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

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

.
ً
 وعسكريا

ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
سياسيا

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

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

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

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

واملرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..

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

ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

والشــؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 

ــامل )نظــرّي، وتطبيقــّي(، باإلضافــة 
ّ

والقانونيــة والعســكرية واألمنيــة، وذلــك باملعنــى املعرفــّي الش

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

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

التداعيــات املحتملــة والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.
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االفتتاحية ..
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تتبــدى أكــر فأكــر املطامــع الدوليــة يف ســورية، وتكشــف عــن وجههــا الحقيقــي مــع تطــور األحــداث ووصولهــا إىل 

مــكان مل يعــد فيــه التلطــي وراء ادعــاءات مــن قبيــل “حاميــة الســوريني” أو “تحقيــق مطالبهــم” أو حتــى “مكافحــة 

اإلرهــاب” كاٍف لتحقيــق مصالــح الطامعــني يف ســورية.

مل تكــن هــذه املطامــع مجهولــة، يف أي يــوم مــن أيــام األزمــة، لكــن التعبــر عنهــا مل يبلــغ يف الســابق هــذا املســتوى 

مــن الفجاجــة، إذ نجــد يف مراكــز األبحــاث الغربيــة أوراق سياســات تتحــدث عــن مــاء الجوالن بالنســبة لـــ “إرسائيل”، 

وعــن ثــروات الجزيــرة الســورية بالنســبة للواليــات املتحــدة، وعــن كامــل الشــامل الســوري بالنســبة لرتكيــا.

رغــم التطــورات التــي شــهدتها ســورية خــال األزمــة، تحديــداً يف العامــني املاضيــني، وقــدرة الجيــش الســوري عــى 

إعــادة مناطــق كان مجــرد التفكــر باســتعادتها إىل ســياق الدولــة رضبــاً مــن الخيــال، مل تفقــد هــذه الــدول األمــل، 

ومازالــت تحــاول تحصيــل عوائــد مــن ســورية، وتنتهــج يف ذلــك ســبياً اقتصاديــاً هــو االســتياء عــى املــوارد الطبيعيــة 

يف البــاد واالســتفادة منهــا ماديــاً مــن جهــة، وللضغــط عــى القيــادة الســورية وحلفائهــا سياســياً مــن جهــة أخــرى.

ضمــن هــذا املخطــط، يحــاول باحثــو مراكــز تفكــر أمريكيــة، رســم معــامل بنــاٍء اقتصــادي اجتامعــي، تُنِشــئه الواليــات 

املتحــدة رشق الفــرات، عاصمتــه منبــج، تدمــج فيــه العــرب واألكــراد واألتــراك، وتســتغلهم وثــروات تلــك املنطقــة 

لحســابها الخــاص. واملفارقــة هنــا أن تركيــا تفكــر بالشــامل الســوري بالطريقــة ذاتهــا، وتحــاول أن تعيــد فيــه تجربــة 

احتالهــا لشــامل قــربص، ويصفهــا بالتــايل كتـّـاب أمريكيــون باإلمربياليــة واإلمرباطوريــة والتوســعية. ليــس الخــاف هنــا 

عــى هــذه الصفــات، لكــن مــاذا عــن أمريــكا؟

ال تســتطيع الواليــات املتحــدة التفكــر مبصالــح حلفائهــا خــارج حــدود مصالحهــا، مل تعتــد ذلــك يومــاً، وهذا ال يناســب 

تركيــا اليــوم. يفكــر أردوغــان أبعــد بكثــر مــن حــدود تركيــا، الجغرافيــة والسياســية، وأبعــد مــن إدلــب وحتــى أبعــد 

مــن عداوتــه مــع الكــرد، ألنــه يســتطيع... ألن ظــروف املنطقــة، النابعــة منهــا، واملفروضــة عليهــا تســمح لــه بذلــك.

يف املقابــل، يفلــت ميــزان القــوى الــدويل شــيئاً فشــيئاً مــن يــد الواليــات املتحــدة، وتــزداد الــدول القوية/غــر القانعــة. 

منهــا مــن يرفــض التعاطــي األمريــي مــع الشــؤون والقضايــا الدوليــة، وهــي دول ال تشــكل بعــد خطــراً عــى الواليــات 

املتحــدة، إال قليــاً عــى املســتوى الدبلومــايس، كأوروبــا مثــاً، التــي تحــاول الحــد مــن التكاليــف عــرب فصــل سياســاتها 

عــن السياســات األمريكيــة ولــو قليــاً يف قضايــا الــرق األوســط، فهــي حرفيــاً يف عــني العاصفــة، ومــا يحــدث يف فرنســا 

اليــوم خــر دليــل عــى ذلــك.

عال منصور
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الــدول التــي تشــكل الخطــر، هــي الــدول التــي تــرى أن قدرتهــا تفــوق مكانتهــا الحاليــة، وأن بإمكانهــا لعــب املزيــد 

ــد  ــيا هــي التهدي ــا، روس ــة. هن ــات الحالي ــامل التوازن ــر مع ــا تغي ــا ميّكنه ــوة م ــن الق ــا م ــة، ولديه ــن األدوار الدولي م

القديــم املتجــدد؛ وهنــا أيضــاً ال تختلــف تركيــا عــن إيــران بالنســبة ألمريــكا. وقــد أدرك باحثــون، رمبــا، هــذه الحقيقــة، 

ويطلبــون مــن القيــادة األمريكيــة تهديــد تركيــا بعواقــب صارمــة عــى ترصفاتهــا التــي قــد تشــكل تهديــداً ملصالــح 

أمريــكا، خاصــة وأن “خارطــة طريــق منبــج” مل توقــف الرضبــات املدفعيــة الرتكيــة.

ــامل  ــم مع ــه يف رس ــد تلعب ــذي ق ــدور ال ــو ال ــا ه ــتفرض، وم ــات س ــدة، وأي نهاي ــات املتح ــلك الوالي ــق ستس أي طري

ــا؟ ــارج رسبه ــد خ ــاول التغري ــرد أو تح ــا، تغ ــة منه ــى الحليف ــور، حت ــورية وكل الطي ــتقبل س مس

ويف ســياق مــواٍز، مل تخــُل منشــورات أيٍّ مــن مراكــز األبحــاث الغربيــة هــذا الشــهر مــن إصــدارات تتنــاول موضــوع 

التنظيــامت اإلرهابيــة والحــركات الســلفية الجهاديــة، يف حالــة مــن الرتكيــز عــى هــذا املوضــوع، مل نشــهدها منــذ أن 

كان تنظيــم “داعــش” يف أوج إرهابــه.

تــدرس هــذه املراكــز األرقــام والبيانــات واملعطيــات، وتراجــع تاريــخ التنظيــامت وتطورهــا وســرورتها، وتحــاول تقديــم 

التفســرات واألمثلــة وتوضيــح األســباب، كل ذلــك بهــدف فهــم وضعهــا الحــايل، واالحتــامالت املســتقبلية لتطورهــا.

الخطــاب الطائفــي ومعــاداة الواليــات املتحــدة مــن أهــم األســباب التــي توصلــت لهــا الدراســات املذكــورة، والتــي 

ــاب  ــت اإلره ــل تفلّ ــا، ه ــؤال هن ــة. والس ــامت اإلرهابي ــذه التنظي ــراز ه ــطية إىل إف ــرق أوس ــات ال أدت باملجتمع

حقيقــًة مــن عقــال داعميــه، وأصبــح يشــكل خطــراً غــر محســوب عــى الواليــات املتحــدة، قــادٌر عــى الدفــع بهــا إىل 

تغيــر سياســاتها يف التدخــل بالشــؤون الداخليــة للبلــدان، وباللعــب عــى أوتــار املذهبيــة وإذكاء شــقاقاتها؟

هــذا عــن األســباب، أمــا عــن الحلــول، فــرتى هــذه املراكــز أن عــى القيــادات الغربيــة دعــم األنظمــة التــي تواجــه 

اإلرهــاب، تحديــداً يف الــرق األوســط، بطبيعــة الحــال، مــع اســتثناء ســورية، التــي كانــت مــن أوائــل الــدول التــي 

واجهــت اإلرهــاب يف العــامل، وتواجــه منــذ بدايــة األزمــة موجــة غــر مســبوقة مــن اإلرهــاب، ســواء مــن حيــث طبيعــة 

التنظيــامت أو مــن حيــث عددهــا وعتادهــا وداعميهــا.

ليســت املحــاوالت الغربيــة واإلقليميــة خافيــة عــى النظــام الســيايس يف ســورية، لكــن أولويتــه اليــوم هــي ترتيــب 

األوراق، الداخليــة وشــبه الداخليــة، فــرى تغيــرات وزاريــة وإداريــة حساســة، ونشــهد أرقامــاً للعائديــن، تثبــت أن 

العمــل جــاد يف موضــوع النــزوح، وغرهــا مــن القضايــا. مــن املهــم يف هــذه املرحلــة كذلــك إيجــاد حلــول أو تقاربــات 

ــة، خصوصــاً  ــة القادم ــي تحــاك ضــد ســورية للمرحل ــم أداة رئيســة يف املشــاريع الت ــرد، فه ــف الســوريني الك يف مل

األمريكيــة منهــا، وهــم الذريعــة الرتكيــة ملزيــد مــن األفعــال التــي تزعــزع أي اســتقرار مرتقــب يف املنطقــة، ورمبــا 

تقــود مواجهــة مبــارشة كارثيــة.

يشــارف عــام 2018 عــى االنتهــاء، ورغــم أنــه حمــل خواتيــم كثــرة مللفــات كــربى، وشــهد االنحــدار األكــرب للخــط 

ــرِّر ريفهــا، وعــاد الجنــوب الســوري، وأســقط الجيــش الســوري  ــاين لألزمــة، إذ أصبحــت فيــه دمشــق آمنــة وُح البي

اعتــداءات أمريكيــة وإرسائيليــة، إال أنــه سيســلم عــى مــا يبــدو ملفــات عديــدة التــزال مفتوحــة إىل العــام القــادم. 
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ــة« أهــم مــا نــر حــول  ــون مراكــز الدراســات العاملي ــر »ســورية يف عي يغطــي هــذا العــدد مــن تقري
ــة: ــاور أربع ــأيت يف مح ــر 2018، وي ــن الثاين/نوڤم ــهر تري ــورية يف ش س

املحور األول- املطامع اإلمربيالية يف سورية: “إرسائيل”، أمريكا وتركيا.

ــه الخصــوص،  ــى وج ــة ع ــورية، االقتصادي ــة يف س ــع الغربي ــاريع واملطام ــه للخطــط واملش ــرض مقاالت تع

والتــي يحــاول أصحابهــا مــن خالهــا تســخر ثــروات ســورية ملصالحهــم، وللضغــط عــى الدولــة الســورية 
وحلفائهــا.

املحور الثاين- التغريد خارج الرسب األمريي.

تناقــش مقاالتــه تدهــور العاقــات األمريكية-الرتكية، نتيجة للنزعة التوســعية الرتكية، وفشــل االســرتاتيجيات 

األمريكيــة يف ســورية. إضافــة إىل املحــاوالت األوروبيــة النــأي بنفســها عــن السياســات األمريكيــة الرعنــاء، 
ليــس يف ســورية وحســب، بــل يف الــرق األوســط بالعموم.

املحور الثالث- إنسانية الغرب التدمرية يف سورية.

يحــوي هــذا املحــور مقالــني: األول، عــن األوضــاع البائســة لاجئــني الســوريني يف الخــارج، ووقــوف املجتمــع 

ــات  ــوده الوالي ــذي تق ــف -ال ــازر التحال ــن مج ــو ع ــاين فه ــا الث ــا؛ أم ــن معالجته ــز ع ــبه عاج ــدويل ش ال
املتحــدة- التــي ارتكبهــا يف مدينــة الرقــة 

املحور الرابع- السلفية الجهادية: إرهاب تحت الطلب.

ينقــل هــذا املحــور وجهــة النظــر املتبلــورة اليــوم عــن مصــر التنظيــامت اإلرهابيــة ومســتقبل الســلفية 

الجهاديــة يف العــامل، والتأكيــد عــى أن هــذا التهديــد مايــزال قامئــاً مــع اختــاف مســتوياته بحســب الزمــان 
واملــكان.
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إذ  تماثلهــا،  نتيجــة  ســورية  شــمال  فــي  والتركيــة  األمريكيــة  المصالــح  تتناقــض 
تريــد كلتاهمــا الســيطرة علــى المــوارد الهائلــة لمنطقــة الجزيــرة الســورية، والتــي 
 لســورية، مــن ناحيــة النفــط والمــاء والمحاصيــل االســتراتيجية. 

ً
 اســتراتيجيا

ً
عــّد خزانــا

ُ
ت

، تريــد ˝إســرائيل˝ كذلــك مــوارد الجــوالن، مياهــه 
ً
وفــي المقلــب المقابــل جنوبــا

بالخصــوص، وتريــد االســتفادة مــن اللحظــة التاريخيــة التــي خلقهــا دونالــد ترامــب 
لتحصــل علــى اعتــراف أمريكــي بهــذه المرتفعــات علــى أنهــا ˝أراٍض إســرائيلية˝.

المطامع اإلمبريالية في سورية: 
“إسرائيل”، أمريكا وتركيا.



إليزابيث تيومان

السياسة التوسعية التركية في دول الجوار

معهد دراسة الحرب، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

كتبــت إليزابيــث تيومــان مقــاالً بعنــوان: »السياســة 
التوســعية الرتكيــة يف دول الجــوار«، نرهــا معهــد دراســة 
الحــرب بتاريــخ 15 تريــن الثاين/نوڤمــرب 2018، تتحــدث 
فيــه عــن ضــم تركيــا ألجــزاء كبــرة مــن شــامل ســورية، 
ــامل  ــال لش ــذا باحت ــى األرايض ه ــتياء ع ــارن االس وتق
قــربص، وتــرى أنــه دليــل عــى أن الرئيــس الــرتيك رجــب 
طيــب أردوغــان يطبّــق اســرتاتيجية الحمــات العســكرية 
ــة العثامنيــة. اإلمربياليــة عــى مــا كان ســابقاً اإلمرباطوري

ــدم  ــب ع ــان –إىل جان ــرة أردوغ ــة، إن مغام ــول الكاتب تق
مصالــح  بتقويــض  تهــدد  املعقــد–  الــرتيك  االســتقرار 
الواليــات املتحــدة وحلــف الناتــو. ويجــب عــى الواليــات 
التخريبيــة،  أعاملهــا  عــى  تركيــا  محاســبة  املتحــدة 
ودفعهــا إىل االنخــراط بشــكل منتــج يف املناطــق القريبــة 

ــرتاتيجية  ــداف االس ــع األه ــامىش م ــا يت ــا مب ــن حدوده م
ــي. ــامل األطل ــف ش ــدة وحل ــات املتح ــرتكة للوالي املش

منــذ عــام 2016، ويف عمليتــني منفصلتــني ضــد ˝داعــش˝ 
ووحــدات حاميــة الشــعب )YPG(، اســتولت تركيــا عــى 
أجــزاء كبــرة عــى طــول الحــدود الســورية الرتكيــة. 

ووضعــت وكاء محليــني إلدارة املنطقــة تابعــني ملؤسســات 
ــي  ــارشة إلرشاف محافظ ــون مب ــا، يخضع ــة يف تركي الدول
ــة  ــة الرط ــوم أكادميي ــام تق ــس. ك ــاب وكلي ــازي عنت غ
الرتكيــة بتدريــب قــوة رشطــة، بينــام تقــوم القــوات 
يف  املســلحني  مجموعــات  بتنظيــم  الرتكيــة  املســلحة 
˝جيــش وطنــي ســوري˝ مــواٍز. ميكــن لهــذه املؤسســات 
أن تتوســع مســتقباً إىل أجــزاء أخــرى مــن شــامل ســورية، 

ــب. ــك محافظــة إدل ــا يف ذل مب

1 Elizabeth Teoman, ˝Turkey’s Near Abroad Expansion˝, The Institute for the Study of War, 15 
November 2018.  http://iswresearch.blogspot.com/201811//turkeys-near-abroad-expansion.html 
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تقــوم تركيــا بفــرض تكامــل اقتصــادي عــى هــذه املناطق 
شــال ســورية. كــام حّولــت جميــع األنشــطة االقتصاديــة 
هنــاك، مبــا يف ذلــك دفــع الرواتــب والتجــارة عــرب الحدود، 
إىل اللــرة الرتكيــة. وهــي تســتثمر يف شــبكة طــرق رسيعــة 
جديــدة لترسيــع التجــارة بــني جنــوب تركيــا وشــامل 
ــة  ــد يف مدين ــي جدي ــز صناع ــة إىل مرك ــورية، باإلضاف س
البــاب. تســتخدم تركيــا هــذه الروابــط االقتصاديــة لدعــم 
اقتصادهــا املرهــق وتعزيــز نفــوذ أردوغــان. عــى ســبيل 
املثــال، ســمح أردوغــان بالــواردات الزراعيــة مــن شــامل 
ســورية لتثبيــت األســعار املتزايــدة للمــواد الغذائيــة قبــل 

االنتخابــات العامــة الرتكيــة 2018.

