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

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

.
ً
 وعسكريا

ً
 واجتماعيا

ً
اقتصاديا  و

ً
سياسيا

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

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

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

افيــا مختــارة بأهــم عناويــن األبحــاث والدراســات والتقاريــر واملقــاالت الصــادرة  وجهــات نظــر، وبيبليوغر

واملرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..

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

ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

والشــؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 

ــامل )نظــرّي، وتطبيقــّي(، باإلضافــة 
ّ

والقانونيــة والعســكرية واألمنيــة، وذلــك باملعنــى املعرفــّي الش

افية، وتركيزها على السياســات والقضايا الّراهنة،  إلى عنايتها بالدراســات املستقبلية/االستشــر

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

التداعيــات املحتملــة والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.
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االفتتاحية ..
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حملــة الجيــش الســوري إلدلــب، التدخــل الــريك الثالــث، املنطقــة اآلمنــة، انتهــاء “داعــش” وعودتــه، الالجئــون، 

واقــع الكــرد ومســتقبلهم وتحالفاتهــم.. وغريهــا مــن املفــردات، ترســم مالمــح الوضــع العــام للمشــهد الســوري يف 

شــهر أيار/مايــو 2019.

ميكــن القــول إن تركيــا هــي قاســم مشــرك يف كّل مــا ســبق، إذ يحــاول رئيســها اللعــب عــى أوتــار متعــددة علَّــه 

يحصــل شــيئاً مــن “انتصــار” يقيــه تكاليــف سياســية كبــرية يف الداخــل ســترتب عــى فشــله يف ســورية، فمعارضتــه 

املحليــة تــزداد عــدداً وتنظيــاً. هــذا الخــوف قــد يدفعــه إىل املزيــد مــن الغــوص يف مســتنقعٍ يصنعــه لنفســه.

ــم  ــرر له ــا املتك ــرد، واتهامه ــن الك ــاة م ع ــا املُدَّ ــك، فمخاوفه ــدت كذل ــو ب ــا، ول ــد تركي ــرية األوراق بي ــت كث ليس

باإلرهــاب، وهــم الذيــن دفعــوا مثــن حــرب أمريــكا املزعومــة عــى “داعــش”، كلُّهــا مل تعــد مــررة عنــد الغــرب 

وباحثيــه املتعاطفــن بالعمــوم مــع األكــراد. وحتــى موضــوع الالجئــن، فقــد فََقــَد االهتــام الــذي حــازه مــن قبــل، 

ــة. ــا الســلبي معــه، ووضــوح اســتخدامها أزمــة الالجئــن كورقــة سياســية واقتصادي ــاً نتيجــة لتعامــل تركي غالب

ــل  ــزال القالق ــه ســابقاً مــن ســورية، والت ــا احتلت ــوم ال تســتطيع إدارة م ــا الي ــة ليســت حــالً، فركي ــة اآلمن املنطق

ــادم. ــد ق ــذر بتصعي ــات تن واالضطراب

تظــلُّ إدلــب، وهنــا إذا افرضنــا وجــود مســتوى مقبــول مــن الدهــاء الســيايس لــدى أردوغــان، يُفــرض أن يــدرك أن 

دمشــق، ومعهــا روســيا، لــن تقبــل بوجــود معقــل لإلرهابيــن يف إدلــب، خاصــة وأن كثــرياً منهــم مرتبــٌط، حتــى لــو 

زعــم غــري ذلــك، بتنظيــم القاعــدة الــذي ال تســتطيع حتــى الواليــات املتحــدة إال التعامــل معــه ومــع أفرعــه بحــزم، 

فهــو التهديــد األكــر إثــارة للرعــب لــدى األمريكيــن.

إّن مــا ســبق ال مينــع تركيــا حاليــاً مــن التنســيق مــع “هيئــة تحريــر الشــام”، رغــم إدراكهــا أنــه –وليــس الكــرد– 

تنظيــم جهــادي إرهــايب مرتبــط بالقاعــدة. ويــكاد يكــون آخــر حلفــاء تركيــا عــى األرض، فهــي تريــد تنظيــاً يخلــق 

فارقــاً عــى األرض، حتــى لــو كان إرهابيــاً. كذلــك، تريــد حليفــاً ال ميكــن لدمشــق أن تتعــاون معــه، وال لروســيا أو 

ــا الحايــة “للهيئــة” وهــل  ــاً بإمرتهــا، وبإمرتهــا فقــط. لكــن، إىل متــى ســتضمن تركي حتــى ألمريــكا. تريــده العب

ســتؤمن لهــا الرشعيــة؟

عال منصور

4



ــا  ــا، فأهدافه ــن تركي ــن م ــوا مبأم ــم ليس ــوا أنه ــم أن يدرك ــاً، عليه ــوا أم عرب ــرداً كان ــورية ك ــراف الس كّل األط

التوســعية أوضــح مــن أن يتــم التغــايض عنهــا، واألجــدى مبــن اســتطاع اســتعادة العالقــة مــع دمشــق أن يفعــل، 

ــاً ألي طــرف. ــة وإن أمثــرت عــى املــدى القصــري، فإنهــا ليســت ضامن فالتحالفــات الخارجي

يبــدو األكــراد اليــوم شــبه مروكــن يف مواجهــة تركيــا و”داعــش” يف الوقــت عينــه، رغــم كونهــم حليــف الواليــات 

ــق  ــو دمش ــر نح ــم أك ــه يدفعه ــون ل ــد يتعرض ــاً، وكل تهدي ــورية حالي ــد يف س ــا األوح ــل ورمب ــدة األفض املتح

وموســكو، مــا يعنــي تراجعــاً حاســاً لنفــوذ أمريــكا يف املنطقــة. فــإىل أي مســتوى وصلــت ثقــة الكــرد بواشــنطن 

والتحالــف، وإىل متــى ســينتظرون ليحســموا أمورهــم “بالعــودة”، وأي خســائر أخــرى ســيتكبدون حتــى يبلغــوا 

ذلــك القــرار.

وإذا كان الوضــع يف الشــال والــرشق يتصــدر املشــهد الســوري، فـــ “العقوبــات االقتصاديــة” التــي بــات تضييقهــا 

ــم  ــى معظ ــالد، إذ تخ ــار الب ــادة إع ــات” إع ــذه “العقوب ــع ه ــة. متن ــل أهمي ــاً، ال تق ــورين خانق ــى الس ع

ــدى  ــا يف امل ــة برفعه ــكا الني ــدى أمري ــدو أن ل ــا، وال يب ــوع يف فخه ــدول الوق ــى ال ــرشكات واملســتثمرين وحت ال

املنظــور. يف املقلــب اآلخــر، تــزداد األصــوات يف أوروبــا والتــي تتهــم اســراتيجية االتحــاد األورويب وعقوباتــه بأنهــا 

“حــرب اقتصاديــة” ضــدَّ ســورية، مشــككن فعاليتهــا ورشعيتهــا، ليســت هــذه االعراضــات شــعبية وحســب، بــل 

تصــل إىل بعــض الحكومــات األوروبيــة، لكنهــا ال متتلــك الفاعليــة الكافيــة، إمــا لضعــف هــذه الحكومــات أمــام 

االقتصــادات األوروبيــة الكــرى، أو للخــوف كذلــك مــن العقوبــات األمريكيــة.

ال يتوقــف التضييــق األمريــي عــى ســورية بــل ينســحب كذلــك إىل فلســطن وشــعبها، إذ تــكاد منظمــة األونــروا 

تتوقــف عــن العمــل لغيــاب التمويــل. وليــس هــذا إال واحــداً مــن وســائل كثــرية تســتخدمها اإلدارة األمريكيــة 

للضغــط عــى الفلســطينين، وبنــداً مضمــراً مــن بنــود مــا يســمى “صفقــة القــرن”، والتــي بــات واضحــاً أنهــا 

ــطينيون كل  ــر الفلس ــة. إذا خ ــة أو املأمول ــطينين، املتبقي ــوق الفلس ــى كّل حق ــاز ع ــة لإلجه ــت إال خط ليس

ــن، والخــط األخــر للعــام 1967، واألمــن املــايل واملــادي، واالعــراف الســيايس  يشء –القــدس، وعــودة الالجئ

بقيادتهــم– فســريفضون بالطبــع خطــط أمريــكا، وســتظهر “إرسائيــل” بأنهــا مــن يضحــي مــن أجــل الســالم!
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عــن املواضيــع الســابقة وغريهــا، تقــرؤون يف هــذا العــدد مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز الدراســات العامليــة« 

ــو  ــة يف أيار/ماي ــز األبحــاث الغربي ــات مراك ــة بالشــأن الســوري الصــادرة عــن كربي ــاالت املتعلق ــذي يغطــي املق ال

2019، مقســمة عــى املحــاور اآلتيــة:

املحور األول– “هيئة تحرير الشام” آخر أوراق تركيا

يناقــش هــذا املحــور حملــة الجيــش الســوري املتوقعــة إلدلــب، مــن ناحيــة املوقــف الــريك منهــا باملقــام األول، يف 

ظــل عالقــة تركيــا مــع “هيئــة تحريــر الشــام” التنظيــم اإلرهــايب الــذي “ينفــي” ارتباطــه بالقاعــدة.

املحور الثاين– تركيا واملنطقة اآلمنة، الكرد والواليات املتحدة

يتنــاول قضايــا مــن قبيــل املنطقــة اآلمنــة واحتــال غــزو تــريك جديــد لــأرايض الســورية، ومــا هــي االنعكاســات عــى 

تركيــا، وأي مســتنقع تصنــع لنفســها، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى كيــف ســتكون ردود أفعــال الفواعــل األخــرى 

هنــاك ويف مقدمتهــم “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” املدعومــة مــن أمريــكا والتحالــف.

املحور الثالث– تنظيم “داعش” خسائر مل تُحَص وعودة مل تُنَف

يعــرض لوضــع مخيــم الهــول عــى اعتبــاره بــؤرة لتجمــع إرهابيــي “داعش”، رجــاالً ونســاًء، بعــد أَْسهــم، واحتامالت 

عــودة التنظيــم للحيــاة مــن هــذه البــؤرة؛ ويعــرض كذلــك تقديــرات للخســائر توضــح ولــو نســبياً حصيلــة نهــب 

التنظيــم للمواقــع األثريــة يف ســورية.

املحور الرابع– العقوبات األمريكية عى سورية والسوريني

يقــدم هــذا املحــور صــورة عــن الوضــع العــام يف ســورية نتيجــة العقوبــات األمريكيــة التــي باتــت تؤثــر عــى كســب 

ــون يف املشــاركة يف  ــا يرغب ــن رمب ــراداً ودوالً، والذي ــى املســتثمرين، أف ــا ع ــاً كتأثريه ــه، متام املواطــن الســوري لقوت

إعــادة إعــامر ســورية، وتحقيــق مكاســب اقتصاديــة فيهــا.

املحور الخامس– صفقة لفلسطني، والفلسطينيون خارجها

نفتــح يف املحــور األخــري ملــف صفقــة القــرن، التــي ال مَتـُـت ألي ســالم بــأي صلــة، والتــي بــات واضحــاً مــن تريباتهــا 

أنهــا محاولــة ألن تكــون املســار األخــري يف نعــش قضيــة فلســطن وحقــوق أهلهــا. تُصــاغ الصفقــة لتالقَــى بالرفــض 

الفلســطيني، فيظهــر الفلســطينيون وكأنهــم هــم أعــداء الســالم. 

6
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ال جتد تركيا اليوم يف حلفائها التقليديني، الواليات املتحدة والغرب، الدعم 
ال��ذي تري��ده. أم��ٌر ق��د يع��ود ألس��باب خمتلف��ة، فاملطام��ع واأله��داف التوس��عية 
ألردوغان ما عادت خافية على أحد، كذلك َفَقَد موضوع الالجئني االهتمام 
ال��ذي ح��ازه يف مراح��ل س��ابقة. واأله��م ه��و املخ��اوف الرتكي��ة املزعوم��ة من 
األكراد اليت مل تعد جتد اآلذان الصاغية يف الغرب املتعاطف مع الكرد من جهة 

وامل��درك لتعاون تركيا املس��تمر م��ع أطراف إرهابية بالفعل.
غي��اب ه��ذا الدع��م يدف��ع برتكي��ا إىل توطي��د عالقته��ا ب��� “هيئة حترير الش��ام” يف 
إدل��ب، وت��رى فيه��ا احللي��ف املؤثر عل��ى األرض، عالقة قد ترت��د على طرفيها 
بسهولة، خاصة وأن بقاء تنظيم مرتبط بالقاعدة يف جيب هام يف سورية هو 
أمر مرفوض من قبل دمشق وحلفائها، ورمبا من قبل الواليات املتحدة حتى.

 
“هيئة تحرير الشام” آخر أوراق تركيا
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فابريس بالونش

ألم يَُعد لدى تركيا اعتراض على هجوم إدلب؟
معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 14 أيار/مايو 2019

ــدى  ــد ل ــوان »أمل يَُع ــاالً بعن ــش مق ــس بالون ــب فابري كت
تركيــا اعــراض عــى هجــوم إدلــب؟« نــرشه معهــد 
فيــه  تحــدث  أيار/مايــو 2019،   14 بتاريــخ  واشــنطن 
بدايــًة عــن معارضــة تركيــا لشــن هجــوم عــى إدلــب ملــا 
لــه مــن تأثــريات ســلبية عــى أنقــرة؛ وبالتــايل عــدم رغبتها 
يف اســتعادة الدولــة الســورية إلدلــب بالكامــل، ومــن ثــم 
ــن  ــا ع ــف تركي ــد تك ــه ق ــن أجل ــذي م ــبب ال ــن الس يب

ــوم. ــى الهج ــا ع اعراضه

ــل  ــى ت ــوري ع ــش الس ــيطر الجي ــو، س ــي 6 أيار/ماي فف
ــدأ  ــاة– ليب ــرب ح ــال غ ــراتيجي ش ــل اس ــان –ت عث
هجومــاً بريــاً يهــدف إىل اســتعادة الســيطرة عــى بعــض 

أجــزاء محافظــة إدلــب أو جميعهــا. ومنــذ ذلــك الحــن، 
متــت اســتعادة عــدد كبــري مــن البلــدات، مبــا فيهــا قلعــة 

ــام 2011. ــذ ع ــل املســلحن من ــق، معق املضي

تزايد قوة الجيش السوري
قــوات  معظــم  توجيــه  تــم  أنــه  إىل  الكاتــب  أشــار 
الجيــش الســوري إىل إدلــب. ورغــم مســاعدة حــزب اللــه 
ــه  ــران للجيــش الســوري، فإن والقــوات املدعومــة مــن إي
عــّزز قدراتــه مؤخــراً عــن طريــق ضــم مســلحن ســابقن 
ومجنديــن جــدد. كــا تدعــم القــوات الجويــة الروســية 
ــري الهجــوم مــن قاعــدة حميميــم عــى بعــد  إىل حــّد كب

ــرب. ــراً إىل الغ ــو 50 كيلوم نح

Fabrice Balanche, ”No More Turkish Veto on Idlib Offensive?“, The Washington Institute for 
Near East Policy, 14 May 2019. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/no-
more-turkish-veto-on-idlib-offensive

1

٢٠١٩ عــدد أيار/مايو 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/no-more-turkish-veto-on-idlib-offensive
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/no-more-turkish-veto-on-idlib-offensive
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

تنظيم القاعدة يف طور الصعود، ورحيل وكالء تركيا
اليــزال أكــر مــن 50 ألــف مقاتــل مســلَّح ومــدرَّب 
تدريبــاً جيــداً يف إدلــب. ينتمــي بــن 20 و30 ألفــاً منهــم 
ــورين  ــن الس ــم م ــام”، ومعظمه ــر الش ــة تحري إىل “هيئ
املجنديــن يف إدلــب. أمــا األجانــب، فقــد شــّكلوا أقليــًة يف 
صفوفهــا منــذ أن نــأت الجاعــة بنفســها –كــا تزعــم– 
ــورية. ــا” يف س ــرت “جهاده ــدة وح ــم القاع ــن تنظي ع

ــا  ــع م ــْت رشاكات م ــام” بََن ــر الش ــة تحري ــري أن “هيئ غ
ــدة،  ــم القاع ــاء تنظي ــن حلف ــن 5 و10 آالف م ــراوح ب ي
مبــن فيهــم األويغــور الصينيــون مــن “الحــزب اإلســالمي 
الركســتاين” )3000 مقاتــل( الذيــن بــدأوا يتمركــزون 
ــذا  ــم ه ــد دع ــام 2015. وق ــغور يف ع ــر الش ــول ج ح
ــي  ــة املعــارك الت ــر الشــام” يف كاف ــة تحري ــل “هيئ الفصي
ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــة املاضي ــنوات القليل ــالل الس ــا خ خاضه
إرســال انتحاريــن لكــر حصــار رشق حلــب. وقاتــل 
إىل جانــب  مقاتــل(  الديــن” )2000  تنظيــم “حــراس 
ــه رســمياً عنهــا يف عــام 2017، بعــد  ــة رغــم انفصال الهيئ
ــض  ــد رف ــدة. وق ــم القاع ــوالء لتنظي ــت بقســم ال أن نكث
مقاتلــو “حــراس الديــن” مســاعدة الهيئــة عــى إخضــاع 
الجاعــات املســلحة األخــرى يف إدلــب، متاشــياً مــع أوامــر 
زعيــم القاعــدة أميــن الظواهــري. ومــع ذلــك، ال يــرددون 

ــورية. ــة الس ــد الدول ــة” ض ــع “الهيئ ــاون م يف التع

أمــا “الجبهــة الوطنيــة للتحريــر” –ائتــالف متمــرد أنشــأته 

ــا  ــد هزميته ــودة بع ــد موج ــم تع ــام 2017– فل ــا ع تركي
مــن قبــل “هيئــة تحريــر الشــام” يف شــباط/فراير، إذ فــّر 
ــة” ســمحت  ــم أن “الهيئ ــن رغ ــاب وعفري ــا إىل الب قادته
ــوري.  ــش الس ــة الجي ــب ملواجه ــاء يف إدل ــا بالبق ملقاتليه

ــال  ــاد يف هــذا االقتت ــا عــى الحي يُذكــر أن جاعتــن بقيت
بــن الفصائــل وهــا “فيلــق الشــام” و “جيــش العــزة”، 
لكــن يبــدو أنهــا رضختــا النتصــار “هيئــة تحريــر الشــام” 

عــى “الجبهــة الوطنيــة”.

