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تقرير »ســورية في عيون مراكز الدراســات العاملية« هو نشــرة دورية، تصدر عن مركز دمشــق لألبحاث 

والدراسات )مداد(، تتناول بالعرض أهم ما ُينشر  في  مراكز الدراسات العاملية  حول  األزمة السورية، 

.
ً
 وعسكريا

ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
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 

وجهــات نظــر، وبيبليوغرافيــا مختــارة بأهــم عناويــن األبحــاث والدراســات والتقاريــر واملقــاالت الصــادرة 

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

إلــى عنايتهــا بالدراســات املستقبلية/االستشــرافية، وتركيزهــا علــى السياســات والقضايــا الّراهنــة، 

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

قبــل قمــة الرئيســن الــرويس فالدميــر بوتــن واألمريــي دونالــد ترامــب، والتــي عقــدت يف العاصمــة الفنلنديــة 
هلســني يــوم الثالثــاء 17 متوز/يوليــو 2018، كــرت االســترشافات والتوقعــات، وقدمــت مراكــز األبحــاث الغربية 
العديــد مــن التكهنــات ورســمت ســناريوهات واحتــاالت، بــل وقدمــت نصائــح وتوصيــات تطالــب الرئيــس 
ــرويس.  ــض، عــى األقــل، مــن مســتوى االنتصــار الســيايس للرئيــس ال ــة تخّف ــدة معين ــزام بأجن ــي بااللت األمري

وبالطبــع كانــت ســورية القضيــة األكــر محوريــة فيــا تناولتــه هــذه املراكــز.

حتــى األوراق البحثيــة التــي مل تحمــل يف عناوينهــا رصاحــة قمــة هلســني، حملــت يف مضمونهــا رســائل موجهــة 
للرئيــس األمريــي، وأوضــح األمثلــة املقــال الــذي نرشتــه مجلــة فوريــن أفــرز بعنــوان »ال تخــرج مــن ســورية« 
ــا  ــاء عــى قواته ــط باإلبق ــس فق ــة لي ــه اإلدارة األمريكي ــب صاحبت ــذي تطال ــو 2018، وال ــخ 11 متوز/يولي بتاري
ــاء النفــوذ اآلن التخــاذ إجــراءات حاســمة يف املســتقبل مــن خــالل  ــل وبـــ »االســتثار يف بن داخــل ســورية، ب
تعزيــز القــدرات العســكرية واإلداريــة لرشكائهــا عــى األرض، اســتعادة ثقــة “املتمرديــن” يف ســورية، إعــادة بنــاء 

قــوات “املتمرديــن”، حرمــان األســد مــن الرشعيــة الدوليــة...«.

ترفــض مراكــز األبحــاث إظهــار أهدافهــا الحقيقيــة ومــا تريــده الواليــات املتحــدة يف ســورية، ويرفــض بعضهــا 
اإلقــرار بالهزميــة هنــاك، وتبعــات الهزميــة عــى التوازنــات الدوليــة خاصــة بــن القوتــن الُعظميــن. تتــذّرع هــذه 
املراكــز بعــودة ظهــور اإلرهــاب وتعاظــم النفــوذ اإليــراين، وكأن هــذه القضايــا كانــت موجــودة قبــل بــدء األزمــة 

والدعــم الغــريب واإلقليمــي للتنظيــات املســلحة والجاعــات اإلرهابيــة ضــد ســورية الدولــة قبــل “النظــام”!
ــالد،  ــة الســورية ســيطرتها عــى كامــل الب ــا اســتعادت الدول ــد مــن الفــوىض إذا م ــك عــن مزي ــون كذل يتحدث
ــاة بخطــى متواتــرة وحثيثــة، عــى  ــة تعــود إىل الحي ويتجاهلــون متامــاً أن كل املناطــق التــي اســتعادتها الدول

ــم الكــردي يف الشــال. ــون وحليفه ــون أو األمريكي ــا اإلرهابي ــي انتزعه عكــس املناطــق الت

هذه الحجج ال تقنع حتى ترامب نفسه.

لقــد وضعــت مراكــز األبحــاث قوائــم مبــا يجــب عــى ترامــب عملــه يف ســورية، ومــا عليــه املطالبــة بــه خــالل 
اجتاعــه مــع بوتــن. بعضهــا اعــرف باألمــر الواقــع وأقــر بـــ “هزميــة” أمريــكا يف ســورية، وبــدأ بالتفكــر بهــدف 
ومكانــة الواليــات املتحــدة يف الــرشق األوســط الجديــد، وظــّل بعضهــا اآلخــر مختبــأً خلــف إصبعــه ونظــر إىل 
القمــة عــى أنهــا املــكان املناســب “لتصويــب” الوضــع يف ســورية، رمبــا ألن هــؤالء يدركــون معنــى انســحاب 
ــرشق  ــرة عــى موقــف واشــنطن يف ال ــه الكب ــذات وكلفت ــات املتحــدة مــن ســورية، يف هــذا الوقــت بال الوالي
ــات  األوســط. أو رمبــا ألن أكــر املتشــامئن يف املجتمــع الســيايس الــدويل مل يكــون يتوقــع هزميــة كهــذه للوالي
املتحــدة، فصورتهــا يف أذهــان الجميــع، عدوهــا وصديقهــا، “أمريــكا أكــر مــن أن تخــر”،  حســب كل املقاييــس 

التقليديــة للقــوة.

4



مل تختلــف كثــراً وجهــات النظــر التــي ســبقت القمــة، عــا لحقها،فــازال الغمــوض يكتنــف الرؤيــة األمريكيــة، 
ووضــع قواتهــا يف ســورية، وإىل متــى ســتحافظ عــى وجودهــا هنــاك، ومــا هــي الصفقــات التــي ســتعقد وأي 

مثــن يطلبــه ترامــب لقــاء ســحب هــذه القــوات، وهــل هنالــك مــن ســيدفع؟
ال يقتــر القلــق عــى مراكــز األبحــاث، إذ ال يشــعر أي مــن حلفــاء أمريــكا يف اإلقليــم باالطمئنــان حيــال 
سياســات إدارة ترامــب يف ســورية عــى وجــه الخصــوص، حتــى أن بعضهــم بــات ينحــو بسياســاته نحــو 
روســيا بغيــة تحقيــق أدىن حــد مــن املصالــح مقابــل كل مــا خــروه خــالل أعــوام األزمــة مــن دعــم مــادي 
ومعنــوي للمســلحن يف مختلــف املناطــق الســورية. أضــف إىل ذلــك أن كالً مــن حلفــاء واشــنطن واقــع 
ــش العــريب  ــا فكــرة توجــه الجي ــات يف الشــال، وترعبه ــد صفق ــا تري ــه الخــاص يف ســورية. تركي يف مأزق
ــن ومســتعدين  ــن، جاهزي ــن اإلرهابي ــل م ــع عــدد هائ ــا بتجمي ــث قامــت تركي ــب، حي الســوري إىل إدل
للدخــول إىل العمــق الــريك متــى شــعروا بدنــو التهديــد منهــم. وليســت إرسائيــل يف حــال أفضــل، فالجيــش 
الســوري يف الجنــوب يحقــق االنتصــار تلــو اآلخــر ويقــرب مــن الحــدود بخطــًى واثقــة، وال تنفــع الكيــان 
املحتــل ادعــاءات بوجــوٍد إيــراين أو قــوات مؤيــدة أو مدعومــة مــن إيــران، ترامــب ذاتــه مل يعــد يســتجيب 
ــذي رمبــا يكــون الحلقــة األضعــف يف املنطقــة، فقــد  ــل بهــذا الخصــوص. أمــا األردن ال ــات إرسائي ملطالب
ــي  ــة ل ــد األمــن والهــدوء للمناطــق الحدودي ــات ويعي ــات يأمــل أن ينهــي الجيــش الســوري االضطراب ب

يُعــاد فتــح املعابــر، عــى أن ينتعــش االقتصــاد األردين املــأزوم.

تعــاين املناطــق التــي مازالــت خــارج ســيطرة الحكومــة الســورية، وتــرزح تحــت إدارة كرديــة أو تركيــة 
أو حتــى إرهابيــة، وتفشــل هــذه األطــراف بتطبيــق حتــى الحــد األدىن مــن اإلدارة الــذي يضمــن ملدنيــي 
تلــك املناطــق أضعــف اإلميــان مــن الحقــوق والخدمــات األساســية. تتصــدر منبــج وإدلــب قامئــة هــذه 
املناطــق، وال تختلــف عنهــا الرقــة إال بكونهــا وقعــت تحــت ســيطرة “قســد”،  بعــد أن تعرضــت لرضبــات 
شــنها التحالــف الــدويل بقيــادة أمريــكا مخالفــة للقانــون الــدويل اإلنســاين إذ إنهــا مل تأخــذ حايــة املدنيــن 

والتقليــل مــن املخاطــر املحدقــة بهــم بعــن االعتبــار، وذلــك بحســب منظمــة العفــو الدوليــة.
وال تتصــف تقاريــر هــذه املنظمــة دامئــاً باملوضوعيــة إذ أنهــا ال تتعامــل يف الغالــب بحياديــة، ورمبــا يــأيت 
ــا أن جرائــم التحالــف  تقريرهــا عــن الرقــة بســياق “رفــع العتــب”، أو التظاهــر بالنزاهــة، والغالــب هن

أكــر بكثــر مــن أن يتــم التعتيــم عليهــا بشــكل كامــل.
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مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

2018 ــو  لي يو / ز تمو ــدد  ع



يــأيت عــدد متوز/يوليــو 2018 مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز الدراســات العامليــة« مقســاً عــى 
أربعــة محــاور:

محــور ســيايس أول: تعــرض مقاالتــه إىل مــا كان يــدور يف أروقــة مراكــز األبحــاث األمريكيــة قبيــل قمــة 
هلســني، ومــا تبعهــا مــن تحليــالت. ويظهــر فيــه التعــارض بــن مــن يــرى أن الواليــات املتحــدة فشــلت 

يف ســورية وقــي األمــر، ومــن يــرى يف القمــة ســبيالً للتفــاوض وإيجــاد املخــارج. 

محــور ســيايس ثــان: يتصــدى إىل موضــوع حلفــاء الواليــات املتحــدة يف اإلقليــم )تركيــا، إرسائيــل واألردن(، 
وقلقهــم الشــديد حيــال تراجــع املوقــف األمريــي يف املنطقــة أمــام النفــوذ الــرويس، وخوفهــم عــى مصالح 

دفعــوا مثنهــا غاليــاً طــوال أعــوام األزمــة.

محــور إنســاين: يتحــدث عــن أزمــات املناطــق التــي مازالــت –مؤقتــاً- خــارج ســيطرة الدولــة، فيتنــاول 
ــي تســيطر أذرعهــا عــى مؤسســات  ــة الت حــال نســاء إدلــب يف مواجهــة التطــرف والتنظيــات اإلرهابي
الحكــم واملرافــق الخدميــة. كــا يتنــاول متابعــة منظمــة العفــو الدوليــة لتقريرهــا الــذي جــرى الحديــث 

عنــه يف العــدد املــايض، وتأكيــد عــى اســتمرار التحالــف بتغطيــة جرامئــه يف الرقــة.

أمــا املحــور األخــر فهــو عــن إعــادة اإلعــار: ويتضمــن مقــاالً حــول حلــب، املدينــة التاريخيــة الســاحرة 
ــى  ــادة إعارهــا رضورة وحاجــة ملحــة ع ــد إع ــف تُع ــا، وكي ــن تخريبه ــد اإلرهــاب ع ــوان ي ــي مل تت الت

ــن الثقايف-الحضــاري واإلنســاين.  الصعيدي
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ربمــا قــدم بوتيــن كــرة مونديــال روســيا هديــة إلــى ترامــب فــي قمــة هلســنكي، لكــن 
الكــرة فــي السياســة وخاصــة فــي الشــأن الســوري ليســت علــى اإلطــاق فــي ملعــب 
النفــوذ فــي معظــم  القــوة أو  بنفــس  القمــة  الرئيســان  لــم يدخــل  المتحــدة.  الواليــات 
النقــاط الخافيــة، يريــد الطرفــان التاقــي والوصــول إلــى اتفاقــات، لكــن فــي حيــن يريــد 
ترامــب حفــظ مــاء وجهــه وبــاده، يريــد بوتيــن تأكيــد انتصاراتــه وتدعيــم مكانــة روســيا 

كقــوة عظمــى وكوســيط وصانــع للســام.

قمة هلسنكي اإلرهاصات والنتائج



ناتاليا بوجايوفا، كاثرين هاريس، جاك أولسس

بوتين مهيأ لنصر سهل قبيل القمة مع ترامب

معهد دراسة الحرب، 6 تموز/يوليو 2018

كتــب كلٌّ مــن ناتاليــا بوجايوفــا، كاثريــن هاريــس، وجــاك 
أولســس مقــاالً بعنــوان »بوتــن مهيــأ لنــر ســهل قبيــل القمــة 
ــو  ــرب يف 6 متوز/يولي ــة الح ــد دراس ــرشه معه ــب«، ن ــع ترام م

.2018
يتحــدث الباحثــون يف هــذا املقــال عــن إرهاصــات القمــة 
ــرويس واألمريــي، واملزمــع عقدهــا يف  ــة بــن الرئيســن ال املرتقب
ــن يف  ــر بوت ــرون أن فالدمي ــث ي ــاري. حي ــو الج ــوز/ يولي 16 مت
ــب  ــد ترام ــدم دونال ــايل أن يق ــن املرجــح بالت ــوة، وم ــع الق موق

ــام. ــى أي يشء ه ــا ع ــل مقابله ــن يحص ــازالٍت ل تن
بــن  األوىل  القمــة،  أن هــذه  املقــال  يــرى أصحــاب  كذلــك 
الرئيســن، ســتعزز رشعيــة بوتــن عــى حســاب الغــرب، وأي 
ــى  ــه. حت ــاً ل ــراً إضافي ــا سيشــكل ببســاطة ن ــج عنه ــاق ينت اتف

ــن  ــتفيد م ــد تس ــدة ق ــات املتح ــأن الوالي ــي ب ــاد األمري االعتق
ــر  ــى افراضــات غ ــوم ع ــيا بشــأن ســورية يق ــع روس ــة م صفق
ــق  ــا يتعل ــة في ــا، خاص ــيا وقدراته ــداف روس ــول أه ــة ح دقيق

ــط. ــرشق األوس ــران يف ال ــع إي بوض

أول القضايا التي ناقشها المقال كانت 
تنازالت  ترامب  تقديم  موضوع  عن 
هذا  الباحثون  اعتبر  حيث  لبوتين، 
الحالية  فالظروف  ألوانه،  سابقًا  األمر 
للقمة تضمن لروسيا، بطبيعة الحال، 

استفادة كبيرة.

