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

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

.
ً
 وعسكريا

ً
 واجتماعيا

ً
اقتصاديا  و

ً
سياسيا

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

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

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

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

واملرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..

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

ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

والشــؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 

ــامل )نظــرّي، وتطبيقــّي(، باإلضافــة 
ّ

والقانونيــة والعســكرية واألمنيــة، وذلــك باملعنــى املعرفــّي الش

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

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

التداعيــات املحتملــة والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

إنَّ اآلراء الواردة في مواد هذا التقرير ال تعّبر عن رأي مركز دمشق لألبحاث 
ً
والدراسات وإنما تعّبر عن رأي أصحابها حصرا
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االفتتاحية ..

تســتمر املواجهــة بــن فــروس كورونــا املســتجد والعــامل كلــه ملــا تجــاوز الســتة أشــهر، فــا دواء وال لقــاح، وال 
عــادت إجــراءات الوقايــة قــادرة عــى حاميــة النــاس دون أن تعرضهــم ودولهــم إلجهــاد اقتصــادي ال ميكــن 

تحملــه.

ــن  ــار املفكري ــم كب ــام، ويف مقدمته ــع املشــتغلن يف الشــأن الع ــر املســبوقة عــى جمي فرضــت الجائحــة غ
واملنظريــن السياســين، لحظــة توقــف للمراجعــة وإعــادة التقييــم. أبــرز األمثلــة هــو عــامل السياســة األمريــي 
فرانســيس فوكويامــا الــذي أعلــن نهايــة التاريــخ عنــد انهيــار االتحــاد الســوفيايت، وعــدَّ االقتصــاد الحــر نهايــة 
التطــور األيديولوجــي لإلنســان، والدميقراطيــة الليرباليــة الصيغــة النهائيــة للحكومــة البرشيــة. يقــول اليــوم أْن 
ال غنــى عــن الدولــة يف مواجهــة الفــروس، وأن اســتجابة املجتمــع املــدين مهــام كانــت كبــرة لــن ترقــى إىل 
اســتجابة الــدول، وأن أداء الحكومــات ســيحمل بالــغ األثــر عــى مســتقبل التوزيــع العاملــي للقــوة – مــا بعــد 
الجائحــة. وأشــار إىل أن الكفــة ســتميل لصالــح رشق آســيا، مقابــل أمريــكا املســتقطَبة، والتــي يقودهــا رئيــس 

مل تَشــهد لــه مثيــاً يف العجرفــة والتعنــت وإثــارة االنقســامات.

ــاده، أو  ــا يف ب ــي تســجل أعــى أرقامه ــة، أو بالجائحــة الت ــه القادم ــد ترامــب بانتخابات ــن انشــغل دونال ول
بالشــعب األمريــي املنتفــض ضــدَّ العنرصيــة املتجــذرة يف النظــام األمريــي منــذ قــرون، إال أنــه مل ينشــغل 
عــن االســتمرار بحربــه االقتصاديــة عــى ســورية، إذ دخــل مــا يســمى “قانــون قيــرص لحاميــة املدنيــن” حيــز 
التنفيــذ يف 17 حزيران/يونيــو 2020، “جوهــرة تــاج اإلرهــاب االقتصــادي املــامرس بحــق ســورية والســورين 

منــذ عقــود وإىل اليــوم، إلجبارهــا عــى تغيــر سياســاتها أو مــن يصنعهــا.

ــة  ــأس، فســورية تخضــع ملجموعــة مــن اإلجــراءات االقتصادي ــون قصــر” اســتعراض للقــوة، بطعــم الي “قان
ــداً واألطــول  ــر تعقي ــة، هــي األشــد واألك ــا واألوروبي ــة منه ــات- األمريكي ــب -عقوب ــة الجان ــة أحادي القرسي
أمــداً. و “قانــون قيــرص” اليــوم هــو آخــر الــدواء رمبــا، أي “تجويــع الســورين”، إذ يؤثــر عــى قطاعــات رئيســة 
ــو ادعــى صانعــوه غــر ذلــك. فحجــة  ــة والطاقــة، حتــى ل مرتبطــة بعيشــهم اليومــي مثــل الزراعــة واألدوي
“االســتثناءات اإلنســانية” ال تنفــي غيــاب التحديــد والوضــوح، الــذي لــن تتــواىن املصــارف ورشكات التأمــن 
والشــحن، إضافــًة إىل التّجــار –الذيــن مل يعتــادوا املخاطــرة مطلقــاً– عــن التــذرع بــه لوقــف أي تعامــل مــع 

شــخص أو جهــة عــى ارتبــاط بســورية، مبــا يف ذلــك املنظــامت غــر الحكوميــة املحليــة وحتــى الدوليــة.

عال منصور
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مل تنجــح “العقوبــات” غالبــاً يف تغيــر ســلوك الــدول، يف أماكــن ومراحــل تاريخيــة مختلفــة، ولــن يحمــل “قانــون 
قيــرص” عــى ذلــك جديــداً، ال ســيام وأن للدولــة الســورية حلفــاء يدعمونهــا، هــم بطبيعــة الحــال “معاقبــون 
أمريكيــاً”. الجــزء األكــرب مــن النشــاط التجــاري الــرويس يف ســورية –كمثــال– يديــره رجــال أعــامل أســامؤهم 
مدرجــة أصــاً عــى الئحــة العقوبــات األمريكيــة. إن غــاب هــذا األمــر عــن فكــر صانــع السياســة يف أمريــكا 
فهــذه مصيبــة، وإن مل يغــب، فاملصيبــة أعظــم، وهــذا األرجــح، إذ يقــول الســفر األمريــي الســابق يف ســورية 
ــار،  ــن أن تنه ــك ع ــون قيرص-ناهي ــواردة يف قان ــب ال ــورية للمطال ــة الس ــن الحكوم ــن تذع ــورد: »ل ــرت ف روب
مــن غــر املحتمــل أن تتنــازل روســيا وإيــران عــن هزميتهــام لألمريكيــن والتوقــف عــن دعــم دمشــق. األشــهر 
ــكات  ــة املش ــابق إرصار، إىل مفاقم ــن س ــون، وع ــم يهدف ــن«. فه ــورين واللبناني ــى الس ــب ع ــة أصع القادم
ــات مــن الســورين، وإعاقــة أي احتــامل للتعــايف االقتصــادي.  ــة يف ســورية، وإفقــار فئ ــة واالجتامعي االقتصادي
مــا يعنــي أن الواليــات املتحــدة تعاقــب الســورين عــى رغبتهــم يف العيــش يف منازلهــم أو قرارهــم البقــاء يف 

بادهــم.

يزيــد “قانــون قيــرص” مــن قتامــة املشــهد الســوري، وهــذا أمــر ال ميكــن إغفالــه، لكنَّــه ال يعنــي النهايــة، ويبــدو 
” دمشــق أو حلفائهــا، وإال ملــاذا يعــن بوتــن مبعوثــاً خاصــاً إىل ســورية  ــمِّ أن أوراقــاً جديــدة ســتخرج “مــن كُ
ــة الدبلوماســية  ويجعــل امللــف الســوري تحــت إرشافــه املبــارش، يف مــا ســامه باحثــون روس “اســتعادة ملكان
ــن  ــاذا تتباحــث موســكو ودمشــق حــول توســيع قواعدهــا العســكرية يف ســورية. ل ــل العســكرة”؛ أو مل مبقاب

يعــدم محــور دمشــق الوســيلة، وهــو األخــرب يف التعامــل مــع التســلط األمريــي وأســاليبه وأدواتــه.

ــا مل تتخــل عــن األســاليب  ــاً يف الحــرب عــى ســورية، إال أنه ــات املتحــدة االقتصــاد حالي وإذا اعتمــدت الوالي
واألدوات والحجــج التقليديــة. فــام زال الحديــث عــن “داعــش” وعودتــه ذريعــة يُعــاد اســتعاملها لإلبقــاء عــى 
الوجــود العســكري األمريــي يف ســورية ويف العــراق أيضــاً؛ كذلــك موضــوع األكــراد وحاميتهــم مــن الخطــر الرتيك 
–حليــف أمريــكا، أو إيجــاد ظــروف تفاوضيــة أفضــل لهــم، أو فــرض وجودهــم يف املحادثــات حــول مســتقبل 
ســورية، املرفــوض يف املقــام األول مــن قبــل تركيــا –حليــف أمريــكا. مــا يعنــي بالعمــوم أن “البقــاء” يف ســورية 
هــو محــل اتفــاق بــن مفكريــن أمريكيــن هــم عــى طــريف النقيــض يف املواضيــع األخــرى كلهــا. لــذا لــن تحمــل 
االنتخابــات األمريكيــة مهــام كانــت نتائجهــا تغيــراً واضحــاً يف امللــف الســوري بشــكل مبــارش، لكــن قــد يكــون 

لهــا، أو حتــى الســتعداداتها، تأثــر عــى ملفــات أخــرى مهمــة مرتبطــة بالحــدث الســوري.

أمــا يف الوقــت الراهــن، فالعــبء األكــرب يقــع عــى عاتــق الحكومــة الســورية –وعــى حلفائهــا طبعــاً، فأحــد 
ــاس مــن تأمــن  ــف بقائهــم يف ســورية– لتقليــص األرضار، ومتكــن الن ــع تكالي أهــم أهــداف “قيــرص” هــو رف
احتياجاتهــم األساســية، وحاميــة املجتمــع الســوري كلــل، أمــور ال تتجــاوز املمكــن وال تتطلــب إال إرادة وحزمــاً.

5
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ــر عــن  ــا نُ ــرز م ــة«، أب ــون مراكــز الدراســات العاملي ــر »ســورية يف عي تقــرؤون يف هــذه العــدد مــن تقري

ــة: ــة عــى املحــاور اآلتي ــو 2020، موزَع ــز األبحــاث، خــال شــهر حزيران/يوني ــات مراك ســورية يف كربي

أوالً – الفوىض تجتاح “املركز”

يعــرض املحــور األول مــا يجــري يف الواليــات املتحــدة مــن تظاهــرات مناهضــة للعنرصيــة األمريكيــة، باإلضافــة 

إىل اســتمرار التفــي الكبــر لفــروس كورونــا هنــاك، والــا اســتقرار الناتــج عــن هــذه يــن العاملــن يف الدولــة 

التــي كانــت تظــن أنهــا يف منــأى عــن الفــوىض.

ثانياً – إرهاٌب اقتصادي ضدَّ سورية

تتنــاول مقــاالت هــذا املحــور الوضــع االقتصــادي الــيء الــذي تعيشــه ســورية نتيجــة لوبــاء كورونــا ولإلغــاق 

الــذي تســبب بــه يف ســورية والجــوار والعــامل؛ وكذلــك “قانــون قيــرص” وأهدافــه الحقيقيــة واملعلنــة.

ثالثاً – الرهانات عى منطقة الحدود السورية-الرتكية

ــي،  ــة يف شــامل ســورية، خصوصــاً الرشق ــات الجاري ــث عــن الدينامي ــاالت هــذا املحــور مخصصــة للحدي مق

ــى مســتقبلها، املنظــور  ــا ع ــل كله ــات الفواع ــة، ورهان ــا يف املنطق ــس بسياســات تركي واملرتبطــة بشــكل رئي

ــد. والبعي

رابعاً – تطلعات روسيا يف املتوسط

تبحــث مقــاالت املحــور الرابــع يف الــدور الجديــد الــذي تحــاول روســيا أن تلعبــه يف منطقــة البحــر األبيــض 

املتوســط، وتزايــد تأثرهــا يف ســورية ويف ليبيــا، مــا انعكاســات هــذا الــدور، وكيــف تنظــر أمريــكا إليــه ومعهــا 

تركيــا وكل دول حلــف شــامل األطلــي.

خامساً – “داعش” يك ال تخرج أمريكا من سورية والعراق

يف هــذا املحــور آراء لباحثــن أمريكيــن يتحدثــون عــن عــودة تنظيــم “داعــش” يف ســورية والعــراق، وإشــارة 

إىل تحذيراتهــم الســابقة حــول هــذا املوضــوع، وإحالــة متوقعــة إىل رضورة بقــاء أمريــكا يف البلديــن لـــ “قتــال 

التنظيــم”.

2020 ــدد حزيران/يونيو  ع





كّل “نظري��ات الفوض��ى” ال��ي تبنته��ا الوالي��ات املتح��دة يف الس��ابق كان 
أساس��ها “مرك��زًا” مس��تقرًا وحميط��ًا مزعزع��ًا، س��واء أكان هذه املرك��ز أمريكا 
ذاتها أو “إسرائيل”... أو كان توظيف النظرية يف السياسة أو االقتصاد... 
وكث��رًا م��ا قي��ل إن الفوض��ى تصي��ب الوالي��ات املتح��دة. لك��ن احل��ال الي��وم 
خمتل��ف، فالتوت��ر عل��ى أش��ده واالس��تقطاب بل��غ ذراه يف املناح��ي كله��ا، 
والوب��اء يفع��ل فعل��ه صحي��ًا واقتصادي��ًا، وباملقاب��ل ال تفع��ل اإلدارة إال م��ا 

يزي��د األم��ور س��وءًا، واالنتخاب��ات الرئاس��ية عل��ى األب��واب.
س��تخرج أمري��كا م��ن احملن��ة كم��ا خرج��ت يف الس��ابق م��ن مش��كالت ك��رى، 
فلديه��ا ترس��انة م��ن األس��لحة يف السياس��ة واالقتص��اد، وق��د يظ��ن البعض 
أن ما جرى جزء من “نظرية مؤامرة”، لكن، وأقله حتى اآلن، يرى عتاة 
الدميقراطي��ة الليرالي��ة األمريكية أن بالدهم على ش��فا حفرة من نار. 
ولئ��ن اعتم��دت الوالي��ات املتح��دة دائم��ًا أس��اليب “غ��ر مش��رفة” للخروج 

م��ن أزماته��ا، فعلى الع��امل كله التوجس واالس��تعداد.

الفوضى تجتاح “المركز”
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فرانسيس فوكوياما

Francis Fukuyama, ”The Pandemic and Political Order“, Foreign Affairs, July/August 2020. https://
www.foreignaffairs.com/articles/world/202009-06-/pandemic-and-political-order 

1

فورين أفيرز، عدد تموز/يوليو–آب/أغسطس 2020

2020 ــدد حزيران/يونيو  ع

كتــب عــامل السياســة األمريــي فرانســيس فوكويامــا مقــاالً 
ــة«  ــوان: »الجائحــة والنظــام الســيايس.. بحاجــة لدول بعن
ــي  ــواد الت ــن امل ــرز ضم ــن أف ــة فوري ــع مجل ــرشه موق ن

ــطس 2020. ــدد متوز/يوليو–آب/أغس ــتصدر يف ع س
لألزمــات الكــربى عواقــب كربى، وغــر متوقعــة يف الغالب: 
دفــع الكســاد الكبــر نحــو االنعزاليــة والقوميــة والفاشــية 
والحــرب العامليــة الثانيــة، لكنــه أدى أيضــاً إىل مــا يعــرف 
بـــ “الصفقــة الجديــدة” ، وصعــود الواليات املتحــدة كقوة 

ــت  ــتعامر. أنتج ــاء االس ــة إنه ــة، ويف النهاي ــى عاملي عظم
هجــامت 11 أيلول/ســبتمرب 2001 تدخلــن أمريكيــن 
ــدة مــن التطــرف  ــران، وأشــكال جدي فاشــلن، صعــود إي
ــرة يف  ــام 2008 طف ــة لع ــة املالي ــدت األزم ــامي. ول اإلس
الشــعبوية املعاديــة للمؤسســات التــي بّدلــت القــادة يف 
ــتقبليون  ــون املس ــيتتبع املؤرخ ــامل. وس ــاء الع ــع أنح جمي
ــا الحاليــة؛  تأثــرات كبــرة نســبياً لجائحــة فــروس كورون

ويكمــن التحــدي يف اكتشــاف هــذه التأثــرات مقدمــاً.

https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order 
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order 
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ــل  ــا يف التعام ــن غره ــل م ــدان أفض ــض البل كان أداء بع
مــع األزمــة حتــى اآلن، واألســباب واضحــة، وهنــاك اعتقاد 
مــربر بــأن هــذه االتجاهــات ستســتمر. وال يرتبــط األمــر 
ــات أداًء  ــض الدميقراطي ــت بع ــد حقق ــام، فق ــوع النظ بن
جيــداً، لكــن أداء بعضهــا اآلخــر مل يكــن كذلــك، وينطبــق 
الــيء نفســه عــى األنظمــة االســتبدادية.  ارتبطــت 
االســتجابة الناجحــة للجائحــة بعوامــل رئيســة هــي قــدرة 
الدولــة، والثقــة االجتامعيــة خصوصــاً بــن الحكومــة 
مثــراً  أداؤهــا  كان  الفاعلــون.  والقــادة  واملواطنــن، 
ــق  ــذي لح ــرر ال ــن ال ــد م ــتطاعت الح ــاب، واس لإلعج
بهــم. يف حــن كان أداء الــدول ذات االختــاالت الوظيفيــة، 
أو املجتمعــات املســتقطَبة، أو القيــادة غــر الكفــؤة ســيئاً، 

ــة. ــوفة وضعيف ــا مكش ــا واقتصاداته ــرك مواطنيه ــا ت م

ــم  ــرض الناج ــد-19، امل ــول كوفي ــة ح ــام زادت املعرف كل
ــة  ــة طويل ــدت األزم ــد، ب ــي الجدي ــروس التاج ــن الف ع
األمــد، تقــاس بالســنوات بــدالً مــن الفصــول. يبــدو 
الفــروس أقــل فتــكاً مــام كان يُخــى، ولكنــه ُمعــٍد جــداً 
ــة  ــاً مــا ينتقــل دون أعــراض. اإليبــوال مميــت للغاي وغالب
ولكــن يصعــب التقاطــه. ميــوت الضحايــا برسعــة قبــل أن 
ــه. األمــر عــى العكــس متامــاً بالنســبة  ــوا مــن نقل يتمكن
لكوفيــد-19، مــا يعنــي أن النــاس ال مييلــون إىل التعامــل 
ــتمر يف  ــرش وسيس ــك انت ــي، لذل ــام ينبغ ــة ك ــه بجدي مع
االنتشــار عــى نطــاق واســع يف جميــع أنحــاء العــامل، مــا 
ــأيت لحظــة  ــن ت تســبب يف أعــداد كبــرة مــن الوفيــات. ل
ــى  ــرص ع ــان الن ــى إع ــادرة ع ــدان ق ــا البل ــون فيه تك

ــطء  ــادات بب ــتفتح االقتص ــك، س ــن ذل ــدالً م ــرض؛ وب امل
وبشــكل مبــديئ، مــع التقــدم املتباطــئ بســبب موجــات 
العــدوى الاحقــة. تبــدو آمــال انتعــاش لهــا شــكل حــرف 
V متفائلــة للغايــة. ســتكون يف الغالــب أقــرب إىل شــكل 
حــرف L ممتــد أو سلســلة مــن W أي ارتفــاع وانخفــاض. 
لــن يعــود االقتصــاد العاملــي إىل أي مــن حاالتــه يف مرحلــة 

ــا يف أي وقــت قريــب. ــل كورون مــا قب

ــد  ــة األم ــة طويل ــتعني أزم ــة، س ــة االقتصادي ــن الناحي م
مزيــداً مــن إخفــاق األعــامل وانهيــار صناعــات مثــل 
مراكــز التســوق وساســل البيــع بالتجزئــة والســفر. كانــت 
مســتويات تركيــز الســوق market concentration يف 
ــود،  ــذ عق ــرد من ــكل مط ــع بش ــي ترتف ــاد األمري االقتص
ــرشكات  ــا ال ــاه. وحده ــذا االتج ــن ه ــاء م ــيزيد الوب وس
ــة،  ــن العاصف ــروج م ــى الخ ــادرة ع ــتكون ق ــرة س الكب
مــع مكاســب ضخمــة لعاملقــة التكنولوجيــا، إذ أصبحــت 
ــى. ــت م ــن أي وق ــة م ــر أهمي ــة أك ــات الرقمي التفاع

قــد تكــون العواقــب السياســية أكــر أهميــة. ميكــن 
اســتنهاض البطولــة لــدى الســكان ودفعهــم إىل التضحيــة 
الجامعيــة لبعــض الوقــت، ولكــن ليــس إىل األبد. اســتمرار 
والركــود  الكبــر،  الوظائــف  بفقــدان  املقــرتن  الوبــاء 
ــامً  ــون غــر املســبوق ســيؤدي حت ــل، وعــبء الدي الطوي
إىل توتــرات تتحــول إىل ردة فعــل سياســية – ولكــن مل 

يتضــح بعــد ضــد مــن.

