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تقرير »ســورية في عيون مراكز الدراســات العاملية« هو نشــرة دورية، تصدر عن مركز دمشــق لألبحاث 

والدراسات )مداد(، تتناول بالعرض أهم ما ُينشر  في  مراكز الدراسات العاملية  حول  األزمة السورية، 

.
ً
 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 ..

W W W . D C R S . S Y

تطــورات عديــدة حملهــا شــهر آب/أغســطس عــى امللــف الســوري، سياســية مبعظمهــا، بُنيــت عــى ومتهــد 
لتطــورات ميدانيــة جديــدة شــال ســورية وجنوبهــا. فبعــد القمــة التــي عقــدت بــن الرئيســن الــرويس 
ــاث،  ــز األبح ــدأت مراك ــة ب ــة الفنلندي ــنيك العاصم ــب يف هلس ــد ترام ــيك دونال ــن واألمري ــر بوت فالدمي
مبعظمهــا، تقــارب الشــأن الســوري عــر مداخــل تختلــف عــن ســابقاتها. تختلــف هــذه املقاربــات طبعــاً 
بحســب املركــز وارتباطاتــه وتوجهاتــه. ففــي حــن تطالــب الليراليــة منهــا اإلدارة األمريكيــة إعــادة النظــر 
يف اســراتيجيتها حيــال ســورية، تســتمر املراكــز ذات التوجــه الجمهــوري املحافــظ بالبحــث عــن حلــول 
تضمــن للواليــات املتحــدة دوراً يف ســورية مــا بعــد الحــرب، حتــى لــو اســتخدمت يف ذلــك أدوات تتجاهــل 
الواقــع الســيايس وامليــداين املحــي واإلقليمــي وحتــى الــدويل، وال تفيــد إال يف إطالــة أمــد الحــرب وتأخــر 

البــدء يف عمليــات اإلعــار –االقتصاديــة والسياســية– وبالتــايل زيــادة معانــاة الســورين.

ميثــل جيمــي كارتــر، رئيــس أمريــكا ســابقاً، التوجــه األول، إذ كتــب مقــاالً نرشتــه صحيفــة نيويــورك تاميــز 
ــات  ــع حيثي ــب م ــورية، يتناس ــاه س ــة تج ــات الغربي ــل الحكوم ــن قب ــد م ــج جدي ــاع نه ــن رضورة اتب ع
املرحلــة ومــا وصلــت إليــه األمــور، فبــدل توجيــه مطالــب غــر منطقيــة لدمشــق، يجــب البــدء بتطبيــع 
العالقــات الدبلوماســية معهــا وتشــجيع التفاهــات كالتــي تجــري اليــوم بــن الحكومــة والســورين الكــرد، 

واملســاهمة أيضــاً يف عمليــة إعــادة اإلعــار.

أثــار هــذا املقــال العديــد مــن االعراضــات يف صفــوف الباحثــن يف مراكــز تفكــر مختلفــة، ممــن يريــدون 
للواليــات املتحــدة دوراً عــى طاولــة املفاوضــات يحقــق لهــا مــا مل تســتطع تحقيقــه طــوال مــدة الحــرب، 
ناســن أو متناســن أن املحــدد الرئيــس ملــا يجــري يف ســورية مل يعــد يقتــر عــى محاربة تنظيــم “داعش”، 
بــل يرتبــط بنيــة الحكومــة الســورية اســرجاع ســيادتها عــى كامــل البــالد. وقــد يتحقــق هــذا األمــر إذا 
ــات الحكومــة الســورية مــع كردهــا، عندهــا ســيقع مــا تبقــى مــن سياســة واشــنطن  مــا أمثــرت محادث
حيــال ســورية يف مــأزق كبــر، وستشــاركها أنقــرة املــأزق نفســه، فرمبــا يقاتــل الكــرد –بســالح أمريــيك– إىل 

جانــب الجيــش الســوري لطــرد القــوات الركيــة مــن شــال البــالد.

ليســت هــذه هــي املشــكلة الوحيــدة بالنســبة ألنقــرة، فالوضــع يف إدلــب يشــكل مصــدر تهديــد كبــر لهــا، 
إذ تريــد تركيــا أن تبقــى إدلــب خــارج ســيطرة الدولــة، لكنهــا تخــى يف الوقــت نفســه حملــة ســورية عــى 
املدينــة، مدعومــة برضبــات جويــة روســية، قــد تصيــب قــوات تركيــة وتتســبب بالتــايل بأزمــة دبلوماســية 
تؤثــر عــى مشــاريع الطاقــة بــن الدولتــن. وقــد تــؤدي أيضــاً إىل موجــات لجــوء كــرى إىل أراضيهــا، خاصــة 
ــا يف هــذا  ــون أن تركي ــرى باحث ــاك. ي ــن هن ــراك يعرفــون أعــداد اإلرهابيــن واملتطرفــن املوجودي وأن األت
الشــأن قــد تحــاول إرضــاء روســيا عــر الدفــع مبــن تدعمهــم مــن املســلحن إلقصــاء أو رمبــا القضــاء عــى 
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ــر الشــام”، وحــراس الديــن”. خاصــة إذا وضعــت يف  ــة تحري ــاً مــن قبيــل “هيئ املجموعــات األكــر تطرف
حســبانها احتــال مناشــدة املحليــن الدولــة الســورية تجنبــاً لوقــوع عــدد أكــر مــن الضحايــا. ويف حــال 
حــذا أبنــاء عفريــن وشــال حلــب حذوهــم، فســوف تخــر تركيــا مكانتهــا عــى األرض، وتفقــد بالتــايل أي 

نفــوذ يف عمليــة الســالم الســورية.

ليســت تركيــا وحدهــا مــن تحــاول اســرضاء روســيا، فعــى الجهــة املعاكســة مــن الحــدود، تحــاول إرسائيل 
الــيء ذاتــه، فالتريحــات الروســية حــول عــدم قدرتهــم عــى إجبــار إيــران عــى ســحب قواتهــا مــن 
ســورية تدلــل عــى أن موســكو تحــاول الضغــط عــى الكيــان باتجــاه اتفــاق معــن يضمــن لهــا ولحلفائهــا 

تحقيــق القــدر األكــر مــن مصالحهــم، وملَ ال؟ فهــي أهــم حلفــاء الجانــب املنتــر يف الحــرب.

ــاً وأشــد  ــدة، ســتكون أوســع نطاق ــد رمبــا، مــن حــرب جدي ــّذر إرسائيــل عــر باحثيهــا، بقصــد التهدي تُح
ــخ محــور  ــا صواري ــدة مــن هكــذا حــرب تلعــب فيه ــة املتزاي ــكاً عــى الرغــم مــن الخشــية اإلرسائيلي فت
املقاومــة الــدور الحاســم، وقــد ال تنحــر يف ســورية ولبنــان، بــل قــد تتســع لتصــل إىل الخليــج ومالكــه. 
وســتُظهر الفــرات املقبلــة مــا إذا كان هــذا التحذير/التهديــد جــاداً، أم أنــه ســيكون آخــر األوراق التــي 

يلعبهــا الكيــان.

إنــه زمــن األوراق األخــرة، حتــى لــو مل يســلم البعــض بذلــك، ومــن يتأخــر عــن إعــادة العالقات مع ســورية 
)بشــكل فــردي أو جاعــي، تحــت الطاولــة أو فوقهــا، بشــكل مبــارش أو عــر أبــواب خلفيــة( ســيفوته ركب 
ــز التريحــات والتوقعــات واألرقــام  إعــادة اإلعــار، فهنالــك دول بــدأت بنقــل هــذا املوضــوع مــن حي
املفرغــة الصــادرة عــن منظــات دوليــة “موثوقــة”، إىل حيــز التطبيــق العمــي ذو النظــرة االســترشافية 
الواقعيــة بعيــدة املــدى. تــأيت الصــن يف مقدمــة هــذه الــدول التــي أعلنــت عــن خطــة إمنائيــة طموحــة 

للــرشق األوســط، تشــتمل عــى قــروض بقيمــة 20 مليــار دوالر مخصصــة إلمنــاء املنطقــة.

ــادة اإلعــار يف ســورية ويف العــراق أيضــاً،  ــة نقطــة انطــالق ألعــال إع ــرى الصــن يف اململكــة األردني ت
ــال العالقــات مــع ســورية  ــذي قــد يكــون محــدداً ملــا ينــوي األردن انتهاجــه مــن سياســات حي األمــر ال
وأوضــاع الحــدود والالجئــن، نهــٌج قــد ال يتناســب مــع رؤيــة مراكــز األبحــاث الغربيــة التــي تقــرح عــى 
اململكــة العمــل مــع روســيا عــى “مأسســة” مــن شــملته املصالحــات مــن املعارضــة املســلحة وتحويلهــم 
إىل قــوة أمنيــة معنيــة مبكافحــة اإلرهــاب. باإلضافــة إىل املطالبــات باالبتعــاد عــن التفكــر بعــودة الالجئــن 

الســورين، والعمــل عوضــاً عــن ذلــك عــى دمجهــم باملجتمــع واالقتصــاد األردين.

وبالحديــث عــن دمــج الالجئــن، يبــدو أن النظــام يف تركيــا مل يعــد مقتنعــاً بهــذه السياســة، وبتنــا نســمع 
اليــوم تريحــات مــن قبيــل “الجهــود الركيــة يف دمــج الالجئــن مــع الســكان املحليــن جــاءت متأخــرة”، 
و “تركيــا ال تــزال تهــدف إىل إعادتهــم لبالدهــم”. والســؤال هنــا: هــل أدركــت أنقــرة أن تكلفــة الالجئــن 
االقتصاديــة واالجتاعيــة أكــر بكثــر مــن عوائــد االســتفادة السياســية منهــم، أم أن دور الالجئــن انتهــى 

بالنســبة ألردوغــان داخليــاً، أي انتخابيــاً كــا أرشنــا يف عــدد ســابق مــن هــذا التقريــر؟
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ــورات  ــات لتط ــون مقدم ــد تك ــا ق ــن القضاي ــة م ــر جمل ــذا التقري ــرض ه ــبق، يع ــا س ــة إىل كل م إضاف
مســتقبلية إيجابيــة، إذ يتنــاول موضــوع انتقــال مقاتلــن ســابقن وقــادة تنظيــات مســلحة إىل صفــوف 
الجيــش الســوري أو القــوات الرديفــة لــه، ومــا يشــكله هــذا التطــور مــن قلــق لــدى بعــض الفواعــل التــي 
متثلهــا مراكــز أبحــاث معينــة، إذ ال ترتبــط الخشــية مــن هــذا االنتقــال مبــا يحملــه هــؤالء مــن معطيــات 
حــول مجموعاتهــم وأماكــن انتشــارها، أو بعــدد مــن سينشــقون معهــم فقــط، بــل ترتبــط بشــكل رئيــس 
باملعلومــات االســتخبارية املتعلقــة بعالقــات هــذه التنظيــات ومصــادر متويلهــا وتســليحها، واملراكــز التــي 

تأخــذ األوامــر منهــا.

ويف ســياق آخــر، مازالــت منظمــة العفــو الدوليــة تتابــع ملــف الرقــة وانتهــاكات قــوات التحالــف الــذي 
تقــوده الواليــات املتحــدة للقانــون الــدويل اإلنســاين فيهــا، ويتضمــن التقريــر مقــاالً عــن هــذا املوضــوع 

للشــهر الثالــث عــى التــوايل.

أمــا آخــر التطــورات اإليجابيــة التــي يعــرض لهــا التقريــر، فهــو الــدور غــر الصغــر الــذي تلعبــه مــر 
يف املصالحــات واالتفاقــات يف عــدة مناطــق مــن ســورية، تســتفيد مــر مــن كونهــا وســيطاً محايــداً، مل 
ــرش بعــودة  ــاؤل ومب ــو باعــث عــى التف ــدور فه ــا كان هــذا ال ــارش يف الحــرب. ومه يشــرك بشــكل مب

ــة. ــر والنفــوذ يف الــرشق األوســط إىل مراكــزه األصيل التأث

يــأيت عــدد آب/أغســطس مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز الدراســات العامليــة« مقســاً عــى املحاور 
ــة اآلتية: األربع

املحــور األول: تتنــاول مقاالتــه الدعــوات التــي توجــه مــن بعــض الباحثــن إىل اإلدارة األمريكيــة لتغيــر 
نهجهــا وسياســاتها يف ســورية مبــا يتناســب مــع التطــورات الراهنــة واملــآالت التــي وصلــت إىل األوضــاع 

السياســية وامليدانيــة يف البــالد.

املحــور الثــاين: يتضمــن مقــاالت تناقــش أدوار الفواعــل اإلقليميــن والدوليــن، ومــا يرتبــط بهــذه األدوار يف 
الداخــل الســوري، ومــا هــي األوراق األخــرة املتبقيــة لــدى كل طــرف، يف اســترشاف للطريقــة التــي قــد 

تســتخدم بهــا.

املحــور الثالــث: يتحــدث عــن األدوار العربيــة التــي بــدأت تتبلــور يف ســورية. الــدور املــري أوالً، دوافعــه 
وآلياتــه ومــا ميكــن أن يتخــذه مــن شــكل يف املســتقبل. ثــم الــدور األردين املرتبــط أساســاً برغبــة اململكــة 

فتــح حدودهــا مــع ســورية يف محاولــة إلنعــاش اقتصادهــا وإخراجــه مــن أزمتــه.

أمــا املحــور الرابــع: فتتصــدى مقاالتــه لقضيــة انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين مــن قبــل التحالــف 
الــدويل التــي ارتكبهــا خــالل “حربــه” ضــد تنظيــم “داعــش” هنــاك؛ وكذلــك إىل أوضــاع الالجئن الســورين 

يف تركيــا وتأثراتهــم عــى بناهــا الدميغرافيــة، والعرقيــة واالقتصاديــة والسياســية. 

وأخراً بيبليوغرافيا مختارة من أهم ما نرشته مراكز األبحاث حول سورية يف شهر آب/أغسطس.
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تقتضي المرحلة الراهنة من عمر األزمة السورية إعادة نظر أمريكية-غربية في 
كل سياســاتهم القائمة على قطع العالقات مع الحكومة الســورية، ومطالبتها 
بالكثيــر مــن التنــازالت دون أي مقابــل. معظــم المعطيــات تغيــرت، ومــن خســر 
فــي الميــدان لــن يفــوز فــي التفــاوض، واســتمرار الغــرب فــي سياســته الحاليــة لــن 

يقــود إال للمزيــد مــن الحــرب فــي ســورية وربمــا خارجهــا.

إعادة تقييم سياسات أمريكا في سورية



جيمي كارتر

في سورية، سالم قبيح أفضل من المزيد من الحرب

نيويورك تايمز، 24 آب/أغسطس 2018

ــوان:  ــاالً بعن ــر مق كتــب الرئيــس األمريــيك األســبق جيمــي كارت
»يف ســورية، ســالم قبيــح أفضــل مــن املزيــد مــن الحــرب«، 
ــخ 24 آب/ ــا بتاري ــورك تاميــز عــى موقعه ــة نيوي ــه صحيف نرشت

أغســطس 2018.

يبــدأ املقــال مــن قمــة هلســنيك، فنلنــدا، يف متوز/يوليــو، حيــث 
اتفــق الرئيســان الــرويس واألمريــيك عــى إنهــاء الحــرب الســورية 
ــة لســورية، مــع  ــة مــن الحــدود الجنوبي ونقــل القــوات اإليراني
ــس  ــاء الرئي ــول بق ــتعد لقب ــه مس ــب إىل أن ــس ترام ــارة الرئي إش
ــة  ــوات األمريكي ــحب الق ــك لس ــه، وكذل ــد يف منصب ــار األس بش
مــن ســورية. هــذه هــي البدايــة. لكــن هنــاك حاجــة إىل املزيــد 

إلنهــاء العنــف يف ســورية.

ــة  ــا احتشــدت القــوى الغربي ــر إىل عــام 2011 عندم يعــود كارت
والــرشق أوســطية حــول شــعار “األســد يجــب أن يذهــب”. ورأى 
ــزز  ــس الســوري ع ــز الشــخيص عــى مصــر الرئي أن هــذا الركي
تعّنــت املواقــف مــن جميــع األطــراف وجعــل مــن الصعــب جــداً 

التفكــر بالخيــارات األخــرى.

