
 
 

 

 

 العدد (٢٠) – أیلول / سبتمبر ٢٠١٨
 

 

 االفتتاحیة:

 ما یتفق ویختلف علیه المعارضون السوریون

 كانت المعارضة السوریة بالسبعینیات متفقة غیر االتفاق العام على معارضة السلطة السوریة القائمة والبحث عن نظام
 سیاسي جدید على قضایا عدیدة: قضیة فلسطین العروبة...إلخ وقد اتفقت كلها عام1976على معارضة الدخول العسكري

 السوري إلى لبنان الذي كان موجهًا یومها ضد المقاومة الفلسطینیة والیسار اللبناني. في عام1980 اختلف (التجمع
 الوطني الدیمقراطي) عن المعارضة االسالمیة التي استخدمت العنف المسلح وقدم خطًا ثالثًا مختلفًا عن خط السلطة وخط
 (االخوان المسلمون)، دعا من خالله إلى تغییر وطني دیمقراطي جذري وسلمي ومتدرج وآمن لألوضاع السوریة القائمة.

 لم تنشق المعارضة السوریة سوى بدءًا من یوم1كانون أول2007عندما فرط عقد (اعالن دمشق)بین اسالمیین –
 لیبرالیون جدد- أحزاب كردیة  وبین ناصریي (حزب االتحاد االشتراكي)وماركسیي (حزب العمل الشیوعي)،بعد أن كان

 الظن بأنه سیكون (الجبهة العریضة)التي تمت الدعوة لها في مرحلة 2000- 2005 .كان موضوع الرهان على



 
 

 األمیركي الغازي والمحتل لبغداد في 9نیسان2003 قد قلقل صفوف الحزب الشیوعي السوري- المكتب السیاسي بعد
 طرح األمین األول للحزب نظریته عن (الصفر االستعماري)،وعندما بانت أبعاد هذه المراهنة انشقت أحزاب أو ذهب

 أفرادها مذاهب شتى مثل (الحزب الشیوعي- المكتب السیاسي)،أو(حزب العمل الشیوعي)الذي ذهب العدید من أعضائه
 السابقین مع ریاض الترك في اتجاه  (اللیبرالیة الجدیدة)و(المراهنة على احداث تغییر في دمشق بفعل قوة الدفع األمیركیة

 في العراق التي بانت ترجمتها في 14آذار2005اللبناني).ما فشل فیه ریاض الترك في أخذ كل الحزب الشیوعي-
 المكتب السیاسي إلى مؤتمر حزب الشعب في 28نیسان2005قام بتعویضه من خالل نجاحه في جعل الغالبیة العظمى

 من المعارضین وراءه أثناء تشكیل "اعالن دمشق"بیوم16تشرین أول2005.كان صدى تشكیل (تجمع الیسار الماركسي-
 تیم)ضعیفًا عند اعالنه في 20نیسان2007،كخط ماركسي معارض وكخط وطني دیمقراطي یرفض المراهنة على
 األجنبي من أجل احداث التغییر السوري، ولكنه لم یكتسب التأثیر إال عندما أتى (االتحاد االشتراكي)لیشكل معه نواة

(الخط الثالث)منذ كانون ثاني2008.كان (الخط الثالث)هو جنین (هیئة التنسیق الوطنیة)التي ولدت یوم25حزیران2011
 بعد ثالثة أشهر من اندالع األزمة السوریة بدءًا من درعا. في شهري أیار وحزیران2011جرت محاولة إلقامة (جبهة

 عریضة)على أساس ورقة وضعت بیوم 9أیار،ولكن (اعالن دمشق)و(االخوان المسلمون)أفشلوا ذلك، ألنهم رفضوا الخط
 التغییري وأصروا على مطلب (اسقاط النظام).في األسبوع األول من أیلول2011جرت محاولة بالدوحة بین (هیئة
 التنسیق)و(اعالن دمشق)و(االخوان المسلمون)لتشكیل (ائتالف وطني).تحطمت هذه المحاولة بسبب الخالف على

 أجندات(اسقاط النظام)و(المراهنة على التدخل العسكري الخارجي)و(العنف المعارض).عندما تشكل "المجلس الوطني
 السوري" في 2تشرین أول2011من (االخوان المسلمون)و(اعالن دمشق)كانت تلك العناوین الثالث هي قضایا خالفه مع
 (هیئة التنسیق) التي طرحت بین (الدوحة )ویوم تشكیل (المجلس ) في استانبول رؤیة تسوویة تغییریة لألوضاع السوریة
 كطریق للخروج من األزمة السوریة عبر  مؤتمر حلبون الذي عقدته الهیئة بیوم17أیلول2011.في الدوحة أفشلت (هیئة
 التنسیق )محاولة أمیركیة – تركیة- قطریة لتشكیل جسم سیاسي معارض جامع كان یراد منه تشكیل غطاء سوري لتدخل

 عسكري خارجي على طراز ماجرى في لیبیا قبل أشهر عبر مجلس مصطفى عبد الجلیل الذي كان غطاًء محلیًا
 لتدخل(الناتو)،وقد عبر عزمي بشارة ،في كوریدور الفندق ألحد أعضاء وفد هیئة التنسیق بالعبارة التالیة: "إنكم من خالل

 اصراركم على رفض التدخل العسكري الخارجي ستخربطون  سیناریوهات موضوعة". عندما جرى تشكیل
 (المجلس)في استانبول لم یكن الروس بعیدین عن ادراك تلك المحاولة إلنشاء تكرار سوري للسیناریو اللیبي لذلك لم

 یكرروا امتناعهم التصویتي بالقضیة اللیبیة في آذار2011مماسمح بإنشاء غطاء األمم المتحدة لتدخل الناتو في لیبیا  بل
 قاموا بعد یومین من تشكیل مجلس استانبول باستخدام الفیتو الروسي في مجلس األمن بیوم4تشرین أول وهو ماحكم عملیًا

 بوفاته  من خالل عدم قدرته على تكرار تجربة مصطفى عبدالجلیل، حیث اتجهت األزمة السوریة نحو التدویل ونحو
 صراع روسي- أمیركي انتهى باتفاق موسكو بیوم7أیار2013بین كیري والفروف على حل األزمة السوریة من خالل

 الوسائل السیاسیة وأن "ال حّل عسكري في سوریا".

 خالل سبع سنوات ماضیة تفصلنا عن أیلول2011كانت قضایا الخالف في المعارضة السوریة  تشمل:( اسقاط النظام أم
 تغییره عبر اتفاق انتقالي بین السلطة والمعارضة)- (التدخل العسكري الخارجي بین المنادین باستجالبه والساعون لذلك

 وبین الرافضین لذلك)- (العنف المعارض بین القابلین به والرافضون له).أفشل هذا الخالف اتفاق30كانون أول2011بین
 (الهیئة)و(المجلس)،كما كان هو المفجر للمؤتمر الجامع للمعارضة السوریة في القاهرة 2-3تموز2012،وقد انضافت
 للقضایا الثالثة المذكورة قضیة رابعة هي (الموقف من بیان جنیف)الذي صدر قبل یومین من عقد المؤتمر المعارض

 وكان أول وثیقة دولیة تدعو إلى (حل تغییري انتقالي متفق علیه بین السلطة والمعارضة)،حیث رفض (المجلس)اقتراح
 (هیئة التنسیق)بأن یتضمن البیان الختامي لمؤتمر القاهرة تأییدًا لبیان جنیف.

 جرت میاه كثیرة تحت الجسر. فشل مشروع استجالب التدخل العسكري الخارجي. فشل العنف المعارض في تحقیق
 أغراضه. فشل مشروع اسقاط النظام السوري عبر تلك الوسیلتین وكان یراد من الثانیة أن تكون وسیلة الستجالب األول

 كما جرى في لیبیا تحت (ذریعة حمایة المدنیین). مازال خالف2011-2012بین (الهیئة)ووریث (المجلس)، أي
 (االئتالف)، قائمًا، رغم دخولهما الوظیفي ال التحالفي في "الهیئة العلیا للمفاوضات" عقب مؤتمر الریاض 1في كانون

 أول2015و"هیئة التفاوض" التي انبثقت عن مؤتمر الریاض2في تشرین ثاني2017وضمت أیضًا منصتي موسكو
 والقاهرة. یعود استمرار الخالف إلى أن عقلیة (االئتالف)مازال یسیطر علیها تلك الذهنیة التي كانت عند فاروق طیفور،



 
 

أو عند ریاض الترك الذي أصر على إضافة المادة الخامسة الموجودة في نص اتفاق تشكیل (االئتالف) ب یوم11\11\
 2012:"عدم الدخول في حوار أو مفاوضات مع النظام القائم". كانت حجة ریاض الترك في ذلك أن "النصر هو صبر

 ساعة". یمكن للمقابلة التي أجراها ریاض الترك مع "القدس العربي" في أوائل أیلول2018أن توضح حجم فشل مراهناته
 وسیاساته، عندما دعا لحل تسووي وهاجم االسالمیین واعترف بفشل (العنف المعارض) واألهم من ذلك هجومه على
 األمریكان الذین خذلوه في مراهناته علیهم منذ عام2003، تلك المراهنات التي اختلف الكثیر من رفاقه بالحزب معه
 بسببها قبل أن یذهب ویشق الحزب الشیوعي-المكتب السیاسي من خالل عملیة تأسیس (حزب الشعب) ثم یقوم بشق

 المعارضة السوریة في 1كانون أول2007نتیجة اصراره على المراهنة على المشروع األمیركي للمنطقة. صحیح أنه
 بالمقابلة المذكورة قد  خلع قمیصه وارتد على كل ما كان ینادي به منذ عام2003، ولكن ال یلمس بالمقابلة أكثر من تغییر

 في السیاسات من دون تغییر في الذهنیة نحو ذهنیة جدیدة في مقاربة العمل السیاسي السوري المعارض مع مراجعة
 للرؤى التي أنتجت سیاسات فاشلة وكارثیة لم تالمس كرات أصحابها شباك المرمى أو حتى األخشاب الثالثة للمرمى ولو

 لمرة واحدة. هنا، ألیس مشروعًا اقتداء الكثیر من قادة المعارضة السوریة بمدربي منتخبات كرة القدم بعد كأس العالم
 عندما یستقیلون بحكم عدم تحقیقهم لنتائج مرضیة عقب تلك الموقعة الكرویة الكبرى؟

 

 نحو سیاسة أمریكیة جدیدة في سوریا:

 نقطة الصفر لمواجهة إیران وردع إحیاء الدولة اإلسالمیة- داعش

 ١١ تموز ٢٠١٨

 معهد واشنطن لسیاسة الشرق األوسط

 معدوا الدراسة: جیمس جیفري (السفیر السابق في العراق وتركیة ثم الممثل الخاص إلدارة ترامب في الملف السوري منذ
 آب2018-دینیس روس (مدیر مركز تخطیط السیاسات في الخارجیة األمیركیة سابقًا) وآخرون\

 (أهمیة الدراسة تأتي من تبنیها في آب 2018 من قبل إدارة ترامب وتعیین أحد واضعیها كممثل خاص أمیركي في
 الملف السوري).

 (ترجمة مكتب الدراسات والتوثیق بهیئة التنسیق الوطنیة)

 توصیات سیاسیة

 العقوبات وحظر الطیران وقیادة المركبات في شمال شرق سوریا من شأنه أن یمنع نظام األسد والقوات اإلیرانیة من
 تجمیع قواها، مما سیثیر غضب السنة المحلیین ویحفز إعادة تجدید الدولة اإلسالمیة. مثل هذه المنطقة، مقترنة بالعقوبات،
 ستفرض تكالیف على نظام األسد عن طریق حرمانه من المال والدخل الالزمین لضمان السیطرة والمحافظة على شبكات

 المحسوبیة التي تدعم سلطته.

 وسیؤدي هذا بدوره إلى خلق أعباء مالیة على إیران وروسیا في جهودها إلبقاء بشار األسد واقفًا على قدمیه، تمامًا كما
  ستتالشى قدرة إیران على دفع ثمن هذا الدعم من خالل سیاسة الوالیات المتحدة المتمثلة في الحد األقصى من الضغط.

 وفي الوقت نفسه، فإن الحملة اإلسرائیلیة لمنع إیران من بناء بنیتها التحتیة العسكریة في سوریا قد تهدد المكاسب
 العسكریة التي حققها النظام بصعوبة. وهذا یشكل معضلة بالنسبة لموسكو: االلتزام بجهد مكلف بشكل متزاید للحفاظ على

 األسد في السلطة، مما ینطوي على خطر نشوب حرب بین إسرائیل وإیران في سوریا، أو العمل مع الوالیات المتحدة
 للتخلص من األسد والحفاظ على المكاسب الروسیة هناك.