سيســتمر التوزيــع العاملــي للقــوة يف التحــول رشقــاً، حيث 

“الصفقة الجديدة New Deal: هي التدابير االقتصادية 
التي قدمها الرئيس فرانكلين روزفلت يف عام 1933 
ملواجهة تأثيرات الكساد الكبير. وقد اشتملت ىلع 
برنامج ضخم لألشغال العامة، يكمله منح القروض ىلع نطاق واسع، 

ونجح يف الحد من البطالة بما يتراوح بين 7 و10 ماليين.
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كان أداء رشق آســيا أفضــل يف إدارة الوضــع مــن أوروبــا أو 
الواليــات املتحــدة. ورغــم أن الوبــاء الــذي نشــأ يف الصــن 
وتســرتت عليــه بكــن يف البدايــة وســمحت لــه باالنتشــار، 
إال أن الصــن ستســتفيد مــن األزمــة، أقله نســبياً. كان أداء 
الحكومــات األخــرى يف البدايــة ضعيفــاً وحاولــت التســرت 
عــى اإلصابــات أيضــاً، بشــكل أكــر وضوحــاً ومــع عواقــب 
ــن  ــل م ــى األق ــن ع ــت بك ــا. ومتكن ــكاً ملواطنيه ــر فت أك
ــال إىل التحــدي  اســتعادة ســيطرتها عــى الوضــع واالنتق
ــو  ــى نح ــة ع ــا وبرسع ــل اقتصاده ــد تفعي ــايل، لتعي الت

مســتدام.

ــدة  ــات املتح ــذت الوالي ــك، نف ــن ذل ــض م ــى النقي وع
ردَّهــا بشــكل يسء وشــهدت “هيبتهــا” انزالقــاً هائــاً. 
ــة  ــتوى الدول ــى مس ــة ع ــدرات هائل ــكا بق ــع أمري تتمت
ولهــا ســجلٌّ مثــٌر لإلعجــاب خــال األزمــات الوبائيــة 
ــتقطاب،  ــديد االس ــايل ش ــا الح ــن مجتمعه ــابقة، لك الس
والقائــد غــر الكــفء منــع الدولــة مــن العمــل بفاعليــة. 
ــز الوحــدة،  ــدالً مــن تعزي ــار الرئيــس االنقســام ب لقــد أث

ــع املســاعدات، وألقــى باملســؤولية  ــام بتســييس توزي وق
عــى حــكام الواليــات التخــاذ قــرارات رئيســة بينــام شــجع 
ــة الصحــة العامــة، وهاجــم  االحتجاجــات ضدهــم لحامي
ــامل  ــن للع ــا. ميك ــن تحفيزه ــدالً م ــة ب ــات الدولي املؤسس
مشــاهدة التلفزيــون أيضــاً، وقــد وقــف يف ذهــول يرقــب 

ــة الوضــوح. ــة بالغ ــت املقارن ــي جعل الصــن الت

ــؤدي الجائحــة إىل  ــد ت عــى مــدى الســنوات القادمــة، ق
ــتمر  ــآكل املس ــدة، والت ــات املتح ــبي للوالي ــع النس الرتاج
للنظــام الــدويل الليــربايل، وعــودة الفاشــية يف جميــع أنحاء 
العــامل. ميكــن أن تــؤدي أيضــاً إىل إعــادة والدة الدميقراطية 
الليرباليــة، نظــام أربــك املشــككن مــرات عديــدة، وأظهــر 
قــدرات رائعــة مــن املرونــة والتجديــد. ســتنبثق عنــارص 
للرؤيتــن يف أماكــن مختلفــة. ولســوء الحــظ، مــا مل تتغــر 
االتجاهــات الحاليــة بشــكل كبــر، فــإن التوقعــات العامــة 

قامتــة.

صعود الفاشية؟
النتائــج املتشــامئة ســهلة التخيــل. لســنوات عديــدة، 
ــب، والهجــامت  ــره األجان ــة، ك ــة، االنعزالي ــد القومي تتزاي
عــى النظــام العاملــي الليــربايل، ولــن يــؤدي الوبــاء إال إىل 
تســارع هــذا االتجــاه. اســتخدمت الحكومــات يف املجــر 
والفلبــن األزمــة إلعطــاء أنفســهم ســلطات الطــوارئ، مــا 
ــدان  ــة. واتخــذت عــدة بل زادهــم بعــداً عــن الدميقراطي
أخــرى، مبــا يف ذلــك الصــن والســلفادور وأوغنــدا، تدابــر 
مامثلــة. وضعــت حواجــز أمــام حركــة النــاس يف كل 
ــاون  ــن التع ــدالً م ــا. وب ــب أوروب ــك قل ــا يف ذل ــكان، مب م
ــأت  ــرتكة، انكف ــم املش ــل مصلحته ــن أج ــاء م ــكل بنَّ بش
ــت  ــا، وجعل ــع بعضه ــت م ــها، وتنافس ــى نفس ــدول ع ال

ــداء سياســياً لفشــلها. ــش ف ــا كب ــن خصومه م

ــزاع  ــامل نشــوب ن ــن احت ــيزيد م ــة س ــود القومي إن صع
دويل. قــد يــرى القــادة املعــارك مــع األجانــب عــى أنهــا 
ــم  ــد يغريه ــد، أو ق ــي مفي ــيايس داخ ــتيت س ــل تش عام
ــاء  ــن الوب ــتفادة م ــم واالس ضعــف أو انشــغال خصومه

 نفذت الواليات املتحدة ردَّها بشكل سيء 

وشهدت “هيبتها” انزالقًا هائاًل. 

لقد أثار ترامب االنقسام بداًل من تعزيز 

الوحدة، وقام بتسييس توزيع املساعدات، 

وألقى باملسؤولية ىلع حكام الواليات 

التخاذ قرارات رئيسة بينما شجع 

االحتجاجات ضدهم، وهاجم املؤسسات 

الدولية بداًل من تحفيزها



ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

أو خلــق حقائــق  أهــداف معينــة  اســتقرار  لزعزعــة 
ــك، وبالنظــر إىل اســتمرار  ــع ذل ــدة عــى األرض. وم جدي
ــرتكة  ــات املش ــة والتحدي ــلحة النووي ــتقرار األس ــوة اس ق
التــي تواجــه جميــع الاعبــن الرئيســين، يظــلُّ االضطــراب 

ــي. ــراب املح ــن االضط ــامالً م ــل احت ــدويل أق ال

ــدان الفقــرة ذات املــدن املزدحمــة  ســتترر بشــدة البل
وأنظمــة الصحــة العامــة الضعيفــة. فالنظافــة العامــة 
بأبســط أشــكالها مثــل غســل اليديــن، ناهيــك عــن التباعد 
االجتامعــي، تعــدُّ أمــراً صعبــاً للغايــة يف بلــدان ال يحصــل 
فيهــا العديــد مــن املواطنــن عــى امليــاه النظيفــة بشــكل 
منتظــم. وكثــراً مــا زادت الحكومات األمور ســوءاً بدالً من 
تحســينها، ســواء عــن قصــد، بتحريــض التوتــرات الشــعبية 
وتقويــض التامســك االجتامعــي، أو ببســاطة بســبب عــدم 
الكفــاءة. فمثــاً، زادت الهنــد مــن ضعفهــا بإعــان إغــاق 
مفاجــئ عــى الصعيــد الوطنــي دون التفكــر يف العواقــب 

ــن  ــن الذي ــامل املهاجري ــن الع ــن م ــرشات املاي ــى ع ع
يتجمعــون يف كل مدينــة كبــرة. ذهــب الكثــر منهــم إىل 
منازلهــم الريفيــة، ونــرشوا املــرض يف جميــع أنحــاء البــاد؛ 
مبجــرد أن عكســت الحكومــة موقفهــا وبــدأت يف تقييــد 
الحركــة، ووجــد عــدد كبــر أنفســهم محارصيــن يف املــدن 

بــدون عمــل أو مــأوى أو رعايــة.

كان النــزوح الناجــم عــن تغــر املنــاخ بالفعل أزمــة تتبلور 
ببــطء يف “جنــوب العــامل”. وســيضاعف الوبــاء تأثراتهــا، 
مــا يزيــد أعــداد الســكان يف البلــدان الناميــة الذيــن هــم 
عنــد حافــة الكفــاف. لقــد حطمــت األزمــة آمــال مئــات 
املايــن مــن النــاس يف البلــدان الفقــرة، الذيــن اســتفادوا 
ــن مــن النمــو االقتصــادي املســتدام. ســيزداد  مــن عقدي
ــرة  ــن الكب ــات املواطن ــدد توقع ــعبي، وتب ــب الش الغض

هــو يف النهايــة وصفــة كاســيكية للثــورة. 

القــادة  وسيســتغل  الهجــرة،  إىل  اليائســون  سيســعى 
الوضــع  الدمياغوجيــن 
ــلطة،  ــى الس ــتياء ع لاس
السياســيون  وســيغتنم 
الفرصــة  الفاســدون 
لرسقــة مــا يســتطيعون، 
مــن  العديــد  وستشــهد 
أو  تراجعــاً  الحكومــات 
انهيــاراً. ويف الوقت نفســه، 
ســتقابل موجــة جديــدة 
الهجــرة  محــاوالت  مــن 
مــن الجنــوب إىل الشــامل 
ــة  ــل ومقاوم ــف أق بتعاط
ــث  ــرة، حي ــذه امل ــرب ه أك
ميكــن اتهــام املهاجريــن 
مصداقيــة  أكــر  بشــكل 
األمــراض  بجلــب  اآلن 

والفــوىض.

ــا،  ــب تعريفه ــراً، بحس أخ
التنبــؤ بظهــور  ال ميكــن 
البجعــات  يســمى  مــا 
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الســوداء، ولكــن احتــامل النظــر إىل األبعــد يــزداد. عــززت 
األوبئــة الســابقة رؤى نهايــة العــامل، عبــادات معينــة، 
وأديــان جديــدة، كلهــا منــت حــول القلــق الشــديد الناجم 
ــر إىل  ــن النظ ــع، ميك ــة. يف الواق ــات الطويل ــن الصعوب ع
الفاشــية عــى أنهــا واحــدة مــن هــذه “العبــادات”، 
ــج عــن الحــرب  ــف والتــرشد النات ــق مــن العن ــي تنبث الت
ــات املؤامــرة  ــادت نظري ــا بعدهــا. اعت ــة األوىل وم العاملي
ــث  ــرشق األوســط، حي ــل ال ــن مث عــى االزدهــار يف أماك
افتقــد النــاس العاديــون التمكــن وشــعروا أنهــم يفتقــرون 
إىل القــوة. واليــوم انتــرشت هــذه النظريــات عــى نطــاق 
ــبب  ــاً بس ــاً، جزئي ــة أيض ــدان الغني ــاء البل ــع يف أنح واس
ــت  ــببها اإلنرتن ــي س ــة الت ــام املتصدع ــائل اإلع ــة وس بيئ
ــر  ــح أن توف ــن املرج ــي، وم ــل االجتامع ــائل التواص ووس
املعانــاة املســتمرة مــادة غنيــة ليســتغلها الدمياغوجيــون 

الشــعبويون.

أو الدميقراطية املرنة؟
 ومــع ذلــك، مثلــام مل ينتــج الكســاد الكبــر الفاشــية 
فحســب، بــل أعــاد تنشــيط الدميقراطيــة الليرباليــة أيضــاً، 
ــية  ــج السياس ــض النتائ ــاء بع ــذا الوب ــن ه ــج ع ــد ينت فق
اإليجابيــة أيضــاً. غالبــاً مــا احتــاج األمــر لصدمــة خارجيــة 
ضخمــة مامثلــة لدفــع األنظمــة السياســية املتصلبــة 
خــارج ركودهــا وخلــق الظــروف لإلصــاح الهيــكي الــذي 
طــال انتظــاره، ومــن املرجــح أن يحــدث هــذا النمــط مــرة 

أخــرى، عــى األقــل يف بعــض األماكــن.

ــة  ــل املهني ــاء تفض ــع الوب ــل م ــة للتعام ــق العملي الحقائ
والخــربة؛ يتــم تعريــة الدمياغوجيــة والعجــز بســهولة. مــا 
يجــب أن يخلــق يف نهايــة املطــاف تأثــر االختيــار األكفــأ، 
ــكل  ــت بش ــي عمل ــات الت ــيون والحكوم ــأ السياس فيكاف

جيــد ويعاقــب أولئــك الذيــن فعلــوا العكــس.

ــرغ  ــذي أف ــونارو، ال ــر بولس ــل جاي ــس الربازي ــاول رئي ح
املؤسســات الدميقراطيــة يف بــاده مــن مضمونهــا بشــكل 
ــق الخــداع  مطــرد يف الســنوات األخــرة، أن يعتمــد طري
ــة  ــى كارث ــرتأس ع ــط وي ــو اآلن يتخب ــة وه ــال األزم خ

ــة.  صحي

ــة يف  ــات القامئ ــى املؤسس ــوء ع ــاء الض ــلّط الوب ــد س لق
كل مــكان، كاشــفاً أوجــه القصــور والضعــف فيهــا. وقــد 
ــواء  ــراء، س ــاء والفق ــن األغني ــوة ب ــة الفج ــت األزم عمق
بــن النــاس أو البلــدان، وســوف تــزداد حــدة خــال ركــود 
اقتصــادي طويــل األمــد. ولكــن إىل جانــب املشــاكل، 
كشــفت األزمــة أيضــاً عــن قــدرة الحكومــة عــى توفــر 
الحلــول، باالعتــامد عــى املــوارد الجامعيــة يف هــذه 

ــة. العملي
 ”alone together ًــا ــا مع ــتمر بـــ “مبفردن ــاس مس إحس
نحــو  ويقــود  االجتامعــي  التضامــن  يعــزز  أن  ميكــن 
تطويــر املزيــد مــن الحاميــة االجتامعيــة الســخية، متامــاً 
كــام حفــزت املعانــاة الوطنيــة املشــرتكة ملــا بعــد الحــرب 
العامليــة األوىل والكســاد منــو دول الرفاهيــة يف عرشينــات 

ــن. ــرن العرشي ــات الق وثاثين

هــذا قــد يضعــف األشــكال املتطرفــة مــن النيو-ليرباليــة، 
إيديولوجيــة الســوق الحــرة التــي ابتكرهــا اقتصاديون من 
ــون فريدمــان،  ــل غــاري بيكــر، ميلت جامعــة شــيكاغو مث
ــة  ــت مدرس ــات، قدم ــال الثامنين ــتيغلر. خ ــورج س وج
شــيكاغو تربيــراً فكريــاً لسياســات الرئيــس األمريــي 
ــت  ــة مارغري ــوزراء الربيطاني ــة ال ــان ورئيس ــد ريغ رونال
ــة  ــرة والتدخلي ــة الكب ــربا أن الحكوم ــن اعت ــرش، اللذي تات
تشــكل عقبــة أمــام النمــو االقتصــادي والتقــدم البــرشي. 
ــاك أســباب وجيهــة لخفــض  ــت هن ــك الوقــت، كان يف ذل
العديــد مــن أشــكال املُلكيــة والتنظيــم الحكومــي. لكــن 
الجــدل تصلــب ليشــكل الديانــة الليرباليــة، غارســاً العــداء 
لعمــل الدولــة يف جيــل مــن املثقفــن املحافظــن، وخاصــة 

ــات املتحــدة. يف الوالي

ــا  ــي تتخذه ــة الت ــراءات الحازم ــة اإلج ــر إىل أهمي بالنظ
الدولــة إلبطــاء الوبــاء، ســيكون مــن الصعــب القــول، كــام 
فعــل ريغــان يف خطــاب تنصيبــه األول، إن “الحكومــة 
ليســت الحــل ملشــاكلنا. الحكومــة هــي املشــكلة”. كــام 

ــه ميكــن  ــن يتمكــن أي شــخص مــن املحاججــة بأن ل
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مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

للقطــاع الخــاص أو للعمــل الخــري أن يحــل محــل دولــٍة 
متخصصــة خــال حــاالت الطــوارئ الوطنيــة.

يف نيســان/أبريل، أعلــن جــاك دوريس، الرئيــس التنفيــذي 
لتويــرت، أنــه سيســهم مببلــغ مليــار دوالر ألعــامل اإلغاثــة 
مــن COVID-19، وهــو عمــل خري اســتثنايئ. يف الشــهر 
نفســه، خصــص الكونغــرس األمريــي 2.3 تريليــون دوالر 
ــد  ــاء. ق ــن الوب ــن م ــراد املترري ــرشكات واألف ــم ال لدع
ــر  ــى الحظ ــن ع ــن املحتج ــة” ب ــة الدول ــتمر “كراهي تس
واإلغــاق، لكــن اســتطاعات الــرأي تشــر إىل أن الغالبيــة 
الخــرباء  بنصيحــة  يثقــون  األمريكيــن  مــن  العظمــى 
الطبيــن الحكوميــن يف التعامــل مــع األزمــة. وهــذا ميكــن 
ــة ملعالجــة املشــاكل  ــم التدخــات الحكومي ــد دع أن يزي

ــة الرئيســة األخــرى. االجتامعي

ــد  ــة املطــاف إىل تجدي كذلــك، قــد تــؤدي األزمــة يف نهاي
ــة  ــون لعب ــادة القومي ــام يلعــب الق ــدويل. بين ــاون ال التع
ــوم، يعمــق العلــامء ومســؤولو الصحــة العامــة  إلقــاء الل
حــول العــامل شــبكاتهم وعاقاتهــم. إذا أدى انهيــار التعاون 
ــة  ــإن الحقب ــل، ف ــه بالفش ــم علي ــة وُحك ــدويل إىل كارث ال
التــي تــي ذلــك ميكــن أن تشــهد التزامــاً متجــدداً بالعمــل 

بشــكل متعــدد األطــراف لتعزيــز املصالــح املشــرتكة.

 ال ترفعوا سقف آمالكم
اختبــاَر  الوبــاء  كان  لقــد   
عامليــاً.  سياســياً  ضغــٍط 
الحكومــات  ذات  البلــدان 
ــتنجو  ــادرة س ــة والق الرشعي
تتبنــى  وقــد  مــا  حــد  إىل 
أقــوى  تجعلهــا  إصاحــات 
وأكــر مرونــة، مــا ســيزيد 
يف  أدائهــا  تفــوق  مــن 
املســتقبل. باملقابــل ســتكون 
أو  القــدرة  ذات  البلــدان 
ــع  ــة يف وض ــادة الضعيف القي
ــة  ــتكون يف حال ــب، وس صع
فقــراً  تكــن  مل  إن  ركــود، 
املشــكلة  اســتقرار.  وعــدم 
ــة تفــوق بعددهــا املجموعــة  هــي دول املجموعــة الثاني

كبــر. بشــكل  األوىل 

لســوء الحــظ، كان االختبــار صعبــاً للغايــة وقلــة قــد 
األزمــة  مــن  األوىل  املراحــل  مــع  وللتعامــل  تجتــازه. 
ــادرة  ــط إىل دول ق ــة فق ــدان بحاج ــن البل ــاح، مل تك بنج
ومــوارد كافيــة، ولكــن أيضــاً إىل قــدر كبــر مــن التوافــق 
ــمَّ  ــة. ت ــوا الثق ــن ألَهم ــاء الذي ــادة األكف ــي والق االجتامع
هــذا األمــر مــن قبــل كوريــا الجنوبيــة التــي فوضــت إدارة 
الوبــاء إىل البروقراطيــة الصحيــة املهنيــة؛ وأنجيــا مــركل 
ــات  ــيوعاً كان الحكوم ــر ش ــن األك ــا. لك ــارة أملاني مستش
التــي فشــلت بطريقــة أو بأخــرى. ومبــا أن بقيــة األزمــة 
ســتكون كذلــك صعبــة اإلدارة، فمــن املرجــح أن تســتمر 
هــذه االتجاهــات القوميــة، مــا يجعــل التفــاؤل األوســع 

ــاً. صعب

ــة  ســبب آخــر للتشــاؤم هــو أن الســيناريوهات اإليجابي
ــم  ــاين والتعل ــام العق ــاب الع ــن الخط ــاً م ــرتض نوع تف
الخــربة  بــن  العاقــة  فــإن  ذلــك،  ومــع  االجتامعــي. 
التكنوقراطيــة والسياســة العامــة هــي اليــوم أضعــف مــام 
ــلطة  ــب س ــت للنخ ــا كان ــايض، عندم ــه يف امل ــت علي كان

ــرب. أك
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ــة  ــورة الرقمي ــا الث ــي حفزته ــلطة الت ــة الس أدت دمقرط
ــات  ــن الهرمي ــا م ــة وغره ــة املعرفي ــطيح الهرمي إىل تس
ــرة  ــاً برث ــيايس مدفوع ــرار الس ــع الق ــار صن ــرى، وص األخ
مســلحة. هــذه ليســت بيئــة مثاليــة للتقييــم الــذايت 
البنــاء والجامعــي، وقــد تظــل بعــض األنظمــة السياســية 
ــة لفــرتة أطــول مــام ميكنهــا أن تظــل قــادرة  غــر عقاني

ــداد. ــى الس ع

الواليــات املتحــدة هــي أكــرب املتغــرات. ســوء حــظ 
ــارة  البــاد جعلهــا تحــت حكــم أكــر الزعــامء عجــزاً وإث
رضبــت  عندمــا  الحديــث  تاريخهــا  يف  لانقســامات 
األزمــة، ومل يتغــر أســلوب حكمــه تحــت الضغــط. بعــد 
أن أمــى فــرتة واليتــه يف حالــة حــرب مــع الدولــة التــي 
ــا  ــال عندم ــا بشــكل فع ــن توظيفه ــن م يرأســها، مل يتمك
تطلــب الوضــع. بعــد أن قــرر أن أفضــل مــا يخــدم ثرواتــه 
السياســية هــو املواجهــة والحقــد بــدالً مــن الوحــدة 
ــادة  ــارك وزي ــوض املع ــة يف خ ــتخدم األزم ــة، اس الوطني
األمريــي  األداء  ضعــف  إن  االجتامعيــة.  االنقســامات 
خــال الوبــاء لــه أســباب عديــدة، لكــن أهمهــا كان زعيــامً 

ــادة. ــل يف القي ــاً فش قومي

إذا تــم منــح الرئيــس والية ثانيــة يف ترشيــن الثاين/نوفمرب، 

فــإن فــرص عــودة الدميقراطيــة أو النظــام الــدويل الليــربايل 
عــى نطــاق أوســع ســتنخفض. مهــام كانــت نتيجــة 
االنتخابــات، مــن املرجــح أن يبقــى االســتقطاب العميــق 
ــال  ــات خ ــراء انتخاب ــيكون إج ــدة. س ــات املتح يف الوالي
ــن الســاخطن  ــز الخارسي ــتزداد حواف ــاً، وس جائحــة صعب
للطعــن يف رشعيتهــا. حتــى لــو ســيطر الدميقراطيــون عــى 
البيــت األبيــض وكا مجلــي الكونغــرس، فإنهــم ســرثون 
ــاالً  ــات بالعمــل ســتجابَه جب ــا. املطالب ــة عــى ركبتيه دول
مــن الديــون واملقاومــة العنيــدة مــن معارضــة شــديدة. 
ــح  ــة ضعيفــة وترتن ــة والدولي ســتكون املؤسســات الوطني
ــتغرق  ــوف تس ــتخدام، وس ــوء االس ــن س ــنوات م ــد س بع
ســنوات إلعــادة بنائهــا، إذا كان ال يــزال هــذا ممكنــاً 

باألســاس.

