مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون مـ ــرجع ــا
لترشـيد الس ــياســات ورسم االســتراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ُ
السورية في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة املحليةُ ،يصـدر املـركـز دراســات وأوراق منهجيــة تساند املسيرة العمـلية
للمؤسسـات املهتمــة باملس ــتقبل السوري ،وت ــدعم آليـات اتخاذ القـرار ،وتتفاعل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة
لتحقيـق التكامــل املعلوماتي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات ّ
ممـ ــا يمكـن م ــن وض ــع
الخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك االحتيـاجات.
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لخص تنفيذي
ُم ٌ

ً
 تشير املعطيات ،حتى اآلن ،إلى قدرة فايروس "كورونا املستجد" على ّ
الحد من العمليات العسكرية ،وهذا ال يعني أبدا
ً
ً
نهايتها أو تجميدها ،بل قد تتخذ مبدئيا أشكاال مختلفة تتراجع فيها املعارك امليدانية التقليدية لصالح تزايد النشاط
األمني واتخاذ تكتيكات جديدة تتناسب ومصالح كل طرف.
ُ يلحظ نشاط متزايد والفت لتنظيم "الدولة اإلسمامية" في ظل انتشار الفايروس ،والذي وصفه التنظيم بـ "أسوأ
كوابيس الصليبيين" ،ويبدو أن "داعش" ينظر إلى آثار الفايروس كظروف ممائمة إلعادة تكثيف نشاطه العسكري
وهجماته على عدة جبهات.
 تعكس تصريحات "قسد" املتضاربة حول هروب عناصر "داعش" من سجن الحسكة ،تخوفها من االنكفاء الذي يقوم
به التحالف الدولي في العراق واحتمالية امتداده إلى سورية ،بتخفيض أعداد الجنود أو إعادة انتشار محتمل،
ومحاولة للتلويح بعودة "داعش" كورقة سياسية-أمنية لتحصيل املزيد من الدعم في إطار مكافحة اإلرهاب.
 يبدو أن "كورونا" فرض على بعض الدول سياسات عسكرية انكفائية ،خاصة تلك املنتشرة قواعدها حول العالم ،أو
يمكن القول إنه ّ
سرع من قرارات دول أخرى باالنسحاب من تلك القواعد وإعادة التموضع واالنتشار ،كما حدث في
العراق ،األمر الذي يفتح الباب للتساؤل حول آثاره على الوجود األجنبي في سورية؟
 في الوقت الذي ينكفئ فيه التحالف الدولي عن بعض مواقعه في العراق؛ تعمل القوات األمريكية على تعزيز قواعدها
ً
الحالية ،عبر استقدام بطاريات باتريوت ،ويبدو أن التعزيزات األمريكية في تلك القواعد تتناسب طردا وحجم التهديد
املحتمل لها.
 موسكو وطهران تشتركان بعدم تأثر السياسة الخارجية باملعادلة الداخلية ،بمعنى أن هذين النظامين ومعهما الصين
والنظام السوري ال يعانون من التهديد الذي تشكله الحسابات الداخلية وارتفاع نسب تفش ي املرض وزيادة عدد
الوفيات على الحكومات والنظام السياس ي ،بعكس الديمقراطيات الغربية.
 ينظر النظام وحلفاؤه إلى املناخ العام الذي فرضه الفايروس كمجال استثمار سياس ي-عسكري-اقتصادي ،سواء عبر
تسهيل املساعدات لنظام األسد من مدخل إنساني والسعي لرفع العقوبات ،أو استثماره كبوابة للتطبيع مع دول
املنطقة وفتح قنوات تواصل جديدة ،إضافة إلى كونه فرصة ملضايقة التواجد األجنبي بأدوات مختلفة.
 ضمن ما يفرضه "كورونا املستجد" من ارتباك على جميع الماعبين ،يبدو أن العمل العسكري سيتراجع خطوة حذرة
بمعاركه التقليدية ،ليفسح املجال ملناورات سياسية جديدة بين األطراف املختلفة ،سواء باتجاه محاوالت تفعيل
اللجنة الدستورية بين املعارضة والنظام ،أو إعادة إحياء قنوات التفاوض بين "قسد" والنظام ،مقابل محاوالت األخير
وحلفائه إحداث خرق في جدار العقوبات.
ً
 إن محاوالت فتح وتفعيل املسار ات السياسية ال تعني أبدا إحراز خطوات متقدمة فيها ،بقدر ما تعني أنها استجابة
لواقع فرضه الفايروس ،وإعادة ترتيب األوراق واألولويات ،والتي يبدو أنها ستبقى مرهونة بمدى انتشار الفايروس،
وما سيرافقه من آثار وتهديدات.