مالذ يف شامل إدلب؟
رأى الكاتــب بــأن جنــوب إدلــب هــو أكــر هشاشــًة مــن 
شــالها، ويعــزي ذلــك جزئيــاً إىل أن االقتتــال الــذي جــرى 
مؤخــراً بــن “هيئــة تحريــر الشــام” و “الجبهــة الوطنيــة” 
ــن أيضــاً ألن  ــاك، ولك ــع املســلحن هن ــد أضعــف مواق ق
“جيــش العــزة” وغــريه مــن الجاعــات املتمركــزة يف 
ــون مســتعدة  ــد تك ــة وق ــوّدة للهيئ ــن امل ــوب ال تّك الجن
ــات أكــر  ــة. ســيواجه الجيــش صعوب للتعامــل مــع الدول
بكثــري يف مهاجمــة شــال إدلــب الــذي يشــّكل معقــالً لـــ 

ــر الشــام” وغريهــا مــن الجهاديــن. “هيئــة تحري

وهنــاك ســبب آخــر يدعــو الدولــة الســورية إىل عدم شــّن 
هجــوم عــى الشــال يف الوقــت الحــايل، وهــو أن املدنيــن 
ــوء إىل  ــم اللج ــوب ميكنه ــن الجن ــن م ــلحن الهارب واملس

اليزال أكثر من 50 ألف مقاتل مسلَّح 

ومدرَّب تدريبًا جيدًا يف إدلب. 

ينتمي بين 20 و30 ألفًا منهم إلى 

“هيئة تحرير الشام”

الجماعات املتمركزة جنوب إدلب 

قد تكون مستعدة للتعامل مع 

الدولة. سيواجه الجيش صعوبات 

أكبر بكثير يف مهاجمة شمال إدلب 

معقل “هيئة تحرير الشام” وغيرها 

من الجهاديين.
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ــكان  ــف س ــو نص ــدة نح ــم املتح ــف األم ــاك، إذ تصّن هن
ــى  ــخص– ع ــن ش ــة مالي ــم ثالث ــغ عدده ــب –البال إدل
أنهــم مــرشدون داخليــاً، والكثــري منهــم أتــوا مــن حلــب 
والغوطــة وحمــص ودرعــا. ويف الوقــت نفســه، تركيــا 
غــري مســتعدة الســتضافة املزيــد مــن الالجئــن الســورين 
ولتجّنــب  إحصــاء.  آلخــر  وفقــاً  الجــئ  مليــون   3.8–
أســوأ الســيناريوهات، مــن املرجــح أن تكــون أنقــرة قــد 
حصلــت عــى موافقــة روســيا لتحويــل الجانــب الســوري 

ــزم األمــر. ــن إذا ل ــب إىل مــالذ لالجئ مــن إدل

الفيتو الريك، والحساب الرويس
ــوم  ــدة أي هج ــا بش ــت تركي ــب، عارض ــت قري ــى وق حت
ســوري عــى إدلــب –ويعــود ذلــك جزئيــاً إىل قضيــة 
الالجئــن، ولكــن الســبب الرئيــس هــو أن أردوغــان مل يـُـرد 
االبتعــاد عــن هدفــه األول املتمثــل مبنــع “وحــدات حاية 
الشــعب” مــن تعزيــز ســيطرتها عــى الحــدود الشــالية 
ــب  ــى إدل ــة ع ــَدْت الحمل ــا بَ ــورية. وعندم ــة لس الرشقي

وشــيكًة يف أيلول/ســبتمر املــايض، 
األتــراك  املســؤولون  توّصــل 
والــروس إىل اتفــاق لوقــف إطــالق 

ــوتيش. ــار يف س الن

األول/ كانــون  يف  ذلــك،  ومــع 
ديســمر، أعلنت الواليــات املتحدة 
أنهــا ستنســحب مــن شــال رشق 
ســورية، متخليــة عــن رشكائهــا 
يف “وحــدات حايــة الشــعب”. 
قــد تكــون املحادثــات الالحقــة 
ــد  ــة ق ــتقبل املنطق ــة مبس املتعلق
ــة  ــت بعــض املخــاوف الركي خفف
ــا  ــن قلقه ــراد، وحــّدت م إزاء األك
إدلــب  عــى  الهجــوم  أن  مــن 
ــاس.  ــا األس ــن هدفه ــيبعدها ع س
وقــد أدان أردوغــان روســيا بشــدة 
العمليــات  بتنفيــذ  لســاحها 
ــة، لكــن مــن غــري الواضــح  الراهن
ــاً  ــك علن ــز عــى ذل مــا إذا كان يركّ
لحفــظ مــاء الوجــه، محــذراً الرئيــس األســد بالبقــاء خــارج 
شــال إدلــب بســبب مخــاوف تركيــا األمنيــة الداخليــة، 
أم لتأكيــد دوره يف عمليــة إرســاء االســتقرار طويلــة األمــد 

يف ســورية.

وعــى أيــة حــال، مل يتمكــن أردوغــان مــن تنفيــذ الرشوط 
ــل  ــرم يف ســوتيش، مث ــار امل ــف إطــالق الن األساســية لوق
ــى مســافة 20  ــد ع ــة الســالح متت ــة منزوع ــة منطق إقام
ــب،  ــوري يف إدل ــش الس ــلحن والجي ــن املس ــراً ب كيلوم
وحريــة التنقــل عــى الطريقــن الريعــن “حلــب – 
الالذقيــة” و “حلــب – حــاة”. ومل يكــن لــدى املســلحن 
أي رغبــة يف التخــي عــن خطوطهــم الدفاعيــة أو خســارة 
املبالــغ الضخمــة التــي يجنونهــا مــن حركــة الســلع عــى 
هذيــن الطريقــن. ومبجــرد فشــل “الجبهــة الوطنيــة” 
النفــوذ مــن “هيئــة تحريــر  املواليــة لركيــا بانتــزاع 
الشــام”، فلــن يعــد لــدى أردوغــان ســبب وجيــه ملواصلــة 

ــب. ــى إدل ــه للهجــوم ع معارضت

٢٠١٩ عــدد أيار/مايو 
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مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

ــع  ــن واق ــب، م ــب الكات ــات، بحس ــذه اإلخفاق ــع ه تنب
عــدم تعامــل بوتــن مــع اتفــاق ســوتيش عــى أنــه اتفــاق 
حقيقــي يجــب احرامــه عــى املــدى الطويــل، بــل كونــه 
وســيلة مؤقتــة إلبقــاء تركيــا يف صّفــه يف وقــت كان يريــد 
ــا  ــبب دعمه ــنطن بس ــن واش ــام م ــان االنتق ــه أردوغ في
“وحــدات حايــة الشــعب”. باإلضافــة إىل ذلــك، قــد 
ــبب  ــب والتس ــى إدل ــوم ع ــّن هج ــن أن ش ــد بوت يعتق
بتدفــق محتمــل لالجئن/الجهاديــن إىل تركيــا قد ميارســان 
ضغوطــاً عــى أنقــرة بشــأن الــرورات الثنائيــة األخــرى، 
للجــدل ألنظمــة  املثــرية  الــرشاء  إمتــام عمليــة  مثــل 

.”S-400“ ــراز ــن ط ــية م ــخ الروس الصواري

وخــالل املرحلــة القادمــة، قــد يســعى أردوغان الســتخدام 
إدلــب كوســيلة لضــان حريتــه يف العمــل ضــدَّ “وحــدات 
حايــة الشــعب”. وقــد منحــت روســيا مثــل هــذه 
الضانــات يف املــايض )يف عفريــن يف الشــتاء املــايض( 
ورمبــا فعلــت ذلــك مجــدداً هــذا الشــهر –ففــي 4 أيــار/

مايــو، بــدأت القــوات الوكيلــة لركيــا هجومــاً ضــد معقــل 
“وحــدات حايــة الشــعب” يف تــل رفعــت شــال حلــب.

ــة  ــراد يشــّكلون “عمل ــزال املســلحون “الســّنة” واألك ال ي
رئيســة” للتبــادل بــن تركيــا وروســيا، لــذا فــإن مصريهــم 
ــق. ويف ظــل هــذه الظــروف، ميكــن  ــط بشــكل وثي مراب
ــورية  ــة الس ــتعادة الدول ــا يف اس ــة تركي ــدم رغب ــم ع تفّه
إلدلــب بالكامــل وعــى الفــور، ألن ذلــك قــد يؤثــر عــى 
ــن ســورية، وعــى  ــات املتحــدة م ــرية انســحاب الوالي وت
ــاكل  ــل املش ــى ح ــاص ع ــي الخ ــوث األمري ــدرة املبع ق
بــن أنقــرة و “وحــدات حايــة الشــعب” بشــكل ســلمي. 

وقــد تنصــاع روســيا لهــذه الوســيلة بشــكل مؤقــت إذا مــا 
زادت اعراضــات تركيــا عــى الهجــوم. ومــع ذلــك، فعــى 
ــكو  ــة موس ــل موافق ــب تخيّ ــن الصع ــل، م ــدى الطوي امل
عــى وجــود معقــل جهــادي يف إدلــب مــا مل تنفصــل 
“هيئــة تحريــر الشــام” فعــالً عــن تنظيــم القاعــدة –وهــو 
أمــر يصعــب تصــّوره أيضــاً. لذلــك، قــد ينتهــي األمــر بـــ 
ــة  ــم “الدول ــال تنظي ــب كح ــالمية” يف إدل ــارة اإلس “اإلم

ــة. اإلســالمية” يف الرق
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سلطان الكنج

استعراض العالقة بين تركيا و”هيئة تحرير الشام”
تشاثام هاوس، أيار/مايو 2019

كتــب ســلطان الكنــج مقــاالً بعنــوان »اســتعراض العالقــة 
ــد  ــرشه معه ــام”« ن ــر الش ــة تحري ــا و “هيئ ــني تركي ب
ــن  ــه ع ــدث في ــو 2019، تح ــاوس يف أيار/ماي ــاثام ه تش
ــام”  ــر الش ــة تحري ــا و “هيئ ــن تركي ــة ب ــات العالق تقلب
تبعــاً لتغــريات موقــف “الهيئــة” والتطــورات الحاصلــة يف 
املنطقــة وعــى الســاحة الســورية. باإلضافــة إىل موقــف 
ــة وروســيا،  ــدول الغربي ــع ال ــا م ــا املتغــري وتحالفاته تركي
خاصــة بعــد أن دعمــت الواليــات املتحــدة القــوات 
الكرديــة يف قتالهــا ضــد “داعــش”، وهــي خطــوة تعترهــا 

ــا. ــف مــع أعدائه ــة تحال ــا مبثاب تركي

بــدأت العالقــة بــن الجانبــن بشــكل حــذر وعــدايئ، تلتزم 
ــة  ــة مبكافح ــدات املتعلق ــن واملعاه ــا بالقوان ــا تركي فيه
اإلرهــاب، بينــا تعــارض “هيئــة تحريــر الشــام” النظــام 
يف تركيــا. لكــن “الهيئــة” عّدلــت مــن موقفهــا يف مواجهــة 
الواقــع العســكري عــى األرض وازديــاد حــدة حــرب 
التحالــف الــدويل ضــد “داعــش”. فالهزائــم التــي لحقــت 
بـــ “داعــش” دفعــت بالهيئــة لتقديــم تنــازالت تعاقديــة 

ــل. ــة مصــري ماث ــاً مــن مواجه وعســكرية خوف

ــن  ــكل م ــا إىل ش ــة” وتركي ــن “الهيئ ــداوة ب ــت الع تحول
ــمحت  ــا س ــاً عندم ــك واضح ــدا ذل ــيق، وب ــكال التنس أش

Sultan Al Kanj, ”Reviewing the Turkey–HTS Relationship“, Chatham House, May 2019. https://
syria.chathamhouse.org/research/reviewing-the-turkey-hts-relationship

2

٢٠١٩ عــدد أيار/مايو 
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للدوريــات الركيــة بدخــول املناطــق الخاضعــة لســيطرتها 
وحايــة نقــاط املراقبــة الركيــة يف شــال ســورية، رغــم 
ــذا  ــول ه ــم. وتح ــا لوجوده ــن رفضه ــابقاً ع ــراب س اإلع
قامــت  عندمــا  النطــاق  واســع  تعــاون  إىل  التنســيق 
ــات اللوجســتية  ــر الشــام” بتســهيل العملي ــة تحري “هيئ

ــال. ــة يف الش ــكرية الركي والعس

َنَــا هــذا الوضــع بعيــداً عــن املصالــح املشــركة بــن 
إىل  “الهيئــة”  تحتــاج  الكاتــب،  وبحســب  الطرفــن. 
تغطيــة سياســية عــى الصعيديــن اإلقليمــي والــدويل 
لحاميتهــا مــن االســتهداف كمجموعــة إرهابيــة. كــام 
ــلحة  ــة مس ــع جامع ــات م ــة إىل عالق ــا بحاج أن تركي
ذات انضبــاط عســكري وتنظيمــي قادر عى الســيطرة 

ــة. ــوة أجنبي ــع ألي ق ــى األرايض وال تخض ع
ليــس هــذا هــو الحــال مــع الفصائــل املســلحة األخــرى يف 
ســورية التــي ترتبــط بــدول الخليــج والواليــات املتحــدة 
وروســيا، مــا يعنــي أنهــم خضعــوا لتلــك البلــدان بطــرق 
تهــدد األمــن القومــي الــريك. ظهــر ذلــك مــع فصائــل يف 
ــات  ــت الجاع ــث أصبح ــا، حي ــة ودرع ــص والغوط حم

ــا. املســلحة أدوات ملارســة الضغــط عــى تركي

ويف الوقــت ذاتــه، فــإن الفصائــل األخــرى لهــا عالقــة 
أحاديــة الجانــب مــع أنقــرة وأُجــرت عــى الرضــوخ دون 
قيــد أو رشط للمطالــب الركيــة. كان هــذا واضحــاً يف 
ــا “درع الفــرات وغصــن  ــي اســتهدفتها عملي املناطــق الت
الزيتــون”، حيــث انخرطــت تركيــا يف اإلدارة والشــؤون 
العســكرية واألمــن، والســيطرة عــى قنــوات الدعــم 

للجاعــات، ورشاء األســلحة والتمويــل.

ومــع ذلــك، فــإن العالقة بــني تركيــا و “الهيئة” ســتحددها 
ــك الوضــع  التطــورات السياســية والعســكرية، مبــا يف ذل
ــا  ــن تركي ــارب ب ــب؛ التق ــة إدل ــرات؛ حال ــر الف رشق نه
وروســيا وإيــران؛ النهــج املتغــري لأحــزاب السياســية 
ــة؛  ــات البلدي ــج االنتخاب ــوء نتائ ــا يف ض ــة وقيادته الركي
وحســابات املصالــح الركيــة التــي ميكــن أن تتغــري وفقــاً 

ــى األرض. ــددة ع ــريات متع ملتغ

املصالح املشركة
الشــام”  تحريــر  “هيئــة  بــن  النــزاع  مــدة  طــوال 
مثــل  تركيــا،  مــع  املتحالفــة  املتمــردة  واملجموعــات 
“أحــرار الشــام” وغريهــا، شــهدت أنقــرة املزيــد مــن 
أوجــه القصــور الهيكليــة والتشــظي بــن الفصائــل التــي 
ســاندتها، مــا يعنــي أن تلــك املجموعــات مل تكــن حليفــاً 
مؤثــراً عــى األرض وبالتــايل عــدم قدرتهــا عــى بنــاء 

اجتاعيــة. قاعــدة 

لقــد فشــلوا أيضــاً يف وقــف تقــدم الجهاديــن، األمــر الــذي 
ــا. ونظــراً ألن  ــادة التفكــري يف تحالفاته ــا إىل إع ــع تركي دف
“الهيئــة” كمجموعــة قويــة منظمــة لهــا تأثري عــى األرض، 
ــرى  ــع دول ت ــات م ــط بعالق ــا ال ترتب ــة إىل كونه باإلضاف
ــاون  ــادة بشــأن التع ــري ج ــا أو غ ــة ملصالحه ــا معادي تركي

معهــا، بــدأت أنقــرة يف بنــاء عالقــات أوثــق معهــا.

ــام” يف  ــر الش ــة تحري ــع “هيئ ــا م ــة تركي ــن مصلح تكم
ــيا يف  ــورية وروس ــة الس ــى الحكوم ــط ع ــة الضغ مارس
ــة أيضــاً  ــن أنقــرة وموســكو. تســيطر الهيئ املفاوضــات ب
عــى الحــدود الركيــة، لذلــك، ال ميكــن تهريــب األشــخاص 
إىل تركيــا إال مبوافقتهــا وبطريقــة منظمــة. فقــد احتجــزت 
العديــد مــن األشــخاص املطلوبــن مــن قبــل أجهــزة األمــن 
الركيــة، باإلضافــة إىل مالحقــة خاليــا نامئــة مــن “داعــش” 
ــإن هــذا  ــرة، ف ــا. وبالنســبة ألنق تحــاول التســلل إىل تركي

ــة. يخــدم مصالحهــا الوطني

عــالوة عــى ذلــك، فــإن عمليــة تهريــب املخــدرات تــكاد 
تكــون معدومــة يف ظــل “الهيئــة”، وبالتــايل فــإن وجودهــا 
يطمــن تركيــا، ويســمح لهــا بالتعامــل مــع كيــان منظــم 

يســاعد عــى حايــة الحــدود الركيــة.

