرب البلقــان.

هنــاك جانــب أكــر رسيّــة لطــراز S-400 وقليــالً مــا يتــم 
ــه، ســواء داخــل روســيا نفســها أو خارجهــا.  الكشــف عن
البيانــات،  جمــع  عــى   S-400 بقــدرة  األمــر  يتعلــق 
بوســاطة أنظمــة الــرادار الخاصــة بــه. وتجــدر اإلشــارة إىل 
أنَّ املتحــدث باســم وزارة الدفــاع إريــك باهــون كان قــد 

S-400: حــذر مــن رشاء تركيــا املزمــع لـــ

»لقــد كنــا واضحــن بــأن رشاء S-400 مــن شــأنه أن 
ــرادار  ــام ال ــن لنظ ــه ميك ــول، ألن ــر مقب ــراً غ ــق خط يخل
الخــاص بهــا تزويــد معلومــات حساســة للجيــش الــرويس 
 S-400 .ال ميكــن الحــّد مــن هــذه املخــاوف .F-35 عــن
ــة إســقاط  ــم إنشــاؤها يف روســيا ملحاول هــي منظومــة ت
ــه«. ــول ب ــل F-35، وهــذا يشء ال ميكــن القب ــرات مث طائ

ــدرة  ــزاع مســلح، تشــكل ق ــة حــدوث ن ــد، يف حال بالتأكي
ــدَر  ــس مص ــل الخام ــرات الجي ــقاط طائ ــى إس S-400 ع
قلــٍق كبــرٍ للواليــات املتحــدة وحلفائهــا الذيــن اســتثمروا 
بكثافــة يف هــذه الطائــرات. وبشــكل ماثــل، فــإنَّ تفضيَل 

دولــة مــن دول الناتــو لألنظمــة الروســيّة عــى األمريكيــة 
ــاه  ــق. وهــذا األمــر يــرف االنتب هــو ســبب يدعــو للقل
عــن حقيقــة أنَّ منظومــة S-400 تنتــر يف جميــع أنحــاء 
العــامل، مــن الصــن إىل بيالروســيا، مــع عــرات البلــدان 
ــاع عــن  ــك القــدرة عــى الدف ــي تنتظــر دورهــا لتمتل الت

نفســها.

لكــن هــذه املخــاوف ليســت ذات شــأن مقارنــًة بأخطــر 
تهديــد متثلــه S-400 لصناعــة األســلحة األمريكيــة، أي 
قدرتهــا عــى جمــع البيانــات حــول أنظمــة طائــرات 

ــة. ــبح األمريكي الش

ــات  ــزة األخــرة التــي تتفــوق بهــا الوالي ــدُّ امليّ ــاً، تَُع نظري
املتحــدة عــى خصومهــا هــي تكنولوجيــا طائــرات الشــبح. 
ــرات الشــبح مــّدة  ــة طائ فقــد اســتغرقت مناقشــة فعالي
طويلــة، نظــراً لتكاليفهــا التــي قــد تفــوق فوائدهــا 
ــإن  ــطور، ف ــن الس ــا ب ــراءة يف م ــن، بالق ــة. ولك املزعوم
ــات املتحــدة بشــأن  ــدى الوالي مــا يظهــر مــن مخــاوف ل
S-400 يشــر إىل أنَّ موســكو قــادرة أصــالً عــى اكتشــاف 
أنظمــة طائــرات الشــبح األمريكيــة؛ ذلــك بوســاطة الجمع 
ــودة  ــة املوج ــات الجوي ــع الدفاع ــن رادارات S-400 م ب

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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ــي  ــم نف ــال يف ســورية )رغ ــت الح ــا كان ــى األرض، ك ع
ــنطن(. واش

F-( عــى جمــع البيانــات حــول كل مــن S-400 إنَّ قــدرة
35( و)F-22 ( –وهــي درة التــاج يف الكتلــة الصناعيّــة 
ــن  ــاء املخطّط ــبب لقض ــي س ــة– ه ــكريّة األمريكيّ العس
ــبّب  ــا يس ــوم. إنَّ م ــال ن ــايَل ب ــن لي ــكرين األمريكي العس
لهــم كوابيــَس بشــكل خــاص هــو أنـّـه مــن أجــل تشــغيل 
منظومــة S-400 يف تركيــا ســيتعن دمجهــا يف أنظمــة 
ــا،  ــة يف تركي ــدو )IFF(” الحالي ــق أو الع ــد الصدي “تحدي
االرتبــاط  بيانــات  شــبكة  مــن  جــزء  بدورهــا  وهــي 
 Link“ ــم ــة باس ــو، واملعروف ــكرية للنات ــة العس التكتيكي

.”16

تحتــاج تركيــا إلدخــال أنظمــة “تحديــد الصديــق أو العدو 
)IFF(” إىل منظومــة الـــ S-400 وهــذا أمــر مــن شــأنه أن 
ــن منظومــة الـــ  ــة إىل روســيا متّك يــّرب معلومــات رسي
م الســتضافتها. S-400 مــن العمــل ضمــن نظــام غــر ُمصمَّ

إنَّ الخطــر األخــر يكمــن فيــا إذا كانــت تركيــا ســتحلّق 
 ،S-400 بالقــرب مــن منظومــة F-35 بطائراتهــا مــن طــراز

عــن  الكثــر  Link 16 ستكشــف  منظومــة  فــإن 
املعلومــات اآلنيــة املتعلقــة بنظــام طائــرات الشــبح 
األمريــي. ومبــرور الوقــت، ســتكون موســكو قــادرًة 
F-“ عــى إعــادة تصنيــع أنظمــة الشــبح الخاصــة بالـــ
35 وF-22”، مــا يجعــل خطــط واشــنطن إلنفــاق 
1.16 تريليــون دوالر إلنتــاج 3000 طائــرة مــن طــراز 

ــة. F-35 غــر مجدي

ــه  ــو أن ــّي ه ــا التكنولوج ــره يف عرن ــب تذك ــا يج م
 ،F-35 ــة لـــ ــة الراداري ــكل املوج ــد ش ــرد تحدي مبج
ــكرّي  ــداع العس ــة الخ ــن مارس ــن املمك ــيكون م س
املتمثِّــل يف إعــادة إنشــاء إشــارات وهميــة لطائــرات 
ــرة  ــى يكــون باإلمــكان تزييــف شــكل طائ F-35 حت
ــة  ــة )IFF( الخاّص ــع أنظم ــكلها، ومن ــابه ش ــا ليش م
بالعــدّو مــن القــدرة عــى التمييــز بــن الصديــق أو 

