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العام الثامن 

لألزمة السورية: 

عام النهايات



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

ــل والخيــارات الممكنــة حيالهــا. ــة والبدائ المحتمل

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

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

والدراســات والتقاريــر والمقــاالت الصــادرة والمرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..
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تتســارع  الثامــن،  عامهــا  الســورية  األزمــة  دخــول  مــع 

األحــداث، وتتوضــح صــور كانــت مبهمــة، وتحــلُّ عقــٌد 

كانــت متشــابكة، رمبــا يكــون أهمهــا عقــدة غوطــة دمشــق 

الرشقيــة، التــي كانــت خزانــاً لإلرهــاب، ومصدراً لخــوف متلَّك 

دمشــق وأهلهــا ألعــوام، حتــى ظــن البعــض أنهــا عصيــة عــى 

ــوم مــؤرشاً  ــح تحريرهــا الي ــش العــريب الســوري، وليصب الجي

ــاء الحــرب عــى ســورية. ــرب انته ــاً عــى ق قوي

أبحــاث  عــن  الرشقيــة  الغوطــة  تحريــر  حــدث  يغيــب 

ــد  ــت ق ــا كان ــة، بعدم ــز الدراســات الغربي ومنشــورات مراك

شــّنت حملــة ضاريــة ترافقــت مــع بدايــة عمليــات الجيــش 

الســوري هنــاك، إذ اّدعــت أن الجيــش كان يســتهدف املدنيني 

ويدمــر املــدن والبلــدات ويســتخدم األســلحة املحرّمــة. لكــن، 

ــة  ــن الغوط ــني م ــروج املدني ــور األوىل لخ ــور الص ــع ظه وم

تحــت حاميــة الجيــش العــريب الســوري، وخــروج اإلرهابيــني 

باتجــاه إدلــب، بــدأت حملــة مراكــز األبحــاث تخبــو، وبتنــا ال 

نجــد أي مقــال يتنــاول هــذا املوضــوع. 

ــل  ــن قب ــه م ــم تجاهل ــذي يت ــدث ال ــون الح ــح أن يك ويرج

تلــك املراكــز، أكــر أهميــة وتأثــراً مــن األحــداث التــي 

ــال  ــدُّ إغف ــام يع ــادًة بالبحــث والدراســة، ك ــا ع تتطــرق إليه

حــدث تحريــر الغوطــة مــؤرشاً هامــاً بحــد ذاتــه، فهــو يــدل 

ــا  ــع م ــب م ــع ال تتناس ــى أرض الواق ــات ع ــى أن املجري ع

ــا.  ــح دوله ــباً ملصال ــراه مناس ــا ت ــز وم ــذا املراك ــده ه تري

ــهر آذار/ ــاث يف ش ــز األبح ــزت مراك ــل، رك يف املقاب  

مــارس املنــرم عــى موضــوع السياســة الخارجيــة األمريكيــة 

حيــال ســورية، خاصــة يف ضــوء التغــرات التــي شــهدتها وزارة 

ــون. وكان  ــس تيلرس ــة ريك ــد إقال ــة بع ــة األمريكي الخارجي

ــث،  ــر والبح ــز التفك ــف مبراك ــد عص ــٌر ق ــدٌل كب ــاك ج هن

بــني املدافعــني عــن بقــاء القــوات األمريكيــة يف ســورية 

واملعارضــني لــه، حــدث ذلــك قبــل أن يحســم ترامــب أمــره 

ويقــرر “الخــروج مــن ســورية يف وقــت قريــب جــداً. ليــدع 

ــا اآلن”. ــون بأمره ــن يهتم اآلخري

يرجــح عــدم التــزام ترامــب بكالمــه هــذا، وإن التزم، ســيكون 

أكــر قــرارات إدارتــه حكمــة منــذ أن اســتلم الحكــم، فالوجود 

ــي مل يســتطع تشــكيل نفــوذ يفــرض مــن  العســكري األمري

ــح  ــازالت عــى الحكومــة الســورية، ويحقــق مصال ــه تن خالل

أمريــكا يف مواجهــة روســيا وإيــران، وســتحاول الواليــات 

املتحــدة أن تحقــق بانســحابها مــا مل تســتطع تحقيقــه 

بالبقــاء، أي أنهــا ســتفاوض عــى هــذا االنســحاب. وال نبالــغ 

بــني  إذا قلنــا إن أيَّ تســوية أو اتفــاق سنشــهده قريبــاً 

فواعــل األزمــة الســورية، ســيكون مقابــل أو نتيجــة لخــروج 

الواليــات املتحــدة مــن ســورية. حتــى لــو عــّد ترامــب 

خــروج قواتــه مــن ســورية انتصــاراً، فــإن الخــراء يف الشــأن 

ــات  ــد للوالي ــك يشــّكل هزميــة ال ب الســيايس يدركــون أن ذل

ــل شــيئاً مقابلهــا، فمــن يظــن ترامــب أنــه  املتحــدة أن تحصَّ

يرتكهــم غارقــني يف “املســتنقع الســوري” أي )ســورية، روســيا، 

ــادرون عــى حــل املشــكالت سياســياً، وعســكرياً  ــران( ق وإي

ــر. ــة واســتدامة أك ــر، وبفعالي ــي األم ــا يقت عندم

يطــرح الخــروج األمريــي املحتمــل مــن ســورية   

ــترتكهم  ــف س ــراد، وكي ــوع األك ــق مبوض ــاً يتعل ــاؤالً هام تس

ــات املتحــدة، وهــل ســيكون إيقــاف الحــرب ضدهــم  الوالي

ــي مــن  وإرشاكهــم يف املفاوضــات هــو مثــن الخــروج األمري

ســورية. والســؤال األهــم هــو: هــل مــازال الكــرد بعــد كل 

ــورية،  ــامل س ــرتيك لش ــزو ال ــد الغ ــة بع ــم -خاص ــا أصابه م

ووقــوف أمريــكا متفرجــة- يثقــون بالواليــات املتحــدة؟ 

وهــل ســيرتكون الواليــات املتحــدة تعقــد الصفقــات باســمهم 

بــدل أن يعقــدوا صفقاتهــم بأنفســهم وبنــاء عــى مصالحهــم 

ــق. بح

يعــارض باحثــون كــر خــروج القــوات األمريكيــة مــن   

ســورية، ويحاولــون تصويــره وكأنــه خســارة للمنطقــة وليــس 

ألمريــكا نفســها، بــل يعمــد بعضهــم إىل إضفــاء مســحة مــن 
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ــش”  ــم “داع ــة تنظي ــوع هزمي ــى موض ــة ع ــاؤم والكآب التش

اإلرهــايب ألنــه ســيؤدي يف نهايــة املطــاف إىل رحيــل القــوات 

األمريكيــة عــن ســورية واملنطقــة، وكأنــه يقــول إن عــى دول 

ــادر  ــزم يك ال تغ ــش” مل يه ــو أن “داع ــى ل ــة أن تتمن املنطق

ــات املتحــدة هــي  ــا!! وكأن الوالي ــة أراضيه ــوات األمريكي الق

الحامــي وهــي التــي تعمــل وتبــذل الجهــود لتطويــر البــالد 

وتنميتهــا وصــون حقــوق أهلهــا، علــامً أن التاريــخ الحديــث 

أو املعــارص ال يذكــر أن القــوات األمريكيــة دخلــت دولــة مــا 

ــأيٍّ مــن أوضاعهــا نحــو األفضــل. ودفعــت ب

ويف ســياق متصــل مبوضــوع اإلرهــاب، تعيــد مراكــز   

عــى  أو  األضــواء،  دائــرة  إىل  القاعــدة  تنظيــم  األبحــاث 

ــاً عــن املشــهد، يك  ــده متام ــم تحيي ــل تعمــل عــى أال يت األق

ــد  ــايل يفق ــور الغــريب خطــر اإلرهــاب، وبالت ــى الجمه ال ين

صنــاع السياســة ورقــة هامــة يســتطيعون اســتخدامها كمــرر 

لترفــات وقــرارات كثــرة.

اليــوم، وبعــد كل الويــالت التــي ألحقهــا مــا ُســّمي “الربيــع 

العــريب” بالــدول العربيــة عامــة، وبســورية عــى وجــه 

الخصــوص، تقــرُّ مراكــز األبحــاث الغربيــة، التــي كانــت مــن 

أكــر داعميــه، بــأن تنظيــم القاعــدة اإلرهــايب والحركــة 

ــه، ومــام خلقــه  ــة عمومــاً هــم املســتفيد األكــر من الجهادي

مــن فــوىض وزعزعــة يف االســتقرار ويف منظومــة القيــم 

واملعايــر واملوازيــن.

وأخــراً، يظــل موضــوع الالجئــني الســوريني املتصــدر الدائــم 

التقريــر، خاصــة وأن معانــاة  للملــف اإلنســاين يف هــذا 

نفســها  تســمي  التــي  فالــدول  تــزداد،  اليــوم  الالجئــني 

ــدول  ــة ك ــان واألردن، أم غني ــت كلبن ــرة كان ــة”، فق “مضيف

أوروبــا، تفــرض القيــود واإلجــراءات التعســفية عــى الالجئني، 

ومتــارس ضدهــم اإلقصــاء والتنكيــل واالعتقــال والرتحيــل 

والطــرد، خاصــة وأن كثــراً مــن الــدول املانحــة تراجــع 

“عطاؤهــا” مــع تراجــع أحالمهــا يف ســورية وفشــل مشــاريعها 

ــدول.  ــذه ال ــة ه ــى رأس قامئ ــدة ع ــات املتح ــاك، والوالي هن

يغطــي هــذا اإلصــدار مــن تقريــر “ســورية يف عيــون مراكــز 

الدراســات العامليــة”، املــواد املنشــورة عــى مواقــع كريــات 

 ،2018 آذار/مــارس  شــهر  يف  العــامل،  يف  األبحــاث  مراكــز 

ــع  ــه واملتوق ــه وتطورات ــة بالشــأن الســوري، مجريات واملتعلق

ــة محــاور، هــي: ــدد إىل ثالث ــه. وينقســم هــذا الع ل

ــاول  ــاالت تتن ــا صــدر مــن مق املحــور الســيايس: ويغطــي م

ــكا  ــرتاتيجية أمري ــورية، واس ــة يف س ــوات األمريكي ــع الق وض

حيــال ذلــك، بعــد التغيــرات التــي جــرت يف الخارجيــة 

ــادرة  ــه مغ ــب نيت ــح ترام ــد تري ــم بع ــن ث ــة، وم األمريكي

ــاً. ــورية قريب س

املحــور اإلنســاين: ويتنــاول موضــوع الالجئــني الســوريني، 

ــة  ــة التميزي ــراً إىل بالدهــم، واملعامل ــم ق محــاوالت إعادته

واإلجــراءات  والقيــود  إليــه،  يتعرضــون  الــذي  واإلقصــاء 

ــم. ــرض عليه ــي تف ــفية الت التعس

محــور اإلرهــاب: تغطــي مقاالتــه موضــوع مــا بعــد تنظيــم 

ــة  ــدة” إىل واجه ــم “القاع ــودة تنظي ــايب، وع “داعــش” اإلره

حركــة الجهــاد العامليــة، أســباب ذلــك وتأثراتــه عــى املنطقــة 

خصوصــاً وعــى العــامل بشــكل عــام.
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يريــد ترامــب مغــادرة ســورية، والتفــرغ لقضايــا ذات نتائــج وعوائــد واضحــة، ويظــن يف الوقــت نفســه أنــه ســيرتك 
ــأن خــروج الواليــات  ــة الســورية وحلفاءهــا يف مــأزق صعــب. أمــا الخــراء والباحثــون األمريكيــون فــرون ب الدول
املتحــدة الرسيــع ســيؤدي بهــا إىل خســارة كبــرة، كــا ســيخلق حالــة مــن الخــوف وانعــدام الثقــة لــدى حلفائهــا يف 

املنطقــة.

