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سماؤنا حرام



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

ــل والخيــارات الممكنــة حيالهــا. ــة والبدائ المحتمل

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

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

والدراســات والتقاريــر والمقــاالت الصــادرة والمرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..
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شــهد شــهر شــباط/فرباير العديــد مــن التطــورات مــن أبرزها: 

الســورية؛ مؤمتــر  الرتكيــة يف عفريــن  العمليــة  اســتمرار 

ســوتيش وأصــداؤه؛ عمليــة الجيــش الســوري يف الغوطــة 

الرشقيــة؛ رداً عــى اســتهداف اإلرهابيــن املســتمر للعاصمــة 

دمشــق بالهــاون والقذائــف الصاروخيــة، ولكــن الحــدث 

األبــرز بــا شــك كان إســقاط الجيــش العــريب الســوري طائــرة 

ــباط/فرباير 2018. ــن ش ــارش م ــة يف الع F16 اإلرسائيلي

تــم تجاهــل هــذا الحــدث مــن قبــل مراكــز األبحــاث   

الغربيــة، األمريكيــة تحديــداً، فلــم تتناولــه بالبحــث والتقييــم 

ــي  ــة الت ــد الكيفي ــد تحدي ــام، أي بع ــدة أي ــرور ع ــد م إال بع

ــب  ــت حس ــي كان ــدث، والت ــع الح ــا م ــل فيه ــب التعام يج

األســلوب التــايل: تجاهــل الجانــب الســوري، مــع العلــم 

ــخ  ــة، وبصواري ــش الســوري هــو مــن أســقط املقاتل أن الجي

قدميــة نســبياً، والرتكيــز عوضــاً عــن ذلــك عــى إيــران، وعــى 

ــبة  ــاً بالنس ــيكون مكلف ــدٍّ س ــا وإىل أي ح ــتقبل وجوده مس

ــن. ــن الطرف ــف ب ــع التحال ــدف تصدي ــك به ــورية، وذل لس

يُقلــق تحالــف ســورية مــع إيــران وحــزب اللــه   

القــدرة  إىل  وباإلضافــة  ألنــه،  رمبــا  كثــراً.  “إرسائيــل” 

ــل”  ــة، مــازال وحــده يتعامــل مــع “إرسائي العســكرية العالي

ككيــان محتــل وغاصــب يجــب قتالــه، وليــس كدولة تشــملها 

أحــكام القانــون الــدويل. لــذا كان كــر هــذا التحالــف 

واحــداً مــن أهــم أهــداف التدخــات اإلرسائيليــة يف ســورية، 

وقــد يدفعهــا الفشــل الــذي تواجهــه بالتــايل إىل مزيــد مــن 

الخطــوات اليائســة وغــر محســوبة. ومــن الطبيعــي أن 

ــت  ــا أدرك ــة ألنه ــدات اإلرسائيلي ــن التهدي ــر م ــمع الكث نس

ــتهداف  ــن اس ــل” م ــع “إرسائي ــا مل متن ــي رمب ــيا، الت أن روس

مواقــع داخــل ســورية، لــن متنــع ســورية يف املقابــل مــن الــرد 

بالطريقــة والزمــان املناســبن. 

لقــد بــدأت مراكــز األبحــاث بالحديــث عــن وجــوب   

ــه يف  ــن رغبت ــل م ــب الســوري للتقلي ــازالت للجان ــم تن تقدي

خــرق اتفاقــات خفــض التصعيــد، خاصــة يف الجنــوب. ذلــك 

قبــل العــارش مــن شــباط، أمــا بعــده وقــد بــات الــرد الســوري 

أقــل قابليــة للتنبــؤ بالنســبة إىل “إرسائيــل”، تحــوَّل الحديــث 

إىل رضورة التوســط الــرويس ملنــع أي تصعيــد جديــد قــادم، 

ــه. ــع مثن ــل” لدف توســطٌّ ســتضطر “إرسائي

ــة السياســة،  ــد روســيا اســتخدام األوراق يف لعب تجي  

بــدءاً مــن حــدود ســوري الجنوبيــة وموقفهــا حيــال إســقاط 

الطائــرة اإلرسائيليــة ومــا ســبقه ومــا ســيتبعه، وانتهــاًء 

مبؤمتــر الحــوار الوطنــي الســوري يف ســوتيش والــذي امتنعــت 

ــن  ــية” ع ــة سياس ون “معارض ــمَّ ــن يس ــرة مم ــات كث جامع

ــون  ــك يعّمق ــم بذل ــن أنه ــر مدرك ــن أو غ ــوره، مدرك حض

أزمتهــم، ويضيّقــون مروحــة الخيــارات أمــام أنفســهم، خاصــة 

أن أوراقهــم نفــذت تقريبــاً، وبــات التعويــل عــى داعميهــم 

ــم  ــكلٌّ منه ــارسة ف ــرة خ ــبه مبقام ــن أش ــن واإلقليمي الدولي

منشــغل مبشــكاته يف ســورية. أهــم هــذه املشــكات حاليــاً 

تقبــع شــامل البــاد، يف عفريــن التــي قــد تكــون عمليــة تركيــا 

فيهــا بابــاً نحــو املزيــد مــن التصعيــد بــن الحلفــاء يف الناتــو 

ــهم. أنفس

يعمــد أردوغــان وفريقــه الحــزيب إىل تصويــر عمليــة   

ــد أو شــكل مــن أشــكال  ــامين جدي ــح عث ــا فت ــن وكأنه عفري

ــة  ــتخدمها ورق ــه سيس ــاث أن ــز األبح ــدرك مراك ــاد، وت الجه

ــن  ــا. لك ــة يف تركي ــية القادم ــات الرئاس ــة يف االنتخاب انتخابي

عفريــن لــن تكــون لقمــة ســائغة، واالعتــداء العســكري 

ــان،  ــا أردوغ ــح فيه ــد يرب ــرة ق ــبه مبقام ــيكون أش ــا س عليه

لكــن يف املقابــل قــد تخــر تركيــا كل يشء: عضويــة حلــف 

شــامل األطلــي، املكانــة لــدى أوروبــا، العاقــة مــع الواليــات 

املتحــدة، وحتــى العاقــة مــع روســيا. ناهيــك عــن إمكانيــة 
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أن تكــون عفريــن بابــاً للمزيــد مــن التصعيــد ورمبــا املواجهــة 

ــن  ــز الخــوف م ــة إىل أن تعزي ــات املتحــدة، إضاف ــع الوالي م

ــه  ــى صّناع ــب ع ــد ينقل ــرتيك ق ــع ال ــل املجتم ــراد داخ األك

ــي. ــتقرار الداخ ــرب االس ــل ي ــول إىل عام ويتح

تغــوص الواليــات املتحــدة يف مســتنقع عفريــن،   

والعاقــات مــع تركيــا، وتراهــن فقــط عــى الصعوبــات 

ــاً  ــاك، جغرافي ــا هن ــي تواجــه وســتواجه تركي ــات الت والتحدي

وبرشيــاً. خاصــة وأن روســيا تغــضُّ برصهــا متامــاً عــاّم يجــري 

ــا وملــن  ــكا واســتنزافاً لرتكي ــة ألمري ــة مجاني ــه رضب ــرى في وت

تدعمهــم مــن الجامعــات املســلحة، ورمبــا لألكــراد أنفســهم 

الذيــن رفضــوا عروضــاً روســية ســابقة للعــودة عــن األفــكار 

ــورية. ــة الس ــع الدول ــم م ــة والتفاه االنعزالي

ــا  ــن القضاي ــة م ــبق مجموع ــا س ــاف إىل كل م يض  

التنظيــامت  موضــوع  أهمهــا  ومــن  املتجــددة  القدميــة 

اإلرهابيــة البائــد منهــا والقائــم، والتــي مازالــت تــرق 

ــارة  ــن حض ــبياً م ــه س ــتطاعت إلي ــا اس ــر م ــب وتدم وتنه

ــك  ــة. وكذل ــة والبرشي ــد القدميــة واملعــارصة، املادي هــذا البل

موضــوع النازحــن والاجئــن الســورين يف دول اإلقليــم ويف 

العــامل، ومــا هــي املعطيــات حولهــم، وكيــف تســر أوضاعهم، 

خاصــة وأن أعدادهــم الكبــرة باتــت تشــكاً ورقــة يســتطيع 

بعــض السياســين، ممــن تشــغلهم طموحاتهــم عــن مصالــح 

ألهــداف  اســتخدامها  اإلنســان،  حقــوق  وعــن  بادهــم 

ســلطوية أو لتحقيــق مكاســب سياســية وانتخابيــة.

ــرت يف  ــي ج ــورات الت ــداث والتط ــل األح ــا تحم رمب  

شــهر شــباط/فرباير ارتــدادات وانعكاســات ستســتمر إىل عدة 

أشــهر قادمــة، رمبــا تحــل قضايــا وتتفاقــم أخــرى، تحالفــات 

ســتتعزز وأخــرى قــد تتداعــى، ومعــارك ستحســم عــى 

ــة املتغــرات  ــن زحم ــة الحــوار. ب األرض وأخــرى عــى طاول

ــة  ــد هــو عــزم الدول ــت الوحي ــوم، يبقــى الثاب يف ســورية الي

ــن، وإرصار  ــام كان الثم ــيادتها مه ــة س ــى حامي ــورية ع الس

ــر آخــر شــرب يف البــاد. الجيــش العــريب الســوري عــى تحري

ــز  ــون مراك ــورية يف عي ــر »س ــن تقري ــدد م ــذا الع ــأيت ه ي

الدراســات العامليــة« يف ثاثــة محــاور رئيســة، تعــرض ألهــم 
ــباط/ ــهر ش ــورية لش ــول س ــاث ح ــز األبح ــه مراك ــا نرشت م

فربايــر 2018، وهــي:

املحــور الســيايس، والــذي ينقســم يف هــذا اإلصــدار إىل ثاثة 
ــاور فرعية. مح

ــش  ــت إســقاط الجي ــي تناول ــاالت الت ــا مخصــص للمق  أوله
الســوري للمقاتلــة اإلرسائيليــة، اإلرهاصــات والحســابات ملــا 

هــو آٍت.

ثانيهــا يتنــاول موضــوع عفريــن الســورية والعجــز األمريــي 
ــا، وكيــف يســتخدمها أردوغــان  ــة فيه ــال املغامــرة الرتكي حي

وحزبــه كأداة دميغرافيــة، وذريعــة يف خطابهــم الســيايس 

اإلســاموي للحشــد االنتخــايب.

وثالثهــا يتحــدث عــن تعنــت املعارضــة الســورية عــى الرغم 
ــم  ــن، ويف مقدمته ــن واإلقليم ــا الدولي ــع داعميه ــن تراج م

الواليــات املتحــدة، تركيــا و“إرسائيــل” فــكل منهــا تغــوص يف 

مــأزق ســيايس وعســكري أغرقــت نفســها فيــه.

التنظيــامت  بــه  تقــوم  ملــا  ويعــرض  اإلرهــاب،  محــور 
ــة،  ــد التاريخي ــار واألواب ــب مــن تدمــر لآلث ــة يف إدل اإلرهابي

ــن  ــك يتضم ــا. وكذل ــا يف تركي ــة لبيعه ــع األثري ــة القط ورسق

قــراءة يف مســتقبل تنظيــامت شــبه منتهيــة مثــل »داعــش« 

ــتقبل. ــكلها يف املس ــد تش ــي ق ــات الت ــدات والتحدي والتهدي

املحــور اإلنســاين، والــذي تتنــاول مقاالتــه موضــوع الاجئــن 
الســورين، مــن ناحيــة أعدادهــم يف الخــارج والداخــل، 

وأوضاعهــم يف دول اللجــوء، ونيــة بعــض األنظمــة السياســية 

وعــى رأســها النظــام الــرتيك اســتخدامهم كورقــة يف معاركهــا 

السياســية.

ــاالت والدراســات  ــارة لبعــض املق ــا مخت وأخــراً بيبليوغرافي

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

ــدد. ــع الع ــول مواضي ــع ح التوس
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باتــت مجريــات الحــدث الســوري، ومــا آلــت إليــه مــن نتائــج، عامــاً مؤرقــاً إلرسائيــل. فآخــر رهاناتهــا ســقطت يف 
ســورية يف العــارش مــن شــباط/ فربايــر عندمــا أســقطت الدفاعــات الجويــة الســورية طائرتهــا املقاتلــة مــن طــراز 
ــن تكــون  ــذي ل ــي. الحدث/التحــول ال ــاج ســاح الجــو اإلرسائي ــة بأنهــا جوهــرة ت F16 ســوفا )العاصفــة(، املعروف

معادلــة الــراع مــع العــدو اإلرسائيــي بعــد كــا كانــت قبلــه.
لكــن، كيــف كانــت تفكــر إرسائيــل، ومــا هــي حســابتها ورهاناتهــا يف ســورية عشــية إســقاط طائرتهــا، أمــور يوضحهــا 

ــال التايل. املق

إسقاط المقاتلة اإلسرائيلية 
وحسابات اإلقليم
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عوفر زالزبرغ

يجب أن تتواسط روسيا بين “إسرائيل” وإيران وحزب اهلل في سورية 

مجموعة األزمات الدولية، 9 شباط/فبراير 2018.

كتــب عوفــر زالزبــرغ مقــاالً بعنــوان »يجــب أن تتواســط روســيا 
ــى  ــرش ع ــورية«، ن ــه يف س ــزب الل ــران وح ــل” وإي ــن “إرسائي ب
ــباط/فرباير 2018. ــة، يف 9 ش ــات الدولي ــة األزم ــع مجموع موق

ــل”  ــن “إرسائي ــة ب ــة محتمل ــرٍب إقليمي ــن ح ــه ع ــدث في يتح
وإيــران يف ســورية، واملخاطــر التــي قــد تحملهــا عــى “إرسائيــل”، 
والــدور الــذي يجــب عــى روســيا القيــام بــه ملنــع حــرب كهــذه.

يبــدأ الكاتــب بالقــول، تشــهد الحــرب الســورية اليــوم   

بــدء مرحلــة جديــدة، يكتســب فيهــا الرئيــس بشــار األســد 
وحلفــاؤه اليــد العليــا، وتوضعالقــوات املدعومــة مــن إيــران ويف 
ــل”. ــع “إرسائي ــي م ــار تصادم ــى مس ــه ع ــزب الل ــا ح مقدمته

يتفــق املســؤولون اإلرسائيليــون عى أن أي حــرب مقبلة   
مــع حــزب اللــه ستســبب أرضاراً هائلــة يف الداخــل اإلرسائيــي، 
ــة  ــرون، إضاف ــراج الســكنية، وســيقتل الكث ــث ســتُرب األب حي
إىل املواقــع االســرتاتيجية كمطــار بــن غوريــون ومنصــات الغــاز 

ــري.  البح

يــرى الكاتــب أنــه مــن الواجــب التحكــم بجنــوب غــرب ســورية 
وكل األصــول العســكرية االســرتاتيجية اإليرانيــة يف ســورية، وذلــك 
ــران أو  ــع إي ــة م ــاً ألن تكــون ســورية رشارة حــرب إرسائيلي منع

حــزب اللــه.

لســورية،  الغــريب  الجنــوب  هــدوء  عــن  الكاتــب  يتحــدث 
نتيجــة اتفاقيــات خفــض التصعيــد، مــا ســمح للجيــش الســوري 
ــد أن  ــاد. وبع ــن الب ــرى م ــزاء أخ ــى أج ــز ع ــه بالرتكي وحلفائ
ــريب  ــوب الغ ــون الجن ــد يك ــرشق ق ــى ال ــيطرة ع ــتعاد الس اس
ــامل  ــض األرايض ش ــى بع ــيطر ع ــه س ــة وأن ــاً، خاص ــه تالي هدف
املنطقــة حــول بيــت جــن. قــد يدفــع مزيــٌد مــن التقــدم للجيــش 
الســوري وحلفائــه بإرسائيــل إىل مهاجمــة وحداتــه »ملنــع القوات 
املدعومــة مــن إيــران مــن إنشــاء بنيــة تحتيــة هجوميــة يف 
املنطقــة، فعندمــا تصــل “املليشــيات” إىل القنيطــرة لــن يتمكــن 

ــب. ــر الكات ــاك« عــى حــد تعب ــن هن ــم م ــن إخراجه أحــد م
 

1

  Ofer Zalzberg, “Russia Should Broker a Modus Vivendi in Syria between Israel, Iran and 
Hizbollah”, International Crisis Group, 9 February 2018. https://www.crisisgroup.org/
middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/russia-should-broker-
modus-vivendi-syria-between-israel-iran-and-hizbollah 
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ــكري  ــود عس ــة وج ــة إلقام ــود اإليراني ــل” يف الجه ــرى “إرسائي ت
األمنيــة  املصالــح  مــع  تعارضــاً  ســورية  يف  األمــد  طويــل 
ــاء أو مطــار أو  ــاء مين ــا اســتطاعت بن ــة، خاصــة إذا م اإلرسائيلي
قواعــد عســكرية دامئــة أو مصانــع صواريــخ عاليــة الدقــة، األمــر 
الــذي مــن شــأنه أن يتيــح إليــران تنفيــذ هجــامت دقيقــة عــى 

املنشــآت اإلرسائيليــة االســرتاتيجية.