ــدو. الع

وتجــدر اإلشــارة إىل التعــاون النشــط بــن الصــن 
وروســيا يف منظومــات الّدفــاع الجــوّي، إذ تم تشــغيل 
S-400 عــى وجــه الخصــوص بالفعــل يف الصــن منــذ 
عــّدة ســنوات وإىل اآلن، وينبغــي افــرتاض أنـّـه قــد يكــون 
هنــاك تبــادل نشــٌط للمعلومــات بــن موســكو وبكــن يف 

ــا طائــرات الشــبح. مــا يتعلــق بتكنولوجي

اتضــح أن S-400 هــي منظومــة ســالح ذات أغــراض 
ــل ســابقاً. لذلــك لــن  متعــددة أكــر فتــكاً مــا كان يُتََخيَّ
يكــون مفاجئــاً، لــو تــم العثــور عــى S-400 يف كوبــا 
وفنزويــال، إذا توقــف خطــاب واشــنطن العــدايئ ضــد 

ــئ. ــكل مفاج ــن بش ــن البلدي هذي

ولكــن، إنَّ ما يخشــاه املخطّطون العســكريون األمريكيون 
ــرات F35 و أكــر مــن منظومــة S-400 التــي تربــك طائ

ــو  ــرة، ه ــعبية كب ــى بش ــي تحظ ــم الت ــة به F22 الخاص
الشــكوك التــي قــد تُثــار حــول فعاليــة طائــرات الشــبح يف 
أذهــان الحلفــاء واملشــرتين املحتملــن. إنَّ انعــدام الثقــة 
هــذا ســيوّجه رضبــة قاتلــة لصناعــة األســلحة األمريكيــة، 
ــر  ــن خط ــر م ــر بكث ــر أك ــي ومدّم ــد حقيق ــو تهدي وه

الــّراع مــع موســكو أو بكــن.
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يعي��د االحت��اد األوروبي تبّي تقري��ره للعام املاضي حول حول حقوق 
اإلنس��ان والدميقراطية يف العامل. والذي أس��هب يف التطرق النتهاكات 
حقوق اإلنسان يف سورية وإيران واليمن والعراق، ناسيًا ومتناسيًا 
هذه االنتهاكات نفسها يف قطر مثاًل ويف السعودية، وقبل هذه وتلك 
يف “إس��رائيل” ال��ي مل تق��ف عن��د احت��الل اجل��والن ب��ل حت��اول، وم��ن 
ورائها الرئيس األمريكي، س��رقته بش��كل كامل و“رمسي”. كما تدفع 
اإلدارة األمريكي��ة و“صهره��ا” ج��ارد كوش��نر، حن��و إمت��ام صفق��ة س��رقة 
فلس��طن املعروف��ة ب��� “صفق��ة الق��رن”، لتس��لب الفلس��طينين القلي��ل 

الباق��ي هل��م م��ن أرض وحقوق، وبرعاي��ة عربية. 

“إسرائيل” والغرب والحقوق في المنطقة



برزيميساو أوسيفيتش

يحتاج االتحاد األوربي تقريرًا أمتن عن حقوق اإلنسان في الشرق األوسط

معهد الشرق األوسط، 20 حزيران/يونيو 2019

ــاج  ــه: »يحت ــاالً عنوان ــيفيتش مق ــاو أوس ــب برزمييس كت
االتحــاد األوريب تقريــراً أمــن عــن حقــوق اإلنســان يف 
ــرق األوســط يف 20  ــد ال ــره معه ــرق األوســط«، ن ال
ــر  ــال تقري ــه عــن إغف ــو 2019، يتحــدث في حزيران/يوني
ــاكات  ــان لالنته ــوق اإلنس ــق بحق ــاد األورويب املتعل االتح
التــي تتــم يف دول معينــة مــن الــرق األوســط، ألســباب 

ــة. ــية واقتصادي سياس

التقريــر  أعــاد املجلــس األورويب، يف أيار/مايــو، تبنــي 
الســنوي لالتحــاد األورويب 2018، حــول حقــوق اإلنســان 
والدميقراطيــة يف العــامل، والــذي يلخــص جميــع اإلجراءات 
التــي اتخذتهــا مختلــف هيئــات ومؤسســات االتحــاد 

األورويب. يــرى الكاتــب أنَّ االتحــاد األورويب مدافــع رئيــس 
عــن حقــوق اإلنســان يف العــامل. سياســته يف ذلــك واضحــة، 
ــاد  ــة. فاالتح ــة العملي ــن يف املارس ــكلة تكم ــن املش لك
األورويب انتقــايئٌّ فيــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق اإلنســان 
التــي يحللهــا، ال ســيا عندمــا يتعلــق األمــر بالــرق 
األوســط، فيبــدو وكأنــه مســتعدٌّ لغــض الطــرف يف بعــض 

ــة. الحــاالت ألســباب سياســية واقتصادي

ــة يف  ــل األوروبي ــة العم ــة لخط ــداف الرئيس ــل األه تتمث
ــات  ــن، والتصــدي لتحدي ــوق الفواعــل املحلي ــز حق تعزي
حقــوق اإلنســان، ووضــع نهــج شــامل للتعاطــي مــع 
واالتســاق،  التاســك  وتعزيــز  واألزمــات،  الراعــات 

8 Przemysław Osiewicz, ”The EU needs a more robust Middle East human rights report“, Middle 
East Institute, 20 June 2019. https://www.mei.edu/publications/eu-needs-more-robust-middle-
east-human-rights-report 
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ــم  ــة يف دع ــر فعالي ــاد األورويب أك ــذ سياســة لالتح وتنفي
حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة. ركــز التقريــر األخــر عــى 
ــر  ــة التعب ــة، وحري ــل اإلدارة الدميقراطي ــن قبي ــا م قضاي
والعبــادة، التعذيــب وغــره مــن االنتهــاكات، عقوبــة 
اإلعــدام، املســاواة بــن الجنســن، حقــوق املثليــن، وكذلك 

ــة. ــري والكراهي ــز العن التميي

انتقــد التقريــر أوجــه القصــور املتعلقــة بحقــوق اإلنســان 
بشــكل خــاص يف ســورية وإيــران. كــا الحــظ املؤلفــون 
عــدم املســاواة بــن الجنســن، واالنتهــاكات املنهجيــة 
ــك  ــراق، وكذل ــن والع ــدويل يف اليم ــاين ال ــون اإلنس للقان
ــاط يف مــر واليزيديــن يف ســورية  الهجــات عــى األقب

ــراق. والع

ويتابــع الكاتــب فيقــول: مــن غــر املرجــح أن تكــون مر 
واليمــن وإيــران والعــراق وســورية هــي الــدول الوحيــدة 
يف املنطقــة التــي تحــدث فيهــا انتهــاكات حقوق اإلنســان. 