مــع انتهــاء أكــر مراحــل األزمــة إلحاحــاً ومأســاوية، ينتقل 
ــيخرج  ــط. س ــاد املحب ــن الكس ــة م ــرتة طويل ــامل إىل ف الع
النهايــة، بعــض أجزائــه أرسع مــن األخــرى.  منــه يف 
ــد  ــامل، وق ــدة االحت ــة بعي ــة العنيف ــات العاملي االضطراب
أثبتــت الدميقراطيــة، والرأســاملية، والواليــات املتحــدة 
لكنهــم  قبــل.  مــن  والتكيــف  التحــول  قدرتهــا عــى 
يحتاجــون إىل “ســحب أرنــب مــن القبعــة” مــرة أخــرى.



عمرو حمزاوي

حياة السود مهمة

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 30 حزيران/يونيو 2020

ــود  ــاة الس ــوان: »حي ــاالً بعن ــزاوي مق ــرو حم ــب عم كت
ــط يف 30  ــرشق األوس ــي لل ــز كارنيغ ــرشه مرك ــة« ن مهم
ــه عــن بعــض جوانــب  ــو 2020 يتحــدث في حزيران/يوني

ــول: ــدة، فيق ــات املتح ــوم يف الوالي ــري الي ــا يج م

بيــرس، وال  البرشيــة برسعــة أو  ال تتغــر املجتمعــات 
يخلصهــا مــن آفــات العنرصيــة والظلــم والتمييــز ســوى 
ــي للمؤمنــن بالعــدل  ــل اليوم النضــال املســتمر والعم

واملســاواة.

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، شــارك العديــد مــن 
األســاتذة الجامعيــن يف تأســيس حركــة الحقــوق املدنيــة 
“حيــاة الســود مهمــة”. بــن علــامء ومؤرخــن ومتخصصن 
ــة  ــرز يف واجه ــة، ب ــات االجتامعي ــانيات والدراس يف اإلنس

الحركــة نفــر مــن املنشــغلن بــاألدب املعــارص واملتأثريــن 
بــرتاث الراحــل إدوارد ســعيد وكتاباتــه عــن املخيلــة 
ــامل  ــترشاقية( يف األع ــة االس ــا املخيل ــة )وداخله العنرصي
األدبيــة وعــن املفــردات اللغويــة والصــور الرمزيــة النابعة 

منهــا واملختزنــة لهــا.

يف صفــوف “حيــاة الســود مهمــة”، ينشــط دارســو األدب 
ــل  ــخ الطوي ــن التاري ــز م ــة والرم ــر اللغ ــارص لتحري املع
للعنرصيــة األمريكيــة ولتمكينهــام مــن االنتصــار لحقــوق 

ــن الســود.  األمريكي
فمثــاً، مل يعــد مقبــوالً التحايــل عــى واقــع أصحــاب 
البــرشة الســوداء بتعبــرات لغويــة كاألمريكيــن ذوي 
األصــول األفريقيــة التــي توحــي بالتخلــص مــن العنرصية، 

https:// .2020 ــو ــط، 30 حزيران/يوني ــرق األوس ــي لل ــز كارنيغ ــة”، مرك ــود مهم ــاة الس ــزاوي، “حي ــرو حم  عم
 ar-pub-82210/30/06/carnegie-mec.org/2020
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بينــام هــي حيــة تــرزق وتخطــف حيــاة الكثــر مــن 
الســود الذيــن يســقطون ضحايــا لعنــف أجهــزة الرشطــة.

ــون  ــن ل ــزي م ــوي أو الرم ــل اللغ ــوالً الخج ــد مقب مل يع
البــرشة الســوداء، بــل املطلــوب هو االحتفــاء بهــا وإقرانها 
مبــارشة بالجــامل دون إحــاالت إىل قيــم االختــاف وحــب 
ــاط  ــاً أن نق ــار واضح ــي ص ــه، والت ــش مع ــر والتعاي اآلخ
ارتكازهــا يف الغــرب األمريــي واألورويب هــي الجنــس 

ــون البــرشة البيضــاء. األبيــض ول

يف صفــوف “حيــاة الســود مهمــة”، ينشــط دارســو األدب 
ــن  ــوق األمريكي ــن حق ــاع ع ــن الدف ــزج ب ــارص للم املع
الســود واملطالبــة بجــرب الــرر عــن الضحايــا وبــن 
اإلســهام يف عمــل الحركــة كجامعــة ضغــط يف الكونغــرس 
جديــدة  ترشيعــات  الســتحداث  الواليــات  وبرملانــات 
ــذي  ــة ال ــع العنرصي ــف ذي الدواف ــى العن ــيطرة ع للس

ــة. ــزة الرشط ــه أجه ــورط ب تت

ينشــطون أيضــاً يف اإلعــام التقليــدي وعــى شــبكات 
التواصــل االجتامعــي لتوعيــة النــاس بخطــر الصمــت عــى 
العنرصيــة، ويدعمــون التحــرك القانــوين إلنجــاز املحاســبة 
القضائيــة ملرتكبــي جرائــم العنــف العنــرصي ضــد الســود.

خــال العقــود املاضيــة، راكمــت حــركات الحقــوق املدنية 
طاقــات برشيــة وإمكانيــات ماليــة مؤثــرة، وهــذه توظــف 
اآلن للدفــاع عــن حقــوق األمريكيــن الســود. تعتمــد 
ــرة  ــات الصغ ــى التربع ــة” ع ــود مهم ــاة الس ــة “حي حرك
واملبــارشة مــن املواطنــن، وعــى تطــوع املتعاطفــن معهــا 

بــيء مــن الوقــت وبــيء مــن املــال إلدارة جهودهــا.

يقــدس املجتمــع األمريــي العمــل التطوعــي ويديــره 
التغيــر  أن  الشــابة  أجيالــه  احــرتايف، وتؤمــن  بشــكل 
االجتامعــي الجــذري كالتخلــص مــن العنرصيــة ال يتحقــق 
إال باملــزج بــن الضغــط الســيايس والترشيعــي والقانــوين 
ــن  ــات وب ــات الوالي ــة وحكوم ــة الفيدرالي ــى الحكوم ع
ــدأ  ــان مبب ــل اإلمي ــن نق ــم م ــن ومتكينه ــة املتطوع تعبئ

املســاواة بعيــداً وإىل كل مــكان.

يف صفــوف “حيــاة الســود مهمــة”، يعمــل دراســو األدب 
املعــارص وأســاتذة اللغويــات عــى ترشيــح املحتــوى 
العنــرصي للكتــب املدرســية، وعــى توفــر كتــب مدرســية 

ــة. بديل

ففــي العديــد مــن املــدارس االبتدائيــة املنتــرشة عــرب 
ــب  ــتخدم كت ــة، تس ــوب األمريكي ــط والجن ــات الوس والي
مدرســية تحتــوي عــى بعــض الصــور والرمــوز العنرصيــة. 
فمثــاً، لــن يجــد التاميــذ حــن يطالعــون الكتــب املعنيــة 
صــورة لرائــد فضــاء أســود أو لســيدة أعــامل ناجحــة 
ســوداء أو لجــراح شــهر مــن األمريكيــن الســود. وللقضــاء 
عــى عنرصيــة الكتــب املدرســية، توثــق مكاتــب الحركــة 
ــبكات  ــرب ش ــرش ع ــاوزات وتن ــة التج ــات املختلف يف الوالي
التواصــل االجتامعــي وتخاطــب إدارات املــدارس املعنيــة 
الســتبدال الكتــب املعيبــة واالعتــامد عــى الكتــب البديلة 
التــي بــات تاميــذ املــدارس وبأعــداد متزايــدة عــى درايــة 

بهــا.

ــدة  ــات املتح ــة يف الوالي ــوق املدني ــركات الحق ــت ح عان
األمريكيــة طويــاً حتــى نالت اعــرتاف األغلبيــة املجتمعية 
ــاة املنتمــن  ــوم معان ــا، ومل ترتاجــع إىل الي ــة قضيته بعدال
لهــا واملتعاطفــن معهــا يف ســعيهم النتــزاع املســاواة 
الكاملــة بــن األمريكيــن البيــض وبــن األمريكيــن الســود 
ــة.  ــوان البــرشة الداكن ومعهــم اآلخــرون مــن أصحــاب أل
فاملجتمعــات البرشيــة ال تتغــر برسعــة أو بيــرس، وال 
يغيــب عنهــا أبــداً حضــور القــوى واملجموعــات الرافضــة 
ــة يف تكريــس انعــدام العــدل واملســاواة. للتغيــر والراغب

ــيايس- ــف الس ــب والتحال ــد ترام ــة دونال ــدم مناهض وتق
االنتخــايب املؤيــد لــه لحركــة “حيــاة الســود مهمــة” مثــاالً 
ــويهاً  ــب تش ــي ترت ــض الت ــض البي ــة بع ــفاً لعنرصي كاش
ــا، وتســتدعي  ــا وللمشــاركن به أعمــى للحركــة وألهدافه
ــزة  ــرصي ألجه ــف العن ــة العن رفضــاً أعمــى أيضــاً ملواجه

ــة. ــة الازم ــات الهيكلي ــرار اإلصاح ــة وإق الرشط

بيــرس، وال  أو  البرشيــة برسعــة  تتغــر املجتمعــات  ال 
ــز ســوى  ــة والظلــم والتميي يخلصهــا مــن آفــات العنرصي
النضــال املســتمر والعمــل اليومــي للمؤمنــن بالعــدل 

واملســاواة.
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انتش��رت جائح��ة كورون��ا يف ال��دول كاف��ة، وخلق��ت أزم��ة غ��ر 
مس��بوقة مل تس��تثِن أحدًا، حكوماٍت وأفراد، وبدل أن توحد هذه 
األزم��ة الع��امل وتش��ّجع الس��لطات عل��ى وق��ف تس��ييس العالق��ات 
اإلنس��انية، جي��ري اس��تثمارها يف حال��ة س��ورية، ال ب��ل جت��ري 
مضاعفته��ا م��ن خ��الل ف��رض املزي��د م��ن العقوب��ات االقتصادي��ة 
عل��ى بل��د أنه��ك ش��عبه نتيج��ة عش��رة أع��وام م��ن احل��رب، واجه 

فيه��ا أك��ر الق��وى وأعن��ف األدوات.
“قان��ون قيص��ر” ه��و جدي��د اإلج��راءات القس��رية األمريكي��ة ض��ّد 
س��ورية وال��ذي إن ح��وى بامس��ه كلم��ة “محاي��ة املدني��ن” إال 
أنه يس��تهدفهم مباش��رة بسبل عيشهم ودوائهم وطعام أطفاهلم، 
ومعاقبته��م عل��ى مواق��ف سياس��ية، م��ن قبي��ل تأيي��د دولته��م أو 

جم��رد رف��ض ت��رك منازهل��م وأرضهم.

إرهاٌب اقتصادي ضدَّ سورية





علي األحمد

سورية، بين الوباء والحرب

منتدى فالداي، 9 حزيران/يونيو 2020

كتــب عــي األحمــد مقــاالً بعنــوان »ســورية، بــن الوبــاء 
والحــرب« نــرشه منتــدى فالــداي يف 9 حزيران/يونيــو 
ــببه  ــذي ستس ــر ال ــق األث ــن عم ــه ع ــدث في 2020، تح
جائحــة كورونــا، فضــاً عــن الحصــار االقتصــادي والحــرب 
عــى ســورية، واحتــامل اســتمرار تأثرهــام لســنوات 

ــدة. عدي

أدت الجائحــة إىل تعقيــد حيــاة الســورين بشــكل كبــر، 
وســط حــرب اســتمرت نحــو عــرش ســنوات، مــا أثـّـر عــى 
مجــاالت الحيــاة الســورية كافــة، مبــا يف ذلــك األمــن 

ــة.  ــة الصحي ــم والرعاي واالقتصــاد والتعلي

ــروف  ــبب ظ ــة بس ــة الصحي ــداف الرعاي ــق أه مل تتحق

العمــل الســيئة وافتقــار القطــاع إىل البنيــة التحتيــة 
الازمــة واملــوارد البرشيــة واألدويــة ومعايــر العمــل. 
ــاٍس  ــكٍل أس ــة بش ــة الصحي ــام الرعاي ــج نظ ــد نتائ تعتم
عــى ضــامن الظــروف والبيئــة املناســبة؛ وترتبــط ارتباطــاً 
ــكان،  ــة للس ــاة التعليمي ــاد والحي ــة االقتص ــاً بصح وثيق
ــرت  ــد تأث ــة. لق ــدرات الثقافي ــة والق ــن املعرف ــاً ع فض
ــورية  ــة يف س ــاة املدني ــن الحي ــة م ــب كاف ــذه الجوان ه
ــر عــى املواطنــن  بشــكل مبــارش بالحــرب، وحصــار جائ
النشــاط  مجــاالت  وجميــع  واملؤسســات،  الســورين، 
االجتامعــي والســيايس، دون اســتثناء. إذ تعاقــب الواليات 
ــم  ــش يف منازله ــم يف العي ــى رغبته ــع ع ــدة الجمي املتح

ــم. ــعداء يف بلده ــوا س وأن يكون
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ــة:  ــة الصحي ــام الرعاي ــق بنظ ــا يتعل ــرب، يف م ــل الح  قب

تحّســن عــدد أرسّة املستشــفيات بالنســبة للفــرد، من 830 
فــرداً لــكل رسيــر يف عــام 2000 إىل 648 فــرداً لــكل رسيــر 
يف عــام 2010. كــام تحّســن عــدد املستشــفيات لــكل 
شــخص، مــن 16.602 شــخصاً لــكل مستشــفى إىل 13.691 
ــة نفســها.  ــرتة الزمني ــكل مستشــفى خــال الف شــخصاً ل
ــادة عــدد املستشــفيات مــن  ويرتبــط هــذا التحســن بزي
390 إىل 493، منهــا 113 مملوكــة للدولــة والباقــي خــاص. 
كــام ارتفــع عــدد املراكــز الطبيــة مــن 983 إىل 1.506 بــن 

ــي 2000 و2010. عام

أحدثــت الحــرب يف ســورية دمــاراً يف قطــاع الرعايــة 
التحتيــة  البنيــة  يف  بالغــة  أرضاراً  وألحقــت  الصحيــة، 
للقطاعــات االقتصاديــة واالجتامعيــة. إذ تــم تدمــر نحــو 
ــع املستشــفيات بشــكل كامــل أو جــزيئ.  %29 مــن جمي
ــت مــن  ــي متكن ــاءة املستشــفيات الت كــام انخفضــت كف
تجنــب التدمــر إىل النصــف، وذلــك بســبب النقــص الحاد 
يف املعــدات الطبيــة العاملــة. ال ميكــن للمستشــفيات 
واملراكــز الطبيــة توفــر مســتوى الخدمــة املناســب لهــذه 
املعــدات بســبب الحصــار، وبســبب منــع رشكات التصنيــع 
التــي تخــدم مؤسســات مختلفــة يف الدولــة مــن العمــل يف 
ــة. ــك تلــك املتعلقــة بالصحــة والتغذي ســورية، مبــا يف ذل

يف عــام 2014، بلغــت نســبة العاملــن يف التمريــض )مبــا 
يف ذلــك طاقــم التوليــد( 1.98 موظفــاً لكل 1000 شــخص، 
وقــّدرت منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان عــدد 
األطبــاء الذيــن غــادروا البــاد قبــل نهايــة عــام 2015 بنحو 
15 ألفــاً، وهــو مــا ميثــل %50 مــن إجــاميل عــدد األطبــاء 
ــام 2009. هــذه  ــاً( املســجلن يف ســورية ع )نحــو 30 ألف
الخســائر، التــي تفيــد البلــدان التــي هاجــر إليهــا األطبــاء، 
ــدوالرات، وكان لهــا  ــارات ال ــة الســورية ملي كلفــت الدول
تأثــر ســلبي للغايــة عــى قطــاع الصحــة الســوري بأكمله.

ــال  ــدة يف مج ــج جي ــرب نتائ ــل الح ــورية قب ــت س حقق
ــادة  ــعة، وزي ــري الواس ــج ال ــل برام ــذايئ بفض ــن الغ األم
مســاحة األرايض املزروعــة، وتوســيع برامــج اســتصاح 
ــك بفضــل اإلجــراءات األخــرى املتخــذة يف  األرايض، وكذل
ــة  ــي األول للتنمي ــر الوطن ــار التقري ــة. وأش ــال الزراع مج
املســتدامة إىل التقــدم املُحــَرز يف تخفيــض نســبة الســكان 
الذيــن يواجهــون صعوبــات يف الحصــول عــى الغــذاء؛ من 
%2.2 يف 1997 إىل %1.1 يف 2010. إن إحــدى الوســائل 
ــدة الحتســاب درجــة الفقــر املدقــع الناتجــة عــن  الجدي
الحــرب هــي قيــاس مــؤرشات ومســتويات األمــن الغــذايئ 
للعائــات الســورية، مــا يشــر إىل التأثــر الســلبي للحــرب 
عــى الظــروف الغذائيــة. وهــذا مــا أكــده التقريــر الخاص 
ــث  ــو ثل ــأن نح ــد ب ــذي يفي ــألرسة، وال ــذايئ ل ــن الغ باألم
الســورين )%33.4( معرضــون بالفعــل للخطــر. باإلضافــة 
ــون  ــورين معرض ــف )%51.6( الس ــن نص ــر م إىل أن أك
لخطــر فقــدان بعــض األمــن الغــذايئ، أي أّن %15.6 فقــط 

مــن الســورين آمنــون مــن حيــث توفــر الغــذاء.

