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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 

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

ــام  ــاء، وعجــز الخصــوم أم ــاً مبســاندة الحلف ــوب، مدعوم ــة نحــو الجن ــش العــريب الســوري بخطــًى واثق يتجــه الجي
ــا الســورية. وكــام ورد يف أعــداد ســابقة مــن  ــداد الجغرافي ــة عــىل امت ــه انتصــارات الجيــش املتتالي أمــٍر واقــعٍ فرضت
هــذا التقريــر، عــام 2018 هــو عــام الخواتيــم، فلــم يعــد  بقــاء الحكومــة الســورية أو هزميــة املســلحني عســكرياً،  
القضيــة املركزيــة يف ســورية، بــل أصبحــت القضيــة إعــادة تأكيــد ســلطة الدولــة وقوتهــا، وبــدء حملــة إعــادة اإلعــامر 

الحكوميــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن إعــادة دمــج النازحــني والالجئــني.

ــن  ــوب، تضم ــو، الوصــول إىل تســوية يف الجن ــا لشــهر حزيران/يوني ــام يتضــح يف إصداراته ــز األبحــاث، ك ــد مراك تري
الحفــاظ عــىل ورقــة املســلحني هنــاك بيــد الواليــات املتحــدة، لتحصــل عربهــا عــىل بعــض الضامنــات لحلفائهــا هنــاك، 

إرسائيــل واألردن خصوصــاً.

يعلــم الجميــع أن املســلحني يف الجنــوب ليســوا مــن “املعتدلــني” الذيــن “انتقاهــم” البنتاغــون وزودهــم باألســلحة، بل 
تتخلــل صفوفهــم وتتعامــل وتتعــاون معهــم فصائــل تابعــة لتنظيــم “جبهــة النــرة”، فــرع القاعــدة يف ســورية عــدو 
الواليــات املتحــدة اللــدود، وغــره مــن التنظيــامت اإلرهابيــة املدرجــة عــىل قوائــم مجلــس األمــن، وغــر املشــمولة 
مبناطــق خفــض التصعيــد أو بوقــف إطــالق النــار؛ مهــام حاولــت الواليــات املتحــدة التجاهــل أو التســرت عــىل هــذا 
األمــر. وبالتــايل قبــول دمشــق بتســوية يف الجنــوب، يتطلــب تقديــم الكثــر باملقابــل، خاصــة وأن الجيــش ينهــي تباعــاً 

كل جيــوب املســلحني واإلرهابيــني يف البــالد.

تــدرك الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا أن الحســم قــادم يف الجنــوب، ويدركــون أيضــاً أن مزيــداً مــن التمســك باملواقــف 
القدميــة، لــن يجلــب لهــم إال املزيــد مــن الخســائر، لــذا ال نســمع اليــوم أي روايــاٍت ملفقــٍة جديــدة عــن اســتخدام 
الجيــش الســوري للســالح الكيميــايئ يف الجنــوب، أو عــن مشــاركة قــوات مدعومــة مــن إيــران يف القتــال هنــاك، أو 

غرهــا مــن الحجــج التــي كانــت أمريــكا وإرسائيــل تتــذرع بهــا يف الســابق.

أمــا يف الشــامل، فيــزداد التوتــر بــني الواليــات املتحــدة وحليفهــا الــرتيك يف الناتــو، خاصــة بعــد الفــوز الــذي حققــه 
حــزب أردوغــان، العدالــة والتنميــة، عــرب التحالفــات يف االنتخابــات النيابيــة، والــذي يبــر مبزيــد مــن التعنــت الــرتيك 
حيــال أمريــكا املتحالفــة مــع األكــراد والداعمــة لهــم. لقــد وصــل البَلَــدان يف مرحلــة مــا إىل درجــة تهديــد القــوات 

العســكرية لبعضهــام البعــض.

تبقــى األهــداف االســرتاتيجية األمريكيــة يف ســورية مبهمــة. فتوقعــات ترامــب بــأن القــوات األمريكيــة ستنســحب يف 
غضــون ســتة أشــهر ال تتوافــق مــع املســار العــام لألحــداث. ال يــؤدي هــذا اإلبهــام إال إىل إطالــة أمــد الحــرب. حتــى 
عــىل صعيــد إعــادة اإلعــامر، التــي تــرى فيــه الواليــات املتحــدة ورقــة تكســبها نفــوذاً عــىل الحكومــة الســورية، تفتقــد 
أمريــكا الســرتاتيجية واضحــة، فهــي تريــد خنــق دمشــق، دون أن تــدرك أنهــا ليســت الالعــب الوحيــد يف ميــدان البنــاء، 
فهنالــك كثــر مــن الــدول الصديقــة كالصــني مثــالً، وغــر الصديقــة كاألردن وتركيــا، تريــد أن تشــرتك يف عمليــة اإلعــامر، 

لتحقيــق املكاســب أو أقلــه إنعــاش اقتصاداتهــا. 
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مــا يجــري يف ســورية اليــوم هــو جهــد مــا بعــد الحــرب لبــدء مهــام إعــادة اإلعــامر للجيــل القــادم. لدى واشــنطن 
القــدرة عــىل إعاقــة وتأخــر وزيــادة تكلفــة هــذا الجهــد، لكنهــا ال تســتطيع إيقافه.

مل تجلــب أمريــكا للوضــع يف ســورية إال مزيــداً مــن الدمــار، ويعــدُّ مــا تحــدث عنــه تقريــر منظمــة العفــو الدولية 
عــن جرائــم الحــرب وانتهــاكات القانــون الــدويل ورشعــة حقــوق اإلنســان يف الرقــة مــن قبــل قــوات التحالــف، 
عينــة صغــرة عــىل ذلــك. ال ميكــن ألي متابــع واٍع لتطــورات وســرورة الحــدث الســوري أن يقتنــع أن أمريــكا أو 
تركيــا أو أيــاً مــن “أصدقــاء ســورية” املزعومــني، يقــدم للســوريني والنازحــني منهــم والالجئــني أي خدمــة أو دعــم، 
دون مقابــل ســيايس أو اقتصــادي. وســتوضح الفــرتات القادمــة مــا ســيفعله أردوغــان حيــال الالجئــني الســوريني 

يف بــالده بعدمــا حقــق عربهــم الفــوز النيــايب، وأمــن عقــداً قادمــاً مــن “الســلطان” يف تركيــا.

يغطــي عــدد حزيران/يونيــو 2018 مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز الدراســات العامليــة« املحــاور 
الثالثــة التاليــة:

املحــور الســيايس: الــذي تعــرض مقاالتــه القلــق األمريــيك حيــال ســقوط ورقــة إعــادة اإلعــامر كعامــل نفــوذ 
وضغــط مــن يدهــا؛ وينتقــل بعدهــا إىل املخــاوف األمريكيــة يف مياديــن املعــارك املتبقيــة يف ســورية شــامالً ويف 
الجنــوب الغــريب؛ وأخــراً التهديــد الــذي يخلقــه طابــع فــوز حــزب أردوغــان يف االنتخابــات األخــرة عــىل مصالــح 

أمريــكا يف تركيــا واملنطقــة.

ــا  ــني صفــوف م ــة عــىل الوجــود اإلرهــايب ب ــة األمريكي ــذي يتصــدى إىل موضــوع التغطي محــور اإلرهــاب: وال
تســميهم “معارضــة معتدلــة منتقــاة” يف جنــوب ســورية؛ ومــا قــد يخلقــه هــذا التغــايض مــن ظهــور لتنظيــامت 

إرهابيــة جديــدة، أو إعــادة إحيــاء بعضهــا مبســميات مختلفــة.

وأخــراً املحــور اإلنســاين: ويتضمــن مقــاالً حــول أوضــاع الالجئــني الســوريني يف تركيــا، وآخــر هــو عــرض لتقريــر 
منظمــة العفــو الدوليــة الــذي يتهــم التحالــف الــدويل بانتهــاك القانــون الــدويل يف حملتــه يف الرقــة. 
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ــة  ــد األصــوات املطالب ــم، إذ تتصاع ــة يف ســورية ويف اإلقلي ــا تشــتهي ســفن السياســة األمريكي ــاح مب ال تجــري الري

ــكاد  ــكا يف املنطقــة. وال ت ــح أمري ــق مصال ــول والوصــول إىل أهــداف وتحقي ــادرة عــى اجــراح حل باســراتيجيات ق

ــة يف  ــدول الراغب ــد مــن ال ــات املتحــدة أي نفــوذ عــى دمشــق، بوجــود العدي ــة إعــادة اإلعــار تعطــي الوالي ورق

ــورية. ــتثار يف س االس

ومثلهــا أيضــاً تســقط ورقــة الجنــوب الســوري وورقــة املســلحني املدعومــني مــن الواليــات ملتحــدة هنــاك، والوجــود 

ــداً مــن  ــه مزي ــا والــذي يضمــن ل ــداً مــع الفــوز الــذي حققــه حــزب أردوغــان يف تركي األمريــي يف الشــال، تحدي

التعنــت والقمــع يف السياســة )داخليــاً وضد األكــراد( ويف العالقــات الدولية. 

المخاوف األمريكية
في الميادين السورية وفي اإلقليم



جوفري أرونسون
“نظام األسد” سيعيد إعمار سورية مع أو بدون المساعدة األمريكية

معهد الشرق األوسط، 11 حزيران/يونيو 2018

كتــب جوفــري أرونســون مقــاالً بعنــوان »“نظام األســد” ســيعيد 
إعــار ســورية مــع أو بــدون املســاعدة األمريكيــة« نــره معهد 
الــرق األوســط، يف 11 حزيران/يونيــو 2018، يتحــدث فيــه عــن 
االســرتاتيجية الســلبية للواليــات املتحــدة يف ســورية والتــي مــن 
شــأنها إطالــة أمــد معانــاة الســوريني عــرب إعاقــة عجلــة إعــادة 

اإلعــامر، ألنهــا غــر قــادرة عــىل إيقافهــا.

ــكرية  ــارات العس ــلة االنتص ــل سلس ــول، متث ــب بالق ــدأ الكات يب
األخــرة التــي يحققهــا الجيــش الســوري وحلفــاؤه بدايــة نهايــة 
الحــرب العنيفــة التــي اندلعــت عــام 2011، وتعلــن بدايــة 
مرحلــة جديــدة. ومل تعــد القضيــة املركزيــة يف ســورية هــي بقــاء 
ــادة  ــت إع ــل أصبح ــكرياً، ب ــلحني عس ــة املس ــام” أو هزمي “النظ
ــامر  ــة إعــادة اإلع ــدء حمل ــا، وب ــة وقوته ــلطة الدول ــد س تأكي
الحكوميــة، ومــا يرتبــط بهــا من إعــادة دمــج النازحــني والالجئني.

ــذي مل يعــاين كثــراً يف ترميــم مظهــر  ــزال البيــت األبيــض، ال ال ي
ــرة  ــره فك ــالً، يك ــغ مث ــغ يان ــد يف بيون ــاويض الجدي ــه التف رشيك

التعامــل مــع “نظــام األســد”.

محافظــة درعــا يف الجنــوب، واملناطــق التــي يســيطر عليهــا 
ــي  ــورية، ه ــامل رشق س ــي PYD ش ــاد الدميقراط ــزب االتح ح
ــة الســورية الســيطرة  ــي مل تســتعد الدول ــدة الت املناطــق الوحي
عليهــا بعــد، ومــع ذلــك هنالــك اتفاقــات حولهــا يجــري العمــل 
عليهــا. كذلــك، مل تنفصــل دمشــق عــن “املناطــق الكرديــة” رشق 
منبــج، فــام زال الســكان املحليــون يدفعــون الرضائــب للحكومــة. 

ويســتهدف الحــوار الســيايس واألمنــي املتنامــي بــني الدولــة 
ومعارضيهــا بوســاطة روســيا الوصــول إىل ترتيــب جديــد لتقاســم 

الســلطة.

