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

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

.
ً
 وعسكريا

ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
سياسيا

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

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

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

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

واملرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..

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

ّ
 مســتقل

ٌ
 بحثيــة

ٌ
مؤسســة

والشــؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياســية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 

ــامل )نظــرّي، وتطبيقــّي(، باإلضافــة 
ّ

والقانونيــة والعســكرية واألمنيــة، وذلــك باملعنــى املعرفــّي الش

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

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

التداعيــات املحتملــة والبدائــل والخيــارات املمكنــة حيالهــا.
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االفتتاحية ..
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آذار/مــارس شــهر ˝الواقعــة˝، أمتّــت األزمة/الحــرب الســورية عامهــا الثامــن، والتــزال الضبابيــة أو الاليقــن الســمة 

ــك بقســمه األكــر إىل أدوار خصــوم  ــات. ويعــود ذل ــُف أفــق الحــل، أو حتــى ســبل الوصــول إىل النهاي ــي تغلِّ الت

ســورية، الدوليــن بخاصــة، ويف بعــض األحيــان حلفاؤهــا.

خصــوم ســورية، وأمريــكا يف طليعتهــم، ال يعوزهــم االبتــكار يف إيجــاد الوســائل ملحاربتهــا يف امليــدان ويف السياســة 

 Hero Narcissist Syndrome ويف االقتصــاد، خصوصــاً مــع وجــود شــخص، ليســت متالزمــة ˝البطــل˝ الرنجســية

أعقــد صفاتــه النفســية، كدونالــد ترامــب ممســكاً بزمــام قيــادة الواليــات املتحــدة.

ســحب ترامــب ˝بجعــة ســوداء˝ جديــدة مــن قبعتــه، مســاء االثنــن 25 آذار/مــارس 2019، مؤكــداً للجميــع، شــاؤوا 

أم أبــوا، أن مــا قبــل ترامــب ليــس كــا بعــده. حيــث وقّــع يف البيــت األبيــض، وثيقــة تتضمــن اعــراف الواليــات 

املتحــدة بـــ ˝ســيادة إرسائيــل عــى الجــوالن˝، بحضــور رئيــس وزراء الكيــان.

مل ينقــِض بعــُد عــاٌم عــى العــدوان الثــاليث الــذي قادتــه الواليــات املتحــدة عــى ســورية، لتعــود بعــدوان جديــد، 

مختلــف بالشــكل ومشــابه بالوقاحــة والغطرســة والــرب عــرض الحائــط باملواثيــق الدوليــة واإلجــاع الــدويل.

رونالد ريغان، أشد رؤساء أمريكا ˝جمهوريًة˝، إن جاز التعبري، مل يُقدم عام 1981 عى خطوة كهذه!

قــد تكــون قيمــة هــذا االعــراف القانونيــة صفــراً، لكــن التبعــات التــي ســترتب عليــه لهــا مــن األهميــة مــكان. 

فــال ميــر تغيــري أيُّ ˝أمــٍر واقــعٍ˝ يف السياســة دون أمثــان.

إذا مــا نظرنــا إىل التقلقــل وعــدم الثبــات يف السياســة الخارجيــة األمريكيــة يف األعــوام األخــرية، يــأيت اإلعــالن دليــالً 

ال يشــوبه شــكٌّ عــى أن ˝إرسائيــل˝ مازالــت حجــر الزاويــة الــذي تُبنــى عليــه سياســات أمريــكا يف منطقــٍة ال يـُـراد 

لدولهــا إال الخضــوع، أو الفــوىض. ورغــم االختالفــات الكــرى التــي شــهدناها مؤخــراً بــن ترامــب، وممثــي الدولــة 

العميقــة يف الواليــات املتحــدة، تظــلُّ ˝إرسائيــل˝ محــلَّ اتفــاٍق واتســاق. لقــد بــدا جــون بولتــون يف غايــة الســعادة 

مــن خلــف ترامــب وهــو يوقــع إعالنــه املخــزي.

عــدَّ كثــريون هــذا اإلعــالن هديــة قدمهــا ترامــب لنتنياهــو قُبيــل االنتخابــات اإلرسائيليــة يف 9 نيســان/أبريل. وليــس 

عــى ذلــك اختــالف، لكــن الفائــدة االنتخابيــة التــي ســيجنيها ترامــب مــن هــذا ˝االعــراف˝ قــد تفــوق بأشــواط 

مــا ســيحّصله نتنياهــو. موجــة كبــرية مــن ˝معــاداة إرسائيــل˝ يــردد صداهــا داخــل الحــزب الدميقراطــي، تجلَّــت 

عال منصور
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واضحــًة بالترصيحــات الغاضبــة للمستشــارين والسياســين الدميقراطيــن، فيــا تــال إعــالن ترامــب، ومقاطعتهــم 

اجتــاع ˝لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة˝. وكــا انســحب ترامــب مــن االتفــاق النــووي اإليــراين، 

يســتطيع رئيــٌس دميقراطــٌي إلغــاء هــذا اإلعــالن، وبســهولة أكــر.

ستحرص ˝إرسائيل˝ عى رؤية ترامب يف املكتب البيضاوي ألربع سنوات قادمة.

ال يقتــرص العــدوان األمريــي الحــايل عــى السياســة وحســب، بــل يســتخدم االقتصــاد وســيلة يضغــط فيهــا عــى 

دمشــق إىل الحــدود القصــوى، وقامئــة مــا يســميه ˝عقوبــات اقتصاديــة˝ جاهــزة لتســتقبل اســم أي مســتثمر، 

ســوريٍّ كان أم أجنبــي، فــرداً كان أم رشكــة أم دولــة، ليضمــن عرقلــة إعــادة اإلعــار، علَّهــا تكــون الورقــة الرابحــة 

التــي ســيحقق مــن خاللهــا مــا مل تحققــه لــه ˝املعارضــة˝ أو التنظيــات املســلحة أو حتــى الربــات العســكرية 

املبارشة.

ســورية ســوق اســتثار واعــد، واحتــاالت النمــو االقتصــادي عاليــة، كــا توقعــت صحفيــة ˝االقتصــادي˝، لكــن 

الواليــات املتحــدة تحــرص عــى منــع أي محــاوالت للمشــاركة يف عمليــة إعــادة اإلعــار، وقــد شــهدنا مؤخــراً 

الحضــن˝ العــريب. وجــرى الحديــث عــن تهديــدات أمريكيــة  تراجــع املوجــة العربيــة الهادفــة إلعــادة ســورية إىل̋ 

رصيحــة بهــذا الخصــوص. أمــور تزيــد مــن الضغــوط، الكبــرية أصــالً، التــي يعيشــها الســوريون. ضغــوٌط ال يســهم 

الحلفــاء كثــرياً يف تخفيفهــا، وال حتــى بعــض السياســات الداخليــة.

ــه  ــا اإلرهــاب ومعاقل ــا يف الشــال، بقاي ــوب، تركي ــل˝ يف الجن ــاً، ˝إرسائي الحــرب عــى ســورية اســتحالت حروب

ــن  ــية آالف اإلرهابي ــش˝، ومتناس ــول ˝داع ــة بفل ــروج متذرع ــض الخ ــي ترف ــة الت ــوات األمريكي ــرية، الق األخ

املدعومــن مــن حليفتهــا تركيــا يف إدلــب. ويف آخــر األمــر، تســمع مــن مراكــز األبحــاث الغربيــة أن ســورية متنــع 

ــان مــن العــودة إىل بالدهــم؟ ــم الركب ــكا مــن مينــع الجئــي مخي الالجئــن مــن العــودة! أليســت أمري

يف مشــهد التعقيــد والضبابيــة الســائد التــزال هنالــك مســلات، بطبيعــة الحــال، ميكــن ويجــب أن يُبنــى عليهــا: 

الجــوالن ســوريٌّ منــذ بدايــة وحتــى نهايــة األزمــان، الواليــات املتحــدة مل ولــن تكــون وســيط ســالم، و˝إرسائيــل˝ 

ــرٌي بعــد  ــه كث ــه ليــس لدي ــاة شــعبه وقوت ــارَب يف ســيادته واقتصــاده وحي ليســت مــن دعــاة الســالم، مــن يُح

ــاد،  ــة واالقتص ــحب إىل السياس ــب أن ينس ــاب يج ــة اإلره ــدان ويف مواجه ــف يف مي ــوح التحال ــره، ووض ليخ

فركائــز الصمــود كلٌّ متكامــل، وال يقــوم عــى إحداهــا دون األخــرى. هــذه املســلمة األخــرية مــن الــروري أن 

تكــون واضحــة يف ذهــن كل مــن يريــد لســورية االنتصــار ليجنــي كل املرابــح املتأتيــة عــن ذلــك.
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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هــذه املواضيــع وغريهــا، يعــرض لهــا عــدد شــهر آذار/مــارس 2019 مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز الدراســات 

العامليــة«، املتضمــن أهــم منشــورات مراكــز التفكــري الكــرى التــي تناولــت الحــدث الســوري، مقســمة إىل املحــاور 

اآلتيــة:

املحور األول- الجوالن السوري: مفاعيل اإلعالن األمرييك

تتنــاول مقــاالت هــذا املحــور وضــع نتنياهــو قبــل االنتخابــات ونقــاط قوتــه وضعفــه عــى اعتبــار أن إلعــالن ترامــب 

ــة  ــراءة قانوني ــا يعــرض ق ــة، ك ــة القادم ــه االنتخابي ــاه مبســاعدة نتنياهــو يف معركت ــذات نواي ــت بال يف هــذا التوقي

لإلعــالن األمريــي بشــأن الجــوالن الســوري. 

املحور الثاين- عام الحرب الثامن: أين نقف اليوم؟

تنقــل مقــاالت هــذا املحــور النظــرة الغربيــة الحاليــة لســورية بعــد مثــاين أعــوام طويلــة مــن الحــرب. وتظهــر فيهــا 

ــة مــا  ــاً يف مرحل ــا، األمريكيــة خصوصــاً، عــى االســتمرار يف معــاداة ســورية ومنعهــا مــن الدخــول فعلي بعــض النواي

بعــد الحــرب.

املحور الثالث- اقتصاد ما بعد الحرب: النفوذ والضغط واإلعامر

تعــرض مقــاالت هــذا املحــور ملــا نــره معهــد تشــاثام هــاوس مــن مقارنــة بــن وضــع االقتصــاد الســوري التقديــري 

ــوذ  ــول النف ــه ح ــد ذات ــا املعه ــة نره ــك لدراس ــة؛ وكذل ــدوث األزم ــوال ح ــه ل ــيكون حال ــا كان س ــام 2030، وم لع

االقتصــادي يف ســورية.

املحور الرابع- تركيا أردوغان: املطامع وااللتزامات

تبحــث مقــاالت هــذا املحــور يف طبيعــة عالقــة الغــرب مــع تركيــا أردوغــان يف ظــل مطامعــه ودعمــه للمتطرفــن، يف 

ســورية عــى وجــه الخصــوص، وكذلــك تبحــث يف مــآالت االتفاقــات التــي دخلتهــا تركيــا ومــدى التزامهــا مبــا متليــه 

عليهــا مــن رشوط.

املحور الخامس- بقايا اإلرهاب واملعاقل األخرية

ــا، يف  ــرصة˝ وغريه ــش˝ و˝الن ــة، ˝داع ــات اإلرهابي ــن التنظي ــي م ــاع املتبق ــه أوض ــور يف مقاالت ــذا املح ــش ه يناق

املعاقــل التــي مازالــوا يســيطرون عليهــا، يف إدلــب خاصــة، ويف ريــف حلــب ومناطــق مــن شــال ســورية الرقــي، 

ــم. ــة له والســيناريوهات املســتقبلية املتوقع

6

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 



 هــذه المــرة كغيــره مــن قــرارات ترامــب، ربمــا رآه 
ً
لــم يــأِت اإلعــان األمريكــي صادمــا

كثيــرون  بــدأ  اإلســرائيلية، وربمــا  األمريكيــة  السياســية  التفاعــات  أفــق  فــي  البعــض 
 أن هــذا القــرار بالــذات ال يخــرج عــن 

ً
بتوقــع الامتوقــع مــن الرئيــس األمريكــي. علمــا

معهــود التبنــي األمريكــي القديــم والمتجــدد لـــ ˝إســرائيل˝ ومشــاريعها االســتعمارية.
التــي تبعتــه كانــت  التصريحــات  ذكــر، ومعظــم 

ُ
ليــس لهــذا اإلعــان قيمــة قانونيــة ت

معترضة ومنددة، لكن تأثيراته قد تتأتى من كونه تغيير أمٍر واقع في السياسة، 
 لقواعــد االشــتباك، ومخالفــة صارخــة ألحــكام القانــون الدولــي.

ً
وكســرا

الجوالن السوري: مفاعيل اإلعالن األمريكي
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ناتان ساكس

نتنياهو: النهاية قريبة
معهد بروكينغز، 4 آذار/مارس 2019

ــة  ــوان: »نتنياهــو: النهاي ــاالً بعن ــان ســاكس مق ــب نات كت
ــة«، نــره معهــد بروكنغــز يف 4 آذار/مــارس 2019،  قريب
يتحــدث فيــه عن فرص نتنياهــو يف االنتخابــات اإلرسائيلية 
ــي  ــة الت ــم الجنائي ــط بالته ــس فق ــا لي ــة، وارتباطه املقبل
يتعــرض لهــا، بــل كذلــك باملنافــس الوســطي القــوي الــذي 

يواجهــه.

يقــول الكاتــب: مــع اقــراب ˝االنتخابــات الوطنيــة يف 
إرسائيــل˝، أعلــن املدعــي العام أفيشــاي ماندلبليــت قراره 
ــن نتنياهــو يف  ــوزراء بنيام ــس ال ــام إىل رئي ــه االته بتوجي
ثــالث قضايــا جنائيــة، مبــا يف ذلــك تهمــة رشــوة، تخضــع 

ــه. ــة مــع نتنياهــو ومحامي لجلســة اســتاع عادي

تقديــم  مــن  نتنياهــو  املرفوعــة ضــد  القضايــا  تبــدأ 
ــن  ــداد˝ م ــط إم ــل ˝خ ــاء مقاب ــاء أثري ــات ألصدق خدم

ــح  ــدَّ من ــل ح ــن، وتص ــظ الثم ــيجار باه ــامبانيا والس الش
ــالم  ــائل اإلع ــدى وس ــك إح ــن ملال ــة باملالي ــا تنظيمي مزاي
الرقميــة مقابــل تغطيــات إعالميــة إيجابيــة لصالحــه.

مل يتــم اتهــام نتنياهــو، ناهيــك عــن إدانتــه، اليــزال 
ــول  ــان/أبريل، يق ــات يف 9 نيس ــوز باالنتخاب ــه الف بإمكان
الكاتــب، وليــس مــن الســهل إخراجــه مــن املعادلــة. مــع 
ذلــك، مــن املحتمــل أال يســتمر رئيســاً لــوزراء ˝إرسائيــل˝ 

ــة. لفــرة طويل

إعــالن املدعــي العــام ميثــل رضبــة كبــرية لنتنياهــو، 
ــا  ــيطرة˝. وبين ــت الس ــات ˝تح ــنَّ أن االنتخاب ــذي ظ ال
ــون  ــيعمد الصحافي ــات، س ــون لالنتخاب ــتعد اإلرسائيلي يس
واملحللــون إىل تقــّي أرقــام الــرأي العــام اإلرسائيــي، 
وتريــح احتــاالت خســارة نتنياهــو هــذه املــرة. اعتقــد 

Natan Sachs, “The end is nigh for Netanyahu”, The Brookings Institution, 4 March 2019. https://
www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/201904/03//the-end-is-nigh-for-netanyahu/

1

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/03/04/the-end-is-nigh-for-netanyahu/
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9

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

نتنياهــو أنــه ســيفوز، ألنــه كان أفضــل مــن منافســيه يف 
ــا  ــكل م ــام ب ــتعداداً للقي ــر اس ــة وأك ــالت االنتخابي الحم

ــم. ــر خــرة منه ــه أك ــوز. وألن ــه الف ــد يتطلب ق

ــة عــى لوحــات  ــه االنتخابي يظهــر نتنياهــو ضمــن حملت
ــه  ــر بأن ــب ويفخ ــد ترام ــح دونال ــة يصاف ــة عمالق إعالني
ــؤون  ــر بالش ــق األم ــا يتعل ــع عندم ــى الجمي ــوق ع يتف
الدوليــة، ويــرى الكاتــب أن هــذا األمــر »فعــال ألن هــذا 
ــرية«. ويســتطرد يف هــذه النقطــة  ــواح كث ــح مــن ن صحي
ــع  ــارك م ــذي تع ــر ال ــي اآلخ ــو اإلرسائي ــن ه ــول: م فيق
ــة  ــة النووي ــا، بشــأن الصفق ــاراك أوبام ــي، ب ــس أمري رئي
اإليرانيــة، ويبــدو أنــه ربــح املعركــة عندمــا انســحب 
ــري  ــب فالدمي ــس إىل جان ــريه جل ــن غ ــا؛ وم ــب منه ترام
بوتــن يف امليــدان األحمــر يــوم النــرص؛ وتبــادل التغريدات 
ــة مــع نارينــدرا مــودي رئيــس  ــة والعري ــة بالهندي املقرب
الهنــد؛ وزار قابــوس ســلطان عــان، يف إشــارة  وزراء 
إىل الرابــط املتزايــد للمصالــح بــن ˝إرسائيــل˝ ودول 
ــاً  ــح، ووفق ــاد ناج ــة اقتص ــى خلفي ــذا ع ــج؟ كل ه الخلي
للمعايــري اإلرسائيليــة، وضــع هــادئ نســبياً عــى الجبهــة 
ــعداء  ــن س ــن اإلرسائيلي ــد م ــل، العدي ــة. باملجم الداخلي
للغايــة بالطريقــة التــي أدار بهــا نتنياهــو شــؤونهم لعــر 

ــة. ــنوات متتالي س

هــذه كانــت خطــة نتنياهــو، لكــن، ومثلــا يحــدث مــع 
كثــري مــن الخطــط، حتــى الجيــدة منهــا، يبــدو أنهــا قــد 
ــن  ــو متّك ــة ه ــذه الخط ــاب ه ــدع أص ــت. أول تص أخفق
ــاً  ــوا منافس ــد قدم ــاد. لق ــن االتح ــطية م ــة الوس املعارض
موثوقــاً لنتنياهــو، بينــي غانتــز، رئيــس أركان جيــش 
الدفــاع اإلرسائيــي. ميكــن لغانتــز أن يلعــب بأقــوى أوراق 
نتنياهــو، وهــي صورتــه كـــ ˝حــاٍم لألمــن˝. إيهــود بــاراك، 
رئيــس أركاٍن ســابٍق آخــر، هــزم نتنياهــو عــام 1999؛ 
وإســحق رابــن، رئيــس أركان حــرب حزيــران 1967، هــزم 

ســلف نتنياهــو يف اليمــن، إســحق شــامري.

ــدى  ــرية ل ــة كب ــري الجــرناالت الســابقون جلب ــا يث ــرياً م كث
ــم  ــن مثله ــل˝. لك ــية يف ˝إرسائي ــز سياس ــيحهم ملراك ترش
تتــالىش  يقودونهــا،  التــي  الوســطية  األحــزاب  كمثــل 
موثوقيتهــم  مــن  شــعبيتهم  تنبــع  برعــة.  جلبتهــم 

كعســكرين، وحقيقــة أنهــم مل ˝يلوثــوا˝ بالسياســة. يف 
الواقــع، يتابــع الكاتــب، غانتــز يفتقــر متامــاً إىل أي خــرة 
سياســية. يف الجيــش، كان لقبــه هــو ˝املتســاهل˝، أو مــن 
˝ليــس يف عجلــة مــن أمــره˝؛ كان معروفــاً بأنــه محبــوب 
ــالىش برعــة،  ــك أن يت ــكل ذل يف العمــوم. لكــن ميكــن ل
ــد  ــة املطــاف هــو ســيايس، ق فالجــرنال الســيايس يف نهاي
يُجــَر عــى التعبــري عــن مواقــف يكرههــا الكثــريون، وعى 
مواجهــة أعــداء سياســين والتغلــب عليهــم دون إطــالق 

ــد. ــا تنفجــر فقاعــة التأيي ــرياً م ــار فعــي. عندهــا كث ن

ــك  ــع ذلــك، يضيــف الكاتــب، يبــدو أن غانتــز ميتل وم
موهبــة نــادرة بــن الجــرناالت وبــن السياســين: القــدرة 
ــد  ــة˝ التأيي ــى ˝فقاع ــاء ع ــدوء. ولإلبق ــزام اله ــى الت ع
خــالل االنتخابــات، أوقــف غانتــز ومستشــاروه أي تدخــل 
رســمي لــه يف السياســة حتــى تتــم االنتخابــات بالفعــل. 

بعــد خطــاب ناجــح إلطــالق حملتــه، بالــكاد أبــدى غانتــز 
ــا  ــالم. وعندم ــى اإلع ــر ع ــى ظه ــمة أو حت أي آراء حاس
متّكــن مــن توحيــد الوســطين تحــت قيادتــه –مبــا يف ذلــك 
ــري  ــألركان، مــن اليمــن واليســار، ويائ رئيســان ســابقان ل
ــل  ــر كبدي ــابق– ظه ــطية الس ــة الوس ــل راي ــد، حام البي

واضــح لنتنياهــو.

والســؤال يف الختــام هــو: هــل ســيصل غانتــز إىل 9 
التأييــد؟ يفقــد هــذا  أن  قبــل  نيســان/أبريل 

 يبدو أن غانتز يمتلك موهبة نادرة 

بين الجنراالت وبين السياسيين: 

القدرة ىلع التزام الهدوء. لإلبقاء 

ىلع “فقاعة” التأييد خالل 

االنتخابات
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جيفري أرونسون

بفضل ترامب، نتنياهو يتوّجه إلى واشنطن منتصرًا
أمريكان كونسيرفاتف، 22 آذار/مارس 2019

مــن املتوقـّـع أن يبــارك ترامــب ضــمَّ ”إرسائيــل“ ملرتفعــات 
الجــوالن مــع وصــول رئيــس الــوزراء لحضــور مؤمتــر 

AIPAC الســنوي.