 
 

 إجراءات محددة

 لتحقیق هذه األهداف العریضة، یجب على الوالیات المتحدة اتخاذ الخطوات العسكریة واالقتصادیة التالیة:

 - منع تجدد الدولة اإلسالمیة-داعش ومنع إیران من بناء هیكل عسكري واستخباراتي دائم في سوریا والهالل الخصیب.

 - حظر القوات اإلیرانیة واألسد من شمال شرق سوریا بعد هزیمة داعش وفرض منطقة حظر طیران وقیادة المركبات
 شمال وشرق نهر الفرات باستخدام القوة الجویة ووجود صغیر متبقي على األرض.

 - الحفاظ على منطقة حظر الطیران وقیادة المركبات حتى التنفیذ الكامل لقرار مجلس األمن رقم 2254، الذي یسعى إلى
 حكومة سوریة مستقرة بدون األسد والقوى المدعومة من إیران التي تدعم حكمه.

 - دعم الجهود اإلسرائیلیة الرامیة إلى دفع أسافین بین إیران وروسیا واألسد، بما في ذلك الضربات اإلسرائیلیة على
 المواقع العسكریة اإلیرانیة.

 - تصعید العقوبات على البنوك التي تمنح االئتمان لنظام األسد، وموردي الموارد إلى وكالء سوریا في إیران، ومحسوبي
 األسد الذین یسّهلون االستثمارات اإلیرانیة في سوریا.

 - مساعدة حلفاء الوالیات المتحدة في شمال شرق سوریا على إیجاد أسواق بدیلة لصادرات النفط والزراعة التي یتعین
 علیهم بیعها لألسد.

 - العمل مع تركیا في منبج وأماكن أخرى لخلق نفوذ مع الروس.

 مسائل سوریة

 بعد أكثر من سبع سنوات من الصراع، أصبحت سوریا اآلن ساحة المعركة الوحیدة في العالم التي تتواجد فیها القوات
 العسكریة األمریكیة، والروسیة، والتركیة، واإلسرائیلیة، واإلیرانیة.

 كلهم یعملون جنبًا إلى جنب مع قوات الجیش العربي السوري، حزب اهللا اللبناني، المیلیشیات الشیعیة المدعومة من
 إیران، الحركات القومیة الكردیة، ومجموعة واسعة من جماعات المعارضة السنیة، تتراوح بین المعتدلین المدعومین من

 الوالیات المتحدة والمتطرفین الذین ینسجمون مع القاعدة وتنظیم الدولة اإلسالمیة، كلها تكملها عملیة الظهور الدوري
 للقوة الجویة اإلسرائیلیة.

 یبرز هذا التواجد العسكري أهمیة سوریا باعتبارها الساحة البارزة في المنافسة االستراتیجیة في الشرق األوسط الیوم،
 للقوى العظمى واإلقلیمیة على حد سواء.

 بالنسبة للوالیات المتحدة، فإن سوریا تهم في:

 - كموطن لعاصمة الدولة اإلسالمیة المحررة اآلن، تبقى أرضًا خصبة للتجنید في المراحل المستقبلیة المحتملة من الجهاد
 السني العنیف؛

 - كصلة حاسمة في جهود إیران للسیطرة على ممر إقلیمي من البحر األبیض المتوسط   إلى جنوب غرب آسیا، وفتح جبهة
 جدیدة ضد إسرائیل؛

 - كمضیف لحكومة مركزیة تحتفظ، حتى في وضعها المتضائل، بقدرة خطرة على األسلحة الكیمیائیة ورغبة في
 استخدامها؛



 
 

 - كدولة في خط المواجهة في العدید من النزاعات األكثر تقلبًا في المنطقة، من الصراع العربي-التركي-الكردي في
 الشمال إلى الصراع بین إسرائیل وإیران/حزب اهللا في الجنوب؛

 - كمصدر محتمل لتدفقات هائلة من الالجئین الذین قد یهدد مدهم البشري استقرار الدول المجاورة (مثل األردن ولبنان)
 وأوروبا البعیدة؛

 - كمنصة للوصول إلى البحریة الروسیة واالستخبارات في شرق البحر األبیض المتوسط؛

 - ونظرًا لألولویة األمریكیة الهامة لنزع السالح النووي في كوریا الشمالیة تعد سوریا كموقع لمحاولة بیونج یانج األكثر
 صرامة في االنتشار النووي، وبناء مفاعل إنتاج البلوتونیوم في الكبر\ دیر الزور عام 2007.

 في هذه البیئة المعقدة، تحتاج الوالیات المتحدة إلى استراتیجیة واضحة تحدد أهدافها العامة والطرق والوسائل المناسبة
 لتحقیقها. بشكل عام، یجب أن یكون الهدفان األساسیان لسیاسة الوالیات المتحدة تجاه سوریا منع إعادة تشكیل داعش
 ككیان إرهابي قائم على األرض ومواجهة توسع النفوذ اإلیراني، بما في ذلك (على سبیل المثال ال الحصر) الوجود

 العسكري والبنیة التحتیة. إن تحقیق هذه األهداف یتطلب االلتزام بمرور الوقت ونقاط متعددة من النفوذ.

 كان الوجود العسكري للوالیات المتحدة في شرق سوریا أمرًا أساسیًا للنصر على داعش، وال ینبغي النظر في انسحابه
 حتى الوقت الذي یضمن إلى أن توجد بدائل تضمن قدرة قویة ضد إحیاء داعش. وفیما یتعلق بإیران، فإن النهج المفضل
 إلدارة ترامب بفرض عقوبات اقتصادیة قاسیة لن یكون بحد ذاته كافیًا إلجبار طهران على تغییر المسار في سوریا أو
 المنطقة. إذا كانت اإلدارة ملتزمة جدیا باألهداف االثني عشر المحددة في خطاب مایك بومبیو لوزیر الخارجیة في 21

 أیار/مایو، فإن مواجهة إیران في سوریا أمر ضروري.

 قد یزید الضغط االقتصادي على طهران من االستیاء الشعبي ویهدد النظام، ولكن إذا كان الحرس الثوري اإلسالمي
 منتصرًا في ساحة المعركة في هذه األثناء، فإن قادة إیران سیكونون في وضع جید یسمح لهم بالمطالبة بمزید من

 المقاومة، ولیس اإلصالح االقتصادي في الداخل والمساومة في الخارج، وسیتعزز منطقهم أن المقاومة هي الطریق إلى
 النجاح. یجب على الوالیات المتحدة ضمان أن ُینظر إلى نهج "المقاومة" الصادر عن الحرس الثوري اإلیراني على أنه
 اقتراح خاسر -مما یهدد إیران بدًال من تعزیزها قوتها، ولیس تحقیق أهدافها، والتي تتطلب تكالیف عسكریة عالیة دائمة.

 سوریا هي المسرح الذي یمكن للوالیات المتحدة فیه أن تثبت أنه، على الرغم من كل جهوده، لم یتمكن الحرس الثوري
 اإلیراني من تأمین "الجسر البري" الذي یتبجح به، وهو أن إیران ال تستطیع استخدام سوریا كمنطلق إسقاط للقوة ضد

 إسرائیل والدول العربیة وتركیا، وأن صفقة سیاسیة ما هي ضروریة ولن تكون بشروط طهران.

 إن دور روسیا في هذا الجهد مهم ولكنه غیر موثوق/غامض. على الرغم من عقود من الشراكة بین موسكو وطهران،
 ولدت نتیجة كًال من الكراهیة تجاه الوالیات المتحدة والخوف من الجهاد السني، فإن روسیا ال تدعم بالضرورة طموح

 إیران للهیمنة على األراضي من لبنان عبر جنوب غرب آسیا أو رغبتها في فتح جبهات جدیدة ضد إسرائیل. كما ال
  تشارك روسیا بالضرورة هدف تثبیت وجود دائم للمیلیشیات في سوریا حیث تسیطر طهران، بدًال من األسد، على البالد.

 من خالل المشاركة المستمرة والتعاون الوثیق مع حلفائها، یمكن للوالیات المتحدة ممارسة ضغوط حقیقیة على روسیا من
 خالل الظهور على أنها تعرض مشروع موسكو، الخاص بها لحمایة نظام األسد، للخطر. إن الجهة الفاعلة األفضل في
 وضع إسفین بین إیران من جهة، وروسیا والنظام السوري من جهة أخرى، هي إسرائیل، ألن إسرائیل یمكن أن تضع

 روسیا أمام معضلة:

 إما كبح موقف إیران العدواني أو مواجهة احتمال نشوب حرب بین إسرائیل وإیران وحزب اهللا في األراضي السوریة
 -وهو احتمال قد یؤدي إلى تعریض المكاسب الروسیة للخطر في البالد.



 
 

 في هذا السیاق، ینبغي أن تقترن العقوبات األمریكیة على إیران بمزیج من دبلوماسیة العضالت بین الحلفاء اإلقلیمیین
 (تركیا وإسرائیل والمملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة) والقیود المفروضة على الحركات اإلیرانیة.

 ویمكن تحقیق هذا األخیر من خالل االحتفاظ بأعداد صغیرة من القوات األمریكیة وإدخال منطقة حظر الطیران/عدم قیادة
 المركبات عبر المنطقة الشمالیة التي تسیطر علیها حالیًا الوالیات المتحدة وتركیا. هذه سیاسة منخفضة التكلفة نسبیا،

 معتدلة المخاطر، عالیة العائد -مناسبة عندما تقوم الوالیات المتحدة بتقییم أنه من اآلمن العودة إلى نهج مختلط في
 الجو/األرض لمنع إحیاء داعش.

 في احتفاظها بشمال شرق سوریا (30 في المئة من البالد، واألكثر غنى بالموارد) مع القوة األمریكیة الصغیرة الحالیة،
 تحتفظ واشنطن بنفوذ كبیر ضد موسكو وطهران ودمشق.

 مع االتفاق الوشیك على حسم مسألة منبج، یجب على الوالیات المتحدة وتركیا أن توافق سریعًا على شروط الوالیات
 المتحدة للرقابة على الشمال الشرقي. مع القوات التركیة والقوات األمریكیة هناك سیطرة على حوالي 40٪ من األراضي

 السوریة. إن اتفاقًا صریحًا مع أنقرة سیكون له جذب مغناطیسي إضافي یتمثل في إخراج األتراك من عملیة أستانا التي
 بدأها فالدیمیر بوتین لمساعدة روسیا وإیران على تحدید شروط مستقبل سوریا. وسیكون هذا أیضًا هو الوقت المناسب

 لتوضیح الشریكین الرئیسیین في الخلیج الفارسي أنهما یجب علیهما "المخاطرة" -مع نشر بعض القوات السعودیة
 واإلماراتیة على األقل، والدعم المالي الكبیر، والجهد السیاسي مع بوتین، حیث أنها استعدت باجتهاد على مدى السنوات

 الخمس الماضیة.

 في هذه األثناء، من الحتمي البدء في اإلشارة إلى نوایا الوالیات المتحدة للطعن في االنجراف نحو الوضع الراهن القائم
 في موسكو / طهران في سوریا. مع غطاء جوي روسي، أدى تحرك نظام األسد إلى جنوب غرب سوریا اآلن إلى إنهاء

 الحرب األهلیة التي دامت سبع سنوات إلى حد كبیر -على األقل في الوقت الحالي. تنتقل الحملة األمریكیة ضد الدولة
 اإلسالمیة إلى مرحلة جدیدة في الشمال الشرقي. ینتظر الشركاء اإلقلیمیون والمنافسون قرار الرئیس ترامب حول مستقبل

 وجود القوات األمریكیة هناك وفي منبج.

 یتنامى مفهوم التراجع األمریكي في المنطقة، ویعود ذلك جزئیًا إلى النقاش العام األمریكي حول سحب القوات من سوریا.
 إن مثل هذه الخطوة تشیر إلى ضعف الوالیات المتحدة وغیاب البقاء في السلطة لألصدقاء واألعداء على حد سواء، وهو

 عدم الرغبة في خوض صراع مع طهران، والتخلي عن الحلفاء (مثل األكراد السوریین، وإسرائیل) في مواجهة
 التهدیدات الخطیرة التي یتعرضون لها، وخرق اإلیمان بالذین في المنطقة المستعدین لالنضمام إلى واشنطن في إضعاف
 إیران (على سبیل المثال، المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة وإسرائیل). والخروج من سوریا سیقوض
 في نهایة المطاف منطق الوجود العسكري األمریكي في العراق، حیث یعد هذا االلتزام طویل األجل أساسیًا لبناء قدرات

 قوات األمن العراقیة لمواجهة وإلحاق أي عودة من قبل داعش. یقدم النهج البدیل المتقدم هنا طریقة لتحقیق األهداف
 األساسیة للوالیات المتحدة في سوریا مع تقلیص البصمة العسكریة للوالیات المتحدة.