Nataliya Bugayova, Catherine Harris, Jack Ulses, ”Putin Poised For Easy Victory Ahead Of 
Summit with President Trump“, The Institute for the Study of War, 6 July 2018. http://www.
understandingwar.org/backgrounder/putin-poised-easy-victory-ahead-summit-president-trump
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متثــل القمــة بحــد ذاتهــا تنــازالً هامــاً مــن قبــل الواليــات 
املتحــدة، بالنظــر إىل “العقوبــات الدوليــة” عــى روســيا. وتعــزز 
ــه،  القمــة رشعيــة بوتــن املحليــة والدوليــة يف وقــت تراجــع في
بحســب زعــم أصحــاب املقــال، معــدالت التأييــد لــه يف الداخــل. 
ــادة الروســية  ســوف يســتغل بوتــن هــذا اإلقــرار املؤقــت بالقي
ــه يف الداخــل  ــة حمالت ــا كقــوة عظمــى لتغذي ــة ورشعيته العاملي
والخــارج، مبــا يف ذلــك الروايــات الهادفــة إىل ضعضعــة الغــرب.
ال يوحــي الســلوك الــرويس األخــر بتقديــم أي ضانــات مقابــل 
التنــازالت األمريكيــة. فقــد قــّوض الكرملــن بشــكل متزايــد 
ــات املتحــدة، وانتهــك، بحســب الزعــم األمريــي،  ــح الوالي مصال
القانــون الــدويل عــى مــدى الســنوات األربــع املاضيــة. ومل تقــدم 

ــا وســورية. ــل أوكراني ــارزة مث ــازل يف رصاعــات ب روســيا أي تن
ــدة أن  ــات املتح ــى الوالي ــه كان ع ــاً أن ــال أيض ــاب املق ــرى كتّ ي
تــر عــى أن تلبــي روســيا عــدداً مــن الــرشوط املســبقة مقابــل 
الفرصــة إلعــادة فتــح الحــوار الرســمي بــن ترامــب وبوتــن. فقــد 
ــوء  ــاط يف ض ــض النق ــن ببع ــل الكرمل ــح أن يقب ــن املرج كان م
ــن  ــاس. م ــاويض يف األس ــه التف ــاع وضعــف موقف ــة االجت أهمي
املرجــح أن يقــدم بوتــن تنــازالت لحــل مشــاكل خلقتهــا روســيا 
يف األصــل. ميثــل هــذا النــوع مــن التفــاوض مثــاالً منوذجيــاً عــن 

.reflexive control ــكايس ــم االنع التحك

المقال  ناقشها  التي  القضايا  ثاني 
الواليات  تحققه  أن  يمكن  ما  قلة  هي 
المتحدة من مكاسب في القمة. فمن 
أن  الكّتاب،  المحتمل، على حدِّ تعبير 
من  كل  عن  المتحدة  الواليات  تتنازل 
إلى  القومي  أمنها  ومصالح  نفوذها 

الكرملين.
قــد يحــاول ترامــب عقــد صفقــة مــع بوتــن تتضمــن انســحاب 
ــازل  ــر التن ــك ع ــيكون ذل ــورية. وس ــن س ــدة م ــات املتح الوالي
ــوب  ــد جن ــض التصعي ــة خف ــى منطق ــيطرة ع ــن الس ــمياً ع رس
ســورية إىل روســيا، إضافــة إىل االنســحاب اآلمــن للواليــات 
ــيا  ــن روس ــل م ــب يف املقاب ــورية، ويتطل ــن رشق س ــدة م املتح

ــورية. ــوب س ــران جن ــوذ إي ــواء نف احت
ــالل  ــن خ ــورية م ــا يف س ــدة مصالحه ــات املتح ــي الوالي ال تحم
إســناد املشــكلة إىل روســيا. وتشــمل هــذه املصالــح منــع عــودة 
ظهــور تنظيــم “داعــش” وهزميــة تنظيــم القاعــدة الــذي تتزايــد 

قوتــه يف ســورية. كــا أن خطــة ترامــب املعلنــة باســتخدام 
ــئ  ــراض الخاط ــتند إىل االف ــورية تس ــران يف س ــح إي ــيا لكب روس
بــأن روســيا مســتعدة وقــادرة عــى احتــواء إيــران. يــرى معهــد 
دراســة الحــرب أن االئتــالف الرويس-اإليــراين ليــس تحالــف 
ــتند إىل  ــراتيجية تس ــة اس ــن رشاك ــارة ع ــو عب ــل ه ــة، ب مصادف
مصالــح مشــركة طويلــة األمــد خــارج ســورية. مــن غــر املرجــح 

ــران. ــواء إي ــوده الحت ــن بوع ــي بوت أن يف
ــن  ــات املتحــدة م ــا لطــرد الوالي ــف حملته ــيا تكث ــت روس مازال
ســورية. مــن أجــل إعــادة توطيــد حكــم الدولــة الســورية، 
ــل، ضــان وجــود قاعــدة لروســيا  ــايل وعــى املــدى الطوي وبالت
ــن  ــب املعل ــل ترام ــن تفضي ــن م ــتفيد بوت ــد يس ــورية. ق يف س

ــورية. ــن س ــه م ــيكاً” لقوات ــحاباً “وش انس
يقــوم التحالــف الــرويس اإليــراين ببنــاء شــبكة مــن القــوات 
بالوكالــة لتهديــد الواليــات املتحــدة يف رشق ســورية بهــدف 
ــة” عــن  ــزع “الرشعي ــة” ون اســتالة “قــوات ســورية الدميقراطي
وجــود الواليــات املتحــدة يف ســورية. قــد يحــاول الكرملــن أيضــاً 
توجيــه الواليــات املتحــدة نحــو رشاكــة مســتقبلية ملكافحــة 
اإلرهــاب تخفــي هدفهــا الحقيقــي باســتبعاد الواليــات املتحــدة 

مــن ســورية.

المقال  يناقشها  التي  القضايا  ثالث 
هي احتمال أن يحاول الرئيس الروسي 
الواليات  من  مهمة  تنازالت  انتزاع 

المتحدة بمرور الوقت.
ــة  ــن للقم ــا بوت ــي وضعه ــية الت ــات األساس ــة الرغب تشــمل قامئ
ــى  ــدة ع ــات املتح ــار الوالي ــالده وإجب ــى ب ــات ع ــاء العقوب إلغ
ــا وســورية، والحــد مــن الحشــد العســكري  التنــازل عــن أوكراني
ــن وعــد رشاكــة، رآهــا معــدو  ــد يقــدم بوت ــا. ق ــو يف أوروب للنات
املقــال “خياليــة” ملكافحــة اإلرهــاب يف ســورية كحافــز لرامــب.
ــن عــن  ــال، مــن املرجــح أن يتخــى بوت ــع املق ــك، يتاب ومــع ذل
املطالــب األوســع يف قمــة هلســني لتجنــب معانــدة مؤسســات 
ــن  ــك، سيســتخدم بوت ــدالً مــن ذل ــة. ب ــن القومــي األمريكي األم
ــات  ــراء مناقش ــروف إلج ــة الظ ــه، وتهيئ ــز رشعيت ــة لتعزي القم
الحقــة، واســتغالل الفــرص إلثــارة الخــالف بــن الواليــات املتحــدة 
ــورد ســريم 2، وحــول انســحاب  ــا حــول خــط أنابيــب ن وأوروب
ــع  ــاملة م ــركة الش ــل املش ــة العم ــن خط ــدة م ــات املتح الوالي

.)JCPOA( ــران إي
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معدو  ناقشها  التي  القضايا  آخر  أما 
على  القمة  هذه  تأثير  فهي  المقال 
الذي  الوقت  في  روسيا  جرأة  زيادة 

ستضعف فيه وحدة الغرب.
ــادة  ــى إع ــاط ع ــاد األورويب بنش ــن االتح ــدة دول م ــل ع تعم
عالقاتهــا مــع روســيا. مبــا يف ذلــك مراجعــة العقوبــات املفروضــة 
مــن قبــل االتحــاد األورويب عــى روســيا. لقــد شــعر بوتــن 
بهــذه الفرصــة والتقــى مــع العديــد مــن قــادة العــامل يف األشــهر 
ــة يف جهــد يهــدف الســتالة االتحــاد األورويب ودق فيــا  املاضي
بينــه والواليــات املتحــدة. وعــى الصعيــد ذاتــه يــرى املقــال أن 
ــدول  ــد مــن ال روســيا تعمــل لجــذب عــدد صغــر ولكــن متزاي
األعضــاء يف االتحــاد األورويب إىل مدارهــا، مــا يزيــد التوتــر 

ــه. ــاد األورويب ذات ــل االتح داخ

كذلــك قــد يعــاين حلــف الناتــو انعكاســات ســلبية نتيجــة القمــة. 
حيــث واصــل ترامــب اإلعــراب عــن عــدم رضــاه عــن مســاهات 
الــدول الحليفــة يف الناتــو قبــل قمــة الحلــف املزمــع عقدهــا يف 
ــة  ــو الجــاري. كــا انتقــد ترامــب أيضــاً هيكلي 11-12 متوز/يولي
التحالــف، مــا دفــع إىل اســتقالة الســفر األمريــي لدى إســتونيا.
ــات  ــرى الوالي ــن ي ــايل، مــا زال الكرمل ــام املقــال الت وجــاء يف خت
املتحــدة وحلــف الناتــو أبــرز خصومــه. وبالتــايل تبقــى أهــداف 
بوتــن مركــزة عــى الحفــاظ عــى نظامــه، والحــد مــن الهيمنــة 
األمريكيــة العامليــة، وتوســيع دائــرة نفــوذ روســيا. أمــا أهدافــه 
الواليــات  بــن  الخــالف  زيــادة  الداعمــة  أهدافــه  وتشــمل 
واســتعادة  الناتــو،  وتصديــع  األورويب،  واالتحــاد  املتحــدة 
الســيطرة السياســية الكاملــة عــى أوكرانيــا، وتوســيع دور روســيا 
يف الــرشق األوســط. إن قمــة هلســني، كــا يراهــا كتــاب املقــال، 
ــداف. ــذه األه ــن له ــق الكرمل ــهيل تحقي ــاعد إال يف تس ــن تس ل
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فــي الجــدول التالــي األهــداف الرئيســة للكرمليــن، والمطالــب المرتبطــة بهــا، والتــي قــد 
يســعى إلــى التفــاوض عليهــا فــي نهايــة المطــاف مــع أمريــكا. مــن غيــر المرجــح أن 
يركــز بوتيــن علــى هــذه المطالــب خــال القمــة، بــل ســيحاول تهيئــة الظــروف المناســبة 

لخطــوات مقبلــة.



مطالب الكرملنيأهداف الكرملني

 يســعى بوتــني إىل تخفيــف عقوبــات الواليــات

 املتحــدة واالتحــاد األورويب إلنعــاش االقتصــاد

الرويس.

ــى ــات ع ــتمرار بالعقوب ــادة أو االس ــا لزي ــى أوروب ــي ع ــط األمري ــاء الضغ  إنه

ــيا. روس

 إلغــاء التهديــد بعقوبــات أمريكيــة تهــدف إىل إعاقــة بنــاء خــط أنابيــب نــورد

ســريم 2.

رفع العقوبات األمريكية املرشوطة عى األملنيوم الرويس.

+NE ــروم و ــية )غازب ــة الروس ــن رشكات الطاق ــات األمريكيــة ع  رفــع العقوب

ــا. ــون به ــوال املرتبط ــاب رؤوس األم ــاً(، وأصح مث

 تأمــني اتفــاق ضمنــي يقــي بعــدم فــرض الواليــات املتحــدة عقوبــات جديــدة

عــى روســيا.

 يســعى بوتــني إىل خــروج كامــل للواليــات

 املتحــدة مــن أوكرانيــا، ليضمــن ســيطرة بحكم

املــر الواقــع عــى صنــع القــرار يف كييــڤ.

 تخفيــف أو رفــع العقوبــات املتعلقــة بالتدخــل الــرويس يف رشق أوكرانيــا. رفــع

ــى ــات ع ــذه العقوب ــتمرار به ــة أو االس ــا إلضاف ــى أوروب ــي ع ــط األمري  الضغ

روســيا.

 إيقــاف الدعــم املــايل ألوكرانيــا مــن قبل أمريــكا أو املؤسســات الدوليــة كصندوق

النقــد والبنــك الدوليني.

 تخفيــف الضغــط األمريــي األورويب عــى أوكرانيــا للدفــع قدمــاً مبوضــوع

األورويب. والتكامــل  اإلصاحــات 

االعراف بضم روسيا للقرم.

 يســعى بوتــني للحــد مــن الوجــود العســكري

ــا، لتقليــل التأثــر  األمريي/األطلــي يف أوروب

العاملــي للواليــات املتحــدة.

تأمني ضانات أمريكية بعدم انضام أوكرانيا وجورجيا لحلف الناتو.

 تحفيــز ترامــب للتفكــر ببنيــة أمنيــة جديــدة عــى املــدى الطويــل منفصلــة عــن

لناتو. ا

إنهاء برامج الدعم العسكري األمريي/األطلي يف جورجيا وأوكرانيا.

إنهاء نية الناتو إقامة قاعدة يف بولندا.

التقليل من مظاهر القوة األمريكية/ األطلسية يف أوروبا.

ــة بروســيا   الحصــول عــى االعــراف األمريكي

ــال ــط وش ــرشق األوس ــن يف ال ــن لألم  كضام

العظمــى القــوة  حالــة  لرشعنــة   أفريقيــا 

ــيا. لروس

 إنشــاء رشاكــة مــع أمريــكا ملكافحــة اإلرهــاب يف ســورية، قــد متتــد إىل العــراق

وأفغانســتان.

تأمني تقليل عدد أو سحب القوات األمريكية من سورية.

ــكا والغــرب  إعــادة إنشــاء عاقــات مــع أمري

حالــة لرشعنــة  مواتيــة  عــى رشوط   بنــاء 

القــوة العظمــى لروســيا.

وضع رؤية إلعادة إطاق العاقات الدبلوماسية مع الغرب.

.7G الحصول عى قبول لروسيا يف مجموعة

إعادة الدبلوماسيني الروس إىل أمريكا.
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كتــب كّل مــن جيمــس جيفــري، باربــارا أ. ليــف ودينيــس روس 
مقــاالً بعنــوان »قمــة ترامــب – بوتــني: فرصــة لتصويــب الوضــع 
يف ســورية« نــرشه معهــد واشــنطن بتاريــخ 13 متوز/يوليــو 2018، 
تحدثــوا فيــه عــن قمــة هلســني بــن الرئيســن ترامــب وبوتــن 
والتــي ســتعقد يف 16 متوز/يوليــو، ومجموعــة القضايــا الشــائكة 
التــي ســتتم مناقشــتها يف تلــك القمــة )كوريــا الشــالية وإيــران 
وأوكرانيا/جزيــرة القــرم، وســورية( مــن أجــل التوصــل إىل مقاربــة 

مشــركة بينهــا.

ــيا  ــع روس ــاق م ــع اتف ــال توقي ــول احت ــات ح ــتمر التكهن وتس
بشــأن ســورية. إال أن مســألة فــرة بقــاء القــوات األمريكيــة 
ــراً يف مســار األحــداث يف الــرشق  ــر تأث يف ســورية ســتكون األك
األوســط خــالل الســنوات القادمــة. ومــن شــبه املؤكــد أن 
أي اتفــاق يقدمــه بوتــن ســيتوقف عــى انســحاب القــوات 

األمريكيــة.

وبــرأي الكتّــاب، فــإن وجــود القــوات األمريكيــة “الصغــرة 
ــات  ــي للوالي ــن القوم ــى األم ــرة ع ــدة كب ــود بفائ ــم” تع الحج
املتحــدة، إذ إنهــا تشــكل عقبــة كبــرة أمــام تهديديــن –صعــود 
ــورية  ــتخدام س ــران الس ــود إي ــش”، وجه ــم “داع ــد لتنظي جدي
كمنصــة لعــرض نفوذهــا يف قلــب الــرشق األوســط العــريب وضــد 

ــل”. “إرسائي

ــزام  ــدى الت ــول م ــكا ح ــاء أمري ــن حلف ــعة م ــكوك واس ــرز ش ت
الواليــات املتحــدة تجاههــم، والســبب يعــود إىل تــردد إدارة 
ترامــب يف ســورية والفجــوة املتســعة بــن خطابهــا وواقــع 
ــع  ــارشة م ــارض مب ــران تتع ــداف إي ــران. فأه ــاه إي ــتها تج سياس
ــاع اإلرسائيــي” اتخــذ  أمــن “إرسائيــل”، كــا أن “جيــش الدف
إجــراءات مــراراً ملنــع تحــّول ســورية إىل منصــة للهجــات ضــد 

ــة. ــة اليهودي الدول

جيمس جيفري، باربارا أ. ليف، دينيس روس

قمة ترامب - بوتين: فرصة لتصويب الوضع في سورية

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 13 تموز/يوليو  2018

2   James F. Jeffrey, Barbara A. Leaf, and Dennis Ross, ”Getting Syria Right at the Trump-Putin Summit“,  
The Washington Institute for Near East Policy, 13 July 2018. https://www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/view/getting-syria-right-at-the-trump-putin-summit
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 وإذا تُركــت إيــران دون رقابــة، فــإن انخراطهــا املتزايــد يف ســورية 
ســيؤجج الحــرب األهليــة مجــدداً، بحســب قولهم.

