
سورية في عيون 
مراكز الدراسات العالمية
سورية في عيون 
مراكز الدراسات العالمية

سورية في عيون 
مراكز الدراسات العالمية

سورية في عيون 
مراكز الدراسات العالمية

عدد نيسان / أبريل 2018

العدوان الثالثي 

على سورية: 

إسقاط الصواريخ 

وإسقاط الرهانات



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

ــل والخيــارات الممكنــة حيالهــا. ــة والبدائ المحتمل

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

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

والدراســات والتقاريــر والمقــاالت الصــادرة والمرصــودة.
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يف الثامــن مــن نيســان/أبريل 2017 شــّنت الواليــات املتحــدة 

ــر  ــا يف البح ــت مدمراته ــث أطلق ــورية، حي ــى س ــاً ع عدوان

ــار  ــتهدفت مط ــوك اس ــخ التوماه ــن صواري ــط 59 م املتوس

الشــعريات، وقُــدرّت تكاليفهــا بحــوايل 94 مليــون دوالر. 

عــاودت  نيســان/أبريل 2018  مــن  عــر  الرابــع  صبــاح 

الواليــات املتحــدة االعتــداء عــى ســورية، هــذه املــرة معهــا 

ــاروخ  ــة ص ــاوز املئ ــا يتج ــتخدمة م ــا، مس ــا وبريطاني فرنس

ــون دوالر.  ــوايل 225 ملي ــت ح ــة بلغ بتكلف

الذريعــة،  اعتــداءان صارخــان، ومتشــابهان، مــن حيــث 

واآلليــة، والتــرع، والالرشعيــة، واالســتهتار بالقانــون الــدويل. 

واألهــم مــن هــذا وذاك، مــن وجهــة نظــر مراكــز األبحــاث 

ــل  ــة للتعام ــراتيجية العام ــاب االس ــابه يف غي ــة، التش الغربي

ــة  ــة، املبني مــع الحــدث الســوري وغمــوض الخطــوات التالي

ــات. والناتجــة عــن هكــذا رضب

اســتخدام ســورية لألســلحة الكيامويــة هــو الذريعــة القدمية/

الجديــدة، حجــة واهيــة باتــت ال تقنع أحــداً، وتثري تســاؤالت 

لــدى الباحثــن األمريكيــن، حتــى املحافظــن منهــم، الذيــن 

ــع يف ذهــن  ــة تقب ــة األســلحة الكياموي يدركــون أن خصوصي

الشــعب األمريــي ورمبــا الغــريب عمومــاً، كونهــا فتاكــة 

وتقتــل بشــكل جامعــي دون متييــز. األســلحة التقليديــة هــي 

التــي أودت بحيــاة النســبة الكــرى مــن الســورين يف هــذه 

الحــرب.

إذاً، ملــاذا يعــود موضــوع الســاح الكيــاوي إىل مركــز 

األضــواء؟

ســؤاٌل قــد يــراود الكثرييــن، فالواليــات املتحــدة مل تعــد قادرة 

ــائر  ــد خس ــورية، دون أن تتكب ــارات يف س ــري املس ــى تغي ع

ــي  ــاوز املح ــد تتج ــات ق ــاه مواجه ــد باتج ــة أو تصّع مهول

ــا الســابق  ــا مل تحقــق مــن اعتدائه ــة، كــام أنه ــح عاملي لتصب

ــج ومل تطــور عــى أساســه اســراتيجيات. نتائ

رمبــا ميكــن اختصــار الجــواب هنــا بـــ “البقــاء يف ســورية”. 

حيــث أعلــن ترامــب قبــل حادثــة الكيــاموي املزعومــة بأيــام 

ــر أن  ــن أن ننك ــورية، وال ميك ــن س ــه م ــروج بقوات ــه الخ نيت

ــرار  ــدم تك ــى ع ــة ع ــت مبني ــا كان ــة كله ــه االنتخابي حملت

ــا وراء  ــري املحــدد يف حــروب م ــابقيه بالتدخــل غ ــاء س أخط

البحــار.

هــذا الخــروج، حتــى لــو أراده ترامــب فعــالً عــى اعتبــار أنــه 

ــن  ــن، ل ال يخــرج عــن الســياق العــام للمحافظن/الجمهوري

ــات  ــر يف الوالي ــي ال تقت ــة” الت ــة العميق ــه “الدول ــل ب تقب

املتحــدة عــى أجهــزة الدولــة ووكاالت االســتخبار، بــل متتــد 

ــي  ــة( الت ــراط السياس ــري )تكنوق ــاث والتفك ــز األبح إىل مراك

رســمت سياســة أمريــكا عــى امتــداد القــرن املــايض.

ســورية أكــر أهميــة للواليــات املتحــدة مــام يظــن أو يتخيــل 

دونالــد ترامــب. والتخــي عــن الوجــود فيهــا يعنــي تســليم 

الــرق األوســط لروســيا “العــدو التاريخــي”، بــكل مــا 

يحملــه أمــر كهــذا مــن انعكاســات عــى الواليــات املتحــدة 

وعالقاتهــا يف املنطقــة، ويف مســارح معــارك أخــرى، ورمبــا يف 

ــا. ــة كله ــات الدولي ــن العالق موازي

مــا الــذي اختلــف قبــل العــدوان الثــاليث عــى ســورية 

ــن  ــروج م ــاب الخ ــتثناء أن خط ــاً باس ــده؟ ال يشء تقريب وبع

ســورية تراجــع كثــرياً، بــل باتــت اإلدارة األمريكيــة تتحــدث 

ــدى. ــة امل ــراتيجية طويل ــن اس ع

مل تســتطع مراكــز األبحــاث، ووســائل اإلعــالم الكــرى إيصــال 

هيــالري كلينتــون إىل الحكــم يف أمريــكا، لكنهــا تدفــع برامب 

إىل تبنــي وتنفيــذ كل مــا طرحتــه كلينتــون مــن سياســات.

واســتنتاجاتها  األمريكيــة  األبحــاث  مراكــز  تحليــالت 

نفســها، الرضبــة  تجــاوز  العــدوان  حــول  ومقرحاتهــا 

وإذا كانــت هــذه املراكــز راضيــة عــن الرضبــة “مبدئيــاً” إال 
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ــم  ــوري الدائ ــدي الس ــاء التح ــد إنه ــد، تري ــد املزي ــا تري أنه

ــا الشــاملية،  لقيادتهــا للعــامل، وتوجيــه رســائل إليــران وكوري

ــراين،  ــرويس اإلي ــوري ال ــف الس ــر التحال ــيا، وك وردع روس

والتقــارب الــريك الــرويس أو أي تقــارب ال يخــدم مصالحهــا، 

لــدى  الضائعــة  أمريــكا  اســرجاع مصداقيــة  تريــد  كــام 

حلفائهــا. مــام يدفــع إىل التســاؤل إىل أيــن تنــوي مراكــز 

األبحــاث الدفــع بالسياســة األمريكيــة وأي تصعيــد قــادم 

تريــده، ومــا هــي النتائــج التــي ســيحملها، وهــل ســيكون يف 

ــرى. ــاحات رصاع أخ ــال إىل س ــيتم االنتق ــورية أو س س

التخبــط الــذي تعيشــه اإلدارة األمريكيــة حــول اســراتيجيتها 

يف ســورية، ال يقابلــه أي تخبــط يف الرؤية الســورية. أســقطت 

ــخ  ــن الصواري ــن 70% م ــر م ــوري أك ــش الس ــات الجي دفاع

األمريكية-الفرنســية-الريطانية، ومــن دون تدخــل الدفاعــات 

ــوف  ــف مكت ــن يق ــه ل ــر أن ــة تظه ــالة واضح ــية، برس الروس

األيــدي حيــال أي اعتــداء حتــى لــو كان مــن قبــل أكــر 

ــر،  ــزم مبســار التحري القــوى يف العــامل. الجيــش الســوري ملت

عــى التــوازي مــع الدبلوماســية الســورية امللتزمــة بالتفــاوض 

واملصالحــة، ومــا مل تســتطع الواليــات املتحــدة تحقيقــه 

بنفســها أو عــر وكالئهــا خــالل ســنوات الحــرب الثامنيــة، لــن 

ــات  ــخ، والتحالف ــات والصواري ــه عــر الرضب تســتطيع تحقيق

ــة. العدواني

يغطــي هــذا اإلصــدار مــن تقريــر “ســورية يف عيــون مراكــز 

الدراســات العامليــة”، املــواد املرتبطــة بالحــدث الســوري 

املنشــورة عــى مواقــع كريــات مراكــز األبحــاث العامليــة، يف 

ــة  شــهر نيســان/أبريل 2018، وينقســم هــذا العــدد إىل ثالث

محــاور:

لتغطيــة  العــدد  هــذا  يف  نفــرده  والــذي  األول:  املحــور 

أهــم مــا صــدر حــول العــدوان األمريي-الفرنيس-الريطــاين 

ــة أو  ــه املأمول ــاته، ونتائج ــه، انعكاس ــورية، إرهاصات ــى س ع

املحتملــة. 

ــة  ــات األمريكي ــه عــن العالق ــاين: تتحــدث مقاالت املحــور الث

الركيــة، يف ضــوء اعتــداءات هــذه األخــرية عــى ســورية 

ــاك،  ــي هن ــود األمري ــى الوج ــا ع ــي متثله ــدات الت والتهدي

وكذلــك يف ضــوء التقــارب الــريك الــرويس اإليــراين ومــا 

ســيحمله عــى مســار املفاوضــات وغــريه مــن املســارات يف 

ــورية. س

ــى  ــا تبق ــذي يعــرض مل محــور اإلرهــاب: املحــور األخــري وال

مــن وجــود تنظيمــي “داعــش والنــرة” اإلرهابيــن يف 

ــي  ــا ه ــوم، وم ــه الي ــو علي ــا ه ــل إىل م ــف وص ــورية، كي س

الســيناريوهات املتوقعــة ومــا ســتحمله مــن آثــار عــى 

املنطقــة والعــامل.
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مل يــأت االعتــداء األمرييك-الفرنيس-الربيطــاين عــى ســورية عــى مســتوى آمــال مراكــز األبحــاث الغربيــة، فهــي التــي 
أرادتــه ودفعــت نحــوه، لكنــه بنظرهــا جــاء ضعيفــاً ومحــدوداً، إىل حــد جعــل آثــاره الســلبية عــى الواليــات املتحــدة 
تفــوق إيجابياتــه. ســواء مــن ناحيــة مكانــة أمريــكا عــى اعتبارهــا القــوة األعظــم يف العــامل، أو مــن ناحيــة الرســائل 
الواجــب توجيههــا عــربه إىل القــوى التــي تتحــدى ســلطان أمريــكا اليــوم، وأولهــا ســورية ورمبــا قبــل كوريــا الشــالية 

ــيا. وإيران وروس
املقــال التــايل يظهــر الدفــع الــذي أبدتــه مراكــز األبحــاث نحــو عــدم خــروج القــوات األمريكيــة مــن ســورية، ونحــو 

املزيــد مــن االنخــراط األمريــيك يف الشــأن الســوري.

العدوان الثالثي على سورية: 
انعدام األفق االستراتيجي
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رانج عاء الدين

االنسحاب األمريكي من سورية: كيف سيشجع روسيا وإيران 

معهد بروكينغز، 5 نيسان/أبريل 2018

كتــب رانــج عــالء الديــن مقــاالً بعنــوان “االنســحاب األمريــي مــن 
ــز  ــد بروكينغ ــره معه ــران” ن ــيا وإي ــجع روس ــف سيش ــورية: كي س
ــب  ــالن ترام ــان/أبريل 2018، تحــدث فيــه عــن إع بتاريــخ 5 نيس
االنســحاب األمريــي مــن ســورية، والــذي اعتــره قــراراً متهــوراً، ألن 
الوجــود األمريــي يف ســورية مــن وجهــة نظــره، مينــع عــودة ظهــور 

ــالد. ــراين، ويضمــن اســتقرار الب “داعــش”، ويحــدُّ مــن التوســع اإلي

رأى الكاتــب بــأن الفــراغ الــذي ســتركه القــوات األمريكيــة قــد 
يشــغله أعداؤهــا، واالنســحاب مــن ســورية ســيعّجل عــودة ظهــور 
ــر لســنوات، إن مل  ــزاع مدم ــاء ســورية مرحــاً لن ــع بق “داعــش”، م
يكــن لعقــود قادمــة. وقــد تســمح نــدوب الحــرب ملجموعــات مثــل 
“داعــش” وأمثالــه باالزدهــار. يف هــذه األثنــاء، ســيكون مــن الحامقــة 

ــاق مــع روســيا. ــه ميكــن التوصــل إىل اتف االفــراض أنّ

الحــرب يف ســورية اآلن هــي ســاحة معركة ملســتقبل النظــام اإلقليمي 
وتــوازن القــوى يف الــرق األوســط. لقــد اســتفادت الجامعــات 
املســلحة عــر الوطنيــة القويــة املدعومــة مــن جهــات فاعلــة خارجية 
ــايل ستســتمر يف تدمــري مــا تشــاء،  ــة، وبالت ــار حــدود الدول مــن انهي

بنــاء عــى طلــب رعاتهــا الدوليــن.

