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سورية 2018: 
فن الصفقات، 
وحروب ما بعد 

“داعش”



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.

عن مداد..

حول اإلصدار..
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بــدأت مراكــز األبحــاث العاملية يف مطلــع العام، بنرش   

دراســات ومقاالت تقيم الوضع يف ســورية بشــكل عام، وترسم 

خرائــط النفــوذ، وأدوار القــوى الفاعلــة هنــاك، ومــا لديها من 

ــة املفاوضــات،  ــة، ميكــن اســتخدامها عــى طاول أوراق متبقي

ــمية. ــر الرس ــرة وغ ــات املؤث ــات واالتفاق ــى يف الصفق  أو حت

أعــاد الهجــوم الــريك عــى عفريــن -الواقعــة شــال   

حلــب والتــي يســيطر عليهــا األكــراد- خلــط األوراق نســبياً، 

أقلــه بالنســبة للواليــات املتحــدة التــي وجــدت نفســها أمــام 

ــتعداد  ــى اس ــة، وع ــه الخاص ــط مبصالح ــم فق ــف مهت حلي

ــراً باالســراتيجية أو  ــا دون االكــراث كث كامــل للعمــل وفقه

ــورية. ــه يف س ــح لتحقيق ــا تطم ــة وم ــات األمريكي السياس

جــاءت “عمليــة عفريــن” كمحاولــة لتعظيــم النفــوذ الــريك 

مقابــل كل األطــراف، يف حــن مازالــت الواليــات املتحــدة 

تبحــث عــن هــذا النفــوذ. لقــد تركــت هــذه العمليــة اإلدارة 

ــة أمــام مراكــز أبحاثهــا، التــي عدتهــا فشــاً  األمريكيــة عاري

ــورية  ــى س ــة يف/ع ــة األمريكي ــداف الحمل ــم أه ــاً أله ذريع

–بعــد القضــاء عــى “داعــش”– وهــو منــع حصــول صــدام 

مبــارش بــن حليفــي أمريــكا: األكــراد واألتــراك. إضافــة إىل أن 

نجــاح العمليــة الركيــة يف عفريــن ســيضع القــوات األمريكيــة 

يف منبــج أمــام خطــر مبــارش.

تتســم مواقــف بعــض الفواعل الرئيســة تجــاه عملية   

عفريــن بالغمــوض، ويف مقدمتهــا املوقفــان الــرويس واإليراين، 

رمبــا يــرى الطرفــان يف هــذه العمليــة صفعــة للواليــات 

ــراتيجيتها  ــة الس ــريك، ورضب ــا ال ــد حليفه ــى ي ــدة ع املتح

ــوات  ــع الق ــارش م ــدام مب ــا أي ص ــورية، دون أن يتكلف يف س

األمريكيــة. تُعــدُّ عفريــن النــواة الصلبــة ملــا يســمى “مــرشوع 

الفيدراليــة الكرديــة” يف ســورية، مــرشوٌع لــن تقبــل بــه 

تركيــا، وال حتــى إيــران، لتأثــر ذلــك عــى تطلعــات القوميــة 

الكرديــة لديهــا. ال تريــد إيــران يف الوقــت نفســه يــداً تركيــة 

ــد،  ــن بعي ــب الوضــع م ــك تراق ــة شــال ســورية، لذل مطلق

وتبــدو كأنهــا تتجاهــل مــا يجــري، طاملــا أنــه ال يتعــارض مــع 

مصالحهــا وال مــع مســارات الحــل يف ســورية، فعندمــا مُيــسُّ 

أيٌّ مــن هذيــن األمريــن سنشــهد رمبــا انقشــاع الضبــاب عــن 

ــراين. املوقــف اإلي

 

أما روســيا –التــي تُحّمــل الواليات املتحدة مســؤولية   

تــأزم الوضــع شــال ســورية، نتيجــة محاوالتهــا دعــم األكــراد 

ــات  ــد الصفق ــاً لعق ــزة دامئ ــي جاه ــم– فه ــاح وعزله بالس

واقتنــاص الفــرص، ولــن تــرىض بخســارة األكــراد متامــاً لصالــح 

األمريكيــن، وســاحها لركيــا ببــدء هــذه العمليــة ســيكون له 

مثــن عــى األغلــب، وســيتوضح هــذا الثمــن يف وقــت قريــب.

ــورية يف  ــر »س ــن تقري ــابق م ــدد الس ــا يف الع أرشن  

ــورية  ــة الس ــة« أن الحكوم ــات العاملي ــز الدراس ــون مراك عي

قــد تكــون الخيــار األفضــل بالنســبة لألكــراد. واليــوم وبعــد 

ــات يتوجــب عــى  ــم كردســتان”، ب ــن و“إقلي ــي عفري تجربت

األكــراد إدراك هــذا األمــر، فالواليــات املتحــدة ال يعــوَّل عليهــا 

كحليــف، وربــط مصرهــم بالتزامهــا ســيحولهم مــن رشيــك 

ــا. ــوع له ــة إىل موض بالصفق
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تريــد الواليــات املتحــدة البقــاء يف ســورية، لتضمــن   

ــا تفقــد آخــر  ــاً يف التســويات القادمــة، لكنه ــا مكان ملصالحه

مــررات هــذا البقــاء. تنظيــم “داعــش” شــبه منتــٍه عســكرياً، 

مازالــت مخلفاتــه قامئــة بالطبــع، وتتحــدث مراكــز األبحــاث 

عــن احتــاالت لعــودة أو انبعــاث أو إعــادة متظهــر، أو حتــى 

شــن الهجــات انتقامــاً “للخافــة املندثــرة”، كل هــذه األمــور 

ــة يف ســورية.  ــر بقــاء القــوات األمريكي ال تكفــي لتري

ــا، إال  ــكا، بحســب مراكــز أبحاثه ــق أمــام أمري مل يتب  

أن تعــرف بهزميتهــا يف ســورية وفشــلها االســراتيجي هنــاك، 

ــات عــى إيجــاد ســبل وعقــد  ــز كل الجهــود واإلمكاني وتركي

ــورية. ــادرة س ــة ملغ ــاَ مقبول ــا رشوط ــن له ــات تضم اتفاق

يعــرض هــذا اإلصــدار مــن تقريــر »ســورية يف عيــون   

مراكــز الدراســات العامليــة« ألهــم مــا نرشتــه مراكــز األبحاث 

حــول ســورية لشــهر كانــون الثاين/ينايــر 2018، ويغطــي 

ــة: ــة التالي ــاور األربع املح

املحــور الســيايس، والــذي تتنــاول مقاالتــه الوضــع الســيايس 

العــام يف ســورية، وخرائــط النفــوذ فيهــا، ويتطــرق بالتحديــد 

إىل غمــوض االســراتيجية األمريكيــة يف ســورية، وضبابيــة 

خططهــا، خاصــة يف ضــوء الهجــوم الــريك عــى عفريــن 

ــورية. الس

ــة  ــث عــن عملي املحــور العســكري، املخصــص فقــط للحدي

ــا  ــة، وتأثره ــا املتوقع ــا، ونتائجه ــن، مقدماته ــا يف عفري تركي

عــى مســتقبل الــدور الــريك يف ســورية، وعاقاتهــا الدوليــة 

ــا. ــى حلفائه مــع منافســيها وحت

“داعــش”  تنظيــم  ملســتقبل  ويعــرض  اإلرهــاب،  محــور 

وخياراتــه املتبقيــة، ومخلفاتــه مــن ألغــام جاهــزة لانفجــار، 

يف أرض الرقــة، ويف عقــول املتطرفــن مــن أتباعــه والتهديدات 

ــا يف املنطقــة والعــامل. ــأىت عنه ــد تت ــي ق ــات الت والتحدي

املحــور اإلنســاين، والــذي تتنــاول مقاالتــه موضــوع الاجئــن 

املتفاقمــة،  ألزمتهــم  حلــول  عــن  والبحــث  الســورين، 

والصعوبــات التــي تواجــه عودتهــم إىل ســورية، والتحديــات 

ــوء. ــم يف دول اللج ــه بقائه ــي تواج الت

ــات  ــاالت والدراس ــض املق ــارة لبع ــا مخت ــراً بيبليوغرافي وأخ

ــن  ــد م ــورية، ملزي ــول س ــاث ح ــز األبح ــا مراك ــي نرشته الت

ــدد. ــع الع ــول مواضي ــع ح التوس
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صافيناز محمد أحمد

معضلة مزدوجة... األزمة السورية بين تعثر التسوية ومحاربة اإلرهاب 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

كتبــت صافينــاز محمد أحمــد مقاالً بعنــوان »معضلــة مزدوجة... 
األزمــة الســورية بــن تعــر التســوية ومحاربــة اإلرهــاب« نــرشه 
مركــز األهــرام بتاريــخ 1 كانــون الثاين/ينايــر 2018، تحدثــت فيــه 
عــن التطــورات التــي شــهدتها األزمــة الســورية خــال عــام 2017 
بــدءاً مــن التحــّول النوعــي يف العاقــة بــن روســيا وتركيــا وإيــران 
ــار بــن الحكومــة الســورية  بضانــة عمليــات وقــف إطــاق الن
واملعارضــة، والــذي أدى إىل إقــرار املبــادرة الروســية مبناطــق 
ــي مل  ــڤ الت ــتانة وجني ــات أس ــروراً مبفاوض ــد، م ــض التصعي خف

تُفلــح يف إيجــاد تســوية لألزمــة الســورية.

تطورات األزمة خالل عام 2017
مختلــف  عــى  األزمــة  تطــورات  عــن  الكاتبــة  تحدثــت 
كان  الــذي  العســكري  الوضــع  مــن  بدايــة  الصعــد، 

الســيطرة  مناطــق  األول هــو  رئيســان،  لتطوراتــه محــددان 

مناطــق  هــو  والثــاين  واإلقليميــة،  الدوليــة  القــوى  بــن 
و“داعــش”.  واملعارضــة  الســورية  الدولــة  بــن   الســيطرة 

 
وميكــن تلخيــص خريطــة النفــوذ بــن القــوى الدوليــة واإلقليمية 

يف نهايــة عــام 2017 يف النقــاط اآلتيــة:
ــح االســراتيجية الروســية يف ســورية مــن خــال  - ضــان املصال
ــد  ــض التصعي ــادرة خف ــرار مب ــورية، وإق ــة الس ــا للحكوم دعمه
بــن الدولــة واملعارضــة التــي ضمنــت، إىل جانــب تركيــا وإيــران، 
عمليــات وقــف القتــال. فضــاً عــن ترســيخ تواجدهــا العســكري 
يف قاعــديت طرطــوس البحريــة وحميميــم الجويــة، وإنشــاء قاعدة 
يف عفريــن شــال حلــب. وكذلــك ضــان مصالحهــا االقتصادية يف 
ديــر الــزور مــن خــال ســيطرة الجيــش الســوري عــى مســاحات 

شاســعة مــن املحافظــة، وبالتــايل حقــول النفــط والغــاز.

أوراق التفاوض والغموض األمريكي
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- التدخــل العســكري األمريــي يف مناطــق الــرشق والشــال 
ــة” يف  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــم “ق ــر دع ــوري ع ــي الس الرشق
ــن  ــة م ــوات خاص ــرش ق ــال ن ــن خ ــش”، م ــا لـــ “داع مواجهته
املارينــز ووحــدات للمدفعيــة ومراكــز لتقديــم الخــرة واملشــورة 

ــكري. ــب العس والتدري
ــق  ــيا والواليــات املتحــدة يف مناط ــن روس ــوذ ب ــم النف - تقاس
الجنــوب الســوري مــن خــال رعايــة عمليــة وقــف إطــاق النــار 
ــر  ــوات مغاوي ــة، و“ق ــوات اإليراني ــن الق ــو 2017 ب يف متوز/يولي

ــش الحــر.  ــورة” التابعــة للجي الث
- ســيطرة تركيــا والجيــش الحــر عــى املنطقــة مــا بــن جرابلــس 
والبــاب وإعــزاز يف الشــال، وجيــب كبــر يف إدلــب إىل الغــرب 

مــن حلــب. 
- بــدء تركيــا، يف نهايــة عــام 2017، برفــع درجــة االســتعداد 
العســكري عــى الحــدود مــع ســورية للقيــام بعمليــات عســكرية 
يف  الشــام”  تحريــر  “هيئــة  ميليشــيات  تســتهدف  محتملــة 
محافظــة إدلــب، وفصائــل تابعــة لـــ “قــوات ســوريا الدميقراطية” 

ــب. ــرب حل ــن يف شــال غ ــدة عفري يف بل
ــع مناطــق تواجــد الجيــش الســوري  ــراين يف جمي - التواجــد اإلي
يف كل “ســوريا املفيــدة” )حمــص وحــاة وحلــب ودمشــق 
ــرة  ــرشق الســوري )أجــزاء كب ــة(، ويف بعــض مناطــق ال والاذقي

ــراق(. ــع الع ــدود م ــن الح ــرب م ــزور بالق ــر ال ــن دي م
أمــا بالنســبة ملناطــق الســيطرة بــن الدولــة الســورية واملعارضــة 
للجيــش  الجغرافيــة  الســيطرة  مســاحة  ازدادت  و“داعــش”، 
الســوري و“قــوات ســوريا الدميقراطيــة”، مقابــل تراجــع النفــوذ 
الجغــرايف لــكل مــن “داعــش” واملعارضــة املســلحة، حيــث 
بلغــت نســبة ســيطرة الدولــة الســورية والقــوات املتحالفــة معها 
)52.8%(، بينــا تقلصــت مســاحة ســيطرة التنظيم لتصبــح )%8(، 
وهنــاك ترصيحــات روســية تقــول بــأن مســاحة ســيطرة التنظيــم 
ــى  ــا املعارضــة املســلحة فتســيطر ع ــن )5%(. أم ــل م ــت أق بات
)13.8%(. بينــا أصبحــت “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” مســيطرة 
ــى  ــا ع ــيطر مبفرده ــورية، وتس ــن األرايض الس ــى )25.4%( م ع

)90%( مــن أحيــاء مدينــة الرقــة.
ــد مــن  وبالنســبة لتطــورات التســوية السياســية، ُعقــدت العدي
ــال  ــڤ خ ــتانة وجني ــري أس ــة مبؤمت ــاوض الخاص ــوالت التف ج
عــام 2017، وعكســت تلــك املســارات أوجــه الــرصاع والتقــارب 
اإلقليمــي والــدويل بشــأن األزمــة؛ لكنهــا مل تســفر حتــى اآلن عــن 

تســوية فعليــة. 

