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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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يســتمر موضــوع محافظــة إدلــب الســورية باحتــال مركــز الصــدارة يف قامئــة القضايــا املرتبطة بـــ واملكونة 
للحــدث الســوري، والتــي تشــغل اهتــام مراكــز األبحــاث العامليــة يف شــهر ترشيــن األول/أكتوبــر 2018. 
توازيــه باالهتــام ورمبــا تســاويه يف األهميــة قضايــا جديــدة مثــل تســليم روســيا منظومــة الدفــاع الجــوي 
ــط،  ــرشق األوس ــورية وال ــة يف س ــراتيجية األمريكي ــر االس ــل تغي ــددة مث ــا متج ــورية، وقضاي S-300 لس
النفــوذ اإليــراين وتأثراتــه، أزمــة الاجئــن، إعــادة اإلعــار، وتنظيــم “داعــش”، أوضاعــه، ومــا يخطــط لــه 

مســتقباً.

ــريك،  ــرويس ال ــاق ســوتيش ال ــى بعــد اتف ــب، حت ــز األبحــاث تخــى مــن هجــوم عــى إدل ــزال مراك ال ت
خشــيٌة ميكــن أن تـُـرد إىل أســباب مختلفــة، مــن قبيــل عــدم قــدرة تركيــا مثــاً عــى التحكــم باملســلحن، 
يف حــال تعّنــت بعضهــم يف إدلــب؛ خطــوات رعنــاء أمريكيــة أو إرسائيليــة، ورمبــا تركيــة، قــد تؤثــر عــى 
مســار التــزام تركيــا بــرشوط االتفــاق، واملقصــود هنــا أي خطــوة تتهــدد الســيادة الســورية عــى كامــل 
أراضيهــا، اليــوم أو مســتقباً، وهــو مــا بــات واضحــاً للجميــع أنــه خــط دمشــق األحمــر، الــذي ســتضطر 

إىل اتخــاذ إجــراءات صارمــة لحايتــه. 

رغــم مــا ســبق، ورغــم تهديــد مراكــز األبحــاث املســتمر، مــن املســتبعد أن ينهــار اتفــاق ســوتيش حــول 
إدلــب بســهولة، ألن انهيــاره ســيرضُّ مبصالــح كل األفرقــاء، ذوي املصالــح املبــارشة يف ســورية مثــل تركيــا 
ــه مــن  ــا. لقــد تحــدث اإلعــام الغــريب كثــراً عــن خــوف دول وروســيا، أو غــر املبــارشة مثــل دول أوروب
موجــات لجــوء جديــدة تتدفــق إىل أراضيهــا، ومل تســتطع مجموعــة األزمــات الدوليــة إال أن تذكــر الســبب 
الحقيقــي وراء هــذا الخــوف، فعــى الرغــم مــن أن هــذا اإلعــام يتحــدث دامئــاً عــن املدنيــن يف إدلــب، 
ــاف  ــة هــم مــن املســلحن، واخت ــب مــن يف املدين ــة ومراكــز األبحــاث أن أغل ــدرك الحكومــات الغربي ت
ــة ومجرمــن، اكتســبوا خــرة باالنخــراط يف  ــم قتل ــة كونه ــم اإليديولوجــي ال يغــر حقيق مســتوى تطرفه
ــن  ــر م ــا، يظه ــم تركي ــن تدعمه ــى هــؤالء املســلحن، أي م ــن، حت ــة واســتقطابها. لك ــات املحلي املجتمع
ــش  ــوا الجي ــم القاعــدة عــى أن يحارب ــاع تنظي ــن مــن أتب ــة الجهادي ــون محارب ترصيحاتهــم أنهــم يفضل

ــاد. الســوري وحلفــاءه، أو أن يضطــروا إىل مغــادرة الب

عال منصور
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اســتعادة الدولــة إلدلــب أمــر محســوم، وتحايــل األطــراف األخــرى عــى هــذه الحقيقــة يهــدف إىل تحديــد 
كيــف، ومتــى، ومــا املقابــل؟ وحتــى تحــن لحظــة االختبــار تلــك، ســتعمل تركيــا –ومــن ورائهــا أوروبــا، 
“مبــا ال يغضــب روســيا”، امللتزمــة مبدئيــاً بقواعــد اللعبــة الدوليــة، والطــرف األكــر قــدرة، باملرونــة والحزم 
ــذي يوضحــه تســليم  ــر ال ــة. األم ــوى يف املنطق ــن الق ــد موازي ــوذ وتحدي ــط النف ــاً– عــى رســم خرائ مع

روســيا يف هــذا الوقــت بالــذات منظومــة الدفــاع الجــوي S-300 لســورية.
أثــارت هــذه الخطــوة موجــة غضــب عارمــة يف “إرسائيــل”، معارضــو نتنياهــو يعتــرون أن لعبــة “إرسائيل” 
انتهــت، وســيتعن عليهــا وقــف جميــع العمليــات الجويــة يف ســورية، ويخــى مؤيــدوه مــن ردة الفعــل 
الروســية عــى أي تــرصف أحمــق إرسائيــي، فآخــر تــرصف مــن هــذا النــوع انتهــى مبنظومــة S-300 بيــد 

سورية.

 ،S-300 تعلــم روســيا أن “إرسائيــل” متتلــك يف منظومتهــا الجويــة تقنيــات تفــوق بتطورهــا قــدرات الـــ
لكنهــا بخطوتهــا هــذه تبلــغ الكيــان بــأن لروســيا تحالفــات مصلحية/مبدئيــة، وأن الخطــأ –اآلن بالــذات– 

ســيكون باهــظ الثمــن بالنســبة إلرسائيــل.

ــاك،  ــا هن ــة تحركاته ــية إىل ســورية ســيكون خامت ــاع الروس ــة الدف ــرون أن تســليم منظوم ــد ظــن كث لق
وبالتــايل بــدأت التســاؤالت تُطــرح، مــا هــي آخــر األوراق التــي سيســحبها الــرويس مــن كّمــه، ومــا هــي 
الحركــة التــي ســيقول بعدهــا “كــش ملــك” عــى رقعــة الــرشق األوســط، خاصــة وأن الترصيحات الروســية 
يف األشــهر القليلــة املاضيــة توحــي بــأن روســيا تفكــر، رمبــا، بعمليــة ســام ســورية-إرسائيلية، تتــوج فيهــا 
جهودهــا يف املنطقــة، وتأكــد مبــا ال يقبــل الشــك بأنهــا باتــت صانــع الســام ومجــرح الحلــول، والقــوة 
التــي تحــدث فرقــاً، فهــي القــادرة عــى مــا مل تســتطع الواليــات املتحــدة فعلــه عــى مــدى عقــود عديــدة.

ــاء يف ســورية، بعــد أن حســمته مــراراً يف الســابق،  ــي حســمت أمرهــا بشــأن البق ــات املتحــدة الت الوالي
مــن املفــرض أنهــا باتــت تــدرك أن بقــاء قواتهــا يف ســورية لــن يضمــن لهــا مــا تتمنــاه مــن نفــوذ، فهــذه 
ــكا التدخــل، كانــت  ــأي دور يذكــر خــال مراحــل الحــرب، وحتــى عندمــا أرادت أمري القــوات مل تقــم ب
تعتمــد الرضبــات الجويــة التــي حملــت الدمــار لســورية ومل تحمــل أي نتائــج إيجابيــة لواشــنطن، حتــى 
وصــل األمــر بالباحثــن واملفكريــن يف أمريــكا إىل الطلــب مــن قيادتهــم إعــادة تقييــم شــاملة لسياســتهم يف 
الــرشق األوســط بأكملــه، فهــم يــرون أن الواليــات املتحــدة تفشــل فشــاً ذريعــاً هنــاك، فــا تحقــق أهدافاً 
وال تحمــي مصالحــاً، وال تجيــد حتــى اختيــار الحلفــاء. نقطــة أثــرت كثــراً يف اآلونــة األخــرة إثــر اغتيــال 
الصحــايف الســعودي جــال خاشــقجي داخــل القنصليــة الســعودية يف تركيــا، الــذي تحــول إىل قضيــة رأي 

عــام يف الغــرب.
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مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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2018 ــر  ب كتو أ / ل و أل ا ين  تشــر عــدد 

تكشــف تركيــا مابســات هــذه القضيــة تباعــاً، بتسلســل يســمح لهــا بابتــزاز الســعودية إىل أقــى حــد 
ــع  ــر، وتض ــع النظ ــاًء منقط ــعودية، غب ــة الس ــة اإلرهابي ــب الذهني ــف، إىل جان ــاٌت تكش ــن. مابس ممك
القيــادة األمريكيــة، وحتــى نظراتهــا يف الغــرب، يف موقــف حــرج، وأمــام مطالــب مرشوعــة بإعــادة النظــر 
يف الحلفــاء الــرشق أوســطين، والذيــن مل يــؤد التحالــف معهــم إال إىل املزيــد مــن التقويــض ملصالــح أمريــكا 

يف املنطقــة.

كثــرة هــي األطــراف التــي ســتعيد حســابتها يف ضــوء األزمــة الســورية، وبنــاًء عــى مخرجاتهــا، ومل تكــن 
إعــادة فتــح املعابــر الحدوديــة إال خطــوات أوىل عــى طريــق املزيــد مــن التطبيــع مــع البلــدان العربيــة، 

وليــس مســتبعداً أن نســمع بعــروض عربيــة جديــدة خــال وقــت قريــب.

تســتفيد ســورية مــن فشــل أعدائهــا، وحاقتهــم، مقابــل حنكــة حلفائهــا والتزامهــم، لكــن هــذا ال يكفــي، 
فهنالــك قضايــا داخليــة ذات ارتباطــات خارجيــة يجــب التعامــل معهــا، مثــل األكــراد، والاجئــن، وقضايــا 
إعــادة اإلعــار، وحتــى اإلرهــاب املتبقــي عــى األرض... لــي تكــون مســتعدة لألســوأ. فالنهايــات ال تــزال 
ــام  ــا أم ــة بأكمله ــد يضــع املنطق ــوم، ق ــه ســورية الي ــذي تســتفيد من ــه ال ــداء ذات ــور األع مفتوحــة، وته
اختبــار حقيقــي، وخطــر كبــر، وقــد تكــون املواجهــة املبــارشة هــي اللعبــة األخــرة للواليــات املتحــدة أو 

“إرسائيــل”، مثلــا قــد تكــون إعــادة الجــوالن الخطــوة الختاميــة لروســيا وســورية. 

عــن كل مــا ســبق وأكــر، تقــرؤون يف عــدد ترشيــن األول/أكتوبــر مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز 
ــز األبحــاث واملرتبطــة بالشــأن  ــا مراك ــي تناولته ــا الت ــرز القضاي ــذي يرصــد أب ــة«، وال الدراســات العاملي

الســوري، مقســمة إىل ســتة محــاور، هــي:

: أمريكا بن البقاء واملغادرة. املحور األول- أحاها مرٌّ
تبحــث مقاالتــه يف الفشــل االســراتيجي ألمريــكا يف ســورية ويف املنطقــة، واألصــوات التــي تطالــب اإلدارة 
األمريكيــة بإعــادة النظــر يف سياســاتها الــرشق أوســطية مــن حيــث األهــداف واألدوات وحتــى التحالفــات.

املحور الثاين- روسيا: العرة يف الخواتيم.
يتنــاول ردود الفعــل اإلقليميــة والدوليــة حــول تســليم روســيا منظومــة الدفــاع الجــوي S-300 لســورية، 
ومــا تخلقــه خطــوات روســيا االســراتيجية مــن مخــاوف وقلــق حــول مــا ســتكون عليــه لعبتهــا الختاميــة 

يف املنطقــة.
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املحور الثالث- اختبار إدلب: ال تغضبوا روسيا!
تتحــدث مقاالتــه عــن خشــية أطــراف معينــة مــن انهيــار اتفــاق ســوتيش حــول إدلــب، ومــا ســيحمله هــذا 
االنهيــار مــن آثــار محتملــة ترتــب عــى تركيــا وحتــى عــى أوروبــا، واملطالبــة بالتــايل بالتــزام تــريك مطلــق 

بــرشوط االتفــاق، واالســتثار دبلوماســياً يف إدلــب.

املحور الرابع- السوريون ومخلفات الحرب: الدمار واالستقواء.
ــة األخــرى يف  يتصــدى هــذه املحــور لقضيتــن أساســيتن، هــا: االســتقواء الكــردي عــى األقليــات اإلثني
مناطــق مــا يســمى “اإلدارة الذاتيــة”؛ وإعــادة بنــاء ســورية بأيــدي الســورين، وكيــف ستســهم العــارة 

بإنقــاذ تراثهــم والحفــاظ عــى هويتهــم وحايــة تاريخهــم مــن االندثــار.

املحور الخامس- الغرب والاجئون السوريون: ال حقوق وال عودة!
يبحــث يف ردة فعــل املجتمــع الــدويل، الغــريب تحديــداً، حيــال الخطــة التــي وضعتهــا روســيا إلعــادة قســم 
مــن الاجئــن الســورين، كــا يعــرض لوضــع الاجئــن يف “الــدول املضيفــة”، ويظهــر أن الغــرب ال يريــد 

إعطــاء الســورين حقوقهــم كاجئــن، وال يريــد لهــم أن يعــودوا إىل بادهــم أيضــاً.

املحور األخري- “داعش”: خطر ال يجوز إغفاله.
تتنــاول مادتــه الوحيــدة أســاليب تنظيــم “داعــش” اإلرهــايب، القدميــة املتجــددة، للحصــول عــى األمــوال 
ــاء  ــى إبق ــادر ع ــي، ق ــم خف ــاحة كتنظي ــاء يف الس ــل البق ــى األق ــه، أو ع ــم صفوف ــادة تنظي ــة إلع الازم

املنطقــة والعــامل يف خــوف وقلــق.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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ال تحسد الواليات المتحدة على ما هي عليه في الشرق األوسط عامة، وفي 
ســورية خاصــة. لقــد انصــاع ترامــب، ربمــا مــن حيــث ال يــدري، للدولــة العميقــة فــي 
 بالنفــوذ اإليرانــي ووجــود قــوات 

ً
أمريــكا، وقــرر إبقــاء قواتــه فــي ســورية متذرعــا

حلفاؤهــا  يســببه  والــذي  المتحــدة،  الواليــات  فشــل  لكــن  ســورية.  فــي  إيرانيــة 
قبــل أعدائهــا، ســيضطرها فــي النهايــة إلــى إعــادة تقييــم شــاملة لمواقفهــا 

وصداقاتهــا وأفعالهــا فــي ســورية وفــي المنطقــة.

: أمريكا بين البقاء والمغادرة أحالهما مرٌّ



كولين كالرك وأريان طبطبائي

يلف الغموض اللعبة األمريكية الختامية في سورية

مؤسسة راند، 16 تشرين األول/أكتوبر 2018

كتــب كلُّ كولــن كارك وأريــان طبطبــايئ مقــاالً بعنــوان: 
»يلــف الغمــوض اللعبــة األمريكيــة الختامية يف ســورية«، 
ــر  ــن األول/أكتوب ــخ 16 ترشي ــد بتاري ــه مؤسســة ران نرشت
2018. يتحدثــان فيــه عــن التغــر األخــر الحاصــل يف 

ــة تجــاه ســورية. اســراتيجية اإلدارة األمريكي

عــن إعــادة  الرئيــس دونالــد ترامــب مــراراً  تحــدث 
القــوات األمريكيــة إىل الوطــن، وتجنــب الحــروب املكلفــة 
يف الــرشق األوســط. لكــن يف الشــهر املــايض، غــرت اإلدارة 
ــون  ــول ج ــورية. يق ــد: س ــس واح ــكان رئي ــا يف م موقفه
ــكا  ــي، إن أمري ــي األمري ــن القوم ــون، مستشــار األم بولت
ــارج  ــة خ ــوات اإليراني ــا أن الق ــورية “طامل ــتبقى يف س س
ــا  ــدة بأنه ــة الجدي ــف السياس ــة”. ووص ــدود اإليراني الح

ــش” إىل  ــم “داع ــة تنظي ــن مواجه ــراتيجي م ــول اس تح
ــران. ــواء إي احت

أفادت وكالة أنباء إن يب يس NBC News بأن االسراتيجية 
الجديــدة ستشــمل جهــوداً دبلوماســية وسياســية متزايدة، 
ضمــن الحــدود التــي يفرضهــا تفويــض الكونغــرس الحــايل 
الســتخدام القــوة يف ســورية. وســتعمد إدارة ترامــب، 
بحســب هــذه اســراتيجية، إىل حجــب مســاعدات إعــادة 
اإلعــار عــن املناطــق التــي تعمــل فيهــا القــوات اإليرانيــة 

والروســية.

ويف حــن تســعى االســراتيجية هــذه إىل تجنــب املواجهــة 
ــت  ــة، أوضح ــة واإليراني ــوات األمريكي ــن الق ــارشة ب املب
واشــنطن أن قواتهــا ســتدافع عــن نفســها عنــد الــرضورة.

1 Colin P. Clarke, Ariane M. Tabatabai, ”America›s Indefinite Endgame in Syria“, RAND 
Corporation, 16 October 2018. https://www.rand.org/blog/201810//americas-indefinite-endgame-
in-syria.html 

2018 ــر  ب كتو أ / ل و أل ا ين  تشــر عــدد 
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ال يــرى الكاتبــان أن مكونــات سياســة االحتــواء الجديــدة 
ــابقة  ــة س ــارب تاريخي ــد تج ــة. إذ تؤك ــددة أو واضح مح
أن تنفيــذ اســراتيجية كهــذه بالــغ الصعوبــة، مبــا يفــوق 

ــات املتحــدة. ــن يف الوالي توقعــات الكثري

»تواجــه أمــركا املــرددة، التــي حــاول قادتهــا إنهــاء 
الحــروب يف أفغانســتان والعــراق، خصــاً إيرانيــاً حازمــاً، 
تعهــد قادتــه بدمائهــم وثرواتهــم، وبــآالف املقاتلــن مــن 
يغادروهــا  ولــن  لســورية.  املنطقــة،  أنحــاء  مختلــف 
ــة تلــوح يف األفــق. يف صياغــة  اآلن، بعــد أن بــدأت النهاي
اســراتيجية االحتــواء الجديــدة، يجــب عــى الواليــات 
املتحــدة أخــذ اســتثار طهــران يف ســورية بعــن االعتبار«، 

ــان. ــول الكاتب يق

دخلــت إيــران الحــرب الســورية منــذ بدايتهــا عــام 2011، 
ــة. لكــن ظهــور  وحافظــت عــى وجــود غامــض يف البداي
تنظيــم “داعــش” عــام 2014 أدى إىل تدخــل أكــر وأكــر 
ــرب يف  ــتمرار الح ــع اس ــوم، وم ــران. الي ــتمرارية لطه اس

ســورية، يبــدو أن إيــران مســتعدة لتحويــل مــا كان تدخاً 
ــار القــوة خــارج حدودهــا، وردع  ــاً إىل فرصــة إلظه مكلف
ــار  ــوري بش ــد الس ــم القائ ــين. ويف دع ــا الرئيس خصومه
ــدى  ــتقبل إح ــامية مس ــة اإلس ــت الجمهوري ــد، أمن األس
دولهــا الحليفــة الرئيســة، ووفرت لنفســها دوراً يف تشــكيل 
إعــادة اإلعــار يف ســورية، األمــر الــذي يُعــد فرصــة 
ــات  ــرض عقوب ــرزح يف ظــل ف ــذي ي ــراين ال لاقتصــاد اإلي

عــى  –الحريصــة  ترامــب  وبالنســبة إلدارة  متجــددة. 
زيــادة الضغــط عــى إيــران وعزلهــا– هــذا أحــد املجــاالت 

ــا. ــي يجــب أن تتعامــل معه الرئيســة الت

ترامــب، وبعــد أن قــررت دفــع  إدارة  اآلن، ســتحتاج 
إيــران خــارج ســورية، إىل طريقــة جديــدة للمــي قدمــاً، 
خاصــة وأن طهــران لــن تســحب قواتهــا دون قتــال. تــم 
ــة  ــورية ملحارب ــدة يف س ــات املتح ــة الوالي ــم سياس تصمي
متــرد “داعــش”. إذ يتمركــز حــوايل 2000 جنــدي أمريــي 
يف ســورية. ومــع ذلــك، قــد يتطلــب االحتــواء املزيــد مــن 
ــة قواعــد يف  ــك إقام ــا يف ذل ــة، مب ــى التحتي ــوات والبن الق

ــع اســراتيجية. مواق

يف املقابــل، يــرى الكاتبــان أن عــى الواليــات املتحــدة 
التأكــد مــن عــدم بقــاء قواتهــا الريــة يف ســورية إىل أجــل 
ــام  ــن ع ــان م ــل” للبن ــال “إرسائي ــمى. إنَّ احت ــر مس غ
1982 إىل عــام 2000 كان مبثابــة مثــال واضــح عــى ضيــاع 
ــو  ــكرية Mission Creep ، وه ــات العس ــداف الحم أه
ــة،  ــات املتحــدة لتجنــب أخطــاء ماثل ســبب كاٍف للوالي
وإلعــادة نظــر جــادة بــأي وجــود طويــل األمــد يف املرشق. 

