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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 ..

ــّد  ــورية ض ــب الس ــة إدل ــق يف محافظ ــور دمش ــا مح ــة خاضه ــارك مهم ــايض مع ــباط/فرباير امل ــهر ش ــِهَد ش َش

اإلرهابيــن فيهــا. أثــار التقــدم الــذي أحــرزه الجيــش الســوري جنــون تركيــا، فعمــد رئيســها إىل التصعيــد وإقحــام 

ــان خــال  ــات أردوغ ــار مســار ترصف ــع”، عــى اعتب ــُر غــرِ متوق ــارش يف املعــارك. تدخــل “غ جيشــه بشــكل مب

ــك،  ــة عــى وجــه الخصــوص. أضــف إىل ذل ــة املاضي ســنوات الحــرب عــى ســورية كلهــا، وخــال األعــوام الثاث

أهميــة إدلــب بالنســبة لرتكيــا كونهــا آخــر معاقــل املســلحن والتجمــع األكــرب لإلرهابيــن، وخســارتها تعنــي لرتكيــا 

ــًة وقليــاً مــن النفــوذ عــى أي طاولــة مفاوضــات حــول امللــف الســوري. أوراَق قليل

إنَّ لرهــان أردوغــان يف إدلــب ثــاث ركائــز أساســية يســتند عليهــا: عســكرية، ناتجــة عــن تفــوق جيشــه وعاقتــه 

بالتنظيــات اإلرهابيــة يف إدلــب؛ عاقتــه الجيــدة مــع روســيا والتــي راهــن عليهــا كثــراً ورمبــا أكــر مــن الــازم؛ 

وأخــراً ملــف الاجئــن.

ما اعتربه أردوغان نقاط قوة، انقلب مواطن ضعف وانكشاف ال يستهان بها.

ــة إىل  ــن، إضاف ــذ عام ــتمر من ــوري املس ــش الس ــال الجي ــن قت ــة م ــب منهك ــل إدل ــة داخ ــات اإلرهابي التنظي

االنقســامات الداخليــة فيــا بينهــا. وقــد يكــون الجيــش الــرتيك متفوقــاً عســكرياً إال أن تركيــا ليســت مســتعدة 

ــيا. ــع روس ــارشة م ــة عســكرية مب ــق ملواجه باملطل

وعــن العاقــات بــن الدولتــن، بالطبــع ال تريــد روســيا أن تكــون تركيــا عــدواً، لكنهــا ال متانــع مــن االســتفادة مــن 

توتــر عاقــات األخــرة مــع الغــرب، مــا يظهــر يف اختيــار وقــت العمليــة الــذي كان دقيقــاً للغايــة، فبعــد تأجيــل 

طويــل كان ال بــد مــن إطاقهــا، لقــد باتــت كلفــة التأجيــل أعــى مــن كلفــة التوتــر الــذي ستشــهده عاقــات تركيــا 

وروســيا. انتظــرت موســكو حتــى وصلــت العاقــات الرتكيــة الغربيــة حــداً مــن الســوء باتــت العــودة منــه –يك ال 

نبالــغ– صعبــة للغايــة. تصــّدع العاقــات هــذا أجــرب أردوغــان عــى عــدم توجيــه انتقــاد علنــي ومبــارش ملوســكو، 

وســيضطره مســتقباً لتقديــم التنــازالت.

تؤكــد ترصيحــات روســية هــذا الطــرح ولــو بشــكل غــر مبــارش، فعندمــا قــال وزيــر الدفــاع الــرتيك إّن منــع هجــوم 

كهــذا مســؤولية روســيا، كان رد وزيــر الخارجيــة الــرويس الفــروف واضحــاً: »ال ميكــن لروســيا أن متنــع الجيــش 

الســوري مــن تنفيــذ املطالــب الــواردة يف قــرارات األمــم املتحــدة، والتــي تدعــو إىل حــرب ال هــوادة فيهــا ضــد 

اإلرهــاب بجميــع أشــكاله«.

أمــا الركيــزة الثالثــة فهــي ملــف الاجئــن الــذي اســتعملته تركيــا كثــراً للضغــط عــى األوروبيــن، وتفعــل ذلــك 

عال منصور
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مجــدداً يف إدلــب للحصــول عــى الدعــم املــايل أو حتــى العســكري حتــى تُبقــي الوضــع يف املحافظــة الســورية 

عــى مــا هــو عليــه. يشــكل هــذا امللــف طبعــاً هاجســاً كبــراً ألوروبــا، وبالخصــوص يف جزئــه املتعلــق بالجهاديــن 

العائديــن والهاربــن، ومــا ســتحمله موجــة لجــوء جديــدة مــن انعكاســات عــى الداخــل األورويب اجتاعيــاً، أمنيــاً، 

وسياســياً.

ــه إال  ــح حل ــك مــن مفاتي ــن، وال متل ــف الاجئ ــا ليســت إال وســيطاً يف مل ــر أن تركي ــا أن تتذك لكــن، عــى أوروب

موضــوع “املنطقــة اآلمنــة” التــي لــن تقــوم دون صفقــة كــربى تعقدهــا ســورية، هــذا إن قامــت أساســاً. إذا أراد 

األوروبيــون بالفعــل حــاً لهــذا امللــف فوجهتهــم يجــب أن تكــون دمشــق لــو عــرب وســطاء.

تحــاول روســيا أن تقــول ألوروبــا أن الدعــم الــذي ســتقدمه لرتكيــا للحــرب، ميكنهــا أن تقدمــه لســورية إلعــادة 

البنــاء، والثانيــة أجــدى يف حــل أزمــة الاجئــن، فاملجتمــع الــدويل ســيصل يف النهايــة، ولــو تأخــر، إىل مــكان يكــون 

فيــه مجــرباً عــى إعــادة إعــار ســورية.

الواليات املتحدة الغائب الحارض

ال يــرى ترامــب أن لــه مصلحــة مبــارشة يف ســورية، مــا يثــر اعرتاضــات كــربى يف صفــوف الباحثــن وحتى سياســين 

أمريكيــن كــر، يــرون أن لبادهــم شــبكة مــن املصالــح العميقــة تتقاطــع كلهــا يف ســورية. العاقــات الروســية 

الرتكيــة، يف املقابــل، مثــار قلــق كبــر يف واشــنطن، التــي، وإن مل ترغــب بــأن تــرى تقدمــاً للجيــش الســوري، إال أنهــا 

ســعيدة بــأي تدهــور يف هــذه العاقــات. فتزايــد دور تركيــا أمــر غــر مرغــوب فيــه، أمــر يُعــربَّ عنــه يف األوســاط 

ــكا أو الناتــو ككل  ــدًة”. لكــن ال يعنــي كّل ذلــك أن أمري ــراَن جدي ــد إي ــا ال نري ــة بالقــول “إنن ــة األمريكي الفكري

ســيتخلون عــن تركيــا، لكــن تدخلهــم ســيأيت مبــا يتناســب مــع مصالحهــم.

ــاً.  ــا حق ــد أن يصادقه ــب أح ــًة ال يرغ ــا دول ــرت تركي ــح” وأظه ــرق مصال ــى “مف ــع ع ــب الجمي ــت إدل وضع

ــا. ــٌد أن يعاديه ــل أح ــراراً، ال يفض واضط

 يف املقلــب اآلخــر، تريــد ســورية تحريــر أرضهــا، وقتــال اإلرهابيــن، وال مانــع مــن وضــع حــدٍّ للغطرســة الرتكيــة، 

وإيصــال رســائل مفادهــا أن عــدم التــزام أنقــرة باالتفاقــات الدوليــة لــن يكــون دون رد. تأمــن الســيطرة الكاملــة 

ــة مــن  ــة املقبل ــا مــن ورقــة مســاومة يف الجول ــه ســيحرم تركي عــى الطريقــن الرسيعــن )M4 وM5( بحــد ذات

املحادثــات ألنهــا تُفقــد مناطــق ســيطرة اإلرهابيــن يف إدلــب أي أهميــة اســرتاتيجية، لكــن هــذا أهــون عــى تركيــا 

مــن أن يفقــد مــن تســميهم “معارضــة” أي أرض متبقيــة لهــم.
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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2020 عــدد كانــون الثاني/يناير 

تقــرؤون يف هــذا العــدد مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز الدراســات العامليــة« أبــرز مــا نرشتــه مراكــز 

التفكــر الغربيــة حــول الحــدث الســوري يف شــهر شــباط/فرباير 2020، مقســاً ضمــن املحــاور اآلتيــة:

أوالً – الرهانات اإلقليمية والدولية عى محكِّ إدلب

تعــرض مقــاالت هــذا العــدد لتطــورات معــارك إدلــب منــذ بدايــة وحتــى نهايــة شــهر شــباط/فرباير، وكل مــا 

رافقهــا مــن تحليــات وتقديــرات مواقــف وتوقعــات ورســم ســيناريوهات لــكل األطــراف ذات الــدور هنــاك، 

إقليميــة كانــت أم دوليــة.

ثانياً – االنتخابات اإلرسائيلية.. املحاولة الثالثة

تناقــش مقــاالت هــذا املحــور انتخابــات الكنيســت اإلرسائيــي، التــي تعــاد للمــرة الثالثــة نتيجــة عــدم قــدرة أي 

حــزب عــى تحقيــق األغلبيــة الكافيــة ليشــكل الحكومــة، مــا يحــدث داخــل الكيــان، خطــة اإلدارة األمريكيــة 

املســاة “صفقــة القــرن” وتأثراتهــا عــى خيــارات الــرأي العــام اإلرسائيــي، وأخــراً مــا الــذي يجــب أن ينتظــره 

الفلســطينيون مــن هــذه االنتخابــات، مــن وجهــة النظــر الغربيــة طبعــاً.

ثالثاً – الرهان الغريب عى عودة اإلرهاب!

تركــز مقــاالت هــذا املحــور عــى رؤى باحثــن حــول مســتقبل اإلرهــاب “الداعــي والقاعــدي” يف املنطقــة 

والعــامل، والتكهنــات بعــودة جديــدة لــه ورمبــا بوجــوه أكــر عنفــاً. تســتخدم حجــة اإلرهــاب عــادة للضغــط 

عــى ترامــب للبقــاء يف ســورية، لكــن املراهنــة عــى اســتمراره باتــت تتخطــى املعتــاد.

رابعاً – الهالل الخصيب يف زمن جيوبوليتيك الجفاف

تغطــي مقــاالت هــذا املحــور دراســة أجراهــا املعهــد اإليطــايل للدراســات السياســية الدوليــة عــن منطقــة مــا 

بــن نهــري دجلــة والفــرات، الجغرافيــا وامليــاه والطاقــة والعاقــات البينيــة لــدول املنابــع واملجــرى واملصــب، 

الواقــع واالحتــاالت املرغوبــة واملمكنــة.

خامساً – قضايا أخرى

ــان األوىل عــن املنظــور الصينــي لســورية وإلعــادة اإلعــار فيهــا يف ظــل الضغــوط  يضــم هــذا املحــور مقالت

ــان،  ــورين يف لبن ــن الس ــاع الاجئ ــول أوض ــي ح ــة فه ــا الثاني ــة. أم ــة واألوربي ــات األمريكي ــة والعقوب الدولي

ــة. ــات الدولي ــة األزم صــادرة عــن مجموع



اس��تعادت الدول��ة الس��ورية س��يطرتها عل��ى مناط��ق جدي��دة يف إدل��ب، 
واضع��ة تركي��ا يف مواجه��ة وض��ع صع��ب للغاي��ة، دف��ع أردوغ��ان إىل ح��دود 
اس��تخدام إحدى أهم األوراق يف يده أي تش��ريع األبواب أمام الالجئني 

للوص��ول إىل أوروب��ا يف ح��ال مل تس��اعده ال��دول األوروبي��ة..

تعاني أنقرة من عزلة دولية جتربها على احلفاظ على عالقة وثيقة مع 
موسكو، ما يبقي اخليارات حمدودة أمام تركيا: إما خفض التصعيد يف إدلب 
مع تأمني وقف إطالق النار، أو الرد على كل هجوم على قواتها هناك. 
بيد أن هذا يزيد من خطر املواجهة السياسية مع روسيا.. وبالتالي من 

الصعب معرفة أيُّ مدى ستبلغه مغامرة تركيا يف إدلب...

الرهانات اإلقليمية والدولية على محكِّ إدلب 
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خيارات تركيا غير المستساغة في سورية

غالب داالي

ــًة  ــورية أزم ــرب س ــال غ ــب يف ش ــُة إدل ــهُد محافظ تش
ــورية  ــة الس ــط الحكوم ــا تضغ ــة؛ فبين ــانيًة متفاقم إنس
الســتعادة الســيطرة عــى آخر جيــب رئيس لـــ “ملعارضة”، 
ــا.  ــن األشــخاص باتجــاه حــدود تركي ــات اآلالف م ــّر مئ ف
وقــد وصــَل عــدد الفاريــن مــن إدلــب وفقــاً لألمــم 
املتحــدة إىل نحــو 700.000 شــخص منــذ األول مــن شــهر 

ــمرب. ــون األول/ديس كان

لـــ  رئيســاً  داعــاً  بصفتهــا  جاهــدًة  أنقــرة  حاولــت 
الجيــش  إقنــاع موســكو بوقــف هجــوم  “املعارضــة” 

ــًة، أن  ــن بل ــا زاد الط ــدوى. وم ــن دون ج ــوري، ولك الس
الجيــش الســوري قتــل 13 جنديــاً تركيــاً يف هجومــن 

قاتلــن دعمتهــا روســيا.

تتناقــض هــذه التطــورات مــع الصــورة الناشــئة عــن 
العاقــات الرتكية–الروســية يف الســنوات القليلــة املاضيــة، 
ــن  ــر م ــت الكث ــة )اجتذب ــن برسع ــت تتحس ــي كان والت
العاقــة  الواقــع، دفعــت هــذه  الــدويل(. يف  االنتبــاه 
الكثريــن يف الغــرب إىل االعتقــاد بــأن تركيــا تتحــرك 
بعيــداً عــن الغــرب وتقــرتب أكــر مــن روســيا.  أثــار هــذا 

Galip Dalay, ”Turkey’s unpalatable choices in Syria“, The Brookings Institution, 12 February 2020. 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/202012/02//turkeys-unpalatable-choices-in-
syria/ 

1

معهد بروكنغز، 12 شباط/فبراير 2020

2020 عــدد شــباط / فبراير 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/02/12/turkeys-unpalatable-choices-in-syria/ 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/02/12/turkeys-unpalatable-choices-in-syria/ 
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

الوضــُع جزعــاً كبــراً وقلقــاً لــدى حلفائهــا يف الناتــو، كــا 
ــا لنظــام صواريــخ S–400 املتطــور مــن  أســهم رشاء تركي
روســيا بشــكل أكــرب يف تعزيــز هــذا التصــور. كانــت عملية 
الــراء نتيجــة لعمليــة تعاونيــة ولــدت يف ســياق فــوىض 
الحــرب الســورية. يف حــن أدت االختافــات بــن الواليــات 
املتحــدة وتركيــا حول “قــوات ســوريا الدميقراطية–قســد” 
التــي يقودهــا األكــراد، وبخاّصــٍة يف شــال رشق ســورية، 
العمليــات  عــن  الــرويس  الرضــا  أن  إال  تفريقهــا،  إىل 
العســكرية الرتكيــة ضــد “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” يف 

ــا أقــرب لروســيا. شــال غــرب ســورية قــد جعله

ــن  ــات ب ــرّب العاق ــن ق ــي م ــورية ه ــت س ــك، كان لذل
موســكو وأنقــرة. عــاوة عــى ذلــك، أصبــح تعــاون 
ــات  ــق عملي ــن طري ــاً ع ــر تنظي ــن يف ســورية أك البلدي
أســتانا وســوتي التــي تقودهــا روســيا منــذ نهايــة عــام 
2016. ومل تســَع هــذه العمليــات التــي تركــز عــى ســورية 

ــل أعــادت  إىل إيجــاد تســوية للحــرب الســورية فقــط، ب
ــية. ــات الرتكية–الروس ــة العاق هيكل

ومــع ذلــك، ظلــت مواقــف تركيــا وروســيا حــول القضيــة 
الســورية األكــرب، مبــا يف ذلــك مــا يشــمل رؤيتيهــا حــول 
ــزت  ــا رك ــاً؛ بين ــًة متام ــد، مختلف ــك البل ــة ذل ــة أزم نهاي
روســيا ورشيكهــا يف دمشــق منــذ مــّدة طويلــة عــى 
كســب الحــرب يف أجــزاء أخــرى مــن ســورية، وقــد ألقــى 
الهجــوُم األخــر عــى إدلــب الضــوء عــى الخافــات 
ــن  ــاون هات ــدود تع ــدى ح ــف م ــية–الرتكية وكش الروس

ــن. الدولت

ــارج  ــيا خ ــا وروس ــرتاتيجية لرتكي ــات االس ــل الطموح تظ
ــع  ــس يف جمي ــى التناف ــادرة ع ــوايل، ق ــى الت ــورية، ع س
ــز العاقــة بعــدم  ــاً. إذ تتمي املناطــق املجــاورة لهــا تقريب
الثقــة. قــد تكــون النفعيــة السياســية والواقعية والســخط 
املشــرتك تجــاه الغــرب أســباباً كافيــة لبــدء التعــاون، لكنها 
ــيا  ــا وروس ــن تركي ــياً ب ــع جيوسياس ــة للجم ــت كافي ليس

بشــكل فعــي.

الوضع يزداد سوءاً بالنسبة لركيا
تحــدث األزمــة يف إدلــب يف وقــت تواجــه فيــه الحكومــة 
ــن  ــو 3.5 ماي ــود نح ــى وج ــاً ع ــل محلي ــة رّد فع الرتكي
الجــئ ســوري. عــى هــذا النحــو، ســتقاوم موجــات 
جديــدة مــن الاجئــن، وســتبذل قصــارى جهدهــا إلبقــاء 
النــاس الفاريــن مــن إدلــب عــى الجانــب الســوري مــن 
الحــدود. ومــع ذلــك، بالنظــر إىل األزمــة اإلنســانية التــي 
تتكشــف والظــروف الشــتوية القاســية، فــإن مقاومــة 
ــف  ــتأيت بتكالي ــدد س ــخاص ج ــول أش ــة لقب ــا القوي تركي
ــورة  ــوء ص ــادة س ــهم يف زي ــا يس ــية –م ــة وسياس معنوي

ــاً. ــة دولي ــرة املتفاقم أنق

ــة– ــات الرتكي ــر يف العاق ــد التوت ــك، يزي ــة إىل ذل باإلضاف
الغربيــة مــن تعميــق نقــاط الضعــف يف تركيــا. لقــد أدى 
ــن عاقــات تركيــا الرسيــع مــع روســيا يف الســنوات  تحسُّ
األخــرة إىل ابتعــاد حلفــاء أنقــرة الغربيــن، وبخاّصــٍة 
ــا  ــد تركي ــب، وتري ــق بإدل ــا يتعل ــدة يف م ــات املتح الوالي
ــرويس  ــوم ال ــف الهج ــا لوق ــوة –إم ــر ق ــاً أك ــاً غربي دع

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

 ظلت مواقف تركيا وروسيا حول 

القضية السورية األكبر، بما يف 

ذلك رؤيتيهما حول نهاية أزمة ذلك 

البلد، مختلفًة تمامًا؛ إذ ركزت روسيا 

وشريكها يف دمشق ىلع كسب 

الحرب يف أجزاء أخرى من سورية، 

وقد ألقى الهجوُم األخير يف إدلب 

الضوء ىلع الخالفات الروسية–

التركية وكشف مدى حدود تعاون 

هاتين الدولتين.



الســوري أو التقليــل مــن تأثراتــه. يقــدم املســؤولون 
األمريكيــون دعــاً كاميــاً لرتكيــا، وقالــت املستشــارة 
األملانيــة أنجيــا مــركل خــال زيــارة إىل تركيــا يف أواخــر 
كانــون الثاين/ينايــر: إن أملانيــا وأوروبــا ستســاعدان يف 
ــل  ــا للتعام ــة لرتكي ــن املســاعدات املالي ــد م ــم املزي تقدي
ــة،  ــدة. ولكــن يف هــذه املرحل ــن املتزاي ــة الاجئ ــع أزم م
ــذي  ــم ال ــى للدع ــتوى األق ــو املس ــذا ه ــون ه ــد يك ق

ــرب. ــن الغ ــا م ــه تركي ــن أن تتوقع ميك

ويُحتمــل أيضــاً أن تــرى الواليــات املتحــدة فرصــة يف 
مــأزق تركيــا يف ســورية. كــا يُرّجــح أن تضغــط الواليــات 
ــا إمــا للموافقــة عــى شــكل مــا مــن  املتحــدة عــى تركي
ــوريا  ــوات س ــع “ق ــش م ــت للتعاي ــر املؤق ــكال التدب أش
الدميقراطيــة” إىل حــٍد كبــرٍ، والتــي شــنت تركيــا ضدهــا 
عمليــة توغــل عســكرية يف شــال رشق ســورية قبــل 
ــام  ــن نظ ــازالت ع ــض التن ــم بع ــهر، أو تقدي ــة أش بضع
الصواريــخ S–400 الــذي اشــرتته تركيــا مــن روســيا. ومــع 
ــة  ــة الحالي ــية الداخلي ــورة السياس ــر إىل الص ــك، بالنظ ذل
ــن  ــى أي م ــدم ع ــدوث تق ــع ح ــن توق ــا، ال ميك يف تركي
ــكو  ــرة وموس ــن أنق ــات ب ــل العاق ــا مل تدخ ــن، م الجانب
ــاول  ــا تح ــزال تركي ــى اآلن، ال ت ــاً. حت ــر رصاع ــة أك مرحل

ــياً. ــيا دبلوماس ــع روس ــرات م ــل التوت ح

يف الوقــت نفســه، يســتمر وضــع تركيا يف إدلــب بالتدهور. 
إذ اســتوىل الجيــش الســوري عــى مدينــة معــرة النعــان 
ــذي  ــع M–5 املهــم ال ــق الرسي االســرتاتيجية، عــى الطري
ــي  ــب الت ــة رساق ــل مدين ــب، ودخ ــق بحل ــط دمش يرب
يســيطر عليهــا املتمــردون، واســتعاد الســيطرة عــى 
الطــرق الرسيعــة الرئيســة M–4 وM–5 مــع التقــدم 
اإلقليمــي لـــ “النظــام”، أصبــح عــدٌد مــن مراكــز املراقبــة 
ــاً  ــاء( فعلي ــوم الثاث ــى ي ــبعة، حت ــة )س العســكرية الرتكي

ــش الســوري. تحــت ســيطرة الجي

وإدراكاً منهــا لخياراتهــا غــر املستســاغة، تواصلــت أنقــرة 
مــع موســكو للمطالبــة بوقــف إطــاق النــار. ومــع ذلــك، 
رغــم الجهــود الرتكيــة املتكــررة ملنــع الهجــوم العســكري 
ــوري يف  ــش الس ــيا الجي ــت روس ــد دعم ــب، فق ــى إدل ع
ــات  ــاً لترصيح ــك، وفق ــن ذل ــوأ م ــاك. واألس ــه هن هجوم
ــول/ ــا يف أيل ــاء بالتزامه ــا فشــلت يف الوف ــيا، أنَّ تركي روس
ســبتمرب 2018 )مبوجــب اتفــاق ثنــايئ كان مــن املفرتض أن 
تضغــط تركيــا فيــه عــى جاعــات املعارضــة “املعتدلــة” 
ــل  ــة مث ــات املتطرف ــن الجاع ــل ع ــي تنفص ــب ل يف إدل
ــر الشــام”( للتخلــص مــن القــوى املتطرفــة  “هيئــة تحري
يف إدلــب. وبالتــايل، تشــارك موســكو بالكامــل يف الهجــوم.

