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تقرير »سورية في عيون مراكز الدراسات العاملية« هو نشرة شهرية، تصدر عن مركز دمشق لألبحاث 

والدراسات )مداد(، تتناول بالعرض أهم ما ُينشر  في  مراكز الدراسات العاملية  حول  الشأن السوري، 

.
ً
 وعسكريا

ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
سياسيا

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

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

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

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

واملرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..

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

ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

والشــؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 

ــامل )نظــرّي، وتطبيقــّي(، باإلضافــة 
ّ

والقانونيــة والعســكرية واألمنيــة، وذلــك باملعنــى املعرفــّي الش

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

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

التداعيــات املحتملــة والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.
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االفتتاحية ..
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يبــدأ عــام 2019 وأصــداء قــرار ترامــب ســحب قواتــه مــن ســورية، والــذي أعلــن عنــه يف تغريدتــه الشــهرية عــى 

تويــر نهايــة العــام املــايض، تــردد يف كل األوســاط الفكريــة، األمريكيــة منهــا عــى وجــه التحديــد. إذ يحــاول البعــض 

تفســريه وإرجاعــه إىل أســباب ودواٍع، يف حــن يفكــر البعــض اآلخــر يف الخطــوات التاليــة، وكيــف ميكــن الحــد مــن 

خســائر أمريــكا، واملحافظــة عــى مــكان لهــا عــى طاولــة املفاوضــات حــول الشــأن الســوري، أمــا البقيــة فيحاولــون 

ــه، مســتخدمن الســيايس  ــم حجــج تدفــع الرئيــس األمريــي للراجــع عن إظهــار جســامة خطــأ هــذا القــرار، وتقدي

والعســكري، وحتــى اإلنســاين والعاطفــي، مــن الذرائــع.

ال يبــدو أن الجــدل املثــار حــول هــذا القــرار ســينتهي قريبــاً، خاصــة وأن تنفيــذه مل يبــدأ، ومــازال البعــض يــرى أن كل 

االحتــاالت مفتوحــة، حتــى تراُجــَع الرئيــس عنــه، أو إلغــاءه عــى يــد الكونغــرس.

ــة  ــة يف الدول ــادات فاعل ــن قي ــرى م ــف، يواجــه ترامــب اعراضــات ك ــوي ضعي ــد، ونخب ــد شــعبي جي يف وجــه تأيي

العميقــة األمريكيــة، حتــى بــات الشــأن الســوري يبــدو وكأنــه أداة يف أيديهــم يحاولــون مــن خاللهــا محاربــة، أو عــى 

األقــل ˝لجــم˝، الرئيــس األمريــي ˝العنيــد˝.

ــن  ــذ سياســات األم ــدرة ترامــب عــى تنفي ــوم عــى ق ــي توضــع الي ــوداً كالت ــات املتحــدة قي ــخ الوالي مل يشــهد تاري

ــي. ــي األمري القوم

أوىل ذرائــع مراكــز األبحــاث هــي تنظيــم ˝داعــش˝، إذ يقولــون إنــه –وهــو املــرر الرئيــس لتواجــد القــوات األمريكيــة 

يف ســورية باألســاس– مل يُهــزم بعــد، وهــو قــادٌر عــى العــودة يف أيــة لحظــة، وقــادر عــى االســتفادة مــن أي فــراغ 

أمنــي، أو أيِّ ضعــف يصيــب القــوى نتيجــة تنازعهــا املحتمــل الســيطرَة عــى شــال ســورية.

ال تُقنــع هــذه الحجــة ترامــب، وال حتــى األمريكيــن، فمنهــم مــن يصــدق أن الهجــوم اإلرهــايب األخــري، والــذي أودى 

ــرى  ــه؛ ومنهــم مــن ي ــة يف خطــر هــي يف غنــى عن ــإن القــوات األمريكي ــك ف ــة، حقيقــي، لذل ــارص أمريكي ــاة عن بحي

توقيتــه ونجاحــه مناســباً، مبــا يثــري الشــك، لــرأي ومطالــب مــن يريــدون بقــاء القــوات األمريكيــة يف ســورية.

أمــا الذريعــة الثانيــة فهــي الكــرد، حليــف أمريــكا ˝املظلــوم˝، عــى مــا جــاء يف منشــورات مراكــز األبحــاث: هــؤالء 

ــوا يف ســبيل تحقيــق أهــداف الواليــات املتحــدة، يُركــون اليــوم منكشــفن أمــام تركيــا التــي لطاملــا رغبــت  الذيــن ضحَّ

ــغ البســاطة  ــدة أمــر بال ــال اإلرهابيــن يف ســورية، وكأن شــنَّ حــرب جدي يف محاربتهــم مبــا يفــوق رغبتهــا حتــى قت

بالنســبة لركيــا، وكأن ســورية وحليفهــا الــرويس خــارج املعادلــة متامــاً.

عال منصور
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يــدرك الباحثــون هــؤالء أن دمشــق ســتكون خيــار الكــرد، ومــن ورائهــا روســيا، ورمبــا تكــون أيضــاً خيــار تركيــا نفســها، 

ــة  ــزام بتحفظــات الحكوم ــد االلت ــة 1998 )بع ــل أضن ــن قبي ــة، م ــات قدمي ــاء اتفاقي ــن إحي ــث ع ــع الحدي خاصــة م

الســورية بالطبــع(، ومــا ســيعنيه ذلــك مــن انتصــار دبلومــايس جديــد لســورية ومحورهــا.

إرسائيــل˝ واحتــواء التهديــد اإليــراين الــذي يخشــاه الكيــان، ويعلــل بوجــوده  ثالــث الذرائــع، ورمبــا أهمهــا، هــي أمــن̋ 

اعتداءاتــه املتكــررة عــى ســورية.

يحــاول اإلرسائيليــون الظهــور مبظهــر املســتعد للحــرب، إذ باتــوا يعلنــون جهــاراً مســؤوليتهم عــن االعتــداءات الجويــة 

التــي تُرتكــب بحــق ســورية، متبعــن نهجــاً يــراه حتــى عتــاة السياســة لديهــم مثــل رئيــس الــوزراء الســابق إيهــود 

ــا  ــراً يف الخــارج، يغطــي فضائحــه يف ظــل م ــد نتنياهــو ن ــة˝. يري ــع سياســة داخلي ــاراك ˝غــري رضوري وذو دواف ب

يتعــرض لــه مــن دعــاوى قضائيــة وتهــم فســاد هــو وعائلتــه.

˝إرسائيــل˝، مهــا حاولــت اّدعــاء العكــس، ليســت مســتعدة لحــرب ال متلــك تصــوراً قبليــاً عــن نتائجهــا، ناهيــك عــن 

أطرافهــا ومداهــا الجغــرايف وطبيعــة مــا سيســتخدم فيهــا مــن أســلحة، ومــن سيشــارك فيهــا مــن قــوى، ورّدة فعــل 

روســيا التــي قــد ال تتحمــل مزيــداً مــن اإلحــراج اإلرسائيــي لهــا يف العالقــة مــع ســورية. ويف الوقــت ذاتــه، ليســت 

ســورية وحلفاؤهــا معهــا، ويف مقدمتهــم إيــران وحــزب اللــه، بصــدد دخــول حــرب تحــدد ˝إرسائيــل˝ توقيتهــا، دون 

أن يعنــي ذلــك أنهــم غــري مســتعدين لهــا، خاصــة وأن معطيــات كثــرية تشــري إىل أن ميــزان القــوى بــات مييــل وبشــدة 

لصالــح ˝حلــف دمشــق˝، حتــى أن مراكــز األبحــاث صــارت تتحــدث عــن مغريــات يجــب تقدميهــا للنظــام الســيايس 

الســوري تقنعــه بااللتــزام باتفاقــات مزمعــة أو ُهــَدن قــد يتــم االتفــاق عليهــا.

تلعــب دمشــق أوراقهــا بعقــل بــارد، وعينهــا عــى كل شــر مــن األرايض الســورية، وال يُســتثنى الجــوالن مــن هــذه 

الصــورة. فقواعــد االشــتباك كلُّهــا تُرســم مــن جديــد، يف امليــدان والسياســة، وموازيــن القــوى الدوليــة يُعــاد إنتاجهــا، 

والتحالفــات تُصــاغ. لقــد زلــزل الحــدث الســوري أركان النظــام الــدويل التقليــدي، وأعطــى روســيا املجــال واملســاحة 

ــات  ــاً عــى الوالي ــه عــى مســتوى التحالفــات، فصــار لزام الســتعادة يشء مــن دور االتحــاد الســوفيتي الســابق، أقلّ

املتحــدة أال تفكــر مبصالحهــا وحســب، بــل مبصالــح مــن تريدهــم حلفــاء لهــا، ألن البديــل موجــود، بــل ورمبــا يفوقهــا 

إرسائيــل˝ وتركيــا والعــرب إىل روســيا ليــس مســتبعداً، واألمثــان ســتُدفع غالباً يف ســورية. اعتاديــة وموثوقيــة. ولجــوء̋ 
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تقــرؤون يف أول أعــداد عــام 2019 مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز الدراســات العامليــة« أهــم املنشــورات التــي 

تناولــت الشــأن الســوري يف شــهر كانــون الثاين/ينايــر، مقســمة عــى املحــاور اآلتيــة:

املحور األول: أصداء قرار ترامب سحب قواته من سورية.

تعــرض مقاالتــه بعضــاً مــن ردود الفعــل املســتمرة حــول قــرار ترامــب ســحب القــوات األمريكيــة مــن ســورية، املؤيــد 

منهــا واملعــارض، مــن يــرى حكمــًة يف هــذا القــرار ومــن يــرى غبــاًء، باإلضافــة إىل مقــال يتحــدث عــن محاولــة رشكات 

أمنيــة اغتنــام فرصــة االنســحاب لخصخصــة الوجــود األمريــي يف ســورية.

املحور الثاين: قرار ترامب والداخل األمرييك واإلرسائييل.

يتطــرق هــذا املحــور إىل آراء مــن يــرون يف سياســات أمريــكا و˝إرسائيــل˝ حيــال ســورية طريقــة لتحصيــل مكاســب 

ــة،  ــة الثاني ــا بالوالي ــر رمب ــات يفك ــذي ب ــب، ال ــة بالنســبة لرام ــود انتخابي ــق وع ــة، تحقي ــعبية وانتخابي ــة، ش داخلي

ــال.  ــة القادمــة بالنســبة لنتنياهــو املتهــم بالرشــوة واالحتي ــات اإلرسائيلي واالنتخاب

املحور الثالث: قرار االنسحاب األمرييك واملشكلة الكردية.

يُلقــي بعــض مــن مقــاالت هــذا املحــور، الضــوء عــى املشــكلة الكرديــة عــى اعتبــار أنهــا إحــدى الذرائــع الرئيســة 

التــي يســتخدمها باحثــون أمريكيــون للتأثــري باتجــاه الراجــع عــن قــرار االنســحاب األمريــي، أو حتــى تعطيلــه. كــا 

يتطــرق إىل تقريــٍر –أكــر موضوعيــة– يحــاول تقديــم مجموعــة مــن الحلــول فيــا يتعلــق بوضــع األكــراد يف الشــال 

الرشقــي وعــى الحــدود مــع تركيــا.

املحور الرابع: قرار االنسحاب األمرييك وجبهة جنوب سورية.

تبحــث مقــاالت هــذا املحــور موضــوع االعتــداءات اإلرسائيليــة عــى ســورية ومــدى ارتباطهــا باالنســحاب األمريــي، 

كــا تعــرض تصــورات عــن مواقــف حلفــاء ســورية والدوافــع مــن ورائهــا، واحتاالتهــا املســتقبلية.

املحور الخامس: ˝داعش˝ حجة بقاء أمريكا يف سورية.

ــه .وألن  ــه يف ســورية مل تنت ــأن مهمت ــاع ترامــب ب ــاب إقن ــم ˝داعــش˝ مــن ب ــام بتنظي ــه عــودة االهت ترصــد مقاالت

ــا بخــروج  ــي، املرحــب إىل حــدٍّ م ــدى الشــارع األمري ــم يؤجــج مشــاعر الخــوف ل ˝داعــش˝ دون غــريه مــن التنظي

ترامــب مــن ســورية.

املحور األخري: أمريكا و˝إرسائيل˝ ومسيحيو املرشق.

يتضمــن هــذا املحــور مقــاالً واحــداً يتحــدث عــن تراجع أعــداد املســيحين يف العامل العــريب عمومــاً، والذي تزايــد مؤخراً 

ــة، واالنعكاســات  نتيجــة اإلرهــاب، وعنــه يف األرايض املقدســة يف فلســطن، نتيجــة السياســات األمريكيــة واإلرسائيلي

الكارثيــة عــى املجتمــع العــريب وثقافتــه.

6
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 مطلع العام الجديد عما كانت عليه وقت 
ً
لم تختلف أصداء قرار ترامب كثيرا

شــير إليــه 
ُ
إعالنــه االنســحاب، والســبب واضــح وال يحتــاج تكهنــات كثيــرة، وقــد  أ

فــي أعــداد ســابقة،  أال وهــو أهميــة ســورية الجيواســتراتيجة الكبيــرة بالنســبة 
للواليات المتحدة، والتي قد ال يدركها ترامب حتى. يواجه ترامب انتقادات 
كثيــرة، ومحــاوالت لتعطيــل القــرار أو حتــى إبطالــه، فــي حيــن تحــاول شــركات 

أمنيــة خاصــة االســتفادة بمــا يخــدم مصالحهــا.

أصداء قرار ترامب سحب قواته من سورية
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ستيفن كوهين

المعنى الحقيقّي النسحاب ترامب
ناشيونال و21 سينشري، 14 كانون الثاني/ يناير 2019

كتــب ســتيفن كوهــن مقــاالً بعنــوان: »املعنــى الحقيقــّي 
ــينرشي يف 14  ــع 21 س ــرشه موق ــب«، ن ــحاب ترام النس
كانــون الثاين/ينايــر 2019، يتحــدث فيــه عــا ســاه 
مواجهــة قــرار االنســحاب الحكيــم باإلدانــات والتعطيــل 

ــيا. ــع روس ــايل وتقري ــري اإلمري والتفك

يقــول الكاتــب بدايــًة: أخطــأ الرئيــس ترامــب يف تأكيــده 
داعــش˝ يف جــزء كبــري  عــى أنَّ الواليــات املتحــدة دمــرت̋ 
مــن ســورية. يف الواقــع روســيا وحلفاؤهــا هــم مــن قامــوا 
ــو  ــحب نح ــراح س ــّق يف اق ــى ح ــه كان ع ــك، ولكن بذل
ــد  ــك البل ــن ذل ــة م ــوات األمريكي ــن الق ــديٍّ م 2000 جن

الــذي مزّقتــه الحــرب.

ــود  ــدودة الوج ــة مح ــوات األمريكيّ ــب أن الق ــرى الكات ي
يف ســورية ال تخــدم أّي هــدٍف قتــايّل، وال أّي هــدف 
اســراتيجيٍّ آخــر، بقــْدر مــا تهــدف إىل إحبــاط مفاوضــات 
الســالم التــي تقودهــا روســيا، أو أن تكــون مبثابــة منطلقــاً 

ــٍة ضــد إيــران. لحــرب أمريكيّ

ــد  ــوات عرضــة لتهدي ــه أّن هــذه الق ــر األســوأ برأي  واألم
ــة  ــك املنطق ــاً يف تل ــل أيض ــي تعم ــية الت ــوات الروس الق
الصغــرية نســبيّاً، مــا قــد يتســبب بتحويــل الحــرب البــاردة 
ــك دون  ــو كان ذل ــى ل ــتعل، حت ــدة إىل رصاع مش الجدي
ــر أم  ــذا الخط ــم ه ــد فه ــب ق ــواء أكان ترام ــد. وس قص
ــه  ــم أن ــع العل ــاً، م ــذه فعليّ ــم تنفي ــراره، إذا ت ــإن ق ال، ف

 Stephen F. Cohen, ̋ What Trump’s Syria Withdrawal Really Means˝,   21st Century Wire, 14 January 
2019. https://21stcenturywire.com/201914/01//trumps-syria-withdrawal/?fbclid=IwAR3962_
bJBta86h2AIn047n_XGBORIvrlcSEDTnoCQLB4hvqwQV08pacm-8

1
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

يواجــه مقاومــة شــديدة يف واشــنطن، ســيجعل العالقــات 
ــاً إىل حــدٍّ  ــر أمان ــامل، أك ــايل الع ــة الروســية، وبالت األمريكي

مــا. 

ــأن  ــب بش ــرار ترام ــز أن ق ــورك تامي ــة نيوي ــول صحيف تق
األمريكيّــة  القــوات  حجــم  تقليــص  وبشــأن  ســورية، 
األطيــاف  كل  مــن  إدانتــه  متــت  قــد  أفغانســتان،  يف 
اإليديولوجيــة يف أمريــكا، اليمــن واليســار. تحليــل هــذه 
اإلدانــات، خاصــة يف كريــات وســائل اإلعــالم األمريكيــة، 
يكشــف مــرة أخــرى عــن التفكــري املنــذر بالخطــر املتأصل 
ــة. ــة األمريكي ــية الحزبي ــة السياس ــات اإلعالمي يف املؤسس

لــن تقبــل املؤسســة األمريكيــة أيــة مبــادرة للسياســة 
الخارجيّــة يقــوم بهــا الرئيــس ترامــب، مهــا كانــت 
حكيمــة. وأي مســؤول يفعــل ذلــك يتــم وصفــه فــوراً بـــ 

˝مؤيــد لبوتــن˝، أو ˝االنعــزايل˝.

هــذا غــري مســبوق يف التاريــخ األمــرييك الحديــث. وحتــى 
الرئيــس ريتشــارد نيكســون مل يكــن خاضعــاً ملثــل هــذه 
ــة  ــذ سياس ــى تنفي ــه ع ــى قدرت ــاتية ع ــود املؤسس القي
ــت. ــح ووترغي ــرة فضائ ــالده خــالل ف األمــن القومــي لب

ــن مــروراً  ــاً إذا كان الكرمل ــدو واضح ــة، ال يب يف الحقيق
ملشــاهدة انســحاب الواليــات املتحــدة مــن ســورية أو من 

أفغانســتان، ألنَّ هــذا ســيرك روســيا وحيــدة يف مواجهــة 
اإلرهابيــن األعــداء املشــركن.

وتزامنــت تريحــات ترامــب حــول االنســحاب مــن 
ســورية بتصاعــد حــّدة االتهامــات لــه فيــا يتعلــق 
مبزاعــم غــري مثبتــة بخصــوص ˝تواطــؤ˝ الرئيــس مــع 
الكرملــن. وكانــت النيويــورك تاميــز نقلــت عــن مصــدر يف 
موســكو قولــه: إن »الرئيــس ترامــب ميثــل هبــة مــن اللــه 
مل تتوقــف يومــاً مــا عــن تقديــم املزيــد« للرئيــس بوتــن.

وكانــت نانــي بيلــويس، رئيســة مجلــس النــواب، طرحــت 
تســاؤالت حــول عالقــة مــا بــن الرئيســن ترامــب وبوتــن.

ــرارات  ــة ق وتلعــب مناهضــة ترامــب دوراً رئيســاً يف إدان
ــري  ــوء التفك ــك يف ض ــحاب، ذل ــوص االنس ــس بخص الرئي
العــامل.  يف  األمــرييك  الــدور  أحقيــة  حــول  اإلمريــايل 

وباإلشــارة إىل مــا كتبــه ديفيــد ســانغر يف النيويــورك تاميــز: 
ــات املتحــدة عــى  ــذي تقــوده الوالي »النظــام العاملــيُّ ال
مــدى 73 عامــاً منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة«، وإىل ردود 
أفعــال مستشــارة األمــن القومــي الســابقة ســوزان رايــس 
واســتقالة وزيــر الدفــاع، وإىل تريحــات وزيــر الخارجيــة 
الســابقة، مادلــن أولرايــت بأنــه »ال ميكــن االســتغناء عــن 

ــات املتحــدة يف العــامل الحــّر«. الوالي

وقــد شــكل مثــل هــذا التفكــري اإلمريــايل للواليــات 
ــود،  ــدة عق ــرار ولع ــة واتخــاذ الق املتحــدة مصــدر صناع

قــرارات أّدت إىل حــروب كارثيــة عديــدة.