صافينــاز محمــد أحمــد، “معضلــة مزدوجــة... األزمــة الســورية بــن تعــر التســوية ومحاربــة اإلرهــاب”، مركــز األهــرام للدراســات 1
السياســية واالســراتيجية، 1 كانــون الثاين/ينايــر 2018. 

ازدادت مساحة السيطرة الجغرافية 
للجيش السوري و“قوات سوريا 

الديمقراطية”، مقابل تراجع النفوذ 
الجغرافي لكل من “داعش” 

والمعارضة المسلحة

ُعقدت العديد من جوالت التفاوض 
الخاصة بمؤتمري أستانة وجنيڤ 

خال عام 2017، وعكست تلك 
المسارات أوجه الصراع والتقارب 
اإلقليمي والدولي بشأن األزمة؛ 
لكنها لم تسفر حتى اآلن عن 

تسوية فعلية.

السيناريوهات املستقبلية لألزمة خالل عام 2018
ذكــرت الكاتبــة العديــد مــن األســباب التــي أدت إىل تراجــع 

ــا: ــام 2017، منه ــال الع ــوية خ ــار التس مس
ــق  ــة تواف ــدة إىل حال ــات املتح ــيا والوالي ــل روس ــدم توص 1. ع
شــبه كاملــة بشــأن شــكل التســوية ومضمونهــا، واســتمرار 
ــة  ــياق العاق ــراين يف س ــر اإلي ــة باملتغ ــة املتعلق ــرؤى املتناقض ال
بينهــا، ومصــر الرئيــس األســد يف مســتقبل ســورية، فضــاً عــن 
الترصيــح باســتمرار التواجــد العســكري األمريــي حتــى االنتهــاء 
مــن مرحلــة االنتقــال الســيايس، مــا يتعــارض بقــوة مــع مســلات 

ــورية. ــية يف س ــراتيجية الروس االس
ــا. واألمــر  ــران وتركي 2. تعــر مســارات التفاهــم بــن روســيا وإي
ــي  ــية الت ــة الروس ــة التفاهــم األمريكي ــق عــى حال نفســه ينطب
رسعــان مــا تبــددت بإعــان روســيا أن الوجــود األمريــي يف 

ــاالً.  ــد احت ــورية يع س

http://acpss.ahram.org.eg/News/16502.aspx 
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ــازالت مــن  3. اســتمرار رفــض الحكومــة الســورية تقديــم أي تن
شــأنها تقليــص االنتصــارات التــي حققتهــا عــى األرض، ورفضهــا 

مطالــب تقاســم الســلطة مــع املعارضــة.
4. تراجــع روســيا عــن مارســة الضغــوط عــى ســورية وإيــران، 
ــزال  إلدراكهــا أن السياســة األمريكيــة تجــاه األزمــة الســورية الت

تتســم بحالــة مــن الــردد والغمــوض.

أما بالنسبة للسيناريوهات املتوقعة بشأن التسوية، فهي:

ــة  ــس األســد خــال مرحل ــاء “نظــام” الرئي الســيناريو األول: بق
حكــم انتقاليــة، والقبــول مبشــاركة املعارضــة السياســية يف الحكم 
ــه واملعارضــة  ــة تضمُّ مــن خــال تشــكيل حكومــة وحــدة وطني

معــاً. وهــو الســيناريو األقــوى.

الســيناريو الثــاين: بقــاء “النظــام” مــع وجــود فكــرة الفيدراليــة، 
ــة.  ــح مبقتضاهــا املحافظــات الســورية ســلطة حكــم المركزي مُتن
وتتوافــق عــى هــذا الســيناريو روســيا والواليــات املتحــدة، لكــن 
ــة  ــول اإلدارات الكردي ــران ألن حص ــا وإي ــن تركي ــه كل م ترفض
الســورية عــى وضــع أشــبه بالحكــم الــذايت يزيــد مــن هواجــس 
الطرفــن؛ لتأثــر ذلــك عــى تطلعــات القوميــة الكرديــة لديهــا.

الســيناريو الثالــث: اســتمرار الحالــة الســورية عــى الوضــع 
ــيا  ــتمرار روس ــي اس ــا يعن ــام 2017، م ــه يف ع ــت إلي ــذي انته ال
ــل مســارات أســتانة وإجــراء  يف رســم خريطــة التســوية؛ كتفعي
جــوالت جديــدة منهــا، وعقــد مؤمتــر الحــوار الوطنــي الســوري 

املزمــع يف شــباط/فراير 2018.

خاصــة القــول »اليــزال مســار التســوية لألزمــة الســورية قابعــاً 
ــاذب  ــة، والتج ــن ناحي ــي م ــدويل اإلقليم ــاذب ال ــرة التج يف دائ
بــن وفــدي الحكومــة واملعارضــة مــن ناحيــة ثانيــة، األمــر الــذي 

يعنــي أن صفقــات التســوية مل تنضــج بعــد، ومل تصــل إىل مرحلة 

التنــازالت الكــرى التــي تدفــع إىل حــل حقيقــي ونهــايئ لألزمــة 

يف ســورية. لكــن يف الوقــت ذاتــه بــدأ هامــش الخيــارات املتاحــة 
ــي  ــة الت ــه يف ظــل التحــوالت النوعي ــة تتحــدد معامل لحــل األزم
اعــرت مواقــف القــوى الدوليــة واإلقليميــة مــن الــرصاع بصــورة 
ــك القــوى عــى  ــن تل ــة ب وضعــت كافــة أوراق الضغــط املتبادل

طاولــة املفاوضــات السياســية«.

فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة، تتوضــح أهــداف أغلــب الفواعــل فــي األزمــة الســورية، وبالتالــي اســتراتيجياتها، 

باســتثناء الواليــات المتحــدة، التــي مازالــت إدارتهــا تتخبــط بيــن مصالحهــا الذاتيــة، وبيــن صــورة “صانــع 

الســام” التــي تحــاول الظهــور بهــا دائمــًا، وبيــن مصالــح حلفائهــا فــي المنطقــة، التــي تتعــارض فــي مواقــف 

كثيــرة مــع مصالحهــا، وباتــت تعرقــل الخطــط والسياســات األمريكيــة. األمــر الــذي يتوضــح بشــكل أفضــل 

في المقالين   التاليين. 
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كتــب جــون ألرمــان مقــاالً بعنــوان »اســراتيجية لســورية: 
عــى تيلرســون البحــث عــن املزيــد مــن النفــوذ«، نــرشه مركــز 
الدراســات االســراتيجية والدوليــة، يف 24 كانــون الثاين/ينايــر 
ــد  ــتام دونال ــى اس ــام ع ــوايل ع ــرَّ ح ــول: »م ــدأه بالق 2018. ب
ــى اآلن  ــة، وحت ــدة األمريكي ــات املتح ــة يف الوالي ــب الرئاس ترام
ــم  ــوَّل الزخ ــورية. وتح ــه يف س ــة إلدارت ــة واضح ــد سياس ال توج
ــڤ،  ــدة يف جني ــات املتح ــا الوالي ــي تؤيده ــات الت ــن املفاوض م
إىل أخــرى تتعلــق باملوضــوع األمنــي تُعــدُّ روســيا الفاعــل األبــرز 

ــا«. فيه
مل يقــّدم وزيــر الخارجيــة األمريــي تيلرســون يف حديثــه   
يف ســتنافورد اســراتيجية إلدارتــه حــول ســورية، رمبــا ألنــه 
ــراءات  ــب إج ــراتيجية تتطل ــد، فاالس ــا بع ــاق عليه ــم االتف مل يت
ومــوارد ومل يكــن لــدى تيلرســون مــا يقولــه عــن األمريــن. ومــع 
انتقــال الحــدث يف ســورية إىل طــور جديــد، يتوجــب عــى اإلدارة 
األمريكيــة أن تكــون أكــر جــرأة يف تأكيــد مصالحهــا، ويجــب أن 

ــزاع يف ســورية. ــة حــلِّ الن ــى كيفي ــا ع ــن تأثره ــد م تزي

ــن دواعــي وجــود  ــول، تحــدث تيلرســون ع ــب فيق ــع الكات يتاب
اســراتيجية أمريكيــة يف ســورية، فهــي مل تكــن مركــزاً ملجموعــات 
إرهابيــة وحســب، بــل كانــت موطــئ قــدم إليــران يف بــاد 
الشــام. ومل يتطــرّق بالقــدر الــكايف للعواقــب األمنيــة واالجتاعية 
الناجمــة عــى نــزوح الســورين، ليــس فقــط عــى دول الجــوار 
ــاء  ــن حلف ــة م ــا أيضــاً ومجموع ــل عــى تركي ــان، ب كاألردن ولبن

ــٌف يف ورطــة يُعــدُّ مشــكلة  ــا. فحلي ــات املتحــدة يف أوروب الوالي

مثلــه كمثــل العــدو الجــريء.
ــدة يف  ــات املتح ــداف للوالي ــود أه ــدم وج ــكلة بع ــت املش ليس
ســورية، فقــد وضــع تيلرســون خمســة ســيناريوهات إلنهــاء 
ــات املتحــدة، هــي: »ضــان  ــل الوالي ــن قب ــة م الحــرب، مرغوب
أالَّ تكــون ســورية قاعــدًة أليِّ نشــاٍط إرهــايٍب ضــدَّ الواليــات 
املتحــدة؛ دعــم الوصــول إىل حكومــة انتقاليــة؛ الحــدُّ مــن التأثــر 
اإليــراين؛ عــودة الاجئــن واملرشديــن داخليــاً؛ وأخــراً منع ســورية 
ــكلة  ــنَّ املش ــدداً”«. لك ــامل “مج ــار ش ــلحة دم ــازة أس ــن حي م
ــلحة  ــا أس ــة ب ــر الخارجي ــال وزي ــن يف إرس ــب تكم ــرأي الكات ب
ــوذ  ــادة النف ــة لزي ــَط ســوى أدوات قليل ــو مل يُع ــة، فه إىل املعرك

ــورية. ــي يف س األمري

جون ألترمان

استراتيجية لسورية: على تيلرسون البحث عن مزيد من النفوذ 

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، 24 كانون الثاني/يناير 2018
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ــادر عــى إحــداث فــرق، لكــن تيلرســون  ــاً ق املــال مث  
بتقديــم  فوعــد  ورائــه،  مــن  ليســت  تكلّــم وكأنَّ حكومتــه 
ــم  املســاعدة لتحقيــق االســتقرار يف املناطــق املحــررة مــن تنظي
“داعــش”، لكّنــه مل يحــدد مبلغــاً وحــاول الفصــل بــن املســاعدة 
ــن  ــا ل ــكا وحلفاءه ــال إنَّ أمري ــار. وق ــادة اإلع ــاء أو إع يف البن
يقدمــوا املســاعدة أليِّ منطقــة تحت ســيطرة الحكومة الســورية، 
ومــع تعزيــز الحكومــة الســورية لســلطتها عــى مســاحة كبــرة 
مــن أرض ســورية، يظهــر ترصيــح تيلرســون هــذا وكأنــه تهــرب 
أمريــي مــن تقديــم أيــة مســاعدة، عوضــاً عــن أن يكــون ورقــة 

