
ي سوريا 
 
ي ما وراء المشكلة الكردية ف

 
: عدم االستقرار طويل المدى والعنف شبه المؤكد  النظر ف

ي المستقبل القريب
 
 ف

ي كوردزمان
 
 أنتون
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اتيجية بواشنطن  ينتقد  ي مركز الدراسات االستر
 
ي مقاله المنشور أمس ف

 
ي كوردزمان ف

 
ي أنتون اتيجى الخبتر االستر

ي المنطقتركتر  المحللير  عىل الوقائع اآلنية للرصاع 
 
ة. وتجاهل فرص النجاح المستقبلية ألي ترتيبات للسالم ف

ي تعج بها المنطقة( فسوريا هي نموذج لحروب الدول
وعىل الرغم من أن احتمال السالم  ، الفاشلة )التر

 للسنوات القليلة القادمة وارد لكن ال توجد أمامها فرصة حقيقية للسالم أو االستقرار طويل المدى. 

ق االوسط تمت دراستها من قبل البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية فسوريا مث  لها مثل كثتر من دول الشر

ي للشباب  الحوكمةوأظهرت مستوى مروع من ضعف 
 
 عن معاناتها من االنفجار الديمغراف

ً
والفساد فضال

 وضعف التنمية االقتصادية واالنتسابات العرقية والطائفية. 

نتاج نظامه التسلطي إذا تمكن من امتصاص وقمع الكرد، واحتواء هجمات إاعادة وقد يتمكن األسد من  

 داعش، ومقاطعة السنة للنظام واالتفاق مع تركيا. 

ي السلطة ما لم يتمكن من     
 
ي الهام األربعة فإن ذلك سوف لن يتيح له سوى مزيد من الوقت ف

 
وحتر لو نجح ف

ي نظامه تبدو مست
 
ات جذرية ف مال األكتر روسيا وإيران. واالحت ة بخاصة وأنها قد تفقده حليفيهحيلاجراء تغيتر

ي تؤدي ال إطالة 
 هو تكرار أحداث الجزائر والعراق حيث القمع ودولة الخوف واالرهاب للمعارضة والتر

ً
حدوثا

 عمر النظام لسنوات محدودة. 

 

ي عرفه العالم  *أسد   كأسو أ  إرهانى

ي االجابة عىل سؤال حول ما إذا كانت أحد أبرز األمثلة عىل استحالة ال 
 
ي سوريا يكمن ف

 
ستقرار طويل المدى ف

ق األوسط ؟ بالتأكيد هم ليسوا الكرد ، لكن هم ي الشر
 
ي ف  داعش او الميليشيات الكردية هي أسوء إرهانى

 ) للمفاجأة ( ليسوا داعش ، الجابة الصحيحة هي  
ً
. أن نظام إرهاب األسد هو األسوأ  أيضا  

ي جامعة مريالند فإن هجمات داعش قتلت أكتر من 
 
 لتقديرات مركز مكافحة الرهاب ف

ً
ي  33300طبقا

 
 ف
ً
شخصا

ي كل أرجاء العالم من  4900
 
وإذا أضفنا لذلك ،  2015 – 2005هجوم شنه التنظيم )بمختلف مسمياته( ف

 هذا من دون شخص 48741يصل المجموع إل  2018-2016مجموع من قتلهم التنظيم للسنوات 
ً
، طبعا

ً
ا

ي القوات العسكرية للعراق وسوريا 
 
ي أوقعها التنظيم ف

ي يصعب تقديرها .لكننا وأمريكيا  حساب الخسائر التر
والتر

ي كل األحوال لن نصل إل أكتر من 
 
. قتلهم التنظي 100000ف م من المدنيير  العسكريير   

ي ح
 
ي سوريا من ذذار ير  ف

 
ي الحرب األهلية ف

 
فإن التقديرات تشتر  2018إل نهاية  2011 لو نظرنا إل الخسائر ف

 . فمركز أبحاث السياسة قدرها بـ  570-370إل أنها بير  
ً
 لغاية شباط  470ألفا

ً
.  2016ألفا  

ي حير  قدرتها بعثة األمم المتحدة والجامعة ال
 
، وحتر مع إغفال  2016ألف لغاية نيسان  400عربية لسوريا بـ ف

ي 
 
ي أن النظام قتل ف

ي  7أعداد المغيبير  فإن ذلك يعت 
 
سنة.  13سنوات ما اليقل عن مرتير  أكتر مما قتله داعش ف  

 

https://www.csis.org/analysis/syria-looking-beyond-kurdish-crisis-long-term-instability-and-near-certain-future-civil
https://www.csis.org/analysis/syria-looking-beyond-kurdish-crisis-long-term-instability-and-near-certain-future-civil