ــت  ــا يف الوق ــر له ــا توف ــا أن تركي ــة” بدوره ــرى “الهيئ ت
نفســه الرشعيــة والحايــة. قامــت املجموعــة بتغيــري 
العديــد مــن سياســاتها، بنــاًء عــى طلــب تركيــا، لتجّنــب 
تصنيفهــا كمجموعــة إرهابيــة. كــا مّكنهــا التعــاون مــع 
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــات الجوي ــب الرب ــن تجن ــرة م أنق

ــدويل. ــف ال التحال
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ــت  ــا، متكن ــع تركي ــا غــري الرســمي م ومــن خــالل تحالفه
ــل يف  ــع الفصائ ــة مــن مارســة هيمنتهــا عــى جمي الهيئ
إدلــب بتكلفــة منخفضــة: عــن طريــق كســب تركيــا، 
اشــرت حيــاد أنقــرة يف القتــال بــن الفصائــل، وتحريضهــا 
ــريك. ــع ســابقاً بدعــم ت ــت تتمت ــي كان ــل الت ضــد الفصائ

العالقات املستقبلية
مــرّت العالقــات بــن تركيــا و”هيئــة تحريــر الشــام” 
واملصالــح  والخــالف  االتفــاق  مــن  مختلفــة  مبراحــل 
املتضاربــة. تريــد تركيــا مــن “الهيئــة” االنضــام إىل 
ــة  ــي شــاركت يف عملي جاعــات املعارضــة السياســية الت
أســتانا، وتجنبــت “الهيئــة” حتــى اآلن القيــام بذلــك 
رســمياً حتــى لــو كانــت قــد قبلــت بحكــم األمــر الواقــع.
ــا  ــع تركي ــارب م ــرى أن التق ــة” ي ــاح يف “الهيئ ــاك جن هن
يقتــل مــا يســمى “الثــورة والحركــة الجهاديــة الســورية”. 
ــى  ــر ع ــكل أو بآخ ــان بش ــره متفقت ــا بنظ ــيا وتركي فروس
ــن  ــي ميك ــح الت ــان املصال ــورية، إذ تتقاس ــع يف س الوض
أن تحــول “الثــورة الســورية” إىل رشائــح للمســاومة بــن 

ــا وروســيا. تركي

ــم  ــا، رغ ــع تركي ــل م ــذرة يف التعام ــة” ح ــزال “الهيئ ال ت
ــد  ــا ال تري ــة أن تركي ــدرك املجموع ــي. ت ــا الضمن اتفاقه
جاعــات جهاديــة عــى عتبتهــا، وأن أنقرة قد تســتخدمها 
ــل أخــرى لتدمريهــا. وهــذا  ــم تطردهــا أو تدعــم فصائ ث

ــا. ــل حــاس املجموعــة للتعامــل مــع تركي مــا قلّ

ــى  ــة، ع ــها ملزم ــرى نفس ــرى، ت ــة أخ ــن ناحي ــا، م تركي
ــة”، خاصــة  ــع “الهيئ ــل م ــت، بالتعام ــل لبعــض الوق األق
ــاً بوجودهــا باتفــاق ودعــم  وأن املجموعــة تحتفــظ حالي
ــري  ــكل غ ــة بش ــرة املجموع ــه أنق ــن أن تواج ــا. ميك تركي

مبــارش مــن خــالل الفصائــل املتحالفــة معهــا، لكــن هــذا 
ــه ال يوجــد تضــارب يف  ــة ألن غــري مرجــح يف هــذه املرحل

ــن. ــن الجانب ــح ب املصال

وأشــار الكاتــب إىل أن تركيــا تعتــر “الهيئــة” مبثابــة ورقــة 
ميكــن أن تلعبهــا يومــاً مــا يف حربهــا ضــد األكــراد، وبذلــك 
ــة  ــال القــوات الكردي ــن: قت ــا أن تحقــق أمري ميكــن لركي
مــع جاعــة مســلحة منضبطــة وأيديولوجيــة، وإضعــاف 
“هيئــة تحريــر الشــام” من خــالل خســائر ســاحة املعركة.

ميكــن أن تســتخدم تركيــا أيضــاً “الهيئــة” كمــربر 
ــت  ــال توصل ــتانا. ويف ح ــات أس ــن اتفاق ــروج م للخ
ــا إىل اتفــاق مــع روســيا، ميكــن للقــوات الركيــة  تركي
أن تنســحب بســهولة مــن إدلــب وأن تركهــا للدولــة 
ــة” هــي بالفعــل منظمــة  الســورية بحجــة أن “الهيئ

ــة. إرهابي
كذلــك ميكــن أن تســتخدم تركيــا “الهيئــة” كوســيلة 
ــريك واملســلحن  ــور ال ــب للجمه ــا مــن إدل ــر رحيله لتري
يف ســورية، الذيــن مــا زالــوا يــرون أن أنقــرة هــي مصــدر 

ــم. دعمه

ختــم الكاتــب بالقــول: يتــم تحديــد العالقــة بــن الجانبــن 
عــن طريــق العديــد مــن املصالــح، بعضهــا متضــارب 
ــد  ــه ق ــد أن ــرف يعتق ــازال كل ط ــرك. وم ــا مش وبعضه
ــا  ــت تركي ــتقبلية. أصبح ــه املس ــر يف معارك ــاج اآلخ يحت
ــدة  ــات املتح ــن، الوالي ــا التقليدي ــن حلفائه ــككة م متش
وأوروبــا، باإلضافــة إىل قلقهــا إزاء حليفهــا الجديد، روســيا. 
وهــذا يزيــد مــن حاجتهــا إىل العالقــة مــع “الهيئــة” التــي 
ــورية  ــال س ــة يف ش ــق مهم ــى مناط ــيطر ع ــزال تس الت

ــة. عــى طــول الحــدود الركي

٢٠١٩ عــدد أيار/مايو 



ال ُتف��ي مزاع��م م��ن قبي��ل إع��ادة الالجئ��ني وضب��ط املناط��ق احلدودية 
املطام��ع الرتكي��ة احلقيقي��ة م��ن إنش��اء منطق��ة آمن��ة، فه��ي تري��د ض��رب 
الك��رد، والتوس��ع يف األراض��ي الس��ورية، أم��ٌر مل يعد خافي��ًا حتى على 

حلف��اء تركي��ا الغربي��ني.
حي��اول أردوغ��ان حتصي��ل أي ش��يء م��ن مغامرت��ه يف س��ورية، ألن 
مزي��دًا م��ن الفش��ل س��يعين موقف��ًا أق��وى ملعارضي��ه الداخلي��ني، ال��ذي 
ب��دؤوا باألس��اس يتزايدون عددًا وتنظيم��ًا. وحتى الواليات املتحدة 
ل��ن تقب��ل به��ذه املنطق��ة إذا م��ا اقتض��ى إنش��اؤها ض��رب الك��رد أفض��ل 

حلفائه��م يف س��ورية، ورمب��ا آخره��م. 
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16 بعنــوان »مســتنقٌع  كتــب مهنــد حــاج عــي مقــاالً 
يُصنــع!« نــرشه مركــز كارنيغــي للــرشق األوســط بتاريــخ 
15 أيار/مايــو 2019، تحــدث فيــه عــن الصعوبــات التــي 
ــا تســعى للتحــرك رشق ســورية، إذ  ــا بين ــا تركي تواجهه
ــورية  ــال س ــة” يف ش ــا اآلمن ــيع “منطقته ــتعد لتوس تس
باتجــاه املناطــق رشقــاً التــي تســيطر عليهــا “قــوات 

ــة”. ــوريا الدميقراطي س

يف اآلونــة األخــرية، اّدعــى أردوغــان أن هــذا التوســع 
سيســمح بعــودة 4 ماليــن الجــئ ســوري يقيمــون حاليــاً 
يف تركيــا. ومــع ذلــك، فــإن مثــل هــذه العــودة الريعــة 
ــة  ــة يف املنطق ــات األمني ــوء التحدي ــة يف ض ــري مرجح غ
التــي تســيطر عليهــا تركيــا. إن فشــل أردوغــان يف الوفــاء 

ــية، إذ  ــة السياس ــن الناحي ــرياً م ــه كث ــد يكلف ــوده ق بوع
ــاً مؤخــراً. ــة أكــر تنظي ــَه معارضــة سياســية محلي واَج

ــرك  ــإن التح ــب، ف ــرأي الكات ــك، ب ــدوث ذل ــرد ح ومبج
ــا داخــل  رشقــاً ســيمثل التوســع العســكري الثالــث لركي
ســورية –بعــد عمليتــي “درع الفــرات وغصــن الزيتــون”. 

إن توســيع املناطــق الخاضعــة للســيطرة العســكرية 
الركيــة أصبــح اآلن سياســة أنقــرة الرســمية. لقــد تابعــت 
ــع  ــات م ــن التفاه ــلة م ــالل سلس ــن خ ــك م ــا ذل تركي
روســيا مــن جهــة والواليــات املتحــدة مــن جهــة أخــرى. 

ــب، اتســم  ــول الكات ــا يق ــيا وســورية، ك بالنســبة لروس
التقــدم الــريك بتبــادل األرايض. وبــدأ ذلــك بعمليــة 
غصــن الزيتــون، عندمــا كان اســتيالء تركيــا عــى عفريــن 

مهند حاج علي
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مركز كارنيغي للشرق األوسط، 15 أيار/مايو 2019

3
Mohanad Hage Ali, ”A Quagmire in the Making?“, Carnegie Middle East Center, 15 May 2019. 
https://carnegie-mec.org/diwan/79129

٢٠١٩ عــدد أيار/مايو 

https://carnegie-mec.org/diwan/79129


ــاز  ــط الحج ــو خ ــوري نح ــكري س ــدم عس ــاً بتق مصحوب
الســابق يف محافظــة حلــب. مل تقــدم هــذه املقايضــات أي 
إجــراء لعمليــات الســحب، بحيــث تــم تــرك كل جانــب يف 

ــه. ســاحة املعركــة الخاصــة ب

واآلن، يــرى الكاتــب احتــال تكــرار مثــل هــذا الرتيــب. 
مقابــل التوســع الــريك يف منبــج وتــل رفعــت، قــد يقتحــم 
الجيــش الســوري املناطــق التــي يســيطر عليها املســلحون 
توســيع  أن  إىل  يف محافظتــي حــاة وحلــب. ويشــري 
املنطقــة الركيــة ال يعنــي الحفــاظ عليهــا كمنطقــة آمنــة، 
فهنــاك تحديــان رئيســان لالســتقرار يف املنطقــة التــي 
يســيطر عليهــا األتــراك: األول هــو االنقســامات الداخليــة 
والعنــف بــن مختلــف الجاعــات املســلحة. وغالبــاً 
ــة  ــم مــن مناطــق مختلف ــك نتيجــة مجيئه ــا يكــون ذل م

ــوارد. ــس عــى امل ــي، أو التناف ــس القب املنشــأ، أو التناف

تتكــرر التفجــريات واملعارك يف املناطق الخاضعة للســيطرة 
الركيــة، والتــي تضــم خليطاً متنوعــاً من الركــان والعرب 
ــي  ــش الوطن ــمى “الجي ــا يس ــة م ــت مظل ــراد. وتح واألك
ــر  ــوة أك ــاء ق ــة بن ــلطات الركي ــاول الس ــوري”، تح الس
متاســكاً، وتضــم عــدداً كبــرياً مــن امليليشــيات العاملــة يف 
املنطقــة. وميكــن أن تتصاعــد انقســاماتهم يف أي وقــت إىل 
رصاع طائفــي أوســع. حــدث ذلــك يف كانــون الثاين/ينايــر 
املــايض، عندمــا قــام أعضــاء مــن “أحــرار الرشقيــة”، وهــي 
ــزور،  ــر ال ــن دي ــا م ــدر أعضاؤه ــددة ينح ــة متش جاع
ــال  ــك إىل قت ــا أدى ذل ــل تاجــر دمشــقي. ورسعــان م بقت
ــل هــذه الفــوىض  ــش اإلســالم”. مث ــة و “جي ــن الجاع ب
ــراتيجية  ــذ اس ــة لتنفي ــن األدوات الالزم ــرة م ــرم أنق تح

ــة متاســكة يف املنطقــة. أمني

التحــدي الثــاين هــو التمــرد املتزايــد يف املنطقــة، تحديــداً 
يف املناطــق الكرديــة، إذ شــّن املتمــردون األكــراد هجــات 
ضــد القــوات الركيــة املنتــرشة يف املناطــق الكرديــة. ويف 
وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، قامــوا بهجــوم عــى مركبة 
ــة، مــا أســفر عــن مقتــل جنــدي وإصابــة  عســكرية تركي
خمســة آخريــن. هــذه الهجــات أصبحــت متكــررة. 

ومــا يزيــد مــن مشــكلة تركيــا هــو عــدم وجــود تنظيــم 
بــن امليليشــيات املواليــة لهــا، والتــي غالبــاً مــا تــرد عــى 
الهجــات باســتهداف املدنيــن األكــراد، وهــذا يزيــد مــن 

تنفــري الســكان.
بالتــوازي مــع جهودهــا العســكرية، اتبعــت تركيــا سياســة 
ثقافيــة واقتصاديــة شــاملة، إذ يتــم تدريــس اللغــة الركية 
اآلن يف املــدارس؛ إىل جانــب اللغتــن العربيــة واإلنكليزيــة، 
بينــا تــم فتــح فــروع ملكتــب الريــد الــريك وملستشــفيات 
يعمــل بهــا أطبــاء أتــراك يف كثــري مــن األحيــان، يف جميــع 
أنحــاء املنطقــة. هــذا يؤكــد التــزام أنقــرة طويــل األجــل 

بالحفــاظ عــى وجودهــا يف شــال ســورية.

وبينــا تســتعد تركيــا لتوســيع “منطقتهــا اآلمنة”، ســتظهر 
ــبب  ــس بس ــن لي ــدة، ولك ــات جدي ــح تحدي ــى األرج ع
ــوىض يف  ــي والف ــراغ األمن ــؤدي الف ــد ي ــط. ق ــراد فق األك
املنطقــة إىل خلــق فــرص للجهــات الفاعلــة األخــرى التــي 
تحــذر بشــكل متزايــد مــن السياســات الركيــة يف ســورية، 

وتفاهــات أنقــرة مــع روســيا والواليــات املتحــدة.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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جون هوالند – ماكووان

“قسد” والمنطقة اآلمنة والتدخل التركي

معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 17 أيار/مايو 2019

John Holland-McCowan, ”If Syria Safe-Zone Talks Fail: How the SDF Might Respond to 
Turkish Intervention“, The Washington Institute for Near East Policy, 17 May 2019. https://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/if-syria-safe-zone-talks-fail-how-the-sdf-might-
respond-to-turkish-interven

كتــب جــون هوالنــد – ماكــووان مقــاالً بعنــوان »“قســد” 
واملنطقــة اآلمنــة والتدخــل الــريك« نــرشه معهد واشــنطن 
بتاريــخ 17 أيار/مايــو 2019، تحــدث فيــه عــن رد “قــوات 
ســوريا الدميقراطيــة” عــى التوغــل الــريك يف شــال رشق 
ســورية يف حــال فشــلت املناقشــات املتعلقــة بإقامــة 

منطقــة آمنــة محتملــة هنــاك.