ــوذ. ــط ونف ضغ

وال يــرى الكاتــب أن الوضــع العســكري األمريــي أفضــل   
بكثــر، فهــي متواجــدة شــال رشق ســورية، لكنها منطقــة مقفرة 
ــة  ــن تيلرســون أن املهم ــا. أعل ــة ســكانية فيه ــة وال كثاف ومعزول
العســكرية األمريكيــة مفتوحــة، لكنــه مل يوضــح مــا يجــب عــى 
ــل  ــيقاتلون. العم ــرف س ــه، وأي ط ــام ب ــة القي ــوات األمريكي الق
ــب  ــر فعــاً يف ســورية يكــون بالقــرب مــن إدل الحقيقــي واملؤث
التــي تجمــع كل فلــول الجهاديــن اإلرهابيــن املتبّقــن يف البــاد، 
ــة التــي  ويف الجــزء الجنــويب الغــريب عــى طــول الحــدود األردني

ــة فصــل”. تشــكل اآلن “منطق

ال تفعــل القــوات األمريكيــة شــيئاً ســوى االمتعاض وهي   
ــة”  ــدي عــى مواقــع “قــوات ســوريا الدميقراطي ــا تعت ــرى تركي ت
ــو  ــوم، وه ــا الي ــه تركي ــوم ب ــا تق ــدة. م ــات املتح ــف الوالي حلي
ــادة نفوذهــا يف ســورية.  ــكا، العمــل عــى زي ــه أمري ــا مل تفعل م
ــاء، وال  ــة مخــاوف الحلف ــة لتهدئ ــول توفيقي ــا تســعى إىل حل ف
تتحــدث بغمــوض عــن خططهــا املســتقبلية، بــل تقــوم بأفعــال 

ــل.  ــا بالفع ــوري يهمه ــوع الس ألن املوض

يختــم الكاتــب بالقــول، هنالــك حقيقــة واضحــة بــات   
مــن الصحــب إخفاؤهــا: الواليــات املتحــدة أقــل الفواعــل التزامــاً 
بتشــكيل النتائــج يف ســورية. فبــدل الســعي إىل إيجــاد القواســم 
ــة لبنــاء رشاكات يف ســورية، عــى  املشــركة بــن الجهــود املبذول
اإلدارة األمريكيــة أن تخطــو يف مســارات تخــى األطــراف األخرى 

ــاء نفــوذ لهــا يف ســورية. ــك مــن أجــل بن خــوض غارهــا، وذل
عــى الواليــات املتحــدة االعــراف بأهميــة ســورية بالنســبة لهــا، 
ــداث يف  ــدالع األح ــذ ان ــك، فمن ــي بذل ــعب األمري ــاع الش وإقن
ســورية منــذ ســبعة أعــوام، والحكومــة األمريكيــة تحــاول ادعــاء 
ــة  ــا، تجاهــل أهمي ــة املوضــوع الســوري بالنســبة له ــة أهمي قل
ــات  ــل الوالي ــه يجع ــة، لكن ــذه األهمي ــن ه ــل م ــورية ال يقل س

ــاً وعجــزاً. ــدو أكــر ضعف املتحــدة تب

تحاول الحكومة األمريكية ادعاء قلة 
أهمية الموضوع السوري بالنسبة 
لها، التجاهل ال يقلل من األهمية، 
لكنه يجعل الواليات المتحدة تبدو 

أكثر ضعفًا وعجزًا. 

  Jon B. Alterman, “A Strategy for Syria: Tillerson Must Look for Leverage”, Center for 
Strategic & International Studies, 24 January 2018. https://www.csis.org/analysis/strategy-
syria-tillerson-must-look-leverage 
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آرون ستاين

الهجوم التركي على عفرين ومستقبل أمريكا في سورية 

فورين أفيرز، 23 كانون الثاني/يناير 2018

3

كتــب آرون ســتاين مقــاالً بعنــوان »الهجــوم الــريك عــى عفريــن 
ــن أفــرز يف  ــة فوري ــه مجل ــكا يف ســورية«، نرشت ومســتقبل أمري
23 كانــون الثاين/ينايــر 2018، يتحــدث فيــه عــن األســباب التــي 

توجــب عــى الواليــات املتحــدة الخــروج مــن ســورية.

يبــدأ الكاتــب مــن هجــوم تركيــا عــى عفريــن، املنطقــة الصغــرة 
املعزولــة شــال غــرب ســورية، التــي تســيطر عليهــا “وحــدات 
حــول  النقــاش  أثــارت  والــذي  الكرديــة.  الشــعب”  حايــة 
ــنطن  ــة واش ــدى إمكاني ــورية، وم ــة يف س ــراتيجية األمريكي االس
موازنــة عاقاتهــا مــع تركيــا، حليفها يف الناتــو، واألكراد الســورين، 
الذيــن كانــوا رشكاءهــا األكــر موثوقيــة يف الحــرب ضــد “داعــش” 

يف ســورية. 

كثــرة هــي األســئلة غــر املجابــة حتــى اآلن حــول وجــود 
ــنطن  ــتدير واش ــف س ــا كي ــورية. أهمه ــدة يف س ــات املتح الوالي
ــك،  انتصــار الرئيــس األســد عــى معارضيــه؟ واألهــم مــن ذل

كيــف ســتخرج الواليــات املتحــدة مــن ســورية؟

األرق األمرييك يف سورية
ــاء الحــرب ضــد  ــب، مــع انته ــوان يقــول الكات تحــت هــذا العن
قــوات خاصــة  فرقــة  حاليــاً  ســورية  تتمركــز يف  “داعــش”، 
ــة،  ــادات “داعــش” املتبقي ــل قي ــد وقت ــة تركــز عــى تصيُّ أمريكي
واحتــال األرايض املأخــوذة مــن بقايــا الجاعــة يف الصحــراء 
ــوات ســوريا  ــي لـــ “ق ــب األمري ــرَّ التدري ــه تغ الســورية. وعلي
الدميقراطيــة”، مــن تكتيــكات املشــاة األساســية إىل الركيــز 
ــة. بالتــوازي مــع طــرح الرئيــس األمريــي  عــى املواقــع الدفاعي
ثــة يف ســورية، تلتــزم فيهــا القــوات  دونالــد ترامــب لسياســة محدَّ
األمريكيــة بالتواجــد يف املنطقــة الشــالية الرشقيــة التــي تســيطر 
ــال  ــة قت ــن أجــل مواصل ــة” م ــوات ســوريا الدميقراطي ــا “ق عليه
“داعــش”، والتحــّوط ضــدَّ أيِّ محاولــة للتوســع يف املنطقــة مــن 

ــش الســوري. ــل الجي قب
يتابــع الكاتــب فيقــول، إيــران وروســيا، تدعــان الدولة الســورية 
الســتعادة الســيطرة عــى غــرب ورشق البــاد. عــى الجبهــة 
الرشقيــة، ســيطر الجيــش الســوري عــى جــزٍء كبــرٍ مــن األرايض 

الواقعــة غــرب نهــر الفــرات.
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ــات  ــاؤه جاع ــش وحلف ــل الجي ــة، يقات ــة الغربي ــى الجبه  وع
ــم  ــا وامليليشــياٍت املرتبطــة بتنظي ــة مــن تركي املعارضــة املدعوم
القاعــدة، وأهمهــا “هيئــة تحريــر الشــام”، لربــط محافظــة حلب 

مــع إدلــب التــي يســيطر عليهــا املســلحون.
تخلّــت واشــنطن إىل حــدٍّ كبــرٍ عــن الحــرب غــرب   
ــر مســمى  ــاء إىل أجــل غ ــا البق ــا أوضحــت عزمه ســورية، لكنه
ــة  ــات العســكرية األمريكي ــي. وتهــدف الحامي يف الشــال الرشق
ــي  ــام الت ــات الس ــنطن يف محادث ــوذ واش ــادة نف ــاك إىل زي هن

ترعاهــا األمــم املتحــدة يف جنيــڤ. 
يف الواقــع، اســتطاعت “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” أن   
ــة روســية  ــة أمريكي ــا أن تكــون محــور صفق ترهــن أن بإمكانه
ــر  ــي غ ــارض روســيا رصاحــة الوجــود األمري حــول ســورية. تع
محــدد املــدة يف ســورية. مــع ذلــك، عــى موســكو املوازنــة بــن 
معاداتهــا ألمريــكا والهــدف األوســع لسياســاتها أال وهــو أن تــرك 
وراءهــا يف ســورية قيــادة صديقــة ويفضــل أن يكــون األســد عــى 
رأســها. و“قــوات ســوريا الدميقراطيــة”، خافــاً لــكل التنظيــات 
املعارضــة األخــرى، مل تلتــزم يومــاً بتغيــر النظــام. بــل حافظــت 
عــى اتفــاق “عــدم اعتــداء” ضمنــي مســتمر نســبياً مــع دمشــق، 
ــن مــن تجنُّــب تصعيــٍد عســكرٍي غــر مقصــود بــن الطرفــن  مكَّ

خــال أوقــات التوتــر.
ال يــرى الكاتــب رغــم مــا أورده ســابقاً أن التوصــل إىل   
اتفــاق دائــم بــن “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” والدولة الســورية 
أمــر ســهل. حيــث تلتــزم هــذه “القــوات” إيديولوجيــا الامركزيــة 
ــعت ســيطرتها  الشــديدة والحكــم املحــي املســتقل. كــا أنهــا وسَّ
عــى منطقــٍة تتجــاوز كثــراً معاقلهــا ذات األغلبيــة الكرديــة عــى 
طــول الحــدود الســورية الركيــة. وقــد تطلَّــب توّســع الســيطرة 
ــَل إىل حــلٍّ  الكرديــة إىل املــدن ذات األغلبيــة العربيــة التوصُّ
ــم  ــى دع ــول ع ــن. وللحص ــرب املحلي ــكان الع ــع الس ــط م وس
هــؤالء يف بعــض املناطــق، تعهــدت “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” 
مبنــع عــودة الدولــة الســورية إليهــا، وعــٌد ال ميكــن الحفــاظ عليه 

ــة. ــت القــوات األمريكي بســهولة إال إذا بقي

كثيرة هي األسئلة غير المجابة 
حتى اآلن حول وجود الواليات 

المتحدة في سورية. وكيف ستدير 
واشنطن انتصار الرئيس األسد 
على معارضيه؟ و كيف ستخرج 

الواليات المتحدة من سورية؟

برهنت “قوات سوريا الديمقراطية” 
أن بإمكانها أن تكون محور صفقة 

أمريكية روسية حول سورية.

فن عقد الصفقات
تحــت عنوانــه األخــر يقــول آرون ســتاين أنــه، بطبيعــة   
الحــال لــن يبقــى الجيــش األمريــي يف ســورية إىل األبــد. ومســار 
الــرصاع يشــر بوضــوح إىل انتصــار األســد يف الغــرب. ومــن شــأن 
ذلــك أن يــرك جيبــاً صغــراً تديــره تركيــا يربــط عفريــن بشــال 
حلــب الــذي تحتلــه تركيــا، ويحيــط بــه وجــود عســكري ســوري 
إيــراين رويس عــى طــول الســاحل الغــريب ويف املناطــق الخاضعــة 
ــا  ــن تركي لســيطرة الحكومــة رشق ســورية. وســتبقى الحــدود ب

ــرة.  ــة” متوت ــوات ســوريا الدميقراطي و“ق
ــة”  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــى “ق ــيتعن ع ــل س باملقاب  
حايــة  وحــدات  أدارت  الداخليــة.  دينامياتهــا  يف  التحكــم 
ــل بعــض الحكــم  ــا مــع دمشــق، ومقاب الشــعب براعــة عاقاته
ــذايت، ميكــن أن تحــاول التوصــل إىل اتفــاق ســام مــع األســد،  ال
ــة.  ــس املحلي ــل املجال ــن قب ــزي م ــم الامرك ــى الحك ــتند ع يس
ــارص  ــن العن ــة م ــذه الصفق ــه ه ــد يواج ــذي ق ــأيت التحــدي ال ي
ــي ســتعارض  ــة”، الت ــوات ســوريا الدميقراطي ــة داخــل “ق العربي
-بــرأي الكاتــب- عــودة “ناعمــة” للدولــة الســورية إىل مناطقهــا، 
وميكنهــا أن تختــار القتــال للحفــاظ عــى ســيطرتها. ومــع ذلــك، 

فــإن هــذه امليليشــيات العربيــة ضعيفــة وميكــن أن تفــرض 

عليهــا وحــدات حاميــة الشــعب قبــول الســالم املتفــاوض 

عليــه، مــا دامــت الحكومــة الســورية تقــدم بعــض التنــازالت. 
قــد تتشــارك روســيا مــع وحــدات حايــة الشــعب املصلحــة يف 
ــايل، ميكــن أن تكــون موســكو وســيطاً  التوصــل إىل اتفــاق. وبالت
ــريب،  ــال الغ ــورين يف الش ــراد الس ــع األك ــات م ــاً يف اتفاق مه

