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ٌملخص

تتجه األزمة السورية إلى فصولها األخيرة، في ُبعدها العسكري على األقل، وتبدو سورية 

التفوق على "، و"تجاوز محنتها"إلى  –طيلة السنوات املاضية–قريبة أكثر من أي وقت مض ى 

. غير أنَّ جدوَل األعمال أو التحديات كبيٌر وثقيٌل، وال بد من تناول التحديات األبرز واألكثر "نفسها

 في األزمة السورية؛ ذلك انطال
ً
 من تطورات "اللحظة الراهنة".تأثيرا

ً
 قا

مالية واملنطقة الش ؛يليتعلق األمر باملنطقة الجنوبية بما في ذلك تداخل املوقف مع إسرائ

بما في ذلك تداخل املوقف مع تركيا، والبعد اإلقليمي والدولي لظاهرة التنظيمات الجهادية؛ 

واملنطقة الشرقية بما في ذلك تداخل املوقف مع الواليات املتحدة، والبعد اإلقليمي والدولي 

 املعروف للقضية الكردية.

 و 
ً
 وبيئة

ً
 مقدمة

ُ
 ودافعية لقضايا أو مخاطر وتحديات أخرى من تمثل التحدياُت املاثلة

ً
سياقا

طبيعة مختلفة؛ ذلك أن املعركة املقبلة ربما تكون أكثر خطورة، إذ إّنها تتعلق بطبيعة الدولة 

من قضايا اإلقليم والعالم.  ياسة الخارجية، وموقع وموقف سوريةوهوية التكوين االجتماعي والس

ن ينقض ي/يتحقق قبل أن تنطلق الدولة والنظام السياس ي وما نحن بصدده اليوم هو شرط ال بد أ

 في بناء أجندة وطنية لسورية ما بعد الحرب. 

 
ً
  -تتألف الورقة من مقدمة وسبعة محاور: أوال

ً
قراءة الحرب  -في الرؤية واملقاربة؛ وثانيا

  :ويتضمن
ً
 في رسم السياسات وتحديد األولويات؛ ور  -مقاربة حذرة، وقراءة األسد؛ وثالثا

ً
رياح  -ابعا

، وأبعد من اتفاق 113والقرار  0791ويتضمن: إسرائيل بين رؤيتين، واتفاق الفصل  الجنوب

 
ً
 من الداخل؛ وخامسا

ً
رياح  -الفصل، ومصادر تهديد مستمرة، وسورية: فقط األندوف! وتهديدا

 إطارية ممكنة، وخطة استجابة  الشمال
ً
ويتضمن: أسئلة حول إدلب؟ وسياسة مركبة، وأفكارا

 
ً
 من الداخل؛ سادسا

ً
، وتهديدا

ً
تحدي الفرات، ويتضمن: إكراهات كردية،  -تركية، وسيناريو مكررا

 
ً
 خاتمة. -والحوار، وتحديات عميقة؛ وسابعا

ً
 اإلشارات والتنبيهات، وأخيرا
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ٌمقدمة

 على أجندته حول أّي منطقٍة سوف تكون يبدو أن الرئيس 
ً
بشار األسد لن يجري تعديال

األخيرة في البعد العسكري من األزمة السورية، وعندما قال إن "الكيانية الكردية" في شرق الفرات 

َت" عن 
َ
َل" أو "َسك

َ
غف

َ
هي املشكلة الرئيسة املتبقية أمام النظام السياس ي والدولة، بدا كما لو أنه "أ

 رآها كثيرون بالغة الحساسية والتعقيد، وهي إدلب.مسألة 

ه مع بدء املداوالت بين النظام 
ّ
السياس ي والكرد شاع انطباع بأن "إمارة إدلب" ربما كما أن

تكون املشكلة األخيرة في سورية وليس "اإلدارة الكردية". غير أن املسؤولين الكرد الذين جاءوا إلى 

دمشق لم يحملوا معهم الكثير للمداولة 

 ما حملوهيس بشأنه مع الحكومة، ول
ً
، 1قليال

 لتغيير  –على ما يبدو–إال أنه 
ً
لم يكن كافيا

األجندة وإبدال القامشلي بإدلب، من حيث 

األولوية. وعندما أعلنت الدولة السورية 

عزمها على استعادة إدلب، عادت مؤشرات 

فق الخطاب السياس ي للرئيس امليدان لتوا

  األسد.بشار 

كري العسإلى فصولها األخيرة، في ُبعدها  –حسب تقديرات متزايدة–تتجه األزمة السورية 

ز تجاو "إلى  –طيلة السنوات املاضية–على األقل، وتبدو سورية قريبة أكثر من أي وقت مض ى 

                                                           
إلهام أحمد، في: "وفد من "مجلس سوريا  "مجلس سوريا الديمقراطيةـ "وفدان األول برئاسة رئيسة الهيئة التنفيذية ل 1

  https://goo.gl/H1ocps. 0103تموز/يوليو  01، اليوم روسياالديمقراطية" يجري في دمشق محادثات مع الحكومة"، 

، (PYDاملوقع الرسمي  لحزب التحاد الديمقراطي )و"إلهام أحمد: نؤكد استمرار اللقاءات عند وجود نتائج فعلية"، 

  https://pydrojava.net/arabic/archives/37967. 0103تموز/يوليو  10

اريخ بت "القامشلي-على خط دمشق"كانت زيارة الوفد الكردي بعد يومين من ورشة عقدها مركز دمشق لألبحاث بعنوان 

، "املواجهة-القامشلي: مسارات وتجاذبات الحوار-دمشق على خط"، انظر: عقيل سعيد محفوض، 0103تموز/يوليو  01

  https://goo.gl/vvshgm .0103يوليو تموز/ 01، (مداد) مركز دمشق لألبحاث والدراسات –رواق دمشق 

 وسوف تنشر الورقة ومجريات النقاش على موقع املركز. 

 في دمشق بتاريخ والوفد الثاني برئاسة 
ً
سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة املشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي، أجرى حوارا

: جهود الجتراح حل توافقي أيهم مرعي، ، انظر: 0103آب/أغسطس  01و 01
ً
"وفد "اإلدارة الذاتية" في دمشق مجددا

  akhbar.com/Syria/256161-https://al .0103آب/أغسطس  01، األخبار جريدةللشمال"، 

حسب تقديرات –تتجه األزمة السورية 

إلى فصولها األخيرة، في ُبعدها  –متزايدة

العسكري على األقل، وتبدو سورية قريبة أكثر 

من أي وقت مض ى إلى تجاوز محنتها، والتفوق 

 على نفسها.

https://goo.gl/H1ocps
https://pydrojava.net/arabic/archives/37967
https://goo.gl/vvshgm
https://al-akhbar.com/Syria/256161
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وقد أظهرت الدولة والنظام السياس ي والبنى االجتماعية وغيرها  ."التفوق على نفسها"، و"محنتها

في إدارة الحرب، واالنتقال التدريجي والصعب إلى التسوية أو السياسة،  –حتى اآلن– ةمقدرة كبير 

، وثمة مخاوف من أن يتم ترحيل العديد من القضايا الراهنة والعاجلة 
ً
رغم أن األثمان كبيرة أيضا

 بالعنف وذا قابلية كبيرة لالنفجار. 
ً
ا
َ
خ  إلى مرحلة ما بعد التسوية، أي أن يكون البلد ُمفخَّ

 من تطورات تتناول الو 
ً
 في األزمة السورية؛ ذلك انطالقا

ً
رقة التحديات األبرز واألكثر تأثيرا

اللحظة الراهنة، وكونها ملفات تحضر فيها األطراف األخرى أكثر من غيرها، بل يحضر فيها "الخارج" 

 على درجة عالية من األهمية والخطورة،
ً
 تطوريا

ً
 أكثر من "الداخل"، وكل واحد منها يمثل مسارا

 وربما املنطقة. ل بالنسبة لسوريةويمكن أن يحدد بدوره مالمح املستقب

وأما التحديات املاثلة في ظل اللحظة الراهنة فهي: الجبهة الجنوبية، والجبهة الشمالية، 

وشرق الفرات. وهي تحديات ُيفترض تحديدها أو التوافق عليها من قبل فواعل الحدث السوري، 

 وحلفاءها من ج أعني سورية
ً
مع الواليات  هة، والتفاهمات أو التجاذبات الحاكمة للحدث تحديدا

 املتحدة وتركيا.

ق األمر باملنطقة الجنوبية بما في ذلك تداخل املوقف مع إسرائيل، بكل ما يعنيه 
ّ
إذن، يتعل

ذلك من تداخالت إقليمية ودولية؛ واملنطقة الشمالية بما في ذلك تداخل املوقف مع تركيا، والبعد 

قليمي والدولي لظاهرة التنظيمات الجهادية؛ واملنطقة الشرقية بما في ذلك تداخل املوقف مع اإل

الواليات املتحدة، والبعد اإلقليمي والدولي املعروف للقضية الكردية. لكن هل تقف التحديات 

؟عند هذا الحد، وهل التحديات أو املسارات املذكورة هي األقرب واألكثر أولوية وت
ً
 أثيرا

طلق الورقة من أن ثمة صعوبة كبيرة في تحديد وتقص ي التحديات التي تواجه املشهد تن

 وذا أولوية، حتى مع صعوبة الترتيب من حيث 
ً
السوري، وأنه ال بد من التركيز على ما ُيعدُّ ماثال

، ثم إّن 
ً
 فعليا

ً
ن م الدرجة، ذلك أن مباشرة أو مواجهة تلك التحديات جميعها قد ال يكون متيسرا

يقرر ذلك في نهاية املطاف هو الدولة السورية، وحيث تلتقي تجاذبات وتوازنات ورهانات مختلف 

 الفواعل واألطراف.

 
ً
  -تتألف الورقة من مقدمة وسبعة محاور، أوال

ً
قراءة الحرب  -في الرؤية واملقاربة؛ وثانيا

  :ويتضمن
ً
 يد األ في رسم السياسات وتحد -مقاربة حذرة، وقراءة األسد؛ وثالثا

ً
رياح  -ولويات؛ ورابعا

، وأبعد من اتفاق 113والقرار  0791ويتضمن: إسرائيل بين رؤيتين، واتفاق الفصل  الجنوب



   

ٌ َحِدَيات 
َ
ٌ ت

 
ة

َ
السورية األزمة في الرئيسة واإلكراهات املسارات حوٌل: َماِثل  7 

 

 ر تهديد مستمرة، وسورية: فقط األ الفصل، ومصاد
ً
رياح  -ندوف! وتهديد من الداخل؛ وخامسا

وخطة استجابة ويتضمن: أسئلة حول إدلب؟ وسياسة مركبة، وأفكار إطارية ممكنة،  الشمال

 
ً
 من الداخل؛ سادسا

ً
، وتهديدا

ً
تحدي الفرات، ويتضمن: إكراهات كردية،  -تركية، وسيناريو مكررا

 
ً
 خاتمة. -والحوار، وتحديات عميقة؛ وسابعا

ً
 اإلشارات والتنبيهات، وأخيرا
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ٌ
ا
ٌواملقاربة الرؤية في -أول

الجنوبية والشمالية والشرقية،  اتملاذا تتناول الورقة تحديات أو جبهات محددة، أي الجبه

 في الحدث السوري؟ وملاذا هي 
ً
وملاذا تتقدم تلك التحديات على تحديات أخرى كثيرة ومعقدة أيضا

 التأجيل؟أو ال تحتمل  ةتحديات ماثل

َرة في الحدث السوري اليوم مستقبل الدولة  وفي ،ذلك ألنها تحديات وجودية، حاسمة وُمقّرِّ

وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، حسب القاعدة الفقهية املعروفة. ولكن . واملجتمع في سورية

الخطورة هنا أن التحديات املذكورة "تتزاحم" من حيث أهميتها وإلحاحها، و"تتنازع" مقام األولوية، 

 لضيق اإلمكانات واملوارد، وكثرة اإلكراهات والعوائق، وال 
ً
إذ يصعُب جمعها ومباشرتها في آن، نظرا

ك في أن الواجب هو البدء باألكثر أهمية مما ال يصح وال ُيحتمل تأخيره، وما يمكن مباشرته ش

 بالفعل.