ومل يعــر الرئيــس ترامــب اهتامــاً لجرناالتــه فيــا يتعلــق 
بقراراتــه حــول االنســحاب، األمــر الــذي يَُعــدُّ مبثابــة 
خيانــة فيــا يتعلــق باألمــن القومــي للواليــات املتحــدة.

ويختــم الكاتــب بالقــول: الدولــة العميقــة يف أمريــكا 
ــة عســكرية،  ــب كارث ــس لتجن ــة الرئي ــي تحــاول إقال والت
هــذه القــوى، وليــس الرئيــس ترامــب أو بوتــن، هــي اآلن 

ــي. ــد لألمــن القومــي األمري أخطــر تهدي

لن تقبل املؤسسة األميركية 
أية مبادرة للسياسة الخارجّية 

يقوم بها الرئيس ترامب، 
مهما كانت حكيمة. وأي 

مسؤول يفعل ذلك يتم وصفه 
فورًا بـ “مؤيد لبوتين”، أو 

“االنعزالي”.



10 كتبــت الرا ســيلجان مقــاالً بعنــوان: »النتائــج غــري 
ــورية«  ــن س ــه م ــحب قوات ــب س ــرار ترام ــودة لق املقص
نرشتــه مجلــة فوريــن بوليــي يف 28 كانــون الثــاين/

ينايــر 2019، وتــرى مــن نتائــج القــرار اآليت: بــرزت 
روســيا كصاحبــة نفــوذ ال نظــري لهــا؛ يواجــه األكــراد 
ــد  ــد بعي ــا يف بل ــران موقعه ــزز إي ــاً؛ وتع ــداً وجودي تهدي
ــج  ــض النتائ ــا إال بع ــذه بنظره ــا ه ــا. وم ــن حدوده ع
ــس  ــذي اتخــذه الرئي ــرع ال ــرار املت ــري املقصــودة للق غ
ــة  ــوات األمريكي ــحب الق ــب لس ــد ترام ــي دونال األمري
مــن ســورية، وهــو القــرار الــذي القــى معارضــة واســعة 
يف واشــنطن وأدى إىل رحيــل وزيــر الدفــاع ومســؤول 

ــر. ــري آخ كب

تقــول الكاتبــة: رغــم أن االنســحاب ال يجــري بوتــرية 
رسيعــة –ورمبــا ال يكــون شــامالً كــا تصــور ترامــب– إال 
أنــه أدى فعليــاً إىل تحــّول يف التحالفــات واملصالــح يف بلــٍد 
عصفــت بهــا ســنوات مــن الحــرب ولطاملــا كانــت محــور 

التنافــس اإلقليمــي.

يقــول جــون ألرمــان مــن مركــز الدراســات االســراتيجية 
والدوليــة خــالل مؤمتــر يف واشــنطن يف 23 كانــون الثــاين/
ينايــر: »عندمــا نقــول إننــا ســنغادر عــى الفــور أو 
ــم  ــد صفقاته ــاء بعق ــع الفرق ــيقوم جمي دون رشوط، س
الخاصــة«. وأضــاف »انحــرت مصالــح الواليــات املتحــدة 
وتراَجــَع حجــم نفوذهــا بــن ليلــة وضحاهــا مــن الحــد 

ــاً«. ــر تقريب ــول إىل صف املعق

الرا سيلجمان

النتائج غير المقصودة لقرار ترامب سحب قواته من سورية

فورين بوليسي، 28 كانون الثاني/ يناير 2019

2
Lara Seligman, ˝The Unintended Consequences of Trump’s Decision to Withdraw From Syria˝, 
Foreign Policy, 28 January 2019. https://foreignpolicy.com/201928/01//unintended-consequences-
trump-decision-withdraw-syria/

2018 عــدد كانــون الثاني/يناير 

https://foreignpolicy.com/2019/01/28/unintended-consequences-trump-decision-withdraw-syria/
https://foreignpolicy.com/2019/01/28/unintended-consequences-trump-decision-withdraw-syria/


ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

11

وقالــت دانــا ســرول، الزميــل يف معهــد واشــنطن لسياســة 
الــرشق األدىن، إن ملوســكو مصلحــة كبــرية يف الحفــاظ 
عــى نفوذهــا يف ســورية، ســواء مــن الناحيــة االقتصاديــة 
ــة ســوقاً  ــرة طويل ــت ســورية لف ــد كان أو السياســية. فق
مربحــاً لقطاعــي الدفــاع واالســتخبارات الروســين. وميثــل 
بقــاء الرئيــس بشــار األســد الــذي دعمتــه روســيا انتصــاراً 

اســراتيجياً ملوســكو.

يف املقابــل، تنقــل الكاتبــة عــن مراقبــن شــعورهم بالقلــق 
مــن أن مكانــة روســيا املتناميــة يف ســورية متهــد الطريــق 
ملوســكو ولطهــران لتعزيــز نفوذهــا يف املنطقــة، ولتمكن 
األســد مــن اســتعادة الســلطة التــي كان يتمتــع بهــا قبــل 

انــدالع الحــرب.

روســيا  أصبحــت  األمريــي،  االنســحاب  إعــالن  منــذ 
الوســيط بــن حكومــة دمشــق، وتركيــا، و˝قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة – قســد˝، الحليــف األمــرييك املهــم يف الحــرب 
ــك يف املفاوضــات بخصــوص شــال  ضــد ˝داعــش˝ وكذل

ــورية. رشق س

مــع انســحاب القــوات األمريكيــة، تقــول الكاتبــة، أصبــح 
األكــراد أكــر عرضــة للهجــوم الــريك عــر الحــدود، وفقدوا 
أيضــاً نفوذهــم يف املفاوضــات مــع الدولــة الســورية. ومــا 
ــا  ــح تركي ــو تري ــم، ه ــبة له ــوءاً بالنس ــع س ــد الوض يزي
ــن  ــالً ب ــة˝ عــى طــول 20 مي ــة آمن ــا إنشــاء ˝منطق نيته
تركيــا واألكــراد الســورين يف الجــزء الشــايل الرشقــي مــن 
البــالد. ويخــى الخــراء مــن أن مثــل هــذه الخطــوة 
ســتؤدي يف األســاس إىل إعطــاء ذلــك الجــزء مــن ســورية 
لألتــراك، تــاركاً األكــراد الســورين واملــدن الحدوديــة 
الكرديــة مثــل ˝كوبــاين˝ )عــن العــرب( تحــت رحمتهــم. 

ــا  ويف العــام املــايض، قامــت القــوات املدعومــة مــن تركي
بنهــب منطقــة عفريــن التــي كانــت تحــت ســيطرة 
األكــراد ســابقاً، وهــّددت مبهاجمــة بلــدة منبــج عــى بعــد 

ــرشق. ــالً إىل ال نحــو 20 مي

وخوفــاً مــن أن تقــوم تركيــا بشــن هجــوم شــامل، طلبــت 
˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝ الحايــة مــن موســكو 

ــق.  ودمش

ــألرايض  ــريك ل ــالل ال ــل لالحت ــاه بدي ــن باتج ــع بوت يدف
الســورية. وضغــَط يف اجتاعــه مــع الرئيــس الــريك رجــب 
طيــب أردوغــان هــذا الشــهر، مــن أجــل إنعــاش معاهــدة 
أضنــة 1998 بــن تركيــا وســورية. بالنســبة لبوتــن، الهدف 
هــو إعــادة املنطقــة الحدوديــة إىل يــد دمشــق. وأفــادت 
وكالــة األنبــاء الســورية الرســمية الحقــاً بــأن الدولــة 
الســورية تطالــب تركيــا بســحب قواتهــا مــن ســورية قبــل 

إعــادة إحيــاء املعاهــدة.

بــدون دعــم الواليــات املتحــدة، ميكــن أن تتفتــت قــوات 
˝قســد˝، وميكــن لـــ ˝داعــش˝ أن يســتغل هــذا الضعــف. 
يف هــذه األثنــاء، تنظــر روســيا وســورية يف االتجــاه اآلخــر، 
كــا تزعــم الكاتبــة، حيــث تبســط إيــران نفوذهــا بشــكل 
هــادئ يف جميــع أنحــاء البــالد، بهــدف إنشــاء جــر بــري 

مــن إيــران عــر العــراق وســورية إىل لبنــان. 

ــو  ــرب ه ــام الغ ــارات أم ــد الخي ــرول، إن أح ــت س وقال
ــون  ــد ال يك ــران. ق ــيا وإي ــن روس ــفن ب ــة دق إس محاول
االثنــان متوافقــن متامــاً ولكنهــا يــدركان عــى األرجــح أن 
العمــل ســويًة يصــب يف مصلحتهــا. كالهــا لــه مصلحــة 
يف الحفــاظ عــى نفــوذه يف ســورية، إيــران تســعى إلقامــة 
الجــر الــري، وروســيا لتحقيــق مكاســب سياســية، 

ــة. وكالهــا يعمــل مــن أجــل الفــرص االقتصادي

ولكــن يف ظــل املوقــف املتشــدد الــذي اتخذتــه الواليــات 
تجــاه  أخــرى  أوســطية  وأوروبــا ودول رشق  املتحــدة 
ــل  ــج قاب ــذا النه ــون ه ــرول يف ك ــك س ــن، تش كال البلدي
ــران  ــى إي ــات ع ــف العقوب ــم تخفي ــل يت ــق. »ه للتطبي
لفصلهــا عــن روســيا؟ هــل يتــم تخفيــف العقوبــات 
ــول  ــران«. وتق ــن إي ــا ع ــيا لفصله ــى روس ــة ع املفروض

ــاغة«. ــري مستس ــارات غ ــا خي ــا كله »إنه

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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مارك بييريني

سياسات الجعجعة

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 16 كانون الثاني/يناير 2019

3
Marc Pierini, ˝The Politics of Pandemonium˝, Carnegie Middle East Center, 16 January 2019. 
https://carnegie-mec.org/diwan/78123

»سياســات  بعنــوان:  مقــاالً  بيريينــي  مــارك  كتــب 
ــط يف  ــرشق األوس ــي لل ــز كارنيغ ــرشه مرك ــة«، ن الجعجع
16 كانــون الثاين/ينايــر 2019، يــرى فيــه أن تحــركات 
السياســة الخارجيــة لدونالــد ترامــب يف ســورية أدت إىل 

إبعــاد األصدقــاء وتعزيــز األعــداء.

يبــدأ الكاتــب بالقــول: أدت الحــرب يف ســورية إىل إعــادة 
خلــٍط جوهــري للتحالفــات يف الــرشق األوســط. يف اآلونــة 
األخــرية، أثــار الشــأن الســورّي مزيــداً مــن القلــق بســبب 
ترامــب  دونالــد  األمريــي  للرئيــس  املفاجــئ  القــرار 
بســحب قواتــه مــن شــال رشق ســورية حيــث يحــارب 

مــا تبقــى مــن تنظيــم ˝داعــش˝.

لقــد أصبحــت ˝إثــارة القلــق˝ ســمة سياســة ترامــب 
الخارجيــة، حتــى ألكــر املراقبــن املخرضمــن يف واشــنطن. 
ولعــدم وجــود ســبب منطقــّي لذلــك، يبــدو أنَّ تحــركات 

ترامــب األخــرية يف ســورية كان لهــا خمســة دوافــع عــى 
األقــل:

أوالً، ال تســتمع إىل جهــازك األمنــّي القومــّي املتطــّور، 
حتــى وإن كان الثمــن خســارتك لبعــض أفضــل األشــخاص، 
مبــن يف ذلــك وزيــر الدفــاع واملبعــوث الرئــايس الخــاص.

ثانيــاً، قــم بفعــل الــيء املغايــر متامــاً ملــا فعلــه الرئيــس 
الســابق بــاراك أوبامــا كلــا أمكــن ذلــك.

ــاَءك، مثــل فرنســا، الذيــن لديهــم  ثالثــاً، تجاَهــْل حلف
قــوات بريــة يف ســورية يعملــون يوميــاً مــع القــوات 

األمريكيــة يف مواجهــة ˝داعــش˝.

ــعوبية،  ــز الش ــى الغرائ ــة ع ــرارات مبني ــذ ق ــاً، اتخ رابع
حتــى ولــو كان يعنــي ذلــك الراجــع بشــكل جــزيئ يف أيــام 

الحقــة.
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ــا  ــرشكاء، ألنه ــع ال ــتفزازية م ــة اس ــتخدْم لغ ــاً، اس خامس
ــك. ــب ناخبي تعج

تأثــريات  الخارجيــة  للسياســة  الســمة  هــذه  تخلــق 
ــدويّل. إّن اســتخدام  مضاعفــة ومتعــددة عــى املشــهد ال
˝وحــدات حايــة الشــعب)YPG(˝ لســنوات يف مواجهــة 
˝داعــش˝ بنجــاح، أدى إىل ســيطرتها عــى مســاحة واســعة 
ــا  ــرات، ك ــر الف ــال ورشق نه ــورية ش ــن األرايض الس م
تريــد  التــي  تركيــا،  مــع  متوقعــة  إىل مشــكالت  أدى 

ــش˝. ــة ˝داع ــن محارب ــر م ــراد أك ــة األك مواجه

وبغــض النظــر عــن مــدى حكمــة االعتــاد عــى ˝وحدات 
حايــة الشــعب˝، إال أن التخــي املفاجــئ عنهــا لــه 
عواقــب واضحــة، أولهــا عــودة القــوة الكرديـّـة إىل أحضــان 
الدولــة الســورية، وبالتــايل ســتكون العبــاً يف يــد موســكو 

وطهــران، مــا يناقــض أولويــة واشــنطن باحتــواء إيــران.
املتحــدة  الواليــات  حلفــاء  ترامــب  قــرار  يــرك  كــا 
الناتــو معلّقــن، خاصــًة فرنســا  األساســين يف حلــف 
واألمريكيــون  الفرنســيون  يعمــل  املتحــدة.  واململكــة 
الوحــدة  وثيــق، وتعتمــد  بطريقــة منســقة وبشــكل 
الفرنســية نظــراً لصغــر حجمهــا إىل حــّد كبــري عــى زمالئها 

األمريكيــن، فيــا يخــص األمــور اللوجســتية.

يقــّوض قــرار ترامــب االســراتيجية الغربيّــة للنظــر يف 
تســوية سياســية للنــزاع الســورّي املتفــاوض عليــه ضمــن 
حــدود األمــم املتحــدة. إذ أنَّ التمســك بنحــو %30 مــن 
األرايض الســوريّة )حتــى وإن كانــت فارغــة إىل حــّد كبــري( 

ــّد شــيئاً مهــاً عندمــا يتعلــق األمــر بالتســوية تحــت  يَُع
اإلطــار األكــر رشعيــة لألمــم املتحــدة، مقارنــة بإطــار 

ــب. ــري الكات ــازي˝، عــى حــد تعب األســتانة ˝االنته

ــي اســتعادة دمشــق الســيطرة عــى  ــكا يعن خــروج أمري
ــر  ــم النظ ــل ت ــوري. ه ــال الس ــدود يف الش ــع الح جمي
إىل الفائــدة الهائلــة مــن ذلــك بالنســبة إليــران؟ يتســاءل 

ــب. الكات

ــا  ــرك تركي ــه ي ــاً أن ــحاب أيض ــرار االنس ــات ق ــن تداعي م
مبفردهــا مــا يجعلهــا أكــر اعتــاداً عــى روســيا لتحديــد 
ــرار ترامــب  ــدا أن ق ــة األوىل، ب ــة. فللوهل ــا التالي تحركاته
ــاً  ــك كان ظاهري وضــع الكــرة يف ملعــب أنقــرة، لكــّن ذل
ــا لغــزو شــال ســورية رشق الفــرات  فقــط. إن نيــة تركي
ولتقســيم املناطــق التــي يســيطر عليهــا الكــرد إىل ثالثــة 
ــى  ــول ع ــرضورة الحص ــع اآلن ل ــة تخض ــات منفصل كيان

ــة روســيا. موافق

ــعبي يف  ــب ش ــو مطل ــن˝ ه ــاء إىل الوط ــادة األبن إن ˝إع
الواليــات املتحــدة اليــوم، وكان لقــرار ترامــب منطــٌق 
شــعبويٌّ قــويٌّ عــى األرجــح. لكــن مــن املفــرض أن تخدم 
ــد،  ــة األم ــراتيجية طويل ــح اس ــة مصال ــة الخارجي السياس
وليــس أهدافــاً انتخابيــة قصــرية األجــل فقــط. ويف نهايــة 
املطــاف، متنــح سياســة ترامــب بخصــوص االنســحاب 
ــالً لـــ ˝أعــداء˝ واشــنطن  مــن ســورية نــراً سياســيّاً هائ

ــران. ــيا وإي ــن – روس املعلن

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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التخلي املفاجئ عن “وحدات 
حماية الشعب” له عواقب 
واضحة، أولها عودة القوة 
الكردّية إلى أحضان الدولة 
السورية، وبالتالي ستكون 
العبًا يف يد موسكو وطهران

لقرار ترامب منطٌق شعبويٌّ 
قويٌّ ىلع األرجح. لكن من 

املفترض أن تخدم السياسة 
الخارجية مصالح استراتيجية 
طويلة األمد، وليس أهدافًا 
انتخابية قصيرة األجل فقط.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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ألكسندر غريفينغ

شركة بالك ووتر سيئة السمعة تخطط للعودة. المحطة األولى: سورية

هآرتس، 20 كانون الثاني/ يناير 2019

ــالك  ــوان: »رشكــة ب ــغ مقــاالً بعن كتــب ألكســندر غريفين
ــة األوىل:  ــودة. املحط ــط للع ــمعة تخط ــيئة الس ــر س ووت
ــاين/  ــون الث ــس يف 20 كان ــة هآرت ــه صحيف ســورية« نرشت
ينايــر 2019، يتحــدث فيــه عــن عــودة رشكــة التعهــدات 
ــن  ــدر عناوي ــر لتتص ــالك ووت ــدل ب ــرية للج ــة املث األمني
األخبــار، إذ أعلــن مؤسســها، املليارديــر وضابــط البحريّــة 
األمريكيّــة الســابق إريــك برنــس، أنــه ينبغــي عــى 
الواليــات املتحــدة أن تســتبدل قواتهــا عــى األرض -والتــي 
يبلــغ قوامهــا مــن 2000 جنــدي- يف ســورية مبجموعــات 

ــة.  مــن املرتزق

ويــأيت إعــالن برنــس بُعيــد إعــالن الرئيــس األمريــي 
دونالــد ترامــب املفاجــئ يف كانــون األول/ديســمر ســحب 
قواتــه مــن ســورية تــاركاً حلفــاء واشــنطن –القــوات 

الكرديـّـة الســورية التــي حاربــت ˝داعــش˝– وســط حالــة 
مــن الخــوف عــى أمنهــا يف مواجهــة التهديــدات الركيّــة.

بــالك ووتــر، وبعــد أن تــم حظرهــا يف العــراق يف أعقــاب 
قيــام بعــض أفرادهــا بإطــالق النــار عــى املدنيــن هنــاك، 
ــدأت العمــل  ــا، وب ــري اســمها إىل أكادميي ــم تغي بيعــت وت

عــام 2011.