يختــم الكاتــب بقولــه: إّن الحصــار االقتصــادي والحــرب 
ضــد ســورية، فضــاً عــن جائحــة الفــروس التاجــي، 
كان لهــا نتائــج عميقــة، وسيســتمر تأثرهــا لســنوات 
عديــدة. إذ لــن تقتــر هــذه العواقــب عــى أرايض 
املنطقــة  يف  الجــوار  دول  إىل  ســتمتد  بــل  ســورية، 
ــال جائحــة  ــا. ويوضــح مث ــك أوروب ــا، مبــا يف ذل وخارجه
مــن  أنــه  كافــة،  الــدول  يف  انتــر  والــذي  كورونــا، 
املســتحيل عــزل مثــل هــذه األزمــات. يجــب أن توحــد 
هــذه األزمــة العــامل وتشــّجع عــى التأثــر يف الســلطات 

لوقــف تســييس العاقــات اإلنســانية.
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يتحــدث جوزيــف ضاهــر*، يف مقابلــة معــه أجراهــا مايــكل 
يونــغ، عــن العوامــل املتعــددة التــي تســببت بانهيــار االقتصاد 
الســوري، وتأثــر “قانــون قيــرص” عــى الدولــة الســورية وكل 
مــن يتعامــل معهــا. فباإلضافــة إىل تداعيــات الحــرب ومــا نتــج 
ــوري  ــاد الس ــار االقتص ــباب انهي ــرب أس ــار، تُعت ــن دم ــا م عنه

بنيويــة وجذورهــا أكــر ارتباطــاً بالوضــع الراهــن.
إذ يعكــس االنخفــاض الكبــر يف قيمــة اللــرة الســورية، مــن 
نــواٍح عــدة، الدمــار الــذي لحــق باالقتصــاد الســوري. وبصــورة 
ــر  ــرادات الحكومــة الســورية إىل حــد كب عامــة، تراجعــت إي
ــدت الصناعــة النفطيــة  يف األعــوام القليلــة املاضيــة. أوالً، تكبّ
ــات  ــيان للعم ــدران الرئيس ــام املص ــياحي، وه ــاع الس والقط
ثانيــاً،  فادحــة.  خســائر   ،2011 الحــرب  قبــل  األجنبيــة 

ــارشة  ــة املب ــتثامرات الخارجي االس

جوزيف ضاهر أستاذ في جامعة 
لوزان في سويسرا وأستاذ مشارك 
في المعهد الجامعي األوروبي في 
فلورنسا في إيطاليا، يعمل عىل 
مشروع »زمن الحرب ومرحلة ما 

بعد النزاع في سورية«.
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ــن  ــارات دوالر ب ــن 8 ملي ــر م ــا أك ــغ مجموعه ــي بل الت
عاَمــي 2005 و2011، توقّفــت بعــد العــام 2011، مــا 
فاقــم مــن تدهــور قيمــة العملــة الســورية. وأخــراً، أّدى 
د  ــدُّ ــي الصناعــة والزراعــة إىل تب الدمــار الواســع يف قطاَع
اإلمكانيــات اإلنتاجيــة املحليــة وتراجــع حجــم الصــادرات، 
ــرَّت إىل  ــذا واضطُ ــرادات ه ــدر اإلي ــاد مص ــرست الب فخ

ــب املحــي. ــة الطل ــا لتلبي ــادة وارداته زي

باإلضافــة إىل ذلــك، ليــس لــدى ســورية يف الوقــت الحــايل 
ســوى وســائل محــدودة للوصــول إىل األســواق الخارجيــة، 
رغــم إعــادة فتــح معــرب نصيــب الحــدودي مــع األردن يف 
ــامل  ــرب البوك ــر 2018 ومع ــن األول/أكتوب ــف ترشي منتص
ــر 2019.  ــن األول/أكتوب ــن ترشي ــراق يف األول م ــع الع م
وقــد ظــّل امليــزان التجــاري ســلبياً إىل حــّد كبــر، مــا أّدى 
إىل تهافــت مســتمر عــى رشاء الــدوالر، وال ســيام يف 
ــادة الضغــوط عــى اللــرة  الســوق الســوداء، وبالتــايل زي

الســورية.
ويتابــع فيقــول، إن األزمــة املاليــة يف لبنــان هــي بالتأكيــد 
إحــدى النتائــج املبــارشة. فطــوال فــرتة الحــرب، شــهدت 
ســورية هروبــاً لــرؤوس األمــوال عــى نطــاق واســع 

ــة  ــاهمت األزم ــدد، س ــذا الص ــا. ويف ه ــب تحديده يصع
اللبنانيــة منــذ ترشيــن األول/أكتوبــر 2019 يف زيــادة 
تدهــور قيمــة اللــرة الســورية، وبخاصــة بعدمــا فرضــت 
ــوداً صارمــة بشــأن الحصــول عــى  ــة قي املصــارف اللبناني
الــدوالر. ونظــراً إىل العقوبــات التــي فرضهــا الغــرب عــى 
ســورية، اعتمــد رجــال األعــامل والتّجــار الســوريون عــى 
لبنــان املجــاور ومنظومتــه املرصفيــة ملواصلــة أنشــطتهم 

ــة. االقتصادي

وأخــراً، أدى دخــول “قانــون قيــرص” حيــز التنفيــذ يف 17 
ــدول يف  ــة ال ــو إىل توســيع نطــاق عــدم رغب حزيران/يوني
ــارش  ــكل مب ــورية، بش ــق بس ــع أي يشء يتعل ــل م التعام
أو غــر مبــارش. وزادت العقوبــات املعممــة، مبــا يف ذلــك 

ــة. ــات االقتصادي ــون قيــرص” مــن الصعوب “قان

ــرص”  ــون قي ــة لـــ “قان ــج املحتمل ــن النتائ ــة ع ويف اإلجاب
الســورية  الحكومــة  عــى  عقوبــات  يفــرض  الــذي 
ــون  ــذا القان ــأن ه ــر ب ــول ضاه ــا، يق ــل معه ــن يتعام وَم
املشــكات  تفاقــم  يف  ستســهم  العامــة  والعقوبــات 
ــؤّدي إىل  ــد ي ــا ق ــورية. م ــة يف س ــة واالجتامعي االقتصادي
ــع  ــكانية، ويض ــح الس ــض الرشائ ــار لبع ــن اإلفق ــد م مزي

عائقــاً إضافيــاً أمــام التعــايف االقتصــادي.

فمثــاً، ال متتلــك ســورية كميــات كافيــة مــن النفــط 
والغــاز لاســتهاك املحــي. وعــى ضــوء ذلــك، فــإن فــرض 
عقوبــات عــى أي كيــان يدعــم توســيع إنتــاج البــاد 
للنفــط والغــاز، وعرقلــة االســتراد، ســوف يتســببان مبزيــد 
ــن ويف ارتفــاع أســعارهام.  ــن املورَدي مــن النقــص يف هذي
وســيكون لذلــك عواقــب وخيمة عــى املواطنن الســورين 
العاديــن، إضافــًة إىل ارتفــاع التكاليــف اإلنتاجيــة للصناعة 
والزراعــة، نظــراً إىل أن القطاَعــن يعتمــدان إىل حــّد كبــر 
ــات  ــق العقوب ــإن تعمي ــايل، ف ــاز. وبالت ــط والغ ــى النف ع
ــى  ــر ع ــكل كب ــيؤثر بش ــرص” س ــون قي ــال “قان ــن خ م
انتعــاش هذيــن القطاَعــن اللذيــن ســبق أن اســتهدفتهام 

ــات املتحــدة واالتحــاد األورويب. ــات الوالي عقوب

ــات  ــاك اســتثناءات ألســباب إنســانية مبوجــب العقوب هن

يقول ضاهر بأن قانون قيصر 

والعقوبات العامة ستسهم يف 

تفاقم املشكالت االقتصادية 

واالجتماعية يف سورية. وهذا قد 

يؤّدي إلى مزيد من اإلفقار لبعض 

الشرائح السكانية، ويضع عائقًا 

إضافيًا أمام التعايف االقتصادي.
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تفّضــل  الوضــوح،  غيــاب  إىل  نظــراً  ولكــن  الراهنــة. 
ــن  ــر، ورشكات التأم ــادي املخاط ــة يف تف ــارف الراغب املص
ــات  ــة لغاي ــلع املخّصص ــار الس ــًة إىل تّج ــحن، إضاف والش
ــى  ــة ع ــخص أو جه ــع أي ش ــل م ــدم التعام ــانية، ع إنس
ارتبــاط بســورية. عــاوًة عــى ذلــك، ولّــدت أنظمــة 
العقوبــات املتداخلــة قــدراً كبــراً مــن الشــكوك وااللتبــاس 
ريــن  عــى مســتوى االمتثــال، بحيــث إن املصــارف واملصدِّ
ورشكات النقــل والتأمــن رفضــت رفضــاً شــبه تــام القيــام 
ــر  ــامت غ ــع املنظ ــك م ــا يف ذل ــورية –مب ــامل يف س باألع
الحكوميــة، املحليــة والدوليــة عــى الســواء، التــي تقــّدم 
املســاعدات للمدنيــن الســورين. وســوف يــؤّدي “قانــون 
قيــرص” إىل زيــادة هــذا التوّجــس مــن التعامــل مــع 

ــورية. س

يف الوقــت نفســه، ليــس هنــاك مــؤرّشات عــى أن هــذه 
ــاوض أو  ــورية إىل التف ــة الس ــتدفع الحكوم ــات س العقوب
تقديــم تنــازالت يف املســائل السياســية، حتــى لــو كان لهــا 
تأثــر حــاد عــى إمكاناتهــا االقتصاديــة والسياســية. ولكــن 
هــذا ال مينــع الــدول الحليفــة والصديقــة مــن االســتمرار 

ــلطات،  ــع الس ــة م ــات االقتصادي ــن االتفاقي ــادة م يف اإلف
ــوق  ــيع الس ــرب توس ــزه ع ــم أو تعزي ــة نفوذه ويف مامرس
الســوداء والتهريــب، مــا يــؤّدي إىل إحــكام ســيطرتهم عى 
االقتصــاد باطّــراد. تاريخيــاً، نــادراً مــا نجحــت العقوبــات 
ــة  ــه يف هــذه الحال ــة، وال ســيام أن ــر ســلوك الدول يف تغي
لــن تتوقــف روســيا وإيــران عــن دعــم الدولــة الســورية.

ــة الســورية- ــات االقتصادي ــا بالنســبة ملســتقبل العاق أم
ــوء  ــى ض ــة، وع ــة اللبناني ــة املالي ــب األزم ــة عق اللبناني
ــات  ــتقبل العاق ــأن مس ــر ب ــرى ضاه ــرص”، ي ــون قي “قان
ــان  ــٌح أن لبن ــم. صحي ــورية-اللبنانية مبه ــة الس االقتصادي
ــب  ــارة والتهري ــاالت التج ــورية يف مج ــم لس ــيط مه وس
واملــال، لكــن جميــع هــذه العنــارص مهــّددة اليــوم. 
ــي  ــود الت ــة والقي ــة اللبناني ــة االقتصادي ــرت األزم ــد أثّ فق
ــة عــى حركــة رؤوس األمــوال،  ــا املصــارف اللبناني فرضته
بشــكل ســلبي عــى االقتصــاد واألعــامل الســورية وعــى 
ــان.  ــة يف لبن ــون حســابات مرصفي ــن ميلك الســورين الذي

فضــاً عــن ذلــك، قــد يتســبب “قانــون قيــرص” مبشــكات 
إضافيــة وأوســع نطاقــاً، إذ قــد تصبــح املصــارف اللبنانيــة 
ــن  ــية م ــورين خش ــن س ــول مودع ــتعداداً لقب ــل اس أق

ــورية. ــة الس ــم بالدول ارتباطه

ــه يف  ــاين وفروع ــرصيف اللبن ــاع امل ــى القط ــب ع ــام يج ك
ســورية توّخــي الحــذر. فمنــذ العــام 2011، أصبحــت 
ــمياً  ــة رس ــات مختلف ــورية كيان ــة يف س ــارف اللبناني املص
عــن املصــارف األم يف لبنــان، بحيــث تتــوىل إدارتهــا رشكات 
خاصــة ومجالــس إدارة مســتقلة. ولكــن هــذه املصــارف 
األم التــزال متلــك أســهامً يف الفــروع الســورية، لــذا عليهــا 
توّخــي الحــذر يف عاقاتهــا مــع املــرصف املركــزي الســوري 
املشــمول بالعقوبــات املنصــوص عليهــا يف “قانــون قيرص”.

ومــن املحتمــل أن يدفــع “قانــون قيــرص” الحكومــة 
ــورية، يف  ــن س ــاء م ــتراد الكهرب ــف اس ــة إىل وق اللبناني
حــن أن التهريــب ســيزداد حكــامً عــى حســاب التجــارة 
ــة نســبياً.  الرســمية التــي تســّجل أيضــاً مســتويات متدنّي
ــمية  ــارة الرس ــم التج ــدد إىل أن حج ــذا الص ــار يف ه يُش

لن تتوقف روسيا وإيران عن 
دعم الحكومة السورية سياسيًا 
ودبلوماسيًا وعسكريًا. فسورية 

ذات أهمية كبيرة لهما ىلع 
املستوى الجيوسياسي، ولن 
تتخّليا عنها وعن مصالحهما 

فيها.
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ــر  ــارة غ ــع التج ــل توّس ــام 2011، مقاب ــذ الع ــع من تراج
النظاميــة. حتــى إن ســورية ال تــرد بــن البلــدان العــرشة 

ــة. ــواردات اللبناني ــة ال األوىل يف قامئ

الخاصــة  الــرشكات  قيــرص”  وأخــراً، ســيمنع “قانــون 
اللبنانيــة مــن اإلفــادة مــن عمليــة إعــادة إعــامر محتملــة 
ــدو.  ــا يب ــزال متأخــرة عــى م ــا الت ــامً بأنه يف ســورية، عل
الوضــوح وطبيعــة  غيــاب  إىل  عامــة، ونظــراً  بصــورة 
العقوبــات األمريكيــة، يعنــي أن العقوبات ميكــن أن تطال 
تقريبــاً كل جهــة تبيــع منتجــاً مــا إىل ســورية –حتــى لــو 
ــات أو حتــى  ــج مدرجــاً عــى الئحــة العقوب مل يكــن املنتَ
لــو كان التاجــر ميلــك ترخيصــاً. لقــد تجّنــب كــرٌ التعامــل 

ــة. ــات املحتمل ــن التداعي ــاً م مــع ســورية خوف

ــران  ــيا وإي ــن لروس ــن املمك ــام إذا كان م ــؤال ع ويف الس
ــة،  ــاع االقتصادي ــن األوض ــة لتحس ــوات معين ــاذ خط اتخ
يقــول ضاهــر بأنهــام عاجزتــان عمليــاً عــن تحســن 
األوضــاع االقتصاديــة يف ســورية. فكلتاهــام تواجهــان 
مشــاكل اقتصاديــة كبــرة جــّداً يف الداخــل، وقــد تفاقمــت 
ــار أســعار النفــط، وتأثــرات  هــذه املشــاكل بســبب انهي
واجهــت  لقــد  والعقوبــات.   ،”19 “كوفيــد  جائحــة 
الدولتــان صعوبــات متزايــدة يف الحفــاظ عــى مســتويات 
الدعــم املــايل واملــاّدي لســورية، وسيســتمر الوضــع عــى 
هــذا املنــوال. فقــد عمــدت إيــران إىل خفــض مســاعداتها 
ــراين إىل أدىن  ــال اإلي ــض الري ــة لســورية، وانخف االقتصادي
مســتوى لــه مقابل الــدوالر األمريي يف منتصــف حزيران/

يونيــو 2020، يف حــن أن إيــرادات النفــط اإليرانيــة بلغــت 
ــارس 2019 وآذار/ ــن آذار/م ــارات دوالر ب ــط 7.9 ملي فق

مــارس 2020، بعدمــا كانــت ســّجلت رقــامً قياســياً وصــل 
ــارس 2011 وآذار/ ــن آذار/م ــارات دوالر ب إىل 105.6 ملي

ــارس 2012. م

ولكــن ذلــك لــن مينــع الدولتَــن مــن مواصلــة دعــم 
وعســكرياً.  ودبلوماســياً  سياســياً  الســورية  الحكومــة 
املســتوى  عــى  لهــام  كبــرة  أهميــة  ذات  فســورية 
الجيوســيايس، ولــن تتخلّيــا عنهــا بعــد ســنوات مــن 
ــام  ــرش قواته ــران بن ــكو وطه ــت موس ــد قام ــم. لق الدع
ــة مصالحهــام وتعزيزهــا  ــة الســورية وحامي ــاذ الدول إلنق

ســورية. يف 
ــر الوضــع االقتصــادي الســوري عــى  ــق بتأث ــا يتعل يف م
ــه نظــراً إىل  ــول ضاهــر بأن ــس األســد، يق مســتقبل الرئي
ــزداد  ــوف ت ــة، س ــاع االقتصادي ــتمر لألوض ــور املس التده
أشــكال  وكذلــك  الســلطة،  إىل  املوّجهــة  االنتقــادات 
املعارضــة املختلفــة رفضــاً لتدهــور األوضــاع االقتصاديــة 
واالجتامعيــة وارتفــاع تكاليــف املعيشــة. من جهــة أخرى، 
ــز  ــاد إىل تعزي ــن االقتص ــعة م ــات واس ــر قطاع أدى تدم
دور مؤسســات الدولــة باعتبارهــا الجهــات األساســية التي 
تؤّمــن الخدمــات وتوظّــف العــدد األكــرب مــن األشــخاص. 
ــح واســعة مــن الســورين عــى  ــا، تعتمــد رشائ ومــن هن

ــة للحصــول عــى األجــور أو املســاعدات. الدول

مضطــرّة  نفســها  الســورية  الحكومــة  تجــد  وأخــراً، 
ملعالجــة التحديــات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة، 
ــك.  ــام بذل ــة للقي ــوارد الكافي ــاك امل ــن دون امت ــاً م غالب
ــا،  ــاً م ــا نوع ــن بقاءه ــتطاعت أن تضم ــا اس ــٌح أنه صحي
ــاظ  ــى الحف ــا ع ــد أن قدرته ــا، بي ــن حلفائه ــة م مدعوم
عــى هيمنــة شــكلية عــى رشائــح واســعة مــن الشــعب 
الســوري ليســت مضمونــة. وهــذا يولـّـد حالــة دامئــة مــن 

ــتقرار. ــدم االس ع
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إذا كان��ت للح��دود أهمي��ة ك��رى وق��ت الس��لم، ف��إن ه��ذه األهمي��ة 
تتصاع��د  أوق��ات األزم��ات واحل��روب، ويف س��ورية  تتضاع��ف يف 
الرهانات على املناطق احلدودية بن تركيا وسورية ويرسم كّل 
طرف سيناريوهاته املفضلة هلذه املناطق، مبا يضمن حتقيق مصاحله 

وأهداف��ه.
ق��د تك��ون تركي��ا فاع��اًل مؤث��رًا للغاي��ة يف تل��ك املنطق��ة، إال أن 
الدينامي��ات هن��اك ال تؤطره��ا ح��دود اجلغرافيا بل تتأث��ر بالتفاصيل 
الكث��رة للمل��ف الس��وري املعق��د، م��ا يع��ي يف الغال��ب أن الرؤي��ا 
الرتكية ليست -كما يظن أردوغان- العامل احملدد ملستقبل املنطقة 

ومكوناته��ا وأدوار العبيه��ا.

الرهانات على منطقة الحدود السورية-التركية





محمد أمين جنكيز

الركائز الثالث لسياسة تركيا في سورية في مواجهة كوفيد-19

المعهد اإليطالي للدراسات السياسية الدولية، 1 حزيران/يونيو 2020

كتــب محمــد أمــن جنكيــز مقــاالً بعنــوان: »الركائــز 
الثــاث لسياســة تركيــا يف ســورية يف مواجهــة كوفيــد-19« 
نــرشه املعهــد اإليطــايل للدراســات السياســية الدوليــة يف 
 Covid-19 1 حزيران/يونيــو 2020، يــرى فيــه أن جائحــة
اســتطاعت تغيــر أشــياء كثــرة يف الشــؤون الدوليــة، لكنها 
فشــلت حتــى اآلن يف تغيــر ديناميــات الحــرب يف ســورية.

يــرى الكاتــب أن مبــادرات ثــايث أســتانا األخــرة أوضحــت 
ــد  ــون توطي ــي الحــدث الســوري الرئيســين يبحث أن العب
بترسيــع  مؤخــراً  روســيا  قامــت  البــاد.  يف  ركائزهــم 

ــاً  ــط ارتباط ــدة ترتب ــة جدي ــوة محلي ــاء ق ــا إلنش جهوده
وثيقــاً بالقــوات الروســية يف رشق الفــرات، مســتفيدة مــن 
تدهــور الوضــع االقتصــادي يف البــاد. وتحولــت القبائــل 
العربيــة يف املنطقــة محــطَّ منافســة لجهــود االســتقطاب 
املتحــدة وروســيا. وباملثــل،  الواليــات  بــن  والتجنيــد 
ــد مــن  ــل املزي ــران –بحســب الكاتــب– تحصي تحــاول إي
النفــوذ جنــوب ســورية لنظــراً ألهميــة املنطقــة وموقعهــا 
األرايض  حــدود  مــن  وقربهــا  االســرتاتيجي  الجغــرايف 

ــة. املحتل

5
Mehmet Emin Cengiz, ”The Three Pillars of Turkey’s Syria Policy in the Face of Covid-19“, Italian 
Institute for International Political Studies, 1 June 2020. https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/
three-pillars-turkeys-syria-policy-face-covid-1926385- 
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وليســت تركيــا، وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة أســتانا، 
مســتثناة مــن هــذا الواقــع الكئيــب يف ســورية، إذ مل 
يغــر الوبــاء أيــاً مــن أهدافهــا الرئيســة يف البــاد. تســعى 
أنقــرة، قبــل وبعــد Covid-19، إىل تحقيــق ثاثــة أهــداف 

سياســية مرتابطــة يف ســورية:

ــايل،  ــة، وبالت ــب املكتظ ــة إدل ــن محافظ ــامن أم أوالً، ض
ــكري  ــود عس ــا بوج ــع تركي ــي تتمت ــرى الت ــق األخ املناط

ــا. فيه

 /)PYD( ثانيــاً، منــع “حــزب االتحــاد الدميقراطي الكــردي
قــوات ســوريا الدميقراطيــة )SDF(” مــن الحصــول عــى 

أي وضــع ســيايس أو اعــرتاف دســتوري.