وأشــار الكتّــاب إىل أنــه مــن أجــل مواجهــة إيــران، ورســم معــامل 
مســتقبل مختلــف لســورية، عــى الواليــات املتحــدة القيــام 

ــا: بعــدة خطــوات، منه

ــوب  ــم املطل ــي –بالحج ــكري أمري ــود عس ــى وج ــاظ ع - الحف
للمهمــة– مــن أجــل منــع القــوات الحليفــة مــن دعــم “النظــام 
الســوري”، ومنــع إيــران مــن بنــاء “جــر بــري” إىل البحــر 

ــط. ــض املتوس األبي

- التوصــل إىل تفاهــم مــع تركيــا يف الشــال مــن شــأنه الســاح 
للواليــات املتحــدة وحلفائهــا ببســط ســيطرتهم عــى %40 مــن 

األرايض الســورية، مبــا فيهــا القســم األغنــى باملــوارد يف البــالد.

“النظــام  لـــ  االئتانــات  توفــر  التــي  املصــارف  اســتهداف   -
الســوري” والدعــم اإليــراين للــوكالء يف ســورية، وذلــك مبســاعدة 

الحلفــاء الخليجيــن للواليــات املتحــدة.

توفــر  الخليــج  يف  املتحــدة  الواليــات  مــن رشكاء  الطلــب   -
املســاعدة إىل شــال رشق ســورية وتعزيــز رفاههــا االقتصــادي. 
وهــذا يتطلــب إيجــاد أســواق بديلــة لصــادرات النفــط والزراعــة 

يف املنطقــة.

ــم /2254/  ــن رق ــس األم ــرار مجل ــل لق ــق الكام - رضورة التطبي
ــق للتوصــل إىل حــل ســيايس يف ســورية. ــد الطري ــذي ميه ال

الرضبــات  ســتدعم  املتحــدة  الواليــات  أن  موســكو  إبــالغ   -
اإلرسائيليــة ضــد القــوات اإليرانيــة يف ســورية، مــا يعنــي وجــوب 
اختيــار الــروس وســورية بــن بقــاء “النظام الســوري” يف الســلطة 
أو الســاح إليــران وحــزب اللــه وغرهــم مــن الــوكالء بالبقــاء يف 

ســورية.

ــراتيجية  ــدة الس ــات املتح ــول الوالي ــاب إىل أن وص ــَص الكتّ وَخلَ
ــك  ــي. وذل ــا القوم ــٌر رضوري ألمنه ــو أم ــورية ه ــة يف س صحيح
ال يتطلــب قــوة بريــة أمريكيــة كبــرة عــى املــدى الطويــل؛ بــل 
يجــب أن تكــون قدراتهــا العســكرية مصممــة بطريقــة تتناســب 

13مــع املتطلبــات املتزايــدة املاثلــة أمــام واشــنطن.
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مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

مسألة فترة بقاء القوات 
األمريكية في سورية ستكون 
األكثر تأثيرًا في مسار األحداث 

في الشرق األوسط خالل 
السنوات القادمة. ومن شبه 
المؤكد أن أي اتفاق يقدمه 

بوتين سيتوقف على انسحاب 
القوات األمريكية.



كتــب دينيــس روس مقــاالً بعنــوان »الواليــات املتحــدة أعطــت 
ســورية بالفعــل لبوتــن، فــاذا بقــي لرامــب أن يقــول؟« نــرشه 
معهــد واشــنطن بتاريــخ 5 متوز/يوليــو 2018، تحــدث فيــه عــن 
البيانــات املشــركة التــي صــدرت عــن واشــنطن وموســكو بشــأن 
ــف  ــورية والتخفي ــة يف س ــة األزم ــة ملعالج ــادئ أولي ــد مب تحدي
مــن عواقبهــا اإلنســانية، وذلــك بــدءاً مــن اتفــاق ڤيينــا يف 
ترشيــن الثاين/نوڤمــر 2015، الــذي توصــل إليــه كّل مــن وزيــري 
خارجيــة البلديــن جــون كــري وســرغي الفــروف لوقــف األعــال 
ــذاء  ــر الغ ــدن، وتوف ــع امل ــن جمي ــار ع ــع الحص ــة، ورف العدائي
واألدويــة واملــواد اإلنســانية األخــرى دون عوائــق، و“صياغــة 
دســتور” يف غضــون ســتة أشــهر، وعمليــة انتقــال ســيايس خــالل 
18 شــهراً. ومتّــت املصادقــة عــى هــذه املبــادئ يف قــرار مجلــس 
األمــن الــدويل رقــم 2254 يف كانــون األول/ديســمر 2015. ومروراً 
بالتوصــل إىل اتفــاق حــول مركــز عمليــات مشــرك مــع الــروس 
للحــد مــن العنــف وجعــل العمليــة السياســية ممكنــة، وصــوالً 
إىل محــاوالت ترامــب إلحــراز تقــدم مــع الــروس مــن أجــل وقــف 
إطــالق النــار يف جنــوب غــرب ســورية، بحســب تعبــر الكاتــب.

ــن  ــا م ــب، وأوبام ــة ترام ــن يف نيّ ــه مل يك ــب إىل أن ــار الكات وأش
قبلــه، فــرض أيــة عواقــب عــى الــروس، وإمنــا أرادا الخــروج مــن 
ــال أن  ــا مل يعرق ــة إىل أنه ــا. باإلضاف ــورط فيه ــس الت ســورية ولي

ــا،  ــم عــى األحــداث، والســؤال املطــروح هن يصبــح بوتــن الَحَك
ــن يف  ــع ببوت ــا يجتم ــب عندم ــه ترام ــب أن يفعل ــذي يج ــا ال م

ــو؟ ــني يف 16 متوز/يولي هلس
رأى الكاتــب أنــه يجــب عــى ترامــب إيصــال عــدة نقــاط يف هــذا 

ــاع، أهمها: االجت
- إن الواليــات املتحــدة ســتحافظ عــى وجودهــا الصغــر يف 

ســورية إىل أن يختفــي تنظيــم “داعــش”.
ــراين يف ســورية، ســيؤدي  ــواء التوســع اإلي ــم احت - يف حــال مل يت

ــران. ــل” وإي ــن “إرسائي ــك إىل حــرب واســعة النطــاق ب ذل
- ســتدعم الواليــات املتحــدة “إرسائيــل” بشــكل كامــل، مــا 
يجعــل مــن مصلحــة بوتــن وقــف توّســع اإليرانيــن ووكالئهــم يف 

ــر. ــي كب ــد إقليم ــة دون تصعي ــورية والحيلول س
ــن  ــة م ــع مجموع ــيا يف وض ــط روس ــب توّس ــرح ترام ــد يق - ق
الخطــوط الحمــراء بــن اإلرسائيليــن واإليرانيــن يف ســورية. 
وبالتــايل قــد يطلــب مــن بوتــن أن يكــون قناتــه إىل اإليرانيــن.
وبــرف النظــر عــن الحــد مــن احتــاالت الحســابات الخاطئــة 
ــيق  ــة يف التنس ــن حص ــح بوت ــد مين ــك ق ــإن ذل ــران، ف ــع طه م
مــع واشــنطن بشــأن إيــران. وبعــد أن قبلــت الواليــات املتحــدة 
بتعاظــم الــدور الــرويس يف ســورية، يؤكــد التاريــخ أنــه مــن غــر 

ــك. املحتمــل أن تحقــق واشــنطن أكــر مــن ذل

3

دينيس روس

الواليات المتحدة أعطت سورية بالفعل لبوتين، فماذا بقي لترامب أن يقول؟

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 5 تموز/يوليو 2018

Dennis Ross, ”We Already Gave Syria to Putin, So What’s Left for Trump to Say?“,  The Washington 
Institute for Near East Policy, 5 July 2018. http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/
view/we-already-gave-syria-to-putin-so-whats-left-for-trump-to-say 

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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ــرة يف  ــة كب ــن صفق ــوان »هــل م ــاالً بعن ــو مق ــوم لونغ ــب ت كت
طريقهــا للتبلــور تفــي النســحاب أمريــكا مــن التنــف؟« نــرشه 

ــو 2018. ــدج يف 9 متوز/يولي ــرو هي ــع زي موق

ــر  ــا ج. مغناي ــريب إيلي ــل الح ــن املراس ــب ع ــل الكات ــة نق بداي
تريحــه بأنــه تــم االتفــاق تقريبــاً عــى ســحب القــوات 
األمريكيــة مــن منطقــة التنــف عــى الحــدود الســورية-العراقية-
ــو  ــن يف 16 متوز/يولي ــاد قمــة ترامــب وبوت ــل انعق ــة، قب األردني
يف هلســني. »يثــق املستشــارون الــروس الذيــن يقومــون بزيــارة 
العاصمــة دمشــق بــأن القــوات األمريكيــة ســوف تنســحب مــن 
التنــف وتطمــح لالنســحاب متامــاً مــن شــال ســورية )الحســكة 

ــة«. ــزور( يف غضــون األشــهر الســتة القادم ــر ال ودي

وجــاء يف التريــح أيضــاً أنه »وفقــاً لكبار صناع القرار يف دمشــق، 

يقــوم الرئيــس دونالــد ترامــب بالضغــط عــى إدارتــه للموافقــة 

عــى خطــة انســحاب كاملــة ُمعــًدة مســبقاً، رغــم معرفــة ترامب 

املحــدودة بالسياســة الخارجيــة وجهلــه بالعواقــب املرتبــة عــى 

هــذا القــرار يف الحلبــة الدوليــة، ولكنــه مل يجــد عنــارص مقنعــة 

ــا-  ــف هويته ــدم كش ــت ع ــي طلب ــادر الت ــول املص ــب ق -بحس

ــة اســتفادة  ــه ينطــوي عــى إمكاني ــه إدارت ــاء عــرض قدمت يف أثن

القــوات األمريكيــة مــن اســتمرار وجودهــا يف مثــل هــذه البيئــة 

العدائيــة بــدون التعــرض لــأذى مســتقبالً«. إن ُجــلَّ مــا يخشــاه 

ــه املنتــرشة يف شــال ســورية والعــراق  ــة قوات ترامــب هــو رؤي

تعــود للبــالد يف “أكيــاس بالســتيكية”. كــا ســيصعب عليــه 

إيجــاد مــرر لوجــود احتــالل أمريــي لبــالد الشــام بعــد هزميــة 

“داعــش” أو مــا تبقــى منــه يف ســورية والعــراق.

4

تايلر دوردن

هل من صفقة كبيرة في طريقها للتبلور تفضي النسحاب أمريكا من التنف؟

زيرو هيدج، 9 تموز/يوليو 2018

Tom Luongo, ”Grand Bargain Taking Shape? U.S. To Pull Out Of Al-Tanf“, ZeroHedge, 9 July 2018. 
https://www.zerohedge.com/news/201808-07-/grand-bargain-taking-shape-us-pull-out-al-tanf 
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عــى كلٍّ مــن بوتــن وترامــب العمــل عــى الثقــة املتبادلــة بينها 
بشــكل يكفــي إلنجــاز العمــل املطلــوب. وبحلــول موعــد انعقــاد 
ــرجاع  ــام باس ــد ق ــوري ق ــريب الس ــش الع ــيكون الجي ــة، س القم
معظــم محافظــة درعــا حتــى مرتفعــات الجــوالن، ويعمــل 

ــى حــدود 2011. ــة حت ــتعادة األرايض الباقي الس

ويتابــع الكاتــب فيقــول، إنَّ الصفقــة الكبــرة التــي أتوقــع إمتــام 
إبرامهــا، تجعــل كاّلً مــن الواليــات املتحــدة والــروس يلعبــان دور 
الضامنــن لســلوك الفواعــل املحليّــة. وهــذا يتطلــب بقــاء الــروس 
يف ســورية لوقــت غــر محــدد لدعــم الحكومــة يف إعــادة اعــار 

البلــد.

ــات املتحــدة بســحب وجودهــا  وتتطلــب أيضــاً، أن تقــوم الوالي
العســكري عــن طريــق إعــالن نرهــا عــى “داعــش” واملغــادرة، 
وتقــدم ضانــة واضحــة ورصيحــة تقتــي الدفــاع عــن إرسائيــل 
ــرات  ــة مغام ــة بأي ــوات اإليراني ــت الق ــال قام ــعودية يف ح والس
مســتقبلية. وتعــود تركيــا أدراجهــا، ويتفــاوض الكــرد عــى 
تســوية مــع دمشــق، وعــى الســعودين التمتــع بالحيــاة بشــكلها 
ــى  ــل أن تطغ ــة قب ــة القادم ــنوات القليل ــوال الس ــي ط الطبيع

ــة. ــم مشــاكلهم الداخلي عليه

ال تخلــو هــذه القصــة مــن التقلبــات واالنعطافــات. كان هنــاك 
العديــد مــن االدعــاءات الكاذبــة واالســتفزازات واملراوغــات قــام 
ــه  ــًة من ــو محاول ــن نتنياه ــي بنيام ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــا رئي به
إلفســاد هــذه الصفقــة. وتنقــذ هــذه الصفقــة ترامــب مــن خطــأ 
آخــر ارتكبــه اســتجابة الدعــاء كاذب بهجــوم عــى املدنيــن 

ــاوي هــذه الســنة. بالســالح الكيمي

ــه، ظــل ترامــب محافظــاً عــى  ــك كل ــدار ذل ــه وعــى م ــا أن ك
رباطــة جأشــه، بينــا يقــوم بوتــن بإبــرام الصفقــات مــع الجميــع 
معطيــاً كل واحــد القليــل مــا أراده. مــا يــزال كل مــن ترامــب 
ــذه  ــن ه ــزء م ــران كج ــام يف إي ــر النظ ــان بتغي ــو يرغب ونتنياه
ــه بالحصــول  ــس يف وضــع يســمح ل ــة، ولكــن ترامــب لي الصفق
عــى هــذا التنــازل مــن بوتــن. لكــن تحــاول الصحافــة األمريكيــة 

وضــع يف مــكان يســمح لــه باملطالبــة بهــذا. 

وتحــاول وكالــة بلومــرج جعــل هــذه الصفقــة تبــدو وكأن 
بوتــن يخــون إيــران جــرّاء عقــد صفقــات حــول ســقف اإلنتــاج 
النفطــي، يف الوقــت الــذي تعــرض انســحاب إيــران مــن ســورية 

ــر”. ــوز كب ــه “ف وكأن

ــل  ــورية، إرسائي ــراين يف س ــود اإلي ــاء الوج ــيا إلنه ــدف روس ال ته
ــة  ــبان كل كذب ــذ بالحس ــم األخ ــد ت ــك. وق ــد ذل ــن يري ــي م ه
مــن أكاذيــب نتنياهــو الصغــرة إلقنــاع ترامــب بتمديــد الوجــود 
ــر”  ــف إىل أجــل غــر مســمى. وإذا كان “مغناي ــي يف التن األمري

ــل. ــكل كام ــراتيجية بش ــذه االس ــلت ه ــاً، لفش صادق

يحتــاج ترامــب إىل فــوز جيوســيايس كبــر لســحق الدولــة 
العميقــة واملعارضــة الدميقراطيــة يف املــدى القريــب، يف الوقــت 

W W W . D C R S . S Y
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بينما يقوم بوتين بإبرام 
الصفقات مع الجميع معطيًا 

كل واحد القليل مما أراده، ما 
يزال كل من ترامب ونتنياهو 

يرغبان بتغيير النظام في 
إيران، لكن ترامب ليس في 

وضع يسمح له بالحصول على 
هذا التنازل من بوتين. 

يحتاج ترامب إلى فوز 
جيوسياسي كبير لسحق الدولة 
العميقة والمعارضة الديمقراطية 

في المدى القريب، في الوقت 
الذي يسعى فيه إلى تغيير 

تفويض حلف الناتو.