يتطلــع برنــس إىل عــودة كبــرية عــر العــرض الــذي قدمــه 
لرامــب والــذي يؤمــن طريقــة لحايــة حلفــاء الواليــات 
القــوات األمريكيــة  املتحــدة يف ســورية مــع ســحب 
وإعــادة جنــوده إىل بالدهــم، وهــو الوعــد الــذي قطعه يف 
حملتــه الرئاســية لعــام 2016، والــذي أصبــح أكــر أهميــة 
بعــد قتــل الجنــود األمريكيــن بتفجــري نفــذه ˝داعــش˝ يف 

ســورية مؤخــراً.

4 Alexander Griffing, ˝Infamous Private Paramilitary Firm Blackwater Planning Comeback. First 
Stop: Syria˝, Haaretz, 21 January 2019. https://www.haaretz.com/us-news/.premium-blackwater-
looks-to-trump-for-a-comeback-in-syria-1.6850563 

2018 عــدد كانــون الثاني/يناير 

https://www.haaretz.com/us-news/.premium-blackwater-looks-to-trump-for-a-comeback-in-syria-1.6850563 
https://www.haaretz.com/us-news/.premium-blackwater-looks-to-trump-for-a-comeback-in-syria-1.6850563 
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وقال برنس لفوكس بزنس: »سيتم القضاء 
عى حلفائنا، إذا مل يكن هناك نوع 

من القدرة عى ردع الغزو الري 
ومواجهة القوة التقليدية التي 
ميلكها اإليرانيون والسوريون«.

كان برنس قد عرض سابقاً عى 
إدارة ترامب خصخصة الحرب 

يف أفغانستان، والتي هي اآلن يف 
عامها الثامن عرش.

تعهد ترامب يف الشهر املايض 
بسحب 7 آالف جندي أمريي من 

أفغانستان أيضاً.

وقــد أوضــح مــارك كانســيان، املستشــار يف 
ــس  ــة، يف فورب ــز الدراســات االســراتيجية والدولي مرك

ــوص  ــس بخص ــرض برن ــق وراء ع ــطس املنط يف آب/أغس
أفغانســتان: »يقــرح عــى الواليــات املتحــدة طريقــة 
مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا، عــن طريــق الحــّد مــن 
ــة  ــد الرضوري ــة األم ــات طويل ــاح لاللتزام ــراع والس ال
لتعزيــز القــوات األفغانيــة واإلطاحــة بطالبــان«. وأضــاف: 
»كانــت هــذه اســراتيجية الواليــات املتحــدة يف كولومبيــا، 
املــدى  القــوات املحليــة عــى  حيــث قامــت بدعــم 
الطويــل وبشــكل شــبه كامــل، ذلــك باســتخدام املقاولــن 

العســكرين«.

جيش بوتني الخاص
قــال الرئيــس الــرويس فالدميــري بوتــن يف مؤمتــره الصحــايف 
ــن العســكرين  ــأنَّ املتعاقدي الســنوي يف الشــهر املــايض ب
الخاصــن الــروس مــن رشكــة Wagner Group لهــم 
الحــق يف العمــل ومتابعــة مصالحهــم يف أي مــكان يف 

ــرويس. ــون ال ــوا القان ــم مل يخرق ــا أنه ــامل، طامل الع

وكان الكرملن قد نفى منذ وقت طويل وجود متعاقدين 
روس يعملون رساً يف سورية.

تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف التحقيــق الذي قام به املستشــار 
الخــاص للواليــات املتحــدة، روبــرت مولــر حــول ترامــب 
وروســيا، قــد اســتمع إىل أدلــة تشــري إىل أن برنــس ســافر 
ــن  ــة ب ــاة خلفي ــة إلنشــاء قن ــداً إىل سيشــل يف محاول بعي

ترامــب 
ــاون  ــه تع ــس: إن ــال برن ــو، ق ــيا. ويف حزيران/يوني وروس
مــع تحقيــق مولــر، لكنــه زعــم أن االتصــال مــع مســؤول 
ــاً أي  ˝ –نافي ــريَضٍّ ــاٍع ˝َع ــن كان مجــرد اجت ــط ببوت مرتب

ــة إلعــادة االتصــال بــن ترامــب والكرملــن. محاول

نحن قادمون
نــرشت بــالك ووتــر إعالنــاً عــى صفحــة كاملــة يف العــدد 
األخــري مــن مجلــة Recoil Magazine  التــي تعنــى 
ــداً:  ــة ج ــات واضح ــالث كل ــع ث ــا م ــلحة واقتنائه باألس

ــون˝. ــن قادم ˝نح

ــل  ــي مل تحص ــز˝، الت ــري تامي ــة ˝ذي ميلي ــاً لصحيف ووفق
عــى تعليــق مــن فريــق العالقــات العامــة الخــاص برنس، 
فــإن إعــالن مجلــة ريكويــل يشــري إىل أن بالك ووتــر بدأت 
تجــدد نشــاطها مــن تلقــاء نفســها، ولكــن مل يكــن واضحــاً 

يف أي شــكل«.

ــأيت  ــالن ي ــاً أنَّ اإلع ــن أيض ــد مــن املراقب ــظ العدي والح
بعــد اســتقالة وزيــر الدفــاع األمريــي جيــم ماتيــس 
واالســتبدال املخطــط لــه للجــرنال جوزيــف دانفــورد 
ــن  ــرب ع ــا أع ــركة. فكاله ــة األركان املش ــس هيئ كرئي

معارضتــه لخصخصــة الحــرب يف أفغانســتان.



أولــى التهــم التــي توجــه لترامــب أن قــراره االنســحاب مــن ســورية يهــدف لتحقيــق 
أهداف انتخابية أو على األقل يخضع لضغوط يسمونها ˝شعبوية˝، بما ال يتناسب 
بالفعــل  تســتخدم  حيــث  ˝إســرائيل˝،  وأمــن  وأمنهــا  المتحــدة  الواليــات  مصالــح  مــع 
السياســات حيــال ســورية لخدمــة أهــداف انتخابيــة لرئيــس الــوزراء نتنياهــو، الــذي يواجــه 
 ودعــاوى قضائيــة، قــد تهــدد موقفــه فــي االنتخابــات القريبــة، وتدفعــه إلــى 

ً
همــا

ُ
ت

خطــوات متهــورة فــي ســورية، فــي ســعي يائــس لتحصيــل ˝انتصــار˝ فــي السياســة 
الخارجيــة.

قرار ترامب والداخل األمريكي واإلسرائيلي 
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أمينة دان وبرادلي جونز

األمريكيون منقسمون حول قرار االنسحاب من سورية

مركز بيو لألبحاث، 18 كانون الثاني/يناير 2019

ــة  ــة بحثي ــز ورق ــراديل جون ــة دان وب ــن أمين ــد كلٌّ م أع
بعنــوان: »األمريكيــون منقســمون حــول قــرار االنســحاب 
مــن ســورية« نرشهــا مركــز بيــو لألبحــاث يف 18 كانــون 
بُنيَــت أرقــام هــذه الورقــة عــى  الثاين/ينايــر 2019. 
االســتطالع الجديــد ملركــز بيــو لألبحــاث عــى 1505 مــن 
البالغــن األمريكيــن يف الفــرة مــن 9 إىل 14 كانــون الثاين/

ينايــر، والــذي أظهر بشــكل عــام، أن %43 مــن األمريكين 
يــرون أن ســحب القــوات األمريكيــة مــن ســورية ســيكون 
قــراراً صائبــاً، بينــا يــرى %45 أن القــرار ســيكون خاطئــاً.

جاء يف الورقة اآليت:
ــات  ــب أن الوالي ــد ترام ــس دونال ــالن الرئي ــاب إع يف أعق
ــرأي  ــا مــن ســورية، ينقســم ال املتحــدة ستســحب قواته
العــام األمريــي حــول هــذه القضيــة، وال يعتقــد حــوايل 
واضحــة  رئيســهم خطــة  لــدى  أن  األمريكيــن  ثلثــي 

ــورية. ــع يف س ــع الوض ــل م للتعام
أُجــري االســتطالع قبــل التفجــري الــذي حــدث يف الســادس 
عــرش مــن الشــهر الجــاري، والــذي قُتــل فيــه 14 شــخصاً، 
العديــد منهــم أفــراُد خدمــة مدنيــة ومدنيــون أمريكيــون.

5 Amina Dunn, Bradley Jones, ˝Americans divided over decision to withdraw from Syria˝, Pew 
Research Center, 18 January 2019.  http://www.pewresearch.org/fact-tank/201918/01//americans-
divided-over-decision-to-withdraw-from-syria/

2018 عــدد كانــون الثاني/يناير 
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مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

الفجــوة الحزبيــة األوســع –15 
نقطــة مئويــة– تكمــن يف وجهات 
النظــر حــول مــا إذا كان لــدى 
الرئيــس خطــة واضحــة للتعامــل 
ــكل  ــورية. بش ــع يف س ــع الوض م
عــام، قــال 82% مــن األمريكيــني 
أن ترامــب لديــه خطــة واضحــة. 
غالبيتهــم 65% مــن الجمهوريني، 
يف حــني يقــول بذلك مــا ال يتجاوز 
5% فقــط مــن الدميوقراطيــني.

كل  مــن  ســتة  حــوايل  يعتقــد 
ــن  ــن الجمهوري ــرشة )%58( م ع
واملســتقلن ذوي امليــل للحــزب 
ــرار  ــه ســيكون الق ــوري، أن الجمه
املتحــدة،  للواليــات  الصحيــح 
إن  منهــم   30% يقــول  بينــا 
أمــا  خاطئــاً.  ســيكون  القــرار 
ــل  ــن وذوي املي ــدى الدميقراطي ل
فعــى  الدميقراطــي،  للحــزب 
 30% يــرى  إذ  متامــاً،  العكــس 
منهــم فقــط بــأن االنســحاب هــو 
يقــول  بينــا  الصحيــح،  القــرار 

%60 أنــه قــرار خاطــئ.
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إنهــم  يقولــون  األمريكيــني  ثلــث 

االنســحاب  عــن  الكثــري  ســمعوا 

املحتمــل للقــوات األمريكيــة، بينــا 

القليــل.  ســمعوا  إنهــم   %64 قــال 

91% يقولــون إنهــم مل يســمعوا شــيئاً 

عــن هــذا االنســحاب. الجمهوريــون 

ــط  ــن خط ــمعوا ع ــون س والدميوقراطي

االنســحاب بنفــس النســب تقريبــاً.

ــحاب،  ــرار االنس ــول ق ــوة ح ــع الفج ــة، تتس ــذه القضي ــن ه ــري ع ــمعوا الكث ــن س ــني الذي ــني الحزبي ــك، فب ــع ذل م

مبــا يتجــاوز الفجــوة بــني الجمهــور العــام. فيقــول مــا يقــرب مــن ثلثــي الجمهوريــني الذيــن ســمعوا الكثــري عــن 

ــون  ــا الدميقراطي ــس. أم ــون العك ــع 72% يقول ــة م ــح، مقارن ــرار الصحي ــيكون الق ــذا س ــحاب )66%( أن ه االنس

قــرار خاطــئ. أنــه  يــرون  مقابــل %97  نســبتهم %61  تتجــاوز  فــا  ترامــب صحيحــاً  قــرار  يــرون  الــذي 

انقسام الشارع األمريكي إن دّلً على شيء فإنه يدل على أن المقارنة 
بين ترامب ونتنياهو ليست منصفة فهي بداية ذات منطلقات حزبية، 

إضافة إلى أن ترامب يريد الخروج مما يسميه “مستنقع” الشرق 
األوسط، في حين يكاد نتنياهو يقود كيانه إلى حرب مجهولة النهايات 

والعواقب على المنطقة بكاملها.

2018 عــدد كانــون الثاني/يناير 



كتبــت إميــي بورشــفيلد مقــاالً بعنــوان: »تأثــري السياســة 
ــة يف ســورية« نــرشه  ــة عــى السياســات الخارجي الداخلي
الثاين/ينايــر  كانــون   17 بتاريــخ  األطلنطــي،  املجلــس 
2019، تتحــدث فيــه عــن تســخري قــوى، خصوصــاً أمريــكا 
و˝إرسائيــل˝، لسياســاتها الخارجيــة يف ســورية، خدمــًة 
ألهــداف داخليــة، انتخابيــة يف الغالــب، ومــا يحملــه 
ذلــك مــن مخاطــر وعواقــب عــى الدولــة وعــى أفرادهــا 

ــاتها. وسياس

أعلــن رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو يف 
13 كانــون الثاين/ينايــر 2019، أن القــوات اإلرسائيليــة 
»هاجمــت مخــازن األســلحة اإليرانيــة يف دمشــق يف اليــوم 

الســابق«، مؤكــداً بذلــك تقاريــر ماثلــة مــن قبــل وســائل 
اإلعــالم الرســمية الســورية.

املســتغرب حــول تريــح نتنياهــو ليــس املضمــون، فقــد 
رّصح مســؤولون إرسائيليــون يف الســابق بأنهــم شــّنوا 
مئــات الهجــات عــى ˝أهــداف إيرانيــة˝ يف ســورية، بــل 
ــوض˝  ــة ˝الغم ــالن سياس ــذا اإلع ــى ه ــد أنه ــياق. لق الس
التــي ترفــض ˝إرسائيــل˝ مبوجبهــا إعــالن مســؤوليتها عــى 
الفــور بعــد هجــوم محــدد، لحايــة نفســها مــن هجــات 

انتقاميــة.

أثــار هــذا التريــح انتقــادات كثــرية، فعــى ســبيل املثــال 

6

تأثير السياسة الداخلية على السياسات الخارجية في سورية

المجلس األطلنطي، 17 كانون الثاني/يناير 2019

Emily Burchfield, ˝The Influence of Domestic Politics on Foreign Policy in Syria˝, Atlantic 
Council, 17 January 2019.  https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-influence-of-
domestic-politics-on-foreign-policy-in-syria
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ــاراك  ال الحــر، اعتــره رئيــس الــوزراء الســابق إيهــود ب
˝غــري رضوري˝، ومــن املرجــح أن يزيــد مــن فــرص الــرد، 
ومــن الواضــح أن دوافعــه سياســية، أي االنتخابــات التــي 

ســيخوضها نتنياهــو يف نيســان/أبريل.

ــال يف سلســلة  ــم بالرشــوة واالحتي ــوزراء، املته ــس ال رئي
مــن قضايــا الفســاد املرفوعــة ضــده، ميكــن بالتأكيــد أن 

ــة. ــة والدفاعي يســتفيد مــن فــوز يف السياســة الخارجي

جــاك ليفــي˝، أســتاذ العلــوم السياســية، إنــه وفقــاً  يقــول̋ 
ــار  ــادة اآلث ــدرك الق ــرب˝، ي ــة للح ــات التحويلي ˝للنظري
ــه أو  ــا يخلقون ــاً م ــراع الخارجــي و »أحيان املرتابطــة لل
ميددونــه عمــداً لخدمــة أغراضهــم الداخليــة«. ويضيــف: 
»يكــون انعــدام األمــن الســيايس للنخــب، وبالتــايل ميلهــم 
ــر خــالل  ــوة العســكرية يف الخــارج، أك إىل اســتخدام الق
الفــرات التــي تســبق االنتخابــات... أو يف أوقــات أخــرى 

عندمــا يكــون الدعــم املحــي منخفضــاً«.

ــة  ــه الالحق ــو –وتهديدات ــالن نتنياه ــل أن إع ــن املحتم م
برضبــات أشــد ملنــع اتســاع الوجــود العســكري اإليــراين يف 
ســورية– تأثــر أيضــاً بإعــالن االنســحاب األمريــي، الــذي 
ــا، وحدهــا  ــل˝، بحســب افراضــات محلليه ــرك ˝إرسائي ي

يف مجابهــة إيــران.

ــل  ــا يف مث ــتعرض قوته ــل˝ أن تس ــى ˝إرسائي ــب ع يتوج
هــذا املنعطــف، وهــو مــا فعلــه نتنياهــو. لكنــه يف الوقت 
نفســه تضحيــة، جديــدة، باســراتيجية عمليــة يف ســورية 
ــط،  ــل˝ فق ــس يف ˝إرسائي ــة، لي ــة الداخلي ــح السياس لصال

بــل مــن قبــل فواعــل عــدة حــول العــامل.

ــات  ــا إذا كان انســحاب الوالي ــش م ــرء أن يناق ميكــن للم
املتحــدة مــن ســورية هــو الخيــار األفضــل، ولكــن هنــاك 
ــي  ــس األمري ــرار الرئي ــى أن ق ــن ع ــن املراقب ــاع ب إج
دونالــد ترامــب باإلعــالن عــن ذلــك كان مدفوعــاً إىل حــد 

ــة. ــري بالقــوى السياســية الداخلي كب

حملــة ترامــب االنتخابيــة كانــت مبنيــة عــى وعــود 
ســحب القــوات األمريكيــة مــن الــرشق األوســط، وعــود 
يــرى الخــراء أن ترامــب ينــوي الوفــاء بها قبــل االنتخابات 

ــكا عــام 2020. الرئاســية يف أمري

فهــو، عــى غــرار نتنياهــو، غــارق يف فضائــح يرغــب 
ــة  ــري متوقع ــرارات غ ــا بوســاطة ق ــاه عنه يف رصف االنتب
تتعلــق باســتخدام القــوة. وهــو كالعديــد مــن السياســين 
الذيــن مييلــون إىل تطويــع سياســاتهم يف الخــارج لتســجيل 
ــه  ــك ل ــام بذل ــإن القي ــك، ف ــع ذل ــل. وم ــاط يف الداخ نق

عواقــب.

يف الحملــة االنتخابيــة يف أيلول/ســبتمر 2016، وصــف 
ــش˝ بـــ  ــة ˝داع ــته لهزمي ــه سياس ــب نفس ــس ترام الرئي
˝سياســة الغمــوض˝، ألنــه مل يكــن يريــد للعــدو أن يعــرف 
متامــاً مــا هــي الخطــة. قــرار اإلعالن عن انســحاب وشــيك 
مــن ســورية هــو الرضبــة النهائيــة لتلــك السياســة. عــى 
غــرار إعــالن نتنياهــو بخصــوص الرضبــات اإلرسائيليــة يف 

ــة. ســورية، كالهــا يخاطــر بالتعــرض لهجــات انتقامي

ــد  ــاً، إذ تعه ــام متوقع ــازال االنتق ــل˝، م ــة ˝إرسائي يف حال
ــأن  ــو، ب ــى نتنياه ــراين، رداً ع ــوري اإلي ــرس الث ــد الح قائ
ــول:  ــّذر بالق ــورية، وح ــتبقى يف س ــة س ــوات اإليراني الق
»يجــب أن تكــون خائفــاً مــن اليــوم الــذي ســتهدر فيــه 

ــك«. ــى رأس ــع ع ــة وتق ــة بدق ــا املوجه صواريخن

ــات املتحــدة، كان االنتقــام مأســاوياً، كــا  ــة الوالي يف حال
ــش˝  ــه ˝داع ــاري تبنت ــوم انتح ــة، أدى هج ــم الكاتب تزع
عــى دوريــة أمريكيــة يف منبــج الســورية، بعــد أقــل مــن 
ــحاب، إىل  ــن االنس ــب ع ــس ترام ــالن الرئي ــن إع ــهر م ش
وفــاة أمريكيــن. وأكــد مســؤولون عســكريون أمريكيــون 
ــال إن  ــر ق ــن أحــد التقاري ــام، لك ــر أرق ــم دون ذك مقتله
ــا  ــون إن م ــوا، ويقــول مراقب ــن قتل ــود أمريكي أربعــة جن

ــوا يف املجمــل. يصــل إىل تســعة عــرش شــخصاً قتل
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أطلق ترامب ىلع سياسته 
لهزيمة “داعش” اسم 

“سياسة الغموض”، ألنه لم 
يرد للعدو أن يعرف الخطة. 

