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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

والدراســات  لألبحــاث  دمشــق  مركــز  عــن  تصــدر  شــهرية،  نصــف  نشــرة 
)مــداد(، تتنــاول بالعــرض أهــم مــا ُينشــر  فــي  مراكــز الدراســات العالميــة  

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

والدراســات والتقاريــر والمقــاالت الصــادرة والمرصــودة.

عن مداد..
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عدد خاص بالضربة األمريكية وتفاعالتها

بصواريــخ  ســورية  وقصــف  العــامل،  ترامــب  فاجــئ 

التوماهــوك، قبــل انقضــاء األيــام املئــة األوىل عــى توليــه 

القيــادة األمريكيــة، ضاربــاً عــرض الحائــط كل  دفــة 

ــع روســيا، وكل  ــه م ــات والتلميحــات حــول عالقت االتهام

ــدة يف املســتقبل  ــد تكــون جي ــة ق ــات حــول عالق التكهن

ــورية.  ــع س م

ــة  ــات إيجابي ــتخلق تداعي ــة س ــذه الرضب ــدو أن ه ال يب

للواليــات املتحــدة، فالجيــش الســوري وحلفــاؤه عازمــون 

عــى املــي قدمــاً يف معركــة التحريــر والقضــاء عــى 

اإلرهــاب. والواليــات املتحــدة أكــر من يعلــم أن الرضبات 

الجويــة ال تحمــل أثــراً كبــراً إذا مل تقرتن بقــوة عى األرض، 

ــل  ــه التحالــف ضــد “داعــش” دلي ــذي يعاني ــط ال والتخب

جــي، فــا زالــت أمريــكا تحــاول إيجــاد حليــف معتــدل 

ــش”،  ــم “داع ــرب تنظي ــى ح ــادر ع ــى األرض ق ــا ع له

ومقبــول مــن املجتمــع املحــي، ومــن تركيــا حليــف 

أمريــكا يف الناتــو، والتــي بــات موقفهــا مــن توســع نفــوذ 

قــوات ســورية الدميقراطيــة يهــدد بانفجــار غــر مســبوق 

يف الشــال الســوري.

مل يســتطع كبــار الباحثــن واملختصــن إعطــاء جــواب عــى 

الســؤال األهــم »مــاذا بعــد رضبــة ترامــب؟«، ويف الغالــب 

ــر  ــر بكث ــا، أك ــا أوبام ــي مل ينفذه ــة الت ــتُحقق الرضب س

مــا ســتحققه الرضبــة التــي نفذهــا ترامــب، ففــي عــامل 

ــه اليــوم، ليــس مســتغرباً أن  فوضــوي كالــذي نعيــش في

يصبــح التهديــد بالقــوة أكــر تأثــراً حتــى من اســتخدامها.

يغطــي هــذا العــدد مــن »ســورية يف عيــون مراكــز 

الدراســات العامليــة«، أهــم مــا نــر مــن مقــاالت حــول 

ويتصــدى  نيســان/أبريل،  شــهر  يف  وأزمتهــا  ســورية 

ملحوريــن أساســين يتداخــل فيهــا الســيايس والعســكري. 

يف املحــور األول املتعلــق بالرضبــة الصاروخيــة األمريكيــة 

عــى مطــار الشــعرات، يغطــي العــدد بعضاً مــن املقاالت 

ــا  ــي عرضــت لتداعياته ــي جــاءت إثرهــا، والت ــرة الت الكث

املحتملــة، والخيــارات السياســية املتوقعــة بعدهــا، وردود 

أفعــال الباحثــن عليهــا.

املقــاالت  عــى  الضــوء  فيلقــي  الثــاين،  املحــور  أمــا 

املرتبطــة بالشــال الســوري وتجاذبــات الفواعــل املحليــة 

واإلقليميــة وحتــى الدوليــة التــي تحكــم امليــدان هنــاك.



الضربة العسكرية األمريكية على سورية

ــة  ــة العســكرية الجوي تباينــت ردود الفعــل التــي أثارتهــا الرضب
ــاري،  ــان/أبريل الج ــعرات يف 7 نيس ــار الش ــى مط ــة ع األمريكي
ــا،  ــة به ــاث األمريكي ــز األبح ــم مراك ــت معظ ــن رحب ــي ح فف
تفاوتــت اآلراء بــن مشــكك بأهميتهــا، ومتوجــس مــن نتائجهــا 
ــن  ــد م ــى مبزي ــة أو حت ــة مكمل ــرتاتيجية أمريكي ــب باس ومطال

ــد. التصعي
فيــا يــي أمثلــة مــا نــر مــن مقــاالت تناولــت موضــوع رضبــة 

ترامــب عى ســورية:
إمييل حكّيم

ــد التدخــل  ــة يف ســورية: ال إشــارات إىل تصعي ــات الجوي الرضب
األمريــي.

املركز الدويل للدراسات االسرتاتيجية، 7 نيسان/أبريل 2017
الرئيــس  شــنها  التــي  األمريكيــة  الرضبــة  أن  الكاتــب  يــرى 
ــوري، مل  ــعرات الس ــار الش ــى مط ــب ع ــد ترام ــي دونال األمري
ــار ترامــب بالتدخــل مل  ــداً، فخي ــزد الوضــع يف ســورية إال تعقي ت
ــح أن هــذا الهجــوم أحــدث  ــه. صحي تتوضــح أســبابه وال أهداف
ــدرات العســكرية الســورية  ــه ال يضعــف الق ــرة إال أن أرضاراً كب
عــى الخطــوط األماميــة. لقــد كان أمــام الواليــات املتحــدة 
ــم  ــه ت ــراً وأشــد عســكرياً، وحقيقــة أن ــارات أخــرى أكــر تأث خي
ــات املتحــدة  ــة تشــر إىل أن الوالي ــيا مســبقاً بالرضب ــالم روس إع
غــر راغبــة بالتصعيــد يف هــذه املرحلــة. والتــزال خطــة اللعبــة 
األمريكيــة غــر واضحــة، ويجــب عــى اإلدارة األمريكية اســتئناف 
ــة عســكرية  ــادى عملي ــع وذيك يك تتف الدبلوماســية بشــكل رسي
تســتهدف فيهــا الواليــات املتحــدة مواقــع ســورية بشــكل متكــرر 

ــة. ــد واضح ــدف أو عوائ دون ه
ويختــم بالقــول إنــه مــن غــر املمكــن أن تــؤدي رضبــات 
العســكري يف ســورية. فــا كان  ماثلــة إىل تغيــر املشــهد 
ــن  ــات م ــام 2013 ب ــة عســكرية ع ــن رضب ــق م ــن أن يتحق ميك
ــاً  ــر انقســاماً وضعف ــوم، فاملســلحون أك ــه الي املســتحيل تحقيق
وحلفــاء ســورية أقــوى وأشــد رســوخاً. ســاحة املعركــة الســورية 
أشــد تعقيــداً اليــوم بســبب كــرة األطــراف املتقاتلــة والداعمــة. 
ــش”  ــم “داع ــة تنظي ــس مبكافح ــدة الرئي ــات املتح ــدف الوالي ه
ــة ترامــب خاصــة إذا مــا أوقفــت روســيا  ــر كثــراً برضب قــد يتأث

ــف. ــكا والتحال ــن أمري ــا وب ــوي بينه ــيق الج ــاً التنس نهائي
مايكل أوهانلون

الرضبة الصاروخية يف سورية قد تقود إىل حل سيايس 
معهد بروكنغز، 8 نيسان/أبريل 2017

ــى  ــات املتحــدة ع ــنتها الوالي ــي ش ــة الت ــب أن الرضب  رأى الكات
ــدو أن  ــن ال يب ــه”، لك ــاً ب ــد تطــوراً “مرحب ــار الشــعرات تع مط
هنالــك خطــوة عســكرية واضحــة قــد تتبعهــا. فالقــوات الروســية 
املتواجــدة يف القواعــد العســكرية الســورية تجعــل مــن الصعــب 
ــب أن  ــرى الكات ــك ي ــتهدافها. كذل ــدة اس ــات املتح ــى الوالي ع
تأثــر الرضبــات الجويــة ليــس كبــراً، وال يبــدو أن لــدى الواليــات 
ــدة  ــى “داعــش” والقاع املتحــدة اســرتاتيجية أوســع للقضــاء ع

وإنهــاء الحــرب يف ســورية.
ســورية  يف  الكاتــب  يريدهــا  التــي  األمريكيــة  االســرتاتيجية 
ــراد،  ــة” عــى األرض )األك ــوى الصديق ــن “الق ــد م تتضمــن املزي
ــن  ــدن م ــر امل ــون( لتحري ــنة املعتدل ــا، والس ــتفزاز تركي دون اس
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“داعــش”، ولدفــع الحكومــة الســورية نحــو املفاوضــات؛ كذلــك 
يريــد مناطــق حكــم ذايت لألكــراد والســنة تتــم قيادتهــا وحايتهــا 
بشــكل مســتقل، لــذا يجــب إيجــاد طريقــة ميكــن عربهــا إقنــاع 
موســكو ودمشــق بهــذه املناطــق. ويقــرتح الكاتــب هنــا أن 
ــادة إعــار، أو إيصــال  ــدول املانحــة مشــاركتها يف إع تشــرتط ال
املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق التــي تســيطر عليهــا الدولــة 

