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ما بعد “داعش”: 
النفوذ والمصالح ومسارات التسوية



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..



االفتتاحية

أعداء سورية: مراجعة المواقف والبحث عن مخرج
المعارضة السورية المتطرفة: كيف ُتبّرئ وسائل اإلعام الغربية المتمردين؟

أين أصبح أصدقاء سورية؟
تجنب البقاء في سورية.

شمال سورية: الخيارات المتبقية لتركيا وأمريكا والكرد
معارك دير الزور... روسيا ترسم حدود نفوذها في شرق سورية!!

التوغل التركي في سورية: إلى أين سيدفع األمور؟
اإلدارة الفاسدة لشركاء واشنطن في شرق سورية

وريث تنظيم “داعش”: ماذا تريد الواليات المتحدة
لقد سقطت الرقة... فهل سقط تنظيم “داعش”؟ 

الوجه المعتدل لتنظيم القاعدة!

السوريون في تركيا: االقتصاد سبيل لالندماج
هل الشركات السورية في تركيا هي السبيل إلدماج الاجئين؟
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ــداً  ــع واح ــر املواق ــع ويخ ــش” ويرتاج ــم “داع ــزم تنظي يُه

تلــو اآلخــر، لكــن ال تبــدو عــى الواليــات املتحــدة وحلفائهــا 

عالمــات االنتصــار، رغــم ادعائهــم مبحاربــة وهزميــة التنظيــم، 

رمبــا يكــون الســبب البســيط هــو أن “داعــش” ليــس عدوهم 

الحقيقــي يف ســورية.

يتخبــط كل أعــداء ســورية يف الشــال، ومثلهم تتخبــط مراكز 

األبحــاث، وتقــع تركيــا بــن خياريــن: إما أن تســاعد روســيا أو 

أن تغــرق يف مســتنقع الفصائل املســلحة اإلرهابية يف ســورية، 

ــكا  ــداً يف إدلــب، خاصــًة وأنهــا ال تضمــن موقــف أمري تحدي

إذا مــا وصلــت األمــور إىل حــرب فعليــة مــع األكــراد، إذ جــاء 

يف إحــدى دراســات “مجلــس العالقــات الخارجيــة” األمريــي 

ــاين  ــه أردوغــان، جعــل مــن ث ــام ب ــذي ق ــأن »“لتطهــر” ال ب

أكــر جيــش يف حلــف شــال األطلــي ظــالً لنفســه«. يعــاين 

األكــراد أيضــاً مــن الاليقــن ذاتــه، فالواليــات املتحــدة تــرح 

دامئــاً بــأن احتــال ظهــور تنظيــات إرهابيــة جديــدة متوقــع 

بــل ومرجــح، وأن الوجــود الكــردي يف املنطقــة ســيكون عامالً 

محرضــاً عــى ذلــك، وال يعلــم األكــراد أيضــاً مــدى االســتعداد 

ــارشة مــع روســيا إذا مــا  األمريــي لالنخــراط يف مواجهــة مب

اضطــر األكــراد ملواجهــة الجيــش الســوري، أضــف إىل ذلــك 

ــر مســتعدة  ــا غ ــا لكنه ــر تحالفاته ــا مســتعدة لتغي أن تركي

للقبــول بوجــود األكــراد عــى حدودهــا الجنوبيــة.

لكــن هــل انتهــى تنظيــم “داعش” فعــالً؟ وهل ينتهــي تنظيٌم 

إرهــايٌب للواليــات املتحــدة مصلحــة مســتمرة يف وجــوده؟ مــا 

الــذي تريــده الواليــات املتحــدة اليــوم يف ســورية؟ ومــا هــي 

ــرة “إســقاط النظــام”  ــت فك ــا؟ بات ــة لديه ــارات املتبقي الخي

ــٍة  ــٍل مناهض ــَم فصائ ــإن دع ــك ف ــال، لذل ــد املن ــاالً بعي خي

للحكومــة الســورية بــات خيــاراً غــر مطــروح. الدولــة 

الســورية مصممــة عــى اســتعادة كامــل البــالد، وقــد تنجــح 

ــات املتحــدة أن تتخــى  يف ذلــك. هــذا يعنــي أن عــى الوالي

عــن أيــِة آمــاٍل يف دعــم منطقــة كرديــة منفصلــة. أضــف إىل 

ذلــك، توقــف مــن كانــوا يســمون أنفســهم “أصدقاء ســورية” 

عــن تقديــم الدعــم، إذ توقــف البعــض نتيجــة ملشــاكل 

داخليــة وإقليميــة، أو ألنهــم ال يريــدون دعــم متــرد يقــوده 

ــن  ــزأٍة ل ــٍة مج ــم ملعارض ــم أن دعمه ــون، أو إلدراكه جهادي

يــؤدي إال إلطالــة أمــد الحــرب دون التأثــر عــى نتائجهــا. كل 

مــا تبقــى مــن تريحاتهــم مــا هــو إال مجاملــة ألمريــكا أو 

ــك الخليــج. ــا مال طمعــاً بعطاي

باســتغالل عمليــة “إعــادة اإلعــار”، تظــل ورقــة التنظيــات 

اإلرهابيــة الجديــدة أو املتجــددة قابلــة لالســتخدام أمريكيــاً، 

لذلــك بــدأت أصــوات بالظهــور، تقــول بوجــه معتــدل 

ــد يتســاءل  ــرة، وق ــة الن ــا يف ســورية جبه ــدة وفرعه للقاع

البعــض: هــل ميكــن إطــالق صفــة “معتــدل” عــى مــن 

ــذ هجــات  ــات املتحــدة نفســها، بتنفي ــام، بحســب الوالي ق

ــر  ــا األم ــا، وعندم ــة”؟ رمب ــبتمر 2001 “اإلرهابي 11 أيلول/س

مناســباً للمصالــح األمريكيــة. فاإلعــالم الغــريب، الــذي غطــى 

عــى امتــداد ســبع ســنوات التطــرف العنيــف ملســلحي 

ــد” معتــدل  ــواىن عــن خلــق وجــه “جدي ــن يت “املعارضــة” ل

ــدة. ــم القاع لتنظي
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يغطــي هــذا اإلصــدار مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز 

الدراســات العامليــة« أهــم مــا نرشتــه مراكــز األبحــاث حــول 

ســورية لشــهر ترشيــن األول/أكتوبــر 2017، ويتنــاول املحــاور 

التاليــة:

ــن  ــي م ــاالت تبحــث يف املتبق املحــور الســيايس: يغطــي مق

خيــارات الواليــات املتحــدة يف ســورية، وبالتــايل خيــارات 

حلفائهــا، وكذلــك الــدور الــذي لعبتــه وســائل اإلعــالم الغربية 

ــة عــى إرهــاب »املعارضــة املســلحة« يف ســورية. يف التغطي

ــر الــزور،  ــه املعــارك يف دي املحــور العســكري: تتنــاول مقاالت

ــة رشكاء  ــا، ولبقي ــة لرتكي ــب واألدوار املتوقع ــع يف إدل والوض

واشــنطن.

محــور اإلرهــاب: يرصــد وضــع تنظيــم “داعــش” بعــد 

ســقوط الرقــة، ومــا ميكــن أن يتبــع هزميــة التنظيــم أو ينتــج 

عنهــا، باإلضافــة إىل خطــط التنظيــات األخــرى وعــى رأســها 

النــرة يف محاوالتهــا وراثــة “داعــش” يف قيــادة مــا يســمى 

ــاد العاملــي«. »الجه

ــن  ــذي يرصــد وضــع الالجئ ــة املحــور اإلنســاين: ال ويف النهاي

الســورين يف تركيــا والــدور االقتصــادي الــذي باتــوا يلعبونــه، 

وتأثــره عــى اندماجهــم يف املجتمــع.
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ماكس أبراهمز

المعارضة السورية المتطرفة: كيف ُتبّرئ وسائل اإلعالم الغربية المتمردين؟

فورين أفيرز، 30 تشرين األول/أكتوبر 2017

كتــب ماكــس أبراهمــز مقــاالً بعنــوان “املعارضــة الســورية 

ــن؟”  ــة املتمردي ــالم الغربي ــائل اإلع ــرّئ وس ــف تُ ــة: كي املتطرف
نرشهــا موقــع فوريــن أفيــرز بتاريــخ 30 ترشيــن األول/أكتوبــر 
2017، تحــدث فيــه عــن تحيــز وســائل اإلعــالم الغربيــة لصالــح 

ــن. املتمردي
ــب  ــن، يج ــدة للمتمردي ــالم املؤي ــائل اإلع ــز وس ــح تحي ولتوضي
ــت  ــا زعم ــة مل ــة املكثف ــالم الغربي ــائل اإلع ــة وس ــة تغطي مقارن
أنــه هجــوم كيــاوي يف 4 نيســان/أبريل يف بلــدة خــان شــيخون 
يف إدلــب، مقابــل القليــل مــن االهتــام بالهجــوم االنتحــاري يف 
ــع يف 15 نيســان/أبريل. ــذي وق ــب ال حــي الراشــدين غــرب حل

يقــول الكاتــب »مــا جــرى يف خــان شــيخون شــمل غــاز الســارين 
ــد يكــون  ــإن هجــوم الراشــدين ق ــك، ف ــع ذل ــاً. وم املحــرم دولي
أكــر رشاســة. ففــي حــن قتــل هجــوم خــان شــيخون نحــو 90 
ــا ال يقــل عــن 126 شــخصاً،  ــل هجــوم الراشــدين م شــخصاً، قت

بينهــم 80 طفــالً يف طريقهــم إىل حلــب كجــزٍء مــن اتفــاق دويل. 

وكانــت الجرميــة الوحيــدة للضحايــا أنهــم مــن “الشــيعة”؛ 
ممــن أرادوا التوجــه إىل مناطــق أكــر أمنــاً مــن الفوعــة وكفريــا 

ــن«. ــل املتمردي ــن مــن قب املحارصت
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. فع ــالف التغطي ــذ اخت ــالف املُنّف ــر اخت ويف
ــون أن الجيــش الســوري هــو  ــل، يعتقــد محلل عــدم وجــود دلي
مــن نفــذ هجــوم خــان شــيخون، يف حــن أن أعــداء الرئيس األســد 
ــوا وراء الهجــوم يف الراشــدين. ومــن غــر املســتغرب متّســك  كان
ــوب  ــى وج ــد ع ــة األوىل للتأكي ــة بالقص ــالم الغربي ــائل اإلع وس
رحيــل الرئيــس األســد. وهنــا، ســارعت صحيفــة واشــنطن بوســت 
ــس  ــول الرئي ــة ح ــب الحقيق ــراً أدرك ترام ــوان »وأخ ــة عن لكتاب
الســوري. مــاذا اآلن؟«. ثــم نــرشت صحيفــة الغارديــان افتتاحيــة 
بعنــوان »األســد يعــرف أنــه يتــرف مــع وجــود الحصانــة«. كــا 
ــاة العربيــة عــى قضيــة »نظــام األســد هــو املســؤول  ركــزت قن

أعداء سورية: مراجعة المواقف والبحث عن مخرج

1

عدد تشرين األول / أكتوبر 2017



W W W . D C R S . S Y

7

املــروع«، وكذلــك وكالــة  الســوري  الكيميــايئ  الهجــوم  عــن 
ــة »مواجهــة الرئيــس األســد  أسوشــييتد بــرس ركــزت عــى كيفي
للضغــط املتزايــد بعــد الهجــوم الكيميــايئ«. كــا أكــدت هآرتــس 
ــى  ــاج ع ــذا االحتج ــل ه ــدث مث ــل، مل يح ــك. وباملقاب ــى ذل ع