إذا كان ترامب عازمًا على انتظار خروج 
اإليرانيين، فيجب أن يعلم أن جدواًل 

زمنيًا ال نهاية له لسحب القوات هو أكثر 
إشكالية بالنسبة لواشنطن مما هو بالنسبة 
لطهران. إيران قوة إقليمية، وليست بعض املتطفلن 
الذين يتسللون إىل أرايض شخص آخر. إن قواتها مرحب 

بها يف الواقع يف سورية.

  * Mission Creep: التحول التدريجي يف األهداف خالل الحملة العسكرية، وكثرياً ما يؤدي إىل التزام عىل املدى الطويل غري املخطط له.

تواجه أميركا املترددة، التي 
حاول قادتها إنهاء الحروب 
يف أفغانستان والعراق، 
خصمًا إيرانيًا حازمًا، تعهد 
قادته بدمائهم وثرواتهم، 

وبآالف املقاتلين من مختلف 
أنحاء املنطقة، لسورية. ولن 
يغادروها اآلن، بعد أن بدأت 

النهاية تلوح يف األفق. 
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أكــر  الكاتبــان،  يقــول  املتحــدة،  للواليــات  بالنســبة 

ســورية  يف  إيــران  تــورط  عــن  الناجمــة  التحديــات 

ــاد،  ــاء الب ــع أنح ــرشت يف جمي ــي ن ــيات الت ــو امليليش ه

واملكونــة مــن أجانــب مدربــن ومجهزيــن مــن قبــل 

طهــران. أعــداد كبــرة مــن هــذه امليليشــيات بــدأت 

اآلن يف مغــادرة املــرح الســوري. وتخــى أمريــكا أن 

تقــوم إيــران بإعــادة توجيــه هــذه القــوات املدربــة وذات 

الخــرة إىل رصاعــات أخــرى، مثــل الحــروب يف أفغانســتان 

واليمــن. ســوف تحتــاج الواليــات املتحــدة إىل آليــة تثبــط 

عرهــا إيــران عــن ذلــك. لكــن، ومــع انســحاب الواليــات 

املتحــدة مــن االتفــاق النــووي اإليــراين، وصلــت العاقــات 

ــض. ــن إىل الحضي ــن البلدي ــية ب الدبلوماس

يف صياغــة اســراتيجية االحتــواء، أحــد العوامــل الرئيســة 

للواليــات املتحــدة هــو دور روســيا. تتطلــع اإلدارة بحــق 

إىل تعزيــز عاقــة ترامــب بالرئيــس الــرويس فادميــر 

بوتــن للتأثــر عــى تحــركات إيــران يف ســورية. لكــن 

ــدودة.  ــران مح ــلوك طه ــكيل س ــى تش ــيا ع ــدرة روس ق

رفضــت إيــران اإلذعــان لروســيا، رشيكتهــم، حتــى عندمــا 

عرضــت عليهــم إرشــادات اســراتيجية. مــن وجهــة نظــر 

إيــران، فقــد حصلــوا عــى مكانــة يف ســورية، ولهــم 

بالتــايل الحــق يف العمــل باســتقالية. ومــع ذلــك، يســتطرد 

ــات املتحــدة أن تدفــع روســيا إىل  ــان، ميكــن للوالي الكاتب

ــن يف ســورية، مــع الحــرص  ــن الاعب ــرات ب ــة التوت تهدئ

عــى عــدم زيــادة مكانــة موســكو جــراء هــذه العمليــة.

يتحــدث الكاتبــان يف نهايــة مقالهــا عــا ســمياه مصــدر 

التوتــر األكــر إثــارة للقلــق يف ســورية، أي الــرصاع املحتمل 

ــه  ــرة، »تواَج ــهر األخ ــي األش ــل. فف ــران وإرسائي ــن إي ب

العــدّوان يف ســورية، رضب اإلرسائيليــون مواقــع ادعوا أنها 

إيرانيــة، وردَّ الطــرف اآلخــر عــر صواريــخ وطائــرات بدون 

طيــار بالقــرب مــن حــدود األرايض املحتلــة، رمبا إلثــارة رد 

فعــل إرسائيــي مبالــغ فيــه«. ســيكون منــع مواجهــة أكــر 

ــة  ــران األمريكي ــواء إي ــن اســراتيجية احت جــزءاً أساســاً م

الجديــدة. 

يف الختــام يقــول الكاتبــان، يجــب أن تكــون الدبلوماســية 

هــي األداة الرئيســة لهــذه االســراتيجية، مــع بقــاء القوات 

األمريكيــة لتأمــن النفــوذ الرضوري يف أي تســوية سياســية 

مســتقبلية. ســتحمل نتائــج هــذه السياســة الجديــدة 

آثــاراً كبــرة عــى املنطقــة. وفشــلها يعنــي أن لــدى إيــران 

مســاراً واضحــاً لتوســيع نفوذهــا يف جميــع أنحــاء الــرشق 

رشك  يف  أكــر  املتحــدة  الواليــات  وســتعلق  األوســط، 

ــة  ــب الواقعي ــن املكاس ــل م ــع قلي ــورية، م ــرب الس الح

التــي ســتظهر لنهجهــا املجــدد.

يجب أن تكون الدبلوماسية 
هي األداة الرئيسة لهذه 

االستراتيجية، مع بقاء القوات 
األمريكية لتأمين النفوذ 
الضروري يف أي تسوية 

سياسية مستقبلية.
 ستحمل نتائج هذه السياسة 

الجديدة آثارًا كبيرة ىلع 
املنطقة. وفشلها يعني 
أن لدى إيران مسارًا واضحًا 
لتوسيع نفوذها يف جميع 

أنحاء الشرق األوسط

W W W . D C R S . S Y

2018 ــر  ب كتو أ / ل و أل ا ين  تشــر عــدد 
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كتــب جــون جــارس مقــاالً بعنــوان: »دعونــا نواجــه 
األمــر: لقــد فشــلت سياســة الواليــات املتحــدة يف الــرشق 
األوســط«، نــرشه معهــد كاتــو بتاريــخ 19 ترشيــن األول/
أكتوبــر 2018، يتحــدث فيــه عــن رضورة إعــادة النظــر يف 
سياســات الواليــات املتحــدة يف الــرشق األوســط، ويقــول: 
يقتــي الجــدل الدائــر حــول مقتــل الصحــايف الســعودي 
املنشــق وحملــة التفجــرات الوحشــية التــي قامــت بهــا 
الســعودية يف اليمــن الــذي ال حــول لــه وال قــوة، مزيــداً 
ــزال  ــي الســعودي. الي ــف األمري ــق يف التحال ــن التدقي م
البيــت األبيــض مؤيــداً للريــاض، ويقــدم لهــا الدعــم 
الدبلومــايس والعســكري باســتمرار. وينتقــد الجمهوريــون 
ــدد  ــو ع ــا يدع ــدل، بين ــكل معت ــعودي بش ــام الس النظ
متزايــد مــن الدميقراطيــن إىل إعــادة تقييــٍم بنيويــٍة 

ــعودية. ــة الس ــة األمريكي للعاق

إعــادة تقييــم كهــذه طــال انتظارهــا، يقــول الكاتــب. إذ 
غالبــاً مــا أضفــت واشــنطن قدســية معينــة عــى عاقتهــا 

ــا أن  ــت كان عليه ــي وق ــاض. ف ــع الري م

تــدرك ومنذ فتــرة طويلــة أن الســعوديين 
ليســوا حلفــاء جيديــن. لقــد ترصفــوا كثــراً بطــرق 

ــح الواليــات املتحــدة. تقــوض مصال
ــامل،  ــة اســتبداداً يف الع ــر األنظم ــم أحــد أك ــن دع مل يك
ــات  ــي للوالي ــن القوم ــاً لألم ــدود، إيجابي ــى الح إىل أق

ــة. ــتقرار يف املنطق ــدة أو لالس املتح

يــرى الكاتــب أن الخفايــا التــي تتكشــف حــول الرشاكــة 
ــرص آثارهــا عــى هــذه  األمريكيــة الســعودية لــن تقت
العاقــة الثنائيــة املضطربــة، بــل ســتمتد بأثرهــا إىل 

السياســة األمريكيــة يف الــرشق األوســط ككل.

جون جالسر

دعونا نواجه األمر: لقد فشلت سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط

معهد كاتو، 19 تشرين األول/أكتوبر 2018

2
John Glaser, ”Let’s Face It: US Policy in the Middle East Has Failed“, Cato Institute, 19 October 
2018. https://www.cato.org/blog/lets-face-it-us-policy-middle-east-has-failed
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 الواليــات املتحــدة متورطــة بشــدة يف تلــك املنطقــة، مــع 
ــن  ــرشات م ــى األرض، وع ــكري ع ــف عس ــوايل 50 أل ح
القواعــد العســكرية الدامئــة واألصــول املنتــرشة، وكــم 
ــدر  ــن تُه ــب األمريكي ــي الرضائ ــوال دافع ــن أم ــل م هائ

ــاك. هن

ــب، يف  ــر الكات ــات املتحــدة، عــى حــد تعب ــرق الوالي تغ
ــل يف  ــى األق ــس دول ع ــطة يف خم ــة نش ــات قتالي عملي
الــرشق األوســط وشــال أفريقيــا، وحمــات مكافحــة 
متــرد ال نهايــة لهــا، وعمليــات مكافحــة إرهــاب مروعــة، 
ــنطن  ــل واش ــا تتكف ــا. ك ــرر له ــة ال م ــروب بالوكال وح
مبســؤولية دعــم وتدريــب وتســليح وضــان اســتقرار 
مختلــف الدكتاتوريــات الفاســدة، يف الوقــت الــذي تحاول 

ــران. ــه الضغــط عــى إي في

توضــح ورقــة أعدهــا ميــكا زينكــو مــن تشــاثام هــاوس، 
جــاء توقيتهــا مناســباً، فشــل األهــداف اإلقليميــة للواليات 
ــة  ــة املخصص ــوارد الهائل ــن امل ــم م ــى الرغ ــدة، ع املتح
ــي: )1(  ــية، ه ــداف أساس ــة أه ــو أربع ــدد زينك ــا. يع له
تعزيــز األمــن اإلقليمــي والحــد مــن عــدم االســتقرار 
ــع  ــط؛ )2( من ــرشق األوس ــات ال ــل حكوم ــيايس داخ الس
ــق  ــان التدف ــن؛ )3( ض ــة لإلرهابي ــاذات آمن ــور م ظه

الحــر ملــوارد الطاقــة؛ وأخــراً )4( متكــن الحلفــاء مــن بنــاء 
ــن أنفســهم. ــاع ع ــة للدف ــكرية الكافي ــدرات العس الق

لقــد فشــلنا يف كل مــن هــذه األهــداف، يقــول الكاتــب. 

أواًل، عوضــاً عــن لعــب دور املعــزز لاســتقرار، أدت 
ــة بشــكل واضــح إىل زعزعــة اســتقرار  السياســة األمريكي
ــط،  ــرشق األوس ــراق ال ــرب الع ــت ح ــد قلب ــة. لق املنطق
وســاعدت إيــران، وأنشــأت جيــاً جديــداً مــن اإلرهابيــن 
الجهاديــن. لقــد أجــرت واشــنطن سلســلة مــن التغيــرات 
الفاشــلة يف النظــام املــرصي، وســاعدت )إىل جانــب جهات 
ــة”  ــل “الحــرب األهلي ــة أخــرى( عــى إشــعال فتي خارجي
ــا فــوىض،  ــا يف ليبي يف ســورية. خلقــت حــرب إدارة أوبام
وتدفقــات جديــدة لاجئــن. كــا أن الدعــم املســتمر 
ــَل بتقليــص نشــاط هــذه  ــران، فَِش ــوازن إي للســعودية لت
األخــرة اإلقليمــي، بــل وشــجع أيضــاً الرياض عــى التعامل 

بعدوانيــة، وبــدء حــروب مــع العديــد مــن جرانهــا.

ثانيــًا، يســتند الجهــد املبــذول ملنــع حصــول اإلرهابيــن 
عــى مــاذات آمنــة إىل فرضيــة خاطئــة مفادهــا أن 
هــذه املــاذات بالغــة األهميــة. ولكــن حتــى بعــد قبــول 
ــدة  ــات املتح ــات الوالي ــاهمت سياس ــة، س ــذه الفرضي ه
للحكــم”  الخاضعــة  غــر  “األماكــن  عــدد  مبضاعفــة 
كحاضنــات للمجموعــات اإلرهابيــة. وكــا يشــر زينكــو، 
التــي يتــم االحتفــاظ بهــا يف الــدول  فــإن “القــوات 
ــال  ــن احت ــع م ــد يف الواق ــاب، تزي ــع اإلره ــة ملن األجنبي
ــة  ــا العاملي ــود، ومصالحه ــؤالء الجن ــدول األم له ــرض ال تع

لإلرهــاب”.

ثالثــًا، التدفــق الحــر للنفــط، وهــي مشــكلة تحــل 
نفســها إىل حــد كبــر. فــكل دولــة لديهــا مصلحــة قويــة 
ــريب،  ــر الخليــج الع ــط ع ــق النف ــاظ عــى تدف يف الحف
والســعودية مل تعــد قــوة ســاحقة تســتطيع وحدهــا 
التأثــر عــى هــذا التدفــق. لقــد تطــورت أســواق الطاقــة 
ــة، وأصبحــت  ــة عــى مــدى األربعــن ســنة املاضي العاملي
أكــر مرونــة وقــدرة عــى التغلــب عــى صدمــات العــرض. 

ــرف  ــران أو أي ط ــاول إي ــة أن تح ــتبعد للغاي ــن املس وم
ــز. ــق هرم آخــر إغــاق مضي

عوضًا عن لعب دور املعزز 
لالستقرار، أدت السياسة 

األمريكية إلى زعزعة استقرار 
املنطقة. لقد قلبت الحرب 

العراق الشرق األوسط
وأنشأت جياًل جديدًا من 
اإلرهابيين الجهاديين، 

وساعدت ىلع إشعال فتيل 
“الحرب األهلية” يف سورية.
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ــد  ــد، العدي ــات املتحــدة، بالتأكي ــًا، دعمــت الوالي رابع
ــن  ــط، ولك ــرشق األوس ــتبدادية يف ال ــة االس ــن األنظم م
مــا إذا عــاد الدعــم بفوائــد عــى املصالــح األمريكيــة 
واالســتقرار اإلقليمــي، فهــو ســؤال آخــر بالكامــل. إذ 
ــش”،  ــدي “داع ــراق يف أي ــدم للع ــا ق ــر م ــى الكث انته
ــن  ــع املتظاهري ــة يف قم ــلحة األمريكي ــتخدمت األس واس
الســلمين بقســوة، مــن مــرص إىل البحريــن. كــا أن 
الدعــم العســكري األمريــي للســعودية ميّكنهــا حاليــاً مــن 
القيــام بجرائــم حــرب ال توصــف يف اليمــن، يف رصاع عــزز 
فعليــاً موقــع تنظيــم القاعــدة يف شــبه الجزيــرة العربيــة.

يختــم الكاتــب بالقــول، واشــنطن ال تجيــد إعــادة تقييــم 
ــا. ســجلها يف الــرشق األوســط هــو أقــى أشــكال  أفعاله
الفشــل. الغريــب أنــه، حتــى عندمــا يــدرك الرؤســاء هــذه 
الحقيقــة، ال تتغــر السياســة األمريكيــة. أراد الرئيــس 
ــات املتحــدة ومواردهــا مــن  ــز الوالي أوبامــا تحويــل تركي
ــك  ــن ذل ــيئاً م ــن ش ــيا، لك ــط إىل رشق آس ــرشق األوس ال

ــد  ــان/أبريل 2018: »لق ــب، يف نيس ــال ترام ــدث. ق مل يح
ــرشق األوســط ومل نحصــل  ــون دوالر يف ال ــا 7 تريلي أنفقن
ــن ال يشء،  ــل م ــل أق ــل. ال يشء، ب ــى أي يشء يف املقاب ع
إدارتــه مــن  ذلــك، زادت  عــى حــد علمــي«. ومــع 
مســتويات نــرش قواتهــا يف املنطقــة، وضاعفــت دعــم 
الحلفــاء التقليديــن، وأحيــت موقفــاً مناهضــاً إليــران 

ــوش. ــد ب ــدد يف عه ــن الج ــن املحافظ ــود إىل زم يع

ــدة  ــات املتح ــة الوالي ــة لسياس ــم حقيقي ــادة تقيي إن إع
تجــاه هــذه املنطقــة هــو أمــر حتمــي. فبعــد عقــود مــن 
املحاولــة، فشــلت واشــنطن يف تحقيــق أهدافها األساســية. 
إن إطــاراً جديــداً ومســتنراً للسياســة يف الــرشق األوســط 
ــة  ــدات املصري ــدرة التهدي ــبان ن ــذ بالحس ــب أن يأخ يج
لألمــن األمريــي املنبثقــة مــن املنطقــة، ويجــب أن يشــدد 
عــى الدبلوماســية كطريقــة إلدارة العاقــات مــع الجهــات 
اإلقليميــة، بــدالً مــن تطبيــق الحلــول العســكرية ألي 

مشــكلة يف املنطقــة.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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لم يعد للسعودية األهمية نفسها بالنسبة 
للواليات املتحدة، أو أنها ال تقوم باملطلوب 
منها ىلع الوجه الذي يرضي واشنطن، هذا 

باإلضافة طبعًا للغباء السعودي يجعل من قضية 
الخاشقجي أداة ضغط ووسيلة ابتزاز من قبل 
أمريكا وبالطبع تركيا لتحصيل املزيد من ولي 

العهد السعودي سياسيًا وماديًا.
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تمارا كوفمان ويتس

جمال خاشقجي، اإلخوان المسلمون، والمملكة العربية السعودية

معهد بروكنغز، 19 تشرين األول/أكتوبر 2018

3
Tamara Cofman Wittes, ”On Jamal Khashoggi, the Muslim Brotherhood, and Saudi Arabia“, 
The Brookings Institution, 19 October 2018. https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/201819/10//on-jamal-khashoggi-the-muslim-brotherhood-and-saudi-arabia/ 

ــوان »جــال خاشــقجي،  ــاالً بعن ــس مق ــارا ويت ــت مت كتب
الســعودية«  العربيــة  واململكــة  املســلمون،  اإلخــوان 
نــرشه معهــد بروكنغــز بتاريــخ 19 ترشيــن األول/أكتوبــر 
2018، تحدثــت فيــه عــن الحملــة اإلعاميــة الكبــرة 
التــي تقودهــا وســائل إعــام تابعــة للســعودية، وترددهــا 
كريــات منصــات اإلعــام اليمينية يف أمريكا، والتي تســلط 
الضــوء فقــط عــى الصحــايف الســعودي جــال خاشــقجي 
مــن ناحيــة عاقتــه بجاعــة اإلخــوان املســلمن، وعدائــه 
ــر  ــون أك ــدة أن تك ــات املتح ــى الوالي ــة، وأن ع للعلاني
حــذراً يف وقوفهــا ضــد قضيــة مقتلــه، ألنــه كان أقــل 
ــدو. بــل ويصــل األمــر باألكــر تطرفــاً يف  ــة مــا يب ليرالي
هــذه الحملــة إىل القــول، بأنــه كان متطرفــاً، وأن أولئــك 
الذيــن يدينــون مقتلــه يخدمــون برنامجــاً إيرانيــاً لتحطيم 

ــي الســعودي. ــف األمري التحال

ومــن النقــاط التــي ميكــن أن توضــح نظريــات املؤامــرة 
هــذه، وتضعهــا يف ســياقها الفعــي، نذكــر مــا يــي:

1. كان لــدى جــال خاشــقجي العديــد مــن األصدقــاء بن 
اإلخــوان املســلمن. فقــد انضــم إىل الجاعــة عندمــا كان 
شــاباً، قبــل أن يبتعــد عنهــا يف وقــت الحــق مــن حياتــه 
ــرف  ــن يع ــداً مم ــئ أح ــق مل تفاج ــذه الحقائ ــة. ه املهني
خاشــقجي. وبغــضِّ النظــر عــن انتاءاتــه وتعاطفاتــه 
الســابقة مــع الجاعــة، إال أن ذلــك ال يغــّر الحقيقــة بــأن 
جــال خاشــقجي قــد اختُطــف، قُتــل، وتقطعــت أوصالــه 
ــه  ــة اغتيال ــايل فجرمي ــر. وبالت ــه يف التعب ــكات حريت إلس

