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هدوء الداخل 

وتصعيد اإلقليم



مؤسســٌة بحثيــٌة مســتقّلة تأّسســت عــام 2015، مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ُتعنــى بالسياســات العاّمــة والشــؤون اإلقليميــة والدوليــة، وقضايــا العلــوم 
السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة والعســكرية 
وتطبيقــّي(،  )نظــرّي،  الّشــامل  المعرفــّي  بالمعنــى  وذلــك  واألمنيــة، 
باإلضافــة إلــى عنايتهــا بالدراســات المستقبلية/االستشــرافية، وتركيزهــا 
ــا الّراهنــة، ومتابعــة فاعلــي السياســة المحليــة  علــى السياســات والقضاي
واإلقليميــة والدوليــة، علــى أســاس الّنقد والتقييم، واســتقصاء التداعيات 

ــل والخيــارات الممكنــة حيالهــا. ــة والبدائ المحتمل

نشــرة دوريــة، تصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات )مــداد(، تتناول 
بالعــرض أهــم مــا ُينشــر  فــي  مراكــز الدراســات العالميــة  حــول  األزمــة 

ــًا واجتماعيــًا وعســكريًا. الســورية، سياســيًا واقتصادي
تتألــف النشــرة مــن افتتاحيــة تعــّرف القــارئ بأهــم المحــاور التــي  يتطــرق 
إليهــا العــدد، وعــرض يضــيء علــى تلــك المحــاور  مــن خــال تقديــم قــراءة  
للعناويــن التــي  ُرصــدت  حــول مســتجدات األزمــة الســورية، كمــا يتضمــن 
اإلصــدار زوايــا )غيــر  ثابتــة( مثــل قضيــة العــدد، اســتطاعات رأي ... تتضمــن 
تعليقــات أو وجهــات نظــر، وبيبليوغرافيــا مختــارة بأهــم عناويــن األبحــاث 

والدراســات والتقاريــر والمقــاالت الصــادرة والمرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..
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ــي يشــهدها الوضــع السيايس/العســكري العــام يف ســورية، مــع تحــول يف الخطــاب األمريــي  ترتافــق التطــورات الت

اإلرسائيــي مــن رسديــة محاربــة اإلرهــاب كذريعــة للبقــاء يف ســورية، إىل الحديــث عــن الحــد مــن النفــوذ اإليــراين، 

ومــن قتــال “داعــش والقاعــدة” إىل احتــواء الفواعــل “مــا دون الدولــة”.

ــه  ــوم إىل ركيزت ــول الي ــه تح ــابق، لكن ــي يف الس ــاب األمري ــى الخط ــاً ع ــراين” غائب ــوذ اإلي ــن النف ــد م ــن “الح مل يك

األساســية، وتفــوق حتــى عــى خطــاب الحــد مــن نفــوذ روســيا يف الــرشق األوســط، وصــارت مراكــز األبحــاث تطالــب 

اإلدارة األمريكيــة بإخــراج “سياســة االحتــواء” القدميــة مــن جعبتهــا، وتحديثهــا مبــا يتناســب مــع التعاطــي مــع ســورية 

وحليفيهــا اإليــراين والــرويس.

تســترشف كل مــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة الخطــر اإليــراين الــذي رمبــا يفــوق الخطــر الــرويس عليهــا. ففــي حــني 

تشــرتك كل مــن إيــران وروســيا بالقــوة والتأثــر الــدويل والرباغاتيــة العامليــة، تتميــز إيــران بامتالكهــا أيديولوجيــا تؤثــر 

بنســب متفاوتــة عــى قرارهــا الســيايس، وبنســب أعــى عــى طبيعــة تحالفاتهــا وعداواتهــا. وإرسائيــل مل ولــن تكــون 

يومــاً إال عــدواً للجمهوريــة اإلســالمية، تصــدت لــه يف الســابق بشــكل غــر مبــارش عــرب مســاعدة الحلفــاء يف ســورية 

ولبنــان وفلســطني، واليــوم باتــت مســتعدة ورمبــا راغبــة )كــا أظهــرت األحــداث األخــرة( مبواجهتــه مبــارشة ونقــل 

املعــارك إىل “حديقتــه الخلفيــة”، أي عمــق األرايض التــي يحتلهــا. 

ال تريــد أمريــكا حربــاً، خاصــة وأنهــا أدركــت أن روســيا لــن متنــع حدوثهــا، لكنهــا يف املقابــل تقــوم بالتصعيــد، بــدءاً 

مــن انســحابها مــن االتفــاق النــووي اإليــراين، مــروراً بنقــل ســفارتها إىل القــدس، وانتهــاًء بإرصارهــا عــى إبقــاء قواتهــا، 

غــر القانونيــة أو الرشعيــة، يف ســورية. يرّجــح أن تــؤدي هــذه الخطــوات التصعيديــة إىل ذهــاب املنطقــة يف اتجــاه 

ليــس يف صالــح الواليــات املتحــدة أو أٍي مــن حلفائهــا، ذلــك إن مل تكــن تلــك الخطــوات عنــارص مكونــة الســرتاتيجية 

هادئــة ومنطقيــة.

يُظهــر كل مــا ســبق أن مقاربــات مراكــز األبحــاث الغربيــة باتــت تتعــدى الوضــع الداخــي يف ســورية وتتجــاوزه إىل 

املنطقــة واإلقليــم، وهــو أمــر طبيعــي، فالجيــش الســوري بصــدد اســتكال مراحــل التحريــر، بعــد إعــالن دمشــق آمنة 

بضواحيهــا وريفهــا، إضافــة ملتابعــة الدبلوماســية الســورية ملســار املفاوضــات واملباحثــات السياســية. يف الوقــت الــذي 

تفشــل فيــه املحــاوالت غــر الحكوميــة يف إدارة شــؤون الســوريني، كاإلدارة التــي شــكلتها قــوات ســورية الدميقراطيــة 

ومــن خلفهــا أمريــكا يف الرقــة. ويالحــظ ازديــاد معانــاة الســوريني يف تلــك املناطــق، األمــر الــذي دفــع بهــم إىل العــودة 

للمناطــق التــي تســيطر عليهــا الدولــة الســورية، متــى اســتطاعوا إىل ذلــك ســبيالً.
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مــن ناحيــة أخــرى، نتنــاول يف هــذا العــدد مقــاالً يتحــدث عــن تراجــع اللغــة العربيــة، الناجــم بشــكل أســايس 

وباعــرتاف غــريب عــن أحــداث مــا يســمى بالربيــع العــريب، والــذي تعــاين مــن آثــاره أهــم املراكــز الفكريــة يف 

العــامل العــريب بــدءاً مــن ســورية ولبنــان مــروراً بالعــراق، وصــوالً إىل مــر وتونــس. أدى تراجــع هــذه املراكــز، 

إىل تراجــع اللغــة العربيــة باملجمــل، األمــر الــذي مل تســتطع الصحــوات الثقافيــة “غــر األصيلــة” التــي يحــاول 

الخليــج إيجادهــا، عكســه أو التأثــر فيــه.

ــز  ــه مراك ــا نرشت ــم م ــة« أله ــات العاملي ــز الدراس ــون مراك ــورية يف عي ــر »س ــن تقري ــدار م ــذا اإلص ــرض ه يع
ــة: ــة التالي ــاور الثالث ــي املح ــو 2018، ويغط ــهر أيار/ماي ــورية يف ش ــول س ــاث ح األبح

املحــور الســيايس، والــذي تتنــاول مقاالتــه حالــة التصعيــد الســوري-اإلرسائيي واملواقــف الدوليــة منــه، األمريكيــة 
يف املقــام األول، خاصــة وأن واشــنطن تقــود حملــة تصعيــد ضــد إيــران، ويف فلســطني ويف ســورية.

ــورية  ــوات س ــت إدارة “ق ــة تح ــا الرق ــاين منه ــي تع ــة الت ــة الصحي ــرض للكارث ــذي يع ــاين، وال ــور اإلنس املح
ــد،  ــوري بع ــريب الس ــش الع ــا الجي ــي مل يحرره ــق الت ــوريني يف املناط ــاة الس ــى معان ــال ع ــة”، كمث الدميقراطي

ــورية. ــة الس ــيطرة الدول ــق س ــوء إىل مناط ــا واللج ــايل برتكه ــم بالت ورغبته

وأخــراً املحــور الثقــايف، الــذي يتنــاول موضــوع تراجــع اللغــة العربيــة ونكوصها أمــام اللغــات األجنبيــة واللهجات 
املحليــة، عــن طريــق عــرض أســباب هــذه األزمــة ومــا ميكــن أن تحملــه مــن انعكاســات عــى الثقافــة يف البلــدان 

العربية.
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يســود جــدل كبــر األوســاط البحثيــة الغربيــة تحديــداً، حــول التصعيــد الجــاري بــن ســورية وحلفائهــا مــن جهــة، 
وإرسائيــل وأمريــكا مــن جهــة أخــرى. ويــدور نقــاش حــول مــآالت هــذا التصعيــد، كيــف ســينتهي، وهــل هنالــك 

حــرب جديــدة تلــوح يف األفــق؟
ــت تغــر قواعــد االشــتباك يف أي  ــاً كهــذه، خاصــة أن األحــداث األخــرة أثبت ــد حرب ــكا ال تري مــن املرجــح أن أمري
ــران، وتصعــد يف  ــك، فهــي تصعــد يف مواجهــة إي ــدل عــى ذل ــا ال تتــرف مبــا ي ــل، لكنه حــرب قادمــة مــع إرسائي

ــم؟ ــة يف ســورية ويف اإلقلي ــه املمكن ــا هــي ارتدادات ــد وم القــدس. إىل أي مــدى ســيصل هــذا التصعي

توازنات القوى، 
ومسارح الحروب المحتملة
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مايكل يونغ

هل الحرب بين “إسرائيل” وإيران فوق األراضي السورية أمر حتمي؟ 

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 10 أيار/مايو 2018

كتــب مايــكل يونــغ مقــاالً بعنــوان »هــل الحــرب بــني “إرسائيــل” 
وإيــران فــوق األرايض الســورية أمــر حتمــي؟« نــرشه مركــز 
كارنيغــي بتاريــخ 10 أيار/مايــو 2018، أورَد فيــه آراء بعــض 
ــل”  ــران و“إرسائي ــني إي ــال نشــوب حــرب ب الخــرباء حــول احت

ــاآليت: ــه ب ــورية، نلخص ــى األرايض الس ع

يف صحيفــة  وكاتــب  مؤلّــف  وهــو  صاغيــة،  حــازم  يــرى   *
الحيــاة، أن احتــال نشــوب حــرب هــو أمــٌر محتمــل جــداً 
وليــس حتميــاً. فالــرشق األوســط اليــوم يواجــه موقفــني ال 
ــر  ــذي يُ ــي ال ــف اإلرسائي ــا وهــا املوق ــق بينه ــن التوفي ميك
عــى عــدم الســاح بالوجــود العســكري اإليــراين يف ســورية 
ألنــه يهــدد أمنهــا القومــي، واملوقــف اإليــراين الــذي يُــر عــى 
ــد الحفــاظ عــى الوضــع  ــل تري ــي مثــاره يف ســورية. فإرسائي جن
القائــم يف ســورية، أمــا إيــران فرتيــد العكــس. وبحســب صاغيــة، 

ــرب  ــزة، ع ــا بغ ــروت، ورمب ــران بب ــط طه ــران تســعى لرب ــإن إي ف
العــراق وســورية، وبالتــايل تغيــر “طبيعــة” املنطقــة عــى جميــع 
ــرة. ــول خط ــة تح ــكل نقط ــا يش ــذا م ــاً. وه ــتويات تقريب املس

* أمــا جــان بيــر فيليــو، أســتاذ دراســات الرشق األوســط يف معهد 
ــال  ــس،  ف ــة يف باري ــة الشــؤون الدولي الدراســات السياســية، كليّ
يــرى بــأن هنــاك حــرب تلــوح يف األفــق بــني إيــران و“إرسائيــل” 
يف ســورية. فرئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو يواجــه 
صعوبــة يف التكيّــف مــع واقــع أن القــوة اإليرانيــة باتــت أقــرب 
مــن حــدود إرسائيــل أكــر مــن أي وقــت مــى، وذلــك نتيجــة 
لسياســته التــي اتّســمت بقــر النظــر والتــي متثّلــت يف اعتبــار 

“النظــام الســوري” أهــون الرّشيــن. 