ويف خضــم هــذا املزيــج الخطــري، سيســمح االنســحاب مــن ســورية 
ــران. ويف  ــة إي ــة الروســية عــى املنطقــة، ويعّجــل مــن هيمن بالهيمن
ــاء  ــع أنح ــة يف جمي ــري مقبول ــتكون غ ــة س ــة اإليراني ــن أن الهيمن ح
املنطقــة، فــإن دوالً أخــرى يف الــرق األوســط أضعــف مــن أن تواجــه 
إيــران بــدون دعــم وقيــادة الواليــات املتحــدة. ومــن املرجــح أال تغــري 
تلــك الــدول تــوازن القــوى. لذلــك فــإن هــذه وصفــة إلبقــاء ســورية 

غارقــة يف حالــة حــرب مســتمرة.

1

Ranj Alaaldin, “How withdrawing from Syria would embolden Russia and Iran”, Brookings, 
5 April 2018. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/05/04/2018/how-
withdrawing-from-syria-would-embolden-russia-and-iran/ 

1
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اسرتاتيجية لواشنطن
للتدخــل  قواعــد وحــدود  تفــرض  أن  املتحــدة  للواليــات  ميكــن 
والــراع. وهــذا يتوقــف ليــس فقــط عــى اســتمرار وجــود الواليــات 
ــوات يف رشق  ــايل للق ــار الح ــى االنتش ــا ع ــورية، وإمن ــدة يف س املتح
البــالد. وبقيامهــا بذلــك، ميكــن للواليــات املتحــدة أن تظهــر كحاميــة 
لالســتقرار العــام. والهــدف بحســب الكاتــب، هــو الحــد مــن تأثــري 
الــراع واحتوائــه، مــع تأمــن مصالــح الواليــات املتحــدة عــن طريــق 
منــع عــودة ظهــور “داعــش” والتوســع اإليــراين. وعــى أقــل تقديــر، 
فــإن اســتمرار الوجــود األمريــي يف ســورية ســيضمن أال تصبــح 
ــن  ــن الذي ــن الجهادي األرايض الواقعــة رشق الفــرات معقــالً لإلرهابي
يهــددون األمــن اإلقليمــي والــدويل. كــام ميكــن للهيمنــة األمريكيــة يف 
رشق ســورية أن توفــر نقطــة انطــالق لتوفــري املســاعدات اإلنســانية 

ــران ووكالئهــا. ــادة ترســيخ إي للبــالد، باإلضافــة إىل الحــد مــن زي

ــط  ــدة أن تتوس ــات املتح ــتطيع الوالي ــب، تس ــم الكات ــب زع وبحس
بــن تركيــا و“وحــدات حاميــة الشــعب”، وأن تهــّدئ مخــاوف األمــن 
القومــي الــريك مــن خــالل االلتــزام بتقييــد “الوحــدات”، ومنــع 
ــه  ــاً واحــداً، تســيطر علي ــح حزب ــن أن تصب ــتان الســورية” م “كردس

ــعب”. ــة الش ــدات حامي “وح

ــم  ــع الدع ــاملة تتناســب م ــية ش ــك اســراتيجية سياس ــيتطلب ذل س
األمريــي لـــ “وحــدات حاميــة الشــعب” التــي عليها تقاســم الســلطة 
املتحــدة  الواليــات  دعــم  إىل  باإلضافــة  األكــراد،  منافســيها  مــع 
للجامعــات الكرديــة األخــرى يف “كردســتان الســورية”. وكذلــك 
اســتخدام “الوحــدات” كحاجــز ضــد عــودة ظهــور “داعــش” وضــد 

ــراين. ــع اإلي التوس

ــدات  ــا و“وح ــن تركي ــراع ب ــط يف ال ــة للتوس ــود األمريكي إن الجه
حاميــة الشــعب”، فضــالً عــن اســتعادة وتطبيــع العالقــات مــع أنقرة، 
ــوة  ــف “ق ــا يشــبه تحال ــة م ــادة صياغ ــق إلع ــد الطري ــن أن مته ميك
املســاعدة األمنيــة الدوليــة” )إيســاف( بقيــادة حلــف شــامل األطليس 
)الناتــو( يف أفغانســتان، والــذي يتضمــن مشــاركة عربيــة ومســاهمة 
تركيــة كبــرية. وألســباب تتعلــق بالقــدرة والتاريــخ والطمــوح، ال تــزال 
تركيــا الريــك اإلقليمــي األكــر قــدرة عــى البقــاء يف الحــرب والــذي 
ــن شــأن  ــه. م ــا مع ــات املتحــدة أن تفســد عالقته ال تســتطيع الوالي
املســاهامت الركيــة يف جهــود االحتــواء يف ســورية أن تقطــع شــوطاً 
ــات  ــح الوالي ــد، وتأمــن مصال ــق االســتقرار يف البل ــالً نحــو تحقي طوي
ــى املشــاركة  ــة ع ــاء الرعي ــا، واملســاعدة يف إضف املتحــدة وحلفائه

ــة يف ســورية. األمريكي

خلــص الكاتــب يف نهايــة مقالــه للقــول بأنــه عــى الواليــات املتحــدة 
أن تتعلــم مــن دروس املــايض. لكــن يجــب عليهــا أيضــاً أن تقــف إىل 
جانــب أصدقائهــا لتأمــن املصالــح املشــركة. التــي لــن يكــون هنالــك 
أمــل بتحقيقهــا إذا تركــت مصريهــم إليــران وروســيا، اللتــن ستســعدا 

إذا مــا انســحبت الواليــات املتحــدة مــن ســورية.

ال تزال تركيا الشريك اإلقليمي 
األكثر قدرة على البقاء في 

الحرب والذي ال تستطيع الواليات 
المتحدة أن تفسد عاقتها معه

يظهر المقال التالي رغبة مراكز األبحاث األمريكية الجامحة بمزيد من التدخل العسكري 
األمريكي في سورية، وشكل الضربات العسكرية الواجب تنفيذها، وأهدافها وشدتها. مع 
التهديد المستمر بأن مصالح ونفوذ أمريكا في خطر شديد ما لم يتم اعتماد ضربات جوية 

على سورية. 
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مايكل إيزنشتات

الضربات العسكرية على سورية: اعتبارات حاسمة 

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 10 نيسان/أبريل 2018

2

كتــب مايــكل إيزنشــتات مقــاالً بعنــوان »الرضبــات العســكرية عــى 
ســورية: اعتبــارات حاســمة« نــره معهــد واشــنطن بتاريــخ 10 
ــات  ــه الوالي ــام يجــب أن تفعل ــه ع نيســان/أبريل 2018، تحــدث في
املتحــدة يف حــال قــررت التحــرك عســكرياً ضــد ســورية، وذلــك 
بحجــة اســتخدامها للســالح الكيميــايئ يف الغوطــة الرقيــة يف 7 

.2018 نيســان/أبريل 

واســتعرض الكاتــب مــا قالــه ترامــب تعليقــاً عــى تلــك املزاعــم، أنــه 
ســيكون هنــاك “مثــن كبــري يجــب دفعــه”. كــام قــال أيضــاً يف اجتــامع 
ملجلــس الــوزراء يف 9 نيســان/أبريل »ال ميكننــا الســامح بفظائــع مــن 
هــذا القبيــل... ال ميكــن الســامح بذلــك«. ثــم حــّذر مــن أنــه وبغــض 
النظــر عــام إذا كانــت روســيا، أو ســورية، أو إيــران مســؤولة، فــإن رد 
الواليــات املتحــدة ســيكون “قاســياً للغايــة”، مكــرراً أن كل األطــراف 

املعنيــة “ســتدفع الثمــن”.

ــرك  ــدة التح ــات املتح ــررت الوالي ــال ق ــه يف ح ــب إىل أن ــار الكات أش
ــارات:  ــدة اعتب ــد بع ــي أن تسرش ــكرياً، فينبغ عس

ــع  ــورية م ــف س ــيم تحال ــنطن إىل تقس ــعى واش ــب أن تس أوالً، يج
إيــران وروســيا، وتجنــب اإلجــراءات التــي تزيــد مــن احتامليــة 
ــة الوضــع مــن خــالل  ــايل، يكــون الهــدف هــو تهدئ ــد. وبالت التصعي
ــز  ــب أن ترك ــوري”. فيج ــام الس ــة “النظ ــردع يف مواجه ــتعادة ال اس
ــب  ــع تجن ــورية م ــة الس ــكات الدول ــى ممتل ــة ع ــة أمريكي أي رضب
ــم  ــاً دع ــنطن أيض ــى واش ــية. وع ــائر الروس ــاع الخس ــر ارتف مخاط
الرضبــات اإلرسائيليــة املســتمرة ضــد األهــداف اإليرانيــة يف ســورية، 
لفــرض التكاليــف عــى طهــران بســبب سياســاتها. ويجب عــى اإلدارة 
ــة يف  االحتفــاظ بحــق اتخــاذ إجــراءات خاصــة ضــد األصــول اإليراني

ــا. ــدة أو مصالحه ــات املتح ــي الوالي ــدد موظف ــا ته ــورية عندم س

ثانياً، قد تكون هناك رضبات إضافية رضورية لردع سورية.

Michael Eisenstadt, “Military Strikes on Syria: Critical Considerations”, The Washington 
Institute for Near East Policy, 10 April 2018. http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/military-strikes-on-syria-critical-considerations

6
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ــى  ــايس ع ــكل أس ــة بش ــات األمريكي ــز الرضب ــب أن ترك ــاً، يج ثالث
القــدرات العســكرية التقليديــة للدولــة الســورية، وليــس عــى 
األســلحة الكيميائيــة فقــط. وعليهــا أيضــاً أن تســتهدف القــوات التــي 
حققــت االنتصــارات يف ســورية، وبذلــك تكــون الواليــات املتحــدة قــد 
وّجهــت رضبــة قويــة وعــززت التأثــري الــرادع مقارنــًة بــرضب البنيــة 

ــة فقــط. ــة لألســلحة الكيميائي التحتي

رابعــاً، يجــب أن تسرشــد العمليــات العســكرية األمريكيــة بالــدروس 
ــة  ــردع والدبلوماســية القري املســتفادة مــن الجهــود الســابقة يف ال

يف الــرق األوســط:

• عــى الواليــات املتحــدة أال تضــع خطوطــاً حمــراء مــا مل تكــن 
مســتعدة لفرضهــا، وللــرد عــى أي محــاوالت الختبــار حــدود الواليات 

ــات. ــد مــن التحدي ــرد ســيؤدي إىل املزي املتحــدة، ألن عــدم ال

• ال ينبغــي عــى واشــنطن أن تــرضب فقــط مصــدر االســتفزاز، بــل 
ــرادع  ــر ال ــز األث ــايل تعزي ــة، وبالت ــة للدول أيضــاً األصــول ذات األهمي

ــة. ــات األمريكي للرضب

• عى اإلدارة أن توضح أن رضباتها لن تكون ملرة واحدة.

وأخــرياً، ختــم الكاتــب بالقــول إن هــذا التهديــد قــد يســاعد عــى دق 
إســفن بــن دمشــق وموســكو، ورمبــا خلــق فــرص جديــدة للضغــط 
عــى ســورية إلنهــاء مخزونهــا غــري املعلــن مــن األســلحة الكيميائيــة 
ومراقبــة وقــف إطــالق النــار مــع مختلــف القــوى املتمــردة يف جميــع 

أنحــاء البــالد.

تعرض المقاالت التالية ردات الفعل األمريكية والدولية إثر االعتداء األمريكي-الفرنسي-
البريطاني على سورية، باإلضافة إلى خيبة األمل العارمة لدى مراكز األبحاث، نتيجة ضعف 

مستوى هذا العدوان، ومحدوديته، وقدرة الجيش السوري على التصدي له. والعودة 
بالتالي إلى المطالبة بمزيد من التصعيد وبخطوات الحقة مرتبطة بالعدوان.
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أشيش كومار سين

العدوان على سورية، الحسابات والمواقف

المجلس األطلنطي، 14 نيسان/أبريل 2018

ــات  ــن تغــر الرضب ــوان »ل ــاالً بعن ــب أشــيش كومارســن مق كت
حســابات األســد يف ســورية«، نــره املجلــس األطلنطــي يف 14 
ــذي شــنته  ــه عــن العــدوان ال نيســان/أبريل 2018. يتحــدث في
الواليــات املتحــدة ومعهــا بريطانيــا وفرنســا عــى ســورية، فيقول:

صبــاح 14 نيســان/أبريل، شــنت القــوات األمريكيــة والريطانيــة 
والفرنســية غــارات جويــة عــى مــا ادعــت أنــه منشــآت تصنيــع 
ــورية  ــم س ــم تته ــتجابة ملزاع ــورية، اس ــة يف س ــلحة كيميائي أس
ــة دومــا بريــف العاصمــة  ــة يف مدين باســتخدام أســلحة كيميائي
ــة  ــة كاذب ــم األوروبي ــذه املزاع ــيا أن ه ــت روس ــق. رصح دمش

ــة. وملفق
ــامت 14  ــس هج ــس ماتي ــي جيم ــاع األمري ــر الدف ــف وزي وص
ــي،  ــي هاي ــن ني ــدة، لك ــرة واح ــدث مل ــا ح ــان/أبريل بأنه نيس
ســفرية أمريــكا يف األمــم املتحــدة، قالــت إن بالدهــا ســتظل 
متأهبــة يف حــال وقــوع أي هجــوم آخــر باألســلحة الكيميائيــة.