يجــب أن تُــدان.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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كــا ســمتها صحيفــة  الهمــس”،  أشــارت “حملــة   .2
عــن  خاشــقجي  تقاريــر  أن  إىل  بوســت،  واشــنطن 
يف  الســوفييت  حاربــوا  الذيــن  العــرب  “املجاهديــن” 
أفغانســتان يف مثانينــات القــرن املــايض، مبــن فيهــم أســامة 
بــن الدن، دليــل عــى أنــه معــاٍد للغــرب. كان خاشــقجي 
يتحــدث عــن هــؤالء املقاتلــن لصحيفــة ســعودية رســمية، 
ــه بإميانهــم، والتزامهــم، وجرأتهــم، يف الوقــت  مــع إعجاب
الــذي كانــت جهودهــم تُدعــم مــن قبــل الحكومــة 
الســعودية. وازداد خاشــقجي حــذراً مــن بــن الدن ونواياه 
ــات املتحــدة واململكــة، واعتقــد أن  ــة تجــاه الوالي العنيف
ــوا رصيحــن يف  الســعودين والعــرب يحتاجــون ألن يكون
االعــراف مبســؤولية بــن الدن عــن هجــات الحــادي 

ــبتمر. ــن أيلول/س ــرش م ع

ــوان  ــة اإلخ ــن جاع ــعودية م ــمي للس ــف الرس 3. املوق
املســلمن اليــوم هــو أن الجاعــة منظمــة إرهابيــة، 
لكــن هــذا “ابتــكار ســيايس” حديــث. فعــى مــدى 
ــوذ يف  ــى النف ــس ع ــة تناف ــت اململك ــا كان ــود، بين عق
العــامل العــريب مــع األنظمــة القوميــة العلانيــة يف مــرص 
والعــراق وســورية، رحبــت الســعودية بأعضــاء الجاعــة 
الذيــن كانــوا “مضطهديــن” يف بلدانهــم األصليــة. وضمــن 
ســياق اإلســاموية الحــادة يف اململكــة –التــي تم تشــكيلها 
ــد  ــن محم ــل الدي ــعود ورج ــن س ــف ب ــال تحال ــن خ م
بــن عبــد الوهــاب– كانــت جاعــة اإلخــوان مقبولــة، إذ 
ــذون  ــن ينف ــكام الذي ــأن الح ــة ب ــادة الجاع ــت قي زعم
الرشيعــة اإلســامية يتمتعــون برشعيــة دينية ويســتحقون 
الدعــم العــام. ومل يشــكل نهــج الجاعــة نحــو األســلمة 
ــه  ــر إلي ــعودية، إذ يُنظ ــة الس ــلطة الحكوم ــدٍّ لس أي تح
مــن قبــل العديــد مــن الســعودين، ومــن بينهــم عــى مــا 
يبــدو خاشــقجي، كطريــق إلعــادة تفســر الديــن، ميّكــن 

ــة. ــة مهم ــن إجــراء إصاحــات اجتاعي الســعودية م

ومــع بــروز رجــال ديــن إســامين إصاحيــن داخــل 
اململكــة العربيــة الســعودية، وصعــود رجــب طيــب 
أردوغــان، تحديــداً بعــد األحــداث التــي جــرت يف العــامل 
العــريب عــام 2011، نظــرت اململكــة والحكومــات العربيــة 
التقليديــة األخــرى إىل اإلخــوان بطريقــة مختلفــة. فبعــد 
باالنتخابــات يف مــرص وتونــس  فــوز حــزب اإلخــوان 
ــات  ــذه الحكوم ــت ه ــط(، أدرك ــبية فق ــة النس )باألغلبي
ــدأت  ــذا، ب ــاً. وهك ــداً وجودي أن اإلخــوان يشــكلون تهدي
املســلمن  اإلخــوان  تصنيــف جاعــة  إلعــادة  حملــة 
كمنظمــة إرهابيــة، ال ميكــن متييزهــا أيديولوجيــاً عــن 
القاعــدة، وهــي تهديــد يجــب اســتئصاله مــن خــال 

ــة. ــد صارم ــق قواع تطبي

َديْن يف  4. هنــاك أيضــاً درجة مــن التغافــل والنفــاق املتعمَّ
إرصار اململكــة الحــايل عــى أن اإلخــوان يشــكلون تهديــداً 
ــزاب  ــة واألح ــال السياس ــه: فرج ــن تحّمل ــاً ال ميك وجودي
املرتبطــون باإلخــوان، يجلســون يف برملانــات أقــرب رشكاء 
الســعودية يف البحريــن والكويــت؛ وقــد ظــل حــزب 
اإلخــوان يف األردن جــزءاً مــن املشــهد الســيايس كمعارضــة 
ــة  ــاد حــزب العدال نزقــة ولكــن مخلصــة؛ ويف املغــرب، ق
والتنميــة املرتبــط باإلخــوان االئتــاف الحاكــم للحكومتــن 
األخرتــن. جميــع هــذه الــدول هــم رشكاء مقربــون 
ــاء يف الحــرب ضــد  ــاء” أقوي ــكا، و”حلف للســعودية وأمري

التطــرف اإلســامي العنيــف. 

وأن  جيــدة،  اإلخــوان  أن جاعــة  يعنــي  ال  هــذا  كل 
مبادئهــا تتوافــق مــع الدميقراطيــة، وال أي يشء مــن هــذا 
القبيــل. وبــكل بســاطة ميكــن القــول، إن قصــة اململكــة 
مــع اإلخــوان ليســت لعبــة أخاقيــة بســيطة، وأن أولئــك 
ــع اإلخــوان هــو  ــرون تعاطــف خاشــقجي م ــن يعت الذي
ــا  ــدر م ــيئاً بق ــفون ش ــه، ال يكش ــوداء يف تاريخ ــة س نقط
ــا.  ــة، وتاريخه ــة واملنطق ــم باململك ــن جهله ــفون ع يكش

W W W . D C R S . S Y
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ــى أعــداء ســورية 
ّ
، فقــد تغن

ً
لــم يــَر كثيــرون تســليم روســيا منظومــة S-300 لســورية قادمــا

 أن موســكو لــن تســمح بضــرب الجيــش 
ً
 بالعالقــات الروســية اإلســرائيلية، وادعــوا مــرارا

ً
دومــا

 حيــال هــذه الخطــوة االســتراتيجية، ليــس 
ً
الصهيونــي. هــؤالء أنفســهم اليــوم هــم األكثــر قلقــا

 وحســب، بــل ألنهــا تتــرك مجــال 
ً
ألنهــا تجعــل االعتــداء علــى ســورية أكثــر تكلفــة وأبهــظ أثمانــا

، ومــا هــي لعبتهــا الختاميــة فــي 
ً

لــه روســيا مســتقبال  حيــال مــا تخطــط 
ً
التكهنــات مفتوحــا

ســورية.

روسيا: العبرة في الخواتيم



ــة روســيا  ــوان: »احــذروا لعب ــو برودســي مقــاالً بعن كتــب ماثي
نــرشه موقــع ويــكي ســتاندرد يف17  النهائيــة يف ســورية«، 
ترشيــن األول/أكتوبــر 2018، تحــدث فيــع عــا يزعــم أنــه 
ــز  ــا لتعزي ــيا يف محاولته ــا روس ــاين منه ــراتيجية تع ــات اس نكس
دورهــا كصاحــب القــرار النهــايئ يف ســورية. إذ يــرى أن الواليــات 

املتحــدة مــع حلفائهــا الســورين، وانضمــت إليهــم تركيــا مؤخــراً 
ولــو بشــكل مؤقــت، قــد أفســدت خطــة بوتــن واألســد لخلــق 
وهــم الســام واالســتقرار يف ســورية. ذلــك ألنهــم مينعــون عــودة 

ــيطرتها. ــة إىل س ــف” أرايض الدول “نص

4

ماثيو أر. جي. برودسكي

احذروا لعبة روسيا النهائية في سورية

ويكلي ستاندرد، 17 تشرين األول/أكتوبر 2018

Matthew R.J. Brodsky, ”Beware Russia’s Endgame in Syria“, The Weekly Standard, 17 October 
2018. https://www.weeklystandard.com/matthew-r-j-brodsky/beware-russias-endgame-in-syria 

يعرض الكاتب يف هذا املقال رأيه، ويقدم الواقع بما يتناسب مع الرغبات 
وليس مع الحقائق، حاله يف ذلك حال اإلعالم الغربي عامة، بل ويصل أيضًا 

إلى نتائج تتنافى باملطلق مع ما يجري ىلع األرض.
لكننا نعرض هذا املقال هنا ألنه يتناول قضية هامة للغاية، أال وهي عملية 
السالم بين سورية و"إسرائيل"، ىلع اعتبار أنها لعبة روسيا النهائية، التي 

ستتوج جهودها يف املنطقة، وتحقق ما لم تستطعه الواليات املتحدة ىلع 
مدى عقود عديدة.
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القضيــة ليســت مســاعدة األســد فقــط، القضيــة تتعلــق بتعطيــل مصالــح الواليــات 
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يتابــع الكاتــب فيقــول: »يجــدر تحليــل رد الفعــل الــرويس عــى 
إســقاط نظــام الدفــاع الجــوي الســوري طائــرة اســتخبارات 
روســية عــن طريــق الخطــأ. ورغبتهــا عــدم إلقــاء اللــوم عــى قلــة 
كفــاءة املشــغلن الســورين والــروس، وبالتــايل اتهــام “إرسائيــل” 
بتعريــض حيــاة الطياريــن الــروس للخطــر بشــكل متهــور«، 
ومتثلــت اســتجابتها بإرســال العديــد مــن بطاريــات الدفــاع 
الجــوي S-300 األكــر تقدمــاً إىل ســورية. ويف حــال تــم تســليمها 
إىل الجيــش الســوري، فــإن روســيا ســتخرق بذلــك خطــاً إرسائيليــاً 
أحمــر قدميــاً يتعلــق بتقديــم “أســلحة تغــر اللعبــة” لســورية أو 

ــه. لقواتهــا الحليفــة مــن إيــران وحــزب الل

ــاس”،  ــاء الروســية “ت ــة األنب ــه إىل مراســي وكال لكــن، ويف حديث
أدىل وزيــر الخارجيــة الــرويس ســرغي الفــروف ببعــض التعليقات 
الغريبــة بخصــوص مرتفعــات الجــوالن التــي تحتلهــا “إرسائيــل” 
منــذ حــرب عــام 1967، حيــث قــال: »إن وضــع هضبــة الجــوالن 
يتــم تحديــده مــن خــال قــرارات مجلــس األمــن الــدويل«. 
وأضــاف أن أي تغيــر »ســيكون انتهــاكاً مبــارشاً لهــذه القــرارات«.

مــن املغــري اعتبــار بيــان روســيا األخــر ناتجــاً عــن نوبــة الغضب 
الروســية حيــال إســقاط الطائــرة. لكنــه قــد يكــون مــؤرشاً عــى 
اســراتيجية قادمــة تحــاول فيهــا روســيا تدمــر تحالفــات أمــركا.

يــرى الكاتــب أن روســيا كانــت تُعــول عــى انســحاب الواليــات 
املتحــدة الريــع مــن شــال رشق ســورية لاســتفادة مــن حقول 
النفــط والغــاز الطبيعــي، التــي يقــع %90 منهــا يف مواقع تســيطر 
ــا  ــكا واألكــراد. كــا كانــت تتوقــع أن تنســحب تركي ــا أمري عليه
ــورية  ــة الس ــمح للحكوم ــذي سيس ــر ال ــب، األم ــب إدل ــن جي م
ــمح  ــاف، سيس ــة املط ــرب. يف نهاي ــة الح ــان نهاي ــا بإع وحلفائه
ذلــك لبوتــن بإرســال رســالة مفادهــا أن ســورية، يف ظــل األســد، 
جاهــزة لاســتثار مــرة أخــرى. وهــذا مــن شــأنه أن يفتــح 
ــارات الــدوالرات مــن املســاعدات الدوليــة ومتويــل  الســبيل مللي
ــورية  ــح ]س ــل كل يشء يف صال ــب أوالً وقب ــار لتص ــادة اإلع إع

وروســيا[.

ولكــن يف اآلونــة األخــرة، يســتطرد الكاتــب، مل تتكشــف الخطــوة 
النهائيــة مــن ســباق املاراثــون الــرويس يف ســورية وفقــاً للخطــة، 
عــى األقــل مــن وجهــة نظــر موســكو. بــادئ ذي بــدء، ال يبــدو 
أن الواليــات املتحــدة وحلفاءهــا الســورين ســيغادرون يف أي 
وقــت قريــب، ويبــدو أن تركيــا تحتفــظ مبواقعهــا يف إدلــب. كــا 
قامــت إدارة ترامــب بتشــكيل مجموعــة صغــرة مــن دول أوروبــا 
ــادة  ــدة وإع ــم املتح ــال األم ــن خ ــل م ــط للعم ــرشق األوس وال
ــادئ  ــة الســام املتعــرة يف جنيــڤ. ومــن بــن املب تنشــيط عملي

ــن  ــه ل ــا باإلجــاع، هــي أن ــوا عليه ــي اتفق الرئيســة األخــرى الت
تكــون هنــاك “مســاعدات دوليــة إلعــادة البنــاء يف املناطــق التــي 
ــية  ــة سياس ــاب عملي ــورية، يف غي ــة الس ــا الحكوم ــيطر عليه تس
ذات مصداقيــة تقــود بشــكل واضــح إىل اإلصــاح الدســتوري 

ــم املتحــدة”. ــات تحــت إرشاف األم وانتخاب

هــذا سيســتبعد، كــا يأمــل الكاتــب، عملية أســتانا التــي تقودها 
روســيا، والتــي تهــدف إىل “إصاحــات عــى الــورق”، عــى حــد 
ــى  ــك ع ــلطة، وكذل ــكل الس ــس هي ــى نف ــاظ ع ــره، والحف تعب
حكــم الرئيــس األســد. عــاوة عــى ذلــك، يعتمــد الجهــد الــرويس 
ــك  ــاالً، وذل ــل احت ــدو أق ــذي يب ــر ال ــا، األم ــى مشــاركة تركي ع

ــة األخــرة.  نتيجــة للجهــود الدبلوماســية األمريكي

بطبيعــة الحــال، حاولــت روســيا الحيلولــة دون تقليــص موقعهــا، 
لكنهــا فشــلت يف التوصــل إىل تلــك التفاهــات خــال قمــة 
ــني.  ــن يف هلس ــب وبوت ــن ترام ــن الرئيس ــف ب ــف الصي منتص
ــو ومــا تــاه، تظاهــرت موســكو  ــذ منتصــف متوز/يولي ــك من لذل
بأنهــا كانــت قــد توصلــت بالفعــل إىل اتفــاق مــع إدارة ترامــب، 
وكل مــا بقــي هــو بعــض التفاصيــل الطفيفــة. لهــذه الغايــة، بعــد 
بضعــة أيــام مــن االجتــاع، بعثــت روســيا برســالة عــر القنــوات 
ــيا  ــدة وروس ــات املتح ــوم الوالي ــا أن تق ــرح فيه ــكرية تق العس
ــة  ــد البني ــاريع تجدي ــل مش ــركة لتموي ــة مش ــكيل مجموع بتش

ــة يف ســورية. التحتي

بحســب رويــرز، ناقشــت مذكــرة الحكومــة األمريكيــة االقــراح 
الــرويس، وأشــارت إىل أن العــرض يتعامــل تحديــداً مــع املناطــق 
التــي يســيطر عليهــا “النظــام” يف البــاد حيــث تفتقــر الحكومــة 
الســورية “للمعــدات والوقــود واملــواد األخــرى والتمويــل الــازم 
إلعــادة بنــاء البــاد وجعــل عــودة الاجئــن مقبولة”. وهــذا يفر 
الــرود الــذي اســتَقبلت بــه واشــنطن االقــراح، ألنــه يتناقــض مــع 

جهودهــا الخاصــة مــع املجموعــة الســورية الصغــرة.

ــق  ــان روســيا حــول مرتفعــات الجــوالن، مل يعلّ وبالعــودة إىل بي
ســوى القليــل عــى عبــارة بوتــن خــال املؤمتــر الصحفــي ملؤمتــر 
قمــة هلســني، حيــث قــال إنــه ســيتخذ خطــوات »نحــو تحقيــق 
ــك،  ــة بذل ــن املتعلق ــس األم ــرارات مجل ــاالً لق ــم امتث ــام دائ س
عــى ســبيل املثــال القــرار 338«. هــذه اإلشــارة املوجــزة إىل 
ــن  ــدى املراقب ــة ل ــاً صاغي ــت آذان ــن 338، الق ــس األم ــرار مجل ق
ــاء صيغــة  ــد إحي ــرار يعــود لعــام 1973 ويعي ــه ق ــن، ألن الحذري
األرض مقابــل الســام، املنصــوص عليهــا أصــاً يف القــرار 242 بعــد 
ــا مرتفعــات  ــل” مــن خاله ــت “إرسائي ــي احتل حــرب 1967، الت

الجــوالن.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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وبعودة طرح موضوع الجوالن بالفعل، والجهد الرويس لاقراب 
رسيعاً من اللعبة النهائية يف سورية، يصبح السؤال هو:

هل يأمل بوتين أن يلعب دور صانع السالم 
بين سورية و”إسرائيل” على أساس مبدأ 
األرض مقابل السالم؟ وبطريقة أخرى، 

هل ستعلن موسكو أنها لن تضمن انسحاب 
إيران من سورية في غياب اتفاق سالم 

يعيد مرتفعات الجوالن إلى الدولة 
السورية.

ــن  ــر بوت ــن يعت ــب: ل ــول الكات ــد، يق ــد مؤك ــاك يشء واح هن
مكانــة روســيا املركزيــة يف اإلقليــم اليــوم تحصيــاً حاصــاً، وهــو 
الــذي قــى الجــزء األكــر مــن هــذه األلفيــة يف محاولة اســتعادة 
ــار  ــم تهميــش موســكو بعــد انهي ــرويس. لقــد ت مــايض املجــد ال
االتحــاد الســوفيتي، وأمضــت التســعينات عــى الهامــش تراقــب 
ــة  ــة الســام الســورية-اإلرسائيلية التــي تجــري تحــت رعاي عملي

ــدول  ــود، ألخرجــت آخــر ال ــو نجحــت هــذه الجه ــة. ول أمريكي
العربيــة مــن مــدار روســيا.

مــن وجهــة نظــر بوتــن، فــإن الحــل الشــامل ملشــاكله ســيكون 
مــن خــال قيــادة روســيا لعمليــة ســام ســورية-إرسائيلية. 
إن مثــل هــذا الجهــد ســيؤدي يف الوقــت نفســه إىل تدمــر 
ــاً  ــد كلي ــع األس ــت وض ــة، وتثبي ــة اإلقليمي ــات األمريكي التحالف
كقائــد لســورية، وتعزيــز موقــع روســيا اإلقليمــي. واألفضــل 
مــن ذلــك، أن العمليــة نفســها ســتحقق هــذه األهــداف، بغــض 

ــية. ــا السياس ــن نتائجه ــر ع النظ

ــابق  ــي الس ــة األمري ــر الخارجي ــم، لوزي ــول القدي ــب الق وبحس
هــري كيســنجر »ال ميكنــك شــن الحــرب بــدون مــرص، وال ميكنك 
صنــع الســام بــدون ســورية«. تســعى روســيا إىل توضيــح أن أي 
حــل ســلمي يف ســورية يجــب أن يحمــي، إن مل يعــزز، موقفهــا. 
لقــد أثبــت التاريــخ أنهــا مســتعدة لتقديــم مــا ال ميكــن ضانــه 
–مثــل إبعــاد إيــران مــن ســورية– مــن أجــل دفــع العمليــة إىل 

األمــام.

يحاول أصحاب هذه املقالة إظهار نظام  S-300 والذي سلمته روسيا 

للدولة السورية، وكأنه مخصص لحماية إيران يف سورية. ترعب إيران 

الواليات املتحدة وإسرائيل، فهم غير معتادين ىلع قوة تقودها 

إيديولوجيا يف عالم املصالح، وال تهدأ صواريخ إيران والتي يكتب 

عليها املوت ألمريكا واملوت إلسرائيل هذه املخاوف.