 شمال شرق سوریا وقرار مجلس األمن رقم 2254

 عند النظر فیما إذا كان سحب القوات األمیركیة وكیفیة ذلك، فإن إدارة ترامب لدیها ثالثة خیارات....

 أوًال، یمكن إبطال دعوات الرئیس أو ببساطة عدم تنفیذ توجیهاته واالحتفاظ بقوات بریة في الشمال الشرقي.

 ثانیًا، یمكن لإلدارة ببساطة االنسحاب دون خطة الحقة.

 ثالثًا، یمكنها أن تسحب قوات بریة لكنها تحافظ على "مراقبة" سیاسیة-عسكریة في الشمال الشرقي من خالل التنسیق مع
 القوات المحلیة -وبالتحدید حزب االتحاد الدیمقراطي (PYD) وقوات سوریا الدیمقراطیة (SDF) -وتركیا كافیة للحفاظ

 على المنطقة والحكم الذاتي واالستقرار وحرمان المنطقة من النظام السوري وداعش.



 
 

 یمكن للخیار األول أن یثیر مشكالت التفویض القانوني بمجرد انتهاء معركة "داعش" -تبریر وجود كهذا في بلد معاٍد
 -وأنه سیغلب الوالیات المتحدة على PYD / SDF. الخیار الثاني سیسمح لداعش بالتجدد في أوساط السكان العرب

 السنة بینما یشیر إلى ضعف الوالیات المتحدة في المنطقة بأكملها، وهو ما یشبه االنسحاب من العراق في 2011. وفي
 الوقت نفسه، سینخفض   الدعم لوجود القوات األمریكیة المجاور في العراق، والذي یمكن أن یساعد في استقرار ذلك البلد

 المهم للغایة (الذي یضم ثاني أكبر احتیاطي للنفط في المنطقة وثالث أكبر احتیاطي في العالم) ویواجه الجهود اإلیرانیة
 هناك.

 مع الخیار الثالث -الحفاظ على دور في المنطقة الشمالیة الشرقیة بعد االنسحاب یكفي إلنكارها لألسد وحلفائه اإلیرانیین
 -یمكن للوالیات المتحدة أن ُتولِّد، بتكلفة ومخاطر منخفضة، نفوذًا عسكریًا كبیرًا نتیجة للحرب (خاصة إذا تم تنسیقها مع

 الوجود التركي في الشمال الغربي والعملیات العسكریة اإلسرائیلیة على سوریا)، وعلى دور إیران بعد الحرب. إذا ارتبط
 ذلك بالعقوبات وعملیات المعلومات المحیطة باالنسحاب، فإن ذلك سیزید من تكالیف النظام وإیران، مما یخلق نفوذًا كبیرًا

 على طاولة المفاوضات. یمكن لمثل هذا الضغط أن یكمل بقوة النفوذ الدبلوماسي المتأصل في قرار مجلس األمن رقم
 2254، والذي یدعو إلى انتقال سیاسي لتأمین البالد والمنطقة، و "الحصار" األمریكي على إعادة اإلعمار ما بعد الحرب

 في الخارج وربطه مع التوصل إلى نتیجة سیاسیة مقبولة وفًقا لـ 2254.

 هناك العدید من الخیارات المتاحة لمثل هذه المراقبة السیاسیة-العسكریة األمریكیة، بما في ذلك منطقة حظر الطیران
 وقیادة المركبات، على غرار عملیة المراقبة الشمالیة على كردستان العراق في 1991-2003. وفي تلك الحملة، تمكنت

 الدوریات الجویة األمریكیة والسیاسات المعلنة من ردع تهدیدات صدام حسین لكردستان طوال تلك الفترة (حتى عام
 1996 على األقل)، في حین عمل وجود عسكري بري محدود للوالیات المتحدة والتركیة مع البشمركة الكردیة إلى

  استقرار الوضع.

 من الواضح أن المراقبة الجویة المركزة على الهواء في سوریا ال یمكن أن تكون دائمة، ولكن إلى أن تظهر حكومة
 وطنیة مستقرة تلبي توقعات قرار مجلس األمن رقم 2254، فإن مثل هذه السیاسة یمكن أن تضغط على األسد ورعاته

  لقبول حل سیاسي وسط من خالل حرمانه من الوصول إلى تضاریس مهمة، السكان والموارد (ال سیما النفط والزراعة).

 یمكن أن یكون هذا النهج أكثر فعالیة إذا تم توحیدها مع نظام عقوبات قوي. وسوف یفي أیضا بقرار الرئیس بسحب
 القوات. وحتى لو لم تجبر الحملة األسد وحلفائه للتوافق، سیكون على األقل وضع الوالیات المتحدة لمنع إحیاء داعش

 والحد من توسع النفوذ اإلیراني في المنطقة.

 وقد تم تنفیذ مثل هذا النشاط "الصیانة" من قبل القوات الجویة األمریكیة التي تم تعزیزها من قبل فرق استشاریة صغیرة
 وأفرقة اتصال متكررة (بما في ذلك في Northern Watch نفسها) دون تفویض صریح دولي أو من الكونغرس،

 حیث أنها تتجنب المخاطر والتكالیف وتشارك رمزیًا في وجود بري مهم. .

 یتطلب هذا النوع من العملیات وجود قوات جویة أمریكیة مهمة، لكن معظمها موجود بالفعل في المنطقة، والخیار، رغم
 أنه مكلف، یجب أن یكون أقل كلفة من النشر المستمر لقوة أرضیة قوامها 2000 جندي.

 وستتطلب أي عملیة من هذا القبیل دبلوماسیة حذرة مع PYD / SDF (الذین یقدمون قوات الدفاع البریة)، إلى جانب
 المجتمعات العربیة، تركیا، حكومة إقلیم كردستان في العراق، وبغداد (حیث أن طرق اإلمداد الرئیسیة إلى شمال شرق

 سوریا تمر عبر العراق وبالتحدید حكومة إقلیم كردستان سیكون من الضروري إجراء بعض المصالحة بین تركیا وحزب
.(PKK) االتحاد الدیمقراطي، الذي یعتبر فرعًا من حزب العمال الكردستاني 

 باإلضافة إلى ذلك، ستحتاج الوالیات المتحدة والشركاء الدولیین إلى تقدیم مساعدات إنسانیة محدودة إلى الشمال الشرقي
 ودعم أسواق نفطیة وزراعیة بدیلة (غالبًا ما تكون حكومة إقلیم كردستان أو العراق)، للحفاظ على استمراریتها ودعم
 الحكم المحلي. ویمكن إجراء هذه الجهود على مستوى أكثر تواضعًا بكثیر من بناء أمة المتبع في أفغانستان والعراق.



 
 

 العدید من المراقبین یشككون في فعالیة ومخاطر المصاحبة لتلك المناطق. ومع ذلك، فإن المخاطر متأصلة في أي
 سیناریو لسوریا، وتقوم الوالیات المتحدة حالًیا بتشغیل منطقة غیر رسمیة لعدم الطیران وقیادة المركبات في الشمال

 الشرقي. إنها ال تعتمد كثیرا على 2000 جندي أمریكي هناك، حتى لو تم سحب معظمها، ولكن باألحرى على العناصر
 األخرى الموجودة بالفعل أي القوة الجویة األمریكیة والحلفاء المحلیین على األرض والتفاهمات السیاسیة المتبادلة مع

 الالعبین اآلخرین لیس لتحدي المصالح األمنیة الرئیسیة لبعضهم البعض.

 یجب ربط أي تدخل مؤقت من هذا القبیل باستراتیجیة لتشجیع روسیا على التعاون في العدید من المسائل مقابل "النصر"
 -على تحقیق االستقرار في سوریا، وخفض طموحات إیران هناك، وإعاقة تجدد الدولة اإلسالمیة (بما في ذلك رد الفعل

  على اإلیرانیین، الحاكمین لتجمعات سكانیة عربیة سنیة كما رأینا في سوریا والعراق في 2014-2013).

 وهذا یتطلب التنسیق بین الحلفاء السوریین في الوالیات المتحدة، وحزب االتحاد الدیمقراطي، وإسرائیل، وتركیا، التي
 تركز على نتائج ما بعد الحرب (رسمیًا تحت القرار 2254) والتي ستكون الوالیات المتحدة مستعدة لها لتداول وجودها

  في الشمال الشرقي.

 على األقل، یجب أن تلبي هذه النتیجة االحتیاجات األمنیة لهؤالء الحلفاء وأن تقلل بشكل كبیر من دور إیران في البالد.
 في المقابل، یمكن للوالیات المتحدة قبول الوجود العسكري والترتیبات السیاسیة لروسیا دون الوصول إلى نهایة فوریة

 لنظام األسد، طالما أن هذه الترتیبات لن تخون شركاء الوالیات المتحدة، وال سیما حزب االتحاد الدیمقراطي وقوات
 سوریة الدیمقراطیة، أو تشجع تهدیدًا داعشیًا أو قاعدیًا جدیدًا.

 باختصار، فإن أي انسحاب عسكري شامل من الشمال الشرقي یخاطر بأن ینظر إلیه على أنه تخلي الوالیات المتحدة عن
 سوریا مما یؤدي إلى تحقیق نصر كلي من قبل األسد وطهران، ویدفع الوالیات المتحدة إلى الخروج من العراق، ویعزز
 طموحات طهران لسوریا كقوة انطالقیة موجهة ضد إسرائیل، مما یزید من خطر وقوع حرب بین االثنین التي یمكن أن

 تمتص في الوالیات المتحدة.

 العقوبات االقتصادیة المعززة

 العقوبات االقتصادیة هي محور استراتیجیة "مكافحة إیران" التي تتبعها اإلدارة األمریكیة، لكن من غیر المحتمل أن تكون
 كافیة لدفع إیران من سوریا. ومع ذلك، هناك الكثیر مما یمكن لإلدارة القیام به لوضع "خطة سوریة" على مستوى الدولة
 لتنفیذ العقوبات اإلیرانیة األوسع نطاقًا بهدف رد نفوذ الجمهوریة اإلسالمیة في المنطقة. وإذا تم توحید هذه العقوبات مع

 خطة لحرمان النظام السوري وطهران من أكثر المناطق الغنیة بالموارد في سوریا، فإن الوالیات المتحدة وشركائها یمكن
 أن یكتسبوا نفوذًا كبیرًا على العملیة السیاسیة.

 ال یوجد نقص في "الخطافات" لمثل هذه العقوبات -فقد خضعت العدید من الكیانات السوریة للعقوبات بموجب برامج
 تستهدف كل شيء من أسلحة الدمار الشامل إلى الفساد. نظام العقوبات االقتصادیة على نظام األسد، بما في ذلك تلك التي

 اعتمدتها مجموعة "أصدقاء سوریا" في عام 2012 والعقوبات التي فرضتها الوالیات المتحدة قبل سنوات، كانت غیر
  فعالة إلى حد كبیر في تولید الضغط على النظام، ویرجع ذلك أساسا إلى التدفق الهائل للموارد من رعاة األسد.

 ومع ذلك، فقد رفعوا تكلفة خطة إنقاذ طهران. وإلى جانب الدعم العسكري لقوات األسد والملیشیات الشیعیة، أبقت إیران
 االقتصاد السوري على قدمیها، حیث وسعت االئتمان لشراء النفط اإلیراني وسلع أخرى، ووفرت شریانًا مالیًا للبنوك.

 العدید من الالعبین اإلیرانیین في سوریا یخضعون بالفعل للعقوبات األمریكیة، أو سیكونون عندما یتم إعادة فرض
 العقوبات المرتبطة بالنووي. هذا األخیر یتیح فرصة للفت االنتباه مرة أخرى إلى الكنز الذي أنفقته إیران في سوریا

 والتخلي عن األعراف والمعاییر التجاریة الدولیة.

