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العالم

«التحالف» يفصل
مجددًا بين أنقرة
واألكراد
بالتوزاي مع استمرار االشتباكات التي
تشهدها عدة نقاط على الحدود السورية
ـ التركية بني الجيش التركي و«وحــدات
حماية الشعب» الكردية ،انتشرت قوات
ومدرعات أميركية مع عدد من عناصر
«الــوحــدات» في عدد من املواقع املحاذية
للشريط الـحــدودي ،في سيناريو يشبه
مدينة منبج.
ما جرى في شمال
ُ
االنتشار األميركي الذي أريد له أن يظهر
في وسائل اإلع ــام ،يبدو كمحاولة من
قوات «التحالف الدولي» لتخفيف التوتر
ال ـســائــد ب ــن حليفيه امل ـت ـنــاحــريــن ،بعد
مطالبة األكــراد بالتحرك وحمايتهم في
الــوقــت ال ــذي يـخــوضــون فيه مـعــارك في
الطبقة وريف الرقة.
وشـهــد أم ــس ت ـجــددًا لــاشـتـبــاكــات عبر
ال ـحــدود ،وأعـلـنــت هيئة رئــاســة االرك ــان
التركية مقتل  18عنصرًا تابعني لـ«حزب
االتحاد الديمقراطي» السوري الكردي،
ف ــي ق ـصــف مــدف ـعــي ع ـلــى م ــواق ـع ــه في
شمال سوريا .وقالت رئاسة األركان إن
القصف جاء ردًا على صاروخ استهدف
مركزًا حدوديًا في بلدة جيالن بينار في
والية شانلي أورفا ،جنوب شرق البالد.
ولـفــت إل ــى أن والي ــات هــاتــاي ومــارديــن
وش ــانـ ـل ــي أورف ـ ـ ـ ــا تـ ـع ــرض ــت ل ـه ـج ـمــات
ب ـق ــذائ ــف الـ ـه ــاون م ــن م ـنــاطــق سـيـطــرة
«حزب االتحاد الديموقراطي».
وبــال ـتــوازي ،دعــا الــرئـيــس الـتــركــي رجب
طيب أردوغ ــان إدارة الرئيس األميركي
دونالد ترامب إلى توسيع نطاق مكافحة
اإلره ــاب ،وعــدم االكتفاء بالتركيز على
«داعــش» .وأكــد أن بــاده «لن تسمح أبدًا
بــإن ـشــاء دولـ ــة ف ــي ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري».
وأضــاف أنه سيسعى إلى إقناع ترامب،
خ ـ ــال ل ـقــائ ـه ـمــا ال ـش ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل ،بــأنــه
يـجــب االسـتـعــانــة بـقــوات تدعمها أنـقــرة
الس ـت ـع ــادة مــدي ـنــة ال ــرق ــة ال ـس ــوري ــة من
«داعش».
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خسائر الحرب المهولة :القدرة الشرائية انخفضت %90
يظهر تأثير العقوبات
الغربية الظالمة على
الشعب السوري في مختلف
القطاعات ،عبر أرقام تفضح
الغايات الحقيقية لتلك
العقوبات .خسارة أسواق
االتحاد األوروبي دفعت
الحكومة إلى ابتداع حلول
ومتواضعة ،لتوفير
مؤقتة
ً
بدائل أقل كفاءة وربحًا
دمشق ــ مرح ماشي
تـظـهــر ف ــروق األس ـع ــار جـلـيــة مل ــن غــاب
ع ــن ال ـب ــاد ل ـس ـنــوات ،ح ــن يــدخــل إلــى
أحد مخازن بيع السلع األساسية في
إح ــدى امل ــدن ال ـســوريــة .األس ـع ــار التي
ارتفعت بمقدار  %1100تشي بالتردي
املخيف الذي أصاب معيشة السوريني،
ف ـي ـم ــا ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ــة مـ ــن ت ـ ـجـ ــاوز خــط
الفقر بينهم  %80وفق تقديرات األمم
امل ـت ـح ــدة ل ـع ــام  ،2016م ـق ــارن ــة بـنـحــو
 %12.2ق ـبــل ال ـح ــرب .وأض ـح ــى غـيــاب
الـ ـبـ ـض ــائ ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردة واألدوي ـ ـ ـ ـ ــة أو
تضاعف أسـعــارهــا وفــق أهميتها في
حـيــاة ال ـســوريــن ،حــديــث ال ـش ــارع ،في
بلد يشهد حربًا عنيفة طاولت البشر
والحجر واالقتصاد.
الـ ـق ــدرة ال ـش ــرائ ـي ــة ان ـخ ـف ـضــت بـنـسـبــة
 %90مقارنة بما قبل الـحــرب ،فــي ظل
عقوبات قاسية ،يمكن أن تلحظ أثرها
على كافة القطاعات .حزمة العقوبات
امل ـفــروضــة مــن قـبــل ال ــوالي ــات املـتـحــدة
عـ ـل ــى سـ ــوريـ ــا فـ ــي  10شـ ـب ــاط ،2011
ت ـض ـم ـنــت ت ــوق ـي ــف ج ـم ـيــع امل ـع ــام ــات
امل ـص ــرف ـي ــة وحـ ـظ ــر ت ــوري ــد األس ـل ـح ــة،
إضافة إلى وقف استيراد النفط والغاز
وتـجـمـيــد أصـ ــول ح ـســابــات الـحـكــومــة
الـ ـس ــوري ــة فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج .واس ـت ـت ـب ـعــت
بـمـقــاطـعــة م ــن ج ــان ــب ال ـ ــدول الـعــربـيــة
وتركيا ،ثم من عقوبات أوروبية كانت
األص ـع ــب بـفـعــل ال ـعــاقــة االق ـت ـصــاديــة