تجيد روسيا اللعب ىلع هذا الوتر، ولن يكون ثمنًا زهيدًا ما ستدفعه 

أمريكا وإسرائيل لتحييد هذا الخطر.
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نــرشت صحيفــة جروســاليم بوســت مقــاالً بعنــوان: 
ــر  ــن األول/أكتوب ــخ 3 ترشي ــراتيجية S-300«، بتاري »اس
2018، يتحــدث عــن ترصيحــات روســيا بأنهــا اســتكملت 
تســليم منظومــة الدفــاع الصاروخــي أرض-جــو S-300 إىل 
ــويغو  ــرغي ش ــرويس س ــاع ال ــر الدف ــار وزي ــورية. وأش س
إىل أنــه عــى الرغــم مــن أن املنظومــة ستحّســن دفاعــات 
ــت  ــض الوق ــتغرق بع ــر سيس ــورية، إال أن األم ــو الس الج

ــب الســورين عــى اســتخدامها. لتدري

تــرى الواليــات املتحــدة نــرش صواريــخ S-300 عــى أنــه 
تأجيــج للوضــع يف ســورية. وقالــت املتحدثــة باســم وزارة 

ــه  ــاء إن ــوم الثاث ــرت ي ــر ناوي ــة هي ــة األمريكي الخارجي
إذا كانــت تقاريــر تســليم الصواريــخ صحيحــة، فإنهــا 
ــك ألن الصــاروخ S-300 هــو جــزء  ــٌد خطــر”. ذل “تصعي
ــن  ــة روســية أوســع، وســيعزز م ــن اســراتيجية إقليمي م
دفاعــات البلــد الــذي مزقتــه الحــرب، مــا قــد يهــدد 
ــة  ــف العامل ــوات التحال ــدة وق ــات املتح ــرات الوالي طائ
يف رشق ســورية. إذ ال تــزال الواليــات املتحــدة –كــا 
ــد  ــش”، وق ــول “داع ــد فل ــرب” ض ــوض ح ــم– “تخ تزع
ــتبقى يف  ــة س ــوات األمريكي ــنطن إىل أن الق ــارت واش أش

رشق ســورية.

5

S-300 استراتيجية

جيروساليم بوست، 3 تشرين األول/أكتوبر 2018

”S-300 Strategy“, The Jerusalem Post, 3 October 2018. https://www.jpost.com/Opinion/S-300-
strategy-568604 
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كــا يــأيت نــرش صواريــخ S-300 وســط تصاعــد التوتــر يف 
املنطقــة. وتحــّدث بنيامــن نتنياهــو مــع الرئيــس الــرويس 
 .S-300 فادميــر بوتــن عــن تســليم صواريــخ مــن طــراز

ــة العامــة لألمــم املتحــدة،  ــه أمــام الجمعي وخــال خطاب
نــووي رسي يف طهــران،  نتنياهــو إىل مســتودع  أشــار 

ــان. ــد يف لبن ــه املتزاي ــخ حــزب الل باإلضافــة إىل ترّس

أرادت “إرسائيــل” أن تقــوم الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة بتفتيــش املوقــع يف طهــران.  لقــد َســِخَر كل مــن 
ــر  ــذ وزي ــل”، وأخ ــب “إرسائي ــن مطال ــران م ــان وإي لبن
ــين  ــض الدبلوماس ــيل بع ــران باس ــاين ج ــة اللبن الخارجي
يف جولــة ملوقــع الصواريــخ املزعــوم قــرب مطــار بــروت. 
ــة  وقــال للســفراء »نحــن نرفــض وجــود مواقــع صاروخي
بالقــرب مــن املطــار«، وقــال إن “إرسائيــل” تســتخدم هذا 
االدعــاء كذريعــٍة “للعــدوان”، مــا ســيؤثر عــى “اســتقرار 

ــة”. املنطق

ــاهدين يف  ــة املش ــرس يت يف اإليراني ــاة ب ــذت قن ــا أخ ك
ــم  ــذي زع ــتودع ال ــن املس ــي م ــزء الخارج ــة يف الج جول
ــياق  ــذا يف س ــم ه ــب فه ــع رسي. يج ــه موق ــو أن نتنياه

حــرب الروايــات بــن إيــران و“إرسائيــل”. فطهــران تســعى 
إلنقــاذ الصفقــة اإليرانيــة املَُوقعــة يف عــام 2015، وتريــد 
ــة، وكطــرف  ــدم نفســها كاعــب مســتقر يف املنطق أن تق
ــه  ــوم في ــذي تق ــت ال ــدويل، يف الوق ــون ال ــع للقان مطي
أنهــا  عــى  املتحــدة  والواليــات  “إرسائيــل”  بإظهــار 
معتديــان. كــا ويريــد لبنــان أن يتجاهــل االدعــاءات 

ــاد. ــد يف الب ــه املتزاي ــزب الل ــول دور ح ح

ومــع ذلــك، تريــد إيــران أيضــاً إبــراز قوتهــا العســكرية يف 
ــخ باليســتية عــى  املنطقــة. حيــث أطلقــت ســتة صواري
منطقــة قــرب البوكــال يف ســورية. وتقــول طهــران إنــه 
تــم إطــاق الصواريــخ رداً عــى هجــوم 22 أيلول/ســبتمر 
مــن قبــل “داعــش” يف األهــواز، والــذي اســتهدف عرضــاً 
عســكرياً إيرانيــاً. ورصح وزيــر الخارجية الســوري يف اليوم 
ــي  ــوم الصاروخ ــيق الهج ــت بتنس ــران قام ــأن إي ــايل ب الت
مــع دمشــق، إال أن الصواريــخ حلََّقــت فــوق 500 كــم مــن 
األرايض العراقيــة وهبطــت عــى بُعــد أميــال مــن القــوات 
األمريكيــة، مــا قــد يعــرّض حيــاة النــاس للخطــر يف العراق 

ويف أماكــن أخــرى، وكذلــك حركــة املاحــة الجويــة.

عــى  اإليــراين  الثــوري  الحــرس  عنــارص  كتــب  كــا 
ــكا”، و“املــوت  ــي أطلقوهــا، “املــوت ألمري ــخ الت الصواري
ــة  ــارة للمملك ــعود”، يف إش ــوت آلل س ــل”، و“امل إلرسائي
العربيــة الســعودية. هــذا ليــس بســلوك “نظــام” يطيــع 
القانــون الــدويل. ال ميكــن إليــران أن تقــّدم نفســها كدولــة 
ــا.  ــعوٍب بأكمله ــوت دوٍل وش ــب مب ــا ترغ ــة عندم معتدل

وتســاعد صواريــخ S-300 يف ســورية عــى تعزيــز التحصن 
ــورة  ــن الص ــزءاً م ــّكل ج ــاك، وتش ــش هن ــراين الطائ اإلي
األكــر ملحاولتهــا التنّمريــة يف الهيمنــة عــى املنطقــة. 
وبينــا توجــد مخــاوف مرشوعــة لروســيا بشــأن حايــة 
ــم أن  ــوري أن يفه ــام” الس ــى “النظ ــب ع ــا، يج موظفيه
صواريــخ S-300 لــن تحمــي إيــران ووكاءهــا، الذيــن 
ــة دون  ــتمر للمنطق ــم املس ــى تهديده ــب أن يبق ال يج

ــة. مواجه
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تسعى طهران إلنقاذ 
الصفقة اإليرانية امُلَوقعة 
يف عام 2015، وتريد أن 

تقدم نفسها كالعب مستقر 
يف املنطقة، وطرف مطيع 
للقانون الدولي، يف الوقت 

الذي تقوم فيه بإظهار 
“إسرائيل” والواليات املتحدة 

ىلع أنهما معتديان.



 في مختلف جبهات الحرب السورية المتبقية، وتعمل كل األطراف 
ً

 فاعال
ً
تلعب روسيا دورا

علــى كســب صداقــة هــذه القــوة العائــدة، أو علــى األقــل تجنــب عداوتهــا. ربمــا تســتثنى 
مــن هــذه القاعــدة الواليــات المتحــدة، إذ ال يريــد ســواها أيٌّ مــن األطــراف انهيــار اتفــاق 
، فدمشــق ال تفضــل الحلــول العســكرية، وتركيــا وأوروبــا ال تريــدان موجــات مــن 

ً
سوتشــي مثــال

“المعارضــة المعتدلــة” تتدفــق إلــى أراضيهمــا.
يقــاس علــى ذلــك كل المتبقــي مــن مســارح فــي الحــرب الســورية، وإذا لــم تقــم أمريــكا بــأي 
تصــرف أرعــن، فمــن المتوقــع أن تســير األمــور علــى مــا تريــده روســيا، ويرضــي دمشــق، وال 

يضــر بمصالــح الفواعــل العقالنيــة األخــرى.

اختبار إدلب: ال تغضبوا روسيا!



كوّن هاّلينان 

مصير حرب سورية الطويلة سُيحَسم في ثالثة مسارح

 فورين بوليسي إن فوَكس، 10 تشرين األول/أكتوبر 2018

ــورية  ــرب س ــري ح ــوان: »مص ــاالً بعن ــان مق ــوّن هالّين ــب ك كت
ــرشه موقــع فوريــن  ــارح«، ن ــة سُيحَســم يف ثالثــة مس الطويل
ــس يف 10 ترشيــن األول/أكتوبــر 2018 يتحــدث  ــي إن فوكَ بولي
فيــه عــن ثاثــة مســارح عــى األقــل يف الحــرب الســورية، 
والتعقيــدات الخاصــة لــكل منهــا: إدلــب يف الشــال، وتلــك 
األرايض رشق نهــر الفــرات، واملنطقــة املتاخمــة للجــزء الجنــويب 

ــوالن. ــات الج ــن مرتفع م

يقــول الكاتــب: لطاملــا كانــت الحــرب الســورية معّقــدًة للغايــة، 
نتيجــة لتعــّدد الفاعلــن الذيــن يتبــع كلٌّ منهــم أجنــدًة مختلفــًة 
عــن أجنــدة اآلخــر، ولكــن يف األشــهر القليلــة املاضيــة بــدا وكأنهــا 

. أ تهد

تســيطر حكومــة دمشــق اآلن عــى 60 باملئــة مــن البــاد واملراكز 
تنظيــم “داعــش”، وأصبــح  الرئيســة، وتــم طــرد  الســكانية 
املســلحون محصوريــن إىل حــد كبــر يف محافظــة إدلــب شــال 

غــرب البــاد. 

إّن فـَـرز كل خصــم لوحــده أمــٌر شــاق. يَُعــّد األتــراك واإليرانيــون 
واألمريكيــون والكــرد الفاعلــن الرئيســين يف الــرشق. يف حــن أن 
الــروس واألتــراك والكــرد ودمشــق يف هدنــة مؤقتــٍة يف الشــال، 
نجــد إيــران وســورية وإرسائيــل يف مواجهــٍة مبــارشٍة بالقــرب مــن 

الجــوالن، وهــو الــرصاع الــذي لفــت انتبــاه موســكو فجــأة.
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إدلب:
إن أهــداف ســورية رصيحــة؛ إعــادة توحيــد البــاد تحــت حكــم 
دمشــق، والبــدء يف إعــادة بنــاء املــدن الســورية املدمــرة. إال أن 
العقبــة الرئيســة لذلــك هــي إدلــب، آخــر تجّمــعٍ كبــرٍ للجاعات 
ــال  املســلحة، والجهاديــن املرتبطــن بـــ “القاعــدة”، وقــوة احت
تركيــة متواضعــة تحــت اســم عمليــة “غصــن الزيتــون”. إن هــذه 
املحافظــة، التــي تقــع عــى الحــدود مــع تركيــا يف الشــال، هــي 

منطقــة جبليــة، ويبــدو أن اســرجاعها ســيكون أمــراً صعبــاً.

ــاً  ــروس اتفاق ــد ال ــد عق ــة. فق ــاك تهدئ ــارض هن ــت الح يف الوق
ــا لتجريــد املنطقــة حــول مدينــة إدلــب مــن الســاح،  مــع تركي
وإضعــاف الجاعــات الجهاديــة، وإعــادة فتــح الطــرق الرئيســة. 
ــوري  ــرك الس ــيك واملش ــوم الوش ــاً الهج ــة أيض ــُف االتفاقي وتُوِق

ــب. ــرويس عــى إدل ال

إال أن االتفــاق مؤقــت –لحــوايل شــهر– ألن روســيا عــى عجلــة 
مــن أمرهــا إلنهــاء القتــال والبــدء بإعــادة اإلعــار. ومــع ذلــك، 
ــدد  ــاه الع ــراك تج ــيترصف األت ــف س ــرى كي ــب أن ن ــن الصع م
ــل  ــي حص ــة، والت ــة يف املحافظ ــات املكتظ ــن املجموع ــر م الكب

ــة بشــكل نشــٍط لســنوات. ــا عــى مســاعدات تركي بعضه

ميكــن ألنقــرة أن تجلــب املزيــد مــن الجنــود، لكــن لــدى تركيــا 
قــواٌت رشَق نهــر الفــرات باألســاس، وتتأرجــح عــى حافــة أزمــة 
ــا  ــوال في ــن األم ــد م ــبُّ املزي ــون ص ــد يك ــرة. ق ــة كب اقتصادي
أصبــح مســتنقعاً أمــراً قــد ال يكــون جيــداً بالنســبة للعــوام 
ــاتهم – ــم ومعاش ــتهلك رواتبه ــاً يس ــهد تضخ ــذي ش ــريك، ال ال
فقــد انخفضــت قيمــة اللــرة الركيــة مبــا يقــرب مــن 40 يف املئــة 
يف العــام املــايض. وســتُجرى االنتخابــات املحليــة يف 2019، وقــوة 
الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة 

ــٌة عــى تحســن االقتصــاد. الــذي يتبــع لــه مبنيّ

الرشق:
يف رشق ســورية، تضغــط القــوات الركيــة –وهــي جــزء مــن 
عمليــة “درع الفــرات”– عــى األمريكيــن وقــوات “قســد” التــي 
يســيطر عليهــا األكــراد والتــي تقاتــل “داعــش”. إن أردوغــان أكر 
قلقــاً بشــأن الكــرد الســورين، وتأثرهــم املحتمــل عــى الســكان 

الكــرد يف تركيــا، أكــر مــن قلقــه بشــأن “داعــش”. 

حليــف أنقــرة يف هــذه الحالــة هــو إيــران، القلقــة للغايــة بشــأن 
2200 أمريــي. وقــال الرئيــس اإليــراين حســن روحــاين يف أوائــل 

أيلول/ســبتمر »نحتــاج إىل حــل العقبــة رشق الفــرات وأن نجــر 
ــكا عــى الخــروج«. لقــد أصبــح هــذا الهــدف األخــر أكــر  أمري

تعقيــداً.

ــن  ــاً ع ــؤولة أص ــة مس ــة األمريكي ــوات الخاص ــت الق ــد كان لق
مســاعدة حلفائهــا الكــرد والعــرب لطــرد “داعــش”. قــال الرئيــس 
دونالــد ترامــب يف اجتــاع يف آذار/مــارس »ســنخرج مــن ســورية 

قريبــاً جــداً« لكــن يبــدو أن هــذه السياســة قــد تغــرت.

اآلن، يقــول مستشــار األمــن القومــي جــون بولتــون إن القــوات 
ــا أن  ــران. ومب ــا إي ــورية إىل أن تغادره ــتبقى يف س ــة س األمريكي
ــة  ــة، يبــدو وبشــكل مفاجــئ أن نهاي فــرص حــدوث ذلــك ضئيل
ــار  ــت غــر محــدد. أث ــت إىل وق ــات املتحــدة أُرجئ ــزام الوالي الت
ــي  ــرس األمري ــذا بعــض املعارضــة يف الكونغ ــون ه ــق بولت تعلي
بســبب “متــّدد املهمــة”، رغــم أن ترامــب مل يعالــج الوضــع 

ــى اآلن. ــارش حت ــكل مب بش

إن الكــرد عالقــون يف الوســط. إذ مل تُبــِد الواليــات املتحــدة 
أي التــزام لحايتهــم مــن تركيــا، وتضغــط الدولــة الســورية 
إلعــادة املنطقــة إىل ســيطرتها. ومــع ذلــك، فــإن الحكومــة 
ــد  ــراء املزي ــى إج ــوي ع ــرد ينط ــاً للك ــت مقرح ــورية قدم الس
مــن املحادثــات حــول الحكــم اإلقليمــي الــذايت، مــا يثــر شــكوك 
البعــض بــأن الكــرد ســوف يحاولــون عقــد اتفــاق يحميهــم مــن 
أنقــرة. وكان الــروس يضغطــون مــن أجــل الوصــول لتســوية بــن 

ــد. ــس األس ــرد والرئي الك

قــد ترغــب تركيــا بالبقــاء يف رشق ســورية، ولكــن مــن الصعــب 
ــراك  ــة إذا كان األت ــك، خاص ــرة بذل ــتقوم أنق ــف س ــرى كي أن ن
ممتديــن بــن إدلــب و“درع الفــرات” يف الــرشق. والحقيقــة 
البســيطة هــي أن أردوغــان أخطــأ يف الحكــم عى رسعة اســتجابة 
الدولــة الســورية، وتجــاوز حــدوده بشــكل خطــر عندمــا اعتقــد 
أن إســقاط مقاتلــة روســية يف عــام 2015 ســيجلب الناتــو إلنقاذه 
ــى  ــروس اآلن ع ــك، يســيطر ال ــن ذل ــدالً م ويرهــب موســكو. ب

ســاء إدلــب، وحصــل شــقاق بــن تركيــا والناتــو.

لقــد كان الــروس حذريــن يف ســورية. فاهتاماتهــم الرئيســة 
ــاق  ــة، وإلح ــة يف الاذقي ــم البحري ــى قاعدته ــاظ ع ــي الحف ه
الهزميــة بــكلٍّ مــن “القاعــدة” و“داعــش”، ودعــم الرئيــس 
األســد، حليفهــم القديــم. فبــدالً مــن الــرد املبــارش عــى اســتفزاز 
أردوغــان يف عــام 2015، جلبــت موســكو نظامهــا الخطــر املضــاد 

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

26



ــة  ــرات الجوي ــع لســاح الطائ ــرات S-400، وهــو جــزء تاب للطائ
ــة  ــا البحــري بأنظم ــيا وجوده ــّززت روس ــة املتطــورة، وع املقاتل
الــرادار املتقدمــة. فكانــت الرســالة واضحــة: ال تحــاول ذلــك مــرة 

أخــرى.

مواجهة “إرسائيل” مع إيران
لقــد أوقــف الــروس الهجــوم عــى إدلــب، وحاولــوا إبقــاء 
ــن بعضيهــا يف  ــداً عــن االشــتباك ب ــن بعي ــن واإليراني اإلرسائيلي
املنطقــة املحيطــة مبرتفعــات الجــوالن. واقرحــت موســكو إبقــاء 
ــدود  ــن ح ــل م ــى األق ــاً ع ــد 60 مي ــى بع ــا ع ــران وحلفائه إي
ــات املتحــدة–  ــة، لكــن “إرسائيــل” –واآلن الوالي ســورية الجنوبي

ــورية. ــن س ــل م ــحاب الكام ــران باالنس ــب إي تطال

تريــد الدولــة الســورية بقــاء طهــران، لكنهــا تريــد أيضــاً تجّنــب 
ــرص  ــل”، يح ــران و “إرسائي ــن إي ــرٍ ب ــار كب ــاق ن ــادل إط أي تب
دمشــق يف املنتصــف. وعــى الرغــم مــن مئــات الهجــات 
الجويــة اإلرسائيليــة يف ســورية، مل تكــن هنــاك هجــات مضــادة 
مــن قبــل الســورين أو اإليرانيــن، مــا يشــر إىل أن الرئيــس األســد 

ــف. اســتبعد أي رد فعــل عني

ــا اســتخدمت  ــك يف 17 أيلول/ســبتمر، عندم لقــد انتهــى كل ذل
طائــرٌة إرسائيليــٌة طائــرَة اســتطاٍع إلكرونيــة روســية مــن طــراز 
Ilyushin-M20 إلخفــاء الهجــوم عــن دمشــق. إال أن الدفاعــات 
الجويــة الســورية املضــادة للطائــرات رّدت عــى ذلــك، وانتهــى 
األمــر بإســقاط الطائــرة الروســية وقُِتــل كلُّ مــن كان عــى متنهــا.

ألقــت روســيا باللــوم عــى اإلرسائيليــن. وبعــد أيــام قليلــة، أعلــن 
الرئيــس الــرويس فادميــر بوتــن أن موســكو كانــت ترســل نظامها 
ــة إىل حزمــة مــن  ــرات S-300 إىل ســورية، باإلضاف املضــاد للطائ
التحســينات يف شــبكة رادار دمشــق. إذ تســتخدم ســورية حاليــاً 

نظــام S-200 الــذي يعــود إىل ســتينيات القــرن العرشيــن.

لــن تُشــّكل هــذه الرقيــة تهديــداً فعليــاً للطائــرات اإلرسائيليــة، 
امتــاك  املرجــح  ومــن  الطــراز،  قدميــة   S-300 فصواريــخ 
اإلرسائيليــن لإللكرونيــات املناســبة للتفــوق عليهــا، ولكــن فجــأًة، 
مل تعــد ســاء ســورية مفتوحــة. وإذا قــررت تــل أبيــب االلتفــاف 
عــى شــبكة الــرادار الســورية، فــإن روســيا لديهــا S-400 يف 

ــتنهيه. ــل س ــك، ب ــر املل ــوم بتحذي ــن تق ــا. ول جعبته

إضاءات عىل الحلول
مــن غــر الواضــح إىل مــاذا ســيؤول األمــر، ولكــن هنــاك بصيــص 

أمــل للحــل هنــاك.