"الفترات الصغيرة"، أو اللحظة الراهنة،  تميل القراءات في عالم السياسة اليوم ملا ُيعرف بـ

، واألقل هو "الفترات الطويلة"، ذلك أن مت
ً
ثيرة طلباتهما كأما "الفترات املتوسطة" فأقل اهتماما

 ديتهما املعرفية والعملية قليلة.ومعقدة، وقد تكون فائدتهما أو عائ

وهكذا تنطلق املقاربة من اعتبارات اللحظة الراهنة، و"املدة القصيرة"، ما يعبر عنه السؤال 

 وهو: ما الوجهة التالية؟ ولو أنه سؤال مفتوح على تقديرات وتأويالت 
ً
الذي ُيطرح بتواتر دائم تقريبا

، وُيفترض أن 
ً
عديدة أو ال حصر لها تقريبا

َر زاوية الرؤية يؤ  يُّ
َ
غ

َ
ر في تقدير ت يُّ

َ
غ

َ
دي إلى ت

ر في تحديد وتعيين ما يمثل  األمور، أي تغيُّ

 
ً
، بل ما يمثل تهديدا

ً
 أو وشيكا

ً
 ماثال

ً
تهديدا

بصورة عامة، وهذا يختلف باختالف 

الفواعل واملتابعين واملعنيين واملصالح 

  .لخ، إوالقدرات واإلمكانات والظروف

علق بالقراءات السياسية والتطورات الراهنة، فكم ال بد من أن نستدرك بالقول: إنَّ األمر يت

هناك من املقاالت والنصوص والتغطيات والتحليالت اليومية؛ بل والتغطيات اللحظية واملباشرة 

 بين األحداث والتطورات وبين القراءات والتعبيرات عنها 
ً
ملا يجري في العالم، كما لو أنَّ ثمة سباقا

املطلب في الحدث السوري اليوم هو "قراءات 

متوازية" لألمور تأخذ بالحسبان أن ثمة 

ديناميات واحتمالت قد ل تكون علنية أو 

واضحة للمراقبين، وثمة إلى ذلك ضرورة 

  متوقع".لألخذ بالحسبان حدوث "ٌل
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 م –كما سبقت اإلشارة–على الحدث السوري الذي أثار والتحليالت حولها. وهذا ينسحب 
ً
ن فيضا

لق ما خ، ملخ، إالقراءات والنصوص والتغطيات اإلعالمية وامليديائية ومقاطع الفيديو والصور 

 تراكمات كثيرة حوله.

تحاول الورقة قراءة اللحظة الراهنة باتجاهاتها املحتملة أو املرجحة القريبة وشواغلها 

الرئيسة، إذ إن املطلب في الحدث السوري اليوم هو "قراءات متوازية" لألمور تأخذ بالحسبان أن 

ثمة ديناميات واحتماالت قد ال تكون علنية أو واضحة للمراقبين، وثمة إلى ذلك ضرورة لألخذ 

 الحسبان حدوث "ال متوقع".ب

وهكذا فإنَّ اتجاهات أو تحديات الحدث السوري بين املنطقة الجنوبية والشمالية والشرقية 

ليست بالتتابع والتعاقب، إنما هي ماثلة بالتوازي والتدافع، مع اختالف األولوية النسبية من حيث: 

غير الخطط والتقديرات العملية طيلة األهمية والدافعية، واملقدرة على الفعل، األمر الذي يفسر ت

 سنوات الحرب. 
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ٌ
ا
ٌاألسد قراءة الحرب، قراءة -ثانيا

 من التقديرات التي اصطّف 
ً
ت على هذا الجانب أو ذاك من أثارت األزمة السورية فيضا

وقلما وجدت قراءات حيادية أو موضوعية، وهذا أمر مفهوم، إذ إنَّ الحروب عادة ال  ،2الحرب

تخلق استجابات أو قراءات من هذا النوع، والحياد في هذه الحالة غير مطلوب بطبيعة الحال، 

 بما يجري. املطلوب هو املوضوعية ما أمكن. 
ً
 أو معنيا

ً
 إذا كان القارئ طرفا

ً
 تحديدا

ٌمقاربة حذرة

ينبغي على قارئ الحدث السياس ي في عالم اليوم أن يتسلح بأكبر قدر ممكن من الحذر، وال 

 على مرا
ً
، بمعنى أن يكون قادرا

ً
 تحدي جعة تقديراته ونقد ذاته وخبراته؛بد من أن يكون جريئا

ً
 دا

إذا كان ذلك الحدث من نوع الحدث السوري. غير أننا ال نجد الكثير من ذلك، ولو أن التجربة 

 فترض أن تكون بمثابة حافز ملمارسات نقدية على هذا الصعيد.السورية يُ 

ْت  من موجبات الحذر في القراءة، فإن وهكذا
َ
ف

َ
ش

َ
َمت أو ك

َّ
َبت أو َحط

َّ
ذ

َ
هو أن األزمة السورية ك

وهذا باب  عن خطأ أكثر القراءات والتقديرات والتوقعات حولها، منذ بداية األزمة وحتى اليوم.

َتْبُت  يطول الحديث
َ
 .3عن ذلك في مواضع مختلفة فيه. وقد ك

مثلت استعادة الجيش السوري للمنطقة الجنوبية وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 

 على تحول كبير في طبيعة األزمة السورية، وتجاُوز عدد من التحديات 0100آذار/مارس 
ً
، مؤشرا

ومن املناسب أن يكون هذا األمر "نقطة تحول" أو  .والخطيرة التي كانت تواجهها سوريةالكبيرة 

 أن الرئيس 
ً
"نقطة أساس" ملعاودة التفكير في الحدث السوري، أو مراجعة التقديرات حوله، علما

أعلن في أعقاب استعادة الغوطة بريف دمشق وقبل معركة الجنوب أن الدولة  قد بشار األسد كان

                                                           
مركز دمشق ، دراسة، دمشق: "ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة األزمة السورية"عقيل سعيد محفوض،  2

)بيروت: دار  ة السوريةخط الصدع: في مدارك وسياسات األزمعقيل سعيد محفوض، ؛ و 0109، لألبحاث والدراسات

  .(0109الفارابي، 
؛ وعقيل سعيد مرجع سابق، "ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة األزمة السورية"عقيل سعيد محفوض،  3

 ،مركز دمشق لألبحاث والدراسات، دراسة، دمشق: ": الواليات املتحدة إزاء األزمة السوريةالقنفذ والثعلب"محفوض، 

0109 . 
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قوات سوريا ات كبيرة أمامها سوى مشكلة "السورية تجاوزت الكثير، ولم يعد ثمة عقب

  .4الديمقراطية"

ٌقراءة األسد

األسد املزيد من التدقيق والتحليل، هل تمثل القوات الكردية بشار يتطلب كالم الرئيس 

عّد املنطقة الجنوبية 
ُ
، وقد أشار إلى ذلك، وهل ت

ً
املشكلة الرئيسة بالفعل، ببعدها األمريكي طبعا

رائيل إس ببعدها اإلسرائيلي وكل ما رآه وتقصاه الرئيس نفسه عن تغلغلأقل خطورة وحساسية 

؟ أم أن الرئيس األسد أراد القول: إنَّ أمر املنطقة الجنوبية محسوم ورهاناتها في جنوب سورية

َر بكيفية  بالنسبة له، حتى مع التحفظات والتعقيدات األمريكية واإلسرائيلية حوله، أم أنه َعبَّ

ما ك–ما أفصحت عنه التطورات من دخول نشط للتفاهمات الروسية واألمريكية استباقية ما ع

، وربما في وإسرائيل على املوقف بين سورية –اتضح من قمة هلسنكي بين الرئيسين بوتين وترامب

 عموم املشهد السوري؟

تتداخل اتجاهات التفكير والفعل في األزمة السورية، ومنذ أخذ الرئيس بشار األسد يتحدث 

في سياسات ما بعد الحرب، وأولوية الحلفاء في إعادة اإلعمار، فقد أعطى اإلشارات والتنبيهات إلى 

خلفه، وأنه يركز بالفعل  تأصبحأن الكثير من أسئلة وهواجس وشواغل وتحديات الحرب قد 

أي أنه يعزز مناحَي  ،5والخطاب إلى اتجاهات الفعلعلى ما بعد الحرب؛ وهذا يتجاوز املنطوق 

ي خطابه السياس ي ملن   تقص ّ
ً
معينة للسياسات العملية في املرحلة القادمة. ومن هنا يبدو ضرورّيا

صة في الفر -مصادر التهديدأراد أن يستشرف أو يتقص ى كيف يتم تحديد األولويات واألجندات وما 

 . سورية

  

                                                           
رد:سعيد محفوض، "عقيل  4

ُ
َنة؟ ُسورّية والك ندة ُممكِّ جِّ

َ
واَجَهة والحوار، أي أ

ُ
مركز دمشق "، دراسة، دمشق: بين امل

 . 0103، لألبحاث والدراسات
دمشق: دار الفرقد، بيروت: ) توثيق-تحليل-أسرار طاب األسد: من اإلصالح إلى الحرب:خسامي كليب، : انظر 5

 . (0109دار الفارابي، 
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ٌ
ا
ٌاألولويات وتحديد السياسات رسم في -ثالثا

اإلشارة إلى أن رسم السياسات وتحديد األولويات يتطلبان تخصيص املوارد املادية ال بد من 

واملعنوية من أجلهما أو إدارة تلك املوارد، وهو أمر يعود لفواعل الحدث السوري أو باألحرى لفاعل 

 السياسة الرئيس، أي الدولة السورية.

 روسيا وإيران 
ً
وتختلف التقديرات حول الوزن النسبي لفواعل الحدث السوري، تحديدا

الفرص الرئيسة، -وحزب هللا، في قرارات الدولة السورية وتحديد األجندات والتهديدات

سيا واالستجابات حيالها، وهل تعّد رو 

 أو الالعب املقرر بالفعل، 
ً
الالعب األكثر تأثيرا

وما هو دور إيران، وأي تأثير للتجاذبات 

والرهانات بين الطرفين في اختيارات 

 أولويات وقرارات الدولة السورية؟و 

" في الحدث السوري، وفي أدوار وتأثير مختلف فواعله، 
ً
ال بد من اإلشارة إلى أنَّ ثمة "أصال

ولة السورية، ألنه ال معنى ألي ش يء آخر خالف ذلك. وأي بحث عن دور وتأثير خارج وهو أولوية الد

أن من يحدد ما إرادة الدولة والنظام السياس ي سوف يؤدي إلى نتيجة معاكسة، وهذا يعني 

التحديات املاثلة، وما الوجهة التالية، وما كيفيات االستجابة، يجب أن يكون الدولة السورية أو 

 أولوياتها بالفعل. أن ينطلق من

عندما تركز الورقة على ثالثة تحديات هي املنطقة الجنوبية واملنطقة الشمالية واملنطقة 

 عن تحديات 
ً
 أو سكوتا

ً
الشرقية، بوصفها تحديات ماثلة وإكراهات ثقيلة، فهذا ال يعني إغفاال

، مثل: موضوع الالجئين واملهجرين، واالقتصاد، 
ً
ية والتوترات االجتماعأخرى كبيرة وثقيلة أيضا

الكامنة، والبناء الدستوري والقانوني، ومدارك واتجاهات الفعل املناهضة للدولة وللنظام 

 بحثية  ،لخ، إالسياس ي، ودور الخارج في التغلغل وتحفيز توترات داخلية
ً
وهذا ما يتطلب جهودا

 وسياسات كبيرة.

  

" في الحدث السوري، وفي أدوار 
ا
ثمة "أصال

فواعله، وهو أولوية الدولة  وتأثير مختلف

السورية، ألنه ل معنى ألي ش يء آخر خالف 

 ذلك.
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ٌ
ا
ٌرياح الجنوب -رابعا

الغوطة بريف دمشق، كان السؤال ما الوجهة الدولة السورية السيطرة على بعد استعادة 

التالية في الحدث السوري؟ وكان األرجح هو االتجاه نحو إدلب، بحسبان أن املوقف مع تركيا قد 

 بحسبان  ،6ت بينها وبين كل من إيران وروسيايكون "أيسر" و"أقل صعوبة" في ظل التفاهما
ً
وأيضا

 التوترات املتزايدة بين إيران الضغوط واإلكراها
ً
ت املرتبطة واملتعلقة باملنطقة الجنوبية، تحديدا

 إلى رسائل متبادلة وصلت إلى حواف الحرب املباشرة واملفتوحة
ً
رغم أن الحرب  ،7وإسرائيل، وصوال

 بينهما قائمة في غير مكان وعلى غير صعيد. 