ــذه املناطــق. ــول به ــل القب الســورية مقاب
يعلــم الكاتــب أن معظــم الســورين لــن تعجبهــم فكــرة ســورية 
ــن  ــة فيمك ــة دامئ ــذه الحال ــون ه ــرتح أال تك ــذا يق ــمة، ل مقس
ــتوري  ــر دس ــد مؤمت ــى عق ــق ع ــاء املناط ــون إنش ــص قان أن ين
ــودة  ــل الع ــن األفض ــا إذا كان م ــدد م ــنوات ليح ــر س ــد ع بع
إىل الحكومــة املركزيــة القويــة. ويختــم بالقــول إن صواريــخ 
ترامــب كانــت “مفيــدة” لكنهــا لــن تؤثــر إىل إذا تبعهــا تطويــر 
الســرتاتيجية أمريكيــة تتوخــى إقامــة مناطــق حكــم ذايت يف 

ــورية. س

جنيڤيڤ كاساغراندي
الرضبة يف سورية تفتح األبواب أمام االسرتاتيجية األمريكية.

معهد دراسة الحرب، 8 نيسان/أبريل 2017.
تــرى الكاتبــة أن بإمــكان الرئيــس األمريــي تحويــل عملــه 
املحــدود إىل فرصــة اســرتاتيجية لتحقيــق أهــداف أمــركا، ومتيــل 
إىل الــرأي القائــل بــأن الرضبــة األمريكيــة التــي اســتهدفت مطــار 
الشــعرات العســكري يف ســورية هــي بدايــة لنهــج أمريــي 
جديــد يف ســورية ويف الــرق األوســط، بــل وخلــق رشوط 

جديــدة ملواجهــة مــا تســميهم الواليــات املتحــدة دوالً معاديــة 
ــالية. ــا الش ــل كوري مث

اإلقليميــة،  الجهــات  بعــض  فعــل  لــردات  الكاتبــة  وتعــرض 
كالســعودية واألردن وتركيــا، التــي دعمــت الرضبــة الجويــة 
ــا  ــرى فيه ــد”. وت ــد األس ــع “ض ــي أوس ــرك أمري ــت إىل تح ودع
فرصــة إلصــالح عالقــات أمريــكا مــع رشكائهــا التقليديــن يف 
املنطقــة، الذيــن بــدأوا مييلــون باتجــاه روســيا. كذلــك تــرى 
ــة  ــف األوروبي ــن املواق ــتفادة م ــي االس ــس األمري ــى الرئي أن ع

املؤيــدة ملواجهــة روســيا يف ســورية.
ــم  ــة أنه ــول الكاتب ــا، تق ــف محــور ســورية وحلفائه ــن مواق وع
ردوا بأســاليب متباينــة لكــن متكاملــة، فســورية ترصفــت بحــذر، 
لتجنــب تصعيــد أمريــي أكــرب وتــم التقليــل مــن أهميــة الرضبــة 
وتأثرهــا، إيــران اعتــربت عمــل أمريــكا عدائيــاً لكنهــا مل تتخــذ أي 
إجــراء عســكري، فهــي ال تريــد اســتجرار الواليــات املتحــدة أكــر 
إىل املنطقــة. هــذا ال يعنــي أن إيــران لــن تــرد فــإذا مــا تزايــدت 
اإلجــراءات ضــد ســورية قــد تعمــد إيــران إىل اســتهداف املصالــح 

األمريكيــة يف املنطقــة، وقــد تطــور رداً مشــرتكاً مــع روســيا.
ــدت  ــد عم ــوة، فق ــار الق ــرب إظه ــد كان ع ــرويس فق ــرد ال ــا ال أم
موســكو إىل إرســال فرقاطــة صواريــخ مجــدداً إىل البحر املتوســط، 
ــل  ــت العم ــة، وعلق ــة ضخم ــكرية محلي ــاورات عس ــرت من وأج
ــق يف  ــة حــول ضــان ســالمة التحلي باملذكــرة الروســية األمريكي
ــة  ــات الجوي ــا ســتعزز الدفاع األجــواء الســورية، ورصحــت بأنه

الســورية مبــا يضمــن ردع أي عمــل أمريــي قــادم.

Michael E. O’Hanlon, “Syria missile strike could lead to a political solution”, Brookings, 
8 April 2017. https://www.brookings.edu/blog/markaz/08/04/2017/syria-missile-strike-
could-lead-to-a-political-solution/ 

Genevieve Casagrande, “Syria Strike Opens Doors for U.S. Strategy”, The Institute for the 

Study of War, 8 April 2017.
http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-strike-opens-doors-us-strategy 

Emile Hokayem, “Syria Airstrikes: no sign US will escalate involvement”, The International 

Institute for Strategic Studies, 7 April 2017.
https://www.iiss.org/en/iiss20%voices/blogsections/iiss-voices-2017-adeb/april61-aa/
airstrike-in-syria160-e 
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جوزيف باحوط وبيري كاماك.

لعبة كبرى جديدة؟

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 7 نيسان/أبريل 2017.

ــة  ــوان »لعب ــاالً بعن ــاك مق ــري كام ــوط وب ــف باح ــب جوزي كت
كــربى جديــدة؟« نــره مركــز كارنيغــي بتاريــخ 7 نيســان/أبريل 
ــار  ــى مط ــة ع ــة األمريكي ــر الرضب ــم تأث ــه فه ــاوال في 2017. ح
الشــعرات مــن خــالل التوقــف عنــد نقطتــي تحــّول هامتــن رمبــا 
تــؤرشان إىل “لعبــة كــربى” روســية-أمريكية جديــدة يف ســورية. 
ــة،  ــرويس؛ والثاني ــكري ال ــل العس ــة التدخ ــق بطبيع األوىل، تتعل
تتعلــق بتبعــات الحملــة العســكرية ضــد “داعــش”. هــذه 
التطــورات قــد تزيــد مــن مخاطــر النــزاع، ليــس بالنســبة ألمريــكا 
ــن  ــران. لك ــا وإي ــل وتركي ــيا وإرسائي ــاً روس ــا أيض ــب، وإمن وحس
ــوية  ــق تس ــروف لخل ــئ الظ ــه، أن تهي ــت نفس ــا، يف الوق ميكنه

ــية-أمريكية. روس
موســكو  أن  الكاتبــان  رأى  الــرويس،  بالتدخــل  يتعلــق  فيــا 
حققــت مــا يعتربانــه هدفهــا األســايس املتمثــل يف بقــاء الرئيــس 
ــا  ــتتعامل فيه ــي س ــة الت ــن الكيفي ــاءال ع ــا تس ــد. ولكنه األس
روســيا مــع الرضبــة األمريكيــة. وكذلــك يف حــال قيــام الواليــات 
ــق  ــذي يرتاف ــز دورهــا العســكري يف ســورية، وال املتحــدة بتعزي
مــع محاولــة قطــع خطــوط اإلمــداد اإليرانيــة إىل دمشــق، مــا قــد 
ــل. ــه وإرسائي ــزاع بــن حــزب الل ــد مــن احتــاالت انــدالع ن يزي

أمــا النقطــة الثانيــة الجيوسياســية فتتمحــور حــول االنهيــار 
ــيخلق  ــيطرته س ــار س ــة. فانحس ــش” يف الرق ــيك لـــ “داع الوش

تعقيــدات جديــدة مقلقــة، مــع ظهــور تحديــات متعلقة بــاإلدارة 
واألوضــاع اإلنســانية، فضــالً عــن أشــكال جديــدة مــن التطــرف.

َمــن ســيتوىل زمــام  املطــروح اآلن هــو،  األســايس  والســؤال 
تعبئــة خمســن  أنقــرة  اقرتحــت  لقــد  الرقــة؟  الســيطرة يف 
ــدت الســعودية  ــا أكّ ــة، في ــادة تركي ــة ســورية بقي ــة عربي قبيل
اســتعدادها إلرســال قــوات بريــة إىل ســورية. إال أن هــدف 
أنقــرة األســايس هــو إحــداث خــرق يف تَجــاُور األرايض يف الجيــب 
ــب  ــعودية فينص ــا الس ــورية. أم ــال س ــوري يف ش ــردي الس الك
اهتامهــا يف شــكل خــاص عــى شــبه الجزيــرة العربيــة، واليمــن 
عــى وجــه التحديــد، مــع قيــام اململكــة عــى مــا يبــدو بإســقاط 

ــاباتها. ــن حس ــورية م س
يبــدو أن إدارة ترامــب –بحســب الكاتبــن– اســتنتجت أن “قوات 
ســورية الدميقراطيــة” هــي القــوة الربيــة الوحيــدة القــادرة عــى 

تحريــر الرقــة يف املســتقبل املنظــور.
 

