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

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

.
ً
 وعسكريا

ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
سياسيا

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

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

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

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

واملرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..

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

ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

والشــؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 

ــامل )نظــرّي، وتطبيقــّي(، باإلضافــة 
ّ

والقانونيــة والعســكرية واألمنيــة، وذلــك باملعنــى املعرفــّي الش

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

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

التداعيــات املحتملــة والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.
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االفتتاحية ..
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شــهران يتيــان كان عمــر قــرار ترامــب ســحب القــوات األمريكيــة مــن ســورية. شــهران فقــط قبــل أن تســتطيع 

ــاء وجــه  ــى م ــه بشــكل ال يحفــظ حت ــة العميقــة˝ أو ˝صقــور املحافظــن الجــدد˝ إفراغــه مــن مضمون ˝الدول

ــرق،  ــك ف ــس هنال ــورية، لي ــي يف س ــٍر أمري ــا عن ــى ألف ــامل. 200 أو 400 أو حت ــدول يف الع ــوى ال ــس أق رئي

ــاً، إذا مــا  ــة ورمبــا صواب ــه كســورين، القــرار األكــر منطقي ــا علي ــاٍق. وهــو، رغــم اعرتاضن ــي ب فالوجــود األمري

ــا األمــور مــن املنظــور األمريــي. قاربن

يف سورية، ُهزم ترامب مرتني، مرة عندما قّرر االنسحاب، وأخرى عندما عاد وقّرر البقاء.

قــرار البقــاء كــا قــرار االنســحاب، جــاء بعــد حديــث هاتفــّي مطــّول بــن الرئيســن األمريــي والــرتيك، تتغامــز 

مراكــز التفكــر كثــراً حــول هــذا التفصيــل، لكنهــا يف العمــوم راضيــة عنــه، بــل وتريــد زيــادة عــدد الباقــن مــن 

القــوات، وهــو أمــر لــن يكــون مســتبعداً ضمــن الســياق الــذي تأخــذه السياســات األمريكيــة حاليــاً، والتقلقــل 

وعــدم الثبــات، وأحيانــاً التناقــض يف املواقــف والتريحــات.

عــى ســبيل املثــال، التناقــض يف الحديــث عــن ˝داعــش˝ داخــل مراكــز األبحــاث األمريكيــة بــات مفضوحــاً، فهــي 

تــرى أن التنظيــم قائــم، وأنــه مســتعد للعــودة متــى ســحبت القــوات األمريكيــة قواتهــا، يف حيــت تعلــن ˝قــوات 

ســوريا الدميقراطيــة˝ يف عمليتهــا التــي تجــري حاليــاً أنهــا تهاجــم آخــر الجيــوب املتبقيــة للتنظيــم.

ال تتســق املواقــف والتريحــات األمريكيــة إال فيــا يتعلــق مبعــاداة إيــران، وكأنهــا منــذ البدايــة الثابــت الوحيــد 

يف سياســة ترامــب، ونقطــة االتفــاق الوحيــدة مــع األجهــزة األمريكيــة األخــرى، وال يعنــي هــذا التامســك نجــاح 

السياســات أو تحقيقهــا ألهدافهــا املرجــوة، فالعقوبــات والتضييــق، كلهــا مل تســتطع إجبــار إيــران عــى إعــادة 

التفــاوض حــول االتفــاق النــووي، أو عــى تغيــر سياســاتها يف الــرق األوســط أو يف ســورية عــى وجــه الخصوص. 

ويتــم اليــوم تــداول الحديــث عــن حــرب مــع إيــران. هــل ســتقدم الواليــات املتحــدة عــى خطــوة رعنــاء كهــذه، 

وهــل ستشــارك فيهــا ˝إرسائيــل˝ رغــم معارضــة معظــم اإلرسائيليــن لهــا، وهــل ســيدفع الخليجيــون فاتورتهــا، 

وأي مصلحــة ســتكون لهــم يف مثــل هكــذا حــرب؟

ــراراً  ــت م ــي خلق ــات املتحــدة، الت ــى بالنســبة للوالي ــوين حت ــر قان ــران غ ــواء إي ــة احت ــاء يف ســورية بحج البق

غطــاًء قانونيــاً˝ تــرر فيــه لنفســها العمليــات العســكرية يف الخــارج. لكــن هــل الهــدف يف الحقيقــة  ˝رشعيــة˝ أو̋ 

احتــواء إيــران أم احتــواء روســيا؟

عال منصور
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روســيا اليــوم هــي الحلقــة األقــوى يف كل ملفــات الحــدث الســورية تقريبــاً، وحتــى يف امتداداتــه يف اإلقليــم، 

ورمبــا تكــون صفقــة منظومــة S 400 املتوقعــة مــع تركيــا هــي إحــدى دوافــع بقــاء أمريكيــا يف ســورية ومحاباتها 

ألنقــرة، فهــي تعنــي وجــود أفــراد مــن ســاح الجــو الــرويس يف صفــوف الجيــش الــرتيك، ثــاين أكــر جيــوش الناتــو. 

أمــر ال تريــده أمريــكا، وقــد تراهــن عليــه روســيا، رهــاٌن يف الغالــب غــر صحيــح حتــى وإن أمثــر عــى املــدى 

القريــب، فرتكيــا، حتــى لــو اضطرتهــا ظــروف الحــرب الســورية إىل االقــرتاب مــن محــور موســكو، إال أنهــا تظــل 

ــق  ــا يتعل ــاً وحســاً في ــر حزم ــة الطمــوح. واألفضــل بالنســبة لروســيا أن تكــون أك ــوى، وغربي ــة اله أمريكي

بأطــاع أنقــرة، يف منبــج، أو أي مفصــل مــن مفاصــل التدخــل الــرتيك يف ســورية.

رسيعــٌة جــداً هــي الوتــرة التــي قــد تتصاعــد فيهــا األحــداث يف ســاحة معركــة معقــدة للغايــة، مثــل شــال 

ســورية ورشقهــا، خاصــة مــع وجــود أطــراف ال تفكــر بالوصــول رسيعــاً إىل النهايــات، بــل تفكــر حتــى بزيــادة 

موثوقــن˝  األطــراف والفواعــل املشــارِكة يف املشــهد، إذ تطالــب مراكــز أبحــاث وازنــة مــن أمريــكا دعــوة حلفــاء̋ 

لهــا إىل نقــل قواتهــم إىل ســورية، مثــل أســرتاليا وكنــدا ونيوزيلنــدا، لتســتفيد مــن بُعدهــم الجغــرايف عــن ســورية 

ــزوح  ــن ن ــاً م ــة دون الخشــية مث ــة الحرك ــن حري ــد م ــم مبزي ــا يســمح له ــيا(، م ــا وروس ــران وتركي ــن إي )وع

موجــات مــن الاجئــن إىل بادهــم، كــا هــي الحــال مــع دول أوروبــا.

ليــس بإمــكان الواليــات املتحــدة وحلفائهــا اليــوم حســم نتائــج الحــرب يف ســورية لصالحهــم، لذلــك فهــم ال 

يريــدون لهــا أن تنتهــي، ألن نهايتهــا عــى مــا هــي عليــه اآلن تعنــي فيــا تعنيــه انتصــاراً ملحــور موســكو، العــدو 

الرئيــس، القديــم املتجــدد، للواليــات املتحــدة.

5

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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عــا ســبق، وعــن قضايــا أخــرى كثــرة، تقــرؤون يف هــذا العــدد مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز الدراســات 

العامليــة«، والــذي تغطــي مقاالتــه التعاطــي مــع الشــأن الســوري يف مراكــز األبحــاث العامليــة خــال شــهر شــباط 

فرايــر 2019، مقســمة إىل أربعــة محــاور رئيســة، هــي:

أوالً- روسيا، القوى اإلقليمية، واألهداف يف سورية

رغــم الــدور الــرتيك، والوجــود اإليــراين، تبقــى روســيا هــي الفاعــل األهــم يف ملــف الســوري خاصــة يف الشــال 

والــرق، وهــي قــادرة عــى اتخــاذ خطــوات حاســمة فيــا يتعلــق باملطامــع الرتكيــة، خاصــة مــع غيــاب الرؤيــة 

الرتكيــة االســرتاتيجية يف ســورية، وسياســاتها اإلثنيــة التقســيمية. هــذه األفــكار وغرهــا، ناقشــتها مقــاالت املحــور 

األول.

ثانياً- الدولة العميقة، الرتاجع عن االنسحاب، والحرب عى إيران

ــى  ــة ع ــة العميق ــار للدول ــه انتص ــار أن ــى اعتب ــورية، ع ــي يف س ــاء األمري ــور البق ــذا املح ــاالت ه ــاول مق تتن

ترامــب، وكيــف ميكــن أن يكــون شــكله، وهــل ســيمكن الواليــات املتحــدة مــن احتــواء إيــران بالفعــل، أم ســيدفع 

إىل حــرب معهــا.

ثالثاً- “داعش”، الحدود يف الشال والرق، وتنازع الفراغ

يتطــرق هــذا املحــور إىل تنظيــم “داعــش” كونــه الذريعــة األســاس للوجــود األمريــي يف ســورية، ومــاذا ســيحدث 

إذا مــا انتهــى فعليــاً، وإذا مــا خرجــت القــوات األمريكيــة، مــن منطقــة خارطتهــا الجغرافيــة والسياســية بالغــة 

التعقيــد والحساســية، مثــل الحــدود الســورية العراقيــة، أو حتــى الشــال والــرق الســوري بالعمــوم.

رابعاً- إعادة اإلعار، األمن الغذايئ، والاجئون

يتداخــل اإلنســاين باالقتصــادي يف هــذا املحــور، إذ تتنــاول مقاالتــه إمكانيــة إعــادة بنــاء ســورية التــي مزّقتهــا 

ــة، وهــل ســيلعب اســتئناف التجــارة الغذائيــة يف املنطقــة دوراً يف إعــادة اإلعــار  الحــرب دوَن مســاعدٍة غربيّ

هــذه. وأخــراً يتحــدث عــن محــاوالت تركيــا الحصــول عــى اتفــاق تجــارة تفضيليــة مــع أوروبــا بحجــة الاجئــن 

الســورين فيهــا.
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رغــم مــا لتركيــا مــن نفــوذ فــي شــمال ســورية، إال أن الكلمــة النهائيــة تبقــى 
لروســيا، حليــف دمشــق األقــوى. هــذا مــا يجــب أن يكــون فــي منبــج، وعلــى 
لتحقيــق ذلــك.  العمــل  بيــد دمشــق،  تكــون منبــج  بــأن  ترغــب  التــي  روســيا، 
فدمشــق األقــدر علــى إدارة تلــك المنطقــة وقبائلهــا، وأي اتفــاق تنتظــره 
أنقرة يجب أال يغفل هذا األمر، خاصة وأن سياسات أنقرة تجاه ما تقضمه 
، وال تدفــع إال للمزيــد 

ً
مــن األراضــي الســورية إثنيــة وعنصريــة ومتطرفــة دينيــا

مــن االنقســامات والشــروخ علــى المــدى القريــب واألبعــد.

روسيا، القوى اإلقليمية، واألهداف في سورية
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نيل هاور

روسيا وتركيا ومنبج: خطوات موسكو
معهد الشرق األوسط، 25 شباط/فبراير 2019

كتــب نيــل هــاور مقــاالً بعنــوان: »روســيا وتركيــا ومنبــج: 
خطــوات موســكو«، نــره معهــد الــرق األوســط يف 25 
ــتقبل  ــول مس ــه ح ــه رأي ــرض في ــباط/فراير 2019، يع ش
مدينــة منبــج يف ضــوء العاقــات الدبلوماســية واملواجهات 
العســكرية بــن الفواعــل شــال ســورية، خصوصــاً روســيا 

وتركيــا.

يف 14 شــباط/فراير، اســتأنفت روســيا وتركيــا وإيــران 
ــة  ــورية يف مدين ــتقبل س ــول مس ــة ح ــا الثاثي محادثاته
موضوعــات  تكــن  مل  الروســية.  الســاحلية  ســوتيش 
املحادثــات مفاجئــة: إدلــب، آخــر جيوب املســلحن، وقلق 
تركيــا املســتمر بشــأن املتشــددين األكــراد الســورين، أي 

ــورية. ــال س ــعب )YPG( يف ش ــة الش ــدات حاي وح

طفيــف.  التقــدم  أن  بــدا  اإليجابيــة،  األجــواء  رغــم 
الثابــت  “التزامهــا  عــى  بالتأكيــد  روســيا  واختتمــت 
ــد املتحــدث  والراســخ” بوحــدة األرض الســورية، فيــا أكّ
ــا  ــل، أن تركي ــن باملث ــم كال ــة إبراهي باســم الرئاســة الرتكي
ــة بالعمــل يف ســورية”،  ــن تســمح “ألي منظمــة إرهابي ل
ــارشة إىل  ــارة مب ــة، يف إش ــات الكردي ــك الجاع ــا يف ذل مب

ــعب. ــة الش ــدات حاي وح

ســعت تركيــا يف األشــهر املاضيــة لتنفيــذ هجــوم عســكري 
ضــد مدينــة منبــج التــي تســيطر عليهــا وحــدات حايــة 
الشــعب، بهــدف الســيطرة، بالطريقــة ذاتها، التــي اتبعتها 
مــع منطقــة عفريــن العــام املــايض. لكــنَّ اإلرصار الــرويس 
ــود  ــأي وج ــمح ب ــورية ال يس ــدة األرض” الس ــى “وح ع

Neil Hauer, ”Russia, Turkey, and Manbij: Moscow’s move“, Middle East Institute, 25 February 
2019. https://www.mei.edu/publications/russia-turkey-and-manbij-moscows-move 
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

أجنبــي عــى األرايض الســورية إال مــا “متــت دعوتــه مــن 
قبــل حكومــة ســورية الرعيــة”. 

نتائــج محادثــات ســوتيش األخــرة أن روســيا  تظهــر 
وتركيــا، رغــم كل الجهــود، ال تــزاالن بعيدتــن عــن التوصل 
لقــرار مشــرتك بشــأن منبــج. لكــن ليــس للجانبــن نفــوذ 
متســاٍو يف القضيــة. إذ إن تواجــد الجيــش الــرويس املهــم 
واملتوســع يف ريــف منبــج، مينــح موســكو الكلمــة األخــرة 
ــؤدي إىل  ــد ي ــع ق ــو واق ــاك، وه ــيحدث هن ــا س ــول م ح
خســارة أنقــرة للمنطقــة لصالــح منافســيها الســورين يف 

دمشــق.

يف البدايــة، كان الوجــود األمريــي هــو العائــق أمــام 
الزيتــون” يف  “غصــن  عمليــة  تكــرار  يف  تركيــا  رغبــة 
ــن  ــذي أُعل ــة، وال ــن املنطق ــج. انســحاب واشــنطن م منب
عنــه نهايــة عــام 2018، تـَـرََك األكــراد دون حايــة، ووفّــر 
ــرى  ــا ي ــا، ك ــق طموحاته ــا لتحقي ــة لرتكي ــة املثالي الفرص

ــب. الكات

ومــع ذلــك، مل تتمكــن تركيــا مــن تحقيــق رغبتهــا، حيــث 
ــة.  ــة الســابقة يف املنطق ــع األمريكي أخــذت روســيا املواق
منبــج  توّصــل مجلــس  األول/ديســمر،  كانــون  يف 25 
العســكري إىل اتفــاق مــع مســؤولن روس وســورين، 
تنتــر مبوجبــه الرطــة العســكرية الروســية، ووحــدات 
عســكرية ســورية مختــارة عــى الفــور، يف بلــدة العرميــة 
بالقــرب مــن خطــوط التــاس مــع املســلحن املدعومــن 

ــب. ــا يف شــال حل مــن تركي

بــدأت الرطــة العســكرية الروســية دورياتهــا يف املنطقــة 
ــة  ــع القريب ــك املواق ــا يف ذل ــر، مب ــون الثاين/يناي يف 8 كان
ــزداد  ــات ت ــذه الدوري ــت ه ــة. وظل ــدود الرتكي ــن الح م
وتوّســع مناطــق انتشــارها. وبحلــول 28 مــن الشــهر 
نفســه، قامــت وحــدات الجيــش الســوري أيضــاً بإقامــة 
ــة فقــط  ــل ســاعات قليل نقــاط تفتيــش يف املنطقــة. وقب
مــن بــدء مفاوضــات ســوتيش األخــرة، قــام الــروس مــرة 
ــج، لتصــل إىل  ــم يف منب ــة عملياته أخــرى بتوســيع منطق
مســافة كيلومــرت واحــد مــن املواقــع العســكرية املدعومــة 

مــن تركيــا.

انسحاب واشنطن من 
املنطقة َتَرَك األكراد دون 
حمايةومع ذلك، لم تتمكن 
تركيا من تحقيق رغبتها، 

حيث أخذت روسيا املواقع 
األمريكية السابقة يف 

املنطقة. 



يبــدو أن روســيا تُغــّر الحقائــق عــى األرض، مــع املاطلــة 
ــا  ــبثان مبوقفه ــان متش ــا. الجانب ــع تركي ــات م يف املحادث
ــال منبــج. أنقــرة تســعى للســيطرة عــى نطــاق مــن  حي
األرايض عــى بعــد نحــو 30 إىل 35 كيلومــرتاً جنــوب 
ــتعيد  ــيا أن تس ــل روس ــورية. تفّض ــة الس ــدود الرتكي الح
ــات لألمــن  الحكومــة الســورية هــذه األرايض، مــع ضان

الــرتيك الــذي توفــره قــوة بريــة روســية محــدودة. ومــع 
ــا  ــد اتفقت ــن عــى أن موســكو وأنقــرة ق ــك، يــر كال ذل
ــة  ــدات حاي ــرد وح ــية لط ــق أساس ــة طري ــى خارط ع
ــة مل تتضــح  ــل الكامل ــج، لكــن التفاصي الشــعب مــن منب

بعــد.

يســتمر  كلــه،  الســابق  رغــم 
أردوغــان بإطــاق التهديــدات 
الكرديــة  وللقــوات  ملنبــج 
هنــاك. لكــن موســكو ســتكون 
تطبيــق  منــع  عــى  قــادرة 
ــم  ــى يت ــدات حت هــذه التهدي
التوصــل إىل تســوية مشــرتكة. 

فالجانبــان يتمتعــان بعاقــة 
شــال  يف  مســتقرة  عمــل 
كل  ويعمــل  ســورية،  غــرب 
دون  الحــؤول  عــى  منهــا 
عمــل  أي  حلفائهــا  شــن 
العمليــة  وتوقّــف  عــدواين، 
ــع أن  ــن املتوق ــت م ــي كان الت
يبدأهــا الجيــش الســوري يف 
إدلــب خــر مثــال عــى ذلــك.

العســكرية  الرطــة  أثبتــت 
ــد  ــا يف تجمي ــية فعاليته الروس
وهــو  األماميــة،  الخطــوط 
يف  لعبتــه  الــذي  الــدور 
التصعيــد  خفــض  “مناطــق 
الثــاث” )يف الغوطــة الرقيــة 
وجنــوب  حمــص  وشــال 
ســورية عامــي 2017 و2018(. 

كذلــك يف عفريــن، مل يحــدث 

قتــال كبــر فيهــا حتــى اختــارت موســكو ســحب وحداتهــا 
يف 19 كانــون الثاين/ينايــر. بــدأت العمليــة العســكرية 
الرتكيــة يف وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم. ويــرى الكاتــب 

أن الديناميــة ذاتهــا تنســحب إىل منبــج اليــوم.

ال شــك أن تركيــا مســتاءة مــن الوضــع الحــايل، تســارعت 
ــهر  ــق يف األش ــورين ودمش ــراد الس ــن األك ــات ب املحادث
األخــرة، خاصــة منــذ إعــان الواليــات املتحدة االنســحاب 
ــة  ــوات حاي ــدت ق ــام املــايض. إذ أب ــة الع املفاجــئ نهاي
الشــعب الكرديــة حرصهــا عــى دعــوة الجيــش الســوري 
ــد  ــزاً ض ــون حاج ــيطرتها، ليك ــة لس ــق الخاضع إىل املناط

ــرتيك. الهجــوم ال

اســتمرار روســيا يف التأكيــد عــى وحــدة ســورية، وخــروج 
جميــع القــوات األجنبيــة التــي مل تقــم دمشــق بدعوتهــا، 
يشــر بقــوة إىل أن الكرملــن يفّضــل رؤيــة منطقــة منبــج 
تحــت ســيطرة الحكومــة الســورية. عــى أي حــال، حتــى 
يتــم التوصــل إىل اتفــاق مــع موســكو حــول مصــر منبــج، 

لــن يكــون أمــام أنقــرة خيــار ســوى الجلــوس واالنتظــار.
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استمرار روسيا يف التأكيد ىلع 
وحدة سورية، وخروج جميع 

القوات األجنبية التي لم تقم 
دمشق بدعوتها، يشير بقوة 
إلى أن الكرملين يفّضل رؤية 
منطقة منبج تحت سيطرة 
الحكومة السورية. ىلع أي 
حال، حتى يتم التوصل إلى 
اتفاق مع موسكو حول مصير 

منبج، لن يكون أمام أنقرة خيار 
سوى الجلوس واالنتظار.
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كتــب فابريــس بالونــش مقــاالً بعنــوان »منبــج: مفتــاح 
رشق ســورية« نــره معهــد واشــنطن بتاريــخ 5 شــباط/
الشــالية  الحــدود  فرايــر 2019، تحــدث فيــه عــن 
ــن  ــِس ب ــاومة رئي ــع مس ــت موِض ــي أصبح ــورية، الت لس
ــب  ــت إدارة ترام ــذ أن أعلن ــران، من ــا وإي ــيا وتركي روس
أنهــا ستســحب كل القــوات األمريكيــة مــن ســورية. 