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متهيد
وسط القلق العالمي املتزايد على وقع تفش ي جائحة "كورونا املستجد" (كوفيد  )19وما رافقها من آثار وتهديدات على عدة
ً
مستويات؛ أعلن نظام األسد في 23آذار/مارس عن وصول الفايروس إلى سورية رسميا ،بعد التصريح عن إصابات وأولى
ً
الوفيات ،مقابل إجراءات احترازية في محاولة احتوائه؛ لتتحول بذلك التخوفات إلى واقع يفتح الباب واسعا أمام تحليمات
ُ
آثار هذا الفايروس وتداعياته املتوقعة على عدة قطاعات ومستويات في البلد املنهك .وعليه تحاول هذه الورقة تقديم قراءة
تحليلية في االنعكاسات املحتملة على امللف السوري ،خاصة في املستوى العسكري والجبهات املتعددة ضمن مناطق النفوذ
الثماث (معارضة ،نظام ،قسد) ،إضافة إلى اآلثار املحتملة على طبيعة التواجد األجنبي في البماد ،مقابل العملية السياسية
وآفاقها املتوقعة وسط املناخ الذي يفرضه الفايروس من البوابة اإلنسانية وقابلياته لماستثمار السياس ي.

ط أمين)
اجع حذر ونشا ٌ
العمليات العسكرية (تر ٌ
تبدو فرضية تجميد الجبهات وتقويض العمليات العسكرية التقليدية نتيجة انتشار الفايروس منطقية حتى اآلن ،على
األقل في الفترة الحالية ،واملتمثلة باملواجهة األولى مع الوباء واالرتباك في احتوائه ومعالجة آثاره املتعددة ،خاصة مع
التخوف من تفشيه داخل القطع العسكرية واملليشيات ومجاميع الفصائل ،إضافة إلى عدم القدرة على فتح معارك كبرى،
ً
تلك التي من املمكن أن تؤدي إلى عدد كبير من الجرحى يزيد الضغط على القطاع الطبي املشلول أساسا في مناطق املعارضة،
والعاجز في مناطق النظام ،إضافة إلى ما قد يترتب على تلك املعارك من نفقات وميزانيات سيضطر النظام إلى حرفها باتجاه
قطاعات أخرى.
ناهيك عن محاوالت موسكو والنظام تجنب أي قصف جوي تقليدي ُي ُ
خرج املزيد من النقاط الطبية واملستوصفات
ً
ً
واملشافي عن الخدمة أو يستهدف البنى التحتية الرئيسية ،وذلك ال يبدو خوفا على املدنيين أو حرصا على القطاع الطبي في
ً
تلك املناطق ،وإنما تجنبا لحرج حقيقي أمام املجتمع الدولي في ظل جائحة تهدد اإلنسانية ،خاصة في الوقت الذي يسعى
فيه النظام وحلفاؤه إلى استغمال هذا الظرف اإلنساني إلحداث خرق في جدار العقوبات االقتصادية (األوروبية-
األمريكية) ،إضافة إلى محاوالت اإلفادة منها كمدخل للتطبيع واملساعدات وإعادة العماقات العلنية مع بعض الدول
العربية-الخليجية ،أو فتح قنوات تواصل جديدة عبرها باتجاه قوى مختلفة ،قد تكون غربية.
وضمن إطار اإلجراءات االحترازية في مواجهة تفش ي املرض؛ أصدرت القيادة العامة لجيش األسد أمرين إداريين ينهيان
ً
االحتفاظ واالستدعاء للضباط االحتياطيين املحتفظ بهم وامللتحقين من االحتياط املدني ،اعتبارا من  7نيسان املقبل،
ً
لكن بشروط تحددها مدة الخدمة ،إضافة إلى تسريح بعض دورات االحتفاظ ( ،)1فيما بدا تخوفا من تفش ي الفايروس
داخل القطع العسكرية للجيش .مقابل موسكو التي اتخذت إجراءات احترازية صارمة داخل قاعدتها العسكرية في
حميميم ،إضافة إلى ضبط احتكاك جنودها بالضباط السوريين والسكان .في حين ال تتوافر معلومات دقيقة حول
)  ( 1القيادة العامة للجيش :إنهاء االحتفاظ واالستدعاء للضباط االحتياطيين ،املوقع الرسمي لوكالة األنباء السورية "سانا" ،2020/3/29 ،متوافر على الرابط:
https://cutt.us/SR50k
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املليشيات اإليرانية ،والتي ّ
سجلت بحسب تقارير أعلى نسب إصابات داخل سورية ،سوى نقل بعضهم إلى نقاط طبية في
العراق للعماج ،عبر املعبر الوحيد الذي لم يغلق (البوكمال) ،إضافة إلى عزل بعض مناطق نفوذهم ّ
كحي "السيدة زينب" في
جنوب العاصمة دمشق ،بينما اكتفى حزب هللا في التصريح على لسان أمينه العام أنه "يقوم بفحص مقاتليه قبل إرسالهم
ً
إلى سورية حرصا على عدم نقل العدوى إليها ،وفحصهم أثناء عودتهم لضمان عدم نقلها إلى لبنان" ( .)2بما يشير إلى عدم
تأثر تواجد الحزب بالفايروس واالكتفاء باإلجراءات االحترازية ،حتى اآلن.