 یمكن أن تساعد ثالثة مجاالت على وجه الخصوص في تسلیط الضوء على طهران وتشجیع شركاء الوالیات المتحدة على
 إظهار التصمیم. أوًال، یجب على اإلدارة فرض عقوبات على البنوك المشاركة في تقدیم االئتمان لنظام األسد. منذ عام



 
 

 2013، منحت إیران ملیارات الدوالرات من القروض إلى دمشق بشرط استخدام األموال لشراء النفط اإلیراني واآلالت
 والسلع األخرى. وقد أثبتت القروض أنها مصدر مهم لإلیرادات بالنسبة لألسد وأتباعه، حیث تسیر إیران على فاتورة
 إیراداتها وتضع في جیوبها. وقد ذكرت الصحف السوریة واإلیرانیة البنوك المشاركة، مثل بنك تنمیة الصادرات في

EDBI إیران والبنك التجاري السوري، وغیرها. یجب على الوالیات المتحدة تشجیع االتحاد األوروبي على العمل ضد 
 على أساس عمله مع البنوك السوریة في قوائم عقوبات االتحاد األوروبي.

 ثانیًا، بالنظر إلى ما هو أبعد من الشبكات المالیة، یجب أن تستهدف العقوبات توفیر إیران للموارد إلى وكالء في سوریا،
 وهو ما یتحقق أساسًا عبر الجسر الجوي من إیران إلى دمشق. المیلیشیات الشیعیة التي تقاتل في سوریا یتم تدریبها

 وتسلیحها من قبل إیران قبل نقلها إلى منطقة النزاع، وغالبًا على متن الطائرات التجاریة. قبل حذفها من قوائم عقوبات
 الوالیات المتحدة بموجب شروط االتفاقیة النوویة، حددت وزارة الخزانة األمریكیة عشرات من الطائرات التابعة لشركة

 الخطوط الجویة اإلیرانیة استناًدا إلى استخدامها في نقل المعدات العسكریة وأجهزة السیطرة على الجموع إلى نظام األسد.
 إن إعادة فرض العقوبات على الناقل الوطني اإلیراني في األشهر المقبلة یتیح فرصة لتسلیط الضوء على أن هذا النشاط

 لم یتوقف على الرغم من االتفاق النووي. العقوبات لن تعطل الجسر الجوي أو تفلس الحرس الثوري اإلیراني، لكنها
 تستطیع إبراز دور الناقلین اإلیرانیین اآلخرین في الحفاظ على الجسر، مثل شركة طیران ماهان، التي لم تتم إزالتها من

 قوائم العقوبات بموجب الصفقة النوویة لكنها نجحت في توسیع مساراتها في أوروبا وآسیا خالل تلك الفترة.

 ثالثًا، یجب أن تعمل وزارة الخزانة مع الشركاء الخلیجیین لمعاقبة أصدقاء األسد الذین ییسرون االستثمارات اإلیرانیة
 طویلة األجل في سوریا. لقد حفز اقتصاد الحرب في البالد نخبة من رجال األعمال الجدد لیحلوا محل األفراد المستهدفین

 مثل رامي مخلوف، الذي تمت معاقبته في عام 2008. هذه المجموعة مفیدة للنظام ألنها خارجة عن العقوبات؛ العدید من
 األصول المحتملة في الخلیج في حین تستفید من االستثمار اإلیراني. إن العمل المشترك الذي تقوم به وزارة الخزانة

 األمریكیة واألعضاء اآلخرون في مركز استهداف اإلرهاب الذي یتخذ من الریاض مقرًا له سیرسل رسالة إلى النخب
 المالیة السوریة مفادها أن عالقتهم مع األسد وإیران ستكلفهم. یجب على الوالیات المتحدة أن تشجع دولة اإلمارات على

 وجه الخصوص على تحدید وحظر أصول المتورطین في مثل هذه المشاریع. سیتعین على الجیل الجدید من أصدقاء
 األسد االختیار بین الثروة التي یحتفظون بها في الخارج واالتصاالت اإلیرانیة المربحة.

 بشكل منفصل، یجب على واشنطن تقدیم المساعدة إلى الشمال الشرقي السوري ودعم تجارتها الزراعیة والنفطیة. ظل
 نظام األسد هو المشتري األساسي للنفط من هذه المنطقة سواء كان تحت سیطرة داعش أو قوات سوریا الدیمقراطیة. على
 الرغم من أن عملیات االستخراج تتم في الشمال الشرقي، فإن تحویل النفط إلى كهرباء -بما في ذلك النفط الذي تم توفیره

 إلى الشمال الشرقي -یتم في أراض ظلت تحت سیطرة النظام طوال فترة الصراع. یمكن مطالبة دول الخلیج بتحمل
 تكالیف منشآت تولید الطاقة الجدیدة في منطقة حظر الطیران وقیادة المركبات. إن مسألة قطع النظام عن هذه المشتریات،

 وإلغاء عائدات قوات سوریا الدیمقراطیة من هذه اإلیرادات، مسألة صعبة لها تداعیات على الوضع اإلنساني ومسائل
 أوسع تتعلق باالستقرار. قد یكون من الممكن توجیه هذا النفط إلى خط أنابیب كركوك -جیهان، لكنه قد یتطلب من العراق
 وتركیا اإلذعان (أو لمزج الخام السوري والعراقي). قد تكون الواردات اإلضافیة من إیران بدیًال للنظام، حیث أنه أحیانًا
 صّدرت إیران ما یقدر بـ 52،000 برمیل نفط في الیوم إلى سوریا. وتوجد دینامیكیة مماثلة في السلع الزراعیة، حیث

 یأتي ثلثا القمح تقریبًا من الشمال الشرقي. یجب على أي استراتیجیة تهدف إلى خفض النظام من مثل هذه الموارد أن
 تنظر في كیفیة ومتى یجب السماح بهذه التجارة. كما ینبغي بذل الجهود لتعزیز القدرات اإلنتاجیة المحلیة وتولید فرص

 العمل في المنطقة كحصن ضد عودة ظهور داعش.

 تنسیق االستراتیجیات األمریكیة حول إیران وسوریا

 النجاح المتصاعد في ساحة المعركة السوریة أضاف إلى هیبة الحرس الثوري اإلسالمي اإلیراني. مع بعض التبریرات،
 یدعي الحرس الثوري اإلیراني أنه أنقذ األسد. واألهم من ذلك، أن القوة ُتنظر إلیها على نطاق واسع في المنطقة

 باعتبارها قوة محركة وحلیفًا موثوقًا ألصدقائها -حیث تتفاعل بسرعة مع القدرة على حشد العدید من المقاتلین، والجهد في



 
 

 ساحة المعركة. یقبل الكثیرون بمطالبة الحرس الثوري اإلیراني بالهزیمة للوالیات المتحدة في سوریا: فقد أصرت
 واشنطن على أن األسد یجب أن یذهب، وأصرت إیران على أنه یجب علیه البقاء.

 إن الوضع المترتب على ذلك أمر خطیر -في الوقت الذي ُتمزق فیه إیران النقاشات حول كیفیة حل األزمات العدیدة التي
 تواجهها، یمكن للحرس الثوري اإلیراني أن یجادل بأن مساره یعمل بشكل أفضل. یمكن للحرس الثوري اإلیراني، وبشكل

 صحیح، أن یشیر إلى أن اإلصالحیین والتكنوقراط في إیران قد أثبتوا أنهم غیر قادرین على إنهاء عزلة البلد.

 لم تنجح استراتیجیتهم في صفقة "األسلحة النوویة فقط" (والصفقة الضعیفة والمحدودة الوقت). على النقیض من ذلك،
 یمكن للحرس الثوري اإلیراني أن یجادل بأن استراتیجیته للمقاومة قد نجحت في تحقیق أهدافها، خاصة في سوریا. مما ال
 شك فیه أن اإلیرانیین مستاؤون من التكلفة، ولكن في النهایة، یباع النجاح -على األقل إلى المرشد األعلى وصانعي القرار
 الرئیسیین، الذین یهتمون بالدفاع عن الثورة. بشكل عام، النجاح في الحرب یعطي الشرعیة ویجمع الناس حول الحكومة.

 في حین أن "نجاح" الحرس الثوري اإلیراني كان متواضعًا ومكلفًا، إال أنه ال یزال سجًال أفضل من أي سیاسة أخرى
 تبنتها الجمهوریة اإلسالمیة، في الخارج أو في الداخل.

 إن قائمة النظام الطویلة من اإلخفاقات -خاصة في حل المشكالت االقتصادیة -تجعل االستراتیجیة اإلقلیمیة للحرس
 الثوري اإلیراني تبدو جیدة بالمقارنة. لم تف حكومة الرئیس حسن روحاني بوعودها بتقلیص القمع، أو توفیر الرخاء، أو

 معالجة الفساد والمحسوبیة التي تغذي الغضب الشعبي.

 تزید المشكالت االقتصادیة الحادة من تأثیر الضغط االقتصادي المدبر في الوالیات المتحدة. یمكن أن یؤدي تشدید
 العقوبات األمریكیة إلى زیادة االستیاء الشعبي ضد النظام. وهذا یخلق فرصة للتغییر، كما یشهد على ذلك خطاب یونیو
 الذي وقعه أكثر من 100 إیراني بارز یدعو إلى حوار مباشر غیر مشروط مع إدارة ترامب. ولكنه یخلق أیضًا خطرًا

 من أن یكون التغییر في االتجاه الخاطئ.

 یحاول "فیلق الحرس الثوري اإلسالمي" تقدیم نفسه كبدیل لحشد روحاني "الغیر الكفئ". فقد خلقت المقاالت الصحفیة
 اإلیرانیة التي تدعو إلى رئیس عسكري – وقول المستشار العسكري للزعیم األعلى للقادة القائلین بأن إیران ستكون

 أفضل حاًال بدون هذه الحكومة-ما خلق أجواًء لقول روحاني في 27 حزیران / یونیو بأنه لن یستقیل، ما هو سبب طرح
 موضوع االستقالة ما لم یتم الضغط علیه لفعل ذلك بالضبط؟

 إذا استطاع الحرس الثوري اإلیراني أن یجادل بأنه انتصر في ساحة المعركة، فسیكون في وضع جید لیقول إنه یستطیع
 إنقاذ الیوم كلما أصبحت مصالح إیران مهددة. قد تّدعي القیادة أن ما یتعرض للخطر هو األمة، ولیس النظام فقط. هذه

 البطاقة یمكن أن تلعب بشكل جید في ضوء الروح المتنامیة للقومیة اإلیرانیة، التي حلت إلى حد كبیر محل األیدیولوجیة
 الثوریة اإلسالمیة. من المؤكد أن خامنئي سیكون مرتاًحا قائًال إن الطریق إلى النجاح یتم عبر المقاومة بدًال من

 اإلصالحات االقتصادیة واالنفتاح.

 إذا كان الحرس الثوري اإلیراني في أوج نجاحاته، فإن الحكومة األمریكیة ال تستطیع تحقیق األهداف االثني عشر التي
 حددها الوزیر بومبیو في 21 مایو / أیار.

 لذا یجب على واشنطن أن تشتغل على التأكید من أن نهج المقاومة لدى الحرس الثوري اإلیراني ینظر إلیه داخل إیران
 على أنه استراتیجیة خاسرة -استراتیجیة تعرض البالد للخطر، وتتطلب تكالیف عسكریة عالیة دائمة، وتمنعها من تعزیز
 قوتها أو تحقیق أهدافها. إن سوریا هي المسرح الرئیسي هنا ألن الحرس الثوري اإلیراني یعتبرها مثاال ساطعا لنجاحها.

 هناك فرصة ممتازة بتكلفة متواضعة إلظهار أن الحرس الثوري اإلیراني لم یحقق أهدافه الرئیسیة.

 لقد ركز الحرس الثوري اإلیراني بشدة على أهمیة وجود جسر بري من طهران إلى البحر المتوسط   عبر شرق سوریا.
 وال یمكن أن یوجد ذلك إال إذا سیطر حلفاء إیران على وادي نهر الفرات األوسط أو الصحراء إلى غربها، وهو ما ال



 
 

 یسیطر علیه تماما في الوقت الحاضر. لدى الوالیات المتحدة مصلحة قویة في ضمان وجود سلطة محلیة مستقرة معتدلة
 في وادي نهر الفرات األوسط -أي إبقاء إیران خارجها -ألنه إذا أصبحت المنطقة تحت سیطرة الطائفة الشیعیة، فإنها

 ستشعل السكان السنة، األمر الذي یغذي على األرجح إحیاء الجهادیة السنیة المتطرفة.

 ال ترید واشنطن تكرارًا مرتكزًا على وادي نهر الفرات األوسط في كارثة عام 2014 في الموصل، بالعراق، حیث
 أشعلت السلطات الطائفیة المعادیة للسنة عودة الجهاد السني. طالما أن وادي نهر الفرات األوسط یتحكم فیه نوع من

 السلطة المستقرة والمحلیة المعتدلة التي تبقي الجهادیة بعیدة، فلن یكون لدى إیران جسر بریة عبر المنطقة.