يقــول ه.أ. هيلــري الباحــث يف املجلــس األطلنطــي، خــالل مقابلــة 
أجريــت معــه للتعليــق عــى هــذه الهجــامت: »ال يوجــد أي دليل 

عــى أن لــدى الرئيــس األمريــي ترامــب أية نيــة لتغيري حســابات 
الرئيــس األســد يف ســورية، لكــن هــذه الرضبــة تضمــن أن ترامــب 
يســتطيع أن يقــول إنــه فعــل “شــيئاً”«، وهــذه الهجــامت هــي 
ــات  ــاس«، فالوالي ــة يف األس ــري مرابط ــراتيجية غ ــتمرار الس »اس
ــواء املشــاكل الســورية )وبشــكل  ــدف إال إىل احت املتحــدة ال ته
ــة  ــورية، اإلدارة األمريكي ــل س ــن( داخ ــش” والالجئ ــس “داع رئي
ال تكــرث باملدنيــن، وال ميكــن أن نصــّدق أن إدارة ترفــض قبــول 

حتــى حفنــة مــن الالجئــن الســورين مهتمــة حقــاً بصالحهــم.

ــد أدت إىل تدهــور  ــات ق ــت الرضب ــا إذا كان ويف ســؤال حــول م
كبــري يف القــدرة الكيميائيــة لســورية، يجيــب هيلــري فيقــول 
“رمبــا”، لكــن إذا مل يكــن األمــر كذلــك فيأمــل أن “النظــام” عــى 
األقــل ســيفكر مرتــن قبــل اســتخدامها. أمــا عــن مواقــف الــدول 
ــا داعمتــن  يف املنطقــة فيقــول إن تركيــا ومثلهــا الســعودية كانت
للهجــامت، يف حــن مل تكــن مــر معهــا، وإيــران كانــت بالطبــع 

ضدهــا، لكنــه ال يتوقــع أن تقــوم أيٌّ منهــا بــأي رد مبــارش.
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ــه »ســورية: أُنجــزت  ــب نفســه عنوان ــان للكات ــال ث ويف مق
ــان/ ــاً يف 14 نيس ــي أيض ــس األطلنط ــره املجل ــة؟« ن املهم

أبريــل 2018، تحــدث الكاتــب فيــه عــن تغريــدة الرئيــس 
األمريــي عــى التويــر صبيحــة العــدوان األمريــي الفرنــيس 
ــة”. ــزت املهم ــا “أُنج ــال فيه ــي ق ــورية، والت ــى س ــاين ع الريط

يقــول الكاتــب: »أثــارت هاتــان الكلمتــان، والتــي ســبق أن أدىل 
بهــام الرئيــس األمريــي األســبق جــورج دبليــو بــوش عقــب حرب 
ــدى كثرييــن«. وينقــل عــن فيصــل  العــراق 2003، االســتغراب ل
عيتــاين الباحــث يف املجلــس األطلنطــي قولــه »لقــد وجــْدُت 
التعليــق بحــد ذاتــه محــرياً، ألننــي مل أدرك مــا عنــاه الرئيــس أو 
املتحدثــون يف املؤمتــر الصحفــي للبنتاغــون، يبــدو أنهــم يعنــون 
أن “العمليــة ناجحــة”، رمبــا مــن ناحيــة أنهــا رضبــت األهــداف 
دون خســائر يف األرواح أو املعــدات األمريكيــة. أمــا عــام إذا 
ــة فأقــى  ــداً لألســلحة الكيميائي كانــت ســتمنع اســتخداماً جدي
ــات  ــأن الرضب ــاين ب ــول عيت ــا”« ويق ــو “رمب ــه ه ــن قول ــا ميك م
أهدافهــا.  يف  وأضيــق  “النظــام”  توقــع  مــام  أصغــر  كانــت 
ــرة  ــورية م ــاموي يف س ــالح الكي ــتخدم الس ــد ال يُس ــف، ق ويضي
أخــرى ألن الحــرب حســمت “لصالــح األســد” عــى حــد تعبــريه، 

ــى. ــايس انته ــال الق ومعظــم القت

اإلدارة األمريكية ال تكترث 
بالمدنيين، وال يمكن أن نصّدق أن 
إدارة ترفض قبول حتى حفنة من 
الاجئين السوريين مهتمة حقًا 

بصالحهم

ــش”  ــد “انكم ــه، لق ــتاين قول ــن آرون س ــب ع ــل الكات ــام ينق ك
ــب.  ــدة ترام ــرأوا تغري ــا ق ــن عندم ــكرين املحرف ــم العس معظ
ــك  ــورية ال متل ــأن س ــزم ب ــون ال تج ــام رّصح البنتاغ ــة ك فالرضب
قــدرات كيميائيــة متبقيــة ميكنهــا اســتخدامها أو مجــرد االحتفاظ 

بهــا.
ــول  ــورية يق ــدة يف س ــات املتح ــع للوالي ــراتيجية أوس ــن اس وع
ــات املتحــدة  ــزال متشــعباً”، فمهمــة الوالي ــه أمــر ال ي ســتن “إن
هــي قتــال تنظيــم “داعــش”، وهــي تنــوي بالتــايل إنهــاء حربهــا 

ــه والبحــث لنفســها عــن مخــرج. علي

يقــول الكاتــب أخــرياً، يف 7 نيســان/أبريل 2017 كان ترامــب قــد 
ــه  ــف ذات ــى ســورية. املوق ــة ع ــات صاروخي ــه رضب ــر بتوجي أم
والقــرار ذاتــه بفــارق زمنــي ال يتجــاوز العــام. لقــد أوضــح 
محللــو املجلــس األطلنطــي قبــل الرضبــات الجويــة أن رضبــات 

ــن تغــري شــئياً. ــة ملــرة واحــدة ل صاروخي

أمــا ثالــث مقــاالت الكاتــب فقــد كان بعنــوان »رّدات الفعــل 
العامليــة تجــاه الرضبــات عــى ســورية« نــره املجلــس 
األطلنطــي كذلــك يف 14 نيســان/أبريل 2018، وفيــه تحــدث 
الكاتــب عــن التريحــات الرســمية ملجموعــة مــن الــدول 
ــب  ــاءت عق ــوري ج ــهد الس ــة يف املش ــب متفاوت ــة بنس الفاعل
العــدوان الــذي ُشــنَّ عــى ســورية مــن قبــل الواليــات املتحــدة 

ــا. ــا وفرنس وبريطاني

جاءت ردود الفعل كام نقلها الكاتب، كالتايل:

الواليات املتحدة:
يف إعالنــه عــن الهجــامت قــال الرئيــس األمريي ترامــب: »الهدف 
مــن أعاملنــا الليلــة هــو إرســاء رادع قــوي يف وجــه إنتاج األســلحة 
ــو  ــرادع ه ــذا ال ــيس ه ــتخدامها، تأس ــا واس ــة ونره الكيميائي
ــر أن  ــات املتحــدة«. واعت ــة للوالي ــة حيوي ــة قومي مصلحــة أمني
هجومــه هــذا نتيجــة لعــدم وفــاء روســيا بوعدهــا بإنهــاء وجــود 
األســلحة الكيامويــة يف ســورية، وقــال إنــه »يتعــن عــى روســيا 
أن تقــرر مــا إذا كانــت ستســتمر يف هــذا الطريــق املظلــم أم أنهــا 

ســتنضم إىل األمــم املتحــرضة كقــوة لالســتقرار والســالم«.

فرنسا:
اتهــم الرئيــس الفرنــيس إميانويــل ماكــرون الدولــة الســورية 
بالهجــوم عــى دومــا، واعتــر األمــر تجــاوزاً للخــط األحمــر الــذي 
أعلنتــه فرنســا يف أيار/مايــو 2017 وقــال »ال ميكننــا تحمــل تطبيع 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، التــي تشــكل خطــراً مبــارشاً عــى 

الشــعب الســوري وعــى أمننــا الجامعــي«.

مهمة الواليات المتحدة هي قتال 
تنظيم “داعش”، وهي تنوي 

بالتالي إنهاء حربها عليه والبحث 
لنفسها عن مخرج.
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هذا الهجوم ال يعني التدخل في 
“حرب أهلية”. وال يتعلق بتغيير 

“النظام”. إنه عبارة عن ضربة 
محدودة ومحددة بحيث ال تزيد 

من التوتر في المنطقة.

اململكة املتحدة:
قالــت رئيســة الــوزراء الريطانيــة ترييــزا مــاي: »تشــري معلومــات 
اســتخبارية إىل أن “النظــام” الســوري مســؤول عــن هــذا الهجــوم 
ــن  ــتمر م ــط املس ــذا النم ــاف ه ــب إيق ــا... يج ــري يف دوم األخ
الســلوك... لقــد ســعينا إىل اســتخدام كل قنــاة دبلوماســية ممكنة 
لتحقيــق ذلــك. لكــن تــم إحبــاط جهودنــا مــراراً وتكــراراً... لذلك، 

ال يوجــد بديــل عمــي عــن اســتخدام القــوة«.
وتضيــف يف تريحهــا نفســه: »هــذا الهجــوم ال يعنــي التدخــل 
ــارة  ــه عب ــام”. إن ــري “النظ ــق بتغي ــة”. وال يتعل ــرب أهلي يف “ح
عــن رضبــة محــدودة ومحــددة بحيــث ال تزيــد مــن التوتــر يف 
املنطقــة، وتفعــل كل مــا هــو ممكــن ملنــع وقــوع إصابــات بــن 

ــن«. املدني

كندا:
كان رئيــس الــوزراء الكنــدي جوســتن تــرودو مؤيــداً للرضبــات. 
لكنــه رصح أيضــاً بــأن التحقيــق حــول اســتخدام األســلحة 
الكيامويــة مل ينتــه حيــث قــال: »ســنواصل العمــل مــع رشكائنــا 
الدوليــن ملواصلــة التحقيــق يف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف 

ــة«. ــؤولن إىل العدال ــم املس ــب تقدي ــورية. يج س

أملانيــا: رغــم أنهــا مل تكــن ضمــن التحالــف الــذي نّفــذ الهجــامت 
إال أنهــا كانــت داعمــة لهــا، حيــث وصفتهــا املستشــارة األملانيــة 

أنجيــال مــريكل بـــ “الرضوريــة واملالمئة”.

الناتــو: قــال األمــن العــام لحلــف الناتــو ينــس ســتولتنرغ إنــه 
يؤيــد اإلجــراء الــذي اتخذتــه الواليــات املتحــدة وفرنســا واململكة 

املتحــدة يف ســورية.