كل تلك اإلجراءات ،وما قد يلحق بها من قرارات أخرى على وقع تفش ي الجائحة في البالد ،تشير ،حتى اآلن ،إلى قدرة
ّ
والحد والتقويض من العمليات العسكرية التقليدية ،ولكن وفي الوقت نفسه ال
الفايروس على فرض هدنته الخاصة
ً
ً
ً
يعني أبدا نهايتها أو تجميدها ،بل قد تتخذ مبدئيا أشكاال مختلفة تتراجع فيها املعارك امليدانية التقليدية لصالح تزايد
النشاط األمني واتخاذ تكتيكات جديدة تتناسب وتحقيق مصالح كل طرف.
فعلى الرغم من انحسار قصف النظام وحلفائه ملناطق املعارضة ،إال أن الخروقات لماتفاق الروس ي-التركي استمرت من
طرف النظام ،عبر قصف صاروخي استهدف أرياف مدينة إدلب بتاريخ  31آذار/مارس و 1نيسان/أبريل( ،)3باإلضافة إلى
فتح النظام معارك محدودة على جبهات أخرى كالسويداء ،حيث يخوض الفيلق الخامس اشتباكات متقطعة مع فصائل
ّ
محلية "رجال الكرامة"( ،)4مقابل مماحظة زيادة وتيرة االغتياالت في درعا بين صفوف قياديين في املعارضة السورية ،ممن
وقعوا على اتفاقية التسوية( ،)5االغتياالت التي ُي ّ
رجح أن النظام يقف ورائها بشكل مباشر ،إذ تأتي بعد اقتحام قواته في
 18آذار/مارس بلدات في ريف درعا الغربي ،والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الطرفين وتهجير  21مقاتل إلى الشمال
السوري.
ويقابل اغتياالت الجنوب ،ارتفاع معدالت التفجيرات عبر السيارات املفخخة واالغتياالت التي طالت قياديين في "الجيش
الوطني" ضمن مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون"( ،)6إضافة إلى إدلب خمال األسبوع الفائت( ،)7وعلى الرغم من تعدد
الجهات التي قد تقف وراء اغتياالت الشمال ،كغرفة عمليات "غضب الزيتون" التابعة لـ( ،)PYDإضافة لخمايا "داعش" في
ّ
املنطقة وبعض املجموعات املتشددة ،إال أن النظام وخماياه يعتبرون أحد أبرز املتهمين بتلك العمليات ،بينما تبنت "قسد"
اغتيال أحد القيادين في "الجيش الوطني" ،ضمن محيط بلدة عين عيس ى في ريف الرقة إثر استهدافه بصاروخ حراري
ً
بتاريخ  30آذار/مارس ،وادعائها أن ذلك جاء "ردا على محاوالت تقدم للجيشين الوطني والتركي"( ،)8والمافت أن هذا التوتر
ُ
سبقه بأسبوع وصول تعزيزات للنظام إلى محيطها.
في محيط البلدة

) )2نصر هللا :املعركة مع كورونا في أولها ويجب وقف الحرب على اليمن ،املوقع اإللكتروني لقناة امليادين ،2020/3/28 ،متوافر على الرابطhttps://cutt.us/muGUt :
ً
) (3قوات النظام تخرق هدنة إدلب مجددا...الفصائل ترد ،املوقع اإللكتروني لصحيفة عنب بلدي ،2020/4/1 ،متوافر على الرابطhttps://cutt.us/uqbV9 :
) (4بعد اشتباكات فصائل السويداء مع الفيلق الخامس"...رجال الكرامة تصعد ضد روسيا" ،موقع الدرر الشامية ،2020/4/2 ،متوافر على الرابط:
https://cutt.us/PJwhz
) )5تصعيد جديد 4...عمليات اغتيال في درعا خمال  24ساعة ،أورينت نت ،2020/3/26 ،متوافر على الرابط التاليhttps://cutt.us/CQSgk :
) 3 )6قتلى في تفجير عند مدخل اعزاز بحلب ،املوقع اإللكتروني لصحيفة املدن ،2020/3/19 ،متوافر على الرابطhttps://cutt.us/fnsDG :
) )7انفجاران يستهدفان ريف حلب في أقل من  24ساعة ،وعودة محاوالت االغتيال إلى إدلب ،املوقع اإللكتروني لصحيفة عنب بلدي ،2020/3/25 ،متوافر على الروابط
التاليةhttps://cutt.us/PY048 ،https://cutt.us/EEyzE :
) )8قسد تتصدى لهجمات الفصائل املسلحة...تقتل اثنين وتدمر آلية عسكرية ،موقع والتي نيوز ،2020/3/30 ،متوافر على الرابطhttps://cutt.us/lWyDU :
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"داعش" و"قسد" (هتدي ٌد واستثمار)
باملقابلُ ،يلحظ نشاط متزايد والفت لتنظيم الدولة اإلسمامية في ظل انتشار الفايروس ،والذي وصفه التنظيم بـ "أسوأ
كوابيس الصليبيين" ،وذلك ضمن افتتاحية حول فايروس "كورونا" في طبعة  19آذار/مارس من نشرة "النبأ" التابعة له،
ً
معتب ًرا ُ
أنه ُ