نحو لحظة “القوة العظمى”
ــيا يف  ــع روس ــث م ــب يف التباح ــة ترام ــان إىل رغب ــار الكاتب أش
ــؤاٍت  ــت م ــل التوقي ــن ه ــد. ولك ــة األم ــية طوي ــوية سياس تس
لنكــون أمــام لحظــة “قــوة عظمــى” روســية-أمريكية يف ســورية؟ 
يبــدو أن هنــاك أوجــه تشــابه محتملــة بــن مصلحــة موســكو يف 
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Perry Cammack, Joseph Bahout, “A New Great Game?”, Carnegie Middle East Center,        
7 April 2017. http://carnegie-mec.org/diwan/68557 
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ــة،  ــه مــن جه ــل وحــزب الل ــن إرسائي ــر األوضــاع ب ــب تفّج تجن
وبــن الجهــود األمريكيــة لتفــادي انــدالع نــزاع بــن تركيــا وحــزب 
االتحــاد الدميقراطــي و“وحــدات حايــة الشــعب” الكرديــة، مــن 
ــت، يف  ــي مؤق ــب رويس-أمري ــتمل ترتي ــد يش ــة. وق ــة ثاني جه
حــال حدوثــه، عــى إنشــاء مناطــق نفــوذ غــر رســمية تســاهم 
يف إرســاء تــوازن بــن املصالــح األساســية املتنافســة ملختلــف 
الجهــات املعنيــة يف املعمعــة الجيوسياســية شــديدة التعقيــد يف 

ســورية.
هــل يولـّـد لجــوء الواليــات املتحــدة إىل رد انتقامــي ضــد الدولــة 
الســورية فرصــة للتوصــل إىل تســوية مــع روســيا –أم أنــه يحمــل 
يف طياتــه بــذور تصعيــد خطــر؟ هــل ميكــن رشاء املوافقــة الرتكية 
عــى شــّن هجــوم كــردي عــى الرقــة مــن خــالل إنشــاء منطقــة 

عازلــة بدعــم أمريــي مبــا يــؤّدي إىل الحــد مــن تدفــق الالجئــن 
ــة  ــة كردي ــام منطق ــن قي ــة م ــاوف الرتكي ــّدئ املخ ــاالً، ويه ش
موّحــدة عنــد الحــدود الجنوبيــة؟ هــل ســتُظهر روســيا اســتعداداً 
ــا  ــورية مب ــه يف س ــزب الل ــران وح ــن دور إي ــد م ــدرًة– للح –وق
يقلــل مــن خطــر التدخــل اإلرسائيــي؟ هــل هنــاك أســٌس كافيــة 
ــرض  ــل ف ــن أج ــكو م ــنطن وموس ــن واش ــاق ب ــل إىل اتف للتوص
ترتيــب جيوســيايس جديــد يســاعد عــى احتــواء القتــال؟ وهــل 
باملســتطاع فــرض مثــل هــذا التفاهــم عــى األفرقــاء املحليــن؟

اإلجابــة عــن هــذه األســئلة ميكــن تؤثــر كثــراً يف تحديــد مــا إذا 
كانــت الحــرب يف ســورية تتجــه نحــو االنحســار، أو مــا إذا كان 
تحريــر حلــب والرقــة مجــرد محطــة عــى الطريــق نحــو مزيــد 

مــن املــوت والدمــار.
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ــات العســكرية  ــوان »الرضب كتــب مايــكل آيزنشــتات مقــاالً بعن
ــد  ــره معه ــا« ن ــة وتداعياته ــدروس التاريخي ــورية: ال ــى س ع
واشــنطن بتاريــخ 7 نيســان/أبريل 2017، تحــّدث فيــه عــن 
الرضبــة العســكرية التــي نفذتهــا أمريــكا يف صبــاح الســابع 
ــوك” مســتهدفة قاعــدة  ــان/أبريل بصواريــخ “توماه مــن نيس

ــص. ــة حم ــة يف مدين ــعرات الجوي الش
ــى  ــورية ع ــا س ــرتد به ــي س ــة الت ــن الكيفي ــب ع ــاءل الكات يتس
ــى  ــر ع ــٍد كب ــد إىل ح ــاً تعتم ــورية حالي ــة الس ــة. فالدول الرضب
ــإن ردهــا عــى  ــك، ف ــه. ونتيجــة لذل ــران وحــزب الل روســيا وإي
رضب مطــار الشــعرات وأي أعــال أمريكيــة مقبلــة ســيؤثر بــال 
ــا إذا  ــح م ــر الواض ــن غ ــايل م ــران. وبالت ــيا وإي ــى روس ــك ع ش
كانــت طهــران وموســكو ســوف تتخــذان النهــج نفســه؛ أي، هــل 
ستشــجعان الرئيــس األســد عــى ضبــط النفــس، املنــاورة، الصــرب 

ــدي؟ أو التح
ماذا بعد؟

ــام  ــد القي ــا تري ــات املتحــدة عندم ــه عــى الوالي ــب أن رأى الكات
ــور: ــار عــدة أم ــأي عمــل عســكري، أن تأخــذ باالعتب ب

-أال تضع الخطوط الحمراء إال إذا كانت مستعدة لفرضها.

ــدة،  ــات املتح ــرب الوالي ــدود ص ــار ح ــاوالت اختب ــدي ملح -التص
حيــث إن اإلخفــاق يف الــرد ســيؤدي إىل املزيــد مــن التحديــات.

-ردع أي استخدام لألسلحة الكيميائية وغرها من االنتهاكات.
ــا رضب  ــعرات( وإمن ــار الش ــى )مط ــتهداف ع ــرص االس -أال يقت

ــورية. ــة الس ــة للدول ــداف ذات األهمي األه
ــون  ــد ال يك ــعرات ق ــار الش ــأن رضب مط ــاً ب ــون واضح -أن يك

ــط. ــرة واحــدة فق مل
-أن تهــدد بشــن رضبــات أخــرى الختبــار إمكانيــة العمــل 
ســورية  عــى  والضغــط  األطــراف،  متعــددة  بالدبلوماســية 
للتخلــص مــن “مخزوناتهــا مــن األســلحة الكيميائيــة غــر املعلــن 
عنهــا”، ودفعهــا لالمتثــال لوقــف إطــالق النــار مــع املســلحن يف 

ــالد. ــاء الب ــع أنح جمي
وختامــاً، عــى أمريــكا، بعــد أن قامــت بعمــل عســكري مبــارش، 
أن تضــع يف اعتبارهــا أن »أفضــل أمــل الســرتاتيجية خــروج )مــن 
فــخ االلتــزام بتنفيــذ رضبــات أخــرى( تعــزز مصالحهــا يف ســورية 
يكــون مــن خــالل التشــجيع عــى تشــكيل قــوى متمــردة غــر 
ســلفية قــادرة عــى جــذب “الســنة” وإبعادهــم عــن املتطرفــن، 

مــع اســتمرار الضغــوط العســكرية عــى الدولــة الســورية«.

مايكل آيزنشتات 

الضربات العسكرية على سورية: الدروس التاريخية وتداعياتها

معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، 7 نيسان/أبريل 2017.
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صافيناز محمد أحمد 

الضربة العسكرية األمريكية ضد سورية... هل تتغير معادلة الصراع الدولي؟

مركز األهرام، 9 نيسان/أبريل 2017.

كتبــت صافينــاز محمــد أحمد مقــاالً بعنــوان »الرضبة العســكرية 
األمريكيــة ضــد ســورية... هــل تتغــر معادلــة الــرصاع الــدويل؟« 
نــره مركــز األهــرام بتاريــخ 9 نيســان/أبريل 2017، تحدثــت فيه 
عــن الرضبــة العســكرية األمريكيــة ملطار الشــعرات االســرتاتيجي 
يف جنــوب رشق محافظــة حمــص يف الســابع مــن نيســان/أبريل، 
ومــا تحملــه هــذه الرضبــة مــن دالالت ومــؤرشات عــى تغــرات 
مســتقبلية يف سياســة واشــنطن تجــاه األزمــة الســورية، والتــي قد 
ال تقــف عنــد حــد محاربــة “داعــش”، وإمنــا تتعدى ذلــك إىل دور 
أكــر انخراطــاً يف النــزاع الســوري، وهــو مــا قــد يدفــع عالقاتهــا 

بالقــوى الداعمــة لســورية إىل مزيــد مــن الصــدام.
دوافع وأهداف:

بحســب العديــد مــن املحللــن، هنــاك مثــة دوافــع أدت بــاإلدارة 
األمريكيــة إىل توجيــه رضبــة عســكرية ملطــار الشــعرات والتــي 

ميكــن تلخيصهــا يف اآليت:
-رغبــة ترامــب يف توجيــه رســائل إليــران التــي اعتربهــا الراعــي 
ــة خاطفــة  ــم، فــإن رضب الرئيــي لإلرهــاب يف املنطقــة، ومــن ث
ونوعيــة ضــد حليفتهــا قــد متثــل خطــوة البدايــة يف طريــق 