مــاذا عــن تركيــا أو الســعودية أو “إرسائيــل” أو غرهــا؟

ــر، ولكــن بشــكل  ــرات يف التقري ــدة م ــا ع ــر تركي ــم ذك ت
إيجــايب فقــط. أكــدت الوثيقــة عــى أهميــة تعــاون أنقــرة 
تتطــرق  لكــن مل  الهجــرة،  الحــدود وإدارة  يف مراقبــة 
للقمــع القانــوين أو االجتاعــي أو الســيايس الــذي مُيــارَس 
ضــد املعارضــة الرتكيــة. ويتضــح التعامــي أكــر عندمــا ال 

ــة. ــا الكردي تجــد أي ذكــر للقضاي

ــتخدام  ــط اس ــون فق ــعودية، أدان األوروبي ــة الس يف حال
اململكــة لعقوبــة اإلعــدام. وبالتــايل ذُكــرت يف التقريــر مرة 
ــغ عددهــا 125 صفحــة،  ــه البال واحــدة فقــط يف صفحات
ــز  ــدري والتميي ــاد الجن ــا االضطه ــة قضاي وفشــل يف تغطي
الدينــي واضطهــاد املثليــن. وينطبــق الــيء نفســه عــى 

قطــر والكويــت والبحريــن.

ومــاذا عــن “إرسائيــل” واالنتهــاكات واســعة النطــاق ضــد 
الفلســطينين؟ ال يوجــد ذكــر لذلــك أيضــاً. باختصــار، 
يقــول الكاتــب، ســتخلق قــراءة تقريــر االتحــاد األورويب، 
ــاكات  ــة عــن أماكــن حــدوث انته ــاً للغاي انطباعــاً انتقائي

ــة. ــوق اإلنســان يف املنطق حق

وفقــاً للتقريــر أيضــاً، تلعــب حقــوق اإلنســان دوراً يف 
ــارة  ــل والتج ــة بالتنق ــاد األورويب املتعلق ــات االتح سياس
والتعــاون اإلمنــايئ. يف حالــة الهجــرة، أشــاد االتحــاد بأنقــرة 
الســتضافتها مــا يقــرب مــن 4 ماليــن الجــئ، وأكــد أهميــة 
آليــة تنســيق املشــرتكة لتلبيــة احتياجــات الالجئــن )ينفق 

عليهــا االتحــاد األورويب عــدة مليــارات يــورو(.

ــروف  ــن الظ ــط م ــرق األوس ــتفد دول ال ــاً، مل تس تجاري
التجاريــة املواتيــة املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة نظــام 
األفضليــات املعمــم، الهــادف إىل دعــم التنميــة املســتدامة 

ــوق اإلنســان للعــال.  ــة حق ــز حاي وتحفي

ويختــم الكاتــب بالقــول إنَّ نهــج االتحــاد األورويب لتعزيــز 
حقــوق اإلنســان عــى املســتوى الــدويل يســتحق التقديــر، 
لكــن انتقائيتــه وشــخصنته ميثــالن مشــكلة. عــى املراقبــن 
ــط  ــرق األوس ــات ال ــع حكوم ــة جمي ــن معامل األوروبي
عــى قــدم املســاواة، وانتقادهــا عنــد وجــود مــرر لذلــك. 

فهنــاك تصــور بــأن مســؤويل االتحــاد تجاهلــوا االنتهــاكات 
الجســيمة التــي ميارســها رشكاؤه مثــل الســعودية أو تركيــا 
ألســباب سياســية أو اقتصاديــة، يف حيــت تُتخــذ مواقــف 
ــران أو ســورية.  ــة يف إي ــا ماثل ــر قســوة بشــأن قضاي أك
ــدت،  ــا وج ــاكات أين ــيُدين االنته ــاً َس ــر حزم ــٌر أك تقري
فتجاهــل املشــاكل املســتمرة يف الــرق األوســط لــن 

يســاعد يف حلهــا.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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يتابع الكاتب فيقول: من غير 

املرجح أن تكون مصر واليمن وإيران 

والعراق وسورية هي الدول الوحيدة 

يف املنطقة التي تحدث فيها 

انتهاكات حقوق اإلنسان. ماذا عن 

تركيا أو السعودية أو “إسرائيل” أو 

غيرها؟



جيفري آرونسون

ماذا يعني إعالن ترامب حول الجوالن بالنسبة لألوندوف؟

معهد الشرق األوسط، 3 حزيران/يونيو 2019

9 Geoffrey Aronson, ”What does Trump’s Golan proclamation mean for UNDOF?“, Middle East 
Institute, 3 June 2019. https://www.mei.edu/publications/what-does-trumps-golan-proclamation-
mean-undof 

كتــب جيفــري آرونســون مقــاالً عنوانــه: »مــاذا يعنــي إعــالن 
ترامــب حــول الجــوالن بالنســبة لألونــدوف؟«، نــره معهــد 
الــرق األوســط يف 3 حزيران/يونيــو 2019، اســتقراًء لتصــوت 
ــهر  ــن ش ــق م ــت الح ــراؤه يف وق ــع إج ــن املزم ــس األم مجل
ــوة  ــتة أشــهر لق ــدة س ــد آخــر مل ــى تجدي ــو ع حزيران/يوني
األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك )األونــدوف(، املكونــة 

مــن ألــف عنــر واملنتــرة يف مرتفعــات الجــوالن.