قــْل مــا تشــاء بشــأن ترامــب، لكنــه غــرّي إىل األبــد قواعــد 
رصاع ”إرسائيــل“ مــع جريانهــا العــرب.

ــرار  ــواردة– ق ــات ال ــق املعلوم ــب –وف ــذ ترام ــد اتخ لق
اعــراف الواليــات املتحــدة بســيادة ”إرسائيــل“ عــى 
ــاحتها 1800  ــة مس ــورية، البالغ ــوالن الس ــات الج مرتفع
ــرب  ــل“ يف ح ــا ”إرسائي ــي احتلته ــعٍ، والت ــرٍ مربّ ــو م كيل
ــرار يف  ــذا الق ــالن ه ــم إع ــد يت ــو 1967. ق حزيران/يوني
غضــون زيــارة رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو 

إىل واشــنطن، حينــا ســيظهر عــى الهــواء مبــارشة يف 
األمريكيــة  العامــة  الشــؤون  )لجنــة   AIPAC مؤمتــر 

اإلرسائيليــة( الســنوي.

ــام 1967  ــة الجــوالن يف ع ــل“ لهضب ــالل ”إرسائي أدى احت
إىل متركــز القــوات اإلرسائيليــة عــى بعــد 69 كيلومــراً مــن 
العاصمــة دمشــق، وإىل نــزوح أكــر مــن 100.000 ســورّي 

مــن الهضبــة الركانيــة الشاســعة التــي كانــت موطنهــم.
يف الســاعات األوىل مــن حرب تريــن األول/أكتوبر 1973، 
ــل“ إىل التفكــري  ــدم الســوري املفاجــئ ”إرسائي ــع التق دف
ــّده  ــا ع ــف م ــة لوق ــلحة النووي ــتخدام األس ــة باس للحظ
ــل“.  ــود ”إرسائي ــداً لوج ــن تهدي ــادة اإلرسائيلي ــض الق بع

Geoffrey Aronson, “Thanks To Trump, Netanyahu Rides to Washington in Triumph”, The 
American Conservative, 22 March 2019. https://www.theamericanconservative.com/articles/
thanks-to-trump-netanyahu-rides-to-washington-in-triumph/

2

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 
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https://www.theamericanconservative.com/articles/thanks-to-trump-netanyahu-rides-to-washington-in-tr


11

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

ــة،  ــل“ الهضب ــتعادت ”إرسائي ــرب، اس ــة الح ــن يف نهاي لك
وأصــدر مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة باإلجــاع 
القــرار 338 الــذي يتضمــن ”عــدم جــواز االســتيالء عــى 

ــرب“.  األرايض بالح

عــى هــذا األســاس، أجــرى وزيــر الخارجيــة هــرني 
كيســنجر املفاوضــات حــول اتفــاق فصــل القــوات الــذي 
حافـَـَظ عــى ”ســالم قلــق“ ألكــر مــن أربعــة عقــود. أّمــَن 
ــوات  ــدَّ الق ــار، وح ــالق الن ــف إط ــام 1974 وق ــاق ع اتف
ــة  ــة خاضع ــة عازل ــأ منطق ــورية، وأنش ــة والس اإلرسائيلي
ملراقبــة األمــم املتحــدة. ال تــزال قــوة األمــم املتحــدة 
ــة  ــز مراقب ــر مراك ــتباك UNDOF تدي ــض االش ــة ف ملراقب

ــدود. ــول الح ــى ط ع

ويف كانــون األول/ديســمر 1981 رفــض املجتمــع الــدويّل، 
مبــا يف ذلــك واشــنطن، االعــراف بإعــالٍن إرسائيــيٍّ أحــادّي 
الجانــب بضــم الجــوالن، وبالتــايل مل يكــن لــه تأثــري عمــي 

عــى أرض الواقــع أو دبلوماســياً.

وظلــت ”إرسائيــل“ تســيطر عــى الهضبــة، واســتمرت 
مســتوطن   20.000 مــن  بأكــر  املنطقــة  باســتيطان 

إرسائيــّي موزّعــن يف أكــر مــن 30 مســتوطنة.

التــي بذلتهــا  وتركــزت جميــع الجهــود الدبلوماســية 
ــك الحــن مــن أجــل  ــذ ذل ــات املتحــدة وغريهــا من الوالي
دفــع ”إرسائيــل“ إىل االنســحاب حتــى حــدود ”4 حزيران/

مــن جميــع  انســحاب ”إرسائيــل“  أي  يونيــو 1967“، 
بالقــوة يف عــام 1967، ورغــم  التــي احتلتهــا  األرايض 
ضمهــا لهــذه األرايض قبلــت ”إرسائيــل“ هــذا املبــدأ، لكــن 
عــدم االتفــاق حــول تفاصيــل االنســحاب كان عقبــة أمــام 
التوّصــل إىل اتفــاق عــى أســاس ”األرض مقابــل الســالم“.

اســتمرت ”إرسائيــل“ يف التواصــل دبلوماســياً مــع ســورية 
حتــى واليــة أوبامــا الثانيــة. فشــُل أوبامــا يف إيجــاد حلــول 
ــة،  ــة الغربي ــوالن والضف ــي للج ــالل اإلرسائي ــف االحت ملل

فَتَــَح البــاب أمــام تهــور ترامــب الدبلومــايس.

ــورّي  ــّي ف ــري عم ــه تأث ــب نفس ــالن ترام ــون إلع ــن يك ل
كبــري. مل يكــن تجديــد العمــل الدبلومــايس للوصــول 
ــر  ــال أك ــد املن ــداً بعي ــّي أب ــاق ســالم ســورّي إرسائي التف

مــا هــو عليــه اآلن. ستســتمر ”إرسائيــل“ يف االســتيطان. 
ــى  ــر ع ــؤرشاً آخ ــرّكات م ــذه التح ــورية يف ه ــرى س وس
ــرب. ــورية والع ــتقالل س ــة الس ــنطن الثابت ــة واش معارض

ــل“ عــى األرايض الســورية  إنَّ االعــراف بســيادة ”إرسائي
ال يدّمــر النظــام الدبلومــايس الــذي يحكــم العالقــات 
ــاً  ــّوض أيض ــه يق ــل إن ــب، ب ــورية فحس ــة الس اإلرسائيلي
املبــدأ األســاس الــذي ]تدعيــه[ أمريــكا يف األزمــة الحاليــة 
يف ســورية، وهــو دعــم الواليــات املتحــدة لســالمة ووحدة 
األرايض الســورية، الــذي ســيكون موضــع شــٍك أكــر مــن 
أي وقــت مــى. ولــن ميــر قــرار ترامــب دون أن يالحظــه 
أحــد يف أنقــرة التــي تحتــل اآلن أجــزاء مــن ســورية، 
وتتطلــع إىل توســيع احتاللهــا رشق الفــرات. وكذلــك قــد 
ال يواجــه قــرار فالدميــري بوتــن بضــم شــبه جزيــرة القــرم 
ــامة  ــرد ابتس ــوى مج ــن اآلن س ــنوات م ــس س ــل خم قب

ســاخرة.

لــدى نتنياهــو، كغــريه مــن قــادة العــامل، ســبب للتســاؤل 
عــا إذا كان ترامــب ”الزئبقــي“ مصــدر دعــم أم تهديــد. 
ومتــت اإلجابــة عــن هــذا الســؤال، عــى األقــل يف الوقــت 

الحــايل.

هــذا، ووســط موســم أعيــاد بوريــم )أو فوريــم بالعريــة( 
ــدوا  ــن اضطه ــرس الذي ــقوط الف ــه بس ــل في ــذي يُحتف ال
اليهــود، يبــدو ترامــب وكأنــه ”مســيح“ جاهــز لالســتجابة 

تبنى ترامب رواية نتنياهو عن 

إيران إلى أبعد الحدود. فاالعتراف 

بالسيادة اإلسرائيلية ىلع الجوالن 

هو انعكاس للحملة املشتركة ضد 

إيران أكثر من أي اعتبار آخر.



ــذي  ــه ال ــر خارجيت ــام وزي ــة. وق ــوات نتنياهــو امللّح لصل
نقــل الســفارة األمريكيــة إىل القدس، متجــاوزاً املحظورات 
األخــرى، بزيــارة حائــط الــراق يف القــدس الرقيــة، 
ــد  ــوة ق ــية يف خط ــاً ودبلوماس ــاً ديني ــراً واقع ــرض أم ليف

ــة. تكــون قاتل

هــل هنــاك أي جانــب مــن األجنــدة اليمينيــة اإلرسائيليــة 
مل تقــم إدارة ترامــب بتبّنيــه؟

يفتخــر نتنياهــو، يف محادثاتــه مــع بومبيــو، بأنــه »ليــس 
هنــاك قيــود عــى حريــة ”إرسائيــل“ يف العمــل« يف 

ــورية.  ــرايّن يف س ــود اإلي ــد الوج ــا ض حملته

ــران  ــن إي ــو ع ــة نتنياه ــب رواي ــى ترام ــة، تبن يف الحقيق
إىل أبعــد الحــدود. فاالعــراف بالســيادة اإلرسائيليــة عــى 
الجــوالن هــو انعــكاس للحملــة املشــركة ضــد إيــران أكــر 

مــن أي اعتبــار آخــر.

ــاحة  ــى الس ــذه ع ــر ه ــات النظ ــق وجه ــرص تواف ال يقت
الدبلوماســية فقــط. فرامــب ونتنياهــو حليفــان سياســيان 
وثيقــان مصمــان عــى توطيــد أوارص صداقتهــا. يقــّدم 
ترامــب لنتنياهــو دفعــاً حقيقيّــاً يف األســابيع التــي تســبق 
انتخابــات نيســان/أبريل يف ”إرسائيــل“. ويتنعــم نتنياهــو 
بالثنــاء الــذي منحــه إيــاه بومبيــو. لــن يجــرؤ أي شــخص 
يف ”إرسائيــل“ عــى رفــع صوتــه ليقــول: إن االعــراف 
األمريــي بشــأن الجــوالن هــو فكــرة ســيئة. الــيء نفســه 

بالنســبة للقــدس.

ــنطن  ــه لواش ــد زيارت ــل عن ــرد الجمي ــو ل ــتعد نتنياه يس
األســبوع املقبــل، حيــث ســيقوم ببــذل جهــوده ملســاعدة 
ترامــب عــن طريــق تحويــل الناخبــن اليهــود األمريكيــن 

ــن داعمــن لرامــب. إىل جمهوري

ــرى ترامــب  ــه بخصــوص الجــوالن، ي ــع تحركات ــك، وم ذل
نفســه الفاعــل الوحيــد يف املشــهد العاملــّي. لكــن افــراض 
واشــنطن قصــري النظــر بأنهــا تســتطيع التحكــم بسياســتها 
ــدُّ أيضــاً  ــل ويع ــه، ب ــس يف محل ــا، لي وسياســات خصومه

افراضــاً خطــرياً.

ومــن التهــور أيضــاً االعتقــاد بــأن كــر اإلجــاع الــدويّل 
الــذي تــمَّ عــام 1974 ســيمر دون دفــع أمثــان. صحيــح أن 
هــذا اإلجــاع فشــل يف التوصــل إىل اتفــاق ســالم، لكنــه 
وفـّـر أساســاً للنظــام الدبلومــايس الــذي حافــظ عــى ســالم 

ملــدة 50 ســنة تقريبــاً.

ــم  ــا ت ــب، م ــى عق ــاً ع ــوم رأس ــب الي ــد قل ــايل، لق وبالت
االتفــاق عليــه منــذ مــّدة طويلــة بــأن تحــركات كهــذه ال 
تعالــج إال يف ســياق صفقــة نهائيــة بــن الطرفــن. وبــدالً 
مــن أن تعكــس نتائــج اتفــاق، تخاطــر تحــركات أمريــكا 
بتقويــض أي احتــال للتوّصــل إىل اتفــاق. ال أحــد يعلــم 
ــل  ــع املرتج ــالف الرقي ــينتج، بخ ــايّس س ــام دبلوم أي نظ

ــة. ــع األمريكي ــر الواق ــه سياســة األم ــذي أنتجت ال

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 
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ومن التهور أيضًا االعتقاد بأن كسر 

اإلجماع الدولّي الذي تمَّ عام 1974 

سيمر دون دفع أثمان. صحيح أن هذا 

اإلجماع فشل يف التوصل إلى اتفاق 

سالم، لكنه وّفر أساسًا للنظام 

الدبلوماسي الذي حافظ ىلع سالم 

ملدة 50 سنة تقريبًا.
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أال يوجــد أي بلــد آخــر عــى وجــه األرض ميكــن ألمريــكا 
أن تتجــرأ بالتآمــر معــه إىل هــذا الحــّد؟ إذا تجاوزنــا 
ــامل  ــرة أنَّ الع ــا، أو فك ــع بريطاني ــة˝ م ــا الخاص ˝عالقته
ــة  ــرب العاملي ــم يف الح ــامل القدي ــاذ الع ــد أىت إلنق الجدي
الثانيــة. هنــاك عالقــة خاصــة واحــدة مهمــة يف الوقــت 
الحــايل –وهــي العالقــة التــي باركــت منــح ملكيــة القدس 
بالكامــل لـــ ˝إرسائيــل˝، وهــا هــي اآلن تســلم الجــوالن لـ 
˝إرسائيــل˝ لتســتحوذ عليــه كملكيــة– ألنَّ كلمــة ˝ضــم˝ 

تعنــي ˝االســتيالء˝، أليــس كذلــك؟ 

قــوَّض دونالــد ترامــب املبــدأ األســاس القائــم عــى 
مفهــوم ˝األرض مقابــل الســالم˝ املنصــوص عليــه يف قــرار 
ــك.  ــعيدة بذل ــل˝ س ــم 242. و˝إرسائي ــن رق ــس األم مجل

إنَّهــا هديــة يقدمهــا ترامــب لبنيامــن نتنياهــو قبــل 
االنتخابــات. 

ــنن  ــذ س ــت من ــة الســالم˝ مات ــاً، أن ˝عملي ــدُّ صحيح يَُع
ــل  ــا أن تعم ــدراً له ــدت أو كان مق ــذا إن وج ــدة –ه ع
أصــالً – لكــن مــزق توقيــع ترامــب عــى ضــم ˝إرسائيــل˝ 
للجــوالن يــوم االثنــن، كل الوثائــق والفقــرات واألســاس 
لحــل الدولتــن، الــذي كان ميكــن أن ينهــي أطــول عمليــة 
احتــالل عســكرية يف جيلنــا هــذا. وقدمــت الواليــات 
املتحــدة اآلن دعمهــا الرصيــح العلنــي والصــادق لـــ 
˝إرسائيــل˝ يف آخــر الحــروب االســتعارية يف العــامل. 

وإذا أصبــح الجــوالن اآلن جــزءاً مــن ˝إرسائيــل˝ بســبب 
ذريعــة تهديــد إيــران لـــ ˝إرسائيــل˝، أال ميكــن أن يصبــح 

روبرت فيسك

الواليات المتحدة تتذلل إلسرائيل

اإلندبندنت، 28 آذار/مارس 2019 

3
Robert Fisk, “US grovels to Israel the same way ‘supporters’ fawned on Saddam”, The 
Independent, 28 March 2019. https://www.independent.co.uk/voices/trump-israel-elections-
netanyahu-us-golan-heights-a8840301.html
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ــكل  ــل˝. أال يش ــن ˝إرسائي ــزءاً م ــاً ج ــان أيض ــوب لبن جن
حــزب اللــه أيضــاً ˝تهديــًدا˝ إيرانيــاً لـــ ˝إرسائيــل˝؟ ورمبــا 
رسعــان مــا نــرى ˝إرسائيــل˝ تضــم الضفــة الغربيــة أيضــاً 

ــات املتحــدة. ــة الوالي مبوافق

لقــد مــى عــى فقــدان ســورية للجــوالن وقــت طويــل 
منــذ عــام 1976 وكأن األمــر أصبــح ˝طبيعيــاً˝ مبعنــى: أنَّ 
ــًة غــري قامئــة؛ كــا أنَّ اعــراف  ــدو حقيق ــه تب ــا ل ملكيته
ترامــب بهــذا ˝الضــم˝ لـــ ˝إرسائيــل˝ –غــري املعــرف بــه 
يف أي مــكان آخــر يف العــامل– هــو مجــرد قبــول ملــا وافقنــا 
عليــه رساً. هــذا، إىل أّن رسقــة أرض ســورية أصبحــت 
رشعيــة متامــاً اآلن. لقــد كانــت الطريقــة موجهــًة للغايــة 
عندمــا اختــار موقــع يب يب يس نــر قصــة بعنــوان ˝مــاذا 
ــأ  ــول الخط ــة ح ــة القص ــد تغطي ــك؟˝ عن ــي كل ذل يعن
لــذي ارتكبــه ترامــب بخصــوص الجــوالن –لكــن القصــة 

ــرة الخامســة.  ــى الفق ــر ســورية حت مل تذك

إن وســائل اإلعــالم، يف متلقهــا وجبنهــا إلطاعــة ˝إرسائيــل˝ 
–وخوفهــا املطلــق مــن اتهامهــا مبعــاداة ˝الســامية˝– 

لديهــا الكثــري مــا يجــب 
اإلجابــة عنــه. عندمــا طلــب 
وزارة  مــن  بــاول  كولــن 
الخارجيــة األمريكيــة توجيــه 
تســمية  إلطــالق  ســفاراتها 
˝املتنــازع  الغربيــة  الضفــة 
عليهــا˝ بــدالً مــن ˝املحتلــة˝، 
الصحافــة  ســارعت 
األمريكيــان  والتلفزيــون 
لتغيــري التســميات يف الحــال 
عندمــا  وهكــذا  تقريبــاً. 
الخارجيــة  وزارة  أشــارت 
قبــل  الجــوالن  إىل  فجــأة 
أنــه  أســابيع عــى  بضعــة 
˝تحــت ســيطرة إرسائيــل˝ 
ــن  ــة م ــاً ˝محتل ــس أرض ولي

ــيأيت.  ــذي س ــا ال ــرف م ــاً نع ــا جميع ــل˝، كن ــل إرسائي قب

ومــع ذلــك، فــإن هــذا االنتقــال اللفظــي ليــس خفيــاً وال 
مفاجئــاً –نظــراً الستســالم أمريــكا املطلــق لــكل مصلحــة 
إرسائيليــة– لكنــه مشــؤوم بالنســبة لشــعوب الــرق 
ــع  ــه نتنياهــو رداً عــى توقي األوســط. أدهشــني يشء قال
ترامــب الشــائن عــى وثيقــة الجــوالن: قــال إن ˝جــذور 
الشــعب اليهــودي يف الجــوالن تعــود آلالف الســنن˝. 

صحيــح. لكننــي تذكــرت عــى الفــور أنــه يف عــام 1982، 
طــوال أســابيع مــن الغــزو اإلرسائيي للبنــان، جــال الجنود 
القــرى  يف  املدنيــة˝  ˝الشــؤون  وضبــاط  اإلرسائيليــون 
الشــيعية املســلمة واملســيحية يف جنــوب لبنــان، وقامــوا 
بتوزيــع اســتبيانات عــى العــرب. رأيتهــم يفعلــون هــذا. 

كانــت الوثائــق طويلــة ومعقــدة، ُســئل اللبنانيــون فيهــا 
عــن إذا كانــت هنــاك بقايــا آثــار يهوديــة عــى أراضيهــم؟ 
هــل كان هنــاك أي عالمــات عــى مبانيهــم القدميــة تــدل 
عــى أن اليهــود اســتوطنوا يف العقــود أو القــرون الســابقة 

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 
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ــد  ــة؟ لق ــرى أســاء عري ــالل أو ق ــا؟ هــل كان ألي ت فيه
ــور  ــث ص ــل مثل ــة داخ ــداً باملنطق ــن تحدي ــوا مهتم كان

ــا. ــدا وقان وصي

بالطبــع، كان هنــاك العديــد مــن بقايــا اآلثــار اليهوديــة. 
ــض  ــام بع ــوف، وق ــال الش ــدروز يف جب ــرى ال ــى يف ق حت

ــات. ــن عــى هــذه العالم األهــايل باطــالع اإلرسائيلي
 مــاذا لــو –بعــد حــرب لبنــان التاليــة– قــررت ˝إرسائيــل˝ 
أنــه بــدالً مــن احتــالل جنــوب لبنــان، فإنهــا ســتضم 
جــذور الشــعب اليهــودي˝ يف املنطقــة  املنطقــة كلهــا ألن̋ 

˝تعــود آلالف الســنن˝.

نعــم، ســيتعن عــى ˝إرسائيــل˝ هزميــة حــزب اللــه 
للقيــام بذلــك –وهــو حــدث غــري مرجــح ألن حــزب اللــه 
ــن يف  ــل˝. لك ــة إىل ˝إرسائي ــدود اللبناني ــر الح ــيتجه ع س
ــل˝  ــا ˝إرسائي ــت فيه ــي احتل ــر الت ــة ع ــوام الثاني األع
جنــوب لبنــان تقريبــاً، مل يــر اإلعــالم مطلقــاً إىل الوجــود 
اإلرسائيــي باســم ˝االحتــالل اإلرسائيــي˝. كان يُطلــق 
عــى الجنــوب دامئــاً اســم ˝الخاضــع لســيطرة إرسائيــل˝ 
ومل تُطلــق عليــه أبــداً اســم منطقــة االحتــالل اإلرسائيــي 
ــه دامئــاً باســم  ــك، كان يشــار إلي ــدالً مــن ذل الواســعة. ب
ــن  ــا نح ــك قمن ــل˝. وبذل ــة˝ لـــ ˝إرسائي ــة األمني ˝املنطق
ــذي مل  ــم˝ ال ــة ˝للض ــس الداللي ــع األس ــن بوض الصحافي

ــد. يحــدث بع

ــة  ــت قص ــل أصبح ــان، ب ــة لبن ــة قص ــد القص ــن مل تع لك
ــم  ــل الض ــه. وفع ــب نفس ــض ترام ــت األبي ــون البي مجن
ــة  ــى رسق ــة ع ــرب للموافق ــتعداد الغ ــه واس ــدويل ذات ال
األرض –مــا مل يكــن هنالــك دخــل لبوتــن وروســيا بالطبع.