ــل  ــح مقت ــا يوض ــوض، ك ــى الغم ــث ع ــا يبع ــذا، وم ه
ــب  ــة األخــرة، أن الوضــع يف إدل ــراك يف اآلون ــود األت الجن
ميكــن أن يخــرج عــن الســيطرة برسعــة –هــي يف األســاس 
حــرب بالوكالــة ميكــن أن تصبــح مواجهــة عســكرية 
ــا والجيــش الســوري. يف الواقــع، هــدد  ــن تركي ــارشة ب مب
الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغــان بشــن رضبــة 
عســكرية يف أي مــكان، مبــا يف ذلــك اســتخدام القــوة 

ــر. ــريك آخ ــدي ت ــتهداف جن ــم اس ــة، إذا ت الجوي
ــد  ــة هــو تجمي ــا يف هــذه املرحل ــل لرتكي ــد أفضــل أم يع
ــل  ــورية، وتأم ــية يف س ــة سياس ــدأ عملي ــة إىل أن تب األزم
ــكرّي  ــا العس ــز وجوده ــة يف تعزي ــذه املرحل ــا يف ه تركي
ــرة أن  ــب أنق ــار غض ــا أث ــية. وم ــازالت سياس ــل تن مقاب
ــذا  ــن ه ــا م ــب تركي ــى اآلن مطال ــل حت ــكو تتجاه موس

ــل. القبي
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 ُيرّجح أن تضغط الواليات املتحدة 

ىلع تركيا إما للموافقة ىلع تدبير 

مؤقت للتعايش مع “قوات سوريا 

الديمقراطية”، أو تقديم بعض 

 S–400 التنازالت عن نظام الصواريخ

الذي اشترته تركيا من روسيا.

2020 عــدد شــباط / فبراير 



خيارات تركيا
ــاك بعــض الســيناريوهات  يف ظــل كل هــذا الســياق، هن

التــي ميكــن التفكــر فيهــا:

ــادة خســائر  ــا إىل زي ــد: ميكــن أن تســعى تركي 1. التصعي
روســيا والدولــة الســورية. يف بعــض النواحــي، تقــوم تركيــا 
بهــذا بالفعــل عــن طريــق إرســال أســلحة ثقيلــة –مبــا يف 
ذلــك الدبابــات والعربــات املدرعــة ومدافــع الهاوتزر– إىل 
إدلــب وبتيســر تعزيــز املعارضــة. إن تهديــدات أردوغــان 
ــردع– مل  ــرة لل ــة أنق ــكري –محاول ــز العس ــذا التعزي وه
تســفر عــن نتائــج ملموســة بالنســبة لرتكيــا، ألن دمشــق 
ــا.  ــا الزخــم العســكري وتواصــل هجومه ــد أن لديه تعتق
ميكــن أن تختــار تركيــا أن تصبــح عاقاتهــا أكــر اضطرابــاً 

مــع روســيا، مبــا يتجــاوز قضيــة إدلــب.

ــد  ــا إىل ترتيــب جدي 2. التفــاوض: ميكــن أن تســعى تركي
مــع روســيا بشــأن إدلــب أو صفقــة أســتانا ُمحدثــة. 
ــه  ــث إن ــورية، حي ــاً لس ــر ترجيح ــار األك ــو املس ــذا ه ه
ســينقذ أيضــاً العاقــات الرتكية–الروســية. قــد يعنــي 
هــذا عــى األرجــح أن أنقــرة وموســكو ســتوقّعان اتفاقــاً 
عــى  تركيــا  عليهــا  تســيطر  عازلــة”  “منطقــة  حــول 
ــا  ــة الســورية )رمب ــن الحــدود الرتكي ــب الســوري م الجان
ــن  ــرون م ــن يف ــخاص الذي ــروس( لألش ــع ال ــيق م بالتنس
األزمــة اإلنســانية يف إدلــب. يف الواقــع، دعــا وزيــر الدفــاع 
الــرتيك هولــويس عــكار بالفعــل إىل إنشــاء “منطقــة آمنــة” 
لألشــخاص الذيــن يغــادرون إدلــب. يف هــذه الحالــة، مــن 
املرجــح أن تتعامــل تركيــا مــع األوروبيــن لتمويــل، عــى 
ــج  ــن أن يعال ــة. ميك ــذه املنطق ــة ه ــاً، تكلف ــل جزئي األق
هــذا، لبعــض الوقــت عــى األقــل، املخــاوف بشــأن موجــة 
جديــدة محتملــة مــن الاجئــن. ومــع ذلــك، تخاطــر هذه 
ــا”  ــاً عليه ــح “أرضــاً متنازع ــأن تصب ــة” ب ــة العازل “املنطق

ــق. عــى الطري

ــب  ــا أن تلع ــارت تركي ــرب. إذا اخت ــع الغ ــل م 3. التواص
دوراً أكــر اضطرابــاً تجــاه روســيا، فقــد تقــرتب مــن 
ــد  ــل إىل ح ــدث بالفع ــا يح ــو م ــدة، وه ــات املتح الوالي
ــك  ــي ماي ــة األمري ــر الخارجي ــارك وزي ــع، ش ــا. يف الواق م
بومبيــو يف العديــد مــن التغريــدات التــي كان يدعــم 

فيهــا بشــدة موقــف تركيــا مــن إدلــب. وقــال أيضــاً: 
ــورية  ــأن س ــاص بش ــي الخ ــوث األمري ــل املبع ــه أرس إن
ــرد  ــا، لل ــع تركي ــوات م ــيق الخط ــري لتنس ــس جيف جيم
عــى الهجــات الروســية الســورية. كيــف ســترتجم هــذه 
العبــارات إىل أفعــال؟ ميكــن للواليــات املتحــدة رضب 
أهــداف معينــة لـــ “النظــام” رشق الفــرات، حيــث يكــون 
موقــف روســيا ضعيفــاً نســبياً، أو يف أي مــكان آخــر؛ كــا 
ميكــن أن توفــر املزيد من الدعم العســكري لـــ “املعارضة” 
الســورية أو تطبــق مزيــداً مــن العقوبــات عــى “النظــام” 
ــا  ــدة وتركي ــات املتح ــن للوالي ــاس، ميك ــوري. يف األس الس
اتخــاذ خطــوات لزيــادة تكلفــة هجــوم إدلــب عــى 
روســيا وســورية. ومــع ذلــك، ســيتطلب التواصــل الــرتيك 
ــة  ــات املتحــدة بــدوره بعــض القــرارات الصعب مــع الوالي
بشــأن سياســتها تجــاه األكــراد الســورين أو يف مــا يتعلــق 
ــازل  ــح أن تتن ــخ )S–400(. هــذا، وال يرّج بنظــام الصواري
ــن  ــور. يف هــذا الصــدد، م ــن هــذه األم ــن أٍي م ــا ع تركي
املحتمــل أن يكــون دعــم الواليــات املتحــدة لرتكيــا مجــرد 
ــات  ــد تســتمر العاق ــة. وق دعــٍم كامــيٍّ يف هــذه املرحل
ــر  ــن التوت ــرة م ــة األخ ــذه الجول ــية يف ه ــة الروس الرتكي
ــا  ــرسه، مب ــر ليخ ــن الكث ــدى كا الجانب ــب. ل ــول إدل ح
ــى  ــية ع ــة السياس ــاء العملي ــوذ أثن ــدان النف ــك فق يف ذل
ســورية، يف حــال انقطــاع عاقتهــا.     ومــع ذلــك، ســيظل 
ــر يف عاقتهــا، ويكشــف عــن  هــذا الخــاف األخــر يؤث
معضــات حقيقيــة يف السياســة الخارجيــة الرتكيــة. تحتــاج 
ــة”  ــة آمن ــب، إىل إنشــاء “منطق ــدى القري ــا عــى امل تركي
ــة يف  ــانية املتفاقم ــة اإلنس ــن األزم ــن م لألشــخاص الفاري
إدلــب. يف الوقــت نفســه، ينبغــي أن تعيــد أنقــرة تقييــم 
ــراد الســورين.  ــا املتشــدد غــر املجــدي تجــاه األك نهجه
ــا  ــه. ك ــرة معالجت ــذي يجــب عــى أنق ــض هــو ال التناق
تحتــاج يف الوقــت نفســه إىل تصحيــح الخلــل يف عاقاتهــا 
مــع روســيا والغــرب عــن طريــق إعــادة تعزيــز عاقاتهــا 
الغربيــة. لكــن خافــاً لذلــك، كــا كان الحــال يف الســنوات 
األخــرة، فــإن تقلّــب تركيــا املســتمر بــن روســيا والغــرب 
لــن يــؤدي إال إىل تعميــق مشــاكلها يف سياســتها الخارجيــة 

ــة. واألمني

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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مايكل يونغ

أيُّ مدى ستبلغه تركيا في إدلب مستقباًل؟

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 13 شباط/فبراير 2020

ــول  ــرباء ح ــن الخ ــة م ــغ آراء مجموع ــكل يون ــتعرض ماي اس
معركــة إدلــب ومــدى وصــول تركيــا إىل هنــاك يف املســتقبل، 
نرهــا مركــز كارنيغــي للــرق األوســط يف 13 شــباط/فرباير 

.2020
ــوزان،  ــة ل ــتاذ يف جامع ــر، أس ــف ضاه ــر جوزي ــول الخب يق
ســويرسا، وأيضــاً أســتاذ مشــارك بــدوام جــزيئ يف معهــد 
الجامعــة األوروبيــة يف فلورنســا، إيطاليــا، حيــث يعمــل عــى 
مــروع زمــن الحــرب ومرحلــة مــا بعــد النــزاع يف ســورية، 
بــأن تركيــا أرســلت تعزيــزات عســكرية إىل محافظــة إدلــب 
وحــّذرت الجيــش الســوري بــأن “كل الخيــارات مطروحة عى 
الطاولــة”، محاولــًة إيقــاف تقّدمــه ودفعــه لانســحاب. لكــن 
تركيــا تواجــه وضعــاً صعبــاً، إذ تريــد الحــؤول دون حــدوث 

ــق جديــد لاجئــن مــن إدلــب إىل أراضيهــا. تدفّ

ــع  ــا م ــض عاقته ــرات أو تعري ــج التوت ــرة تأجي ــد أنق ال تري
روســيا للخطــر. فموســكو هــي الطــرف الوحيــد القــادر 
عــى الحــد مــن اإلجــراءات املحتملــة ضــد املصالــح الرتكيــة. 
ــع  ــة م ــا الوثيق ــى عاقته ــاظ ع ــا الحف ــد تركي ــك، تري وكذل
روســيا بســبب العزلــة الدوليــة العميقــة التــي تعــاين منهــا، 
وبخاصــًة عزلتهــا عــن قــوى الغــرب والــرق األوســط، 
ــا يف مجــال الطاقــة حــول املــوارد  بســبب تنافســها مــع ليبي
ــط.  ــض املتوس ــر األبي ــة رشق البح ــة يف منطق الهيدروكربوني
يُضــاف إىل ذلــك أن الرئيســن الــرتيك والــرويس دّشــنا يف 
ــرتيم  ــاز “توركس ــوب الغ ــام أنب ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س وق
TurkStream “، الــذي ســينقل الغــاز الطبيعــي الــرويس إىل 
جنــوب أوروبــا عــرب تركيــا. إذن، الحفــاظ عــى العاقــة مــع 

ــرة. ــبة ألنق ــة بالنس ــة الرئيس ــو القضي ــكو ه موس

Michael Young, ”How Far is Turkey Really Willing to Go in Idlib in the Future?“, Carnegie Middle 
East Center, 13 February 2020. https://carnegie-mec.org/diwan/81040 
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ــب  ــة رساق ــى مدين ــيطرة ع ــوري الس ــش الس ــتعاد الجي اس
التــي تتمتــع بأهميــة اســرتاتيجية، ألنهــا تشــّكل نقطــة التقــاء 
ــن  ــن بـــM5  وM4 اللذي ــن املعروف ــن الدولي ــن الطريق ب
يربطــان حلــب بــكلٍّ مــن العاصمــة دمشــق، والاذقيــة. 
وهنــا، يكــون الســيناريو األكــر احتــاالً هــو التفــاوض عــى 

ــا وروســيا. ــن تركي ــة ب شــكل مــن أشــكال الهدن

ونظــراً إىل تراجــع النفــوذ الــرتيك بعــد اســتعادة الدولــة 
الســورية ســيطرتها عــى مناطــق جديــدة يف إدلــب، تعكــس 
الدعــوات الرتكيــة إىل إبــرام اتفــاق ســوتي جديــد مــع 
ــة  ــدودة املُتاح ــارات املح ــا، الخي ــدٍّ م ــران، إىل ح ــيا وإي روس

ــورية.  ــرة يف س ــام أنق أم

الشــيخ، كاتبــة وصحافيــة ومستشــارة إعالميــة  بيســان 
مقيمــة يف اســطنبول، ومراســلة ســابقة يف صحيفــة “الحيــاة”

ــه  ــا قال ــذا م ــب”، ه ــأن إدل ــق يف اآلراء بش ــد تواف “ال يوج
ــوا  ــن كان ــو مل ــش أوغل ــود جاوي ــرتيك مول ــة ال ــر الخارجي وزي
يأملــون ببعــض النتائــج امللموســة مــن اللقــاء الرويس–الــرتيك 
الــذي اســتمّر ثــاث ســاعات، وكان يفــرتض أن يُحيــي املســار 

الســيايس املتعــّر.

ــل  ــأن “يتكّف ــد الجيــش الســوري ب ــٌح أن أردوغــان توّع صحي
الجيــش الــرتيك بإجبــاره عــى االنســحاب”، وأن “القــوات 
)الرتكيــة( الجويــة والربيــة ســتتحرك يف كل مناطــق عملياتهــا 
يف إدلــب وســتقوم بعمليــات عســكرية إذا مــا اقتضــت 
ــل.  ــذا القبي ــن ه ــدث يشء م ــاً مل يح ــن عملي ــة”. لك الحاج
ــاوض  ــة تف ــوم ورق ــت ذات ي ــي كان ــب، الت ــة إدل فمحافظ
قويــة يف يــد أنقــرة، اســتنفدت صاحيتهــا، وأصبحــت اليــوم 
عبئــاً كبــراً عــى مــن تقــع إدارتهــا مــن نصيبــه، وال مصلحــة 
لرتكيــا بهــا إال يف نطــاق رشيــط حــدودي تُبقــي فيــه املهّجرين 
ــد  ــا تعي ــخص، ورمب ــون ش ــم 1.7 ملي ــغ عدده ــاً البال داخلي

ــة. ــة الحق ــارك تفاوضي ــتخدامهم يف مع اس

أســعد العــي، املديــر التنفيــذي ملؤسســة “بيتنا ســوريا” 
املعنيــة بدعــم املجتمــع املدين

مــن الصعــب معرفــة أي مــدى ســتبلغ تركيــا يف إدلــب. 
ــر مــن  ــر أك ــت عــى ن ــد أقدمــت خــال الشــهر الفائ فق
ــى  ــا ع ــك، كان رّده ــع ذل ــة. وم ــدي يف املحافظ 5 آالف جن
مقتــل جنودهــا خجــوالً. مل تتوقــف املفاوضــات مــع روســيا 

إال أنهــا فشــلت حتــى اآلن يف تحقيــق وقــف دائــم ألعــال 
ــة: فهــي  ــام معضل ــا نفســها أم ــايل، تجــد تركي ــف. وبالت العن
تريــد أن تتجنــب، مهــا كلّــف األمــر، وقــوع كارثــة إنســانية 
عــى حدودهــا الجنوبيــة الغربيــة، لكنهــا يف ذات الوقــت ال 

ــا مــع روســيا. ترغــب يف تدمــر عاقته

مــن الصعــب للغايــة تخيّــل مــا ميكــن أن تكــون تركيــا 
ــه يف إدلــب مــن دون دعــم واضــح مــن  ــام ب مســتعّدة للقي
الناتــو. فمصالحهــا االســرتاتيجية تصــّب يف أماكــن أخــرى، وال 
ســيا يف شــال رشق ســورية، إذ تســعى إىل منــع أي تقــّدم لـ 
“وحــدات حايــة الشــعب”، وهــي فــرع مــن حــزب العــال 
ــا  ــد ألمنه ــر تهدي ــا وأخط ــدود لرتكي ــدو الل ــتاين، الع الكردس
الوطنــي. لكــن، يف حــال قــرر حلــف الناتــو مواجهــة الهجــوم 
ــا عــى اســتعداد  الســوري والــرويس يف إدلــب، ســتكون تركي
ــب  ــن وتجّن ــة املدني ــاك لحاي ــة” هن ــة آمن ــاء “منطق إلنش

ــا. ــة حــدوث موجــة لجــوء إىل جنــوب تركي إمكاني

خــر خّضــور، باحــث غــر مقيــم يف مركــز كارنيغــي للــرشق 
األوســط يف بــروت. ترتكّــز أبحاثــه عــى الشــؤون الســورية

باتــت إدلــب جبهــة مركزيــة يف الحــرب الســورية. فهــي تضّم 
ــة،  ــاً مقدس ــوض حرب ــا تخ ــد أنه ــة تعتق ــات متطرّف مجموع
ــز أجنداتهــم املحليــة عــى  فضــاً عــن املتمرديــن الذيــن تركّ

حايــة أراضيهــم ومجتمعاتهــم. 

فبعــد  إدلــب منطقــة حدوديــة.  تُعــّد  لرتكيــا،  بالنســبة 
ــى  ــَب ع ــام 2015، َوَج ــرويس يف الع ــكري ال ــل العس التدّخ
أنقــرة تغيــر مســار عملهــا. وعقــب إدراكهــا واقــع الوجــود 
ــة مــع ســورية، عّدلــت  ــرويس الحــايل عــى الحــدود الرتكي ال
ــز يف الدرجــة األوىل  ــات يركّ أنقــرة النهــج الــذي تعتمــده وب

ــدود. ــة الح ــى حاي ع

واآلن، ســيقوم الجيــش الســوري، بدعــم رويس وقبــول تــريك، 
بربــط املناطــق الحرضيــة يف شــال غــرب ســورية –أي 
معــرة النعــان، ورساقــب، ومدينــة إدلــب، وجــرس الشــغور– 
باملناطــق الســاحلية والجنــوب الســوري. وبذلــك، يكــون 
ــة” عــى طــول 30  ــة آمن ــن إنشــاء “منطق ــا ع ــث تركي حدي
كيلــو مــرتاً داخــل ســورية قــد بــات واقعــاً. لكــن بــدالً مــن أن 
تكــون منطقــة آمنــة، ســتكون امتــداداً للمنطقــة الحدوديــة 

ــا. بالنســبة إىل تركي

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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روبرت فورد 

يجب على واشنطن حماية السوريين الفارين من إدلب

فورين أفيرز، 24 شباط/فبراير 2020

نــرت مجلــة “فوريــن أفــرز” مقــاالً كتبــه الســفر 
ــه  ــورد، يحــّث في ــرت ف ــي يف ســورية ســابقاً، روب األمري
ــة  ــن مدين ــن م ــة الســورين الهارب واشــنطن عــى حاي

ــب. إدل
يبــدأ الســفر األمريــي مقالــه بالقــول: “يف آخــر معقــل 
للمعارضــة الســورية، تحققــت املخــاوف األســوأ للماين، 
ومبســاعدة مــن الهجــات الجويــة الروســية الرســة قــام 
الجيــش الســوري، وخــال الشــهرين املاضيــن، بالســيطرة 
عــى ثلــث محافظــة إدلــب، مــا أدى إىل توّجــه أكــر مــن 
ــا 3.5  ــكن فيه ــي يس ــة الت ــم يف املحافظ ــف مقي 900 أل
ــش أكــر  ــا يعي ــة، في ــون نســمة، إىل الحــدود الرتكي ملي

مــن 800 ألــف نســمة يف ظــروف قاســية ومخيــات 
مزدحمــة”. 

ويــرى فــورد أن “املوجــة األخــرة مــن النــزوح هــي األكــرب 
التــي تحــدث منــذ بدايــة الحــرب الســورية قبــل تســعة 
أعــوام، ومل تعــد منظــات اإلغاثــة قــادرة عــى مواجهــة 
األزمــة اإلنســانية، فيــا تعــاين املنطقــة مــن شــح األدويــة 
والغــذاء، وأصبحــت الخيــام والبيــوت العامــة قــرب 
ــة مزدحمــة بالنازحــن، وأُجــرب 170 ألــف  الحــدود الرتكي
شــخص عــى اإلقامــة يف منــازل مل تكتمــل بعــد، وهنــاك 
ــروف  ــول يف ظ ــق والحق ــة الطري ــى قارع ــوا ع ــن نام م
ــت  ــا تح ــرارة إىل م ــات الح ــا درج ــض فيه ــة تنخف جوي

3
Robert S. Ford, ”Washington Must Protect Syrians Fleeing Idlib“, Foreign Affairs, 24 February 2020. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/202024-02-/washington-must-protect-syrians-
fleeing-idlib 
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ــاة األطفــال الرضــع والصغــار”. الصفــر، مــا أدى إىل وف

ويقــول فــورد بــأن “تركيــا تواجــه أزمــة داخليــة بســبب 
ــون ســوري، وقــد نفــد صربهــا، وألنهــا مل  وجــود 3.6 ملي
تعــد قــادرة عــى اســتيعاب أعــداد جديــدة مــن الاجئــن 
عــى هــذه القاعــدة الكبــرة فإنهــا قامــت بنــر قواتهــا يف 

إدلــب؛ أمــاً يف وقــف تقــدم الجيــش الســوري”.

ــش  ــع الجي ــد بدف ــان تعّه ــب إىل أن “أردوغ ويشــر الكات
ــة  ــة األزم ــل بداي ــه قب ــذي كان في الســوري إىل املــكان ال
األجــواء  يتحكــم يف  الــرويس  الطــران  أن  إال  الحاليــة، 
الســورية يف غــرب البــاد، ويف الوقــت ذاتــه ال تريــد أنقــرة 
افتعــال مواجهــة مــع موســكو يف إدلــب، ولن يقــّدم حلف 
الناتــو، الــذي تنتمــي إليــه تركيــا، الدعــم للقــوات الرتكيــة 
العاملــة خــارج الحــدود الوطنيــة، وقامــت الطائــرات 
ــد  ــات ض ــه رضب ــوري بتوجي ــش الس ــع الجي ــية م الروس
املواقــع الرتكيــة، مــا أدى إىل مقتــل 13 جنديــاً تركيــاً، 
وأرســلت تركيــا تعزيــزات عســكرية، لكــن القــوات الرتكية 
ــس النســبي، فســمحت  ــط النف ــن ضب ــوع م ــت بن ترصف
ــيطر  ــي تس ــق الت ــن املناط ــرور م ــوري بامل ــش الس للجي

ــه الفرصــة لحصارهــا”.  ــل منحت ــا، ب عليه

ويلفــت فــورد إىل أن “الرئيــس األســد تعهــد يف 17 شــباط/
فربايــر باســتعادة كامــل إدلــب، إذ يقــوم الجيــش الســوري 
ــروف،  ــب الظ ــدم، بحس ــم التق ــف ث ــم التوق ــدم ث بالتق
ويف ظــل غيــاب املقاومــة، مــا ســمح لــه بالســيطرة عــى 
مناطــق جديــدة، وإن مل تســتطع تركيــا وقــف تقــدم 
الجيــش فإنهــا ســتجد نفســها ال محالــة أمــام خيــار 
فتــح حدودهــا لاجئــن الســورين، وألنهــا لــن تســتطيع 
اســتيعاب أعــداد جديــدة منهــم فإنهــا ستســمح للكثريــن 
منهــم مبواصلــة رحلتهــم باتجــاه أوروبــا، وســتكون املوجة 
ــا يف عــام  ــي شــهدتها أوروب ــك الت ــدة أكــرب مــن تل الجدي
2015، التــي فككــت السياســة األوروبيــة، وأدت إىل زيادة 
الدعــم للجاعــات اليمينيــة يف عــدد مــن بلــدان القــارة”.