ثالثــاً، منــع احتــامل تدفــق الاجئــن الجــدد نحــو الحــدود 
ــة لرتكيا. الجنوبي

أمن إدلب
كانــت اســرتاتيجية تركيــا األساســية تجــاه إدلــب واضحــة 
ــع  ــرة تتطل ــت أنق ــا كان ــة. لطامل ة طويل ــدَّ ــذ م ــة من للغاي
إىل الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن يف املحافظــة حتــى يتــم 
التوصــل إىل حــل ســيايس لألزمــة الســورية. وتحقيقــاً لهذه 
ــا اســرتاتيجية مزدوجــة عســكرية  ــة، اعتمــدت تركي الغاي
ودبلوماســية متداخلــة. مــن ناحيــة، كــام كان الحــال مــع 
صفقــة موســكو يف 5 آذار/مــارس، قامــت تركيــا، مبوافقــة 
ــد  ــى مزي ــول ع ــاً للحص ــرصاع مؤقت ــد ال ــيا، بتجمي روس
ــرب تجــدد  مــن الوقت.مــن ناحيــة أخــرى، خوفــاً مــن قُ
ــز  ــد مــن التعزي األعــامل العســكرية، تذهــب أنقــرة ملزي
العســكري عــى األرض. لرتكيــا حاليــاً وجــود عســكري 
يقــدر بــآالف الجنــود املتمركزيــن يف مــا يقــرب مــن 
ــذه  ــر ه ــب. تش ــة إدل ــكرية يف محافظ ــدة عس 50 قاع
التعزيــزات العســكرية إىل نيــة أنقــرة تحويــل إدلــب إىل 

ــع. ــة بحكــم األمــر الواق منطقــة آمن

عــاوة عــى ذلــك، زادت تركيــا دعمهــا للجامعــات التــي 
تعمــل تحــت قيــادة مــا يســمى “الجيــش الوطنــي 
الســوري” لتعزيــز صفوفهــا. ولهــذا الغــرض، بــدأت أنقــرة 
ــة  ــارات يف محاول ــز القط ــداً لتجهي ــاً جدي ــراً برنامج مؤخ

لتوقــع هجــوم محتمــل جديــد مدعــوم مــن روســيا 
ــك، نجحــت  ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــران يف الفــرتة القادم وإي
تركيــا مؤخــراً يف تنفيــذ الدوريــة املشــرتكة الثانيــة عــرشة 
ــم  ــب رغ ــع M4 يف إدل ــق الرسي ــى الطري ــيا ع ــع روس م

كل الصعــاب.

ومــع ذلــك، فــإن الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن يف إدلــب 
يــأيت بتكلفــة ألنقــرة. أدى قــرار الدوريــات املشــرتكة 
بالنظــر إىل دور روســيا يف  إدلــب،  إىل احتجاجــات يف 
الهجــامت عــى املدينــة. وباملثــل، يتــم قطــع الدوريــات 
ــوأ، يف  ــو أس ــا ه ــامت. م ــد الهج ــبب تهدي ــتمرار بس باس
إدلــب، تــم اســتهداف القــوات الرتكيــة يف هجــوم شــنته 
فقــدان  عــن  الهجــوم  وأســفر  املتطرفــة،  الجامعــات 
جنديــن تركيــن. تُظهــر مثــل هــذه التطــورات يف األشــهر 
األخــرة يف إدلــب بوضــوح كيــف تتداخــل الجوانــب 
الدبلوماســية والسياســية والعســكرية يف املشــهد الســوري 
ــا يف  ــا تركي ــي تواجهه ــات الت ــم العقب ــد. رغ ــغ التعقي بال
ــل  ــزم ليــس فقــط االســتمرار ب ســورية، إال أن أنقــرة تعت

ــب. ــا يف إدل ــة جهوده مضاعف

أمن الحدود
ــا  ــة تركي ــر لسياس ــس آخ ــدف رئي ــو ه ــدود ه ــن الح أم
يف ســورية. ويزيــد الوبــاء مــن تفاقــم قلــق أنقــرة يف مــا 
يتعلــق بأمــن حدودهــا. دفــع الهجــوم العســكري األخــر 
الــذي شــنه الجيــش الســوري مدعومــاً مــن روســيا عــى 
ــدود  ــو الح ــخص نح ــون ش ــن ملي ــرب م ــا يق ــب م إدل
ــن  ــم م ــن غالبيته ــى اآلن، مل تتمك ــا. وحت ــة لرتكي الجنوبي
ــا وروســيا يف  ــن تركي ــم ب ــذي ت ــاق ال ــد االتف ــودة بع الع

ــارس. ــكو يف 5 آذار/م موس

تعيــش املخيــامت املكتظــة عــى الحــدود الرتكيــة يف 
ــة. إنهــم يفتقــرون إىل احتياجــات النظافــة  ظــروف صعب
األساســية، مــا يخلــق خطراً كبــراً لاجئــن أنفســهم ولرتكيا 
عــى حــد ســواء. ميكــن أن يــؤدي تفــٍش محتمــل لفــروس 
ــن  ــد للنازح ــق جدي ــامت إىل تدف ــذه املخي ــا يف ه كورون
الســورين اليائســن للفــرار إىل تركيــا، عــى خلفيــة الوبــاء.
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تفاقــم صعوبــة  إىل   Covid-19 جائحــة  أدت  كذلــك، 
الظــروف املعيشــية يف إدلــب. يف الفــرتة املقبلــة، مــن 
املرجــح أن يتخــذ النازحــون الســوريون خطــوات أخــرى 
يائســة للعبــور إىل تركيــا. ومــع ذلــك، مــن املرجــح جــداً 
أن تشــدد تركيــا إجراءاتهــا ملواصلــة احتــواء احتــامل 

ــا. ــو حدوده ــدد نح ــن الج ــق الاجئ تدف

منع الكرد من الحصول عى صفة رسمية
ــع  ــا يف ســورية يقــوم عــى من ــز سياســة تركي ــث ركائ ثال
“حــزب االتحــاد الدميقراطــي”، الــذي تعــده أنقــرة الفــرع 
ــوريا  ــوات س ــتاين، و “ق ــامل الكردس ــزب الع ــوري لح الس
ــن  ــرتاف رســمي م ــى اع ــن الحصــول ع ــة” م الدميقراطي
ــاد  ــادة “االتح ــة بقي ــام دويل ــة قي ــع احتاملي ــق. من دمش
الدميقراطــي” عــى الحــدود الرتكيــة يقــع عــى رأس 
ــاً  ــايل، وفق ــورية. وبالت ــا يف س ــية لرتكي ــداف السياس األه
لهــذا الهــدف، مــن املرجــح أن تســتغل تركيــا قوتهــا 
العســكرية لتقويــض موقــف PYD / SDF يف الفــرتة 
القادمــة. لــن تقلــل تركيــا مــن وجودهــا العســكري ولــن 
ــي  ــش الوطن ــا تســميه “الجي ــا مل تخفــض مســتوى دعمه

ــوري”. الس

 PYD / SDF وباملثــل، تواصــل تركيــا معركتهــا ضــد
عــى الجبهــة الدبلوماســية أيضــاً. أظهــرت أنقــرة مؤخــراً 
اســتياءها مــن محادثــات الوحــدة األخــرة بــن الجامعــات 
ــاد  ــزب االتح ــن “ح ــكل أدق ب ــورية، وبش ــة الس الكردي
الدميقراطــي” و “املجلــس الوطنــي الُكــردي” املدعــوم من 
أربيــل، تحــت رعايــة الواليــات املتحــدة، والتــي تدعمهــا 
ــي” أن  ــاد الدميقراط ــل “االتح ــاً. يأم ــا أيض ــيا وفرنس روس
يتــم تضمينــه يف العمليــات السياســية، كاالنضــامم إىل 
ــات  ــا بشــدة محادث ــاً. وتعــارض تركي ــف مث ــة جني عملي
 PYD / SDF الوحــدة هــذه لنفس الســبب، إذ تعتقــد أن
ــة  ــن الرشعي ــد م ــل املزي ــا إىل تحصي ــن خاله ــدف م ته

ــية. ــات السياس ــاج يف العملي ــة واالندم الدولي

بغــض النظــر عــن املعارضــة الرتكية، فــإن احتــامالت نجاح 

ــر  ــد “املؤمت ــة. أوالً، يري ــت مرشق ــات ليس ــذه املحادث ه
الوطنــي الكردســتاين” مــن “حــزب االتحــاد الدميقراطــي” 
الكردســتاين،  العــامل  حــزب  عــن  بنفســه  ينــأى  أن 
ويطالــب “االتحــاد” مــن “املجلــس” االنفصــال عــن 
املعارضــة الســورية املتمركــزة يف إســطنبول. كا املطلبــن 
ليســا واقعيــن. إىل جانــب ذلــك، شــددت تركيــا موقفهــا 
تجــاه املفاوضــات. ويف اآلونــة األخــرة، أوضــح وزيــر 
الخارجيــة الــرتيك موقــف أنقــرة تجــاه املحادثــات حيــث 
ــن  ــة لإلرهابي ــن نســمح مبمــر إرهــايب، وال رشعي ــال: “ل ق

ــا”. ــى حدودن ع

رغــم تــوق تركيــا إىل إضعــاف الهيــاكل اإلداريــة واألمنية لـ 
“حــزب االتحــاد الدميقراطي/قــوات ســوريا الدميقراطيــة”، 
فإنــه ليــس مــن املتوقــع أن تبــدأ تركيــا هجومــاً جديــداً 
ضدهــام، خاصــة يف وقــت أصبحــت نقــاط الضعــف 
املاليــة يف تركيــا أكــر وضوحــاً، إضافــة إىل أن عمليــة 
عســكرية جديــدة، قــد تضــع أيضــاً املزيــد مــن الضغــط 
عــى كل مــن االقتصــاد والعاقــات الرتكيــة األمريكيــة، يف 
الوقــت الــذي تبحــث فيــه أنقــرة عــن خــط مقايضــة مــع 
ــزة، أجلــت أنقــرة  االحتياطــي الفيــدرايل. قبــل فــرتة وجي
تفعيــل صفقــة نظــام الدفــاع الجــوي S-400، الــذي كان 
مــن املفــرتض أن يتــم بحلــول نهايــة نيســان/أبريل املايض. 
يتــم تفســر هــذه الخطــوة عــى نطــاق واســع عــى أنهــا 
قــرار لتجنــب فــرض “قانــون مكافحــة خصــوم أمريــكا من 
ــم تنفيذهــا، ميكــن  ــات CAATSA”. إذا ت خــال العقوب
أن يكــون لهــذه العقوبــات تأثــر موِهــن عــى االقتصــاد 

الــرتيك الــذي يعــاين أصــاً.

خاصــة القــول، مــن غــر املرجــح أن تكــون جائحــة 
Covid-19 عنــرصاً حاســامً أو ذو تأثــر كبــر عــى مســار 
ــر بشــكل  ــا تؤث ــك، نظــراً ألنه ــع ذل ــة الســورية. وم األزم
مبــارش عــى االقتصــاد الــرتيك والــرأي العــام، فســوف 
تقــود أنقــرة إىل أن تكــون أكــر تريثــاً يف خطواتهــا، عــى 

ــايل. ــت الح ــل يف الوق األق
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خضر خّضور

الرهانات في المنطقة الحدودية السورية-التركية

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 17 حزيران/يونيو 2020

6 Kheder Khaddour, ”The Stakes in the Syrian-Turkish Border Zone“, Carnegie Middle East Center, 8 
June 2020. https://carnegie-mec.org/202008/06//stakes-in-syrian-turkish-border-zone-pub-81996 

كتــب خــر خّضــور مقــاالً عنوانــه: »الرهانــات يف املنطقة 
كارنيغــي  مركــز  نــرشه  الســورية-الرتكية«  الحدوديــة 
يقــول   ،2020 حزيران/يونيــو   17 يف  األوســط  للــرشق 
ــرب  ــب دور أك ــا بلع ــمحت لرتكي ــد س ــدود ق ــه إنَّ الح في
يف ســورية، ُمحدثــًة يف الوقــت عينــه نوعــاً مــن النشــاط 
االقتصــادي الــذي يضمــن بقــاء الاجئــن الســورين داخــل 

ســورية.

يتحــدث الكاتــب بدايــة عــن: اتفــاق 5 آذار/مــارس بــن 
روســيا وتركيــا لوقــف إطــاق النــار يف إدلــب، عقــب 
الحملــة العســكرية التي شــّنها الجيش الســوري الســتعادة 
ــاد.  الســيطرة عــى مناطــق شاســعة يف شــامل غــرب الب
تنــّص بنــود االتفــاق عــى أن تحتفــظ تركيــا مبوطــئ قــدم 
يف إدلــب، مــا يعنــي أنهــا ســتتحّكم فعليــاً بدفــة االقتصــاد 
املحــي، خاصــة وأن األتــراك أطلقــوا مشــاريع اســتثامرية 

https://carnegie-mec.org/2020/06/08/stakes-in-syrian-turkish-border-zone-pub-81996 
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كبــرة يف املنطقــة، ونــرشوا أعــداداً ضخمــة مــن القــوات 
يف إدلــب. ويــرى الكاتــب أن هــذه الخطــوات قــد تفــي 
بــن  إنشــاء منطقــة حدوديــة  املطــاف إىل  نهايــة  يف 
ــرتيك املناطــق  ــط الجيــش ال ــا وســورية، بعــد أن يرب تركي
املختلفــة التــي باتــت تحــت ســيطرته يف شــامل ســورية 

ببعضهــا بعضــاً.

حتــى اآلن، أقامــت تركيــا أربــع مناطــق حدوديــة وســّمت 
كّاً منهــا باســم العمليــة العســكرية التــي نّفذتهــا أنقــرة 
ــة “درع  ــن عملي ــم ع ــد نج ــى األرايض. فق ــيطرة ع للس
ــى  ــا ع ــتياء تركي ــن 2016 و2017 اس ــرات” يف العام الف
شــامل محافظــة حلــب؛ ويف العــام 2018، اســتولت عــى 
شــاملها الغــريب يف أعقــاب عمليــة “غصــن الزيتــون”؛ ثــم 
ــة  ــمته “عملي ــا س ــرب م ــا ع ــعت تركي ــام 2019، س يف الع
ــرات؛  ــال مناطــق واقعــة رشق الف ــع الســام” إىل احت نب
ويف العــام 2020، أطلــق الجيــش الــرتيك عمليــة “درع 

ــب. ــع” يف إدل الربي

يُشــر الكاتــب إىل أن ديناميــات الحــرب الســورية تبّدلــت 
ــرويس يف العــام  ــدء التدخــل العســكري ال ــاً بعــد ب جذري
2015. فقــد وضــع هــذا التدخــل حــّداً للجهــود الجّديــة 
الراميــة إىل تغيــر القيــادة يف دمشــق، ودفــع املســلحن، 
مبــا يف ذلــك املجموعــات اإلســامية املتشــددة، شــامالً نحو 
املناطــق املحاذيــة للحدود الرتكيــة. ونتيجًة لذلــك، يتمركز 
اليــوم عــرشات آالف املســلحن بالقــرب مــن الحــدود 
الرتكيــة، كــام أن عــدد الســورين املقيمــن يف تركيــا يبلــغ 
ــم يف  ــون منه ــن 1.5 ملي ــمة، يقط ــن نس ــاً 3.6 ماي حالي
املــدن الواقعــة عــى الحــدود الجنوبيــة أو بجوارهــا، ومــن 
ضمنهــا غــازي عنتــاب وكلــس وهاتاي)لــواء اســكندرون( 
وأورفــة. ويعيــش نحــو مليــوين ســوري آخريــن عــى 

الجانــب الســوري مــن املنطقــة الحدوديــة.

ــا – ــة يف تركي ســّجل الســوريون نحــو 3000 رشكــة تجاري
العديــد منهــا يف إطــار رشاكات مــع األتــراك– لتوزيــع 
منتجاتهــم وســلعهم يف هــذه املناطــق الحدودية الســورية 

ــاد. إذن، ال شــّك يف  ــع أنحــاء الب ــا إىل جمي ــع، ومنه األرب
أن ســيطرة تركيــا عــى هــذه املناطــق ســتؤثّر بشــكل كبــر 

عــى االقتصــاد الســوري املحــي.
وتركيــا  ســورية  بــن  الرئيســان  الحدوديــان  املعــربان 
هــام معــرب بــاب الســامة، الــذي يصــل محافظــة إدلــب 
مبحافظــة هاتــاي )لــواء اســكندرون(، ومعــرب بــاب الهــوى، 
الــذي يصــل شــامل حلــب مبحافظتــْي كلــس وغــازي 
عنتــاب. هــذان املعــربان هــام مبثابــة رشيــان حيــاة لتلــك 
ــة إىل  ــر الخاضع ــة يف شــامل ســورية وغ املناطــق الواقع
ســيطرة الحكومــة الســورية، ومــن املســالك الرئيســة 
ــث الشــعب  ــب أن »ثل لألشــخاص والســلع. يرجــح الكات
الســوري يرتبــط بطريقــة أو أخــرى برتكيــا اقتصاديــاً 
وإداريــاً، إال أن الســورين الزالوا يعملون يف داخل املشــهد 
االقتصــادي الســوري«. أمــا عــى الصعيــد العســكري، 
ــا. إذ،  ــت إىل خواتيمه ــدو أن الحــرب يف ســورية وصل فيب
ــارس، ستســتعيد دمشــق  ــاق املُــربم يف آذار/م ــق االتف وف
 ،M5و M4 الســيطرة عــى الطريقــن الرسيعــن الدوليــن
اللذيــن يربطــان مدنــاً رئيســة كحلــب ودمشــق والاذقيــة 
بعضهــا بعضــاً وبــرشق البــاد أيضــاً. بيــد أن هــذه ســيطرة 
ــا. ــن تتمــّدد إىل الحــدود مــع تركي ــف الكاتــب– ل –يضي

وبالتــايل، لــن تكــون املنطقــة التــي تســيطر عليهــا تركيــا 
يف شــامل ســورية ال جــزءاً مــن ســورية وال مــن تركيــا. بــل 
ــن الطرفــن، وســتلعب  ــة ب ــة منطقــة عازل ســتصبح مبثاب
ــب  ــى الجان ــامً. فع ــاً مه ــه دوراً اقتصادي ــت نفس يف الوق
الــرتيك، يف محافظــات كغــازي عنتــاب وكلــس وهاتاي)لواء 
اســكندرون(، تجمــع روابــط اقتصاديــة وثيقــة بــن العديد 
ــب  ــى الجان ــن ع ــورين املقيم ــن الس ــراك وب ــن األت م
اآلخــر مــن الحــدود. عــى هــذا األســاس، ســتجلب هــذه 
املنطقــة العازلــة فوائــد اقتصاديــة كبــرة لــكا الجانبــن، 
إذ إن األتــراك والســورين املقيمــن عــى جانبــي الحــدود 
يقيمــون منطقــة تكــون فيهــا مامرســة األنشــطة التجاريــة 

عمليــة آمنــة.
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دمج المحادثات حول شمال شرق سورية مع نهج يشمل جميع أنحاء البالد

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 25 حزيران/يونيو 2020

ــاالً  ــل مق ــو كامليب ــدور وكانس ــة ق ــن جامن ــب كلٌّ م كت
بعنــوان: »دمــج املحادثــات حــول شــامل رشق ســورية مع 
نهــج يشــمل جميــع أنحــاء البــاد« نــرشه معهــد واشــنطن 
لسياســة الــرشق األدىن يف 25 حزيران/يونيــو 2020 يقوالن 
فيــه إن محادثــات بــن تركيــا واألكــراد الســورين ســتكون 
ــود  ــن الجه ــون منفصلةع ــب أن تك ــن ال يج ــدة، لك مفي

الجاريــة الحتــواء تنظيــم “داعــش” ودفــع عمليــة األمــم 
املتحــدة يف جنيــف.