ــول:  ــياق فيق ــس الس ــبق يف نف ــيك األس ــس األمري ــع الرئي ويتاب
ــن،  ــك الح ــذ ذل ــام من ــر النظ ــوات لتغي ــت الدع ــد تراجع »لق
لكــن ال تــزال بعــض األصــوات يف دوائــر السياســة الغربيــة 
تطلــب انتقــال الســلطة بالكامــل مــن حكومــة األســد«. ويــرى يف 
املقابــل وجــود نهــج أفضــل يف هــذه املرحلــة وهــو اختبــار قــدرة 
الحكومــة الســورية عــى الــرشوع يف مســار جديــد لديــه القــدرة 

عــى إنهــاء الحــرب.

Jimmy Carter, ”In Syria, an Ugly Peace Is Better Than More War“, The New York Times, 24 
August 2018. https://www.nytimes.com/201824/08//opinion/syria-peace-jimmy-carter.html
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ــات  ــا الوالي ــا فيه ــة، مب ــدول الغربي ــى ال ــب ع ــف: »يج ويضي
ــم  ــورية. ميكنه ــة الس ــع الحكوم ــا م ــد عالقاته ــدة، أن تعي املتح
البــدء بإعــادة فتح ســفاراتهم يف ســورية، ألن غياب الدبلوماســين 
الغربيــن عــن دمشــق أدى إىل ضيــاع الفــرص. يجــب عــى الغرب 
أيضــاً التخــي عــن هــدف تغيــر النظــام وتخفيــف توقعاتــه حول 
التحــول الدميقراطــي يف ســورية عــى املــدى القصــر واملتوســط. 
بــدالً مــن ذلــك، ينبغــي أن يكــون الركيــز عــى بنــاء الدميقراطيــة 

بصــر«.

ــادة  ــل إع ــن دمشــق، يف مقاب ــب م ــن أن يُطل ــر، ميك ــرأي كارت ب
ــب  ــون مطال ــات، رشط أن تك ــل اإلصالح ــذه، تفعي ــات ه العالق
ــرب  ــون الغ ــب أن يك ــك، يج ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــرب معتدل الغ
مســتعداً للمســاهمة يف إعــادة إعــار ســورية، رمبــا بشــكل 
ــن  ــا ل ــانية وحده ــاعدات اإلنس ــاع. فاملس ــب القط ــايئ حس انتق
ــاش اقتصــاد  ــن عــى إنع ــا أن الســورين غــر قادري تكفــي طامل

ــباب. ــة للش ــل، خاص ــرص عم ــق ف ــد وخل البل

وعــن املوضــوع االقتصــادي يضيــف: »ال ميكــن إحيــاء االقتصــاد 
ــؤذي  ــي ت ــات” الت ــالد تحــت “العقوب ــى الب ــا تبق الســوري بين
ــاً يف  ــراً حاس ــات أم ــع العقوب ــيكون رف ــن. س ــن العادي املواطن
ــة  ــة يف إعــادة اإلعــار والبطال ــات الضخمــة املتمثل حــل التحدي
واإلنعــاش االقتصــادي«. ويف حــال مل يتــم رفــع هــذه العقوبــات، 
يــرى كارتــر أنَّ جيــالً مــن األطفــال الســورين الذيــن ملــا بلغــوا 
ســن الرشــد، والشــباب املتعطلــن الذيــن هــم اآلن يف العرشينات 
مــن عمرهــم، ســيكونون عرضــة للتطــرف، وميكنهــم بــدء الحــرب 

مجــدداً يف العقــد القــادم.

وعــن معالجــة هــذه التحديــات العديــدة، يقــول كارتــر: »يجــب 
عــى جميــع املعنيــن االنخــراط يف عمليــة سياســية لتهدئــة 
الحــرب. فتقويــض عمليــة الســالم يف جنيــڤ مــن قبــل ســورية 
ــدم  ــن ع ــد م ــؤدي إال للمزي ــن ي ــراث األورويب ل ــدم االك أو ع

ــاة«. ــتقرار واملعان االس

كذلــك يجــب معالجــة الدوافــع األخــرى للنــزاع يف ســورية. 
إذ اســتعادت الحكومــة، مبســاعدة روســيا وإيــران، الســيطرة 
ــكيلة  ــح تش ــا لصال ــي خرته ــن األرايض الت ــر م ــزء كب ــى ج ع

ــة والجهاديــن  ــن امليليشــيات العلاني ــراوح ب مــن املســلحن، ت
املرتبطــن بتنظيــم “داعــش” والقاعــدة وغرهــم مــن الجاعــات 
ــزال  ــب، ال ت ــذه املكاس ــن ه ــم م ــى الرغ ــة. ع ــة العنيف املتطرف
مناطــق مــن البــالد خــارج ســيطرة الحكومــة، مبــا يف ذلــك، وفقــاً 
ألبحــاث مركــز كارتــر، %27 مــن أرايض البــالد يف الشــال والرشق 
ــف دويل  ــراد الســوريون مبســاعدة تحال ــا األك ــظ به ــي يحتف الت
تقــوده الواليــات املتحــدة. وتســيطر جاعــات معارضــة، بعضهــا 
عــى عالقــة وثيقــة بتنظيــم القاعــدة، عــى محافظــة إدلــب يف 
ــا  ــا م ــا عــى طــول حدوده ــالد. وأنشــأت تركي ــرب الب شــال غ

ــة شــال غــرب ســورية. يشــبه املحمي

يف متوز/يوليــو، التقــى وفــد كــردي بالحكومــة الســورية للتفــاوض 
ــة  ــراد يف بداي ــه األك ــذي حصل ــذايت ال ــم ال ــتمرار الحك ــى اس ع
ــب  ــر، ويج ــس كارت ــرأي الرئي ــاًء ب ــوراً بن ــذا تط ــرب. كان ه الح
تشــجيع املزيــد مــن هــذه املحادثــات. حتــى “املعارضــة” التــي 
تركــز يف محافظــة إدلــب، يجــب أن تفكــر مبــا هــو ممكــن مــن 
ــر  ــيكون غ ــال س ــتمرار يف القت ــيايس. »االس ــوار الس ــالل الح خ
مجــٍد. يف الوقــت نفســه، ســيتطلب تحديــد مصــر األرايض التــي 

ــاً«. ــا يف شــال غــرب ســورية تدخــالً دولي تحتلهــا تركي

ــذه  ــؤيت ه ــيك ت ــر »ل ــول كارت ــوري فيق ــب الس ــن الجان ــا ع أم
التدابــر املعقــدة مثارهــا، يجــب عــى الحكومــة الســورية قبــول 
ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــاء الثق ــر بن ــذ تداب ــات وتنفي ــة اإلصالح حتمي

ــم«. ــن معاملته ــاءلة ع ــن واملس ــالق رساح املعتقل إط

ويختــم بالقــول، ارتُكبــت انتهــاكات هائلــة لقوانــن الحــرب 
ــازال مســتمراً. ونتيجــة  ــا م وحقــوق اإلنســان يف ســورية، بعضه
لذلــك، رُشد كثــرون ودمــرت منازلهــم وســبل عيشــهم. لقــد 
كان املجتمــع الــدويل شــاهداً عاجــزاً عــى هــذه االنتهــاكات. إنَّ 
تحديــد املســؤولية عــن الكارثــة يف ســورية ســيكون جــزءاً هامــاً 
مــن العــالج بعــد الحــرب، لكــن األولويــة اآلن يجــب أن تكــون 
ــن الســورين إىل نتيجــة  ــد م ــد وصــل العدي ــاء الحــرب. لق إلنه
ــاً، حتــى ســالم غــر كامــل أو قبيــح،  ــأن أي ســالم تقريب تقــول ب
أفضــل مــن العنــف املتواصــل. فالبديــل هــو دولــة فاشــلة لعقــود 

ــة يف قلــب الــرشق األوســط. مقبل

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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كتــب جيفــري أرونســون مقــاالً بعنــوان: »تحتــاج الواليــات 
املتحــدة إلعــادة التفكــر باســراتيجيتها يف ســورية« نــرشه معهــد 
الــرشق األوســط بتاريــخ 21 آب/أغســطس 2018، يتحــدث فيــه 
عــن الوضــع الراهــن ألمريــكا يف ســورية وكيــف ســتكون مآالتــه 
يف ظــل التطــورات والتفاهــات املتســارعة التــي تجــري يف 

ــا مؤخــراً. ســورية ومعه

يبــدأ الكاتــب بالقــول، هنالــك إشــارات واضحــة وكثــرة عــى أن 
األزمــة يف ســورية تنتقــل إىل طــور جديــد، قــد تُدفــع واشــنطن 
فيــه أكــر إىل الهامــش. مــن هــذه التطــورات الجديــدة مــا 
ــراد  ــح األك ــث يتصال ــورية، حي ــال رشق س ــارع ش ــري بتس يج
)حلفــاء واشــنطن( ببــطء ولكــن بثقــة مــع الحكومــة الســورية. 
ويتابــع الكاتــب فيقــول: »تقــع املنطقــة املعنيــة مبــوازاة الحــدود 
ــي  ــدن القامش ــرب إىل م ــج يف الغ ــن منب ــد م ــا، ومتت ــع تركي م
والرقــة والحــدود العراقيــة. وتضــم مــا يقــرب مــن ربــع األرايض 

الســورية، وهــي غنيــة بالزراعــة والنفــط. منــذ انســحاب القــوات 
الحكوميــة الســورية مــن املنطقــة يف األشــهر األوىل مــن الحــرب، 
ظلّــت املنطقــة تحــت إدارة املجلــس الدميقراطــي الســوري 
 )SDF( ”الــذراع الســيايس لـــ “قوات ســوريا الدميقراطية ،)SDC(

التــي تدعمهــا الواليــات املتحــدة، والتــي يقودهــا األكــراد«.

ــة أو  ــوات األمريكي ــك آخــر معقــل هــام للق ــة كذل تعــد املنطق
ــود  ــن الجن ــة آالف م ــا بضع ــز فيه ــا يف ســورية. إذ يتمرك وكالئه
واملقاولــن األمريكيــن، تــكاد مهمتهــم يف هزميــة أو رمبــا إبــادة 
تنظيــم “داعــش”، بالتعــاون مــع “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”، 

تكــون انتهــت.

ومــع ذلــك، يضيــف الكاتــب، فــإن النجــاح يف هزميــة “داعــش” 
يثــر ســؤاالً مقلقــاً مل تُجــب عليــه إدارة ترامــب “مــاذا بعــد؟”

للــراع،  الرئيــس  املحــدد  اليــوم  “داعــش”  قتــال  يعــد  مل 
ــن  ــة م ــورية مدعوم ــة الس ــة الحكوم ــدد بحمل ــار يتح ــل ص ب

جيفري أرونسون

تحتاج الواليات المتحدة إلعادة التفكير باستراتيجيتها في سورية

معهد الشرق األوسط، 21 آب/أغسطس 2018

2
Geoffrey Aronson, ”The US needs to rethink its Syria strategy“, The Middle East Institute, 21 August 
2018. http://www.mei.edu/content/article/us-needs-rethink-its-syria-strategy
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الحليــف الــرويس إلعــادة الســيطرة املركزيــة عــى جميــع األرايض 
الســورية والحــدود. يبــدو أن إدارة ترامــب تحــاول التكيــف مــع 
االســراتيجية الناجحــة لخصومهــا، األمــر الذي بــدا واضحــاً مؤخراً 
يف الجنــوب الســوري. حيــث تضمنــت هزميــة املســلحن هنــاك 
ــدة  ــات املتح ــا الوالي ــت تدعمه ــي كان ــوات الت ــض الق ــج بع دم
ــات بــن  ــه يف املحادث ــم بحث ــار ت يف الجيــش الســوري، وهــو خي
الحكومــة ووحــدات حايــة الشــعب )YPG(، القــوة الغالبــة يف 

ــة”. ــوريا الدميقراطي ــوات س “ق

ــل واألردن  ــاول إرسائي ــب: »تح ــول الكات ــه يق ــياق نفس ويف الس
ــق ســالمها مــع دمشــق، ويجــري اتخــاذ  ــان والعــراق تحقي ولبن
ــكيل  ــادة تش ــبوق إلع ــر مس ــم رويس غ ــراءات بدع ــذه اإلج ه
أنظمــة الحــدود والتجــارة التــي تعطلهــا الحــرب شــبه املنتهيــة«.
ــن،  ــن الفاعل ــا م ــادرة، كغره ــدة ق ــات املتح ــدو أن الوالي ال يب
عــى تكييــف سياســتها مــع هــذه البيئــة الجديــدة. فهــي عالقــة 
ــل  ــا، األق ــى حملته ــوء ع ــلط الض ــة تس ــة راجع ــة تغذي يف حلق
أهميــة، لكــن املســتمرة عــى تنظيــم “داعــش” وجــدول أعــال 

ــة جنيــف املحتــرضة. دبلومــايس يقــوم عــى عملي

جّمــد البيــت األبيــض املســاعدات مــن أجــل تحقيق االســتقرار أو 
إعــادة اإلعــار يف الشــال الرشقــي، مــا قــوض زعم واشــنطن بأن 
ــة منــوذج  األرايض املحــررة مــن “داعــش” ميكــن أن تكــون مبثاب
للفعاليــة والدميقراطيــة وإعــادة البنــاء. ويف املقابــل، يحــاول 
الخصــوم واألصدقــاء عــى حــد ســواء تحقيــق أهــداف سياســية 
ــات  ــرت املحادث ــكري. وإذا أمث ــة العس ــار الدول ــتند إىل انتص تس
بــن دمشــق واملجلــس الدميقراطــي الســوري، فإنهــا ســتضع مــا 

بقــي مــن سياســة واشــنطن تجــاه ســورية يف مــأزق.

ــوث  ــيتعرض املبع ــول، س ــه فيق ــب يف املوضــوع ذات ــع الكات يتاب
الخــاص الجديــد لــإدارة األمريكيــة إىل ســورية، جيمــس جيفــري، 
ــذا  ــوق ه ــراتيجية تع ــع اس ــه وض ــديدة يف محاولت ــوط ش لضغ
ــة  ــذي ســيقوض نجاحــه الجهــود األمريكي التقــارب الناشــئ، وال
والركيــة إلحبــاط محــاوالت الحكومــة اســتعادة ســلطتها يف 

ــالد. ــع أنحــاء الب جمي
يفضــل الرئيــس دونالــد ترامــب خفــض الخســائر األمركيــة مــن 
خــالل حجــب مســاعدات االســتقرار عــن الحلفــاء الســابقن 

وتأجيــل الضغــط عــى الجانــب الرويس-الســوري لــإرساع بعــودة 
الالجئــن.

بــدون وجــود أجنــدة عمليــة إيجابيــة، ســيكون حــال واشــنطن 
أســوأ مــا لــو أنهــا ببســاطة تنّحــت وســمحت لألكــراد بالتصالــح 
ــات املتحــدة مســتعدة لتســهيل  مــع دمشــق. إذا مل تكــن الوالي
إعــادة اإلعــار يف ســورية بعــد الحــرب، فبإمكانهــا عــى األقــل 
إيقــاف مــا تســببه مــن أذى عــر إنهــاء العقوبــات التــي تعيــق 

اقتصــاد مــا بعــد الحــرب الــذي يشــكل حاجــة ملحــة للبــالد.

ــال  ــورية إىل الش ــات الس ــودة املؤسس ــل ع ــدأت بالفع ــد ب لق
الرشقــي. وبــدأت أعــالم حــزب الشــعب الكردســتاين وصــور عبــد 
اللــه أوجــالن باالختفــاء مــن الشــوارع. وقــد اقــرح األكــراد أنهــم 
مســتعدون للقتــال -باألســلحة التــي قدمتهــا واشــنطن ملحاربــة 
“داعــش”- إىل جانــب الجيــش الســوري إلجبــار أنقــرة عــى 
ــراد،  ــدون األك ــا. وب ــا تركي ــي تحتله ــن الت ــن عفري االنســحاب م
ــة  ــول الرق ــن ح ــن منعزل ــى محلي ــنطن ع ــاء واش ــر حلف يقت
لفظتهــم القــوى القبليــة التــي تســعى إىل إعــادة االرتبــاط مــع 

دمشــق.