د مجلــس األمــن  عــى امتــداد أكــر مــن أربعــة عقــود، جــدَّ
باإلجــاع تفويــض املهمــة للحفــاظ عــى وقــف إطــالق النــار 
بــن “إرسائيــل” وســورية، واإلرشاف عــى فــضِّ االشــتباك 
بــن القوتــن املتعارضتــن، ومراقبــة االلتــزام مبناطــق الفصــل 
والحــدِّ مــن القــوات، املتفــق عليهــا يف اتفاقيــة فــك االشــتباك 

املوقعــة عــام 1974 بوســاطة أمريكيــة، يقــول الكاتــب.

يف منطقــة رصاع شــهرة، تــرز األونــدوف، واإلجــاع الــدويل 
الداعــم لهــا، كمثــال يُظهــر قيمــة التفاهــات املصــادق 

ــزاع. ــل الن ــزع فتي ــة إىل ن ــاً، والهادف ــا دولي عليه

بحســب الكاتــب، ال تــزال املنطقــة غــر مســتقرة. يف األشــهر 
األخــرة، أطلقــت ســورية و”إرسائيــل” النــار منتهكتــن خــط 
ــع  ــادة توزي ــدوف اآلن بإع ــوم األون ــار. تق ــف إطــالق الن وق
تشــكيالتها عــى طــول خــط وقــف إطــالق النــار املمتــد مــن 
ــد  ــا تُعي ــة. ك ــل الشــيخ يف الشــال إىل الحــدود األردني جب
ــد  ــات، وتعي ــدد الدوري ــة، وتُج ــش املغلق ــاط التفتي ــح نق فت
ــن الحــدود  ــب الســوري م ــى الجان ــة ع ــز املراقب ــاء مراك بن
املهجــورة، بعــد أن ســيطر عليهــا املســلحون خــالل الحــرب 

يف ســورية.

عــى الرغــم مــن العــداوة الشــديدة وانعــدام الثقــة، يلتــزم 
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ــى  ــا ع ــدوف وقدرته ــورية، باألون ــل” وس ــان، “إرسائي الطرف
ــى  ــه ع ــت نفس ــذي أثب ــام ال ــتعادة النظ ــاء واس ــادة البن إع

ــدة. ــود عدي مــدى عق

ــدوف، أو أي  ــات الحــرب، تواجــه األون ــد تجاوزهــا تحدي بع
ــاً مــن نــوع  إطــار لعالقــات بــن ســورية و”إرسائيــل”، تحدي
مختلــف. ففــي 25 آذار/مــارس املــايض، وقــع دونالــد ترامــب 

إعالنــاً يعــرتف بالســيادة اإلرسائيليــة عــى الجــوالن.

تحــرك الواليــات املتحــدة هــذا يغــر كل يشء، يقــول الكاتــب. 
إنــه يخــرج بالواليــات املتحــدة عــن اإلجــاع الــدويل الــذي 
قــادت واشــنطن نفســها ذات مــرة، والــذي وضــع حــداً 
ــالق  ــف إط ــأ وق ــر 1973، وأنش ــن األول/أكتوب ــرب تري لح
النــار الــذي مــا يــزال قامئــاً، ومّكــن مــن تأســيس األونــدوف 

ــايل. يف العــام الت

إّن اعــرتاف ترامــب بضــم “إرسائيــل” ألراٍض ســورية يقــوض 
ــات. بعــد حــوايل شــهرين مــن اإلعــالن، قــدم  هــذه االتفاقي
ــي  ــه يّدع ــالً عن ــاً هزي ــو دفاع ــك بومبي ــة ماي ــر الخارجي وزي
فيــه أن قــرار رئيســه يتوافــق مــع قــرار /242/. هنــاك 
ــذا  ــد ه ــتعداً لتأيي ــف مس ــل” يق ــوٌر دويٌل لـــ “إرسائي جمه

ــس. ــم األس ــف وعدي ــاء الزائ االدع

ويتابــع الكاتــب فيقــول: يُعــدُّ قــرار الواليــات املتحــدة هــذا 
عمــالً أحاديــاً يتعــارض مــع الــروط املعــرتف بهــا دوليــاً لحل 
ــرار  ــا يف ق ــة والســورية املنصــوص عليه ــات اإلرسائيلي املطالب
ــرار  ــد تأكيدهــا يف ق ــي أُعي ــم /242/، والت ــس األمــن رق مجل

املجلــس رقــم /338/.

“إرسائيــل”  بضــم  األمريــي  اإلجــراء  يعــرتف  الواقــع،  يف 
ــداً!  ــل” نفســها أب ــده “إرسائي ــاء مل تؤك للجــوالن –وهــو ادع
ــون الجــوالن عــام  ــع لقان ــرار الكنيســت اإلرسائيــي الري إق
1981 تجنــب عمــداً إعــالن الســيادة اإلرسائيليــة عــى الهضبة 
التــي تــم االســتيالء عليهــا يف حزيران/يونيــو 1967. أقــّر ذلــك 
اإلرسائيــي  واإلدارة”  والقضــاء  “القانــون  متديــد  القانــون 

ــل. ــر وال أق ليشــمل الجــوالن، ال أك

لقــد أدرك الزعــاء اإلرسائيليــون منــذ فــرتة طويلــة أن مطالبة 
رســمية بالســيادة مــن شــأنها أن تقــوض قطعــاً مبــدأ “األرض 
ــه يف  ــى أساس ــان ع ــرط الطرف ــذي انخ ــالم”، وال ــل الس مقاب

املفاوضــات، رغــم أنهــا مل تحقــق أي نجــاح. 
يف مؤمتــر صحفــي يف حزيران/يونيــو 1993، مثــالً، أعلــن كبــر 

ــًة: »مل  ــش، رصاح ــار رابينوفيت ــن، إيتام ــن اإلرسائيلي املفاوض
ــي  ــون اإلرسائي ــك توســيع للقان ــاك ضــم. كان هنال يكــن هن
ــق  ــا يتعل ــه في ــتالحظ أن ــوالن. س ــات الج ــمل مرتفع ليش
بالقــدس فقــد تــم ضمهــا«. وبعــد ذلــك، قــّدم رئيــس الــوزراء 
ــظ األســد “الوديعــة”  ــس الســوري حاف ــن للرئي إســحاق راب
التــي تلتــزم فيهــا “إرسائيــل” االنســحاب إىل خــط 4 حزيــران/

يونيو 1967.