قرار اإلعالن عن انسحاب 
وشيك من سورية هو الضربة 

النهائية لتلك السياسة.

2018 عــدد كانــون الثاني/يناير 



ــوم  ــذا الهج ــذي ه ــى منف ــع ع ــا بالطب ــوم هن ــع الل يق
ــالن  ــون اإلع ــل أن يك ــن املحتم ــك، م ــع ذل ــنيع. وم الش
عــن خطــط ســحب القــوات األمريكيــة مــن ســورية، قــد 
خلــق شــعوراً بــن مقاتــي ˝داعــش˝ بــرضورة اســتهداف 
األمريكيــن وإثبــات أن املجموعــة عــى قيــد الحيــاة 

ــدة. ــة جي وبصح

املتحــدة  الواليــات  يعــرّض  الغمــوض  سياســة  كــر 
وموظفيهــا ومصالحهــا لخطــر االنتقــام. واألســوأ مــن 
ذلــك، بــرأي الكاتبــة، أن الدافــع وراء هــذا الخيــار مل يكــن 
ــق  ــل تحقي ــاس، ب ــة باألس ــة املتصدع ــة الخارجي السياس

أهــداف السياســية الداخليــة.

ــات  ــا: »لقــد قامــت الوالي ــام مقاله ــة يف خت تقــول الكاتب
املتحــدة و˝إرسائيــل˝ وغريهــا مــن القــوى، بتكييــف 
ــراراً  ــة م ــة الداخلي ــدم السياس ــورية لتخ ــتها يف س سياس
وتكــراراً. الحوافــز للقيــام بذلــك كثــرية، ونأمــل أن تكــون 
هــذه السلســلة مــن األحــداث مبثابــة تذكــري بأن السياســة 
ــى مخاطــر  ــة تنطــوي ع ــع املحلي ــة ذات الدواف الخارجي

جمــة كذلــك«.
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 مصالحــة أو تســوية بيــن دمشــق وكردهــا، خاصــة 
ً
تخشــى مراكــز األبحــاث األمريكيــة كثيــرا

 تركيــا ومباركــة روســية، أمــر يعنــي فيمــا يعنيــه أن 
ً

وأنهــا ســتحمل بيــن طياتهــا قبــوال
 مرتبطيــن بالحلــف المضــاد ألمريــكا، وقــد تدفعهــم هــذه 

ً
حلفــاء أمريــكا أصبحــوا ولــو جزئيــا

الخطــوة األولــى إلــى خطــوات تاليــة.
 علــى األكــراد بمجــرد خــروج القــوات األمريكيــة، مهمــا حــاول الباحثــون 

ً
تركيــا لــن تشــن حربــا

األمريكيــون إثبــات العكــس، فالجيــش الســوري موجــود وكذلــك الحليــف الروســي. أن 
تــدرك القيــادة األمريكيــة هــذه الحقيقــة يعنــي أن تبــدأ بالتفكيــر بــدور إيجابــي وفاعــل، 

يكــون لهــا فــي التســوية القادمــة.

قرار االنسحاب األمريكي والمشكلة الكردية
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أماندا سلووت

ترامب يزيد من الفوضى في سورية

فورن بولسي، 16 كانون الثاني/ يناير 2019

ــد  ــب يزي ــوان: »ترام ــاالً بعن ــلووت مق ــدا س ــت أمان كتب
مــن الفــوىض يف ســورية« نرشتــه صحيفــة فــورن بولــي 
ــدم  ــه أن ع ــرة في ــر 2019، معت ــون الثاين/يناي يف 16 كان
تنســيق السياســات، والتغريــدات الرئاســية غــري املرابطــة، 
والتريحــات غــري املتناســقة مــن قبــل كبــار املستشــارين 
األمريكيــن، أدى إىل حــدوث ارتبــاك يف الــرشق األوســط. 
ــق  ــري إلنقــاذه فيــا يتعل ــك الكث ــد هنال ــول: مل يع وتق

ــات املتحــدة املعيــب تجــاه ســورية.  بنهــج الوالي

غــري  األمريكيــة  القــوات  انســحاب  أن  الكاتبــة  تــرى 
املنظــم، الــذي بــدأه الرئيــس دونالــد ترامــب فعليّــاً، 
مل يــؤّد إال إىل تفاقــم التوتــرات بــن تركيــا و˝وحــدات 
ــة )YPG(˝ التــي بذلــت الدمــاء  ــة الشــعب الكرديّ حاي
مــن أجــل الواليــات املتحــدة، وتســتحق معاملــة حســنة.

احتــج الرئيــس الــريك كثــرياً عــى التعــاون األمريــّي مــع 

˝وحــدات حايــة الشــعب˝. وقــال: إن املقاتلــن يتحركون 
ــر  ــتاين، األم ــال الكردس ــزب الع ــن ح ــا وب ــة بينه بحري
ــدات  ــة للوح ــدادات األمريكي ــول اإلم ــهل وص ــذي يس ال
إىل الحــزب، ووصــف املنطقــة التــي يســيطر عليهــا الكــرد 
عــى طــول الحــدود الركيــة بأنهــا تشــكل تهديــداً وجوديّاً 

لركيــا. 

رغــم أن ˝وحــدات حايــة الشــعب˝ نفســها مل تهــّدد 
ــة مــع  ــات العملياتي ــا رفضــت قطــع العالق ــا، إال أنه تركي
˝حــزب العــال الكردســتايّن˝، وهــذا يبعــث عــى القلــق.
ــود  ــن الوع ــد م ــدة العدي ــات املتح ــت الوالي ــد قّدم لق
لتهدئــة املخــاوف الركيّــة. وتعهــدت بجمــع األســلحة التي 
ــش˝.  ــد ˝داع ــة ض ــة الحمل ــد نهاي ــرد عن ــا الك زودت به

كــا وعــد نائــب الرئيــس الســابق جــو بايــدن، علنــاً، بــأن 
يغــادر مقاتلــو ˝وحــدات حايــة الشــعب˝ مدينــة منبــج 

7 Amanda Sloat, ˝Trump Is Making the Mess in Syria Even Messier˝, Foreign Policy, 16 January 
2019. https://foreignpolicy.com/201916/01//trump-is-making-the-mess-in-syria-even-messier/ 
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ــة  ــال مســؤولو وزارة الخارجي بعــد إقصــاء ˝داعــش˝. وق
ــع ˝وحــدات  ــات املتحــدة م ــاون الوالي ــة: إنَّ تع األمريكي
ــاً«. ــاً وتكتيكيّ ــاً انتقالي ــة الشــعب˝ »كان أمــراً مؤقت حاي

ــة إىل  ــة الركيّ ــا ســعت الحكوم ــك، لطامل ــة إىل ذل باإلضاف
إنشــاء منطقــة عازلــة لدفــع ˝وحــدات حايــة الشــعب˝ 
للراجــع، ولتوفــري مــالذ آمــن لبعــض الالجئــن الســورين 
ــي  ــا تّدع ــئ، ك ــن الج ــم 3.5 مالي ــغ عدده ــا البال لديه

تركيــا.

قامــت الواليــات املتحــدة بالتفــاوض مــع تركيــا طــوال عام 
2015، مــن أجــل تنفيــذ عمليــة عســكرية مشــركة، يؤدي 
فيهــا الدعــم الجــوّي األمريــّي ملقاتــي املعارضــة الســورية 
ــم  ــة بحك ــة عازل ــا إىل إنشــاء منطق ــن تركي ــن م املدعوم
األمــر الواقــع. تعــرت هــذه الخطــط بســبب آراء متباينــة 
حــول إذا كان بعــض املقاتلــن الســورين ˝معتدلــن˝ مبــا 
يكفــي للحصــول عــى دعــم الواليــات املتحــدة، والشــك 
يف أن تركيــا تريــد هزميــة الرئيــس الســوري وليــس تنظيــم 
ــة حظــر  ــى إنشــاء منطق ــان ع ˝داعــش˝، وإرصار أردوغ
ــول  ــد دخ ــداً بع ــاً ج ــات صعب ــذي ب ــر ال ــريان، األم للط

الطــريان الــرويس ســورية عــام 2015.

ــي ˝درع  ــة عمليت ــة الخاص ــوات الركي ــت الق ــذا، أطلق ل
ــم يف  ــا تزع ــت ك ــون˝، ونجح ــن الزيت ــرات˝ و˝غص الف
داعــش˝ بعيــداً عــن الحــدود الركيّــة، ومنــع املزيــد  دفــع̋ 

ــعب˝. ــة الش ــدات حاي ــع ˝وح ــن توّس م

ــون األول/ ــان يف كان ــع أردوغ ــب م ــّدث ترام ــا تح عندم
ــريك  ــس ال ــر الرئي ــوه تحذي ــه موظف ــب من ــمر، طل ديس
مــن القيــام بعمليــة عســكرية جديــدة تســتهدف مقاتــي 
)YPG( املدعومــن مــن الواليــات املتحــدة )والقــوات 
األمريكيــة املتداخلــة معهــا( يف شــال رشق ســورية. 
وبــدالً مــن ذلــك، انتهــز ترامــب الفرصــة للوفــاء بتعهــد 
حملتــه إلعــادة القــوات األمريكيــة إىل الوطــن، وتــرك 

ــا. ــش˝ لركي ــا ˝داع ــة بقاي ــة هزمي مهم

ورغــم أنَّ االتصــاالت الهاتفيــة الالحقــة أســهمت بتحســن 
العالقــات بــن تركيــا والواليــات املتحــدة، إال أن الواليــات 
ــدة يف  ــة واح ــاع سياس ــة واتب ــة إىل صياغ ــدة بحاج املتح
ــه  ــراراً عــى رغبت ــراراً وتك ــد ترامــب م ــا أك ســورية. وك

يف مغــادرة ســورية، فــإن مستشــاريه قــد ســببوا لــه رضراً 
أكــر، بســبب تحديدهــم ألهــداف بعيــدة املــدى )عــى 
ــذي ال  ــر ال ــراين( األم ــوذ اإلي ــة النف ــال، مواجه ســبيل املث

يوافقهــم عليــه رصاحــًة. 

الحــل األفضــل هــو تطويــر نهــٍج شــامٍل يعالــُج املشــكلة 
مــن جذورهــا.

وتحديــداً، ينبغــي عى اإلدارة األمريكيّة تشــجيع اســتئناف 
عمليــة الســالم بــن حــزب العــال الكردســتايّن والحكومــة 
الركيــة: فــإذا مل يعــد الحــزب يشــكل تهديــداً يف الداخــل 
الــريك، فلــن تشــكِّل ˝وحــدات حايــة الشــعب˝ تهديــداً 

يف الجــوار.

عــى األقــل، يجــب عــى إدارة ترامــب إجــراء مفاوضــات 
انســحاباً  تضمــن  تركيــا  مــع  وعســكرية  دبلوماســية 
منتظــاً للقــوات األمريكيــة، ومتنــع فــراغ القيــادة الــذي 
ســتقوم كل مــن روســيا وإيــران مبلئــه بســهولة. يجــب أن 
تحــرم الواليــات املتحــدة الوعــود الســابقة التــي قطعتهــا 
ــة  ــة األســلحة الثقيل ــي تتضمــن ســحب كاف ــرة، والت ألنق
ــاء  ــعب˝، وإنه ــة الش ــدات حاي ــا إىل ˝وح ــي منحته الت
ــات  ــى ترتيب ــوي ع ــي تنط ــج˝ الت ــق منب ــة طري ˝خارط
ــاً  ــدة أيض ــات املتح ــى الوالي ــب ع ــم. يج ــن والحك األم

ــا. ــا عــى طــول حدوده ــة مخــاوف تركي تهدئ

ــة  ــات املتحــدة إلنشــاء منطق ــا والوالي ــع مناقشــة تركي م
الكثــري  يــزال هنــاك  الحــدود، ال  عــى طــول  عازلــة 
ــا يف  ــا –مب ــن توضيحه ــي يتع ــة الت ــل املهم ــن التفاصي م
ذلــك حجمهــا ونطاقهــا وتشــكيل القــوات التــي ســتقوم 
ــى  ــب ع ــة، يج ــة عازل ــاء أّي منطق ــد إنش ــا. عن مبراقبته
تركيــا أن تحــرم التنــوع عــى األرض: نظــراً للعــدد الكبــري 
مــن األكــراد الذيــن يعيشــون هنــاك، وينبغــي أن تســمح 
ــزوح جاعــّي. كــا  بالحكــم املحــّي، وعــدم التســبب بن
يجــب أن يكــون هــذا حــالً مؤقتــاً مرتبطــاً بتســوية 

ــورية. ــع يف س ــية أوس سياس

يجــب عــى الواليــات املتحــدة أن تســاعد يف حّل املشــكلة 
يف ســورية. ويبــّن وفــاة الجنــود واملدنيــن األمريكيــن يف 
منبــج عقــب التفجــري االنتحــارّي الــذي نفــذه ˝داعــش˝ 

يــوم األربعــاء مــدى خطــورة الوضــع وعــدم اســتقراره.
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ديفيد بولوك 

كيف يمكن للواليات المتحدة الوفاء بدعم أفضل حلفائها في سورية

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 3 كانون الثاني/يناير 2019

بولــوك مقــاالً بعنــوان »كيــف ميكــن  كتــب ديفيــد 
للواليــات املتحــدة الوفــاء بدعــم أفضــل حلفائهــا يف 
ســورية« نــرشه معهــد واشــنطن بتاريــخ 3 كانــون الثــاين/

ينايــر 2019، تحــدث فيــه عــن بيــان ترامــب الــذي أشــار 
فيــه إىل رغبتــه يف حايــة األكــراد، رغــم اســتعداد الواليات 
ــى  ــب ع ــورية. إذ يج ــن س ــا م ــحب قواته ــدة لس املتح
ــة˝  ــة ˝قــوات ســوريا الدميقراطي ــات املتحــدة حاي الوالي
املتوســط  املــدى  عــى  أمنــاً  أكــر  مســتقبل  وتأمــن 

ــن. ــم املحلي ــرد ورشكائه ــورين الك للس

وبحســب بولــوك، فــإن إنجــاز هــذه املهمــة ليــس باألمــر 
الســهل. لكــن األمــر واضــح وحاســم ملــا تبقــى مــن 

ــة يف املنطقــة بأرسهــا. ميكــن إســناد  ــة األمريكي املصداقي
دور الواليــات املتحــدة الســابق يف ســورية إىل جهــات 
ــن  ــي ع ــن التخ ــل˝، لك ــا و˝إرسائي ــل تركي ــة، مث خارجي
ــزءاً  ــون ج ــب أن يك ــة˝ ال يج ــوريا الدميقراطي ــوات س ˝ق

ــة. ــة االنتقالي ــذه املرحل ــن ه م

ــة˝  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــم ˝ق ــوات لدع ــس خط خم
ــتقرار ــز االس وتعزي

أوالً، عــى الواليــات املتحــدة مواصلــة التنســيق قــدر 
اإلمــكان مــع ˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝، حتــى يف ظــل 
ــدم  ــن˝ وع ــاد ˝الجهادي ــة، إلبع ــوات األمريكي خــروج الق
ــدو أن أحــدث  ــن مهاجمــة رشق ســورية. ويب ــم م متكنه

8 David Pollock, ˝How the United States Can Still Keep Faith With Its Best Allies in Syria˝, The 
Washington Institute for Near East Policy, 3 January 2019. https://www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/view/how-the-united-states-can-still-keep-faith-with-its-best-allies-in-syria 

2018 عــدد كانــون الثاني/يناير 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/how-the-united-states-can-still-keep-faith-with-its-best-allies-in-syria 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/how-the-united-states-can-still-keep-faith-with-its-best-allies-in-syria 


ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

27

ومنظــم  بطــيء  انســحاب  حــول  ترامــب  تغريــدات 
ــوات  ــض الق ــأن بع ــراق ب ــه يف الع ــورية، وإعالن ــن س م
األمريكيــة ســتبقى هنــاك، مســتخدماً البــالد كقاعــدة 
مســتمرة للعمليــات الجويــة فــوق ســورية، تشــري إىل 
هــذا االتجــاه. ومــن املهــم إدراك حقيقــة أن ˝قــوات 
ــان  ــل ره ــى اآلن أفض ــزال حت ــة˝ ال ت ــوريا الدميقراطي س

ملنــع ظهــور ˝داعــش˝ يف رشق ســورية.

ــن  ــل م ــة أم ــة˝ بخيب ــوريا الدميقراطي ــوات س ــعر ˝ق تش
احتــال انســحاب بــري أمريــي مــن ســورية. فمــن دون 
تغطيــة جويــة أمريكيــة مضمونــة عــى األقــل، باإلضافــة 
االســتخبارايت  والدعــم  األســلحة  تســليم  اســتمرار  إىل 
ــة˝  ــوات ســوريا الدميقراطي ــن تتمكــن ˝ق واللوجســتي، ل
ــزال  ــك، ال ت ــدات. ومــع ذل مــن الصمــود يف وجــه التهدي
تلــك القــوات تواقــة للتعــاون مــع الواليــات املتحــدة 
ــك الوحــدات  ــا يف ذل ــن عــى األرض )مب ــاء اآلخري والحلف
العســكرية الريطانيــة والفرنســية املتبقيــة(. ويف الوقــت 
لـــ ˝قــوات ســوريا  املحليــة  الســلطات  نفســه، متيــل 

ــورية.  ــة الس ــع الدول ــم م ــة˝ للتفاه الدميقراطي

ــاد  ــل الج ــة العم ــدة مواصل ــات املتح ــى الوالي ــاً، ع ثاني
ــة  ــة الركي ــن الحكوم ــدة ب ــات جدي ــط يف تفاه للتوس
ــال  ــتقبل ش ــول مس ــة˝ ح ــوريا الدميقراطي ــوات س و˝ق
ــا  ــي تركي ــط. إذ تّدع ــدى املتوس ــى امل ــورية ع ورشق س
وجــود تهديــد أمنــي محتمــل مــن وحــدات حايــة 
الشــعب )YPG(. ومــن الالفــت للنظــر، أنــه يف منتصــف 
2015، كان رئيــس حــزب االتحــاد الدميقراطــي، صالــح 
مســلم، ضيفــاً رســمياً إلجــراء محادثــات سياســية يف تركيــا. 

ــا بتنســيق عمــل عســكري  ــك الوقــت، قامــت تركي يف ذل
حــول مدينــة عــن العــرب ˝كوبــاين˝ شــال ســورية، 
وكذلــك لضــان أمــن الحــدود بشــكل عــام، مــع كل مــن 
وحــدات حايــة الشــعب وقــوات البشــمركة الكرديــة من 
˝إقليــم كردســتان˝ املتمتــع بالحكــم الذايت عــر الحدود يف 
العــراق. واليــوم، هنــاك ســبب وجيــه لالعتقــاد بــأن تركيــا 
ســتفضل مجــدداً التوصــل إىل مثــل هــذه التفاهــات مــع 
أكــراد ســورية، رمبــا بشــأن تقاســم فعــي للســيطرة عــى 
األرايض، بــدالً مــن شــن حــرب شــاملة ضــد خصــم كبــري.