سياســة الواليــات املتحــدة الخارجيــة يف الــرق األوســط 
مرهونــة بـــ ˝إرسائيــل˝. قبــل 20 عامــاً، جمعــت العرات 
مــن الترصيحــات حــول سياســة الحكومــة األمريكيــة 
ــن  ــت م ــا –وطلب ــة، وخلطته ــول املنطق ــة ح واإلرسائيلي
أحــد الزمــالء إعــادة ترتيبهــا مــرة أخــرى حســب ترتيبهــا 
ــد كان  ــه: لق ــار نفس ــراء االختب ــرب الق ــد يج ــي. ق األص

ــب –وهــو– مهمــة مســتحيلة. هــذا الطل

أســتطيع أن أفهــم جيــداً ســبب اهتــام الكونغــرس 
ووقوفــه عــدة مــرات عندمــا قــال نائــب ترامــب، مايــك 
بينــس، كــا فعــل يــوم االثنــن، »إننــا نقــف مــع إرسائيــل 
ألن قضيتهــا هــي قضيتنــا، وقيمهــا هــي قيمنــا، ومعركتهــا 

ــا«. هــي معركتن

هــل حقــا؟ تقــف الواليــات املتحــدة، التــي خاضــت حربــاً 
اســتعارية ضــد الريطانيــن، مــع القضيــة االســتعارية لـ 
˝إرسائيــل˝ –مــع توســعها االســتعاري ورسقتهــا لــألرايض 
يف الضفــة الغربيــة؟ هــل يقــف األمريكيــون ˝حًقــا˝ مــع 
ــا املســتمر والوحــي للفلســطينين  ــل˝ يف قصفه ˝إرسائي
–وللبنــان– ويتســامحون ويوافقــون عــى جرائــم الحــرب 
بأنهــا  األمريكيــن  باســتثناء  الجميــع  يعــرف  التــي 
مســؤولية ˝إرسائيــل˝. وإذا فعلــوا ذلــك ملــاذا تكلــف 
ــاذا  ــع صــدام؟ مل ــاء الخــوض يف حــرب م ــون عن األمريكي

تقصــف ســورية؟

ال توجــد أي جــدوى يف تتبــع التاريــخ اآلســن لقضايــا 
الضــم. مــن ضــم الواليــات املتحــدة لهــاواي ألنهــا تحتــاج 
إىل مينــاء بحــري يف املحيــط الهــادئ وضمهــا ملعظــم نيــو 
ــبه  ــن وش ــَس بوت ــا. وال نن ــاس وأريزون ــيكو وتكس مكس
جزيــرة القــرم. وال نحتــاج بالتأكيــد إىل جــر أنفســنا 
والعــودة لعمليــات ضــم األرايض املجريــة، والنمســا كلهــا.
ال، أنــا ال أقــارن بــن عمليــات الضــم. ولكــن هنــاك أوجــه 
تشــابه بــن البلــدان تخلقهــا الــدول ذاتهــا عندمــا تختــار 
ضــم –أو تبــارك ضــم– أرض اآلخريــن. يف معظــم الحــاالت 
يســتند ˝الضــم˝ إىل جــذور إثنيــة أو إىل رضورة عســكرية.
ــالم˝.  ــل الس ــة ˝األرض مقاب ــب معادل ــف ترام ــد نس لق
غــري  الحيــازة  إجــازة  ˝إرسائيــل˝  واشــنطن  منحــت 
القانونيــة ورسقــة األرايض. وملَ ال، مــادام الكونغــرس عبــداً 

لـــ ˝إرسائيــل˝. 

لكــن ملــاذا االنشــغال بهــذا األمــر؟ مــن خــالل االعــراف 
بضــم ˝إرسائيــل˝ للجــوالن، اعــرف ترامــب ببســاطة بــأن 

˝إرسائيــل˝ ضمــت أمريــكا.

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد
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أيمن سالمة

اإلعالن األمريكي بشأن الجوالن السوري المحتل... قراءة قانونية

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 28 آذار/مارس 2019

 أمين سالمة، ”اإلعالن األمريي بشأن الجوالن السوري املحتل... قراءة قانونية“، مركز األهرام للدراسات السياسية4
http://acpss.ahram.org.eg/News/16876.aspx 2019 واالسرتاتيجية، 28 آذار/مارس

ــيك  ــالن األمري ــوان »اإلع ــاالً بعن ــالمة مق ــن س ــب أمي كت
بشــأن الجــوالن الســوري املحتــل... قــراءة قانونيــة« نره 
مركــز األهــرام بتاريــخ 28 آذار/مــارس 2019، تحــدث فيــه 
ــب يف 25  ــدره ترام ــذي أص ــذي˝ ال ــالن التنفي ــن ˝اإلع ع
ــل˝  ــيادة ˝إرسائي ــرف بس ــذي يع ــارس 2019، وال آذار/م
ــم  ــو 1967، ث ــذ حزيران/يوني ــل من ــوالن املحت ــى الج ع
قــرار الكنيســت اإلرسائيــي الجائــر بضــم الجــوالن املحتــل 
ــاوالً  ــمر 1981، متن ــون األول/ديس ــل˝ يف كان إىل ˝إرسائي
العديــد مــن املســائل القانونيــة املهمــة يف ذلــك الســياق.

االحتالل العسكري اإلرسائييل للجوالن السوري

مييــز القانــون الــدويل بــن االحتــالل العســكري الغاصــب 

ألقاليــم الــدول ذات الســيادة، والــذي ينتــج عــن حــرب، 
وبــن االحتــالل الســلمي االتفاقــي لهــذه األقاليــم، والــذي 
يتــم إمــا باتفــاق كامــل بــن دولــة اإلقليــم املحتــل وبــن 
دولــة االحتــالل، لحايــة ذلــك اإلقليــم الــذي تعجــز 
ـص عليــه يف  نُـّ الدولــة عــن حايتــه وتأمينــه، أو إذا 
ــه  ــأ إلي ــزاء تلج ــن كج ــن الدولت ــة ب ــدة أو اتفاقي معاه

ــا.  ــرى بتعهداته ــِف األخ ــه إذا مل ت ــا لتطبيق إحداه

ــاً  ــلمياً اتفاقي ــواء كان س ــكري، س ــالل العس ــن االحت ولك
أم عســكرياً غاصبــاً، ال ميكــن بحــال مــن األحــوال أن 
يعــدم الســيادة القانونيــة للدولــة صاحبــة الســيادة عــى 
ــك  ــاً لذل ــتحيل أيض ــه. ويس ــزء من ــل أو ج ــم املحت اإلقلي
ــزء  ــل أو أي ج ــم املحت ــة اإلقلي ــل ملكي ــالل أن ينق االحت

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 

http://acpss.ahram.org.eg/News/16876.aspx


منــه لدولــة االحتــالل، طاملــا مل يتــم االتفــاق الرضــايئ بــن 
دولــة االحتــالل والدولــة املحتلــة عــى ضــم تلــك األرايض، 
وطاملــا مل تتنــازل دولــة اإلقليــم تنــازالً رصيحــاً عــن ذلــك 
اإلقليــم املحتــل. فالتنــازل عــن األقاليــم أو الجــزر يعنــي 
التحويــل الرســمي لحــق الســيادة عــى أرايض دولــة 
ــوص  ــب نص ــادًة مبوج ــازل ع ــم التن ــرى. ويت ــة أخ لدول
ــذي  ــزء ال ــة أو الج ــاً املنطق ــّدد متام ــازل تُح ــدة تن معاه

ــدة. ــة الجدي ــينقل لســيادة الدول س

وأكــد قــرار مجلــس األمــن رقــم 242 عــام 1967، يف فقرته 
ــوة.  ــري بالق األوىل، عــدم جــواز االســتيالء عــى أرايض الغ
وهــذه الفقــرة تدحــض كافــة املزاعــم الباطلــة التــي 
ــّدث  ــن تح ــس األم ــأن مجل ــوين ب ــان الصهي ــا الكي يردده

ــس ˝األرايض˝. ــن ˝أراٍض˝ ولي ع

إن االحتــالل يف القانــون الــدويل هــو واقعــة ماديــة، وهــو 
حالــة فعليــة مؤقتــة، وليســت رشعيــة قانونيــة. لــذا فأيــة 
ــالل يكــون  ــل ســلطات االحت ــري مــن قب ــات أو تداب ترصف
مــن شــأنها أن تغــرّي مــن طبيعــة أو ماهيــة أو طبوغرافيــة 
تُعــد غــري مروعــة،  املحتــل،  اإلقليــم  أو دميغرافيــة 
وتشــكل جرميــة دوليــة يجــب املعاقبــة عليهــا ومســاءلة 
ســلطة االحتــالل عنهــا وفقــاً لقواعــد املســؤولية الدوليــة.

ــكام  ــرام أح ــاً بإب ــة أيض ــدل الدولي ــة الع ــت محكم وقام
إرسائيل˝  قضائيــة تدحــض أي حجــج أو مــررات الحتــالل̋ 
للجــوالن الســوري وضّمــه. وكان مــن بــن هــذه األحــكام 
ــن  ــدودي ب ــزاع الح ــة الن ــة يف قضي ــه املحكم ــا أصدرت م
عــام 1986، حيــث قضــت  فاســو يف  مــايل وبوركينــا 
املحكمــة بأنــه: حــن يثــور خــالف بــن الســيادة القانونيــة 
عــى اإلقليــم مــع الســيادة الفعليــة الواقعيــة عــى هــذا 
اإلقليــم، فيجــب رجــوع الحــق إىل صاحــب الحــق األصــي 

ــوين. القان

وبالتــايل فــإن عــدم مارســة الجمهوريــة العربية الســورية 
لســلطتها الفعليــة عــى هضبــة الجــوالن املحتلــة ال يؤثــر 
يف ســيادتها القانونيــة عليهــا، ألن الوجــود اإلرسائيــي عــى 
الهضبــة ال يؤســس ألي حــق لهــم وفقــاً ملبــادئ وقواعــد 
القانــون الــدويل والقــرارات الدوليــة ذات الصلــة، وال 
ــا  ــا.  وم ــل أقاليمه ــى كام ــورية ع ــيادة س ــّوض أي س يق
قامــت بــه ˝إرسائيــل˝ بعــد احتاللهــا للجــوالن، مــن 
بنــاء العديــد مــن املســتوطنات فيهــا، ونقــل اآلالف مــن 
ــة  ــوق قانوني ــل˝ أي حق ــب ˝إرسائي ــن، ال يُكس اإلرسائيلي
أو أوضــاع ماديــة جديــدة يقرّهــا القانــون الــدويل، أو 

ــي. ــس األمري ــالن الرئي يرســخها إع

الحق املكتسب

ال تســتطيع دولــة االحتــالل أن تدفــع مبلكيــة هضبــة 
الجــوالن الســورية تأسيســاً عــى مــي مــدة طويلــة مــن 
ــون  ــود يف القان ــي تع ــم الت ــا لألقالي ــى احتالله ــن ع الزم
والواقــع لدولــة أخــرى، إال يف الحالــة التــي ال تحتــج فيهــا 
الدولــة صاحبــة اإلقليــم عــى املارســات والتدابــري التــي 

ــم. ــك اإلقلي ــالل يف ذل ــة االحت ــا دول اتخذته

وبحســب الكاتــب، منــذ االحتــالل اإلرسائيــي لهضبــة 
ــت  ــة، قوبل ــة الراهن ــى اللحظ ــام 1967 وحت ــوالن ع الج
˝إرسائيــل˝ باالحتجاجــات واملطالبــات الرســمية ليــس 
مــن جانــب الدولــة الســورية وحســب، ولكــن مــن 
جانــب املجتمــع الــدويل. بــل إن كافــة اإلدارات األمريكيــة 
ــري  ــة غ ــراءات اإلرسائيلي ــا باإلج ــّر أي منه ــة مل تق املتعاقب

ــم. ــالل أو الض ــواء االحت ــة، س الرعي

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

وأكد قرار مجلس األمن رقم 242 

عام 1967، يف فقرته األولى، عدم 

جواز االستيالء ىلع أراضي الغير 

بالقوة. وهذه الفقرة تدحض كافة 

املزاعم الباطلة التي يرددها الكيان 

الصهيوني بأن مجلس األمن تحّدث 

عن “أراٍض” وليس “األراضي”.

17



الضم اإلرسائييل للجوالن السوري املحتل

وفقــاً للمواثيــق والقــرارات الدوليــة، يحظــر بشــكل مطلق 
اللجــوء للقــوة الكتســاب األقاليــم، وكذلــك ضــم األقاليــم 
ــم  ــد ت ــعوب. وق ــدول والش ــن إرادة ال ــاً ع ــة غصب املحتل
التأكيــد عــى ذلــك املبــدأ يف القــرار رقــم 2625، املتعلــق 
مببــادئ القانــون الــدويل الخاصــة بالعالقــات الوديــة بــن 
أي اكتســاب إقليمــي يتــم  الــدول، والــذي ينــص عــى أن:̋ 
ــوة أو  ــتخدام الق ــد باس ــطة التهدي ــه بواس ــول علي الحص

باســتخدامها لــن يُعــرف بــه كأمــر قانــوين˝. 

ــن  ــرار م ــدار ق ــى إص ــوين ع ــان الصهي ــدم الكي ــن أق ح
الكنيســت اإلرسائيــي أو مــا عــرف بـــ ˝قانــون الجــوالن˝ 
ــاء  ــون والقض ــل˝ القان ــت ˝إرسائي ــاه فرض ــذي مبقتض وال
واإلدارة اإلرسائيليــة عــى هضبــة الجــوالن، مل يعــرف 
ــس  ــر، ورفضــه مجل ــرار الجائ ــذا الق ــدويل به ــع ال املجتم
األمــن يف قــراره رقــم 479 بتاريــخ 17 كانــون األول/
ديســمر عــام 1981، والــذي أكّــد فيــه أن االســتيالء 
عــى األرايض بالقــوة غــري مقبــول مبوجــب ميثــاق األمــم 
ــاً وباطــالً ومــن  املتحــدة، واعتــر القــرار اإلرسائيــي ملغيّ
دون فاعليــة قانونيــة عــى الصعيــد الــدويل. وطالــب 
ــة– أن  ــوة محتل ــا ق ــل˝ –بوصفه ــن ˝إرسائي ــس األم مجل

ــوراً. ــا ف ــي قراره تلغ

الوثيقة األمريكية والدولة الثالثة

 Executive Proclamation التنفيــذي  اإلعــالن  أثــار 
ــة  ــية والقانوني ــاؤالت السياس ــن التس ــد م ــب العدي لرام
إرسائيل˝  واألمنيــة وحتــى االنتخابيــة املرتقبــة يف كل مــن̋ 
ــة  ــي السياس ــم متابع ــرى معظ ــدة، إذ ي ــات املتح والوالي
ــارة أي  ــم باستش ــب مل يق الداخليــة األمريكيــة، أن ترام
خبــري أو مستشــار قانــوين قبــل أن يُقــدم عــى هــذه 
الخطــوة غــري املســبوقة يف تاريــخ الواليــات املتحــدة منــذ 

ــوري. ــوالن الس ــالل الج احت

 Executive تنفيذيــاً˝  ˝إعالنــاً  ترامــب  أصــدر  لقــد 
 Executive تنفيذيــاً˝  ˝أمــراً  وليــس   Proclamation
الرئاســية  اإلعالنــات  أن  متامــاً  يــدرك  وهــو   ،Order
األمريكيــة ال تحــوز أيــة إلزاميــة قانونيــة مقارنــة باألوامــر 

التنفيذيــة. 

كــا يــدرك الرئيــس األمريــي أيضــاً وجميــع مستشــاريه، 
أنهــم يعــدون يف القانون الــدويل: الدولة الثالثــة أو الطرف 
الثالــث يف الحالــة الســورية-اإلرسائيلية الراهنــة، ومــن ثــم 
فجميعهــم يدركــون أن ˝ال أحــد يســتطيع أن ينقــل ملكية 
مــا ال ميلكــه˝، وهــي قاعــدة معروفــة يف كافــة تريعــات 
الــدول الداخليــة ومنهــا اإلدارة األمريكيــة. ويدركــون 
أيضــاً أن كافــة التريعــات واألحــكام القضائيــة والتدابــري 
ــة  ــدرت مخالِف ــال ص ــدول، يف ح ــة لل ــة الداخلي التنفيذي
ــد  ــة، فإنهــا تُع ــدويل وتعهــدات الدول ــون ال لقواعــد القان
ــدويل، وال  ــون ال ــة يف القان ــة ال قانوني ــع مادي مجــرد وقائ
ــا، فالجــوالن  ــري مــن املراكــز القانونيــة املســتقرة. وهن تُغ

أرايض ســورية محتلــة غصبــاً وكرهــاً.

الوثيقــة  فــإن  القانونيــة،  املــدارس  كافــة  وبحســب 
األمريكيــة ليــس لهــا أي أثــر عــى املركــز القانــوين للجوالن 
ــك  ــة يف ذل ــرارات الدولي ــاً يف الق ــر أيض ــل، وال تؤث املحت
ــح جــاح  ــه مصلحــة يف كب ــن ل ــكل م الصــدد. وميكــن ل
ــة  ــر األمريكي ــة يف الدوائ ــوى قضائي ــع دع ــب أن يرف ترام
ــون  ــى القان ــدم ع ــايس املتق ــالن الرئ ــد اإلع ــة ض املختلف

ــه. ــي ذات ــتور األمري ــدويل والدس ال

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 

لقد أصدر ترامب “إعالنًا تنفيذيًا” 

 Executive Proclamation

وليس “أمرًا تنفيذيًا”

 Executive Order، وهو يدرك تمامًا 

أن اإلعالنات الرئاسية األمريكية ال 

تحوز أية إلزامية قانونية مقارنة 
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بعــد ثمانــي ســنوات، بــدأت مراكــز الدراســات الغربيــة تطلــق مســميات غيــر معتــادة 
 
ً
عوضــا مســلح˝  ˝تمــرد  كلمــة  تتــردد  فصــارت  الســورية،  الحــرب  فــي  تفاصيــل  علــى 
عــن ˝معارضــة˝، و ˝مســاهمة فــي تدميــر البلــد ومعاناتــه˝، بــدل ˝المطالبــة بحقــوق 

الســوريين˝، لكــن هــذا ال يعنــي تغييــر المواقــف بعــد.
الزالــت التهــم توجــه للنظــام السياســي فــي ســورية، وتــكال االدعــاءات رغــم وضــوح 
والتهديــد.  بالرفــض  قاَبــل 

ُ
ت لســورية،  توجــه  قــد  التــي  المبــادرات  وحتــى  زيفهــا، 

الزالــت أمريــكا، ومــن معهــا مــن أتبــاع، يبذلــون الجهــود لمنــع ســورية مــن التعافــي، 
 بعــد الحــرب.

ً
واســتعادة مكانتهــا السياســية. الزالــوا يريــدون حربــا

عام الحرب الثامن: أين نقف اليوم؟



بول جاد اهلل 

بعد 8 سنوات من الحرب في سورية،
الموقف األمريكي والسياق اإلقليمي

معهد بروكنغز، 15 آذار/مارس 2019

كتــب بــول جــاد اللــه مقــاالً بعنــوان: »بعــد مثــاين ســنوات 
مــن الحــرب يف ســورية، املوقــف األمريــي والســياق 
اإلقليمــي«، نــره معهــد بروكنغــز، 15 آذار/مــارس 2019، 
ينقــل فيــه آراء خــراء املعهــد خــالل العــام املــايض والتــي 
ــذه  ــر يف ه ــورية. تظه ــرية يف س ــورات األخ ــت التط تناول
اآلراء خيبــة أمــل كبــرية، ورضــا شــبه معــدوم عــن املــآالت 
التــي انتهــت إليهــا الحــرب، وعــن الــدور األمريــي 

بالعمــوم يف ســورية.

ــدء األزمــة يف  يقــول الكاتــب: بعــد مثــاين ســنوات مــن ب
ــالد غــري  ــزال الب ــي يســميها ˝انتفاضــة˝، الت ســورية، والت
مســتقرة إىل حــدٍّ كبــري، والتــزال الواليــات املتحدة وروســيا 

ــة يف  ــرى متورط ــة األخ ــوى اإلقليمي ــران والق ــا وإي وتركي
النــزاع بطريقــة أو بأخــرى، لكــن بأهــداف مختلفــة.

الواليات املتحدة
يتحــدث الكاتــب تحــت هــذا العنــوان عــن التقريــر الذي 
ــّول 10 درجــات يف  ــوان: »تَح ــز بعن ــد بروكنغ ــره معه ن
ــذي  ــات املتحــدة تجــاه ســورية*«، وال اســراتيجية الوالي
رأى معــّدوه أن وجــود الواليــات املتحــدة يف ســورية لعــب 
ــم  ــن أن تنظي ــم م ــا، فعــى الرغ ــاً إىل حــد م دوراً إيجابي
˝داعــش˝ مل يُهــزم بالكامــل، إال أن عمليــات التحالف أدت 
إىل إضعافــه كثــرياً يف املنطقــة. كــا أشــاروا إىل أن أولويــة 

5 Paul Gadalla, “8 years into Syria’s civil war, Brookings experts explain the US position and 
regional context”, The Brookings Institution, 15 March 2019. https://www.brookings.edu/blog/
brookings-now/20198-/15/03/years-into-syrias-civil-war-brookings-experts-explain-the-u-s-
position-and-regional-context/

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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اســراتيجية الواليــات املتحــدة يف ســورية يجــب أن تكــون 
هزميــة فلــول التنظيــم والعمــل عــى منــع عودتــه.

لكــن، ويف 19 كانــون األول/ديســمر 2018، أعلــن الرئيــس 
دونالــد ترامــب انســحاباً عســكرياً أمريكيــاً مــن ســورية، 
مدعيــاً أنَّ ˝داعــش˝ قــد ُهــزم، يف خطــوة مفاجئــة أثــارت 
ــه  ــّر عن ــكا يف الــرق األوســط، ع جــدالً حــول دور أمري
ــز،  ــد بروكنغ ــى يف معه ــل أع ــو زمي ــان، وه ــل بي دانيي
بالقــول: »مل ينســق الرئيــس القــرار مــع كبــار مستشــاريه. 