تعلــم واشــنطن أن الحملــة العســكرية إلســقاط األســد قــد 
فشــلت، وال ميكــن ملــن خــر يف امليــدان أن يتوقــع الفــوز 
ــكو  ــن موس ــر واردة م ــر تقاري ــات. إذ تش ــة املفاوض ــى طاول ع
ــدة  ــات املتح ــن الوالي ــم ب ــا تفاه ــارك أو رمب ــة إىل تش واملنطق
ــة  ــة أمريكي ــن، وإىل مرون ــادة الالجئ ــة إع ــول قضي ــيا ح وروس
ــورية. ــالح الدســتوري يف س ــول اإلص جديــدة يف املناقشــات ح

ــال  ــة حي ــكار األمريكي ــا أن كل األف ــول، مب ــب بالق ــم الكات يخت
ســورية -مــن املطلــب غــر املــدروس بتنحــي الرئيــس، إىل 
ــيا  ــيك لروس ــل الوش ــن الفش ــا ع ــاس له ــي ال أس ــات الت اإلعالن
ــات  ــات الوالي ــص طموح ــإن تقلي ــلة، ف ــت فاش ــورية- كان يف س

ــع. ــل للجمي ــو األفض ــدة ه املتح

التحــدي الــذي تواجهــه واشــنطن اآلن هــو أن تفهــم أن وســائل 
وأهــداف سياســتها تجــاه ســورية، يجــب أن تفــر فشــل سياســة 
الواليــات املتحــدة مــا بعــد هزميــة “داعــش”، وأن تخطــط 

ــة. ــات املاضي ــة باإلخفاق للمســتقبل مدركــة ولكــن غــر مثقل
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تحــاول كل مــن إســرائيل وتركيــا الحصــول علــى ضمانــات روســية حــول ســورية، وتســتخدمان فــي ذلــك 
مــا تســتطيعانه مــن أوراق الضغــط، فروســيا التــي قــد تفكــر مــن موقعهــا علــى الجانــب المنتصــر فــي 
 إلــى تقويــض أي مــن مصالــح 

ً
لــن تعمــد مطلقــا الحــرب، تقليــل عــدد قواتهــا فــي ســورية إال أنهــا 

حلفائهــا خاصــة حــق الدولــة الســورية فــي اســتعادة ســيطرتها علــى كامــل أراضيهــا، والقضــاء علــى كل 
أشــكال اإلرهــاب فيهــا.

ر منها إسرائيل، أو ربما تهدد بها، ستكون هي أول وأكثر المتضررين منها؛ وإدلب 
ّ
الحرب التي تحذ

التي ترى تركيا أنها مصدر ضغط على سورية وحلفائها، قد تتحول إلى مصدر تهديد على الداخل 
 مــن إســرائيل أو تركيــا، ســينتقل الكثيــر منهــم إلــى الصــف 

ً
التركــي؛ والمســلحون الذيــن ُدعمــوا ســابقا

المقابــل محمليــن بمعلومــات ميدانيــة واســتخبارية قــد يكــون لهــا تأثيــر مســتقبلي كبيــر.

إسرائيل وتركيا.. وروسيا،
ومستقبل اإلقليم
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نيل هاور 

هل تقلل روسيا من وجودها في سورية؟

معهد الشرق األوسط، 16 آب/أغسطس 2018

3
Neil Hauer, ”Is Russia drawing down its presence in Syria?“, The Middle East Institute, 16 August 
2018. http://www.mei.edu/content/article/russia-drawing-down-syria 

2018 غســطس  أ / ب آ عــدد 

كتــب نيــل هــاور مقــاالً بعنــوان: »هــل تقلــل روســيا مــن 
وجودهــا يف ســورية؟« نــرشه معهــد الــرشق األوســط يف 16 آب/

أغســطس 2018، يتحــدث فيــه عــن املــؤرشات التــي تدلــل عــى 
خفــض روســيا لعديــد قواتهــا العاملــة يف ســورية، ومواقفهــا مــن 

ــم. ــا الرئيســة يف ســورية واإلقلي القضاي

بعــد اســتعادة الحكومــة الســورية الســيطرة الكاملة عــى جنوب 
البــالد، يــرى الكاتــب وجــود مــؤرشات حقيقيــة عــى نيــة روســيا 
تقليــص وجودهــا ومســؤولياتها يف ســورية. إذ يقــول: »مل تعلــن 
موســكو هــذا رصاحــة، عــى النقيــض مــن إعالنــات االنســحاب 
ــل  ــر، مث ــا بعــد انتصــار كب ــة الســابقة التــي جــاء كل منه الثالث
اســتعادة حلــب مــن املســلحن أو رشق ســورية مــن “داعــش”، 

ومل تســفر عــن أي تخفيضــات ملموســة«. عــى الرغــم مــن عــدم 
ــات األخــرة تشــر إىل أن  ــإن التطــورات والبيان وجــود ضجــة، ف

الســحب الجــزيئ قــد بــدأ بالفعــل.

رمبــا حــدث انخفــاض جوهــري يف القــوة بــن الرشطــة العســكرية 
ــة شيشــانية  ــادت كتيب ــو املــايض، ع الروســية. ففــي 30 أيار/ماي
إىل غــروزين، كــا عــادت كتيبــة داغســتانية إىل قاعدتهــا يف 
آواخــر متوز/يوليــو. عــادت كذلــك وحدتــان صغرتــان إىل قاعــدة 
مــوزدوك الجويــة يف أوســتيا الشــالية، وال يــزال الحجــم الحــايل 
ــر  ــح، ويش ــر واض ــورية غ ــية يف س ــكرية الروس ــة العس للرشط
املعــدل غــر املعتــاد لعمليــات ســحب الوحــدات مؤخــراً إىل أن 

عددهــم قــد انخفــض بشــكل كبــر.

http://www.mei.edu/content/article/russia-drawing-down-syria 


يف الوقــت نفســه، أبلغــت روســيا بشــكل نهــايئ إرسائيــل بأنهــا لن 
تدعــم الضانــات األمنيــة املتعلقــة بإيــران وحــزب اللــه والتــي 
ــت  ــايض. بذل ــام امل ــالل الع ــا خ ــول عليه ــان للحص ــعى الكي س
ــران  ــي إلي ــد النشــاط املتنام ــد لتقيي ــن الجه ــل م موســكو القلي
ــة والقــدرات  ــى التحتي ــر البن ــذي هــدف إىل تطوي ــا، وال ووكالئه
الســتهداف إرسائيــل مــن ســورية، عــى حــد تعبــر الكاتــب، إذ 
رصحــت روســيا علنــاً بــأن “جميــع القــوات األجنبيــة” يجــب أن 

تغــادر ســورية، رغــم عــدم القبــول مــن إيــران. 
تغــر هــذا يف 30 متوز/يوليــو، عندمــا أبلــغ مســؤولون روس 
ــى  ــران ع ــار إي ــتطيعون إجب ــم ال يس ــرة األوىل أنه ــل للم إرسائي
ــح ذو  ــذا التري ــت ه ــورية. كان توقي ــن س ــا م ــحب قواته س
املنطقــة  الســوري  الجيــش  اســتعادة  مــع  جــاء  إذ  دالالت، 
الحدوديــة حتــى مرتفعــات الجــوالن بأكملهــا. حــاول مســؤولون 
روس توضيــح تريحهــم األخــر هــذا، حــن قــال وزيــر الخارجية 
ــا  ــاظ بوحداته ــى االحتف ــت ع ــران وافق ــروف أن إي ــرغي الف س
عــى بعــد 52 ميــالً عــى األقــل مــن األرايض التــي تســيطر عليهــا 

ــل.  إرسائي

يــرى الكاتــب أن التريحــات هــذه تشــر إىل أن موســكو ال 
تــرى نفســها مســؤولة عــن منــع وقــوع صدامــات بــن إرسائيــل 

ــران. وإي

التطــور األكــر حداثــة هــو توضيــح موقــف روســيا مؤخــراً مــن 
محافظــة إدلــب. ففــي مقابلــة مطولــة يف 1 آب/أغســطس، 
وصــف ألكســندر الفرينتيــف، املبعــوث الرئــايس الــرويس الخــاص 
إىل ســورية، أولويــات موســكو يف ســورية، بالركيــز عــى املســار 
الســيايس ملفاوضــات ســوتي وأســتانا. وذكــر الفرينتييــف عندمــا 
ــا  ــه ك ــتحيل ترك ــن املس ــه “م ــب أن ــع يف إدل ــن الوض ــئل ع ُس
هــو”، مشــراً إىل وجــود أعضــاء مــن التنظيــم الســلفي اإلرهــايب 
“هيئــة تحريــر الشــام” يف املنطقــة. وأشــار بوضــوح أيضــاً إىل أن 
ــات  ــالل الهج ــن خ ــر كل يشء م ــعى إىل تدم ــن تس ــيا “ل روس
ــة  ــمى “املعارض ــا يس ــك أن م ــن ذل ــدالً م ــل رأى ب ــارشة”، ب املب
املعتدلــة” التــي تدعمهــا تركيــا، يجــب أن “تهــزم هــذه العنــارص 
املتطرفــة”، وهــي مهمــة قــد تكــون “مدعومــة مــن روســيا بــأي 
ــد  ــتحرم القواع ــيا س ــدو أن روس ــذا يب ــة”. وهك ــة ممكن طريق
العســكرية الركيــة عــى طــول الخطــوط األماميــة لــألرايض التــي 
يســيطر عليهــا املســلحون يف إدلــب وحلــب، ولــن تلتــزم بالكامــل 

بهجــوم عــى املنطقــة.

وأخــراً، يبــدو أيضــاً أن مــوارد روســية مهمــة أخــرى تحــّول 
ــة فاغــر  ــن أخــرى. فمجموع ــد إىل أماك ــا بشــكل متزاي اهتامه
رشكــة  وهــي  املثــال،  ســبيل  عــى   The Wagner Group
عســكرية خاصــة وأحــد األصــول الروســية الرئيســة، كانــت قــد 
ــية  ــوة الروس ــوع الق ــن مجم ــن 2500 م ــرب م ــا يق ــرشت م ن
ــت  ــاً. يف وق ــكري تقريب ــوايل 10 آالف عس ــغ ح ــورية والبال يف س
ــف  ــد نص ــة تع ــت املجموع ــارس، كان ــهر آذار/م ــن ش ــر م مبك
ــودان  ــط اآلن يف الس ــث تنش ــا، حي ــار يف أفريقي ــا لالنتش أفراده

ــرى. ــن أخ ــا يف أماك ــطى، ورمب ــا الوس ــات أفريقي وجمهوري

أبلغت روسيا بشكل نهائي 
إسرائيل بأنها لن تدعم 

الضمانات األمنية المتعلقة 
بإيران وحزب اهلل والتي 
سعى الكيان للحصول 

عليها خالل العام الماضي.
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كتــب كل مــن نــداف بــن حــور، الرائــد يف جيــش الدفــاع 
ــرشق  ــوان »حــرب ال ــاالً بعن ــكل آيزنشــتات مق ــي، وماي اإلرسائي
األوســط الكــرى عــام 2019« نــرشه معهــد واشــنطن بتاريــخ 20 

.2018 آب/أغســطس 
ــة  ــدود الجنوبي ــى الح ــدة ع ــرات املتزاي ــن التوت ــال م ــدأ املق يب
لســورية والتــي تثــر التوتــرات فيهــا، كــا يــرى الكاتبــان، 
ــه أو  ــل وحــزب الل ــن إرسائي ــة أخــرى ب مخــاوف بشــأن مواجه
انــدالع حــرٍب بــن إرسائيــل وإيــران يف ســورية. وقــد ال تقتــر 
حــرٌب ماثلــة عــى املشــاركن األصليــن فحســب، بــل قد تشــمل 
ــش الســوري،  ــى الجي مجموعــًة مــن امليليشــيات الشــيعية وحت

كــا ميكــن أن متتــد إىل كافــة أرجــاء املنطقــة، وبالتــايل تؤثــر عــى 
ــاك. ــة هن ــة الحيوي ــح األمريكي املصال

تعــود هــذه التوتــرات، مــن وجهــة النظــر اإلرسائيلية/األمريكيــة، 
ــه  ــزب الل ــا ح ــي يبذله ــود الت ــا: الجه ــيَن ه ــن أساس إىل عاملَ
ــة يف  ــة الدق ــخ عالي ــاج صواري ــران- إلنت ــاعدة إي ــورية -مبس وس
لبنــان وســورية، ميكــن أن تشــّل البنيــة التحتية الحيويــة إلرسائيل 
وتجعــل الحيــاة هنــاك غــر محتملــة مــن جهــة، وجهــود إيــران 
لتحويــل ســورية إىل نقطــة انطــالق للعمليــات العســكرية ضــد 
إرسائيــل ومنصــة إلبــراز القــوة يف بــالد املــرشق مــن جهــة أخــرى. 

4

نداف بن حور، مايكل آيزنشتات

حرب الشرق األوسط الكبرى عام 2019

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 20 آب/أغسطس 2018

Nadav Ben Hour, Michael Eisenstadt, ”The Great Middle Eastern War of 2019“, The Washington 
Institute for Near East Policy, 20 August 2018. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/
view/the-great-middle-eastern-war-of-2019 
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يف الوقــت ذاتــه »أظهــرت إيــران أنهــا تســعى لتجّنــب الحــروب 
التقليديــة ومــا يرتــب عليهــا مــن خســائر فادحــة لقواتهــا. وبدالً 
ــة و“إرهــاب”  ــات بالوكال ــذ عملي ــى تنفي ــد ع ــك، تعتم ــن ذل م
ــت  ــد كان ــك، فق ــع ذل ــة. وم ــر فتاك ــن غ ــرة لك ــطة مؤث وأنش
مســتعدة يف بعــض األحيــان للمغامــرة بنشــاطات عاليــة املخاطــر 

تنطــوي عــى احتاليــة التصعيــد«.

ــرب  ــب الح ــى تجن ــة ع ــل عازم ــاً أن إرسائي ــان أيض ــرى الكاتب ي
أيضــاً، رغــم أن أفعالهــا تظهــر أنهــا مســتعدة لقبــول خطــر 
ــعور  ــذا الش ــئة. وه ــدات الناش ــذه التهدي ــة ه ــد ملواجه التصعي
بالرضــا ليــس لــه مــرر. فقــد جــاءت املواجهــات العربيــة 
ــام 2006،  ــان يف ع ــب )لبن ــايض القري ــة الكــرى يف امل -اإلرسائيلي
وغــزة يف 2014( نتيجــة تصعيــد غــر مقصــود. كــا أّن الديناميــة 
الناشــئة حاليــاً بــن إرسائيــل، وإيــران، ومحــور املقاومــة توحــي 

ــق. ــل الدقي ــذا تســتحق التحلي ــر، ول ــث كب بـ“حــادث” ثال

جهات فاعلة وجبهات ونطاقات متعددة
تحــت هــذا العنــوان جــاء يف املقــال مــا ميكــن تلخيصــه بالتــايل: 
احتــال وقــوع حــرب أخــرى )غــر مســبوقة مــن حيــث النطــاق 
والتعقيــد( هــو نتيجــة للحــرب يف ســورية، التــي مكنــت إيــران 
ــن  ــح م ــد أصب ــة عســكرية يف ســورية. وق ــة تحتي ــاء بني ــن بن م
املمكــن اآلن أن تندلــع الحــرب عــى جبهــات متعــددة ويف أماكن 
ــال  ــر، ويف مج ــو، ويف البح ــى األرض، ويف الج ــدور ع ــدة وت بعي
ــزب  ــن ح ــن م ــل مقاتل ــن قب ــيراين م ــاق الس ــات والنط املعلوم
اللــه، وإيــران، وســورية، والعــراق، وأفغانســتان، وباكســتان، 
ــع  وحتــى اليمــن. ويف هــذا اإلطــار، ســوف يخلــق النطــاق املوسَّ
ــزب  ــران وح ــدة إلي ــكرية جدي ــارات عس ــة خي ــرب املحتمل للح

ــة إىل أقــى حدودهــا. ــع القــدرات اإلرسائيلي ــه، ويوّس الل

وهذا ما جاء على لسان األمين العام 
لـحزب اهلل السيد حسن نصراهلل، عندما 

حّذر في حزيران/يونيو 2017 من أنه »إذا 
شّنت إسرائيل حربا ضد سورية أو لبنان، فال 

أحد يدري إن كان القتال سيبقى لبنانيًا-
إسرائيليًا، أو سوريًا-إسرائيليًا«، و“قد يفسح 

ذلك الطريق أمام اآلالف، وحتى مئات اآلالف 
من املقاتلين من جميع أنحاء العالم العربي 

واإلسالمي للمشاركة”.

