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المشهد السوري
المتغيرات في السياسة والميدان



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

ــل والخيــارات الممكنــة حيالهــا. ــة والبدائ المحتمل

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

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

والدراســات والتقاريــر والمقــاالت الصــادرة والمرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..
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ــورغ عــى  ــذي عقــد يف هامب ــاء بوتني-ترامــب ال  ميكــن عــد لق

 ،2017 متوز/يوليــو   7 يف  العرشيــن  مجموعــة  قمــة  هامــش 

واملناطــق  الســوري  الجنــوب  حــول  عنــه  الناتــج  واالتفــاق 

الحدوديــة مــع األردن، عوامــل محتملــة لتغيــر مجــرى األحــداث 

يف ســورية، ونقطــة تحــول يف مواقــف بعــض الفواعــل اإلقليميــة 

والدوليــة، وســبباً لتطــورات وتغــرات هامــة يف املشــهد الســوري. 

إذ دّل االجتــاع عــى االســتعداد األمريــي للحــوار وتقديــم 

بعــض التنــازالت يف املوضــوع الســوري، ومل يــأِت تحــول املوقــف 

ــت اإلدارة يف واشــنطن أن الوضــع  ــراغ، إذ أدرك ــن ف ــي م األمري

امليــداين كان قــد غــر خرائــط النفــوذ الســيايس يف ســورية، 

ــاً أي  ــم، ال يشــكلون حالي ــد دعمته ــت ق ــن كان فاملســلحني الذي

ــدوالرات التــي أنفقتهــا  وزن نســبي عــى األرض رغــم ماليــني ال

ــم. ــة عليه ــة األمريكي ــتخبارات املركزي ــة االس وكال

  ومــن مــؤرشات التحــول يف مواقــف الفواعــل اإلقليميــة يف 

األزمــة الســورية، إعطــاء تركيــا األولويــة ملواجهــة توســع النفــوذ 

الكــردي يف ســورية، وزيــادة التعــاون والتنســيق مــع روســيا 

ــن  ــوف املعل ــة للتخ ــة. إضاف ــوذ األكــر يف املنطق ــة النف صاحب

لــكٍل مــن األردن وإرسائيــل مــن زيــادة نفــوذ الجيــش الســوري 

ــعودية،  ــف يف الس ــر املوق ــوري؛ وتغ ــوب الس ــه يف الجن وحلفائ

التــي بــدأت أزماتهــا اإلقليميــة )يف اليمــن وقطــر( يف التأثــر 

عــى موقفهــا تجــاه ســورية، األمــر الــذي ظهــر جليــاً يف اجتــاع 

وزيــر خارجيتهــا الجبــر مــع ريــاض حجــاب )املمثــل للمعارضــة 

ــطس، إذ  ــن آب/أغس ــث م ــعودية( يف الثال ــن الس ــة م املدعوم

ــة  ــادة صياغ ــع باملعارضــة إىل “إع ــا تدف ــدت الســعودية وكأنه ب

ــورية. ــة الس ــن الحكوم ــا” م موقفه

ــة  ــدول الغربي ــدأت ال ــة، ب ــد التنظيــات اإلرهابي      عــى صعي

يف التفكــر بعــودة مواطنيهــا اإلرهابيــني مــن ســورية، ذلــك بعــد 

االنتصــارات التــي حققهــا الجيــش الســوري، وبدايــة انهيــار 

ــاً، إذ يتوقــع  ــة املختلفــة عســكرياً واقتصادي التنظيــات اإلرهابي

ــب.  ــر منهــم يف املســتقبل القري عــودة الكث

ــي”  ــر النف ــم بـــ “التأث ــات تهت ــدرت دراس ــك ص ــبب ذل وبس

ــات  ــوا بخيب ــد أن أصيب ــني يف ســورية، بع ــة هــؤالء املقاتل لتجرب

ــا،  ــوا معه ــي عمل ــة الت ــق بالتنظيــات اإلرهابي ــرة تتعل أمــل كب

ــض  ــق برف ــرى تتعل ــم، وأخ ــا له ــاطاتها وقبوله ــة نش ــن ناحي م

ــاً،  ــاً دولي ــب قلق ــع يف إدل ــر الوض ــم. ويث ــوري له ــعب الس الش

ــاول  ــي تح ــة” الت ــات املدني ــموه “املجتمع ــا س ــول م ــة ح خاص

جبهــة النــرة حكمهــا واســتبدال مجالســها املحليــة. هــذه 

املجتمعــات هــي حجــة الواليــات املتحــدة يف عــدم القيــام بعمــل 

ــاً. ــرة متام ــة الن ــود جبه ــي وج ــكري ينه عس

عــى الصعيــد اإلنســاين، تأخــذ قضيــة “عــودة الالجئــني” االهتــام 

األكــر، بــني مؤيــد ومعــارض لهــا. إذ بــدأت تظهــر االنتقــادات ملــا 

يســمى بـــ “الــدول املضيفــة” يف تصديهــا ألزمــة اللجــوء، وعــدم 

ــي املناســب،  اســتجابتها للمشــكالت بالشــكل اإلنســاين واألخالق

بــدءاً مــن األوضــاع املزريــة لالجئــني يف األردن إىل التعليــم 

وادمــاج الالجئــني يف لبنــان وتركيــا، واإلعــادة القرسيــة التــي 

باتــت حديــث الســاعة. فالــدول “املضيفــة” التــي مل تحقــق مــا 

أرادتــه مــن موضــوع الالجئــني، تدفــع اليــوم نحــو إعادتهــم فورياً 

إىل ســورية، متذرعــًة مبناطــق خفــض التصعيــد املحدثــة، رغم كل 

مــا ستشــكله هــذه العــودة، إذا مــا متــت قبــل توافــر رشوطهــا 

املناســبة، مــن أزمــات يف األجلــني املنظــور والبعيــد.

ــادة  ــن إع ــث ع ــى الحدي ــادي، يطغ ــد االقتص ــى الصعي ــا ع أم

ــة، وألن  ــات الدولي ــاث واملنظ ــز األبح ــة مراك ــار يف أروق اإلع

ــع  ــر يرج ــلبي، فاألم ــكل س ــوع بش ــع املوض ــا م ــى بعضه تعاط

بطبيعــة الحــال إىل أن إعــادة اإلعــار مازالــت ورقــة “ممكنــة” 

ميكــن أن يســتخدمها الغــرب يف ســورية. مثــالً يؤخذ عــى التقرير 

الصــادر عــن البنــك الــدويل والــذي يظهــر الخســائر االقتصاديــة 

التــي ســببتها الحــرب عــى ســورية، أن املعلومــات الــواردة فيــه 

قامئــة عــى التقديــرات، وعــى مــا ســموه أنفســهم شــواهد غــر 

ــاره السياســية واألمنيــة  موثوقــة لرصــد بعــض نتائــج النــزاع وآث

واالجتاعيــة واملؤسســية، كذلــك اســتخدام “تقنيــات االستشــعار 

عــن بعــد” وتأكيــد مخرجاتهــا مــن وســائل اإلعــالم.
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لــن تكــون عمليــة إعــادة اإلعار ســهلة، لكنها ليســت مســتحيلة، 

وأهــم مــا تتطلبــه مــن الحكومــة الســورية هــو القيــام بخطــوات 

مدروســة وشــفافة وفاعلــة، متوازيــة يف كل القطاعــات واألماكــن 

ــني  ــني والدولي ــني املحلي ــع الفاعل ــع جمي ــاون م ــررة، والتع املت

القادريــن عــى لعــب دور إيجــايب يف إعــادة اإلعــار.

ــا  ــة م ــوم وبجدي ــة الي ــاث العاملي ــز األبح ــداول مراك تت  

ســمته “خطــة الدولــة الســورية” الســتعادة “كل شــر” مــن 

األرايض الســورية، إذ يالحــظ تزايــد قلــق الباحثــني حــول موقــف 

واشــنطن وحلفائهــا يف املنطقــة ومــا ســتؤول إليــه عالقاتهــم مــع 

ــق  ــز خل ــا. تحــاول هــذه املراك ــع ســورية وحلفائه ــكا أو م أمري

آخــذة  غــر  ســورية،  الغــرب يف  ليســتعملها  أوراق جديــدة 

ــش الســوري، فيالحــظ عــدم تناســب  بالحســبان إنجــازات الجي

ــر  ــة دي ــن معرك ــادر ع ــات الص ــاالت وأوراق السياس ــدد املق ع

ــر. أمــٌر يبــدو  ــزور قبــل تحريرهــا مــع مــا صــدر بعــد التحري ال

أنــه ال يعنــي الحكومــة والجيــش الســوري اللذيــن مــازاال يعمالن 

عــى اســتعادة الســيطرة وتأمــني البــالد عســكرياً وسياســياً عــر 

املفاوضــات واالتفاقــات.

ــون  ــورية يف عي ــر »س ــن تقري ــدار م ــذا اإلص ــي ه يغط
مراكــز الدراســات العامليــة« أهــم مــا نرشتــه مراكــز 
األبحــاث واملنظــات الدوليــة حــول ســورية ألشــهر

 ،2017 وأيلول/ســبتمرب  آب/أغســطس،  متوز/يوليــو، 
التاليــة: املحــاور  ويتنــاول 

املحــور الســيايس، والــذي يتنــاول املوقــف األمريــي املســتجد 
ــه  ــي علي ــا بن ــع روســيا، وم ــاوض م ــن الوضــع الســوري والتف م

مــن مواقــف دول إقليميــة ومــن قــرارات أمريكيــة، ومــن 

ــة. ــر بحثي ــات نظ وجه

امليــداين عــى عــدة  الوضــع  العســكري، ويتنــاول  املحــور 
جبهــات، يف الداخــل الســوري وعــى الحــدود مــع األردن ولبنــان، 

ــا. ــني فيه ــاوف الفاعل ــح ومخ وأدوار ومصال

ــودة  ــوع ع ــه موض ــت مقاالت ــذي ناقش ــاب، وال ــور اإلره مح
ــة تنظيــم جبهــة النــرة  املقاتلــني األجانــب إىل بالدهــم، محاول

االســتفراد بــإدارة وحكــم إدلــب، إضافــة إىل الوضــع االقتصــادي 

ــارات. ــه مــن انهي ــم “داعــش”  ومــا حــل ب لتنظي

املحــور اإلنســاين، وتصــدى ملوضــوع عــودة الالجئــني الســوريني 
ــامل،  ــى الع ــة وحت ــرار يف املنطق ــاع الق ــغل صن ــت تش ــي بات الت

إضافــة إىل ســوء املعاملــة التــي تعــرض لهــا هــؤالء الالجئــني مــن 

ــوار. دول الج

ــاول  ــذي تن ــادي، وال ــور االقتص ــو املح ــر فه ــور األخ ــا املح أم

ــة الناتجــة  ــدويل مــن الخســائر االقتصادي ــك ال ــة نظــر البن وجه

عــن الحــرب يف ســورية، والتحديــات أمــام عمليــة إعــادة اإلعار.
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 أليكسي خلبنيكوف

لقاء بوتين-ترامب عامل محتمل لتغيير مجرى األحداث في سورية

معهد الشرق األوسط، 10 تموز/يوليو 2017.

كتــب أليكــي خلبنيكــوف مقــاالً بعنــوان »لقــاء بوتني-ترامــب 
عامــل محتمــل لتغيــر مجــرى األحــداث يف ســورية«، نــرشه 
ــه  ــو 2017. يتحــدث في معهــد الــرشق األوســط يف 10 متوز/يولي
عــن االجتــاع الــذي عقــد بــني رئيــي روســيا وأمريــكا يف ختــام 
قمــة مجموعــة العرشيــن يف هامبــورج، والــذي جــاء “بعــد طــول 
ــني واشــنطن  ــات ب ــرود العالق ــه ال ــت يســود في انتظــار” يف وق

وموســكو.
ــان يف  ــده الرئيس ــذي اعتم ــاء ال ــج البن ــن النه ــب م ــدأ الكات ب
اجتاعهــا األول، عــى الرغــم مــن التوتــرات املســتمرة، حيــث 
ركــزا عــى املواضيــع التــي ميكــن إحــراز تقــدم فيهــا مثل ســورية.

شــدد ترامــب خــالل حملتــه الرئاســية عــى رضورة محاربــة 
ــد  ــكو. وق ــع موس ــورية م ــدة” يف س ــش والقاع ــي “داع تنظيم
عارضــت إدارة أوبامــا يف البدايــة هــذا النهــج، أي التعــاون العلني 
عــى األرض مــع روســيا يف ســورية. وعــى الرغــم مــن أن ترامــب 

ــيات  ــة، إال أساس ــون اســراتيجية ســوريّة واضح ــه ال ميلك وفريق
سياســتهم يف املنطقــة واضحــة يف أذهانهــم. أوالً: ال تريد الواليات 
املتحــدة مشــاركة عميقــة يف رصاع آخــر يف الــرشق األوســط؛ 
ثانيــاً: ال تريــد أي تصعيــد كبــر يف ســورية، خاصــة أي مواجهــة 
ــر  ــب غ ــؤدي إىل عواق ــد ي ــذي ق ــر ال ــيا، األم ــع روس ــارشة م مب
متوقعــة؛ وثالثــاً: ترغــب واشــنطن يف بنــاء تعــاون مــع موســكو 
يف ســورية يك ال تكــون مهمشــة ويك يكــون لهــا كلمتهــا يف عمليــة 
ــاه  ــا تج ــات أن نهجه ــب إثب ــد إدارة ترام ــراًً: تري ــوية؛ وأخ التس

ســورية يختلــف عــن سياســة أوبامــا غــر الحازمــة.
كل هــذه القضايــا مهــدت الطريــق إلجــراء مناقشــة هادفــة بــني 
ترامــب وبوتــني حــول ســورية. تركــز عــى األساســيات، بــدالً مــن 
القضايــا الخالفيــة التــي ال حــل لهــا. وليــس مــن قبيــل املصادفــة 
أن الجولــة األخــرة مــن املحادثــات الســورية يف أســتانة عقــدت 
قبــل قمــة مجموعــة الـــ 20، يف حــني أن محادثــات جنيــف 

عدد خاص صيف 2017

المستجدات السياسية في سورية: 
االتفاقات والمواقف والمصالح

1
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عدد خاص صيف 2017
ــت  ــو. يعطــى التوقي بشــأن ســورية ستســتأنف يف 10 متوز/يولي
فرصــة جيــدة لجميــع األطــراف املعنيــة لتكــون عــى اســتعداد 

ــات.  للمحادث
ــة األخــرة مــن املفاوضــات يف أســتانة، كان الركيــز  خــالل الجول
الرئيــي عــى تحديــد معــامل وحــدود مناطــق خفــض التصعيد يف 
ســورية، وهــو أمــر رضوري إلطــالق مراكــز تراقــب وقــف إطــالق 
النــار. وعــى الرغــم مــن عــدم توقيــع أي اتفــاق، إال أن جميــع 
ــر  ــة، وتنتظ ــذه الغاي ــق ه ــى تحقي ــة ع ــدت عازم ــراف ب األط
بالتأكيــد اجتــاع ترامب-بوتــني لتوضيــح الوضــع قبــل التوصــل 

إىل اتفــاق نهــايئ.
تحضــرات كبــرة أجريــت قبــل اجتــاع الرئيســني، مبــا يف ذلــك 
زيــارات رفيعــة املســتوى، كــا رفعــت الواليــات املتحدة مســتوى 
ــن  ــو م ــيا يف أيار/ماي ــادة روس ــتانة بقي ــات أس ــا يف محادث متثيله
الســفر األمريــي لــدى كازاخســتان إىل مســاعد وزيــر الخارجيــة 
بالنيابــة. نتيجــة لذلــك جــاء كال الرئيســني إىل اجتاعهــا بفهــم 

أفضــل ملواقــف الطــرف اآلخــر بشــأن ســورية.
ــاٍق لوقــف إطــالق  ــن التوصــل إىل اتف ــني وترامــب م متكــن بوت
النــار يف جنــوب ســورية، منفصــٍل عــن مناطــق خفــض التصعيــد 
ــار/ ــران يف أي ــا وإي ــيا وتركي ــا روس ــت عليه ــي وافق ــة الت األربع

مايــو 2017 يف أســتانة. لهــذا االتفــاق أهميــة كــرى ألن جنــوب 
ســورية منطقــة إشــكالية بــني جميــع األطــراف، ألســباب عديــدة. 

بدايــة، للواليــات املتحــدة منطقــة منزوعــة الســالح جنــوب رشق 
ــراق.  ــني ســورية األردن والع ــى الحــدود ب ــف ع ســورية يف التن
ــد شــنت عــدة  ــب جاعــات “املعارضــة”. وق تســتخدمها لتدري
ــاً،  ــة. ثاني ــة املاضي ــهر القليل ــا خــالل األش ــاً منه هجــات انطالق
أعربــت دول مجــاورة لســورية مــراراً عــن قلقهــا إزاء الوجــود 
املتزايــد للقــوات اإليرانيــة جنــوب البــالد. ونتيجــة لذلــك، وقعــت 
ــى  ــاً ع ــع األردن، اتفاق ــب م ــاً إىل جن ــنطن، جنب ــكو وواش موس
ــرب  ــوب غ ــار يف جن ــالق الن ــف إط ــرى لوق ــة أخ ــاء منطق إنش
ســورية تأخــذ يف االعتبــار مخــاوف ومصالــح كل طــرف تقريبــاً. 
نجــاح هــذا االتفــاق يعنــي فرصــة ملزيــد مــن التعــاون الــرويس 

ــي يف ســورية. األمري
ويختــم الكاتــب بالقــول إن االجتــاع األول بــني بوتــني وترامــب 
يعطــي األمــل يف مواصلــة تطويــر العالقــات بــني الواليــات 
ــول  ــاء ح ــوار البن ــني للح ــاس مت ــاء أس ــيا، وإرس ــدة وروس املتح
ــاع،  ــن االجت ــككون ع ــدث املتش ــا يتح ــى عندم ــورية. وحت س
ــا أن الهــدف مــن املحادثــات مل يكــن  يجــب أن نضــع يف اعتبارن
التوصــل إىل اتفــاق؛ بــل هــو إعطــاء الزعيمــني فرصــة لتوضيــح 
مواقفهــا، واالقــراب خطــوة نحــو إيجــاد أرضيــة مشــركة. لهــذا 
يعــد االتفــاق عــى وقــف إطــالق النــار جنــوب ســورية، ومناطــق 
خفــض التصعيــد الجديــدة جنــوب غــرب البــالد، خطــوة رئيســة 
ــد  ــد ميه ــم، ق ــا ت ــار إذا م ــالق الن ــف إط ــرام وق ــام. اح إىل األم
الطريــق ملزيــد مــن التعــاون بــني الواليــات املتحــدة وروســيا يف 

ســورية.

لم يأت هذا اللقاء من فراغ، بل مهدت له لقاءات سابقة وحتى اتفاقات، مرتبطة مباشرة بالحدث السوري، 
أبرزها االتفاق الذي تم بين روسيا والواليات المتحدة واألردن على وقف إطاق النار جنوب سورية، المنطقة 

التي تتاقى فيها مخاوف ومصالح قوى متعددة في منطقة.

Alexey Khlebnikov, “Trump-Putin Meeting a Potential Game Changer for Syria”, Middle 
East Institute,10 July 2017. http://www.mei.edu/content/article/trump-putin-meeting-
potential-game-changer-syria 
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David Schenker, Hanin Ghaddar, “The Ceasefire and U.S. Interests on the Jordan-Syria Border”, The 

Washington Institute for Near East Policy,17 July 2017. http://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/view/the-ceasefire-and-u.s.-interests-on-the-jordan-syria-border 
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ــالق  ــف إط ــاق وق ــن اتف ــال ع ــذا املق ــان يف ه ــدث الكاتب  تح
ــات املتحــدة وروســيا  ــني الوالي ــار يف جنــوب ســورية املــرم ب الن
واألردن يف 7 متوز/يوليــو والــذي سيشــكل تطــوراً مهــاً يف الحــرب 

الســورية يف حــال اســتمراره. 
يتضمــن االتفــاق قيــام كل مــن روســيا والواليــات املتحــدة 
واألردن مبارســة الضغــوط عــى حلفائهــم املحليــني لاللتــزام 
بوقــف إطــالق النــار يف املنطقــة الجنوبيــة ومراقبتــه مــن خــالل 
مركــز مشــرك. تضــم هــذه املنطقــة أراٍض تســيطر عليهــا الدولــة 
الســورية وأخــرى تحــت ســيطرة مــا يســمى بـــ “املعارضــة 
ــى الســويداء،  ــن القنيطــرة يف الجــوالن حت ــد م ــة”، ومتت املعتدل
مــروراً بدرعــا. ومــن شــأن هــذا االتفــاق أن يحــول دون انتشــار 
القــوات املدعومــة مــن إيــران عــى الحــدود األردنيــة، ولكــن إذا 
عمــدت إيــران ووكالءهــا إىل نــرش قواتهــا يف هــذه املنطقــة، فــإن 

ــل. ــات املتحــدة أو إرسائي ــر رداً مــن الوالي ــد يث ــك ق ذل
ال يشــمل االتفــاق أي تفاصيــل حــول مصــر تلــك األرايض عــى 
ــدود – ــح الح ــادة فت ــب يف إع ــد، إال أن األردن يرغ ــدى البعي امل

ــتئناف  ــن اس ــن م ــي يتمك ــة الســورية– ل تحــت ســيطرة الدول
ــك  ــط بذل ــني، وينّش ــه التجاري ــم رشكائ ــد أه ــادرات إىل أح الص
ــتقبل  ــن يس ــه، ل ــت نفس ــف. ويف الوق ــة الضعي ــاد اململك اقتص
األردن املزيــد مــن الالجئــني، خاصــة وقــد بلــغ تعدادهــم داخــل 

ــون الجــئ. ــة 1.4 ملي اململك
ــار  ومــن وجهــة نظــر الكاتبــني، يعيــق اتفــاق وقــف إطــالق الن
ــول  ــه ح ــزب الل ــا ح ــي يقوده ــيعية” الت ــوات الش ــدم “الق تق
ــراج  ــات إخ ــمل آلي ــه ال يش ــورية، لكن ــرب س ــوب غ ــا وجن درع
هــذه القــوات. وإذا مــا انتُهــك اتفــاق وقــف إطــالق النــار، فمــن 
املرجــح أن يواصــل حــزب اللــه تقدمــه نحــو الحــدود الســورية-

األردنيــة مــن دون الحاجــة إىل حشــد قــوى إضافيــة.