ــب، ال يغــر إعــالن ترامــب شــيئاً عــى اإلطــالق  ــرأي الكات ب
يف نــواٍح كثــرة. ال يفكــر أحــد يف “إرسائيــل” بالتفــاوض مــع 
ــالم.  ــة س ــن اتفاقي ــزء م ــوالن كج ــادة الج ــى إع ــورية ع س
يشــيد اإلرسائيليــون بقــرار ترامــب ويصفونــه بـــ “التاريخــي”، 
وتصــدر الواليــات املتحــدة خرائــط جديــدة تُظهــر الجــوالن 
ــن  ــة ل ــى الهضب ــة ع ــاة اليومي ــن الحي ــة، لك كأرض إرسائيلي

تتغــر. 

هــل ســيتم تجديــد واليــة األونــدوف أو تعديلهــا يف 
هــذه الظــروف الجديــدة؟

يف 27 آذار/مــارس، ويف مؤمتــر صحفــي عقــده مجلــس األمــن، 
أرّص ممثــل الواليــات املتحــدة عــى أن قــرار رئيســه »ال 
ــة فــض االشــتباك لعــام 1974، وال نعتقــد  ــر عــى اتفاقي يؤث
أنــه يقــوض قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك بــأي 
شــكل مــن األشــكال. تســتمر األونــدوف بلعــب دور حيوي يف 
الحفــاظ عــى االســتقرار بــن “إرسائيــل” وســورية، وبالشــكل 
األهــم عــر ضــان أن تكــون منطقــة الفصــل منطقــة عازلــة 
ــطة  ــر أنش ــكرية غ ــطة عس ــود أو أنش ــن أي وج ــة م خالي
ــة بالغــة  ــة اســرتاتيجية وأمني ــرار أهمي ــذا الق ــدوف. له األون
ــدة  ــات املتح ــد الوالي ــل”، وتعتق ــة إرسائي ــة لـــ “دول األهمي

ــه قــد يســاهم يف االســتقرار«. بأن
ــن  ــي. لك ــرف األمري ــورية الت ــت س ــال، أدان ــة الح بطبيع
ــار  ــالق الن ــف إط ــدوف، ووق ــم األون ــزال تدع ــق ال ت دمش
الــذي، ورغــم السياســة األمريكيــة الجديــدة، يعكــس الدعــم 
الــدويل ملبــدأ “األرض مقابــل الســالم”، واالهتــام مبنــع 

ــرب. ــودة إىل الح الع

يختــم الكاتــب بالقــول، ال شــك أن تجديــد واليــة األونــدوف 
ــات  ــس األمــن باإلجــاع، دعــم ب ســيحصل عــى دعــم مجل

أكــر أهميــة بســبب التحــدي الــذي أكدتــه إدارة ترامــب.
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ــة حديثــة  يصعــُب اســتحضاُر مبــادرة دبلوماســيّة أمريكيّ
ــد كوشــنر  ــاً كورشــة عمــل جاري ــا عاملي ــد اســتُْهِزئ به ق
املســاة بـــ “الّســالم مــن أجــل االزدهــار” التي ُعِقــَدت يف 
البحريــن. حــدٌث أعــّده صهــر ترامــب وكبــر مستشــاري 
الــرق األوســط، ليكــون خطــة أساســية يف حملتــه إلبــرام 
“صفقــة نهائيــة” بــن اإلرسائيليــن والفلســطينين. ولكــن 
ــن  ــراء األمريكي ــن الخ ــعة م ــة واس ــبة إىل مجموع بالنس
ــة  ــراءات املنام ــرت إج ــن، أظه ــطينين واإلرسائيلي والفلس
ــالم يف  ــض للس ــت األبي ــج البي ــئ يف نه ــو خاط ــا ه كلَّ م

الــرق األوســط.

عــى الــورق، قــد تبــدو رؤيــة كوشــنر لجمــع 50 مليــار 
دوالر مــن االســتثارات يف مجموعــة كبــرة مــن مشــاريع 
البنيــة التحتيــة واألعــال يف املنطقــة مقبولــة، إال أن 
مصــدر هــذه األمــوال ال يــزال غــر واضــح. وعــالوة عــى 
لــة يف  ذلــك، فــإن عــدداً كبــراً مــن املقرتحــات، املَفصَّ
كتيّــب مــن 96 صفحــة، صــدر عــن البيــت األبيــض مؤخراً، 
ــا يف  ــت به ــة حلم ــط قدمي ــة خط ــد صياغ ــع أو تعي تراج
الســابق حكومــات أجنبيــة والبنــك الــدويل ومؤسســة 
رانــد وغرهــا. لقــد فشــلت هــذه الجهــود يف معظمهــا يف 

ــريض الطرفــن. ــاب اتفــاق ســيايس ي غي

10

واشنطن بوست، 26 حزيران/يونيو 2019

Ishaan Tharoor, ”Forget peace. Trump and Israel want Palestinian surrender“, The Washington 
Post, 26 June 2019. https://www.washingtonpost.com/world/201926/06//forget-peace-trump-
israel-want-palestinian-surrender/?noredirect=on&utm_term=.926d813f5c7e 

إيشان ثارور

الم. ترامب و”إسرائيل” يريدان استسالم الفلسطينيين فلتنسوا السَّ

٢٠١٩ ــدد حزيران/يونيو  ع

https://www.washingtonpost.com/world/2019/06/26/forget-peace-trump-israel-want-palestinian-surrender/?noredirect=on&utm_term=.926d813f5c7e
https://www.washingtonpost.com/world/2019/06/26/forget-peace-trump-israel-want-palestinian-surrender/?noredirect=on&utm_term=.926d813f5c7e
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ويظــل هــذا الغياب هو األكــر وضوحاً اآلن. ففــي الوثيقة 
ــرِد  التــي تحــدد الرؤيــة االقتصاديــة للبيــت األبيــض، مل يَ
ــي  ــالل اإلرسائي ــاء االحت ــة الفلســطينية أو إنه ــر الدول ذك
فلســطينيان  مطلبــان  وهــا  الفلســطينية،  لــألرايض 
أساســيان تــم االعــرتاف بهــا مــن قبــل اإلدارات األمريكية 

ــة  ــداد ثالث ــى امت ــابقة ع الس
عقــود.