 
إرادة أمريكا أم إدارة ترامب؟
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آرون ستاين

التفكك االستراتيجي في سورية 

فورين أفيرز، 2 آذار/مارس 2018

كتــب آرون ســتاين مقــاالً بعنــوان »التفــكك االســرتاتيجي يف ســورية« 
ــه  ــارس 2018. يتحــدث في ــرز يف 2 آذار/م ــن أف ــة فوري ــه مجل نرشت
ــن الســورية ومــا أظهــره مــن تخبــط بــني  ــرتيك لعفري عــن الغــزو ال
الفواعــل يف املشــهد الســوري، وتعــارض يف األهــداف واملصالــح حتــى 

بــني الحلفــاء والــرشكاء.
يبــدأ الكاتــب حديثــه مــن الهجــوم الــرتيك عــى عفريــن الســورية يف 
ــرتيك واملليشــيات املتحالفــة معــه،  الشــامل حيــث حقــق الجيــش ال
بعــد خمســة أســابيع مــن القتــال، تقّدمــاً بطيئاً ولكــن مطـّـرداً، وإذا مل 
يحــدث تدخــل خارجــي أو قــرار ســيايس لوقــف الهجــوم، فمــن شــبه 
املؤكــد أن يحقــق هدفــه يف إنهــاء ســيطرة “وحــدات حامية الشــعب” 

الكرديــة عــى عفريــن.
ــرة  ــى أنق ــس ع ــية، لي ــات سياس ــون” تداعي ــن الزيت ــة “غص لعملي
فقــط، بــل عــى عــدة العبــني خارجيــني منخرطني يف املشــهد الســوري. 
ففــي واشــنطن، تنصــّب النقاشــات التــي تتنــاول السياســة األمريكيــة 
يف ســورية عــى االســرتاتيجية التــي قــد متكــن الواليــات املتحــدة مــن 
ــا.  ــة ملصالحه ــق رشوط مالمئ ــة وف ــلمية دامئ ــوية س ــل إىل تس التوص
متيــل هــذه النقاشــات إىل اعتبــار أن خصــوم واشــنطن ميتلكــون 
اســرتاتيجيات متامســكة، إال أن الكاتــب يــرى أن التدخــل الــرتيك 

يظهــر أن كل الالعبــني الخارجيــني الرئيســني يف الحــرب يفتقــرون 
ملثــل هكــذا متاســك، ولــن يكونــوا قادريــن عــى إدراك أهدافهــم دون 

ــة. ــام بتســويات صعب القي
الحلوى الرتكية )الدور الرتيك( 

ــنطن  ــف واش ــورية أن تتحال ــن رشق س ــش” م ــاد “داع ــى إبع اقت
ــا  ــك أبعــدت تركي ــا بذل ــة”. وبقيامه مــع “قــوات ســورية الدميقراطي
ــب، الغــرض  ــف، بحســب الكات ــو. أّدى هــذا التحال ــا يف النات حليفته
منــه: إذ ُهــزم تنظيــم “داعــش” عــى األرض يف ســورية. وبــدأت 
الواليــات املتحــدة سياســة تقــوم عــى اســتخدام األرايض التي تســيطر 
عليهــا كمصــدر نفــوذ، تحــاول عــره فــرض تنــازالت عــى الحكومــة 
ــة األمــم  ــم برعاي ــي تت ــات الســالم يف جنيــڤ الت الســورية يف محادث

املتحــدة.
أعطــت محاولــة مزاوجــة واشــنطن بــني حملتهــا العســكرية وأهدافها 
السياســية مــؤرشاً عــى أنهــا ال تنــوي مغــادرة شــامل رشق ســورية يف 
املســتقبل املنظــور. وهــذا أمــر يتعــارض مــع موقــع كّل مــن إيــران 
ــة  ــات متداخل ــى تحالف ــروا ع ــن أُج ــورية الذي ــيا وس ــا وروس وتركي

املصالــح وأحيانــاً متناقضــة.
ــتمرار يف  ــي يف ســورية االس ــن الوجــود األمري ــا، يضم بالنســبة لرتكي
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تدريــب وتســليح “قــوات ســورية الدميقراطيــة”، ولــي تضغــط عــى 
ــني  ــن عمليت ــرة بش ــت أنق ــرد، قام ــف الك ــدة وتُضع ــات املتح الوالي
آب/ يف  الفــرات”  درع  “عمليــة  وهــام:  ســورية،  يف  عســكريتني 

أغســطس 2016، و“غصــن الزيتــون” يف كانــون الثاين/ينايــر املــايض. 
ــكرية،  ــوة العس ــتخدام الق ــيا الس ــني إىل إذن روس ــت يف املرت واحتاج
ــة عظمــى. وبعــد  ــد غــر مقصــود مــع دول ــى ال تجــازف بتصعي حت
فــرتة مــن النــزاع، إثــر إســقاط تركيــا مقاتلــة روســية، تحســنت 
العالقــات بــني رئيــي الدولتــني، ويهاتــف الرجــالن بعضهــام بشــكل 
روتينــي للتخفيــف مــن حــدة التوتــرات وتنســيق جهودهــام ملحاولــة 

ــورية. ــرب الس إدارة الح
اختــارت تركيــا وروســيا أيضــاً العمــل مــع إيــران، التــي رمبــا تكــون 
أقــوى داعمــي الرئيــس بشــار األســد، وذلــك يف مبادرتــني األوىل تعرف 
ــدت  ــي انعق ــالم الت ــات الس ــي محادث ــة ه ــتَنة، والثاني ــادرة أس مبب

مؤخــراً يف ســوتيش.
ــاون يف  ــات الرتكية-الروســية عــى التع ــد الرتتيب ــام، تعتم وبشــكل ع
محافظــة إدلــب الســورية، وهــي آخــر منطقــة خفــض تصعيــد تــم 
ــن  ــرتض، م ــار املف ــالق الن ــف إط ــة وق ــتنة. وملراقب ــاؤها يف أس إرس
املتوقــع أن ينتــرش الجيــش الــرتيك يف اثنــي عــرش موقعــاً يف إدلــب. 
ولــذا تجــد أنقــرة نفســها ُمســتدرجة بشــكل عميــق لالنخــراط 
ــاً  ــراط أهداف ــم أنَّ لهــذا االنخ ــورية. ورغ ــارش يف س ــكري املب العس
ــالً  ــح عم ــأن يصب ــدد ب ــه يه ــر، إال أن ــدى القص ــى امل ــدودة ع مح

ــات. ــق املفاوض ــن طري ــالم ع ــاب الس ــاً يف غي مفتوح
ــوية  ــق تس ــرة لتحقي ــع أنق ــل م ــا، للعم ــكو، بدوره ــعى موس وتس
ــن  ــض م ــا تذهــب عــى النقي ــك، فإنه ــا بذل ــا بقيامه ســلمية، ولكنه

ــق. ــران ودمش ــني، طه ــا األخري ــح حليفتيه مصال
تبــدو إيــران وســورية عازمتــني عــى دفــع القــوات الرتكيــة إىل 
االنســحاب مــن ســورية، فاســتمرار وجودهــا يهــدد بتقويــض إلحــاق 
الهزميــة باملســلحني وإعــادة الســيطرة عــى كامــل األرض.  يف حــني أن 
االنتشــار الــرتيك يف ســورية جــزء مــن جهــود روســيا لتســوية النــزاع 
ــرة  ــظ أنق ــايل، تحتف ــب. وبالت ــم الكات ــام يزع ــة، ك ــا الخاص برشوطه

ــا. ــوة منه ــا أضعــف ق ببعــض النفــوذ عــى موســكو، رغــم كونه
كذلــك يشــكل اســتهداف تركيــا للكــرد مصــدر إزعــاج لروســيا التــي 
ــني  ــن بوت ــم، لك ــة معه ــات ودي ــاظ عــى عالق ــاً للحف تســعى عموم
ــوده  ــرتيك لجه ــم ال ــدان الدع ــة بفق ــتعداد للمجازف ــى اس ــس ع لي

ــرب.  ــاء الح ــع يف إنه األوس
ــات املتحــدة،  ــا مــع الوالي ــا ضــد الكــرد عالقاته ــة تركي أربكــت حمل
ولكــن بالنســبة لدمشــق وطهــران، عــى حــد ســواء، فــإن التشــويش 
عــى العالقــات األمريكية-الرتكيــة أقــل أهميــة مــن التهديــد املبــارش 
الــذي يشــكله الوجــود العســكري الــرتيك املفتــوح. يف الوقــت نفســه، 
ال تُظهــر أنقــرة أي عالمــات عــى الرضــوخ للضغــط الخارجي لســحب 

قواتهــا.
التخّبط

يقــول الكاتــب تحــت هــذا العنــوان، ســورية وإيــران وروســيا وتركيــا 
دول تعمــُل معــاً اليــوم، لكــن وفقــاً ألهــداف متعارضــة رمبــا يكــون 

مــن الصعــب، إن مل يكــن مــن املســتحيل، تحقيقهــا بالكامــل. 

