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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

ً
 واقتصاديا

ً
سياسيا

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

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

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

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

واملرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..

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

ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

والشــؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 

ــامل )نظــرّي، وتطبيقــّي(، باإلضافــة 
ّ

والقانونيــة والعســكرية واألمنيــة، وذلــك باملعنــى املعرفــّي الش

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

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

التداعيــات املحتملــة والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.
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االفتتاحية ..
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ــة بالشــأن  ــة مــن التطــورات املتعلق ــه العــرة األخــرة، جمل ــون األول/ديســمرب، خصوصــاً يف أيام شــهد شــهر كان

ــة  ــية املعروف ــات السياس ــة بالنظري ــد محكوم ــوم مل تع ــامل الي ــة يف ع ــأن السياس ــرى ب ــرة أخ ــدت م ــوري، أك الس

والتقليديــة، ومل يعــد أعتــى رجــال السياســة وباحثيهــا، قادريــن عــى التنبــؤ مبســارات األحــداث، خصوصــاً مــع تربــع 

ــا ال تنضــب: إعــان القــدس  ــدو أنه ــي يب ــه الســوداء الت ــة، وبجعات ــد ترامــب عــى عــرش الرئاســة األمريكي دونال

˝عاصمــة إلرسائيــل˝، االنســحاب مــن االتفــاق النــووي اإليــراين، اإلرصار عــى بنــاء الجــدار مــع املكســيك، والتهديــد 

بإيقــاف الحكومــة األمريكيــة عــن العمــل مــا مل تؤمــن التمويــل الــازم، وصــوالً إىل قــرار ســحب قواتــه مــن ســورية.

بــدأ شــهر كانــون األول/ديســمرب وكأنــه ˝اســراحة مقاتــل˝، وبــدت ملفــات األزمــة الســورية املفتوحــة وكأنهــا يف 

حالــة ســكون، منتظــرة العــام الجديــد، حتــى أننــا شــهدنا غيــاب شــبه تــام للحــدث الســوري عــن مقــاالت مراكــز 

األبحــاث الغربيــة، إىل أن أطلــق الرئيــس األمريــي اإلعصــار يــوم األربعــاء 2018/12/19، بإعانــه عــرب تغريــدة عــى 

تويــر ســحب القــوات األمريكيــة بالكامــل مــن ســورية.

أعقــب هــذا القــرار ســيٌل مــن ردود الفعــل، املعرضــة يف معظمهــا، يف أمريــكا خصوصــاً ولــدى حلفائهــا وأتباعهــا يف 

العمــوم، وتدفقــت التحليــات والقــراءات والدراســات التــي تحــاول إظهــار مــدى تــرع القــرار وقــر نظــره، ومــا 

هــي التأثــرات املرتبــة عليــه بالنســبة لســورية، وبالنســبة للواليــات املتحــدة وعاقاتهــا يف الــرق األوســط كلــه، 

وحتــى يف العــامل.

وبحســب هــذه التحليــات، يــرك قــرار ترامــب بدايــة حلفــاء أمريــكا يف قتــال تنظيــم ˝داعــش˝، أي ˝قــوات ســوريا 

ــراد  ــر يســتهدف األك ــذي هــدد بهجــوم كب ــان ال ــام أردوغ ــة ســهلة أم ــة، لقم ــادة الكردي ــة˝ ذات القي الدميقراطي

يف ســورية حتــى مــع وجــود القــوات األمريكيــة هنــاك. حتــى أن البعــض عــدَّ القــرار نتيجــة اتفــاق هاتفــي بــن 

ــاً أمــام أردوغــان، حليــف الواليــات املتحــدة ˝األرعــن˝. ــاً أمريكي الرئيســن، ورأى فيــه إذعان

ــه يف ســورية ليــس مدفوعــاً مبكافحــة  ــرى أن مــا يفعل ــي تنتقــد أردوغــان، وت ــة الت ــرة هــي األطــراف األمريكي كث

اإلرهــاب كــا يدعــي، بــل بالعنريــة والكراهيــة الدينيــة، وتشــّبه مــا يفعلــه بحــق األكــراد والــراث الثقــايف الســوري 

مبجــازر األرمــن والتدمــر املمنهــج يف قــربص، وتطالــب بالتــايل رفــع الغطــاء األمريــي عــن تركيــا، ومواجهــة هــذا 

التطهــر العرقــي، وسياســات التريــك املتبعــة يف ســورية.

عال منصور
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حاولــت املقــاالت الصــادرة عــن مراكــز األبحــاث األمريكيــة رســم بعــض الســيناريوهات املســتقبلية لرفــع الغمــوض 

الــذي ســيلف الوضــع يف شــال وشــال رشق ســورية بعــد الخــروج األمريــي، والخيــارات أمــام الفواعــل عــى األرض 

هنــاك، تحديــداً الكــرد، ومــا ســينتج عــن كّل منهــا إذا مــا تــم، وكيــف ميكــن للواليــات املتحــدة تأخــر خروجهــا حتــى 

تتمكــن، عــرب مــا تبقــى لهــا مــن نفــوذ، مــن منــع حــدوث حــرب كبــرة بــن تركيــا واألكــراد. أنهــى الغمــوض بيــاٌن 

صــادر عــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة يعلــن دخــول الجيــش الســوري مدينــة منبــج.

لهــذا اإلعــان دالالت كثــرة، خاصــة وأن تريحــات كرديــة أشــارت إىل أنهــا تجربــة ميكــن أن تنســحب لتطّبــق عــى 

كامــل رشق الفــرات. ومهــا كانــت الخطــوة األمريكيــة التاليــة، وحتــى لــو أعــاد ترامــب النظــر يف قــراره، منصاعــاً 

لوجهــة نظــر الدولــة العميقــة يف أمريــكا، فالجيــش الســوري بــات يف منبــج، ومــن املتوقــع أن يواصــل زحفــه رشقــاً، 

متجــاوزاً النهــر، ملواجهــة ˝داعــش˝ يف آخــر معاقلــه املتبقيــة.

قــرار دخــول الجيــش ملنبــج ال يحمــي فقــط األرض الســورية، والســورين الكــرد بعــد الســقوط املتوقــع لرهانهــم عى 

أمريــكا، بــل يحفــظ بشــكل أو بآخــر مــاء وجــه أنقــرة، التــي لــو قامــت، كــا كانــت تهــدد، بغــزو جديــد ملحاولــة 

الوصــول إىل الحــدود العراقيــة، وتدمــر ˝وحــدات حايــة الشــعب˝ الكرديــة، والحــّد مــن إمكانيــة بنــاء حكــٍم ذايتٍّ 

كــرديٍّ يف ســورية، لوجــدت نفســها عالقــة يف حــرب غــر تقليديــة يف أرض أجنبيــة، وهــي التــي ال تســتطيع اليــوم 

إيفــاء عهودهــا لروســيا بالقضــاء عــى جبهــة النــرة يف إدلــب وريــف حلــب.

إذن، هجــوم تــريك عــى ســورية أمــٌر مســتبعد، بــل رمبــا كان احتالــه أكــرب مــع وجــود القــوات األمريكيــة، إذ عــّول 

أردوغــان عــى االســتفادة مــا كان يــراه ˝فــوىض˝ بــن صنــاع السياســة األمريكيــن، وذلــك لفــرض رشوطــه. اليــوم 

خــرج األمريــي بقــرار مــن ترامــب، وتــرك أردوغــان ليقــرر مــا يشــاء وحــده، وليواجــه ســورية وروســيا لوحــده 

أيضــاً.

تســارع األحــداث املذهــل، الــذي شــهده األســبوع األخــر مــن العــام، تضّمــن أيضــاً إعــادة فتــح الســفارة اإلماراتيــة 

يف دمشــق، وتريحــات مــن مســؤولن خليجيــن عــدة تقــول بــأن هــذه الخطــوة هــي أول غيــث إعــادة ســورية إىل 

الكنــف العــريب، وتتعامــل دمشــق مــع العــرب العائديــن وكأنهــم ˝االبــن الضــال˝، فتبــدو مرحبــة ومتعاونــة، لكــن 

عندمــا تقــول تريبــات عــن الســعودية أن عــى دمشــق أن تطلــب العــودة إىل الجامعــة العربيــة، تــردُّ دمشــق عــرب 

تريبــات ماثلــة بأنهــا مل تقــرر الخــروج لتطلــب العــودة.

أيــاً كانــت املجريــات يف هــذا الشــأن، ســتتاىل ˝العــودات˝، ويبقــى الســؤال هــو كيــف ســتتعاطى الحكومــة الســورية 

معهــا، خاصــة وأن دول الخليــج، الســعودية واإلمــارات خصوصــاً، تــرى يف إعــادة العاقات مع ســورية، أداة الســتمرار 

حربهــا مــع إيــران وتركيــا، أي موقــف ســتتخذه هاتــان الدولتــان، وأي موقف ســتتخذه روســيا؟

ذكرنــا يف عــدد آذار/مــارس مــن هــذا التقريــر أن عــام األزمــة الثامــن هــو عــام النهايــات، وهــذا مــا ســيحدث يف 

الغالــب، وســتغلق األشــهر األوىل مــن عــام 2019 مــا بقــي مفتوحــاً مــن ملفــات رئيســة يف الحــدث الســوري، عــى 

أرض امليــدان، ويف السياســة. وسرســم دمشــق وحلفاؤهــا معــامل قواعــد االشــتباك الجديــدة يف ســورية.
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يعــرض هــذا العــدد مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز الدراســات العامليــة«، ألهــم املقــاالت واألبحاث 
التــي تناولــت الحــدث الســوري، والصــادرة عــن مراكــز التفكــر الكــربى يف شــهر كانــون األول/ديســمرب 

2018، والتــي ميكــن تقســيمها إىل املحــاور اآلتيــة:

املحور األول- إرهاصات قرار سحب القوات األمريكية من سورية.

تتنــاول مقاالتــه مــا تــراه مراكــز األبحــاث األمريكيــة ˝دوافــع˝ وراء بقــاء القــوات األمريكيــة يف ســورية، عــر الحديــث 

عــن العالقــات األمريكيــة الرتكيــة، واألمريكيــة اإليرانيــة، كــا يعــرض لوجهــة النظــر األخــرى التــي تطالــب بانســحاب 

أمريــكا التــام مــن ســورية.

املحور الثاين- ترامب يغادر سورية بتغريدة تويرت.
يحاول هذا املحور تغطية أكر كم من املقاالت التي أعقبت قرار ترامب سحب القوات األمريكية من 

سورية بالكامل، والذي فاجئ حتى أكر املطالبني به. مقاالٌت تضمنت آراء وتعقيبات، تنبيهات وتحذيرات، 
كا رسمت سيناريوهات ملستقبل األوضاع يف سورية واملنطقة، وحتى العامل، كلها مرتبطة باالنسحاب 

األمرييك.

املحور الثالث- نظرة عىل شال سورية.
تُلقي مقاالت هذا املحور، وخرائطه، نظرة معمقة عىل شال سورية، الكرد من جهة، وتهديدات 

التنظيات اإلرهابية من جهة مقابلة، عىل اعتبار أنها الحجتان الرئيستان التي يتذرع بها منتقدو 
قرار ترامب االنسحاب من سورية، كا يتطرق إىل مواقع القوات الحليفة لسورية يف الشال، لتبيان أن 

االنسحاب األمرييك لن يسبب الفوىض كا يدعي البعض.

املحور الرابع- تحدي الداخل، وتحدي ˝األشقاء˝.
تبحث مقاالت هذا املحور موضوع إعادة العالقات السورية العربية، الذي عاد إىل الواجهة مع زيارة 
البشري وإعادة فتح السفارة اإلماراتية يف دمشق، ويقرأ يف الخلفيات واألبعاد، ومدى قبول عودة كهذه 
بالنسبة للشارع السوري، الذي بات، ولو بشكل غري مبارش، يتدخل يف القرارات الحكومية عر وسائل 

التواصل االجتاعي.

املحور الخامس- الالجئون السوريون يف دول الجوار.
يتضمن هذا املحور مقاالً واحداً يرصد تقريراً مطوالً صدر عن مؤسسة راند، يتتبع أحوال الالجئني 

السوريني يف تركيا ولبنان واألردن، ويعرض مجموعة من اإلحصائيات والنتائج واملشكالت، ويقرتح حلوالً، 
ويقدم توصيات.
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ــاع السياســية فــي الواليــات المتحــدة علــى فشــل 
ّ
يتفــق معظــم المفكريــن وصن

إدارتهــم فــي التعاطــي مــع الشــأن الســوري، لكنهــم ينقســمون بيــن مــن يــرى 
الحــل فــي انســحاب القــوات األمريكيــة مــن ســورية؛ وبيــن مــن  يطالــب بتوســيع 

مهمتــم وزيــادة وجودهــم وإطالــة أمــده.
ــت 

ّ
حيــرة يمكــن اعتبارهــا مبــررة بالنســبة للواليــات المتحــدة التــي لــم تعتــد أن تتفل

 
ً
األمــور مــن يدهــا بطريقــة مماثلــة مــن قبــل، وأن يصبــح حتــى حلفاؤهــا ســببا

فــي تقويــض تحقيــق المصالــح األمريكيــة، والحديــث هنــا عــن تركيــا.

تناقض الرؤى السياسية في أمريكا
إرهاصات قرار سحب القوات األمريكية من سورية
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كمال كيريشي، سيكين كستم

ال تََدعوا الـ S-400 الروسي يبعد تركيا عن الغرب

معهد بروكنغز، 18 كانون األول/ديسمبر 2018

ــاالً  ــتم مق ــيكني كس ــي وس ــال كريي ــن ك ــب كلٌّ م كت
بعنــوان: »ال تدعــوا الـــ S400 الــرويس يبعــد تركيــا عــن 
الغــرب« نــره معهــد بروكنغــز، يف 18 كانــون األول/

ــزام أنقــرة بــراء  ــه عــن الت ــان في ديســمر 2018 يتحدث
منظومــة صواريــخ S-400 مــن روســيا معتَريــن إيــاه 
ــد  ــريات الجيوسياســية. وق ــث التأث ــن حي ــرياً م ــاً كب تحدي
يــؤدي إىل خــروج تركيــا مــن الرنامــج الــذي تقــوده 

.F-35 الواليــات املتحــدة لتوفــري طائــرات

تتمتــع العالقــات األمريكيــة الرتكيــة حاليــاً بلحظــة “أكــر 
ــيك  ــس األمري ــة الق ــل أزم ــد ح ــا، بع ــد م ــاً” إىل ح دفئ
أنــدرو برونســون، والحــوار األخــري لحــل الخالفــات حــول 
الشــعب”  مــع “وحــدات حايــة  األمريــيك  التعــاون 

الكرديــة )YPG( يف شــال ســورية.

ــت  ــا ليس ــأن تركي ــراً ب ــراء مؤخ ــض الخ ــادل بع ــد ج لق
ــب أن  ــس ترام ــىل الرئي ــاً وأن ع ــرتاتيجياً قي ــكاً اس رشي
ــة ال  ــن، ويف لحظ ــرتيك. لك ــيك ال ــف األمري ــن التحال يدف
تــزال العالقــة فيهــا هشــة، مــا الــذي ميكــن فعلــه لتفــادي 
أزمــة أخــرى يف العالقــات الثنائيــة، اآلن وبعــد أن قــررت 

ــخ S400؟ ــا رشاء صواري تركي

ــة  ــات الرتكي ــان أن العالق ــرى الكاتب ــه، ي ــت نفس يف الوق
الروســية بعيــدة كل البعــد عــن رشاكــة اســرتاتيجية 
حقيقيــة. مــن هنــا، هنــاك حــل عمــي ميكــن لواشــنطن 

.S400 ــأزق حــول الـــ ــه لحــل امل اتباع

Kemal Kirisci, Seçkin Köstem, ”Don’t let Russian S-400s peel Turkey away from the West“,  
The Brookings Institution, 18 December 2018. https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/201818/12//dont-let-russian-s-400s-peel-turkey-away-from-the-west/

1

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/12/18/dont-let-russian-s-400s-peel-turkey-away-from-the-west/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/12/18/dont-let-russian-s-400s-peel-turkey-away-from-the-west/
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ظالل التاريخ والتنوع الجيولوجي
ينبــع التقــارب الحاصــل بــني روســيا وتركيــا مــن التحديات 
التــي يخلقهــا عــدم االســتقرار يف ســورية لألمــن القومــي 
ــق  ــرة لتعمي ــود أنق ــن جه ــم م ــىل الرغ ــن ع ــرتيك. لك ال
ــياً  ــاً جيوسياس ــاً منافس ــيا تاريخي ــت روس ــات، كان العالق
لرتكيــا. ومــا جــرى ويجــري يف البحــر األســود أبــرز األمثلــة 
عــىل ذلــك، لــذا نجــد أن تركيــا تشــري إىل أوكرانيــا وجورجيا 
إىل  يشــار  بينــا  “اســرتاتيجيني”،  كــركاء  وأذربيجــان 

ــاً” رئيســا. روســيا باعتبارهــا رشيــكاً “تجاري

التعاون الروسي التركي في سورية
كادت األزمــة يف ســورية تقــود الطرفــني إىل مواجهــة 
ــية  ــة روس ــرة حربي ــا طائ ــقطت تركي ــا أس ــارشة عندم مب
يف تريــن الثاين/نوڤمــر 2015، وردت روســيا بفــرض 
عقوبــات اقتصاديــة قاســية عــىل تركيــا. بعــد ذلــك، متكــن 
الطرفــان مــن تصحيــح خالفاتهــا وبــدء تقــارٍب بينهــا. 
ــب،  ــم الكات ــدِّ زع ــىل ح ــية، ع ــة الروس ــل املوافق وبفض
متّكــن الجيــش الــرتيك مــن إجــراء عمليتــني عــر الحــدود 
ــة”،  ــعب الكردي ــة الش ــدات حاي ــد “وح ــورية ض يف س
 )PYD( ــاح العســكري لحــزب االتحــاد الدميقراطــي الجن

ــردي. الك

يف عامــي 2015 و2016، عندمــا وقعــت هجــات إرهابيــة 
ــات  ــات املتحــدة ملطالب ــا، ومل تســتجب الوالي داخــل تركي
أنقــرة مبنطقــة عازلــة شــال ســورية، بــرزت روســيا وكأنها 
الريــك الحيــوي الوحيــد. التعــاون الوثيــق مــع تركيا كان 
بهــدف أخــذ تركيــا بعيــداً عــن حلــف الناتــو. عــالوة عــىل 
ذلــك، ســاعد هــذا التعــاون روســيا أيضــاً عــىل تخفيــف 
ــن  ــش الســوري م ــم الجي بعــض العــبء العســكري لدع
ــم  ــة” بدع ــة املعتدل ــاَع املعارض ــا “إقن ــاِع تركي ــالل إقن خ
ــل إىل  ــات للتوص ــول املفاوض ــار ودخ ــالق الن ــف إط وق

حــلٍّ طويــل األمــد.

ــق البلــدان، مــع إيران،  منــذ كانــون الثاين/ينايــر 2017، نسَّ
ــول/ ــتانا. يف أيل ــالم يف أس ــات الس ــن محادث ــة م 11 جول

ــف  ــد وق ــني بتأيي ــس بوت ــان الرئي ــع أردوغ ــبتمر، أقن س
ــب  ــة الســالح يف إدل ــة منزوع ــاء منطق ــار وبن إطــالق الن
الســتباق هجــوم قــد يشــنه الجيــش الســوري عليهــا. 

وبذلــك، ُوضعــت االختالفــات الجيوسياســية اإلقليميــة 
ــاً. جانب

ــتفيد  ــورية وتس ــع س ــة م ــدود طويل ــا يف ح ــرتك تركي تش
مــن تعاونهــا الحــايل مــع روســيا. ومــع ذلــك، عــىل املــدى 
ــح بوتــني وأردوغــان يف ســورية. الطويــل، تختلــف مصال

أواًل: تواِصــل روســيا دعــم األكراد الســوريني، واســتضافت 
مكتــب حــزب االتحــاد الدميقراطــي يف موســكو منــذ أوائل 
عــام 2016. تعتــر أنقــرة هــذا الحــزب منبثقــاً عــن حــزب 
ــو  ــكا والنات ــع أمري ــه م ــذي تصنف ــتاين ال ــال الكردس الع
إرهابيــاً. تريــد موســكو إدراج حــزب االتحــاد الدميقراطــي 
يف مفاوضــات الســالم يف ســورية. حتــى اآلن، قاومــت 
ــة  ــتورية” بالغ ــة الدس ــزب يف “اللجن ــاركة الح ــا مش تركي

األهميــة يف دفــع تســوية سياســية يف ســورية.

ــيا  ــتتحمل روس ــى س ــح إىل مت ــري الواض ــن غ ــا: م ثاني
وجــود القــوات الرتكيــة يف ســورية. لقــد أعلــن بوتــني يف 
ــوات  ــع الق ــادرة جمي ــد مغ ــه يري ــدة أن ــبات عدي مناس
األجنبيــة لســورية يف نهايــة املطــاف، خاصــة أولئــك الذين 

ــة الســورية. ــن الحكوم ــوة م ــوا دع مل يتلق

ثالثــا: وقــف إطالق النــار عــىل إدلب هــش للغايــة، ولن 
يكــون مفاجئــاً رؤيــة ضــوء أخــر مــن موســكو يســمح 
ــب،  ــىل إدل ــة ع ــن حمل ــه بش ــوري وحلفائ ــش الس للجي
خاصــة إذا فشــلت تركيــا يف كبــح جــاح الجاعــات 

ــة. املتطرف

لن يكون مفاجئًا رؤية ضوء 
أخضر من موسكو يسمح 
للجيش السوري وحلفائه 
بشن حملة ىلع إدلب، 
خاصة إذا فشلت تركيا 

يف كبح جماح الجماعات 
املتطرفة.
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الالعب اآلخر يف املنطقة هو إيران، والتي استخدم 

كبار مسؤولي إدارة ترامب، نفوذها يف سورية، 

ذريعة لإلصرار ىلع بقاء القوات األمريكية هناك.

يعرض املقال التالي لتصريحات أبرز املدافعين عن 

هذه الفكرة.

أخيــرًا: ســتظل أنقــرة وموســكو مختلفتــان حــول 
الســوري. الرئيــس  مســتقبل 

ال تدفع تركيا بعيدًا
ــا،  ــراً يف تركي ــري مؤخ ــام أج ــرأي الع ــتطالع لل ــر اس أظه
ــدون  ــم يعتق ــق، لكنه ــرون روســيا كصدي ــراك ال ي أن األت
ــة.  ــا الدولي ــاون يف القضاي ــا وروســيا التع ــكان تركي أن بإم
ــي  ــدة -الت ــات املتح ــاداة الوالي ــد مع ــل، تتصاع يف املقاب
تشــجعها الحكومــة نفســها يف كثــري مــن األحيــان- ويــرى 

ــا. ــدد تركي ــت ته ــكا بات ــريون أن أمري الكث

يخفــف هــذا مــن احتــاالت التقــارب الجــاد بــني الواليات 
املتحــدة وتركيــا. لكــن مــن املدهــش أن أردوغــان توقــف 
ــام إىل  ــىل االنض ــا ع ــاعدة تركي ــني ملس ــوة بوت ــن دع ع
ــاد األورويب.  ــكان االتح ــاون يف م ــنغهاي للتع ــة ش منظم

الحقيقــة املطلقــة هــي أن تركيــا ال تــزال بحاجــة إىل 
ــي. ــف شــال األطل ــزال تعتمــد عــىل حل الغــرب، والت

يقــول الكاتبــان أن رشاء منظومــة S400 خطــوة ســتلحق 
الــرر باألمــن القومــي لرتكيــا، ألن نرهــا وتشــغيلها 
ســيؤدي إىل تقويــٍض خطــريٍ لعالقــات تركيــا مــع الواليــات 

املتحــدة وحلــف شــال األطلــي. وال ميكــن لرتكيــا تحمــل 
.S400 نفقــات تــرك الناتــو مــن أجــل الـــ

حتــى لــو قامــت أنقــرة بــراء منظومــة S400، عــىل 
الواليــات املتحــدة أن تــدرك أن هــذه الخطــوة ال تكفــي 
ــيا  ــو روس ــا نح ــود تركي ــرتاتيجي يق ــّوٍل اس ــداث تح إلح
وبعيــداً عــن الغــرب، وبالتــايل أال تتــرف بطريقــة تدفــع 
تركيــا عــن غــري قصــد بعيــداً عــن التحالــف عــر األطلــي. 