 *تأثتر تراث النظام والغضب والحقد ضد النظام  

 

ك من المهم مالحظة أن الحرب األهلية السورية لم تنته وأ نه ال توجد طريقة لتخمير  ما سيفعله التر

أن عدم الستقرار و  ، وتأثتر ذلك عىل العنف ، لكن ما هو واضح أن النظام لن يتخل عن أساليبه

 لعودة الرهاب ، وبالتالي إحتماالت حرب أهلية قادمة . 
ً
 واسعا

ً
 مجاال

ً
 سيستمر تاركا

ة عىل حالة عدم االستقرار بل ستكون لها رين جكما أن قضية عودة النازحير  والمه إنعكاسات كبتر

 من عدد القتىل ، وقد قدرت األمم المتحدة أن حوالي 
مليون سوري ال زالوا بحاجة لحماية  12وأكتر

مليون مهاجر .  5.6مليون سوري نازح و  5.9ومساعدة إنسانية ، وأن هناك   

 

ي سوريا توترات عميقة بير  الطوائف 
 
 عميقة لقد خلقت الحرب األهلية ف

ً
واألعراق ، كما تركت أثارا

 عىل القتصاد والبطالة واعتماد قوي عىل المساعدات الخارجية. 

 

 *حكم فاشل وفساد

 

ي سوريا 
 
ات ف ي تلك المؤشر

 
 ف
ً
ا  كبتر

ً
ات البنك الدولي الخاصة بالحكم الرشيد إنخفاضا

تشتر مؤشر

ي اندلعت هناك  2010للسنوات ما بعد 
هي األكتر دموية . ، كما أن الحرب األهلية التر  

وبعد أن استعاد النظام سيطرته من خالل تحالفه مع إيران وروسيا وشن أروع الهجمات ضد 

ق ، كما أن سوريا حازت عىل المرتبة -المدنيير  ، فإن هناك شبه دولة سنية ي الشر
 
من  178كردية ف

ي تقرير الشفافية الدولية من حيث الفساد ) بعد العراق ( .  180
 
ف  

  

، وهو يواجه عقوبات إقتصادية دولية وبنية  2017 – 2010من  % 70كما أن القتصاد السوري انحدر بمقدار 

ة بأكتر من   مرة أقل مما كانت عليه .  15تحتية محطمة وتضخم عال وانخفاض قيمة اللتر

م مليون دوالر عا 700إل  2010مليار دوالر عام  12وقد انخفضت قيمة الصادرات السورية من 

،  2018مليار عام  4.4إل  2010مليار دوالر عام  20، كما انخفضت الواردات من حوالي  2018

ان التجاري ارتفع من  ي المتر 
 
.  % 62إل  % 16بمعت  أن العجز ف  

 

من السوريير  يعيشون تحت مستوى خط الفقر العالمي .  % 90وتشتر التقديرات اآلن إل أن أكتر من   

 

ي  ؟
 *ما هو الحل الحقيقر

 

 
ُ
 استقراًر أمنيا

ً
إذا أريد لسوريا أن تنهض من جديد وتتخط كونها دولة فاشلة ، فإن ذلك يتطلب أوال

ي ظل 
 
ي والقتصادي ، وهذه الصالحات كما يبدو غتر ممكنة ف

 
وإصالحات جذرية عىل الصعيد المدن

 نظام األسد الحالي . 

 

األرقام الخاصة بسوريا تكاد تكون متشابهة مع  ن ، وإ ن ننظر للمستقبل من خالل الحاض  أإن علينا 

 ) يقصد أفغانستان والعراق وليبيا 
ً
ي تخوض فيها الواليات المتحدة ضاعا

كل الدول الفاشلة التر

 واليمن( . 

 

 



كتر  فقط عىل القضاء ع
ي ىل داعش دون النظر إل بقية العو وهذه األرقام توضح أن التر

 
ي تعان

امل التر

ة وغتر واقعية ، وإذا أردات  منها تلك الدول وتؤدي إل ضاعات أهلية مستمرة هي نظرة قصتر

 دون بذل جهود لمحاربة الجوانب 
ً
 القضاء عىل الرهاب فإن ذلك ليس ممكنا

ً
الواليات المتحدة فعال

ي ت
ذكي الرهاب . القتصادية والمدنية التر  

 

ي 
 
ي دول فاشلة ، وأن عوامل الفشل ف

 
لمدة تلك الدول ستستمر  صحيح أن أمريكا قد ال تود التورط ف

 
ا
هي وصفة تحدة من هذا العالم غتر المستقر أن انسحاب الواليات الم عقد من الزمن عىل األقل إال

ي عبثية . 
ر
 دمار ذان