أولويات إيران وحزب الله
تتمثــل أوىل أولويــات إيــران يف ســورية يف الحفــاظ عــى “النظــام 
ــزور  ــر ال ــرجاع دي ــا، واس ــق وضواحيه ــة دمش ــوري” وحاي الس
مــن تنظيــم “داعــش” ، وإنشــاء جــرس بــري بــني ســورية والعراق 
وصــوالً إىل لبنــان، حيــث تهتــم إيــران بديــر الــزور أكــر بكثر من 
الرقــة. فعــى املســتوى االســراتيجي، تشــكل منطقــة ديــر الــزور 
ــوي عــى حقــول الغــاز  ــري، إذ تحت ــاً للجــرس ال موقعــاً جوهري
والنفــط ومناجــم الفوســفات التــي ميكــن أن تســاعد عــى تعزيــز 
ــات املتحــدة عــن  ــة الســورية. وإذا ســكتت الوالي اقتصــاد الدول
نــرش “القــوات الشــيعية” يف ديــر الــزور، والعمليــات يف الغوطــة 
ــق،  ــول دمش ــة ح ــلحني املتبقي ــوب املس ــر جي ــة، وتطه الرشقي
واحتــواء املســلحني الجنوبيــني يف درعــا، فقــد تتخــى إيــران فعــالً 

عــن محاولــة الضغــط الســتعادة درعــا يف الوقــت الحــايل.
الخيارات األمريكية

نظــراً للمخــاوف األمريكيــة بشــأن االســتقرار األردين، ينبغــي عــى 
ــى  ــر ع ــاً أحم ــني– أن تضــع خط ــب –بحســب الكاتب إدارة ترام
نــرش إيــران لقواتهــا يف الجنــوب مــن خــالل إعــالم واشــنطن كالً 
مــن موســكو ودمشــق وطهــران بــأن أي عمليــة جويــة أو بريــة 
تشــنها ســورية أو إيــران يف منطقــة وقــف إطــالق النــار ســوف 
تُعتــر تهديــداً للقــوات األمريكيــة وســتواَجه بالــرد الجــوي 
املناســب. وقــد يُقــدر لواشــنطن وطهــران أن تتواجهــا يف الــرشق 
إذا مــا واصلــت إيــران جهودهــا لبنــاء الجــرس الــري مــن خــالل 
تأمــني الحــدود الســورية مــع العــراق يف األرايض الخاضعــة 
ــن  ــد م ــرات. إن الح ــر الف ــدة رشق نه ــات املتح ــيطرة الوالي لس
انتشــار القــوات املدعومــة إيرانيــاً يف الجنــوب مــن خــالل 
توجيــه رضبــات جويــة محــدودة قــد يجعــل إيــران أكــر حــذراً 
يف الــرشق، األمــر الــذي يســاعد عــى تجنــب التصعيــد يف تلــك 
املنطقــة. وبالفعــل، إذا مل تتخــذ واشــنطن مثــل هــذه الخطــوة، 

ــل” بهــذه املهمــة. ــأن تقــوم “إرسائي ــر ب ــال كب ــاك احت فهن

عدد خاص صيف 2017
ديفيد شينكر، حنين غدار

وقف إطالق النار والمصالح األمريكية على الحدود األردنية السورية
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هذا فيما يتعلق باإلرهاصات التي سبقت لقاء بوتين-ترامب، أما عن آثاره فقد بدأت تتجلى سريعًا، 
في الواليات المتحدة نفسها، إذ قررت وكالة االستخبارات المركزية التخلي عن برنامج دعم من كانت 

تسميهم “المعارضة المعتدلة” في سورية.
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برنامــج  »نهايــة  بعنــوان  مقــاالً  باالنــش  فابريــس  كتــب 
االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة يف ســورية«، نرشتــه مجلــة 
فوريــن أفــرز يف 2 آب/أغســطس 2017 يتحــدث فيــه عــا ســاه 

ــيا. ــح روس ــوري لصال ــدان الس ــن املي ــنطن ع ــازل واش تن
يشــر الكاتــب بدايــة إىل مــا أفــادت به صحيفة واشــنطن بوســت 
 CIA يف 19 متوز/يوليــو 2017 بــأن وكالــة االســتخبارات املركزيــة
ــون  ــن يقاتل ــن الذي ــرسي للمتمردي ــا ال ــج دعمه ــت برنام أوقف
ــدأ  ــد ب ــذي كان ق ــد، وال ــار األس ــوري بش ــس الس ــة الرئي حكوم
منــذ أربــع ســنوات، حيــث قدمــت أمريــكا الدعــم لقــوات 
ــلحني  ــم مس ــن تعتره ــر” مم ــش الح ــمى “الجي ــا يس ــة مل تابع
ــو 000 20  ــه نح ــتفاد من ــد اس ــالميني. وق ــر إس ــني أي غ معتدل
ــة 13  ــل الفرق ــن قبي ــات م ــك مجموع ــا يف ذل ــني، مب ــن املقاتل م
وكتيبــة حمــزة يف الشــال الغــريب والجنــوب، وأســود الرشقيــة يف 
الجنــوب الغــريب. لكــن وعــى الرغــم مــن تكلفــة الرنامــج، التــي 
بلغــت مئــات املاليــني مــن الــدوالرات ســنوياً، كانــت آثــاره عــى 

ــال وإســقاط الحكومــة محــدودة. ــن عــى القت قــدرة املتمردي
ــع  ــى واق ــاًء ع ــاً بن ــازالً براغاتي ــج تن ــذا الرنام ــة ه ــل نهاي متث
عســكري، وقــراراً أمريكيــاً بالتخــي عــن ســورية إىل روســيا. لكــن 
نتيجتــه األهــم هــي فقــدان واشــنطن مصداقيتهــا لــدى وكالئهــا 

يف الــرشق األوســط.
معزولة وغر فعالة:

بــدأ برنامــج وكالــة املخابــرات املركزيــة رســمياً يف حزيران/يونيــو 
2013، عــى الرغــم مــن أن الواليــات املتحــدة كانــت تقــدم 
الدعــم للمتمرديــن الســوريني رساً منــذ عــام 2012. وكان الهــدف 

مــن هــذا الرنامــج، بحســب االدعــاء األمريــي، متكــني “الجيــش 
الحــر” ضــد الفصائــل اإلســالمية، وخاصــة جبهــة النــرة، الفــرع 
الســوري لتنظيــم القاعــدة التــي تعــرف اآلن باســم “هيئــة 
تحريــر الشــام”. وبنــاًء عــى معايرهــا الخاصــة، قدمــت الواليــات 
املتحــدة ملجموعــات “منتقــاة” أســلحة خفيفــة، وتدريبــات 
عســكرية، ورواتــب، وأحيانــا صواريــخ TOW مضــادة للدبابــات. 
مــع العلــم أن “الجيــش الحــر” كثــراً مــا قاتلــوا إىل جانــب النرة 
والجاعــات الراديكاليــة األخــرى مثــل أحــرار الشــام، ومل يــردد 

هــؤالء يف رشاء أو االســتيالء عــى أســلحة الحــر.
ــم  ــلحني يف محاوالته ــم املس ــدف لدع ــج الـــ CIA كان يه برنام
“إســقاط النظــام الســوري”، يقــول الكاتــب، لكــن انســحاب 
األردن وتركيــا مــن التحالــف املناهــض لألســد جعــل مــن هــؤالء 

ــة. ــل فاعلي ــة وأق ــر عزل ــت أك ــرور الوق ــع م املســلحني م
فشــل املســلحون عــى الجبهــة الجنوبيــة، مــع أنهــا أحــد أهــم 
ــم يســتطيعوا  ــاك، فل مســارحهم لضعــف وجــود اإلســالميني هن
الســيطرة عــى دمشــق وال حتــى عــى الســويداء ودرعــا. وقــد 
تــم تجميــد القتــال عــى تلــك الجبهــة منــذ بــدأ التدخــل الــرويس 
يف ســورية أيلول/ســبتمر 2015. فقــد أغلــق األردن حــدوده أمــام 
التعزيــزات للمســلحني وأمرهــم بوقــف قتــال الجيــش الســوري 
ــة ضــد  ــب واألســلحة للحاي ــا أرادوا الحصــول عــى الروات إذا م

اإلســالميني، ومــا كان أمامهــم إال أن يطيعــوا.
أمــا تركيــا، فمنــذ تقاربهــا مــع روســيا آب/أغســطس 2016، 
حولــت أهدافهــا مــن “إســقاط النظــام الســوري” إىل منــع 
األكــراد مــن الســيطرة عــى االمتــداد مــن عفريــن إىل نهــر دجلة، 

فابريس باالنش

نهاية برنامج االستخبارات المركزية األمريكية في سورية

فورين أفيرز، 2 آب/أغسطس 2017
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فأوقفــت دعمهــا للمقاتلــني يف رشق حلــب، مــا عّجــل بتحريــر 
ــيا  ــا مقرحــات روس ــم تركي ــوم، تدع ــا. والي ــش الســوري له الجي
ــار فيــا يســمى مبفاوضــات أســتانة.  ــران لوقــف إطــالق الن وإي
ــرار  ــل أح ــا، مث ــن تركي ــني م ــن املدعوم ــجيع املتمردي ــم تش ويت
الشــام، عــى مواجهــة هيئــة تحريــر الشــام يف محافظــة إدلــب. 
ــة ســورية مســتقرة أو  ــا بحاجــة إىل دول ــرة أنه ــررت أنق ــد ق لق
عــى األقــل مركزيــة للحــد مــن تأثــر حــزب االتحــاد الدميقراطــي 

ــة. عــى حدودهــا الجنوبي
الجبهــة الوحيــدة التــي مــازال املســلحون ينشــطون فيهــا هــي 
ــع هــذا  جبهــة التنــف جنــوب رشق ســورية. وقــد اســتغلوا ربي
ــني  ــورية ب ــوب س ــراء جن ــن صح ــش”  م ــحاب “داع ــام انس الع
ــوم  ــن الهج ــرة لك ــاحات كب ــى مس ــتولوا ع ــر واس األردن وتدم
املضــاد مــن الجيــش الســوري وحلفائــه رسعــان مــا أعــاد 
ــا القــوات الخاصــة  هــذه املجموعــات إىل التنــف حيــث تحميه
األمريكيــة، وحيــث ال تشــكل أي تهديــد للدولــة. وتريــد الواليات 
ــة “داعــش”   ــالد ملحارب ــم إىل شــال رشق الب املتحــدة اآلن نقله

ــك. ــم ليســوا متحمســني لذل لكنه
االنسحاب:

آخــر هجــوم يذكــر للمســلحني املدعومــني مــن الواليــات املتحــدة 
ــع  ــل أرب هــو اعتداؤهــم عــى دمشــق يف صيــف عــام 2013 قب
ــن  ــون م ــالميون املدعوم ــات اإلس ــني ب ــك الح ــذ ذل ــنوات. من س
دول الخليــج وتركيــا هــم األبــرز عــى الســاحة، وقــد اســتطاعوا 
ــن املرجــح أن  ــة م ــى الغوطــة الرشقي ــني”، وحت إقصــاء “املعتدل
ــم  ــة. يف ظــل هــذه الظــروف، كان دع ــهر املقبل تســقط يف األش
واشــنطن للجاعــات املســلحة غــر مجــدي. وبالتــايل فــإن إنهــاء 
ــه  ــوازن القــوى يف ســورية. لكن ــن يخــل بت ــل ل برنامجهــا للتموي
ــار  ــاره. وحتــى خي ســيضعف معنويــات “التمــرد”، ويــرسع انهي

معركــة محــدودة ضــد النظــام الســوري قــد تــم التخــي عنــه.
أحــدث اإلعــالن األمريــي تأثــراً كارثيــاً عــى معنويات املســلحني، 
وباتــوا يشــعرون بالضعــف والخيانــة. يف الواقــع، فــإن تأثــر 
اإلعــالن يشــبه إىل حــد كبــر “ســقوط حلــب” يف أواخــر العــام 
املــايض، األمــر الــذي دفــع العديــد مــن الجاعــات حــول دمشــق 
إىل البحــث عــن اتفــاق مــع الدولــة الســورية. وفــرَّ بعضهــم إىل 

ــار  ــا املســلحون، يف حــني اخت ــي يســيطر عليه ــب الت ــة إدل مدين
آخــرون العفــو الــذي قدمتــه الحكومــة وانضــم إىل القــوات 
األمنيــة النظاميــة. كذلــك انضــم جــزء منهــم إىل جاعــات 
متطرفــة قــد ال يشــركون معهــا يف أيديولوجيتهــا أو اســتعدادها 

ــال. للقت
فوز لبوتني:

قطــع الدعــم عــن املســلحني يظهــر أن “تغيــر النظــام” مل يعــد 
ــب  ــاع ترام ــد اجت ــاء بع ــه ج ــة. وألن ــإدارة األمريكي ــاً ل هدف
ــرسه البعــض داخــل  ــد ف ــة الـــ 20، فق ــرويس يف قم ــس ال بالرئي
الواليــات املتحــدة كتنــازل كبــر لروســيا. لكــن الكاتــب يختلــف 
معهــم يف وجهــة النظــر فهــو يــرى أن واشــنطن تعتمــد اآلن عــى 
روســيا للحــد مــن النفــوذ اإليــراين يف ســورية، ألنهــا عاجــزة عــن 
فعــل ذلــك مبــارشة. وهــي تفضــل أن تتواجــد القــوات الروســية 
جنــوب ســورية بــدالً حــزب اللــه والحــرس الثــوري اإليــراين، وهــو 
موقــف تتقاســمه مــع إرسائيــل، حتــى لــو اقتــى األمــر تقديــم 

تنــازالت لروســيا.
ينتقــل الكاتــب يف نهايــة املقــال إىل قــوات ســورية الدميقراطيــة 
ــاءل  ــون، وسيتس ــر مضم ــي غ ــم األمري ــتعلم أن الدع ــي س الت
ــة؟  ــن الرق ــش”  م ــرد “داع ــد ط ــيحدث بع ــا س ــا ع مخطِّطوه
ــاء  فمــن املرجــح أن يختفــي الدعــم األمريــي لهــم مبجــرد انته
ــكا معهــم وتحولهــم ملجــرد مصــدر للخــالف مــع  مصلحــة أمري
تركيــا التــي قــد تحتاجهــا واشــنطن للحــد مــن التوســع اإليــراين يف 
املنطقــة. ومــن شــأن ذلــك أن يشــجع قــوات ســورية الدميقراطية 
عــى التقــارب مــع روســيا التــي دأبــت عــى دعــم حلفائهــا يف 

املنطقــة وميكنهــا حايــة هــذه القــوات مــن تركيــا.
ــه،  ــد وحلفائ ــر لألس ــدة الن ــات املتح ــدم الوالي ــع، تق يف الواق
الذيــن ســيخصصون مــا تبقــى مــن هــذا العــام لعــودة الجيــش 
ــام 2018 سيشــهد عــى  ــالد، يف حــني أن ع الســوري إىل رشق الب
ــرب  ــة يف الغ ــن املتبقي ــوب املتمردي ــع جي ــر جمي ــح تدم األرج
- حتــى تلــك التــي تســمى مناطــق تخفيــف التصعيــد. أمــا 
بالنســبة للرقــة، فلــن يكــون أمــام قــوات ســورية الدميقراطيــة أي 
ــار ســوى التخــي عنهــا للجيــش الســوري مقابــل االســتقالل  خي

ــم. ــر الرســمي لكانتوناته ــذايت غ ال

Fabrice Balanche, “The End of the CIA Program in Syria”, Foreign Affairs, 2 August 2017. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/02-08-2017/end-cia-program-syria  

3

يتبع تغير المواقف األمريكية بالضرورة تغير في مواقف “حلفائها” في المنطقة. ربما ال يكون هذا التغير 
جذريًا، لكن يمكن عده بدايًة وتمهيدًا لخطوات أكبر، وهذا ما يظهر واضحًا في الموقف السعودي 

الجديد تجاه سورية وتجاه المعارضة، والذي ناقشه مركز األهرام في المقال التالي.
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صافيناز محمد أحمد، »غموض املوقف السعودي تجاه رحيل األسد... ملاذا اآلن؟«، مركز األهرام، 21 آب/أغسطس 2017

http://acpss.ahram.org.eg/News/16379.aspx 
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كتبــت صافينــاز محمــد أحمــد مقــاالً بعنــوان »غمــوض املوقــف 
الســعودي تجــاه رحيــل األســد... ملــاذا اآلن؟«، نــرشه مركــز 
األهــرام بتاريــخ 21 آب/أغســطس 2017، تحدثــت فيــه عــن 
ســبب تغــر موقــف الســعودية مــن مســألة بقــاء الرئيــس األســد 
ــل  ــر ح ــا ع ــه إم ــى رضورة رحيل ــا ع ــن ثباته ــنوات م ــد س بع

ــكري. ــيايس أو عس س
ــعودي  ــة الس ــر الخارجي ــاع وزي ــؤرش اجت ــة، ي ــب الكاتب وبحس
عــادل الجبــر مــع ريــاض حجــاب –املنســق العــام للهيئــة العليــا 
للمفاوضــات الســورية املعارضــة– يف الثالــث مــن شــهر آب/

أغســطس، عــى بدايــة “تحــول اســراتيجي” يف موقــف اململكــة 
تجــاه املعارضــة الســورية. فقــد أملــح الجبــر إىل »صعوبــة 
اســتبعاد الرئيــس األســد مــن الســلطة يف الوقــت الحــايل«، وأن 
عــى املعارضــة إعــادة صياغــة موقفهــا مــن “النظــام الســوري” 
ــة  ــد يف املرحل ــس األس ــاء الرئي ــدة بق ــاس البحــث يف م ــى أس ع
ــه مــن املشــهد الســيايس. باإلضافــة إىل  ــة، وليــس إزاحت االنتقالي
مطالبــة الجبــر بتوســيع وفــد هيئــة املفاوضــات ليضــم معارضــة 

ــادم. ــاض-2” الق ــاع “الري موســكو والقاهــرة خــالل اجت

مطالبــة الريــاض للهيئــة بتوســيع قاعــدة املشــاركة لتضــم منصتي 
موســكو والقاهــرة تشــر إىل مســلك القبــول ببقــاء الرئيس األســد 
خــالل املرحلــة االنتقاليــة؛ ألن تلــك املنصــات تضــم عــدداً مــن 
الشــخصيات الســورية التــي تقبــل بفكــرة بقــاء الرئيــس األســد 
والتنســيق معــه خــالل مرحلــة انتقاليــة، واالنخــراط يف العمليــة 
ــة  ــم يف املرحل ــى أن يت ــبقة، ع ــن دون رشوط مس ــية م السياس
نفســها تحديــد صالحياتــه وتفويــض جــزء منهــا للهيئــة االنتقاليــة 
املزمــع تشــكيلها. كــا تشــر بعــض الشــخصيات يف هيئــة 
ــادئ  ــل مب ــد يحم ــاض -2” ق ــاع “الري ــات إىل أن اجت املفاوض
ــب املعارضــة عــن  ــازالت مــن جان ــدة تتضمــن تن ــة جدي توافقي
ــام املعارضــة  ــال أم ــة املج ــس األســد إلتاح ــل الرئي ــب رحي مطل

ــال “داعــش” .  ــز عــى قت املســلحة للركي
وتســاءلت الكاتبــة عــن ســبب التغــر يف املوقــف الســعودي يف 
ــراع الســوري  ــتجدات ال ــارت إىل مس ــث أش ــت، حي ــذا الوق ه
ــر  ــة بتغ ــة، املتعلق ــورية واإلقليمية/الدولي ــاحتني الس ــى الس ع
خرائــط النفــوذ السياســية بــني الدولــة الســورية واملعارضــة 

ــح األوىل،  ــداين لصال ــع املي ــرات الوض ــة لتغ نتيج

صافيناز محمد أحمد

غموض الموقف السعودي تجاه رحيل األسد... لماذا اآلن؟ 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 21 آب/أغسطس 2017
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ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن تغــرات يف مواقــف القــوى الدوليــة 
عــى محاربــة  ركــزت  والتــي  بالــراع،  املعنيــة  واإلقليميــة 
ــبق  ــة تس ــة، كأولوي ــات إرهابي ــن التنظي ــره م ــش”  وغ “داع

ــره. ــرة تغي ــام” أو فك ــة “النظ ــرة مواجه فك
هــذا باإلضافــة إىل تغــرات تتعلــق بتحالفــات الســعودية ســواًء 
ــا  ــة عليه ــوط الدولي ــاد الضغ ــن، وازدي ــة يف اليم ــة باألزم املتعلق
واتهامهــا باملســؤولية عــن تدهــور األوضــاع هنــاك، أو تلــك 
املتعلقــة باألزمــة مــع قطــر ودالالتهــا عــى موقفيهــا كدولتــني 
وفرتــا املظلــة الرئيســة للمعارضــة الســورية. فضــالً عــن معطيات 
ــض  ــن تناق ــم م ــوري بالرغ ــف الس ــر يف املل ــع م ــارب م التق
موقفيهــا مــن ســورية. ومــع التوصــل إىل تفاهــات تنســيقية 
الــرورة”،  “تحالفــات  ســورية  يف  وموســكو  واشــنطن  بــني 
أصبحــت الريــاض بحاجــة إىل إعــادة رســم سياســاتها ليــس تجــاه 
املعارضــة الســورية فقــط، وإمنــا تجــاه مجمــل األزمــة الســورية. 
ومــن هنــا وجــدت الريــاض أن بإمكانهــا إقنــاع روســيا والواليــات 
املتحــدة مبعادلــة جديــدة تقــوم عــى “احتــال” تغيــر الريــاض 
ملوقفهــا مــن “النظــام الســوري”، مقابــل أن تقــوم روســيا بالتخي 
عــن الحليــف اإليــراين يف ســورية، أو “تحجيــم نفــوذه” وإبعــاده 

ــة التســوية القادمــة. مــن معادل

وتشــر معظــم املــؤرشات السياســية وامليدانيــة إىل أن التنــازالت 
التــي ســتقدمها روســيا للمعارضــة فيــا يخــص “النظام الســوري” 
لــن تتعــدى مجــرد إجــراء تغيــرات شــكلية يف بنيتــه ويف بعــض 
ــع وضــع املخــاوف  ــة، م املناصــب؛ خاصــة يف املؤسســات األمني
ــام،  ــران داخــل ســورية موضــع االهت الســعودية مــن نفــوذ إي
ــة  ــن األزم ــا م ــف تركي ــد موق ــت يف تحيي ــد أن نجح ــيا بع الس
الســورية وجعلتــه قــارصاً عــى مخــاوف األخــرة مــن قيــام كيــان 

كــردي ســوري عــى حدودهــا الجنوبيــة.
ختمــت الكاتبــة مقالهــا بالقــول: »إن فكــرة إزاحــة الرئيــس 
الســوري مــن املشــهد الســيايس يف البــالد، ومــن مســار التســويات 
القادمــة قــد تراجعــت إقليميــاً ودوليــاً، وأن مثــة مــؤرشات تقــول 
بــأن دائــرة القبــول ببقــاء بشــار األســد آخــذة يف االتســاع لتشــمل 
ــاً«.  ــا والســعودية حالي ــه كركي ــرى رضورة يف رحيل ــت ت دوالً كان
وبالتــايل مل يعــد أمــام املعارضــة ســوى خيــار واحــد وهــو تعديــل 
مطالبهــا بشــأن التســوية، والقبــول ببقــاء الرئيــس األســد خــالل 
ــل  ــاب التوص ــينها يف أعق ــيتم تدش ــي س ــة، الت ــة االنتقالي املرحل

لحــل إقليمــي دويل ســيايس لألزمــة الســورية.