بالتــوازي، تقــوم تركيــا أيضــاً بحملــة للدمــج الثقــايف 
شــال ســورية. إذ تحــاول مأسســة اســتخدام اللغــة 
الرتكيــة كلغــة رســمية للحكــم يف شــامل ســورية. وتعمــد 
إىل تكييــف البنــى التحتيــة املحليــة يف املنطقــة بنــاًء عــى 
مناذجهــا الخاصــة، مبــا يف ذلــك املستشــفيات والجامعــات 
ــا  ــري تركي ــام تج ــة. ك ــراج الخلوي ــد واألب ــب الربي ومكات
تغيــرات يف الهندســة الدميغرافيــة تخــدم أجنــدة طويلــة 
األمــد يف شــامل ســورية. إذ تعمــد إىل إعــادة توطــني 
النازحــني داخليــاً، مبــا يف ذلــك مقاتلــو املعارضــة الســابقني 

ــراد  ــاب األك ــى حس ــيطرتها ع ــة لس ــق الخاضع يف املناط
ــة عــن  الســوريني. كــام تحــاول تخفيــف أعبائهــا الداخلي
ــا إىل شــامل  ــق دفــع الاجئــني إىل العــودة مــن تركي طري

ــة. ــاً طوعي ســورية، عــودة ليســت دامئ

ــمال  ــي ش ــا ف ــات تركي ــس تصرف تعك
ســورية الــدروس املســتفادة مــن احتاللها 
ــا شــامل قــربص يف  ــرص. اجتاحــت تركي ــمال قب لش
عــام 1974 ملنــع تهديــد محتمــل مــن اليونانيــني القوميني، 
ــا االســرتاتيجية الخاصــة يف رشق  ــاظ عــى مصالحه والحف

ــرة  ــدت أنق ــا عم ــان م ــط. ورسع ــض املتوس ــر األبي البح
ــادي  ــيايس واالقتص ــل الس ــن التكام ــج م ــذ برنام إىل تنفي
والثقــايف للمحتــل مــن قــربص مــع تركيــا. إذ قامــت ببنــاء 
وتوفــر الحاميــة العســكرية ملــا يســمى بالجمهوريــة 
الرتكيــة لشــامل قــربص. وعــززت االعتــامد االقتصــادي مــن 
خــال شــبكة خدمــات االتصــاالت والربيــد، واالســتثامرات 
ــة.  ــرة الرتكي ــى الل ــد ع ــة تعتم ــر حرصي ورشاكات تصدي
ــراكاً إىل شــامل قــربص مــن أجــل  كــام نقلــت بانتظــام أت
تخفيــف تأثــر القبارصــة اليونانيــني. تتبــع تركيــا بوضــوح 

اإلجــراءات نفســها شــامل ســورية.

ــاظ  ــب، للحف ــي الغال ــا، ف ــط تركي تخط
علــى وجــود اســتراتيجي طويــل املــدى 
ــا  ــا باحتاله ــورية. تحتفــظ تركي ــمال س ــي ش ف
لشــامل قــربص مــن أجــل مامرســة نفوذهــا عــرب البحــر 
األبيــض املتوســط. مــن املرجــح أن يــرى أردوغــان قيمــة 
جيوسياســية مامثلــة يف شــامل ســورية. إذ توفــر املنطقــة 
الســورية  الدولــة  عــى  للضغــط  مســتداماً  مصــدراً 
واالئتــاف الــرويس اإليــراين. فــا يريــد أردوغــان –الداعــم 
الرئيــس للمعارضــة املســلحة– اســتعادة الدولــة الســورية 
لكامــل أراضيهــا. وقــام مــراراً مبامرســة ضغــوط عســكرية 
ــب.  ــورية يف إدل ــكرية س ــة عس ــع عملي ــية ملن ودبلوماس
ــَط أي انســحاب عســكري محتمــل بالحاجــة إىل  ــام َربَ ك
إجــراء انتخابــات يف ســورية. يوفــر الشــامل قاعــدة لرتكيــا 
ــرق. ويحــاول  ــة الشــعب يف ال ــة وحــدات حامي ملواجه
املحليــني  العــرب  بــني  الشــقاق  اســتغال  أردوغــان 

.˝)SDF( ــة ــوريا الدميقراطي ــوات س و˝ق

ىلع الواليات املتحدة 
محاسبة تركيا ىلع أعمالها 

التخريبية، ودفعها إلى 
االنخراط بشكل منتج 

يف املناطق القريبة من 
حدودها بما يتماشى مع 

األهداف االستراتيجية 
املشتركة للواليات املتحدة 

وحلف شمال األطلسي
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من املرجــح أن يقــوم أردوغــان بتداخالت 
ــة  ــه العثماني ــار رؤيت ــي إط ــة ف مماثل
الجديــدة. ينظــر أردوغــان إىل اإلمرباطوريــة العثامنيــة 
الســابقة كنمــوذج لدولــة تركيــة حازمــة وشــبه إمربياليــة، 
واالجتامعــي  واالقتصــادي  العســكري  النفــوذ  متــارس 
والثقــايف يف جميــع أنحــاء الرق األوســط. ويحــاول إظهار 
تركيــا عــى أنهــا املدافــع الرعــي الوحيــد عــن املســلمني 
الســنة. ويعمــل عــى توســيع الوجــود العســكري اإلقليمي 
بوســاطة قواعــد يف شــامل قــربص وســورية والعــراق 

ــه يف الحصــول  ــام أعــرب عــن رغبت ــال. ك وقطــر والصوم
عــى مينــاء بحــري عــى البحــر األحمــر. هــذه جهــود قــد 
تتســارع يف األشــهر املقبلــة. وقــد يكثــف جهــوده إلعــادة 
الوجــود االجتامعــي الثقــايف الــرتيك يف البلقــان مقابــل 

ــاك. التدخــل الــرويس املتزايــد هن

بوجــود أردوغــان، قــد ال تســتطيع تركيــا 
مشــاركتها  مســتوى  علــى  الحفــاظ 
اإلقليميــة الحالــي. تعــاين تركيــا مــن ارتفــاع 
التضخــم الــذي يهــدد بانهيــار اقتصادهــا. وينتــر عــدم 
ــامل  ــع˝ يف ش ــر الواق ــات األم ــذا إىل ˝دوي ــتقرار ه االس
قــربص وشــامل ســورية. احتــج الســكان املحليــون يف 
شــامل ســورية وشــنوا إرضابــات عامــة يف تريــن األول/

أكتوبــر 2018، إلدانــة األجــور املنخفضــة واملصاعــب 

االقتصاديــة التــي تســببها اللــرة الرتكيــة املتقلبــة بشــكل 
ــة. ــات مامثل ــراك احتجاج ــة األت ــم القبارص ــد. نظّ متزاي

يحــاول أردوغــان، حتــى اآلن دون جــدوى، تخفيــف هــذا 
القلــق مــن خــال تأمــني مســاعدات إعــادة اإلعــامر 
مــن أوروبــا. ماتــزال أملانيــا وفرنســا مرتددتــني يف تقديــم 
تعهــدات اقتصاديــة واضحــة لدعــم تركيــا. حتــى وإن 
قُدمــت هــذه املنــح، إال أنهــا ســتظل غــر كافيــة لدعــم 

ــان. ــا أردوغ ــام به ــي ق ــة الت التدخــات الخارجي

يجــب عــى الواليــات املتحــدة أن تتكيــف مــع تركيــا شــبه 
إمرباطوريــة. يواصــل أردوغــان ترسيــع تدخلــه يف البلــدان 
ــكرية  ــه العس ــن حمات ــتفادة م ــاول االس ــة. ويح القريب
لتأكيــد دوره كقــوة إقليميــة ودولية. مغامراتــه، إىل جانب 
عــدم االســتقرار الداخــي يف تركيــا، يهــددان بتقويــض 
األمــن اإلقليمــي عــى حســاب الواليــات املتحــدة وحلــف 

شــامل األطلــي.

عــى األقــل، ستشــكل عــدم قــدرة أردوغــان عــى الحفــاظ 
عــى األمــن يف شــامل ســورية فرصــة لتجديــد التوســع من 
ــا تعــزز  ــل ˝القاعــدة أو داعــش˝. كــام أن أفعــال تركي قب
عــدم االســتقرار الــذي ميكــن أن تســتغله إيــران وروســيا. 

يجــب عــى الواليــات املتحــدة محاســبة تركيــا عــى 
ــب أدوار  ــل إىل لع ــا يف املقاب ــة، ودفعه ــا التخريبي أعامله
ــدول املجــاورة تتــامىش مــع األهــداف االســرتاتيجية  يف ال

ــية. األمريكية/األطلس
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ىلع الرغم من الفارق الجغرايف، تفكر الواليات 
املتحدة بنفس الطريقة التركية التي تصفها 

باإلمبريالية، وكمثل معظم الخطط واالستراتيجيات 
األمريكية، الظاهر حماية البلد وتطويره، والحقيقة 

تحقيق املصالح األمريكية واستغالل موارد 
الشعوب وثرواتها، وزيادة معاناتها وانقساماتها



كتــب كّل مــن ماثيــو برودســي وبســام بارابانــدي مقــاالً 
يف  ستســاعد  االقتصاديــة  الخدعــة  »هــذه  بعنــوان: 
اســتقرار ســورية« نــره موقــع ناشــونال إنرتســت يف 12 
تريــن الثاين/نوڤمــرب 2018، يتحدثــان فيــه عــن طريقــة 
ــات املتحــدة االســتفادة مــن  ــا للوالي ــدة ميكــن فيه جدي
املــوارد الســورية وتســخرها لخدمــة مصالحهــا الخاصــة.

يبــدأ الكاتبــان بالقــول، اتخــذت الواليــاُت املتحــدُة قــراَر 
إبقــاِء قّواتهــا يف ســوريّة ملــّدة أطــول، لذلــك ينبغــي 
عليهــا الّســعي لتعزيــز نفوذهــا مــن أجــل مواجهــة 
إيــران، وتحســني مكانتهــا إزاء روســيا عنــد التفــاوض عــى 

ــورية.  ــزاع يف س ــة للن ــة مقبول نهاي

متــرُّ الحــرُب يف ســوريّة بفــرتة مــن الهــدوء، مــع وقــف 
إطــاق النَّــار يف إدلــب. وبينــام تســيطر الواليــات املتحدة 
وحلفاؤهــا العــرب والكــرد عــى شــامل رشق البــاد، 
ــران–  ــة الســورية –بالتعــاون مــع روســيا وإي فــإن الدول
ــاد.  ــن الب ــر م ــف اآلخ ــى النص ــيطرتها ع ــتعادت س اس

لكــن هــذا ال يعنــي توقــف األطــراف عــن الســعي 
الحثيــث لتحســني مواقفهــم االســرتاتيجية، وبالتــايل فــإن 

ــة. ــار يف أي لحظ ــدد باالنهي ــبي ومه ــدوء نس اله

يــرى قادة ســورية وروســيا وإيــران أنَّ املســاَر الدبلومايسَّ 
يجــب أن يهــدف اآلن لجــذب االســتثامر الــدويّل إلعــادة 
ــوريّة  ــرب يف س ــاء الح ــامل بانته ــاِع الع ــرب إقن ــامر؛ ع اإلع

ماثيو برودسكي وبسام باراباندي

هذه الخدعة االقتصادية ستساعد في استقرار سورية

 ،The National Interest ناشونال إنترست

2
Matthew RJ Brodsky, Bassam Barabandi, ˝This Economic Trick Will Stabilize Syria˝, Center for 
the National Interest, 12 November 2018. https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/
economic-trick-will-stabilize-syria-35582
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واســتقرار األوضــاع فيهــا، مــع متســكهم بعمليــة أســتانا، 
التــي يضمنهــا كل مــن روســيا وإيــران وتركيــا، والتــي يرى 
الكاتبــان أنهــا مصممــة مــن أجــل الحفــاظ عــى هيــكل 

الســلطة نفســه.

ــرة  ــني أنق ــات ب ــن الخاف ــة م ــة طويل ــود قامئ ــم وج رغ
وواشــنطن، تبقــى تركيــا رشيــكاً رئيســاً لــكّل مــن الواليــات 

املتحــدة وروســيا، وهــو موقــف ال يســتقيم عندمــا 
ــر  ــق األمــر مبســتقبل ســورية، عــى حــد تعب يتعل

الكاتبــني. لكــن مــن وجهــة نظــر أنقــرة، فــإنَّ 
تحالــف أمريــكا مــع الكــرد ميثــل حجــر عــرة 

أمــام رشاكــة أكر متاســكاً.

عــى  يجــب 
مــع  نفوذهــا  اســتخدام  املتحــدة  الواليــات 

موقعهــا  لتعزيــز  واألتــراك(  )األكــراد  رشيكيهــا 
التفــاويض مــع روســيا. ويكــون ذلــك عــى أســاس العمــل 
تكامــاً  أن تشــكل  اتفاقيــة مــن شــأنها  إبــرام  عــى 
ــة  ــورية أو منطق ــامل رشق س ــة ش ــني منطق ــاً ب اقتصادي
الجزيــرة مــع جيــب إدلــب الشــاميل الغــريب، األمــر الــذي 
ســيؤدي إىل ربــط العــرب والكــرد مــرة أخــرى عــى جانبي 
نهــر الفــرات، مــع اســتبعاد املناطــق التــي تســيطر عليهــا 
الدولــة إىل الجنــوب. ســيكون الرتكيــز األويّل عــى التجــارة 
ــل: القطــن والقمــح مــن  ــة، مث –ال ســيام املــوارد الزراعي
الــرق، والفاكهــة والخــرضوات مــن الشــامل الغــريب، 

املحــي. لاســتهاك  ويَُعــدُّ معظمهــا رضوريّــاً 

ــًة  ــة دبلوماســيًّة أمريكيّ يتطلــب الــروُع يف هــذه العمليّ
دقيقــة، تحديــداً يف مدينــة منبــج التــي تتوضــع بــني 
خــط  وتشــكل  واألمريكيــة،  الرتكيــة  النفــوذ  مناطــق 
التــامس الكــردّي الــرتيكّ األمامــّي يف ســورية. تخضــع 
منبــج التفــاق توصلــت إليــه الدولتــان يف حزيران/يونيــو، 
يتضمــن عــدم نــر مقاتلــني أتراك أو ســوريني، وانســحاب 
ــدة  ــات املتح ــن الوالي ــة م ــة املدعوم ــوات الكرديّ الق

ــة إىل  ــل املدين ــإنَّ تحوي ــذا ف ــة. وهك ــن املنطق م
ــوذ  ــني مناطــق النف ــٍز اقتصــاديٍّ للتجــارة ب مرك
الرتكيــة واألمريكيــة، هــو الطريــق األمثــل لحــّل 

ــائكة. ــائل الش ــذه املس ه

مــن  تســتفيد  أن  املتحــدة  للواليــات  ميكــن 
ــري يف املفاوضــات، عــن طريــق تســخري  نفــوذ كب
إمكانــات مــوارد النفــط والغــاز الســورية، التــي 
ــات  ــيطرة الوالي ــت س ــا تح ــع %95 منه يق
املتحــدة وحلفائهــا األكــراد والعــرب يف 

الشــال الرقــي.

يتطلــب تحقيــق الربح مــن النفــط تصفيته 
وتصديــره، لكــن املصــايف وموانــئ التصديــر 
الســورية.  الدولــة  ســيطرة  تحــت  كلهــا 
، عــى مــا جــاء يف املقــال، هــو إرســاُل  والحــلَّ
ربحــاً  التــي ســتحقق  تركيــا  إىل  النفــِط 
ــا. ميكــن  مــن تكريــره وتصديــره إىل أوروب
مــن  وإدارتــه  مشــرتك  صنــدوق  إنشــاء 
ــني  ــا وممثل ــدة وتركي ــات املتح ــل الوالي قب
عــن منطقــة الجزيــرة، وهــو مــا يســمح لهــم 
ــة واحــدة  ــاح مــن متكــني أي مجموعــة طائفي مبنــع األرب
ــام بذلــك،  عــى حســاب اآلخريــن. وميكنهــم نتيجــة القي
ــامل  ــزب الع ــني لح ــر املوال ــوريني غ ــراد الس ــز األك متيي

الكردســتاين.

ســتؤدي عمليــُة الدمــج االقتصــادّي هــذه يف شــامل 
ــان  ــم الكاتب ــددة. يزع ــداف متع ــق أه ــورية إىل تحقي س
ــا  ــدة الواضحــة لنحــو م ــن الفائ ــرصف النظــر ع ــه، وب أن
يقــرب مــن ســتة مايــني ســوري يعيشــون داخــل املنطقــة 
االقتصاديــة املزمعــة، فإنهــا ستشــجع أعــداداً كبــرة مــن 
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ــوف.  ــودة دون خ ــى الع ــاً ع ــني داخلي ــني والنازح الاجئ

وميكــن عــن طريــق الصنــدوق املشــرتك املشــار إليــه 
آنفــاً، متويــل الخدمــات األساســية، وتوفــر جــزء كبــر مــن 
األمــوال املطلوبــة لتحقيــق االســتقرار الشــامل يف ســورية. 

ســيوفر هــذا بــدوره األســس الازمــة لخلــق فــرص عمــل، 
ــة إلعــادة إعــامر  مــن شــأنها جــذب االســتثامرات الدوليّ
ــة الســورية ورجــال  ــداً عــن قبضــة الحكوم ســورية، بعي

ــا. أعامله

وسيشــجُع هــذا النمــوذُج االقتصــاديُّ للتعــاون عــى 
ظهــور قــادٍة ســوريني جــدٍد ومشــاركتهم يف أي مفاوضــات 
ــة جنيــڤ  ــط الخطــة بعملي جــادة مــع ˝النظــام˝. إن رب
سيشــر إىل أن املجتمــع الــدويّل لــن يقســم ســورية، 
وإمنــا يوجــه رســالة ال لبــس فيهــا إىل الحكومــة الســورية 
ومؤيديهــا بــأن العــودة إىل العمــل بطريقتهــا الســابقة مل 

ــاراً. يعــد خي

كــام وســيؤكد هــذا النمــوذُج االقتصــاديُّ االجتامعــي 
للحكومــة الســورية أنـّـه لــن يتم اســتغال املــوارد يف رشق 
ــورية  ــدن الس ــادي يف امل ــاط االقتص ــة النش ــاد لتغذي الب
الرئيســة التــي تقــع تحــت ســيطرة الدولــة، دون ˝انتقال˝ 
ســيايس ال رجعــة فيــه، كــام هــو منصــوص عليــه يف قــرار 

مجلــس األمــن /2254/.
ــد  ــن الفوائ ــد م ــم املزي ــة تقدي ــذه الخط ــأن ه ــن ش م
للواليــات املتحــدة، وعــزل إيــران ماليــاً يف ضــوء محاوالتهــا 
ــة  ــة˝ املفروض ــات األمريكي ــن ˝العقوب ــارج م ــاد مخ إيج
عــى قطــاع الطاقــة، فضــاً عــن كونهــا ســتمنح الواليــات 
ــورية،  ــط يف س ــس فق ــيا، لي ــام روس ــة أم ــدة أفضلي املتح

ولكــن يف الخــارج.