هجــوم الراشــدين.
ــون  ــس األســد الرئيســين يف ســورية هــم متطرف إن أعــداء الرئي
ــم  ــي متوله ــات الت ــدد الحكوم ــن ع ــر ع ــض النظ ــرون، بغ خط
أو تدربهــم أو تســلحهم. فأحــرار الشــام، الجاعــة املتمــردة 
الســلفية، هــي منــوذج لـــ طالبــان ولهــا عالقــات تاريخيــة وثيقــة 
ــة  ــرتكان يف أيديولوجي ــدة ال يش ــرار والقاع ــدة. فاألح ــع القاع م
ــاء،  ــاً يف األعض ــرتكان أيض ــا يش ــب، وإمن ــة فحس ــالمية متاثل إس
ــكرية  ــات عس ــن يف عملي ــاء املجموعت ــاون زع ــا يتع ــراً م وكث

ــرتكة. مش
ال توجــد وســيلة للتأكــد مــن مرتكــب هجــوم الراشــدين. فعــى 
عكــس “داعــش”، متيــل معظــم الجاعــات اإلرهابيــة األخــرى إىل 
ــاء بســبب  عــدم االعــرتاف بالهجــات عندمــا توجــه ضــد األبري
ــل  ــي تقات ــات الت ــذه التنظي ــاول ه ــية. تح ــات السياس التداعي
ضــد ســورية إعــادة إظهــار نفســها بنســخ جديــدة، فتعيــد 

الظهــور باســتمرار بأســاء وتحالفــات جديــدة. “جبهــة النــرة” 
الفــرع الســوري لتنظيــم القاعــدة وخــالل سلســلة تطوراتــه إىل 

ــم  ــات يض ــام” ، ب ــر الش ــم إىل “تحري ــام”  ث ــح الش ــة فت “جبه

مــا يســمى “متمرديــن معتدلــن” ممــن تــم انتقاؤهــم ومتويلهــم 
وتســليحهم مــن قبــل الواليــات املتحــدة.

يختــم الكاتــب بالقــول »مــن الصعــب التعــرف عــى مــن ارتكــب 
مجــزرة الراشــدين، ففــي ســورية الكثر مــن املتعصبــن الطائفين 
الذيــن يرحــون دامئــاً عــن رغبتهــم بإبــادة الشــيعة واملســيحين 
ــم«  ــوري لحايته ــش الس ــى الجي ــدة ع ــدون بش ــن يعتم الذي

ويضيــف »عندمــا صنفــت الواليــات املتحــدة “النــرة” تنظيــاً 

َخ “املتمــردون” “كلنــا  إلرهابيــاً بدايــة األزمــة يف ســورية رَصَ
النــرة«. ففــي حــن َســِخَر اإلعــالم الغــريب مــن القيادتــن 

الســورية والروســية ألنهــا تحدثتــا عــن كــون “التمــرد” يقــوده 

ــن  ــة ع ــون براح ــهم يعرب ــردون” أنفس ــون، كان “املتم إرهابي
ــع  تضامنهــم مــع القاعــدة«. بعــد ســنوات مــن محــاوالت تلمي
صــورة التطــرف العنيــف ملســلحي املعارضــة، ليــس مســتغرباً أن 
تغطــي وســائل اإلعــالم الغربيــة عــى مجــزرة كالتــي وقعــت يف 

Max Abrahms, “Syrian’s Extremist Opposition”, Foreign Affairs, 30 October 2017.  https://www.
foreignaffairs.com/articles/middle-east/30-10-2017/syrias-extremist-opposition 
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كتــب آرون النــد مقــاالً بعنــوان “أيــن أصبــح أصدقــاء ســورية؟” 
نرشتــه مجلــة فوريــن أفــرز، يف 31 ترشيــن األول/أكتوبــر 2017. 

يتحــدث فيــه عــن انكفــاء داعمــي املعارضــة يف ســورية.
يبــدأ الكاتــب مقالــه مــن تريــح ريكــس تيلرســون وزيــر 
الخارجيــة األمريــي يف جنيــف 26 ترشيــن األول/أكتوبــر 2017، 
إذ قــال: »تريــد الواليــات املتحــدة ســورية كاملــة وموحــدة 
ــة،  ــس[ بشــار األســد يف الحكوم ــا دور ]للرئي دون أن يكــون فيه
واملشــكلة الوحيــدة هــي كيفيــة تحقيــق ذلــك«. يعلــق الكاتــب 
ــا رصح  ــع م ــكاً، ومتعارضــاً م ــان تيلرســون مرب ــدو بي ــالً »يب قائ
عنــه الرئيــس األمريــي ترامــب عندمــا قــال إن الوضــع يف ســورية 

ــروج  ــدة الخ ــات املتح ــى الوالي ــة” وع ــال املتحرك ــبه “بالرم أش
منهــا. مــا يجعــل بيــان تيلرســون أكــر غرابــة، أن الواليــات 
املتحــدة تعلــم متامــاً أن ميــزان الوضــع يف ســورية بــات راجحــاً 
لصالــح الدولــة الســورية، فاملعارضــة يف حالــة فــوىض، واســتعاد 
الجيــش الســوري خــالل العــام املــايض أهــم معاقــل املســلحن 
يف حلــب ورشق ســورية. ومل يبــق يف مواجهتــه عــى األرض 
ــا   ــدويل، أم ــم ال ــى الدع ــوا ع ــن مل يحصل ــن الذي ســوى الجهادي

“املعتدلــون” مــن املســلحن فقــد أصبحــوا مجــرد حــرس للحدود 
الرتكيــة واألردنيــة. أمــا األكــراد املدعومــون مــن الواليــات املتحدة 
يف شــال ســورية، فإنهــم يرغبــون بإبــرام اتفــاق مــع دمشــق«.

سلســلة  األســد  الرئيــس  معارضــو  »يعــزو  الكاتــب  يقــول 
انتصاراتــه إىل الدعــم الــرويس أو اإليــراين، صحيــح أن األســد 
ســيكون أســوأ حــاالً بــدون حلفائــه، لكــن قصــة انتصــار النظــام 

يف الحــرب ال تتلخــص فيمــن يدعمــه، بــل فيمــن يدعــم أو كان 
ــه«. ــم خصوم يدع

“أصدقاء سورية”
ــات  ــوان عــن هندســة الوالي ــب تحــت هــذا العن يتحــدث الكات

املتحــدة وفرنســا للتحالــف املســمى “أصدقــاء ســورية” للدفــع 

ــد  ــان بعق ــت الدولت نحــو “إســقاط النظــام” يف ســورية. إذ قام
ــدوا 60  ــس يف شــباط/فراير 2012 وحش ــاع األول يف تون االجت
دولــة َدّعــْت إىل انتقــال ســيايس يف ســورية. وتبــع هــذا االجتــاع 
ثالثــة أخــرى يف نفــس العــام. وصل عــدد املجتمعــن يف آخرها إىل 
114 دولــة. حاولــت أمريــكا اســتخدام هــذه االجتاعــات لجمــع 
ــة، إال  ــة الدولي ــد مــن الدعــم للمعارضــة، ومنحهــم الرشعي املزي
أنهــا فشــلت، فمعظــم املندوبــن الحارضيــن كانــوا يبحثــون عــن 
ــنطن أو  ــب ود واش ــم أو لكس ــة لبالده ــح خاص ــق مصال تحقي
الحصــول عــى عطايــا مــن مالــك النفــط الخليجيــة. هــؤالء هــم 
أصــداء الــراء، لكــن عندمــا تبينــت التكاليــف والعنــف الــذي 
تقتضيــه مطالــب واشــنطن يف تغيــر النظــام يف ســورية، فقــدت 

معظــم هــذه الــدول اهتامهــا باملوضــوع.
فتحــت تركيــا حدودهــا للمســلحن صيــف عــام 2011، ومل تبــذل 
أي جهــٍد حقيقــٍي إلبعــاد املتطرفــن األجانــب، إىل أن خــرج 
ــوايل  ــر ح ــت قط ــيطرة. دفع ــن الس ــورية ع ــال س ــع ش الوض

ــع  ــا دف ــة”، م ــم “املعارض ــداث لدع ــة األح ــارات بداي 3$ ملي
الســعودية للتدخــل أيضــاً لتمنــع قطــر مــن التفــرد يف الســاحة 

آرون الند
أين أصبح أصدقاء سورية؟ 

فورين أفيرز، 31 تشرين األول/أكتوبر 2017
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ــورية. ــلحن يف س ــوة املس ــايل ق ــزز بالت ــورية، ولتع الس
يتابــع الكاتــب يف نفــس الســياق قائــالً »لقد قــام أصدقاء ســورية 
بتمكــن حركــة متــرد ولــدت منقســمة، تضــم مئــات املجموعــات 
ــاط  ــرى ونق ــن أجــل الســيطرة عــى ق ــل م ــي تقات ــرة الت الصغ
تفتيــش. متيــل قياداتهــا ألن تكــون مــن اإلســالموين الطائفيــن، 
ــة  ــم جبه ــروف باس ــورية املع ــدة يف س ــرع القاع ــك ف ــا يف ذل مب
النــرة. وأينــا فــاز املتمــردون، انهــارت مؤسســات الدولــة 

ــادي«. ــد جه ــار تجني ــا انفج ــوىض، وأعقبه واندلعــت الف
يضيــف الكاتــب أنــه يف عــام 2012 »ســهلت الواليــات املتحــدة 
والرتكيــة  والســعودية  القطريــة  األســلحة  شــحنات  وصــول 
ــتخبارات  ــا االس ــاراك أوبام ــه ب ــام 2013 وّج ــورية. ويف ع إىل س
املركزيــة نحــو بــدء برنامــج متويــل وتســليح مبــارش لـــ »مســلحن 
ــر  ــاعد وزي ــولت، مس ــك ش ــال ديري ــورية«. ق ــن« يف س مختاري
الدفــاع لشــؤون األمــن الــدويل حينهــا، »كان لدينــا رشكاء يُلقــون 
كل أنــواع املــوارد يف الــراع يف ســورية، انتهــى الكثــر مــن هــذه 

ــدو  ــة “ع ــون بذهني ــوا يعمل ــم كان ــة، فه ــٍد خاطئ ــوارد يف أي امل

عــدوي” فلــم يكرتثــوا إن وصــل الدعــم إىل أيــدي جبهــة النــرة 
ــالً«. مث

أنفقــت واشــنطن الكثــر مــن الوقــت واملــال ورسعــان مــا منــت 
ــج  ــر الرام ــن أك ــدة م ــح »واح ــد لتصب ــة لألس ــة املناهض الحمل
الريــة تكلفــة« يف تاريــخ وكالــة املخابــرات املركزيــة. وبحلــول 
ــار  ــو ملي ــة نح ــة يف امليزاني ــا املدرج ــت نفقاته ــام 2015، بلغ ع
دوالر. ويف حــن كانــت الواليــات املتحــدة تعمــق مشــاركتها فيــا 

ــت  ــحبون. كان ــورية” ينس ــاء س ــورية، كان “أصدق ــري يف س يج
معظــم الــدول ترفــض العمــل نيابــة عــن معارضــة ال تعجبهــم، ال 
يؤمنــون أو حتــى يثقــون بهــا. وحتــى لــو اســتمرت تريحاتهــم 
املطالِبــة بانتقــال ســيايس، إال أنهــا كانــت فارغــة باملضمــون، فهــم 

ال يريــدون أي عالقــة بتمــرد يقــوده الجهاديــون.

بــدأ “أصدقــاء ســورية” بالتســاقط تواليــاً، وصــارت الحملــة 

“املناهضــة لألســد” تقتــر عــى مجموعــة صغــرة مــن الــدول، 
مبــا يف ذلــك فرنســا واألردن وقطــر والســعودية وتركيــا واململكــة 

املتحــدة والواليــات املتحــدة. لكــن حتــى هــؤالء الداعمــن كانــوا 
غــر راغبــن باملــي يف مســاعدة معارضــة مجــزأة، مــا يعنــي أن 

دعمهــم مل ينجــح إال يف إطالــة أمــد الحــرب.