يعني أي توافق أمريكي روسي تنازالت من الطرفين، ويعني بالتالي وجود حلفاء غير راضين. هنا تخشى 
إسرائيل أن تكون الخاسر األكبر في المعادلة، ألن كل ما قدمته لألطراف المعادية للدولة السورية لم 

يأت بالنتيجة المطلوبة، وتحاول اليوم إظهار استعدادها حتى للعمل العسكري بهدف الحصول على 
ضمانات تتعلق الحدود وربما بأمن إسرائيل مستقبًا



كتــب إليــوت أبرامــز، نائــب مســاعد الرئيــس ونائــب مستشــار 
ــى  ــابق ع ــرشف الس ــن وامل ــوش االب ــي يف إدارة ب ــن القوم األم
السياســة األمريكيــة يف الــرشق األوســط، مقــاالً بعنــوان »قصــف 
ــك؟«، نــرشه  ــاذا بعــد ذل ــع أســلحة يف ســورية: م ــل ملصن إرسائي
مجلــس العالقــات الخارجيــة األمريــي يف 8 أيلول/ســبتمر 2017، 
يتحــدث فيــه عــن الربــة الجويــة التــي وجهتهــا إرسائيــل مــن 
ــه  ــت أن ــاف ادع ــة مصي ــع يف مدين ــى موق ــة ع ــواء اللبناني األج
ينتــج أســلحة كيميائيــة وقنابــل دقيقــة، بعــد أن كانــت رصحــت 
خــالل األشــهر الســتة املاضيــة »أنهــا لــن تســمح بوجــود مصنــع 

كهــذا ينتــج أســلحة يســتخدمها حــزب اللــه ضــد إرسائيــل«.
يقــول الكاتــب إن هــذا الحــدث يذكــره بإرهاصــات عمليــة 
“الرصــاص املصبــوب” التــي بدأتهــا إرسائيــل يف 27 كانــون األول/

ديســمر 2008 عــى غــزة، واليــوم تــرح إرسائيــل كذلــك بــأن 
»صرهــا بــدأ ينفــذ مــن الوجــود والســلوك اإليــراين يف ســورية«. 
ــع  ــا ملن ــة منه ــكرياً يف محاول ــل عس ــت إرسائي ــا تدخل ــراً م كث
وصــول األســلحة إىل حــزب اللــه، وإطــالق الصواريــخ مــن املجــال 

ــان وســورية معــاً. ــران ولبن ــاين رســالة إىل إي الجــوي اللبن
ــكو،  ــني يف موس ــس بوت ــو الرئي ــطس زار نتانياه يف 23 آب/أغس
ــران يف  ــي تتخذهــا إي ــأن بعــض اإلجــراءات الت بهــدف إبالغــه ب
ســورية ســتكون أمــراً ال يطــاق، والطلــب منــه كبــح جــاح إيــران 
ــال لنتنياهــو  ــني ســلبياً حيــث ق حليفــه يف ســورية. وكان رد بوت
ــوا  ــي. اعتن ــس عم ــذا لي ــم. ه ــا ال أقيده ــم وأن ــا ال أقيدك »أن
ــا مل  ــوا عندم ــني ترف ــدو أن اإلرسائيلي ــكم«. ويب ــم بأنفس بأمنك
يجــدوا أذنــاً روســية صاغيــة، باإلضافــة إىل أن الواليــات املتحــدة 
ال تبــدو مســتعدة لـــ “كبــح جــاح” إيــران بــأي طريقــة جديــة 

ــكا تقلــل تدخلهــا والجيــش الســوري وحلفــاؤه  يف ســورية. أمري
ــد مــن املكاســب، يقــول الكاتــب. يحققــون املزي

عــى الرغــم مــن أن تقاريــر إخباريــة أشــارت إىل زيــادة احتــال 
ــه، إال أن الكاتــب يــرى  نشــوب حــرب بــني إرسائيــل وحــزب الل
أن االحتــال غــر مرجــح ألنــه ليــس مــن مصلحــة الحــزب بــدء 
ــر  ــد تأث ــد إىل ســورية وق ــد متت ــج ق حــرب غــر محســوبة النتائ
ســلبياً عــى الــراع فيهــا، بــدالً مــن مواصلــة تحقيــق املكاســب 

هنــاك وتعزيزهــا.
ــبب  ــراتيجية بس ــاين أرضاراً اس ــل تع ــول إن إرسائي ــع فيق ويتاب
الوجــود اإليــراين الحــايل يف ســورية، لكنهــم لــن يذهبــوا إىل 
ــه منهــا، لكنهــم يريــدون  ســورية إلخــراج اإليرانيــني وحــزب الل
فقــط قيــوداً عــى الســلوك اإليــراين هنــاك، ويجــب بــرأي الكاتب 
أن يكــون هــذا األمــر جــزءاً مــن السياســة األمريكيــة يف الــرشق 

األوســط أيضــاً.
ــران  ــت إي ــا إذا كان ــح م ــر الواض ــن غ ــه م ــول إن ــم بالق ويخت
ســرىض مبــا تفرضــه إرسائيــل من قيــود، خاصــة وأن االســتهدافات 
اإلرسائيليــة يف ســورية لــن تحمــل أثــراً كبــراً فإيــران قــادرة عــى 
ــزب  ــا إىل ح ــا وإيصاله ــلحة يف أراضيه ــن أس ــد م ــا تري ــاج م إنت
ــداً اآلن هــو  ــراه مفي ــذي ي ــد ال ــراً وبحــراً. والــيء الوحي ــه ب الل
ــي  ــراءات الت ــى اإلج ــا ع ــدة موافقته ــات املتح ــن الوالي أن تعل
ــل  ــى أم ــزاع، ع ــوب ن ــال نش ــا يف ح ــل، ودعمه ــا إرسائي تتخذه
أن يكــون هــذا عامــل ردع يســاعد عــى إقنــاع ســورية وإيــران 
ــل، وتفــادي رصاع أوســع  ــي تريدهــا إرسائي مبراعــاة الحــدود الت

ــة. ــاً يف املنطق نطاق
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إليوت أبرامز

قصف إسرائيل لمصنع أسلحة في سورية: ماذا بعد ذلك؟ 

مجلس العاقات الخارجية األمريكي، 8 أيلول/سبتمبر 2017.

لم يقتصر االعتراض على التوافق األمريكي-الروسي على الفواعل الدولية فقط، بل عدت بعض مراكز 
األبحاث االستراتيجة األمريكية ذلك، فشًا للسياسة األمريكية وانتصارًا لروسيا، وخطوة على طريق 

تقلص النفوذ األمريكي في سورية، وإضعافه في المنطقة. ويوضح ذلك الدراسة المعنونة بـ” التقديرات 
والتوقعات االستخبارية: المسرح السوري” و التي صدرت عن معهد دراسة الحرب األمريكي.

Elliott Abrams, “Israel›s Bombing of a Weapons Factory in Syria: What Comes Next?”, 
The Council on Foreign Relations, 8 September 2017. https://www.cfr.org/blog/israels-
bombing-weapons-factory-syria-what-comes-next2- 
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ــرات  ــوان »التقدي ــراً بعن ــني تقري ــن الباحث ــة م ــدت مجموع أع
والتوقعــات االســتخبارية: املــرسح الســوري«، نــرشه معهــد 
دراســة الحــرب يف 23 أيلول/ســبتمر 2017. ميتــد التقريــر عــى 
ــدة يف  ــات املتح ــع الوالي ــدوه وض ــا مع ــاول فيه ــة يتن 50 صفح
ســورية، ومصالحهــا وحركتهــا التــي باتــت مهــددة هنــاك، وغياب 
االســراتيجية وأحيانــاً فشــلها يف تحقيــق األهــداف األمريكيــة ولو 

نســبياً يف ســورية. 

وفيا ييل أهم ما جاء يف هذا التقرير:
يــرى الباحثــون أن الواليــات املتحــدة مســتمرة يف املخاطــرة 
مبصالحهــا االســراتيجية الحيويــة يف الــرشق األوســط إذا مل تغــر 
ــن  ــب م ــت إدارة ترام ــد ورث ــورية. فق ــراق وس ــتها يف الع سياس
ســابقتها موقفــاً ضعيفــاً، حيث فرضت روســيا قيوداً عــى خيارات 
ــدة  ــت اإلدارة الجدي ــد حاول ــة. لق ــكا ونشــاطاتها يف املنطق أمري
ــن  ــا التقليدي ــة حفائه ــوات كطأمن ــر خط ــا ع ــوض مبكانته النه
ــا. وعــى  ــا وخصومه ــاً” مــع أعدائه والعمــل بشــكل “أكــر حزم
ــة واملوصــل عــى وشــك  ــي اســتعادة الرق الرغــم مــن أن عمليت
ــة، الراميــة إىل تحديــد وتنفيــذ  االنتهــاء، إال أن الجهــود األمريكي
سياســات تؤمــن مصالــح أمريــكا الحيويــة، تتحــرك ببــطء. حيــث 
تدافــع الواليــات املتحــدة عــن مكاســب قصــرة األجــل ونجــاح 

تكتيــي ال أكــر.
ــة  ــر أن عوامــل زعزعــة االســتقرار يف املنطق ــرى معــدوا التقري ي
هــي الــدور اإليــراين، وبقــاء الســلطة الحاكمــة يف ســورية. وقــد 
ــايل  ــورية. وبالت ــعة يف س ــة موس ــيا بحمل ــكا لروس ــمحت أمري س
تركــزت جهودهــا الدبلوماســية إلنهــاء الحــروب يف املنطقــة عــى 
نتائــج سياســية شــكلتها الفواعــل املهيمنــة بنــاء عــى مصالحهــا. 
وال يبــدو أن الواليــات املتحــدة ملتزمــة بالحفــاظ عــى اســتقرار 
طويــل األجــل يتــالءم مــع مجموعــة أوســع مــن املصالــح 

ــاك.  ــة هن ــة األمريكي اإلقليمي

ــني،  ــراين يســتغل، مــن وجهــة نظــر الباحث التحالــف الرويس-اإلي
فشــل االســراتيجية املســتمر مــن عهــد أوبامــا إىل عهــد ترامــب، 
وهــو يعــزز بالتــايل مــن نفــوذه يف ســورية عــر متكــني الحكومــة 
ــاد روســيا عــى  ــالد. واعت ــا يف الب ــة موقفه ــن تقوي الســورية م
أهميــة يف ســورية  األكــر  تأمــني مصالــح روســيا  إيــران يف 
سيســتمر يف ضــان الرشاكــة املعمقــة مــع طهــران. أمــا اتفاقيــات 
“تخفيــف التصعيــد” ســتضمن بقــاء روســيا يف “موقــع القيــادة” 
لتشــكيل التســوية السياســية الشــاملة. وتشــرك روســيا وإيــران 
يف طمــوح إضعــاف الواليــات املتحــدة وطردهــا يف نهايــة املطــاف 
ــكان  ــهم يف امل ــع أنفس ــى وض ــون ع ــم يعمل ــة. وه ــن املنطق م

ــل هــذا الطمــوح إىل حقيقــة. املناســب لتحوي
ــرى  ــراق، ف ــراد يف الع ــتقالل األك ــول اس ــتفتاء ح ــن االس ــا ع أم
ــؤدي إىل  ــن أن ت ــات ميك ــاً ومنافس ــق ظروف ــه خل ــون أن الباحث
زيــادة العنــف وزيــادة عــدم االســتقرار اإلقليمــي. كــا ســيؤدي 
ــة  ــة الكردي ــل اإلثني ــام داخ ــق االنقس ــتفتاء إىل تعمي ــذا االس ه
ــود  ــيؤدي الوج ــك س ــران. كذل ــا وإي ــورية وتركي ــدة إىل س املمت
الكــردي وســيطرته عــى مناطــق غــر كرديــة إىل توتــرات عربيــة-

كرديــة ورمبــا إىل نــزاع محتمــل. كذلــك فــإن التصعيــد الــريك ضــد 
ــة ضــد االســتفتاء،  ــة اإليراني حــزب العــال الكردســتاين، والحمل
كلهــا عوامــل قــد تــؤدي إىل مزيــد مــن التوتــر ميكــن أن يســتغله 

ــون. الســلفيون الجهادي
ــي  ــي األمري ــن القوم ــول إن األم ــر بالق ــدو التقري ــم مع ويخت
ــد  ــى: تقيي ــاعد ع ــراتيجية تس ــاع اس ــب اتب ــن ترام ــب م يتطل
ــة  ــراين؛ هزمي ــرويس واإلي ــدور ال ــاء ال ــة إقص ــواء ويف النهاي واحت
الســلفيني الجهاديــني بطــرق متنــع إعــادة تشــكلهم؛ الدفــاع 
ــز الــرشاكات؛ تســهيل ظهــور  عــن الحلفــاء االســراتيجيني وتعزي
ــداف  ــذه األه ــق ه ــراق. ولتحقي ــورية والع ــتقلة يف س دول مس
ــوة عــى محــور ســورية- ــات املتحــدة الضغــط وبق عــى الوالي

روســيا-إيران، أي اســتعادة النفــوذ األمريــي بــدالً مــن اســتيعاب 
هــذا املحــور الــذي يهــدد بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش مصالــح 

ــتقبالً. ــا اآلن ومس ــدة وأمنه ــات املتح الوالي

معهد دراسة الحرب

التقديرات والتوقعات االستخبارية: المسرح السوري

23 أيلول/سبتمبر 2017.
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6

“Intelligence Estimate And Forecast: The Syrian Theater”, The Institute for the Study of 
War, 23 September 2017. http://www.understandingwar.org/article/intelligence-estimate-
and-forecast-syrian-theater 
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 Fabrice Balanche, “An Opening for the Syrian Regime in Deir al-Zour”, The Washington Institute for Near East Policy, 

12 July 2017. http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-army-and-allies-bound-for-deir-al-zour

7

كتــب فابريــس بالونــش مقــاالً بعنــوان »فرصــة لـــ ‘النظــام الســوري’ 

يف ديــر الــزور«، نــرشه معهــد واشــنطن بتاريــخ 12 متوز/يوليــو 2017، 

ــزور،  ــر ال ــة دي ــتقبل مدين ــول مس ــات ح ــن التكهن ــه ع ــدث في تح

ووجهــة نظــر الواليــات املتحــدة بشــأن دور إيــران يف ســورية، خاصــة 

هدفهــا املتمثــل يف إنشــاء جــرس بــري مــن طهــران إىل بــروت. 

رأى الكاتــب أنــه بعــد ســيطرة تنظيــم “داعــش”  عــى ديــر الــزور، 

ــص يف  ــزور إىل حم ــر ال ــن دي ــل م ــق الواص ــى الطري ــتيالئه ع واس

أيار/مايــو 2015، يقــوم الجيــش الســوري والقــوات الرديفــة بقصــف 

الخطــوط األماميــة لتنظيــم “داعــش”  يف املدينــة مــن أجــل اســتعادة 

الســيطرة عــى رشق ســورية.

ــاؤه نحــو  ــش الســوري وحلف ــّدم الجي ــارس 2017، يتق ــذ آذار/م ومن

الــرشق، مســتفيدين مــن انســحاب تنظيــم “داعــش”  مــن منطقــة 

ــدة،  ــن ع ــه يف أماك ــم تحقيق ــذي ت ــدم ال ــن التق ــم م ــر. وبالرغ تدم

ــر  ــراً لخط ــزور وارٌد نظ ــر ال ــى دي ــف ع ــوم الخاط ــدو أن الهج ال يب

الفشــل املتوقــع، كــا حــدث يف كانــون األول/ديســمر 2016، عندمــا 

أدى هجــوم مضــاد شــّنه “داعــش”  إىل إجبــار الجيــش الســوري عــى 

التخــي عــن تدمــر.

بشــكل  وحلفائــه  الســوري  الجيــش  تقــدم  إىل  الكاتــب  وأشــار 

ممنهــج يف الباديــة، ونجاحــه يف االســتيالء عــى نقــاط امليــاه، وطــرق 

املواصــالت، وحقــول النفــط والغــاز، ومناجــم الفوســفات، ما ســيؤدي 

إىل ســّد احتيــاج ســورية ملــوارد بنــاء بنيتهــا التحتيــة وضــان األمــن 

ــادي. االقتص

ووّضــح الكاتــب أنــه ال بــد للجيــش عنــد توجهــه مــن تدمــر إىل ديــر 

الــزور أن يســيطر عــى التــالل املمتــدة حتــى الســخنة، والتــي تشــكل 

العقبــة األخــرة قبــل ديــر الــزور. وإذا هــّدد تنظيــم “داعــش”  بشــن 

هجــوم جديــد عــى حاميــة ديــر الــزور، 

يســتطيع الجيــش الســوري مــن جانبــه أن يرســل تعزيــزات عســكرية 

عــر الطائــرات املروحيــة قبــل فتــح الطريــق الــري. وبــدالً مــن ذلــك، 

قــد يختــار تجّنــب الســخنة وبلــوغ ديــر الــزور مبــارشة مــن محطــة 

ضــخ النفــط الثالثــة رشق تدمــر. ولكــن يبــدو أن تنظيــم “داعــش”  

ــة اســراتيجية  ــي تتســم بأهمي يدافــع بقــّوة عــن هــذه املحطــة الت

كبــرة.

ــر  ــة لتحري ــر مالءم ــوة األك ــب– أن الق ــب رأي الكات ــدو –بحس ويب

ــا  ــذا م ــا، وه ــة يف تركيبته ــنيّة” عربي ــون “س ــد أن تك ــة ال ب املحافظ

يوضــح الدعــم األمريــي لـــ “جيــش أســود الرشقيــة”، وهــي جاعــة 

ــيصد  ــك س ــع ذل ــة. وم ــذه املنطق ــل يف ه ــت يف األص ــردة كان متم

تطويــق الدولــة الســورية وحلفائهــا للتنــف يف أيــار/ مايــو 2017 أي 

هجــات جديــدة تشــّنها هــذه الجاعــة يف منطقــة دير الــزور، إال إذا 

أخرجــت الواليــات املتحــدة املتمرديــن جــواً مــن التنــف إىل جنــوب 

ــة”.  الحســكة، يف املنطقــة التــي تديرهــا “قــوات ســوريا الدميقراطي

يبــدو أن الوضــع العســكري الحــايل يؤكــد وجــود صفقــة بــني الواليات 

ــي  ــة الســورية الت ــة ال تُعجــب الدول املتحــدة وروســيا، وهــي صفق

ــرات  ــر الف ــة لنه ــة الجنوبي ــى الضف ــيطرة ع ــتعادة الس ــعى الس تس

و“ســد الثــورة”، والرقــة، مــا أن يتــم تحريــر املدينــة مــن قبــل 

“قــوات ســوريا الدميقراطيــة”. ومــع ذلــك، إذا أرادت الدولــة إعــادة 

فــرض ســيطرتها يف ديــر الــزور فســتحتاج إىل الدعــم الجــوي الــرويس، 

ــإرادة موســكو. ــول ب وســيتعنّي عليهــا القب

ومــن املمكــن أن يســتعيد الجيــش الســوري مدينــة ديــر الــزور 

بالكامــل يف خريــف عــام 2017 مــع إبعــاد تنظيــم “داعــش”  نحــو 

ــال  ــدة ف ــات املتح ــم الوالي ــن تدعمه ــلحون الذي ــا املس ــال. أم البوك

يتمتعــون بالقــوة الكافيــة ملحاربــة التنظيــم والوصــول إىل ديــر الزور، 

ــه مبشــاركة  ــذ حملت ــش الســوري لتنفي ــام الجي ــال أم ــرك املج ــا ي م

ــأين وصــر. ــاء بت الحلف

فابريس بالونش
فرصة لـ “النظام السوري” في دير الزور 

معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 12 تموز/يوليو 2017
7

المعارك في الداخل وعلى الحدود، 
سيناريوهات يفرضها الجيش السوري

السياسية  المتغيرات  ترافقت  إذ   ، التأثير  تبادلية  عالقة  هي  والميدانية  السياسية  المتغيرات  بين  العالقة  إن 
على  السيطرة  استعادة  إلى  الحدودية  المعابر  أغلب  تأمين  من  وحلفائه،  السوري  للجيش  ومكاسب  بانتصارات 
الجيش  العالمية مجددًا بهدف استعادة  الدراسات  . ويالحظ اهتمام مراكز  السورية  الجغرافيا  مساحة كبيرة من 
ل “كل شبر” من األراضي السورية. فيمايلي مجموعة مقاالت نشرها معهد واشنطن حاول فيهما استشراف مالمح 

معركة دير الزور وانعكاساتها المستقبلية.
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حنين غدار 

عرسال: العقبة األخيرة أمام المنطقة اآلمنة لحزب اهلل
معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 21 تموز/يوليو 2017

8

ــرة  ــة األخ ــال: العقب ــوان »عرس ــاالً بعن ــدار مق ــني غ ــت حن كتب
أمــام املنطقــة اآلمنــة لحــزب اللــه« نــرشه معهــد واشــنطن 
بتاريــخ 21 متوز/يوليــو 2017، تحدثــت فيــه عــن الهجــوم الــذي 
ــون  ــال والقلم ــال عرس ــلحني يف جب ــد املس ــه ض ــزب الل ــنه ح ش
ــك بالتنســيق مــع  ــة الســورية، وذل عــى طــول الحــدود اللبناني
ســالح الجــو الســوري والقــوات اللبنانيــة، يف الوقــت الــذي 
يواجــه فيــه الالجئــون الســوريون يف املناطــق الحدوديــة ضغوطــاً 
سياســية وشــعبية ملغــادرة لبنــان، مــا قــد يــؤدي إىل املزيــد مــن 

ــة. ــب الكاتب ــات، بحس الراع
ملاذا عرسال وملاذا اآلن؟

بالنســبة  خطــرة  منطقــة  تشــّكل  عرســال  أن  الكاتبــة  رأت 
ــني الســوريني،  ــع الالجئ ــكانها، م ــد س ــث يقيّ ــه، »حي ــزب الل لح
ســيطرة الحــزب عــى الجانــب الســوري مــن الحــدود. كــا أنهــم 
يُضعفــون جهــود حــزب اللــه الراميــة إىل إحــداث تغيــر دميغــرايف 
يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا عــى طــول املمــر مــن الســاحل 
ــة  ــدة” الخاص ــوريا املفي ــة -أي “س ــدود اللبناني ــوري إىل الح الس

ــران« حســب تعبــر غــدار. بإي
وتســتضيف عرســال اليــوم حــوايل 50.000 الجــئ ســوري، يتواجد 
بعضهــم يف ضواحيهــا، حيــث يقاتــل حــزب اللــه املســلحني. ويف 
ــة  ــات اللبناني ــدت املنظ ــهر، انتق ــذا الش ــن ه ــابق م ــت س وق
ــاءة  ــى إس ــة” ع ــوات اللبناني ــان “الق ــوق اإلنس ــة لحق والدولي
معاملــة املعتقلــني الســوريني، مــا يــؤدي إىل املزيــد مــن االنقســام 
يف املشــهد الســيايس والــرأي العــام اللبنــاين بشــأن قضيــة الالجئني 
ــة  ــران يف ثالث ــعلت الن ــه، أُش ــبوع نفس ــالل األس ــش. وخ والجي
مخيــات لالجئــني الســوريني مــا أدى إىل تدمــر خيــام وممتلكات 
العديــد مــن املقيمــني هنــاك. ويف خضــم هــذا العنــف املتزايــد، 
ــة  ــه التنســيق بــني الحكومتــني اللبناني ــادة حــزب الل طالبــت قي
والســورية بشــأن عــودة الالجئــني إىل “مناطــق آمنــة” يف ســورية.