العــال  حــزب  زعيــم  أوجــالن،  اللــه  عبــد  أصــدر 
الكردســتاين، رســالة مفاجئــة يف 6 أيار/مايــو بعــد أول 
لقــاء لــه مــع محامــن منــذ مثــاين ســنوات، مذكّــرة تدعــو 
ــوات ســوريا  ــن “ق ــة” ب إىل إجــراء “مفاوضــات دميقراطي
ــة  ــز “الدميقراطي ــل تعزي ــن أج ــرة م ــة” وأنق الدميقراطي
املحليــة املنصــوص عليهــا دســتورياً ضمــن إطــار ســورية 

ــات. ــى املحادث ــداً ع ــداً جدي ــاف بُع ــا أض ــدة”، م املوح
وتــرى مصــادر مطّلعــة عــى الوضــع أن توقيــت رســالته 
كان يهــدف إىل تســهيل التوّصــل إىل اتفــاق بشــأن املنطقة 
الحدوديــة يف شــال رشق ســورية، حيــث تســيطر “قــوات 
ســوريا الدميقراطيــة” عــى تلــك املناطــق. تتفــاوض تركيــا 
ــى  ــوم ع ــة تق ــأن خط ــهر بش ــدة أش ــذ ع ــنطن من وواش
ــى  ــد ع ــة متت ــة آمن ــركة يف منطق ــات مش ــم دوري تنظي
ــاً إىل داخــل ســورية، وعــى  ــل تقريب مســافة عرشيــن مي
انســحاب “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” مــن جميــع 
املناطــق العازلــة )إاّل أن طــول ونقــاط النهايــة املحتملــة 
ــزال غــري واضحــة(. ويف هــذا اإلطــار،  لهــذه املناطــق ال ت
ذكــر ممثلــو “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” أّن املســؤولن 

4
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ــدود  ــدد مح ــاح لع ــم للس ــون عليه ــن يضغط األمريكي
املنطقــة  هــذه  إىل  بالدخــول  الركيــة  القــوات  مــن 
املقرحــة. ووفقــاً لذلــك، فــإن بيــان أوجــالن قــد يشــجع 
املجموعــة عــى اتبــاع املزيــد مــن املرونــة فيــا يتعلــق 

ــذه األمــور. به

إذا فشــلت املحادثــات، قــد تقرر القــوات الركيــة الدخول 
إىل شــال رشق ســورية مــن تلقــاء نفســها. والســؤال هنــا، 
ــة  ــى إقام ــة” ع ــوريا الدميقراطي ــوات س ــرد “ق ــف س كي

منطقــة عازلــة مــن جانــب واحــد؟

سوابق سيئة ولن تحقق نجاحاً
ــال  ــة” احت ــوات ســوريا الدميقراطي وصــف مســؤولو “ق
انتشــار الجيــش الــريك يف معقلهــم الشــايل الرشقــي بأنــه 
ــر إىل  ــرة تنظ ــون أن أنق ــم يدرك ــاً. فه ــق نجاح ــن يحق ل
“وحــدات حايــة الشــعب” كنتــاج مبــارش لحــزب العال 
لذلــك، تخــى “وحــدات حايــة  الكردســتاين. وفقــاً 
ــّدم تحــرزه  ــن أّن أي تق ــا الســيايس م الشــعب” وجناحه
ــاً  ــداً وجودي ــكل تهدي ــالد سيش ــال رشق الب ــا يف ش تركي

ــا. ــة بأكمله ــة الكردي للحرك

التجربــة األخــرية ال تبــرش بالخــري بالنســبة الســتدامة 
ــة، اتفقــت  ــا أيضــاً. بعــد مفاوضــات طويل مشــاركة تركي
واشــنطن وأنقــرة يف حزيران/يونيــو املــايض عــى خارطــة 
ــج  ــن منب ــة” م ــوات ســوريا الدميقراطي ــق لطــرد “ق طري

التــي تقــع غــرب نهــر الفــرات مبــارشة حيــث يبــدأ 
ــة الشــعب”.  ــع لـــ “وحــدات حاي ــم الرئيــس التاب اإلقلي
كامــل.  نحــو  عــى  بعــد  يتحقــق  مل  االتفــاق  ولكــن 
فالدوريــات األمريكية–الركيــة املشــركة التــي دعــت إليها 
االتفاقيــة مل تبــدأ ســوى بعــد عــدة أشــهر مــن التوصــل 
إىل اتفــاق، وال يــزال مقاتلــو “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” 
ــع  ــة تندل ــتباكات املتفرق ــزال االش ــا ال ت ــة، بين يف املدين
ــوات.  ــك الق ــا وتل ــن تركي ــة م ــيات املدعوم ــن امليليش ب
يشــري الوضــع القائــم إىل أنــه حتــى لــو تــم التوّصــل 
إىل اتفــاق عــى الــورق بــني األطــراف املعنيــة بشــأن 
شــامل رشق البــالد، إاّل أن تنفيــذه ســيفرض تحديــات 

ــرية. كب
ــارس أّن  ــاه يف 31 آذار/م ــاب ألق ــان يف خط ــن أردوغ أعل
»هدفنــا اآلن هــو القضــاء عــى الهيــاكل اإلرهابيــة يف 
ــه  ــن أن ــراراً م ــّذر م ــد ح ــرات«. وكان ق ــج ورشق الف منب
سينشــئ منطقــة عازلــة أحاديــة الجانــب يف تلــك املناطــق 
إذا فشــلت املحادثــات األمريكيــة. وبحســب الكاتــب، 
ينبغــي أخــذ كالمــه عــى محمــل الجــد، فركيــا تدخلــت 
ــة.  ــالث املاضي ــنوات الث ــن يف الس ــورية مرت ــال س يف ش
ــات  ورغــم اّدعــاء أردوغــان أن الهــدف مــن تلــك العملي
كان التصــّدي لتنظيــم “داعــش”، إال أن الحملــة األوىل 
ركــزت عــى “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” بقــدر مــا 
ــة األخــرية  ــت الحمل ــزت عــى “داعــش”، يف حــن صبّ ركّ
حايــة  “وحــدات  محاربــة  عــى  بالكامــل  تركيزهــا 

ــة”. ــوريا الدميقراطي ــوات س ــعب” و“ق الش

ماذا سيحدث إذا تدخلت تركيا؟
ــة” أن  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــن “ق ــع م ــن التوق ال ميك
تدافــع بنجــاح عــن أراضيهــا ضــد تركيــا بــدون مســاعدة 
ــذي  ــوظ ال ــاح امللح ــر إىل النج ــف. وبالنظ ــوات التحال ق
حققتــه تلــك القــوات مــع “وحــدات حايــة الشــعب” يف 
دحــر تنظيــم “داعــش”، قــد يبالــغ املراقبــون الخارجيــون 
يف تقديــر مــدى قــدرة هــذه القــوات عــى االعتــاد عــى 
نفســها ضــّد عــدو عســكري تقليــدي. فعــى ســبيل املثــال، 

إذا فشلت املحادثات، قد تقرر 

القوات التركية الدخول إلى شمال 

شرق سورية من تلقاء نفسها. 

والسؤال هنا، كيف سترد “قوات 

سوريا الديمقراطية” ىلع إقامة 

منطقة عازلة من جانب واحد؟
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مل يكــن بإمكانهــا الدفــاع عــن عــن العــرب “كوبــاين” أو 
ــر  ــم محافظــة دي ــج ومعظ ــة ومنب ــى الرق ــتيالء ع االس
الــزور مــن دون مســاعدة القــوات الجويــة للتحالــف. لقد 
ــا  ــل رشاكته ــة بفض ــة للغاي ــة قوي ــا الري ــت قواته أصبح
مــع القــوات الخاصــة الغربيــة، والعنــارص االســتخباراتية، 
والدعــم الجــوي الوثيــق. ولــوال هــذا الدعم، ملا اســتطاعت 
الصمــود يف وجــه الهجــوم الــذي تشــنه القــوات املقاتلــة 
بالوكالــة بدعــم تــريك، ناهيــك عــن الجيــش الــريك نفســه.

مــن هنــا، ليــس لــدى “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” 
أي حافــز إلعطــاء تركيــا ذريعــة إضافيــة ملزيــد مــن 
ــا.  ــبباً لســحب دعمه التدخــالت، أو إلعطــاء واشــنطن س

وبالتــايل، فــإن أي انطبــاع بــأن حــزب العــال الكردســتاين 
ــدوان  ــردع الع ــا ل ــلحة يف تركي ــه املس ــط حملت ــد ينّش ق
عــى فرعــه الســوري كان خاطئــاً عــى األرجــح حتــى قبــل 
رســالة أوجــالن األخــرية. فمنــذ بدايــة الحــرب الســورية، 
أعطــت “وحــدات حايــة الشــعب” و”قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة” األولويــة لتمييــز حمالتهــا عــن رصاع 
ــا. ويــدرك املســؤولون  حــزب العــال الكردســتاين يف تركي
األكــراد جيــداً أن وقــوع أعــال عنــف أخــرى مــن جانــب 
ــي  ــى جانب ــاد ع ــريك مض ــرك ت ــيؤدي إىل تح ــزب س الح

ــدود. الح

ــف، فمــن املحتمــل  ــع، إذا ضعــف دعــم التحال ويف الواق
ــاق  ــرام اتف ــة” إب ــوريا الدميقراطي ــوات س ــاول “ق أن تح
ــة املنطقــة  مــع الرئيــس األســد وروســيا مــن أجــل حاي
الشــالية الرشقيــة. فمنــذ أن عــززت ســيطرتها عــى 
املنطقــة، تعاونــت “وحــدات حايــة الشــعب” /”قــوات 

ــورية. ــة الس ــع الدول ــة” م ــوريا الدميقراطي س

ــداً  ــة” جي ــوات ســوريا الدميقراطي ــدرك “ق ــك، ت ــع ذل وم
كيــف ميكــن أن تكون دمشــق وموســكو حليفــن متقلبن، 
كــا اتضــح أثنــاء االســتيالء الــريك عــى عفريــن. فقــد أّدى 
ســحب روســيا للقــوات مــن ذلــك الجيــب وفتــح املجــال 

الجــوي لركيــا إىل متهيــد الطريــق لذلــك الهجــوم.

رمبــا يكــون الحفــاظ عــى التاســك الداخــي أخطــر 
الدميقراطيــة”  ســوريا  “قــوات  تواجهــه  قــد  تهديــد 
إذا تدخلــت تركيــا مــن جانــب واحــد. تشــري بيانــات 
للمجموعــة  العربيــة  املكونــات  أن  إىل  االســتقصاءات 
ستنشــق إذا أتيحــت لهــا الفرصــة. ورغــم الطبيعــة اإلثنيــة 
املختلطــة لـــ “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”، فقــد أذعــن 
ــورية إلدارة  ــال رشق س ــنة” يف ش ــرب “السُّ ــم الع معظ
األكــراد، ألنهــا ضمنــت الدعــم األمريــي واحتــكار القــوة. 

وإذا تحــّدت القــوات املدعومــة مــن تركيــا هــذا االحتــكار 
وســط دعــم مــردد مــن قــوات التحالــف، فبإمــكان 
ــن  ــل م ــاق أن تجع ــعة النط ــة الواس ــقاقات العربي االنش

ــة. ــة بحت ــة كردي ــة” جاع ــوريا الدميقراطي ــوات س “ق

ــرد  ــن ك ــى م ــا تبّق ــر م ــد يضط ــيناريو، ق ــذا الس ويف ه
“قــوات ســوريا الدميقراطيــة” إىل االنســحاب مــن املناطــق 
العربية–الكرديــة املختلطــة أو ذات الغالبيــة العربيــة 
مثــل منبــج، وتــل أبيــض، والرقــة وديــر الــزور، والراجــع 
ــاظ عــى  ــن أجــل الحف ــة م ــة املعزول ــا الكردي إىل جيوبه
مــا تبقــى لهــا مــن قــدر محــدود مــن االســتقالل الــذايت 
ضغــط  وســيلة  أفضــل  ســتخر  وبذلــك،  والســلطة. 
للمســاومة مــع الحكومــة الســورية بينــا تُقلّــص بدرجــة 
كبــرية مــن فائدتهــا للواليــات املتحــدة وحلفــاء التحالــف 
اآلخريــن، الذيــن يريــدون الحفــاظ عــى قــوة رشيكــة يف 
املناطــق ذات الغالبيــة العربيــة والتــي تبــدو أكــر عرضــة 

ــد. لظهــور “داعــش” مــن جدي

وختــم الكاتــب بالقــول: ميكــن للتوغــل الــريك أن يفــّكك 
ــات  ــلت املفاوض ــة”. وإذا فش ــوريا الدميقراطي ــوات س “ق
الحاليــة، فيجــب عــى صانعــي السياســة يف الواليــات 
ــة  ــرة بإنشــاء منطق ــوا أن الســاح ألنق املتحــدة أن يدرك
ــاء  ــاً إىل القض ــؤدي أساس ــد ي ــب ق ــة الجان ــة أحادي عازل
للتحالــف يف ســورية. وبهــدف  أفضــل حليــف  عــى 
ضــان حايتهــا، ســتضطر “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” 
إىل الســعي للتوصــل إىل اتفــاق مــع ســورية وروســيا، مــا 

ــم. ــكل حاس ــة بش ــي يف املنطق ــوذ األمري ــف النف يُضع

٢٠١٩ عــدد أيار/مايو 



الي��زال “داع��ش” يبح��ث ع��ن مناف��ذ يعي��د من خالهل��ا بن��اء تنظيمه 
املتداع��ي و”خالفت��ه” ال��يت أرهب��ت يوم��ًا الع��امل بأس��ره. وي��رى 
باحث��ون أن أس��رى التنظي��م ل��دى “ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة”، 
نس��اًء كانوا أم رجااًل، من املمكن أن يش��كلوا النواة األوىل، يف ظل 
كثرة عددهم، وضعف القدرات لدى “قسد” للتعامل معهم، ورفض 

بلدانه��م اس��تعادتهم.
عل��ى الرغ��م م��ن أن أرق��ام اخلس��ائر الناجت��ة ع��ن إره��اب “داع��ش” 
ِع��داد  يف  الت��زال  به��ا  ق��ام  ال��يت  والتخري��ب  النه��ب  وعملي��ات 
التقدي��رات، ل��ذا عل��ى كّل األطراف، ويف مقدمتهم “قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة” إع��ادة تقيي��م مواقفه��ا مب��ا يضم��ن انتف��اء أي فرص��ة 

لع��ودة التنظي��م.

تنظيم “داعش” خسائر لم ُتحَص وعودة لم ُتنَف
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جون دانفورد وجنيفر كافاريال

فرصة تنظيم “داعش” في معسكرات االحتجاز شمال سورية

معهد دراسة الحرب، 13 أيار/مايو 2019

ــاالً  ــال مق ــر كافاري ــورد وجنيف ــن جــون دانف ــب كلٌّ م كت
معســكرات  يف  “داعــش”  تنظيــم  »فرصــة  بعنــوان: 
االحتجــاز شــال ســورية«، نــرشه معهــد دراســة الحــرب 
يف 13 أيار/مايــو 2019، ميكــن إيجــاز أهــم مــا جــاء فيــه 

ــاآليت: ب
الســتغالل  وخطــرية  فريــدة  فرصــة  “داعــش”  لــدى 
ــت  ــورية. أعلن ــال س ــاز ش ــق االحتج ــروف يف مراف الظ
“قــوات ســوريا الدميقراطيــة )قســد(” هزميتهــا للتنظيــم 
يف ســورية يف آذار/مــارس 2019، بعــد االســتيالء عــى آخــر 
كيلومــر مــن التضاريــس التــي احتلهــا “داعــش” يف وادي 
نهــر الفــرات. خســائر التنظيــم مل تفــكك شــبكته البرشية. 
ال متلــك “قســد” مــوارد كافيــة الحتجــاز 11.000مــن 

إرهابيــي “داعــش”، وإلدارة شــبكة فيهــا مــا ال يقــل عــن 
12 مخيــاً للنــزوح، رســمي وغــري رســمي، تضــم عــرشات 

ــم. ــل التنظي ــراد عوائ ــن وأف ــن املدني اآلالف م

ــان/أبريل 2019،  ــمر 2018 ونيس ــون األول/ديس ــن كان ب
استســلم أكــر مــن 63 ألفــاً مــن عائــالت مقاتــي “داعش” 
الدميقراطيــة”.  “قــوات ســوريا  لـــ  آخــرون  ومدنيــون 
نقلتهــم القــوات إىل معســكر الهــول املكتــظ شــال رشق 
البــالد بالقــرب مــن الحــدود الســورية العراقيــة، مــا خلــق 

أزمــة إنســانية وأمنيــة عاجلــة.

مــن املحتمــل أن يســتهدف “داعــش” هــذه املعســكرات 
والســجون كجــزء مــن خطتــه للعــودة. 

5 John Dunford, Jennifer Cafarella, ”ISIS’s Opportunity in Northern Syria’s Detention Facilities and 
Camps“, Institute for the Study of War, 13 May 2019. http://iswresearch.blogspot.com/201905//
isiss-opportunity-in-northern-syrias.html

٢٠١٩ عــدد أيار/مايو 

http://iswresearch.blogspot.com/2019/05/isiss-opportunity-in-northern-syrias.html
http://iswresearch.blogspot.com/2019/05/isiss-opportunity-in-northern-syrias.html
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يعــد  الواقــع،  األمــر  بحكــم 
دعــم  منطقــة  الهــول  مخيــم 
ــال  ــش” يف ش ــة لـــ “داع فعلي
ســورية. فصلــت “قســد” مقاتي 
“داعــش” الذكــور عــن الســكان، 
ونقلتهــم إىل ســجون يف عمــق 
التضاريــس التــي تســيطر عليهــا. 