1

 Michael Young, “Is a War Between Israel and Iran Over Syria Inevitable?”, Carnegie 
Endowment, 10 May 2018. https://carnegie-mec.org/diwan/76276
1
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ــران  ــل” وإي ــني “إرسائي ــرة ب ــتباكات األخ ــرت االش ــك، أظه كذل
يف ســورية أن الجانبــني يواجهــان صعوبــة يف التعامــل مــع مثــل 
ــد مــن  ــو يســتبعد املزي هــذا الوضــع غــر املســبوق، لكــن فيلي
التصعيــد. وقــد يتــم تحديــد “خطــوط حمــراء” جديــدة باتفــاق 

ــران. ضمنــي بــني “إرسائيــل” وإي
ــران  ــادر عــى حــّث إي ــني ق ــا ظــّن أن بوت أخطــأ نتنياهــو عندم
عــى ضبــط النفــس. طهــران ليــس لديهــا اآلن أي مصلحــة 
ــّدد  ــأنه أن يه ــن ش ــل” م ــع “إرسائي ــوح م ــوض رصاع مفت يف خ
مكاســبها يف ســورية. لــذا، بــرأي فيليــو، ســيتم التوّصــل إىل اتفــاق 
أمــر واقــع يف املــدى القصــر، فيــا ســيتكبّد الســوريون مجــّدداً 

ــة. ــد” املُلتوي ــض التصعي ــراءات “خف ــن إج مث

* وبحســب نيكــوالس نــوي، وهــو رشيــك مؤســس للموقــع 
اإللكــرتوين Mideastwire.com يف بــروت، فمــن املحتمــل جــداً 
ــل  ــل إرسائي ــرة يف ســورية، تشــمل عــى األق ــدالع حــرب مدّم ان
وإيــران والجيــش الســوري وحــزب اللــه، لكنهــا ليســت حتميــة. 
وبرأيــه، هنــاك العديــد مــن األمــور ميكــن إلدارة ترامــب فعلهــا 
غــر االنســحاب مــن االتفــاق النــووي اإليــراين للحــد مــن الــراع 
ــفارة  ــل الس ــة نق ــر عملي ــوم بتأخ ــران، كأن تق ــع إي ــارش م املب
األمريكيــة إىل القــدس، والعمــل عــى طأمنــة “إرسائيــل” وكبــح 
ــق  جــاح ســرها العلنــي واملتعّمــد نحــو حــرب “وقائيــة” تتعلّ
بـــ “خطوطهــا الحمــراء” يف ســورية. كــا ميكــن أن تقــوم اإلدارة 
األمريكيــة أيضــاً بالتواصــل مــع روســيا وتشــجيعها عى اســتخدام 
ــزات” للحــؤول دون “ردود” إيرانيــة إضافيــة عــى  هــذه “املحّف
الرضبــات اإلرسائيليــة التــي اســتهدفت مواقعهــا يف ســورية 
ــد  الشــهر املــايض، وبعدهــا وضــع خارطــة جديــدة لســورية تقيّ

ــه.  ــران وبحــزب الل ــة العســكرية الخاصــة بإي ــة التحتي البني

املتحــدة  الواليــات  أن  تكمــن يف  األساســية  املشــكلة  ولكــن 
ــل  ــى إدارة مث ــة ع ــدرة وال الرغب ــون الق ــراد ال ميلك ــا أف يحكمه

ــال. ــكل فّع ــة بش ــة الصعوب ــة بالغ ــذه املهم ه

 Christian لصحيفــة  مراســل  بالنفــورد،  نيكــوالس  بــرأي   *
ــادرة  ــم يف مب ــر مقي ــث غ ــروت، وباح Science Monitor يف ب
الســالم واألمــن يف الــرشق األوســط، يف مركــز “برنت ســكوكروفت 
لألمــن الــدويل” يف املجلــس األطلــي، مــن املتوقــع تفاقــم 
الوضــع بــني “إرسائيــل” وإيــران عــى األرايض الســورية، بحســب 
بالنفــورد. ويعتقــد أن مــن مصلحــة الجميــع إبقــاء لبنــان خــارج 
أي تصعيــد، حتــى لــو كان حــزب اللــه يســاعد إيــران يف داخــل 
ــان،  ــن لبن ــاركة م ــه إىل املش ــزب الل ــع ح ــن، إذا ُدف ــورية. لك س
ــكل  ــر بش ــيكون مدّم ــر وس ــكل كب ــزاع بش ــاق الن ــع نط سيتّس

ــل”. ــان و“إرسائي ــل للبن هائ

ويتمثّــل الخطــر األســايس يف أنــه إذا مــا تصاعــدت حــّدة النــزاع 
ــون أن  ــرى اإلرسائيلي ــران يف ســورية، فقــد ي بــني “إرسائيــل” وإي
حــزب اللــه عــى وشــك فتــح جبهــة لبنــان، وأنــه مــن األفضــل 
ــو  ــة نح ــخ املوّجه ــه الصواري ــل إطالق ــه أوالً قب ــزب الل رضب ح
تــل أبيــب. ويف نفــس الوقــت، قــد تقــّرر إيــران أنــه يتعــنّي عــى 
ــار  ــن خي ــل” م ــان “إرسائي ــه لحرم ــالق صواريخ ــه إط ــزب الل ح
ــل”  ــني “إرسائي ــزاع ب ــدالع ن ــرب ان ــار، يُعت ــة األوىل. باختص الرضب
ــاول  ــا يح ــال، وبين ــرد احت ــن مج ــر م ــورية أك ــران يف س وإي
الطرفــان اإلبقــاء عليــه تحــت الســيطرة ومحــدوداً جغرافيــاً، إالّ 

ــداً. ــي ج ــة حقيق ــه األرايض اللبناني ــر بلوغ أن خط

عدد أيار/مايو 2018



W W W . D C R S . S Y

9

سيث ج. جونز 

تطوير استراتيجية االحتواء في سورية 

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، 17أيار/ مايو 2018

2

أعــد ســيث ج. جونــز تقريــراً بعنــوان »تطويــر اســرتاتيجية 
االحتــواء يف ســورية«، نــرشه مركــز الدراســات االســرتاتيجية 
والدوليــة يف 17أيار/مايــو 2018 يتحــدث فيــه عــن مصالــح 
الواليــات املتحــدة يف ســورية واالســرتاتيجيات واآلليــات الواجــب 

ــح. ــذه املصال ــة ه ــبيل حاي ــا يف س ــنطن انتهاجه ــى واش ع

مــع دخــول الحــرب الســورية عامهــا الســابع، يبــذل صنــاع 
ــة أقــى جهودهــم مــن أجــل االتفــاق عــى  السياســة األمريكي
اســرتاتيجية واضحــة يف ســورية. يــرى بعضهــم أنــه عــى الواليــات 
ــذر  ــا ح ــورية. بين ــن س ــكرية م ــا العس ــحب قواته ــدة س املتح
ــع ميكــن أن يســهم يف  البعــض اآلخــر مــن أن االنســحاب الرسي
ــات املتحــدة  ــي الوالي ــني أو يســمح ملناف ــور اإلرهاب ــودة ظه ع
ــرى  ــك، ي ــة إىل ذل ــراغ. وباإلضاف ــلء الف ــيا مب ــران وروس ــل إي مث
بعــض املســؤولني يف اإلدارة بأنــه تــم القضــاء عــى القســم األكــرب 

ــراق. ــن “داعــش” يف ســورية والع م

ــي  ــن مقات ــني 5000 -12000 م ــا ب ــورية م ــزال يف س ــن ماي  لك
التنظيــم، يواصلــون شــن هجــات عــى شــكل حــرب العصابــات، 
إىل جانــب 40– 70 ألــف مــن املقاتلــني الســلفيني الجهاديــني يف 

ســورية بشــكل عــام.

ــح  ــد مــن األســئلة. مــا هــي املصال تثــر هــذه املناقشــات العدي
األمريكيــة يف ســورية؟ ومــا يجــب أن تتكــون اســرتاتيجية 
الواليــات املتحــدة للمــي قدمــاً؟ ولإلجابــة عــى هــذه األســئلة، 

ــيتني. ــني رئيس ــر حجت ــدم التقري يق

أوالً، إن مصالــح الواليــات املتحــدة يف ســورية محدودة. وتشــمل 
منــع ســورية مــن أن تصبــح مــالذاً للمجموعــات الســلفية 
ــذي  ــدة” ال ــم “القاع ــش” وتنظي ــم “داع ــل تنظي ــة مث الجهادي
ميكــن أن يهــدد الواليــات املتحــدة وحلفاءهــا، وكذلــك التــوازن 

ــراين. ــرويس واإلي ضــد التوســع ال

Seth G. Jones, “Developing a Containment Strategy in Syria”, Center for Strategic & 
International Studies, 17 May 2018. https://www.csis.org/analysis/developing-containment-
strategy-syria 
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 ثانيــاً، بنــاًء عــى هــذه املصالــح، ينبغــي عــى الواليــات املتحــدة 
أن تضــع اســرتاتيجية احتــواء يف ســورية تتضمــن إبقــاء مــا بــني 
عــرشات وعــدة مئــات مــن األفــراد العســكريني واالســتخباراتيني 
ــل األردن أو  ــاورة مث ــدان املج ــل يف البل ــى األق ــالد – أو ع يف الب
العــراق – وكذلــك عــى املنشــآت الجويــة والبحريــة يف املنطقــة. 

يجــب أن يكــون هدفهــم توفــر متويــل، وتدريــب، وتقديــم 
املســاعدة بشــكل محــدود للجهــات الفاعلــة “مــا دون الدولــة” 
يف مناطــق مثــل رشق ســورية؛ احتــواء محــاوالت روســيا وإيــران 
ــني وأهــداف  ــات ضــد اإلرهابي ــذ رضب لتوســيع نفوذهــا؛ وتنفي
أخــرى. إن أي انســحاب أمريــي متــرسع عــى املــدى القريــب 
مــن ســورية -مبــا يف ذلــك تنــازل واشــنطن عــن دورهــا يف اتفاقيــة 
منطقــة منــع التصــادم عــى طــول الحــدود الســورية األردنيــة، 
ــل  ــق مث ــة يف مناط ــكرية األمريكي ــد العس ــن القواع ــي ع والتخ
ــة )قســد(”  ــوات ســورية الدميقراطي ــج، وخــذل “ق ــف ومنب التن
ــوف  ــدة.  وس ــات املتح ــح الوالي ــض مصال ــا بتقوي ــتقوم رمب –س
تنتقــل روســيا وإيــران ملــأل الفــراغ، كــا بــدأت بالفعــل، متامــاً كا 
انســحبت واشــنطن مــن االتفــاق النــووي اإليــراين. فــإن الواليــات 
املتحــدة تقــوم مبجازفــة ال داعــي لهــا وبإضعــاف امكانيتهــا عــى 
جمــع قدراتهــا للــرد عــى عــودة تنظيــم القاعــدة أو “داعــش”.