ووفقــاً لبعــض التقاريــر، تتــوق أنقــرة إىل االســتياء عــى 
منبــج، لكــن موســكو تعــارض ذلــك بشــدة. إذ أدى 
ــن  ــة أمريكي ــاة أربع ــذي أودى بحي ــايب ال ــوم اإلره الهج
ــوء  ــليط الض ــر إىل تس ــون الثاين/يناي ــج يف 16 كان يف منب
ــة يف شــال وســط ســورية،  عــى هــذه املنطقــة الحيوي
حيــث متركــزت القــوات األمريكيــة والفرنســية ملنــع 

هجــوم تــريك ضــد “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”. ولكــن 
بحلــول نهايــة الشــهر، كانــت القــوات الروســية و“قــوات 
ســوريا الدميقراطيــة” تقــوم بدوريــات مشــرتكة يف بعــض 
الطــرق املحليــة التــي تســتخدمها عــادًة قــوات التحالــف 
ــيطرة  ــودة س ــة لع ــر متهيدي ــذه تداب ــل ه ــة. فه الدولي

ــورية؟ ــة الس الدول

منطقة قبلية عربية مع أقلية كردية
ــو  ــاً )نح ــاً مربع ــا 500 مي ــج وريفه ــاحة منب ــغ مس تبل
1295 كيلومــرتاً مربعــاً(، وتضــم حاليــاً حــوايل 450 ألــف 

ــن العــرب “الســنة”. ــم م نســمة، %80 منه

فابريس بالونش

منبج: مفتاح شرق سورية

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 5 شباط/فبراير 2019

2
Fabrice Balanche, ”For Assad, Manbij Is the Key to East Syria“, The Washington Institute for Near 
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وال ميثــل األكــراد ســوى %15 مــن الســكان، رغــم هيمنــة 
ــة 5%،  ــبة الباقي ــا النس ــة. أم ــة يف املنطق ــوات الكردي الق
ورشكســية. تركانيــة  أقليــات  مــن  فتتكــون 

يختلــط األكــراد يف منبــج بشــكل عــام مــع الســكان 
العــرب، ولكــن يتــوزع الجــزء األكــر منهــم يف قــرى 
صغــرة بــن القــرى ذات األغلبيــة العربيــة. وعــى عكــس 
“كوبــاين” وبعــض األجــزاء األخــرى مــن شــال ســورية، ال 
تشــّكل منبــج معقــاً كرديــاً لـــ “وحــدات حايــة الشــعب 

.”)YPG(

ــاً يف منطقــة منبــج،  ويُعتــر التنظيــم القبــي العــريب قوي
ويف املدينــة نفســها، حيــث تتمتــع غالبيــة األحيــاء بهويــة 
ــي:  ــة، وه ــة املنطق ــل رئيس ــع قبائ ــل أرب ــة. إذ تحت قبلي
ــم كّل  ــادة. وتنقس ــلطان، والهن ــو س ــم، الب ــا، الغناي البوبن
ــرات  ــم ع ــائر تض ــا إىل عش ــل بدوره ــذه القبائ ــن ه م

ــاء. ــن األعض اآلالف م

العشــرة األكــر قــوة هــي عشــرة “املــايش”، التــي تهيمــن 
عــى “البوبنــا” –أكــر القبائــل يف املنطقــة. ويــرتأس 
محمــد خــر املــايش قبيلــة البوبنــا، وهــو عضــو يف الرملــان 
الســوري، ورئيــس لجنــة منبــج القبليــة، التــي تشــكلت يف 

كانــون الثاين/ينايــر 2018 ملنافســة “مجلــس منبــج املــدين 
)MCC(”، الــذي يعتــر دميــة يف أيــدي “وحــدات حايــة 
الشــعب”. ومــع ذلــك، يشــرتك أحــد أقاربــه، فــاروق 
املــايش، يف رئاســة املجلــس التريعــي التابــع لـــ “مجلــس 
منبــج املــدين”، وبالتــايل، فهــو يعمــل بشــكل وثيــق مــع 
ــة الشــعب”. هــذا االختــاف هــو ســمة  “وحــدات حاي
مــن ســات السياســة القبليــة يف معظــم أنحــاء ســورية.
يقــول الكاتــب، إن العاقــة بــن عشــرة املــايش والدولــة 
ــات الحــرب.  ــاً مــا كانــت تتغــّر مــع تقلب الســورية، غالب

وبحســب زعمــه، فقــد ســعت قواتهــا إىل قمــع مــا 
يســميه بـــ “الثــورة الســورية” يف عــام 2011، لكــن عندمــا 
غــادر الجيــش الســوري منبــج بعــد ذلــك بعــام، انضمــت 
ــن”.  ــد الحرم ــمى “جن ــت مس ــر”، تح ــش الح إىل “الجي
“قــوات ســوريا  إىل  وقــٍت الحــق،  انضمــت، يف  كــا 
الدميقراطيــة”. لكنهــا يف اآلونــة األخــرة، عــى حــد تعبره، 
عــادت لتصبــح قريبــة مــن الســلطات الســورية. إذ حــر 
ــر  ــون الثاين/يناي ــام يف كان ــوتيش للس ــر س ــا مؤمت زعيمه

ــي”. ــد الحكوم ــن “الوف ــرداً م ــه ف 2018 بصفت

ــة،  ــرز يف املنطق ــة األب ــة الثاني ــي القبيل ــم، فه ــا الغناي أّم
ــات الحــرب، لكــن  ــا عشــرة شــاش يف معظــم أوق قادته
حظــوظ العائلــة كانــت ترتاجــع يف الســنوات األخــرة. فقد 
كان زعيــم العشــرة، إبراهيــم شــاش، عضــواً يف املجلــس 
ــل يف  ــا اغتي ــدين” عندم ــج امل ــس منب ــذي لـــ “مجل التنفي
متوز/يوليــو عــام 2017، مــع إعــان تنظيــم “داعــش” 
مســؤوليته عــن عمليــة االغتيــال. ويف ظــل ضعــف عشــرة 
شــاش منــذ عمليــة االغتيــال، ســعت عشــرة أخــرى 
لاســتفادة مــن هــذا الضعــف. إذ تأمــل بنــي ســعيد 
يف تحريــر نفســها مــن هيمنــة شــاش باالّدعــاء أنهــا 
تشــكل قبيلــة يف حــّد ذاتهــا وليــس مجــرد عشــرة. وقــد 
تنــوي أيضــاً تعزيــز معارضتهــا لـــ “مجلــس منبــج املــدين” 

ــادة شــاش. ــة لتحــدي قي كطريق

أمــا بالنســبة إىل قبيلتــي الهنــادة والبــو ســلطان، فكلتاها 
تتبعــان قيــادة محمــد خــر املــايش يف معارضــة “مجلــس 
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منبــج املــدين”. وتجــدر اإلشــارة إىل أن البــو ســلطان هــي 
يف نــزاع عــى األرايض مــع األكــراد عــى الضفــة الرقيــة 
ــه  ــوف بوج ــر للوق ــبباً آخ ــا س ــا يعطيه ــرات، م ــر الف لنه

“مجلــس منبــج املــدين”.

الشــعور المناهــض لـ “وحــدات حماية الشــعب” 
يؤجــج وجهــات النظــر المؤيــدة للدولة

بشــكل عــام، يبــدو أن املشــاعر العربية املحليــة يف منطقة 
منبــج تفّضــل انســحاب “وحــدات حايــة الشــعب” 
وعــودة الدولــة الســورية إليهــا. ويســتند هــذا االســتنتاج 
املبــديئ عــى املقابــات التــي أجراهــا الكاتــب مــع الكثــر 
مــن العــرب مــن مختلــف الطبقــات االجتاعيــة والقبائــل 

خــال العــام املــايض.

ــخاص  ــن األش ــة م ــت أقلي ــرة، توقع ــة األخ ــى اآلون وحت
الذيــن أجريــُت معهــم مقابــات، إقامــة منطقــة “حكــم 
ــه  ــة. إال أن ــوات الغربي ــن الق ــم م ــال بدع ذايت” يف الش
بعــد إعــان االنســحاب األمريــي مــن ســورية، فََقــَد 
ــك النتيجــة  ــر يف تل ــل إىل حــّد كب هــؤالء األشــخاص األم
وانضمــوا إىل األغلبيــة التــي تفضــل عــودة ســيطرة الدولــة 

ــورية. الس

أمــا بالنســبة للســكان األكــراد املحليــن، فهــم مييلــون إىل 
تجّنــب اإلعــان عــن رأيهــم ألنهــم اعتــادوا العيــش كأقلية 
ــذا  ــى ه ــتمرار ع ــدون االس ــم يري ــدو أنه ــج، ويب يف منب
النحــو. وإذا مــا ُدمجــوا عــن طريــق الصدفــة يف “وحــدات 
حايــة الشــعب”، مــن املحتمــل أن يكونــوا ملزمــن 

ــحبت. ــا إذا انس مبتابعته

بالنســبة للوضــع االقتصــادي يف منبــج، فهــو ســيئ للغايــة، 
والخدمــات العامــة أكــر رداءة، حيــث يشــكو الكثــر 
مــن الســكان املحليــن مــن النظــم التعليميــة والصحيــة 
ــل  ــة أم ــج بخيب ــكان منب ــعر س ــا يش ــاص. ك ــكل خ بش
كبــرة بســبب عــدم وجــود مســاعدات إنســانية آتيــة مــن 

الغــرب.

ــة الســورية  ــة عــن الدول ــا بالنســبة للجاعــات البديل أم
ــر  ــعب”، فيَنظُ ــة الش ــدات حاي ــة لـــ “وح ــر املنتمي وغ
ــر.  ــن بتشــكك كب ــر مــن الســكان املحلي ــا عــدد كب إليه

ــع  ــاق واس ــى نط ــة ع ــة الرتكي ــار الحاي ــض خي ــد رُف فق
ألن ســكان منبــج تلقــوا معلومــات خاطئــة حــول الوضــع 
األمنــي واالقتصــادي يف املناطــق األخــرى التــي تــم فيهــا 
ــال  ــا احت ــاب(. أم ــس والب ــذ هــذا النمــوذج )جرابل تنفي
ــي  ــش الوطن ــة “الجي ــت راي ــر” تح ــش الح ــودة “الجي ع
ــم  ــا يُطمئنه ــا، ف ــم تأسيســه يف تركي ــذي ت الســوري”، ال
أيضــاً. وقــد وصــف الكثــر مــن األشــخاص الذيــن أجــرى 
ــات، الفــرتة الســابقة مــن ســيطرة  ــب مقاب ــم الكات معه
ــوىض،  ــن الف ــرتة م ــا ف ــج بأنه ــى منب ــر” ع ــش الح “الجي

ــل. ــن العل ــا م ــاف، وغره ــزاز، واالختط واالبت

أهمية منبج بالنسبة لدمشق
ــن  ــحاب م ــب االنس ــان ترام ــن إع ــة م ــام قليل ــد أي بع
العلــم  رفــع  تــم  األول/ديســمر،  كانــون  يف  ســورية 
الســوري يف ضواحــي منبــج. ويبقــى والء املقاتلــن العــرب 
يف “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” لقبائلهــم، وليــس لقــادة 
ــج املــدين”.  ــة الشــعب” أو “مجلــس منب “وحــدات حاي
ــج  ــاء منب ــرتيك إلبق ــوري أو ال ــش الس ــوا الجي ــن يقاتل فل
يف أيــدي األكــراد. ومبجــرد انســحاب قــوات التحالــف 
ــادراً عــى  ــة، يجــب أن يكــون الجيــش الســوري ق الدولي
إعــادة الســيطرة عــى املنطقــة بســهولة. ومــن املؤكــد أن 
ــا بتســليم  ــة بقراره ــى ملتزم ــد تبق ــات املتحــدة ق الوالي
الســلطة إىل تركيــا، لكــن الدوريــات األخــرة املشــرتكة لـــ 
“قــوات ســوريا الدميقراطيــة” والقوات الروســية يف شــال 
منبــج تشــر إىل أن هــذا الخيــار قــد عفــا عليــه الزمــن –
فقــد ترغــب موســكو اآلن أن تكــون منبــج تحــت ســيطرة 

ــرة. ــس أنق ــة الســورية، ولي الدول

13
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مارك بيريني

تركيا وروسيا وإيران: األهداف في سورية

مركز كارنيغي أوروبا، 13 شباط/فبراير 2019

3
Marc Pierini, »Turkey, Russia, and Iran Are Mostly Playing Domestic Politics With Syria«, 
Carnegie Europe, 12 February 2019. https://carnegieeurope.eu/201913/02//turkey-russia-and-
iran-are-mostly-playing-domestic-politics-with-syria-pub-78355

كتــب مــارك برينــي مقــاالً تحــت عنــوان »تركيــا وروســيا 
ــي  ــز كارنيغ ــره مرك ــورية« ن ــداف يف س ــران: األه وإي
أوروبــا بتاريــخ 13 شــباط/فراير 2019، تحــدث فيــه عــن 
األجنــدات املحليــة املتنافســة للجهــات اإلقليميــة الفاعلــة 
الدائــرة يف ســورية، مــع تهميــش األزمــة  يف الحــرب 

ــا. ــة فيه الحقيقي

فبحســب الكاتــب، تريــد روســيا القضــاء عــى الجهاديــن 
يف إدلــب، وترفــض عــودة املقاتلــن الشيشــان إىل ديارهــم. 
ــب،  ــام دم يف إدل ــب ح ــى تجن ــة ع ــا حريص ــن تركي لك
ألنهــا ال تريــد موجــة جديــدة مــن الاجئــن يف “هاتــاي” 
)لــواء اســكندرون(. وهــذا يعنــي أن منطقــة خفــض 
ــد الروســية-الرتكية حــول املنطقــة ليســت ســوى  التصعي

حــل مؤقــت.

ــاعدة  ــو مس ــران، فه ــيا وإي ــرتك لروس ــدف املش ــا اله أم
ــل  ــى كام ــيطرة ع ــتعادة الس ــى اس ــورية ع ــة الس الدول
أراضيهــا. مــن الناحيــة اإلقليميــة، يعنــي هــذا أن القــوات 
الرتكيــة ســتضطر إىل االنســحاب مــن منطقتــي جرابلــس 
وعفريــن عــى طــول الحــدود الرتكيــة الســورية، باإلضافــة 
إىل إدلــب. أمــا طهــران، ســتحرص عــى االحتفــاظ بنفوذها 
ــن أجــل دعــم  ــان م ــر أســاس للبن يف ســورية، وهــي مم

حــزب اللــه.

من غير المحتمل أن تحصل تركيا على ما تريده فعالً
ألســباب سياســية داخليــة، تـُـر أنقــرة عــى القضــاء عــى 
“وحــدات حايــة الشــعب الكرديــة )YPG(” مــن محيــط 
ــة. املفارقــة هــي أن  حدودهــا بــن نهــري الفــرات ودجل
ــر الفــرات  ــد النظــري للتوغــل العســكري رشق نه التهدي
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َخــَدَم أنقــرة جيــداً يف تعاملهــا مــع واشــنطن، وأســفر عــن 
ــن  ــة. لك ــدود الرتكي ــى الح ــة ع ــات األمني ــض الضان بع
ــة مــن  قــرار ترامــب املفاجــئ بســحب القــوات األمريكي
ــر  ــي آخ ــان. وإىل أن ينته ــاً ألردوغ ــق مأزق ــة، خل املنطق
الجنــود األمريكيــن والفرنســين، لــن تســمح موســكو 
وطهــران بهجــوم بــري تــريك، ناهيــك عــن الســاح لســاح 
الجــو الــرتيك بتوفــر غطــاء جــوي. وإذا أرادوا ذلــك، فُهــم 

ــة دمشــق. بحاجــة إىل موافق

بالنظــر إىل الصــورة األوســع يف املــدى املتوســط، يجــب 
عــى تركيــا اآلن مواجهــة التداعيــات املتعــددة لتحالفهــا 

مــع إيــران وروســيا:

أوالً، يجــب أن تتخــى أنقــرة عــن هدفهــا املعلــن املتمثــل 
يف تنحــي الرئيــس األســد. 

ثانيــاً، يجــب عليهــا الوفــاء بوعدهــا لروســيا للتعامــل مــع 
آالف الجهاديــن يف محافظــة إدلــب. 

ــا أن تســحب قواتهــا الريــة مــن  ــاً، يجــب عــى تركي ثالث
شــال ســورية. وعــى املــدى األطول، ســتواجه أنقــرة بنية 
ــد  ــود قواع ــع وج ــا، م ــد أعتابه ــداً عن ــة ج ــة مختلف أمني

جويــة وبحريــة روســية دامئــة بالقــرب مــن حدودهــا.

السياسة الداخلية أوالً
ــة  ــن عــى تهدئ مــن وجهــة نظــر الكاتــب، ســيعمل بوت
ــة  ــان بالتعاطــف والتفاهــم، ألن املخاطــر الحقيقي أردوغ
ــة  ــة الحقيقي ــورية. القضي ــول س ــت ح ــه ليس ــبة ل بالنس
بالنســبة لروســيا هــي التنفيــذ الفعــال لصفقــة صواريــخ 
ــة أن  ــي هــذه الصفق ــرة. وتعن ــن موســكو وأنق S-400 ب
ــش  ــل الجي ــراداً يف داخ ــرويس أف ــو ال ــاح الج ــون لس يك
الــرتيك، أحــد األعضــاء الرئيســن يف الناتــو. وهــذا، بالنســبة 
ــة. ــة والعاملي ــٌر عــى الســاحة املحلي ملوســكو، إنجــاٌز كب

بالنســبة إليــران، تركيــا حليــف مناســب، ألن أنقــرة تســهم 
ــل يف إبقــاء  ــارش يف هــدف طهــران املتمث بشــكل غــر مب
ــي،  ــتوى الداخ ــى املس ــلطة. وع ــد يف الس ــس األس الرئي
مــن املهــم أيضــاً أن يُنظــر إىل إيــران وهــي تتعــاون مــع 
تركيــا، لتهــزم عــى مــا يبــدو الوجــود األمريــي يف ســورية.

ــى  ــول ع ــو الحص ــه ه ــا يهم ــان، م ــبة ألردوغ ــا بالنس أم
كلــات تأييــد يف حربــه ضــد األكــراد الســورين، وأن 
يظهــر وكأنــه جــزء مــن القــادة الثاثــة لحــل األزمــة 
الســورية. كــا أن الظهــور مبظهــر “القومــي” قد يســاعده 
ــات  ــوات يف االنتخاب ــن األص ــد م ــى املزي ــول ع يف الحص
الرتكيــة املحليــة يف 31 آذار/مــارس 2019، ويف إخفــاء 

ــاد. ــادة يف الب ــة الح ــة االقتصادي األزم
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أواًل، يجب أن تتخلى أنقرة عن 
يف  املتمثل  املعلن  هدفها 

تنحي الرئيس األسد. 
الوفاء  عليها  يجب  ثانيًا، 
بوعدها لروسيا للتعامل مع آالف 
الجهاديين يف محافظة إدلب. 