ســيتعن عــى تركيــا االنســحاب مــن ســورية يف نهايــة املطــاف، 
ــازالت  ــى بعــض التن ــراك ع ــل أن يحصــل األت ــن املحتم ــن م لك
ــراد يف  ــه األك ــيحصل علي ــذي س ــذايت ال ــم ال ــم الحك ــول حج ح
ســورية  يف  بنفوذهــم  االحتفــاظ  اإليرانيــون  يريــد  ســورية. 
والحفــاظ عــى صلــٍة تربطهــم بحــزب اللــه يف لبنــان، لكنهــم ال 

ــل. ــع إرسائي ــراً م ــاً خط ــدون نزاع يري

ســتتحدث قمــة إســطنبول القادمــة حــول ســورية، التي ستشــارك 
فيهــا كل مــن روســيا وفرنســا وتركيــا وأملانيــا، عــن حــلٍّ ســيايس لـ 

“الحــرب األهليــة” وإعــادة اإلعــار بعــد الحرب.

ســيتعن عــى “إرسائيــل” يف النهايــة النظــر إليــران كاعــب رئيس 
يف الــرشق األوســط، وتعــرف بــأن “الجبهــة املوحــدة” الكبرة ضد 
ــج  ــك الخلي ــل أبيــب” ومال طهــران املؤلفــة مــن واشــنطن و“ت
ــة  ــكلة اقتصادي ــعودين يف مش ــم. إن الس ــا وه ــي يف معظمه ه
وإرسائيــل  منقســم،  الخليجــي  التعــاون  ومجلــس  خطــرة، 

ــة يف عداوتهــا تجــاه طهــران. ــات املتحــدة أكــر عزل والوالي
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باسم مرّوة

المنطقة العازلة تجلب سالمًا هشًا إلدلب

وكالة أسوشيتد برس، 14 تشرين األول/أكتوبر 2018

ــة  ــة العازل ــوان: »املنطق ــاالً بعن ــروة مق ــم م ــب باس كت
ــاء يس  ــة أنب ــه وكال ــب«، نرشت ــاً إلدل ــالماً هش ــب س تجل
ــر  يت يف عــن األسوشــيتد بــرس يف 14 ترشيــن األول/أكتوب
ــا  ــه عــن نجــاح كّل مــن روســيا وتركي 2018، يتحــدث في
وإيــران يف إنشــاء منطقــة عازلــة حــول إدلــب التــي 
يســيطر عليهــا املســلحون يف الشــال، مــا أدى إىل تهدئــة 

ــتعال. ــٍة لاش ــرى قابل ــة ك ــرات يف منطق التوت

أوقــف االتفــاق، اآلن، هجومــاً ســورياً عــى آخــر معقــل 
ــزال الغــرب يســميه “معارضــة” يف ســورية،  ــا الي ــر مل كب
حيــث يعيــش عــرشات اآلالف مــن املقاتلــن، مبــا يف ذلــك 
ــن  ــن م ــة ماي ــب ثاث ــب، إىل جان ــون” األجان “الجهادي
ــارت  ــال انه ــن يف ح ــة”. ولك ــي “املعارض ــن ومقات املدني

ــٍة  ــي وإراق ــزوٍح جاع ــال بن ــبب القت ــد يتس ــة، ق الهدن
ــاء. للدم

ــٍة  ــاء منطق ــبتمر إىل إنش ــاق 17 أيلول/س ــا اتف ــد دع وق
منزوعــِة الســاح متتــد مــن 15 إىل 20 كيلومــر )12-9 
ميــل(، وعــى طــول الخطــوط األماميــة حــول إدلــب، مبــا 
يف ذلــك أجــزاٌء مــن محافظــات الاذقيــة وحــاة وحلــب.

قبــل أيــام مــن املوعــد النهــايئ يف 10 ترشيــن األول/
أكتوبــر، قــام املســلحون –املدعومــون مــن تركيــا وتحالٌف 
مرتبــٌط بـــ “القاعــدة”– بســحب أســلحتهم الثقيلــة مــن 
ــن  ــن الرئيس ــرم ب ــاق امل ــاً لاتف ــة وفق ــوط األمامي الخط
الــرويس والــريك. وســيكون عــى جميــع “الجاعــات 

7
Bassem Mroue, ”Buffer zone brings fragile calm to Syria’s rebel-held town of Idlib“, The 
Associated Press, CTV News, 14 October 2018. https://www.ctvnews.ca/world/buffer-zone-brings-
fragile-calm-to-syria-s-rebel-held-town-of-idlib-1.4133636 
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ــر  ــٍخ غ ــاً. ويف تاري ــحاب أيض ــة” االنس ــة املتطرف اإلرهابي
ــكرية  ــة العس ــة والرشط ــوات الركي ــط الق ــدد، تخط مح
ــات  ــقٍة، وعملي ــاٍت منسَّ ــدء بتســير دوري الروســية يف الب
ــة  ــار عــى طــول حــدود املنطق ــرات دون طي رصــٍد بطائ

ــن الســاح. املجــردة م

ــت  ــة ظلّ ــات الجهادي ــض الجاع ــطاٌء إن بع ــول نش ويق
يف مواقعهــا يف املنطقــة، لكنهــا تبــدو اآلن حريصــًة عــى 

ــا.  ــع تركي ــٍة م ــب أي مواجه تجن

ــاق  ــذا االتف ــص ه ــا يخ ــب في ــة الكات ــىل رؤي ــاًء ع بن
وغــريه مــن املجريــات عــىل األرض، يقــدم نظــرًة عــىل مــا 

ــب: ــه يف املســتقبل القري ميكــن توّقع

إرجاٌء مؤقت:
ــت  ــال يف وق ــد ق ــد ق ــار األس ــوري بش ــس الس كان الرئي
ســابق مــن هــذا الشــهر إن االتفــاق الــرويس الــريك 
ــتعادة  ــو اس ــايئ ه ــه النه ــدف حكومت ــت”، وإّن ه “مؤق
ــات  ــف االعراض ــا. ووص ــورية بأكمله ــى س ــيطرة ع الس

ــترية”. ــا “هس ــب بأنه ــوم إدل ــى هج ــة ع الغربي

ــل  ــن قب ــوم م ــط الهج ــن أن خط ــم املراقب ــد معظ يعتق
الحكومــة معلقــة ال أكــر، وأن الدولة ستســتعيد الســيطرة 
عــى املحافظــة يف نهايــة املطــاف – وبالقوة إذا لــزم األمر. 
ووســط املجموعــات العديــدة مــن املســلحن والجهاديــن 
املتشــددين يف إدلــب، هنــاك مخــاوٌف مــن أن أّي طــرٍف 

مــن الفصائــل قــد يتســبب بتجــّدد القتــال.

ــة يف شــال غــرب  ــة العامل ــة الدولي ــّذر وكاالت اإلغاث تُح
ســورية مــن عواقــب وخيمــة ملايــن املدنين إذا مل يُســفر 

ــف يف  ــض مســتمر للعن ــن خف ــريك ع ــاق الرويس-ال االتف
املحافظــة املكتظــة.

بعــد اتفــاق التهدئــة مــع روســيا وإيــران العــام املــايض، 
نــرشت تركيــا –التــي تدعــم “املعارضــة” الســورية– مئــات 
الجنــود عــى اثنــي عــرش مركــز مراقبــة محيــط بإدلــب. 
ــن  ــارٍش ب ــداٍم مب ــدوث ص ــدد بح ــد يه ــع ق ــذا الوض وه

ــة. القــوات الســورية والقــوات الركي

االقتتال الداخي بني املسلحني:
لقــد اتفــق معظــم املســلحن، مبــا يف ذلــك التحالــف 
ــر  ــة التحري ــم “جبه ــروف باس ــا واملع ــن تركي ــوم م املدع
ــاح. إال  ــِة الس ــٍة منزوع ــوع منطق ــى موض ــة”، ع الوطني
أن الجاعــات الجهاديــة املرتبطــة بالقاعــدة واملتمثلــة بـــ 
“حــراس الديــن” –التــي وصفــت االتفــاق بأنــه “مؤامــرة 
هــذا  رفضــت  الديــن”،  أنصــار  و“جبهــة  عظيمــة”– 

ــاق.  االتف

وهنــاك جاعــٌة جهاديــة أخــرى، “الحــزب اإلســامي 
ــن  ــن مقاتل ــه م ــّون يف معظم ــذي يتك ــتاين”، وال الركس
صينيــن، مل يــرك مقاتلــوه مواقعهــم يف مدينــة جــر 
ــة  ــع املنطق ــاس م ــط الت ــى خ ــع ع ــي تق ــغور الت الش

املنزوعــة الســاح.

ــارٌز يف  ــؤوٌل ب ــو مس ــى، وه ــي مصطف ــام حّج ــال بس وق
ــا،  ــا تركي ــي تدعمه ــي” الت ــن الزن ــور الدي ــة “ن مجموع
ــي  ــة الت ــن خمــس عــرشة مجموع ــن ب وهــي واحــدٌة م
ــه  ــن الواضــح أن ــة”: »م ــر الوطني ــة التحري تشــكل “جبه
ســتكون هنــاك مواجهــة يف نهايــة املطــاف، ألن الفصائــل 
الجهاديــة ليســت مــن النــوع الــذي يستســلم بســهولة«. 

يعتقد معظم املراقبين 
أن خطط الهجوم من قبل 

الحكومة معلقة ال أكثر، وأن 
الدولة ستستعيد السيطرة 
ىلع املحافظة يف نهاية 
املطاف – وبالقوة إذا لزم 

األمر. 

وىلع عكس تنظيم “داعش”، 
الذي تمّكن مقاتلوه من 

الذوبان يف الصحراء بعد 
هزائم كبرى، الجهاديون يف 

إدلب ُمحاَصرون من جميع 
الجهات وليس لديهم مكاٌن 

ليذهبوا إليه.
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وأضــاف أن معظــم النــاس يف إدلــب يدعمــون الجاعــات 
ــن بعــض  ــا وم ــن تركي ــة م ــة” املدعوم “املتمــردة املعتدل

الــدول الغربيــة.

ــوه  ــن مقاتل ــذي متّك ــش”، ال ــم “داع ــس تنظي ــى عك وع
مــن الذوبــان يف الصحــراء بعــد هزائــم كــرى، قــال حّجــي 
مصطفــى إن “الجهاديــن” يف إدلــب ُمحــارَصون مــن 

ــه. ــوا إلي ــكاٌن ليذهب ــم م ــس لديه ــات ولي ــع الجه جمي

ــس  ــن، رئي ــد الرحم ــي عب ــال رام ــايض ق ــهر امل ويف الش
ــره  ــان ومق ــوق اإلنس ــوري لحق ــد الس ــمى املرص ــا يس م
بالذخــرة  مليئــة  شــاحنة   183 حــوايل  إن  بريطانيــا، 
لــة أســلحًة تركيــًة إىل  واألســلحة وصلــت إىل إدلــب، محمَّ
“جبهــة التحريــر الوطنيــة”. وقــال إن األســلحة ميكــن 
اســتخدامها ضــد الفصائــل الجهاديــة إذا كانــت تريــد 

ــب. ــا يف إدل ــط تركي ــض خط تقوي

مواجهــٍة  نحــو  نتجــه  »نحــن  الرحمــن  عبــد  وقــال 
ــن” و “أنصــار  ــدى “حــراس الدي ــد« وأضــاف أن ل بالتأكي

الديــن” نحــو 3500 مقاتــٍل يف إدلــب.

ورقة “القاعدة” غري املتوقعة
إن أكــر وأقــوى جاعــة مســلحة يف إدلــب هــي “هيئــة 
“القاعــدة”،  بتنظيــم  الصلــة  ذات  الشــام”  تحريــر 
واملعروفــة باالختصــار )HTS(، وهــي تحالــف “متمــرّد” 

ــرصة”. ــة الن ــم “جبه ــابق باس ــرف يف الس ُع

ــاق،  ــتلتزم باالتف ــت س ــا إذا كان ــة م ــرّصح املجموع ومل ت
ولكنهــا ســحبت أســلحتها الثقيلــة مــن منطقــة نــزع 

الخطــوط  الجاعــة عــى  يــزال مقاتلــو  الســاح. وال 
ــيغادرون  ــوا س ــا إذا كان ــح م ــر الواض ــن غ ــة، وم األمامي

املنطقــة.

يقــول محللــون، إن هــذا التحالــف ]هيئــة تحريــر الشــام[ 
ــة  ــة القــوات الركي ــرر مواجه ــا ق ميكــن أن ينقســم إذا م
ــا  ــن تركي ــن م ــة املدعوم ــي املعارض ــن مقات أو اآلالف م

والذيــن اشــتبكوا معهــم مــن قبــل.

قــال أحمــد األحمــد، الــذي يــرأس “مركــز الصحافــة 
املُعارِضــة” يف ســورية، إن األعضــاء الســورين يف املجموعة 
املرتبطــة بـــ “القاعــدة” ال يبحثــون عــن مواجهة مــع تركيا 
وحلفائهــا. باإلضافــة إىل أن زعيــم الجاعــة، أبــو محمــد 
الجــوالين، واألعضــاء الســورين مييلــون إىل الجانــب الــريك، 

يف حــن يعــارض املقاتلــون األجانــب هــذه الصفقــة.

وحــّذر أبــو اليقظــان املــرصي، وهــو قــاٍض دينــي مــرصي 
ينتمــي إىل الجاعــة املرتبطــة بـــ “القاعــدة”، مــن أن 
يتخــى “املتمــردون” عــن أســلحتهم بعــد أن تــم التوصــل 
الجاعــة  خصــوم  إن  وقــال  تــريك.  رويس  اتفــاق  إىل 
ــة  ــص املنطق ــل تخلي ــن أج ــال م ــارة االقتت ــيحاولون إث س

ــاق. ــى االتف ــاظ ع ــن والحف ــن الجهادي م

ــن  ــم كال ــة إبراهي ــة الركي ــم الرئاس ــدث باس وكان املتح
قــد أشــار يف 20 أيلول/ســبتمر للمــرة األوىل إىل أن تركيــا 
قــد تنفــذ عمــاً عســكرياً لطــرد “هيئــة تحريــر الشــام” 
ــب بالتنســيق مــع  مــن املنطقــة منزوعــة الســاح يف إدل

ــزم األمــر. روســيا، إن ل

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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االستثمار دبلوماسيًا في إدلب 

مجموعة األزمات الدولية، 25 تشرين األول/أكتوبر 2018

ــوان »االســتثار  ــة بعن ــة ورق ــات الدولي ــة األزم ــرشت مجموع ن
ــر 2018،  ــن األول/أكتوب ــخ 25 ترشي دبلوماســياً يف إدلــب« بتاري
تحدثــت فيهــا عــن نجــاح اتفــاق ســوتيش، الــذي ُعقــد بتاريــخ 
17 أيلول/ســبتمر بــن روســيا وتركيــا، يف تفــادي حملــة عســكرية 
ســورية عــى إدلــب، والتــي تســيطر عليهــا الجاعــات اإلرهابيــة 
ــى  ــاد األورويب ع ــة االتح ــذه الورق ــت ه ــك حث ــلحة، وكذل املس
ــا واالنخــراط مبــارشة  ــم الدعــم الدبلومــايس لركي ــة تقدي مواصل
ــانية  ــب إنس ــه عواق ــون ل ــد يك ــوم ق ــع أي هج ــيا ملن ــع روس م

كارثيــة.

ومبوجــب االتفــاق، تــم إنشــاء منطقــة عازلــة بطــول 20 كــم بــن 
املســلحن والدولــة الســورية عــى طــول حــدود إدلــب، وبحلــول 
ــح  ــة أصب ــق االتفاقي ــدا أن تطبي ــر، ب ــن األول/أكتوب أواخــر ترشي
ــه  ــم أن ــة، رغ ــلحة الثقيل ــر األس ــد تظه ــذ: إذ مل تع ــد التنفي قي
ــال،  ــى أي ح ــا. وع ــت إزالته ــد مت ــا إذا كان ق ــد م ــح بع مل يتض

أعربــت روســيا عــن ارتياحهــا للجهــود الركيــة الراميــة إىل نــزع 
الســاح مــن املنطقــة.

كــا نجــح االتفــاق يف تجّنــب –حتــى اآلن– معركــة حــّذرت األمم 
املتحــدة مــن أنهــا قــد تــؤدي إىل أســوأ كارثــة إنســانية يف القــرن 
الواحــد والعرشيــن. ولكــن يف الوقــت الــذي ال يــزال فيــه مصــر 
إدلــب غــر مؤكــد، يجــب عــى الــرشكاء األوروبيــن العمــل عــى 
ــى  ــاظ ع ــاق والحف ــذ رشوط االتف ــة لتنفي ــود الركي ــم الجه دع
العمليــة السياســية، مــع تعزيــز االســتعدادات إلدارة التداعيــات 

اإلنســانية يف حــال وقــوع هجــوم.

ــاد األورويب  ــى االتح ــة، ع ــات الدولي ــة األزم ــب مجموع وبحس
ــة: ــوات اآلتي ــر يف الخط ــه النظ ــاء في ــدول األعض وال

األوروبيــن  عــى  ينبغــي  إذ  االتفــاق.  دعــم  االســتمرار يف   •
ــة إنســانية  ــب، وكارث ــى إدل ــاماً ع ــاً ش ــى أن هجوم ــد ع التأكي
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ــع  ــتقبي م ــم املس ــى تعاونه ــر ع ــكل كب ــيؤثران بش ــاك، س هن
روســيا حــول ســورية، وبالتــايل مينــع روســيا مــن تحقيــق هدفهــا 

ــورية. ــة الس ــار للدول ــن رد االعتب ــوية تضم ــيايس يف تس الس

• التعاطــي مــع روســيا بحــذر. ينبغــي أن يكــون االتحــاد األورويب 
ــورية،  ــأن س ــكو بش ــع موس ــاون م ــبل التع ــة س ــاً ملناقش منفتح
ــل قمــة  ــة مث ــادرات الركي ــم املب ســواء بشــكل مســتقل أو لدع
الرباعيــة التــي عقــدت يف 27 ترشيــن األول/أكتوبــر، إىل جانــب 
ــة  ــي مقاوم ــه، ينبغ ــت نفس ــيا. ويف الوق ــا وروس ــا وأملاني فرنس
جهــود موســكو للتعجيــل بتقديــم املســاعدة األوروبيــة إلعــادة 

ــاب أي تقــدم ســيايس. ــاء يف غي البن

ــا، يف  ــع تركي ــة م ــار املرون ــة إظه ــيا ملواصل ــى روس • الضغــط ع
ــه يف  ــذي تعهدت ــزام ال ــذ االلت ــه تنفي ــل في ــذي تواص ــت ال الوق
ــا، وإذا  ــة دعمهــم لركي ســوتيش. يجــب عــى األوروبيــن مواصل
ــاون مســتقبي  ــاً ألي تع ــة رشط ــار هــذه املرون ــر، اعتب ــزم األم ل

مــع روســيا.