Geoffrey Aronson, ”Assad regime will reconstruct Syria with or without US aid“, Middle East 
Institute, 11 June 2018. http://www.mei.edu/content/article/assad-regime-will-reconstruct-
syria-or-without-us-aid
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نتيجــة لــكل مــا ســبق، تســيطر القــوات الحكوميــة، وألول 
ــني املــدن  ــة ب ــذ عــام 2011، عــىل كافــة الطــرق الواصل مــرة من
ــو  ــب[، وه ــص، حل ــق، حم ــالث ]دمش ــية الث ــورية الرئيس الس
الــرط األســايس لربنامــج وطنــي إلعــادة البنــاء االقتصــادي. 
ويجــري حاليــاً التفــاوض عــىل إعــادة التجــارة عــىل طــول 
الطريــق مــن حلــب إىل غــازي عنتــاب يف تركيــا، عــرب معــرب بــاب 

الســالمة الحــدودي.

عــىل صعيــد مــواٍز، يضيــف الكاتــب، “تعــدُّ روســيا وإيــران 
ــي  ــدول الت ــن ال ــا، م ــان واألردن وتركي ــب لبن ــني، إىل جان والص
تحــرص عــىل الرتويــج والربــح مــن جهــود إعــادة اإلعــامر”. 
ويقــول تــي تشــيانجني، الســفري الصينــي يف ســورية: »أعتقد 
أنــه حــان الوقــت لرتكيــز كل الجهــود عــىل تطويــر وإعــادة إعامر 
ســورية، وأعتقــد أن الصــني ســتلعب دوراً أكــرب يف هــذه العمليــة 
ــن املســاعدات للشــعب الســوري  ــد م ــم املزي ــن خــالل تقدي م

ــورية«. ــة الس والحكوم

ويف الســياق نفســه، تقــوم الوفــود التجاريــة مــن دمشــق وإيــران 
ــك  ــاون. كذل ــاق التع ــني آف ــتمرار وتحس ــارات باس ــادل الزي بتب
تشــرك مملكــة األردن يف حــوار واســع ســيايس وأمنــي 
واقتصــادي، يهــدف إىل إعــادة تأســيس ســيطرة الدولــة 
الســورية يف الجنــوب وتســهيل اســتئناف التجــارة عــر 
الحــدود املغلقــة منــذ فــرة طويلــة. فــال تســتطيع اململكــة 
تحمــل عــدم االنخــراط اقتصاديــاً مــع ســورية. فإعــادة إعــامر 
ســورية محــرٌك للنمــو االقتصــادي الحيــوي، ورشط إلمكانيــة 
ــب  ــي، نائ ــد الرفاع ــول محم ــورية. ويق ــني إىل س ــودة الالجئ ع
ــة بــني ســورية  رئيــس غرفــة صناعــة األردن: »العالقــات التجاري
واألردن مهمــة للغايــة بالنســبة للبلديــن ويف اجتامعاتنــا، شــددنا 
عــىل رضورة إعــادة فتــح املعابــر الحدوديــة لتســهيل التجــارة«. 

ما ينطبق عى األردن، ينطبق عى لبنان أيضاً.

للوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID التــزام طويــل 
األمــد باالزدهــار االقتصــادي لــألردن. وعــىل الرغــم مــن الحظــر 
املفــروض عــىل ســورية، فهــي تدعــم حاليــاً الجهــود الراميــة إىل 
ــة يف منطقــة “املفــرق” مبــا يســمح للــركات  إنشــاء بنــى تحتي

ــة باالســتفادة مــن إعــادة اإلعــامر يف العــراق وســورية. األردني

وعليــه، ســتواجه واشــنطن صعوبــة يف تربيــع الدائــرة، أي تعزيــز 
التنميــة االقتصاديــة يف البلــدان الحليفــة، وتقويضها لــدى الركاء 
ــة يف  ــة االقتصادي ــم التنمي ــدان، أي دع ــذه البل ــني له االقتصادي

األردن وتقويضهــا يف الوقــت نفســه يف ســورية.
تتبنــى واشــنطن اليــوم سياســة حجــب مســاعدات إعــادة اإلعامر 
واملســاعدات اإلمنائيــة واإلبقــاء عــىل العقوبــات االقتصاديــة عــىل 
ــن  ــى تحس ــني حت ــة لالجئ ــودة الطوعي ــة الع ــورية، ومعارض س
ــاء  ــل “أصدق ــن قب ــة م ــذه السياس ــم له ــامً أن الدع ــع، عل الوض

ســورية”، عــىل أهميتــه بالنســبة ألمريــكا، يف تراجــع.

ميكــن لهــذه السياســة أن تحبــط أو تعيــق إعــادة اإلعــامر 
لكنهــا  الســوري،  الشــعب  معانــاة  أمــد  إطالــة  يف  وتســهم 
ستفشــل، كــام فشــلت قبلهــا السياســة العســكرية يف تغيــر 
ــد يف  ــب الوحي ــت الالع ــدة ليس ــات املتح ــام”. فالوالي “النظ
ســورية، حيــث تتــوق الصــني وإيــران، وحتــى حلفــاء أمريــكا 
كاألردن وتركيــا، إىل االســتفادة مــن النعــم االقتصاديــة التــي 

ــورية. ــار يف س ــادة اإلع ــتوفرها إع س

مــن ذا الــذي يريــد أن يُحســب يف صــف واشــنطن عندمــا 
تســكت آلــة الحــرب؟

يرغــب الرئيــس األمريــيك يف إغــالق كامــل امللــف الســوري كليــاً، 
وعليــه جّمــد مبلــغ $200 مليــون كمســاعدات، كانــت مخصصــة 
لجهــود تحقيــق االســتقرار يف املنطقــة الشــاملية الرقيــة التــي 
يســيطر عليهــا األكــراد، عــىل أمــل إرشاك مــر والســعودية 

واإلمــارات العربيــة املتحــدة لتتدخــل مــع خــروج واشــنطن.

ويختــم الكاتــب بالقــول، يتزايــد عــدد الــدول الداعمــة 
“محــور  مــن  جميعهــا  وليســت  ســورية،  يف  “للنظــام” 
ــر  ــة أك ــه- اســرتاتيجية مختلف ــع دمشــق -برأي ــة”، وتتب املقاوم
ــك  ــي رصح البن ــزة، الت ــة غ ــس كمدين ــوالً. منــوذج ســورية لي قب
الــدويل أنهــا ســتصبح غــر قابلــة للحيــاة إذا مــا اســتمرت 
اإلجــراءات الوحشــية إلســقاط النظــام فيهــا. ومــا يجــري يف 
ــادة  ــام إع ــدء مه ــا بعــد الحــرب لب ــد م ــوم هــو جه ســورية الي
ــة  ــىل إعاق ــدرة ع ــنطن الق ــدى واش ــادم. ل ــل الق ــامر للجي اإلع
وتأخــر وزيــادة تكلفــة هــذا الجهــد، لكنهــا ال تســتطيع إيقافــه.
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كتــب جيمــس جيفــري مقــاالً بعنــوان »هــل ســيؤّدي التقــدم 
األمريي-الــريك يف منبــج إىل تعــاون أكــر يف ســورية؟« نــره 
ــه  ــدث في ــو 2018، تح ــخ 5 حزيران/يوني ــنطن بتاري ــد واش معه
عــن االجتــامع الــذي ُعقــد يف واشــنطن يف الرابــع مــن حزيــران/
يونيــو بــني وزيــر الخارجيــة الــرتيك مولــود جاويــش أوغلــو 
ــألة  ــل مس ــول ح ــو ح ــك بومبي ــيك ماي ــة األمري ــر الخارجي ووزي
ــاد  ــزب االتح ــع “ح ــل م ــة التعام ــي: كيفي ــائكة، وه ــة ش ثنائي

ــا. ــد له ــرة مصــدر تهدي ــربه أنق ــذي تعت الدميقراطــي” ال

وبحســب الكاتــب، فــإن املشــكلة تتمحــور حــول املنطقــة 
املحيطــة مبدينــة منبــج يف ســورية، حيــث تقّدمــت قــوات “حزب 
ــاً  ــدة غرب ــات املتح ــن الوالي ــة م ــي” املدعوم ــاد الدميقراط االتح
عــرب نهــر الفــرات يف عــام 2016، متجــاوزة الخــط األحمــر الــذي 
ــدت إدارة ترامــب مــن حيــث املبــدأ  ــا مــراراً. وتعّه ــه تركي أعلنت
بإخــراج عنــارص الحــزب مــن املنطقــة رجوعــاً عــرب نهــر الفــرات. 

إال أن رفــض الجامعــة االنســحاب، إىل جانــب مقتضيــات الحــرب 
التــي تشــنها أمريــكا ضــد بقايــا تنظيــم “داعــش” يف شــامل رشق 
ســورية، والتــي تتطلــب تعــاون الحــزب، قــد أحــدث تغيــراً هائالً 
يف العالقــات بــني الواليــات املتحــدة وتركيــا، إذ وصلــت الدولتــان 
الحليفتــان يف منظمــة حلــف شــامل األطلــي يف مرحلــة مــا إىل 

درجــة تهديــد القــوات العســكرية لبعضهــام البعــض.

متــت تهدئــة الوضــع نوعــاً مــا عندمــا اجتمــع وزيــر الخارجيــة 
ــدا  ــرتيك، وتعه ــس ال ــون بالرئي ــس تيلرس ــابق ريك ــيك الس األمري
مبدئيــاً بالتوصــل إىل حــل. ومنــذ ذلــك الوقــت، عمــل املســؤولون 
األتــراك واألمريكيــون عــىل خارطــة طريــق إلخــراج “حــزب 
ــدداً  ــم ع ــي تض ــج الت ــة منب ــن منطق ــي” م ــاد الدميقراط االتح
كبــراً مــن الســكان العــرب. وبالتــايل ســيتوىل الوجــود األمريــيك-

الــرتيك املشــرتك والســلطات املحليــة توفــر األمــن للمنطقــة.

عدد حزيران/يونيو 2018

جيمس جيفري
هل سيؤّدي التقدم األمريكي-التركي في منبج إلى تعاون أكبر في سورية؟

معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، 5 حزيران/يونيو 2018

2
  James F. Jeffrey, ”Will U.S.-Turkish Progress on Manbij Lead to Wider Cooperation in Syria?“,  
The Washington Institute for Near East Policy, June 5, 2018. http://www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/view/will-u.s.-turkish-progress-on-manbij-lead-to-wider-cooperation-in-syria
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ومــع ذلــك، فــإن املوانــع أو العقبــات األساســية املتمثلــة يف رفــض 
“حــزب االتحــاد الدميقراطــي” املغــادرة، وحاجة الجيــش األمرييك 
ملواصلــة عملياتــه يف شــامل رشق البــالد، مــا زالــت قامئــة، وأدت 
عــدة خالفــات ثنائيــة أخــرى إىل املزيــد مــن تشــويش العالقــة، 
ــر  ــة أردوغــان لواشــنطن بتســليم العقــل املدبّ ــدءاً مــن مطالب ب
املزعــوم النقــالب عــام 2016 فتــح اللــه غولــن، وإىل رشاء أنقــرة 
ــات  ــام أن خطاب ــية “S-400”. ك ــوي الروس ــاع الج ــة الدف ألنظم
ــة  ــة الرتكي ــات الوطني ــل االنتخاب ــكا قب ــة ألمري ــان املعادي أردوغ
املقــرر إجراؤهــا يف 24 حزيران/يونيــو أدت إىل التكهــن بــأن 

أنقــرة تنحــرف نحــو املعســكر الــرويس.

ــو يف  ــن حزيران/يوني ــع م ــي جــرت يف الراب ــات الت إال أن املحادث
واشــنطن قــد متثّــل خطــوة كبــرة نحــو تبديــد هــذه التوتــرات. 
ــج. وتشــمل  حيــث اتفــق الطرفــان عــىل خارطــة طريــق يف منب
ــدء “حــزب االتحــاد الدميقراطــي” يف االنســحاب عــرب  الخطــة ب
نهــر الفــرات، خــالل تســعني يومــاً إذا ســمحت الظــروف ذلــك. 
وســوف تتــوىل القــوات األمريكيــة والرتكيــة عمليــات الدوريــات 

ــة. يف املنطقــة، وتعمــل مــع أجهــزة األمــن والحكــم املحلي

ويــرى األتــراك وبعــض األمريكيــني أيضــاً أن هــذه الخطــة هــي 
ــورية.  ــايئ يف س ــاون الثن ــن التع ــد م ــوع جدي ــوة األوىل لن الخط
ــط  ــرة يف الضغ ــل الفك ــني، تتمثّ ــادر يف كال الحكومت ــاً ملص ووفق
ــران وروســيا لقبــول حــل  املشــرتك عــىل “النظــام الســوري” وإي
ســيايس مــن خــالل عمليــة جنيــڤ التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة.