املـهـمــة ال ـتــي كــانــت تــربــط س ــوري ــا مع الخسائر النفطية

بلدان االتحاد األوروبي.
وت ــوض ــح دراس ـ ــة ل ــ«ال ـه ـي ـئــة ال ـســوريــة
ل ـ ـشـ ــؤون األسـ ـ ـ ــرة وال ـ ـس ـ ـكـ ــان» أع ـ ّـده ــا
الدكتور مدين علي ،حــول «اإلجــراءات
القسرية األحادية الجانب وأثرها على
األسرة السورية» أن التجارة السورية
اعتمدت كثيرًاَ على العالقات التجارية
مــع االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،بـنـسـبــة تصل
إلى  %45إلى  %55من مجمل التبادل
ّ
تخيل أثر العقوبات
التجاري .ويمكن
في امليزان التجاري السوري في ضوء
املقاطعة والعقوبات األوروبية .وبفعل
تــراجــع االسـتـثـمــار األجـنـبــي املـبــاشــر،
أصـ ـبـ ـح ــت ن ـس ـب ــة الـ ـبـ ـط ــال ــة الـ ـظ ــا ّه ــرة
 ،%60فـيـمــا وص ـلــت ال ـب ـطــالــة املـقــنـعــة
إل ـ ــى  .%70وت ــراجـ ـع ــت ق ـي ـم ــة صــافــي
االسـتـثـمــار األجـنـبــي املـبــاشــر مــن 0.7
مليار دوالر عــام  2011إلــى  0.1مليار
دوالر عــام  ،2015مــا اضـطــر الحكومة
إلى زيادة مخصصات الدعم والرعاية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ع ـل ــى حـ ـس ــاب اإلنـ ـف ــاق
العام االستثماري املتراجع .وأسهمت
الـعـقــوبــات فــي تنشيط اقـتـصــاد الظل
الذي سمم بيئة األعمال ،فدخلت إليها
آلـيــات الفساد وأصبحت بيئة طــاردة
لــاس ـت ـث ـمــار ورؤوس األعـ ـم ــال .كــذلــك
دفعت العقوبات الحكومة إلى اللجوء
إلى السماسرة والوكالء وتجار السوق
السوداء.