ال يبــدو أن رئيــس الــوزراء 
ــن  ــي بنيام ــي اليمين اإلرسائي
نتنياهــو وال ترامــب وال كبــار 
مبعوثيــه إىل الــرق األوســط 
دولــة  بإنشــاء  مهتمــون 
أيّــد  مســتقلة.  فلســطينية 
ســفر ترامــب يف “إرسائيــل”، 
مؤخــراً  فريدمــان،  ديفيــد 
ضــم األخــرة ملناطــق مــن 

الضفــة الغربيــة.

املســتغرب  غــر  مــن 
املســؤولون  يقاطــع  أن 
اجتــاع  الفلســطينيون 

املســاعدات  عــن  حديــث  أي  يرفضــوا  وأن  املنامــة، 
االقتصاديــة دون حــل ســيايس جــاد. وجــاء قرارهــم 
بعــد أن عمــدت إدارة ترامــب بشــكل منهجــي اســتعداء 
ــر  ــتبعادهم، ع ــن واس ــطينين املحتمل ــن الفلس املحاوري
ــن،  ــن املاضي ــدار العام ــى م ــن اإلجــراءات ع سلســلة م
قّوضــت املصالــح الفلســطينية وعــّززت موقــف نتنياهــو 
الســيايس الداخــي. يتّخــذ مســؤولو اإلدارة موقــع “تويــرت” 
منصــًة لتعنيــف املفاوضــن الفلســطينين والتنّمــر عليهم، 
وال يتعارضــون أبــداً يف املقابــل مــع نظرائهــم اإلرسائيليــن.

ترســل  مل  الفلســطينية،  للمقاطعــة  ونتيجــًة  هــذا، 
رســمياً. وفــداً  “إرسائيــل” 

ــن  ــر البحري ــز مؤمت ــراع، متي ــن وجــود طــريف ال ــدالً م ب
مبجموعــة مــن الخطابــات والنقاشــات العامــة الجذابــة، 
ــت العديــد مــن كبــار رجــال األعــال والشــخصيات  ضمَّ
ــتن  ــدويل كريس ــد ال ــدوق النق ــس صن ــل رئي ــارزة مث الب

ــر.  ــوين بل ــابق ت ــاين الس ــوزراء الريط ــس ال ــارد ورئي الغ
ــة،  ــات العربي ــن الحكوم ــود م ــة وف ــرضت بضع ــا ح ك

ــس. ــكل رئي ــنطن بش ــة بواش ــا الوثيق لعالقاته
كتــب جرالــد فايرســتاين، دبلومــايس أمريــي ســابق 
ونائــب أول لرئيــس معهــد الــرق األوســط: »إن أولئــك 

ألســباب  ذلــك  يفعلــون  الحــدث،  يحــرضون  الذيــن 
للضغوطــات  ترامــب  إدارة  تتعــرض  للغايــة.  ســخيفة 
لــي تُظِهــر بعــض النتائــج للجهــود املبذولــة عــى مــدى 
ــه  ــرَتَض أن ــن املُف ــذي م ــن العمــل ال ــر مــن عامــن م أك
قــد اســتُثِمر مــن ِقبَــل كوشــنر وفريقــه يف “صفقــة 
القــرن” خاصتهــم«. ويف مذكــرة تــم إرســالها عــر الريــد 
اإللكــرتوين، خلـُـص فايرســتاين إىل أنــه »مــن املحتمــل أنــه 
بعــد يومــن مــن الخطابــات الرنانــة يف عاصمــة البحريــن، 
وســيتم  الطبيعيــة،  شــؤونهم  إىل  املشــاركون  ســيعود 

ــاً«. ــخ قريب ــة التاري ــة إىل مزبل ــال الورش إرس

يــدرك كوشــنر ومســؤولون أمريكيــون آخــرون الشــكوى 
ــة  ــة ليل ــه االفتتاحي ــال كوشــنر يف كلمت الرئيســة. فقــد ق
الثالثــاء: »لــي نكــون واضحــن، ال ميكــن تحقيــق النمــو 
ــل  ــطيني دون ح ــعب الفلس ــار للش ــادي واالزده االقتص
ــو  ــل ه ــد أّج ــه ق ــراع«. إال أن ــادل لل ــم وع ــيايس دائ س
وزمــالؤه اإلعــالن عــن تفاصيــل خطتهــم السياســية، 
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عــى األقــل، إىل مــا بعــد االنتخابــات الجديــدة وتشــكيل 
ــع أن تنتهــي  ــة يُتوق ــة، عملي ــة املقبل الحكومــة اإلرسائيلي

ــر. ــن الثاين/نوفم ــول تري بحل

يتوقــع العديــد مــن املحللــن أال يطــرح البيــت األبيــض، 
ــّي، أي  ــر إىل معســكر نتنياهــو اليمين املنحــاز بشــكل كب
ــن  ــك ع ــادة، ناهي ــة ج ــازالت إرسائيلي ــتدعي تن يشء يس
ــد  ــل عــى العكــس، ق ــالل رســمياً. ب ــاء االحت ــرتاح إلنه اق

ــاً. ــٍر متام ــق لــيء مغاي ــد الطري ميّه

ــدة  ــل الجدي ــدوق إرسائي ــن )صن ــس م ــاري ريي ــرّد ه غ
New Israel Fund(، وهــي مؤسســة ليراليــة غــر ربحيــة 
ــع  ــات املجتم ــم مجموع ــدة تدع ــات املتح ــا الوالي مقره
ــا قّدمــه كوشــنر  ــو م ــال: »يخل ــل”، وق املــدين يف “إرسائي
ــض  ــيايس. ورف ــوى س ــن أي محت ــن م ــة البحري ــل قم قب
ــع الســيايس األســاس للفلســطينين  عمــداً معالجــة التطل
ــا ]الصفقــة[ غــر  ــك ألنه ــّي. وذل ــر املصــر الوطن يف تقري
ــل ُصممــت  ــذ، ب ــع لتُنف مــة للفلســطينين، ومل تُصن ُمصمَّ
لرفضهــا الفلســطينيون. ملــاذا؟ لتضــع “إرسائيــُل” األســَس 
ــكل  ــألرايض بش ــمٍّ ل ــات ض ــوم بعملي ــا يك تق ــة له الالزم

ــب«. ــادي الجان أح

لقــد كتــب الســفر اإلرسائيــي لــدى األمــم املتحــدة داين 
ــزاج  ــز، مســلطاً الضــوء عــى امل ــورك تامي ــون، يف نيوي دان

الســيايّس والشــعور باالنتصــار الــذي تشــعر بــه الحكومــة 
اإلرسائيليــة، وحاثــاً الفلســطينين عــى “التخــّي” عــن 
ســعيهم مــن أجــل وطــن مقابــل صدقــات كوشــنر 
االقتصاديــة التــي يبحــث فيهــا. وأشــار دانــون إىل أن 
التطلّــع إىل دولــة فلســطينية “يولّــد ثقافــة الكراهيــة 
للــروح  “انتحــاراً  يــرى  أن  يــود  وأنــه  والتحريــض”، 

السياســية والثقافيــة الحاليــة عنــد الفلســطينين”.