مــن املرجــح أن تحــدث مثــل هــذه الحــرب نتيجــة لتصعيــد غــر 
ــج  ــدأ يف الخلي ــراع يب ــة ل ــى نتيج ــدث حت ــد تح ــود، وق مقص

لكنــه يصــل إىل “حــدود إرسائيــل”.

وميكــن لحــرب جديــدة أن تــأيت عى شــكل أحــد الســيناريوهات 
اآلتية:

ــل  ــن إرسائي ــرب ب ــك. أي ح ــى ذل ــد ع ــا يزي ــان وم ــرب لبن ح
وحــزب اللــه يف لبنــان، لكــن يشــارك فيها أيضــاً اإليرانيــون، وحتى 

“حــاس”. وتبقــى الجبهــة الســورية هادئــة نســبياً، حيــث تقــوم 
ــن  ــة املقاتل ــراض حرك ــدودة الع ــطة مح ــاك بأنش ــل هن إرسائي

ــان. والقــدرات إىل داخــل لبن
ــن  ــورية ب ــى األرايض الس ــع ع ــرب تق ــورية. أي ح ــرب يف س ح
ــة، و“امليليشــيات الشــيعية” ورمبــا  ــة واإليراني القــوات اإلرسائيلي
عنــارص مــن الجيــش الســوري. وتبقــى الجبهــة اللبنانيــة هادئــًة 
ــورية إىل  ــة الس ــوات الري ــراف الق ــم انج ــن، إذا ت ــبياً. ولك نس

ــا. ــة حليفته ــد تتدخــل روســيا لحاي ــال، فق القت

حــرب عــى جبهتــن. أي حــرب يف لبنــان وســورية بــن القــوات 
ــيعية”  ــيات الش ــه و“امليليش ــزب الل ــة، وح ــة واإليراني اإلرسائيلي
ورمبــا حتــى عنــارص مــن الجيــش الســوري، إذ يعامــل كال 
ــات. ــان وســورية كمــرح واحــد، وموحــد للعملي ــن لبن الجانب

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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وتنطــوي هــذه الســيناريوهات الثالثــة عــى إمكانيــة التصعيــد 
ــارص  ــة، ومشــاركة عن ــداد إىل جبهــات أو مســارح ثانوي أو االمت

إضافيــة عــى الشــكل اآليت:

جبهات/مســارح إضافيــة. قــد تدفــع حــرب مــا ذكــر إىل قيــام: 
هجــات عــى إرسائيــل مــن غــزة، أو اضطرابــات يف الضفــة 
الغربيــة، أو هجــات إرهابيــة يف إرسائيــل؛ أو هجــات مــن 
قبــل الحوثيــن عــى املصالــح اإلرسائيليــة )مثــل النقــل البحــري 

اإلرسائيــي يف مضيــق بــاب املنــدب(، أو رضبــات إرسائيليــة 
عــى أهــداف الحوثيــن يف اليمــن؛ أو هجــات صاروخيــة عــى 

ــادة. ــة مض ــات إرسائيلي ــراق، ورضب ــن الع ــل م إرسائي

ــال يف ســورية أو  ــد يحــدث خــالل القت ــران. ق ــل ضــّد إي إرسائي
لبنــان، أن تهاجــم إرسائيــل إيــران مــن أجــل التأثــر عــى مســار 
الحــرب. ويف املقابــل، تزيــد إيــران مــن هجاتهــا عــى إرسائيــل 
ــًة بهجــات مــن أراضيهــا، عــى  ــان، مصحوب مــن ســورية أو لبن
شــكل غــارات جويــة أو رضبــات صاروخيــة و/أو هجــات 
ــة  ــة التحتي ــكرية والبني ــداف العس ــد األه ــرة ض ــة مدّم إلكروني

ــة. الحيوي

حــرٌب إقليميــة؟ إنـّـه ســيناريو ضعيــف االحتــال /قــوي التأثــر، 
يتحــول فيــه الــراع يف املــرشق إىل حــرب إقليميــة تشــمل 
ــا إىل  ــؤدي تطوراته ــا ت ــاً. ورمب ــارات أيض ــا اإلم ــعودية ورمب الس

ــدة. ــات املتح ــل الوالي ــن قب ــكري م ــل عس تدخ

االعتبارات يف تصميم الحملة
يقــول الكاتبــان، بالنســبة إىل إرسائيــل، ينطــوي التخطيــط لحــرب 
ــك بســبب  ــات غــر مســبوقة، وذل وخــوض غارهــا عــى تحدي
والجبهــات،  املنخرطــة،  الجهــات  بعــدد  املتعلقــة  الشــكوك 
ــة  ــى. باإلضاف ــوى العظم ــال، وَدْور الق ــددة للقت ــات املتع النطاق
ــكال  ــع للقــدرات العســكرية ل ــك، نظــراً إىل التطــّور الري إىل ذل
الجانبــن وللبيئــة الجيوسياســية، فــإن طبيعــة الحــرب املســتقبلية 
ــع يف  ــد تندل ــي ق ــا. فالحــرب الت ــد بتوقيته ســتتأثر إىل حــد بعي
عــام 2019 ســتكون مختلفــًة متامــاً عــن الحــرب يف عــام 2025.

ــات  ــن الراع ــر م ــاً بكث ــة أوســع نطاق ســتكون الحــرب القادم
ــة  ــة ملواجه ــة مكثف ــة جوي ــل بحمل ــدأ إرسائي ــد تب الســابقة. وق
ــياته، إال أّن  ــة وميليش ــه الصاروخي ــدو وقوت ــف الع ــد قذائ تهدي
ــة  ــات بري ــد ســيتطلب عملي ــع هــذا التهدي ــال م ــل الفع التعام

واســعة النطــاق. 

ولن يكتفي أعداء إسرائيل بإطالق الصواريخ 
والقذائف على املنشآت العسكرية 

اإلسرائيلية، واملجّمعات السكنية، والبنية 
التحتية الحيوية فحسب، بل سيحاولون 
»استخدام القوات البرية للتسلل داخل 

الخطوط اإلسرائيلية واالستيالء على بعض 
القرى اإلسرائيلية واملواقع العسكرية 

الصغيرة. ومن املرجح أن يستخدموا أيضًا 
الحرب اإللكترونية دعمًا للعمليات العسكرية 

التقليدية )على سبيل املثال، لتعطيل 
الدفاعات اإلسرائيلية الصاروخية(، وربما ضد 

البنى التحتية الحيوية، لتحقيق تأثيرات 
استراتيجية«.
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وتشــّكل روســيا طرفــاً فاعــالً رئيســاً يف ســورية، وميكــن أن تكــون 
عامــالً أساســياً يف حــرب مســتقبلية. واألســئلة التــي تطــرح 
ــاً، أم أنهــا ســتحد مــن  نفســها هنــا، هــل ســتقف موســكو جانب
قــدرة إرسائيــل عــى رضب القــوات الحليفــة للحكومــة الســورية 
ملنــع خســارتها ملــا حققتــه مــن مكاســب يف الحــرب مــا بعــد عــام 
2015؟ وهــل ســتبقى واشــنطن غــر منخرطــة عســكرياً - رمبــا 
فيــا يتخطــى زيــادة الدفاعــات الصاروخيــة اإلرسائيليــة - أم أنهــا 
ســتؤدي دوراً أكــر فعاليــًة، وتــرى ذلــك كفرصــًة لــرضب إيــران، 
ــوذ هــذه  ــض نف ــا يف تقوي ــق هدفه ــى تحقي ــل ع ــايل تعم وبالت

ــاداً  ــة؟ اعت ــرة يف املنطق األخ
ــور، ميكــن  ــات األم عــى مجري
إلرسائيــل أن تواجــه احتــاالً 
مثــراً للقلــق، أال وهــو: جهــود 
إحبــاط  إىل  راميــة  روســية 
للقــوة  إرسائيــل  اســتخدام 
الحاســمة، وتحّفــظ الواليــات 
ــوة  ــية الق ــدة، ودبلوماس املتح
ــي  ــة الت ــر الفعال ــى غ العظم
قــد متنــع إرسائيــل مــن تحقيق 
أهدافهــا العســكرية الكاملــة - 
ــاً  ــف متام ــذي ال يختل ــر ال األم
ترشيــن  حــرب  خامتــة  عــن 

 .1973 األول/أكتوبــر 

التحديات التي تفرضها التعقيدات
ســتتطلب الحــرب القادمــة مفاهيــم عملياتيــة جديــدة وإعــادة 
ــل، ال ســيّا  ــذي ســتعتمده إرسائي التفكــر يف “نهــج الحــرب” ال
مقاربتهــا للوصــول إىل قــرار عســكري عــر آليــات الهزميــة 
املصممــة خصيصــاً للتصــدي لخصومهــا. ويشــتّد التحــدي الــذي 
يواجهــه املخططــون كونهــم يتعاملــون مــع تهديــد ناشــئ 
ومعّقــد، يشــارك فيــه العديــد مــن الجهــات الفاعلــة، التــي تعمل 
عــى جبهــات متعــددة، ومــن دون أي مركــز ثقــل محــدد املعــامل.
العســكرين  املخططــن  عــى  يتعــن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
اإلرسائيليــن مراعــاة العديــد مــن العوامــل األخــرى عنــد مواجهــة 

ــي: ــدة وه ــة املعق ــة العملياتي ــذه البيئ ه

الغايــات والُســبل والوســائل. قــد تتشــكل أهــداف الحــرب 

اإلرسائيليــة مــن خــالل الطبيعــة التــي تبــدأ بهــا الحــرب وســياقها 
الجيوســيايس. هــل ســتهدف إرسائيــل إىل تحطيــم قــوات العــدو 
وإضعــاف معنوياتهــا؟ أم إىل تعطيــل متاســك محــور املقاومــة؟ أم 
ــة “عقيــدة املقاومــة” التــي يعتمدهــا العــدو؟ أم  نــزع مصداقي
زعزعــة اســتقرار ســورية و/أو إيــران؟ أم ببســاطة تجديــد عمليــة 
ــن  ــاً م ــم هدف ــدوء؟ فك ــن اله ــة م ــرة طويل ــق ف ــردع وتحقي ال

هــذه األهــداف ميكــن تحقيقــه؟ 
ــة  ــز عــى اســتهداف القــوات امليداني إىل أي مــدى ينبغــي الركي
للعــدو، والبنيــة التحتيــة العســكرية، والقيــادة، والحوافز/الــروح 

املعنويــة، وكيــف ينبغــي عــى إرسائيــل أن تحــدد أولويــة هــذه 
الجهــود وكيــف ســتبذلها؟ وأخــراً، كيــف ســتقوم إرسائيــل 
ــة إلنهــاء حروبهــا  ــن الــرضورة الحتمي ــر ب بتخفيــف حــدة التوت
برعــة بطريقــة تســتعيد فيهــا قــوة الــردع - األمــر الــذي 
ــر بقــوات العــدو التــي ســتدمج  يتطلــب منهــا إلحــاق رضر كب
بــن املدنيــن يف كثــر مــن الحــاالت - ورغبتهــا يف تجنــب التصعيد 

ــرضوري. غــر ال

ــًة  ــر مقارن ــوداً أك ــل جه ــاح إرسائي ــب نج ــر. يتطل ــور الن ص
ــوراً  ــرش ص ــة أن ين ــور املقاوم ــكان مح ــإذا كان بإم ــا. ف بأعدائه
ألعالمــه التــي ترفــرف فــوق املواقــع أو القــرى العســكرية 
البنيــة  التــي تــم االســتيالء عليهــا، وأن يــرضب  اإلرسائيليــة 
التحتيــة الحيويــة إلرسائيــل، وأن يواصــل إطــالق الصواريــخ ضــد 
إرسائيــل يف اليــوم األخــر مــن القتــال، فإنــه ســيُعلن النــر. ومــع 
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ــق  ــى بري ــاظ ع ــة الحف ــور املقاوم ــى مح ــّذر ع ــد يتع ــك، ق ذل
هــذه اإلنجــازات املفرضــة يف مواجهــة الخســائر القتاليــة الكبــرة 

ــاق. ــع النط ــار الواس والدم

ــروب  ــب الح ــل تجن ــت إرسائي ــا حاول ــات. لطامل ــاق العملي نط
قواتهــا.  تقســيم  منهــا  تتطلــب  التــي  الجبهــات  املتعــددة 
ــران  ــه أو إي ــا إذا كان حــزب الل ــو م ــا ه ــس هن ــول الرئي واملجه
ــيعه.  ــل أو توس ــع إرسائي ــراع م ــاق ال ــق نط ــيحاوالن تضيي س
ــى  ــاظ ع ــان للحف ــال يف لبن ــه القت ــزب الل ــيتحاىش ح ــل س فه
أصولــه العســكرية هنــاك، وتجنُّــب دمــار للبنيــة التحتيــة، 
وبالتــايل تفــادي إثــارة رد فعــل ســيايس؟ هــل ستشــارك القــوات 
ــل هــذه الحــرب؟ هــل ســيقوم  الســورية بصــورة نشــطة يف مث
ــر؟ ...  ــر األحم ــة يف البح ــفن اإلرسائيلي ــة الس ــون مبهاجم الحوثي
ــران مــن  ــان أو إي ــل بنقــل الحــرب إىل لبن وهــل ســتهدد إرسائي

ــردع؟ ــوة ال ــز ق ــد وتعزي ــن التصعي ــد م ــع املزي ــل من أج

معضلــة حــزب اللــه. وهــي كيــف ميكنــه اســتغالل إمكانــات قوة 
الصواريــخ والقذائــف التــي ميلكهــا دون تدمــر لبنــان أو تعريــض 
ــًة يف  ــد تكــون رضوري هــذه األصــول االســراتيجية للخطــر، إذ ق
مرحلــة الحقــة مــن الحــرب ملواجهــة التحــركات اإلرسائيليــة 
التصعيديــة. وقــد يكــون هــذا ســبب قيــام حــزب الله )مبســاعدة 
ــن  ــورين والعراقي ــن الس ــه م ــن ب ــكيل وكالء خاص ــران( بتش إي
للقتــال مــن أجلــه يف الجــوالن - وأيضــاً ســبب محاولــة إرسائيــل 

عرقلــة بعــض هــذه الجهــود.

ــع  ــة م ــر متوقع ــرب غ ــوب ح ــال نش ــة. يف ح ــة التعبئ إمكاني
ــب  ــران بجل ــوم إي ــابيع يك تق ــر أس ــتغرق األم ــد يس ــل، ق إرسائي
املزيــد مــن القــوات ونرشهــا يف ســورية. وســتقوم إرسائيــل 
باعراضهــا دون أي شــك، وهــي يف طريقهــا إىل الجبهــة. وبســبب 
ــد ال  ــبياً، ق ــدين نس ــي املت ــتواها التدريب ــا ومس ــص أعداده تناق
تتمكــن هــذه القــوى مــن دعــم املجهــود الحــريب بشــكل كبــر.

التوســع املفــرط ملحــور املقاومــة؟ األمــر الــذي قــد يدفــع 
ــق  إرسائيــل إىل حــرب مدمــرة أخــرى. وهــذا مــن شــأنه أن يضيّ
خياراتهــم العســكرية بعــد الحرب، ويُفشــل املكاســب العســكرية 
يف ســورية التــي تحققــت بصعوبــة، ويزيــد مــن زعزعــة اســتقرار 
لبنــان وحتــى إيــران. لذلــك، يجــب عــى واشــنطن أن تســتخدم 
ــح  ــى كب ــيا ع ــث روس ــج لح ــذه النتائ ــل ه ــورة مث ــبح خط ش

ــات الحــرب. ــة يف أوق ــا يف محــور املقاوم رشكائه

التداعيات

لن تكون الحرب القادمة، سواء بدأت في 
لبنان أو سورية، مجرد تكرار أوسع وأكثر 

تدميرًا لـحرب تموز 2006. إذ تضمن التطورات 
التي حدثت منذ ذلك الحين أن مثل هذه 

الحرب ستشمل على األرجح العديد من 
الجهات الفاعلة، ومسرح عمليات أكبر، 
وتحديات غير مسبوقة إلدارة التصعيد، 

وخوض الحرب وإنهائها، وإمكانية اندالع 
حرب إقليمية مستعرة.