يختــم الكاتبــان بالقــول، إن إنشــاء منــوذج اقتصــادي 
اجتامعــي كهــذا هــو الــذي ســيحقق للســوريني الكرامــة 
واالســتقرار وفــرص العمــل وســيادة القانــون وعقــداً 

اجتامعيــاً جديــداً والحاميــة املاديــة والسياســية!

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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ال تختلف املطامع التركية واألمريكية بالشمال السوري، عن 

مطامع “إسرائيل” بالجنوب، إذ ال تختلف الذهنية التوسعية 

وال العقلية االستعمارية، فاملياه ليست السبب الوحيد. 

وأي خطوة باتجاه أي اعتراف أمريكي بأي سلطة للصهاينة 

ىلع الجوالن، ستكون بالغة الخطورة، فهي لن تكون نهاية 

املطالبات الصهيونية، بل فاتحة ملحاولة شرعنة مطامع 

كثيرة لن تتوقف ىلع جوالن وحسب.
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زينة آغـا
ما هي دوافع المطالبات اإلسرائيلية بمرتفعات الجوالن؟

فورين أفيرز، 1 تشرين الثاني/نوڤمبر 2018

3
Zena Agha, ˝What’s Driving Israeli Claims to the Golan Heights?˝, Foreign Affairs, 1 November 
2018. https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/201801-11-/whats-driving-israeli-claims-
golan-heights

كتبــت زينــة آغــا مقــاالً بعنــوان: »مــا هــي دوافــع 
نرتــه  الجــوالن؟«  مبرتفعــات  اإلرسائيليــة  املطالبــات 
ــرب 2018،  ــن الثاين/نوڤم ــرز يف 1 تري ــن أف ــة فوري مجل
تحدثــت فيــه عــن األهميــة االســرتاتيجية ملرتفعــات 
الجــوالن بالنســبة للكيــان الصهيــوين، مركــزة عــى قضيــة 

ــاه. املي

تبــدأ الكاتبــة بالقــول: »وّســعت ˝إرسائيــل˝ يف عــام 1981 
ــات الجــوالن، وهــي  ــا إىل مرتفع ــا وإدارته ســلطة قانونه
منطقــة اســتولت عليهــا يف حــرب األيــام الســتة عــام 
1967. تعــدُّ هــذه الخطــوة مبثابــة ضــم أُحــادّي جانــب.

ــة، احتــج الســكان العــرب  حينهــا، ولســتة أشــهر متواصل
يف املنطقــة بشــكل كبــر عــى هــذه الخطــوة«. ولكــن مل 
يــِن كلٌّ مــن اســتنكارات املجتمــع الــدويّل أو اســتياء األمم 

ــتوطنات،  ــاء املس ــن بن ــّي ع ــال اإلرسائي ــدة االحت املتح
الكيبوتســات )القــرى التعاونيــة(، ومصانــع النبيــذ، وحتــى 

أنهــا قامــت ببنــاء منتجــع للتزلــج يف عمــق املنطقــة.

ــة  ــا مهم ــة، إال أنه ــر املنطق ــم صغ رغ
ــات  ــع مرتفع ــتراتيجية: تق ــة االس ــن الناحي م
الجــوالن عــى بعــد 31 ميــاً غــرب دمشــق، وتطــل هضبة 
ــة،  الجــوالن عــى جنــوب لبنــان وشــامل فلســطني املحتل

ــر مــن جنــوب ســورية. وجــزء كب

واآلن، نظــراً لاعــرتاف األمريــّي بالقــدِس عاصمــًة لـــ 
األول/ كانــون  يف  ذلــك  املزعومــة؛  إرسائيــل˝  ˝دولــة 
ديســمرب 2017، وتزامنــاً مــع انســحاب الواليــات املتحــدة 
ــل˝  ــة ˝إرسائي ــراين، رأت حكوم ــووي اإلي ــاق الن ــن االتف م

املتشــددة أنَّ الفرصــة موامئــة ويجــب اســتغالها، 
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وَدعــت إدارَة الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب لاعــرتاف 

رســمياً مبرتفعــات الجــوالن كأرض ˝إرسائيليــة˝. يف الواقــع، 
أنــه  عــى  بالجــوالن  االعــرتاف  إىل  ˝إرسائيــل˝  تنظــر 
ــن  ــح م ــام يتّض ــي، ك ــرتاف األمري ــيٌّ لاع ــداٌد طبيع امت
جلســة اللجنــة الفرعيــة التــي ُعقــدت يف متوز/يوليــو 
املعنونــة بوقاحــة: »أفــٌق جديــٌد يف العاقــات األمريكيــة 
اإلرسائيليــة: مــن ســفارة أمريكيــة يف القــدس إىل اعــرتاف 
ــل˝ عــى مرتفعــات الجــوالن«. محتمــل بســيادة ˝إرسائي

ــي  وإىل اآلن، ترســل إدارة ترامــب إشــارات مختلطــة. فف
لــدى  األمريــّي  الســفر  قــال  أيلول/ســبتمرب،  أوائــل 
˝إرسائيــل˝ ديفيــد فريدمــان: »ال أســتطيع أن أتخيّــل، 
برصاحــة، ظرفــاً ال تكــون فيــه مرتفعــات الجــوالن جــزءاً 
مــن ˝إرسائيــل˝ إىل األبــد«. ولكــن قبــل حــوايل شــهر مــن 
ــون: »مل  ــك، قــال مستشــار األمــن القومــي جــون بولت ذل

ــرتاف. ــوع االع ــول موض ــاش« ح ــاك نق ــن هن يك

قــد يكــون لكيفيــة حســم واشــنطن هــذه القضيــة 

تداعيــات بعيــدة املــدى. فرغــم أنَّ اعــرتاف الواليــات 
املتحــدة بهضبــة الجــوالن املحتلــة لــن يكــون لــه أي 
رشعيــة دوليــة، إال أنــه ســيهدد االســتقرار اإلقليمــي 

املحتلــة. األرايض  يف  ˝إرسائيــل˝  قبضــة  ويعــزز 

ال تــزال هنــاك قضيــة أكــر أهميــة عــى املحــك، تتجــاوز 
اآلثــار الجيوسياســية ومســألة األمــن اإلقليمــي، وهــي: أن 
لــدى مرتفعــات الجــوالن وفــرة مــن املــوارد الطبيعيــة –

ــاه– وقــد أصبــح احتالهــا دعامــة ال تقــّدر  وال ســيام املي
بثمــن بالنســبة لإلرسائيــّي عــى مــدى العقــود املاضيــة. 
ــن  ــل˝ بشــأن أم ــع مخــاوف ˝إرسائي ــل كل يشء، تدف وقب
املــوارد إىل مطالبــة الواليــات املتحــدة باالعــرتاف بهضبــة 

الجــوالن كجــزء مــن أراضيهــا.

حرب املياه
ــن الصحــف  تصــّدر الجــوالن يف الســنوات األخــرة عناوي
الدوليّــة عــى نطــاق كبــر يف ســياق الحــرب الســورية. ويف 
فــرتات معينــة امتــدت الحــرب إىل الجــوالن، إذ أســقطت 
قــوات االحتــال اإلرسائيــي طائــرة ســورية يف متوز/يوليــو، 
وزعمــت أنهــا أســقطت طائــرة روســية كذلــك يف أيلــول/
ســبتمرب. أولئــك الذيــن يرغبــون يف رؤية الجــوالن يف أيدي 
ــي  ــان والســفر األمري ــل الســفر فريدم ــني، مث اإلرسائيلي
ــون بحجــة  ــزر، يجادل ــال كرت ــل˝ داني الســابق يف ˝إرسائي
أن األطــراف املتحاربــة، مبــا يف ذلــك الحكومــة الســورية، 
والرئيــس الــرويس فادميــر بوتــني، وإيــران، وحــزب اللــه، 
ــاً لـــ  و˝داعــش˝، تشــّكل بطــرق مختلفــة تهديــداً وجوديّ
ــة  ــوالن كمنطق ــات الج ــاج ملرتفع ــي تحت ــل˝ الت ˝إرسائي
ــو  ــكل دوران، عض ــها. وكان ماي ــن نفس ــاع ع ــة للدف عازل
مجلــس األمــن القومــي أثنــاء إدارة جــورج دبليــو بــوش، 
قــد أعــرب عــن املخــاوف نفســها، متســائاً: »أيُّ ســورية 
ــتقرار  ــام واالس ــل يف الس ــكل أفض ــهم بش ــن أن تس ميك
الدوليــني؟ عــى أي شــخٍص معنــيٍّ بهــذه املســألة، أن 
يســتنتج أنَّ مرتفعــات الجــوالن يجــب أن تبقــى يف أيــدي 

ــني«. اإلرسائيلي

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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اعتراف الواليات املتحدة 
بهضبة الجوالن املحتلة لن 
يكون له أي شرعية دولية، 

إال أنه سيهدد االستقرار 
اإلقليمي ويعزز قبضة 
˝إسرائيل˝ يف األراضي 

املحتلة.

لدى مرتفعات الجوالن وفرة 
من املوارد الطبيعية –وال 
سيما املياه– وقد أصبح 

احتاللها دعامة ال تقّدر بثمن 
بالنسبة لإلسرائيلّي ىلع 

مدى العقود املاضية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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ممــن  وغرهــم  ودوران،  وكورتــزر  فريدمــان  يقــّدم 
ينــارصون هــذا املوقــف، أولويــات األمــن اإلرسائيــّي عــى 
أمــن بقيــة املنطقــة، وال يأخــذون بالحســبان 130 ألــف 
لــوا قــراً أو نزحــوا بدايــة االحتــال  مواطــن ســورّي ُرحِّ
اإلرسائيــي للجــوالن عــام 1967، أو طريقــة التعامــل 
مــع مــا يُقــدر بـــ 26 ألفــاً مــن الســوريني الذيــن بقــوا يف 

ــة. ــة الدرزي ــن الطائف ــم م ــم، ومعظمه أراضيه

ــات  ــي باســتغال االضطراب ــال اإلرسائي اآلن، يقــوم االحت
يف ســورية املجــاورة كذريعــة لتوطيــد ادعاءاتــه بالســيادة 

عــى مــوارد الجــوالن املائيــة الثمينــة. 
ــُر مرتفعــات الجــوالن إمكانيــة  توفّ

مائيَــنْي  نظامــني  إىل  الوصــول 
ترصيــف  حــوض  رئيَســنْي: 

إىل  وروافــده  األردن  نهــر 
الغــرب، وبحــرة طربيــا 

إىل  الرمــوك  ونهــر 
الجنــوب. كــام يوجــد 

أكــر  الجــوالن  يف 
ينبــوع  مــن 200 

وعــرات الجــداول، 
˝إرسائيــل˝  تقــوم 

أغلبهــا  بتخزيــن 
املســتوطنني. الســتخدام 

حفــرت   ،1984 عــام  منــذ 
˝إرسائيــل˝ أكــر مــن مثانيــة 

آبــار عميقــة للوصــول إىل طبقــات 
وقــد  الســورية.  الجوفيــة  امليــاه 

ــر  ــًة أك ــار مجتمع ــذه اآلب ــحبت ه س
مــن 2.6 مليــار غالــون مــن امليــاه، يتــم ضخهــا يف الغالــب 
إىل املســتوطنات لتصــل كميــات غــر مقيــدة مــن امليــاه 

إىل ســكانها.

يــأيت أكــر مــن ثلــث كميــات امليــاه املســتهلكة مــن قبــل 
ــة  ــات الجــوالن، املنطق ــن مرتفع ــي م ــال اإلرسائي االحت
ــل˝  ــّنت ˝إرسائي ــام 1968، س ــذ ع ــة. فمن ــة للغاي الخصب
ــرصّي  ــول الح ــن الوص ــا م ــني مكنته ــن القوان ــلة م سلس
ــة. وينــّص أحــد هــذه القوانــني  إىل مــوارد الجــوالن املائيّ

ــذي  ــاء ال ــاك امل ــتلزم امت ــاك األرض ال يس ــى أن امت ع
عليهــا أو تحتهــا. لقــد كان تأثــر هــذه التريعــات مــرّضاً 
باملزارعــني العــرب، ممــن يعتمــدون عــى الزراعــة يف 
معيشــتهم. إذ فقــدوا إمكانيــة الوصــول إىل امليــاه النابعــة 
ــاه  ــك، إىل رشاء املي ــدالً مــن ذل يف أراضيهــم، واضطــروا، ب
ــم أســعاراً  ــرض عليه ــي تف ــة الت ــركات اإلرسائيلي ــن ال م
باهظــًة، وتبيعهــم كميــات منخفضــة بالــكاد تغطــي 

ــم. حاجته

ليــس الجــوالن هــو املنطقــة الوحيــدة التــي ميــارس فيهــا 
هــذه  مثــل  اإلرسائيــيُّ  االحتــاُل 

الهيمنــة عــى امليــاه. يف جميــع 
الفلســطينية  األرايض  أنحــاء 
ــرم الفلســطينيون  ــة، ُح املحتل
ــم  ــن حقه ــر م ــد كب إىل ح
يف الوصــول إىل مياههــم. 
يتــم تحويــل مــا يقــرب 
مــن   90% مــن 
مخــزون طبقــات 
الجوفيــة  امليــاه 
يف الضفــة الغربيــة 
مــا  اإلرسائيليــني،  إىل 
للفلســطينيني  يــرتك 
ــل  ــة الوصــول إىل أق إمكاني
مياههــم.  مــن   10% مــن 
وعــاوة عــى ذلــك، يســتويل 
ــوارد  ــي عــى م ــال اإلرسائي االحت
ــذي  ــاه الفلســطينية إىل الحــّد ال املي
ــف  ــن 600 أل ــل م ــه أق ــتخدم في يس
ــا  ــاف م ــتة أضع ــن س ــد ع ــة ميــاه تزي ــتوطن كمي مس
يســتهلكه مجمــوع الســكان الفلســطينيني يف الضفــة 
ــون. ويف الوقــت نفســه،  ــغ نحــو 2.86 ملي ــة، البال الغربي
أكــر مــن %97 مــن ميــاه غــزة غــر صالحــة لاســتهاك 
ــار  ــبة انتش ــادٍّ يف نس ــاٍع ح ــؤدي إىل ارتف ــا ي ــري، م الب
ــل:  ــذاء، مث ــاه والغ ــق املي ــن طري ــة ع ــراض املنقول األم
التهــاب املعدة واألمعاء، واإلســهال الشــديد، والســاملونيا، 

التيفوئيــد.  وحّمــى 

2018 عــدد تشــرين الثاني/نوڤمبــر  



إنَّ ˝إرسائيــل˝ هــي الدولــة رقــم /19/ األكــر تعرضــاً 
ــم الوضــع  ــح أن يتفاق ــامل، ويُرّج ــايئ يف الع ــتنزاف امل لاس
مــع تأثــر تغــرُّ املُنــاخ. وقــد ذكــر رئيــس الــوزراء الســابق 
األعظــم  »الخطــر  أن   ،1995 عــام  يف  رابــني  إســحاق 
ــات  ــه يف املفاوض ــل˝ مواجهت ــى ˝إرسائي ــني ع ــذي يتع ال
مــع ســورية هــو إمكانيــة فقــدان ســيطرتها عــى مــوارد 
امليــاه يف مرتفعــات الجــوالن«. إذ أصبــح املــاء ســلعة ذات 

قيمــة متزايــدة يف السياســة واألســواق العامليــة، وحــروب 
ــاً  ــدُّ واضح ــة، ويَُع ــة يف املنطق ــت متوقع ــاه بات املي
ــة يف  ــاه ســتكون محوري ــة باملي ــا املتعلق أن القضاي
أي مفاوضــات مســتقبلية بــني ˝إرسائيــل˝ وســورية.

تحرك خطير
تَُعــدُّ وفــرة امليــاه يف الجــوالن جوهــر ادعــاءات ˝إرسائيل˝ 
ــا،  ــل أمنه ــن أج ــوالن م ــات الج ــاج إىل مرتفع ــا تحت بأنه
ــك. إّن  ــدويل بذل ــرتاف ال ــان باالع ــة الكي ــاس مطالب وأس
احتــال هــذه األرايض بشــكل دائــم يضمــن توفــر أمــن 
ــة يف  ــة مغري ــي –وهــي إمكاني ــال اإلرسائي ــوارد لاحت م
كوكــب يــزداد ُشــّح املــوارد فيــه. وتــزداد األمــور تعقيداً 
ــة  ــات هائل ــول كمي ــة ح ــر املتضارب ــة التقاري نتيج

ــن النفــط تتوضــع يف مرتفعــات الجــوالن. م
ــايف  ــب االستكش ــامل التنقي ــى أع ــل˝ ع ــت ˝إرسائي وافق
ــة  ــزّود للطاق ــها كم ــرض نفس ــة ف ــام 2014، يف محاول ع
ثلــث  نحــو  تغطــي  منطقــة  يف  الحفــر  إنَّ  إقليميــاً. 
ــام  ــارش النظ ــكل مب ــدد وبش ــوالن، يه ــات الج مرتفع
البيئــي الحســاس واملتنــوع وجــودة امليــاه الجوفيــة 

يف مرتفعــات الجــوالن.

إنَّ االعــرتاف الــدويل بســيادة ˝إرسائيــل˝ عــى مرتفعــات 
الجــوالن يعنــي أن الحكومــة اإلرسائيليــة ستســتمر يف 
اســتغال مــوارد الجــوالن املائيــة كــام فعلــت منــذ عقــود، 
ــدون  ــاك، وب عــى حســاب 26.000 ســوري يعيشــون هن
أي اعــرتاض خارجــي. يف تلــك األثناء، ســيخرس الســوريون. 