ــح روســيا فقــط. وهــذا مــن شــأنه أن يخــدم مصال

بــدالً مــن ذلــك، ميكــن للواليــات املتحــدة أن تعيــد النظــر 
يف إمكانيــة بيــع صواريــخ أرض-جــو مــن طــراز باتريــوت 
ــعر  ــأن الس ــة بش ــرة القدمي ــب أنق ــي مطال ــا تلب إىل تركي

ونقــل التكنولوجيــا. 

ــق  ــج تحقي ــذا النه ــاطة ه ــن بوس يمك
ــة  ــا وروســيا مواصل ــين: ميكــن لرتكي ــن رئيس هدفي
تعاونهــا العمــي يف ســورية لتعزيــز الهــدوء واالســتقرار 
النســبيني هنــاك؛ وميكــن إدارة عمليــة رشاء الصواريــخ يف 
تركيــا بحيــث ال تــؤدي إىل املزيــد مــن املشــاكل الجوهرية 

ــف األطلــي. يف التحال



كتــب ســامويل أوكفــورد مقــاالً بعنــوان: »تبلــور سياســة 
ترامــب إزاء إيــران يف ســورية«، نــره موقــع األطلنطــي 
يف 4 كانــون األول/ديســمر 2018، يتحــدث فيــه عــن 
ــاً،  ــيك تقريب ــدي أمري ــري الواضــح لـــ 2000 جن املصــري غ
انتشــاره يف مناطــق  بعــد هزميــة “داعــش” وإنهــاء 

ــورية. ــعة يف س واس

ــف  ــوات التحال ــاُت ق ــدت هج ــب: تصاع ــول الكات يق
بقيــادة الواليــات املتحــدة يف ســورية هــذا الخريــف 
مجــدداً. إذ قامــت بشــّن مــا يزيــد عــن 1000 غــارة 
ــز معظمهــا تقريبــاً قــرب الحــدود  جويــة ومدفعيــة، تركّ
ــن  ــدف م ــنطن ته ــك أنَّ واش ــراق؛ ذل ــع الع ــورية م الس

وراء هــذه الهجــات إىل القضــاء عــىل وجــود “داعــش” 
ــام.  ــة الع ــل نهاي ــالد قب يف الب

عــرض املســؤولون حججــاً جديــدة تتعلــق مبناهضــة 
إيــران، مــن أجــل الحفــاظ عــىل وجــوٍد عســكرٍي أمريــيك 
يف املنطقــة، وهــي حجــج تفتقــر لألســباب القانونيــة 
بحســب النّقــاد، ويــرتك ذلــك البــاب مفتوحــاً أمــام 
ــوادر نهايتــه يف  ــة نــر القــوات لزمــن ال تلــوح ب إمكاني
األفــق. وقــد تتعــرض إدارة دونالــد ترامــب قريبــاً لضغوط 
مــن أجــل تريــر هــذه االســرتاتيجية عــىل نحــو أفضــل، 

ــري مــن املتوقــع. ــد يكــون أصعــب بكث وهــو أمــر ق

سامويل أوكفورد 

تبلور سياسة ترامب إزاء إيران في سورية 

األطلنطي، 4 كانون األول/ديسمبر 2018

2
Samuel Oakford, ˝Trump’s Iran-centric Syria Policy Takes Shape˝, The Atlantic, 4 December 2018.  
https://www.theatlantic.com/international/archive/201812//syria-yemen-trump-policy-stop-
iran/577252/
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يجــب عــىل األقــل إيجــاد قضيــة مــا مــن أجــل الحفــاظ 
ــة يف ســورية. عــىل ســبيل  ــوات األمريكي عــىل بعــض الق
ــيع  ــنطن بتوس ــه واش ــذي قدمت ــد ال ــاعد الوع ــال، س املث
ــرد  ــني الك ــاع املقاتل ــيّك، يف إقن ــكري األمري ــم العس الدع
ــىل  ــعودية ع ــجع الس ــق، وش ــو دمش ــه نح ــدم التوج بع
ــق  ــتقرار يف املناط ــق االس ــايل لتحقي ــم امل ــد بالدع التعه
التــي متــت اســتعادتها مــن “داعــش”. ويعتقد املســؤولون 
األمريكيــون أيضــاً أن نــر القــوات ميكن أن مينــح للواليات 
ــل  ــن أج ــة م ــات النهائي ــوى يف املفاوض ــدة دوراً أق املتح

التوصــل إىل تســوية سياســية يف ســورية.

ــوات  ــره الق ــذي توف ــيايس ال ــوذ الس ــاً كان النف ــن أي ولك
األمريكيــة، فــإنَّ الحــرب نفســها قــد ُحســمت فعليــاً 
لصالــح “النظــام” القائــم. يف حــني يريــد الكثــريون يف 
إدارة ترامــب تجّنــب تكــرار تجربــة العــراق، حيــث أدى 
االنســحاب األمريــيك املبكــر إىل فســح املجــال للمتطرفــني 
ــاء  ــبباً آخــر إلبق ــض س ــت األبي ــدم البي ــراغ، وق ــلِء الف مل
القــوات األمريكيــة عــىل األرض: وهــو وجــود إيــران، التــي 
ــاعدت، إىل  ــوري، وس ــش الس ــرياً للجي ــاً كب ــت دع قدم
ــهم  ــد أس ــرب. وق ــار الح ــل مس ــيا، يف تحوي ــب روس جان
املنطــق املهيمــن للبيــت األبيــض بتأكيــده رضورة البقــاء 

ــران. ــاه إي ــز باتج ــل الرتكي داخــل ســورية يف تحوي

ــول/ ــون يف أيل ــال مستشــار األمــن القومــي جــون بولت ق
ســبتمر: إن القــوات األمريكيــة ســتبقى يف ســورية »طاملــا 
بقيــت القــوات اإليرانيــة خــارج حدودهــا، وهــذا يشــمل 
وكالء إيــران و“امليلشــيات” التابعــة لهــا«. وقــال جيمــس 
الشــهر  يف  ســورية،  إىل  األمريــيك  املبعــوث  جيفــري، 
ــىل  ــد- ع ــدى البعي ــىل امل ــنطن -ع ــرتكز واش ــه: »س نفس
وجــود إيــران يف ســورية، وســبل إخراجهــا، بينــا تعمــل 

ــىل  ــش”«. وع ــكلة “داع ــل مش ــىل ح ــه ع ــت ذات يف الوق
ــن  ــد م ــة يف العدي ــوة فتاك ــف ق ــتخدم التحال األرض، اس
الحــوادث ضــد القــوات املدعومــة مــن إيــران أو املواليــة 

ــورية.  ــة الس للحكوم

ال يســتند أي نــر لقــوات أمريكيــة طويــل األمــد يف 
وجــه التهديــد اإليــرايّن عــىل أســس قويــة. ويقــول ســتيف 
ــون يف جامعــة تكســاس: »ال ميكــن  ــك، أســتاذ القان فالدي
ألحــد أن يجــادل بقــوة بــأن التفويــض ينطبــق عــىل 
إيــران، أو عــىل الحكومــة الســورية. ولــدى دول التحالــف 
األخــرى مثــل اململكــة املتحــدة وفرنســا أســبابها املنطقيــة 
القانونيــة والسياســية املحليــة للمشــاركة يف محاربــة 
ــب  ــن الصع ــون م ــد يك ــن ق ــورية، ولك ــش” يف س “داع

ــران«. ــة ضــد إي ــدول بخــوض مواجه ــاع هــذه ال إقن

الجنــود  وجــود  إن  الدفــاع:  وزارة  مســؤولو  يقــول 
األمريكيــني عــىل األرض سيســاعد عــىل وقــف طموحــات 
إيــران وتقديــم املزيــد مــن الحايــة لـــ “إرسائيــل”. كــا 
ــن  ــاع ع ــع يف الدف ــق التوس ــاً بح ــون أيض ــادل البنتاغ ج
ــوريا  ــوات س ــل “ق ــركاء مث ــمل ال ــد ويش ــس ليمت النف
الواليــات  الكــرد، رشكاء  يقودهــا  التــي  الدميقراطيــة” 
ــالً  ــاالً ضئي ــاك احت ــني أنَّ هن ــورية. يف ح ــدة يف س املتح
بتغــري تفويــض اســتخدام القــوة العســكرية AUMF، فــإن 
ــن أن  ــة ميك ــات النصفي ــني يف االنتخاب ــاح الدميقراطي نج

ــل. ــىل األق ــاً ع ــر تقصي ــرس أك ــي كونغ يعن
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أيًا كان النفوذ السياسي الذي 
توفره القوات األمريكية، فإنَّ 

الحرب نفسها قد ُحسمت 
فعليًا لصالح “النظام” القائم. 

قال النائب الديمقراطي 
جيمي بانيتا: »إن قرار 

توسيع املهمة العسكرية 
األمريكية يف سورية إلى 
ما بعد هزيمة “داعش” هو 

خارج نطاق القانون«.



تعــرّض محامــو البنتاغــون ألســئلة إضافيــة حــول األســاس 
املنطقــي لعمليــة نــر القــوات مــن قبــل املّرعــني 
الدميقراطيــني، وفقــاً ملســاعد يف الكونغــرس رفض الكشــف 
عــن هويتــه خوفــاً مــن اإلرضار بجهــود مكتبــه للحصــول 
عــىل املزيــد مــن املعلومــات. ويســتعد أعضــاء آخــرون يف 

ــة الخدمــات املســلحة للمســاءلة.  لجن

وقــال النائــب الدميقراطــي جيمــي بانيتــا مــن كاليفورنيــا 
يف بيــان إىل األتالنتــك األســبوع املــايض: »إن قــرار توســيع 
املهمــة العســكرية األمريكية يف ســورية إىل مــا بعد هزمية 
“داعــش” هــو خــارج نطــاق القانــون. مل يــأذن الكونغــرس 
باســتخدام القــوة ضــد إيــران«. وقــال بيــرت بيلربــك، كبــري 
مستشــاري بولتــون يف وزارة الدفــاع والسياســة الخارجيــة: 
»مــع ذلــك، ال يــزال لدينــا القليــل مــن الوضــوح مــن إدارة 
ترامــب حــول اســرتاتيجية الواليــات املتحــدة يف ســورية«.

ــون،  ــة أوريغ ــن والي ــريكي، م ــف م ــيناتور جي ــّدم الس ق
يف  الراهــن  الوضــع  بشــدة  ينتقــد  دميقراطــي  وهــو 
ســورية، مــروع القانــون الخــاص بــه والــذي مــن شــأنه 
أن يحــّد مــن نطــاق تفويــض اســتخدام القــوة العســكرية 
AUMF يف املســتقبل ويتضمــن بنــد انتهــاء العمــل فيــه، 
الــذي يتطلــب إعــادة التفويــض كل ثــالث ســنوات. وقــال 
ــداً  ــرس أب ــك”: »مل يصــّوت الكونغ ــريكي لـــ “ذي أتالنت م
عــىل إرســال قــوات إىل ســورية، وبالتأكيــد مل يـُـؤَذن بوجوٍد 
ــري  ــن غ ــيكون م ــران. س ــة إي ــاك ملواجه ــدد هن ــري مح غ
ــم اســتخدام التفويــض AUMF الحــايل،  الدســتوري إذا ت
الــذي تــم بالفعــل اســتخدامه إىل أبعــد مــا يســمح بــه، 
لتريــر العمــل العســكري ضــد إيــران أو تثبيــت موطــئ 
ــني يف  ــاء األمريكي ــال والنس ــن الرج ــر م ــل آخ ــدم جي ق

منطقــة حــرب الــرق األوســط«.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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إذا كان البعض يؤيد بقاء القوات األمريكية يف سورية، 

والبعض اآلخر ال يمانع، فإن هنالك عددًا كبيرًا من 

السياسيين والباحثين األمريكيين ال يرون وجود أي مبرر 

مقنع لبقاء تلك القوات يف سورية. فهو أمر مخالف 

للدستور ناهيك عن كونه عبثيًا وغير هادف، وقد يضع 

الجنود األمريكيين يف خطر مباشر.
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دوغ باندو
متى سيعيد ترامب القوات األمريكية من سورية؟

ناشونال إنترست، 11 كانون األول/ديسمبر 2018

3
Doug Bandow, ˝When Will Trump Bring Home U.S. Forces from Syria?˝, Center for the National 
Interest, 11 December 2018. https://nationalinterest.org/blog/skeptics/when-will-trump-bring-
home-us-forces-syria-38457?page=02%C1

كتــب دوغ بانــدو مقــاالً بعنــوان: »متــى ســيعيد ترامــب 
القــوات األمريكيــة مــن ســورية؟«، نــره موقــع ناشــونال 
إنرتســت يف 11 كانــون األول/ديســمر 2018، يتحــدث فيه 
ــن  ــورية وع ــيك يف س ــود األمري ــة الوج ــدم قانوني ــن ع ع
ــة  ــه وتكاليفــه الحالي ــك عــن خطورت عــدم جــدواه، وكذل

واملســتقبلية عــىل الواليــات املتحــدة.

ينقــل الكاتــب بدايــًة كالم الفريــق فرانــك ماكينــزي، 
املرشــح لرئاســة القيــادة املركزيــة األمريكيــة، عندمــا قــال: 
ــادي  ــري امل ــن التدم ــاء م ــن االنته ــا م ــا اقرتبن ــد أنن »أعتق

ــة«. للخالف

ثــم يتابــع فيقــول، يقتــر وجــود تنظيــم “داعــش” اليــوم 
عــىل حــوايل 2000 مقاتــل، يتوزعــون عــىل مــا ال يتجــاوز 
ــم  ــا التنظي ــيطر عليه ــي س ــاحة األرايض الت ــن مس 1% م
ســابقاً. ويــرى أن الوقــت قــد حــان إلعــادة القــوات 

ــة. ــاء املهم ــا بإنه ــة، والســاح لســورية وجريانه األمريكي

ال يريــد الكاتــب تكــرار تجربــة الرئيســني الســابقني بــوش 
ــق  ــات املتحــدة عــىل طري ــي وضعــت الوالي ــا، الت وأوبام
الــرق األوســط. ويقــول: »لقــد  الدامئــة يف  الحــرب 
ــا وســورية واليمــن.  ــراق وليبي ــت واشــنطن يف الع حارب

ــة«. ــال إىل كارثي ــة لآلم ــن مخيب ــج م ــت النتائ وتراوح

ــه ال  ــياً بأن ــحاً رئاس ــا كان مرش ــب عندم ــد رصح ترام لق
ــك  ــد ذل ــاد ليؤك ــد مــن هــذه الراعــات، وع ــد املزي يري
ــد  ــه يري ــا رّصح بأن ــايض عندم ــان/أبريل امل ــهر نيس يف ش
ــال  ــزال القت ــه ال ي “الخــروج” مــن ســورية. مــع ذلــك كل
ــل  ــت ليحم ــان الوق ــد ح ــب: »لق ــول الكات ــتمراً. يق مس
ترامــب مســؤولية سياســة الواليــات املتحــدة وينهــي 
الحــروب األمريكيــة التــي ال داعــي لهــا، ومــن الجيــد أن 

ــن ســورية«. ــدأ م يب

2018 عــدد كانون األول/ديســمبر  

https://nationalinterest.org/blog/skeptics/when-will-trump-bring-home-us-forces-syria-38457?page=0%2C1
https://nationalinterest.org/blog/skeptics/when-will-trump-bring-home-us-forces-syria-38457?page=0%2C1


يقــارن الكاتــب بــني مــا يجــري يف ســورية ومــا جــرى يف 
ــن  ــط م ــذا النم ــرى أن ه ــة، وي ــة اللبناني ــرب األهلي الح
الحــروب ال ينتهــي عــادة بشــكل جيد بالنســبة لواشــنطن، 
فعندمــا تدّخــل الرئيــس رونالــد ريغــان لصالــح الحكومــة 
الســفارة  تدمــري  تــم  لبنــان،  يف  “االســمية”  الوطنيــة 
األمريكيــة وثكنــات ســالح مشــاة البحريــة األمريكيــة 
انتقامــاً، هــذا مثــن املشــاركة النشــطة لواشــنطن يف القتال.
قــام ريغــان بالــيء الوحيــد العقــالين، بحســب الكاتــب، 
وهــو الخــروج، دون أن يقلــق حــول مــن ســيفوز أو مــن 
يخــر يف الحــرب، أو أي طــرف خارجــي ميــارس النفــوذ 
ــىل  ــكا ع ــد أدرك أال يشء ألمري ــريوت... لق ــىل ب ــر ع األك

املحــك، فخــرج.

ــيء  ــب ال ــس ترام ــل الرئي ــت ألن يفع ــان الوق ــد ح لق
ــورية. ــه يف س ذات

الســوري  الرئيــس  أن  مــرة  أوبامــا  إدارة  رصحــت 
“إصالحــي”، ثــم عــادت وطالبتــه بالتنحــي، أمــًر منــع كال 

التفــاوض والوصــول إىل تســويات. الجانبــني مــن 

ــة  ــد، هزمي ــس األس ــة بالرئي ــنطن اإلطاح ــة واش إن محاول
وبعــض  املعتدلــني”  “املســلحني  مســاعدة  “داعــش”، 
عــىل  الحصــول  األكــراد،  مــع  التعــاون  اإلســالميني، 
ــة  ــل”، ومواجه ــاء “إرسائي ــراك، إرض ــن األت ــاعدة م املس
إيــران، كل هــذه األهــداف مل يكــن أمامهــا فرصــة كبــرية 
للنجــاح. إذ ال ميتلــك معظــم صّنــاع السياســة يف الواليــات 
املتحــدة اإلدراك والكفــاءة الالزمــني لتحقيــق هدفــني رمبــا 

ــا. ــا كله ــك عنه ــداف، ناهي ــذه األه ــن ه م

مــع مــرور الســنوات، اســتطاع األســد االنتصــار تدريجيــاً 
عــىل أعدائــه، والــدول التــي تظــنُّ أنــه ســريضخ بعد ســبع 
ســنوات مــن الحــرب، أو أنــه ســيطرد حلفــاءه طواعيــة، 

هــي واهمــة.

ــات  ــبة للوالي ــب، بالنس ــول الكات ــواٍز يق ــد م ــىل صعي وع
املتحــدة، تُعــدُّ ســورية مأســاة إنســانية، وليســت تهديــداً 
أمنيــاً. فهــو ال يجــد خطــراً يف تحالفهــا مع روســيا، فروســيا 
ــاد  ــوة االتح ــتوى ق ــل إىل مس ــريه- مل تص ــد تعب ــىل ح -ع
االتحــاد  مــع  ســورية  وتحالــف  الســابق،  الســوفيتي 

ــكا. ــاً عــىل أمري الســوفيتي مل يشــكل خطــراً إضافي

ــا  ــف ســورية عــىل أنه ــات املتحــدة تصن ورغــم أن الوالي
ــا كــا يقــول الكاتــب مل تشــكل  ــة لإلرهــاب، إال أنه راعي
ــاً ألمريــكا، عــى عكــس الســعودية. يومــاً تهديــداً إرهابي

ال يوجد سبب لقلق واشنطن حول مستقبل األسد.

الذريعــة الوحيــدة التــي كانــت لــدى الواليــات املتحــدة 
هــي صعــود تنظيــم “داعــش”، الــذي هــدد دول الــرق 
ــو  ــدول، ل ــكا. كان بإمــكان هــذه ال ــس أمري األوســط ولي
ــىل  ــل ع ــاروا العم ــم اخت ــم، لكنه ــة التنظي أرادت، هزمي

ــا. ــكا اهتامه ــدت أمري ــرد أن أب ــرى مبج ــات أخ أولوي

ســهلت تركيــا، بــل واســتفادت مــن عمليــات املجموعــات 
ــش  ــة الجي ــعى إىل هزمي ــت تس ــا كان ــة عندم الراديكالي
الســوري؛ الســعودية واإلمــارات تحولتــا إىل الحــرب عــىل 
اليمــن؛ اســتهدفت “إرسائيــل” إيــران وحــزب اللــه. أضــف 
إىل ذلــك، أن الواليــات املتحــدة اشــتكت مــن دور إيــران 
وحــزب اللــه عــىل الرغــم مــن أنهــم قاتلــوا ضــد تنظيــم 

“داعــش”.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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مع مرور السنوات، استطاع 
األسد االنتصار تدريجيًا ىلع 

أعدائه، والدول التي تظن أنه 
سيرضخ بعد سبع سنوات من 
الحرب، أو أنه سيطرد حلفاءه 

طواعية، هي واهمة.

طالب بومبيو برحيل إيران 
من سورية، أي أنه يطلب من 

سياسة خارجية مستقلة 
اإلذعان التام ككلفة 
للتفاوض مع واشنطن!
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ــة  أراد الرئيــس ترامــب يف األصــل بقــاء القــوات األمريكي
يف ســورية حتــى تتــم هزميــة التنظيــم. يف أيلول/ســبتمر 
شــدد وزيــر الدفــاع جيــم ماتيــس عــىل ذلــك قائــالً: »يف 
ــرض  ــورية لغ ــل س ــا داخ ــد قواتن ــن، توج ــت الراه الوق
واحــد، وذلــك مبوجــب تفويــض مــن األمــم املتحــدة 
لهزميــة “داعــش”«. هــذا يشــري إىل أن القــوات األمريكيــة 

ــادرة. يجــب أن تكــون عــىل اســتعداد للمغ

ــبوع  ــرس األس ــام الكونغ ــهادته أم ــزي يف ش ــح ماكن أوض
املــايض أن “الوجــود العســكري” يف ســورية “يقــرتب 

ــة  ــرتاب نهاي ــع اق ــه”. وم ــن نهايت م
دول  تــرك  يجــب  “داعــش”، 

أخــرى لتنهــي تنظيــاً يهددهــم 
جميعــاً.