جبهــة  إىل  منبــج  يف  التكتيــيك  الثنــايئ  النجــاح  تحويــل  إّن 
اســرتاتيجية هــو تصــّوٌر مثــٌر لالهتــامم، ولكــن هنــاك العديــد من 

عدد حزيران/يونيو 2018

ــا: ــب عليه ــب التغل ــي يج ــة الت ــات الجدي التحدي

 أوالً، يجــب أن تبقــى الواليــات املتحــدة منخرطــة عســكرياً يف 
شــامل رشق ســورية عــىل أقــل تقديــر، ورمبــا يف أماكــن أخــرى. 
وهــذا يتطلــب التعــاون مــع “حــزب االتحــاد الدميقراطــي” رشق 

الفــرات. 

ثانيــاً، يبــدو أن واشــنطن مل تضمــن بعــد إذعــان “حــزب االتحــاد 
الدميقراطــي” لخارطــة طريــق منبــج. وإذا رفضهــا األكــراد، 
ــة  ــادة العســكرية األمريكي ــا أيضــاً القي فمــن املرجــح أن ترفضه
ــم “داعــش”. ــا تنظي املســؤولة عــن التنســيق معهــم ضــد بقاي

ثالثــاً، تبقــى األهــداف االســرتاتيجية األمريكيــة يف ســورية 
ــة ستنســحب  ــأن القــوات األمريكي مبهمــة. فتوقعــات ترامــب ب
يف غضــون ســتة أشــهر ال تتوافــق مــع النهــج الــرتيك. ويف الوقــت 
نفســه، يبــدو أن بعــض املســؤولني يف الواليــات املتحــدة واألردن 
وإرسائيــل يراهنــون عــىل طــرف آخــر حــول ســورية وهو روســيا، 

إذ يــرون أنهــا املفتــاح النســحاب إيــران. 

ــح أن  ــن املرج ــا، فم ــة يف تركي ــارات املحلي ــبة لالعتب ــا بالنس أم
ــه  ــع مصداقيت ــج لتلمي ــاق منب ــتخدام اتف ــان اس ــاول أردوغ يح
القوميــة يف االنتخابــات املقبلــة. ويف الوقــت الــذي يواجــه فيــه 
ــان  ــّجل أردوغ ــد يس ــرأي، فق ــتطالعات ال ــة يف اس ــة قوي منافس
ــرات،  ــي” رشق الف ــاد الدميقراط ــزب االتح ــحاب “ح ــة انس خط
عــىل أنــه انتصــار ضــد “حــزب العــامل الكردســتاين”، رغــم أنــه 
مــن املســتبعد أن يســبق االنســحاب عمليــة التصويــت حتــى يف 

أفضــل الظــروف.

W W W . D C R S . S Y

10

http://DCRS.SY


W W W . D C R S . S Y

عدد حزيران/يونيو 2018

كتــب ســام هيلــر مقــاالً بعنــوان »بينــا يتجه األســد إىل جنوب 
ــة  ــه مجموع ــار«، نرت ــرب ســورية، عــى واشــنطن االختي غ
ــه  ــو 2018، يتحــدث في ــران/ يوني ــة، يف 21 حزي ــات الدولي األزم
عــام ســامه “الخيــار الحــرج” الــذي تواجهــه الواليــات املتحــدة 

جنــوب غــرب ســورية.

ــة  ــذ عــدة أســابيع عــىل الحاف ــش الســوري من إذ، يحتشــد الجي
الشــاملية ملنطقــة خفــض التصعيــد –التــي تــم التفــاوض عليهــا 
ــيا  ــات املتحــدة وروس ــني الوالي ــايض ب ــام امل بشــكل مشــرتك الع

ــا. ــي يســيطر املســلحون عــىل معظمه واألردن– والت

ــالق  ــف إط ــب، وق ــول الكات ــام يق ــة، ك ــذه الصفق ــت ه ضمن
ــار يف زاويــة حساســة جيوسياســياً يف ســورية، تحدهــا األردن  الن
التــي  السياســات  ولكــن  الجــوالن.  و“إرسائيــل” ومرتفعــات 
انتهجتهــا إدارة ترامــب منــذ ذلــك الحــني حيــال تلــك املنطقــة مل 

ــاك.  ــد هن ــض التصعي ــة خف ــاف اتفاقي ــؤد إال إىل إضع ت

املنطقــة  عــىل  وشــيكاً  الســوري  العســكري  الهجــوم  يبــدو 
ــا  ــن رمب ــت، ولك ــن الوق ــر م ــق الكث ــة، ومل يتب ــة الغربي الجنوبي
ــا. عــىل كل  ــل أمــام األطــراف جميعه ــاك حــل بدي ــزال هن ــا ي م
الجهــات الراعيــة التفاقيــة خفــض التصعيــد، وكذلــك “إرسائيــل” 
باملنطقــة  خاصــة  التفاقيــة  للتوصــل  الســورية،  والحكومــة 

ــي.  ــال الدام ــع القت ــة متن ــة الغربي الجنوبي

ــىل  ــاظ ع ــاعد يف الحف ــل ستس ــار، ه ــب االختي ــىل إدارة ترام ع
حيــاة املدنيــني يف املنطقــة وترعــى مصالــح األردن وإرسائيــل 
الحلفــني األقربــني؟ أو ستفشــل يف االشــرتاك يف مفاوضــات جديــة 
وتــرتك األحــداث تســر يف منحــى يقــي فيــه الجيــش الســوري 
عــىل “املعارضــة” يف الجنــوب الغــريب، وتضيــع بالتــايل الــروط 
والضامنــات التــي ميكــن لواشــنطن وحلفائهــا التفــاوض عليهــا؟

سام هيلر 
الخيار األمريكي إزاء توجه األسد إلى جنوب غرب سورية

مجموعة األزمات الدولية، 21 حزيران/ يونيو 2018 

3 Sam Heller, ”As Assad Turns to Syria›s Southwest, Washington Faces a Choice“, International 
Crisis Group, 22 June 2018. https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-
mediterranean/syria/assad-turns-syrias-southwest-washington-faces-choice
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رشوط ومنطق “خفض التصعيد”:

تحــت هــذا العنــوان يقــول الكاتــب، جّمــدت اتفاقيــة خفــض 
التصعيــد الحــرب يف محافظتــي درعــا والقنيطــرة. اندلــع قتــال 
مكثــف يف مدينــة درعــا يف األشــهر التــي ســبقت إعــالن وقــف 
إطــالق النــار يف منطقــة خفــض التصعيــد يف متوز/يوليــو املايض. 
لكــن منــذ ذلــك الحــني، بقــي وقــف إطــالق النار ســارياً بشــكل 

كبــر، مــا عــدا عــدد قليــل مــن االســتثناءات.

ناقــش رعــاة اتفاقيــة خفــض التصعيــد توســيع حجــم املنطقــة 
ــة، غــر أن املفاوضــات الثالثيــة عاليــة املســتوى تعــرت  العازل

ــالق  ــف إط ــة وق ــز مراقب ــل مرك ــايض. وواص ــام امل ــر الع أواخ
النــار الــذي يتخــذ مــن عــامن مقــراً لــه االجتــامع، ولكــن دون 
ــض  ــة خف ــر يف اتفاقي ــة وأي تطوي ــة العازل ــيع للمنطق أي توس
ــات  ــني الوالي ــة ب ــية الثالثي ــات السياس ــد أو يف املحادث التصعي
املتحــدة وروســيا واألردن. وُعقــدت هــذه املحادثــات آخــر مــرة 
يف تريــن الثاين/نوڤمــرب 2017 –ومنــذ ذلــك الحــني، تســر 

ــيك.  ــة بشــكل أتوماتي االتفاقي

تــأيت مصالــح الواليــات املتحــدة جنــوب غــريب ســورية بشــكل 
ــل.  ــني، األردن وإرسائي ــا اإلقليمي ــح حلفائه ــن مصال ــايس م أس

تخــى األردن مــن اســتئناف حــرب تولــد موجــة جديــدة مــن 
الالجئــني باتجــاه حدودهــا، وتقــوي الجهاديــن واملقاتلــني 
املدعومــني مــن إيــران. عــدد الجهاديــن وامتدادهــم مبــا فيهــم 
“هيئــة تحريــر الشــام” و“داعــش” يف الجنــوب الغــريب محــدود 

ــوب، ميكــن لهــؤالء  نســبياً، لكــن يف حــال عــادت الحــرب للجن
إعــادة االنبعــاث مــن جديــد. أمــا بالنســبة إلرسائيــل، فــإن 
مخاوفهــا تتمحــور بشــكل أســايس حــول الوجــود اإليــراين، ســواء 

ــكان يف ســورية.  ــن الجــوالن أو يف أي م ــرب م بالق

يلعــب الجنــوب الغــريب دوراً هامــاً وحرجــاً يف الــراع الدائــر بني 
ــراين يف  ــران بخصــوص طبيعــة ومــدة التواجــد اإلي إرسائيــل وإي
ســورية. أعطــى تدخــل إيــران وحــزب اللــه للدفــاع عــن حليفهام 
ــكري  ــام العس ــام ولدوره ــكل منه ــية ل ــة سياس ــوري أهمي الس
ــأن توســع  ــل مقتنعــة ب بشــكل غــر مســبوق. أصبحــت إرسائي
التواجــد اإليــراين يهــدد التــوازن 
ــن  ــني البلدي ــرادع ب ــف ال الضعي
ــن  ــا ل ــت أنه ــة، وأعلن يف املنطق
تســمح إليــران بتأســيس وجــود 
عســكري اســرتاتيجي دائــم يف 
مجموعــة  فحــددت  ســورية. 
الحمــراء”  “الخطــوط  مــن 
ــة  ــوات مدعوم ــز ق تشــمل مترك
مــن إيــران يف مواقــع هجوميــة 
قبالــة  الغــريب،  الجنــوب  يف 
حاولــت  املحتــل.  الجــوالن 
خطوطهــا  إرســاء  إرسائيــل 
الحمــراء عــرب سلســلة متصاعدة 
مــن الهجــامت ضــد مــا زعمــت 
ــران  ــة بإي ــداف مرتبط ــا أه أنه
لقــد  ســورية.  يف  إيرانيــة  أو 
الرضبــات  هــذه  أوشــكت 
مؤخــراً عــىل الوصــول مبســتوى 

التصعيــد إىل حــرب مفتوحــة بــني الــدول.

سياســة الواليــات املتحــدة يف ســورية عرّضــت منطقــة 
خفــض التصعيــد للخطــر.

يــرى الكاتــب أن الهــدف مــن منطقــة خفــض التصعيــد، إضافــة 
إىل وقــف إطــالق النــار فقــط، هــو وضــع األســس لصفقــة كاملــة 
وأكــر تطــوراً يف منطقــة الجنــوب الغــريب. إال أن سياســة التحــول 
التــي انتهجتهــا إدارة ترامــب قوضــت اتفــاق خفــض التصعيــد، 

ومنعــت تطــور املفاوضــات لدفــع االتفاقيــة قدمــاً.