ــود  ــاً: إن “الوج ــل قائ ــار األفض ــفر إىل الخي ــّوه الس وين
العســكري الــرتيك قــد مينــح فرصــة مؤقتــة للراحــة ملدينــة 
إدلــب، لكــن الحكمــة تتطلــب خطــة بديلــة تكــون 
جاهــزة، والخيــار الوحيــد الــذي يجّنــب أمريــكا التدخــل 
العســكري هــو إنشــاء منطقــة آمنــة تقــام عــى الجانــب 

الســوري مــن الحــدود الرتكيــة، ويقــوم بحايتهــا الجيــش 
الــرتيك مــن الصواريــخ وأنظمــة الدفــاع التــي تكــون 
منصوبــة عــى الجانــب الــرتيك مــن الحــدود، ولــو تقــدم 
الطــران الســوري مــن املنطقــة اآلمنــة فســرتد الدفاعــات 
الرتكيــة بشــكل ســردع املقاتــات الســورية عــن التحليــق 
قريبــاً مــن املنطقــة اآلمنــة، وتوقــف الطياريــن الســورين 
عــن التحليــق يف املناطــق التــي تســتخدم فيهــا الجاعــات 
يتــم  مل  ولــو  جــو،   – أرض  صواريــخ  لرتكيــا  املواليــة 
ــى  ــة ســرتد ع ــات الرتكي ــإن املدفعي اســتخدام الطــران ف
ــن  ــة، وم ــة اآلمن ــاه املنطق ــوري باتج ــش الس ــدم الجي تق
هنــا فــإن املنطقــة اآلمنــة ســتكون مبســاحة عــرة أميــال 

ــا”.  ــرتيك الســيطرة عليه ــش ال ميكــن للجي

ويفيــد فــورد بــأن “املنطقــة اآلمنــة ليســت فكــرة جديدة، 
فقــد تــم طرحهــا عــدة مــرات، وقــد رفضتهــا إدارة أوبامــا. 
ــا،  ــة ذاته ــة اآلمن ــة املنطق ــي حاي ــربى ه ــكلة الك فاملش
قــدرة دفاعــات  الســوري فحــص  الجيــش  وســيحاول 
ــو  ــريك، ول ــي ت ــيؤدي إىل رد دفاع ــا س ــة، م ــة اآلمن املنطق
ــوري  ــش الس ــق الجي ــذي يراف ــرويس ال ــران ال ــام الط ق
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بــرضب القــوات الرتكيــة فعــى حلــف الناتــو تفعيــل البنــد 
رقــم 5 مــن ميثــاق الحلــف والدفــاع عــن القــوات الرتكيــة 

املرابطــة داخــل أراضيهــا”.
ــف  ــا إىل الحل ــذ انضــام تركي ــزام موجــود من “هــذا االلت
قبــل 68 عامــاً، لكــن انضامهــا ســيواجه االمتحــان األكــرب 

اآلن”. 

ــن يف  ــا الكثري ــا نّقاده ــدى تركي ــورد إىل أن “ل ــر ف ويش
واشــنطن وعواصــم الناتــو التــي مل تــرَض عــن رشاء أنقــرة 
النظــام الصاروخــي الــرويس إس– 400 وبســبب ســجلّها يف 

حقــوق اإلنســان وعدائهــا لألكــراد الســورين”.

ــكان  ــي امل ــت ه ــب ليس ــأن “إدل ــب ب ــتدرك الكات ويس
ــن  ــداً ع ــا، وبعي ــع تركي ــابات م ــة الحس ــب لتصفي املناس
الكارثــة اإلنســانية التــي ســتحدث، واملوجــة الكبــرة مــن 
ــإن عــى  ــا، ف ــّوض اســتقرار أوروب ــد تق ــي ق ــن الت الاجئ
الناتــو الوقــوف إىل جانــب القــوات الرتكيــة التــي ســتحمي 

ــة”. ــة اآلمن املنطق
“مــن أجــل تخفيــف إمكانيــات املواجهــة بــن الناتــو 

وروســيا فإنــه يجــب أن تكــون رســالة الحلــف وواشــنطن 
واضحــة: يجــب عــى دول الناتــو االعــرتاف بــأن املنطقــة 
ــه  ــتتم إعادت ــذي س ــورية، ال ــن س ــزء م ــي ج ــة ه اآلمن
لســيطرة الحكومــة يف حــال تــم التوصــل إىل حــل ســيايس، 
ويجــب عــى دول الناتــو دعــم العمليــة السياســية التــي 
تــرف عليهــا األمــم املتحــدة وتحظــى بدعــم األمــم 

ــدة”. املتح

ويجــد الكاتــب أنــه “إىل جانــب حايــة املنطقــة اآلمنــة، 
فإنــه يجــب عــى تركيــا وبالتعــاون مــع دول الناتــو الفصل 
ــا  ــم. ف ــن، وطرده ــة والجهادي ــن حاي ــن ع ــن الباحث ب
تريــد الواليــات املتحــدة ودول الناتــو حايــة منطقــة آمنة 
تســيطر عليهــا جاعــة إرهابيــة، وســيقوم مجلــس األمــن 
ــن  ــال مراقب ــة وإرس ــة اآلمن ــّرع املنطق ــرار ي بإصــدار ق
دوليــن لفحــص املهاجريــن وقــوات رشطــة لحايتهــا، 
وسيســمح القــرار لعــال اإلغاثــة اإلنســانية بالوصــول إىل 

املنطقــة”.

ويؤكــد أن “قــرار مجلــس األمــن يحتــاج ملوافقــة روســية، 
ــى  ــز، وع ــرار دون حواف ــم الق ــكو دع ــل موس ــن تقب ول
الــدول الغربيــة تقديــم تنــازالت، مثــل رفــع بعــض 
العقوبــات املفروضــة عــى الحكومــة الســورية، وبخاصــة 
ــْت  ــوري، وإن َخرَقَ ــط الس ــر النف ــة بتصدي ــك املتعلق تل
ســورية وروســيا املنطقــة اآلمنــة فإنــه يجــب إعــادة فــرض 

ــات”.  العقوب

تبقــى  األمنــة  “املنطقــة  إن  بالقــول،  فــورد  ويختــم 
ــش الســوري تحــت  ــدم الجي ــن يوقــف تق ــاً ل حــاً مؤقت
ــوري رويس  ــكريٌّ س ــرٌص عس ــرويس، فن ــران ال ــة الط مظل
ليــس بعيــداً، لكنــه يعنــي تدفــق موجــات جديــدة مــن 
الاجئــن إىل أوروبــا، ويجــب عــى أمريــكا العمــل مبــارشة 
والتواصــل مــع روســيا حــول شــكل املنطقــة اآلمنــة 
ــران  ــد للط ــد القواع ــا، وتحدي ــيلجأ إليه ــن س ــص م وفح
الــرويس؛ حتــى ال يتــم إطــاق النــار عــى الطائــرات 
ــة  ــك تعبئ ــة، وكذل ــواء الرتكي ــرق األج ــي تخ ــية الت الروس
ــم  ــة يف تنظي ــط الرتكي ــم الخط ــرى لدع ــو األخ دول النات
مهــام إغاثــة إنســانية، ودعــم املنطقــة اآلمنــة، فالحملــة 
القادمــة للجيــش الســوري ســتبدأ خــال أســابيع، وليــس 

ــه. ــت لتضييع ــاك وق هن
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مارك بيريني

تفكيك عقدة إدلب

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 25 شباط/فبراير 2020

Marc Pierini, ”Untying the Idlib Knot“, Carnegie Middle East Center, 25 February 2020. https://
carnegie-mec.org/diwan/81136

كتــب مــارك برينــي مقــاالً عنوانــه »تفكيــك عقــدة 
ــخ 25 شــباط/فرباير  ــز كارنيغــي بتاري ــره مرك ــب« ن إدل
2020، يتحــدث فيــه عــن القمــة التــي أعلــن عنهــا 
ــارس يف اســطنبول،  ــي ســتُعقد يف 5 آذار/م ــان والت أردوغ
وتضــم املستشــارة األملانيــة أنجيــا مــركل والرئيــس 
ــر  ــرويس فادمي ــس ال ــرون والرئي ــل ماك ــي إميانوي الفرن
ــد  بوتــن، إضافــًة إليــه، ملناقشــة الوضــع يف إدلــب. إذا أكّ
جميــع املشــاركن هــذه الخطــوة، فســيكون هنــاك فرصــة 
أمــام القــادة ملحاولــة تفكيــك تناقضــات الحــرب املعّقــدة 
ــة،  ــاح ضئيل ــرص النج ــن ف ــورية. ولك ــرب س ــال غ يف ش
ــية. ــة والروس ــف الرتكي وبخاصــة يف ضــوء تضــارب املواق

فاالتفاقيــة التــي تــم إقرارهــا يف ســوتي بــن أنقــرة 

وموســكو يف أيلول/ســبتمرب 2018 إلقامــة وإدارة منطقــة 
ــة.  ــذ البداي ــور من ــم بالقص ــت تتس ــب كان ــة يف إدل عازل
ــن  ــتمرار هدف ــدي باس ــران، تُب ــا إي ــيا، ك ــت روس فكان
هــا: رضورة اســتئصال بقايــا الجهاديــن يف املنطقــة، 
وعــودة إدلــب إىل ســيطرة الدولــة الســورية. أمــا أنقــرة، 
التــي كانــت تــزّود املعارضــة باألســلحة والتدريــب، مل 

ــن. ــى املقاتل ــاء ع ــاً القض ــوي أص ــن تن تك

واآلن، أكــر مــن 800 ألــف مــن النازحــن عالقــون يف 
ظــروف محفوفــة باملخاطــر. تســبب هــذا يف توتــرات بــن 
ــت إىل مســتويات غــر مســبوقة  ــن، وصل ــان وبوت أردوغ
ــد الجيــش الــرتيك أكــر مــن 12 جنديــاً ســقطوا  حــن تكبّ
يلقــي  الرويس–الــرتيك  الــرصاع  هــذا  االشــتباكات.  يف 
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بظــال كثيفــة عــى مــا كان رشاكــة ُمتناميــة بــن روســيا 
ــن  ــد م ــع العدي ــا م ــكو مبوجبه ــامحت موس ــا، تس وتركي
التوغــات الرتكيــة داخــل ســورية )عمليــات درع الفــرات، 
ــام  ــرة نظ ــت أنق ــام(، وباع ــع الس ــون، ونب ــن الزيت وغص
الدفــاع الجــوي S400، كــا أوفــدت خــرباء روس لتقديــم 

ــا. ــة له املســاعدة التقني

ــا،  ــن إىل تركي ــن الاجئ ــدة م ــات املتزاي ــة املوج وملواجه
الــدول  بأنــه إذا مل تســاعد  أطلــق أردوغــان تهديــداً 
فإنــه  الجــدد،  الاجئــن  مســألة  يف  تركيــا  األوروبيــة 

أوروبــا. إىل  للوصــول  أمامهــم  األبــواب”  “ســيُّرع 
يف ظــل هــذه الظــروف املعّقــدة، مــن الصعوبــة التكّهــن 
كيــف ميكــن أن تنتهــي قمــة اســطنبول. لكــن قــد يكــون 
األمــل بصــدور أربعــة قــرارات، ال ميكــن الوصــول إىل 
أّي منهــا بســهولة. القــرار األول واألكــر إلحاحــاً، هــو أن 
توافــق روســيا وتركيــا عــى إقامــة منطقــة إنســانية عــى 

الجانــب الســوري مــن الحــدود.

ــن  ــورق، لك ــى ال ــة ع ــذه املنطق ــل ه ــهل تخيّ ــن الس م
تنفيذهــا ســيكون يف غايــة التعقيــد بســبب النشــاط 
الزيتــون  بســاتن  وبخاصــة  فيهــا،  الكثيــف  الزراعــي 
ــول  ــى ط ــطّحة وع ــة يف األرايض املس ــل املروي واملحاصي
ــاق يجــب أن يســتند إىل  ــل هــذا االتف ــايص. مث ــر الع نه
التــزام قــوي مــن جانــب روســيا بالضانــات األمنيــة التــي 
يتعــّن أن تحصــل عليهــا مــن دمشــق، وبالتنفيــذ الصــارم 
ــات األمــم املتحــدة واملنظــات  ــن هيئ ــاق يك تتمّك لاتف
الدوليــة غــر الحكوميــة مــن العمــل يف املنطقــة بأمــان.

تكمــن املســألة السياســية هنــا يف الثمــن الــذي ســتطلبه 
روســيا مــن تركيــا مقابــل ذلــك. وهــذا قــد يشــمل إلغــاء 
الرتكيــة  القــوات  جميــع  وســحب  ســوتي،  اتفاقيــة 
ــرة  ــاء دعــم أنق ــب، وإنه ــة داخــل إدل ــاط املراقب ــن نق م
للميليشــيات التابعــة لهــا. يف املقابــل، تحصــل تركيــا عــى 
مكســب احتــواء النازحــن يف الجانــب الســوري مــن 
الحــدود معهــا. لكــن، بالنظــر إىل االتهامــات املتبادلــة بــن 
الطرفــن حــول خــرق اتفاقيــة ســوتي، فــإن التوّصــل إىل 

ــة. ــاً للغاي مثــل هــذه التســوية قــد يكــون صعب

ــه فرنســا  ــذي ميكــن أن تلعب ــدور ال ــاين هــو ال القــرار الث

هــذا  مثــل  يف  األورويب–  االتحــاد  –وعربهــا  وأملانيــا 
الرتتيــب. لهــذا الــدور وجهــان، أحدهــا دبلومــايس محض 
يقــوم مبوجبــه االتحــاد األورويب بالتوّســط بــن الرئيســن 
الــرتيك والــرويس ملحاولــة إقناعهــا بــأن النــزاع العســكري 
ــوح ليــس حــاً ألّي منهــا. أمــا الوجــه اآلخــر فهــو  املفت
إنســاين، حيــث يوافــق االتحــاد األورويب عــى إطــاق 
ــذا  ــن هك ــة. ولك ــانية يف املنطق ــاعدات إنس ــج مس برنام
ــاء  ــرضورة إنه ــدأ ب ــدة، تب ــى رشوط عدي ــوي ع دور ينط
رسديــة أردوغــان العدائيــة ضــد االتحــاد األورويب، وكذلــك 
ــذي  ــر، ال ــة، قط ــرة يف املنطق ــك ألنق ــل رشي إرشاك أفض

ــم املتحــدة. ــرب األم ــوال ع ميكــن أن يضــّخ األم

ــذي ســيكون هــذه املــرة  “اإلنجــاز” املحتمــل الثالــث، ال
عــى هامــش القمــة، هــو التوّصــل إىل اتفــاق لبــدء 
ــات  ــة وعملي ــدود البحري ــول الح ــريك–أورويب ح ــوار ت ح
التنقيــب عــن الغــاز يف وقــٍت الحــق. هــذه القضايــا 
الشــائكة ليســت قانونيــة أو تقنيــة تتعلّــق بالوضــع 
الســوري. لكــن، إذا أراد أردوغــان تلّقــي الدعــم األورويب 
ملســاعدته مــن أجــل التعامــل مــع مســألة الاجئــن، 
فعليــه أن يــدرك أن لغتــه وأعالــه التخريبيــة بشــأن كل 
ــررة  ــه املتك ــع دعوات ــق م ــاد، ال تتواف ــق باالتح ــا يتعلّ م
ــه إدراك  ــك يتعــّن علي ــم املســاعدة. وكذل ــا بتقدي ألوروب
ــاد األورويب  ــن االتح ــادي ب ــاون االقتص ــّدد التع ــأن تج ب
وتركيــا لــن يــرى النــور مــن دون إحــراز تحّســن يف مجــال 

ــا. ــون يف تركي ــم القان حك

االتحــاد  إىل  بالنســبة  محــض  داخــي  الرابــع  القــرار 
األورويب. فقــد تكــون قمــة اســطنبول املقبلــة فرصــة 
مثاليــة إلعــادة إضفــاء البعــد األورويب عــى ســورية ورشق 
املتوســط. فالقيــادة الحرصيــة لربلــن وباريــس، والتــي ال 
ــد أن ترُتجــم إىل قــرارات يف االتحــاد األورويب واملجلــس  ب
األورويب، ال ميكــن أن تبقــى إىل األبــد حكــراً عــى ماكــرون 
ــة  ومــركل. لقــد اتفــق هــذان األخــران قبــل أشــهر قليل
عــى تعيــن جوزيــب بوريــل كممثــل جديــد لألمــن 
والسياســة الخارجيــة يف االتحــاد األورويب. وبالتــايل، يجــب 
عليــه الذهــاب إىل اســطنبول مــع وزيــري الخارجيــة 
األملــاين والفرنــي. وهــذا ســيطمنئ الحكومــات األوروبيــة 

ــل. ــة يف بروكس ــرارات املتابع ــّهل ق ــرى، ويس األخ
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يزيد صايغ

ماذا يحدث في إدلب؟

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 29 شباط/فبراير 2020

مــع تفاقــم الوضــع يف إدلــب مؤخــراً، ومقتــل 33 جنديــاً 
تركيــاً يف 27 شــباط/فرباير، يواجــه الرئيــس الــرتيك رجــب 
ــة وتنطــوي عــى  ــة للغاي ــارات صعب طيــب أردوغــان خي

مخاطــر كبــرة.

ــداف  ــو األه ــاً ه ــه أيض ــب معالجت ــا يج ــك، م ــع ذل وم
االســرتاتيجية لروســيا. هــل تدعــم موســكو هجومــاً غــر 
محــدود للجيــش الســوري؟ أم أنهــا تســتفيد مــن الوضــع 
ــا؟ وإذا كان  عــى أرض الواقــع لكســب النفــوذ ضــد تركي

األمــر كذلــك، مــاذا تريــد مــن تركيــا؟ باختصــار، التصعيــد 
دراماتيــي، لكــن رمبــا تكتيــك املفاوضــات عــايل الخطــورة، 

ســيأيت منــه تفاهــم رويس تــريك جديــد حــول إدلــب.

بالنظــر إىل الوضــع العســكري، فــإن خفــض التصعيــد 
هــو الخيــار األفضــل ألردوغــان. لكــن إذا فعــل ذلــك دون 
تأمــن وقــف إلطــاق النــار يف إدلــب، فقــد تكــون النتيجة 
تدفقــاً كبــراً لاجئــن الســورين مــن إدلــب الذيــن 
يحاولــون الوصــول إىل تركيــا. رمبــا يكــون البديــل الوحيــد 
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ــي  ــق الت ــم إىل املناط ــب وصوله ــو ترتي ــق ه ــذا التدف له
تســيطر عليهــا تركيــا مــن خــال عملياتهــا يف عفرين ودرع 
ــا،  ــى تركي ــبء ع ــادة الع ــذا إىل زي ــيؤدي ه ــرات. س الف
ولكــن ســيكون مــن األفضــل دخــول املزيــد مــن الاجئــن 
الســورين إليهــا، حيــث يتســبب هــذا يف معارضــة محليــة 

وتقليــص الدعــم لحــزب العدالــة والتنميــة.

ــى  ــرتيك. مبعن ــار العــزم ال ــار املعاكــس هــو إظه ــا الخي أم
ــى كل  ــرد ع ــى ال ــم ع ــرة اإلرادة والتصمي ــر أنق أن تُظه
هجــوم عــى قواتهــا يف إدلــب. وقــد أرســلت بالفعــل آالف 
الجنــود اإلضافيــن إىل إدلــب وزودت املعارضــة املســلحة 
املتحالفــة معهــا بصواريــخ أرض – جــو محمولــة. وال 
شــك أن تركيــا كانــت متورطــة يف ســيطرة املعارضــة عــى 

ــباط/فرباير. ــب االســرتاتيجية يف 27 ش ــة رساق مدين

مل تشــارك روســيا بشــكل مبــارش حتــى اآلن يف الهجــات 
ــرتيك  ــإن اللجــوء ال ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــوات الرتكي ــى الق ع
إىل ردود عســكرية أقــوى يزيــد مــن خطــر املواجهــة 
السياســية مــع روســيا التــي لديهــا وســائل لانتقــام. 
ــرتيك يف  ــب ال ــك متكــن الهجــات عــى الجي يتضمــن ذل
شــال رشق ســورية، أو تزويــد حــزب العــال الكردســتاين 

ــة. ــو محمول ــخ أرض – ج بصواري

أيضــاً، مــن أجــل التصعيــد بقــوة أكــرب، ســيتعن عــى تركيا 
إدخــال املزيــد مــن القــوات الربيــة إىل إدلــب. هــذا يزيــد 
مــن خطــر تكبــد الخســائر وإثــارة املزيــد مــن ردود الفعل 
الروســية املبــارشة. وإال، ميكنهــا إرســال ســاح الجــو الــرتيك 
ــر ال  ــب، وهــو أم ــوق إدل إىل املجــال الجــوي الســوري ف
ميكــن أن يحــدث دون إذن رويس، وهــو األمــر الــذي لــن 

مُينــح.

إىل أيــن يقــود ذلــك؟ مــن ناحيــة، فــإن الحــرب الشــاملة 
أمــر مســتبعد جــداً. فالتكاليــف املحتملــة وأيضــاً األرضار 
التــي تلحــق بالعاقــات االســرتاتيجية بــن تركيــا وروســيا 
ســتكون كبــرة للغايــة بحيــث ال يتحمــل أردوغــان مثــل 
هــذه املخاطــرة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن لروســيا 

ــي  ــع املكاســب الت ــدم خســارة جمي مصلحــة أيضــاً يف ع
ــرة  ــا م ــع تركي ــا، أو يف دف ــع تركي ــا م ــا يف عاقاته حققته
أخــرى نحــو حلفائهــا يف الناتــو. قــد يوفــر هــذا ألردوغــان 
مســاحة للمنــاورة. وقــد ينطــوي ذلــك عــى مواكبــة 
الــردود العســكرية الرتكيــة وفــرض التكاليــف عــى الجيش 
ــن ترتاجــع. ــا ل ــأن تركي ــاع روســيا ب الســوري، وذلــك إلقن

ــيا  ــه روس ــعى إلي ــا تس ــى م ــاً ع ــف أساس ــذا يتوق كل ه
يف إدلــب. إذ لعبــت قواتهــا الجويــة دوراً رئيســاً يف دعــم 
ــة للجيــش الســوري يف عــام 2018، مــا  األعــال الهجومي
ــد. ويف الواقــع،  ــة ســوتي لخفــض التصعي أدى إىل اتفاقي
ــا  ــى تركي ــي ع ــكري الحقيق ــط العس ــم الضغ كان معظ
ــن  ــية. ولك ــة الروس ــوات الجوي ــن الق ــت م ــك الوق يف ذل
ــدم روســيا  ــا مل تق ــة عندم ــاك مناســبات الحق ــت هن كان
ــا يشــر إىل  ــش يف املحافظــة، م ــاً نشــطاً للجي دعــاً جوي
ــا يف الســعي لتحقيــق  أنهــا مل تســَع إىل التأثــر عــى تركي
أهــداف اســرتاتيجية أو سياســية معينــة يف تلــك األوقــات.
مــا هــو مختلــف هــذه املــرة هــو حجــم الهجــوم الــربي 
للجيــش الســوري، إذ قدمــت روســيا دعــاً سياســياً 
واســرتاتيجياً قويــاً، لكنهــا مل تلعــب الــدور العســكري 
الرائــد. قــد تســعى روســيا أيضــاً إىل اتفــاق يتعلــق بأجــزاء 
أخــرى مــن ســورية، وخاصــة الحســكة وديــر الــزور. وقــد 
تكشــف شــدة التصعيــد العســكري يف إدلــب –الهجــات 
ــق مراكــز  ــة وتطوي ــة الرتكي املســتمرة عــى قــوات املراقب
ــة روســيا  ــة– عــن هــدف اســرتاتيجي أوســع: رعاي املراقب
للمحادثــات بــن الدولــة الســورية واألكــراد، ورمبــا محاولة 
تخفيــف املقاومــة الرتكيــة ألي اتفــاق قــد يتــم التوصــل 
ــود  ــاء الوج ــداً إلنه ــذا متهي ــيكون ه ــق. س ــه يف دمش إلي
ــا مــن املعارضــة  ــا والتخــي عــن حلفائه العســكري لرتكي

ــة يف ســورية. ــة املدني الســورية واملناطــق اآلمن

قــد ال يــزال هــذا األمــر بعيــداً، لكــن مــا يحــدث حاليــاً يف 
إدلــب يشــر إىل أن األهــداف االســرتاتيجية األوســع عــى 

املحــك.
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اإليطال��ي  املعه��د  أص��در  اإلس��رائيلية  االنتخاب��ات  عش��ية 
للدراسات السياسية الدولية جمموعة من املقاالت تناقش هذا 
احل��دث م��ن أبعاد خمتلفة. وفيما يأتي ثالث منها تتحدث األوىل 
ع��ن صفق��ة القرن عل��ى اعتبار أنها هدي��ة أمريكية لنتنياهو؛ 
والثاني��ة تع��رض س��ناريوهات االنتخاب��ات املتوقع��ة وم��ا بعدها؛ 
أم��ا األخ��رة فتتح��دث عم��ا جي��ب أن يتوقع��ه الفلس��طينيون م��ن 

االنتخاب��ات اإلس��رائيلية.