يف الواقــع، أصــدر مستشــار األمــن القومــي جــون بولتــون، 
ــم  ــاع جي ــر الدف ــو، ووزي ــك بومبي ــة ماي ــر الخارجي ووزي
ــات  ــن أن الوالي ماتيــس يف وقــت ســابق، ترصيحــات تعل
املتحــدة ســتبقى يف ســورية ملواجهــة إيــران وضــان 
ــاء  ــدى الحلف ــات ل ــذا ب ــرى. وهك ــية أخ ــداف سياس أه
ــون  ــس يتحدث ــاري الرئي ــأن مستش ــة ب ــل للثق ــبب أق س

ــكا«. ــايل للثقــة بأمري ــه، وبالت ــة عن بالنياب

كذلــك ينقــل الكاتــب رأي رانــج عــالء الديــن، زميــل آخــر 
ــازال  ــش˝ م ــم ˝داع ــول إن تنظي ــذي يق ــز، وال يف بروكنغ
موجــوداً يف ســورية عــى الرغــم مــن مزاعــم ترامــب 
بهزميتــه، فيقــول: »قــد يكــون ˝داعــش˝ فََقــَد ˝الخالفــة˝ 
وهــو يف تراجــع، لكنــه بعيــد عــن الهزميــة، واليــزال ميثــل 
ــكّل مــن ســورية والعــراق. يف حــن أن  ــداً خطــرياً ل تهدي
القــوات املتحالفــة مــع إيــران أصبحت راســخة يف املشــهد 

الســيايس وتعــزز مكاســبها«.

ويف ســياق مشــابه، تــرى أمانــدا ســلوت، املتخصصــة 
بالسياســة الخارجيــة، أنــه مــازال للواليــات املتحــدة دور 
لتلعبــه يف ســورية، إذ تقــول: »عــى إدارة ترامــب أن 
تســاعد يف حــل املعضلــة الســورية مبســؤولية«، متحججــة 
ــش˝ يف  ــم ˝داع ــذه تنظي ــذي نف ــاري ال ــوم االنتح بالهج

ــون. ــون أمريكي ــود ومدني ــره جن ــات إث ــج وم منب

روسيا وإيران و˝إرسائيل˝

القــوات  انســحاب  أن  إىل  بروكنغــز  يف  خــراء  أشــار 
ــر يف  ــا دوراً أك ــيمنح خصومه ــورية س ــن س ــة م األمريكي
املنطقــة، يقــول عــالء الديــن**: »أبعــد مــن القلــق الــذي 
ــيرك  ــدة س ــات املتح ــحاب الوالي ــش˝، انس ــه ˝داع يخلق

ــكا«. ــداء أمري ــيملؤه أع ــع س ــاً أوس ــاً فراغ حت

ــات  ــحاب الوالي ــل انس ــى قب ــول: حت ــب فيق ــع الكات يتاب
ــكل  ــن ماي ــن الباحثَ ــب كّل م ــورية، كت ــن س ــدة م املتح
الصفقــة  شــكل  عــن  هايدمــان  وســتيفن  أوهانلــون 
ــن  ــّذرا م ــيا، وح ــدة وروس ــات املتح ــن الوالي ــة ب املحتمل
أن روســيا لــن تتمكــن عــى األرجــح مــن احتــواء النفــوذ 
اإليــراين يف ســورية. لقــد لعبــت إيــران دوراً مهــاً، يف 
ســورية ومــع خــروج الواليــات املتحــدة مــن مــرح 
الحــرب، ميكــن أن يــزداد هــذا الــدور، »يف السياســة 
واالقتصــاد واألمــن، مــا يؤمــن لهــا وصــوالً إىل مــوارد إعادة 
اإلعــار التــي قــد يضخهــا املجتمــع الــدويل يف مرحلــة مــا 

ــن. ــالء الدي ــول ع ــد«، يق إىل البل

ويــرى بيــان أن زيــادة الــدور اإليــراين، تزيــد مــن 
احتــال نشــوب رصاع مــع ˝إرسائيــل˝ التــي ســتفقد 

إميانهــا بحايــة الواليــات املتحــدة لهــا.

تركيا
ــف  ــال ســابق إىل أن التحال يشــري كــال كرييســي يف مق
الــريك مــع الواليــات املتحــدة حــول ســورية اســتمر حتــى 
ــة  ــاه، مخالف ــا باالتج ــدأت تركي ــاً، إذ ب ــام 2013 تقريب ع
تقاليــد وأعــراف الكفــاءة السياســية، نحــو اســتخدام 

ــاور. ــيايس مج ــام س ــة بنظ ــة لإلطاح ــائل العنيف الوس

ــع  ــا م ــل تركي ــى تفاع ــوء ع ــلوت الض ــلط س ــك تس كذل
مــع  ســورية،  الكرديــة يف  الشــعب  وحــدات حايــة 
انســحاب الواليــات املتحــدة فتقــول: »بالحــد أدىن، عــى 
إدارة ترامــب إمتــام مفاوضــات دبلوماســية وعســكرية مع 
تركيــا تضمــن انســحاباً منظــاً للقــوات األمريكيــة، ومتنــع 
حــدوث فــراغ يف القيــادة متلــؤه روســيا وإيــران بســهولة. 
يجــب عــى الواليــات املتحــدة أن تفــي بوعودها الســابقة 
الثقيلــة  األســلحة  كل  جمــع  تشــمل  والتــي  ألنقــرة، 
املمنوحــة إىل وحــدات حايــة الشــعب وإمتــام ˝خارطــة 

ــج˝«. ــق منب طري

مــع اســتمرار الحــرب وظهــور حكومــات شــعبوية عــى 
ــدت،  ــع جيســيكا بران ــي م ــامل، الحــظ كري مســتوى الع
الكاتبــة يف صحيفــة فــورن بوليــي، أن تركيــا )إىل جانــب 
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االتحــاد األورويب( يجــب أن تضــع اســراتيجيات ملســاعدة 
الالجئــن الســورين عــى املــدى الطويــل. ووضــع اتفــاق 
انتقالهــم إىل  جديــد بشــأن الالجئــن لركيــا، يضمــن 

ــن. ــرص للمحلي ــق ف ــع خل االقتصــاد الرســمي م

ماذا بعد؟

وتحــت آخــر عناويــن املقــال يشــري الكاتــب إىل كالم 
بيــان حــول آثــار ســنوات الحــرب الطويلــة عــى ســورية 
ــديد  ــادي الش ــع االقتص ــزوح والراج ــار والن ــة الدم وحال
وكلــف إعــادة اإلعــار الهائلــة، وألن النتائــج التــي انتهــت 
ــالءه  ــب، أو زم ــريض الكات ــورية ال تُ ــرب يف س ــا الح إليه
ــورية  ــر يف س ــدة دوراً أك ــات املتح ــدون للوالي ــن يري مم
ــلحن˝  ــة ومس ــى ˝معارض ــوا ع ــن راهن ــة، والذي واملنطق
ــم  ــوري، يخت ــس الس ــري الرئي ــم يف تغي ــق أهدافه لتحقي
العســكري،  اقــراب االنتصــار  بــكالم هيدمــان: »مــع 
يهــدف النظــام إىل اســتخدام إعــادة اإلعــار إلعــادة فــرض 
ســلطته، وتشــديد ســيطرته عــى املجتمــع واالقتصــاد 

ــوري«. الس

* ميكن االطالع عى نقاط تقرير بروكنغز الرئيسة يف عدد أيلول/ سبتمر من ”سورية يف عيون مراكز الدراسات 
http://www.dcrs.sy/sites/default/files/Upload/September2018.pdf .30 العاملية“، ص

** ميكن االطالع عى أهم ما جاء يف املقال يف عدد كانون األول/ ديسمر من تقرير ”سورية يف عيون مراكز الدراسات 
 https://goo.gl/U2azjz .28 العاملية“، ص
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جون ألترمان

األنقاض والالجئون ومحيط سورية

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، 25 آذار/مارس 2019

كتــب جــون ألرمــان مقــاالً بعنــوان »األنقــاض والالجئــون 
ــز الدراســات االســراتيجية  ــره مرك ــط ســورية« ن ومحي
والدوليــة )CSIS( بتاريــخ 25 آذار/مــارس 2019، تســاءل 
ــي  ــل تخ ــن أج ــا م ــب توافره ــروط الواج ــن ال ــه ع في
ــرب  ــلحتهم يف شــال غ ــن أس ــد ع ــس األس خصــوم الرئي
ســورية، ذلــك بعــد النــرص الــذي حققتــه الدولة الســورية 

باســتعادة جميــع املراكــز الســكانية الرئيســة يف البــالد.
ــالد  ــت الب ــه ورغــم هــذا النــرص مازال ــب: إن يقــول الكات

ــة،  ــة التحتي ــري املــدن والبني ــم تدم ــوىض، إذ ت ــة ف يف حال
لــرك منازلهــم.  الســورين  واضطــر عــدد كبــري مــن 
ــس  ــة الرئي ــى أن حاج ــة ع ــات الغربي ــن الحكوم وتراه
ــكيل  ــوذاً يف تش ــتمنحها نف ــالد س ــاء الب ــادة بن ــد إلع األس
ــا، إذ  ــري محله ــا يف غ ــن ثقته ــق، ولك ــالم املنبث ــوع الس ن
يجــب عليهــا أن تقلــق بشــأن دعــم الحلفــاء عــى الحدود 
مــع ســورية. ويضيــف: »يف لعبــة الدجــاج عــى مســتقبل 

ــدو األســد مســتعداً لالنتظــار«. ــالد الشــام، يب ب

6 Jon B. Alterman, “Rubble, Refugees, and Syria›s Periphery”, Center for Strategic and International 
Studies )CSIS(, 25 March 2019. https://www.csis.org/analysis/rubble-refugees-and-syrias-
periphery 
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وبطبيعــة الحــال، إن الكاتــب غــري راٍض عــن املــآالت التــي 
انتهــت إليهــا الحــرب يف ســورية، فيقــول: »ليســت هــذه 
ــا  ــي به ــرض أن تنته ــن املف ــي كان م ــة الت ــي الطريق ه
ــات أن  ــريون يف البداي ــد كث ــد اعتق الحــرب الســورية. وق
ــد إدارة  ــتطاع األس ــف، اس ــدودة«. ويضي ــد مع ــام األس أي
الحــرب مبهــارة، وحمــل رايــة العلانيــة يف مواجهــة 
املتحــدة  الواليــات  الجهاديــن. ومل تحصــل محــاوالت 
ــن  ــري م ــى الكث ــد ع ــت واح ــن يف وق ــه والجهادي إضعاف
اإلدارة  افتقــار  إىل  ذلــك  الكاتــب  ويرجــع  االهتــام. 
األمريكيــة إىل اإلرادة للقتــال يف ســورية، ووجــود تفويــض 
قانــوين واضــح فقــط ملحاربــة القاعــدة وفروعهــا املختلفة، 

ــة. ــة السياســة األمريكي ــا حــدَّ مــن فعالي م

األول/ كانــون  املفاجــئ يف  املتحــدة  الواليــات  إعــالن 
ديســمر بأنهــا ستســحب قواتهــا مــن رشق ســورية عــى 
افــراٍض بــأن تنظيــم ˝داعــش˝ قــد انتهــى، كان املســار 
ــول  ــورية، يق ــة يف س ــح األمريكي ــش املصال ــري يف نع األخ
الكاتــب، وســيتحدد مســتقبل ســورية إىل حــد كبــري 

مــن قبــل األفرقــاء الناشــطن عــى أرض الواقــع: ســورية 
ــا. ــيا وتركي ــران وروس وإي

ــط،  ــة ضغ ــراه ورق ــا ي ــا إىل م ــب هن ــود الكات ــن، يع ولك
ــدر بنحــو 250  ــا يق ــدول م ــن هــذه ال ــدى أي م ــس ل لي
مليــار دوالر –أو أكــر– الالزمــة إلعــادة بنــاء ســورية. 
لــدى الصــن الوســائل، لكنهــا مل تظهــر الرغبــة باملشــاركة 
الواســعة يف ســورية. أمــا الــدول األوروبيــة، فقــد ســعت 
إىل اســتخدام املســاعدات كوســيلة ضغــط، فيــا ســّمته: 
˝املســاعدة مقابــل الحكــم الشــامل˝. خّفضــت الواليــات 
املتحــدة مســاعدات تحقيــق االســتقرار يف آب/أغســطس 
ــا بالكامــل(، وتســتبعد أن تســاعد  2018 )وتقــرح إنهائه

ــا أن األســد يف الســلطة.  ــار طامل يف اإلع

ــه مينــح  وعــن موضــوع الالجئــن الــذي يــرى الكاتــب أن
ــا  نفــوذاً للحكومــة الســورية يقــول، يســتضيف األردن م
ــتضيف  ــوري. ويس ــئ س ــون الج ــن 600.000 و1.3 ملي ب
لبنــان أكــر مــن مليــون شــخص. كالهــا دولتــان تربطها 
عالقــات حميمــة بالحكومــات الغربيــة والخليجيــة. بينــا 

لعبة  باسم  أيضًا  ُتعرف  األلعاب،  نظريات  إحدى  هي  الدجاج:  لعبة 
الصقر-الحمامة أو لعبة التزحلق ىلع الجليد، وهي نموذج للنزاع بين 
العبين. وتصف عادًة طرفين متجهين نحو بعضهما البعض. إذا استمرا 
املنحرف  فإن  اآلخر،  يفعل  ولم  أحدهما  انحرف  وإذا  سيصطدمان؛  املسار،  نفس  ىلع 

يخسر ويطلق عليه اسم الدجاج )داللة ىلع الجبن(، بينما يفوز الثاني.
ارتبطت نظريات األلعاب أساسًا بالرياضيات واالقتصاد منذ مولدها ىلع يد عالم الرياضيات 
األمريكي جون فون نيومان )1903 ـ1957(، لكن تطبيقاتها توسعت كثيرًا يف السنوات 
السياسة، خاصًة  إثارة هو علُم  التطبيقات  أكثر هذه  األحياء. لكن  األخيرة لتشمل حتى 
دراسات العالقات الدولية. وتدين نظرية األلعاب بتطبيقها يف مجال العالقات الدولية 

إلى عامِلين اقتصاديين كبيرين مارتين شوبيك وتوماس شيلينج
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ــف  ــا، ونص ــن يف تركي ــئ آخري ــن الج ــة مالي ــد ثالث يوج
ــب  ــة تصّع ــب أن الدول ــم الكات ــا. ويزع ــون يف أوروب ملي
عودتهــم، لتخفيــض الضغــوط الداخليــة )االجتاعيــة 
والخدميــة( عليهــا، ولتضمــن أن مــن يعاديهــا منهــم بــاٍق 
بعيــداً، مــا يســاعد عــى ضــان تركيــز االهتــام األمنــي 
عــى الحــدود والجبهــات املــراد إعــادة ضّمهــا إىل ســيطرة 

ــة. الدول

بالنســبة لــألردن، فقــد دمــرت الحــرب الســورية التجــارة 
وارتفــع  الحكوميــة،  اإليــرادات  وتراجعــت  األردنيــة، 
والرعايــة  والتعليــم  والكهربــاء  امليــاه  عــى  الطلــب 
واالحتجاجــات  ارتفــاع،  يف  البطالــة  كذلــك  الصحيــة. 
تتوســع، ليــس أقلهــا مــن الشــباب الذيــن يبحثــون عــن 

ــل. عم

َعِمــَل الســوريون يف لبنــان لفــرة طويلــة بأجــور متدنيــة، 
ــى  ــاً ع ــن ضغوط ــن الالجئ ــة م ــة الحالي ــرض املوج وتف
االقتصــاد اللبنــاين أكــر مــن مثيلتهــا يف األردن. فمــن بــن 
كل أربعــة أشــخاص داخــل لبنــان، هنــاك ســوري مــرد، 
ويشــكل هــؤالء ضغطــاً عــى النظــام اللبنــاين الهــش. 

يجــادل العديــد مــن اللبنانيــن، حتــى يف حالــة عــدم 
ــزاع قــد انتهــى وأن الوقــت قــد  ــأن الن وجــود تســوية، ب
حــان لعــودة الســورين إىل ديارهــم، يف حــن أن القانــون 

ــن. ــة لالجئ ــادة القري ــدويل اإلنســاين يحظــر اإلع ال

تســتضيف تركيــا معظــم الالجئــن الســورين، إال أنهــم ال 
يزالــون ميثلــون أقــل مــن %5 مــن الســكان. أمــا أوروبــا 
فــال تســتضيف ســوى عــدد قليــل نســبياً، لكنهــم يزعجون 

السياســة األوروبيــة.

ينقــل الكاتــب عــن مســؤول خليجــي بــارز قولــه إن 
»األســد قــد كســب الحــرب، لكنــه قــد يواجــه مشــاكل يف 
الرعيــة عندمــا يفشــل يف إعــادة بنــاء البــالد يف أوقــات 
الســالم«. لكــن بالنســبة للحكومــات الغربيــة، مــن املرجح 
أن تــأيت التحديــات األكــر إلحاحــاً وخطــورة مــن البيئــات 
السياســية يف األردن ولبنــان، إذ ســوف تتــالىش املســاعدات 
ــة لهــم مــع تــاليش الحــرب، ومــع ذلــك ستســتمر  الغربي
مشــاكل الالجئــن. وقــد تحصــل ســورية عــى مســاعدات 
ــل  ــن أج ــن، م ــتعادة الالجئ ــل اس إعــادة اإلعــار مقاب

إنقــاذ جريانهــا.



ــدُة  ــاُت املتح ــوان: »الوالي ــاالً بعن ــالي مق ــز س ــت لي كتب
تقــُف عقبــًة إزاء رغبــِة الرئيــس األســد يف العــودة إىل 
ــت، 3  ــنطن بوس ــة واش ــه صحيف ــريب«، نرت ــف الع الّص
آذار/مــارس 2019 تحدثــت فيــه عــن الضغــوط التــي 
متارســها الواليــات املتحــدة ملنــع تطبيــع العالقــات العربية 

ــع ســورية. م

زادت التوقعــات بتطبيــع هــذه العالقــات نتيجــة القــرار 
ــادة  ــايض بإع ــام امل ــة الع ــارات نهاي ــه اإلم ــذي اتخذت ال
ــا  ــت به ــي قام ــادرات الت ــق واملب ــفارتها يف دمش ــح س فت
ــى  ــت ع ــب ضغط ــن إدارة ترام ــرى، لك ــة أخ دول عربي
حلفائهــا للراجــع، محــذرة مــن أن أي تحــركات للمشــاركة 
يف إعــادة بنــاء ســورية ســتضعهم عــى قامئــة العقوبــات 

7

الوالياُت المتحدُة تقُف عقبًة إزاء رغبِة 
الرئيس األسد في العودة إلى الّصف العربي

واشنطن بوست، 3 آذار/مارس 2019

Liz Sly,”Assad wants to be back in the Arab fold. The U.S. stands in the way”, The Washington 
Post, 3 March 2019. https://www.washingtonpost.com/world/assad-wants-to-be-back-in-the-
arab-fold-the-us-stands-in-the-way/201903/03//eb10c5e818-e311-e9-b8e6567190-c2fd08_story.
html?noredirect=on&utm_term=.769770dba988
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ــى  ــط ع ــون– إىل الضغ ــا يزعم ــة –ك ــة، الهادف األمريكي
ــية. ــات السياس ــول اإلصالح ــد لقب األس

توقّفــت جهــود الــّدول العربيّــة إلعــادة انخــراط الرئيــس 
ــك  ــامل العــريّب بعــد انتصــاره يف الحــرب؛ ذل األســد يف الع
بعــد أن منعــت الواليــات املتحــدة حلفاءهــا مــن إعــادة 
العالقــات مــع الحكومــة الســورية إىل طبيعتهــا، وبخاّصــٍة 
يف أعقــاب إعــادة افتتــاح ســفارة اإلمــارات لــدى دمشــق 

العــام املنــرصم.

ــري  ــة غ ــدول العربي ــن ال ــد م ــه، العدي ــت نفس ويف الوق
متأكــدة مــا إذا كانــت ترغــب يف إعــادة تأهيــل عالقاتهــا 
مــع زعيــم ملتــزم بإيــران يف تحالــف طويــل ووثيــق، وفقــاً 
لدبلوماســين يف املنطقــة. وقــد اســتطاعت إيــران الحصول 
عــى نفــوذ يف ســورية، بســبب مســاعدتها الرئيــس األســد 

عــى االنتصــار يف الحــرب.

ــتوى  ــع املس ــيٍّ رفي ــؤوٍل أمري ــن مس ــُة ع ــت الكاتب ونقل
قولــه: »العزلــة والضغــط السياســين هــا النهج املناســب 
ــوات  ــدف هــو إخــراج كّل الق ــران، واله ــع إي ــل م للتعام

التــي تخضــع ألوامــر إيــران مــن ســورية˝.

ــى  ــيا ع ــل روس ــة، تعم ــول الكاتب ــر تق ــب اآلخ ويف املقل
ــع دمشــق،  ــاء الجســور م ــة لبن ــات العربيّ ــع الحكوم دف
واالنخــراط مــع الرئيــس األســد لتقليــص النفــوذ اإليــرايّن؛ 

ــاً ملصــادر دبلوماســية. ــك وفق ذل

ــة أن التعاطــي مــع هــذه املســألة ســيكون  ــرى الكاتب وت
ــا العــرب. حاســاً بالنســبة لســورية ولجريانه

وقــد دعمــت دول عربيّــة كثــرية مناهــي الرئيــس األســد، 
وتواجــه اليــوم حقيقــة بقائــه املرجــح يف الســلطة يف 

ــتقبل املنظــور. املس

تأمــل ســورية بــأن تســهم الــدول العربيــة يف تحّمــل 
ــار  ــى 400 ملي ــد ع ــي تزي ــار الت ــادة اإلع ــف إع تكالي
دوالر. ويفاخــر مؤيــدون للحكومــة الســورية بــأن العــرب 
يقفــون بالّصــف لإلســهام يف جهــود إعــادة اإلعــار، ومبــا 
ــل. ــرض األفض ــار الع ــة الختي ــد فرص ــس األس ــح الرئي مين

ــورية  ــريك( يف س ــرايّن وال ــريب )اإلي ــري الع ــوذ غ ــري النف يث
مخــاوف الحكومــات العربيــة، وســط غيــاب أي نفــوذ لهم 

ــب العــامل العــريّب. لقــد  ــذي يقــع يف قل ــد ال يف هــذا البل
أُخرجــت ســورية مــن جامعــة الــدول العربيــة، منــذ عــام 
األزمــة األول، واليــوم يتحــدد مســتقبل البــالد مــن خــالل 

عمليــة ســالم تقودهــا روســيا وتشــمل تركيــا وإيــران.