ــيايس  ــني˝ الس ــن ˝الايق ــة م ــوريون حال ــاش الس ــد ع لق
طيلــة نصــف قــرن، وســيُضِعف االعــرتاف آمــال ملِّ شــمل 

ــودة إىل الجــوالن. األرس والع

تشــكل سياســة ˝إرسائيــل˝ الخاصة بالفصــل األرسي 
ــوق  ــاكاً لحق ــام 1967، انته ــذ ع ــا من ــول به املعم
اإلنســان والقانــون اإلنســايّن الــدويّل. ومــن شــأن 
االعــرتاف أيضــاً أن يحــّول ميــزان القــوة بشــكل ملحــوظ 
يف املنطقــة، مــا يقلــل مــن فــرص الســام بــني ˝إرسائيــل˝ 

وســورية.

ــاء مــن  ــذ أكــر مــن ســتة أشــهر، ميــارس أعضــاء أقوي من
إرسائيــل˝ –مثــل: مورتــون  جامعــات الضغــط املؤيــدة لـــ̋ 
كايــن رئيــس املنظمــة الصهيونيّــة األمريكيّــة، وسياســيون 
ــز–  ــل كات ــتخبارات يرسائي ــر االس ــل وزي ــون مث إرسائيلي
الضغــَط عــى الواليــات املتحــدة لاعــرتاف ˝مبلكيّــة˝ 

ــوالن. ــات الج ــل˝ ملرتفع ˝إرسائي

لكــن موافقــة الواليــات املتحــدة عــى هــذا الطلــب ليــس 
أمــراً حتميــاً بــأي حــال مــن األحــوال. بينــام تزن واشــنطن 
خياراتهــا، مــن األفضــل لصانعــي السياســة أن يتذكــروا أن 
ــن  ــة، تكم ــح األمني ــن املصال ــل˝ ع ــث ˝إرسائي وراء حدي
رغبــة أعمــق يف الســيطرة عــى املــوارد الطبيعيــة لــألرايض 

التــي تحتلهــا.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

17



ليســت األمــور كســابق عهدهــا بالنســبة للواليــات المتحــدة، فقــد ازدادت المنافســة الدوليــة 
المنافســة  هــذه  تقــف  وال  البــاردة،  الحــرب  فتــرة  حتــى  مســبوق،  غيــر  حــد  إلــى  لهــا، 
، وبتحقيقهــا دون 

ً
عنــد الخصــوم، فحتــى حلفــاء أمريــكا باتــوا يفكــرون بمصالحهــم أوال

المســاعدة األمريكيــة، حتــى لــو تعارضــت مــع مــا يريــده العــم ســام. تركيــا هــي المثــال 
ــت مــن الهيمنــة 

ّ
األبــرز علــى ذلــك، وتليهــا أوروبــا التــي مازالــت فــي طــور محاولــة التفل

األمريكيــة علــى القــرار األوروبــي، وربمــا ســيكون الملــف النــووي اإليرانــي القشــة التــي 
ستكســر التســليم األوروبــي.

التغريد خارج السرب األمريكي



كتــب آرون ســتاين مقــاالً بعنــوان: »الروابــط األمريكيــة 
ــة  ــه صحيف ــورية« نرت ــاً يف س ــع نهائي ــد تُقط ــة ق الرتكي
ــن الثاين/نوڤمــرب 2018،  ــخ 5 تري ــي بتاري ــن بولي فوري
يتحــدث فيــه عــن ˝خارطــة طريــق منبــج˝ االتفــاق الرتيك 

األمريــي، وفشــله املتوقــع، وآثــار هــذا الفشــل.

ــاق، والتطــورات والظــروف  ــًة لاتف ــب بداي يعــرض الكات
التــي أدت إىل الوصــول إليــه، فيقــول: بــدأت مؤخــراً 
كّل مــن الواليــات املتحــدة وتركيــا بتشــغيل دوريــات 
عســكرية مشــرتكة عــى مشــارف بلــدة منبــج الســورية، 
ــة  ــج˝ )االتفاقي ــق منب ــة طري ــمى ˝خارط ــا يس ــن م ضم
التــي وقعتهــا الدولتــان هــذا العــام يف محاولــة لتخفيــف 

ــورية(. ــام يف س ــر بينه ــدة التوت ح

عــى الرغــم مــن بعــض التقــدم، مل تنجــح الخطــة فعليــاً، 
ــرة  ــة املتوت ــؤزّم العاق ــد ي ــة ق ومــا قــد يحــدث يف املدين

أساســاً بــني أمريــكا وتركيــا.

تعــدُّ منبــج إحــدى أبــرز النقــاط الخافيــة بــني الدولتــني، 
فقــد هدفــت العمليــة األمريكيــة فيهــا –إىل جانــب 
حلفائهــا الكــرد، عــام 2016– إىل إخــراج ˝داعــش˝ منهــا، 
ومنــع أي تنظيــم متشــدد مــن الوصــول إىل الحــدود 
ــرر  ــن املق ــي كان م ــة الت ــة الرق ــار حمل ــة، يف إط الرتكي
ــط  ــت الخ ــك خرق ــا بذل ــايل. لكنه ــام الت ــا يف الع إقامته

ــرات. ــرب الف ــردي غ ــود ك ــول وج ــرتيك ح ــر ال األحم

اعتــربت أنقــرة دعــم الغــرب للمليشــيات الكرديــة تهديــداً 
ــج  ــقوط منب ــد س ــدت –بع ــذا عم ــي. وهك ــا القوم ألمنه

4

آرون ستاين

الروابط األمريكية التركية قد تُقطع نهائيًا في سورية

فورين بوليسي، 5 تشرين الثاني/نوڤمبر 2018

Aaron Stein, ˝U.S.-Turkish Ties May Be Cut for Good in Syria˝, Foreign Policy, 5 November 2018. 
https://foreignpolicy.com/201805/11//u-s-turkish-ties-may-be-cut-for-good-in-syria/ 
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صيــف عــام 2016– إىل غــزو شــامل حلــب. العمليــة 
الرتكيــة، التــي أطلــق عليهــا اســم ˝درع الفــرات˝، أطاحت 
ــا  ــدود. لكنه ــول الح ــى ط ــرة ع ــش˝ األخ ــل ˝داع مبعاق
أيضــاً قطعــت طــرق األكــراد الربيــة املحتملــة لانضــامم 

ــن. ــة يف عفري ــة األخــرى املتحصن ــوات الكردي إىل الق

أوائــل عــام 2018، أتبعــت أنقــرة ˝درع الفــرات˝ بعمليــة 
ــا  ــن خاله ــيطرت م ــون˝، س ــن الزيت ــمتها ˝غص ــة س ثاني
ــت  ــوريني. ويف الوق ــراد الس ــردت األك ــن وط ــى عفري ع
الــذي كانــت القــوات الرتكيــة تشــن هــذه العمليــة، أشــار 
أردوغــان إىل أن منبــج قــد تكــون هــدف العمليــة التــايل. 
ــب  ــد إىل جان ــد املتزاي ــة التواج ــوات األمريكي ــّذر الق وح

.)YPG( ــة ــة الشــعب الكردي وحــدات حامي

ــة  ــر الخارجي ــا وزي ــا، زاره ــع تركي ــات م ولتحســني العاق
األمريكيــة الســابق ريكــس تيلرســون واجتمــع مــع نظــره 
الــرتيك، ووافــق الطرفــان عــى إنشــاء فريقــي عمــل، 
أحدهــام حــول ســورية واآلخــر حــول القضايــا األوســع يف 
العاقــة األمريكية-الرتكيــة )احتجــاز مواطنــني أمريكيــني، 
إدانــة مواطــن تــريك يف نيويــورك، رشاء أنقــرة لنظــام 

ــرويس...(. ــخ S-400 ال صواري

حققــت فــرق العمــل هــذه نتائــج متباينــة. لكــن يف 
حزيران/يونيــو املــايض، توصــل الجانبــان إىل اتفــاق بشــأن 
ــج. لقــد وضعــوا خارطــة طريــق للعمــل معــاً، لكــن  منب

ــة. ــن متقاطع ــام مل تك أهدافه

الدوريــات هــي الخطــوة األوىل مــن الخارطــة، التــي مــن 
املفــرتض أن تبــدأ مرحلتهــا الثانيــة، وهــي قيــام الواليــات 
املتحــدة وتركيــا بانتقــاء أعضــاء ملجلــس منبــج العســكري، 

الــذي يحكــم املدينــة حاليــاً.

ــا.  ــذ بدايته ــج˝، من ــق منب ــف الغمــوض ˝خارطــة طري يل
أرصت أنقــرة عــى جــدول زمنــي محــدد لاتفــاق. لكــن 
ــه  ــرى أنّ ــي ت ــا الت ــدة رشوطه ــات املتح ــدى الوالي كان ل
عــى الطرفــني االلتــزام بهــا قبــل االنتقــال مــن مرحلــة إىل 
أخــرى. لقــد قــّوض هــذا الجــدل التأثــر املأمــول لخارطــة 
ــابقني  ــني الس ــني الحليف ــرات ب ــت التوت ــق: ومازال الطري
عاليــة، وال أحــد يعــرف مــا الــذي ســيحدث بعــد ذلــك.

منبــج بالغــة األهميــة يف ˝حــرب أردوغــان عــى األكــراد˝، 
وللتأكيــد عــى هــذه النقطــة، قصفــت تركيــا مؤخــراً 

ــى  ــا وع ــرب منه ــعب بالق ــة الش ــدات حامي ــع وح مواق
ــا اســتخدام  ــة. تنــوي تركي طــول الحــدود الســورية الرتكي
ــاع  ــة إقن ــن: أوالً، محاول الضغــط العســكري إلنجــاز أمري
ــار  ــاً، إجب ــراد؛ وثاني ــات املتحــدة بالتخــي عــن األك الوالي
واشــنطن عــى التفــاوض حــول مــدن أخــرى رشق ســورية 
عــى غــرار خارطــة طريــق منبــج. أي إمــا أن تنصــاع 
تســتمر هــذه  أو  تركيــا،  لرغبــات  املتحــدة  الواليــات 
األخــرة بإمطــار قذائفهــا عــى أراٍض كانــت شــبه هادئــة 

ــة. ــة املاضي ــنوات القليل يف الس

تفاجــأت الواليــات املتحــدة، رغــم كــرة التحذيــرات 
ــرة.  ــة األخ ــف يف اآلون ــد القص ــة، بتصاع ــة الرتكي العلني
وتعــاين يف محاولتهــا الــرد، بــني اســرتضاء تركيــا بالتلميــح 
حــول تنــازالت مســتقبلية عــى طــول الحــدود مــن جهــة، 
وتوبيــخ األتــراك بهــدوء وتحذيرهــم مــن أن القــوات 
األمريكيــة ســتدافع عــن نفســها إذا مــا اســتُهدفت، مــن 

ــة. ــة ثاني جه

ــتقرار  ــة اس ــن زعزع ــا م ــع تركي ــي من ــكا ه ــة أمري أولوي
الفرضيــة  الرتكيــة  الهجــامت  تهــدد  ســورية.  شــامل 
األمريكيــة املركزيــة حــول مــآل الحــرب الســورية، وهــي 
اســتخدام خطــوط املواجهــة املختلفــة ومواقــع املقاتلــني 

كأســاس للمفاوضــات إلنهــاء النــزاع. ليــس أمــام الواليــات 
املتحــدة خيــار جيــد للــرد عــى تركيــا، فهــي لــن تتخــى 
ــل  ــدأ يف املقاب ــن تب ــا، ول ــد تركي ــام تري ــراد مثل ــن األك ع
بقصــف تركيــا لتعيدهــا إىل الــرصاط األمريــي املســتقيم.

إن الخطــوة املؤقتــة الواقعيــة الوحيــدة للواليــات املتحــدة 
هــي محاولــة إصــاح خارطــة طريــق منبــج. وبــدون 
ــار  ــة اختي ــتكون عملي ــات، س ــن املحادث ــرى م ــة أخ جول
أعضــاء جــدد يف مجلــس الحكــم مشــحونة. إذا تعطلــت 
العمليــة بالكامــل، مــن املرجــح أن تزيــد أنقــرة الضغــط 

عــى األكــراد يف ســورية.

ــدة أن  ــات املتح ــن للوالي ــات، ميك ــى العاق ــاظ ع وللحف
تتعهــد بوضــع قيــود عــى عمليــات وحــدات حاميــة 
ــا. هــذا يتطلــب  ــا قصفه الشــعب، يف حــال أوقفــت تركي
ــاعد  ــد تس ــن ق ــني، لك ــني الطرف ــاً ب ــودة حالي ــة مفق ثق
ــا. ــج يف بنائه ــق منب ــة طري ــول خارط ــنة ح ــا الحس النواي

تريــد تركيــا أيضــاً تعهــدات مــن الواليــات املتحــدة مبتابعة 

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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املحادثــات حــول الحكــم واألمــن يف مــدن أخــرى شــامل 
رشق ســورية، وليــس لــدى الواليــات املتحــدة حافــز كبــر 
للموافقــة عــى ذلــك. لقــد كان هــذا الجــزء مــن ســورية 
متحــرراً نســبياً مــن العنــف لســنوات، وقــد تــؤدي عــودة 
بعــض القــوى الخارجيــة إىل هــذه األرايض إىل انــدالع 
اشــتباكات كردية-عربيــة أو كردية-تركيــة، مــن شــأنها 

تقويــض الجهــود الراميــة إىل إنهــاء الحــرب يف ســورية.

ــى  ــتقرة ع ــورية مس ــتعتمد س ــل، س ــدى الطوي ــى امل ع
قيــام محادثــات ســام بــني األتــراك واألكــراد، لكــن 
الحوافــز املناســبة ملثــل هــذه املفاوضــات غــر موجــودة 

ــوم.  الي

قــد ال تســتطيع الواليــات املتحــدة يف الوقــت الراهــن فعل 
الكثــر، لكــن يتعــني عــى صانعــي السياســة يف واشــنطن 
أن يكونــوا أكــر وضوحــاً مــع أنقــرة، ومــع أنفســهم. 
لــدى تركيــا أولويــات أمنيــة واضحــة وستســتخدم القــوة 
لتحقيقهــا. ال ميكــن التوفيــق بــني أهــداف تركيــا وأهــداف 

األمريكيــني أو األكــراد الســوريني. فالتعاطــي مــع تركيــا لن 
ــن  ــة ل ــددة بدق ــر مح ــرق غ ــم بط ــاً، وإذا ت ــون هيّن يك

يــؤدي إال إىل تعزيــز الوضــع املتوتــر القائــم.

االفتقــار إىل التفاصيــل يف خارطــة طريــق منبــج ســيؤدي 
إىل مزيــد مــن التوتــرات. ومهــام كانــت التطــورات املقبلة، 
تتشــارك  تركيــا  املتحــدة وســتظل  الواليــات  ســتغادر 
الحــدود مــع ســورية، وســيحتفظ األكــراد الســوريون 
أيضــاً بوجودهــم يف املنطقــة. وبالتــايل، فــإن مــن مصلحــة 
أمريــكا دفــع األتــراك واألكــراد نحــو التعــاون، أقلــه ملنــع 
˝داعــش˝ مــن اســتعادة موطــئ قــدم لــه يف األرايض 
ــا  ــول النواي ــاً ح ــيتطلب وضوح ــٌر س ــا. أم ــازع عليه املتن
األمريكيــة، والتزامــاً مبعالجــة قضيــة العاقــات الكرديــة-

الرتكيــة. لــن يكــون أيٌّ مــن ذلــك ســهاً، لكــن هــذه هــي 
ــة  ــة الرتكي ــامت املدفعي ــف الهج ــدة لوق ــة الوحي الطريق
ــي  ــي ال تنته ــات الت ــّد للتكهن ــع ح ــورية، ولوض رشق س

حــول الغــزو.
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كتــب آرون ســتاين مقــاالً مطــوالً بعنــوان: »السياســة 
ــات املتحــدة«،  ــام الوالي ــارات أم ــة يف ســورية: الخي الرتكي
نــره املجلــس األطلنطــي بتاريــخ 16 تريــن الثــاين/
ــي يف  ــأزق األمري ــن امل ــه ع ــدث في ــرب 2018، يتح نوڤم
ــدرة  ــايل الق ــرتاتيجية، وبالت ــاب االس ــورية وغي ــامل س ش
عــى مامرســة النفــوذ وتحقيــق األهــداف، يف مواجهــة نــدٍّ 

ــت. ــريك متعّن ت

يف مرحلــٍة مــا، يبــدأ الكاتــب، كانــت تركيــا الراعــي الرئيس 
ــس  ــداء الرئي ــّد أع ــن أل ــت م ــة˝، وكان ــود ˝املعارض لجه
الســوري. لكــن، يف أواخــر عــام 2016، تغــرت السياســة 
ــة نتيجــة هزميــة وكائهــا يف حلــب، وانتقلــت مــن  الرتكي

الحديــث عــن ˝اإلطاحــة بالرئيــس الســوري˝، إىل التعــاون 
الوثيــق مــع روســيا ومشــاحنة الواليــات املتحــدة.

مــع بدايــات صيــف عــام 2016، اســتقرت أنقــرة عــى 
أربعــة أهــداف مرتابطــة، تســعى لتحقيقهــا يف ســورية، 
الدميقراطيــة˝  ســوريا  ˝قــوات  توســع  عرقلــة  وهــي: 
املدعومــة أمركيــاً باتجــاه الغــرب؛ إحبــاط العمليــات 
ــرب  ــل، ع ــرات؛ العم ــر الف ــة رشق نه ــكرية األمريكي العس
روســيا، لضــامن وحــدة ســورية بعــد انتهــاء النــزاع؛ إعــادة 
ــا  ــا تركي ــيطر عليه ــي تس ــني يف األرايض الت ــني النازح توط

شــامل ســورية.
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المجلس األطلنطي، 16 تشرين الثاني/نوڤمبر 2018

Aaron Stein, ˝Turkish Policy in Syria: Divining Intent and Options for the United States˝, Atlantic 
Council, 16 November 2018.  http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/turkish-policy-in-
syria-divining-intent-and-options-for-the-united-states 
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يــرى الكاتــب أن األهــداف الرتكيــة منطقيــة، ومبنيــة 
ــا،  ــة نظــر تركي ــة واضحــة: مــن وجه ــات أمني عــى أولوي
تســيطر ˝وحــدات حاميــة الشــعب˝ عــى ˝قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة˝، واألوىل مرتبطــة بحــزب العامل الكردســتاين 
املســجل عــى قوائــم تركيــا وأمريــكا كمنظمــة إرهابيــة.