تعني صفقة منظومة 
S400 أن يكون لسالح الجو 
الروسي أفرادًا يف داخل 

الجيش التركي، أحد األعضاء 
الرئيسين يف الناتو. وهذا، 

بالنسبة ملوسكو، إنجاٌز 
كبيٌر ىلع الساحة املحلية 

والعاملية.
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فرحات غوريني

غياب الرؤية التركية في سورية

مركز كارنيغي للسالم الدولي، 26 شباط/فبراير 2019

ــة  ــاب الرؤي ــوان »غي ــاالً بعن ــي مق ــب فرحــات غورين كت
الرتكيــة يف ســورية« نــره مركــز كارنيغــي للســام الــدويل 
بتاريــخ 26 شــباط/فراير 2019، تحــدث فيــه عــن النهــج 
ذو الشــقن الــذي اعتمدتــه تركيــا يف املناطــق التــي 

ــاً يف شــال ســورية. ــا حالي ــيطر عليه تُس

ففــي املناطــق الشــالية الغربيــة التــي اســتولت عليهــا يف 
إطــار عمليــة “غصــن الزيتــون”، مثــل عفريــن، لجــأت إىل 
تكتيــك التخويــف إلعــادة تشــكيل املنطقــة ذات األغلبيــة 
ــالية  ــق الش ــا يف املناط ــي. أم ــاس إثن ــى أس ــة ع الكردي
ــة  ــار عملي ــا يف إط ــا تركي ــتولت عليه ــي اس ــطى الت الوس
ــرب إىل  ــزاز يف الغ ــن أع ــد م ــي متت ــرات”، والت “درع الف
ــة  ــة عربي ــة ذات أغلبي ــس يف الــرق، وهــي منطق جرابل
ــييد  ــى تش ــرة ع ــزت أنق ــد ركّ ــاً، فق ــة إثني ــا مختلَط إمن
ــيطرتها،  ــى س ــي ع ــع رشع ــاء طاب ــة وإضف ــى التحتي البن

ــة  ــذه املقارب ــلّط ه ــن. تس ــا إىل الدي ــق لجوئه ــن طري ع
الضــوء عــى املحــاوالت اليائســة التــي تبذلهــا تركيــا 
ــام األول،  ــا، يف املق ــذي دفعه ــردي ال ــع الك ــح التوّس لكب
إىل التدخــل عســكرياً يف الحــرب الســورية، إال أنهــا تُنــذر 

ــة. ــرات اإلثني ــّدد التوت بتج

“الرتحيــل”،  وســائل  تركيــا  اســتخدمت  عفريــن،  يف 
ــوبيات،  ــبكات املحس ــر ش ــف، وتطوي ــكات التخوي وتكتي
إلعــادة تشــكيل املنطقــة، التــي تســكنها أغلبيــة كرديــة، 
ــن  ــل اســتيائها عــى عفري ــى قب ــي. حت عــى أســاس إثن
يف آذار/مــارس 2018، اســتقطبت العمليــة اهتامــاً عامليــاً 
بســبب إقــدام “الجيــش الحــر” املدعــوم مــن تركيــا عــى 
شــّن هجــات بالغــاز الكيميــايئ، والتمثيــل بجثــة مقاتلــة 

.)YPJ( ــة ــرأة الكردي ــة امل ــدة حاي يف وح

4 Ferhat Gurini, ”Turkey’s Lack of Vision in Syria“, Carnegie Endowment for International Peace, 
26 February 2019. https://carnegieendowment.org/sada/78450 
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الحــر”  و“الجيــش  التركــي  الجيــش  وصــول  وبعــد 
إلــى مدينــة عفريــن، تصــّدرت صــور أعمــال النهــب 
مــة” األخبــار الدوليــة. وقد  “الواســعة النطــاق والمنظَّ
غــادر مــا ال يقــل عــن 167.000 مــن أبنــاء عفرين الذين 
ر أعدادهــم بـــ 323.000 نســمة، منازلهــم وأماكهم  ُتقــدَّ

ــاً للنازحــن الســورين.  ــاذاً آمن ــت م ــا كان بعدم

وقد سارعت تركيا مللء الفراغ الدميغرايف عرب اآليت: 

الــرتيك برتحيــل 700 عائلــة ســورية- الجيــش  قــام   -
ــك  ــا يف ذل ــن، مب ــة إىل عفري ــة الرقي ــن الغوط ــة م عربي
عــدد مــن قــادة املجموعــات املســلحة مثــل “فيلــق 
الرحمــن”، والذيــن متّكنــوا معــاً مــن طــرد “قــوات ســوريا 

الدميقراطيــة”. 

والركائــز  املحليــة  األرايض  ملكيــة  تركيــا  وضعــت   -
االقتصاديــة يف أيــدي املســلحن العــرب. فوفقــاً للمرصــد 
ــش  ــل “الجي ــتولت فصائ ــان، اس ــوق اإلنس ــوري لحق الس
ــجار  ــة بأش ــن األرايض املزروع ــو %75 م ــى نح ــر” ع الح
الزيتــون يف املنطقــة، والتــي تُعــد قــوة محرِّكــة وراء 
االقتصــاد املحــي. وقــام وزيــر الزراعــة الــرتيك بكــر 
ــه  ــول إن ــات بالق ــك املارس ــن تل ــاع ع ــريل بالدف باكدم
ــدي حــزب العــال  ــرادات يف أي ــك، لوقعــت اإلي ــوال ذل ل

الكردســتاين. 

وبالتــايل، قامــت تركيــا بتوفــر األمن لـــ “الجيــش الحر” يف 
مواجهــة الدولــة الســورية، واألرايض، واملســاكن، واملنافــع 
ــام  ــل قي ــة، مقاب ــة ضئيل ــود قانوني ــع قي ــة، م االقتصادي
ــات  ــة والتطلع ــى املعارض ــاء ع ــر” بالقض ــش الح “الجي

توطيــن  عبــر  تركيــا،  تأمــل  عفريــن.  يف  الكرديــة 

المســلحين العــرب الســوريين فــي عفريــن، بإحــداث 
تغييــر دائــم فــي التركيبــة الديمغرافية للمنطقــة ذات 
األغلبيــة الكرديــة، مــا يقلـّـل الفــرص املتاحة أمــام األكراد 
لتحقيــق “الحكــم الــذايت” يف ســورية يف مرحلــة مــا بعــد 
الحــرب، ويحــول دون تحّولهــم إىل عامــل محّفــز لألقليــة 

ــا. ــرة يف تركي ــة الكب الكردي

يف املمــر غــر الكــردي بــن أعــزاز وجرابلس الذي اســتولت 
ــرة  ــع أنق ــرات”، تتّب ــة “درع الف ــا خــال عملي ــه تركي علي
اســرتاتيجية مختلفــة للحفــاظ عــى االســتقرار والســيطرة. 

ففــي تلــك املنطقــة، تســتثمر تركيــا يف مشــاريع باهظــة 
التكلفــة يف مجــال البنــى التحتيــة، مثــل مستشــفى بقيمة 
17 مليــون دوالر يف مدينــة البــاب، وفتــح فــروع ســوريّة 
لعــدد مــن الجامعــات الرتكيــة. كذلــك أرســت تركيــا 
درجــة أكــر مــن ســيادة القانــون واملهنيــة البروقراطيــة. 

ففــي مدينــة البــاب، قامــت تركيــا بتمويــل هيئــة مؤلّفــة 
مــن 21 عضــواً ويعمــل لحســابها 150 موظفــاً، فضــاً عــن 
ــام  تدريــب قــوة رشطــة مــن 7000 عنــر ونرهــا للقي
بدوريــات يف ممــر أعزاز-جرابلــس. وهــذا يتناقــض كثــراً 
ــن، حيــث يحصــل املســلحون عــى  مــع الوضــع يف عفري
ــة واالســتياء عــى األمــاك  ــوال الفدي ــن أم ــرادات م اإلي
الخاصــة، وتتخطــى أعــداد املســلحن أعــداد عنــارص 
ــر  ــوق أك ــن والحق ــق القوان ــل تطبي ــا يجع ــة –م الرط

تعســفاً.



ــة الشــؤون  ــرة تســتخدم مديري ــو أن أنق ــرز ه ــن األب لك
الدينيــة الرتكيــة )ديانــت( لتحقيــق التاســك االجتاعــي 
ــة  ــزب العدال ــتعان ح ــد اس ــس. فق ــر أعزاز-جرابل يف مم
الســيطرة  لتحقيــق  “ديانــت”  مبديريــة  والتنميــة 
ــه.  ــوالء ل ــة والتوافــق داخــل البــاد وترســيخ ال االجتاعي

س مــن صفــوف  فقــد وّظفــت المديريــة 5600 مــدرِّ

الطــاب  آالف  لتدريــس  الســوريين  المســلحين 
الســوريين فــي إطــار منهــاٍج دينــي، يدمــج بيــن الفكــر 
“السّني” الحنفي والقَيم القومية التركية مع “جرعة 
قويــة مــن التعاليم المناهضــة لألكــراد”. وهذا يتاىش 
مــع االتجاهــات الرتبويــة املعتمــدة يف تركيــا، حيــث ازداد 
عــدد الطــاب يف املــدارس الدينيــة بنســبة تفــوق 2100% 
منــذ وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إىل الســلطة، مــن 

60.000 طالــب يف العــام 2002 إىل 1.300.000 طالــب 

يف العــام 2017. التعليــم الدينــي فــي ســورية وســيلٌة 

تســتخدمها أنقــرة إلعــداد أئمة المســتقبل وقولبتهم 
بغيــة االضطــاع بــدور اجتماعــي مهــم فــي المجتمــع 

الســوري فــي مرحلــة الحقــة.
ال يقتــر نهــج “ديانــت” فقــط عــى الطــاب الســورين 
الشــباب الذيــن ال يزالــون يف املــدارس، بحســب الكاتــب. 
ــرتاتيجية،  ــة اس ــها، وبطريق ــة نفس ــت املديري ــد وضع فق
ــن اإلســامي  ــا األســاس االقتصــادي لرجــال الدي عــى أنه
يف األرايض الخاضعــة لســيطرة تركيــا يف ســورية. فمعظــم 
ــم  ــاء يف شــال ســورية مل يتقاضــوا رواتبه األمئــة والخطب
ــل اآلن  ــة تتكّف ــة الرتكي ــر أن الدول ــام 2012، غ ــذ الع من
بتســديد هــذه الرواتــب لهــم. كــا يحصلــون اليــوم عــى 
ــدره 120 إىل 150  ــة ق ــة الرتكي ــن الدول ــهري م ــب ش رات
دوالراً أمريكيــاً، أي أكــر مــن ثاثــة أضعــاف متوســط 
ــام 2016.  ــغ 41 دوالراً يف الع ــذي بل ــوري ال ــب الس الرات

ــن  ــة م ــى الرعاي ــن ع ــة الحاصل ــوم أن األمئ ــن املعل وم
ــارج  ــن خ ــة واملوجودي ــة الرتكي ــؤون الديني ــة الش مديري
األرايض الرتكيــة، يعملــون عــى ترويــج أجنــدة الحكومــة 
ــع  ــث ال تتمت ــا، حي ــل أملاني ــداٍن مث ــى يف بل ــة حت الرتكي
تركيــا باهتــام ســيايس كبــر، ولذلــك غالــب الظــن أنهــم 
يفعلــون الــيشء نفســه يف بلــٍد يتنازعــه أفرقــاء كُــُر مثــل 

ســورية.

باختصــار، لقــد لجــأت أنقــرة إىل وســائل قمعية للســيطرة 
عــى عفريــن واالحتفــاظ بهــا، يف حــن أنهــا تُفّضــل 
االعتــاد عــى نهــج أكــر توافقيــة يف ممــر أعزاز-جرابلس، 
وذلــك عــن طريــق تنفيــذ مشــاريع كــرى يف مجــال 
ــة. إال أن اســتدامة هــذه  ــة والديني ــة املادي ــى التحتي البن
االســرتاتيجية املزدوجــة هــي موضــع شــك. فبالرغــم مــن 
أن عمليــة “غصــن الزيتــون” أّدت إىل الســيطرة عــى 
ــرتيك  ــش ال ــام، إال أن الجي ــو ع ــل نح ــن قب ــة عفري مدين
ــدودة  ــاً مح ــان حرب ــزاالن يخوض ــر” ال ي ــش الح و“الجي
النطــاق ضــد الجيــوب الخاضعــة لســيطرة “قــوات ســوريا 

ــر.  ــر والف ــكات الك ــتخدام تكتي ــر اس ــة”، ع الدميقراطي
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

ــال  ــن خ ــداً، م ــا عم ــعت تركي ــك، س ــى ذل ــاوة ع وع
بــن  مخططاتهــا اإلمنائيــة، إىل خلــق خطــوط صــدع 
األكــراد والعــرب، وجعــل اإلمنــاء والتطويــر لعبــة غالــٍب 
ــؤّدي إىل تأليــب كل فريــق عــى اآلخــر.  ومغلــوب، مــا ي

ــة”  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــت “ق ــك، حّول ــى ذل ورداً ع
ــتهداف  ــن إىل االس ــم يف عفري ــزاع الحك ــن انت ــا م تركيزه
العنيــف لقــادة “الجيــش الحــر” ومشــاريع التنميــة التــي 
ــى  ــر” ع ــش الح ــا و“الجي ــيطرة تركي ــا. فس ــا تركي تتواله
ــكان إىل  ــن الس ــر م ــدٌد كب ــر ع ــن يفتق ــاد، يف ح االقتص
ــر  ــا خط ــل يف طياته ــة، تحم ــوق القانوني ــل والحق التمثي
تحويــل منــاخ الخــوف الســائد حاليــاً إىل نــزاع إثنــي 
طويــل األمــد، ومــا ال شــك فيــه أنهــا أّدت منــذ اآلن إىل 
زرع بــذور االســتقطاب اإلثنــي. للمفارقــة، لقــد حرّضــت 
ــة  ــة الكردي ــدة للمقاوم ــاحة جدي ــور س ــى ظه ــا ع تركي
والعنــف الشــعبي ضــد الســلطات الرتكيــة، مــا قــد يــؤّدي 
ــا يف جبهــة مشــرتكة  ــد األكــراد يف ســورية وتركي إىل توحي

ضــد أنقــرة.

وأشــار الكاتــب إىل أّن النهــج ”القائــم عــى التوافــق“ 
يف ممــر أعزاز-جرابلــس مل يحقــق ســوى الحــد األدىن 
مــن النجــاح، مــع أنــه أقــل عنفــاً مــن وســائل الســيطرة 
املســتخَدمة يف عفريــن. إّن ثلثـَـي الســكان يف مدينــة الباب 
هــم الجئــون ســوريون قامــت أنقــرة برتحيلهــم بطريقــة 
ــراك  ــن األت ــدة م ــوط املتزاي ــتجابًة للضغ ــة اس ــر رشعي غ
للتخفيــف مــن عــبء الاجئــن. غــر أن الجهــود الدينيــة 
واإلمنائيــة الضئيلــة التــي تبذلهــا تركيــا لرتحيــل الســورين 

ــة. ــة الرتكي ــوالء للدول ــد ال بالقــوة، ال ميكــن أن تولّ

ــة، فــإن اســتثار أنقــرة  وعــى نفــس القــدر مــن األهمي
ــة يف املــدى  ــاء الدول يف مثــل هــذا املــروع املســيَّس لبن
الطويــل، يضعهــا يف خــاف محتمــل مــع الدولة الســورية، 
وبالتــايل النــزاع معهــا يف مرحلــة الحقــة. ليــس هــذا مــا 
أرادتــه تركيــا عندمــا قــررت التدخــل يف ســورية، ناهيــك 

عــن أنهــا ال متتلــك خطــة خــروج واضحــة. 

سعت تركيا عمدًا، من خالل 
مخططاتها اإلنمائية، إلى 

خلق خطوط صدع بين 
األكراد والعرب، وجعل 

اإلنماء والتطوير لعبة غالٍب 
ومغلوب، ما يؤّدي إلى تأليب 

كل فريق ىلع اآلخر. 

لقد حّرضت تركيا ىلع ظهور 
ساحة جديدة للمقاومة 

الكردية والعنف الشعبي 
ضد السلطات التركية، ما قد 
يؤّدي إلى توحيد األكراد يف 

سورية وتركيا يف جبهة 
مشتركة ضد أنقرة.



معــاداة إيــران هــي الســمة الغالبــة علــى السياســات األمريكيــة منــذ اســتالم ترامــب 
الرئاســة عــام 2016، ربمــا يعــود ذلــك إلــى اتفاقــه فــي هــذا العــداء مــع صقــور 
لــم  الجــدد واإلدارات األمريكيــة األخــرى، علــى عكــس سياســات أخــرى  المحافظيــن 
يســتطع فيهــا تطبيــق مــا يصــدره مــن قــرارات. لكــن الســؤال هنــا: بعــد العقوبــات 
الواليــات  ســتصل  علــى طهــران، هــل  والخــارج  الداخــل  تقليــب  والحصــار ومحاولــة 

 علــى إيــران؟
ً
المتحــدة إلــى حــدٍّ تشــن فيــه حربــا

الدولة العميقة،
التراجع عن االنسحاب، والحرب على إيران
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الرا سلغمان

كيف تغلب بولتون على ترامب في سورية

فورن بوليسي، 22 شباط/فبراير 2019

كتبــت الرا ســلغان مقــاالً بعنــوان: »كيــف تغلــب 
ــورن  ــة ف ــه مجل ــون عــى ترامــب يف ســورية« نرت بولت
بوليــي يف 22 شــباط/فراير 2019. تــرى فيــه أن تراجــع 
ــن  ــل م ــحاب الكام ــراره االنس ــن ق ــي ع ــس األمري الرئي
ســورية، وتركــه عوضــاً عــن ذلــك بضع مئــات مــن القوات 
ــون،  ــون بولت ــح ج ــار لصال ــة انتص ــدُّ مبثاب ــة، يع األمريكي
مستشــار األمــن القومــي األمريــي، وأحــد قدامــى صقــور 

ــراين. امللــف اإلي

ــمر  ــون األول/ديس ــئ يف كان ــب املفاج ــان ترام ــد إع بع
املــايض ســحب قواتــه كليــاً مــن ســورية –وهــي خطــوة 
أربكــت حلفــاء الواليــات املتحــدة ودفعــت بوزيــر دفاعــه 
جيمــس ماتيــس إىل االســتقالة– تبــدي إدارة ترامــب بعض 
ــدي  ــو 400 جن ــغ نح ــرة تبل ــّوة صغ ــًة أن ق ــن، معلن الل

مــن قواتهــا ســتبقى يف البــاد.
فوفقــاً ملســؤول كبــر يف اإلدارة، ستشــمل القــوات الباقيــة 
نحــو 200  مــن  تتألــف  الســام”  لحفــظ  “مجموعــة 

5 Lara Seligman, ”How John Bolton Won The Beltway Battle Over Syria“, Foreign Policy, 22 
February 2019. https://foreignpolicy.com/201922/02//how-john-bolton-won-the-beltway-battle-
over-syria/ 
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مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

ــوات  ــزال “ق ــث الت ــورية، حي ــال رشق س ــدي يف ش جن
ــات املتحــدة  ــن الوالي ــة م ــة” املدعوم ــوريا الدميقراطي س
آخريــن  و200  “داعــش”،  بقايــا  تحــارب  والتحالــف 
متمركزيــن يف قاعــدة التنــف بالقــرب مــن الحــدود مــع 

األردن.

وفقاً للبيت األبيض، القرار الذي أُعلن يف بيان صدر يف 
21 شباط/فراير عى لسان السكرترة 

الصحافية للبيت األبيض سارة 
ساندرز، جاء بعد ساعات فقط 

من مكاملة هاتفية جرت بن 
ترامب والرئيس الرتيك رجب 

طيب أردوغان.

ووافق الزعيان عى 
مواصلة تنسيق 

إنشاء منطقة آمنة 
محتملة عى 

حدود تركيا مع 
سورية. هذه هي 

املرة الثانية يف غضون 
األشهر األخرة التي يتم 

فيها اتخاذ قراراً هاماً بشأن 
سورية بعد اتصاالً هاتفياً بن 

ترامب وأردوغان.

خال اجتاع مع وزير الدفاع 
الرتيك خلويص آكار يف البنتاغون، 

قال وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، إن املهمة 
يف سورية مل تتغر: هزمية “داعش”. وأشار إىل أن 

القوات األمريكية التي ستبقى يف الباد سوف تركز عى 
“االستقرار وتعزيز القدرة األمنية لقوات األمن املحلية”. 

وقال شاناهان »سنفعل ذلك كركاء اسرتاتيجين«.

لعــدة أشــهر، ســعى جــون بولتــون للحفــاظ عــى وجــود 
ــع  ــي تقط ــف، الت ــداً يف التن ــورية، وتحدي ــي يف س أمري
طريــق إمــداد إيــراين محتمــل إىل ســورية، مــروراً بالعراق. 
بهــدف طأمنــة الحلفــاء بــأن الواليــات املتحــدة مل ترتاجــع 

عــن اســرتاتيجيتها املناهضــة إليــران، أجــرى بولتــون رحلة 
إىل املنطقــة يف كانــون الثاين/ينايــر، وتناقلــت التقاريــر أن 
ــَش مــع املســؤولن اإلرسائيليــن خطــة إبقــاء  بولتــون ناقَ
القــوات يف القاعــدة مــن أجــل الحــد مــن نفــوذ طهــران 

يف املنطقــة. 