ــة.  ــة املهيمن ــوة الخارجي ــو الق ــرويس ه ــش ال ــث الجي حي
 

عدد كانون الثاني / يناير 2018

14



إن الســام الناتــج عــن التفــاوض بــن دمشــق و“قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة”، هــو الســبيل الوحيــد ألن تــرك الواليــات املتحــدة 
وراءهــا وضعــاً مســتقراً شــال رشق ســورية، وهنــا تشــرك 
مصالحهــا بشــكل ضيــق مــع مصالــح موســكو. األمــر الــذي قــد 
يشــكل مشــكلة كبــرة لركيــا، لكــن أنقــرة أضعــف مــن روســيا 
والواليــات املتحــدة. إضافــة إىل أنهــا تواجــه تحديــاً أطــول أجــاً: 
ــورية،  ــة الس ــة للدول ــت معادي ــا كان ــي تدعمه ــات الت فالجاع
وســيُنظر إليهــا دامئــاً عــى أنهــا تهديــد، وســتكون املواقــع الركيــة 
يف ســورية دامئــاً عرضــة لهجــوم بقيــادة الجيــش الســوري لتحريــر 

األرايض التــي تســيطر عليهــا الجاعــات املدعومــة مــن تركيــا.
املتحــدة طريــق واضــح  للواليــات  بالقــول،  الكاتــب  يختــم 
لانســحاب: تســوية تفاوضيــة بــن “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” 
والحكومــة الســورية. تتفــق موســكو مــع واشــنطن عــى هــذه 
الناحيــة، وتختلفــان حــول مســألة بقــاء األســد يف الســلطة. تُركّــز 
تركيــا عــى محــارصة التهديــد الكــردي، لكــنَّ حلفاءهــا الســورين 

ــل الجيــش الســوري. ــة املطــاف مــن قب ــرون يف نهاي ــد يُدمَّ ق
ال تــزال الحــرب الســورية يف حالــة تغــر مســتمر. وبالنســبة 
ــة  ــارات صعب ــات املتحــدة، يتطلــب االنســحاب اتخــاذ خي للوالي
ــور  ــح األم ــوف تصب ــر، س ــدى القص ــى امل ــام”. ع ــأن “النظ بش
أكــر تعقيــداً. وعــى املــدى الطويــل، النتيجــة واضحــة: ســتنترص 
ســورية الدولــة يف الحــرب. وبالنســبة للواليــات املتحــدة، يتمثــل 
التحــدي اآلن يف االعــراف بهــذا النــرص ومغــادرة ســورية ضمــن 

ــة.  رشوط مقبول

W W W . D C R S . S Y

Aaron Stein, “Turkey’s Afrin Offensive and America’s Future in Syria”, Foreign Affairs, 
23 January 2018. https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/23-01-2018/turkeys-afrin-
offensive-and-americas-future-syria 

3

على المدى الطويل، النتيجة 
واضحة: ستنتصر سورية الدولة في 
الحرب. وبالنسبة للواليات المتحدة، 

يتمثل التحدي اآلن في االعتراف 
بهذا النصر ومغادرة سورية ضمن 

شروط مقبولة.

لقــد كان الهجــوم التركــي علــى عفريــن أبــرز أحــداث بدايــة الســنة، وقــد شــهد الكثيــر مــن النقاشــات، 

وُقدمــت إثــره تحليــات وشــروحات وســيناريوهات، وُيفــرد هــذا العــدد محــوره الثانــي للحديــث مفصــًا عــن 

هــذا الهجــوم ومفاعيلــه، بالنســبة لــكل فواعــل األزمــة الســورية، وعلــى وجــه الخصــوص تركيــا والواليــات 

المتحــدة.
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جنيفر كافاريا، إليزابيث تيومان، وبرادلي هانلون

حرب سورية بعد “داعش” تبدأ مع هجوم تركيا على عفرين 

معهد دراسة الحرب، 20 كانون الثاني/يناير 2018

4

كتــب كل مــن جنيفــر كافاريــا وإليزابيــث تيومــان مــع   
بــراديل هانلــون، مقــاالً بعنــوان »حــرب ســورية بعــد “داعــش” 
ــة  ــد دراس ــرشه معه ــن«، ن ــى عفري ــا ع ــوم تركي ــع هج ــدأ م تب

الحــرب يف 20 كانــون الثاين/ينايــر 2018.
يبــدأ الباحثــون مقالهــم بالقــول: »بــدأت تركيــا عمليــة   
جويــة بريــة ضــدَّ رشكاء الواليــات املتحــدة يف ســورية، وحــدات 
حايــة الشــعب الكرديــة، يف منطقــة عفريــن شــال غــرب 
ــا  مدينــة حلــب يف 20 كانــون الثاين/ينايــر 2018. وأطلقــت تركي
ــا  ــرت أنه ــون”، واعت ــن الزيت ــم “غص ــة اس ــذه العملي ــى ه ع
مــررة قانونيــاً بحســب املــادة /51/ مــن ميثــاق األمــم املتحــدة 

ــس«. ــن النف ــاع ع ــق الدف ــن ح ــذي يضم ال
ــة  ــيع املنطق ــذه، توس ــا ه ــن عمليته ــا م ــدف تركي ته  
ومنــع وصــول  مــع ســورية،  الحــدود  عــى طــول  العازلــة 
ــارة إىل  ــدر اإلش ــا. وتج ــعب” إىل حدوده ــة الش ــدات حاي “وح

أن تركيــا اســتولت عــى منطقــة عازلــة مــن مشــارف عفريــن إىل 
الضفــة الرشقيــة لنهــر الفــرات شــال محافظــة حلــب منــذ 24 

.2016 آب/أغســطس 
ــة  ــدود، إىل هزمي ــن الح ــد تأم ــا، بع ــعى تركي ــد تس ق  
“الوحــدات” بشــكل كامــل يف ريــف حلــب. وقــد تهاجــم أيضــاً 
ــة  ــا “وحــدات حاي ــتولت عليه ــي اس ــن الت مناطــق رشق عفري

املســلحة”.  “املعارضــة  مــن  عــام 2016  الشــعب” 
ــة  ــغ الجوي ــة قاعــدة من ــة الركي اســتهدفت أوىل الغــارات الجوي
ــر  ــب. األم ــال حل ــعب ش ــة الش ــدات حاي ــا وح ــي تحتله الت
ــدة  ــا االســتياء عــى هــذه القاع ــة تركي ــد يشــر إىل ني ــذي ق ال

ــة. ــت القريب ــل رفع ــة ت ومدين
ــا عــى إذن مــن  ــاب املقــال: »حصلــت تركي يضيــف كتّ  
روســيا للبــدء بالعمليــة، ومــن املحتمــل أن الطرفــن ناقشــا خــط 
“خفــض تصعيــد” جديــد شــال مدينــة حلــب. إذ اجتمــع رئيــس 

عفرين: هجوم تركيا على السياسات األمريكية
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األركان العامــة الــريك هولــويس آكار ورئيــس هيئــة االســتخبارات 
الوطنيــة الركيــة هــاكان فيــدان مــع رئيــس األركان العامــة 
ــرويس  ــاع ال ــر الدف ــيموف ووزي ــري جراس ــرال فال ــرويس الج ال
ســرجي شــويجو يف موســكو يــوم 18 كانــون الثاين/ينايــر لتنســيق 
ــاع أن  ــة بعــد يومــن عــى االجت ــدء الحمل ــر ب ــة. ويُظه العملي
تركيــا حصلــت عــى املوافقــة الروســية للقيــام بعمليــات جوية يف 
املجــال الجــوي الســوري. كــا اتخــذت تركيــا خطــوات بالتنســيق 
مــع روســيا للتخفيــف مــن خطــر التصعيــد مــن قبــل الجانــب 

الســوري. 
إلكرونيــة”  حــرب  “أنظمــة  بنــرش  تركيــا  وقامــت   
ــرد  ــة، ولل ــة املحتمل ــش الســوري الجوي ــة هجــات الجي ملواجه
عــى مدفعيــة “وحــدات حايــة الشــعب” عــى األرايض الركيــة. 
ومــن املحتمــل أن تكــون تركيــا قــد حصلــت عــى موافقــة روســيا 
ــل أن  ــن املحتم ــور. وم ــاع املذك ــة يف االجت حــول هــذه األنظم
ــتقبل  ــة” يف املس ــط “تهدئ ــى خ ــاً ع ــيا أيض ــا وروس ــق تركي تتف
يــوازن بــن مصالحهــا يف محافظــة حلــب. وال تكفــي املعلومــات 
املتاحــة علنــاً اليــوم لتحديــد املوقــع املســتقبي الدقيــق لهكــذا 
ــة  ــن، إىل مدين ــن عفري ــا م ــيا قواته ــحبت روس ــك س ــط. كذل خ
حلــب عــى األغلــب. ومــن املرجــح أن هــدف روســيا مــن 
املفاوضــات مــع تركيــا يكمــن يف تأمــن الجيــش الســوري ملدينــة 

ــتقبل. ــل يف املس ــوم املحتم ــد الهج ــا ض ــاع عنه ــب والدف حل
الحقــاً، قــد يهاجــم أردوغــان مدينــة منبــج، حيــث   
تعمــل القــوات األمريكيــة. فهــو قــد طالــب يف 14 كانــون الثــاين/

ينايــر بـــ “تســليم” منبــج، وأكــد عزمــه عــى أخــذ املدينــة بالقوة 
بعــد انتهــاء العمليــات يف عفريــن. ومــن املرجــح أن يقــدم الدعم 
الــري لـــ “مقاومــة العربيــة” ضد “وحــدات حاية الشــعب” يف 
منبــج، والتــي تصاعــدت بالتزامــن مــع مطالبتــه بتســليم املدينــة. 

 

مســؤولية  تركيــا  الدميقراطيــة”  ســوريا  “قــوات  ــل  تُحمِّ
االحتجاجــات العربيــة يف منبــج. حيــث تــم اســتهداف عــدد مــن 
ــوم  ــار الشــخصيات العســكرية للقــوات بســيارات مفخخــة ي كب
20 كانــون الثاين/ينايــر. وقــد تصــبُّ هــذه االســتهدافات إضافــة 
إىل الضغــوط القبليــة يف صالــح تركيــا ونيتهــا االســتياء عــى 

ــة. املدين
ــات  ــراتيجية الوالي ــل اس ــراف بفش ــال باالع ــاب املق ــم كت يخت
ــات  ــدد العملي ــا. إذ ته ــع تركي ــد م ــف التصعي ــدة لتخفي املتح
ــوض  ــن أن تق ــعة ميك ــة موس ــرب تركية-كردي ــارة ح ــة بإث الركي
الجهــود األمريكيــة إليجــاد اســتقرار يف رشق ســورية، وتجــر 
بالتــايل الواليــات املتحــدة عــى إعــادة النظــر يف دعــم “وحــدات 
ــة  ــة محتمل ــًة تركي ــك أن عملي ــف إىل ذل ــعب”. أض ــة الش حاي
يف منبــج تضــع القــوات األمريكيــة يف خطــر مبــارش. فهــم 
موجــودون عــى الخطــوط األماميــة يف منبــج كجــزء مــن الجهــود 
ــوات  ــا و“ق ــن تركي ــة” ب ــوادث أمني ــوع ح ــع وق ــة “ملن األمريكي
ســوريا الدميقراطيــة”. عــى الواليــات املتحــدة االعــراف بحجــم 
الخــاف مــع تركيــا، وبأنهــا لــن تتمكــن مــن منــع ظهــور 
“داعــش” مجــدداً، وبأنهــا بحاجــة الحتــواء إيــران أو الســعي إىل 
تســوية تفاوضيــة للحــرب الســورية إذا ظلــت األولويــات الركيــة 

ــة.  ــة األمريكي ــط السياس تحب

Jennifer Cafarella, Elizabeth Teoman, Bradley Hanlon, “Syria’s ‘War after ISIS’ Begins as Turkey 

Attacks America’s Anti-ISIS Partner”, The Institute for the Study of War, 20 January 2018. http://www.
understandingwar.org/backgrounder/syria%E99%80%2s-%E9%80%2Cwar-after-isis%E9%80%2D-
begins-turkey-attacks-america%E99%80%2s-anti-isis-partner 

4

استراتيجية الواليات المتحدة 
لتخفيف التصعيد مع تركيا 

فشلت. فشل يهدد بإثارة حرب 
تركية-كردية موسعة، وعملية 
تركية محتملة في منبج تضع 

القوات األمريكية في خطر مباشر.