"سيضعف من قدرات أعداء التنظيم وسيعيق إرسالهم للجنود ملحاربة املجاهدين ،داعيا أنصاره إلى زيادة
نشاطهم خاصة باتجاه تحرير األسرى وتكثيف الهجمات التي تزيد من ضعف أعداء التنظيم (.")9
ّ
وقد كثف التنظيم من عملياته باتجاه قوات "قسد" والنظام السوري على حد سواء ،حيث أعلن عبر وكالة أعماق 29
آذار/مارس عن ّ
أسر عناصر من "وحدات الحماية" في ريف الحسكة وإعدامهم ،كما تم تنفيذ سلسلة تفجيرات في مدينة
الطبقة بريف الرقة ،لم يتبناها التنظيم ،ما دفع البعض لتوجيه االتهام للنظام السوري في إطار محاوالته لتهيئة بيئة من
الفلتان األمني .وبالتزامن مع عمليات تنظيم الدولة في ريف الحسكة ،أعلنت صفحات ّ
محلية في دير الزور عن فقدان
ً
االتصال مع مجموعة من املليشيات اإليرانية في بادية البوكمال إثر قيامها بجولة تفقدية ،كما أصدر التنظيم إصدارا
ً
ً
جديدا حول عملياته العسكرية التي يقوم بها في البادية السورية ،وتحديدا في قرى منطقة السخنة التابعة لريف حمص
ً
الشمالي ،في محاولة منه إليصال رسالة بأنه ما زال موجودا ،ويظهر التسجيل مهاجمة شاحنات وأرتال عسكرية لقوات
ً
النظام  ،إلى جانب عمليات إعدام ملقاتلين قال التنظيم إنهم من عناصر النظام أو "لواء القدس" املدعوم إيرانيا(.)10
وتزامن ذلك مع محاوالت االستعصاء والهروب التي نفذها عناصر التنظيم في سجن "الصناعة" ضمن حي غويران
بمحافظة الحسكة ،وهروب عدد منهم ،وسط تصريحات متضاربة من قيادات "قسد" حول هذا الهروب ،مقابل
تصريحات املتحدث باسم التحالف ،الكولونيل مايلز كاجينز ،والتي خففت بشكل أو بآخر من وقع الحادثة ،فيما يبدو أن
قسد تسعى لتضخيمها ،حيث اعتبر كاجينز أن "السجن ال يضم أي أعضاء بارزين في تنظيم داعش" ) ،)11األمر الذي قد
يشير إلى مبالغة قوات سورية الديمقراطية في موضوع أسرى تنظيم الدولة وإثارة املوضوع بهذا التوقيت بالذات ،وذلك
ّ
العلنية التي تدفع بها اإلدارة الذاتية ملحاكمة عناصر تنظيم الدولة الذين ترفض دولهم استقبالهم،
ربما لتمرير املحاكم
إضافة إلى استغمالها كورقة سياسية-أمنية لتحصيل املزيد من الدعم الغربي في إطار مكافحة اإلرهاب .واألهم من ذلك،
ً
أنها تعكس أيضا تخوف "قسد" من االنكفاء الذي يقوم به التحالف في العراق واحتمالية امتداده إلى سورية عبر تخفيض
عدد الجنود أو إعادة انتشار محتمل شرق الفرات ،خاصة وأن "قسد" اتبعت سلوك االستثمار والتلويح بعودة "داعش"
عدة مرات ،ليس آخرها مع بدء العملية العسكرية التركية "نبع السمام" وإعمان ترامب سحب القوات األمريكية شرق
الفرات ،حين أعلنت عن هروب سجناء من تنظيم الدولة ،نتيجة القصف التركي الذي استهدف مواقع السجون ،ليأتي
بعدها تصريح ترامب في تاريخ  2019/10/14ويتهم فيه قوات سورية الديمقراطية "بتسهيل هروب السجناء ،البتزاز القوات
األمريكية والتحالف الدولي"(.)12
) (9لماطماع أكثر على افتتاحية تنظيم الدولة في نشرة النبأ حول فايروس كورونا ،راجع الرابط التاليhttps://cutt.us/8Krtu :
) (10السخنة "أم القرى" التي يحاول تنظيم الدولة توسيع نفوذه منها ،املوقع اإللكتروني لصحيفة عنب بلدي ،2020/4/3 ،متوافر على الرابطhttps://cutt.us/lkKtY :
) (11الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية بعد دخول مسلحين من سورية ،صحيفة عنب بلدي ،2020/3/30 ،متوافر على الرابطhttps://cutt.us/QXisl :
) )12ترامب يتهم قسد بإطماق عناصر داعش لعودة التدخل األمريكي ،املوقع اإللكتروني بروكار برس ،2019/10/14 ،متوافر على الرابطhttps://cutt.us/D4jxu :
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كما رافق نشاط التنظيم املتزايد في أرياف محافظات (الرقة ،دير الزور ،الحسكة) ،رصد عبور عدد كبير من عناصر
التنظيم الحدود السورية باتجاه األراض ي العراقية ،ما دفع الحشد الشعبي في الجانب العراقي إلى جانب وحدات من الجيش