الرتاجع
يف أيلول/ســبتمر 2015، دخلــت روســيا ســورية لدعــم الجيــش 
ــتعادة  ــام 2016 اس ــة ع ــول نهاي ــتطاع بحل ــذي اس الســوري، وال
كامــل مدينــة حلــب. العــام نفســه الــذي شــهد تحــول االهتــام 

الــرتيك نحــو األكــراد عــى حدودهــا، وتراجــع مطالبهــا يف “تغيــر 

ــهد  ــك ش ــكو. كذل ــع موس ــل م ــات أفض ــة عالق ــام” إلقام النظ
انتخــاب دونالــد ترامــب للرئاســة، املنتَِقــد للتدخــل األمريــي يف 
ســورية، الــذي قــام بالفعــل بإنهــاء برنامــج وكالــة االســتخبارات 

املركزيــة واصفــاً إيــاه بأنــه »ضخــم وخطــر ومكلــف«.

بقية “أصدقاء سورية” كانوا يرتاجعون أيضاً
يف حزيران/يونيــو 2017، قــال الرئيــس الفرنــي املنتخــب حديثــاً 
ــل ماكــرون: »مل يُظهــر يل أحــٌد خلــف مــرشوع لألســد«.  إميانوي
ــا،  ــر مواقفه ــردداً يف تغي كانــت اململكــة املتحــدة هــي األكــر ت

لكنهــا لــن تشــن حربــاً لوحدهــا.
ــا العمــل مــع حلفــاء األســد -روســيا وإيــران- مــن  تواصــل تركي
خــالل عمليــة الســالم يف أســتانة. وعــى الرغــم مــن تدخــل 
قواتهــا شــال ســورية، إال أنهــا تتجنــب مواقــع الجيــش الســوري، 
ومتنــع وكالءهــا مــن املســلحن مــن القتــال ضــده. تريــد أنقــرة 
بنــاء نفــوذ لهــا عــى طــول الحــدود، وتخفيــف النفــوذ الجهــادي، 

والحــد مــن املكاســب الكرديــة، بــدون األســد أو معــه.
ويف الجنــوب، يدفــع األردن أيضــاً وكالءه مــن املســلحن للحفــاظ 
ــتئناف  ــة اس ــاوالت اململك ــع مح ــار، م ــالق الن ــف إط ــى وق ع
الســعوديون  الســورية. يعجــز  الحدوديــة األردنيــة  التجــارة 
والقطريــون عــن فعــل يشء يذكــر بــدون مســاعدة أردنيــة 
وتركيــة وأمركيــة، خاصــة أنهــم مشــغولون باألزمــة فيــا بينهــا 

منــذ حزيران/يونيــو 2017. 

كان آخــر اجتــاع عقــده “أصدقــاء ســورية” يف نيويــورك أيلــول/
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كتــب روبــرت س. فــورد مقــاالً بعنــوان “تجنــب البقــاء يف 

ــاين/ ــن الث ــرز يف عــدد ترشي ــن أف ــة فوري ــه مجل ســورية” نرشت
املتبقيــة  كانــون األول 2017. يتحــدث فيــه عــن الخيــارات 

للواليــات املتحــدة يف ســورية.

ــا  ــدة” تدُخله ــة جدي ــاه “مرحل ــا س ــه م ــب مقال ــدأ الكات يب
الحــرب يف ســورية، فقــد عــزز الجيــش الســوري ســيطرته عــى 

النصــف الغــريب مــن البــالد، وتابــع رشقــاً حيــث تتقــدم “قــوات 
ــى  ــدة ع ــات املتح ــن الوالي ــة م ــة« املدعوم ــورية الدميقراطي س
ــن  ــن الطرف ــة ب ــي أن املواجه ــا يعن ــش”، م ــم “داع ــا تنظي بقاي
تلــوح يف األفــق. وعليــه، يتعــن عــى الواليــات املتحــدة أن تقــرر 
ــذا  ــيكون ه ــف س ــورية، وكي ــن س ــحب م ــت ستنس ــا كان إذا م

ــى؟ االنســحاب ومت
ــارات  ــدة خي ــات املتح ــدى الوالي ــد ل ــه مل يع ــب أن ــرى الكات ي

جيــدة يف ســورية، وبعضهــا أســوأ مــن اآلخــر. ففكــرة “إســقاط 

ــم  ــإن دع ــك ف ــال، لذل ــد املن ــاالً بعي ــت خي ــًة بات ــام” بداي النظ
فصائــل مناهضــة للحكومــة الســورية بــات خيــاراً غــر مطــروح. 
الحكومــة الســورية مصممــة عــى اســتعادة كامــل البــالد، 
ــدة  ــات املتح ــى الوالي ــي أن ع ــذا يعن ــك. ه ــح يف ذل ــد تنج وق
ــة.  ــة منفصل ــة كردي ــم منطق ــاٍل يف دع ــِة آم ــن أي ــى ع أن تتخ
ــد  ــتبعاد تزوي ــدة اس ــات املتح ــى الوالي ــت ع ــس الوق ــن بنف لك
الحكومــة الســورية باملســاعدات إلعــادة اإلعــار. الــيء الوحيــد 
الجيــد الــذي تســتطيع أمريــكا القيــام بــه هــو تخفيــف معانــاة 

ــف  ــاعدتهم وتخفي ــر مس ــالد، ع ــارج الب ــورين خ ــن الس الالجئ

العــبء عــى “الــدول املضيفــة” األمــر الــذي ســيحد مــن فــرص 
ــتقبل. ــن يف املس ــم كإرهابي تجنيده

انتصار يف الغرب
ــة الســورية عــى مــدى عــام ونصــف سلســلة  حققــت الحكوم
غــر مســبوقة مــن النجاحــات العســكرية يف غــرب ســورية. 
ففــي كانــون األول/ديســمر 2016، أجــرت آخــر املســلحن عــى 
ــار/ ــم يف أي ــدن الســورية. ث ــر امل ــاين أك ــب، ث ــن حل الخــروج م

ــو 2017، طــردت املســلحن مــن آخــر معاقلهــم يف حمــص،  ماي
ثالــث كــرى املــدن الســورية. يف الوقــت نفســه، تقــدم الجيــش 
الســوري بشــكل مطــرد يف ريــف دمشــق واســتعاد عــدة مناطــق 

ــرزة والقابــون. ــا وب مثــل داري
يتابــع الكاتــب فيقــول »ســاعدت تخبطــات املعارضــة الحكومــة 
الســورية يف تحقيــق اإلنجــازات، فقــد أدى التنافــس عــى القيادة 
بــن املســلحن إىل فشــلهم يف تنفيــذ عمليــات موحــدة«. كذلــك 
ــن  ــارص م ــتقطاب عن ــية يف اس ــة السياس ــادة املعارض ــل ق »فش
ــات  ــات األقلي ــة، كمجتمع ــدة للحكوم ــعبية املؤي ــدة الش القاع
ــطى،  ــة الوس ــن الطبق ــة م ــح التجاري ــاب املصال ــة وأصح الديني
التــي كان مــن املمكــن أن تتعاطــف مــع قضيتهــا«، كذلــك، كانت 

املعارضــة “بطيئــة” يف رفــض املنظــات املتطرفــة التــي تعمــل يف 

ــب  ــك مل تعاق ــرة”. كذل ــة الن ــص “جبه ــى األخ ــاطها، وع أوس
ــات  ــوا أعــاالً وحشــية. كل هــذه اإلخفاق ــا ممــن ارتكب مقاتليه

روبرت س. فورد

تجنب البقاء في سورية 

فورين أفيرز، عدد تشرين الثاني/كانون األول 2017.
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ســمحت للدولــة الســورية باالحتفــاظ بدعــم التجــار وأصحــاب 
األعــال ومجتمعــات األقليــات، الذيــن حشــدوا املــوارد والقــوة 

البرشيــة الالزمــة للصمــود.
اســتفاد الجيــش الســوري مــن الدعــم اإليــراين والــرويس يف 
اســتعادة املراكــز الســكنية الرئيســة يف ســورية. يف الوقــت الــذي 

ــه الدعــم الخارجــي للـــ “معارضــة” يتــالىش. ففــي عــام  كان في
2016، بــدأ الخــالف األمريــي الــرتيك حــول دعم األكراد الســورين 
لقتــال تنظيــم “داعــش”. حّولــت تركيــا التــي تخــى قيــام 
منطقــة كرديــة مســتقلة عــى حدودهــا الجنوبيــة، دعمهــا مــن 
قتــال الدولــة الســورية إىل املتمرديــن الذيــن يحاربــون األكــراد. 
ــد ترامــب  ــي دونال ــس األمري ــو، أنهــى الرئي ويف شــهر متوز/يولي
برنامــج املخابــرات املركزيــة الــذي كان يهــدف إىل مســاعدة 

“املتمرديــن املعتدلــن” الذيــن يقاتلــون الجيــش الســوري، حيــث 

أصبــح هــؤالء مجــرد مســاعدين لـ“جبهــة النــرة”.

وقف إطالق النار ليس حالً
ــا يف  ــج العســكرية لتدخله ــى النتائ ــاء ع ــيا إىل البن تســعى روس
ــالد  ــال يف الب ــف القت ــر إيجــاد تســوية سياســية توق ســورية، ع
ــات  ــدأت مفاوض ــة. فب ــة القامئ ــادة الحكوم ــت قي ــا تح وتبقيه

أســتانة، وأعلنــت مــع تركيــا وإيــران عــن أربــع مناطــق “خفــض 

ــف  ــة، يتوق ــلحن املتبقي ــل املس ــض معاق ــي بع ــد” تغط تصعي
مبوجبهــا القتــال بــن الطرفــن وتســمح الحكومــة الســورية 
بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة املدنيــن إليهــا. ويف متــوز/

ــدة،  ــات املتح ــع األردن والوالي ــيا، م ــت روس ــو 2017، أعلن يولي
اتفاقــاً جديــداً لوقــف إطــالق النــار يف الجنــوب الغــريب للبــالد.