جــاءت معظــم نتائــج األزمــة فــي ســورية وكأنهــا بجعــات ســوداء لــم تتوقعهــا اإلدارة 
األمريكيــة ومراكــز صنــع القــرار فــي الغــرب عامــة، ولــم تبــدد قمــة هلســنكي قلــق 
مراكــز األبحــاث حيــال وضــع أمريــكا فــي ســورية وفــي الشــرق األوســط، بــل ربمــا 
زادتــه إلــى حــدٍّ باتــت تفكــر فيــه بالدفــع نحــو إعــادة النظــر فــي السياســة األمريكيــة 

في المنطقة، أهدافها وأولوياتها، وأسباب فشلها وتراجع مكانتها. 

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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ــو. ــف النات ــض حل ــر تفوي ــه إىل تغي ــعى في ــذي يس ال

وعندمــا يتعلــق األمــر بالعقوبــات وتســويق الوقــود وصــادرات 
النفــط ومــا شــابه ذلــك، روســيا تحمــي ظهــر إيــران. تَُعــدُّ إيــران 
عامــالً أساســاً يف نجــاح توحيــد آســيا الوســطى يف إطــار مبــادرة 
الصــن “حــزام واحــد، طريــق واحــد”، والتــي تشــمل جعــل الهند 

وتركيــا رشيكــن يف املــرشوع.

هــذا، وبالنســبة لبوتــن، يك يتمكــن مــن: إعــادة هيكلــة منظمــة 
حلــف شــال األطلــي، وضــان أمــن الحــدود يف ســورية، 
ــاك، ورمبــا يف أفغانســتان  ــة هن وتقليــص عــدد القــوات األمريكي
كذلــك، وأيضــاً االعــراف بشــبه جزيــرة القــرم، يجــب أن يكــون 

ــة. ــاك يشء آخــر عــى الطاول هن

ــر  ــدس، اليمــن، نوردســريم 2 وتغي ــة هــي الق إنَّ أوراق الصفق
ــا  ــام فه ــر النظ ــريم 2 وتغي ــبة لنوردس ــراين. بالنس ــام اإلي النظ
ليســا عــى طاولــة الصفقــة. ويبقــى الســؤال األكــر هــل االثنــان 
ــروس  ــان )القــدس واليمــن( هــا ضمــن نطــاق ســلطة ال الباقي

للتفــاوض؟ يشــك بذلــك يف هــذه الفــرة مــن الزمــن.

ــور األول  ــور. والط ــور التبل ــي اآلن يف ط ــرى ه ــة الك إنَّ الصفق
منهــا هــو األصعــب، وهــو طــور أو مرحلــة الثقــة. وكــون قــادة 
ــالث  ــذ ث ــون من ــية يقوم ــة والروس ــكرية األمريكي ــوات العس الق
ــض،  ــع بع ــم م ــيق، بعضه ــل التنس ــن أج ــل م ــنوات بالتواص س

ــم. ــة بينه ــة قامئ ــون الثق ــن أن تك فيمك

إعــادة متوضــع  الصفقــات وإزالــة/أو  بــدء  اآلن هــو وقــت 
القــوات. أمــا الطــور التــايل فهــو ضبــايب. ترامــب يريــد مــن بوتــن 
ــر  ــن تقــوم بالعمــل عــى تطوي ــران ل ــأن إي ــات واضحــة ب ضان
الســالح النــووي. وليحصــل عليهــا يجــب أن يســحب كل تهديــد 
بتغيــر “النظــام”، باإلضافــة إىل الســاح إليــران بتطويــر عالقــات 
ــح – ــذا الســبب يُرّج ــا. وله ــاق عليه ــق الخن ــة دون تضيي تجاري

باعتقــاد الكاتــب- أن تكــون اليمــن هــي الخــارس يف هــذا الوضع. 
ــيقوم  ــا س ــن مثل ــا للحوثي ــف دعمه ــران وق ــى إي ــي ع وينبغ

ترامــب بســحب قواتــه مــن ســورية.



كتــب ســتيفن أ كــوك مقــاالً بعنــوان »الحــرب الســورية انتهــت 
وأمريــكا هــي الخــارسة«، نرشتــه صحيــة فوريــن بوليــي يف 
23 متوز/يوليــو 2018، بــدأه بالقــول: »انتــر بشــار األســد، 
واألمــر يســتحق بعــض التفكــر ملعرفــة ســبب خســارة الواليــات 

ــدة«.      املتح

ــز  ــا ترم ــاوز م ــب تج ــه “يصع ــتهل حديث ــب يف مس ــول الكات يق
درعــا إليــه”. ففــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر رفعــت القوات 
الســورية علمهــا فــوق املدينــة واحتفلــت هنــاك بانتصارهــا. مــا 
يعنــي قــرب انتهــاء “الحــرب” التــي عصفــت بالبــالد وزعزعــت 
اســتقرار أجــزاء مــن الــرشق األوســط وأوروبــا. لقــد انتــر بشــار 
ــه  ــرى تنحي ــوى الك ــم الق ــرت معظ ــذي اعت ــل ال ــد -الرج األس

“مســألة وقــت”.

مبــا أن القــرار قــد ُحســم حــول الــراع يف ســورية، فــال بــد مــن 
ــات املتحــدة يف الــرشق األوســط  ــة الوالي التفكــر بهــدف ومكان
الجديــد. فاألولويــة هــي العمــل عــى التخلــص مــن الشــعارات 
التــي طاملــا كانــت أســاس السياســة الخارجيــة األمريكيــة يف 
ــاك وشــّل سياســتها يف ســورية  ــي أســهمت يف إرب ــة، والت املنطق
وغرهــا. لقــد جــاءت “االنتفاضــة” الســورية بعــد مــدة وجيــزة 
مــن ســقوط الزعيمــن القدميــن يف تونــس ومــر. ومل يســتطع 
القــرار واملحللــن والصحافيــن متييــز  الدبلوماســين وصنــاع 
االختالفــات بــن ســورية وتونــس كمناطــق، أو بــن هيكليــة 

ــذاك. ــري آن ــام امل ــوري والنظ ــام” الس “النظ

5 Steven A. Cook, ”The Syrian War Is Over, and America Lost“, Foreign Policy, 23 July 2018. 
https://foreignpolicy.com/201823/07//the-syrian-war-is-over-and-america-lost/ 

ستيفن أ كوك

الحرب السورية انتهت وأمريكا هي الخاسرة

فورين بوليسي، 23 تموز/يوليو 2018
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امليليشــيات املتناحــرة والجهاديــن والقــوى اإلقليميــة، باإلضافــة 
ــة  ــح األمريكي ــد املصال ــك جعــل تحدي إىل تدخــل روســيا، كّل ذل
ــا  ــنطن –ك ــت واش ــك، أدان ــاً. لذل ــراً صعب ــراع أم ــذا ال يف ه
إىل  املســاعدات  وأرســلت  الدمــاء،  إراقــة  الكاتــب–  يزعــم 
ــت “داعــش”،  ــم، وقصف ــن، وانتقــت “مســلحن” ودّربته الالجئ
لكنهــا ظلــت خــارج الــراع الســوري. هــذه السياســة مل تقتــر 
ــه  ــاراك أوبامــا، فسياســة َخلَِف عــى الرئيــس األمريــي الســابق ب
ــح  ــد ترامــب رصي ــس دونال ــراً، باســتثناء أن الرئي ــف كث ال تختل
بشــأن مغــادرة ســورية وتركهــا ملوســكو بعــد تدمــر “داعــش”.

ــوا خــروج  ــن فّضل ــاع السياســة الذي ــن وصن ــن املحلل ــد م العدي
املتحــدة  الواليــات 
يف  دورهــا  تقليــل  أو 
ســورية خلصــوا إىل هــذا 
املوقــف بأمانــة. فقــد 
العــراق  غــزو  شــجبوا 
ــف  ــام 2003، ورأوا كي ع
تســبب بزعزعة اســتقرار 
ــوة  ــح الق ــة، ومن املنطق
إليــران، وأرّض بالعالقــات 
مــع حلفــاء واشــنطن، 
ــن،  ــف املتطرف ــار عن وأث
تقويــض  إىل  أدى  مــا 
األمريكيــة  املكانــة 

ــي يف  ــس األمري ــون أن التقاع ــؤالء املحلل ــَر ه ــة. مل ي يف املنطق
ــد يكــون  ــك، ق ــع ذل ــيء نفســه. م ــا أدى إىل ال ســورية هــو م

قــرار االبتعــاد جيــداً مــن الناحيــة السياســية، ولكــن كانــت لــه 
كلفــة كبــرة عــى موقــف واشــنطن يف الــرشق األوســط.

إنَّ انحســار قــوة ونفــوذ أمريــكا الــذي كشــفته ورسّعتــه األزمــة 
ــه مل  ــع الســيايس، ألن ــه املجتم ــر ب ــو تطــور مل يفك الســورية، ه
ــس  ــب كل املقايي ــه حس ــا أن ــك. ك ــدوُث ذل ــاً ح ــن مفرض يك
التقليديــة للقــوة، فــإن الواليــات املتحــدة، رغــم كل يشء، ليــس 
لهــا نظــر، ولكــن القــوة مفيــدة فقط عنــد تطبيقهــا، وقــد أثبتت 
ــة بصناعــة األحــداث يف  ــادرة أو غــر راغب واشــنطن أنهــا غــر ق
الــرشق األوســط مثلــا كانــت تفعــل يف املــايض، أي أنهــا تخلــت 
عــن نفوذهــا بنفســها. قــد يكــون هــذا تطــوراً إيجابيــاً، فــال أحــد 
يريــد تكــرار مــا حصــل يف العــراق. وبــدالً عــن واشــنطن، قّدمــت 
ــرشق  ــدول ال ــاءة ل ــر كف ــل وأك ــك أفض ــها كرشي ــكو نفس موس
ألوســط، ومل يكــن هنــاك العديــد مــن املســتفيدين ]مــن الرشاكــة 
مــع روســيا[ غــر الســورين، ولكــن يبــدو أن هنــاك الكثــر مــن 

املصالــح، والــراع يف ســورية هــو الســبب الرئيــس وراء ذلــك.

ويف نفــس الســياق يتابــع الكاتــب فيقــول، عــى نقيــض الطريقــة 
التــي أىت بهــا الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن ملســاندة حليفــه 
ــة  ــدة يف املنطق ــات املتح ــاء الوالي ــة، رأى حلف ــوري يف األزم الس
أن أوبامــا قــد أســهم يف الضغــط عــى الرئيــس املــري حســني 
مبــارك للتنحــي بعــد 30 عامــاً، مــا أفقــد واشــنطن الكثــر مــن 
هيبتهــا يف املنطقــة. قــد ال يحــب املريــون والســعوديون 
واإلماراتيــون واإلرسائيليــون وغرهــم ]الرئيــس[ األســد كثــراً، 

ــل  ــن أج ــاعدته م ــا ملس ــوّي وجهوده ــيا الق ــل روس ــنَّ ردَّ فع لك
تحقيــق االنتصــار تــرك فيهــم تأثــراً. لقــد أصبحــت ســورية اآلن 
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لم يتوقع المجتمَع السياسيَّ 
صمود الرئيس السوري لمّدة 
طويلة جدًا، وفوجئ الجميع 

عندما استمر األسد في 
استراتيجيته بشكل أكثر 

وضوحًا وفعالية.



محــوراً الســراتيجية روســيا إلعــادة تأكيــد نفســها كقــوة عامليــة، 
ونفوذهــا املتجــدد يف الــرشق األوســط ميتــد مــن دمشــق رشقــاً 
عــر حكومــة إقليــم كردســتان إىل إيــران ومنهــا جنوبــاً إىل مــر 

ــاً إىل ليبيــا. ثــم غرب

وعــن حلفــاء واشــنطن يقــول الكاتــب، مــا تــزال إرسائيــل وتركيــا 
ــادة، ولكنهــا  ــع إىل واشــنطن مــن أجــل القي ــج تتطل ودول الخلي
ــا. إن  ــن مصالحه ــن لتأم ــاعدة الكرمل ــب مس ــاً تطل ــدأت أيض ب
ــة  ــد اللعب ــات املتحــدة قواع ــا الوالي ــي وضعــت فيه ــة الت الحقب
يف الــرشق األوســط، وحافظــت فيهــا عــى نظــام إقليمــي يســهل 
ويقلــل تكلفــة بســط القــوة األمريكيــة، اســتمرت 25 ســنة، 

ــا انتهــت اآلن. لكنه

األمريــي  الــردد  عــن  الوضــع يف ســورية  يكشــف  وأخــراً، 
ُه  العميــق تجــاه الــرشق األوســط وتراجــع أهميــة مــا كان يَُعــدُّ
املســؤولون األمريكيــون متركــَز مصالــٍح لواشــنطن فيــه منــذ مــّدة 
ــة. يتســاءل األمريكيــون ملــاذا تنتــرش القواعــد العســكرية  طويل
األمريكيــة يف الخليــج إذا كانــت الواليــات املتحــدة مهيــأة لتصبــح 
أكــر منتــج للنفــط يف العــامل. فبعــد حربــن غــر حاســمتن يف 17 
ــاذا  ــاً مل ــبباً مقنع ــن س ــي األمركي ــد أن يعط ــن ألح ــنة، ال ميك س

يشــكل “نظــام” الســوري مشــكلة بالنســبة لهــم.

ــراع  ــد-بوتن-خامنئي يف ال ــق األس ــوز فري ــد ف ــا اآلن وبع رمب
ــد  ــا يع ــة م ــن ملناقش ــة لأمركي ــاك فرص ــتكون هن ــوري، س الس

ــر  ــون األم ــن يك ــن، ل ــاذا. ولك ــط ومل ــرشق األوس ــة يف ال أولويّ
ســهالً. فالكونغــرس ُمســتَقطب ومشــلول. والنهــج الــذي تتبعــه 
ــع  ــد تاب ــس. فق ــدس الرئي ــدده ح ــة يح ــب يف املنطق إدارة ترام
بعــض سياســات أوبامــا، لكنــه بعــد ذلــك خالــف أســالفه ونقــل 
ــل” إىل القــدس، ونقــض االتفــاق  ــة يف “إرسائي الســفارة األمريكي
النــووي اإليــراين، لكنــه يريــد مغــادرة ســورية “يف القريــب 
ــاء  ــي بالبق ــن القوم ــد مستشــاره لأم ــى وإن تعّه العاجــل”، حت

ــاك. ــران هن ــت إي ــا بقي طامل
ويختم الكاتب بالقول، رغم هذا التباين وبسببه، آن األوان 

إلجراء نقاش حول الرشق األوسط. فهناك حجة مقنعة مفادها 
أن املصالح األمريكية تستدعي وجود دور أمريي نشط يف 

املنطقة، وهناك حجة أخرى بالقدر نفسه من اإلقناع تقول إن 
أهداف الواليات املتحدة ميكن تأمينها بدون حروب، ومشاريع 

هندسة اجتاعية، وعمليات سالم، ومحادثات جنيف. وما بينها، 

كيف تبدو السياسة األمريكية 
في الشرق األوسط اآلن؟ 

متناقضة وخاملة. وفي ظل 
هذه الظروف، ستستمر سورية 

وروسيا وإيران باالنتصار.
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تســير الريــاح بعكــس مــا تشــتهي ســفن حلفــاء الواليــات المتحــدة فــي اإلقليــم. ويشــك 
الوقــوف  التــزام أمريــكا بحمايتهــم وتأميــن مصالحهــم، أو أقلــه  بمــدى  اليــوم  هــؤالء 
معهــم فــي مواجهــة تحالــف سوري-روســي-إيراني يحصــد اليــوم نتائــج صمــوده فــي 

حــرب مرهقــة مــع اإلرهــاب وداعميــه.
إســرائيل  وتريــد  الحدوديــة،  للمناطــق  األمــان  الســوري  الجيــش  يعيــد  أن  األردن  يريــد 
ضمانــات مــن روســيا، أمــا تركيــا فهــي تمــر اليــوم بأكثــر األوضــاع حراجــة، وســتظهر األيــام 

المقبلــة أي مســار ســتتخذه المجريــات فــي تركيــا.