العراقي "اللواء  "44و" "51وعدة قطع عسكرية ،وبإسناد من طيران الجيش ومقاتلة الدروع في "الحشد الشعبي" ،لماستنفار
وإطماق عملية عسكرية جديدة ضد عناصر تنظيم الدولة تحت اسم "ربيع االنتصارات الكبرى" ،بحسب بيان صادر عن
الحشد الشعبي بتاريخ  30آذار/مارس ،وتزامنت العملية مع هروب عناصر التنظيم من سجن الحسكة ،إضافة إلى عودة
تحليق طيران التحالف في السماء السورية(.)13
ويبدو أن تنظيم الدولة ينظر إلى آثار الفايروس كظروف ممائمة إلعادة تكثيف نشاطه العسكري وهجماته على عدة
ً
ً
جبهات ،األمر الذي سيرتب ضغطا مضاعفا على قوات "قسد" في مناطق نفوذ اإلدارة الذاتية ،كما سيشكل بالنسبة لها
مجال استثمار جديد لتحصيل املزيد من الدعم الغربي في مواجهة "داعش" .وعلى الجانب اآلخر قد يشكل نشاط "داعش"
ً
استنزافا لقوت النظام واملليشيات اإليرانية املتواجدة في ريف دير الزور الشرقي وبادية حمص ،كما أن نشاط خمايا
التنظيم قد يطال مناطق نفوذ املعارضة السورية عبر االغتياالت والتفجيرات ،األمر الذي قد يعطي فرصة جديدة لهيئة
"تحرير الشام" لتصدير نفسها كقوة محلية قادرة على ضبط األوضاع األمنية ،والتي ستمثل لها بوابة للتنسيق مع قوى
ً
إقليمية ودولية ،خاصة وأن مناطق املعارضة السورية قد ال تقتصر على نشاطات تنظيم الدولة ،وإنما قد تفسح أيضا
املجال لبعض املجموعات املتشددة التي ستجد في الظروف الحالية واالرتباك األمني والعسكري فرصة ممائمة لتنفيذ
عملياتها باتجاه عرقلة االتفاق التركي-الروس ي ،أو باتجاه تصفية حسابات مع فصائل محددة في إطار الصراع على النفوذ،
إضافة الحتمالية زيادة نشاط خمايا النظام األمنية ،عبر التفجيرات واالغتياالت لزعزعة األمن واالستقرار في املنطقة.

التواجد األجنيب (احتماالت االنكفاء واالستغالل)
على مستوى مختلف ،يبدو أن فايروس "كورونا" فرض على بعض الدول سياسات عسكرية انكفائية ،خاصة تلك املنتشرة
قواعدها حول العالم ،أو يمكن القول إنه ّ
سرع من قرارات دول أخرى باالنسحاب من تلك القواعد وإعادة التموضع
واالنتشار ،وفي إطار مناقشة آثاره على التواجد األجنبي في سورية ،يبدو من املفيد الدخول عبر بوابة العراق ،فقد أعلنت
الحكومة الفرنسية عن انسحاب قواتها من العراق  25آذار/مارس ،وذلك ضمن اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية ،في
الوقت الذي قام فيه التحالف الدولي بتسليم  3قواعد عسكرية (القائم ،القيارة ،كي )1من أصل  8للقوات العراقية،
واالنكفاء باتجاه إقليم كردستان (قاعدة حرير) واألنبار(قاعدة عين األسد) ،وبدأ التحالف بسحب قواته التدريبية من
العراق ،في  20من آذار الحالي ،بعد تعليق برنامج التدريب ،في إطار اإلجراءات الوقائية ملنع تفش ي "كورونا املستجد" ،كما
انسحب نحو  300جندي من قوات التحالف منتصف آذار الحالي من قاعدة القائم(.)14

) )13مرجع سبق ذكره ،متوافر على الرابطhttps://cutt.us/QXisl :
) )14وسط تهديدات بهجمات...التحالف الدولي يخلي قاعدة ثالثة في العراق ،املوقع اإللكتروني لصحيفة عنب بلدي /2020/3/30 ،متوافر على الرابط:
https://cutt.us/OQi1x
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وعلى الرغم من كون بعض تلك القرارات ليست جديدة ،وال يمكن فصلها عن سياق التوتر األخير بين الواليات املتحدة
وإيران وإعادة التحالف الدولي لتموضعه في العراق ،خاصة على خلفية االستهداف األمريكي لقاسم سليماني وأبو مهدي
املهندس ،والذي ترتب عليه بدفع من إيران ،قرار البرملان العراقي  5كانون الثاني  2020بضرورة خروج القوات األجنبية من
العراق ،لكن وفي ذات الوقت ال يمكن إنكار دور "كورونا" في التسريع من تلك العمليات ،خاصة بالنسبة لألوروبيين الذين
ّ
باتوا ينظرون إلى العراق كساحة صراع ثنائية بين طهران وواشنطن ،ال مكان لهم فيها ،فيبدو أن كورونا شكل فرصة
مناسبة لتسريع عمليات االنسحاب وتعليق برامج التدريب.