االنخــراط العســكري األمريــي الشــامل يف األرايض الســورية 
ــورية. ــل س ــراين داخ ــوذ اإلي ــص النف وتقلي

-توجيــه رســالة لســورية مؤداهــا أن واشــنطن ســرتاقب تحركاتهــا 
جيــداً بشــأن الســالح الكيــاوي، وأنهــا لــن تتــواىن عــن توجيــه 
مزيــد مــن الرضبــات العســكرية إذا مــا أقدمــت عــى اســتخدامه 

ضــد املدنيــن –بحســب زعمهــا–أو ضــد “إرسائيــل”.
-رغبــة ترامــب يف الظهــور مبظهــر الرئيــس القــوي الــذي بإمكانــه 

اتخــاذ قــرارات تليــق بدولــة بحجــم وثقــل الواليــات املتحــدة.
-تأكيــد الحضــور الــدويل لــإلدارة األمريكيــة الجديــدة يف املــرق 
العــريب مبــا يحقــق لهــا منافــع اســرتاتيجية عــى املــدى املنظــور، 
وذلــك عــرب موازنــة الحضــور العســكري الــرويس القوي يف ســورية 

بحضــور عســكري أمريــي نوعــي ومؤثــر.
ــكا يف توســيع تواجدهــا يف منطقــة املــرق العــريب  ــة أمري -رغب
مــن خــالل إقامــة قواعــد عســكرية يف ســورية، وتطويــر القاعــدة 
رشق  شــال  )الجزيــرة(  الحســكة  يف  املوجــودة  العســكرية 
ــة إىل ضــان الســيطرة عــى عــدة مطــارات يف  ســورية. باإلضاف
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 صافيناز محمد أحمد، “ الرضبة العسكرية األمريكية ضد سوريا... هل تتغر معادلة الرصاع الدويل؟”، مركز األهرام للدراسات

.السياسية واالسرتاتيجية، 9 نيسان/أبريل 2017
 http://acpss.ahram.org.eg/News/16272.aspx 

ــن العــرب والقامشــي. ــراد يف ع ــز األك مناطــق مترك
-رغبــة ترامــب بتعويــض خســائره يف تنفيــذ سياســاته الداخليــة 

بعمــل خارجــي واالســتفادة مــن ذلــك داخليــاً.
الدالالت والرسائل:

التــي  السياســية والعســكرية  الــدالالت  مــن  هنــاك جملــة 
بـــ: تتمثــل  األمريكيــة،  العســكرية  الرضبــة  تعكســها 

-االختيــار الدقيــق للهــدف العســكري للرضبــة وهــو مطــار 
الشــعرات، الــذي يُعــد مــن أهــم القواعــد العســكرية يف وســط 
ــتخدمته يف  ــث اس ــيا حي ــة لروس ــة خاص ــل أهمي ــورية، وميث س

ــر. ــة تدم ــش” يف مدين ــز “داع ــق مترك رضب مناط
-“محدوديــة” الرضبــة تعكــس أمريــن: األول، أنهــا ال تعــرب عــن 
ــوري؛  ــزاع الس ــع يف الن ــامل وواس ــي ش ــكري أمري ــل عس تدخ
ــن تكــون رادعــة لـــ “النظــام الســوري” ألنهــا مل  ــاين، أنهــا ل والث
تســتهدف كافــة معــدات ســالح الجــو التــي كانــت متمركــزة يف 

املطــار.
-رغبــة واشــنطن يف توصيــل رســالة ملوســكو مفادهــا أنهــا مل تعــد 
تحتكــر وحدهــا ســاحة التأثــر يف النــزاع الســوري، وأنهــا بصــدد 

تغيــر فعــي يف اســرتاتيجيتها تجــاه ذلــك النــزاع.
ــتمرار  ــمح باس ــن تس ــنطن ل ــأن واش ــران ب ــالة إلي ــه رس -توجي
التمــدد اإليــراين يف املــرق العــريب، خاصــة يف ســورية والعــراق، 
ولــن تســمح باســتهداف مصالحهــا يف منطقــة الخليــج أو تهديــد 

حلفائهــا فيهــا.
-تراجــع حظــوظ احتــاالت التوصــل إىل صفقــات أمريكيــة-

ــتجدات  ــبب مس ــن بس ــت الراه ــورية يف الوق ــأن س ــية بش روس

ــراين. ــف اإلي ــيا بالحلي ــك روس ــي، ومتس ــدور األمري ال
-وجــود درجــة مــن “الرتحيــب” الــدويل واإلقليمــي ألهميــة 
ــع  ــي م ــي األمري ــياق التعاط ــل س ــة يف تعدي ــة األمريكي الرضب

النــزاع يف ســورية.
-األطــراف املســتفيدة الرضبــة األمريكيــة هــي املعارضة الســورية 
وتركيــا؛ فبالنســبة للمعارضــة هنــاك “احتــال” أن يرتجــم املوقف 
األمريــي الجديــد عــى أرض املواجهــات امليدانيــة وعى مســارات 
التفــاوض املقبلــة مــن جــوالت جنيــف. أمــا بالنســبة لرتكيــا فمــن 

املحتمــل أن تســعى إىل تحســن عالقتهــا مــع الواليــات املتحــدة.
-ردود الفعــل الروســية الغاضبــة عــى الرغــم مــن األنبــاء التــي 

تفيــد بإبــالغ واشــنطن ملوســكو بالرضبــة العســكرية.
ــى  ــة ع ــكرية األمريكي ــة العس ــول إن الرضب ــن الق ــاً، ميك وختام
مطــار الشــعرات تعتــرب رضبــة “عقابيــة” أكــر مــن كونهــا 
ــورية  ــاق يف س ــع النط ــي واس ــكري أمري ــراط عس ــة النخ بداي
عــى األقــل يف املــدى املنظــور، إال أن تصاعــد الحضــور األمريــي 
ــود  ــرض قي ــأنه ف ــن ش ــوري م ــزاع الس ــكرياً يف الن ــياً وعس سياس
عــى سياســات الدولــة الســورية وحلفائهــا مبــا يقلــص مــن 
نفــوذ املحــور الرويس-اإليراين-الســوري، ويبعــث برســالة مفادهــا 
ــي  ــة الت ــوط املهم ــض الخي ــكة ببع ــدة ممس ــات املتح أن الوالي
بإمكانهــا تغيــر قواعــد الــرصاع. ومــن ثــم، مــن املحتمــل أن يتــم 
ترجمــة الرســائل السياســية التــي اســتهدفتها الواليــات املتحــدة 
ــع  ــرب ترسي ــورية ع ــة الس ــد الدول ــكرية ض ــا العس ــن رضبته م
الجهــود الدوليــة لدفــع مســار املفاوضــات السياســية خــالل 

ــة. ــة القادم املرحل
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الرضبــة  »بعــد  بعنــوان  مقــاالً  رابينوفيتــش  ايتامــار  كتــب 
العســكرية، مــاذا يجــب أن تفعــل واشــنطن يف ســورية«، نــره 
معهــد بروكنغــز يف 17 نيســان/أبريل 2017. يــرى الكاتــب يف 
مقالــه بــأن الرضبــة الجويــة التــي شــنها الرئيــس األمريــي عــى 
ــه  ــه إلدارت ــج إيجابي ــت نتائ ــورية حمل ــعرات يف س ــار الش مط
عــى الصعيديــن الداخــي والخارجــي، بالنســبة لحلفــاء أمريــكا 

ــا. وأعدائه
ــرداً  ــالً منف ــة عم ــذه الرضب ــت ه ــا كان ــب إذا م ــر الكات مل يذك
ــرق  ــدة يف ال ــات املتح ــع للوالي ــرتاتيجية أوس ــن اس ــزءاً م أم ج
األوســط، لكنــه يــرى أن عــى أمريــكا بنــاء خيــار »جنــوب 
ســورية« بالتعــاون مــع إرسائيــل واألردن، فهــي منطقــة مناســبة 
ــاء  ــا بن ــم فيه ــة يت ــق آمن ــاء مناط ــن إنش ــوي وميك ــر الج للحظ

ــرب. ــة للغ ــيا موالي مليش
الخيارات املحدودة:

كل العوامــل التــي تحــد مــن قــدرة الواليــات املتحــدة ورغبتهــا 
بالتدخــل يف ســورية مازالــت قامئــة، مثــل النفــور الشــعبي مــن 
املشــاركة يف حــروب أخــرى، ضعــف وانقســام املعارضة الســورية، 
السياســات املتناقضــة التــي يتبعهــا حلفــاء واشــنطن... إضافــة إىل 
ــة الســورية  ــح الدول ــة لصال ــال الكف ــذي أم ــرويس ال التدخــل ال

وأضــاف عقبــة جديــدة بوجــه التدخــل األمريــي.
كذلــك يســتبعد الكاتــب احتــال صفقــة بــن أمريكا وروســيا ألن 

ــرة للمســاومة يف ســورية  ــاً كث ــك أوراق ــات املتحــدة ال متل الوالي
ومــن املســتبعد أن تقــدم يف املقابــل تنــازالت لصالــح روســيا يف 
ــد  ــة، أضــف إىل أن روســيا ليســت الداعــم الوحي ــا الرقي أوروب

لســورية فهنالــك إيــران الداعــم الحــازم لســورية ورئيســها.