روسيا:
ــه  ــن إن الهجــوم املشــتبه ب ــري بوت ــرويس فالدمي ــس ال ــال الرئي ق
باألســلحة الكيامويــة يف دومــا مزيــف وملفــق، ووصــف الرضبات 
بأنهــا “عمــل عــدواين”. وقــال إن لهــذه الرضبــات “تأثــري مدمــر 
عــى نظــام العالقــات الدوليــة بأكملــه”. وقالــت روســيا إن 
ــة. ــا الخاصــة يف ســورية مل تتدخــل خــالل الرضب ــة دفاعه أنظم

وقالــت وزارة الدفــاع الروســية يف بيــان لهــا »مل يســقط أي مــن 
الصواريــخ يف أي مــن املناطــق الخاضعــة ملســؤولية أنظمــة 
ــت إن  ــم«. وقال ــوس وحميمي ــية يف طرط ــوي الروس ــاع الج الدف
ــن  ــروز م ــاروخ ك ــت 71 ص ــورية اعرض ــة الس ــات الجوي الدفاع

ــف. ــا التحال ــل 103 أطلقه أص

إيران:
وأخــرياً، حــذرت إيــران مــن “العواقــب اإلقليميــة” للهجــوم. 
وقالــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة، عــى لســان املتحــدث باســمها 
ــذا  ــا ه ــدة وحلفاؤه ــات املتح ــذت الوالي ــمي: »نف ــرام قاس به
الهجــوم العســكري دون أن يكــون لديهــا أي دليــل، وحتــى دون 
ــاً،  ــة موقف ــلحة الكيميائي ــر األس ــة حظ ــذ منظم ــار أن تتخ انتظ

ــة”. ــب اإلقليمي ــن العواق ــايل ع وهــي مســؤولة بالت

وصف الرئيس الروسي الضربات 
بأنها “عمل عدواني”. وقال إن 

لهذه الضربات “تأثير مدمر على 
نظام العاقات الدولية بأكمله”.
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ــة ترامــب  ــوان »الهــدف مــن رضب كتــب مــارك أ. ثيســن مقــاالً بعن

ــد  ــره معه ــس« ن ــو العك ــدث ه ــا ح ــوة، م ــار الق ــورية إظه يف س

ــن  ــه ع ــدث في ــان/أبريل 2018، يتح ــي يف 16 نيس ــروع األمري امل

ــات املتحــدة، ومــا  ــادة الوالي ــنَّ عــى ســورية بقي ــذي ُش العــدوان ال

ــق. ــا تحق ــل م ــه مقاب كان مرجــواً من

ــام 2013  ــول، ع ــب فيق ــا وترام ــن أوبام ــة ب ــب باملقارن ــدأ الكات يب

ــة،  وعندمــا كانــت ســورية متهمــة أيضــاً باســتخدام أســلحة كيميائي

ــول إن  ــز بالق ــوس تامي ــوس أنجل ــة ل ــي لصحيف ــؤول أمري رصح مس

ــة مبــا يكفــي فقــط ألال يتــم  ــة ســتكون “قوي ــة أوبامــا املحتمل رضب

االســتهزاء بهــا” لكنهــا لــن تكــون مدمــرة لدرجــة أن تســتثري رد فعــٍل 

مــن إيــران أو روســيا، ويف النهايــة، تراجــع أوبامــا عــن كامــل موضــوع 

الرضبــة.

يوم الجمعة املايض، نّفذ ترامب رضبة.

ــذ”  ــه “نّف ــاء لســببن األول أن يــرى الكاتــب أن ترامــب يســتحق الثن

يف الوقــت الــذي تراجــع فيــه أوبامــا، والثــاين أنــه اســتطاع أن يحّصــل 

انضــامم حلفــاء أمــريكا عندمــا مل يتمكــن أوبامــا مــن ذلــك.

ــة  ــوم الجمع ــات ي ــت رضب ــب »كان ــف الكات ــل يضي ــن يف املقاب لك

ــد أدت إىل  ــا”. لق ــتهزاء به ــم االس ــط ألال يت ــي فق ــا يكف ــة مب “قوي

ــات املتحــدة عــى املــرح العاملــي  ــة الوالي ــرضر مبصداقي إلحــاق ال

ــذي لحــق بـــ “نظــام األســد”«. أكــر مــن الــرضر ال

ــب  ــة مل تُص ــادة األمريكي ــة ذات القي ــول، الرضب ــب فيق ــع الكات يتاب

ــورية دون أن  ــت س ــداً، وترك ــل واح ــام توصي ــاراً أو نظ ــرة، مط طائ

تأثــر عــى قدراتهــا الكيميائيــة. حتــى يف املواقــع التــي أصابــت فيهــا 

الصواريــخ أهدافهــا، كان لــدى الســورين متســع مــن الوقــت لنقــل 

املعــدات واالحتياطيــات الكيميائيــة، فلــم تــرد أنبــاء عــن وقــوع أي 

ــى األرض. ــات ع إصاب

يعــرف الســوريون أنهــم فــازوا، تفيــد صحيفــة ذا بوســت أن »االبتهاج 

ــوم  ــة أن الهج ــدو الحكوم ــا أدرك مؤي ــق عندم ــوارع دمش ــاد ش س

األوســع لــن يتــم«، ويقــول الجــرال املتقاعــد جــاك كــن نائــب رئيــس 

ــه  ــبب وجي ــورين س ــدى الس ــابق: »ل ــي الس ــش األمري أركان الجي

لالحتفــال« ويضيــف »لقــد جــاء الــرد ضعيفــاً وكان يجــب أن يكــون 

حاســامً وفعــاالً«.

مارك أ. ثيسين
الهدف من ضربة ترامب في سورية إظهار القوة، ما حدث هو العكس 

معهد المشروع األمريكي، 16 نيسان/أبريل 2018.
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ــوالً  ــا كان مأم ــس م ــى عك ــي ع ــوم األمري ــب أن الهج ــرى الكات ي

منــه، ســيزيد مــن جــرأة ســورية وروســيا وإيــران، وسيشــجع خصــوم 

ــا  ــه كوري ــذي تعلمت ــدرس ال ــك. ال ــن كذل ــدة اآلخري ــات املتح الوالي

الشــاملية مــن رضبــة ترامــب أن إدارتــه تتخــوف مــن املخاطــر 

وميكــن تحديهــا بســهولة. ويضيــف »الســبب يف عــدم تدمــري كامــل 

قــدرة ســورية الكيميائيــة هــو أننــا نخــاف مــن روســيا. فبــدالً مــن 

ــن نكــون  ــا ل ــروس بوجــوب اإلخــالء، وأن نحذرهــم بأنن ــم ال أن نُعل

ــم  ــا بتصمي ــوا، قمن ــم إذا مل يفعل ــيحدث لجنوده ــام س ــؤولن ع مس

الرضبــات بحيــث تتجنــب أي احتــامل -مهــام كان بعيــداً- باســتفزاز 

ــكو«. موس

ــدرك  ــك، وي ــم ذل ــغ أون يفه ــم جون ــاميل كي ــوري الش ــم الك الزعي

ــرويس، فهــي  ــرد ال ــاً مــن ال ــكا يف ســورية خوف ــرددت أمري ــه إذا ت أن

ــاً  ــح ســيؤول هدف ــأن تصب ــووي وتخاطــر ب ــن تــرضب برنامجــه الن ل

ــب نكســة  ــه الكات ــرى في ــذي ي ــر ال ــا الشــاملية. األم ــة كوري ملدفعي

ــا الشــاملية عــى  كبــرية لجهــود ترامــب يف منــع تطويــر قــدرة كوري

ــدة  ــة الوحي ــة. فالطريق ــف النووي ــة بالقذائ ــدن األمريكي ــد امل تهدي

التــي كانــت أمــام أمريــكا إلقنــاع جونــغ أون بالتخــي الســلمي 

عــن الســعي للحصــول عــى هــذه األســلحة، هــو إثبــات مصداقيــة 

التهديــد األمريــي لــه بالقــوة العســكرية. رضبــة يــوم الجمعــة 

ــا. ــدل أن تثبته ــدة ب ــات املتح ــة الوالي ــت مصداقي أضعف

ــغ  ــم جون ــع كي ــه م ــق الدخــول بضعــف إىل قمت ترامــب عــى طري

أون، يختــم الكاتــب، لــو مل يقــم ترامــب بهــذا الهجــوم، لغــدت 

األمــور أســوء لكــن ليــس بكثــري، فعندمــا تنفــذ رضبــات “قويــة مبــا 

يكفــي فقــط ألال يتــم االســتهزاء بهــا” فأنــت تُظهــر ضعفــاً، والضعــف 

ــك. محــرض ألعدائ

يعرف السوريون أنهم فازوا، 
»االبتهاج ساد شوارع دمشق عندما 

أدرك مؤيدو الحكومة أن الهجوم 
األوسع لن يتم«، ويقول جاك كين 

نائب رئيس أركان الجيش األمريكي 
السابق: »لدى السوريين سبب 

وجيه لاحتفال«

Marc A. Thiessen, “Trump’s Syria strike was meant to project strength. It did the 
opposite”, American Enterprise Institute, 16 April 2018. https://www.aei.org/publication/
trumps-syria-strike-was-meant-to-project-strength-it-did-the-opposite/ 
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ــة العســكرية  ــوان “الرضب ــاز محمــد أحمــد مقــاالً بعن كتبــت صافين

الثالثيــة عــى ســوريا .. مــاذا بعــد؟” نرهــا مركــز األهــرام بتاريــخ 

15 نيســان/أبريل 2018، تتحــدث فيــه عــن الرضبــة العســكرية التــي 

وجهتهــا أمريــكا وفرنســا وبريطانيــا ضــد ســورية يف 14 نيســان/أبريل، 

ونتائجهــا.

تــورد الكاتبــة العديــد مــن الــدالالت التــي تعكســها الرضبــة، 

والتســاؤالت بشــأن املــدى الــذي ميكــن أن تصــل إليــه نتائجهــا، 

ــورية،  ــع يف س ــى الواق ــاوض، وع ــارات التف ــى مس ــاتها ع وانعكاس

ــي: وه

أوالً، تشــري أوىل الــدالالت إىل كــون الرضبــة الثالثيــة “محــدودة 

ومحــددة الهــدف”، وتركيزهــا عــى اســتهداف البنيــة التحتيــة التــي 

تســتخدمها الدولــة الســورية يف تطويــر قدراتهــا عــى إنتــاج الســالح 

الكيــاموي فقــط، دون أن تســتهدف باقــي قدراتهــا ومقدراتهــا 

–بحســب  وأهدافهــا  الرضبــة  محدوديــة  وترجــع  العســكرية. 

ــه  ــورط يف توجي ــدم الت ــدة يف ع ــات املتح ــة الوالي ــة– إىل رغب الكاتب

ــران إىل اتخــاذ  ــد يدفــع روســيا وإي ــات قاســية لســورية، مبــا ق رضب

خطــوات غــري محســوبة تجــاه التواجــد العســكري األمريــي يف 

ســورية والعــراق. فقــد يكــون الــرد الــرويس عــن طريــق إيــران والتــي 

ــات املتحــدة.  ــح االســراتيجية للوالي ــرد يف مناطــق املصال بإمكانهــا ال

وبالتــايل تحــرص واشــنطن عــى عــدم الدخــول يف مواجهــة مبــارشة 

ــاك. ــرويس هن ــود ال ــع الوج م

ثانيــاً، الهــدف مــن محدوديــة الرضبــة؛ حيــث يتضــح مــن تريحــات 

ــكري  ــد العس ــتهدفون التصعي ــم ال يس ــالث أنه ــدول الث ــؤويل ال مس

ضــد ســورية، أو ضــد التغيــري يف الواقــع االســراتيجي امليــداين، 

وبالتــايل اســتبعاد فكــرة املواجهــة العســكرية املبــارشة بــن الواليــات 

ــد  ــات ق ــى األرايض الســورية، خاصــة أن الرضب ــيا ع املتحــدة وروس

ســبقها تنســيق مــع روســيا. وحرصــت الرضبــات عــى عــدم املســاس 

حميميــم  يف  الروســية  والبحريــة  الجويــة  العســكرية  بالقواعــد 

وطرطــوس. أو املســاس بالقــوات الروســية عــى األرض؛ لعلمهــا متامــاً 

أن املســاس بالوجــود الــرويس يفتــح احتــامالت حــرب واســعة النطاق 

ــة.  يف ســورية واملنطق

صافيناز محمد أحمد
الضربة العسكرية الثالثية على سوريا .. ماذا بعد؟ 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 15 نيسان/أبريل 2018
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ثالثــاً، تبلــور موقــف دويل شــبه كامــل بــن الواليــات املتحــدة 
ــد أن  ــق، بع ــد دمش ــكري ض ــل عس ــام بعم ــة للقي ــوى األوروبي والق

ــا. ــات مبفرده ــذه الرضب ــل ه ــوم مبث ــدة تق ــات املتح ــت الوالي كان

ــي”  ــة “التباه ــن حال ــة– م ــب الكاتب ــة –بحس ــت الرضب ــاً، نال رابع
الروســية الســورية بحجــم االنتصــارات العســكرية التــي حققهــا 

ــن. فضــالً عــن تكريســها لفكــرة أن  ــان خــالل العامــن املاضي الطرف

مثــة قــوى “موازنــة” لروســيا قــادرة عــى خلــط األوراق امليدانيــة، بــل 

وقــادرة عــى تغيــري قواعــد اللعبــة الســورية برمتهــا. وهــو مــا يدفــع 

ــة عــى  ــوط موازن ــة هــو مامرســة ضغ ــأن هــدف الرضب ــاد ب لالعتق

روســيا وحلفائهــا؛ لحملهــم عــى تغيــري نهجهــم العســكري يف ســورية، 

ودفعهــم نحــو العــودة مجــدداً ملســار جنيــڤ.

تقييم ونتائج
تطــرح الكاتبــة تســاؤالً مهــامً حــول نتائــج الرضبــة العســكرية ضــد 

دمشــق، وحــول خيــارات روســيا يف التعامــل مــع تلــك النتائــج. 

حيــث تشــري إىل أن الرضبــة لــن تؤثــر نوعيــاً عــى الوضــع امليــداين، 

وال عــى توازنــات القــوى امليدانيــة، وال عــى خريطــة النفــوذ الدوليــة 

واإلقليميــة يف ســورية. وإمنــا تســتهدف الضغــط عــى روســيا للتوقــف 

ــودة  ــى الع ــا ع ــكري وحمله ــار العس ــف الخي ــا يف توظي ــن نهجه ع

ملســارات التفــاوض السياســية.