لقــد أضعفــت السياســات والتريحــات املربكــة واملتناقضــة يف 
ظــل اإلدارات األمريكيــة الحاليــة والســابقة مصداقيــة الواليــات 
ــرتف  ــواء تع ــرتاتيجية احت ــأن اس ــن ش ــة. وم ــدة يف املنطق املتح
باملنافســة الحاليــة يف ميــزان القــوى يف املنطقــة أن تقطــع 
شــوطاً طويــالً نحــو نهــج أمــريك أكــر ثباتــاً واســتدامة يف ســورية 

ــة. واملنطق

التوازن ضد إيران وروسيا

تحــت هــذا العنــوان يقــول الكاتــب إن عــى الواليــات املتحــدة 
ــا يف أماكــن أخــرى  ــا يف ســورية ومصالحه ــني مصالحه ــة ب املوازن
ــة يف دول  ــية الرشس ــرب الروس ــوة، الح ــزداد ق ــي ت ــني الت )الص
البلطيــق، العــداء النــووي التقليــدي مــع كوريــا الشــالية(. لــذا 
يجــب أن ترتكــز املصالــح األمريكيــة يف ســورية عــى اســرتاتيجية 

إقليميــة أوســع.

عدد أيار/مايو 2018

اإليرانيــة  القــوة  مواجهــة  وهــي  واحــدة  مصلحــة  هنــاك 
والروســية. فكثــراً مــا تكــون ترفــات الدولتــني يف ســورية 
ــات  ــح الوالي ــع مصال ــارش م ــالف مب ــى خ ــط ع ــرشق األوس وال
املتحــدة هنــاك. وتشــمل هــذه املواجهــة إعاقــة توســعها مــن 
الناحيــة العســكرية واالقتصاديــة والسياســية وغرهــا. لكــن 
يتعــني عــى الواليــات املتحــدة أن تكــون واقعيــة. فلــدى روســيا 
وإيــران مصالــح مهمــة يف ســورية، وعالقــة تاريخيــة مــع دمشــق، 
وتصميــم عــى االحتفــاظ بقواتهــا الخاصــة ووكالئهــا يف ســورية 

ــور. ــتقبل املنظ يف املس
ــران يف ســورية باألهــداف األوســع  ــح طه ــط مصال ــران: ترتب إي
للزعــاء اإليرانيــني، التــي تهــدف –كــا يزعــم التقريــر – لتوســيع 
نفوذهــا يف املنطقــة والتــوازن ضــد دول مثــل الواليــات املتحــدة 
وإرسائيــل واململكــة العربيــة الســعودية. وتأمــل إيــران الحفــاظ 
ــن  ــرات العســكرية أو خطــوط التواصــل م ــد واملم ــى القواع ع
إيــران عــرب العــراق وســورية ولبنــان. ولتحقيــق مصالحهــا، تبنــت 
إيــران اســرتاتيجية “الدفــاع املتقــدم”، التــي تتضمــن دعــم وكالء 

“دون الدولــة” يف دول مثــل ســورية.
يجــب أن تشــمل املصالــح األمريكيــة منــع القــوات اإليرانيــة أو 
امليليشــيات مــن االقــرتاب أكــر مــن الحــدود اإلرسائيليــة، خاصــة 
مــع األســلحة الثقيلــة يف محافظتــي القنيطــرة ودرعــا. وتعطيــل 
خطــوط االتصــال اإليرانيــة عــرب ســورية؛ منــع حــدوث تصعيــد 
ــؤدي  ــن أن ي ــذي ميك ــي ال ــراين اإلرسائي ــزاع اإلي ــوس يف الن ملم
إىل زعزعــة االســتقرار اإلقليمــي بشــكل أوســع؛ وإضعــاف قــوى 
ــي ميكــن اســتخدامها لبســط الســلطة عــى  ــران” الت “وكالء طه
كافــة أنحــاء املنطقــة. ســتكون سياســة متناقضــة للغايــة إذا 
قامــت واشــنطن باالنســحاب مــن االتفــاق النــووي اإليــراين، ويف 
الوقــت نفســه، تســليم ســورية إىل طهــران وموســكو. باإلضافــة 
ــداف  ــد األه ــة ض ــة اإلرسائيلي ــات الجوي ــإن الرضب ــك، ف إىل ذل
العســكرية اإليرانيــة يف ســورية يف أوائــل أيار/مايــو تســلط 

ــران. ــل وإي ــني إرسائي ــد ب ــة التصعي الضــوء عــى إمكاني

أضعفت السياسات والتصريحات 
المربكة والمتناقضة في 

ظل اإلدارات األمريكية الحالية 
والسابقة مصداقية الواليات 

المتحدة في المنطقة.

على الواليات المتحدة أن تكون 
واقعية. فلدى روسيا وإيران 

مصالح مهمة في سورية، وعاقة 
تاريخية مع دمشق، وتصميم 
على االحتفاظ بقواتها الخاصة 

ووكائها في سورية في 
المستقبل المنظور.
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روســيا: تســعى موســكو إىل توســيع قوتهــا ونفوذهــا يف املنطقــة، 
والحفــاظ عــى دمشــق كحليــف رئيــي لهــا، والتــوازن ضــد القــوة 
األمريكيــة يف املنطقــة، واســتهداف الجاعــات اإلرهابيــة التــي 
ــل  ــح أن تواص ــن املرج ــرض، م ــذا الغ ــرويس. وله ــن ال ــدد األم ته
ــالل  ــن خ ــورية م ــم يف س ــار حاس موســكو الدفــع باتجــاه انتص
القــوة العســكرية، ومفاوضــات سياســية محــدودة عنــد الــرضورة. 
عــى الرغــم مــن أن ملوســكو موطــئ قــدم صغــر نســبياً يف ســورية 
ــات،  ــل أفغانســتان يف الثانيني ــا الســابقة مث ــع حمالته ــة م مقارن
العمليــات  أكــر  هــي  الســورية  الحــرب  يف  مشــاركتها  أن  إال 
العســكرية توســعاً خــارج أوروبــا منــذ نهايــة الحــرب البــاردة. وقــد 
أخــذت القــوات الروســية فرصــة ال مثيــل لهــا لتحســني رضباتهــا، 

ــة.  ــا التدريبي ــرتكة وقدراته ــلحتها املش ــتخباراتها وأس واس
يجــب أن تشــمل املصالــح األمريكيــة التــوازن مــع الجهود الروســية 
ــراق  ــل الع ــك يف دول مث ــا يف ذل ــا، مب ــلطتها ونفوذه ــيع س يف توس

ولبنــان ومــر. رفــع تكلفــة العمليــات الروســية يف ســورية؛ 
وإمكانيــة التعــاون معهــا عندمــا يكــون هنــاك مصالــح مشــرتكة بني 
واشــنطن وموســكو، مثــل اســتهداف بعــض الجاعــات اإلرهابيــة. 
ويــرى الكاتــب أن تدخــل موســكو يف ســورية موضــوع حســاس يف 
ــة، أمــر الــذي  ــة والخســائر البرشي روســيا بســبب التكاليــف املالي

عــى الواليــات املتحــدة اســتغالله بشــكل أفضــل.

منع عودة اإلرهابن
ــع ســورية مــن  ــة رئيســية أخــرى هــي من ــاك مصلحــة أمريكي هن
ــة  ــل “الدول ــة مث ــلفية الجهادي ــات الس ــالذاً للجاع ــح م أن تصب
اإلســالمية” و“القاعــدة” التــي تهــدد الواليــات املتحــدة وحلفاءهــا. 

سيشــكل منــع ســورية مــن أن تصبــح مــالذاً لإلرهــاب تحديــاً ألنهــا 
ــى  ــة وغرهــا، حت ــاً مــالذاً للجاعــات الســلفية الجهادي ــدُّ حالي تُع
مــع خســارة “داعــش”. يتواجــد يف البــالد حــوايل 40 إىل 70 ألــف 

مــن الســلفيني الجهاديــني ذوي األغــراض واألهــداف متنافســة.

ــول  ــى ط ــوب ع ــب، ويف جي ــة إدل ــم يف منطق ــر منه ــز الكث يرتك
الحــدود الجنوبيــة لســورية مــع األردن وحــول جرابلــس عــى 
طــول وادي نهــر الفــرات بــني املياديــن والبوكــال وحــول الحــدود 
الســورية العراقيــة. هنــاك تغــر وتحــرك كبــر داخــل وبــني 
ــني  ــدة، وانقســامات ب ــور تســميات جدي هــذه املجموعــات. فظه
ــدة  ــات جدي ــام مجموع ــدادات وقي ــقاقات، وارت ــني وانش الجهادي
يشــر إىل وجــود مجموعــة مــن الجهاديــني الراغبــني يف تغيــر 
ــادة،  ــر الق ــى تغي ــة ع ــة القامئ ــم التنظيمي ــم وهياكله انتاءاته
والدعــم الشــعبي، واملســاعدة الخارجيــة، وتطــورات الحــرب، قــد 
تتطــور كل مــن هــذه الظــروف بشــكل رسيــع. وهــذه التغــرات 
ــتجابة. ــة يف االس ــون مرن ــدة أن تك ــات املتح ــن الوالي ــب م تتطل

يجــب أن تشــمل املصالــح األمريكيــة منــع عــودة الجاعــات 
الســلفية الجهاديــة، وخاصــة تلــك املرتبطــة “بداعــش” أو تنظيــم 
“القاعــدة”، التــي قــد تخطــط لعمليــات خارجيــة ضــد الواليــات 
املتحــدة وحلفائهــا. إن أحــد التحديــات التــي تواجــه واشــنطن هــو 
أن معظــم البلــدان املؤثــرة يف ســورية -مبــا يف ذلــك “نظــام األســد” 
ــني  ــاء دامئ ــرضورة حلف ــوا بال ــا ليس ــا –رمب ــيا وتركي ــران وروس وإي
ــح  ــا مصال ــكل منه ــك ألن ل ــة، وذل ــة الجاعــات اإلرهابي يف محارب
ــا كانــت عــى اســتعداد  ــل تركي ــات مختلفــة. فالبعــض، مث وأولوي
لدعــم الجهاديــني الســلفيني لخدمــة هــدف أوســع وهــو اســتهداف 

ــة. الجاعــات الكردي
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اسرتاتيجية احتواء يف سورية

يشــمل االحتــواء إرغــام أو ردع دولــة مــا مــن توســيع نفوذهــا. 
خــالل الحــرب البــاردة مثــالً، هدفــت اســرتاتيجية االحتــواء 
ــه أو  ــة ب ــس اإلطاح ــوفييتي ولي ــع الس ــة التوس ــة عرقل األمريكي
تحريــر أوروبــا الرشقيــة. ويف الحالــة الســورية مــن غــر املمكــن 
ــك، ينبغــي  ــراين. وعوضــاً عــن ذل ــرويس أو اإلي إقصــاء النفــوذ ال
ــع  ــن التوس ــد م ــق املزي ــوات لتحق ــاذ خط ــنطن اتخ ــى واش ع
ــر  ــكل كب ــة بش ــوة اإلقليمي ــن الق ــال موازي ــدم انتق ــان ع وض
لصالحهــا. واتخــاذ قراراتهــا، مبــا فيهــا ســحب القــوات، مــع أخــذ 

ــار. ــوى بعــني االعتب ــوازن الق موضــوع ت
 يجب أن تتضمن سياسة واشنطن عدة مكونات، كام ييل:

1. االحتفــاظ بتمثيــل عســكري واســتخبارايت صغــر: محــدود يف 
ســورية، أو عــى شــكل مســاندة تتوضــع يف الــدول املجــاورة مثل 
ــون  ــكريون األمريكي ــظ العس ــب أن يحتف ــراق أو األردن. يج الع
عــى عالقاتهــم ودعمهــم للمجموعــات يف رشق وشــال وجنــوب 
ــي  ــة”. فالتخ ــورية الدميقراطي ــوات س ــك “ق ــا يف ذل ــورية، مب س
لــرشكاء الواليــات املتحــدة يف  عنهــا ســيعطي مــؤرشاً ســيئاً 

املســتقبل بأنهــا ســتتخى عنهــم عندمــا يناســبها األمــر.
كذلــك ميكــن للوجــود األمريــي أن يعيــق التوســع اإليــراين 

والــرويس. 
إن وجــود اســرتاتيجية طويلــة األمــد للعمــل مــع “قــوات ســورية 
الدميقراطيــة” وشــبكات أخــرى “دون الدولة” يف ســورية ســتكون 
ــورية  ــائر الس ــل والعش ــن. إن القبائ ــه ممك ــٍد، ولكن ــة تح مبثاب
بعيــدة كل البعــد عــن التوّحــد، ويتلقــى الكثــر منهــا دعــاً مــن 
ــا  ــيا و “نظــام األســد” وتركي ــة الســعودية وروس ــة العربي اململك

الكثير من الجهاديين يغيرون 
انتماءاتهم وهياكلهم 

التنظيمية بحسب تغير القادة، 
والدعم الشعبي، والمساعدة 

الخارجية، وتطورات الحرب،
ودول أخــرى يف املنطقــة. ولــدى القبائــل الســورية أيضاً مســتويات 
ــداوات  ــة والع ــدرات املتباين ــة والق ــربة القتالي ــن الخ ــة م متفاوت
الطاحنــة واملصالــح املختلفــة فيــا بينهــا. لكــن النهــج الــذي تتبعه 
ــد  ــاً ق ــاً متواضع ــدم دع ــذي يق ــاء ال ــدة والحلف ــات املتح الوالي
يكــون فعــال. وقــد يشــمل ذلــك االســتفادة مــن الشــتات الَقبَــي 
ــدان أخــرى بالتنســيق مــع  ــا وبل ــان وتركي الســوري يف األردن ولبن

حكومــات حليفــة مثــل األردن. 

2. التنسيق مع الحلفاء اإلقليمين 

مــن  تســتفيد  أن  أيضــاً  املتحــدة  الواليــات  عــى  يجــب 
دبلوماســييها للعمــل بشــكل وثيــق مــع الحلفــاء يف املنطقــة، 
ــران  ــوازن يف وجــه إي ــق الت ــل”، لتحقي ــل األردن و “إرسائي مث

ــلفيني. ــني الس ــور الجهادي ــودة ظه ــع ع ــيا ومن وروس

3. الضغط عى الدول إلنهاء دعمها للجهادين السلفين

وأخــراً، يجــب عــى الواليــات املتحــدة أن تزيــد الضغــط 
ــم  ــف الدع ــا لوق ــل تركي ــات مث ــى حكوم ــاص ع ــام والخ الع
املبــارش وغــر املبــارش للجاعــات الســلفية الجهاديــة. يف 
املراحــل املبكــرة للحــرب الســورية، أدت السياســة املتســاهلة 
عــى الحــدود إىل جعــل تركيــا طريــق رئيــي لعبــور املقاتلــني 
األجانــب إىل ســورية. كــا قامــت أنقــرة بعــدة إجــراءات 
تظهــر اســتعدادها للوقــوف إىل جانــب الجهاديــني الســلفيني 

ــرب -الكــرد.  ــرش األك ضــد ال
للجاعــات  أمــواالً  الكويــت  باإلضافــة إىل ذلــك، قدمــت 
ســورية.  الجاعــات يف  مــن  الجهاديــة وغرهــا  الســلفية 
بجمــع  الكــربى”،  الكويــت  “حملــة  مجموعــة  وقامــت 
ــم املســاعدة إىل آالف “املقاتلــني”. ويف عــام  التربعــات، وتقدي
2015، انضمــت قطــر إىل تركيــا والســعودية يف تشــكيل تحالف 
معــارض معــروف باســم “جيــش الفتــح”، والــذي ضــم فصائــل 
مثــل “أحــرار الشــام” و “جبهــة النرة” ســابقاً التابعــة لتنظيم 
“القاعــدة”. وتتمتــع قطــر بعالقــة وثيقــة تاريخيــاً مــع “جبهــة 
النصرة”. ورداً عــى هــذه الترفــات، عــى الواليــات املتحــدة 
ــة  ــبة يف الحكوم ــوكاالت املناس ــع اإلدارات وال ــتخدام جمي اس
ــل  ــة لوقــف الدعــم املــايل واللوجســتي مــن دول مث األمريكي

ــت وقطــر وغرهــا. ــا والكوي تركي

أدت السياسة المتساهلة على 
الحدود إلى جعل تركيا طريقًا 

رئيسيًا لعبور المقاتلين األجانب 
إلى سورية. كما قامت أنقرة 

بعدة إجراءات تظهر استعدادها 
للوقوف إلى جانب السلفيين 

الجهاديين ضد الكرد. 
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ــدس”  ــع يف الق ــرضر وق ــوان “ال ــاالً بعن ــوك مق ــتيفن أ. ك ــب س كت

ــو 2018.  ــي يف 15 أيار/ماي ــة األمري ــات الخارجي ــز العالق ــرشه مرك ن

يتحــدث فيــه عــن قــرار ترامــب نقــل ســفارته يف إرسائيــل إىل القــدس 

وانعكاســات هــذا القــرار الســلبية عــى مجمــل عمليــة الســالم 

ــة. ــة يف املنطق ــح األمريكي ــى املصال ــايل ع وبالت

ــون األول/ديســمرب  ــد ج. ترامــب يف كان ــس دونال ــن الرئي ــا أعل عندم

ــل أبيــب  ــه ســينقل الســفارة األمريكيــة يف إرسائيــل مــن ت 2017، أن

ــر بــني أعضــاء إدارة ترامــب حــول  إىل القــدس، قــرار دار جــدال كب

كونــه دافعــاً لقضيــة الســالم، ووصفــوه بأنــه “لحظــة وضــوح”، وهــذا 

اعــرتاٌف بــأن القــدس عاصمــة إرسائيــل، وتوافــٍق مــع مطالبــات 

أن  هــذه  النظــر  وجهــة  وتفــرتض  باملدينــة.  التاريخيــة  اليهــود 

ــة  ــة عاصم ــور حــل قضي ــدأ ف ــة ميكــن أن تب مفاوضــات ســالم جدي

إرسائيــل بشــكل نهــايئ. ومــع ذلــك، كان قــرار الرئيــس خاليــاً مــن أي 

اعــرتاف بالســياق الســيايس اإلرسائيــي الــذي ال يريــد حــل الدولتــني، 

كــا أنــه أخطــأ كثــراً يف توقــع رد الفعــل الفلســطيني. جعــل هــذان 

ــل. ــل مــن ذي قب ــة التفــاوض أق العنــران إمكاني

ــة  ــع يف “العاصم ــة تق ــة عــى ملكي ــع الســفارة األمريكي د موق ــدَّ يُح

ــاء أي مفاوضــات  ــد انته ــا عن ــق عليه ــم التواف ــي يت ــة” الت اإلرسائيلي

ــة  ــى سياس ــة أو حت ــات جدي ــاب محادث ــع غي ــزاع. وم ــوية الن لتس

ــني  ــدود والالجئ ــتوطنات والح ــل املس ــا مث ــة قضاي ــة ملعالج أمريكي

ــاة اإلنســانية يف قطــاع غــزة، فــإن افتتــاح الســفارة الجديــدة  واملعان

اآلن يعــد مبثابــة إضفــاء رشعيــة وتقديــم مكافــأة للنهــج اإلرسائيــي 

ــي  ــم األرايض الت ــاً، بض ــينتهي، منطقي ــذي س ــراع، ال ــدد يف ال املتش

ــم. ــن دولته ــزءاً م ــتكون ج ــا س ــل الفلســطينيون أنه أِم

ويف وقــت ســابق مــن هــذا العــام، دون ســابق إنــذار، أجــرت 

ــذ بهــا  الحكومــة اإلرسائيليــة تغيــرات فنيــة عــى الطريقــة التــي تُنفَّ

الترشيعــات والقوانــني، تســهل تأســيس ســيادة إرسائيليــة عــى أرايض 

ــرات  ــام تربي ــب الع ــدل والنائ ــر الع ــب وزي ــة. ويطل ــة الغربي الضف

ستيفن أ. كوك 
الضرر وقع في القدس 

مركز العاقات الخارجية، 15 أيار/مايو 2018
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مــن الــوزارات اإلرسائيليــة ألنهــا مل تطبيــق الترشيــع الجديــد 

ــامرة”. يف الوقــت نفســه صوتــت  عــى مســتوطنات “يهــودا والسَّ

اللجنــة املركزيــة لحــزب الليكــود الحاكــم متديــد الســلطة القانونية 

اإلرسائيليــة إىل مســتوطنات الضفــة الغربيــة. كان التصويــت غــر 

ــس  ــة ملجل ــة اإليديولوجي ــر إىل النزع ــر، بالنظ ــه يش ــزم، ولكن مل

الــوزراء اإلرسائيــي، إىل نوايــا كبــار السياســيني، حيــث حــرض 

بعضهــم واحتفلــوا بالتصويــت. وبعــد ذلــك، هنــاك مــرشوع 

ــة  م ــة املصمَّ ــه التحتي ــع بنيت ــال، م ــة الح ــاٍر، بطبيع ــتيطاين س اس

يبدو أن إدارة ترامب تتشارك الرأي 
مع اإلسرائيليين المتشددين 
ومؤيديهم الذين يقولون في 

غالب األحيان إن الطريقة الوحيدة 
إلحال السام هي هزيمة 

الفلسطينيين، وإجبارهم على 
قبول الشروط التي تمليها 

واشنطن والقدس.

بحيــث يســتحيل عــى الفلســطينيني إقامــة دولــة أراضيهــا متصلــة 

ولهــا ممــر إىل القــدس. إن جمــود املفاوضــات خــالل معظــم 

العقــد املــايض ييــرس إىل حــد كبــر ســيطرة إرسائيــل عــى األرايض 

ــاس  ــود عب ــطيني محم ــم الفلس ــل الزعي ــا يتحم ــة. وبين املحتل

ــه  ــرر يف املفاوضــات، إال أن ــى الفشــل املتك ــوم ع ــن الل ــر م الكث

ــا يف  ــة ومؤيديه ــة اإلرسائيلي ــق الحكوم ــى عات ــه ع ــع يف أغلب يق

الداخــل والخــارج فهــم املســتفيدون مــن هــذا الجمــود يف املقــام 

األول.

يبــدو أن إدارة ترامــب تتشــارك الــرأي مــع اإلرسائيليني املتشــددين 

الطريقــة  إن  األحيــان  غالــب  يف  يقولــون  الذيــن  ومؤيديهــم 

ــدة إلحــالل الســالم هــي هزميــة الفلســطينيني، وإجبارهــم  الوحي

عــى قبــول الــرشوط التــي متليهــا واشــنطن والقــدس. إال أن هــذا 

الــرأي يســتهني بأهميــة مبــدأ “الصمــود يف وجــه االحتــالل”، 

والــذي أصبــح جــزءاً ال يتجــزأ مــن الهويــة الفلســطينية عــى مــدى 

الســنوات الســبعني املاضيــة. مل تكــن االحتجاجــات والوفيــات 

ــل  ــة فقــط، ب ــي وقعــت يف غــزة مــن أجــل الســفارة األمريكي الت

كان الهــدف منهــا إظهــار أن الفلســطينيني لــن يخضعــوا لإلمــالءات 

اإلرسائيليــة ولــن يحتملــوا ظروفهــم الحاليــة. تجــدر اإلشــارة إىل أن 

إرسائيــل انســحبت مــن غــزة عــام 2005، ورغــم حصارهــا )مبســاعدة 

مريــة( مل تســتطع إرسائيــل إجبــار الفلســطينيني عــى التخــي عــن 

كفاحهــم مــن أجــل العدالــة.