فواعل اإلقليم وآخر أوراق الضغط



كتــب عامــر محمــد مقــاالً بعنــوان »صفقــة جديــدة تُعــرض عــى 
ــوز/ ــاوس يف مت ــاثام ه ــد تش ــرشه معه ــا« ن ــاء عزلته ــج إلنه منب
يوليــو 2018، تحــدث فيــه عــن البيــان املشــرك األمريي-الــريك 
الــذي يؤيــد خارطــة طريــق بشــأن املــي قُُدمــاً يف مدينــة منبــج 
شــال ســورية. هــذه الصفقــة هــي مبثابــة فرصــة للتخفيــف مــن 
ــا تســلط الضــوء  ــه، كــا أنه ــج، بحســب رأي ــاة ســكان منب معان
عــى التوتــر بــن “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” و”الجيــش الحر”، 

لها عــى املدنيــن. واملخاطــر التــي يشــكِّ

تغير الوضع الراهن
رأى الكاتــب أن وجــود تركيــا يف إدارة مدينــة منبــج هــو فرصــة 
إلقامــة ســلطة حكــم أكــر توازنــاً ميكــن أن تنهــي الســلطة 
املطلقــة لـــ “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” ذات األغلبيــة الكرديــة. 

إذ تُعتَــر منبــج مدينــة ذات أغلبيــة عربيــة، ويــرى الكثــرون يف 
أي انتهــاك مــن جانــب “قــوات ســوريا الدميقراطية” واملؤسســات 

التابعــة لهــا، يســتند إىل أســاس عرقــي.

وميكــن أن يــؤدي تغيــر الوضــع الراهــن يف منبــج إىل إنهــاء 
عزلتهــا عــن املناطــق الخاضعــة لســيطرة “الجيــش الحــر “مــن 
خــالل رفــع القيــود املفروضــة عــى الدخــول إىل املدينــة ألغــراض 
ــوريا  ــوات س ــدرت “ق ــو 2017، أص ــهر أيار/ماي ــي ش ــة. فف أمني
ــة  ــق الواقع ــكان املناط ــع س ــدة متن ــح جدي ــة” لوائ الدميقراطي
خــارج ســيطرتها مــن دخــول مناطقهــا مــا مل يُــِرزوا كفالــًة 
قــة عــادًة مــا يصعــب الحصــول عليهــا. ال شــك يف أن فــرض  مصدَّ
هــذه القيــود يف منبــج قــد أحــدث عواقــب اجتاعيــة واقتصادية 

ــرة. كب

6 Amer Mohamad, ”New Deal Offers Manbij a Chance to End Isolation“, Chatham House, July 
2018. https://syria.chathamhouse.org/research/new-deal-offers-manbij-a-chance-to-end-isolation
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مــن الناحيــة االقتصاديــة، يعــاين الســكان املحليــون الذيــن 
يخضعــون إلدارة “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” مــن الرســوم 
الجمركيــة والرضائــب املرتفعــة التــي تفرضهــا املكاتــب املناِظــرة. 
ووفقــاً للتجــار، تفــرض مكاتــب الجــارك يف منبــج رســوماً 
ــا  ــاف املســتوردة مــن تركي ــع الســلع واألصن ــة عــى جمي جمركي
ــوات  ــيطرة “ق ــة لس ــق الخاضع ــن املناط ــا م ــج أو غره إىل منب
ســوريا الدميقراطيــة”. يُضــاف إليهــا رســوم عبــور أخــرى تفرضهــا 
الســلطات عــى البوابــات التــي تخضــع لســيطرة “الجيــش 
الحــر”. وهــذا يعنــي زيــادة يف الســعر النهــايئ للســلع، مــا يؤثــر 
ســلباً عــى قــدرة املدنيــن عــى تحمــل تكاليــف املعيشــة. ومــن 
املرجــح أن تقــوم تركيــا يف حــال مشــاركتها يف إدارة منبــج بنقــل 
ــوات  ــا “ق ــي تســيطر عليه ــع املناطــق الت ــة م النقطــة الحدودي
ســوريا الدميقراطيــة” إىل نقطــة عبــور جديــدة، مــا يرفــع العــبء 

ــج. ــة عــن كاهــل ســكان منب املــايل للرســوم الجمركي

ــد  ــج تعتم ــم يف منب ــات الحك ــإن مؤسس ــك، ف ــى ذل ــالوة ع وع
ــزم ســكان منبــج  عــى الرضائــب كمصــدر رئيــي للدخــل. إذ يُل

ــاء الخدمــات العامــة. ــب لق ــة مــن الرضائ ــع قامئــة طويل بدف

مخاوف أمنية
ــاس  ــن الن ــدة بعــض املخــاوف بشــأن أم ــة الجدي ــارت الصفق أث
والــدور املحتمــل الــذي ميكــن أن تلعبــه فصائــل “الجيــش 
الحــر”. ويخــى الكثــرون مــن أن تســمح االتفاقيــة لـــ “الجيــش 

ــة. ــم املدين ــوذ يف حك ــة النف ــول أو مارس ــر” بالوص الح

يُنظــر إىل منبــج اليــوم عــى أنها أكــر اســتقراراً وأماناً مــن األجزاء 
األخــرى يف ســورية التــي تســيطر عليهــا القــوات املدعومــة مــن 
ــس  ــم املجل ــدث باس ــد املتح ــزاز. وأك ــاب وإع ــل الب ــا، مث تركي
ــج،  ــه عــى عكــس منب ــش أن ــج شــروان دروي العســكري يف منب
ــت  ــا يف الوق ــا تركي ــيطر عليه ــي تس ــورية الت ــق الس ــإن املناط ف

الحــارض تعــاين مــن عــدم االســتقرار.

ومــن الشــواغل األخــرى ســالمة املدنيــن، الذيــن يواجهــون 
إمكانيــة تقييدهــم يف ســجالت “الجيــش الحــر” عــى أنهــم 
“خَونــة”. كــا ينبغــي عــدم إغفــال مخاطــر اللغــة التحريضيــة 
ــش الحــر” يف اإلشــارة  ــراد “الجي ــي يســتخدمها أف ــة الت والعدائي

ــا. ــة له ــروع التابع ــة” والف ــوريا الدميقراطي ــوات س إىل “ق

ــق العــداء بــن “الجيــش الحــر” و”قــوات ســوريا  وقــد تعمَّ
ــون، إذ اســتثمرت  ــة غصــن الزيت ــاب عملي ــة” يف أعق الدميقراطي
تركيــا اســتثاراً كبــراً يف حشــد مقاتــي املعارضــة ضــد وحــدات 
ــة  ــر” لجن ــش الح ــنَّ “الجي ــا ع ــا. ك ــعب وحلفائه ــة الش حاي
عــى  تحديدهــم  جــرى  الذيــن  اإلرهابيــن  ملطــاردة  أمنيــة 
ــوريا  ــوات س ــش” و”ق ــم لـــ “داع ــتبه بانتائه ــن املش ــم م أنه

الدميقراطيــة”.

وتنشــأ مخــاوف ماثلــة بالنســبة للمدنيــن الذيــن تــم اعتقالهــم 
ــع  ــم م ــبب صالته ــة” بس ــوريا الدميقراطي ــوات س ــل “ق ــن قب م
“داعــش” ثــم ترئتهــم أو اإلفــراج عنهــم بعــد انتهــاء مــدة 
العقوبــة. وقــد تــم التعامــل مــع قضايــا اإلرهــاب هــذه مــن قبــل 
ــون مكافحــة اإلرهــاب  ــة الشــعب ومبوجــب قان ــة حاي محكم
ــام  ــا يف ع ــي يف روج آف ــي املح ــس الترشيع ــه املجل ــذي صاغ ال
ــة االعــراف بقــرارات هــذه املحكمــة مــن  2014. إال أن احتالي

ــة. ــدو ضعيف ــش الحــر” تب ــل “الجي قب

إن خارطــة طريــق جيــدة ملنبــج لــن تــؤدي إىل حــل كامــل 
لأجهــزة األمنيــة الحاليــة يف املدينــة، بــل ستســهم يف عنارصهــا 
وهياكلهــا الثابتــة مــن أجــل إنشــاء جهــاز أكــر توازنــاً وتجّنــب 

ــة. ــة يف املدين ــال انتقامي أي أع

يعاني السكان المحليون الذين 
يخضعون إلدارة “قوات سوريا 

الديمقراطية” من الرسوم 
الجمركية والضرائب المرتفعة 

التي تفرضها المكاتب 
المناِظرة. 

خارطة طريق جيدة لمنبج لن 
تؤدي إلى حل كامل لألجهزة 
األمنية الحالية في المدينة، 
بل ستسهم في عناصرها 

وهياكلها الثابتة من أجل إنشاء 
جهاز أكثر توازنًا وتجّنب أي أعمال 

انتقامية في المدينة.

23

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

2018 ــو  لي يو / ز تمو ــدد  ع



كتــب دوريــان جونــز مقــاالً بعنــوان “تركيــا تحذر ســورية 
بخصــوص إدلــب”، نــرشه موقــع صــوت أمريــكا، يف 3 
ــا مــن  ــه عــا تطلقــه تركي ــو 2018، تحــدث في متوز/يولي
ــراء  ــاذ أي اج ــن اتخ ــق م ــا دمش ــذر فيه ــات تح تريح
ــا  ــة” عليه ــيطر “املعارض ــي تس ــة الت ــب، املدين ــد إدل ض
رّداً عــى الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة الســورية ضــد 
“املتمرديــن” يف درعــا يف محاوالتهــا للســيطرة عــى آخــر 

ــة. ــوب “املعارضــة” الباقي جي

ــرة  ــأن أنق ــريك ب ــس ال ــار مستشــاري الرئي رصح أحــد كب
ــت دمشــق إىل  ــا انتقل ــدي إذا م ــة األي ــن تقــف مكتوف ل
ــا  ــا. ك ــبة لن ــر بالنس ــٌط أحم ــب خ ــال: »إدل ــب. وق إدل

ــاك«. ــرشة هن ــا املنت ــا قواتن ــون لدين تعلم

مركــزاً  عــرش  اثنــي  بإنشــاء  الركيــة  القــوات  قامــت 
ــن  ــزء م ــب، كج ــة إدل ــر محافظ ــكرية ع ــة العس للمراقب
اتفاقيــة مــع طهــران وموســكو تــم الوصــول إليهــا ضمــن 

مفاوضــات الســالم يف أســتانة.

منطقة خفض التصعيد
تحــت هــذا العنــوان يقــول الكاتــب، إدلــب، مثــل درعــا، 
منطقــة “خفــض تصعيــد” تحافــظ الحكومــة واملســلحون 
عــى وقــف إطــالق النــار. غــر أن الجيــش الســوري 
ــاً  ــاوز تدريجي ــية يتج ــة الروس ــوات الجوي ــاً بالق مدعوم
املناطــق التــي يســيطر عليهــا املســلحون. »نعــم، هنــاك 
مشــكالت يف االعــراف مبناطــق خفــض التصعيــد، ونحــن 
نــرى أن هــذه املناطــق ال تُحرم«، بحســب قول املستشــار 

الرئــايس الــريك.

ــل  ــن قب ــب م ــد إلدل ــن أن أي تهدي ــون م ــذر املحلل يح
ويقــول  ألنقــرة،  كابوســاً  ســيكون  الســوري  الجيــش 
الدبلومــايس الــريك الســابق أيديــن سلســن: »تُــرشف 
ــك الجــزء  ــب. ويشــمل ذل ــاً عــى نصــف إدل ــا إداري تركي
ــوم  ــمة. وتق ــا نس ــكنه مليون ــها، يس ــب نفس ــة إدل مدين
الجهاديــن  هــؤالء  بحايــة  الركيــة  املراقبــة  مراكــز 
وعائالتهــم والعنــارص “الســنية” التــي لــن تعقــد صفقــة 

ــق«. ــع دمش م

7 Dorian Jones, ”Turkey Warns Syria About Action Against Idlib“, Voice of America News, 3 July 
2018. https://www.voanews.com/a/turkey-warns-syria-about-action-against-idlib/4465325.html  
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دوريان جونز

تركيا تحذر سورية بخصوص إدلب
صوت أمريكا )VOA News(، 3 تموز/يوليو 2018
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وأضــاف »ســتر تركيــا عــى تجنب اجتيــاح هــذا الجيب، 
ألنــه ليــس لهــؤالء أي مــكان يذهبــون إليــه ســوى تركيا. ال 
تريــد تركيــا أن يحصــل هــذا، ألنــه سيتســبب لهــا مبشــاكل 

أمنيــة وإنســانية كبرة«.

وحــذر الخــراء مــن أي نــزوح جاعــّي مــن إدلــب باتجــاه 
ــاً متطرفــن مرتبطــن بـــ “داعــش”  ــا ســيتضمن غالب تركي
و”القاعــدة”. وقــوات األمــن الركيــة تعاين بالفعــل للقضاء 

عــى ميليشــيات “داعــش” يف جميــع أنحــاء البــالد.
ــازح، كلفــوا حتــى اآلن مــا  ــون ن ــاً 3.5 امللي ــا حالي يف تركي
ــار دوالر. وترتفــع  يصــل بحســب زعــم أنقــرة إىل 30 ملي
التوتــرات االجتاعيــة حــول وجودهــم، خاصــة أن العديد 

منهــم يعيــش يف البــالد منــذ عــدة ســنوات. 

سيطرة “املعارضة”
الدوافــع  هــي  ليســت  واألمنيــة  اإلنســانية  العوامــل 
يقــول  إدلــب.  تجــاه  أنقــرة  موقــف  وراء  الوحيــدة 
ــوي عــى أكــر  ــب تحت مستشــار الرئيــس »ليــس ألن إدل
ــد  ــوين شــخص، ونحــن ال نســتطيع تحمــل املزي ــن ملي م
ــون  ــاً أن يك ــدُّ رضوريّ ــه »يَُع ــل ألن ــن[«، ب ــن النازح ]م
هنالــك منطقــة تخضــع لســيطرة “املعارضــة”، مُتثــل 

وجودهــا يف ســورية«.

ــدة  ــة الوحي ــي املنطق ــب ه ــح إدل ــا، تصب ــقوط درع بس
املتبقيــة تحــت ســيطرة “املعارضــة”. وتركيــا كانــت داعــاً 
قويــاً “للمعارضــة” منــذ بدايــة األحــداث يف ســورية 

ــم. ــذا الدع ــراً يف ه ــتثمرت كث واس

يشــر املحللــون إىل أنــه كلــا كانــت املنطقــة الخاضعــة 
ــا كلمــة أعــى يف  ــا كان له ــر، كل ــوذ “املعارضــة” أك لنف
املفاوضــات حــول مســتقبل ســورية. وباملثــل، تعتقــد 
أنقــرة أنَّ وجــوداً أكــر للمســلحن يعــزز مــن شــأنها 
ويزيــد نفوذهــا يف التعاطــي مــع موســكو وطهــران. 
ــا  ــالث يف التعــاون حــول ســورية، في ــدول الث تســتمر ال
يُعــّد عمليــة توازنــات غــر ســهلة عــى أجندات متنافســة.

تتعقــد جهــود أنقــرة لحايــة إدلــب أكــر نتيجــة غيــاب 
أي عالقــات دبلوماســية لهــا مــع دمشــق، فقــد انقطعــت 

هــذه العالقــات يف بدايــة الحــرب يف ســورية.

املحادثات املبارشة
يقــول حســن باجــي أســتاذ العالقــات الدوليــة يف جامعة 
ــة يف أنقــرة: »تخاطــب الحكومــة  الــرشق األوســط التقني
ــارش أيضــاً، ورمبــا يكــون  ــا بشــكل غــر مب الســورية تركي
مــن األفضــل الحديــث بشــكل مبــارش بينهــا عــى املــدى 
الطويــل«، و»ســرى مــا إذا كان الرئيــس ]الــريك[ ســيقوم 
ــارشة مــع  ــات مب ــدأ مبفاوضــات ومباحث ــه ويب ــر رأي بتغي
دمشــق ويُعــّد هــذا أمــراً ممكنــاً«. غالبــاً، تــدرك دمشــق 
ــد بالهجــوم عــى  ــه التهدي ــذي يحقق ــوذ ال مســتوى النف
إدلــب، نظــراً إىل الخطــر الــذي يشــكله عــى تركيــا نتيجــة 

النــزوح الكبــر باتجاههــا.