ــت  ــد كان ــض التصعي ــق خف ــات مناط ــب أن »اتفاق ــرى الكات ي

مبثابــة “هديــة« للحكومــة الســورية التــي اختــارت احــرتام 
مناطــق محــددة )إدلــب ودرعــا(، وحشــد قواتهــا، لتحقــق 
ــل ضواحــي دمشــق  انتصــارات عســكرية يف مناطــق أخــرى مث
ــف  ــرتم وق ــن تح ــق ل ــرى أن دمش ــك ي ــص«. كذل ــال حم وش

إطــالق النــار هــذا إىل األبــد، ولــن تقبــل بـــ “اإلدارات املســتقلة” 
التــي تنشــأ يف هــذه املناطــق حتــى عندمــا يتحقــق الســالم فيــا 
بينهــا. يظهــر املــأزق الكبــر يف املفاوضــات يف وْصــف الحكومــة 

الســورية ألي “إدارة مســتقلة” بغــر الرشعيــة مــن جهــة، وإرصار 

ــا والغــرب  ــن قطــر والســعودية وتركي ــة م “املعارضــة« املدعوم
ــه ســيحل  ــدو أن ــذي ال يب عــى تخــي األســد عــن الســلطة، وال
ــا  ــع عقده ــف املزم ــات جني ــن محادث ــة م ــة القادم ــل الجول قب

ــادم. ــر الق ــن الثاين/نوفم ــف ترشي منتص
ســيتابع الجيــش الســوري التقــدم عــى مــدى األســابيع واألشــهر 

املقبلــة. وقــد توافــق دمشــق عــى تغيــرات سياســية “رمزيــة” 
ــر  ــن جوه ــران. »لك ــى إي ــيا أو حت ــن روس ــب م ــى طل ــاء ع بن

ــة ســيبقى« عــى حــد تعبــر الكاتــب. ــة األمني الدول

سقوط “داعش”
القــوات  اســتطاعت  العنــوان،  هــذا  تحــت  الكاتــب  يقــول 
املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة تحقيــق تقــدم كبــر ضــد 
التنظيــم رشق ســورية، ودفعتــه إىل الرتاجــع عــن حــوايل 60% مــن 
ــرة  ــة كب ــا. تحقــق هــذا التقــدم بتكلف ــي كان يحتله األرايض الت
برشيــة ودبلوماســية، فقــد أدت الغــارات الجويــة األمريكيــة إىل 
مقتــل مئــات املدنيــن، وأدى الدعــم األمريــي للقــوات الكرديــة 

ــا. ــع تركي ــدة م ــات املتح ــات الوالي ــاق أرضار بعالق إىل إلح
يف صيــف هــذا العــام، وألول مــرة منذ تأسيســه، يواجــه “داعش” 
هجــات مســتمرة مــن القــوات املدعومــة أمريكيــاً ومــن الجيش 
الســوري، فقــد ســيطرت قــوات ســورية الدميقراطيــة تقريبــاً عــى 
ــزور آخــر معاقــل التنظيــم  ــر ال الرقــة، وتنتقــل إىل محافظــة دي
ــوري  ــش الس ــل الجي ــه، دخ ــت نفس ــط. ويف الوق ــة بالنف الغني

مدينــة ديــر الــزور.
يشــر الكاتــب إىل وجــود توافــق بــن أمريــكا وروســيا عــى بقــاء 
الجيــش الســوري يف الضفــة الغربيــة وقــوات ســورية الدميقراطية 
عــى الضفــة الرشقيــة لنهــر الفــرات، ويــرى أنــه وعندمــا يصــل 
الجيــش الســوري إىل البوكــال أي عندمــا ينتهــي مــن آخــر 
ــتعادة  ــة الس ــن طريق ــيبحث ع ــالد، س ــش” يف الب ــل “داع معاق
حقــول النفــط رشق الفــرات التــي ســتكون حيويــة لتمويــل 
إعــادة اإلعــار. فضــالً عــن أن الخالفــات القبليــة الداخليــة 
ســتؤدي، يف أعقــاب انهيــار تنظيــم “داعــش” إىل انشــقاقات 
ضمــن قــوات ســورية الدميقراطيــة، األمــر الــذي ســيعطي فرصــة 
أمــام الجيــش الســوري لالنتقــال إىل رشق الفــرات، وتوفــر فرصــة 

ــد املســلحن مــن الســّنة. لتجني
ــتقالل  ــكال االس ــن أش ــكل م ــض أي ش ــورية ترف ــة الس الحكوم
الــذايت، وقــد رصحــت عــى لســان نائــب وزيــر الخارجيــة 
ــة وكل مــا يهــدد الوحــدة  بأنهــا ســتهزم كل الحــركات االنفصالي
ــد  ــيتحى األس ــال. »س ــذا املج ــا يف ه ــران تدعمه ــة، وإي الوطني
واإليرانيــون بالصــر، وقــد يتأخــر تحــرك الجيــش الســوري ضــد 
قــوات ســورية الدميقراطيــة يف ديــر الــزور أو األكــراد شــال رشق 

ــوا بـــ “حكومــات محليــة” ــن يقبل ســورية، لكنهــم ل
 تتجاهل وتهن دمشق«، عى حد تعبر الكاتب. 

الخيارات السيئة أمام واشنطن
ــة ضــد “داعــش”، يتعــن عــى إدارة  ــوم وبعــد انتهــاء الحمل الي
ترامــب أن تقــرر إىل متــى ســتحافظ عــى وجود عســكري أمريي 
رشق ســورية. حيــث ينتــرش حاليــاً مــا بــن ألــف وألفــي جنــدي 
أمريــي وبعــض املدنيــن األمريكيــن. كانــت مهمــة هــؤالء بدايــة 
دعــم القــوات الكرديــة، ويعملــون اليــوم، بحســب الكاتــب، عــى 
حفــظ الســالم بــن الجيــش الســوري واملســلحن العــرب وحتــى 
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الجنــود األتــراك يف مدينــة منبــج شــال ســورية، واملســاعدة يف 
تنفيــذ أعــال إعــادة اإلعــار األوليــة.

ــب  ــي تجن ــدة اآلن ه ــات املتح ــة الوالي ــون أولوي ــب أن تك يج
إرســال املزيــد مــن القــوات إىل ســورية، والحــرص قبــل كل يشء 
عــى عــدم االنخــراط يف أي حمــالت عســكرية جديــدة مكلفــة. 
ــراد يف أي  ــح األك ــت لصال ــات املتحــدة إذا تدخل ســتخطئ الوالي
مواجهــة مقبلــة لهــم مــع الجيــش الســوري، حيــث لــن تســتطيع 
أي مــن فواعــل الحــرب الســورية يف الــرشق الدفــاع عــن األكــراد 
ــة أن  ــزور خاص ــر ال ــة يف دي ــورية الدميقراطي ــوات س ــن ق أو ع
ــرب  ــوري يف ح ــش الس ــتدعان الجي ــران س ــا وإي ــا تركي حكومت

كهــذه.
ال توجــد إرادة سياســية يف الواليــات املتحــدة لشــن حــرب بالنيابة 
لتحقيــق املصالــح الكرديــة يف ســورية أو مصالــح املقاتلــن يف ديــر 
الــزور، خاصــة وأن رشق ســورية -بحســب الكاتــب- ال يشــكل أي 

أهميــة لألمــن القومــي األمريي.
صنــاع السياســة يف أمريــكا وإرسائيــل قلقــون أيضــاً مــن الوضــع 
العســكري اإليــراين يف ســورية بالقــرب مــن مرتفعــات الجــوالن، 
ــول  ــياق يق ــذا الس ــى يف ه ــل. حت ــد إرسائي ــى تهدي ــادر ع الق
ــع  ــة التوس ــب ملقاوم ــكان املناس ــت امل ــورية ليس ــب »س الكات
اإليــراين. وال ميكــن لواشــنطن أن تتوقــع أي مســاعدة تذكــر 
ــي  ــن صانع ــد م ــل العدي ــك، يأم ــا«. ونتيجــة لذل ــن تركي ــا م هن
السياســات يف إرسائيــل وأمريــكا أن تحــد روســيا مــن نفــوذ إيران، 
مــا يلغــي الحاجــة إىل مواجهــة عســكرية مبــارشة. هــذه اآلمــال 
مضللــة، فروســيا لــن تزعــزع عالقاتهــا السياســية والتجاريــة مــع 
إيــران، مبــا يف ذلــك املصالــح املشــرتكة يف القوقاز وآســيا الوســطى.

ــاً يف ســورية هــو نشــوء تنظيــات متطرفــة  الخطــر األكــر حالي
مــن رمــاد التنظيــات الحاليــة، وقــد أثبتــت التجــارب الســابقة 
ــاً ووحشــية وأصعــب  ــر تطرف ــتكون أك ــات س أن هــذه التنظي
احتــواًء. ويــرى الكاتــب أن أفضــل طريقــة ملنــع تجنيــد املتطرفن 
يف املناطــق التــي ماتــزال تحــت ســيطرة “املعارضــة” هــي إعــادة 
إنشــاء “اقتصــاد محــي”، حيــث اعتــر 25% مــن شــباب الــرشق 
 Burson-Marsteller األوســط يف اســتطالع رأي أجرتــه رشكــة
ــيلة األهــم يف  ــل أفضــل هــو الوس ــرص عم ــم وف ــر تعلي أن توف
مقاومــة “داعــش”. وقــد تســمح االســرتاتيجية الدبلوماســية 
الروســية بتحســن الحكــم املحــي يف مناطــق تخفيــف التصعيــد 
ــات  ــك، يتعــن عــى الوالي ــق االنتعــاش االقتصــادي. ولذل وتحقي
ــة  ــق املعون ــرشط أال تتدف ــرويس ب ــج ال ــم النه ــدة أن تدع املتح

ــار. ــم احــرتام وقــف إطــالق الن ــة إال إذا ت االقتصادي
يــرى الكاتــب أخــراً أن عــى أمريــكا حجــب املســاعدات يف 
املســتقبل عــن ســورية، فاملســاعدات التــي تقدمهــا األمــم 
املتحــدة تنتهــي -كــا يزعــم- يف جيــوب الحكومــة الســورية أو 
تقــَدم ملــن يدعموهــا فقــط. وعــى أيــة حــال، فــإن العقوبــات 
ــج  ــل برنام ــة الســورية تجع ــى الحكوم ــة املفروضــة ع األمريكي
املســاعدات هــذا مســتحيالً يف املســتقبل املنظــور. وقــد جــادل 
ــوري  ــأن الس ــص يف الش ــم املتخص ــن بينه ــن، وم ــض املحلل بع
جوشــوا النديــس، بــأن »العقوبــات يجــب أن تفــكك ألنهــا 
تعاقــب الشــعب الســوري يف املقــام األول بــدالً مــن الحكومــة«. 
والســؤال الوحيــد هــو مــا إذا كان ســيتم “إهــدار” مــوارد 

ــورية. ــة الس ــى الحكوم ــدة ع ــات املتح الوالي

Robert S. Ford, “Keeping Out of Syria”, Foreign Affairs, November/December 2017 Issue. 
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ــر  ــارك دي ــوان “مع ــاالً بعن ــد مق ــد أحم ــاز محم ــت صافين كتب
الــزور... روســيا ترســم حــدود نفوذهــا يف رشق ســوريا!!” نــرشه 
ــر 2017، تحدثــت  مركــز األهــرام بتاريــخ 2 ترشيــن األول/أكتوب
فيــه عــن العمليــات العســكرية القامئــة يف ديــر الــزور لتحريرهــا 
ــات  ــوم بإحــدى هــذه العملي ــث تق ــم “داعــش”، حي ــن تنظي م
ــالل  ــن خ ــاً م ــة أمريكي ــة” املدعوم ــوريا الدميقراطي ــوات س “ق
ــة،  ــي للمحافظ ــف الرشق ــق الري ــش” يف مناط ــتهداف “داع اس
ــرات يف  ــة للف ــة الرشقي ــارف الضف ــى مش ــت ع ــك أصبح وبذل
مقابــل مدينــة ديــر الــزور. أمــا العمليــة الثانيــة يقودهــا الجيــش 
الســوري، والــذي متّكــن مــن الوصــول إىل الضفــة الغربيــة لنهــر 
ــا  ــيطر عليه ــي تس ــة الت ــة الرق ــدود محافظ ــث ح ــرات، حي الف

ــة”. ــوريا الدميقراطي ــوات س “ق
ــزور، الســيا  ــر ال ــر يف دي ــادة حــدة التوت ــان إىل زي أدت العمليت
بعدمــا أعلنــت “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” أن املقاتــالت 
الروســية قــد اســتهدفت عنارصهــا ومواقعهــا يف املحافظــة، 
وهــو مــا نفتــه روســيا، األمــر الــذي عّقــد مــن خريطــة النفــوذ 