ٌإسرائيل: بين رؤيتين

ية املنطقة الجنوب استعادة الدولة السورية للسيطرة علىتوصلت إسرائيل إلى قناعة بأن 

، ضرورة األوٌلوقد وجدت إسرائيل نفسها بين مستويين من التقدير والفهم:  هو أمر محسوم،

 ، هو ضرورة التوافق معوالثانيإعاقة استعادة الدولة السورية السيطرة على املنطقة الجنوبية؛ 

 روسيا على ظروف تلك االستعادة.

 تركيز موقف القائلين في إسرائيل بضرورة اإلعاقة في عدة نقاط:يمكن 

عودة قوية للدولة السورية ولنظام الرئيس بشار األسد، بتحالفاته وتقديراته املعروفة  -

 إلسرائيل التي تمثل مصدر تهديد لها ولحلفائها. 

 للعافقدان ورقة ضغط قوية ضد سورية -
ً
 دائما

ً
صمة ، ورقة كان يمكن أن تشكل تهديدا

 دمشق. 

 نهاية رهانات املنطقة العازلة والكيانية الخاصة في الجنوب. -

موقف يرى أن مقاومة إسرائيل لسعي الدولة السورية نحو استعادة السيطرة ثمة باملقابل 

على املنطقة الجنوبية لن تكون مجدية؛ بل أن ذلك ينطوي على مخاطر، ومن ثم فمن الضروري 

؛ ذلك أن العرقلة يمكن أخرى إلى توافق على ظروف تلك االستعادةالتوصل مع روسيا وأطراف 

 أن تؤدي إلى:

                                                           
  https://goo.gl/mzqVVY. 0103آب/أغسطس  1، امليادين، "الطريق إلى إدلب"عقيل سعيد محفوض،  6
. 0103أيار/مايو  7، امليادين"، لحرب مع إيرانإلى اإسرائيل  ىهل تسععقيل سعيد محفوض، " 7

goo.gl/GpZLxphttps://  

https://goo.gl/mzqVVY
https://goo.gl/GpZLxp
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تغير محتمل في مدارك النظام السياس ي ورهاناته حول املنطقة الجنوبية، وربما طلب  -

 تعديل اتفاق الفصل؛ ذلك أنه اتفاق مؤقت وإجرائي وليس اتفاق سالم. 

جوالن املحتل، ما لم يتم التوصل إلى احتمال بروز مالمح "جنوب لبنان آخر" على خط ال -

 توافق على ترتيبات أمن واستقرار في املنطقة الجنوبية.

وجود إيران على مقربة من الحدود؛ ذلك أنَّ لدى الطرفين )إيران، إسرائيل( مشروعين  -

إقليميين يضعانهما على جانبي حرب ماثلة أو وشيكة، هي حرب قائمة بينهما بالفعل، ولكنها 

 شرة.ليست مبا

118ٌوالقرار  0794اتفاق الفصل 

وضع الرئيس الروس ي فالديمير بوتين املوقف حول املنطقة الجنوبية في بعدين رئيسين: 

يتعلق  وإقليمي؛ 0100هو استعادة الدولة السورية لسيطرتها كما كانت قبل آذار/مارس  داخلي

 .113، والقرار 0791باملوقف مع إسرائيل، والعودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 

ب جلب : "يجه بالرئيس األمريكي دونالد ترامبفي ختام قمة هلسنكي التي جمعت قال بوتين

، حول فصل القوات اإلسرائيلية والسورية. 0791جنوب سورية إلى االمتثال الكامل ملعاهدة العام 

ي ذلك إلى جلب السالم ملرتفعات الجوالن، وسوف يجلب املزيد من )العالقات( وسوف يؤد

–وكالم الرئيس بوتين يحيل  .8"وإسرائيل، وسوف يوفر األمن لدولة إسرائيل ةالسلمية بين سوري

 إلى مقاربة أوسع من استعادة الجنوب، تتضمن:  –باالستناد إلى كالمه

وإسرائيل إلى مسار  بعودة األمور بين سوريةت املتحدة اهتمام روسيا وربما الواليا -

 عن حل، وفق قرار مجلس األمن 
ً
 ،  113التفاوض بحثا

 وإسرائيل في تلك املنطقة،  ةالتأكيد على مرجعية قانونية للتفاعالت بين سوري -

 احتواء أي انزالق محتمل ملواجهة مفتوحة. -

الجنود السوريون والروس وإسرائيل، ووصل  سيا بدور نشط في املوقف بين سوريةقامت رو 

 
ّ
ل "ضمانة" روسية إلسرائيل، إلى نقاط املراقبة والسيطرة على الجانب السوري من الحدود، ما مث

 من تفاهم بين الطرفين الروس ي واإلسرائيلي، من أجل تهيئة األمور لعودة قوات 
ً
وربما جزءا

في الجهة السورية من الخط  نقاط مراقبةأربع الشرطة العسكرية الروسية "األندوف". وقد أقامت 

                                                           
 الضغط بالده مواصلة يؤكد وترامب 0791 اتفاقية إلى املحتّل  الجوالن إعادة على يشدد بوتين.. هلسنكي قمة انتهاء" 8

  https://goo.gl/kfvkXU .0103تموز/يوليو  01، امليادين"، إيران على

https://goo.gl/kfvkXU
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 لـ "تسليمها أخرى، تعقبها أربع نقاط الفاصل، 
ً
إلى األمم املتحدة إن قالت إنها مستعدة تمهيدا

 .9سيرغي كورالنكو "املركز الروس ي ملراقبة الهدنة"رئيس "، حسب قول ملراقبة الجوالن وحدها

ٌأبعد من اتفاق الفصل

في ضوء األزمة السورية،  0791ثمة في إسرائيل من يدعو لتعديل اتفاق فصل القوات لعام 

(، بحيث تكون مهامها أوسع، UNDOFكأن يتم تعديل مهام قوات األمم املتحدة ملراقبة االتفاق )

، أي أال تكون "قوات 0111على غرار مهام "اليونيفيل" في جنوب لبنان بعد حرب تموز/يوليو 

فصل" فحسب، وإنما "قوات وصل" بمعنى 

وإسرائيل، وأن  ةتراسل وتواصل بين سوري

يكون من مهامها التدقيق في عمليات إعادة 

 تضمن اإلعمار في مناطق قرب الحدود بحيث

عدم  –عن طريق القوات الدولية–إسرائيل 

استغالل عمليات إعادة اإلعمار إلقامة بنى 

 .10كن أن تكون لها استخدامات عسكريةتحتية يم

يبدو أن العودة إلى اتفاق الفصل ليست "منتهى" أهداف إسرائيل في املنطقة الجنوبية، إذ 

ها قد ترى مع بمستوى طموحات أو أطماع أكبر،إنَّ رهاناتها تجاوزت ذلك بكثير، وتحاول التمسك 

 لها 0791قوات أن االلتزام باتفاق فصل ال
ً
 .11ربما يمثل تقييدا

                                                           
. 0103آب/أغسطس  01، الشرق األوسط"أندوف" زمام األمور في الجوالن السورية"،  "الروس يأملون بتسليم الـ 9

https://goo.gl/sjLbW3  
 الورقة التي أعدها الجنرال أ 10

ً
( القائد األسبق للواء التخطيط في هيئة أركان Assaf Orionساف أوريون )انظر مثال

 في إسرائيل. (INSSمركز أبحاث األمن القومي )الجيش اإلسرائيلي ونشرها 

 Assaf Orion, “You Cannot Step into the Same River Twice: The Disengagement of Forces Agreement on the 

Golan of 1974 and UNDOF of 2018”, INSS Insight, No. 1076, 22 July 2018.  

ال أحد يستطيع عبور  :حول اتفاق فصل القوات في الجوالن وقوات األندوف"انظر النص باللغة العربية: أساف أوريون، 

لعدد ، امركز دمشق لألبحاث والدراسات –، تقرير سورية من منظور مراكز الدراسات اإلسرائيلية "النهر نفسه مرتين

  https://goo.gl/N45yDi. 0103، تموز/يوليو 11
مركز دراسة، دمشق:  "،؟0791الجبهة الجنوبية: هل تسعى إسرائيل لتعديل اتفاق الفصل "عقيل سعيد محفوض،  11

  .0103تموز/يوليو  03، دمشق لألبحاث والدراسات

 

"منتهى" العودة إلى اتفاق الفصل ليست 

أهداف إسرائيل في املنطقة الجنوبية، إذ إنَّ 

رهاناتها تجاوزت ذلك بكثير، وتحاول التمسك 

 بمستوى طموحات أو أطماع أكبر.

https://goo.gl/sjLbW3
https://goo.gl/N45yDi
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عنى إسرائيل بإقامة "تفاهمات موازية" بينها وبين روسيا والواليات املتحدة، أو "تفاهمات 
ُ
ت

تاد حول عديد وع ، تتضمن تحديدات إضافيةاشرة وغير مسماة بينها وبين سوريةأمر واقع" غير مب

في املنطقة  ،لخ، إوأنماط اإلمكانات لدى القوات السورية وأي قوات أخرى من إيران أو حزب هللا

، بما يمثل ضمانة ألمن إسرائيل، وهو الهدف الذي الجنوبية من سورية، وربما في عموم سورية

 . ( إنهما ملتزمان به0103-9-01قال الرئيسان بوتين وترامب في قمة هلسنكي )

ٌمصادر تهديد مستمرة

 لظاهر األمور، 
ً
مع استعادة املنطقة الجنوبية، تبدو مدارك التهديد في ازدياد، وهذا ُيعّد خالفا

 ذلك أن الدولة السورية ربما تلمست:

 حجم التهديد من قبل إسرائيل تجاه تلك املنطقة. -

وفواعل الخارج، حجم أو مدى قابلية بنى وتكوينات وفواعل اجتماعية لالرتهان لعوامل  -

 إسرائيل.
ً
 تحديدا

عد الدولة عدتها لعمل عميق  -
ُ
، وال بد أن ت

ً
ثمة آثار وتداعيات قد ال يكون تفكيكها سهال

 ومديد. 

يبدو أن لدى روسيا سياسة خاصة بها في املنطقة الجنوبية، ومن غير الواضح ما إذا كان  -

 من بناء عالقات بينها وبين البنى والتكوينات االجتماعية وال
ً
سياسية والجهادية جزءا

 سياسة تقوم بها بالتوافق مع الدولة السورية. 

رحلة مل لضمان األمني والسياس يتعمل روسيا على إقامة صالت مع البنى املحلية كنوع من ا -

زمنية مؤقتة، ومن املحتمل أن تكون له أغراض تتعلق بمراقبة مديدة ملا يمكن أن يحدث 

 عن اطالع واهتمام إسرائيل.  في تلك املنطقة، وهذا قد ال 
ً
 يكون بعيدا

ٌسورية: فقط األندوف!