السياق السوري الجديد
أشــارت الكاتبــة إىل محاولــة حــزب اللــه ســابقاً تجنــب العمليــة 
ــع  ــات م ــرشوع يف مفاوض ــالل ال ــن خ ــال م ــكرية يف عرس العس
“رسايــا أهــل الشــام” –وهــي جاعــة مســلحة تابعــة لـــ “الجيش 
الحــر” يف منطقــة القلمــون. ويف محاولــة للتوســط يف هــذا 
االتفــاق، طلــب حــزب اللــه عــودة الالجئــني إىل جميــع البلــدات 
الواقعــة عــى طــول طريق دمشــق-حمص االســراتيجي باســتثناء 
ســت بلــدات، ويخضــع هــذا الطريــق الــدويل لســيطرة الدولــة 
ــو  ــش ومقاتل ــن الجي ــارون م الســورية والحــزب. وســيحصل الف
“الجيــش الحــر” عــى الحصانــة، ويُســمح لهــم حتــى باالنضــام 

ــا أهــل الشــام”. إىل “رساي
ــألة  ــوى مس ــس س ــر لي ــكري، فاألم ــوم العس ــدء الهج ــراً لب ونظ
وقــت قبــل أن يطــرد حــزب اللــه املســلحني مــن عرســال ويعلــن 
ــد  ــك عــودة املزي ــايل ســيتبع ذل انتصــاره عــى التكفريــني. وبالت
مــن الالجئــني إىل ســورية، مــا سيســمح للحــزب بإنشــاء املنطقــة 
ــورية.  ــدود الس ــول الح ــى ط ــان وع ــه يف لبن ــة ب ــة الخاص اآلمن
ــوا  ــا زال ــن م ــاً الذي ــني عموم ــكان اللبناني ــم الس ــيحظى بدع وس

ــة. ــن الهجــات اإلرهابي يعيشــون يف خــوف م
وبحســب الكاتبــة، ســتكون النتائــج املرتبــة عــن املنطقــة اآلمنــة 
ــية  ــباب إنســانية وسياس ــه خطــرة ألس ــا حــزب الل ــي يديره الت
عــى حــٍد ســواء. وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل تفاقــم اإلحبــاط 
بــني العائديــن إىل ســورية، األمــر الــذي يجعلهــم مهيأيــن للتجنيد 
ــيايس،  ــد الس ــى الصعي ــالمية”. وع ــات اإلس ــل “الجاع ــن قب م
سيكتســب الرئيــس األســد املزيــد مــن الرشعيــة، وســتتعاون 
ــة الســورية، وســيصبح  ــع الحكوم ــاً م ــة تلقائي ــة اللبناني الحكوم
حــزب اللــه هــو الرابــح عــى أرض الواقــع. ومــن الناحيــة 
تتضمــن  أن  يجــب  التداعيــات،  هــذه  ولتجنــب  السياســية. 
املحادثــات الدوليــة بشــأن اتفاقــات وقــف إطــالق النــار يف 
ــالمة  ــني والس ــمل الالجئ ــل، تش ــة األج ــات طويل ــورية تحدي س

ــا. ــودون إليه ــي يع ــق الت ــة للمناط الفعلي

Hanin Ghaddar, “Arsal: The Last Hurdle to Hezbollah’s Safe Zone”, The Washington 
Institute for Near East Policy, July 2017 ,21. http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/arsal-the-last-hurdle-to-hezbollahs-safe-zone 
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ــوان »الســباق إىل محافظــة  ــاالً بعن ــش مق ــس بالون ــب فابري كت
ــخ 17 آب/أغســطس  ــد واشــنطن بتاري ــرشه معه ــزور« ن ــر ال دي
2017، تحــدث فيــه عــن توجــه األنظــار بعــد الرقــة إىل محافظــة 
ديــر الــزور جنــوب رشق ســورية، حيــث تلــوح يف األفــق منافســة 
بــني املســلحني هنــاك مــع الجيش الســوري، مــع تهميــش األكراد.

ــر  ــراء تدم ــوري يف صح ــش الس ــّدم الجي ــرة، تق ــهر األخ يف األش
ــأن  ــة، يــرى الكاتــب ب ومحافظــة الرقــة، وخــالل األســابيع املقبل
ــه  ــذي يفرض ــار ال ــع الحص ــو رف ــرته نح ــيواصل مس ــش س الجي
تنظيــم “داعــش”  عــى ديــر الــزور، الســتعادة املدينــة بأكملهــا. 
وإذا نجــح الجيــش الســوري يف الســيطرة عــى ديــر الــزور، 
فســركز عملياتــه عــى حقــول “العمــر” الغنيــة بالنفــط –التــي 
ــال  ــع إىل الش ــي تق ــوري– والت ــاج الس ــن اإلنت ــكل 50% م تش
مــن نهــر الفــرات بــني مدينتــي املياديــن والبوكــال. وســيتقدم 
ــن  ــن تتمك ــايل ل ــة، وبالت ــدود العراقي ــوري إىل الح ــش الس الجي
“قــّوات ســوريا الدميقراطيــة” و“املتمرديــن العــرب” املدعومــني 
أمريكيــاً مــن الوصــول إىل منطقــة وادي الفــرات بــني ديــر الــزور 
والبوكــال. ومــن املمكــن أن تقــوم تلــك القــوات بشــن هجــوم 
محــدود يف ديــر الــزور، إال أن الدولــة الســورية وحلفاءهــا 
ســيعملون عــى منعهــم مــن الوصــول إىل حقــول “العمــر” 
النفطيــة، ألن مثــل هــذا التطــور ســيقطع الطريــق بــني مدينــة 

ــة. ــزور والحــدود العراقي ــر ال دي

ــوة  ــكيل ق ــة تش ــة” يف مبارك ــوريا الدميقراطي ــوات س ــردد “ق ت
مســتقلة مواليــة للواليات املتحدة يف شــال رشق ســورية بســبب 
ــد يف املســتقبل مبجــرد دحــر  ــروز منافــس جدي ــا مــن ب مخاوفه
تنظيــم “داعــش” . وكذلــك يريــد “حــزب االتحــاد الدميقراطــي” 
ــال رشق  ــدة يف ش ــات املتح ــد للوالي ــك الوحي ــى الرشي أن يبق

ســورية، إلخضــاع القبائــل العربيــة.

الدور الرئييس للقبائل العربية
أشــار الكاتــب إىل أن والء قبائــل املنطقــة غــر مســتقر، وســوف 
تســعى إىل الفــوز مبزايــا ماديــة عنــد موافقتهــا االنضــام إىل أي 
ــة الســورية،  ــة مــع الدول تحالــف، وقــد تتقاســم املــوارد النفطي
ــة  ــل بالحصــول عــى املــال لحاي ــب بعــض القبائ وســوف تطال
ــرويس يف  ــكري ال ــل العس ــاب التدخ ــب. ويف أعق ــوط األنابي خط
أيلول/ســبتمر 2015، شــعر بعــض زعــاء القبائــل بتغــّر مجــرى 
األمــور وعــادوا إىل أحضــان الدولــة الســورية. ويف هــذا الســياق، 
أقــدم نــواف البشــر، شــيخ قبيلــة “البقــارة”، عــى هــذه الخطــوة 

بعــد خمــس ســنوات مــن املنفــى يف إســطنبول.
وإىل جانــب الفوائــد املاديــة، فــإن االنتقــام قــد يدفــع بالقبائــل 
بالتحــول تجــاه الحكومة الســورية، كــا حصل مع “الشــعيطات” 
التــي شــكلت يف عــام 2014 “لــواء صقــور الفــرات”، الــذي يقاتــل 
ــر،  ــول تدم ــزور، وح ــر ال ــة دي ــوري يف مدين ــش الس ــع الجي م
وجنــوب الرقــة، ســاعية إىل اســتعادة األرايض التــي خرستهــا 
ومعاقبــة القبائــل التــي تعاونــت مــع تنظيــم “داعــش”  يف 

ــام 2014.  مجــزرة ع
مطالب من حلفاء أمريكا املحليني

يشــعر “حــزب االتحــاد الدميقراطــي” حاليــاً بــأن الوجــود الــرويس 
يف ســورية ســيدوم أكــر مــن الوجــود األمريــي. ويعتقد أيضــاً أنه 
حــني يوضــع الغــرب أمــام خيــارْي “روج آفــا” وتركيــا، فســيختار 
األخــرة. وبالتــايل، فــإن والء الحــزب لحلفائــه يف الغــرب مشــكوك 
فيــه إىل حــّد كبــر حاليــاً. ونتيجــًة لذلــك، هنــاك احتــال قائــم 
ــاً مــع ســورية  ــرام “حــزب االتحــاد الدميقراطــي” اتفاقــاً رسي إلب
وروســيا وإيــران. وهنــا، قــد ترفــض “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” 
مســاعدة املتمرديــن العــرب للســيطرة عــى ديــر الــزور –مقابــل 
ــر  ــورية– ألن مخاط ــال س ــى ش ــلطتها ع ــوم بس ــراف مزع اع

االنتقــام ســتكون عاليــة جــداً.

Fabrice Balanche, “The Race for Deir al-Zour Province”, The Washington Institute for 
Near East Policy,17 August 2017. http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/
the-race-for-deir-al-zour-province 
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ــور  ــات عب ــوان »تداعي ــت عن ــاالً تح ــر مق ــدرو ج. تابل ــب أن كت
روســيا لنهــر الفــرات« نــرشه مركــز واشــنطن بتاريــخ 18 أيلــول/

ــه  ــذي أقام ــم ال ــه عــن الجــرس العائ ســبتمر 2017، تحــدث في
ــوري  ــش الس ــور الجي ــل عب ــن أج ــرات م ــر الف ــى نه ــروس ع ال
إىل الضفــة الرشقيــة منــه، وانعكاســاته عــى السياســة األمريكيــة 

ــران. ــم “داعــش” ، والحــرب يف ســورية، وإي بشــأن تنظي
وبحســب الكاتــب، هنــاك العديــد مــن التداعيــات التــي تخلفهــا 

هــذه الخطــوة، وهــي:
أوالً- تُضعــف هــذه الخطــوة إىل حــد كبــر الحجــة القائلــة بــأن 
نهــر الفــرات ميكــن أن يكــون مبثابــة خــط تجنــب مواجهــة يقبــل 
التطبيــق يف الوقــت الــذي ينهــار فيــه تنظيــم “داعــش” . ويزيــد 
املعــر مــن احتــال املواجهــة بــني القــوات الروســية واألمريكيــة 
ــا  ــوي به ــي تن ــة الت ــر التســاؤل حــول الكيفي ــا يث ــا، م أو وكالئه
الواليــات املتحــدة حايــة “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” وغرهــا 

مــن الــوكالء الذيــن يحاربــون تنظيــم “داعــش” .
ثانيــاً- تــؤدي هــذه الخطــوة إىل تعقيــد أي عملية ضغــط محتملة 
تقــوم بهــا “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” يف الضفــة الرشقيــة مــن 
نهــر الفــرات، والتقــدم إىل حقــول النفــط والغــاز املحليــة. وإذا 
احتفظــت القــوات الروســية بــرأس الجــرس عــى الضفــة الرشقية، 
فمــن املحتمــل أن تغلــق الطريــق الرئيــي الواصــل بــني الشــال 
ــوات  ــر “ق ــا يج ــر، م ــن النه ــب م ــك الجان ــى ذل ــوب ع والجن
ســوريا الدميقراطيــة” عــى االســتمرار يف الضغــط عــى وادي نهــر 
الخابــور الخاضــع لســيطرة تنظيــم “داعــش”  مــن أجــل الوصــول 
إىل حقــول النفــط جنوبــاً. وهــذا الســيناريو قــد يزيــد مــن إرصار 
الدولــة الســورية عــى اســتعادة “كل شــر” مــن البــالد بالوســائل 

العســكرية.

ــدة نحــو  ــران خطــوة جدي ــاً- ســيؤدي املعــر إىل تقريــب إي ثالث
هدفهــا املعلــن املتمثــل يف إنشــاء جــرس بــري بــني العــراق 
وســورية، مــا ميّكنهــا مــن نــرش القــوات واألســلحة عــى الحــدود 

ــكا. ــاء أمري ــا[ حلف ــد فيه ــي يتواج ]الت
ولتجنــب هــذه املشــاكل، تنخــرط الواليــات املتحــدة بدبلوماســية 
جــادة وتجــري اتصــاالت مــع موســكو لتفــادي املزيــد مــن 
التعقيــدات العســكرية. ومــع ذلــك، تحتــاج واشــنطن أيضــاً إىل 
إعــادة تأكيــد دعمهــا لـــ “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” يف الوقــت 
الــذي تتقلــص فيــه خطــوط الســيطرة بينهــا وبــني القــوات 
الحليفــة لســورية. ويعنــي ذلــك وضــع سياســة واضحــة بشــأن 
ــن  ــاع ع ــه للدف ــن تفعل ــا ل ــدة وم ــات املتح ــتفعله الوالي ــا س م

ــرى. ــن أخ ــورية وأماك ــا يف رشق س وكالئه
يكمــن هدف واشــنطن األســايس يف القضــاء عى تنظيــم “داعش” 
، ولكــن اإلدارة األمريكيــة أعلنــت أيضــاً عزمهــا عــى احتــواء –مــا 
وصفــه الكاتــب– “النشــاط الخبيــث” التــي تقــوم بــه إيــران يف 
املنطقــة. ويّدعــي دبلوماســيون روس أنــه ال يوجــد حل عســكري 
للــراع، إال أن معــر الفــرات يُظهــر اليــوم أن هنــاك شــيئاً مختلفاً 
ــران،  ــكو وطه ــاع يف موس ــؤون الدف ــؤولني يف ش ــان املس يف أذه
مــا يزيــد مــن خطــر املواجهــة األمريكيــة املبــارشة مــع ســورية 
ــذي تقدمــه  ــران وروســيا. وإذا كان أحــد أهــداف الدعــم ال وإي
الواليــات املتحــدة للجهــات الفاعلــة املحليــة مثــل “قوات ســوريا 
الدميقراطيــة” هــو “تهيئــة املنــاخ” الحتــواء إيــران وحلفائهــا، فإن 
ــأن طهــران وســورية مبســاعدة  ــاج إىل االعــراف ب واشــنطن تحت
القــوات الجويــة الروســية يتحديــان هــذا الهــدف بشــكل مبــارش. 
ــك يتعــني عــى املســؤولني األمريكيــني أن يقــرروا مــا هــي  ولذل
ــب  ــي تتطل ــة، والت ــكرية الالزم ــية والعس ــوات الدبلوماس الخط

بدايــة إجــراء محادثــات رصيحــة مــع الــروس.

 Andrew J. Tabler, “Russia Crosses the Euphrates: Implications”, The Washington Institute 
for Near East Policy, 18 September 2017. http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/russia-crosses-the-euphrates-implications
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يظهر كل ما سبق تخوفًا غربيًا مما حققه الجيش السوري وحلفائه على األرض، وربما هذا ما دفع األردن 
وأمريكا إلى االتفاق حول الجنوب السوري، خاصة أن الجيش والحلفاء يعملون على تأمين المناطق الحدودية 

بنفس الوتيرة التي يجري فيها تأمين الداخل، والحدود اللبنانية مثال واضح على ذلك.
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قــام مركــز األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب UNCCT يف 
الفــرة مــا بــني آب/أغســطس 2015 وترشيــن الثاين/نوفمــر 
2016 بإجــراء مقابــالت مــع 43 إرهــايب مــن 12 جنســية مختلفة، 
حاولــوا كلهــم الوصــول إىل ســورية للقتــال مــع التنظيــات 
اإلرهابيــة فيهــا، 33% منهــم وصولــوا، والبقيــة خرجوا مــن بالدهم 
ــذه  ــز أن ه ــم املرك ــم. ويزع ــل وصوله ــم قب ــض عليه ــم القب وت
املقابــالت تقــدم فهــاً موســعاً لظاهــرة اإلرهابيــني األجانــب يف 
ــع  ــوا م ــف قاتل ــر، وكي ــة األم ــوا بالدهــم بداي ــاذا ترك ســورية. مل
ــى  ــودة، حت ــاروا الع ــا واخت ــاذا تركوه ــة ومل ــات اإلرهابي التنظي
قبــل أن يحققــوا مــا رســموه ألنفســهم مــن أهــداف، ومــا طبيعــة 
التهديــد الــذي مــن املمكــن أن يخلقــه هــؤالء، خاصــة وأن 
املســتقبل القريــب سيشــهد عــودة الكثــر منهــم إىل بــالده مــع 

ــة الكــرى يف ســورية. ــات اإلرهابي ــى التنظي ــار حت انهي
النتائج األساسية:

ــد  ــط واح ــك من ــس هنال ــات، فلي ــن التعمي ــر م ــذر التقري يح
لــكل اإلرهابيــني األجانــب. لكنــه يقــدم الصفــات األساســية التــي 
اتســمت بهــا العينــة مــن اإلرهابيــني الذين أُعــدت هذه الدراســة 
عــى أســاس املقابــالت معهــم. فمثــالً، معظــم هــؤالء كانــوا مــن 
الذكــور الشــباب الذيــن مل يصلــوا إىل مســتوى تعليمــي متقــدم.