كذلــك، تــرى تركيــا –بالنظــر إىل الديناميكيــات االنتخابيــة 
واألمنيــة– يف وجــود الاجئــني الســوريني داخــل أراضيهــا 
مســؤولية سياســية متزايــدة بالنســبة لحــزب العدالــة 
ــني  ــاق ب ــع النط ــتياٍء واس ــبب اس ــم، بس ــة الحاك والتنمي
الناخبــني بشــأن تكلفــة تقديــم الخدمــات للســوريني 

ــة. ــدن الرتكي ــة يف امل ــرات الدميغرافي والتغي

 أخــراً، تحالفــت تركيــا مــع روســيا لتضمــن لنفســها دوراً 
يف مســتقبل ســورية، ولتتأكــد مــن أن الواليــات املتحــدة 
لــن تتجــاوز أنقــرة، وتتوصــل إىل اتفــاق مينــح مــا يشــبه 
االســتقال املحــي لـــ ˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝ رشق 

نهــر الفــرات.

يقــدم  أن  الكاتــب  يحــاول  تقــدم،  مــا  أســاس  عــى 
للواليــات املتحــدة نصائــح لفهــم األعــامل الرتكيــة يف 
ســورية، وبالتــايل معرفــة كيفيــة إدارة العاقــة األمريكيــة-

الرتكيــة. فهــو يــرى أنــه عــى أمريــكا قبــول حقيقــة أنهــا 
ــى  ــل ع ــورية. ب ــح يف س ــا يف أي مصال ــارك وتركي ال تتش
العكــس، مصالــح الحليفــني يف الناتــو متناقضــة يف ســورية. 

ــة يجــب أن تنفجــر، أو  ــة الثنائي ــي أن العاق هــذا ال يعن
ــرق  ــى ط ــور ع ــني العث ــى الجانب ــتحيل ع ــن املس ــه م أن

ــرات. ــن التوت ــد م ــاون للح للتع

 إليجــاد أرضيــة مشــرتكة، مــن املهــم أن تجيــب الواليــات 
ــا  ــن تركي ــد م ــاذا تري ــو: م ــؤال، ه ــى س ــدة أوالً ع املتح
مــن  اإلجابــة، تصميــم مجموعــة  يف ســورية؟ وبعــد 
˝املتطلبــات الصعبــة˝ مــن تركيــا، وتوضيــح العواقــب 
عــى ترصفــات تركيــا عندمــا تــؤدي إىل تقويــض األولويات 

ــة. األمريكي

التزام مفتوح: األهداف األمريكية 
واالستجابة التركية

إدارة ترامــب –بعــد فــرتة مــن عــدم اليقــني أثارهــا إعــان 
الرئيــس لســحب القــوات األمريكيــة– اســتقرت عــى 
سياســة ˝الصر االســرتاتيجي˝ يف ســورية. عــززت اإلدارة 
ــة˝،  ــوات ســوريا الدميقراطي ــع ˝ق ــا العســكرية م عاقاته
مبســاعدة ماليــة مــن الســعودية واإلمــارات، لدعــم جهــود 
إعــادة اإلعــامر يف شــامل رشق ســورية، وتعهــدت بدعــم 

محادثــات الســام التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة.

ســعت واشــنطن أيضــاً إىل إدراج ســورية يف جهودهــا 
ــة إىل  ــه رضب ــة أن توجي ــران، بحج ــام يف إي ــة النظ لزعزع
إيــران يف ســورية ســيكون مفيــداً يف تقويــض ســلطة 
الحكومــة اإليرانيــة. وقــد أعربــت اإلدارة حتــى عــن 
ــة. ــذه النتيج ــني ه ــيا لتأم ــع روس ــل م ــتعدادها للعم اس

ــول  ــا، يق ــات املتحــدة وتركي ــني الوالي ــة ب بالنســبة للعاق
الكاتــب، يبقــى الشــق األهــم هــو دعــم واشــنطن لقــوات 
˝قســد˝. تعتمــد سياســة ˝الصــرب االســرتاتيجي˝ بالكامــل 
الحفــاظ عــى وجــود عســكري أمريــي شــامل رشق 
ســورية، األمــر الــذي يتطلــب بالطبــع روابــط قويــة مــع 
˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝. ويف مواجهــة هــذا التناقض، 
ســعت واشــنطن إىل إيجــاد حلــول وســطى تعتمــد عــى 
تقديــم تنــازالت لرتكيــا، بينــام تطمــن األكــراد الســوريني 
بــأن هــذه التحــركات ســتخفف مــن خطــر التوغــل الــربي 

والجــوي الــرتيك رشق نهــر الفــرات.

منبــج هــي محــور هــذا التــوازن املســتحيل. وافقــت 
ــا يســمى بـــ ˝خارطــة  ــا عــى م ــات املتحــدة وتركي الوالي
طريــق منبــج˝، لكــن التنفيــذ عــى أرض الواقــع ال يرقــى 
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تحالفت تركيا مع روسيا 
لتضمن لنفسها دورًا يف 
مستقبل سورية، ولتتأكد 
من أن الواليات املتحدة 

لن تتجاوز أنقرة، وتتوصل 
إلى اتفاق يمنح ما يشبه 

االستقالل املحلي لـ “قوات 
سوريا الديمقراطية” شرق 

نهر الفرات.

2018 عــدد تشــرين الثاني/نوڤمبــر  



ــدد  ــات، ويه ــن تطلع ــرة م ــمته أنق ــا رس ــتوى م إىل مس
ــد˝  ــا ˝قس ــيطر عليه ــدن تس ــرى، مل ــات أخ ــايل ترتيب بالت
رشق الفــرات، كانــت الحكومــة الرتكيــة رصيحــة يف رغبتها 
يف التفــاوض حولهــا ˝عــى غــرار خارطــة طريــق منبــج˝.

األولويات التركية
ــدات  ــع وح ــة ودف ــعات الكردي ــح التوس ــرة كب ــد أنق تري
ــران  ــك ن ــة الشــعب عــن الحــدود، وتســتخدم لذل حامي

ــلح. ــل املس ــم بالتوغ ــد الدائ ــة والتهدي املدفعي

يف موازاة ذلك، دخلت الواليات املتحدة وتركيا مفاوضات 
شاقة لوضع قواعد االشتباك التي تنظم دوريات الحدود. 

خال هذه 
املحادثات، 

أشار الرئيس 
الرتيك مراراً إىل 

توسيع العمليات 
الرتكية إىل الرق من 
النهر. قبل أيام فقط 

من املوعد املقرر لبدء 
الدوريات املشرتكة، بدأت الرضبات املدفعية الرتكية، 
كجزء من جهد أوسع للضغط عى الواليات املتحدة.

الكرديــة  التوتــرات  الــرتيك  العســكري  العمــل  يفاقــم 
األمريكية-الرتكيــة عــى  املفاوضــات  األمريكيــة حــول 
ــرات  ــا توت ــة تركي ــج. ويف الوقــت نفســه، تخلــق قضي منب
بــني الــوكاالت املختلفــة يف الحكومــة األمريكيــة. إذ تدعــو 
العنــارص البروقراطيــة األمريكيــة إىل تقديــم املزيــد مــن 
التنــازالت إىل تركيــا، مقابــل خــط يجــادل لصالــح اعتــامد 
ــد  ــك، ق ــى ذل ــاوة ع ــرة. ع ــع أنق ــدة م ــر ش ــج أك نه

يخفــي القصــف املدفعــي الروتينــي اآلن تدخــاً مســلحاً 
ــة  ــن الناحي ــدة م ــا مفي ــور بأكمله ــذه األم ــتقبلياً. ه مس

ــدى.  ــة امل ــرة طويل ــات أنق ــرتاتيجية لطموح االس

وكــام كان الحــال يف كّل مــن عمليتــي ˝درع الفــرات 
وغصــن الزيتــون˝، ميكــن لرتكيــا عــرب مســلحي املعارضــة 
إعطــاء وجــه محــي للعمليــة الرتكيــة، وأن تســتخدم الحق 
يف الدفــاع عــن النفــس لتربيرهــا. بعــد ذلــك ستشــن أنقرة 
حملــة إعاميــة تصــور العمليــة عــى أنهــا نجــاح ورَْد عــى 

الدعــم األمريــي لإلرهابيــني.

ببســاطة، بالنســبة ألنقرة، ليســت عــودة تنظيــم ˝داعش˝ 
ــس  ــط، بنف ــرات األوس ــة يف وادي الف ــق الريفي يف املناط
وحــدات  تهديــد  أهميــة 
التــي  الشــعب،  حاميــة 
يف  الكثــرون  يعتربهــا 
ــة  ــة األمني البروقراطي
تهديــداً  الرتكيــة 
لرتكيــا. وجوديــاً 

خيارات السياسة: معالجة جذر املشكلة
يقــول الكاتــب تحــت هــذا العنــوان أنــه عــى الواليــات 
املتحــدة النظــر بشــكل واقعــي لخياراتهــا يف ســورية، 
ــاك.  ــرتيك هن ــكري ال ــل العس ــد العم ــا يقي ــود قواته فوج

األربــاح  مــن  القليــل  عــى  إال  واشــنطن  تحصــل  وال 
االســرتاتيجية جــراء اإلذعــان للمطالــب الرتكيــة. فخارطــة 
منبــج مثــاً مل توقــف القصــف الــرتيك، بــل أثبتــت فاعليــة 
التشــدد الــرتيك، وشــجعت عــى نهــج أكــر رصامــة إلكــراه 

ــة. ــق األهــداف الرتكي ــات املتحــدة عــى تحقي الوالي
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ــي  ــاون أمري ــول تع ــات ح ــوض التوقع ــع يق ــذا الواق ه
تــريك يف ســورية. تركيــا تعــادي األكــراد، ويجــب أال يتوقــع 
أحــد منهــا دعــم أي جهــد لتعزيــز املجالــس املحليــة 
املدعومــة مــن ˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝. وحتــى 
تســتطيع الواليــات املتحــدة الوقــوف يف وجــه تركيــا، 
عليهــا أن توضــح مــا تريــده مــن ســورية ومــن تركيــا. ال 
متلــك الواليــات املتحــدة حتــى اآلن اســرتاتيجية واضحــة.

ال تريــد الواليــات املتحــدة قصفــاً تركيــاً عــى أماكــن 
تواجــد قواتهــا يف ســورية. لكــن هــذا ليس بهدف ســيايس، 
ــل،  ــاً. يف املقاب ــاً رئيس ــاً أمريكي ــون هدف ــب أن يك وال يج
ــكيلها  ــة، وتش ــداف الرتكي ــرتاف باأله ــنطن االع ــى واش ع
ــن يكــون هــذا باألمــر  ــا. ل بطريقــة ميكــن التكيــف معه
الســهل، فالخطــر األســايس الــذي تــراه أمريــكا بالجامعات 
ــف  ــودة إىل وق ــراد. والع ــا يف األك ــده تركي ــة، تج اإلرهابي
إطــاق النــار بــني حــزب العــامل الكردســتاين وتركيــا، هــي 

مصلحــة الواليــات املتحــدة الفضــى، والطريقــة الوحيــدة 
إلدارة التوتــرات بــني الواليــات املتحــدة وتركيــا يف ســورية.

األهــداف  لتحقيــق  إمكانيــة  أي  الحــايل،  الوقــت  يف 
ــة يف ســورية تتوقــف عــى خــط وقــف إطــاق  األمريكي
ــة الســورية، وعــى  ــار قــوي عــى طــول الحــدود الرتكي ن
طــول الخــط األمامــي خــارج منبــج. لكــن تركيــا هــي مــن 
ميلــك اليــد الطــوىل هنــاك، وال ميكــن ألمريــكا منعهــا مــن 
قصــف املناطــق إال يف مناطــق قليلــة ولفــرتات محــدودة.

ينبغــي عــى الواليــات املتحــدة –لتجميــد الخطــوط 
األماميــة والتخفيــف مــن عوامــل عــدم االســتقرار شــامل 
رشق ســورية– أن تفكــر يف وضــع رشوط عــى مزيــد مــن 
التعــاون مــع تركيــا عــى طــول الخــط األمامــي للقــوات. 
لكــن حتــى هــذا ال يرقــى إىل مســتوى االســرتاتيجية، 
نهــج أمريــي قــوي يتطلــب جهــداً ملعالجــة قضيــة حــزب 

ــع. ــتاين األوس ــامل الكردس الع
ــداف  ــرة أه ــدى أنق ــورية، ل ــرب الس ــتمرار الح ــع اس م
واضحــة، مبنيــة عــى مجموعــة متامســكة مــن املصالــح 
ــذ مــدة عــن مســتقبل  ــة متامــاً من ــة املــدى، منفصل قريب
ــب  ــر الكات ــد تعب ــى ح ــة ع ــوري، مصمم ــس الس الرئي
إلحبــاط وخلخلــة عاقــة الواليــات املتحــدة مــع ˝قــوات 
ــي يُبنــى عليهــا  ــة˝، وهــي العاقــة الت ســوريا الدميقراطي

ــورية. ــة يف س ــداف األمريكي ــق األه تحقي
الحــل الوحيــد بالنســبة للواليــات املتحــدة هــو اســتخدام 
ــع  ــا م ــل يف رصاع تركي ــورية لتتدخ ــرد يف س ــا للك دعمه
حــزب العــامل الكردســتاين، فــإذا مل يعــد هــذان الطرفــان 
إىل وقــف إطــاق النــار سيســتمر عــدم االســتقرار يف 
الشــامل، ولــن تحقــق الواليــات املتحــدة أيــاً مــن أهدافها، 
بــل ستســتمر باســتخدام الجنــود األمريكيــني دروعــاً 
ــددة  ــرب متع ــرات يف ح ــا إدارة التوت ــة يف محاولته بري

ــراف. األط
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شاهير شهيدساليس

انقالب أوروبا على سياسة الواليات المتحدة في سورية وإيران

 ،Middle East Eye عين الشرق األوسط

كتــب شــاهر شهيدســاليس مقــاالً بعنــوان: »انقــاب 
املتحــدة يف ســورية  الواليــات  أوروبــا عــى سياســة 
وإيــران«، نــره موقــع عــني الــرق األوســط يف 5 تريــن 
الثاين/نوڤمــرب 2018، يتحــدث فيــه عــن املصالــح األوربيــة 
التــي تدفعهــا إىل تبنــي نهــج يف التعامــل مــع قضايــا 
ــع  ــة م ــاالت معين ــض يف ح ــد يتناق ــط، ق ــرق األوس ال

السياســات األمريكيــة.

انضــم كلٌّ مــن فرنســا  األول/أكتوبــر،  يف 27 تريــن 
ان العبــني رئيســني  وأملانيــا، إىل روســيا وتركيــا، اللتــني تَُعــدَّ
ــم  ــلٍّ دائ ــن ح ــث ع ــران، للبح ــب إي ــورية إىل جان يف س
للــرّصاع الســورّي. وكانــت ˝األولويــة˝ يف قمــة إســطنبول 
–كــام أوضــح الرئيــس الفرنــيُّ إميانويــل ماكــرون– هــي 

ــلحني. ــٍل للمس ــر معق ــب، آخ ــع يف إدل الوض
ودعــا البيــان املشــرتك للرئيــس الــرتيكّ رجــب طيــب 
ــني واملستشــارة  ــرويس فادميــر بوت ــس ال أردوغــان والرئي
دائــم  أنجيــا مــركل وماكــرون إىل ˝وقــف  األملانيــة 

إلطــاق النــار˝ يف إدلــب.

ما أهمية إدلب؟
إنَّ تحــرّك الاعبــني الرئيســني يف االتحــاد األورويب، يف غياب 
ــدون  ــم يبتع ــؤرٌش واضــٌح عــى أنه ــات املتحــدة، م الوالي
ــرّص  ــاه ســورية، إذ ت ــات املتحــدة تج ــة الوالي ــن سياس ع
واشــنطن عــى أن الحــرب مل تنتــِه إىل أن تتحقــق رشوطها.

6 Shahir Shahidsaless, ˝Why Europe is turning against US policy on Syria and Iran˝, Middle East 
Eye, 5 November 2018. https://www.middleeasteye.net/columns/why-europe-so-nervous-about-
stability-middle-east-553566512 
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ــون  ــون بولت ــي ج ــي األمري ــن القوم ــار األم ــال مستش ق
ــر  ــي تدم ــورية ه ــا يف س ــطس: »إنَّ مصالحن يف آب/أغس
ــع  ــل م ــاً، والتعام ــش˝ نهائيّ ــة لـــ ˝داع ــة اإلقليمي الخاف
التهديــد املســتمر إلرهــاب التنظيــم، وتدبــر أمــر وجــود 

ــة«. ــوات الحكوميّ ــة والق ــيات اإليرانيّ امليليش

وهــذا يعنــي أنَّ الواليــات املتحــدة مصممــة عــى مواصلة 
الحــرب يف املســتقبل املنظور.