ــاً  ــالً تفصيلي ــة الناشــئة املعقــدة تحلي ــة العملياتي ــب البيئ وتتطل
خــالل  مــن  وإرسائيــل  املتحــدة  الواليــات  عــى  لتداعياتهــا 
املشــركة؛ وتطويــر  التخطيــط  الحربيــة، وجهــود  املنــاورات 
ــات  ــد األولوي ــة؛ وتحدي ــات اإلرسائيلي ــدة للعملي ــم جدي مفاهي
ــد  ــات العســكرية، وتحدي ــذ التدريجــي املناســب للعملي والتنفي
مراكــز ثقــل العــدو واســتهدافها؛ وموقــف دبلومــايس عســكري 
أمريــيك ناشــط لضــان عــدم تحــّول الحــرب املحليــة املحتملــة 

إىل رصاع إقليمــي.

ــا أن  ــن خالله ــن م ــبل ميك ــدة ُس ــابق إىل ع ــم الس ــر التقيي يش
تشــكّل الواليــات املتحــدة وإرسائيــل البيئــة العملياتيــة لتعزيــز 
احتــاالت التوصــل إىل نتيجــة تتوافــق مــع مصالحهــا املشــركة 
فيــا يتعلــق بإيــران ومحــور املقاومــة، يف حــال انــدالع الحــرب:

استغالل عزوف إيران عن التصعيد. 

ــل يف  ــا إرسائي ــي تقوده ــن الحــروب” الت ــا ب ــة م ــم “الحمل دع

ســورية. ســبق أن أدت املحــاوالت اإلرسائيليــة لتعطيــل الحشــد 
العســكري اإليــراين يف ســورية إىل إثــارة بعــض االشــتباكات هنــاك. 
ومــع ذلــك، قــد تقلــل مثــل هــذه الجهــود مــن حاجــة إرسائيــل 
إىل اتخــاذ إجــراءات وقائيــة يف أوقــات األزمــات، ومــن احتــاالت 
ــه  ــد تحدث ــذي ق ــرضر ال ــدار ال ــرب، ومق ــن الح ــد يف زم التصعي
ــة  ــى الحكوم ــب ع ــار، يج ــذا اإلط ــتقبلية. ويف ه ــرب املس الح
األمريكيــة دعــم هــذه الجهــود وتعزيــز الدبلوماســية اإلرسائيليــة 
مــع روســيا للحفــاظ عــى حريــة التــرف العســكرية اإلرسائيليــة 
يف ســورية. كــا يجــب أن توضــح ضمنيــاً لروســيا بــأن الحــرب يف 
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ســورية قــد تعــرّض اإلنجــازات العســكرية األخــرة التــي حققتهــا 
موســكو هنــاك إىل الخطــر.

إبقــاء حــزب اللــه “يف الخــارج”. بســبب حجــم ترســانة الصواريخ 
والقذائــف التــي ميلكهــا وحجــم القــوات الريــة التابعــة لــه، فــإن 
ــع  إبقــاء الجــزء األكــر مــن قــوات الحــزب خــارج الحــرب، ومن
انتشــار مثــل هــذه الحــرب إىل لبنــان، قــد يســّهالن إىل حــد كبــر 
ــر  ــرب أك ــة إىل ح ــرب محلي ــّول ح ــع تح ــة ملن ــود املبذول الجه

بكثــر.

إبقاء القوات األمريكية “داخل” سورية. 

تعزيــز التعــاون العريب-اإلرسائيــي. إن احتــال انــدالع حــرب بن 
ــر تســاؤالت  ــا يث ــع له ــة التاب ــران ومحــور املقاوم ــل، وإي إرسائي
حــول إســهامات رسيــة أو ضمنيــة يف املجهــود الحــريب املشــرك 

مــن قبــل دول عربيــة مختلفــة.

ينبغــي عــى واشــنطن أن تحــّث عــى التنســيق والتعــاون 
العســكري الهــادئ بــن إرسائيــل وهــذه الــدول، األمــر الــذي قــد 
يُعّقــد بشــكل كبــر التخطيــط للحــرب وخوضهــا بالنســبة إليــران 

ــا. ووكالئه

إنهــاء الحــرب. شــّكل إنهــاء الــراع تحديــات كبــرة يف النزاعــات 
ــة  ــات الفاعل ــدد الجه ــا أن تع ــرة، ك ــة األخ ــة اإلرسائيلي العربي
ذات املصالــح املتنوعــة املُشــارِكة يف الحــرب ســيجعل هــذا األمــر 
أكــر تعقيــداً. ويكمــن التحــدي بالنســبة للدبلوماســية األمريكيــة 
ــيا  ــع روس ــتدامة م ــات مس ــل إىل تفاه ــة يف التوص واإلرسائيلي
لضــان اضطالعهــا بــدور بّنــاء خــالل الحــرب القادمــة، ويف 
ــتعدة  ــر مس ــيا غ ــون روس ــد تك ــا. وق ــة إلنهائه ــود املبذول الجه
أو غــر قــادرة عــى القيــام بذلــك، ولكــن عــدم استكشــاف 

ــدام املســؤولية. ــن انع ــّم ع ــد ين ــات ق اإلمكاني
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كتــب عمــر أوزكيزيلجيــك مقــاالً بعنــوان »روســيا وتركيــا، 
ومصــر إدلــب« نــرشه مركــز كارنيغــي بتاريــخ 7 آب/أغســطس 
2018، تحــدث فيــه عــن الوجــود الــريك يف محافظــة إدلــب 
والــذي يحــول دون قيــام روســيا بشــن هجــوم عــى الجاعــات 
ــد  ــاك. فقــد تتمكــن روســيا مــن اســتخدام التهدي ــة هن اإلرهابي
ــا  ــا لدفعه ــة مــن أجــل الضغــط عــى تركي بشــن هجــات جوي
ــات  ــا ضــد املجموع ــادة معركته ــا لزي ــة وإم ــادرة املدين ــا ملغ إم
املتشــددة مثــل “هيئــة تحريــر الشــام” وتنظيــم “حــراس الدين”.

التصعيــد يف أســتانة يف  وبتحديــد إدلــب كمنطقــة لخفــض 
ــة  ــاط مراقب ــا نق ــران وتركي ــو 2017، أقامــت روســيا وإي أيار/ماي
عســكرية عــى طــول الخطــوط األماميــة يف إدلــب، ُوِضعــت 12 
ــرويس، و7  ــت اإلرشاف ال ــريك، و10 تح ــت اإلرشاف ال ــا تح منه
ــة  ــل املحلي ــدأت الســلطات والفصائ ــراين. وب تحــت اإلرشاف اإلي

تنظــر إىل تركيــا عــى أنهــا ضانــة للســالم يف إدلــب، مــا أفــى 
إىل تعزيــز النفــوذ الــريك عــى املعارضــة املســلحة وزيــادة 

ــا. ــيق بينه التنس

ــا ترغــب يف تجنــب التدخــل  وبحســب الكاتــب، إذا كانــت تركي
الــرويس يف إدلــب، فلــن يكــون أمامهــا ســوى القضــاء عــى 
ــك املعارضــة. وتتوقــع روســيا مــن  ــاً يف تل ــارص األكــر تطرف العن
تركيــا التنســيق مــع مــا يســمى “املعارضــة املعتدلــة” مــن أجــل 
إيجــاد حلــول ملشــكلة “جبهــة النــرة” يف إدلــب. وبعــد موافقــة 
زعيــم “هيئــة تحريــر الشــام” أبــو محمــد الجــوالين، عــى إنشــاء 
نقــاط مراقبــة تركيــة يف إدلــب، اعتــرت نــواة التنظيــم –املنضوية 
يف إطــار القاعــدة– القبــول مبنطقــة خفــض التصعيــد خطــوة غــر 
رشعيــة، مــا أدى إىل انشــقاق هــذا الفصيــل عــن “هيئــة تحريــر 

الشــام” مشــّكالً تنظيــم “حــراس الديــن”. 

5 Ömer Özkizilcik, ”Russia, Turkey, and the Fate of Idlib“, Carnegie Endowment for International 
Peace, 7 August 2018. https://carnegieendowment.org/sada/76999

عمر أوزكيزيلجيك
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قامــت تركيــا يف 28 أيار/مايــو، بجمــع الفصائــل الثوريــة األخــرى 
يف إدلــب تحــت رايــة واحــدة “الجبهــة الوطنيــة للتحريــر” مــن 
أجــل إرســاء ثقــل مــوازن يف مواجهــة تلــك املجموعــات. وتتضمن 
أحــد عــرش فصيــالً منضويــاً يف إطــار الجيــش الحــر ومدعومــاً مــن 
ــا مــن أن تضمــن حفــاظ هــذه  ــا. ويف حــال مل تتمكــن تركي تركي
الفصائــل عــى الســيطرة عــى األرايض يف إدلــب، فــإن الفصائــل 
األخــرى التــي تدعمهــا تركيــا، ال ســيا يف شــال حلــب ويف 

عفريــن، ستشــّكك يف مصداقيــة هــذا الدعــم.

هــذه الديناميكيــات متنــح موســكو فرصــة الضغــط عــى أنقــرة. 
وقــد تكتفــي روســيا بقيــام تركيــا بالتنســيق مــع “الجبهــة 
الوطنيــة للتحريــر” مــن أجــل طــرد “هيئــة تحريــر الشــام” 
ــب. لكــن يف حــال شــككت  ــن إدل ــن” م ــم “حــراس الدي وتنظي
روســيا يف اســتعداد تركيــا لإقــدام عــى هــذه الخطــوة، فســوف 
بغيــة  تركيــا  عــى  للضغــط  جويــة  بشــن هجــات  تهــدد 

ــب. ــن إدل ــحاب م االنس

وبــرأي الكاتــب، قــد تعمــد تركيــا إىل توســيع وجودها العســكري 
ليشــمل كامــل منطقــة إدلــب، وهــذا مــن شــأنه أن يــردع روســيا 
عــن شــن هجــات جويــة ضــد أهــداف املتمرديــن خوفــاً 

ــبب  ــدة، والتس ــر متعّم ــة غ ــة بطريق ــوات الركي ــن رضب الق م
بأزمــة دبلوماســية. وقــد يــؤدي أيضــاً إىل زيــادة عــدد األهــداف 
ــا  ــي ينفذه ــاالت الت ــات واالغتي ــا الهج ــن أن تطاله ــي ميك الت
الجهاديــون. كــا أن االنســحاب مــن إدلــب بكاملهــا قــد يشــجع 
ــال  ــن وش ــها يف عفري ــكات نفس ــتخدام التكتي ــى اس ــيا ع روس

ــة أســتانة. ــا كضامــن لعملي ــة تركي ــدد موثوقي حلــب، مــا يُه

ومــا يشــر عــى نيــة تركيــا بالبقــاء يف إدلــب فعــالً، أنهــا بــدأت 
ببنــاء مهبــط للمروحيــات ومستشــفين كبريــن مــن أجــل 
خدمــة جنودهــا عنــد نقــاط املراقبــة، وتحصــن مواقعهــا بصــورة 
ــد،  ــذا الوع ــون به ــكان املحلي ــق الس ــال مل يث ــن يف ح ــر. لك أك
ــن  ــر م ــدد أك ــوع ع ــاً لوق ــورية تجنب ــة الس ــدون الدول سيناش
الضحايــا. ويف حــال حــذا أبنــاء عفريــن وشــال حلــب حذوهــم، 
ــا قدرتهــا عــى إرســاء الســالم عــى األرض،  فســوف تخــر تركي

ــورية. ــالم الس ــة الس ــوذ يف عملي ــايل أي نف ــد بالت وتفق

إن ســيطرة تركيــا املبــارشة عــى عفريــن واملنطقــة الواقعة شــال 
حلــب تؤّمــن لهــا رابطــاً مبــارشاً يخولهــا تزويــد “الجبهــة الوطنية 
ــن. وهــذا قــد  ــر واملقاتل ــر” يف إدلــب باألســلحة والذخائ للتحري
ــة  ــل محاول ــرى قب ــارات أخ ــتنفاد خي ــى اس ــيا ع ــجع روس يش
طــرد تركيــا يك تتمكــن مــن شــن هجــوم جــوي واســع النطــاق. 
ــاريع  ــا يف مش ــع تركي ــرويس م ــاون ال ــن أن التع ــالً ع ــذا فض ه
الطاقــة ســوف يجعــل روســيا حريصــة عــى عــدم إلحــاق الــرضر 
بعالقاتهــا مــع تركيــا عــر االمتنــاع عــن شــن هجــوم كبــر عــى 

إدلــب.

ويف نهايــة مقالــه، رأي الكاتــب أنــه بإمــكان تركيــا وروســيا 
التوصــل إىل تســوية مــن خــالل الركيــز عــى املعارضــة املتطرفــة. 
ــة  ــلحة املتحالف ــل املس ــالل الفصائ ــن خ ــا –م ــح تركي ــد تنج ق
معهــا– يف إقنــاع روســيا بــأن تــرك مجموعــات املعارضــة األكــر 
ــا مــن الحفــاظ عــى تأثرهــا  ــداالً وشــأنها. ويك تتمكــن تركي اعت
والحــؤول دون انــدالع أزمــة الجئــن جديــدة، ســوف تبــذل 
جهــوداً حثيثــة يك تبقــى إدلــب خــارج ســيطرة الدولــة الســورية.

في حال شككت روسيا 
باستعداد تركيا لإلقدام 
على التنسيق من أجل 

طرد “هيئة تحرير الشام” 
و “حراس الدين” من إدلب، 

فسوف تهدد بشن هجمات 
جوية للضغط على تركيا 
بغية االنسحاب من إدلب.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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جالل زين الدين

ما الذي يعنيه انضمام مسلحي المعارضة إلى الجيش السوري بالنسبة للصراع 
والمشاركين فيه؟ 

تشاثام هاوس، آب/أغسطس 2018.

ــه  ــذي يعني ــا ال ــوان »م ــاالً بعن ــن مق ــن الدي ــالل زي ــب ج كت
بالنســبة  الســوري  الجيــش  إىل  املعارضــة  انضــام مســلحي 
ــاوس يف  ــاثام ه ــد تش ــرشه معه ــه؟«، ن ــاركن في ــراع واملش لل
آب/أغســطس 2018، مدفوعــاً بتزايــد الروايــات املتكــررة حــول 
ــش  ــوف الجي ــال يف صف ــلحن إىل القت ــن املس ــادة م ــال الق انتق
الســوري. ويحــاول مــن خاللــه مناقشــة أســباب هــذه الظاهــرة، 
وتأثرهــا عــى “الثــورة” املزعومــة بالنظــر إىل الشــبكة املعقــدة 
مــن التحالفــات والعالقات املتجليــة بالفعل يف ديناميــات الراع. 
وبالتــايل مــا هــو املصــر الــذي ميكــن أن يتوقعــه هــؤالء يف ضــوء 
املعلومــات االســتخباراتية القيمــة التــي يحملونهــا معهــم حــول 
الفصائــل املعارضــة؟ مــن املؤكــد أن لــدى الحكومــة مصلحــة يف 
ــة، لكــن  ــد تكتيكي التعــاون معهــم لضــان الحصــول عــى فوائ

ــل. ــوالء هــذه عــى املــدى الطوي هــل ســتُكافَأ تحــوالت ال

األسباب:
تُعتـَـر االنتهازيــة بــرأي الكاتــب أحــد أســباب زيادة االنشــقاقات. 
ويطــرح بعــض األســاء مثــاالً عــى ذلــك كـــ عبــد الباســط 
حميــدة، القائــد الســابق لكتائــب “أحفــاد عائشــة” التابعــة 
ــيا  ــداً مليليش ــام 2014 قائ ــح يف ع ــذي أصب ــر”، ال ــش الح “للجي
جيــش العشــائر املواليــة للحكومــة. والــذي زعــم أن تبديــل 
الــوالء هــو الطريقــة الوحيــدة لالنتقــام مــن “داعــش”، بعــد أن 
ــزور.  ــر ال ــح ضــد عشــرة الشــعيطات يف دي ــم مذاب ــذ التنظي نفَّ

ــن محمــد خــر الشــالش،  ــن اآلخري ــن املنشــقن البارزي ومــن ب
القائــد الســابق لـــ “أبابيــل الحــق”. وأبــو عــي رســالن، القائــد 
الســابق لكتائــب آل رســالن. وكالهــا مــن منبــج. دافــع رســالن 
عــن قرارهــا زاعــاً بــأن العــودة إىل الدولــة أفضــل مــن االعتاد 

عــى القــوات الركيــة.