وتضيف الكاتبة: »التنف يف األصل مركز أمريي لتدريب 
املقاتلن السورين املحلين. لكن مع 
انحسار “داعش” تدريجياً، أصبحت 
قاعدة التنف مركز تعزيز هام 
ضد النفوذ اإليراين«. أنشأ 
املسؤولون يف عام 2017 
منطقة “محظورة” عى 
بُعد نحو 34 مياً حول 
القاعدة، تسمح 
القوات األمريكية 
لنفسها فيها ادعاء 
الدفاع عن النفس 
عند رضب القوات 
اإليرانية أو غرها من 
القوات التي تتحرك عر 
تلك املنطقة.

وجــود  اســتمرار  أن  إال 
التنــف،  يف  املتحــدة  الواليــات 
“داعــش”  قتــال  عــن  البعيــدة 
يفــرض  ســورية،  رشق  شــال  يف 
مخاطــر كبــرة. وقــد أّدت الحادثــة التــي حصلــت قــرب 
قاعــدة التنــف يف عــام 2017، التــي كانــت تنطــوي عــى 
ــوات  ــن الق ــة ب ــاك، إىل مواجه ــب هن ــراين غري تحــرك إي
ــي  ــة الت ــدى الرسع ــح م ــا يوّض ــة، م ــة واإليراني األمريكي
ميكــن أن تتصاعــد بهــا األحــداث الصغــرة يف ســاحة 

املعقــدة هنــاك. املعركــة 

عــاوة عــى ذلــك، فــإن االحتفــاظ بوجــود صغــر يف كّل 
مــن ســورية والعــراق “ملراقبــة إيــران” بــدالً مــن محاربــة 
القــوات  تســتطيع  قانونيــة.  أســئلة  يثــر  “داعــش” 
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ــل  ــدول، مث ــا دون ال ــيات م ــة ميليش ــة محارب األمريكي
“داعــش” و”القاعــدة”، مبوجــب تفويــض الكونغــرس 
لعــام 2001، لكــن ليــس لــدى هــذه القــوات قانونيــاً مــا 
يســمح لهــا باســتهداف الفواعــل الدوليــة –مثــل القــوات 
اإليرانيــة والروســية والســورية، مــا مل يتــم مهاجمتهــا 

ــة. ــول الكاتب ــا تق ــس، ك ــن النف ــاً ع ودفاع

ورّصح أحــد مســاعدي الســيناتور بــرين ســاندرز للفوريــن 
بوليــي يف أوائــل شــباط/فراير: »مل مينــح الكونغرس اإلذن 
ــران يف ســورية. والحقيقــة أن  ــة إلي ــام مبهمــة معادي للقي
األســاس القانــوين للوجــود العســكري األمريــي يف ســورية، 
عــام 2001، هــّش للغايــة، ويحتــاج إىل إعــادة النظــر 
فيــه«. وأضــاف أن »أي تحــرك مــن جانــب إدارة ترامــب 
ــمل  ــر ليش ــكل أك ــض بش ــذا التفوي ــل به ــيع العم لتوس
عمليــات ضــد إيــران ســوف يقابلــه بالتأكيــد رد فعــل مــن 

الكونغــرس«.

ــرار الحفــاظ عــى بعــض القــوات يف  ــإن ق ــك، ف ومــع ذل
ــد  ــورين. ق ــراد الس ــوز لألك ــو ف ــورية ه ــال رشق س ش
يكــون الهــدف جزئيــاً مــن وراء هــذه الخطــوة هــو 
ــاً  ــة، خصوص ــاء أمريكيــن آخريــن يف املنطق ــم حلف دع
الريطانيــن والفرنســين، الذيــن يُقــال إنهــم مــرتددون يف 

ــة. ــوات األمريكي ــادرة الق ــد مغ ــورية بع ــاء يف س البق

لكــن مســؤويل الدفــاع األوروبيــن رفضــوا مــا تــردد 
بخصــوص أنهــم يبحثــون عــن مخــرج رسيــع مــن ســورية. 
وخــال اجتــاع يف البنتاغــون، نفــى شــاناهان ووزيــر 
الدفــاع البلجيــي ديدييــه رينــدرز بشــكل قاطــع أن 
الحلفــاء األوروبيــن رفضــوا طلــب الواليــات املتحــدة 
ــى  ــير ع ــه س ــر إىل أن ــار األخ ــورية، وأش ــاء يف س بالبق
ــض  ــو تفوي ــود األورويب –وه ــتمرار الوج ــد الس رشط واح
قانــوين للبقــاء عــى األريض الســورية. ومــن غــر الواضــح 

ــض. ــذا التفوي ــل ه ــيأيت مث ــن س ــن أي م
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كتــب كلٌّ مــن أوغســت بفلوغــر ومايــكل نايتــس مقــاالً 
بعنــوان: »خيــارات لوجــود مخفــف للواليــات املتحــدة يف 
ســورية«، نــره معهــد واشــنطن لدراســة الــرق األدىن يف 
22 شــباط/فراير 2019، يتحدثــان مــن خالــه عــن بدائــل 
للوجــود العلنــي لوحــدات التحكــم األمريكيــة عــى األرض 
ــاظ  ــاعدة يف الحف ــاء املس ــدرة الحلف ــن ق ــورية، وع يف س

عــى إيقــاع الربــات بطــرق مختلفــة.

يف 21 شــباط/فراير، أعلــن البيــت األبيــض أن 200 جنــدي 
أمريــي ســيبقون يف ســورية كقــوة “حفــظ الســام”، بعــد 
ــة، كــا كان  ســحب الجــزء األكــر مــن القــوات األمريكي
مخططــاً لــه مســبقاً. ويــرى الكاتبــان أن هــدف اإلعــان 

املســتمر  املتحــدة  الواليــات  التــزام  إىل  اإلشــارة  هــو 
ومــن  لكــن،  االئتــاف.  وأعضــاء  الســورين  بالحلفــاء 
منظــور عســكري، لــن يعــّوض 200 مستشــار فقــدان 
ــن شــكلوا شــبكًة  ــن عــى األرض، الذي ــن األمريكي املراقب
توفِّــر معلومــاِت االســتهداف املســتخدمة لتوجيــه رضبات 

ــش”. ــم “داع ــدَّ تنظي ــف ض التحال

الضربات الحالية
ينــصُّ املذهــب العســكري األمريــي عــى أن االســتهداف 
يلتــزم إجــراءاٍت صارمــًة لتحقيــق التأثــرات املرغوبــة مــع 
ــد  ــوص، عن ــه الخص ــى وج ــب، وع ــن العواق ــل م التقلي

6

خيارات لوجود مخفف للواليات المتحدة في سورية

معهد واشنطن لدراسة الشرق األدنى، 22 شباط/فبراير 2019

August Pfluger, Michael Knights, »Options for a Lighter U.S. Footprint in Syria«, The Washington 
Institute for Near East Policy, 22 February 2019. https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/options-for-a-lighter-u.s.-footprint-in-syria
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التعامــل مــع أهــداف ديناميكيــة، يتــم تحديدهــا عــادة 
أثنــاء القتــال ويجــب اســتهدافها برسعــة. تركّــز العمليــات 
يف ســورية عــى رضب قــوات “داعــش” وحايــة القــوات 

الصديقــة، لذلــك فهــي مبعظمهــا ديناميكيــة.

يقــول الكاتبــان إنَّ هنــاك منهجــني واســعني لتنفيــذ 
الديناميــي: االســتهداف 

• وحــدات التحكــم يف الهجوم النهايئ املشــرتكة عى األرض 
ــن  ــدات االختصاصي ــذه الوح ــارص ه ــن لعن JTACs. ميك
ــب  ــم إىل جان ــم نره ــتهداف، ويت ــة االس ــه عملي توجي
القــوات الريــة، ملراقبــة األهــداف بالعــن املجــردة، أو من 
خــال تقاريــر مــن القــوات الريكــة املحليــة املجــاورة، 
أو عــن طريــق التحكــم يف تغذيــة الفيديــو مــن الطائــرات 

التــي يتــم توجيههــا عــن بعــد.

يُــزوَّد هــؤالء العنــارص الطياريــن بجميــع املعلومــات 
االشــتباك  لقواعــد  وفقــاً  هــدٍف  لــرب  املطلوبــة 
ــة بشــكل  ــم مخاطــر األرضار الجانبي ــع تقيي املعتمــدة، م
صحيــح وموازنتهــا مــع املنافــع العســكرية املتوقعــة، 
ومــع االلتــزام بقانــون النــزاع املســلح. وجودهــم يف 
ــل  ــة والتعام ــة بدق ــراءة املعرك ــن ق ــم م ــة ميّكنه املقدم
مــع معطياتهــا بشــكل أفضــل ويف مختلــف الظــروف. كــا 
يشــّكل وجودهــم ضانــاً للقــوى الريكــة بــأن الحلفــاء 

الدوليــن ملتزمــون بالقتــال.

• خايــا الربــات عــن بعــد. إذا مل تتواجــد JTAC عــى 
األرض، ميكــن ملوظفــن مؤهلــن تقديــم دعــم االســتهداف 

للطياريــن عــن بعــد. ورغــم أن هــذه الخايــا قــد تكــون 
أنهــا توفــر  بطيئــة أحيانــاً يف معالجــة األهــداف، إال 
ــار،  ــاً يف إطــاق الن ــا اســتخبارية أكــر تطــوراً، وتزامن مزاي
ومســتوى تأكــد آخــر ملنــع حــدوث أرضار جانبيــة. وتضــم 
ــا يف  ــن، مب ــن املهني ــة م ــة متنوع ــا مجموع ــذه الخاي ه
ــتخبارات،  ــو االس ــون، ومحلل ــارون القانوني ــك املستش ذل
ومســؤولو االرتبــاط الجــوي واألريض، واألهــم مــن ذلــك، 

ــون. ــارص JTAC املؤهل عن

 Operation Inherent منــذ بدايــة “عملية العزم الصلــب
املنهَجــْن  التحالــف  اســتخدم   ،2014 عــام   ”Resolve
الســابقن للتحكــم بالربــات الجويــة يف ســورية. كل 
هــذه الربــات التــي أجرتهــا القــوات األمريكيــة تطلبــت 
ــوش  ــن جي ــون م ــا يكون ــادًة م ــن ع إرشاك JTACs الذي
الناتــو. ميكــن، بحســب الكاتبــن، تكويــن هــذه الوحــدات 
مــن املراقبــن غــر القادمــن مــن الناتــو، رشيطــة التزامهم 

بقوانــن الــراع املســلح.

خيارات لوجود أمريكي أقل
ــان: إّن ســحب الجــزء  ــوان يقــول الكاتب تحــت هــذا العن
األكــر مــن القــوات األمريكيــة ال يعنــي توقــف طائــرات 
التحالــف ووحــدات املدفعيــة يف العــراق وتركيــا واألردن 
عــن القيــام بربــات يف ســورية بدرجــات متفاوتــة مــن 
الفعاليــة، وذلــك ضمــن منــاذج بديلــة، لــكلٍّ منهــا مزايــا 

وعيــوب. 

- الوجــود األمريــي الــرسي. أحــد الخيــارات هــو تواجــٌد 
شــبه  قــوات  ذلــك  مبــا يف  ســورية،  ــن يف  رسٌي محسَّ
ــر  ــة غ ــة األمريكي ــوات الخاص ــة أو الق ــكرية أمريكي عس
املعــرتف بهــا. وهــذا مــن شــأنه أن يفــرض التزامــاً جديــداً 
كبــراً عــى هــؤالء، وقــد يعرضهــم ملخاطــر أكــر بســبب 
انخفــاض أعدادهــم وقدراتهــم املحــدودة يف الدفــاع عــن 

النفــس.

- الوجــود األمريــي التنــاويب. باســتخدام منــوذج “التحليق 
لتقديــم املشــورة”، ميكــن إرســال قــوات أمريكيــة إىل 
ســورية مــن الــدول املجــاورة لدعــم العمليــات ضــد 
ــن الوجــود  ــة م ــل مرون ــاوب أق “داعــش”. الوجــود املتن
ــة القــوة املرســلة.  ــة لحاي ــاًء إضافي ــم، ويخلــق أعب الدائ
باإلضافــة إىل فقــدان مزايــا التشــبيك مــع القــوات املحلية.
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ــن  ــة. ميك ــات الجوي ــن بالرب ــر أمريكي ــون غ - متحكم
لائتــاف االعتــاد عــى القــوات األخــرى للناتــو املنتــرة 
يف ســورية، ســواء مــن عنــارص القــوات الخاصــة األوروبيــة 
ــراق،  ــام املشــرتكة الخاصــة يف الع ــوة امله ــة يف ق والعراقي
القــوة. ميكــن اســتبدال  أو مــن مســاهمن جــدد يف 
الفــرق األمريكيــة التــي تــم ســحبها مــن ســورية بالقــوات 
التحالــف  لقــوات  التابعــة  األمريكيــة  غــر  الخاصــة 
املوجــودة حاليــاً يف العــراق، وخاصــة الوحــدات مــن 
ــوش ذات  ــن الجي ــدا، وغرهــا م ــدا ونيوزيلن أســرتاليا وكن
ــد تواجــه مخــاوف سياســية  ــي ق ــة، والت ــدرات العالي الق
ــا؛ عــى  ــركاء الســورين مــن تركي ــة ال ــل حــول حاي أق
ــرة  ــاق أنق ــى إط ــي تخ ــة، الت ــدول األوروبي ــس ال عك

ــا. ــن إليه ــن الاجئ ــدة م ــات جدي موج

- متحكمــون ســوريون بالربــات الجويــة. يســتطيع 
التحالــف تدريــب رشكاء ســورين موثوقــن بالتنســيق 
ــات  ــا الوالي ــي تقوده ــات الت ــا الرب ــع خاي ــق م الوثي
املتحــدة يف العــراق أو تركيــا أو األردن أو أي مــكان آخــر. 
ــزة  ــزة اتصــال متخصصــة وأجه ــوا عــى أجه ــا حصل إذا م
ــورين  ــغلن الس ــن للمش ــة، ميك ــو دقيق ــعار فيدي استش
ــى  ــن املشــهد ع ــتعادة يشء م ــم انتقاؤهــم اس ــن ت الذي
األرض الــذي ســتفقده إذا انســحبت قــوات التحالــف. 
ــورية  ــن س ــة ع ــتخبارية األمريكي ــات االس ــادة املعلوم زي
ستســاعد هــؤالء املشــغلن عــى أن يكونــوا أكــر فاعليــة.

ــو  ــر ه ــار األخ ــة. الخي ــم املدفعي ــتخدام نظ ــادة اس - زي
الحصــول عــى موافقــة الحكومــة العراقيــة لنقــل املزيــد 
مــن مدفعيــة قــوات التحالــف والصواريــخ بعيــدة املــدى 
ــة،  ــتجيبة للغاي ــة مس ــورية. املدفعي ــع س ــدود م إىل الح
ــن  ــل مراقب ــن قب ــا م ــار منه ــاق الن ــب إط ــن طل وميك
متقدمــن غــر مؤهلــن كثــراً، قــد يكونــوا رشكاء محليــن 
ــوات  ــر ق ــد تُن ــم. وإذا اقتضــت الحاجــة، ق ــوق به موث
ــإذن مــن بغــداد. ــاً يف ســورية ب ــِة التحالــف مؤقت مدفعي

 

االنعكاسات على سياسة الواليات المتحدة
ــة  ــوات األمريكي ــحابات الق ــب أن انس ــرت إدارة ترام ذك
ال يشــر إىل نهايــة الحملــة ضــد “داعــش” يف ســورية، وال 
التخــي عــن رشكاء الواليــات املتحــدة هنــاك. وعليــه، يرى 

الكاتبــان أن واحــداً عــى األقــل مــن الخيــارات املذكــورة 
يجــب تنفيــذه يف ســورية.

يُعــدُّ قــرار الحفــاظ عــى 200 جنــدي أمريــي يف ســورية 
العائــق الرئيــس أمــام الغــارات  خطــوة أوىل مهمــة. 
الجويــة الفعالــة هــو عــدم وجــود معلومــات اســتخبارية 
ــال  ــى األرض. واالنتق ــة ع ــامل للحال ــم ش ــتمرة وفه مس
ــه  ــات عــن بعــد مــن خــارج ســورية ل إىل منــوذج الرب
ــتخبارات  ــن االس ــدر م ــدان ق ــيتم فق ــره. س ــاً مخاط أيض
والفهــم الدقيــق للحــركات الصديقــة والعــدوة، مــا يُلــزم 
القــوى إمــا بتخفيــض عــدد الربــات، أو بخفــض معايــر 
تخفيــف األرضار الجانبيــة –وهــو ســيناريو يجــب تجنبــه 

ــان. ــأي مثــن، كــا يقــول الكاتب ب

باإلضافــة إىل ذلــك، يشــر منــوذج الربــات عــن بعــد إىل 
ــد  ــه ق ــا أن ــه. ك ــال حلفائ ــاً حي ــل التزام ــاف أق أن االئت
ــكا” إىل الظــن بأنهــم أكــر حريــة يف  يدفــع “أعــداء أمري

التــرف.

ــات  ــف بعــض هــذه املشــاكل، ينبغــي عــى الوالي لتخفي
املتحــدة، عــى حــد تعبــر الكاتبــن، تعين حلفــاء موثوقن 
مثــل أســرتاليا وكنــدا ونيوزيلنــدا لنقــل قواتهــم الخاصــة 
إىل ســورية مــع خــروج القــوات األمريكيــة. طلــٌب ميكــن 
أن تدعمــه أمريــكا بتقديــم الدعــم التشــغيي والحايــة، 
ــز الــركاء الســورين  إىل جانــب تكثيــف تدريــب وتجهي
لتحديــد أهــداف الربــات الجويــة أو املدفعيــة لقــوات 
التحالــف. إذا كان اســتمرار القتــال ضــد “داعــش” مهــاً 
بالفعــل لهــذه الــدول، فيجــب عليهــا أن تكــون مســتعدة 
لحمــل املزيــد مــن العــبء عــن كاهــل أمريــكا. ووجــود 
200 مستشــار أمريــي عــى املــدى الطويــل، قــد يجعــل 
ــت  ــو كان ــى ل ــك. وحت ــة يف ذل ــر رغب ــدول أك ــذه ال ه
وحــدات التحالــف صغــرة الحجــم يف ســورية، قــد تكــون 
واإليرانيــة،  الروســية،  املنــاورة  لتقييــد حريــة  كافيــة 

ــا بقــوة. ــات املتحــدة تدعمه ــة، طاملــا أن الوالي والرتكي
يف الختــام يقــول الكاتبــان، تعتمــد جميــع الخيــارات 
ــف يف  ــد التحال ــى قواع ــاظ ع ــى الحف ــاه ع ــة أع املبين
العــراق. مــا يتطلــب اســتعادة الثقــة يف أن تواجــد العنر 

ــة “داعــش”. ــط هزمي ــه فق ــي هدف األمري

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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كوّن هالينان

هل سيشن ترامب حقًا حربًا على إيران؟

كاوتنر بانش، 4 شباط/فبراير 2019

ــن  ــل سيش ــوان: »ه ــاالً بعن ــان مق ــوّن هالين ــب ك كت
ترامــب حقــاً حربــاً عــى إيــران؟« نــره موقــع كاوتــر 
ــن  ــه ع ــدث في ــباط/فراير 2019، يتح ــش يف 4 ش بان
ــال إيــران، وهــل مــن املمكــن أن  عدائيــة ترامــب حي
ــن  تتطــور إىل حــرب كــرى، ومــن هــم األطــراف الذي

قــد يشــاركون فيهــا.
ــن  ــار األم ــط مستش ــايض، ضغ ــام امل ــر الع ــي أواخ فف
لتقديــم  البنتاغــون  عــى  بولتــون  جــون  القومــّي 
خيــارات ملهاجمــة إيــران، ولطاملــا دعــا للقيــام بربات 
ــران. واآلن، وبســبب  ــر النظــام يف طه عســكريّة وتغي
إعــادة النظــر بالسياســة الداخليــة مؤخــراً حــول تأثــر 
العقوبــات األمريكيــة، قــد تكــون واشــنطن قريبــة مــن 

االنجــراف نحــو الحــرب.