ــىل  ــورية ع ــاه س ــدة تج ــات املتح ــة الوالي ــت سياس ــد تضمن لق
مــدار العــام املــايض سلســلة مــن القــرارات ال عالقــة لهــا 
ــد  ــة. فق ــىل االتفاقي ــلباً ع ــرت س ــا أث ــريب، لكنه ــوب الغ بالجن
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ــا يف  ــوريني، مب ــن الس ــري للمتمردي ــم ال ــنطن الدع ــت واش أنه
ذلــك األســلحة والرواتــب. مــام زعــزع متاســك مســلحي “الجبهــة 
الجنوبيــة”، وأي تــوازن عســكري ميكــن أن يعــزز وقــف إطــالق 

ــار. الن

ومــن ثــم تبنــت إدارة ترامــب أواخــر عــام 2017 نهجــاً تصادميــاً 
ــس بشــار األســد  ــة الرئي ــن أجــل إزال ــط م ــع دمشــق، بالضغ م
عــن طريــق منــع الحكومــة الســورية مــن الوصــول إىل األقســام 
الكبــرة مــن البــالد التــي تقــع خــارج نطــاق ســيطرتها الحاليــة 
وحرمانهــا مــن مواردهــا االقتصاديــة، مبــا يف ذلــك التجــارة 
العاديــة مــع جــران ســورية )اســتخدام الڤيتــو ضــد إعــادة فتــح 
معــرب نصيــب الحــدودي بــني األردن وســورية(. علــامً أن األردن 

ــاء اقتصــاده املتعــر. بحاجــة ماســة لذلــك إلحي

ــد  ــة خفــض التصعي ــن املفــرتض أن تضمــن اتفاقي ــك كان م كذل
ــم اإلدارة  ــة، لدع ــة بريطاني ــادة أمريكي ــاعدات، بقي ــق املس تدف
والخدمــات يف املناطــق الجنوبيــة الغربيــة التــي يســيطر عليهــا 
ــذه  ــد ه ــئ بتجمي ــب املفاج ــرار إدارة ترام ــن ق ــلحون. لك املس
املســاعدات يف آذار/مــارس أدى مــرة أخــرى لتقويــض االتفاقيــة، 
وتــرك كل مــن األردن والربيطانيــني معلقــني. وجــاء إعــالن ترامب 
الحقــاً أن الواليــات املتحــدة ســتقوم بســحب قواتهــا مــن ســورية 
ــات  ــدى الوالي ــس ل ــدة. لي ــات املتح ــاء الوالي ــر حلف ــك أك لرب
ــار  ــوب الغــريب، إال أن األخب ــوات عــىل األرض يف الجن املتحــدة ق
أقلقــت حلفاءهــا وأثــارت الشــكوك حــول التــزام واشــنطن 

ــم يف ســورية. حياله

هنــاك رشيــك آخــر صامــت يف االتفاقيــة: وهــو الحكومــة 
الســورية يف دمشــق التــي مل يعــد هنالــك مــا يدفعهــا إىل تــرك 
الجبهــة الجنوبيــة التــي يســيطر عليهــا املســلحون عــىل حالهــا، 
بعــد أن متكنــت مــن القضــاء تقريبــاً عــىل كل جيــوب املســلحني 

ــرى. ــن األخ يف األماك

قــال الرئيــس األســد يف مقابلــة أجريــت معــه هــذا الشــهر: »لقــد 
ــة  ــاحة للعملي ــي مس ــن نعط ــوب«. »نح ــا اآلن إىل الجن توجهن
السياســية؛ إذا مل تنجــح، فلــن يكــون هنــاك خيــار ســوى التحريــر 

بالقــوة«.

عســكرياً مــن املســتبعد أن تكــون معاقــل املتمرديــن يف الجنــوب 
الغــريب هدفــاً صعبــاً عــىل الجيــش الســوري، وخصوصــاً إذا 
قدمــت روســيا الدعــم الجــوي. ميكــن تقطيــع أوصــال املنطقــة 
التــي يســيطر عليهــا املتمــردون وتقســيمها ومــن ثــم هزميــة كل 
قســم عــىل حــدة. وتقــوم الحكومــة الســورية كذلــك بالتفــاوض 
مــع البلــدات التــي يســيطر عليهــا املســلحون هنــاك مــن أجــل 

عــدم التدخــل عنــد تقــدم الجيــش الســوري باتجــاه الجنــوب.

يــرى الكاتــب أن الــرادع الرئيــي للهجــوم العســكري الســوري، 
هــو الخطــر مشــاركة القــوات املدعومــة مــن إيــران مبا قــد يؤدي 
ــاركة  ــن مش ــدوره م ــد ب ــد يح ــذي ق ــي ال ــل اإلرسائي إىل التدخ
روســيا الحاســمة، التــي اســتثمرت يف عالقاتهــا مــع كل مــن 
إرسائيــل واألردن. غــر أن دمشــق تســتطيع حشــد قواتهــا بعــد 
انتصاراتهــا يف أماكــن أخــرى، ورمبــا تكــون الدبلوماســية الروســية 

ــدت خطــر العمــل اإلرسائيــي. النشــطة قــد حيّ

ووفقــاً لتقاريــر وتريحــات ملســؤولني إرسائيليــني، فــإن إرسائيــل 
ــة  ــا إىل تفاهــم أويل مــروط حــول عــودة الدول وروســيا توصلت
الســورية إىل الجنــوب الغــريب. تفضــل إرسائيــل اســتمرار اتفاقيــة 
خفــض التصعيــد، لكــن إذا كان الهجــوم الســوري املدعــوم مــن 
روســيا ســيحصل، فــإن إرسائيــل ال ميكنهــا تحمــل تكاليــف عــدم 
التنســيق مــع روســيا. وعــىل صعيــٍد مــواٍز يضيــف الكاتــب 
فيقــول، أعــرَب مســؤولون إيرانيــون علنــاً عــن دعمهــم لجهــود 
روســيا الســتعادة ســيطرة الدولــة الســورية عــىل الجنــوب الغــريب 
ــاً  ــض أيض ــا ترف ــوم، لكنه ــارك يف الهج ــن تش ــران ل ــوا إن إي وقال
ــل  ــب إرسائي ــاً ملطال ــورية، وفق ــن س ــاً م ــحاب كلي ــرة االنس فك

األخــرة.

لقــد حــذرت وزارة خارجيــة الواليــات املتحــدة دمشــق مــن 
انتهــاك اتفاقيــة خفــض التصعيــد ووعــدت مــراراً »باتخــاذ 
ــدل  ــؤرٌش ي ــاك م ــس هن ــن لي ــبة«. ولك ــة مناس ــراءات صارم إج
عــىل أن خطابهــا مدعــوم بتهديــد حقيقــي. وكانــت قــد أخــربت 
ــا  ــتبذل كل م ــا “س ــلحني بأنه ــدة املس ــات املتح ــة الوالي حكوم
ــار يف حــال قامــت  يف وســعها” للحفــاظ عــىل وقــف إطــالق الن
ــب  ــض ومخي ــد غام ــذا تأكي ــم، وه ــورية مبهاجمته ــوات الس الق

بالنســبة للمســلحني.

تفضل إسرائيل استمرار اتفاقية 
خفض التصعيد، لكن إذا كان 
الهجوم السوري المدعوم من 
روسيا سيحصل، فإن إسرائيل 
ال يمكنها تحمل تكاليف عدم 

التنسيق مع روسيا. 
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فرصة واحدة بديلة للتفاوض:

باســتثناء بعــض التطــورات املفاجئــة، الحكومــة الســورية قادمــة 
ــتفيد أي  ــك. ال يس ــرق لذل ــدة ط ــك ع ــن هنال ــوب، لك إىل الجن
طــرف –خصوصــاً حلفــاء واشــنطن اإلقليمــني– مــن حــرب دموية 
يف الجنــوب. وبالتــايل الواليــات املتحــدة ملزمــة مبناقشــة تســوية 
لتجنــب حــرب مفتوحــة وتخفيــف األذى عــن ســكان الجنــوب 

الغــريب وجــران ســورية. 

ــد  ــة خفــض التصعي ــاة اتفاقي ــة، يجــب عــىل رع وكخطــوة مؤقت
ــة  ــة إىل “منطق ــز االتفاقي ــل تركي ــرتاح األردين لتحوي ــامد االق اعت
ــاه  ــدة باتج ــوات جدي ــاذ خط ــتقرار اتخ ــي االس ــتقرار”. ويعن اس
التكامــل االقتصــادي واملؤسســايت بــني مناطــق ســيطرة املســلحني 
للحكومــة  التابعــة  املحيطــة  واملناطــق  الغــريب  الجنــوب  يف 
ــة  ــوط الفاصل ــرب الخط ــاري ع ــادل التج ــن التب ــورية، تتضم الس
ــه  ــيطرة علي ــون الس ــذي تك ــدودي ال ــب الح ــرب نصي ــرب مع وع
للحكومــة الســورية، وتزيــد مــن انخــراط مجموعــة أوســع مــن 
ــون  ــايل تك ــيا. وبالت ــم روس ــن ضمنه ــني وم ــتفيدين الدولي املس
النتيجــة املرجــوة هــي التأكيــد للحكومــة الســورية وروســيا بأنــه 
ــكري. ــوم العس ــب الهج ــات وتجن ــدم املفاوض ــن تق ــن املمك م

وانطالقــاً مــن ذلــك، تحتــاج كل األطــراف إىل العمــل مــن خــالل 
اتفاقيــة تخفيــض التصعيــد الحاليــة ملناقشــة تســوية كاملــة 
ــودة  ــية واضحــة: ع ــريب. الخطــوط األساس ــوب الغ ــة الجن ملنطق
الدولــة الســورية إىل الجنــوب الغــريب، وكذلــك القــوات املســلحة 

ــوازي مرتفعــات الجــوالن  الســورية إىل الحــدود؛ خلــق نطــاق ي
ــران؛ العــودة للعمــل  ــة مــن إي خــايل مــن املجموعــات املدعوم
مبقتــى اتفاقيــة عــام 1974 لفصــل القــوات بــني إرسائيــل 
إىل  املتحــدة  األمــم  مراقبــي  عــودة  ذلــك  مبــا يف  وســورية، 

ــم. مواقعه

ــل  ــىل األق ــن ع ــة، لتضم ــة للمناقش ــة مطروح ــل االتفاقي تفاصي
ــريب.   ــوب الغ ــالم الجن ــة” واستس ــل “للمصالح ــاً أفض رشوط

ســوف يقــاوم العديــد مــن املتمرديــن أي اتفاقيــة. ولكــن يبقــى 
الحــل التفــاويض أفضــل مــن الهزميــة العســكرية الســاحقة 
ــًة  ــية متبوع ــة الروس ــوة الجوي ــوري والق ــش الس ــد الجي ــىل ي ع
ــة غــر املتســامحة والتــي ســتمزق  بصفقــات االستســالم القري
مجتمــع منطقــة الجنــوب الغــريب املبنــي عــىل العشــائرية وتطــرد 

ــه إىل معاقــل لهــم شــامل ســورية.  املســلحني من

ــوم  ــن تق ــا ل ــاص إىل أنه ــكل خ ــدة بش ــات املتح ــت الوالي نوه
باالعــرتاض عــىل أي صفقــة إرسائيليــة وأردنيــة يف الجنــوب، 
لكنهــا خفضــت مــن مســتوى مشــاركتها باملفاوضــات. وهــذا أمــر 
ــيكون  ــريب، س ــوب الغ ــاملة يف الجن ــة ش ــدون صفق ــئ. فب خاط
ــع.  ــيئة للجمي ــة س ــو نتيج ــل، وه ــو البدي ــكري ه ــل العس الح
ميكــن لــألردن وإرسائيــل االتفــاق بالحــد األدىن مــع روســيا 
ــك،  ــع ذل ــهم. وم ــة أنفس ــوري وحامي ــوم س ــل” هج ــزع فتي “لن
مــن املســتبعد بشــكل كبــر أن يضمــن البَلــدان رشوطــاً كــام لــو 
كانــت واشــنطن إىل جانبهــم إلنشــاء اتفاقيــة دوليــة رشعيــة. يف 
ــن املســتبعد أن  ــك م ــن ذل ــل م ــا هــو أق ــة، كل م هــذه املرحل

ــي دمشــق. يثن

ــه، تظــل بحاجــة  ومهــام يكــن مــا تقــرر الواليــات املتحــدة فعل
لطــرح قرارهــا بشــكل واضــح. فالتهديــد باتخــاذ »إجــراءات 
ــني، لكــن مــن  ــد يجعــل دمشــق تفكــر مرت صارمــة مناســبة« ق
املحتمــل أن يربــك املتمرديــن يف الجنــوب بالنســبة ملــدى التــزام 
ــا  ــوم عليه ــة محك ــة دفاعي ــم إىل خــوض معرك ــكا، ويدفعه أمري

ــم. ــل لوحده بالفش

جنــوب غــرب ســورية منطقــة هامــة. فــإذا أرادت الواليــات 
املتحــدة حاميــة مصالحهــا وحلفائهــا اإلقليمــني يف هــذه الزاويــة 
مــن الحــرب الســورية، عليهــا أن تســتثمر يف مباحثــات وتَخلُــص 
لحــل يصــب يف صالــح جنــوب غــرب ســورية ومصلحــة أمريــكا. 