 السیطرة على الصحراء إلى الغرب من وادي نهر الفرات األوسط قد ال تكون ممكنة في البدایة من قبل السلطات هناك.
 ومع ذلك، فإن وجود قوات خاصة متواضعة ومتواضعة جدًا في القوات الخاصة في التنف المدعومة بالقوات الجویة

 یمكن أن یساعد في تحقیق ذلك الهدف بینما یطمئن األردنیین أیضًا، الذین یشعرون بالقلق من تجاوز الحدود اإلیرانیة إلى
 حدودهم.

 أصر المسؤولون األمریكیون في كثیر من األحیان على أن أهمیة الجسر البري مبالغ فیها من قبل اإلیرانیین
 واإلسرائیلیین. قد یكون هذا هو الحال تمامًا، لكن قول ذلك ال یخدم مصالح الوالیات المتحدة. الوالیات المتحدة في وضع

 جید إلنكار اإلیرانیین ما یعلنون أنهم بحاجة وما تخشى إسرائیل أن یحصلوا علیه. إذا كان الحرس الثوري اإلیراني
 یعّرف النجاح على أنه السیطرة على الجسر البري، ویمكن للوالیات المتحدة أن تنكر ذلك على أنه نتیجة ثانویة للمبادرات

 التي نفذت بشكل كبیر ألسباب أخرى، فیجب على واشنطن أن تشیر بصوت عال إلى أن إیران لم تحقق الهدف الذي
 حددته.

 روسیا هي "ورقة الجوكر". وكما ذكرنا من قبل، فقد حافظت موسكو على شراكة مع طهران لسنوات مبنیة على
 الكراهیة المشتركة للوالیات المتحدة والخوف من التطرف السني، ولكنها ال تشترك بالضرورة في كل أهداف إیران فیما

 یتعلق بسوریا وإسرائیل.

 لم تحقق الوالیات المتحدة نجاحًا كبیرًا في استغالل هذا االختالف، ألن روسیا وإیران تشتركان في الهدف المشترك المهم
 المتمثل في تقلیص النفوذ األمریكي في المنطقة. ترید روسیا من الوالیات المتحدة قبولها كقوة عظمى، لذلك كانت موسكو
 متحمسة إلجراء محادثات مع واشنطن حول مستقبل سوریا. لكن هذا ال یعني أن روسیا لدیها اإلرادة أو القدرة على فعل
 أي شيء یقید إیران فعلیًا. لدى الكرملین كل الحافز للموافقة على المبادرات األمریكیة التي تبعده عن طهران، ثم یتجنب

 تنفیذها على أساس مستمر.

 إن الجهة الفاعلة األفضل في وضع إسفین بین إیران وروسیا هي إسرائیل، ألنها تستطیع مواجهة الروس بخیار ال
 یریدون أن یفعلوه: إما كبح الموقف اإلیراني العدواني أو مواجهة فرض التكالیف على األسد بسبب دفاعه عن إیران، أو

 في أقصى الحاالت، حرب بین إسرائیل وحزب اهللا / إیران. ترید روسیا أن تبقى على عالقة جیدة مع طرفي هذا الصراع
  المحتمل، وال ترید أن یعرض هذا الصراع للخطر حلیفها األسد.

 وكجزء من هذا الوضع، یجب على إسرائیل أن تظهر أنها مستعدة الستخدام القوة ضد إیران في حین تقبل باألسد، ولكن
 مع االحتفاظ بخیار فرض التكالیف علیه أیضًا، خاصة عندما تتحدى دفاعاته الجویة الطائرات اإلسرائیلیة. ینبغي على
 الوالیات المتحدة أن توضح إلسرائیل وروسیا أنه لیس لدیها أي اعتراض على سیاسة إسرائیلیة نشطة لمنع إیران من

 إقامة وجود عسكري دائم في سوریا. یبدو أن القدس قد قررت أن القوة العسكریة یجب أن تكون عنصرًا أساسیًا في مثل
 هذه السیاسة. ینبغي على واشنطن مواصلة ردها حتى اآلن، أي عدم إثارة أي اعتراض. إن مصالح الوالیات المتحدة

 تخدم بشكل جید إذا اعتقدت طهران أن الوالیات المتحدة قد أعطت الضوء األخضر لإلسرائیلیین للقیام بما یعتقدون أنه
 ضروري لمنع وجود إیران في سوریا من أن یصبح تهدیدًا لهم.

 لسوء الحظ، قد ال تنجح إسرائیل في تفریق روسیا وإیران. وقد تغرق طهران مخالها إلى سوریا بعمق بحیث ال یمكن
 فصل وكالئها وعمالئها عن الحكومة والقوات السوریة -مع كون اإلیرانیین هم الشریك المسیطر في تلك العالقة. من



 
 

 الحكمة فقط أن تقوم الوالیات المتحدة بالتحوط ضد هذه النتیجة المحتملة بمواصلة الضغط على األسد حتى یظهر استقالله
 الكامل عن إیران -وهو أمر بعید االحتمال. طالما أن إیران وعمالئها -وخاصة المقاتلین األجانب -نشطون في سوریا،

 یجب أن تكون سیاسة الوالیات المتحدة الحتواء نظام األسد ومعارضة الخطوات التي من شأنها تعزیزها.

 

 في منع التفرد والهیمنة االمیركیة

 الدكتور جون نسطة

 
.(TTIP)" غادر اوباما البیت االبیض دون أن یحقق مع االتحاد األوروبي مشروع "سوق التجارة الحرة عبر األطلسي 

 واعترف بواقع تعددیة المرجعیة على الصعید العالمي، وضرورة تركیز الوالیات المتحدة األمریكیة على مواجهة صعود
 الصین االقتصادي ومآالته-بالمدة-العسكریة والسیاسیة. وحصدت الشركات أرباحا طائلة غیر مسبوقة على امتداد ربع

 القرن األخیر بفضل التجارة الحرة، وما نتج عنها من تعزیز التوسع في نمط اإلنتاج المعولم. 

 بدوره أكد ترامب في خطبة للسلطة في٢٥.١.٢٠١٧ على ما سبق أن بشر به في حملته االنتخابیة للرئاسة "سوف نتبع
 ونلتزم بقاعدتین: اشتروا البضائع االمیركیة ووظفوا األمریكیین "واتبع ذلك في أول قرار یضع توقیعه علیه، بإعالن
 خروج الوالیات المتحدة من "السوق المشتركة لبلدان الباسیفیك" = TTP وتتالت بعدها الخطوات االمیركیة الحمائیة
 تحطم القواعد الحاكمة لعمل السوق الرأسمالیة العالمیة، وتستنفر عملیة "لوي الذراع "بین مراكز الرأسمال العالمیة.
 فأقدمت كل من الیابان واالتحاد األوروبي على توقیع اتفاقیة للتجارة الحرة = 'JEFTA، سبق للطرفین الخوض في

 مباحثات ألجلها على امتداد السنوات الخمس االخیرة، تخللها اعتراضات جماهیریة عمالیة، ومن المجتمع المدني في كال
 الطرفین لعدم احترام حقوق العاملین، االمر الذي تكرر مجددا، في ظل صمت مطبق من قبل وسائل االعالم، وقد روج

 الطرفان ال نجازمهما المشترك "أردنا إرسال إشارة قویة، ورفع علم حریة التجارة"

 وفي بكین اعلنت كل من الصین واالتحاد األوروبي: بأنهما مجتمعین قاعدة لالستقرار االقتصادي العالمي واتفقا على
 تكثیف العمل المشترك المستمر منذ ٤ سنوات للوصول إلى اتفاقیة بصدد "قانون حمایة االستثمارات "وأعلنا عن لجنة

.WTO = مشتركة للتسریع في عملیة إصالح منظمة التجارة الدولیة 

 ویشكل االتحاد األوروبي الشریك التجاري األول للصین الشعبیة، حیث یبلغ حجم التبادل التجاري الیومي بینهما ١،٥
 ملیار دوالر، وال بتخطي هذا الحجم سوى التبادل التجاري سوى التبادل االوربي -األمیركي. 

تبرر إدارة ترامب الخطوات الحمائیة-عبر فرض الضرائب الجمركیة-باالختالل الكبیر في میزان التجارة الخارجیة ١
 لصالح الصین الشعبیة، واالتحاد األوروبي، الیابان، كندا والمكسیك-إال أن ارتفاع الفائدة على الدوالر، وبشكل خاص منذ
مطلع عام ٢٠١٨ أدى إلى الحاق أضرار جسیمة في اقتصادیات بلدان مثل تركیا واألرجنتین....وغیرها وتتعرض عملتها

 الوطنیة المضاربات وضغوط هائلة، االمر الذي دفع اقتصادیون ألمان لدعوة صندوق النقد الدولي ومجموعة قمة السبع
 الكبار لالشتراك في وضع برنامج لمعافاة اقتصادیات هذه البلدان، واخراجها من دائرة الخطر. ویأمل الرئیس التركي

 أردوغان، أن تتولى المانیا هذه المهمة نظرا لدورها المتمیز في قیادة االتحاد األوروبي.

 وأصدرت كافة األطراف المستهدفة، عبر السیاسة الحمائیة االمیركیة بفرض الضرائب على الصادرات االمیركیة إلى
 أسواقها. ونجحت السوق األوروبیة (االتحاد األوروبي) في الحؤول دون تصاعد وتوسع حجم الصراع بینها وبین إدارة
 ترامب راهنا، واقدمت على شراء الغاز الصخري، الغیر اقتصادي، نظرا الرتفاع سعره من الوالیات المتحدة، واضافة

 لذلك استیراد الصویا بعد أن جمدت الصین استیرادها ردا على االجراءات الجمركیة االمیركیة. وترى اوساط المانیة
 یساریة بإعالن نوایا المانیة لمنع شراء مراكز إنتاج ألمانیة، تقوم على التكنولوجیا الحدیثة، من قبل الصین لذلك أطلق

 خبراء ألمان على هذه الخطوة األلمانیة "قانون الصین".

 ومن جهتها تتصدى الصین للخطوات االمیركیة، التي باتت تفرض الضرائب الجمركیة (٢٥ بالمئة) على ما مجموعه
 نصف الواردات االمیركیة من الصین (وتبلغ ٥٠٠ ملیار دوالر) سنویا مقابل ١٣٠ ملیار دوالر مجموع واردات الصین

 من البضائع االمیركیة. 



 
 

 وإذا كان الناتج المحلي االمیركي الراهن یبلغ ١٨ بلیون دوالر (١٨ ألف ملیار دوالر) یفوق االوروبي ب ٢ بلیون
 دوالر، فإن الناتج المحلي الصیني یبلغ ١١بلیون دوالر سنویا وهو صاعد ال محالة یعززه التعاون االقتصادي الوثیق مع

 االتحاد الروسي (انتاجه المحلي اإلجمالي یبلغ ١،٣ بلیون دوالر) ولیأخذ موقع الصدارة عالمیا. 

 ویمیل بعض المراقبین إلى تفسیر سلوك إدارة ترامب، بعد إحكام قبطتها على الحزب الجمهوري االمیركي بأنها تتوخى
 تحسین مواقعها، من خالل إلحاق أكبر األضرار بالمنافسین اآلخرین، األمر الذي یمكن أن تلحقه بدول مثل المانیا

 والیابان، ترتهن مكانة كلهما االقتصادیة العالمیة لقوة اقتصادیها التصدیریة، في حین تتمیز مكانة الصین الراهنة بحیازتها
 على القسم االكبر من سندات الخزینة االمیركیة على الصعید العالمي. 

 تشیر اوساط یساریة نافذة على صعید البرلمان األوروبي، إلى ضرورة التوجه في هذا الصراع المحتدم، إلى التركیز
 على إحیاء مساعي تخطي عثرات منظمة التجارة العالمیة (WOT) خاصة وإن انضمام الصین الشعبیة إلى عضویتها

 في عام ٢٠٠١ اضاف لها قوة مقررة على الصعید العالمي في إطار التوازنات المنشودة، كقاعدة لتقدیم حلول في
 العالقات التجاریة تخدم ایضا ضمان حقوق المنتجین، ومنعا لكافة أنواع التمییز، وهو األمر الذي تسعى قوى الهیمنة

 واالضطهاد تغییبه.

 
 

 زاویة اقتصادیة

 تعرض االقتصاد السوري لهزات عمیقة وجوهریة وتراجع كبیر في انتاجیة عوامل االنتاج فتدهور الرأسمال البشري
 وانعدم االستثمار والقت األزمة بثقلها التام على الناتج المحلي والموازنة العامة للدولة وعلى المستوى المعیشي للعاملین

 بأجر في كافة القطاعات واالختصاصات وارتفعت االسعار وزادت مدیونیة الدولة بفارق كبیر عما قبل األزمة.