مســتوى  “القــوات”  تطبــق  مل 
التدقيــق ذاتــه عــى اآلالف مــن 
يف  “داعــش”  وأطفــال  نســاء 
معســكر الهــول. أشــارت تقاريــر 
أن  إىل  مــراراً  اإلعــالم  وســائل 
ــم  ــاء يف املخي ــن النس ــداداً م أع
بعقائــد  ملتزمــات  زلــن  مــا 
“داعــش”. وبعضهن لعــن أدواراً 
ــة أو  ــه األمني ــة يف هياكل ملموس
العســكرية. لقــد هاجمــت هذه 
وأحرقــت  الحــراس  الشــبكات 
األقــل  املحتجزيــن  خيــام 
التزامــاً يف الهــول. قــد تكــون 
خطــة  مــن  جــزءاً  أنشــطتهم 
مدروســة. يقــال إن البغــدادي 

قــد أََمــَر أعضــاء تنظيمــه مــن اإلنــاث باالستســالم بشــكل 
جاعــي لـــ “قســد”، رمبــا بهــدف التســلل إىل مرافــق مثل 
معســكر الهــول، خاصــة وأن التنظيــم وســلفه “القاعــدة 
ــد  ــال لتجني ــروف االعتق ــابقاً ظ ــتغلوا س ــراق” اس يف الع
األفــراد ودفعهــم نحــو التطــرف، كــا حــدث يف معســكر 

ــراق. ــوكا يف الع ب

ال تســتطيع “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” التحكــم بوجود 
“داعــش” يف الهــول. إدارة هــذا املخيــم مثقلــة باألعبــاء، 
ــة  ــم املتحــدة– إىل املســاكن الالئق ــاً لأم ــر –وفق إذ تفتق
النظيفــة.  امليــاه  إىل  والوصــول  الطبيــة  واإلمــدادات 

ــاً.  ــس آمن فاملعســكر لي

يف  منفصلــة  منطقــة  يف  األجانــب  “قســد”  وضعــت 
الهــول، لكــن بإمــكان أفــراد عوائــل “داعــش” الســورين 
ــع خطــر  ــا يرف ــاك، م ــن هن ــالط باملدني ــن االخت والعراقي

التنظيــم  يســتخدم  أن  ميكــن  والتحزيــب.  التجنيــد 
شــبكات داخــل الهــول لدعــم عودتــه يف شــال ســورية. 
فاملخيــم يقــع عــى بعــد أقــل مــن خمســن كيلومــراً مــن 
مدينــة الحســكة والشــدادي، املركــزان الرئيســان لإلمــداد 
لـــ “داعــش” أن يهــدد  ولوجســتيات “قســد”. ميكــن 
ــع أنحــاء  ــة” يف جمي ــات “قــوات ســوريا الدميقراطي عملي

ــول. ــن اله ــورية م رشق س

التحديات يف الهول تهدد أمن العراق أيضاً

ــة  ــة ماثل ــة” مجموع ــوات ســوريا الدميقراطي تواجــه “ق
مــن التحديــات يف الحفــاظ عــى شــبكتها مــن الســجون 
ــم دويل  ــب بدع ــش”، وتطال ــي “داع ــز مقات ــي تحتج الت
إضــايف لتســتمر يف ذلــك. ومــن املحتمــل أن تفقــد “قســد” 
القــدرة عــى الحفــاظ عــى معتقالتهــا يف حــال حــدوث 

تدخــل عــر الحــدود مــن قبــل تركيــا.
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إطــالق رساح املحتجزيــن قــد يــؤدي إىل تفــرق خاليــا 
“داعــش” يف جميــع أنحــاء العــراق وســورية. أخلــت 
“قــوات ســوريا الدميقراطيــة” ســبيل أعضــاء ســورين 
وعراقيــن مــن “داعــش” لتقليــل أعبائهــا وللحصــول عــى 
ــؤالء  ــمح له ــد يس ــا ق ــن، م ــرب املحلي ــن الع ــم م الدع
بإعــادة االتصــال بشــبكاتهم الســابقة وإنشــاء خاليــا 

ــدة. جدي

تتعــرض “قســد” لضغــوط إضافيــة بســبب رفــض العديــد 
مــن الــدول إعــادة مواطنيهــا الذيــن قاتلــوا مــع “داعش”. 
دفعــت “القــوات” نحــو إنشــاء محكمــة دوليــة ملحاكمــة 
املقاتلــن األجانــب، لكــن الفكــرة مل تحصــل إال عــى دعــم 

محدود.

ــي “داعــش”  ــام مقات ــل بقي ــد إضــايف متمث ــك تهدي هنال
حالــت  “قســد”.  تربــك  موجهــة  هــروب  مبحــاوالت 
ــن  ــة م ــورية دون محاول ــة الس ــة الكردي ــوات الخاص الق
ــن  ــروب م ــش” لله ــن “داع ــي م ــل أجنب ــل 400 مقات قب
ــان/أبريل،  ــكة يف 5 نيس ــد” يف املالكية/الحس ــجن “قس س
لكــن محــاوالت ماثلــة نجحــت يف العــراق.  كّل عمليــة 
ــادة  ــب وق ــن األجان ــودة املقاتل ــي ع ــة تعن ــرار ناجح ف
العمليــات ذوي الخــرة إىل صفــوف التنظيــم، ودفعــاً 

ــورية. ــراق وس ــه يف الع لحملت

ميكــن للواليــات املتحــدة أن تخفــف مــن هــذه املخاطــر 
مــن خــالل دعــم لـــ “قســد” ال يغــري بشــكل كبــري التزامها 

عــى أرض الواقــع يف ســورية.

خطوات قصرية األجل
يجــب عــى الواليــات املتحــدة اتخــاذ إجــراءات إنســانية 
فوريــة تتضمــن توفــري متويــل إضــايف لـــ “قســد” واألمــم 
الحكوميــة  غــري  املنظــات  مــن  وغريهــا  املتحــدة 
للمســاعدة يف إدارة املــوارد وتوفــري الرعايــة الصحيــة 
ــات املتحــدة أن  ــم الهــول. ميكــن للوالي ــة يف مخي املطلوب
متنــع الخســائر غــري الروريــة يف األرواح يف املخيــم، ويف 
الوقــت عينــه تنهــي قــدرة “داعــش” عــى االســتفادة مــن 
ــورية.  ــراق وس ــم يف الع ــاط التنظي ــد نش ــكانه لتجدي س

تشمل الخطوات اآليت:

• توفــري أنظمــة بيومريــة إضافيــة ملســؤويل املخيــم 

ســيمنع  مــا  املخيــم،  ســكان  تحــري  يف  للمســاعدة 
ــد ومــالذ  “داعــش” مــن اســتخدام الهــول كمصــدر تجني
ــوة.  ــالت النس ــم واملقات ــارص الدع ــن وعن ــن للمجندي آم
ــة  ــري الحكومي ــع مخــاوف املنظــات غ ــا سيســاعد م ك
مــن أن مســاعدة مخيــم الهــول ستســاعد “داعــش”.

ــع  ــورية م ــة يف س ــوات األمريكي ــل الق ــب أن تعم • يج
األمنيــة داخــل مخيــم  اإلجــراءات  لتكثيــف  “قســد” 
الهــول، تتيــح وصــول ســكانه إىل األمــم املتحــدة وغريهــا 
ــارص  ــرش عن ــر ن ــى األم ــو اقت ــى ل ــات، حت ــن املنظ م

مســاعدة عســكرية أمريكيــة إضافيــة.

ــدادات  ــري اإلم ــا توف ــات املتحــدة وحلفائه • ميكــن للوالي
ــة  ــك أنظم ــا يف ذل ــارش مب ــكل مب ــة بش ــانية الالزم اإلنس
ــق  ــكن واملراف ــاء للس ــواد البن ــة وم ــاه واألدوي ــة املي تنقي

ــة. الطبي

• ميكــن للواليــات املتحــدة تقديــم مســاهمة رائــدة 
وحــث رشكاء التحالــف عــى املســاعدة يف توفــري مبلــغ 27 
مليــون دوالر الــذي حددتــه األمــم املتحــدة للحفــاظ عــى 

مخيــم الهــول لـــ “األشــهر القليلــة املقبلــة”.

ــري  ــى توف ــل ع ــات املتحــدة أن تعم ــى الوالي • يجــب ع
املشــورة املتعلقــة بالصحــة العقليــة للنســاء واألطفــال يف 

مخيــم الهــول. 

• يجــب عــى الواليــات املتحــدة أن تضمــن ظروفــاً ماثلة 
يف املعســكرات األخــرى املوجــودة أو املقــرر إنشــاؤها يف 

العــراق وســورية.

خطوات طويلة األجل
ــف  ــع التحال ــل م ــات املتحــدة إىل العم • ســتحتاج الوالي
لوضــع سياســة موحــدة تجــاه مقاتــي “داعــش” األجانب. 
وميكــن أن يشــمل ذلــك تيســري محكمــة دوليــة أو اتفــاق 

بشــأن إعادتهــم لبالدهــم.

ــد” يف  ــاعدة “قس ــدة إىل مس ــات املتح ــتحتاج الوالي • س
بنــاء ســجون ومرافــق الحتجــاز املقاتلــن األجانــب حتــى 

ــة. ــم األصلي ــة أو يف بلدانه ــم يف محكم محاكمته

ــاء  ــا لبن ــات املتحــدة وضــع جهوده ــى الوالي • يجــب ع
صنــدوق دويل لدعــم مرافــق االحتجــاز ومخيــات النزوح 

عى املدى الطويل يف ســورية والعراق. 
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ــا  ــوغلو، تاش ــا توبش ــد، أوي ــا غرينالن ــن فيون ــدَّ كلٌّ م أع
فوردرســراس، جيمــس ف. مــارون مقــاالً بعنــوان: »بدأنــا 
ــورية«  ــار الس ــش” لآلث ــب “داع ــة نه ــَم حصيل ــو فه للت
ــه  ــو 2019، جــاء في ــد يف 15 أيار/ماي ــه مؤسســة ران نرشت

اآليت:

ســلّم تنظيــم “داعــش” آخــر مــا تبقــى لــه مــن أراٍض يف 
ــاء  ــوع انته ــازال موض ــايض. م ــارس امل ــوز يف آذار/م الباغ
التنظيــم مثــار جــدل، لكــن يختلــف اثنــان عــى أن 
التنظيــم تــرك وراءه إرثــاً مــن الدمــار واإلرهــاب والقتــى 
ــب  ــة النه ــة قضي ــدم إىل الواجه ــوم تتق ــل، والي ــا ح أين

ــش”. ــه “داع ــذي مارس ال

7

بدأنا للتو فهَم حصيلة نهب “داعش” لآلثار السورية

مؤسسة راند، 15 أيار/مايو 2019

Fiona Greenland, Oya Topçuoglu, Tasha Vorderstrasse, James V. Marrone, ”We’re Just Beginning 
to Grasp the Toll of the Islamic State’s Archaeological Looting in Syria“, RAND Corporation, 
15 May 2019. https://www.rand.org/blog/201905//were-just-beginning-to-grasp-the-toll-of-the-
islamic.html

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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فيونا غرينالند، أويا توبشوغلو، تاشا فوردرستراس، جيمس ف. مارون
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عندمــا كان التنظيــم يف أوج قوتــه التــي ظــّن كثــريون أنهــا 
ال تواَجــه، قيــل إن القطــع األثريــة املنهوبــة تشــكل أحــد 
أهــم مصــادر الدخــل لديــه. وتراوحــت قيمتهــا املقــدرة 
مــا بــن بضعــة ماليــن وعــدة مليــارات مــن الــدوالرات. 
لكــن مــن أهــم الهّنــات يف تقاريــر وســائل اإلعــالم حــول 
النهــب هــي انعــدام وجــود فهــم حقيقــي ملقــدار الخطر، 
وملــا هــو عــى املحــك. أرقــام الــدوالرات هــذه ليســت إال 

تخمينــات.

ون: حتــى اآلن ال نعــرف بالضبــط مــا فُقــد،  يقــول املعــدُّ
ومل يحــدد أحــٌد قيمــة القطــع األثريــة املعــروف وجودهــا 
ــة  ــات التجريبي ــة باســتخدام البيان ــع األثري ــك املواق يف تل
والحســابات املنهجيــة. لــذا، قمنــا مــع اثنــن مــن علــاء 
آثــار الــرشق األدىن، واثنــن مــن املتخصصــن بســوق 
الفــن، بنــرش بحــث يف املجلــة الدوليــة للُملكيــة الثقافيــة 
كأول محاولــة لتقديــر القيمــة الســوقية للتحــف املنهوبــة 
مــن مواقعهــا ذاتهــا. لقــد كانــت األرقــام أكــر بكثــري مــا 
ــن  ــودة م ــع مفق ــة قط ــدوالرات قيم ــن ال ــا، مالي توقعن

أجــزاء صغــرية مــن املواقــع األثريــة.

منجم آثار
تحت هذا العنوان، جاء يف املقال إنه وبهدف إعداد 

الدراسة، 
قام الفريق 

مبعاينة 
موقعن 

تعود 
آثارها 

إىل فرتن 
تاريخيتن 

مختلفتن ضاَّ نوعن مختلفن من املستوطنات. 
األول، دورا–ايروبــوس، الحاميــة الرومانيــة عــى نهــر 
الفــرات والتــي َحــَوْت ســكاناً مــن إثنيــات مختلفــة. 
قبــل أربــع ســنوات، عندمــا كشــفت صــور األقــار 
الصناعيــة أن املواقــع األثريــة يف ســورية قــد نُهبــت 
وكأنهــا  دورا–ايروبــوس  بــدت  واســع،  نطــاق  عــى 
مجموعــة مــن الُحفــر. أمــا املوقــع الثــاين، فهــو تــل 
ــة  ــت عاصم ــي كان ــة الت ــورية، املنطق ــال س ــة ش البيع
ــل امليــالد. ــة قب ــة الثاني ــزي يف األلفي كــرى للعــر الرون

يف العقــود األوىل مــن القــرن العرشيــن، اســتخرج علــاء 
اآلثــار مــا يقــارب %40 مــن دورا–ايروبــوس، وحوايل 10% 
مــن تــل البيعــة متــت دراســته يف مثانينيــات وتســعينيات 
ــن  ــر م ــن أك ــن املوقع ــجالت يف هذي ــمُّ الس ــرن. تض الق

13.000 قطعــة أثريــة ال تتضمــن العمــالت املعدنيــة.

قــام الفريــق باســتخدام تقنيــات حديثة مبقارنة الســجالت 
ــة  ــن 40.000 قطع ــر م ــات ألك ــجالت املبيع ــة وس األثري
أثريــة يف املــزادات واملعــارض ولــدى التجــار. الهــدف هــو 
التنبــؤ بقيمــة القطــع املنهوبــة عــر مقارنتهــا مبــا يتطابــق 

معهــا مــن قطــع فنيــة تــمَّ تداولهــا يف الســوق.

W W W . D C R S . S Y
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اســتناداً إىل هــذا النمــوذج، تبلــغ القيمــة اإلجاليــة 
املستكشــفة  األثريــة  دورا–ايروبــوس  لقطــع  املقــّدرة 
فقــط حــوايل 18 مليــون دوالر أمريــي؛ وأربعــة ماليــن يف 
تــل البيعــة. ويعــود الفــارق الختــالف مســاحة املوقعــن، 
وكذلــك إىل كــون آثــار األول يف معظمهــا رومانيــة ويونانية 

ــزي. ــارص العــر الرون ــة بعن ــاع بســعر أعــى مقارن وتب

ليســت كّل املواقع األثرية يف ســورية بــراء دورا–ايروبوس 
ــع  ــق تاب ــات فري ــن وبحســب بيان ــة، لك ــه الفني أو كثافت
ــع  ــف موق ــوايل 15 أل ــورية ح ــوث، يف س ــة دارمت لجامع
ــة  ــل البيع ــع ت ــات موق ــدرت مبيع ــس. وإذا ق ــري رئي أث
الصغــري بأربعــة ماليــن دوالر، فــال نحتــاج مخيلــة واســعة 

ملعرفــة حجــم املنجــم األثــري الــذي تشــكله البــالد.

ال تُظهــر هــذه األرقــام القيمــة الفعليــة ملــا حّصلــه تنظيــم 
“داعــش” أو غــريه مــن الناهبــن، بــل تُقــّدر القيمــة 
ــري  ــة للتحــف املســجلة يف هــذه املناطــق. وبتعب اإلجالي
آخــر، كان لــدى التنظيــم كنــوز مــن القطــع األثريــة 
مرهونــة بنزواتــه. قــد ال نعــرف أبــداً املــدى الكامــل 

ــائر. للخس

ماذا يجب أن نفعل مع هذه التقديرات؟
أوالً، أي سياســة تأمــل يف معالجــة النهــب األثــري تحتــاج 
ــا.  ــكلة وحجمه ــاق املش ــرز نط ــة ت ــرات موثوق إىل تقدي
كــا تقــرب هــذه النتائــج جميــع األطــراف الراغبــة بالحل 

إىل انطالقــة واحــدة.

ثانيــاً، تظهــر البيانــات أن للقطــع الصغــرية الحصــة األكــر 
مــن الســوق. وبالتــايل سياســات معالجة الســوق الســوداء 
ــار الســورية– يجــب أن تركــز  –عــى األقــل بالنســبة لآلث

عــى األشــياء التــي ميكــن أن تناســب جيــوب اللصــوص.

ــار  ــذي قامــوا بنهــب هــذه اآلث ــم أن ال مــع األخــذ بالعل
ــن  ــط م ــري فق ــزء صغ ــى ج ــون ع ــا يحصل ــن مواقعه م
ــة.  ــا النهائي ــبها يف وجهته ــن أن تكتس ــي ميك ــة الت القيم
القســم األكــر مــن الســعر النهــايئ يذهــب إىل الوســطاء 

ــار. أو التج

ما وراء “داعش”
ال تنتهــي القصــة عنــد “داعــش”، إذ إن مجموعــات كثــرية 
شــاركت يف النهــب األثــري خــالل الحــرب الســورية. 
فالتنظيــم مل يخــرع نهــب اآلثــار بــل اســتغل بنيــة نهــب 

ــا. ــا وإنتاجيته ــف حجمه ــة وكثّ قامئ

ــورية  ــتمر س ــة، وستس ــكلة عاملي ــار مش ــة اآلث ــل رسق متث
بــأن تكــون محــط اهتــام الحفاريــن الهــواة واملحرفــن، 
ــرض  ــذي تتع ــد ال ــف التهدي ــوص. وال يتوق ــك اللص وكذل
ــب، فالزحــف  لــه املواقــع األثريــة عــى الرقــة والنه

ــرياً. ــراً كب ــاخ يشــكالن خط ــري املن الحــري وتغ

ــاس  ــن قي ــه ال ميك ــول إن ــم بالق ــّدون مقاله ــم املع ويخت
نهــب اآلثــار الســورية باملــال، فهــي خســارة ثقافــة 
ومعــارف تاريخيــة. يســتخدم علــاء اآلثــار هــذه اللُقــى 
لربــط النــاس واألفــكار والعــادات وتتبــع التغــري التاريخي. 
ــع  ــى التجمي ــدرة ع ــح الق ــا، تصب ــد إحداه ــا تُفق وعندم

ــة. ــري أكــر صعوب ــخ ال ــل هــذا التاري مــع مث

قــد يكــون حســاب القيمــة الســوقية ملدينــة قدميــة 
بأكملهــا مفيــداً لواضعــي السياســات والباحثــن. لكن هذا 
ــون  ــوريون والعراقي ــا الس ــي يدركه ــة الت ــري الحقيق ال يغ

ــخ بثمــن. ر التاري ــدِّ ــك أن تق ــداً: ال ميكن جي
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تستمر الواليات املتحدة يف مسار العقوبات اجملحفة حبق سورية، غري 
عابئ��ة بتأث��ري ه��ذه العقوب��ات عل��ى لقمة عيش الس��وريني البس��طاء، 
إذ عان��ت س��ورية أزم��ة حمروق��ات خانقة خالل ش��هر أيار/مايو رمبا مل 

تش��هد م��ا مياثلها منذ بداي��ة األزمة عام 2011.
تل��وم الوالي��ات املتحدة س��ورية عل��ى خياراتها وحتالفاته��ا، علمًا أن 
العقوب��ات األمريكي��ة الي��وم مل ت��رتك جم��ااًل ألي ق��وة أو ش��ركة أو بل��د، 
يس��تطيعون م��ن خالل��ه املش��اركة يف إع��ادة البن��اء ودخ��ول االقتص��اد 
السوري وحتقيق الربح من جهة واكتساب شيء من النفوذ السياسي 

نات��ج بطبيع��ة احلال عن دوره��ا االقتصادي.  