ويختــم الكاتــب بالقــول، تــر أنقــرة عــى أنهــا لــن تقف 
متفرجــة حيــال أي عمــل يقــوم بــه الجيــش الســوري ضــد 
ــاك.  ــا مســاحة محــدودة للتحــرك هن ــب، إال أن لديه إدل
ووفقــاً لباجــي »ســتكون بالتأكيــد هنالــك مشــكالت ]يف 
إدلــب[، ولكــن بــدون الدعــم الــرويس ال تســتطيع تركيــا 

فعــل يشء«.
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بسقوط درعا، تصبح إدلب هي 
المنطقة الوحيدة المتبقية 
تحت سيطرة “المعارضة”. 
وتركيا كانت داعمًا قويًا 

“للمعارضة” منذ بداية األحداث 
في سورية واستثمرت كثيرًا 

في هذا الدعم.



كتــب ســيث جـــ. فرانتزمــان مقــاالً بعنــوان »لــن يجلــب 
ــى  ــرش ع ــل«، ن ــالماً إلرسائي ــورّي س ــالم الس ــاق الس اتف

موقــع جروســاليم بوســت، يف 7 متوز/يوليــو 2018.

ــلحكومة  ــدأ الكاتــب بالقــول روســيا حليــف رئيــس لـ يب
ــى  ــاق ع ــل االتف ــن أج ــات م ــود محادث ــورية، وتق الس
ــرب  ــوب غ ــق املســلحون جن ــار. وواف ــٍف إلطــالق الن وق
ــة وبعــض املناطــق  ســورية عــى تســليم األســلحة الثقيل
الواقعــة تحــت ســيطرتهم بالقــرب مــن درعــا. يَُعــّد هــذا 
االتفــاق خــراً جيــداً لـــلحكومة الســورية وإيــران وروســيا 
ــة، فقــد  ــازوا جميعــاً بهــذه الجول ــن ف ــه الذي وحــزب الل
متكنــوا مــن هزميــة املســلحن يف الجنــوب بســهولة بعــد 
ســبع ســنوات مــن الحــرب. وهــو أيضــاً خــر جيد لــأردن، 

ألن يعنــي تــاليش الضغــط الهائــل لنحــو 200 ألــف مــن 
ــن  ــة فم ــو الحــدود األردني ــال نح ــن القت ــروا م ــن ف الذي

ــودة إىل ديارهــم. ــون بالع ــدأ املدني ــح أن يب املرج

ــاق أي  ــب هــذا االتف ــد ال يجل ــل، ق ــا بالنســبة إلرسائي أم
ســالم. التفاصيــل الكاملــة لالتفــاق غــر واضحــة، فــال يبدو 
أنــه يشــمل مناطق ســيطرة املســلحن املحاذيــة ملرتفعات 
ــة تحــت ســيطرة “داعــش”  ــة الواقع الجــوالن، أو املنطق
بالقــرب مــن الجــوالن. وهــذا يعنــي أن مصالــح إرسائيــل 
ــع، أشــادت  ــة ليســت جــزءاً مــن االتفــاق. يف الواق األمني
ــه  ــة باالتفــاق ألن ــة اإليراني ــاة )بريــس يت يف( الحكومي قن
ســيقّوض تعــاون “إرسائيــل” مــع “املســلّحن” املجاوريــن 

للقنيطــرة، و“ســيطرة إرسائيــل” عــى الجــوالن.

8 Seth J. Frantzman, ”Syrian Peace Deal Won’t Bring Peace For Israel“,  Jerusalem Post, 7 July 2018. 
https://www.jpost.com/Middle-East/Syrian-peace-deal-wont-bring-peace-for-Israel-561863 
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يف يــوم الجمعــة، ردت “إرسائيــل” عــى قذيفــة غــر 
ــن خــط  ــي م ــب اإلرسائي ــى الجان مقصــودة ســقطت ع
ــام 1974 يف مرتفعــات الجــوالن،  ــار لع وقــف إطــالق الن
وقامــت بــرضب موقــع لـــلجيش الســوري عــى الجانــب 
ــة، إذ إنَّ  ــة املقبل ــك بالخــر يف املرحل ــرش ذل اآلخــر. ال يب
هنــاك ازديــاداً أيضــاً يف املخــاوف بشــأن القــدس. أوالً 
ــاطة  ــورية بوس ــران يف س ــود إي ــن وج ــل كل يشء م وقب
“ميليشــيات” شــاركت يف الهجــوم األخر. وقالــت إرسائيل: 
ــاء الحــرب،  ــع انته ــران يجــب أن تغــادر ســورية م إن إي
ــالوًة  ــاً. وع ــوب أيض ــط يف الجن ــياتها” تنش ــن “ميليش لك
ــه بالقــرب مــن القنيطــرة.  ــك، ينشــط حــزب الل عــى ذل

ــذه  ــل ه ــيطرتهم، تواص ــردون” س ــر “املتم ــا يخ فبين
ــن  ــة م ــة القريب ــى املنطق ــيطرة ع ــا للس ــوات تحركه الق
الجــوالن. وهنــاك أيضــاً املســألة املتعلقــة بــآالف املدنيــن 

ــن حــدود الجــوالن. ــاً م ــن التجــأوا قريب الســورين الذي

لقــد تــم عــزل “إرسائيــل” عــن املفاوضــات حــول جنــوب 
ســورية. وذلــك مــا جلبتــه لنفســها؛ إذ إنهــا ليســت طرفــاً 
ــرة  ــداداً كب ــراع” الســوري، وهــي مل تســتقبل أع يف “ال

مــن الالجئــن مثلــا فعلــت األردن ولبنــان وتركيــا.

مــع ذلــك، أعلنــت “إرسائيــل” مــرات عديــدة أن الوجــود 
اإليــراين يف ســورية هــو خــط أحمــر. وتأكيــداً عــى ذلــك، 
ــَذت يف الســنوات األخــرة العديــد من الغــارات الجوية.  نُفِّ
وقــد ازدادت التوتــرات بشــكل كبــر منــذ العــام املــايض.

ــوب  ــلحن يف جن ــة املس ــل هزمي ــي، متث ــض النواح يف بع
ســورية نهايــة النــزاع الســوري. فقــد بــدأت الحــرب 
ــا  ــم إم ــا “املتمــردون” فه ــا. أم بـــ “احتجاجــات” يف درع
مهزومــون أو انتهــى بهــم املطــاف تحــت الحايــة الركيــة 

ــال. يف الش

ويف الختــام يقــول الكاتــب، هنــاك جولــة جديــدة ســتبدأ 
ــورية.  ــراع يف س ــد ال ــا بع ــة م ــى حقب ــزاع ع اآلن: الن
ــا،  ــدة وتركي ــات املتح ــمل الوالي ــد يش ــزاع معّق ــذا ن وه
لكنــه يشــمل “إرسائيــل” أيضــاً. وبالنســبة إلرسائيــل فــإن 
األســئلة الرئيســة هــي مــا إذا كانــت دمشــق ســتخرج مــن 
الحــرب أقــوى، ومــا إذا كانــت إيــران ســتخرج منتــرة يف 
جنــوب ســورية، ومــاذا ســيكون دور روســيا؟ فــإذا نجــح 
ــيضع  ــا، س ــن درع ــرب م ــن” بالق ــع “املتمردي ــاق م االتف
الجيــش الســوري منطقــة حــدود الجــوالن نصــب عينيــه، 

وســتكون لجميــع هــذه األســئلة أهميــة أكــر.
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أشادت قناة )بريس تي في( 
الحكومية اإليرانية باالتفاق 

ألنه سيقّوض تعاون “إسرائيل” 
مع “المسّلحين” المجاورين 

للقنيطرة، و“سيطرة إسرائيل” 
على الجوالن.

لقد تم عزل “إسرائيل” عن 
المفاوضات حول جنوب سورية. 

وذلك ما جلبته لنفسها



وكالة فرانس برس

األردنيون على الحدود يأملون أن تؤدي االنتصارات السورية إلى إحياء تجارتهم

ديلي ميل، 3 تموز/يوليو 2018

ــروين  ــا اإللك ــى موقعه ــل ع ــي مي ــة الدي ــرشت صحيف ن
مقــاالُ بعنــوان »األردنيــون عــى الحــدود يأملــون أن 
تــؤدي االنتصــارات الســورية إىل إحيــاء تجارتهــم« وذلــك 

بتاريــخ 3 متوز/يوليــو 2018.

حيــث الحظــت وكالــة فرانــس برس يف ســوق بلــدة الرمثة 
عــى الحــدود األردنية-الســورية ازديــاد آمــال النــاس بــأن 
يتمكــن الجيــش الســوري مــن اســتعادة الســيطرة عــى 
األرايض الواقعــة عــى الحــدود لتعــود الحيــاة واالنتعــاش 
ألعالهــم. فمنــذ انــدالع الحــرب يف ســورية، جــف تدفــق 
البضائــع عــر الحــدود، وانقطــع بشــكل تــام بعــد إغالقهــا 

عــام 2015.

ــة كبــرة  لقــد تســببت ســنوات الحــرب يف ســورية برضب
ــر  ــكل كب ــه بش ــد تجارت ــذي تعتم ــاد األردين –ال لالقتص
عــى جارتــه– وأدت االضطرابــات عــى طــول حــدوده إىل 
ــش  ــوات الجي ــرى ق ــرة. واآلن، ن ــة مدم ــرات اقتصادي تأث
درعــا  محافظــة  الســتعادة  هجومــاً  تشــن  الســوري 

ــة. ــة الجنوبي الحدودي

ــول  ــلحن، يق ــم املس ــابقاً بدع ــم س ــم قيامه ــذا، ورغ ه
ــون عــى  ــم يعول أصحــاب املحــالت وتجــار الســوق بأنه
ــح  ــادة فت ــيطرة، وإع ــتعادة الس ــورية الس ــة الس الحكوم

ــة. ــدود الحيوي الح

9 AFP, ”Jordanians on border hope Syria regime gains can revive trade“,  The Daily Mail, 3 July 
2018. http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5912777/Jordanians-border-hope-Syria-
regime-gains-revive-trade.html
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املحات، سيارات األجرة والعائات.
شــدد رئيــس غرفــة تجــارة الرمثــة عبــد الســالم ذيابــات 
عــى أهميــة التجــارة مــع ســورية بالنســبة لــأردن قائــالً: 
»لقــد كانــت تُدخــل مئــات ماليــن الــدوالرات إىل مكاتــب 
الدولــة«. مضيفــاً »يعتمــد أكــر مــن 4000 محــل )يف 

ــش  ــورية. وتعي ــع الس ــى البضائ ــة( ع الرمث
ــدات نحــو  ــة مــن عائ أكــر مــن 2000 عائل
2000 مــن ســيارات األجــرة واملركبــات التــي 
تقــوم بنقــل البضائــع يوميــاً عــر الحــدود«. 
و»إذا اســتعادت الدولــة الســورية الســيطرة 
ــك  ــإن ذل ــور، ف ــاط العب ــدود ونق ــى الح ع
ــكل  ــة بش ــاد الرمث ــاش اقتص ــيؤدي النتع س

خــاص واألردن بشــكل عــام«.

ــن  ــة ب ــدات التجــارة الري لقــد وصلــت عائ
البلديــن ألكــر مــن 615 مليــون دوالر يف 
عــام 2010، وبــدأت بالراجــع بعــد بــدء 
االضطرابــات حتــى توقفــت بعــد إغــالق 
ــة  ــع القادم ــتبدال البضائ ــم اس ــدود. وت الح
ــة. غــر أن  مــن ســورية باملنتوجــات الصيني
هــذه البضائــع املســتوردة ليســت بديــالً 

ــراغ. ــلء الف ــاً مل فعلي

عودة الاجئني
ــة  ــزاع الســوري يف خســارة سياســية واقتصادي تســبب الن
باهظــة لــأردن، وهــي مملكــة صحراويــة فقــرة املــوارد 
وشــبه مغلقــة ال يوجد ســاحل لها عــى البحــر. اضطرابات 
ــع العــريب«، وإغــالق الحــدود مــع العــراق -وهــو  »الربي
ــة  ــوارث إضافي ــكلت ك ــر- ش ــس آخ ــاري رئي ــك تج رشي

ــاد األردين. لالقتص

منــا اقتصــاد األردن أقــل مــن %2 يف عــام 2017، مقارنــة 
ــي  ــس الت ــنوات الخم ــة الس ــنوياً طيل ــن %6 س ــر م بأك
ــه  ــد الل ــك عب ــات املل ــت أولوي ــرب. وأصبح ــبقت الح س
ــد  ــس األس ــل الرئي ــوم برحي ــب ذات ي ــذي طال ــاين ال الث

ــدأ. ــات ته ــرى االضطراب ــلحن، أن ي ــم املس ودع

نتيجــة الحــرب ســعى مئــات اآلالف للجــوء عــر الحــدود، 
ــح  ــا يكاف ــّان. وبين ــى ع ــَر ع ــاً آخ ــاً مادي ــوا عبئ ليضيف
ــراء أن  ــرى الخ ــة، ي ــه االقتصادي ــة أزمت األردن يف مواجه
ســلطته تريــد تفعيــل االقتصــاد عــى الحــدود الشــالية، 

حتــى ولــو تحــت حكــم الرئيــس األســد.

كــا أنــه وفقــاً لقــول ُعريــب رنتــاوي مديــر مركــز القــدس 
للدراســات السياســية يف عان: »يفضــل األردن –بالتأكيد- 
أن يتمكــن الجيــش الســوري مــن اســتعادة ســيطرته عــى 
الحــدود ونقــاط التفتيــش وأن يعــاد فتحهــا«. ويبــدو أن 
الســلطات األردنيــة، بــدل أن تســمح ملزيــد مــن الالجئــن 
بدخــول األردن، تأمــل أن يحــل انتصــار الدولــة الســورية 
املشــكلة عــى طــول الحــدود وأن يســاعد ذلــك يف حــّل 

بعــض مشــكالت األردن أيضــاً.

ويف الختــام قــال أحمــد عــواد مديــر مركز البحــوث األردين 
االقتصــادي فينكــس: »لقــد كان إغــالق الحــدود مــع 
ســورية، هــو أحــد األســباب الرئيســة لأزمــة االقتصاديــة 
يف األردن ... وسيســهل فتحهــا عــودة الالجئن الســورين«.
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تعيش المناطق التي مازالت خارج سيطرة الدولة أزمات إدارية وحياتية ترهق الشعب 
وتحرمــه أبســط حقوقــه، إذ تســيطر علــى هــذه المناطــق تنظيمــات إرهابيــة كمــا فــي 
 فهــي وصلــت إلــى مــا هــي عليــه اليــوم 

ً
، وإذا لــم تكــن القيــادة إرهابيــة تمامــا

ً
إدلــب مثــا

 للقانــون الدولــي اإلنســاني وال لحمايــة المدنييــن، فيمــا ادعــى 
ً
بدعــم غربــي لــم يقــم وزنــا

أنهــا حــرب علــى تنظيــم “داعــش” اإلرهابــي.