يتحجــج اإلرسائيليــون ومنارصوهــم بالقــول “الجميــع يعلــم” أن 

الجانــب الغــريب مــن املدينــة ســيكون عاصمــة إلرسائيــل، لكــن هــذا 

ال ميكــن أن يســّكن مخــاوف الفلســطينيني ألســباب ثالثــة ذات صلــة:

أوالً، ال متيــز الحكومــة اإلرسائيليــة بــني القــدس الرشقيــة، التــي يــر 
الفلســطينيون أن تكــون عاصمتهــم املســتقبلية يف عمليــة ســالم 

ــو  ــن ملح ــو ممك ــا ه ــت كل م ــة، وفعل ــدس الغربي ــة، والق تفاوضي

ــة. ــا تقســيم املدين بقاي

ثانيــاً، مل تعــد الحكومــة األمريكيــة تعــرتف باحتــالل إرسائيــل 
لــألرايض املحتلــة، عــرب توفرهــا الغطــاء الســيايس والدبلومــايس 

إلرسائيــل لضــم الضفــة الغربيــة بتــأٍن، مبــا يف ذلــك القــدس الرشقيــة.

ثالثــاً، ينظــر الفلســطينيون إىل عمليــة أوســلو وكل مــا جــاء بعدهــا 
ــتوِطنني  ــن املس ــد م ــة املزي ــؤد إال إىل إضاف ــة مل ت ــا خدع ــى أنه ع

واملســتوطَنات والشــوارع التــي تعــوق قيــام دولــة فلســطينية. 

ــا  ــني عندم ــؤولني األمريكي ــق املس ــبب لتصدي ــد س ــايل، ال يوج وبالت

ــم إحــالل الســالم. ــن نيته ــون ع يعلن

لقــد قامــت واشــنطن بالفعــل بتمكــني احتــالٍل إرسائيــي دائــم، ومــع 

ــن  ــة ع ــت طواعي ــد تخل ــدس، فق ــة إىل الق ــفارة األمريكي ــل الس نق

ــع  ــاوض م ــكا يف التف ــوذاً ألمري ــكل نف ــي تش ــدة الت ــة الوحي القضي

ــة. ــة اإلرسائيلي الحكوم

وهــذا، عــى حــد تعبــر الكاتــب ال يعفــي الفلســطينيني مــن 

ــة ضــد  ــه »حمــالت حــاس الدموي ــة تجــاوزات، هــي برأي مجموع

املدنيــني، ووابــل الصواريــخ الــذي ال نهايــة لــه، وخطابــات محمــود 

ــى  ــي ع ــت اإلرسائي ــم كل التعن ــامية«. ورغ ــة للس ــاس املعادي عب

ــاس عرضــاً عــام 2008 مــن رئيــس  مــدى العقــد املــايض، رفــض عب

الــوزراء اإلرسائيــي آنــذاك إيهــود أوملــرت، الــذي كان مــن املمكــن 

ــراع.  ــي ال أن ينه

يختــم الكاتــب بالقــول، بعــد عقــد مــن الزمــن، أصبــح ضــم األرايض 

واقعــاً، وغــزة تنهــار تحــت وطــأة ضغوطاتهــا الذاتيــة، ومــع ذلــك، 

يكــرر املســؤولون األمركيــون –الســابقون والحاليــون– التزامهــم 

بعمليــة ســالم غــر موجــودة تتتــوج بحــل الدولتــني.

ــة  ــج املرجح ــي للنتائ ــم أمري ــو فه ــك ه ــن ذل ــاً ع ــوب عوض املطل

ــاء، والجمــود يف املفاوضــات(  ــة الدم ــراع )ضــم األرايض، إراق يف ال

ــا يف  ــدة وأمنه ــات املتح ــح الوالي ــك يف مصال ــيؤثر كل ذل ــف س وكي

ــن  ــة ع ــل تافه ــة بدائ ــرشق األوســط. إن كل يشء آخــر هــو مبثاب ال

ــة. السياس
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كتــب شــارمن نــارواين مقــاالً بعنــوان »الجــوالن هــو أرض 
املعركــة الجديــدة يف الــرشق األوســط«، نــرشه موقــع ذا أمريــكان 
كونســرڤاتڤ يف 16 أيار/مايــو 2018، يتحــدث فيــه عــن تبــادل 
إطــالق الصواريــخ الــذي حصــل األســبوع املــايض عــى الحــدود 
ــتباك  ــد اش ــا تأســس لقواع ــرى أنه ــي ي ــة لســورية، والت الجنوبي
جديــدة يف بــالد الشــام، وتجعــل مرتفعــات الجــوالن التــي تحتلها 

ــراع الســوري. ــات” يف ال ــاً للعملي ــل “مرسح إرسائي
نــرشت وكاالت اإلعــالم الكــربى الخــرب عــى أنــه انتقــام إرسائيــي 
ــاع  ــوات الدف ــت أنَّ ق ــة، وأعلن ــخ اإليراني ــات الصواري ــن رضب م
اإلرسائيليــة تدمــر القــدرات العســكرية اإليرانيــة داخــل ســورية. 
غــر أن هــذه املعلومــات مشــكوك فيهــا: فهــي تــأيت مــن الجانــب 
اإلرسائيــي فقــط، وهــو ال يفــوت فرصــًة لــدق ناقــوس “التهديــد 

اإليــراين”.

ــت يف 10  ــي حدث ــات الت ــبقت املناوش ــي س ــات الت يف التريح
أيار/مايــو، متامــاً بعــد خــروج إدارة ترامــب مــن االتفــاق النــووي 
ــوم  ــن هج ــذرون م ــون يح ــؤولون اإلرسائيلي ــدأ املس ــراين، ب اإلي
إيــراين وشــيك مــن داخــل ســورية. وبعــد ذلــك، يف غضــون 
ســاعات مــن إطــالق النــار، أعلــن متحــدث باســم الجيــش 
اإلرسائيــي أن “قــوات القــدس” التابعــة للحــرس الثــوري اإليــراين 
قامــت بإطــالق 20 صاروخــاً عــى مرتفعــات الجــوالن التــي 
تحتلهــا إرسائيــل، وبعدهــا تفاخــر وزيــر الدفــاع اإلرسائيــي 
ــة  ــى التحتي ــع البن ــا جمي ــه: »لقــد رضبن أفيغــدور ليربمــان بقول
اإليرانيــة يف ســورية«. ولكــن مــع انقشــاع الغبــار، بــدأت صيغــة 

ــور. ــداث يف التبل ــع األح ــن جمي ــاً م ــة متام مختلف

شارمن نارواني
الجوالن هو أرض المعركة الجديدة في الشرق األوسط 

ذا أمريكان كونسيرڤاتڤ، 16 أيار/مايو 2018

4

عدد أيار/مايو 2018

Sharmine Narwani, “Get Ready for the New Middle East Battlefield: The Golan”, The 
American Conservative, 16 May 2018. http://www.theamericanconservative.com/articles/
get-ready-for-the-new-middle-east-battlefield-the-golan/  
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ويظهــر التسلســل الزمنــي الفعــي أن إرسائيــل هــي التــي 
ــورية  ــكرية س ــاً عس ــت أهداف ــا قصف ــات عندم ــدأت املناوش ب
ــرة(  ــث )القنيط ــة البع ــق( ومدين ــي دمش ــوة )ضواح يف الكس
يف اليومــني الســابقني. وكانــت روســيا قــد حــذرت كاّلً مــن 
ــت  ــورية وإيــران مــن الرضبــة اإلرسائيليــة الوشــيكة، وكان س
النتيجــة عــدم إصابــة أي مــن األفــراد العســكريني اإليرانيــني أو 
أنظمــة األســلحة. ورد الجيــش الســوري )وليــس الحــرس الثــوري 
اإليــراين( بإطــالق 55 صاروخــاً عــى املواقــع األماميــة واملنشــآت 
ــام  ــوالن. وق ــن الج ــل م ــزء املحت ــة يف الج ــكرية اإلرسائيلي العس
ــز  ــا مراك ــريب املحــي بوصــف هــذه األهــداف بأنه ــالم الع اإلع
مراقبــة إرسائيليــة رئيســة شــلت »عيــون وآذان إرسائيــل« عــى 
طــول الخــط األســاس للحــدود. فشــل نظــام الدفــاع اإلرسائيــي 
الــذي تتبجــح إرسائيــل بوصفــه “القبــة الحديديــة” يف اعــرتاض 
معظــم هــذه الصواريــخ، يف حــني اعــرتض الجيــش الســوري أكــر 
ــة، وفقــا ملســؤولني عســكريني  مــن نصــف الصواريــخ اإلرسائيلي
روس. هــذ الهجــوم العســكري هــو أول تبــادل إطــالق نــار عــى 
ــوالن  ــات الج ــل يف مرتفع ــورية وإرسائي ــني س ــتوى ب ــذا املس ه
ــذ  ــذ عــام 1973، مــا جعــل الجــوالن وألول مــرة من ــة من املحتل

ــات.  أكــر مــن أربعــة عقــود مرسحــاً للعملي
يضيــف الكاتــب يف الســياق ذاتــه فيقول، خــالل األزمة الســورية 
هــذه هــي املــرة األوىل التــي يــرد فيهــا الجيــش الســوري 
ــث رضب املنشــآت العســكرية  ــة، حي ــات اإلرسائيلي عــى الرضب
للصواريــخ  التصــدي  عــى  رّده  يف  يقتــر  ومل  اإلرسائيليــة، 
القادمــة والطائــرات الحربيــة اإلرسائيليــة التــي تطلقهــا. وأخــراً، 
يجــب عــى إرسائيــل أن تتواجــه للمــرة األوىل مــع حقيقــة أن أي 
معركــة تبدأهــا ميكــن أن تنتقــل إىل عقــر دارهــا. هــذه مل تكــن 

ــل. ــت ترجوهــا إرسائي ــي كان ــة الت النتيجــة وال اإلجاب

فشل نظام الدفاع اإلسرائيلي 
الذي تتبجح إسرائيل بوصفه “القبة 
الحديدية” في اعتراض معظم هذه 
الصواريخ، في حين اعترض الجيش 
السوري أكثر من نصف الصواريخ 

اإلسرائيلية، وفقا لمسؤولين 
عسكريين روس.