العقوبات األمريكية على سورية والسوريين



سارة الديب

خيارات قليلة أمام الحكومة السورية لمحاربة عقوبات الوقود

أسوشيتد برس، 3 أيار/مايو 2019

7 Sarah El-Deeb, ”Syrian government has few options to battle fuel sanctions“, The Associated 
Press, 3 May 2019. https://www.apnews.com/a99a22ad2598474ca39a7d8cde560c31
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ــة  ــارات قليل ــوان: »خي ــاالً بعن ــب مق ــارة الدي ــت س كتب
ــود«،  ــات الوق ــة عقوب ــورية ملحارب ــة الس ــام الحكوم أم

نرشتــه وكالــة أسوشــيتد بــرس يف 3 أيار/مايــو 2019.
تســعى الحكومــة الســورية للتعامــل مــع أزمــة وقــود هي 
األســوأِ منــذ انــدالع الحــرب عــام 2011، نتيجــة العقوبــات 
األمريكيــة التــي تســتهدف شــحنات النفــط املتوجهــة إىل 

دمشق.

ظهــر ارتيــاح مؤقــت عندمــا وصلــت االحتياطيــات أو 
ــداد  ــرب إىل الســوق، وانخفضــت نســبياً األع ــط امله النف
ــك  ــود، وكذل ــام محطــات الوق ــة أم ــوف املزدحم يف الصف

ــع  ــاد واس ــم إىل انتق ــذي تُرج ــام ال ــر” الع ــع “الّذع تراج
الحكومــة  عــى  ينبغــي  لكــن  الحكومــة.  لسياســات 
الســورية اتخــاذ إجــراءات أكــر دراماتيكيــة، فهــي تحتــاج 
إىل رشاء أكــر مــن %75 مــن الوقــود من مصــادر خارجية.

يقــول خــراء: عــى دمشــق إمــا اســتعادة حقــول النفــط 
ــوريا  ــوات س ــاً “ق ــا حالي ــيطر عليه ــي تس ــرشق والت يف ال
أو  املتحــدة،  الواليــات  مــن  املدعومــة  الدميقراطيــة” 
اســتبدال خطــوط إمــدادات النفــط التــي كانــت تــأيت مــن 
ــه  ــا ســيرتب علي ــيا، م ــن روس ــدة م ــران بأخــرى جدي إي

ــية”. ــف سياس “تكالي

٢٠١٩ عــدد أيار/مايو 

https://www.apnews.com/a99a22ad2598474ca39a7d8cde560c31
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ميكــن للقــوات الحكوميــة وحلفائهــا القيــام بخطــوة 
ــث عــن  ــت واشــنطن الحدي ــرشق إذا واصل ــة يف ال رسيع
ــوات  ــع “ق ــل م ــاك، والعم ــزة هن ــا املتمرك ــحب قواته س
ــّي  ــحاب األمري ــأن االنس ــن ش ــة”. م ــوريا الدميقراطي س
أيضــاً أن يتيــح لركيــا فرصــة لشــنِّ هجــوم إلبعــاد “قســد” 
ــا يشــري إىل أن  ــاك م ــك، هن وتوســيع حدودهــا. ومــع ذل

ــا. ــر يف خططه ــد النظ ــد تعي ــدة ق ــات املتح الوالي

ــورية  ــؤون الس ــري يف الش ــش، الخب ــس بالون ــال فابري وق
ــة املطــاف، ال مفــر مــن الهجــوم  بجامعــة ليــون، يف نهاي
ــراد، ستســتويل  ــا األك ــا تهاجــم تركي عــى الــرشق. »عندم
القــوات الســورية عــى حقــل العمــر النفطــي. وهــذا أمــر 
آٍت، رمبــا بعــد ثالثــة أشــهر؟ أو ســتة أشــهر؟  أو عــام؟«.

تحتــاج ســورية يف الوقــت الحــايل إىل النفــط. فقــد وصــل 
اإلنتــاج املحــي لهــذا العــام إىل 24 ألــف برميــل يوميــاً –
أي نحــو 20–%25 مــن إجــايل االحتياجــات– مــن أصــل 
350 ألــف برميــل يوميــاً قبــل الحــرب. ويقــول املســؤولون 
الحكوميــون: إنَّهــم بحاجــة إىل وقــود مدعــوم بقيمــة 2.7 

مليــار دوالر كل عــام.

ــا تشــعر  ــري أنَّه ــط، غ ــس للنف د الرئي ــزوِّ ــران امل ــت إي كان
ــات  ــدة العقوب ــات املتح ــدد الوالي ــط، إذ تش اآلن بالضغ

ــة. ــري الكاتب ــا، عــى حــدِّ تعب عليه

توقــف الخــط االئتــاين الــذي أمــّدت إيــراُن بــه دمشــق 
ــة يف  ــحناتها النفطي ــه ش ــت مع ــام 2013، وتوقف ــذ ع من
ــي  ــات الت ــك بعــد العقوب أواخــر العــام املــايض. جــاء ذل
الثــاين/ الخزانــة األمريكيــة يف ترشيــن  فرضتهــا وزارة 

نوفمر.

أصــدرت وزارة الخزانــة أيضــاً تحذيــراً عامليّــاً مــن عقوبات 
ــع  ــة”، م ــري املرشوع ــط “غ ــحنات النف ــى ش ــتفرض ع س
ــن.  ــى رشكات التأم ــط ع ــة والضغ ــفن معين ــمية س تس
ــراين  ــط اإلي ــن النف ــل م ــة واحــدة عــى األق ــزال ناقل ال ت
ــذ  ــويس من ــاة الس ــارج قن ــو خ ــورية ترس ــة إىل س املتجه
TankerTrackers. ــع ــاً ملوق ــمر، وفق ــون األول/ديس كان

.com

وصلــت اللــرية الســورية إىل واحــدة مــن أدىن قيمهــا منــذ 
ســنوات، نحــو 590 لرية/للــدوالر يف الســوق الســوداء 
ــا أدى إىل  ــرية، م ــغ 430 ل ــمي البال ــعر الرس ــة بالس مقارن

ــري. ــاع األســعار بشــكل كب ارتف

يســتفيد الوســطاء مــن العقوبــات عــن طريــق رشاء 
النفــط وإدخالــه بــرّاً، وعــادة مــا يكــون ذلــك مــن العــراق 
أو لبنــان –مــا يوفــر نحــو %20 مــن احتياجــات دمشــق. 
يتــم تهريــب بعــض الكميــات مــن حقــول النفــط يف رشق 
ســورية، وقــد حافظــت هــذه التجــارة عــى اســتمرارها؛ 
بينــا كانــت املنطقــة تحــت ســيطرة “داعــش”، وتســتمر 
اآلن تحــت ســيطرة “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” بقيــادة 
األكــراد. يف اآلونــة األخــرية، رصــد نشــطاء وســكان دمشــق 
شــاحنات نفــط تعــر الحــدود إىل املناطــق التــي تســيطر 

عليهــا الحكومــة.

ــوات  ــى “ق ــن ع ــد يتع ــد، ق ــدى البعي ــى امل ــذا، وع ه
ســوريا الدميقراطيــة” التفــاوض مــع دمشــق بشــأن حــلٍّ 

وقال فابريس بالونش: يف نهاية 

املطاف، ال مفر من الهجوم ىلع 

الشرق. »عندما تهاجم تركيا األكراد، 

ستستولي القوات السورية ىلع 

حقل العمر النفطي. وهذا أمر آٍت، 

ربما بعد ثالثة أشهر؟ أو ستة 

أشهر؟  أو عام؟«.
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وســط، بالنظــر إىل اعتادهــا غــري املســتقر عــى الحايــة 
األمريكيــة. لكــن يف الوقــت الحــايل، تســعى “قوات ســوريا 
ــيطرة  ــديد الس ــات، وتش ــرض العقوب ــة” إىل ف الدميقراطي
عــى طــرق اإلمــداد وتأمــن الجســور عــر نهــر الفــرات إىل 
املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، إضافــًة إىل حظــر 

صنــع املراكــب التــي تحمــل النفــط عــر النهــر.

ميكــن لروســيا أن تقــدم إمــدادات مســتقرة لتحــّل محــّل 
ــس  ــد يضطــر الرئي ــر، ق ــق هــذا األم ــران. لكــن لتحقي إي
األســد إىل إعــادة ضبــط العالقــات مــع حلفائــه الرئيســن، 
ــة يف  ــح مختلف ــا مصال ــن له ــران اللت ــكو وطه أي موس

ســورية.

وتســاءل يف هــذا الســياق كرييــل ســيمينوف املحلــل 
لشــؤون الــرشق األوســط –ومقــره موســكو– والخبــري 
ــا  ــرويّس، »م ــة ال ــس الشــؤون الدولي ــم يف مجل ــري املقي غ
الــذي ميكــن أن يقدمــه الرئيــس األســد يف املقابــل، وهــل 
يعــدُّ ذلــك مربحــاً بالنســبة لروســيا؟«. وأضــاف: »ميكــن 
ــة،  ــر مرون ــد أك ــل األس ــذا لجع ــكو ه ــتخدم موس أن تس
ودفعــه للعمــل أكــر لصالــح موســكو بــدالً مــن إيــران«. 
الســورية عــن  الحكومــة  يف اآلونــة األخــرية، أعلنــت 
ــاً.  ــّدة 49 عام ــاء طرطــوس لروســيا م خطــط لتأجــري مين

وقــد اســتأجرت روســيا ســابقاً جــزءاً مــن املينــاء ليخــدم 
ــاك. جــاء هــذا اإلعــالن يف أعقــاب  ــة هن ــا البحري قاعدته
تجــري  إيــران  بــأن  املــايض  شــباط/فراير  يف  تقاريــر 
محادثــات الســتئجار مينــاء الالذقيــة القريب مقابــل إلغاء 
ــران بالوصــول  ــك لطه ــون دمشــق. ســوف يســمح ذل دي
إىل البحــر املتوســط، بجــوار املينــاء الــذي تديــره روســيا. 
ســتكون موســكو يف موقــف صعــب مــع “إرسائيــل” التــي 
تقــوم باســتهداف القواعــد اإليرانيــة يف ســورية، وتحتفــظ 

ــوح مــع روســيا. بخــط عســكري مفت

ــوري بوريســوف  ــرويس ي ــوزراء ال التقــى نائــب رئيــس ال

ــان/أبريل،  ــة نيس ــق يف نهاي ــد يف دمش ــس األس ــع الرئي م
وقــال: إن عقــد اإليجــار الــرويس للمينــاء ســيعزز التجــارة 
ــد االقتصــاد الســوري. وأعــرب عــن أســفه  ــة ويفي الثنائي
ــة،  ــة الحكوم ــت بقبض ــة ليس ــط الرشقي ــول النف ألن حق
لكنــه قــال: إنَّ »هنــاك مقرحــات محــددة موجــودة، وإنَّ 
»ســورية يجــب أن تكــون مســتعدة لحــل )املشــكلة(«.

قــال وزيــر النقــل الســورّي عــي حمــود: إن رشكــة 
ســروي لنقــل الغــاز –وهــي إحــدى الــرشكات الروســية 
الرائــدة يف مجــال الغــاز والنفــط– ستوســع املينــاء لزيــادة 
ــن الضعــف، وســتضخ  ــر م ــة ألك ــدرة اســتيعابه الحالي ق
ــروي  ــة س ــى رشك ــون دوالر. ال تخ ــن 500 ملي ــر م أك
ــم  ــق حمي ــا صدي ــة، إذ يســيطر عليه ــات األمريكي العقوب
للرئيــس الــرويّس فالدميــري بوتــن الــذي يواجــه عقوبــات 
ــه بأزمــة القــرم. ــة منــذ عــام 2014 بســبب عالقت أمريكي

ــس ورئيــس تحريــر موقــع  وقــال ليــث أبــو فاضــل، مؤسِّ
“املصــدر لأخبــار”: إنَّ دمشــق »قــد تختــار املســار الــذي 
حــدده الــروس«، مبــا يف ذلــك التقــارب مــع اململكــة 
العربيــة الســعودية، املنافــس الرئيــس إليــران يف املنطقــة.

يف أواخــر الشــهر املــايض، ذكــرت وســائل اإلعــالم الروســية 
ــد  ــق بع ــافر إىل دمش ــورية س ــن إىل س ــوث بوت أنَّ مبع
ــن  ــد ب ــري محم ــعودي األم ــد الس ــع ويل العه ــاع م اجت
ســلان حيــث ناقشــا األزمــة الســورية. وكانــت دول 
تقــدم  املســلحة،  املعارضــة  دعمــت  التــي  الخليــج، 
مبــادرات إىل الرئيــس األســد بهــدف إخــراج دمشــق مــن 

ــران. ــدار طه م

وكتــب أبــو فاضــل »إن قــرار الحكومــة الســورية املحتمــل 
ــن  ــة م ــران، لكــن يف هــذه املرحل ــع إي ــاىش م ــد ال يت ق
الحــرب، تفــرض العقوبــات ونقــص التمويــل رضائــب 

عــى دمشــق«.

٢٠١٩ عــدد أيار/مايو 
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يوجينيو دكريما

لماذا ال تريد أوروبا إعادة بناء سورية

المجلس األطلنطي، 8 أيار/مايو 2019

ــد  ــاذا ال تري ــوان: »مل ــاالً بعن ــا مق ــو دكرمي ــب يوجيني كت
ــا إعــادة بنــاء ســورية« نــرشه املجلــس األطلنطــي،  أوروب
ومنــذ  إنــه  مطلعــه  يقــول يف   .2019 أيار/مايــو   8 يف 
خريــف عــام 2018، يــزداد الخــالف بــن الــدول األعضــاء 
ــف  ــزال املوق ــا ي ــورية. وم ــأن س ــاد األورويب بش يف االتح
الرســمي لالتحــاد األورويب هــو عــدم التعــاون مــع الدولــة 
ــية  ــة سياس ــا يســمونه “عملي ــق م ــى تحقي الســورية حت
شــاملة بقيــادة ســورية تلبــي تطلعــات الشــعب الســوري 
املرشوعــة”. ومــع ذلــك، انفصلــت بعــض الحكومــات 
األوروبيــة عــن هــذا املوقــف وبــدأت تتعامــل مــع 
ــدوث  ــال ح ــم احت ــه رغ ــرى أن ــورية. وي ــة الس الحكوم
مســتوى مــا مــن التطبيع الســيايس بــن الــدول األعضاء يف 
االتحــاد األورويب ودمشــق يف املســتقبل القريــب، ماتــزال 

ــة  ــع أي مســاهمة أوروبي ــة متن ــل قوي ــاك عــدة عوام هن
ــورية. ــار يف س ــادة اإلع ــرية يف إع كب

يف آب/أغســطس 2018، أرســلت بولنــدا نائــب وزيــر 
الخارجية يف زيارة رســمية إىل ســورية. ثم يف كانون الثاين/
ينايــر 2019، رّصح وزيــر الخارجيــة اإليطــايل أن حكومتــه 
“تــدرس” إعــادة فتــح الســفارة اإليطاليــة يف دمشــق. ويف 
نيســان/أبريل 2019، اتهمــت منصــة تحقيقــات هنغاريـّـة 
إقامــات لســورين مشــمولن  ســلطات بالدهــا مبنــح 
الحكومــة  يســاعدون  ممــن  األمريكيــة  بالعقوبــات 
الســورية. ويف الوقــت نفســه، تناقــض جمهوريــة التشــيك 
سياســة االتحــاد األورويب بشــأن ســورية كونهــا حافظــت 
ــع دمشــق طــوال  ــات دبلوماســية مســتمرة م عــى عالق

ــق ســفارتها فيهــا. فــرة الحــرب ومل تغل

8 Eugenio Dacrema, ”Why Europe Won’t Rebuild Syria“, Atlantic Council, 8 May 2019. https://
www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/why-europe-won-t-rebuild-syria

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/why-europe-won-t-rebuild-syria
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/why-europe-won-t-rebuild-syria
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ومــن ناحيــة أخــرى يقــول الكاتــب، اســتمرت يف األشــهر 
القليلــة املاضيــة املناقشــات حــول الــدور املســتقبي 
لالتحــاد األورويب يف إعــادة إعــار ســورية بعــد الحــرب. 