تشــر الربــاُت اإلرسائيليــة عــى مــدى األشــهر املاضية،   
وردود فعــل ســورية الهجوميــة، إىل أن الحــرب الســورية تدخــل 
مرحلــة جديــدة بالفعــل. يحــاول الطرفــان إنشــاء “قواعــد لعبــة” 
ــح هــذه  ــرد. لكــن وحتــى تصب ــدًة مــن خــال الهجــوم وال جدي
القواعــد واضحــة، فــإن خطــأً واحــداً قــد يقــود إىل حــرٍب أوســع 
ــزال مبهمــة، فقــد  ــاً. خاصــة وأن “الخطــوط الحمــراء” مات نطاق
ــز  ــع “ترك ــوا م ــن يتهاون ــم ل ــون أنه ــؤولون “إرسائيلي رصح مس
ــوات  ــدد الق ــو ع ــا ه ــن م ــريب، لك ــوب الغ ــيات” يف الجن املليش

ه “تركــزاً”؟  ــذي ميكــن عــدُّ ال

عليــه يقــول الكاتــب، إن روســيا هــي القــوة الوحيــدة   
ــا يحــدُّ مــن  ــن مب ــن الطرف ــادرة عــى التوســط ب يف ســورية الق
خطــر مواجهــة أكــرب. عــى موســكو أوالً إيجــاد تفاهــامت تدعــم 
اتفــاق خفــض التصعيــد، مبــا يبعــد القــوات املدعومــة مــن إيــران 

عــن خــط الهدنــة الســوري مــع “إرسائيــل”. يتــم ذلــك بحســب 
ــع  ــوات، ومن ــع الغطــاء الجــوي عــن هــذه الق ــرب رف ــب ع الكات
القــوات الجويــة الســورية مــن تغطيــة أي عمليــات هنــاك. لكنــه 
خيــار صعــب فقــد أعلــن األســد مــراراً أنــه سيســتعيد الســيطرة 

عــى كامــل البــاد.
ــاق  ــر اتف ــوري يف ك ــش الس ــة الجي ــن رغب ــد م وللح  
خفــض التصعيــد يجــب الســامح للمســلحن باإلبقــاء عــى 
أســلحتهم الخفيفــة للدفــاع عــن النفــس فقــط، مقابــل قبولهــم 
برشعيــة الدولــة وعــودة أجهزتهــا اإلداريــة للعمــل بالتعــاون مــع 

املحليــن. 
ســيتعن عــى “إرسائيــل” القبــول مبنطقــة “حظــر”   
ــن  ــك ســيخفف م ــل، لكــن ذل ــن قب ــه م ــت ب ــر مــام طالب أصغ
خطــر انــدالع حــرب إقليميــة. ومــن شــأن اســتقرار املنطقــة أن 
يســمح بعــودة قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك، وهي 
عنــرص مــن عنــارص اتفــاق فصــل القــوات اإلرسائيليــة – الســورية 

لعــام 1974، وقــد رصح الطرفــان برغبتهــام يف اســتعادتها. 

يكمــن التحــدي األكــرب هنا يف قدرة روســيا واســتعدادها   
للضغــط عــى حليفيهــا الســوري واإليــراين، خاصــة وأنهــام 
ــتمرت  ــا اس ــريب طامل ــوب الغ ــول الجن ــة ح ــا باتفاقي ــن يلتزم ل
“إرسائيــل” بــرب مواقعهــام يف أجــزاء أخــرى مــن البــاد. ومنهــا 
يتوجــب عــى روســيا التوســط بــن “إرسائيــل” وإيــران، بحيــث 
تقبــل طهــران بالعــدول عــن بنــاء منشــآت عســكرية اســرتاتيجية 
يف ســورية مقابــل قبــول “إرسائيــل” ببقــاء قواتهــا هنــاك ريثــام 
ــرى  ــد ي ــر ق ــاد، أم ــى مســتقبل الب ــاق ع ــم التوصــل إىل اتف يت
ــاملة ال  ــرب ش ــب ح ــن تجن ــراً، لك ــازالً كب ــون تن ــه اإلرسائيلي في
تريــد “إرسائيــل” دخولهــا ليــس أمــراً بســيطاً باملقابــل، والتوســط 

ــل. ــة صغــرة إلرسائي ــن يكــون خدم ــذا الهــدف ل ــرويس له ال

ُيظهــر المقــال مســتوى القلــق والدعــوة إلــى الحــذر في التعامل اإلســرائيلي مــع ســورية، وكأن الكاتب يعلم 

أن أي تصعيــد إســرائيلي ســيلقى ردًا ســوريًا واضحــًا وصريحــًا. أمــا بعــد وقــوع األمــر وســقوط الطائــرة، فقــد 

وجهــت ماكينــة اإلعــام ومراكــز الدراســات الغربيــة كل االهتمــام إلــى إيــران، ونفوذهــا فــي ســورية، مدعيــة 

أن كل تدخــل إســرائيلي فــي ســورية مرتبــط ببقــاء القــوات المدعومــة مــن إيــران خاصــة فــي المناطــق 

الحدوديــة فــي الجنــوب. أمــر يتوضح أكثر فــي المقالين التاليين. 

عدد شباط / فبراير 2018
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مايكل آيزنشتات ومايكل نايتس

تجاوز الخطوط الحمراء: ديناميات التصعيد في سورية 

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 13 شباط/فبراير 2018

2

كتــب كّل مــن مايــكل آيزنشــتات ومايــكل نايتــس مقــاالً بعنــوان 
ــورية«  ــد يف س ــات التصعي ــراء: دينامي ــوط الحم ــاوز الخط »تج
ــا  ــخ 13 شــباط/فرباير 2018، تحدث ــد واشــنطن بتاري ــرشه معه ن
ــن  ــكل م ــو ل ــان بســاح الج ــن تتعلق ــن مهمت ــن عمليت ــه ع في

ــل” داخــل ســورية.  ــات املتحــدة و“إرسائي الوالي

ففــي 10 شــباط/فرباير، اخرتقــت طائــرة إيرانيــة بــدون   
ــاً  ــل”. ووفق ــامل رشق “إرسائي ــيمورغ” ش ــراز “س ــن ط ــار م طي
ــة  ــن محط ــرة م ــت الطائ ــة، انطلق ــكرية “إرسائيلي ــادر عس ملص
ــراين تقــع يف  ــة تابعــة للحــرس الثــوري اإلي ــة متنقل تحكــم أرضي
ــد  ــر. وبع ــن تدم ــرب م ــة الســورية بالق ــاس” الجوي ــدة “تي قاع
حــوايل تســعن ثانيــة، أســقط “الجيــش اإلرسائيــي” الطائــرة 
ــاس”  ــرب قاعــدة “تي ــم ســارع ل ــت شــان”، ث ــوق وادي “بي ف

.F16 ــراز ــن ط ــرات م ــاين طائ ــطة مث بواس

ــو  ــخ أرض-ج ــورية صواري ــت س ــك، أطلق ــى ذل ورداً ع  
عــى الطائــرات اإلرسائيليــة، مبــا فيهــا عــدد مــن الصواريــخ التــي 
ــات  ــم إســقاط إحــدى املقات ــل”. وت ســقطت يف شــامل “إرسائي
 .SA5بواســطة صــاروخ مــن طــراز F16 اإلرسائيليــة مــن طــراز
واســتمر التصعيــد باســتهداف “جيــش الدفــاع اإلرسائيــي” اثنــي 
عــرش مجمعــاً داخــل ســورية، فضــاً عــن ثاثــة مواقــع عســكرية 

ــة. ــادات إيراني تشــمل قي

ــألوىل، إذ متــت يف  ــابقة ل ــت س ــد كان ــة األخــرى، فق ــا العملي أم
ليلــة 7 شــباط/فرباير، عندمــا أطلقــت وحــدات إيرانيــة قذائــف 
مدفعيــة باتجــاه “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” جنوب ديــر الزور، 
ثــم تقدمــت الوحــدات نحــو موقــع “قــوات ســوريا الدميقراطية” 
املحــاذي لحقــول النفــط يف قريــة “طابيــة جزيــرة”. وقــد دمــرت 

القــوات الجويــة واملدفعيــة األمريكيــة القــوة املهاجمــة.

حسابات الحرس الثوري اإليراين
بحســب الكاتبــن، فــإن الحــرس الثــوري اإليــراين هــو مــن يقــف 
وراء العمليتــن االســتفزازيتن األخرتــن. فالواضــح أن الحادثتــن 
ــأن التدخــل يف  ــدة ب ــة املتزاي ــة اإليراني ــة الثق ــا عــى خلفي وقعت
ســورية قــد أنقــذ “النظــام الســوري”، وحــّد مــن انتشــار القــوات 
األمريكيــة يف شــامل رشق البــاد، وســمح لطهــران بإنشــاء قاعــدة 
للعمليــات املوجهــة ضــد “إرسائيــل”. وقــد أصبــح الحــرس الثوري 
اإليــراين اآلن قــادراً عــى جمــع معلومــات اســتخبارية عــن 
“إرسائيــل” بشــكل مبــارش، ودعــم حــزب اللــه وإعــادة تزويــده 
ــة الجــوالن إىل  ــرب، ورمبــا تحويــل هضب باألســلحة عــن طريــق ال

جبهــة عســكرية نشــطة.
تــدل الحادثــة عــى أن إيــران أصبحــت اآلن مســتعدة الســتخدام 
ــى  ــادرة ع ــل” وق ــل “إرسائي ــات داخ ــدة للعملي ــورية كقاع س
ــن  ــرات ب ــن التوت ــدة م ــة جدي ــل مرحل ــا ميث ــك، م ــام بذل القي

ــن. الخصم

عدد شباط / فبراير 2018
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عامات استفهام

تثــر كّل مــن املواجهتــن األخرتــن أســئلة ملّحــة حــول تحــركات 
إيــران املقبلــة ودور روســيا املحتمــل، مثــل:

ملــاذا نّفــذت إيــران مهمــة الطائــرة بــدون طيــار؟ إذا كان الهدف 
ــران أن  ــكان طه ــتخباراتية، كان بإم ــات االس ــع املعلوم ــو جم ه
ــارت  ــا اخت ــامً، ولكنه ــر حج ــار أصغ ــدون طي ــرات ب ــرش طائ تن
نظــام “ســيمورغ” الــذي مل يتــم اختبــاره بعــد. وعــى أي حــال، 
يبــدو أن الطائــرة حلقــت عــى ارتفــاع ميكــن اعتبــاره منخفضــاً 

عــى نحــو غــر عــادي ســواء ملهمــة اســتطاعية أو هجوميــة.

ــدت  ــا اعتق ــرة؟ رمب ــداً للمخاط ــاً متزاي ــران مي ــر إي ــل تُظه ه
ــدون  ــاً ب ــت ســتميض قدم ــار كان ــدون طي ــرة ب ــران أن الطائ طه
ــد  ــر إىل ح ــة باملخاط ــت محفوف ــة كان ــافها، إال أنَّ العملي اكتش
ــراين  ــوري اإلي ــة نظــراً الســرتاتيجية الحــرس الث ــر عادي ــر وغ كب

ــوكاء. ــى ال ــامد ع ــة يف االعت املتمثل

ــن  ــن املرجــح أن يكــون الكرمل ــا هــي حســابات موســكو؟ م م
قــد أدرك أن املقاتلــن الــروس كانــوا يُســتخدمون يف عمليــة ديــر 
ــال إن  ــي” ق ــس أركان “ســاح الجــو اإلرسائي ــزور. غــر أن رئي ال
موســكو مل تشــارك يف حادثــة الطائــرة، وإنــه تــم إبــاغ الســلطات 
ــا  ــوم به ــي تق ــة الت ــات االنتقامي ــا بالعملي ــت م ــية يف وق الروس
“إرسائيــل”. ومــع ذلــك، قــد تكــون إيــران أخطــأت يف اعتبــار أن 
وجــود الــروس يف عمليــة التقــّي ملــا حــدث يف ديــر الــزور ويف 

“تيــاس” ســردع واشــنطن و“إرسائيــل” عــن الــرد.

توصيات سياسية
ــراء  ــوط الحم ــار الخط ــران يف اختب ــتمرار إي ــامل اس ــراً الحت نظ
األمريكيــة واإلرسائيليــة يف ســورية، رأى الكاتبــان بأنــه يتعــن عى 

إدارة ترامــب اتبــاع نهــج أكــر اتســاقاً يشــمل التدابــر اآلتيــة:
- االســتفادة مــن املصداقيــة املكتســبة يف ديــر الــزور مــن خــال 
مراقبــة الخطــوط الحمــراء األمريكيــة بشــكل أكــر اتســاقاً: قــد 

تنظــر الواليــات املتحــدة يف اســتئناف الربــات رّداً عــى حــوادث 
ــذه  ــاق ه ــع نط ــد يتس ــتقبل، وق ــة يف املس ــلحة الكيميائي األس
اإلجــراءات لتشــمل عنــارص إيرانيــة قريبــة أو أخــرى وكيلــة لهــا 

تدعــم الجيــش الســوري. 

ــق  ــي يف مناط ــود األمري ــارش للوج ــر مب ــٍد غ ــتعداد لتح - االس
“قــوات ســوريا الدميقراطيــة”: عــى واشــنطن وضــع خيــار تــريك 
للحفــاظ عــى وجودهــا يف ســورية، مؤكــدة ألنقــرة أنهــا ســتقيّد 
ــوريا الدميقراطيــة”  ــوات س ــود “ق العنــارص الكرديــة التــي تق
وتضغــط عليهــا لقطــع عاقاتهــا مــع حــزب العــامل الكردســتاين.

- دعــم جيــب املعارضــة جنــوب غــرب البــاد يف محافظــة درعــا: 
ــراين وحلفــاؤه إىل تقــّي هــذه  ــوري اإلي قــد يعمــد الحــرس الث
ــة، بهــدف تقســيمها إىل  املنطقــة الواقعــة عــى الحــدود األردني
قســمن. لذلــك، يتعــن عــى الواليــات املتحــدة أن تنفــذ برنامجــاً 
ــلفية  ــر الس ــردة غ ــات املتم ــب الجامع ــاً لتدري ــدوداً ورسي مح

وتجهيزهــا هنــاك ويف أماكــن أخــرى يف ســورية.

- طأمنــة الحلفــاء: يعنــي ذلــك االســتمرار يف دعــم الــردود 
اإلرسائيليــة القويــة عندمــا تتحــدى إيــران أو حــزب اللــه ســيادة 
“إرسائيــل” أو أمنهــا، ومســاعدة األردن عــى الحفــاظ عــى أمــن 

ــة. ــات اإليراني ــه الجــوي ضــد االخرتاق مجال

- عــرض عواقــب التصعيــد بشــكل علنــي: عــى واشــنطن توضيح 
أنــه إذا بــدأت القــوات اإليرانيــة أو وكاؤهــا تصعيــداً أوســع مــع 
“إرسائيــل”، فقــد تخــرج ضعيفــًة بحيــث تعــرّض املكاســب التــي 

حققتهــا يف ســورية للخطــر.

ــن  ــوة ع ــتدافع بق ــدة س ــات املتح ــأن الوالي ــيا ب ــام روس - إع
مصالحهــا يف ســورية: ويف الوقــت نفســه، عــى واشــنطن أن 
تعمــل مــع موســكو عــى إعــادة تنشــيط الجهــود الدبلوماســية 
ــة  ــن يف مواجه ــورط البلدي ــب ت ــورية وتجّن ــرصاع يف س إلدارة ال

ــام. ــة به ــرة خاص خط

إذًا، توجــه إســرائيل ومعهــا أمريــكا أصابــع االتهــام بغالبيتهــا نحــو إيــران. لكنهمــا تــدركان 
اليــوم أن الحفــاظ علــى مــا تســميناه “خطوطــًا حمــراء” فــي ســورية بــات أصعــب بكثيــر وأعلــى 

تكلفــة.
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مارا كارلين

حرب “إسرائيل” المقبلة مع حزب اهلل 

فورين أفيرز، 21 شباط/فبراير 2018

3

ــة  ــل” املقبل ــوان »حــرب “إرسائي ــاالً بعن ــن مق ــارا كارل ــت م كتب
مــع حــزب اللــه« نرشتــه مجلــة فوريــن أفــرز بتاريــخ 21 شــباط/

فربايــر 2018، تحدثــت فيــه –مــن وجهــة نظرها– عــن أن الحرب 
ــر  ــراً ملخاط ــه نظ ــزب الل ــل” وح ــن “إرسائي ــتكون ب ــة س القادم
التصعيــد واألهــداف االســرتاتيجية طويلــة األمــد للجانبــن، ومــا 

ســيرتتب عــى الجهــات الفاعلــة نتيجــة هــذه الحــرب.

وعــى الرغــم مــن عــدم رغبــة أي مــن الطرفــن يف   
ــاد الشــام  ــر يف ب ــوى املتغ ــوازن الق ــإن ت ــزاع اآلن، ف حــدوث ن
وتقلــص مجــاالت التنافــس هــي مــؤرشات عــى مواجهــة تلــوح 
يف األفــق. حيــث أكــدت أحــداث 10 شــباط/فرباير عــدم اســتقرار 
املنطقــة، مــن خــال إســقاط “إرسائيــل” طائــرة إيرانيــة بــدون 
طيــار حلقــت يف مجالهــا الجــوي وقصفــت املوقــع الــذي انطلقت 
ــة  ــورية املقاتل ــران الس ــقطت الن ــايل، أس ــورية؛ وبالت ــه يف س من
F16، وهــي أول مقاتلــة إرسائيليــة  اإلرسائيليــة مــن طــراز 

ــود. ــذ عق ــقط من تُس

ــد  ــة بع ــوءاً. خاص ــتزداد س ــة س ــرات يف املنطق إن التوت  
الحــرب الســورية ومــا خلّفتــه من الوفيــات واملرشديــن والاجئن. 
ــى  ــاء ع ــكرية للقض ــة العس ــع الحاج ــبب تراج ــك، بس ــع ذل وم
تنظيــم “داعــش”، ســيؤدي ذلــك إىل انهيــار التحالــف القائــم بــن 
أعدائــه، وســيعود هــذا االنهيــار بعــدد مــن القضايــا إىل املقدمــة، 
ــة  ــوى الخارجي ــتقبل الق ــة، ومس ــم واملصالح ــك الحك ــا يف ذل مب
ــن املرجــح أن  ــوى اإلقليمــي. وم ــزان الق يف ســورية، وتحــول مي

تــؤدي التوتــرات الناجمــة عــن ذلــك إىل جعــل “إرسائيــل” عــى 
حافــة حــرب إقليميــة أكــرب مــن الحــرب األخــرة يف عــام 2006 

ــان. ــوب لبن عندمــا غــزت جن

الحرب املقبلة
بالنســبة لـــ “إرسائيــل” وحــزب اللــه، فــإن هزميــة “داعــش” ومــا 
ينتــج عنهــا مــن تحــوالت يف تركيــز األهــداف، ســتوضح العاقــات 
التــي تــزداد تعقيــداً وخطــورًة بينهــام. وبحســب الكاتبــة، فــإن 
القــدرات العســكرية لحــزب اللــه قــد منــت تقريبــاً خــال الحرب 
ــة  ــه اكتســب خــربة عملي الســورية، ومــن الواضــح أن حــزب الل
ــن  ــدد م ــع ع ــال م ــط بشــكل فع ــث ارتب ــرة يف ســورية، حي كب
العنــارص الفاعلــة غــر الحكوميــة لدعــم الرئيــس بشــار األســد. 
ــوم  ــه بالهج ــزب الل ــدات ح ــب تهدي ــود، إىل جان ــذه الجه إن ه
ــا” ومرافــق تخزيــن  عــى املفاعــل النــووي اإلرسائيــي يف “دميون

األمونيــا يف حيفــا، تنــذر بحــرب كــربى.