منذ انطالق الـحــرب ،غــادرت  14شركة
نفطية األراضــي السورية ،كانت تنتج
نحو  100ألف برميل يوميًا ،إلى جانب
 7ماليني متر مكعب من الغاز الطبيعي،
مــا رفــع الخسائر املــالـيــة املـبــاشــرة إلى
 27مـلـيــار دوالر فــي ع ــام  .2015وبــدت

غادرت  14شركة
نفطية األراضي السورية
منذ انطالق الحرب

تقانة أو تكنولوجيا أميركية متطورة،
ف ــي ح ــال ارت ـبــاط ـهــا ب ـعــاقــات تـجــاريــة
مع الحكومة السورية .فأتت العقوبات
األوروب ـ ـيـ ــة ل ـتــوقــف ت ـصــديــر  150ألــف
برميل يوميًا كانت تتجه إلــى أســواق
دول االتحاد األوروبي ،وهو ما يعادل
قرابة  5مليارات دوالر سنويًا ،ونحو
 %35م ــن إج ـم ــال ــي الـ ـ ـص ـ ــادرات .كــذلــك
تراجعت الطاقة التكريرية للمصافي
البترولية (حـمــص وبــانـيــاس) بنسبة
 %50م ــن إج ـم ــال ــي ال ـت ـك ــري ــر الـ ـع ــادي.
واقتصر إنتاج املصفاتني على تكرير
النفط الــذي يستجر من إيــران ،إضافة
إل ـ ــى إن ـ ـتـ ــاج م ـح ـلــي ب ـ ـحـ ــدود  10آالف
ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا .ف ـي ـمــا اس ـت ـم ــر ت ـكــريــر
النفط في املناطق التي يسيطر عليها
املـسـلـحــون بــإنـتــاج وسـطــي ي ـقــارب 40
أل ــف بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا ،ب ـط ــرق ب ــدائ ـي ــة ال
تخضع للضوابط واملعايير العلمية،
م ــا س ـب ــب أضـ ـ ـ ــرارًا ب ـي ـئ ـيــة ج ـ ّـم ــة .وق ــد
دفعت العقوبات االقتصادية الحكومة
إلــى االعـتـمــاد على الـشــركــات الخاصة
وتحرير أسـعــار قطاع الطاقة ،مــا أدى
إلـ ــى رفـ ــع أسـ ـع ــار امل ـش ـت ـق ــات الـنـفـطـيــة
بـصــورة مـتـكــررة لتوفير م ــوارد مالية
حكومية.

الحكومة السورية مضطرة لالستجابة
إلى شروط شركات نفطية بديلة رفعت
سقف االبتزاز واملساومة ،وبكفاءة أقل
بكثير مــن ســابـقــاتـهــا .وم ــن الــافــت أن
أث ــر الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة املـبــاشــر في
قطاع النفط ومشتقاته محدود ،بفضل
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـش ــرك ــات األوروب ـ ـيـ ــة،
غ ـيــر أن أث ــره ــا ات ـض ــح ع ـنــدمــا لـجــأت انهيار الزراعة
ّ
الواليات املتحدة إلى معاقبة الشركات توضح الــدراســة التي أعــدهــا الدكتور
األوروب ـيــة وغـيــرهــا ،الـتــي تعتمد على علي ،معتمدًا على إحصائيات «املركز
السوري لبحوث السياسات» أن خسائر
دفعت العقوبات الحكومة نحو اللجوء إلى السماسرة وتجار السوق السوداء (أرشيف ــ أ ف ب) االقـتـصــاد نتيجة الـحــرب والعقوبات
بلغت  3368مـلـيــار لـيــرة ســوريــة .ومــا
كانت نسبة مساهمة القطاع الزراعي
في الناتج املحلي لتنخفض إلــى ،%5
ب ـع ــدم ــا ش ـك ـلــت خ ـم ـســة أضـ ـع ــاف ه ــذا
ال ـنــاتــج ق ـبــل الـ ـح ــرب ،ل ــوال الـعـقــوبــات
ال ـ ـتـ ــي أدت إلـ ـ ــى فـ ـ ـق ـ ــدان م ـس ـت ـل ــزم ــات
اإلنتاج واملعدات الزراعية .وانصرفت
الحكومة إلــى محاولة رأب العجز في
إنتاج املحاصيل الزراعية ،بعد خروج
مساحات زراعـيــة واسعة عن الخدمة،
وص ــارت مسرحًا للعمليات القتالية.
ول ـجــأت إل ــى تــوفـيــر الـقـســم األك ـبــر من
املحاصيل األســاسـيــة كالقمح وال ــذرة
مــن إي ــران ،بمساعدة الخط االئتماني
الذي فتحته طهرات مع دمشق ،إضافة
إلى توفير قسم آخر من روسيا.