العقوبات كذريعة
كــا أنّــه وفقــاً لتقريــر أعّدتــه مجموعــة األزمــات 
حملــة  أنَّ  ترامــب  إلدارة  تبــنَّ   ،)ICG( الدوليــة 
العقوبــات “بالدرجــة القصــوى” قــد فشــلت إىل حــدٍّ 
كبــر يف تلبيــة أيٍّ مــن “أهــداف” البيــت األبيــض؛ 
ــاق  ــى االتف ــاوض ع ــادة التف ــى إع ــران ع ــار إي كإجب
ــرق  ــاتها يف ال ــر سياس ــام 2015، أو تغي ــووي لع الن

األوســط.
ــت  ــراين، أثب ــاد اإلي ــات باالقتص ــا أرضّت العقوب وبين
ــر لتفــادي مــا هــو  ــة بكث ــون أنهــم أكــر فطن اإليراني
ــنطن. وألن  ــه واش ــمحت ب ــذي س ــّد ال ــن الح ــر م أك
العقوبــات كانــت مفروضــة مــن طــرف واحــد، كانــت 

ــا. ــن طــرق لتجنبه ــاك دول مســتعدة للبحــث ع هن

7 Conn Hallinan, ”Will Trump Really Launch a War on Iran?“, CounterPunch, 4 February 2019. 
https://www.counterpunch.org/201904/02//will-trump-really-launch-a-war-on-iran/ 
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ــإدارة،  ــة” ل ــداف النهائي ــاق األه ــرت إىل نط “إذا نظ
مــن تشــجيع لـــ “االحتجاجــات التــي تشــكل تهديــداً 
وجوديــاً للنظــام، وتغيــر الســلوك، والعــودة إىل طاولــة 
ــل”،  ــذا القبي ــن ه ــدث أي يشء م ــات، ال يح املفاوض
بحســب لــورا روزن مــن “املونيتــور”، نقــاً عــن عــي 
فايــز مــن مــروع إيــران التابــع لـــمجموعة األزمــات 

ــة. الدولي
ــا  ــادراً م ــة؛ فن ــاً للغاي ــك صادم ال ينبغــي أن يكــون ذل
تحقــق العقوبــات أهدافهــا، ولــن تحققهــا أبــداً عندمــا 
ــت  ــو كان ــى ول ــدة، حت ــة واح ــل دول ــن قب ــرَض م تُف
ــلت  ــد فش ــدة. لق ــات املتح ــوة الوالي ــة بق ــك الدول تل
ــن 50  ــر م ــذ أك ــا من ــي تســتهدف كوب ــات الت العقوب
ســنة يف تغيــر النظــام، ومل يكــن تأثــر العقوبــات 
الحاليــة عــى روســيا ســوى تأثــر ضئيــل تســبّب 

ــا. ــدة يف أوروب ــرات متزاي بتوت
يف هــذه املــرة، يبــدو أن الواليــات املتحــدة ظلــت 
ــب  ــتعد إدارة ترام ــا تس ــا. فبين ــدٍّ م ــا إىل ح لوحده
لانســحاب مــن االتفــاق النــووي لعــام 2015، يضغــط 
ــران للبقــاء يف االتفــاق. كــا  االتحــاد األورويب عــى إي
أوضحــت كل مــن روســيا والصــن وتركيــا والهنــد أنهــا 
ــة. ويحــّر  ــة األمريكي ــات التجاري ــزم بالعقوب ــن تلت ل
اســتخدام  لتجنــب  خطــًة  أيضــاً  األورويب  االتحــاد 

ــدوالر. ال

ولكــن، فشــل عقوبــات البيــت األبيــض يخلــق مخاطــر 
خاصــة بــه؛ ألن هــذه اإلدارة األمريكيــة ال تتقبــل 
الهزميــة بســهولة. وفــوق كل ذلــك، هنــاك فرصــة 
ســانحة لــرب إيــران يف غضــون عــام، قبــل أن يصبــح 

ــداً. ــر تعقي ــك الهجــوم أك ذل
ــران،  ــووي حظــراً لألســلحة عــى إي ــاق الن ــرََض االتف فَ
ــإن هــذا  ــاق، ف ــران ضمــن االتف ــت طه ولكــن إذا بقي
الحظــر ســُرفع عنهــا يف عــام 2020، مــا سيســمح 
لإيرانيــن بــراء األســلحة يف الســوق الدوليّــة. إنَّ 
ــي إرصار  ــن يثن ــة ل ــلحة اإليراني ــانة األس ــز ترس تعزي
ــعودية أو  ــف الس ــد يوق ــه ق ــدة، لكن ــات املتح الوالي
ــوًة يف  ــران ق ــداء طه ــر أع ــارات، وهــا مــن أك اإلم

املنطقــة.
هجــوم  مــن  جــزءاً  ســيكون  مــن  واضحــاً  ليــس 
ــر،  ــدٍّ كب ــد، إىل ح ــن املؤك ــران. فم ــى إي ــف ع التحال
مــن  ولكــن  ستشــرتكان،  واإلمــارات  الســعودية  أن 
ــا مــن هــّز أقــدام اإليرانيــن.  الصعــب جــداً أن تتمّكن
لقــد خــاض الحوثيــون حربــاً تُــراوح مكانهــا مــع 
الســعودية واإلمــارات يف اليمــن، رغــم عــدم وجــود أي 
ــة  ــرب الجوي ــه الح ــوف يف وج ــرات للوق ــاد للطائ مض

الســعودية.
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ال شعبية لحرب كهذه يف 
الواليات املتحدة.

يعارض %63 من األمريكيين 
االنسحاب من االتفاق 

النووّي، ويعارض %53 من 
األمريكيين الحرب مع إيران، 
ويعارضها %37 منهم بشدة.
فيما يؤيدها %23 فقط، 9% 

منهم يؤيدونها بقوة

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

 فشل عقوبات البيت األبيض 
يخلق مخاطر خاصة به؛ 

ألن هذه اإلدارة األمريكية ال 
تتقبل الهزيمة بسهولة. 

وفوق كل ذلك، هناك فرصة 
سانحة لضرب إيران يف 

غضون عام، قبل أن يصبح 
ذلك الهجوم أكثر تعقيدًا.
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قضيــة  تَُعــدُّ  إيــران  أن  إال 
مختلفــة، فقــد ال يزعــج نظامهــا 
املضــاّد للطائــرات مــن طــراز  
نع الواليات  S-300  الــرويّس الصُّ
لكــن  واإلرسائيليــن،  املتحــدة 
ــراً  ــراً كب ــه أن يشــّكل خط ميكن
الســعودين  الطياريــن  عــى 
رفــع  ومبجــرد  واإلماراتيــن. 
ــران  ــك إي ــيمّكن ذل ــر، س الحظ
 S-300 مــن تعزيــز منظومــة
مــن  وغرهــا  بالطائــرات، 
املنظومــات املضــادة للطائــرات، 
التــي قــد تجعــل حربــاً جويــًة، 
ــك التــي تشــنها الســعودية  كتل
واإلمــارات يف اليمــن، ُمكلفــة 

للغايــة.

هل ستهاجم الواليات المتحدة أو “إسرائيل” 
بشكل فعلي؟

بالتأكيــد، إذا انضمــت الواليــات املتحــدة و/أو “إرسائيــل”، 
فســتكون إيــران تحــت ضغــط كبــر. ولكــن، مبــا 
والحكومــة  بولتــون  –مثــل  بالحــرب  املولعــن  أنَّ 
اإلرسائيليــة– يوّجهــون نظرهــم نحــو إيــران، فهــل 

ســيبدؤون حربــاً أو ســينضمون إليهــا؟
الواليــات  يف  شــعبية  بــا  كهــذه  حــرب  ســتكون 
ــن االنســحاب  املتحــدة. ويعــارض %63 مــن األمريكي
ــون الحــرب  ــووّي، ويعــارض األمريكي ــاق الن ــن االتف م
ــل هــذه الحــرب  ــران، حيــث يعــارض %53 مث مــع إي
–ويعارضهــا %37 منهــم بشــدة– فيــا يؤيــد 23% 
ــاك  ــن هــؤالء، هن ــن ب ــران. وم ــع إي ــط الحــرب م فق

ــذه. ــاً كه ــوة حرب ــدون بق ــط يؤي %9 فق
إنَّ عــام 2020 هــو أيضــاً جولــة قادمــة مــن االنتخابات 
األمريكيــة، حيــث ســيكون الوصــول إىل ســلطة مجلــس 
الشــيوخ والبيــت األبيــض الشــأن األبــرز عــى الســاحة. 
وتشــر اســتطاعات الــرأي إىل أنــه مــن غــر املحتمــل 
أن تــؤدي الحــرب مــع إيــران إىل حشــد النــاس إلدارة 

ترامــب. ســتكون الواليــات املتحــدة وحدهــا عامليــاً. 
رغــم وصــف رئيــس الــوزراء بنيامــني نتنياهــو إليــران 
بـــ “تهديــد وجــودّي”، ال يــزال انضــامم “إرسائيــل” إىل 
الحــرب غــر ُمؤكَّــد. وتبــّن االســتطاعات أنَّ الجمهــور 
إيــران،  مــع  للحــرب  متحمســاً  ليــس  اإلرسائيــّي 
وبخاّصــٍة إذا مل تكــن الواليــات املتحــدة مشــاركة فيهــا.
إنَّ الجيــش اإلرسائيــي أكــر مــن مســتعدٌّ ملواجهــة 
ــرب  ــتكون الح ــن س ــورية، لك ــة يف س ــوات اإليراني الق
ــراق  ــدة. إذ ســيحاول الع ــدى معق ــدة امل ــة بعي الجوي
ولبنــان منــع “إرسائيــل” مــن اســتخدام مجالهــا 
الجــوي ملهاجمــة إيــران، وكذلــك تركيــا. قــد ال يتمكــن 
العــراق ولبنــان مــن إيقــاف اإلرسائيليــن كــا يجــب، 
ولكــن دامئــاً مــا يكــون التحليــق فــوق دولــة معاديــة 
أمــراً صعبــاً، وبخاّصــٍة إذا كان القيــام بذلــك عــى 
ــني  ــأن اإليراني ــد ب ــخص يعتق ــل. وأي ش ــدى الطوي امل

ــم. ــو واه ــلمون فه سيستس
بالطبــع، لــدى “إرسائيــل” وســائل أخــرى لــرب 
ــى  ــرة ع ــروز املنت ــخ ك ــك صواري ــا يف ذل ــران، مب إي
الغواصــات وأســطح املركبــات. ولكــن ال ميكــن الفــوز 

بحــرٍب باســتخدام صواريــخ كــروز.
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فجوات يف الخليج
ــج.  ــراء الخلي ــوك وأم ــن مل ــة ب ــوات عميق ــاك فج هن
ــا شــأن  ــون له ــن يك ــه ل ــت قطــر مســبقاً إن ــد قال فق
بالهجــوم عــى إيــران، وأعلنــت ُعــان أنهــا محايــدة. 
أمــا الكويــت، فقــد وقّعــت عــى اتفــاق تعــاون 
ــدى الكويــت تخــوٌف مــن  ــا، ألنَّ ل عســكرّي مــع تركي
الســعودية أكــر مــن إيــران، ولســبٍب وجيــه. إذ ُعِقــد 
اجتــاع يف أيلول/ســبتمر املــايض بــن ويل العهــد 
الســعودي األمــر محمــد بــن ســلان وأمــر الكويــت 
ُصبــاح الُصبــاح ملناقشــة املشــاكل بــن البلديــن، وعــى 
مــا يبــدو، مل تكــن نهايــة االجتــاع مرضيــة للطرفــن.

األخذ بكالم المحافظين الجدد
ــي  ــي األمري ــن القوم ــار األم ــون مستش ــل يك إذاً، ه
ــام  ــر النظ ــن تغي ــدث ع ــا يتح ــاً عندم ــون ُمضلِّ بولت
يف إيــران؟ رمبــا، ولكــن مــن الجيــد األخــذ بــكام 

املحافظــن الجــدد.
ــحب  ــران تنس ــل إي ــدة جع ــات املتح ــتحاول الوالي س
مــن االتفــاق النــووّي بتشــديد العقوبــات عليهــا. وإذا 
ــّق  ــنطن بالح ــتتذّرع واش ــم، س ــران الطُع ــت طه ابتلع

ــران. ــة إي ــوين ملهاجم القان
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المتحــدة  الواليــات  روســيا،  الســورية،  العراقيــة  الحــدود  منبــج،  التنــف، 
المنســحبة الباقيــة، العــراق وجيشــه وكــرده وحشــده الشــعبي، تركيــا، 
“قــوات ســورية الديمقراطيــة”، إيــران علــى جانبــي الحــدود، “داعــش” 

ومــا تبقــى مــن تنظيمــات إرهابيــة، وبالطبــع دمشــق وجيشــها. بعــض 
من جيوسياسة ساحة المعركة المعقدة في شمال سورية وشرقها. 

“داعش”،
الحدود في الشمال والشرق، وتنازع الفراغ
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خضر خضور

خطٌّ في الرمال

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 22 شباط/فبراير 2019

ــال«  ــطٌّ يف الرم ــوان »خ ــاالً بعن ــور مق ــر خض ــب خ كت
ــباط/فراير 2019،  ــخ 22 ش ــي بتاري ــز كارنيغ ــره مرك ن
التــي  الســورية-العراقية  الحــدود  عــن  فيــه  تحــدث 
ــة  ــن القــوى اإلقليمي ــة رئيســة ب أصبحــت نقطــة مواجه
ــم  ــتمر النبعــاث تنظي ــل التهديــد املس ــة، يف ظ والدولي
“داعــش” مــن جديــد، وجهــوده ملارســة النفــوذ يف 

ــراق. ــورية والع س

أكــر مــن 600 كيلومــرت مــن الحــدود التــي كانــت تحــت 
ســيطرة “داعــش” يف الســابق، يتنافــس عليهــا اليــوم 
خليــط مــن الفاعلــن السياســين. عــى الجانــب العراقــي، 
يقــول الكاتــب، القــوات الرئيســة هــي الجيــش العراقــي، 

القــوات  عــن  فضــاً  “الســنية”،  العربيــة  والقبائــل 
املرتبطــة بإيــران، والتــي لهــا عاقــات مــع حــزب العــال 
غــرب ســنجار.  يعمــل يف  الــذي   )PKK( الكردســتاين

وعــى الجانــب الســوري، يُتابــع، تســيطر “قــوات ســوريا 
الدميقراطيــة” عــى أجــزاء كبــرة مــن الحــدود. وتســيطر 
الدولــة الســورية عــى أجــزاء، بينــا يســيطر تنظيــم 

ــن األرايض. ــر م ــب صغ ــى جي ــش” ع “داع

هــذا املزيــج املعقــد مــن القــوى يعيــد تشــكيل املنطقــة 
الحدوديــة، حتــى الحــدود نفســها تعيــد تشــكيل كيفيــة 
ــاء  ــض أثن ــا البع ــع بعضه ــة م ــزاب املختلف ــل األح تفاع

تنافســها عــى مناطــق النفــوذ.

8 Kheder Khaddour, ”A Line in the Sand“, Carnegie Middle East Center, 22 February 2019. https://
carnegie-mec.org/diwan/78430 
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لقــد أدى التفاعــل عــر الحــدود 
عــودة  ملنــع  املتبادلــة  والحاجــة 
“داعــش” إىل التقريــب بــن دمشــق 
يف  يعمــل  الــذي  األمــر  وبغــداد، 
بحســب  إيــران،  لصالــح  النهايــة 
الكاتــب. إذ إّن إيــران هــي الفاعــل 
بحضــور  يتمتــع  الــذي  الوحيــد 
ــي الحــدود  ــوذ عــى جانب ــر ونف كب

العراقيــة. الســورية 

مرحلــة  خــال   ،2014 عــام  يف 
توســع “داعــش” ومحــاوالت محاربتــه األوىل، قامــت 
العراقيــة بهجــوم، واســتولت عــى  القــوات الكرديــة 
نحــو 30 كيلومــرتاً مــن األرايض خــارج منطقــة ســيطرتها 
الســابقة، والتــي وصلــت تقريبــاً إىل ســنجار. ويف أعقــاب 
االســتفتاء الفاشــل عــى اســتقال األكــراد يف عــام 2017، 
تلــك  جميــع  تقريبــاً  العراقيــة  الحكومــة  اســتعادت 
املناطــق، ومتركــزت القــوات الحكوميــة ووحــدات تابعــة 
لقــوات الحشــد الشــعبي )PMF( عــى الحــدود. إن 
معضلــة الحكومــة العراقيــة اليــوم هــي أن تلــك القــوات 
تحتــاج إىل الغــذاء والوقــود، مــا يــؤدي إىل اســتنزاف 
كبــر للميزانيــة الوطنيــة. وقطــع التمويــل يف املقابــل قــد 
يســمح لـــ “داعــش” باســتعادة األرايض وإشــعال الــراع 

يف املنطقــة الحدوديــة.

ــة الســورية مــن  ــاين الدول ــب الســوري، ال تع عــى الجان
ــر  ــى مع ــيطرة ع ــتعادة الس ــد اس ــكلة. فبع ــس املش نف
الثــاين/ االســرتاتيجي يف تريــن  الحــدودي  البوكــال 
نوڤمــر 2017، اســتخدمت منوذجــاً يتضمــن التعــاون مــع 
القبائــل املحليــة يف ديــر الــزور، منــوذج أكــر اســتدامة من 
ــاظ عــى  ــايل الحف ــة بالت ــة، ويســمح للدول ــة املالي الناحي

ــوي عــى الحــدود. وجــود ق

عــى  الجيوســيايس  التنافــس  زاد 
ــة  ــورية-العراقية نتيج ــدود الس الح
الواليــات  بــن  التوتــر  تصاعــد 

وإيــران. املتحــدة 
يف  تعقيــداً  األمــور  يزيــد  ومــا 
ــي  ــة األوســع، الت ــة الحدودي املنطق
هــو  تركيــا،  نحــو  شــاالً  متتــد 
والجاعــات  تركيــا  بــن  الــراع 
ــن  ــة م ــورية املدعوم ــة الس الكردي

الواليــات املتحــدة، والتنافــس بــن الواليــات املتحــدة 
وروســيا. ورمبــا تدخلــت الواليــات املتحــدة عســكرياً 
أيضــاً ضــد قــوات الحشــد الشــعبي التــي عــرت الحــدود 
ــش”،  ــد “داع ــات ض ــام بعملي ــورية للقي ــة إىل س العراقي
ــران/ ــي حزي ــران. فف ــداداً إلي ــنطن امت ــم واش إذ تعّده
يونيــو 2018، قصفــت الطائــرات األمريكيــة قوات الحشــد 
ــيطر  ــذي يس ــف، ال ــر التن ــال ومع ــن البوك ــعبي ب الش
عليــه األمريكيــون، عــى الجانــب الســوري مــن الحــدود. 

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

 وجود جهات فاعلة من غير 
الدول التي ُتزعزع سيطرة 
الدول ىلع الحدود –ويف 

بعض األحيان تقاسمها 
السيطرة– أنتج عالقات 

عسكرية جديدة.
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ومع ذلك، نفت الواليات املتحدة أن تكون متورطة. 

الحــدود  املتضاربــة عــى أن  تؤكــد هــذه األجنــدات 
ــر مــن  ــداً بكث العراقية-الســورية تلعــب دوراً أكــر تعقي
ترســيم الحــدود بــن دولتن تتمتعــان بالســيادة. إّن وجود 
ــيطرة  ــزع س ــي تُزع ــدول الت ــر ال ــن غ ــة م ــات فاعل جه
الــدول عــى الحــدود –ويف بعــض األحيــان تقاســمها 

ــدة. ــكرية جدي ــات عس ــج عاق ــيطرة– أنت الس

ــن الحــدود،  ــي م ــب العراق هــذا هــو الحــال عــى الجان
ــة  ــوات “الشــيعية” والبشــمركة الكردي ــل الق ــث تعم حي
جنبــاً إىل جنــب مــع القــوات العســكرية العراقيــة. 
وفقــاً ألحــد قادتهــا، فــإن قــوات الحشــد الشــعبي نـُـرت 

عــى
طــول الحــدود الســورية-العراقية بالتنســيق مــع الحكومة 
العراقيــة. وتقــّدر تقاريــر أخــرى أن %80 مــن قــوات 
ــال  ــز يف ش ــم 140.000، تتمرك ــغ عدده ــد، والبال الحش
العــراق وغربــه، بالقــرب مــن ســورية. هــذا الرقــم مل يتــم 
تأكيــده، ولكــن بالنســبة لبعــض املراقبــن يقــول الكاتــب، 
فــإن النــر، إذا تــم تأكيــد أرقــام، هــو جــزء مــن محاولــة 

إيرانيــة لتأمــن ممــر بــن إيــران وســورية. 