سيقاوم العديد من المتمردين 
أي اتفاقية. ولكن يبقى الحل 
التفاوضي أفضل من الهزيمة 

العسكرية الساحقة على 
يد الجيش السوري متبوعًة 

بصفقات االستسالم القسرية 
غير المتسامحة

W W W . D C R S . S Y
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كتبــت إليزابيــث تيومــان مقــاالً بعنــوان »انهيــار الدميقراطيــة 
الركيــة« نــره معهــد دراســة الحــرب يف 25 حزيران/يونيــو 
2018 تحدثــت فيــه عــن نتائــج االنتخابــات الرتكيــة األخــرة 
وانعكاســاتها الســلبية عــىل مــا تبقــى مــن دميقراطيــة يف تركيــا، 
ــات  ــو والوالي ــع النات ــا م ــراد وتحالفاته ــع األك ــا م وعــىل عالقاته

ــدة. املتح

الفكــرة الرئيســية: خــرج الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغــان 
ــل  ــد املقب ــىل العق ــيطرة ع ــاً للس ــرة متوازن ــات مبك ــن انتخاب م
مــن السياســة يف تركيــا. اســتطاع أردوغــان اليــوم، عــىل حســاب 
خصومــه السياســيني، امتــالك ســلطة كافيــة لتعزيــز قوتــه املحلية 

وتقويــض حكــم القانــون.

ســتواجه الواليــات املتحــدة اليــوم دولــة تركيــة عــىل قــدٍر أكــرب 
ــتعداداً  ــر اس ــاً وأك ــاداً وتعنت ــر عن ــي، وأك ــن التعصــب القوم م
للحــد مــن تحالفهــا مــع الناتــو وتوســيع العمليــات العســكرية 

ضــد األكــراد يف ســورية والعــراق.

ــز  ــا أراده وهــو تعزي ــذي لطامل ــان الهــدف ال ــق أردوغ ــد حق لق
لقــد  الفاشــلة.  تركيــا  دميقراطيــة  عــىل  السياســية  هيمنتــه 
ــاب  ــاين يف أعق ــه الربمل ــة الئتالف ــة واألغلبي ــان الرئاس ــن أردوغ أم
ــران/ ــا يف 24 حزي ــت يف تركي ــي أجري ــة الت ــات املفاجئ االنتخاب

يونيو.

ســيتوىل أردوغــان رئاســة تنفيذيــة مــع ســلطات واســعة جديــدة 
ــرتيك  ــتور ال ــل الدس ــتفتاء لتعدي ــوزه يف اس ــد ف ــا بع ــم تقنينه ت
ــية  ــيم رئاس ــدار مراس ــه اآلن إص ــان/أبريل 2017، وميكن يف نيس
ــابق  ــة يف الس ــن متاح ــلطة مل تك ــي س ــة – وه ــوة القانوني بالق
إال أثنــاء حالــة الطــوارئ. سيســتخدم أردوغــان تفويضــه الجديــد 
لتقليــص األذرع القليلــة املســتقلة املتبقيــة لحكومــة تركيــا، بــدءاً 

مــن البنــك املركــزي الــرتيك.

عدد حزيران/يونيو 2018

إليزابيث تيومان
انهيار الديمقراطية التركية

معهد دراسة الحرب، 25 حزيران/يونيو 2018

4
Elizabeth Teoman, ”The Collapse of Turkey’s Democracy“, The Institute for the Study of War, 
25 June 2018. http://www.understandingwar.org/backgrounder/collapse-turkey%E299%80%s-
democracy 
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عدد حزيران/يونيو 2018

بهــا.  والتالعــب  االنتخابــات  تزويــر  عــن  املزاعــم  كــرت 
ــا. وذكــرت منظمــة األمــن  ــك، اعرتفــت املعارضــة به ومــع ذل
والتعــاون يف أوروبــا )OSCE( أن الســلطات الركيــة قيــدت 
ــتحقة”  ــري مس ــزة غ ــازت “مي ــية” وح ــات األساس “الحري
ــات  ــة لالنتخاب ــا الرتكي ــة العلي ــتعلن اللجن ــات. س يف االنتخاب

النتائــج النهائيــة يف 5 متوز/يوليــو.

أصبــح أردوغــان اآلن أكــر اعتــامداً عــىل تحالفــه مــع الحــزب 
اليمينــي الرئيــي، ومــن املرجــح أن يواجــه املتشــددين األكــراد 
بقــوة أكــرب. خــر حــزب أردوغــان الحاكــم، العدالــة 
والتنميــة، أغلبيتــه يف الرملــان الــريك. ومــع ذلــك، احتفــظ 
ــة مــن خــالل تحالفــه مــع حــزب الحركــة  ــة برملاني بأغلبي
أردوغــان  يظــل  أن  يجــب   .)MHP( اليمينــي  القوميــة 

مســتجيباً لهــذا الحــزب عــىل الرغــم مــن أن الرئاســة التنفيذيــة 
ــة.  ــلطة التريعي ــات الس ــن صالحي ــدة م ــد بش ــدة تح الجدي
يتخــذ حــزب الحركــة القوميــة اليمينــي موقفــاً ال هــوادة فيــه 
 )PKK( لصالــح نهــج عســكري ضــد حــزب العــامل الكردســتاين
وفروعــه يف ســورية. مــن املرجــح أن يــريض أردوغــان هــذا 
ــيع  ــوده بتوس ــاء بوع ــق الوف ــن طري ــي ع ــور املح الجمه
العمليــات ضــد حــزب العــال الكردســتاين يف العــراق 

وســورية.

بالقــول، ســتؤدي حملــة أردوغــان ضــد  الكاتبــة  وتختــم 
التنظيــامت التابعــة لحــزب العــامل الكردســتاين يف ســورية 
واملتحالفــة مــع الواليــات املتحــدة إىل تعميــق الصــدع يف 

التحالــف األمريــيك الــرتيك.
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بقاء اإلرهاب مرتبط بإرادة رعاته
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ــدة  ــل القاع ــل تقات ــوان »ه ــاالً بعن ــارواين مق ــارمن ن ــب ش كت
ــوب  ــكا يف جن ــن أمري ــني م ــن املدعوم ــب املتمردي إىل جان
ســورية؟« نــره موقــع أمريــكان كونســرڤاتڤ بتاريــخ 25 
حزيران/يونيــو 2018، تحــدث فيــه عــن التوتــرات يف مدينــة 
درعــا، خاصــة مــع فشــل روســيا يف الوصــول إىل مباحثــات مــن 
أجــل املصالحــة يف الجنــوب الســوري، بســبب رفــض امليليشــيات 

ــالم. ــات الس ــرب محادث ــن الغ ــة م املدعوم

الجنوبيــة  للمحافظــات  أَجريــت  التــي  الزيــارات  تكشــف 
ــة  ــن احتاملي ــويداء ع ــرة والس ــا والقنيط ــالث درع ــورية الث الس
وجــود معركــة قادمــة يف الجنــوب، فجبهــة النــرة قــد رســخت 
وجودهــا إىل جانــب املســلحني املدعومــني مــن الواليــات املتحــدة 

ــوب. ــرة يف الجن ــرتاتيجية منت ــة واس ــرى رئيس ــدات وق يف بل

تعمــل وســائل اإلعــالم األمريكيــة واملفكــرون عــى تعتيــم 
مقاتــي  كل  إىل  اإلشــارة  طريــق  عــن  الحقيقــة  هــذه 
“املعارضــة” بـــ “الثــوار” أو “املعتدلــني”. وبإلقــاء نظــرة عــىل 
خرائطهــم ميكــن رؤيــة ثالثــة ألــوان فقــط: اللــون األحمــر للداللة 
عــىل الجيــش العــريب الســوري وحلفائــه، واألخــرض للداللــة عــىل 
قــوات “املعارضــة” واألســود للداللــة عــىل “داعــش”. فأيــن هــي 
ــدة  ــون واح ــاد الغربي ــا النق ــا عّده ــي طامل ــرة، الت ــة الن جبه
مــن أقــوى القــوى املقاتلــة ضــد الجيــش العــريب الســوري؟ هــل 
ــة  ــة املعرك ــن خريط ــم مســحها ببســاطة وبشــكل مناســب م ت

الســورية؟

عدد حزيران/يونيو 2018

شارمن نارواني
هل تقاتل القاعدة إلى جانب المتمردين المدعومين من أمريكا في جنوب سورية؟ 

أمريكان كونسيرڤاتڤ،  25 حزيران/يونيو 2018

5 Sharmine Narwani, ”Are al-Qaeda Affiliates Fighting Alongside U.S. Rebels in Syria’s South?“, 
The American Conservative, 25 June 2018. http://www.theamericanconservative.com/articles/are-
al-qaeda-affiliates-fighting-alongside-u-s-rebels-in-syrias-south/
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كشــفت املناقشــات التــي أجراهــا الكاتــب مــع خــرباء مــن 
الجيــش الســوري ومحللــني ومقاتلــني مــن “جبهــة النــرة”، أنَّ 
ــة تقاتــل يف ســاحات معــارك الجنــوب.  “النــرة” مــا زالــت حيّ
وتبــني الخريطــة أدنــاه أســامء املناطــق التــي تســيطر “النــرة” 
عليهــا يف الجنــوب، ولكــن هنــاك الكثــر مــن املواقــع التــي توجــد 
فيهــا النــرة وتتشــارك القــوة بهــا مــع امليليشــيات األخــرى، ال 

تظهــر عــىل الخريطــة.  

ورغــم تصنيفهــا كمنظمــة إرهابيــة مــن قبــل الواليــات 
املتحــدة واألمــم املتحــدة، إال أن النــرة كانــت تقاتــل علنــاً 
إىل جانــب “الجبهــة الجنوبيــة”، وهــي مجموعــة تضــم 
ــة مــن غرفــة عمليــات الحــرب  54 ميليشــيا معارضــة ممول
بقيــادة الواليــات املتحــدة التــي تتخــذ مــن عــامن-األردن مقــراً 
لهــا، وتدعــى مركــز العمليــات العســكرية )MOC(. ويقــوم 
واملعلومــات  والرواتــب  والســالح،  األمــوال،  بتقديــم  املركــز 
االســتخبارية لهــذه امليليشــيات، التــي يتألــف معظمهــا مــن 

ــر. ــات أصغ ــاً ملجموع ــموا الحق ــوايل 200 انقس ح

ترتبــط معظــم مجموعــات “املعارضــة” املســلحة التــي يدعمهــا 
مركــز العمليــات العســكرية بـــ “الجيــش الحــر” الــذي قاتــل إىل 
جانــب “جبهــة النــرة” و”داعــش” عــىل مــدار الحــرب، حتــى 
ــغ  ــة لصب ــود املبذول ــم الجه ــام. رغ ــم له ــم انض ــاً منه أن بعض
“الجيــش الحــر” والجبهــة الجنوبيــة بصبغــة غــر طائفيــة وغــر 
متطرفــة، فــإنَّ فصائــل مثــل جيش الرمــوك، وكتيبــة املعتــز بالله، 
ــواء  ــب فجــر اإلســالم، والفلوجــة ل ــن، وكتائ ــة صــالح الدي وكتيب
حــوران، وتجّمــع البنيــان املرصــوص، ولــواء ســيف اللــه املســلول 
ــة يف  ــق رئيس ــالل مناط ــاً باحت ــون حالي ــاً يقوم ــن، جميع وآخري
ــاع السياســة  ــرة. يتجاهــل صن ــة الن ــع جبه ــاون م ــا بالتع درع