ــل”، فقــد تغــرت لديهــا الصــورة  وبالنســبة لـــ “إرسائي  
االســرتاتيجية إىل حــد كبــر. حدودهــا مــع ســورية مقلقــة حاليــاً. 
ومل تُخــِف القيــادة اإلرسائيليــة قلقهــا إزاء نضــج حــزب اللــه 
ــه  ــاىش في ــذي تت ــت ال ــوري. ويف الوق ــزاع الس ــكري يف الن العس
املخــاوف بشــأن إيــران التــي ميكــن أن تكــون قــادرة عــى صنــع 
ــك عــى  ــن ذل ــدالً م ــز ب ــل” ترك ــدأت “إرسائي ــة، ب أســلحة نووي

ــه.  ــزب الل ــع ح ــة م ــرب املقبل الح
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ووفقــاً ملــا ذكــره جــادي إيزنكــوت، رئيــس أركان قــوات الدفــاع 
ــادم  ــزاع الق ــيتبع يف الن ــي س ــش اإلرسائي ــإن الجي ــة، ف اإلرسائيلي

قواعــد االشــتباك نفســها ولكــن عــرب مشــهد أوســع.

وبالتــايل، فــإن األهــداف االســرتاتيجية طويلــة األمــد لحــزب اللــه 
و“إرسائيــل” تتعــارض متامــاً. ومــع ذلــك، ال يريــد الطرفان إشــعال 
ــلطة  ــل للس ــار املحتم ــل” االنهي ــه “إرسائي ــث تواج ــرب. حي الح
الفلســطينية، واألزمــة اإلنســانية يف غــزة، وعــدم االســتقرار عــى 
حدودهــا الشــاملية، فضــاً عــن األزمــة السياســية املحيطــة 
برئيــس الــوزراء بنيامــن نتانياهــو الــذي قــد يُتهــم قريبــاً 
بالفســاد. ومــع ذلــك، فــإن املخــاوف بشــأن قــدرات حــزب اللــه 
ــع األســلحة–  ــاءه املحتمــل ملصان ــان –أي بن ــة داخــل لبن املتنامي
ــاراً  قــد تــرتك القيــادة اإلرسائيليــة تشــعر بأنــه ليــس أمامهــا خي

ســوى التحــرك.

قــد يرغــب حــزب اللــه أيضــاً بالتعــايف مــن رصاع طويــل وصعــب 
يف ســورية. ورمبــا يكــون بعــض رشكائــه الجــدد يف ســورية 
املقبلــة مــع “إرسائيــل”.  الحــرب  مســتعدين للمســاعدة يف 
ومــع تعزيــز قبضــة الدولــة الســورية، فــإن اهتــامم حــزب اللــه 

ــورية. ــن س ــيتحول ع س

ومــن غــر املرجــح أن يحــدث تصعيــد متعّمــد مــن قبــل 
“إرسائيــل” أو حــزب اللــه عــى املــدى القريــب؛ إال أن التصعيــد 
غــر املقصــود هــو محتمــل، وقــد تــؤدي أدوار جهــات أو فواعــل 
إيــران، و“النظــام  التصعيــد مثــل  أخــرى إىل حــدوث هــذا 
ــرق  ــاً بط ــة مع ــتفيد الثاث ــن أن يس ــيا. وميك ــوري”، أو روس الس
مختلفــة مــن هــذا الــرصاع. حيــث ميكــن إليــران و“النظــام 
ــة يف  ــة املروع ــن الحال ــاه ع ــرصف االنتب ــتخدامه ل ــوري” اس الس
ــه الدعــم اإلقليمــي ضــد  ســورية يف الوقــت الــذي يحشــدان في
“إرسائيــل”. وميكــن للــروس أن يســتخدموا الــرصاع لتدعيــم 
دورهــم القيــادي اإلقليمــي مــن خــال التوســط يف وقــف األعامل 
القتاليــة واســتمرار ترســيخ روســيا إزاء الواليــات املتحــدة. وعــى 
مســتوى تكتيــي، فــإن ســاحة املعركــة الضيقــة يف ســورية ســوف 
ــن مجموعــة مــن هــذه  ــوع حــادث غــر مقصــود ب تســهل وق
الجهــات الفاعلــة. إن كيفيــة اختيارهــم للــرد ســيكون أمــراً 
ــد  ــت قواع ــث أصبح ــؤ حي ــة للتنب ــل قابلي ــه أق ــامً، ولكن حاس

ــة. ــر قتام ــتباك أك االش

ــاً، كانــت  هنــاك ســؤال عــن مــكان الحــرب املســتقبلية.  تاريخي
الرصاعــات بــن “إرسائيــل” وحــزب اللــه مقصــورة إىل حــد كبــر 
ــارات  ــام 1978، اســتهدفت الغ ــذ ع ــة. ومن عــى األرايض اللبناني
ــة  ــات الفاعل ــان الجه ــى لبن ــة ع ــة والهجــامت املتفرق اإلرسائيلي
غــر الحكوميــة التــي زعزعــت حدودهــا الشــاملية، مبــا يف ذلــك 

منظمــة التحريــر الفلســطينية وحــزب اللــه.

وبــرأي الكاتبــة، مــن املحتمــل خــوض الــرصاع املقبــل يف لبنــان، 
والــذي ســيتجاوز الضاحيــة الجنوبيــة إىل بــروت. وهــذا ينطــوي 
عــى تدمــر أكــر بكثــر مــن األهــداف العســكرية لحــزب اللــه، 
ــع العســكرية. وعــى  ــة واملواق ــة اللبناني ــة للدول ــة التحتي كالبني
خــاف الرصاعــات الســابقة، فــإن جولــة جديــدة مــن القتــال بــن 
ــات عســكرية  ــد تنطــوي عــى عملي ــه ق ــل” وحــزب الل “إرسائي
يف ســورية أيضــاً. لذلــك، قــد يخــر الشــعب الســوري واللبنــاين 

الكثــر مــع تحــول بادهــم إىل ســاحات لعــب أخــرى.

ساحة المعركة الضيقة في سورية 
سوف تسهل وقوع حادث غير 

مقصود بين الفواعل المتحاربة. 
وكيفية اختيار إحداها للرد سيكون 
أمرًا حاسمًا، ولكنه بات أقل قابلية 
للتنبؤ إذ أصبحت قواعد االشتباك 

أكثر قتامة.

 Mara Karlin, “Israel’s Coming War With Hezbollah”, Foreign Affairs, 21 February 2018. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/21-02-2018/israels-coming-war-hezbollah 

3

عدد شباط / فبراير 2018



W W W . D C R S . S Y

13

درور ميشمان ويائيل مزراحي-أرنود

إيران و“إسرائيل” تتواجهان في سورية 

معهد بروكنغز، 13 شباط/فبراير 2018.
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كتــب كل مــن درور ميشــامن ويائيــل مزراحي-أرنــود مقــاالً 
بعنــوان »إيــران و“إرسائيــل” تتواجهــان يف ســورية، وكأن األمــور 
فيهــا ليســت معقــدة مبــا يكفــي«، نــرشه معهــد بروكنغــز يف 13 
شــباط/فرباير 2018. يتحدثــان فيــه عــن التصعيــد الكبــر الــذي 
ــه  ــا تبع ــار الـــ T4 وم ــة ملط ــة اإلرسائيلي ــة الرب ــل نتيج حص
ــات  ــل الدفاع ــن قب ــة F16 م ــة اإلرسائيلي ــقاط للمقاتل ــن إس م

الســورية.
يــرى الكاتبــان أن احتــامل حــدوث تصعيــد جديــد بــات اليــوم 
أعــى مــن أي وقــت مــى، فمــن املرجــح أن يصبــح هــذا النــوع 
ــي  ــع الطبيع ــو “الوض ــورية ه ــة يف س ــات اإلرسائيلي ــن العملي م

ــد يف ســورية”. الجدي

ماذا حدث؟
تحــت هــذا العنــوان يتحــدث الكاتبــان ّعــام جــرى صبــاح 
يــوم الســبت 10 شــباط/فرباير، مــن وجهــة نظرهــام، فيقــوالن: 
»دخلــت طائــرة مســّرة إيرانيــة املجــال الجــوي اإلرسائيــي وتــم 
إســقاطها مــن قبــل القــوات الجويــة اإلرسائيليــة. هــذه الطيــارة 
ــة مصنعــة مــن  ــار أمريكي ــرة تســلل بــدون طي نســخة مــن طائ
ــران  ــقطت يف إي ــن Lockheed Martin، أُس ــد مارت ــل لوكهي قب
عــام 2011. أُطلقــت املســرة اإليرانيــة مــن قاعــدة T4 الجويــة، 

ــة«. بالقــرب مــن تدمــر، عــرب األجــواء األردني

يتابــع الكاتبــان رسد نســختهام مــام جــرى بالقــول: »هــذه 
الحادثــة دفعــت القــوات الجويــة اإلرسائيليــة للهجــوم عــى 
وحــدة القيــادة والتحكــم اإليرانيــة يف الـــ T-4 وهــي املــرة 
األوىل التــي تهاجــم فيهــا “إرسائيــل” قاعــدة إيرانيــة مأهولــة يف 
ــاع الجــوي الســوري،  ــن الدف ــذا الهجــوم متك ســورية. خــال ه
ــك  ــة، بعــد ذل ــرة إرسائيلي وللمــرة األوىل أيضــاً مــن إســقاط طائ
ــزء  ــى ج ــوم ع ــة بالهج ــة اإلرسائيلي ــوات الجوي ــل ردت الق بقلي
كبــر مــن الدفاعــات الجوية الســورية، وبعــض املنشــآت اإليرانية 
ــان عــام 1982.  ــاح لبن ــذ اجتي يف ســورية، للمــرة األوىل أيضــاً من

ــد إضــايف«.  ــع تصعي ــدو ملن ــا يب ــى م ــيا ع ــت روس تدخل

تضارب املصالح
ال يــرى الكاتبــان يف الحادثــة، عــى أهميتهــا، أمــراً مفاجئــاً نظــراً 
ــورية.  ــة لس ــدود الجنوبي ــول الح ــى ط ــع ع ــي تق ــدث الت لألح
فإرسائيــل أرســلت عــرب جميــع القــوات املمكنــة رســائل إىل إيــران 
ــع الوجــود أو  ــن تتســامح” م ــا “ل ــد بأنه ــيا تؤك وســورية وروس
النشــاط اإليــراين عــى هــذه الحــدود ســواء أكان مبــارشاً أو عــرب 
ــائل إىل  ــت هــذه الرس ــه. وصل ــران كحــزب الل ــة إلي ــوى موالي ق
إيــران، لكــن لــدى طهــران حســاباتها الخاصــة، فقــد اســتثمرت 
كثــراً يف مســتقبل ســورية، وتريــد االســتفادة مــام حققتــه هنــاك. 
ــذ  ــارج من ــران يف الخ ــكري إلي ــاح عس ــورية أول نج ــل س إذ متث

عــدة ســنوات.
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 ويعتــزم اإليرانيــون -بحســب املقــال- إنشــاء بنيــة تحتيــة 
عســكرية يديرهــا وكاء إيــران، التــي تســعى إىل مامرســة نفــوذ 
كبــر يف املنطقــة عــرب الســيطرة عــى ممــر يصــل طهــران مبدينــة 
الاذقيــة الســاحلية املتوســطية، مــروراً بالعــراق وشــامل ســورية.

إدراك إيــران أن القوافــل التــي تنقــل اإلمــدادات العســكرية إىل 
ــا  ــتمرة، دفعه ــة املس ــامت اإلرسائيلي ــة للهج ــه معرض ــزب الل ح
ــكرية يف ســورية  ــة عس ــة منشــآت صناعي ــى إقام ــل ع إىل العم
ولبنــان، متكنهــا مــن تصنيــع الصواريــخ املتطــورة التــي تزيــد مــن 

ــد االســرتاتيجي عــى “إرسائيــل”. التهدي
وعليــه تــدرك إيــران متامــاً الخطــوط الحمــراء اإلرسائيليــة، لكنهــا 
مســتمرة يف تنفيــذ اســرتاتيجيتها يف ســورية، أمــر لــن تقبــل بــه 

“إرسائيــل” وستســتمر مبحــاوالت عرقلتــه.

جيواستارتيجيات أوسع
“أيــن روســيا مــن كل ذلــك؟” يتســاءل كاتبــا املقــال، فهــي العــب 
ــيط ال  ــة وس ــها يف منزل ــت نفس ــث وضع ــورية حي ــس يف س رئي
ــد  ــا التصعي ــدم منعه ــة. وع ــراف املتحارب ــن األط ــه ب ــى عن غن
مســتوى  عــى  التوتــرات  اســتمرار  أن  مــن  ينطلــق  األخــر 
منخفــض يخــدم أهدافهــا. ليــس ملوســكو أي مصلحــة مبواجهــة 
شــاملة بــن ســورية وإيــران و“إرسائيــل”، ألن رصاعــاً كهــذا 
ســيهدد إنجازاتهــا يف ســورية. لكــن اســتمرار التوتــر يبقــي انتبــاه 
األطــراف مشــتتاً ويف املــكان الــذي تــراه موســكو مناســباً لتأمــن 
دورهــا االســرتاتيجي املتزايــد يف ســورية. وســتظهر األيــام القادمــة 

مــا إذا كانــت روســيا قــادة عــى الســيطرة عــى التوتــر املتصاعــد، 
فموســكو ستشــهد مناقشــات جديــة كثــرة حــول أحــداث يــوم 

الســبت.
أمــا الواليــات املتحــدة التــي أدانــت النشــاط اإليــراين يف املنطقــة 
وعــربت عــن تأييدهــا إلرسائيــل يف “الدفــاع عــن النفــس”، فليــس 
مــن الواضــح بعــد مــا إذا كانــت عازمــة عــى القيــام بــأي يشء 
املوقــف  غامضــة.  مازالــت  ســورية  يف  فاســرتاتيجيتها  آخــر، 
األمريــي تجــاه ســورية يهــم “إرسائيــل” كثــراً فهــو الــذي يحــدد 
ــل”  ــه “إرسائي ــتحصل علي ــذي س ــرك” ال ــة التح ــتوى “حري مس
مســتقباً. »يف الوقــت الراهــن، عــى األقــل، تبــدو الواليــات 
املتحــدة عــى اســتعداد ملغــادرة ســورية، وتــرك روســيا يف موقــع 

ــاك«. ــادة هن القي

االستنتاجات
ــان أنَّ أحــداث العــارش  تحــت آخــر عناويــن املقــال يــرى الكاتب
مــن شــباط/فرباير التــي أدت إىل إســقاط مقاتلــة إرسائيليــة 
ــاً ستســتخدمه  للمــرة األوىل منــذ 35 عامــاً، تعــدُّ نجاحــاً تكتيكي
ســورية وإيــران إعاميــاً. ففــي واقــع “حــرب املعلومــات” الــذي 
نعيشــه اليــوم، صــورة كهــذه تــدل عــى إنجــاز ذو معــان كبــرة.

مــا قامــت بــه “إرسائيــل” يف ذلــك اليــوم يظهــر أنهــا مســتعدة 
وقــادة عــى دعــم تحذيراتهــا بالقــوة، لجعــل األطــراف األخــرى 
تدفــع مثنــاً حقيقيــاً. لــذا فمــن غــر املحتمــل أن تكــون هجــامت 
ــول  ــألة تح ــر مس ــام يث ــرة، م ــي األخ ــة ه ــباط اإلرسائيلي 10 ش
ــرب  ــدة يف الح ــة الجدي ــة الطبيعي ــدات إىل الحال ــذه التصعي ه

الســورية.
ال مصلحــة ألي طــرف مــن األطــراف املعنيــة يف ســورية مبواجهــة 
عســكرية مبــارشة وشــاملة، لكــن يبــدو أنــه مــن شــبه املســتحيل 
التوفيــق بــن تضــارب مصالــح كل منهــا، كــام أن اســتمرار 
االســتفزازات بــن إيــران و“إرسائيــل” ينــذر بــرصاع عســكري بــن 

الطرفــن.