الرتكيــة  املســلحة  القــوات  تواصــل  ذاتــه،  الوقــت  يف 
العــال  حــزب  ضــد  الحــدود  عــر  عمليــات  تنفيــذ 
الكردســتاين يف مناطــق مثــل ســنجار. التدخــل الــرتيك 
يؤثــر عــى العاقــات بــن الفصائــل الكرديــة. ويقــوم 
ــة  ــود حكوم ــذي يق ــتاين، ال ــي الكردس ــزب الدميقراط الح

إقليــم كردســتان العــراق، بالتنســيق مــع تركيــا ملنــع حزب 
الكردســتاين وحلفائــه  مــن الحصــول عــى مــاذ العــال 

آمــن يف شــال العــراق. ومــع ذلــك، ال يوافــق عــى هــذا 
 ،)PUK( املوقــف حــزب االتحــاد الوطنــي الكردســتاين
ــة  ــر، يســيطر عــى مدين ــردي كب ــي ك وهــو حــزب عراق
الســليانية ولــه حضــور قــوي يف كركــوك. يُعــدُّ هــذا 
الحــزب حليفــاً وثيقــاً إليــران، عــى حــد تعبــر الكاتــب، 
ويُعتقــد أنــه أكــر تعاطفــاً مــع حــزب العــال الكردســتاين 

ــي. ــاد الدميقراط ــزب االتح وح

اليــزال تنظيــم “داعــش” يســيطر عــى رشيــط صغــر مــن 
ــب الســوري مــن الحــدود الســورية- األرايض عــى الجان
العراقيــة، والتــي قــد تتعــرض لخطــر ســقوط وشــيك. يف 
كانــون األول/ديســمر املــايض، أعطــى الرئيــس األمريــي 
دونالــد ترامــب أمــراً بســحب 2000 جنــدي أمريــي مــن 
ســورية. تتمركــز معظــم القــوات األمريكيــة عــى الحدود، 
ــة نيســان/أبريل،  ومــن املقــرر االنتهــاء مــن ســحبها نهاي

باســتثناء نحــو 200 جنــدي.

يف حــال أدى هــذا الوضــع الجديــد إىل خلــق فــراغ، فمــن 
املحتمــل أن يــؤدي إىل تقــدم عســكري مــن قبــل إيــران 
ووكائهــا، الحكومــة الســورية، القــوات الكرديــة، تركيــا، أو 
ــذا الســبب، مــن املرجــح أن تبقــى الحــدود  روســيا. وله

نتيجــة الســورية-العراقية ســاحة معــارك ملــدة طويلــة، 
املحليــة. واألزمــات  الجيوسياســية  للمنافســات 
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كتــب دانيــال باميــان مقــاالً بعنــوان: »مــاذا ســيأيت بعــد 
“داعــش”« نرتــه مجلــة فوريــن بوليــي يف 22 شــباط/

فرايــر 2019، يتحــدث فيــه عــن قــدرة الواليــات املتحــدة 
عــى اســتخدام القــوة العســكريّة لهزميــة اإلرهابيــن، ويف 
املقابــل عــن بقــاء التهديــد قامئــاً إذا مل تكــن هنــاك خطــة 
ــل يف املناطــق التــي كان يحكمهــا  إلنشــاء حكــم مَؤهَّ

تنظيــم “داعــش”.

أعلــن أبــو بكــر البغــدادّي، منــذ أكــر مــن أربــع ســنوات 
مضــت، يف حزيران/يونيــو 2014، إنشــاء “دولــة الخافــة” 

يف العــراق وســورية، ونّصــب نفســه كـــ “خليفــة”. وقــد 
ســيطرت جاعتــه عــى مســاحة تعــادل حجــم بريطانيــا 
ــا أدى  ــمة، م ــن نس ــل إىل 10 ماي ــكايّن وص ــداد س وبتع
ــدة”  ــم “القاع ــا تنظي ــي حّققه ــازات الت ــم اإلنج إىل تقزي

ــة األخــرى. والجاعــات الجهادي

لقــد خلــق تنظيــم “داعــش” حالــة مــن الذعــر يف أرجــاء 
العــامل كلــه، بســبِيه للنســاء، وتنفيــذ الهجــات اإلرهابيــة، 
وتصويــر مقاطــع فيديــو لقطــع رؤوس الرهائــن، والرتويــج 
املســتمر لقضيتــه عــى وســائل التواصــل االجتاعــي. 

9

ماذا سيأتي بعد “داعش”؟

فورين بوليسي، 22 شباط/فبراير 2019

Byman, Daniel. ”What Comes After ISIS?“, Foreign Policy, 22 February 2019. https://foreignpolicy.

com/201922/02//isiss-success-was-also-its-undoing-syria-sdf-islamic-state/ 

دانيال بايمان
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مــن  املخــاوف  ارتفعــت  املتحــدة،  الواليــات  ففــي 
اإلرهــاب، األمــر الــذي ســاعد يف دفــع الحملــة الرئاســية 
ــوم مل  ــايض، الي ــك يف امل ــن كان ذل ــب. ولك ــد ترام لدونال
تعــد “الخافــة” موجــودة، ومــع الهجــات التــي تتعــرض 
ــة  ــوات الكرديّ ــل الق ــن قب ــم م ــل التنظي ــر معاق ــا آخ له
املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة. هنــاك الكثــر لتََعلُِّمــه 

ــع وســقوطه الخاطــف. ــاح “داعــش” الرسي ــن نج م

ــاً  ــة يف آن مع ــة ونقم ــى األرايض نعم ــيطرة ع ــدُّ الس تع
ــة. ــات الجهاديّ ــبة للتنظي بالنس

ــة ســاحرة لـــ  ــة أغني ــة، كانــت “الخافــة” مبثاب مــن ناحي
“الجهاديــن” املحتملــن، جذبــت عــرات اآلالف مــن 
عــن مــن العــامل العــريّب وأوروبــا وآســيا الوســطى.  املتطوِّ
األرايض  عــى  الرائــب  فــرض  التنظيــم  اســتطاع 
املحاصيــل  وعــى  املزارعــن،  قبــل  مــن  املســتخدمة 
ــات النفــط  التــي أنتجوهــا وباعوهــا، واســتغال احتياطي
ــال. لقــد  الواقعــة تحــت ســيطرته، وتجنيــد الشــبان للقت
مّكنتــه هــذه املــوارد مــن بنــاء جيــش أقــوى والحصــول 

ــهر. ــدوالرات كل ش ــن ال ــى ماي ع

ــون دوالر  ــدر بـــ 800 ملي ــا يق ــش” م ــل “داع ــد حص لق
كرائــب ســنوياً حــن كان يف ذروتــه. وقــد متّكن نشــطاؤه 
ــون داخــل  ــة وهــم آمن ــات إرهابي ــط لعملي ــن التخطي م

حــدود “الخافــة”، ومتكنــوا أيضــاً مــن تدريــب مجّنديــن 
والتأثــر فيهــم لينّفــذوا هجــات يف بادهــم. ورمبــا يكــون 
األهــم مــن ذلــك هــو أنَّ “الخافــة” أوجــدت غايــة عليــا 
للجهــاد: حكــم الّســكان مبوجــب قانــون “إســامّي” صارم.

جــزء مــن نجــاح “الخافــة” يعــود إىل وجودهــا يف قلــب 
ــت  ــد جذب ــت ق ــورية كان ــرب يف س ــريّب، والح ــامل الع الع
االهتــام العاملــّي، عــى عكــس مســارح “جهاديـّـة” أخــرى 
مثــل الصومــال واليمــن والقوقــاز. واألهــم مــن ذلــك أنَّ 
“الجهاديــن” يف ســورية متتعــوا بدرجــة عاليــة مــن حريــة 

التحــرك طــوال ســنوات الحــرب األوىل.

كلــا اكتســَب “الجهاديــون” قــوَّة عــى املســتوى املحــّي 
بعــد الحــادي عــر مــن أيلول/ســبتمر، كانــت الواليــات 
املتحــدة وحلفاؤهــا يدعمــون الحكومــات ضدهــم. أمــا يف 
ــنوات األوىل  ســورية، فقــد بــدت الواليــات املتحــدة يف السَّ
ــورّي  ــش الس ــف الجي ــرب لقص ــا أق ــرب، وكأنَّه ــن الح م
عوضــاً عــن “الجهاديــن”، وتحــدث الرئيــس بــاراك أوبامــا 
ــس  ــة بالرئي ــن اإلطاح ــاً ع ــاء علن ــادة الحلف ــذاك والق آن
ــدأ  ــا ب ــدة، إال عندم ــات املتح ــل الوالي ــوري. مل تتدخ الس
تنظيــم “داعــش” بذبــح اليزيديــن وأوشــك عــى الوصــول 

إىل بغــداد.
التدخــل كان مبثابــة كارثــة للتنظيــم، األمــر الــذي يوّضــح 
مــن وجهــة نظــر الكاتــب مخاطــر الســيطرة عــى األرايض. 
ــا”، مل  ــاع عــن “خافته ــة اإلســامية” الدف ــت “الدول حاول
ــرد، مــا  تســقط “الخافــة” إال أنهــا تقهقــرت بشــكل مطّ
ــوارد ال  ــرة امل ــة واف ــة جهادي ــى مجموع ــه حت ــت أن يثب

ــات املتحــدة وحلفائهــا. ــوازي القــوة العســكريّة للوالي ت
ــت اآلن  ــا تضاءل ــد، لكنه ــة “داعــش” بع ــت جاذبي مل تبه
ــتطيع  ــذي يس ــح ال ــك الراب ــد ذل ــة مل تع ــا أنَّ املجموع مب
بعــض  اليــوم  ويتوســل  “خافــة”.  بإقامــة  ــح  التبجُّ
املجّنديــن الغربيــن، اللذيــن غــادروا بادهــم للعيــش 
يف “دولــة الخافــة” وللدعــوة إىل شــّن هجــات عــى 

الغــرب، للعــودة إىل ديارهــم.

ــا  ــة. ولطامل ــدة” هــذه املفارق ــُم “القاع ــا أدرك تنظي لطامل
ــه  ــايّئ، إال أن ــدف نه ــة” كه ــن الدن “الخاف ــامة ب رأى أس
ــاطة  ــيجعلها ببس ــا س ــل أوانه ــا قب ــان عنه أدرك أنَّ اإلع

ــّي.  ــب األمري ــاً للغض هدف
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كلما اكتسَب “الجهاديون” 
قوَّة ىلع املستوى املحلّي 

بعد أحداث ٩/١١، كانت 
الواليات املتحدة وحلفاؤها 
يدعمون الحكومات ضدهم. 
أما يف سورية فقد بدت 
الواليات املتحدة وكأنَّها 

أقرب لقصف الجيش السورّي 
عوضًا عن “الجهاديين”

2019 عــدد شــباط / فبراير 



كثــر ممــن أرعبتهــم وحشــية التنظيــم، كانــوا مندهشــن 
مــن شــعبيّته بــن مــن كانــوا تحــت حكمــه. لكــنَّ هــذه 
ــه  ــل مــن قدرت ــه، ب الشــعبيّة مل تكــن نتيجــة أيديولوجيت
ــون  ــق القان ــة: تطبي ــام الحكومي ــق أهــم امله ــى تحقي ع

ــة. ــات االجتاعي ــض الخدم ــم بع ــام، وتقدي والنظ

يف كتابــه املســمى “إدارة التوحــش”، دعــا أبــو بكــر ناجــي 
إىل اســتخدام العنــف اإلرهــايب لخلــق مناطــق فــوىض 
الجهاديــة  بلــد مــا. ستســيطر عندهــا الجاعــات  يف 
عــى الشــعب املنهــك بالقانــون والنظــام. واتبــع تنظيــم 

ــط.  ــذا املخط ــش” ه “داع

يعــرتف الســكان الذيــن مل يفــروا مــن مــدن مثــل املوصــل، 
بعــد وصــول “داعــش” إليهــا، بــأن حكــم التنظيــم وحيش، 
لكنــه يحســن توفــر الخدمــات مثــل الكهربــاء ومكافحــة 
الجرميــة. كســب التنظيــم رضــا جــزء مــن الســكان بهــذه 

الطريقــة واســتطاع باملقابــل تحصيــل املــوارد منهــم. 

ــت  ــدة، برهن ــات املتح ــبة للوالي ــب: »بالنس ــول الكات يق
ــود مكافحــة  ــا الســلبي عــى جه ــم تأثره مشــاكل الحك
اإلرهــاب يف الــرق األوســط ومــا وراءه. فبعــد أن تقــوم 
الواليــات املتحــدة بــرب اإلرهــاب وتدمــر صفــوف 
ــة  ــيون واألنظم ــرب الوحش ــراء الح ــق أم ــه، يخل جاعات
الفاســدة مناطــق مــن الفــوىض، مل تجــد الواليــات املتحدة 
ــى  ــاظ ع ــا الحف ــة، ميكنه ــإدارة قوي ــتبدالها ب ــة الس وصف
النظــام دون تدخــل الواليــات املتحــدة. األمــر الــذي قــد 
ميّكــن التنظيــات اإلرهابيــة مــن العــودة بعــد الهزميــة«.

ــاب  ــة اإلره ــود مكافح ــب أن جه ــرى الكات ــل، ي يف املقاب
هــذه مهمــة إىل حــد مــا، فاهتــام التنظيــات اإلرهابيــة 
الحكومــات  قتــال  إىل  يحولهــا  املحليــة،  بالراعــات 
املحليــة عوضــاً عــن قتــال أمريــكا، ويف الوقــت ذاتــه، يــرى 
ــة  ــة” ال تثــر مخيل ــة “الدنيوي أن هــذه الراعــات املحلي

ــن.  ــب محتمل ــن أجان ــذب مجاهدي ــن وال تج املتطوع
تتصــارع إدارة ترامــب، مــع كيفيــة تحقيــق التــوازن بــن 
ــر،  ــون املنت ــد أن يك ــب، يري ــار. ترام ــة واالنتص اليقظ
ويتباهــى بهزميــة “الدولــة اإلســامية” أمــام مجتمــع 
مكافحــة اإلرهــاب املذعــور، الــذي يريــد البقاء يف ســورية 

ــي الضغــط عــى “داعــش”. ليبق

ال ينفــي الكاتــب أن تباهــي ترامــب ســابق ألوانــه، ولكــن 
ــذي  ــرر ال ــتوى ال ــاً إدراك مس ــم أيض ــن امله ــرى أن م ي
ــل نقطــة تحــول  ــم، فهزميــة “الخافــة” متث لحــق بالتنظي
محتملــة. والظــروف غــر العاديــة التــي ســمحت لـــ 
“الخافــة” أن تزدهــر لفــرتة وجيــزة قــد ال تتكــرر قريبــاً، 

ــل ســورية. ــة مث ــة منطقــة جغرافي خاصــة مــن ناحي

ــة  ــة الحــال نهاي ــي بطبيع ــول: »هــذا ال يعن ــم بالق ويخت
اإلرهــاب الجهــادي. وستســعى أعــداد صغــرة مــن األتبــاع 
ــل  ــوم أق ــد الي ــن التهدي ــة. لك ــل الراي ــرب إىل حم يف الغ
ــدرك  ــه يف عــام 2014، وينبغــي أن ي ــر مــا كان علي بكث
صانعــو السياســة أن النجــاح الجــزيئ قــد يكــون أفضــل مــا 

ســيحصلون عليــه.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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تتصارع إدارة ترامب، مع 
كيفية تحقيق التوازن بين 
اليقظة واالنتصار. ترامب، 
يريد أن يكون املنتصر، 

ويتباهى بهزيمة الدولة 
اإلسالمية أمام مجتمع 

مكافحة اإلرهاب املذعور، 
الذي يريد البقاء يف 

سورية ليبقي الضغط ىلع 
“داعش”

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد



اســتثمار  فهــي  فيهــا،  الغــرب  مشــاركة  علــى  ســورية  إعمــار  إعــادة  تتوقــف  لــن 
 للتبرعــات وحســب، فســورية كانــت وماتــزال مــن أكثــر المناطــق 

ً
حقيقــي وليــس مصبــا

الجغرافيــة اســتراتيجية فــي العالــم مــن حيــث الموقــع، ومــن حيــث المــوارد الزراعيــة 
والباطنيــة والبشــرية. ومــن يتأخــر عــن المشــاركة فــي هــذه العمليــة ســيجد ســابقيه 
ــر. حتــى مــن يراهــن علــى طــول أمــد الحــرب وارتبــاط اإلعمــار باالســتقرار السياســي، 

ُ
ث
ُ
ك

والمقصــود هنــا تركيــا، يحــاول تحقيــق مكاســب اقتصاديــة مــن أوروبــا عــن طريــق 
االستثمار بمعاناة الالجئين السوريين. 

إعادة اإلعمار، األمن الغذائي، والالجئون
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أبيشيك بايا

هل سُيعاد بناء سورية التي مّزقتها الحرب دوَن مساعدٍة غربّيٍة؟

الشبكة التلفزيونية الصينية الدولية، 7 شباط/فبراير 2019

ــذي مــزّق ســورية أكــر  اِع العنيــف ال ــُع بعــد الــرِّ يُتوقّ
ــدة  ــًة جدي ــل مرحل ــا تدخ ــنوات أن يجعله ــاين س ــن مث م
مــن إعــادة اإلعــار، ويُرّجــح أن يأتيهــا دعــم كبــر مــن 
ودول  وإيــران،  والصــن  كروســيا  الصديقــة”  “الــدول 
الخليــج أيضــاً، إذ تســعى دمشــق، وفقــاً للمحلّلــن، نحــو 

ــة. ــة اإلقليميّ املصالح

إنَّ قــرار الواليــات املتحــدة يف كانــون األول/ديســمر 
املــايض بســحب قواتهــا مــن هــذا البلــد الــرق أوســطّي، 
ــة  ــرة، باإلضاف ــرب املدم ــة الح ــاً إىل نهاي ــار حرفيّ ــد أش ق
ــن  ــوم م ــد، املدع ــار األس ــوري بش ــس الس ــور الرئي لظه

الحلفــاء، روســيا وإيــران، كمنتــر وبشــكل حاســم. 
ــة  ــتمرار املعارض ــد اس ــح أن يعّق ــن املرج ــك، م ــع ذل وم
ــات  ــل الوالي ــن قب ــس األســد م ــة الرئي ــية لحكوم السياس
ــادة  ــرص إع ــن ف ــن واإلقليمي ــا الغربي ــدة وحلفائه املتح

ــاد. ــار الب إع

متتــدُّ رقعــة الخــراب يف ســورية اآلن عــى نطــاق واســع، 
حيــث تــم تدمــر طــرق وجســور ومستشــفيات ومــدارس 
ــس األســد  ــازل بالكامــل. ورّصح الرئي ــع وآالف املن ومصان
ــن 250 إىل  ــا ب ــتتطلب م ــورية س ــار س ــادة إع ــأنَّ إع ب

ــة. ــة القادم ــار دوالر يف الســنوات القليل 400 ملي

10 Bhaya, Abhishek G. ”Will war-ravaged Syria be rebuilt with non-Western aid?“, China Global 

Television Network, 7 February 2019. https://news.cgtn.com/news/3d3d674d784d544e32457a6333

566d54/index.html 
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يقــول غــاي بورتــون، بروفيســور مســاعد يف مدرســة 
محمــد بــن راشــد الحكوميــة ومقرّهــا ديب، يف مقــال لــه يف 
)ذا ديبلومــات( »إنَّ ســورية بحاجــة إىل مســاعدة إلعــادة 
ــا تكمــن املشــكلة. إنَّ العديــد مــن املانحــن  ــاء، وهن البن
ــْدر  ــر ق ــون أك ــن ميلك ــن( الذي ــن الغربي ــم م )ومعظمه

مــن املــال هــم أيضــاً األقــل تعاطفــاً مــع “النظــام”«.

ــرب  ــى الغ ــل ع ــه التعوي ــب في ــذي يصع ــت ال يف الوق
ــل إعــادة إعــار ســورية،  ــق بتيســر أمــور متوي مبــا يتعلّ
أو حتــى رفــع العقوبــات الحاليــة عــن حكومــة الرئيــس 
ليســت  دمشــق  فــإنَّ  سياســيّة،  تســوية  دون  األســد 
متحمســة بقــدوم هــذا الدعــم مــن الغــرب. وبــدالً مــن 
ذلــك، فهــي تتطلـّـع بشــكل متزايــد نحــو تأمن مســاعدات 
ــة  ــؤدي إىل زعزع ــن ت ــة ل ــة بطريق ــر غربي ــة وغ إقليمي
ــأي  ــه ب ــكك في ــت تتش ــل، يف وق ــن الداخ ــتقرارها م اس

ــرب. ــن الغ ــاعدة م مس
ــق  ــي تث ــّدول الت ــل إىل ال ــق بالفع ــت دمش ــد توجه وق
ــس األســد واضحــاً بخصــوص  ــث كان الرئي ــر، حي ــا أك به

ــران. ــيا وإي ــن وروس ــع الّص ــدة” م ــه الجي “عاقات

وقــد ألزمــت الصــن نفســها بالفعــل بلعــب دور حاســم 
ــاري دوالر  ــم ملي ــدت بتقدي ــورية، وتعه ــتقبل س يف مس

ــة لدمشــق. ــدرة الصناعي ــاء الق ــي إلحي أمري

ــيانجن،  ــيش تش ــورية، ت ــدى س ــي ل ــفر الصين وكان الس
ــة  ــة، خــال جول ــاء شــينخوا الصيني ــة أنب ــد رّصح لوكال ق
يف مستشــفى املواســاة الجامعــي بدمشــق العــام املــايض 
ــى  ــود ع ــز كل الجه ــان لرتكي ــد ح ــت ق ــد أن الوق »أعتق
الصــن  أنَّ  وأعتقــد  ســورية،  إعــار  وإعــادة  تطويــر 
ســتلعب دوراً أكــر يف هــذه العمليــة عــر تقديــم املزيــد 
مــن املســاعدات للشــعب الســورّي وللحكومة الســورية«.