ــور  ــة أن ــؤون الخارجي ــارايتّ للش ــة اإلم ــر الدول وكان وزي
قرقــاش رّصح بــأن التأثــري العــريّب يف ســورية يســاوي 
ــذا  ــرح ه ــع ط ــن املتوق ــا. وم ــه فيه ــة ل ــر، وال كلم الصف
املوضــوع يف جــدول عمــل القمــة العربيــة املقــّررة يف 
ــدة دول  ــة ع ــارة إىل رغب ــع اإلش ــهر، م ــذا الش ــس ه تون
عربيــة، مبــا يف ذلــك تونــس والعــراق، بإعــادة ســورية إىل 

ــة. الجامع

ــض الكشــف  ــريبٍّ، رف ــايسٍّ غ ــن دبلوم ــة ع ــت الكاتب ونقل
عــن هويتــه، قولــه إنَّ مــرص والســعودية تعارضــان إعــادة 

إحيــاء عضويــة ســورية يف الجامعــة العربيــة.

ــود إعــادة  ــن تشــارك أيضــاً يف جه ــارات ل ــدو أنَّ اإلم ويب
اإلعــار حتــى الوصــول إىل حــلٍّ ســيايسٍّ عــى حــّد قــول 
الوزيــر قرقــاش، الــذي ربــط بــن املشــاركة يف إعــادة 

ــية. ــة السياس ــار والعملي اإلع

ــة عــن /حســن حســن/ مــن معهــد  كــا نقلــت الصحافيّ
التحريــر يف واشــنطن قولــه: إن زيــارة الرئيــس األســد إىل 
ــة إبعــاد  ــة بإمكاني طهــران مؤخــراً تقــوض الحجــة القائل
ــق التحــرّك العــريّب  ــا يعي ــران، م ــس األســد عــن طه الرئي
نحــو التطبيــع مــع ســورية. فضــالً عــن الــدور األمريــّي يف 

إبطــاء املصالحــة مــع الرئيــس األســد.

ــاركة  ــرى أن املش ــه ت ــة دولت ــاش إىل إن حكوم ــار قرق أش
الراجــع. وقــال: »لســنا ســاذجن  أكــر أهميــة مــن 
لالعتقــاد بأنــه يف األســبوع األول، أو الشــهر أو حتــى 
الســنة األوىل مــن افتتــاح ســفارتنا يف دمشــق، أن تشــكل 
البديــل إليــران. لكننــا نعتقــد أنــه مــن الــروري أن 
يكــون لــدى دمشــق بعــض الجســور العربيــة التــي ميكــن 
البنــاء عليهــا«. وأضــاف: »ال نعتقــد أن اإلمــارات ســتحدث 
ــريب  ــرار ع ــن ق ــزأ م ــزءاً ال يتج ــتكون ج ــا س ــاً، لكنه فرق
جاعــي بشــأن ســورية، ونحــن عــى يقــن مــن أن هــذا 

ــيحدث«. س
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ليــس االقتصــاد وســيلة جديــدة لتحقيــق أهــداف سياســية، وليســت المعانــاة 
 بالنسبة للدول التي تعاني األزمات والحرب . لكن 

ً
 مستغربا

ً
االقتصادية أمرا

أن تعمد دول إلى منع أخرى من المشــاركة في إعادة إعمار بلد مدمر، 
وتهديدهــا فــي حــال قامــت بذلــك، دون إقامــة أي اعتبــار لمعانــة الشــعب 

فهــذه ســابقة للواليــات المتحــدة.
أمــا الــدول التــي تخــرج عــن طاعــة أمريــكا، روســيا وإيــران هنــا، فتحــاول مراكــز 
 ،

ً
األبحــاث الغربيــة شــيطنتها، وكأن  هــدف أمريــكا مــن مشــروع مارشــال مثــا

، وال أهــداف سياســية ومرابــح اقتصاديــة مــن ورائــه.
ً
 بحتــا

ً
كان خيريــا

اقتصاد ما بعد الحرب: النفوذ والضغط واإلعمار



زكي محشي

ماذا لو كانت توقعات ارتفاع
 معدل النمو االقتصادي في سورية دقيقة ومستدامة؟

تشاثام هاوس، آذار/مارس 2019

8 Zaki Mehchy, “What if the projection of high economic growth rate in Syria is accurate and 
sustainable?”, Chatham House, March 2019. https://syria.chathamhouse.org/research/what-if-the-
projection-of-high-economic-growth-rate-in-syria-is-accurate-and-sustainable

ــة  ــاع معــدل النمــو االقتصــادي يف ســورية دقيق ــت توقعــات ارتف ــو كان ــاذا ل ــوان: »م ــاالً بعن ــب زيك محــي مق كت
ومســتدامة؟«، نــره معهــد تشــاثام هــاوس يف آذار/مــارس 2019، يتحــدث فيــه عــن األرقــام املتوقعــة للناتــج املحــي 
ــوال حــدوث  ــي كان ســيبلغها ل ــم الت ــه 2010، والقي ــا كان علي ــه مــع م ــى عــام 2030 ومقارنت اإلجــايل لســورية حت
األزمــة، وذلــك يف ضــوء توقــع مجلــة االقتصــادي The Economist أن ســورية ســتحقق أعــى نســبة منــو اقتصــادي 

يف العــامل عــام 2019 وهــي 9.9%.
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يوضــح الرســم البيــاين الناتــج املحــي اإلجــايل لســورية باألســعار الثابتــة مبليــارات اللــرية الســورية بــن عامــي 2010 

و2030، ويشــمل:

- تقديــرات الناتــج املحــي اإلجــايل لألزمــات: تســتند إىل تقريــر املركــز الســوري لبحــوث السياســات لألعــوام 2010 

حتــى 2015، وعــى تقريــر اإلســكوا لعامــي 2016 و2017؛ يف حــن أن الناتــج املحــي اإلجــايل لألزمــة لعامــي 2018 

و2019 يســتند إىل تقديــرات ˝االقتصــادي The Economist˝؛ يُفــرض أن يكــون معــدل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل 

حتــى عــام 2030 كــا هــو اليــوم يف عــام 2019.

ــج املحــي اإلجــايل يف  ــو الســنوي للنات ــرض أن معــدالت النم ــة: يف ــج املحــي اإلجــايل، إذا مل تحــدث األزم - النات

ــي 2001 و2010  ــن عام ــج املحــي اإلجــايل ب ــدل منــو النات ــادل متوســط مع ــي 2011 و2030 تع ــن عام ســورية ب

والــذي كان 4.45%.

ــة  ــام 2019 دقيق ــة %9.9 يف ســورية لع ــة لـــ ˝اإليكونومســت˝ البالغ ــو االقتصــادي العالي ــات النم ــت توقع  إذا كان

ومســتدامة )وهــو أمــر غــري مرجــح أن يحــدث بالنظــر إىل حالــة عــدم اليقــن العاليــة يف االقتصــاد الســوري(، فــإن 

ــام 2030؛ ــام 2010 يف ع ــج املحــي اإلجــايل لع ســورية ســتصل إىل مســتوى النات

ــج  ــة والنات ــج املحــي اإلجــايل لألزم ــن النات ــع أن تســاوي الفجــوة ب ــراض القــوي، مــن املتوق ــى مــع هــذا االف حت

ــام 2010. ــج املحــي اإلجــايل الســوري يف ع ــن النات ــة حــوايل %250 م ــو مل تحــدث األزم ــدر ل املق
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سنان حتاحيت

روسيا وإيران: والنفوذ االقتصادي في سورية

تشاثام هاوس، آذار /مارس 2019 

• يتنافــس كٌل مــن روســيا وإيــران – الحليفــن العســكرين الرئيســن لدمشــق، للتغلغــل يف اقتصــاد ســورية، وتركــز 
املنافســة بينهــا مــن أجــل الحصــول عــى عقــود إعــادة اإلعــار عــى وجــه الخصــوص.

• يســعى كلٌّ منهــا إىل الحصــول عــى خطــوط االئتــان وتوريــد املنتجــات االســراتيجية الحيويــة، عــالوة عــى لعــب 
دور أكــر يف االقتصــاد الســوري عــن طريــق توقيــع عقــود االســتثار للــركات والتكتــالت الخاصــة بهــا.

ــاً مقابــل تدخالتهــا العســكرية يف ســورية، إذ قامــت كلتاهــا  • تبحــث موســكو وطهــران عــن تعويــض ولــو جزئي
باعتــاد نهــج ميكنهــا مــن دخــول الســوق الســورية. 

• تطالــب روســيا بدعــم دويل غــري مــروط إلعــادة إعــار ســورية، وتحقيــق االســتقرار األمنــي يف البلــد والســاح 
بعــودة الالجئــن. وتــرى موســكو أيضــاً أن إعــادة اإلعــار فرصــة لتســهيل إعــادة تأهيــل دور الرئيــس بشــار األســد 

دوليــاً وإقليميــاً.

• أقامــت روســيا وإيــران تحالفــات مــع رجــال أعــال محليــن يف ســورية، وأنشــأت كلتاهــا مجلــس أعــال لدعــم 
وتعزيــز هــذه العالقــات. وتشــمل القطاعــات الرئيســة املســتهدفة مــن قبــل الــركات الروســية واإليرانيــة، النفــط 

ــاء والزراعــة والســياحة والعقــارات. والغــاز والكهرب

9 Sinan Hatahet, “Russia and Iran: Economic Influence in Syria”, Chatham House, 8 March 2019. 
https://www.chathamhouse.org/publication/russia-and-iran-economic-influence-syria
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ــة عــى  ــح ســورية االقتصادي ــذكاء مصال ــر ب ــاورة ويدي ــس األســد باســتمرار إىل توســيع هامشــه للمن • يســعى الرئي
ــى حــد. ــرادات إىل أق ــادة اإلي ــة عــى ِحدتهــا مــن أجــل زي أســاس كل حال

• يــأيت التعاقــد مــع الــركات الخاصــة الروســية بتكلفــة سياســية أقــل لســورية، ذلــك بهــدف الحــد مــن املزيــد مــن 
توســع طهــران يف القطاعــات الرئيســة لالقتصــاد الســوري. ومــع ذلــك، ســتبقى إيــران هــي املؤثــر يف املســتقبل املنظــور 

ألنهــا رشيــك تجــاري مهــم لســورية واملــزود األســاس للمنتجــات النفطيــة املكــررة.

• أعاقــت العقوبــات االقتصاديــة التــي فرضتهــا الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب عــى القطاعــات الرئيســة لالقتصاد 
الســوري واألفــراد، قــدرة الحكومــة عــى بــدء ودفــع مرحلــة إعــادة اإلعــار وانتعاشــه. عــالوة عــى ذلــك، مل تشــجع 
هــذه العقوبــات الــركات األجنبيــة الكــرى عــى االســتثار يف ســورية. ومــع ذلــك، ميكــن أن تكــون هــذه العقوبــات 

فعالــة فقــط كجــزء مــن إطــار شــامل ملســاعدة ســورية يف تحــول ســيايس ذي معنــى وصدقيــة.

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

املقدمة:

بعــد  القتاليــة  األعــال  تراجــع تصاعــد حــدة  رغــم 
االنتصــارات األخــرية التــي حققهــا الرئيــس بشــار األســد 
يف ســورية، فــإن االنتعــاش الســيايس واالقتصــادي للبــالد 

ــد.  ــري مؤك ــزال غ الي

تــرى الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب اآلن فرصــة 
باالســتفادة  ”النظــام“  ســلوكية يف  تغيــريات  إلحــداث 
ــادة  ــة إع ــتثار يف عملي ــز االس ــايل وتعزي ــم امل ــن الدع م
يقــوم  أن  روســيا  ترغــب  ذلــك،  اإلعــار. يف غضــون 
ــي  ــراط تنح ــم، دون اش ــم الدع ــدويل بتقدي ــع ال املجتم
تحقيــق  يف  دمشــق  مشــاركة  مقابــل  وذلــك  األســد، 
االســتقرار يف البــالد واملنطقــة. ويف الوقــت نفســه، تســتعد 
دمشــق ملرحلــة إعــادة اإلعــار وتحقيــق االســتقرار مــن 
خــالل ســن تريعــات جديــدة، وتعزيــز أجهزتهــا األمنيــة 
والعســكرية، ودعــم وســطاء ورجــال أعــال جــدد لقيــادة 

ــتقبل. ــار يف املس ــادة اإلع ــود إع جه

تُعــد روســيا وإيــران أكــر القــوى الخارجيــة نفــوذاً التــي 
تدعــم األســد، ومــن املتوقــع أن تجنــي موســكو وطهــران 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــوري. وم ــادي الس ــاش االقتص ــد انتع فوائ
يواجــه  حيــث  معقــدة.  الديناميكيــة  هــذه  حقيقــة 
كالهــا صعوبــات اقتصاديــة يف الداخــل، ويتبــع كالهــا 
أجنــدات مختلفــة يف ســورية. قــد تتفــق موســكو وطهران 

عــى هــدف مشــرك يتمثــل يف منــع االنهيــار العســكري 
والســيايس، لكنهــا اضطلعــا بــأدوار مختلفــة يف تفاعلهــا 

ــة. ــة واملجتمعــات املحلي معــه ومــع الدول

وســعياً للحفــاظ عــى مصالحهــم يف ســورية، ويك تحقــق 
كل منهــا أهدافهــا، تبنــت موســكو وطهران اســراتيجيات 
الطابــع  إضفــاء  إىل  تهــدف روســيا  وأدوات مختلفــة. 
ــز  ــن خــالل تعزي ــا يف ســورية م ــى نفوذه املؤسســايت ع
قــدرة الدولــة عــى مارســة وظائفهــا الســيادية الكاملــة. 
ــن  ــل م ــيا الحاســم يف ســورية أق ــة تدخــل روس إن تكلف
ــة  ــادة اإليراني ــع القي ــايل، تتوق ــران. وبالت ــه إي ــا أنفقت م
الحصــول عــى امتيــازات تجاريــة كبــرية يف قطاعــي الطاقة 
ــة  ــة قليل ــم أن قل ــلكية، رغ ــلكية والالس ــاالت الس واالتص
فقــط مــن وعــود دمشــق لهــا قــد تحققــت حتــى اآلن.  

البحث عن التعويض
تنطلــق مشــاركة روســيا يف ســورية مــن تدخلهــا يف 
ــة املطــاف هــو  ــا يف نهاي ــة، وهدفه ــية العاملي الجيوسياس
ــق.  ــازع يف دمش ــال من ــن ب ــف مم ــى حلي ــاظ ع الحف

ــال  ــاعدات وأع ــات املس ــر مبروع ــق األم ــا يتعل عندم
إعــادة اإلعــار، تســعى روســيا لتشــجيع مشــاركة املجتمع 
الــدويل، مــع إعــادة تعزيــز قدرتهــا عــى التأثــري املبــارش 

عــى األحــداث. 



مدفوعــة بانســحاب الواليــات املتحــدة مــن املنطقــة، 
وضعــت روســيا نفســها كمــزود جديــد لألمــن يف الــرق 

 .)MENA( ــا ــال إفريقي ــط وش األوس

تشــجع  االقتصاديــة،  بالتنميــة  األمــر  يتعلــق  عندمــا 
ــتثار  ــى االس ــن ع ــن والدولي ــل اإلقليمي موســكو الفواع
ــداول معهــا طاملــا أنهــا ال تقــوض ســلطة  يف ســورية والت
الدولــة أو تزعــزع جهــود تحقيــق االســتقرار. وقــد تعــود 
املســاهات املاليــة واالقتصاديــة املحتملــة واملقدمــة مــن 
ــدة عــى املشــاريع الروســية يف  ــن بالفائ الفواعــل الدولي

ــا.   ــد مــن عائداته ســورية وتزي

الســوري ســوقاً  االقتصــاد  يشــكل  لطهــران،  بالنســبة 
مســتهدفة محتملــة للمنتجــات اإليرانيــة. مــن شــأن 
ــاش  ــران يف انتع ــه إي ــن أن تلعب ــذي ميك ــام ال ــدور اله ال
الســوري االقتصــادي أن يســمح لهــا بتعزيز نفــوذ حلفائها 
ــورية.  ــا يف س ــى دوره ــاظ ع ــن والحف ــورين املحلي الس
التدخــل اإليــراين يف ســورية يتمحــور حــول تحقيــق 
األهــداف االســراتيجية اإلقليميــة أكــر مــن اهتامــه 
بفتــح أســواق جديــدة. عــالوة عــى ذلــك، فقــد عمقــت 
إيــران جــذور نفوذهــا بواســطة دعــم ســبل العيــش 
املحليــة، وقامــت إيــران أيضــاً ببنــاء مراكــز طبيــة وإعــادة 
ــاء لكســب والء الســكان  تأهيــل املــدارس وتأمــن الكهرب

ــب. ــوب ورشق حل ــن. يف جن املحلي

بالنســبة للحكومــة، مجاملــة موســكو وتقديــم عقــود 
مربحــة للــركات الخاصــة الروســية يــأيت مقابل مثــن مايل 
وســيايس أقــل مــن الســاح لطهــران مبواصلــة التوســع يف 
ــك، ال  ــع ذل ــوري. وم ــاد الس ــة لالقتص ــات الرئيس القطاع
تــزال إيــران رشيــكاً اقتصاديــاً مهــاً لســورية وعــى وجــه 
الخصــوص يف توفــري الســلع الحيويــة مثــل املنتجــات 
النفطيــة املكــررة والدوائيــة والذخــرية ومجموعــة متنوعة 

مــن املنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة.

التعامل مع القوى اإلقليمية والعاملية
ــادة  ــدويل يف إع ــع ال ــن إرشاك املجتم ــكو م ــدف موس ته
إنهــا  أوالً،  أهــداف.  ثالثــة  لتحقيــق  ســورية  إعــار 
وســيلة لتطبيــع العالقــات مــع األســد. ثانيــاً، خفــض 

تكلفــة التدخــل الــرويس. ثالثــاً، االعــراف الضمنــي بــدور 
الوســاطة الروســية يف البــالد. 

نظــرت مالــك الخليــج العربيــة يف البدايــة إىل مــا يجــري 
يف ســورية باعتبــاره فرصــة ملواجهــة توســع إيــران يف بــالد 
الشــام. وبالتــايل، قامــت اململكــة العربيــة الســعودية 
وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة بــرصف األمــوال 
واألســلحة عــى ”املعارضــة“ الســورية عــى أمــل إقامــة 
ــدون  ــوم يعي ــم الي ــق. لكنه ــا يف دمش ــق له ــام صدي نظ
ــتعداد  ــة باس ــة تام ــراتيجيتهم. دون قناع ــري يف اس التفك
األســد للتخــي عــن عالقتــه بطهــران، الريــاض وأبــو ظبــي 
عــى اســتعداد للتواصــل مــع ســورية عــى أمــل أن متتلــك 

ــران.  ــواء إي روســيا القــدرة عــى احت

يف املقابــل، مــن املرجــح أن تســتخدم إيــران كل مــا لديهــا 
ــول أي مســاهات  ــدم قب ــاع دمشــق بع ــوذ إلقن ــن نف م
ماليــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إذا مــا 
أُتيحــت لهــا الفرصــة. ومــع ذلــك، فمــن املحتمــل أن 

ــعى. ــذا املس ــل يف ه تفش

يف  للبحــث  موقعهــا  تســتخدم  أن  روســيا  تســتطيع   
القــدرات املاليــة لــدول الريكــس، وبخاصة الصــن والهند، 
مــن املتوقــع أن تلعــب بكــن عــى وجــه الخصــوص دوراً 
رئيســاً يف إعــادة إعــار ســورية يف أعقــاب تدخــالت 
ماثلــة يف بلــدان أخــرى يف مرحلــة مــا بعــد الــرصاع مثــل 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــوب الســودان. وم ــو وجن ــوال والكونغ أنغ
فــرص مشــاركة بكــن يف اإلعــار الســوري معقــدة، خاصــة 

ــة. ــات األمريكي ــد الوقــوع تحــت العقوب يف ظــل تهدي

ــة  ــق“ الصيني ــادرة ”الحــزام والطري ســورية جــزء مــن مب
التــي تبلــغ قيمتهــا 1 تريليــون دوالر. يف عــام 2017، 
الصناعــة  يف  دوالر  مليــاري  باســتثار  بكــن  تعهــدت 
الســورية واســتخدمت أيضــاً منتــدى التعــاون بــن الصــن 
والــدول العربيــة لإلعــالن عــن مســاهمتها بــــ 23 مليــار 
دوالر أخــرى عــى شــكل قــروض ومســاعدات للمنطقــة 
العربيــة. غــري أنهــا مل تلتــزم بتعهدهــا ومل تتحقــق أي 
مشــاريع مهمــة وليــس مــن الواضــح كــم ســتكون حصــة 

ــرح. ــغ املق ــن املبل ســورية م

أمــا عــن الهنــد، فلــم تبلــغ تجارتهــا الثنائيــة مــع ســورية 

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 

33

W W W . D C R S . S Y



مســتويات كبــرية. حيــث بلغــت عــام 2017، حــوايل 175 
ــا  ــاريع م ــد مش ــد بتجدي ــزام الهن ــم الت ــون دوالر رغ ملي

قبــل الحــرب، وتحديــداً محطــة كهربــاء تريــن.

ــدم  ــو ع ــة ه ــاركة هندي ــود مش ــدم وج ــبب وراء ع الس
والــركات  الخــراء  لحايــة  أمنيــة  وجــود ضانــات 
ــد يف  ــاركة الهن ــتظل مش ــايل، س ــت الح ــة. يف الوق الهندي

االقتصــاد الســوري محصــورة يف التجــارة والتصديــر.

يف هــذه األثنــاء، ميكــن لــدول إقليميــة أخــرى مثــل لبنــان 
واألردن والعــراق ومــرص وحتــى تركيــا أن تنظر إىل ســورية 
كســوق محتمــل لســلعها. ومــع ذلــك، ال توجــد مــؤرشات 
ــم إىل  ــن أن ترج ــة ميك ــاليب العملي ــذه األس ــى أن ه ع
ــدى  ــى امل ــادة إعــار ســورية ع ــري يف إع أي اســتثار كب
القصــري – رغــم صعوبــة تخيــل أن أنقــرة ســتفوت فــرص 

إعــادة اإلعــار إذا توفــرت.