في الوقت الراهن، على األقل، تبدو 
الواليات المتحدة على استعداد 
لمغادرة سورية، وترك روسيا في 

موقع القيادة هناك..
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ــمُّ  ــا ال يت ــة هــي مجــرد وهــم، واخرتاقه ــراء األمريكي ــن عــى أن الخطــوط الحم ــرتيك عــى عفري ــداء ال ــدلُّ االعت ي
مــن قبــل الخصــوم فقــط بــل أيضــاً مــن قبــل الحلفــاء! يُظهــر أردوغــان وجهــه الحقيقــي للعــامل يف عفريــن. رئيــس 
متســلط مســتبد ال يفكــر إال مبصلحتــه ومبســتقبله الســيايس، ودون ذلــك مــا ســيخلفه حلمــه –العثــاين اإلســاموي– 

من انعكاســات وارتدادات عــى الدولة الرتكية. 

عفرين: 
مغامرة تركية وعجز أمريكي
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ــرتيك  ــرك ال ــوان »التح ــاالً بعن ــل مق ــادر خلي ــد الق ــد عب ــب محم كت

حيــال عفريــن... مســارات وارتــدادات« نــرشه مركــز األهــرام بتاريــخ 

ــة العســكرية التــي  ــه عــن العملي 6 شــباط/فرباير 2018، تحــدث في

شــّنتها تركيــا عــى مدينــة عفريــن شــامل ســورية يف 20 كانــون 

ــة  ــر 2017، والتــي تهــدف إىل إحــكام القبضــة عــى املدين الثاين/يناي

ذات الغالبيــة الكرديــة عــرب شــن حــرب ضــد قــوات حــزب “االتحــاد 

ــتاين”. ــي الكردس الوطن

األكراد وتحركات تركيا الخارجية
ــن  ــدٍد م ــق ع ــى تحقي ــا ع ــكرية لرتكي ــرتاتيجية العس ــزت االس ارتك

ــدات  ــرة تهدي ــه أنق ــا اعتربت ــة م األهــداف الرئيســية، أبرزهــا مواجه

أمنيــة بســبب تصاعــد حضــور قــوات “االتحــاد الوطنــي الكردســتاين”. 

وذكــر رئيــس الــوزراء الــرتيك، بــن عــي يلدريــم، أن هــدف تركيــا يف 

عفريــن يتمثــل يف »إقامــة حــزام أمنــي عميــق طولــه 30 كــم يحــول 

ــا يف املســتقبل«. ــداءات عــى تركي دون وقــوع اعت

عــى املســتوى العمليــايت، أشــار الكاتــب إىل أن عمليــة “غصــن 

التواصــل الجغــرايف بــن املناطــق  الزيتــون” تســتهدف تحقيــق 

ــعى  ــي س ــق الت ــن املناط ــع ب ــرب الجم ــا، ع ــيطرة تركي ــة لس الخاضع

األكــراد إلرســاء الحكــم الــذايت فيهــا تحــت اســم “روج آفــا” والتــي 

ــاين.  ــرة وكوب ــن والجزي ــمل عفري تش

أمــا مــن حيــث التوقيــت، اســتبق التحــرك الــرتيك مقــررات مؤمتــري 

جنيــڤ وأســتانا، ومــا قــد يتضمنــاه مــن مرشوعــات سياســية بشــأن 

حــل األزمــة الســورية عــى نحــو قــد يضمــن وضــع دســتور فيــدرايل 

ملناطــق متركــز األكــراد.

تنامي النزعة القومية وتحركات تركيا العسكرية
رأى الكاتــب بــأن عمليــة “غصــن الزيتــون” تتعلّــق بالداخــل الــرتيك 

ــق النظــام  ــث يخل ــة، حي ــط بتحــوالت سياســتها الخارجي ــام ترتب مثل

الــرتيك أزمــة قبــل كل اســتحقاق انتخــايب، يك يحشــد الجامهــر لدعــم 

سياســاته الخارجيــة فيــام تنصــب أهدافــه عــى الســاحة املحليــة.

وبحســب اســتطاع أجرتــه مؤسســة “أورك”، املقربــة مــن الحكومــة، 

أن 81% مــن األتــراك يؤيــدون العمليــة العســكرية الرتكيــة يف ســورية. 

وتشــر تقديــرات تركيــة إىل أنَّ عمليــة عســكرية ناجعــة ورسيعــة يف 

عفريــن ميكــن أن تؤمــن ألردوغــان مــا يحتاجــه لضــامن الفــوز بــأول 

ــي وســعت مــن  ــات الدســتورية الت ــات رئاســية بعــد التعدي انتخاب

صاحيــات منصــب رئيــس الجمهوريــة.

محمد عبد القادر خليل
التحرك التركي حيال عفرين... مسارات وارتدادات 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 6 شباط/فبراير 2018
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موقع مدينة عفرين يف سياسية تركيا “القومية” 
ترتبــط مدينــة عفريــن بالذاكــرة التاريخيــة لــدى تيــارات تركيــا 

القوميــة التــي ال تــزال تطالــب بإعــادة الســيطرة عــى بعــض املناطــق 

التــي خضعــت منــذ عقــود لســيطرة الدولــة العثامنية. ومثــة تقديرات 

تشــر إىل أن هنــاك محــاوالت تســتهدف إعــادة الهندســة الدميغرافيــة 

لعفريــن، مــن خــال إعــادة توطــن الاجئــن الســورين مــن الرتكــامن 

والعــرب يف املدينــة، وفــق مــا أســامه أردوغــان اســرتاتيجية التســوية 

يف شــامل ســورية عــرب إعــادة املنطقــة إىل “أصحابهــا األصليــن”. 

ــن  ــكان عفري ــن س ــاً إىل أن 55% م ــة أيض ــرات الرتكي ــر التقدي وتش

هــم مــن العــرب، و35% مــن األكــراد والباقــي مــن الرتكــامن. فيــام 

تشــر املصــادر املحليــة يف املدينــة إىل أن عــدد الســكان األكــراد فيهــا 

يــرتاوح مــا بــن 70 إىل 85% مــن الســكان.

يخلق النظام التركي أزمة قبل 
كل استحقاق انتخابي، كي يحشد 
الجماهير لدعم سياساته الخارجية 
فيما تنصب أهدافه في الحقيقة 

على الساحة المحلية.

تركيا يف عفرين... معوقات التحرك العسكري
ــايت  ــد العملي ــات عــى الصعي ــد مــن التحدي ــا العدي قــد تواجــه تركي

ــاً  ــا اســتغرقت نحــو 183 يوم ــأن تركي ــق إحداهــا ب ــن، تتعل يف عفري

للســيطرة عــى مدينــة البــاب، وقــد تكــون مهمــة قواتهــا وحلفائهــا 

أصعــب يف مدينــة عفريــن، يف ظــل مقاومــة القــوات الكرديــة. كــام 

ــل التحــرك  ــية تجع ــة القاس ــة والظــروف املناخي ــس املدين أن تضاري

ــة ذات  ــد منطق ــن تَُع ــن أن عفري ــك ع ــة. ناهي ــاً للغاي ــرتيك صعب ال

ــة عــن  ــاع الكردي ــة الدف ــة بواب ــة متشــددة، وهــي مبثاب ــة قومي نزع

ــة. ــراد يف املنطق ــي لألك ــرايف الجب ــكل الجغ الهي

وفيــام يتعلــق باملواقــف الدوليــة مــن العمليــة الرتكيــة، رأى الكاتــب 

بــأن خيــارات واشــنطن واضحــة، وتتعلــق بتوثيــق الرشاكــة مــع 

ــي  ــات الت ــكا عــى املعوق ــث تراهــن أمري ــة. حي امليليشــيات الكردي

ــة. ــى املدين ــيطرة ع ــا يف الس ــتواجه تركي س

ــَل مبــا قالــه الرئيــس إميانويــل ماكــرون  أمــا املوقــف الفرنــي، فتمثّ

ــر  ــة خط ــر محارب ــًى غ ــذ منح ــة تتخ ــذه العملي ــح أن ه »إذا اتض

ــة غــزو  ــة وتتحــول إىل عملي اإلرهــاب املحتمــل عــى الحــدود الرتكي

ــا«. ــة بالنســبة لن فســيمثل هــذا مشــكلة حقيقي

املوقف الرويس... التوظيف املزدوج
مــن الواضــح –بحســب الكاتــب– أنَّ قــرار تركيا بشــأن عمليــة “غصن 

ــة  ــارض الرغب ــيا، باعتبارهــا مل تُع ــة روس ــذ مبوافق ــد اتُخ ــون” ق الزيت

الرتكيــة يف شــن عمليتهــا العســكرية عــى عفريــن. 

وعــى الرغــم مــن رفــض تركيــا التفــاوض بشــأن العمليــة، فــإن مثــة 

ــع موســكو  ــراك بالعمــل م ــة، ســمحت لألت مقايضــة روســية – تركي

ــي الســوري يف ســوتيش، وغــضُّ الطــرف عــن  إلنجــاح املؤمتــر الوطن

إدلــب،  الســورية وحلفائهــا للمســلحن يف  الحكومــة  اســتهداف 

مقابــل ســحب روســيا قواتهــا مــن عفريــن والســامح لرتكيــا بحصارها، 

ــة. ــدان الجــوي للمدين ــة S400 يف املي ــيا منظوم ــد روس وتحيي

وقــد وظفــت روســيا هــذه املقايضــة للضغــط عــى القــوى الكرديــة 

لســحب عنارصهــا مــن املدينــة والســامح بدخــول الجيــش الســوري 

بديــاً عنهــا، مبــا يســقط ذرائــع تركيــا للتدخــل العســكري يف املدينــة 

ــة  ــد غضــت الطــرف عــن عملي ــايل تكــون روســيا ق الســورية. وبالت

عفريــن لعــدة أســباب، منهــا:

- ضــامن فاعليــة دور تركيــا يف مســار أســتانا، حيــث أن مشــاركة تركيــا 

ــق  ــتهدف تحقي ــي تس ــكو الت ــات موس ــزز سياس ــات تع يف املفاوض

تســوية سياســية لألزمــة الســورية.

- توفــر هامــش حركــة أمــام تركيــا، مبــا يســمح بتعميــق هــوة 

الخــاف بــن تركيــا وأمريــكا.

- ســامح روســيا لرتكيــا بالوصــول إىل املجــال الجــوي لعفريــن، يعنــي 

أن موســكو بالفعــل أصبحــت الفاعــل املســيطر عــى وتــرة العمليــات 

العســكرية يف املدينــة.

- تــدرك موســكو أن العمليــات العســكرية الرتكيــة يف مدينــة عفريــن 

تزيــد مــن أهميــة مواقــع الحكومــة الســورية يف مواجهــة الجانبــن 

الــرتيك والكــردي، مــا قــد يــؤدي إىل تحســن مواقفهــم تجاههــا.

ــه إىل أن املعركــة يف عفريــن معقــدة،  خلــص الكاتــب يف نهايــة مقال

ــن  ــورية تراه ــة الس ــة. فالدول ــاباته املتداخل ــه حس ــرف لدي وكل ط

عــى اســتنزاف القــوى الكرديــة املتحالفــة مــع واشــنطن، و“الجيــش 

الحــر” املتحالــف مــع تركيــا. وكذلــك قــد تشــكل العمليــة اســتنزافاً 

ــي،  ــادي أو االجتامع ــتوى االقتص ــى املس ــواء ع ــرتيك، س ــب ال للجان

بســبب األقليــات الكرديــة يف تركيــا واحتــامالت عــودة حــزب العــامل 

ــرتيك. ــات يف الداخــل ال الكردســتاين إىل شــن عملي

محمــد عبــد القــادر خليــل، “التحــرك الــرتيك حيال عفريــن... مســارات وارتــدادات”، مركز األهرام للدراســات السياســية واالســرتاتيجية، 5
6p://acpss.ahram.org.eg/News/16533.aspx شباط/فرباير 2018. 
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كتبــت بينــار تانــك مقــاالً بعنــوان »تركيــا واملغامــرة املحفوفــة 

باملخاطــر يف عفريــن« نــرشه مركــز كارنيغــي بتاريــخ 1 شــباط/فرباير 

2018، تحدثــت فيــه عــن توتــر العاقــات الدبلوماســية الرتكيــة 

ــا العســكري يف  ــة بســبب تدخله ــدات إرهابي وتعريــض أنقــرة لتهدي

شــامل ســورية. ويف حــن يأمــل حــزب العدالــة والتنميــة مــن جــراء 

ــة  ــد القومي ــر يف حش ــون الثاين/يناي ــن يف 20 كان ــى عفري ــه ع حملت

ــد  ــة ق ــإن الحمل ــام 2019، ف ــات ع ــل انتخاب ــراد قب ــة لألك املناهض

تولـّـد أيضــاً ردود فعــل دبلوماســية حــادة وتزيــد مــن تفاقــم القضايــا 

ــا. ــة يف تركي األمني

أمــا عــى مســتوى السياســة الخارجيــة، قــد يزيــد التوغــل   

الــرتيك شــامل ســورية مــن توتــر عاقاتهــا الهشــة أصــاً مــع أمريــكا، 

ومــع حلــف الناتــو. وكانــت تركيــا قــد اتخــذت هــذه الخطــوة 

بســبب إعــان الواليــات املتحــدة يف 14 كانــون الثاين/ينايــر أنهــا 

ســتعمل عــى إنشــاء قــوة كرديــة مــن ثاثــن ألــف عنــرص مــن أجــل 

بســط األمــن عنــد الحــدود الســورية مــع تركيــا والعــراق يف املناطــق 

ــراد.  ــيطرة األك ــة لس الخاضع

ــا  ــن تركي ــارشة ب ــدالع صدامــات مب ــإن خطــر ان ــايل ف وبالت  

ــا  ــان أن تركي ــن أردوغ ــاً. إذ أعل ــات املتحــدة هــو حــارض دامئ والوالي

ــيطرة  ــة لس ــج الخاضع ــدة منب ــاه بل ــاً باتج ــا رشق ــتواصل تقدمه س

ــا قــد أخفقــت يف الســيطرة  ــة الشــعب. وكانــت تركي وحــدات حامي

عــى هــذه البلــدة بعمليــة “درع الفــرات” بســبب إرســال الواليــات 

املتحــدة قواتهــا الخاصــة إىل منبــج يف آذار/مــارس 2017 لحاميــة 

حلفائهــا األكــراد. وال تنــوي الواليــات املتحــدة االنســحاب منهــا، مــا 

ــا. ويف حــن  يعــّزز املخــاوف مــن انــدالع مواجهــة مبــارشة مــع تركي

ــا املــرشوع يف حاميــة حدودهــا، إال  ــو وافــق عــى حــق تركي أن النات

أن تركيــا قــد تتعــرّض للمزيــد مــن اإلدانــة يف حــال تفاقمــت األزمــة 

ــرتيك. ــل ال ــبب التوغ ــانية بس اإلنس

ــيا  ــا وروس ــن تركي ــات ب ــوة العاق ــذه الخط ــد ه ــام تُعّق ك  

التــي تســعى للتوصــل إىل اتفــاق بــن األكــراد والحكومــة الســورية 

عــن طريــق املفاوضــات. وبحســب الكاتبــة، فقــد عمــدت روســيا إىل 

فتــح املجــال الجــوي الســوري أمــام الطائــرات الرتكيــة لشــن هجومهــا 

عــى عفريــن، وحّولــت اللــوم نحــو الواليــات املتحــدة بســبب قيامهــا 

ــرات  ــة التوت ــك يف تهدئ ــاهم ذل ــد يس ــة. ق ــوات الكردي ــليح الق بتس

التــي ظهــرت يف كانــون األول/ديســمرب املــايض بــن تركيا وروســيا عى 

خلفيــة األحــداث يف إدلــب، إذ شــّن الجيــش الســوري عمليــات ضــد 

املجموعــات الجهاديــة بدعــم مــن ســاح الجــو الــرويس وكذلــك ضــد 

بينار تانك
تركيا والمغامرة المحفوفة بالمخاطر في عفرين 

مركز كارنيغي للسام الدولي، 1 شباط/فبراير 2018
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ــدت  ــد عق ــت ق ــا. لكــن روســيا كان ــن تركي ــة م ــات مدعوم مجموع

اتفاقهــا الخــاص مــع األكــراد، والــذي أنشــأت موســكو مبوجبــه 

ــا  ــل تأمينه ــارس 2017 مقاب ــن يف آذار/م ــكرية يف عفري ــدة عس قاع

الحاميــة لألكــراد يف مواجهــة تركيــا. يــأيت التحــّول يف املوقــف الــرويس 

ــي  ــراد بالتخ ــاع األك ــكو إلقن ــا موس ــي بذلته ــود الت ــاب الجه يف أعق

عــن الســيطرة عــى أمنهــم وحدودهــم إىل الحكومــة الســورية مــع 

اإلبقــاء عــى شــكل مــن أشــكال الحكــم الــذايت، ومل توافــق وحــدات 

ــة الشــعب عــى هــذا االقــرتاح.  حامي

ــذايت  ــم ال ــوين للحك ــدويل القان ــرتاف ال ــا يف االع ــرى تركي ت  

تهديــداً  آفــا(  )روج  الســورية”  “كردســتان  منطقــة  يف  لألكــراد 

“حــزب  لهزميــة  الراميــة  جهودهــا  بإضعــاف  يتســبب  وجوديــاً 

أداة  التهديــد  هــذا  يشــّكل  ذلــك،  ومــع  الكردســتاين”.  العــامل 

مؤاتيــة يســتخدمها أردوغــان للفــوز بواليــة جديــدة يف العــام 2019. 