تحــدث  ذلــك،  ومــع 
مســؤولون يف البنتاغــون 

عــن “فوائــد ثانويــة” 
األمريــيك  للوجــود 

مبــا  ســورية،  يف 
يف ذلــك مواجهــة 

ويشــاركهم  إيــران. 
صنــاع  الــرأي  هــذا 

ــرون يف اإلدارة،  ــرار آخ ق
مايــك  الخارجيــة  كوزيــر 

األمــن  ومستشــار  بومبيــو 
ــذي  ــون ال ــون بولت ــي ج القوم

أعلــن يف أيلول/ســبتمر أن القوات 
األمريكيــة: »لــن تغــادر طاملــا أن 

القــوات اإليرانيــة خــارج حــدود إيران، 
إيــران«. وميليشــيات  وكالء  يشــمل  وذلــك 

طالــب بومبيــو برحيــل إيــران مــن ســورية، أي أنــه 
ــام  ــان الت ــتقلة اإلذع ــة مس ــة خارجي ــن سياس ــب م يطل
ــم أي  ككلفــة للتفــاوض مــع واشــنطن. كــا رفــض تقدي
ــا  ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــاء املناط ــادة بن ــاعدات إلع مس
الحكومــة الســورية، حيــث قــال: »إن عــبء طــرد إيــران 
ــة الســورية..... إذا  ــق الحكوم ــالد يقــع عــىل عات مــن الب
مل تضمــن ســورية االنســحاب الكامــل للقــوات اإليرانيــة 

ــار«. ــادة اإلع ــد إلع ــىل دوالر واح ــل ع ــن تحص فل

ومبــا أنــه مــن غــري املرجــح أن تغــادر القــوات اإليرانيــة 
قريبــاً، فهــذا يعنــي بالــرورة وجــوداً أمريكيــاً دامئــاً 
ــم  ــيك بأنه ــم األمري ــن الزع ــم م ــىل الرغ ــورية. وع يف س
ــون  ــم يتوقع ــؤولون إنه ــال مس ــد، ق ــتهدفون األس ال يس
أن اســتمرار احتــالل أمــريكا للشــال، والــذي يتضمــن 
مــوارد نفطيــة كبــرية، وكذلــك لــألرايض املتاخمــة للعــراق 
ــه  ــة دمشــق. وينظــر إىل هــذا عــىل أن ســيضعف حكوم

ــنطن. ــل واش ــرى لتدّخ ــة” أخ ــدة ثانوي “فائ

يقــول الكاتــب، هــذه املهمة ليســت 
قانونية.

ــكا لتنظيــم  ــة أمري حتــى محارب
ســورية  يف  “داعــش” 
وال  قانونيــة،  غــري  هــي 
تنــدرج تحــت تريــح 
الكونغــرس عــام 2001، 
فقــط  يجيــز  فهــو 
إجــراءات  اتخــاذ 
ــني يف  ــد املتورط ض
هجــات 11 أيلــول/
ســبتمر، أمــا “داعــش” 
فقــد ظهــر بعد ســنوات، 
القاعــدة،  عــن  واختلــف 
ــة  ــرب التقليدي ــار الح إذ اخت
اإلرهابيــة،  الربــات  وليــس 

إلنشــاء شــبه دولــة.

تــن”  “ورقــة  حتــى  يوجــد  ال 
قانونيــة لتغطيــة عمــل عســكري أمريــي يهــدف إىل 
تفكيــك ســورية، وإقالــة حكومتهــا، ومواجهــة القوات 
ــل دمشــق. إذا  ــا مــن قب ــي متــت دعوته ــة الت األجنبي
رأت إدارة ترامــب أن هــذه أهــداٌف تــرر الحــرب، فعليهــا 

ــرف. ــرس أن يت ــن الكونغ ــب م أن تطل

عــالوة عــىل ذلــك، يتابــع الكاتــب، سياســة الواليــات 
املتحــدة غــري واقعيــة. واشــنطن عــىل الجانــب الخطــأ من 
القانــون الــدويل. قــد ال ترحــب أمريــكا بالوجــود اإليــراين، 
لكــن طهــران ُدعيــت مــن قبــل الحكومــة الســورية 
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ــه مــن غــري املحتمــل  ــة، ومثلهــا موســكو. كــا أن الرعي
ــي  ــي تق ــنطن الت ــب واش ــا ملطال ــلم أي منه أن يستس

ــرق األوســط! ــة يف ال ــة الكامل ــا الهيمن ــأن يكــون له ب
ــكا،  ــن أمري ــورية م ــاً إىل س ــرب جغرافي ــني أق كال الدولت
ــباب  ــا أس ــق، ولديه ــع دمش ــة م ــات قدمي ــا عالق وله
جوهريــة، عــىل خــالف واشــنطن، للنظــر إىل مصــري األســد 
كمصلحــة مهمــة يف السياســة الخارجيــة. لــن تســمح 
ــر يف  ــأن متــي أوام ــات املتحــدة ب ــران للوالي روســيا أو إي

ــورية. س

حرب بال غرض
ــرر  ــال م ــدالع حــرب موســعة ب ــب أيضــاً ان يخــى الكات
مقنــع. يف األســبوع املــايض، وعــىل الرغــم مــن نفــي 
واشــنطن، يبــدو أن الواليــات املتحــدة قــد شــّنت رضبــات 
للحكومــة  مواقــع  عــىل  طيــار  بــدون  طائــرات  مــن 
الســورية. يف الوقــت الــذي تظــن فيهــا القــوات األمريكيــة 
التــي تدعــم امليليشــيات الكرديــة أنهــا ســتعرقل القــوات 
ــا  ــة، إذا م ــر باملواجه ــة تخاط ــي يف الحقيق ــة، ه اإليراني

ــي  ــورية، الت ــة الس ــن الحكوم ــإذن م ــرية -ب ــت األخ قام
تحتــل واشــنطن أراضيهــا- مبارســة حقوقهــا مبوجــب 

ــدويل. ــون ال القان

ويف الســياق ذاتــه، أدى الدعــم األمريــيك للقــوات الكردية، 
ــف يف  ــا الحلي ــع تركي ــوب رصاع م ــال نش ــد احت إىل تزاي
ــام  ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س ــزت يف وق ــي غ ــو، والت النات
مناطــق يســيطر عليهــا األكــراد، ونّصبــت وكالء عربــاً لهــا 
ــح بالعمــل  ــاك. هــدد أردوغــان بشــكل رصي للحكــم هن
مــع  املتعاونــني  األمريكيــني  األفــراد  ضــد  العســكري 

ــورية. ــال س ــة يف ش ــيات الكردي امليليش

أمــا آخــر وأســوء ســيناريو فهــو احتــال حــدوث صــدام 
ــري،  ــس جيف ــال جيم ــايض ق ــهر امل ــيا. يف الش ــع روس م
املبعــوث األمــرييك الخــاص إىل ســورية والــذي ينــادي 
بتدخــل عســكري كبــري فيهــا، بــأن أكــر مــن عــر حوادث 

ــار. ــادل إلطــالق الن ــا تضمــن تب ــت، بعضه حصل
ــى  ــكا حت ــت أمري ــد أنفق ــول: لق ــب بالق ــم الكات يخت
الــرق  اآلن 5.9 تريليــون دوالر عــى حروبهــا يف 
ــن 15  ــرب م ــا يق ــل م ــيا. وُقت ــوب آس ــط وجن األوس
ألــف أمريــي، عســكرين ومقاولــن، إىل جانــب 1500 
ــرح عــرات اآلالف  ــد ُج ــم. لق ــن متحالفــن معه آخري
مــن األمريكيــني، كثــريون منهــم بإصابــات بالغــة. النتيجــة 
مل تكــن النــر، بــل املزيــد مــن اإلرهــاب، واســتقراراً أقــل، 
ومجتمعــات ممزقــة، وحكومــات محطمــة، ووفيــات 
جاعيــة. مــات مئــات اآلالف مــن املدنيــني نتيجــًة للعمل 
العســكري األمريــيك. كل مــا حصلــت عليــه واشــنطن يف 

ــة لهــا. املقابــل هــو احتــال انــدالع حــروب ال نهاي

ــكا  ــده: “أمري ــاء بوع ــب الوف ــس ترام ــىل الرئي ــب ع يج
أوالً”. عــىل أقــل تقديــر، يجــب أن يعنــي ذلــك أال مزيــد 
مــن الحــروب الحمقــاء وغــري املجديــة يف الرق األوســط. 

ــك. ــدة لذل ــة جي االنســحاب مــن ســورية ســيكون بداي

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

17

يجب ىلع الرئيس ترامب 
الوفاء بوعده: “أمريكا أواًل”. 
ىلع أقل تقدير، يجب أن 

يعني ذلك أال مزيد من الحروب 
الحمقاء وغير املجدية يف 

الشرق األوسط.
االنسحاب من سورية سيكون 

بداية جيدة لذلك.



لــم يكــن أكثــر المتفائليــن، أو حتــى أشــد المطالبيــن بخــروج القــوات األمريكيــة مــن ســورية، 
ع 

ّ
 أن توق

ً
يتوقع أن يتم األمر بهذه السرعة، أو الطريقة أو األسلوب. ما يثبت مجددا

الالمتوقــع أحــد أســس التنبــؤ بسياســات الواليــات المتحــدة فــي عهــد ترامــب.
 عــن مصلحــة 

ً
أثــار القــرار زوبعــة غيــر مســتغربة مــن ردود الفعــل، إذ عــّده كثيــرون بعيــدا

أمريــكا أو شــركائها األوروبيــون أو حلفائهــا فــي “إســرائيل” والخليــج أو حتــى تركيــا، 
ناهيــك عــن األكــراد الذيــن تلقــوا ضربــة موجعــة جديــدة مــن الواليــات المتحــدة، التــي ال 

تضيــع فرصــة لتثبــت أنهــا ليســت الحليــف الــذي يمكــن التعويــل عليــه .

ترامب يغادر سورية بتغريدة تويتر!



4
Bulent Aliriza, ”Trump, Erdogan, and the Surprise U.S. Troop Withdrawal from Syria“, Center 
for Strategic and International Studies, 19 December 2018. https://www.csis.org/analysis/trump-
erdogan-and-surprise-us-troop-withdrawal-syria
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سحب القوات األمريكية المفاجئ من سورية
التأثيرات وردود الفعل

يتصدر موضوع سحب القوات األمريكية من سورية أغلب العناوين الصادرة عن مراكز األبحاث 

األمريكية، إذ تتناوله بالتحليل والدراسة، وتعرض ملا أثاره من ردود الفعل، معظمها معارض 

له، وتحاول استشراف ما سيحمله من نتائج وما سيصنعه من تأثيرات ىلع مصالح الواليات 

املتحدة، وىلع أدوارها وعالقاتها مع الحليف والخصم.

املوضوع  مقالين حول هذا  ونشر  كان سباقًا،  والدولية  االستراتيجية  الدراسات  مركز 

بتاريخ 19 كانون األول/ديسمبر 2019.

كتــب أولهــا بولنــت عــي رضــا، بعنــوان: »ترامــب، 

أردوغــان، وســحب القــوات األمريكيــة املفاجــئ مــن 

ــورية«4.  س
ــس  ــن الرئي ــوم، أعل ــر الي ــت مبك ــب: يف وق ــول الكات يق

ــا داعــش يف ســورية،  ــرت: »لقــد هزمن األمريــيك عــر التوي

الســبب الوحيــد للوجــود هنــاك خــالل رئاســة ترامــب«، 

ــي  ــة الت ــوات األمريكي ــة ســحب الق ــايل بعملي ورشع بالت

يُقــّدر عددهــا بـــ 2000 جنــدي مــن ســورية.

https://www.csis.org/analysis/trump-erdogan-and-surprise-us-troop-withdrawal-syria
https://www.csis.org/analysis/trump-erdogan-and-surprise-us-troop-withdrawal-syria


ــاذ  ــزم اتخ ــه يعت ــايض أن ــارس امل ــب يف آذار/م ــر ترام ذك

هــذه الخطــوة املهمــة، لكــن يبــدو أن وزيــر الدفــاع 

جيمــس ماتيــس وآخريــن يف اإلدارة أقنعــوه باالمتنــاع عــن 

ــذ. التنفي

تشــري التقاريــر اإلخباريــة التــي أعقبــت مبــارشة تريــح 

ــة مل يُكشــف  ــي اســتندت إىل مصــادر إداري ترامــب، والت

ــاً  ــر إىل أن انقاب ــا يش ــدأ، م ــحاب ب ــا، إىل أن االنس عنه

ــّر. ــة كان يتح ــة األمريكي ــاً يف السياس رئيس

ــاندرز  ــارة س ــض س ــت األبي ــم البي ــة باس ــدت املتحدث أك

ــا  ــد بدأن ــت: »لق ــث قال ــر بشــكل رســمي، حي هــذا األم

ــل إىل  ــا ننتق ــا بين ــة إىل بالدن ــوات األمريكي ــادة الق بإع

ــغ  ــك، أبل ــد ذل ــة«. بع ــن هــذه الحمل ــة م ــة التالي املرحل

مســؤول أمريــيك رويــرتز بــأن جميــع موظفــي الخارجيــة 

األمريكيــة يف ســورية ســيتم إعادتهــم يف غضــون 24 

ســاعة، ومــن املتوقــع »ســحب القــوات خــالل 60 إىل 100 

ــوم«. ي

اإلدارة  لــكل  الخطــوة مبثابــة مفاجــأة  جــاءت هــذه 

أن  كهــذا،  قــراراً  ليأخــذ  ترامــب،  تقريبــاً، وكان عــىل 

ــة  ــة. إشــارات قوي يتغلــب عــىل بعــض املقاومــة الداخلي

صــدرت عــن مســؤولني أمريكيــني يف األشــهر األخــرية بــأن 

املهمــة العســكرية األمريكيــة يف ســورية باقيــة، لكــن تــم 

تعديلهــا نتيجــة انتهــاء الــراع مــع "داعــش" مــن أجــل 

مواجهــة النفــوذ اإليــراين املتنامــي يف ســورية. ومــن بــني 

املدافعــني عــن هــذا النهــج، مستشــار األمــن القومــي يف 

إدارة ترامــب جــون بولتــون؛ املبعــوث األمريــيك الخــاص 

ــد  ــون أح ــون روبرتس ــري؛ وش ــس جيف ــورية جيم إىل س

ــون. ــم البنتاغ ــني باس املتحدث

ــي تســاعد عــىل فهــم هــذه الخطــوة  مــن املــؤرشات الت

املفاجئــة، يقــول الكاتــب، مــا نقلتــه رويــرتز عــن مســؤول 

أمريــيك رّصح بــأن القــرار جــاء بعــد اتصــال هاتفــي بــني 

ترامــب وأردوغــان يف 14 كانــون األول/ديســمر، وكل مــا 

تــال ذلــك هــو تنفيــذ ملــا تــم االتفــاق عليــه يف االتصــال، 

 ABC تــريك يف تريــح لوكالــة أكــده مســؤول  أمــر 

اإلخباريــة. يف الواقــع، جــاء تحــرك ترامــب يف وقــت تهــدد 

ــة حــول شــال ســورية  ــة الرتكي ــات األمريكي ــه الخالف في

ــزاع كبــري بــني الدولتــني. مــرة أخــرى بالتحــول إىل ن

مجــدداً  أردوغــان  أدان  األول/ديســمر،  كانــون   12 يف 

مــع وحــدات حايــة  األمريــيك  العســكري  االرتبــاط 

الشــعب الكرديــة الســورية )YPG(، يف ســياق الحرب ضد 

ــة".  ــوات ســوريا الدميقراطي ــة "ق "داعــش"، وتحــت مظل

كذلــك، هــدد أردوغــان بإرســال قــوات تركيــة إىل املنطقــة 

الواقعــة بــني الفــرات والحــدود الســورية العراقيــة حيــث 

تتمركــز القــوات األمريكيــة "يف غضــون أيــام قليلــة" مــن 

ــم  ــن يت ــه ل ــال إن ــني". وق ــن اإلرهابي ــا م ــل "تطهريه أج

ــم  ــا، عــىل الرغ ــني، فرتكي ــود األمريكي ــداء عــىل الجن االعت

ــات املتحــدة كحليــف  مــن كل يشء، مازالــت تــرى الوالي

ــرتاتيجي. اس

محطــات  ســعت  أردوغــان،  تحذيــرات  مــع  ومتاشــياً 

التلفزيــون الرتكيــة إىل إبــراز خطــورة األزمــة الناميــة مــن 

خــالل التغطيــة الحيــة املســتمرة للحشــد العســكري عــىل 

طــول الحــدود.

ــن  ــني بشــكل واضــح م ــون قلق كان املســؤولون األمريكي

التهديــد املحتمــل. وأراد العديــد مــن أعضــاء اإلدارة 

ــراك  ــة الحفــاظ عــىل العالقــات مــع الكــرد واألت األمريكي

ــاً. يف آن مع

اليــوم، وعــىل الرغــم مــن عــدم صــدور أي تريــح مــن 

قبــل أردوغــان عــىل تحــرك ترامــب الــذي جــاء يف نفــس 

اليــوم الــذي وافقــت فيــه وزارة الخارجيــة األمريكية -بعد 

ــوت  ــخ باتري ــام صواري ــة نظ ــىل صفق ــل- ع ــري طوي تأخ

ــرى  ــه وي ــب ب ــه يرح ــك أن ــال ش ــا، ف ــع تركي ــة م املحتمل

فيــه مكســباً دبلوماســياً كبــرياً، ميهــد الطريــق أمــام تدخــل 

عســكري تــريك ثالــث شــال ســورية.
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بعــد عمليتــي "درع الفــرات" و"غصن الزيتون"، اكتســبت 

ــرات  ــة عــىل أراٍض واســعة غــرب الف ــا ســيطرة فعال تركي

تقــع مبــارشة تحــت الحــدود الرتكيــة الســورية، مــع 

اســتثناء بــارز هــو منبــج. ويبــدو أن أردوغــان عــازم عــىل 

ــرة أخــرى باســتخدام أعضــاء  ــة، م ــة ماثل ــام بعملي القي

مــا يســمى "الجيــش الســوري الحــر" املــوايل ألنقــرة، مــع 

الجيــش الــرتيك.

لــن يُكشــف عــن نطــاق وعمــق هــذه العمليــة إال بعــد 

إطالقهــا، لكنهــا ســتؤدي بــال شــك إىل توســيع نطــاق 

التأثــري الــرتيك املبــارش، بينــا تُدفــع وحــدات حايــة 

ــا. ــف قدراته ــدود وتضع ــن الح ــداً ع ــعب بعي الش

ــعبي  ــم ش ــرية ودع ــب كب ــة ترحي ــان موج ــع أردوغ يتوق

ــا لتوطــني  ــن جغرافي ــه م ــا سيســيطر علي إذا اســتخدم م

ــا،  ــن تركي ــم م ــوريني وإعادته ــني الس ــن الالجئ ــد م املزي

حيــث تواجــه حكومتــه تراجعــاً اقتصاديــاً يف الوقــت 

الــذي تســتعد فيــه لالنتخابــات البلديــة التــي قــد تكــون 

صعبــة يف آذار/مــارس 2019.

وإىل جانــب تأثــري قــرار ترامــب عــىل العالقــات األمريكية-

الرتكيــة، التــي ســتدخل مرحلــة جديــدة يتوقــع فيهــا 

أردوغــان أن يتــم حــل قضايــا قدميــة أخــرى عــىل األجنــدة 

الثنائيــة بطريقــة ماثلــة، ســيكون لهــا تأثــري عميــق عــىل 

العالقــة األمريكيــة مــع األكــراد الســوريني، وكذلــك عــىل 

العامــل األمريــيك يف املعادلــة الجيوسياســية الســورية 

املعقــدة. ومــع ذلــك، يف املســتقبل القريــب، ســتكون 

ــىل  ــك ع ــرار وكذل ــذ الق ــل تنفي ــىل تفاصي ــون ع كل العي

ــة الســورية. الحــدود الرتكي
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2018 عــدد كانون األول/ديســمبر  

أما املقال الثاني فقد كتبه كلٌّ من جون الترمان وويل تودمان تحت عنوان: »آثار انسحاب 

الواليات املتحدة من سورية«٥، حاوال فيه اإلجابة عن مجموعة أسئلة، جاءت كما يأتي:

1. ملاذا تم اآلن اتخاذ هذا القرار؟
لقــد دعــا الرئيــس األمريــيك عــدة مــرات إىل ســحب 

ــن  ــه لألم ــورية، لكــن فريق ــن س ــة م ــوات األمريكي الق

القومــي كان يقنعــه بــأن انســحاباً متهــوراً ســيكون خطــأ 

ــوات  ــأن الق ــؤويل اإلدارة ب ــار مس ــد كب ــل وتعه ــرياً، ب كب

باقيــة يف ســورية طاملــا بقــي الوجــود العســكري اإليــراين 

هنــاك. لقــد أُخــذ هــؤالء عــىل حــني غــرة: أُعلــم الجيــش 

األمريــيك قبــل أقــل مــن 24 ســاعة، رفــض الوزيــر ماتيــس 

اإلجابــة عــن أســئلة اإلعــالم املتعلقــة باالنســحاب، أصــدر 

البنتاغــون بيانــاً نفــى فيــه اّدعــاء الرئيــس بــأن "داعــش" 

قــد ُهــزم، وأخــرياً ألغــت وزارة الخارجيــة فجــأة مؤمترهــا 

الصحفــي املقــرر.

يتناســب القــرار مــع منــط مــن التحــركات التــي اتخذتهــا 

إدارة ترامــب الســرتضاء تركيــا.

5
Jon B. Alterman, Will Todman, ”The Implications of the U.S. Withdrawal from Syria“, Center 
for Strategic and International Studies, 19 December 2018. https://www.csis.org/analysis/
implications-us-withdrawal-syria
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ــي  ــق الت ــيك يف املناط ــريك وش ــل ت ــان بتوغ ــدد أردوغ ه
يســيطر عليهــا األكــراد يف ســورية، األمــر الــذي كان 
ســيعرّض القــوات األمريكيــة للخطــر. كــا كانــت تركيــا، 
 S-400 ــو، تغــازل روســيا بفكــرة رشاء نظــام حليفــة النات

ــع. ــيك الصن ــوت األمري ــام باتري ــن نظ ــدالً م ب
ــا  ــع تركي ــف م ــب بالهات ــس ترام ــاب اتصــال الرئي يف أعق
يــوم الجمعــة، وافقــت تركيــا عــىل رشاء النظــام األمريــيك 
مقابــل 3.5 مليــار دوالر. باإلضافــة إىل ذلــك، أكــد البيــت 
األبيــض أن الرئيــس ترامــب يفكــر يف تســليم الزعيــم 

ــن. ــه غول ــح الل الــرتيك املعــارض فت

2. من يفوز؟ من يخسر؟
ــا،  ــران وتركي ــيا وإي ــم روس ــاً ه ــر وضوح ــون األك الرابح

ــة دمشــق. فضــاً عــن حكوم

أن  يعنــي  األمريكيــة  للقــوات  الريــع  االنســحاب 

الــروس ســيقررون مســتقبلهم العســكري يف ســورية مــع 

الحكومــة الســورية وحدهــا، وبــدون مســاهمة أمريكيــة 

ذات مغــزى.

يســاعد انســحاب الواليــات املتحــدة عــىل توطيــد روابــط 

ــة اإلبقــاء  ــان، ومينحهــا إمكاني ــران مــع حلفائهــا يف لبن إي

عــىل وجــود عســكري واســتخبارايت كبــري يف ســورية. أمــا 

تركيــا فيبــدو أنهــا حصلــت عــىل كل مــا تريــده: أنظمــة 

ــورية،  ــتقبل س ــم يف مس ــوت حاس ــورة، ص ــلحة متط أس

مســار واضــح ملهاجمــة القــوات الكرديــة، دون أن تتنــازل 

إال عــن القليــل.
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ــادرة  ــورية ق ــة الس ــتكون الحكوم ــال، س ــة الح وبطبيع

عــى توســيع ســيطرتها عــى البلــد بأكملــه، مبــا يف ذلــك 

املناطــق الغنيــة بالنفــط التــي كانــت القــوات األمريكيــة 

تســيطر عليهــا.