لقــد ترعــت الصــن أيضــاً بـــ 800 محولــة كهربائيــة 
وكابــات كهربائيــة للحكومــة الســورية، حيــث تقــدم 

ــرة. املســاعدة يف إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة املدمَّ
كــا أكــد وزيــر الخارجيــة اإليــرايّن جــواد ظريــف لنظــره 
أنَّ  إىل  املعلــم دعــم طهــران، وأشــار  الســورّي وليــد 
ــع  ــادّي م ــل االقتص ــتعدة للتفاع ــة مس ــركات اإليراني ال
ــاد، فضــاً عــن  ــادة اإلعــار يف الب ــة إع ســورية يف مرحل
االتفــاق االقتصــادّي طويــل األمــد املوقّــع الشــهر املــايض 

ــة. ــرى املوقع ــات األخ واالتفاق

ــك وّقعــت روســيا، التــي ُينظــر إليهــا علــى أّنهــا  وكذل

الرابــح األكبــر بعــد انســحاب القــوات األمريكيــة، عــدة 
ــت  ــايض، وقّع ــام امل ــي الع ــات مــع ســورية. فف اتفاقي
موســكو صفقــة مــع دمشــق، لتأمــن الحقــوق الحريّــة 
يف اســتخراج النفــط والغــاز مــن ســورية، مقابــل تقديــم 
املســاعدة برتميــم حقــول النفــط وتطويــر حقــول التخزين 

ــدة. الجدي
كــا تعمــل الــركات الروســية عــى مشــاريع الطاقــة يف 
حمــص، وعــى إنشــاء خــط ســكة حديديــة يربــط مطــار 
ــآت  ــدة منش ــاء ع ــة، وبن ــط املدين ــدويّل بوس ــق ال دمش
إعــار ســورية  إعــادة  تحفيــز  شــأنها  مــن  صناعيــة 

ــة. والتنمي
وأشــار رجــل األعــال ســرغي كاتريــن، رئيــس غرفــة 
التجــارة والصناعــة الروســية، أنــه ســيكون للــركات 
الروســية “األولويــة القصــوى” يف تخصيــص مــوارد إعــادة 
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ألزمت الصين نفسها 
بالفعل بلعب دور حاسم 

يف مستقبل سورية، 
وتعهدت بتقديم ملياري 

دوالر أمريكي إلحياء القدرة 
الصناعية لدمشق.
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البنــاء التــي ســتحصل عليهــا ســورية. وحاملــا تبــدأ عمليــة 
إعــادة اإلعــار، ســتكون الــركات الروســيّة يف وضــع أكــر 
فاعليــة لتلتــزم بوجــود كبــر يف قطاعــي الطاقــة والبنــاء.

المصالحة اإلقليمية
ــاء  ــن الحلف م معظــم املســاعدة م ــدَّ ــع أن تَُق ــا يُتَوق بين
ــن أن  ــن املحلل ــد م ــع العدي ــورية، يتوق ــن لس التقليدي
بعــض الــدول الخليجيــة الريــة، التــي كانــت يف يــوم مــن 
ــون  ــد تك ــن، ق ــن لإرهابي ــن الرئيس ــن الداعم ــام م األي
ــس  ــك لي ــار، وذل ــادة اإلع ــود إع ــل جه مســتعدًة لتموي
ــة  ــل ملواجه ــط؛ ب ــع دمشــق فق ــح م ــًة عــى التصال عام

ــاً. ــد أيض ــك البل ــرايّن يف ذل ــوذ اإلي النف
لقــد أدى قــرار إعــادة فتــح الحــدود الســورية مــع األردن، 
ــق، إىل  ــفارتها يف دمش ــح س ــادة فت ــارات بإع ــرار اإلم وق
ــج إىل  ــات حــول عــودة بعــض دول الخلي ــف التكهن تكثي

ــة.  ــة محتمل ــام فرصــة اقتصادي ســورية الغتن

صحيفــة  تحريــر  رئيــس  نائبــة  خلــف،  روال  تقــول 
ــع أن  ــاين، »أتوق ــل لبن ــن أص ــي م ــز، وه ــيال تامي فايننش

ــاً،  ــات مــع ســورية تدريجيّ ــة العاق ــدول العربي ــع ال تطبّ
بعــد قــرار اإلمــارات بإعــادة فتــح ســفارتها يف دمشــق. قــد 
ال تــأيت تحــركات دول التعــاون الخليجــي األخــرى فــوراً أو 
دفعــًة واحــدة، ولكــن مبــا أن الخطــوة األوىل قــد اتُِّخــَذت، 

ــد«. ــاك املزي ســيكون هن

وأضافــت »إن الغــرض مــن هــذا التطبيــع، ظاهريــاً، هــو 
تأكيــد وجــوٍد عــريبٍّ يتعــارض مــع النفــوذ اإليــراين. فــإذا 
كان هــذا هــو املنطــق، عندهــا ســيأيت املــال العــريب إلعادة 
البنــاء يف مرحلــة مــا. ومجــدداً، ال أتوقــع ذلــك عــى املدى 
القصــر، ولكــن ميكــن أن يكــون عــى املــدى املتوســط إىل 

املــدى الطويــل«.
ــا يف  ــدة لدوره ــات املتح ــص الوالي ــارة إىل أنَّ تقلي وباإلش
الــرق األوســط قــد تــرك القضايــا اإلقليميــة ليتــم حلّهــا 
عــن طريــق القــوى اإلقليميــة، رأت ســعاد جربــاوي، 
ــة  ــة اإلغاث ــط يف منظم ــرق األوس ــة لل ــرة اإلقليمي املدي
ــدة، أن دول  ــات املتح ــا يف الوالي ــس، مقره ــريس كورب م
ــار  ــادة إع ــل إع ــر يف متوي ــكل كب ــهم بش ــج ستس الخلي

ــورية. س

»إنَّ مــن ســيمّول إعــادة إعــار ســورية هــو مركــز هــذه 
ق األوســط يُعــاد تنظيمــه. إن  الديناميــات، وإنَّ الــرَّ
الواليــات املتحــدة والــدول األوروبيــة الكــرى غــر راغبــة 
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م  بينما ُيَتوقع أن ُتَقدَّ
معظم املساعدة من الحلفاء 
التقليديين لسورية، يتوقع 

العديد من املحللين أن 
بعض الدول الخليجية، التي 

كانت يومًا من الداعمين 
الرئيسين لإلرهابيين، قد 
تكون مستعدًة لتمويل 

جهود إعادة اإلعمار

“إن إعادة اإلعمار بعد كّل 
حرب هي مهمة دائمًا، وربما 

تكون تركيا أحد الالعبين 
الرئيسين لهذا الدور. 

سيكون ذلك مفيدًا لتركيا 
اقتصادّيًا”
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ــج  ــورة، فمــن املرجــح أن تكــون دول الخلي يف دفــع الفات
هــي التــي ســتتكّفل بذلــك، مــع بعــض الضغــط األمريــي 
تجــاه خطــوة كهــذه. واألهــم مــن ذلــك هــو أنهــا فرصــة 
أمــام هــذه الــدول إلعــادة التفــاوض حــول النفــوذ اإليرايّن 
يف ســورية وتوســيع مصالحهــا يف املنطقــة«، إال أنّهــا رأت 
أنــه مــن غــر الواضــح وجــود إطــار ســيايّس كجــزء مــن 
أي متويــل محتمــل. وأضافــت جربــاوي أنــه »يجــب عــى 
جميــع األطــراف أن تنخــرط يف حــلٍّ ســيايسٍّ وأن تضمــن 

التمويــل، وإال سنســتمر يف خــذالن الشــعب الســوري«.

ــي  ــا، الت ــاك العــب إقليمــّي رئيــس آخــر، وهــو تركي وهن
ــت  ــى وق ســعت بشــكل نشــط إىل اإلطاحــة باألســد حت
ــع  ــل م ــتتدارس العم ــا س ــارت إىل أنه ــد، أش ــس ببعي لي
ــرّة  ــات ح ــاز بانتخاب ــرّة أخــرى إذا ف ــس الســورّي م الرئي

ــار. ــادة اإلع ــاريع إع ــك مش ــتدعم كذل ــة، وس ونزيه

وقــال حســن باجــه، أســتاذ العاقــات الدوليّــة يف جامعــة 
الــرق األوســط التقنيــة يف أنقــرة »إن إعــادة اإلعــار بعد 
ــد  ــا أح ــون تركي ــا تك ــاً، ورمب ــة دامئ ــي مهم ــرب ه كّل ح
ــداً  ــك مفي ــيكون ذل ــدور. س ــذا ال ــن له ــن الرئيس الاعب

ــاً«. ــا اقتصاديّ لرتكي

هل المشاركة العربية ُمباَلٌغ فيها؟
ولكــّن، رأى مراقبــون آخــرون مثــل حــازم صاغيــة، كاتــب 
ــة  ــة بالعربي ــاة املكتوب ــدة الحي ــه عمــود يف جري ــر ول كب
ــة يف  ــاركة العربي ــول املش ــدل ح ــدن، أن الج ــا لن ومقره

ــه. ــاً في ــح ُمبالَغ إعــادة اإلعــار يف ســورية أصب
وقــال صاغيــة »يف األجــواء العارمــة املناهضــة للثــورة 
واملوجــودة يف الــرق األوســط اليــوم، قــد تعــود ســورية 
يف عهــد الرئيــس بشــار األســد إىل الحضــن العريّب. وســيتبع 
ــن غــر املرجــح أن  ــك، م ــع ذل ــادة اإلعــار. وم ــك إع ذل

يحــدث هــذا اآلن«.

ــة، وهــو مؤّســس  ــدوره مــع صاغي اتفــق عــي األحمــد ب
ــة املوجــود يف العاصمــة  ومديــر معهــد الشــؤون الخليجيّ
واشــنطن. وقــال: »إن الــدول العربيــة الوحيــدة التــي 
تســتطيع متويــل إعــادة اإلعــار يف ســورية هــي دول 
الخليــج الغنيــة. نحــن نتحــدث عــن أربــع دول –اململكــة 
العربيّــة الســعوديّة وقطــر والكويــت واإلمــارات العربيــة 
املتحــدة. بينــا ال تســتطيع الــدول العربيــة األخــرى 
تقديــم أّي مســاعدة ماليّــة حقيقيّــة، إذ إنّهــا ُمثقلــٌة 

ــة«. ــاكلها الخاص مبش

وأشــار أحمــد إىل عــدة أســباب قــد تجعــل هــذه الــّدول 
ــُل االبتعــاد عــن ســورية، فــرح  ــة يف الخليــج تَُفضِّ الغنيّ
ــات  ــأنَّ الوالي ــد ب ــي تفي ــر الت ــت التقاري ــاً »إذا كان قائ
املتحــدة قــد طلبــت مــن حلفائهــا الخليجيــن أال يقّدمــوا 
املســاعدة يف إعــادة إعــار ســورية، فــإنَّ أّي رغبــة بلعــب 
دور معــن ســتكون محــدودة عى أحســن تقديــر. وعاوًة 
عــى ذلــك، وبســبب موقــف ســورية اإلقليمــّي الــذي تــم 
إضعافــه بعــد رصاع دام مثــاين ســنوات، وعاقاتهــا األكــر 
قــوة مــع إيــران، فــإنَّ األنظمــة امللكيــة الخليجيــة، التــي 
مل تفعــل شــيئاً للمســاعدة يف إعــادة إعــار العــراق، عــى 
األرجــح لــن تســاعد ســورية يف ذلــك أيضــاً. وهنــاك عامــل 
ــارات  ــعودية واإلم ــة الس ــة العربي ــو أن اململك ــر وه آخ
ــان يف اليمــن، وقــد تضطــران إىل  ــة املتحــدة عالقت العربي
إنفــاق مليــارات الــدوالرات يف مرحلــة مــا بعــد الحــرب. 
ــة الســعودية  ويف الوقــت نفســه، تواجــه اململكــة العربي
ــن  ــّد م ــد تح ــة ق ــة محلي ــات اقتصادي ــت تحدي والكوي
قُدرتيهــا عــى القيــام بالكثــر يف الخــارج. وســتقف 
التــي  اإلجــراءات  وجــه  يف  تأكيــد  بــكل  “إرسائيــل” 
ــن  ــوى م ــد أق ــار األس ــوري بش ــس الس ــل الرئي ــد تجع ق

الســابق«.
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كتــب هــادي فتــح اللــه مقــاالً بعنــوان »ســورية واألمــن 
ــخ 5  ــز كارنيغــي بتاري ــره مرك ــة« ن الغــذايئ يف املنطق
ــاق  ــه عــن تحســن آف شــباط/فراير 2019، يتحــدث في
األمــن الغــذايئ مــن خــال اســتئناف التجــارة الزراعيــة 
يف ســورية. فاســتعادة األمــن الغــذايئ اإلقليمــي ال تعنــي 
فقــط إمكانيــة حصــول مايــن النازحــن الســورين عــى 
ــي أيضــاً تحســن الظــروف املعيشــية  ــل تعن ــذاء، ب الغ
ــات  ــة، واملجتمع ــات الزراعي ــن املجتمع ــر م ــدد كب لع

التــي تســتضيف الاجئــن يف البلــدان املجــاورة.

تتمتــع ســورية مبوقــعٍ فريــد يجعل منهــا ممــراً تجارياً يف 
الــرق األوســط، وبالتــايل تؤّمــن للبنــان وتركيــا والعــراق 
واألردن –التــي تســتضيف أعــداداً كبــرة مــن الاجئــن 

الســورين– وصــوالً إىل األســواق الزراعيــة اإلقليميــة. يف 
الواقــع، تلعــب ســورية دوراً أكــر يف التجــارة الزراعيــة 
ــة  ــا الرقي ــداد بأوروب ــرق اإلم ــط ط ــر رب ــة، ع العاملي
وآســيا الوســطى وروســيا وبلــدان مجلــس التعــاون 

الخليجــي.

ــة الســورية دفعــت إىل اتجاهــن  ــب أن األزم رأى الكات
رئيَســْن أّديــا إىل تفاقــم انعــدام األمــن الغــذايئ يف 

املنطقــة. يتمثّــل االتجــاه األول يف انخفــاض إجــايل 
التبــادل التجــاري الزراعــي مــع ســورية وعرهــا، وذلــك 
ــب  ــرى لتجنُّ ــة أخ ــرق تجاري ــو ط ــوُّل نح ــة التح نتيج

األعــال العســكرية و/أو الحــدود املغلَقــة.

11 Hadi Fathallah, ”Syria and Regional Food Security“, Carnegie Endowment for International 
Peace, 5 February 2019. https://carnegieendowment.org/sada/78286 

2019 عــدد شــباط / فبراير 
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 هــذه الطــرق، األطــول مســافًة واألكــر خطورة –بســبب 
تكاليــف  زيــادة  عــن  أســفرت  “داعــش”–  ســيطرة 
ــا  ــن. أم ــل التموي ــاً يف ساس ــت خل ــا أحدث ــل، ك النق
االتجــاه الثــاين فيتمثّــل يف انخفــاض إجــايل اإلنتــاج 
ــدان  ــا يف البل ــس يف ســورية وحســب، وإمن ــي، لي الزراع
املجــاورة بســبب عوامــل عــّدة منهــا النــزوح الســّكاين، 
ــكري.  ــاط العس ــاه، والنش ــول إىل املي ــة الوص ومحدودي
وقــد تحــّول هــذان االتجاهــان إىل حلقــة مفرغــة كانــت 
ــن بالقطــاع  ــى املعنيّ ــة ع ــلبية وخيم ــات س ــا تداعي له
الزراعــي وساســل التمويــن الغــذايئ. كــا تســبّبا بنقــص 
يف املــواد الغذائيــة األساســية، وارتفاع شــديد يف األســعار، 

ــدات. وخســارة يف العائ

قبــل انــدالع الحــرب يف ســورية، كان هنــاك العديــد مــن 
ــدادات  ــل اإلم ــتخَدم يف نق ــي تُس ــة الت ــرق التجاري الط
لبنــان  كان  وعرهــا.  ســورية،  وإىل  مــن  الغذائيــة 
ــن  ــورية ع ــة إىل س ــة والغذائي ــه الزراعي ــّدر منتجات يُص

ــاك، كانــت المنتجــات  طريــق معــر املصنــع. ومــن هن

الغذائيــة تنتقــل إلــى األردن عــن طريــق معبــر نصيــب 
عنــد الحــدود الســورية-األردنية ثــم إلــى دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي. وكانــت تركيــا تُصــّدر منتجاتهــا عــر 
طريَقــن أساســن: األول إىل ســورية عــر معــر بــاب 
ــاون  ــس التع ــاك إىل األردن ودول مجل ــن هن ــوى وم اله
ــن  ــر نصيب ــر مع ــّر ع ــكان مي ــاين ف ــا الث ــي، أم الخليج

باتجــاه معــر الربيعــة أو معــر البوكــال عنــد الحــدود 
ــى  ــاً ع ــدان أيض ــراق يعتم ــة. وكان األردن والع العراقي
ــا  ــن أوروب ــة م ــواد الغذائي ــتراد امل ــوري الس ــر الس املم
وروســيا عــن طريــق املوانــئ اللبنانيــة والســورية. وقــد 
تســبّبت الحــرب الســورية بتغيــر مســار الطرقــات التــي 
ــذه  ــع ه ــة إىل جمي ــن الغذائي ــل التموي ــلكها ساس تس
ــو  ــّول نح ــا إىل التح ــان وتركي ــّر لبن ــد اضطُ ــدان. فق البل
الشــحن البحــري والجــوي لنقــل منتجاتهــا إىل دول 
ــر  ــه ع ــلُّم واردات ــد األردن يف تس ــا اعتم ــج، بين الخلي
“إرسائيــل” ومينــاء العقبــة جنــوب البــاد. أمــا الــواردات 
العراقيــة مــن تركيــا، فتمــر حاليــاً عــر إقليــم كردســتان 

ــراق. الع

التــزال ســورية شــريكًا تجاريــًا رئيســًا لجميــع البلــدان 
ــا  ــاق حدوده ــك، كان إلغ ــًة لذل المجــاورة لهــا. ونتيج
ــن األردن.  ــر حــاد عــى التجــارة الرســمية بينهــا وب تأث
والزراعيــة  الغذائيــة  الصــادرات  قيمــة  تراجعــت  إذ 
ــام  ــون دوالر يف الع مــن األردن إىل ســورية مــن 89 ملي
ــت  ــام 2016، وتراجع ــون دوالر يف الع 2010 إىل 27 ملي
ــون دوالر  ــون دوالر إىل 64 ملي ــن 272 ملي ــواردات م ال

رون  يف املــدة نفســها. وبالتــايل، خــرس املزارعــون واملصــدِّ
ــرس  ــن خ ــادرات، يف ح ــة للص ــًة مهم ــوريون وجه الس
التّجــار واملســتهلكون يف األردن مصــدراً رئيســاً للغــذاء. 
ــواد  ــعار امل ــديد يف أس ــم ش ــك بتضّخ ــبّب ذل ــد تس وق
الغذائيــة يف األردن. إال أن إعــادة فتــح الحــدود بــن 
البلديــن يف العــام 2018 واســتئناف التجــارة الثنائيــة 
ــف مــن حــّدة  ــد يســهم يف التخفي ــة، ق ــواد الغذائي بامل
هــذه التوتــرات، وسيســاعد العائــات الســورية العائــدة 
ــة عــى اســتعادة املصــادر  ــة الزراعي إىل املناطــق الريفي
التــي تتيــح لهــا كســب رزقهــا، ال ســيا يف جنــوب 