وبحســب رئيــس الــوزراء الــرتيك بــن عــي يلدريــم، فــإن الهــدف مــن 

ــون”،  ــذي يحمــل اســم “غصــن الزيت ــن، وال ــرتيك يف عفري التوغــل ال

هــو إنقــاذ الســكان املحليــن الذيــن يعيشــون تحــت ســيطرة حــزب 

االتحــاد الدميقراطــي ووحــدات حاميــة الشــعب، وال يجــب اعتبــاره 

عمليــة ضــد الشــعب الكــردي. كــام زََعــَم أيضــاً أن مقاتــي “داعــش” 

ــن. ــزون اآلن يف عفري ــوا يتمرك ــة– بات ــن الرق ــرِدوا م ــن طُ –الذي

ولكــن حملــة عفريــن، وإىل جانــب الضغــوط التــي تلقــي   

ــاً  ــا أيض ــل يف طياته ــة، تحم ــية الرتكي ــات الدبلوماس ــى العاق ــا ع به

ــة  ــزب العدال ــتخدمها ح ــي اس ــة الت ــاوف األمني ــم املخ ــر تفاق خط

والتنميــة لتربيــر العمليــة العســكرية. فعــى املســتوى الداخــي، 

متــر العاقــات الرتكية-الكرديــة بأســوأ مراحلهــا بعدمــا بــاءت عمليــة 

وافق الناتو على “حق” تركيا في 
حماية حدودها، إال أن تركيا قد 

تتعّرض للمزيد من اإلدانة في حال 
تفاقمت األزمة اإلنسانية بسبب 

توغلها في عفرين.

تحمل عملية عفرين في طياتها، 
وإلى جانب الضغوط التي تلقي بها 
على العاقات الدبلوماسية التركية، 

خطر تفاقم المخاوف األمنية التي 
استخدمها أردوغان لتبرير العملية 

باألساس.

  Pinar Tank, “Turkey’s Risky Adventure in Afrin”, Carnegie Endowment, 01 February 
2018. http://carnegieendowment.org/sada/75419 
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الســام مــع حــزب العــامل الكردســتاين التــي انطلقت يف العــام 2012، 

ــوب رشق  ــكرية يف جن ــات العس ــفرت العملي ــا أس ــل، وبعدم بالفش

تركيــا عــن مقتــل نحــو مئتـَـي مــدين كــردي يف العــام 2015، باإلضافــة 

ــي. ــعب الدميقراط ــزب الش ــادة ح ــجن ق ــا يف س ــتمرار تركي إىل اس

وعــى الرغــم مــن أن مقاتــي وحــدات حاميــة الشــعب، البالــغ 

عددهــم حــوايل 10 آالف مقاتــل، يخوضــون مواجهــة مــع ثــاين أكــرب 

جيــش يف الناتــو والجيــش الحــر املدعــوم مــن تركيــا، قــد تجــد أنقــرة 

أن دخــول عفريــن أســهل بكثــر مــن فــرض ســيطرتها وبســط الســام 

ــرتيك  ــاط الجيــش ال ــر مــن ضب واالزدهــار، بســبب اعتقــال عــدد كب

بعــد االنقــاب الفاشــل ضــد أردوغــان يف العــام 2016.

وختمــت الكاتبــة بقولــه »قــد تحقــق املغامــرة املحفوفــة باملخاطــر 

نتائــج أردوغــان املرجــوة: إضعــاف العاقــات بــن األكــراد والواليــات 

املتحــدة، وســحق تجربــة “روج آفــا”. وميكــن ملخــاوف األمــن الداخي 

أن تعطــي مــربراً ألردوغــان مــن أجــل إطالــة حالــة الطــوارئ املعمــول 

بهــا منــذ االنقــاب الفاشــل يف العــام 2016، وترســيخ صورتــه باعتبــاره 

ــام 2019.  ــية يف الع ــات الرئاس ــل االنتخاب ــاً قب ــوي إقليمي الرجــل الق

يســتطيع أردوغــان، عــن طريــق عمليــة عفريــن، اســتغال الخــوف 

ــن  ــدف املعل ــن، ويف حــن أن اله ــة. لك ــة الكردي ــن النزع ــق م العمي

هــو حاميــة تركيــا مــن األعــامل اإلرهابيــة الكرديــة، فقــد يكــون لهــا 

تأثــر عكــي«.

عدد شباط / فبراير 2018



كــرم ســعيد، “عمليــة عفريــن... تديــن الخطــاب الرئــايس الــرتيك”، مركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســرتاتيجية، 8 شــباط/فرباير 
 .2018

W W W . D C R S . S Y

20

كرم سعيد

عملية عفرين... تديين الخطاب الرئاسي التركي 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 8 شباط/فبراير 2018
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كتــب كــرم ســعيد مقــاالً بعنــوان »عمليــة عفريــن... تديــن الخطــاب 

الرئــايس الــرتيك« نــرشه مركــز األهــرام بتاريــخ 8 شــباط/فرباير 2018، 

تحــدث فيــه عــن البعــد الدينــي يف الخطــاب الرئــايس الــرتيك، وذلــك 

مــن خــال االســتخدام املكثــف للنصــوص القرآنيــة واألحاديــث 

ــة  ــدف تقوي ــان، به ــب أردوغ ــن جان ــة م ــوالت الرتاثي ــة واملق النبوي

ســلطته، وتكريــس توجهاتــه السياســية والعقائديــة، خاصــة مــع قرب 

ــة عــام 2019. هــذا باإلضافــة إىل اســتخدامه  االســتحقاقات االنتخابي

ــة  ــة العثامني ــاء إرث الدول ــح “نحــن أحفــاد العثامنيــن” إلحي مصطل

ــم  ــض األقالي ــل بع ــرايف داخ ــيايس والجغ ــدد الس ــق التم ــن طري ع

ــة. العربي

ومــع بــدء عمليــة “غصــن الزيتــون” العســكرية يف عفريــن الســورية 

ــن الخطــاب  ــر 2018، زاد التوجــه نحــو تدي ــون الثاين/يناي يف 20 كان

ــة عــى املعــارك العنيفــة. حيــث  ــة للتغطي ــرتيك يف محاول ــايس ال الرئ

بــرز االســتثامر الســيايس يف دعــوة أردوغــان للمواطنــن األتــراك 

ــج–  ــح” –لقضــاء الحوائ ــورة “الفت ــاوة س ــاب إىل املســاجد وت للذه

مــن أجــل انتصــار القــوات الرتكيــة. وأصــدرت رئاســة الشــؤون 

ــة تعليــامت إىل أمئــة املســاجد بقــراءة ســورة “الفتــح” قبيــل  الديني

صــاة العشــاء والفجــر عشــية انطــاق العمليــة. وروجــت املجالــس 

ــة العســكرية  ــن” للحمل ــامء الدي ــس عل ــة املســامه بـــ “مجال الديني

ــرتيك. ــاد” ال ــرصة “الجه ــوات لن ــت الصل ــة، وأقام الرتكي

تديــن عمليــة عفريــن مل يكــن األول مــن نوعــه، فقــد ســبق أن 

وصــف أردوغــان االنقــاب الفاشــل يف متوز/يوليــو 2016 بأنــه “هديــة 

مــن اللــه”. وقبــل ذلــك، يف خطــاب ألقــاه يف إســطنبول إحيــاًء لذكــرى 

الفتــح العثــامين عــام 1453، الــذي حــول عاصمــة اإلمرباطوريــة 

ــح  ــن نفس ــال: »ل ــث ق ــة، حي ــلطة العثامني ــر للس ــة إىل مق البيزنطي

ــى األذان«. ــون ع ــن يعرتض ــك الذي ــال ألولئ املج

ويهــدف أردوغــان مــن وراء تديــن الخطابــات الرئاســية، إىل تحقيــق 

عــدة أهــداف، منهــا:

ــون  ــك األكــراد والقومي ــار املحافظــن الدينيــن، مبــا يف ذل ــاع تي - إقن

االســتحقاقات  يف  وفيصــاً  أساســياً  عامــاً  ليكونــوا  املتدينــون، 

التــي يأمــل أردوغــان أن تجعلــه “ســلطاناً  املقبلــة،  االنتخابيــة 

عثامنيــاً” بصاحيــات مطلقــة. 

- تديــن الخطــاب الرئــايس يصــب يف إطــار الدعايــة التــي يقــوم بهــا 

ــس التوجــه  ــة، وتكري ــن جه ــه يف املشــهد م ــان ملصلحــة بقائ أردوغ

نحــو اســتعادة إرث العثامنيــة مــن جهــة أخــرى.

واعتمــد أردوغــان عــى تديــن خطــاب عمليــة عفريــن لتربيــر 

ــه  ــام أن ــعب”، ك ــة الش ــدات حامي ــد “وح ــكرية ض ــة العس العملي

ــن. ــه العلامني ــة لتشــويه خصوم ــن يف محاول ــر الدي يعــزف عــى وت

ــهد  ــلمة املش ــال أس ــن خ ــان م ــعى أردوغ ــر، يس ــد آخ ــى صعي ع

ــات  ــه لألقلي ــد، ال مــكان في ــاء مجتمــع عثــامين جدي الســيايس إىل بن

التــي متثــل مــن وجهــة نظــره عبئــاً عــى القوميــة الرتكيــة، وشــوكة يف 

خــارصة األمــن القومــي للبــاد، وعقبــة أمــام اســتعادة أمجــاد دولــة 

ــة. الخاف

ويف املقابــل، فــإن االســتخدام املكثــف للديــن يف الخطابــات الرئاســية 

يــأيت يف ســياق الدفــاع عــن املصالــح اآلنيــة والضيقــة. ويكشــف عــن 

ذلــك صــور الضحايــا واملدنيــن يف العمليــات العســكرية الرتكيــة 

ــة يف  ــة كردي ــة مقاتل ــا جث ــث، وآخره ــل بالجث ــراد، والتمثي ضــد األك

عفريــن تدعــى “باريــن كوبــاين” تنتمــي إىل وحــدات حاميــة املــرأة 

ــاب  ــة الخط ــض وازدواجي ــن تناق ــف ع ــه يكش ــام أن ــن. ك يف عفري

الســيايس الــرتيك. ففــي الوقــت الــذي يدعــو فيــه أردوغــان إىل نــرصة 

األبريــاء يف ســورية، يســتخدم حــرس الحــدود الــرتيك بحســب منظمــة 

“هيومــان رايتــس ووتــش” العنــف ضــد النازحــن الســورين الذيــن 

ــا. ــون العبــور إىل تركي يحاول

وختــم الكاتــب بالقــول »يكشــف توجــه أردوغــان نحــو تديــن 

الخطــاب عــن أن مثــة فــوىض تعيشــها الســلطة الرتكيــة، بــن اّدعــاء 

الحــق يف الســيادة عــى أرض كانــت بحــوزة الخافــة العثامنيــة، 

هــذا  ويف  الــرتيك.  الجمعــي  العقــل  توجيــه  يف  بالحــق  واّدعــاء 

الســياق، ينظــر أردوغــان إىل معركــة عفريــن وغرهــا مــن معاركــه يف 

الداخــل عــى أنهــا “حــروب مقدســة”، وتســتحق الجهــاد الســتعادة 

“الكومنولــث العثــامين”«.

يسعى أردوغان من خال أسلمة 
المشهد السياسي إلى بناء مجتمع 
عثماني جديد، ال مكان فيه لألقليات 

التي تمثل من وجهة نظره عبئًا 
على القومية التركية، وعقبة أمام 

استعادة أمجاد دولة الخافة.

7
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مازالــت “املعارضــة الســورية” ترفــض الجلــوس عــى طاولــة الحــوار، وتطــرح مطالــب باتــت مســتحيلة يف املنطــق 
الســيايس لألمــور.

يتمســك هــؤالء ببقايــا دعــم دويلٍّ لهــم، وهــم يف ذلــك مخطئــون، فالواليــات املتحــدة ليســت الحليــف املوثــوق، 
ــه الناجمــة بشــكل أو بآخــر عــن التدخــل غــر  ــا/ يتخبطــون كلٌّ يف دوامت ــل وتركي ــون /إرسائي والداعمــون اإلقليمي

املحســوب يف ســورية.

خيارات المعارضة في ظل 
التطورات اإلقليمية
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* نُــرش هــذا املقــال نهايــة شــهر كانــون الثاين/ينايــر، وألهميتــه 

وارتباطــه بتطــورات شــباط/فرباير، نعــرض لــه يف هــذا العــدد.

كتبــت صافينــاز محمــد أحمــد مقــاالً بعنــوان »مؤمتــر ســوتيش للحوار 

الوطنــي الســوري... املعارضــة أمــام خيــارات محــدودة« نــرشه مركــز 

ــن  ــه ع ــت في ــر 2018، تحدث ــون الثاين/يناي ــخ 28 كان ــرام بتاري األه

ــوري،  ــي الس ــوار الوطن ــوتيش للح ــر س ــد مؤمت ــكو عق ــان موس إع

بالرغــم مــن تصاعــد حالــة الــرصاع امليــداين يف شــامل غــرب ســورية 

ــة  ــا يف مدين ــا تركي ــي تقــوم به ــة العســكرية الت ــة العملي عــى خلفي

عفريــن مبحافظــة حلــب، ضــد “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”. فضــاً 

عــن أجــواء التوتــر التــي ســبقت التحضــر للمؤمتــر، وهــي األجــواء 

ــة  ــارات غاي ــارات وخي التــي وضعــت املعارضــة الســورية أمــام اختب

ــة. يف الصعوب

وبــرأي الكاتبــة، تحــاول روســيا االســتئثار مبفاعيــل الحــل والتســوية 

خفــض  مناطــق  إقــرار  يف  نجاحهــا  منــذ  ســورية  يف  السياســية 

التصعيــد والتوتــر بــن الحكومــة الســورية واملعارضــة. وجــاءت 

هــذه املحــاوالت كنتيجــة للمكاســب التــي حققتهــا الدولــة الســورية 

ــاً عــى املعارضــة  ــد انتصــاراً ميداني بدعــم مــن روســيا، وهــو مــا يُع

ــة.  ــة ثاني ــن ناحي ــم “داعــش” م ــى تنظي ــة، وع ــن ناحي املســلحة م

وقــد ســعت موســكو الســتثامر هــذه النتائــج العســكرية سياســياً مــن 

خــال تدشــن مســارات تفــاوض تأخــذ األزمــة الســورية بعيــداً عــن 

مســارات جنيــڤ التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة. وبالتــايل رأت روســيا 

ــد يحمــل  ــه يف مســار بعي ــد مــن ترجمت أن انتصارهــا يف ســورية الب

رؤيتهــا الخاصــة ملــرشوع التســوية والحــل، ليكــون مســاراً بديــاً عــن 

جنيــڤ. 

مــن هنــا جــاء اإلرصار الــرويس عــى عقــد “مؤمتــر الحــوار الوطنــي 

ــة  ــون كاف ــن ميثل ــخصاً مم ــوايل 1500 ش ــم ح ــذي يض ــوري” وال الس

ــل  ــض الفصائ ــارج، وبع ــل والخ ــوري يف الداخ ــعب الس ــاف الش أطي

ــلحة. املس

وبحســب بعــض التحليــات، فــإن روســيا تســعى إىل تحقيــق هدفــن 

رئيســن مــن مؤمتــر ســوتيش: األول، هــو الضغــط عــى حليفهــا 

الســوري لبــذل مزيــد مــن الجهــود يف مســار احتــواء املعارضــة، 

ــاين،  ــعة. والث ــتوري واس ــاح دس ــة إص ــاق عملي ــع إط ــوازي م بالت

هــو تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تضــم “النظــام” وأطــراف 

مــن املعارضــة، ممــن ال ينتمــون للمعارضــة املنبثقــة عــن حالــة مــا 

يســمى بـــ “الثــورة الســورية”.

صافيناز محمد أحمد
مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري... المعارضة أمام خيارات محدودة 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 28 كانون الثاني/يناير 2018
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السياســية  الســورية  املعارضــة  فصائــل  معظــم  أعلنــت  وقــد 

ــا حضــور مؤمتــر  ــاً مســلحاً( رفضه ــر مــن 40 فصي والعســكرية )أك

ســوتيش، إال إذا أعلنــت الجهــة املســؤولة عــن رعايتــه مناقشــة جدول 

األعــامل لعمليــة االنتقــال الســيايس، وعــودة الاجئــن، وإطــاق 

ــا الكامــل  ــورية دعمه ــت الدولــة الس رساح املعتقلــن. بينــام أعلن

للمؤمتــر، موجهــة انتقــادات حــادة لعمليــة جنيــڤ التفاوضيــة. كــام 

جــاء الرفــض األمريــي لســياق مســار ســوتيش واضحــاً؛ حيــث أعلنــت 

واشــنطن رفضهــا ســحب روســيا مللــف األزمــة الســورية تجــاه مســار 

ــد  ــد يتجــاوز مســار جنيــڤ، دون تحقيــق إنجــاز يُعت تفــاويض جدي

ــال الســيايس. ــه بشــأن االنتق ب

جاء الرفض األمريكي لسياق مسار 
سوتشي واضحًا؛ حيث أعلنت 

واشنطن رفضها سحب روسيا 
لملف األزمة السورية تجاه مسار 

تفاوضي جديد يتجاوز مسار جنيڤ، 
دون تحقيق إنجاز ُيعتد به بشأن 

االنتقال السياسي.

ــاورة  ــش املن ــات هام ــرز معوق ــد أب ــر كأح ــات املؤمت ــر فعالي وتظه

أمــام املعارضــة، الســيام بعــد محــاوالت روســيا تقليــص عــدد البدائــل 

والخيــارات املتاحــة أمــام “هيئــة التفــاوض” وبعــض فصائــل املعارضة 

املســلحة، مــا يســهم يف دفــع الهيئــة إىل القبــول مرغمــة باملشــاركة 

يف مســار ســوتيش. 