كــا أن الجــدول الزمنــي املحــدد ألربعــة أشــهر لســحب 

القــوات الريــة األمريكيــة يصادف بعــد إجــراء االنتخابات 
الركيــة املقبلــة يف نهايــة آذار/مــارس. ويوفــر ذلــك بعــض 
الضانــات بشــأن إرجــاء أي غــزوات تركيــة جديــدة، طاملا 
بقيــت القــوات األمريكيــة متداخلــة مــع ˝قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة˝، كــا يوفــر بعــض االحتــاالت التخــاذ 
تركيــا موقــف أكــر اعتــداالً تجــاه األكــراد، مبجــرد انتهــاء 
االنتخابــات واكتســاب أردوغــان املزيــد مــن الهامــش 

الســيايس املحــي للمنــاورة.
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ــات املتحــدة أن تحــاول الحفــاظ عــى  ــاً، عــى الوالي ثالث
رشايــن الحيــاة االقتصاديــة التــي تعتمــد عليهــا املناطــق 
قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝. وتشــمل زيــادة  الحليفــة لـــ̋ 
ــم  ــراق، وتقدي ــتان˝ يف الع ــم كردس ــع ˝إقلي ــادالت م التب
الحكومــات  بعــض  مــن  واالســتثارات  املســاعدات 
العربيــة، ورمبــا املشــاركة ببعــض األعــال التجاريــة مــع 
تركيــا. ويف الواقــع، تحتــاج املنطقــة التــي تســيطر عليهــا 
ــض  ــى بع ــاظ ع ــة˝ إىل الحف ــوريا الدميقراطي ــوات س ˝ق
الروابــط االقتصاديــة مــع كافــة املناطــق الســورية، التــي 
ــض  ــع بع ــاء ودف ــى الكهرب ــول ع ــا للحص ــد عليه تعتم
رواتــب القطاعــن املــريف والحكومــي، فضــالً عــن القيــام 
ــة  ــة يف مجــايل املنتجــات الزراعي ببعــض األعــال التجاري

ــط.  والنف

ــن  ــا، مب ــدة وحلفائه ــات املتح ــى الوالي ــب ع ــاً، يج رابع
الدميقراطيــة˝  تركيــا، تشــجيع ˝قــوات ســوريا  فيهــم 
ــع  ــا م ــيع رشاكاته ــى توس ــة ع ــة القامئ ــا املحلي وإداراته
جريانهــا الســورين اآلخريــن، والتــي ال تشــمل فقــط 
الركــان،  الريــان،  املســيحين  العربيــة،  القبائــل 
واألقليــات األخــرى، ولكــن أيضــاً األكــراد غــري التابعــن–أو 

ــة الشــعب وحــزب االتحــاد  املعارضــن– لوحــدات حاي
الدميقراطــي.

ــيا  ــالغ روس ــدة إب ــات املتح ــى الوالي ــي ع ــاً، ينبغ خامس
الخارجيــة  األطــراف  وكافــة  املتحــدة  واألمــم  وتركيــا 
األخــرى عزمهــا اتبــاع املبــادئ التوجيهية للسياســة املشــار 
إليهــا أعــاله. لقــد عانــت املصداقيــة األمريكيــة جــراء هذا 
التغــرّي األخــري يف املواقــف، ولكــن هــذا هــو الســبب األكر 
ترجيحــاً الســتعادتها بأفضــل طريقــة ممكنــة. تــكاد تكــون 
ــودة إرهــاب ˝داعــش˝،  ــل: ع ــة، مث ــة للغاي ــل قامت البدائ
ــن  ــن حليف ــورية ب ــى األرايض الس ــة ع ــرب الدموي الح
للواليــات املتحــدة، أو النــر النهــايئ للرئيــس األســد، أو، 

عــى األرجــح، مزيــج مــن هــذه الســيناريوهات.

املتحــدة هزمــت  الواليــات  فــإن  الكاتــب،  وبحســب 
˝داعــش˝ يف ســورية إىل حــد كبــري، إن مل تكــن قــد دمرتــه. 
وبهــذا املعنــى الضيــق، ميكــن للقــوات األمريكيــة إعــالن 
ــاراً˝  ــيكون ˝انتص ــه س ــن، ولكن ــودة إىل الوط ــر والع الن
مخزيــاً إذا أدارت واشــنطن ظهرهــا متامــاً لحلفائهــا الذيــن 

ســاعدوها يف كســب تلــك املعركــة.

2018 عــدد كانــون الثاني/يناير 

يبدو أن مركز الدراسات االستراتيجية والدولية أدرك أن االنسحاب 
األمريكي حاصٌل، وأن بقاء قواتها في سورية لن يحقق للواليات 
المتحدة من الفوائد بقدر ما قد تتحصل عليه إذا ما دعمت تسوية 

للمشكلة الكردية على الحدود الشمالية لسورية، حتى لو عنى ذلك 
تقديم حوافز لدمشق والتعاون مع روسيا.
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القضية:
ينبغــي عــى الواليــات املتحــدة تســهيل التوصــل إىل 
ــال رشق  ــدوداً يف ش ــاً مح ــاً ذاتي ــن حك ــوية تضم تس
ســورية عندمــا يتــم إعــادة إلحــاق املنطقــة رســمياً 

بــأرايض الدولــة الســورية.

ــؤولني  ــرد واملس ــني الك ــوية ب ــل إىل تس ــل يف التوص الفش
الســوريني مــن شــأنه أن يــر مبصالــح الواليــات املتحــدة 
بطــرق مختلفــة. ميكــن أن يحفــز رصاعــاً مســلحاً مدمــراً 
ــد  ــش˝، وميه ــر ˝داع ــة لدح ــل الحمل ــا، ويعرق ــع تركي م

الطريــق لنضــال دمــوي جديــد طويــل األمــد مــن أجــل 
تقريــر املصــري يف الــرشق األوســط، مــع تداعيــات إقليميــة 

واســعة النطــاق. 
ــن  ــة م ــتخدم مجموع ــب أن تس ــى إدارة ترام ــب ع يج
وتسلســل  توقيــت  الهــدف:  هــذا  لتحقيــق  األدوات 
اســتعدادها  وعــرض  األمريكيــة،  القــوات  انســحاب 
ــم  ــة هزميــة تنظي ــم الدعــم الجــوي لحمل ــة تقدي ملواصل
˝داعــش˝، تخفيــف العقوبــات بشــكل محــدود عــن 
ــادة اإلعــار، والتحــرك  ــم مســاعدات إلع ســورية، وتقدي

باتجــاه التطبيــع الســيايس.
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املقدمة
األول/ كانــون   19 يف  ترامــب  الرئيــس  أعلــن  عندمــا 

ديســمر أن القــوات األمريكيــة املوجــودة يف ســورية 
»ســتعود كلهــا، وســتعود اآلن«، تــرك مســتقبل رشق 
البــالد يف حالــة يكتنفهــا الغمــوض. كانــت الديناميــات يف 
ســورية تجــري، بطبيعــة الحــال، مبــا ال تشــتهيه ˝اإلدارة 
ــراد يف شــال رشق ســورية،  ــي يقودهــا األك ــة˝ الت الذاتي
مــع تزايــد التهديــدات مــن قبــل كّل مــن تركيــا والدولــة 
الســورية. يلغــي االنســحاب الوشــيك للقــوات األمريكيــة 
مصــدر النفــوذ الرئيــس لـــ ˝اإلدارة الذاتيــة˝ عــى ˝نظــام˝ 
األســد، ويزيــد مــن خطــر التعــرض للغــزو الــريك، الــذي 
ــب  ــه. مــن أجــل تجن ــام ب ــس أردوغــان بالقي هــدد الرئي
النــزاع، لجــأ مســؤولو ˝اإلدارة الذاتيــة˝ الكردية إىل روســيا 
ــى  ــد، ع ــس األس ــع الرئي ــية م ــة سياس ــط يف صفق للتوس
أمــل اســتعادة ســيطرة ˝النظــام˝ عــى الحــدود الرشقيــة 

ــة˝. ــى ˝إدارة ذاتي ــل الحصــول ع لســورية مقاب
ــح  ــب مصال ــن صل ــت م ــة ليس ــة الكردي ــم أن القضي رغ
الواليــات املتحــدة، إال أنــه ينبغــي عليهــا أن تســتثمر 
فيهــا أدواتهــا الدبلوماســية والعســكرية لتســهيل التوصــل 
إىل تســوية تؤمــن لألكــراد حكــاً ذاتيــاً محــدوداً يف 
ــم إعــادة دمــج املنطقــة  ــا يت شــال رشق ســورية، عندم
رســمياً يف أرايض الدولــة الســورية. للقيــام بذلــك، يجــب 
ــط املفســدين  ــات املتحــدة العمــل عــى تثبي عــى الوالي
املحتملــن لهــذه الصفقــة ومــن ثــم تشــكيل تحالــف دويل 

ــاق. ــن لالتف ــل كضام للعم
قــد يــؤدي الفشــل يف تأمــن تســوية تضمــن حكــاً ذاتيــاً 
ــال  ــد يف ش ــل األم ــتقرار طوي ــدم االس ــذور ع إىل زرع ب

ــورية.  رشق س
ــر، إال  ــوف باملخاط ــورين اآلن محف ــراد الس ــف األك موق

ــر توحــداً. ــى وأك ــت م ــن أي وق ــوى م ــم أق أنه

تحقيق توازن البيئة اإلقليمية
ــازالت كبــرية مــن أجــل  ــم تن ســيتعن عــى األكــراد تقدي
التوصــل إىل تســوية مــع ˝النظــام˝ تضمــن حتــى مجــرد 
حكــم ذايت محــدود، ألن إعــالن االنســحاب األمريــي 
املتــرع أضعــف نفوذهــم. ومــع ذلــك، فــإن نجــاح 
ــى  ــاً ع ــد غالب ــري يعتم ــر املص ــة بتقري ــات املتعلق االتفاق
ــوى  ــوازن الق ــى ت ــاده ع ــل اعت ــة كمث ــل خارجي عوام

ــة.  املحلي

كــا أن شــال رشق ســورية عرضــة للعوامــل الخارجيــة، 
مــع وجــود أعــداد كبــرية مــن األكــراد يعيشــون يف العــراق 

وتركيــا املجــاورة، باإلضافــة إىل مناطــق أبعــد يف إيــران.

ورغــم توتــر العالقــات بــن مســؤويل ˝اإلدارة الذاتيــة˝ مع 
ــراد يف  ــود األك ــراق، إال أن وج ــتان الع ــم يف كردس نظرائه
تركيــا يجعــل أنقــرة عــى األرجــح املفســد األكــر التفــاق 
الحكــم الــذايت الســوري. ســرى تركيــا يف مثــل هــذه 
ــا ســتؤجج طموحــات  ــا، ألنه ــاً له ــداً محلي ــة تهدي الصفق
األكــراد يف تركيــا وتعبــئ حــزب العــال الكردســتاين. 
تتحســس تركيــا بشــكل خــاص من قــرب ˝وحــدات حاية 
ــد  ــة يف ســورية. وق الشــعب )YPG(˝ إىل الحــدود الركي
ــذ  ــرف ونّف ــتعداده للت ــابق اس ــان يف الس ــت أردوغ أثب
عمليــات عســكرية ضــد األكــراد مثــل ˝درع الفــرات˝ 
ــدة.  ــة جدي ــاً بشــن عملي ــون˝ وهــّدد علن و˝غصــن الزيت
ــرية تعمــل عــى  ــم تســهيالت كب ــم تقدي ــك، مــا مل يت لذل
طأمنــة تركيــا فمــن املرجــح أن يقــوم أردوغــان بالتــرف 

مــرة أخــرى.
ترامــب  الرئيــس  إعــالن  ســبقت  التــي  األشــهر  يف 
ــوات  ــدة خط ــدة ع ــات املتح ــذت الوالي ــحاب، اتخ االنس
إلصــالح العالقــات مــع تركيــا. وكانــت تدابــري بنــاء الثقــة 
لتحقيــق  ترامــب  إدارة  جهــود  يف  إيجابيــة  خطــوات 
التــوازن يف البيئــة اإلقليميــة ومنــع مفســدي التوصــل إىل 

ــذايت.  ــم ال ــوية الحك تس
ومــع ذلــك، ســعى مســؤولون كبــار يف إدارة ترامــب 
جاهديــن للحصــول عــى ضانــات تركيــا بأنهــا ســتُحجُم 
عــن مهاجمــة املقاتلــن األكــراد عندمــا تنســحب الواليــات 
االنســحاب  لخطــة  الــريك  الدعــم  تغييــب  املتحــدة. 
سيســمح لقــوات ˝النظــام˝ الســوري باســتعادة الحــدود 
ــاء  ــة لبن ــرق فعالي ــر الط ــد أك ــون أح ــد يك ــة. وق الركي
ــا. ــة الشعب˝/˝قســد˝ وتركي ــن ˝وحــدات حاي حاجــز ب
عــى الواليــات املتحــدة االشــراط عــى ˝اإلدارة الذاتيــة˝، 
ــراءات  ــوم بإج ــق، أن تق ــحاب منس ــذ انس ــل تنفي ومبقاب
ــزب  ــع ˝ح ــا م ــع عالقاته ــل قط ــا، مث ــا تركي ــريض به تس
العــال الكردســتاين˝، واالنســحاب مــن الحــدود الركيــة، 
ــرب  ــة غ ــة العربي ــن األرايض ذات األغلبي ــحاب م واالنس

ــرات. الف
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ضان التسوية
بعــد أن تعمــل الواليــات املتحــدة عــى تحقيق التــوازن يف 
البيئــة اإلقليميــة، وتدفــع ˝اإلدارة الذاتيــة˝ نحــو التوصــل 
ــات املتحــدة  إىل اتفــاق مــع دمشــق، ينبغــي عــى الوالي
االســتمرار يف العمــل لحايــة االتفاقيــة لضــان نجاحهــا. 

وباعتبارهــا الرشيــك الــدويل الرئيــس لـــ ˝اإلدارة الذاتيــة˝ 
ــد  ــع جي ــدة يف وض ــات املتح ــإن الوالي ــا، ف ــف تركي وحلي
ــات  ــود الوالي ــم جه ــة. ورغ ــم االتفاقي ــا بدع ــمح له يس
املتحــدة للتأثــري عــى ســلوك ˝نظــام˝ األســد طــوال النزاع، 
إال أنهــا ميكــن أن تقــدم حوافــز سياســية وعســكرية 
واقتصاديــة لتشــجيع التزامــه بالصفقــة. تتمثــل املصــادر 
الرئيســة لنفــوذ إدارة ترامــب عــى ˝اإلدارة الذاتيــة˝ 
واألســد يف هــذه املرحلــة يف توقيــت وتسلســل انســحاب 
القــوات األمريكيــة مــن األرض، واســتمرار تقديــم الدعــم 
الجــوي للحملــة لهزميــة ˝داعــش˝، ورفــع عقوباتهــا 

الصارمــة املفروضــة عــى ســورية، واملســاعدة يف إعــادة 
ــيايس. ــع الس ــتقرار، والتطبي ــار واالس اإلع

بعــد بنــاء تحالــف مــن 79 دولــة لهزميــة ˝داعــش˝، 
ــل  ــا العم ــوة، وعليه ــاً الق ــدة أيض ــات املتح ــك الوالي متتل

ــداف. ــذه األه ــق ه ــرى لتحقي ــوى األخ ــع الق م

يجــب عــى الواليــات املتحــدة التعــاون مــع روســيا 
بخصــوص هــذه االســرتاتيجية. بــرزت روســيا كقــوة 
ــام˝  ــراد و˝النظ ــن األك ــيط ب ــب دور الوس ــة يف لع رئيس
الســوري، كــا تعاونت بشــكل وثيــق مع تركيا يف الســاحة 
الســورية مــن خــالل عمليــة أســتانا. مــن مصلحــة روســيا 
إعــادة دمــج شــال رشق ســورية يف األرايض الســورية 
ــا  ــع تركي ــن شــأنه من ــك م تحــت ســيطرة األســد، ألن ذل
مــن االســتيالء عــى جــزء كبــري آخــر مــن األرايض الســورية 

ــة.  ــة عســكرية أخــرى مكلف ــب شــن حمل وتجن

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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ــيا يف  ــم لروس ــدور امله ــن ال ــم م ــى الرغ ــك، ع ــع ذل وم
ســورية، فــإن روســيا ســتكون ضامنــاً غــري فعــال مبفردهــا، 
ويجــب أال يُســمح لهــا أن تكــون الوســيط الوحيــد، وذلك 
لثالثــة أســباب علــى األقــل: أوالً، أثبتــت روســيا 
عجزهــا –أو عــى األقــل عــدم رغبتهــا– يف الســيطرة عــى 
ــب مــن ˝ســلوك النظــام˝، كــا يتضــح مــن خــالل  جوان
ــات املصالحــة  ــزام بــرشوط اتفاقي فشــل موســكو يف االلت
ــيا  ــر روس ــاً، تفتق ــورية. ثاني ــوب س ــهلتها يف جن ــي س الت
إىل املــوارد االقتصاديــة لقديــم حوافــز كافيــة لـــ ˝النظــام˝ 
ليلتــزم بالصفقــة. أخــرياً، يف حالــة حــدوث انتهــاك خطــري 
ــة  ــد أن تعطــي روســيا األولوي للتســوية، مــن شــبه املؤك
لعالقاتهــا مــع ˝النظــام˝ الســوري أو تركيــا عــى حســاب 

عالقاتهــا مــع األكــراد.

ــتعيد دول  ــورية، تس ــة الس ــالل األزم ــها خ ــد تهميش بع
الخليــج العــريب اآلن دوراً يف ســورية. باإلضافــة إىل إعــادة 
ــورية، زادت  ــة الس ــع الحكوم ــية م ــات الدبلوماس العالق
دول الخليــج أيضــاً مــن تدخالتهــا يف رشق ســورية وبنــت 

عالقــات مــع األكــراد.

بعــد قيــام الرئيــس ترامــب بتجميــد التمويــل املخصــص 
لالســتقرار يف املناطــق املحــررة مــن ˝داعــش˝ يف نيســان/
الســعودية  العربيــة  اململكــة  وافقــت   ،2018 أبريــل 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة برعــة عــى ســد الفجــوة. 

إن توفــري الحوافــز االقتصاديــة ˝للنظــام˝ مقابــل االلتــزام 
بتســوية الحكــم الــذايت يف شــال رشق ســورية مــن 
شــأنه أن يدفــع دول الخليــج العــريب قدمــاً نحــو تحقيــق 
أهــداف اســرتاتيجية أوســع. بعــد أن فشــلوا يف تســهيل 
تغيــري ˝النظــام˝، فــإن هدفهــم األســايس اآلن هــو الحــد 
مــن نفــوذ إيــران يف ســورية مــا بعــد الحــرب. إن تحســن 
عالقــات دول الخليــج يف شــال رشق ســورية مــن شــأنه 
ــن  ــران م ــرم إي ــورية وأن يح ــاركتهم يف س ــزز مش أن يع

ــك الفــرص. تل

لذلــك، يجــب عى القــوى اإلقليميــة والعامليــة املختلفة أن 
تعمــل معــاً لضــان تســوية تضمــن حكــاً ذاتيــاً محــدوداً 
لألكــراد يف شــال رشق ســورية، مــن خــالل توفــري حوافــز 

مختلفــة للفاعلــن مــن أجــل االلتــزام بــرشوط الصفقة.
تعزيز املصالح األمريكية

هنــاك العديــد مــن األســباب التــي تجعــل مــن مصلحــة 
الواليــات املتحــدة تســهيل عــودة املناطــق ذات األغلبيــة 
الكرديــة إىل ســيطرة ˝النظــام˝ مبوجــب رشوط التســوية 
ــس  ــات الرئي ــق رغب ــذايت املحــدود، مــع تحقي للحكــم ال

ترامــب باالنســحاب مــن ســورية.