بــدأت تُرفــع بعــض األصــوات وتنتقــد عالنيــة اســراتيجية 
ــة” ضــّد  ــة يف “الحــرب االقتصادي االتحــاد األورويب املتمثل
ــات  ــض العقوب ــة بع ــة ورشعي ــككن بفعالي ــورية، مش س
األوروبيــة، ال ســيا تلــك التــي تقيّــد تدفــق الســلع 

ــد. ــانية إىل البل ــاعدات اإلنس ــية واملس األساس

تــراوح التكاليــف التقديريــة إلعــادة البنــاء والعــودة 
ــار دوالر.  ــن 200 و400 ملي ــل الحــرب ب ــا قب لظــروف م

املســاهمة  املانحــن  عــى  إيجــايب،  تأثــري  ولتحقيــق 
ــدى الســنوات الخمــس إىل  ــى م ــدوالرات ع ــارات ال مبلي
ــدول  ــون ال ــل أن تك ــري املحتم ــن غ ــة. م ــرش القادم الع
ــه يف املســتقبل  ــن هــؤالء املانحــن، أقل ــة مــن ب األوروبي

ــي: ــة، ه ــل رئيس ــة عوام ــبب أربع ــور، بس املنظ

أوالً، مســألة العقوبــات االقتصاديــة. زاد االتحــاد األورويب 
مؤخــراً عــدد األفــراد “املعاقبــن” اقتصاديــاً. ويســتمر 
النقــاش حــول جــدوى العقوبــات والعواقــب املرتبــة 
ــى  ــورية؛ حت ــة يف س ــات العامل ــرشكات واملؤسس ــى ال ع
ــد مــن  ــات تزي ــريون أن العقوب ــرى كث ــا. ي اإلنســانية منه
ــا  ــق هدفه ــح أن تحق ــري املرج ــن غ ــكان وم ــاة الس معان
املعلــن؛ وهــو إحــداث انتقــال للســلطة يف ســورية. مــن 
املرجــح أن يــزداد النقــاش حولهــا عنــد التجديــد الســنوي 
ــع  ــن املتوق ــو. م ــة حزيران/يوني ــرر بداي ــات املق للعقوب
ــة  ــة حقيقي ــل أي مناقش ــد، وتأجي ــذا التجدي ــم ه أن يت
حتــى عــام 2020، مــا ســيمنح الدبلوماســيون األوروبيــون 
ــري السياســة، وخاصــة  الوقــت للتحقــق مــن جــدوى تغي

ــع موســكو. مــن خــالل الحــوار م

عــالوة عــى ذلــك، حتــى إذا متــت إزالــة عقوبــات االتحــاد 
ــات  ــه يف ســورية خاضعــة للعقوب األورويب، ســتظل كيانات
األمريكيــة، والتــي يفــوق احتــال تكثيفهــا احتــاَل 
إزالتهــا. هــذا عامــل إضــايف قــد يحــدُّ مــن مشــاركة 
الــرشكات األوروبيــة الكــرى يف مشــاريع إعــادة اإلعــار.

ثانيــاً، يتزايــد عــدد الحكومــات األوروبيــة املتعاطفــة مــع 
“النظــام” الســوري، لكــن مــن غــري املرجــح أن تشــارك يف 
حــرب دبلوماســية مــن أجلــه. دول مثــل بولنــدا وإيطاليــا 

والتــي تؤيــد التطبيــع الســيايس، ليســت األكــر اســتقراراً 
ماليــاً، أو تأثــرياً سياســياً داخــل االتحــاد األورويب.

ــة  ــة الرئيس ــي الحج ــن، وه ــودة الالجئ ــة ع ــاً، قضي ثالث
لــدور أورويب يف إعــادة إعــار ســورية، تفقــد قوتهــا. عــى 
ــروس  ــيون ال ــل الدبلوماس ــن، واص ــن املاضي ــدار العام م
التأكيــد عــى أن عــودة الســورين مــن أوروبــا، تُعــنِّ عــى 
ــن،  ــار. لك ــادة اإلع ــف إع ــع تكالي ــاد األورويب دف االتح
ــس  ــوع رئي ــرة موض ــا الهج ــن أن قضاي ــم م ــى الرغ وع
ــن  ــوع الالجئ ــوم، إال أن موض ــة الي ــة األوروبي يف السياس
الســورين غائــب عــن النقاشــات الداخليــة. حتــى يف 
ــاً  ــاً مركزي ــرة موضوع ــا الهج ــكل فيه ــي تش ــدان الت البل

ــا وفرنســا. ــل إيطالي مث

االســتثناء امللحــوظ هــو أملانيــا، حيــث كان الالجئــون 
الســوريون قضيــة مهمــة يف انتخابــات عــام 2018. ومــع 
ذلــك، يشــري التــوازن الجديــد للسياســة األملانيــة إىل 
تضــاؤل أهميــة موضــوع الالجئــن الســورين يف النقــاش 
ــارم  ــا الص ــا موقفه ــددت أملاني ــل، ج ــي. ويف املقاب الداخ

ــام”. ــاه “النظ تج

رابعــاً، دمشــق واضحــة للغايــة فيــا يتعلــق بإلغــاء 
العقوبــات، إال أنهــا ليســت متحمســة متامــاً لتوقعــات أن 
تلعــب أوروبــا دوراً رئيســاً يف ســورية بعــد الحــرب. يقــول 
الكاتــب: »فبينــا تضغــط موســكو عــى االتحــاد األورويب 
لدعــم إعــادة اإلعــار بشــكل مبــارش، رّصح األســد يف 
ــارك  ــد أن يش ــه ال يري ــوح أن ــددة وبوض ــبات متع مناس

ــد«. ــاء البل ــادة بن ــون يف إع الغربي

ــكان  ــزال بإم ــام »الي ــب يف الخت ــول الكات ــك، يق ــع ذل وم
دوراً  تلعــب  أن  األوروبيــة  واملؤسســات  الحكومــات 
إيجابيــاً يف مســتقبل البــالد مــن خــالل إعــادة تقييــم 
رشوط عقوبــات االتحــاد األورويب يف ضــوء الوضــع الحــايل 
ــر  ــداف أك ــات بأه ــة العقوب ــط إزال ــن رب ــرب. ميك للح
ــاش حــول  ــزال النق ــاء حكــم األســد. الي ــن إنه ــة م واقعي
هــذه القضيــة مفتوحــاً وقــد نشــهد تغــرياً يف اســراتيجية 
االتحــاد األورويب خــالل األشــهر القادمــة. بعــض الخطوات 
نحــو التطبيــع الســيايس مــع دمشــق وتخفيــف عقوبــات 
ــط،  ــدى املتوس ــى امل ــم ع ــن أن تت ــاد األورويب ميك االتح
لكــن مــن غــري املحتمــل أن يتــم إنفــاق مبالــغ باهظــة من 
ــة عــى ســورية يف املســتقبل املنظــور«. األمــوال األوروبي

٢٠١٩ عــدد أيار/مايو 



تعم��ل الرئاس��ة األمريكي��ة و”صهره��ا” جاري��د كوش��نر عل��ى مترير ما 
بات ُيعرف ب� “صفقة القرن” واليت ميأل احلديث عنها، ومتأل تسريباتها 
كّل وس��ائل اإلع��الم. ويف انتظ��ار اإلع��الن الرمس��ي ع��ن مضامني 
الصفق��ة، ب��ات معظمها مكش��وفًا ومعروفًا للجمي��ع. ورغم إجحاف هذه 
“الصفقة” حبق الفلسطينيني وحرمانهم حتى من “حل الدولتني”، إال 
أنه��ا ال تش��كل إال رأس اجلب��ل اجلليدي يف خمطط ب��دأت به إدارة ترامب 
من��ذ اس��تالمها القي��ادة يه��دف إىل حرمان الفلس��طينيني م��ن كّل حق 

  قاوموا لعقود متوالية وألجيال متعاقبة من أجل حتصيل بعضه.

صفقة لفلسطين والفلسطينيون خارجها



زها حسن

رفٌض متوّقع سلفًا

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 22 أيار/مايو 2019

9 Zaha Hassan, ”A Rejection Foretold“, Carnegie Middle East Center, 16 May 2019. https://
carnegie-mec.org/diwan/79134

ــلفاً«  ــع س ــٌض متوقّ ــوان: »رف ــاالً بعن ــا حســن مق ــت زه كتب
نــرشه مركــز كارنيغــي للــرشق األوســط يف 22 أيار/مايــو 
2019 تــرى فيــه أن العــداء األمريــي للفلســطينين يُظهــر أن 
إدارة ترامــب ال تريــد منهــم إال أن يقولــوا “ال” لخطتهــا حــول 

الســالم يف الــرشق األوســط.

ــن: األول  ــرى حدث ــطينيون ذك ــا الفلس ــو، أحي يف 15 أيار/ماي
ذكــرى نكبــة عــام 1948، والتهجــري القــري ألكــر مــن 
ثالثــة أربــاع الفلســطينين مــن ديارهــم؛ والثــاين هــو افتتــاح 
الســفارة األمريكيــة يف القــدس العــام املــايض، الــذي أدى إىل 
مقتــل 59 متظاهــر فلســطيني برصــاص القنــص اإلرسائيــي يف 

غــزة خــالل يــوم واحــد.

تاريــخ  يف  ســوداوين  نقطتــن  الحدثــان  هــذان  يعــدُّ 
الفلســطينين، لكنهــم ســيُواجهون عــى األرجــح تحّديــاً أكــر 
ــب  ــا تكشــف إدارة ترام ــة، عندم ــابيع املقبل يف غضــون األس

خطتهــا للســالم يف الــرشق األوســط.

تكــر الشــائعات حــول مضامــن هــذه الخطــة: فقــد نــرشت 
ــب،  ــة ترام ــن لحمل ــري املترّع ــا كب ــة ميلكه ــة إرسائيلي صحيف
ــة  ــن وثيق ــة م ــوداً مّرب ــّمته بن ــا س ــيلدون أديلســون، م ش
الخطــة، تــرشح بالتفاصيــل كيــف تعتــزم الواليــات املتحــدة 
ــأنه أن  ــن ش ــدة”، م ــطن الجدي ــى “فلس ــان يُدع ــة كي إقام
ــد  ــاً، ويؤكّ ــم راهن ــى الوضــع القائ ــاً رســمياً ع ــي طابع يُضف
كل املخــاوف التــي انتابــت الفلســطينين حيــال الخطــة 

ــة. األمريكي
وافتتــح أعضــاء ســابقون مــن الجهــاز األمنــي اإلرسائيــي 
موقعــاً إلكرونيــاً يعــرض فيديــو يــرشح تفاصيــل خطــة 
ــّص عــى  ــدة”، وتن ــة الجدي أخــرى تحمــل اســم “حــل الدول
إقامــة دويلــة يف غــزة وجــزء مــن ســيناء، مــا يشــابه اقــراح 
كبــري مستشــاري الرئيــس األمريــي جاريــد كوشــر يف اجتــاع 
ُعقــد يف آذار/مــارس 2018 يف البيــت األبيــض ملناقشــة الحلول 

لأزمــة اإلنســانية يف غــزة.

٢٠١٩ عــدد أيار/مايو 
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وفقــاً لكوشــر، أبــرز مهنــديس خطــة الســالم، مــن غــري 
ــة  ــد مناقش ــطينية عن ــيادة فلس ــن س ــّدث ع ــدي التح املج
الخطــة، لكنــه َوَعــَد الفلســطينين، إذا مــا تعاونــوا مــع 
املبــادرة، بحيــاة أفضــل ومبزيــٍد مــن الفــرص االقتصاديــة، مــع 

ــدويل. ــع ال ــن املجتم ــات م ضان

رغــم الكشــف والترسيــب، يوّجــه معظــم الفلســطينيني 
ــة  ــفري مواجه ــى ش ــزة، ع ــرى. فغ ــائل أخ ــم إىل مس أنظاره
شــاملة جديــدة، رغــم وقــف إطــالق النــار. وقــد حــّذر 
ــة الســالم يف الــرشق  املنّســق الخــاص لأمــم املتحــدة لعملي
األوســط نيكــوالي مالدينــوف مــن أن هــذه رمبــا تكــون 
“الفرصــة األخــرية” لتفــادي انــدالع حــرب شــاملة يف القطــاع.

نقــص  أن  املتحــدة إىل  األمــم  أشــارت  يف غضــون ذلــك، 
ــي إىل  ــد يف ــزة، ق ــات يف غ ــري العالج ــالزم لتوف ــل ال التموي
إجــراء بــر أعضــاء لحــوايل 1700 مــن أصــل 7000 فلســطيني 
أُصيبــوا برصــاص القــوات اإلرسائيليــة خــالل املظاهــرات 
الشــعبية التــي شــهدها القطــاع العــام الفائــت. كذلــك، 
ســتتوقّف األونــروا عــن تقديــم املعونــات الغذائيــة لنصــف 
ســكان غــزة، مــا مل يوفّــر املانحــون 60 مليــون دوالر إضافيــة 

ــل. ــهر املقب ــول الش بحل

تجــاوز معــدل البطالــة %50 يف القطــاع املُفقــر نتيجــة 
الحصــار الــذي دام 12 عامــاً، والــذي تعتــره األمــم املتحــدة 
ــد  ــذا، تُع ــالالً عســكرياً مســتمراً. ل ــون احت والخــراء القانوني
ــة. ــة األهمي ــأرس بالغ ــروا ل ــا األون ــي تقّدمه املســاعدات الت

ال تبدو األمور يف الضفة الغربية أفضل بكثري. 

ويف هــذا الســياق، ذُكــر أن رئيــس أركان الجيــش اإلرسائيــي 
الســابق أبلــغ املمثــل الخــاص لرامــب للمفاوضــات الدوليــة، 
أنــه ينبغــي التــأيّن عنــد إعــالن الخطــة، إذ إنهــا قــد تشــعل 
ردود فعــل عنيفــة يف أوســاط الفلســطينيني قــد تحتــاج 

ــّدة إلخامدهــا. ــل” إىل ســنوات ع “إسائي

لــو أراد كوشــر وفريــق ترامــب املعنــي بشــؤون الســالم 
يف الــرشق األوســط أن يتفاعــل الفلســطينيون مــع خطــة 
ــن  ــا. لك ــة له ــة مؤاتي ــري بيئ ــل تحض ــوا بالفع ــالم، لحاول الس
مــن الصعــب أن نصــّدق أن واشــنطن جــاّدة يف التعامــل مــع 
الفلســطينين، وبخاصــة بعــد تغريــدات غرينبــالت عــر توير 
ــاً إىل القــادة الفلســطينين  ــع االتهــام دوم ــه أصاب ــي توّج الت
مــن دون توجيــه أي انتقــاد إىل “إرسائيــل”، أو مقابــالت 

كوشــر املشــّفرة التــي يتجّنــب فيهــا الحديــث عــن الوضــع 
ــم”  ــطينيون يف “الَدْولته ــه الفلس ــيتمتع ب ــذي س ــوين ال القان
املســتقبلية، أو خطابــات الســفري األمريــي ديفيــد فريدمــان 
ــَدر “إرسائيــل”  األشــبه باملواعــظ التــي يتحــّدث فيهــا عــن قَ
يف التــوراة والــدور الــذي لعبــه مــع إدارة ترامــب يف تحقيــق 
مشــيئة اللــه. يف الواقــع، يبــدو وكأن فريــق ترامــب يتعّمــد 
ــالن  ــل اإلع ــى قب ــة حت ــض الخط ــطينيني إىل رف ــع الفلس دف

عنهــا.

التحريــر  منظمــة  املكتــب  إقفــال  ذلــك  كل  إىل  أضــف 
الفلســطينية يف واشــنطن، هنــا تصبــح األمــور واضحــة للغاية: 
قبــول الفلســطينين ليــس إطالقــاً جــزءاً مــن الخطــة. بعبــارة 
أخــرى، إذا خــر الفلســطينيون كل يشء –القــدس، وعــودة 
الالجئــني، والخــط األخــر للعــام 1967، واألمــن املــايل 
واملــادي، واالعــراف الســيايس بقيادتهــم– فلــن يهتّمــوا بــأي 
خطــة ســالم أمريكيــة. وســتكون الرســالة قــد وصلتهم بشــكل 
واضــح للغايــة، ومفادهــا أن مفاوضاتهــم طيلــة الســنوات الـــ 

28 املاضيــة لــن تــأيت بــأي نتيجــة.