االنتخابات اإلسرائيلية.. المحاولة الثالثة



جيوسيبي دينتيس

صفقة القرن: مقامرة نتنياهو للفوز باالنتخابات

المعهد اإليطالي للدراسات السياسية الدولية، 28 شباط/فبراير 2020

6 Giuseppe Dentice, ”The Deal of the Century: Netanyahu’s Gamble to Win the Elections“, Italian 
Institute for International Political Studies, 28 February 2020. https://www.ispionline.it/en/
pubblicazione/deal-century-netanyahus-gamble-win-elections-25213 

كتــب جيوســيبي دينتيــس مقــاالً عنوانــه: »صفقــة القــرن: 
مقامــرة نتنياهــو للفــوز باالنتخابــات« نــره املعهــد 
اإليطــايل للدراســات السياســية الدوليــة يف 28 شــباط/

فربايــر 2020 يــرى فيــه أن السياســة اإلرسائيليــة لــن تتغر 
ــث  ــي ثال ــارس –وه ــن آذار/م ــاين م ــات الث ــد انتخاب بع

ــهراً. ــوايل يف 11 ش ــى الت ــات ع انتخاب
ــتهيمن  ــة س ــة الصل ــا وثيق ــاث قضاي ــب أن ث ــرى الكات ي
عــى هــذه السياســة: التطــورات يف الــرصاع اإلرسائيــي–

الفلســطيني يف أعقــاب تقديم ما تســمى “خطــة ترامب”؛ 
عمليــة التطبيــع بــن “إرسائيــل” والبلــدان اإلســامية 
ــي(  ــايس )واألمن ــواء الدبلوم ــيوية؛ واالحت ــة اآلس األفريقي

ــم. ــم يف اإلقلي ــن تدعمه ــران وم إلي
ــن  ــون “الســام م ــي أســاها األمريكي ــط الخطــة الت ترب

أجــل االزدهــار”، واملعروفــة أيضــاً باســم “صفقــة القــرن” 
مــا بــن القضايــا الثــاث. ســيطرت خطــة اإلدارة األمريكية 
هــذه فجــأة عــى االهتــام الســيايس والــرأي العــام 
ــتفادة  ــة لاس ــة فرص ــت الحكوم ــا أعط ــي، ورمب اإلرسائي
منهــا انتخابيــاً. عــى غــرار قضيــة الجــوالن، تلقــى رئيــس 
الــوزراء بنيامــن نتنياهــو هديــة سياســية محتملــة متثــل 
نجاحــاً دبلوماســياً اســتثنائياً لــه. لكــن هــل ميكــن لهــذه 
الخطــة أن تســاعده عــى الفــوز يف االنتخابــات املقبلــة؟
يهتــم اإلرسائيليــون عــى عكــس الناخبــن يف أماكــن أخرى 
بالقضايــا املتعلقــة بالسياســة الخارجية اهتامــاً كبراً، ويف 
ــا  ــة وقضاي ــة، تصنــف الشــؤون الخارجي ــة اإلرسائيلي الحال
األمــن كأولويــة قصــوى يف جــدول األعــال، وتتجــاوز 
ــاً(.  ــة مث ــات االقتصادي ــرى )السياس ــا األخ ــاً القضاي غالب
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هــذه الفرضيــة رضوريــة لفهــٍم أفضــَل للباراديغــات 
ــايل دور  ــطيني وبالت ــي الفلس ــرصاع اإلرسائي ــة لل املختلف

ــرن”. ــة الق “صفق
تُعــد هــذه املواضيــع يف الــرسد واإلدراك اإلرسائيليــن 
ــر أو ســؤال  ــة، وبهــذا املعنــى فــإن أي تغي ــا داخلي قضاي
يتعلــق باملســتوطنات اليهوديــة يف الضفــة الغربيــة أو 
وضــع القــدس أو أخــراً البعــد األمنــي يف وادي األردن 
هــي موضوعــات تصــر داخليــة يف السياســة اإلرسائيليــة. 
ــة  ــة الغربي ــمَّ الضف ــو ض ــرتح نتنياه ــل، اق ــكل مضل بش
كمنــاورة انتخابيــة، لكــن بــدأ اإلرسائيليــون بالتشــكيك يف 
ــه  ــي، إذا كان لدي ــه الحقيق رســالته والتســاؤل عــن هدف

ــل. ــدف بالفع ه
ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يتقــدم بينــي غانتــز يف 
ــه  ــرأي أجرت ــتطاع لل ــر اس ــاً آلخ ــرتاع. وفق ــق االق صنادي
القنــاة 12، ســيحصل زعيــم حــزب “بلــو آنــد وايــت 
)أزرق أبيــض(” عــى 35 مقعــداً، بينــا يحصــل نتنياهــو 
والليكــود عــى 33 مقعــداً فقــط، مــع عــدم قــدرة االثنــن 
عــى تجميــع األغلبيــة، وبالتــايل إمكانيــة إجــراء انتخابــات 

رابعــة.
القانونيــة  القضايــا  أن  هــو  ترجيحــاً  األكــر  التفســر 
ــداً يف النقــاش  املرفوعــة عــى نتنياهــو تلعــب دوراً متزاي
ــه عــى مشــاكل  ــز حملت ــز غانت ــع، رك االنتخــايب. يف الواق
نتنياهــو القانونيــة، قائــاً إنــه غــر الئــق للمنصــب. حــاول 
نتنياهــو، بــدالً مــن ذلــك، اســتخدام صداقتــه الشــخصية 
ــك،  مــع ترامــب كأداة اســرتاتيجية يف السياســة. ومــع ذل
يواجــه الثقــل الســيايس للصفقــة املدعومــة مــن أمريــكا 

ــح نتنياهــو مشــاكل عــدة. لصال
جــذب  نتنياهــو  يحــاول  الفجــوة،  لســد  محاولــة  يف 
ــم عــى  ــة مــن القــرآن الكري ــن العــرب، ونــر آي الناخب
صفحتــه الرســمية عــى Facebook، توضــح أهميــة الحج، 
ــت  ــد كان ــة. لق ــارشة إىل مك ــات مب ــاق رح ــد بإط ووع
محاولــة واضحــة ومتعّمــدة: مــن ناحيــة، يحــاول نتنياهــو 
اســتعادة 300 ألــف ناخــب مــن الكتلــة اليمينيــة، ماطفــاً 

ــة أخــرى، يســعى إىل نــر  ــن العــرب؛ ومــن ناحي الناخب
“حائــم ســام” إىل الــدول العربيــة لتأمــن قبولهــم الضــم 
اإلرسائيــي للضفــة الغربيــة. هكــذا ينشــأ البعــد الخارجــي 
ــع  ــق مبواضي ــكل وثي ــط بش ــطينية ويرتب ــة الفلس للقضي

ــة األخــرى. ــة اإلرسائيلي السياســة الخارجي
أبــدت دول عربيــة وإســامية معارضــة قويــة –عــى األقل 
ــرت  ــا أظه ــب، إال أنه ــة ترام ــمي– لخط ــا الرس يف خطابه
لينــاً غــر رســمي. ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إىل الخــوف 
ــر  ــة األك ــدول العربي ــام يف ال ــرأي الع ــر ال ــن أن يظه م
انخراطــاً تاريخيــاً يف القضيــة الفلســطينية )مــرص، األردن، 
ــة  ــة رصيح ــورية( معارض ــان، س ــراق، لبن ــعودية، الع الس

ــذي تتخــذه حكوماتهــم. للموقــف الســيايس ال
باملقابــل، يظــل الــرد العــريب غامضــاً بشــكل واضــح 
ويتســم مبحاولــة العمــل عــى املواقــف الجامــدة للســلطة 
ــى،  ــذا املعن ــة. وبه ــول الخط ــل قب ــن أج ــطينية م الفلس
كانــت هنــاك عــدة محــاوالت من جانــب مــرص واإلمارات 
والســعودية، الذيــن دعوا الفلســطينين إىل تقييــم االقرتاح 
قبــل رفضــه. رمبــا ألســباب الواقعيــة السياســية والفــرص 
الجيوسياســية، تعتقــد الــدول العربيــة أن اقــرتاح ترامــب 
ال ميكــن تحســينه وأن الرفــض قــد يلغــي أي محاولــة 

ــا. ــة فلســطينية مســتقلة معــرتف به ــة دول لرؤي
حتــى يف هــذه الحالــة، يخاطــر الوضــع اإلرسائيــي–
ــة  ــك اللعب ــر يف تل ــدام آخ ــول إىل ص ــطيني بالتح الفلس
الــرق  منطقــة  كامــل  تشــمل  التــي  الجيوسياســية 
األوســط وشــال أفريقيــا، مبــا يف ذلــك املنافســة الجديــدة 
داخــل الكتــل الثــاث يف الــرق األوســط )“الرباعيــة 
العربيــة” بقيــادة امللكيــة الســعودية واإلماراتيــة، “محــور 

املقاومــة”، والجبهــة الرتكيــة القطريــة(.
ــدة للخطــة  ــة املؤي ــة العربي ــات الفاعل ــد تحــاول الجه ق
ــن لإلبقــاء عــى  ــن واإلرسائيلي ترامــب اســرتضاء األمريكي
التحالفــات والتوازنــات األمنيــة، التــي قــد توصــل إىل 
 ،MESA مــروع التحالــف االســرتاتيجي للــرق األوســط
ــن  ــم م ــاؤه بدع ــيتم إنش ــريب” س ــو الع ــن “النات ــوع م ن
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ــراين يف املنطقــة. ــات املتحــدة ملواجهــة النفــوذ اإلي الوالي
مــن املنظــور اإلرسائيــي، إيــران هــي التهديــد الوجــودي 
ــة  ــادة اإلرسائيلي ــتمرت القي ــى اس ــذا املعن ــس، وبه الرئي
ــة  ــدول العربي ــع ال ــة م ــع البطيئ ــة التطبي ــع عملي يف دف
ــع  ــية م ــاة دبلوماس ــح قن ــك فت ــمل ذل ــنية”. ويش “الس
الســودان، والســاح لإلرسائيليــن بزيــارة دولــة مثــل 

الســعودية للســياحة.
توقــع تزايــد انعــدام األمــن يف الخليــج، خاصــة بعــد 
اغتيــال الجــرال قاســم ســلياين، أعطــى “إرسائيــل” 
وبعــض الــدول العربيــة الفرصــة لتحســن تعاونهــا 
الدفاعــي واالســتخباري. وبهــذا املعنــى، أي تصعيــد يف 
ــات  ــو جــاء نتيجــة اســرتاتيجيات الوالي ــى ل ــة، حت املنطق
املتحــدة تجــاه إيــران، ســوف يســمح لـــ “إرسائيــل” 
مبتابعــة املصالــح االقتصاديــة واألمنيــة مــع دول الخليــج، 
والحفــاظ عــى عاقــات مســتقرة مــع مــرص واألردن.

ومــع ذلــك، لــن يكــون قيــام عاقــة طبيعيــة يف املســتقبل 
بــن “إرسائيــل” والــدول العربيــة ممكنــاً دون حــل واضــح 
للقضيــة الفلســطينية. ولهــذا الســبب تضغــط دول مثــل 
ــول  الســعودية واإلمــارات ومــرص عــى الفلســطينين لقب

خطــة ترامــب.
الســام”  “خطــة  تعتمــد  الكاتــب،  يقــول  الختــام  يف 
ــخصية  ــات الش ــى االحتياج ــية ع ــا الجيوسياس وارتباطاته
والسياســية الحاليــة لنتنياهــو وترامــب. وبالتــايل، فــإن أي 
ــل”  ــدوق االقــرتاع يف “إرسائي ــأيت مــن صن ــج ســلبية ت نتائ
ــاين/ ــن الث ــدة )3 تري ــات املتح ــارس( والوالي )2 آذار/م

نوفمــرب( قــد تضعــف ليــس فقــط محــور نتنياهــو – 
ترامــب، ولكــن ســتهدد أيضــاً التحالفــات والتوازنــات 

اإلقليميــة يف رشٍق أوســَط متغــر.
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نتنياهو مقابل غانتز: كيف يهزم أحدهما اآلخر

المعهد اإليطالي للدراسات السياسية الدولية، 28 شباط/فبراير 2020

ــل  ــو مقاب ــه »نتنياه ــاالً عنوان ــل مق ــرت لينت ــب بي كت
ــد  ــره املعه ــر« ن ــا اآلخ ــزم أحده ــف يه ــز: كي غانت
اإليطــايل للدراســات السياســية الدوليــة يف 28 شــباط/

فربايــر 2020، يــرى فيــه أن قضايا الفســاد التي يواجهها 
ــراء  ــرار إىل إج ــد لاضط ــبب الوحي ــي الس ــو ه نتنياه

ــل”. ــة خــال عــام يف “إرسائي ــات للمــرة الثالث انتخاب
يشــر إىل الكاتــب إىل أن نتنياهــو يضــع كل آمالــه عــى 
قانــون مينحــه الحصانــة القانونيــة، وهــو ملتــزم بالتــايل 
بالتحالــف فقــط مــع األحــزاب اليمينيــة –فــكّل أحزاب 
احتــال  اســتبعدت  الوســط–العربية  يســار  كتلــة 
ــي  ــان القوم ــدور ليربم ــذ انســحاب أفي ــة. ومن الحصان

ــة  ــن الكتل ــو” م ــل بيتين ــه “يرسائي ــع حزب ــاين م العل
اليمينيــة التــي تدعــم نتنياهــو، تعلــق الحكومــة منــذ 

ــات.  ــق زجاجــة االنتخاب نيســان/أبريل 2019 يف عن
مــن الواضــح أن أي زعيــم ليكــود آخــر ســيكون قــادراً 
ــام  ــة االته ــط، فائح ــع الوس ــاف م ــكيل ائت ــى تش ع
فقــط تعــوق ذلــك. ومــع ذلــك، مل يتمكــن أحــد مــن 
ــة  ــن زعام ــاف دون نتنياهــو أو طــرده م تشــكيل ائت

الليكــود.
ــيخ  ــن ترس ــز م ــي غانت ــه بين ــن منافس ــل متّك يف املقاب
نفســه كمنافــس قــوي: وهــو أول منافــس منــذ فــرتة 
طويلــة يحقــق دعــاً ماثــاً يف اســتطاعات الــرأي يف 

7 Peter Lintl, ”Netanyahu vs Gantz: How to Defeat Each Other“, Italian Institute for International 
Political Studies, 28 February 2020. https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/netanyahu-vs-
gantz-how-defeat-each-other-25211 
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مــا يتعلــق بالقــدرة عــى قيــادة. ثانيــاً، أصبــح تحالــف 
حزبــه، “كاهــل الفــان )األزرق واألبيــض(” أقــوى حزب 

يف الكنيســت.

التشكيالت السياسية
يعمــل املرشــحان ضمــن هوامــش صغــرة جــداً. وكــا 
أظهــرت االنتخابــات األخــرة وكذلــك اســتطاعات 
الــرأي الحاليــة: فــإن الغالبيــة العظمــى مــن الناخبــن 
ــل  ــوا إىل كت ــن يتحول ــيايس ول ــم الس ــروا رأيه ــن يغ ل
ــودها  ــريب يس ــط الع ــة والوس ــل اليميني ــرى. الكت أخ
األســابيع  يف  الحمــات  ركــزت  لــذا  االســتقرار. 
ــة  ــن: أوالً، تعبئ ــى جانب ــات ع ــل االنتخاب ــرة قب األخ
ــن  ــل م ــم املحتم ــة ملله ــين ومواجه ــن األساس الناخب
ــع  ــة م ــال خاص ــو الح ــذا ه ــدو أن ه ــات. يب االنتخاب
جمهــور الليكــود، إذ تتحــدث مصــادر مــن داخــل 
الحــزب عــن 300 ألــف ناخــب “ليكــودي” محتمــل مل 
يصوتــوا للحــزب يف االنتخابــات األخــرة. ثانيــاً، هنــاك 
ــؤالء  ــم”، ه ــن الناع ــمى “اليم ــة تس ــة ضئيل مجموع
ــن  ــوا ب ــد ينتقل ــرأي، ق ــط، حســب اســتطاعات ال فق

ــط. ــار الوس ــن إىل يس ــن اليم ــل م الكت

بيني غانتز يناشد اليمني الناعم
يوضــح الكاتــب أن غانتــز وحزبــه ملزمــان بإقنــاع 
الهامــش الصغــر للناخبــن اليمنيــن املعتدلــن الذيــن 
ينتقــدون نتنياهــو بســبب اتهامــه بالفســاد. بالنســبة 
لتكتيــكات غانتــز، يرَُتجــم هــذا تركيــزاً عــى مصطلحات 
مرتبطــة مبحاكمــة نتنياهــو الوشــيكة: محاربة الفســاد، 
ــر  ــة، وتصوي ــات الدول ــة يف مؤسس ــاء الثق ــادة بن وإع
نفســه كقائــد يعمــل لصالــح املجتمــع بــأرسه، يف حــن 
يتــم تصويــر نتنياهــو عــى أنــه يســتغل رئاســة الــوزراء 

ملصالحــه الخاصــة.
املواقــف  تجنــب  غانتــز  يحــاول  أخــرى،  كنتيجــة 

ــد  ــن أن تبع ــي ميك ــار والت ــة باليس ــية املرتبط السياس
هــؤالء مــن اليمــن الناعــم. فرفض رفضــاً قاطعــاً إدراج 
القامئــة العربيــة املشــرتكة يف أي ائتــاف مســتقبي، 
ألنهــا تتألــف إىل حــد كبــر مــن العــرب اإلرسائيليــن.

الحملــة  هــذه  يف  خاصــة  غانتــز،  حافــظ  كذلــك 
ــة يف  ــة معتدل ــة األخــرة، عــى مواقــف مييني االنتخابي
مــا يتعلــق بــاألرايض الفلســطينية: فمثــاً قــال إنــه لــن 
يعيــد وادي األردن أبــداً، بــل ســيضمه )بالتنســيق مــع 
ــه(.  ــدم ضم ــاً ع ــي فعلي ــذا يعن ــدويل وه ــع ال املجتم
يف وقــت الحــق، ذكــر أيضــاً أنــه ســينفذ “خطــة 
ــمَّ  ــاً ض ــي ضمني ــا يعن ــات، م ــد االنتخاب ــب” بع ترام
ــز  ــك، فقــد أرســل غانت ــع املســتوطنات. ومــع ذل جمي
خــال العــام املــايض إشــارات متضاربــة بشــأن الضفــة 
الغربيــة وعمليــة الســام املحتملــة مــع الفلســطينين. 
خصوصــاً خــال الحملــة االنتخابيــة األوىل يف عــام 
ــة الســام. ــد عملي 2019، إذ تحــدث أيضــاً عــن تجدي

يخلــص الكاتــب هنــا إىل أن غانتــز يصــّور نفســه 
كســيايس ميــن معتــدل، بطريقــة ال متاثــل حــزب 
العمــل قبــل أوســلو. لكــن، مبــا أنــه مضطــر إىل الفــوز 
بهامــش الليكــود “الناعمــن”، فمــن الصعــب معرفــة 
أيــن يقــف حقــاً يف هــذه القضايــا. باإلضافــة إىل ذلــك، 
ــن  ــاؤه ب ــرتاوح أعض ــة: ي ــم للغاي ــه منقس ــإن حزب ف
اليســارين الواضحــن مثــل عضــو مرتــس ســابقاً، يائيل 
جرمــان، ونشــطاء مؤيديــن لاســتيطان بشــكل رصيــح 
ــد  ــل زيف هــاوزر. بشــكل عــام، كــا ياحــظ العدي مث
مــن النقــاد، ال يصــوغ غانتــس وال حزبــه رؤيــة حقيقــة 
محــددة لـــ “إرسائيل” يف املســتقبل. رســالتهم الرئيســة 

هــي اســتبدال نتنياهــو.

نتنياهو: رئيس الوزراء املتداعي
ــب  ــى جوان ــة ع ــو االنتخابي ــة نتنياه ــدت حمل اعتم
تــم التأكيــد عليهــا يف الحملتــن الســابقتن، مــع بعــض 
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التحديثــات: اقتصــاد “إرسائيــل” املتميــز، عاقــات 
املهمــن  األجانــب  الزعــاء  مــع  الطيبــة  نتنياهــو 
ــداء يف  ــاء األع ــى إبق ــه ع ــابقن وقدرت ــداء الس واألع
ــه  ــى أن ــز ع ــر غانت ــم تصوي ــن يت ــرج. يف ح ــع ح وض
جنــاح يســاري ســتتعرض البــاد معــه للخطــر يف جميع 

ــاالت. ــك املج تل
وبالطبــع، بــرزت يف األســابيع األخــرة وهيمنــت عــى 
وســائل اإلعــام مــا تســمى “خطــة ترامــب للســام”، 
والتــي نُــرت، ليــس مصادفــة، يف نفــس اليــوم الــذي 
كان مــن املقــرر فيــه مناقشــة طلــب نتنياهــو للحصانة 
ــاز  ــا شــك إنج ــر الخطــة هــو ب يف الكنيســت. إن ن
ــبه  ــو. إذ تش ــة لنتنياه ــات العام ــة والعاق يف السياس
ــاب  ــودة يف كت ــكار املوج ــت األف ــكل الف ــا بش أفكاره

ــو. ــب A Durable Peace “ لنتنياه ــام صل “س
لكــن، صحيــح أن خطــة كهــذه مرحــب بهــا عمومــاً يف 
املجتمــع اإلرسائيــي، ويف األوســاط السياســية، إال أنهــا 
مل تســاعد نتنياهــو، وفقــاً الســتطاعات الــرأي األخــرة، 
ــه  ــع ب ــا دف ــط، م ــن الوس ــن م ــب أي ناخب ــى كس ع
يف اللحظــة األخــرة إىل طــرح رؤيــة اقتصاديــة للعقــد 
القــادم، والوعــد بإســكان أرخــص، وخفــض الرضائــب، 

وخفــض أســعار املــواد الغذائيــة.

التشكيالت والتوقعات
الــرأي  واســتطاعات  السياســية  التشــكيات  تبــدو 
ــبتمرب،  ــات أيلول/س ــج انتخاب ــع نتائ متشــابهة جــداً م
ــة اليمــن واليســار –  ــن كتل ــي أدت إىل الجمــود ب الت
الوســط العــريب. ســوف تتأثر نتائــج االنتخابــات بصورة 
حاســمة مبــدى قــدرة األحــزاب عــى تعبئــة ناخبيهــا، 
وســيكون مــن األهميــة مبــكان إقبــال الناخبــن العــرب 
ذلــك،  إىل  باإلضافــة  التصويــت.  عــى  اإلرسائيليــن 
ســوف يلعــب الناخبــون اليمينيــون أيضــاً دوراً مهــاً.