»حملــة أنقــرة العســكرية مدفوعــة باملخاوف مــن النزعــة االنفصالية 
الكرديــة واالرتبــاط الواضــح بــني الطموحــات السياســية للكــرد 
الســوريني والكــرد األتــراك، بيــد أن التحــدي األكــر الــذي ميثلــه حزب 
ــن يتــم حلــه يف ســاحة املعركــة، بــل بتقديــم  العــامل الكردســتاين ل
تنــازالت سياســية«. إذ يؤجــج التدخــل العســكري يف عفريــن املشــاعر 
املناهضــة للحكومــة يف جنــوب رشق تركيــا الكــردي، مــا يطيــل أمــد 
دائــرة العنــف. عــالوة عــى ذلــك، فــإن أنقــرة إذا مــا احتلــت عفريــن 
الســورية أو أي منطقــة أخــرى وعملــت عــى متكــني مجالــس حكــم 
مــن جامعــات املعارضــة التــي تربطهــا عالقــات عدائيــة مــع الكــرد 
املحليــني. يتعــني بالتــايل االســتعداد الحتــامل قيــام “وحــدات حاميــة 

الشــعب” بتمــرد متواصــل ضــد أي قــوة تقــوم أنقــرة بتمكينهــا.
ــة بــني  يتعــني عــى واشــنطن، كــام يــرى الكاتــب، أن تواصــل املوازن
أهدافهــا قصــرة املــدى يف مكافحــة اإلرهــاب وجهودهــا طويلــة 
ــا عــى  ــيا بدوره ــد روس ــا. تعتم ــع تركي ــات م ــدى إلصــالح العالق امل
ــوية  ــى تس ــة ع ــن املعارض ــر م ــزء األك ــة الج ــامن موافق ــرة لض أنق
ــيا  ــى روس ــوية، ع ــذه التس ــول إىل ه ــتقبل. وللوص ــلمية يف املس س

ــرتيك. ــل ال ــني للتدخ ــورية، املعاديت ــران وس ــد إي ــب تأيي ــاً كس أيض
 أخــراً، يشــر وجــود الواليــات املتحــدة يف شــامل رشق ســورية، 
وتحالفهــا مــع “قســد”، إىل أن الجهــود الرتكيــة إللحــاق الهزميــة 
باألكــراد لــن تكتمــل. والســؤال بالنســبة لروســيا ســيكون حــول كيفية 
مواَءمــة أهدافهــا السياســية مــع الحملــة العســكرية القامئــة. إذ 
يقاتــل الــروس يف ســورية منــذ ثــالث ســنوات، وال تــزال موســكو غــر 
قــادرة عــى إنهــاء الحــرب بالقــوة، وتتطلــب جهودهــا الديبلوماســية 

ــن. ــني الحلفــاء والــرشكاء املعادي ــوازن معقــد ب إجــراء ت
يُقلــل االنقســام الداخــي بــني هــؤالء الالعبــني األربعــة مــن الضغــط 
عــى الواليــات املتحــدة، ومــع ذلــك، يتعــني عــى واشــنطن االســتمرار 
يف جهودهــا طويلــة املــدى إلصــالح العالقــات مــع تركيــا. باإلضافــة إىل 
ذلــك، عليهــا أن تتقبــل احتــامل اســتعادة الدولــة الســورية مســاحات 

واســعة مــن البــالد.
يف الختــام يقــول الكاتــب، يتعاطــى كل طــرف خارجــي مــع الوضــع 
ــاً  ــي ربح ــا تعن ــرف فيه ــارة ط ــة، خس ــو كان لعب ــام ل ــورية ك يف س
ــس  ــٌر لي ــكاً، أم ــر متاس ــه أك ــرتاتيجيات خصوم ــرى أن اس ــر، وي لآلخ
ــن  ــن ع ــرتيك يف عفري ــل ال ــف التدخ ــد كش ــاً. لق ــرورة صحيح بال
ــة للوجــود  ــدول املعادي ــن ال ــاض م ــف فضف ــات داخــل تحال تصّدع
ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــام أخفق ــورية، ك ــي يف شــامل رشق س األمري
أيضــاً يف التعامــل بشــكل جــّدي مــع الواقــع عــى األرض، والتفكــر 
مليــاً بالحلــول التوفيقيــة التــي يتعــني اتخاذهــا للمســاعدة يف إنهــاء 

هذه الحرب. 

سورية وإيران وروسيا وتركيا 
دول تعمُل معًا اليوم، لكن وفقًا 

ألهداف متعارضة ربما يكون 
من الصعب، إن لم يكن من 

المستحيل، تحقيقها بالكامل.
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آرون ستاين

استراتيجية االحتواء األمريكية لسورية 

فورين أفيرز، 15 آذار/مارس 2018

2

كتــب آرون ســتاين مقــاالً بعنــوان »اســرتاتيجية االحتــواء األمريكيــة 
ــارس 2018،  ــرز، يف 15 آذار/م ــن أف ــة فوري ــه مجل ــورية«، نرشت لس
يقــدم فيــه رؤيتــه لالســرتاتيجية التــي يجــب عــى الواليــات املتحــدة 
اتباعهــا للخــروج مــن ســورية، ولتحقيــق أهــداف بعيــدة األجــل يف 
ــارة: »للفــوز عــى روســيا  مواجهــة روســيا، اســرتاتيجية تتلخــص بعب

دعوهــا تنتــر«.
يبــدأ الكاتــب بالقــول، تكمــن مصلحــة الواليــات املتحــدة يف ســورية 
ــع الرســمي عــى مكتســباتها مــن خــالل تســوية  ــأن تضفــي الطاب ب
تفاوضيــة، ثــم مغــادرة البــالد. ولتحقيــق هــذا الهدف، عليهــا يف املدى 
ــيايس  ــا الجيوس ــيا، عدوه ــع روس ــرتكة م ــة مش ــاد أرضي ــر إيج القص
ــة  ــن واشــنطن االعــرتاف بحقيق ــب م ــك يتطل ــام بذل األعظــم. والقي
“مؤملــة لكنهــا واضحــة”: »َهــزَم الرئيــس الســوري بشــار األســد 
ــوح  ــم مفت ــه دع ــالد، ولدي ــرب الب ــوة غ ــد الق ــرد املســلح، ووّح التم
ــم  ــد معظ ــيحكم األس ــران.. س ــكو وطه ــن موس ــة م ــات أمني وضامن

ــور«. ــتقبل املنظ ــورية يف املس س
بــررت الواليــات املتحــدة وجودهــا يف ســورية مبوضــوع قتــال تنظيــم 
“داعــش”، وضــامن عــدم قدرتــه عــى التخطيــط أو تنفيــذ هجــامت 
ــض  ــذرع بع ــم، يت ــة التنظي ــد هزمي ــوم، وبع ــرب. الي ــة يف الغ إرهابي

صانعــي السياســة يف أمريــكا بالتوتــر الحاصــل مــع موســكو وطهــران 
ــامل رشق  ــة يف ش ــدد النهاي ــر مح ــي غ ــود أمري ــى وج ــاء ع لإلبق

ســورية، لحاميــة مــا حققتــه أمريــكا مــن مكاســب.
يؤيــد الكاتــب مبــدأ تحــدي الواليــات املتحــدة لروســيا يف أي بقعــة 
ــو  ــا ه ــل رهاناته ــارسة، وأفض ــكا خ ــورية أمري ــن يف س ــة، لك ممكن
التفــاوض عــى ســحب قواتهــا، وتــرك روســيا إلدارة تكاليــف حــرب 
عمرهــا ســبع ســنوات. تســوية كهــذه متكــن الواليــات املتحــدة مــن 
ــران،  ــواء لســورية وإي ــاع سياســة احت ــل األجــل واتب ــط طوي التخطي
وفــرض املزيــد مــن العقوبــات عــى روســيا لزيــادة تكاليــف إعــادة 

اإلعــامر.
الوعود الرشق أوسطية

إذاً، املفارقــة تكمــن يف أن تحــدي روســيا يف ســورية يتــم عــر تســوية 
ــدم  ــب أن تق ــه يج ــكو، وعلي ــا موس ــرشوط تقبله ــوري ب ــزاع الس الن

أمريــكا شــيئاً تريــده روســيا وتفكــر باملقابــل. 
ــني  ــورية، يف ح ــة يف س ــادة الحالي ــى القي ــاظ ع ــيا الحف ــد روس تري
تركــز الواليــات املتحــدة عــى حرمــان “داعــش” مــن أي مــالذ آمــن، 
وقــد اعتمــدت يف قتــال التنظيــم عــى “قــوات ســورية الدميقراطيــة” 
القامئــة أساســاً عــى “حــزب االتحــاد الدميقراطــي” الكــردي، والــذي 

Aaron Stein, “A U.S. Containment Strategy for Syria”, Foreign Affairs, 15 March 2018. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/15-03-2018/us-containment-strategy-syria 
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يحــاول الدفــع دامئــاً نحــو الحصــول عــى حكــم ذايت للمناطــق التــي 
يســيطر عليهــا، وهــو أمــر غــر مقبــول بالنســبة لدمشــق.

ــوب رصاع يف  ــدة نش ــات املتح ــيا أو الوالي ــة روس ــن مصلح ــس م لي
ســورية بــني الدولــة الســورية و“قــوات ســورية الدميقراطيــة”، 
ــر  ــكا يف إيجــاد الســبيل لتخفيــف التوت ويكمــن التحــدي أمــام أمري
ــة لـــ “قســد” والتــي غــزت  ــا املعادي ــني الطرفــني دون إقصــاء تركي ب
عفريــن لقتالهــم و“وحــدات حاميــة الشــعب الكرديــة” هنــاك. 
وعــى الرغــم مــن أن ســيطرة األتــراك عــى عفريــن ســتضيق إمكانيــة 
ــن  ــازل ع ــر بالتن ــب أن تفك ــدة يج ــات املتح ــاق، إال أن الوالي االتف
موضــوع “تغيــر النظــام” يف ســورية مقابــل إرشاك “قســد” يف مســار 
التفــاوض الحــايل، وأن تســاعد كذلــك يف إرغــام أنقــرة عــى التوصــل 
إىل تســوية مــع األكــراد الســوريني تضــع حــداً لراعهــا مــع “وحــدات 

ــة الشــعب”. حامي
من اإلنكار إىل التسليم  

ــرورة  ــليم ب ــو التس ــدة ه ــات املتح ــام الوالي ــدي أم التح  
ــن  ــيمكنها م ــب، س ــم الكات ــام يزع ــه، ك ــورية ألن ــن س ــحابها م انس
ــكا أال  ــى أمري ــران. ع ــكو وطه ــق وموس ــى دمش ــط ع ــادة الضغ زي

تســاعد يف إعــادة إعــامر ســورية، بــل عليهــا أن تــرتك روســيا تتحمــل 
كامــل العــبء. يف الوقــت ذاتــه يتعــني عــى الواليــات املتحــدة إعــادة 
توثيــق عالقاتهــا الثنائيــة مــع دول الخليــج وإرسائيــل؛ واالســتمرار يف 
معاقبــة الحــرس الثــوري اإليــراين، وضــامن اســتمرار القيــود املفروضــة 

ــووي. ــا الن ــى برنامجه ع
ويف أوروبــا كذلــك، عــى الواليــات املتحــدة تنشــيط التحالفــات ضــد 
روســيا وتعزيــز القــدرات القتاليــة والبنــى التحتيــة الالزمــة ملواجهــة 
روســيا يف جميــع أنحــاء القــارة األوربيــة. ســورية، كــام يقــول الكاتب، 
ليســت إال أمــراً جانبيــاً يف الجهــد األوســع واملتعــدد األوجــه الحتــواء 

. موسكو
يف النهايــة يختــم الكاتــب بالقــول، إليجــاد تســوية يف ســورية بــأرسع 
وقــت ممكــن، عــى أمريــكا التنــازل عــن املطالبــة بـــ “تغيــر النظام”، 
ــدء  ــرة، لب ــران، وأنق ــق وطه ــى دمش ــيا ع ــط روس ــل أن تضغ مقاب
محادثــات رســمية مــع “قســد”. هــذه السياســة ال متثــل هزميــة، بــل 
ــات  ــة روســيا. الوالي ــد أوســع ملواجه ــن جه ــع وجــزءاً م ــوالً للواق قب
املتحــدة قويــة إذا مــا ركــزت عــى املــدى البعيــد يف اللعبــة، دون أن 

تتــورط يف رصاع تحتفــظ روســيا فيــه بــكل األوراق الرابحــة.