ــوران. ــا ووادي ح ــول درع ــورية ح س

ــر ســورية سيســاعد  ــة عب إّن اســتعادة الطــرق التجاري
أيضــًا االقتصــاد اللبنانــي المتدهــور. فرغــم لجــوء 

http://www.dcrs.sy/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%882017
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لبنــان إلــى زيــادة صادراتــه، لــم يســتفد مــن هــذه 
الزيــادة بســبب ارتفــاع تكاليــف النقل. يف العــام 2016، 
إىل  اللبنانيــة  الغذائيــة  الصــادرات  قيمــة  ارتفعــت 
ــارات، إىل 263  ــعودية واإلم ــيا الس ــج، ال س دول الخلي
مليــون دوالر –رغــم إغــاق الحــدود األردنيــة– مقارنــة 
ــت  ــا كان ــام 2012، عندم ــون دوالر يف الع ــع 214 ملي م
ــراق،  ــتورَد الع ــة. اس ــزال مفتوح ــة الت ــدود األردني الح
ــة  ــة للمنتجــات الغذائي ــة وجهــة ثاني ــَر مبثاب ــذي يُعت ال
ــو 40  ــا نح ــغ قيمته ــات تبل ــة، منتج ــة اللبناني والزراعي
مليــون دوالر، مقارنــًة مــع حــوايل 30 مليــون دوالر 
ــن  ــن اللبناني ــر أن املصّدري ــورية. غ ــرب الس ــل الح قب
حّولــوا طــرق النقــل إىل الشــحن البحــري والجــوي لنقــل 
بضائعهــم بغيــة تجّنــب املــرور يف األرايض الســورية، مــا 
أّدى إىل ارتفــاع التكاليــف بنســبة %60 تقريبــاً باملقارنــة 
مــع النقــل الــري، األمــر الــذي تســبّب برتاجــع األربــاح 

ــا هــذه الصــادرات. ــي تُحّققه الت

إىل جانــب االرتفــاع يف تكاليــف النقــل، وتفاقُــم النــدرة 
املائيــة، واملنافســة مــن املهّربــن الســورين، تســبَّب 
ــاج  ــايل يف اإلنت ــعٍ إج ــة برتاج ــات التجاري ل الطرق ــدُّ تب
الزراعــي داخــل لبنــان. وهــذا مل يــؤدِّ إىل ارتفــاع أســعار 
ــن  ــل إن الاجئ ــة يف الداخــل وحســب، ب املــواد الغذائي
الســورين –الذيــن يُعــوِّل عليهــم القطــاع الزراعــي 
اللبنــاين بشــّدة للحصــول عــى اليــد العاملــة– يخــرسون 
أيضــاً فــرص العمــل بســبب تراجــع النشــاط الزراعــي. 
ــة عائــدات  ــك، تخــرس الحكومــة اللبناني ويف غضــون ذل
رضيبيــة مــن الصــادرات ويــزداد العجــز يف ميزانهــا 

ــاري.  التج

بالنســبة للعــراق، ُيعــد اســتئناف التجــارة أمــرًا حيويــًا 
لمعالجــة انعــدام األمــن الغذائــي فــي محافظــات 
ــي جــرى تحريرهــا  ــوى الت ــن ونين ــار وصــاح الدي األنب
مؤخــرًا. وظلـّـت مســاحات شاســعة مــن األرايض الزراعية 

ــوك –وهــي  ــوى وكرك ــن ونين يف محافظــات صــاح الدي
ــراق–  ــة يف الع ــن الســلة الغذائي ــي تؤّم املحافظــات الت
خاليــة مــن املزروعــات خــال مواســم الــزرع والحصــاد 
ــردد  ــو ت ــباب ه ــد األس ــن 2017 و2018. وأح يف العاَم

ــم. ــودة إىل مناطقه ــاً يف الع ــن داخلي النازح

قبــل األزمــة الســورية، كانــت الصــادرات الغذائيــة 
ــار  ــا 1.1 ملي ــدات قدره ــد عائ ــورية تولّ ــة الس والزراعي
البوكــال  معابــر  بقيــت   ،2014 العــام  منــذ  دوالر. 
والتنــف والربيعــة الحدوديــة بــن ســورية والعــراق 
ـف  مغلقــة أمــام الحركــة التجاريــة، مــا أّدى إىل توقُـّ
التجــارة باملنتجــات الغذائيــة والحيوانيــة، مــا عــدا بعض 

األنشــطة التهريبيــة. تُعــد تجــارة الحيوانات عــر الحدود 
رضوريــة للحفــاظ عــى املصــادر الغذائيــة املحليــة 
ــار  ــل األنب ــرب مث ــبب الح ــة بس ــات املنكوب يف املحافظ
ونينــوى. وميكــن لبقيــة املناطــق العراقيــة أن تســتفيد، 
ــن  ــة م ــواد الغذائي ــتراد امل ــن اس ــر، م ــدى القص يف امل
ــاج، مــا يســهم  ســورية للتعويــض عــن الرتاجــع يف اإلنت

ــات. ــذه املحافظ ــة يف ه ــروف املرتّدي ــة الظ يف معالج

بالنســبة لتركيــا، مــن شــأن المناطــق الحدوديــة فــي 
األناضــول أن تشــهد تحّســنًا فــي األمــن الغذائــي فــي 
حــال أصبحــت المنطقــة الواقعــة شــمال ســورية أكثــر 
اســتقرارًا. مــع أن قيمــة الصــادرات الزراعيــة والغذائيــة 
ــون  ــو 200 ملي ــن نح ــورية ازدادت م ــا إىل س ــن تركي م
دوالر  مليــون   600 حــوايل  إىل  العــام 2010  يف  دوالر 
يف العــام 2016 –رغــم اإلغــاق الرســمي للحــدود– 
ــؤدي اســتتباب االســتقرار يف شــال  فمــن املرجــح أن ي
ســورية إىل عــودة الاجئــن الســورين مــن تركيــا. وهــذا 
لــن يــؤّدي إىل تغيــر واســع يف اإلمــدادات الغذائيــة 
الوطنيــة، إمنــا مــن شــأنه أن يســهم يف خفــض التكاليف، 
ال ســيا يف املــدن الكــرى والبلــدات الحدوديــة. ويف 
الوقــت الــذي تصــّدر فيــه تركيــا مــواد غذائيــة بقيمــة 
ــر رســمية، إىل املناطــق  ــة غ ــون دوالر، بطريق 600 ملي
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ــا إىل باقــي  الخاضعــة لســيطرة املســلحن )ومــن خاله
املناطــق الســورية(، ميكــن أن يــؤدي فتــح الحــدود إىل 
اســتعادة الطــرق التجاريــة لتصديــر الخضــار والفواكــه 
الطازجــة واللحــوم الرتكيــة إىل أســواق مجلــس التعــاون 
الخليجــي، مــع العلــم أن قيمــة هــذه الصــادرات بلغــت 
مــا ال يقــل عــن 1.2 مليــار دوالر يف العــام 2016، ويتــم 

ــاً بحــراً أو جــواً مقابــل تكاليــف أعــى. شــحنها حالي

ــر  ــدة األك ــق الفائ ــأنها أن تُحّق ــن ش ــورية، فم ــا س أم
ــد  ــة. إذ يُع ــة يف املنطق ــارة الغذائي ــتئناف التج ــن اس م
اســتئناف تصديــر املــواد الغذائيــة أمــراً رضوريــاً إلعــادة 
إطــاق قطــاع األعــال الزراعيــة يف ســورية، وهــو ثــاين 
أكــر جهــة للتوظيــف يف البــاد بعــد القطــاع الحكومــي. 
ــة  ــّدر منتجــات غذائي ــل الحــرب، كانــت ســورية تُص قب
وزراعيــة بقيمــة نحــو 3 مليــارات دوالر. التــزال الزراعــة 

تؤّمــن مــا ال يقــل عــن 26 % مــن إجــايل الناتــج 
ــر شــبكة أمــان اجتاعــي لنحــو  املحــي الســوري، وتوفّ
ــادة  ــى إع ــز ع ــادة الرتكي ــع زي ــوري. وم ــن س 6.7 ماي
ــن  ــة ع ــتثار يف الزراع ــوِّض االس ــن أن يُع ــار، ميك اإلع
ــي  ــرب والت ــال الح ــاع خ ــت بالقط ــي لحق األرضار الت

ــار دوالر. ــا إىل 16 ملي ــت قيمته وصل

يختــم الكاتــب بالقــول: لــدى ســورية والــدول املجــاِورة 
مصلحــة أكيــدة يف اســتعادة األمــن الغــذايئ يف املنطقــة. 
حتــى لــو كان التوّصــل إىل تســوية سياســية شــاملة 
ــال، يجــب أن  ــد املن ــزال أمــراً بعي للحــرب الســورية الي
يُشــّكل األمــن الغــذايئ –يف ســورية واملنطقــة– األســاس 
ــرتكة  ــًة مش ــن أرضي ــة، وأن يؤّم ــال الحربي ــف األع لوق
ــتئناف  ــورية، واس ــار يف س ــادة اإلع ــة إع إلطــاق عملي
الرتتيبــات التجاريــة الثنائيــة، وإنعــاش الحــوار الســيايس.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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كمال كيريسي وجيسيكا براندت

اتفاق بشأن الالجئين في تركيا

معهد بروكنغز، 5 شباط/فبراير 2019

كتــب كّل مــن كــال كريــي وجيســيكا برانــدت مقــاالً 
بعنــوان »اتفــاق بشــأن الالجئــني يف تركيــا« نــره معهــد 
بروكنغــز بتاريــخ 5 شــباط/فراير 2019، تحدثــا فيــه عــن 
رضورة معالجــة الحكومــة الرتكيــة واملجتمــع الــدويل 
مســألة دمــج الاجئــن الســورين يف املجتمــع الــرتيك، 

ــون ســوري. ــا أكــر مــن 3.6 ملي ــا لجــأ إليه بعدم
إذ يجــب عــى املهتّمــن بتطويــر برامــج جديــدة أن 
ــن  ــف الاجئ ــز توظي ــة تحفي ــبان إمكاني ــذوا بالحس يأخ
الســورين يف مشــاريع زراعيــة واســعة النطــاق يف تركيــا، 
مــن خــال إتاحــة دخــول املنتجــات التــي يشــارك يف 
تصنيعهــا عــّال ســوريون إىل األســواق األوروبيــة مبوجــب 

ــة*. ــارة تفضيلي تج

السوريون وسوق العمل يف تركيا
الاجئــن  تســاعد  خطــط  تطويــر  أن  الكاتبــان  بــّن 
الســورين عــى االنتقــال إىل االقتصــاد الرســمي، مــع 
ــداً  ــاً واع ــّد طريق ــن، يَُع ــن املحلي ــرص للمقيم ــق ف خل
نحــو املــي قدمــاً. وعــى الرغــم مــن التفكــر الخاطــئ 
ــاث  ــرت األبح ــاد، أظه ــتنزفون االقتص ــن يس ــأّن الاجئ ب
محدوديــة تأثرهــم عــى توظيــف العاملــن املقيمــن يف 

البــاد املضيفــة وعــى مداخيلهــم.
يف العــام 2016، ســمحت الحكومــة الرتكيــة لاجئــن 
الســورين بالحصــول عــى إجــازات عمــل رســمية. وشــّكل 
ذلــك خطــوًة مهّمــة مــن أجــل مســاعدتهم عــى التحــّول 
مــن مســتهلكن لإعانــات اإلنســانية إىل مشــاركن منتجن 

12
Kemal Kirişci and Jessica Brandt, ”A refugee compact for Turkey?“, The Brookings Institution, 
5 February 2019. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/201905/02//a-refugee-
compact-for-turkey/ 
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يف االقتصــاد املحــي. لكــن منــذ اعتــاد هــذه السياســة، 
مل يتــّم إصــدار ســوى 25 ألــف تريــح. وبحســب البنــك 
الــدويل، تُشــر البطالــة املتزايــدة يف تركيــا )%13 يف العــام 
ــتمرار  ــة باس ــباب املرتفع ــة الش ــّدالت بطال 2017(، ومع
للجميــع.  تكفــي  ال  الوظائــف  أّن  إىل   )19% )حــوايل 
ونتيجــًة لذلــك، مــن املقــّدر أن يتــم توظيــف 30 إىل 40% 
مــن الســكان الذكــور البالغــن ســّن العمــل يف االقتصــاد 
ــة مليــون شــخص. ويــؤدي ذلــك إىل  غــر الرســمي –قراب
جعلهــم عرضــًة لاســتغال وإىل تــديّن الرواتــب وانخفــاض 
ــة غــر املاهــرة، وإىل  ــة املحلي ــف العال ــاالت توظي احت
إمكانيــة زيــادة مشــاعر االمتعــاض لــدى املضيفــن، التــي 

قــد تــؤدي إىل العنــف أحيانــاً.

الوعد باتفاقيات بشأن الالجئين
املســاعدات  يتخطّــى  اتفــاق  إىل  اآلن  الحاجــة  تــرز 
اإلنســانية التقليديــة، يجمــع بــن مختلــف الجهــات 
ــع األعــال. ــدويل ومجتم ــع ال ــا املجتم ــا فيه ــة، مب الفاعل

ــّد  وهــذا النــوع مــن االتفاقيــات موجــود بالفعــل. إذ تُع
االتفاقيــات التــي وقّعهــا االتحــاد األورويب مــع األردن 
ولبنــان يف العــام 2016، والتــي تســّهل تصديــر املنتجــات 
الصناعيــة التــي تـُـرِك العــّال الاجئــن، خــَر مثــاٍل عــى 
ذلــك، حتـّـى لــو مل تكــن مثالية. كــا تُعد هــذه االتفاقيات 
ــارة لاهتــام واألكــر إبداعــاً  مــن بــن األفــكار األكــر إث

 ،)GCR( التــي يقّدمهــا امليثــاق العاملــي بشــأن الاجئــن
ــرم.  ــام املن ــر الع ــدة أواخ ــم املتح ــه األم ــذي اعتمدت ال
ــأن  ــي بش ــاق العامل ــى امليث ــن ع ــجيع املوقّع ــّم تش ويت
الاجئــن لتطبيــق ”اتفاقــات تجــارة تفضيليــة… ال ســيّا 
يف مجــال الســلع والقطاعــات التــي تشــهد مشــاركة عاليــة 
ــس  ــم املجل ــد دع ــة“. وق ــوى العامل ــن يف الق ــن الاجئ م
ــيلة  ــات كوس ــن االتفاقي ــوع م ــذا الن ــن ه ــي لاجئ العامل

لتقويــة نظــام الاجئــن العاملــي.

الحالة التركية
ــة  ــارة تفضيلي ــاق تج ــة باتف ــة الرتكي ــم الحكوم ــد تهت ق
الزراعيــة  املنتجــات  مــن  واســعة  مجموعــة  يغطــي 
املنتَجــة مبشــاركة حــّد أدىن مــن اليــد العاملــة الســورية. 
ــه  ــروف بإنتاجيت ــرتيك مع ــي ال ــاع الزراع ــم أّن القط ورغ
املتدنيــة وانخفــاض القــوة العاملــة فيــه، تعــاين مجــاالت 
يف هــذا القطــاع نقصــاً يف اليــد العاملــة. علــاً بــأّن نســبة 
كبــرة مــن الاجئــن الســورين تــأيت مــن الريــف الشــايل 

ــة. ــرة يف الزراع ــم بخ ــع بعضه ــوري ويتمتّ الس
وقــد وافــق االتحــاد األورويب وتركيــا عى تحديــث الوحدة 
الجمركيــة –التــي تربطهــا منــذ العــام 1996 والتــي تتيح 
ــة  ــة التابع ــوق الداخلي ــة إىل الس ــلع الصناعي ــول الس دخ
لاتحــاد األورويب مــن دون رســوم أو قيــود تنظيميــة– 

لتوســيع نطــاق االتفاقيــة يك تطــال القطــاع الزراعــي. 
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التجارة التفضيلية Preferential Trade: مبدأ المعاملة التجارية 
التفضيلية هو أحد مبادئ منظمة التجارة العالمية، ويعني عادة منح 
الدول النامية عالقات تجارية تفضيلية مع الدول المتقدمة بهدف دعم 
خطط التنمية االقتصادية في الدول النامية وزيادة صادراتها. يتم ذلك 

عن طريق خفض التعريفات الجمركية ولكن ليس إلغائها بالكامل. 
يمكن إنشاء منطقة التجارة التفضيلية من خالل اتفاق تجاري، وتعدُّ 

أولى مراحل التكامل االقتصادي.



ــة  ــا، ال ســيّا محاول غــر أّن التطــّورات السياســية يف تركي
دفعــت  وتداعياتهــا،   2016 متوز/يوليــو  يف  االنقــاب 
ــن.  ــن الطرفَ ــد املفاوضــات ب باالتحــاد األورويب إىل تجمي
ــارة  ــاق تج ــى اتف ــاوض ع ــّكل التف ــن أن يش ــن املمك وم
ــي  ــاءة وواقعيــة لتخطّ تفضيليــة محــّدد بدقــة وســيلة بّن

ــم. ــود القائ ــن الجم ــٍض م بع

ماذا يستفيد االتحاد األوروبي من االتفاقية؟
بحســب الكاتبــن، فــإن لاتحــاد األورويب ســببان وجيهــان 
عــى األقــّل لتبّنــي فكــرة تحفيــز تركيــا عــى إتاحــة 
ــن  ــي م ــا الزراع ــورين يف قطاعه ــن الس ــف الاجئ توظي
خــال تقديــم اتفــاق تجــارة تفضيليــة مــن هــذا النــوع.

أواًل، بإمــكان االتحــاد األورويب أن يتفــادى احتــاالت 
موجــة ثانويــة أخــرى مــن الاجئــن إىل أوروبــا مــن 
خــال تحســن فــرص كســبهم قوتهــم ودمجهــم املحــّي. 
ــا  ــاد األورويب وتركي ــن االتح ــرة ب ــاق الهج ــّد اتف ــد ُع وق
الــذي  التســهيات لاجئــن  العــام 2016 وبرنامــج  يف 
أنّهــا مثــال فعــي وواقعــي عــى  يرافقــه يف تركيــا 
تشــاطر األعبــاء، حتـّـى وإن ولـّـد االتفــاق انتقــادات أيضــاً. 
فرغــم تحّديــات االتفــاق ومشــاكله، إال أنــه ســاعد عــى 
ــن إىل  ــر الرعي ــن غ ــن واملهاجري ــق الاجئ ــف تدفّ وق
ــن الســورين  ــا، مــع تحســن فــرص حصــول الاجئ أوروب
يف تركيــا عــى مســاعدة إنســانية وتحســن نوعيــة هــذه 
املســاعدات. وفيــا يشــارف االتفــاق عــى تطبيــق القســم 
الثــاين مــن التمويــل، يتزايــد اإلقــرار بــرورة الرتكيــز أكــر 
عــى النتائــج الطويلــة األمــد، وبالتــايل بــذل املزيــد مــن 
الجهــود لتعزيــز صمــود الاجئــن واملجتمعــات املضيفــة 

عــى حــّد ســواء.

ثانيــًا، قــد يُظهــر هــذا النــوع مــن االتفــاق التــزام االتحــاد 
األورويب مببــدأ تشــاطر األعبــاء الــذي يشــّكل أســاس 
االتفاقيــة العامليــة بشــأن الاجئــن قــوالً ومضمونــاً، وميثـّـل 
ســابقة تشــّجع أصحــاب املصالــح عــى طــرح مشــاريعهم 

الخاّصــة.
ــد  ــاً لوع ــيداً فعلي ــاق تجس ــذا االتف ــّكل ه ــاً، سيش وطبع
بإعانــة  لاجئــن  العاملــي  اليــوم  يف  األورويب  االتحــاد 

الاجئــن.

ربح لجميع األطراف
مــن املمكــن أن يــؤّدي اتفــاق تجــارة تفضيلية بــن االتحاد 
األورويب وتركيــا، يغطـّـي املنتجــات الزراعيــة التــي ينتجهــا 
حــّد أدىن مــن العــّال الســورين، إىل قلــب املوازيــن. فقــد 
يتيــح هــذا االتفــاق لعــدد كبــر مــن الاجئــن الســورين، 
باإلضافــة إىل ســّكان املجتمــع املضيــف، العثــور عــى 
عمــل قانــوين يف تركيــا، ويزيــد مــن قيمــة االقتصــاد الرتيك، 
وميّكــن تركيــا مــن دمــج بعــٍض مــن الاجئــن الســورين 
بشــكل أفضــل، ويســهم يف تعزيــز التاســك االجتاعــي، 
مخّففــاً بذلــك رمبــا مــن رغبــة الســورين يف االنتقــال إىل 
أوروبــا. وقــد يكــون هــذا االتفــاق مبثابــة نجــاح للمجتمع 
الــدويل عــر إظهــار أّن االتفاقيــة العامليــة بشــأن الاجئــن، 
بحســب أقــوال مفــّوض األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون 
الاجئــن فيليبــو جرانــدي، هــي بالفعــل “منــوذٌج عمــٌي 
ــي  ــائل الت ــن الوس ــًة م ــّدم “مجموع ــق” يق ــٌل للتطبي قاب

ترتجــم” مبــدأ تشــاطر األعبــاء “إىل أفعــال”.
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