فقد وصل خسائر الناتج المحلي االجمالي خالل األزمة منذ ال عام2011 الى 4061 ملیار لیرة سوریة اي حوالي 212
 % من الناتج المحلي لعام 2015 توزعت على: قطاع الصناعة 50% وتجارة الجملة والمفرق 18.7 % وقطاع النقل

 والمواصالت والتخزین 9.9% و11.6 لباقي القطاعات.

 سجل الناتج المحلي االجمالي انكماش وتراجع بنسبة (-15.97% ) في عام 2012 ثم اصبح ( - 22.6% ) في عام
 2013 ، تعرض القطاع الزراعي لضرر كبیر وتدهور بالثروة الحیوانیة ووصلت خسارة القطاع ل 400 ملیار لیرة

 سوریة ما یعادل 9.8% من اجمالي الخسارة االجمالیة للناتج المحلي االجمالي وتعرض قطاع الصناعة والتعدین لخسارة
 وصلت الى 2000 ملیار لیرة وتراجع الوزن النسبي له من الناتج المحلي االجمالي من 24% في عام 2010 الى
 10.3% في عام 2015 وبلغ المعدل الوسطي النكماش القطاع سنویا ( -21.52 ) ، تدهور قطاع التشیید والبناء

 وتراجعت انتاجیته بنسبة ( -68 % ) وتراجع الوزن النسبي له من 4.2% من اجمالي الناتج المحلي الى اقل من %1.9
 بنهایة 2015 ووصلت خسائره الى 187 ملیار لیرة سوریة وبلغ نسبة انكماشه كمعدل وسطي ( - 15.64% ) سنویًا ،
 فیما تعرض قطاع تجارة الجملة والمفرق لخسارة وصلت ل759 ملیار لیرة سوریة وقطاع المواصالت والنقل وصل ل

 402 ملیار لیرة سوریة وانكمش بنسبة 22% وعانى من نقص حاد في المحروقات وتأثر قطاع الترانزیت بسبب اغالق
 المعابر الحدودیة بقوة ووصلت الخسار في عام 2015 ل135.7 ملیار لیرة سوریة مع انكماش بنسبة ( - 15% ) مع

 نمو ایجابي للقطاع بنسبة ( 1.5% ) في عام 2012 ثم تراجع في عام 2013 وحقق نمو بحوالي ( 5%) و ( %2.4 )
 في عام2014 ، فیما شهد قطاع الخدمات الحكومیة استقرار وحقق نمو ایجابي قدره ( 13.8 ) في 2015 .

 شهد معدل التضخم خالل الحرب ارتفاعات كبیرة أثرت على المعیشة حیث ارتفع بنسبة 6.7% في عام 2011 وبنسبة
 81.7% في 2013لیعود ویرتفع في عام 2014 بنسبة 22.7% ووصل 36% في عام 2015 وذلك یعود للعقوبات

 االقتصادیة والسیاسات الحكومیة في رفع جزئي للدعم وتدهور سعر صرف اللیرة السوریة أمام الدوالر االمریكي
 والتضخم المستورد. تعرض سعر صرف اللیرة السوریة النخفاضات اوصلته في عام 2015 الى عتبة 400لیرة سوریة



 
 

 للدوالر االمریكي الواحد وهذا غیر التغیرات البسیطة في سعر الصرف شبه الیومي والتي اثرت بشكل كبیر على االنتاج
  الوطني ومستوى المعیشة والسوق وُیرجع هذا التراجع لمجموعة من العوامل:

 اقتصادیة ( عجز میزان المدفوعات ، تدهور االحتیاطات األجنبیة وتراجع االنتاج المحلي ) وغیر اقتصادیة ( العقوبات
 االقتصادیة والتهدیدات االمنیة والعسكریة ) ، فیما ارتفع عجز الموازنة العامة بشكل كبیرة وصل ل 604 ملیار لیرة

 سوریة في عام 2015 بعدما كان بحدود 195 ملیار لیرة سوریة في عام 2011 مما انعكس في شكل زیادة في الدیون
 الممنوحة  من مصرف سوریة المركزي للحكومة المركزیة ( التمویل بالعجز )  حیث وصل الدین العام الداخلي في عام

 2014 الى 3400 ملیار لیرة سوریة ما یعادل 1.8 ضعفًا من الناتج المحلي االجمالي لعام 2015 .

 تعبر هذه التغیرات الكبیرة والعمیقة التي حصلت عن حاجة االنتاج الوطني وعماله وموظفیه لبدیل عن العالقات القائمة
 التي ولدت الفقر والبطالة والهجرة والعجز والتضخم وتراكم الدیون واالنفجارات االجتماعیة، حیث حصول انكماش في

 قطاع معین یؤدي لنمو في قطاع آخر وفق نسب معینة وهذا ما یدل عن عدم فاعلیة السلوكیات االقتصادیة وغیر
 االقتصادیة التي اتبعت الى اآلن التي أضرت:

 - بمصالح االنتاج المحلي.

 - بالعمال والموظفین وكل العاملین بأجر.

 - بقطاع الدولة وبالناتج المحلي االجمالي وبازدیاد مستویات التضخم وهروب االستثمارات وتراجع االحتیاطي االجنبي
 وغیرها.

 استمرار العالقات الحالیة لن تنتج سوى مزید من التهمیش االقتصادي وازدیاد االختالالت المجتمعیة والفوارق الطبقیة
 وقلة فرص التنمیة والنهب غیر الظاهر وتقلیص الموارد وازدیاد الدیون وحروب ستتعمق وتشتد أكثر فأكثر بالتالي

 خسائر بشریة كبیرة ومادیة وهذه من عالمات الركود االقتصادي.

 

 معلومات اقتصادیة

 الروبل الروسي(25كانون ثاني2018)=55,78مقابل الدوالر األمیركي

 (29آب2018)=68,37مقابل الدوالر

 الریال االیراني(1كانون ثاني2018)=31,74ریال مقابل الدوالر

 (1آب2018) = 489,06 ریال مقابل الدوالر

 اللیرة التركیة (أول أسبوع من كانون ثاني2018)=3,7لیرة مقابل الدوالر

 (13آب2018) = 6,9 لیرة مقابل الدوالر.

 

 مبادئ عامة في صیاغة الدساتیر

 (مكتب الدراسات والتوثیق في هیئة التنسیق الوطنیة)

 في أي نزاع داخلي سواء كان یعبر عن نفسه بمصطلح الثورة أو بحرب أهلیة أو نزاعات عرقیة أو طائفیة وانقسام
 المجتمع على نفسه، فإن المرحلة االنتقالیة بعد نهایة هذه النزاعات تتطلب وضع دستور تتم صیاغته مع وجود المطالب



 
 

 المتناقضة بین األطراف المتنازعة، والتسویات التي قد تؤدي الى طریق مسدود. وهذه الصعوبات والعراقیل الناشئة عن
 التناقضات والصراعات بین مختلف التیارات واالیدیولوجیات المتناقضة <علمانیة ـ دینیة ـ قومیة ـ عرقیة...> تؤكد على

  أن جذر االزمة هو سیاسي واقتصادي وتعبیر عن موازین قوى في المجتمع على كافة المستویات.

 الدستور: یمكن اعتبار الدستور بأنه القانون األعلى الذي یحددا لقواعد األساسیة لشكل الدولة ونظام الحكم فیها، وینظم
 السلطات العامة فیها من حیث التكوین واالختصاص والعالقات بین السلطات وحدود كل سلطة وواجبات كل سلطة،

 والحقوق األساسیة لألفراد والجماعات ویضع الضمانات لألفراد تجاه السلطة نفسها، وعلى الدستور أن یحمي ویمثل كافة
 أطیاف المجتمع وهذه هي القواعد العامة المعمول بها في جمیع انحاء العالم.

 ونحن اآلن في هذه األیام مقبلون على استحقاقات دستوریة في الوضع السوري وقیام كل األطراف السوریة المعنیة سواء
 من النظام او من المعارضة بكل أطیافها بالعمل على وضع دستور دائم لسوریة المستقبل ینهي حالة االنسداد ویؤسس

 لحالة جدیدة على كافة المستویات تعطي االمل للشعب السوري بالمواالة والمعارضة بتحوالت جذریة إیجابیة لهذا النزاع
 المستمر منذ عام 20011، وأن على اللجنة الدستوریة التي سوف یكون من مهامها وضع مشروع دستور جدید للبالد او
 تعدیل الدستور القائم أن تضع في حسابها تحدیات كثیرة لیس اقلها التناقض الصارخ بین مكوناتها ، وتحدیات بناء دستور

 إلنهاء النزاع الداخلي.

 **المشتركات التي من الممكن األخذ بها من جمیع دساتیر العالم:

 أوال": النص على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أو عدم التمییز بالجنس أو العرق أو الدین أو المذهب أو االتجاه
 السیاسي الحزبي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو حق الحیاة، األمن والحریة، والمتهم برئ حتى تثبت ادانته،

 حریة االنسان وكرامته مصونة، ال یجوز توقیف شخص أو التحقیق معه إال بمقتضى أمر قضائي، استقاللیة القضاء، منع
 شتى أنواع التعذیب، ضمان حریة التعبیر عن الرأي.

 حریة الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم والنشر وحریة االجتماع والتظاهر السلمي، وحریة تأسیس الجمعیات
 واألحزاب السیاسیة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وحریة االتصاالت والمراسالت، وعدم جواز المراقبة أو
 التنصت، حریة الفكر والضمیر والعقیدة، وحریة النقل والسفر والسكن، وحق المواطنین رجاال" ونساء" للتصویت

 والترشح لالنتخابات، تحدید حقوق معینة لحمایة المرأة والطفل والشیخوخة.

 ثانیا": ـ طبیعة النظام السیاسي وهویته: البد ألي دستور في أي بلد في العالم من أن یوضح طبیعة النظام السیاسي، هل
 هو نظام اتحادي أو مركزي أو فیدرالي أو ال مركزي أو برلماني أو رئاسي كامل أم رئاسي مختلط؟

 ـ الفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، سلطات رئیس الجمهوریة، سلطات رئیس الحكومة واختصاصات
 السلطة المركزیة واختصاصات المجالس المحلیة أو السلطات المحلیة.

 ـ هل النظام السیاسي ذو هویة إسالمیة او عربیة أوكالهما، واعتبار اإلسالم دین الدولة الرسمي أم دین رئیس الدولة فقط؟

 ـ التشریع اإلسالمي هل هو مصدر رئیسي للتشریع ام هو أحد المصادر المتعددة؟ هل یجوز سن قوانین تتعارض مع
 الدین اإلسالمي وبالعكس هل یجوز سن قوانین مسقاة من التشریع اإلسالمي وتتعارض كلیا" أو جزئیا" مع المبادئ

 الدیمقراطیة العامة والحقوق المتعارف علیها على الصعید الدولي واإلنساني او الواردة في الدستور نفسه؟

 ـ السلطة التشریعیة: هل أن السلطة التشریعیة تتكون من مجلس واحد كمجلس النواب أم من مجلسین، نواب وشیوخ،
 مجلس النواب یقوم بعملیة التشریع وإقرار الموازنة العامة ومراقبة السلطة التنفیذیة، أما مجلس الشیوخ ینظر في القضایا

 الكبرى والمفصلیة، وهل یناسب بلد مثل سوریة انشاء مجلس شیوخ؟ باعتبار أن مجلس الشیوخ وجد في األصل في
 البلدان التي تتبع النظام الفدرالي، وهل ان مصادقة رئیس الدولة< ملكیةـ جمهوریة> على القوانین بعد تبنیها من قبل



 
 

 مجلس النواب أمر ضروري لكي تصبح القوانین نافذة، أم أن مرور تلك القرارات الصادرة عن مجلس النواب على
 رئیس الجمهوریة مجرد شكلیات وال تشكل عائقا أمام تنفیذ هذه القوانین؟

 وإذا كانت وظیفة مجلس النواب الجوهریة هي التشریع، فهل یمكن أن تمنح هذه السلطة الى رئیس الجمهوریة أو رئیس
 الدولة في حالة الظروف االستثنائیة؟ ویمكن أن تطرح القوانین على الشعب مباشرة دون المرور بمجلس النواب لمناقشتها
 وذلك عبر التصویت عیها باستفتاء شعبي   مباشر، وقد یكون هناك تفویض حق التشریع للسلطة التنفیذیة من قبل السلطة
 التشریعیة< التفویض التشریعي> على أن یكون هذا التفویض مقیدا "بزمن معین، وفیما بعد تعرض التشریعات المقررة

 من السلطة التنفیذیة على مجلس النواب بعد انتهاء مدة التفویض <الدستور الفرنسي م38ـ والدستور المصري م 108>.