إليجاد تسوية في سورية بأسرع وقت ممكن على أمريكا التنازل عن 
المطالبة بـ “تغيير النظام”، مقابل أن تضغط روسيا على دمشق 

وطهران، وأنقرة، لبدء محادثات رسمية مع “قسد”.
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بول سالم وتشارلز ليستر

انقالب ترامب في سورية 

معهد الشرق األوسط، 30 آذار/مارس 2018.

3

قــدم كل مــن بــول ســامل وتشــارلز ليســرت، ضمــن مقــال بعنــوان 
»انقــالب ترامــب يف ســورية« نــرشه معهــد الرشق األوســط يف 30 
آذار/مــارس 2018، رأيهــام بقــرار ترامــب األخــر وتريحــه نيــة 
حكومتــه ســحب قواتهــا مــن ســورية قريبــاً. حيــث رأى الكاتبــان 
أنهــا خطــوة مترعــة ولــن تحمــل آثــاراً إيجابيــة إال عــى أعــداء 

الواليــات املتحــدة ومنافســيها.
يقــول ســامل: »يف كلمتــه يــوم الخميــس، عكــس الرئيــس دونالــد 
ــن “ســنخرج  ــا أعل ــه بشــأن ســورية عندم ترامــب سياســة إدارت
مــن ســورية يف وقــت قريــب جــداً. دع اآلخريــن يهتمــون بأمرهــا 

اآلن”«.
قبــل هــذا اإلعــالن كانــت السياســة األمريكيــة كــام أعلنهــا 
ريكــس تيلرســون يف منصــف كانــون الثاين/ينايــر مؤسســة عــى 
ــداف  ــع أه ــورية م ــامل رشق س ــوح يف ش ــكرٍي مفت ــوٍد عس وج
عســكرية متعــددة كقتــال تنظيمــي “داعــش والقاعــدة”، الحــد 
مــن النفــوذ اإليــراين، الدفــع نحــو حــل ســيايس يف ســورية، 

ــني. ــودة الالجئ ــمح بع ــروف تس ــاد ظ ــى إيج ــاعدة ع واملس
ســيكون،  األمريكيــة  السياســة  يف  اليــوم  الحاصــل  االنقــالب 
بحســب الكاتــب، خــراً عظيــامً بالنســبة للتنظيــامت اإلرهابيــة يف 
ســورية، وكذلــك للدولــة الســورية وحلفائهــا )إيــران، حــزب اللــه، 
وروســيا(، وســيكون خــراً مروعــاً لحلفــاء أمريــكا يف املنطقــة، ولـــ 
ــم  ــش” بدع ــت “داع ــي قاتل ــة”، الت ــورية الدميقراطي ــوات س “ق

أمريــي.
ــن  ــراً م ــحابه مبك ــا النس ــس أوبام ــابقاً الرئي ــب س ــد ترام انتق

ــب،  ــرأي الكات ــش”. وب ــداد “داع ــادة أع ــامح بزي ــراق والس الع
يخاطــر ترامــب بالقيــام بالــيشء نفســه يف ســورية اليــوم، حيــث 
ــايئ.  ــكل نه ــدة” بش ــش” أو “القاع ــام “داع ــد تنظي ــزم بع مل يُه
كذلــك يتعــارض قــرار ترامــب مــع التوجــه الســيايس للعنريــن 
الجديديــن الذيــن اختارهــام للسياســة الخارجيــة )مايــل بومبيــو 
وجــون بولتــون(، فكالهــام يعتقــدان بالــرد القــوي ضــد إيــران. 
فإعــالن ترامــب يلغــي نقطــة نفــوذ أساســية يف مواجهــة إيــران 

وهــي ســورية.
ــراق  ــي يف الع ــود األمري ــذا الوج ــب ه ــرار ترام ــع ق ــك يض كذل
ــاً  ــاً دامئ ــوداً أمريكي ــران وج ــد إي ــث ال تري ــط، حي ــت الضغ تح
ــد مــن الحوافــز لتختــر تصميــم  ــات لديهــا املزي ــاك، واآلن ب هن

ــي. ــس األمري الرئي

أما تشارلز ليسرت فيقول:
وفقــاً لــوزارة الدفــاع األمريكيــة فقــد قُتــل جنديــان مــن قــوات 
التحالــف أحدهــام أمريــي، وأصيــب خمســة آخــرون يف هجــوم 
ــاع  ــن وزارة الدف ــورية. مل تعل ــتهدفتهم يف س ــفة اس ــوة ناس بعب
موقــع الهجــوم، لكنــه تزامــن مــع تقاريــر عــن تفجــر يف منبــج، 
التــي تقــع حاليــاً يف قلــب النــزاع مــع تركيــا التــي تعــارض الوجود 

الكــردي يف املدينــة وهــددت مــراراً بطردهــم منهــا بالقــوة.
كذلــك تُتهــم التنظيــامت املســلحة املدعومــة مــن تركيــا باغتيــال 
أو محــاوالت اغتيــال اســتهدفت شــخصيات بــارزة تتواســط اليــوم 
ــتئناف  ــرر اس ــن املق ــورية. وم ــامل س ــراد ش ــرب واألك ــني الع ب
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ــراك  ــني واألت ــار املســؤولني األمريكي ــني كب املفاوضــات املكثفــة ب
ــا العالقــة يف الشــامل الســوري مبــا يف ذلــك مصــر  لحــل القضاي

منبــج.
ــة  ــوات األمريكي ــى الق ــوم ع ــني للهج ــن املحتمل ــة املنفذي قامئ
طويلــة، ولكــن الخيــار األرجــح أن يكونــوا فاعلني مرتبطــني برتكيا، 

مــع العلــم أن تصعيــداً كهــذا قــد يــؤدي إىل نتائــج عكســية.
ــر  ــورية إىل دوائ ــة الس ــج للحكوم ــليم منب ــامل تس ــود احت  يع
املؤيــدة  العشــائر  بــني  التوتــر  بالتــايل  ويتصاعــد  النقــاش، 
واملعارضــة للدولــة. مــن املمكــن أن يســعى موالــون للدولــة أو 
إليــران إىل اســتهداف األمريكيــني لتقويــض ثقتهــم ودفعهــم نحــو 
الرحيــل. كذلــك يشــتبه يف وجــود خاليــا نامئــة لتنظيــم “داعــش” 
ــز االنقســامات هــو  ــة املحيطــة، وزرع أو تعزي تعمــل يف املنطق

ــيكية. ــش” الكالس ــرتاتيجية “داع اس
ويختــم ليســرت بالقــول، بغــضِّ النظــر عمــن كان مســؤوالً، 
فقــد تــم تجــاوز أحــد الخطــوط الحساســة: القــوات األمريكيــة 
أصبحــت هدفــاً متاحــاً للعديــد مــن األطــراف يف ســورية. توقيــت 
هــذا الهجــوم جــاء بعــد وقــت قصــر مــن إعــالن ترامــب نيــة 
بــالده مغــادرة ســورية قريبــاً، ومقتــل الجنــود ســيدفعه إىل 
ــع  ــأنه أن يض ــن ش ــر م ــحاب، أم ــي لالنس ــط الزمن ــع الخ تري
ــتمرت  ــي اس ــه الت ــرتاتيجية حكومت ــة الس ــة وكامل ــة رسيع نهاي
مــا ال يتجــاوز العــرشة أســابيع يف ســورية. قــرار أشــبه باملوســيقا 
ــام “القاعــدة  ــى تنظي ــران، ســورية، وحت ــا، روســيا، إي آلذان تركي

ــا. ــش” وغره وداع

  Paul Salem, Charles Lister, “Trump›s about-face in Syria”, Middle East Institute, 30 
March 2018. http://www.mei.edu/content/flash/30-03-2018 
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يعــاين الالجئــون الســوريون ظلــاً كبــراً يف الــدول “املضيفــة”، ال يقــف عنــد القيــود واإلجــراءات التعســفية واملعاملة 
التمييزيــة، بــل بــات يتعداهــا اليــوم إىل محــاوالت اإلعــادة القرسيــة، وكل ذلــك يتــم أمــام مــرأى ومســمع املنظــات 
الدوليــة والتــي يفــرتض أنهــا املســؤولة عــن صيانــة حقــوق اإلنســان وحايــة الالجئــن. الحجــة الوحيــدة هــي تراجــع 

الدعــم والتمويــل الدويل.

معاناة الالجئين السوريين ومصالح 
الدول الداعمة.



W W W . D C R S . S Y

14
كتبــت جيــي ماركــس مقــاالً بعنــوان »الضغــط عــى الالجئــني 

ــخ 1  ــي بتاري ــز كارنيغ ــرشه مرك ــم« ن ــودة إىل دياره ــوريني للع الس

ــي يتعــرض لهــا  ــه عــن الضغــوط الت آذار/مــارس 2018، تحدثــت في

الالجئــون الســوريون مــن قبــل الــدول املضيفــة مــن أجــل العــودة إىل 

بالدهــم بغــض النظــر عــام إذا كانــت األوضــاع يف ســورية آمنــة أم ال.

رأت الكاتبــة بــأن خفــض الغــرب أعــداد الالجئــني الســوريني الذيــن 

ــدان  تتــم إعــادة توطينهــم، يتســبّب يف تكثيــف الضغــوط عــى البل

املجــاورة لســورية التــي تســتضيف ماليــني الالجئــني الســوريني وســط 

ارتفــاع البطالــة، وعــدم االســتقرار اإلقليمــي، وتراجــع التمويــل 

الــدويل. وتلجــأ الحكومــات املضيفــة، بصــورة متزايــدة، إىل االعتقــال 

والرتحيــل والطــرد وفــرض القيــود عــى اإلقامــة، وغرها من األســاليب 

القريــة لدفــع الالجئــني للعــودة إىل ديارهــم. حيــث تراجــع مجموع 

ــن  ــة م ــدان الغربي ــم يف البل ــد توطينه ــن أعي ــوريني الذي ــداد الس أع

ــام 2017.  ــام 2016 إىل 30.000 يف الع ــو 48.000 يف الع نح

ــا  ــان وتركي ــإن توطــني الســوريني يف األردن ولبن ــة، ف وبحســب الكاتب

يف املــدى الطويــل، يتطلــب التزامــات ماليــة دوليــة مكثّفــة وطويلــة 

األجــل، مــا يجعــل تلــك البلــدان ضعيفــة يف حــال تبّدلــت أولويــات 

ــه  املانحــني ونفــَدت مصــادر التمويــل. فالعــبء املــايل الــذي يتحّمل

إمكاناتهــام  يفــوق  الالجئــني  احتياجــات  لتأمــني  ولبنــان  األردن 

الوطنيــة، مــا يجرهــام عــى االعتــامد بشــكل كبــر عــى املســاعدات 

ــة غــر املوثوقــة. الدولي

تعتمــد الحكومــات املضيفــة عــى األمــوال املخّصصــة للنفقــات 

الداخليــة مــن أجــل ســّد الفجــوة يف متويــل الخدمــات املقدمــة 

ر الكلفــة الســنوية لــأردن بـــ 2.5 مليــار دوالر، وتقــدر  لالجئــني –تُقــدَّ