أما بشأن خيارات روسيا، فتلخصها الكاتبة باآليت:

األول، يتعلــق باالســتمرار يف تفعيــل حــق النقــض )الڤيتــو( يف 
مجلــس األمــن لوقــف أي قــرار إلدانــة الحكومــة الســورية، وحرمــان 

ــة. ــة الدولي ــاء الرعي ــن غط ــده م ــكرية ض ــامل العس األع

ــات  ــارشة مــع الوالي ــة املب ــب املواجه ــق باســتمرار تجن ــاين، يتعل الث
املتحــدة. 

الثالــث، يفــرض االتجــاه نحــو املزيــد مــن تفعيــل روســيا لتحالفاتهــا 
ــة مل  ــات نوعي ــام بعملي ــه؛ عــر القي ــران وســورية وحــزب الل مــع إي

ــخ  ــات الصواري ــورية مبنظوم ــد س ــر تزوي ــد، وع ــا بع ــح معامله تتض

الروســية S400 ،S300. ويالحــظ أن املوقــف الــريك املرحــب 

ــا  ــؤدي إىل اتجاهه ــا ي ــيا، ورمب ــاج روس ــؤدي إىل انزع ــد ي ــة ق بالرضب

ــش  ــة للجي ــة نوعي ــم عملي ــر دع ــن، ع ــان يف عفري ــة أردوغ ملعاقب

ــة.  ــول إىل املدين ــوري للدخ الس

وتخلــص الكاتبــة للقــول، بــأن الرضبة العســكرية الثالثية عى دمشــق 

مل تســتهدف إحــداث نقــالت نوعيــة يف مســار الــراع الســوري، وال 

تغيــرياً يف موازيــن القــوى العســكرية القائــم حاليــاً، وإمنــا اســتهدفت 

إحــداث تغيــري يف الســلوك الــرويس الداعــم لســورية.

قد يؤدي الموقف التركي المرحب 
بالضربة إلى انزعاج روسيا، وربما 
اتجاهها لمعاقبة أردوغان في 
عفرين، عبر دعم عملية نوعية 
للجيش السوري للدخول إلى 

المدينة

صافينــاز محمــد أحمــد، “الرضبــة العســكرية الثالثيــة عــى ســوريا .. مــاذا بعــد؟”، مركز األهــرام للدراســات السياســية واالســراتيجية، 
 15http://acpss.ahram.org.eg/News/16594.aspx نيسان/أبريل 2018. 
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العاقــة مــع تركيــا اليــوم واحــدة مــن أكــرب القضايــا التــي تشــغل السياســة األمريكيــة )صناعهــا ومنفذوهــا(، تــزداد 
ــه  ــذي تقدم ــم ال ــم والدع ــع ســورية وعاقاته ــراد عــى الحــدود م ــال األك ــا حي ــاً وإرصاراً عــى مطالبه ــا تعنت تركي
الواليــات املتحــدة لهــم، األمــر الــذي يعقــد املوقــف األمريــيك، فالتخــي عــن األكــراد يزيــد مــن ضيــاع املصداقيــة 
األمريكيــة عنــد حلفائهــا، ومــن اهتــزاز مكانتهــا يف صــدارة القــوى العظمــى يف العــامل. أمــا اســتمرار التصعيــد فقــد 
يقــود إىل مواجهــة مبــارشة ال تحمــد عقباهــا، وقــد يدفــع إىل مزيــد مــن التقــارب الرتيك-الرويس-اإليــراين مبــا يهــدد 

بإخــراج الواليــات املتحــدة مــن معادلــة الحــل يف ســورية، وبالتــايل مــن املشــهد الســوري مــا بعــد الحــرب.

تركيا في سورية: التوترات 
والتقاربات والمآالت
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كتــب كّل مــن ســونر كاغابتــاي، آنــا بورشيفســكايا ونــادر أوســكوي 

ــة: حــدود التفاهــم  ــة – روســية – إيراني ــة تركي ــوان »قم ــاالً بعن مق

الثــاليث« نــره معهــد واشــنطن بتاريــخ 3 نيســان/أبريل 2018، 

ــا(  ــران وتركي ــدول الثــالث )روســيا وإي ــه عــن عالقــات ال ــوا في تحدث

ــا.  ــرات حــول بعــض القضاي ــن توت ــا تشــهده م وم

بــّن الكتّــاب أنــه عــى الرغــم مــن محــاوالت التنســيق التــي تُعيقهــا 

املنافســات التاريخيــة والخالفــات الحديثــة، ال يــزال بإمــكان موســكو 

وطهــران اســتخدام اجتــامع أنقــرة إللحــاق الــرضر مبصالــح الواليــات 

املتحــدة يف ســورية. حيــث سيســتضيف الرئيــس الــريك يف 4 نيســان/

أبريــل نظرييــه الــرويس واإليــراين فالدميــري بوتــن وحســن روحــاين، يف 

ــر يف  ــن الثاين/نوڤم ــة 22 تري ــذ قم ــام من ــاليث بينه ــامع ث أول اجت

ســوتيش.

يجتمــع أردوغــان وبوتــن وروحــاين بشــكل متكــرر يف اآلونــة األخــرية، 

مــا يوحــي بظهــور عالقــة ثالثيــة. لكــن يف الواقــع، تشــهد العالقــات 

ــت موســكو تشــّكل الخصــم  ــا زال ــرات، وم ــران توت ــرة وطه ــن أنق ب

ــا  ــا عــى الرغــم مــن اشــراكهام حــول بعــض القضاي التاريخــي لركي

اإلقليميــة.

املشهد من أنقرة
متيــل أنقــرة إىل التعامل بحــذر مع الروس واإليرانيــن، دون مواجهتهم 

أو تجاهلهــم. عانــت العالقــة مــع موســكو مــن التنافــس التاريخــي 

قبــل القــرن العريــن وخــالل الحــرب البــاردة، لكنهــا تحســنت بعــد 

ــت  ــام، انطلق ــارة بينه ــار التج ــوڤيتي. وبازده ــاد الس ــقوط االتح س

العالقــات الركية-الروســية خــالل تســعينيات القــرن املــايض والعقــد 

األول مــن األلفيــة الثالثــة، مــا أدى إىل تحّســن العالقــات بــن البلديــن 

لفــرة طويلــة. إال أن الحــرب يف ســورية قوضــت هــذه العالقــات، إذ 

دعمــت موســكو الرئيــس بشــار األســد، أمــا أنقــرة فدعمــت خصومــه. 

ــقطت  ــا أس ــر 2015، عندم ــن الثاين/نوڤم ــع يف تري ــم الوض وتفاق

ــرض  ــن بف ــوي. ورد بوت ــا الج ــت مجاله ــية انتهك ــرة روس ــا طائ تركي

عقوبــات اقتصاديــة عــى أنقــرة وهــدد باســتهداف القــوات الركيــة 

التــي تدخــل ســورية لدعــم املتمرديــن.

ومــع ذلــك، بعــد االنقــالب الفاشــل عــام 2016 ضــد أردوغــان، قــام 

بوتــن بتخفيــف سياســته مــن أجــل االســتفادة مــن تزايــد املشــاعر 

ــاع الــرأي، مبــن  املعاديــة للغــرب يف تركيــا. إذ زعــم العديــد مــن صّن

فيهــم أعضــاء حــزب أردوغــان، أن الواليــات املتحــدة وحلفــاء آخريــن 

مــن الناتــو كانــوا وراء االنقــالب. وتحســنت العالقــات الثنائيــة منــذ 

ذلــك الحــن.

يف ســورية، توّصــل األتــراك والــروس إىل تســوية مؤقتــة حيــث قامــوا 

بفصــل قواتهــم يف الشــامل. ويف اآلونــة األخــرية، كــام جــاء يف املقــال، 

ــون”،  ــن الزيت ــة “غص ــرض لعملي ــوء األخ ــرة الض ــن أنق ــى بوت أعط

ــة  ــا عــى عفريــن وهزميــة “وحــدات حامي مــا أدى إىل اســتيالء تركي

.)YPG( ”ــعب الش

ومــن املتوقــع – بحســب الكتـّـاب– أن يقــّدم بوتــن ألردوغــان مزيــداً 

سونر كاغابتاي، آنا بورشيفسكايا، نادر أوسكوي
قمة تركية - روسية - إيرانية: حدود التفاهم الثالثي 

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 3 نيسان/أبريل 2018
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مــن الصفقــات يف شــامل ســورية، مــا يســمح لركيــا بتحقيــق تقــدم 

ــل اســتمرار  ــة الشــعب” مقاب ــد عــى حســاب “وحــدات حامي جدي

الخضــوع للتحــركات الروســية. وســيقبل أردوغــان أي اتفــاق يســاعده 

عــى هزميــة تلــك الوحــدات وحــزب العــامل الكردســتاين. كــام يُفرض 

أن يطلــب بوتــن الدعــم الــريك لعمليــة الســالم يف أســتانا.

ويف اآلونــة األخــرية، انضمــت تركيــا إىل عــدد قليــل مــن أعضــاء 

ــرد  ــي لط ــار األمري ــاع املس ــم اتب ــن يف رفضه ــو اآلخري ــف النات حل

الدبلوماســين الــروس رداً عــى اغتيــال الكرملــن ]املزعــوم[ لضابــط 

اســتخبارات ســابق مشــتبه بــه يف بريطانيــا. ال يريــد بوتــن مــن تركيــا 

ــف  ــى يف الحل ــد أن تبق ــو يري ــيس، فه ــامل األطل ــف ش ــادرة حل مغ

ــة املنظمــة. ــا يقــوض فعالي ــال، م كعضــو غــري فّع

بالنســبة لركيــا وإيــران، فــإن العالقــة بينهــام قامئــة عــى الخالفــات، 

كثــري منهــا متجــذر يف انزعــاج طهــران مــن عمليــة عفريــن والصفقات 

املامثلــة التــي ســمحت ألنقــرة باالســتيالء عــى أراٍض الســورية. خالفــاً 

ــيم  ــج “التقس ــال نتائ ــاح حي ــعر باالرتي ــران ال تش ــإن إي ــكو، ف ملوس

الناعــم” يف ســورية وتعــرض عــى أي وجــود عســكري تــريك هنــاك. 

وبالتــايل، ســيواجه بوتــن أمــراً شــاقاً إذا كان يهــدف لكســب روحــاين 

وأردوغــان خــالل قمــة هــذا األســبوع.

ــن يف ســورية ينتهــك  ــإن دعــم أنقــرة للمتمردي ــران، ف بالنســبة لطه

التكافــؤ التاريخــي بــن البلديــن، حيــث اســتقر البلــدان عــى عالقــة 

تعــادل القــوة يف منتصــف القــرن الســابع عــر، واتفقــا عــى تجنــب 

الــراع يف املســتقبل ضــد بعضهــام بعضــاً. مــن املرجــح أن تحــاول 

ــا الخاصــة،  ــا وفــق رشوطه ــع تركي ــوة م ــادل الق ــران اســتعادة تع إي

ــن،  ــريك للمتمردي ــم ال ــل الدع ــف كام ــة بوق ــالل املطالب ــن خ أي م

ــة يف  ــة الكامل ــراك إىل االعــراف بالســيطرة اإليراني وإال ســيضطر األت

ســورية.

املشهد من موسكو

يتوقــع كتّــاب املقــال أن يركــز بوتــن عــى ســورية خــالل املحادثــات 

الثالثيــة، يف حــن ســريكز الحــوار الثنــايئ مــع املســؤولن األتــراك عــى 

 ،S400 ــية ــوي الروس ــاع الج ــة الدف ــراء أنظم ــديئ ل ــاق املب االتف

املقــرر تســليمها إىل تركيــا يف عــام 2020. وعــى الرغــم مــن أن بوتــن 

ــا إذا  ــد م ــرف بع ــه مل يُع ــع، فإن ــة البي ــي عملي ــكل علن ــيؤكد بش س

كانــت روســيا سرســل الصواريــخ فعليــاً.