• تشــجيع تركيــا عــى مواصلــة اســتعداداتها اإلنســانية يف حــال 
ــاء  ــط، وإنش ــك التخطي ــا يف ذل ــب، مب ــى إدل ــوم ع ــدوث هج ح
البنيــة األساســية لإلغاثــة، وتقديــم املســاعدة مســبقاً، باإلضافــة 

ــاً يف هــذه الجهــود. ــا مادي إىل دعمه

ــاء  ــا عــى تنســيق اســتجابتها اإلنســانية مــع الحلف • حــّث تركي
ــادل  ــا تب ــن تركي ــب م ــن الطل ــى األوروبي ــب ع ــن. يج الدولي
ــة يف  ــا األمني ــول عملياته ــداً ح ــات، وتحدي ــن املعلوم ــد م املزي

ــانية. ــاعدات اإلنس ــول املس ــد وص ــي تقي ــب والت إدل

• حــّث تركيــا عــى الســاح بالعمــل اإلنســاين يف املناطــق التــي 
تســيطر عليهــا مــن حلــب بشــكل مســتقل عــن الدولــة والهيئات 
ــال  ــاح حي ــا باالرتي ــعر تركي ــد ال تش ــة. ق ــة الركي ــبه الحكومي ش
ــرص  ــة تح ــل يف منطق ــتقلة العم ــة املس ــات اإلغاث ــاح لجه الس
ــن  ــك، ال ميك ــاف ذل ــن بخ ــيطرتها، ولك ــت س ــا تح ــى إبقائه ع

ــا. لألوروبيــن وغرهــم دعــم جهــود تركي

سوتيش.. الجذور والرهانات
ــاق  ــن اتف ــاعدت يف متك ــي س ــل الت ــن العوام ــد م ــاك العدي هن
ــا ســتقاوم  ــة عــى أنه ــا القوي ســوتيش، وال ســيا مــؤرشات تركي
ــة  ــلحة إضافي ــال أس ــا بإرس ــك قراره ــا يف ذل ــب –مب ــوم إدل هج
ــي. وميكــن  ــة إىل الضغــط األمري ــب– باإلضاف للمســلحن يف إدل
ــي  ــد ينه ــي أشــارت إىل أن الهجــوم ق ــرة هــي الت ــول إن أنق الق
ــرويس بشــأن التســوية السياســية. وباعتبارهــا  ــاون الريك-ال التع

ــة  ــران( لعملي ــيا وإي ــع روس ــة )م ــدول الضامن ــن ال ــدة م واح
أســتانا، تبقــى تركيــا محوريــة بالنســبة للجهــود الروســية إليجــاد 
حــل ســيايس للحــرب يف ســورية. تحتــاج روســيا إىل التوافــق مــع 
ــن  ــكري وتأم ــا العس ــج نجاحه ــل يف تتوي ــت تأم ــا إذا كان تركي

ــاد. ــادة إعــار الب ــة إلع ــوال الخارجي األم

إىل جانــب الواليــات املتحــدة، قدمــت الــدول األعضــاء يف االتحــاد 
ــب.  ــاق إدل ــم اتف ــا لدع ــاً لركي ــياً مه ــاً دبلوماس األورويب دع
يجــب عــى األوروبيــن أن يســتمروا يف دعــم تركيــا جهــاراً كونهــا 
ــرشد  ــانية ت ــة إنس ــى أن كارث ــد ع ــوتيش، والتأكي ــذ رؤى س تنف
ــا،  ــا وأوروب ــن( إىل تركي ــض اإلرهابي ــن )وبع ــن الاجئ ــداً م مزي
تــؤدي إىل اإلرضار باملصالــح األوروبيــة. عــى الــدول األعضــاء يف 
االتحــاد األورويب أن توضــح أن أي هجــوم عــى إدلــب مــن شــأنه 
ــية يف  ــة السياس ــل العملي ــاون، ويش ــن التع ــد م ــد املزي أن يفس

ــاء الرئيســة. ســورية، والتــي تعتمــد عليهــا أمــوال إعــادة البن

الكارثة اإلنسانية املحتملة
ــع  ــم من ــن وغره ــبة لألوروبي ــة بالنس ــون األولوي ــب أن تك يج
الهجــوم عــى إدلــب، إذ أن األثــر اإلنســاين ســيتجاوز أي اســتجابة 
مهــا كان التخطيــط لهــا جيــداً، واملــوارد املخصصــة لهــا كبــرة. 
لكــن يتعــن عــى االتحــاد األورويب أيضــاً توقع الســيناريو األســوأ، 
أال وهــو انهيــار اتفــاق ســوتيش ووقــوع الهجــوم. يحتــاج االتحــاد 
ــاعدة  ــن، ملس ــد ممك ــى ح ــتعداده إىل أق ــان اس األورويب لض
ــداد املســبق  ــط واإلم ــرشكاء يف املجــال اإلنســاين عــى التخطي ال

للــوازم ومتويــل االســتجابة اإلنســانية.

لقــد بــدأت تركيــا بالتحضــر لحــاالت الطــوارئ، عــى الرغــم مــن 
أنهــا مل تعلنهــا دامئــاً خوفــاً مــن تقويــض الجهــود الحثيثــة الرامية 
إىل إزالــة التصعيــد. ومــع ذلــك، فــإن قــدرات االتصــال املحــدودة 
متنــع الجهــات املانحــة ورشكاءهــا مــن املنظــات غــر الحكوميــة 
الدوليــة مــن التنســيق والتخطيــط ملســاهاتهم بفعاليــة يف 
جهــود اإلغاثــة. كــا قيــدت تركيــا الوصــول املســتقل للمنظــات 

الدوليــة إىل األجــزاء التــي تســيطر عليهــا يف محافظــة حلــب.

عــى األوروبيــن االســتمرار يف مناشــدة تركيــا لتبــادل املعلومــات 
بشــأن جهودهــم يف إدلــب لــي يتمكــن املانحــون اآلخــرون 
والعاملــون يف املجــال اإلنســاين مــن التخطيــط بشــكل مناســب. 
كــا يتعــن عــى االتحــاد األورويب أن يدفــع تركيــا للســاح 
بالعمــل اإلنســاين املســتقل داخــل حلــب، ألنــه يف حــال تعرضــت 
إدلــب للهجــوم، لــن تكــون تركيــا قــادرة عــى تلبيــة احتياجــات 

ــر. الســورين املعرضــن للخط
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 الســريان واألرمــن، فــي مناطــق مــا يســمى “اإلدارة 
ً
تشــتكي األقليــات اإلثنيــة، خصوصــا

الذاتيــة” مــن حرمانهــم حقوقهــم الثقافيــة والسياســية، وإغــالق مدارســهم ومنعهــم 
مــن تدريــس مناهجهــم الخاصــة. والمفارقــة هنــا أن المقولــة األساســية للقضيــة الكرديــة 

قامــت وتقــوم علــى هــذه المطالــب.
هذا االستقواء، وغيره من المشاكل التي يتداخل فيها االجتماعي بالسياسي، مخلفات 
حــرب ال تقــل خطــورة عــن الدمــار المــادي، ال بــل قــد يجــوز القــول إن إعــادة اإلعمــار 

 إذا مــا قورنــت بإعــادة بنــاء المجتمــع.
ً
االقتصاديــة قــد تكــون ســهلة جــدا

السوريون ومخلفات الحرب:
 الدمار واالستقواء



عمار عّزوز

كيف يمكن للمعماريين السوريين البدء بإعادة البناء 
حتى وسط دمار الحرب

ذا كونفيرزيشن، 18 تشرين األول/أكتوبر 2018

ــني  ــف ميكــن للمعاري ــوان: »كي ــاالً بعن ــزّوز مق ــب عــار ع كت
الســوريني البــدء بإعــادة البنــاء – حتــى وســط دمــار الحــرب«، 
نرشتــه صحيفــة ذا كونفرزيشــن The Conversation يف 18 

ــر 2018. ــن األول/أكتوب ترشي

ــدن  ــن م ــد م ــرب العدي ــت الح ــول: »حول ــب بالق ــدأ الكات يب
ــب  ــدن، كحل ــكال م ــرت أش ــارك. وتغ ــاحات مع ــورية إىل س س
وحمــص والرقــة، بشــكل كبــر، بســبب الدمــار العمــراين والنــزوح 
ــون  ــكان العالق ــارع الس ــف: »يص ــن«. ويضي ــي للمواطن الجاع
ــة.  ــاة اليومي ــع الحي ــم م ــن أجــل التأقل يف املناطــق الســاخنة م
ــة  ــش ومناطــق أمني ــم اليومــي حواجــز تفتي إذ يتضمــن رويتنه
وأحيــاء محــارصة. إنهــم يعيشــون بــن األنقــاض، وهــم يف حالــة 

مــن القلــق داخــل أرضهــم، ألنهــم فقــدوا، وســط الدمار الشــامل، 
ــاء للمــدن كــا عرفوهــا«. إحساســهم باالنت

يف ســورية، حيــث دخلــت الحــرب عامهــا الثامــن، مل يعــد 
يســتطيع املعاريــون واملخطِّطــون املدنيــون انتظــار خطــط 
“إعــادة اإلعــار مــا بعــد الحــرب” أو “الحــل الســلمي”. وعوضــاً 
عــن ذلــك، بــدأوا بالفعــل بالعمــل عــى إنقــاذ تراثهــم والحفــاظ 
ــف  ــار بفعــل العن ــة تاريخهــم مــن االندث عــى هويتهــم وحاي

ــديد. الش

ويحــدث هــذا بطــرٍق متنوعــة. يخبــئ البعــض تحفــاً ومصنوعات 
ــب.  ــب والنه ــن التخري ــا م ــة لحايته ــن رسي ــة يف مداف تقليدي
ويحــاول البعــض اآلخــر إعــادة بنــاء املنــازل واألســواق املدمــرة، 

9 Ammar Azzouz, ”How Syrian architects can start to rebuild – even in the devastation of war“, 
The Conversation, 18 October 2018. https://theconversation.com/how-syrian-architects-can-start-
to-rebuild-even-in-the-devastation-of-war-104362 
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وتأمــن املــأوى للســكان النازحــن. بينــا يســافر البعــض إىل 
ــل  ــى أفض ــدرب ع ــا– للت ــان واألردن وتركي ــرى –لبن ــدان أخ بل

ــم. ــم وتراثه ــاذ مدنه ــرق إلنق الط

لقــد أجــرت الحــرب املهندســن عــى تغيــر تفكرهــم لاســتجابة 
لدينامياتهــا املتغــرة. وكجــزء مــن بحثــي الخــاص، يقــول الكاتــب، 
ــول  ــاد ح ــارج الب ــل وخ ــورين داخ ــن س ــع معاري ــُت م تحدث
ــرت  ــد. فظه ــن بعي ــدن م ــذه امل ــاء ه ــادة بن ــم إع ــة دع كيفي
العديــد مــن األفــكار، مبــا يف ذلــك إنشــاء برامــج للمراقبــة، 
والتعــاون البحثــي مــع األكادمييــني، وتوفــري مــواد تعليميــة 
عــىل اإلنرنــت حــول الهندســة املعاريــة، وأعــال إدارة البنــاء 

ــاريع. واملش

علينــا أيضــاً أن نتذكــر مــا الغــرض مــن إعــادة البنــاء مســتقباً. 
فلــكل مــن املهندســن املعاريــن واألكادمييــن والسياســين 
واالقتصاديــن واملطَوريــن جــداول أعالهــم ومصالحهــم الخاصــة. 
ــٌة لاســتثار  بالنســبة للبعــض، إعــادة اإلعــار هــي فرصــٌة مالي
وكســب املــال. وبالنســبة آلخريــن، هــي مــكان للمصممــن 

ــدة. ــكار جدي ــة أف ــب لتجرب األجان

ــاك مخــاوف بالفعــل مــن أن الســورين أنفســهم هــم آخــر  هن
مــن سيشــارك يف هــذه الخطــط واملحادثــات املنبثقــة –وأن 

ــادة  ــة إع ــب عملي ــم يف قل ــد ال تضعه ــط ق ــذه الخط ــل ه مث
اإلعــار. العديــد مــن املهتمــن بـــ “إعــادة اإلعــار” يف ســورية 
ــه،  ــش في ــرق العي ــد، وط ــذا البل ــن ه ــل ع ــون إال القلي ال يعرف
وطبيعتــه االجتاعيــة والثقافيــة. ويجــب أن نتذكــر أن أي عمليــة 
بنــاء تأخــذ مجراهــا ســتكون عــى أرض مشــبعة بدمــاء الرجــال 

ــورين. ــال الس ــاء واألطف والنس

ــط  ــوازن يف خط ــص الت ــن نق ــن م ــون حذري ــب أن نك ــا يج ك
إعــادة اإلعــار، وبنــاء املرونــة الحرضيــة، أي القــدرة االســتيعابية 
للمدينــة وأنظمتهــا وســكانها عــى التكيــف مــع الصدمــات 

ــة. ــوط املختلف والضغ

قوة البناء
يف بعــض املــدن، تركــز إعــادة اإلعــار وبنــاء املرونــة عــى عــدد 
قليــل مــن النقــاط يف املدينــة، بحيــث تســتفيد منهــا مجتمعــات 
معينــة فقــط. بينــا يتــم تجاهــل بعــض املجتمعــات املحرومــة. 
وكــا يشــر خبــر التصميــم الحــرضي لورانــس جـــ. فــايل، إىل أن 
ــا  ــة وظيفته ــى تأدي ــدن ككل ع ــدرة امل ــدد ق ــة يه ــن املرون تباي

اقتصاديــاً واجتاعيــاً وسياســياً.

لكــن هنــاك أمــل أيضــاً. إذ ميكــن للهندســة املعاريــة أن تجلــب 
ــر. فيمكــن أن تكــون  إيجابيــات هائلــة للمجتمــع الســوري املدمَّ
رمزيــة وقويــة عندمــا يكــون لــدى املهندســن املعاريــن فرصــٌة 

ملواجهــة التاريــخ.

ــاء عــامل مــا بعــد  ــه “بن ــوك يف كتاب يــرشح الروفيســور نيــك بول
الحــرب” كيــف أن إعــادة البنــاء، بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، 
قــد خلقــت فرصــة لــروح االبتــكار والتجريــب، مرتبطــة باآلمــال 

لعــامل جديــد ولهندســة معاريــة أفضــل.

ومــع هــذه الخســارة الهائلــة لبنيــة املــدن والريــف يف ســورية، 
يســعى املعاريــون إلظهــار العــارة الســورية. عــى الســوريون 
أنفســهم بنــاء ســورية الجديــدة. فهــم ال يريــدون تطبيــق طابــع 
معــاري دويل يف مدنهــم، أو خطــة إعــادة إعــاٍر شــبيهة بتلــك 
التــي نُفــذت يف بــروت، والتــي ال تعكــس هويــة البلــد. وعوضــاً 
ــراز الهويــة الســورية مــن  عــن ذلــك، فإنهــم يتطلعــون نحــو إب
خــال العــارة، وهــي الفــن الــذي قــد يجلــب إحساســاً بالعدالــة 
ــراء  ــع الســورين، والنازحــن والفق ــة والتاســك لجمي االجتاعي

واملحرومــن؛ وإعــادة بنــاء ســورية للجميــع.

العديد من املهتمين بـ 
“إعادة اإلعمار” يف سورية 

ال يعرفون إال القليل عن 
هذا البلد، وطرق العيش 

فيه، وطبيعته االجتماعية 
والثقافية. ويجب أن نتذكر 

أن أي عملية بناء تأخذ 
مجراها ستكون ىلع أرض 

مشبعة بدماء الرجال 
والنساء واألطفال السوريين.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

35



عمار حمو ومادلين إدواردز

استياء السريان شمال شرق سورية

المجلس األطلنطي، 10 تشرين األول/أكتوبر 2018

كتــب كلٌّ مــن عــار حمو ومادلــن إدواردز مقــاالً بعنوان: 
ــس  ــرشه املجل ــان شــال رشق ســورية« ن »اســتياء الري
ــان  ــر 2018، يتحدث ــن األول/أكتوب األطلنطــي يف 10 ترشي
فيــه عــن مخــاوف املســيحين الســورين يف محافظــة 
ــه  ــا تفرض ــة، وم ــة الكردي ــل اإلدارة الذاتي ــكة يف ظ الحس

مــن أحــكام ومارســات تهــدد بقاءهــم يف ســورية.

جــاءت بدايــة املقــال كاآليت: »كان الكاتــب والناشــط 
املســيحي الريــاين البــارز ســليان يوســف يف منزلــه 
ــراد  ــا اقتحمــه أف ــل األحــد املــايض عندم يف القامشــي لي
ــم  ــذوا معه ــه، وأخ ــض علي ــوا القب ــون وألق ــن املحلي األم

حاســوبه وهواتفــه املحمولــة«.

10 Ammar Hammou, Madeline Edwards, ”Discontent Among Assyrians in Syria›s Northeast“, 
Atlantic Council, 10 October 2018. http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/discontent-
among-assyrians-in-syria-s-northeast 
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بحلــول ليــل الخميــس، أُطلــق رساح يوســف، البالــغ مــن 
العمــر واحــداً وســتن عامــاً، وهــو ناقــد رصيــح لــإلدارة 
ــة  ــم محافظ ــى معظ ــيطر ع ــي تس ــة الت ــة الكردي الذاتي
الحســكة، فضــاً عــن أجــزاء مــن محافظتــي الرقــة وديــر 

ــزور املجاورتــن. ال

ــراد  ــة وأف ــة الرياني ــار املجتمعي ــات األخب ــت صفح ألق
ــوم عــى “ســوتورو”، وهــي  ــة ســليان يوســف بالل عائل
ــي  ــة الت ــاإلدارة الذاتي ــة ب ــة مرتبط ــة رسياني ــوة رشط ق
ــن ســورية.  ــادئ نســبياً م ــن اله تســيطر عــى هــذا الرك
وأدان بيــان صــادر عــن “ســوتورو”، بعــد يــوم واحــد مــن 
اختفــاء يوســف، املواطنــن الذيــن »“تجــاوزوا” حقوقهــم 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــا وع ــر يف مجتمعن ــة التعب يف حري
اعتقالــه  أو  الكاتــب  يذكــروا  مل  لكنهــم  االجتاعــي«، 

ــة. ــت مجهول ــا زال ــه م ــة إلي ــم املوجه رصاحــة. فالته

أشــعل هــذا االعتقــال موجــة غاضبــة عــى وســائل اإلعــام 
االجتاعيــة، وســلطت الضــوء عليــه لجنــة الدعــوة لحاية 
ــراً  ــدة مق ــات املتح ــن الوالي ــذ م ــي تتخ ــن، الت الصحفي
لهــا. ناشــد الســكان املحليــون وناشــطو حقــوق األقليــات 
إطــاق رساح يوســف، منتقديــن مــا وصفــوه بالســجن ذي 

الدوافــع السياســية.

ويف الوقــت نفســه، أدان معهــد السياســة الريــاين، وهــو 
ــال يوســف  ــاع عــن حقــوق اإلنســان، اعتق منظمــة للدف
بأنــه »محاولــة أخــرى لقمــع فهــم كيــف تــرض السياســات 
الوحشــية لــإلدارة الكرديــة بالذيــن يعيشــون تحــت 

ــاً«. ســلطتها التــي تفرضهــا ذاتي

الريانيــة  املســيحية  األقليــة  مــن  يوســف  ســليان 
يف ســورية، وهــي جاعــة عرقية-دينيــة قدميــة يقــدر 
عددهــا مبئــات اآلالف. يعيــش عــدد كبــر مــن املنتمــن 
إىل هــذه املجموعــة يف مناطــق شــال رشق ســورية التــي 
ــول  ــة، إذ تق ــة الكردي ــوم اإلدارة الذاتي ــا الي تســيطر عليه
ــم  ــم يوســف– إنه ــن فيه ــة –مب ــدة شــخصيات رسياني ع

ــية. ــات السياس ــن الحري ــد م ــكل متزاي ــون بش محروم

ــات  ــات املســيحية األخــرى بحري ــان واألقلي ــع الري يتمت
ــاك  ــة تحــت حكــم الرئيــس األســد، “يف ســورية، هن ديني
دامئــاً حريــات دينيــة مقرنــة ببعــض القيــود السياســية”، 
كــا يقــول يوســف، الــذي تحــدث مــع “ســوريا مبــارش” 

بعــد إطــاق رساحــه.

التعليم خٌط أحمر
 ال يعتمــد دســتور اإلدارة الــذايت، والــذي تــمَّ تبنيــه عــام 
2014، أي ديــن رســمي، ويكــرس حقــوق املقيمــن يف 
مارســة معتقداتهــم “دون اضطهــاد”. لكــن ومنــذ أواخــر 
الرشقيــة  الشــالية  املناطــق  شــهدت  آب/أغســطس، 
ــات  ــة واملجتمع ــن الســلطة الكردي ــاً ب ــن ســورية نزاع م
املســيحية املحليــة. إذ أعلنــت اإلدارة الذاتيــة يف ذلــك 
ــي عــرشة مدرســة خاصــة  ــن اثنت ــر م ــاق أك الشــهر إغ
تديرهــا الكنيســة الريانيــة والطوائــف املســيحية األخرى 
ــنَّ بعــد املناهــج الدراســية  يف شــال رشق ســورية، مل تت

ــة. ــي أنشــأتها الســلطة الكردي ــدة الت الجدي

ــوارع يف  ــون إىل الش ــكان املحلي ــرج الس ــا خ ــان م ورسع
القامشــي احتجاجــاً عــى القــرار، معتريــن أن إنفــاذ 
املناهــج الكرديــة ليــس إال محاولــة للحــد مــن الحقــوق 

ــات. ــع األقلي ــية مجتم السياس

مديــر  راشــد،  عيــى  تعــرض  ســبتمر/أيلول،  أواخــر 
ــارج  ــرضب خ ــي، لل ــة يف القامش ــع للكنيس ــدارس تتب م
بيتــه، وتــم إدخالــه إىل املستشــفى. وأظهــرت الصــور التــي 
متــت مشــاركتها عــر وســائل التواصــل االجتاعــي رصيفــاً 

ــداء. ــوع االعت ــكان وق ــاء م ــاً بالدم مليئ

وعــى الرغــم مــن أن الســلطات الكرديــة عــادت يف وقــت 
ــن  ــد م ــدارس، إال أن العدي ــاق امل ــرار إغ ــن ق ــق ع الح
ــود  ــل هــذه القي ــان يخشــون مــن أن مث النشــطاء الري

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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وىلع الرغم من أن 
السلطات الكردية عادت يف 

وقت الحق عن قرار إغالق 
املدارس، إال أن العديد من 
النشطاء السريان يخشون 

من أن مثل هذه القيود 
تهدد مستقبل السريان 

داخل سورية



ــان داخــل ســورية. تهــدد مســتقبل الري

ــام 2012،  ــه ع ــم تبني ــذي ت ــوري، ال ــتور الس ــاً للدس وفق
ليــس يف ســورية ديــن رســمي للدولــة. علــاً أن الدســتور 
الســابق يف الفــرة مــن عــام 1973 حتــى عــام 2012 ينــص 
عــى أن يكــون الرئيــس مســلاً، وأن يتــم اســتخاص 
الترشيعــات مــن الفقــه اإلســامي. مــن الناحيــة العمليــة، 
عــى  الســورية  املســيحية  األقليــات  حصلــت  لطاملــا 

ــة. ــات الديني الحري

ويعــرف قــادة الطوائــف الريانيــة يف الشــال الرشقــي 
بأنهــم، وتحــت حكــم اإلدارة الذاتيــة، يتمتعــون مبســتوى 
جيــد مــن الحريــة الدينيــة. لكــن يف الوقــت نفســه، 
يجادلــون بــأن الجاعــات املســيحية –وخاصــة األقليــات 
غــر العربيــة التــي تشــمل الريــان واألرمــن واآلخريــن– 
قــد “حرمــوا مــن حقوقهــم الوطنيــة والسياســية”. ووفقــاً 
ــة،  ــات املحلي ــوق األقلي ــطاء حق ــف ونش ــره يوس ــا ذك مل
فــإن أهــم هــذه الحقــوق السياســية هــو نظــام مــدريس 
يتناســب مــع الخلفيــة الثقافيــة والتاريخيــة الفريــدة 

ــوي لهويتهــم. ملجتمعهــم، وهــو حــق حي

“لقــد درســت يف املــدارس الريانيــة”، يقــول أحــد ســكان 
ــب  ــذي طل ــاً، وال ــر 25 عام ــن العم ــغ م ــي البال القامش
ــاً مــن انتقــام الســلطات التابعــة  عــدم ذكــر اســمه خوف
لــإلدارة الذاتيــة. “املــدارس الريانيــة هــي التــي شــكلت 
هويتــي وقربتنــي إىل مجتمعــي”. ويقــول آخــرون “لقــد 
تعامــل النــاس هنــا مــع نقــص امليــاه والكهربــاء، لكنهــم 
ــو  ــم ه ــم”، “التعلي ــام التعلي ــل يف نظ ــوا التدخ ــن يقبل ل

خــط أحمــر”.