لم تصدر مؤشرات كثيرة عن الجانب السوري خالل األزمة بخصوص اتفاق الفصل لعام 

ودور قوات "األندوف"، ما خال اتهامات من قبل مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة بشار  0791

 من"هناك الجعفري الذي قال: إنَّ 
ً
التواطؤ بين قوات األندوف واملسلحين من داعش  شيئا

وهو ما أكدته فضيحة أخالقية ارتكبتها القوات النمساوية العاملة ضمن األندوف في  ،12"والنصرة

                                                           
كانون األول/ديسمبر  01، امليادينرهابيين على طاولة الحوار مع الحكومة السورية"، "الجعفري للميادين: ال جلوس لل  12

0101 .https://goo.gl/oWYDru  

https://goo.gl/oWYDru
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ثم إن  .13لـ "جبهة النصرة" نوقعتها في كميالجوالن عندما ضللت دورية من الجيش السوري وأ

فيصل املقداد نائب وزير الخارجية السوري وضع وجود قوات "األندوف" في سياق حالة الصراع 

صول حيثبت "صدر عن قيادة قوة األندوف خيرة للجوالن، وأشار إلى تقرير مع إسرائيل واحتالل األ 

 .14"مع الجيش واملخابرات اإلسرائيلية ةبها املجموعات اإلرهابية في سورياتصاالت تقوم 

ولم يصدر الكثير من التعليقات الرسمية السورية على تصريحات الرئيس الروس ي فالديمير 

( عن 0103تموز/يوليو  01بوتين في قمة هلسنكي التي جمعته مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب )

إطار يحكم املوقف بين سورية وإسرائيل في املنطقة الجنوبية، إال أن الدولة السورية مهتمة 

 إلى مواقعها ودورها. وعودة قوات "األندوف" 0791العودة إلى اتفاق الفصل لعام ب

الخطوات التي تّم االتفاق عليها إلعادة وبحث وزير الدفاع السوري مع وفد من األندوف "

والن السوري الج تفعيل استخدام معبر بوابة القنيطرة وفق االتفاقية التي تضمن تأمين عبور أهالي

دت وزارة الدفاع  .الصليب األحمر بإشراف ةاملحتل إلى سوري
ّ
أن اللقاء تطّرق إلى ]السورية[ وأك

 
ّ
آلية التنسيق بين دمشق وقيادة قوات األمم املتحدة حول إعادة انتشار القوات على طولِّ خط

 .15"وقف إطالق النار

                                                           
بته في كمين نص إيقاعهمعن طريق السوري لحتفهم،  دورية للجيش العربيتسعة أفراد من  لقوة النمساويةا أرشدت 13

 في سفوح جبل الشيخ، في منطقة الفصل في الجوالن السوري املحتل. وقّصرت القوات  ثالثة عشر  01 مجموعة من
ً
إرهابيا

ية تفاق فصل القوات ولوال االنمساوية عن عمد في تنبيه القوة إلى الخطر، رغم أن وجود املسلحين في املنطقة يخالف 

باللغتين األملانية واإلنكليزية في شريط فيديو عالي النوعية مسّرب  رت املخالفة واضحة مع شرحولقد ظهالدولية.  القوة

نيسان/أبريل  11، امليادينفي: "الفضيحة األخالقية بحّق الجنود السوريين في الجوالن تتفاعل"،  .نشر على موقع يوتيوب

0103 .l/utrha4https://goo.g  

 وانظر مقطع اليوتيوب: 

https://www.youtube.com/watch?v=32hamzFVmH0  
ّفذ"املقداد: العدوان  14

ُ
. 0109نيسان/أبريل  9، امليادينإلضعاف قدرة الجيش السوري على محاربة اإلرهاب"،  ن

https://goo.gl/DRnZb7  
  .0103آب/أغسطس  01، امليادين، سانا"وفد أممي يبحث عودة قوات حفظ السالم إلى خط الفصل في الجوالن"،  15

https://goo.gl/NwjRcE  

مداد، وقال إنه جاء ملناقشة الورقة التي نشرها املركز للكاتب  – والدراساتوقد زار الوفد نفسه مركز دمشق لألبحاث 

وإسرائيل بعد استعادة الجيش السوري للسيطرة على املنطقة  ةواملوقف بين سوري 0791عن اتفاق الفصل لعام 

لسؤال عن مصادر وجاءت ملناقشة مضمونها وا ،القوات الدولية اطلعت على الورقة إنالجنوبية. وقالت رئيسة الوفد 

التي يمكن أن تعيق عمل قوات الفصل. لالطالع على الورقة املذكورة: عقيل سعيد  –ةمن منظور سوري–التهديد 

 مرجع سابق.دراسة،  "،؟0791الجبهة الجنوبية: هل تسعى إسرائيل لتعديل اتفاق الفصل "محفوض، 

https://goo.gl/utrha4
https://www.youtube.com/watch?v=32hamzFVmH0
https://goo.gl/DRnZb7
https://goo.gl/NwjRcE
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 بالعودة إلى  سوريةأن تبدي  –وهذا افتراض وتقدير فحسب–وُيستبعد 
ً
 جديا

ً
اهتماما

 للمفاوضات وإنما ألن 
ً
 إلشارات بوتين املذكورة، ليس رفضا

ً
مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وفقا

 الظروف غير مواتية اآلن، ال في الداخل وال في الخارج. 

ٌتهديد من الداخل

د صدر تهديكانت املنطقة الجنوبية مصدر تهديد "من خارج" مناطق الدولة، وقد أصبحت م

"من داخلها"، صحيح أنها عادت للدولة، لكنها عودة محكومة بظروف وترتيبات معقدة، وال بد من 

 التدقيق والتحسب لتطورات األمور، لجهة: 

 أنماط القوة والبناء االجتماعي وشبكات الوالء في املنطقة الجنوبية.  -

ا، ية، ويجب العمل على تفكيكهأنماط التفاعالت والتغلغل الخارجي التي ال تزال فاعلة وقو  -

 ما يتصل بإسرائيل والواليات املتحدة
ً
  .لخ، إوإلى حد ما األردن والسعودية ،تحديدا

إعادة دمج املنطقة بالدولة؛ ذلك من حيث املعنى والقوة، وإعادة دخول الدولة إلى  -

 رى. ألخاملنطقة، بل إعادة تعريف معنى الدولة وسلطتها، وهذا أمر ينسحب على املناطق ا

مع  –كان االعتقاد أنها سميكة وثقيلة–تمكنت إسرائيل من كسر حواجز وجدران نفسية  -

شرائح أو فواعل من البنى االجتماعية في املنطقة الجنوبية، وُيرّجح أن تحاول مواصلة 

 تفاعالتها هناك، والبناء على ما كان في األزمة، 

روس وحتى اإليرانيون وغيرهم مؤقتة أو يجب أن تكون بنى االتصال والفعل التي أقامها ال -

تحت أولويات الدولة السورية، مع املخاطر املالزمة لتلك البنى على معنى الدولة من جهة، 

وعلى تصور إسرائيل لتلك املنطقة بالذات من جهة أخرى. وهذا يتطلب املزيد من التدقيق 

 والتقص ي. 

 لسياسات سوف تكون عالقات الدولة السورية وتموضعها ودورها  -
ً
في اإلقليم، موضوعا

األمن اإلقليمية التي تقترحها وتحاول فرضها إسرائيل والواليات املتحدة وعدد من الدول 

 العربية تحت عنوان "احتواء إيران". 

بعد إسرائيلي في التزامات روسيا في سورية، وكذلك األمر في التزامات إيران وحزب هللا،  -

تواء املتبادل في سورية. وربما وجدت الدولة نفسها في ستتواصل سياسات االحتواء واالح

 موقع املوازن. كما كان حالها في العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين.
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 قد تتم مراجعتها، وُيعاد تعيين أهدافها والغرض منها، مثل دور هذا يعني أنَّ  -
ً
ثمة أمورا

  إيران، وحتى الواليات املتحدة. روسيا في املنطقة الجنوبية، وكذلك الحال بالنسبة لـ
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ٌ
ا
ٌرياح الشمال -خامسا

َع فيها مسلحون وجهاديون منطقة مثلت  إدلب في بداية األزمة السورية "نقطة ازدالف" تجمَّ

من مختلف أنحاء العالم، ثم توزعوا منها إلى مناطق املعارك في مختلف أنحاء سورية، ثم إن 

الحرب، تحولت املدينة وريفها إلى "نقطة انسحاب" ذهب األمور تطورت، وبعد عدة سنوات من 

إليها وتمركز فيها ليس فقط أعداد كبيرة من املسلحين واملرتبطين بهم من مختلف الجبهات ومناطق 

 
ً
 .16التسويات فحسب، وإنما طموحات ورهانات الجماعات املسلحة والفواعل الداعمة لها أيضا

و حجم التوافق اإلقليمي والدولي على تكثيف إنَّ "املسكوت عنه" فيما يخص إدلب، ه

، وتحت  ، في سوريةلخ، إاملشهد املسلح والجهادي التكفيري 
ً
في منطقة جغرافية واحدة تقريبا

 هي "إمارة إدلب"، ودور تركيا نفسها في 
ً
 عنه  .17ذلكتسمية واحدة تقريبا

ً
غير أن ما كان مسكوتا

 الحديث فيه طيلة سنوات الحرب، أصب
ً
ال رجأح ومؤجَّ

ُ
ة أصبحت في واجهة الحدث. واألسئلة امل

  سبق تأجيله حضر راهنة وماثلة وضاغطة بشدة، وما 
ً
 .كله دفعة واحدة تقريبا

بدأ الجيش السوري عمليات تمهيدية  0103في األسبوع الثاني من شهر آب/أغسطس 

وإعدادية للعملية األكبر لـ "تفكيك اإلمارة" واستعادة منطقة هي أكبر بقليل من منطقة إدلب 

 حملة إعالمية 
ً
 قواته، ومطلقا

ً
 من حلب والالذقية وريف حماه الشمالي، حاشدا

ً
لتشمل أطرافا

من مخاطر األعمال العسكرية، كما طلب منهم اللجوء إلى مناطق سيطرة الدولة  وتوعوية للسكان

 املجال أمام املداولة 
ً
السورية، لكنه لم يعلن عن خطة زمنية وال إجرائية ملا يعتزم القيام به، تاركا

 بين أطراف عملية 
ً
 أستانة، أي روسيا وإيران وتركيا.والسياسة، تحديدا

أجزاء كبيرة من شرق إدلب، لكنه أوقف  0103كان الجيش قد استعاد في كانون الثاني/يناير 

عملياته وركز جهده العسكري على استعادة ريف دمشق بصورة نهائية، ثم إنه اتجه بعد ذلك 

 إلى الحدود مع الجوالن املحتل واألردن. 
ً
 الستعادة درعا والقنيطرة وصوال

ً
 جنوبا

ٌأسئلة حول إدلب؟

 هو: كيف ستتم استعادة إدلب واملنطقة 
ً
وقد كان السؤال املطروح لوقت طويل نسبيا

الشمالية من سيطرة تركيا والتنظيمات املسلحة املوالية لها، وأي خارطة للحل أو التسوية يمكن 

                                                           
 سابق.، مرجع امليادينعقيل سعيد محفوض، "الطريق إلى إدلب"،  16
 املرجع السابق. 17
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ات وااللتزامات مأن تبحث عنها مختلف األطراف حول إدلب واملنطقة الشمالية، وما التفاه

حتملة؟ وهل تمثل عودة سلطة الدولة نهاية ألزمة إدلب، أم أن لألمور ما بعدها، واملكاسب امل

 بمعنى أن الرهانات حول إدلب قد تتواصل بعد التسوية؟

ٌسياسات مركبة

 تركز املداوالت حول إدلب على سياسة مركبة ومسارات متوازية، بالتركيز على:

ي أمريك –ة أستانة؛ وتفاهم روس ي التوصل ما أمكن إلى "تفاهم" مع تركيا في إطار عملي -

يضمن أال تقوم الواليات املتحدة بإعاقة عملية إدلب، ال بصورة مباشرة، وال من خالل 

 اللعب على مدارك ورهانات عميقة لدى تركيا.  

 لـ إمارة إدلب بأقل قدر  "استعادة تدريجية"التوصل إلى تسويات بالسياسة واملصالحة، و -

 ممكن من األعمال العسكرية. 