أواًل، مــن شــأن التوصــل إىل اتفــاق ســيايس مــع ˝النظــام˝ 
ــرة  ــلحة مدم ــة مس ــول مواجه ــادى حص ــوري أن يتف الس
ــة الشــعب/ يف شــال رشق ســورية بــن ˝وحــدات حاي
وحــدات حايــة الشــعب˝ عــرشات  قســد˝ وتركيــا. تضــم̋ 
اآلالف مــن الجنــود، وبالتــايل، فــإن الــراع ســيؤدي حتــاً 
إىل ارتفــاع عــدد القتــى والدمــار الكبــري يف واحــدة مــن 
املناطــق الوحيــدة يف البــالد التــي تــم تجنيبهــا حتــى اآلن 

أســوأ أعــال القتــال.
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ــة يف  ــو عالني ــك بومبي ــة ماي ــر الخارجي  وقــد اعــرف وزي
ــوي،  ــوب رصاع دم ــال نش ــه، باحت ــة مع ــة حديث مقابل
مشــرياً إىل أهميــة ضــان عــدم قيــام تركيــا ˝بذبــح 
األكــراد˝. كــا ســيؤدي الــراع إىل إطــالق موجــات 
جديــدة مــن الهجــرة، األمــر الــذي يهــدد جهــود تحقيــق 
االســتقرار يف األرايض الســورية والعراقيــة، التــي مــا تــزال 

ــا. ــش˝ منه ــرد ˝داع ــذ ط ــة من ضعيف

ثانيــا، االتفــاق عــى الحكــم الــذايت بالتنســيق مــع 
االنســحاب املرحــي للواليــات املتحــدة قــد يكون الوســيلة 
األكــر فعاليــة لضــان هزمية ˝داعــش˝. وكانــت ˝وحدات 
حايــة الشعب/قســد˝ قــد أوقفــت مــن قبــل عملياتهــا 
ضــده عندمــا هــدد الرئيــس أردوغــان بالغــزو. كــا هــدد 
املســؤولون األكــراد باإلفــراج عــن مئــات املحتجزيــن مــن 
˝داعــش˝ وعائالتهــم إذا تــم التخــي عنهــم. إن التوصــل 
إىل تســوية مقبولــة بالنســبة للحكــم الــذايت سيســمح 
ــش˝ يف وادي  ــد ˝داع ــا ض ــة عملياته ــد˝ مبواصل لـــ ˝قس
ــل يف  ــدة املتمث ــات املتح ــدف الوالي ــق ه ــرات لتحقي الف

دحــر ˝داعــش˝ بشــكل نهــايئ. 

ــذايت أن  ــم ال ــوية الحك ــل لتس ــأن التوص ــن ش ــا، م ثالث
تقلــل مــن احتــايل اســتعادة األســد للمنطقــة الشــالية 
الرشقيــة مــن ســورية بالقــوة، وتحفيــز األكــراد عــى شــن 
متــرد مســلح. تلقــت امليليشــيات الكرديــة تدريبــات مــن 
الواليــات املتحــدة ولديهــا خــرة قتاليــة كبــرية يف الحــرب 
ضــد ˝داعــش˝، مــا زاد مــن قدرتها عــى تحــدي ˝النظام˝. 
إن متــرد األكــراد مــن شــأنه أن يــؤدي إىل زعزعة االســتقرار 
يف منطقــة معرضــة باألصــل لعــودة ظهــور ˝داعــش˝. 
وميكــن أن ميتــد إىل تركيــا املجــاورة. ورغــم أن تركيــا 
تعــارض أي تحــرك ملنــح األكــراد الســورين حكــاً ذاتيــاً، 
ــة الشــعب˝  ــادة ˝قــوات حاي فــإن التمــرد املســتمر بقي
ــداً أكــر  ــل تهدي ــة يف شــال رشق ســورية قــد ميث الكردي
لألمــن القومــي الــريك مــن منحهــم حكــاً ذاتيــاً محــدوداً، 
ــة الشــعب  ــة بــن ˝قــوات حاي نظــراً للروابــط التنظيمي

ــة˝ وحــزب العــال الكردســتاين. الكردي

رابعــا، مــن شــأن تســوية الحكــم الــذايت حايــة حقــوق 
األكــراد والســالمة اإلقليميــة لســورية. إن تســوية الحكــم 
ــتدعم  ــة س ــب الكردي ــض املطال ــي ببع ــي تف ــذايت الت ال
حقهــم يف تقريــر املصــري وتســاعد أيضــاً يف ردع املجابهــة 
ــذا  ــيكون ه ــك، س ــتقالل. لذل ــل االس ــن أج ــتقبالً م مس
االتفــاق متوافقــاً مــع مفهــوم ســيادة الدولــة الــذي تلتــزم 
بــه الواليــات املتحــدة ويتجنــب حشــد حــركات االنفصــال 

يف أي مــكان آخــر مــع توقــع دعــم الواليــات املتحــدة.
وأخــرياً، يقــع عــى عاتــق الواليــات املتحــدة التــزام أخالقي 
ــدة يف  ــه بش ــدت علي ــك اعتم ــن رشي ــي ع ــدم التخ بع
القتــال ˝داعــش˝. رغــم أنهــا لــن تكــون املــرة األوىل التــي 
تتخــى فيهــا الواليــات املتحــدة عن رشيــك محــي، إال أنها 
ســتكون مثــاالً صادمــاً آخــر للخيانــة األمريكيــة التــي قــد 
تعــوق قــدرة الواليــات املتحــدة عــى العمــل مــع الجهات 

الفاعلــة املحليــة يف مــكان آخــر يف املســتقبل.

ــق  ــدة أن تخل ــات املتح ــبة للوالي ــم بالنس ــن امله ــذا م ل
ــم  ــة الحك ــا اتفاقي ــح فيه ــن أن تنج ــي ميك ــروف الت الظ
ــس ترامــب باالنســحاب  ــد الرئي ــاء بوع ــل الوف ــذايت قب ال
الكامــل. يجــب أن تســتخدم مجموعــة مــن األدوات 
لتحقيــق هــذا الهــدف: توقيــت وتسلســل انســحاب 
القــوات األمريكيــة، عــروض ملواصلــة تقديــم الدعــم 
الجــوي للحملــة ضــد ˝داعــش˝، تخفيــف العقوبــات 
ــاعدة يف  ــورية، املس ــى س ــدود ع ــكل مح ــة بش املفروض
ــع الســيايس. كــا  إعــادة اإلعــار، والتحــرك نحــو التطبي
يجــب أن تســتخدم قوتهــا الدبلوماســية لتشــكيل ائتــالف 
دويل، يتكــون بشــكل أســايس مــن الواليــات املتحــدة 
وروســيا ودول الخليــج العــريب، ســتكون مجتمعــًة يف 
وضــع أفضــل للعمــل كضامــن. إن الفشــل يف حايــة 
ــر املصــري ميكــن أن  بعــض جوانــب حــق األكــراد يف تقري

ــورية. ــد يف س ــة األم ــتقرار طويل ــة اس ــز زعزع يحّف
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˝محــور  تهديــد  أمــام  مكشــوفة  يتركهــا  األمريكــي  االنســحاب  أن  ˝إســرائيل˝  تــرى 
، وتقــوم بالتالــي باعتــداءات متكــررة علــى ســورية بهــذه 

ً
المقاومــة˝، إيــران خصوصــا

الذريعــة. أضــف إلــى ذلــك رغبــة نتنياهــو تحصيــل مكاســب انتخابيــة عبــر  ˝انتصــارات˝ 
فــي الخــارج، كل ذلــك قــد يــؤدي إلــى إشــعال حــرب إقليميــة كبيــرة.

، لكنهــم ال يخشــونها. ويحــرج 
ً
فــي المقلــب اآلخــر، ال تريــد دمشــق وحلفاؤهــا حربــا

االستفزاز اإلسرائيلي روسيا مع سورية، ومن المرجح أن تتدخل في هذا الخصوص.
ليســت الحــرب قريبــة، لكــن االســتفزاز اإلســرائيلي قــد يتصاعــد حتــى موعــد االنتخابــات 

القادمــة فــي الكيــان.

قرار االنسحاب األمريكي وجبهة جنوب سورية
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كيف سيؤثر انسحاب الواليات المتحدة في استراتيجّية “إسرائيل“ إزاء سورية؟

ذا سايفر، 22 كانون الثاني/يناير 2019

ــيؤثر  ــف س ــوان: »كي ــاالً بعن ــايفر مق ــع ذا س ــرش موق  ن
ــل˝  ــراتيجيّة ˝إرسائي ــدة يف اس ــات املتح ــحاب الوالي انس
إزاء ســورية؟«، وذلــك بتاريــخ 22 كانــون الثاين/ينايــر 

ــاآليت: ــة ب ــج يف املقدم ــرز النتائ ــص أب 2019، ولخ

• يدفــع انســحاب الواليــات املتحــدة املعلــن مــن ســورية 
ــع  ــك ملن ــراتيجيتها؛ ذل ــم اس ــادة تقيي ــل˝ إىل إع ˝إرسائي

توســيع نفــوذ إيــران.

• تنظــر ˝إرسائيــل˝ إىل وجــود إيــران يف ســورية، بصفتــه 
تهديــداً وجوديـّـاً لهــا غــري مقبــول ويجــب مواجهتــه، رغــم 

املخاطــر التــي ميكــن أن ترتــب عــى القيــام بذلــك.

ــون عــى دعــم غــري مــرشوط  ــادة اإلرسائيلي • حصــل الق

ــران داخــل ســورية. ــة إي مــن إدارة ترامــب، ملجابه

ــع  ــامالً م ــاً ش ــران رصاع ــري إي ــل أن تث ــري املحتم ــن غ • م
القــدرات  بــن  التاثــل  عــدم  إىل  نظــراً  ˝إرسائيــل˝؛ 

للبلديــن. التقليديــة  العســكرية 

أدى قــرار ســحب القــوات األمريكيــة البالــغ عددها 2000 
جنــدي يف رشق ســورية، املعلــن يف كانــون األول/ديســمر، 
إىل رفــع مســتوى اســراتيجية ˝إرسائيــل˝ ملواجهــة الوجود 
العســكرّي اإليــرايّن املكثــف وامليليشــيات اإليرانيــة يف 
الزعــاء اإلرسائيليــون يعتمــدون عــى  ســورية. وكان 
عالقاتهــم الوثيقــة مــع الرئيــس ترامــب ومســاعديه، 
ويعّولــون عــى التوجــه املتشــدد املعــادي إليــران من قبل 

10 Intel Brief, ˝How Will the U.S. Withdrawal Impact Israel’s Strategy in Syria?˝, The Cipher Brief›, 
22 January 2019. https://www.thecipherbrief.com/column/soufan-center/how-will-the-u-s-
withdrawal-impact-israels-strategy-in-syria
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

ــاء  ــس ترامــب، إلقناعــه بإبق ــق األمــن القومــي للرئي فري
ــة يف ســورية إىل أجــل غــري مســّمى. القــوات األمريكي

مل يتمكــن اإلرسائيليــون ومستشــارو ترامــب مــن إقناعــه 
بإبقــاء جنــوده يف ســورية. وال تســتطيع القــوات األمريكية 
الصغــرية املتبقيــة التأثــري يف إيــران أو روســيا إلبعــاد 
ــلطة.  ــن الس ــد ع ــار األس ــوري بش ــس الس ــام˝ الرئي ˝نظ
وكذلــك تفتقــر القــوات األمريكيــة هنــاك إىل قواعــد 
االشــتباك أو حتــى تفويــض الكونغــرس ملهاجمــة املنشــآت 
اإليرانيــة يف ســورية، رغــم أنــه مســموح لهــا الدفــاع عــن 

نفســها.

يعتقــد ترامــب أن دعــم هجــات ˝إرسائيــل˝ عــى البنيــة 
التحتيــة اإليرانيــة يف ســورية يؤثــر يف ســلوك إيــران، بــدالً 
ــالد.  ــي يف الب ــكري أمري ــود عس ــى وج ــاظ ع ــن الحف م
عــالوة عــى ذلــك، فــإنَّ االنســحاب األمريــي املعلــن قــد 
ــا يف  ــل نهجه ــل˝ بتعدي ــام ˝إرسائي ــل يف قي ــبب بالفع تس
ــرايّن يف ســورية، والــذي  مكافحــة الوجــود العســكرّي اإلي
ــع  ــول، ويجــب دف ــه غــري مقب ــل˝ دامئــاً أن تؤكــد ˝إرسائي

ــران للراجــع. إي

يف 13 كانــون الثاين/ينايــر، تخــى رئيــس الــوزراء بنيامــن 
ــأن  ــه ب ــن سياســة الغمــوض الســابقة باعراف نتنياهــو ع
ــلحة  ــازن األس ــت مخ ــد هاجم ــة ق ــرات اإلرسائيلي الطائ
اإليرانيــة يف ســورية قبــل يومــن. ويف 20 مــن الشــهر 
نفســه، أطلقــت ˝إرسائيــل˝ وابــالً مــن الهجــات رداً 
عــى صــاروخ أرض-أرض تــم إطالقــه مــن دمشــق باتجــاه 
ــة إىل  ــوالن، باإلضاف ــات الج ــن مرتفع ــايل م ــزء الش الج
اعــراف ˝إرسائيــل˝ بــرضب أهــداف لحــزب اللــه اللبنــاين 
وإليــران يف ســورية ˝مئــات املــرات˝ عــى مــدى الســنوات 

ــة. ــة املاضي القليل

ــاك  ــا هن ــع هجاته ــل˝ ستوس ــد أن ˝إرسائي ــن املؤكّ فم
للتعويــض عــن خســارتها بعــد االنســحاب األمريــي. 
ــم  ــى دع ــيحصل ع ــه س ــم أن ــو يعل ــك يف أن نتنياه ال ش
الواليــات املتحــدة غــري املــرشوط التبــاع نهــج أكــر 
عدوانيــة ضــد األهــداف اإليرانيــة يف ســورية. وقــد أكــد 
ــل˝  ــدى ˝إرسائي ــتمرار أن ل ــون باس ــؤولون األمريكي املس

الحــّق يف الدفــاع عــن نفســها، والحصــول عــى دعــم 
كامــل مــن الواليــات املتحــدة للقيــام بشــّن هجــات عــى 

ــورية.  ــة يف س ــع اإليراني املواق

ــل˝  ــد ˝إرسائي ــادة تزوي ــدة بإع ــات املتح ــت الوالي التزم
اســتخباراتيّة  ومبعلومــات  بدقــة،  موّجهــة  بصواريــخ 
رضوريّــة للهجــوم عــى أهــداف إيرانيــة محصنــة يف 
ســورية، والتــي ورد أنهــا تتضمــن معلومــات عــن مصانــع 
الصواريــخ ومواقــع تصنيــع األســلحة األخــرى. يف الوقــت 
نفســه، مــن املرجــح أن يتوخــى القــادة اإلرسائيليــون 
ــوا أي أهــداف روســية يف ســورية.  ــى ال يرضب الحــذر حت

ــة  ــيع حمل ــيؤدي توس ــل س ــس ه ــؤال الرئي ــى الس ويبق
القصــف اإلرسائيليــة يف ســورية إىل حــرب إرسائيليــة-
إيرانيــة واســعة النطــاق، حــرب مــن املحتمــل أن تشــمل 
وكيــل إيــران، حــزب اللــه، باإلضافــة إىل الواليــات املتحــدة 
ــيؤثر  ــل س ــة؟ وه ــرى يف املنطق ــة األخ ــات الفاعل والجه
الحســابات  يف  مبــارش  بشــكل  األمريــي  االنســحاب 
االســراتيجية لركيــا ودول الخليــج، حيــث سيســعى القادة 
مــن أنقــرة إىل الريــاض ليحــرشوا أنفســهم لالســتفادة مــن 

ــراغ الوشــيك للســلطة يف شــال ســورية؟  الف

إرسائيــل˝ للمــي قدمــاً  ومــع ذلــك، ســتكون اســراتيجية̋ 
هي األكــر اســتباقية.

حتــى لــو ازدادت وتــرية أو شــدة الرضبــات اإلرسائيلية، إال 
أنهــا مــن غــري املحتمــل أن تجــر إيــران عــى االنســحاب 
مــن ســورية، كــا مــن غــري املحتمــل أيضــاً أن تثــري رصاعــاً 

عــى نطــاٍق أوســع. 

يتوقــف صنــاع القــرار مــن السياســين والعســكرين 
يف إيــران، مبــا فيهــم قــادة الحــرس الثــورّي اإلســالمّي 
املتشــّدد، عــى الــدوام، عــن اتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها 
ــر  ــة أك ــوى تقليدي ــد ق ــة ض ــال عدائي ــؤدي إىل أع أن ت
ــدالً مــن  ــات املتحــدة. ب ــل˝ أو الوالي ــل ˝إرسائي ــدرة مث ق
ــة تقــوم عــى  ــران اســراتيجية إقليمي ــك، اعتمــدت إي ذل
ــح  ــذي مين ــر ال ــة، األم تشــكيل ودعــم امليليشــيات الوكيل
طهــران القــدرة عــى إنــكار أفعالهــا، ويجنــب األريض 

ــة. ــال القتالي ــاً لألع ــون مرح ــة أن تك اإليراني

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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سيث فرانتزمان

S-300 لماذا لم تستخدم سورية صواريخ الـ

جيروساليم بوست، 21 كانون الثاني/يناير 2019

كتــب ســيث فرانتزمــان مقــاالً بعنــوان: »ملاذا مل تســتخدم 
ســورية صواريــخ الـــ S-300« نرشهــا موقــع جريوســاليم 

بوســت يف 21 كانــون الثاين/ينايــر 2019.
أكــدت وســائل اإلعــالم الروســيّة والســوريّة أنَّ الدفاعــات 
شــّنته  الــذي  الهجــوم  ˝صــّدت˝  الســوريّة  الجويّــة 
ــز  ــاً للمتحــدث باســم مرك ــوم األحــد. ووفق ــل˝ ي ˝إرسائي
الســوريون  اســتخدم  الــرويّس،  الوطنــّي  الدفــاع  إدارة 
ــت  ــد وّجه ــوك. وق ــري وب ــوّي بانتس ــاع الج ــة الدف أنظم
ــري رّداً  ــاع بانتس ــة دف ــى منظوم ــاٍت ع ــل˝ رضب ˝إرسائي
ــوم االثنــن. ولكــن، ملــاذا مل تكــن منظومــة  ــك ي عــى ذل
S-300، التــي منحتهــا روســيا لســوريّة يف أيلول/ســبتمر، 

ــق؟ ــتخدمتها دمش ــي اس ــي الت ه

 S-300 إنَّ الهــدوء املســتمر الــذي يخيـّـم عــى قاذفات الـــ
ــذي  ــاك ال ــم والفت ــّراع املظل ــزز ال ــرّي يع ــز مح ــو لغ ه
يتكّشــف يف الســاء الســورية. يف أواخــر أيلول/ســبتمر، 
أعلنــت روســيا أنهــا ســتعطي ˝النظــام˝ الســورّي منظومة 
ــرة  ــاع الجــوّي الســورّي لطائ S-300 عقــب إســقاط الدف

روســية مــن طــراز )Il-20( عــن طريــق الخطــأ.

يف الثــاين مــن ترشيــن األول/أكتوبــر، أعلنــت روســيا أنهــا 
أمتّــت تســليم صواريــخ S-300. وقــد تــم إرســال 49 
وحــدة مــن ˝املعــدات، مبــا يف ذلــك الــرادارات، وعربــات 
للتحكــم وأربــع قاذفــات˝، بحســب وزيــر الدفــاع ســريغي 

شــويغو.

11 Seth J. Frantzman, ˝Why Hasn’t Syria Used The S-300?˝, Jerusalem Post, 21 January 2019. https://
www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Why-hasnt-Syria-used-the-S-300578172- 
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كــا تــمَّ إرســال منظومــات حربيّــة إلكرونيّــة جديــدة إىل 
ســورية، مبــا يف ذلــك منظومــات مصّممــة ملراقبــة ˝منطقة 
قريبــة˝ عــى بعــد 50 كــم مــن املنظومــة ومنطقــة بعيدة 
عــى بعــد ˝200 كــم˝ مــن املنظومــة والتــي مــن شــأنها 
أن تحمــي مــن الهجــات اإلرسائيليّــة، وفقــاً لتقريــٍر نــرشه 

معهــد )Janes( للدراســات األمنيّــة والعســكريّة.