بقلــق  تشــعر  إذ  الخارسيــن،  أكــر  أحــد  "إرسائيــل" 

عميــق إزاء وجــود القــوات اإليرانيــة جنــوب ســورية؛ 

األكــراد الذيــن تحالفــوا مــع الواليــات املتحــدة هــم أكــر 

ــات  ــاء الوالي ــك، وأخــرياً بالنســبة إىل حلف ــن كذل الخارسي

املتحــدة مثــل األردن ولبنــان، فــإن االنســحاب يلغــي نفوذ 

الواليــات املتحــدة يف املفاوضــات حــول مســتقبل ســورية، 

ــاء. ــرية عــىل هــؤالء الحلف ــد يحمــل عواقــب كب أمــر ق

ــة  ــبة لسياس ــذا بالنس ــي ه ــاذا يعن 3. م
ــورية؟ ــي س ــدة ف ــات املتح الوالي

يبــدو أن مســؤويل إدارة ترامــب قــد تخلــوا عــن األهــداف 

ــة  ــورية: هزمي ــيك يف س ــود األمري ــة للوج ــة املفصلي الثالث

دامئــة لتنظيــم "داعــش"، وإخــراج القــوات اإليرانيــة 

ــه. ــة في ــال ســيايس ال رجع ــن ســورية، وانتق ــا م ووكالئه

ســورية،  مــن  الريــع  املتحــدة  الواليــات  انســحاب 

ــتقبل  ــول مس ــات ح ــا يف أي مفاوض ــف أي دور له يُضع

ســورية. واألكــر غرابــة، أن خصــوم أمريــكا مل يضّحــوا بــأي 

ــة. ــك النتيج ــىل تل ــول ع يشء للحص

4. ماذا سيحدث في شرق سورية؟
هناك سيناريوهان محتمان لرق سورية:

األول: غــزو تــريك، إذ يعتــر أردوغــان أن االنســحاب 

األمريــيك هــو ضــوء أخــر لشــن الهجــوم الــذي هــدد به. 

ــاع عــدد  ــرتيك إىل ارتف ــؤدي الهجــوم ال ــن املرجــح أن ي م

القتــىل يف صفــوف املقاتلــني األكــراد وعائالتهــم. كــا 

ــا  ــرة، م ــن الهج ــدة م ــات جدي ــالق موج ــيؤدي إىل إط س

يهــدد بشــكل أكــر جهــود تحقيــق االســتقرار يف األرايض 

ــد  ــة التــي مازالــت هشــة أمــام التهدي الســورية والعراقي

ــايب. اإلره

الشــعب  حايــة  وحــدات  قيــام  الثــاين:  الســيناريو 

 ،)PYD( وجناحهــا الســيايس، حــزب االتحــاد الدميقراطــي

ــىل  ــورية ع ــة الس ــيطرة الدول ــودة س ــىل ع ــاوض ع بالتف

ــد  ــذي يُع ــيك، ال ــحاب األمري ــع االنس ــن م ــة. لك املنطق

تخليــاً واضحــاً عنهــم، فََقــَد األكــراد مصــدر نفوذهــم 

الرئيــس، وتقلصــت احتــاالت حصولهــم عىل أي مســتوى 

ــة إىل  ــري. إّن عــودة الدول ــذايت إىل حــد كب مــن الحكــم ال

تلــك املنطقــة تعنــي اســتعادتها مــوارد ســورية النفطيــة 

ــالد. ــىل الب ــيطرتها ع ــز س ــة تعزي ومواصل
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كتــب كّل مــن دانــا ســرتول وســونر كاغابتــاي مقــاالً 
مــن  لانســحاب  واشــنطن  اســتعداد  »مــع  بعنــوان 
ــنطن  ــد واش ــره معه ــزو« ن ــأ للغ ــا تتهي ــورية، تركي س
بتاريــخ 19 كانــون األول/ديســمر 2018، تحدثــا فيــه عــن 
اســتعداد واشــنطن لالنســحاب الوشــيك لجميــع القــوات 
ــا ذكــرت  ــك بحســب م ــة مــن رشق ســورية، ذل األمريكي

مصــادر إعالميــة يف 19 كانــون األول/ديســمر.

وجــاءت التقاريــر بعــد تريحــات أدىل بهــا الرئيس رجب 

طيــب أردوغــان، الــذي أشــار إىل ˝الــرد اإليجــايب˝ للبيــت 

األبيــض عــىل الحملــة العســكرية التــي تخطــط تركيــا لهــا 

ــالء رشق  ــة إىل “إخ ــذه العملي ــدف ه ــدود. وته ــر الح ع

الفــرات مــن اإلرهابيــني االنفصاليــني يف غضــون أيــام 

ــزب  ــىل ح ــان ع ــا أردوغ ــة يطلقه ــي صف ــة”  –وه قليل

 .)PYD( ــي ــاد الدميقراط االتح

أدى نبــأ مغــادرة الواليــات املتحدة املخطط لهــا إىل إطالق 

ــط  ــرق األوس ــنطن وال ــن واش ــذار يف كّل م ــراس اإلن أج

ــي  ــدة الت ــا. ونظــراً للمشــاكل االســرتاتيجية العدي وأوروب

6

مع استعداد واشنطن لالنسحاب من سورية، تركيا تتهيأ للغزو

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 19 كانون األول/ديسمبر 2018

Dana Stroul, Soner Cagaptay, ”As Washington Prepares to Withdraw from Syria, Turkey Is Set 
to Invade“, The Washington Institute for Near East Policy, 19 December 2018. https://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/as-washington-prepares-to-withdraw-from-syria-
turkey-is-set-to-invade

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

24

دانا سترول، سونر كاغابتاي
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ــة  ــع، وحقيق ــحاب الري ــة االنس ــا عملي ــن أن تثريه ميك

أن مهمــة الواليــات املتحــدة ال تــزال غــري مكتملــة، يجــب 

ــة  عــىل البيــت األبيــض إعــادة التفكــري يف قــراره ومواصل

العمــل نحــو تحقيــق أهدافــه املحــددة ســلفاً يف ســورية، 

وفقــاً للكاتبــني.

ملاذا اآلن؟
يُعــد حــزب االتحــاد الدميقراطــي فرعــاً مــن حــزب 

ــة  ــة مصنف ــي مجموع ــتاين )PKK( –وه ــال الكردس الع

ــة منــذ عقــود.  ــة تحــارب الحكومــة الرتكي كحركــة إرهابي

ــات وشــيكة ضــد حــزب  ــن عملي ــرة ع ــالن أنق ــاء إع وج

 ،)YPG( االتحــاد الدميقراطــي، ووحــدات حايــة الشــعب

املشــرتكة  األركان  لرئيــس  األخــرية  التعليقــات  عقــب 

الجــرال جوزيــف دانفــورد، الــذي ذكــر يف 6 كانــون األول/

ديســمر أن الواليــات املتحــدة ستســعى للقيــام مببادرتــني 

رئيســتني: تدريــب 40 ألــف مقاتــل محــي، لتــويل األمن يف 

املناطــق التــي تــم تطهريهــا مــن عنــارص ˝داعــش˝، وبنــاء 

مراكــز املراقبــة العســكرية األمريكيــة عــىل طــول الحــدود 

الســورية-الرتكية. غــري أن هاتــني املبادرتــني مل تحظيــا 

ــالً عــىل  بالرتحيــب مــن قبــل أنقــرة، التــي اعترتهــا دلي

ــا. ــة لرتكي أن واشــنطن ال تســتجيب للمخــاوف األمني

إال أن هنــاك مصالــح كبــرية للواليــات املتحــدة يف مواصلــة 

تنظيــم  ســيطرة  منــذ  املحليــة.  القــوى  هــذه  دعــم 

˝داعــش˝ عــىل مناطــق كثــرية يف ســورية عــام 2014، ركّــز 

نهــج الواليــات املتحــدة عــىل إضعافــه عــر إطــالق غــارات 

جويــة، يف حــني أخــذت ˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝ عىل 

ــات املتحــدة  ــرار الوالي ــىل األرض. إن ق ــال ع ــا القت عاتقه

ــة الشــعب قــد  ــز وحــدات حاي بدعــم وتدريــب وتجهي

ــا  ــداً عندم ــة، تحدي ــرتة طويل ــذ ف ــا من ــب تركي ــار غض أث

بــدأت املجموعــة بإنشــاء حــزام التحكــم الخــاص بهــا يف 

املناطــق الحدوديــة املحــررة مــن ˝داعــش˝. عندمــا جــدد 

حــزب العــال الكردســتاين هجاتــه يف تركيــا يف عــام 

2015، قامــت أنقــرة بغــزو أجــزاء مــن ســورية لتفكيــك 

ــعب،  ــة الش ــدات حاي ــيطرة وح ــة لس ــق الخاضع املناط

ــاك. ــة مــالذ آمــن لحــزب العــال الكردســتاين هن وعرقل

ومــن أجــل حايــة أولويتهــا املتمثلــة يف إلحــاق الهزميــة 

ــة،  ــن الرتكي ــة مخــاوف األم ــع تهدئ ــم ˝داعــش˝ م بتنظي

قامــت الواليــات املتحــدة بتعزيــز ˝منــوذج منبــج˝ يف 

األشــهر األخــرية. ويتوخــى النمــوذج نقــل إدارة املناطــق 

ــة الشــعب غــرب الفــرات  ــي تحكمهــا وحــدات حاي الت

إىل الســكان املحليــني )خاصــة العــرب واألكــراد غــري 

املنتمــني إىل وحــدات حايــة الشــعب( بينــا يتــم تســيري 

دوريــات عســكرية مشــرتكة بــني الواليــات املتحــدة وتركيا 

يف املنطقــة. يأمــل املســؤولون األمريكيــون أن يكــون هــذا 

ــاء الثقــة ملنــع العمليــات الرتكيــة  ــة لبن ــة آلي النهــج مبثاب

رشق نهــر الفــرات، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يهــدد 

القــوات األمريكيــة و˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝، فضــالً 

ــم  ــول تنظي ــد فل ــة ض ــري املكتمل ــة غ ــم الحمل ــن زخ ع

˝داعــش˝. ومــع ذلــك، فشــلت اآلليــة حتــى اآلن يف 

اســرتضاء أنقــرة، مــا دفعهــا إىل إصــدار تحذيرهــا األخــري 

ــرق. ــارش يف ال ــل املب ــن التدخ م
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ما هو على املحك؟
يعــد الكاتبــان أن االنســحاب األمريــيك املتــرع مــن 

ســورية ســيكون خطــأ: فتنظيــم ˝داعــش˝ مل يُهــزم بشــكل 

ــوا نشــطني يف ســورية،  ــا زال ــا م ــران ووكالؤه ــل، وإي كام

ومل ترتســخ بعــد العمليــة السياســية إلنهــاء الحــرب. 

ــق  ــاً إىل تحقي ــدف حق ــة ته ــت اإلدارة األمريكي وإذا كان

ــور  ــىل الف ــذ ع ــا أن تنف ــاك، فعليه ــة هن ــا املعلن أهدافه

ــالً إلجراءاتهــا املتخــذة. وإال، فإنهــا ال تخاطــر  مســاراً بدي

فقــط بتعريــض مصلحــة الواليــات املتحــدة عــىل املــدى 

القريــب فيــا يتعلــق بإحــالل االســتقرار يف جــزء رئيــس 

ــل أيضــاً تُلحــق الــرر بســمعة  مــن الــرق األوســط، ب

أمريــكا عــىل املــدى الطويــل. وعــىل وجــه التحديــد، 

ــوات  ــول الق ــروج أو دخ ــال خ ــإن احتم ف

األمريكيــة والتركيــة شــرق ســورية يؤثــر 
ــة: ــة اآلتي ــح الرئيس ــى املصال عل

- حايــة القــوات األمريكيــة. إذا بــدأت تركيــا عملياتهــا 

قبــل االنســحاب األمريــيك املقرتح، فــإن القــوات األمريكية 

البالــغ عددهــا 2000 جنــدي يف املنطقــة ســتكون مبــارشة 

يف خــط النــار. وقــد أشــارت أنقــرة إىل أنهــا تريــد تنســيق 

عملياتهــا مــع واشــنطن، لكــن الخطــر ســيظل جديــاً 

بالنظــر إىل وقائــع القتــال. وقــد حــذر مســؤولو البنتاغــون 

بالفعــل مــن أن العمــل الــرتيك أحــادي الجانــب مــن شــأنه 

أن يشــكل خطــراً ˝غــري مقبــول˝ عــىل القــوات األمريكيــة.

ــة  ــش˝ األولوي ــم ˝داع ــى تنظي ــش˝. يبق ــة ˝داع - هزمي

القصــوى للواليــات املتحدة يف ســورية، بحســب تريحات 

الرئيــس ترامــب ومســؤولني آخريــن يف اإلدارة األمريكيــة. 

ــم  ــاً إذا ت ــل كلي ــد تفش ــة وق ــري مكتمل ــة غ ــن املهم لك

ــريك  ــاً. مــن شــأن توغــل ت ــة حديث ــذ الخطــط املعلن تنفي

أن يجــر العديــد مــن مقاتــي وحــدات حايــة الشــعب 

عــىل تحويــل جهودهــم بعيــداً عــن قتــال ˝داعــش˝، مــا 

ــكاس.  يعــرّض مســار التقــدم األخــري ]ضــد داعــش[ لالنت

ــىل  ــاظ ع ــارضة للحف ــة ح ــوات األمريكي ــن الق وإذا مل تك

تركيــز ˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝ عــىل إنهــاء القتــال، 

ــوف  ــورية س ــاب يف رشق س ــة اإلره ــة مكافح ــإن عملي ف

يتــم إســنادها إىل تركيــا ورشكائهــا املحليــني، أو حتــى إىل 

ــا. ــة الســورية وداعميه الدول

- إنهــاء الحــرب. لــدى األحــزاب فرصــة صغــرية اآلن 
للمــي قدمــاً يف عمليــة سياســية تنهــي الحــرب، وتكــر 

التحالــف بــني الدولــة الســورية وإيــران. تتطلــب عمليــة 

اإلصــالح الدســتوري التــي أقرهــا جيفــري واألمــم املتحــدة 

أن يركــز جميــع أصحــاب املصلحــة الخارجيــني عــىل جهــد 

دبلومــايس فريــد، لكــن التوغــل الــرتيك قــد يعيــق االتجــاه 

نحــو طاولــة املفاوضــات. 

- إصــاح العاقــة بــن الواليــات املتحــدة وتركيــا. أدى 
ــن األول/ ــون يف تري ــدرو برونس ــرت أن ــس بي ــر الق تحري

ــف  ــرى لتخفي ــة أخ ــب فرص ــح إدارة ترام ــر إىل من أكتوب

ــمل  ــحونة. وتش ــة املش ــات الثنائي ــر يف العالق ــدة التوت ح

الدفــاع  ألنظمــة  أنقــرة  رشاء  األخــرية  التوتــر  نقــاط 

ــن  ــرات م ــادة للطائ ــية املض ــة الروس ــوي الصاروخي الج

ــرض  ــتؤدي إىل ف ــتُكملت، س ــي إذا اس ــراز S-400، والت ط

ــالد  ــة الب ــدد مكان ــدة وته ــات املتح ــن الوالي ــات م عقوب

ــي.  ــال األطل ــف ش ــى حل ــا حت ــج F-35 ورمب يف برنام

ــا املســتمر ملوظفــي الســفارة  وقــد تســبب احتجــاز تركي

األمريكيــة والرتكيــة يف حــدوث احتــكاك كبــري أيضــاً. مــن 

ــة املحتملــة يف رشق  ــات الرتكي املحتمــل أن تــؤدي العملي

ــرات. ــذه التوت ــم ه ــورية إىل تفاق س

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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سيناريو االنسحاب السريع
ــامل.  ــوري وش ــحاب ف ــتعد النس ــنطن تس ــدو أن واش يب

وهنــا، ســيتم تقويــض املهمــة الرئيســة للواليــات املتحــدة 

املتمثلــة يف دحــر تنظيــم ˝داعــش˝، وكذلــك منــع تحــرك 

إيــران ووكالئهــا يف رشق ســورية. أي، يجــب عــىل البيــت 

األبيــض أن يفهــم أن عنــراً رئيســاً يف سياســته تجــاه 

ــذول  ــد املب ــا: أال وهــو الجه ــران هــو عــىل املحــك هن إي

ملنــع إيــران مــن ترســيخ نفســها يف ســورية، وإنشــاء جــر 

بــري إىل لبنــان، والتهديــد املبــارش لـــ ˝إرسائيــل˝.

توّصــل الكاتبــان إىل توصيــات للسياســة العامــة مفادهــا 

ــوا يف  ــني أن يرع ــؤولني األمريكي ــىل املس ــب ع ــه يج بأن

ــني  ــورية، متجنب ــرق س ــدة ل ــل جدي ــة عم ــذ خط تنفي

ــارص أدوات  ــع عن ــع اســتخدام جمي ــاً، م انســحاباً مترع

األمــن القومــي إلقنــاع تركيــا بوجــود خيــارات أخــرى إىل 

ــب الغــزو األحــادي: جان

ــش  ــىل الجي ــب ع ــج. يج ــوذج منب ــم من ــة دع - مواصل

األمريــيك تريــع نقــل املســؤولية يف منبــج مــن وحــدات 

البــدء  ثــم  املحليــني،  الســكان  إىل  الشــعب  حايــة 

بالتخطيــط املشــرتك مــع تركيــا لتنفيذ هــذه اآللية نفســها 

رشق الفــرات، مــع األخــذ بالحســبان الــدروس املســتفادة 

مــن الدوريــات املشــرتكة غــرب ســورية. مــن شــأن هــذا 

التخطيــط أن يبطــئ الزخــم نحــو العمــل الــرتيك األحــادي 

واالنســحاب األمريــيك الريــع. ومــن املرجــح أن يرحــب 

املســؤولون األتــراك بهــذا النهــج، إذ يواجــه حــزب العدالة 

ــة التــي  ــات املحلي ــة منافســة شــديدة يف االنتخاب والتنمي

ــارس.  ســتجري يف 31 آذار/م

- التحدث إىل تركيا بشــأن مســتقبل األكراد الســورين. 
رّصح الســفري جيفــري بــأن سياســة الواليــات املتحــدة ال 

ــة عــىل  ــري حكومي ــات غ ــع جه ــة م ــة رشاك تتوخــى إقام

املــدى الطويــل –وهــي إشــارة واضحــة ألنقــرة بــأن رشاكة 

واشــنطن مــع وحــدات حايــة الشــعب هــي مؤقتــة.

ــىل واشــنطن  ــية. ع ــة السياس ــت للعملي - كســب الوق

ــات واملنظــات األخــرى  ــع الحكوم ــة م أن تنســق برع

ــىل  ــتناد ع ــم االس ــب منه ــرب، وتطل ــاء الح ــة بإنه امللتزم

ــية. ــة السياس ــل للعملي ــار الكام ــع االنهي ــا ومن تركي
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يــأيت االنســحاب يف لحظــة حرجــة بالنســبة للمنطقــة، إذ 
تفكــر فواعــل الحــدث الســوري بالنظــام الســيايس ملرحلــة 
مــا بعــد الحــرب، وتحــاول الواليــات املتحــدة القضــاء عىل 

آخــر جيــوب تنظيــم ˝داعــش˝.

ــة  ــه أهمي ــه- ل ــىل قلّت ــورية -ع ــيك يف س ــود األمري الوج
رمزيــة، فالــكل يف املنطقــة يعلــم أن ˝الراعــة العســكرية 
األمريكيــة˝ ال تــأيت فقــط مــن عــدد الجنــود، هــذه امليــزة 

النســبية انتهــت اليــوم.

بانبعــاث  املتحــدة  الواليــات  انســحاب  يســمح  قــد 

˝داعــش˝ يف كل مــن ســورية والعــراق، وخلــق فــراغ مــن 
ــه تخــلٍّ  ــران، إضافــة إىل أن املرجــح أن متــأله دمشــق وإي

ــىل األرض. ــرب( ع ــراد )والع ــاء األك ــن الحلف ع

يــرى الكاتــب أن االنســحاب األمريــيك مــن العــراق عــام 
2011 ســبّب ظهــور تنظيــم ˝داعــش˝ بعــد ثالثــة أعــوام، 
ويحــاول أن يســحب ذلــك إىل االنســحاب األمريــيك مــن 
ســورية اليــوم. يقــول: صحيــح أن ˝داعــش˝ فقــد خالفتــه 
وهــو يف حالــة تراجــع، لكنــه بعيــد كل البعد عــن الهزمية، 
وقــد أثبتــت التنظيــات اإلرهابيــة مرونــة عاليــة وقــدرة 

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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نستكمل فيما يأتي عرض ردود األفعال التي أثارها قرار ترامب، مع الحرص 
على اختيار اآلراء من مراكز أبحاث متنوعة االتجاهات، دون ذكر وجهات 

النظر المكررة

كتــب رانــج عــالء الديــن مقــااًل عنوانــه: »مــاذا يعنــي انســحاب الواليــات املتحــدة مــن 
ســورية بالنســبة لـــ ˝داعــش˝ وإيــران والحلفــاء األكــراد«7 نشــره معهــد بروكنغــز في 21 

كانــون األول/ديســمبر 2018.
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عــىل إعــادة تجميــع نفســها، مــع اســتمرارها باالغتيــاالت 
والهجــات اإلرهابيــة وابتــزاز املجتمعــات املحليــة.

ــيرتكه  ــذي س ــراغ ال ــب، إن الف ــول الكات ــران يق ــن إي وع
االنســحاب، ســيمأله حتــاً أعــداء أمريــكا، حيــث ســتزداد 
ــرار  ــة ق ــورية نتيج ــع س ــني م ــران املتحالف ــوة وكالء إي ق
ــران قــدرة ال نظــري لهــا عــىل  ــدى إي ترامــب. وســيكون ل
ــة  ــر يف السياس ــري أك ــورية، والتأث ــهد يف س ــكيل املش تش
واالقتصــاد والقطــاع األمنــي، والوصــول إىل مــوارد إعــادة 
اإلعــار التــي قــد يضخهــا املجتمــع الــدويل يف مرحلــة مــا 
بعــد الحــرب، أضــف إىل ذلــك الفوائــد االســرتاتيجية، كلــه 
ســيؤدي إىل إمالــة تــوازن القــوى اإلقليمــي بشــكل أكــر 

لصالــح إيــران.

ــات  ــحاب الوالي ــب انس ــد الكات ــل، يع ــد مقاب ــىل صعي ع
املتحــدة خيانــة لحلفائهــا، الذيــن قاتلــوا واســتُنزِفوا، عــىل 
حــد تعبــريه. وهــذا يشــمل املكونــات الكرديــة والعربيــة 

لـ ˝قســد˝.

لقــد أنتــج تعــاون الواليــات املتحــدة مــع وحــدات حايــة 
الشــعب قضيــة شــائكة مــع تركيــا الحليفــة يف الناتــو. لكن 
اللــوم هنــا يقــع عــىل واشــنطن وأنقــرة لفشــلها يف ابتكار 
اســرتاتيجية مســتدامة تجعــل الوحــدات العبــاً أكــر قبوالً.

تطويــر  يف  ضعيفــاً  املتحــدة  الواليــات  أداء  كان  لقــد 
رشاكاتهــا مــع الجهــات الفاعلــة غــري الحكوميــة يف الــرق 
ــات  ــذه املجموع ــة ه ــنطن أهمي ــّدر واش ــط، ال تق األوس
عــىل املــدى الطويــل يف محاوالتهــا للتأثــري عــىل املشــهد 
ــات املتحــدة  ــد ال تجــد الوالي الســيايس. ويف املســتقبل ق
مزيــداً مــن الــركاء الراغبــني بالتعــاون معهــا، مبــا يف ذلــك 

خــارج بــالد الشــام.

ســتدخل وحــدات حايــة الشــعب، عــى األرجــح، يف 
مفاوضــات مــع دمشــق إلحبــاط توغــل تــريك شــامل 
والحفــاظ عــى قــدر مــن االســتقال الــذايت. يف غضون 
ذلــك، ســوف يتضــاءل النفــوذ األمريــي أو قــد ينتهــي 

متامــاً.
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وكتــب دانيــال بيمــان مقــااًل بعنــوان: »انســحاب ترامــب مــن ســورية: تقييــم ســريع«8، 
نشــره معهــد بروكنغــز، فــي 20 كانــون األول/ديســمبر 2018.