ــزور. ــر ال ــكرية يف دي العس

مواجهات ونفوذ
تشــر املــؤرشات امليدانيــة يف ديــر الــزور –بحســب الكاتبــة– إىل 
ــية يف  ــوات السورية-الروس ــح الق ــيطرة لصال ــة الس ــان كف رجح
ــى  ــيطرة ع ــا الس ــد أن أحكمت ــة بع ــارك، خاص ــك املع ــم تل حس
محيــط مطــار ديــر الــزور العســكري، باإلضافــة إىل تحقيــق 
الجيــش الســوري تقدمــاً رسيعــاً يف مواقــع “داعــش” خــالل 
ــزيئ  ــع الج ــن الرتاج ــة م ــل حال ــة، مقاب ــة املاضي ــابيع القليل األس
ميدانيــاً يف نفــوذ “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”. وهــذا مــا 
ــكا وروســيا برفــع مســتوى التنســيق والتفاهــم  ــام أمري أدى لقي
العســكري بينهــا بشــأن معــارك حلفائهــا يف املحافظــة، حيــث 
توصلــت االجتاعــات بــن الجانبــن إىل إنشــاء ما أســاه الطرفان 
ــة عــى  ــد مــن محافظــة الرق بـــ “خــط فــض االشــتباك”، واملمت
طــول نهــر الفــرات باتجــاه محافظــة ديــر الــزور املحاذيــة لهــا؛ 
بهــدف ضــان عــدم وقــوع مواجهــات عســكرية بــن الطرفــن 

ــة. ــش” يف املحافظ ــد “داع ــا ض ــالل عملياته خ
ويف هــذا الســياق، طالبــت روســيا “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” 
بوقــف قصفهــا ملواقــع الجيــش الســوري، مؤكــدة عــى أن 
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صافيناز محمد أحمد

معارك دير الزور... روسيا ترسم حدود نفوذها في شرق سوريا!! 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 2 تشرين األول/أكتوبر 2017
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شمال سورية:
الخيارات المتبقية لتركيا، أمريكا، والكرد
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“قــوات ســوريا الدميقراطيــة” ومواقعهــا العســكرية يف ديــر 
الــزور ســتكون يف مرمــى نــران القــوات الجويــة الروســية إذا مــا 

ــوري. ــش الس ــتهداف الجي ــتمرت األوىل يف اس اس

تراجع أمرييك
ــدة  ــات املتح ــزور إىل أن الوالي ــر ال ــارك يف دي ــج املع ــر نتائ تش
ــم  ــة تنظي ــتهدف محارب ــا تس ــة معه ــورية املتحالف ــوى الس والق
“داعــش” فقــط ال غــر. فاملصلحــة األمريكيــة يف ســورية باتــت 
ــل األرايض  ــتعادة مجم ــش” واس ــى “داع ــاء ع ــر يف القض تنح
التــي كانــت تحــت ســيطرته، واختــارت أن تدعــم القــوى املحليــة 
الكرديــة والعربيــة التــي تعمــل يف هــذا الســياق، أمــا تلــك التــي 
ــا  ــم تعــد تحظــى بتأييدهــا ودعمه تواجــه الجيــش الســوري فل
ــو  ــك يف قرارهــا، خــالل شــهر متوز/يولي العســكري. وانعكــس ذل
2017، بوقــف تســليح املعارضــة الســورية. وكذلــك يشــر الواقــع 
إىل رسعــة ســيطرة الجيــش الســوري عــى مســاحات شاســعة مــن 
ــى  ــدة ع ــات املتح ــرتض الوالي ــزور دون أن تع ــر ال ــة دي محافظ

ذلــك التقــدم.
ــؤداه  ــي-رويس م ــيق أمري ــود تنس ــول بوج ــن الق ــايل ميك وبالت
عــدم وجــود اعــرتاض أمريــي عــى تقــدم الجيــش الســوري يف 
ديــر الــزور ملواجهــة “داعــش”، وبالتــايل القبــول الضمنــي لــدور 
القــوات الحليفــة، ومــا ســيرتتب عليــه مــن وصــول إيــران ملنطقــة 
ــي. ويف  ــرتاض أمري الحــدود العراقية-الســورية مجــدداً، دون اع
ــول روســيا وســورية باســتمرار بقــاء “قــوات ســوريا  ــل قب املقاب
ــة للمحافظــة، حيــث محافظــة  ــة« يف األجــزاء الرشقي الدميقراطي
الحســكة التــي متثــل إحــدى كانتونــات التواجــد الكردي الســوري 

الثــالث.
أسباب االنخراط الرويس يف رشق سورية

هنــاك نــوع مــن رصاع املصالــح بــن روســيا والواليــات املتحــدة 
يف ديــر الــزور ميكــن رصــد خطوطــه العامــة فيــا يــي:

- التنافــس بــن الجانبــن الــرويس واألمريــي عــى املناطــق الغنية 
ــة.  ــزور والرق ــر ال ــا دي ــورية؛ وأهمه ــاز يف رشق س ــط والغ بالنف
هنــاك مــن يــرى أن الواليــات املتحــدة ستســتخدم الورقــة 
النفطيــة كورقــة ضغــط عــى ســورية وروســيا يف آن واحــد. 

ــش  ــليم الجي ــاهل يف تس ــن تتس ــنطن ل ــك أن واش ــر ذل وتفس
الســوري حقــول النفــط والغــاز، مبعنــى أنهــا قــد تبقــي قــوات 
ــة  ــوىل الســيطرة عــى مناطــق النفــط. يف هــذه الحال خاصــة تت
تســتطيع واشــنطن مقايضــة هــذه الورقــة النفطيــة بعمليــة 
االنتقــال الســيايس خــالل مفاوضــات التســوية مــع روســيا، كــا 
يصبــح باســتطاعتها عــر هــذه الورقــة قطــع املمــر اإليــراين بــن 

ــورية. ــراق وس الع
ــة الســورية عــى  - رغبــة روســيا يف إعــادة بســط ســيطرة الدول
ــا  ــزور، مب ــر ال ــة دي ــودة يف محافظ ــاز املوج ــط والغ ــول النف حق
ــة يف ســورية. يســتهدف هــذا  ــح روســيا االقتصادي يضمــن مصال
التوجــه الــرويس “تقاســم” الــروات النفطيــة يف املنطقــة محــل 
الــراع بينهــا وبــن الواليــات املتحــدة مــن ناحيــة، وبينهــا وبــن 

ســورية مــن ناحيــة ثانيــة.
ــة  ــث الحــدود العراقي ــزور حي ــر ال ــا دي ــة روســيا، بدخوله - رغب
الســورية، ضــان ملصالــح حليفهــا اإليــراين الذي أســهم يف تحقيق 
ــا  ــدان، م ــة الخطــط العســكرية الروســية عــى أرض املي وترجم
ــة الســورية مــن الســيطرة عــى مســاحات شاســعة  مّكــن الدول
مــن األرايض. هــذا الضــان الــرويس ملصالــح إيــران يف ديــر الــزور 
يرتبــط بالــرورة بضــان ممرهــا اإلقليمــي بــن العراق وســورية 
عــر مناطــق الــرشق الحدوديــة، األمــر الــذي ترفضــه واشــنطن، 
مــا يزيــد مــن اتســاع خارطة تقاســم النفــوذ والتســوية مســتقباًل.

ــن  ــزور م ــر ال ــر دي ــارك تحري ــول: »إن مع ــة للق ــص الكاتب تخل
قبضــة تنظيــم “داعــش”، تعــد مــن املعــارك الفاصلــة التــي 
ســتكون لهــا انعكاســات اســرتاتيجية عــى مســتقبل ســورية، كــا 
ــن تنافســات  ــة “داعــش” م ــا يف ســياق مواجه ــج عنه ــا نت أن م
عســكرية بــن “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” والجيــش الســوري، 
يعكــس حالــة رصاع عــى تقاســم مناطــق املصالــح والنفــوذ 
ــارات  ــى مس ــردوده ع ــه م ــيكون ل ــذي س ــر ال ــورية، األم يف س
التســوية املســتقبلية، وعــى صفقــات التوازنــات العســكرية، 
خاصــة تلــك التــي بــن الواليــات املتحــدة وروســيا، والتــي بــدأت 
ــن بصــورة  ــن الجانب ــة ب ــات الغــرف املغلق ــا يف مباحث إرهاصاته

ــة رســمياً«. غــر معلن

ــية  ــات السياس ــرام للدراس ــز األه ــوريا!!«، مرك ــا يف رشق س ــدود نفوذه ــم ح ــيا ترس ــزور... روس ــر ال ــارك دي ــد، »مع ــد أحم ــاز محم صافين

واالســرتاتيجية، 2 ترشيــن األول/أكتوبــر 2017 

. http://acpss.ahram.org.eg/News/16411.aspx
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كتــب ســتيڤن أ. كــوك مقــاالً بعنــوان “التوغــل الــرتيك يف ســورية: إىل 

أيــن ســيدفع األمــور؟” نــرشه مجلــس العالقــات الخارجيــة األمريــي 

بتاريــخ 2 ترشيــن األول/أكتوبــر. يتحــدث فيــه عــن انعكاســات تزايــد 

التدخــل الــرتيك يف ســورية وهل ســيقود األمور إىل تحســن أم ســيفاقم 

املشــكالت، خاصــة وأن الوضــع الســوري مــا يــزال معقــداً وال آمــال 

معلقــة إال عــى اتفاقــات التهدئــة مــا بــن روســيا وتركيــا وإيــران.

ــة  ــة، عاصم ــي الرق ــداين يف معركت ــارع املي ــن التس ــب م ــدأ الكات يب

“داعــش” املزعومــة يف ســورية، وديــر الــزور، بوابــة العــراق واملوقــع 

الغنــي بالنفــط، الــذي ترافــق بانخفــاض يف شــدة وكثافــة املعــارك يف 

املناطــق األخــرى. ويرجــع الكاتــب هــذا األمــر إىل ســيطرة الجيــش 

الســوري عــى مناطــق كبــرة مــن البــالد، وإىل مناطــق خفــض 

التصعيــد التــي أنشــأتها روســيا يف ســبع محافظــات تتضمــن غوطــة 

ــة. ــق الرشقي دمش

ــات  ــن الحكوم ــا ب ــرم م ــق، امل ــذه املناط ــاء ه ــاق إنش ــي اتف يق

الروســية واإليرانيــة والرتكيــة يف العاصمــة الكازاخيــة أســتانة يف 

ــل باملســاعدة  ــة والتعجي ــو املــايض، بوقــف األعــال العدائي أيار/ماي

أو  الطرفــان  ويوافــق  األساســية.  الهيــاكل  وإصــالح  اإلنســانية 

“الضامنــان” عــى »اتخــاذ جميــع التدابــر الالزمــة لضــان الوفــاء« 
ــرة«  ــي “داعــش والن ــال تنظيم ــة قت ــار؛ مواصل ــف إطــالق الن بوق

املرتبطــة  والكيانــات  واملؤسســات  والجاعــات  األفــراد  وجميــع 

بالقاعــدة أو “داعــش”. وتشــجيع أولئــك الذيــن مل ينضمــوا إىل وقــف 

إطــالق النــار عــى القيــام بذلــك. وتجــدد االتفاقيــة كل ســتة أشــهر 

طاملــا وافقــت حكومــات روســيا وتركيــا وإيــران عــى ذلــك. ويأمــل 

الكاتــب يف أن يــؤدي وقــف التصعيــد إىل وقــف دائــم إلطــالق النــار 

ــورية. ــرب يف س ــاء الح ــة إىل إنه ــيؤدي يف النهاي س

ومــع اســتعادة الجيــش الســوري للكثــر مــن األرايض، ظلــت إدلــب 

جيبــاً هامــاً يســيطر عليــه املســلحون بقيــادة “هيئــة تحريــر الشــام/

النــرة ســابقاً« املرتبــط بالقاعــدة، وأحــرار الشــام. وكان هــذان 

التنظيــان فاعــالن أساســيان يف الجهــود الرتكيــة املحبطــة وغــر 

ــراً  ــرت كث ــوم تغ ــن الي ــوري”، لك ــام الس ــقاط النظ ــة “إلس الناجح

ــورية. ــرة يف س ــات أنق أولوي

لقــد غــّر ظهــور وحــدات حايــة الشــعب الكرديــة YPG، املرتبطــة 

بحــزب العــال الكردســتاين، بعــد بدايــة األحــداث يف ســورية، 

والفاعليــة امليدانيــة التــي أظهرتهــا، هدف املعركة يف ســورية بالنســبة 

لألتــراك، ليصبــح »قمــع القوميــة الكرديــة«. ومل يــؤّد الدعــم األمريــي 

لهــذه الوحــدات يف قتــال تنظيــم “داعــش” إال إىل زيــادة القلــق الرتيك 

مــن تفتــت ســورية وظهــور مــا يســميه األكــراد “روجافــا )كردســتان 

ــاً مشــرتكاً بــن أنقــرة وموســكو  ــذي خلــق هدف ــة(«. األمــر ال الغربي

وطهــران.