منــذ عــام 2019، عقــدت الواليــات املتحــدة عــدة جــوالت 
أصحــاب  بــن  التوتــرات  لتخفيــف  املحادثــات  مــن 
املصلحــة يف شــامل رشق ســورية، مــع الرتكيــز عــى 
املناقشــات الكرديــة -العربيــة واملناقشــات الداخليــة بــن 

7 Jomana Qaddour, Cansu Camlibel, ”Merging Talks on Northeast Syria with a Whole-of-
Country Approach“, The Washington Institute for Near East Policy, 25 June 2020. https://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/merging-talks-on-northeast-syria-with-a-whole-of-
country-approach 

جمانة قدور وكانسو كامليبل

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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ــو  ــر نح ــل يف التيس ــايئ املتمث ــدف النه ــو اله ــراد نح األك
االنخــراط يف محادثــات بــن تركيــا واألكــراد. وقــد أحــرزت 
هــذه الدبلوماســية تقدمــاً ملحوظــاً خــال وقــف إطــاق 
النــار املســتمر الــذي فرضــه تفي فــروس كورونــا – وكان 
آخــر ]هــذه التطــورات[ عقــد اجتــامع مؤخــراً بــن ممثــي 
جامعتــن كرديتــن رئيســيتن هــام “وحــدات حاميــة 
وســار  الكردســتاين”،  الوطنــي  “املجلــس  و  الشــعب” 
االجتــامع عــى مــا يــرام وفقــاً لبعــض التقاريــر. وجــاءت 
املحادثــات بعــد وســاطة مثمــرة قــام بهــا نائــب املبعــوث 
الكــردي  والزعيــم  روبــاك  ويليــام  الخــاص  األمريــي 
العراقــي مســعود بــارزاين، الــذي يتمتــع بعاقــات حميمة 

ــة. ــة الرتكي ــراد الســورين والحكوم ــن األك ــع كل م م

ومــع ذلــك، غالبــاً مــا تكــون الترسيبــات املتعلقــة بالجهود 
األمريكيــة يف هــذا املجــال محرجــة ألنقــرة. ولطاملــا كان 
ــور  ــان وللجمه ــبة ألردوغ ــاً بالنس ــردي حساس ــف الك املل
الــرتيك، لــذا فــإن الكشــف عــن أخبــار إجــراء مثــل هــذه 
املحادثــات هــو أمــر حســاس. ويف الوقــت نفســه، يجــب 
أن تجــري املفاوضــات املســتقبلية بتنســيق أكــر شــموالً 
مــع تركيــا، رساً وعانيــة، مــن أجــل مواجهــة سلســلة 
ــوريا  ــوات س ــل “ق ــمل فص ــائكة، تش ــا الش ــن القضاي م
الدميقراطيــة” التــي تقودهــا “وحــدات حاميــة الشــعب” 
عــن “حــزب العــامل الكردســتاين” –العــدو الداخــي 
لرتكيــا– بشــكل فعــي؛ إنشــاء هيكليــة حكــم أكــر شــموالً 
ــة يف شــامل رشق ســورية؛  ــة والديني ــة العرقي مــن الناحي
وســحب األســلحة الثقيلــة التــي زودت بهــا الواليــات 

ــدات”. ــدة “الوح املتح

ــرى املفاوضــات  ــك، يجــب أن تُج ــن ذل ــى األهــم م وحت
ــاد مــع األخــذ  ــة يف شــامل رشق الب ــات الفاعل مــع الجه
يف الحســبان املصالــح األمريكيــة والرتكيــة األوســع نطاقــاً، 
بــدءاً مــن تحديــد العاقــة بدمشــق وإىل اســتمرار القتــال 
السياســة  بعــض جوانــب  أن  ضــد “داعــش”. ورغــم 
الســورية ال تــزال موضــع خــاف بن واشــنطن وأنقــرة، إال 

أن الدولتــن الحليفتــن ضمــن “حلــف شــامل األطلــي” 
ــف  ــا املوق ــا يف ســورية أوله ــدة قضاي ــان حــول ع متحدت
مــن دمشــق، ورغبتهــام يف الحفــاظ عــى وقــف إطــاق 
النــار الحــايل يف محافظــة إدلــب. والســؤال الــذي يطــرح 
ــح  ــذه املصال ــاة ه ــبل ملراع ــل الس ــا أفض ــا، م ــه هن نفس
ــكرية  ــارات العس ــن الغ ــد م ــب املزي ــع تجن ــرتكة م املش
الرتكيــة ومواصلــة إجــراء محادثــات حساســة إىل حــّد 

كبــر مــع أكــراد ســورية؟

ملاذا بقي أردوغان خارج املحادثات؟
مــن وجهــة نظــر تركيــا، يرتبــط أي تعــاون مــع “وحــدات 
حاميــة الشــعب” بالــرورة بــرصاع أنقــرة املســتمر منــذ 
ــذ أواخــر  ــع “حــزب العــامل الكردســتاين”. فمن ــود م عق
2012 إىل 2015، أجــرت الحكومــة الرتكيــة محادثات ســام 
محليــاً مــع “الحــزب”، الــذي ال يــزال مدرجــاً عــى قامئــة 
ــد  ــي. وق ــون األمري ــب القان ــة مبوج ــامت اإلرهابي املنظ
انهــار وقــف إطــاق النــار الناتــج عــن هــذه املحادثــات 
يف صيــف عــام 2015 ألســباب متعــددة، هــي: تجــدد 
ــة  ــردي لخط ــم ك ــود دع ــدم وج ــزب”؛ ع ــامت “الح هج
أردوغــان لتحويــل تركيــا دســتورياً مــن نظــام برملــاين إىل 
نظــام رئــايس؛ وواقــع اتجــاه “الوحــدات” –التــي تــدور يف 
ــا مــن  فلــك “الحــزب” املســلح– نحــو كســب اليــد العلي
ــم “داعــش” يف  ــال ضــد تنظي ــة العســكرية يف القت الناحي

ســورية.
وبالفعــل، عندمــا أصبحــت “الوحــدات” الرشيــك املحــي 
الرئيــس للتحالــف الــدويل ضــد “داعــش” يف ذلــك العــام، 
ــة حكــم ذايت  ــام منطق ــن قي ــان م ــارت مخــاوف أردوغ ث
كــردي بقيــادة “حــزب العــامل الكردســتاين” عــرب الحــدود 
الجنوبيــة لرتكيــا. وأدى التوتــر الناتــج عــن ذلــك إىل 
ــا -  ــدة وتركي ــات املتح ــن الوالي ــات ب ــوط يف العاق ضغ
رغــم أنــه مــع مــرور الوقــت، بــرزت انقســامات داخليــة 
يف واشــنطن بشــأن مــا إذا كان يجــب اعتبــار “الوحــدات” 

ــة أم ال. ــك الجامعــات اإلرهابي ــدور يف فل منظمــة ت
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هل سيستمر التوقف العسكري الرتيك؟
ــردد  رغــم أن هــذه العوامــل السياســية لعبــت دوراً يف ت
أنقــرة يف االنضــامم إىل املحادثــات األخــرة مــع “وحــدات 
حاميــة الشــعب”، فالعامــل الحاســم قــد يكــون عســكرياً 
ــدود  ــرب الح ــان ع ــان تركيت ــد أّدت حملت ــه. فق يف طبيعت
–”غصــن الزيتــون” يف عفريــن شــامل غــرب ســورية 
يف كانــون الثاين/ينايــر 2018، و”ربيــع الســام” شــامل 
إىل  املــايض–  األول/أكتوبــر  ترشيــن  يف  ســورية  رشق 
ــرة،  ــاحة كب ــى مس ــيطرة ع ــن الس ــدات” م ــع “الوح من
ــة عــى  ــد عــى قطعــة أرض شــبيهة بالدول متجــاورة، متت
طــول الحــدود بأكملهــا. واآلن بعــد ضــامن هــذه الرورة 
األمنيــة الوطنيــة األساســية، رمبــا ال يــرى أردوغــان حاجــة 

ــايل.  ــت الح ــات يف الوق ــاركة يف املحادث ــرة للمش كب

ــة عســكرية  ــن غــر املحتمــل أن يشــن حمل ــه م ــام أن ك
ــدى  ــل يف امل ــى األق ــورية، ع ــامل رشق س ــدة يف ش جدي
ــة ال ترغــب يف مواجهــة ردود  القريــب. فالحكومــة الرتكي
فعــل عنيفــة محليــة بســبب ســقوط ضحايــا يف صفــوف 
ــاً يف  ــل 33 جندي ــد مقت ــة بع ــكرية، خاص ــوات العس الق
إدلــب يف شــباط/فرباير األخــر. وقــد يكــون للقيــود 
املتعلقــة بـــ “كوفيــد19-” عــى تحــركات القــوات التي تم 
ــتؤثر  ــدي. وس ــر تقيي ــان/أبريل تأث ــا يف نيس ــان عنه اإلع
ــكري  ــرار العس ــع الق ــة صن ــة يف عملي ــا االقتصادي القضاي
أيضــاً،  فقــد أدى الوبــاء إىل زيــادة الضغــط عــى العملــة 
ــية  ــتوياتها القياس ــرة إىل أدىن مس ــع الل ــا دف ــة، م الرتكي
التــي كانــت عليهــا خــال أزمــة عــام 2018، األمــر الــذي 
يثــر توقعــات بحصــول كســاد قــد يســتمر ملــدة عــام أو 

أكــر.

ــرتدد  ــن أال يفرتضــوا أن هــذا ال عــى املســؤولن األمريكي
ــان  ــر أردوغ ــد أظه ــمى. فق ــر مس ــل غ ــتمر إىل أج سيس
ميــاً كبــراً نحــو ســحب “ورقــة التدخــل يف ســورية” عنــد 
ــه يف الداخــل، ويبــدو أن  ــز قاعــدة ناخبي الــرورة لتعزي

ــاً، يف  ــدون هــذه التحركات.فمث ــراك يؤي ــن األت ــر م الكث
ــر  ــض التقاري ــادت بع ــايض،  أف ــرب امل ــن الثاين/نوفم ترشي
ــام”  ــع الس ــة ربي ــرتيك لـــ “عملي ــعبي ال ــم الش أن الدع
وصــل إىل %79، إذ عدهــا كثــرون قضيــة تتعلــق باألمــن 
القومــي. وإذا دعــا املســؤولون األتــراك إلجــراء انتخابــات 
مبكــرة يف صيــف عــام 2021، فقــد يحــاول أردوغــان 
إبقــاء رشكائــه يف االئتــاف مــن “حــزب الحركــة القوميــة” 
ســعداء مــن خــال تشــديد سياســته تجــاه “حــزب العامل 
الكردســتاين”، مبــا يف ذلــك شــنُّ عمليــة جديــدة يف جــزء 
ــوريا  ــوات س ــا “ق ــيطر عليه ــي تس ــن األرايض الت ــر م آخ

ــة”. الدميقراطي

موازنة املحادثات الكردية مع “عملية جنيف”
أوضــح كبــار املســؤولن األتــراك أنهــم ال يعتزمــون تقريــر 
مصــر شــامل رشق ســورية بشــكل منفصــل عــن سياســة 
أنقــرة األوســع نطاقــاً تجــاه ســورية. إن القيــام بذلــك مــن 
شــأنه املخاطــرة بســيناريو يشــبه مــا حــدث يف العــراق: 
تشــكيل منطقــة ذات أغلبيــة كرديــة تتمتــع بحكــم 
ــات  ــة وتطلع ــة املركزي ــة بالدول ــر واضح ــة غ ذايت وعاق
ســتتطرق  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  محتملــة.  انفصاليــة 
املحادثــات بــن تركيــا و”قــوات ســوريا الدميقراطيــة” 
بالــرورة إىل نقاشــات أوســع نطاقــاً، تشــمل: جــواز 
ــم  ــة به ــن خاص ــوات أم ــورين ق ــراد الس ــون لألك أن يك
ــواء  ــة )س ــة املركزي ــة للحكوم ــك التابع ــن تل ــة ع منفصل
ــدى  ــش(؛ م ــان يشــبه الجي ــوات الرشطــة أو كي ــت ق كان
الامركزيــة يف ســورية وهيــاكل الســلطة املحليــة؛ ومســألة 
ــي  ــاد، والت ــة يف الب ــوارد الطبيعي ــن امل ــيدير أمث ــن س م
ــط  ــد”. وترتب ــيطرة “قس ــت س ــا تح ــر منه ــزال الكث ال ي
ــا ارتباطــاً وثيقــاً مبســارات  كل واحــدة مــن هــذه القضاي
الســام واملســارات الدســتورية لعمليــة جنيــف املســتمرة 
برعايــة األمــم املتحــدة، والتــي تهــدف إىل إنهــاء الحــرب 
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يف ســورية وبــدء عمليــة انتقــال ســيايس عــن طريــق 
املفاوضــات. وبنــاًء عــى ذلــك، يجــب أن يشــارك جميــع 
الســورين يف القــرارات املتعلقــة بهــذه القضايــا، مــع 

ــاد. ــام يف الب ــام الع ــتقرار والس ــاة االس مراع

ويف وقــت تــدرس فيــه الواليــات املتحــدة خطواتهــا 
ي  املقبلــة يف شــال رشق ســورية، عليهــا –بحســب ُمعــدَّ

ــة: ــراءات اآلتي ــى اإلج ــز ع ــال– أن ترك املق

ــنوات  ــع س ــد تس ــكري. بع ــوذ العس ــى النف ــاظ ع الحف
عــى انــدالع األعــامل القتاليــة، ال تــزال الحــرب تثبــت أن 
األطــراف التــي متلــك قوة عســكرية عــى األرض أو يف الجو 
هــي التــي ســتكون صانعــة القــرار النهــايئ بشــأن مصــر 
ــنطن  ــح واش ــي من ــكري األمري ــود العس ــورية. فالوج س
نفــوذاً قويــاً لضــامن االلتــزام بأولوياتهــا املعاديــة إليــران 
ــب،  ــدى القري ــى امل ــش”. وع ــم “داع ــة لتنظي واملناهض
ــاعدة  ــتمرار يف مس ــدة االس ــات املتح ــى الوالي ــب ع يج

ــم: ــواء التنظي ــزم الحت ــام مبــا يل “قســد” عــى القي

• التأكــد مــن أن البنيــة التحتيــة النفطيــة يف ســورية لــن 
تســقط يف أيــدي “داعش”؛

• منــع املقاتلــن مــن إعــادة التجمــع وســط تزايــد 
هجــامت التنظيــم يف ديــر الــزور والحســكة؛

• الحفــاظ عــى األمــن يف مراكــز االعتقــال، التــي ال تــزال 
تحتجــز مــا يصــل إىل 10,000 مقاتل؛

• إدخــال تحســينات عــى قضايــا الحكــم املحــي، 
ــل  ــن قب م م ــدِّ ــر قُ ــر أخ ــل يف تقري ــو املفص ــى النح ع
املفتــش العــام الرئيــس لـــ “ عمليــة الحــل املتأصــل” إىل 

الكونغــرس األمريــي.

ــت واشــنطن  وســوف تفشــل ســورية وحلفاؤهــا إذا بقي

ســورية،  رشق  شــامل  العســكري  بوجودهــا  ملتزمــة 
ــية  ــا الدبلوماس ــه جهوده ــت نفس ــف يف الوق ــام تُكث بين
يف جنيــف وتُهّمــش الجهــود املوازيــة غــر املفيــدة مثــل 
ــد”  ــي لـــ “قس ــود األمري ــح الوج ــتانا”. ومين ــة أس “عملي
ــد  ــاراً أفضــل مــن مجــرد املوافقــة عــى أي صفقــة ق خي

ــر.  ــدى القص ــى امل ــق ع ــكو ودمش ــا موس تعرضه

الضغــط عــى تركيــا إلجــراء محادثــات مــع األكــراد 
الســوريني. يجــب تشــجيع أردوغــان عــى متابعــة هــذه 
ــادر  ــد الق ــه الوحي ــتويات، ألن ــى املس ــى أع ــادرة ع املب
ــع  ــات م ــتئناف املحادث ــرتيك باس ــعب ال ــاع الش ــى إقن ع
جامعــة تابعــة لـ “حــزب العــامل الكردســتاين” املكروه إىل 
حــّد كبــر –عــى مــا جــاء يف املقــال. بإمــكان ترامــب أن 
يطلــب منــه شــخصياً القيــام بذلــك، ورمبــا حتــى الســامح 
ألنقــرة باســتضافة املحادثــات. ويف غضــون ذلــك، ينبغــي 
ــن  أن تواصــل واشــنطن جهودهــا الخاصــة للمصالحــة ب

ــف أصحــاب املصلحــة الســورين. مختل

إعــادة الرتكيــز عــى “عمليــة جنيــف”. بغــض النظــر عــن 
ــل يف  ــإن أي أم ــش”، ف ــم “داع ــد تنظي ــة ض ــدة الحمل ش
ــن  ــيتطلب م ــل س ــدى الطوي ــى امل ــتقرار ع ــدوث اس ح
واشــنطن مواصلــة “عمليــة جنيــف” وبــإرصار أكــرب. 
وترتبــط العديــد مــن املشــاكل األساســية يف الــرصاع 
ــب  ــئلة تتطل ــا بأس ــة الشــعب” وتركي ــدات حامي بن”وح
إجامعــاً وطنيــاً ســورياً أوســع لإلجابــة عنهــا. وبنــاًء عــى 
ذلــك، عــى الواليــات املتحــدة أن تبقــى ملتزمــة مبقاربــة 
ــع  ــف”، م ــة جني ــا “عملي ــي متثله ــا” الت ــوريا بأكمله “س
اإلقــرار بأنــه ســيتعن عــى الســورين يف النهايــة التفــاوض 
ــذه  ــم ه ــق ملعظ ــة للتطبي ــول قابل ــأن حل ــهم بش بأنفس

ــا. القضاي
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حتق��ق روس��يا الي��وم م��ا مل تس��تطعه م��ن قب��ل عل��ى امت��داد س��نوات 
وأمناط حكم وقيادات خمتلفة، وجود عس��كري ودبلوماس��ي فاعل 
يف البح��ر املتوس��ط، يقل��ق دول النات��و، ويق��ف خ��ط دف��اع أم��ام أي 

خمطط��ات تس��تهدف مص��احل روس��يا وحلفائه��ا هن��اك.
يث��ر ه��ذا الوج��ود الروس��ي قل��ق وخم��اوف احمل��ور املقاب��ل، خاص��ة 
وأنه��م مل يعت��ادوا أن جت��ري منافس��تهم وحتدي س��طوتهم على تلك 
املنطق��ة باخلص��وص. لكن روس��يا الي اس��تعادت من نافذة س��ورية 
كث��رًا م��ن الثق��ة والتوجه حنو التفكر األبعد، ال يبدو أنها س��ترتك 
قريبًا تلك املنطقة االسرتاتيجية منذ القدم والواعدة بالثروات.