ــد مــن  ــر أن العدي ــرى التقري ــة النظــر الســائدة ي ــاً لوجه وخالف
اإلرهابيــني األجانــب، الذيــن ال يشــغلون مناصــب عاليــة يف 
ــاء  ــن أبن ــب م ــم يف الغال ــا، ه ــون إليه ــي ينضم ــات الت التنظي
ــم وفــرص  ــر إىل التعلي ــي تفتق ــاً والت ــة اقتصادي ــات املحروم الفئ
العمــل يف املجتمعــات الغربيــة. يــأيت هــؤالء أيضــاً، بحســب 
الدراســة، مــن العائــالت الكبــرة يف املــدن لكــن املعزولــة نوعــاً 
ــائد،  ــيايس الس ــادي والس ــي واالقتص ــاط االجتاع ــن النش ــا ع م
ــر. ــة والتوت ــكالت الداخلي ــن املش ــام م ــكل ع ــاين بش ــي تع والت

أمــا عــن أســباب تــرك هــؤالء اإلرهابيــني بالدهــم، فرجعهــا 
ــة، عــى عكــس  الدراســة بشــكل أســايس إىل العوامــل االقتصادي
موجــات اإلرهابيــني يف املــايض، كحالــة أفغانســتان يف الثانينــات، 
حيــث كانــت العوامــل السياســية واالجتاعيــة هــي األكــر تأثــراً 
يف تركهــم لبالدهــم. وبشــكل عــام يلعــب العامــل الدينــي دوراً 

ضئيــالً يف دفــع هــؤالء إىل الجهــاد.
أمــا عوامــل الجــذب فيتصــدر قامئتهــا النــزاع الداخــي يف دولــة 
ــدى  ــق ل ــا يخل ــة، م ــا مظلوم ــة أنه ــر مجموع ــث تظه ــا، حي م
هــؤالء اإلرهابيــني، الباحثــني عــن هويــة، إحساســاً باالنتــاء 
ــن”، قــد  ــة يف املســاعدة واالنتصــار إىل “رشكائهــم يف الدي والرغب

ــم. ــاع عنه ــب الدف ــزام بواج ــعور بااللت ــور إىل ش يتط

اإلرهابيون في سورية
من بقي منهم ومن رحل



وكان هــذا هــو الســبب األكــر شــيوعاً يف حالــة ســورية، حيــث 
ــرض  ــا تتع ــرب وكأنه ــنية” للغ ــات الس ــر “املجتمع ــم تصوي »ت
ــوا  ــن أصبح ــر م ــي« فاعت ــا الدين ــى معتقده ــاًء ع ــداء بن لالعت

ــوي. ــي وأخ ــزام دين ــورية الت ــاد يف س ــني أن الجه إرهابي
الشــخصيات والشــبكات االجتاعيــة هــي اآلليــات الرئيســية 
ــى أن  ــة ع ــدت الدراس ــد أك ــب، فق ــني األجان ــور اإلرهابي يف تط
ــط دامئــاً بالشــبكات  ــال يف ســورية كان يرتب ــرار الذهــاب للقت ق
أو  التجمــع كاملســاجد  أماكــن  تُشــكَّل يف  التــي  االجتاعيــة 
الســجون أو املــدارس أو الجامعــات أو األحيــاء أو أماكــن العمــل. 
هــذه الشــبكات تصبــح أوثــق يف ســاحة املعركــة وأكــر حريــة 

ــت. ــع الوق ــف م ــارص األضع ــش العن ــا تهم أي أنه
يــرى معــدو الدراســة أنــه ال مفــر مــن وجــود عامــل “ذايت” يقنــع 
ــى  ــاره أو حت ــايب، وج ــم إره ــالً يف تنظي ــح مقات ــأن يصب ــرد ب الف
أخــوه الــذي يعيــش يف البيئــة نفســها ويخضــع للظــروف نفســها 
ــل هــو  ــق التطــرف واإلرهــاب. يظــل هــذا العام ــار طري ال يخت

األعقــد، واألصعــب معالجــة. 
يدعــي كثــرون ممــن أجريــت معهــم املقابــالت بأنهــم مل 
يذهبــوا إىل ســورية بقصــد أن يصبحــوا إرهابيــني، ومل يعــودوا إىل 
بلدانهــم بهــذا القصــد أيضــاً، لكــن مــع ذلــك ال ميكــن التكهــن 
بالنتائــج املتوقعــة لآلثــار النفســية املرتبــة عــى التجربــة التــي 
عاشــوها. فعــى الرغــم مــن أن خيبــة األمــل الناتجــة عــن 

الفجــوة بــني خطــاب التنظيــم اإلرهــايب املتطــرف وأفعالــه عــى 
ــذا  ــه، إال أن ه ــل عن ــيوعاً للرحي ــر ش ــبب األك ــي الس األرض ه
ــاً  ــوا متام ــد تخل ــب “الســابقني” ق ــني األجان ــي أن اإلرهابي ال يعن
عــن األيديولوجيــة واألهــداف السياســية للتنظيــم الــذي انضمــوا 

إليــه.
يظهــر االســتطالع الــذي أجــراه معــدو الدراســة أن جميــع األفــراد 
ــكري  ــب عس ــوا لتدري ــورية، خضع ــال يف س ــوا للقت ــذي ذهب ال
مكثــف، وشــاركوا يف أعــال وحشــية، وتلقــوا أفــكاراً دينيــة 
ــن  ــد م ــون إىل مزي ــم متجه ــي أنه ــا يعن ــا، م ــة وقبلوه متطرف
التطــرف. وال يبــدوا مــن نتائــج االســتطالع أن كل املؤيديــن 
ــة يف  ــم إرهــايب مــا، حتــى ممــن كان لهــم تجرب األجانــب لتنظي
ســورية، مســتعدون لتنفيــذ أوامــر زعيــم هــذا التنظيــم للقيــام 

ــورية. ــارج س ــال خ بأع
غــادر كثــر مــن هــؤالء اإلرهابيــني التنظيــم الــذي كانــوا يقاتلــون 
ــم نفســه، أو  ــة أملهــم يف نشــاطات التنظي ــه إمــا لخيب يف صفوف
ــه مــن “حقــوق”، أو ألنهــم  ــوا يتوقعون ــا كان ــم م ــه مل مينحه ألن
ــم نفســه  ــه مــن التنظي ــوا يتوقعون ــذي كان مل يلقــوا الرحيــب ال
ــوا  ــن خضع ــرون مم ــزم الكث ــوري. مل يعت ــعب الس ــن الش أو م
للمقابــالت العــودة إىل بالدهــم عندمــا تركــوا ســورية، لكــن 
ــرون يف  ــع أن يعــود الكث ــراً منهــم فعــل، ومــن املتوق عــدداً كب

ــتقبل. املس

W W W . D C R S . S Y

عدد خاص صيف 2017

 “Enhancing the Understanding of the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon in 
Syria”, United Nations Office of Counter-Terrorism, July 2017. http://www.un.org/en/
counterterrorism/assets/img/Report_Final_20170727.pdf
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كتــب عبــد اللــه املــوىس مقــاالً بعنــوان »الحــراك الشــعبي 
يف مواجهــة اإلدارة املدنيــة لجبهــة النــرة« نــرشه املجلــس 
األطلنطــي بتاريــخ 7 أيلول/ســبتمر 2017، تحــدث فيــه عــن 
الهجــوم الــذي شــنته هيئــة تحريــر الشــام بقيــادة جبهــة النــرة 
ــذي  ــايض وال ــو امل ــة أحــرار الشــام يف شــهر متوز/يولي ــى حرك ع
ــر الشــام عــى خــط الحــدود مــع  ــة تحري انتهــى بســيطرة هيئ
تركيــا، باإلضافــة إىل املعابــر الحدوديــة مثــل بــاب الهــوى وأطمــة 
وخربــة الجــوز، وإغــالق هــذه املعابــر مؤقتــاً مــن الجانــب 

ــريك. ال
قامــت الهيئــة بالســيطرة عــى القطــاع املــدين عــر مبــادرة 
أطلقــت عليهــا اســم “اإلدارة املدنيــة للخدمــات”، والتــي تهــدف 
ــي  ــوىل إدارة املناطــق الت ــا لتشــكيل جســم مــدين يت مــن خالله
ــة  ــس املحلي ــل املجال ــع تحــت ســيطرتها، واإلرشاف عــى عم تق
ومنظــات املجتمــع املــدين. إال أنهــا مل تنخــرط كثــراً يف تعاملهــا 
ــا  ــأ بينه ــد تنش ــي ق ــرات الت ــبب التوت ــدين بس ــاع امل ــع القط م
ــرة النعــان  ــذي وقــف ضّدهــا خاصــة يف مع ــني املجتمــع ال وب
ــوم  ــن هج ــوم م ــل ي ــب، وقب ــي رساق ــب. فف ــارب ورساق واألت
ــة،  ــي للمدين ــس مح ــاب مجل ــم انتخ ــام، ت ــر الش ــة تحري هيئ
ــن  ــك م ــدات، وذل ــدن والبل ــة امل ــورة” يف كاف ــم “الث ــع عل ورف
أجــل إيصــال رســالة للمجتمــع الــدويل أن إدلــب ليســت تحــت 
ــب  ــة تجني ــوداء، بغي ــات الس ــاب الراي ــني أصح ــيطرة الجهادي س
إدلــب هجمــة دوليــة بحجــة مكافحــة اإلرهــاب. قامــت الهيئــة 
بإنشــاء “اإلدارة املدنيــة للخدمــات”، طالبــت فيهــا املجالــس 

املحليــة واملؤسســات الخدميــة بتقديــم تقاريــر دوريــة عــن 
ــة،  ــر مالي ــا وتقاري ــي تقدمه ــات الت ــطتها والخدم ــا وأنش أعاله
إضافــًة إىل تقاريــر عــن املنظــات الداعمــة التــي تتعامــل معهــا 
هــذه املجالــس واملؤسســات؛ األمــر الــذي تــرك هــذه املؤسســات 
ــي تفــرض بقــوة  ــل هــذه القــرارات الت ــرًة أمــام مث ــة حائ املدني

ــا أو االنســحاب. ــاع له ــني االنصي الســالح ب
وتحــاول هيئــة تحريــر الشــام، ومــن ورائهــا جبهــة النــرة 
بقيــادة الجــوالين، فــرض نفســها كســلطة أمــر واقــع عــى 
ــل  ــة يف التواص ــدأت الهيئ ــث ب ــدويل، حي ــوري وال ــع الس املجتم
ــة  ــي والحكوم ــالف الوطن ــل “االئت ــع مؤسســات املعارضــة مث م
ــة واملجلــس اإلســالمي الســوري” وشــخصيات “معارضــة”  املؤقت
معروفــة، لكســب الرشعيــة، إال أن غالبيــة املؤسســات التــي 

ــاوالت. ــذه املح ــت ه ــة رفض ــا الهيئ ــت معه تواصل
ــرة”   ــة الن ــرض “جبه ــاوالت ف ــل مح ــه ويف ظ ــب أن رأى الكات
ــدويل دوراً  ــع ال ــب املجتم ــد أن يلع ــة، ال ب لنفســها كإدارة مدني
ــة املســتقلة، واالســتمرار يف  ــز ومتكــني املؤسســات املدني يف تعزي
تقديــم الدعــم لهــا لضــان اســتمرار عملهــا، وتقدميهــا الخدمــات 
للمواطــن الــذي بــات يعلــم جيــداً خطــورة وجــود جبهــة 
النــرة يف مناطقــه. كــا ال بــد أيضــاً مــن التعويــل عــى جيــوب 
“املعارضــة” املوجــودة يف إدلــب وريــف حلــب الشــايل للقيــام 
ــاة  ــع مراع ــرة”، م ــة الن ــود “جبه ــاء وج ــكري إلنه ــل عس بعم

ــة. ــة التحتي ــة أو أرضار بالبني ــوع خســائر برشي ــدم وق ع
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Abdullah Almousa, “The Local Movement against Jabhat al-Nusra›s Civil Administration”, 
Atlantic Council, 7 September 2017. http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-
local-movement-against-jabhat-al-nusra-s-civil-administration 
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فصل “المجتمع المدني” عن الجهاديين في إدلب 

معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، 14 أيلول/سبتمبر 2017.
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كتبــت روان رجولــة مقــاالً بعنــوان »فصــل املجتمــع املــدين عــن 
الجهاديــني يف إدلــب« نــرشه معهــد واشــنطن بتاريــخ 14 أيلــول/

ســبتمر 2017، تحدثــت فيــه عــن تنافــس الجاعتــني الســلفيتني 
الجهاديتــني “هيئــة تحريــر الشــام” و“أحــرار الشــام” يف محافظــة 
ــا يف  ــالً له ــام” معق ــر الش ــة تحري ــت “هيئ ــث أسس ــب، حي إدل
ــيطرة  ــن س ــد م ــع املزي ــرة. وملن ــهر األخ ــالل األش ــة خ املحافظ
الجهاديــني عــى املدينــة، ســتضطر األطــراف الخارجيــة إىل فصــل 

املجتمــع املــدين عــن تلــك الجاعتــني.
وخــالل معركتهــا مــع “أحــرار الشــام” يف وقــت ســابق مــن 
ــة  ــة عــى أراٍض حيوي صيــف 2017، اســتولت الجاعــة الجهادي
ومنشــآت عســكرية ومعابــر حدوديــة عــى غــرار عتمــة وخربــة 
الجــوز وبــاب الهــوى. كــا اســتولت عــى أســلحة وذخائــر مــن 

ــن”. ــش املجاهدي ــا “جي ــل مســلحة أخــرى، مبــا فيه فصائ
توترات بشأن الحكم

تواجــه “هيئــة تحريــر الشــام” مقاومــة مــن رشائــح واســعة مــن 
ــاً  ــه غالب ــاً إىل أن ــك جزئي ــب. ويرجــع ذل ــدين يف إدل ــع امل املجتم
ــام”  ــرار الش ــى “أح ــب ع ــة للتغل ــة األولوي ــي الجاع ــا تعط م
ــرار  ــع “أح ــراع م ــالل ال ــات. فخ ــم الخدم ــال تقدي ــى مج ع
الشــام”، فشــلت الجاعتــان يف توفــر الخدمــات األساســية 
للســكان كالكهربــاء مثــالً. واعتــر عــدد كبــر مــن ســكان إدلــب 
ــد االســتئثار  ــة تري ــل عــى أن الجاع ــاء دلي أن ســيناريو الكهرب

ــة. ــلطة يف املدين بالس
ــة  ــادر الطاق ــى مص ــاً ع ــام” حالي ــر الش ــة تحري ــيطر “هيئ تس
الكهربائيــة يف إدلــب، ومقابــل إمــدادات الكهربــاء، يدفــع ســكان 
ــاً  ــد. ووفق ــر الواح ــوايل 5 دوالرات/لألمب ــغ ح ــاً يبل ــب رس إدل
ــة  ــعى اآلن “هيئ ــب، تس ــا يف إدل ــة مقره ــر حكومي ــة غ ملنظم
تحريــر الشــام” للســيطرة عــى امليــاه واالتصــاالت وغرهــا مــن 

ــدو أنهــا تحــّد مــن أنشــطتها العســكرية.  الخدمــات يف حــني يب
وستســفر مثــل هــذه الســيطرة عــن املزيــد مــن األموال وتســاهم 

ــز وجودهــا اإلقليمــي بشــكل أكــر. يف تعزي
ــالق  ــام” إىل إط ــر الش ــة تحري ــعت “هيئ ــطس، س ويف آب/أغس
“إدارة مدنيــة” يف مناطــق تواجدهــا يف إدلــب، مــا يعنــي محاولــة 
تخريــب عمــل املجالــس املحليــة املنتخبــة واملدعومــة مــن 

ــا. ــدة وبريطاني ــات املتح الوالي
ــل  ــور، فتتمث ــال الوضــع املذك ــة حي ــا عــن السياســة األمريكي أم
بتواجــد عســكري أمريــي محــدود، يشــمل بعــض القــوات 
ــار  ــدون طي ــة ب ــرات أمريكي ــتخدام طائ ــال اس ــة، واحت الخاص
الســتهداف زعــاء متطرفــني محّدديــن واســتحداث فصائــل 

ــة. ــات بري ــذ عملي ــة وتنف ــة محلي ــون رشيك ــدة لتك جدي
ــن  ــاعدة م ــن املس ــر م ــدة بالكث ــات املتح ــى الوالي ــن تحظ ول
قــوى أخــرى لدحــر “هيئــة تحريــر الشــام” بالكامــل يف إدلــب. 
كــا يُســتبعد تدخــل رشيكتهــا تركيــا، نظــراً للراعــات القامئــة 
ــن  ــة م ــة مدعوم ــوات كردي ــى ق ــرة ع ــز األخ ــورية وتركي يف س
“حــزب االتحــاد الدميقراطــي”. وبالفعــل، قــد تضطــر واشــنطن 
إىل مارســة بعــض الضغــوط الدبلوماســية ملنــع أنقــرة مــن غــض 
ــيلة  ــام” كوس ــر الش ــة تحري ــاعدة “هيئ ــى مس ــرف، أو حت الط
لوقــف تقــدم “حــزب االتحــاد الدميقراطــي”. وباملثــل، ســيتطلب 
الهــدف األكــر طموحــاً أي القضــاء عــى “هيئــة تحريــر الشــام” 
يف إدلــب تدخــالً عســكرياً أمريكيــاً أكــر بكثــر، يشــمل اســتخدام 
أســلحة ثقيلــة وتوفــر دعــم قتــايل مبــارش إىل الفصائــل املحليــة. 
وأخــراً، ســتحتاج املناطــق املحــررة مــن “هيئــة تحريــر الشــام” 
إىل إدارة مدنيــة، تشــّكل قوامهــا املجالــس املحليــة املمولــة 

ــا. أساســاً مــن قبــل الواليــات املتحــدة وبريطاني

Ruwan Rujouleh, “Splitting Civil Society from the Jihadists in Idlib”, The Washington 
Institute for Near East Policy, 14 September 2017. http://www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/view/splitting-civil-society-from-the-jihadists-in-idlib 
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بعد االنهيار شبه الكامل لتنظيم “داعش”، في العراق وسورية، وبعد أن كانت الدراسات تتناول التنظيم 
كدولة أمر واقع، أصبحت الدراسات تعالج  التأثيرات التي خلفها، والسيرورة التي انهار فيها، لاستفادة من 

تجربته في أي مواجهة مستقبلية مع اإلرهاب.
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Eric Robinson, et al. “When the Islamic State Comes to Town”, Rand Corporation, 
September 2017 ,13. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/
RR1900/RR1970/RAND_RR1970.pdf 
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ــأيت  ــا ي ــوان »عندم ــراً بعن ــني تقري ــن الباحث ــة م ــدت مجموع أع
داعــش إىل مدينــة«، نرشتــه مؤسســة رانــد يف 13 أيلول/ســبتمر 
2017، يتحدثــون فيــه عــن اآلثــار االقتصاديــة التــي خلفهــا 

ــورية. ــراق وس ــى الع ــم ع التنظي
ــات وهــو  ــداً يف جمــع البيان ــر أســلوباً جدي يعتمــد هــذا التقري
ــات  ــعار والحساس ــزة االستش ــة وأجه ــار الصناع ــتخدام األق اس
ــري  ــا يج ــة م ــة ومتابع ــق معين ــة مناط ــة يف مراقب ــة التقني عالي
ــل،  ــة هــذه: اإلضــاءة يف اللي ــا مــن تطــورات وهــي يف الحال فيه
واملواســم الزراعيــة، وحركــة األســواق. وميتــد البحــث هــذا عــى 
261 صفحــة، ويــرى معــدوه أنهــم يف دراســتهم لألثــر االقتصــادي 
للتنظيــم يدعمــون جهــود مواجهتــه، وكذلــك الجهــود الراميــة إىل 
فهــم طموحــات الحكــم لــدى أي جاعــة جهاديــة يف املســتقبل. 
كذلــك يــرون أن هــذا التحليــل يقــدم دليــالً حــول مــا ســتحتاجه 
االســتقرار.  إىل  للوصــول  “داعــش”   مــن  املحــررة  املناطــق 
ــكار  ــاط واألف ــم النق ــرض أه ــار ع ــي باختص ــا ي ــنحاول في وس

ــا البحــث. ــي تطــرق إليه ــع الت واملواضي
“داعــش”  تنظيــم إرهــايب لكــن تجربتــه تتفــرد عــن بقيــة 
الجاعــات اإلرهابيــة املســلحة مبوضــوع “الخالفــة”، أي محاولتــه 
بنــاء دولــة ضمــن الحــدود التــي كان يحتلهــا، واالســتقطاب 
العاملــي بنــاًء عــى هــذه “الدولــة”، ونظــراً ألهميــة األمــر يقــدم 

هــذا التقريــر نظــرة شــاملة واســعة النطــاق عــن الحيــاة داخــل 
“دولــة داعــش” منــذ بداياتــه ويف ذروة ســيطرته اإلقليميــة وحتى 
أيار/مايــو 2016. مــع الركيــز فقــط عــى األثــر االقتصــادي الــذي 
ــا  ــي كان يحتله ــم وإدارة داعــش” عــى املناطــق الت ــه “حك ترك

وعــى ســكان تلــك املناطــق.
ــل  ــة يف “ظ ــاة االقتصادي ــردة للحي ــورة مج ــر ص ــرض التقري يع
داعــش”، ويظهــر االنحــدار الكبــر الــذي أصــاب اقتصــاده. مثــالً، 
ــي كان يســيطر  ــالً يف املناطــق الت ــاء لي تراجــع اســتهالك الكهرب
عليهــا بنســبة 80% يف العــراق و61% يف ســورية، مرافقــاً مــع 
ــك  ــاً. كذل ــبة 23% تقريب ــايل بنس ــي اإلج ــج املح ــاض النات انخف
املناطــق نفســها بنســبة %36  الســكان يف  انخفضــت نســبة 
وانخفــض بالتــايل الناتــج الزراعــي بنســبة 20% مــا أدى إىل 
تزايــد حــاالت العنــف وحّدتهــا داخــل مناطــق التنظيــم. وتثبــت 
ــال  ــة ولألع ــوارد الطبيعي ــم للم ــوء إدارة التنظي ــة أن س الدراس
التجاريــة املحليــة، ومعاقبــة الســكان بــدل إدارتهــم، وعــدم 
املبــاالة مبراكــز النشــاط االقتصــادي املحــي كانت أســباباً أساســية 

ــم”. ــاد التنظي ــور “اقتص يف تده
ــة  ــي الرق ــة، فف ــب املنطق ــادي بحس ــع االقتص ــف الوض ويختل
ــة أكــر اســتقراراً، يف  ــالً كانــت املــؤرشات االقتصادي واملوصــل مث
ــخر  ــت وتس ــزور وتكري ــر ال ــكري يف دي ــزاع العس ــني أن الن ح

عندما يأتي داعش إلى مدينة 

مؤسسة راند، 13 أيلول/سبتمبر 2017.
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ــوارد للحاجــات العســكرية أدى إىل تراجــع حــاد يف  ــم امل التنظي
ــه ال  ــم وألن ــة إىل أن التنظي ــي. إضاف ــادي املح ــاط االقتص النش
يعتقــد بقدرتــه عــى الســيطرة عــى تلــك املناطــق عــى املــدى 
الطويــل، فقــد عمــد كإجــراء عقــايب إىل تدمــر الهيــاكل األساســية 

ــا. ــادي فيه ــاط االقتص ــة للنش الروري
فشــل “داعــش” االقتصــادي كان عامــالً مهــاً يف ابتعاد املســلحني 
عــن االنضــام إليــه، فهــو مل ينجــح عــى الرغم مــن توافــر عوامل 
هامــة، مثــل املســاحات الواســعة التــي كان يســيطر عليهــا، 
والحكومــات املحليــة غــر القويــة، وتعاطــف الســكان املحليــني، 
وأمــوال الحــرب الطائلــة التــي كان ميتلكهــا. فمــن وجهــة نظــر 
الجهاديــني مل يســتطع التنظيــم اغتنــام فرصــة تاريخيــة مل يحــظ 

بهــا تنظيــم قبلــه.
الرقة: “عاصمة الخالفة”.

كانــت الرقــة أول مركــز محافظــة تســيطر عليــه الجاعــات 
ــام 2013.  ــة ع ــرة( بداي ــة الن ــر وجبه ــش الح ــلحة )الجي املس
اســتطاع تنظيــم “داعــش”  بدايــة عــام 2014 انتــزاع املدينــة مــن 
ــل  ــة” ومعق ــه العاملي ــة خالفت ــح “عاصم ــات، لتصب ــك الجاع تل
حكمــه وقياداتــه يف ســورية. وحــاول التنظيــم العمــل وكأنه دولة 
ــادة إصــالح  ــل إع ــة” مث ــدول فاتخــذ خطــوات “حكومي ككل ال
البنيــة التحتيــة املتــررة، وفتــح املــدارس، وإدارة املستشــفيات، 
ــع  ــة، وجم ــة محلي ــالل رشط ــن خ ــام م ــون والنظ ــاء القان وإرس

ــة. ــب، وإنشــاء الخدمــات املدني الرائ
اســتطاع التنظيــم أن ينجــح يف إدارة بعــض القطاعــات االقتصادية 
لكــن قطاعــات أخــرى كانــت تعــاين كقطاعــات امليــاه والكهربــاء، 
ــق  ــة تدف ــا حرك ــرات، أم ــد الف ــى س ــم ع ــيطرة التنظي ــم س رغ
ــى  ــاً حت ــم كان ثابت ــر أن عدده ــة فتظه ــن وإىل الرق ــكان م الس
أوائــل عــام 2016، أي أنهــم كانــوا إمــا راضــني عــن الحكــم املبكــر 

للتنظيــم أو يخشــون مغــادرة املدينــة.
مــع بدايــة عــام 2016 بــدأ عــدد الهاربــني مــن الرقــة بالتزايــد، 
ومــع انطــالق حملــة تحريــر املدينــة مل يعــد يرافــق هــذا 

ــا. ــب إليه ــني األجان ــق املقاتل ــروب بتدف اله

دير الزور: الورطة املمتدة.
ــط  ــارة النف ــتخراج وتج ــايس الس ــز أس ــزور مرك ــر ال ــة دي مدين
والغــاز الطبيعــي يف ســورية، وقــد تنافســت عليهــا فواعــل الحرب 
ــا املســلحون يف  ــد اســتوىل عليه ــام 2012، فق ــذ ع يف ســورية من
حزيران/يونيــو مــن ذلــك العــام، لكــن الجيــش الســوري اســتمر 
بقتالهــم هنــاك، مــا أدى إىل خســائر اقتصاديــة كــرى يف املدينــة 
ــتوىل  ــام اس ــك الع ــن ذل ــطس م ــام 2014. يف آب/أغس ــى ع حت
ــع  ــزور م ــر ال ــة يف دي ــق املعارض ــى مناط ــش”  ع ــم “داع تنظي
بقــاء القــوات الســورية صامــدة فيــا يقــارب 40% مــن أحيائهــا.