كوارث المناطق خارج سيطرة الدولة
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ليلى شامي

النساء في طليعة تحّدي التطرف في إدلب

تشاثام هاوس، تموز/يوليو 2018

ــة  ــاء يف طليع ــوان »النس ــاالً بعن ــامي مق ــى ش ــت لي كتب
تحــّدي التطــرف يف إدلــب« نــرشه معهــد تشــاثام هــاوس 
يف متوز/يوليــو 2018، تحدثــت فيــه عــن مقاومــة النســاء 
للتطــرف الحاصــل يف إدلــب. ففــي أيار/مايــو، نــرشت 
ــارض،  ــي مع ــع إعالم ــي موق ــارت، وه ــاء س ــة أنب وكال
تقريــراً مصــوراً عــن الفســاد الربــوي واإلداري يف جامعــة 
إدلــب، حيــث تخضــع الجامعــة لســيطرة “حكومــة اإلنقاذ 
الســورية”، وهــي جنــاح الســلطة املدنيــة لـــ “هيئــة 
تحريــر الشــام” التــي تهيمــن عــى معظــم املناطــق التــي 

ــا املســلحون يف املحافظــة. يســيطر عليه

حاولــت “هيئــة تحريــر الشــام” االســتيالء عــى مؤسســات 
الحكــم املــدين والســيطرة عى مرافــق الخدمات األساســية 
واملعابــر الحدوديــة، مــا أدى إىل زيــادة كبــرة يف تكاليــف 
الخدمــات والســلع االســتهالكية، كــا فرضــت الرقابــة 

عــى نشــطاء املجتمــع املــدين ومنظاتــه.

ــام” و“  ــر الش ــة تحري ــن “هيئ ــات ب ــد أدت املصادم وق
ــة  ــم جاع ــف يض ــي تحال ــوريا” –وه ــر س ــة تحري جبه
نــور الديكــن الزنــي وجاعــة أحــرار الشــام الســلفيّتَن– 
إىل زيــادة العــداء الــذي يواجهــه ســكان إدلــب. كــا أدى 
االقتتــال الداخــي بــن املســلحن إىل وقــوع العديــد مــن 

10
Leila Shami, ”Women Are at the Forefront of Challenging Extremism in Idlib“, Chatham House, 
July 2018. https://syria.chathamhouse.org/research/women-are-at-the-forefront-of-challenging-
extremism-in-idlib
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ــاالت  ــن االعتق ــلة م ــن سلس ــالً ع ــن فض ــا املدني الضحاي
ــية. ــع السياس ــاالت ذات الدواف واالغتي

ومــع ذلــك، فــإن وجــود مجتمــع مــدين يف إدلــب ســمح 
ــر الشــام” حــول  ــة تحري ــة “هيئ للســكان بتحــدي هيمن
الشــؤون املدنيــة وحايــة حقــوق النــاس. فقــد نُظَِّمــت 
احتجاجــات مســتمرة ضــد الهيئــة أدت يف بعــض الحــاالت 
ــن  ــة م ــام مجموع ــا ق ــات، ك ــن املجتمع إىل طردهــم م
النشــطاء املحليــن بتأســيس “البيــت اإلدلبــي” مــن أجــل 
تنســيق الجهــود املعارضــة لســيطرة الهيئــة والدعــوة 
ــم  ــم، وتنظي ــن مجتمعاته ــكري ع ــع العس ــزع الطاب إىل ن

ــة. ــة واملظاهــرات العام الحمــالت اإلعالمي

ــام”  ــر الش ــة تحري ــاوالت “هيئ ــاء مبح ــرت النس ــد تأث لق
لتنظيــم الحيــاة املدنيــة وفــرض ديكتاتوريــة جديــدة. 
ــة عــى  ــد صارم ــرض قواع ــن بعــض املراســيم ف إذ تتضم
األزيــاء النســائية، ومتنــع اختــالط الذكــور واإلنــاث يف 
الحافــالت، وتطلــب مــن األرامــل أن يتنّقلــن مبرافقــة 

ــرم. ُمح

أدت هــذه التدابــر إىل خروج املجتمع املحــي مبظاهرات. 
إذ احتّجــت النســاء ضــد قــرار فــرض محــرم عليهــّن. 

ــارات  ــوم بزي ــة تق ــات تطوعي ــكيل مجموع ــَن بتش وقُْم
منزليــة للنســاء للتصــدي لــآراء املتطرفــة ومعارضــة 
الداعيــات اإلنــاث اللــوايت يحاِولــن فــرض االمتثــال لقانــون 
الرشيعــة. وقــد أثبتــت هــذه األنشــطة نجاحهــا يف طــرد 

ــات مــن املجتمــع. ــك الداعي أولئ

تتطلــب مقاومــة املــرأة للتطــرف تنظيــاً نســائياً، وميكــن 
ل هــذا تحديــاً يف مجتمعــات أكــر محافظــة  أن يشــكِّ
ــن  ــن م ــا يُحرم ــاً م ــاء غالب ــن أن النس ــة. ويف ح وتقليدي
أدوار قياديــة يف املجالــس املحليــة، أنشــأ مجلــس إدلــب 
املحــي مكتبــاً لتمكــن املــرأة يعمــل عــى النهــوض بوعــي 
املــرأة بالقضايــا االجتاعيــة والسياســية ودعــم مشــاركتها 

ــة. ــدة يف الشــؤون العام املتزاي

ــاً.  ــائية أيض ــز نس ــت مراك ــة، تأّس ــذه الغاي ــاً له وتحقيق
ولــدى منظمــة »النســاء اآلن« مــن أجــل التنميــة –وهــي 
منظمــة غــر حكوميــة– مركزيــن يف إدلــب، يوجــد يف 
 ُ ــرِّ ــا يُس ــاء. ك ــاص بالنس ــت خ ــى لإلنرن ــا مقه أحده
ــت  ــد متّكن ــة للنســاء. وق ــارات قيادي ــج مه ــزان برام املرك
العديــد مــن خريجــات املركَزيـْـن مــن العمــل يف املجالــس 
ــرة  ــة يف مع ــز للمنظم ــَس أول مرك ــك أُسِّ ــة. وكذل املحلي
النعــان عــام 2014. ويف عــام 2016 شــارك املركــز يف 

ــة. ــس املحلي ــات املجال ــر النتخاب التحض

ــا” يف  ــز “مزاي ــيس مرك ــم تأس ــل، ت ــر نب ــدة كف ــا يف بل أم
حزيران/يونيــو 2013 مــن أجــل تعليــم النســاء املهــارات 
ــايل،  ــتقالل امل ــق االس ــن تحقي ــّن م نه ــي مُتكِّ ــة الت املهني
وإجــراء مناقشــات حــول قضايــا حقــوق املــرأة، وتحــدي 
التهديــدات املتزايــدة التــي تفرضهــا الجاعــات اإلســالمية 

ــة. املتطرف

»مقاومــة  أن  إىل  مقالــه  نهايــة  يف  الكاتــب  وَخلَــَص 
ــا تصــُدُر  ــن النجــاح حين ــدر م ــر ق ــُل بأك التطــرف تُكلّ
ــا شــبكات مجتمــع  ــي لديه ــة الت عــن املجتمعــات املحلي
ــا  ــارك فيه ــا تش ــك، حين ــن ذل ــم م ــة، واأله ــدين متين م

ــر«. ــًة للخط ــر عرض ــاء األك النس
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الداعيات اإلناث



ثغرات في تقارير التحالف الدولي عن الضحايا المدنيين في الرقة

منظمة العفو الدولية، 17 تموز/يوليو 2018

ــة  ــرشت منظم ــران، ن ــادر يف حزي ــر ص ــى تقري ــاً ع عطف
تقاريــر  يف  »ثغــرات  بعنــوان  مقــاالً  الدوليــة  العفــو 
التحالــف الــدويل عــن الضحايــا املدنيــن يف الرقــة«، 
بتاريــخ 17 متوز/يوليــو 2018. يتمحــور املقــال حــول 
ثــاث نقــاط أساســية: األدلــة عــى األرض تتناقــض مــع 
ــا قــوات التحالــف عــن  ــي تقدمه ــام املنخفضــة الت األرق
اإلصابــات املدنيــة؛ تقاريــر االئتــاف غــر كافيــة وغامضة 
وترفــض تقريبــاً جميــع ادعــاءات الضحايــا املدنيــني 
بعــدم موثوقيتهــا؛ تنبــه القــوات الريــة إىل “أخطــاء” و 
“رضبــات جويــة غــر ناجحــة” أدت إىل “خســائر برشيــة 

ــة”. ــة ضخم ومادي

يقــوم التحالــف الــدويل بنــرش تقريــٍر شــهريٍّ عــن الضحايا 
املدنيــن، يــدرج فيــه أغلــب املزاعــم التي عّدتهــا منظات 
حقــوق اإلنســان “غــر موثوقــة”. ورغــم إمكانيــة إعــادة 
فتــح هــذه امللفــات عنــد ظهــور معلومــات إضافيــة، فــإن 
ــدة  ــات جدي ــى معلوم ــول ع ــعى للحص ــف ال يس التحال
بشــكل اســتباقي. ويعتمــد بــدالً مــن ذلــك، عــى اآلخريــن 

للتحقيــق يف الحــوادث التــي يجــب التحقيــق فيهــا.

أعلــن التحالــف يف نهايــة حزيــران/ يونيــو 2018، أنــه ويف 
ضــوء األدلــة الجديــدة التــي حصــل عليهــا مــن منظمــة 
ــاالت  ــع ح ــم أرب ــادة تقيي ــيقوم بإع ــة، س ــو الدولي العف
كانــت مغلقــة يف الســابق وتفحــص حالــة جديــدة واحدة.
ــاً  ــؤوليتهم أحيان ــه مبس ــض أعضائ ــف وبع ــرف التحال يع
ــات  ــا منظ ــدث عنه ــي تتح ــة الت ــات املدني ــن اإلصاب ع
ــو  ــراً يف حزيران/يوني ــرف أخ ــد اع ــان. وق ــوق اإلنس حق
2018، بقتــل أكــر مــن 40 مدنيــاً يف غــارات جويــة عــى 
مدرســة يف املنصــورة )بالقــرب مــن الرقــة( يف آذار/مــارس 
2017. وقــد أبلغــت هيومــن رايتــس ووتــش عــن هــذه 
ــى  ــف أبق ــن التحال ــبتمر 2017، لك ــة يف أيلول/س القضي
ــدة 15  ــوق” مل ــه “غر-موث ــى أن ــاً ع ــالغ مصنف هــذا اإلب
شــهراً عــى التــوايل. يف أيار/مايــو 2018، اعرفــت بريطانيــا 
ــؤوليتها  ــرة مبس ــف، ألول م ــر يف التحال ــو آخ ــي عض وه
عــن مقتــل مــدين واحــد يف آذار/مــارس 2018 يف ســورية 
بعــد أن نفــذت مئــات ورمبــا اآلالف مــن الغــارات الجويــة 

ــذ عــام 2014. يف العــراق وســورية من

11
”Flaws In The Us-Led Coalition’s Reporting On Civilian Casualties In Raqqa“, Amnesty 
International, 17 July 2018. https://www.amnesty.org/en/documents/mde242018/8801//en/ 
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كــا أنَّــه مــن بــن أعضــاء التحالــف الثالثــة الذيــن قصفــوا 
ــة  ــا واململك ــة وفرنس ــدة األمريكي ــات املتح ــة -الوالي الرق
املتحــدة- اســتجابت اململكــة املتحــدة وحدهــا إىل طلبات 
منظمــة العفــو الدوليــة للحصــول عــى معلومــات، مدعيًة 
أن قواتهــا مل تكــن مســؤولة عــن الغــارات الجويــة املوثقــة 

يف تقريــر 5 حزيران/يونيــو.

إال أنَّ اململكــة املتحــدة مل تقــدم أيــاً مــن املعلومــات التــي 
ــع  ــك املواق ــا يف ذل ــة، مب ــو الدولي ــة العف ــا منظم طلبته
ــراءات  ــل حــول اإلج ــة وتفاصي ــا الجوي ــة لرضباته الدقيق
املحــددة التــي تتخذهــا للتحقــق مــن األهــداف ولتقليــل 
ــان  ــه إىل الرمل ــن. يف حديث ــق باملدني ــذي يلح ــرضر ال ال
ــاع الريطــاين  ــر الدف ــو 2018، وصــف وزي يف متــوز / يولي
كيفــن ويليامســون تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة بأنــه 
»مخيــب لآمــال ومشــن للغايــة«، ومــع ذلــك فشــل 
ــة  ــات الجوي ــن الرضب ــددة ع ــات مح ــم معلوم يف تقدي

ــة. الريطاني

هــذا، وخالفــاً للقــوات األمريكيــة والريطانيــة والفرنســية، 
قضــت “قــوات ســورية الدميقراطيــة - قســد” وقتــاً طويــالً 
يف الرقــة عقــب العمليــة التــي متــت فيهــا. ويف ردهــا عــى 
ــادة الكــرد يف  ــة، “قســد” ي ــر منظمــة العفــو الدولي تقري
ردهــا عــى تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة، »بــأرضار 
تحملتهــا  وماديــة ضخمــة  برشيــة  فادحــة وخســائر 
عائــالت يف املدينــة أثنــاء الحملــة«، قبــل أن تذهــب 
إىل القــول إن »قــوات ســورية الدميقراطيــة، بصفتهــا 
حليــف قــوات التحالــف عــى األرض، ال ميكــن أن تتحمــل 
ــات  ــت والرضب ــي اُرتِكب ــاء الت ــؤولية نتيجــة األخط املس

ــش”«. ــكرية “لداع ــداف عس ــد أه ــلة ض ــة الفاش الجوي

تحديــد  كيفيــة  حــول  معلومــات  “قســد”  تقــدم  مل 
إحداثيــات مواقــع الرضبــات والتحقــق منهــا، كــا أنهــا مل 
تســتجب النتقــادات منظمــة العفــو الدوليــة الســتخدامها 
العشــوايئ لقذائــف الهــاون يف املناطــق املدنيــة ذات 

ــة. ــكانية العالي ــة الس الكثاف

ادعاءات التحالف ال تقف عى الفحص
ــي  ــي: »يدع ــا ي ــال م ــاء يف املق ــوان ج ــذا العن ــت ه تح
لتقييــم  املضنيــة”  “الجهــود  يبــذل  أنــه  التحالــف 
االدعــاءات املتعلقــة بالضحايــا املدنيــن والتــي ال تصمــد 

ــي  ــده العلن ــاء بتعه ــه فشــَل يف الوف ــق. لكن ــام التدقي أم
ــع وإجــراء  ــارات املواق ــه عــى “زي ــأن تشــتمل تحقيقات ب
ــه  ــك إىل أن ــا أمكــن”«. ذل ــع الشــهود، حيث ــالت م املقاب
ــل،  ــة واملوص ــن الرق ــداين يف كل م ــا املي ــرض عمله يف مع
ــات  ــع املئ ــالت م ــة مقاب ــو الدولي ــة العف ــرت منظم أج
مــن الشــهود والناجــن مــن رضبــات قــوات التحالــف، يف 
حــن مل يجــر ممثلــو التحالــف مقابــالت مــع أحــد منهــم. 
كــا مل يكــن أّي مــن الشــهود والناجــن عــى علــم بأيــة 
مقابــالت أجراهــا ممثلــو التحالــف مــع أي شــخص آخــر.