، وضربات لسالح الطيران والصواريخ "الهوامش"و "األطراف"القيام بعمليات عسكرية على  -

 واملدفعية على مناطق في عمق اإلمارة، 

"يتمفصل" ذلك مع مداوالت مستمرة بين روسيا وإيران من جهة وتركيا من جهة أخرى،  -

 بملفات أخرى تتسع لتشمل املوقف حول املشهد السوري ككل. بخصوص إدلب، وا
ً
 رتباطا

 بما كان 
ً
 مقارنة

ً
مهما كانت نتائج تلك السياسات، فإن األمور في إدلب قد تكون أكثر تعقيدا

 مما كان 
ً
 عسكرية أكبر نسبيا

ً
في الغوطة ودرعا والقنيطرة وغيرها. وُيحتمل أن تشهد إدلب أعماال

ة، بسبب كثافة عدد وعدة الجماعات املسلحة في اإلمارة، وما إلدلب من رمزية في املناطق املذكور 

 .18جهادية وتكفيرية يصعب تفكيكها أو تجاوزها

ٌأفكار إطارية ممكنة

برزت تقديرات عديدة حول مداوالت مطروحة بين الفواعل الرئيسة في الحدث السوري، 

 فواعل ومهندس ي وضامني عملية أستانة، أي 
ً
تركيا وإيران وروسيا، وبين الدولة السورية، تحديدا

وربما قامت تركيا بمداوالت معينة مع عدد من الجماعات املسلحة في إدلب وغيرها من حلفاء 

 املعارضة. من األفكار اإلطارية املطروحة بهذا الخصوص:

                                                           
  املرجع السابق. 18
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 وقف العمليات العسكرية أو القيام بعمليات محددة. -

 على عودة الخدمات  -
ً
 العامة، والبنية التحتية.العمل تدريجيا

 فتح الطرق الرئيسة أمام حركة الناس والسلع. -

 تشجيع عودة الالجئين. -

أن تتسلم تركيا السالح الثقيل من املسلحين، فيما تضمن روسيا أال يقوم الجيش السوري  -

 بعمليات عسكرية كبيرة. 

ٌخطة استجابة تركية

ركز الخطاب السياس ي واإلعالمي في تركيا على "طمأنة" الجماعات املسلحة ملستقبل اإلمارة 

في مناطق سيطرة  "إدارة خاصة"في إدلب، وأوحت لها بأن األمور سوف تسير باتجاه إقامة 

الجماعات املعارضة، بما في ذلك مناطق 

 للنفوذ 
ً
تدخل الجيش التركي، وأنَّ تقسيما

بضمانة عملية أستانة سوف يمكن إمارة 

إدلب ومناطق سيطرة درع الفرات من 

داخل سورية،  "وضع خاص"املحافظة على 

  ون أقرب إلى تركيا وتحت حمايتها.يك

مؤشرات سعي الدولة السورية الستعادة إدلب، أطلقت تركيا مؤشرات هذا، ومع تزايد 

تحذيرية تجاه روسيا وإيران قائلة: إن إطالق الجيش السوري وحلفائه أي عمليات عسكرية كبيرة 

وقد باشرت تركيا بوضع  .19يمكن أن يهدد جوهر عملية أستانة ضد الجماعات املسلحة في إدلب

 نقاط الرئيسة اآلتية: خطة استجابة تأخذ بالحسبان ال

للمواجهة أو  استخدامها، يمكن "قوة موحدة"إعداد الجماعات املسلحة ألن تكون  -

 للمساومة. رغم أن السجال بين جبهة النصرة والتنظيمات األخرى لم يتوقف. 

 تطمين اإلمارة من أن تركيا تحاول تجنيبها وطأة عملية عسكرية واسعة. -

 جديدة.احتواء أو تفادي موجة الجئين  -

                                                           
تموز/يوليو  01، امليادين"إردوغان لبوتين: جوهر اتفاق استانة يمكن أن ينهار إذا استهدف الجيش السوري إدلب"،  19

0103. https://goo.gl/44xddN  

َرة في  إن املعضلة الرئيسة أمام عملية ُمَيسَّ

إدلب هو مصير املسلحين الرافضين للحل، من 

املصنفين إرهابيين، وكيفية "تدوير" ذلك 

 غير السوريين.  
ا
 العدد الكبير منهم، تحديدا

https://goo.gl/44xddN
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ها ركيا نفسالتفاوض حول العالقة بين دمشق وكردها، وضبط أي تداعيات محتملة على ت -

 .أو ورهاناتها في سورية

 ألف مسلح من مختلف بلدان العالم. 11مشكلة ما يزيد عن  -

الريوع أو األثمان االقتصادية للموقف السياس ي، وثمة تقديرات بأن شركات تركية بدأت  -

 ملرحلة إعادة منذ بعض الوقت 
ً
بتسجيل نفسها في روسيا وإيران وربما في الصين، تمهيدا

 . ةاإلعمار في سوري

ٌسيناريو مكرٌر

إذا سارت األمور في إدلب على غرار ما جرى في املنطقة الجنوبية، حسب تقديرات السفير 

 فُيرّجح أن يتم العمل بالتوازي على: ،20الروس ي بدمشق ألكسندر كينشاك

 فتح أبواب املصالحات والتسويات، في ضوء خبرة الغوطة ودرعا والقنيطرة وغيرها.  -

أن تتم التسويات واملصالحات حسب القرى واملناطق والبلدات واملدن، وحتى العائالت،  -

 .
ً
 ملا تريده تركيا مثال

ً
 واملجموعات املسلحة، أي بشكل منفصل، خالفا

موعات املسلحة الرافضة للتسوية، وتلك مواصلة األعمال العسكرية ضد مواقع املج -

 املصنفة إرهابية. 

البدء بعمليات عسكرية الستعادة مناطق: جنوب إدلب مثل جسر الشعور، واألجزاء  -

الشمالية من سهل الغاب، واملناطق الجبلية غرب وشمال غرب إدلب املحاذية لـ الالذقية 

 وريف الالذقية الشمالي املتاخم للواء اسكندرون.  

دي ؤ ا عالية، ويمكن أن تتأكيد على حدوث عمليات عسكرية كبيرة سوف تكون تكلفتهال -

 إلى عدد آخر من الالجئين. 

َرة في إدلب  - )على فرض أن األمور سارت مرة أخرى، إن املعضلة الرئيسة أمام عملية ُمَيسَّ

هو مصير املسلحين الرافضين للحل، من املصنفين إرهابيين، مع تركيا بشكل حسن( 

 غير السوريين.  و 
ً
 كيفية "تدوير" ذلك العدد الكبير منهم، تحديدا

                                                           
 .0103تموز/يوليو  00، األخبار جريدة"موسكو: ملف إدلب قد يحل وفق تسوية الجنوب"،  20

akhbar.com/Syria/254631-https://al  

https://al-akhbar.com/Syria/254631
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ٌتهديد من الداخل

 على سلطة الدولة، حتى سيطر 
ً
كانت منطقة إدلب مصدر تهديد مبكر وخرج ريفها سريعا

 باسم "جيش الفتح" على املدينة. وبقيت إمارة إدلب 
ً
تحالف من الجماعات املسلحة كان معروفا

 ألطماع تركيا والغرب في املنطقة الشمالية، 
ً
إن و ملدة طويلة مصدر تهديد كبير للدولة، ومدخال

إلمارة واستعادة املنطقة لن يكونا تفكيك ا

نهاية املطاف، ألن التهديد سوف يكون من 

داخل الدولة، وهذا يتطلب سياسات احتواء 

وتفكيك قوية وعميقة وجادة تفض ي إلى 

بد  وال  وضع اجتماعي آمن ومستقر ما أمكن.

 من التدقيق والتحسب لتطورات األمور، لجهة: 

نظم واتجاهات القيم واملدارك حول املجتمع والدولة، وحول التسوية بالذات، والتي  -

 يصعُب زحزحتها وتفكيكها، أو يتطلب خطط استجابة وسياسات مديدة. 

أنماط البناء االجتماعي وشبكات الوالء في املنطقة الشمالية؛ ذلك بعد أن تدخلت تركيا  -

 الثقافي ومدارك الوالء واالنتماء. وأطراف أخرى بقوة في النسيج االجتماعي و 

 –إعادة دمج املنطقة  -
ً
بالدولة، بل وإعادة تعريف معنى  –وفيها مشكالت عويصة تاريخيا

 الدولة وسلطتها. 

 عن القوات التركية في ريف حلب.  -
ً
 وجود قوات أمريكية وفرنسية فضال

 منه على:يتضح أن األزمة تتجاوز إدلب، وما نقوله عنها ينسحب في جانب كبير 

املناطق التي سيطرت عليها تركيا والجماعات املسلحة املوالية لها، كما في الباب وجرابلس  -

حيث تقيم تركيا بنى سلطة بديلة وتيهئ األمور لوصاية مديدة واختراق كامل، وثمة 

 مؤشرات متزايدة ألطماع جغرافية وإثنية في شمال سورية. 

ين، وقيام تركيا والجماعات املسلحة املوالية لها تمتد إلى عفر  التياألطماع الجغرافية  -

، وإحالل محيطهاو بعمليات هندسة ديمغرافية؛ ذلك بطرد السكان الكرد من عفرين 

 سكان عرب وتركمان وغيرهم من املوالين لتركيا. 

إنَّ األصل في املشهد شمال سورية هو إدلب، 

يمكن أن وما أن تحل مشكلة إدلب فإن الباقي 

 يصبح تحصيل حاصل. 
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يمكن إنَّ األصل في املشهد شمال سورية هو إدلب، وما أن تحل مشكلة إدلب فإن الباقي 

يصبح تحصيل حاصل. رغم أن تركيا تركز على مناطق الحدود واملناطق ذات الوجود الكردي أن 

 الكثيف، والتي يفترض أن تزداد املساومة حولها. 
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ٌ
ا
ٌالفرات تحدي -سادسا

لم تنظر الدولة السورية إلى كردها بوصفهم مشكلة يجب وضعها على أجندة السياسات 

وهذا بحد ذاته أحد مصادر تلك املشكلة، إذ لم يتم التعاطي  ،21عامة أو في أولويات األمن الوطنيال

 فيها 
ً
را

ّ
مع املوضوع الكردي بالجدية املطلوبة، ومثل ذلك طيلة عدة عقود مشكلة مرجأة أو ال مفك

غير أن هذا بالذات يمكن أن  ،22ة من جدول أعمال السياسات العامةأو منسية أو في درجة قصي

ي مع املوضوع، بمعنى أن العالقات لم تشهد مواجهات أو دماء أو جد يمثل فرصة للشروع بتعاٍط 

  .اءأزمات كبرى بين الطرفين، وهذا يساعد في إطالق حوار جاد وبنّ 

 
ً
إذا لم يمثل املوضوع الكردي تاريخيا

مصدر تهديد كبير من منظور الدولة السورية 

والحكومات املتعاقبة، فما الذي حصل حتى 

يصبح املشكلة الرئيسة املتبقية، بتعبير 

الرئيس بشار األسد، وهل كانت الدولة 

وتكتم سرها وأملها السورية تكظم الغيظ 

 طيلة السنوات املاضية؟

صحيح أن الكرد يتصدرون عنوان األزمة أو التهديد، إال أن األمور أبعد من ذلك، إذ ال 

 –يمثلون 
ً
مصدر تهديد، إنما يتعلق األمر بأوضاع منطقة الجزيرة أو شرق الفرات،  –بوصفهم كردا

،هي منطو  ،لخ، إوأهميتها االقتصادية والتنموية واالجتماعية
ً
 واستراتيجيا

ً
محط و  قة ُمجَهَدة أمنيا

أخذ الكرد يعبرون عن استعدادهم ألن يكونوا في  نات إقليمية ودولية متزايدة. حتىأطماع ورها

مقدمة جهد إقليمي ودولي مناهض لنظام الرئيس بشار األسد، ويسعى إلقامة بديل عنه، بوساطة 

 )قسد(. "الديمقراطية ات سوريقوا"و )مسد( "مجلس سوريا الديمقراطية"تشكيل 

 
َ
 َس إنَّ دخول الفواعل الكردية في رهانات إقليمية ودولية، ربما ن

َ
ما كان بين الكرد والدولة،  خ

إنَّ الكيانية الكردية تمثل  –وهذا ما تتكرر اإلشارة إليه–وهو ما دفع الرئيس بشار األسد للقول 

                                                           
، ، مرجع سابق. وعقيل سعيد محفوضخط الصدع: في مدارك وسياسات األزمة السوريةعقيل سعيد محفوض،  21

 .0101، مركز دمشق لألبحاث والدراسات"، دراسة، سورية في الكردية املسألة وتحوالت تحديات في"صدوع الجزيرة 
كز دمشق: مر ) كورد نامه: في أسئلة السياسة والثقافة والدولة لدى الكرد سعيد محفوض، ، وعقيلاملرجع السابق 22

 (0103د، قدار الفر  ؛ بيروت:0103، دمشق لألبحاث والدراسات

إنَّ دخول الفواعل الكردية في رهانات إقليمية 

ٌ
َ
ٌَسٌودولية، ربما ن

َ
ما كان بين الكرد والدولة،  خ

وهو ما دفع الرئيس بشار األسد للقول إنَّ 

كيانية الكردية تمثل "املشكلة الوحيدة ال

 املتبقية".
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السياسة في الدولة السورية تدرك أن التواصل "املشكلة الوحيدة املتبقية". رغم أن فواعل 

  .23عد العسكري واألمني واالستراتيجيوالتعاون لم ينقطع مع الكرد، حتى في الب

ٌإكراهات كردية 

 األسد آخذة بالحسبان األمور اآلتية:بشار تلقت الفواعل الكردية كالم الرئيس 

استعادة الجيش السوري وحلفائه القدرة على العمل النشط والفعال، واستعادة أكثر  -

 الجغرافيا التي كانت خارج السيطرة. 