االحتــالل  إىل  مضــاف  اللهجــة،  شــديد  خطــاب  إنــه 
العســكري اإلرسائيــي الــذي يتحكــم ويقيّــد حيــاة ماليــن 
ــروع إدارة  ــل م ــدى تضلي ــى م ــد ع ــطينين. يؤك الفلس

ــب يف البحريــن. ترام

كتــب هــادي عمــرو، وهــو مســؤول ســابق يف وزارة 
الخارجيــة األمريكيــة وزميــل زائر يف معهــد بروكنغز: »عى 
مــدى عقــود، ظــّل الشــعب الفلســطيني يعــاين يف مناطــق 
ــت حياتهــم لألســف خاضعــًة  ــث كان شــبه مســتقلة، حي
لالحتياجــات اإلرسائيليــة. مقاربــة ترامــب “العربــة أمــام 
الحصــان” قلبَــت أساســيات الحريــة. بالطبــع، كان لحفلــة 
الشــاي• يف بوســطن نــواة اقتصاديــة، لكنهــا ســاعدت يف 
إطــالق إعــالن االســتقالل، ومل تكــن مؤمتــراً  بريطانيــاً عــن 

االقتصــاد األمريــي«.

حركة حفلة الشاي هي حركة سياسية 
داخل  املالية  الناحية  من  محافظة 
الحركة  أعضاء  دعا  الجمهوري.  الحزب 
إلى تخفيض الضرائب وتقليص الدين الوطني للواليات 
املتحدة وعجز امليزانية الفيدرالية من خالل انخفاض 
إعالن  إلى  الحفلة  هذه  أّدت  وقد  الحكومي،  اإلنفاق 
األول/ديسمبر  كانون   16 يف  بريطانيا  عن  االستقالل 

عام 1773.

٢٠١٩ ــدد حزيران/يونيو  ع

W W W . D C R S . S Y

41



البيبليوغرافيا

1 1 “Countering Extremism After the Fall of the ISIS Caliphate”, Middle East 
Institute, 13 June 20191 https://www1mei1edu/multimedia/podcast/countering-
extremism-after-fall-isis-caliphate

1 2 Almohammad, Asaad1 Charlie Winter, “From Battlefront to Cyberspace: 
Demystifying the Islamic State’s Propaganda Machine”, Combating Terrorism 
Center, 5 June 20191 https://ctc1usma1edu/battlefront-cyberspace-demystifying-
islamic-states-propaganda-machine/

1 3 Aronson, Geoffrey1 “What does Trump’s Golan proclamation mean for 
UNDOF?”, Middle East Institute, 3 June 20191 https://www1mei1edu/
publications/what-does-trumps-golan-proclamation-mean-undof

1 4 Barnes-Dacey, Julien1 “A Framework for European-Russian cooperation in Syria”, 
Russian International Affairs Council, 17 June 20191 https://russiancouncil1
ru/en/analytics-and-comments/analytics/a-framework-for-european-russian-
cooperation-in-syria/

1 5 Brown, Brittany1 “Where Will Islamic State Detainees End Up?”, Council 
on Foreign Relations, 14 June 20191 https://www1cfr1org/article/where-will-
islamic-state-detainees-end

1 6 Jenkins, Brian Michael1 “Options for Dealing with Islamic State Foreign Fighters 
Currently Detained in Syria”, Combating Terrorism Center, May/June 2019, 
Volume 12, Issue 51 https://ctc1usma1edu/options-dealing-islamic-state-foreign-
fighters-currently-detained-syria/

1 7 Kagan, Frederick W1 Nataliya Bugayova, Jennifer Cafarella, “Confronting The 
Russian Challenge”, The Institute for The Study of War, June 20191 http://
www1understandingwar1org/report/confronting-russian-challenge

1 8 Karasapan, Omer1 Sajjad Shah, “Forced displacement and child marriage: A 
growing challenge in MENA”, The Brookings Institution, 19 June 20191 
https://www1brookings1edu/blog/future-development/19/06/2019/forced-
displacement-and-child-marriage-a-growing-challenge-in-mena/

1 9 Kirişci, Kemal1 “How to make concrete progress on the Global Compact on 
Refugees”, The Brookings Institution, 7 June 20191 https://www1brookings1
edu/blog/order-from-chaos/07/06/2019/how-to-make-concrete-progress-on-
the-global-compact-on-refugees/

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

https://www.mei.edu/multimedia/podcast/countering-extremism-after-fall-isis-caliphate
https://www.mei.edu/multimedia/podcast/countering-extremism-after-fall-isis-caliphate
https://ctc.usma.edu/battlefront-cyberspace-demystifying-islamic-states-propaganda-machine/
https://ctc.usma.edu/battlefront-cyberspace-demystifying-islamic-states-propaganda-machine/
https://www.mei.edu/publications/what-does-trumps-golan-proclamation-mean-undof 
https://www.mei.edu/publications/what-does-trumps-golan-proclamation-mean-undof 
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/a-framework-for-european-russian-cooperation-in-syria/
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/a-framework-for-european-russian-cooperation-in-syria/
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/a-framework-for-european-russian-cooperation-in-syria/
https://www.cfr.org/article/where-will-islamic-state-detainees-end 
https://www.cfr.org/article/where-will-islamic-state-detainees-end 
https://ctc.usma.edu/options-dealing-islamic-state-foreign-fighters-currently-detained-syria/
https://ctc.usma.edu/options-dealing-islamic-state-foreign-fighters-currently-detained-syria/
http://www.understandingwar.org/report/confronting-russian-challenge
http://www.understandingwar.org/report/confronting-russian-challenge
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/06/19/forced-displacement-and-child-marriage-a-growing-challenge-in-mena/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/06/19/forced-displacement-and-child-marriage-a-growing-challenge-in-mena/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/06/07/how-to-make-concrete-progress-on-the-global-compact-on-refugees/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/06/07/how-to-make-concrete-progress-on-the-global-compact-on-refugees/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/06/07/how-to-make-concrete-progress-on-the-global-compact-on-refugees/