نهايــة الشــهر املــايض ويف حــن كان تركيــز العــامل موجهــاً نحــو 

ــراق،  ــال الع ــة ش ــق الكردي ــتفتاء يف املناط ــالية واالس ــا الش كوري

ــدود  ــوب الح ــة جن ــة عازل ــل يف منطق ــرتيك بالتوغ ــش ال ــام الجي ق

الرتكيــا مــع ســورية وأنــزل كميــة كبــرة مــن املعــدات هنــاك، وذلــك 

اســتعداداً -حســب الزعــم الــرتيك- إلنشــاء “منطقــة تهدئــة” يف 

محافظــة إدلــب، مســاحتها 2300 ميــل مربــع، تقــع بــن حلــب رشقــاً 

ــرب. ــن الغ ــكندرون( م ــواء إس ــاي )ل وهات

ومــا يــزال الــدور الــذي قــد تلعبــه تركيــا يف منطقــة خفــض التصعيــد 

ــا يف  ــي تعدهــا تركي ــك التحضــرات الت ــر واضحــاً. وكذل ــب غ يف إدل

ستيڤن أ. كوك
التوغل التركي في سورية: إلى أين سيدفع األمور؟ 

مجلس العاقات الخارجية األمريكي، 2 تشرين األول/أكتوبر 2017.
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باراك بارفي
اإلدارة الفاسدة لشركاء واشنطن في شرق سورية 

معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 17 تشرين األول/أكتوبر 2017،
كتــب بــاراك بــاريف مقــاالً بعنــوان “اإلدارة الفاســدة لــرشكاء واشــنطن 

ــرشق األدىن  ــات ال ــنطن لسياس ــد واش ــرشه معه ــورية” ن يف رشق س

ــة  ــن حمل ــه ع ــدث في ــر 2017، تح ــن األول/أكتوب ــخ 17 ترشي بتاري

ــة” يف  ــوات ســوريا الدميقراطي ــا “ق ــي أعلنته ــرة” الت ــة الجزي “عاصف

9 أيلول/ســبتمر، والتــي تهــدف إىل تطهــر وادي الفــرات ووادي 

نهــر الخابــور يف محافظــة ديــر الــزور مــن تنظيــم “داعــش”، بقيــادة 

“مجلــس ديــر الــزور العســكري” والــذي يتزعمــه “أبــو خولــة 

ــمعة. ــيء الس ــري” ال الدي

السجل املشبوه لـ “مجلس دير الزور العسكري”

ــيطرة  ــون إىل س ــم البنتاغ ــدث باس ــار متح ــبتمر، أش يف 14 أيلول/س

“قــوات ســوريا الدميقراطيــة” عــى أكــر مــن 44 ألــف كيلومــرت مربــع 

ــم  ــة تنظي ــن قبض ــخص م ــون ش ــررت” 2.3 ملي ــن األرايض، و“ح م

ــه،  ــعى إىل خواتيم ــذا املس ــول ه ــل وص ــه يف ظ ــر أن ــش”. غ “داع

اضطــرت واشــنطن و”قــوات ســوريا الدميقراطيــة” إىل االســتعانة 

ــون  ــة يبحث ــرد مرتزق ــن مج ــل م ــر بقلي ــم أك ــبوهن ه ــرشكاء مش ب

عــن مصــدر دخــل، ومنهــم “أبــو خولــة” الــذي غالبــاً مــا تــّم توقيفــه 

ــدالع  ــد ان ــام 2011. وبع ــل ع ــة قب ــات الناري ــة الدراج ــة رسق بتهم

الحــرب، يُزعــم أنــه أنشــأ عصابــة كانــت تجــول يف الطــرق بحثــاً عــن 

ســائقن لرقتهــم. وعندمــا دخــل تنظيــم “داعــش” إىل ديــر الــزور يف 

عــام 2014، أعلــن والءه للتنظيــم، ليعــود ويهــرب يف وقــت الحــق إىل 

ــا بعدمــا أعــدم التنظيــم شــقيقه. تركي

ويف 10 كانــون األول/ديســمر 2016، تداولــت “وكالــة أنبــاء هــاوار” 

قصــًة “مجلــس ديــر الــزور العســكري”. وكيــف شــّكل “أبــو خولــة” 

ــع  ــاً “جم ــخ، مّدعي ــك التاري ــن ذل ــهر م ــرشة أش ــل ع ــة قب املجموع

ــة الشــعب”، زاعــاً  ــزور والعمــل عــى حاي ــر ال شــباب منطقــة دي

ــة،  ــرات الصحفي ــر يف املؤمت ــدأ يظه ــه. وب ــل لدي ــف مقات ــود أل وج

ــوات  ــي “ق ــزاء مقات ــس ع ــكرية، ومجال ــرج العس ــاالت التخ واحتف

ــة”. ــوريا الدميقراطي س

املنطقــة العازلــة مازالــت غــر معروفــة. ومثلهــا عــدد الجنــود 

واالستشــارين الذيــن سرتســلهم إىل املناطــق التــي ســتكون مســؤولة 

عنهــا يف إدلــب. ويجــري الحديــث عــن 300 إىل 500 عســكرياً 

ســيعملون مــع “جيــش وطنــي” مكــون مــن مزيــج مــن 40 تنظيــاً 

ــى  ــا ع ــر منه ــورق أك ــى ال ــاك، ع ــودة هن ــيا موج ــلحاً ومليش مس

ــرة. كل  ــم الن ــا تنظي ــن عليه ــي يهيم ــة الت ــة املنطق ــع، لتهدئ الواق

ــا يف  ــة تركي ــول موثوقي ــن ح ــن املراقب ــرة ب ــكوكاً كث ــر ش ــذا يث ه

إدلــب خاصــة وأنهــا أثبتــت عــدم موثوقيتهــا يف الحــرب ضــد تنظيــم 

“داعــش”. ال ميكــن لرتكيــا أن تســمح اليــوم للنرة بالســيطرة املطلقة 

يف إدلــب، فالتنظيــم الخطــر غــر مهتــم بأي خطــط واتفاقات روســية 

ــب  ــر يف إدل ــت الكث ــا أن تثب ــى تركي ــورية، وع ــة لس ــة تركي إيراني

خاصــة أنهــا الوحيــدة بــن الــدول الثالثــة التــي متتلــك عالقــات مــع 

املســلحن هنــاك وقــادرة بالتــايل عــى إيجــاد حلــول مــن شــأنها أن 

تعيــد املدينــة إىل ســيطرة الدولــة الســورية. والســؤال املطــروح هنــا 

ــر  ــة تحري ــع “هيئ ــل م ــن التعام ــا م ــاء تركي هــو إذا مل يتمكــن حلف

الشــام” واضطــرت تركيــا إىل نــرش املزيــد مــن قواتهــا يف إدلــب، مــاذا 

ــوده  ــود جن ــة ويع ــرتيك يف معرك ــش ال ــزم الجي ــا يه ــيحدث عندم س

ــاً إىل بالدهــم؟ جثث

عــدم القــدرة عــى إيجــاد تهدئــة يف إدلــب ســيكون رضبــة عســكرية 

ودبلوماســية كبــرة، مــا يثبــت أن “التطهــر” الــذي قــام بــه أردوغــان 

جعــل مــن ثــاين أكــر جيــش يف حلــف شــال األطلــي ظــالً لنفســه، 

مــا ســيؤدي إىل تقويــض الصفقــة الجانبيــة بــن تركيــا وروســيا وهــي 

“إدلــب مقابــل عفريــن”، فمــن غــر املرجــح أن يعطــي املســؤولون 

الــروس لألتــراك مــا يريدونــه حتــى تحصــل موســكو عــى مــا تريــد 

يف إدلــب.

ويختــم الكاتــب بالقــول إن »فشــل تركيــا يف تعزيــز خفــض التصعيــد 

يف إدلــب ســيكون نكســة للــروس لكنهــم ســيحصلون عــى التعويــض 

ــو  ــا وه ــورية، فإضعافه ــرب– يف س ــف الغ ــا –حلي ــرق تركي ــو غ وه

إضعــاف للحلــف األطلــي هــو هــدف رويس بذاتــه«. الخيــارات التي 

اتخذتهــا الواليــات املتحــدة يف ســورية هــي التــي دفعــت برتكيــا إىل 

مكانهــا الحــايل، وأجرتهــا عــى االتجــاه نحــو روســيا لتأمــن مصالحهــا 

يف ســورية لتقــع تحــت رحمــة روســيا وهيئــة تحريــر الشــام، وهــو 

وضــع ال تحســد تركيــا اليــوم عليــه.

  Steven A. Cook, “Turkey’s Incursion Into Syria: Making Things Better or Worse?”, The 
Council on Foreign Relations (CFR), 2 October 2017 https://www.cfr.org/blog/turkeys-
incursion-syria-making-things-better-or-worse 
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أهداف حملة “عاصفة الجزيرة”

ــزور،  ــر ال ــور رشق دي ــة إىل االســتيالء عــى وادي الخاب تهــدف الحمل

حيــث أشــار املتحــدث باســم البنتاغــون إىل أن “مجلــس ديــر الــزور 

العســكري” لــن يدخــل إىل املدينــة. ولكــن قــوات “أبــو خولــة” 

ــة  ــة يف الضواحــي الشــالية الرشقي ــة الصناعي اســتولت عــى املنطق

لديــر الــزور يف 10 أيلول/ســبتمر، ثــم اســتولت عــى محطــة كهربــاء 

ــع للســكر. ومصن

ــدأ املحــور األول يف منطقــة  ــة عــى محوريــن: يب واآلن، تســر الحمل

ــكري”  ــزور العس ــر ال ــس دي ــوات “مجل ــت ق ــث نزل ــاس، حي ــو ف أب

إىل وادي نهــر الخابــور. ويبــدأ املحــور الثــاين يف أبــو خشــب شــال 

ــه  ــة” إن قوات “التبنــي”. وبحلــول 19 أيلول/ســبتمر، قــال “أبــو خول

ــاً باتجــاه نهــر الفــرات عــى كال املحوريــن،  ــالً تقريب تقدمــت 70 مي

لتغطــي مســاحًة متتــد عــى ميــل واحــد يف كل محــور. غــر أن قــوات 

“مجلــس ديــر الــزور العســكري” مل تســتحوذ عــى أيــة أراٍض واقعــة 

رشق الخابــور عــى الحــدود العراقية-الســورية. وهنــا يتمثــل الهــدف 

ــة  ــران والدول ــع إي ــزور يف من ــر ال ــة يف دي ــة األمريكي الرئيــي للحمل

الســورية مــن الســيطرة عــى تلــك الحــدود.