اســتعان التنظيــم يف ســيطرته عــى املدينــة مبوظفــني ومســؤولني 
حكوميــني ســوريني ســابقني للحفــاظ عى البنيــة التحتيــة الحيوية 
للتنظيــم، وبأمــوال جمعهــا مــن املصــادرات والرائــب وعائدات 
ــم  ــتطع تقدي ــك مل يس ــم ذل ــه رغ ــاء، لكن ــط والكهرب ــع النف بي
نفــس كميــة ونوعيــة الخدمــات العامــة كــا يف الرقــة واملوصــل. 
ورغــم ثبــات عــدد الســكان تقريبــاً ظلــت أســواق االقتصــادات 
املحليــة ضعيفــة ومتقلبــة مقارنــة إىل مثيالتهــا يف القســم الــذي 

تســيطر عليــه الدولــة الســورية مــن املدينــة نفســها.
ــى  ــراً ع ــر كث ــكري يؤث ــم عس ــود خص ــد أن وج ــذا يؤك كل ه
ــق  ــدار يف املناط ــود واالنح ــاده إىل الرك ــع باقتص ــم ويدف التنظي
ــارشة. ــر مب ــة غ ــت املواجه ــو كان ــى ل ــا حت ــي يســيطر عليه الت

النتائج الرئيسية للبحث:
عندمــا أعلــن التنظيــم “خالفتــه” املزعومــة، بــدا أن قبضتــه عــى 
مــا يســيطر عليــه مــن مناطــق بالغــة القــوة، خاصــة وأن قدرتــه 
عــى اإلدارة مل تكــن قــد اختُــرت فعــالً. اليــوم وبعــد عــدة 

ــة. ــم عــى شــفر الهاوي ــدو أن التنظي ســنوات يف الحكــم، يب
ــابقاً  ــت س ــد أثب ــى، فق ــم انته ــي أن التنظي ــع هــذا ال يعن بالطب
مرونــة كبــرة وقــدرة عــى التأقلــم ومــازال يســيطر عــى 
مســاحات واســعة تحــوي مــوارد مربحــة، وال يعنــي كذلــك 
ــذا  ــتقبل. ل ــابهة يف املس ــات مش ــور تنظي ــة ظه ــاء إمكاني انتف
تنقســم نتائــج البحــث إىل مــا يتعلــق بحملــة محاربــة التنظيــم 
ــة  ــق بالجهــود املبذول ــة مــا يتعل مــن جهــة، ومــن الجهــة الثاني
ــع  ــم، ومن ــن التنظي ــررة م ــق املح ــتقرار يف املناط ــق االس لتحقي

ــتقبل. ــد يف املس ــش” جدي ــكل “داع تش

اآلثار املرتتبة عىل تحجيم تنظيم “داعش”  وهزميته:
التنظيــم  نشــاط  إضعــاف  إىل  العســكري  الضغــط  أدى   -1
االقتصــادي وحرمانــه مــن الوصــول إىل مصــادر الطاقــة وبالتــايل 
منعــه مــن الحكــم وفــق مــا أعلنــه مــن أهــداف. مــا قلــل مــن 
واردات التنظيــم مــن الرائــب، وحــد مــن التأييــد الشــعبي لــه.

2- النظــام االقتصــادي الصــارم والقمعــي لــن يكــون مصــره 
بالــرورة التدمــر الــذايت، فعــى الرغــم مــن األســاليب اإلرهابيــة 
التــي كان التنظيــم يحّصــل عرهــا الرائــب مــن الســكان، وعــى 
الرغــم مــن األنظمــة االجتاعيــة شــديدة التقييــد، ظــل النشــاط 
االقتصــادي قويــاً يف الرقــة واملوصــل حتــى بعــد أن أقــام التنظيــم 
والخدمــات  االجتاعيــة  ولوائحــه  البروقراطيــة  مؤسســاته 
العامــة. ومل تعــاين القطاعــات االقتصاديــة -إذا جــاز التعبــر- إال 
مــع بــدء الحمــالت العســكرية ضــد التنظيــم، األمــر الــذي يؤكــد 

عــى أن العامــل العســكري مــازال األكــر أهميــة وحســاً.
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ــى  ــح ع ــى اإلرشاف الناج ــدرة ع ــاً ق ــش”  أحيان ــر “داع 3- أظه
ــاءة  ــدم الكف ــل عــى ع ــن أيضــاً دالئ ــة، ولك االقتصــادات املحلي
باالقتصــادات  املبــارش  التدخــل  يحــاول  كان  عندمــا  خاصــة 
ــال  ــكل فع ــرات بش ــد الف ــل يف إدارة س ــا فش ــة، أو عندم املحلي
مــا أدى إىل نقــص حــاد يف امليــاه والكهربــاء، وتظهــر المباالتــه 
عندمــا يقــوم بإجــراءات عقابيــة ضــد الســكان املحليــني أو 
ــة. ــرس املنطق ــن أن يخ ــن املمك ــة ألن م ــة التحتي ــر البني بتدم

اآلثار املتعلقة باملناطق املحررة من “داعش”:
ــم  ــت حك ــاين تح ــاىن ويع ــا ع ــر م ــو أك ــاء ه ــاع الكهرب 1- قط
التنظيــم، ومــن املرجــح أن تســتمر مشــكالته حتــى بعــد التحرير، 
خاصــة إذا مــا عمــد “داعــش”  إىل تخريــب بنــاه التحتيــة قبــل 
أن يهــزم متامــاً. لــذا يجــب أن تركــز مخططــات تحقيق االســتقرار 
ــاء  ــادة بن ــة وإع ــدات الطاق ــى رشاء مع ــررة ع ــق املح يف املناط
هياكلهــا وبناهــا التحتيــة األساســية، كــا يجــب أن تكــون الطاقــة 

البرشيــة للقيــام بهــذا العمــل جاهــزة بالرسعــة القصــوى.

2- تدفقــات النازحــني تبــدأ قبــل التحريــر، يف الرقــة، فر مــا يقرب 
مــن 40،000 شــخص مــن املدينــة بــني شــباط/فراير وحزيــران/

يونيــو2016. ويجــب أن يراعــي التخطيــط للتحريــر املســاعدات 
اإلنســانية لهــؤالء النازحــني وتلبيــة احتياجاتهــم ومتطلباتهــم.

3- لــن تعــود األســواق إىل نشــاطها الطبيعــي فــور تحريــر 
ــال،  ــن القت ــروا م ــد ف ــكان ق ــم الس ــة وأن معظ ــة، خاص املدين

ــي. ــر طبيع ــذا أم وه
4- للحفــاظ عــى القــدرات البروقراطيــة، ال مانــع مــن االعتــاد 
ــني  ــاء واملهندســني املحلي ــة واألطب ــة املدني عــى موظفــي الخدم
املحرريــن، للمســاعدة يف إدارة الخدمــات العامــة حتــى لــو 
عملــوا ســابقاً تحــت حكــم التنظيــم، فقــد ثبتــت قــدرة هــؤالء 
مثــالً عــى إجــراء إصالحــات ناجحــة لشــبكة كهربــاء الرقــة بعــد 
ــة. وينبغــي أن  ــة األمريكي ــارات الجوي األرضار الناجمــة عــن الغ
ــني  ــز الفعــال ب ــق االســتقرار عــى التميي ــط لتحقي ــز التخطي يرك
املتعاطفــني مــع التنظيــم ومــن كان مضطــراً للعمــل معــه ممــن 
ميتلكــون املعرفــة والخــرة الالزمــة للمســاعدة يف توفــر الخدمات 

العامــة بعــد التحريــر.
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جيسي ماركس وألكسندر ديسينا

جعل سورية آمنة لعودة الالجئين 

فورين أفيرز، 6 تموز/يوليو 2017

15

كتــب كل مــن جيــي ماركــس وألكســندر ديســينا مقــاالً بعنــوان 
»جعــل ســورية آمنــة لعــودة الالجئــني«، نرشتــه مجلــة فوريــن 
ــة إدارة  ــه عــن كيفي ــان في ــو 2017، يتحدث ــرز يف 6 متوز/يولي أف
ــن  ــى يتمك ــد حت ــض التصعي ــق خف ــانية يف مناط ــة اإلنس األزم

الالجئــون مــن العــودة إليهــا.
يبــدأ الكاتبــان مقالهــا بالقــول »مــع دخــول خطــة خفــض 
التصعيــد “الروســية” حيــز التنفيــذ يف ســورية فــإن الــدول 
املجــاورة ســتحرص عــى إعــادة أعــداد كبــرة مــن الالجئــني 
ــة  ــئها الخط ــي تنش ــة الت ــة األربع ــق اآلمن ــوريني إىل املناط الس
غــرب البــالد. ويواصــل قــادة يف لبنــان واألردن املطالبــة بعــودة 
الالجئــني، كــا عملــت الحكومــة الركيــة عــى عــودة مــا ال يقــل 
عــن 110 ألــف الجــئ إىل ســورية حتــى حزيران/يونيــو 2017«. 
يــرى الكاتبــان أن دفــع الالجئــني نحــو عــودة مبكــرة إىل ســورية 

ــا  ــق عليه ــق املتف ــر، فاملناط ــر نظ ــى ق ــدل ع ــر وي ــر خط أم
ــان  ــف الكاتب ــم. ويضي ــي لعودته ــا يكف ــد مب ــة بع ــت آمن ليس
ــون  ــتطيع “املقاتل ــى يس ــة حت ــق آمن ــذه املناط ــون ه ــن تك »ل
املعتدلــون” وداعموهــم الخارجيــون هزميــة العنــارص املتطرفــة، 
مــا يعنــي أن هنالــك معــارك قادمــة ســتعني بدورهــا اســتمراراً 
للتــرشد يف املــدى املنظــور«. فــرأي الكاتبــني أي عــودة لالجئــني 
قبــل انتهــاء “الــراع” ســتؤدي إىل الكثــر مــن الوفيــات وتجعــل 
ــة. ــر صعوب ــاج والتســوية الدامئــة أك ــادة اإلدم ــة إع ــن عملي م

ضان السالم
التحــدي األســايس يف إنشــاء مناطــق آمنــة حقيقيــة يف املحافظات 
األربعــة املقرحــة )مناطــق إدلــب وريــف حمــص الشــايل، رشق 
ــات  ــن أن املجموع ــد م ــا( هــو التأك ــن درع الغوطــة، وأجــزاء م

املهيمنــة هنــاك ســتلتزم بوقــف إطــالق النــار، 

لكن،  وتأمينها.  لبلداتهم  السوري  الجيش  تحرير  بعد  إلى سورية،  يعودون طواعية  الاجئين  كثير من 
وبمجرد إعان مناطق خفض التصعيد المتفق عليها، بدأت دول الجوار بالمطالبة بعودة الاجئين السوريين 
قسريًا إلى بادهم. هذه الدول التي لم تقدم لكثير من الاجئين السوريين أبسط حقوقهم، تحاول اليوم 

إعادتهم إلى سورية بشتى السبل.

معاناة الالجئين، العودة، 
واإلعادة القسرية
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ــمولية  ــر ش ــالم أك ــاق س ــاف باتف ــة املط ــتقبل يف نهاي ــا س وأنه
وستتمســك بــه. ولبلــوغ هــذه الغايــة، يجــب تحديــد املجموعات 
ــا  ــة ك ــات اإلرهابي ــا أي التنظي ــق معه ــن التواف ــي ال ميك الت
ــا  ــا أو إزالته ــا أو هزميته ــم عزله تدعوهــا خطــة روســيا، ومــن ث
ــة. تنــص خطــة روســيا عــى أن “الضامنــني”  مــن املناطــق اآلمن
ــى  ــم ع ــق عليه ــرشكاء املتف ــران- وال ــا وإي ــيا وتركي ــاً روس -حالي

ــات. ــذه التنظي ــوا ه ــب أن يقاتل األرض يج
يــرى الكاتبــان أن تركيــا هــي الدولــة الضامنــة الوحيــدة املؤيــدة 
ــة  ــاركة دولي ــك مش ــون هنال ــايل أن تك ــب بالت ــة، ويج للمعارض
أوســع مــن داعمــي املعارضــة حتــى تنجــح هــذه الخطــة. ومبجرد 
االتفــاق عــى هــذه التفاصيــل بــني القــوى الدوليــة، ســيكون مــن 
ــة  ــاق إلزال ــعة النط ــكرية واس ــالت عس ــام بحم ــروري القي ال
املتطرفــني مــن املناطــق اآلمنــة. وســتختلف هــذه الحمــالت مــن 

منطقــة إىل أخــرى.
يف محافظــة إدلــب، عــى ســبيل املثــال، “جبهــة النــرة” أو مــا 
بــات يعــرف بـــ “هيئــة تحريــر الشــام” هــو التنظيــم املهيمــن، 
ــر عــى األرض ويف الجــو  ــي الكب وســوف يكــون التدخــل األجنب
رضوريــاً لهزميتهــم. ولهــذا الســبب، ناقشــت تركيــا وروســيا 

ــاك. ــة هن ــوات الركي ــرش الق ــران بالفعــل ن وإي
يف درعــا، الجاعــات املتطرفــة ليســت مهيمنــة، لكــن مــع 
ذلــك لهــا حضــور كبــر، ومــن املرجــح أن يكــون الدعــم األردين 
واألمريــي رضوريــاً إلزالتهــا، نظــراً ألن تأثــر تركيــا هنــاك ضئيــل 
أو حتــى معــدوم. أمــا املناطــق اآلمنــة األخــرى، يف ريــف حمــص 
الشــايل والغوطــة الرشقيــة، فســتكون أكــر صعوبــة يف إنشــائها 
وحايتهــا ألنهــا محاطــة بــأرايض يســيطر عليهــا الجيــش الســوري 
ــتتطلب  ــا. وس ــول إليه ــة الوص ــوى الخارجي ــى الق ــب ع ويصع

مزيــداً مــن التعــاون مــع روســيا وســورية للعمــل فيهــا.
يقــول الكاتبــان »عندمــا ســتقاتل األردن وتركيا والواليــات املتحدة 
ورشكاؤهــم املتطرفــني يف ســورية، ســيكونون “مضطريــن” للقتــال 
يف املــدن الســورية« ويزعــان بــأن هــذا أمــر رضوري للســوريني 
ــر  ــأ بالخ ــارك ال تنب ــذه املع ــأن ه ــه ب ــت نفس ــران يف الوق ويق
ــة،  ــاحة املعرك ــم س ــتكون منازله ــث س ــني، حي ــبة للمدني بالنس
وســيكونون أول ضحايــا األخطــاء التشــغيلية وكذلــك االســتهداف 

املتعمــد.

ــات  ــب اإلصاب ــني، لتجن ــرأي الكاتب ــة، ب ــة واقعي ــد طريق ال توج
والتــرشد يف املرحلــة املقبلــة مــن الحــرب، لكــن عــى الضامنــني 
ملناطــق خفــض التصعيــد، أوالً: توفــر خيــارات تســوية آمنــة يف 
املناطــق الريفيــة، التــي ميكــن الوصــول إليهــا مــن قبــل وكاالت 
اإلغاثــة التابعــة لألمــم املتحــدة، والتــي توفــر للنازحني الســوريني 
والنظافــة  الصحيــة  )كالرعايــة  والخدمــات  واملــأوى  األمــن 
ــة األساســية.  ــاه ومــواد اإلغاث ــة واملي والــرف الصحــي( واألغذي
وإذا كانــت هــذه املناطــق أقــرب إىل مناطــق النازحــني األصليــة، 
ــن  ــا تتحس ــم عندم ــح إىل بيتوه ــى األرج ــيعودون ع ــم س فإنه
األوضــاع. ثانيــاً: يجــب عــى الضامنــني أن يحاولــوا منــع انتشــار 
العنــف مــن املــدن إىل األريــاف، وتأمــني ممرات إنســانية تســمح 

للمدنيــني بالهــروب مــن مناطــق املعــارك إىل الريــف اآلمــن.
حاية الالجئني:

عــى األطــراف الضامنــة الســعي إىل إقنــاع الــدول املجــاورة 
بعــدم تشــجيع أو إكــراه الالجئــني عــى العــودة إىل ســورية قبــل 
ــة  ــه كارث ــر إذا حــدث ســيخلق يف حــد ذات األوان. ألن هــذا األم
إنســانية. أفضــل طريقــة ملنــع حــدوث إعــادة قرسيــة لالجئــني 
ــق  ــبة لتحقي ــج مناس ــدويل لرام ــع ال ــل املجتم ــر متوي ــون ع تك
ــع  ــوريني يف جمي ــني الس ــات الالجئ ــة مجتمع ــتقرار وحاي االس
أنحــاء املنطقــة، اإلخفــاق يف مســاعدة هــذه البلــدان قــد يــؤدي 

ــا. ــوريني إىل أوروب ــة للس ــرة ثاني إىل هج
ــة  ــم محاول ــي أه ــيا ه ــة روس ــول إن خط ــان بالق ــم الكاتب يخت
دبلوماســية لحــل األزمــة يف ســورية، ورمبــا هــي الطريــق الوحيــد 
إلنهــاء الحــرب، وعــى روســيا أن تنظــم املناطــق األمنــة بشــكل 
ســليم، وأال يتــم اعتبارهــا فــوراً مناطــق خــراء لعــودة الالجئــني 
لئــال تتفاقــم األزمــة اإلنســانية، وعــى املجتمــع الــدويل أن يقــوم 
بالتدابــر املناســبة التــي لــن تنفــذ بدونهــا املناطــق اآلمنــة 
ــذه  ــل ه ــدرك أن فش ــه أن ي ــؤول. وعلي ــل واملس ــكل الكام بالش
املناطــق ســيؤثر كثــراً يف ســورية واملنطقــة وحتــى مــا وراءهــا. 

Jesse Marks, Alexander Decina, “Making Syria Safe for Refugees”, Foreign Affairs, 16 July  
2017. https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/06-07-2017/making-syria-safe-refugees 
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فابريس بالونش
هل عاد نصف مليون الجئ إلى سورية حقًا؟؟ نظرة وراء األرقام 

معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 7 تموز/يوليو 2017

16

كتــب فابريــس بالونــش مقــاالً بعنــوان »هــل عــاد نصــف مليــون 
ــد  ــرشه معه ــام«، ن ــرة وراء األرق ــاً؟؟ نظ ــورية حق ــئ إىل س الج
واشــنطن بتاريــخ 7 متوز/يوليــو 2017، تحــدث فيــه عــن حقيقــة 

أعــداد الالجئــني الســوريني العائديــن إىل وطنهــم.
ففــي 30 حزيران/يونيــو، أعلنــت املفوضيــة الســامية لألمــم 
ــون  ــف ملي ــن نص ــرب م ــا يق ــني أن م ــؤون الالجئ ــدة لش املتح
ســوري عــادوا إىل ديارهــم بــني شــهري كانــون الثاين/ينايــر وأيــار/

مايــو 2017. إال أنــه وبحســب الكاتــب، 443 ألفــاً مــن العائديــن 
هــم يف الواقــع مــرشدون داخليــاً، مــن أصــل 6.3 ماليني مســجلني. 
وكان 31 ألفــاً منهــم الجئــني فقــط قــد فــروا إىل البلــدان املجــاورة 
)لبنــان وتركيــا والعــراق ومــر واألردن(. ووفقــاً للمفوضيــة، 
فقــد ارتفــع عــدد الالجئــني الســوريني املســجلني مــن 4.9 ماليــني 

ــر وأيار/مايــو 2017. إىل 5.1 ماليــني بــني كانــون الثاين/يناي
ــة أســاءهم، عــاد  ــت املفوضي ــن دّون ــن الذي ــني العائدي ومــن ب
مئــات مــن املرشديــن داخليــاً الذيــن كانــوا يقيمــون غــرب حلــب 
ــوا يف  ــن أقام ــاً الذي ــرشدون داخلي ــاد امل ــني ع ــا، يف ح إىل رشقه
ضواحــي دمشــق إىل القابــون أو قدســيا عندمــا اســرجعها الجيش 
الســوري يف خريــف عــام 2016. أمــا بالنســبة لــألرس التــي متيــل 
ــداين – ــا أو حــي الوعــر يف حمــص أو الزب إىل املســلحني يف داري

والتــي تــم إرســالها إىل إدلــب بعــد اتفــاق مــع الحكومــة– هنــاك 
فرصــة ضئيلــة لعودتهــا الوشــيكة إىل ديارهــا.