منــذ نــرش منظومــة S-300، كان هناك فجــوة يف الهجات 
بــن ترشيــن األول/أكتوبــر وأواخــر كانــون األول/ديســمر. 
ومــع ذلــك، كانــت الدفاعــات الجويّــة الســوريّة يف حالــة 
تأهــب، وقيــل: إنــه قــد تــم التشــويش عــى راداراتهــا يف 
ــق[  30 ترشيــن الثاين/نوفمــر. وقــد أدى ذلــك إىل ]خل
تكهنــات بــأن الدفــاع الجــوّي الســورّي قــد تــّم اختبــاره 
عــّدة مــرّات مــا بــن ترشيــن األول/أكتوبــر وكانــون األول/

ديســمر.

لقــد أبلغــت وســائل اإلعــالم الســورية عــن غــارة جويــة 
يف 25 كانــون األول/ديســمر ثــم يف 12 كانــون الثــاين/

ينايــر. وتقــول ســورية: إنهــا متكنــت مــن إســقاط صواريخ 
إرسائيليــة يف 12 كانــون الثاين/ينايــر. ولكــن، يبــدو أن 
ــة ُســبات. هنــاك  بطاريــات S-300 الثــالث ظلــت يف حال
جــزء مــن قصــة الـــ S-300 ميكــن إدراكــه، بحســب 
تقاريــر وســائل اإلعــالم الروســية، التــي أكــدت أن ســورية 
ــتخدام  ــارت إىل اس ــة S-300[ أو أش ــتخدم ]منظوم مل تس

ــة أخــرى.  ــات قدمي منظوم

ــن عــى  ب ــري ُمدرَّ ــك هــو أنَّ الســورين غ هــل ســبب ذل
أنَّ  إىل  الســوريّة  اإلعــالم  وســائل  أشــارت  املنظومــة؟ 
الكتائــب الثــالث ملنظومتــي S-300  وPMU-2 جميعهــا 

ــار  ــر. وأش ــن الثاين/نوفم ــل ترشي ــطة يف أوائ ــت نش كان
تقريــر إىل أن ˝األخصائيــن التقنيــن الــروس أمتــوا إعــادة 
ــية  ــروف الروس ــوز الح ــتبدلوا رم ــة ليس ــكيل املنظوم تش
ــرّددات  ــروف وت ــوز الح ــع رم ــق م ــا يتواف ــرددات مب وال

ــورية˝. ــرادارات الس ال

الحــظ مراقبــون للشــأن الســورّي أنَّ القضيّــة ليســت 
عــدم فعاليــة S-300. إذ يشــري أحــد الخــراء الذيــن 
ــوم كات )@ ــرف باســم ت ــذي يُع ــر ال يغــرّدون عــى توي

TomTheBasedCat( إىل أنَّ »أولويــة ]الدفــاع الجــوّي 
الســورّي[ هــي اعــراض غالبيــة املقذوفات لتقليــل الخطر 
عــى املدنيــن يف الضواحــي املحيطــة«. يف هــذا التحليــل، 
يبــدو أنَّ هــدف ســورية ليــس ˝اســتخدام الّدفــاع الجــوّي 

ــة˝. ــرات اإلرسائيليّ ــرضب الطائ ل

مــع ذلــك، انحرفــت املقذوفــات الدفاعيّــة الســوريّة تجــاه 
˝إرسائيــل˝ يف وقــت ســابق. ويف آذار/مــارس 2017، أُطلــق 
صــاروخ مــن طــراز S-200 وتــّم اعراضــه فــوق وادي 
ــراز  ــن ط ــرة م ــاك طائ ــت هن ــاروخ آرو. وكان األردن بص
ــطة  ــا بواس ــّم تعقبه ــة، ت ــارة جوي ــن غ ــدة م F-16 عائ
صــاروخ مــن نــوع S-200 يف شــباط/فراير وتحطمــت 
يف شــال ˝إرسائيــل˝. وكذلــك تــم اســتهداف صــاروخ 
ســورّي متجــه نحــو ˝إرسائيــل˝ مــن قبــل الدفــاع الجــوّي 

ــمر. ــون األول/ديس ــّي يف 26 كان اإلرسائي

واآلن، بوجــود منظومــة S-300 يف ســورية، الســؤال هــو 
ملــاذا مل تُســتخدم؟ يشــري تــوم كات إىل أن »منظومــة 
ــة  ــداف جوي ــد أه ــامل ض ــاع الش ــي للدف الـــ S-300 ه
ــة  ــس لغاي ــرات العــدو، ولي ــخ الباليســتية وطائ كالصواري
الدفــاع عــن نقطــة محــددة، كــا حصــل ليلــة ]11 كانــون 

38

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

منذ نشر منظومة S-300، كان 
هناك فجوة يف الهجمات بين 

تشرين األول/أكتوبر وأواخر 
كانون األول/ديسمبر. ومع 

ذلك، كانت الدفاعات الجوّية 
السورّية يف حالة تأهب

سوف تتغير قواعد اللعبة 
 S-300 عندما يتم تحريك

نحو الجنوب، ألن املنظومة 
حينها ستتعقب وتستهدف 

الطائرات بشكل فعلي

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد



ــل، ال  ــر[ ويف املــرات الســابقة«. يف هــذا التحلي الثاين/يناي
 S-300 ــة ــة الســورية منظوم ــات الجوي تســتخدم الدفاع
ألنهــا ليســت املنظومــة املناســبة إليقــاف هــذا النــوع من 
التهديــد املتضمــن. »ســوف تتغــري قواعــد اللعبــة عندمــا 

املنظومــة يتــم تحريــك S-300 نحــو الجنــوب، ألن 
حينهــا ســتتعقب وتســتهدف الطائــرات 
بشــكل فعــي« بحســب مــا غــرّد 

ــر. ــون الثاين/يناي ــري يف 13 كان الخب
وتكّهن آخرون بأن املكلفن 
 S-300 باستخدام منظومة
غري ُمَدربن بالكامل، وأنهم 

سيكونون جاهزين لذلك 
بحلول شهر شباط/فراير من 

هذا العام.
وهذا يتاىش مع 

االتهامات عر اإلنرنت 
 S-300 بأن منظومة
مل تكن فعالة أو أنه 

مل يتم استخدامها 
بسبب املخاوف 
من عدم عملها 

بالشكل املخطط 
له، إذ سيكون 

ذلك إحراجاً 
لـ ˝النظام˝ السورّي 

وحليفه الرويّس الذي وضع بعضاً 
من عظمته عى املحك، بسبب تزويده لسورية 

مبثل هذا املنظومة لردع الرضبات الجوية.

ــة الـــ  ــق مبنظوم ــا يتعل ــر في ــم آخ ــب مه ــاك جان وهن
ــي  ــردع الت ــوة ال ــة وبق ــات العام ــط بالعالق S-300 يرتب
تشــكلها. بعــد مالبســات الرضبــة الجويــة يف كانــون 
إرسائيــل˝ الرضبــات الجويــة التــي  األول/ديســمر، تبنــت̋ 
ــس  ــى أن رئي ــر. حت ــون الثاين/يناي وقعــت يف 12 و20 كان
أركان جيــش الدفــاع اإلرسائيــي الســابق غــادي إيزنكــوت 
ــت  بَ ــد رُضِ ــداف˝ ق ــه إن ˝آالف األه ــة مع ــال يف مقابل ق
ــة  »يف عــام 2018 فقــط، أســقط ســالح الجــو 2000 قنبل
ــدو أن  ــورك تاميــز. يب ــة نيوي ــاً لصحيف عــى ســورية، وفق

هــذا يثــري مخــاوف جديــة بشــأن الدفــاع الجوي الســوري 
و˝عــدم قدرتــه˝ عــى ردع الرضبــات أو اعراضهــا أو 

ــر تطــوراً. ــدة أك ــا جدي اســتخدام تكنولوجي
يكــرر اإلعــالم الســوري الحكومــي ˝مزاعــم˝ اعــراض 
ــائل  ــب وس ــراراً. وتلع ــراراً وتك ــة م ــخ اإلرسائيلي الصواري
ــة  ــت وكال ــاً، إذ اّدع ــة أيض ــذه اللعب ــية ه ــالم الروس اإلع
أنــه  الثاين/ينايــر  كانــون   20 يف  ˝تــاس˝ 
صواريــخ  ســبعة  اعــراض  تــم 
موجهــة مــن الطــريان 
اإلرسائيــي. وذلــك 
بهــدف إظهــار أن 
بــوك  منظومتَــي 
تقومــان  وبانتســري 
ــك،  ــع ذل ــا. وم بعمله
فــإن إشــارة االســتفهام 
ــة S-300 ال  حــول منظوم

ــة. ــزال قامئ ت

املنظومــة  نُــرِشَت  عندمــا 
تــم   ،S-300 الصاروخيــة 
ســتُغرّي  أنهــا  عــى  تصويرهــا 
وكالــة  لكــن  اللعبــة.  قواعــد 
 2015 عــام  يف  ذكــرت  رويــرز 
ــر  ــن األول/أكتوب ــدداً يف ترشي ومج
2018 أنَّ ˝إرسائيــل˝ أجــرت تدريبات 
ــة S-300 يف  ــد منظوم ــكرية[ ض ]عس

اليونــان. 
ــري[،  ــا يج ــة ]م ــدول اإلقليمي ــب ال تراق
الــّراع  ألنَّ  الدوليّــة،  القــوى  وكذلــك 
الســورّي ليــس مجــرد رصاع، بــل هــو اختبــار ملنظومتــن 
دفاعيتــن وحربيتــن مختلفتــن، فإحداهــا يف ˝إرسائيــل˝ 
وهــي مرتبطــة بالتكنولوجيــا املتقدمة والصناعــة الدفاعية 
لـــ ˝إرسائيــل˝ والغــرب، واألخــرى ُمقدمــة مــن روســيا. إن 
ــا  ــت التكنولوجي ــا دخل ــاردة –عندم ــرب الب ــداء الح أص
ــا  ــة يف رصاعه ــوات اإلرسائيلي ــرب للق ــن الغ ــة م املمنوح
مــع الجيــش الســورّي يف األعــوام 1967 و1973 و1982– 

تطغــى عــى مــا ســيأيت الحقــاً.
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ــرك تنظيــم  ˝داعــش˝ لفتــرة، وغــاب عــن دراســات مراكــز األبحــاث 
ُ
بعــد أن ت

األمريكيــة، وتركــز االهتمــام علــى غيــره مــن التنظيمــات مــن قبيــل ˝جبهــة 
النصرة˝، يعود في الشــهرين الماضيين إلى صدارة العناوين بهدف إقناع 
ترامــب وجمهــوره أن قــرار االنســحاب مــن ســورية خاطــئ خاصــة وأنــه ُبنــي 

علــى أســاس هزيمــة التنظيــم فيهــا.

˝داعش˝ حجة بقاء أمريكا في سورية 



منى علمي

تنظيم ”داعش” حيٌّ يرزق

مركز كارنيغي للسالم الدولي، 15 كانون الثاني/يناير 2019

كتبــت منــى علمــي مقــاالً بعنــوان »تنظيم ˝داعــش˝ حيٌّ 
يــرزق« نــرشه مركــز كارنيغــي بتاريــخ 15 كانــون الثــاين/

ينايــر 2019، تحدثــت فيه عن اســتمرار هجــات التنظيم 
ــة˝.  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــل ˝ق ــن قب ــرده م ــم ط رغ
إذ قــام ˝داعــش˝ بهجــوم عــى مدينــة منبــج يف 16 
كانــون الثاين/ينايــر أدى إىل مقتــل أربعــة عــرش شــخصاً، 
وذلــك بعــد شــهر واحــد مــن إعــالن ˝قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة˝ طــرد التنظيــم مــن هجــن. ومــن هنــا 
تتبــن قــدرة ˝داعــش˝ عــى شــن هجــات يف محافظتــي 
الرقــة وديــر الــزور يف ســورية وحــول كركــوك يف العــراق، 
ال ســيا يف محافظتــي صــالح الديــن وديــاىل. يف الدولتــن، 
ــاب االســتقرار  ــم مــن خــالل اســتغالل غي يســتمر التنظي
والقانــون يف األرايض املتنــازع عليهــا، مــع الخصومــات 
ــي مل  ــة الت ــكاوى املحلي ــة، والش ــة العميق العربية-الكردي

ــة. ــة املتضارب ــدات األمني ــا، واألجن ــم حله يت

ــورية  ــات يف س ــع الهج ــن جمي ــالغ ع ــدم اإلب ــم ع ورغ
ــة  ــود واضح ــى الصم ــم ع ــدرة التنظي ــراق، إال أن ق والع
عــر الهجــات املســتمرة يف جميــع أنحــاء وادي الفــرات. 

ــاري  ــع إخب ــاد موق ــمر، أف ــون األول/ديس ــي 13 كان فف
كــردي بــأن ˝داعــش˝ يف شــهر واحــد فقــط، هاجــم القرى 
ــازع عليهــا يف العــراق أكــر مــن  يف منطقــة خانقــن املتن
143 مــرة، مــا أجــر القرويــن عــى الفــرار مــن ديارهــم.

ــي  ــطاً يف محافظت ــايب نش ــش˝ اإلره ــم ˝داع ــزال تنظي الي
الرقــة وديــر الــزور. ورغــم انســحاب مقاتليــه مــن هجــن 
يف 14 كانــون األول/ديســمر، التــزال الهجــات تُشــن 
ــة  ــرت صفح ــال، ذك ــبيل املث ــى س ــة. ع ــام يف الرق بانتظ
˝الرقــة تذبــح بصمــت˝ عــى الفيســبوك يف 9 كانــون 
الثاين/ينايــر أن ˝داعــش˝ شــّن هجومــاً عــى املحكمــة يف 
ــة˝ يف  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــدة ˝ق ــى قاع ــة وع املدين

ــمر. ــون األول/ديس ــة يف 10 كان الرق

12 Mona Alami, ˝The Islamic State Lives On˝, Carnegie Endowment for International Peace, 11 
January 2019. https://carnegieendowment.org/sada/78108 
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 كــا اســتمر ˝داعــش˝ يف عمليــات االغتيــال، مثــل إطــالق 
ــن  ــدي يف 2 ترشي ــار عــى الشــيخ بشــري فيصــل الهوي الن
الثاين/نوفمــر مــن عشــرية العفادلــة –وهــي واحــدة مــن 
ــر  ــر العشــائر يف رشق ســورية، فضــالً عــن تفجــري مق أك
ــر،  ــن الثاين/نوفم ــتقبل يف 27 ترشي ــورية املس ــزب س ح
ــوات  ــردي و˝ق ــي الك ــاد الدميقراط ــزب االتح ــع لح التاب

ــة˝. ســوريا الدميقراطي

باإلضافــة إىل هــذه الهجــات، تشــري الكاتبــة إىل أّن انعدام 
ــة  ــن غالبي ــع ب ــاون واس ــدوث تع ــول دون ح ــة يح الثق
الســكان العــرب واألجهــزة األمنيــة ذات األغلبيــة الكرديــة، 
مــا يــرك مجــاالً أكــر لتحــرك تنظيــم ˝داعــش˝. ويشــتي 
ســكان الرقــة العــرب مــا يعّدونــه هيمنــة كرديــة عــى 
الرقــة وديــر الــزور. ورغم أن املجلــس املحي ملدينــة الرقة 
ــٌس كــردي وآخــر عــريب، إال  ــاً إىل جنــب، رئي يقــوده، جنب
أن الســكان املحليــن مازالــوا يشــعرون بــأن األكــراد لهــم 
اليــد العليــا يف حكــم املنطقــة. وكذلــك، تســببت الروابــط 
ــة و˝داعــش˝ يف  ــة العربي ــن بعــض الشــخصيات القبلي ب

تفاقــم انعــدام ثقــة العــرب بقــوات األمــن الكرديــة.

يــرى العديــد من الالعبــن املحلين واإلقليميــن أن ˝اإلدارة 
الذاتيــة˝ لشــال ورشق ســورية الخاضعة لســيطرة األكراد 
–الــذراع الســيايس لـــ ˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝– 
ــا  ــأن له ــا ب ــا تركي ــد اتهمته ــارشاً. فق ــداً مب ــكل تهدي تش
صــالت مــع حــزب العــال الكردســتاين )PKK(، وعندمــا 
ــه ســتتم اســتعادة الســيطرة عــى هجــن مــن  اتضــح أن
ــان  ــّدد أردوغ ــمر، ه ــون األول/ديس ــش˝ يف 12 كان ˝داع
ــراد˝  ــن األك ــؤالء ˝اإلرهابي ــد ه ــة ض ــة فوري ــّن عملي بش
رشق نهــر الفــرات يف ســورية. ومــع إعــالن ترامــب يف 19 
كانــون األول/ديســمر ســحب قواتــه مــن ســورية، وافــق 
ــق  ــى عم ــة ع ــة آمن ــاء منطق ــى إنش ــان ع ــع أردوغ م
ــورية  ــدود الس ــول الح ــى ط ــاًل( ع ــراً )21 مي 32 كيلوم
الركيــة. كــا تقدمــت القــوات املدعومــة مــن تركيــا أيضــاً 
باتجــاه منبــج، مــا زاد مــن احتــاالت انــدالع نــزاع جديــد 

ــة. للســيطرة عــى املدين

من شأن حدوث املزيد من 
التحوالت الجيوسياسية 

–ىلع غرار التصعيد 
التركي يف شرق سورية 

أو االنسحاب األمريكي 
السريع الذي يؤدي إلى قطع 

املساعدات واألسلحة عن 
الحلفاء املحليين– أن يعزز 
موقع “داعش” بصورة أكبر 

يف هذه املناطق الحدودية.
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ترفــض الحكومــة الســورية االعــراف بالحكــم الــذايت 
للمناطــق الكرديــة، وقــد تســتخدم القــوة الســتعادة 
˝قــوات  لســيطرة  الخاضعــة  األرايض  عــى  الســيطرة 
ــزاع  ســوريا الدميقراطيــة˝، بحســب الكاتبــة. إن انــدالع ن
ــلطات  ــة، والس ــن جه ــوات م ــك الق ــن تل ــة ب يف املنطق
الســورية أو تركيــا مــن جهــة أخــرى، مــن شــأنه أن يحــّول 
مــوارد ˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝ إىل النــزاع بــدالً مــن 
ــد  ــة ˝داعــش˝. عــالوة عــى ذلــك، تُع اســتخدامها ملحارب
ــع  ــيق م ــة والتنس ــلحة األمريكي ــة واألس ــات الجوي الرضب
الواليــات املتحــدة رضوريــة يف الوقــت الراهــن للمعركــة 
االنســحاب  أن  كــا  الــزور،  ديــر  يف  ˝داعــش˝  ضــد 
ــر  ــة˝ أك ــوريا الدميقراطي ــوات س ــيجعل ˝ق ــي س األمري

ــات. ــة للهج عرض

ــة يف كل مــن ســورية والعــراق  ــات املنهجي هــذه التحدي
ــى  ــش˝ ع ــم ˝داع ــرّد تنظي ــتمرار مت ــى اس ــاعد ع ستس
املــدى املتوســط. وعــى الرغــم مــن انحســار، رمبــا، 
هــذا التمــرد واقتصــاره عــى املســتوى املحــي، إال أن 
االنقســامات التــي فرضتهــا املظــامل الجيوسياســية واملحلية 
واإلثنيــة املعقــدة التــزال تعطيــه فرصــاً للنمــو. ومن شــأن 
حــدوث املزيــد مــن التحــوالت الجيوسياســية –عــى غــرار 
التصعيــد الــريك يف رشق ســورية أو االنســحاب األمريــي 
ــلحة  ــاعدات واألس ــع املس ــؤدي إىل قط ــذي ي ــع ال الري
داعــش˝ بصــورة  عــن الحلفــاء املحليــن– أن يعــزز موقــع̋ 