ــع  ــورية مطل ــة الس ــدو األزم ــول »تب ــا بالق ــة مقاله ــت الكاتب وختم

العــام الجــاري متغــرة؛ فبالرغــم مــن تزايــد توقعــات الحــل والحســم 

الســيايس التــي عــربت عنهــا مــؤرشات عــدة يف أعقــاب إعــان روســيا 

ــدء يف تدشــن مســار  ــاء الحــرب عــى اإلرهــاب يف ســورية والب انته

ــرصاع  ــاء ال ــاد إبق ــؤرشات نفســها أع ــك امل ســيايس، إال أن تراجــع تل

ــدت  ــث تصاع ــة؛ حي ــة واإلقليمي ــاذب الدولي ــياقات التج ــن س ضم

حــدة التنافــس األمريكيــة الروســية، بإعــان األوىل اســتمرار تواجدهــا 

يف مواقــع الشــامل والــرشق الســوري حتــى تحقيــق عمليــة االنتقــال 

الســيايس، وإعــان الثانيــة إبقــاء بعــض قواتهــا يف قاعــديت حميميــم 

ــريب،  ــامل الغ ــة يف الش ــاء ثالث ــيع األوىل، وإنش ــع توس ــوس م وطرط

ــارات  ــن مس ــداً ع ــة بعي ــوتيش التفاوضي ــارات س ــينها ملس ــم تدش ث

ــات املتحــدة ملســارات  ــة. لكــن ويف ظــل رفــض الوالي جنيــف األممي

ســوتيش لكونهــا ســتتبنى الرؤيــة الروســية املنفــردة للحــل، فمــن غــر 

املتوقــع أن يناقــش “مؤمتــر الحــوار الوطنــي الســوري” حالــة االنتقــال 

الســيايس، بــل مــن املحتمــل أن تقــف حــدوده عند مناقشــة الدســتور 

واالنتخابــات وحكومــة الوحــدة الوطنيــة«.

هنــا يحــقُّ التســاؤل حــول مــن تعــّول عليهــم المعارضــة مــن الداعميــن لاســتمرار فــي تعنتهــا وعــدم 

ــر مســتقرة؛ وإســرائيل  ــت غي ــي بات ــدى المجتمــع الدول ــا وحتــى مكانتهــا ل قبولهــا بالحــوار. فأوضــاع تركي

ال تفكــر إال بالتحالــف الســوري-اإليراني وحــزب اهلل، وال تحــاول إال كســره أو علــى األقــل تحجيمــه والحــد مــن 

فاعليتــه. حالتــان تتوضحــان أكثــر فــي المقاليــن التاليين. 

  صافينــاز محمــد أحمــد، “مؤمتــر ســوتيش للحــوار الوطنــي الســوري... املعارضــة أمــام خيــارات محــدودة”، مركــز األهــرام للدراســات 
السياســية واالســرتاتيجية، 28 كانــون الثاين/ينايــر 2018. 
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كتــب كــامل كريــي مقــاالً بعنــوان: »الجغرافيا-السياســية الجديــدة 

لرتكيــا وســورية والغــرب«، نــرشه معهــد بروكنغــز يف 14 شــباط/

فربايــر 2018. يتحــدث فيــه عــن امتــداد اآلثار الجيوسياســية الســلبية 

لألزمــة الســورية، مــع دخولهــا عامهــا الســابع، إىل مــا بعــد منطقــة 

ــرى يف  ــا ج ــراً مب ــرت كث ــي تأث ــا الت ــروراً برتكي ــط، م ــرشق األوس ال

ــدالع  ــل ان ــة، قب ــد” يف املنطق ــم صاع ــن “نج ــت م ــورية. فتحول س

أحــداث مــا ُســمي بـــ “الربيــع العــريب”، إىل أمــة مضطربــة يشــار إىل 

رئيســها عــى أنــه منــوذج للمســتبدين بالســلطة يف املنطقــة والعــامل. 

وإذا مــا أدت التوتــرات الحاليــة بــن تركيــا والغــرب إىل صــدع حقيقي 

ــار الجيوسياســية الســلبية. يف العاقــات، فقــد تتفاقــم اآلث

صعود الدوامة
ــر  ــا أواخ ــاع تركي ــن أوض ــب ع ــدث الكات ــوان يتح ــذا العن ــت ه تح

عــام 2010، والتــي وإن كانــت ال تخلــو مــن مشــاكل، إال أنهــا كانــت 

جيــدة بشــكل عــام. فقــد كانــت القــوة الناعمــة واالحــرتام لرتكيــا يف 

ذروتــه، مــام مكنهــا مــن لعــب دور الوســيط يف العديــد مــن املشــاكل 

املعقــدة يف املنطقــة، الســيام الــرصاع بــن ســورية و”إرسائيــل”. كذلك 

كانــت محادثــات االنضــامم إىل االتحــاد األورويب تســر قدمــاً، ومثلهــا 

الوضــع االقتصــادي الــرتيك، وحتــى الثقــايف، فقــد حولــت املسلســات 

النمــوذج الــرتيك إىل مثــال مرغــوب لــدى الجــران العــرب. وليــس مــن 

املفاجــئ، يقــول الكاتــب، أن يتوجــه أوبامــا يف أول زيــارة لــه خــارج 

ــا  ــول معه ــل الدخ ــى أم ــام 2009، ع ــا ع ــاملية إىل تركي ــكا الش أمري

يف رشاكــة تقــوم عــى “القيــم املشــرتكة” )الدميقراطيــة والعلامنيــة(، 

خاصــة أن التأثــر الــذي كان لــدى أردوغــان عــى الجمهــور العــريب، 

ال ميلكــه أي زعيــم غــريب يف ذلــك الوقــت.

االنحدار
ــورة  ــذه الص ــتمر ه ــف مل تس ــول: »لألس ــه فيق ــب مقال ــع الكات يتاب

ــع  ــن م ــتاء بالتزام ــريب إىل ش ــع الع ــول الربي ــاً، تح ــة طوي اإليجابي

ــا  ــذي عصــف برتكي ــة والسياســية ال النكــوص يف األوضــاع الدميقراطي

منــذ ذلــك الحــن«. االحتجاجــات التــي اندلعــت يف تركيــا عــام 

2013 واإلطاحــة بحكــم اإلخــوان املســلمن، حلفــاء أردوغــان وحزبــه 

ــن أن  ــرتيك م ــس ال ــاء، يف مــرص. وخشــية الرئي ــن القدم اإليديولوجي

يتكــرر األمــر مــع حكومتــه، كل ذلــك دفعــه إىل مزيــد مــن االســتبداد 

ــلط.  والتس

كمال كيريسي
الجغرافيا-السياسية الجديدة لتركيا وسورية والغرب 

معهد بروكنغز، 14 شباط/فبراير 2018
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تحولت تركيا من “نجم صاعد” في 
المنطقة، قبل اندالع أحداث ما 

ُسمي بـ “الربيع العربي”، إلى أمة 
مضطربة يشار إلى رئيسها على 
أنه نموذج للمستبدين بالسلطة 

في المنطقة والعالم.

أضــف إىل مــا ســبق، تفاعــل تركيــا مــع األزمــة الســورية الــذي 

ــراك  ــادة األت ــع الق ــد توق ــاً، فق ــا دولي ــٍق له ــرتام متب ــى كل اح أنه

بدايــة األحــداث، تغــراً رسيعــاً يف الحكــم يف ســورية، وبــأن اإلخــوان 

التحــول نحــو الدميقراطيــة”.  املســلمون “ســيقودون ســورية يف 

اســتمر التحالــف الــرتيك مــع الواليــات املتحــدة حــول ســورية حتــى 

ــد  ــة تقالي ــاه، مخالف ــا باالتج ــدأت تركي ــث ب ــاً حي ــام 2013 تقريب ع

وأعــراف الكفــاءة السياســية، تنحــو اســتخدام الوســائل العنيفــة 

لإلطاحــة بنظــام ســيايس مجــاور، األمــر الــذي زاد مــن انخراطهــا مــع 

الجامعــات اإلســامية املتطرفــة. وأصبحــت تركيــا “الطريــق الريــع” 

للجهاديــن األجانــب املتجهــن إىل ســورية. وكان حــزب العدالــة 

والتنميــة يتجاهــل بذلــك كل التحذيــرات الداخليــة والدوليــة حــول 

ــورية. ــة يف س ــات املتطرف ــتنقع الجامع ــوص يف مس الغ

ــات املتحــدة،  ــل للوالي ــوم يف املعســكر املقاب ــا نفســها الي تجــد تركي

وتعتــرب دعــم واشــنطن لألكــراد إهانــة خطــرة لهــا، خاصــة أنهــا تــرى 

يف احتــامل وجــود منطقــة كرديــة ناشــئة عــى حدودهــا مــع ســورية 

تهديــداً ألمنهــا القومــي. كذلــك أضافــت عمليــة عفريــن التــي بدأتهــا 

ــى  ــدة ع ــة جدي ــة، طبق ــت قامئ ــر ومازال ــون الثاين/يناي ــا يف كان تركي

ــع  ــد يض ــورية ق ــامل س ــوم يف ش ــري الي ــا يج ــرصاع. م ــدات ال تعقي

تركيــا والواليــات املتحــدة يف مواجهــة عســكرية مبــارشة، أمــر مل 

تشــهده العاقــات بــن البلديــن املتحالفــن مــن 70 عامــاً. 

ــا ويف محاولتهــا مواجهــة  يضيــف الكاتــب فيقــول: إنَّ تركي  

ــرب  ــة للغ ــاعر واآلراء املعادي ــن املش ــت م ــوري” أجج ــام الس “النظ

وألمريــكا، يف حــن بقيــت مســاملة حيــال روســيا مــع أنهــا هــي مــن 

يدعــم “النظــام” الســوري.

تركيا والغرب
يف آخــر عناويــن مقالــه يقــول الكاتــب، تركيــا اليــوم بعيــدة   

كل البعــد عــام كانــت عليــه قبــل بــدء “الربيــع العــريب”، األمــر الــذي 

ــا عــن  ، ابتعــاد تركي ــا: أوالً ــه عواقــب جيوسياســية أهمه ــب علي يرتت

ــام  ــو، وتحللهــا التدريجــي مــن االلتــزام مببــادئ النظ حلــف النات

ــى. ــد انته ــد”، ق ــرتيك الواع ــوذج ال ــدويل. أي أن “النم ــربايل ال اللي

ــا والواليــات املتحــدة إىل  ــة بــن تركي ــاً، إذا أدت التوتــرات الحالي ثاني

املقاطعــة وخــروج تركيــا مــن حلــف الناتــو، فــإن الصــورة قــد تــزداد 

ــا،  ــة بأكمله ــتقرار املنطق ــن واس ــرات أم ــمل التأث ــد تش ــة، وق قتام

ورمبــا أبعــد مــن ذلــك. مــام ســيزيد مــن قــدرة روســيا ونفوذهــا يف 

ــق. ــة البلطي منطق

  Kemal Kirişci, “The new geopolitics of Turkey, Syria, and the West”, The Brookings 
Institution, 14 February 2018. https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/14/02/2018/the-new-geopolitics-of-turkey-syria-and-the-west/ 
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ــر إىل أّن  ــل” تش ــوان »“إرسائي ــاالً بعن ــي مق ــد ماكوفس ــب ديفي كت

ــران يف ســورية باهــظ الثمــن« نــرشه معهــد واشــنطن  “ترســيخ” إي

اســتهداف  عــن  فيهــا  تحــدث   ،2018 شــباط/فرباير   12 بتاريــخ 

ــرات والتــي  “إرسائيــل” للقــوات الســورية واملنشــآت املضــادة للطائ

ــباط/فرباير.  ــون يف 10 ش ــراد اإليراني ــا األف ــز فيه يتمرك

لقــد جذبــت تلــك االشــتباكات اهتاممــاً دوليــاً، وذلــك ألســباب 

متنوعــة. فهــي املــرة األوىل التــي يتــم فيهــا إســقاط طائــرة مقاتلــة 

إرسائيليــة فــوق األرايض الســورية منــذ مطلــع الثامنينيــات. وعــاوة 

عــى ذلــك، فــإن الطائــرة املعنيــة كانــت جــزءاً مــن عملية اســتهدفت 

مركــزاً للقيــادة اإليرانيــة داخــل قاعــدة ســورية. وبحســب الكاتــب، 

ــرة  ــلل طائ ــاب تس ــوي يف أعق ــف الج ــامت القص ــاءت تعلي ــد ج فق

ــادل  ــإن تب ــايل، ف ــة، وبالت ــة إىل داخــل األرايض املحتل اســتطاع إيراني

ــد. ــد مــن التصعي ــؤدي إىل مزي ــد ي الهجــامت ق

ويبــدو أن “إرسائيــل” أرادت مــن تلــك الهجــامت إرســال رســائل إىل 

العديــد مــن الاعبــن:

ــة  ــد يف مصلح ــس األس ــار الرئي ــب انتص ــورية: ال يص ــة الس - الدول
ــج  ــر نتائ ــى تغي ــادرة ع ــد ق ــا مل تع ــت أنه ــي أيقن ــل” الت “إرسائي

الحــرب، ولذلــك تركــز عــى التأثــر عــى دور إيــران يف ســورية. وتــرى 

ــون  ــا اإليراني ــع يتواجــد فيه ــتهداف مواق ــا اســتمرت باس ــا إذا م أنه

يف ســورية، وتكليــف دمشــق خســائر كبــرة بســبب انخــراط إيــران، 

فقــد يضطــر الرئيــس األســد أن يطلــب مــن إيــران، بشــكل مبــارش أو 

عــرب روســيا، الرتاجــع عــن وجودهــا.

- إيــران: املقصــود مــن هــذه الربــات هــو التحذيــر مــن أن الجيش 
ــآت  ــة أو املنش ــكرية اإليراني ــطة العس ــل باألنش ــن يقب ــي ل اإلرسائي

التــي تهــدد “إرسائيــل”. حيــث يهــدف املســؤولون اإلرسائيليــون إىل 

ــاكل األساســية العســكرية الكــربى مثــل املوانــئ  ــر الهي ــة تطوي عرقل

واملطــارات والقواعــد التابعــة لوحــدات الحــرس الثــوري اإليــراين، أو 

مرافــق إنتــاج الصواريــخ التابعــة لحــزب اللــه.

- الواليــات املتحــدة: بعــد الهجــامت األخــرة، أصــدرت إدارة ترامب 
ــا مل  ــس”، لكنه ــن النف ــاع ع ــل” يف “الدف ــم “إرسائي ــات تدع ترصيح

ــة يف  ــوات اإليراني ــات ضــد الق ــدم أي مســاعدة عســكرية للعملي تق

ســورية. صحيــح أنهــا أعلنــت عــن احتفاظهــا بـــ 2000 جنــدي رشقــي 

ــزال غــر  ــم ال ت ــرات يف شــامل ورشق ســورية، لكــن مهمته ــر الف نه

ــاك بعــض املــؤرشات  واضحــة باســتثناء هزميــة “داعــش”. إال أن هن

ــن  ــّد م ــدة الح ــاول جاه ــنطن تح ــأن واش ــى األرض ب ــة ع امللموس

ــراين يف ســورية، فضــاً عــن ترصيحــات تيلرســون التــي  النشــاط اإلي

تفيــد بــأن اســتمرار الوجــود العســكري األمريــي يهــدف جزئيــاً إىل 

كبــح نفــوذ طهــران املحــي. ويف الوقــت الراهــن، مــن غــر الواضــح 

مــا إذا كانــت هــذه الهجــامت حافــزاً لواشــنطن عــى تغيــر سياســتها.

- روســيا: تعــّول “إرسائيــل” عــى روســيا يف الحــد مــن أنشــطة 
إيــران يف ســورية، عــى األقــل يف املــدى القصــر.  ويأمــل املســؤولون 

اإلرسائيليــون بــأن ترحــب موســكو بالربــات اإلرسائيليــة التــي قــد 

تحــدُّ مــن نفــوذ إيــران. وبحســب الكاتب، أظهرت روســيا اســتعدادها 

ــران بإنشــاء  ــا مل تســمح إلي ــة، إذ أنه ــارات إرسائيلي ــع غ للتســامح م

ــن املنشــآت الروســية يف  ــرب م ــدة بالق ــة عســكرية جدي ــى تحتي بن

طرطــوس أو قاعــدة حميميــم. وباإلضافــة إىل ذلــك، امتنعــت روســيا 

ــراز  ــن ط ــرات م ــادة للطائ ــة املض ــا املتقدم ــتخدام أنظمته ــن اس ع

S400 للتصــدي للربــات اإلرسائيليــة. وعــى الرغــم مــن أن بوتــن 
يبــدو مســتعداً لتقييــد عمليــات طهــران يف ســورية، إال أنــه مل يتخــذ 

ــاك. أي إجــراءات عســكرية ضــد املنشــآت اإليرانيــة هن

وختــم الكاتــب بالقــول »عــى الرغــم مــن أن “إرسائيل” ال تســعى إىل 

التصعيــد العســكري يف ســورية، إال أنهــا عازمــة عــى عــدم الســامح 

إليــران بتطويــر قدرتهــا العســكرية التــي مــن شــأنها تغيــر املعادلــة 

عــى حدودهــا الشــاملية. وال شــك أن املســؤولن اإلرسائيلين ســيبقون 

عــى هــذا املوقــف حتــى لــو اضطــروا إىل مواصلــة العمــل مبفردهــم، 

وإن كان ذلــك مبســاعدة غــر مبــارشة مــن موســكو وواشــنطن. وهــذا 

ــز وجودهــا العســكري  ــة املســتمرة لتعزي ــود اإليراني ــي أن الجه يعن

يف ســورية قــد ترتافــق مــع رضبــات إرسائيليــة متزايــدة. ويف مرحلــة 

مــا، قــد تــؤدي الجهــود اإليرانيــة املتواصلــة إىل إقنــاع “إرسائيــل” بــأن 

ــر صعــب،  ــة أم ــذه املرحل ــؤ به ــد فشــلت. إن التنب ــردع ق ــة ال عملي

ــورية،  ــد يف س ــامالت التصعي ــتصبح احت ــك، س ــل ذل ــن إذا حص ولك

ورمبــا حتــى الــرصاع اإلرسائيي-اإليــراين املبــارش، أكــر ترجيحــاً«.