مــا ســبق يخــص الجانــب العســكري، واإلرهاصــات التــي ســبقت بــدء العمليــة التركيــة فــي عفريــن، وبعــض 
لتركيــا،  بالنســبة  السياســية،  ومفاعيلهــا  جوانبهــا  فــي  فيتوســع  التالــي  المقــال  أمــا  تأثيراتهــا،  مــن 

وانعكاســاتها علــى الحــدث الســوري وفواعلــه الرئيســة. 
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كتــب كــرم ســعيد مقــاالً بعنــوان »عمليــة عفريــن... حســاباٌت 

ــاين/ ــون الث ــخ 18 كان ــز األهــرام بتاري ــرشه مرك ــة!« ن ــة متداخل تركيّ

ينايــر 2018، تحــدث فيــه عــن عمليــة عفريــن، وتوتــر العاقــات بــن 

ــورية. ــراد س ــم األوىل ألك ــة دع ــى خلفي ــرة ع ــنطن وأنق واش

حسابات تركية
تشــكل عفريــن أهميــة اســتثنائية لركيــا، كونهــا متثــل صلــب مــرشوع 

الفيدراليــة الكرديــة. وتســعى تركيــا مــن “عمليــة عفريــن” إىل 

ــق عــدة أهــداف، وهــي: تحقي

1. منــع أكــراد ســورية مــن الســيطرة عــى الرشيــط الحــدودي مــع 
تركيــا أو إقامــة منطقــة حكــم ذايت هنــاك.

ــاب  ــذي يعنــي فتــح الب 2. الســيطرة عــى منطقــة عفريــن األمــر ال
أمــام القــوات الركيــة للســيطرة عــى منطقــة منبــج وانتزاعهــا مــن 

ــي  ــة لواشــنطن الت ــة قوي ــه رضب ــايل توجي ــة، وبالت الوحــدات الكردي

ــرى يف أكــراد ســورية مدخــاً للتمــدد األمريــي يف ســورية. ت

3. تعظيــم التواجــد الــريك عــى األرض وتغيــر معادلــة موازيــن 
القــوى، وتكريــس نفوذهــا داخــل ســورية، مــا يجعلهــا طرفــاً أساســياً 

يف عمليــة التســوية السياســية املرتقبــة. ناهيــك عــن رغبــة أنقــرة يف 

تعويــض خســارتها، بعدمــا ُمنعــت مــن املشــاركة يف معركــة “تحريــر” 

الرقــة واملوصــل، بقــرار مــن الواليــات املتحــدة.

4. تحقيــق الرغبــة الركيــة يف إعــادة ترتيــب املناطــق الحدوديــة مــع 
ســورية، وبالتــايل تأمــن حدودهــا.

عملية عفرين: أوراق تركيا
ــل،  ــن العوام ــدد م ــى ع ــن” ع ــة عفري ــاح “عملي ــا إلنج ــّول تركي تع

منهــا اســتعداد بعــض الفصائــل املعارضــة للمشــاركة يف تلــك العملية، 

مثــل “فرقــة الســلطان مــراد”، و“جيــش النــرص”، و“الجيــش الحــر”. 

ــوة  ــي بإنشــاء “ق ــرار األمري ــران الق ــل، رفضــت روســيا وإي يف املقاب

ــرت موســكو أنَّ اإلعــان عــن  ــث اعت ــة، حي ــادة كردي الحــدود” بقي

تأســيس هــذه القــوات الجديــدة التــي ســتفرض ســيطرتها عــى 

ــي  ــرات، يعن ــا ويف رشق الف ــراق وتركي ــع الع ــة م ــق الحدودي املناط

العمــل عــى إضعــاف وحــدة األرايض الســورية. أمــا إيــران، فاعتــرت 

أن املــرشوع األمريــي ســيزيد مــن حــدة األزمــة الســورية ويدخلهــا 

ــة “فــوىض كــرى”. يف حال

كرم سعيد
عملية عفرين... حساباٌت تركّية متداخلة! 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 18 كانون الثاني/يناير 2018
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تعقيدات متداخلة
ــي،  ــرشوع األمري ــة للم ــة الرافض ــف الدولي ــن املواق ــم م ــى الرغ ع

خاصــة إيــران وموســكو، إال أنَّ التدخــل الــريك يف عفريــن لــن يكــون 

ســهاً. فثمــة تحديــات أمــام العمليــة العســكرية الركيــة، منهــا: 

- تعّقــد العاقــة بــن أنقــرة وواشــنطن، خاصــة يف ظــل اتجــاه األخــرة 

إىل تدريــب عنــارص قــوة حدوديــة. وتتضمــن الخطــوات األمريكيــة، 

ســوريا  “قــوات  لعنــارص  العســكري  الدعــم  زيــادة  إىل  إضافــًة 

ــرة، فضــاً  ــة إلعــار املــدن املدم ــوارد املالي ــر امل ــة”، توف الدميقراطي

ــدف  ــا ته ــة. ك ــذه املنطق ــايس به ــراف الدبلوم ــة االع ــن إمكاني ع

واشــنطن إىل تقويــة املجالــس املحليــة املدنيــة التــي تحكــم املناطــق 

املحــررة مــن “داعــش”، وهــو مــا يعنــى تصاعــد فــرص الحكــم الــذايت 

لألكــراد وبنــاء منــوذج “ســورية الفيدراليــة”، وهــو مــا ترفضــه تركيــا.

- عــى الرغــم مــن اتفــاق إيــران مــع تركيــا، يف إطــار الحفــاظ عــى 

مصالحهــا يف ســورية، إال أن هــذا ال مينــع تخــوف طهــران مــن 

التمــدد الــريك داخــل ســورية، مــا قــد يؤثــر عــى مشــاريعها الجيــو-

سياســية واالقتصاديــة.

ــي تســيطر عــى نحــو  ــة”، والت - تحظــى “قــوات ســوريا الدميقراطي

25% مــن مســاحة األرايض الســورية، بقــدرات عســكرية عــى األرض 

ــر يف  ــدم كب ــق تق ــى تحقي ــا ســاعدها ع ــا، وهــو م ــن إغفاله ال ميك

مواجهــة “داعــش”. كــا ال ميكــن إغفــال الــدور املهــم الــذي لعبتــه 

ــوات،  ــك الق ــكرية لتل ــدرات العس ــر الق ــدة يف تطوي ــات املتح الوالي

ــداً. ــر تعقي ــة أك ــن الركي ــة عفري ــي ســتجعل عملي والت

- ميكــن أن تدخــل تركيــا يف مواجهــة مــع الدولــة الســورية إذا 

ــوري  ــش الس ــرز الجي ــث أح ــورية. حي ــول األرايض الس ــت دخ حاول

تقدمــاً رسيعــاً يف محافظــة إدلــب، املعقــل األكــر للمعارضــة، والتــي 

ــا. ــع تركي ــع عــى الحــدود م تق

ــان  ــام كي ــع قي ــتهدف من ــي تس ــن الت ــة عفري ــإن عملي ــايل، ف وبالت

ــهلة،  ــة س ــون عملي ــن تك ــة، ل ــدود الركي ــى الح ــتقل ع ــردي مس ك

ــة بهــذا الشــأن،  ــك الحســابات الركي ــة ترب ــدات متداخل فثمــة تعقي

ــة  ــوى إقليمي ــع ق ــرات م ــن التوت ــر م ــت الكث ــا راكم ــا أن تركي منه

ودوليــة فاعلــة يف ســورية، منها واشــنطن واالتحــاد األورويب. وال ميكن 

ــة عــى الداخــل الــريك، خصوصــاً  ــات تلــك العملي ــكار تداعي إن
مــع تراجــع االقتصــاد، وهــو مــا يعنــي احتــال عــدم قــدرة تركيــا 
توفــر الخدمــات اإلداريــة واملصــادر االقتصاديــة لســكان عفريــن يف 

حــال الســيطرة عليهــا. لذلــك فــإن عمليــة عفريــن قــد تحمــل الكثــر 

مــن املخاطــر ليــس عــى صعيــد العاقــة مــع واشــنطن، وإمنــا عــى 

األمــن القومــي الــريك ذاتــه، وعــى صــورة تركيــا كفاعــل إقليمــي يف 

املنطقــة. 

قد تحمل عملية عفرين الكثير من 
المخاطر ليس على صعيد العاقة 

مع واشنطن، وإنما على األمن 
القومي التركي ذاته، وعلى صورة 
تركيا كفاعل إقليمي في المنطقة.

كــرم ســعيد، “عمليــة عفريــن... حســابات تركيــة متداخلــة!”، مركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســراتيجية، 18 كانــون الثــاين/5
 http://acpss.ahram.org.eg/News/16515.aspxيناير 2018. 
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دانيال بيمان

ماذا سيحدث عندما يتحول “داعش” إلى تنظيم سري؟  

معهد بروكنغز، 18 كانون الثاني/يناير 2018

6

كتــب دانيــال بيــان مقــاالً بعنــوان »مــاذا ســيحدث عندمــا يتحــول 

ــون  ــز يف 18 كان ــد بروكنغ ــرشه معه ــم رسي؟« ن ــش” إىل تنظي “داع

ــوم  ــش” الي ــم “داع ــظ تنظي ــول، يلف ــدأه بالق ــر 2018. يب الثاين/يناي

أنفاســه األخــرة، فقــد خــر معظــم أراضيــه يف مركــز وجــوده 

ــه  ــع وعمليات ــي يف تراج ــوره العامل ــات حض ــراق(، وب ــورية والع )س

ــوم  ــش” الي ــة داع ــت “خاف ــد أصبح ــة. لق ــبه متوقف ــة ش اإلرهابي

أقــرب إىل الفكــرة والتخيــل منهــا إىل أي حقيقــة أو واقــع. »مــا كان 

أقــوى تنظيــم جهــادي يف التاريــخ الحديــث أصبــح اليــوم 
ــفقة”«. ــاة للش ــارسة و“مدع ــة خ قضي

ــة  ــام لحال ــتعداد ت ــى اس ــدة ع ــات املتح ــت الوالي ــك، ليس ــع ذل م

هزميــة التنظيــم، الــذي قــد يحــاول تكــرار تجربــة “القاعــدة يف 

العــراق” وينتقــل إىل العمــل رساً، لزعزعة االســتقرار الســيايس وتأجيج 

ــاث إىل  ــد واالنبع ــادة متــرد جدي ــل قي ــة، عــى أم ــات الطائفي الخاف

ــاد  ــات املتحــدة االعت ــه مجــدداً. وال ميكــن للوالي ــاة مــن خال الحي

عــى رشكائهــا يف التصــدي ملخطــط التنظيــم الســابق، خاصــة وأنهــا 

تفتقــر إىل تحالفــات واضحــة وطويلــة املــدى يف العــراق، ناهيــك عــن 

ســورية.

تركات “داعش”: في األرض وفي العقول

تحمل السعودية أجندة معادية 
للشيعة تزعزع االستقرار اإلقليمي 
وتعزز الطائفية، أمران أساسيان 

تستغلهما دائمًا المنظمات 
اإلرهابية.

ــم “داعــش” خطــرة، وميكــن  ــا تنظي ــي أنتجه ــادئ الت ــم واملب املفاهي

اســتغالها يف املســتقبل مــن قبــل التنظيــم نفســه أو أي تنظيــم 

يخلفــه. بالتــايل فــإن حملــة اإلرهــاب اإلقليمــي والــدويل التــي بدأهــا 

التنظيــم، والتــي حافظــت عــى مســتوى نجــاح جيــد حتــى عندمــا 

ــدى  ــى يف امل ــو حت ــود إىل النم ــد تع ــم عــى األرض، ق تراجــع التنظي

ــب. القري
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ينتقــل الكاتــب إىل الحديــث عــن الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب، 

حيــث يــرى أنــه قــام بإجــراءات مــن شــأنها عرقلــة مكافحــة اإلرهــاب 

والجهــاد العاملــي، ومفاقمــة الخطــر الــذي يشــكله “داعــش”، كقــرار 

“حظــر املســلمن” ومــا يشــبهه، والتــي تــؤدي إىل تفكيــك املجتمــع 

األمريــي وتزيــد مــن جاذبيــة التنظيــات اإلرهابيــة التــي تدعــي أن 

الغــرب معــاٍد لإلســام. فالخطابــات والسياســات األمريكيــة املعاديــة 

ــلمن  ــدى املس ــة ل ــرف خاص ــر التط ــن خط ــد م ــد تزي ــلمن ق للمس

ــة  ــع الرشط ــاون م ــن التع ــات ع ــذه املجتمع ــي ه ــن، وتثن األمريكي

وأجهــزة االســتخبارات.

أمــا عــن تبنــي ترامــب للمنظــور الســعودي يف الــرشق األوســط فــرى 

الكاتــب أنــه أمــر فيــه بعــض اإليجابيــات، إال أن الســعودية تواصــل 

متويــل مجموعــة مــن الدعاة واملؤسســات التــي تنرش نســخة متطرفة 

مــن اإلســام، تســمح لتنظيــات مثــل “داعــش” بالتجنيــد والحصــول 

ــرة يف العــامل، إضافــة إىل أنَّ الســعودية  ــدان كث عــى الدعــم مــن بل

تحمــل أجنــدة معاديــة للشــيعة تزعــزع االســتقرار اإلقليمــي وتعــزز 

ــة.  ــات اإلرهابي ــاً املنظ ــتغلها دامئ ــيان تس ــران أساس ــة، أم الطائفي

ــة  ــز مرون ــن تعزي ــادة األمريكي ــب وكل الق ــى إدارة ترام ــايل ع بالت

الواليــات املتحــدة التــي تقّوضهــا السياســات الحاليــة. 