عدد أيار/مايو 2018

طــول  عــى  عازلــة”  “منطقــة  إقامــة  اإلرسائيليــون  حــاول 
“حدودهــم” مــع ســورية، لكــن هــذا الجهــد واجــه انتكاســات 
خطــرة منــذ أن قــام الجيــش العــريب الســوري وقواتــه الحليفــة 

ــام.  ــذا الع ــق ه ــي دمش ــن ضواح ــلحني م ــرد املس بط
دعمــت إرسائيــل لســنوات العديــد مــن القــوى املتطرفــة عــى 
طــول حــدود ســورية، مثــل مقاتــي النــرة، والدعــم املعنــوي 
ــى  ــه ع ــدود ل ــود مح ــظ بوج ــذي يحتف ــش” ال ــم “داع لتنظي
الحــدود. وبذلــك، كان التنظيــان أكــر املجموعــات التــي تقاتــل 
ــة  ــايل أصــوالً قيّم الجيــش العــريب الســوري نجاحــاً، وكانــت بالت
بالنســبة إلرسائيــل، ذلــك أنَّ أيــاً منهــا مل تُبــد أي ميل الســتهداف 
اإلرسائيليــني. حتــى أن “داعــش” اعتــذر ذات يــوم إلرسائيــل عــن 
صــدام عــارِض حصــل مــع قــوات جيــش الدفــاع اإلرسائيليــة يف 

أواخــر عــام 2016.
مــا تريــده إرسائيــل هــو ســورية مقســمة وضعيفــة، ألنهــا بذلــك 
ــر أن  ــران. غ ــياً إلي ــاً أساس ــة رئيســة، وحليف ــوة عربي ســتكبح ق
جنــوب ســورية ممتلــئ اآلن بالقــوات الســورية والحليفــة، التــي 
وضعــت نصــب عينيهــا مواصلــة طريقهــا إىل املناطــق الجنوبيــة 

التــي تعتربهــا إرسائيــل عمقــاً اســرتاتيجياً بالنســبة إلرسائيــل.
يف كانــون األول/ ديســمرب، ســيطر الجيــش الســوري عــى “بيــت 
ــع  ــق. تق ــريب دمش ــوب غ ــلحني جن ــوب املس ــر جي ــن”، آخ ج
بيــت جــن يف ممــر جبــي يربــط بــني ســورية ولبنــان وفلســطني 
املحتلــة -بالقــرب مــن حــد ترســيم الجــوالن -وقد أدت خســارتها 
إىل إربــاك اإلرسائيليــني. خاصــة وأن تحريرهــا تــم بالتعــاون مــع 
حــزب اللــه وإيــران فأصبحــوا بالقــرب مــن إحــدى أكــر النقــاط 
االســرتاتيجية عــى حــدود الجــوالن، وهــذا تطــور حاولــت 
ــيس  ــذ تأس ــه من ــول إلي ــع الوص ــتري من ــكل هس ــل بش إرسائي
ــات املتحــدة وروســيا يف  ــني الوالي ــد” ب “منطقــة خفــض التصعي

ــة. جنــوب ســورية، الســنة املاضي

يجب على إسرائيل أن تتواجه 
للمرة األولى مع حقيقة أن أي 

معركة تبدأها يمكن أن تنتقل 
إلى عقر دارها. هذه لم تكن 
النتيجة وال اإلجابة التي كانت 

ترجوها إسرائيل.
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ــبوقة  ــر مس ــات غ ــل رضب ــنت إرسائي ــل، ش ــان /أبري يف 9 نيس
ــص،  ــكرية T4 يف حم ــدة العس ــة يف القاع ــداف إيراني ــد أه ض
مــا أســفر عــن مقتــل ســبعة مــن قــوات الحــرس الثــوري اإليــراين، 
ــّر كل يشء.  ــداء غ ــذا االعت ــني. ه ــن القيادي ــد م ــم واح ــا فيه مب
ــران  ــن إي ــكُِّل كلٌّ م ــذي يُش ــة” –ال بالنســبة لـــ “محــور املقاوم
وســورية وحــزب اللــه أعضــاءه الرئيســني– حــان الوقــت لجعــل 
ــد  ــى التصعي ــيطرة ع ــب” وللس ــض “العواق ــدرك بع ــل ت إرسائي

ــي. اإلرسائي

بعــد أربعــة أيــام، ظهــر األمــني العــام لحــزب اللــه الســيد حســن 
نــر اللــه عــى الهــواء ليوضــح لإلرسائيليني هــذا التحــول: »يجب 
ــه ليــس  ــاً. إن ــوا خطــأً تاريخي أن يعلــم اإلرسائيليــون أنهــم ارتكب
خطــأً عاديــاً... إنــه حــادث محــوري يف وضــع املنطقــة. مــا ســبق 
ــرد  ــى اآلن أن ال ــدو حت ــده«. ويب ــا بع ــس ك ــادث لي ــذا الح ه
املحــدود هــذا قــد شــجع إرسائيــل. لكــن هــذه املــرة، قــد يــأيت 
ــن  ــة ع ــر مالَءم ــتباك أك ــق رشوِط اش ــل إىل تحقي ــعي إرسائي س
طريــق شــن هجــات صاروخيــة متكــررة بنتائــج عكســية. وكــا 
يقــول إيليــا مغنايــر، املراســل املخــرضم املقيــم حاليــاً يف ســورية: 
ــة إىل  ــينقل املعرك ــي، س ــوم إرسائي ــداً أي هج ــن اآلن فصاع »م
الجــوالن. مل يتوقــع اإلرسائيليــون هــذا. لقــد اعتقــدوا خطــأً بــأن 
األســد ســيكون مشــغوالً يف مخيــم الرمــوك، الباديــة... وأنه ســرد 

عــى األغلــب بالطريقــة الســابقة نفســها«.
وأكــد نــر اللــه بــأن: »الرســالة وصلــت إىل العــدو اإلرسائيــي... 
لقــد وىل عــٌر تُــرضب فيــه ســورية دون أن تــرد«، وأضــاف 
ــث،  ــرف ثال ــاطة ط ــل بوس ــالة إىل إرسائي ــل الرس ــه نق أن تحالف
ــم تجــاوز الخطــوط الحمــراء يف ســورية ســيتم  ومفادهــا إذا »ت

ــي«. ــخ وســيرُضب عمــق االرسائي ــن الصواري ــد م إطــالق املزي

توقــع اإلرسائيليــون أن تبقــى الحكومــة الســورية وحلفاؤهــا 
غارقــني يف معاركهــم ضــد املقاتلــني يف أماكن أخــرى، وأن تقيدهم 
روســيا، التــي قــررت عالنيــة البقــاء خــارج معــارك إرسائيــل مــع 
حــزب اللــه وإيــران. ومل يتوقعــوا أن يعيــد هــذا التحالــف توجيــه 
ــة داخــل مرتفعــات  ــة عســكرية بري ردوده إىل أهــداف إرسائيلي
الجــوالن املحتلــة التــي ال تــزال ســوريّة مــن الناحيــة القانونيــة. 
اإلجــاع الــدويل عــى أن “الجــوالن ســوري” منصــوص عليــه يف 
قــرارات ال تعــد وال تحــى لألمــم املتحــدة، مــا يشــكل مصــدر 
ــاً  ــب قانوني ــا أن تطال ــي ال ميكنه ــل، الت ــيايس إلرسائي ــف س ضع

بحــدود يف الشــال الرشقــي.

تعمــق هــذه الضعــف منــذ عــام 2011، إذ كان الجوالنيــون، 

خاصــة الــدروز منهــم، يراقبــون باهتــام وخــوف مــا كان 

ــم  ــل وقتله ــات ب ــن مضايق ــوريون م ــم الس ــه أقاربه ــرض ل يتع

عــى أيــدي املقاتلــني اإلســالمويني. يعتقــد الكثــر مــن “الــدروز” 

ــعى  ــل. ويس ــل إرسائي ــن قب ــون م ــني مدعوم ــؤالء املقاتل أن ه

محــور املقاومــة لالســتفادة مــن هــذا الغضــب عــن طريــق دعــم 

مقاتــي املقاومــة املعاديــن إلرسائيــل يف الجــوالن. ببســاطة، لقــد 

أصبــح الجــوالن متحفــزاً مــن الداخــل والخــارج، والرضبــات 

اإلرسائيليــة التــي حصلــت عــى ســورية يف األســبوع املــايض 

ــاً. ــه هدف جعلت

قــد ال يعجــب هــذا التحــول يف األحــداث الــروس -فهــم يفضلــون 

ــن  ــورية. لك ــة الس ــل األزم ــد وح ــض التصعي ــى خف ــز ع الرتكي

رغــم تســامح موســكو مــع الرضبــات اإلرسائيليــة الصغــرة ضــد 

األهــداف العســكرية الســورية والحليفــة، إال أنهــا تتمتــع بالقدرة 

عــى احتــواء تزايــد حجــم وتكــرار هــذه الهجــات. تشــعر 

ــوريني  ــد الس ــى تزوي ــيا ع ــدرة روس ــبب ق ــردع بس ــل بال إرسائي

ــذي ســيغر  ــر ال ــاع الجــوي S300 وS400، األم بأنظمــة الدف

ــة بالكامــل. ــة اإلقليمي اللعب

يف املقابــل، مــن غــر املحتمــل أن يختــار أي مــن خصــوم إرسائيــل 

الثالثــة خــوض معركــة مــع اإلرسائيليــني يف الوقــت الحــايل، لكــن 

ــم  ــا ت ــرد إذا م ــن ال ــوا ع ــن ميتنع ــم ل ــاً أنه ــح أيض ــن الواض م

اســتفزازهم.

تشعر إسرائيل بالردع بسبب 
قدرة روسيا على تزويد السوريين 
 ،S400و S300 بأنظمة الدفاع الجوي
األمر الذي سيغير اللعبة اإلقليمية 

بالكامل.



عــى عكــس املناطــق التــي حررهــا الجيــش العــريب الســوري، والتــي تعــود إليهــا الحيــاة بشــكل 
تدريجــي ثابــت، تعــاين الرقــة، والتــي تقــع اليــوم تحــت ســيطرة “قــوات ســورية الدميقراطيــة”-

ــق العامــة وعــى  ــر، وفشــل يف تشــغيل املراف ــكا يف ســورية، مــن ســوء إدارة كب ــف أمري حلي
رأســها املستشــفيات واملرافــق الطبيــة، األمــر الــذي خلــق كارثــة إنســانية هنــا.

أمثلــة كهــذا املثــال، هــي مــا يدفــع النازحــن، عندمــا تســنح لهــم أي فرصــة، بالتوجــه مبــارشة 
إىل املناطــق التــي اســتعادت الدولــة الســورية الســيطرة عليهــا.

النازحون السوريون وخيار العودة
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ــة يف الرقــة”  ــة طبي ــوان “كارث كتــب ماهــر الحمــدان مقــاالً بعن
نــرشه املجلــس األطلنطــي بتاريــخ 16 أيار/مايــو 2018، تحــدث 
فيــه عــن الوضــع الطبــي الــيء يف الرقــة يف ظــل التعــداد 
الســكاين الكبــر، وبالتــايل الحاجــة إىل املزيــد مــن املرافــق الطبيــة 

ــم. ــة حاجاته واملشــايف لتلبي
فبعــد تحريــر املدينــة مــن تنظيــم “داعــش” عــى أيــدي “قــوات 
ســوريا الدميقراطيــة” والتحالــف الــدويل يف ترشيــن األول/أكتوبــر 
2017، مخلفــاً وراءه مدينــة منكوبــة، عــاد مــا يقــارب مــن 100 
ألــف مــدين إىل الرقــة، يف ظــل انتشــار أمــراض الجهــاز الهضمــي، 
ــايئ،  ــد الوب ــاب الكب ــهال والته ــة واإلس ــات املعوي ــل االلتهاب مث
وذلــك نتيجــة تنــاول ميــاه غــر نظيفــة. حيــث أن مــادة الكلــور 
املســتخدمة يف عمليــة تطهــر امليــاه غــر متوفــرة بكميــات كبــرة 

يف الرقــة.

مــن جهتــه، يُلقــي فــراس الفهــد، مديــر الصحــة يف مجلــس 
ــة  ــة العامل ــوم عــى املنظــات الدولي ــة املحــي، الل ــة الرق مدين
ــة يف  ــتعدادات الطبي ــات واالس ــف اإلمكاني ــة لضع ــل املدين داخ
الرقــة، مضيفــاً أن “التحالــف أيضــاً مل يســاهم يف مــد الرقــة 

باحتياجاتهــا الصحيــة”.