ــات حــرّة  ــان قمــة إســطنبول إىل إجــراء ˝انتخاب ودعــا بي
ــاً  ونزيهــة˝ يف البلــد الــذي مزقتــه الحــرب، ودعــا أيض
إىل خلــق ظــروف تســمح بـــ ˝العــودة اآلمنــة والطوعيــة 
ــع  ــدور حــول الواق ــة إســطنبول ت ــت قم ــني˝. وكان لاجئ

ــاز األســد بالحــرب. ــد ف ــرض نفســه: لق ــذي يف ال

لكن ملاذا للوضع في إدلب أهمية كبيرة 
بالنسبة ألوروبا؟

ــة  ــؤال الرسدي ــذا الس ــى ه ــه ع ــب يف إجابت ــو الكات يتل
الغربيــة املعتــادة حــول الكارثــة اإلنســانية املتوقعــة، ثــم 
ــني  ــامم األوروبي ــق اهت ــيطة، يتعل ــارة بس ــف: »بعب يضي
يف إدلــب بقضايــا األمــن الخاصــة بهــم. فهــم ال يريــدون 
تدفــق موجــة جديــدة مــن الاجئــني، قــد تضــّم مقاتلــني 
ــؤدي حــرب شــاملة يف  ــد ت ــا. وق متشــّددين، نحــو أوروب
إدلــب إىل أزمــة الجئــني أخــرى، ويحتمــُل أن تتبعهــا 

ــا«. ــة يف أوروب ــامت اإلرهابي ــن الهج ــرى م ــٌة أخ موج

الرابط السورّي اإليرانّي
تحــت هــذا العنــوان يقــول الكاتــب، يؤكــد تقريــر نــره 
مركــز بيــو لألبحــاث، أنــه حتــى كانــون الثاين/ينايــر 2018، 
ــوء  ــي لج ــا كطالب ــورّي إىل أوروب ــون س ــو ملي ــل نح انتق
ــات  ــك بحســب بيان ــزاع، وذل ــة الن ــذ بداي ــني من أو كاجئ
طالبــي اللجــوء مــن يوروســتات، وبيانــات مفوضيــة 
ــد  ــني. لق ــني الاجئ ــول إعــادة توط ــني ح ــؤون الاجئ ش
ــا، وتقدمــوا  انتقــل أكــر مــن 500 ألــف ســورّي إىل أملاني
بطلبــات للحصــول عــى اللجوء بــني عامــي 2011 و2017.

ورّداً عــى املنتقديــن الذيــن يدينــون سياســة البــاب 
قالــت مــركل: »إنَّ  األملانيــة يف عــام 2015،  املفتــوح 
انغاقنــا عــى أنفســنا لــن يحــل املشــكلة«. ونبّهــت 
ــباب  ــج أس ــا أن تعال ــى أوروب ــي ع ــه ينبغ ــركل إىل أنّ م
أزمــة الهجــرة بالعمــل مــن أجــل الســام يف ســورية.

ما الذي يربط بين األزمة السورية واالتفاق 
النووّي اإليرانّي؟ لقد أشار القادة األوروبيون مراراً 

إىل أن دعمهم الثابت لاتفاق النووي اإليرايّن الذي أدى 
بهم إىل صداٍم مبارش مع الواليات املتحدة، هو أوالً وقبل 

كل يشء متعلق بأمن أوروبا.

مفوضــة  موغرينــي،  فيديريــكا  قالــت  أيار/مايــو،  يف 
السياســة الخارجيــة يف االتحــاد األورويّب: »ال يتعلــق األمــر 
ــة  ــق مبصلح ــل يتعل ــة؛ ب ــة اقتصادي ــا مبصلح ــبة لن بالنس
ــه بغيــاب االتفــاق النــووّي  أمنيــة لاتحــاد األورويّب – ألن
ــيكون  ــا س ــة وأوروب ــن املنطق ــد أن أم ــران، نعتق ــع إي م
ــاد األورويّب  ــدة االتح ــى وح ــّددت ع ــك«. وش ــى املح ع

ــة. بشــأن هــذه القضي

الحجــة الكامنــة وراء وجهــة النظــر هــذه تشــبه إىل حــدٍّ 
كبــر األســباب التــي تجعــل األوروبيــني ينظــرون إىل 
ــة. ــة أمني ــة ذات أهمي ــه قضي الســام يف ســورية عــى أن

ال تغيير لنظام طهران
تبــدو حجــة األوروبيــني نوعــاً مــا عــى هــذه الشــاكلة: إن 
نيــة الحكومــة األمريكيّــة الحاليــة، مبامرســة ˝أقــى قــدر 
ــات عــى اإلطــاق˝ عــى  ــى عقوب ــن الضغــط˝ و ˝أق م
ــراين  ــعب اإلي ــض الش ــوىض وتحري ــر الف ــي ن ــران، ه إي
عــى الثــورة ضــد الحكومــة. إن املخططــني الحاليــني 
لسياســة الواليــات املتحــدة تجــاه إيــران، ووزيــر الخارجية 
ــان بشــكل واضــح  ــا يدافع ــون، كان ــو، وبولت ــك بومبي ماي
عــن فكــرة ˝تغيــر النظــام˝ يف إيــران مــن قبــل دخولهــم 

ــض. ــت األبي إىل البي
ــايل يف  ــام الح ــي للنظ ــل واقع ــد بدي ــك، ال يوج ــع ذل وم
ــًة  ــوىض نتيج ــاه الف ــران باتج ــدرت إي ــإذا انح ــران. ف إي

W W W . D C R S . S Y

2018 عــدد تشــرين الثاني/نوڤمبــر  

27



ــراغ  ــد مــلء ف ــن يســتطيع أي نظــام جدي ــات، فل للعقوب
النهايــة ســتصبح إيــران دولــة فاشــلة.  الســلطة. ويف 

ــدول  ــن ال ــًة م ــًة هائل ــإن منطق ــذا، ف وبحصــول يشء كه
املضطربــة متتــد مــن أفغانســتان إىل ســورية مــن شــأنها 
أن تزعــزع اســتقرار املنطقــة برمتهــا بــأن تصبــح قاعــدًة 
ضخمــًة للمنظــامت اإلرهابيــة، الدوليــة منهــا واإلقليميــة.

ــاً للجرميــة املنظمــة،  ــح موطن ــران أن تصب كــام ميكــن إلي
وطريقــاً رئيســاً لاتجــار باملخــدرات بــني أفغانســتان 
والغــرب عــرب تركيــا. وأخــراً، قــد متتــد الفــوىض والحــرب 
األهليــة إىل البلــدان املجــاورة، وتزعــزع اســتقرار العــراق 

ــا. وتركي

وتجــدر اإلشــارة إىل أنَّ حشــمت اللــه فاحــت بيشــه 
القومــي والسياســة الخارجيــة  –رئيــس لجنــة األمــن 
ــد يف مجلــس الشــورى، والنجــم الصاعــد يف جهــاز  الجدي
السياســة الخارجيــة اإليــراين، والــذي اقــرتح نقلــًة نوعيــًة 

غــر مســبوقة يف سياســة إيــران الخارجيــة– يــرى املوقــف 
األورويب عــى النحــو اآليت: »لقــد الحظت الــدول األوروبية 
ــة  ــتقرار يف املنطق ــة لاس ــورات املزعزع ــب التط أن عواق
ــون  ــر األوروبي ــا ... وينظ ــدود أوروب ــرضب ح ــن أن ت ميك
 ... املنطقــة  يف  االســتقرار  جزيــرة  بصفتهــا  إيــران  إىل 
ويُدركــون أن الســعي نحــو سياســات تحقيــق االســتقرار 
يف املنطقــة ســيعود بالنفــع عليهــم ... ويرغبــون بالتعــاون 
مــع إيــران بجديــٍة إلنقــاذ الصفقــة النوويــة. ومــع ذلــك، 
ليــس واضحــاً مــدى امتاكهــم للقــدرات الكافيــة لتفــادي 

ــتقرار«. ــة لاس ــة املزعِزع ــات األمريكي السياس

إنَّ دفــع أوروبــا نحــو االســتقرار يف املنطقــة، يف معارضــٍة 
لسياســة الواليــات املتحــدة، ينبــع عــى نحــو جــزيئ مــن 
املخــاوف اإلنســانية، لكــن يتــأىت يف الحقيقــة مــن هــدف 
ــي  ــوىض الت ــن الف ــد م ــب املزي ــل بتجّن ــني املتمث األوروبي

متتــد إىل أوروبــا.
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 أمــام أزمــة الالجئيــن الســوريين، ويتــرك أوضاعهــم إلــى مزيــد 
ً
مــازال الغــرب يقــف عاجــزا

مــن التدهــور والمعانــاة، وكأن مــا أصابهــم علــى امتــداد الســنوات الســبع الماضيــة ال 
 موضــع شــك، 

ً
يكفــي. وال يمكننــا هنــا إال أن نشــير إلــى أن النوايــا الغربيــة كانــت دائمــا

 مــن هــؤالء الالجئيــن، أو 
ً
واإلنســانية التــي يدعيهــا قــد تنتهــي بانتهــاء المطلــوب سياســيا

التأكــد مــن اســتحالة تحقيقــه.
ــَرَك بــالده وهــرب، فحتــى مــن بقــي، 

َ
فــي المقابــل، ال تتوقــف المعانــاة علــى مــن ت

وتحّمــل نيــر الحيــاة فــي ظــل تنظيــم ˝داعــش˝ فــي الرقــة، جــاءت ضربــات التحالــف لتحرمــه 
بيتــه أو ممتلكاتــه أو حياتــه، وهــذا مــا تحــاول منظمــة العفــو الدوليــة إثباتــه عبــر أحــدث 

أنمــاط التكنولوجيــا.

إنسانية الغرب التدميرية في سورية



عمر كاراسابان

التحديات في توفير الرعاية الصحية لالجئين السوريين

معهد بروكنغز، 15 تشرين الثاني/نوڤمبر 2018

كتــب عمــر كاراســابان مقــاالً بعنــوان »التحديــات يف 
نــره  الســوريني«  الصحيــة لاجئــني  الرعايــة  توفــري 
معهــد بروكنغــز بتاريــخ 15 تريــن الثاين/نوڤمــرب 2018، 
يتحــدث فيــه عــن معانــاة الاجئــني الســوريني مــن 
الناحيــة الصحيــة بالتحديــد، إذ يواجهــون مشــاكل طبيــة 
ــات  ــدية والصدم ــات الجس ــك اإلصاب ــا يف ذل ــدة مب معق
النفســية، ذلــك جــراء الحــرب الدائــرة يف ســورية، والتــي 
ــم يف األردن  ــني شــخص، معظمه ــن 6 ماي ــر م رشّدت أك

ــا. ــان وتركي ولبن

ــاً ســيئة يف  ــة، ظروف ــدان املضيف ــون يف البل يواجــه الاجئ
ــة،  ــل صعب ــروف عم ــة إىل ظ ــة، باإلضاف ــكان والصح اإلس
الرعايــة  عــى  الحصــول  وعــدم  التغذيــة،  يف  ونقــص 
ــي  ــيوعاً ه ــر ش ــراض األك ــام أن األم ــة. ك ــة الازم الطبي
األمــراض الجلديــة، وأمــراض الجهــاز الهضمــي واألمــراض 
والنفســية  العقليــة  االضطرابــات  وكذلــك  التنفســية، 
مــن  العديــد  أن  إىل  باإلضافــة  بالصدمــات.  املتعلقــة 
الســوريني يعانــون مــن حــاالت صحيــة مزمنــة، كارتفــاع 

ــان. ــكري والرسط ــدم والس ــط ال ضغ

7 Omer Karasapan, ˝The challenges in providing health care to Syrian refugees˝, The Brookings 
Institution, 15 November 2018. https://www.brookings.edu/blog/future-development/201815/11//
the-challenges-in-providing-health-care-to-syrian-refugees/ 
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يشــر الكاتــب إىل أن آليــات التكيــف الســلبية، مثــل 
ــد  ــك، تزي ــا إىل ذل ــر وم ــزواج املبك ــال وال ــة األطف عامل
مــن األعبــاء التــي يواجههــا الاجئــون، مــا ميهــد الطريــق 
ــروف  ــذه الظ ــال. ه ــرب األجي ــاكل ع ــذه املش ــال ه النتق
ــذي  ــال –ال ــلل األطف ــل ش ــي أن أمراضــاً مث ــة تعن الصعب
ــم  ــا رغ ــى فيه ــد تف ــابق– ق ــه يف الس ــاء علي ــم القض ت
ــات  ــد مــن التحدي ــاك أيضــاً املزي ــه. هن محــاوالت احتوائ
ــة مــن مــرض  ــة لألدوي تتمحــور حــول الســاالت املقاوم
الســل، علــامً أن هــذا املــرض ازداد بالفعــل داخــل ســورية 

ــاورة. ــدان املج والبل

ويف البلــدان املضيفــة الثاثــة، تشــر العوائــق االقتصاديــة 
إىل املزيــد من املشــاكل بالنســبة لصحة الاجئــني. إذ يعاين 

األردن مــن ظــروف سياســية واقتصاديــة صعبــة. فخــال 
التدفــق األويل لاجئــني الســوريني، ســمحت الحكومــة 
األردنيــة لاجئــني املســجلني بالدخــول املجــاين إىل مراكــز 

الرعايــة الصحيــة العامــة الرئيســة وإىل املستشــفيات.

اضطــر   ،2014 الثاين/نوڤمــرب  تريــن  بحلــول  ولكــن 
الســوريون إىل دفــع القيمــة غــر املؤمنــة مــن التكاليــف 
ــام  ــني 35 إىل %60 م ــرتاوح ب ــي ت ــة يف األردن، والت الطبي
تصاعــد  مــع   ،2018 آذار/مــارس  يف  األجانــب.  دفعــه 
الصعوبــات االقتصاديــة، زادت تكاليــف الرعايــة الصحيــة 

ــاف. ــة أضع ــني إىل خمس ــدار اثن ــني مبق لاجئ

كــام ارتفعــت تكلفة الــوالدة يف املستشــفى مــن 85 دوالراً 

القيرصيــة مــن 338 دوالراً  إىل 338 دوالراً، والــوالدات 
إىل 845 دوالراً. وبينــام تتوفــر بعــض املســاعدات مــن 
ــون  ــني يعيش ــن الاجئ ــإن %80 م ــا، ف ــة وغره املفوضي
ــادات  ــاك حاجــة إىل زي ــايل هن ــر، وبالت تحــت خــط الفق

ــة. ــة الصحي ــآكل الرعاي ــب ت ــل لتجن ــرة يف التموي كب

لشــؤون  املتحــدة  األمــم  مفوضيــة  تدفــع  لبنــان،  يف 
ــة الرئيســة  ــة الصحي ــف الرعاي ــن تكالي ــني %85 م الاجئ
لاجئــني، كــام يــأيت الدعــم مــن املنظــامت غــر الحكوميــة 
املحليــة واألجنبيــة، والبنــك الــدويل، وجهــات أخــرى. 
مؤسســات الرعايــة الصحيــة يف معظمهــا خاصــة، وتشــكل 
التكلفــة عائقــاً كبــراً أمــام الاجئــني الســوريني، إذ يعيــش 

ــر. ــم تحــت خــط الفق %70 منه

ــاة  ــذة للحي ــة املنق ــول إىل الرعاي ــة الوص ــم املفوضي تدع
ــا  ــي تغطيه ــف الت ــف التكالي ــة. وتختل ــة التوليدي والرعاي
املفوضيــة باختــاف الخدمــات وحالــة ضعــف الاجئــني. 
ولــدى املفوضيــة شــبكة تضــم 40 مستشــفى تَُحــوِّل إليهــا 
املــرىض الذيــن لديهــم 83.000 حالــة إحالة يف عــام 2017، 

ــام 2016. ــل 74.000 يف ع مقاب

ــة  ــم مخصصــاً لرعاي ــني اإلحــاالت، كان %60 منه ــن ب وم
ــاالت 642  ــع اإلح ــة جمي ــط تكلف ــغ متوس ــة. وبل األموم
ــام،  ــكل ع ــام 2016. وبش ــل 589 دوالراً يف ع دوالراً مقاب
ــه قــادر عــى  ــان أن ــة يف لبن ــة الصحي أثبــت نظــام الرعاي
الصمــود ولكنــه يعتمــد بشــكل كبــر عــى التمويــل 

 %80 من الالجئين السوريين 
يف األردن يعيشون تحت 
خط الفقر، وبالتالي هناك 

حاجة إلى زيادات كبيرة يف 
التمويل لتجنب تآكل الرعاية 

الصحية.

األدوية وخدمات العيادات 
الخارجية تشّكل تحديًا 

لالجئين السوريين يف تركيا، 
إذ يعيش %67 منهم تحت 

خط الفقر. هذا باإلضافة إلى 
عائق اللغة، وعدم كفاية 

خدمات الترجمة. 
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للركــود  عرضــة  ويظــل  الاجئــني،  لرعايــة  الخارجــي 
االقتصــادي وإرهــاق املانحــني.

ــن  ــجلني، والذي ــوريني املس ــني الس ــق لاجئ ــا، يح يف تركي
أصحــاب  مــن  يصبحــوا  أن  كبــرة،  أغلبيــة  يشــكلون 
التأمــني الصحــي. يحصــل الاجئــون عــى الرعايــة الصحيــة 
الرئيســة املجانيــة عــن طريــق مراكــز رعايــة صحــة 
األرسة، ومراكــز اإلرشــاد، ومســتوصفات مكافحــة الســل، 
وعيــادات املــرىض. كــام تتوافــر الخدمــات الصحيــة بكافــة 
مســتوياتها مجانــاً، ولكــن بعــض األدويــة وخدمــات 
ــذا  ــرتكة، وه ــات مش ــب دفع ــة تتطل ــادات الخارجي العي
ــت  ــم تح ــش %67 منه ــني، إذ يعي ــاً لاجئ ــّكل تحدي يش
خــط الفقــر. هــذا باإلضافــة إىل عائــق اللغــة، وعــدم 

ــة.  ــات الرتجم ــة خدم كفاي

ــة. ففــي  ــاء الســوريني مبامرســة املهن ــا لألطب تســمح تركي

عــام 2017، كان هنــاك حــوايل 1006 طبيب ســوري و636 
ــل  ــم للعم ــم تدريبه ــم ت ــن 300 مرتج ــر م ــرض، وأك مم
ــني. يقــدم االتحــاد األورويب ومنظمــة الصحــة  مــع الاجئ
العامليــة وغرهــام الدعــم للرعايــة الصحيــة لاجئــني. ومع 
ذلــك، فــإن اقتصــاد تركيــا املتباطــئ والركــود الــذي يلــوح 

يف األفــق قــد يطــرح املزيــد مــن التحديــات.