النفط والغاز

ــات  ــن أول القطاع ــن ب ــاز م ــط والغ ــا النف ــى قطاع يبق
ــة يف  ــية واإليراني ــركات الروس ــل ال ــن قب ــتهدفة م املس
ــر قطــاع  ــة. يوف ــق مشــاركتها االقتصادي ســعيها لتعمي
املعــادن إمكانيــة تحقيــق عائــد رسيــع لالســتثارات 
رغــم اســتمرار الحملــة األمريكيــة عــى صــادرات النفــط 
الســورية. يعــد هــذا القطــاع أيضــاً مصــدراً أساســياً 
للعمــالت األجنبيــة وإيــرادات الدولــة، وبالتــايل مينــح هذا 
القطــاع املســتثمرين نفــوذاً كبــرياً. وتتيــح االســتثارات يف 
هــذا القطــاع للمســتثمرين الــروس واإليرانيــن حصــة يف 
جيوبوليتيــك خطــوط األنابيــب، وبعــض التأثــري يف عرقلــة 

ــتقبلية. ــاريع مس ــكيل أي مش أو تش

ــا  ــك، مــن املهــم اإلشــارة إىل أن ســورية عــى م ومــع ذل
ــة،  ــور الطاق ــاً لعب ــزاً مه ــت مرك ــوم ليس ــه الي ــي علي ه
ــك إذا اســتقر  ــح كذل ــدرة عــى أن تصب ــا الق ولكــن لديه

ــري. ــل كب ــري متوي ــم توف الوضــع الســيايس وت
ــان  ــرص واألردن ولبن ــط مب ــع، رواب ــورية بالطب ــك س متتل
ــة، نوقشــت  ــب إضافي ــراق ومشــاريع خطــوط أنابي والع
ــرية، مبــا يف  ــؤت مثارهــا ألســباب كث ــل ولكــن مل ت مــن قب

ــي. ــم الوضــع األمن ــك تفاق ذل

تتمتــع موســكو بالريــادة ولديهــا معرفــة أفضــل بالســوق 
املحليــة، مشــاريع إيــران أقــل نجاحــاً. وتعوقهــا العقوبات 
ــا املحــدودة عــى التنافــس  ــة إىل قدرته ــة، باإلضاف الدولي

مــع الــركات الروســية. 

ــا  ــراً جهوده ــة مؤخ ــت اإلدارة األمريكي ــع، ضاعف يف الواق
لتقييــد شــبكات إمــدادات النفــط لســورية. اتبــع االتحــاد 
األورويب نفــس الســلوك وفــرض عقوبــات. اســراتيجية 
الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب حتــى اآلن تقــوم 
ــة يف  ــورية املتورط ــات الس ــطاء والكيان ــع الوس ــى تتب ع
كــر العقوبــات املفروضــة عــى قطــاع النفــط الســوري. 
لقــد أثبتــت هــذه اإلســراتيجية فعاليتهــا يف تقويــض 

ــة. ــه املحلي ــة احتياجات ــام لتلبي ــود النظ جه

تأثري العقوبات

ــا  ــف أنواعه ــات مبختل ــات املتحــدة العقوب فرضــت الوالي
ــت  ــام 2004، فرض ــام 1979. يف ع ــذ ع ــورية من ــى س ع
واشــنطن عقوبــات إضافيــة عــى عــدد مــن األفــراد 
ــا. ــوك والتكنولوجي ــي البن ــورية يف قطاع ــات الس والكيان
ــد  ــة ض ــات األمريكي ــتمرت العقوب ــام 2011، اس ــذ ع من
ســورية يف االزديــاد ســنوياً. تركــز العقوبــات الحاليــة عــى 
األفــراد والتكنوقــراط وشــبكات األعــال التــي تعمــل مــع 

الســلطات الســورية. 

متــارس هــذه العقوبــات ضغطــاً عــى الــركات األجنبيــة 
الراغبــة يف دخول الســوق الســورية وتســتهدف الشــبكات 
ــام  ــط الخ ــة إىل النف ــة، باإلضاف ــول املالي ــة واألص التجاري

والســلع املصنعــة.

تنطــوي العقوبــات التــي فرضهــا مكتــب مراقبــة األصــول 
األجنبيــة عــى أكــر قــدر مــن الــرر لالقتصــاد الســوري. 
ــا  ــي فرضته ــات الت ــإن العقوب ــى اآلن، ف ــك، حت ــع ذل وم
الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب مل تؤثــر عــى ســلوك 
”النظــام“. عــالوة عــى ذلــك، فــإن حلفــاء الواليــات 
واألردن،  ومــرص  والبحريــن  اإلمــارات  مثــل  املتحــدة، 
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يقومــون باســتعادة العالقــات مــع دمشــق. وبالتــايل، 
ســتتمكن نتيجــة اتســاع شــبكة العالقــات مــن تجنــب أو 
تجــاوز العقوبــات باســتخدام الوســطاء التجاريــن ورجــال 

ــة. ــري األمريكي ــد بالتداب ــروا بع ــن مل يتأث ــال الذي األع

إن تطــور العقوبــات الدوليــة عــى القطاعــات االقتصاديــة 
الســورية الرئيســة واألشــخاص ســيحدد بشــكل كبري شــكل 
ــت  ــإذا فرض ــالد. ف ــة يف الب ــية واإليراني ــالت الروس التدخ
ــة يف  ــة العامل ــركات األجنبي ــات عــى ال واشــنطن عقوب
ــة  ــة األمريكي ــؤدي السياس ــال أن ت ــاك احت ســورية، فهن
إىل تعزيــز دور إيــران وروســيا االقتصــادي يف البــالد. نظــراً 
لكــون الــركات اإليرانيــة تخضــع مســبقاً للعقوبــات 
العقوبــات  تؤثــر  أن  املرجــح  غــري  فمــن  األمريكيــة، 

ــة عــى أســلوبها يف الســوق الســورية. اإلضافي

عــالوة عــى ذلــك، رغــم أن الــركات الروســية والصينيــة 
الكبــرية قــد ال تتشــجع عــى االســتثار يف القطاعــات 
تعــرض  مــن  –خوفــاً  الســوري  لالقتصــاد  الرئيســة 
ــر  ــم ج ــه يت ــرى– فإن ــن أخ ــر يف أماك ــاريعهم للخط مش
يف  لالســتثار  األصغــر  والصينيــة  الروســية  الــركات 
ــة التــي متاثلهــا  ســورية وللتنافــس مــع الــركات اإليراني

بالقــدرات والخــرة. 

ــدة  ــات املتح ــا الوالي ــي تفرضه ــات الت ــة العقوب إن فعالي
واالتحــاد األورويب عــى االقتصــاد الســوري مثــرية للجــدل، 
يف ضــوء التأثــري الســلبي عــى املدنيــن. ومــع ذلــك، مــن 
الــروري فــرض والحفــاظ عــى العقوبــات عــى األفــراد 
الرئيســين املشــاركن يف متويــل أنشــطة ”النظــام“. يف كل 
مــرة يتــم فيهــا إضافــة اســم جديــد إىل القامئــة املتزايــدة 
لألفــراد الخاضعــن للعقوبــات، يضطــر ”النظــام“ إىل إيجاد 
بدائــل. واحتــال فــرض عقوبــات عــى مــن يشــركون يف 
اســتثارات اقتصاديــة يف ســورية قــد أدى إىل تأجيــل 

ــة. اســتثارات الــركات الصينيــة والهندي

ــة  ــة واملالي ــإن مارســة الضغــوط االقتصادي ــك، ف مــع ذل
عــى األســد ســتكون عواقبهــا وخيمــة عــى الشــعب 
الســوري. ميكــن لألمــم املتحــدة يف هــذا الســياق أن 
تلعــب دوراً إيجابيــاً يف التخفيــف مــن معانــاة األشــخاص 

ــافاً.  ــر انكش األك

أخــرياً، يجــب أن تكــون عــودة الالجئــن مــن الــدول 
طوعيــة، وعــى الجهــات املانحــة واألمــم املتحــدة تكثيــف 
جهودهــا لتخفيــف العــبء عــن املجتمعــات املســتضيفة 

ــن. ــتوعب الالجئ ــي تس الت
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ليــس الغــرب راٍض عــن سياســات أردوغــان ومطامعــه، علــى وجــه الخصــوص فــي 
ســورية، فهــو يقمــع الحقــوق فــي الداخــل، ويشــجع الخــط الدينــي المتشــدد، وبــل 

 أنــه يهــدد تركيــا.
ً
ويدعــم اإلرهــاب الــذي يدعــي دائمــا

 األقــام التــي تصفــه بالســلطان عثمانــي، أو حتــى التــي تشــبهه بهتلــر 
ً
زادت كثيــرا

والنازيين.ويــرون أنــه، وضمــن الظــروف التــي تعيشــها تركيــا اليــوم، يبقــى هــدف 
نيــران الكراهيــة مــن أجــل صــرف االنتبــاه عــن ســجله  أردوغــان الوحيــد هــو تأجيــج 

للشــفقة. المثيــر  االقتصــادي والعســكري 

تركيا أردوغان: المطامع وااللتزامات
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كتــب مايــكل روبــن مقــاالً بعنــوان: »ملــاذا يســتمتع 
مركــز  نــره  املؤامــرة؟«،  بنظريــات  الــريك  الرئيــس 
ــه  ــارس 2019 يتحــدث في ناشــونال إنرســت يف 4 آذار/م
عــن أردوغــان بحســبان أنــه أصبــح املســتخدم األول 
الســراتيجية ˝حريــق الرايخســتاغ˝ يف القــرن الحــادي 

والعريــن.

ــم  ــب الزعي ــات غض ــر نوب ــول: يف آخ ــب بالق ــدأ الكات يب
الزئبقــي الــريك رجــب طيــب أردوغــان، ويف تجمــع قبــل 
انتخابــات آذار/مــارس، رّصح بــاآليت: »أي نــوع مــن حلــف 

الناتــو هــو هــذا؟ متنحــون اإلرهابيــن حــوايل 23000 
شــاحنة محملــة باألســلحة واملعــدات عــر العــراق، لكــن 

ــا نحــن ذلــك، رفضتــم حتــى بيعهــا لنــا«. عندمــا طلبن

ال يــرى الكاتــب أي منطــٍق يف كالم أردوغــان، ويقــول: 
بــدأت الواليــات املتحــدة بدعــم األكــراد الســورين ضــد 
تنظيــم ˝داعــش˝ عــى خلفيــة حصــار عــن العــرب 
ــة  ــم املقاوم ــا دع ــض تركي ــاين˝ 2014-2015. مل ترف ˝كوب
يف وجــه التنظيــم فحســب، بــل ســمحت أيضــاً باســتخدام 

ــدادات. ــده باإلم ــه وتزوي ــا لدعم حدوده

10

لماذا يستمتع الرئيس التركي بنظريات المؤامرة؟

ناشونال إنترست، 4 آذار/مارس 2019

Michael Rubin, “Why the Turkish President Revels in Conspiracy Theories”, Center for the 
National Interest, 7 March 2019. https://nationalinterest.org/feature/why-turkish-president-revels-
conspiracy-theories-46347
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ــب  ــش˝ األجان ــي ˝داع ــن مقات ــرة، %90 م ــك الف  يف تل
ــن  ــهيالت م ــاً بتس ــة، وغالب ــدود الركي ــر الح ــوا ع وصل

ــة. ــة الركي الحكوم

ــة  ــورية إرهابي ــة الس ــوات الكردي ــان أن الق ــرى أردوغ ي
بســبب صالتهــا بحــزب العــال الكردســتاين يف تركيــا، لكنَّ 
إرصاره عــى وســم جميــع األكــراد الســورين باإلرهابيــن 
بســبب أصلهــم اإلثنــي، يجعــل مطالبــه محــل شــك. 

ومييــل بالتــايل إىل إرشاك قواتــه يف حمــالت تطهــري عرقــي 
ــة يف ســورية  ــة التاريخي ــدات والقــرى الكردي وثقــايف للبل

التــي احتلهــا ملزاعــم مكافحــة اإلرهــاب املفــرض.

ــاالة الغــرب تجــاه شــكاوى أردوغــان  أحــد أســباب ال مب
ــذي  ــاب ال ــن اإلره ــري م ــى أن الكث ــة ع ــد األدل ــو تزاي ه
يشــكو منــه، مدعــوم يف الواقــع مــن ِقبَلــه كوســيلة 
ــج حــاالت الطــوارئ  ــه السياســين، وتأجي لشــيطنة أعدائ
التــي متكنــه مــن تدعيــم ســلطته. لقــد أصبــح أردوغــان 
ــتاغ˝ يف  ــق الرايخس ــراتيجية ˝حري ــتخدمي اس ــرز مس أب

ــن. ــادي والعري ــرن الح الق

ــم  ــى خصومه ــوم ع ــان بالل ــون األمل ــى النازي ــا ألق مثل
األزمــة  األملــاين، واســتخدموا  الرملــان  مبنــى  إلحــراق 
لتعليــق الحريــات املدنيــة وتعميــق ســيطرة النازيــن عى 
الدولــة، كذلــك يــروج أردوغــان مــراراً وتكــراراً ملؤامــرات 

ــز ســيطرته. ــن أجــل تعزي ــة م كاذب

روجــت الحكومــة الركيــة )رمبــا بدايــة بدعــم مــن 
حلفائهــا آنــذاك داخــل حركــة فتــح اللــه غولــن( ملؤامــريت 
ــن  ــش العلاني ــدف تهمي ــوح، به ــن بوض ــالب كاذبت انق
خيــوط  تتكشــف  أن  وقبــل  الــريك.  الجيــش  داخــل 
ــات  ــن االتهام ــتفاد م ــد اس ــان ق ــرات، كان أردوغ املؤام
لتريــح خصومــه ولــإلرساع يف تفكيــك النظــام الــذي يــرى 

ــتور. ــن للدس ــو الضام ــكري ه ــل العس أن العم

ليــس مــن قبيــل الصدفــة، يقــول الكاتــب، أن تقــع أســوأ 
ــري  ــات. تفج ــل االنتخاب ــا قب ــة يف تركي ــات اإلرهابي الهج
مســرية الســالم يف تريــن األول/أكتوبــر 2015 يف أنقــرة، 
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يف 27 شباط/فبراير من عام 1933 اشتعل حريق يف مبنى الرايخستاغ 
كان  إذ  النازية،  أملانيا  تأسيس  يف  محوريًا  الحدث  هذا  ُعدَّ  األملاني، 
دير  فان  مارينوس  يدعى  هولنديًا  شيوعيًا  بإشعاله  الرئيس  املتهم 
ضد  ملؤامرة  يحضرون  الشيوعيين  أن  ىلع  النازيين  من  كدليل  الحريق  استخدم  لوب، 
أنه تصرف من تلقاء نفسه.  الحكومة األملانية، علمًا أن لوب مستقل وأصر دائمًا ىلع 
لم يكن النازيون حتى ذلك الحين قد ثبتوا أقدامهم يف السلطة بشكل كاف. وخشي 
هتلر –الذي كان مصممًا ىلع الحفاظ ىلع سلطاته– من تمرد شيوعي محتمل. وتذرع 
بالحريق ليعلن مرسوم “حماية الشعب والدولة”، والذي أوقف جميع الحقوق الدستورية، 
وسمحت بحملة وحشية ضد الشيوعيين يف أملانيا، حتى من كان منهم يف البرملان.



ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

مثــالً. ارتكــب تنظيــم ˝داعــش˝ هــذا الهجــوم، لكــنَّ فكرة 
مســؤولية أردوغــان عنــه مل تكــن مؤامــرة. كشــفت أهفال 
Ahval، وهــي منفــذ إعالمــي مســتقل يديــره مختصــون 
وتنــر األخبــار التــي مل يعــد أردوغــان يســمح للصحــف 
الركيــة بتغطيتهــا، عــن تقرير اســتخباري لالتحــاد األورويب 
ورد فيــه أن »قــواٍت داخــل حــزب العدالــة والتنميــة هــي 

التــي أعطــت األمــر لعمــالء ˝داعــش˝«.

ويف نفــس الســياق يتابــع الكاتــب فيقــول: املحاولــة 
االنقالبيــة الفاشــلة يف متوز/يوليــو 2016، والتي اســتخدمها 
أردوغــان إلطــالق عمليــة تطهــري ضــد معارضيــه، وإعــالن 
حالــة الطــوارئ، ســمحت لــه بفعــل مــا يحظــره القانــون 
الــريك، فقــد اتهــم بتنفيذهــا حليفــه الســابق فتــح اللــه 
غولــن. الــرد الــذي تبنــاه أردوغــان وأجــر اإلعــالم الــريك 
عــى تبنيــه، ال يبــدو أكــر واقعيــة مــن مؤامــرات االنقالب 

املزعومــة الســابقة أو مــن تفجــري أنقــرة.

ــول  ــري املقب ــال غ ــول، إنَّ االعتق ــب بالق ــتطرد الكات ويس
ــن  ــاز األمريكي ــتمرار احتج ــون، واس ــدرو برونس ــس أن للق
واألمريكيــن األتــراك مثــل عالِــم ناســا رسكان جولــج، 

تعكــس رغبــة أردوغــان يف إثــارة معــاداة أمريــكا، وتغــذي 
ــه. ــدى أتباع ــة ل ــون العظم جن

ويختــم الكاتــب بالقــول: قــد ينســج أردوغــان اليــوم 
مؤامــرات حــول دعــم الواليــات املتحــدة وحلــف الناتــو 
أمريــكا  معــاداة  بذلــك  مغذيــاً  لإلرهــاب،  املزعــوم 
ــن  ــا ميك ــد م ــا. وال يوج ــل تركي ــل داخ ــتوِطنة بالفع املس
القيــام بــه حيــال ذلــك ســوى الدفــع الواضــح واملســتمر 
بأكاذيــب  املتأثريــن  لألتــراك  الحقائــق  كشــف  نحــو 

أردوغــان.

مــع تراجــع االقتصــاد الــريك وتزايــد تــورط القــوات 
لــدى  ليــس  العــراق،  وكردســتان  ســورية  يف  الركيــة 
ــى  ــة. يبق ــع، مصلحــة يف كشــف الحقيق ــان، بالطب أردوغ
ــة مــن أجــل  ــريان الكراهي ــج ن ــد هــو تأجي ــه الوحي هدف
رصف االنتبــاه عــن ســجله االقتصــادي والعســكري املثــري 

ــفقة. للش
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مايكل آيزنشتات وسونر كاغابتاي

“منطقة آمنة” تركية في سورية: اآلفاق والتداعيات على السياسة

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 3 آذار/مارس 2019

كتــب كّل مــن مايــكل آيزنشــتات وســونر كاغابتــاي مقــاالً 
بعنــوان »˝منطقــة آمنــة˝ تركيــة يف ســورية: اآلفــاق 
والتداعيــات عــى السياســة« نــره معهــد واشــنطن 
ــل  ــن تفاصي ــه ع ــا في ــارس 2019، تحدث ــخ 3 آذار/م بتاري
ــول  ــى ط ــا ع ــل تركي ــن قب ــة م ــة˝ املقرح ــة آمن ˝منطق
الحــدود الســورية الشــالية الرقيــة، وذلك يف ظــل زيارة 
ــأيت هــذه املناقشــات بعــد أن  وفــد أمريــي ألنقــرة، إذ ت
أعلــن ترامــب ألول مــرة ســحب القــوات األمريكيــة البالــغ 
عددهــا 2000 جنــدي مــن ســورية، ليوافــق بعدهــا عــى 
إبقــاء 200 جنــدي يف الشــال الرقــي و200 يف الجنــوب.

فكيــف ميكــن أن يؤثــر هــذا االنســحاب املعلن عــى آفاق 

إنشــاء املنطقــة العازلــة املقرحــة واملحافظــة عليهــا؟ ومــا 
هــي تداعيــات املنطقــة بالنســبة للمصالــح األمريكيــة يف 

ســورية وخارجهــا؟

الوعود األمريكية واملخاوف الرتكية
عــّد الكثــري قــرار االنســحاب خطــوة مترعــة قــد تزعــزع 
التــوازن الهــش الــذي أرســاه الوجــود العســكري األمريــي 
يف ســورية. وخــالل تنفيــذ مهمتهــا لهزميــة ˝داعــش˝، 
وحدات  اعتمــدت القــوات األمريكيــة لفــرة طويلــة عــى̋ 
ــة الشــعب )YPG(˝، وهــي حليــف محــي فعــال،  حاي
ولكنهــا أيضــاً فــرع مــن حــزب العــال الكردســتاين 

11 Michael Eisenstadt, Soner Cagaptay, “A Turkish ‘Safe Zone’ in Syria: Prospects and Policy 
Implications”, The Washington Institute for Near East Policy, 1 March 2019. https://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/a-turkish-safe-zone-in-syria-prospects-and-policy-
implications
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)PKK(، املصنــف كمنظمــة إرهابيــة مــن قبــل الواليــات 
ــة  ــة الركي ــع الحكوم ــاً م ــوض حرب ــذي يخ ــدة، وال املتح

منــذ عقــود. 

بــن  بالتعــاون  ُمكرهــًة  أنقــرة  ســمحت  البدايــة،  يف 
الواليــات املتحــدة و˝وحــدات حايــة الشــعب˝، بســبب 
إرصار واشــنطن عــى رضورة دحــر ˝داعــش˝. لكــن صــر 
تركيــا بــدأ ينفــذ مــع تراجــع وتــرية العمليــات العســكرية 
أردوغــان  اعتمــد  وقــد  التنظيــم.  ضــّد  التقليديــة 
ومســؤولون آخــرون خطابــاً أكــر عدائيــة تجــاه ˝وحــدات 
حايــة الشــعب˝، مهدديــن باملزيــد مــن التوغل يف شــال 
رشق ســورية، للقضــاء عــى مــا يعّدونــه وجــوداً إرهابيــاً 
عــى حدودهــم. ومل يتــّم االســتخفاف بهــذه التحذيــرات 
ــام  ــورية ع ــرب س ــابقة يف غ ــا الس ــالت تركي ــراً لتدخ نظ
2016 و2018، والراميــة إىل منــع ظهــور منطقــة متاخمــة 
ــة الشــعب˝ عــى طــول  ــا ˝وحــدات حاي تســيطر عليه

الحــدود الشــالية.