هــدف موســكو هــو جعــل األتــراك غاضبــن مــن األمريكيــن، 

ــن  ــا تكم ــدو أن لعبته ــذا، يب ــراك. ل ــن األت ــن م ــن غاضب واألمريكي

ــم  ــع العل ــكان، م ــدر اإلم ــة ق ــدو حقيقي ــع تب ــة البي ــل عملي يف جع

أن هــذا االنطبــاع ســيعزز غضــب الناتــو مــن تركيــا ويســهل هــدف 

روســيا بعــزل أنقــرة داخــل الحلــف. ســيعمل بوتــن مــا بوســعه عــى 

ــة  ــد نقــل S400، وعــى واشــنطن أال ترفــض إمكاني اســتغالل تهدي

ــة. ــع يف النهاي ــة البي ــام عملي إمت

ــرق األوســط  ــا لل ــي يوليه ــة الت ــا األهمي ــن لركي ــارة بوت ــر زي تُظه

ورغبتــه يف انتــزاع دور واشــنطن كصانــع ســالم إقليمــي. لذلــك يجــب 

ــورية  ــوية يف س ــل إىل تس ــى التوص ــن ع ــزم بوت ــة ع ــرز القم أن ت

وفــق رشوطــه، مــع بقــاء الرئيــس األســد يف الســلطة، واحتــامل 

ــل أن  ــن املحتم ــكو. وم ــح موس ــة لصال ــن املنطق ــكا ع ــع أمري تراج

تركــز املناقشــات حــول ســورية عــى محافظــة إدلــب، آخــر معاقــل 

ــات  ــاع الجامع ــان إلقن ــى أردوغ ــن ع ــط بوت ــد يضغ ــة. وق املعارض

املتمــردة هنــاك بــرضورة وقــف محاربــة الدولــة الســورية. يف املقابل، 

ميكــن أن توافــق موســكو عــى الســامح مبزيــد مــن التحــركات الركيــة 

ــة الشــعب”. ضــد “وحــدات حامي

املشهد من طهران
ــة مــن ســورية عــى  ــرياً للقــوات األمريكي ــران انســحاباً كب تتوقــع إي

ــاًء عــى ذلــك، قــد تتمثــل اســراتيجية روحــاين  املــدى القريــب. وبن

ــق الحــد مــن  ــا عــن طري ــواء توغــل تركي خــالل قمــة أنقــرة يف احت

تقدمهــا إىل املناطــق الحدوديــة املبــارشة عقــب انســحاب الواليــات 

املتحــدة. وعــى وجــه الخصــوص، تريــد طهــران إبقــاء القــوات 

ــن. ــج وعفري ــي منب ــة خــارج مدينت الركي

ولتحقيــق هــذه الغايــة، تبــدو إيــران مســتعدة لعــرض صفقــة عــى 

أنقــرة: وهــي ضــامن أمــن الحــدود الركيــة مــن خــالل نــر القــوات 

ــم  ــة، وتقدي ــة الكردي ــة ذات األغلبي ــق الحدودي ــورية يف املناط الس

املشــورة واملســاعدة مــن قبــل القــوات اإليرانيــة. وباختصــار، ال تريــد 

ــوات  ــادرة الق ــراك يف ســورية مبجــرد مغ ــود أت ــة أي جن ــران رؤي طه

ــة. األمريكي

ُتظهر زيارة بوتين لتركيا األهمية 
التي يوليها للشرق األوسط ورغبته 

في انتزاع دور واشنطن كصانع 
سام إقليمي. لذلك يجب أن تبرز 

القمة عزم بوتين على التوصل إلى 
تسوية في سورية وفق شروطه

 Soner Cagaptay, Anna Borshchevskaya, and Nader Uskowi, “Turkish-Russian-Iranian 
Summit: Limits to a Tripartite Entente”, Washington Institute, 3 April 2018. http://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/turkish-russian-iranian-summit-limits-to-a-
tripartite-entente
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ــوان  ــاالً بعن ــري مق ــب يكل ــا وزيِن ــي رض ــت ع ــن بولن ــب كل م كت

»التوتــرات الركيــة –األمريكيــة يف ســورية: الغمــوض يف منبــج«، 

ــان/أبريل  ــراتيجية يف 5 نيس ــة واالس ــات الدولي ــز الدراس ــره مرك ن

.2018

ــة  ــدات حامي ــد وح ــن” ض ــة يف عفري ــة الركي ــاء “العملي ــد انته بع

حــول  التســاؤالت  الســطح  إىل  تطفــو   ،YPG الكرديــة الشــعب 

موضــوع منبــج، حيــث أعلــن مجلــس األمــن الــريك برئاســة رجــب 

ــج،  ــن منب ــوراً م ــن ف ــاد اإلرهابي ــب إبع ــه »يج ــان أن ــب أردوغ طي

ــج  ــذا الشــأن«. إذاً، منب ــادرة يف ه ــاذ املب ــا باتخ ــردد تركي ــن ت وإال ل

التــي يتمركــز فيهــا الجــزء األكــر مــن القــوات الخاصــة األمريكيــة يف 

ــرة. ــايل ألنق ــدف الت ــي اله ــورية، ه س

عــى الرغــم مــن أن قــرار تركيــا كان يقتــي تدخــالً مبــارشاً محــدوداً، 

ــه بشــكل  عــى أن تدعــم مــا يســمى “الجيــش الحــر” وتعتمــد علي

ــر  ــكل أك ــالع بش ــرت إىل االضط ــا اضط ــة، إال أنه ــيس يف العملي رئي

وإرشاك قــوات الرطــة والــدرك الركيــة يف ســعيها لتحقيــق هدفهــا 

املعلــن »تطهــري عفريــن مــن اإلرهابيــن مــن وحــدات حاميــة 

الشــعب«، التــي تعترهــا أنقــرة امتــداداً لحــزب العــامل الكردســتاين 

ــام 1984. ــذ ع ــه من ــذي تقاتل PKK، ال

أرشف أردوغــان كقائــد أعــى للقــوات املســلحة عــى العمليــة/

العــدوان يف عفريــن والتــي قتــل فيهــا حتــى 2 نيســان/أبريل 2018 

ــج.  ــى منب ــي ع ــزه الحقيق ــه تركي ــن الوحــدات، لكن حــوايل 4000 م

ــات  ــع الوالي ــكري، دف ــد العس ــر التهدي ــتطيع ع ــل أن يس ــو يأم فه

املتحــدة إىل إنهــاء تحالفهــا مــع األكــراد، حتــى تحــت مظلــة قــوات 

ســورية الدميقراطيــة، التــي باتــت تزعــج تركيــا كثــرياً بعــد انتزاعهــا 

ــن “داعــش”. ــة م الرق

أنقرة موسكو وواشنطن عى رقعة شطرنج شال سورية:
بــدأت تركيــا عمليــة عفريــن بضــوء أخــرض مــن روســيا، فــكل 

ــرأي روســيا بســبب نظــام  ــط ب األنشــطة شــامل غــرب ســورية ترتب

الدفــاع الجــوي الفعــال للغايــة القائــم يف قاعدتهــا يف حميميــم. 

ــت  ــورين، ومازال ــراد الس ــع األك ــا م ــى عالقاته ــيا ع ــت روس حافظ

تعمــل إلدراجهــم يف الرتيبــات الدســتورية املســتقبلية مــع دمشــق، 

لكنهــا اختــارت إعطــاء موافقتهــا الضمنيــة وفســحت الطريــق أمــام 

التقــدم الــريك بســحبها منســقيها العســكرين مــن عفريــن. يبــدو أن 

أردوغــان كان يتوقــع ترفــاً مامثــالً يف ضــوء العالقــة الجيــدة التــي 

ــام 2016.  ــام ع ــذ تقاربه ــدان من ــات يتشــاركها البَل ب

بولنت علي رضا وزيِنب يكلير
التوترات التركية - األمريكية في سورية: الغموض في منبج 

مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية، 5 نيسان/أبريل 2018.
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عــى النقيــض مــن هــذا التقــارب، تشــوب عالقــة أنقــرة بواشــنطن 

خالفــات كثــرية، عــى رأســها موضــوع األكــراد، فأردوغــان يعتــر أنــه 

ــل أوبامــا، وبعــده ترامــب، فرغــم  “ُخــدع مــراراً وتكــراراً” مــن قب

ــات  ــلَّ الوالي ــه مل تتخ ــت ل ــي قُطع ــود الت ــه وكل الوع كل محاوالت

املتحــدة عــن تحالفهــا مــع األكــراد حتــى بعــد انتهــاء معركــة الرقة، 

ال بــل زادت واشــنطن يف عــام 2018 املســاعدات العســكرية التــي 

ــون  ــن 430 إىل 500 ملي ــة م ــورية الدميقراطي ــوات س ــا لق تقدمه

دوالر.

للواليــات  املوجــه  أردوغــان مــن حــدة خطابــه  وعليــه رفــع 

ــيفعل  ــه “س ــن رصح بأن ــه يف عفري ــوم إطــالق عمليت املتحــدة، وي

مــا هــو رضوري” نتيجــة عــدم التــزام الواليــات املتحــدة بالوعــود 

التــي قطعتهــا بخصــوص منبــج. وحــذر يف 13 شــباط/فراير الجنــود 

ــج  ــة” إذا مــا قاومــوا يف منب األمريكيــن فيهــا مــن “صفعــة عثامني

مــع “وحــدات حاميــة الشــعب”، أي أن الرئيــس الــريك بــات يهــدد 

ــات املتحــدة رصاحــة. الوالي

توفيق األضداد؟
مل تتدخــل الواليــات املتحــدة فيــام جــرى بعفريــن، إال بعــض 

التريحــات حــول أن يكــون العمــل العســكري “محــدوداً يف 

النطــاق واملــدة”، لكنهــا أشــارت إىل أن منبــج مســألة مختلفــة متامــاً 

عــى لســان ترامــب نفســه. ولتأكيــد الرســالة األمريكيــة إىل أنقــرة 

حــول منبــج زار اثنــان مــن كبــار ضبــاط القــوات األمريكيــة منبــج 

ــة الشــعب. ــع وحــدات حامي ــة م ــود التعاوني ضمــن الجه

رغــم التهديــدات والرســائل املتبادلــة، كانــت تجــري اتصــاالت 

دبلوماســية كبــرية بــن واشــنطن وأنقــرة لنــزع فتيــل األزمــة، 

مهــدت لزيــارة تيلرســون إىل أنقــرة يف 15 شــباط/فراير. 

اجتمــع وزيــر الخارجيــة األمريــي آنــذاك مــع الرئيــس الــريك 

ــة  ــادر الرئاس ــت مص ــاعات، وامتنع ــالث س ــن ث ــر م ــام ألك وحده

الركيــة عــن تقديــم أي تفاصيــل بعــد االجتــامع واكتفــت بوصفــه 

بـــ “اإليجــايب واملثمــر”.

التطلع قدماً:
ــع  ــد م ــزاع املتصاع ــل الن ــى ح ــدة ع ــات املتح ــدرة الوالي ــدم ق ع

تركيــا حــول منبــج، وحــول العالقــة مــع وحــدات حاميــة الشــعب، 

ــة  ــة صعب ــريك، ميــر مبرحل ــم، األمريي-ال تعنــي أن التحالــف القدي

وحساســة. أو كــام رصح مولــود جاويــش أوغلــو يف 12 شــباط/فراير 

ــة،  ــة للغاي ــة حرج ــت نقط ــدة بلغ ــات املتح ــع الوالي ــط م »الرواب

ــاً«. ــات أو باالنفصــال نهائي ــا بإصــالح هــذه العالق وســنقوم إم

حتــى لــو قــرر ترامــب الرضــوخ ملطالــب نظــريه الــريك حــول منبــج، 

لــن يعيــد قــراره العالقــة إىل مســارها. فهــذا الشــأن هــو املشــكلة 

ــا. وســيدفع  ــن مشــاكل يجــب حله ــة م ــن جمل ــاً ب ــر وضوح األك

قــرار كهــذا بأردوغــان إىل مزيــد مــن اإلرصار عــى إنهــا أي ســيطرة 

ــا.  ــة لركي ــة الشــعب عــى طــول الحــدود الجنوبي لوحــدات حامي

ــات  ــن عملي ــان دون ش ــياً ألردوغ ــاراً دبلوماس ــكل انتص ــا سيش م

عســكرية محفوفــة باملخاطــر وقــد تنتهــي إىل صــدام مــع القــوات 

ــة. األمريكي

ــع  ــراتيجية م ــة اس ــى رشاك ــاظ ع ــدة الحف ــات املتح ــد الوالي تري

تركيــا، لكنهــا لــن تقــوم بســحب قواتهــا مــن شــامل وشــامل رشق 

ســورية بســهولة، وبالتــايل ميكــن القــول إن االضطــراب يف العالقــات 

بــن أمريــكا وتركيــا ســيظل مســتمراً يف الفــرة القادمــة.

  Bulent Aliriza, Zeynep Yekeler, “U.S.-Turkish Tensions in Syria: The Manbij 
Conundrum”, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 5 April 2018. https://
www.csis.org/analysis/us-turkish-tensions-syria-manbij-conundrum
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ــورية  ــاحة الس ــى الس ــداً ع ــكل تهدي ــورية تش ــة يف س ــات اإلرهابي ــزال التنظي ــا ت ــا، م ــم تراجعه رغ
ــراً  ــدراً كب ــا ق ــة توليه ــز األبحــاث العاملي ــت مراك ــذا مازال ــي ككل. ل ــة وعــى االســتقرار العامل واإلقليمي
ــات يف  ــذا تنظي ــايف نشــوء هك ــدف عــى حــدِّ تعبرهــم إىل ت ــة، يه ــام والدراســة واملتابع ــن االهت م
املســتقبل، عــى الرغــم مــن أن هــذه الدراســات تبــدو أحيانــاً وكأنهــا دليــل يتحــدث عــا يجــب فعلــه 

ــة. ــة عالي ــداً وفعالي ــاًء مدي ــم اإلرهــايب بق ــه ليضمــن التنظي أو تافي

“داعش والقاعدة” في سورية: 
األنفاس األخيرة
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سيث جونز، تشارلز فالي، وماكسويل ماركوسن
حملة القاعدة المتعثرة في سورية 

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، 4 نيسان/أبريل 2018.