وكان يتــم تحويــل كل الحــاالت التــي تحتــاج لعمليــات جراحيــة 

ــط  ــاين عــى الرشي ــض وكوب ــل أبي ــة خاصــة إىل مناطــق ت ورعاي

ــل  ــرىض قب ــن امل ــد م ــات العدي ــد م ــا. وق ــع تركي ــدودي م الح

وصولهــم إىل هــذه املستشــفيات، إمــا بســبب حالتهــم املرضيــة 

الشــديدة، أو بســبب األلغــام التــي خلّفهــا “داعــش” يف املدينــة. 

ــاء يف  ــن األطب ــة م ــام مجموع ــة، ق ــة املاضي ــابيع القليل يف األس

ــة  ــة األزم ــة ملواجه ــايف الخاص ــن املش ــني م ــاح اثن ــة بافتت املدين

ــة. ــي تشــهدها املدين ــة الت الطبي

ماهر الحمدان
كارثة طبية في الرقة

المجلس األطلنطي، 16 أيار/مايو 2018

5

عدد أيار/مايو 2018

Maher Al Hamdan, “The Ongoing Medical Crisis in Raqqa”, Atlantic Council, 16 May 
2018.  http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-ongoing-medical-crisis-in-
raqqa 
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تحــوي املدينــة اليــوم مشــفيني خاصــني وعيــادة عامــة واحــدة. 

ــر”  ــة “تحــت خــط الفق إال أن الوضــع االقتصــادي لســكان الرق

ــة توجهــم للمشــايف الخاصــة أمــر صعــب. يجعــل إمكاني

ــة  ــن منظم ــم م ــاً بدع ــي تعمــل مجان ــة فه ــادة العام ــا العي  أم

ــائية  ــادة نس ــى عي ــتوصف ع ــوي املس ــدود. يحت ــال ح ــاء ب أطب

وباطنيــة وجلديــة وأطفــال، ولكنــه يفتقــر للكثــر مــن املقومات، 

إذ يقــدم فقــط األدويــة املســكنة والعمليــات الجراحيــة الصغــرة، 

ويعتــرب مســتوصف “إســعايف ال أكــر” وفــق الفهــد.

وأكّــد مصــدر طبــي عــى الوعــود الكثــرة التــي تتلقاهــا املدينــة 

ــق  ــود مل تتحق ــك الوع ــا، إال أن تل ــي فيه ــع الطب ــني الوض لتحس

بعــد. كــا أن املســتوصف الطبــي الوحيــد، التابــع ملنظمــة 

أطبــاء بــال حــدود، مزدحــم دامئــاً بشــكل كبــر، وال يتــم اســتقبال 

ــا  ــديد، م ــام الش ــة االزدح ــاعة نتيج ــدار الس ــى م ــاالت ع الح

يضطــر بعــض الحــاالت النتظــار دورهــا لســاعات أطــول وأحيانــاً 

ــام لتلقــي العــالج. أي

يف املدينــة أيضــاً مشــفى عــام واحــد، يقــع يف حــي املشــلب رشق 

املدينــة، بينــا غــرب ووســط املدينــة ال توجــد أيــة نقــاط طبيــة. 

ــي  ــد، زارت عــدة منظــات املشــايف الت ــال الفه ــا ق وبحســب م

تــم تدمرهــا، منهــا “املشــفى الوطنــي” الــذي كان تحــت ســيطرة 

“داعــش”. وهنــاك خطــة إيطاليــة الفتتــاح مســتوصف يف إحــدى 

أقســام املشــفى، وخــالل الفــرتة القادمــة ســيكون هنــاك خطــة 

إلعــادة تفعيــل بقيــة األقســام.

وطالــَب الفهــد دول التحالــف الــدويل بـــالوقوف عنــد التزاماتهــا 

ــم  ــتقرار ال يت ــذا االس ــة، وه ــتقرار يف الرق ــادة االس ــق إع لتحقي

ــا ال  ــودة م ــد ع ــع الفه ــد. ويتوق ــي جي ــع صح ــه إال بواق تحقيق

ــف. ومبــا  ــة خــالل الصي ــة الرق يقــل عــن 50% مــن أهــايل مدين

ــإن  ــخص، ف ــن 140.000 ش ــرب م ــا يق ــم اآلن م ــة تض أن املدين

ــة  ــة إلنشــاء مرافــق طبي ــادة املتوقعــة تقتــي خطــة عاجل الزي

ــات  ــة االحتياج ــة لتلبي ــق القامئ ــل املراف ــادة تأهي ــدة وإع جدي

الطبيــة للمدينــة. وإال ستشــهد الرقــة كارثــة إنســانية جديــدة...

ُيلقي مدير الصحة في مجلس 
مدينة الرقة المحلي، اللوم 

على المنظمات الدولية العاملة 
داخل المدينة لضعف اإلمكانيات 
واالستعدادات الطبية في الرقة

عدد أيار/مايو 2018
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ــا مقــاالً بعنــوان »عــودة املزيــد مــن النازحــني  كتــب أســعد حن
ــة الســورية« نــرشه معهــد  الســوريني إىل مناطــق ســيطرة الدول
تشــاثام هــاوس يف أيار/مايــو 2018، تحــدث فيــه عــن موجــات 
الدولــة  مناطــق ســيطرة  تشــهدها  أصبحــت  التــي  النــزوح 
الســورية، بعدمــا كانــت تتجــه يف املــايض إىل مناطــق املعارضــة.

الحــظ املراقبــون أن معظــم النازحــني بــدأوا يتجهــون نحــو 
ــا فضــل آخــرون  ــة، بين ــا الحكوم ــي تســيطر عليه املناطــق الت
البقــاء يف منازلهــم يف تلــك املناطــق. واتضــح هــذا التحــول 
بشــكل كبــر بعــد خســائر املعارضــة يف رشق حلــب، وبعــد 
ــح  ــى فت ــاق ع ــروس باتف ــني املعارضــة وال ــات ب ــاء املفاوض انته
ممــرات آمنــة ملغــادرة املدينــة. ومبوجــب هــذا االتفــاق، ذهــب 
ــب  ــني ذه ــة، يف ح ــق املعارض ــخص إىل مناط ــوايل 40.000 ش ح

نحــو 200.000 إىل املناطــق التــي تتواجــد فيهــا الدولــة الســورية.
بعــد ســبع ســنوات مــن الحــرب، أحدثــت التغيــرات يف األرايض 
التــي تســيطر عليهــا أطــراف النــزاع، تغــرات جذريــة يف تصــور 
ــق  ــن يف مناط ــعورهم باألم ــث ش ــرب. حي ــج الح ــني لنتائ املدني
املعارضــة تقــوم عــى فكــرة أن هــذه املناطــق آمنــة، وأن الدولــة 
الســورية لــن تســرتدها. إال أن هــذا الشــعور تحــول إىل الخــوف 
مــع تقــدم الدولــة نحــو مناطــق املعارضــة وتحريرهــا الواحــدة 
تلــو األخــرى، وهــذا مــا دفــع باملدنيــني إىل تصــور انهيــار جميــع 

مناطــق املعارضــة عاجــالً أم آجــالً.

 وعــالوة عــى ذلــك، فــإن االقتتــال الداخــي بــني أطــراف 
منازلهــم  عــى  بالخــوف  يشــعرون  جعلهــم  املعارضــة، 
ــال الداخــي عــى  ــدل االقتت واســتقرارهم يف هــذه املناطــق. وي

أسعد حنا
عودة المزيد من النازحين السوريين إلى مناطق سيطرة الدولة السورية 

تشاثام هاوس، أيار/مايو 2018

6

عدد أيار/مايو 2018

Asaad Hanna, “More and More Internally Displaced Syrians Are Returning to Regime-held 
Areas”, Chatham House, May 2018.  https://syria.chathamhouse.org/research/more-and-
more-internally-displaced-syrians-are-returning-to-regime-held-areas 
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ــة النــاس والدفــاع عــن  أن هــدف هــذه الفصائــل ليــس حاي
حريتهــم، وإمنــا الســيطرة وتوســيع النفــوذ وتحقــق األهــداف 
ــن  ــون م ــون يعان ــح املدني ــايل، أصب ــم. وبالت الشــخصية لقادته

انعــدام األمــان يف مناطــق ســيطرة تلــك الفصائــل.

ــاحة  ــق ذات مس ــرة إىل مناط ــداد كب ــزوح أع ــكل ن ــا يش ك
محــدودة وغــر قــادرة عــى اســتيعابها عامــالً رئيســياً يف ارتفــاع 
تكاليــف املعيشــة يف مناطــق املعارضــة، عــى عكــس مناطــق 

ــة نســبياً. ــة والتــي بقيــت معقول ســيطرة الدول

ــد  ــيئة بع ــمعتها الس ــرشت س ــي انت ــات، الت ــك يف املخي وكذل
حــاالت االعتــداء والرسقــة وزواج األطفــال، مــا دفــع بالعديــد 
مــن املدنيــني ملغادرتهــا والعــودة إىل منازلهــم يف مناطــق 

ــة. ــيطرة الدول س
ولعــل أقــوى مــن كل ذلــك هــو الشــعور باإلحبــاط جــراء 
ســحب الدعــم الســيايس والعســكري مــن املعارضــة، ال ســيا 
ــة  ــق املعارض ــا يف مناط ــورية وحلفائه ــة الس ــدم الدول ــع تق م
ــل  ــربت “معق ــي اعت ــة، الت ــة الرشقي ــل الغوط ــال، مث دون قت

املتمرديــن”. 
تضافــرت كل هــذه العوامــل لتحويــل األفضليــة للنازحــني بعيداً 
عــن مناطــق املعارضــة خاصــة مــع اســتمرار الوضــع الراهــن 
مــن حيــث ضعــف الخدمــات وارتفــاع األســعار، ونحــو مناطــق 

ســيطرة الدولــة الســورية.
 

عدد أيار/مايو 2018



مل تتوقــف التأثــرات الســلبية ملــا يســمى لربيــع العــريب عــى السياســة واالقتصــاد واملجتمــع، بــل تعدتهــا 
ــه مراكــز اإلشــعاع الحضــاري  ــة خصوصــاً، فقــد عانــت تبعات لتصــل إىل الثقافــة عمومــاً، واللغــة العربي
التقليديــة يف العــامل العــريب وعــى رأســها ســورية ومــر، ومازالــت، األمــر الــذي انعكــس عــى اللغــة 

العربيــة تراجعــاً ونكوصــاً يف مواجهــة اللغــات األجنبيــة واللهجــات املحليــة.