التسابق مع الحكومة السورية عىل الغاز

يف الوقــت الــذي تحــرك “مجلــس ديــر الــزور العســكري” عــى 

ــن  ــزور م ــر ال ــو دي ــوري نح ــش الس ــدم الجي ــن، تق ــن املحوري هذي

ــغ إزاء اســتحواذ “مجلــس  ــق بال ــة الغــرب. وتشــعر ســورية بقل جه

ديــر الــزور العســكري” و“قــوات ســوريا الدميقراطيــة” عــى املــوارد 

ــو  ــام 2009 نح ــت يف ع ــي أنتج ــزور، والت ــر ال ــة لدي الهيدروكربوني

35% مــن النفــط الســوري. واألهــم مــن ذلــك، أنهــا وفــرت 86% مــن 

النفــط الخفيــف املمتــاز الــذي تنتجــه البــالد، والــذي يســهل تكريــره 

ويحقــق ســعراً أعــى يف الســوق.

وحتــى اآلن، اســتوىل “مجلــس ديــر الــزور العســكري” عــى حقــول 

متلكهــا “رشكــة ديــر الــزور للنفــط” والتــي تديرهــا رشكات “توتــال” 

الفرنســية. وكانــت هــذه الحقــول تضــّخ حــوايل 27 ألــف برميــل مــن 

ــوم، تدهــور وضــع هــذه الحقــول  ــل الحــرب. والي ــاً قب النفــط يومي

بشــكل كبــر، وأصبحــت بحاجــة إىل مئــات املاليــن مــن الــدوالرات 

إلصالحهــا. باإلضافــة إىل أنــه ليــس هنــاك مشــرتون دوليــون للنفــط.

ــأي  ــاز ب ــى الغ ــول ع ــورية الحص ــة الس ــد الحكوم ــل، تري ويف املقاب

ــاد يف  ــص الح ــف النق ــل تخفي ــن أج ــة م ــول الرشقي ــن الحق ــن م مث

الطاقــة. غــر أنــه يف 23 أيلول/ســبتمر، اســتوىل “مجلــس ديــر الــزور 

العســكري” عــى “معمــل غــاز ديــر الــزور” والــذي يوفــر اإلمــدادات 

ــاء جنــوب حمــص، التــي كانــت تعــد  ملحطــة جنــدر لتوليــد الكهرب

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــرب. وم ــل الح ــالد قب ــة يف الب ــر محط ــث أك ثال

ــط  ــول النف ــر حق ــى أك ــة” ع ــوريا الدميقراطي ــوات س ــيطر “ق تس

ــع  ــى من ــورية ع ــة الس ــز الحكوم ــح أن ترك ــن املرج ــورية. وم يف س

“مجلــس ديــر الــزور العســكري” و”قــوات ســوريا الدميقراطيــة” مــن 

ــد مــن حقــول الغــاز. االســتحواذ عــى املزي

ــَص الكاتــب للقــول أنــه »يف الوقــت الــذي اقــرتب فيــه تنظيــم  وَخلَ

ــف  ــور خل ــع ظه ــنطن إىل من ــعى واش ــاره، تس ــن انهي ــش” م “داع

ــب  ــة وتُجّن ــر التهدئ ــر توف ــاذ تداب ــك اتخ ــيتطلب ذل ــل. وس محتم

انــدالع أي اشــتباك كبــر بــن الدولــة الســورية و“قــوات ســوريا 

الدميقراطيــة”، فضــالً عــن فــرض تدابــر للســيطرة عــى الحــدود مــع 

ــن  ــة” ع ــو خول ــب “أب ــنطن أن تراق ــى واش ــب ع ــا يج ــراق. ك الع

ــن  ــاد الســورين يف املناطــق املحــررة م ــن إبع ــه م ــع قوات ــب ملن كث

التنظيــم. وإال، فــإن الحــرب ضــد “داعــش” ستُســتبدل بــراع جديــد، 

األمــر الــذي يهــّدد املكاســب التــي تحققــت خــالل الســنوات الثــالث 

Barak Barfi, “Managing Washington’s Flawed Partners in Eastern Syria”, The Washington 
Institute for Near East Policy, 17 October 2017. http://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/view/managing-washingtons-flawed-partners-in-eastern-syria 
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كريستوفر ميسيرول

لقد سقطت الرقة... فهل سقط تنظيم “داعش”؟ 

معهد بروكينغز، 19 تشرين األول/أكتوبر 2017.
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كتــب كريســتوفر ميســرول مقــاالً بعنــوان “لقــد ســقطت 
الرقــة... فهــل ســقط تنظيــم “داعــش”؟” نــرشه معهــد بروكينغــز 
بتاريــخ 19 ترشيــن األول/أكتوبــر 2017، تحــدث فيــه عــن 
“تحريــر« “قــوات ســوريا الدميقراطيــة” ملدينــة الرقــة مــن أيــدي 

ــة. ــارك الرشس ــن املع ــهرين م ــد ش ــش” بع “داع
ــة اإلســالمية”،  ــار الرقــة هــي عاصمــة مــا يســمى “الدول وباعتب
فأهميتهــا كانــت دامئــاً رمزيــة أكــر منهــا اســرتاتيجية، أي رمــزاً 

ــة الواســعة النطــاق. ــاء الدول أساســياً ملــرشوع بن
يثــر ســقوط الرقــة يف أيــدي “قــوات ســوريا الدميقراطيــة« 
أســئلة مهمــة حــول الكيفيــة التــي ســتتطور بهــا كل مــن ســورية 

ــش«. و«داع
ــو  ــزي اآلن ه ــيايس املرك ــؤال الس ــوري، الس ــل الس ــي الداخ فف
مــا يحــدث بــن الســكان العــرب “الســنة” الذيــن حكمهــم 
“داعــش”. فقــد تكــون “قــوات ســوريا الدميقراطيــة« نجحــت يف 
تحريــر الرقــة، ولكــن ال ميكــن أن يُتوقــع مــن مقاتليهــا األكــراد 
الحفــاظ عــى الســالم هنــاك إىل أجــل غر مســمى. وهنا ســيتعن 
عــى الواليــات املتحــدة وحلفائهــا تحديــد الجهــات الفاعلــة 
“الســنية”التي تتمتــع برشعيــة محليــة واســعة، إال أن ذلــك قــد 

ــن الســكان. ــدة ب ــؤدي إىل نشــوء جاعــات مســلحة جدي ي
ومثــة ســؤال آخــر يتعلــق مبســتقبل عقائديــي “داعــش” الذيــن 
مازالــوا عــى قيــد الحيــاة. حيــث جّنــد التنظيــم مجموعة واســعة 
مــن “املؤمنــن الحقيقيــن”، ســواء من داخــل ســورية أو خارجها. 
وعــى الرغــم مــن أن العديــد مــن هــؤالء املجنديــن لقــوا حتفهم 
عــى خطــوط الجبهــة، فــإن آالفــاً آخريــن قــد نجــوا. وقــد بــدأ 
ــن بنشــاط؛  ــة هــؤالء املقاتل ــدة بالفعــل يف محارب ــم القاع تنظي

ــجيعهم  ــورية لتش ــاً إىل س ــري مبعوث ــن الظواه ــل أمي ــد أرس وق
ــل  ــت طوي ــذ وق ــتعد من ــش” يس ــن “داع ــقاق. لك ــى االنش ع
ــة العــام املــايض،  ــل يف غــارة جوي ــل أن يُقت لهــذه اللحظــة؛ فقب
ــي  ــاين مقات ــد العدن ــو محم ــة أب حــّث املتحــدث باســم الجاع
ــرى الكاتــب أن مســتقبل  الجاعــة عــى االســتعداد للتمــرد. وي
تنظيــم “داعــش” مثــر للقلــق: فقــد نشــهد إمــا انبعــاث تنظيــم 
القاعــدة أو متــرد “داعــش”، أو يف أســوأ الســيناريوهات، كليهــا 

معــاً.
أمــا خــارج ســورية، فالســؤال الرئيــي يكــون عــن مــدى فعاليــة 
تنظيــم “داعــش” يف توســيع شــبكاته الخارجيــة. إذا كان الجوهــر 
األســايس للتنظيــم يكمــن يف الســيطرة عــى األرايض يف هــذه 
اللحظــة، فســوف يحتــاج إىل بنــاء قواعــده يف الخــارج. والــدرس 
ــو  ــراق ه ــابقه يف الع ــن س ــم م ــتفاده التنظي ــذي اس ــد ال الوحي
الحاجــة إىل تأســيس كفــاءات أجنبيــة تكــون قــادرة عــى الصمود 

أمــام هزميــة الجاعــة يف العــراق وســورية.
ــات  ــاح العملي ــت جن ــي 2013 و2016، أثب ــن عام ــع، ب يف الواق
الخارجيــة لـــ “داعــش” نجاحــاً ملحوظــاً، حيــث نّفــذ أكــر مــن 
180 هجومــاً يف حــوايل 20 مدينــة. ومــع فقــدان قيادتــه املركزيــة 
ــات  ــع إىل املحافظ ــعى إىل التوس ــح أن يس ــن املرج ــة، م يف الرق
ــة  ــو مبثاب ــة ه ــقوط الرق ــإن س ــف، ف ــبة للري ــة. وبالنس الخارجي
ــة”  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــي لـــ “ق ــن ال ينبغ ــة. لك ــرتة راح ف
ــة: فرمبــا يكــون  ــك لفــرتة طويل ــا أن يســتمتعوا بذل وال لداعميه
“داعــش” قــد فقــد عاصمتــه، لكنــه حتــى اآلن مل يخــر املعركــة 

األكــر ســواًء داخــل ســورية أو خارجهــا.

 Christopher Meserole, “Raqqa has fallen. Has ISIS?”, The Brookings Institution, 19 
October 2017. https://www.brookings.edu/blog/markaz/19/10/2017/raqqa-has-fallen-has-
isis/
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وريث تنظيم “داعش”: 
ماذا تريد الواليات المتحدة؟



كولن كارك

الوجه المعتدل لتنظيم القاعدة 

فورين أفيرز، 24 تشرين األول/أكتوبر 2017
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Colin P. Clarke, “The Moderate Face of Al Qaeda”, Foreign Affairs, 24 October 2017.  
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/24-10-2017/moderate-face-al-qaeda 
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ــم  ــدل لتنظي ــه املعت ــوان “الوج ــاالً بعن ــن كالرك مق ــب كول كت
ــن األول/ ــرز، يف 24 ترشي ــن أف ــة فوري ــه مجل ــدة” نرشت القاع

ــدة  ــورة الجدي ــاه “الص ــّا س ــه ع ــدث في ــر 2017. يتح أكتوب
ــم  ــد تنظي ــث عم ــام 2016، حي ــن ع ــدأ م ــرة”، ويب ــة الن لجبه
“جبهــة النــرة” فــرع القاعــدة يف ســورية إىل تغيــر اســمه عــدة 

مــرات يف محاولــة للتســويق لنفســه عــى أنــه أقــل تطرفــاً مــن 
بعــض التنظيــات اإلرهابيــة يف ســورية كتنظيــم “داعــش” مثــالً. 
وعــى الرغــم مــن أن إعــادة التســمية هــذه، محاولــة مكشــوفة 
أمــام كل مــن يحــارب اإلرهــاب يف ســورية، إال أنهــا –بــرأي 
الكاتــب– رمبــا عملــت عــى إعــادة صياغــة صــورة القاعــدة يف 

ســورية.
ــأى بنفســه عــن التنظيــم األم “القاعــدة«،  ــأن ين قــرار النــرة ب
ــتقلة يف  ــادرة ومس ــة وق ــوة رشعي ــه كق ــر نفس ــة لتصوي محاول
ــة للحصــول عــى املســاعدات  ــة، مؤهل الحــرب الســورية الجاري

ــة. ــكرية الخارجي العس
يقــول الكاتــب: »اآلن بعــد أن خــر “داعــش” الرقــة “عاصمته”، 
قــد تكــون القاعــدة هــي التنظيــم الوحيــد الباقــي والــذي 
ــة الســورية.  ــى تحــدي الدول ــادراً عســكرياً ع ــاره ق ــن اعتب ميك
ــل  ــا تعم ــى أنه ــدة ع ــر إىل القاع ــش”، ينظ ــس “داع ــى عك وع
مــع الســكان املحليــن، ومتتلــك املــوارد الالزمــة لتوفــر مظاهــر 