٢٠١٩ ــدد حزيران/يونيو  ع

1 10 Lund, Aron1 “What Is the Endgame in Idlib, Syria’s Largest Remaining 
Rebel Enclave?”, World Politics Review, 24 June 20191  https://www1
worldpoliticsreview1com/articles/27973/what-is-the-endgame-in-idlib-syria-s-
largest-remaining-rebel-enclave 
1 11 Mamedov, Ruslan1 “Can Russia plug through US sanctions to reconstruct 
Syria?”, Al-Monitor, 11 June 20191 https://www1al-monitor1com/pulse/
originals/06/2019/russia-syria-sanctions-reconstruction-challenges1html
1 12 Nazemi, Katherine1 Alexander Decina, “No Business as Usual in Syria”, 
Carnegie Endowment for International Peace, 20 June 20191 https://
carnegieendowment1org/sada/79351 
1 13 Osiewicz, Przemysław. “The EU needs a more robust Middle East human 
rights report”, Middle East Institute, 20 June 20191 https://www1mei1edu/
publications/eu-needs-more-robust-middle-east-human-rights-report
1 14 Ozcelik, Burcu1 “The Syrian Civil War is Changing the Turkish-Israeli 
Relationship”, National Interest, 6 June 20191 https://nationalinterest1org/
feature/syrian-civil-war-changing-turkish-israeli-relationship61327- 
1 15 Pieraccini, Federico1 “Why the S400- Is a More Formidable Threat to 
US Arms Industry Than You Think”, Strategic Culture Foundation, 15 June 
20191 https://www1strategic-culture1org/news/15/06/2019/why-s-400is-more-
formidable-threat-us-arms-industry-than-you-think/ 
1 16 Pierini, Marc1 “A Hot Spot Is Getting Hotter”, Carnegie Middle East Center, 
10 June 20191 https://carnegie-mec1org/diwan/79267
1 17 Robinson, Jenny Perlman1 Marianne Stone, “Ahlan Simsim: A large-scale 
early childhood intervention for Syria’s refugees and host communities”, 
The Brookings Institution, 19 June 20191 https://www1brookings1edu/blog/
education-plus-development/19/06/2019/ahlan-simsim-a-large-scale-early-
childhood-intervention-for-syrias-refugees-and-host-communities/
1 18 Tharoor, Ishaan1 “Forget peace1 Trump and Israel want Palestinian 
surrender”, The Washington Post, 26 June 20191 https://www1washingtonpost1
com/world/26 /06 /2019/forget-peace-trump-israel-want-palestinian-
surrender/?noredirect=on&utm_term=1926d813f5c7e 
1 19 Waters, Gregory1 “Between Ankara and Damascus: The role of the Turkish 
state in north Aleppo”, Middle East Institute, 20 June 20191 https://www1mei1
edu/publications/between-ankara-and-damascus-role-turkish-state-north-
aleppo

W W W . D C R S . S Y

43

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/27973/what-is-the-endgame-in-idlib-syria-s-largest-remaining-rebel-enclave 
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/27973/what-is-the-endgame-in-idlib-syria-s-largest-remaining-rebel-enclave 
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/27973/what-is-the-endgame-in-idlib-syria-s-largest-remaining-rebel-enclave 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/russia-syria-sanctions-reconstruction-challenges.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/russia-syria-sanctions-reconstruction-challenges.html
https://carnegieendowment.org/sada/79351  
https://carnegieendowment.org/sada/79351  
https://www.mei.edu/publications/eu-needs-more-robust-middle-east-human-rights-report 
https://www.mei.edu/publications/eu-needs-more-robust-middle-east-human-rights-report 
https://nationalinterest.org/feature/syrian-civil-war-changing-turkish-israeli-relationship-61327  
https://nationalinterest.org/feature/syrian-civil-war-changing-turkish-israeli-relationship-61327  
https://www.strategic-culture.org/news/2019/06/15/why-s400-is-more-formidable-threat-us-arms-industry-than-you-think/ 
https://www.strategic-culture.org/news/2019/06/15/why-s400-is-more-formidable-threat-us-arms-industry-than-you-think/ 
https://carnegie-mec.org/diwan/79267 
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2019/06/19/ahlan-simsim-a-large-scale-early-childhood-intervention-for-syrias-refugees-and-host-communities/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2019/06/19/ahlan-simsim-a-large-scale-early-childhood-intervention-for-syrias-refugees-and-host-communities/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2019/06/19/ahlan-simsim-a-large-scale-early-childhood-intervention-for-syrias-refugees-and-host-communities/
 https://www.washingtonpost.com/world/2019/06/26/forget-peace-trump-israel-want-palestinian-surrender/?noredirect=on&utm_term=.926d813f5c7e 
 https://www.washingtonpost.com/world/2019/06/26/forget-peace-trump-israel-want-palestinian-surrender/?noredirect=on&utm_term=.926d813f5c7e 
 https://www.washingtonpost.com/world/2019/06/26/forget-peace-trump-israel-want-palestinian-surrender/?noredirect=on&utm_term=.926d813f5c7e 
 https://www.mei.edu/publications/between-ankara-and-damascus-role-turkish-state-north-aleppo
 https://www.mei.edu/publications/between-ankara-and-damascus-role-turkish-state-north-aleppo
 https://www.mei.edu/publications/between-ankara-and-damascus-role-turkish-state-north-aleppo


ســورية - دمشــق - مزة فيــات غربية
85 خلــف االتصــاالت - شــارع تشــيلي - بناء الحاق 

www.dcrs.sy +963 11 611 4776

info@dcrs.sy +963 11 611 4731


	Button 33: 
	Button 53: 
	Button 50: 
	Button 54: 
	Button 35: 
	Button 29: 
	Button 55: 
	Button 39: 
	Button 56: 
	Button 40: 