وأشــار الكاتبــان إىل أن الوجــود العســكري األمريي أســفر 
عــن حــدوث تطوريــن مهمن:

ــة˝،  ــوات ســوريا الدميقراطي ــاح إلنشــاء ˝ق أوالً، كان املفت

وحــدات حايــة الشــعب˝  وهــي مجموعــة مظلــة تقــود̋ 
وتشــمل العديــد مــن املقاتلــن العــرب. ورغــم الطبيعــة 
املضطربــة لتحالفهــم مــع األكــراد، لعــب هــؤالء املقاتلــون 
دوراً مهــاً يف تفكيــك ˝خالفــة˝ تنظيــم ˝داعــش˝، ومــن 

شــأن هــذه الراكــة أن تبقــي التنظيــم محــارصاً.
ــا  ــران ووكالئه ــدام إي ــي إق ــود األمري ــَع الوج ــاً، َمَن ثاني
عــى إنشــاء طريــق بــري شــاالً عــر ســورية، وصــواًل إىل 
ــة  ــة صعب ــنطن اآلن مهم ــه واش ــط. وتواج ــر املتوس البح
تتمثــل بإرســاء التــوازن هنــاك مــن خــالل تهدئــة املخاوف 
األمنيــة لركيــا، وضــان أن األحــداث يف شــال ســورية لن 
متهــد الطريــق لعــودة ˝داعــش˝ أو لحــدوث اضطرابــات 

أوســع يف املنطقــة.

مفهوم تركيا للمنطقة اآلمنة

للمــرة  آمنة/عازلــة  منطقــة  فكــرة  أنقــرة  طرحــت 
ــب  ــالن ترام ــد إع ــا بع ــود وتحييه ــام 2014، لتع األوىل ع
ــة بشــكل  ــتقيم املنطق ــا س ــن أنه االنســحاب، محــذرًة م
أحــادي يف حــال مل تســاعدها واشــنطن. ولتحقيــق ذلــك، 
ــريك و10 آالف  ــدي ت ــف جن ــدت 16 أل ــا حش ــرّدد أنه ت
مقاتــل مــن العــرب عــى مقربــة مــن املناطــق الخاضعــة 
لســيطرة ˝وحــدات حايــة الشــعب˝ مــن حدودهــا. 
ــة  ــا تلــك عــى دفــع ˝وحــدات حاي تنطــوي خطــة تركي
الشــعب˝ خــارج الحــدود، وإقامــة إدارة مدنيــة وقــوات 
أمــن محليــة خاضعــة لســيطرتها، واســتخدام األرايض 
ــادة توطــن نحــو 3.5  ــة إلع ــك املنطق الواقعــة ضمــن تل

ــا. ــاً يف تركي ــدون حالي ــوري يتواج ــئ س ــن الج مالي

لكــن، تــدرك تركيــا متامــاً أنهــا ســتواجه تحديــات سياســية 
واقتصاديــة وعســكرية خطــرية يف حــال نّفــذت مثــل هــذا 
اإلجــراء بشــكل أحــادي، وبخاصــٍة ألن الواليــات املتحــدة 
ــك.  ــام بذل ــن القي ــا م ــران، حذرته ــورية وإي ــيا وس وروس
ــا يف حــال  فقــد هــّدد ترامــب بـــ ˝تدمــري˝ اقتصــاد تركي
ــإن  ــا، ف تعــرّض الســوريون األكــراد للهجــوم. ومــن جهته
الدولــة الســورية مصممــة عــى اســتعادة الســيطرة عــى 
كامــل البــالد. لــذا، قــد تحــاول تقويــض موقــف تركيــا مــن 
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سمحت أنقرة ُمكرهًة بالتعاون بين 

الواليات املتحدة و˝وحدات حماية 

الشعب˝، بسبب إصرار واشنطن ىلع 

ضرورة دحر ˝داعش˝. لكن صبر تركيا 

بدأ ينفذ مع تراجع وتيرة العمليات 

العسكرية التقليدية ضّد التنظيم.  
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خــالل تشــجيع الهجــات بالوكالــة داخــل تلــك املنطقــة 
املنشــأة مــن جانــب واحــد.

املعّقــد يف  الدميغــرايف والجيوســيايس  الوضــع  كــا أن 
شــال رشق ســورية قــد يتســبب مبشــاكل لركيــا. إذ يقيــم 
نحــو 850 ألــف شــخص حاليــاً يف املنطقة املقرحــة، والتي 
ــن  ــرات م ــر الف ــا نه ــالً، ويحّده ــا إىل 20 مي ــل عمقه يص
الغــرب ونهــر دجلــة مــن الرق. يشــمل هــذا الرقــم 650 
ــّني˝ )21%(  ــريب ˝س ــف ع ــردي )%76( و180 أل ــف ك أل
و10 آالف مــن الركــان )%1( و10 آالف مســيحي )1%(. 
ــة يف  ــس املتداخل ــات الخم ــن املحافظ ــط م ــدة فق وواح

املنطقــة )تــل أبيــض( تضــّم أغلبيــة عربيــة.

وبالتــايل، فــإن الجــزء األكــر مــن الســكان املتأثريــن 
ــرض  ــن املف ــه م ــم أنّ ــراد، رغ ــن األك ــيكون م ــك س بذل
ــرية ذات  ــة كب ــي مدين ــي )وه ــة القامش ــتثناء منطق اس
ــش  ــيطرة الجي ــزيئ لس ــكل ج ــع بش ــة تخض ــة كردي أغلبي
كوبــاين˝ )وهــي بلــدة حدوديــة  الســوري(، وعــن العــرب̋ 
ذات أغلبيــة كرديــة، خاضعــة لســيطرة ˝وحــدات حايــة 
ــراد  ــؤالء األك ــن ه ــد م ــّك يف أن العدي ــعب˝(. وال ش الش
ــا باعتبارهــا  يفّضلــون الوضــع القائــم، وينظــرون إىل تركي

ــة  ــيطرة الدول ــون س ــا يفضل ــة، ك ــالل معادي ــوة احت ق
ــن.  ــن االثن ــار ب ــروا لالختي ــورية إن اضط الس

باختصــار، قــد تصبــح املنطقــة اآلمنــة التــي تريدهــا 
ــورية  ــن س ــالف ب ــاً للخ ــادي– مرح ــكل أح ــا –بش تركي
ــا  ــا تركي ــي ترعاه ــة الت ــات العربي ــن الجاع ــرة، وب وأنق
ــن  ــراد والالجئ ــن األك ــعب˝، وب ــة الش ــدات حاي و˝وح
العــرب العائديــن. وقــد يوفّــر ذلــك بيئــة مواتيــة لعــودة 
داعــش˝. وال يصــب أي مــن هــذه الســيناريوهات  ظهــور̋ 
ــرة  ــت أنق ــذا، حاول ــنطن، وله ــا أو واش ــة تركي يف مصلح
جاهــدة إقنــاع الواليــات املتحــدة بالتعــاون معهــا يف 

ــريك. ــل ال ــى التدخ ــوم ع ــة ال تق منطق

واشنطن تحاول إقناع الحلفاء

ــى  ــراً ع ــب مؤخ ــق ترام ــاوف، واف ــذه املخ ــوء ه يف ض
إبقــاء بعــض الجنــود األمريكيــن يف ســورية، وطلــب 
مــن الحلفــاء األوروبيــن إرســال جنودهــم للتعويــض 
عــن النقــص الــذي ســتخلفه مغــادرة القــوات األمريكيــة، 
ــن.  ــب الكاتب ــة، بحس ــة املحتمل ــة اآلمن ــة املنطق وحراس
ولتحفيــز الحلفــاء، تعهــدت واشــنطن بتوفــري املعلومــات 
االســتخباراتية والدعــم اللوجســتي، مــع عــرض نــر قــوة 
رّد رسيــع يف العــراق. غــري أّن بغــداد رفضــت الفكــرة 
األخــرية، كــا أّن العديــد مــن الــدول األوروبيــة رفضــت 
حتــى اآلن طلبــات للمســاعدة –بســبب ميــل اإلدارة 
إىل اتخــاذ قــرارات أحاديــة غــري متوقعــة، فضــاًل عــن 
ــال  ــا يف ح ــل عليه ــة التعوي ــدم إمكاني ــن ع ــاوف م املخ
تفاقمــت التحديــات يف املنطقــة املقرحــة أو مــن قيامهــا 
ــل مهمــة مناهضــة ˝داعــش˝ إىل مهمــة مناهضــة  بتحوي

ــة. ــدول األوروبي ــه ال ــن تدعم ــر ل ــران، وهــو أم إي

ال يبــدو أّن عــرض الواليــات املتحــدة بإبقــاء 200 جنــدي 
أمريــي يف شــال رشق ســورية و200 جنــدي آخــر يف 
ــد  ــن ق ــي ح ــاء. فف ــّدل آراء الحلف ــد ب ــاً ق ــف جنوب التن
يتيــح تخفيــف التواجــد األمريــي للواليــات املتحــدة 
مواصلــة بعــض العمليــات األساســية لتنفيــذ مهمتهــا 
ــة  ــال( وحاي ــبيل املث ــى س ــة ع ــات جوي ــه رضب )توجي

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 
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قد تصبح املنطقة اآلمنة التي 
تريدها تركيا مسرحًا للخالف بين 
سورية وأنقرة، وبين الجماعات 

العربية التي ترعاها تركيا و˝وحدات 
حماية الشعب˝، وبين األكراد 

والالجئين العرب العائدين. وقد 
يوّفر ذلك بيئة مواتية لعودة ظهور 

˝داعش˝.
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ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية
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ــد  ــه ق ــة˝ مــن التفــكك، إال أن ــوات ســوريا الدميقراطي ˝ق
ــة  ــات بالوكال ــالق هج ــى إط ــكا ع ــداء أمري ــجع أع يش
ضــّد قــوات التحالــف بهــدف تقويــض املهمــة كــا فعلــوا 

ــايض. ــرى يف امل ــن أخ يف أماك

اآلثار املرتتبة عىل العالقات األمريكية-الرتكية

ــة  ــات املنطق ــرة أن محادث ــنطن وأنق ــن واش ــرى كّل م ت
ــاكل  ــد مش ــة بع ــاء الثق ــري لبن ــة تدب ــد مبثاب ــة تُع اآلمن
ــراح  ــذا االق ــح ه ــا مين ــة. ك ــات الثنائي ــة يف العالق طويل
ترامــب نفــوذ عــى أردوغــان يف وقــت يجّهــز فيــه األخــري 
حزبــه لالنتخابــات املحليــة التــي ســتجري يف 31 أذار/

مــارس. ومــن شــأن منطقــة آمنــة تقيمهــا الواليــات 
ــعب˝  ــة الش ــدات حاي ــاد ˝وح ــح يف إبع ــدة، تنج املتح
عــن جــزء كبــري مــن الحــدود، أن تعــّزز مكانــة أردوغــان 

ــراع. ــق االق ــه يف صنادي ــوظ حزب ــد حظ ــة وتزي القومي

ــق  ــا يتعل ــة في ــد تكــون أنقــرة أكــر مرون ــل، ق يف املقاب
بقضايــا أخــرى، مبــا فيهــا قرارهــا رشاء املنظومــة الدفاعيــة 
الجويــة املتقدمــة مــن طــراز اس400- الروســية. فتمثيالً ال 
حــرصاً، قــد يوقــف أردوغــان الصفقــة بشــكل غــري مبــارش 
مــن خــالل اإلشــارة إىل أن تركيــا قــد تــزّود االســتخبارات 
ــة بالوصــول إىل هــذه املنظومــة، مــا قــد يدفــع  األمريكي
ــع ترامــب أيضــاً  ــد يتوقّ موســكو إىل وقــف التســليم. وق
مــن أنقــرة أن تطلــق رساح بعــض املواطنــن األمريكيــن 
وأفــراد الســفارة األمريكيــة يف تركيــا املحتجزيــن منــذ 

االنقــالب الفاشــل عــام 2016.

وعــى أيــة حــال، ســيتعّن عــى البيــت األبيض بــذل املزيد 
مــن الجهــد إن أراد املواءمــة بــن تركيــا واألوروبيــن، مــع 
ــة الناتجــة. وعــى  ــة اآلمن ــق املنطق ــة تحقي ضــان قابلي
ــن 200  ــر م ــاء أك ــر إىل إبق ــد يضط ــوص، ق ــه الخص وج
جنــدي أمريــي يف شــال رشق ســورية، وإىل متديــد 
تواجدهــم إىل أجــل غــري مســمى، بهــدف التعامــل مــع 

ــم ˝داعــش˝. أي متــرد ناشــئ لتنظي

يف حال فشلت جهود إقامة منطقة آمنة

يف حــال بــاءت مناقشــات املنطقــة اآلمنــة بالفشــل، وقــّرر 
ترامــب املــي يف خطــة االنســحاب، ســيتعن عــى تركيــا 
ــدات  ــود ˝وح ــع وج ــل م ــرى للتعام ــائل أخ ــاد وس إيج
حايــة الشــعب˝ عــى حدودهــا. ورمبــا تكــون املعارضــة 
األجنبيــة الواســعة النطــاق لتدخــل تــريك أحادي يف شــال 
ــن  ــة، لك ــذه املقارب ــذ ه ــت تنفي ــد أعاق ــورية ق رشق س
اليــزال بإمــكان أنقــرة اســتعال الــوكالء ˝املتمرديــن˝ 
العــرب للقضــاء عــى ˝وحــدات حايــة الشــعب˝ يف 

ــل أبيــض. املناطــق الهشــة عــى غــرار ت

ويف حــال تجاَهــَل أردوغــان املخاطــر، واتّخــَذ خطــوة 
عســكرية أشــمل، قــد يكــون لهــذا األمــر عواقــب مزعزعة 
ــة بـــ  ــة ماثل ــع حمل ــد تدف ــا، ق ــي تركي ــتقرار. فف لالس
˝حــزب العــال الكردســتاين˝ إىل إطــالق موجــة جديــدة 
ــة. أمــا يف ســورية، فقــد  ــة املحلي مــن الهجــات اإلرهابي
ــن  ــع ع ــى الراج ــعب˝ ع ــة الش ــدات حاي ــم ˝وح ترغ
الحــدود، مــع تعزيــز خطــوط املواجهــة األماميــة مبقاتلــن 
يتمركــزون حاليــاً يف عمــق رشق ســورية، مــا يتيــح لبقايــا 
ــم.  ــم صفوفه ــادة تنظي ــاك إع ــن هن ــش˝ املتواجدي ˝داع
وبــدالً مــن ذلــك، قــد تســتغل ˝وحــدات حاية الشــعب˝ 
ــة أشــمل  ــرام صفق ــة الســورية إلب ــع الحكوم ــا م روابطه
متّكــن الدولــة الســورية مــن العــودة إىل شــال رشق 

البــالد بشــكل أكــر.

ويف النهايــة، ســيتعّن عــى ترامــب املواءمــة بــن وعديــن 
ــه الرئاســية– فــك  غــري متجانســن قطعهــا خــالل حملت
االرتبــاط بالــرق األوســط أو هزميــة ˝داعــش˝. وبقيامــه 
بذلــك، يكــون قــد اتخــذ خيــارات صعبــة قــد ال تتــاىش 
ــح  ــي مصال ــن أن تحم ــن املمك ــا م ــه، لكنه ــع تفضيالت م

ــة. ــات املتحــدة يف املنطق الوالي



تحــذر مراكــز األبحــاث الغربيــة مــن عــودة متوقعــة لتنظيــم ˝داعــش˝ اإلرهابــي،  
لكنها في الوقت عينه تتغاضى عن وجوده، وغيره من التنظيمات الجهادية، 
 عــن ذلــك بمــا 

ً
فــي إدلــب، والمدعومــة بشــكل رئيــس مــن تركيــا، وتلــوح عوضــا

تســميه ˝كارثــة إنســانية˝ قــد تصــل تأثيراتهــا إلــى أوروبــا فــي حــال شــن الجيــش 
 علــى إدلــب.

ً
 عســكريا

ً
الســوري هجومــا

بقايا اإلرهاب والمعاقل األخيرة
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أفضل الخيارات السيئة إلدلب السورية

مجموعة األزمات الدولية، 14 آذار/مارس 2019

نــرت مجموعــة األزمــات الدوليــة تقريــراً حمــل عنــوان: 
»أفضــل الخيــارات الســيئة إلدلــب الســورية«، تنقــل 
فيــه وجهــة نظرهــا عــن وضــع إدلــب ومــا تتوقعــه مــن 
ســيناريوهات مســتقبلية للمدينــة. وفيــا يــي أهــم مــا 

ــر: جــاء يف التقري

مــا الجديــد؟ يتعــرض اتفــاق بــن تركيــا وروســيا، يحمــي 
محافظــة إدلــب الســورية التــي تســيطر عليهــا املعارضــة 
ــدة؛  ــوط متزاي ــام˝، لضغ ــات ˝النظ ــن هج ــلحة م املس
فقــد تصاعــدت الصدامــات بــن الجهاديــن وغريهــم مــن 
ــوري  ــش الس ــة والجي ــن جه ــب م ــل إدل ــلحن داخ املس
مــن جهــة أخــرى. الدوريــات التــي بــدأت تركيــا مؤخــراً 
ــايئ،  ــاق الثن ــذ االتف ــو تنفي ــاً نح ــكل تقدم ــيريها تش بتس

ــه. ــد مــا ينبغــي فعل ــاك املزي ــزال هن لكــن ماي

ــة ذلــك؟ تشــكل منطقــة إدلــب آخــر املعاقــل  مــا أهمي
ــة  ــو ثالث ــا نح ــورية˝، ويقطنه ــة الس ــة ˝للمعارض الرئيس
ماليــن نســمة. ليــس هنــاك وســيلة واضحــة لتحييــد 
ــانية  ــة إنس ــك كلف ــون لذل ــب دون أن يك ــي إدل جهادي
مرّوعــة؛ إذ إن هجومــاً للجيــش الســوري سريســل موجــات 
مــن الالجئــن نحــو الحــدود الركيــة وميكــن أن يــؤدي إىل 

ــامل. ــب حــول الع ــي إدل ــر جهادي ن

ــيا  ــا وروس ــى تركي ــي ع ــه؟ ينبغ ــي فعل ــذي ينبغ ــا ال م
تأكيــد التزامهــا باتفــاق إدلــب الــذي وقعتــا عليــه، وذلك 
ــواء  ــة واحت ــكرية كارثي ــة عس ــايش مواجه ــل تح ــن أج م
مســلحي املنطقــة. وينبغــي عــى تركيــا أن توســع نطــاق 

12  “The Best of Bad Options for Syria’s Idlib”, International Crisis Group, 14 March 2019. https://
www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/197-best-bad-options-
syrias-idlib

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/197-best-bad-options-syrias-idlib
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/197-best-bad-options-syrias-idlib
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/197-best-bad-options-syrias-idlib
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دورياتهــا داخــل املنطقــة، يف الوقــت الــذي تضغــط فيــه 
ــلحة  ــة املس ــة واملعارض ــى الدول ــاً ع ــيا مع ــا وروس تركي
ــرق  ــن الط ــا تأم ــي عليه ــرياً، ينبغ ــف. وأخ ــف العن لوق

ــة التجــارة. ــام حرك ــب أم الرئيســة الريعــة يف إدل

بهــا  املحيطــة  واملناطــق  إدلــب  محافظــة  تحاشــت 
ــح إىل  ــري الواض ــن غ ــن م ــامالً –لك ــكرياً ش ــاً عس هجوم
متــى ســتتمكن مــن تجنــب ذلــك. يقطــن هــذا املعقــل 
األخــري للمعارضــة نحــو ثالثــة ماليــن نســمة، منهــم آالف 
ــاريض  ــد مع ــض أش ــة إىل بع ــن، إضاف ــلحن الجهادي املس

ــوري.  ــام˝ الس ˝النظ

أشــارت روســيا وســورية إىل أنهــا لــن تســمحا باســتمرار 
عــى  حريصتــان  وأنهــا  إدلــب،  يف  الراهــن  الوضــع 
اســتعادة دمشــق للمنطقــة يف أقــرب فرصــة ممكنــة. لكن 
هجومــاً للجيــش الســوري مدعومــاً مــن روســيا ســيُحِدث 
ــن  ــن الالجئ ــرية م ــِرج أعــداداً كب كارثــة إنســانية، ويُخ
بشــكل يــؤدي إىل زعزعــة اســتقرار تركيــا املجــاورة ويبعــر 
ــاً. بــدالً مــن  مســلحن قــد يُحِدثــون فــوىض عارمــة عاملي
ذلــك، يجــب عــى تركيــا وروســيا تأكيــد التزامهــا بوقــف 
ــب.  ــاه بشــكل مشــرك يف إدل ــذي ضمنت ــار ال إطــالق الن

وينبغــي أن تظهــر تركيــا أنهــا تحــرز املزيــد مــن التقــدم 
ــا  ــز وجوده ــك تعزي ــا يف ذل ــاق، مب ــود االتف ــذ بن يف تنفي
العســكري وتوســيع نطــاق دورياتهــا داخــل إدلــب ملنــع 
وقــوع انتهــاكات لوقــف إطــالق النــار وإعــادة فتــح 

الطــرق الريعــة أمــام التجــارة.

ــف جــزيئ إلطــالق  ــذ أيلول/ســبتمر 2017، ســاعد وق من
النــار مبوجــب اتفــاق ˝خفــض التصعيــد˝ بــن تركيــا 
وإيــران وروســيا يف حايــة إدلــب. كــا ومنــع اتفــاق تــم 
التوصــل إليــه يف أيلول/ســبتمر 2018 بــن تركيــا وروســيا، 
للجيــش  يبــدو هجومــاً وشــيكاً  يف ســوتي، مــا كان 
ــم أن  ــن امله ــن م ــابق. لك ــاق الس ــّزز االتف ــوري وع الس
اتفــاق ˝خفــض التصعيــد˝ األصــي ألــزم جميــع األطــراف 
بعــزل ومحاربــة التنظيــات الجهادية، وأن اتفاق ســوتي 
حــدد إجــراءات إضافيــة لتطهــري منطقــة منزوعــة الســالح 
ــة˝.  ــة املتطرف ــات اإلرهابي ــن ˝التنظي ــب م ــل إدل داخ

ــِس عــى  ــذ اتفــاق ســوتي بشــكل رئي يقــع عــبء تنفي
تركيــا التــي قــرّصت حتــى اآلن يف الوفــاء مبســؤولياتها. يف 
هــذه األثنــاء، تصاعــدت الهجــات املتبادلــة بن مســلحي 
ــة يف  ــة تركي ــيري دوري ــوري. إن تس ــش الس ــب والجي إدل
املنطقــة منزوعــة الســالح يف 8 آذار/مــارس يشــكل تقدمــاً 

كبــرياً، لكــن اتفــاق ســوتي يتطلــب املزيــد.