تطلعات روسيا في البحر المتوسط
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مايكل يونغ

بوتين يعزز نفوذه

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 10 حزيران/يونيو 2020

8 Michael Young, ”More Power to Putin“, Carnegie Middle East Center, 10 June 2020, https://
carnegie-mec.org/diwan/82034 

تحــدث أنطــون مارداســوف عــن رأيــه حــول الــدور الــرويس 
ــت  ــغ تح ــكل يون ــه ماي ــا مع ــة أجراه ــورية يف مقابل يف س
عنــوان: »بوتــن يعــزز نفــوذه«، نرشهــا مركــز كارنيغــي 
للــرشق األوســط يف  10 حزيران/يونيــو 2020، جــاءت يف 
ضــوء التطــورات األخــرة التــي تشــر –بحســب مارداســوف– 

ــاد.  ــا يف الب ــز نفوذه ــعى إىل تعزي ــكو تس إىل أن موس

أنطون مارداسوف: محلل روسي وباحث غير 
مقيم في برنامج سورية في معهد الشرق 
األوسط، وخبير في الشؤون العسكرية، 
وصحافي متخّصص في الملَفين السوري 

والعراقي وفي شؤون التنظيمات المتطرفة. 
وهو أيضاً خبير غير مقيم في المجلس الروسي 

للشؤون الدولية.

https://carnegie-mec.org/diwan/82034 
https://carnegie-mec.org/diwan/82034 


وعنــد ســؤاله عــن األحــداث البــارزة 
الروســية- العاقــات  صعيــد  عــى 
ــرويس  ــل تعيــن الســفر ال الســورية، مث
يف ســورية، ألكســندر إيفيمــوف، مؤخــراً 
فادميــر  للرئيــس  خــاص  كمبعــوث 
بوتــن يف البــاد، باإلضافــة إىل خــوض 
روســيا وســورية نقاشــات مــن أجــل 
التوصــل إىل اتفــاق لتوســيع الوجــود 
الــرويس يف ســورية، مبــا يف ذلــك توســيع 
ومــا  الروســية،  العســكرية  القواعــد 
ــون  ــال أنط ــورات، ق ــذه التط ــه ه تعني
مارداســوف بــأن تعيــني بوتــني ملبعــوث 
خــاص إىل ســورية يعنــي أنــه يريــد 
امللــف الســوري تحــت إرشافــه املبــارش، 
ــن يحــّدد  بعــد أن كان الكرملــن هــو َم

ــال  ــن األساســين يف السياســة الروســية حي ــة الاعب تركيب
أداءهــم. كذلــك تجعــل “شــخصنة”  ســورية ويقيّــم 
ــا  ــام أنه ــؤ، ك ــة للتنبّ ــل قابلي ــوري أق ــف الس ــن للمل بوت
تضغــط عــى سلســلة القيــادة مبــا يتوافــق مــع احتياجــات 
الزعيــم الــرويس وتفســره لألحــداث. كذلــك، فــإن تســلُّم 
بوتــن امللــف الســوري يعنــي أيضــاً بــأن القــرارات ســيتم 
اتخاذهــا بطريقــة تفاعليــة، نظــراً إىل أنــه مييــل عــادًة إىل 
معالجــة املســائل بــدالً مــن صياغــة اســرتاتيجيات طويلــة 

ــد. األم

تعكــس التغيــرات يف صفوف الرســمين الروس يف ســورية 
رغبــة بوتــن يف الحصــول عــى آراء وتقييــامت أكــر 
ــكرين  ــواء العس ــاك، س ــروس هن ــن ال ــادرة ع ــموالً ص ش
ــر غــر  ــوات تأث أو الدبلوماســين. اســتخدمت روســيا قن
رســمية، تضــم متعاقديــن عســكرين مــن القطــاع الخــاص 
ــمين.  ــين والرس ــن الدبلوماس ــاً ع ــامل، فض ــال أع ورج
ــي  ــن ه ــى البروقراطي ــرصاً ع ــامد ح ــكلة يف االعت واملش
أنهــم يفتقــرون إىل املرونــة والكفــاءة الازمتــن للنهــوض 
مبهامهــم وبنــاء روابــط مــع األفرقــاء املحليــن. ويضيــف 
ــداول الســلطة يف  ــاب ت مارداســوف فيقــول: »يف ظــل غي
روســيا، يــدرك الكرملــن أن قراراتــه لــن تخضــع للتدقيــق 
مــن اإلدارات املســتقبلية. ولذلــك، هــو مطمــن لتســخر 

جهــات مــن القطــاع الخــاص ملصلحتــه. وهــذا يعنــي بــأن 
ــكري يف  ــاط عس ــام بنش ــا القي ــة بإمكانه ــرشكات األمني ال
ــية يف  ــة الروس ــرشكات الخاص ــرط ال ــام تنخ ــارج، في الخ
أعــامل تجاريــة عــرب اللجــوء إىل مامرســات غــر شــفافة، 

ــايل عــن تســديد الرائــب«. ــع بالت ومتتن

ــوىل  ــية تت ــاع الروس ــوف إىل أن وزارة الدف ــر مارداس يش
ــورية.  ــة يف س ــات الخاص ــك الجه ــل تل ــى عم اإلرشاف ع
ــزة  ــش واألجه ــدا واضحــاً أن الجي ــام 2017، ب ــول ع وبحل
ــة  ــد أبعــدوا الدبلوماســين عــن عملي ــة الخاصــة ق األمني

ــا. ــم يف ليبي ــورية ث ــرارات، أوالً يف س ــاذ الق اتّخ

ــى  ــرويس ع ــش ال ــّجع الجي ــيايس، ش ــد الس ــى الصعي وع
يت “مناطــق خفــض التصعيــد” يف ســورية  إنشــاء مــا ُســمِّ
“املعارضــة”  إضعــاف  بهــدف  العمليــة  إدارة  وتــوىّل 
ــورية إىل  ــة الس ــه الدول ــك كلّ ــع ذل ــد دف ــورية. وق الس
اعتبــار الجيــش الرويس وأجهــزة االســتخبارات واملتعاقدين 
العســكرين الخاصــن الــروس، األطــراف الوحيــدة الداعمة 

ــاً. ــك ثقــاً سياســياً حقيقي ــي متل ــا والت له

تخفيــف  يف  مــا  حــّد  إىل  إيفيمــوف  تعيــن  يُســهم 

ــة إىل  ــض املكان ــادة بع ــوازن، ويف إع ــل يف الت ــذا الخل ه
ــم  ــّدم، بحك ــوف أن يق ــتطيع إيفيم ــين. ويس الدبلوماس
وأن  الوضــع،  إىل  فريــدة  نظــرة  املنطقــة،  يف  خربتــه 

ألكسندر إيفيموف
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ُيسهم تعيين إيفيموف إلى حّد ما يف 
تخفيف هذا الخلل يف التوازن، ويف 

إعادة بعض املكانة إلى الدبلوماسيين. 
ويستطيع إيفيموف أن يقّدم، بحكم 
خبرته يف املنطقة، نظرة فريدة إلى 
الوضع، وأن يرفع تقاريره مباشرة إلى 
الكرملين متجاوزًا املؤسسات األخرى. 
لذا، قد يعّزز تعيينه مكانة السفارة 

الروسية يف دمشق.

مبــارشة  تقاريــره  يرفــع 
متجــاوزاً  الكرملــن  إىل 
ــذا،  ــرى. ل ــات األخ املؤسس
ــة  ــه مكان ــّزز تعيين ــد يع ق
يف  الروســية  الســفارة 

دمشــق.

أمــا يف مــا يتعلــق باحتــامل 

توســيع روســيا لوجودها يف 
ســورية، فموســكو تتجّنــب 
املســائل يف  إثــارة  عــادًة 
العلــن إال بعدمــا تكــون 
قــد بُتَّــت. وهــذا يعنــي أن 
مــا ُوصــف بـــ “النقاشــات” 

حــول القواعــد العســكرية قــد تــم إنجــازه عــى األرجــح.

ويف الحديــث عــن التكهنــات التــي تطــال الخصومــة 

بــن روســيا وإيــران يف مــا يســعى كّل منهــام إىل توطيــد 
نفــوذه يف ســورية، يقــول مارداســوف: مــن الناحيــة 
العمليــة، تحتــاج روســيا إىل إيــران يف ســورية بالقــدر 
نفســه تقريبــاً الــذي تهتــم فيــه إيــران بالوجــود الــرويس 
ــاًء  ــق غط ــكو لدمش ــرت موس ــد وفّ ــاك. فق ــتمر هن املس
الروريــة  العســكرية  النظــم  وأّمنــت  دبلوماســياً، 
ــات رشطــة  ــذ روســيا عملي ــك، تنّف ــم الجــوي. كذل والدع
وعمليــات خاصــة يف البــاد، وميكنهــا، عنــد االقتضــاء، أن 
تتوســط بــن الحكومــة واملعارضــة. أمــا إيــران، فتحافــظ 
ــع الشــبكات “الشــيعية”  ــط م ــرب الرواب ــا ع ــى نفوذه ع

ــي. ــاع الوطن ــوات الدف ــل ق ــة مث ــوات املحلي والق

عــن  وهــذا ال يعنــي غيــاب عنــرص املنافســة متامــاً 

موســكو  أن  كــام  وطهــران.  موســكو  بــن  العاقــات 
ــران  ــذي متارســه إي عاجــزة عــن التخلــص مــن النفــوذ ال
عــى التشــكيات العســكرية. وعــاوًة عــى ذلــك، اليــزال 
يُعتَمــد عــى إيــران يف تدريــب الطيّاريــن الســورين.

وتســود نظــرة منطيــة أيضــاً بــأن روســيا تســعى إىل 

“مركــزة” التشــكيات العســكرية الســورية، بينــام تضغــط 
إيــران يف االتجــاه املعاكــس. ولكــن يف الواقع، موســكو هي 

وحــدات  دعمــت  التــي 
تأسيســها  عنــد  تكــن  مل 
القــوات  مــن  جــزءاً 
ــل  ــورية، مث ــلحة الس املس
ــره.  ــس وغ ــق الخام الفيل
تلــك  بعــض  تُدَمــج  ومل 
القــوات  يف  الهيكليــات 
املســلحة الســورية إال يف 
ــادة  ــة، فالقي ــة الحق مرحل
مل  البــاد  يف  العســكرية 
تكــن راضيــة عــن حصولهــا 
ــا  ــة. أم ــة خاص ــى مكان ع
طهــران، فتدعــم تشــكيلَن 
أمنيــن ســورين أساســين، 
عــى حــد تعبــر مارداســوف وتقــّدم املســاعدة يف تجنيــد 
ــن  ــوا إىل هذي ــم يك ينضم ــن تدعمه ــدد مم ــن ج مقاتل

لتشــكيلَن. ا

ــأي تحــرّك حاســم  ــام ب ــد أن روســيا جاهــزة للقي ال أعتق
ــكو  ــأن موس ــاً ب ــد أيض ــورية. وال أعتق ــران يف س ــد إي ض
ســتحاول القيــام بــأي تدخــل كبــر، حتــى لــو اســتخدمت 
ــب  ــداً –إىل جان ــكرياً جدي ــاً عس ــورية مرسح ــران س طه
ــل”.  ــان وفلســطن– لتشــديد الضغــوط عــى “إرسائي لبن
ــدة  تحــاول روســيا، نوعــاً مــا، أن تكــون عــى عاقــة جي
مــع جميــع الاعبــن األساســين يف املنطقــة. ولكنهــا قــد 
تكــون مســتعدة إلبــداء تســامح أكــرب حيــال تصعيــد 
إرسائيــي ضــد إيــران يف ســورية. لــن تســمح “إرسائيــل” 

ــعاً يف ســورية. ــوذاً واس ــأن تكتســب نف ــران ب إلي

ــات  ــات الروســية-اإليرانية والعاق ــه عــن العاق ويف جواب
يقــول  الســوري،  الســياق  يف  الروســية-اإلرسائيلية 
مارداســوف بأنــه بعد قــرار الواليــات املتحدة باالنســحاب 
مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران، وبعــد اتخــاذ “إرسائيــل” 
ــون  ــض اإليراني ــران، خّف ــاه طه ــدداً تج ــر تش ــاً أك موقف
نشــاطهم يف ســورية، أو أمنــوا لــه غطــاًء مدنيــاً، يف محاولة 
ــدم جــذب الكثــر مــن األنظــار. تفّضــل روســيا أن  لع
يُنظـَـر إىل هــذه الخطــوة عــى أنهــا مثــرة جهودهــا الرامية 
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إىل احتــواء الطموحــات اإليرانيــة، مــن دون االنحيــاز 
ــذا  ــإن ه ــك، ف ــًة إىل ذل ــل”. إضاف ــران أو “إرسائي إىل طه
ــا  ــيا يف عاقاته ــاعد روس ــران يس ــوم إلي ــواء” املزع “االحت
ــن يف االقتصــاد الســوري،  ــع مســتثمرين عــرب محتمل م
مثــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وهــذا يعــود بالفائــدة 
أيضــاً عــى دمشــق مــن خــال اإلبقــاء عــى مظهــر 
ــتخدامه  ــية-اإليرانية واس ــة الروس ــر الخصوم ــن مظاه م

ــن. ــن الطرفَ ــع م ــزاع مناف كوســيلة النت

ويف الســؤال عــن االنتخابــات الرئاســية يف ســورية، وهــل 
ــية يف  ــة الروس ــة للسياس ــدة مهّم ــة جدي ــكل محط ستش
ســورية، أم ال، يقــول مارداســوف بــأن هنــاك مغــاالة 
ــام  ــائل إع ــّنها وس ــي تش ــة الت ــة الحمل ــر أهمي يف تقدي
روســية ضــد الرئيــس األســد. يف رأيــي، صحيــح أن الحملــة 
ــن  ــراً م ــدداً كب ــن ع ــتفزازية، لك ــا اس ــت زخــامً وأنه لقي
املحللــن أســاء تفســر معناهــا. ال أعتقــد أن مزاجــاً 
مناهضــاً للرئيــس األســد يف بعــض املنشــورات الهامشــية 
يجــب أن يفــرس عــى أنــه املوقــف الرســمي لروســيا. رمبــا 

ــح الخاصــة  ــار بعــض املصال ــر يف إط ــك التقاري تصــب تل
داخــل روســيا. كانــت هــذه املوجــة مــن االنتقــادات 
ضــد دمشــق مبثابــة انطــاق لحملــة األســد الرئاســية. أنــا 
ــت  ــورات كان ــن أن املنش ــوف– م ــول مارداس ــق –يق واث
مبثابــة دفعــة سياســية لألســد وحملتــه. وتحديــداً، أوجــد 
النقــاش الــذي أثارتــه هــذه التقاريــر مظهــراً مــن االنفتــاح 
يف املجتمــع الســوري، حيــث ميكــن أن تتعــرض الحكومــة 

ــا. ــرّد عليه ــادات وت لانتق

ال أتوقـّـع أن تجــري موســكو تغيــراً كبــراً يف موقفهــا مــن 
الدولــة الســورية، أو أن تتخــّى عــن الرئيــس األســد. قــد 
ــو  ــع نح ــروس الدف ــارون ال ــؤولون واملستش ــاول املس يح

ــات. ــة يف االنتخاب خلــق مظهــر املنافســة الحقيقي

 وأخــراً، حــول كيفيــة تأثــر قانــون قيــرص عى الحســابات 
الروســية يف ســورية، يقول مارداســوف: ال أعتقد أن قانون 
ــاً  ــرويس، خصوص ــف ال ــى املوق ــاً ع ــيؤثّر جّدي ــرص س قي
الــرويس يف  التجــاري  النشــاط  مــن  األكــرب  الجــزء  أن 
ســورية يتــوىل إدارتــه رجــال أعــامل مرتبطــون بالكرملــن 
العقوبــات  الئحــة  عــى  أصــاً  مدرجــة  وأســامؤهم 
األمريكيــة. ولكــن ميكــن للظــروف الراهنــة أن تحّفــز 
رجــال األعــامل عــى االنخــراط يف أنشــطة التهريــب للحــد 
ــات. وبشــكل عــام، فــإن  مــن املخاطــر املرتبطــة بالعقوب
املهمــة األساســية ملوســكو، عــى األقــل يف الوقــت الراهــن، 
ــية  ــة املؤسس ــل الرتكيب ــوازن داخ ــى الت ــاظ ع ــي الحف ه
ــات  ــار الهيكلي ــر بانهي ــورية. وإال مثــة خط ــة يف س الحالي
ــب  ــذا يتطل ــة. وه ــرص االقتصادي ــاع الف ــية وضي السياس
مــن موســكو تخصيــص املزيــد مــن املــوارد لتحقيــق 
االســتقرار. يف غضــون ذلــك، تعلّــق موســكو ودمشــق 
آمــاالً كبــرة عــى تلّقــي اســتثامرات ماليــة مــن دول 
ــرص.  ــون قي ــر قان ــن تأث ــد م ــهم يف الح ــا يس ــج، م الخلي

ــكو  ــت موس ــتثامرات، أوح ــك االس ــتقطاب تل ــة اس وبغي
ودمشــق بأنهــام تســعيان إىل الحــد مــن التمــّدد اإليــراين، 

ــه. ــت نفس ــا يف الوق ــواء تركي واحت

مارداسوف: ال أعتقد أن قانون 

قيصر سيؤّثر جّديًا ىلع املوقف 

الروسي، خصوصًا أن الجزء األكبر من 

النشاط التجاري الروسي يف سورية 

يتولى إدارته رجال أعمال مرتبطون 

بالكرملين وأسماؤهم مدرجة أصاًل 

ىلع الئحة العقوبات األمريكية.
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آنا بورشفسكايا

نشاطات روسيا العسكرية في شرق المتوسط

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 17 حزيران/يونيو 2020

9 Anna Borshchevskaya, ”Russia’s Military Activity in the East Mediterranean Echoes Its Approach to 
Syria“, The Washington Institute for Near East Policy, 17 June 2020. https://www.washingtoninstitute.
org/policy-analysis/view/russias-military-activity-in-the-east-mediterranean-echoes-its-approach-

»نشــاطات  بعنــوان:  مقــاالً  بورشفســكايا  آنــا  كتبــت 
معهــد  نــرشه  املتوســط«  يف رشق  العســكرية  روســيا 
واشــنطن لسياســة الــرشق األدىن يف 17 حزيران/يونيــو 
ــن  ــة للكرمل ــح الرئيس ــن املصال ــه ع ــدث في 2020. تتح
عــى املــدى الطويــل يف مواجهــة الحصــار الغــريب املتصــوَّر 
مــن خــال توســيع الوجــود الســيايس والعســكري الــرويس 
ــف  ــة “حل ــن منطق ــة م ــة الجنوبي ــى الجه ــيخه ع وترس

ــو(”. ــي )النات ــامل األطل ش
رغــم الصعوبــات الداخليــة التــي تواجههــا روســيا بســبب 

وبــاء “كوفيــد 19-”، إاّل أنهــا دأبــت بشــكل ثابــت خــال 
األشــهر القليلــة املاضيــة عــى تعزيــز وجودهــا العســكري 
يف ســورية وليبيــا ورشق البحــر األبيــض املتوســط ككل، يف 
خطــوة نجمــت جزئيــاً عــن التطــورات األخــرة، ال ســيام 
ــرتيك. وكان املحــرك لهــذه الخطــوة  التوســع العســكري ال
جزئيــاً هــو موقــع موســكو الحــايل يف ســورية والســنوات 
التــي أمضتهــا يف توســيع نفوذهــا بصمــٍت يف ليبيــا، حيــث 
يعمــل املتعاقــدون الــروس مــع الــرشكات العســكرية 

الخاصــة رمبــا منــذ عــام 2018. 
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أنشطٌة يف سورية وليبيا
يف األيــام األوىل مــن تفــي الوبــاء العاملــي يف أواخــر آذار/

مــارس، أرســلت موســكو ســيارات إســعاف عســكرية إىل 
ســورية يف بــادرة دعــم لقيادتهــا، ثــم عملــت يف األســابيع 
ــورية  ــامل رشق س ــا يف ش ــيخ وجوده ــى ترس ــة ع التالي
التــي يســيطر عليــه األكــراد. وخــال هــذه املــدة، نــرشت 
ــاالت  ــن املق ــزة م ــلة موج ــية سلس ــة روس ــة خاص صحاف
الناقــدة للرئيــس الســوري، إاّل أن وســائل اإلعــام الروســية 
الرســمية مل تُِعــد نــرش هــذه املقــاالت. وعــى العكــس من 
ــكا، وشــدد عــى أن  ــه املعــادي ألمري ــف خطاب ــك، كثّ ذل
موســكو ال تتخــى عــن ســورية رغــم محــاوالت التفرقــة 

بينهــام.

منــذ بدايــة التدخــل العســكري الــرويس عــام 2015، 
ســيطرت روســيا عــى األجــواء الســورية عــرب نــرش نظــام 
أرض-جــو  صواريــخ  تضّمــن   )A2AD( جــوي  حظــر 
مــن نــوع “أس-400”، وصواريــخ باليســتية تكتيكيــة، 
وصواريــخ موّجهــة، وصواريــخ موجهــة متطــورة مضــادة 
ــطول  ــر األس ــة. ووف ــة إلكرتوني ــدات حربي ــفن ومع للس
الــرويس الــرشق أوســطي الدعــم أيضــاً. ويف الشــهر املايض، 
أضافــت روســيا عــدة ســفن حربيــة إىل هــذا املــرسح، من 
بينهــا الطــراد الصاروخــي “موســكفا” - الــذي أطلــق عليه 
ــف  ــوٍة تتأل ــم ق ــات”، لدع ــل الحام ــب “قات ــو” لق “النات
ــخ  ــزودة بصواري ــل م ــى األق ــفن ع ــرش س ــن ع ــاً م أص

ــرب”. ــوع “كالي ــة مــن ن قوي

وحيــث أن القــوات الروســية كانــت قــد دخلــت الرقة بعد 
إعــان الرئيــس ترامــب عــن انســحاب الواليــات املتحــدة 
ــر  مــن ســورية أواخــر عــام 2019، أفــادت بعــض التقاري
أن موســكو تعمــل يف األســابيع األخــرة عــى إنشــاء قاعدة 
جويــة يف تلــك املحافظــة لتشــغيلها بالتعــاون مــع الجيــش 
الســوري. ومــن املحتمــل أن تســاعد هــذه القاعدة روســيا 
عــى رد توّســع تركيــا املجــاورة وتعزيــز مكانتهــا يف البــاد، 

اإلطــار، طلــب  األســد. ويف هــذا  الرئيــس  ومســاعدة 
ــر  ــة أواخ ــاع والخارجي ــَري الدف ــن وزي ــن م ــر بوت فادمي
ــاق  ــيع نط ــأن توس ــق بش ــع دمش ــاوض م ــو التف أيار/ماي

االتفاقيتــن الحاليتــن “طرطــوس وحميميــم”.

باإلضافــة إىل ذلــك، كانــت ســورية مبثابــة نقطــة انطــاق 
نــرش  شــملت  والتــي  ليبيــا،  يف  الروســية  للعمليــات 
ــرشكات العســكرية  ــن مــع ال ــرات دعــامً للمتعاقدي الطائ
الخاصــة. وتحــارب “مجموعــة فاغــر” منــذ شــهور يف 
املنطقــة الغربيــة مــن ليبيــا لدعــم خليفة حفــرت والتصدي 
لرتكيــا التــي تدعــم “حكومــة الوفــاق الوطنــي” املعاديــة. 