ــذي  ــي ال ــايل الرويس-األمري ــر الح ــل التوت ــزع فتي ــم ن ــا ت إذا م
ــة ســتكون  ــة فــإن كل التعهــدات املتبادل نتــج عــن هــذه الرضب
مبثابــة قبــول أمريــي باالتجــاه الواضــح بعــد تحريــر حلــب وهــو 
اســتعادة الدولــة الســورية تدريجيــاً ألجــزاء مــن ســورية تســيطر 
عليهــا جاعــات معارضــة مختلفــة. هــذا االتجــاه، ســيعيد للدولة 
يف نهايــة املطــاف الســيطرة عــى معظــم األرايض الســورية، وإن 
مل يكــن كلهــا. وبــرأي الكاتــب ســتؤثر هــذه النتيجــة عــى جميــع 
جــران ســورية وعــى تــوازن القــوى يف الــرق األوســط، مبــا ال 

يتناســب مــع مصالــح أمريــكا وحلفائهــا يف املنطقــة.
إذا أرادت أمريــكا وقــف هــذا الســيناريو دون أن ترســل مزيــداً 
ــة،  ــى الرق ــيطرة ع ــد الس ــا، بع ــورية عليه ــوات إىل س ــن الق م
نقــل اهتامهــا مــن شــال ســورية، املــيء باملشــاكل واملصالــح 
املتعارضــة، إىل الجنــوب. إذا اســتطاعت أمريــكا تقويــة نفوذهــا 
عــى األرض هنــاك ســتكون قــادرة عــى الحــد مــن مســار الجيش 
الســوري يف اســرتجاع األرايض، وزيــادة أوراقهــا عــى طاولــة 

ــتقبل. ــات يف املس املفاوض

 Itamar Rabinovich, “After the airstrike, what Washington should do next in Syria”, 
Brookings, 17 April 2017.
https://www.brookings.edu/blog/markaz/17/04/2017/after-the-airstrike-what-washington-
should-do-next-in-syria/
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عدد خاص بالضربة األمريكية وتفاعالتها



أعــد معهــد واشــنطن مذكــرة بعنــوان »ســورية بعــد الرضبــات 
الشــؤون  للجنــة  قّدمهــا  السياســة«  خيــارات  الصاروخيــة: 
الخارجيــة يف الكونغــرس األمريــي يف 27 نيســان/أبريل 2017. 
توضــح املذكــرة كيــف ميكــن لواشــنطن تحديــد األهــداف الالزمة 
ــات  ــرتاتيجيات وسياس ــع اس ــة ووض ــا الحيوي ــوض مبصالحه للنه
ــة التــي ســتؤثر بهــا  لتحقيقهــا. وهــذا يتطلــب النظــر يف الكيفي
الخيــارات السياســية التــي ســتتخذها وحلفاؤهــا يف ســورية عــى 
املشــهد الجيوســيايس يف الــرق األوســط ومــا وراءه يف املســتقبل.

اآلثار املرتتبة عىل السياسة األمريكية:
ــع  ــذ الواق ــب أن تتخ ــى إدارة ترام ــه ع ــرة إىل أن ــارت املذك أش
القائــم اليــوم نقطــة انطــالق لهــا تجــاه ســورية، ألن أخطــاء إدارة 
ــب  ــورية اآلن –بحس ــا. فس ــر فيه ــادة النظ ــن إع ــا ال ميك أوبام
ــلطة أي  ــن س ــا ضم ــب توحيده ــن الصع ــزأة، وم ــرة– مج املذك
ــا  ــدد م ــدة أن تح ــات املتح ــى الوالي ــب ع ــراف. ويج ــن األط م
ــع  ــة، ووض ــا الحيوي ــوض مبصالحه ــة للنه ــداف الالزم ــي األه ه
ــب أن  ــداف يج ــذه األه ــا. ه ــات لتحقيقه ــرتاتيجيات وسياس اس

تشــمل مــا يــي:
- أال يــؤدي النــزاع يف ســورية إىل املزيــد مــن زعزعــة االســتقرار 
يف املنطقــة. وهنــا عــى الواليــات املتحــدة أن تنظــر يف الخطــوات 

التــي تــؤدي الســتقرار كل مناطــق النــزاع:
يف إدلــب: خيــارات الواليــات املتحــدة محــدودة، فهــي غــر 
ــذا يجــب عليهــا، بالتعــاون  ــة مــن طــريف النــزاع هنــاك، ل مقبول
مــع حلفائهــا األوروبيــن، الرتكيــز عــى الجانــب اإلنســاين وحايــة 

ــن. املدني
ــات املتحــدة حــث روســيا عــى  ــوب ســورية، عــى الوالي يف جن

االمتنــاع عــن القصــف واســع النطــاق مــن أجــل منــع املزيــد مــن 
ــة مســاعدة  ــة إىل مواصل ــة. باإلضاف ــة االســتقرار يف املنطق زعزع
األردن و/أو إرسائيــل و/أو قــوات “املعارضــة غــر الجهاديــة” 
لدفــع “داعــش” والجاعــات الجهاديــة األخــرى بعيــداً عــن 

ــا. حدوده
ــات املتحــدة أن تقــود جهــداً  شــال ورشق ســورية، عــى الوالي
دبلوماســياً لتهدئــة التوتــرات بــن تركيــا واألكــراد الســورين. كأن 
ــم،  ــيع أراضيه ــعي إىل توس ــدم الس ــة بع ــات كردي ــب ضان تطل
ــة” األساســية يف ســورية. ــا باحــرتام “األرايض الكردي وتعهــد تركي

- عــى إدارة ترامــب حجــب تأييــد الواليــات املتحــدة ألي عمليــة 
دبلوماســية ال تتطلــب تنحــي الرئيــس األســد.

ــدى  ــون، منت ــا دالت ــرتح ميليس ــا اق ــاء، ك ــكا إنش ــى أمري - ع
متعــدد األطــراف بقيــادة الواليــات املتحــدة ميكــن فيــه معالجــة 
التوتــرات واألهــداف املتضاربــة مــع حلفــاء ورشكاء رئيســين 

ــورية. ــة الس ــأن األزم بش
- الحــد مــن إظهــار قــوة إيــران وتعظيــم القــوات التــي تدعمهــا. 
ال يــزال الجنــوب اللبنــاين أحــد النقــاط األكــر خطــورة يف الــرق 
ــذي  ــف ال ــب املكث األوســط، نتيجــة األســلحة الضخمــة والتدري
قدمتــه إيــران لحــزب اللــه بهــدف تهديــد “إرسائيــل”. وينبغــي 
أن يكــون هــدف أمريــكا ليــس فقــط منــع منــو هــذا التهديــد، بل 
مواجهتــه مــن خــالل مجموعــة مــن اإلجــراءات أوردتهــا الورقــة 

كالتــايل:
ــن  ــران ككل املقاتل ــن إي ــة م ــوات املدعوم ــع الق ــل م * التعام
األجانــب اآلخريــن، ويجــب عــى أي تســوية يف ســورية أن 

ــالد. ــن الب ــا م ــا ووكالئه ــحب قواته ــران بس ــب إي تطال
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Michael Singh, “Syria after the Missile Strikes: Policy Options”, The Washington Institute for 

Near East Policy, 27 April 2017.
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syria-after-the-missile-strikes-
policy-options 
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* تحذيــر إيــران مــن احتفــاظ أمريــكا بـــ “حــق” اســتخدام القوة، 
أو دعــم اســتخدام “إرسائيــل” للقــوة ضــد أي مــن الحــرس 
ــرب  ــئت بالق ــي أنش ــه الت ــزب الل ــع ح ــراين أو مواق ــوري اإلي الث

ــة أو األردن. ــدود األرايض املحتل ــن ح م
ــي  ــة الت ــات اإليراني ــوة الكيان ــتهدف بق ــكا أن تس ــى أمري * ع
تنتهــك العقوبــات املفروضــة عــى ســورية، وكذلــك، عليهــا 
تكثيــف العقوبــات والضغــط عــى حــزب اللــه ومؤيديــه يف 

لبنــان ويف أماكــن اخــرى.
ــة عــى  ــة العراقي ــع الحكوم * يجــب أن تعمــل إدارة ترامــب م
منــع ســفر “امليليشــيات الشــيعية” مــن العــراق إىل ســورية بعــد 

تحريــر املوصــل.
* يجــب عــى الواليــات املتحــدة أن تعيــد تنشــيط الجهــود، 
ــا يف غــرب ســورية. ــان لضــان عــدم تصنيفه لدعــم ســيادة لبن

ــودة  ــع ع ــن ومن ــالذ اآلم ــن امل ــة م ــات الجهادي ــان الجاع حرم
“داعــش” بعــد طــرده مــن الرقــة. ولعــل التحــدي األهــم الــذي 

ــر... ــر الرقــة هــو مــاذا بعــد التحري يحيــط بتحري
يجــب عــى أي بعثــة دوليــة لتدريــب وتجهيــز القــوات العربيــة 
ــكان  ــن للس ــر األم ــى توف ــد ع ــورية التأكي ــة يف رشق س املحلي

ــم القاعــدة. ــع عــودة “داعــش” أو ظهــور تنظي ــن ومن املحلي
باملســاعدات  األمنيــة  املســاعدة  تقديــم  يقــرتن  أن  ينبغــي 

ــى  ــادرة ع ــة الق ــدين، خاص ــع امل ــات املجتم ــة إىل منظ املقدم
املســاعدة يف اســتعادة القانــون والنظــام والخدمــات يف املناطــق 

ــا. ــش” منه ــحب “داع ــي انس الت
يجــب أن يكــون دور كل مــن األكــراد واألتــراك يف رشق ســورية 
محــدوداً، باإلضافــة إىل تشــجيع الــدول العربيــة، وبدرجــة أقــل 
القــوى األوروبيــة، عــى القيــام بهــذا الــدور، وخاصــة يف مكافحــة 

اإلرهــاب.