ال يوجــد ســبب لعــدم قيــام التحالــف بإجــراء تحقيقــات 
يف املوقــع ومقابــالت مــع الناجــن والشــهود يف الرقــة 
ــة  ــيطرة الكامل ــت الس ــان اآلن تح ــن تقع ــل اللت واملوص
وكذلــك  التحالــف  مســؤولو  زار  التحالــف.  لــرشكاء 
ــد  ــق لعق ــذه املناط ــل ه ــون بالفع ــيون األمريكي السياس
ــطة  ــام بأنش ــن أو للقي ــم املحلي ــع رشكائه ــات م اجتاع

ــق. ــس للتحقي ــن لي ــرى، ولك أخ

الغموض املتعّمد
ــه  ــّدة عمليّات ــوال م ــه ط ــول رضبات ــف ح ــر التحال تقاري
ــالً عــن  ــن مث ــث أُعل ــة. حي ــة واملوصــل غــر كافي يف الرق
مواقــع معظــم الرضبــات بأنهــا متــت “بالقــرب مــن 
الرقــة” أو “بالقــرب مــن املوصــل”، وكان األحــرى تحديــد 
ــدّل عــى فشــل  ــة. وهــذا ي ــات بدق ــع هــذه الرضب مواق
التحالــف يف توفــر معلومــات مفيــدة تتعلّــق باألهــداف 

ــرشة. ــلحة املنت أو األس
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المتكررة بأنه سيتخذ التدابير 
الممكنة لتقليل اإلصابات في 

صفوف المدنيين، إال أنه لم يقم 
بتقديم أية معلومات عن هذه 
التدابير -قبل وبعد الضربات- 

لتقليل الضرر المحتمل على 
المدنيين
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ــة،  ــو الدولي ــة العف ــى منظم ــو ورداً ع يف 5 حزيران/يوني
ذكــر التحالــف أن أمــن العمليــات مينعــه مــن اإلفــراج عن 
املزيــد مــن املعلومــات حــول الرضبــات. وتــرى املنظمــة 
أن الحســابات األمنيــة التــي قــد تحــد مــن مســتوى 
ــئ  ــاءة يختب ــح عب ــب أن تصب ــة، ال يج ــل املعلن التفاصي
وراءهــا أعضــاء التحالــف هربــاً مــن املســاءلة. لــن يــؤدي 
ــات  ــن العملي ــض أم ــة إىل تعري ــات املطلوب ــرش املعلوم ن
ــو “داعــش” الناجــون  ــا مقاتل ــل ســيخى منه للخطــر؛ ب
فعليــاً، كونهــم شــهدوا اســتهداف هــذه العمليــات لهــم.

هــذا، ورغــم تريحــات التحالــف املتكــررة بأنــه ســيتخذ 
التدابــر املمكنــة لتقليــل اإلصابــات يف صفــوف املدنيــن، 
إال أنــه مل يقــم بتقديــم أيــة معلومــات عــن هــذه التدابــر 
ــى  ــل ع ــرضر املحتم ــل ال ــات- لتقلي ــد الرضب ــل وبع -قب

ــة  ــة املراقب ــم شــيئاً عــن منهجي ــا ال نعل ــا زلن ــن. م املدني
ــار األســلحة. إذا التزمــت  والتحقــق مــن األهــداف واختي
ــا  ــاين في ــدويل اإلنس ــون ال ــاً بالقان ــف حق ــوات التحال ق
يتعلــق برضباتهــا، فليــس هنالــك مــن داع البتعادهــا عــن 

الشــفافية إىل هــذا املســتوى.

الصفقة مع “داعش”
ــة  ــم” بالهدن ــه “كان عــى عل رغــم اعــراف التحالــف بأن

بــن “قســد” و“داعــش”، والتــي ســمحت ملقاتــي التنظيم 
مبغــادرة الرقــة، إال أنــه ادعــى عــدم قبــول الصفقــة، ألنــه 

»ليــس يف صــدد عقــد صفقــات مــع “داعــش”«.

ــن  ــو م ــف ه ــاء، فالتحال ــذا االدع ــة به ــع املنظم ال تقتن
ميلــك القــوة الجويــة واملدفعيــة بعيــدة املــدى، وبالتــايل ال 
يســتطيع أحــد ســواه ضــان ممــر آمــن ملقاتــي “داعــش” 
للخــروج مــن املدينــة. ووفقــاً ملعلومــات منظمــة العفــو 
الدوليــة، كان ممثلــو االئتــالف حارضيــن عندمــا تــم 

االتفــاق عــى الصفقــة بــن “داعــش” و“قســد”.

تنفيــذ  الشــكوك حــول مــررات  الصفقــة  تثــر  كــا 
الرضبــات التــي متــت يف الســاعات واأليــام التــي ســبقت 
ــد  ــت العدي ــي قتل ــات الت ــك الهج ــة، تل ــع الصفق توقي

ــن. ــن املدني م

رفض االنخراط
ومــع ذلــك، أُتيــَح للتحالــف فرصــة كبــرة للتواصــل مــع 
منظمــة العفــو الدوليــة طــوال العــام املــايض بشــأن 
املخــاوف املثــارة. ويظهــر أنــه إمــا فشــل يف االســتجابة، أو 

ــرة. ــاً رافضــاً يف كل م ــى موقف تبن
هــذا، وقبــل نــرش تقريــر “حــرب اإلبــادة”: خســائر 
ــة بســورية”،  ــة الرقَّ فادحــة يف صفــوف املدنيــن يف مدين
ــاع  ــة رســمياً إىل وزارة الدف ــت منظمــة العفــو الدولي كتب
األمريكيــة ووزارة الدفــاع الريطانيــة وغرهــم تطلــب 
معلومــات حــول الرضبــات املحــددة املوثقــة يف التقريــر. 
حتــى اآلن، مل يقــدم التحالــف املعلومــات املطلوبــة. 
ــة،  ــات العام ــات والبيان ــى الخطاب ــات ع ــز اإلجاب إذ ترك

ــة. ــل ملموس ــة أو تفاصي ــدم أي أدل ــا ال تق ولكنه

ــو  ــة العف ــي منظم ــات موظف ــر أن اجتاع ــر بالذك وجدي
والريطانيــن  األمريكيــن  املســؤولن  مــع  الدوليــة 
والفرنســين يف عــدة مناســبات يف عامــي 2017 و2018، مل 

ــة. ــات إضافي ــن أي معلوم ــفر ع تس
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رغم اعتراف التحالف بأنه “كان 
على علم” بالهدنة بين “قسد” 

و“داعش”، والتي سمحت لمقاتلي 
التنظيم بمغادرة الرقة، إال أنه 

ادعى عدم قبول الصفقة
ال تقتنع المنظمة بهذا االدعاء



تأخــذ إعــادة اإلعمــار معــان أوســع وأرقــى وأجمــل عندمــا تكــون فــي حلــب، المدينــة 
ذات اإلرث التاريخي االســتثنائي. والســؤال هنا من هي الدول التي ستســتعيد صوابها 
وتأخــذ بالتالــي زمــام المبــادرة وتشــارك فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار، إلــى جانــب الدولــة 
 لتطبيــع العاقــات مــع ســورية، الدولــة التــي بــات 

ً
 عمليــا

ً
الســورية، وتفتــح بذلــك طريقــا

الجميــع يعــرف أنهــا انتصــرت فــي حــرب مريــرة مــع إرهــاب جاءهــا مــن كل أصقــاع األرض، 
 من أكبر وأغنى دول العالم. 

ً
مدعوما

حلب: إعادة إعمار التاريخ



هانا ماك غافيرن

إعادة إعمار حلب “تستحق موارَد دولية”

The Art newspaper،  10 تموز/يوليو 2018

كتبــت هانــا مــاك غافــرن مقــاالً بعنــوان »إعــادة إعــار حلــب 
“تســتحق مــوارَد دوليــة”« نرشتــه صحيفــة الفــن عــى موقعهــا 
بتاريــخ 10 متوز/يوليــو 2018. تتحــدث فيــه عــن دعــوة مؤسســة 
ــم املســاعدة عــى  ــة الدمــار وتقدي اآلغــا خــان للثقافــة إىل إدان

األرض.

تقــول الكاتبــة، يدعــو خــراء مــن مؤسســة اآلغــا خــان للثقافــة 
ــب  ــة حل ــم إعــادة إعــار مدين ــدويل لدع ــراث ال مجتمــع ال
ــة”. فبعــد ســبع ســنوات  ــا “رضورة إنســانية ملّح القدميــة، ألنه
مــن الحــرب يف ســورية و“عقوبــات” واســعة النطــاق ضــد 
ــڤ  ــن جني ــذ م ــي تتخ ــة الت ــرأس املنظم ــورية، ت ــة الس الدول
مقــراً لهــا مشــاريَع رائــدة للحفــاظ عــى الــراث يف أحــد مواقــع 
ــاراً،  ــغ مســاحته 364 هكت ــذي تبل ــراث العاملــي ال اليونســكو لل
ــام 2016.  ــى ع ــام 2012 حت ــن ع ــرب م ــدان ح ــذي كان مي وال
وتعمــل املؤسســة اســتناداً إىل خطــة رئيســة متتــد لســنوات 
ــعى  ــورية، وتس ــة الس ــارية للحكوم ــة استش ــدُّ وثيق ــس، تَُع خم

إىل الحفــاظ عــى الــراث الثقــايف كمحّفــز لالنتعــاش االجتاعــي 
ــب. ــادي يف حل واالقتص

يقــول فرانشيســكو بانداريــن، املديــر العــام املســاعد لليونســكو 
ســابقاً وعضــو يف اللجنــة التوجيهيــة للمؤسســة: »املدينــة جاهــزة 
الســتقبال املســاعدة«. بعــد مثانيــة عــرش شــهراً مــن انتهــاء 
القتــال، كان الــرضر الــذي أصــاب القلــب التاريخــي لحلــب 
ــة يف  ــة العربي ــة املعاري ــى الهندس ــاً ع ــاالً رائع ــّد مث ــي تُع -الت
العصــور الوســطى التــي مــا زالــت مبانيهــا مأهولــة- يذكّــر باملدن 
ــف:  ــة، ويضي ــة الثاني ــرب العاملي ــرت يف الح ــي ُدم ــة الت األملاني
ــية ... إنَّ  ــط الخمس ــن الخط ــد م ــر العدي ــب األم ــوف يتطل »س
تــراث حلــب مل يتــم دعمــه بعــد كــا يجــب« مــن قبــل املجتمــع 
الــدويل«. ويقــول: إنَّ هنــاك تضــارب بــن التريحــات الرســمية 
ــة املســاهمة  ــن قل ــار، وب ــة الدم ــع الســكان، وإدان ــن م للتضام

ــى األرض.  ع

12 Hannah Mcgivern, ”Aleppo’s reconstruction ’deserves international resources’“, The Art 
Newspaper, 10 July 2018. https://www.theartnewspaper.com/news/global-resources-are-needed-
to-rebuild-aleppo 
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كذلــك يقــول لويــس مونريــال، املديــر العــام ملؤسســة آغــا 
ــبب  ــس بس ــة«، لي ــوارد دولي ــتحق م ــب »تس ــان، إن حل خ
»الســكان  ألن  بــل  فقــط؛  “االســتثنايئ”  الثقــايف  تراثهــا 
يعــودون إليهــا، إنهــا حاجــة إنســانية ملحــة إلتاحــة الفــرص 
لهــم«. التأكيــد عــى الجانــب االجتاعــي مــن ســات 
مشــاريع الرميــم العمــراين التــي قامــت بهــا املؤسســة وقــد 
أنشــأ برنامجهــا للمــدن التاريخيــة حدائــق عامــة يف القاهــرة 
وكابــول ورمــم رضيحــاً لإلمراطــور املغــويل يف دلهــي. وقــد 
عملــت هــذه املؤسســة يف ســورية منــذ عــام 1999، عندمــا 
ــة  ــة العام ــع املديري ــاون م ــة أن تتع ــا الحكوم ــت منه طلب
لآثــار واملتاحــف الســورية للحفــاظ عــى قالع حلــب وصالح 
ــت  ــة »أبق ــال: إن املؤسس ــول مونري ــاف. يق ــن ومصي الدي
عــى جهاتهــا العاملــة طيلــة الحــرب، يف حالــة ســكون«. ويف 
عــام 2016، انضمــت إىل املديريــة العامــة لآثــار واملتاحــف 
ــادة  ــة إلجــراء اســتطالع حــول إع ــة الســورية للتنمي واألمان
ــب  ــب« بحس ــت املناس ــول الوق ــرد حل ــب »مبج ــار حل إع

ــه. قول

بــدأت املراحــل األوىل ملشــاريع املؤسســة بعــد أســابيع 
ــمر  ــون األول/ديس ــب يف كان ــة لحل ــرجاع الحكوم ــن اس م
إيكونيــم، وهــي  املؤسســة مــع رشكــة  2016. وعملــت 
رشكــة فرنســية ناشــئة متخصصــة يف الرقمنــة ثالثيــة األبعــاد 
للمواقــع الراثيــة، إلجــراء تقييــم لــأرضار يف ثــالث “مناطــق 
ــوي يف  ــة هــي: األســواق واملســجد األم ــل” ذات أولوي للعم
الغــرب؛ والقلعــة؛ واثنتــان مــن املناطــق الســكنية التاريخيــة 
ــرة دون  ــا طائ ــي التقطته يف الــرشق. اســتُخدمت الصــور الت
ــاليث  ــي ث ــوذج رقم ــاء من ــم إلنش ــة إيكوني ــن رشك ــار م طي

ــار. ــادة اإلع ــة إع ــه عملي ــاد لتوجي األبع

يقــول مونريــال، يشــر تقييــم الــرضر الــذي لحــق باملدينــة 
القدميــة إىل أنــه “ قابــل لإلصــالح”، ولكنــه يختلــف مــن منطقــة 
إىل أخــرى. ويضيــف أن نحــو %20 مــن البنيــة املَدنيــة قــد 

ــرت بشــدة.  ــدت أو ُدمِّ فُِق

إن عمليــة الرميــم التــي ستســتمر مثانيــة أشــهر، والتــي تتعلــق 
باملنشــآت املحليــة والســكان املحليــن، مــن املقــرر أن تبــدأ 
ــداين  ــر املي ــول املدي ــا يق ــو، ك ــن متوز/يولي ــق م ــت الح يف وق

ــن. ــري غراندي ــان، تي ــا خ ــرشوع اآلغ مل

كــا أنـّـه لتطبيــق املعايــر الدوليــة، وافــق أصحــاب املتاجــر عــى 
هــدم املبــاين غــر القانونيــة، بينــا تقــوم وكاالت املرافــق العامــة 
بإصــالح شــبكات امليــاه والــرف الصحــي والكهربــاء واالتصاالت. 
وبســبب “حالتهــا الجيــدة نســبياً” ميثــل الســوق “أفضــل فرصــة 
لبــدء العمــل”، وفقــاً ملونريــال. يتميــز الســوق بتأثــره الفــوري 
ــل”.  ــرص العم ــز االقتصــادي وف ــر “الحاف ــه يوف ــع، ألن يف املجتم
إن أهميــة “الجانــب النفــي” ال تقــل عــن أهميــة التحــول 
ــع  ــد املجتم ــل “حش ــن أج ــال، م ــول مونري ــا يق ــوس، ك امللم

املــدين وجلــب أصحــاب املصالــح”.

ــة  ــاء يف قلع ــارات البن ــورياً مه ــم 40 س ــاء، يتعل ــذه األثن ويف ه
حلــب، ويحــرض 59 آخــرون مــن الســكان املحليــن حلقــات 
ــج  ــن: إنَّ الرنام ــول غراندي ــار. يق ــم األحج ــول ترمي ــية ح دراس
ــاً  ــاً هاّم ــاً معنوي ــم تراث ــه منحــة اليونيســكو، »يدع ــذي دعمت ال
جــداً وهــو رضوري الســتعادة الــراث املفقــود«. وقــد قــام 
ــة  ــة عثاني ــة هوائي ــى طاحون ــاظ ع ــل بالحف ــون بالفع املتدرب
وأجــزاء مــن القــر األيــويب. ويقــول غرانديــن: إنَّ جهــود اآلغــا 
خــان وحدهــا »لــن تكــون كافيــة، بــل ســتحتاج إىل املزيــد 
ــم  ــول، لدع ــم املأه ــًة يف التصمي ــراء، خاص ــوكاالت والخ ــن ال م

ــة«. املدين

ــالث ذات  ــق الث ــل املناط ــادة تأهي ــة إع ــة تكلف ــّدر املؤسس تق
األولويــة بـــ 75 مليــون دوالر. ويختــم بانداريــن بقولــه: »نحــن 
ــن  ــد م ــن للعدي ــدوالرات، إذ ميك ــارات ال ــن ملي ــدث ع ال نتح
البلــدان واملانحــن مــن القطــاع الخــاص تقديــم املســاعدة املاليــة 
ــرى يف  ــدن أخ ــرى يف م ــاريع أخ ــون يف مش ــا يفعل ــة، ك والفني

ــة«. املنطق
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