ــة إدارة ترامــب  ــار دوالر. كــام أن موازن ــان بنحــو 10 ملي ــة لبن تكلف

ــم  ــة يف األم ــاهامت األمريكي ــض املس ــى خف ــص ع ــام 2018 تن للع

ــك  ــا يف ذل ــبة 24%، مب ــون دوالر، أي بنس ــو 285 ملي ــدة إىل نح املتح

خفــض التمويــل ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف( 

ــذي  ــة”، ال ــج الدولي ــل “املنظــامت والرام ــاء متوي بنســبة 16%، وإلغ

ــا. ــان وتركي ــوريني يف األردن ولبن ــني الس ــياً لالجئ ــامً أساس ــن دع يؤّم

ــات املتحــدة واالتحــاد  ــايل، فــإن الضغــوط التــي متارســها الوالي وبالت

األورويب إلبقــاء الالجئــني “أقــرب مــا ميكــن إىل بلدانهــم األم”، تدفــع 

بالــدول املضيفــة إىل النظــر بشــكل مطــرد يف التعجيــل بإعادتهــم إىل 

ديارهــم. وقــد كثّــف كل مــن لبنــان وتركيــا واألردن مــن جهودهــم 

جيسي ماركس
الضغط على الالجئين السوريين للعودة إلى ديارهم 

مركز كارنيغي للسام الدولي، 1 آذار/مارس 2018
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ــار الالجئــني عــى العــودة إىل بالدهــم خــالل العــام  ــة إىل إجب الرامي

املــايض.

ــني كغطــاء ســيايس  ــادة الالجئ ــد اســتخدمت إع ــا، فق بالنســبة لرتكي

لعملياتهــا العســكرية يف ســورية. فبعــد انتهــاء عمليــة “درع الفــرات” 

يف آذار/مــارس 2017، أشــارت تركيــا إىل عــودة نحــو 140 ألــف ســوري 

ــال  ــن، ق ــة عفري ــك يف حال ــا. وكذل ــي اســتولت عليه إىل املناطــق الت

ياســني أكتــاي، أحــد كبــار مستشــاري الرئيــس الــرتيك، إن تركيــا 

تســعى إىل إعــادة إعــامر عفريــن بعــد الســيطرة عليهــا، مــن أجــل 

ــز عــودة 500 ألــف ســوري. تحفي

أمــا بالنســبة للبنــان، جــّدد الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون، يف كلمــة 

ألقاهــا أمــام الجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة يف 21 أيلول/ســبتمر 

2017، دعوتــه للســوريني للعــودة إىل بالدهــم حتــى لــو مل يتــم 

التوصــل إىل حــل ســيايس بعــد. وقامــت الســلطات اللبنانيــة بفــرض 

املزيــد مــن اإلجــراءات والقيــود التــي تجعــل ظــروف املعيشــة 

ــامت  ــى املخي ــق ع ــد أيضــاً إىل التضيي ــني. وتعم ــة عــى الالجئ صعب

غــر الرشعيــة، حيــث طــردت أكــر مــن عــرشة آالف الجــئ ســوري 

ــام 2017.  ــا يف الع منه

وكذلــك األردن، يســتمر يف فــرض قيــود مشــّددة عــى الســوريني 

بســبب املخــاوف األمنيــة. حيــث أفــادت تقاريــر أن نحــو 8500 

الجــئ ممــن نقلتهــم الســلطات األردنيــة مــن مخيــم الركبــان –مخيــم 

غــر نظامــي للنازحــني عنــد الحــدود الشــاملية لــأردن– إىل مخيــم 

ــع  ــم، م ــزون يف قطــاع منفصــل داخــل املخي ــني، محتَج األزرق لالجئ

حريــة تحــرّك شــبه معدومــة، بانتظــار التدقيــق يف ســجالتهم األمنيــة 

للتأكّــد مــن أنهــم ال يشــّكلون تهديــداً أمنيــاً. بيــد أن منظــامت 

اإلغاثــة يف األردن تشــر أيضــاً، بحســب تقديراتهــا، إىل أن نصــف 

الالجئــني الســوريني يف مخيــم األزرق، وعددهــم 50 ألفــاً، نُِقلــوا 

ــم  ــاء األردن، وبينه ــف أنح ــن مختل ــراوي م ــم الصح ــراً إىل املخي ق

عــدد كبــر مــن الالجئــني الذيــن قبضــت عليهــم الســلطات األردنيــة 

لعــدم امتالكهــم األوراق الثبوتيــة الالزمــة، وكذلــك الجئــون ُوِضعــوا 

ــم يف ســورية.  ــع عائالته ــم م ــتهداف بســبب اتصاالته ــرة االس يف دائ

ووفقــاً ملنظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش”، فقــد ارتفــع عــدد الالجئني 

لــني مــن األردن يف مطلــع العــام 2017، مــع ترحيــل نحــو 400  املرحَّ

ــا، تُوثِّــق  الجــئ شــهرياً يف النصــف األول مــن العــام 2017. ويف تركي

ــام 2016،  ــذ الع ــل من ــاالت الرتحي ــان ح ــوق اإلنس ــات حق مجموع

ويصــل العــدد إىل نحــو مئــة الجــئ يتــم ترحيلهــم يوميــاً.

هــذه السياســات تضــع املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني يف موقــف 

ــة أم تقــف  ــل غــر اآلمن ــات الرتحي ــق عــى عملي صعــب: هــل تواف

ــن  ــة وم ــة فوضوي ــون بطريق ــود الالجئ ــام يع ــن في ــة اليَدي مكتوف

املمكن أن تلحق بهم األذى؟ يف آب/أغســطس 2017، بدأت املفوضية 

العليــا لالجئــني زيــادة عملياتهــا يف ســورية مــن أجــل تســهيل إعــادة 

ــن، فــزادت أعــداد موظّفيهــا، وســعت إىل  توطــني الســوريني العائدي

الحصــول عــى 150 مليــون دوالر لتمويــل هــذه العمليــات. وأعلنــت 

الالزمــة  أنهــا تقــوم باالســتعدادات  املفوضيــة يف حزيران/يونيــو 

للتعامــل مــع عــودة أعــداد متزايــدة مــن الالجئــني، مــع العلــم بأنهــا 

ال تســّهل عــودة الالجئــني إىل ســورية بســبب األوضــاع التــي ال تــزال 

غــر مســتقرّة. فالعــودة املســتدامة ليســت باألمــر املمكــن والعمــي.

التعجيــل يف إعــادة الالجئــني إىل ديارهــم –قبــل أن تتوافــر الظــروف 

ــم  ــيؤدي إىل تفاق ــتدامة– س ــة ومس ــة آمن ــم بطريق ــة لعودته املؤاتي

ــى  ــا تبّق ــا يُلقــي بضغــوط عــى م األوضــاع اإلنســانية يف ســورية، م

مــن خدمــات محــدودة يف املناطــق التــي يعــودون إليهــا. ويف حــال 

انــدالع نــزاع عنيــف، ميكــن أن تبــدأ دورة النــزوح مــن جديــد.

في تركيا، ُتوثِّق مجموعات حقوق 
اإلنسان حاالت الترحيل منذ العام 
2016، ويصل العدد إلى نحو مئة 

الجئ يتم ترحيلهم يوميًا.

 Jesse Marks, “Pushing Syrian Refugees to Return”, Carnegie Endowment, 1 March 2018. 
http://carnegieendowment.org/sada/75684 
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كتــب حســام الجبــالوي مقــاالً بعنــوان »املعلمــون الســوريون الفقراء 

آذار/مــارس 2018،  األطلنطــي يف 20  املجلــس  نــرشه  تركيــا«،  يف 

ــم  ــا، كفاءته ــوريني يف تركي ــني الس ــاع املعلم ــن أوض ــه ع ــدث في تح

وخراتهــم، أجورهــم املتدنيــة، مــا يتعرضــون لــه مــن معاملــة متيزيــة 

ــول. ومســتقبلهم املجه

خــالل ســنوات الحــرب يف ســورية، هــرب اآلالف إىل تركيــا، وكان 

منهــم كثــرون مــن أصحــاب الكفــاءات العلميــة. وجــد هــؤالء 

صعوبــات كبــرة يف العمــل وإيجــاد فــرص تناســب خراتهــم، ألســباب 

ــل يف  ــم بالعم ــمح له ــح تس ــى تصاري ــم ع ــة حصوله ــا صعوب أهمه

القطــاع الخــاص. فاضطــر قســم كبــر منهــم إىل قبــول العمــل بشــكل 

غــر رشعــي يف مجــاالت شــاقة بعيــدة عــن تخصصاتهــم، مثــل قطــاع 

ــل. ــاءات واملعام اإلنش

اســتطاع بعــض املعلمــني الســوريني العمــل يف املــدارس املؤقتــة التــي 

أنشــأتها اليونيســف يف تركيــا لدعــم تعليــم الطــالب الســوريني. بــدأ 

ــام 2016،  ــوريني يف ع ــال الس ــم األطف ــة لتعلي ــة الدولي ــم املنظم دع

ــور  ــع أج ــي بدف ــة يق ــلطات الرتكي ــع الس ــداً م ــت عق ــني وقع ح

املدرســني يف املــدارس الســورية يف عمــوم تركيــا، بعــد اعتامدهــا مــن 

ــالل  ــم. وخ ــة للتعلي ــز مؤقت ــة كمراك ــم الرتكي ــة والتعلي وزارة الرتبي

هــذه املــدة، متكنــت املنظمــة مــن دعــم مــا يقــارب 13000 مــدرس 

ســوري برواتــب شــهرية بــدأت بـــ 900 لــرة تركيــة )240 دوالر(، ثــم 

ــام نفســه. ــة الع ــرة )350 دوالر( يف نهاي ارتفعــت إىل 1300 ل

ورغــم ضعــف هــذه األجــور مقارنــة مــع مســتوى املعيشــة يف 

ــهادات  ــة الش ــن حمل ــه م ــأس ب ــدداً ال ب ــت ع ــا وظّف ــا، إال أنه تركي

الســوريني، فلــم تقتــر عــى املعلمــني، بــل ضمــت أيضــاً املهندســني 

والحقوقيــني. لكــن ســيتم إغــالق معظــم املــدارس الســورية يف تركيــا 

نهايــة العــام الجــاري، نتيجــة قــرارات وزارة الرتبيــة الرتكيــة الهادفــة 

ــها. ــاج الطــالب الســوريني يف مدارس ــع إدم إىل تري

وجــدت القــرارات املنفــردة التــي قامــت بهــا الحكومــة الرتكيــة مؤخراً 

حملــة اعرتاضــات واســعة يف صفــوف بعــض أهــايل الطــالب الســوريني 

الذيــن وجدوهــا مترعــة وغــر مالمئــة، نظــراً لعــدم معرفــة معظــم 

الطــالب باللغــة الرتكيــة. وكذلــك تثــر هــذه القــرارات مخــاوف كبــرة 

ــذه  ــل يف ه ــوري يعم ــدرس س ــن 13000 م ــر م ــتقبل أك ــول مس ح

املــدارس.