 ـ السلطة التنفیذیة: من مهام السلطة التنفیذیة تنفیذ القوانین وحفظ األمن والنظام وجبایة الضرائب ووضع السیاسات
 االقتصادیة واالجتماعیة والمالیة وغیرها ومن المعلوم للجمیع أن السلطة التنفیذیة تملك سلطات واسعة وكثیرة قد تطیح
 بكل القیود المنصوص علیها في معظم الدساتیر في العالم، مالم یمارس على هذه السلطات الرقابة المستمرة الدقیقة ،وقد

 تكون هذه الرقابة لها أشكال مختلفة، من أهمها الرقابة السیاسیة تمارسه السلطة التشریعیة، وأیضا" الرقابة القضائیة عبر
 القضاء الذي یقوم بمراقبة القرارات الصادرة عن السلطة التنفیذیة وقد تقضي ببطالنها وزوالها، وقد تحكم على السلطة

  التنفیذیة بالتعویض إذا ثبتت مسؤولیتها التعاقدیة أو التقصیریة.

 هل التعاون بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة أفضل من اجل إنجاح العملیة السیاسیة.

 واالقتصادیة وغیرهما في البلد وخاصة أن معظم إن لم یكن أكثریة السلطة التشریعیة قد تكون موالیة للحكومة وبالتالي
 للسلطة التنفیذیة أم أن تطبیق مبدأ فصل السلطات في العالقة بین السلطتین یمنع تغول السلطة التنفیذیة وتبقى تحت الرقابة

 الدائمة.

 في األنظمة الرئاسیة قد یتعاظم دور الرئیس وهو رئیس السلطة التنفیذیة، فتمنحه بعض الدساتیر سلطات واختصاصات
 تشریعیة كبیرة، وفي كافة المجاالت، مما یؤدي في النهایة الى تفریغ البرلمان من معظم مهامه، فكیف یمكن أن توضع

 قواعد تضمن عملیا التوازن وتقیید سلطات الرئیس واالستئناس بالتجارب الدستوریة في البلدان التي تأخذ بالنظام الرئاسي
 المحض أو الرئاسي المختلط؟ قد یكون ذلك عبر تقیید سلطة الرئیس في ممارسة مهامه، باشتراط موافقة ثلثي األعضاء
 الحاضرین المصوتین، {المادة الثانیة الفقرة الثانیة من الدستور األمریكي: حیث یكون لرئیس الوالیات المتحدة السلطة
 بمشورة مجلس الشیوخ وموافقته لعقد المعاهدات شرط أ ن یوافق علیها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرین، كما له
 بمشورة المجلس وموافقته أن یرشح سفراء ووزراء مفوضین اخرین وقناصل وقضاة للمحكمة العلیا وسائر موظفي

 الوالیات المتحدة األخرین...}

 السلطة القضائیة: من أجل قیام سلطة قضائیة مستقلة في عملها عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة البد من أن تتوفر
 ضمانات حقیقیة في أي دستور جدید، فال یكفي القول إن القضاء في أي بلد هو قضاء مستقل وله الكلمة األخیرة في

 المنازعات التي تعرض علیه سواء كانت منازعات فردیة أم عامة أو أن القضاء له مراقبة تنفیذ القوانین وتطبیقها...الخ.
 فالبد من أجل تأكید الفصل بین السلطة القضائیة والسلطات األخرى أن یتم ضمان ثالث أمور:

 1 ـ االستقالل التام للسلطة القضائیة وانهاء هیمنة السلطة التنفیذیة

 2 ـ توحید بنیة السلطة القضائیة وفصلها عن السلطة التنفیذیة

 3 ـایجاد محكمة دستوریة مستقلة تقوم بمهام مراجعة مدى مطابقة القوانین وتطبیقها للدستور واعتبار أن الدستور هو
 القانون األساسي للدولة< الرقابة القضائیة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة>.



 
 

 **قیام سلطة قضائیة مستقلة في الدولة من المبادئ التي كرستها معظم الدساتیر واالتفاقیات والمواثیق الدولیة ومنها قرار
 الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم <32/40> تشرین الثاني عام 1985 والقرار<46/40> في 29 كانون الثاني عام

 1985 الذي أورد المبادئ األساسیة الستقالل السلطة القضائیة، والسبل التي تؤدي الى االستقالل.

 **في الوالیات المتحدة األمریكیة توجد محكمة علیا وتعتبر أحكامها المبادئ النهائیة التي تتبع وتنقید بها جمیع المحاكم،
 وقد تعمد الى تفسیر نصوص بعض مواد الدستور.

 نصت الدساتیر على االستقالل اإلداري للمحكمة الدستوریة وعدم القابلیة للعزل أو النقل بضرورة {الدستور العراقي الدائم
 لعام 2005 قد نص على ان المحكمة االتحادیة العلیا هیئة قضائیة مستقلة مالیا واداریا}.

 یقع على عاتق السلطة القضائیة في أثناء المرحلة االنتقالیة أعباء ومهمات مضاعفة عن أي مرحلة أخرى وأیضا" في
 المستقبل، فأي دستور جدید یتم صیاغته البد من أن یتمتع القضاء فیه بسلطة مراقبة االنتخابات والتحقق من أي انتهاك
 لجرائم تنتهك حقوق االنسان، والمحافظة على سیادة القانون والحریات العامة وحمایة االفراد والجماعات من العملیات

 االنتقامیة، وأیضا" العمل على حمایة والتأكید على ضمانات الحریات العامة الواردة في الدستور".

 **ضمانات الحریات العامة في صیاغة الدستور: البد في أي دستور جدید للبالد من ضمانات للحریات العامة وأهمها

  1 ـ مبدأ سیادة القانون

  2 ـ مبدأ الفصل بین السلطات

 3ـ مبدأ استقالل القضاء

 4ـ احترام المعاهدات والمواثیق الدولیة التي تؤكد على حقوق االنسان األساسیة

 5ـ مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین

 6ـ الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة

 7ـ إیجاد نصوص دستوریة خاصة تعمل على تأكید دور األفراد والهیئات المختلفة في ضمان وحمایة حقوق االنسان
  وحریاته بأشكال مختلفة

 أ ـ حق األفراد والجماعات والنقابات المهنیة والعلمیة والجمعیات المدنیة المختلفة في مخاطبة السلطات العامة مباشرة عن
 طریق تقدیم الشكاوى والعرائض {المادة 16 من الدستور الیاباني عام 1946، م4 من میثاق الحقوق األساسیة لالتحاد
 األوروبي والتي تنص على أن من حق أي مواطن في االتحاد األوروبي وأي شخص طبیعي أو معنوي مقیم. أن یقدم

 عریضة للبرلمان األوروبي}.

 ب ـ حق األفراد في التخطیط والمساهمة في تشكیل سیاسة الدولة.

 ج ـ حق األفراد في الدفاع عن حقوقهم وحریاتهم أمام القضاء.

 8 ـ التزام الدولة بقضایا حقوق اْالنسان عن طریق التصدیق على االتفاقیات الدولیة التي تنظم حقوق اإلنسان.

 9 ـ على الدولة ضمان عدم انتهاك حقوق اإلنسان من قبل أي فرد أوجهه أو إطار خاص أو رسمي.

 10 ـانشاء محاكم ومؤسسات عامة أخرى لضمان حمایة حقوق اإلنسان.

  11 ـ سن قوانین من أجل الحمایة من االنتهاكات.



 
 

 12ـ العمل على تطبیق االتفاقیات الدولیة في المحاكم المحلیة.

 13ـ التأكید على تفعیل دور المجتمع المدني <األحزاب والنقابات والجمعیات المدنیة> باعتبار أن له دور هام وضمانة
 دیمقراطیة للضغط على السلطات الحاكمة لاللتزام بحدود الدستور والقانون العام، ونقدها عالنیة ومحاسبتها باإلعالم

 لتصویب أعمال السلطات المختلفة والتزامها بالدستور.

 

 هكذا انتهت االنتخابات السویدیة وهذه تأثیراتها على السوریین

 - نادر عازر –

 أغلقت صنادیق االقتراع، األحد 9 أیلول 2018، بحلول الساعة الثامنة مساًء بتوقیت السوید، وبدأ عد األصوات
 االنتخابیة الثالثیة التي تجري في یوم واحد والتي تشمل البرلمان ومجالس المحافظات والبلدیات، وانتهت بتغیرات في
 ترتیب األحزاب السیاسیة متوسطة الحجم، فیما حافظت األحزاب الثالثة الكبرى على مواقعها، إال أن المهمة الكبرى

 القادمة هي تشكیل الحكومة.

 تكثر األسئلة حول التحالفات التي یمكن أن تتم في السوید بعد هذه االنتخابات، وكیف سیتم تشكیل الحكومة حیث یهیمن
 تحالفین على المشهد السیاسي السویدي، أحدهما تحالف یمین الوسط بأحزابه “المحافظین” و “الوسط” و “اللیبرالیین” و
 “المسیحي الدیمقراطي”، الذي حكم دورتین متتالیتین منذ ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٤، ویقابله تحالف الحمر-الخضر الحاكم منذ

 عام ٢٠١٤ وحتى اآلن، عبر حزبي “االشتراكي الدیمقراطي” و “البیئة”، فیما لم یوافق االشتراكي الدیمقراطي على
 إدخال حزب “الیسار” إلى الحكومة، رغم تحالفهما، لكن رغم ذلك تمكن الیسار من فرض نفسه وأدخل الكثیر من

 إصالحاته وسیاساته عبر مفاوضات مع الحكومة مقابل تقدیم دعم في البرلمان.

 أما حزب دیمقراطیو السوید، الیمیني القومي المتطرف، الذي ضاعف نتائجه حیث دخل إلى البرلمان أوًال عام ٢٠١٠ بـ
 ٥,٧٪ من األصوات، فیما ضاعفها إلى ١٢,٨٦٪ عام ٢٠١٤، لیصل إلى ١٧,٦٪ في االنتخابات الحالیة، لكن رغم ذلك

 فإن الكتلتین الكبریین ترفضان التعاون معه بسبب فكره المتشدد تجاه األجانب والالجئین، وجذور وِصالت الحزب النازیة
 والمتطرفة.

 وجاء ترتیب األحزاب بعد فرز معظم األصوات على الشكل التالي:

 ١-الحزب االشتراكي الدیمقراطي ٢٨,٤٪ (٣١٪ االنتخابات الماضیة).

 ٢-حزب المحافظین الجدد ١٩,٨٪ (٢٣,٣٪ االنتخابات الماضیة).

 ٣-حزب دیمقراطیو السوید (یمیني قومي متشدد) ١٧,٦٪ (١٢,٨٪ االنتخابات الماضیة).

 ٤-حزب الوسط ٨,٦٪ (٦,١٪ االنتخابات الماضیة).

 ٥-حزب الیسار ٧,٩٪ (٥,٧٪ االنتخابات الماضیة).

 ٦-الحزب المسیحي الدیمقراطي ٦,٤٪ (٤,٥٪ االنتخابات الماضیة).

 ٧-حزب اللیبرالیین ٥,٥٪ (٥,٤٪ االنتخابات الماضیة).

 ٨-حزب البیئة ٤,٣٪ (٦,٨٪ االنتخابات الماضیة).



 
 

 تعتبر المشاركة الشعبیة في االنتخابات البرلمانیة السویدیة باهرة وإحدى أعلى األرقام في العالم، حیث بلغت المشاركة في
 االنتخابات ٨٤,٤٪ من عدد السكان القادرین على التصویت، لكنها انخفاض عن المشاركة في االنتخابات الماضیة عام

 ٢٠١٤ حیث كانت ٨٥,٨٪.

 نظام السوید السیاسي ملكي دستوري، ولدیها برلمان یتألف من ٣٤٩ عضوًا، وتجري االنتخابات كل أربع سنوات،
 وتتطلب حصول الحزب على ما ال یقل عن ٤٪ للدخول إلى البرلمان.

 یوجد في السوید ما یقارب ٢٠٠ ألف سوري، بینهم ١٧٠ ألفًا مولودین في سوریا، أتى أكثرهم بعد عام ٢٠١١، وحصل
 أغلب القادمین الجدد على حق اإلقامة الدائمة، فیما حصل القسم اآلخر على حق اإلقامة المؤقتة. وسیكون لتشكیل الحكومة
 الجدیدة وإصدار القرارات والتشریعات تأثیر مباشر على مستقبل السوریین، واألجانب بشكل عام، في السوید، حول تمدید

 إقاماتهم ولم شملهم بعائالتهم وقضایا أخرى كاالندماج والسكن وسوق العمل.