مــن الواضــح أن القضايــا الصحيــة املحليــة ميكــن أن 
وعامليــة  إقليميــة  أزمــة  العاجــل  القريــب  تصبــح يف 
ــن  ــة م ــات متفاوت ــود درج ــم وج ــاف. رغ ــة املط يف نهاي
النجــاح يف توفــر الرعايــة الصحيــة لاجئــني، إال أن الوقــت 
ــه،  ــل دعم ــدويل ليقل ــع ال ــباً للمجتم ــس مناس ــايل لي الح
ــن أن  ــي ميك ــف الت ــض التكالي ــة لخف ــدان املضيف أو للبل
ــة. وهــذا مــن شــأنه أن  ــة الصحي ــة الرعاي ــؤدي إىل أزم ت
ــؤدي إىل  ــد ي ــا ق ــة، م ــرات املحلي ــدة التوت ــن ح ــد م يزي

ــزوح. ــاالت الن ــن ح ــد م مزي
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“الذكاء الجمعي”
 لتتبع انتهاكات التحالف األمريكي للقانون الدولي في الرقة

منظمة العفو الدولية، 21 تشرين الثاني/نوڤمبر 2018

نــرت منظمــة العفــو الدوليــة مقــاالً عــى موقعهــا اإللكــرتوين 
ــرت  ــف دم ــع كي ــني لتتب ــطاء الرقمي ــن النش ــوان: »اآلالف م بعن
الرقــة«،  املتحــدة  الواليــات  قادتهــا  التــي  الجويــة  الغــارات 
تتحــدث فيــه عــن إطــاق مــروع مبتكــر لجمــع البيانــات 
الجامهــري* يشــارك فيــه اآلالف مــن الناشــطني الرقميــني حــول 
العــامل، يســتخدم صــور األقــامر الصناعيــة للمســاعدة يف توضيــح 
الكيفيــة التــي دمــرت بهــا رضبــات التحالــف الــذي تقــوده 

ــورية. ــة الس ــة الرق ــن مدين ــوايل %80 م ــدة ح ــات املتح الوالي
 ،**˝Strike Tracker يدعــى هــذا املــروع ˝متعقــب الرضبــات̋ 
وهــو املرحلــة التاليــة مــن تحقيــق منظمــة العفــو الدوليــة 
املدنيــني،  بــني  لإلصابــات  املروعــة  املســتويات  يف  املتعمــق 
الناجمــة عــن أربعــة أشــهر مــن القصــف األمريــي والربيطــاين 

ــة. ــن الرق ــش˝ م ــرد ˝داع ــي، لط والفرن
منــذ انتهــاء املعركــة يف تريــن األول/أكتوبــر 2017، قدمــت 
التحقيقــات والتحليــات امليدانيــة التــي أجرتهــا منظمــة العفــو 
ــون  ــاكات واضحــة للقان ــوع انته ــة دامغــة عــى وق ــة أدل الدولي

ــذي  ــف ال ــل التحال ــن قب ــرب( م ــني الح ــاين )قوان ــدويل اإلنس ال
تقــوده الواليــات املتحــدة، والــذي أُجــرِب بالتــايل إىل تعديــل 
ــني مــن 23 إىل أكــر مــن 100،  ــى املدني ــه عــن عــدد القت بيانات

ــوق 300%. ــبة تف ــادة بنس ــي زي وه
قالــت ميلينــا ماريــن، كبــرة مستشــاري البحــوث التكتيكيــة 
لفريــق االســتجابة لألزمــات التابــع ملنظمــة العفــو الدوليــة: »بناًء 
ــات  ــن املقاب ــات م ــى األرض، واملئ ــة ع ــا الدقيق ــى تحقيقاتن ع
العســكرية  الخــرباء  وتحليــات  الرقــة،  يف  األنقــاض  وســط 
ــوده  ــذي تق ــف ال ــع التحال ــى دف ــن ع ــا قادري ــة، كن والجغرافي
ــة  ــدين موثق ــوت م ــة م ــكل قضي ــرتاف ب ــدة لاع ــات املتح الوالي
ــاض  ــن األنق ــث م ــتخراج الجث ــتمرار اس ــع اس ــن، م ــاً. لك تقريب
واملقابــر الجامعيــة بعــد أكــر مــن عــام، لــن يكــون هــذا االعرتاف 

ــد«. ــل الجلي ــة جب ســوى قم
ــاج  ــة وتحت ــة متبقي ــن األدل ــل م ــاك جب ــن: »هن ــت ماري وأضاف
للتدقيــق، وحجــم الدمــار أكــرب مــن أن نســتطيع التعامــل معــه 
مبفردنــا. ومــع وجــود اآلالف مــن ˝متتبعــي الرضبات˝ ملســاعدتنا 
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˝Thousands of digital activists to track how US-led air strikes destroyed Raqqa˝, Amnesty International, 21 
November 2018. https://www.amnesty.org/en/latest/news/201811//syria-thousands-of-digital-activists-to-
track-how-us-led-air-strikes-destroyed-raqqa/ 

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/syria-thousands-of-digital-activists-to-track-how-us-led-air-strikes-destroyed-raqqa/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/syria-thousands-of-digital-activists-to-track-how-us-led-air-strikes-destroyed-raqqa/


يف تضييــق النطــاق الجغــرايف والزمنــي لتدمــر املبــاين مــن قبــل 
قــوات التحالــف الجويــة واملدفعيــة، ميكننــا أن نزيــد مــن قدرتنــا 

عــى رســم خريطــة الدمــار الــذي حــدث يف الرقــة«.

آلية العمل:
ســيتيح ˝متعقــب الرضبــات˝ ألي شــخص لديــه هاتــف أو 
كمبيوتــر محمــول، املســاهمة يف األبحــاث الحيويــة ملنظمــة 
العفــو الدوليــة حــول مســتويات الدمــار والضحايــا املدنيــني –مبــا 
يف ذلــك االنتهــاكات املحتملــة لقوانــني الحــرب– التــي مل يتمكــن، 

ــى اآلن. ــا حت ــرتاف به ــف باالع ــب، التحال أو مل يرغ
ــى يف  ــن 10.000 مبن ــر م ــدة أن أك ــم املتح ــات األم ــر بيان تظه
الرقــة قــد ُدّمــر أو تــرّضر خــال املعركــة عــام 2017. ˝متعقــب 
ــم  ــذي ت ــي ال ــار الزمن ــق اإلط ــى تضيي ــاعد ع ــات˝ سيس الرضب
فيــه تدمرهــا مــن أشــهر إىل أســابيع أو حتــى أيــام. إذ ســيتتبع 
املتطوعــون تغــر أوضــاع املبــاين عــرب جــدول زمنــي لصــور 
األقــامر الصناعيــة أثنــاء املعركــة، يحــددون التواريــخ قبــل وبعــد 

ــى. ــر كل املبن تدم
ومــن املتوقــع أن يشــارك مــا بــني 3000 إىل 5000 ناشــط رقمــي 
يف املــروع الــذي يســتمر ملــدة شــهر. ولضــامن جــودة البيانــات، 

ُســرصد كل مبنــى عــدة مــرات مــن قبــل عــدة متتبعــني.

ما سيحدث تاليًا؟
ستسهم النتائج يف الجهود األوسع ملنظمة العفو من أجل:

ــة  ــن يف الرق ــني املحارصي ــى املدني ــر ع ــر املدم ــه بالتأث - التنوي
ــة؛ ــال املعرك خ

- تغيــر موقــف التحالــف، الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة حــول 
الضحايــا املدنيــني، مــن اإلنــكار املســتمر إىل االعــرتاف مبســؤولية 

أكــرب وإجــراء تحقيقــات ذات مغــزى؛
ــامس  ــن الت ــني م ــا والناج ــات الضحاي ــني عائ ــاعدة ومتك - مس

العدالــة والتعويــض.
أوضحــت وزارة الدفــاع األمريكيــة –التــي نّفــذت قواتهــا معظــم 
الرضبــات الجويــة، وجميــع الرضبــات املدفعيــة عــى الرقــة، يف 
رســالة إىل منظمــة العفــو الدوليــة، يف أيلول/ســبتمرب 2018– أنهــا 
ال تتحمــل أي مســؤولية عــام تســببت بــه مــن مئــات اإلصابــات 
يف صفــوف املدنيــني. وال يفكــر التحالــف بتعويــض الناجــني وأرس 
القتــى يف الرقــة، ويرفــض تقديــم املزيــد مــن املعلومــات حــول 

الظــروف التــي متّــت يف ضوئهــا الرضبــات.
ــر  ــف يظه ــارخ للتحال ــكار الص ــن: »إن اإلن ــا ماري ــت ميلين وقال
قتــل  إىل  العســكري  أدى هجومهــم  فقــد  الضمــر،  انعــدام 
ــاء«.  ــع األش ــني لجم ــرك الناج ــم ت ــني، ث ــات املدني ــويه مئ وتش
وأضافــت: »ســتقربنا البيانــات التــي سنســتخلصها مــن املــروع 
ــني،  ــوف املدني ــات يف صف ــل لإلصاب ــم الهائ ــد الحج ــن تحدي م
وســتبني عــى االلتــزام القانــوين، فضــاً عــن الواجــب األخاقــي، 
لــي يتحمــل التحالــف املســؤولية الكاملــة عــن أفعالــه. عليــه أن 
ــر ويحقــق بشــكل صحيــح يف هــذه الحــاالت بشــكل نهــايئ،  يُق

ــض«. ــة والتعوي ــام العدال ــق أم ــد الطري ــا ميه م
ســتقوم منظمــة العفــو الدوليــة ورشكــة Airwars بنــر نتائــج 
˝Strike Tracker˝ كجــزء مــن منصــة رقميــة تفاعليــة يف أوائــل 

عــام 2019.
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* التعهيــد الجاعــي Crowdsourcing: هــو عمليــة جمــع، أو اســتراد، أو االســتعانة 
بالجامهــر بغيــة الحصــول عــى املعلومــات، عــادة عــرب اإلنرتنــت )الظاهــرة كانــت موجــودة 

يف الســابق، لكنهــا مــع الويــب تطــورت وازدهــرت(.
 The Wisdom of the تقــوم الظاهــرة عــى االســتفادة مــام يســمى ˝ِحكمــة جمهــور
ــاء عليهــا للوصــول يف النهايــة إىل نتيجــة  Crowd˝، أي مــن عقــول النــاس وخرباتهــم، والبن

ــذكاء الجمعــي˝. ــرف باســم ˝ال ــا يع ــة أو م ــكار املجّمع أفضــل كخاصــة لألف
ــو  ــة العف ــاريع منظم ــن مش ــلة م ــدث يف سلس ــروع األح ــو امل ** Strike Tracker : ه
ــفر  ــك التش ــزة ف ــم ˝أجه ــا اس ــق عليه ــي تطل ــاً، والت ــات جامهري ــع البيان ــة لجم الدولي
ــة  ــذ أن بــدأت هــذه السلســة عــام 2016، أكملــت منظمــة العفــو الدولي Decoders˝. من
ــن 150  ــي م ــط رقم ــف ناش ــن 50 أل ــر م ــة أك ــدت املنظم ــاريع. حش ــة مش ــاح أربع بنج
دولــة، قامــوا بتفحــص كميــات هائلــة مــن البيانــات، ومبعالجــة أكــر مــن 1.5 مليــون مهمــة. 
وســاعدوا املنظمــة يف الكشــف عــن القــرى املدمــرة يف دارفــور؛ محاســبة رشكات النفــط عــى 
ــوء  ــن س ــف ع ــرت للكش ــى توي ــدات ع ــل تغري ــا؛ تحلي ــة يف نيجري ــات النفطي آالف الترسب

ــدات ضــد املــرأة... ــة عــرب اإلنرتنــت والتهدي املعامل
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الســلفية  لموضــوع  ذكــٍر  مــن  الغربيــة  األبحــاث  مراكــز  مــن  أيٍّ  إصــدارات  تخــُل  لــم 
اإلرهــاب  هــذا  أن  علــى  والتأكيــد  العالــم،  فــي  اإلرهــاب  ومســتقبل  الجهاديــة 
وحشــية. داعــش˝  ˝خالفــة  تفــوق  بأشــكال  للظهــور  العــودة  ويمكنــه  بــاٍق 
، لكــن مــا يثيــر 

ً
 علــى خطــورة اإلرهــاب اليــوم ومســتقبال

ً
ليــس هنالــك خــالف طبعــا

 لوجود 
ً
االستغراب هنا، أن الغرب، وأمريكا على وجه الخصوص، ال يعتبر نفسه سببا

اإلرهاب نتيجة الخطاب الطائفي والتدخل في شؤون الدول، ويريد أن يظهر أنه من 
 للتذرع به وقت الحاجة. 

ً
 على هذا التهديد جاهزا

ً
انتصر على اإلرهاب، مع الحفاظ دائما

السلفية الجهادية: إرهاب تحت الطلب.



جالل زين الدين

أين هم مقاتلو “داعش” بعد هزيمتهم العسكرية؟

معهد تشاثام هاوس، تشرين الثاني/نوڤمبر 2018

كتــب جــال زيــن الديــن مقــاالً بعنــوان »أيــن هــم 
ــره  ــكرية؟« ن ــم العس ــد هزميته ــش˝ بع ــو ˝داع مقاتل
ــرب 2018،  ــن الثاين/نوڤم ــاوس يف تري ــاثام ه ــد تش معه
تنظيــم  يف  املقاتلــني  آالف  مصــر  عــن  فيــه  تحــدث 
˝داعــش˝ بعــد القضــاء عــى آخــر جيــب لهــم يف ريــف 
ــوا؟ ــن ذهب البوكــامل. والســؤال هــو: كيــف اختفــوا، وأي

كان أعضــاء ˝داعــش˝ يقاتلــون يف مجموعــات صغــرة 
ميكنهــا الهــروب بســهولة مــن عمليــات القصــف الجــوي، 
ــيطرون  ــي يس ــم األرايض الت ــد منه ــرك العدي ــك، ت ولذل
عليهــا مــن خــال االنســحابات العســكرية أو كجــزء مــن 

ــات. االتفاقي

خــال معركــة منبــج يف آب/أغســطس 2017، عــى ســبيل 
املثــال، غــادر املئــات مــن أعضــاء ˝داعــش˝ املدينــة، 
ــن  ــم م ــل أعضــاء التنظي ــم نق ــس. وت ــوا إىل جرابل واتجه
ــوازي  ــة إىل رشق ســورية، بالت منطقــة القلمــون الحدودي
مــع العمــل عــى ســحب مقاتــي ˝داعــش˝ مــن الحــدود 
اللبنانيــة إىل مناطــق تحــت ســيطرة ˝داعــش˝ يف ســورية، 
تحديــداً البوكــامل. وبعــد ذلــك، غــادر املئــات، ورمبــا أكر، 
قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝  مدينــة الرقــة يف صفقــة بــني̋ 
و˝داعــش˝، والتــي ال تــزال محاطــة بقــدر كبــر مــن 
ــم الرمــوك إىل  ــراد ˝داعــش˝ مخي ــادر أف ــم غ ــة. ث الرسي

الصحــراء الســورية.

9 Jalal Zainedine, ˝Where Are ISIS Fighters Following Its Military Defeat?˝, Chatham House, 
November 2018. https://syria.chathamhouse.org/research/where-are-isis-fighters-following-its-
military-defeat
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ــة الســاحقة فهمــوا  اختفــى أعضــاء ˝داعــش˝ ألن األغلبي
أن ˝خافتهــم˝ كانــت تتــاىش بعــد سلســلة مــن الهزائــم، 
وبالتــايل ســيكون مــن العبــث البقــاء والتضحيــة بأنفســهم 
مــن أجــل هــدف لــن يتحقــق. يف بدايــة تشــكيله، مل يكــن 
االستســام وارداً بالنســبة ملقاتــي التنظيــم، بــل كانــوا 
ــارت إىل أن  ــة أش ــة الواضح ــن األدل ــوت. لك ــون امل يفضل
عقليــة مقاتليــه قــد تغــرت، وأنهــم بــدأوا يبحثــون عــن 

ُســبل للبقــاء.

داعــش˝  تشــر الحقائــق عــى األرض إىل أن معظــم أفــراد̋ 
عــادوا إىل حياتهــم الطبيعيــة، ال ســيام أولئــك الذيــن 
ــم  ــام بعضه ــكرية. إذ ق ــر العس ــاالت غ ــون يف املج يعمل
بتبديــل الــزي العســكري واالنضــامم إىل صفــوف ˝قــوات 
ســوريا الدميقراطيــة˝، التــي كانــوا يتهمــون أعضاءهــا منــذ 
فــرتة قصــرة بامللحديــن والكفــار. وال توجــد أرقــام دقيقــة 
حــول عــدد أعضــاء ˝داعــش˝ الذيــن انضمــوا إىل صفــوف 

˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝.

وبحســب الكاتــب، تــم اتهــام أعضــاء ˝قــوات ســوريا 

ــاء  ــروب أعض ــهيل ه ــر بتس ــش الح ــة˝ والجي الدميقراطي
بســبب  وكذلــك  ماليــة،  مبالــغ  مقابــل  ˝داعــش˝ 
االعتبــارات االجتامعيــة والقبليــة. كانــت هنــاك أيضــاً 
عــرات الحــاالت التــي وثّقهــا ناشــطون مــن أعضــاء 

ســلّموا أنفســهم للدولــة الســورية.