متييز يف املعاملة

اتهــم أحــد معلمي هــذه املــدارس املؤقتة منظمــة اليونيســف بأنها ال 

حسام الجباوي
المعلمون السوريون الفقراء في تركيا 

المجلس األطلنطي، 20 آذار/مارس 2018.
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تقيــم أي اعتبــار ملعانــاة آالف األكادمييــني الســوريني وتتعمــد تجاهــل 

مطالبهــم. وأضــاف بــأن املــدرس الســوري وبعــد أربــع ســنوات مــن 

العمــل يف هــذه املــدارس يتلقــى مــا يســمى تعويــض التطــوع مــن 

اليونيســف بقيمــة 1300 لــرة تركيــة شــهرياً )340 دوالر(، بينــام 

تدفــع املنظمــة نفســها رواتــب للمدرســني األتــراك يف نفــس املــدارس 

تصــل إىل 3800 لــرة )1000 دوالر(. ووصــف هــذا الفــارق الكبــر بـــ 

“الالإنســاين” و”االســتغاليل” لظــروف معلمــني أجرتهــم الحــرب عــى 

الخــروج مــن منازلهــم.

ورغــم رفــع الدولــة الرتكيــة للحــد األدىن مــن األجــور يف البلــد بدايــة 

العــام، إال أّن رواتــب اليونيســف بقيــت عــى حالهــا، وطالــت الزيــادة 

فقــط املدرســني والعــامل األتــراك يف املــدارس.

يصــف مهنــدس طــران ســوري يعمــل يف إحــدى هــذه املــدارس وضع 

ــة  ــة” للمؤسس ــذل” و”فضيح ــه “م ــا إن ــوريني يف تركي ــني الس املعلم

ــل  ــا العم ــن إم ــام خياري ــوري أم ــي الس ــرى أّن األكادمي ــة. وي األممي

كأجــر، أو القبــول بالبقــاء يف هــذه املــدارس برواتــب مجحفــة. 

ــالً: »راتــب املــدرس الســوري ال يكفــي ألجــرة الســكن  ويضيــف قائ

وفواتــر املــاء والكهربــاء يف ظــل غــالء املعيشــة يف تركيــا، ناهيــك عــن 

متطلبــات العيــش األخــرى، واليونيســف ورغــم هــذه األجــور متنــع 

ــة أي عمــل آخــر«. املعلمــني الســوريني مــن مزاول

بانتظار املجهول

ــالق كل هــذه املــدارس يف  ــالن عــن إغ مــن املتوقــع أن يتــم اإلع

حزيران/يونيــو القــادم تطبيقــاً لخطــة الدمــج، لكــن مل تعلــن أٌي مــن 

الحكومــة الرتكيــة أو منظمــة اليونيســف شــيئاً حــول مصــر املعلمــني 

الســوريني. ورغــم بعــض التطمينــات التــي يطلقهــا أحيانــاً مســؤولون 

مــن املنظمــة األمميــة، والتــي تتضمــن وعــوداً متكــررة بزيــادة 

الرواتــب، وعــدم التخــي عــن املــدرس الســوري، إال أّن أيــاً مــن هــذه 

ــى اآلن. الوعــود مل تتحقــق حت

وفــق تريبــات غــر رســمية، تخطــط الحكومــة الرتكيــة للتعاقــد مــع 

املعلمــني الســوريني بصفــة “معلــم مأجــور”، بأجــر يبلــغ 10 لــرات 

ــار  ــن مستش ــل ع ــد نُق ــدة. وق ــية الواح ــة الدراس ــن الحص ــة ع تركي

وزيــر الرتبيــة الــرتيك “أرجــان دامرجــي” قولــه إّن وزارتــه لــن تقــوم 

بفصــل املعلمــني الســوريني، وســتعمل عــى احتوائهــم يف املنظومــة 

التعليميــة الرتكيــة عــى مراحــل.

ومــن املتوقــع أن يــوكل لبعــض املدرســني الســوريني وظيفــة تدريــس 

املــواد التاليــة: اللغــة العربيــة واملعلومــات االجتامعيــة واللغــة 

العربيــة لغــر الناطقــني بهــا، باإلضافــة إىل تعيــني بعضهــم كإداريــني، 

ــر  ــه، تش ــياق ذات ــم. يف الس ــن لوظائفه ــدان آخري ــامل فق ــع احت م

األرقــام إىل تواجــد حــوايل 23 ألــف معلــم ســوري يف تركيــا، نصفهــم 

تقريبــاً خــارج إطــار التوظيــف، ويعملــون يف مجــاالت بعيــدة متامــاً 

عــن اختصاصهــم.

لقــد أدى إغــالق منظمــة اليونيســف األبــواب بوجــه تعيينــات 

ــاء  ــام 2016 لبق ــة ع ــذ نهاي ــة من ــم املؤقت ــدارس التعلي ــدة يف م جدي

ــة العــوز والفقــر. وأكــد  ــة يف حال ــر مــن الكفــاءات العملي عــدد كب

كثــر منهــم أنّهــم فكــروا مــراراً بالهجــرة والبحــث عــن وضــع أفضــل.

ــا  ــب بالقــول: ال يقــل حــال املعلمــني الســوريني يف تركي ــم الكات يخت

صعوبــة عــن غرهــم مــن الالجئــني الســوريني، لكــّن التخــي عنهــم 

وتركهــم للمجهــول ســيعّقد وضــع آالف العائــالت الســورية النازحــة 

ــي  ــرة الت ــات الكث ــوء العقب ــل. ويف ض ــال معي ــيرتكها ب ــا وس يف تركي

ــة أو  ــذه الحكوم ــن ه ــم م ــاب الدع ــة وغي ــة الرتكي ــا الحكوم تضعه

مــن اليونيســيف، ســيجد الســوريون أنفســهم بــال خيــارات قانونيــة 

ــة. ــف يف الســوق العمــل الرتكي للتوظي

  Hossam Al-Jablawi, “Impoverished Syrian Teachers in Turkey”, Atlantic Council, 20 
March 2018. http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-poverty-and-struggles-
of-syrian-teachers-in-turkey 
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تشير األرقام إلى تواجد حوالي 
23 ألف معلم سوري في تركيا، 

نصفهم تقريبًا خارج إطار التوظيف، 
ويعملون في مجاالت بعيدة تمامًا 

عن اختصاصهم
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ماهليت ولديسادق

معالجة العنف القائم على الجنس بين الالجئين السوريين في لبنان 

مؤسسة راند، 22 آذار/مارس 2018.
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كتبــت ماهليــت ولديســادق مقــاالً بعنــوان »معالجــة العنــف القائــم 

ــه مؤسســة  ــان«، نرشت ــني الســوريني يف لبن ــني الالجئ ــس ب عــى الجن

ــر  ــى تقري ــا ع ــة مقاله ــي الكاتب ــارس 2018. تبن ــد يف 22 آذار/م ران

بعنــوان “تقييــم انكشــاف الالجئــني الســوريني يف لبنــان 2017”، وهــو 

عبــارة عــن دراســة اســتقصائية ســنوية ملســتويات الضعــف أجرتهــا 

املفوضيــة الســامية لأمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني باالشــرتاك مــع 

اليونيســف وبرنامــج األغذيــة العاملــي.

تقــول الكاتبــة: »مــع دخــول األزمــة يف ســورية عامهــا الثامــن، يعيــش 

ــر  ــان يف فق ــني الســوريني يف لبن ــن الالجئ ــن 58% م ــر م ــان أك يف لبن

مدقــع، غــر قادريــن عــى تلبيــة حتــى احتياجاتهــم األساســية. أكــر 

مــن 70% مــن الالجئــني الذيــن تجــاوزوا الرابعــة عــرشة مــن عمرهــم 

قالــوا إنهــم ال ميتلكــون إقامــة قانونيــة يف لبنــان«. وعليــه ال يحصــل 

ــم ألبنائهــم. كــام  ــة أو التعلي ــة الصحي هــؤالء عــى العمــل أو الرعاي

أن عــدم وجــود وثائــق رســمية يجعــل األطفــال أكــر عرضــة لعاملــة 

ــاً للدراســة أيضــاً يتعــرض 78% مــن  ــزواج املبكــر. ووفق ــال وال األطف

األطفــال إىل “التأديــب” العنيــف مبــا فيــه مــن إســاءة جســدية 

ونفســية.

انقالب األدوار الجندرية

التقليديــة  أدت األزمــة يف ســورية إىل تحــوالت كبــرة يف األدوار 

ــن  ــال قادري ــد الرج ــث مل يع ــني، حي ــد الالجئ ــة عن ــني، خاص للجنس

عــى أن يكونــوا “املعيــل والحامــي” للعائلــة؛ ومل يعــد بإمكان النســاء 

والفتيــات الالجئــات الوصــول إىل مــا كُــنَّ حاصــالٍت عليــه مــن مــوارد 

ــة يف ســورية.  ــات اجتامعي وخدم

ــذه  ــاء. ه ــا نس ــها وتعيله ــن األرس ترأس ــة أن 19% م ــدت الدراس وج

ــك  ــام ال ميتل ــكل ع ــذايئ، وبش ــن الغ ــدام األم ــن انع ــاين م األرس تع

أفرادهــا إقامــة قانونيــة، واحتــامل وجودهــا يف مخيــامت غــر رســمية 

ضعــف العائــالت األخــرى التــي يرأســها ذكــور.

ــني  ــني الالجئ ــر ب ــم التوت ــر إىل تفاق ــد الفق ــالب األدوار وتزاي أدى انق

وتزايــد العنــف األرسي، حيــث تشــر الدراســة إىل أن 70% مــن حــاالت 

العنــف يرتكبهــا أفــراد األرسة أنفســهم، ومــن املعنَّفــني ال يبلــغ أكــر 

مــن الثلــث عــاّم يتعرضــون لــه.

ــة  ــامت اإلغاثي ــا املنظ ــي تقدمه ــات الت ــن املعلوم ــم م ــى الرغ وع

لالجئــات الســوريات حــول الخدمــات املقدمــة ملنــع العنــف األرسي، 

ــث ال تحــاول هــذه النســاء  ــاً، حي ــر ال يرتجــم عملي إال أن هــذا األم

التبليــغ عــام يتعرضــن لــه مــن إســاءة رمبــا ألن العنــف أصبــح 

ــني. ــات الالجئ ــض مجتمع ــلوك” يف بع ــدة للس “قاع

مقاربات جديدة

ــادة  ــا إىل إع ــامت دفعته ــود املنظ ــة لجه ــة املجتمعي ــذه املقاوم ه

النظــر يف منهجيتهــا يف التعامــل، فلــم يعــد هدفهــا تقديــم الخدمــة 

ــدري  ــف الجن ــن “العن ــع م ــف املجتم ــة موق ــل معالج ــب، ب وحس

ــني يف  ــس(”، عــر إرشاك الرجــال والزعــامء الديني ــم عــى الجن )القائ

ــذه  ــام يف ه ــالً ه ــدة األرسة” مث ــدأ “وح ــامت، فمب ــاطات املنظ نش

املجتمعــات، وحتــى النســاء املعنفــات قــد ال يرغــن يف تــرك أرسهــن.