وبينما يساهم الفايروس بتشكيل بيئة طاردة للقوات األجنبية املتواجدة في العراق ،يبدو أن إيران لن تفوت الفرصة في
ً
تخصيب تلك البيئة ،خاصة باتجاه التواجد األكثر تأريقا لها ،واملتمثل بالقواعد األمريكية ،وذلك عبر رفع وتيرة التهديد
األمني تجاه تلك القواعد من خمال التفجيرات أو االستهدافات عبر مليشيات ّ
محلية ،في محاولة لتحفيزها وتسريع عملية
االنكفاء ،وهذا ما يتقاطع مع ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي رفيع لم تسمه ،حول توافر
معلومات استخباراتية عن هجمات قد تستهدف قواعدها من قبل إيران ،عبر مجموعات ّ
محلية تعفي طهران من التورط
املباشر ،كمليشيا حزب هللا العراقي( ،)15إذ يبدو أن تفش ي الجائحة في إيران ال يمنعها من استثمار املناخ الذي فرضته في
دول نشاطها .ولكن وفي الوقت الذي ينسحب فيه التحالف الدولي من بعض القواعد؛ تعمل القوات األمريكية على تعزيز
مواقعها الحالية في العراق ،عبر استقدام بطاريتي باتريوت تم نشر أحدها في قاعدة عين األسد ،واألخرى في أربيل ،ويتم
الحديث عن استقدام بطاريتين إضافيتين من دولة الكويت إلى األراض ي العراقية ،ويبدو أن اإلجراءات األمريكية في تعزيز
ً
تلك القواعد تتناسب طردا وحجم التهديد املتوقع لها (.)16
ً
وبمقاربة أثر الفايروس على القواعد األجنبية في الظرف العراقي ،إلى الحالة السورية التي تضم عددا من القواعد األجنبية،
ً
يبدو أن الظرف أيضا قابل لماستثمار لتهديد تلك القواعد ،وتشجيعها على االنكفاء ،فعلى الرغم من عزلة القاعدة
األمريكية في التنف ،بحكم بعدها عن مراكز املدن واالحتكاك ،إال أن هذا ال يعني أنها محصنة بشكل كامل ضد الفايروس،
وكذلك باقي القواعد املتواجدة في شرق الفرات ،والتي قد تشهد عمليات أو هجمات محتملة من قبل مليشيات ّ
محلية،
عملت إيران على إعدادها من فترة طويلة تحت اسم املقاومة الشعبية والتي ترفع شعارات ضد الوجود األمريكي في سورية.
إضافة إلى احتمالية تأثر باقي التواجد األجنبي (فرنس ي ،بريطاني) وبرامجه على وقع زيادة تفش ي املرض في سورية أو داخل
تلك الدول ،وما سيترتب عليه من إجراءات.
ً
أما في غرب الفرات ،حيث التواجد التركي وانتشار نقاط املراقبة ،والتي تعتبر أيضا شبه معزولة وتم رفع الجاهزية الطبية
فيها ،فإن األخطار األمنية عليها ال تبدو معدومة ،فعلى الرغم من قرب تلك القواعد والنقاط من األراض ي التركية وتوافر
ً
ً
طرق اإلمداد والنقل السريع ،والذي قد يخفف من أخطار تفش ي الفايروس ،إال أن الظرف الحالي أيضا يبدو مناسبا
للعديد من األطراف لرفع مستوى التهديد األمني املحتمل لتلك النقاط ،سواء عبر قوات النظام واملليشيات الداعمة لها،
ً
أو حتى بعض الفصائل الجهادية التي ترى في فتح الطريق الدولي  m4وتسيير الدوريات املشتركة تهديدا لنفوذها ،خاصة
) (15املرجع السابق.
) (16أمريكا تعزز قواعد في العراق بـ"باتريوت"...وتنسحب من أخرى ،2020/3/31 ،متوافر على الرابطhttps://cutt.us/6lyuZ :
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وأن مختلف الجهات التي من املمكن أن تهدد نقاط املراقبة أو الدوريات التركية في هذه الظروف ،تدرك وقع تفش ي املرض
في الداخل التركي ،وانعكاس أي استهداف للجنود في هذه الفترة وما قد يسببه من حرج للحكومة التركية وتأزيم في الوضع
الداخلي.