6 Jalal Zainedine, ”What is Driving Rebel Defections to the Regime – and What Does it Mean for 
the Conflict and its Participants?“, Chatham House, August 2018. https://syria.chathamhouse.org/
research/what-is-driving-rebel-defections-to-the-regime-and-what-does-it-mean-for-the-conflict-
and-its-participants
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ــز الطموحــات املاديــة واحتــاالت الكســب املــايل قــادة  كــا تُحفِّ
املســلحن عــى تبديــل الــوالء. إذ يعتقــد الكاتــب أن كثــراً منهــم 
قــد راكــم بالفعــل ثــروات كبــرة مــن اقتصــاد الحــرب يريــدون 

حايتهــا.

ــت  ــلحن– جعل ــم املس ــى األرض –هزائ ــرب ع ــروف الح إن ظ
للبعــض. يف املناطــق  تغيــر الــوالءات يبــدو خيــاراً مناســباً 
الريفيــة املحيطــة بدمشــق، وعــى األخــص يف املعضميــة ومنطقة 
الغوطــة الغربيــة، يزعــم بعــض القــادة أن املصالحــة مــع الدولــة 
ــة  ــة املأهول ــة املناطــق املدني ــة وحاي ــرت ملقاتليهــم الحصان وفَّ

ــار والقصــف الجــوي.  مــن الدم

ويف الوقــت نفســه، ســاهم الضغــط الســيايس والــدويل يف تقســيم 
الفصائــل “الثوريــة” إىل فصائــل تعتمــد عــى الكيانــات األجنبيــة 
للحصــول عــى الدعــم املــايل والعســكري،  مــا تســبب بانعــدام 
فاعليــة تلــك الفصائــل. ويف هــذا العــام، كانــت معظــم الفصائــل 
يف درعــا، عــى ســبيل املثــال، تُعــوُِّل عــى تدخــل الواليــات 
املتحــدة لحايتهــا يف أعقــاب إعــالن نيــة الدولــة اســتعادة 
هــذه املنطقــة التــي يســيطر عليهــا املســلحون. إالَّ أنَّ الواليــات 
املتحــدة تخلـّـت عــن هــذه املجموعــات مــع بــدء الهجــوم، تاركة 
هــذه القــوات تحــت رحمــة القــوات الروســية وقابليــة الضغــط 
مــن الــدول اإلقليميــة التــي أعطــت األولويــة للهــدوء النســبي يف 
الجنــوب الســوري مــن أجــل حايــة اســتقرارها. ونتيجــة لذلــك، 
انضــم بعــض قــادة الفصائــل –مثــل أحمــد العــودة، زعيــم حركــة 
شــباب الســنة يف بــرى الشــام– إىل الفيلــق الخامــس للجيــش 
الســوري. وســلم يف وقــت الحــق األســلحة والدبابــات وأكــر مــن 

200 صــاروخ مضــاد للدبابــات إىل الجيــش.

الرغبــة يف البقــاء عــى الجانــب الفائــز يف الحــرب، يزعــم الكاتــب 
ــادة  ــمل الق ــد يش ــقاق. ق ــى االنش ــجع ع ــر ش ــبب آخ ــا س أنه
ــجد  ــام مس ــدع، إم ــام ضف ــة بس ــذه الفئ ــون إىل ه ــن ينتم الذي
كفربطنــا ورشعــّي جاعــة فيلــق الرحمــن املســلحة الــذي انضــم 
ــس  ــب الرئي ــة. وخاط ــام الغوط ــد اقتح ــة بع ــوف الدول إىل صف
ــق”.  ــى ح ــت ع ــك كن ــم أن ــا نعل ــالً: “كن ــٍة قائ ــد يف كلم األس

وكذلــك الشــيخ عمــر رحمــون - الــذي أســس حركــة أحــرار 
الصوفيــة وكان عضــواً يف “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” - أصبــح 
فيــا بعــد وســيطاً يف املفاوضــات بــن املســلحن والدولــة، وعــى 
األخــص خــالل األيــام األخــرة مــن ســيطرة املســلحن يف حلــب.

ــاطة  ــم ببس ــة. بعضه ــات متنوع ــّقون خلفي ــادة املنش ــل الق مُيثِّ
ــع  ــر متوق ــكل غ ــارزة بش ــة ب ــوا مكان ــون حقق ــون عادي مواطن
كقــادة -وينــدرج يف عدادهــم حميــدة وأبــو بحــر )معاويــة 
البقاعــي( واملنشــار )ســمر شــحرور( مــن بــرزة. فيــا يــأيت 

آخــرون - مثــل ضفــدع وعمــر رحمــون - مــن خلفيــات دينيــة. 
ــتخباراتية.  ــة اس ــم خلفي ــن لديه ــض الذي ــاً بع ــاك أيض هن

ــى  ــددة، ع ــة مح ــة جغرافي ــى منطق ــقاقات ع ــر االنش مل تقت
ــادة يف  ــل الق ــع تجع ــى أرض الواق ــروف ع ــن أن الظ ــم م الرغ
ــوالء بــن الجانبــن أكــر  ــة لتبديــل ال بعــض املناطــق أكــر قابلي

ــن مناطــق أخــرى. م

اآلثار:

ــورة  ــرضر بـــ “الث ــق ال ــب أن هــذه االنشــقاقات تُلِح ــرى الكات ي
الســورية”. فقــد أربكــت الصفــوف الداخليــة لقــوات املســلحن، 
ومنعــت تشــكيل هيــكل عســكري موحــد وســاهمت يف تعزيــز 
ــو  ــريب أب ــد املغ ــل فه ــال، اغتي ــبيل املث ــى س ــادة. ع ــال الق اغتي
ــة  ــد اعراضــه عــى املارســات غــر األخالقي ــة بع حمــزة رصيف

ــواء األول. ــادة الل لق

وعــى نطــاق أوســع، اســتمر الفســاد يف صفــوف هــذه الجاعات 
املســلحة يف إثــارة غضــب النــاس وقــوَّض الدعــم الشــعبي 
“للثــورة”. وقــد اتُهــم العديــد منهــم برقــة األســلحة والذخائــر 
ــل  ــن أج ــط م ــار النف ــى آب ــيطرة ع ــعي إىل الس ــب والس والنه

ــلحة. ــود واألس ــب الوق ــخيص وتهري ــراء الش اإلث

كــا أضعفــت االنشــقاقات “املعارضــَة املســلحة” يف املعــارك 
ضــد الجيــش الســوري. وبالفعــل، شــارك بعــض القــادة بشــكل 
ــيطر  ــي يس ــق الت ــى املناط ــّنها ع ــي ش ــات الت ــارش يف الهج مب

ــلحون.  ــا املس عليه

اآلثار املستقبلية:

ــل العديــد مــن القــادة املذكوريــن أعــاله بــن فصائــل  تنقَّ
وتشــكيالت مختلفــة يف عمليــة جمــع املعلومــات الحساســة حول 
أعــداد “املعارضــة” والوصــول إىل الدعــم. عــى ســبيل املثــال، قبل 
أن ينتهــي بــه األمــر يف قســم الســلطان مــراد، خــدم الشــالش يف 
كتائــب الصفــوة وكتائــب أحفــاد الرســول. وباملثــل، خــدم رســالن 
ــم  ــد جعله ــب. وق ــة األوىل يف حل ــد الحرمــن والفرق ــواء جن يف ل

هــذا مصَدَريــن قيَِّمــن للمعلومــات عــن قــوات املعارضــة.

ــوالء  ــم لل ــن تغيره ــم م ــى الرغ ــب، ع ــول الكات ــام يق ويف الخت
ومــا يقّدمــوه مــن منفعــٍة واعــدٍة للدولــة، فــإن مــن غــر املرّجــح 
أن يحظــى قــادة املســلحن الذيــن انشــقوا بالرحيــب عــى 
ــة”  ــنِّ “التجرب ــل الجيــش الســوري. وتُب ــل مــن قب املــدى الطوي
أن النظــام قــد يســتغل املنشــقن يف البدايــة، وبينــا قــد يكــون 
ــل  ــن أج ــل م ــر األج ــراً قص ــة تدب ــب الدول ــقاق إىل جان االنش
األمــن والســلطة بالنســبة ملقاتــي املعارضــة الســابقن، فــإن 

ــل. ــدى الطوي ــى امل ــة ع ــع ليســت مضمون هــذه املناف

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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 ربمــا فــي المصالحــات الســورية، وتســتفيد مــن 
ً
 ومؤثــرا

ً
 جديــدا

ً
تلعــب مصــر اليــوم دورا

، خاصة وأنها لم تشترك بشكل مباشر في الحرب على 
ً

 ومقبوال
ً
 محايدا

ً
كونها وسيطا

 بالفعــل مــن التزامهــا التاريخــي 
ً
ســورية وفيهــا، وإذا مــا كان الــدور المصــري هــذا نابعــا

 بعــودة ولــو متأنيــة للقــرار 
ً
بســالمة األمــن القومــي العربــي، فيمكننــا أن نستبشــر خيــرا

 من هذه الفكرة األخيرة 
ً
السياســي في العالم العربي إلى مراكزه الحقيقية. وانطالقا

ذاتهــا، ســتقبل ســورية عــودة العالقــات مــع األردن رغــم معرفتهــا بــأن هــذه العــودة 
كانــت آخــر خيــارات المملكــة والحــل الوحيــد ألزمتهــا االقتصاديــة الخانقــة.

األدوار العربية في سورية،
الراغب منها والمضطر



ــدور املــري  ــوان »ال ــاز محمــد أحمــد مقــاالً بعن كتبــت صافين
ــخ 7  ــد« نــرشه مركــز األهــرام بتاري يف ســوريا.... الوســيط املحاي
ــل ملــر  ــدور الفاع ــن ال ــه ع ــت في آب/أغســطس 2018، تحدث
يف مســار “التســويات املناطقيــة” يف ســورية، وذلــك مــن خــالل 
ــن  ــات للمصالحــة يف مناطــق الســاحل الســوري ب ــع اتفاق توقي
ــورية يف  ــة الس ــة” والدول ــة املعتدل ــل “املعارض ــن فصائ ــدد م ع
ــار  ــو، بضانــة روســيا ووســاطة رئيــس تي نهايــة شــهر متوز/يولي
الغــد الســوري املعــارض أحمــد الجربــا. وتبــع ذلــك توقيــع 
اتفاقــات جديــدة ماثلــة يف مناطــق الشــال والــرشق مــع مطلع 
شــهر آب/أغســطس. الرعايــة املريــة لهــذه االتفاقــات تُضــاف 
ــة يف  ــع هدن ــايض بتوقي ــام امل ــرة يف الع ــه القاه ــار بدأت إىل مس
ــة  ــم هدن ــو 2017، ث ــة يف متوز/يولي ــن الغوطــة الرشقي أجــزاء م

 .2017 آب/أغســطس  الشــايل يف  ريــف حمــص  ماثلــة يف 
ــوب  ــار يف جن ــاق وقــف إطــالق الن ــت القاهــرة التف ــا توصل ك

ــر 2017. ــن األول/أكتوب ــق يف ترشي ــة دمش العاصم

جهود مرية حثيثة

اســتضافت القاهــرة العديــد مــن مؤمتــرات املعارضــة الســورية، 
ــية  ــوى السياس ــن الق ــدد م ــاورية لع ــات تش ــدت اجتاع وعق
والقبائــل يف الحســكة يف الشــال الرشقــي، وديــر الــزور والرقــة 
أهميــة  تــأيت  إذ  أيلول/ســبتمر 2017.  وذلــك يف  الــرشق،  يف 
هــذه االجتاعــات كــون منطقــة الــرشق الســوري هــي منطقــة 
نفــوذ أمريــيك يتــم عرهــا دعــم “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”، 
وتتداخــل فيهــا تركيــا لرفضهــا الدعــم األمريــيك لألكــراد. وجــاءت 

صافينــاز محمــد أحمــد، “الــدور املــري يف ســوريا.... الوســيط املحايــد”، مركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســراتيجية، 7 آب/7

http://acpss.ahram.org.eg/News/16683.aspx .2018 أغسطس

صافيناز محمد أحمد

الدور المصري في سوريا.... الوسيط المحايد

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 7 آب/أغسطس 2018
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ــاً، إذ أســهمت يف  ــاً قوي ــرض وجــوداً عربي ــة لتف الخطــوة املري
تشــكيل “املجلــس العــريب يف الجزيــرة والفــرات” ليعــر عــن إدارة 

ــة للســكان العــرب يف هــذه املناطــق. ذاتي

ــزام  ــع مــن الت ــدور املــري ناب ــة إىل أن هــذا ال وأشــارت الكاتب
القاهــرة مبجموعــة مــن املســلات بشــأن األزمــة الســورية، مــن 
حيــث الحفــاظ عــى الدولــة الســورية ووحــدة أراضيهــا، ورفــض 
أي مشــاريع إقليميــة لتقســيمها، والحفــاظ عــى مؤسســاتها 
الشــأن  يف  والدوليــة  اإلقليميــة  التدخــالت  ورفــض  األمنيــة، 

ــوري.  الس

مر وسيط محايد
يختلــف الــدور املــري يف األزمــة الســورية عــن كافــة األطــراف 
اإلقليميــة والدوليــة املتورطــة فيهــا؛ فهي طــرف مل يشــارك ميدانياً 
ــا  ــن التزامه ــة م ــورية نابع ــا يف س ــا أن مصالحه ــراع، ك يف ال
ــرى مــر أن  التاريخــي بســالمة األمــن القومــي العــريب. كــا ت
ــب  ــكرياً. وتطال ــس عس ــاس ولي ــيايس باألس ــو س ــة ه ــل األزم ح
القاهــرة بــرضورة وضــع الطموحــات املرشوعة للشــعب الســوري 
محــل اهتــام. كــا تدعــو إىل خــروج كافــة امليليشــيات املســلحة 
املتواجــدة عــى األرايض الســورية باعتبارهــا الخطــوة األساســية 
للقضــاء عــى ذرائــع الجاعــات اإلرهابيــة للتواجــد يف ســورية. 
ــدأ  ــا القومــي واســتقرارها يب هــذا بخــالف إدراك مــر أن أمنه

مــن ســورية.
وتوقعــت الكاتبــة أن يــزداد الــدور املــري يف التعامل مــع األزمة 
ــات  ــويات واالتفاق ــر التس ــة ع ــة القادم ــالل املرحل ــورية خ الس

مــع “املعارضــة املعتدلــة” برعايــة روســية؛ فموســكو تــرى أنهــا 
ــق  ــويات مناط ــاعدها يف تس ــد يس ــريب محاي ــة إىل دور ع بحاج
خفــض التوتــر والتصعيــد، ووجــدت يف مــر هــذا الــدور الــذي 
يســعى للحفــاظ عــى كيــان الدولــة الســورية، وىف الوقــت نفســه 

يهــدف إىل التوصــل لحــل ســيايس ألزمتهــا.

تشــر اتفاقــات املصالحــة يف ســورية التــي متــت يف مناطــق 
ــة  ــية إىل رغب ــة روس ــة وضان ــة مري ــوري برعاي ــاحل الس الس
ــا  ــي أقرته ــة الت ــويات الجزئي ــهد التس ــتكال مش ــيا يف اس روس
مبادرتهــا بشــأن مناطــق خفــض التصعيــد والتوتــر، الســيا تلــك 
الواقعــة يف محيــط دمشــق. لكنهــا تحتــاج لوســيط لديــه تأثــر 
ــق،  ــك املناط ــراع يف تل ــريف ال ــى ط ــال ع ــوي وفع ــوازن وق مت
ــن  ــول م ــيط مقب ــري كوس ــدور امل ــن ال ــزز م ــذي ع ــر ال األم

ــراف.  ــع األط جمي

ــع  ــه الدف ــدور املــري بإمكان ــأن »ال ــة للقــول ب خلصــت الكاتب
نحــو مفاوضــات سياســية مــن أجــل الحــل الســيايس، مــع 
مالحظــة أن املصالحــات الســورية ال تطــرح حــالً نهائيــاً لألزمــة، 
ولكنهــا تســهم يف خلــق حلــول جزئيــة لهــا عــر تطويــق األزمــة 
بقــدر مــن التســويات الداخليــة. إن الــدور التاريخــي ملــر 
ــا  ــا محيطه ــد تجــاه قضاي ــن الجه ــد م ــذل املزي ــا ب يفــرض عليه
العــريب، والعــودة الريعــة والفعالــة والحــذرة يف الوقــت ذاتــه 
ملضــار أمنهــا القومــي العــريب عــر البوابــة الســورية التــي باتــت 

ــة«. ــة املري ــة للسياســة الخارجي ــة آني ــل أولوي متث

يختلف الدور المصري في 
األزمة السورية عن كافة 

األطراف المتورطة فيها؛ فهي 
لم تشارك ميدانيًا في الصراع، 

كما أن مصالحها في سورية 
نابعة من التزامها التاريخي 
بسالمة األمن القومي العربي.