يحتــوي قــرار ترامــب عــىل بعــض اإليجابيــات املحتملــة، 
لكنــه ضعيــف بشــكل عــام، ويــزداد ســوءاً ألنــه مل يــأِت 

نتيجــة إعــداد وتسلســل منطقــي.
الدافــع وراء وجــود القــوات األمريكيــة مــن أساســه 
ــذا  ــة له ــة واضح ــود خط ــدم وج ــة إىل ع ــض، إضاف غام
الوجــود، ولــو قــرر أي خصم اســتهداف القــوات األمريكية 

ــوفاً. ــهالً ومكش ــاً س ــت هدف لكان
ــن الصــداع  ــات املتحــدة م ــح هــذا االنســحاب الوالي يري
ــف مــع وحــدات  ــا نتيجــة التحال ــا تركي ــذي تســببه له ال
ــة،  ــكا إرهابي ــا وأمري ــة الشــعب التــي تعترهــا تركي حاي
التخــي عــن ســورية يــرتك تركيــا حــرة ملــلء الفــراغ، مبــا 

ــة الشــعب. ــك ˝ســحق˝ وحــدات حاي يف ذل
عــدد القــوات األمريكيــة يف ســورية مل يكــن ليســمح لهــا 
بالدفــاع عــن األكــراد، لكــن وجودهــا كان ذو رمزيــة كبرية 
بالنســبة لهــم، فهــو يعنــي التزامــاً أمريكيــاً، واالنســحاب 
ــدة  ــة جدي ــة أمريكي ــا، وخيان ــر لرتكي ــوءاً أخ ــي ض يعن

ــي  ــة األخــرى الت ــوات املحلي ــراد، ورســالة إىل كل الق لألك
ــات  ــأن الوالي ــاب، ب ــه اإلره ــكا بوج ــا أمري ــاون معه تتع

ــا. ــب أصدقائه ــف إىل جان ــدة ال تق املتح
تركيــا عــىل الرغــم مــن أنهــا تــزداد قمعــاً وعدوانيــة، إال 
أنهــا تظــل حليفــاً ألمريــكا، عــىل عكــس إيــران يف املقلــب 
ــة  ــراغ، خاص ــلء الف ــا مل ــعى بدوره ــي ستس ــر، والت اآلخ
وأنهــا قويــة عــىل طــريف الحــدود يف العــراق ويف ســورية، 
وسيشــهد حلفــاء أمريــكا )إرسائيــل والســعودية( انتصــاراً 
جديــداً إليــران إذا مــا توســعت يف املناطــق التــي تســيطر 
ــايل اســتمرار  ــد نشــهد بالت ــكا يف ســورية، وق ــا أمري عليه
الريــاض يف حمالتهــا العســكرية الحمقــاء مثــل حربهــا يف 
اليمــن، أمــا بالنســبة لـــ ˝إرسائيــل˝ فقــد نشــهد مواجهــة 
مبــارشة مــع إيــران، فأمريــكا مل تعــد موجــودة لحايتهــا.
يتحــدث الكاتــب أيضــاً عــن تأثــري االنســحاب عــىل عــودة 

تنظيــات إرهابيــة مثــل ˝داعــش˝. 
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ويختــم بالحديــث عــن اآلليــة التــي تم مــن خاللهــا اتخاذ 
القــرار، إذ مل ينســق الرئيــس مــع كبــار مستشــاريه الذيــن 
ــة  ــورية ملواجه ــكا يف س ــاء أمري ــن بق ــراً ع ــوا مؤخ رصح
إيــران ولضــان تحقيــق أهــداف سياســية أخــرى. كذلــك 
مل يتــم إعــالم الحلفــاء الرئيســيني مثــل فرنســا واململكــة 
املتحــدة، الذيــن أرســلوا قــوات إىل ســورية عــىل افــرتاض 
ــن يف  ــا ســيجعلهم مرتددي ــكا تحمــي ظهرهــم، م أن أمري

تحمــل أي مخاطــر جديــدة بالراكــة مــع أمريــكا.

كان بوســع الواليــات املتحــدة أن تُظهــر عــىل األقــل 
بعــض االحــرتام للحلفــاء، وتحصــل عــىل وعــود مــن تركيــا، 
وتنــازالت مــن إيــران، لكنهــا مــن خــالل عــدم طلــب يشء، 

لــن تحصــل عــىل أي يشء.
ــاً،  ــن مدروس ــورية مل يك ــة يف س ــوات األمريكي ــر الق ن
ــي  ــواء أن ينته ــد س ــىل ح ــري ع ــاوي والخط ــن املأس ولك

ــاً. ــر ترع ــة أك بطريق

ــوان: »انســحاب ترامــب مــن ســورية: فكــرة  ــز بعن ــه جيمــس دوبين وفــي مقــال كتب
ــون  ــد فــي 26 كان ــة، توقيــت خاطــئ«9، نشــرته مؤسســة ران صحيحــة، طريقــة خاطئ

ــال: ــمبر 2018، ق األول/ديس

مــن املرجــح أن يكــون هنــاك ضحيــة ثانويــة أخــرى 
لهــذا القــرار، هــي مفاوضــات الســالم حــول أفغانســتان. 
ــع  ــات م ــاً محادث ــون حالي ــؤولون األمريكي ــري املس إذ يج
ــذا  ــن ه ــل م ــاك، يؤم ــرب هن ــاء الح ــول إنه ــان ح طالب
موســعة  وطنيــة  حكومــة  يف  طالبــان  إرشاك  الحــوار 
ــو.  ــة وغريهــا مــن قــوات النات وســحب القــوات األمريكي
ــدء  ــة يف الب ــه املعلن ــورية، ورغبت ــأن س ــب بش ــرار ترام ق
ــاط  ــحب البس ــتان، ستس ــن أفغانس ــوات م ــحب الق بس
ــة،  ــة واألفغاني ــة األمريكي ــاويض الحكوم ــت مف ــن تح م
وســتمنح طالبــان حافــزاً النتظــار تحــرك ماثــل مــن قبــل 

ــتان. الرئيــس األمريــيك يف أفغانس
ــن  ــياً، ل ــرار سياس ــذا الق ــن ه ــب م ــدف ترام إذا كان ه
ــريه.  ــس أو لغ ــذا الرئي ــرة األوىل له ــي امل ــذه ه ــون ه تك
ــدف  ــود ه ــدم وج ــرار، وع ــورة للق ــة املته ــن الطبيع لك
واضــح منــه، وعــدم التنســيق يف اتخــاذه مــع الحلفــاء أو 
الــوكاالت األمريكيــة ذات الصلــة، كل هــذا يثــري املزيد من 
القلــق. ومــع وصــول كونغــرس جديــد يف كانــون الثــاين/

ينايــر 2019، مــن املحتمــل أن تصبــح السياســة الداخليــة 
ــد هــذا االضطــراب إىل  ــاً. إذا امت ــة أكــر اضطراب األمريكي
ــا أن نكــون جميعــاً يف جولــة  عــامل األمــن القومــي، ميكنن

صعبــة للغايــة، يختــم الكاتــب.
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يقــول الكاتــب إن قــرار الرئيــس ترامــب يضع أمريــكا أمام 
ســؤال تاريخــي، هــل يجــب أن ترتاجــع الواليــات املتحــدة 
ــكا أوالً˝؟ أم  ــمى ˝أمري ــي تس ــة الت ــة االنعزالي إىل القوقع
ــدأ  ــب ب ــرار ترام ــامل؟ ق ــة يف الع ــل منخرط ــب أن تظ يج
عمليــة الرتاجــع، وحقــق رغبــة االنعزاليــني، الذيــن أدانــوا 
طيلــة عقــود تــورط الواليــات املتحــدة يف الــرق األوســط 
وبقيــة العــامل. ســوف نشــهد كيــف يبــدو العــامل عندمــا 

يُــرتك ليديــر نفســه.
يضــع الكاتــب يف مواجهــة ذلــك خطــة من أربــع خطوات، 
ــادة،  ــني إىل ســدة القي ــودة االنفتاحي ــا ع ــن تنفيذه يضم
ــامل،  ــات املتحــدة لالنخــراط بنشــاط يف الع ــودة الوالي وع

˝ملصالحنــا ومصالــح الــدول األخــرى˝ عــىل حــد تعبــريه.

1. تشــكيل ائتــالف غــري حزيب مــن االنفتاحيني يضــع جانباً 
كل االتهامــات املتبادلــة عــن أخطــاء السياســة الخارجيــة 
األمريكيــة الســابقة، فالســؤال ليــس عــىل مــن يقــع اللــوم 
عــىل مــا نحــن فيــه، بــل مــا الــذي يجــب علينــا فعلــه يف 

املســتقبل؟

2. االعــرتاف بــأن االنخــراط يف العــامل يتطلــب أدوات 
مســاعدات  برنامــج  قويــة،  خارجيــة  وزارة  وطنيــة، 
ــة الحركــة  ــع أدوات القــوة الناعمــة ملحارب ــة، وجمي دولي
ــي تهــدد  ــران، والفــوىض الت الســلفية، روســيا، الصــني، إي
بإغــراق العــامل. نحــن بحاجــة أيضــاً إىل جيــش قــوي قــادر 
ــروب  ــتعداد لح ــة واالس ــروب الحالي ــة الح ــىل مواجه ع

مســتقبلية.

3. النقاشــات، حتــى الغاضبــة منهــا، حــول الكيفيــة التــي 
ينبغــي عــىل الواليــات املتحــدة أن تعمــل بحســبها يف أي 
منطقــة، هــي أمــر صحــي، طاملــا أن االنعزاليــني ال يزيلــون 

أمــريكا مــن املــرح العاملــي بالكامــل.

الحــايل،  العاملــي  الوضــع  ســوء  مبــدى  االعــرتاف   .4
واحتــاالت التفاقــم، والقبــول بارتفــاع كلفــة تصحيحــه. 
ــام  ــاب أم ــيفتح الب ــورية س ــن س ــيك م ــحاب األمري االنس
املنافســة والحــرب بــني كل األطــراف يف هنــاك، ســاخنة أو 

ــة. ــرق املنطق ــع لتغ ــاردة، وستتوس ب
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ــن  ــم لك ــورية: حاس ــي س ــب ف ــرار ترام ــوان: »ق ــااًل بعن ــميت مق ــاري ش ــب غ وكت
ــمبر 2018. ــون األول/ديس ــي 20 كان ــي ف ــروع األمريك ــد املش ــره معه ــتهتر«10 نش مس

يــرى الكاتــب أن قــرار ترامــب يذكّــر مبوضــوع بالــغ 
األهميــة، أنــه وعــىل خــالف النظــام الحكومــي الحقيقــي، 
يتــم يف النظــام الدســتوري األمريــي إســناد ˝الســلطة 
التنفيذيــة˝ لشــخص واحــد فقــط، هــو الرئيــس. 
وعــىل عكــس دســاتري الواليــات، التــي وجــدت قبــل 
ــان  ــن األحي ــري م ــم يف كث ــث ت ــدرايل، حي ــتور الفي الدس
تقســيم الســلطة التنفيذيــة بــني مكاتــب مختلفــة أو منــح 
الحاكــم مجلســاً خاصــاً للموافقــة عــىل األعــال التنفيذية 
ــن األفضــل  ــه م ــتور أن ــو الدس ــد مهندس ــة، اعتق املنتظم
أن  يــرف شــؤون األمــن القومــي شــخص واحــد، يســهل 

ــرارات. ــن الق ــه ˝مســؤول˝ ع ــده عــىل أن تحدي

ــا يكــون االنســحاب  ــال، ورمب ــرار الســوري أفضــل مث الق
ــق مــن أن أفضــل مــا  ــري القل ــايل، مــا يث األفغــاين هــو الت
ــه اإلدارة مــن خطــط يف املــرح األورويب، الــرق  وضعت
األوســط، منطقــة املحيــط الهندي/الهــادئ، ميكــن أن 

ــس. ــن الرئي ــزوة م ــة يف ن ــى يف أي لحظ تُلغ
هــذه حجــة ليأخــذ الكونغــرس مســؤولياته الرقابيــة عــى 
محمــل الجــد، وإصــاح نظــام اختيــار الرئيس الــذي يبدو 
ــن  ــراد دمياغوجي ــاح ألف ــد للس ــكل متزاي ــاً بش مفتوح
وقليــي خــربة بالرشــح لهــذا املنصــب األقــوى. الحســم 
يف اتخــاذ القــرارات أمــر مهــم، ولكــن ميكــن أيضــاً لتغيــري 

مســار أن يــؤدي أفظــع الحــوادث.

وفــي االنعكاســات علــى أمريــكا نفســها، كتــب فريدريــك كاغــان مقــااًل بعنــوان: »فــاز 
االنعزاليــون فــي ســورية، لكــن يمكــن أن يعــود االنفتاحيــون مــن جديــد«11 نشــره معهــد 

املشــروع األمريكــي فــي 26 كانــون األول/ديســمبر 2018.



الرتاجــع األمريــيك العاملــي سيشــجع فالدميــري بوتــني، 
الــذي ســبق أن حشــد القــوات لغــزو أوكرانيــا مــرة أخــرى 
ــف  ــة حل ــري منظم ــوده لتدم ــيع جه ــك، لتوس إذا أراد ذل
شــال األطلــي واالتحــاد األورويب، واســتعادة الســيطرة 
عــىل الــدول الســوفيتية الســابقة، وتهميــش الواليــات 

ــامل. املتحــدة حــول الع

كــا سيشــجع الصــني عــىل املــي قدمــاً يف حملتهــا 
لتفكيــك نظــام التحالــف األمريــيك يف آســيا، وإقامــة 
ــن  ــه م ــا أن ــني. ومب ــول بك ــور ح ــة تتمح ــة حري هيمن
املســتبعد أن تقبــل اليابــان وكوريــا الجنوبيــة هيمنــة 

كهــذه، فمــن املرجــح أن تتطــور األمــور إىل حــرب كــرى 
ــيا. يف آس

ســيتطلب إيقــاف كل ذلــك، أو حتــى بعضــه، التزامــاً 
أمريكيــاً هائــالً، عســكرياً وغــري عســكري، عــىل مــدى 
عقــود. ســيكون علينــا أن ننفــق األرواح واألمــوال إلعــادة 
خلــق بيئــة عامليــة ميكــن فيهــا للواليــات املتحــدة وملُثُلهــا 
أن تكــون آمنــة مــرة أخــرى وأن تزدهــر يف نهايــة املطــاف. 
ســتكون التكلفــة أعــىل بكثــري مــن أي يشء رأينــاه خــالل 
العقديــن املاضيــني، وهــذا –بالطبــع– هــو أحــد األســباب 
التــي تجعــل مــن قــرار الرئيــس باالنســحاب أحمقــاً 

ــة وقصــري النظــر. للغاي
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ــع  ــن الجمي ــوح بي ــوان: »تحاشــي صــراع مفت ومــن إحاطــة حــول الشــرق األوســط بعن
فــي شــمال شــرق ســورية«12 نشــرتها مجموعــة األزمــات الدوليــة فــي 21 كانــون األول/

ديســمبر 2018، نذكــر النقــاط اآلتيــة:

ــا  ــىل تركي ــط ع ــدة أن تضغ ــات املتح ــىل الوالي ــي ع ينبغ
الدميقراطيــة  ســوريا  ˝قــوات  مهاجمــة  مــن  ملنعهــا 
)قســد(˝، وعليهــا أيضــاً أن تشــجع ˝قســد˝ عــىل التوصــل 
إىل صفقــة مــع ˝النظــام الســوري˝ تحقــق االســتقرار؛ كــا 
ينبغــي عــىل روســيا االنخــراط يف حــوار مــع ˝قســد˝، و 
˝النظــام˝ وتركيــا. ومــن شــأن أي فســحة زمانيــة ومكانيــة 
توفرهــا واشــنطن، مهــا كانــت محــدودة، أن تســمح 

ــرييك منظــم. بانســحاب أم
ــا  ــدرة رشكائه ــن ق ــدة أن تضم ــات املتح ــىل الوالي كان ع
يف ســورية عــىل البقــاء دونهــا، لكــن يبــدو أنهــا مل تجهــز 
األرضيــة السياســية التــي تســمح لهــا باالنســحاب بشــكل 

مســؤول.
ــع  ــع الجمي ــي أن يقن ــيك ينبغ ــرييك الوش ــحاب األم االنس
بالحاجــة امللحــة للتوصــل إىل صفقــة يتــم مبوجبهــا إعــادة 
ــرك  ــالد؛ وتح ــال رشق الب ــورية لش ــة الس ــيادة الدول س
ــا، بدعــم رويس،  ــع تركي ــوات الســورية إىل الحــدود م الق
وبالتــايل تهدئــة الهواجــس األمنيــة الرتكيــة ومنــع هجومها 
عــىل ˝قســد˝؛ والســاح بدرجــة مــن الحكــم الــذايت 
لألكــراد. يف األشــهر األخــرية، مل تشــجع الواليــات املتحــدة 
˝قســد˝ عىل الســعي للتوصــل إىل صفقة؛ أمــا اآلن فينبغي 

لهــذا املوقــف أن يتغــري. ˝قســد˝ بحاجــة لوقت ومســاحة 
كافيــني للتفــاوض بجديــة مــع دمشــق. أمــا البديــل فقــد 
يكــون رصاعــاً عســكرياً يشــارك فيــه الجميــع، وقــد يحمل 
ــم  ــؤدي إىل عــودة تنظي ــد ي ــة، وق تبعــات إنســانية كارثي

˝داعــش˝ إىل النشــاط.
ــراراً  ــرورة ق ــس بال ــن ســورية لي ــاً م إنَّ انســحاباً أمريكي
ــر. يف  ــراع مدم ــبب ب ــن أن يتس ــالً ميك ــاً، أو عام خاطئ
الواقــع، إن ˝كيفيــة˝ حــدوث ذلــك االنســحاب أمــر بالــغ 
ــن  ــر م ــب آخ ــتبعاد تقل ــن اس ــني ال ميك ــة. يف ح األهمي
ــات املتحــدة عــىل  ــه وضــع الوالي ــدو أن ــل ترامــب، يب قب
ــزال  ــا ت ــل م ــن التفاصي ــن ســورية، لك مســار الخــروج م

ــري واضحــة.  غ
ــىل  ــي ع ــه، ينبغ ــت مدت ــا كان ــي، مه ــت املتبق يف الوق
ــا يف وســعها للضغــط  ــات املتحــدة أن تفعــل كل م الوالي
إلقنــاع تركيــا بعــدم شــن هجــوم عــىل املناطــق الخاضعــة 
لســيطرة ˝قســد˝ يف الوقــت الــذي تســمح فيــه بانطــالق 

املفاوضــات بــني ˝قســد˝ ودمشــق.
لقــد قاتلــت ˝قســد˝ إىل جانــب الواليــات املتحــدة ونيابــة 
ــذي كان  ــس، ال ــه الرئي ــن معقل ــا لطــرد ˝داعــش˝ م عنه
يخطــط فيــه -أو عــىل األقــل يوحــي منــه- بشــن هجــات 
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العــامل. ســيكون  أنحــاء  يف ســائر 
للتخــي عــن ˝قســد˝ تبعات ســلبية 
دامئــة عــىل قــدرة الواليــات املتحدة 
الــركاء يف  عــىل الحصــول عــىل 

ــة اإلرهــاب. محارب
أن  روســيا  عــىل  ينبغــي  كــا 
لهــا  املتــاح  الوقــت  تســتخدم 
ــا  ــة م ــزالق مرحل ــدم ان ــان ع لض
بعــد الواليــات املتحــدة إىل الفوىض، 
ــات مــع  مــن خــالل إطــالق محادث
تركيــا وســورية و˝قســد˝ تهــدف 
إىل بــدء مرحلــة انتقاليــة يف شــال 
ــع  ــأنها أن متن ــن ش ــورية م رشق س

رصاعــاً يشــارك فيــه الجميــع.
تتطلــب تلــك املرحلــة االنتقاليــة 
عــودة الجيــش الســوري إىل الحدود 
ــل  ــك التوص ــورية-الرتكية، وكذل الس
إىل ترتيــب ســيايس يســمح لألكــراد 
بالتمتــع بدرجــة مــن  الســوريني 

ــذايت املحــي. ــم ال الحك

W W W . D C R S . S Y

2018 عــدد كانون األول/ديســمبر  

33 كتــب أنتونــي كوردســمان مقــااًل بعنــوان: »الخســارة علــى جميــع الجبهــات: اســتقالة 
ــات  ــز الدراس ــره مرك ــكا«13 نش ــروب أمري ــلة لح ــب الفاش ــتراتيجيات ترام ــس واس ماتي

ــمبر 2018. ــون األول/ديس ــي 20 كان ــة ف ــتراتيجية والدولي االس

يــرى كوردســان أن موجــة االنتقــادات التــي جــاءت 
عقــب قــرار الرئيــس األمريــيك املفاجــئ باالنســحاب مــن 
ســورية، وتقليــل عــدد القــوات األمريكيــة يف أفغانســتان 
ــس،  ــس ماتي ــه جيم ــر دفاع ــتقالة وزي ــف، واس إىل النص

مــررة.
كل  يف  فاشــلة  اســرتاتيجيات  الرئيــس  اســتبدل  لقــد 
الحــروب األمريكيــة، بأخــرى ضعيفــة وملتبســة. لقــد 
ــه  ــر في ــع تخ ــاً يف موق ــدة حرفي ــات املتح ــع الوالي وض

عــىل جميــع الجبهــات.
ــة شــباط/فراير  ــار ماتيــس توقيــت اســتقالته يف نهاي اخت
2019. مــا مينحــه الوقــت ملحاولــة طأمنــة حلفــاء أمريــكا 

ــاع  ــة الدف ــة موازن ــع خط ــرتاتيجيني، ووض ــا االس ورشكائه
للســنة املاليــة 2020 التــي ســتنفذ اســرتاتيجية األمــن 
ــام  ــا ع ــو يف تطويره ــاعد ه ــي س ــدة الت ــي الجدي القوم
2017، واســرتاتيجية الدفــاع الوطنــي التــي أصدرهــا عــام 
2018. لكــن الرئيــس رفــض جهــود ماتيــس كلهــا بتغريــدة 

واحــدة.
وتحــت عنــوان: ˝التحــدي االســرتاتيجي األوســع لحــروب 
ــإن  ــاف، ف ــان: لإلنص ــول كوردس ــتمرة˝، يق ــكا املس أمري
ترفــات الرئيــس ترامــب األخــرية ليســت املســؤولة عــن 
ــل  ــن فش ــت م ــة انتقل ــرتاتيجية األمريكي ــة أن االس حقيق

ــه. ــوىل منصب ــل أن يت ــا قب آلخــر يف كل حروبه
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األزمــة التــي أثارهــا اليــوم ليســت ســوى جــزء مــن 
الفشــل األوســع يف تطويــر اســرتاتيجيات أمريكيــة فعالــة 
ــا  ــت بدايته ــي كان ــة الت ــكا الحالي ــروب أمري ــن ح ألي م
ــه، يف  ــن قرارات ــراق 2001 و2003. لك ــتان والع يف أفغانس
الوقــت نفســه، تفاقــم مــن الفشــل االســرتاتيجي األوســع 
واملكلــف الــذي نتــج عن إجــراءات ســابقيه بــوش وأوباما، 
ــيك يف العــراق وأفغانســتان، ويف  وتقــوض املوقــف األمري
الحفــاظ عــىل ثقــة رشكاء أمريــكا االســرتاتيجيني يف جميــع 

أنحــاء العــامل.
ال ميكــن ألحــد أن يتجاهــل تأكيــد ترامــب املســتمر عــىل 
تكلفــة وضحايــا حــروب أمريــكا. ويشــري تقريــر ˝تكاليــف 
الحــرب˝ الــذي صــدر مؤخــراً عــن وزارة الدفــاع األمريكية 
إىل أن التكلفــة اإلجاليــة املبــارشة لحــروب أمريــكا منــذ 
ــام  ــة الع ــون دوالر بنهاي ــتكون 1.77 تريلي ــام 2010 س ع

املــايل 2018. ومــع تجاهــل اإلصابــات املدنيــة ويف صفوف 
الحلفــاء، تفيــد وزارة الدفــاع بــأن هنــاك 6.978 قتيــالً مــن 
الجيــش األمريــيك، و52.783 جريحــاً، بــني 2010 و2018. 
ــتمرة  ــة مس ــة طبي ــى رعاي ــن الجرح ــد م ــاج العدي يحت

طــوال حياتهــم.
لكــن رغــم عرضــه لهــذه األرقــام، ال يــرى الكاتــب صوابــاً 
يف قــرار ترامــب االنســحاب مــن ســورية، إذ يبــدو وكأنــه 
مــازال يأمــل بتغيــري النظــام الســيايس يف ســورية، ويــرى 
يف وجــود القــوات األمريكيــة عامــالً ضاغطــاً نحــو تغيــري 
كهــذا، خاصــة إذا مــا ارتبــط بنشــاط أمريــيك نحو تأســيس 
مــا يشــبه التحالــف االقتصــادي يربــط إعــادة اإلعــار يف 
ســورية بـــ ˝تغيــري النظــام˝ وخــروج إيــران وحــزب اللــه 

مــن البــالد.