االستجابة للتحديات

رغــم األنشــطة التــي تقــوم بهــا املنظــامت اإلنســانية تجــاه الالجئــني 

الســوريني يف لبنــان، ال تــزال تواجههــا تحديــات كبــرة، فــزواج 

القــارصات مــازال ســائداً ويهــدد صحــة الفتيــات وصالحهــن، وال تــزال 

ــف  ــة والعن ــالغ عــن ســوء املعامل النســاء مــرتددات يف التقــدم واإلب

ــه. الــذي يتعرضــن ل

تغيــر الســلوك املجتمعــي تجــاه موضــوع الجنــدر وغــره مــن 

ــف ضــد  ــاف العن ــر حاســم إليق ــة” الســائدة أم ــد املجتمعي “القواع

النســاء واألطفــال، لكنــه أحــد الحلــول طويلــة األجــل والتــي تتطلــب 

جهــداً ومــوارد، واهتاممــاً مــن صانعــي السياســات واملمولــني إليجــاد 

ــة  ــتحدثة وفعال ــة مس ــى أدل ــة ع ــرق مبني ــاليب وط ــل بأس والعم

ــانية. ــات اإلنس ــول لأزم ــاد الحل إليج

تغيير السلوك المجتمعي تجاه 
موضوع الجندر وغيره من “القواعد 

المجتمعية” السائدة أمر حاسم 
إليقاف العنف ضد النساء واألطفال

  Mahlet A. Woldetsadik, “Tackling Gender-Based Violence Among Syrian Refugees in 
Lebanon”, RAND Corporation, 22 March 2018. https://www.rand.org/blog/03/2018/
tackling-gender-based-violence-among-syrian-refugees.html 
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ال يريــد صنــاع السياســة الغربيــة بشــكل عــام، واألمريكيــة عــى وجــه الخصــوص، التخــي متامــاً عــن ورقــة اإلرهــاب، 
فهــو الخطــر الــذي يــرر لهــم الكثــر مــن السياســات والقــرارات التعســفية والعنرصيــة وحتــى االعتــداء عــى بلــدان 
أخــرى. القاعــدة اليــوم تنظيــم يتصــدر حركــة الجهــاد العاملــي، ليــس بخطــورة تنظيــم “داعــش”، لكنــه مؤهــل ألن 

يكــون، متــى أراد أو متــى أُريــد لــه ذلــك. 

اإلرهاب: تهديٌد ال بدَّ منه! 
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كتــب دانيــال بيــامن مقــاالً بعنــوان »الــرشق األوســط مــا بعــد 

داعــش«، نــرشه معهــد بروكنغــز عــن موقــع لوفــر يف 28 آذار/مــارس 

2018، يتحــدث فيــه عــن مســتقبل املنطقــة، إذ ال يجــد أنــه يدعــو 

إىل التفــاؤل ال بــل يــرى أن هزميــة التنظيــم قــد تجعــل عــدة مشــاكل 

أكــر ســوءاً أو عــى األقــل أكــر تعقيــداً.

تحــدث الكاتــب بدايــة عــن بعــض النقــاط اإليجابيــة، فمثــالً يجــب 

أن تــزداد قــوة مفاوضــات الســالم يف ســورية ألن عامــالً مفســداً 

أساســياً لهــا قــد أزيــح مــن املشــهد. فالتنظيــم كان معارضــاً ألي ســالم 

ــن يأخــذون  ــى اإلســالميني الذي ــل أي طــرف حت ــاويض، وكان يقات تف

ــدو أن  ــب، يب ــف الكات ــك يضي ــع ذل ــار. م ــني االعتب ــات بع املفاوض

ســورية وحلفاءهــا عازمــون عــى الفــوز بــدالً مــن االســتعداد لقبــول 

نــوع مــن االتفــاق.

قبــل قيــام تنظيــم “داعــش” عــام 2014، وتســعره للحركــة الجهادية، 

كانــت الجامعــات اإلرهابيــة موجــودة يف الــرشق األوســط وستســتمر 

بعــد تراجعــه أو زوالــه. فتنظيــم القاعــدة موجــود يف شــبه الجزيــرة 

إىل  إضافــة  رئيــي،  بشــكل  ســورية  ويف  املغــرب  ويف  العربيــة 

مجموعــات موزعــة تعمــل يف عــدة بلــدان. ويــرى محللــون جديــون 

أن تنظيــم القاعــدة اســتفاد مــن صعــود “داعــش” ليعيــد بنــاء نفســه 

ــداً خطــراً. ويشــكل اآلن تهدي

ــات  ــمح للمجموع ــش” سيس ــقوط “داع ــاً أن س ــب أيض ــرى الكات ي

ــني  ــن واملمول ــن املجندي ــد م ــول إىل املزي ــرى بالوص ــة األخ اإلرهابي

والداعمــني. كذلــك كان “داعــش” ميثــل قــوة خالفيــة داخــل الحركــة 

ــؤدي  ــد ي ــه. وق ــة تعارض ــل أي مجموع ــث كان يقات ــة حي الجهادي

انهيــار التنظيــم إىل تعزيــز الوحــدة بــني الجامعــات الجهاديــة 

ــدة. ــداف جدي ــا إىل أه ــل انتباهه وتحوي

ــة  ــادة حرك ــم قي ــوىل أي تنظي ــل أن يت ــر املحتم ــن غ ــك، م ــع ذل م

الجهــاد العامليــة، حتــى تنظيــم “القاعــدة” الــذي يقــوده أميــن 

ــه  ــن قادت ــر م ــر الكث ــنوات وخ ــدة س ــالً لع ــري، كان خام الظواه

بســبب الربــات الجويــة واالعتقــاالت، فقــام بالتــايل بتفويــض املزيد 

ــه  ــرر بصورت ــت ال ــي ألحق ــة الت ــه اإلقليمي ــلطات لفروع ــن الس م

العامليــة نتيجــة قتــل املدنيــني املســلمني، وغرهــا مــن األمــور التــي 

تــيء إىل موثوقيــة التنظيــم. إضافــة إىل أن إقليميــة كل مــن هــذه 

ــرة،  ــا األوســع، فالقاعــدة يف شــبه الجزي ــن جاذبيته ــروع تحــدُّ م الف

ــن  ــدث ع ــل أن نتح ــى قب ــة حت ــتقطب املغارب ــم” أو تس ــن “تُله ل

األوروبيــني والوسط-آســيويني وغرهــم ممــن أغرقــوا صفــوف تنظيــم 

ــن 2016-2013. ــرتة م ــالل الف ــش” خ “داع

دانيال بيمان
الشرق األوسط ما بعد داعش

معهد بروكنغز عن موقع لوفير، 28 آذار/مارس 2018
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تعــدُّ هــذه التطــورات إيجابيــة مــن منظــور الواليــات املتحــدة، ألنهــا 

ــاً.  ــاً وإقليمي ــا محلي ــز جهوده ــة وترك ــات الجهادي ســتضعف الجامع

ومــع ذلــك فــإن هــذه املجموعــات لــن تختفــي ورمبــا يصبــح بعضهــا 

أقــوى.

يف ســياق مقابــل يضيــف الكاتــب فيقــول، تعــاين األنظمــة يف العــامل 

ــن  ــاً م ــا قدمي ــد اكتســبت رشعيته ــة، فق ــة عميق ــة رشعي ــريب أزم الع

تاريخهــا الثــوري أو النضــايل أو مــن منــو اجتامعــي أو اقتصــادي 

حققتــه يف مــاٍض مل يعــد موجــوداً يف ذاكــرة الشــباب، خاصــة أن كثــراً 

مــن هــذه األنظمــة تحــول إىل ديكتاتوريــات عســكرية. كــام تســتمد 

امللكيــات العربيــة رشعيتهــا مــن التقاليــد السياســية والدينيــة، إضافــة 

إىل قدرتهــم عــى تغيــر هيئــة مجتمعاتهــم بســبب الــروة النفطيــة 

ــه  ــار “داعــش” وخالفت ــد يســلّط انهي ــا.. ق ــي وغره ــم األجنب والدع

ــؤدي إىل  ــا ي ــة، ورمب ــات العربي ــة الضــوء عــى عجــز الرشعي املزعوم

تفاقمــه.

ــن االنســحاب  ــد م ــو املزي ــة ه ــر يف املنطق ــر األك ــون التغي ــد يك ق

ــكله  ــذي ش ــد ال ــع التهدي ــد دف ــط. فق ــرشق األوس ــن ال ــي م األمري

تنظيــم “داعــش” إداريت أوبامــا ومــن ثم ترامــب إىل التدخل عســكرياً 

ودبلوماســياً علــامً أن اإلدارة األمريكيــة كانــت تحــرص عــى تجنــب 

ــم يلغــي  ــار التنظي ــرشق األوســط”. إن انهي ــا ســمته “مســتنقع ال م

ســبب الوجــود األمريــي خصوصــاً يف ســورية، وحتــى يف العــراق. وال 

يبــدو الرئيــس األمريــي اليــوم مؤيــداً لتدخــل كبــر يف ســورية، رمبــا 

ألنــه ســير بالعالقــة األمريكيــة مــع موســكو.

ويتابــع الكاتــب يف الســياق نفســه فيقــول، حتــى لــو ظهــرت فــرص 

ــالم يف اليمــن وســورية، أو حدثــت املعجــزة وأصبــح الــراع  للس

ــم  ــأً للحــل، فمــن غــر املرجــح أن تغتن ــي الفلســطيني مهي اإلرسائي

واشــنطن الفرصــة. فرتكيــز إدارة ترامــب عــى “أمريــكا أوالً” قــد 

ــد مصلحــة  ــية مل يع ــى التســويات السياس ــاوض ع ــأن التف يوحــي ب

وطنيــة أمريكيــة. إضافــة إىل أن الضعــف البروقراطــي الحاصــل 

ــدرة  ــل ق ــة، ســيجعلها أق ــكا، خاصــة يف وزارة الخارجي ــاً يف أمري حالي

ــنطن  ــوم واش ــتبعد أن تق ــن املس ــك م ــال. كذل ــاوض الفع ــى التف ع

ــات  ــة الراع ــض أو مفاقم ــم البع ــال بعضه ــن قت ــا م ــع حلفائه مبن

القامئــة. والدليــل عــى هــذا موقــف الواليــات املتحــدة مــن الخــالف 

ــرتيك يف ســورية. ــن التدخــل ال ــا، وم ــني قطــر وجرانه ب

يختــم الكاتــب بالقــول، عــى الرغــم مــن أنَّ انهيــار تنظيــم “داعــش” 

هــو خطــوة نحــو األمــام، إال أن مشــاكل الــرشق األوســط أكــر عمقــاً، 

ومخاطــر جديــدة قــد تظهــر وقدميــة قــد تتفاقــم. مــن وجهــة نظــر 

ــة.  ــح األمريكي ــد املصال ــى تحدي ــد ع ــرة تعتم ــا كث ــة، قضاي أمريكي

ســيكون لــدى واشــنطن قــدرة أكــر عــى “غســل يديهــا” مــن منطقــة 

مضطربــة، لكــن خطــوة كهــذه قــد تزيــد مــن معانــاة هــذه املنطقــة.