تغير املناخ اإلقليمي والدولي تجاه الدولة السورية ونظام الرئيس بشار األسد. وتراجع  -

 السياسات املناهضة له، مقارنة بما كان في بداية الحرب. 

مللف ، وحيال اةتناقضة من قبل الواليات املتحدة حيال بقائها في شرق سورياملؤشرات امل -

 عن قوة الرهان املتبادل بين الواليات 
ً
 عن بروز مؤشرات ثابتة تقريبا

ً
الكردي بالذات، فضال

 املتحدة وتركيا.

تجربة احتالل تركيا أو قوات موالية لها ملدينة عفرين، وإخفاق القوات الكردية في الدفاع  -

 عنها، أو تلكؤ تلك القوات الكردية في التوصل إلى اتفاق مع الدولة السورية املدينة. 

 للفواعل  أعطى -
ً
؛ بل قاهرا

ً
 قاسيا

ً
االتفاق بين الواليات املتحدة وتركيا حول منبج مؤشرا

الكردية من أن رهان الواليات املتحدة على تركيا أقوى من رهانها على القوات الكردية، 

، وأنه تحول من فرصة إلى تهديد.  وأن التعويل
ً
 وال آمنا

ً
 على الواليات املتحدة ليس مضمونا

إن اتفاق الواليات املتحدة وتركيا منبج، لن يقتصر على املدينة نفسها، إنما هو خارطة  -

خرى" كما قال وزير  ،24ةالكردي في سوري طريق حول املوضوع
ُ
ق على ُمدن أ طبَّ

ُ
و"سوف ت

  .25أوغلوجاويش  الخارجية التركي

، إن واشنطن سوف تخرج من شرق سورية عندما قال الرئيس األسد -
ً
 أو مواجهة

ً
، سلما

، بمعنى: ال تأمنوا لحماية واشنطن، ألنها ستغادر 
ً
ْبال

َ
، وربما ق

ً
فهذا كالم موجه للكرد أيضا

 
ً
، وليس أمامكم إال دمشق عاجال

ً
 .26أم آجال

                                                           
ندة أي والحوار، املواجهة بين :والكرد سوريةسعيد محفوض، " عقيل 23  مرجع سابق."، دراسة، ممكنة؟ أجِّ
 1، سبوتنيك"، أيام 01 خالل السورية منبج حول  األمريكية التركية الطريق خارطة تنفيذ بدء: أوغلو جاويش" 24

  https://sptnkne.ws/hGaM. 0103حزيران/يونيو 
 املرجع السابق. 25
 مرجع سابق. ،"املواجهة-القامشلي: مسارات وتجاذبات الحوار-على خط دمشق"عقيل سعيد محفوض،  26

https://sptnkne.ws/hGaM
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ر؛ ذلك أن املظلة  يُّ
َ
األمريكية قد ال تكون آمنة كفاية، بل أخذت أخذت مدارك الكرد بالَتغ

تتحول إلى تهديد، ولكن الكرد ال يقوون على رفع الصوت، إذ إن سيف "داعش" وسيف أردوغان 

. وهذا ما  كبير بتفاعالتُمَسلطان عليهم. وهما سيفان محكومان إلى حد 
ً
ورهانات أمريكية أيضا

 ث
ً
. ويمكن أن نضيف سيفا

ً
 وهو عايشه وخبره الكرد جيدا

ً
 رغم أن مؤشراته ليست قوية كفاية

ً
الثا

  .27وف طموحات للسيطرة على كرد سوريةسيف البرزاني في شمال العراق، وله كما هو معر 

ٌالحوار

حتمل لـ "أجندة ممكنة" بين الطرفين في النقاط الرئيسة 
ُ
يمكن الحديث عن اإلطار امل

  :28اآلتية

 .لوحدة الكيانية والجغرافية لسوريةا -

 ارتباط الكرد بالتحالف الدولي األمريكي وبأي مشروعات إقليمية أخرى.فك  -

 ملا بعد الحرب.  ةالتوافق ما أمكن على السياسات العامة لسوري -

 وأما ما له أولوية لدى الكرد فهو: 

الضمانات السياسية واألمنية، ومستقبل البنى املسلحة للدارة الذاتية والتشكيالت ذات  -

 الصلة.

في القضايا األكثر أولوية مثل: الدستور وطبيعة النظام السياس ي واإلداري، املداولة  -

 وقوانين األحزاب والجمعيات واالنتخابات.

 التنمية املتوازنة أو العادلة. -

 الحقوق الثقافية واللغوية، بما في ذلك قضايا التعليم والنشر واإلعالم. -

 وأكثرها كان غير علني جرت حوارات عديدة بين الدولة وكردها، بعضها كان علن
ً
 ومباشرا

ً
يا

 أن إيقاع الحوار كان 
ً
وغير مباشر، ذلك عن طريق وسيط أو مشارك روس ي أو إيراني. وكان واضحا

 مع مؤشرات انسحاب الواليات املتحدة من شرق الفرات أو مؤشرات التقارب 
ً
يتناسب طردا

واعل الكردية من الحوار مع الدولة والتفاهم بين روسيا والواليات املتحدة. ويبدو أن اقتراب الف

                                                           
 في، "صدوع الجزيرة ؛ وعقيل سعيد محفوض، مرجع سابقامليادينعقيل سعيد محفوض، "الطريق إلى إدلب"،  27

خط الصدع: في مدارك وسياسات عقيل سعيد محفوض، و "، مرجع سابق؛ سورية في الكردية املسألة وتحوالت تحديات

 ، مرجع سابق.األزمة السورية
ندة أي والحوار، املواجهة بين :والكرد سوريةسعيد محفوض، " نظر: عقيلا 28  "، مرجع سابق.ممكنة؟ أجِّ
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أمريكي، ولم يكن على حساب العالقات بين -السورية كان في جانب منه نتيجة تفاهم روس ي

 الواليات املتحدة والفواعل الكردية. وهذه مسألة سوف توضحها التطورات الالحقة. 

ألدار يؤكد و  يتضح أن ثمة رغبة كردية متزايدة أو متسارعة بالحوار مع الدولة السورية،

الحوار مع دمشق خياٌر محسوم منذ "ّن أ "قراطيحركة املجتمع الديمـ "الرئيس املشترك لخليل 

ل فيه
ّ
كما  ،ستتّوج بتحرير عفرين "تغيرات مرتقبة في الشمال"، وأن ثمة "البداية، وال أحد يتدخ

  .29"تحرير جرابلس، والباب، وإعزاز، وإدلب"يؤكد االستعداد للمشاركة في 

، ربما 
ً
هذا، ومن دون ظهور تغيرات جدية على األرض، تبدو الحكومة السورية أقل اندفاعا

بسبب انشغالها بمفردات وقضايا تراها أكثر حساسية وخطورة أو أكثر أولوية مثل استعادة إدلب، 

ك لوربما إلدراكها أن القيادات الكردية لم يعد لديها الكثير من األوراق لتطرحها على الطاولة، ذ

أنها أتت إلى دمشق بعد أن نصحتها واشنطن بالذهاب إلى موسكو أو حميميم، ثم إن الروس 

نصحوها بالذهاب إلى دمشق. وإذا سأل املفاوض الحكومي نفسه: ماذا يمكن للقيادات الكردية 

 
ُ
إذا ما اتجهت األمور في –أن تقدم لدمشق إذا لم توافقها الواليات املتحدة؟ فقد تكون النتيجة

 في تحديد ظروف ومتطلبات وإيقاع الحوار.  –ذا االتجاهه
َ

 التريث

ٌمنطقة ُمجهدة 

 
ً
 وإثنيا

ً
 وتنمويا

ً
بمعنى أن مواردها الكثيرة،  ،30مثلت الجزيرة السورية منطقة مجهدة اقتصاديا

 على مستوى الدخل ومستويات 
ً
وهي خزان سورية ومن موارد الطاقة والغذاء، ال تنعكس إيجابا

التنمية، كما أن بناَءها اإلثني يتعرض ألزمات مستمرة بسبب االختالل الديمغرافي املتزايد لجهة 

رمن والسريان وغيرهم، وهذه مقارنة بالعرب واأل  –ولهذا أسباب وعوامل عديدة–تزايد الكرد 

 .31مسألة تتطلب املزيد من التدقيق والتقص ي

                                                           
 .0103آب/أغسطس  00، األخبارجريدة ألدار خليل: واشنطن تؤّيد الحل التوافقي في سوريا"، "صهيب عنجريني،  29

akhbar.com/Syria/255993-https://al  
30  :

ً
عقيل و  مرجع سابق؛ ،كورد نامه: في أسئلة السياسة والثقافة والدولة لدى الكردعقيل سعيد محفوض، انظر مثال

وعقيل سعيد  ؛: في تحديات وتحوالت املسألة الكردية في سورية"، مرجع سابقالجزيرةسعيد محفوض، "صدوع 

 ، مرجع سابق.  خط الصدع: في مدارك وسياسات األزمة السوريةمحفوض، 
التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية: أسئلة وإشكاليات التحول من البدونة إلى العمران محمد جمال باروت،  31

  (.0101)بيروت: املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  الحضرٌي

https://al-akhbar.com/Syria/255993
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عض لب–تفاقم النزاع على طبيعة وهوية املنطقة الشرقية، ذلك بعد أن خلع الكرد عليها 

تسمية كردية ُمبتَدَعة وهي "روج  –الوقت

آفا"، ثم أن النزعة الكيانية الكردية أخذت 

؛ بل أصبحت على أجندة 
ً
 وتأثيرا

ً
تزداد شيوعا

السياسة املحلية )في شرق الجزيرة( 

د أثارت مخاوف لدى واإلقليمية والدولية. وق

عرب املنطقة من كيانية إقصائية يتوالها 

 الكرد. 

إّن عوامل ومؤشرات اإلجهاد في املنطقة الشرقية كانت بادية قبل الحرب، غير أن السياسات 

، بمعنى 
ً
العامة ربما لم تلتقطها، أو أنها أخفقت في االستجابة لها. غير أن األزمة كانت كاشفة أيضا

تالل واالنقسام والنزاع االجتماعي والخروج على سلطة الدولة والوالء واالنتماء أنَّ عوامل االخ

 كانت سابقة لألزمة، ولو أن األزمة عززت كل ذلك.  ،لخ، إالعابر للدولة

ٌتحديات عميقة

 في بعدها  0100غير أن تداعيات األزمة منذ آذار/مارس 
ً
في املنطقة الشرقية، تحديدا

ربة السياسية واإلدارة الذاتية والحكم املحلي والتفاعالت العابرة للدولة، الكردي، بما في ذلك التج

 تحالف الفواعل الكردية مع 
ً
وبناء بنى سلطة بديلة، وخبرة التفاعالت اإلقليمية والدولية، تحديدا

يلة الواليات املتحدة وأطراف غربية وعربية أخرى، كل ذلك جعل من الصعب تجاوز ما كان ط

 غير قليل، وال  ية، وسوف يستغرق السنوات املاض
ً
تطبيع األوضاع والتوصل إلى حلول بشأنها زمنا

 بد أن تأخذ السياسات بالحسبان األمور اآلتية:

 –باملعنى الفقهي–إعادة تأكيد معنى الدولة، بإدماج أو إعادة تعريف وتكييف أو نسخ  -

 التجربة الكردية، ومراجعة تجربة الدولة والسياسات العامة للدولة في تلك املنطقة.