النتائج
ــة يف ســورية مــن وجهــة  بحســب املذكــرة، فــإن النتيجــة املثالي
ــة  ــع حكوم ــة هــي »ســورية موحــدة م ــح األمريكي نظــر املصال
تعدديــة مواليــة للغــرب«. هــذه النتيجــة قــد تكــون أقــل احتاالً 
يف املســتقبل املنظــور، نظــراً لتزايــد تجــزؤ البــالد وفشــل الجهــود 
الدبلوماســية حتــى اآلن. »أمــا النتيجــة األكــر واقعيــة رمبــا هــي 
“ســورية االتحاديــة” التــي تتألــف مــن مناطــق شــبه مســتقلة. 
إال أن القليــل مــن الفاعلــن يف ســورية أو املنطقــة يفضلــون 
هــذه النتيجــة«. وتنتهــي املذكــرة إىل أن »أفضــل نهــج للواليــات 
املتحــدة هــو الســعي لتحقيــق مصالحهــا مــع تعزيــز االســتقرار 
ــة  ــة، وتوســيع منطق ــزاع املختلف ــن ســاحات الن يف كل ســاحة م
نفوذهــا تدريجيــاً مــع الســعي نحــو تســوية دبلوماســية أوســع«.
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Fabrice Balanche, “Rojava Seeks to Break Out in Syria”, The Washington Institute for Near 

East Policy, 12 April 2017.
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/rojava-seeks-to-break-out-in-syria 
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ــورية’  ــتان الس ــوان »‘كردس ــاالً بعن ــش مق ــس بالون ــب فابري كت
تســعى لالنفتــاح عــى ســورية«، نــره معهــد واشــنطن بتاريــخ 
12 نيســان/أبريل 2017، تحــدث فيــه عــن رغبــة أكــراد ســورية 
يف التوصــل إىل اتفاقــات مــع الدولــة الســورية مــن أجــل تأمــن 
مصالحهــم االقتصاديــة عــى املدى القريــب. حيث التقــى الجيش 
الســوري يف شــباط/فرباير مــع “قــوات ســورية الدميقراطيــة” يف 
ــه  ــة بأن ــلطات الكردي ــه الس ــور وصفت ــو تط ــج، وه ــوب منب جن
وســيلة للربــط بــن منطقــة عفريــن، شــال غــرب البــالد وباقــي 

أراضيهــا عــى طــول الحــدود الســورية-الرتكية.
االقتصــادي  للمجــال  تابعــة  الســورية”  “كردســتان  تــزال  ال 

الســوري
رأى الكاتــب بــأن مــن مصلحــة الدولة الســورية توســيع العالقات 
االقتصاديــة مــع األكــراد. حيــث تحتــاج مناطــق غــرب ســورية إىل 
القطــن والقمــح والنفــط املُنتــج يف منطقــة الجزيــرة الرقيــة لـــ 
“كردســتان الســورية”، بينــا يحتــاج األكــراد إىل تصديــر موادهــم 
ــربي  ــط ال الخــام واســتراد الســلع املصنعــة. وبفضــل هــذا الراب
الجديــد، ســيكون األكــراد الســوريون أقــل اعتــاداً يف إمداداتهــم 
عــى “حكومــة إقليــم كردســتان”؛ فلــم يعــد يشــّكل املمــر 
الشــايل-الرقي إىل “فيشــخابور” يف العــراق الطريــق التجــاري 

الــدويل الوحيــد املتــاح لهــم.

االستقالل االقتصادي: األيديولوجية مقابل الواقعية
يســعى “حــزب االتحــاد الدميقراطــي” إىل اقتصــاد مكتــٍف ذاتيــاً 
ــد تشــعر  ــك ق ــات مــع دمشــق. لذل ــر نفســه مــن العالق لتحري
ــل  ــن أج ــا م ــح أراضيه ــرة لفت ــا مضط ــة بأنه ــلطات الكردي الس
تصديــر موادهــا الخــام واملقايضــة باملنتجــات املصنعــة. ويف هــذا 

ــيعزز  ــراق س ــان إىل الع ــاري ث ــٍق تج ــح طري ــإن فت ــياق، ف الس
ــرة أرسع  ــر، وبوت ــكل كب ــورية” بش ــتان الس ــتقاللية “كردس اس
مــن عمليــة بنــاء اقتصــاد االكتفــاء الــذايت البطــيء وغــر املؤكــد.

هل هو مسار نحو الغرب بالنسبة إليران؟
ــد بــن  مــن وجهــة نظــر الكاتــب، فــإن فتــح طريــق بــري جدي
الحســكة وكركــوك يســمح لـــ “كردســتان الســورية” بالتخــي عــن 
ــة  اعتادهــا عــى معــرب “فيشــخابور” الحــدودي. ولكــن إمكاني
فتــح هــذا الطريــق ليســت مضمونــة، ألن تنظيــم “داعــش” مــا 
زال موجــوداً جنــوب ســنجار، يف حــن يشــتبك كل مــن “الحــزب 
الدميقراطــي” و“حــزب العــال الكردســتاين” مــن أجــل الســيطرة 
عــى ســنجار نفســها. باإلضافــة إىل معارضــة كل مــن رئيــس 
ــور  ــان أي مح ــارزاين وأردوغ ــعود ب ــي” مس ــزب الدميقراط “الح
ــامل  ــى الع ــورية” ع ــتان الس ــة “كردس ــح منطق ــرتاتيجي يفت اس
إليــران.  بالنســبة  الجيوسياســية  أهميتهــا  ويعــزز  الخارجــي 
ــر  ــاء مم ــن إنش ــة، ميك ــات الحالي ــتمرت االتجاه ــن إذا اس ولك
ــرب  ــران ع ــورين بإي ــراد الس ــط األك ــوك، يرب ــكة وكرك ــن الحس ب
الســليانية. ومــن الناحيــة النظريــة، ميكــن أن تصبــح “كردســتان 
الســورية” آنــذاك طريــق عبــور إيــراين بــن العــراق وغــرب 
ــل  ــى األق ــط، ع ــض املتوس ــر األبي ــاحل البح ــى س ــورية وحت س
ــح  ــث يصب ــة رشق ســورية، حي ــوات األمريكي ــادر الق ــا تغ عندم
ــى  ــش” ع ــم “داع ــل تنظي ــول معاق ــاف ح ــن االلتف ــن املمك م
طــول الحــدود الســورية-العراقية. وبالتــايل، إذا كانــت الواليــات 
املتحــدة وحلفاؤهــا يأملــون مبنــع طهــران مــن إقامــة مثــل هــذا 
املمــر، فســيحتاجون إىل تعزيــز نفوذهــم يف املناطــق الكرديــة يف 

ســورية.

فابريس بالونش 

“كردستان السورية” تسعى لالنفتاح على سورية 

معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، 12 نيسان/أبريل 2017.
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معارك الشمال السوري
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محاربة تنظيم “داعش”: الطريق إلى الرقة وما بعدها

مجموعة األزمات الدولية، 28 نيسان/أبريل 2017.

نــرت مجموعــة األزمــات الدوليــة تقريــراً بعنــوان »قتــال 
ــا«، يف 28 نيســان/أبريل  ــا بعده ــة وم ــق إىل الرق ــش: الطري داع
الحــرب  ســتواجهها  التــي  التحديــات  عــن  يتحــدث   ،2017
األمريكيــة عــى “داعــش” مــع انتقالهــا رشقــاً، خاصــة وأن 
ــكا  ــادة ألمري ــرص إف ــراد يشــكل عن ــي مــع األك ــف األمري التحال
لكنــه يف الوقــت نفســه عامــل يعقــد العالقــة األمريكيــة الرتكيــة.