وعــى صعيــد مقابــل، سيســمح “رفــض” الفلســطينيني 
ــد  ــهامة عن ــرّف بش ــا تت ــدو وكأنه ــأن تب ــل” ب لـــ “إسائي
الواليــات املتحــدة جاهــزة  “قبولهــا” الخطــة، وســتكون 
لالعــراف بالســيادة اإلرسائيليــة عــى الضفــة الغربيــة عندمــا 
يحــن الوقــت، رمبــا عندمــا تــرز الحاجــة إىل تعبئــة قاعــدة 
ــن لـــ  ــن املوال ــار املانح ــب وكب ــن لرام ــن املؤيدي اإلنجيلي

ــام 2020. ــات الع ــد انتخاب ــراب موع ــع اق ــل” م “إرسائي

أخــرياً، تقــول الكاتبــة، يــرز الســؤال: مــا الــذي يتعــّن عــى 
الفلســطينين القيــام بــه بــدالً مــن رفــض الخطــة؟ رمبــا 
عليهــم االنتظــار قليــالً، وإفســاح املجــال أمــام األمــم املتحــدة 
واالتحــاد األورويب وجامعــة الــدول العربيــة للتعبــري عــن 
موقفهــم أوالً، مــع اإلشــارة املناســبة إىل قــرارات مجلــس 
حقــوق  ومعاهــدات  الــدويل  اإلنســاين  والقانــون  األمــن 
اإلنســان. عندئــٍذ، ستفشــل الخطــة وستنكشــف املهزلــة. 
ميكــن للفلســطينين عندهــا العــودة إىل مــا نجحــوا بــه ألكــر 
مــن ســبعة عقــود: املقاومــة والحصــول عــى الدعــم الــدويل 
الــالزم للتوّصــل إىل حــل للنــزاع يحــرم كرامتهــم اإلنســانية.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد



37
كتــب مايــكل يونــغ مقــاالً بعنــوان: »ال داعــي لالنتظــار« 
ــو  نــرشه مركــز كارنيغــي للــرشق األوســط يف 13 أيار/ماي
2019 يقــول فيه إنَّ خطة كوشــر ال تتمحور حول الســالم، 
إنــا تهــدف إىل ترســيخ قبضــة االحتــالل اإلرسائيــي عــر 

افــراض هزميــة الفلســطينين.
ــن  ــر للســالم ب ــارد كوش ــب خطــة ج ــامل يرقّ ــزال الع الي
الفلســطينين واإلرسائيليــن، غــري مــدرك أن الجــزء األكــر 
ــد  ــام معه ــه أم ــاً أصــالً. فخــالل حديث ــات معروف ــا ب منه
واشــنطن لسياســة الــرشق األدىن مؤخــراً، كشــف كوشــر 
ــار إىل أن  ــن أش ــة ح ــرى محبط ــة أخ ــن نقط ــاب ع النق

ــأيت عــى ذكــر حــل الدولتــن. ــن ت ــه ل خطت
ــة”  ــر الرئاس ــرّق “صه ــتغرب أال يتط ــن املس ــد كان م لق

إىل معنــى حــل الدولتــن بالنســبة إىل الواليــات املتحــدة، 
وهــي الدولــة التــي تعــرض خطتــه للســالم يف نهايــة 
املطــاف، والتــي بــدت منــذ بضــع ســنوات وكأنهــا متلــك 

ــة. ــذه الكلم ــى ه ــول معن ــبياً ح ــة نس ــرة واضح فك
إخفــاء كوشــر لهــذا األمــر يذكّرنــا مــرة أخــرى بــأن 
“خطتــه للســالم” هــذه ال متـّـت للســالم بصلــة، ومل تُصّمــم 
قــط إلحــالل الســالم. وكــا قــال الســفري األمريــي الســابق 
لــدى “إرسائيــل” دانيــال كورتــزر، يف مقــال صــدر مؤخــراً، 
ــى  ــامل ع ــز الع ــة، إذ يركّ ــة وهمي ــي خدع ــة ه إن الخط
خطــة كوشــر، دون أن ينتبــه إىل الخطــوات األحاديــة 
التــي تقــوم بهــا السياســة األمريكيــة ملصلحــة “إرسائيــل” 
ــل  ــال ح ــفًة احت ــطينين، ناس ــف الفلس ــض موق ولتقوي

10

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 13 أيار/مايو 2019

Michael Young, ”No Need to Wait“, Carnegie Middle East Center, 7 May 2019. https://carnegie-
mec.org/diwan/79074

مايكل يونغ

ال داعي لالنتظار

٢٠١٩ عــدد أيار/مايو 
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ــه  ــر ســيتمثّل هدف ــراح كوش ــد عــرض اق ــن. وعن الدولت
ــة. ــب اإلرسائيلي ــذه املكاس ــيخ ه ــاطة برس األول ببس

مــن الواضــح أن الخطــة التــي أعّدهــا كوشــر، باالشــراك 
مــع جايســون غرينبــالت، املمثــل الخــاص للرئيــس دونالد 
ــدى  ــة، والســفري األمــرييك ل ترامــب يف املفاوضــات الدولي
ــة  ــد فريدمــان، ليســت إال نســخة معّدل “إرسائيــل” ديفي
لخطــة الحكــم الــذايت التــي طرحهــا رئيــس الــوزراء 
اإلرسائيــي الســابق مناحيــم بيغــن يف أيار/مايــو مــن 
العــام 1979. هــذه الخطــة، كــا هــو معــروف، منحــت 
ــة،  ــاً محــدوداً يف األرايض املحتل الفلســطينين حكــاً ذاتي
لكنهــا رفضــت منحهــم دولــة. تعطــي خطــة بيغــن 
“إرسائيــل” الســيادة عــى األرايض املحتلــة ومهمــة مراقبــة 

أمنهــا.
ــة املنســيّة عجــز اليمــن  يُظهــر اللجــوء إىل هــذه املقارب
اإلرسائيــي وداعميــه األمريكيــن عــن الخــروج مجــرد 
التفكــري بحــل ال يُحــرم فيــه الفلســطينيون مــن كل 
ترامــب  إدارة  سياســة  دأبــت  وبالفعــل،  حقوقهــم. 
ــه  ــا حقق ــض كّل م ــى تقوي ــن ع ــنتن املاضيت ــالل الس خ
ــن  ــالل العقدي ــية خ ــب سياس ــن مكاس ــطينيون م الفلس

الفائتــن.
مل يعــد منــح الفلســطينين دولــة أمــراً مســلاً به بالنســبة 
ــل”،  ــة إرسائي ــدس “عاصم ــرون الق ــم ي ــنطن. فه إىل واش
ــة  ــون بإقام ــأن يســمح اإلرسائيلي ــال نظــري ب ــم احت رغ
ــة. كــا  ــدة مــن املدين ــة بعي عاصمــة فلســطينية يف زاوي
مــارس مســؤولو اإلدارة األمريكيــة ضغوطــاً لوقــف منــح 
الذيــن  الفلســطينين  الالجئــن  صفــة الجــئ ألحفــاد 
هاجــروا عــام 1948، مــا دفــع بالواليــات املتحــدة إىل 
وقــف متويــل األونــروا. واآلن، ويف خضــم الحديــث عــن أن 
إدارة ترامــب توشــك عــى االعــراف بســيادة “إرسائيــل” 
ــر  ــالىش آخ ــة، يت ــة الغربي ــن الضف ــرية م ــزاء كب ــى أج ع
ــدويل عــى  ــة الفلســطينين، أي التوافــق ال ســهم يف جعب

ــالل. ــل” احت أن “إرسائي
يبــدو أن كوشــر وغرينبــالت وفريدمــان وخلفهــم ترامب، 
يؤيــدون وجهــة نظــر تقــول بــأال حــقَّ للفلســطينين 
ــة  ــل” غــري ُملزم ــاً كــا أن “إرسائي ــة، متام ــة بدول باملطالب

ــد مــن األرايض.  بالتخــي عــن املزي

سريّســخ اقــراح كوشــر، كل مــا فعلتــه أمريــكا حتــى اآلن 
إلضفــاء الرشعية عــى االحتــالل اإلرسائيي. وســتُلقي إدارة 
ــذي  ــم الفــخ ال ــوم عــى الفلســطينين لرفضه ترامــب الل
ــايل  ــول وبالت ــض كّل الحل ــيُتهموا برف ــر، وس ــه كوش ينصب
ــة  ــل” متابع ــدة و “إرسائي ــات املتح ــل للوالي ــن األفض م

ــة الفلســطينية. ــة القضي تصفي
لــن تنطــي هــذه التمثيليــة عــى الكثرييــن لكنهــا ســرغم 
الرؤســاء األمريكيــن املســتقبلين عــى مجــاراة خطــوات 
ترامــب أو املخاطــرة بــرّد فعــل ســاخط مــن حلفــاء 
“إرسائيــل”. هــذا مــا جــاء عــى لســان كوشــر يف معهــد 
واشــنطن، إذ أشــار إىل أنــه يف حــن قــد ال يجلــب الســالم 

ــه. ــري املناقشــات” حول ــه “يغ ــرشق األوســط لكنَّ إىل ال
يغفــل هــذا الحــل املريــح للواليــات املتحــدة و “إرسائيل” 
مــا يحصــل للفلســطينين يف األرايض املحتلــة. ففــي حــن 
قــد يبقــى شــعب غــزة حبيســاً إىل مــا ال نهايــة، مــا مصــري 
حــوايل 3.7 ماليــن فلســطيني يف الضفــة الغربية يعيشــون 
ــة  ــة؟ مــن الناحي ــة مــن املســتوطنات اليهودي عــى مقرب
الدميوغرافيــة، سيشــّكل العــرب –ســواء مــن الفلســطينين 
أو مــن العرب/اإلرسائيليــن– أغلبيــة متتــّد بــن البحــر 
ــا  ــد، م ــل واح ــالل جي ــر األردن خ ــط ونه ــض املتوس األبي

يطــرح تحديــاً متزايــداً لطبيعــة “إرسائيــل اليهوديــة”.
يف ظــل تنامــي أعــداد الفلســطينين، ســتتعارك “إرسائيــل” 
ــارًة  ــر إث ــل النتيجــة األك ــل هــذا الوجــود. وتتمثّ ــع مث م
ــات  ــتغالل مواجه ــى اس ــل” ع ــدام “إرسائي ــق يف إق للقل
ــريات  ــرض تغي ــطينين لف ــع الفلس ــة م ــكرية محتمل عس
دميوغرافيــة دامئــة، تضمــن أغلبيــة يهوديــة يف “إرسائيــل” 

والضفــة الغربيــة عــى األمــد البعيــد.
ــه  ــر مع ــل الن ــاً، يحم ــول: أحيان ــب بالق ــم الكات ويخت
عبئــاً يتعــّذر التخلّــص منــه. ففــي العــام 1948، حّققــت 
الصهيونيــة انتصــاراً يف حربهــا ضــد العــرب، وكذلــك عــام 
1967. لكــن الفلســطينين الزالوا موجوديــن. و “إرسائيل” 
تقــف عاجــزة أمــام هــذا الواقع، كــا أن ما يســّمى بخطة 
كوشــر ســتجعل إيجــاد حــّل لهــذا املوضــوع مســتحيالً. 
رمبــا حــان الوقــت يك يعيــد اإلرسائيليــون وأصدقائهــم يف 

أمريــكا النظــر مبــا يرغبــون بــه.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد



البيبليوغرافيا

1 1 Al Kanj, Sultan1 “Reviewing the Turkey–HTS Relationship”, Chatham House, 
May 20191 https://syria1chathamhouse1org/research/reviewing-the-turkey-hts-
relationship

1 2 Balanche, Fabrice1 “No More Turkish Veto on Idlib Offensive?”, The Washington 
Institute for Near East Policy, 14 May 20191 https://www1washingtoninstitute1
org/policy-analysis/view/no-more-turkish-veto-on-idlib-offensive

1 3 Bigio, Jamille1 Rachel Vogelstein, “Women and Terrorism: Hidden Threats, 
Forgotten Partners”, Council on Foreign Relations, May 20191 https://www1cfr1
org/report/women-and-terrorism

1 4 Borshchevskaya, Anna1 “Moscow in the Middle East and North Africa”, 
The Washington Institute for Near East Policy, 9 May 20191 https://www1
washingtoninstitute1org/policy-analysis/view/moscow-in-the-middle-east-and-
north-africa

1 5 Brown, Frances Z1 “Can the U1S1 Fully Defeat the Islamic State? Here’s 
What Can Help”, The Washington Post, 21 May 20191 https://www1
washingtonpost1com/politics/21/05/2019/can-us-ensure-defeat-islamic-
state/?noredirect=on&utm_term=1efac9b8eb73c

1 6 Dacrema, Eugenio1 “Why Europe Won’t Rebuild Syria”, Atlantic Council, 8 
May 20191 https://www1atlanticcouncil1org/blogs/syriasource/why-europe-
won-t-rebuild-syria

1 7 Dunford, John1 Jennifer Cafarella, “ISIS’s Opportunity in Northern Syria’s 
Detention Facilities and Camps”, Institute for the Study of War, 13 May 20191 
http://iswresearch1blogspot1com/05/2019/isiss-opportunity-in-northern-
syrias1html 

1 8 El-Deeb, Sarah1 “Syrian government has few options to battle fuel sanctions”, 
The Associated Press, 3 May 20191 https://www1apnews1com/a99a22ad25984
74ca39a7d8cde560c31

1 9 Ghadawi, Abdullah1 “Will Freeing Local ISIS Militants Come Back to Bite the 
Kurds?”, Chatham House, May 20191 https://syria1chathamhouse1org/research/
will-freeing-local-isis-militants-come-back-to-bite-the-kurds 

W W W . D C R S . S Y

39

https://syria.chathamhouse.org/research/reviewing-the-turkey-hts-relationship
https://syria.chathamhouse.org/research/reviewing-the-turkey-hts-relationship
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/no-more-turkish-veto-on-idlib-offensive
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/no-more-turkish-veto-on-idlib-offensive
https://www.cfr.org/report/women-and-terrorism 
https://www.cfr.org/report/women-and-terrorism 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/moscow-in-the-middle-east-and-north-africa 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/moscow-in-the-middle-east-and-north-africa 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/moscow-in-the-middle-east-and-north-africa 
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/05/21/can-us-ensure-defeat-islamic-state/?noredirect=on&utm_term=.efac9b8eb73c
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/05/21/can-us-ensure-defeat-islamic-state/?noredirect=on&utm_term=.efac9b8eb73c
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/05/21/can-us-ensure-defeat-islamic-state/?noredirect=on&utm_term=.efac9b8eb73c
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/why-europe-won-t-rebuild-syria
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/why-europe-won-t-rebuild-syria
http://iswresearch.blogspot.com/2019/05/isiss-opportunity-in-northern-syrias.html 
http://iswresearch.blogspot.com/2019/05/isiss-opportunity-in-northern-syrias.html 
https://www.apnews.com/a99a22ad2598474ca39a7d8cde560c31
https://www.apnews.com/a99a22ad2598474ca39a7d8cde560c31
https://syria.chathamhouse.org/research/will-freeing-local-isis-militants-come-back-to-bite-the-kurds 
https://syria.chathamhouse.org/research/will-freeing-local-isis-militants-come-back-to-bite-the-kurds 


1 10 Greenland, Fiona. Oya Topçuoğlu, Tasha Vorderstrasse, James V. Marrone, 
“We’re Just Beginning to Grasp the Toll of the Islamic State’s Archaeological 
Looting in Syria”, RAND Corporation, 15 May 20191 https://www1rand1org/
blog/05/2019/were-just-beginning-to-grasp-the-toll-of-the-islamic1html
1 11 Hage Ali, Mohanad1 “A Quagmire in the Making?”, Carnegie Middle East 
Center, 15 May 20191 https://carnegie-mec1org/diwan/79129
1 12 Hassan, Zaha1 “A Rejection Foretold”, Carnegie Middle East Center, 16 May 
20191 https://carnegie-mec1org/diwan/79134
1 13 Hof, Frederic C1 “In Syria, Trump Claims Victory but ISIS Remains”, Atlantic 
Council, 1 May 20191 https://www1atlanticcouncil1org/blogs/syriasource/in-
syria-trump-claims-victory-but-isis-remainsv
1 14 Holland-McCowan, John1 “If Syria Safe-Zone Talks Fail: How the SDF Might 
Respond to Turkish Intervention”, The Washington Institute for Near East 
Policy, 17 May 20191 https://www1washingtoninstitute1org/policy-analysis/view/
if-syria-safe-zone-talks-fail-how-the-sdf-might-respond-to-turkish-interven
1 15 Itani, Faysal1 “Geo-economics: Russia and Iran in Syria”, Syria Studies, v1 11, 
n1 1, p1 31-23, may 20191 ISSN 3175-20561 https://ojs1st-andrews1ac1uk/index1
php/syria/article/view/1803
1 16 Karasik, Theodore1 Tristan Ober, “Kuwait’s Apprehension about 
Normalizing Relations with Syria”, Atlantic Council, 21 May 20191 https://
www1atlanticcouncil1org/blogs/menasource/kuwait-s-apprehension-about-
normalizing-relations-with-syria
1 17 Kepel, Gilles1 “The Three Phases of Jihadism”, The Russian International 
Affairs Council, 8 May 20191 https://russiancouncil1ru/en/analytics-and-
comments/interview/the-three-phases-of-jihadism/
1 18 Solomon, Jay1 “Are Russia, Iran, and, Hezbollah Trying to Reprise Syria in 
Venezuela?”, The Washington Institute for Near East Policy, 23 May 20191 
https://www1washingtoninstitute1org/policy-analysis/view/are-russia-iran-and-
hezbollah-trying-to-reprise-syria-in-venezuela
1 19 Young, Michael1 “No Need to Wait”, Carnegie Middle East Center, 7 May 
20191 https://carnegie-mec1org/diwan/79074

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

40

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

https://www.rand.org/blog/2019/05/were-just-beginning-to-grasp-the-toll-of-the-islamic.html
https://www.rand.org/blog/2019/05/were-just-beginning-to-grasp-the-toll-of-the-islamic.html
https://carnegie-mec.org/diwan/79129
https://carnegie-mec.org/diwan/79134
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/in-syria-trump-claims-victory-but-isis-remainsv 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/in-syria-trump-claims-victory-but-isis-remainsv 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/if-syria-safe-zone-talks-fail-how-the-sdf-might-respond-to-turkish-interven
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/if-syria-safe-zone-talks-fail-how-the-sdf-might-respond-to-turkish-interven
https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1803 
https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1803 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/kuwait-s-apprehension-about-normalizing-relations-with-syria
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/kuwait-s-apprehension-about-normalizing-relations-with-syria
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/kuwait-s-apprehension-about-normalizing-relations-with-syria
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/interview/the-three-phases-of-jihadism/ 
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/interview/the-three-phases-of-jihadism/ 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/are-russia-iran-and-hezbollah-trying-to-reprise-syria-in-venezuela
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/are-russia-iran-and-hezbollah-trying-to-reprise-syria-in-venezuela
https://carnegie-mec.org/diwan/79074


ســورية - دمشــق - مزة فيــات غربية

85 خلــف االتصــاالت - شــارع تشــيلي - بناء الحاق 

www.dcrs.sy +963 11 611 4776

info@dcrs.sy +963 11 611 4731


	Button 33: 
	Button 49: 
	Button 50: 
	Button 51: 
	Button 35: 
	Button 29: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 52: 
	Button 40: 