 وكانت موجة اللجوء الضخمة إلى السوید التي وصل عدد الالجئین فیها إلى أكثر من ١٦٠ ألف شخص في السنة،
 لتضرب رقمًا قیاسیًا لم یحدث في تاریخ البالد، تسببت بأزمة سیاسیة في السوید أدت إلى تصاعد شعبیة الحزب الیمیني

 القومي المتطرف “دیمقراطیو السوید” الذي یشابه صعوده ما حدث لألحزاب المشابهة في الدول األوروبیة األخرى،
 جراء سیاسات العولمة وانخفاض دخل العمال األوروبیین مقابل تكتل الثروة في أیدي قلة معدودة، لكن هذا أدى أیضًا إلى

 زیادة في شعبیة األحزاب الیساریة وفقدان الثقة في األحزاب التقلیدیة المهیمنة على السلطة في معظم الدول األوروبیة
 كاالشتراكیین الدیمقراطیین والمحافظین.

 لمحة عن الحزبین الیساریین بین األحزاب البرلمانیة السویدیة:

:Socialdemokraterna ١- الحزب االشتراكي الدیمقراطي 

 تأسس عام ١٨٨٩، ویّلقب أیضًا بحزب العّمال، وهو األكبر في السوید، واألكثر جلوسًا في الحكومة. ُیعرف الحزب
 بمجرد ذكر الراحل أولوف بالمه، رئیس الوزراء السابق الذي اغتیل عام ١٩٨٦.

 تتمحور أیدیولوجیته حول أسس الدیمقراطیة االجتماعیة واالشتراكیة الدیمقراطیة، والربط بین الیمین والیسار والمساواة
 بین الجنسین، ویقف مع سیاسة اقتصاد السوق المنّظم سیاسیًا وقانونیًا مع ملكّیة كبیرة للدولة ونظام رفاه عام.

:Vänsterpartiet ٢- حزب الیسار 

 تأسس عام ١٩١٧ من رحم الحزب االشتراكي الدیمقراطي، إثر نشوء معارضة یساریة داخل الحزب. وأصبح اسمه
 حزب السوید االشتراكي الدیمقراطي الیساري، ثم غیر اسمه عام ١٩٢١ إلى الحزب الشیوعي السویدي، وبعدها عام

 ١٩٦٧ إلى حزب الیسار الشیوعي، وأخیرًا حزب الیسار منذ العام ١٩٩٠.

 شارك عام ١٩١٩ في الكومنترن، حیث أدیر وقتها من قبل الحزب الشیوعي السوفییتي، ثم انتقل إلى الشیوعیة األوروبیة
 في الستینیات، لیصبح أكثر استقاللیة، بعدها أجرى إصالحات شاملة بعد انهیار االتحاد السوفییتي محددًا نفسه كحزب

 الوعي االشتراكي والنسوي والبیئي، بدًال من الشیوعي.

 أیدیولوجیة الحزب اشتراكیة نسویة، ویختصر سیاسته بأنه یرغب بخلق مجتمع قائم على أسس اشتراكیة نسویة دیمقراطیة
 تعتمد على المساواة والتضامن والعدالة واالستدامة البیئیة ومجتمع خاٍل من القمع الطبقي والجندري والعرقي.

 یرغب الحزب بوجود قطاع عام كبیر وزیادة في الضرائب على ذوي الدخل المرتفع والشركات الكبیرة وخفض
 الضرائب على أصحاب الدخول المنخفضة، كما یرفض سیاسة جني األرباح في مجتمع الرفاهیة على حساب أموال

 الضرائب، أي یرغب بخروج الشركات الخاصة من القطاع الصحي والطبي والخدمي والتعلیمي.

 



 
 

 معلومات: اتفاقیة نافتا

 تعتبر اتفاقیة نافثا احدى االتفاقیات الهامة جدًا لكندا والمكسیك والوالیات المتحدة االمریكیة للتبادل الحر حیث في كانون
 االول 1992 واصبحت ساریة المفعول في كانون الثاني 1994 .

 بدأ الدافع لمنطقة التجارة الحرة في أمریكا الشمالیة مع الرئیس األمریكي رونالد ریغان الذي جعل الفكرة جزًءا من حملته
  عندما أعلن ترشحه للرئاسة في نوفمبر 1979.

 وقعت كندا والوالیات المتحدة اتفاقیة التجارة الحرة بین كندا والوالیات المتحدة (FTA) في عام 1988 ، وبعد ذلك بوقت
 قصیر قرر الرئیس المكسیكي كارلوس سالیناس دي غورتاري االقتراب من الرئیس األمریكي جورج بوش األب القتراح

 اتفاق مماثل في محاولة لجلب االستثمار األجنبي بعد أزمة الدیون في أمریكا الالتینیة عندما بدأ الزعیمان التفاوض ،
 خشیت الحكومة الكندیة تحت رئاسة رئیس الوزراء برایان مولروني من أن المزایا التي اكتسبتها كندا من خالل اتفاقیة

 التجارة الحرة بین كندا والوالیات المتحدة سوف تقوضها اتفاقیة ثنائیة بین الوالیات المتحدة والمكسیك  وطلبت أن تصبح
  طرًفا في اتفاقیة الوالیات المتحدة والمكسیك.

 المحادثات

 في أعقاب المفاوضات الدبلوماسیة التي یعود تاریخها إلى عام 1990 وقع زعماء الدول الثالث على االتفاقیة في
 عواصمهم في 17 دیسمبر 1992. وبعد ذلك كان االتفاق الموقع علیه بحاجة إلى التصدیق علیه من قبل كل فرع

 تشریعي أو برلماني.

 كانت اتفاقیة التجارة الحرة بین كندا والوالیات المتحدة سابقة مثیرة للجدل ومثیرة لالنقسام في كندا، وبرزت كمسألة في
  االنتخابات الكندیة عام 1988.

 في تلك االنتخابات صوت عدد أكبر من الكندیین لصالح األحزاب المناهضة للتجارة الحرة (اللیبرالیین والدیمقراطیین
 الجدد) ، لكن تقسیم األصوات بین الحزبین كان یعني أن حزب المحافظین المؤید للتجارة الحرة خرج من االنتخابات مع
 معظم المقاعد وتولى السلطة ،  ومع ذلك  تم استبدال مولروني كقائد حزب المحافظین ورئیس الوزراء كیم كامبل وقاد

 كامبل  الحملة االنتخابیة  في انتخابات عام 1993 حیث دمرها الحزب اللیبرالي تحت قیادة جان كریتیان الذي شن حملة
 على وعد بإعادة التفاوض أو إلغاء اتفاقیة التجارة الحرة ألمریكا الشمالیة ، وبعد ذلك  تفاوض كریتیان على اتفاقیتین
 تكمیلیتین مع بوش  الذي قام بتخریب عملیة االستشارات القانونیة (LAC) وعمل على "المسار السریع" للتوقیع قبل
 نهایة مدة رئاسته واستنفد الوقت واضطر إلى تمریر التصدیق المطلوب وتوقیع قانون التنفیذ على الرئیس الجدید بیل

  كلینتون.

 قبل إرساله إلى الوالیات المتحدة أضاف مجلس الشیوخ على كلینتون اتفاقیتین جانبیتین، وهما اتفاقیة أمریكا الشمالیة حول
 التعاون في العمل (NAALC) واتفاقیة أمریكا الشمالیة للتعاون البیئي (NAAEC)، لحمایة العمال والبیئة، وأیضا
 لتهدئة مخاوف العدید من أعضاء مجلس النواب وطلبت الوالیات المتحدة من شركائها االلتزام بالممارسات واللوائح
 البیئیة المماثلة لتلك الخاصة بها بعد الكثیر من النقاش والمناقشات العاطفیة فأقر مجلس النواب األمریكي قانون تنفیذ

 اتفاقیة التجارة الحرة ألمریكا الشمالیة في 17 نوفمبر 1993. ضم أنصار االتفاق 132 جمهورًیا و102 دیمقراطًیا وأقر
 مشروع القانون مجلس الشیوخ في 20 نوفمبر 1993 وكان أنصار مجلس الشیوخ 34 جمهورًیا و27 دیمقراطًیا ووقع

 علیها كلینتون في 8 دیسمبر 1993؛ دخلت االتفاقیة حیز التنفیذ في 1 ینایر 1994. وقال كلینتون أثناء توقیعه على
 مشروع قانون نافثا إن "نافثا تعني فرص عمل. وظائف أمریكیة ووظائف أمریكیة ذات رواتب جیدة. إذا لم أكن أؤمن

 بذلك، فإنني لن أؤید هذه االتفاقیة".

 كان هدف NAFTA هو إزالة الحواجز أمام التجارة واالستثمار بین الوالیات المتحدة وكندا والمكسیك و أدى تطبیق
 اتفاقیة التجارة الحرة ألمریكا الشمالیة (نافثا) في 1 ینایر 1994 إلى إلغاء التعریفات على أكثر من نصف صادرات



 
 

 المكسیك إلى الوالیات المتحدة وأكثر من ثلث صادرات الوالیات المتحدة إلى المكسیك خالل 10 سنوات من تنفیذ االتفاقیة
 ، تم إلغاء جمیع التعریفات الجمركیة بین الوالیات المتحدة والمكسیك باستثناء بعض الصادرات الزراعیة األمریكیة إلى

 المكسیك ، والتي سیتم التخلص منها في غضون 15 عاًما و كانت معظم التجارة بین الوالیات المتحدة وكندا بالفعل معفاة
 من الرسوم الجمركیة كما سعت اتفاقیة التجارة الحرة ألمریكا الشمالیة إلى إزالة الحواجز التجاریة غیر الجمركیة وحمایة

 حقوق الملكیة الفكریة على المنتجات المتداولة.

 كان من المستحیل الحصول على موافقة الكونجرس األمریكي على اتفاقیة نافثا دون معالجة المخاوف العامة بشأن تأثیر
 NAFTA على البیئة فلقد تفاوضت إدارة كلینتون على اتفاق جانبي حول البیئة مع كندا والمكسیك ، واتفاقیة أمریكا

 الشمالیة للتعاون البیئي (NAAEC) ، والتي أدت إلى إنشاء لجنة التعاون البیئي (CEC) في عام 1994 للتخفیف من
 المخاوف من NAFTA  اتفاقیة التجارة اإلقلیمیة األولى بین بلد نام واثنین من البلدان المتقدمة سیكون لها تأثیرات بیئیة
 سلبیة و تم تكلیف اللجنة بإجراء تقییم بیئي الحق وأنشأت واحدة من أول أطر العمل السابقة للتقییم البیئي لتحریر التجارة
 صممت إلنتاج مجموعة من األدلة فیما یتعلق بالفرضیات األولیة حول نافثا والبیئة مثل القلق من أن اتفاقیة التجارة الحرة

 ألمیركا الشمالیة ستخلق "سباًقا إلى القاع" في التنظیم البیئي بین الدول الثالث ، أو أن اتفاقیة التجارة الحرة ألمیركا
 الشمالیة ستضغط على الحكومات لزیادة حمایة البیئة عقدت لجنة CEC أربع ندوات لتقییم التأثیرات البیئیة لـ نافثا وكلفت

 47 بحًثا حول هذا الموضوع من كبار الخبراء المستقلین.

 بعد وقت قصیر من انتخابه، قال الرئیس األمریكي دونالد ترامب أنه سیبدأ التفاوض بشأن شروط اتفاقیة التجارة الحرة
 ألمیركا الشمالیة. أبدى قادة كندا والمكسیك استعدادهم للعمل مع إدارة ترامب. على الرغم من أنه غامض حول الشروط

 الدقیقة التي یسعى إلیها في اتفاقیة نافتا التي أعید التفاوض بشأنها، فقد هدد ترامب باالنسحاب منها إذا فشلت المفاوضات.

 في یولیو 2017، قدمت إدارة ترامب قائمة مفصلة بالتغییرات التي ترغب في رؤیتها لنافثا، كانت األولویة القصوى هي
 انخفاض العجز التجاري للوالیات المتحدة كما دعت اإلدارة إلى إلغاء األحكام التي سمحت لكل من كندا والمكسیك بالطعن

 في الواجبات التي تفرضها الوالیات المتحدة والحد من قدرة الوالیات المتحدة على فرض قیود على االستیراد على كندا
 والمكسیك.

 

 

 

 

 

 

 

  موقعنا على اإلنترنت:

 www.scppb.org    
 صفحتنا على الفیسبوك:

 www.facebook.com/scppb.org    
 موقعنا على "الحوار المتمدن":

 www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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