ــون كل هــذه األســامء. األمريكي

لقــد وصلــت الجهــود املبذولــة إلخفــاء عمــق التعــاون بــني 
ــب  ــى األغل ــا. وع ــر” إىل ذروته ــش الح ــرة” و”الجي “الن
ــام  ــت ع ــة أجري ــي مقابل ــك. فف ــي ذل ــش األمري ــدرك الجي ي
ــادة املركزيــة األمريكيــة  2015، تــم ســؤال املتحــدث باســم القي
ــني  ــلحني املعتدل ــلحة “املس ــور أس ــبب ظه ــن س ــز ع ــل رين كاي
ــيطر وال  ــن ال نس ــز: »نح ــرد رين ــرة”. ف ــدي “الن VSO« يف أي
نأمــر هــذه القــوات، نحــن فقــط “ندربهــا ومنّكنهــا”. مــن 
ــدو أن  ــاً، ال يب ــون إنهــم حلفــاء لهــم، هــذا شــأنهم«. عملي يقول
الواليــات املتحــدة متانــع مشــاركة تنظيــم النــرة اإلرهــايب طاملــا 

ــا. ــدم خططه ــك يخ أن ذل

لقــد شــوهدت األســلحة األمريكيــة كثــرياً يف الســنوات 
ــاو ذات  ــخ الت ــا صواري ــا فيه ــرة”، مب ــوزة “الن ــرية يف ح األخ
ــج  ــذا نت ــع أن ه ــرض الجمي ــة اف ــة. يف البداي ــة العالي الكلف
عــن ســوء التقديــر. ولكــن بعــد ســبع ســنوات مــن اســتمرار 

ــرار. ــن سياســة وق ــه ناجــم ع ــر وكأن ــدو األم املشــكلة، يب

  يف قرارهــا رقــم /2254/ الصــادر عــام 2015، أكــدت األمــم 
املتحــدة أن عــىل الــدول األعضــاء منع وقمــع األعــامل اإلرهابية لـ 
“داعــش وجبهــة النــرة”، والتصــدي لجميــع األفــراد والجامعات 
واملروعــات والكيانــات األخــرى املرتبطــة بـــها وبــكل الجامعات 

اإلرهابيــة األخــرى.

ال يصعــُب أيضــاً فهــم تجاهــل خرائــط الواليــات بشــكل واضــح 
لدليــل وجــود “النــرة” ضمــن املليشــيات التــي تدعمهــا. 
فالتنظيــم غــر مشــمول بوقــف إطــالق النــار، وهــو هــدف دائــم 

ــية والســورية. ــات الروس للرضب

يســتطيعون  وحلفــاءه  الســورّي  الجيــش  أنَّ  هــذا  ويعنــي 
اســتهداف أي منطقــة يف جنــوب ســورية حيــث يتوضــع مقاتلــو 
النــرة و”الكيانــات املرتبطــة” بهــا. يف الواقــع، يطلــق القانــون 
الــدويل اليــد الحــرة للهجــوم العســكري الســوري ضد امليليشــيات 
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ــرة”،  ــع “الن ــاركة م ــدة واملش ــات املتح ــن الوالي ــة م املدعوم
ويقــوض قــدرة رعاتهــا األجانــب عــىل اتخــاذ إجــراءات انتقاميــة. 
ولهــذا الســبب ال يظهــر توضــع “جبهــة النــرة” عــىل الخرائــط 

ــة. األمريكي

يف مقابلــة معــه األســبوع املــايض، ألقــى الرئيــس الســوري بشــار 
األســد اللــوم يف االنهيــار املفاجــئ لجهــود املصالحــة يف منطقــة 
الجنــوب عــىل “التدخــل اإلرسائيــي واألمريــيك”، إذ يقــول: 
ــة مــن أجــل  ــك املنطق ــني يف تل ــوا بالضغــط عــىل اإلرهابي »قام

ــع التوصــل إىل أي حــل وســط أو حــل ســلمي«. من

تفضــل إرسائيــل وجــود “جبهــِة النــرة وداعــش” عــىل الحــدود 
مــع ســورية عــىل وجــود الجيــش الســوري وحلفائــه اإليرانيــني 
ــأن  ــوول ســرتيت رصحــت ب ــدة ال ــى أن جري ــه. حت وحــزب الل
ــل  ــد هــذه املليشــيات رساً بالتموي ــل كانــت تقــوم بتزوي إرسائي
والطعــام والوقــود والذخــرة عــرب الحــدود. ويف الســياق نفســه 

الدفــاع اإلرسائيــي مــويش يعلــوون يف جملتــه  رصح وزيــر 
ــران  ــني إي ــورية ب ــار يف س ــام 2016، »إذا كان الخي ــهورة ع املش

ــار “داعــش”«. ــا أخت و“داعــش”، أن

ولتربيــر تدخالتهــام املقبلــة يف املعركــة، ادعــت الواليــات املتحدة 
وإرسائيــل وجــود حــزب اللــه وقــوات إيرانيــة يف الجنــوب، رغــم 
ــا  ــادر يف درع ــد املص ــك. وتؤك ــىل ذل ــل ع ــر أي دلي ــدم تواف ع
بــإرصار، عــدم وجــود مقاتلــني إيرانيــني أو لبنانيــني، فقــط 
مجموعــة صغــرة مــن مستشــاري حــزب اللــه يف كل املحافظــة.  
يختــم الكاتــب بالقــول، ال تســتطع الواليــاُت املتحــدة وإرسائيــل 
ــة  ــط إطال ــوب. يســتطيعون فق ــة الجن ــح معرك وحلفاؤهــام رب
أمــد انعــدام األمــن، قبــل أن يتخــذ الجيــش الســوري قــرار 
شــن حملتــه العســكرية ضــد مــا يزيــد عــن 54 مجموعــة مــن 
املليشــيات –املرتبطــة بالنــرة– التــي تحتــل الجنــوب الســوري. 
ويُرّجــح أن تكــون النتيجــة النهائيــة تســوية تفاوضيــة مــع بعض 

“املعــارك الخفيفــة” إلخــراج املليشــيات األكــر تشــدداً.

سورية في عيون 
مراكز الدراسات العالمية

20



W W W . D C R S . S Y

بعنــوان »حراســة شــعلة  كتــب مهنــد حــاج عــي مقــاالً 
القاعــدة«، نــره كارنيغــي: مركز الــرق األوســط، يف 6 حزيران/

يونيــو 2018، يتحــدث فيــه عــن تنظيــم “حــراس الدين” املنشــق 
ــر الشــام” واملــوايل ألميــن الظواهــري. ــة تحري عــن “هيئ

ــام  ــورية، ع ــدة يف س ــرع القاع ــرة” ف ــة الن ــم “جبه ــام تنظي ق
2016، بتغيــر اســمه إىل “جبهــة فتــح الشــام”، ثــم أعلــن تحالفــه 
ــامت املســلحة األخــرى تحــت اســم  ــن التنظي ــة م ــع مجموع م
ــايل انشــقاقه عــن القاعــدة.  ــاً بالت ــر الشــام”، معلن ــة تحري “هيئ
منــذ بضعــة أشــهر، قــام املتشــددون مــن “الهيئــة” ومعظمهــم 
مــن اإلرهابيــني األجانــب )خصوصــاً األردنيــني( بإنشــاء تنظيمهــم 

ــم  ــري، وه ــم للظواه ــوا والءه ــن” وأعلن ــراس الدي ــاص: “ح الخ
ــول يف مواجهــة مــع “هيئــة تحريــر  ــك الدخ ــىل وش ــوم ع الي

الشــام”.

ملقاتــي هــذا التنظيــم الجديــد تاريــخ إرهــايب طويــل ميتــدُّ مــن 
أفغانســتان إىل العــراق ليصــل إىل ســورية. يف أول تريحــات 
التنظيــم، يف آذار/مــارس املــايض، دعــا إىل وقــف القتــال يف إدلــب 
ــر  ــة تحري ــام” و”جبه ــري الش ــة تح ــني “هيئ ــب ب ــف حل وري
ســورية”، والرتكيــز عــىل “إنقــاذ” الغوطــة الرقيــة. لكــن فيــام 

ــة”. ــم ضــد “الهيئ بعــد تصاعــد خطــاب التنظي

عدد حزيران/يونيو 2018

مهند حاج علي
“حراس” شعلة القاعدة

كارنيغي مركز الشرق األوسط، 6 حزيران/يونيو 2018

6 Mohanad Hage Ali, ”Guarding the Al-Qa‘eda Flame“, Carnegie Middle East Center, 6 June 2018.  
https://carnegie-mec.org/diwan/76530
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تحــاول الهيئــة، عــىل حــد تعبــر الكاتــب، اســتخالص الــدروس 
ــات  ــي “داعــش والنــرة” عــرب املشــاركة يف الرتتيب مــن تجربت
اإلقليميــة، واحــرتام مناطــق خفــض التصعيــد مــع الدولــة، 
ــر  ــض التقاري ــر بع ــام. وتش ــكل ع ــاطها بش ــن نش ــد م والح
مؤخــراً إىل أنهــا مســتعدة لحــل نفســها للســامح ملقاتليهــا 
ــي  ــق الت ــامل يف املناط ــد” يف الش ــش موحَّ ــامم إىل “جي باالنض

ــا. ــا تركي ــيطر عليه تس

عــىل النقيــض مــن ذلــك، تعكــس دعايــة “حــراس الديــن”، ذي 
الجوهــر الجهــادي والعالقــة الريحــة مــع القاعــدة، تطلعاتــه 
إىل مــا بعــد ســورية. إذ اســتهدف بعملياتــه التفاهــامت الرتكيــة 
ــة،  ــع للجيــش الســوري يف الالذقي الروســية. حــني هاجــم مواق
مــام أدى إىل قصــف جــوي عــىل جبهــة كانــت هادئــة بفضــل 

التفاهــامت.

يف اآلونــة األخــرة، أدت سلســلة مــن االغتيــاالت الغامضــة 
ــم  ــا تنظي ــي يســيطر عليه ــرات يف املناطــق الت ــم التوت إىل تفاق
“الهيئــة”. وتوجهــت أصابــع االتهــام لخاليــا “الحــراس” النامئــة، 
إذ اســتهدفت االغتيــاالت كــوادر ومقاتــي “الهيئــة” و”الحــزب 
ــذي  ــادي، ال ــوري الجه ــم اإليغ ــتاين”، التنظي ــالمي الرتكس اإلس
ــا  ــة” يف حربه ــوم مثــن االنضــامم إىل “الهيئ ــوه الي ــع مقاتل يدف

ــب. ــر ســورية” يف إدل ــة تحري ضــد “جبه

ــارب 2000  ــا يق ــن” إىل م ــراس الدي ــم “ح ــداد تنظي ــل أع تص
ــة بغــره مــن التنظيــامت.  مقاتــل، وهــو رقــم منخفــض مقارن
لكــن خاليــاه النامئــة وتكتيــكات حــرب العصابــات )االغتيــاالت 
ــه  ــمح ل ــة..(، تس ــيارات املفخخ ــة، الس ــات الناري ــىل الدراج ع
بلعــب دور املزعــزع لالســتقرار، مــام يزيــد مــن قوتــه. مصــدر 
آخــر للقــوة هــو خــرة إرهابييــه واســتقطابه ملقاتــي 
ــزور. أضــف إىل  ــر ال ــب ودي ــن إدل “داعــش” الســابقني م
ذلــك صلتــه بتنظيــم القاعــدة وشــبكة الــوالءات والعالقات 

الشــخصية مــع أفرادهــا.