ــة ســيناريوهات  ــه ثاث ــام مقال ويقــدم الكاتــب يف خت
ــات: ــة بعــد االنتخاب أساســية للتحالفــات املحتمل

1. بإمكان غانتس تشكيل ائتاف دون نتنياهو؛
ــون  ــر قان ــاف لتمري ــكيل ائت ــو تش ــن لنتنياه 2. ميك

ــه؛ ــة ل الحصان
أخــرى لحايــة  القــادة طريقــة مبتكــرة  يجــد   .3
نتنياهــو مــن القانــون. تحــدث البعــض عــن يشء مثــل 
ــل  ــواً مقاب ــو عف ــح نتنياه ــون”، أي من ــون نيكس “قان

ــه. تنحي
ــدو غــر مرجحــة،  ــاالت تب ــرى أن كل هــذه االحت وي
ــود  ــإن الجم ــو ف ــم نتنياه ــوع تُه ــل موض ــإذا مل يُح ف

ســوف يســود.
يف هــذه الحالــة، ســتكون هنــاك عــدة أمــور تســتحق 
املتابعــة: أوالً، مــدى تأثــر بدايــة املحاكمــة ضــد 
نتنياهــو يف 17 آذار/مــارس عــى تشــكيله الئتــاف 
ــؤال  ــاً، الس ــذا، ثاني ــط به ــاً. يرتب ــه عموم ــى موقف وع
عــن متــى ســيثور الليكــود ضــد نتنياهــو كزعيــم 
للحــزب. وثالثــاً، مــن املهــم معرفــة إذا كانــت األحــزاب 
الصغــرة ســتغر مواقفهــا يف النهايــة وتنتقــل بــن 
الكتــل أو ســتضغط عــى غانتــز أو نتنياهــو للتســوية. 
ال ســيا األحــزاب املتشــددة التــي تعتمــد مجتمعاتهــا 
اعتــاداً كبــراً عــى إعانــات الدولــة للمــدارس الدينيــة. 
ــدة – ــة جدي ــرار ميزاني ــة إىل إق ــة ماّس ــؤالء بحاج ه

وهــو أمــر ال تســتطيع حكومــة انتقاليــة بــدون أغلبيــة 
ــام  ــذ ع ــم من ــال يف الحك ــو الح ــا ه يف الكنيســت، ك

ــه. ــام ب 2019، القي
مــن ناحيــة أخــرى، يبدو أن اســتمرار املــأزق )انتخابات 
ــد  ــار جي ــض( خي ــن البع ــا يتكه ــة ك ــة محتمل رابع

بالنســبة لنتنياهــو.
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هيو لوفات

ما يجب أن يتوقعه الفلسطينيون من االنتخابات اإلسرائيلية

المعهد اإليطالي للدراسات السياسية الدولية، 28 شباط/فبراير 2020

8 Hugh Lovatt, ”What Palestinians Should Expect from Israeli Elections“, Italian Institute for 
International Political Studies, 28 February 2020. https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/what-
palestinians-should-expect-israeli-elections-25210 

ــب أن  ــا يج ــوان: »م ــاالً بعن ــات مق ــو لوف ــب هي كت
ــة«  ــات اإلرسائيلي ــن االنتخاب ــطينيون م ــه الفلس يتوقع
نــره املعهــد اإليطــايل للدراســات السياســية الدوليــة 

يف 28 شــباط/فرباير 2020.
ــت  ــذي قوبل ــض ال ــن الرف ــة ع ــب بداي ــدث الكات تح
ــب  ــس ترام ــا الرئي ــي وضعه ــام” الت ــة الس ــه “خط ب
ــر  ــا تنك ــرون أنه ــن ي ــطينين الذي ــب الفلس ــن جان م
تطلعاتهــم يف إقامــة دولــة ذات ســيادة وتضفــي بــدالً 
ــة واحــدة  ــع دول ــى واق ــة رســمية ع ــك صبغ ــن ذل م
مــن االحتــال املفتــوح والحقــوق غــر املتكافئــة التــي 

ــاً. ــونها حالي يعيش
أحدثــت اإلجــراءات األمريكيــة غضبــاً وإحباطــاً كبرين، 
ــطينين. يف  ــاداً للفلس ــدو معت ــر يب ــزال األم ــن ال ي لك
ــة  ــر أهمي ــل أك ــتحق ردة فع ــا يس ــاف، م ــة املط نهاي
هــو املظاهــر العمليــة للخطــة األمريكيــة، وعــى 
للضفــة  رســمي  ضــم  نحــو  خطــوات  أي  األخــص 
ــطينين  ــن الفلس ــد م ــر العدي ــه، ينتظ ــة. وعلي الغربي
نتيجــة الجولــة األحــدث مــن االنتخابــات اإلرسائيليــة.

القيــادة  أفعــال  ردود  تقتــرص  الحــايل،  الوقــت  يف 
ــة بعــث منــوذج  ــه عــى محاول الفلســطينية يف رام الل

2020 عــدد شــباط / فبراير 
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مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

أوســلو الحــايل لعمليــة الســام، بــدالً مــن إعــادة 
تطبيــق  يف  حاليــاً  ال جديــة  االســرتاتيجي.  التفكــر 
التهديــدات الفلســطينية بقطــع التعــاون األمنــي مــع 
ــزال  ــك الســلطة الفلســطينية. ال ي ــل” أو تفكي “إرسائي
الرئيــس محمــود عبــاس ثابتــاً يف إميانــه بحــل الدولتــن 

ــاً. ــا دولي ــق عليه ــر املتف ــاس املعاي ــى أس ع
يأمــل كثــرون يف الســلطة الفلســطينية وقيــادة منظمة 
لحكومــة  تشــكيل محتمــل  يــؤدي  أن  التحريــر يف 
ــض(  ــز )أزرق أبي ــي غانت ــادة حــزب بين ــة بقي إرسائيلي
الطرفــن  لــكا  الضــم والســاح  إىل تقليــل فــرص 
ــون يف أن تســمح  ــا يأمل ــه الســفينة. ك ــادة توجي بإع
حكومــة غانتــز لســكان القــدس الرقيــة الفلســطينين 
باملشــاركة يف االنتخابــات الوطنيــة الفلســطينية –وهــو 
رشط وضعــه الرئيــس عبــاس قبــل إصــدار مرســوم 
رئــايس مــن شــأنه أن يحــرك العمليــة االنتخابية رســمياً.
ــة ب” يف  ــد “خط ــه ال توج ــط أن ــت فق ــكلة ليس املش
حــال خــرس غانتــز. املشــكلة األخــرى هــي أن القيــادة 
الفلســطينية يف رام اللــه تعتمــد عــى قــراءة متفائلــة 
ــع،  ــة. يف الواق ــة اإلرسائيلي ــات السياس ــة لدينامي للغاي
مــن الصعــب أن نــرى كيــف ســتنتج الجولــة القادمــة 
إيجابيــة  أكــر  شــيئاً  اإلرسائيليــة  االنتخابــات  مــن 

ــطينين. للفلس
ســواء بقــي نتنياهــو أو رحــل، فمــن غــر املرجــح أن 
يكــون هنــاك تغــر كبــر يف مســار السياســة الخارجيــة 
املســتقبلية لـــ “إرسائيــل” بشــأن القضيــة الفلســطينية. 
ــا  ــع م ــودة إىل وض ــان ع ــو يدع ــز وال نتنياه ال غانت
ــة.  ــد كاهــا الخطــة األمريكي ــن. وأي ــل حــل دولت قب
ســارع غانتــز أيضــاً إىل االّدعــاء بــأن نتنياهــو رسق 
فكرتــه عندمــا وعــد بتوســيع الســيادة اإلرسائيليــة عــى 

األردن. وادي 
ــر  ــن غ ــة، م ــة الحالي ــات االنتخابي ــل الدينامي ويف ظ
ــز إىل حكومــة يســار وســطي  املرجــح أن يســعى غانت

تتضمــن القامئــة العربيــة الفلســطينية املشــرتكة. عــى 
األرجــح ســتكون حكومــة ميــن وســطي يهيمــن عليهــا 
ــارة  ــة مخت ــان ومجموع ــدور ليربم ــز وأفيغ ــا غانت حزب
ــة أو املتشــددة، ورمبــا الليكــود  مــن األحــزاب اليميني

ــدون نتنياهــو. ب
ــب  ــن أن يناس ــو ميك ــوز نتنياه ــات أن ف ــن املفارق وم
القضيــة الفلســطينية بشــكل أفضــل. فإزاحــة نتنياهــو 
تحســن عاقــة “إرسائيــل” باالتحــاد األورويب وحكوماته 
املحبطــة مــن ســلوكه، مــا يقلــل مــن رغبــة االتحــاد يف 

انتقــاد األعــال اإلرسائيليــة تجــاه الفلســطينين.
ــر الحكومــة ســيظهر أكــر يف غــزة.  ــر األكــرب لتغي األث
انتقــد كّل مــن غانتــز وليربمــان نتنياهــو لكونــه “لينــاً 
للغايــة” وإهــداره بالتــايل قــدرة “إرسائيــل” عــى الردع 
ــال  ــتئناف االغتي ــًة إىل اس ــوا رصاح ــاس. ودع ــد ح ض
نوايــا  هنــاك  بالطبــع  لقــادة حــاس.  املســتهدف 
انتخابيــة وراء مثــل هــذا الخطــاب، إال أن حكومــة 
ــة  ــز قــد تنتهــي إىل اتخــاذ مواقــف أكــر تصادمي غانت

تجــاه غــزة.
ــى  ــل الفلســطينية ع ــرة أخــرى تكشــف ردود الفع م
يتبعهــا، عــن قيــود  الخطــة األمريكيــة، ومــا قــد 
وضعــف حركــة التحريــر الفلســطينية بشــكلها الحــايل. 
ــع  ــتويات املجتم ــع مس ــرتاف جمي ــود إىل اع ــذا يق ه
ــي  ــدة، ول الفلســطيني بالحاجــة إىل اســرتاتيجية جدي
يحــدث هــذا، يجــب أن تكــون هنــاك قيــادة جديــدة. 
ــطينية/منظمة  ــلطة الفلس ــؤويل الس ــار مس ــل كب يفض
ــن  ــدة م ــادة جدي ــر قي ــطينية أن تظه ــر الفلس التحري
ــة  ــات داخلي ــرام صفق ــة إلب ــم كنتيج ــل صفوفه داخ
ــاً،  ــات علن ــون االنتخاب ــا يدعم ــاس. وبين ــة عب لخاف
يــرى معظمهــم أنهــا أمــر ال ميكــن التنبــؤ بــه، ميكــن أن 
يدمــر طموحاتهــم نظــراً لرتاجــع شــعبية كّل مــن فتــح 
ــر الفلســطينية وتصنيفاتهــم العامــة.  ومنظمــة التحري
كــا أن شــعبية حــاس، رغــم تحســنها الهامــي، 
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ــا عــى السياســة  تعــاين أيضــاً، رغــم اســتمرار هيمنته
ــة. الطابي

ال شــك أن هــذا الجيل من القادة الفلســطينين –ســواء 
ــه الرغبــة األكــر جوهريــة  مــن فتــح أو حــاس– لدي
يف االســتمرارية واالســتقرار، وبالتــايل مــن املســتبعد أن 
ينفصــل جذريــاً عــن االســرتاتيجية الحاليــة، لكــن قــد 

تكــون بعــض التغيــرات ممكنــة.
أصبــح العديــد مــن الفلســطينين، مبــن فيهــم غالبيــة 
الشــباب، معزولــن عــن األحــزاب السياســية التقليديــة، 
أوســلو،  يف  تشــكلت  التــي  الســام  عمليــة  وعــن 
ــر. ــادة والتحري ــدة للقي ــرتاتيجيات جدي ــدون اس ويري

ــئة يف  ــادة ناش ــناً، قي ــر س ــد، وأصغ ــل جدي ــاك بدي هن
ــزة والشــتات،  ــة وغ ــدس الرقي ــة والق ــة الغربي الضف
ميكــن أن تلبــي مثــل هــذه املعايــر. يــرى هــؤالء 
القــادة الشــباب والناشــطون أن خطــة ترامــب تُظهــر 
اســرتاتيجيات  إىل  والحاجــة  الدولتــن  منــوذج  زوال 

ــة. ــر بديل تحري
بينــا يلعــب جيــل جديــد مــن القــادة الفلســطينين 
أدواراً متزايــدة األهميــة يف التعبئــة الشــعبية والتمثيــل 
ــة التــي  الــدويل، فــإن السياســات التقييديــة واإلقصائي
تنتهجهــا األحــزاب الفلســطينية الرئيســة، جنبــاً إىل 
ــم  ــل قدرته ــة، تعرق ــاالت اإلرسائيلي ــع االعتق ــب م جن
ــن أن  ــي. يف ح ــتوى الوطن ــى املس ــة ع ــى املنافس ع
ــإن  ــر، ف ــدى القص ــى امل ــلباً ع ــم س ــر عليه ــذا يؤث ه
ســّنهم مقارنــة بالجيــل الحايل مــن القادة الفلســطينين 
يعنــي أنهــم قــد يســودون عــى املــدى الطويــل. عــى 
ــد  ــي يناقشــونها اآلن ق ــكار الت ــإن األف هــذا النحــو، ف
ــوه  ــر نح ــذي تس ــكان ال ــل للم ــل األفض ــون املمث تك

ــطينية. ــة الفلس ــة الوطني الحرك
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من��ذ أن ب��دأ الرئيس األمريكي دونال��د ترامب بالتصريح عن نيته 
إخ��راج الق��وات األمريكي��ة من س��ورية، بعد أن عدَّ نفس��ه منتصرًا 
عل��ى تنظي��م “داع��ش” اإلرهاب��ي، تعال��ت األص��وات ال��ي تطالب��ه 
بالرتاج��ع، وكان��ت حجته��م الدائم��ة أن اإلره��اب م��ازال قائمًا وأن 
التنظيمات اجلهادية يف سورية ما زالت موجودة وأنها تعيد ترتيب 

وتنظي��م صفوفه��ا اس��تعدادًا للعودة إىل النش��اط.
املستغرب اليوم هو الرهان الغربي على عودة هذه التنظيمات، 
وحتمي��ة ه��ذه الع��ودة وأنه��ا امل��آل األخ��ر ل��كل الس��يناريوهات يف 

املنطق��ة، الذي س��يحدث ال حمالة.
هل اهلدف فقط هو إقناع ترامب بالبقاء يف سورية، أم هناك دوافع 
أخ��رى م��ن قبي��ل احلف��اظ عل��ى اجملتمع��ات الغربي��ة يف حال��ة رع��ب، 

وبالتال��ي عدائي��ة، جتاه هذه املنطق��ة ومن فيها!

الرهان الغربي على عودة اإلرهاب!



إدموند فيتون براون

التهديد المستمر من تنظيمي “داعش” و”القاعدة”
وجهة نظر األمم المتحدة

معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 6 شباط/فبراير 2020

9 Edmund Fitton-Brown, ”The Persistent Threat from the Islamic State and Al-Qaeda: The View 
from the UN“, Washington Institute For Near East Policy, 6 February 2020. https://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-persistent-threat-from-the-islamic-state-and-al-
qaeda-the-view-from-the 

ــراون،  ــون ب ــد فيت ــب إدمون ــباط/فرباير، خاط يف 6 ش
“منســق فريــق الدعــم التحليــي ومراقبــة العقوبــات” 
التابــع لألمــم املتحــدة، منتــدى ســيايس يف معهــد 
ــج  ــى النتائ ــاص ع ــكل خ ــز بش ــذي ركّ ــنطن، وال واش
األخــرة التــي توصــل إليهــا الفريــق يف مــا يتعلــق 
ــش”  ــا “داع ــكله تنظي ــذي يش ــي ال ــد العامل بالتهدي

و”القاعــدة”.

االتجاهات الرئيسة يف مشهد التهديدات
ــذي  ــي ال ــد العامل ــص التهدي ــا يخ ــراون: يف م ــول ب يق

“فريــق  تقريــر  إىل  سأســتند  التنظيــان،  يطرحــه 
الرصــد” الخامــس والعريــن، والــذي اُنجــز يف نهايــة 
كانــون األول/ديســمرب 2019. رغــم أن التقريــر يغطــي 
النصــف الثــاين مــن عــام 2019، ســأتطرق يف تعليقــايت 
أيضــاً إىل عــدة تطــورات رئيســة حصلــت يف وقــت 

ــام املــايض. ــن الع ســابق م
التطــور األول يتمثــل بالهزميــة العســكرية لـــ “داعش”. 
ــة  ــة “الخاف ــّكل هزمي ــوز ش ــقوط الباغ ــم أن س ورغ
الجغرافيــة”، إال أنــه رّسع أيضــاً تحــركاً أكــرب مــا كان 
متوقعــاً ملقاتــي التنظيــم وأنصــاره وعوائلــه وغرهــم 
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ــزوح الداخــي  ــن. ويف ضــوء الن ــن املردي ــن الاجئ م
ــم  ــن كمخي ــات الاجئ الجاعــي واالكتظــاظ يف مخي
باملخاطــر،  املحفوفــة  الحجــز  وترتيبــات  “الهــول” 
ــات اإلنســانية  ــام للتحدي ــاء االهت ــرضوري إي ــن ال م
ــة  ــول الواضح ــر أن الحل ــل. غ ــكل عاج ــة بش واألمني
والشــاملة واملتعــددة األطــراف ال تــزال بعيــدة املنــال.
أمــا التطــور الثــاين فهــو تفجــرات عيــد الفصــح التــي 
ــل  ــكا. هــذه الهجــات خــر دلي ــا رسيان تعرضــت له
إىل  تتجــه  التــي  “داعــش”  تنظيــم  هيكليــة  عــى 
ــة.  ــد؛ وقاعــدة دعمــه الدولي ــة بشــكل متزاي الامركزي
كــا يُظهــر تبنــي التنظيــم للهجــات وتأثــر املهاجمــن 
بأيديولوجيتــه قدرتــه عــى االســتمرار والتجنيــد وغرس 
األفــكار املتطرفــة يف الخــارج، حتــى يف الوقــت الــذي ال 
يقــود فيــه التنظيــم الهجــات أو يتحكــم بهــا بشــكل 

مبــارش.
وبالفعــل، مل تكــن قيــادة “داعــش” عــى علــم مســبق 
ــك، ظهــرت جاعــة  ــد الفصــح. ومــع ذل بهجــات عي
متأثــرة بــه يف رسيانــكا وطــّورت قــدرات كبــرة. 
ــة  ــت الخلي ــة، تأسس ــات الخارجي ــن الص ــم م وبالرغ
محليــاً وحظيــت بتمويــل وقيــادة محلّيَْن أيضــاً. ولكن، 
ــة،  ــات املحلي ــذه الهج ــى ه ــوَّل ع ــه ال يُع ــراً ألن نظ
فقــد يقــوم التنظيــم أيضــاً بإحيــاء قدراتــه عــى تنفيــذ 

ــارج. ــات يف الخ عملي

التهديد املستمر يف العراق وسورية
ال تــزال عمليــة بســط االســتقرار وإعادة اإلعــار بطيئة 
ــية ال  ــرات السياس ــا أن التوت ــورية. ك ــراق وس يف الع

تســاعد عــى ذلــك.
يتــم إنشــاء شــبكة “داعــش” الرسيــة يف ســورية عــى 
ــا شــهدناه  مســتوى املحافظــات، يف صــورة تعكــس م
يف العــراق منــذ عــام 2017، إذ يســعى التنظيــم يف 

معقلــه الرئيــِس إىل التكيّــف وترســيخ وجــوده وإيجــاد 
ــة  ــا أن ثق ــد. ومب ــربوزه مــن جدي الظــروف املناســبة ل

ــًة. ــزداد، أصبــح يعمــل بشــكل أكــر علني التنظيــم ت
يشــّكل شــال غــرب ســورية قاعــدة للكثــر مــن 
املتطرفــن، مبــن فيهــم املقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب. 
وكــا أشــار التقريــر األخــر الصــادر عــن “فريــق 
ــا  ــأن م ــا ب ــاء تقييمه ــدول األعض ــل ال ــد”، تواص الرص
ــن يتخطــى عددهــم  ــراد الذي ــْي األف ــن نصــف وثلث ب
40 ألــف مقاتــل ممــن انضمــوا إىل “دولــة الخافــة” ال 

ــاة.   ــد الحي ــى قي ــون ع يزال
لــن تكــون عــودة األمــور إىل طبيعتهــا يف العــراق وبــاد 
ــيايس،  ــتقرار الس ــاب االس ــل غي ــهلًة. ويف ظ ــام س الش

سيســتغل اإلرهابيــون الفــراغ يف الســلطة.

القيــادة والتخطيــط لتنظيــم “داعــش”: مــن البغدادي 
القريش إىل 

شــّكل مقتــل “أبــو بكــر البغــدادي” يف أواخــر تريــن 
األول/أكتوبــر 2019 حدثــاً رئيســاً. وقبــل مقتلــه يف 
باريشــا، حــّث أنصــاره عــى بــذل الجهــود مــن أجــل 
ــن يف  ــم املوجودي ــش” وعوائله ــي “داع ــر مقات تحري

ــورية. ــال رشق س ش
يحــرص التنظيــم عــى الحفــاظ عــى أمــن كبــار القادة. 
ومــن هنــا، يتــم تفضيــل القــادة الســورين والعراقيــن 
عــى نظرائهــم األجانــب، مــا قــد يقــي عــى أي فــرص 
مســتقبلية للتنظيــم. ولكــن مــع توافــر الوقــت واملجال 
مــن أجــل إعــادة رّص صفوفــه وإعــادة تنظيمــه ضمــن 
مــاذه اآلمــن، سيشــّكل مجــدداً تهديــداً منظــاً. ومــا 
إن يضمــن صمــوده، ســيقوم باســتثار قدراتــه يف شــّن 

عمليــات خارجيــة يف أماكــن غــر متوقعــة.
ــة ملســاعدته عــى  ــك “داعــش” االحتياطــات املالي ميل
تنفيــذ مهمتــه. وتشــر بعــض التقديــرات إىل أن أمــوال 

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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التنظيــم تــرتاوح بــن 100 و300 مليــون دوالر. عــاوًة 
ــم يف  ــاء أن التنظي ــدول األعض ــت ال ــك، أعلن ــى ذل ع
العــراق واصــل متويــل عملياتــه مــن خــال االســتثار 
يف أعــال رشعيــة وجوانــب تجاريــة، مبــا يف ذلــك 

رشكات الصرفــة.
وبعــد اإلعــان عــن تنصيــب “أبــو إبراهيــم الهاشــمي 
ــم املكتــب اإلعامــي  القــريش” خليفــة للبغــدادي، نظّ
ــه يف  ــن أتباع ــات م ــلة مبايع ــم سلس ــزي للتنظي املرك
واليمــن  وباكســتان  والصومــال  وبنغــادش  ســيناء 
وواليــة خراســان )أفغانســتان( وعــدد مــن الــدول 
األخــرى. لكــن تنظيــم “داعــش” ســيواجه صعوبــة يف 
ــأن  ــة بش ــن الحاس ــتوى م ــذا املس ــى ه ــاظ ع الحف

ــد. ــد الجدي ــن القائ ــد أم ــن دون تهدي ــريش م الق
ــكل  ــد يش ــام ق ــريش يف اإلع ــور الق ــراً إىل أن ظه ونظ
ــرّسع  ــد ي ــال الســلطة ق ــإن انتق ــه، ف خطــراً عــى أمن
بتفويــض الصاحيــات مــن قيــادة التنظيــم إىل فروعــه.

ــدة”: اســترشاف  ــم “القاع ــط لتنظي ــادة والتخطي القي
املســتقبل

بعــد مقتــل حمــزة، نجــل أســامة بــن الدن، وتدهــور 
الحالــة الصحيــة لزعيــم تنظيــم “القاعــدة” الحــايل أمين 
ــتباقي إىل  ــر بشــكل اس ــم التفك ــن امله الظواهــري، م
أيــن ســيأخذ أبــو محمــد املــرصي، خليفــة الظواهــري 

املفــرتض، تنظيــم “القاعــدة”.
وال بــد مــن اإلشــارة إىل تحّفــظ تنظيــم “القاعــدة” يف 
مــا يتعلــق بعمليــات التمويــل. فالتنظيم مييــل إىل منح 
األولويــة للتكاليــف اإلداريــة واألجــور. ورغــم تطلعــات 
جاعــات مثــل “حــراس الديــن” التابعــة لتنظيــم 
“القاعــدة” يف إدلــب لشــّن هجــات يف الخــارج، فــا 

ــام  ــكرية وإحج ــوط العس ــل الضغ ــدة بفع ــزال مقيّ ت
التنظيــم عــن توفــر املــوارد ملثــل هــذه العمليــات.