ــن خســائره  ــٌض م ــن، وبع ــن املاضي ــراً يف العام خــر “داعــش” كث

ــة(  ــا، وعــى رأســها املــدن الكــرى )املوصــل والرق ال ميكــن تعويضه

يف العــراق وســورية، فــا يوجــد مــكان اســراتيجي ماثــل ميكــن أن 

ــل “داعــش”  ــع متوي ــك أن مناب ــه. أضــف إىل ذل ــم إلي ــل التنظي ينتق

)الرضائــب والترعــات( قــد جفــت تقريبــاً، ومل يعــد يســتقطب 

املقاتلــن األجانــب، وتوقفــت تقريبــاً عمليــات التجنيــد يف صفوفــه. مل 

يعــد أحــد راغبــاً باالنضــامم إىل تنظيــم غــر قــادر عــى الدفــاع 
ــى  ــم. حت ــابقاً بإبادته ــد س ــداء تعه ــه” يف وجــه أع ــن “خالفت ع
التنظيــات األصغــر التــي تحالفــت يومــاً مــع “داعــش” بــات لديهــا 

اليــوم دافــع كبــر لانشــقاق عنــه.

مــع ذلــك، ماتــزال ســورية والعــراق بيئــة ميكــن أن يعــود التنظيــم 

للظهــور فيهــا إذا مل يتــم العمــل عــى قضايــا هامــة تؤثــر باالســتقرار، 

فلهزميــة التنظيــم حتــى عنــد انتقالــه للعمــل الــري يجــب تطويــر 

ــع  ــذي يقن ــر ال ــا، األم ــر منه ــي ُدح ــق الت ــيد” يف املناط ــم رش “حك

املحليــن باملســاعدة يف اجتثــاث جــذوره، فمــن غــر املتوقــع أن 

ــذا العمــل. ــام به ــاً للقي يتطوعــوا ذاتي

ــة  ــرب إقليمي ــه إىل ح ــش” حرب ــول “داع ــاً أن يح ــع أيض ــن املتوق م

ويعمــد إىل اســتهداف الــدول املجــاورة عــر شــبكاته وعنــارصه 

ومؤيديــه هنــاك. وأكــر مــا يثــر القلــق هــو تعزيــز التنظيــم 

لظاهــرة “الجهــاد” يف العــامل، والتــي مــن املرجــح أن تســتمر حتــى 

مــع تراجعــه، فبعــد األفــكار التــي نرشهــا والدعايــة التــي قــام 

ــن  ــدأه م ــا ب ــه واالســتمرار مب ــات أخــرى خافت ــا ســتحاول تنظي به

نشــاطات وهجــات إرهابيــة، خاصــة يف الغــرب، ورمبــا االنتقــام 

ــر  ــم أك ــه الرئيســة. فقــد ضــم التنظي ــم يف معاقل ــا أصــاب التنظي مل

مــن ســتة آالف مقاتــل أورويب، قتــل بعضهــم، وســيبقى بعضهــم يف 

ــوال 1500  ــدر بح ــم –يق ــدد منه ــيعود ع ــن س ــرب، لك ــق الح مناط

مقاتــل– إىل بلدانهــم األصليــة، مــا يجعــل أوروبــا هدفــاً بــارزاً 

للهجــات اإلرهابيــة أو لتجنيــد املتطرفــن. أمــا يف الواليــات املتحــدة 

ــه يف  ــة مع ــيطرة مقارن ــت الس ــش” تح ــم “داع ــد تنظي ــلُّ تهدي فيظ

أوروبــا، ويقتــرص بشــكل عــام عــى “الذئــاب املنفــردة”، أي أن يقــوم 

بأفعــال إرهابيــة أشــخاٌص ال رابــط فعــيَّ لهــم مــع التنظيــم لكنهــم 

ــمه.  ــم باس ــنون هجاته ــه، فيش ــه وإعام ــه وبدعايت ــرون ب متأث

حالــة  زيــادة  الهجــات،  هــذه  تشــكلها  التــي  األخطــار  مــن 

اإلســاموفوبيا يف الغــرب، وبالتــايل تحطيــم العاقــات بــن املجتمعــات 

املســلمة وغــر املســلمة، الحيويــة جــداً ملكافحــة اإلرهــاب. فعندمــا 

ــح املجتمعــات املســلمة “مشــبوهة” بالعمــوم، ســتنكفئ عــى  تصب

نفســها وســتنخفض ثقتهــا بالقانــون وقــوى إنفــاذه، فلــن تقــوم 

ــؤالء  ــتغل ه ــا يس ــن، ورمب ــن الخطري ــن املتطرف ــاغ ع ــايل باإلب بالت

ــايب. ــم اإلره ــرش فكره ــم لن ــامل جاعاته مظ

يشــكل اإلرهابيــون الذيــن مل يتمكنــوا مــن الســفر إىل ســورية 

والعــراق خطــراً أيضــاً، يف أماكــن تواجدهــم، وقــد يدفعهــم اإلحبــاط 

ــال  ــام بأع ــش” إىل القي ــة “داع ــة هزمي ــه نتيج ــعرون ب ــذي يش ال

ــن  ــاط ســيراجع مســتقباً لك ــث يعيشــون، هــذا اإلحب ــة حي إرهابي

ــب. ــد القري ــيكون يف األم ــي س ــره الحقيق خط

يف الختــام يقــول الكاتــب، عــى الواليــات املتحــدة اليــوم، ومــع 

تحــول تنظيــم “داعــش” إىل العمــل الــري، أن تضاعــف جهودهــا، 

ــتدامة يف  ــات مس ــكيل تحالف ــر تش ــط، ع ــف الضغ ــن تخفي ــدالً م ب

ــك مــن مــوارد ومهــارات  ــه ذل ــم مــا يتطلَّب العــراق وســورية، وتقدي

ــٌر  ــة أم ــوات حليف ــب ق ــراط. فتدري ــن االنخ ــة م ــتويات عالي ومس

جيــد لكنــه غــر كاٍف، فعــى الواليــات املتحــدة تبنــي مفهــوم 

أوســع ملكافحــة اإلرهــاب يتضمــن برامــج حــل نزاعــات ودبلوماســية 

ــة. ــروب يف املنطق ــار الح ــف آث ــتمرة لتخفي ــة مس أمريكي
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مايكل ب. ديمبسي

كيفية تطور استراتيجية “داعش” 

فورين أفيرز، 18 كانون الثاني/يناير 2018

7

كتــب مايــكل ب. دميبــي مقــاالً بعنــوان »كيفيــة تطــور اســراتيجية 

ــاين/ ــون الث ــخ 18 كان ــن أفــرز بتاري “داعــش”« نرشهــا موقــع فوري

ينايــر 2018، تحــدث فيهــا عــن الخطــر الكبــر الــذي يشــكله تنظيــم 

ــن  ــم م ــا، بالرغ ــيقوم به ــي س ــكات الت ــال التكتي ــن خ ــش” م “داع

هزميتــه عــى أيــدي قــوات التحالــف يف الرقــة، وبالتــايل كيــف ميكــن 

للواليــات املتحــدة مواجهــة هــذه التكتيــكات.

رأى الكاتــب أنــه مــن أجــل البقاء ضمــن النطاق العســكري،   

يفّضــل التنظيــم إجــراء هجــات انتحاريــة متفرقــة واعتــاد أســلوب 

الكــر والفــر. إذ يعتــر قــادة “داعــش” أن هــذا النــوع مــن الرضبــات 

هــو أفضــل خيــار للمعــارك يف املســتقبل املنظــور. والواقــع أن هجــوم 

“داعــش” مــن خــال الطائــرات بــدون طيــار يف كانــون الثاين/ينايــر 

عــى املنشــآت العســكرية الروســية يف ســورية هــو مثــال آخــر 

ملمــوس عــى رغبتــه إلحــاق أكــر قــدر ممكــن مــن األذى ألعدائــه 

ــارشة. مــع تجنــب املشــاركة العســكرية املب

الحــظ الكاتــب أيضــاً تحــوالً واضحــاً يف اســراتيجية الرســائل العامــة 

ــة، متحــورت  ــاث املاضي ــدى معظــم الســنوات الث ــم. عــى م للتنظي

روايتــه العامــة حــول األهميــة التاريخيــة للخافــة وااللتــزام الدينــي 

مــن قبــل املســلمن لدعمهــا. ولكــن منــذ “تحريــر” الرقــة واملوصــل 

يف أواخــر العــام املــايض، اعتمــدت حملتــه الدعائيــة عــى لهجــة أكــر 

قتامــة. حيــث تــم إســكات مــا يقــرب مــن ثاثــة أربــاع وســائل إعــام 

ــة التــي تــدور حــول  التنظيــم يف األشــهر األخــرة، و92% مــن الدعاي

الحــرب. وبالتــايل فــإن فقــدان “داعــش” مــاذه اإلقليمــي اآلمــن أدى 

ــد  ــى تجني ــزاً ع ــل تركي ــح اآلن أق ــي، وأصب ــه اإلعام ــلل ذراع إىل ش

أتبــاع جــدد يف العــراق وســورية مقابــل شــن هجــات عنيفــة 

ــت  ــى اإلنرن ــص ع ــذا التقل ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــه. وع ــى أعدائ ع

هــو تطــور إيجــايب، يبقــى تشــجيع العنــف العشــوايئ عــى الصعيــد 

العاملــي مبعثــاً للقلــق. 

فقدان “داعش” ماذه اإلقليمي 
اآلمن أدى إلى شلل ذراعه اإلعامي، 
وأصبح اآلن أقل تركيزًا على تجنيد 

أتباع جدد في العراق وسورية 
مقابل شن هجمات عنيفة على 

أعدائه.
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وبــرأي الكاتــب، هنــاك العديــد مــن السياســات التــي ميكــن للواليــات 

املتحــدة وحلفائهــا اتباعهــا ملواجهــة هــذا التهديــد، منها: 

العســكرية  القــدرات  لتعزيــز  جهودهــا  واشــنطن  مضاعفــة   -

التــي يســتهدفها  البلــدان  واالســتخباراتية لرشكائهــا، ال ســيا يف 

ــم  ــد الدع ــن أن يعتم ــا. وميك ــرص وليبي ــل م ــع، مث ــش” للتوس “داع

ــات تشــمل  ــح ضان ــة يف من ــة املضيف ــة الحكوم ــي عــى رغب األمري

تعزيــز التدريــب عــى مكافحــة اإلرهــاب، وتوفــر معــدات االتصــال 

ــع  ــة ملواق ــور العام ــول إىل الص ــة الوص ــك إمكاني ــا يف ذل ــة، مب املهم

املعلومات.وبــدون  تبــادل  نطــاق  املعروفــة، وتوســيع  “داعــش” 

ــات  ــش” لهج ــن “داع ــال ش ــإن احت ــة، ف ــه يف الرق ــدة عمليات قاع

ــك  ــدالً مــن ذل ــف. وب ــال ضعي ــاً هــو احت ــة مركزي منســقة وموجه

مــن املرجــح أن يركــز عــى تشــجيع وادعــاء سلســلة مــن الهجــات 

ــام  ــر الع ــورك يف أواخ ــة نيوي ــت يف مدين ــي وقع ــك الت ــة لتل ماثل

ــايض.  امل

- زيــادة املســاعدات اإلنســانية األمريكيــة لتخفيــف العجــز التعليمي 

الصــارخ الــذي يعــاين منــه الشــباب يف مخيــات الاجئــن يف أنحــاء 

الــرشق األوســط. وتشــر أحــدث البيانــات إىل أن متوســط مــدة تهجر 

الاجئــن أصبحــت اآلن عــرش ســنوات، وفــرص الحصــول عــى التعليم 

ــه  يف هــذه املخيــات محــدودة جــداً. وأي تقــدم ميكــن أن تقــوم ب

واشــنطن يف معالجــة هــذه املســألة اآلن سيســاعد عــى منــع خلــق 

جيــل ضائــع مــن األطفــال يف الــرشق األوســط، ألنــه مــع قلــة التعليــم 

وضعــف فــرص العمــل ســيكونون عرضــة للتطــرف. وملواجهــة هــذا 

ــدم  ــم املق ــيع الدع ــدة يف توس ــات املتح ــر الوالي ــد تنظ ــدي، ق التح

للجهــود التــي تقودهــا األمــم املتحــدة يف هــذا املجــال.

- أن تتعامــل واشــنطن بحــذر بشــأن تبنــي الرســائل املصممــة 

خصيصــاً لاســتغال مــن قبــل املتطرفــن.