ســاهمت الخــربات املشــرتكة نتيجــة العمــل اإلرهــايب يف إيــران، 
بإنشــاء شــبكة مــن العالقــات بــني قــادة “حــراس الديــن” 
وقيــادة القاعــدة املركزيــة، ال ســيام نجمهــا الصاعــد حمــزة بــن 
الدن، وريــث الظواهــري املحتمــل. عالقــات تســهم يف متاســك 
التنظيــم الجديــد، ورمبــا ترتــب عليــه أدواراً مســتقبلية يف 

ــا. ســورية وخارجه

ويختــم الكاتــب بالقــول، جــدول أعــامل تنظيــم “حــراس 
ــا  ــل الوضــع الراهــن يف شــامل ســورية، م ــز بالفع ــن” يه الدي
يزيــد مــن الحــرج الواقــع عــىل مقاتــي “هيئــة تحريــر الشــام” 
ويدفــع مبقاتليــه إىل االنشــقاق واالنضــامم إىل “الحــراس”. 
الوقــت وحــده ســيحدد الــدور الــذي ســيقوم بــه تنظيــم 
“حــراس الديــن” يف مســتقبل القاعــدة، التنظيــم القديــم العابــر 
للــدول الــذي يحــاول إعــادة إصــدار نفســه بنســخة جديــدة.
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تعكس دعاية “حراس الدين”، 
ذي الجوهر الجهادي والعالقة 
الصريحة مع القاعدة، تطلعاته 

إلى ما بعد سورية. حيث 
استهدف بعملياته التفاهمات 

التركية الروسية. 

تصل أعداد تنظيم “حراس 
الدين” إلى ما يقارب 2000 مقاتل، 

وهو رقم منخفض مقارنة 
بغيره من التنظيمات. لكن 

خالياه النائمة وتكتيكات حرب 
العصابات تسمح له بلعب دور 

المزعزع لالستقرار
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ــا  ــة مصالحه ــدف خدم ــأيت به ــا ت ــن كل أفعاله ــة. لك ــات اإلرهابي ــد التنظي ــه ض ــه ويف حرب يف معانات
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ــدان. ــداً، هــو الوجــه الحقيقــي لهــذه البل وجهــاً جدي

أمريكا وحلفاؤها ومعاناة السوريين



W W W . D C R S . S Y

كتــب كل مــن كــامل كريــي، جيســيكا برانــدت، م. مــراد 
ــا: مــا  ــوان »الالجئــون الســوريون يف تركي أردوغــان مقــاالً بعن
وراء األرقــام« نــره معهــد بروكنغــز بتاريــخ 19 حزيــران/

يونيــو 2018، تحدثــوا فيــه عــن تزايــد عــدد الالجئــني الســوريني 
ــب  ــات، وواج ــات وتحدي ــن صعوب ــه م ــا يواجهون ــا وم يف تركي
ــة إىل  ــم، باإلضاف ــة تجاهه ــات املحلي ــدين والحكوم ــع امل املجتم
وضــع اســرتاتيجية وطنيــة لتقاســم األعبــاء الدوليــة عــىل املــدى 

ــل. الطوي

الجهات الفاعلة الرئيسية: املدن واملجتمع املدين
ــني  ــع الالجئ ــل إلدارة وض ــي األفض ــات ه ــاب أن البلدي رأى الكتّ
ــا  ــوريني يف تركي ــن الس ــن %95 م ــر م ــا. فأك ــوريني يف تركي الس
ــات  ــود البلدي ــت جه ــد كان ــة. وق ــز الحرضي ــون يف املراك يقيم
واضحــة يف اســتيعاب الالجئــني عــرب عقــد دورات لغــة مجانيــة، 
وإقامــة برامــج دعــم اجتامعــي، وإتاحــة قــدر مــن املرونــة 
القانونيــة لرجــال األعــامل الســوريني. ويف بعــض املناطــق عملــت 

ــس  ــاركة يف مجال ــىل املش ــوريني ع ــجيع الس ــىل تش ــات ع البلدي
ــني. ــارية للمواطن استش

تقــوم مبــادرات املجتمــع املــدين املحليــة أيضــاً بتعزيــز الدمــج. 
إذ تديــر منظــامت مثــل جمعيــة التضامــن مــع طالبــي اللجــوء 
واملهاجريــن )ASAM( العديــد مــن املراكــز املجتمعيــة لالجئــني 
الســوريني وغرهــم ممــن يقدمــون مجموعــة مــن خدمــات 
ــة  ــبقة للمفوضي ــات املس ــر ASAM الفحوص ــام تدي ــم. ك الدع

ــا. ــني يف تركي الســامية لشــؤون الالجئ

ما هو دور الحكومة الركية؟
ــاريع  ــن املش ــد م ــا العدي ــىل عاتقه ــة ع ــذت الحكوم ــام أخ بين
لتعزيــز إدمــاج الالجئــني، إال أن تلــك املشــاريع كانــت مخصصــة 
ــايل إىل اســرتاتيجية أوســع. تتعــاون  ــر، و تفتقــر بالت إىل حــد كب
ــة  ــل الدولي ــة العم ــة )ISKUR( ومنظم ــف الرتكي ــة التوظي وكال
ــم املتحــدة لشــؤون  ــة األم ــة للهجــرة ومفوضي واملنظمــة الدولي
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كمال كيريسي، جيسيكا براندت، م. مراد أردوغان
الالجئون السوريون في تركيا: ما وراء األرقام

معهد بروكنغز،  19 حزيران/يونيو 2018

7 Kemal Kirisci, Jessica Brandt and M. Murat Erdogan, ”Syrian refugees in Turkey: Beyond the 
numbers“, The Brookings Institution, 19 June 2018. https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/201819/06//syrian-refugees-in-turkey-beyond-the-numbers/
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الــدويل وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ  الالجئــني والبنــك 
واالتحــاد األورويب مــن أجــل إعــداد األســس القانونيــة واإلداريــة 
لتوســيع الوصــول إىل أســواق العمــل لالجئــني الســوريني ولتطويــر 

ــم. ــة توظيفه ــي لتحســني إمكاني ــب املهن ــج التدري برام

تعمــل الحكومــة الرتكيــة أيضــاً عــىل توســيع نطــاق الوصــول إىل 
التعليــم الرســمي لألطفــال الســوريني. ويوجــد اليــوم أكــر مــن 

20.000 طالــب ســوري يف الجامعــات الرتكيــة. 

تحديات هائلة:
ــاك  ــزال هن ــدة، ال ت ــورات الواع ــذه التط ــن ه ــم م ــى الرغ ع

ــاآليت: ــل ب ــة تتمث ــات هائل تحدي

ــح  ــني رشائ ــتياء ب ــاك اس ــرأي إىل أن هن ــتطالعات ال ــر اس - تش
ــث  ــوريني. حي ــني الس ــن الالجئ ــرتيك م ــور ال ــن الجمه ــعة م واس
ــأن  ــوم بش ــم الل ــى عليه ــبء، ويُلق ــم ع ــىل أنه ــم ع ــر إليه يُنظ
تدهــور الخدمــات العامــة وارتفــاع األســعار ومعــدالت البطالــة. 
عــىل الرغــم مــن تأكيــد الحكومــة الرتكيــة عــىل التقــارب الثقــايف 
ــرون أن  ــاس ي والدينــي مــع الالجئــني الســوريني، فــإن عامــة الن

ــرة جــداً.  ــة كب ــة واالجتامعي املســافة الثقافي

- هنــاك تعقيــدات إضافيــة بالنســبة للبلديــات. فبموجــب 
ــني  ــة املواطن ــة لخدم ــات املحلي ــض الحكوم ــم تفوي ــون، يت القان
فقــط، وهــذا يحــد مــن قدرتهــا عــىل توفــر الخدمــات لالجئــني. 
ــة  ــوارد مالي ــى م ــة ال تتلق ــات املحلي ــاً أن الحكوم ــي أيض ويعن
مخصصــة لدعــم الالجئــني. كــام يخــى قــادة البلديــات مــن أنهم 
ــرون  ــم يخاط ــوريني، فإنه ــني الس ــات لالجئ ــر الخدم ــرب توف وع

بجــذب املزيــد مــن الالجئــني مــن مناطــق أخــرى. مــا قــد يزيــد 
مــن الضغــوط عــىل املــوارد املوجــودة.

- التحــدي اآلخــر املســتمر هــو ضــامن حصــول جميــع األطفــال 
الســوريني الالجئــني عــىل التعليــم. وال يــزال ثلثهــم خــارج 
ــال  ــة األطف ــن عامل ــتمرة ع ــر مس ــاً تقاري ــاك أيض ــة. هن املدرس

ــر. ــزواج املبك وال

ــرزق.  ــب ال ــرص كس ــق بف ــام يتعل ــرة في ــات كب ــاك تحدي - هن
وعــىل الرغــم مــن التريعــات املعتمــدة يف عــام 2016 لتســهيل 
الوصــول إىل ســوق العمــل، تم حتــى اآلن إصــدار 20.000 تريح 
عمــل بصعوبــة كبــرة. ومــع ذلــك، هنــاك مــا يقــدر بنحــو مليــون 
ــة  ــر رســمي، ونتيج ــكل غ ــون بش ونصــف الجــئ ســوري يعمل

لذلــك، هــم عرضــة لالســتغالل.

ماذا بعد؟

ــذي  ــام ال ــدور اله ــرتاف بال ــر االع ــن الجدي ــه م ــاب أن رأى الكتّ
ــني. وملواجهــة  ــر مــن الالجئ ــا يف اســتضافة عــدد كب ــه تركي تلعب
التحديــات الناجمــة عــن ذلــك، ســتعمل الحكومــة الرتكيــة جيــداً 
إلرشاك مــن لديهــم الخــربة واملعرفــة لــدى البلديــات واملجتمــع 
ــل،  ــج. يف املقاب ــرتاتيجية للدم ــذ اس ــر وتنفي ــول تطوي ــدين ح امل
يجــب أن يكــون املجتمــع الــدويل أكــر تقبــالً لجهــود الحكومــة 
ــامن  ــني وض ــة لالجئ ــدول املضيف ــرب لل ــق دور أك ــة لتحقي الرتكي
تقاســم األعبــاء بشــكل أكــر توازنــاً. وهــذا يســاعد عــىل تعزيــز 
مرونــة تركيــا وتحســني رفاهيــة ماليــني الالجئــني الســوريني الذيــن 

ــاك. يعيشــون هن

عدد حزيران/يونيو 2018
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ــورية:  ــوان: »س ــراً بعن ــة تقري ــو الدولي ــة العف ــدرت منظم أص
“حــرب اإلبــادة”: اآلثــار املدمــرة عــى املدنيــني، يف الرقــة«، 
نُــر عــىل موقعهــا يف 5 حزيران/يونيــو 2018. حيــث ســافر 
باحثــو منظمــة العفــو الدوليــة إىل الرقــة يف شــباط/فرباير 2018، 
وقضــوا فيهــا أســبوعني زاروا فيهــام 42 موقعــاً تعرضــت لرضبــات 

ــاً. التحالــف، وأجــروا مقابــالت مــع 112 شــاهداً وناجي

كــام حللــت املنظمــة صــور األقــامر الصناعيــة واســتعرضت 
املــواد األخــرى املتاحــة للجمهــور. يوثــق هــذا التقريــر تجــارب 
أربــع عائــالت كعينــة تعــرب عــن أمنــاط أوســع مــن ســكان الرقــة، 

ــج التــي ميكــن تلخيصهــا مبــا يــي: لتصــل إىل النتائ

أدت العمليــة العســكرية التــي اســتغرقت أربعــة أشــهر لإلطاحــة 
بتنظيــم “داعــش” مــن مدينــة الرقــة الســورية، إىل مقتــل مئــات 
املدنيــني وإصابــة كثريــن آخريــن وتدمــر جــزٍء كبرٍ مــن املدينة. 
ــن األول/ ــو إىل تري ــن حزيران/يوني ــدت م ــي امت ــة الت العملي

أكتوبــر 2017، حّولــت املنــازل واملبــاين الخاصــة والعامــة والبنــى 
التحتيــة إىل ركام أو ألحقــت بهــا أرضاراً ال ميكــن إصالحهــا.