ديفيد ماكوفسكي
“إسرائيل” تشير إلى أّن “ترسيخ” إيران في سورية باهظ الثمن

معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 12 شباط/فبراير 2018

  David Makovsky, “Israel Signaling a Heavy Price for Iranian ‘Entrenchment’ in 
Syria”, The Washington Institute for Near East Policy, 12 February 2018. http://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israel-signaling-a-heavy-price-for-iranian-
entrenchment-in-syria 
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مل تكتــِف التنظيــات اإلرهابيــة بتدمــر حــارض املــدن الســورية التــي احتلتهــا، ومــا اســتطاعت الوصــول إليــه مــن 
أوابــد تاريخيــة وشــواهد عــى عراقــة هــذه املــدن، بــل حاولــت وســتحاول تدمــر مســتقبلها أيضــاً وإعادتهــا إىل زمــن 

مــا قبــل الحضــارة.
الحــرب عــى هــذه التنظيــات حققــت نتائــج جيــدة، لكــن العمــل األصعــب يبــدأ اآلن يف الحفــاظ عــى االســتقرار 

ملنــع عــودة أيٍّ منهــا بــأي شــكل كان، قديــم كان أم جديــد.

“النصرة وداعش”: 
سرقة التاريخ والمستقبل
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ــون  ــوان “املتطرفــون يدمــرون وينهب كتــب ســليم العمــر مقــاالً بعن

ــباط/فرباير 2018،  ــس األطلنطــي يف 2 ش ــرشه املجل ــب” ن ــراث إدل ت

يتحــدث فيــه عــن آثــار مدينــة إدلــب التــي ينهبهــا إرهابيــو تنظيــم 

“هيئــة تحريــر الشــام”، واملحــاوالت اليائســة التــي تقــوم بهــا فــرق 

تطوعيــة للحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن آثــار هــذه املدينــة.  

ينقــل الكاتــب شــهادة أحــد املتطوعــن مــن أبنــاء املدينــة   

ــة  ــو عرض ــة ه ــع أثري ــى قط ــوي ع ــكان يحت ــال إن أي م ــذي ق ال

للرقــة مــن قبــل تيــارات جهاديــة معروفــة يف إدلــب، مثــل “هيئــة 

تحريــر الشــام”، ومــا تــم حفظــه هــو مــا ليــس ضمــن قامئــة 

ــل  ــن متاثي ــة م ــة مادي ــه قيم ــس ل ــا لي ــن، أي م ــات الجهادي اهتامم

ــة، يف حــن يعمــل بعــض الجهاديــن ممــن  ــة أو لوحــات أثري فخاري

ــار ضمــن ورش خاصــة عــى  ــل نه ــر الشــام لي ــة تحري ينتمــون لهيئ

ــة. ــة يف املدين ــاء القدمي ــش األحي نب

يقــدم الكاتــب قريــة البــارة يف جبــل الزاويــة كمثــال واضــح   

عــام يجــري مــن تنقيــب ونهــب لآلثــار، حيــث يضــم الجــزء األثــري 

فيهــا شــواهد مهمــة للحضــارات التــي تعاقبــت عــى املنطقــة. وقــد 

ــات التنقيــب فيهــا إىل تدمــر معظــم القبــور والكنائــس.  أدت عملي

هــذه العمليــات مازالــت مســتمرة حتــى اآلن، حيــث قــام التنظيــم 

بحفــر أنفــاق رُفعــت عليهــا أعــام “الهيئــة” يك ال يتجــرأ أحــد عــى 

منعهــم مــن “إمتــام العمــل”.

ويف مثــال ثــاٍن، يتحــدث الكاتــب عــن قريــة القنيــة يف   

ــرة  ــات ســلب كب ــي تعرضــت أيضــاً لعملي ــريب الت ــب الغ ــف إدل ري

ــة اآلن  ــا. يســيطر عــى القري ــس املحيطــة به ــر والكنائ شــملت الدي

ــد  ــمح ألح ــدة. ال تس ــم القاع ــة بتنظي ــددة مرتبط ــات متش مجموع

ــة  ــع إقامــة القداديــس أو أي احتفــاالت ديني بدخــول الكنيســة ومتن

ــن  ــيحين م ــوش املس ــة درك ــاء يف مدين ــع دار القض ــام من ــا، ك فيه

العــودة للقريــة.

أمــا عــن شــبكات التهريــب الكبــرة التــي أنشــأتها “الهيئة”،   

ــل  ــت تنشــط يف نق ــب كان ــت قري ــى وق ــا وحت ــب إنه ــول الكات فيق

اللقــى األثريــة والذهــب إىل تركيــا، وهنــاك تــرشف هــذه الشــبكات 

ــا  ــوىل نقله ــة، ويت ــر رشعي ــة غ ــرى بطريق ــا إىل دول أخ ــى بيعه ع

عصابــات إجراميــة بعضهــا دويل.

سليم العمر
المتطرفون يدمرون وينهبون تراث إدلب 

المجلس األطلنطي، 2 شباط/فبراير 2018
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ــات التنقيــب عــن  ينقــل الكاتــب عــن أحــد “املتخصصــن” يف عملي

اآلثــار قولــه »إن تجــارة اآلثــار كبــرٌة ومربحــة وال تحتــاج إىل معــدات 

و“جنــد  الســابق،  يف  “داعــش”  تنظيــم  »إن  وأضــاف  معقــدة«. 

األقــى” و“هيئــة تحريــر الشــام” لديهــم فتــوى دينيــة تجيــز لهــم 

بيــع اآلثــار واللقــى الذهبيــة دون أي تــردد«، فهــي بحســب زعمهــم 

مبثابــة أصنــام وال مانــع مــن االســتفادة منهــا مبــا يخــدم “الرشيعــة 

اإلســامية”. وبحســب نفــس الترصيــح، تختــص املجموعــات الجهادية 

ــا بالتنقيــب عــن الذهــب، ويســتخدمون أجهــزة  مــن شــامل أفريقي

كشــف األلغــام نفســها، بعــد إجــراء تعديــات بســيطة عليهــا تــؤدي 

ــادة حساســيتها تجــاه املعــادن الثمينــة يف عمــق األرض. إىل زي

تنشط شبكات التهريب الكبيرة 
التي أنشأتها “الهيئة” في نقل 
اللقى األثرية والذهب إلى تركيا، 

وهناك تشرف على بيعها إلى دول 
أخرى بطريقة غير شرعية، ويتولى 

نقلها عصابات إجرامية بعضها 
دولي.

 

أوائــل العــام املــايض، ونتيجــة لتوقــف القتــال لفــرتة وجيــزة بســبب 

إنشــاء مناطــق خفــض التصعيــد، زادت عمليــات التنقيــب وتحولــت 

مدينــة رسمــدا قــرب الحــدود الرتكيــة إىل ســوق رئيــي لتجــارة اآلثــار 

ــرض  ــرام” لع ــق “تلغ ــون تطبي ــا، ويســتخدم املهرب واألســلحة وغره

مروقاتهــم مــن لوحــات وتحــف ومتاثيــل خصوصــاً عى تجــار أتراك، 

وعقــد الصفقــات، ثــم يتــم تهريبهــا إىل الجانــب الــرتيك. وعــى الرغــم 

مــن محــاوالت الجيــش الــرتيك ضبــط الحــدود ومنــع تهريــب هــذه 

اآلثــار إال أن العديــد مــن هــذه الشــبكات ال زالــت تحتفــظ مبخــزون 

ــا إىل  ــة، وتنتظــر الفرصــة املناســبة لنقله ــة القيم ــن القطــع األثري م

الجانــب الــرتيك.

ــط،  ــى النف ــب ع ــوي إدل ــول، ال تحت ــب بالق ــم الكات يخت  

ــت تعيــش  ــا تضــم عــرشات املواقــع والشــواهد لحضــارات كان لكنه

يف املنطقــة كمملكــة إيبــا التاريخيــة يف تــل مرديــخ قــرب رساقــب 

وهــي حــارضة أقــدم مملكــة ازدهــرت يف ســورية بــن عامــي 2400 

و2250 ق. م.  وتحــوي املدينــة عــى 400 موقــع آثــري، مــا يجعلهــا 

مدفنــاً لكميــات كبــرة مــن الذهــب، إضافــة إىل آثــار يرجــع تاريــخ 

بعضهــا إىل مــا قبــل األلــف الرابــع قبــل امليــاد، وعــى ســبيل املثــال 

ــم.  ــري القدي ــرص الحج ــة إىل الع ــع اللطامن ــود موق يع

ــاهد  ــا ش ــة أنه ــا بحج ــار وينهبونه ــون اآلث ــرب الجهادي يخ  

ــر  ــا. ع ــرصف فيه ــم الت ــق له ــامية، ويح ــر إس ــارات غ ــى حض ع

جهــادي فرنــي مؤخــراً عــى عملــة نقديــة يعــود تاريخهــا إىل حقبــة 

ــام  ــات، ق ــو جرام ــزن 5 كيل ــي ي ــال ذهب ــاد، وعــى متث ــل املي ــا قب م

ــرض  ــى ع ــول ع ــار الحص ــرام بانتظ ــق تلغ ــرف تطبي ــام يف غ بعرضه

مناســب. يعتــرب هــذا الجهــادي أن مــا وجــده هــو ملــك لــه وحصــل 

عليــه كثمــرة لتعبــه، وســيدفع لهيئــة تحريــر الشــام 5% مــن قيمــة 

الصفقــة التــي ينــوي عقدهــا، ومــن ثــم يصبــح مــا تبقــى “حــاالً” لــه 

ــة.  ــو الهيئ ــده رشعي ــا يؤك ــق م وف

  Saleem Al-Omar, “The Destruction and Looting of Idlib’s Ancient Heritage by 
Extremists”, Atlantic Council, 2 February 2018. http://www.atlanticcouncil.org/blogs/
syriasource/the-destruction-and-looting-of-idlib-s-ancient-heritage-by-extremists 
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ــراق وســوريا...  ــوان »الع ــاالً بعن ــد مق ــد أحم ــاز محم ــت صافين كتب

مســتقبل املناطــق املحــررة مــن داعــش« نــرشه مركــز األهــرام بتاريخ 

ــة الحــرب  ــاء مرحل ــن انته ــه ع ــت في 13 شــباط/فرباير 2018، تحدث

واملواجهــة العســكرية مــع تنظيــم “داعــش” يف ســورية والعــراق، إال 

أننــا قــد نكــون أمــام مرحلــة جديــدة أكــر صعوبــة، بســبب مــا نتــج 

عــن تلــك الحــرب مــن تداعيــات عــى أمــن وســيادة العــراق وســورية 

مــن ناحيــة، وعــى متطلبــات مرحلــة مــا بعــد القضــاء عــى التنظيــم 

ــق  ــتقرار يف املناط ــن واالس ــتقبل األم ــى مس ــة، وع ــة ثاني ــن ناحي م

التــي تــم تحريرهــا، وكيفيــة منــع التنظيــم مــن العــودة لاســتقرار يف 

تلــك املناطــق مــن ناحيــة ثالثــة.

تحدثــت الكاتبــة عــن التحديــات التــي ميكــن أن تواجههــا الدولتان يف 

املناطــق املحــررة مــن “داعــش”، ال ســيام الدمــار الــذي لحــق ببناهــا 

ــن  ــربز إىل الســطح ب ــل أن ت ــن املحتم ــي م ــات الت ــة، والنزاع التحتي

ســكانها وعشــائرها، وضبــط مناطــق الحــدود بــن العــراق وســورية، 

وتصاعــد األزمــات السياســية يف عــدد مــن املناطــق املحــررة؛ مبــا قــد 

ــا، هــذا  ــز فيه ــة للتمرك ــات املتطرف ــودة الجامع ــق ُمســببات لع يخل

عــى صعيــد الحالــة العراقيــة...

 أمــا يف ســورية، فثمــة تحديــات ميكــن أن تواجــه االســتقرار يف تلــك 

املناطــق؛ الرقــة وديــر الــزور ومناطــق الشــامل الرشقــي، منهــا:

- تنافــس القــوى الدوليــة واإلقليميــة عــى مــراث تنظيــم “داعش” يف 

ســورية، وهــو مــا اعتربتــه الكاتبــة أكــرب تحديــات تحقيــق االســتقرار 

يف املناطــق املحــررة.

- الثغــرات األمنيــة الناتجــة عــن غيــاب العمليــة السياســية الشــاملة 

يف ســورية تســهم بقــوة يف احتــامل عــودة مقاتــي التنظيــم للمناطــق 

املحــررة، أو عــى أقــل تقديــر تبقــى عرضــة لربــات الخايــا النامئــة 

. بها

- مســاهمة العمليــات العســكرية التــي بــدأت مــع العــام 2018 يف 

كل مــن محافظــة إدلــب وعفريــن، تزيــد مــن فــرص عــودة التنظيــم 

إىل تلــك املناطــق.

“داعش” واحتاالت العودة إىل املناطق املحررة
عــى الرغــم مــن اســتعادة العــراق لكافــة املــدن التــي ســيطر عليهــا 

“داعــش”، وكذلــك ســورية متكنــت مــن اســتعادة الرقــة وديــر الــزور 

ــورية  ــن رشق س ــذ م ــي تتخ ــة –الت ــوات األمريكي ــة، إال أن الق كامل

وشــاملها مرحــاً لعملياتهــا ضــد التنظيــم– رصــدت قيــام عــدد مــن 

صافيناز محمد أحمد
العراق وسوريا... مستقبل المناطق المحررة من داعش 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 13 شباط/فبراير 2018
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ــة  ــة الحــدود العراقي ــم يف منطق ــادة متوضعه ــي “داعــش” بإع مقات

ــة  ــأن العملي ــكا ب ــت أمري ــث قال ــن، حي ــك يف عفري ــورية. وكذل الس

ــة  ــتهداف منطق ــش” باس ــي “داع ــمحت ملقات ــاك س ــكرية هن العس

الحــدود العراقيــة مجــدداً بعــد فــرتة مــن اســتتباب األمــن فيهــا. 

ويف حــال متّكــن التنظيــم مــن إعــادة شــن هجــامت نوعيــة يف 

ــك ســيؤدي  ــإن ذل ــت تحــت ســيطرته، ف ــي الزال ــوب الت بعــض الجي

ــل يف  ــة فــرض األمــن واالســتقرار عــى املــدى الطوي ــة عملي إىل إعاق

املناطــق املحــررة. ويــرى البعــض أن التنظيــم ســيتاىش إىل حــد كبــر 

ــة  ــة أخــرى متطرف ــه لجامعــات ديني يف ســورية عــرب انضــامم مقاتلي

التــزال تعمــل يف األرايض الســورية، الســيام يف إدلــب وريــف حلــب 

الجنــويب. وهنــاك اتجــاه آخــر تتبنــاه بعــض مراكــز دراســات اإلرهــاب 

ــة  ــرى أن هزمي ــذي ي ــاين ال ــن” األمل ــز “ج ــلحة كمرك ــامل املس واألع

“داعــش” يف العــراق وســورية لــن تُنهــي وجــوده، وإمنــا ســتؤدي إىل 

ــه عــى األرض؛ وســيتجه إىل تشــكيل مــا يُســمى بـــ  انحســار عمليات

ــة الظــل” داخــل املناطــق التــي فقدهــا يف البلديــن؛ وســيبقى  “دول

ــة محــددة.  ــة مركزي ــط مبنطق يعمــل كجامعــة مســلحة ال ترتب

يرى البعض أن التنظيم سيتاشى 
إلى حد كبير في سورية عبر 

انضمام مقاتليه لجماعات دينية 
أخرى متطرفة التزال تعمل في 

األراضي السورية

“داعش” بعد الهزمية... سيناريوهات محتملة
ــتقبل  ــأن مس ــة بش ــيناريوهات محتمل ــة س ــة إىل ثاث ــارت الكاتب أش

ــي: ــورية، وه ــراق وس ــائره يف الع ــد خس ــم بع التنظي

ــة  ــل محدودي ــش” يف ظ ــم “داع ــرى أن تنظي ــيناريو األول: ي - الس

خســائره البرشيــة، وكــرب حجــم خســائره الجغرافيــة يف العــراق 

وســورية، اليــزال ميتلــك األســلحة التــي متكنــه مــن مواصلــة رضباتــه 

ــات.  ــرب العصاب ــمى بح ــا يس ــرب م ع

ــر  ــرى غ ــال إىل دول أخ ــم لانتق ــاه التنظي ــاين: اتج ــيناريو الث - الس

التصــور  هــذا  وليبيــا.  أفغانســتان  وتحديــداً  وســورية؛  العــراق 

ــاً  ــه عقائدي ــي موت ــاً ال يلغ ــم جغرافي ــوت التنظي ــى أن م ــن ع يربه

ــا. ــاراً له ــى أنص ــكاره تلق ــت أف ــا الزال ــاً، طامل وأيديولوجي

-الســيناريو الثالــث: اتجــاه التنظيــم إىل إعــادة إنتــاج نفســه يف 

العــراق وســورية.

ــاره  ــق انتش ــم يف مناط ــاء التنظي ــا »إن انته ــة بقوله ــت الكاتب وختم

يف كل مــن العــراق وســورية هــو تصــّور غــر واقعــي؛ فبالرغــم 

مــن انحســار مناطــق ســيطرته بصــورة تــكاد تكــون شــبه كاملــة يف 

ــامالً  ــزال احت ــق الت ــك املناط ــه إىل تل ــة عودت ــن، إال أن إمكاني البلدي

وارداً، خاصــة يف ضــوء األنبــاء التــي تشــر إىل اختفــاء عنــارص التنظيــم 

بــن املدنيــن املتواجديــن يف املناطــق املحــررة، ووجــود العديــد منهم 

ــا النامئــة التــي بإمكانهــا التحــرك  ضمــن النازحــن، إضافــة إىل الخاي

مــن جديــد«.