املتحــدة  ومــا يزيــد األمــر تعقيــداً هــو أن مكتــب األمــم 
لتنســيق الشــؤون اإلنســانية –وهــو الهيئــة املســؤولة عــن 
ــاً ملصــادر  ــاً– ال يجــري اإلحصــاء بنفســه. فوفق ــن داخلي املرشدي
ــاً إىل أن  ــن داخلي ــن املرشدي ــات ع ــر البيان ــدة، تش ــم املتح األم
ــكان  ــن الس ــد م ــث أن العدي ــم، حي ــوا أرقامه ــن ضخم املتمردي
ــاً  فــّروا إىل املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية بحث

ــن.  ــن األم ع

العوامل التي تؤدي إىل تعقيد العودة إىل سورية
أشــار الكاتــب إىل أن العقبــة الرئيســية أمــام عــودة الالجئــني هي 
ــل  ــاً لألص ــف وفق ــة تختل ــذه النظري ــر أن ه ــن. غ ــدام األم انع
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــادي. وم ــتوى االجتاعي-االقتص ــرايف، واملس الجغ
ــذي يجمــع كافــة الرجــال الســوريني الذيــن  العامــل املشــرك ال
تــراوح أعارهــم بــني 15 و45 عامــاً هــو الخــوف مــن تجنيدهــم 
ــوريا  ــوات س ــن أو “ق ــات املتمردي ــش أو جاع ــوف الجي يف صف
الدميقراطيــة” األكــر حجــاً، وفقــاً ملــكان إقامتهــم. وبالتــايل، ال 
تــزال العديــد مــن األرس تفّضــل مغــادرة ســورية بصــورة احرازية 
ــاري.  ــد اإلجب ــن التجني ــوغ س ــى بل ــا ع ــارف أبناؤه ــا يش عندم
وطاملــا ال يــزال القتــال مســتمراً، ســيواصل الالجئــون الهــرب مــن 
ــد  ــم محــدودة. وعن ــرة منه ــداد كب ــودة أع ــتكون ع ــالد، وس الب
انتهــاء القتــال، »لــن يكــون هنــاك يشء قــد يطمــن مئــات اآلالف 
مــن “الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية” ســوى العفــو وحــده«.

ــني  ــع الالجئ ــإن وض ــان، ف ــية يف لبن ــروف املعيش ــن الظ ــا ع أم
الســوريني غــر مــرٍض إىل حــّد كبــر، لكنــه أفضــل بالنســبة 

للعديــد منهــم مــن البدائــل يف ســورية.
وبحســب آخــر اســتطالع أجرتــه املفوضيــة الســامية لألمــم 
الالجئــني  مــن  فقــط   %6 فــإن  الالجئــني،  لشــؤون  املتحــدة 
ــب،  ــدون العــودة إىل بالدهــم يف املســتقبل القري الســوريني يري
يف حــني يقــول 8% إنهــم لــن يعــودوا أبــداً. كــا أن نحــو ثالثــة 
أربــاع الالجئــني يــرددون رســمياً. ومــع ذلــك، إذا تدهــورت 
ــون الســوريون  ــان، ســيقتنع الالجئ ــر يف لبن األوضــاع بشــكل كب
ــن أي تحســن يف الوضــع  ــض النظــر ع ــودة إىل بالدهــم بغ بالع
األمنــي واالقتصــادي. كــا قــد يــؤدي تدهــور الظــروف املعيشــية 
واألمنيــة يف لبنــان إىل بــروز الفكــر املتطــرف يف أوســاط الذيــن ال 

ــورية. ــودة إىل س ــم الع ميكنه

Fabrice Balanche, “A Half-Million Syrian Returnees? A Look Behind the Numbers”, The 
Washington Institute for Near East Policy, 7 July 2017. http://www.washingtoninstitute.
org/policy-analysis/view/a-half-million-syrian-returnees-a-look-behind-the-numbers 
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كتــب فيليبــو ديونيجــي مقــاالً بعنــوان »انقــالب منظومــة 
األخــالق واالســتجابة ألزمــة الالجئــني الســوريني«، نــرشه معهــد 
ــن  ــه ع ــدث في ــو 2017. يتح ــط يف 20 متوز/يولي ــرشق األوس ال
ــني  ــة يف العــامل وانعكاســاتها عــى أوضــاع الالجئ األزمــة األخالقي

الســوريني يف دول الجــوار.
يبــدأ الكاتــب بالقــول إن أي شــخص يعمــل يف القضايــا املتعلقــة 
ــهد ال  ــد ش ــط ق ــرشق األوس ــاً يف ال ــن قرسي ــني واملهجري بالالجئ
محــال حالــة “األزمــة األخالقيــة، أو انقــالب منظومــة األخــالق”. 
ــك  ــاين مل ــه الث ــع عبدالل ــة م ــة مقابل ــرت صحفي ــام أج ــل ع قب
األردن وســألته عــن حالــة 16000 ســوري عالقــني يف منطقــة 
ــول  ــة الحص ــمي، إمكاني ــر رس ــم غ ــة يف مخي ــان الحدودي الركب
فيــه عــى املســاعدات اإلنســانية شــبه معدومــة. جــاوب امللــك 
ــن أن  ــألة، ميك ــذه املس ــول ه ــة ح ــوين أخالقي »إذا أردِت أن تك
نوصلهــم إىل املطــار وســنكون أكــر مــن ســعداء بــأن نرســلهم إىل 

ــايل. ــة إىل الســؤال الت ــت الصحفي ــدِك«. انتقل بل
يف الركبــان اليــوم حــوايل 70 ألــف ســوري تقطعــت بهــم الســبل 
وســوء أحوالهــم يتفاقــم. هــذه هــي أزمــة األخــالق يف التعامــل، 
يقــول الكاتــب. وهــو القــادر، نتيجــة عملــه مــع واضعــي 
السياســات واملشــاركني يف االســتجابة ألزمــة الالجئــني يف الــرشق 

ــة. ــرة ماثل ــة كث ــم أمثل األوســط، عــى تقدي

اتهــم الرشق األوســط مــراراً الحكومــات الغربية بالكيــل مبكيالني، 
وهــي اتهامــات كثــراً مــا تكــون صحيحــة. لكــن الحديــث هنــا ال 
يتعلــق مبوضــوع ازدواجيــة املعايــر أو تطبيــق القيــم األخالقيــة 
ــة.  )حقــوق اإلنســان، واملســاعدات اإلنســانية...( بصــورة انتقائي
األمــر بــات مختلفــاً ويتفاقــم: معتقــل غوانتانامــو يف كوبــا؛ 
ســجن أبــو غريــب يف العــراق؛ الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب 
و“حظــر املســلمني”. عــدم اســتجابة الــدول األوروبيــة لتدفقــات 
ــاي  ــزا م ــا تري ــة وزراء بريطاني ــف رئيس ــراً موق ــرة؛ ومؤخ الهج
ــادئ حقــوق  ــة عــى مب ــة األولوي ــة الصارم ــر األمني ــح التداب مبن
اإلنســان ... وغــر ذلــك، كلهــا أمثلــة تظهــر مجتمعــة أن العديــد 
مــن الــدول الغربيــة )التــي تدعــي أنهــا صاحبــة رســالة األخــالق 
القــاع  نحــو حضيــض  ســباق  باتــت يف  اإلنســانية(  والقيــم 
األخالقــي، مــا بــات يوفــر حجــة للبلــدان املضيفــة لتــرر تقصرها 

تجــاه الالجئــني يف الــرشق األوســط.
يف األردن حــوايل 650 ألــف الجــئ ســوري، وتزعــم مصــادر 
ــني  ــر الالجئ ــن الســوريني غ ــالً م ــدداً ماث ــة أن ع رســمية أردني
ــا تحســن  ــة أنه ــة األردني ــر الحكوم ــم يف األردن أيضــاً، وتعت يقي
ضيافــة الالجئــني يف بلدهــا. مــع العلــم أنــه ومنــذ كانــون األول/

ديســمر 2016، أصبــح عــدد الالجئــني الذيــن تتــم إعادتــه قــرساً 
ــة، ــد األهمي ــراً متزاي إىل ســورية أم

Filippo Dionigi, “Reverse Moralism and the Response to the Syrian Refugee Crisis”, Middle 
East Institute, 20 July 2017. http://www.mei.edu/content/map/reverse-moralism-and-
response-syrian-refugee-crisis

17

فيليبو ديونيجي



W W W . D C R S . S Y

30

عدد خاص صيف 2017

 فبعــد الهجــوم الــذي أســفر عــن مقتــل ســبعة جنــود أردنيــني 
يف الركبــان حزيران/يونيــو 2016، أعيــدت أعــداد كبــرة مــن 
ــاً محتمــالً،  ــداً أمني ــار أنهــم يشــكلون تهدي الســوريني عــى اعتب

ــت. ــكرية وأغلق ــة عس ــدود منطق ــت الح وأعلن
ــد  ــمر أعي ــون األول/ديس ــه ويف كان ــايس أن ــدر دبلوم ــر مص يش
آالف الســوريني إىل بالدهــم بعــد اعتــداء الكــرك، علــاً أن هــذا 
ــذه  ــم تنفي ــم “داعــش”  وت ــل تنظي ــن قب ــه م ــم تبني الهجــوم ت
مــن قبــل مواطنــني أردنيــني. واســتمرت عمليــات الرحيــل حتــى 
نيســان/أبريل 2017 حيــث أفــادت مفوضيــة األمــم املتحــدة 
لشــؤون الالجئــني أن أكــر مــن 4100 ســوري قــد أعيــدوا قــرساً 

ــورية. إىل س
ــدويل  ــون ال ــه القان ــرف ب ــدأ يع ــة” مب ــادة القرسي ــدم اإلع “ع
ــوء إىل  ــي اللج ــني وطالب ــرسي لالجئ ــل الق ــر الرحي ــريف يحظ الع
بلدهــم األصــي. ومبــا أنــه عــريف فهــو ينطبــق عــى األردن رغــم 
أنــه ليــس طرفــاً يف اتفاقيــة الالجئــني لعــام 1951. واألردن طــرف 
يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب واالتفاقيــة الدوليــة للحقــوق 
القرسيــة إىل  املدنيــة والسياســية، وكالهــا يحظــر اإلعــادة 
ــني عــى وضــع  ــني الحاصل ــز ب ــة متي ــدو أن املفوضي الوطــن. ويب
لجــوء رســمي وبــني غــر املســجلني لديهــا علــاً أن للفئتــني الحــق 
ــر  ــة أضعــف وتث ــة الثاني ــة ووضــع الفئ بالحصــول عــى الحاي

ــوق اإلنســان. ــدى منظــات حق ــاً خاصــاً ل ــم قلق حالته
تتحجــج الحكومــة األردنيــة دامئــاً بأســباب تتعلق باألمــن القومي 
وال تقــدم الكثــر مــن التفاصيــل، وتشــر املفوضيــة إىل أن مفهــوم 
ــاض  ــة فضف ــة األردني ــاه الحكوم ــذي تتبن ــي” ال ــن القوم “األم
جــداً، فيشــمل أحيانــاً حــاالت البغــاء واإلتجــار باملخــدرات. 
وتقــول منظمــة حقــوق إنســان ترصــد هــذه الظاهــرة بــأن 
ــات الرحيــل غامضــة جــداً،  ــة املعتمــدة لعملي األحــكام القانوني
وتنفــذ هــذه العمليــات برسعــة كبــرة فــال يتمكــن الالجــئ مــن 

ــرار. ــة للطعــن بالق العــودة إىل املحكم

وعنــد صــدور القــرار يتــم اســتياق الســوريني إىل معــر نصيــب 
كل  ليواجهــوا  الســورية  األرايض  يف  و“إلقاؤهــم”  الحــدودي 

ــاك. ــن هن ــدام األم ــة انع ــر وحال املخاط
يقــول مصــدر دبلومــايس أن عمليــات الرحيــل ال تســتهدف 
فــرداً واحــداً فحســب، بــل تشــمل غالبــاً كل أفــراد األرسة. ووفقــاً 
لتقريــر صــدر مؤخــراً عــن منظمــة غــر حكوميــة ســورية، فــإن 
ــكوكاً  ــق ش ــن أن تخل ــوري ميك ــف س ــع هات ــة م ــة هاتفي مكامل

ــل. ــة وتنتهــي بالرحي ــوات األمــن األردني ــدى ق ل
كذلــك تزامــن الزيــادة يف عمليــات اإلعــادة القرسيــة مــع األمــر 
ــراد مــن ســبعة  ــس ترامــب القــايض بحظــر األف ــذي للرئي التنفي
ــدة.  ــول الواليــات املتح بلــدان ذات أغلبيــة مســلمة مــن دخ
ومبــا أن أمريــكا واحــدة مــن أقــوى األصــوات املطالبــة بحايــة 
حقــوق الالجئــني يف األردن يبــدو أن االنتقــاد اليــوم للمارســات 
ــبانيا  ــبة إلس ــر بالنس ــك األم ــر. كذل ــل بكث ــيكون أق ــة س األردني
األردنيــة  املارســات  االجتاعــات  أحــد  يف  انتقــدت  التــي 
ــاً،  ــل األردن واضح ــواب ممث ــني، كان ج ــادة الالجئ ــة بإع املتعلق
أنتــم تتبعــون نفــس املارســات يف التعامــل مــع املهاجريــن مــن 

ــبانيا. ــرب إىل إس املغ
ويختــم الكاتــب بالقــول، إن الــدول ذات التقاليــد السياســية 
الليراليــة ترتكــب انتهــاكات فظيعــة لحقــوق اإلنســان وتتخلــف 
عــن الوفــاء بالتزاماتهــا اإلنســانية، وهــذا ليــس باألمــر الجديــد؛ 
أضــف إليــه اليــوم السياســات املناهضــة للهجــرة والتدابــر 
األمنيــة القاســية، كلهــا قلبــت املنظومــة األخالقيــة وصــارت 
ذريعــة لحكومــات الــرشق األوســط يــررون فيهــا قراراتهــم 

ــني. ــة الالجئ ــتجابة ألزم ــفية يف االس التعس
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كتــب جيــف كريســب مقــاالً بعنــوان »مــن املبكــر جــداً الحديث 
عــن عــودة الالجئــني الســوريني« يف تشــاثام هــاوس بتاريــخ 10 
ــوريني  ــني الس ــودة الالجئ ــه ع ــدث في ــطس 2017، تح آب/أغس
الذيــن غــادروا بالدهــم منــذ بدايــة األزمــة. حيــث كان تدفقهــم 
األكــر إىل األردن ولبنــان وتركيــا، والــذي تباطــأ بشــكل كبــر اآلن، 

األمــر الــذي يشــر إىل اســتعداد البعــض للعــودة إىل ســورية.
ــم املتحــدة  ــوض الســامي لألم ــب املف ــاد مكت ــو، أف يف متوز/يولي
إىل  عــادوا  ســوري  ألــف   450 حــوايل  أن  الالجئــني  لشــؤون 
أماكنهــم األصليــة يف األشــهر الســتة األوىل مــن هــذا العــام. 
ورصــدت املنظمــة أيضــاً عــودة أكــر مــن 30 ألــف الجــئ مــن 
ــات  ــق املنظ ــا تتف ــرة. ك ــس الف ــالل نف ــاورة خ ــدان املج البل
ــي  ــم. فف ــذا التقيي ــع ه ــة م ــة يف املنطق ــة العامل ــر الحكومي غ
حزيران/يونيــو، كان حــوايل 200 الجــئ يعــودون يوميــاً مــن 

ــورية. ــال س ــس يف ش ــا إىل جرابل تركي
ــدول  ــح ال ــت يف صال ــب إىل أن هــذه التطــورات كان أشــار الكات
املضيفــة )األردن ولبنــان(، حيــث شــكل الالجئــون ضغطــاً كبــراً 
عــى االقتصــاد والبيئــة والبنيــة التحتيــة هنــاك، فضــالً عــن 
التهديــد –املزعــوم– الــذي يشــكله الســوريون عــى األمــن 
ــاد  ــيا االتح ــة )ال س ــدول املانح ــك ال ــي. وكذل ــي والوطن املح
يف عــودة  أيضــاً  لهــا مصلحــة  املتحــدة(  والواليــات  األورويب 
ــكل  ــى ش ــرة ع ــغ كب ــوا مبال ــد أنفق ــم. فق ــني إىل بلده الالجئ
ــتمرة  ــوط مس ــون لضغ ــني، ويتعرض ــانية لالجئ ــاعدات إنس مس
ــي  ــة الت ــتوى املعون ــادة مس ــة لزي ــالث املضيف ــدول الث ــن ال م
املحليــة  املجتمعــات  ليشــمل  نطاقهــا  وتوســيع  يقدمونهــا 
ــات املتحــدة  ــني. كــا ركــزت الوالي املتــررة مــن وجــود الالجئ
ــد  ــايل نج ــم. وبالت ــني إىل بلده ــودة الالجئ ــى رضورة ع ــاً ع أيض
أن القــوى الغربيــة ككل هــي أكــر اســتعداداً للتفكــر يف عــودة 
ــدف  ــاباتها ه ــن حس ــقطت م ــد أن أس ــورية بع ــني إىل س الالجئ

ــوري”.  ــام الس ــر “النظ تغي

تأثــر نهــج املفوضيــة بثالثــة اعتبــارات: ارتفــاع مســتوى اعتادها 
ــة  ــى ثق ــاظ ع ــرورة الحف ــا ب ــريب؛ واعرافه ــل الغ ــى التموي ع
ــن الســوريني؛ وإدراكاً  ــرة م ــداداً كب ــي تســتضيف أع ــدول الت ال
منهــا بأنــه مــن املتوقــع أن تــؤدي دوراً مركزيــاً يف تنظيــم عــودة 
الالجئــني، إذا ومتــى حــدث. ومــن ثــم، فقــد رشعــت املفوضيــة 
يف عمليــة تخطيــط إلعــادة التوطــني، مــع جمــع األمــوال وتعيــني 

املوظفــني الالزمــني لتوســيع نطــاق عملياتهــا داخــل ســورية. 
ــذه  ــق ه ــداً أن تتحق ــتبعد ج ــن املس ــدو م ــب، يب ــرأي الكات وب
الــرشوط يف املســتقبل املنظــور، حيــث ال تــزال ســورية يف حالــة 
حــرب، وتعــرت محادثــات الســالم، وال تــزال أشــد املعــارك قامئــة 
يف منطقــة إدلــب. كــا إن عــودة الالجئــني عــى نطــاق واســع إىل 
ســورية لــن تكــون مســتدامة بســبب الدمــار واالضطرابــات التــي 
عانــت منهــا البــالد خــالل ســت ســنوات مــن الحــرب. وكذلــك، 
فــإن الوظائــف والتعليــم واحتياجــات املعيشــة األساســية كلهــا يف 
حالــة نقــص حــاد، ولكــن أيــاً مــن الالعبــني الرئيســني يف الوضــع 
الســوري –االتحــاد األورويب والواليــات املتحــدة وروســيا وإيــران– 

يبــدو راغبــاً أو قــادراً عــى متويــل إعــادة إعــار البــالد.
يخلــص الكاتــب يف مقالــه إىل رضورة تزويــد الالجئــني باملــال 
وغــره مــن أشــكال املســاعدة التــي يحتاجــون إليهــا مــن أجــل 
البقــاء، مــع ضــان دعــم املنظــات اإلمنائيــة واملؤسســات املاليــة 
والقطــاع الخــاص لالقتصــاد والبنيــة التحتيــة لتلــك البلــدان 
ــا أكــر عــدد مــن الالجئــني. وعندمــا  ــي اســتقر فيه املناطــق الت
تصبــح عــودة الالجئــني ممكنــة يف نهايــة املطــاف، يجــب أن تتــم 
ــدويل  ــون ال ــه القان ــا يقتضي ــاً مل ــة، وفق ــة وطوعي ــة آمن بطريق

ــني. لالجئ

جيف كريسب

من المبكر جدًا الحديث عن عودة الالجئين السوريين 

تشاثام هاوس، 10 آب/أغسطس 2017
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كتــب كل مــن ريتــا كــرم وغايــل زيلــان مقــاالً بعنــوان »تعليــم 
الالجئــني الســوريني: التحديــات التــي تواجــه الــدول املضيفــة«، 
نرشتــه مؤسســة رانــد يف 15 أيلول/ســبتمر 2017، يتحدثــان 
ــني  ــة لالجئ ــة التعليمي ــذي تشــهده العملي ــه عــن التقصــر ال في

ــار ســلبية عــى مســتقبلهم. األطفــال ومــا ســيحمله مــن آث
منــذ بدايــة األزمــة يف ســورية نــزح أكــر مــن 4.5 مليــون ســوري 
ــا  ــون الجــئ مب ــتقبل حــوايل ملي ــان اس ــاورة. لبن ــدول املج إىل ال
ــف  ــة، ويف األردن 600 أل ــكان الدول ــداد س ــن تع ــبته 25% م نس
الجــئ، أي 10% مــن الســكان، أمــا يف تركيــا التي تلقــت التدفقات 
ــن  ــوايل 3% م ــكلون ح ــني يش ــؤالء الالجئ ــح ه ــد أصب ــر فق األك
تعــداد الســكان العــام ومــن 10-20% يف مناطــق محــددة. وكل 

هــذه األرقــام تشــمل الالجئــني املســجلني فقــط.
نســبة كبــرة مــن هــؤالء الالجئــني هــم أطفــال يف ســن الدراســة، 
األمــر الــذي خلــق طلبــاً متزايــداً عــى خدمــات التعليــم، طلــب 
ــب يف  ــة »يتوج ــة تعليمي ــق أزم ــا خل ــه، م ــتجابة ل ــم االس مل تت
مواجهتهــا عــى البلــدان املضيفــة والبلــدان “الريــة” يف املنطقــة 
ــاً إىل بلدهــم، والعمــل  ــن يعــودوا قريب ــني ل االعــراف أن الالجئ
بالتــايل عــى التصــدي لهــذه األزمــة عــر تطويــر خدمــات 

ــني«. ــال الالجئ ــل ألطف ــة األج ــتدامة وطويل ــة مس تعليمي

يــرى كاتبــا املقــال أن التقصــر مــن الطرفــني، مــن طــرف 
الالجئــني يف ســن  األطفــال  مــن نصــف  فأكــر  أوالً،  األهــل 
ــاً  الدراســة ال يتبعــون أي برنامــج تعليمــي عــى اإلطــالق. وثاني
ــدول  ــوب. فال ــتوى املطل ــات دون املس ــون خدم ــى امللتحق يتلق
“املضيفــة” تقــول إن اســتجابتها املحــدودة ألزمــة التعليــم هــذه 
ناتجــة عــن محدوديــة خياراتهــا نتيجــة واقــع هياكلهــا السياســية 

واالقتصاديــة واالجتاعيــة.
لبنــان واألردن يعانيــان يف تأمــني تعليــم عــايل الجــودة ملواطنيهــم 
بدايــة، وتدفــق الالجئــني زاد مــن الضغــط عــى قــدرات البلديــن. 
ــداد  ــة، زادت أع ــدول الثالث ــني ال ــراً ب ــر تأث ــد األك ــان، البل يف لبن
الالجئــني مــن الطــالب يف املــدارس الحكوميــة بشــكل كبــر، 
ــع  ــى م ــم حت ــة التعلي ــو يف ميزاني ــادة من ــذه الزي ــق ه ومل يراف
دعــم املنظــات الدوليــة. وجــدت الحكومــات أنــه مــن الصعــب 
العثــور عــى مســاحة كافيــة، ومرافــق، ومعلمــني مؤهلــني. أمــا 
تركيــا فتعتمــد حكومتهــا بشــكل كبــر عــى املنظــات الدوليــة 
لفتــح مــدارس منفصلــة لألطفــال الالجئــني. ومــع ذلــك، ال يتــم 

تقديــم خدمــات كافيــة بســبب نقــص املــوارد واملرافــق.