ــورية  ــوات س ــش” و“ق ــم “داع ــني تنظي ــال ب ــدام القت ــع احت م
ــي  ــة الت ــة واملدفعي ــات الجوي ــد الرضب ــع تزاي ــة”، وم الدميقراطي
تشــنها قــوات التحالــف، وســيطرة قنــايص “داعــش” عــىل طــرق 
ــرى  ــن أخ ــروا إىل أماك ــني أو ف ــن املدني ــر م ــورص كث ــرار، ح الف
ــي  ــازل أو األماكــن الت ــر منهــم يف املن ــل كث ــة، وقت داخــل املدين

ــرار. ــم الف ــاء محاولته ــا أو أثن لجــأوا إليه

حملــت “حــرب اإلبــادة” بحســب وزيــر الدفــاع األمريــيك 
ــني. ــىل املدني ــرة ع ــاراً مدم ــش”، آث ــد “داع ــس ض ــس ماتي جيم

ــة  ــة واضح ــر أدل ــا التقري ــرض له ــي يع ــاالت الت ــّدم الح تق
عــى أن هجــات التحالــف التــي قتلــت وجرحــت املدنيــني، 

انتهكــت القانــون الــدويل اإلنســاين.

عدد حزيران/يونيو 2018

سورية: “حرب اإلبادة”: اآلثار المدمرة على المدنيين، في الرقة

منظمة العفو الدولية، 5 حزيران/يونيو 2018

8 ”Syria: ‘War Of Annihilation’: Devastating Toll on Civilians, Raqqa – Syria“, Amnesty 
International, 5 June 2018. https://www.amnesty.org/en/documents/mde242018/8367//en/
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عــىل الرغــم مــن أن تنظيــم “داعــش” هــو مــن نقــل املعركــة إىل 
مناطــق املدنيــني عــرب العمــل فيــام بينهــم واســتخدامهم كــدروع 
ــة،  ــة الرق ــل حمل ــة قب ــكات معروف ــذه التكتي ــة، إال أن ه بري
لكــن قــوات التحالــف مل تقــم اعتبــاراً للمدنيــني هنــاك، وفشــلت 
ــيلحق  ــذي س ــرضر ال ــل ال ــة لتقلي ــات الالزم ــاذ االحتياط يف اتخ

بهــم ومبناطقهــم.

يــوم 12 تريــن األول/أكتوبــر 2017، وبعد غارة جويــة للتحالف 
دمــرت جــزءاً كبــراً مــن حــارة البــدو، آخــر األحيــاء التــي يســيطر 
عليهــا تنظيــم “داعــش” وحيــث انتهــت معركــة الرقــة، وافقــت 
قــوات ســورية الدميقراطيــة والتحالــف عــىل وقــف إطــالق نــاٍر 
مــع “داعــش”، وتــم الســامح مبوجبــه ملقاتــي التنظيــم باملــرور 
اآلمــن إىل خــارج املدينــة. وكجــزء مــن الصفقــة نظّمــت “قســد” 
قافلــة حافــالت نقلــت إرهابيــي التنظيــم وعائالتهــم إىل مناطــق 
رشق الرقــة كانــت التــزال تحــت ســيطرة التنظيــم. وحتــى اليــوم 
مل يفــرِّ التحالــف ســبب اســتمراره يف شــن رضبــات أودت بحياة 
الكثــر مــن املدنيــني، يف حــني كان يتفــاوض حــول صفقــة تســمح 
ملقاتــي “داعــش” بالفــرار مــن العقــاب واملــرور اآلمــن لخــارج 

املدينــة.

ــم  ــن قابلته ــف الذي ــات التحال ــن رضب ــني م ــن الناج ــد م العدي
منظمــة العفــو تســاءلوا، ملــاذا تحتــاج قــوات التحالــف إىل تدمــر 
ــم  ــي التنظي ــر ملقات ــني، لتســمح آخــر األم ــل املدني ــة وقت املدين

ــة دون أذى. ــادرة املدين مبغ

ــون يف  ــاه املدني ــذي يتبن ــي ال ــني اليوم ــاة، أو الروت ــاط الحي أمن
ــه األوىل، فقــد  ــة، ليســت الرقــة تجربت مناطــق املعــارك الحرضي
لوحــظ منــذ فــرتة طويلــة يف نزاعــات أخــرى يف مناطــق أخــرى. 
حيــث يتجمــع النــاس يف املالجــئ والبيــوت، بحثــاً عــن األمــان يف 
ــل  ــاين بعــد مكــوث طوي املجموعــة، ويخرجــون فجــأة مــن املب
ــاء. يف  ــام وامل ــاً عــن الطع ــة بحث نحــو مناطــق الخطــوط األمامي
ــق  ــام يتعل ــة في ــرارات مصري ــون ق ــذا حــاالت يتخــذ املدني هك
ــة معلوماتهــم، وانعــدام وســائل  بتحركاتهــم، خاصــة يف ظــل قل
االتصــال واألخبــار حــول القتــال الجــاري حولهــم. لقــد كان عــىل 
التحالــف أن يضــع يف اعتبــاره كالً مــن هــذه العوامــل التــي تؤثــر 

عــىل ســلوك املدنيــني.

ــوات  ــنت ق ــر، ش ــذا التقري ــة يف ه ــاالت املفّصل ــع الح يف جمي
باملدنيــني  مليئــة  مبــاٍن  عــى  غــارات جويــة  التحالــف 
باســتخدام ذخائــر ذات تأثــري واســع النطــاق، يتوقــع منهــا 
ــوا  ــوا وجرح ــن قتل ــم م ــون ه ــاين. املدني ــل املب ــري كام تدم
ــني  ــال املقيم ــاء واألطف ــن النس ــم م ــات، واغلبه ــة الرضب نتيج
منــذ فــرتات طويلــة يف هــذه املبــاين، ولــو راقبــت قــوات التحالف 
األبنيــة قبــل قصفهــا لعلمــت بوجودهــم. ومل تعــر منظمــة العفو 

عــىل أيــة معلومــات تشــر إىل وجــود أعضــاء مــن “داعــش” يف 
هــذه املبــاين عندمــا قُصفــت. حتــى وجودهــم ال يــربر اســتهداف 

ــار الشــامل. ــة بذاخــر تســبب الدم املســاكن املدني

حتــى اآلن، يرفــض التحالــف االعــراف بحجــم األذى الــذي 
ســببته حملتــه العســكرية عــى املدنيــني.

ــوات  ــد ق ــة أيلول/ســبتمرب 2017، رّصح قائ ــة الرق يف ذروة معرك
التحالــف حينهــا ســتيفن تاونســند عــن عمليــة الرقة بالقــول: »مل 
يشــهد تاريــخ النزاعــات املســلحة حملــة جويــة أكــر دقــة«. هذه 
ــه  ــت نفس ــني. يف الوق ــات املدني ــت مئ ــة” قتل ــة “الدقيق الحمل
وصــف جــون تروكســل، مستشــار رئيــس هيئــة األركان املشــرتكة، 
نشــاطات املارينــز األمريكيــة التــي تشــر إىل أن العمليــة كانــت 
بعيــدة كل البعــد عــن الدقــة حيــث قــال: »خــالل خمســة أشــهر، 
ــا  ــة عــىل أهــداف لداعــش... م ــة مدفعي ــم شــن 30.000 جول ت
ــا  ــوق م ــف خــالل خمســة أشــهر يف ــن قذائ ــة م ــق يف الرق أُطل
ــام«.  ــرب فيتن ــذ ح ــش من ــة أو جي ــة يف بحري ــه أي كتيب أطلقت
ــا هامــش  ــزر M777 له ــة هاوت ــف املدفعي وبالنظــر إىل أن قذائ
خطــأ متوســط يزيــد عــن 100 مــرت، فــإن إطــالق هــذا الكــم عــىل 

مدينــة مليئــة باملدنيــني يشــكل خطــراً غــر مقبــول.

ــا  ــن الضحاي ــري م ــقوط الكث ــى س ــة ع ــة الدامغ ــم األدل رغ
املدنيــني والتدمــري الشــامل يف الرقــة، إال أن روايــة التحالــف 

مل تتغــري.

االئتــالف الــذي تــم تشــكيلة لقتــال “داعــش” عــام 2014 ســعى 
ــكري  ــل العس ــرار العم ــن ق ــه دويل، لك ــىل أن ــه ع ــم نفس لتقدي
ــادة  ــة بقي ــت العملي ــث كان ــه، حي ــاً بأغلب ــة كان أمريكي يف الرق
ــي أُطلقــت كانــت  ــة الت ــف املدفعي ــيك، وكل القذائ جــرال أمري

ــة. ــارات الجوي ــن الغ ــة إىل %90 م ــة، إضاف أمريكي
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ــة  ــوات الرباي ــكلت الق ــة فش ــورية الدميقراطي ــوات س ــا ق أم
الالزمــة لدخــول املدينــة، وكانــت مســؤولة جزئيــاً عــن تحديــد 
األهــداف لرضبــات التحالــف الجويــة واملدفعيــة. وليــس 
واضحــاً بعــد مــدى اعتــامد قــوات التحالــف عــىل األهــداف 
ــبقاً. ــا مس ــد منه ــم التأك ــا إذا ت ــد«، وم ــا »قس ــي حددته الت

ــة  ــكان املدين ــم س ــزال معظ ــهر، الي ــة أش ــد مثاني ــوم، وبع الي
ــدون منهــم يف ظــروف قاســية وســط  نازحــني، ويعيــش العائ
ــا، ويواجهــون  ــركام ورائحــة الجثــث املحــارصة تحته ــال ال جب
ــر غــر املتفجــرة. خطــر األلغــام والعبــوات الناســفة، والذخائ
ــوا كل  ــن أنفق ــتطيع الذي ــاذا ال يس ــة، مل ــل الرق ــاءل أه يتس
ــة، إنفــاق  هــذه األمــوال عــىل حملــة عســكرية لتدمــر مدين

ــا. ــة ألهله ــر اإلغاث ــد لتوف املزي

تدعــو منظمــة العفــو الدوليــة التحالــف ودولــه األعضــاء إىل 
ــر  ــم التدم ــة وحج ــائر املدني ــتوى الخس ــاً مبس ــرتاف علن االع
ــه يف  ــة رضبات ــش نتيج ــبل العي ــكات وس ــق املمتل ــذي لح ال
الرقــة. كذلــك يجــب عــىل التحالــف أن يفــرج عــن املعلومــات 
الالزمــة للتحقيــق يف املســؤولية عــن الخســائر املدنيــة خــالل 

العمليــة العســكرية، مبــا يف ذلــك التواريــخ واألوقــات واملواقــع 
املحــددة للغــارات، واألســلحة التــي اســتخدمت لشــنها. كــام 
ــن  ــف ع ــف إىل الكش ــة التحال ــو الدولي ــة العف ــو منظم تدع
التدابــر التــي اتخذهــا للتحقــق مــن أن أهدافــه كانــت 
بالفعــل عســكرية، ومــن وجــود املدنيــني يف املناطــق املجــاورة، 

ــل الــرضر. ــي اتخــذت لتقلي واالحتياطــات الت

ــف بشــكل عاجــل  ــك، ينبغــي عــى التحال عــالوة عــىل ذل
إنشــاء آليــة مســتقلة ومحايــدة للتحقيــق الفعــال يف 
الــدويل  القانــون  انتهــاكات  املوثوقــة حــول  التقاريــر 
ــض  ــزم لتعوي ــا يل ــراء م ــج وإج ــالن النتائ ــاين، وإع اإلنس
ــة. ــن امليزاني ــة م ــوارد كافي ــص م ــا وأرسهــم وتخصي الضحاي

كــام تدعــو منظمــة العفــو الدوليــة التحالــف إىل إنشــاء آليــة 
تضمــن اســتخالص الــدروس وضــامن أن العمليــات العســكرية 
الجاريــة للتحالــف يف ســورية يف امتثــال تــام لقواعــد القانــون 
ــة  ــة إلزال ــوارد الالزم ــر امل ــن توف ــالً ع ــاين، فض ــدويل اإلنس ال
ــر غــر املنفجــرة. وضــامن حصــول النازحــني  األلغــام والذخائ

عــىل املســاعدات اإلنســانية.

سورية في عيون 
مراكز الدراسات العالمية
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