استنتاج
لتنظيــم  العســكرية  بالهزميــة  الرتحيــب  ينبغــي 
“داعــش” ومقتــل البغــدادي باعتبارهــا أنبــاًء ســارة. 
ولكــن سلســلة قضايــا مــا بعــد الخافــة –كيــف يجــب 
ــوف  ــوا يف صف ــن حارب ــخاص الذي ــع األش ــل م التعام
ظــل  يف  عاشــوا  و/أو  لصالحــه  وعملــوا  التنظيــم 
حكمــه– هائلــة. فأكــر مــن 40 ألــف شــخص ســافروا 
ــي  ــرصاع؛ ويشــر حســاب تقريب للمشــاركة يف هــذا ال
ــل  ــف مقات ــن 25 أل ــر م ــدل االســتنزاف إىل أن أك ملع
إرهــايب أجنبــي رمبــا ال يزالــون عــى قيــد الحيــاة. 
فلدينــا معتقلــن وهاربــن مــن وجــه العدالــة وعائدين 
ــل  ــا أن بعــض عوائ ــدة، ك ــن جدي ــن إىل أماك ومنتقل

ــاً. ــداً محتم ــكلون تهدي ــد يش ــراد ق ــك األف أولئ
املــدى  الــدويل مخاطــر عــى  املجتمــع  وســيواجه 
ــد إذا مــا أســأنا إدارة هــذه  القصــر واملتوســط والبعي
التحديــات. فمحاربــة التطــرف هــي مشــكلة ستســتمر 

ــال. ألجي
ولســوء الحــظ، أعتقــد أن الظــروف الكامنــة متوافــرة 
لبقــاء هــذا املســار مــن اإلرهــاب الجهــادي قامئــاً 
لفــرتة طويلــة ســواء عــى شــكل تنظيــم “داعــش” أو 
تنظيــم “القاعــدة”، أو الجاعــات املتحولــة عــى غــرار 
القوميــة الجهاديــة، والتحالفــات املتعــددة الجاعــات 
مثــل “جاعــة نــرصة اإلســام واملســلمن” أو جاعــة 
جديــدة غــر معروفــة اآلن كــا كان عليــه تنظيــم 

ــام 2014. ــل ع “داعــش” قب
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كيف يقوم “داعش” بإعادة الهيكلة وإعادة التموضع

تشاثام هاوس، شباط/فبراير 2020

10 Mohammed Hassan, ”How ISIS Is Restructuring and Repositioning“, Chatham House, February 
2020. https://syria.chathamhouse.org/research/how-isis-is-restructuring-and-repositioning 

ــش”  ــم “داع ــم تنظي ــدادي، زعي ــر البغ ــو بك ــل أب ــذ مقت من
أبــو  وتعيــن   2019 األول/أكتوبــر  تريــن  يف  اإلرهــايب، 
إبراهيــم الهاشــمي القــريش خلفــاً لــه، بــدأ “داعــش” بإعــادة 
تنظيــم شــؤونه الداخليــة بهــدف إعــادة التجميــع وصياغــة 
اســرتاتيجية للعــودة، مــع العمــل لضــان أن أســس “داعــش” 

ــه الحــايل. ــبة لوضع ــل مناس ــدة للعم واســرتاتيجيته الجدي

إعادة الهيكلة الداخلية
يقــوم التنظيــم بتغيــر املرفــن عــى عملياتــه. ومنــذ مقتــل 
البغــدادي، قــام بإجــراء تغيــرات بعيــدة املــدى عــى أمــراء 
وفــرق بعــض مكاتبــه، أهمهــا مكتــب األمــن ومكتــب اإلعــام 

واملكتــب املــايل.

كذلــك اعتقــل “داعــش” شــخصيات بــارزة يف مكتــب األمــن 
ــب  ــن إدارة املكت ــات م ــب معلوم ــن ترسي ــد م ــد التأك بع
ــن”، املتواجــد  ــم “حــراس الدي ــارش إىل تنظي بشــكل غــر مب
يف محافظــة إدلــب، مــا ســاهم يف اكتشــاف موقــع البغــدادي 

ــه. ومقتل
وفقــاً ألحــد أعضــاء القيــادة األمنيــة داخــل “داعــش”، 
ــب األمــن العــام تشــمل فصــل  ــرات داخــل مكت ــإن التغي ف
ــب،  ــات املكت ــن عــى عملي ــع املرف ــع جمي ــق م أو التحقي
ــب  ــعور بالغض ــف الش ــدف تخفي ــدة به ــن إدارة جدي وتعي
داخــل التنظيــم بســبب مســؤولية اإلدارة الســابقة عــن وفــاة 

ــدادي. البغ
تشــمل التغيــرات داخــل مكتــب األمــن العــام أيضــاً إنشــاء 

محمد حسن

https://syria.chathamhouse.org/research/how-isis-is-restructuring-and-repositioning 
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مكتــب للخدمــات واملعلومــات ليكــون مبثابــة ســلطة أعــى 
مــن مكتــب األمــن العــام تــرف عــى عملــه. متابعــو 

ــرات. ــاز املخاب ــبهوه بجه ــد ش ــب الجدي املكت
خــال الفــرتة املقبلــة، ســتعتمد االســرتاتيجية األمنيــة لـــ 
“داعــش” عــى عودتــه إىل الرسيــة التــي اعتمــد عليهــا قبــل 
إعــان “الخافــة” عــام 2014. مــا يفــرس التكتــم عــى هويــة 

ــد. ــم الجدي الزعي
كذلــك تجــري “القيــادة الجديــدة” تغيــرات يف املكتــب 
ــاح  ــة الجن ــذ نهاي ــه من ــع عمل ــد تراج ــًة بع ــايف، خاص الصح
العســكري عــام 2018 ومقتــل معظــم العاملــن فيــه. يســعى 
“داعــش” إىل تدريــب موظفــي إعــام قادريــن عــى إنشــاء 
ــوى إعامــي يجــذب أعضــاء جــدداً، وبخاصــة أجانــب،  محت

ــم. ــام إىل التنظي لانض
يريــد “داعــش” تحســن أجهزتــه اإلعاميــة لهــدف آخــر مهــم 
ــد اتســاع  ــدة” بع ــات ضــد “القاع وهــو شــن حــرب معلوم
الفجــوة بينهــا، خاصــة وأن “داعــش” يتهمهــا بالوقــوف وراء 
ــع  ــن موق ــف ع ــاهم يف الكش ــذي س ــات ال ــرسب املعلوم ت

ــه. البغــدادي ومقتل
ويضيــف املصــدر مــن “داعــش” بــأن التغيــرات تتعلــق أيضاً 
ــة يف  ــة متمثل ــة ضخم ــه مهم ــذي يواج ــايل، ال ــب امل باملكت
توحيــد مــوارد التنظيــم املاليــة، والتــي يســيطر عليهــا حاليــاً 
ــة  ــم املركزي ــادة التنظي ــراد. تخــى قي ــادة األف مجموعــة الق
مــن جشــعهم أو مــن فرارهــم باألمــوال أو أن ينفصلــوا 
وينشــئوا تنظيــات مســتقلة، وهــو مــا حــدث ســابقاً بعــد 
ــاوي  ــب الزرق ــو مصع ــل أب ــش” األوائ ــي “داع ــل مؤس مقت

ــو حمــزة املهاجــر. وأب

اسراتيجية عسكرية
ــاع سياســة عســكرية  ــدة اتب ــادة “داعــش” الجدي تحــاول قي
مناســبة لظــروف املرحلــة الجديــدة التــي يواجههــا التنظيــم، 
ــورية  ــا يف س ــود فيه ــاد الوج ــي اعت ــق الت ــة يف املناط خاص
ــي  ــق الت ــن املناط ــرتاتيجية ب ــذه االس ــف ه ــراق. تختل والع
تســيطر عليهــا دولتــا ســورية والعــراق، واملناطــق التــي 

ــة”. ــوريا الدميقراطي ــوات س ــا “ق ــد فيه توج
يف األوىل يحتفــظ “داعــش” بوجــود عســكري منظــم متمركــز 
ــار والصحــراء الســورية الوســطى.  يف الصحــراء الغربيــة لألنب

ويتحــرك مقاتلــوه بــن جانبــي الحــدود بشــكل مســتمر 
يف محاولــة إلعــادة تنظيــم القــوات وتجنيــد املزيــد مــن 

ــه. ــل يف صفوف ــص الحاص ــض النق ــن لتعوي املقاتل
ــكل  ــش” ش ــة لـــ “داع ــكرية الحالي ــات العس ــذ العملي تأخ
ــد  ــة، ويبتع ــارات الرسيع ــكات الغ ــات وتكتي ــرب العصاب ح
عــن الهجــات املتواصلــة بســبب افتقــاره للقــدرة. ويتجنــب 
كذلــك إنشــاء مناطــق دامئــة لــه يف املــدن أو املناطــق النائيــة 

مــن أجــل حايــة نفســه مــن أن يصبــح هدفــاً.
يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا “قســد”، يتجنــب التنظيــم 
أي وجــود تنظيمــي عــى األرض بســبب التحالــف وطائراتــه 
ــام  ــة للقي ــا الرسي ــة يف املنطقــة. ويعتمــد عــى الخاي العامل

بعمليــات، مثــل االغتيــاالت وتفجــر القنابــل واملفخخــات.

إعادة نرش القدرات
يف ضــوء الهزائــم، يســعى “داعــش” إىل إنشــاء مســارح 
عمليــات جديــدة الختبــار قوتــه وإعــادة نــر قواتــه وتأكيــد 

ــا. وجوده
تتطلــب خطــة إعــادة النــر مواقــع أبعــد مــن نقاطــه 
املركزيــة يف ســورية والعــراق، والتــي تواجــه ضغوطــاً أمنيــة 
باختيــار مناطــق  التنظيــم  يُلــزم  محليــة ودوليــة. هــذا 
ــه  ــاق جيوب ــن نط ــون ضم ــا تك ــاً م ــدة، غالب ــات جدي عملي
املشــتتة يف العــامل –ويعــرف هــذا املفهــوم داخــل الجاعــات 
.”relocation of the centre الجهاديــة باســم “نقــل املركــز
اختــار “داعــش” وقــف عملياتــه يف ســورية والعــراق وإعــادة 
تنشــيط عملياتــه يف جيــوب تقــع غــرب أفريقيــا، وتحديــداً يف 
نيجريــا وبوركينــا فاســو والنيجــر ومــايل، حيــث يوجــد جنــاح 
ــا انشــق جــزء مــن  ــام 2016، عندم ــذ ع ــم من ــل للتنظي عام
“جاعــة بوكــو حــرام” وتعهــد بالــوالء لـــ “داعــش” ليصبــح 
ــرب  ــدان غ ــه بل ــة. تواج ــذه املنطق ــن يف ه ــم املهيم التنظي
ــا  ــا يجعله ــة، م ــة وحدودي ــة داخلي ــكات أمني ــا مش أفريقي

بيئــة مناســبة لعمليــات “داعــش”.
يواجــه “داعــش” يف غــرب أفريقيــا نفــس مشــاكله يف ســورية 
والعــراق: وجــود “القاعــدة” منافســه التقليــدي، الــذي ميتلك 
ــكرية؛  ــة والعس ــوارد املالي ــص امل ــاك؛ نق ــطة هن ــة نش خلي
ــم  ــة، ألن معظ ــربة عالي ــكري ذي خ ــار إىل كادر عس واالفتق

مقاتليــه هنــاك جــدٌد عــى التنظيــات الجهاديــة.
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الهالل الخصيب في زمن جيوبوليتيك الجفاف

المعهد اإليطالي للدراسات السياسية الدولية، 26 شباط/فبراير 2020

10 Federico Borsari, Irene Pasqua, ”MENA’s Fertile Crescent in the Time of Dry Geopolitics“, 
Italian Institute for International Political Studies, 26 February 2020. https://www.ispionline.it/en/
pubblicazione/menas-fertile-crescent-time-dry-geopolitics-25167 

يتدفــق حــوايل %60 مــن مــوارد امليــاه الســطحية يف 
ــا عــرب الحــدود  ــرق األوســط وشــال إفريقي ــة ال منطق
الدوليــة، مــا يولــد ويفاقــم التوترات السياســية بــن الدول 
يف منطقــة تتســم بالفعــل بعــدم االســتقرار عــى نطــاق 
واســع. عــى هــذه الخلفيــة، ميثــل نهــرا الفــرات ودجلــة 

ــة. ــة رمزي واحــدة مــن أكــر دراســات الحال
يشــكل النهــران مجتمعــن نظــام مجــرى مــايئ واحــد عابر 
للحــدود، مــع مســتجمع طبوغــرايف تبلــغ مســاحته حــوايل 
ــن يف غــرب  ــرب نهري ــا أك ــع، فه ــرت مرب ــف كيلوم 100 أل
آســيا. تقــع مصــادر كا النهريــن يف جبــال رشق تركيــا، يف 
حــن أن معظــم روافــد نهــر دجلــة منشــؤها إيــران. عــرب 

األرض القاحلــة لبــاد مــا بــن النهريــن، يتدفــق النهــران 
مــن املرتفعــات الرتكيــة يف رشق األناضــول إىل أوديــة 
الهضــاب الســورية والعراقيــة، قبــل أن يجتمعــا يف الركــن 
الجنــويب الرقــي للعــراق ويصبــا معــاً يف الخليــج العــريب.
ــر  ــا نه ــي مينحه ــوارد الت ــت امل ــة، كان ــور القدمي يف العص
الفــرات ودجلــة متثــل مصــدر الــرزق الوحيــد لحضــارات 
ــار الحــوض  ــرة، وظــل ازده ــن املبك ــن النهري ــا ب ــاد م ب
التــي  النهريــة  العديــد مــن املجتمعــات  هــو قلــب 
نشــأت عــى التــوايل حتــى العــرص الحديــث. يف الواقــع، 
ــور  ــران بظه ــاه، ســمح النه ــدرة املي ــز بن ــة تتمي يف منطق
واحــدة مــن أقــدم أنظمــة الــري املســجلة عــى اإلطــاق، 

فيدريكو بورساري، وإيرين باسكوا

2020 عــدد شــباط / فبراير 
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وكذلــك تطويــر أشــكال بدائيــة ألنشــطة الصيــد والرتبيــة، 
ــمت  ــارة. تقاس ــاه والتج ــل باملي ــدم النق ــاً تق ــا أيض يليه
املجتمعــات النهريــة، املقيــدة باإليقاعــات الطبيعيــة 
والتغــرات املوســمية لألنهــار، الفوائــد التــي منحتهــا 
املجــاري املائيــة آلالف الســنن، حتــى بعــد تعريــف 

ــاطئة. ــدول املتش ــة لل ــدود الوطني الح
يف الوقــت الحــارض، يعــاين نظــام نهــرا الفــرات ودجلــة، 
الذيــن مــا زاال ميثــان مصــدراً حيويــاً للتنميــة االجتاعية 
واالقتصاديــة لـــ 54 مليــون شــخص، مــن اآلثــار العكســية 
العقــود  يف  بامليــاه.  املرتبطــة  الشــديدة  للتحديــات 
املاضيــة، أدى التقاســم املتناغــم لفوائــد املجــاري املائيــة 
املشــرتكة إىل تزايــد املنافســة واملواجهــات السياســية 
املتكــررة حــول إعــادة تقســيم امليــاه. يف الواقــع، ابتــداًء 
مــن الســتينيات، أدى تزايــد الطلــب نتيجــة ارتفــاع 
ــة  ــور طموحــات وطني ــة إىل ظه ــدد الســكان، باإلضاف ع
منافســة الســتخدام امليــاه، إىل التنفيــذ الرسيــع ملشــاريع 
تنميــة مائيــة أحاديــة وغــر متســقة عــى طــول الحــوض. 
منــذ ذلــك الحــن، تأثــرت طبيعــة العاقــات بــن الــدول 
املتشــاطئة األربعــة ببنــاء الســدود الكبــرة املثــرة للجــدل 
وأنظمــة الــري ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تغيــر يف نظــم 

تدفــق األنهــار.
ومــع تقــدم خطــط إدارة امليــاه الوطنيــة، ظهــرت تباينات 
ــض  ــايل، انخف ــرض. وبالت ــاه والع ــى املي ــب ع ــن الطل ب
ــن 40  ــرتاوح ب ــبة ت ــر بنس ــرى النه ــاه يف مج ــق املي تدف
و%45 منــذ أوائــل الســبعينيات، مــا أحــدث آثــار كارثيــة 
عــى النظــم اإليكولوجيــة وســبل العيــش يف جميــع أنحــاء 
حــوض النهريــن. عــى ســبيل املثــال، بالنســبة لنبــع 
ــة  ــي ملنطق ــوع طبيع ــرب ينب ــو أك ــران، وه ــل يف إي كاين ب
ــة،  ــك بالنســبة لألهــوار العراقي ــا، وكذل كردســتان بأكمله
التــي كانــت يف الســابق أكــرب األرايض الرطبــة يف منطقــة 

ــا. ــرق األوســط وشــال إفريقي ال
ــا إىل  ــع األطــراف عــى حاجته ــك، شــددت جمي ومــع ذل
تحقيــق األمــن الغــذايئ والطاقــة، مدعيــة أن تطويــر 
الفــرات ودجلــة جــزء مــن أهدافهــا الوطنية االســرتاتيجية. 

ــد  ــه تهدي ــاه عــى أن ــر املي ــات يُنظــر إىل تناقــص تواف وب
الوطنيــة  وجــودي. ونتيجــة لذلــك، حالــت املواقــف 
الصارمــة دون التعــاون بــن البلــدان املتشــاطئة يف مجــال 
امليــاه بشــأن النهريــن، وأثبتــت املفاوضــات الفنيــة بينهــا 
ــأن  ــة بش ــات فعال ــل إىل اتفاق ــى التوص ــدرة ع ــدم الق ع
اإلدارة املنصفــة واملســتدامة للميــاه عــرب الحــدود. يف ظــل 
هــذه الخلفيــة، أدت الخافــات السياســية غــر املرتبطــة 
ــاه، فخــال عقــود  ــم نزاعــات املي ــادة تفاق ــاه إىل زي باملي
ــا  ــاه بــن تركي مــن الزمــن، تقلــب التعــاون يف مجــال املي
وســورية بحســب بنزاعاتهــا األمنيــة حــول حــزب العال 
ــواء  ــى ل ــة ع ــكاكات اإلقليمي ــك االحت ــتاين وكذل الكردس

ــكندرون. االس
كذلــك، تزيــد العوامــل البيئيــة مــن حــدة التوتــرات بــن 
الــدول األربعــة املتشــاطئة. إذ تصــب مخلفــات الخطــط 
الزراعيــة املكثفــة يف النهريــن، إىل جانــب الترصيــف 
املبــارش للميــاه الــرصف املنزليــة والصناعيــة غــر املعالجــة 
مــن بعــض املناطــق الحرضيــة عــى طــول املجــاري 
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ــاه يف  ــوث املي ــادة مقلقــة يف تل ــؤدي إىل زي ــا ي ــة، م املائي
ــة  ــاه والرتب ــة املي ــادة يف ملوح ــك زي ــن، وكذل كا النهري

عــى طــول الحــوض. 
كــا تــؤدي أمنــاط الطقــس غــر املنتظمــة والزيــادات يف 
درجــات الحــرارة إىل زيــادة انخفــاض جريــان امليــاه، مــا 
يضاعــف التحديــات التــي تواجــه مناطــق مجمعــات مياه 

الفــرات ودجلــة.
دول  بــن  التنافــس  يشــعل  العوامــل  هــذه  اجتــاع 
املنبــع واملصــب، ويؤثــر يف الوقــت نفســه عــى التاســك 

الســيايس واالجتاعــي الداخــي للــدول املتشــاطئة.
ويزيــد مــن تعقيــد الصــورة، الــدور الــذي لعبــه النهــران 
ــر  ــة: ظه ــى املنطق ــر ع ــي تؤث ــرة الت ــات األخ يف النزاع
النهــران وأنظمــة البنــى التحتيــة املرتبطــة بهــا كأصــول 
اســرتاتيجية خــال الحــرب الســورية والحملــة العســكرية 
ضــد تنظيــم »داعــش«، األمــر الــذي أبــرز تأثــر األنهــار يف 

الحفــاظ عــى األمــن واالســتقرار اإلقليميــن.
يف هــذا الســيناريو املعقــد واملتعــدد األوجــه، بُذلــت 

ــاطئة،  ــدول املتش ــن ال ــاون ب ــة للتع ــاوالت دوري مح
لكــن مل يتحقــق ســوى القليــل مــن الربوتوكــوالت 
ــات  ــود اتفاق ــدم وج ــل ع ــة. يف ظ ــات الثنائي والرتتيب
عــى مســتوى الحــوض، ال توجــد بعــد إدارة متكاملــة 
ملــوارد امليــاه، ومل يتــم بعــد وضــع آليــة لتنظيــم 
مطالبــات الــدول املتشــاطئة. كــا يتأثــر الوصــول إىل 
ــات بعــدم االســتقرار الســيايس وضعــف  هكــذا اتفاق

التكامــل االقتصــادي يف املنطقــة.
ــات  ــا: سياس ــاون ه ــام التع ــيان أم ــان الرئيس العائق
التنميــة الوطنيــة التنافســية للطاقــة الكهرومائيــة 
ــاج الزراعــي، وكذلــك العاقــات السياســية غــر  واإلنت
املســتقرة بــن البلــدان املتشــاطئة. عــى ســبيل املثــال، 
ــق يف  ــرة ودمش ــن أنق ــة ب ــية الحالي ــة القاس املواجه
محافظــة إدلــب تجعــل مــن املســتحيل تصــور أي 

ــاه. ــص املي ــأن تخصي ــل بش ــاون مقب تع
ورغــم التعقيــدات، تبــدو الحاجــة إليجــاد حلــول 
أي  مــن  إلحاحــاً  أكــر  للنهريــن  مســتدامة  إلدارة 
ــة يف  ــاً للتوقعــات، ســتتعرض املنطق ــى. وفق ــت م وق
الســنوات القادمــة إىل زيــادة يف درجــات الحــرارة تــرتاوح 
مــن 2.5 إىل 5.5 درجــة مئويــة وانخفــاض بنســبة %20 يف 
هطــول األمطــار، مــع مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن انخفــاض 
يف تدفــق الفــرات ودجلــة، عــى التــوايل، بنســب 30 

ــرن. ــة الق ــول نهاي و%60 بحل
الغيــاب القديــم إلطــار مشــرتك إلدارة امليــاه ســيجعل مــن 
الصعــب معالجــة التحديــات البيئيــة والسوســيواقتصادية 
ــي قــد تنشــأ يف هــذا املنظــور.  والسياســية الشــديدة الت
رمبــا ســيكون التغــر املناخــي عــى وجــه التحديــد، كونــه 
ــدان  ــرب البل ــاً يج ــدود، عام ــرب الح ــد ع ــاً للتهدي ُمضاِعف
األربعــة عــى التحــول مــن لعبتهــا الجيوسياســية الحاليــة 
ــرب  ــاه ع ــول إدارة املي ــة« ح ــة الصفري ــة يف »اللعب املتمثل
الحــدود، إىل تخصيــص عــادل ومنصــف إيكولوجيــاً لفوائد 

امليــاه داخــل الحــوض.
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اليساندرو تيني
ما وراء القومية المائية: نحو الهوية البيئية “لبالد ما بين النهرين”

“املاء ال يعرف الحدود”.

تحويل االنتباه من حصص املياه إىل حقوق املياه.