تقرير

االستخبارات اإلسرائيلية :الوجود اإليراني في سوريا أكثر ما يشغلنا
محمد بدير
دعــا وزيــر االستخبارات اإلسرائيلي يعقوب كاتس واشنطن إلــى ضــرورة
مواجهة «الــوجــود اإليــرانــي الــدائــم في سوريا في ّأي تسوية إلنهاء الحرب
ّ
السورية» ،فيما حــذر ضابط رفيع في شعبة االستخبارات التابعة لجيش
ال ـع ــدو م ــن ه ــذا ال ــوج ــود ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه أك ـثــر م ــا يـشـغــل االس ـت ـخ ـبــارات
اإلسرائيلية.
وذك ــرت تقارير إعالمية عبرية أن كاتس دعــا ،خــال زي ــارة يقوم بها إلى
الواليات املتحدة ،إلى االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة الجوالن
على خلفية الحرب في سوريا واالستقرار اإليراني داخلها .وبحث كاتس
فــي لقاء أج ــراه مــع مسؤولني فــي لجنة االسـتـخـبــارات فــي مجلس الشيوخ
األميركي «قضايا تتصل بالتآمر اإليراني في الشرق األوســط» ،في سياق
العمل على إيجاد تفاهم مشترك بني تل أبيب وواشنطن حولها .وبحسب
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،أكد الوزير اإلسرائيلي ضرورة مواجهة «الوجود
اإليراني الدائم في سوريا في ّأي تسوية إلنهاء الحرب السورية» ،مشيرًا إلى
أن «مــن شــأن هــذا الــوجــود أن يلزم إسرائيل بتعزيز قواعدها وقواتها في
ّ
بشكل يرتب عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا عليها ،حتى من
الجوالن والجليل
ٍ
دون إطالق صــاروخ واحد باتجاهها» .وأشــار إلى أن على الواليات املتحدة
العمل مع دول املنطقة من أجل منع إيران من إيجاد تواصل جغرافي بري بني
ّ
العراق وكل من سوريا ولبنان» .كذلك دعا إلى فرض عقوبات «شالة» على
كل من إيران وحزب الله «لكي نمتنع عن وضع تكون إسرائيل فيه مضطرة
إلى الرد بقوة ضد الدولة اللبنانية ،ردًا على قصف حزب الله مدنيني وبنى
تحتية داخل إسرائيل».
من جهة أخرى ،نشرت صحيفة «معاريف» أمس مقابلة مطولة مع مسؤول
الساحة الشمالية الشرقية في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية
تمحورت حول الوضع في الساحة السورية .وقال الضابط الذي ّ
عرفت عنه

الصحيفة بالعقيد «ألــف» إن «التهديد اإليــرانــي هــو أكثر مــا يشغلنا اليوم
في الشأن الـســوري .فعندما يكون لديك عشرة آالف مقاتل شيعي يمكن
تحريكهم بأمر بسيط مــن مكان إلــى آخــر ،فــإن مــن املمكن أن تجدهم في
الـجــوالن إذا اقتضت الحاجة ذل ــك ...اإليــرانـيــون يــريــدون حـضــورًا عسكريًا
وقواعد تسمح لهم بمواصلة تعزيز قوة حزب الله» .وأضاف «يجب أن نفهم
أن من الصعب جدًا مواصلة تعزيز قوة حزب الله من دون حرية حركة وتنقل
داخل سوريا .تقريبًا كل ما ينتقل بني إيران ولبنان يمر عبر سوريا ،ولذلك
يوجد جهد إيــرانــي كبير لتعزيز كــل هــذه الـقــوات .بعضها ّ
معد لالنتشار
قبالتنا ،وبعضها النـتـشــار أوس ــع .إنـهــم يـســاعــدون الـســوريــن فــي ترميم
قدرات اإلنتاج العسكري الخاصة بهم ،ويحاولون إنشاء قدرات إنتاج كهذه
في لبنان».
ً
ورأى العقيد «ألف» الذي تضم ساحته كال من إيران والعراق وسوريا ولبنان
أن إيران تتكلف مليارات الدوالرات في دعم سوريا «ويشمل هذا خط اعتماد
نفطي بحجم كبير ،وكذلك مسلحني ،وتجهيزات ،وذخيرة ومال .نحن نتحدث
عــن عـشــرات آالف األطـنــان مــن الوسائل القتالية والتجهيزات التي تنقلها
إيران سنويًا إلى سوريا وحزب الله .ويريد اإليرانيون تأسيس مقابل لهذا
االستثمار ،ولذلك هم يتطلعون إلى بناء ميناء بحري على سواحل املتوسط،
كذلك فإنهم ّ
يؤسسون لتملكات عقارية وأخرى لها عالقة بالتعدين».
وردًا على ســؤال حول ما إذا كان امليناء قيد التطوير ،أم أنه ال يــزال مجرد
ً
ميناء ،لكن األمــر ال يــزال في طور
طموح ،أجــاب العقيد ألــف «إنهم يريدون
ّ
ً
ميناء كهذا
التخطيط .وهــم ال يريدون امليناء فقط من أجــل إسرائيل ،لكن
يجب أن يشغلنا كثيرًا ،ألن ذلك يعني أن باستطاعتهم املجيء إلى هنا بسفن
ّ
محملة باألسلحة والذخائر .وهذا سوف يساعدهم في التغلب على التحديات
التي يواجهونها في نقل السالح إلى هذه الساحة» .واستطرد شارحًا «بشكل
عام ،إن املزج بني الصناعة العسكرية اإليرانية املتطورة جدًا وقوة القدس في
الحرس الثوري املوجودة في سوريا والجهود الرامية إلى تعزيز قوة حزب