ــية  ــات السياس ــرام للدراس ــز األه ــش”، مرك ــن داع ــررة م ــق املح ــتقبل املناط ــوريا... مس ــراق وس ــد، “الع ــد أحم ــاز محم   صافين
واالســرتاتيجية، 13 شــباط/فرباير 2018. 
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كبــرة هــي أرقــام الاجئــن، ومقلقــة أيضــاً. وتــزداد قتامــة الصــورة عندمــا تحــاول أنظمــة بعــض الــدول 
الخلــط بــن اإلنســاين والســيايس، واســتخدام هــؤالء الاجئــن يف معاركهــا السياســية، ويف تنفيــذ مخططات 
ــا  ــة” عندم ــة والتنمي ــه “العدال ــان وحزب ــرتيك أردوغ ــس ال ــاً الرئي ــل مث ــا يفع ــة، ك ــد تكــون تدمري ق

يتكلــم عن توطن الاجئن الســورين يف تركيا. 

أزمة اللجوء وأزمات التوطين
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فيليب كونور

يتواجد معظم الالجئين السوريين في الشرق األوسط، وحوالي مليون في أوروبا 

مركز بيو لألبحاث، 29 كانون الثاني/يناير 2018

13

ــر، ومل يتســنَّ  ــون الثاين/يناي ــة شــهر كان نــر هــذا املقــال نهاي
لنــا عرضــه يف العــدد الســابق، لــذا  وألهميتــه  ننــره هنــا يف 

عــدد شــباط/فرباير.

كتــب فيليــب كونــور مقــاالً بعنــوان “يتواجــد معظــم الاجئــن 
الســورين يف الــرشق األوســط، وحــوايل مليــون يف أوروبــا” نــرشه 
مركــز بيــو لألبحــاث بتاريــخ 29 كانــون الثاين/ينايــر 2018، 
ــن الســورين  ــز بشــأن الاجئ ــرات املرك ــن تقدي ــه ع ــدث في تح
بســبب األزمــة التــي متــر بهــا البــاد –مــا يقــرب مــن 13 مليــون 

ــامل. ــم يف دول الع ــوزع معظمه ــن ت ســوري– وأماك
ــازح  ــن ســوري ن ــتة ماي ــن س ــر م ــاك أك ــز، هن وبحســب املرك
داخليــاً، أي )49%( وهــو مــا ميثــل حــوايل نصــف الســورين 
ــم دون  ــي هــذا الرق ــد بق ــامل. وق ــع أنحــاء الع ــن يف جمي الاجئ
تغيــر يُذكــر يف الســنوات األخــرة. ويف النصــف األول مــن عــام 
2017، نــزح حــوايل 700.000 ســوري داخــل البــاد بســبب النــزاع 

ــر.  الدائ

ــدان  ــوري يف البل ــئ س ــن الج ــة ماي ــن خمس ــر م ــش أك  ويعي
املجــاورة يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا. ففــي تركيــا 
ــراق  ــون(، واألردن )660.000(، والع ــان )ملي ــون(، ولبن )3.4 ملي
)250.000( وهــم يشــكلون نحــو أربعــة مــن كل عــرشة ســورين 
الجئــن حــول العــامل )41%(، وفقــاً لتقديــرات تســتند إىل بيانــات 
مــن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن 
)UNHCR(. ويعيــش أكــر مــن 150.000 ســوري أيضــاً يف دول 
شــامل أفريقيــا مثــل مــرص وليبيــا. حيــث ارتفــع عــدد الســورين 
الذيــن يعيشــون يف هــذه البلــدان يف عــام 2014، مــن 500.000 
ــادة  ــر إىل الزي ــك بشــكل كب ــون نســمة، ويرجــع ذل إىل 2.5 ملي
الحــادة يف عــدد الاجئــن الســورين إىل األردن ولبنــان. شــهدت 
ــوايل  ــن ح ــام 2014 )م ــن ع ــرة يف كل م ــادة كب ــاً زي ــا أيض تركي
560.000 يف بدايــة العــام إىل 1.6 مليــون يف النهايــة( و2015 

ــام(. ــة الع ــول نهاي ــون بحل ــون إىل 2.5 ملي ــن 1.6 ملي )م

  Phillip Connor, “Most displaced Syrians are in the Middle East, and about a million are 
in Europe”, Pew Research Center, 29 January 2018. http://www.pewresearch.org/fact-
tank/29/01/2018/where-displaced-syrians-have-resettled/ 

13

عدد شباط / فبراير 2018



W W W . D C R S . S Y

34

انتقل أكثر من 500 ألف سوري 
إلى ألمانيا وتقدموا بطلب لجوء 
بين عامي 2011 و2017، مما يجعلها 
خامس أكبر الدول التي تستقبل 

الجئين سوريين في العالم.

انتقــل نحــو مليــون الجــئ ســوري إىل أوروبــا منــذ بــدء النــزاع، 
وفقــاً لبيانــات طالــب اللجــوء مــن املكتــب اإلحصــايئ للجامعــات 
ــة  ــات املفوضي ــا، وبيان ــة يف أوروب ــة اإلحصائي ــة، والوكال األوروبي
حــول إعــادة توطــن الاجئــن. انتقــل أكــر مــن 500.000 ســوري 
إىل أملانيــا وتقدمــوا بطلــب لجــوء بــن عامــي 2011 و2017، مــام 
يجعلهــا خامــس أكــرب الــدول التــي تســتقبل الجئــن ســورين يف 
العــامل. بينــام انتقــل عــدد أقــل مــن طالبــي اللجــوء الســورين 
ــوايل 50.000(.  ــا )ح ــن 110.000( والنمس ــر م ــويد )أك إىل الس
ــب  ــوا بطل ــن تقدم ــاً الذي ــورين تقريب ــن الس ــع املتقدم وجمي
لجــوء إىل أوروبــا يف عامــي 2015 و2016 إمــا متــت املوافقــة عــى 
إقامتهــم أو إبقائهــم يف انتظــار قــرار، وفقــاً لتقديــرات مركــز بيــو.

باإلضافــة إىل طالبــي اللجــوء، تــم إعــادة توطــن حــوايل 24.000 
ــي 2011 و2016.  ــن عام ــا ب ــن يف أوروب ــمياً كاجئ ــوري رس س
ــل  ــا قب ــة عليه ــن واملوافق ــات هــؤالء الاجئ ــم معالجــة طلب وتت

ــد املقصــد. ســفرهم إىل بل
ــا وأفريقيــا  يعيــش حــوايل 100.000 الجــئ ســوري خــارج أوروب
ــل  ــون أق ــاملية، وميثل ــكا الش ــيام يف أمري ــط، الس ــرشق األوس وال
مــن 1% مــن الاجئــن الســورين يف جميــع أنحــاء العــامل. ومنــذ 
ــئ  ــو 52.000 الج ــدر بنح ــا يق ــن م ــد توط ــزاع، أُعي ــة الن بداي
ــاً  ــات املتحــدة، وفق ــن يف الوالي ــدا، و21.000 آخري ســوري يف كن
ــن،  ــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئ ــات املفوضي لبيان
ــدة.  ــات املتح ــدا والوالي ــن كن ــة م ــات حكومي ــن بيان ــاً ع فض
)باإلضافــة إىل ذلــك، تــم منــح عــدة آالف مــن الســورين اللجــوء 

ــام 2012(. ــذ ع ــدا من ــات املتحــدة وكن يف الوالي
يف الواليــات املتحــدة، يوجــد حــوايل 8000 ســوري يتمتعــون مبــا 
ــج  ــال برنام ــن خ ــة” )TPS( م ــة املؤقت ــة الحامي ــمى “حال يس
ــش  ــاً للعي ــاً محــدوداً زمني ــن إذن ــح بعــض املهاجري اتحــادي مين
ــن  ــا م ــرب أو غره ــبب الح ــدة بس ــات املتح ــل يف الوالي والعم
ــؤالء  ــة ه ــي حامي ــرر أن تنته ــن املق ــم. وم ــوارث يف بلدانه الك
الســورين يف 31 آذار/مــارس. ومــن املتوقــع صــدور قــرار بشــأن 

ــر. ــون الثاين/يناي ــة كان ــول نهاي ــتقبلهم بحل مس

يتفاقــم القلــق حــول موضــوع الاجئيــن عندمــا يتــم اســتخدامها كورقــة ديمغرافيــة للتأثيــر 
ــة ألحــد المجتمعــات المضيفــة. كمــا يفعــل “حــزب  ــة أو إثني ــة ديني ــات أو بني ــج انتخاب فــي نتائ

العدالــة والتنميــة” اليــوم فــي مدينــة ســلطان غــازي التركية. 
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نيغار غوكسل وبيركاي مانديراسي

دمج الالجئين السوريين في “حي الضحايا” 

مجموعة األزمات الدولية، 15 شباط/فبراير 2018

14

كتــب كل مــن نيغــار غوكســل وبــركاي مانديــرايس مقــاالً 
بعنــوان »دمــج الاجئــن الســورين يف “حــي الضحايــا”«، نرشتــه 

مجموعــة األزمــات الدوليــة يف 15 شــباط/فرباير 2018.
يتحــدث املقــال عــن ســلطان غــازي مقاطعــة يف إســطنبول 
ــن البوســفور، يســكنها حــوايل نصــف  ــب األورويب م عــى الجان
مليــون تــريك مــن جامعــات دينيــة وعرقيــة مختلفــة، إضافــة إىل 
مــا يقــارب الـــ 50 ألــف الجــئ ســوري. وضــع الخدمــات العامــة 
ــاد،  يف تلــك املنطقــة يــزداد ســوءاً واالســتياء العــام آخــذ باالزدي
وتــرى القــوى املعارضــة بــأن الحــزب الحاكــم يف تركيــا يســتخدم 

ــة. ــة االنقســامات االجتامعي ــن ملفاقم الاجئ
هــذه املنطقــة، كــام يصفهــا مقعــدو التقريــر، هي صــورة مصغرة 
للمجتمــع الــرتيك )دينيــاً وعرقيــاً وسياســياً(. بحســب التقديــرات 
ــي  ــا Alevi والباق ــي تركي ــن علوي ــكانها م ــن س ــإن 30-40% م ف
مــن الســنة؛ عــدد األكــراد فيهــا يقــارب النصــف، نصفهــم مــن 
ــذي  ــون للتشــكيل اإلســامي الســني ال ــن يصوت املحافظــن الذي
ــون إىل  ــة يدعم ــة، والبقي ــة والتنمي ــزب العدال ــا، ح ــم تركي يحك

حــد كبــر “حــزب الشــعب الدميقراطــي” الكــردي.

“حــي الضحايــا”، هكــذا يســمي ســكان ســلطان غــازي منطقتهم، 
ألنهــا تجمــع أشــخاصاً –مواطنــن وغــر مواطنــن– اضطــروا إىل 

تــرك مســقط رأســهم ألســباب سياســية أو اقتصاديــة.
اســتقر يف ســلطان غــازي حــوايل 40 ألــف الجــئ ســوري مســجل، 
و10 آالف غــر مســجلن، معظمهــم مــن املناطــق الريفيــة حــول 
حلــب، إضافــة إىل حــوايل 8 آالف مهاجــر معظمهــم مــن األفغــان 

ــتانين واألذربيجانين. والباكس
تزايــدت أعــداد الســورين كثــراً يف تركيــا، وبــات البعــض يخــى 
الدميوغرافيــة  الخريطــة  رســم  بإعــادة  الوافــدون  يقــوم  أن 
هنــاك. يــرى العلامنيــون واليســاريون عــى وجــه الخصــوص أن 
الســوريون يف تركيــا بيــادق بيــد حــزب العدالــة والتنميــة للحــد 
مــن الكثافــة والقــوة االنتخابيــة يف دوائــر األقليــات. تعمــق هــذه 

ــة والسياســية القامئــة. التصــورات االنقســامات االجتامعي
كذلــك يتضــح األثــر االجتامعــي واالقتصــادي للســورين بشــكل 
متزايــد. فاملرافــق العامــة الخاصــة مثــاً بالصحــة والتعليــم، 
ــت يف  ــة، بات ــع للمنطق ــع الري ــل التوس ــاً بفع ــة أساس واملرهق
ــات الاجئــن.  الضغــط عليهــا اليــوم ال يحتمــل بســبب تدفق
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يشــكو الســكان املحليــون مــن خطــوط طويلــة يف املستشــفيات، 
وفصــول دراســية مزدحمــة، وإيجــارات مرتفعــة، وحافــات 
مكتظــة، ونفايــات مكدســة. عندمــا يشــعر املحليــون أن نوعيــة 
أو  ترحيبهــم  ســيتحول  الســورين،  بســبب  ســاءت  حياتهــم 
ــر  ــيايس. فخط ــم الس ــام كان انتامؤه ــة مه ــم إىل عدائي تضامنه
وقــوع أعــامل عنيفــة بــن املســتضيفن والاجئــن يــزداد يف 
األماكــن التــي تتداخــل فيهــا الضغــوط عــى الخدمــات العامــة 
مــع املنافســة يف ســوق العمــل واملخــاوف الدميغرافيــة املتعلقــة 

ــن. ــذه األماك ــال له ــازي مث ــلطان غ ــة. وس بالهوي

ــرتيك  ــس ال ــراه الرئي ــذي أج ــيان/أبريل 2017 ال ــتفتاء نس يف اس
ــلطان  ــكان س ــن س ــلطاته 78.9% م ــن س ــزز م ــر تع ــول تداب ح
غــازي صوتــوا بـــ “ال”، ومل يحصــل الحــزب الحاكــم إال عــى %19 
مــن أصــوات املنطقــة يف انتخابــات عــام 2015 الربملانيــة، مقابــل 
الشــعب  لحــزب  الجمهــوري، و%23.8  الشــعب  لحــزب   %54

ــي. الدميقراط

هنــاك حالــة مــن انعــدام الثقــة شــبه التامــة بــن الدولــة 
ــة  ــة مجموع ــذه الحال ــى ه ــل ع ــة، تدل ــذه املنطق ــة وه الرتكي
مــن األحــداث التاريخيــة كالشــغب الــذي جــرى عشــية محاولــة 
االنقــاب التــي وقعــت يف 15 متوز/يوليــو 2016، حيــث عمــد أمئة 
املســاجد التابعــون للحكومــة إىل التحشــيد يف شــوارع إســطنبول 
ــة والتنميــة  باســتخدام مكــربات الجوامــع، وســار مؤيــدو العدال
“مكربيــن” يف شــوارع الحــي، وانتــرشت الشــائعات بأنهــم كانــوا 

ــل أن تفرقهــم الرشطــة. ــن، قب يخططــون ملهاجمــة العلوي
ــال  ــف تط ــامل عن ــول إىل أع ــد يتح ــلطة ق ــة بالس ــدام الثق انع
الســورين، خاصــة وأن الطرفــن )الدولــة واملعارضــة( يســتخدمان 
موضــوع الاجئــن لتوجيــه االتهامــات املتبادلــة حــول الطائفيــة 
ــات  ــايل ب ــع. بالت ــتبداد والقم ــب أو االس ــة أو التخري أو العنرصي
هــذا املوضــوع عامــاً يفاقــم املشــاكل االجتامعيــة يف تركيــا 

ــا السياســية. ــة ومعارضته ــن الدول ويعمــق اإلســفن ب
يختــم الكاتبــان ورقتهــام بالقــول، رغــم الســلبيات املرتتبــة عــى 
موضــوع الاجئــن الســورين، ميكــن لهــذا املوضوع إثارة نقاشــات 
بنــاءة حــول االســتجابة للمطالب املتنوعــة للمجموعــات يف تركيا. 
فمــن يشــعر بالتهميــش مــن قبــل الحــزب الحاكــم مــن املحليــن، 
لن يســتطيع املشــاركة يف إدماج الســورين، وســيصبح أي متاســك 
اجتامعــي أمــراً شــبه مســتحيل. عــى الحكومــة الرتكيــة التعامــل 
مبزيــد مــن املراعــاة مــع املناطــق ذات الرتكيــب الدميغــرايف غــر 
املتجانــس ألنهــا تــرى أن الحكومــة تعــزز التضامــن الســني عــى 
ــة استشــارة املنظــامت  ــى الحكوم ــك ع ــات. كذل حســاب األقلي
غــر الحوميــة واألحــزاب املعارضــة حــول كيفيــة تلبيــة حاجــات 
ــامت  ــذه املنظ ــن ه ــراً م ــة أن كث ــة، خاص ــات املضيف املجتمع
ــات الاجئــن )األكــراد  ــرى أن الحكومــة تقمــع أقلي واألحــزاب ت
والعلويــون( ومتنعهــم أحيانــاً مــن التعريــف بانتامءاتهــم، أو 
ــش  ــدون “الجي ــم ال يؤي ــرد أنه ــم ملج ــن آرائه ــر ع ــى التعب حت

الحــر” يف ســورية.

المنظمات واألحزاب في تركيا ترى 
أن الحكومة تقمع أقليات الاجئين 

)األكراد والعلويون( وتمنعهم 
أحيانًا من التعريف بانتماءاتهم، 

أو حتى التعبير عن آرائهم لمجرد 
أنهم ال يؤيدون “الجيش الحر” في 

سورية.

  Nigar Göksel, Berkay Mandıracı, “Integrating Syrian Refugees in Istanbul’s ‘District of 
Victimhood’ ”, International Crisis Group, 15 February 2018. https://www.crisisgroup.org/

europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/integrating-syrian-refugees-istanbuls-district-

victimhood 
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