تجلــب اإلشــارة إىل بــاد مــا بــن النهريــن كفضــاء مشــرتك 
فهــاً شــاماً لألمــن يتجــاوز األقلمــة املحليــة لألنهــار 
الدوليــة، والتــي تــيء فهــم املــوارد املائيــة كمصــدر 
للســيادة. تاريخيــاً، أدى ظهــور الــدول القوميــة واإلدارات 
املركزيــة إىل تقســيم املســطحات املائيــة إىل قطاعــات 
وطنيــة ســيادية. هــذه “القومنــة” وإســباغ الرمزيــة تقطع 
ــرة للحــدود،  ــة لألحــواض العاب االســتمرارية الهيدرولوجي
ــاوض. يف  ــل التف ــكاد يقب ــورداً بال ــاه م ــن املي ــل م وتجع
ــاه  ــدادات املي ــن إم ــن %1.5 م ــل م ــع بأق ــة تتمت منطق
العذبــة املتجــددة يف العــامل، تصبــح النــدرة مبثابــة رصاع.

متعــدد  اتفــاق  أي  دجلة-الفــرات  حــوض  يحكــم  ال 
األطــراف بــن الــدول املتشــاطئة، مــا يــرتك قضايــا امليــاه 
ــى  ــة ع ــن األمثل ــة. وم ــال االنفرادي ــة األع ــت رحم تح

ذلــك بنــاء الســدود املتواصــل يف تركيــا وإيــران عــى 
حســاب ســورية والعــراق.

ــاد  ــدة إليج ــوة الرائ ــإن الدع ــاع، ف ــذه األوض ــل ه يف ظ
“هويــة بــاد مــا بــن النهريــن” تتجــه نحــو تقليــص 
النزاعــات وتشــجيع النهــج الائــق القائــم عــى الحقــوق 
يف إدارة امليــاه. تتغلــب هــذه الهويــة “الحلــم” عــى 
الخطــوط اإلثنيــة للعــرق والطبقــة والديــن واالنتــاء 
ــوازن  ــى الت ــد هــذه النظــرة الشــاملة ع الســيايس. وتؤك
ــوع البيولوجــي  ــد أن التن ــة واملجتمــع، إذ يُعتق ــن البيئ ب
واالســتدامة ال ينفصــان عــن الــراء املتعــدد األعــراق 

والثقافــات. 

صياغــة  يف  أســايس  واإليكولوجــي  التاريخــي  الرتابــط 
هويــة مشــرتكة، ميكــن أن تزدهــر عليهــا ترتيبــات شــاملة 
ــرة للحــدود. اآلمــال  ــاه العاب وتشــاركية داخــل نظــام املي
يف التحــول إىل الدميقراطيــة متــر أيضــاً عــرب أنهــار الــدول 

ــا. ــرق إدارته ــة وط التاريخي
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دبلوماسية المياه واإلدارة المستدامة في بالد ما بين النهرين
مارتينا كليميس

تشــر البيانــات املتاحــة إىل أن منطقــة الــرق األوســط، 
ــن  ــتكون م ــرات، س ــة والف ــري دجل ــك دول نه ــا يف ذل مب
بــن أشــد املناطــق تــرضراً مــن جــراء تغــر املنــاخ، فمــن 
املتوقــع أن يرتفــع متوســط درجــات الحــرارة يف املنطقــة 
مبعــدل ضعفــي املتوســط العاملــي. وســيؤدي تزايــد نــدرة 
امليــاه إىل الضغــط عــى املــوارد املائيــة الازمــة للزراعــة، 
مــا ســيكون لــه تأثــر كبــر عــى األمــن الغــذايئ والعالــة 

يف جميــع أنحــاء املنطقــة.

يعيــش أكــر مــن %60 مــن ســكان منطقــة الــرق 
األوســط وشــال أفريقيــا يف مناطــق بهــا ضغــوط مائيــة 
مرتفعــة أو مرتفعــة للغايــة، ومــع ذلــك فإن تلــك املناطق 
ــج املحــي  األكــر تــرضراً تنتــج أكــر مــن %70 مــن النات

ــة. اإلجــايل للمنطق

لكــن يكــون االتفــاق حــول ميــاه الفــرات أو دجلة ســابقة، 
ــية يف  ــة مؤسس ــات تعاوني ــاء آلي ــود إلنش ــت جه إذ قام

املــايض، عندمــا ازدهــرت العاقات السياســية بــن البلدان. 
وقّعــت تركيــا وســورية اتفاقيــة تخصيــص امليــاه للفــرات 
يف عــام 1987، ويف عــام 1980 أنشــأت تركيــا والعــراق 
لجنــة فنيــة مشــرتكة تبقــى، رغــم توقــف التعــاون الــرتيك 
ــر  ــن أك ــدة م ــي 1992 و1998، واح ــن عام ــي ب العراق
القنــوات الواعــدة للحــوار التقنــي بــن الحكومــات حــول 

املــوارد املائيــة املشــرتكة.

كــا تجلـّـت اإلرادة السياســية للتعــاون عندمــا تــم توقيــع 
ــا  ــن تركي ــاه ب ــأن إدارة املي ــة بش ــم ثنائي ــرات تفاه مذك

ــا وســورية يف عــام 2009. والعــراق وتركي

ودجلــة  الفــرات  نهــري  إىل  وســورية  العــراق  ينظــر 
باعتبارهــا نهريــن دوليــن مســتقلن، ولــكل الــدول 
املتشــاطئة نصيــب متســاٍو مــن املــوارد املائيــة. يف املقابل، 
تعتــرب تركيــا نهــري دجلــة والفــرات نظامــاً نهريــاً واحــداً. 
لــذا مل تفكــر أنقــرة حتــى اآلن يف االلتــزام باتفاقيــة طويلة 
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

األجــل بشــأن نهــر دجلــة، كــا تتمنــى الــدول املتشــاطئة 
ــة  ــات الثنائي ــة انقطــاع العاق األخــرى. بالنظــر إىل حقيق
ــح أن  ــر املرج ــن غ ــام 2012، فم ــورية ع ــا وس ــن تركي ب
يكــون هنــاك اتفــاق إطــاري بشــأن تخصيــص امليــاه 
يشــمل جميــع الــدول املتشــاطئة عــى نهــر الفــرات 

ــيايس. ــيناريو الس ــر يف الس ــدوث تغي ــل ح ــة قب ودجل

ــن  ــاً ع ــف مؤقت ــى التوق ــا ع ــت تركي ــك، وافق ــع ذل وم
وســط   2018 حزيران/يونيــو  يف  إيلوســو  ســد  مــلء 
الجفــاف الشــديد ونــدرة امليــاه يف العــراق والتــي أدت إىل 
احتجاجــات عنيفــة يف البــرصة. يف مرحلــة الحقــة، توصــل 
البَلـَـدان إىل اتفــاق ينــص عــى أن تركيــا ســتفرج عن 75% 
مــن امليــاه يف نهــر دجلــة بينــا متــأل الســد. ومــع ذلــك، 
ــاوف يف  ــر املخ ــقة تث ــر املتس ــا غ ــات تركي ــزال سياس الت
العــراق، يف حــن تدعــو تركيــا إىل زيــادة كفــاءة اســتخدام 

ــدان املصــب. ــاه يف بل املي

رغــم التحســن يف التعــاون الســيايس واألمنــي بــن العــراق 
وإيــران، مل تســجل الحــوارات الثنائيــة حــول قضايــا امليــاه 

أي تقــدم.

توافــق جميــع الــدول املتشــاطئة عــى أن املنطقــة بحاجة 
ــاخ.  ــر املن ــرات تغ ــة تأث ــا عــى مواجه ــز قدرته إىل تعزي
ســيكون لنــدرة امليــاه املتزايــدة تداعيــات اجتاعيــة 
اقتصاديــة وخيمــة، مــع تأثــرات سياســية إضافيــة الحقــة. 
املزارعــون الذيــن فقــدوا ســبل عيشــهم بســبب الجفــاف، 
كانــوا أول املســتهدفن مــن قبــل ُمجِنــدي الشــبكات 

ــل “داعــش”. ــة مث اإلرهابي

كفــاءة  تحســن  تتطلــب  التحديــات  هــذه  مواجهــة 
)زيــادة  املنطقــة  أنحــاء  جميــع  يف  امليــاه  اســتخدام 
ــري، الحــد  ــة ال ــث أنظم ــة، تحدي ــاه الزراعي ــة املي إنتاجي
ــر يف  ــاه البح ــرسب مي ــة ت ــاه ومكافح ــائر املي ــن خس م
جنــوب العــراق وإيــران( مــع بنــاء القــدرات املؤسســية يف 

مجــال إدارة امليــاه عــى مســتويات متعــددة.

ــة  ــن املعرفــة التقني ــة ب ــة قوي ــا وجــود صل املطلــوب هن
حــل  إليجــاد  املتجســدة  السياســية  واإلرادة  املتاحــة 
مســتدام ألزمــة امليــاه اإلقليميــة يف منطقــة الفــرات 

ودجلــة.

44



سورية والعراق: هل ستعمل إعادة اإلعمار على تلبية احتياجات المياه؟

غالدا الهن، سارة جرجيس

أدت الحــرب يف ســورية والعــراق إىل إعاقــة الوصول إىل 
امليــاه، مــا يهــدد حيــاة النــاس وأي ســام طويــل األجل. 
ــة،  ــر مرون ــتقبل أك ــاً ملس ــار فرص ــادة اإلع ــدم إع تق
لكــن هــل يتــم اســتغالها، ومــا الصــورة التــي تقدمهــا 

عــن تطــور أمنــاط النفــوذ الــدويل يف املنطقــة؟
ــورية  ــرب يف س ــم الح ــنوات، يف خض ــس س ــذ خم من
ــر  ــراق، ن ــم “داعــش” يف ســورية والع وتوســع تنظي
تشــاثام هــاوس بحثــاً عــن الحالــة غــر املســتقرة 
للفــرات، املتدفــق بــن تركيــا وســورية والعــراق. مل 
يــؤدِّ الــرصاع إال إىل تفاقــم الوضــع بالنســبة لهــذا 
النهــر، ولتوأمــه، نهــر دجلــة. اســتحوذ “داعــش” عــى 
نقــاط اســرتاتيجية للتحكــم يف امليــاه، وأصبحــت البنيــة 

التحتيــة املحليــة للميــاه هدفــاً للهجــات مــن جميــع 
ــات. الجه

يقــدر البنــك الــدويل أن أرضار الحــرب يف العــراق 
بلغــت 1.4 مليــار دوالر يف قطــاع امليــاه والــرصف 
الصحــي والنظافــة WASH، مــع مــا يقــدر بنحــو 2.4 
مليــار دوالر فقــط ملجــرد إعــادة قطــاع امليــاه إىل حالــة 
ــن املرجــح أن تكــون  ــل الحــرب. يف ســورية، م ــا قب م
التكاليــف أكــرب. وفقــاً لتقديــرات االستشــعار عــن بُعد، 
ــاه، ونصــف  ــم تدمــر ثلثــي محطــات معالجــة املي “ت
محطــات الضــخ، وثلــث أبــراج امليــاه، وربــع محطــات 
معالجــة ميــاه الــرصف الصحــي، وســدس اآلبــار مدمــر 

ــاً”. أو تالــف جزئي
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ــة  ــوى األجنبي ــم الق ــاذا تهت مل
ــار؟ ــادة اإلع بإع

وســورية  العــراق  ميثــل 
لتمويــل  متباينــة  حــاالت 
إعــادة اإلعــار. لقــد اجتــذب 
ــن  ــار دوالر م ــراق 30 ملي الع
يف  مبــا  الدوليــة،  التعهــدات 
ذلــك مــن تركيــا ودول الخليــج 
املجــاورة. بالنســبة لســورية، 
الواليــات  تتجاهلهــا  التــي 
األورويب  واالتحــاد  املتحــدة 
الخليــج بحجــة عــدم  ودول 
ترســيخ قيادتهــا الحاليــة، يبدو 
ــيا  ــن روس ــرب م ــام األك االهت
البَلَــدان  يتوقــع  وإيــران؛ 
ــار – ــادة اإلع ــود إع ــن عق م
بحســب الكاتــب–  أن تكافــئ 

العســكري. دعمهــا 
تأمــن خدمــات حيويــة مثــل امليــاه والطاقــة مــا 
بعــد الحــرب هــو مجهــود إنســاين، لكــن إعــادة 
اإلعــار تــدور حــول التجــارة والجيوبوليتيــك والربــح. 
مــع متويــل البنــى التحتيــة يــأيت التأثــر الســيايس 
واالقتصــادي. تنطــوي إعــادة البنــاء أيضــاً عــى مخاطر. 
ميكــن أن يكــون املقاولــون عرضــة للهجــوم، كــا قــد 
ــن  ــة رجــال األعــال، تارك يســتفيد السياســيون ونخب

ــة. ــج رديئ ــات نتائ للمجتمع
 

ما الذي يتم فعله بخصوص املاء؟
تفتقــر ســورية إىل إطــار التمويــل الــدويل. ملــلء الفراغ 
الــذي خلفتــه “عقوبــات” االتحــاد األورويب والواليــات 
املتحــدة، تأمــل دمشــق يف اجتــذاب التمويــل مــن دول 
ــى  ــام ع ــم االهت ــز معظ ــن. يرتك ــن الص ــج وم الخلي
ــون  ــد يتغــر. يف كان ــارات، لكــن هــذا ق النفــط والعق

األول/ديســمرب 2019، وقّــع وزيــر الطاقــة اإليــراين 
ووزيــر امليــاه الســوري مذكــرة تفاهــم قــال األول 
أنهــا قــد متّكــن الــركات اإليرانيــة مــن بنــاء الســدود 
ومحطــات الطاقــة الكهرومائيــة ومنشــآت معالجــة 
ــاعدة يف  ــيا املس ــدم روس ــي. تق ــرصف الصح ــاه ال مي
ــاه  القطــاع الزراعــي، فقــد تلعــب الســيطرة عــى املي
واألســمدة دوراً يف التنافــس عــى القمــح وغــره مــن 

ــورية. ــادرات إىل س الص
مــن  التقليديــة  املانحــة  الــدول  موقــف  ورغــم 
ــدة  ــم املتح ــإن وكاالت األم ــورية، ف ــار س ــادة إع إع
واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر واالتحــاد األورويب 
تشــارك يف “اإلنعــاش اإلنســاين”. يف املناطــق خــارج 
ــا  ــدول مب ــن ال ــد م ــاهمت العدي ــة، س ــيطرة الدول س
ــان  ــت والياب ــا والكوي ــدة وأملاني ــات املتح ــا الوالي فيه
واإلمــارات وإيطاليــا يف الصنــدوق االئتــاين إلعــادة 
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ــا. ــره تركي ــار، ومق اإلع
عملــت الســلطات الرتكيــة عــى إعــادة تأهيــل اآلبــار 
وخطــوط األنابيــب عــى حدودهــا. لكــن ال تعــد هــذه 
ــف يف الســياق  ــل تُصّن ــة، ب ــود إعــادة إعــار تركي جه
ــة يف  ــة املائي ــرة للهيمن ــاوالت أنق ــن مح ــع ضم األوس
ــط  ــة” تحب ــة آمن ــاء “منطق ــة يف إنش ــة، والرغب املنطق

ــة للكــرد. الطموحــات القومي
مــع تراجــع الوجــود األمريــي يف املنطقــة، تتطلــع 
البلــدان املحتاجــة للبنيــة التحتيــة رشقــاً نحــو الصــن، 
التــي ســتكون الفرصــة لنر خربتهــا يف مجال الهندســة 
املائيــة يف ســورية والعــراق موضــع اهتــام الحكومــة 

الصينيــة كجــزء مــن مبــادرة الحــزام والطريــق.

إعادة إعار أم مرونة؟
بالنظــر إىل تحديــات امليــاه التــي ســبقت الحــرب، 

ــر،  ــاخ املتغ ــال، واملن وأرضار القت
فــإن القطــاع يف كّل مــن ســورية 
ــوارد  ــل امل ــزال قلي ــراق ال ي والع
وغــر مســتدام. تظــل الجهــود 
كا  يف  حاســمة  اإلنســانية 
البلديــن ولكنهــا متيــل إىل إصــاح 
النظــم القامئــة بــدالً مــن تعزيــز 

املرونــة.

أخذ أدوار مختلفة
بغــضِّ النظــر عمــن يدفــع مثنهــا، 
تحتــاج املياه إىل مقاربــة مختلفة 

جذريــاً يف هــذه البلدان.
األمــوال  تخضــع  يجــب   .1
وتصميــم املشــاريع إىل مبــدأي 
يوفــر  واإلنصــاف.  املســاءلة 
لتحقيــق  التمويــل  مرفــق 
االســتقرار الــذي يدعمــه برنامــج 
ــاً  ــايئ منوذج ــدة اإلمن ــم املتح األم

عليــه. للبنــاء  فعــاالً 
2. عــى عكــس النفــط أو العقــارات، فــإن قطــاع امليــاه 
ليــس مثــراً لاهتــام مــن الناحيــة التجاريــة، بالنظــر 
إىل انخفــاض العوائــد وظــروف العمــل غــر املضمونــة. 
ــل  ــب أشــكاالً مــن التموي ــه يتطل لهــذه األســباب، فإن
ــه  ــدان تواج ــن بل ــدة م ــة جي ــاك أمثل ــط. هن املختل
مشــكات بيئيــة ماثلــة قــد توحــي بتصميــات 

ــاء بشــكل أفضــل. إلعــادة البن
ــل، ميكــن  ــر يف التموي ــث يوجــد نقــص كب حي  3-
إعطــاء األولويــة للمرونــة الامركزيــة )مثــاً، اســتخدام 
الطاقــة الشمســية ملحطــات الضــخ لتخفيــف مخاطــر 
الكهربــايئ وتقليــل االعتــاد عــى  التيــار  انقطــاع 
ــرة  ــز القــدرات إلدارة األنهــار العاب ــزل( مــع تعزي الدي
للحــدود عــى امتــداد أحواضهــا عــى املــدى الطويــل.
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توبا إفريم مادن
المنظور التركي لحوض الفرات ودجلة

ــة أحــد أهــم األحــواض  ــد حــوض نهــر الفــرات ودجل يُع
ــن  ــن م ــع كا النهري ــط، إذ ينب ــرق األوس ــة يف ال املائي

رشق األناضــول يف تركيــا.
الثــاث  الــدول  بــدأت  الخمســينيات،  مــن  ابتــداًء 
املتشــاطئة يف تحســن مــوارد امليــاه كجــزء مــن أهدافهــا 
التنمويــة. مــن بــن عــدة أحــواض ميــاه عابــرة للحــدود 
موجــودة يف تركيــا، يتمتــع حــوض الفــرات ودجلــة )الــذي 
ميثــل نحــو %35.6 مــن إمكانــات امليــاه الحاليــة يف الباد( 
بأكــرب إمكانــات يف مجــال امليــاه والطاقــة الكهرومائيــة. يف 
ضــوء ذلــك، قــررت تركيــا منــذ الســتينات تطويــر مــروع 
ــى  ــدود ع ــاء الس ــدأت يف بن ــول، وب ــوب رشق األناض جن

ــا وأتاتــورك. نهــري دجلــة والفــرات، مثــل كاراكاي
يف هــذا املــروع 25 مــن إمكانــات امليــاه الرتكيــة ويلبــي 

حصــة كبــرة مــن الطلــب عــى الطاقــة فيهــا.
أثــاَر بنــاء الســدود ضمــن هــذا املــروع اعرتاضــات 
ــا أن الســدود التــي بنتهــا  ســورية والعــراق. وتزعــم تركي

ــى  ــوي، تســاعد ع ــة يف الحــوض العل ــان العميق يف الودي
منــع الفيضانــات خــال مواســم األمطــار وضــان تدفــق 

ــاه منتظــم عــى طــول الحــوض. مي
ال يوجــد حتــى اآلن أي اتفــاق ثــايث األطــراف حــول 
ــن 1960- ــك، ب ــع ذل إدارة الحــوض بشــكل مشــرتك. وم

ــمية  ــر رس ــات غ ــة اجتاع ــدول الثاث ــدت ال 1980 عق
وتبادلــوا املعلومــات حــول القضايــا التقنيــة، تحــت اســم 
ــول  ــرتكة”. كان بروتوك ــة املش ــة الفني ــات اللجن “اجتاع
ــا وســورية يف عــام  التعــاون االقتصــادي املوقــع بــن تركي
ــا  ــث معالجــة قضاي ــن حي ــة م 1987 نقطــة تحــول مهم
ــم  ــوض. ت ــى الح ــر ع ــي تؤث ــدود الت ــرة للح ــاه العاب املي
االتفــاق عــى الربوتوكــول ليكــون وثيقــة قانونيــة مؤقتــة 
ــص  ــأن تخصي ــايئ بش ــاق نه ــل إىل اتف ــم التوص ــى يت حت

ــاث املتشــاطئة. ــدول الث ــن ال ــرات ب ــاه الف مي
مبوجــب املــادة 6 مــن الربوتوكــول، التزمــت تركيــا، خــال 
ــراج عــن معــدل  ــورك، “باإلف ــرتة مــلء خــزان ســد أتات ف



49

W W W . D C R S . S Y

ســنوي يزيــد عــن 500 مــرت مكعب/ثانيــة عــى الحــدود 
الرتكيــة الســورية، ويف الحــاالت التــي يكــون فيهــا التدفــق 
الشــهري أقــل مــن مســتوى 500 م3/ث، يوافــق الجانــب 
ــايل”. يف  ــهر الت ــال الش ــرق خ ــض الف ــى تعوي ــرتيك ع ال
إطــار اتفاقيــة ثنائيــة تــم توقيعهــا بــن العــراق وســورية 
عــام 1989، اتفــق البلــدان عــى تخصيــص %58 مــن 

امليــاه الصــادرة عــن تركيــا مــن نهــر الفــرات للعــراق.
يف مــوازاة ذلــك، تــم التوقيــع عــى بروتوكــول آخــر بــن 
تركيــا وســورية عــام 1987، حــول املخــاوف األمنيــة 
ــك،  ــة بشــأن حــزب العــال الكردســتاين. ورغــم ذل الرتكي
اســتمرت ســورية يف دعمهــا. واســتمرت االضطرابــات بــن 
تركيــا وســورية بشــأن قضايــا امليــاه حتــى توقيــع اتفــاق 
ــن التوصــل  ــن م ــن البلدي ــذي مّك ــام 1998، وال ــة ع أضن
ــاق ووضــع األســاس للتعــاون عــى نطــاق واســع  إىل اتف
ــى  ــاوة ع ــياحة. ع ــوالً إىل الس ــارة ووص ــن التج ــدءاً م ب
ذلــك، يف عــام 2001، تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بشــأن 
املــوارد املائيــة بــن إدارة مــروع جنــوب رشق األناضــول 
Syria- ــورية ــتصاح األرايض الس ــة الس ــة العام واملؤسس

.GOLD
تطــورت العاقــات الرتكيــة الســورية بشــكل إيجــايب بــن 
عامــي 2000 و2011. وقــد مّكــن هــذا البلديــن مــن 

معالجــة قضايــا امليــاه مــن منظــور تعــاوين. يف عــام 2009، 
عقــدت تركيــا اجتاعــات تعــاون اســرتاتيجية رفيعــة 
املســتوى مــع كّل مــن العــراق وســورية. يف هــذا اإلطــار، 
ــر  ــا وســورية عــى نه ــن تركي ــم إنشــاء ســد مشــرتك ب ت
العــايص. أثــار هــذا التعــاون االعتقــاد يف الــرأي العــام بــأن 
قضايــا امليــاه يف الــرق األوســط ميكــن حلهــا بالتعــاون. 
لســوء الحــظ، تــم تعليــق مــروع “ســد الصداقــة” 
بســبب الحــرب التــي اندلعــت يف ســورية يف آذار/مــارس 

.2011
ورغــم  امليــاه  إن  بالقــول:  الرتكيــة  الكاتبــة  وتختــم 
ــن  ــاون ب ــدراً للتع ــان مص ــن األحي ــر م ــا يف كث اعتباره
الــدول املتشــاطئة، إال أنهــا كانــت يف كثــر مــن األحيــان 
ــات عــرب  ــاظ عــى العاق تســتخدم كــرط مســبق للحف
ــن االقتصــاد إىل  ــدءاً م ــف املجــاالت، ب ــة يف مختل الوطني
األمــن، وتنتقــد العــراق وســورية ملــا مارســاه مــن ضغــوط 
عــى املنظــات الدوليــة ملنــع تركيــا مــن بنــاء املزيــد مــن 
الســدود وخســائر تركيــا ومعاناتهــا نتيجــة ذلــك رغــم أن 
سياســتها بشــأن األنهــار العابــرة للحــدود تحــاول تعزيــز 

ــر”! ــدأ “عــدم التســبب بــرضر كب التعــاون ومب
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نع��رض يف نهاي��ة الع��دد ملوضوع��ني عل��ى مس��توى ع��اٍل م��ن 
األهمي��ة، األول ه��و دور الص��ني يف س��ورية، يف إع��ادة اإلعمار 

أواًل، ويف مس��تقبل البل��د وحت��ى املنطق��ة ككل.
أم��ا املق��ال الثان��ي فه��و ص��ادر ع��ن جمموع��ة األزم��ات الدولي��ة، 
يرص��د معان��اة الالجئ��ني الس��وريني يف لبن��ان، والتحدي��ات ال��ي 
تواجهه��ا احلكوم��ة اللبناني��ة فيم��ا خيصه��م، واألدوار الواج��ب على 
اجملتم��ع الدول��ي، واألوروبيني، على وجه اخلصوص، لعبها للحد 

من مأس��اتهم. 