الله وقدراته ،إن هذا املزج خطير على املنطقة .إن أي شيء يساعدهم في نقل
أسلحة وذخائر إلى هنا بصورة ناجعة وآمنة ،يجب أن يقلقنا».
ورأى أن الجهود التي يبذلها اإليرانيون في سوريا تتيح لهم املناورة على
أشياء لم يعرفوها في السابق« ،فالقتال هنا يحصل في إطار ائتالفي ،مع
حزب الله والجيش السوري وبالتنسيق مع الــروس ،وهذا يعني تفعيل أطر
عمل مركبة .وبالنسبة إلى اإليرانيني هذا تدريب ممتاز ،رغم أنه بثمن باهظ».
ّ
التحسن «وال تعنينا
ورأى أن القدرات اإليرانية على هذه الصعيد في طور
القدرات التقليدية اإليرانية ،إذ إننا ال نقدر أن دبابات إيرانية ستأتي إلى هنا.
ما يجب أن يقلقنا أكثر هو قدرات حزب الله .وال يستطيع أحد أن يقول إن
حزب الله هو نمر من ورق .إنهم (الحزب) يبذلون جهدًا كبيرًا في سوريا،
وقــد اكتسبوا قــدرات ومـعــارف ،بما في ذلــك القتال املدمج مع قــوات القدس
اإليرانية والجيش السوري .في املستقبل ،سيمكنهم أن يصرفوا هذه الفائدة
في املواجهة معنا .اليوم ،حزب الله قريب من تصنيفه كجيش ،بما يشمل
القدرة على الدمج بني االستخبارات والنار وتنفيذ عمليات لم يتعرفوا عليها
في املاضي».
وأشــار العقيد «ألــف» إلى أن إسرائيل تدرس قــدرات حزب الله من خالل ما
يحصل فــي ســوريــا« :علينا أن ننظر عامني أو أربـعــة أع ــوام إلــى األم ــام من
أجل أن ندرس على املستوى التكتيكي معركة حلب كي نستطيع القول أي
قــدرات سيجلب حــزب الله معه إلــى لبنان بعد هــذه الـحــرب» .وحــول معركة
حلب قال إنه «من الناحية التكتيكية ،كان هذا الحدث مثيرًا لالهتمام .كانت
فيه عناصر من الخداع ،وفي مرحلة معينة نفذوا التفافًا عميقًا وهاجموا من
الطرف الثاني ،ثم قطعوا الجزء الشرقي من حلب وحاصروا األحياء وعملوا
مقابلها بطريقة حرب املدن ،وهكذا نجحوا في احتالل املدينة خالل أقل من
شهر» .وحول العبر التي ينبغي للجيش اإلسرائيلي أن يستخلصها من هذه
املعركة ،قال الضابط اإلسرائيلي «علينا أن نتابع ذلك وندرسه ،ألن هناك
ً
احتماال بأن نواجه هذه القدرات في املستقبل».