ريتا كرم وغايل زيلمان
تعليم الالجئين السوريين: التحديات التي تواجه الدول المضيفة 

مؤسسة راند، 15 أيلول/سبتمبر 2017.
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الوضــع التعليمــي لألطفــال الالجئــني بــات يشــكل مصــدر قلــق، 
ــاعات  ــى س ــون ع ــه، يحصل ــد نفس ــالب البل ــة بط ــم مقارن فه
ــل  ــل خــرة وأق ــة طــالب أكــر، ومعلمــني أق ــل، لكثاف ــم أق تعلي
أجــراً، يفتقــدون إىل أي تدريــب ملعالجــة القضايــا الخاصــة 

ــني. ــال الالجئ ــة األطف مبعان
ــر  ــني أم ــة الالجئ ــأن أزم ــراف ب ــتقبلة االع ــدول املس ــض ال »ترف
ســيطول أمــده، ولــن يعــود القســم األكــر منهــم إىل بــالده قبــل 
ــى  ــني وع ــى الالجئ ــني ع ــخط املحلي ــارة س ــة إث ــام، مخاف 20 ع
الحكومــات املســتقبلة وحــدوث اضطرابــات ناتجــة عــن ذلــك«، 
خاصــة إذا مــا تــم الحديــث عــن دمــج الالجئــني مــع الســكان، 
وهــو أمــر غــر مقبــول للســكان، ففــي لبنــان هنالــك املوضــوع 
ــني  ــوع الالجئ ــة، وموض ــي يف الركي ــوع القوم ــي، واملوض الطائف

الفلســطينيني يف األردن.
كذلــك أشــار الباحثــان إىل تأثــر املشــاعر االجتاعيــة يف البلــدان 
ــاخ التعليمــي، فقــد وجــدت الدراســات أن  املســتقبلة عــى املن
تصــورات املــدراء واملعلمــني يف املــدارس عــن األطفــال الالجئــني 
ــد أدت  ــم، وق ــف معه ــتوى التعاط ــى مس ــر ع ــم تؤث وخلفياته
ــا  ــال. ك ــك األطف ــة ألولئ ــة متيزي ــاالت إىل معامل ــض الح يف بع
ــاالت  ــني إىل ح ــال الالجئ ــاً األطف ــات أيض ــذه الدراس ــرت ه أظه
“تنّمــر” أي مضايقــات شــديدة مــن طــالب البلــد املضيــف داخل 
املــدارس وخارجهــا. إضافــة إىل أن األرس املحليــة الفقــرة تشــعر 
ــات  ــون خدم ــني يتلق ــال الالجئ ــرى أن األطف ــا ت ــتياء عندم باالس
تعليميــة مــن منظــات دوليــة غــر متاحــة ألطفالهــم. كل هــذه 
ــني،  ــني واملحلي ــني الطــالب الالجئ العوامــل دفعــت إىل الفصــل ب

إمــا عــر مــدارس ومنشــآت تعليميــة منفصلــة أو عــر التقســيم 
ــة ومســائية. إىل فــرات صباحي

يــرى الكاتبــان أن التخطيــط التعليمــي يف البلــدان املضيفــة 
ــر  ــة، األم ــر واقعي ــالً وأك ــول أج ــوراً أط ــذ منظ ــي أن يتخ ينبغ
الــذي يتطلــب شــجاعة وحساســية إزاء الظــروف السياســية 

واالقتصاديــة واالجتاعيــة لــكل بلــد مضيــف.
ــني  ــج الالجئ ــط بدم ــان ترتب ــا الكاتب ــي يقدمه ــات الت كل التوصي
ــار  يف املجتمعــات املضيفــة، ومــا ســيحمله هــذا الدمــج مــن آث
إيجابيــة عــى هــذه املجتمعــات يف املســتقبل، فالتعليــم األفضــل 
ــة  ــة للمســاهمة يف التنمي ــارات الالزم ــر امله ــح لالجــئ تطوي يتي
االقتصاديــة للبلــدان املســتقبلة، مــع تحســني أوضاعــه الســيئة يف 

الوقــت نفســه.
ــن  ــر م ــع بكث ــتجابة أوس ــب اس ــني يتطل ــم الالجئ ــدي تعلي تح
قــدرة البلــدان املســتقبلة وميكــن بحســب الكاتبــني »للحكومــات 
ــم  ــؤولية يف دع ــن مس ــد م ــل املزي ــة أن تتحم ــة الغني اإلقليمي
تعليــم الالجئــني مــع البلــدان املســتقبلة الحاليــة حتــى ال يضيــع 

ــل كامــل مــن األطفــال الســوريني«. جي

Rita Karam, Gail L. Zellman, “Educating Syrian Refugees: Challenges Facing Host 
Countries”, Rand Corporation, 15 September 2017. https://www.rand.org/pubs/external_
publications/EP67308.html 
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البنــك الــدويل يف 10 متوز/يوليــو 2017،  أصــدرت مجموعــة 
االقتصاديــة  التبعــات  الحــرب:  »خســائر  بعنــوان  تقريــراً 
واالجتاعيــة للنــزاع يف ســورية«، رصــد فيــه الوضــع االقتصــادي 
يف ســورية حتــى أوائــل عــام 2017، وقــدر األرضار التــي لحقــت 
ــة  ــرأس املــال املــادي والنشــاط االقتصــادي والخســائر الراكمي ب
يف الناتــج املحــي اإلجــايل، إضافــة إىل مــا لحــق بســكان ســورية 
مــن وفيــات ونــزوح وقــرسي داخــي وخارجــي، وفيــا يــي أهــم 

ــر: ــا جــاء يف التقري م
- مــازال الــراع قامئــاً يف ســورية األمــر الــذي شــكل عائقــاً 
أمــام معــدي التقريــر يف الوصــول إىل البيانــات، األمــر الــذي 
ــة إىل  ــة، إضاف ــالت الروري ــن التحلي ــر م ــال الكث أدى إىل إغف
اعتــاد شــواهد غــر موثوقــة لرصــد بعــض بنتائــج النــزاع وآثــاره 

ــية. ــة واملؤسس ــة واألمني ــية واالجتاعي السياس

ــار الــراع يف أربعــة  ــم آث ــه عــى تقيي ــر يف تحليل - يركــز التقري
البرشيــة  الخســائر   -2 املاديــة؛  األرضار   -1 هــي:  مجــاالت، 
والتشــتت الدميغــرايف؛ 3- النتائــج االقتصاديــة؛ 4- نتائــج التنميــة 

ــة. البرشي
سورية قبل الحرب:

ــداً  ــت ســورية بل ــام 2011، كان ــات ع ــدالع االضطراب - عشــية ان
رسيــع النمــو، وكان االقتصــاد الســوري آخــذاً يف التحســن خــالل 
ــايل  ــجل إج ــن. س ــادي والعرشي ــرن الح ــن الق ــد األول م العق
الناتــج املحــي منــواً مبعــدل 4.3% ســنوياً بــني عامــي 2000 
و2010 بالقيمــة الحقيقيــة، وكان مدفوعــاً بالكامــل تقريبــاً بالنمو 
ــغ معــدل التضخــم يف املتوســط  ــة، وبل بالقطاعــات غــر النفطي

ــد %4.9. ــة عن نســبة مقبول

خسائر الحرب: التبعات االقتصادية واالجتماعية للنزاع في سورية 
مجموعة البنك الدولي، 10 تموز/يوليو 2017
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إعادة اإلعمار: بين خسائر الحرب واألطماع 
ومسؤوليات الدولة

تؤكد الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية و مراكز األبحاث التأثيرات االقتصادية الكارثية  للحرب على 
سورية، وكان آخرها التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي حول تبعات الحرب على القطاعين االقتصادي 

واالجتماعي.
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- عــاىن االقتصــاد الســوري يف الوقــت نفســه مــن ضعــف يف عــدة 
مــؤرشات مثــل معــدل الفقــر والتفــاوت يف الدخــل ومعــدل 
ــة إىل  ــاث(، إضاف ــة اإلن ــاد )بطال ــرأة يف االقتص ــاد ودور امل الفس
الجمعيــات  وتكويــن  بالحوكمــة  املتعلقــة  املــؤرشات  بعــض 

ــة. ــات العام ــة باملؤسس والثق
نقمة الحرب:

ــرب أرضاراً جســيمة يف البنيــة التحتيــة املاديــة  ــت الح - ألحق
ــاحات  ــدات إىل س ــدن وبل ــدة م ــت ع ــث تحول ــورية، حي يف س
للمعــارك، مــا أدى إىل تدمــر منــازل وبنــى ذات صلــة بالخدمــات 
العامــة مثــل الطــرق واملــدارس واملستشــفيات، كــا أدى إىل 
انهيــار اقتصــادي يف العديــد مــن املناطــق. كذلــك الجســور 
ــول ذات  ــن األص ــا م ــوب وغره ــع الحب ــة وصوام ــوارد املائي وامل
ــني،  ــراتيجية للمخرب ــاً اس ــت أهداف ــة أصبح ــة االقتصادي األهمي

ــادي. ــرر امل ــبة ال ــزادت نس ف
- كانــت األرضار مرتفعــة بوجــه خــاص يف قطــاع الصحــة، حيــث 
اســتهدفت املنشــآت الطبيــة عــى وجــه التحديــد وتــرر جزئيــاً 
ــاع  ــا قط ــاً؛ أم ــر كلي ــا تدم ــوايل 16% منه ــا وح ــن نصفه ــر م أك
التعليــم فقــد تــرر 53% مــن منشــآته جزئيــاً وتدمــر 10% منهــا. 
أدى تعطيــل الشــبكات االقتصاديــة ورأس املــال البــرشي والقــدرة 
ــات  ــة عــى الخدم ــار األرضار املادي ــم آث عــى التواصــل إىل تفاق

العامــة.
- األرضار املاديــة التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة للكهربــاء كانــت 
ــة يف  ــة املائي ــع ســدود الطاق ــا غــر مدمــرة: فجمي شــديدة لكنه
ــزال  ــاء ال ت ــد الكهرب ــة لتولي ــن 18 محط ــات م ــالد و6 محط الب
تعمــل، يف حــني أصيبــت أربــع محطــات كهربــاء أخــرى بــأرضار 
جزئيــة وُدمــرت محطــة واحــدة. غــر أن نقــص الوقــود والقيــود 
ــة أدت  ــات التشــغيل والصيان ــن الحــرب عــى عملي ــة ع الناجم
ــة. وانخفــض  ــاء الحكومي إىل انخفــاض حــاد يف إمــدادات الكهرب
توليــد الكهربــاء إىل 16208 جیجاواط/ســاعة عــام 2015، مقابــل 
أثــر  وقــد   .%62.5 قــدره  بانخفــاض  أي   ،2010 عــام   43164
ــاه  ــل املي ــرى، مث ــات أخ ــاء يف خدم ــدادات الكهرب ــاض إم انخف

ــة. ــة الصحي ــات الرعاي ــم وخدم والتعلي
- الــرر األكــر لحــق بالســكان مــن الخســائر يف األرواح إىل 
النــزوح والتــرشد الدميغــرايف. كذلــك تؤثــر الحــرب عــى معــدالت 
ــي  الخصوبــة والعمــر املتوقــع. وتقــدر الخســائر البرشيــة الت

ترتبــط بالــراع بحســب األمــم املتحــدة نيســان/أبريل 2016 بـــ 
ــة. ــف ضحي 400 أل

ــذ  ــامل من ــر يف الع ــي األك ــوري ه ــرسي الس ــزوح الق ــة الن - أزم
ــني املســجلني  ــغ عــدد الالجئ ــة، حيــث بل ــة الثاني الحــرب العاملي
ــون،  ــني 4.9 ملي ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــة األم ــدى مفوضي ل
ــي 2015  ــا عام ــواء يف أوروب ــوا اللج ــف طلب ــن 800 أل ــر م وأك
غــر  الالجئــني  مــن  مليــون   1.1 حــوايل  إىل  إضافــة  و2016، 
املســجلني يف لبنــان وتركيــا واألردن والعــراق. أمــا عــدد النازحــني 
داخليــاً فقــد بلــغ حــوايل 5.7 مليــون شــخص مطلــع عــام 2017، 

ــها. ــم نفس ــل محافظاته ــم داخ 56% منه
ــني عامــي 2011  ــج املحــي ب - بلغــت الخســائر يف إجــايل النات
و2016 نحــو أربعــة أضعــاف حجــم إجــايل الناتــج املحــي 
الســوري عــام 2010، وتقــدر الخســارة الراكميــة يف إجــايل 
ــام 2010. ــعار ع ــار دوالر بأس ــوايل 226 ملي ــي بح ــج املح النات

- قطــاع املحروقــات هــو األكــر تــرراً، حيــث انخفــض الناتــج 
املحــي النفطــي بنســبة 93% مقابــل 52% يف القطاع غــر النفطي، 
ــه.  ــم “داعــش”  عــى املناطــق املنتجــة ل بســبب ســيطرة تنظي

أمــا االنكــاش األكــر حــدة فــكان يف عــام 2012 و2013.
- يعــاين االقتصــاد الســوري مــن اســتنزاف احتياطــات النقــد 
األجنبــي وارتفــاع الديــن العــام عــى نحــو غــر مســتدام، 
ــض  ــورية إىل خف ــى س ــة ع ــات املفروض ــرب والعقوب وأدت الح
الصــادرات الســورية بنســبة 92% بــني عامــي 2011 و2015، وإىل 
ــاد  منــو االقتصــاد غــر الرســمي، وانخفــاض فــرص العمــل وازدي

ــر. ــدل الفق مع
تحليل اآلثار االقتصادية للحرب:

يف تحليــل البنــك الــدويل لهــذه اآلثــار االقتصاديــة التــي توصــل 
إليهــا يضــع مجموعــة مــن الســيناريوهات، قــد ال تكون متناســبة 
بالفعــل مــع مــا يجــري عــى أرض الواقــع فأحدهــا يقــول 
باســتمرار الحــرب لعــرش ســنوات أخــرى، واآلخــر يقــود بدوامهــا 
إىل أجــل غــر مســمى يف املحافظــات الثانيــة موضــوع الدراســة، 
ويبنــي التحليــالت عــى هــذا األســاس ليصــل إىل نتيجــة تقــول 
ــال  ــاع رأس امل ــمل قط ــه مل يش ــد ألن ــرب كان أش ــر الح إن تأث
ــة والعنــر البــرشي  ــه البنــى التحتي وحــدة بــل شــمل إىل جانب
الدميغــرايف وغرهــا، وليقــول أيضــاً أنــه كلــا طــال أمــد الحــرب 

ــة أبطــئ. ــة االجتاعي كان التعــايف مــن آثارهــا االقتصادي

أيضًا،  األبحاث  مراكز  طرحت  فقد  الدولي،  البنك  على  سورية  في  االقتصادي  الوضع  دراسة  تقتصر  لم 
مع  تعاطيها  الغربية في  للدول  وتوصياتها  األعمار في سورية، ومقترحاتها  بإعادة  يتعلق  فيما  رؤيتها 
هذا الموضوع. ضمن هذا السياق تأتي المقالة التي نشرها معهد واشنطن بعنوان “تحديات اعادة إعمار 

سورية”.

The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria, World Bank Group, 10 July 2017. 
http://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-
conflict-in-syria

20



W W W . D C R S . S Y

36

فابريس بالونش

تحديات إعادة إعمار سورية: ال تقتصر على األموال فقط 

معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 9 آب/أغسطس 2017

21

كتــب فابريــس بالونــش مقــاالً بعنــوان »تحديــات إعــادة إعــار 
ســورية: ال تقتــر عــى األمــوال فقــط« نــرشه معهــد واشــنطن 
يف 9 آب/أغســطس 2017، تحــدث فيهــا عــن رضورة التفكــر يف 
ــة املهتمــة، مــع  ــل الجهــات الفاعل ــالد مــن قب إعــادة إعــار الب
ــار أن حكومــة ســورية مــا بعــد الحــرب ســتواجه  األخــذ باالعتب

تحديــات تتجــاوز مشــكلة جمــع وتوزيــع املــوارد املاليــة.
األسباب الكامنة وراء الحرب

عــزا الكاتــب ســبب األزمــة الســورية إىل اختــالل يف التــوازن 
بــني املركــز واألطــراف املحيطــة بــه، حيــث املــدن الكبــرة 
محاطــة مبناطــق شــديدة الفقــر. فالنمــو الســكاين الرسيــع منــذ 
ــادة  ــق زي ــاً، خل ــن عام ــذي تضاعــف كل عرشي ــام 1946 وال الع
ســكانية يف املناطــق التــي مل توفــر فيهــا الزراعــة مــا يكفــي مــن 
ــة  ــة القريب ــادات الحري ــن االقتص ــث مل تتمك ــف، وحي الوظائ
ــزوح  ــاالت الن ــارع ح ــة. وأدى تس ــق العال ــتيعاب تدف ــن اس م
ــاد  ــمية إىل ازدي ــر الرس ــي غ ــة إىل الضواح ــق الريفي ــن املناط م

ــا. ــة فيه ــاء االقتصادي األعب
دمار الحرب تركز يف املدن الكبرة

الصــادر يف متوز/يوليــو 2017،  الــدويل  البنــك  لتقريــر  وفقــاً 
بعنــوان “خســائر الحــرب”، ُدمــرت أكــر مــن 20% مــن املنــازل 
ــدارس،  ــا أن نســبة امل ــة، ك ــأرضار بالغ ــت ب يف ســورية أو أصيب
واملستشــفيات، والطــرق، ومرافــق إنتــاج النفــط والغــاز املدمــرة 
ــة يف  ــق الصناعي ــت املناط ــك. وعان ــن ذل ــى م ــررة أع أو املت
ــر  ــي مل تدّم ــي الحــاالت الت ــب بشــكل خــاص، فف دمشــق وحل
فيهــا املــواد، فقــد رُسقــت وأعيــد بيعهــا يف الخــارج، معظمهــا يف 

ــا. تركي
أمــا بالنســبة للطاقــة الكهربائيــة، بعدمــا اســتعادت الدولــة 
الســورية حقــول الغــاز والنفــط مــن تنظيــم “داعــش” ، يتعــني 
عليهــا اســتئناف اإلنتــاج وإصــالح محطــات توليــد الطاقــة 
الحراريــة. ويشــمل ذلــك البنيــة التحتيــة للغــاز يف حقــل الشــاعر 
بالقــرب مــن تدمــر –املصــدر الرئيــي إلنتــاج الكهربــاء– الــذي 
دمــره التنظيــم يف أيار/مايــو 2016. مــا يعنــي أن الحكومــة 
ــب عــى  ــرة للتغل ــة كب الســورية ســتحتاج إىل مســاعدة خارجي

ــات. ــذه التحدي ه

ومــن الــروري اســتعادة رشق ســورية وحقــل “عمــر” النفطــي 
الواقــع بــني ديــر الــزور والبوكــال، والــذي يســهم يف 50% مــن 
إنتــاج النفــط الســوري، مــا يســهل الســيطرة عــى مــوارده مــن 
الطاقــة. كــا أن اســرداد الجيــش الســوري ملناجــم الفوســفات يف 
تدمــر يف 2017 ســيكون محوريــاً إلحيــاء القطــاع الزراعــي الــذي 

يعتمــد عــى األســمدة الفوســفاتية الرخيصــة.
وبــرأي الكاتــب، عــى الدولــة الســورية أن تعــزز االســتثار 
الخــاص مناطــق شــال رشق ســورية )وادي الفــرات والجزيــرة(، 
باإلضافــة إىل تطويــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت والطاقــة يف 
ــراتيجية  ــع اس ــة وض ــى الدول ــب ع ــا يج ــة. ك ــق النائي املناط
أفضــل للتواصــل تهــدف إىل إدمــاج املناطــق الريفيــة يف االقتصــاد 
ــورية  ــدن الس ــدودة للم ــدرة املح ــراً للق ــد نظ ــري الجدي الح

ــدد. ــن الج ــتيعاب الوافدي ــى اس ع
معالجة ندرة املياه

بالنســبة للميــاه، اســتطاعت ســورية أن تنجــو مــن مشــكلة 
“نــدرة امليــاه” بفضــل املخــزون الــذي اســتمدته مــن نهــر 
ــر  ــادة النظ ــد إع ــن، عن ــاحي. ولك ــوض الس ــن الح ــرات وم الف
يف النمــوذج الزراعــي لســورية، يجــب عــى الحكومــة الســورية 
أن تســعى إىل تحديــث أســاليب الــري لديهــا، خاصــة حــول 
وادي الفــرات لتأمــني اســتمرارها وبقائهــا. كــا يجــب أن يطــال 
اإلصــالح معايــر تخصيــص امليــاه وتوزيعهــا ليبقــى إنتــاج القطــن 

ــرة. ــاً يف الجزي مربح
وإذا مل تســتعد الدولــة قدرتهــا يف الحصــول عــى امليــاه والكهرباء 
بشــكل فعــال وموثــوق، فســينمو ســوق خــاص، كــا حــدث يف 
لبنــان، عــن طريــق االشــراك يف مولــدات باهظــة الثمــن تابعــة 

لــكل منطقــة ورشاء امليــاه بأســعار باهظــة أيضــاً.
املخاطر املستقبلية

عــى الرغــم مــن هــذه التوصيــات، مــن املرجــح أن تتخــذ عمليــة 
إعــادة إعــار ســورية منحــى غــر منظــم. وقــد تحتــاج الدولــة 
الســورية للتعامــل مــع وســطاء محليــني بــرزوا خــالل فــرة 
ــة  ــة –املحلي ــات الفاعل ــع الجه ــا ســيتعني عــى جمي ــة. ك األزم
والدوليــة– إبــداء روح تعاونيــة ونزيهــة نــادراً مــا لوحظــت عــى 

ــة. مــدى الســنوات الســت املاضي

عدد خاص صيف 2017

Fabrice Balanche, “Not Money Alone: The Challenges of Syrian Reconstruction”, The 
Washington Institute for Near East Policy, 9 August 2017. http://www.washingtoninstitute.
org/policy-analysis/view/not-money-alone-the-challenges-of-syrian-reconstruction
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