 نظم القيم االجتماعية والسياسية تجاه الدولة والنظام السياس ي والعالقات اإلثنية. -

إعادة بناء ديناميات االندماج االجتماعي واإلثني في ضوء خبرة األزمة، وضرورة بناء مجتمع  -

 علق باملشهد السوري ككل وال يقتصر على تكوينه الكردي.تعددي. وهذا يت

 تعزيز سياسات التنمية الشاملة واملتوازنة،  -

 عوامل ومؤشرات اإلجهاد في املنطقة 
 
إن

الشرقية كانت بادية قبل الحرب، غير أن 

السياسات العامة ربما لم تلتقطها، أو أنها 

 أخفقت في الستجابة لها.



   

ٌ َحِدَيات 
َ
ٌ ت

 
ة

َ
السورية األزمة في الرئيسة واإلكراهات املسارات حوٌل: َماِثل  31 

 

تعزيز البعد الوطني والسوري لدى الفواعل االجتماعية والسياسية من العرب والكرد  -

وغيرهم في شرق الفرات، مقابل احتواء البعد العابر للحدود والوالء أو التطلع إلى قوى 

، كما هو حال الكثير من كرد املنطقة الشرقية مات وأحزاب وحركات خارج سوريةتنظيو 

تجاه كرد تركيا أو كرد شمال العراق، وكما هو حال الكثير من العرب تجاه العراق )أيام 

 حكم الرئيس صدام حسين( أو كحال السعودية كما ظهر ذلك طيلة األزمة.  

 وجود قوات أمريكية وفرنسية وبريطانية، ف -
ً
محاولة دول مثل السعودية التدخل  عنضال

وإقامة عالقات ريعية وزبائنّية سياسية لصالح التحالف األمريكي وعالقات اململكة مع 

 إسرائيل، وضد نظام الرئيس بشار األسد وإيران واملراد بذلك هو حلف املقاومة.
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ٌ
ا
ٌوالتنبيهات اإلشارات -سابعا

ثمة صعوبة كبيرة في تحديد وتقص ي التحديات التي تواجه املشهد السوري، وأنه ال بد من  -

 وذا أولوية، حتى مع صعوبة الترتيب من حيث الدرجة، ذلك أن 
ً
التركيز على ما ُيعدُّ ماثال

 .
ً
 فعليا

ً
 مباشرة أو مواجهة تلك التحديات جميعها قد ال يكون متيسرا

، في الحدث السوري وفي مستقبل تحديات ماثلة ألنها ذات تأثي -
ً
ر كبير، حاسم ومقرر تقريبا

. ولكن الخطورة هنا أن التحديات املذكورة "تتزاحم" من حيث ةالدولة واملجتمع في سوري

 لضيق 
ً
أهميتها وإلحاحها، و"تتنازع" مقام األولوية، إذ يصعب جمعها ومباشرتها في آن، نظرا

 والعوائق.اإلمكانات واملوارد، وكثرة اإلكراهات 

املطلوب في الحدث السوري اليوم هو قراءة متوازية لألمور تأخذ بالحسبان أن ثمة  -

ديناميات واحتماالت قد ال تكون علنية أو واضحة للمراقبين، وثمة إلى ذلك ضرورة لألخذ 

بالحسبان حدوث ما هو "ال متوقع". وأن اتجاهات أو تحديات الحدث السوري بين املنطقة 

لشمالية والشرقية ليست بالتتابع والتعاقب، إنما هي ماثلة بالتوازي والتدافع، الجنوبية وا

 مع اختالف األولوية النسبية من حيث: األهمية والدافعية، واملقدرة على الفعل.

ْت عن خطأ أكثر القراءات والتقديرات والتوقعات  -
َ
ف

َ
ش

َ
َمت أو ك

َّ
َبت أو َحط

َّ
ذ

َ
األزمة السورية ك

َتْبُت عن ذلك حولها، منذ بداية ا
َ
ألزمة وحتى اليوم. وهذا باب يطول الحديث فيه. وقد ك

 في مواضع مختلفة.  

" في الحدث السوري، وفي أدوار وتأثير مختلف فواعله،  -
ً
ال بد من اإلشارة إلى أن ثمة "أصال

وهو أولوية الدولة السورية، ألنه ال معنى ألي ش يء آخر خالف ذلك. وأي بحث عن دور 

إرادة الدولة والنظام السياس ي سوف يؤدي إلى نتيجة معاكسة، وهذا يعني أن وتأثير خارج 

من يحدد ما التحديات املاثلة، وما الوجهة التالية، وكيفيات االستجابة، يجب أن يكون 

 الدولة السورية أو أن ينطلق من أولوياتها بالفعل. 

، في املنطقة الجنوبيةيبدو أن العودة إلى اتفاق الفصل ليست "منتهى" أهداف إسرائيل  -

 أن رهاناتها تجاوزت ذلك بكثير، وتحاول التمسك بمستوى طموحات أو أطماع 
ً
تحديدا

 لها.  0791أكبر، قد ترى معها أن االلتزام باتفاق فصل القوات 
ً
 ربما يمثل تقييدا

عنى إسرائيل بإقامة "تفاهمات موازية" بينها وبين روسيا والواليات املتحدة، أو "تفاهم -
ُ
ت ات

، تتضمن تحديدات إضافية حول اشرة وغير مسماة بينها وبين سوريةأمر واقع" غير مب
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عديد وعتاد وأنماط اإلمكانات لدى القوات السورية وأي قوات أخرى من إيران أو حزب 

 .، في املنطقة الجنوبية من سورية، وربما في عموم سوريةلخ، إهللا

ن قبل إسرائيل تجاه تلك املنطقة. حجم أو الدولة السورية ربما تلمست حجم التهديد م -

 
ً
مدى قابلية بنى وتكوينات وفواعل اجتماعية لالرتهان لعوامل وفواعل الخارج، تحديدا

عد الدولة عدتها لعمل 
ُ
، وال بد أن ت

ً
إسرائيل. ثمة آثار وتداعيات قد ال يكون تفكيكها سهال

 عميق ومديد. 

دة مل والسياس يلية كنوع من الضمان األمني تعمل روسيا على إقامة صالت مع البنى املح -

مؤقتة، ويحتمل أن تكون له أغراض تتعلق بمراقبة مديدة ملا يمكن أن يحدث في تلك 

 عن اطالع واهتمام إسرائيل. 
ً
 املنطقة، وهذا قد ال يكون بعيدا

وعودة قوات "األندوف" إلى  0791الدولة السورية مهتمة بالعودة إلى اتفاق الفصل لعام  -

 بالعودة إلى مفاوضات مباشرة مع مو 
ً
 جديا

ً
اقعها ودورها، ويستبعد أن تبدي اهتماما

 
ً
 وال إقليميا

ً
 للمفاوضات وإنما ألن الظروف غير مواتية اآلن، ال داخليا

ً
إسرائيل، ليس رفضا

 .
ً
 وال دوليا

كانت املنطقة الجنوبية مصدر تهديد "من خارج" مناطق الدولة، وقد أصبحت مصدر  -

داخلها"، صحيح أنها عادت للدولة، لكنها عودة محكومة بظروف وترتيبات  تهديد "من

 معقدة، وال بد من التدقيق والتحسب لتطورات األمور.

يجب أن تكون بنى االتصال والفعل التي أقامها الروس وحتى اإليرانيون وغيرهم مؤقتة أو  -

لى معنى الدولة من جهة، تحت أولويات الدولة السورية، مع املخاطر املالزمة لتلك البنى ع

وعلى تصور إسرائيل لتلك املنطقة بالذات من جهة أخرى. وهذا يتطلب املزيد من التدقيق 

 والتقص ي. 

التوصل إلى تسويات بالسياسة واملصالحة، واستعادة تدريجية لـ إمارة إدلب بأقل قدر  -

 وامش، وضرباتممكن من األعمال العسكرية. والقيام بعمليات عسكرية على األطراف واله

 لسالح الطيران والصواريخ واملدفعية على مناطق في عمق اإلمارة، 

إن تفكيك اإلمارة واستعادة املنطقة لن يكونا نهاية املطاف، ألن التهديد سوف يكون من  -

داخل الدولة، وهذا يتطلب سياسات احتواء وتفكيك قوية وعميقة وجادة تفض ي إلى 

 ن. وضع اجتماعي آمن ومستقر ما أمك
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ال بد من التدقيق والتحسب لنظم واتجاهات القيم واملدارك حول املجتمع والدولة، وحول  -

التسوية بالذات، والتي يصعب زحزحتها وتفكيكها، أو يتطلب خطط استجابة وسياسات 

 مديدة.

 دخول الفواعل الكردية في رهانات إقليمية ودولية، ربما  ّن إ -
َ
 َس ن

َ
 ما كان بين الكرد والدولة، خ

ن الكيانية الكردية إ –وما تتكرر اإلشارة إليه–وهو ما دفع الرئيس بشار األسد للقول 

 تمثل "املشكلة الوحيدة املتبقية". 
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ٌالخاتمة

يمثل تراجع املواجهات واملعارك الكبيرة في املشهد السوري فرصة اللتقاط األنفاس والقيام 

واستخالص الدروس، ما أمكن منها، وفي الوقت الذي مضت فيه تحديات  بمراجعة لتجربة الحرب،

 عديدة وأصبحت وراء النظام السياس ي والدولة.

تزداد حساسية ومخاطر املرحلة القادمة؛ ذلك أن التحديات املاثلة ال تزال في جانب منها 

ية ية والجغرافأي التحديات العسكر  ،تنتمي إلى نمط التحديات الذي كان في السنوات املاضية

ويتجاوز كّل منها استعادة سلطة الدولة، وإنهاء ظاهرة مسلحة  ،لخ، إوالتغلغل الخارجي املباشر

معادية للدولة، إلى احتواء وتفكيك عوامل تغلغل واختراق خارجي يتهدد بنية الدولة وجغرافيتها 

لي البعد اإلقليمي والدو ووجودها بالشكل والطبيعة اللذين كانت عليهما قبل الحرب، وال ننَس أن 

 منذ بدايات األزمة.لألزمة السورية أخذ يتقدم على البعد الداخلي 

 ودافعية لقضايا أو مخاطر وتحديات من 
ً
إنَّ التحديات املاثلة تمثل مقدمة وبيئة وسياقا

طبيعة مختلفة، ذلك أن املعركة املقبلة ربما تكون أكثر خطورة؛ ذلك أنها تتعلق بطبيعة الدولة 

من قضايا اإلقليم والعالم.  ياسة الخارجية، وموقع وموقف سوريةهوية التكوين االجتماعي والسو 

وما نحن بصدده اليوم هو شرط ال بد أن ينقض ي/يتحقق قبل أن تنطلق الدولة والنظام السياس ي 

 في بناء خارطة طريق وأجندة وطنية لسورية ما بعد الحرب.
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ٌاملراجع

ٌالكتب

التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية: أسئلة وإشكاليات  .باروت، محمد جمال .0

ي لألبحاث ودراسة بيروت: املركز العرب .التحول من البدونة إلى العمران الحضرٌي

 .0101السياسات، 

دمشق: دار  .توثيق-تحليل-خطاب األسد: من اإلصالح إلى الحرب: أسرار .كليب، سامي .0

 .0109الفرقد، بيروت: دار الفارابي، 

بيروت: دار  .خط الصدع: في مدارك وسياسات األزمة السورية .محفوض، عقيل سعيد .1

  .0109الفارابي، 

 قدمش مركز: دمشق .الكرد لدى والدولة والثقافة السياسة أسئلة في: نامه كورد ........... .1

 .0103 الفرقد، دار: بيروت ؛0103 والدراسات، لألبحاث

ٌالدراسات

"، ريةسو  في الكردية املسألة وتحوالت تحديات في"صدوع الجزيرة  .محفوض، عقيل سعيد .0