وختــم الكاتــب بعــرض اإلنجــازات التــي حققتهــا أمريــكا وحلفاؤهــا 

التنظيــم  ميثلــه  الــذي  التهديــد  أصبــح  “داعــش”، حيــث  ضــد 

ــج  ــذي يع ــي ال ــي األمري ــن القوم ــدول األم ــن ج ــة ضم ــل أهمي أق

بالتهديــدات األخــرى. لكــن “داعــش” عــدو مــرن ومتكيــف، وقــادر 

ــه  ــت ل ــا أتيح ــة إذا م ــح األمريكي ــيم باملصال ــاق رضر جس ــى إلح ع

الفرصــة. ولذلــك، مــن مصلحــة واشــنطن وحلفائهــا أن يعــرف صنــاع 

ــة  ــم، وصياغ ــور التنظي ــن تط ــة م ــة التالي ــي باملرحل ــرار األمري الق

اســتجابات سياســية مبتكــرة مــن شــأنها أن تزيــد مــن تقييــد عمليات 

التنظيــم املاديــة والعمليــات عــر اإلنرنــت، وإضعــاف قدرتــه عــى 

تهديــد الحكومــات املعتدلــة يف الــرشق األوســط والغــرب، وتقويــض 

ــي. ــداءه األيديولوج ن

  Michael P. Dempsey, “How ISIS’ Strategy Is Evolving”, Foreign Affairs, 18 January 2018. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/18-01-2018/how-isis-strategy-evolving
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فراس حّنوش

تركة “داعش” من األلغام في الرقة 

المجلس األطلنطي، 5 كانون الثاني/يناير 2018

8

كتــب فــراس حّنــوش مقــاالً بعنــوان »تركــة “داعــش” مــن األلغــام يف 

ــر 2018،  ــون الثاين/يناي ــس األطلنطــي، يف 5 كان ــرشه املجل ــة«، ن الرق

يتحــدث فيــه عــن العــدد الهائــل مــن األلغــام التــي تركهــا التنظيــم 

مزروعــة يف كلِّ منــزٍل وشــارٍع يف الرقــة.

ــن  ــل انســحابهم م ــر 2016 وقب ــن األول/أكتوب يف 15 ترشي  

الرقــة، رصح إرهابيــو تنظيــم “داعــش” بالقــول »األرض ســتقاتل مــن 

أجلنــا«، يف إشــارة منهــم إىل األلغــام التــي زرعوهــا يف املدينــة. علــاً 

أن التنظيــم اســتخدم األلغــام طــوال وجــوده يف العراق وســورية دون 

التفريــق بــن مــن يحــارب التنظيــم وبــن املدنيــن الذيــن يحاولــون 

الفــرار مــن اعتداءاتــه، أو العائديــن إىل منازلهــم بعــد خروجــه مــن 

أرضهــم.

ــبب  ــوا بس ــاً قتل ــدر بـــ 330 مدني ــا يق ــب إىل أن م ــر الكات يش

ــة  ــا “داعــش” يف الشــهرين املاضيــن، إضاف ــي خلفه األلغــام الت
د  ــدَّ ــة” مل يُح إىل عــدد كبــر مــن مقاتــي “قــوات ســوريا الدميقراطي

رســمياً بعــد. كــا تســببت هــذه األلغــام والذخائــر غــر املنفجــرة يف 

ــد  ــراً لألطــراف. ويزي ــات عديــدة شــملت حروقــاً شــديدة أو ب إصاب

ــا  ــام، ك ــع األلغ ــط تشــر إىل مواق ــدم وجــود خرائ ــور ســوءاً ع األم

ــارك. ــد املع ــة بع ــوش النظامي ــة الجي يحــدث يف حال

ــم يف وجــه االئتافــات  ــدرة التنظي ــب، أن محدوديــة ق يــرى الكات

ــرش  ــيلة لن ــام كوس ــد إىل األلغ ــه يعم ــه، جعلت ــي تحارب ــة الت الدولي

الخــوف وإرهــاب أعدائــه وعرقلــة تقدمهــم. لقــد زرع التنظيــم 

هــذه األلغــام يف كل مــكان مــن الحفــر إىل الحدائــق ومرافــق الــرصف 

ــخ. ــت تُفخَّ ــال كان ــاب األطف ــى ألع الصحــي، حت

ــام،  ــة باأللغ ــة املتعلق ــات الدولي ــم باالتفاق ــه التنظي مل يأب  

بــل عــى العكــس. ويطالــب أهــايل الرقــة واملنظــات الناشــئة هنــاك 

ــات يف  ــاث منظ ــاً ث ــد حالي ــام. وتوج ــة األلغ ــود إزال ــف جه بتكثي

الرقــة متخصصــة يف تطهــر األلغــام، هــي: تاتريتــك Tatritk، ومــاك

 .Handicap Internationalومنظمــة هانديــكاب إنرناشــونال ،Mac

لكنهــا ال تــزال غــر كافيــة نظــراً لألعــداد الكبــرة مــن األلغــام، التــي 

رتها مصادر محلية غر رسمية بنحو 80 ألف لغم.   قدَّ

تعمــل فــرق إزالــة األلغــام حاليــاً عــى إزالــة األلغــام والذخائــر غــر 

املنفجــرة مــن الشــوارع واملبــاين الرئيســية، لكــن يجــب عــى أصحاب 

املنــازل دفــع 75 ألــف لــرة ســورية لتوظيــف أحــد أعضــاء الفــرق 

املدربــة لتنفيــذ هــذه املهمــة. وهــذه التكلفــة تشــكل عقبــة أخــرى 

ــاً. ــل تقريب ــرت بالكام ــي دم ــة الت ــودة الســكان إىل املدين ــام ع أم
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ينقــل الكاتــب مــا أشــار إليــه تقريــر صــادر عــن “مؤسســة أبحــاث 

ــع  ــى تصني ــش” ع ــم “داع ــدرة تنظي ــول ق ــكا، ح ــلح” يف بلجي التس

ــة التــي أنشــأها  ــواردات القوي ــه بســبب سلســلة ال أســلحته وذخرت

ــه  ــر صناعات ــر، عمــل “داعــش” عــى تطوي ــاً للتقري عــام 2014. وفق

ــم إىل  ــه، ينقس ــاص ب ــع خ ــام تصني ــى نظ ــاد ع ــكرية باالعت العس

ــم. ــع املنظ ــم، والتوزي ــاج الضخ ــر، اإلنت ــث، التطوي البح

األلغــام واألحزمــة  لصناعــة  التنظيــم اهتامــاً خاصــاً  كــا أوىل 

املتفجــرة، للقيــام بالعمليــات االنتحاريــة واالغتيــاالت، ومواجهــة 

تقــدم القــوات الريــة نحــو املناطــق الخاضعــة لســيطرته.

  اعتمد “داعش” في صناعة األلغام
،c-4 على الـ

 المادة شديدة االنفجار. ولم يعد 
 هدفه تصنيع األلغام بكميات

 ضخمة، بل تطوير طرق جديدة
 إلخفائها وتفجيرها. األمر الذي ينذر

بتركة ثقيلة دفنها في األرض

 ،C4 ــادة الـــ ــى م ــام ع ــة األلغ ــش” يف صناع ــد “داع ــك اعتم كذل

الشــديدة االنفجــار مبــا يصــل إىل خمســة أضعــاف قــدرة املتفجــرات 

ــات ضخمــة،  ــع األلغــام بكمي ــه تصني مــن الـــ TNT. ومل يعــد هدف

ــا  ــة إىل زرعه ــا. إضاف ــا وتفجره ــدة إلخفائه ــر طــرق جدي ــل تطوي ب

يف معظــم شــوارع املدينــة، شــبكات املجــاري واملولــدات الكهربائيــة، 

ــم  ــن وممتلكاته ــازل املدني ــا، ويف من ــة به ــة املحيط األرايض الزراعي

الشــخصية؛ األمــر الــذي ينــذر بركــة ثقيلة دفنهــا “داعــش” يف األرض. 

ويســتمر الكاتــب يف نفــس الســياق فيتحــدث عــن اكتشــاف مصانــع 

ــي كان  ــق الت ــي يف املناط ــب الجب ــب الخش ــع قوال ــة لتصني خاص

يســيطر عليهــا “داعــش”، مثــل مدينــة البــاب يف ريــف حلــب 

ــه األلغــام لتصبــح  الرشقــي. والغــرض مــن هــذه القوالــب هــو متوي

ــم  ــام التنظي ــا ق ــكات. ك ــوارع واملمتل ــرشة يف الش ــارة املنت كالحج

بتطويــر أعــداد كبــرة مــن األلغــام املموهــة، وطــرق تفجرهــا، 

باالعتــاد عــى خــراء خاصــن يف صفوفــه كانــوا يعملــون ســابقاً يف 

ــتان. ــراق أو أفغانس ــاً يف الع ــوا تدريب ــوش أو تلق الجي

ويختــم الكاتــب بالقــول، إنَّ إزالــة هــذا العــدد الكبــر مــن األلغــام 

ــات  ــة واملنظ ــن يف الرق ــه املدني ــذي يواج ــر ال ــدي األك ــو التح ه

ــة  ــاء املدين ــاك؛ وســيكون جــزءاً ال يتجــزأ مــن إعــادة بن ــة هن العامل

املدمــرة. وســيكون مــن الــرضوري أيضــاً التصــدي لتحــٍد أمنــي 

جديــد يتمثــل يف قــدرة أعضــاء “داعــش” عــى تصنيــع هــذه األلغــام 

ــودة إىل  ــدة أو الع ــن جدي ــول إىل أماك ــرة، والوص واألحزمــة املتفج

ــع أنحــاء  ــن يف جمي ــن آخري ــع متطرف ــم م ــادل خراته ــم وتب بلدانه

العــامل. هــذه الديناميــات اإلرهابيــة تشــر إىل بدايــة حقبــة جديــدة 

مــن هجــات “الذئــاب املنفــردة” املدمــرة للغايــة يف جميــع أنحــاء 

العــامل.

  Feras Hanoush, “The Legacy of ISIS-Manufactured Mines in Raqqa”, Atlantic Council, 
5 January 2018. http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-legacy-of-isis-
manufactured-mines-in-raqqa 
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جيسيكا براندت وكمال كيريشي

إعادة التفكير بالالجئين، دروس مستخلصة من تركيا 

معهد بروكنغز، 25 كانون الثاني/يناير 2018

9

كتــب كل مــن جيســيكا برانــدت وكــال كريــي مقــاالً تحــت 

ــا«  ــن تركي ــتخلصة م ــن، دروس مس ــر بالاجئ ــادة التفك ــوان »إع عن

نــرشه معهــد بروكنغــز بتاريــخ 25 كانــون الثاين/ينايــر 2018، تحدثــا 

فيــه عــن أزمــة اللجــوء الســوري يف ظــل األزمــة. فعــى الرغــم مــا 

يقــارب مليــون طلــب لجــوء إىل أوروبــا، فــإن غالبيــة الاجئــن 

ــون  ــدول املجــاورة. ويســعى نحــو 3.5 ملي الســورين يقيمــون يف ال

ــا. كــا أن هنــاك مخــاوف  شــخص إىل إيجــاد حيــاة جديــدة يف تركي

ــد  ــراف دويل متزاي ــاك اع ــايل، هن ــام. وبالت ــذه األرق ــاد ه ــن ازدي م

بالحاجــة للوصــول إىل نهــج جديــد يدفــع بالجهــود املبذولــة لتحديــد 

ــن. وضــع الاجئ

تعمــل الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة حاليــاً عــى تطويــر امليثــاق 

العاملــي الجديــد لشــؤون لاجئــن )GCR( يهــدف إىل تحســن 

اســتجابات النــزوح يف جميــع أنحــاء العــامل. ويتمثــل أحــد العنــارص 

الرئيســية للميثــاق بتخفيــف الضغــوط عــى البلــدان املضيفــة، 

واعتــاد الاجئــن عــى ذاتهــم، وتوســيع نطــاق إمكانيــة الوصــول إىل 

ــاً. ــودة إىل بادهــم طوع ــم يف الع ــادة التوطــن، ودعمه إع

وأشــار الكاتبــان إىل عــدد مــن الــدروس املســتفادة مــن موضوع 
ــن، منها: الالجئ

ــتقرار  ــد الس ــم تهدي ــى أنه ــورين ع ــن الس ــر إىل الاجئ - أوالً، يُنظ
ــن  ــرب م ــم بالق ــود إلبقائه ــت الجه ــد بُذل ــتقبلها. وق ــا ومس أوروب

ــن  ــن الســورين، والذي ــا أن الاجئ ــاد يف أوروب ــاك اعتق بلدهــم. فهن

هــم مــن املســلمن بأغلبيــة ســاحقة، أكــر عرضــة لاندمــاج يف 

املجتمعــات املضيفــة يف دول الجــوار بســبب التقــارب الثقــايف، بالرغم 

ــا أواخــر عــام 2017 كشــف  ــرأي جــرى يف تركي مــن أن اســتطاعاً لل

أن 80% مــن املجتمــع الــريك يعتقــد أن الاجئــن إمــا “ال يشــبهونهم 

ــاً. وهــذه النســبة تــزداد يف  عــى اإلطــاق” أو “ال يشــبهونهم” ثقافي

ــكان  ــم الس ــث »يتقاس ــورية، حي ــة لس ــا املتاخم ــزاء تركي ــض أج بع

ــع الســورين«. ــة م ــن والطائف ــا والدي ــون نفــس الجغرافي املحلي

الالجئون السوريون: االندماج أو العودة
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اإلنســاين  املجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  بــن  املشــاركة  ثانيــاً،   -

ــة  ــاً إىل إقام ــك جزئي ــود ذل ــر رضوري. ويع ــة أم ــلطات املحلي والس

ــوايل %60  ــوم ح ــا الي ــي يقطنه ــة، والت ــن الحرضي ــن يف األماك الاجئ

مــن الاجئــن، ومــا ال يقــل عــن نصــف النازحــن داخليــاً يف جميــع 

أنحــاء العــامل. ويعيــش أكــر مــن 90% مــن الاجئــن يف تركيــا خــارج 

ــم يف إســطنبول،  ــون منه ــة، حــوايل امللي ــن التقليدي ــات الاجئ مخي

ــدد  ــوق ع ــا يف ــورين مب ــن س ــس الجئ ــة كيلي ــتضافة مدين ــع اس م

ــكانها. س

ــور  ــن الجمه ــإن 75% م ــاه، ف ــور أع ــرأي املذك ــتطاع ال ــاً الس ووفق

الــريك ال يوافــق عــى إمكانيــة العيــش يف ســام مــع الســورين. 