وفــي مقــال كتبــه مايــكل يونــغ بعنــوان: »خارجــا نذهــب«14، نشــره مركــز كارنيغــي، 
فــي 21 كانــون األول/ديســمبر 2018، تحــدث عــن شــر ق أوســط ما بعــد أمريكي، أرســى 

أولــى أسســه قــرار ترامــب مغــادرة ســورية.

مــن املثــري للســخرية، يقــول يونــغ، أن بعضــاً مــن أقــوى 
مؤيــدي ترامــب يف أمريــكا، والذيــن أشــادوا بقــراره 
االنســحاب مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران، كانــوا 
غاضبــني، ألنهــم يعتقــدون أن مــن شــأن هــذه الخطــوة 
ــيك  ــني األمري ــا اليم ــي يتهمه ــران، الت ــواء إي ــض احت تقوي
ــذي تدافــع  ــا تســعى إىل تدمــري النظــام اإلقليمــي ال بأنه

ــط. ــرق األوس ــود يف ال ــذ عق ــنطن من ــه واش عن
لقــد فعــل ترامــب، بقــرار، مــا يتجــاوز أي محــاوالت 
ــه  ــوى أن ــبب س ــام، ال ألي س ــذا النظ ــري ه ــابقة لتدم س
ــزء يسء  ــا ˝ج ــا بأنه ــة ووصفه ــك املنطق ــم بتل ــري مهت غ
مــن العــامل˝. وهــو ال يختلــف يف ذلــك عــن ســلفه أوبامــا، 

ــس.  ــاء العك ــوه ادع ــو وداعم ــاول ه ــا ح مه
ويف اإلجابــة عــىل ســؤال ˝أيــن نحــن اآلن؟˝، يقــول يونــغ: 
مــع خــروج أمريــكا من ســورية قريبــاً، ســتكون ˝إرسائيل˝ 
ــي أن  ــران. هــذا يعن ــال إلي ــدة كخصــم إقليمــي فع وحي
نظامــاً إقليميــاً جديــداً يف طــور التكويــن. ˝إرسائيــل˝ مــن 
ــب  ــط تكتس ــيا يف الوس ــر، وروس ــن آخ ــران م ــرف وإي ط

القــوة وتجمــع األوراق السياســية.

ال عجــب أن اإلرسائيليــني والســعوديني، مثــل األتــراك، 
واألكــراد، وحتــى اللبنانيــني، يبنــون عالقــات مــع موســكو، 
جميعهــم يشــعرون أن أمريــكا ال يعــول عليهــا فيــا 
ــوم  ــني الي ــري بوت ــرويس فالدمي ــس ال ــوة. الرئي ــق بالق يتعل

ــة. ــاء املنطق ــل لزع ــخص املفض ــو الش ه
سيســتعيد الرئيــس الســوري بشــار األســد ســيطرته عــىل 
حــدوده، األمــر الــذي ال يفيــد ســوى إيــران. ويف جنــوب 
ــي  ــراين – إرسائي ــة رصاع إي ــتمر يف رؤي ــد نس ــورية، ق س
عــىل املناطــق املتاخمــة لهضبــة الجــوالن، والتــي ســتعزز 
ــج  ــزي يف تشــكيل النتائ ــيا املرك ــن دون شــك دور روس م

هنــاك.
ــا عــىل مشــارف رشق  ــة، لكنن ــامل ليســت قريب ــة الع نهاي
أوســط جديــد. رمبــا ســيُهلّل لرتامــب يومــاً عــىل إدراكــه 
أن املنطقــة ال تســتحق الجهــد. لكــن يف الوقــت الحــايل، 
يتعــني عــىل الواليــات املتحــدة أن تــدرك أنهــا تخلــق 
وضعــاً أكــر تشويشــاً بكثــري مــن الــذي ورثــه ترامــب. مــا 
ــات  ــد الوالي ــد تعي ــدة، ق ــاً وتحــوالت جدي ســيعني حروب

ــة. ــدة إىل املنطق املتح



رأى الكاتــب أن االنســحاب األمريــيك قــد يــودي باملنطقــة 
إىل مرحلــة أكــر خطــورة مــن الحــرب الســوريّة.

ــب  ــورية، إىل جان ــن س ــيكُّ م ــحاُب األمري ــيؤدي االنس  س
قــرار اإلدارة ببيــع أنظمــة صواريــخ باتريــوت لرتكيــا 
)الــذي مــا يــزال معلقــاً يف انتظــار موافقــة الكونغــرس(، 
إىل إصــالح العالقــات بــني الواليــات املتحــدة وتركيــا، لكنــه 
ــة بالنســبة  ــت نفســه عــىل مخاطــر جّم ينطــوي يف الوق

ــة. ــة الرتكي للحكوم
إذا قــام الجيــش الــرتيك بغــزو جديــد ملحاولــة الوصــول إىل 
ــة الشــعب˝  ــري ˝وحــدات حاي ــة، وتدم الحــدود العراقي
ــرديٍّ  ــٍم ذايتٍّ ك ــاء حك ــة بن ــن إمكاني ــّد م ــة، والح الكردي
ــرب  ــة يف ح ــها عالق ــا نفس ــد تركي ــد تج ــورية، فق يف س
ــة  ــر صحافي ــاً لتقاري ــة. فوفق ــة يف أرض أجنبي غــري تقليدي
ــني 30- ــدات˝ ب ــارص ˝الوح ــدد عن ــرتاوح ع ــالت، ي وتحلي

60 ألــف جنــدي، اكتســبوا عــىل مــدى الســنوات األربــع 
القتــال  إىل  وبالنظــر  كبــرية.  قتاليــة  املاضيــة خــرات 

املســتمر منــذ عقــود ضــد حــزب العــال الكردســتايّن، فإّن 
ــل  ــة يف رصاع طوي ــها منغمس ــد نفس ــن أن تج ــا ميك تركي

ــات. ــا يشــبه حــرب العصاب ــة في ــوات الكردي ضــد الق
ــني  ــدات˝ إىل الحكومت ــوء ˝الوح ــال لج ــة إىل احت إضاف
الســورية والروســية يف أعقــاب قــرار إدارة ترامــب، ومــن 
شــأن ذلــك أن يزيــد إمكانيــة حــدوث مواجهــة بــني 
ــا يف  ــرة نفوذه ــيع دائ ــد توس ــي تري ــا الت ــورية وتركي س
شــال ســورية، ومنــع أي شــكل مــن أشــكال الحكــم 
ــاك، وتوفــري مــالذ لالجئــني الســوريني  ــذايت الكــردّي هن ال

ــاً[. ــا طبع ــارج تركي ]خ
التــي تقــدم الدعــم  مــن املتوقــع أن تقــوم روســيا، 
الســورية،  الكرديــة  للقــوات  الدبلومــايس والعســكري 
ــى  ــا أق ــا يضمــن له ــة، مب ــع أطــراف القضي ــك جمي بحب
ــا  ــات تركي ــف عالق ــرة ويضع ــع أنق ــوذ م ــن النف ــدر م ق

ــا. ــو وأوروب ــف النات ــع حل ــل م ــرة باألص املتوت

و أخيــرًا كتــب ســتيفن كــوك مقــااًل بعنــوان: »تغييــر موازيــن القــوى فــي ســورية: ماذا 
تريــد تركيــا؟«15، نشــره مجلــس العالقــات الخارجية فــي 21 كانــون األول/ ديســمبر 2018.
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حاولت مراكز األبحاث أن تسلط الضوء وبقوة على شمال سورية، علها تستطيع إقناع 
ترامــب أن المنطقــة مازالــت بحاجــة إلــى وجــود القــوات األمريكيــة فيهــا، مــن عــدة نــواٍح: 
 برأيهــم 

ً
الخطــر المحــدق بالكــرد مــن جهــة؛ تهديــد تنظيــم ˝داعــش˝ الــذي مــازال قائمــا

 الجاهزيــة العاليــة لســورية وحلفائهــا لمــلء أي فــراغ يتركــه 
ً
فــي ســورية والعــراق؛ وأخيــرا

رحيــل القــوات األمريكيــة.
أشــرنا فــي عــدد ســابق مــن التقريــر أن ترامــب قــد ال يــدرك مــدى أهميــة ســورية بالنســبة 
للواليــات المتحــدة، ربمــا يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن مراكــز أبحاثــه ال تقــدم ســوى 

الحجــج الواهيــة، والذرائــع الهشــة، مثلمــا يظهــر فــي المقــاالت اآلتيــة.

نظرة على شمال سورية



فابريس بالونش

تل أبيض: كعب أخيل ]نقطة ضعف[ الحزام الكردي السوري

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 21 كانون األول/ديسمبر 2018

كتــب فابريــس بالونــش مقــاالً بعنــوان »تــل أبيــض: كعب 
أخيــل الحــزام الكــردي الســوري« نــره معهــد واشــنطن 
بتاريــخ 21 كانــون األول/ديســمر 2018، تحــدث فيــه 
ــون  ــل أن تك ــن املحتم ــي م ــض الت ــل أبي ــة ت ــن منطق ع
هدفــاً رئيســاً وســهالً للجيــش الــرتيك، بينــا تســتعد أنقــرة 

للتوغــل يف شــال رشق ســورية.

أبيــض، وغالبيتهــم مــن  تــل  يرفــض ســكان منطقــة 
العــرب، هيمنــة وحــدات حايــة الشــعب، املدعومــة 
ــاً، والتــي تســيطر حاليــاً عــىل املنطقــة. ويف حــال  أمريكي
ســيطرت القــوات الرتكيــة عليهــا، ســتتمكن مــن التقــدم 
ــن  ــوات م ــذه الق ــن ه ــا ميّك ــى، م ــني عي ــة ع إىل منطق
تقســيم الكتلــة الرئيســة مــن األرايض التــي يســيطر عليهــا 

األكــراد إىل قســمني: منطقتــي عــني العرب/كوبــاين ومنبــج 
إىل الغــرب، ومنطقتــي القامشــي والحســكة إىل الــرق. 

ــع أنحــاء شــال رشق  ــذر بهجــوم أكــر يف جمي وهــذا ين
ــة.  ــك املعرك ــم يف تل ــراد وحده ــيكون األك ــورية، وس س

التسوية العرقية والنزوح
يعــود تأســيس مدينــة تــل أبيض إىل العــام 1920. ســكانها 
ــرتيك.  ــف ال ــن العن ــن م ــن الفاري ــل هــم مــن األرم األوائ
ــزور،  ــر ال ــن دي ــالً م ــي أص ــارة، وه ــة البق ــت قبيل وكان
ــدم  ــجع التق ــدة. ش ــرب يف البل ــكان الع ــل الس ــن أوائ م
ــة  ــق الريفي ــتقرار يف املناط ــىل االس ــري ع ــات ال يف عملي
املحيطــة بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، وأصبحــت زراعــة 

16 Fabrice Balanche, ”Tal Abyad: Achilles Heel of the Syrian Kurdish Belt“, The Washington Institute 
for Near East Policy, 21 December 2018. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/
view/tal-abyad-achilles-heel-of-the-syrian-kurdish-belt
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القمــح والقطــن املــورد الرئيــس يف املنطقــة. كــا أصبــح 
ــا نشــاطاً مربحــاً أيضــاً. التهريــب مــع تركي

ــدة  ــة يف بل ــل املختلف ــن القبائ ــد م ــوم العدي ــش الي يعي
تــل أبيــض، كّل يف منطقتــه املحــددة. وهنــاك حــّي خــاص 
باألكــراد أيضــاً، يف الجــزء الغــريب مــن املدينــة. ومــن 
الناحيــة اإلداريــة، مل تعــد منطقــة تــل أبيــض تابعــة 
ــاين˝. وعــىل الرغــم  ــم ˝كوب ــل إىل إقلي ــة، ب ملحافظــة الرق
مــن أن غالبيــة ســكانها مــن العــرب، إال أنهــم ال ميلكــون 
مجلســاً مدنيــاً ميثلهــم يف منبــج وديــر الــزور والرقــة 
وغريهــا مــن املناطــق ذات األغلبيــة العربيــة. وبــدالً مــن 
ذلــك، يتمثــل هــدف وحــدات حايــة الشــعب يف دمــج 
تــل أبيــض يف األرايض الكرديــة، والتــي التــزال تعّدهــا 
كحــزام مســتقل عــىل طــول معظــم الحــدود الشــالية.

ــو  ــر 2015، اتهمــت منظمــة العف ــن األول/أكتوب يف تري
ــة  ــوم بحمل ــا تق ــعب بأنه ــة الش ــدات حاي ــة وح الدولي
ــرى مهجــورة.  ــي ضــد العــرب ألن بعــض الق ــري عرق تطه

ورّدت الســلطات الكرديــة بــأن الســكان فــروا ألنهــم 
ــات  ــن عملي ــون م ــوا يخش ــش˝ وكان ــدي ˝داع ــن مؤي م
ــىل  ــم ع ــار التنظي ــم إجب ــرد أن يت ــم مبج ــة بحقه انتقامي
الخــروج مــن املنطقــة. وســواء كان هــذا االّدعــاء صحيحــاً 
ــن  ــرب الذي ــن الع ــري م ــإن الكث ــرى أم ال، ف ــذه الق يف ه

ــض. ــل أبي ــن ت ــل م ــّروا بالفع ــوا ˝داعــش˝ ف دعم

ــن  ــد اشــتىك بعــض العــرب الذي ــك، فق وعــالوة عــىل ذل

يعيشــون يف نطــاق وحــدات حايــة الشــعب مــن جهــود 
التكريــد، مبــا يف ذلــك مصــادرة املمتلــكات واعتــاد 
مناهــج دراســية إقصائيــة. وكانــت العالقــات بــني األكــراد 
والعــرب قــد توتــرت منــذ عــام 2012 بســبب االنتهــاكات 
التــي قــام بهــا الطرفــان، مبــا يف ذلــك طــرد األكــراد خــالل 

اســتيالء ˝داعــش˝ يف عــام 2014.

إحصاء األقلية الكردية
ــض 20  ــل أبي ــدة ت ــكان بل ــدد س ــغ ع ــام 2011، بل يف ع
ألــف نســمة، مــن بــني ســكان املنطقــة البالــغ 120 ألــف 
نســمة. كان الســكان يرتكــزون عــىل الحــدود، حيــث 
يســتفيدون مــن األمطــار للزراعــة. وكان نحــو 70% مــن 
ســكان البلــدة والريــف مــن العــرب، 25% مــن األكــراد، 

ــن. ــض األرم ــب بع ــان، إىل جان ــن الرتك 5% م

ــاء الحــرب.  ــري أثن ــرايف كب ــك، حــدث تغــري دميغ ــع ذل وم
ــم  ــدة بســبب اســتيالء تنظي ــادر نصــف ســكان البل إذ غ
ــرية مــن  ــت أعــداد كب ˝داعــش˝. ويف وقــت الحــق، وصل
املرديــن داخليــاً مــن الرقــة. تضاعــف عــدد ســكان تــل 
أبيــض بحلــول خريــف 2017، لكــن معظــم النازحــني 
عــادوا إىل الرقــة يف غضــون عــام بعــد تحريرهــا مــن 
ــم. عــىل الرغــم مــن أن عــدد الســكان العــرب يف  التنظي
تــل أبيــض ال يــزال أكــر مــا كان عليــه قبــل الحــرب، إال 
أن الوضــع االقتصــادي املحــي غــري مشــجع، كا ال تشــجع 
وحــدات حايــة الشــعب عــىل بقــاء العــرب بســبب مــا 
تقــوم بــه مــن فــرض سياســات تجنيــد أكــر رصامــة مــا 

تفعــل يف مناطــق أخــرى.

 اشتكى بعض العرب الذين 
يعيشون يف نطاق وحدات 

حماية الشعب من جهود 
التكريد، بما يف ذلك مصادرة 

املمتلكات واعتماد مناهج 
دراسية إقصائية.

ال يزال النظام القبلي يهيمن 
ىلع املجتمع العربي يف 

تل أبيض ىلع الرغم من أن 
األكراد لم يعد يعيرون اهتمامًا 

كبيرًا للهياكل القبلية 
التقليدية. 
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مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد



معظــم القبائــل العربيــة تعــارض وحــدات 
حمايــة الشــعب

ال يــزال النظــام القبــي يهيمــن عــىل املجتمــع العــريب يف 
تــل أبيــض عــىل الرغــم مــن أن األكــراد مل يعــد يعــريون 
اهتامــاً كبــرياً للهيــاكل القبليــة التقليديــة. احتفــظ قــادة 
القبائــل العربيــة مبكانتهــم كأعيــان وبقدرتهــم عــىل 
التعبئــة السياســية. والقبيلــة الرئيســة يف منطقــة تــل 
ــة:  أبيــض هــي ˝جيــس˝، مقســمة إىل ثــالث عشــائر قوي
البوعســاف، القريبــة مــن وحــدات حايــة الشــعب، 
لوحــدات حايــة  املعاديتــان  والبوجــرادة،  والجميلــة 
ــم،  ــي النعي ــروزاً ه ــة ب ــل املحلي ــل القبائ ــعب. وأق الش
الهنــادة، البقــارة، والعنــازة. ويشــكل أيضــاً تجّمعــان 

ــان. ــام الرتك ــلوك وح ــا س ــني، ه ــان قبيلت تركاني

تعــد ˝جيــس˝ قبيلــة محاربــة تربطهــا عالقــات قويــة مــع 
ــاين˝،  ــخ مــن الــراع مــع أكــراد ˝كوب ــا تاري ــا ولديه تركي
الذيــن تقــع أراضيهــم الزراعيــة يف الجــوار. بعــد مــدة مــن 
ــة  الفــوىض واســتيالء املســلحني، ســيطرت وحــدات حاي
ــارس  ــام يف آذار/م ــة أي ــض لبضع ــل أبي ــىل ت ــعب ع الش
ــا  ــس˝ وغريه ــن ˝جي ــز بعــض العشــائر م ــا حف 2013، م
مــن القبائــل العربيــة لطلــب املســاعدة مــن جبهــة 
ــعب  ــة الش ــدات حاي ــرد وح ــة إىل ط ــرة. وباإلضاف الن
مــن املنطقــة، قــام هــذا ˝التحالــف العــريب˝ بتهجــري 

ــم. ــري منازله ــراد وتدم ــكان األك الس

يف وقــت الحــق، عندمــا بــدأ ˝داعــش˝ يف االســتيالء عــىل 
رشق ســورية، اتخــذت العشــائر التابعــة لقبيلــة ˝جيــس˝ 
الجميلــة  عشــريتا  أيــدت  فقــد  مختلفــة:  مســارات 
ــاف يف  ــاعدت البوعس ــني س ــم، يف ح ــرادة التنظي والبوج
إنشــاء الجاعــة املتمــردة ˝لــواء ثــوار الرقــة˝، وشــاركت 
يف تحريــر تــل أبيــض مــن ˝داعــش˝ عــام 2015. وباملثــل، 
شــارك أعضــاء مــن قبائــل النعيــم، والبقــارة، والعنــازة يف 

ــة˝. ــواء صقــور الرق ــة ˝ل ــة تحــت راي ــر الرق تحري
بقيــت قبيلــة الهنــادة محايــدة إىل حــد كبــري خــالل 
ــد  ــز جي ــا يف مرك ــذي وضعه ــر ال ــات، األم ــذه الراع ه
ــول/ ــن يف أيل ــرى. لك ــل األخ ــني القبائ ــاكل ب ــل املش لح

ــة تجنيــد مــن قبــل قــوات األمــن  ســبتمر، نفــّذت عملي
الكرديــة ˝األســايش˝ بشــكل يسء يف الهنــادة، واعتُقــل 
حــوايل خمســني رجــالً وســط احتجاجــات محليــة، وتــويف 
ــة  ــع القبيل ــل أبيــض. هــذا دف ــه إىل ت ــاء نقل أحدهــم أثن
بأكملهــا ملناهضــة وحــدات حايــة الشــعب. كــا أحكــم 
ــة،  ــة الرتكاني ــات املحلي ــىل املجتمع ــم ع ــراد قبضته األك
ــا. ــع تركي ــة م ــة طبيعي ــا صل ــم ˝داعــش˝ وله ــا تدع ألنه

ــل  ــن ت ــرب م ــون الع ــرص الالجئ ــايل، يح ــت الح يف الوق
أبيــض عــىل العــودة إىل املنطقــة بالقــوة مبســاعدة تركيــا. 
وقــد تــدرب الكثــري منهــم يف معســكرات الجيــش الــرتيك. 

ــر˝  ــباب ˝لتحري ــني الش ــؤالء املتدرب ــتخدام ه ــن اس ميك
ــن  ــرتيك م ــش ال ــتخدم الجي ــا اس ــرار م ــىل غ ــة، ع املنطق
وكالء أثنــاء اجتياحــه منطقــة عفريــن الكرديــة يف شــال 
غــرب ســورية. ولهــذه االســرتاتيجية فرصــة أفضــل للنجــاح 
ــة  ــض ألن غالبي ــل أبي ــدويل( يف ت ــتنكار ال ــب االس )وتجن
الســكان مــن العــرب، عــىل عكــس عفريــن حيــث األكــراد 
أكــر عــدداً. عــىل ســبيل املثــال، هربــت عشــرية الســخانية 
ــا،  ــأت إىل تركي ــو 2015، ولج ــض يف أيار/ماي ــل أبي ــن ت م
ــل  ــن قب ــم م ــادرة منازله ــت مص ــني، مت ــك الح ــذ ذل ومن
ــوم، يتظاهــر هــؤالء عــىل  ــة الشــعب. الي وحــدات حاي
الجانــب الــرتيك مــن الحــدود للمطالبــة برحيــل وحــدات 
حايــة الشــعب، كــا تســتعد ميليشــياتهم للمشــاركة يف 

أي تقــدم ضــد املدينــة.
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يحرص الالجئون العرب من 
تل أبيض ىلع العودة إلى 
املنطقة بالقوة بمساعدة 

تركيا. وقد تدرب الكثير 
منهم يف معسكرات الجيش 

التركي. 