الدور التاريخي لمصر يفرض 
عليها بذل المزيد من الجهد 
تجاه قضايا محيطها العربي، 
والعودة السريعة والفعالة 

والحذرة في الوقت ذاته لمضمار 
أمنها القومي العربي عبر 

البوابة السورية

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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كتــب كلٌّ مــن لينــا حــداد كريديــه وجيــي ماركــس مقــاالً 
ــز  ــرشه مرك ــورية«، ن ــتقرار يف س ــام األردن باالس ــوان »اهت بعن
ــان  ــطس 2018 يتحدث ــط، 23 آب/أغس ــرشق األوس ــي لل كارنيغ
ــراً  ــوري مؤخ ــش الس ــا الجي ــي حققه ــارات الت ــن االنتص ــه ع في
ــح  ــًة لفت ــألردن فرص ــح ل ــي تتي ــورية، والت ــرب س ــوب غ يف جن
ــّجع  ــن أن يش ــا ميك ــار، مب ــادة اإلع ــاهمة يف إع ــدود واملس الح

ــودة. ــى الع ــن ع الالجئ

ال يــرى الكاتبــان أن هــذه االنتصــارات تنهــي الهواجــس األمنيــة 
التــي تُعطـّـل آفــاق عــودة الالجئن الســورين يف األردن، يف إشــارة 
إىل أن أكــر مــن نصــف الالجئــن الســورين املســّجلن يف األردن، 
ومجموعهــم 660 ألفــاً، يتحــّدرون مــن الجنــوب املتنــازَع عليــه، 

الــذي يضــم درعــا والقنيطــرة والســويداء وريــف دمشــق.

يف الواقــع، ميكــن أن يكــون هــذا الرقــم أكــر، فعــدٌد كبــر مــن 
ر بـــ 643 ألفاً،  الالجئــن الســورين غــر املســّجلن يف األردن، املقــدَّ
عــروا إىل األردن مــن هــذه املحافظــات خــالل “سياســة الحــدود 

ــام 2015.  ــت يف الع ــة وانته ــا اململك ــي اعتمدته ــة” الت املفتوح
لهــذا الســبب، غالــب الظــن أن الجنــوب الغــريب ســيكون الوجهة 

الرئيســة للعائديــن.

قبــل الهجــوم يف الجنــوب الغــريب، شــّكلت التصورات عن تحّســن 
األمــن واألمــان، فضــالً عــن الرغبــة يف اجتــاع الشــمل مــن جديد 
مــع العائلــة، محّفــزات كافيــة لنحــو 17 ألــف ســوري يك ينظّمــوا 
ــران/ ــر 2016 وحزي ــون الثاين/يناي ــن كان ــهم ب ــم بأنفس عودته

ــان أن وجــود  يونيــو 2018. عــى الرغــم مــن ذلــك، يــرى الكاتب
عــدة عوامــل أخــرى ســيمنع الكثريــن مــن العــودة. فعــى حــد 
تعبرهــا، انهــارت إىل حــد كبــر املحــاوالت التــي بذلتهــا عمليــة 
أســتانة بقيــادة روســيا إلنشــاء مناطــق آمنــة لخفــض التصعيــد 
ــّنت  ــا ش ــك بعدم ــودة، وذل ــى الع ــورين ع ــز الس ــة تحفي بغي
روســيا والجيــش الســوري هجــات شــاملة الســتعادة الســيطرة 

عــى هــذه املناطــق، خصوصــاً عــى درعــا والغوطــة الرشقيــة.

8 Lina Haddad Kreidie, Jesse Marks, ”Jordan’s Interest in a Stable Syria“, Carnegie Endowment for 
International Peace, 23 August 2018.  https://carnegieendowment.org/sada/77094

لينا حداد كريديه، جيسي ماركس

اهتمام األردن باالستقرار في سورية 
مركز كارنيغي للشرق األوسط، 23 آب/أغسطس 2018
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أمــا عــن رؤيتهــا للوضــع مــن املنظــور األردين، فيقــول الكاتبــان: 
»بالنســبة إىل األردن، يتطلــب بســط األمــن يف املنطقــة الواقعــة 
ــروف  ــد ظ ــة تولي ــا بغي ــادة إعاره ــورية وإع ــرب س ــوب غ جن
مــع روســيا  دبلوماســياً  انخراطــاً  الالجئــن،  لعــودة  مؤاتيــة 
والحكومــة الســورية«. لقــد أشــار األردن إىل أنــه ينتظــر اســتتباب 
األوضــاع يف الجانــب اآلخــر يك يفتــح حــدوده أمــام التجــارة 
ــد، التخلــص مــن  وحركــة املدنيــن. وينتظــر، عــى وجــه التحدي
ــة التــي ميكــن أن تــؤّدي إىل هــروب  العوامــل املفِســدة املحتمل

ــد. الســورين عــر الحــدود مــن جدي

ويف ســياق مــواٍز، يــرى ُمعــّدا املقــال أن الحضــور الــرويس 
د  “الضعيــف” يف الجنــوب ليــس كافيــاً رمبــا للحــؤول دون تجــدُّ
العنــف يف املنطقــة، إمنــا بإمــكان األردن وروســيا أن يعمــال 
عــى مأسســة مجموعــات املعارضــة “التــي عقــدت مصالحــة”، 
ــي اســتعادت  ــن مغــادرة املناطــق الت ــار ب ــا االختي ــي ميكنه والت
ــا إىل  ــش، وتحويله ــاج يف الجي ــا أو االندم ــة الســيطرة عليه الدول
قــوة أمنيــة معنيــة مبكافحــة اإلرهــاب. بإمــكان هــذه القــوى أن 
ــى مــن الشــبكات اإلرهابيــة عنــد حــدود األردن  ــّكك مــا تبّق تُف
ــن  ــريب م ــوب الغ ــن يف الجن ــط األم ــاهم يف بس ــالية، وتس الش

ــادة اإلعــار. أجــل إع

تطــرّق املقــال إىل النقطــة األهم بالنســبة لــألردن وهــي املوضوع 
االقتصــادي فمــن شــأن بســط األمــن يف جنــوب غــرب ســورية أن 
ــام  ــذ الع ــت من ــي أُغلِق ــدوده الت ــح ح ــادة فت ــألردن إع ــح ل يُتي
ــدود  ــة. والح ــه االقتصادي ــن أعبائ ــايل م ــف بالت 2015، والتخفي
ــورية وإىل  ــوب س ــواق يف جن ــوالً إىل األس ــه وص ــة متنح املفتوح
ــة األوســع. وعــى وجــه  ــة إىل املنطق ــة املؤّدي ــات التجاري الطرق
ــد  التحديــد، يف حــال انطلقــت عمليــة إعــادة اإلعــار، فقــد يولّ
ذلــك نشــاطاً للــرشكات األردنيــة التــي تنتــج مــواداً للبنــاء ومــواداً 
غذائيــة وتصّدرهــا إىل ســورية. ومــن شــأنه أن يســتحدث أيضــاً 
ــودة  ــز ع ــورية، ويُحّف ــار يف س ــادة اإلع ــة إع ــف يف عملي وظائ
الالجئــن الذيــن بــات كــرٌ منهــم يعانــون مــن الفقــر يف غيــاب 

ــف. الوصــول إىل الوظائ

األردن  يبــدي  فيقــوالن،  نفســه  الشــأن  الكاتبــان يف  ويتابــع 
“تصميــاً” عــى أداء دور مهــم يف جهــود إعــادة اإلعــار يف 
ســورية، وقــد اســتقطب اســتثارات دوليــة لضــان قدرتــه عــى 
ــتثمرت  ــي اس ــن، الت ــت الص ــد أعرب ــدور. فق ــذا ال ــوض به النه
ــى  ــز البن ــام 2015 لتعزي ــذ الع ــاَري دوالر من ــن ملي ــد ع ــا يزي م
التحتيــة وقطــاع الطاقــة يف األردن، عــن رغبتهــا يف االســتثار يف 
األردن كمركــز لجهــود إعــادة اإلعار يف ســورية والعــراق. ويف 10 
متوز/يوليــو املــايض، قرنــت الصــن القــول بالفعــل عــر اإلعــالن 
ــى  ــتمل ع ــط، تش ــرشق األوس ــة لل ــة طموح ــة إمنائي ــن خط ع
قــروض بقيمــة 20 مليــار دوالر مخصصــة إلمنــاء املنطقــة، ونحــو 
مئــة مليــون دوالر ملســاعدة األردن وســورية ولبنــان واليمــن يف 
جهــود إعــادة اإلعــار. فضــالً عــن ذلــك، تحصــل اململكــة عــى 
بعــض املســاعدات املاليــة واالســتثارات مــن الواليــات املتحــدة 
واالتحــاد األورويب، اللذيــن ينشــطان يف العمــل داخــل األردن 

ــراق. ــادة اإلعــار يف ســورية والع ــة إع اســتعداداً ملرحل

ــودة  ــة أن الع ــان إىل نتيج ــل الكاتب ــدم، يص ــا تق ــى م ــاًء ع وبن
لــن تكــون ممكنــة لجميــع الســورين، إمنــا باســتطاعة األشــخاص 
الذيــن ميكثــون يف األردن املســاهمة يف إعــادة اإلعــار. بالنســبة 
إىل كثريــن، يُبــّدد الفقــر اآلمــال بالعــودة. يســاهم دمــج العــّال 
الســورين الالجئــن يف الســوق األردنيــة يف تدريبهــم عــى العمــل 
يف قطاعــات ســوف ترتــدي أهميــة أساســية إلعــادة إعــار 
ــوى 87000  ــدر س ــه مل يص ــا إىل أن ــارة هن ــدر اإلش ــم. تج بالده
ــا  ــة إلصداره ــاك ني ــل 200000 كان هن ــن أص ــل م ــح عم تري

ــن الســورين. لالجئ

ــف  ــح توظي ــي تتي ــب الظــن أن الصناعــات والقطاعــات الت  غال
ــاق األردين، ســوف تــزداد يف حــال فتــح  الســورين مبوجــب امليث
ــة  د الوصــول إىل الســوق الجنوبي ــك بســبب تجــدُّ الحــدود، وذل
الســورية والحاجــة إىل إعــادة اإلعار. وميكــن أن تُرَجم االندفاعة 
ــورين  ــف للس ــن الوظائ ــداً م ــات مزي ــذه القطاع ــة له املمنوح

ــون يف األردن عــى الســواء. ــن ميكث ــك الذي ــن وأولئ العائدي

ــرز املطــروح  ــى التحــدي األب ــايل، يبق ــال جــاء الت ــام املق ويف خت
ــزوح املطــّول لـــ 1.3 مليــون الجــئ ســوري  عــى األردن هــو الن
داخــل حــدود اململكــة. تقتــي معالجــة هــذه املســألة تخطيطــاً 
اســراتيجياً طويــل األمــد بــن الحكومــة واملفوضيــة العليــا 
ــم  ــن وكاالت األم ــواها م ــدة، وس ــم املتح ــة لألم ــن التابع لالجئ
املتحــدة، ومجموعــات املســاعدات الدوليــة – ليــس فقــط مــن 
ــة واملســتدامة إىل  ــة واآلمن ــن الطوعي أجــل تأمــن عــودة الالجئ

ــتمراريته. ــتقرار األردن واس ــان اس ــاً لض ــا أيض ــورية، إمن س
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تستمر منظمة العفو الدولية بمتابعة قضية انتهاك حقوق اإلنسان والقانون الدولي 
مــن قبــل التحالــف الدولــي فــي الرقــة، وتطالــب دولــه بإرســاء العدالــة وتقديــم التعويــض 
المناسب أقله للناجين الذين تركتهم الضربات بعاهات دائمة، ودمرت منازلهم ومصادر 
 مــن حقــوق اإلنســان، 

ً
رزقهــم. وإذا كانــت القــدرة علــى تأميــن العيــش وســبل الحيــاة حقــا

الالجئيــن  الســوريين  مــن  الكثيــر  حرمــان  علــى  تركيــا  محاســبة  كذلــك  الجديــر  مــن  أليــس 
 
ً
 وحتــى اقتصاديــا

ً
 وعرقيــا

ً
فيهــا هــذا الحــق، دون أن نتكلــم عــن اســتغاللهم ديمغرافيــا

؟
ً
وسياســيا

حقوق اإلنسان وحقوق الالجئ



االعتراف بمقتل مدنيين في الرقة بسبب العملية العسكرية للتحالف في سورية 
هو جزء ضئيل من الحقيقة

منظمة العفو الدولية، 7 آب/أغسطس 2018

نــرشت منظمــة العفــو الدوليــة مقــاالً بعنــوان »االعــراف مبقتــل 
مدنيــن يف الرقــة بســبب العمليــة العســكرية للتحالــف يف 
ســورية هــو جــزء ضئيــل مــن الحقيقــة« بتاريــخ 7 آب/أغســطس 
ــات  ــف تحقيق ــن وجــوب إجــراء التحال ــه ع ــت في 2018، تحدث
ــن يف  ــات املدني ــل الوفي ــن كام ــف ع ــاملة للكش ــتقلة وش مس

ــا والناجــن. ــض للضحاي ــم التعوي ــة وتقدي الرق
ــن  ــوي ب ــه الج ــأن قصف ــف ب ــر التحال ــوز، أق ــي 26 يوليو/مت فف
ــل  ــن مقت ــفر ع ــن األول 2017 أس ــران وأكتوبر/ترشي يونيو/حزي
77 مدنيــاً، بينهــم 24 طفــالً و25 امــرأة – وهــي حــاالت محــددة 
ــو  ــة العف ــا منظم ــي أجرته ــة الت ــات امليداني ــة يف التحقيق موثق

ــة. ــة يف الرق الدولي

ــتجابة  ــج االس ــاري برنام ــرة مستش ــرا، كب ــال روف ــت دوناتي وقال
لألزمــات يف منظمــة العفــو الدوليــة: »إن قبــول التحالــف بقيــادة 
الواليــات املتحــدة للمســؤولية ليــس مفاجئــاً نظــراً ملســتوى 
ــه إزاء  ــه يف موقف ــب ب ــتحق الرحي ــاً يس ــل منعطف ــا، وميث أدلتن
العديــد مــن املدنيــن الذيــن قتلــوا يف هجــوم الرقــة«. وتابعــت 
بقولهــا: »إال أن هــذا ليــس إال جــزءاً ضئيــالً مــن الحقيقــة. فقــد 
ــع حــاالت فقــط –  ــة أرب ــة التفصيلي ــا امليداني شــملت تحقيقاتن
لكــن يشــر العديــد مــن الناجــن والشــهود الذيــن تحدثنــا إليهــم 

ــات«. عــى األرض إىل وصــول عــدد القتــى املدنيــن إىل املئ
أدلــة  تقاريــر ســابقة  الدوليــة يف  العفــو  وقدمــت منظمــة 
ــت  ــي أوقع ــف الت ــة للتحال ــات الجوي ــى أن الرضب ــة ع واضح

”Raqqa civilian killings admission ‘tip of the iceberg’ for US-led Coalition military operation in 
Syria“, Amnesty International, 7 August 2018. https://www.amnesty.org/en/latest/news/201808//
raqqa-civilian-killings-admission-tip-of-the-iceberg-for-us-led-coalition-military-operation-in-
syria/
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ضحايــا مدنيــن قــد انتهكــت قوانــن الحــرب. وينبغــي أن يــؤدي 
اعــراف التحالــف باملســؤولية إىل بــدء التحقيقــات لتحديــد هــذا 
األمــر، ومتهيــد الطريــق أمــام إرســاء العدالــة وتقديــم التعويــض 
املناســب. كــا أصابــت هــذه الرضبــات بعــض الناجــن بعاهــات 