بالنســبة للعديــد مــن الريــان وغرهــم مــن املســيحين 
يف شــال رشق ســورية، يعنــي التعليــم املناســب الحفــاظ 
ــي تديرهــا  ــم مــن املــدارس الخاصــة الت عــى نظــام قدي
الكنيســة والتــي ال تــزال تلتــزم باملنهــج الرســمي للحكومة 
الســورية قبــل الحــرب. هــذا النظــام القديــم، كــا تقــول 
العديــد مــن الشــخصيات املجتمعيــة، معــرف بــه دوليــاً، 
التاريخيــة  اللغــات  تدريــس  مثــل  الحريــات  ومينــح 

ــة مبــا يف ذلــك الريانيــة واألرمنيــة. والليتورجيّ

الراث القديم
ليســت  الذاتيــة  لــإلدارة  األقليــة  معارضــة جاعــات 
جديــدة. عــام 2015، أصــدرت نحــو 12 كنيســة ومؤسســة 
يحــذرون فيــه  بيانــاً  رسيانيــة يف محافظــة الحســكة 

ــكري  ــد العس ــدة والتجني ــة الجدي ــن امللكي ــن أن قوان م
ــيؤدي إىل  ــة س ــلطات املحلي ــه الس ــذي تطبق ــي ال اإللزام

طائفــي”. “رصاع 

ويف نفــس العــام، ورد أن مســلحن ينتمــون إىل حــزب 
داوود  باغتيــال  قامــوا  الكــردي  الدميقراطــي  االتحــاد 
ــر عــدداً  ــي تدي ــور، والت ــد حــرس الخاب ــدو، وهــو قائ جن
مــن نقــاط التفتيــش يف املناطــق والقــرى الريانيــة. ويف 
كانــون الثاين/ينايــر 2016، هاجمــت قــوات األمــن الكردية 
سلســلة مــن نقــاط التفتيــش يف وســط القامشــي التابعــة 
لقــوات ســوتور املواليــة للحكومــة الســورية حينهــا، 
حســبا ذكــرت وســائل اإلعــام املحليــة يف ذلــك الوقــت.
يقــول ســليان يوســف: »كــا لــو أن مــا حــدث ويحــدث، 
يركــز عــى مناطــق ذات أغلبيــة مســيحية رسيانيــة 

ــاب”«. ــكال “العق ــن أش ــكل م ــة كش وأرمني

ويخــى هــو وغــره مــن الشــخصيات الريانيــة مــن أن 
القيــود السياســية املســتمرة عــى األقليــات املســيحية يف 
ــة  ــات العرقي ــؤدي إىل فقــدان األقلي املنطقــة، ميكــن أن ت
األرس  مــن  واملزيــد  املزيــد  اختيــار  نتيجــة  والدينيــة 

ــرة. للهج

لقــد هاجــرت األقليــات املســيحية منــذ فــرة طويلــة مــن 
ســورية عــى مــدى القــرن املــايض، كــا يقــول يوســف، 
واســتمرار الــرصاع يف ســورية وعــدم االســتقرار يف الشــال 
ــت  ــودة محــدودة يف الوق ــرص الع ــي أن “ف ــي يعن الرشق
الحــايل”. ويضيــف: “كيــف يُتوقــع مــن النــاس العــودة إىل 

بلــد غــر مســتقر، إىل مســتقبل غــر مؤكــد؟”.
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تخشى شخصيات سريانية 
من أن القيود السياسية 
املستمرة ىلع األقليات 

املسيحية يف منطقة “اإلدارة 
الذاتية”، يمكن أن تؤدي 

إلى فقدان األقليات العرقية 
والدينية نتيجة اختيار املزيد 

واملزيد من األسر للهجرة.



، ال يخلــو أي عــدد مــن أعــداد تقريــر “ســورية فــي عيــون مراكــز 
ً
منــذ ثالثــة أعــوام تقريبــا

الدراســات العالميــة” مــن مقــال أو أكثــر يتنــاول موضــوع الالجئيــن الســوريين فــي دول 
 تركيــا، ويطالــب بمزيــد مــن االهتمــام وتخصيــص المــوارد، أو أقلــه تســهيل 

ً
الجــوار، تحديــدا

العمــل والمعامــالت... وهنــا نســأل، لــو كان لــدى المجتمــع الدولــي نيــة فــي تحســين 
؟
ً
أوضــاع الالجئيــن، أمــا كان مــن المفتــرض أن تضبــط هــذه األزمــة، ولــو نســبيا

مــدى  علــى   
ً
كثيــرا القضيــة  هــذه  مــع  األمريكيــة  األبحــاث  مراكــز  تعاطــي  يختلــف  ولــم 

األزمة، إلى أن قررت روسيا أخذ زمام المبادرة، ما سيزيد من حراجة الموقف الغربي 
، وســيفقدهم فــي حســابات مــا بعــد الحــرب ورقــة أساســية كانــوا يظنــون أنهــا فــي 

ً
أوال

متنــاول يدهــم.

الغرب والالجئون السوريون:
ال حقوق وال عودة! 



عمر كاراسابان وساجاد شاه

الالجئون السوريون وتحدي التعليم

معهد بروكنغز، 23 تشرين األول/أكتوبر 2018

كتــب كّل مــن عمــر كاراســابان وســاجاد شــاه مقــاالً 
بعنــوان “الاجئــون الســوريون وتحــدي التعليــم” نــرشه 
معهــد بروكنغــز بتاريــخ 23 ترشيــن األول/أكتوبــر 2018، 
تحدثــا فيــه عن وضــع أطفال الاجئــن الســورين الدرايس 
ــوار. إذ  ــا ودول الج ــم يف تركي ــي تواجهه ــات الت والتحدي
يبلــغ عــدد الاجئــن الســورين حــوايل 6.3 مليــون الجــئ، 
منهــم 3.5 مليــون يف تركيــا، مليــون يف لبنــان )أعــى نســبة 
ــن بالنســبة للســكان(، وحــوايل  ــدد الاجئ ــث ع ــن حي م
660 ألفــاً يف األردن. هــؤالء هــم الاجئــون املســجلون 
فقــط؛ إذ يقــّدر عددهــم يف لبنــان بـــ 1.5 مليــون الجــئ، 
ــا العــراق، فيســتضيف حــوايل  ــون. أم ويف األردن 1.3 ملي

250 ألفــاً، ومــرص 125 ألــف الجــئ.

يبلــغ عــدد الاجئــن الســورين، الذيــن تــراوح أعارهــم 
عــى  وتركيــا  ولبنــان  األردن  يف  عامــاً،   18 إىل   5 بــن 
أمــا  التــوايل 240.000 و390.000 و1.035.000 الجــئ. 
األطفــال دون ســن الخامســة هــم عــى التــوايل 102.000 
ــاورة  ــدول املج ــذه ال ــل. يف ه و154.000 و535.000 طف
ــل الجــئ يف  ــون طف ــن 1.7 ملي لســورية، حــوايل %40 م
ــة  ــام الفعلي ســن املدرســة، هــم خــارج املدرســة –واألرق
قــد تكــون أعــى. وهــي حالــة تنــذر مبزيــد مــن التحديات 
االجتاعيــة للــدول املضيفــة، ولاجئــن الســورين أيضــاً.

ــوري  ــل س ــوايل 610.000 طف ــد ح ــا، يوج ــبة لركي بالنس
ــم الرســمي: %61 يف املــدارس العامــة، والباقــي  يف التعلي

12 Omer Karasapan, Sajjad Shah, ”Syrian refugees and the schooling challenge“, The Brookings 
Institution, 23 October 2018. https://www.brookings.edu/blog/future-development/201823/10//
syrian-refugees-and-the-schooling-challenge/ 
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ما يقرب من خميس األطفال السوريني الالجئني يف سن املدرسة هم خارج املدارس

ــف  ــوم 13 أل ــة )TECs(، إذ يق ــم املؤقت ــز التعلي يف مراك
ســوري بتدريــس منهــج ســوري معــّدل. ولتحســن إدمــاج 
الســكان الذيــن مــن غــر املرّجــح أن يعــودوا إىل ديارهــم 
قريبــاً، يتــم التخــي تدريجيــاً عــن مراكــز التعليــم املؤقتة، 
ونقــل األطفــال إىل املــدارس العامــة الركيــة. وهنــاك 
مخــاوف مــن تــرب األطفــال األكــر ســناً مــن املدرســة 
ــى  ــا يبق ــة، بين ــة الركي ــص باللغ ــاء الحص ــبب إعط بس
مصــر املعلمــن الســورين يف TECs غــر واضــح. وعــى 
ــة  ــات النقدي الرغــم مــن توســيع نطــاق برنامــج التحوي
ــن،  ــم الاجئ ــاص بتعلي ــا )CCT( الخ ــة يف تركي املرشوط

ــن  ــزال %42 م ــة، ال ي ــة الركي ــم للغ ــن 3.600 معل وتعي
األطفــال الاجئــن غــر متعلمــن ألســباب اجتاعيــة 

ــرى.  ــباب أخ ــة، وأس واقتصادي

يف  الجــئ  طفــل   220.000 حــوايل  يوجــد  لبنــان،  يف 
املــدارس، منهــم 150.000 يف املــدارس العامــة التــي تتبــع 
ــل 170.000، أو  ــى األق ــرك ع ــذا ي ــن. ه ــام الورديت نظ
%44، خــارج املدرســة. يشــر البنــك الــدويل إىل أن 10% 
ــن الســورين هــم يف املــدارس  ــال الاجئ فقــط مــن أطف
لشــؤون  املتحــدة  األمــم  مفوضيــة  وتقــول  الثانويــة؛ 
ــية  ــص الدراس ــى الحص ــط. تُعط ــم %5 فق ــن أنه الاجئ

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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يف املــدارس الثانويــة باللغتــن اإلنكليزيــة والفرنســية، مــا 
يشــّكل عائقــاً كبــراً. ومــع ذلــك، تأمــل الجهــات املانحــة 
اللبنانيــة –التــي تدعــم برنامــج »توفــر التعليــم لجميــع 
األطفــال« )RACE(، والــذي يركــز عــى املجتمعــات 
املضيفــة والاجئــن– تســجيل 440.000 الجــئ يف املدارس 
تحــدٍّ جديــر  بحلــول 2020-2021. وهــذا  الحكوميــة 

ــه ضخــم. ــاء، لكن بالثن

ويف األردن، كان حــوايل 131.000 طفــل الجــئ تــراوح 
أعارهــم بــن 5 ســنوات و18 ســنة يف التعليــم الرســمي 
ــن.  ــدارس الورديت ــم يف م ــام 2017، ومعظمه ــة ع يف نهاي
ــل، أي حــوايل  ــن 110.000 طف ــل ع ــا ال يق ــرك م هــذا ي
%40، خــارج التعليــم الرســمي. كــا يوجــد عــرشات 
ــمية.  ــر رس ــج غ ــورين يف برام ــال الس ــن األطف اآلالف م

النقديــة املرشوطــة  للتحويــات  لــدى األردن برنامــج 
لألطفــال الســورين، لكــن األزمــة االقتصاديــة يف األردن قد 
خّفضــت املســتفيدين مــن 55.000 أرسة إىل 10.000 يف 
عــام 2018. وهنــا، تشــارك مؤسســات متعــددة األطــراف؛ 
واألمــم املتحــدة؛ وغرهــم، بشــكل وثيــق يف هــذا القطــاع.

تاحــظ اليونيســف –مــن خــال إحصائيــة– أن %68 مــن 
ــدارس يف األردن  ــن بامل ــر امللتحق ــورين غ ــال الس األطف
كانــوا يف مرحلــة التعليــم الرســمي –وهــو وضــع يُعزى إىل 
ــة، وغرهــا  ــات األكادميي ــة والصعوب الــرضورات االقتصادي
مــن األســباب. وهــذا يســلط الضــوء عــى تعقيــد قضيــة 
ــرد  ــى مج ــا تتخط ــد أن تحدياته ــدريس، ويؤك ــم امل التعلي
بنــاء املزيــد مــن املــدارس وإتاحــة املزيــد مــن الــدروس 
ــر كاٍف لســد  ــه غ ــك رضوري ولكن ــكل ذل واملعلمــن– ف

الفجــوة الدراســية.

ومــن جهــة أخــرى، ترتفــع معــدالت الفقــر بــن الاجئــن. 
ففــي األردن، يعيــش %85 مــن أطفــال الاجئن الســورين 
تحــت خــط الفقــر. ويف لبنــان، حــوايل %70 مــن الاجئــن 
ــر  ــر، يف حــن يُظه الســورين يعيشــون تحــت خــط الفق

ــورين أن 58%  ــن الس ــنوي لاجئ ــاف الس ــم االنكش تقيي
مــن األرس تعــاين مــن الفقــر املدقــع. أمــا يف تركيــا، يعيــش 

%67 مــن الاجئــن الســورين تحــت خــط الفقــر.

مــن بــن التوصيــات الرئيســة للتعامــل مــع هــذا التحــدي 
 )Kids Rights( الطفــل  حقــوق  منظمــة  قبــل  مــن 
ــك تســهيل  ــش، مبــا يف ذل وغرهــا، هــو دعــم ســبل العي
تصاريــح العمــل و/أو تأمــن فــرص عمــل أوســع لاجئــن 
البالغــن. كــا تقــرح املنظمــة إنشــاء أو توســيع برامــج 
ــن  ــمح للمعلم ــا يس ــة مب ــة املرشوط ــات النقدي التحوي
الاجئــن بالتدريــس، والتدابــر التــي تســاعد عــى تســهيل 
وبرامــج  باملــدارس،  لالتحــاق  اإلداريــة  التعقيــدات 
التحويــات النقديــة املرشوطــة، وإصــدار بطاقــات الهوية، 
ــر  ــان، توف ــا ولبن ــوي يف تركي ــم اللغ ــك الدع ــخ. وكذل إل
ــن  ــد م ــب للعدي ــاق بالرك ــج اللح ــن، وبرام ــل اآلم النق
األطفــال الذيــن كانــوا خــارج املدرســة لســنوات، واتخــاذ 
تدابــر ضــد التنمــر والعنــف يف املــدارس وخارجهــا. هــذا 
التحــدي، يحتــاج إىل دعــم دويل مســتدام مــع دور للقطاع 
ــة. ــة والدولي ــة املحلي ــر الحكومي الخــاص واملنظــات غ

هنــاك اســتياء متزايــد يف جميــع البلــدان، إذ ال يبــدو 
أن هنــاك عــودة وشــيكة، بحســب الكاتبــن. ســوف 
والبالــغ  حاليــاً،  املســجلن  الاجئــن  عــدد  يتضاعــف 
ــاً،  ــاً، عــى مــدى 20 عام ــن الجــئ تقريب عددهــم 5 ماي
مبعــدل منــو ســنوي يبلــغ %2.8 –وهــو تقديــر منخفــض. 

ــون  ــح الاجئ ــان أال يصب ــة يف ض ــع مصلح ــدى الجمي ل
الســوريون رشيحــة معزولــة وعرضــة للتطــرف، بــل يجــب 
أن يعــودوا إىل ســورية مســتقرة. يف غضــون ذلــك، عليهــم 
ــوا أكــر  ــاً وبأعــداد أكــر، وأن يكون أن يجــدوا لجــوءاً آمن
تعليــاً، وبالتــايل أكــر اكتفــاًء ذاتيــاً، وقــادرون حتــى ذلــك 
ــة  ــم املضيف ــاً يف مجتمعاته ــى املســاهمة إيجاب الحــن ع

ــامل. والع
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تشاثام هاوس، تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2018

ــورية«  ــودة إىل س ــوان »الع ــة بعن ــري ورق ــت آالء ب كتب
ــن  ــد تشــاثام هــاوس يف عــدد شــهري ترشي نرشهــا معه
ــة  ــن مجل ــر 2018 م ــن الثاين/نوفم ــر وترشي األول/أكتوب
ــن  ــا ع ــت فيه ــوم The World Today، تحدث ــامل الي الع
ــاورة  ــدول املج ــة وال ــات األوروبي ــض الحكوم ــة بع أولوي

ــم. ــن إىل باده ــادة الاجئ ــورية يف إع لس

السياســين  مــن  عــدد  بــدأ   ،2018 أيار/مايــو  ففــي 
اللبنانيــن بالضغــط مــن أجــل عــودة الاجئــن، واإلرشاف 
عــى إعــادة املئــات إىل بلدهــم. وأطلقــت روســيا يف متوز/

ــات اآلالف  ــادة مئ ــن هــو إع ــدف معل ــادرة به ــو مب يولي
مــن الســورين خــال بضعــة أشــهر. وأحــد أســباب هــذا 

الدفــع الجديــد، خاصــة بــن الــدول املجــاورة، هــو عــدم 
وجــود ضغــط حقيقــي مــن املجتمــع الــدويل لوضــع حــد 
للنــزاع الســوري مــن خــال املســاعدة يف التوصــل إىل حــل 

ســيايس. 

الخطة الروسية
ــرويس إلدارة الدفــاع«،  أوضــح رئيــس »املركــز الوطنــي ال
الجــرال ميخائيــل ميزنتســيف، أنــه ميكــن إعــادة مــا 
يصــل إىل 1.7 مليــون الجــئ إىل وطنــه يف األشــهر املقبلــة. 
ويضــم هــذا الرقــم 890.000 مــن لبنــان، 300.000 مــن 
مــن  مــن كل  األردن، 100.000  مــن  تركيــا، 150.000 

ــرص. ــراق وم الع

12 Allaa Barri, ”Coming home to Syria“, Chatham House, October & November 2018. https://www.
chathamhouse.org/publications/twt/coming-home-syria 
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ــدان  ــان وبل ــة لبن ــدان، وخاص ــض البل ــرت بع ــد اعت وق
مضيفــة أخــرى، املبــادرة الروســية، أول خطــة متاســكة 
ــة،  ــب الكاتب ــن، وبحس ــن. لك ــة الاجئ ــد ألزم ــع ح لوض
فــإن الدافــع الــرويس الحقيقــي هــو اســتخدام أزمــة 

ــاً. ــياً واقتصادي ــة، سياس ــا الخاص ــن ملصلحته الاجئ

ــا  ــن مبادرته ــان ع ــت لإلع ــذا الوق ــيا ه ــار روس إن اختي
يعنــي اعرافهــا بــأن الدولــة الســورية قــد ربحــت الحرب، 
ــم يف  ــا الحاس ــى دوره ــوء ع ــليطها الض ــة إىل تس باإلضاف
ــع  ــع املجتم ــب أال يق ــة، يج ــرأي الكاتب ــزاع. وب ــاء الن إنه
الــدويل يف فــخ الســاح لروســيا باســتخدام أزمــة الاجئــن 
ــية يف  ــا السياس ــى أهدافه ــة ع ــاء الرشعي ــيلة إلضف كوس

ســورية.