الفراغ الذي يلوح في أفق سورية
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مجموعة من باحثي معهد دراسة الحرب، 19 كانون األول/ديسمبر 2018

أعــد مجموعــة مــن باحثــي معهــد دراســة الحــرب خريطــة بعنــوان: »الفــراغ الــذي يلــوح يف أفــق ســورية«، وأرفقــت 
بالنــص اآليت: 

ــد  ــه دونال ــران الســتغالل الفــراغ الــذي ســيرتكه االنســحاب األمريــيك، والــذي أعلــن عن تســتعد كل مــن روســيا وإي
ترامــب يف 19 كانــون األول/ديســمر. إذ تســيطر الدولتــان مــع وكالئهــا عــىل مواقــع عــىل طــول الحــدود الســورية 
ــة˝ املتحالفــة  ــكا و˝قــوات ســوريا الدميقراطي ــذي تقــوده أمري ــد التحالــف ال ــة تحيــط باملناطــق الواقعــة بي العراقي

معــه.
ســتحاول روســيا وإيــران دون شــك مــلء الفــراغ األمنــي الــذي ســتخلفه الواليــات املتحــدة رشق ســورية. ومــع ذلــك، 
مــن املحتمــل أال يســتطيع االئتــالف الرويس-اإليــراين تأمــني هــذه التضاريــس الجديــدة دون فتــح نقــاط ضعــف ميكــن 

17
ISW Research Team, ”The Looming Vacuum in Syria“, Institute for the Study of War, 21 December 2018. 
http://iswresearch.blogspot.com/201812//the-looming-vacuum-in-syria.html

http://iswresearch.blogspot.com/2018/12/the-looming-vacuum-in-syria.html


لتنظيــات إرهابيــة اســتغاللها. ومــن املرجــح أن تحــاول تركيــا والجهــات الفاعلــة اإلقليميــة األخــرى اســتغالل هــذا 
الفــراغ للتنافــس عــىل الجغرافيــا والتأثــري يف ســورية.

تصــور هــذه الخريطــة مواقــع التحالــف الــرويس اإليــراين املعروفــة يف رشق ســورية وغــرب العــراق حتــى 21 كانــون 
ــل  ــن قب ــا م ــات متاحــة يف مصــادر مفتوحــة متــت مراجعته ــع إىل معلوم ــد املواق األول/ديســمر. وتســتند يف تحدي

معهــد دراســة الحــرب.
ال تعــرض الخريطــة للمواقــع التــي تحتفــظ بهــا ˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝ وقــوات األمــن العراقيــة )ISF(. كــا أنها 

ال تشــمل املواقــع التــي يتواجــد فيهــا الجيــش العــريب الســوري )SAA( وحــده.
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وأرفقت الخريطة بالتعليق اآليت:

مل تهــزم الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا "داعــش" يف العــراق 

ــذي  ــف ال ــاه التحال ــم انتب ــه التنظي ــد وّج ــورية. لق أو س

ــري  ــي األخ ــب اإلقليم ــدة إىل الجي ــات املتح ــوده الوالي تق

املتبقــي لخالفتــه، حتــى عندمــا كان التنظيم يعيــد تجميع 

ــاول  ــك يح ــورية. كذل ــن س ــرى م ــق أخ ــه يف مناط نفس

ــة يف العــراق.  ــه التقليدي ــاء يف معاقل ــم إعــادة البن التنظي

بانســحاب  تســمح  ال  األرض  عــىل  الحاليــة  الظــروف 

ــن ســورية. ــات املتحــدة م الوالي

• مل يدمــر التحالــف بعــد املعقــل الفعــي األخــري لتنظيــم 

"داعــش" عــىل طــول وادي الفرات األوســط رشق ســورية، 

ومــازال يحتفــظ بالســيطرة عــىل مــا يقــرب 20 كيلومــرتاً 

مــن التضاريــس، يســتخدمها كقاعــدة لإلطــالق الهجــات 

ــني  ــة".  ويف ح ــوريا الدميقراطي ــوات س ــىل "ق ــادة ع املض

تحقــق هــذه القــوات بعــض التقــدم عــىل األرض، ال يتــم 

ــتمرة  ــة ومس ــة مكثف ــة جوي ــد حمل ــدم إال بع ــذا التق ه

مــن جانــب التحالــف األمريــيك.

• يقــوم التنظيــم بتكثيــف حملتــه لزعزعــة اســتقرار 

مدينــة الرقــة – "عاصمتــه" الســابقة، ونــواة جهــود إعــادة 

اإلعــار األمريكيــة يف شــال ســورية. قــام "داعــش" 

بتفجــري يف مدينــة الرقــة يف  4 تريــن الثاين/نوڤمــر، 

وهــو أول هجــوم مــن هــذا القبيــل منــذ اســتيالء "قســد" 

األول/أكتوبــر  عليهــا يف تريــن  األمريــيك  والتحالــف 

ــة،  ــق الداعم ــيع املناط ــش" بتوس ــام "داع ــا ق 2017. ك

حيــث يتمتــع بحريــة الحركــة، يف ريــف محافظــة الرقــة.

• ال يــزال التنظيــم محتفظــاً مبنطقــة داعمــة يف الصحــراء 

أعــد برانــدون واالس مــع جينيفــر كافاريــال خريطــة18 تظهــر "التحديثــات علــى مناطــق 
تنظيــم داعــش"، نشــرها معهــد دراســة الحــرب فــي 19 كانــون األول/ديســمبر 2018.

18
Brandon Wallace, Jennifer Cafarella, ”ISIS Threat Update - December 2018“, Institute for the Study of 
War, 19 December 2018. http://iswresearch.blogspot.com/201812//isis-threat-update-december-2018.html

http://iswresearch.blogspot.com/2018/12/isis-threat-update-december-2018.html


الريفيــة يف وســط ســورية. فقــد فــرّق مقاتليــه يف محافظة 

حمــص الرقيــة بعــد هزميتــه عــىل يــد الجيــش الســوري 

ــة يف  ــورية األردني ــدود الس ــىل الح ــا ع ــة الصف يف منطق

17 تريــن الثاين/نوڤمــر. مــن املحتمــل أن التنظيــم 

مــازال قــادراً عــىل الوصــول إىل الحــدود الســورية-األردنية 

ــة  ــر املهم ــة تدم ــة إىل مدين ــورية-العراقية باإلضاف والس

وســط ســورية.

• وســع "داعــش" أيضــاً مــن نطاقــه الداعــم يف الصحــراء 

قــرب البوكــال جنــوب ديــر الــزور. وقــد اعتمــد يف ذلــك 

عــىل شــبكة كثيفــة مــن الكهــوف واألنفــاق، وكذلــك 

عــىل نقــل التعزيــزات مــن منطقــة الصفــا. وحتــى اآلن، 

مل يقــم التنظيــم ســوى بعمليــات محــدودة بالقــرب مــن 

البوكــال، لكنهــا قــد تهــدد بنــى تحتيــة نفطيــة رئيســة 

ــل محطــات الضــخ T2 و T3 يف وســط ســورية. مث
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شــهد شــهر كانــون األول/ديســمبر مجموعــة مــن المؤشــرات تــدل علــى نوايــا عربيــة، 
الرئيــس  الدبلوماســية مــع ســورية، زادتهــا زيــارة  بإعــادة العالقــات   ،

ً
خليجيــة تحديــدا

الســوداني لدمشــق، وأكدتهــا اإلمــارات عندمــا أعــادت افتتــاح ســفارتها فــي ســورية.
ال تمانــع دمشــق أي عــودة غيــر مشــروطة، لكــن الزالــت هنــاك جملــة مــن التحديــات 
تواجــه تعافــي العالقــات، مــن قبيــل النوايــا المضمــرة لــدى الــدول العربيــة، ورّدة 
فعــل الالعبيــن غيــر العــرب فــي الحــدث الســوري مثــل روســيا وقبلهــا إيــران وتركيــا.
أضــف إلــى ذلــك مشــاعر الشــارع الســوري خاصــة وأنــه بــات ذا دور مؤثــر، إلــى حــد 
مــا، فــي قــرارات الحكومــة عبــر إيصــال رأيــه مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي.

األشقاء˝ تحدي الداخل، وتحدي̋ 



داني مكي

بينما تتراجع الحرب لصالح اإلدارة، تواجه سورية تحديات جديدة

معهد الشرق األوسط، 5 كانون األول/ديسمبر 2018

كتــب داين مــيك مقــاالً بعنــوان: »بينــا تراجــع الحــرب 
لصالــح اإلدارة، تواجــه ســورية تحديــات جديــدة«، نــره 
معهــد الــرق األوســط يف 5 كانــون األول/ديســمر 2018، 
ــة  ــا الحكوم ــي تواجهه ــات الت ــه عــن التحدي يتحــدث في
الســورية اليــوم يف مرحلــة مــا بعــد الحــرب، ومــدى التأثري 
الشــعبي تحديــداً عــر وســائل التواصــل االجتاعــي عــىل 

مــا تصــدره الحكومــة مــن قــرارات.

يقــول الكاتــب بدايــة: »عــىل عكــس كل التقديــرات 
الصمــود  الســورية  الحكومــة  اســتطاعت  الغربيــة، 
واالنتصــار يف حــرب دامــت ســبع ســنوات. ينتقــل الرتكيــز 
اليــوم مــن القتــال إىل إعــادة االنتعــاش، االنتقــال إىل 
اإلدارة يف بيئــة مــا بعــد الحــرب يخلــق تحديــات جديــدة 

وغــري متوقعــة. ويظهــر املوالــون للحكومــة أكــر رصاحــة 
ــل  ــائل التواص ــىل وس ــة ع ــات، خاص ــذه التحدي ــول ه ح

االجتاعــي«.
ــرت  ــي ظه ــن الت ــات التحس ــب إىل عالم ــرق الكات ويتط
مؤخــراً عــىل الجبهــة االقتصاديــة، حيــث أعيــد فتــح معــر 
نصيب-جابــر الحــدودي مــع األردن، مــا أعطــى االقتصــاد 
ــوزراء  ــس ال ــك، وافــق مجل ــة. كذل ــة للغاي دفعــة رضوري
عــىل ميزانيــة الدولــة لعــام 2019 والتــي بلغــت 8.9 
مليــار دوالر، بزيــادة قدرهــا 1.6 مليــار دوالر عــن العــام 
الســابق. ويســري ســعر الــرف يف االتجــاه الصحيــح أيضــاً، 
حيــث انخفــض مــن 510 لــرية ســورية للــدوالر إىل حــوايل 
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19 Danny Makki, ˝As fighting gives way to governing, Syria faces new challenges˝, Middle East 
Institute, 5 December 2018. https://www.mei.edu/publications/fighting-gives-way-governing-
syria-faces-new-challenges
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ــك، يضيــف الكاتــب، فقــد زادت بعــض قوانــني  ومــع ذل
الحكومــة ومســؤويل الدولــة الحيــاة صعوبــة، ســواء 
بالنســبة ألنفســهم أو للســوريني العاديــني. وارتفعــت 
عليهــا  تســيطر  التــي  املناطــق  املحليــة يف  الضغــوط 
الحكومــة، مــا دفــع مؤيديهــا إىل التعبــري عــن إحباطهــم 
االجتاعــي. التواصــل  وســائل  عــر 

يقــدم الكاتــب أمثلــة عــىل ذلــك فيقــول: يف أيلــول/
ســبتمر املــايض، فرضــت وزارة الدفــاع حظــراً مفاجئــاً عىل 
ســفر جميــع الســوريني الذكــور الذيــن تــرتاوح أعارهــم 
ــن  ــمياً م ــني رس ــك املعفي ــى أولئ ــاً، حت ــني 17 و42 عام ب
ــح خــاص  الخدمــة العســكرية، مــا مل يكــن لديهــم تري

مــن الجيــش.

أثــار هــذا القــرار رد فعــل عنيفــاً، عــىل حــد تعبــري 
الكاتــب، وانتُقــد حتــى عــىل قنــوات مواليــة للحكومــة، إذ 
يبــدو أن الحكومــة “تــيء ســمعتها بنفســها”، خاصــة أن 
القــرار صــدر يف وقــت كان وزيــر الخارجيــة وليــد املعلــم 
يدعــو الالجئــني للعــودة إىل ديارهــم، مــا يبعــث إشــارات 

مختلطــة حــول مــا تريــده الحكومــة بالفعــل.

بعــد أســبوع مــن االحتجــاج املســتمر عــىل وســائل 
القانــون. إلغــاء  تــم  االجتاعــي،  التواصــل 

ــي  ــدل املح ــاه “الج ــا س ــاً إىل م ــب أيض ــرق الكات يتط
ــول:  ــم /16/، فيق ــي رق ــوم التريع ــول املرس ــر” ح األك
صــدر املرســوم، والــذي يعيــد تنظيــم وزارة األوقــاف، 
نهايــة شــهر أيلول/ســبتمر. خلــق هــذا املرســوم اســتقطاباً 
كبــرياً يف البلــد، حيــث اعترتــه غالبيــة “املوالــني” هجومــاً 

ــة. عــىل العلاني

كان النقــد الرئيــس ملــروع القانــون أن مــن شــأنه متكــني 
ــا  ــاف، م ــادة ســلطة وزارة األوق ــة، وزي ــات الديني الجاع

يعــرض الطبيعــة العلانيــة للمجتمــع الســوري للخطــر.

ــث جــاء  ــه إشــكالياً، حي ــع بحــد ذات ــت التري كان توقي
ــوب  ــق وجن ــال يف دمش ــع القت ــاب تراج ــارشة يف أعق مب
ســورية، أي أن الحكومــة رشعــت مبنــح ســلطات خاصــة 
لــوزارة دينيــة، بعــد حــرب وضعتهــا الدولــة يف إطــار 

“العلانيــة مقابــل التطــرف”.

شــهد هــذا املرســوم معارضــة شــديدة، مــن داخــل 
ــرية  ــالت كب ــر حم ــة، وع ــاط املثقف ــن األوس ــان، وم الرمل
عــىل شــبكات التواصــل االجتاعــي. تــم تعديــل مــروع 

ــان. ــد يف الرمل ــا بع ــون في القان

ــد مــواٍز، يقــول الكاتــب، عانــت حلــب مــن  وعــىل صعي
ــري يف مســتويات الجرميــة عــىل نطــاق واســع.  ارتفــاع كب

كان توقيت التشريع بحد 
ذاته إشكاليًا، حيث جاء 

مباشرة يف أعقاب تراجع 
القتال يف دمشق وجنوب 

سورية، أي أن الحكومة 
شرعت بمنح سلطات خاصة 

لوزارة دينية، بعد حرب 
وضعتها الدولة يف إطار 

“العلمانية مقابل التطرف”.
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لقد خرجت دمشق أخيرًا 
من حربها التي دامت سبع 

سنوات، مجروحًة لكن منتصرة. 
املشكلة اآلن أنه يتم إصدار 
السياسات والقوانين بسرعة 

كبيرة جدًا بالنسبة للناس 
الذين أصبحوا أكثر حساسية 

تجاه قرارات الحكومة.



ــة  ــد الحكوم ــار األس ــس بش ــه الرئي ــك، وّج ــىل ذل رداً ع
كاملــة لزيــارة رســمية إىل حلــب يف تريــن األول/أكتوبــر.

ويضيــف: مل تخــُل هــذه الزيــارة مــن الحــاالت التــي 
أثــارت جــدالً عــىل صفحــات التواصــل االجتاعــي، ابتــداًء 
مــن صــورة رئيــس الحكومــة وهــو يرتــدي ســاعة ادُّعــي 
أنهــا رولكــس بقيمــة أكــر مــن 13000 دوالر. وصــوالً إىل 
تصويــر وزيــر الداخليــة الســوري الســابق محمــد إبراهيم 
الشــعار عندمــا أمــر بإلقــاء القبــض عــىل موظــف يضيــف 

50 لــرية إىل ســعر الطوابــع وبــدء التحقيــق معــه فــوراً.

ــرياً بســبب مارســته لســلطته بشــكل  ــد الشــعار كث انتُق
ــف  ــتهداف موظ ــاد، واس ــة الفس ــق يف مكافح ــري متس غ
ــىل  ــاد ع ــبكات فس ــن ش ــرف ع ــضُّ الط ــا يَُغ ــد بين واح

ــىل. ــتوى أع مس

يف خضــم االحتجاجــات املســتمرة، تــم اإلفــراج عــن 
املوظــف يف نهايــة املطــاف دون توجيــه أي اتهامــات لــه.

كل مــا ســبق يشــري، مــن وجهــة نظــر الكاتــب، إىل التأثــري 
املتنامــي لوســائل اإلعــالم االجتاعيــة عــىل عمليــة صنــع 

القــرار.

ويف تغيــري وزاري أواخــر تريــن الثاين/نوڤمــر، تــم تغيــري 
تســعة وزراء، وكان الشــعار واحــداً منهــم.

ــد  ــواء محم ــعار بالل ــتبدال الش ــد اس ــس األس ــرر الرئي ق
خالــد رحمــون، شــخصية يصفهــا الكاتــب بأنهــا “صعبــة 
ــاً  ــد توجه ــوة األس ــايل خط ــد بالت ــدل”، وتع ــرية للج ومث
ــد مــن الحــزم بشــأن الفســاد. وأصــدر األســد  نحــو املزي
يف وقــت الحــق تعلياتــه إىل الحكومــة الجديــدة بوضــع 

ــتقبل. ــاد يف املس ــة الفس ــىل مكافح ــىل ع ــا األع تركيزه

ــت  ــي دام ــا الت ــن حربه ــرياً م ــق أخ ــت دمش ــد خرج لق
ــكلة اآلن  ــرة. املش ــن منت ــًة لك ــنوات، مجروح ــبع س س
ــرية  ــة كب ــني برع ــات والقوان ــدار السياس ــم إص ــه يت أن
ــية  ــر حساس ــوا أك ــن أصبح ــاس الذي ــبة للن ــداً بالنس ج
تجــاه قــرارات الحكومــة. ال يخجــل الســوريون مــن 
إســاع صوتهــم، وتلعــب وســائل اإلعــالم االجتاعيــة دوراً 
متناميــاً كبارومــرت هــام يقيــس دعــم أو معارضــة النــاس 

ــورية. ــؤولني يف س ــات الحكومــة واملس لسياس
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أليكسي خليبنيكوف

هل هناك مجال للمصالحة في سورية؟

معهد الشرق األوسط، 12 كانون األول/ديسمبر 2018

كتــب أليكــي خليبنيكــوف مقــاالً بعنــوان: »هــل هنــاك 
مجــال للمصالحــة يف ســورية؟« نــره معهــد الــرق 

األوســط يف 12 كانــون األول/ديســمر 2018.

يفتتــح الكاتــب مقالــه بالقــول، إنــه ومــع تراجــع األعــال 
العســكرية يف ســورية، تكتســب املرحلــة السياســية زخاً. 
وال يعنــي ذلــك أن الجــزء األكــر تعقيــداً يف الحــرب قــد 
ــر  ــرتة أك ــهد ف ــل املش ــس: يدخ ــىل العك ــل ع ــى، ب انته
ــر  ــة أك ــا إىل معالج ــراف فيه ــتضطر كل األط ــة س صعوب
القضايــا حساســية بشــأن ســورية مــا بعــد الحــرب، مبــا يف 
ــية  ــني واإلصالحــات السياس ــودة الالجئ ــار وع ــك اإلع ذل

ــات. واملصالحــة ومناطــق النفــوذ وغريهــا مــن التحدي

وطهــران  ســوتي  يف  الدوليــة  االجتاعــات  دعــت 
واســطنبول إىل إطــالق عمليــة سياســية ومصالحــة داخــل 
ــة  ــة مصحوب ــون هــذه املرحل ــم أن تك ــن امله ســورية. م
باملصالحــة بــني دمشــق والــدول العربيــة اإلقليميــة التــي 
قطعــت العالقــات الدبلوماســية معهــا منــذ أكر من ســت 
ســنوات. يف هــذا الصــدد، يفتقــد تنســيق أســتانا الثــاليث 
لعامــل واحــد مهــم هــو متثيــل الــدول العربيــة اإلقليميــة. 
علــاً أن رؤيــة القــوى غــري العربيــة املتعلقــة بالتنميــة يف 
مرحلــة مــا بعــد الحــرب يف ســورية، ال تعكــس بالكامــل 

ــة. ــة العربي ــات الفاعل خطــط وأهــداف الجه

20 Alexey Khlebnikov, ˝Is there room for reconciliation on Syria?˝,  Middle East Institute, 12 
December 2018. https://www.mei.edu/publications/there-room-reconciliation-syria

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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املصالحــة بــني دمشــق والعواصــم العربيــة األخــرى هــي 
رشط أســايس إليجــاد حــل مســتدام لألزمــة الســورية. إذ 
يجــب، يف نهايــة املطــاف، اســتعادة العالقــات السياســية 
واالقتصاديــة والدبلوماســية وإعــادة دمــج ســورية يف 
ــة لتحقيــق هــذه  “األرسة العربيــة”. دول الخليــج رضوري
األهــداف، ويجــب أن يتــم إرشاكهــم يف املرحلــة السياســية 

إلعــادة اإلعــار واملصالحــة.

أسباب للتوجس
هنــاك درجــة معقولــة مــن الهواجــس حــول عمليــة 
املصالحــة. فقــد بــدأت هــذه الــدول بالدعــوة إىل اســتقالة 
ــة األحــداث يف ســورية،  ــذ بداي ــس بشــار األســد من الرئي
وكانــت مــن أكــر داعمــي مختلــف جاعــات املعارضــة 
وامليليشــيات املســلحة، ماليــاً ولوجســتياً وسياســياً. تجــاوز 
ــان إىل  ــاً، وســيحتاج الجانب هــذه الحقيقــة ســيكون تحدي
الرغبــة يف التوفيــق مــن أجــل التوصــل إىل حــل وســط.

ينظــر مجلــس التعــاون الخليجــي بقيــادة الســعودية إىل 
إيــران عــىل أنهــا املنافــس الرئيــس الــذي اكتســب نفــوذاً 
عــر املنطقــة يف الســنوات األخــرية. الوجــود اإليــراين 
املتنامــي، االقتصــادي والعســكري والســيايس، يف العــراق 
وســورية يقلــق دول الخليــج. وتعــد الراكــة بــني دمشــق 
وطهــران عقبــة كبــرية أمــام املصالحــة مــع ســورية، كــا 
تنظــر إليهــا بحــذر فواعــل أخرى مثــل “إرسائيــل” واألردن 

ــات املتحــدة واالتحــاد األورويب. والوالي

مــن جانبهــا، ال تــزال الحكومــة الســورية مــرتددة يف 
تقديــم تنــازالت لــدول الخليــج، عــىل الرغــم مــن أنهــا قــد 
تكــون مفيــدة يف إعــادة إعــار البــالد وإعــادة دمجهــا يف 
االقتصــاد اإلقليمــي. مل تنــس الحكومــة أن إيــران وقفــت 

إىل جانبهــا يف وقــٍت تخــىل فيــه الجميــع عنهــا.

ضوء في آخر النفق؟
ويف الوقــت نفســه، ميكــن أن يكــون اعتــاد ســورية 
الكبــري عــىل إيــران عامــالً إيجابيــاً يف املســاعدة عــىل 
ــن  ــة، م ــا العربي ــني دمشــق ونظرياته ــز املصالحــة ب تعزي
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــال ل ــق مج ــالل خل خ

ــر.  ــب دور أك للع

يف الســنوات الـــ 15 املاضية، اســتفادت القــوى غري العربية 
ــة،  ــريات اإلقليمي ــن التغي ــران م ــا وطه ــران وتركي ــل إي مث

وزادت نفوذهــا يف الــرق األوســط عــىل حســاب القــوى 
العربيــة التقليديــة. الــيء ذاتــه ينطبــق عــىل الريــاض، 
فمــع تراجــع العــراق ومــر وســورية، بــرزت الســعودية 
كممثــل عــريب مــأل فــراغ القــوة. لكنهــا صــارت يف موقــف 
صعــب أمــام التأثــري املتزايــد لخصومهــا غــري العــرب، 

إيــران وتركيــا.