ــة. أكــر يف هــذه املناطــق الحدودي

2018 عــدد كانــون الثاني/يناير 
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كتــب جــون آلــن –رئيــس معهــد بروكنغــز– مقــاالً بعنوان 
»كنــُت مبعوثــاً خاصــاً ملحاربــة ˝داعــش˝... مكاســبنا اآلن 
معرّضــة للخطــر« نــرشه معهــد بروكنغــز بتاريــخ 6 كانــون 
ــر  ــد أك ــول: بع ــه ســؤاالً يق ــر 2019، طــرح في الثاين/يناي
مــن ثــالث ســنوات عــى حملــة التحالــف ضــّد التنظيــم، 

مــا هــو وضــع ˝داعــش˝ اليــوم؟

يقــول الكاتــب: قبــل أن يعيّننــي الرئيــس أوبامــا مبعوثـَـه 
ــذي يحــارب ˝داعــش˝، عرضــُت  ــف ال الخــاص إىل التحال
مجموعــًة مــن األفــكار حــول كيفيــة هزميــة هــذا التنظيم 
ــة  ــه كان مشــكلة إقليمي اإلرهــايب وتدمــريه. ونظــراً إىل أنّ
وعامليــة شــّكلت خطــراً محدقــاً بالواليــات املتحــدة، بــدا 

ــُت  ــاً. فأوصي ــاً دولي ــتتطلب تحالف ــه س ــاً أّن هزميت واضح
بــأن يُنــاط هــذا التحالــف بوقــف زخــم اندفــاع التنظيــم 
ــة  ــات الدامئ ــح الجه ــي تصب ــة ل ــوات املحلي ــن الق ومتك
ــتقرار  ــق االس ــود تحقي ــيق جه ــه، وبتنس ــة بهزميت املوكَّل
ذلــك  واعتقــدُت يف  القتــال.  عنــد هــدوء  الرضوريــة 
ــوث  ــاذي دور املبع ــد اتّخ ــاً بع ــُت مقتنع ــت، وبقي الوق
ــاً إال  ــه ال ميكــن القضــاء عــى ˝داعــش˝ فعلي الخــاص، أنّ

ــة شــاملة ومتعــددة األطــراف. مــن خــالل مقارب

حّققــت االســراتيجية الواســعة التــي اعتمدتهــا إدارة 
ــكل  ــب بش ــا إدارة ترام ــت اعتاده ــي تابع ــا والت أوبام
عــام نجاحــاً، فقــد تــّم إيقــاف زحــف ˝داعــش˝ ودحــره 

13

كنُت مبعوثًا خاصًا لمحاربة ”داعش”... مكاسبنا اآلن معّرضة للخطر

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، 29 كانون الثاني/ يناير 2019

John R. Allen, ˝I was special envoy to fight the Islamic State. Our gains are now at risk˝, 

The Brookings Institution, 6 January 2019. https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/201906/01//i-was-special-envoy-to-fight-the-islamic-state-our-gains-are-now-at-risk/

جون آلن

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/01/06/i-was-special-envoy-to-fight-the-islamic-state-our-gains-are-now-at-risk/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/01/06/i-was-special-envoy-to-fight-the-islamic-state-our-gains-are-now-at-risk/
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بشــكل تدريجــي يف العــراق وســورية. غــري أّن قــرار 
الرئيــس ترامــب األخــري بإعــالن هزميــة التنظيــم وســحب 
القــّوات األمريكيــة مــن املنطقــة يدعــو إىل طــرح الســؤال: 
بعــد أكــر مــن ثــالث ســنوات عــى حملــة التحالــف ضــّد 

ــوم؟ ــم، مــا هــو وضــع ˝داعــش˝ الي التنظي

ــد  ــه بع ــب إىل أن ــري الكات ــؤال، يش ــن الس ــة ع ويف اإلجاب
انفصــال التنظيــم عــن جبهــة النــرة يف الحــرب الدائــرة 
ــد  يف ســورية عــام 2014، منــا برعــة ليصبــح تنظيــاً جيّ
التنســيق ذا تركيــز دويل. وانطلــق جزئيــاً جــرّاء املهــارة يف 
ــب  ــن األجان ــذي جــذب آالف املقاتل ــج الرقمــي ال الروي
ــرؤوس  ــاليث ال ــارة عــن وحــش ث ــح عب ــه، وأصب إىل صفوف
–مــع اتخــاذه أرضــاً أساســية لــه تضــم العــراق وســورية، 
والســيطرة عــى أراٍض خارجيــة متفرقــة يف آســيا وأفريقيا، 
وحضــوره الدائــم واملتطــور للغايــة عــى شــبكة اإلنرنــت.

واليــوم، فََقــَد التنظيــم معظــم أراضيــه املتجــاورة وتقريبــاً 
والعــراق. واليــزال عــدد  الســكان يف ســورية  جميــع 
املحاربــن التابعــن لــه يف ســورية بــاآلالف، رغــم تضــاؤل 
وحدتهــم بشــكل كبــري بســبب رضبــات قــوات التحالــف 

ــة˝. ــوات ســوريا الدميقراطي و˝ق

أّمــا يف بــؤر التنظيــم املنتــرشة يف أفريقيــا وآســيا الوســطى 
ــزم الخالفــة عــى اإلطــالق،  ــم تُه وجنــوب رشق آســيا، فل
ــون  ــاعد العامل ــت. ويس ــكاد تضعضع ــا بال ــع أنّه والواق
الخاصــون وعنــارص االســتخبارات األمريكيــون والتابعــون 
للتحالــف عــى محاربــة هــذه التنظيــات، غــري أّن هــذا 
القتــال طويــل األمــد يعتمــد إىل حــد كبــري عــى الجهــات 
ــي  ــم، والت ــة للتنظي ــؤرة تابع ــكّل ب ــة. ف ــة املحلي الفاعل
تتخطّــى الـــ 36 بــؤرة، تســتطيع أن تقــوم بأعــال عنــف 
أّي  أوســع يف  لهجــات  منّصــات  إىل  محــي وتتحــول 
وقــت. لقــد كان االنفجــار الــذي وقــع عشــية عيــد امليــالد 
ــم  ــال تنظي ــن أع ــخصاً، م ــل 43 ش ــذي قت ــل، وال يف كابُ
˝داعــش˝ الراســخة يف أفغانســتان وباكســتان، وهــو خــري 

ــه. دليــل عــى قدرات

ــت،  ــر اإلنرن ــرشة ع ــة قامئــة ومنت ــزال الخالف وأخــرياً، الت
ــد الشــباب عــى مســتوى  تنفــث برســالتها الســامة وتجّن
العــامل. إّن الفضــاء اإللكــروين الــذي يتمتــع بــه التنظيــم 
مينحــه حضــوراً مخيفــاً وثابتــاً يتخطّــى املــدى الــذي 
تطالــه القــوى التقليديــة، مــا ميّكنــه مــن إحــداث فــوىض 
ــد شــّكلت  ــى األرض. وق ــه ع ــد تصفيت ــة بع ــرة طويل لف
الجهــود الدوليــة للحــد مــن نفــوذ ˝داعــش˝ عــى شــبكة 
ــاً كبــرياً ومســتمراً، مــع تطبيقــات رســائل  اإلنرنــت تحّدي
مشــّفرة تجعــل مــن التحليــل التقليــدي وجهــود مكافحــة 
التجّســس مهمــًة صعبــة للغايــة. ويبقــى حضــور التنظيــم 
ــم الدعــم يف أّي  ــة لتقدي ــت أداة فّعال عــى شــبكة اإلنرن
مــكان يف العــامل تقريبــاً، وبشــكل عشــوايئ. وبالفعــل، 
ــردة˝  ــاب املنف ــد املســتمّر بهجــات ˝الذئ ــط التهدي يرتب
املوّجهــة مــن التنظيــم أو املســتوحاة منــه ارتباطــاً مبــارشاً 

ــة التنظيــم عــر شــبكة اإلنرنــت. بحمل

ــداً  ــزال يشــّكل تهدي ــو الي ــم ˝داعــش˝. فه ــزم تنظي مل يُه
ــك ال  ــال عكــس ذل ــا يُق ــاً، وكل م ــاً وعاملي ــاً وإقليمي محلي
أســاس لــه مــن الصحــة. وعــى الرغــم مــن نجــاح جهــود 
ــية،  ــم األساس ــاف أرايض التنظي ــف يف إضع ــوات التحال ق
ــام  ــاً أم ــاب مفتوح ــة الب ــوات األمريكي ــل الق ــرك رحي ي
ــل  ــو اســتغرق هــذا الرحي ــى ل ــه إىل الســاحة. وحت عودت
وقتــاً أكــر مــا كان متوقعــاً، يبقــى الــرضر الــذي أحدثتــه 
الرســالة األوســع، أال وهــو تــرك رشكاء الواليــات املتحــدة 

ــاً. ــف، ثابت ــن وغريهــم يف التحال املحلي

ويختــم الكاتــب بالقــول: لــن يُهــزم ˝داعــش˝ إاّل عندمــا 
تُهــزم فكــرة الخالفــة. ويف غيــاب القيــادة األمريكيــة 
بديــل  إىل جانــب  قواتهــا،  الــرضورة  العامليــة، وعنــد 
حقيقــي وطويــل األمــد يحــل محــل عوامــل الجــذب التــي 
ــدويل،  ــن اإلقليمــي وال ــون عــى الصعيدي ــا اإلرهابي ميلكه
تبقــى املكاســب التــي تــّم تحقيقهــا يف الســنوات الثالثــة 
األخــرية يف وجــه تنظيــم ˝داعــش˝ هّشــًة وناقصــة وقابلــة 
للضيــاع بســهولة. وبالفعــل، يف ظــل هــذه اإلدارة، أخــى 

أنهــا ســتضيع.

2018 عــدد كانــون الثاني/يناير 

W W W . D C R S . S Y



لــم تــدرك الواليــات المتحــدة أنهــا وعلــى امتــداد ســنوات دعمهــا للكيــان الصهيونــي 
تدفع مسيحيي فلسطين، األراضي المقدسة، إلى ترك ديارهم،  ومثلهم  كذلك 

كثيــرون مــن المســيحيين المشــرقيين الــذي أجبرهــم اإلرهــاب علــى الرحيــل.
اإلرهــاب و ˝إســرائيل˝ ســُيفرغ المشــرق مــن أحــد مكوناتــه الرئيســة، وســينعكس ذلــك 

 علــى حضــارة المنطقــة وحاضرهــا ومســتقبلها.
ً
ســلبا

أمريكا و˝إسرائيل˝ ومسيحيو  المشرق



مروان المعشر

التالشي: تراجع أعداد المسيحيين في الشرق األوسط

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 21 كانون الثاني/يناير 2019

ــوان: »التــايش« نــرشه  ــاالً بعن ــب مــروان املعــرش مق كت
ــاين/ ــون الث ــط، يف 21 كان ــرشق األوس ــي لل ــز كارنيغ مرك

ينايــر 2019، مقولتــه الرئيســة أنــه وعــى الرغــم مــن أن 
املســيحين هــم مــن الســكان األصليــن للعــامل العــريب، إال 
أن أعدادهــم تراجعــت بشــكل مطــرد يف الــرشق األوســط.

يبــدأ الكاتــب بالقــول: عندمــا كنــت ســفرياً لــألردن لــدى 
ــارضة يف  ــت مح ــاً، ألقي ــل 20 عام ــدة قب ــات املتح الوالي
كنيســة يف واشــنطن العاصمــة، مبجــرد أن انتهيــت، رفــع 
رجــل يــده وقــال: »ســيادة الســفري: أنــا أفهــم أنــك مــن 
ــت  ــى تحول ــا مت اإلميــان املســيحي، هــل ميكــن أن تخرن
ــه:  ــك؟«. أجبت ــى حيات ــك ع ــري ذل ــا تأث ــك، وم ــن ديانت ع
»مــع كل االحــرام يــا ســيدي، أريــد أن أطــرح عليــك 
هــذا الســؤال: أنــا مــن ســاللة املســيحين األصليــن.. متــى 

ــت؟«. ــت أن تحول

ــا  ــريون يف الغــرب أن املســيحية نشــأت في ال يعــرف كث
ــروب  ــالل الح ــتورد خ ــريب. مل تُس ــامل الع ــوم الع ــو الي ه

.˝conversion الصليبيــة وال نتيجــة ˝التحويــل

عشــية ظهــور اإلســالم يف القــرن الســابع، كان معظــم مــا 
ــالد  ــك ب ــوم مســيحياً، مبــا يف ذل هــو الــرشق األوســط الي
ــل  ــات، قب ــدة دراس ــاً لع ــا. ووفق ــال أفريقي ــام وش الش
ــورية  ــام )س ــكان الش ــدد س ــة، كان ع ــات العربي الفتوح
ــون نســمة.  ــان والعــراق( 13 ملي واألردن وفلســطن ولبن
نحــو  باســتثناء  املســيحين،  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
130،000 مــن اليهــود وعــدد أقــل مــن الوثنيــن. يف ذلــك 
الوقــت، كان أولئــك الذيــن يســكنون شــبه الجزيــرة 
ــخص،  ــون ش ــوايل ملي ــالم، ح ــأ اإلس ــث نش ــة، حي العربي
ــوش  ــع الجي ــادرون م ــم يغ ــل منه ــدد قلي ــع وجــود ع م
العربيــة نحــو بــالد الشــام وشــال أفريقيــا باســم اإلســالم.

14 Marwan Muasher, ˝Fade Out˝, Carnegie Middle East Center, 21 January 2019.  https://carnegie-
mec.org/diwan/78157
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مل يجــر العــرب املســلمون أهــل األرايض التــي احتلوهــا 
عــى اعتنــاق اإلســالم. لقــد التزمــوا بالعبــارة القرآنيــة: ˝ال 
إكــراه يف الديــن˝، لكنهــم ألزمــوا األقليــات بدفــع رضيبــة 

خاصــة.

تظهــر الدراســات العدديــة التــي أجريــت عــى الســكان 
يف املنطقــة أنــه بعــد مــرور مئــة عــام عــى اإلســالم، بلــغ 
ــلَّ  ــا ظ ــط، بين ــام %6 فق ــالد الش ــلمن يف ب ــدد املس ع
ــد  ــث بع ــرن الثال ــة الق ــول نهاي ــيحياً. وبحل ــي مس الباق
اإلســالم، ظــل املســيحيون يشــكلون %60 باملئــة مــن 
الســكان. يف بدايــة الحملــة الصليبيــة األوىل، أي بعــد 
خمســة قــرون مــن اإلســالم، كان املســيحيون العــرب 

واملســلمون متســاوين يف العــدد.

ــي  ــن: األوىل ه ــى حقيقت ــب ع ــرأي الكات ــدل ب ــذا ي ه
أن املســيحين ميثلــون األغلبيــة الســاحقة مــن ســكان 
ــة  ــام اإلســالم. والثاني ــة مــن قي ــل فــرة طويل املنطقــة قب
هــي أن معظــم العــرب املســلمن اليــوم كانــوا يف األصــل 
مســيحين. لــدى الجاعتــن نفــس الــدم ونفــس الحمــض 

ــا. ــزام بأرضه ــووي ونفــس االلت الن

يف الواقــع، كان الصليبيــون األوروبيــون، عندمــا غــزوا 
األرض املقدســة، ينظــرون إىل املســيحين العــرب عــى 
أنهــم ˝مهرطقــون˝، عــى الرغــم مــن أنهــم ينحــدرون من 
ــة  ــري منهــم، باإلضاف ــوا الكث ــل. لقــد قتل املســيحين األوائ
إىل املســلمن، خاصــة عندمــا احتلــوا القــدس عــام 1099. 
لقــد وقــف املســيحيون العــرب خــالل الحــروب الصليبية، 

ــس  ــم يف الوطــن ولي ــم، مــع رشكائه وإن مل يكــن جميعه
مــع رشكائهــم يف الديــن.

يختلــف الوضــع اليــوم إىل حــدٍّ كبــري. املســيحيون العــرب، 
وهــم املســيحيون األوائــل، يتضاءلــون يف العــدد إىل درجــة 
مثــرية للقلــق يف معظــم العــامل العــريب. يف العــراق، الــذي 
تأثــر بالدرجــة األوىل بســبب الهجــرة القريــة بعــد 
الغــزو األمريــي عــام 2003 وظهــور تنظيــم القاعــدة 
وملحقاتــه، انخفــض عــدد املســيحين بشــكل كبــري إىل مــا 
يقــدر بنحــو 300 ألــف، أي أقــل مــن %1 مــن الســكان. 

ــة الخمســينات. ــاً أن نســبتهم بلغــت %10 بداي عل

يف األردن، ال يزيــد عــدد املســيحين العــرب عــن 170 
ــف شــخص، أي حــوايل %3 مــن الســكان. ويف ســورية  أل
مثـّـل املســيحيون حــوايل %10 مــن الســكان قبــل الحــرب 

األخــرية، لكــن هــذا العــدد انخفــض بشــكل كبــري.

فقــط يف لبنــان حيــث يشــكل املســيحيون %30 مــن 
الســكان، ويف مــر حيــث يشــكلون حــوايل %8، يحافــظ 
املســيحيون عــى وجــود كبــري، وإن كان متناقصــاً. يف 
شــال أفريقيــا، اختفــى املســيحيون تقريبــاً منــذ قــرون.

ــرب يف  ــيحين الع ــع املس ــه أن وض ــك كل ــن ذل ــم م األه
األرض املقدســة مريــع. ال يــزال هنــاك حــوايل 150 ألــف 
ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــطينية املحتل ــيحي يف األرايض الفلس مس

ــدس.  ــيحي يف الق ــن 4000 مس ــل م أق

أصبحــت األماكــن املقدســة املســيحية يف القــدس وبيــت 
ــد  ــددة بع ــة مه ــرى يف األرض املقدس ــن أخ ــم وأماك لح
جيــل فقــط بالتحــول إىل قطــع أثريــة ال غــري. وعــى 
الدينــي  التنــوع  فــإن  الخطــورة،  مــن  القــدر  نفــس 
ــراء  ــد ال ــذي ولّ ــالً، وال ــرشق األوســط طوي ــز ال ــذي ميّ ال
ــان والطوائــف املختلفــة بالتعايــش  الثقــايف وســمح لألدي
الســلمي لقــرون، آخــذ يف االختفــاء. هــذا ال يبــرش بالخــري 
ــة  ــة وال للثقاف ــات العربي ــة للمجتمع ــات املختلف للمكون

ــام. ــكل ع ــة بش العربي

ــن  ــام األول بأم ــة يف املق ــدة مهتم ــات املتح ــت الوالي كان
˝إرسائيــل˝ يف الــرشق األوســط. لقــد فشــلت يف أن تــدرك 
أن الراجــع الهائــل ألعــداد املســيحين العــرب األصليــن، 
الناتــج عــن التطــرف واالحتــالل اإلرسائيــي، لــن يســاعد 
قضيــة االســتقرار أو الرخــاء يف هــذا الجــزء مــن العــامل. مل 

يعــد مــن املمكــن إهــال محنــة املســيحين العــرب.
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يمثل املسيحيون األغلبية 
الساحقة من سكان املنطقة 
قبل قيام اإلسالم. ومعظم 

العرب املسلمين اليوم كانوا 
يف األصل مسيحيين. لدى 

الجماعتين نفس الدم ونفس 
الحمض النووي ونفس االلتزام 

بأرضهما.
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