ــم«. الحك
ويضيــف الكاتــب، »اليــزال مــن غــر املألــوف اســتخدام مصطلــِح 
عــن  املســؤول  التنظيــم  يتبــع  أي شــخص  عــى  “معتــدل” 

هجــات 2001/9/11. لكــن الوضــع يف ســورية أظهــر القاعــدة 
ــع  ــش” يف “املجتم ــم “داع ــاً لتنظي ــل تطرف ــل األق ــا البدي وكأنه
ــل وضعــاً  ــق عــى املــدى الطوي ــادي”. هــذا ميكــن أن يخل الجه
»تبــدأ فيــه القاعــدة بتعزيــز رشعيــة سياســية مــع الحفــاظ عــى 

ــعة  ــيايس واس ــف س ــاب وعن ــال إره ــام بأع ــى القي ــا ع قدرته
ــب. ــر الكات النطــاق«، عــى حــد تعب

ــم  ــم القاعــدة يف تقدي ــي اتخذهــا تنظي ــن أوىل الخطــوات الت م
ــة الصارخــة  ــد بالطائفي ــاً”، التندي نفســه عــى نحــو “أقــل تطرف
والعمــل عــى إقنــاع فرعهــا الرئيــي “القاعــدة يف العــراق”، 

ــي. ــدأ توجيه ــة كمب ــن الطائفي ــص م بالتخل
كذلــك أظهــر تنظيــم القاعــدة موهبــة براغاتيــة عندمــا شــارك 
ــة، وســورية ليســت اســتثناء. فقــد عملــت  يف الحــروب الداخلي
ــوف  ــلل إىل صف ــر التس ــاً. ع ــة تقريب ــة طفيلي ــدة بطريق القاع
الجاعــات املتمــردة املحليــة، واالدعــاء بــأن لديهــم نفــس املظامل 
ــدة  ــوم القاع ــا تق ــداف. بعده ــس األه ــعون إىل نف ــم يس وأنه
ــن  ــط ب ــدم رسداً يخل ــوى وتق ــد والدع ــود التجني ــيط جه بتنش

ــاد العاملــي. ــن الجه ــة وب ــا املحلي القضاي
يــرى الكاتــب أن تنظيــم “القاعــدة يف ســورية” مســتعد للتعــاون 
مــع جاعــات أخــرى، أو حتــى تســليمها القيــادة يف األمــور 
املدنيــة، كــا أنــه مســتعد إليقــاف الهجــات عــى الغــرب 
لتجنــب عمليــة أمريكيــة ضــده. كــا اســتفاد التنظيــم، أيــاً كان 
اســمه، مــن سياســة غرميــه تنظيــم “داعــش”، الوحشــية واملبالــغ 
وفــرض  وابتزازهــم  للمدنيــن  وقمعهــا  وإرهابهــا  بطائفيتهــا 

ــم. ــة عليه ــة الصارم ــود الرشعي القي
ــود  ــه يق ــش” أن ــم “داع ــم تنظي ــول: »زع ــب بالق ــم الكات يخت
الثــالث  الســنوات  مــدى  عــى  العامليــة  الجهاديــة  الحركــة 
ــود  ــاً بصع ــون مصحوب ــد يك ــايل ق ــه الح ــن تراجع ــة، ولك املاضي
ــاس  ــى أس ــه ع ــح نفس ــى تصحي ــم ع ــل التنظي ــدة. يعم القاع
التجربــة والخطــأ، وتعديــل كل املشــكالت الســابقة يف العقيــدة 
واالســرتاتيجية، وهــذا قــد يدفــع بالتنظيــم بقــوة خــالل العقــد 

ــده«. ــا بع ــره، وم ــن عم ــث م الثال
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ــرشكات  ــل ال ــوان » ه ــت عن ــاالً تح ــابان مق ــر كاراس ــب عم كت
الســورية يف تركيــا هــي الســبيل إلدمــاج الالجئــن؟« نــرشه معهــد 
ــه  ــر 2017، تحــدث في ــن األول/أكتوب ــخ 3 ترشي بروكينغــز بتاري
عــن الــرشكات التــي أسســها الســوريون يف تركيــا والتــي كان لهــا 

تأثــر إيجــايب عــى الالجئــن واملجتمــع املضيــف.
ــي  ــمية الت ــرشكات الرس ــدد ال ــغ ع ــارس 2016، بل ــي آذار/م فف
أسســها ســوريون يف تركيــا حــوايل 4000 رشكــة، بينا يبلــغ عددها 
ــرشكات )أو  ــايل ال ــرات إج ــرتاوح تقدي ــة. وت ــوم 6 آالف رشك الي
املصانــع( الســورية، مبــا يف ذلــك الــرشكات غــر الرســمية، 10.000 
ــتحوذت  ــام 2013، اس ــن الع ــاراً م ــن 20.000. واعتب ــر م إىل أك
الــرشكات الســورية عــى أكــر مــن 25% مــن الــرشكات األجنبيــة 
املســجلة يف تركيــا، وتتواجــد هــذه الــرشكات بشــكل أكــر وتــزداد 

أهميتهــا يف املناطــق الرتكيــة املتاخمــة للحــدود الســورية.
وبحســب الكاتــب، هنــاك تصــور أن الســورين ينافســون األتــراك 

اإليجــارات،  ارتفــاع  املحليــة، ويتســببون يف  الوظائــف  عــى 
ويســهمون يف زيــادة معــدالت الجرائــم، إال أن بيانــات الرشطــة 
ــا  ــأن. ك ــذا الش ــّور به ــف التص ــفت زي ــم كش ــة بالجرائ املتعلق
أدى تدفــق الالجئــن أيضــاً إىل زيــادة النمــو اإلجــايل مــع زيــادة 
األجــور يف بعــض القطاعــات. ومــا هــو واضــح اآلن أن الالجئــن 
ــة، ألن العــودة إىل ســورية يف ظــل  ــا لفــرتة طويل ــون يف تركي باق

ــاراً متاحــاً يف املــدى املنظــور. ــرة ليســت خي الحــرب الدائ
ــات والتحليــالت بشــأن الــرشكات الســورية  ــا ازدادت البيان وكل
ــات  ــن واملجتمع ــى الالجئ ــايب ع ــا اإليج ــح تأثره ــا، أصب يف تركي
املضيفــة أكــر وضوحــاً. ويشــر تقييــم الســوق للمؤسســات 
مؤسســة  –أجرتــه  تركيــا  يف  واملتوســطة  الصغــرة  الســورية 
 Syria الســوري  االقتصــادي  واملنتــدى   Building Markets
توظّــف يف  الســورية  الــرشكات  أن  إىل   –Economic Forum
املتوســط 9.4 شــخصاً –مــن األتــراك والســورين– وأن 55% منهــا 
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Omer Karasapan, “Syrian businesses in Turkey: The pathway to refugee integration?”, 
The Brookings Institution, 3 October 2017. https://www.brookings.edu/blog/future-
development/03/10/2017/syrian-businesses-in-turkey-the-pathway-to-refugee-integration/ 
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ــام  ــالل الع ــط خ ــخاص يف املتوس ــة أش ــف مثاني ــط لتوظي تخط
املقبــل. كــا أّن أصحــاب األعــال الســورين تلقــوا تعليــاً 
ــدء  ــاً – 39% يخططــون لب ــداً، 67% منهــم تلقــوا تعليــاً عالي جي
نشــاط تجــاري آخــر هنــاك، و76% يعتزمــون مواصلــة أعالهــم 
ــر  ــذا ويعت ــا. ه ــورية وخارجه ــع يف س ــع التوس ــرب م ــد الح بع
39% مــن أصحــاب األعــال أن فرصتهــم األساســية يف تركيــا هــي 
التجــارة اإلقليميــة، يف حــن يعتــر 23% منهــم أن خدمــة الالجئــن 

ــم. ــي فرصته ــة ه ــوق الرتكي ــورين أو الس الس
وأصبــح النقــاش يتحــّول مــن اســتيعاب الســورين كضيــوف 
ــح  ــل وفت ــدى الطوي ــى امل ــم ع ــرتاف بوجوده ــن إىل االع مؤقت
ــا مــن  ــة دني ــة دون منــو طبق ــرزق، والحيلول الفــرص لكســب ال
ــق  ــر القل ــا يث ــرف. إال أن م ــرام والتط ــن لإلج ــكان املعرض الس
ــة.  ــرات الطائفي ــة إىل التوت ــوات )Ghettos( باإلضاف ــور غيت ظه
وهنــا، يجــب وضع سياســات تهــدف إىل تحقيــق تكامل مســتدام 
ودائــم، والتحــول مــن إطــار سياســة تركيا التــي تضيف الســورين 
إىل سياســة أخــرى يكســب فيهــا الســوريون رزقهــم. ولــن تكــون 
ــة  ــهده السياس ــذي تش ــتقطاب ال ــل االس ــهلة يف ظ ــة س السياس
الرتكيــة حــول قضيــة الالجئــن. فاســتطالعات الــرأي تشــر إىل أن 
أقليــة مــن األتــراك تؤيــد منحهــم الجنســية. ومــن وجهــة نظــر 
ــات  ــة الســورية واملجتمع ــال التجاري ــم األع ــإّن دع ــب، ف الكات
املضيفــة هــو بالتحديــد مــا ســيولّد الوظائــف والخدمــات إلثبــات 

أّن الوجــود الســوري ميكــن أن يكــون مفيــداً بــدالً مــن أن يشــّكل 
عبئــاً. وســيتطلب ذلــك تقديــم حوافــز إلنشــاء الــرشكات وإضفــاء 
الطابــع الرســمي عليهــا، فضــالً عــن توجيــه الدعــم وإقامــة 
روابــط مــع الجامعــات وغرهــا مــن مصــادر الخــرة. وســتكون 
هنــاك حاجــة أيضــاً إىل تدابــر لتســهيل الحصــول عــى التمويــل، 
وبــذل املزيــد مــن الجهــود لتعليــم اللغــة الرتكيــة. وهــذا ســيعني 
أيضــاً اتخــاذ تدابــر لتخفيــف متطلبــات اإلقامــة، يف حــال تعــرّض 
أصحــاب املشــاريع لتهديــد يطــال عالهــم ورؤوس أموالهــم 

باإلضافــة إىل دفــع الرائــب.
وتقدمــت مؤسســة أبحــاث السياســات االقتصاديــة يف تركيــا مــع 
ــا )TOBB( مبقــرتح  ــادالت الســلعية يف تركي اتحــاد الغــرف والتب
ــوان »العيــش والعمــل معــاً: إدمــاج الســورين يف االقتصــاد  بعن
ــاً  ــالً اقتصادي الــرتيك مــن خــالل الغــرف املحليــة«، يتضمــن تحلي
ــارات  ــار امله ــة، واختب ــرف املحلي ــدرات الغ ــاء ق ــاً، وبن وقطاعي
والتأهيــل للســورين، والتوفيــق بينهــم وبــن الــرشكات، وتقديــم 

ــة. دورات اللغــة الرتكي
ومــن شــأن دعــم األعــداد املتزايــدة مــن رواد األعــال الســورين 
أن يعــّزز إدمــاج الالجئــن باعتبارهــم أعضــاء مســاهمن يف 
املجتمــع، وأن يســاعد عــى تقليــل التوتــرات. ويتعــن عــى 
املانحــن األجانــب إيــالء مزيــد مــن االهتام لهــذا األمــر، وتضافر 

ــة والقطــاع الخــاص. ــة الرتكي ــب الحكوم الجهــود مــن جان
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