ــع  ــا بتهميــش جمي ــران وروســيا وتركي قامــت كل مــن إي
ــة الرئيســة، وحــّدت  ــة واإلقليمي ــة العاملي الجهــات الفاعل
ــا يجــري يف ســورية. بعــد  ــري في ــا عــىل التأث مــن قدرته
أن نــرت روســيا جيشــها يف خريــف عــام 2015، بــدأت 
دول الخليــج تــدرك أال تغيــري للقيــادة يف ســورية، وأنهــم 
ســيخرون معظــم، إن مل يكــن جميــع، “اســتثاراتهم” يف 
البــالد. لتأمــني نفــوذ لهــا يف ســورية مــا بعــد الحــرب، كان 
عــىل دول الخليــج تطويــر عالقــات أفضــل مــع موســكو. 

ولتقليــل خســائرها هنــاك، قــد ترغــب دول مجلــس 
ــع  ــح م ــعودية يف التصال ــادة الس ــي بقي ــاون الخليج التع
دمشــق واملشــاركة يف إعــادة إعــار البــالد والتنميــة 
سياســياً  اعتــاداً  أقــل  دمشــق  لجعــل  االقتصاديــة، 

ــران. ــىل طه ــاً ع واقتصادي

كيف سيكون رد فعل إيران 
ىلع مصالحة محتملة بين 

سورية ودول مجلس التعاون 
الخليجي؟ كيف ستستجيب 
تركيا لتعاون املجلس مع 

الحكومة السورية، خاصة وأن 
السعودية واإلمارات تعارضان 
اإلخوان املسلمين؟ كل هذه 

القضايا ستلعب دورًا هامًا يف 
تحديد مستقبل األزمة يف 

سورية. 
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ــب  ــدى الجان ــب اآلخــر ل يف املقل
الســوري مــرر قــوي للراكــة 
الكاتــب،  بــرأي  الخليــج،  مــع 
فاقتصــاد إيــران يف حالــة يــرىث لها 
ــة  ــات األمريكي ــتفاقمها العقوب س
ــيؤثر  ــدوره س ــذا ب ــدة. وه الجدي
عــىل االقتصــاد الســوري الــذي 
عــىل  متزايــد  بشــكل  يعتمــد 
رفــع  أن  إىل  باإلضافــة  إيــران. 
العقوبــات املفروضــة عىل ســورية 
مســتبعد إذا بقيــت دمشــق يف 
ــى  ــب. ويبق ــران القري ــدار طه م
مــن غــري الواضــح مــا إذا كان 
العمــل  ســيقررون  األوروبيــون 
وإيجــاد  واشــنطن  إرادة  ضــد 

حــل بديــل للعقوبــات للحفــاظ عــىل التجــارة مــع إيــران. 
ســوف تســتفيد دمشــق مــن تنويــع رشكائهــا االقتصاديــني. 
واالرتبــاط بإيــران اقتصاديــاً وسياســياً وعســكرياً يحــد مــن 
ــح مــع دول االتحــاد األورويب  ــدرة دمشــق عــىل التصال ق
ــم  ــا تقدي ــي ميكنه ــي الت ــاون الخليج ــس التع ودول مجل
املــال والتكنولوجيــا الالزمــة للمســاعدة يف إعــادة اإلعــار 

والتنميــة.

هنــاك مــؤرشات تفيــد بتحــركات جاريــة. كان لوزيــر 
الخارجيــة الســوري وليــد املعلــم “لقــاء دافــئ” مــع نظريه 
ــش  ــىل هام ــة، ع ــد آل خليف ــن أحم ــد ب ــي، خال البحرين
ــول/ ــم املتحــدة يف أيل ــة لألم ــة العام ــات الجمعي اجتاع

ســبتمر 2018. ويف تريــن الثاين/نوڤمــر، ظهــرت تقاريــر 
تشــري إىل أن دولــة اإلمــارات قــد تعيــد فتــح ســفارتها يف 

ســورية. 

يف حــني قــد يبــدو األمــر مفاجئــاً، إال أن هــذه الخطــوة ال 
مفــر منهــا لعــدة أســباب. أوالً، بعــد االنتشــار العســكري 
أنهــا  الســعودية واإلمــارات وقطــر  الــرويس، أدركــت 
خــرت الحــرب يف ســورية. ثانيــاً، يبــدو أن موســكو 

أقنعــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بــأن دولــة 
ســورية أقــوى تعنــي وجــوداً إيرانــاً أضعــف. ثالثــاً، 
ســورية املســتقرة والقويــة واملســتقلة تحــدُّ مــن صعــود 
نفــوذ طهــران يف املنطقــة. رابعــاً، يحتــاج مجلــس التعــاون 
ــالل  ــن خ ــورية م ــائره يف س ــض خس ــي إىل تعوي الخليج
مشــاريع إعــادة اإلعــار واملشــاريع االقتصاديــة. خامســاً، 
مــن املهــم بالنســبة لهيــكل األمــن الجديــد يف املنطقــة أن 
يضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي درجــة مــن التأثــري يف 

ــورية. ــتقبل س ــد مس تحدي

أســئلة كثــرية ال تــزال تحتــاج إىل إجابــة، مــن قبيــل: 
ــة  ــران عــىل مصالحــة محتمل ــل إي ــف ســيكون رد فع كي
ــف  ــي؟ كي ــاون الخليج ــس التع ــورية ودول مجل ــني س ب
الحكومــة  مــع  املجلــس  لتعــاون  تركيــا  ستســتجيب 
ــان  ــارات تعارض ــعودية واإلم ــورية، خاصــة وأن الس الس
اإلخــوان املســلمني؟ كل هــذه القضايــا ســتلعب دوراً 

هامــاً يف تحديــد مســتقبل األزمــة يف ســورية. 

نظــراً لألوضــاع القامئــة اآلن، مــن املنطقــي لــكل الجهــات 
ــدالً  ــق الحــل الوســط ب ــة أن تســلك طري ــة املعني الفاعل

مــن اتبــاع أي طريــق مــن شــأنه إطالــة املواجهــة.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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أماني الطويل

البشير في سورية... منافع متبادلة

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 18 كانون األول/ديسمبر 2018

كتبــت أمــاين الطويــل مقــاالً بعنوان: »البشــري يف ســورية... 
للدراســات  األهــرام  مركــز  نــره  متبادلــة«،  منافــع 
السياســية واالســرتاتيجية، يف 18 كانــون األول/ديســمر 

.2018
ــس الســوداين عمــر البشــري  ــارة الرئي ــة أن زي ــرى الكاتب ت
إىل ســورية مفاجــأة عــىل املســتويني الداخــي والخارجــي. 
فقــد أثــارت الزيــارة تســاؤالت عديــدة حــول مــا إذا كانت 
ــادرة ســودانية خالصــة مرتبطــة بطبيعــة  قــد جــاءت مبب
ــي  ــب إقليم ــار ترتي ــة، أم يف إط ــة الراهن ــة الداخلي األزم
ودويل ميهــد لعــودة ســورية إىل النظــام اإلقليمــي العــريب، 
مــع األخــذ يف الحســبان أن الرئيــس البشــري قــد ذهــب إىل 

ســورية عــىل مــن طائــرة روســية.
تكــون  أن  يرجــح  الســوداين،  املحــي  املســتوى  عــىل 
الزيــارة هــي مبــادرة ســودانية خالصــة مرتبطــة بطبيعــة 
عــىل  النظــام،  يواجههــا  التــي  الداخليــة  التحديــات 

واالقتصــادي.  الســيايس  املســتويني 
عــىل املســتوى اإلقليمــي والــدويل، تزامنــت الزيــارة مــع 
ــع  ــيايس م ــل الس ــول بالتعام ــرب القب ــح ق ــارات ترج إش
الرئيــس األســد كرئيــس لســورية، وذلــك عــىل خلفيــة مــا 
ذهــب رصح بــه الرئيــس الــرتيك يــوم الزيــارة، بأنــه عــىل 
اســتعداد للتعامــل مــع الرئيــس األســد بــرط ˝انتخابــه 

ــاً˝. دميقراطي

21
أمــاين الطويــل، ˝البشــري يف ســوريا... منافــع متبادلــة˝، مركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســراتيجية، 18 كانــون 
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وغــداة الزيــارة الســودانية لدمشــق، أشــار املبعــوث 
األمريــيك يف ســورية، أنــه ليــس هنــاك مــا مينــع التفاعــل 
ــة  ــت دول ــه، أعط ــياق ذات ــد. ويف الس ــس األس ــع الرئي م
اإلمــارات إشــارة إيجابيــة بهــذا الشــأن، يف وقــت تســتعد 
فيــه الريــاض لتســوية ملفــات إقليميــة عــدة عــىل رأســها 
ــع  ــال م ــوات اتص ــح قن ــن فت ــذي يضم ــن ال ــف اليم مل

ــد وأن تشــمل ســورية. ــران الب إي
الرئيــس الســوداين عمــر  الســياق، يبــدو أن  يف هــذا 
ــد  ــوم بالتمهي ــبة ليق ــة املناس ــص اللحظ ــد اقتن ــري ق البش
لعــودة ســورية إىل ˝الحضــن العــريب˝ -عــىل حــد تعبــريه- 
فيكــون بذلــك أول رئيــس عــريب يــزور دمشــق منــذ عــام 
2011، وليمهــد رمبــا إىل عــودة ســورية ملقعدهــا الخــايل 
ــد  ــد عق ــرتاب موع ــع اق ــداً م ــة، تحدي ــة العربي بالجامع
ــارة  ــارس 2019(، خاصــة أن الزي ــة )آذار/م ــة العربي القم
ــة رئيســة، مثــل  قــد تلقــى دعــاً مــن جانــب دول عربي
مــر التــي تتمســك مببــدأ الحفــاظ عــىل ˝الدولــة˝ 
املنظومــة  إىل  وعودتهــا  مهمــة،  كأولويــة  الســورية 
ــا عــىل  ــران وتركي ــن إي ــوذ كل م ــد نف ــد تزاي ــة بع العربي
حســاب املصالــح العربيــة العليــا. كــا يتوقــع كذلــك أن 
ــرار  ــة ق ــاً، خاصــة عــىل خلفي ــارة دعــاً إيراني تلقــى الزي
الرئيــس البشــري ســحب القــوات الســودانية املقاتلــة 
ــت  ــن، يف وق ــة˝ يف اليم ــوات الرعي ــوف ˝ق ــن صف ضم
يتــم فيــه اســتبعاد الخرطــوم -حتــي هــذه اللحظــة- مــن 
زيــارة قادمــة لــويل العهــد الســعودي محمــد بــن ســلان 
ــة  ــة االقتصادي ــم األزم ــك رغ ــا، وذل ــة رشق أفريقي ملنطق
الســودانية الخانقــة، واملســاهمة الحقيقيــة التــي قدمتهــا 
ــة  ــة العربي ــب اململك ــن بجان ــرب باليم ــودان يف الح الس

ــعودية. الس
ــن  وبطبيعــة الحــال، فــإن ســفر الرئيــس البشــري عــىل م
طائــرة روســية يعطــي إشــارة واضحــة لدعــم رويس قــادم 
ــام  ــر النظ ــن عم ــة م ــة الفارق ــذه اللحظ ــودان يف ه للس
الســيايس الســوداين. مــن املتوقــع أن يتــم إمــداد الســودان 
بدفعــة عاجلــة مــن الوقــود الــرويس عــىل األقــل، مــا يعني 
ــي تتســع لتشــمل  ــة الت ــاً لألزمــة االقتصادي ــكاً جزئي تفكي
ــك،  ــة إىل ذل ــة. وباإلضاف ــيولة النقدي ــر الس ــز يف تواف عج
فــإن إســناد رويس للخرطــوم يعنــي إشــارة لواشــنطن 
ــة  ــات االقتصادي ــع العقوب ــة لرف ــرك برع ــرورة التح ب
ــى ال يقــع يف أحضــان  بشــكل شــامل عــن الســودان، حت
روســيا يف ضــوء موقعــه الجيوســيايس الحســاس عــىل 
املســتوى األفريقــي، وتأثــريه عــىل منظومــة األمــن يف 

البحــر األحمــر.  
ــد الــرويس، فــإن الســودان يبــدو نقطــة  أمــا عــىل الصعي

ــا. انطــالق مناســبة لروســيا يف أفريقي
وفيــا يخــص ســورية، فــإن وجــود رئيــس عريب يف دمشــق 
ــرية،  ــب كب ــق مكاس ــة يحق ــن القطيع ــنوات م ــد 7 س بع
فقــد بــرز الرئيــس الســوري بشــار األســد عــىل الشاشــات 
باعتبــاره زعيــم ســورية املنتــر، والــذي بــدأت العواصــم 
اإلقليميــة والعامليــة تفتــح البــاب للتعامــل معــه مجــدداً. 
ــت إىل  ــد تطرق ــون ق ــد وأن تك ــارة الب ــإن الزي ــك، ف كذل
مســألة عــودة ســورية إىل مقعدهــا يف الجامعــة العربيــة. 
ــي  ــوري˝ يعن ــام الس ــىل ˝النظ ــاح ع ــذا االنفت ــم إن ه ث
توقــع االندمــاج القريــب لســورية يف املحيــط اإلقليمــي، 
ــة  ــم عــريب إىل دمشــق متوقع ــارة لزعي ــا يجعــل أي زي م

بــل ومنتظــرة.
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 للبحــث والدراســة فــي األوســاط الفكريــة الغربيــة، 
ً
مازالــت أزمــة الالجئيــن الســوريين مثــارا

يرضــي  حــل  إيجــاد  أمــل  تقــدم،  علــى  طــرح، والحلــول والتوصيــات 
ُ
ت األفــكار  ومازالــت 

الــدول المضيفــة دون أن يظلــم الالجئيــن، ويضمــن الحفــاظ علــى ورقتهــم التــي قــد 
تكــون رابحــة فــي اآلتــي مــن التســويات السياســية.

يندرج تقرير مؤسسة راند المطول ضمن هذا االتجاه.

الالجئون السوريون في دول الجوار



كريشنا كومار وآخرون 

فرٌص للجميع: فرٌص تعود بالفائدة على السوريين
والبلدان المستضيفة لهم في أسواق عمل الشرق األوسط

مؤسسة راند، 13 كانون األول/ديسمبر 2018. 

أعــدت كريشــنا كومــار وآخــرون تقريــراً بعنــوان: »فــرٌص للجميــع: فــرٌص تعــود بالفائــدة عــىل الســوريني والبلــدان 
املســتضيفة لهــم يف أســواق عمــل الــرق األوســط« نرتــه مؤسســة رانــد يف 13 كانــون األول/ديســمر 2018. وفيــا 

يــأيت ملحــة موجــزة عــن أهــم مــا توصــل إليــه التقريــر مــن نتائــج:
أدت الحــرب يف ســورية إىل نــزوح حــوايل 12 مليــون شــخص، بعضهــم داخــل ســورية، والبعــض اآلخــر عــروا الحــدود 
وأصبحــوا الجئــني. يعيــش العــدد األكــر مــن الالجئــني يف ثالثــة بلــدان مجــاورة هــي: تركيــا، ولبنــان واألردن. ويف حــني 
ــات  ــة، والخدم ــة فرضــت ضغوطــاً عــىل أســواق العمــل املحلي ــن الســوريني، لكــن أعدادهــم الهائل ــدٌد م يعمــل ع

العامــة والوئــام االجتاعــي.
يحتــاج الالجئــون الســوريون يف هــذه البلــدان إىل أكــر مــن مجــرّد املســاعدات اإلنســانية الجاريــة. إنهــم بحاجــة إىل 
االكتفــاء الــذايت، والكرامــة والفــرص واألمــل، ويتحقــق كل ذلــك بتأمــني التوظيــف. لقــد أجــرى باحثــو مؤسســة رانــد 
ســت دراســات اســتقصائية مــع ســوريني ورشكات محليــة و36 مقابلــة معمقــة مــع مجموعــات بؤريــة تضــم الســوريني 
ومواطنــي الــدول املســتضيفة بغيــة تحديــد السياســات التــي قــد تســاعد يف توفــري فــرص اقتصاديــة جديــدة لــكل مــن 

الالجئــني وعــال البلــدان املســتضيفة عــىل حــد ســواء.

22 Krishna B. Kuma, et al. ”Opportunities for All: Mutually Beneficial Opportunities for Syrians 
and Host Countries in Middle Eastern Labor Markets“, RAND Corporation, 13 December 2018. 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2653.html
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يعمل الالجئون السوريون ويساهمون... لكنهم بحاجة إلى فرص وتدريب أفضل
بذلــت تركيــا ولبنــان واألردن جهــوداً مــن أجــل اســتيعاب الالجئــني الســوريني. يف الواقــع، يعمــل العديــد من الســوريني 
ــدة  ــة جي ــل معامل ــا تُعام ــم بأنه ــرية منه ــات كب ــد أغلبي ــاة، وتفي ــاً لالســتمرار يف الحي ــون طرق ــالد ويخلق ــك الب يف تل
مــن أصحــاب العمــل والزمــالء. رغــم ذلــك، تعتــر نســبة البطالــة يف صفــوف الالجئــني عاليــة، ويعمــل معظمهــم يف 
وظائــف تتطلــب مهــارات قليلــة، ومنخفضــة األجــور، وغــري رســمية. باإلضافــة إىل أن املخصصــات املتاحــة ال تســاعد 
عــىل العمــل بصــورة قانونيــة بحســب مــا كان مخططــاً لــه. وال يعيــش مــن هــو قــادر ومؤهــل للعمــل يف املــدن حيــث 
ــني بشــأن الحــد األدىن مــن األجــور، فيــارس ضغوطــاً عــىل عــال  ــاذ القوان ــا العجــز عــن إنف ــر الوظائــف. أم تتوف

البلــدان املســتضيفة.

أبرز العقبات في وجه إيجاد عمل بحسب البلد:

األشياء التي تسير في املجرى الصحيح:
العمــل بجــد: يعتــر أصحــاب العمــل أن الســوريني يعملــون بجــد، وهــم عــىل اســتعداد لالضطــالع بأعــال 
ــة  ــوة العام ــدان املســتضيفة أيضــاً مــن الق ــا. ويســتفيد االقتصــاد يف البل ــام به ــون بالقي ال يرغــب املحلي

الســورية.

النيــة الحســنة: يعتقــد صانعــو السياســات أن البلــدان املســتضيفة توفــر "منفعــة عامــة" للعــامل مــن خــالل 
ــة  ــى التحتي ــات املانحــة يف مشــاريع البن ــتثارات الجه ــدون أن اس ــني الســوريني ويعتق اســتضافة الالجئ

الكبــرية ستســاعد االقتصــاد يف البلــدان املســتضيفة والســوريني عــىل حــد ســواء.

ــا، حيــث أطلقــوا أكــر مــن 10.000 رشكــة  ريــادة األعــال: كان الســوريون رواد أعــال نشــطني يف تركي
أعــال مســجلة. ومــع ذلــك، التــزال عوائــق عــّدة تعــرتض النمــو.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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النســاء: يعمــل عــدٌد كبــري مــن النســاء الســوريات يف البلــدان املســتضيفة لهــنَّ مقارنــة بعــدد العامــالت 
يف ســورية قبــل الحــرب. ويــرى الرجــال والنســاء عــىل حــد ســواء ذلــك األمــر مقبــوالً اجتاعيــاً، ورضوريــاً 

وجديــراً باالحــرتام.

التعاطــف: ال يشــهد أي مــن البلــدان الثالثــة اضطرابــات اجتاعيــة كبــرية بســبب وصــول األعــداد الكبــرية 
ــق  ــة قل ــوريني، مث ــن الس ــتياًء م ــة اس ــات العام ــل والخدم ــوق العم ــهد س ــني يش ــوريني. ويف ح ــن الس م

حقيقــي إزاء محنتهــم.

الطلــب مــن قبــل أصحــاب العمــل: أفــادت نســب كبــرية مــن أصحــاب العمــل الذيــن شــملتهم الدراســة 
ــارة  ــب مه ــي تتطل ــف الت ــي يف الوظائ ــو املهن ــرص للنم ــر ف ــوا ســوريني. وتتوف ــم وظف االســتقصائية بأنه

متوســطة يف مجــال التصنيــع يف مناطــق وأقاليــم معينــة.

العوائق في وجه عمل النساء:
• أجور أدىن باملقارنة مع الرجال السوريني.

• عدم توفر وسائل النقل اآلمنة إىل مكان العمل.

• عدم توفر رعاية األطفال أو املساعدة يف املسؤوليات املنزلية األخرى.

• التحرش الجني.

ــون  النســبة املئويــة للســوريين الذيــن يعمل
أو هــم علــى اســتعداد للعمــل:

56

W W W . D C R S . S Y

2018 عــدد كانون األول/ديســمبر  



ــن  ــدد م ــاف ع ــة: »يخ ــى مقول ــون عل ــن يوافق ــة للذي ــبة املئوي النس
الســوريين مــن الوقــوع فــي مشــاكل مــع الحكومــة أو الشــرطة فــي 

حــال عملهــم«.

النسبة املئوية للذين يوافقون على مقولة:
ــى  ــول عل ــتوجبة للحص ــوم املس ــع الرس ــن دف ــوريون ع ــز الس  »يعج

ــة«. ــل واإلقام ــة العم رخص

النســبة املئويــة للســوريين الذيــن 
يشــعرون بأنهــم يتعرضــون للتمييــز 
ــكل  ــة بش ــر املصنف ــة غي أو للمعامل
ــل أصحــاب العمــل. منتظــم مــن قب

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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التوصيات:
يعتمد ازدهار الرق األوسط واستقراره عى توفر فرص اقتصادية تعود بالفائدة عى كل من السورين النازحن 

والعال يف البلدان املستضيفة. قد تساعد اسراتيجيٌة ناجحٌة الطرفن عى حدٍّ سواء.

بالنسبة لتركيا:
1. توسيع نطاق التدريب عى اللغة الركية والقدرة اللغوية.

2. ربط السورين واألتراك بوظائف يف املدن الثانوية التي تشهد طلباً عى التوظيف، مع توفر التدريب لهم.

3. توسيع إمكانية الوصول إىل أذونات العمل.

4. تريع عملية االعراف بالشهادات واملؤهات السورية يف تركيا.

5. توفر وسائل النقل إىل مكان العمل للنساء.

بالنسبة لألردن:
1. تقديم دورات تدريبية مهنية موجزة حول املهارات املطلوبة للسورين واألردنين عى حد سواء.

2. تحديد الربامج التدريبية املثبتة وتوسيع نطاقها وتحسن املواءمة بن أصحاب العمل والعال )املطابقة الفعالة 

بن الوظائف الشاغرة والباحثن عن عمل(.

3. تحسن بيئة مارسة أنشطة العمل.

4. تبسيط عملية إصدار أذونات العمل وتنظيمها.

5. استكشاف كيفية إنفاذ القوانن بشأن الحد األدىن من األجور وظروف العمل بالنسبة للسورين واألردنين عى حد 

سواء.

بالنسبة للبنان:
1. تقديم دورات تدريبية مهنية موجزة حول املهارات املطلوبة للسورين واللبنانين عى حد سواء.

2. الحد من القيود املفروضة عى القطاعات التي ميكن للسورين العمل فيها.

3. تسهيل الحصول عى أذونات العمل.

4. زيادة قدرة الحوكمة، مبا يف ذلك البلدية )املحلية( منها، من أجل تسهيل االستثار األجنبي.

5. تحسن املواءمة بن املوظفن وأصحاب العمل )املطابقة الفعالة بن الوظائف الشاغرة والباحثن عن عمل(.
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