7

أعــد كلٌّ مــن ســيث جونــز، تشــارلز فــايل، وماكســويل ماركوســن تقريــراً 

ــات  ــز الدراس ــره مرك ــورية« ن ــرة يف س ــدة املتع ــة القاع ــوان »حمل بعن

ــر يف  ــة CSIS يف 4 نيســان/أبريل 2018. جــاء التقري االســراتيجية والدولي

28 صفحــة حــاول معــدوه فيهــا الحديــث عــن مــايض تنظيــم القاعــدة يف 

ســورية، حــارضه ومســتقبله.

املقدمة:
ــرح  ــادة ط ــدة إع ــم القاع ــة تنظي ــن رغب ــه ع ــر يف مقدمت ــدث التقري تح

نفســه عــى اعتبــار أنــه مركــز النشــاط الســلفي الجهــادي العاملــي، خاصــة 

بعــد تراجــع تنظيــم “داعــش” بشــكل عــام، وانكــامش املســاحات التــي 

كان يســيطر عليهــا يف ســورية والعــراق.

ــر  ــي “حج ــورية ه ــري أن س ــن الظواه ــدة أمي ــم القاع ــم تنظي ــرى زعي ي

ــذر  ــط. وح ــرق األوس ــب ال ــالمي يف قل ــم إس ــيس حك ــاس” يف تأس األس

مســؤولون أمريكيــون مــن أن الوجــود األكــر للقاعــدة يف العــامل قــد 

ــى  ــم أو ع ــرع التنظي ــر أف ــو أك ــرة ه ــة الن ــورية، فجبه ــز يف س يتمرك

ــكا. ــح أمري ــد مصال ــى تهدي ــدرة ع ــا ق ــل أكره األق

ــن  ــئلة م ــة أس ــق جمل ــدة تخل ــادات القاع ــبة لقي ــورية بالنس ــة س أهمي

ــات  ــي التحدي ــا ه ــورية؟ م ــدة يف س ــريورة القاع ــت س ــف كان ــل كي قبي

ــتقبله يف  ــيكون مس ــف س ــم؟ وكي ــذا التنظي ــت ه ــي واجه ــة الت الرئيس

ــة؟ ــورية واملنطق س

جهــود القاعــدة يف ســورية ويف غريهــا مــن البلــدان تُظهــر مرونــة التنظيــم 

وقدرتــه عــى إعــادة االنبعــاث مــن جديــد. ولتحقيــق ذلــك عمــد التنظيــم 

إىل محاولــة إضفــاء املزيــد مــن االعتــدال عــى “اســمه/عالمته التجاريــة”، 

وإخفــاء ارتباطــه بجبهــة النــرة، والتقليــل مــن الهجــامت اإلرهابيــة التــي 

تســتهدف املدنيــن، وتأســيس روابــط وعالقــات مــع املجموعــات املســلحة 

يف ســورية ليُظهــر تركيــزاً عــى الداخــل الســوري دون أن يكــون لــه أجنــدة 

عامليــة. لقــد لعــب الظواهــري عــى املــدى الطويــل يف الوقــت الــذي كان 

ــوم يف  ــم “داعــش”. القاعــدة الي ــاً عــى تنظي ــه منصب ــز العاملــي في الركي

أعــى درجــات قوتــه منــذ أحــداث 2001/9/11.

رغــم مــا ســبق ميكــن القــول بوجــود مجموعــة مــن الراهــن تدلّــل عــى 

أن تنظيــم القاعــدة فشــل باالســتفادة القصــوى مــن الحــرب يف ســورية. 

فتطــور التنظيــم مــن “جبهــة النــرة” إىل “جبهــة فتــح الشــام” و”هيئــة 

تحريــر الشــام” ترافــق بنزاعــات وخالفــات كبــرية. التشــوش وتبــادل 

االتهامــات والصــدام حــول اإليديولوجيــا، واألرايض املســيطر عليهــا، إضافــة 

ــوالء للظواهــري وعالقــات الســيطرة والتحكــم. إىل املســؤوليات وال

رصاعــات القاعــدة يف ســورية أظهــرت أيضــاً أوجــه العجــز عنــد الظواهري، 

الــذي عــاىن يف التواصــل مع املســلحن يف ســورية، وكان بطيئاً يف االســتجابة 

ــوا  ــن عص ــلفين الجهادي ــة إىل أن الس ــة، إضاف ــور امليداني ــة يف األم خاص

ــم  ــاؤه التنظي ــش الســوري وحلف ــق الجي ــك، يخن أوامــره. عــالوة عــى ذل

ببــطء شــامل غــرب ســورية.

بالنظــر إىل األمــام، ســيكون التحــدي األكــر رمبــا يف تقييــم مــا ســيحدث 

تاليــاً يف ســورية واملنطقــة. هنالــك عــدد كبــري مــن الســلفين الجهاديــن 

يف ســورية، يعملــون كشــبكات بــدالً مــن تنظيــامت، ميكــن أن تنتــر يف 

ســورية تركيــا والعــراق، وقــد يتوجــه بعضهــا إىل ســاحات معــارك أخــرى 
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يف ليبيــا أو اليمــن، وقــد يحاولــون العــودة إىل بلدانهــم األصليــة، كــام قــد 

ــام بهجــامت  ــان للقي ــاز أو البلق ــل القوق ــم إىل مناطــق مث يتوجــه بعضه

ــبتهم  ــد اكس ــدة وق ــون بش ــؤالء متطرف ــن ه ــري م ــالذات. كث ــاء م أو إنش

ــال وصناعــة القنابــل وحتــى االســتخبار املضــاد.  املعــارك مهــارات يف القت

تركيــا األكــر تهديــداً اليــوم فحملــة الجيــش الســوري يف الشــامل قــد تدفع 

ــه مــن مســاعدات  ــا تقدم ــة إىل أن م ــا. إضاف ــن إليه ــد مــن املتطرف املزي

للجامعــات الســلفية الجهاديــة يف إدلــب قــد يرتــد عليهــا رضبــات عكســية 

مــن قبلهــم.

بعــد املقدمــة، تــوزع التقريــر عــى خمســة عناويــن رئيســة، عــى الشــكل 

لتايل: ا

أوالً: أول موطئ قدم للقاعدة.
ــة األحــداث فيهــا  ــذ بداي كان ألميــن الظواهــري طموحــات يف ســورية من

عــام 2011، لكــن وجــود تنظيمــه يف ســورية كان موضوعــاً إشــكالياً حتــى 

يف الوقــت الــذي كانــت تلعــب فيــه جبهــة النــرة دوراً مؤثــراً يف الحــرب. 

ــام  ــا ع ــت ذروته ــة بلغ ــامات داخلي ــت إىل انقس ــكالية تحول ــذه اإلش ه

2014 وانتهــت إىل إعــالن “الدولــة اإلســالمية” يف حزيــران مــن ذلــك العام، 

ــة،  ــة اإليديولوجي ــى الرعي ــدة ع ــاً للقاع ــح منافس ــذي أصب ــم ال التنظي

املجنديــن، التمويــل، والســيطرة عــى األرض.

ــدة يف  ــود القاع ــون وج ــأن يك ــب ب ــري رغ ــن أن الظواه ــم م ــى الرغ ع

ــاً واســراتيجياً( مل  ــه )ديني ــة ســورية بالنســبة ل ــاً إال أن أهمي ســورية رسي

ــن رصاع يف  ــزًء م ــا ج ــت الحــرب فيه ــد كان ــد. فق ــى أح ــة ع ــن خافي تك

مناطــق متعــددة يهــدف إىل اإلطاحــة باألنظمــة القامئــة وتأســيس صيغــة 

ــة مــن الريعــة. متطرف

ثانياً: مزيد من االنشقاقات والخافات.
ــر  ــد تحري ــة بع ــام 2016، وخاص ــالل ع ــرة خ ــة الن ــم جبه ــاول تنظي ح

ــات  ــث الرتيب ــرى لبح ــات أخ ــلحن ومجموع ــع مس ــاور م ــب، التح حل

ــود  ــاج، لكــن هــذه الجه ــا موضــوع االندم ــا فيه ــة مب ــة املحتمل التنظيمي

فشــلت نتيجــة جملــة أســباب أهمها صــالت التنظيــم بالقاعــدة، فاالندماج 

ــت  ــيضعها تح ــامل س ــة يف الع ــامت اإلرهابي ــر التنظي ــن أك ــد م ــع واح م

ــة والــرق أوســطية، والتــي ســبق أن قدمــت  عدســة الحكومــات الغربي

ــاًء  ــة وانته ــدادات الطبي ــام واإلم ــن الطع ــدًء م ــرية ب ــا مســاعدات كب إليه

ــم  ــوالين –زعي ــع الج ــذي وض ــر ال ــة. األم ــاو TOW املوجه ــخ ت بصواري

ــع  ــج م ــدة ويندم ــك ارتباطــه بالقاع ــا أن يف ــن، إم ــام خياري ــرة– أم الن

ــاً وسياســياً وعســكرياً. ــن، أو أن يواجــه العــزل اجتامعي املســلحن املحلي

أواخــر متوز/يوليــو 2016 ظهــر الجــوالين يف رشيــط فيديــو يعلــن فيــه حــل 

“جبهــة النــرة” وإنشــاء “جبهــة فتــح الشــام”.

ــايل ال  ــة، وبالت ــات خارجي ــه مل يعــد لتنظيمــه أي عالق ادعــى الجــوالين أن

ــن  ــه. لك ــدة( محاربت ــات املتح ــيا والوالي ــة )روس ــوى الخارجي ــق للق يح

وعــى الرغــم مــن قطــع العالقــات “رســمياً” مــع القاعــدة، اســتمر التنظيم 

بتلقــي التوجيهــات االســراتيجية والعملياتيــة رسيــاً. مل يــأت هــذا االنفصال 

ــد مــن قــادة النــرة، إضافــة  دون تبعــات، فقــد أدى إىل انشــقاق العدي

إىل أن الظواهــري وصفــه بـــ “االنتهــاك” الــذي تــم دون موافقتــه، وطالــب 

بالعــودة إىل الوضــع الســابق، لكــن الجــوالين رفــض.
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ثالثاً: تشكيل هيئة تحرير الشام.

ــم مل  ــري االس ــة أن تغي ــام 2016، خاص ــة ع ــدها نهاي ــرات أش ــت التوت بلغ

ــن  ــكا. وزاد الغضــب ب ــل روســيا وأمري ــم مــن قب ــع اســتهداف التنظي مين

ــدة عــر  ــا وافــق عــى إعــادة تســمية جدي ــادة النــرة عندم صفــوف ق

عمليــة اندمــاج. ففــي أواخــر كانــون الثاين/ينايــر 2017، اندمجــت جبهــة 

فتــح الشــام مــع العديــد مــن املجموعــات األخــرى )نــور الديــن الزنــي، 

ــا يســمى  ــن( لتأســيس م ــة أنصــار الدي ــش الســنة، جبه ــواء الحــق، جي ل

ــدة  ــادة القاع ــرت قي ــة، اعت ــذه النقط ــد ه ــام”. عن ــر الش ــة تحري “هيئ

ــة  ــت بطريق ــة مســتقلة انفصل ــة ســلفية جهادي ــد منظم ــم الجدي التنظي

ــوالء.  ــة عــن القاعــدة وحطمــت قســم ال غــري رشعي

عــى الرغــم مــن التريــرات التــي قدمهــا قــادة “الهيئــة” إال أن الجــدل مــع 

القاعــدة اســتمر، والتصدعــات توضحــت، حتــى وصــل األمــر بالظواهــري 

إىل اعتبــار تأســيس “الهيئــة” »تحويــالً للجهــاد يف الشــام مــن قضيــة لألمــة 

ــة إىل  ــة القومي ــل القضي ــم تحوي ــة مغمــورة، ث ــة قومي اإلســالمية إىل قضي

قضيــة مناطــق محــددة ال تتجــاوز مدنــاً وقــرى وأحيــاء«.

يف تريــن الثاين/نوفمــر 2017 أصــدر الظواهــري بيانــاً آخــر اعــرف 

ــه  ــى وج ــام” ع ــاد يف الش ــاب “الجه ــذي أص ــور ال ــة بالتده ــه رصاح في

ــات  ــداوات والنزاع ــزق والع ــاك والتم ــغ حــد االرتب ــذي بل الخصــوص، وال

ــه. ــن مل يعاقب ــوالين لك ــخ الج ــة، ووب الداخلي

ــدون  ــلح، يتواج ــف مس ــوم 10-14 أل ــام” الي ــر الش ــة تحري ــم “هيئ تض

مبعظمهــم يف إدلــب، ويتــوزع بعضهــم يف دمشــق ودرعــا والقنيطــرة. 