ــي  ــة الت ــاريع الحرضي ــم املش ــرضوري دع ــن ال ــيكون م ــايل س وبالت

تخفــف مــن الضغــط عــى الخدمــات العامــة وتغــذي ثقافــة العيــش 

ــتياء. ــذا االس ــي( إلدارة ه ــك االجتاع ــاً )التاس مع

ــا  ــة يف تركي ــز الحرضي ــش يف املراك ــبل العي ــج س ــض برام ــا أن بع ك

تســاعد الاجئــن يف الحصــول عــى عمــل قانــوين، ولكــن هنــاك حاجة 

ماســة إىل توســيع نطــاق هــذه الرامــج. حيــث ينبغــي عــى املفوضية 

الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن أن تتعــاون مــع الســلطات 

املحليــة لتوســيع نطــاق توفــر تعليــم اللغــة الركيــة مجانــاً لاجئــن 

ــطنبول  ــة يف اس ــز مجتمعي ــاء مراك ــم إنش ــال، ودع ــن واألطف البالغ

حيــث ميكــن لاجئــن الحصــول عــى املســاعدة يف مجــال التوظيــف، 

وبالتــايل معرفــة حقوقهــم.

ومــن املتوقــع أن تُصــِدر املفوضيــة الشــهر القــادم “مــرشوع الصفــر” 

للميثــاق العاملــي الجديــد لشــؤون الاجئــن )GCR(، حيــث ســتُعقد 

مشــاورات رســمية بهــذا الشــأن بــن شــباط/فراير ومتوز/يوليــو مــن 

هــذا العــام. ومــن هنــا، عــى املفوضيــة أن تجــد يف املناقشــات 

الجاريــة طرقــاً لاســتفادة مــن تجربــة تركيــا وغرهــا. وتتمثــل 

إحــدى الطــرق لتحقيــق ذلــك بإصــدار تقريــر مفصــل يســلط الضــوء 

عــى آليــات العمــل الجيــدة، وتقاســمها مــع الــدول األعضــاء كجــزء 

ــة  ــا سيســاعد عــى ضــان فعالي ــة التشــاور الرســمية، م ــن عملي م

هــذه اآلليــة بالقــدر املمكــن، لتنعكــس بشــكل إيجــايب عــى مايــن 

ــي تســتضيفهم. ــن وعــى املجتمعــات الت الاجئ

  Jessica Brandt, Kemal Kirişci, “In Rethinking Refuge, Draw Lessons From Turkey”, 
The Brookings Institute, 25 January 2018. https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/25/01/2018/in-rethinking-refuge-draw-lessons-from-turkey/ 
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خضر خضور

ماذا بقي للنازحين السوريين 

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 18 كانون الثاني/يناير 2018

10

كتــب خــرض خضــور ورقــة بعنــوان »مــاذا بقــي للنازحــن الســورين« 

نرشهــا مركــز كارنيغــي بتاريــخ 18 كانــون الثاين/ينايــر 2018، تحــدث 

فيهــا عــن احتــال عــودة الاجئــن إىل محافظتــي الرقــة وديــر الــزور. 

ورأى أنَّــه عــى الرغــم مــن االنتكاســات الكبــرة التــي تكبدهــا تنظيــم 

“داعــش” يف رشق ســورية، فــإن هــذا وحــده لــن ييــر عــودة 

ــة،  ــز اقتصادي ــن موقعهــا كمراك ــن بســبب فقــدان املحافظت الاجئ

وتنافــس الجهــات الفاعلــة للســيطرة عليهــا. وقــد أدى تصاعــد 

التوتــرات الكردية-العربيــة، وازديــاد تعقيــد أســاليب الفحــص األمنــي 

ــادة  ــدويل إىل زي ــف ال ــن التحال ــة م ــوات املدعوم ــي تنفذهــا الق الت

عــدم االســتقرار وعــدم القــدرة عــى اســترشاف مســتقبل املنطقــة. 

وهــذا يقلــل مــن احتــال العــودة.

وفيا يي عرض ألهم األفكار التي جاءت يف الورقة:

مستقبل سورية
- إن هزميــة تنظيــم “داعــش” يف محافظتــي الرقــة وديــر الــزور لــن 

تــؤدي وحدهــا إىل عــودة الاجئــن عــى نطــاق واســع.

- مــن غــر املحتمــل إعــادة تأســيس الروابــط االقتصاديــة بــن الرقــة 

وديــر الــزور وبقيــة املحافظــات املجــاورة يف املســتقبل املنظــور.

- بســبب النــزاع، قامــت الجاعــات املســلحة بفــرض قيــادات محليــة 

جديــدة، مــا جعــل هــؤالء القــادة أقــل متثيــاً، وبالتــايل أقــل التزامــاً 

بعــودة الاجئــن.

- ميكــن إســاءة اســتخدم آليــات تدقيــق “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” 

ــات  ــن عملي ــاوف م ــق مخ ــا يخل ــن، م ــن العائدي ــة لاجئ االعتباطي

القتــل االنتقاميــة.

- أدت الريبــة العربيــة باألهــداف الكرديــة يف رشق ســورية إىل زيــادة 

التوتــرات الطائفيــة، مــا يقــوض التاســك املجتمعــي الــرضوري 

للعــودة.

التوصيات واالستنتاجات
- رشق ســورية هــو نطــاق حيــوي بالنســبة للدولــة الســورية. 

ــة”  ــة بالنســبة لـــ “قــوات ســوريا الدميقراطي ــل، مــن األهمي وباملقاب

التــي يقودهــا األكــراد تأمــن الرشعيــة السياســية يف تســوية مــا بعــد 

ــد  ــش” ق ــم “داع ــة تنظي ــبب يف أن هزمي ــو الس ــذا ه ــرب. وه الح

ــن. ــودة الاجئ ــق ع ــذي يعي ــر ال ــن، األم ــن االثن ــا رصاع ب يعقبه

- ال ينبغــي معالجــة التســوية السياســية الســورية بعيــداً عــن أزمــة 

الاجئــن، ألن التســوية بــدون عــودة الاجئــن ســتعيق إعــادة اإلعار 
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مــن خــال إبعــاد اليــد العاملة الازمــة والجهــات الفاعلــة يف املجتمع 

املــدين. وكذلــك العــودة بــدون تســوية قــد تــؤدي إىل نزاعــات محليــة 

بــن القيــادات التقليديــة وتلــك الناشــئة خــال الحــرب.

ــزءاً ال  ــون ج ــب أن تك ــة، يج ــن ناجح ــودة الاجئ ــون ع ــي تك - ل

ــتعيد  ــدف إىل أن تس ــاً ته ــع نطاق ــية أوس ــوية سياس ــن تس ــزأ م يتج

الرقــة وديــر الــزور أدوارهــا التقليديــة يف النظــام اإلقليمــي لســورية، 

ــي. ــك االجتاع ــز التاس ــدين، وتعزي ــع امل ــن واملجتم وإرشاك املهني

ــاك  ــة”، هن ــوريا الدميقراطي ــوات س ــا “ق ــي أخذته ــق الت - يف املناط

حــل وســط ينطــوي عــى دعــم إنشــاء هيئــات الحكــم املحــي التــي 

أقامتهــا تحــت مظلــة الدولــة الســورية، مــع منــع نفــوذ شــخصيات 

جدليــة أو مرفوضــة عــى هــذه الهيئــات. وهــذا من شــأنه أن يســاعد 

ــورية،  ــي لس ــام اإلقليم ــا يف النظ ــتئناف دوره ــى اس ــات ع املحافظ

ــة  ــن الدول ــوازن ب ــاظ عــى الت ــراط، والحف وتشــجيع عــودة التكنوق

الســورية وحــزب العــال الكردســتاين.

وتســاءل الكاتــب يف ختــام ورقتــه عــا إذا كان هنــاك معركــة جديــدة 

تلــوح يف األفــق. فهزميــة “داعــش” لــن متهــد الطريــق تلقائيــاً لعــودة 

الاجئــن إىل رشق ســورية. أمــا يف املناطــق التــي يتحقــق فيهــا 

ــم فيهــا تشــجيع الاجئــن عــى العــودة إىل ديارهــم،  االســتقرار ويت

ســتكون لألطــراف التــي تتحكــم يف األمــن مصلحــة يف تنفيــذ نظــام 

إعــادة اإلدمــاج الــذي يضمــن ســلطتها وينهــي أي معارضــة محتملــة 

بــن الســكان.

ــة  ــة” والدول ــوريا الدميقراطي ــوات س ــاً إىل أن “ق ــب أيض ــّوه الكات ن

يعتــر كل  إذ  الســورية عــى مســار تصادمــي يف رشق ســورية، 

ــة  ــايس للدول ــدف األس ــراتيجياً. فاله ــم اس ــوده مه ــأن وج ــب ب جان

الســورية هــو إعــادة ربــط محافظتــي ديــر الــزور وحلــب عــر الرقــة 

والتــي هــي نقطــة االتصــال بينهــا. أمــا بالنســبة لـــ “قــوات ســوريا 

الدميقراطيــة”، فــإن البقــاء رشق ســورية ال يقــل أهميــة عــن ســعيها 

لتحويــل مكاســبها اإلقليميــة إىل رشعيــة سياســية وعاقــات دامئــة مــع 

ــات املتحــدة. الوالي

ومــن غــر املتوقــع عــودة الاجئــن عــى نطــاق واســع يف ظــل تزايــد 

التوتــرات بــن الدولــة الســورية و“قــوات ســوريا الدميقراطيــة”. 

وســيخى الكثــرون مــن الهجــات االنتقاميــة وعدم االســتقرار حيث 

تتنافــس الجهــات الفاعلــة املحليــة عــى النفــوذ. إن دمــار الرقــة ودير 

ــة ســيزيد  ــرات الكردية-العربي ــزور، والشــكوك التــي تولدهــا التوت ال

ــإن أي حــل يســعى إىل ضــان  ــك ف ــاك هــذا املشــهد. ولذل مــن إرب

عــودة الاجئــن يجــب أن يهــدف إىل معالجــة هــذه العوامــل.

وأحــد الخيــارات التــي طرحهــا الكاتــب ملعالجــة هــذه الحالــة ميكــن 

أن يتضمــن مقرحــاً مختلطــاً. ومــن شــأن ذلــك أن يضــع مؤسســات 

تابعــة لـــ “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” تحت مظلــة الدولة الســورية.

ــب  ــورية يج ــودة إىل رشق س ــة للع ــة ناجع ــإن أي سياس ــايل، ف وبالت

ــع  ــية األوس ــوية السياس ــار التس ــن إط ــزأ م ــزءاً ال يتج ــون ج أن تك

ــة  ــة املدني ــي الخدم ــاج موظف ــى إدم ــل ع ــاد، والعم ــاً يف الب نطاق

ــادة  ــة إع ــدن يف عملي ــك امل ــادروا تل ــن غ ــن الذي ــن واملهني واملعلم

اإلعــار، وخلــق الشــبكات االجتاعيــة الجديــدة التــي تشــجع النــاس 

عــى العــودة. واليــوم، يبــدو أن هــذا املســار يصعــب تصــوره، حيــث 

أن النتائــج السياســية يف رشق ســورية ال تــزال غــر واضحــة بســبب 

جــداول األعــال املعقــدة. وهــذا مــا ســيؤثر عــى احتــاالت عــودة 

ــاً،  ــن داخلي ــن واملرشدي ــن الاجئ ــد م ــبة للعدي ــا بالنس ــن. أم الاجئ

فــإن عــدم االســتقرار والعنــف هــو مــا جعلهــم يغــادرون يف املقــام 

األول. ولذلــك، فــإن االســتقرار الحقيقــي فقــط هــو الــذي ســيضمن 

لهــم العــودة.
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