يبــدأ التقريــر مــن الرقــة التــي اعتربهــا االختبــار األصعــب حتــى 
اآلن يف ســورية، فالتحــدي يبــدأ يف اليــوم األول للهجــوم وال 
ــة  ــن كيفي ــرع، أوالً م ــزداد ويتف ــل ي ــة، ب ــاء املعرك ــي بانته ينته
التعامــل مــع الديناميــات الجيوسياســية املتفجــرة يف محيــط 
ــد؛  ــدد بالتصاع ــردي مه ــرتيك الك ــر ال ــة وأن التوت ــة، خاص املعرك
وثانيــاً كيفيــة تأمــن املدينــة وإدارتهــا بعــد طــرد “داعــش” منهــا؛ 
ــر  ــم يف دي ــع التنظي ــة م ــة األهمي ــة بالغ وأخــراً التحضــر ملعرك

ــة بالنفــط. ــزور الغني ال
ــار  ــي اختي ــدة ه ــات املتح ــه الوالي ــي تواج ــرب الت ــكلة األك املش
رشيكهــا يف معركــة الرقــة. فمنــذ أيلول/ســبتمرب 2014 تعاونــت 
وحــدات حايــة الشــعب الكرديــة مــع الواليــات املتحــدة، حقــق 
ــاق  ــع نط ــه وس ــش”، لكن ــد “داع ــارات ض ــاون انتص ــذا التع ه
ــبة  ــوض بالنس ــر مرف ــو أم ــر. وه ــكل كب ــدات بش ــيطرة الوح س
ــرة  ــع أنق ــة م ــدة إىل الراك ــات املتح ــو الوالي ــي تدع ــا الت لرتكي
ومســلحيها يف ســورية. لكــن قلــة يف واشــنطن يعتــربون العــرض 
الــرتيك بديــالً موضوعيــاً لقــوات ســورية الدميقراطيــة إذا مــا 
ــة خــالل األشــهر  ــة الرق ــدأ عملي ــات املتحــدة يف ب ــت الوالي رغب

ــة. ــة القادم القليل

وبحســب التقريــر أيضــاً، تــرى الواليــات املتحــدة أن طــرد 
“داعــش” مــن الرقــة بــأرسع مــا ميكــن أمــر كاف لتربيــر األرضار 
املتوقعــة التــي ســتصيب التحالــف االســرتاتيجي مــع أنقــرة، مــا 
ــف  ــارات املتاحــة للتخفي ــا هــي الخي ــن: م يطــرح ســؤالن هام
أمريــكا  تســتعد  وكيــف  واملخاطــر؟  التكاليــف  هــذه  مــن 
لتحديــات أكــر حــدة تنتظرهــا مــن الــرق يف ديــر الــزور؟ لــذا 
يقــدم التقريــر أربــع نقــاط رئيســية ينبغــي النظــر بهــا، وأربــع 

ــا. ــة عليه ــات مبني توصي
ــادات  ــل قي ــميات، فتسلس ــت املس ــا اختلف ــة األوىل: مه النقط
التنظيــات الكرديــة السياســية والعســكرية يف ســورية ينتهــي إىل 
ــه يتفــوق عــى العالقــات  ــوالء ل حــزب العــال الكردســتاين، وال
ــبة  ــة بالنس ــدُّ معضل ــذي يع ــر ال ــي. األم ــع املح ــل املجتم داخ
ــة  ــات املتحــدة، فــال ميكــن االســتغناء عــن وحــدات حاي للوالي
الشــعب لهزميــة “داعــش”، لكــن ذلــك يعنــي أن الواليــات 
املتحــدة تدعــم قــوة عســكرية بكــوادر مدربــة مــن حــزب مــازال 

ــو. ــكا يف النات ــف أمري ــا، حلي ــود متــرداً ضــد تركي يق
ــة  ــدات حاي ــدد وح ــع يه ــن التوس ــد م ــة: املزي ــة الثاني النقط

ــعب. الش
مثلــا تلعــب الكــوادر الكرديــة املدربــة مــن قبــل حــزب العــال 
ــك لهــا دورهــا األســايس  ــاً، كذل الكردســتاين دوراً عســكرياً مركزي
يف حكــم وإدارة املناطــق التــي يســيطر عليهــا األكــراد يف ســورية. 
ــن  ــون م ــي مك ــد اجتاع ــى عق ــي ع ــاً مبن ــل أحادي ــم يظ حك
ــد األدىن  ــر الح ــن وتوف ــكري واألم ــاح العس ــز: النج ــالث ركائ ث
ــة. وكل  ــاة اليومي ــة للحفــاظ عــى الحي مــن الخدمــات الرضوري

10
عدد خاص بالضربة األمريكية وتفاعالتها



W W W . D C R S . S Y

17

املناصــب التــي يشــغلها العــرب مهــا بــدت هامــة، تظل شــكلية 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــر. املناط ــوذ أو تأث ــا أي نف ــس له ولي
ــا  ــي تســيطر عليه ــن املناطــق الت ــاً م ــر أمن ــراد أفضــل وأك األك
ــرة  ــة كب ــكلة اقتصادي ــك مش ــن هنال ــات املســلحة، لك املجموع
ــا وكردســتان  ــل تركي نتيجــة إغــالق الحــدود يف وجههــم مــن قب
ــات  ــبب ترصف ــة بس ــد خاص ــكاوى متزاي ــة إىل ش ــراق، إضاف الع
تعســفية تقــوم بهــا قــوات األســايش. كل هــذا يعنــي أن حكــم 
ــاً يف حــال  ــار متام ــد ينه ــاً ق ــدو مســتداماً حالي ــذي يب ــراد ال األك
ــة،  ــى الرق ــا اســتولوا ع توســع مناطــق ســيطرتهم خاصــة إذا م
األمــر الــذي قــد يــؤدي إىل ظهــور التنظيــات الجهاديــة مجــدداً 

ــو بأشــكال أخــرى. ل
ــا  النقطــة الثالثــة: شــال ســورية مــا يــزال مرتبطــاً بــرصاع تركي
مــع حــزب العــال الكردســتاين. هــذا الــرصاع هــو التهديــد األكرب 
لوحــدات حايــة الشــعب وبالتــايل أهــداف مكافحــة اإلرهــاب 
األمريكيــة يف ســورية، خاصــة إذا مــا لجــأت تركيــا إىل عمــل 
ــذي  ــدور ال ــن أن ال ــى م ــي تخ ــدات، فه ــد الوح ــكري ض عس
ــا  ــيعمق تحالفه ــة س ــى الرق ــيطرة ع ــدات يف الس ــتلعبه الوح س

مــع واشــنطن.
النقطــة الرابعــة: املعركــة األصعــب واألكــر أهميــة تنتظــر رشقــاً. 
فعــى الرغــم مــن االهتــام الــدويل الــذي تحظى بــه الرقــة كونها 
“عاصمــة داعــش”، إال أن مســتقبل ديــر الــزور هــو مــن ســيحدد 
عــى األغلــب مصــر التنظيــم وبالتــايل الحــرب. الرهانــات يف ديــر 
الــزور متتــد إىل مــا هــو أبعــد مــن طــرد “داعــش” فهنالــك أكــر 
مــن مليــون ســوري يعيشــون هنــاك، وهنالــك النفــط الــذي قــد 
يشــكل عامــل ضغــط يف أي مفاوضــات محتملــة حــول مســتقبل 
ــن  ــة ب ــة طبعــاً إىل املوقــع االســرتاتيجي للمدين ســورية، باإلضاف

ســورية والعــراق.
التوصيات لصناع السياسة األمريكية:

الحصــول عــى درجــة مــن املوافقــة الرتكيــة عــى عمليــة الرقــة 
ــة  ــل هــذه العملي ــرة عــى تعطي ــس لقــدرة أنق أمــر حاســم، لي
فقــط، بــل ألنهــا الريــك األســايس يف أي محاولــة إلضعــاف 
“هيئــة تحريــر الشــام”، لكــن إذا مل تســتطع أمريــكا تأمــن هــذه 

ــة: ــات التالي ــن التوصي ــا االســتفادة م ــة، فيمكنه املوافق
1-وقــف الهجــات الرئيســية لحــزب العــال الكردســتاين يف تركيا 
عــرب الضغــط عــى كــوادره املدربــة يف ســورية. فعــى الحــزب أن 
ــا رغــم املخاطــر،  ــه، أهــي اســتمرار متــرده يف تركي يحــدد أولويت
ــن تكــون  ــات املتحــدة ل ــة مروعــه يف ســورية، فالوالي أم حاي
قــادرة عــى ردع الهجــوم الــرتيك إىل األبــد، لكــن قيــادات الحــزب 

ــة  ــادة الرتكي ــأن القي ــل ب ــتقبي القائ ــيناريو املس ــون إىل الس مييل
الحاليــة ســتصل إىل مســتوى يبعــد عنهــا رشكائهــا الغربيــن، 
ويدفعهــم إىل تفضيــل وحــدات حايــة الشــعب، وأن تركيــا 