وعــى الرغــم مــن أنهــا أقــوى التنظيــامت املســلحة حاليــاً يف ســورية، إال 

ــامل  ــا ش ــى يف معاقله ــيطرتها حت ــع س ــراً وتراج ــري مؤخ ــاين الكث ــا تع أنه

ــرب ســورية. غ

رابعاً: التحديات أمام القاعدة.
ــز  ، العج ــا. أوالً ــدة قضاي ــورية ع ــرب يف س ــدة املضط ــخ القاع ــرز تاري يُ

وعــدم الفاعليــة والبــطء يف االســتجابة التــي يعــاين منهــا الظواهــري 

ــة  ــدة ورسيع ــرة معق ــة متوت ــا يف بيئ ــي يواجهه ــة الت ــات القيادي والتحدي

ــة  ــرارات تكتيكي ــى اتخــاذ ق ــرة ع ــادة الن ــذي أجــر ق ــر ال ــرّي. األم التغ

ــراتيجي. ــأزق اس ــدة يف م ــت القاع ــة وضع وتنفيذي
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ــن  ــه املؤثري ــن قادت ــري م ــة تواصــل، فكث ــن أزم ــم م ــاين التنظي ــك يع كذل

موجــودون يف دول مثــل إيــران، مــام زاد مــن التأخــري والتحديــات املتعلقة 

ــذي كان ســبباً أساســياً لســوء الفهــم والتصــدع بــن  باالتصــاالت األمــر ال

ــم األم. ــي النــرة والتنظي جهادي

ــذي كان  ــن ال ــة والاليق ــم والراتبي ــألة التنظي ــرى مس ــا األخ ــن القضاي م

ــن  ــال قيادي ــم إرس ــا يت ــرة يف بعــض الحــاالت، خاصــة عندم يســود الن

إىل ســورية، تفــوق مكانتهــم يف القاعــدة مســتوى الجــوالين قائــد النــرة 

نفســه.

ثانيــاً: مل يحــظ تنظيــم القاعــدة بدعــم شــعبي كبــري يف ســورية، وتأســيس 
ــة  ــر الشــام دليــل عــى ذلــك، فقــد كان محاول جبهــة فتــح وهيئــة تحري

ــن  ــم ب ــن الدع ــد م ــال املزي ــم ين ــلَّ التنظي ــدة ع ــاط بالقاع ــك االرتب لف

ــن املجموعــات املســلحة األخــرى. الســورين وب

ــادة  ــة، فإع ــة للغاي ــا متقلب ــورية وخارجه ــدة يف س ــبكات القاع ــاً: ش ثالث
الداخليــة، كلهــا  التشــكيل ملــرات عــدة، والتصدعــات واالنشــقاقات 

ــري  ــن يف ســورية مســتعدون لتغي ــن الســلفين الجهادي ــري م ــر أن كث تُظه

انتامءاتهــم وهياكلهــم التنظيميــة بنــاًء عــى تغــري القــادة، والدعــم 

الشــعبي، واملســاعدات الخارجيــة، والرواتــب واألجــور، وحالــة الحــرب يف 

ــة. ــة فائق ــا برع ــورت جميعه ــت وتط ــي اختلف ــورية والت س

تضم “هيئة تحرير الشام” اليوم
 14-10 ألف مسلح، وعلى الرغم من 

أنها أقوى التنظيمات المسلحة 
حاليًا في سورية، إال أنها تعاني 

الكثير مؤخرًا وتتراجع سيطرتها 
حتى في معاقلها شمال غرب 

سورية.

خامساً: التطورات املستقبلية.
ــم واألوضــاع يف  ــا املرتبطــة مبســتقبل التنظي ــن القضاي ــد م ــك العدي هنال

ــل: ــامم يف هــذا الخصــوص، مث ــة، تســتحق االهت ســورية واملنطق

ــلفية  ــى الس ــرب ع ــا بالح ــتتأثر تركي ــف س ــا: كي ــتقرار يف تركي الااس
الجهاديــة يف ســورية وعــى رأســها هيئــة تحريــر الشــام. فهــذه التنظيــامت 

ــن  ــب ودمشــق. وم ــدن كإدل ــيطرتها حــول امل ــع س ــايل مواق تخــر بالتت

ــا  ــراق وتركي ــورية والع ــالذات يف س ــا إىل م ــر إرهابيوه ــل أن ينت املحتم

ورمبــا دول أخــرى. وقــد تنتقــل شــبكات جهاديــة مــن شــامل غــرب 

ســورية إىل تركيــا. إضافــة إىل الصــالت التــي أوجدتهــا تركيــا مــع الجهاديــن 

ــة. ــداً داخــل األرايض الركي ــق تهدي ــد تخل يف ســورية ق

ــدة  ــادة القاع ــة: أي هــل ســينقل ق ــات الخارجي التحــول إىل العملي

ــة يف الغــرب عوضــاً عــن  ــات اإلرهابي ــم وتركيزهــم نحــو العملي اهتاممه

القتــال يف الحــروب املحليــة خاصــة وأن حمــزة بــن الدن ميــاٌل نحــو 

هــذا التوجــه، وميكــن أن تشــكل ســورية نقطــة انطــالق اســراتيجية ملثــل 

ــذا هجــامت. هك

تحديــات الحكــم واإلدارة: أي هــل ســتتمكن الحكومــة الســورية مــن 
ــام  ــاح، م ــررة بنج ــق املح ــم املناط ــاء وحك ــادة البن ــم وإع ــادة التنظي إع

يحــرم جامعــات مثــل القاعــدة مــن القــدرة عــى إعــادة االنبعــاث.

يرتبــط هــذا املوضــوع أيضــاً بانتهــاء الحــرب يف ســورية. تاريخيــاً، تنتهــي 

هكــذا حــروب بانتصــار طــرف أو بتســوية تفاوضيــة. لكــن األطــراف 

ــة أمــد الحــرب بتكاليــف بســيطة نســبياً إذا  ــة قــادرة عــى إطال الخارجي

ــا أن  ــالً ميكــن أن تســتمر الحــرب طامل ــا. فمث ــة عــن مآالته مل تكــن راضي

طرفــاً مثــل تركيــا مســتعد ملواصلــة متويــل املســلحن أو حتــى االنخــراط 

ــارش باملعــارك. املب

ــت  ــام اختلف ــه ومه ــورية أن ــرب الس ــل بالح ــدرك كل الفواع ــب أن ت يج

أســامء التنظيــامت والشــبكات الســلفية الجهاديــة عــر الزمــن، إال أن 

أيديولوجيتهــا املتطرفــة، وقدراتهــا وخراتهــا املتعاظمــة نتيجــة الحــروب، 

ــل. ــدى الطوي ــى امل ــداً ع ــتمر تهدي ــا بشــكل مس تجعله
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كتــب كّل مــن مايــكل أوهانلــون، بافــل باييــف، وريــان كروكــر 

مقــاالً بعنــوان »كيــف مننــع ظهــور نســخة جديــدة مــن “داعــش”؟ 

االنســحاب مــن ســورية ليــس هــو الحــل« نــره معهــد بروكينغــز 

بتاريــخ 7 نيســان/أبريل 2018، تحدثــوا فيــه عــن االســراتيجية التــي 

ــتقرار يف  ــن أجــل إحــالل االس ــة م ــا اإلدارة األمريكي يجــب أن تتبعه

ســورية، والقضــاء عــى تنظيــم “داعــش”، وتوســيع تلــك االســراتيجية 

حتــى بعــد هزميــة التنظيــم.

ــروز  ــؤدي إىل ب ــا أن ت ــي ميكنه ــل الت ــال إىل العوام ــاب املق ــار كتّ أش

ــن “داعــش”، وهــي:  ــدة م نســخة جدي

وااللتــزام  االقتصاديــة  واملســاعدات  األمنــي  الدعــم  ســحب   -

الدبلومــايس والقــوات األمريكيــة، وهــذا مــا ينــذر باســتمرار الحــرب 

يف ســورية، أو توســعها لتصبــح حربــاً إقليميــة.

- اســتمرار أزمــة الالجئــن يف الــدول املجــاورة، وبالتــايل زيــادة 

الضغــوط عليهــا.

- بقاء سورية يف حالة دمار، مع ترذم الكثري من مجتمعاتها.

ويف خطــاب ألقــاه وزيــر الخارجيــة األمريــي ريكــس تيلرســون 

يف جامعــة ســتانفورد يف كانــون الثاين/ينايــر، عــرض عنــارص مــن 

اســراتيجية واســعة. حيــث وعــد مبتابعــة الحمــالت العســكرية ضــد 

“داعــش” والقاعــدة، ومتابعــة العمليــة التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة 

والتــي تهــدف إىل وضــع حكومــة جديــدة للبــالد، والحــّد مــن نفــوذ 

ــودة إىل  ــى الع ــن والنازحــن ع ــران يف ســورية، ومســاعدة الالجئ إي

بالدهــم، والحــرص عــى أن تكــون ســورية خاليــة مــن أســلحة الدمــار 

الشــامل.

ــاب، فــإن يف هــذه االســراتيجية الكثــري مــن  ومــن وجهــة نظــر الكتّ

ــب  العنــارص التــي ميكــن العمــل بهــا. ولكــن بعــض األهــداف يتطلّ

إعــادة نظــر...

أوالً، يجــب إعــادة تحديــد عمليــة األمــم املتحــدة يف جنيــڤ التــي 
تنــوي وضــع حكومــة وحــدة وطنيــة تحــل محــل الحكومــة الحاليــة. 

وينبغــي عــى محادثــات جنيــڤ أن تركّــز بشــكل أقــل عــى االنتقــال 

الســيايس وأكــر عــى املســائل التقنيــة، مثــل تأمــن اإلغاثــة وإعــادة 

إحيــاء الزراعــة.

مايكل أوهانلون، بافل باييف، وريان كروكر
كيف نمنع ظهور نسخة جديدة من “داعش”؟ االنسحاب من سورية ليس هو الحل 
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ثانيــاً، ســتتطلّب معظــم األهــداف األخــرى، مثــل مســاعدة الالجئــن 
عــى العــودة وحاميــة املدنيــن، وقتــاً طويــالً، ولــن يكــون تحقيقهــا 

ــام  ــزاع. ك ــّدة الن ــن ح ــف م ــة للتخفي ــدت طريق ــاً إال إذا ُوج ممكن

يشــّكل الحــؤول دون توّســع نفــوذ إيــران هدفــاً واقعيــاً أكــر ومهــامً 

أكــر مــن إضعــاف هــذا النفــوذ. وميكــن تحقيــق هــذا الهــدف عــر 

مســاعدة حلفــاء أمريــكا املحلّيــن عــى إحــالل االســتقرار يف األرايض 

التــي يســيطرون عليهــا وترســيخ هــذه الســيطرة.

ــج  ــة يعال ــألة الكردي ــل للمس ــّل أفض ــول إىل ح ــب الوص ــاً، يج ثالث
املخــاوف األمنيــة الركيــة مــع الحــؤول دون التعــرّض للمواقــع 

الكرديــة يف شــامل ســورية. وباإلضافــة إىل تعزيــز وقــف إطــالق 

ــط معظــم  ــرة وحــزب العمــل الكردســتاين، يجــب رب ــن أنق ــار ب الن

املســاعدات املقّدمــة لألكــراد يف ســورية بــرط إعــادة األســلحة 

ــة.  ــاء املعرك ــة “داعــش” مبجــرد انته ــم ملحارب ــة املمنوحــة له الثقيل

وينبغــي عــى واشــنطن أن تعلــن عــدم دعمهــا لقيــام دولــة كرديــة 

ــر(. ــكان آخ ــورية )أو أي م ــتقلة يف س مس

وختــم الكتـّـاب بالقــول، »حتــى مع هذه التحســينات يف االســراتيجية، 

فــإن تحقيــق االســتقرار يف ســورية سيســتغرق عــدة أشــهر. إن إعــادة 

ــنوات.  ــتغرق س ــوف يس ــة س ــة التحتي ــالد والبني ــات الب ــاء سياس بن

لكــن أهدافنــا األساســية املتمثلــة يف االســتقرار واالنتعــاش والســالمة 

للســورين املحرومــن واملرديــن، ومنــع ظهــور نســخة جديــدة مــن 

Pavel K. Baev, Ryan Crocker, and Michael E. O’Hanlon, “How do we prevent ISIS 2.0? 
Withdrawing from Syria is not the answer”, The Brookings Institution, 7 April 2018. https://
www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/07/04/2018/how-do-we-prevent-isis-0-2-
withdrawing-from-syria-is-not-the-answer/
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