ــي  ــام˝، وه ــر الش ــة تحري ــكل ˝هيئ ــب، تش ــل إدل داخ
النســخة األحــدث لجبهــة النــرصة فــرع تنظيــم القاعــدة 
يف ســورية، الفصيــل املســلح األكــر أهميــة. بعــد أن 
عــى  املطلقــة  ســيطرتها  املســلحون  كــر خصومهــا 
ــر  ــة تحري ــادت ˝هيئ ــام 2018، أع ــع الع ــب يف مطل إدل
ــب يف  ــة إدل ــل منطق ــى كام ــا ع ــكام قبضته ــام˝ إح الش
كانــون الثاين/ينايــر 2019. إضافــة إىل ˝الهيئــة˝، تضــم 
ــم  ــن له ــب جهادي ــات املســلحة األخــرى يف إدل املجموع
أطــاع عامليــة. بالنســبة لـــ ˝هيئــة تحريــر الشــام˝، ليــس 
مــن الواضــح متامــاً مــا متثلــه اليــوم. فمــع عــدم إمكانيــة 
ــل يف  ــرص عســكري يف ســورية، اســتثمر الفصي ــق ن تحقي
حكــم إســالمي˝ محــي. ويعــّر كبــار شــخصياتها  مــروع̋ 
ــاً أظهــروا  ــاً عــن االلتــزام بـــ ˝الجهــاد˝، لكنهــم عملي علن
بعــض الراغاتيــة واملرونــة. لقــد توصلــت ˝هيئــة تحريــر 

يقع عبء تنفيذ اتفاق سوتشي 

بشكل رئيِس ىلع تركيا التي 

قّصرت حتى اآلن يف الوفاء 

بمسؤولياتها. يف هذه األثناء، 

تصاعدت الهجمات املتبادلة بين 

مسلحي إدلب والجيش السوري. 
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ــا تخالــف  الشــام˝ بشــكل متكــرر إىل تســويات مــع تركي
ــم. ــة لتضمــن حتــى اآلن بقــاء التنظي املســلّات الجهادي

ال يبــدو أن الهجــوم العســكري عــى إدلــب وشــيك 
الحــدوث؛ إذ إنــه ســيكون مكلفــاً جــداً، عســكرياً؛ وبالنظر 
إىل الكلفــة اإلنســانية املرتفعــة، ســيكون ذا كلفــة سياســية 
مرتفعــة أيضــاً. بــدالً مــن ذلــك، تبــدو روســيا ميالــة 
ــى  ــة ع ــا واملحافظ ــع تركي ــا م ــة لعالقته ــاء األولوي إلعط

ــورية. ــية يف س ــة السياس العملي

رغــم ذلــك، فــإن اتفــاق ســوتي يتعــرض للضغــوط، مــع 
زيــادة حــدة الصدامــات عــى األرض. ولذلــك، ينبغــي عى 
تركيــا أن تفعــل املزيــد يف إدلــب إذا أريــد لوقــف إطــالق 
النــار أن يســتمر. كــا ينبغــي عــى تركيــا توســيع نطــاق 
ــل  ــي كام ــكل يغط ــب بش ــة إدل ــل منطق ــا داخ دورياته
املنطقــة منزوعــة الســالح وتعزيــز نقــاط املراقبــة الثابتــة 
لقواتهــا، لثنــي مســلحي إدلــب والجيــش الســوري عــى 
حــد ســواء عــن اســتعال العنــف. كــا ينبغــي عــى تركيا 
وروســيا أن تضغطــا عــى الطرفــن معــاً لوقــف الهجــات 
املتبادلــة بينهــا. إضافــة إىل ذلــك، عــى تركيــا أن تضغــط 
ــيطرتها  ــن س ــى ع ــام˝ يك تتخ ــر الش ــة تحري ــى ˝هيئ ع
عــى الطــرق الرئيســة الريعــة التــي تعــر املنطقــة، وأن 

تقــوم مــع روســيا بتأمــن الطــرق أمــام التجــارة.

ــب  ــة يف إدل ــكرية كارثي ــة عس ــب مواجه ــكل تجن ال يش
واحتــواء مســلحي املنطقــة حــالً دامئــاً. لكــن حتــى اآلن، 
يشــكل ذلــك أفضــل خيــار متوفــر يحمــي حيــاة الســكان.

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 



سلطان الكنج

الوضع الحالي لتنظيم “داعش”

تشاثام هاوس، آذار/مارس 2019

ــايل  ــع الح ــوان »الوض ــاالً بعن ــج مق ــلطان الكن ــب س كت
لتنظيــم ˝داعــش˝« نــره معهــد تشــاثام هــاوس يف آذار/

ــد  ــم بع ــري التنظي ــن مص ــه ع ــدث في ــارس 2019، تح م
طــرده مــن آخــر املناطــق الخاضعــة لســيطرته يف ســورية، 
وهــو جيــب يف مثلــث الشعفة-السوســة-هجن، بعــد 
معــارك رشســة مــع ˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝، إذ رأى 
ــري اســراتيجيته،  ــى تغي ــيعمل ع ــم س ــب أن التنظي الكات

ــة. ــة عــدم االســتقرار يف املنطق واالســتفادة مــن حال
أشــار الكاتــب إىل أن وضــع ˝داعــش˝ يف ســورية اآلن 
يشــبه وضعــه يف العــراق، إذ تقلصــت منطقــة ســيطرته، 

ــك،  ــع ذل ــارصه يف الصحــاري والكهــوف. وم وتبعــرت عن
داعــش˝، فــإن أيديولوجيته  رغــم الخســائر التــي تكبدهــا̋ 
التــزال تجــد أتباعــاً، ولديــه عنــارص ال يبــدو أنهــا ضعيفــة، 

يف الوقــت الحــايل عــى األقــل.
إذن، ما مصري التنظيم وأيديولوجيته؟ 

ســيعود ˝داعــش˝ إىل اســتئناف اســراتيجيته القدميــة، 
ــورية،  ــراق وس ــوف الع ــاري وكه ــودة إىل صح ــي الع وه

ــه. ــد أعدائ ــتنزاف ض ــرب اس ــن ح وش
لــن يغــري التنظيــم نهــج املواجهــة تجــاه جميــع أعدائــه، 
وســيحاول القضــاء عــى هــؤالء األعــداء يف مســعى للتقدم 

13 Sultan Al Kanj, “ISIS: The State of Play”, Chatham House, March 2019. https://syria.
chathamhouse.org/research/isis-the-state-of-play 
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ــة  ــل ˝املعارض ــا فصائ ــع فيه ــي تتمت ــق الت ــل املناط داخ
ــايل. إذ  ــب الش ــف حل ــب وري ــوذ يف إدل ــورية˝ بنف الس
ــق  ــلحة عمي ــات املس ــش˝ والجاع ــن ˝داع ــداء ب إّن الع
ــاص يف  ــكل خ ــة بش ــتباكات دامي ــت االش ــذور، وكان الج

ــق. ــك املناط تل

ســيعيد ˝داعــش˝ تقييــم نهجــه وصورتــه، إذ بعــد إخفاقه 
ســنوات  خــالل  ســمعته  وفقــدان  الســكان،  إدارة  يف 
ســيطرته، بســبب تطرّفــه يف تطبيــق الريعــة، لــن تفكــر 
ــل–  ــد املقب ــالل العق ــل خ ــى األق ــش˝ –ع ــادة ˝داع قي
ــكان  ــاع الس ــدن أو إخض ــى امل ــيطرة ع ــتعادة الس يف اس
لحكمهــا. ســيحتاج التنظيــم إىل إعــادة تقييــم نقــدي 
ــد  ــذا الجه ــنة˝، وه ــن ˝الس ــه ب ــن صورت ــه وتحس لنهج

سيســتغرق ســنوات.
ــدن تحــت ذات  ــه العــودة إىل حكــم امل ــل، ال ميكن وباملث
االســم والقيــادة. ســيقوم ˝داعــش˝ بإصــالح صفوفــه 
رضبــات  أضعفتهــم  الذيــن  أولئــك  تســليح  وإعــادة 

التحالــف، خاصــة يف جيبــه األخــري يف الباغــوز.
ســيحاول ˝داعــش˝ االســتفادة مــن االســتياء ضــد ˝قــوات 
ســوريا الدميقراطيــة˝، فالعالقــات بــن العــرب البــدو 
والفصائــل املواليــة لركيــا، متوتــرة وعدائيــة يف بعــض 

األحيــان مــع ˝قــوات ســوريا الدميقراطيــة˝ التــي يســيطر 
ــي  ــق الت ــي يف املناط ــتياء الجاع ــراد. إن االس ــا األك عليه
تســيطر عليهــا ˝قســد˝، وانعــدام األمــن واالســتقرار 
بيئــة  يخلــق  املجموعــات،  بــن  االشــتباكات  بســبب 
ــن  ــق االســتفادة القصــوى م ــة لـــ ˝داعــش˝ لتحقي مواتي
أجــل إعــادة هيكلــة خاليــاه وفــرض الســيطرة عــى تلــك 

ــق. املناط
ســرياهن ˝داعــش˝ عــى الــرصاع مــع ˝هيئــة تحريــر 
الشــام˝ والجاعــات املقربــة مــن القاعــدة يف إدلــب، إذ 
ــط  ــام )HTS(˝ اآلن الضغ ــر الش ــة التحري ــاول ˝هيئ تح
ــة  ــب. ففــي األشــهر القليل ــارص ˝داعــش˝ يف إدل عــى عن
ــا  ــن خالي ــرات م ــري الع ــة تدم ــت الهيئ ــة، أعلن املاضي
˝داعــش˝ يف إدلــب والقبــض عــى املئــات. وباملثــل، كانت 
ــل  ــات القت ــب وراء معظــم عملي ــا ˝داعــش˝ يف إدل خالي
التــي اســتهدفت قيــادة الهيئــة وغريهــا مــن فصائــل 

ــة. املعارض
ــك، ميكــن لـــ ˝داعــش˝ التنقــل يف مناطــق درع  ومــع ذل
الفــرات وعرهــا، عــن طريــق دفــع أمــوال التهريــب إىل 
الفصائــل التــي ال تختلــف مــع ˝داعــش˝ أيديولوجيــاً، مــا 

ــك املناطــق.  ــم يف تل يســهل وجــود التنظي

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 

49

W W W . D C R S . S Y



البيبليوغرافيا

1 1 “The fastest growers and biggest shrinkers of 2019”, The Economist Newspaper, 
2 January 20191 https://www1economist1com/graphic-detail/02/01/2019/the-
fastest-growers-and-biggest-shrinkers-of2019-

1 2 “The Best of Bad Options for Syria’s Idlib”, International Crisis Group, 14 
March 20191 https://www1crisisgroup1org/middle-east-north-africa/eastern-
mediterranean/syria/-197best-bad-options-syrias-idlib

1 3 Al Kanj, Sultan1 “ISIS: The State of Play”, Chatham House, March 20191 https://
syria1chathamhouse1org/research/isis-the-state-of-play

1 4 Alaaldin, Ranj1 “A Welcome Delay: The US Withdrawal from Syria”, Italian 
Institute for International Political Studies, 8 March 20191 https://www1
ispionline1it/it/pubblicazione/welcome-delay-us-withdrawl-syria22467-

1 5 Alterman, Jon B1 “Rubble, Refugees, and Syria›s Periphery”, Center for Strategic 
and International Studies (CSIS), 25 March 20191 https://www1csis1org/analysis/
rubble-refugees-and-syrias-periphery

1 6 Barkey, Henri J1 “The Kurdish Awakening, Unity, Betrayal, and the Future of 
the Middle East”, Foreign Affairs, 11 March 20191 https://www1foreignaffairs1
com/articles/turkey/12-02-2019/kurdish-awakening

1 7 Dent, Elizabeth1 “The Unsustainability of ISIS Detentions in Syria”, Middle East 
Institute, 12 March 20191 https://www1mei1edu/publications/unsustainability-
isis-detentions-syria

1 8 Eisenstadt, Michael1 Soner Cagaptay, “Turkish ‘Safe Zone’ in Syria: Prospects and 
Policy Implications”, The Washington Institute for Near East Policy, 1 March 
20191 https://www1washingtoninstitute1org/policy-analysis/view/a-turkish-safe-
zone-in-syria-prospects-and-policy-implications

50

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

https://www.economist.com/graphic-detail/2019/01/02/the-fastest-growers-and-biggest-shrinkers-of-2019
https://www.economist.com/graphic-detail/2019/01/02/the-fastest-growers-and-biggest-shrinkers-of-2019
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/197-best-bad-option
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/197-best-bad-option
https://syria.chathamhouse.org/research/isis-the-state-of-play
https://syria.chathamhouse.org/research/isis-the-state-of-play
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/welcome-delay-us-withdrawl-syria-22467
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/welcome-delay-us-withdrawl-syria-22467
https://www.csis.org/analysis/rubble-refugees-and-syrias-periphery
https://www.csis.org/analysis/rubble-refugees-and-syrias-periphery
https://www.csis.org/analysis/rubble-refugees-and-syrias-periphery
https://www.csis.org/analysis/rubble-refugees-and-syrias-periphery
https://www.mei.edu/publications/unsustainability-isis-detentions-syria
https://www.mei.edu/publications/unsustainability-isis-detentions-syria
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/a-turkish-safe-zone-in-syria-prospects-and-policy-implications
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/a-turkish-safe-zone-in-syria-prospects-and-policy-implications


1 9 Fisk, Robert1 “US grovels to Israel the same way ‘supporters’ fawned on 
Saddam”, The Independent, 28 March 20191 https://www1independent1co1uk/
voices/trump-israel-elections-netanyahu-us-golan-heights-a88403011html

1 10 Gadalla, Paul1 “8 years into Syria’s civil war, Brookings experts explain 
the US position and regional context”, The Brookings Institution, 15 March 
20191 https://www1brookings1edu/blog/brookings-now/-8/15/03/2019years-
into-syrias-civil-war-brookings-experts-explain-the-u-s-position-and-regional-
context/

1 11 Hatahet, Sinan1 “Russia and Iran: Economic Influence in Syria”, Chatham 
House, 8 March 20191 https://www1chathamhouse1org/publication/russia-and-
iran-economic-influence-syria

1 12 Laub, Zachary1 “The Golan Heights: What’s at Stake With Trump’s 
Recognition”, The Council on Foreign Relations, 28 March 20191 https://www1
cfr1org/backgrounder/golan-heights-whats-stake-trumps-recognition

1 13 Mehchy, Zaki1 “What if the projection of high economic growth rate in 
Syria is accurate and sustainable?”, Chatham House, March 20191 https://syria1
chathamhouse1org/research/what-if-the-projection-of-high-economic-growth-
rate-in-syria-is-accurate-and-sustainable

1 14 Nassir, Burhan1 “Syria and Its Armed Rebellion, Eight Years On”, Atlantic 
Council, 11 March 20191 https://www1atlanticcouncil1org/blogs/syriasource/
syria-and-its-armed-rebellion-eight-years-on

1 15 Portela, Clara1 “The Spread of Horizontal Sanctions”, Centre for European 
Policy Studies, 7 March 20191 https://www1ceps1eu/publications/spread-
horizontal-sanctions

1 16 Rubin, Michael1 “Why the Turkish President Revels in Conspiracy Theories”, 
Center for the National Interest, 7 March 20191 https://nationalinterest1org/
feature/why-turkish-president-revels-conspiracy-theories46347-

٢٠١٩ عدد آذار/مارس 

51

W W W . D C R S . S Y

https://www.independent.co.uk/voices/trump-israel-elections-netanyahu-us-golan-heights-a8840301.html
https://www.independent.co.uk/voices/trump-israel-elections-netanyahu-us-golan-heights-a8840301.html
https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2019/03/15/8-years-into-syrias-civil-war-brookings-experts-explain-the-u-s-position-and-regional-context/
https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2019/03/15/8-years-into-syrias-civil-war-brookings-experts-explain-the-u-s-position-and-regional-context/
https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2019/03/15/8-years-into-syrias-civil-war-brookings-experts-explain-the-u-s-position-and-regional-context/
https://www.chathamhouse.org/publication/russia-and-iran-economic-influence-syria
https://www.chathamhouse.org/publication/russia-and-iran-economic-influence-syria
https://www.cfr.org/backgrounder/golan-heights-whats-stake-trumps-recognition
https://www.cfr.org/backgrounder/golan-heights-whats-stake-trumps-recognition
https://syria.chathamhouse.org/research/what-if-the-projection-of-high-economic-growth-rate-in-syria-is-accurate-and-sustainable
https://syria.chathamhouse.org/research/what-if-the-projection-of-high-economic-growth-rate-in-syria-is-accurate-and-sustainable
https://syria.chathamhouse.org/research/what-if-the-projection-of-high-economic-growth-rate-in-syria-is-accurate-and-sustainable
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/syria-and-its-armed-rebellion-eight-years-on 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/syria-and-its-armed-rebellion-eight-years-on 
https://www.ceps.eu/publications/spread-horizontal-sanctions 
https://www.ceps.eu/publications/spread-horizontal-sanctions 
https://nationalinterest.org/feature/why-turkish-president-revels-conspiracy-theories-46347
https://nationalinterest.org/feature/why-turkish-president-revels-conspiracy-theories-46347


1 17 Sachs, Natan1 “The end is nigh for Netanyahu”, The Brookings Institution, 4 
March 20191 https://www1brookings1edu/blog/order-from-chaos/04/03/2019/
the-end-is-nigh-for-netanyahu/

1 18 Sly, Liz1 “Assad wants to be back in the Arab fold1 The U1S1 stands in the 
way”, The Washington Post, 3 March 20191 https://www1washingtonpost1
com/world/assad-wants-to-be-back-in-the-arab-fold-the-us-stands-in-
the-way/03/03/2019/eb10c5e18-8e11-3e-9b8e567190-6c2fd08_story1
html?noredirect=on&utm_term=16a3728cedd04

1 19 Teoman, Elizabeth1 et1al1 “Deepening Russia-Turkey Ties”, The Institute For 
The Study Of War, 19 March 20191 http://iswresearch1blogspot1com/03/2019/
turkey-brief-january-23-march2019-18-1html

1 20 Ulbricht, Bailey1 “Justifying Relations with an Apostate During a Jihad: A 
Salafi-Jihadist Group’s Relations with Turkey in Syria”, Middle East Institute, 14 
March 20191 https://www1mei1edu/publications/justifying-relations-apostate-
during-jihad-salafi-jihadist-groups-relations-turkey

1 21 Weiss, Andrew S1 Nicole Ng, “Collision Avoidance: The Lessons of U1S1 and 
Russian Operations in Syria”, Carnegie Endowment for International Peace, 20 
March 20191 https://carnegieendowment1org/20/03/2019/collision-avoidance-
lessons-of-u1s1-and-russian-operations-in-syria-pub78571-

22. أمين سالمة، ”اإلعالن األمريي بشأن الجوالن السوري املحتل... قراءة قانونية“، مركز األهرام للدراسات السياسية 
http://acpss.ahram.org.eg/News/16876.aspx 2019 واالسرتاتيجية، 28 آذار/مارس

ســورية يف عيــون مراكز الدراســات العاملية

52

مركز دمشــق لألبحاث والدراســات - ِمداد

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/03/04/the-end-is-nigh-for-netanyahu/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/03/04/the-end-is-nigh-for-netanyahu/
https://www.washingtonpost.com/world/assad-wants-to-be-back-in-the-arab-fold-the-us-stands-in-the-way/2019/03/03/eb10c5e8-18e3-11e9-b8e6-567190c2fd08_story.html?noredirect=on&utm_term=.6a3728cedd04
https://www.washingtonpost.com/world/assad-wants-to-be-back-in-the-arab-fold-the-us-stands-in-the-way/2019/03/03/eb10c5e8-18e3-11e9-b8e6-567190c2fd08_story.html?noredirect=on&utm_term=.6a3728cedd04
https://www.washingtonpost.com/world/assad-wants-to-be-back-in-the-arab-fold-the-us-stands-in-the-way/2019/03/03/eb10c5e8-18e3-11e9-b8e6-567190c2fd08_story.html?noredirect=on&utm_term=.6a3728cedd04
https://www.washingtonpost.com/world/assad-wants-to-be-back-in-the-arab-fold-the-us-stands-in-the-way/2019/03/03/eb10c5e8-18e3-11e9-b8e6-567190c2fd08_story.html?noredirect=on&utm_term=.6a3728cedd04
http://iswresearch.blogspot.com/2019/03/turkey-brief-january-23-march-18-2019.html
http://iswresearch.blogspot.com/2019/03/turkey-brief-january-23-march-18-2019.html
 https://www.mei.edu/publications/justifying-relations-apostate-during-jihad-salafi-jihadist-groups-relations-turkey
 https://www.mei.edu/publications/justifying-relations-apostate-during-jihad-salafi-jihadist-groups-relations-turkey
https://carnegieendowment.org/2019/03/20/collision-avoidance-lessons-of-u.s.-and-russian-operations-in-syria-pub-78571
https://carnegieendowment.org/2019/03/20/collision-avoidance-lessons-of-u.s.-and-russian-operations-in-syria-pub-78571
http://acpss.ahram.org.eg/News/16876.aspx


D a m a s c u s  -  S y r i a

Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6

F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y
i n f o @ d c r s . s y

دمشق  - سورية 

مــزة فيــالت غربية - خلف االتصاالت - شــارع تشــيلي - بناء الحالق 85

http://DCRS.SY

	Button 33: 
	Button 48: 
	Button 34: 
	Button 32: 
	Button 35: 
	Button 36: 
	Button 29: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	Button 46: 
	Button 44: 