ــن،  ــادة الاجئ ــية إلع ــة الروس ــول الخط ــه ح ويف ترصيح
وعــد ميزنتســيف أيضــاً بإعــادة 200.000 الجــئ يقيمــون 
ــا يســلط الضــوء يف  ــاً يف دول االتحــاد األورويب، بين حالي
ــادة  ــال إع ــل أع ــة إىل متوي ــى الحاج ــه ع ــت نفس الوق
اإلعــار يف ســورية. تحتــاج روســيا إىل هــذا التمويــل 
مليــار دوالر  تســديد 300  تســتطيع  األورويب ألنهــا ال 
ــادة إعــار ســورية.  ــم املتحــدة إلع ــر األم بحســب تقدي
ورفــض االتحــاد األورويب تقديــم أي أمــوال لهــذا الغــرض 

ــية. ــوية سياس ــل إىل تس ــم التوص ــى يت حت

ــدة،  ــات املتح ــى الوالي ــا ع ــيا خطته ــت روس ــا طرح ك
العــودة الطوعيــة  لكــن واشــنطن أكــدت رغبتهــا يف 
لاجئــن متشــياً مــع املارســة املعتــادة للمفوضيــة العليــا 
ــدة  ــم املتح ــة األم ــرت وكال ــد ذك ــن. وق ــؤون الاجئ لش
لاجئــن أن ســورية ليســت آمنــة بعــد مبــا فيــه الكفايــة 
لعــودة الاجئــن، وأكــدت أنهــا لــن تأخــذ أي دور يف 
تنظيــم عمليــات اإلعــادة إىل الوطــن يف الوقــت الحــارض.

رأت الكاتبــة أن مبــادرة روســيا لحــل أزمــة الاجئــن 
ــاً  ــورية. فوفق ــى األرض يف س ــع ع ــع الواق ــق م ال تتطاب
مــن  أكــر  اســتيعاب  الروســية، ال ميكــن  للتقديــرات 
336.000 مــن العائديــن يف املراكــز الـــ 76 التــي تخطــط 
إلنشــائها. وســتكون هــذه املراكــز قــادرة عــى إيــواء 

ــب،  ــق، 134.000 يف حل ــف دمش ــخص يف ري 73.000 ش
64.000 يف حمــص، 10.000 يف حــاة، 45.000 يف ديــر 
الــزور، و9.000 يف رشق القلمــون. وبالتــايل، مــن غــر 
املرجــح أن يدعــم املجتمــع الــدويل الخطــة الروســية 
ــى  ــة. وحت ــر واقعي ــم تطويرهــا عــى أســس أك ــى يت حت
ــار، فســوف  ــادة اإلع ــدء بإع ــم الخطــة والب ــم دع ــو ت ل

ــتكالها. ــل الس ــى األق ــنة ع ــورية إىل 15 س ــاج س تحت

مبادرة حزب الله
يف متوز/يوليــو، أعلــن حــزب اللــه أنــه ســيلعب دوراً قيادياً 
يف املســاعدة عــى تنظيــم عــودة الاجئــن الســورين. 
وقــام بفتــح تســعة مراكــز اتصــال يف لبنــان مُتّكــن الاجئن 
مــن البــدء يف العمليــة التــي مــن شــأنها أن تســمح لهــم 
بالعــودة. وبحســب زعــم الكاتبــة، فــإن هــذه املبــادرة ال 
تُعــد عمــاً إنســانياً، وإمنــا وســيلة لتعزيــز الدور الســيايس 

للحــزب يف لبنــان.

الحكومة السورية تدعو لعودة الالجئني
يف أواخــر آب/أغســطس، وخــال اجتــاع مــع وزيــر 
الخارجيــة الــرويس ســرغي الفــروف، دعــا وزيــر الخارجيــة 
للعــودة  الســورين  الاجئــن  املعلــم  وليــد  الســوري 
ــة  ــار والعملي ــادة اإلع ــة إع ــَط عملي ــم. إذ َربَ إىل دياره
السياســية بعــودة الاجئــن، مبيّنــاً رضورة رفــع العقوبــات 

ــم. ــهيل عودته ــورية لتس ــن س ــة ع االقتصادي

وبــرأي الكاتبــة، لقــد حــان الوقــت اآلن لــي يتحــرك 
املجتمــع الــدويل لحايــة الاجئــن، وعى االتحــاد األورويب 
والواليــات املتحــدة منــع الخطــة الروســية والركيــز أكــر 
عــى التوصــل إىل تســوية سياســية قبــل عــودة أي الجــئ. 
ويف الوقــت الــذي يتــم فيــه تنفيــذ خطــة مقبولــة دوليــاً 
إلعــادة الاجئــن إىل بادهــم، يجــب تعيــن مراقبــن 
ــم  ــاركة األم ــع مش ــة، م ــى العملي ــإلرشاف ع ــتقلن ل مس
املتحــدة لضــان عــدم إجبــار أي شــخص عــى العــودة إىل 

ــع. ــة الحــرام حقــوق الجمي ســورية، باإلضاف
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ليــس تنظيــم »داعــش« اليــوم مثلمــا كان عليــه فــي األعــوام الماضيــة، ونهايــة التنظيــم 
فــي مــكان ال تعنــي نهايتــه فــي كل األمكنــة، فــكل تنظيــم إرهابــي يســتفيد مــن خبــرات 
 أن يســتطيع »داعــش« إعــادة إحيــاء نفســه، 

ً
وحتــى مــن فشــل أســالفه، وليــس مســتبعدا

وجمع األموال الكافية لذلك، خاصة أن ورقة الحرب على اإلرهاب الزالت مقبولة عند 
الشــعب األمريكــي، وبالتالــي مفضلــة عنــد اإلدارات األمريكيــة.

“داعش”: خطٌر ال يجوز إغفاله



كولن بي كالرك

خطط “داعش” الجديدة للثراء والتدمير
فورين بولسي، 10 تشرين أول/أكتوبر 2018

كتــب كولــن كارك مقــاالً بعنــوان: »خطــط “داعــش” الجديــدة 
ــن  ــي يف 10 ترشي ــن بول ــة فوري ــه مجل ــراء والتدمــر«، نرشت لل
أول/أكتوبــر 2018، يتحــدث فيــه عــن إمكانيــة عــودة التنظيــم 

اإلرهــايب للظهــور مجــدداً.

ــَد مــا يقــرب %98 مــن  يقــول الكاتــب: »رغــم أن “داعــش” فََق
ــا  ــاً مب ــم ناضج ــح التنظي ــا، أصب ــيطر عليه ــي كان يس األرايض الت
ــنية  ــة الس ــق ذات األغلبي ــور يف املناط ــودة إىل الظه ــي للع يكف
ــم  ــاك التنظي ــو امت ــس ه ــبب الرئي ــورية. والس ــراق وس يف الع
“صنــدوق متويــل حــرب” احتياطــي يف املنطقة، إىل جانــب مهارته 
ــم  ــد تنظي ــرادات«. اعتم ــن اإلي ــدة م ــات جدي ــر تدفق يف تطوي

“داعــش” يف الغالــب عــى األرايض التــي يســيطر عليهــا، مبــا يف 
ــدوالرات  ــارات ال ــع ملي ــة، لجم ــل الحرضي ــدن واملعاق ــك امل ذل
ــع  ــزاز وفــرض الرضائــب والســطو وبي ــات االبت مــن خــال عملي
النفــط املــروق. لكــن هــذا التنظيــم أثبــت قدرتــه عــى جنــي 
املــال حتــى مــن دون الســيطرة عــى املراكــز الســكانية الكبــرة.

خــال أوج ســيطرته عــى األرايض يف عــام 2015، جمــع “داعــش” 
مــا يقــرب مــن 6 مليــارات دوالر، مــا جعلــه أغنــى تنظيــم إرهــايب 
يف التاريــخ. كيــف ميكــن لجاعــة متشــددة أن تجمــع مــا يعــادل 
ــا اســتوىل عــى األرايض،  ــة؟ عندم ــج املحــي اإلجــايل لدول النات
جمــع “داعــش” ثروتــه يف املقــام األول مــن ثاثــة مصادر رئيســة: 

13 Colin P. Clarke, ”ISIS’s New Plans to Get Rich and Wreak Havoc“, Foreign Policy, 19 October 
2018. https://foreignpolicy.com/201810/10//isiss-new-plans-to-get-rich-and-wreak-havoc/ 
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النفــط والغــاز، والتــي بلــغ مجموعهــا نحــو 500 مليــون دوالر يف 
عــام 2015، ومعظمهــا مــن خــال املبيعــات الداخليــة؛ الرضائــب 
ــون دوالر يف  ــزاز، التــي وصلــت لحــوايل 360 ملي ــات االبت وعملي
ــش”  ــام “داع ــام 2014، إذ ق ــل يف ع ــب املوص ــام 2015؛ ونه ع

برقــة حــوايل 500 مليــون دوالر مــن خزائــن مرصفيــة.

لقــد فََقــَد “داعــش” اآلن معظــم أراضيــه، وتراجــع هــذا التنظيــم 
اإلرهــايب بعــد أن كان يســيطر عــى مســاحات مــن األرايض 
تعــادل حجــم بريطانيــا العظمــى تقريبــاً، ويحــاول اليــوم البقــاء، 
ــد  ــرات. لق ــر الف ــه يف وادي نه ــابقاً معقل ــا كان س ــارَص في ويح
قــام التحالــف العاملــي الــذي تشــّكل لهزميــة “داعــش” بتدمــر 
“شــبه الدولــة” اإلرهابيــة يف الــرشق األوســط، ومنــع زعيمهــا أبــو 
بكــر البغــدادي، مــن تحقيــق أحامــه بإقامــة “خافــة” إســامية 
يف قلــب املنطقــة. الخســارة الجغرافيــة أدت إىل انخفــاض تدفــق 
اإليــرادات بشــكل كبــر مــن الرضائــب وعمليــات االبتــزاز وبيــع 

النفــط، وانخفــض بالتــايل متويــل التنظيــم بشــكل كبــر.

ــود  ــى األرايض للصم ــد ع ــة تعتم ــد املجموع ــك، مل تع ــع ذل وم
اقتصاديــاً. ويرجــع ذلــك، جزئيــاً، ألن الناجــن مــن قياداتهــا قامــوا 
بتهريــب مــا يصــل إىل 400 مليــون دوالر مــن العــراق وســورية. 
ستســعى شــبكة التنظيــم املنتــرشة إىل غســل هــذه األمــوال 
ــا. ميكــن  مــن خــال رشكات كــرى يف املنطقــة، وخاصــة يف تركي
كذلــك تحويــل بعــض النقــود إىل ذهــب وتخزينــه ليتــم بيعــه يف 

املســتقبل.

لقــد انخفــض دخــل “داعــش”، لكــن نفقاتــه أيضــاً باتــت ضئيلــة 
مقارنــة مبــا كانــت عليــه منــذ مــا يقــارب العــام. ال توجــد 
حكومــة زائفــة مســؤولة عــن الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، ودفــع 
الرواتــب، وتوفــر األشــغال العامــة؛ مبــا يف ذلــك خدمــات القامة 
ــة التشــغيلية بشــكل  والــرصف الصحــي. ومــع انخفــاض امليزاني
كبــر، ســتوفر األمــوال التــي تــم تكديســها لـــ “داعــش” مــا يكفي 
للبقــاء كحركــة إرهابيــة رسيــة، لديهــا القــدرة عــى شــن حملــة 
مطولــة مــن حــرب العصابــات يف جميــع أنحــاء العــراق وســورية.

متويــٍل  مبَحاِفــَظ  املاليــة  مخزوناتــه  التنظيــم  دعــم  كذلــك 
متنوعــة. وطــور مهاراتــه يف مضاعفــة األمــوال مــن خــال أنشــطة 
ــرص،  ــال ال الح ــبيل املث ــى س ــك ع ــا يف ذل ــدة، مب ــة جدي إجرامي
االبتــزاز واالختطــاف مــن أجــل فديــة، الســطو والرقــة، تهريــب 
املخــدرات واالتجــار باآلثــار. ال تتطلــب هــذه األنشــطة الســيطرة 
عــى أراض، ولكــن هنــاك مخاطــر عــى أفــراد التنظيــم، الذيــن 

ــض عليهــم. ــل، أن يُقب ــة عــى األق ــة النظري ميكــن، مــن الناحي

ومــع ذلــك، تظــلُّ فــرص التعــرض لاعتقــال ضئيلــة، فحتــى اليــوم 
ــورية  ــراق أو س ــة يف الع ــوات رشط ــن أو ق ــوات أم ــد ق ال يوج
ــاق  ــى نط ــة ع ــأنه ردع الجرمي ــن ش ــا م ــذ م ــى تنفي ــادرة ع ق
واســع. ميكــن للتنظيــم يف املســتقبل القريــب، أيضــاً، إعــادة 
تنشــيط قنــوات تدفــق الدخــل التــي أصبحــت راكــدة وذلــك عن 
ــداد  ــى أطــراف امت ــن يعيشــون ع ــزاز الســكان الذي ــق ابت طري

ــة. ســيطرة الحكوم

خــال الســنوات التــي كان “داعــش” فيهــا مســيطراً، َجَمــَع 
ــي  ــق، والت ــاٍت شــخصيٍة مــن الســكان بشــكل دقي أعضــاؤه بيان
ــل،  ــة والدخ ــول اململوك ــن األص ــة ع ــات ُمفّصل ــن معلوم تتضم
باإلضافــة إىل عناويــن أفــراد العائلــة. هــذا العمــل االســتخبارايت 
الهــام الــذي مارســه “داعــش” عــى الســكان، ميــد التنظيــم 
باملزيــد مــن النفــوذ مــن خــال ترهيــب املدنيــن وابتزازهــم، مــا 

ــدي. ــي النق ــن االحتياط ــد م ــع املزي ــه بجم ــمح ل يس

ــتمر  ــن أن يس ــرى ميك ــة أخ ــاك طريق ــزاز، هن ــة إىل االبت باإلضاف
بهــا “داعــش” يف كســب املــال دون أن يســيطر فعليــاً عــى 
األرض، وذلــك عــن طريــق عمليــات االبتــزاز خــال أعــال 
إعــادة إعــار املوصــل وغرهــا مــن املــدن املدمــرة. لقــد أتقنــت 
التنظيــات التــي ســبقت “داعــش”، مثــل تنظيــم “القاعــدة” يف 
ــاء  ــزاز رشكات البن ــّن ابت ــة العــراق اإلســامية”، ف العــراق و”دول
ــاء  ــادة بن ــاعدة يف إع ــاول املس ــي تح ــرى الت ــات األخ واملؤسس

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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لم تعد املجموعة تعتمد 
ىلع األراضي للصمود 

اقتصاديًا. ألن الناجين من 
قياداتها قاموا بتهريب 
ما يصل إلى 400 مليون 
دوالر من العراق وسورية. 
ستسعى إلى غسل هذه 
األموال من خالل شركات 

كبرى يف املنطقة، وخاصة 
يف تركيا. 



ــنوات  ــن س ــايف م ــاول التع ــي تح ــرى الت ــدات والق ــدن والبل امل
مــن الــرصاع الطائفــي الوحــيش يف العــراق. ومل تتمكــن أي مــن 
ــراب  ــى االق ــيطرة أو حت ــن الس ــة م ــات اإلرهابي ــذه الجاع ه
مــن حجــم مســاحة األرايض التــي كان يســيطر “داعــش” عليهــا. 

ومــع ذلــك، بــن عامــي 2006 و2009، كانــوا قادريــن عــى جمــع 
ــع  ــزاز شــبكات توزي ــق ابت ــرة مــن األمــوال عــن طري ــغ كب مبال

ــة. ــة واإلقليمي ــط املحلي النف
ــال  ــها خ ــة نفس ــذه العملي ــرر ه ــداً أن تتك ــل ج ــن املحتم م
الســنوات القليلــة القادمــة، إذ يســعى املجتمــع الــدويل ملســاعدة 
العــراق وســورية عــى التعــايف مــن عــرش ســنوات مــن “الحــرب 
األهليــة”. إن إعــادة اإلعــار يف األجــزاء التــي مزقتهــا الحــرب يف 
ــاً  ــر هدف العــراق وســورية، رغــم حســن نواياهــا، ميكــن أن توف
جذابــاً لـــ “داعــش”، ورمبــا تســاعد يف متويــل عودتــه، وهــو أمــر 
ــال مســاحات  ــدون احت ــى ب ميكــن أن تحققــه املجموعــات حت

واســعة مــن األرايض.

ســيكون مــن الســهل عــى “داعــش” االختــاس مــن عقــود 
إعــادة اإلعــار. ســتحتاج امليليشــيات فقــط إىل إقامــة عاقــات 
ــار،  ــادة اإلع ــاريع إع ــن مبش ــن املرتبط ــؤولن املحلي ــع املس م
وإدخــال عنارصهــم الخاصــة يف خطــوط اإلمــدادات، ليختلســوا 
ــة.  ــوات العملي ــن خط ــوة م ــة يف كل خط ــة مختلف ــغ مالي مبال

ــرشوع يف  ــال امل ــان اكت ــى ض ــش” ع ــو “داع ــيعمل مقاتل وس
نهايــة املطــاف، وإن كان ذلــك بســعر مبالــغ فيــه بســبب األمــوال 

ــم. ــا يف جيوبه ــم صبّه ــي ت الت

ــى األرايض. إذ  ــيطرة ع ــعي للس ــن الس ــش” ع ــف “داع مل يتوق
يســعى التنظيــم إىل اســتعادة الســيطرة عــى األصــول النفطيــة 
ــوات  ــل “ق ــن قب ــب م ــوم املرتق ــل الهج ــزور، قب ــر ال ــول دي ح
ســوريا الدميقراطيــة”. ووفقــاً لتقريــر صــادر عــن مجلــس األمــن 
ــط  ــول النف ــم ســيطرته عــى حق ــتعاد التنظي ــو، اس يف متوز/يولي
يف شــال رشق ســورية، ويســتمر باســتخراج النفــط الســتخدامه 
مــن قبــل مقاتليــه، وبيعــه للســكان املحليــن. ولكــن حتــى 
بعــد اســتعادة الســيطرة عــى هــذه الحقــول مبســاعدة القــوات 
ــة  ــطة اإلجرامي ــاطة إىل األنش ــم ببس ــيعود التنظي ــة، س األمريكي

ــة. ــة فعلي ــيطرة جغرافي ــب س ــي ال تتطل الت

إن الجمــع بــن األصــول الحاليــة والقــدرة املســتقبلية عــى 
ــم  كســب املــال، سيســمح لـــ “داعــش” بإعــادة تشــكيل وتنظي
ــاً يف أجــزاء مختلفــة مــن  ــدأ يحــدث فعلي صفوفــه، وهــذا مــا ب
العــراق وســورية. يف جميــع أنحــاء كركــوك شــال العــراق، قــام 

املســلحون ببنــاء نقــاط تفتيــش وهميــة لنصــب كائــن لقــوات 
األمــن العراقيــة العاملــة يف املنطقــة يف وقــت ســابق مــن هــذا 
العــام. ويف أجــزاء أخــرى مــن العــراق، مبــا يف ذلــك ديــاىل وصــاح 
الديــن، تقــوم خايــا “داعــش” النشــطة مبراقبــة واســتطاع 
هــذه املناطــق لتحديــد أفضــل الســبل للعمــل قبــل إعــادة 
تنظيــم تشــكيات صغــرة مــن املقاتلــن. ورغــم الغــارات الجويــة 
ــة يف  ــن متحصن ــوب اإلرهابي ــزال جي ــة، ال ت ــة األمريكي الهجومي

ــورية. ــة، يف س ــال، والدشيش ــال البوك ــن، ش ــة هج منطق

مييــل الغــرب إىل رؤيــة الحــرب ضــد “داعــش” يف مراحــل 
منفصلــة، كل مرحلــة عــى حداهــا، وذلــك بحســب اإلدارات 
الرئاســية أو التغيــرات الطفيفــة يف السياســة. لكــن بالنســبة 
ــد  ــة األم ــدة طويل ــة واح ــي حمل ــرب ه ــذه الح ــن، ه للجهادي

منــذ األيــام األوىل ملؤسســها أبــو مصعــب الزرقــاوي. 

وإىل أن تعــرف الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا بذلــك، مــن املرجح 
ــاء  ــوء إىل الخف ــراتيجيتها يف اللج ــرار اس ــش” تك ــد “داع أن تعي
ــم، عندمــا  ــا بشــكل دائ ــل العــودة إىل الظهــور، وفــرض قوته قب
تســحب الواليــات املتحــدة قواتهــا العســكرية بالكامــل، أو 
عندمــا تتمكــن املجموعــة اإلرهابيــة مــرة أخــرى مــن اســتعادة 
الســيطرة عــى مــا يكفــي مــن األرايض إلعــادة هندســة املرحلــة 

ــاء “الخافــة”. ــة مــن مــرشوع بن املقبل
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يميل الغرب إلى رؤية الحرب 
ضد “داعش” يف مراحل 

منفصلة، كل ىلع حداها، 
بحسب اإلدارات الرئاسية أو 
التغييرات يف السياسة. 
لكن بالنسبة للجهاديين، 

هذه الحرب هي حملة واحدة 
طويلة األمد منذ األيام 

األولى ملؤسسها أبو مصعب 
الزرقاوي. 
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