القاعدة في شبه الجزيرة، لن 
“ُتلهم” أو تستقطب المغاربة حتى 

قبل أن نتحدث عن األوروبيين 
والوسط-آسيويين وغيرهم ممن 
أغرقوا صفوف “داعش” خال الفترة 

من 2013-2016.

  Daniel L. Byman, “The Middle East after the defeat of the Islamic State”, The 
Brookings Institution, 28 March 2018. https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/28/03/2018/the-middle-east-after-the-defeat-of-the-islamic-state/ 
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ــرشه  ــدة«، ن ــاث القاع ــوان »انبع ــاالً بعن ــامن مق ــروس هوف ــب ب كت

 ،2018 آذار/مــارس   6 األمريــي يف  الخارجيــة  العالقــات  مجلــس 

ــح، بعــد  ــه أصب ــار أن ــم القاعــدة عــى اعتب ــه عــن تنظي يتحــدث في

ــامل. ــايب يف الع ــد إره ــر تهدي ــبياً، أك ــش” نس زوال “داع

ــدأ الكاتــب بالقــول، شــغل تنظيــم “داعــش” يف األعــوام األربعــة  يب

املاضيــة مجمــل االهتــامم العــام، مــن وســائل اإلعــالم العامليــة وحتــى 

مســؤويل األمــن الوطنــي؛ يف هــذه األثنــاء كان تنظيــم القاعــدة يعيــد 

بهــدوء بنــاء صفوفــه. ويؤكــد، مــن أفغانســتان وحتــى ســورية واليمن 

ــى  ــادراً ع ــاً وق ــزال حيوي ــايب الي ــم اإلره ــذا التنظي ــال أن ه والصوم

التكيــف.

اســتفاد التنظيــم كثــراً مــن االضطرابــات التــي نتجــت عــاّم ُســمي بـــ 

“الربيــع العــريب”، فبعــد أن قتــل كبــار قادتــه، وبعــد أن ســاد تفــاؤل 

ــم القاعــدة  ــدو تنظي ــح قــوة مســتنفذة، يب ــه أصب عــام يف العــامل بأن

ــري  ــن الظواه ــر أمي ــنوات يظه ــبع س ــد س ــد. فبع ــال جي ــوم بح الي

ــح  ــي، وأصب ــكل منهج ــا بش ــرتاتيجية نفذه ــة اس ــوي برؤي ــم ق كزعي

عــدد القــوات املواليــة لــه يبلــغ عــرشات اآلالف، قــادرون عــى 

ــوب  ــا إىل جن ــرب أفريقي ــامل غ ــن ش ــتقرار م ــن واالس ــة األم زعزع

ــا وروســيا.  ــى يف أوروب ــة حت ــذ الهجــامت اإلرهابي آســيا، وعــى تنفي

يف ســورية وحدهــا –يقــول الكاتــب– بــات لــدى القاعــدة مــا يزيــد 

ــف مســلح. عــن 20 أل

املستفيد األكر من الربيع العريب

تحــت هــذا العنــوان يقــول الكاتــب، حــرر الرئيــس املــري الســابق 

محمــد مــريس بعــد وصولــه إىل الحكــم آالفــاً مــن مقاتــي القاعــدة 

األشــداء، كان لهــم دور كبــر، خاصــة يف ضــوء مــا كان يشــهده العــامل 

العــريب مــن توتــرات وقالقــل، يف تعميــق الفــوىض ونــرش اإلرهــاب.

أثبــت تنظيــم القاعــدة يف ســورية أثبــت جــدوى تدخالتــه وترابطهــا 

املنطقــي، حيــث عمــد الظواهــري ويف أول أدواره الرســمية بعــد أن 

خلــف بــن الدن يف قيــادة التنظيــم إىل الدفــع بأبــو محمــد الجــوالين 

للعــودة إىل ســورية وتأســيس فــرع للقاعــدة فيهــا، والــذي أصبــح يف 

النهايــة “جبهــة النــرة”. أدت السياســة الطائفيــة الصارخــة للقاعــدة 

عــر وســائل التواصــل االجتامعــي إىل زيــادة حــدة الخــالف الطائفــي 

يف املنطقــة وســمحت للتنظيــم بتوطيــد وجــوده يف ســورية.

بروس هوفمان
انبعاث القاعدة 

مجلس العاقات الخارجية، 6 آذار/مارس 2018.
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أهمية سورية

يــويل التنظيــم أولويــة قصــوى لســورية، ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن 

ــا يف الســنوات  ــم إرســالهم إليه ــن ت ــم الذي ــادة التنظي ــار ق ــدد كب ع

ــن  ــراً م ــرب كث ــي املق ــن الفض ــؤالء محس ــن ه ــرة. م ــت األخ الس

ــة  ــد “مجموع ــام 2015 قائ ــه ع ــى مقتل ــذي كان حت ــن الدن، وال ب

خراســان” وهــي ذراع النخبــة العســكرية للنــرة، والــذي كان مكلفــاً 

مــن قبــل الظواهــري بــرأب الصــدع بــني “داعــش والنــرة”. كذلــك 

ــن الدن  ــل ب ــن قب ــل م ــد أرس ــذي كان ق ــركان، ال ــدر ك ــرتيك حي ال

ــالد الشــام.  ــم إىل ب ــا إلرســاء األســس ليتوســع التنظي نفســه إىل تركي

وكان كــركان، قبــل أن يقتــل عــام 2016، مســؤوالً عــن تســهيل مــرور 

ــار مســؤويل القاعــدة مــن باكســتان إىل ســورية. كب

يف الخريــف املــايض، وصــل إىل ســورية املــري املدعــو “ســيف 

ــم، إذ  ــادة التنظي ــى ق ــن أعت ــه م ــول إن ــن الق ــذي ميك ــدل” وال الع

يعــود تاريخــه اإلرهــايب إىل أواخــر ســبعينات القــرن املــايض. وكذلــك 

يُعــد ظهــور أصغــر أبنــاء بــن الدن يف ســورية الصيــف املــايض، دليــالً 

ــكان  ــح امل ــد أصب ــوده يف بل ــت وج ــم تثبي ــة التنظي ــى ني ــاً ع إضافي

األكــر شــعبية لشــن “حــرب مقدســة” منــذ بــدء الجهــاد األفغــاين يف 

ــات. الثامنين

يــرى الكاتــب أن وجــود القاعــدة يف ســورية أكــر رضاوة مــن وجــود 

“داعــش”، فـــ “هيئــة تحريــر الشــام” اليــوم هــي أكــر التنظيــامت 

ــر  ــب. األم ــة إدل ــل محافظ ــى كام ــيطر ع ــالد، وتس ــلحة يف الب املس

ــذي يعــد تتويجــاً لجهــود القاعــدة عــى مــدى الســنوات الثــالث  ال

األخــرة للقضــاء عــى “الجيــش الحــر” أو أي تنظيــم آخــر يتحداهــا.

ملء فراغ “داعش”

مل يعــد تنظيــم “داعــش” قــادراً عــى منافســة القاعــدة مــن حيــث 

التأثــر أو الســيطرة أو القــوة البرشيــة أو حتــى التامســك، لكنــه 

مــازال متفوقــاً يف أمريــن، قــوة عالمتــه التجاريــة، وقدرتــه عــى 

شــن هجــامت إرهابيــة يف أوروبــا. رمبــا يعــود األمــر الثــاين إىل قــرار 

الظواهــري بحظــر العمليــات يف الغــرب، يك ال تتدخــل دولــه ومتنــع 

ــاريل  ــامت ش ــتثناءات كهج ــض االس ــن بع ــم، لك ــاء التنظي ــادة بن إع

ــدُّ  ــس وتفجــر قطــار ســان بطرســرغ 2017، تُع ــدو 2015 يف باري إب

ــات  ــهولة إىل العملي ــودة بس ــى الع ــم ع ــدرة التنظي ــى ق ــالً ع دلي

ــة. الخارجي

ــة  ــاء شــبكتها العاملي يــرى الكاتــب أن نجــاح القاعــدة يف إعــادة إحي

 ، يعــود إىل ثــالث خطــوات اســرتاتيجية قــام بهــا الظواهري وهــي: أوالً

مبــدأ االمتيــاز Franchise Approach وهــو أحــد أشــكال الالمركزيــة 

الــذي ســهل بقــاء التنظيــم، وســاعد يف قدرتــه عــى اســتغالل املظــامل 

واملخــاوف املحليــة يف روايتــه واســرتاتيجيته الشــاملة.

ــل  ــؤدي إىل مقت ــي ت ــات الت ــب العملي ــري بتجن ــرار الظواه ــاً، ق ثاني

الكثــر مــن الضحايــا عشــوائياً خاصــة مــن املســلمني املدنيــني، فأصبح 

ــائل التواصــل  ــر وس ــم نفســه ع ــى تقدي ــادراً ع ــدة ق ــم القاع تنظي

ــورن بـــ  ــا ق ــة إذا م ــدل” خاص ــرف معت ــه “تط ــى أن ــي ع االجتامع

ــذي  ــت ال ــوة العســكرية يف الوق ــاء الق ــادة بن ــاً، إع “داعــش”. وثالث

ــف. ــات التحال ــه “داعــش” رضب ــى في يتلق

ينقــل الصحفــي األمريــي ثيــو بانــدوس، الــذي قــى عامــني يف 

ســورية كرهينــة للنــرة، عــن قــادة التنظيــم قولهــم »إننــا ال ندعــو 

ــل  ــود، ب ــد مــن الجن ــا بحاجــة ملزي الغربيــني للجهــاد يف ســورية ألنن

ألننــا نريــد تعليمهــم أن ينقلــوا الــراع إىل كل حــي ومحطــة مــرتو 

ــم«. يف بالده

يختــم الكاتــب بالقــول ســتهاجم القاعــدة الغــرب عندمــا تــرى ذلــك 

مناســباً، لــذا يجــب األخــذ باالعتبــار أن تنظيــم القاعــدة يقــوم بإعادة 

البنــاء، وحشــد القــوات ملواصلــة حــرب ضــد الواليــات املتحــدة 

أعلنهــا قبــل عرشيــن ســنة.

 Bruce Hoffman, “Al-Qaeda’s Resurrection”, The Council on Foreign Relations (CFR), 6 
March 2018. https://www.cfr.org/expert-brief/al-qaedas-resurrection 

8

ستهاجم القاعدة الغرب عندما 
ترى ذلك مناسبًا، لذا يجب األخذ 
باالعتبار أن تنظيم يقوم بإعادة 

البناء، وحشد القوات لمواصلة حرب 
ضد الواليات المتحدة أعلنها قبل 

عشرين سنة.
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