أما بالنسبة إليران وميلشياتها أو القوات الروسية واملرتزقة املرافقة لها من الشركات األمنية الخاصة ،فمن املستبعد حتى
اآلن أن يؤثر الفايروس وتفشيه على تواجدها العسكري في سورية ،إال في حدوده الدنيا ،املتمثلة بإعادة االنتشار والتموضع
واتخاذ تدابير وإجراءات احترازية ،وذلك على اعتبار أن طهران تعتمد على مجموعات مرتزقة ،أغلبهم من غير اإليرانيين،
وبالتالي لن تكون سمامتهم أولوية بالنسبة لطهران ،وهذا ما حدث حتى على املستوى املدني في إيران ،حيث أفادت التقارير
الواردة من املدن اإليرانية عن سياسية عنصرية عالية في املستشفيات اإليرانية ،والتي رفضت استقبال األفغان
والباكستانيين وغيرهم من الجنسيات املقيمين على األراض ي اإليرانية ،وجعلت األولوية لإليرانيين ،لذلك فمن املحتمل أال
يتأثر النشاط اإليراني في سورية حتى اآلن ،بل وعلى العكس فقد تلجأ إيران إلى محاوالت استثمار املناخ السياس ي
والعسكري قدر اإلمكان لزيادة نشاطاتها العسكرية ،ولعل الضربات اإلسرائيلية األخيرة التي استهدفت مطار الشعيرات في
ً
حمص تعد مؤشرا على استمرار تلك النشاطات(.)17
ناهيك عن أن موسكو وطهران تشتركان بعدم تأثر السياسة الخارجية باملعادلة الداخلية ،بمعنى أن هذين النظامين
ومعهما الصين والنظام السوري ال يعانون من التهديد الذي تشكله الحسابات الداخلية وارتفاع نسب تفش ي املرض وزيادة
عدد الوفيات على الحكومات والنظام السياس ي ،كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية ،وذلك بحكم طبيعة تلك األنظمة
الشمولية والديكتاتورية ،والتي وعلى الرغم من انتظامها بذات اإلجراءات املوحدة التي يتخذها العالم في مواجهة
الفايروس؛ إال أنها وبالوقت نفسه تنظر إليه كمجال استثمار سياس ي وعسكري واقتصادي ،سواء عبر تسهيل املساعدات
للنظام السوري من مدخل "كورونا" والسعي ملحاوالت رفع العقوبات األوروبية-األمريكية ،أو استثماره كبوابة للتطبيع مع
دول املنطقة وفتح قنوات تواصل جديدة ،إضافة إلى كونه فرصة ملضايقة التواجد األجنبي بأدوات مختلفة ومحاولة الدفع
في التسريع بقرارات االنسحاب.
أما عن مدى قدرتهم في تحقيق ذلك والنجاح به ،فهذا ماال يمكن التنبؤ به ،إذا يتعلق بعدة عوامل على رأسها توسع خريطة
انتشار املرض وسرعة تفشيه وزيادة مستويات تهديداته ،وما سيبنى من استراتيجيات مضادة للدول في مواجهته ،خاصة
تلك املتعلقة بقواعدها املتواجدة في سورية.

وتفعيل املُعطل)
املسار السياسي (مناورةُ الوقت
ُ
ُ

ّ
التقليدي ،أو تتخذ تكتيكات وأشكال جديدة تتناسب
في الوقت الذي قد تتراجع فيه النشاطات العسكرية خطوة بشكلها
واملناخ الذي فرضه "كورونا املستجد"؛ تبدو الظروف ممائمة لفتح املجال السياس ي ومحاولة تجميد األوضاع وتثبيت وقف
إطماق النار من قبل الفاعلين الرئيسين في امللف السوري.
ُ
) (17غارات إسرائيلية على الشعيرات..استهدفت غرفة عمليات إيرانية ،جريدة املدن ،2020/3/31 ،متوافر على الرابطhttps://cutt.us/7r7uc :
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ُ
ّ
وقع "كورونا"
امللف السوري على ِ

فقد عقد مجلس األمن الدولي االثنين  30آذار/مارس ،جلسة عن بعد عبر تقنية الفيديو ،بحثت جوانب عدة أبرزها
مكافحة انتشار فايروس "كورونا"ُ ،
وسبل تفعيل العملية السياسية وسير اتفاق إدلب ،حيث توافق أعضاء املجلس على
ضمان وقف العمليات القتالية في سورية ،وتحقيق الهدوء المازم ملكافحة الفايروس ،ولم تستخدم أي من الدول الخمس
دائمة العضوية ،حق النقض (الفيتو) ،ضد القرارات الصادرة عن املجلس ،في موقف نادر الحدوث خاصة فيما يتعلق
بامللف السوري (.)18
كما شهد اليوم األخير من شهر آذار /مارس اتصاالت متبادلة بين زعماء الدول الفاعلة في امللف السوري بخصوص سورية،
حيث جمع اتصال ثنائي الرئيسين أردوغان وبوتين للحديث حول إدلب وتنفيذ االتفاقات الروس ي-التركية املتفق عليها في
قمة موسكو  5آذار /مارس  ،2020بحسب بيان صادر عن الكرملين والرئاسة التركية ،وجاء هذا االتصال بعد يوم واحد
من اتصال ثنائي جمع دونالد ترامب وأردوغان ،تناوال فيه سبل التصدي لجائحة "كورونا املستجد" ،وخاصة في الدول التي