قضايا أخرى
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12 Giorgio Cafiero, ”China plays the long game on Syria“, Middle East Institute, 10 February 2020. 
https://www.mei.edu/publications/china-plays-long-game-syria 

درس   ،2011 عــام  الســورية  الحــرب  بدايــة  منــذ 
محللــون عــدة أدوار للفواعــل الخارجيــة الرئيســة، 
مثــل روســيا وإيــران وتركيــا ودول الخليــج. ومــع 
ــَق الصــن ســوى القليــل مــن االهتــام يف  ــك، مل تل ذل
معظــم املناقشــات حــول األزمــة الســورية. لقــد تأخــر 
ــات  ــورية وبسياس ــة الس ــات الصيني ــام بالعاق االهت
بكــن تجــاه ســورية وبالعكــس، مــع أنــه مــن املرجــح 
أن تــزداد أهميــة هــذه العاقــة الثنائيــة بالنســبة 
للسياســة الخارجيــة الصينيــة الطموحــة وكذلــك لرؤيــة 
ــاء. ــادة البن ــار وإع ــادة اإلع ــورية إلع ــة الس الحكوم

ــن  ــم بك ــرب يه ــا الح ــي مزقته ــورية الت ــتقبل س مس

ملجموعــة مــن األســباب. أيــدت بكــن حكومــة الرئيس 
األعــال  يف  مبــارشة  االشــرتاك  دون  األســد،  بشــار 
ــعى  ــي يس ــورية الت ــن س ــن م ــرب الص ــة. تتق القتالي
مســؤولوها إىل االنتقــال إىل مراحــل إعــادة البنــاء مــن 
ــة مــا بعــد الحــرب. مــع اســتمرار “العقوبــات”  مرحل
ــة  ــد أهمي ــورية، تتزاي ــى س ــرب ع ــا الغ ــي يفرضه الت
ــك عاملــي لدمشــق ميكــن أن يســاعد يف  الصــن كري

ــريب. ــط الغ ــة الضغ موازن
مل تلعــب الصــن طــوال مــدة الحــرب ســوى دور 
ــة يف  ــذرة وبراغاتي ــن ح ــت بك ــبياً، وظل ــل نس ضئي
ــن  ــف بك ــَق موق ــربى توافَ ــا الك ــا. يف القضاي مقاربته

جورجيو كافييرو

2020 عــدد شــباط / فبراير 

https://www.mei.edu/publications/china-plays-long-game-syria 
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ــا يف  ــن تصويته ــح م ــا يتض ــرويس، ك ــف ال ــع املوق م
مجلــس األمــن. وبقيــت مواقفهــا ثابتــة إىل حــد كبــر، 
ومبنيــاً عــى مجموعــة معتقــدات مــن قبيــل أن: 
ــياً يحــدده  ــب حــاً سياس ــا يجــري يف ســورية يتطل م
ــال  ــة انتق ــد إىل عملي ــاج البل ــوري؛ يحت ــعب الس الش
ــة هــي  ســيايس؛ الوحــدة الســورية واملصالحــة الوطني
دامئــاً أولويــات؛ ويجــب عــى املجتمــع الــدويل تقديــم 

ــورية. ــانية لس ــاعدات اإلنس املس
ســورية  »ســيادة  أن  تــرى  بكــن  كانــت  بالطبــع 
احرتامهــا  يجــب  اإلقليميــة  وســامتها  واســتقالها 
والتمســك بهــا«، مــا دفــع وزارة الخارجيــة الصينيــة إىل 
ــزة  ــرتة وجي ــد ف ــط النفــس” بع ــا إىل “ضب ــوة تركي دع
مــن عمليــة التوغــل العســكري الــرتيك يف الشــال 

.2019 األول/أكتوبــر  تريــن  الســوري، 
سياســات الصــن تجــاه ســورية مدفوعــة بهدفــن 
األمنيــة،  بالتهديــدات  يتعلــق  فيــا  أوالً،  رئيســن: 
تريــد بكــن بنــاء رشاكــة قويــة مــع دمشــق للحفــاظ 
ــا مكافحــة  ــة والتعــاون يف قضاي ــات الودي عــى العاق
اإلرهــاب. ثانيــاً، مــن الناحيــة االقتصاديــة، تســعى 
ــورية  ــة س ــات صيني ــة عاق ــة إىل إقام ــادة الصيني القي
ــزام  ــادرة “الح ــا ملب ــز رؤيته ــى تعزي ــن ع ــاعد بك تس

والطريــق” الطموحــة.
لطاملــا تركــزت مخــاوف بكــن الرئيســة مــن الجهاديــن 
واملتطرفــن خــارج األرايض الصينيــة عــى أفغانســتان. 
لســنوات، عــرب األيغــور املتشــددون مــن جاعــات 
مثــل “حركــة تركســتان الرقيــة اإلســامية” و “الحــزب 
اإلســامي الرتكســتاين” إىل أفغانســتان، ومــن هنــاك 

ــة. ــة الصيني ــام بأعــال ضــد الدول خططــوا للقي
ــورية إىل  ــت س ــش”، تحول ــم “داع ــود تنظي ــع صع م
مصــدر قلــق رئيــس جديــد من منظــور الصــن ملكافحة 
اإلرهــاب. يف حــن أن األرقــام الدقيقــة غــر معروفــة، 
يُعتقــد أن مئــات )إن مل يكــن اآلالف( األيغــور مــن 
شــينجيانغ قــد انضمــوا إىل “داعــش” منــذ صعــود مــا 

تســمى بـــ “الخافــة” يف غــرب العــراق ورشق ســورية 
عــام 2014.

لتبــادل  الخاصــة  أســبابها  ودمشــق  بكــن  لــدى 
املعلومــات االســتخباراتية عــن املواطنــن الصينيــن 
يف ســورية يف إطــار رشاكــة ثنائيــة متناميــة. مــن 
ــن  ــؤالء الجهادي ــودة ه ــتكون ع ــي، س ــور الصين املنظ
إىل شــينجيانغ بعــد قتالهــم مــع “داعــش” يف ســورية 
ــاع  ــا إقن ــاول زعاؤه ــن، ويح ــرى بك ــاً. ت ــراً كارثي أم
ــورية  ــتقرار يف س ــق االس ــن، أن تحقي ــم الغربي نظرائه
ــن  ــٌر ل ــدويل، أم ــع ال ــة للمجتم ــح األمني يخــدم املصال
ــة  ــادة الحالي ــل، إال يف ظــل القي ــاً عــى األق ــم، حالي يت

يف دمشــق.
كــا الحــظ خــرباء مثــل جــون كاالبريــس، فــإن مصالــح 
الصــن األمنيــة واالقتصاديــة يف ســورية مرتبطــة بشــكل 
وثيــق. قــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة يف بكــن 

يف نهايــة عــام 2017:
ــآزر،  ــكيل الت ــة يف تش ــدول اإلقليمي ــم ال ــن ندع »نح
وتعزيــز زخــم مكافحــة اإلرهــاب، والســعي الســتعادة 
ــدان  ــم بل ــن ندع ــن. نح ــام اإلقليمي ــتقرار والنظ االس
املنطقــة يف استكشــاف مســار تنميــة مناســب لظروفها 
الوطنيــة، ونحــن عــى اســتعداد ملشــاركة تجربــة 
الحكومــة، وبنــاء “الحــزام والطريــق” بشــكل مشــرتك، 
التنميــة  خــال  مــن  واالســتقرار  الســام  وتعزيــز 

ــرتكة«. املش
بالنســبة ملبــادرة الصــن الطموحــة، متثل ســورية ولبنان 
ــويس.  ــاة الس ــاً لقن ــط بدي ــر املتوس ــاً إىل البح طريق
ــئ يف رشق  ــرة يف املوان ــتثارات الكب ــال االس ــن خ م
البحــر األبيــض املتوســط، يســعى الصينيــون إىل إحيــاء 
التاريخيــة  املمــرات التجاريــة األوروبيــة اآلســيوية 
التــي تربــط الصــن بأوروبــا وأفريقيــا وأماكــن أخــرى. 
ال شــك أن دمــج مدينــة طرطــوس الســاحلية ودمشــق 
يف مبــادرة “الطريــق والحــزام” ســيعزز مكانــة الصــن 

ــة يف املــرق. االقتصادي
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ــة  ــات الغربي ــن الحكوم ــة م ــق، الغاضب ــعى دمش تس
ــرض  ــي تف ــورية والت ــة” يف س ــلحت “املعارض ــي س الت
اآلن “عقوبــات وقيــود اقتصاديــة شــديدة، بشــكل 
إلعــادة  الصينيــة  االســتثارات  جــذب  إىل  حثيــث 
البنــاء. يف مــا يتعلــق بإعــادة اإلعــار يف ســورية، 
ــام 2017، اســتثمرت  ــا تخــرسه. ع ــدى بكــن م ــإن ل ف
ــورية.  ــي يف س ــع صناع ــاري دوالر يف مجم ــن ملي الص
يعــرف املســؤولون يف بكــن أن دمشــق تفضــل العمــل 
ــدول الحليفــة والصديقــة وعــى  عــى األرجــح مــع ال
رأســها روســيا وإيــران والصــن، بــدالً مــن دول الخليــج 
ــن  ــدرك الص ــرب. وت ــلحن يف الح ــت املس ــي دعم الت
ــة مــن الغــرب عندمــا  أنهــا ال تواجــه منافســة حقيقي
ــة  ــدت رشك ــورية. تعه ــاء س ــادة بن ــر بإع ــق األم يتعل
Huawei، وهــي رشكــة صينيــة متعــددة الجنســيات يف 
مجــال التكنولوجيــا، بإعــادة تطويــر شــبكة االتصــاالت 

ــاد. ــل الب ــورية يف كام الس
قــال   ،2019 األول/ديســمرب  كانــون  يف  مقابلــة  يف 
الصينيــن يســاعدون يف إعــادة  الرئيــس األســد إن 
اإلعــار والدعــم اإلنســاين )مبــا يف ذلــك املــاء والكهرباء 
ــدأ  ــه يف أن تب ــك(. كــا أعــرب عــن أمل ومــا شــابه ذل
ــذي  ــوري، ال ــوق الس ــة الس ــة بدراس ــركات الصيني ال
يتحســن برسعــة وبشــكل مســتمر مــن حيــث األمــن. 
فــرص  مبناقشــة  نبــدأ  أن  الــرضوري  »مــن  وقــال: 
ــاء دول  ــادة بن ــروف أن إع ــن املع ــه م ــتثار، ألن االس
ــة  ــاً بســبب الحــرب مربــح للغاي ــاً أو كلي دمــرت جزئي
ولــه عائــد اســتثار كبــر«. كــا أشــار الرئيس الســوري 
ــع  ــات م ــرون محادث ــق يج ــؤولن يف دمش إىل أن املس
ــن  ــرب م ــة حــول إيجــاد طــرق للته ــركات الصيني ال
العقوبــات وتحســن الوصــول إىل األســواق يف ســورية. 
ــدول  كــا أوضــح أن »الدعــم املقــدم مــن الصــن وال
ــل  ــورية ال يق ــار س ــادة إع ــرى يف إع ــة األخ الصديق
أهميــة عــن الجهود العســكرية الســتعادة االســتقرار يف 

ــه«. ــاب ومكافحت ــورية ورضب اإلره س
ويــرى الكاتــب أن الســؤال الرئيــس يتعلــق مبــدى 
الخطــر الــذي ســتقبل الصــن تحّملــه يف ســورية. هناك 
ــك  ــودة وكذل ــزال موج ــة ال ت ــات إرهابي ــا لتنظي بقاي
الجاعــات التــي ترعاهــا تركيــا، وبالتــايل يســتمر 
ــذرة  ــن ح ــون الص ــد تك ــتقرار. ق ــدم االس ــف وع العن
بشــأن اســتثار املزيــد مــن املــوارد يف ســورية إذا 
كانــت الظــروف األمنيــة ســتجعل مثــل هــذه الخطــوة 

ــر. ــة باملخاط محفوف
ســتواصل الصــن، بطبيعــة الحــال، جهودهــا لتعميــق 
ــاً رئيســاً يف إعــادة  ــا مــع ســورية، لتكــون العب رشاكته
إعــار البــاد، ولتســتثمر أيضــاً يف عاقــات جيــدة 
مــع دمشــق لألغــراض الجيوسياســية. تســتفيد الصــن 
ــن  ــريب، م ــامل الع ــان يف الع ــان الصاعدت ــيا، القوت وروس
ــات يف  ــآن الفراغ ــرتاتيجية، ومت ــنطن االس ــاء واش أخط
املنطقــة املضطربــة. بالنســبة لبكــن، فــإن منــو رشاكتهــا 
مــع دمشــق يرتبط إىل حــد كبــر بالطموحــات الصينية 
ــط،  ــرق األوس ــة يف ال ــة األمريكي ــة الهيمن يف مواجه
ــت  ــل يف الوق ــيا، والعم ــرب آس ــا يف غ ــد نفوذه وتأكي
ــة يف  ــارة العاملي ــز التج ــن مرك ــل الص ــى جع ــه ع ذات

ــن. ــرن الحــادي والعري الق
ــرب  ــن والغ ــف الص ــن مواق ــد تتباي ــاً، ق ــر قُدم بالنظ
ــتقبل  ــة مبس ــئلة املتعلق ــوري واألس ــأن الس ــول الش ح
ــج  ــل هون ــرى مث ــات أخ ــة إىل ملف ــورية –باإلضاف س
والتكنولوجيــا،  والتجــارة  اإلنســان  وحقــوق  كونــج 
ــق  ــن ودمش ــن بك ــة ب ــز الراك ــة تعزي ــى خلفي وع
قــد تتحــول ســورية إىل مصــدر رئيــس لتوتــر العاقــات 

ــة. ــة الغربي الصيني
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

تخفيف محنة الالجئين السوريين في لبنان

مجموعة األزمات الدولية، 13 شباط/فبراير 2020

13 ”Easing Syrian Refugees’ Plight in Lebanon“, International Crisis Group, 13 February 2020, https://
www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/lebanon/211-easing-syrian-
refugees-plight-lebanon 

بعنــوان  تقريــراً  الدوليــة  نــرت مجموعــة األزمــات 
ــخ  ــان« بتاري ــن الســورين يف لبن ــة الاجئ »تخفيــف محن
13 شــباط/فرباير 2020 تتنــاول فيــه مــا ينبغــي عــى 
لزيــادة املســاعدات بحيــث  املانحــة فعلــه  الجهــات 
اســتضافة  يف  باالســتمرار  اللبنانيــة  للحكومــة  تســمح 
ــون  ــودة يك ــه بالع ــرار يتخذون ــايل أي ق ــورين وبالت الس

ــاً. ــاً فع طوعي

تتزايــد الضغــوط عــى الاجئــن الســورين يف لبنــان 
للعــودة إىل بادهــم. ورغــم ذلــك، فإنهــم يعــودون 
ــة يف  ــزداد صعوب ــروف ت ــن ظ ــاً م ــرة، هرب ــداد صغ بأع
لبنــان. كــا أن اإلجــراءات التــي توضــح الوضــع القانــوين 

لاجئــن تجعــل العــودة أكــر واقعيــة بالنســبة لبعضهــم. 
وكذلــك الحكومــة الســورية، وبعــض الفصائــل السياســية 
ــروع يف  ــان لل ــد ح ــت ق ــى أن الوق ــرص ع ــة، ت اللبناني

ــع. ــاق واس ــى نط ــودة ع الع

وفيا يأيت امللخص التنفيذي للتقرير:
يرتبــط النقــاش الدائــر حــول عــودة الاجئــن الســورين 
بالجــدل بشــأن املشــهد الســيايس يف بادهــم. إذ يجــادل 
ــن يف  ــرة مــن الاجئ أشــّد املتشــككن بعــودة أعــداد كب
املســتقبل القريــب، مبــا يف ذلــك الحكومــات الغربيــة، بأن 
مثــل تلــك العــودة ميكــن أن تتــم فقــط عندمــا يحــدث 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/lebanon/211-easing-syrian-refugees-plight-lebano
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/lebanon/211-easing-syrian-refugees-plight-lebano
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/lebanon/211-easing-syrian-refugees-plight-lebano
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تغيــر ســيايس جوهــري يف دمشــق. إال أن املدافعــن 
ــو  ــى ول ــة حت ــأن العــودة املســتمرة والطوعي ــون ب يجادل
بأعــداد قليلــة تثبــت أن ســورية باتــت آمنــة وأن اإلحجــام 
ــه دوافــع سياســية،  ــن ل الغــريب عــن دعــم عــودة الاجئ
وال يســتند إىل اعتبــارات إنســانية. بالنظــر إىل املســتقبل، 
ــودة  ــدو الع ــن تب ــك الذي ــم أولئ ــان دع ــى لبن ــي ع ينبغ
أفضــل خيــار متــاح لهــم وذلــك بتســهيل زيــارات متّكــن 
الاجئــن مــن تقييــم احتــال العــودة واالســتعداد لذلــك، 
يف حــن ينبغــي عــى الجهــات املانحــة أن تســاعد يف 
تخفيــف أثــر اســتضافة الاجئــن عــى لبنــان مــن خــال 

ــة. ــم حــزم مســاعدات يف الســنوات القادم تقدي

اســتضاف لبنــان الاجئــن الســورين منــذ بدايــة الحــرب 
ــون  ــدر أعدادهــم اآلن بـــ 1.5 ملي ــن تق الســورية، والذي
ــكان.  ــايل للس ــدد اإلج ــع الع ــن رب ــر م ــخص، أي أك ش
ــاً. ومــع  لكــن مبــرور الوقــت باتــت املواقــف أقــل ترحيب
ــإن  ــق، ف ــن املناط ــد م ــورية املزي ــة الس ــتعادة الدول اس
ــن.  ــع عــودة الاجئ ــان يدعــون إىل ترسي حلفاءهــا يف لبن

وقــد زاد الخطــاب الشــعبوي مــن االســتياء الشــعبي 
ــان يعــاين مــن ركــود اقتصــادي  منهــم، خصوصــاً وأن لبن
حــاد وأزمــة ماليــة منــذ ســنتن. يف تريــن األول/أكتوبــر 
ــروج  ــاد إىل خ ــة يف الب ــب االقتصادي 2019، أدت املصاع
احتجاجــات شــعبية بشــكل مســتمر. عــى هــذه الخلفية، 
تنامــت التوتــرات مــع املجتمعــات املضيفــة لاجئــن، 

ــف. ــال عن ــال حــدوث أع ــا احت ــى معه وتنام

كــا أن السياســات الحكوميــة تزيــد الضغــوط عــى 
ــنت  ــي ُش ــف أصــاً. وميكــن للحمــات الت مجتمــع ضعي
أخــراً ضــد العــال الســورين بخاصــة، أن تدفــع أعــداداً 
ــداء  ــؤدي ع ــد ي ــع. وق ــر املدق ــم إىل الفق ــدة منه متزاي
بعــض اللبنانيــن لهــم باإلضافــة إىل السياســات الحكوميــة 
التقييديــة إىل خلــق ظــروف تجعــل البقــاء يف لبنــان أمــراً 
ــن  ــر م ــدد كب ــبة لع ــداً بالنس ــاً ج ــن أو صعب ــر ممك غ
الاجئــن، بحيــث تبــدو العــودة إىل ســورية الخيــار األكــر 
ــأن  ــن يف الش ــن املنارصي ــدد م ــق ع ــد أطل ــة. وق واقعي
اإلنســاين عــى هــذه الظاهــرة ظاهــرة “اإلعــادة القرسيــة 

اإلعــادة  أو   ،constructive refoulement البنــاءة” 
ــارشة. ــر مب ــة بطــرق غ القرسي

وحتــى اآلن، مل تقنــع الضغــوط املتزايــدة والتســهيات 
ــودة إىل  ــن بالع ــن الاجئ ــل م ــدد قلي ــة ســوى ع املختلف
ســورية؛ إذ يعــي هــؤالء أن قــرار عبــور الحــدود ال عــودة 
ــن  ــن الاجئ ــد م ــدى العدي ــم. فل ــبة ملعظمه ــه بالنس عن
مــا يــربر خوفهــم مــن أن العــودة إىل ســورية ســتجعلهم 
أكــر فقــراً، عــى األقــل ألن منازلهــم قــد ُدّمــرت، وبســبب 
الوضــع االقتصــادي املــرتدي. ومــن شــأن أي تغيــر يف 
نهــج الغــرب إلعــادة اإلعــار أن يخلــق الظــروف املواتيــة 

لعــودة أعــداد كبــرة منهــم.

الرعيــة  متنــح  أن  اللبنانيــة  الحكومــة  عــى  ينبغــي 
ــارات  ــح املس ــا وفت ــن لديه ــن املوجودي ــف الاجئ لتوظي
القانونيــة للعمــل الخــاص وإقامــة أعــال تجاريــة صغرة. 
الاجئــن  بــن  العدائيــة  األعــال  منــع  أو  ولتقليــص 
واملجتمعــات املضيفــة التــي قــد تُســتغل سياســياً، ينبغــي 
ــن املشــاريع  ــم مزيجــاً م ــات املانحــة أن تدع عــى الجه
التــي يتــم تســليط الضــوء عليهــا وتعــود بالفائــدة عــى 
ــن،  ــن الاجئ ــرة م ــداداً كب ــوي أع ــي تح ــات الت املجتمع
ــم الدعــم  ــج لتقدي ــاً عــى النتائ ــى برنامجــاً قامئ وأن تتبن
االقتصــادي عــى املســتوى الــكي يشــمل إعــادة جدولــة 
ــط  ــة ترتب ــتثارية وتجاري ــات اس ــي تفضي ــون، وتبّن الدي

ــن. ــف الاجئ ــا لتوظي ــق منه ــن التحق ــؤرشات ميك مب

ــادرة عــى تســهيل املســار  ــد تكــون ق ــروت ق كــا أن ب
بالنســبة لاجئــن الذيــن يرغبــون بالعــودة، وبخاصــة 
عــرب تيســر الزيــارات “االســتطاعية” لتقييــم جــدوى 
ــر  ــح أن تغ ــر املرج ــن غ ــن م ــوة. لك ــك الخط ــل تل مث
تلــك الزيــارات مــن عــدد الاجئــن يف لبنــان عــى مــدى 
الســنوات القليلــة القادمــة. وحتــى ذلــك الوقــت، ينبغــي 
ــك  ــول ذل ــال بحل ــوا اآلم ــا أال يجعل ــروت ورشكائه عــى ب
اليــوم تُخفــي التحــّدي الكامــن يف املســتقبل القريــب 
ــش  ــن الســورين عــى العي ــل يف مســاعدة الاجئ واملتمث
بســام يف املــاذ القــايس الــذي بــات عليــه لبنــان اليــوم.
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