تتجــه نحــو حــرب أهليــة. 
ــي  ــود الت ــنجار. فالقي ــة يف س ــد صفق ــط لعق ــة التوس 2-محاول
ــل  ــورية تجع ــراد س ــارة أك ــى تج ــراق ع ــتان الع ــا كردس يفرضه
بقائهــم يف ســنجار عــى أهميــة اســرتاتيجية كــربى. وميكــن 
ــن  ــعب م ــة الش ــدات حاي ــحاب وح ــة انس ــن الصفق أن تتضم
ــح الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين الحــدود  ــل فت ســنجار مقاب
بالكامــل للتجــارة، هــذا األمــر ليــس ســهل التحقيــق، لكنــه 
ــك  ــا متل ــة وأنه ــدة خاص ــات املتح ــن الوالي ــة م ــتحق املتابع يس

ــن.  ــى الطرف ــوذاً ع ــة ونف ــات وثيق عالق
3-دفــع وحــدات حايــة الشــعب إىل إنشــاء منــوذج جديــد 
ــاً.  ــه ممكن ــوارد لجعل ــط وامل ــر التخطي ــة، وتوف ــم يف الرق  للحك

وعىل الواليات املتحدة أن تضغط باملقابل لتحقيق ما ييل:
-تغيــر الســمة واملظهــر العــام للحكــم الكــردي بــدًء مــن الرقــة 
ــة تحــت ســيطرتهم، أي  ــة عربي ووصــوالً ألي منطقــة ذات أغلبي
ــة، واإلرشاك  وضــع حــد لصــور أوجــالن وأعــالم وحــدات الحاي

ــار املســؤولن املحليــن القادريــن واملوثوقــن. الفعــي لكب
ــن  ــة م ــة املدرب ــوات املحلي ــة إىل الق ــن يف الرق ــض األم - تفوي
قبــل أعضــاء التحالــف الــدويل بقيــادة الواليــات املتحــدة. وعــى 
أمريــكا أن توضــح أن هــذا الجهــد يهــدف إىل إنشــاء قــوة أمنيــة 
تعكــس الرتكيبــة االجتاعيــة للرقــة إىل أقــى حــد ممكــن، 

ــادرة عــى العمــل بشــكل مســتقل عــن األســايش. وق
4-تطويــر ائتــالف قــوى جديــد مــن أجــل ديــر الــزور. فمحاولــة 
طــرد “داعــش” مــن ديــر الزور عــرب قــوات يقودها األكــراد تحمل 
مخاطــر وتكاليــف كبــرة. إحــدى األفــكار املطروحــة إدمــاج 
ــات  ــدرات الجاع ــز ق ــايل تعزي ــة وبالت ــعودية وعربي ــوات س ق
املســلحة، وهــو أمــر إشــكايل بالنســبة لواشــنطن، فباإلضافــة إىل 
ــة  ــريض الحكوم ــن ي ــذا ل ــاراً كه ــإن خي ــا غــر املؤكــدة ف فاعليته

ــراين. ــرويس واإلي الســورية ومــن ورائهــا حليفيهــا ال
عــى الواليــات خلــق قــوة إيجــاد قــوة عربيــة عــرب الجمــع بــن 
مســلحي الجنــوب الرقــي والعنــارص العربيــة يف قــوات ســورية 
ــمركة يف  ــدور البش ــراد ك ــح دور األك ــث يصب ــة بحي الدميقراطي

العــراق مســانداً وليــس قائــداً.

“Fighting ISIS: The Road to and beyond Raqqa”, International Crisis Group, 28 April 2017. 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/b-053
fighting-isis-road-and-beyond-raqqa
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جنيفر كافاريال 

تركيا واألكراد ومعركة تل أبيض

معهد دراسة الحرب، 28 نيسان/أبريل 2017.
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كتبــت جنيفــر كافاريــال مقــاالً بعنــوان »قــد تبــدأ تركيــا هجــات 
ــره  ــورية«، ن ــاً يف س ــة أمريكي ــوات املدعوم ــد الق ــدة ض جدي
معهــد دراســة الحــرب يف 28 نيســان/أبريل 2017. تتحــدث فيــه 
عــن محــاوالت الرئيــس الــرتيك أردوغــان إجبــار الرئيــس األمريــي 
ترامــب عــى تحويــل الدعــم األمريــي مــن القــوات الكرديــة إىل 
وكالء تركيــا يف ســورية، مبــا يف ذلــك العنــارص املرتبطــة بالقاعــدة، 
ولتحقيــق ذلــك قــد يلجــأ إىل عمليــة بريــة جديــدة ضــد األكــراد 

إلجبــار الواليــات املتحــدة عــى إعــادة النظــر يف مطالبــه.
وصلــت الكاتبــة إىل اســتنتاجها هــذا بنــاًء عــى جملــة مــؤرشات، 
فأردوغــان يــرى يف صعــود وحــدات حايــة الشــعب شــال 
ســورية تهديــداً رئيســاً ألمنــه القومــي. وقــد أشــار إىل أنــه 
ســيطلق عمليــة لالســتيالء عــى بلــدة تــل أبيــض )ذات األغلبيــة 
ــة،  ــة الرق ــال مدين ــة ش ــة( الحدودي ــادة الكردي ــة والقي العربي
قبــل اجتاعــه القــادم مــع الرئيــس ترامــب يف واشــنطن يومــي 

16 و17 أيار/مايــو 2017.
مــن املــؤرشات أيضــاً االجتــاع الــذي عقدتــه تركيــا لـــ 50 مــن 
ــانليورفا  ــدة س ــن رشق ســورية يف بل ــة م ــل العربي ــاء القبائ زع
ــة  ــارس ملناقش ــف آذار/م ــض، يف منتص ــل أبي ــال ت ــة، ش الرتكي
“املقاومــة” ضــد وحــدات حايــة الشــعب. كذلــك شــكلت تركيــا 
قــوة عســكرية عربيــة ســورية جديــدة اســمها “جيــش درع 
الــرق” يف 19 نيســان/أبريل، عــى األرجــح مــن قبائــل شــاركت 

ــانليورفا. ــاع س يف اجت
ــك  ــرتيك فكــري إيزي ــاع ال ــر الدف ــن وزي ويف الســياق نفســه، أعل
يف 21 نيســان/أبريل أن اســتمرار التعــاون بــن الواليــات املتحــدة 
ووحــدات حايــة الشــعب يهــدد بإيجــاد “عــدم اســتقرار طويــل 

األمــد” بــن العــرب واألكــراد.
وعليــه تــرى الكاتبــة أن أردوغــان يريــد إحــداث رشخ بــن العرب 
ــريب  ــم الع ــض الدع ــة، لتقوي ــعب الكردي ــة الش ــدات حاي ووح
ملــروع الحكــم الكــردي األكــرب شــال ســورية عــرب توفــر خيــار 
آخــر وهــو حكــم عــريب مســتقل خــارج ســيطرة وحــدات حايــة 

الشــعب.
ــة  ــى الرق ــتيالء ع ــة لالس ــط بديل ــاً إىل خط ــة أيض ــر الكاتب تش
ــل  ــن، مث ــؤولن أمريكي ــع مس ــه م ــان يف لقاءات ــا أردوغ طرحه
اســتخدام 3000 مــن القــوات الرتكيــة ومســلحن مــن “املعارضــة” 
إلنشــاء ممــر مــن تــل أبيــض إىل الرقــة، رفــض الواليــات املتحــدة 
لهــذا العــرض لــن يثنــي أردوغــان عــن عرقلــة عمليــة الرقــة، وقد 
ر يف 3 نيســان/أبريل 2017 مــن أنــه يعتــزم إطــالق “مفاجآت  حــذَّ
جديــدة” تســتهدف “داعــش”، وحــزب العــال الكردســتاين، 
ــربت مؤخــراً  ــا اخت ــة الشــعب. خاصــة وأن تركي ووحــدات حاي
ــكا  ــعب، فأمري ــة الش ــدات حاي ــن وح ــاع ع ــكا الدف ــزم أمري ع
نــددت بالرضبــات الجويــة الرتكيــة التــي اســتهدفت مقــراً 
للوحــدات رشق ســورية ومقاتلــن لهــا شــال العــراق، لكنهــا مل 

ــات. تتخــذ أي إجــراء رداً عــى هــذه الرضب
ــة  ــض مبثاب ــل أبي ــة ت ــد تكــون عملي ــول، ق ــة بالق ــم الكاتب وتخت
وســيلة يثبــت فيهــا أردوغــان قدرتــه عــى حشــد الدعــم القبــي 
العــريب إلجبــار الواليــات املتحــدة عــى إعــادة النظــر. وســتكون 
ــة مــن التدخــل العســكري  ــة الثاني ــة املرحل ــة بداي هــذه العملي
الــرتيك يف ســورية وأول عمليــة بريــة كبــرة ضــد وحــدات حايــة 

الشــعب.

Jennifer Cafarella, “Turkey May Launch New Ground Offensive against US-Backed Forces 
in Syria”, The Institute for the Study of War, 28 April 2017. http://www.understandingwar.
org/backgrounder/turkey-may-launch-new-ground-offensive-against-us-backed-forces-syria 
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