تشهد صراعات مثل سورية وليبيا (.)19
باملقابل ،دعا االتحاد األوروبي إلى وقف إطماق النار في كامل األراض ي السورية ،بما يسهم في التصدي للجائحة ،ونقلت
ُ
ً
وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم املفوضية األوروبية ،األحد 29آذار/مارس ،أن "وقف إطماق النار الذي أقر حديثا
ً
ً
في إدلب ال يزال هشا ،وينبغي الحفاظ عليه وأن يشمل كامل سورية" ،داعيا إلى القيام بمبادرة واسعة النطاق من أجل
اإلفراج عن املعتقلين في سجون النظام السوري ،الدعوة التي سبقها مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سورية ،غير
ً
بيدرسون ،ببيان مماثل ،طالب فيه "بإطماق سراح املعتقلين في سجون النظام السوري بشكل واسع ،منعا لتفش ي
الفايروس ،وأكد ضرورة وصول املنظمات اإلنسانية بشكل فوري إلى جميع أماكن االحتجاز ،واتخاذ خطوات عاجلة
لضمان الرعاية الطبية الكافية وتدابير الحماية في جميع السجون" (.)20
وضمن هذا السياق يمكن فهم وتفسير دعوات املبعوث األممي إلى سورية ،غير بيدرسون ،حول الدفع لتفعيل املسار
ُ
السياس ي ،املتمثل باللجنة الدستورية املعطلة ،وإعمانه أن النظام واملعارضة توصما إلى اتفاق على جدول أعمال اللجنة
ً
والجولة املقبلة ،إذ يبدو أن بيدرسون يحاول تحقيق أي إنجاز وتقدم ملموس في ملف اللجنة الدستورية ،مستغما املناخ
الحالي الذي تفرضه الجائحة وما قد يؤمنه من غطاء دولي داعم ،ولكن وبالوقت نفسه قد تعطي تلك الدعوات
ً
ً
ً
واالجتماعات مجاال جديدا للنظام للمناورة وكسب الوقت ،خاصة وأن أي اجتماعات محتملة للجنة لن تعقد فيزيائيا في
الفترة الحالية نتيجة اإلجراءات االحترازية في مواجهة تفش ي الفايروس ،لذلك فمن املتوقع أال تسفر الجولة الجديدة ،في
ً
حال عقدها ،عن أي نتائج ّ
جدية ،قياسا بالجوالت السابقة ،خاصة مع تمسك النظام بشروطه حول "الثوابت الوطنية"
وسعيه املستمر للتعطيل والتمييع.

) )18بسبب كورونا...إجماع نادر في مجلس األمن حول امللف السوري ،السورية نت ،2020/3/31 ،متوافر على الرابطhttps://cutt.us/pFj46 :
) (19خمال  24ساعة اتصاالت بين زعماء أبرز  3دول مؤثرة في سورية ،السورية نت ،2020/4/1 ،متوافر على الرابط التاليhttps://cutt.us/DpH4w :
)  )20االتحاد األوروبي يدعو إلى هدنة في كامل سورية وإطماق سراح املعتقلين ،املوقع اإللكتروني لصحيفة عنب بلدي ،2020/3/30 ،متوافر على الرابط التالي:
https://cutt.us/uH5NE
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ً
أخيرا ،وضمن ما يفرضه فايروس "كورونا" من ارتباك على جميع الالعبين املحليين واإلقليميين والدوليين في امللف
السوري ،يبدوأن العمليات العسكرية ستتراجع خطوة حذرة إلى الخلف بمعاركها التقليدية ،بالنسبة لالعبين األصالء
ووكالئهم املحليين ،مع احتماليات توسع الهوامش لتنظيم الدولة وبعض املجموعات املتشددة ،مقابل منح املزيد من
الوقت وإفساح املجال ملناورات سياسية جديدة بين األطراف املختلفة ،وتهيئة املناخ السياس ي إلعادة تفعيل
واستئناف املفاوضات التي من املحتمل أن تكون بثالثة اتجاهات ،األول :واملتمثل بتفعيل املفاوضات بين النظام
واملعارضة عبر الدفع في اللجنة الدستورية ،والضغط على الطرفين في هذا اإلطار .الثاني :والذي قد يتمثل بإعادة
إحياء قنوات املفاوضات بين "قسد" والنظام ،خاصة مع ارتباك وتوجس "قسد" من إعادة انتشار وتموضع محتمل
لقوات التحالف في شرق الفرات ،أما الثالث فقد يتجلى في محاوالت النظام وحلفائه الستثمار هذا املناخ ،والسعي
لفتح ثغرة في جدار العقوبات األمريكية-األوروبية ،سواء عبر غض الطرف عن مساعدات خليجية قد تقدم للنظام،
ً
أو عدم فرملة التطبيع العربي تجاهه ،باملقابل فإن فتح وتفعيل تلك املسارات أو أحدها ،ال يعني أبدا إحراز خطوات
متقدمة فيها ،بقدر ما يعني أنها استجابة لواقع فرضه "كورونا" ،وإعادة ترتيب األوراق واألولويات ،والتي يبدو أنها
ستبقى مرهونة بمدى انتشار الفايروس وما سيرافقه من آثار وتهديدات ،ومدى تأثيره في الخطط الخاصة لكل دولة
واستراتيجياتها الخارجية تجاه سورية.
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