ــدة  ــة األخــرة، اتخــذ ˝داعــش˝ اســرتاتيجية جدي يف اآلون
ــادل  ــابقاً تب ــه س ــد رفض ــاء. وبع ــه بالبق ــمح ألعضائ تس
هــذه  مــن  العديــد  تنفيــذ  يف  مؤخــراً  بــدأ  األرسى، 
العمليــات، مبــا يف ذلــك تبــادل تــم ترتيبــه رساً بــني 
˝داعــش˝ و˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝ يف قريــة حســو 
بريــف الحســكة الجنــويب، والــذي تــم مــن خالــه إطــاق 
ــن 18  ــراج ع ــل اإلف ــش˝ مقاب ــن ˝داع رساح 11 عضــواً م
مــن أفــراد ˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝. ويتحــدث 
ــن  ــا˝، الذي ــب ˝املافي الســكان أيضــاً عــن شــبكات التهري
قامــوا بتهريــب أعضــاء ˝داعــش˝ إىل مناطــق ˝قــوات 
ســوريا الدميقراطيــة˝، ثــم إىل درع الفــرات وتركيــا، وبعــد 
ذلــك إىل بادهــم. وتشــر التقاريــر الصحافيــة إىل عــودة 

ــا. ــش˝ إىل أوروب ــاء ˝داع ــن أعض 550 م

ــا  ــه مثــة مشــكات رئيســة يواجهه ــب إىل أن وأشــار الكات
ــم  ــرف أرقامه ــد يع ــون، إذ ال أح ــاء الهارب ــؤالء األعض ه
الدقيقــة أو مــدى والئهــم ألفــكار التنظيــم. إذ نُســب 
أكــر مــن 100 تفجــر إىل ˝داعــش˝ يف مناطــق خاضعــة 
ــم أيضــاً  ــن التنظي لســيطرة املعارضــة الســورية، كــام أعل

ــاالت. ــرات االغتي ــن ع ع

دفعــت مخــاوف املعارضــة الســورية مــن الخايــا النامئــة 
أدت  أمنيــة  بعمليــات  القيــام  إىل  للتنظيــم  التابعــة 
إىل اعتقــال عــرات األشــخاص، مبــا فيهــم مســؤولون 
أمنيــون بــارزون يف التنظيــم. وقــد قامــت ˝قــوات ســوريا 

ــل. ــراً باملث ــة˝ مؤخ الدميقراطي

ختــم الكاتــب بالقــول: »مــن الصعــب تحديــد كــم مــن 
حلــم بـــ ˝دولــة الخافــة˝ ال يــزال يعيــش يف أذهــان 
األعضــاء الســابقني، ومــا هــي املســارات التــي ســيتخذونها 

اآلن«.

ثمة مشكالت رئيسة 
يواجهها األعضاء الهاربون، 

إذ ال أحد يعرف أرقامهم 
الدقيقة أو مدى والئهم 

ألفكار التنظيم. إذ ُنسب أكثر 
من 100 تفجير إلى “داعش” 
يف مناطق خاضعة لسيطرة 
املعارضة السورية، كما أعلن 

التنظيم أيضًا عن عشرات 
االغتياالت.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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سيث ج. جونز، تشارلز فالي، دانيكا نيولي، 
نيكوالس هارينغتون، كاليتون شارب، هانا بايرن

تنامي تهديد الجماعات السلفية الجهادية

،CSIS مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

أعــدت مجموعــة مــن الباحثــني تقريــراً بعنــوان: »تنامــي 
تهديــد الجاعــات الســلفية الجهاديــة«، نــره مركــز 
ــن  ــة CSIS يف 20 تري ــرتاتيجية والدولي ــات االس الدراس
الثاين/نوڤمــرب 2018. تحــدث التقريــر عــن التغــرات التــي 
أصابــت الحركــة الســلفية الجهاديــة منــذ ظهورهــا وحتــى 

اليــوم، والتوقعــات املبنيــة عــى هــذه التطــورات.
ــم أن  ــأيت: رغ ــا ي ــر م ــذي للتقري ــص التنفي ــن امللخ تضّم
˝داعــش˝ فََقــَد معظــم األرايض التــي كانــت قــد اســتوىل 
الســلفية  الحركــة  أن  إال  وســورية،  العــراق  يف  عليهــا 

الجهاديــة، املنتــرة بشــكل متزايــد، مل تُهــزم بعــد. يقــدم 
املجموعــات  بيانــات حــول  التقريــر مجموعــة  هــذا 
واملقاتلــني مــن 1980 إىل 2018، ويحــدد عــدة اتجاهــات:

ــام 2018 إىل  ــني يف ع ــدد الســلفيني الجهادي ــض ع • انخف
حــّد مــا، مقارنــة بــذروة ارتفاعــه عــام 2016، لكنــه بقــي 
منــذ عــام 1980 يف مســتويات قريبــة للــذروة. ومــن 
املنظــور التاريخــي، بلغــت تقديــرات أعــداد املقاتلــني عام 
2018 نســبة تســاوي حــوايل %270 مــن هــذه التقديــرات 

لعــام 2001 عندمــا وقعــت هجــامت 11/9.

10 Seth G. Jones, et al. ˝The Evolution of the Salafi-Jihadist Threat˝, Center for Strategic & 
International Studies, 15 November 2018. https://www.csis.org/analysis/evolution-salafi-jihadist-
threat
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• تضــم منطقــة الــرق األوســط وشــامل أفريقيــا وجنوب 
آســيا أعــى نســبة مــن املقاتلــني. وهنــاك مناطــق أخــرى 

مثــل جنــوب رشق آســيا تحتــوي عــى أعــداد أقــل. 

• يرتكــز أكــرب عــدد مــن هــؤالء املقاتلــني يف ســورية بــني 
 27000( بــني  أفغانســتان  مقاتــاً(،  و70.550   43.650(
و64.060(، باكســتان بــني )17.900 و39.540(، العــراق 
ــا )بــني 3450 و6900(. )بــني 10.000 و15.000(، ونيجري

• يف العــام 2018، ُوجــدت /67/ مجموعــة ســلفية جهادية 
عــرب العــامل، ومياثــل هــذا العــدد مــا وصلــت إليــه يف العام 
2016، وهــي املســتويات األعــى منــذ عــام 1980. أرقــام 
تعكــس زيــادة تصــل إىل %180 يف عــدد املجموعــات مــن 

2001 إىل 2018. 

• يف 2018، إضافــة إىل ˝داعــش˝ و˝القاعــدة˝ وفروعهــام 
ــل  ــر. ومتث ــايب آخ ــم إره ــارشة، ُوجــد حــوايل 44 تنظي املب
ــتان  ــان باكس ــة طالب ــا حرك ــا فيه ــات، مب ــذه املجموع ه
كل  مــن  نحــو 67%  طيبــة˝،  ˝عسكر/لشــكر  وحركــة 

املجموعــات.

• تشــر بيانــات الهجــامت اإلرهابيــة إىل اســتمرار وجــود 
مســتويات عاليــة مــن العنــف يف ســورية والعراق متارســه 
جامعــات ســلفية جهاديــة، إىل جانــب وجــود عنــف كبــر 

يف بلــدان ومناطق متارســه يف وســط أفريقيــا ˝جامعة نرص 
اإلســام واملســلمني˝، ويف نيجريــا ˝مجموعــة بوكــو حرام˝ 
و ˝داعــش˝ غــرب أفريقيــا، ويف أفغانســتان ˝طالبــان˝ 
وغرهــا مــن الجامعــات، ويف الصومــال ˝حركــة الشــباب˝.

تشــر هــذه النتائــج إىل أن هنــاك مجموعــات كبــرة مــن 
الســلفيني الجهاديــني واملقاتلــني املتحالفــني معهــم، لديهــم 
االســتعداد والقــدرة عــى اســتخدام العنــف لتحقيــق 
ــن  ــط لش ــات تخط ــذه الجامع ــت كل ه ــم. ليس أهدافه
ــدول  ــن ال ــات املتحــدة أو غرهــا م هجــامت ضــد الوالي
الغربيــة. فالبعــض لديهــم اهتاممــات محليــة فقــط، لكــن 

تظــل هــذه االتجاهــات مثــار قلــق وإزعــاج.

ورغــم االنخفــاض النســبي لعــدد الهجــامت يف الواليــات 
املتحــدة مؤخــراً، إال أن خطــر اإلرهــاب كان أعــى يف 
أوروبــا. ومثــال عــى ذلــك الهجــوم الــذي وقــع يف باريــس 
يف تريــن الثاين/نوڤمــرب 2015 )الــذي أســفر عــن مقتــل 
130 شــخصاً وإصابــة 368 شــخصاً(، وهجــوم نيــس يف 
متوز/يوليــو 2016 )الــذي أودى بحيــاة 86 وإصابــة 434(، 
وتفجــر مانشســرت يف أيار/مايــو 2017 )الــذي أودى بحيــاة 
22 وإصابــة 139 بجــروح(، وهجــوم جــرس لنــدن يف 
حزيران/يونيــو 2017 )الــذي أودى بحيــاة 8 وجــرح 48(، 
هجــوم برشــلونة يف آب/أغســطس 2017 )الــذي أودى 
ــا  ــامت فرنس ــن 150(، وهج ــر م ــب أك ــاة 24 وأصي بحي
آذار /مــارس 2018 كاركاســون وتريبــي )التــي قتــل فيها 4 

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

39

يف العام 2018، ُوجدت 
/67/ مجموعة سلفية 

جهادية عبر العالم، ويماثل 
هذا العدد ما وصلت إليه 

يف العام 2016، وهي 
املستويات األىلع منذ عام 

1980. أرقام تعكس زيادة 
تصل إلى %180 يف عدد 
املجموعات من 2001 إلى 

 .2018

 يزداد توزع وجود الجهاديين 
عامليًا، ويقسم إلى: “داعش” 

وتوابعه؛ القاعدة وأفرعه؛ 
الجماعات السلفية الجهادية 
والحليفة األخرى؛ والشبكات 

واألفراد ممن يستمدون 
“اإللهام” مما سبق. تأتي 

معظم الهجمات التي ُشنت 
ىلع الغرب من النوع األخير.



أشــخاص وأصيــَب 15(. كــام قــام 
ــاط  ــون بإحب ــؤولون األوروبي املس
ــة  ــرات اإلرهابي ــن املؤام ــدد م ع

الكــربى.

عــى   ،2018 أيلول/ســبتمرب  ويف 
ســبيل املثــال، متكنــت هولنــدا 
˝عــى  خطــط  إحبــاط  مــن 
وشــك التنفيــذ˝ لشــن لهجــوم 
ــع،  ــر عــى عــدة مواق إرهــايب كب
ســبعة  عــى  القبــض  وألقــت 
اســتمدوا  بهــم  املشــتبه  مــن 
ــم ˝داعــش˝.  ــن تنظي ــم م إلهامه
الهجــامت  تلــك  اعتمــدت  إذ 
وبشــكل  الغــرب  يف  اإلرهابيــة 

ــل الســيارات املســتخدمة  ــكات بســيطة، مث ــد تكتي متزاي
ــة،  ــرة البدائي ــزة املتفج ــس[، واألجه ــاة ]الده ــل املش لقت
ــارق. ــرة، واملط ــلحة الصغ ــيوف، واألس ــكاكني، والس والس

 يــزداد تــوزع وجــود الســلفيني الجهاديــني عامليــاً، ويقســم 
بشــكل رئيــس إىل: ˝داعــش˝ وتوابعــه؛ القاعــدة وأفرعــه؛ 
األخــرى؛  والحليفــة  الجهاديــة  الســلفية  الجامعــات 
والشــبكات واألفــراد ممــن يســتمدون ˝اإللهــام˝ مــام 
ســبق. تــأيت معظــم الهجــامت التــي ُشــنت عــى الغــرب 

ــوع األخــر. مــن الن

باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك تنافــس كبــر بــني هــذه الفئات 
ــش˝  ــران: ˝داع ــامن الكب ــك التنظي ــا يف ذل ــا، مب وداخله
و˝القاعــدة˝. وتشــتد املنافســة بينهــام بشــكٍل خــاٍص يف 
ســاحات القتــال مثــل ليبيــا وســورية واليمن وأفغانســتان.

ــذه  ــني ه ــل وب ــر داخ ــل كب ــرّسب وتنّق ــاً ت ــاك أيض هن
ــات  ــني الجامع ــار ب ــون واألنص ــل املقاتل ــات. إذ يتنق الفئ
ــادة  ــر الق ــل تغ ــة مث ــل معين ــاً لعوام ــبكات تبع أو الش
وفعاليتهــم، التقلبــات يف الدعــم الخارجــي، والتغــرات يف 
ــدان،  ــن البل ــد م بســط الســيطرة عــى األرايض. يف العدي
مثــل ســورية وليبيــا، ويف ضــوء الطبيعــة املتقلبــة للنشــاط 
الجهــادي، مــن األنجــع تســليط الضــوء عــى الجهــاد 
كشــبكات بــدالً مــن تحليلــه عــى أنــه مكــون مــن 

ــددة. ــامت مح تنظي

تطورات تستحق املراقبة مستقباًل
أوالً، مــن املرجــح أن يتيــح تطــور التكنولوجيــا التجاريــة 
الرسيــع فرصــة للســلفيني الجهاديــني، وملنظــامت إرهابيــة 
أخــرى وملؤسســات إجراميــة، لتحســني قدراتهــا يف مجاالت 
رئيســة مثــل: الطائــرات بــدون طيــار )وخاصــة املســلحة 
منهــا(، وخدمــات وســائل التواصــل االجتامعــي، والــذكاء 
االصطناعــي، واالتصــاالت املشــفرة، والعمــات االفرتاضيــة، 
وشــبكات اإلنرتنــت املظلمــة Dark Web، والقــدرات 

الهجوميــة عــرب اإلنرتنــت، وأســلحة الدمــار الشــامل.
وهــذا األمــر مــن شــأنه أن يدفــع بالجامعــات الجهاديــة 
الســتغال هــذه املنصــات واألنظمــة املتطــورة يف الدعايــة، 
وجمــع األمــوال، وتجنيــد أعضــاء جــدد، وإجــراء حمــات 

التضليــل، وتخطيــط وتنظيــم الهجــامت.

ــاج صانعــو السياســة يف الغــرب إىل التصــدي  ــاً، يحت ثاني
بشــكٍل واف لألســباب األساســية لإلرهــاب. كذلــك، يجــب 
أن تتضمــن السياســة الغربيــة مكونــاً هامــاً وهو مســاعدة 
ــم،  ــني الحك ــى تحس ــاب ع ــه اإلره ــي تواج ــة الت األنظم
ــة  ــع املظــامل االقتصادي ــة م ــر فعالي ــل بشــكل أك والتعام
والطائفيــة وغرهــا مــن املظــامل التــي تــم اســتغالها مــن 

قبــل الجامعــات الســلفية الجهاديــة.
للعوامــل  أفضــل  فهــم  إىل  السياســة  يحتــاج صانعــو 
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السياســية وغــر السياســية، التــي ســمحت لجامعــات مثل 
˝داعــش˝ و˝القاعــدة˝ بتثبيــت وجودهــا، ومعالجتهــا عــرب 

ــة. ــة األمريكي ــية واإلمنائي ــود الدبلوماس ــز الجه تركي

ثالثــاً، انتقــال أولويــة األمــن القومــي األمريــي مــن 
مكافحــة اإلرهــاب إىل ˝تهديــد الدولــة˝، والــذي تشــكله 
ــد  روســيا والصــني بصــورة رئيســة بالنســبة لواشــنطن، ق
يــأيت يف مصلحــة الســلفية الجهاديــة يف عــدة مناطــق 
ــم  ــحب معظ ــدة بس ــات املتح ــرار الوالي ــامل. إن ق يف الع
قــوات مكافحــة اإلرهــاب مــن أفريقيــا ســيكون محفوفــاً 
ــة  ــلفية الجهادي ــات الس ــن الجامع ــد تتمك ــر. وق باملخاط
ــور  ــاود الظه ــحاب لتع ــذا االنس ــن ه ــتفادة م ــن االس م
وشــامل  الســاحل  منطقــة  مثــل  مناطــق،  عــدة  يف 
ــك، قــد يــؤدي  ــا. باإلضافــة إىل ذل ــا وغــرب أفريقي أفريقي
النشــاط  عــودة  إىل  أفغانســتان  يف  املتدهــور  الوضــع 
ــان  ــار طالب ــيا. إن انتص ــوب آس ــلفي-الجهادي يف جن الس
ــر  ــوف ينظ ــدث، س ــا ح ــتان، إذا م ــكري يف أفغانس العس
إليــه الســلفيون الجهاديــون عــى أنــه انتصــاٌر كبــر عــى 
الواليــات املتحــدة، وهــذا يشــبه إىل حــد كبــر االنســحاب 

كان  الــذي   ،1989 عــام  أفغانســتان  مــن  الســوفييتي 
ــدة˝. ــارص ˝القاع ــد عن ــام ولتجني ــدراً لإلله مص

 لقــد حــاول كّل رئيــس أمريــي، منــذ أن وقعــت أحــداث 
ــة  ــن مكافح ــا ع ــة م ــاد بطريق ــبتمرب، االبتع 11 أيلول/س
ــم  ــب أن يفه ــوم. يج ــع الي ــف الوض ــاب، وال يختل اإلره
األمريكيــون أن اإلرهــاب لــن ينتهــي، رغــم أن خطــر 
ــت. ولكــن  اإلرهــاب قــد يتقــدم ويرتاجــع مبــرور الوق
ــن  ــات األم ــة أولوي ــدة موازن ــات املتح ــى الوالي ــب ع يج

ــاً. ــا تدريجي ــي لديه القوم
ال يتمثــل التحــدي بالنســبة للواليــات بتكريــس املســؤولني 
ــع  ــل م ــل التعام ــن أج ــوارد م ــامم وامل ــني لاهت األمريكي
خصــوم الدولــة مثــل روســيا والصــني وإيــران وكوريــا 
تهديــدات منطقيــة  الــدول  الشــاملية. تشــكل هــذه 
للواليــات املتحــدة يف الداخــل والخــارج. فالخطــأ الحقيقي 
اإلرهــاب،  عــى  النــرص  إعــان  يف  بالتــرسع  يتمثــل 
وبالنتيجــة، تحويــل الكثــر مــن املــوارد والكثــر مــن 
االهتــامم بعيــداً عــن الجامعــات اإلرهابيــة التــي ال يــزال 

ــرٍ. ــكٍل كب ــاً وبش ــا قامئ تهديده
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