عدوان غريب ُمتصوَّر
ــك  ــا يف ذل ــا –مب ــا وعملياته ــغ رؤيته ــيا تصي ــزال روس ال ت
تعزيزاتهــا الراهنــة يف البحــر األبيــض املتوســط– انطاقــاً 
ــرتاتيجية  ــج اس ــرب ينته ــأن الغ ــخة ب ــا الراس ــن قناعته م
تطويــق ومحــارصة. ففــي جلســٍة إحاطــة يف 1 حزيــران/

ــة  ــات الرئيــس يف هيئ ــو، ســلّط رئيــس قســم العملي يوني
األركان العامــة الروســية، ســرغي رودســكوي، الضــوء 
عــى “الزيــادة الكبــرة” يف عــدد أنشــطة التدريــب القتايل 
لحلــف “الناتــو” عــى طــول حــدوده، مــن البلطيــق 
إىل القوقــاز وكامشــاتكا واملنطقــة القطبيــة الشــاملية. 
وزعــم أن هــذه األعــامل “موّجهــة بوضــوح ضــد روســيا”. 
وأشــار إىل زيــادة “حــادة” يف األنشــطة البحريــة والجويــة 
األمريكيــة أيضــاً، إذ قــال إن “الواليــات املتحــدة وحلفاءها 
ــدوان  ــود ›ع ــرتض بوج ــٍد مف ــرّتون وراء تهدي ــن يتس الذي
رويس‹ يواصلــون تدمــر نظــام األمــن القائــم يف أوروبــا”. 
كــام تضمنــت قامئــة شــكاوى رودســكوي، طائــرات دورية 
مــن طــراز “بوســايدن يب-8” تابعــة للبحريــة األمريكيــة، 
والتــي قــال إنهــا “تقــرتب بشــكل منهجــي مــن القواعــد 

ــم وطرطــوس”. العســكرية الروســية يف حميمي

ــوم  ــي تق ــق الت ــكلة األعم ــإن املش ــة، ف ــب الكاتب وبحس
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عليهــا روايــة موســكو، هــي عــدم توافــق نظرتهــا إىل 
األمــن مــع الروايــات الغربيــة. ورغــم أن حلــف “الناتــو” 
ــرب أن  ــن يعت ــة، إاّل أن الكرمل ــة جامعي ــة أمني ــو منظم ه
الواليــات املتحــدة هــي القــوة املســيطرة عليــه. وبالفعــل، 
ــي  ــدول الت ــن ال ــة م ــاك قل ــن، هن ــة نظــر بوت ــن وجه م

ــة. تنعــم بســيادة فعلي

حظر الدخول/منع الوصول الرويس يف ليبيا؟
قــال قائــد القــوات الجويــة األمريكيــة يف أوروبــا وأفريقيــا 
الجــرال جيفــري هاريغــان يف أواخــر أيار/مايــو، “إذا 
اســتولت روســيا عــى قاعــدة عســكرية يف الســاحل 
نــرش  التاليــة  املنطقيــة  خطوتهــا  فســتكون  الليبــي، 
منظومــة أســلحة طويلــة املــدى لحظــر الدخول/منــع 

الوصــول”.

هــذا  مثــل  عــى  ترتتــب  كثــرة  تداعيــات  وهنــاك 
الســيناريو. فمــن جهــة، ميكــن إلحداهــا أن متنــح موســكو 
ــن  ــو” م ــف “النات ــى حل ــرتاتيجية ع ــة اس ــزة جغرافي مي
خــال الــردع القــرسي، فتزيــد بذلــك مــن اســتعراض 
ــة  ــكرية الغربي ــات العس ــد العملي ــية وتعّق ــوة الروس الق
ــك يف ســورية،  عــى نطــاٍق أوســع. وســبق أن حــدث ذل
حيــث أصبحــت حريــة املنــاورة لــدى “الناتــو” محــدودة 
وأصبــح التشــويش اإللكــرتوين شــائعاً. كــام ميكــن للوجــود 
العســكري الــرويس املتزايــد أن يُبقــي امليّــزة الجويــة 
والبحريــة لرتكيــا تحــت الســيطرة، ومينــع الــدول األخــرى 
مــن الوصــول إىل مــوارد الطاقــة الليبيــة، ويعيــق الجهــود 
األمريكيــة لتنفيــذ عمليــات مكافحــة اإلرهــاب هنــاك أو 

ــي”. ــاق الوطن ــة الوف ــع “حكوم ــيق م التنس

ويف املــايض، متّكنــت موســكو مــن الحفــاظ عــى نفوذهــا 
ــن  ــد م ــق املزي ــر تدفّ ــتخدمت خط ــان، واس ــى أردوغ ع
الاجئــن الســورين مــن إدلــب للضغــط عليــه. ولكــن يف 
النهايــة، ال بوتــن وال أردوغــان يريــدان مواجهــة مبــارشة، 

بــل يواصــان التعــاون عندمــا يكــون ذلــك ممكنــاً ويربمان 
صفقــات ظرفيــة. كــام أن موســكو ليســت متمّســكة 
ــى  ــن أن تتخ ــك ميك ــد، لذل ــكها باألس ــدر متّس ــرت بق بحف
ــات  ــا أو جه ــن تركي ــا م ــط عليه ــم الضغ ــه إذا تعاظ عن

ــة أخــرى. فاعل

الخامتة
ــة الســوفياتية أســطولها الخامــس  ــرشت البحري ــا ن عندم
يف املنطقــة، كانــت لهــا األفضليــة عــى الواليــات املتحــدة 
مــن عــدة نــواٍح حتــى منتصــف الثامنينيــات. ومــن هــذا 
املنطلــق، تُعــدُّ مطامــح بوتــن عميقــة الجــذور، وتشــكل 
مكافحــة مســاعي االحتــواء الغربيــة الدافــع األعمــق 

ــا. ــة مــع تركي ــرات الفوري ــه، باإلضافــة إىل التوت ألعامل

وهكــذا، يف حــن أن موســكو يف موقــف صعــب يف الوقــت 
الحــايل، ال يــزال عــى الواليــات املتحــدة التفكــر بشــكل 
اســرتاتيجي يف األنشــطة الروســية يف املنطقــة. فالعمليــات 
الرسيــة يف ليبيــا لــن تتوقــف ما مل تبــذل الواليــات املتحدة 
جهــوداً منّســقة للحــد مــن أعــامل املتعاقدين العســكرين 
ــوىل  ــر– وتت ــزم األم ــوة إذا ل مــن القطــاع الخــاص –وبالق
الــدور القيــادي إلنهــاء املرحلــة األخــرة مــن الحــرب 
أرض- الصواريــخ  أنظمــة  إدخــال  أن  األهليــة. ورغــم 
ــة  ــن الناحي ــة م ــوة صعب ــكل خط ــد يش ــا ق ــو إىل ليبي ج
اللوجســتية عــى روســيا، إال أنهــا ممكنــة. وبوســع روســيا 
أن تختلــق ســبب دفاعــي للقيــام بذلــك. وبالفعــل اّدعــت 
قيامهــا بنــرش منظومــات “أس-400” يف ســورية ألســباب 

دفاعيــة.

ومبعنــًى آخــر، إنهــا لعبــة طويلــة األمد، وستســعى روســيا 
لكســب النفــوذ عــرب اســتغال كافــة األطــراف. وال ميكــن 
ــة، ال  ــع آخــر لســنوات قادم ــر واق للغــرب املخاطــرة بأم
ســيام يف منطقــة رشق البحــر املتوســط ذات األهميــة 

االســرتاتيجية.

2020 ــدد حزيران/يونيو  ع
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ال جديد يضاف يف هذا املوضوع، فالكالم ذاته يتكرر، وكما دائمًا 
جي��ري احلدي��ث ع��ن ع��ودة “داع��ش” يف س��ورية والع��راق بش��كل 
ق��د يتج��اوز يف خط��ره النس��خة األوىل م��ن التنظي��م، وال ننف��ي هنا 
األم��ر، فقد س��بق وعاد التنظيم بع��د أن أعلنت أمريكا ذاتها إنهاءه 
يف العراق، لكن املشكلة ليست يف التنبيه بل يف اهلدف منه وهو 
احملافظ��ة عل��ى وج��ود أمريك��ي يف املنطق��ة، حبج��ة حمارب��ة التنظي��م 
من جديد ومنعه من استهداف الغرب يف عقر داره، مع العلم أن 
احلض��ور األمريك��ي ه��و مس��بب رئي��س لإلره��اب يف املنطق��ة، إذا مل 

ن��رد االنس��ياق يف احلدي��ث الوع��ر عن “دوره��ا يف خلقه”.

“داعش” كي ال تخرج أمريكا من سورية والعراق





“داعش”: صامٌد في الذكرى السادسة

معهد المشروع األمريكي، 18 حزيران/يونيو 2020

10 Katherine Zimmerman, ”ISIS: Resilient on sixth anniversary“, American Enterprise Institute, 18 
June 2020. https://www.aei.org/articles/isis-resilient-on-sixth-anniversary/ 

كتبــت كاثريــن زميرمــان مقــاالً بعنــوان: »داعــش: 
صامــٌد يف الذكــرى السادســة« نــرشه معهــد املــرشوع 

األمريــي يف 18 حزيران/يونيــو 2020.
تبــدأ الكاتبــة حديثهــا مــن تقريــر “التهديــد الجهادي“ 

الــذي أعــده 20 خبــراً ونــرشه معهــد الواليــات املتحدة 
ــامء يف  ــدويل للعل ــون ال ــز وودرو ويلس ــام ومرك للس
ــن  ــرة األوىل ع ــث للم ــم الحدي ــه ت 2016-2017، وفي
“متــرد مــا بعــد الخافــة”. يف الذكرى الســنوية لتأســيس 

كاثرين زيمرمان
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تنظيــم “داعــش”، قــام املؤلفــون مــرة أخــرى بتقييــم 
ــامل األوســع يف  ــرشق األوســط والع ــم لل ــد التنظي تهدي

عــام 2020.

يُظهــر تصاعــد الهجــامت التــي يشــنها مقاتلــو تنظيــم 
ــة ملجموعــة كانــت  “داعــش” يف العــراق عــودة هادئ
ــل ســت ســنوات عاصمــة العــراق وســامته  تهــدد قب
كدولــة. قــد ال يعيــد التنظيــم إحيــاء نفســه بالطريقــة 
أو املســار الــذي رســمه يف الفــرتة التــي ســبقت ذروة 
قوتــه يف عامــي 2014 و2015. وباملثــل، فــإن الكيفيــة 
التــي ســيعيد فيهــا التنظيــم تأكيــد نفســه يف ســورية 
املجــاورة ســتأخذ مســاراً مختلفــاً. لكــن يجــب التمييــز 
ــة  ــرب الوطني ــبكة ع ــايل –الش ــش” الح ــوة “داع ــن ق ب
ــريش،  و  ــمي الق ــم الهاش ــو إبراهي ــو أب ــل املدع يف ظ
ــن  ــن االثن ــط ب ــي. الخل ــم اإلقليم ــش” – التنظي “داع
ــن  ــا م ــدة وتهديده ــوة القاع ــم ق ــه تقيي ــأ مياثل خط

ــط. ــتان فق ــا يف أفغانستان-باكس حظوظه

ــن  ــرشكاء األمريكي ــداً لل ــداً متزاي يشــكل داعــش تهدي
ــوات  ــة وق ــك الحكوم ــا يف ذل ــورية، مب ــراق وس يف الع
األمــن العراقيــة و”قــوات ســوريا الدميقراطية )قســد(”. 
ســوف يغتنــم الفــرص التــي أوجدهــا تخفيــض القــوات 
ــر،  ــه أك ــيس نفس ــادة تأس ــراق إلع ــة يف الع األمريكي
رغــم أن الطريــق أمامــه إلعــادة البنــاء مــا يــزال طويــاً  
ــام  ــس ك ــى تضاري ــيطرة ع ــن الس ــن م ــل أن يتمك قب

فعــل يف الســابق.

قــد يوفــر داعــش التوجيــه الختيــار مجنديــن أجانــب 
للقيــام بهجــامت كبــرة، لكــن تدفــق املقاتلــن األجانب 
ــم يف  ــد أن عــودة التنظي ــن املؤك ــراً. م ــص كث ــد تقل ق
معقلــه األســاس ســتدعم عودتــه عــى الصعيــد العاملي 
وســتؤثر إىل حــد كبــر عــى التصــورات املرســومة 
للتنظيــم. مــن املرجــح أن يعتمــد كادر قــادة “داعــش” 
ــش  ــبكة داع ــى ش ــورية ع ــراق وس ــون يف الع املختبئ

لتأمــن أنفســهم.

ال يــزال تهديــد “داعــش”  للغــرب حقيقيــاً جــداً. ظــل 
ــة  ــة اإلقليمي ــد الهزمي ــى بع ــاً حت ــد عالي ــذا التهدي ه
للتنظيــم يف الباغــوز، ســورية، يف آذار/مــارس 2019، 
ومقتــل أبــو بكــر البغــدادي يف ترشيــن األول/أكتوبــر 
2019. وقــد ازدهــرت التنظيــامت التابعــة لـــ “داعش” 

ــا. خــارج العــراق وســورية، وخاصــة يف أفريقي

ألقــت الرشطــة األملانيــة القبــض عى خمســة أشــخاص 
ــة  ــوا يخططــون لشــن هجــامت عــى قواعــد جوي كان
ــان/أبريل  ــاب يف نيس ــم اإلره ــا بته ــة يف أملاني أمريكي
ــش”،  ــم “داع ــوالء لتنظي ــة بال ــدت الخلي 2020. وتعه

وكانــت عــى اتصــال بكبــار عنــارصه.

يتطلــب القضــاء عــى تنظيــم “داعــش” وقدرتــه عــى 
إلهــام الهجــامت اإلرهابيــة مــا يتجــاوز مجــرد الضغــط 
عــى التنظيــم أو فروعــه الفرديــة، وهــو درس كان 
ينبغــي عــى الواليــات املتحــدة تعلمــه مــن نهجهــا يف 

محاربــة القاعــدة.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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“داعش” باستمرار مهيأ للتعافي

معهد الشرق األوسط، 29 حزيران/يونيو 2020

10 Charles Lister, ”Its root causes unaddressed, ISIS looks set for a steady recovery“, Middle East 
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كتــب تشــارلز ليســرت مقــاالً بعنــوان: »داعش باســتمرار 
مهيــأ للتعــايف« نــرشه معهــد الــرشق األوســط، يف 
ــم  ــان تنظي ــن إع ــدؤه م ــو 2020. يب 29 حزيران/يوني
مــن ســت  املزعومــة  إقامــة “خافتــه”  “داعــش” 
ــا  ــاوز مجمله ــن األرض تج ــاحة م ــى مس ــنوات، ع س
280 ألــف كيلومــرت مربــع عــرب ســورية والعــراق وتضم 

ــن شــخص. ــن 10 ماي ــر م أك

خــال أقــل مــن ثــاث ســنوات عــى إعــان الرئيــس 
القــوات  خــروج  أوبامــا  بــاراك  الســابق  األمريــي 
األمريكيــة مــن العــراق أواخــر عــام 2011، تعــاىف 

ــك  ــة اإلســامية” يف ذل ــم “الدول ــا كان يســمى تنظي م
الوقــت مــن الهزميــة الكاملــة، ليصبــح أقــوى منظمــة 
ــده  ــاق بعدي ــث، بجيــش ف ــخ الحدي ــة يف التاري إرهابي

ــرة. ــوش  دول كث جي

ــر  ــد كب ــاً إىل ح ــي مدفوع ــاث الدرام ــذا االنبع كان ه
اإلدارة،  )ســوء  املحليــة  العوامــل  مــن  مبجموعــة 
االنقســامات االجتامعيــة، الفســاد، الحــرب يف ســورية 
وتوســع املســاحات غــر الخاضعــة للحكومــة( والتــي 

ــوم. ــوداً إىل الي ــا موج ــر منه ــزال كث ال ي

تشارلز ليستر
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وعــن إنجــازات أمريــكا املزعومــة قــول الكاتــب: رغــم 
ــات املتحــدة  ــادة الوالي ــي بقي ــف العامل ــة التحال هزمي
ــي لـــ  ــرشوَع اإلقليم ــراق امل ــورية والع ــه يف س ورشكائ
“داعــش” يف آذار/مــارس 2019، إال أن التنظيــم يواصــل 
العمــل كتمــرد يف كا البلديــن، مســتغاً الفراغــات 
ــاً  ــه، تدريجي ــدرات خصوم ــود إىل رضب ق ــة ليع األمني
وببــطء. ومــع تراجــع التهديــد العلنــي، تبــدو الواليــات 
املتحــدة وحلفاؤهــا مــرة أخــرى غــر مهتمــن بالتعامل 
ــة واملحــركات األساســية لنشــوء  مــع األســباب الجذري

التنظيــم اإلرهــايب.

ــو،  ــراق يف أيار/ماي ــق يف الع ــر للقل ــد مث ــد تصعي بع
حيــث نّفــذ التنظيــم مــا بــن 45 و60 هجومــاً يف 
األســبوع، تباطــأت وتــرة عمليــات داعــش يف حزيــران/
يونيــو إىل 15-20 هجومــاً يف األســبوع. ومــع ذلــك، 
يبــدو أن هــذه الهجــامت تتزايــد يف الحجــم والتطــور 
ــة.  ــق الحري ــراً إىل املناط ــر توات ــكل أك ــل بش وتص

ال تــزال مجموعــة اســتخباراِت “داعــش” فعالــة، كــام 
يتضــح مــن االســتهدافات بوســاطة الكامئن التــي تزداد 
ــال إن  ــن، ويق ــؤولن املحلي ــاالت املس ــا، واغتي فعاليته
شــبكات االبتــزاز التابعــة للجامعــة زادت حتــى بلغــت 
مســتوياتها يف عــام 2013 الــذي ســبق إعــان الخافــة. 

العراقيــة،  العمليــات  انخفــاض  أدى كوفيــد-19 إىل 
ــراق، وتراجــع  ــات املتحــدة والع ــن الوالي واملشــرتكة ب
ــر  ــة، األم ــق الريفي ــافية يف املناط ــات االستكش الدوري
الــذي تــرك للتنظيــم مــا يحتاجــه مــن مســاحة للتنفس 
يف العــراق. مــا يعنــي أن انخفــاض عــدد الهجــامت يف 
ــن  ــال م ــأي ح ــي ب ــو ال يعن ــراق يف حزيران/يوني الع
األحــوال تقدمــاً ضــد التنظيــم الــذي أظهــر مــراراً 

ــد. ــن جدي ــاث م ــاء واالنبع ــى البق ــه ع قدرت

كذلــك يــرى الكاتــب أن للتنظيــم مســتقباً يف ســورية 
خطــوط  توفرهــا  التــي  املتداخلــة  للفــرص  نظــراً 
الــرصاع الرتكيــة الكرديــة والعربيــة الكرديــة واملعارضــة 
والجهاديــة، فضــاً عــن االنهيــار االقتصــادي املتصاعــد، 
ــى  ــظ “داعــش” ع ــض املصالحــة. يف حــن حاف وتقوي
متــرد ثابــت يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الواليــات 
الدميقراطيــة  ســوريا  “قــوات  ورشكاؤهــا  املتحــدة 
)قســد(”، إال أنــه اســتثمر أكــر وأظهــر قــوة عســكرية 
ــورية.  ــة الس ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس يف األرايض الت

ــع  ــبب لتوق ــد س ــراق، ال يوج ــال يف الع ــو الح ــام ه ك
ــم “داعــش” يف ســورية، لكــن  ــرة لتنظي ــودة مث أي ع
الديناميــات الســائدة تــكاد تكــون األنســب ملنــح 
التنظيــم تعافيــاً بشــكل مطــرد. بــات الوضــع بالنســبة 
للعديــد مــن الســورين الذيــن ال يزالــون داخــل البــاد 
أصعــب مام كان عليــه يف ذروة الحرب يف 2015-2014. 
حقائــق كهــذه هــي مــا تتغــذى عليــه التنظيــامت مــن 

منــط “داعــش” لألشــهر والســنوات القادمــة.

الرئيــس العراقي-الســوري، ال  عــن معقلهــا  بعيــداً 
ينبغــي لنــا أن ننــى أن داعــش أصبــح حركــة منتــرشة 
عــى مســتوى العــامل أيضــاً. وينبغــي أن يكــون توســعها 
ــرن  ــاحل والق ــريب والس ــرب الع ــا –يف املغ ــرب أفريقي ع
ــق  ــدر قل ــق– مص ــوب يف موزمبي ــي وإىل الجن األفريق
خــاص لصانعــي السياســات. يبــدو أن الحكومــات 
املحليــة إمــا عاجــزة أو غــر مباليــة بوصــول “داعــش” 
املجتمعــات  يف  نفســها  لتأكيــد  الحثيثــة  وجهــوده 
الضعيفــة واملحرومــة. كــام هــو الحــال مــع “داعــش” 
ــذه  ــل ه ــراق يف 2013-2014، نتجاه ــورية والع يف س

ــة. ــؤوليتنا الخاص ــى مس ــورات ع التط
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