ــم. ــم ومصــادر رزقه دامئــة، ودمــرت منازله
ــط  ــرشق األوس ــؤون ال ــث يف ش ــبي، الباح ــن والس ــال بنجام وق
مبنظمــة العفــو الدوليــة: »إن أقــل مــا ميكــن أن يفعلــه التحالــف 
اآلن هــو توفــر تدابــر تصالحيــة –مبــا يف ذلــك تقديــم التعويــض 
وإعــادة التأهيــل– لعائــالت الضحايــا والناجــن، يف حــن تجــري 
ــة  ــة الكامل ــق العدال ــن أن تحق ــي ميك ــات الت ــة التحقيق اللجن

ــم التعويــض«. وتقدي

ففي أربع من الضربات الخمس املميتة التي 
التحالف  َزَعَم  الدولية،  العفو  منظمة  وثقتها 
القتالية”، وقتل  داعش  “مواقع  استهدف  أنه 
املدنيين دون قصد في هذه العملية. وفي 
إحدى الحاالت، أدت إحدى الضربات إلى مقتل 
خمسة أطفال وثالثة أشخاص، فقال التحالف إنه 
استهدف “مقر قيادة داعش” ومواقع قتالية.
وأضافــت دوناتيــال روفــرا قائلــة: “يجــب عــى التحالــف احــرام 
ــدة  ــات مفي ــم معلوم ــن خــالل تقدي ــك م ــا؛ وذل هــؤالء الضحاي
ــات، ال ســيا  ــا بشــأن هــذه الرضب وميكــن التحقــق مــن صحته
ــتخدمة يف  ــة املس ــداف، واملنهجي ــة األه ــق وطبيع ــع الدقي املوق
التحقــق مــن األهــداف، والتدابــر املتخــذة لتقليــل الخطــر عــى 

املدنيــن”.
ــن  ــش “م ــى طــرد “داع ــام ع ــن ع ــرب م ــا يق ــرور م ــد م “فبع
هــذه  لحجــب  أمنــي  أو  يوجــد ســبب عســكري  ال  الرقــة، 
ــات  ــة الرضب ــد قانوني ــمة يف تحدي ــر حاس ــي تعت ــل، الت التفاصي

التــي قتلــت وأصابــت املدنيــن. وكيــف ميكــن للتحالــف تجنــب 
وقــوع عــدد كبــر مــن القتــى يف صفــوف املدنيــن يف املســتقبل 

ــة؟”. ــأ يف الرق ــن خط ــع م ــا وق ــى م ــراء املســاءلة ع دون إج

معلومات استخباراتية خاطئة
أشــارت املنظمــة إىل أن املعلومــات االســتخباراتية الخاطئــة لعبت 
دوراً يف بعــض عمليــات القتــل التــي اعــرف بهــا التحالــف. وقــال 
ــع  ــه رضب مواق ــف أن ــم التحال ــف عل ــبي: “كي ــن والس بنجام
ــة  ــازل مليئ ــرضب من ــع ي ــن كان يف الواق ــره يف ح ــش ومق داع
ــة  باملدنيــن؟”. وأضــاف: “عــى التحالــف أن يكشــف عــن كيفي
املبذولــة  والجهــود  االســتخبارية  املعلومــات  الحصــول عــى 
للتحقــق مــن األهــداف قبــل تنفيــذ الرضبــة”. ومل يقــدم التحالف 
ــي اتخذهــا للتأكــد مــن  بعــد أي معلومــات عــن الخطــوات الت

ــات املحــددة. وجــود املدنيــن قبــل تنفيــذ هــذه الرضب

جزء ضئيل من الحقيقة
ســلّط تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة الضــوء عــى أربــع حــاالت 
تشــمل فقــط عــدداً قليــالً مــن العائــالت التــي دمرتهــا رضبــات 
ــة لنمــط أوســع  ــة رمزي ــا أمثل ــف عــى ســبيل أنه ــوات التحال ق
ــذ آالف  ــد نّف ــف ق ــر أن التحال ــكرية. غ ــة العس ــة الرق يف عملي
الرضبــات عــى الرقــة – أكــر بكثــر مــا تســتطيع منظمــة 
ــه. ــه وتوثيق ــق في ــة أخــرى التحقي ــة أو أي منظم ــو الدولي العف

واختتمــت دوناتيــال روفــرا قائلــة: “إن اعــراف التحالف، اســتناداً 
ــر  ــن بحــث، يُظه ــة م ــو الدولي ــة العف ــه منظم ــت ب ــا قام إىل م
قيمــة التحقيقــات امليدانيــة، ويكشــف عــن عيــوب إجرائيــة يف 
ــم  ــا مل يت ــا. وم ــه إجراؤه ــي يتعــن علي ــف الت ــات التحال تحقيق
ــف يف  ــوات التحال ــات ق ــن رضب ــة يف اآلالف م ــق برام التحقي
ــي  ــم الحقيق ــد الحج ــداً تحدي ــم أب ــح أال يت ــن املرج ــة، فم الرق
ــات بــن املدنيــن، وسيســتمر التحالــف يف رفــض معظــم  لإصاب
االّدعــاءات – وهــو إنــكار مــروع للحيــاة والكرامــة لســكان الرقــة 

ــن”. املدني
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سونر كاغابتاي، مايا يالكن

الالجئون السوريون في تركيا

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 22 آب/أغسطس 2018

ــوان  ــاالً بعن ــن مق ــا يالك ــاي وماي ــونر كاغابت ــن س ــب كل م كت
»الالجئــون الســوريون يف تركيــا« نــرشه معهــد واشــنطن بتاريــخ 
ــة  ــار الدميغرافي ــن اآلث ــه ع ــا في ــطس 2018، تحدث 22 آب/أغس
ــا النازحــون  ــي يحدثه ــة والسياســية الت ــة واالجتاعي واالقتصادي

ــريك. ــع ال الســوريون عــى املجتم

التأثر الدميغرايف
رأى الكاتبــان بــأن تدفــق الالجئــن الســورين بــن عامــي 2011 
ــادل  ــذ “التب ــا من ــرايف األهــم يف تركي و2017 كان التحــّول الدميغ
ــذ بدايــة  ــان بــن عامــي 1923 و1924. فمن الســكاين” مــع اليون
األزمــة الســورية، بــدأ الالجئــون بالتدفــق إىل تركيــا، إىل أن أصبــح 
عددهــم مــا يقــارب مليون شــخص بحلــول أيلول/ســبتمر 2014. 
ــغ  ــوين شــخص، ليبل وبعــد مــرور عــام، تضاعــف العــدد إىل ملي

ثالثــة ماليــن يف عــام 2017. 

ــة الســاحقة مــن الالجئــن  ويف الوقــت الحــايل، أصبحــت الغالبي

ــراك، يف حــن  )أي 3.554.072 فــرداً( مختلطــة مــع الســكان األت
ــواء 212.816 الجــئ يف املخيــات. ــم إي يت

تضــم إســطنبول العــدد األكــر مــن الالجئــن: 563.015 الجئــاً، أي 
ــل،  %3.6 مــن إجــايل ســكان املحافظــة لعــام 2017. ويف املقاب
تســتضيف مثــاين محافظــات جنوبيــة حــوايل %57 منهــم، حيــث 
ــّكل  ــا يش ــة. ك ــًة خاص ــاك أهمي ــرايف هن ــر الدميغ ــي األث يكت
الســوريون %19.3 مــن ســكان ســانليورفا و%21.2 مــن ســكان 
“هاتــاي” و%16.1 يف غــازي عنتــاب و%10.4 يف مرســن، ونســبًة 

هائلــة تبلــغ %49 مــن ســكان محافظــة كيليــس الصغــرة.

ــة  ــات صناعي ــالث محافظ ــتضيف ث ــرى، تس ــات أخ ويف مقاطع
–هــي قونيــة وقيــري يف وســط تركيــا، وأزمــر عــى طــول 
ــر،  ــي أزم ــن. فف ــن الالجئ ــرة م ــداداً كب ــريب– أع ــاحل الغ الس
ــن  ــة، يف ح ــكان املحافظ ــدد س ــن ع ــوريون %3.1 م ــل الس ميث
تســتضيف قونيــة %4.6، وقيــري %5.4. ومجتمعــًة، تســتضيف 

10 Soner Cagaptay and Maya Yalkin, ”Syrian Refugees in Turkey“,  The Washington Institute for Near 
East Policy, August 22, 2018. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-
refugees-in-turkey 
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أكــر ثــالث محافظــات يف تركيــا –أنقــرة وإســطنبول وأزمــر– مــا 
ــن. ــن الالجئ ــارب %22 م يق

األثر العرقي
ــض  ــي لبع ــن العرق ــى التكوي ــراً ع ــراً كب ــون أث ــدث الالجئ يُح
الركيــة والكرديــة والعربيــة  املناطــق  املحافظــات، ال ســيا 
ــن الحــدود الســورية. وهــذه املحافظــات  ــرب م املختلطــة بالق
ليســت هامشــية مــن الناحيــة الدميغرافيــة، إذ إن غــازي عنتــاب 
و“هاتــاي” وكهرمــان مــاراس وكيليــس ومارديــن وســانليورفا هــي 

ــالد. ــر مــن %10.6 مــن ســكان الب موطــن أك

باللغــة  الناطقــون  واملواطنــون  الالجئــون  يشــّكل  واليــوم، 
العربيــة %56 مــن ســكان “هاتــاي”، مــا يجعلهــا أول محافظــة 
ذات أغلبيــة عربيــة يف تركيــا. وعــى نحــو ماثــل، كانــت نســبة 
الســكان العــرب يف مدينــة كيليــس تقــل عــن %1، ومــن املنتظــر 
أن تصبــح ثــاين أكــر محافظــة ذات أغلبيــة عربيــة يف تركيــا. ويف 
ــد  ــر أن الســكان العــرب ق ــادت بعــض التقاري هــذا الصــدد، أف
ــن )مــن 21%  ــرة يف عــدد الســكان يف ماردي حققــوا قفــزات كب

إىل %31.2( ويف ســانليورفا )مــن %13 إىل 32.3%(.

معوقات االندماج
مــن عــام 2011 حتــى عــام 2016، حافظــت أنقــرة عــى سياســة 
البــاب املفتــوح مــن خــالل قبــول الالجئــن الســورين املشــمولن 
بنظــام “الحايــة املؤقتــة” بشــكل قانــوين. إاّل أن “املديريــة 
العامــة إلدارة الهجــرة” –التــي أنشــأت نظــام الحايــة املؤقتــة– 
تفــرض العديــد مــن القيــود البروقراطيــة. فلــدى الالجئــن 
مهلــة زمنيــة محــددة للحصــول عــى بطاقــات تعريــف خاصــة 
ــح  ــة تصاري ــات مبثاب ــذه البطاق ــر ه ــة، وال تُعت ــة املؤقت بالحاي
إقامــة أو تصاريــح عمــل. وعــى الســورين –بحســب مقــال 
ــة الحــرب والســالم” عــام 2015– التقــدم  نــرشه “معهــد صحاف
بطلــب للحصــول عــى تريــح إقامــة مؤقــت مــن أجــل التنقــل 
ــح  ــذا التري ــى ه ــول ع ــر أّن الحص ــا، غ ــل تركي ــة داخ بحري
ــد  ــه العدي ــد ميلك ــول )مل يع ــاري املفع ــفر س ــواز س ــب ج يتطل
مــن الالجئــن( وتأمــن صحــي تــريك )بتكلفــة ال تقــل عــن 300 
ــن 6.000 دوالر.  ــل ع ــا ال يق ــنوياً( وحســاب مــريف مب دوالر س
ــة  ــح إقام ــون تصاري ــن ميلك ــن الذي ــدد الالجئ ــغ ع ــوم، يبل والي

ــط. ــة 712.218 فق تركي

أمــا بالنســبة لتصاريــح العمــل، فلــم يتمكــن ســوى 56.024 الجئاً 
ســورياً مــن الحصــول عليهــا اعتبــاراً مــن عــام 2017، ألن الحواجز 
القانونيــة منعــت أصحــاب العمــل مــن توظيفهــم بأعــداد كبــرة. 
ــه ال ميكــن للســورين الخاضعــن  ــون عــى أن حيــث ينــص القان
للحايــة املؤقتــة أن يتجــاوزوا نســبة %10 مــن القــوة العاملــة 

يف أي رشكــة. عــالوًة عــى ذلــك، ال ميكــن لالجئــن التقــدم بطلــب 
للحصــول عــى وظائــف إال يف املحافظــات املســّجلن فيهــا – 
وهــو رشط يــؤدي إىل إحــداث تنافــس قــوي عــى صعيــد العمــل 

الرســمي ألن حــوايل %78 منهــم يتمركــزون يف 12 محافظــة.

يف هــذا اإلطــار، يُســمح لبعــض أربــاب العمــل يف مجــال الزراعــة 
ــة  ــمولن بالحاي ــورين املش ــف الس ــات بتوظي ــة الحيوان وتربي
املؤقتــة كعــال موســمين دون تقديــم طلبــات للحصــول عــى 
تصاريــح عمــل. غــر أن الكثــر مــن املهــن األخــرى مغلقــة 
متامــاً أمامهــم، مثــل طــب األســنان والصيدلــة والطــب البيطــري 
والعمــل القانــوين وأعــال التوثيــق واألمــن والســمرة الجمركية. 
وبالتــايل، أصبــح هنــاك “منافســة شــديدة عــى الوظائــف التــي 
تتطلــب مهــارات متدنيــة”. فبالنســبة للمواطنــن املحليــن، ازداد 
ــاب  ــل أرب ــن، فيمي ــبة لالجئ ــا بالنس ــم، أّم ــة بينه ــدل البطال مع
ــًة  ــر الرســمي. ونتيج ــرن” غ ــل امل ــل إىل تقييدهــم “بالعم العم
ــن  ــون م ــن يتمكن ــورين الذي ــوء الس ــي اللج ــإن طالب ــك، ف لذل
العثــور عــى عمــل غالبــاً مــا يحصلــون عــى أقــل من الحــد األدىن 
لألجــور ويعملــون لفــرات أطــول ويف ظــل ظــروف غــر الئقــة، 
ــي  ــن االجتاع ــاط التأم ــل أقس ــاب العم ــب أرب ــن يتجن يف ح

ورســوم تصاريــح العمــل.

احتاالت التجنيس
اعتمــدت الحكومــة قانونــاً جديــداً للجنســية الركيــة يف أيار/مايو 
2009 يســمح لالجئــن بتقديــم طلــب للحصــول عــى الجنســية 
إذا كانــوا قــد عاشــوا يف البــالد ملــدة “خمــس ســنوات بــال 
ــون أنهــم اســتوفوا هــذا الــرشط،  ــيك يثبــت الالجئ انقطــاع”. ول
يجــب أن يوفــروا محــل إقامــة قانــوين أو تصاريــح عمــل مؤرخــة 

بشــكل مناســب.
وقــد اســتوىف العديــد مــن الالجئــن رشط الخمــس ســنوات. 
فمنــذ عــام 2011، حصــل 55.583 ســورياً عــى الجنســية بشــكل 
رســمي. إال أن هــذا العــدد يُعتــر ضئيــالً بالنظــر إىل أن 276.158 
ــان/أبريل  ــن نيس ــا ب ــن يف تركي ــن الجئ ــدوا ألبوي ــد ُول ــالً ق طف
ــة  ــة الركي ــر إىل أن الحكوم ــا يش ــام 2017. م ــة ع 2011 ونهاي
ــس  ــات التجن ــة[ طلب ــل ]مبعالج ــًة يف التعجي ــون راغب ــد ال تك ق

ــورين. ــة بالس الخاص
َخلَــَص الكاتبــان يف نهايــة مقالهــا إىل أن الجهــود الركيــة يف 
دمــج الالجئــن مــع الســكان املحليــن جــاءت متأخــرة، مــا يشــر 
إىل أن تركيــا ال تــزال تهــدف إىل إعادتهــم لبالدهــم. ويف املرحلــة 
ــاً  ــة ضمني ــتعداد للموافق ــى اس ــرة ع ــون أنق ــد تك ــة، ق القادم
ــام عــودة  ــق أم ــد الطري عــى حــل ســيايس ينهــي الحــرب وميّه

ــم.  ــورين إىل بالده الس
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