 .0101، مركز دمشق لألبحاث والدراساتدراسة، 

دراسة،  "،؟0791الجبهة الجنوبية: هل تسعى إسرائيل لتعديل اتفاق الفصل " ........... .0

 .0103تموز/يوليو  03 ،مركز دمشق لألبحاث والدراساتدمشق: 

مركز : الواليات املتحدة إزاء األزمة السورية"، دراسة، دمشق: القنفذ والثعلب" ........... .1

 . 0109، دمشق لألبحاث والدراسات

رد:" ........... .1
ُ
َنة؟ ُسورّية والك ندة ُممكِّ جِّ

َ
واَجَهة والحوار، أي أ

ُ
مركز "، دراسة، دمشق: بين امل

 .0103، دمشق لألبحاث والدراسات

 مركٌز"، دراسة، دمشق: ضفدع نيتشه؟ مقاربات معرفية في قراءة األزمة السورية" ........... .1

 .0109، دمشق لألبحاث والدراسات

ٌ

ٌ

ٌ
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ٌاملواقع اإللكترونية

"إردوغان لبوتين: جوهر اتفاق استانة يمكن أن ينهار إذا استهدف الجيش السوري إدلب"،  .0

 https://goo.gl/44xddN. 0103تموز/يوليو  01، امليادين

"الجعفري للميادين: ال جلوس للرهابيين على طاولة الحوار مع الحكومة السورية"،  .0

 https://goo.gl/oWYDru. 0101كانون األول/ديسمبر  01، امليادين

 ،الشرق األوسطـ "أندوف" زمام األمور في الجوالن السورية"، "الروس يأملون بتسليم ال .1

 https://goo.gl/sjLbW3. 0103آب/أغسطس  01

 11، امليادين"الفضيحة األخالقية بحّق الجنود السوريين في الجوالن تتفاعل"،  .1

 https://goo.gl/utrha4. 0103نيسان/أبريل 

ّفذ إلضعاف قدرة الجيش السوري على محاربة اإلرهاب"،  .1
ُ
 9، امليادين"املقداد: العدوان ن

 https://goo.gl/DRnZb7. 0109نيسان/أبريل 

املوقع الرسمي  لحزب وجود نتائج فعلية"،  "إلهام أحمد: نؤكد استمرار اللقاءات عند .1

. 0103تموز/يوليو  10، (PYDالتحاد الديمقراطي )

https://pydrojava.net/arabic/archives/37967 

وترامب  0791قية "انتهاء قمة هلسنكي.. بوتين يشدد على إعادة الجوالن املحتّل إلى اتفا .9

. 0103تموز/يوليو  01، امليادينيؤكد مواصلة بالده الضغط على إيران"، 

https://goo.gl/kfvkXU 

 01"جاويش أوغلو: بدء تنفيذ خارطة الطريق التركية األمريكية حول منبج السورية خالل  .3

 https://sptnkne.ws/hGaM. 3010حزيران/يونيو  1، سبوتنيكأيام"، 

تموز/يوليو  00، األخبار جريدة"موسكو: ملف إدلب قد يحل وفق تسوية الجنوب"،  .7

0103 .akhbar.com/Syria/254631-https://al 

، امليادين، سانا"وفد أممي يبحث عودة قوات حفظ السالم إلى خط الفصل في الجوالن"،  .01

  https://goo.gl/NwjRcE. 0103آب/أغسطس  01

روسيا "وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية" يجري في دمشق محادثات مع الحكومة"،  .00

  https://goo.gl/H1ocps. 0103تموز/يوليو  01، اليوم

https://goo.gl/44xddN
https://goo.gl/oWYDru
https://goo.gl/sjLbW3
https://goo.gl/utrha4
https://goo.gl/DRnZb7
https://pydrojava.net/arabic/archives/37967
https://goo.gl/kfvkXU
https://sptnkne.ws/hGaM
https://al-akhbar.com/Syria/254631
https://goo.gl/H1ocps
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ال أحد يستطيع  :"حول اتفاق فصل القوات في الجوالن وقوات األندوف .أوريون، أساف .00

ركز م –عبور النهر نفسه مرتين"، تقرير سورية من منظور مراكز الدراسات اإلسرائيلية 

 https://goo.gl/N45yDi. 0103، تموز/يوليو 11، العدد دمشق لألبحاث والدراسات

، ارجريدة األخب"ألدار خليل: واشنطن تؤّيد الحل التوافقي في سوريا"،  .عنجريني، صهيب .01

 akhbar.com/Syria/255993-https://al. 0103آب/أغسطس  00

. 0103آب/أغسطس  1، امليادين"الطريق إلى إدلب"،  .عيدمحفوض، عقيل س .01

https://goo.gl/mzqVVY 

 –املواجهة"، رواق دمشق -القامشلي: مسارات وتجاذبات الحوار-"على خط دمشق ........... .01

. 0103تموز/يوليو  01، مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(

https://goo.gl/vvshgm  

. 0103أيار/مايو  7، امليادين"هل تسعى إسرائيل إلى الحرب مع إيران"،  ........... .01

https://goo.gl/GpZLxp 

: جهود الجتراح حل توافقي للشمال"، مرعي، أيهم. " .09
ً
وفد "اإلدارة الذاتية" في دمشق مجددا

  akhbar.com/Syria/256161-https://al. 0103آب/أغسطس  01، األخبار جريدة

  

https://goo.gl/N45yDi
https://al-akhbar.com/Syria/255993
https://goo.gl/mzqVVY
https://goo.gl/vvshgm
https://goo.gl/GpZLxp
https://al-akhbar.com/Syria/256161
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ٌعقيل سعيد محفوض

o  .كاتب وأكاديمي سوري 

o  ،0111حاصل على الدكتوراه في العالقات الدولية، جامعة حلب . 

o  تتركز اهتماماته العلمية حول املنطقة العربية وتركيا وإيران والكرد؛ وقد تركزت أعماله

 على ما يتصل باألزمة السورية. 
ً
 وكتاباته البحثية مؤخرا

o د.مدا-رئيس قسم الدراسات السياسية في مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

o  "يكتب تحليالت ومقاالت الرأي عن الشؤون السورية واإلقليمية والدولية في موقع "امليادين

 وفي منابر بحثية وإعالمية أخرى. 

o صدر له: 

o كتب 

 أبو  ،جدليات املجتمع والدولة في تركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامة(

 (.0113ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 بيروت: مركز دراسات سورية وتركيا: الواقع الراهن واحتمالت املستقبل( ،

 (. 0117الوحدة العربية، 

  بيروت: املركز العربي التغيير –السياسة الخارجية التركية: الستمرارية( ،

 (.0100لألبحاث ودراسة السياسات، 

 حاث ركز العربي لألب)امل تركيا واألكراد: كيف تتعامل تركيا مع املسألة الكردية؟

 (. 0100ودراسة السياسات، 

 ي: ، )أبو ظبتركيا والغرب: "املفاضلة" بين التحاد األوربي والوليات املتحدة

 (.0101مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 بيروتاألكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية( ، :

 (.0101لألبحاث ودراسة السياسات، املركز العربي 

 دمشق: مركز دمشق ) خط الصدع؟ في مدارك وسياسات األزمة السورية

 (.0109بيروت: دار الفارابي، ؛ 0109لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق ) كورد نامه: في أسئلة السياسة والحداثة لدى الكرد

 (.0103؛ بيروت: دار الفرقد، 0103لألبحاث والدراسات، 
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o ٌ قيد النشر 

 مخطوط تحت األمن في عصر الحداثة الفائقة: املفاهيم، األبعاد، التحولت( ،

 النشر(.

 

o دراسات وأبحاث 

 ة بحاث ودراس)املركز العربي لأل  سورية وتركيا: "نقطة تحول" أم "رهان تاريخي"؟

 لكتروني(.إ(. )0100السياسات، 

 "املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الحدث السوري: مقاربة "تفكيكية( ،

 لكتروني(.إ)(. 0100

 دمشق: مركز  الخرائط املتوازية: كيف رسمت الحدود في الشرق األوسط؟(

 (.0101دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دروس الحرب: أولويات األمن الوطني في سورية، مقاربة إطارية( ،

 (.0101دمشق لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز في تحديات وتحولت املسألة الكردية في سورية: صدوع الجزيرة( ، 

 (.0101دمشق لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: مؤسسة مؤمنون بال حدود مفهوم األمن: مقاربة معرفية إطارية( ،

 (. 0101لألبحاث والدراسات، 

 اث لألبح ، )دمشق: مركز دمشقمراكز التفكير: املحددات، الكيفيات، التحديات

 (.0109والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق القنفذ والثعلب: الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية( ،

 (.0109لألبحاث والدراسات، 

 الرباط: العنف املقدس: في األسس الثقافية لعنف الجماعات التكفيرية( ،

 (.0109مؤسسة مؤمنون بال حدود لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: مركز دمشق ت معرفية في قراءة األزمة السوريةضفدع نيتشه؟ مقاربا( ،

 (.0109لألبحاث والدراسات، 
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 الوليات املتحدة إزاء األزمة السورية ! )دمشق: مركز دمشق ، حيث يسقط الظل 

 (.0103لألبحاث والدراسات، 

  ،دمشق:عودة املسألة الشرقية تحولت السياسة والدولة في الشرق األوسط( 

 (.0103لألبحاث والدراسات، مركز دمشق 

 ة رد ُسوري 
ُ
واَجَهة بين :والك

ُ
ِجندة أي والحوار، امل

َ
ة؟ أ

َ
)دمشق: مركز دمشق ، ُممِكن

 (.0103لألبحاث والدراسات، 

 دمشق: ،؟0794 الفصل اتفاق لتعديل إسرائيل تسعى هل: الجنوبية الجبهة(

 (.0103مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

 

o  مؤتمرات أو كتب جماعية:أوراق بحثية في 

 َر في  "العرب في تركيا": محور تواصل أم تأزيم؟ شِّ
ُ
بحث في مؤتمر العرب وتركيا ن

 (. 0100كتاب جماعي )

 بحث في كتاب جماعي،  سياسات إدارة األزمة السورية: "اإلدارة باألزمة"؟

(0101.) 

  عام على الحرب العاملية األولى: من "املسألة 011الشرق األوسط بعد 

 )مؤتمر بيروت بيكو جديد؟-الشرقية" إلى "الدولة الفاشلة"، هل هناك سايكس

 (.0101 شباط/فبراير، 00- 07

  من املظلومية إلى الفعل: تحديات فواعل املقاومة في عالم ما بعد األحدية

في عالم ما بعد األحادية الغربية: تحديات املرحلة  غرب آسيا، في مؤتمر: )الغربية

 (.0109أيلول/سبتمبر  9االنتقالية، بيروت، 

 املؤتمر الدولي األول في ثقافة الكراهية: الظاهرة الدينية، الحرب، التوحش( ،

 (. 0109أيلول/سبتمبر  01-00لحوار األديان، بيروت، 

 إلى الهوية: في الستجابة املمكنة لتحديات ما بعد الحرب في سورية العبوٌر، 

-01)مؤتمر الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية، دمشق، 

 (.0103كانون الثاني/يناير  00

 

https://www.facebook.com/hashtag/غرب_آسيا?source=feed_text&story_id=999880550153637
https://www.facebook.com/hashtag/غرب_آسيا?source=feed_text&story_id=999880550153637


مؤسسٌة بحثيٌة مستقّلة تأّسست عام 2015، مقّرها مدينة دمشق، ُتعنى بالسياسات العاّمة 
والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 
وتطبيقّيًا(،  )نظرّيًا،  الّشامل  المعرفّي  بالمعنى  وذلك  واألمنية،  والعسكرية  والقانونية 
السياسات  على  وتركيزها  المستقبلية/االستشرافية،  بالدراسات  عنايتها  إلى  باإلضافة 
والقضايا الّراهنة، ومتابعة فاعلي السياسة المحلية واإلقليمية والدولية، على أساس الّنقد 

والتقييم، واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.

جميع حقوق النشر محفوظة © 2018
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ِسِجِاُل َطْهَران:

د. عقيل سعيد محفوض

حول المسارات واإلكراهات                                         
الرئيسة في األزمة السورية

أيلول / سبتمبر 2018
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