“الربيع العربي” يهدد اللغة العربية
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حسام أبو زاهر 
ما المقلق في تراجع اللغة العربية الفصحى 

المجلس األطلنطي، 21 أيار/مايو 2018

7

ــق يف تراجــع  ــا املقل ــوان »م ــاالً بعن ــو زهــر مق ــب حســام أب كت
اللغــة العربيــة الفصحــى«، نـُـرش عــى موقــع املجلــس األطلنطي، 
يف 21 أيار/مايــو 2018. يتحــدث فيــه تحذيــرات املهتمــني حــول 
الرتاجــع املســتمر الــذي تعــاين منــه العربيــة الفصحــى، العوامــل 
التــي أدت إىل هــذا الرتاجــع، ومــا ميكــن أن يعنيــه عــى مســتوى 

املنطقــة.
يبــدأ الكاتــب بالقــول، يــرى العــرب غالبــاً أنَّ تراجــع لغتهــم هــو 
ــة  ــة، لغ ــرتاث العربي ــى ال ــاظ ع ــم يف الحف نتيجــة لفشــل دوله
القــرآن واإلســالم. ورغــم أن البعــض يهلــل لقــوة اللهجــات، أو مــا 
يســمى العاميــة أو اللكنــة الرائجــة التــي تكتســب أهميتهــا مــن 
كونهــا ذات داللــة عــى الهويــات املحليــة، إال أنَّ تراجــع العربيــة 
ــراً دااّلً عــى ضعــف  ــدُّ يف الحقيقــة تحذي الفصحــى الحديثــة يَُع

البنيــة التحتيــة االجتاعيــة، وتقهقــر نظــام التعليــم والثقافــة.
ــن  ــّد م ــب، ال ب ــول الكات ــل، يق ــداً يف التحلي ــاب بعي ــل الذه قب
التســاؤل عــا إذا كانــت اللغــة العربيــة الفصحــى قــد دخلــت 
ــت  ــة تثب ــات واضح ــاك إحصائي ــس هن ــع. لي ــة الرتاج ــالً حال فع

ــوم. ــة بالعم ــؤرشات فردي ــم امل ــه، ومعظ ــر أو تنفي األم
تُســتخدم اللغــة العربيــة الفصحــى املعــارصة، يف اإلعــالم العــريب، 
ويف الشــؤون الرســمية كالخطابات السياســية والدينيــة والنصوص 

تراجــع  النــاس عــن  يتحــدث  واألدب. بشــكل عــام عندمــا 
ــة،  ــو األمي ــع األدب ومح ــدون تراج ــم يقص ــاً، ه ــى حالي الفصح
واالنحيــاز املتزايــد الســتخدام اللهجــات أو اللغــات األجنبيــة بــدالً 

عنهــا.

ــة الفصحــى  ــي أدت لرتاجــع اللغــة العربي العوامــل الرئيســة الت

هــي: االقتصــاد الضعيــف، والحــروب، والرقابــة. معــدالت محــو 

األميــة يف ازديــاد يف الــرشق األوســط مــا عــدا العراق يف الســنوات 

األخــرة )ورمبــا ســورية كذلــك، إذا أمكــن عمل احصائيــات يف بلد 

ــة  ــات مضلل ــد تكــون هــذه اإلحصائي ــه الحــرب(، ولكــن ق مزقت

ــاً إىل محــو األميــة الوظيفــي فقــط، أو القــدرة  فهــي تنظــر غالب

عــى الفهــم “عبــارة قصــرة بســيطة حــول حياتنــا اليوميــة”. كــا 

تعتمــد أيضــاً عــى اســتطالعات ذات مقيــاٍس ثنــايئٍّ وهــو معرفــة 

أو عــدم معرفــة القــراءة والكتابــة. حيــث يجــاوب املســتَطلعون 

بأنفســهم، دون أي اختبــار، وبالتــايل تعــاين النتائــج مــن موضــوع 

التحيــز للــذات. وعــادة ال تُطلــب منهــم اإلجابــة عــن أســئلة مــن 

مســتويات ثقافيــة مختلفــة، كــا ال مُيتحنــون يف تأديــة مهــارات 

مختلفــة مثــل القــدرة عــى الكتابــة، أو القــراءة.

عدد أيار/مايو 2018

Hossam Abouzahr, “Standard Arabic is on the Decline: Here’s What’s Worrying About 
That”, The Atlantic Council, 21 May 2018.  http://www.atlanticcouncil.org/blogs/
menasource/standard-arabic-is-on-the-decline-here-s-what-s-worrying-about-that 
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وال يُعــّد متناقضــاً القــول: إنَّ محــو األميــة عمليــاً يف ازديــاد، 

ولكــن معرفــة واســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى مثــل األدب 

ــة يف تراجــع. ينــرش الوطــن  عــايل املســتوى والنصــوص األكادميي

ــا  ــنوياً، أي م ــاب س ــني 15000 -18000 كت ــا ب ــاً م ــريب حالي الع

 Penguin( يعــادل مــا تنــرشه دار بنجويــن رانــدوم للنــرش

وحدهــا.   )Random House

لقــد كانــت مــر فيــا مــى، مــن كبــار الــدول املنتجــة للكتــب 

بإجــايل يصــل إىل 9000 كتــاب يف الســنة. هــذه املحصلــة التــي 

كانــت ســابقاً يف ازديــاد، انخفضــت بنســبة هائلــة تصــل إىل %70 

بعــد عــام 2011، ومل “تبــِد بــوادر انتعــاش” حتــى العــام 2016. 

ــا يســاوي خمســة  ــة م ــب إىل اليوناني ــن الكت ــان م ترتجــم اليون

ــة عربيــة مجتمعــة مــن كتــب إىل  أضعــاف مــا ترتجمــه 22 دول

ــات  ــه يف الدراس ــأن طالب ــريب ب ــب مغ ــد رصح كات ــة. وق العربي

ــى اإلطــالق«. ــيئاً ع ــرؤون ش ــا »ال يق العلي

ــة  ــة العربي ــز الثقاف ــع مراك ــاين جمي ــول، تع ــب فيق ــع الكات يتاب

الرئيســة، تحديــداً مــر، لبنــان، ســورية والعــراق. تدفــع الرقابــة 

باملفكريــن إىل الخــارج، مثــل املفكــر املــري نــر حامــد أبو زيد 

األســتاذ يف جامعــة القاهــرة والــذي كتــب عــن الديــن. فحكمــت 

محكمــة عليــه بأنــه مرتــد وقامــت بتطليــق زوجتــه منــه )بحكــم 

أنــه ال يحــق لغــر املســلم الــزواج مــن امــرأة مســلمة يف مــر(. 

ويف نهايــة املطــاف، دفعتــه التهديــدات بالقتــل وزوجتــه إىل 

طلــب اللجــوء إىل هولنــدا. ويضيــف الكاتــب، حتــى إذا مل يُحظــر 

ــاح،  ــه غــر مت ــاب بشــكل رســمي، ميكــن جعــل الوصــول إلي كت

مثــل عــدم وجــود جهــة تقبــل نــرشه وطباعتــه. 

ــي  ــن الحــروب. ســورية، الت ــراق م ــن ســورية والع ــاين كلٌّ م يع

ــة  ــأنها دراس ــن ش ــي م ــة الت ــا العربي ــابقاً بأكادمييته ــت س ُعرف

ــه حتــى  ــا التعليمــي بأكمل ــر اللغــة، وبحقيقــة أن نظامه وتطوي

الجامعــي كان باللغــة العربيــة، يجــد الالجئــون أنفســهم يف بلدان 

ــاور  ــان املج ــى لبن ــم. حت ــة يف التعلي ــة العربي ــتخدم اللغ ال تس

ــي.  ــه التعليم ــية يف نظام ــة والفرنس ــة اإلنجليزي ــتخدم اللغ يس

حتــى أولئــك الذيــن ال يغــادرون يف كثــر مــن األحيــان يفضلــون 

ــة الفصحــى. ــة عــى حســاب اللغــة العربي لغــات أجنبي

فهــم يــرون أن اللغــات األجنبيــة عمليــة ومرموقــة أكــر، وتضمــن 

لهــم وظيفــة. وأفــادت التقاريــر بــأن الشــباب العــريب الخليجــي 

يســتخدم اللغــة اإلنكليزيــة يف البيــت أكــر مــن العربيــة.

أدى تضافــر هــذه العوامــل مجتمعــة إىل إضعــاف الطبقــات 

ــات  ــدث الطبق ــا تتح ــاً م ــة. فغالب ــدان العربي ــة يف البل املتعلم

املتعلمــة، أو عــى األقــل هــي قــادرة عنــد الحاجــة عــى التحدث 

مبســتو أعــى مــن اللغــة العربيــة، أو مــا ســّاه عــامل اللغويــات 

ــرب إىل  ــي أق ــة”، وه ــة الفكري ــدوي “بالعامي ــعيد ب ــري س امل

ــة الفصحــى.  ــة العربي اللغ

مــع انحســار الطبقــات املتعلمــة تعــاين اللغــة العربيــة الفصحــى 

ــا  ــاً م ــي غالب ــة، والت ــية والديني ــياقات السياس ــا يف الس انحصاره

ترتبــط بالنظــم املحافظــة. أمــا األدب فهــو مــادة دســمة عمومــاً. 

ــل مــن القــراءات الخفيفــة واألشــكال املســلية  ــاك عــدد قلي هن

لــألدب مثــل الروايــات املصــورة، املنشــورة باللغــة العربيــة 

ــة  ــج التلفزيوني ــإن الربام ــل، ف ــة(. يف املقاب ــى أو العامي )الفصح

واألفــالم األكــر شــعبية تُنتــج باللهجــات العاميــة. وتهيمــن 

اللهجــة العاميــة عــى وســائط التواصــل االجتاعيــة، عــى الرغــم 

ــن أن الفصحــى مســتخدمة أيضــاً. م

ــاك بعــض الجهــود إلعــادة تنشــيط  ــم الكاتــب بالقــول، هن يخت

ــة الفصحــى، ولكــن مــن غــر املحتمــل أن تكــون  ــة العربي اللغ

هــذه الجهــود كافيــة إلنقاذهــا يف ظــل الرتاجــع االقتصــادي 

ــة.  ــروب والرقاب والح

ينبغــي أن يقلــق صانعــو السياســة مــن الرتاجــع الراهــن للغــة 

العربيــة الفصحــى؛ ألن هــذا الرتاجــع يشــر إىل انحــدار الطبقــات 

املتعلمــة وفشــل الحكومــات العربيــة يف إنشــاء أنظمــة تعليميــة 

قــادرة عــى تلبيــة احتياجــات ناخبيهــم. ورغــم أن البعــض 

ــاق  ــع النط ــكل واس ــة بش ــات العامي ــتخدام اللهج ــي باس يحتف

عــى وســائل التواصــل االجتاعــي، كعالمــة عــى الهويــات 

ــه يجــب  ــة التــي تســود عــى الهويــات “الوطنيــة”، إال أن املحلي

ــرضورة  ــة ليســت بال ــات املحلي ــك، فالهوي ــن ذل أخــذ الحــذر م

ــر  ــا تُظه ــة، إنه ــبه وطني ــب ش ــا يف الغال ــة، لكنه ــات وطني هوي

ــار  ــن إظه ــدالً م ــعوبها، ب ــد ش ــة يف توحي ــدول العربي ــل ال فش

ــوي. ــي ق متاســك وطن

ــو هــذه اللهجــات لتصــل  ــه من ــذي يخلق ــة إىل التحــدي ال إضاف

ــا  ــة الرســمية، خاصــة وأنه ــة اللغــات القومي ــا يقــارب حال إىل م

ــة املرموقــة التــي مينحهــا العــرب للغــة  لــن تحصــل عــى املكان

الفصحــى. مل تقــم اللغــة العاميــة أبــداً بتطويــر مفــردات تقنيــة 

بالطريقــة التــي تقــوم بهــا الفصحــى املعــارصة، ولتدريــس 

ــل. ــم بالكام ــم التعلي ــر نظ ــب تطوي ــات، يج اللهج

الوضــع تســوده القتامــة، لكــن ليــس إىل حــد اليــأس. يف املــايض، 

عندمــا كان اقتصــاد الــدول العربيــة أقــوى، كانــت قــادرة عــى 

ــة تســتعمل الفصحــى بســهولة. لكــن إذا مل  ــة متعلم ــاء طبق بن

يتــم االســتثار يف البــرش، وبــذل جهــود متضافــرة لتغيــر طريقــة 

ــم  ــم التعلي ــة نظ ــة، ودون مراجع ــة العربي ــعب للغ ــي الش تلق

ــني الفصحــى واللهجــات، فمــن املرجــح اســتمرار  ــاء جــرس ب لبن

مشــاهدة تراجــع الفصحــى، مــا يعكــس انحــداراً أوســع يف 

املنطقــة.
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