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مقدمة

أعد هذا الدليل ليكون مرجعا يصدر بشكل دوري ربع سنوي عن األمانة العامة
لالئتالف الوطني السوري بهدف مشاركة نتائج عملية المتابعة لما ينشر حول
سورية ،وهو تقرير يرصد الشأن السوري كما تناولته أهم مراكز البحوث
والدراسات والتقارير التي صدرت عن كبريات الصحف ووكاالت األنباء ،باإلضافة
لتلك التي تتناول األحداث الدولية المؤثرة على مجريات األمور في سورية ،بحيث
يوضع بين يدي القراء والمتابعين للحدث السوري وخاصة المعنيين من باحثين
وسياسيين وإعالميين.
تم التركيز من خالله على البحوث والدراسات والتقارير و بعض المقاالت الهامة
التي واكبت الشأن السوري في أشهر الربع الثاني من هذا العام ،والتي
شهدت إقرار قانون قيصر من قبل الكونغرس األمريكي ومحاولة النظام نقل
األعباء االقتصادية وإلقائها على عاتق المواطن السوري والتبعات السياسية
واالقتصادية لهذا القانون،كذلك تبعات جائحة كورونا وغير ذلك من أحداث هامة
شهدتها األشهر الثالث األخيرة  ،أوردنا أحيانا خالصة عنها فقط وفق وجهة نظر
الجهة المصدرة دون موقف أو تعليق عليها.
نسأل للا أن يكون في هذا العمل ما يساهم ويعزز قدرة صناع القرار في بناء
المواقف والقراءة الصحيحة لألحداث في سورية ،ومهما حاول النظام أن يطيل
عمر معاناة شعبنا لكنه لن يمنع المستقبل الحر الكريم القادم بإذن للا.

األمانة العامة لالئتالف الوطني السوري
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الشهر ال رابع  :نيسان
خيارات االتحاد األوروبي للتعامل مع نظام األسد
معهد كليندال الهولندي
إن إعادة توجيه سياسة االتحاد األوروبي تجاه نظام األسد هي مسألة وقت
فقط ،حيث سيواجه االتحاد األوروبي ضغوطا متزايدة لتغيير نهجه الحالي
البسيط وغير الفعال إلى حد كبير .وتشمل هذه الضغوط إعادة ترسيخ النظام
الذي يص ّ
در عدم االستقرار إلى العالم  ،ويعمق المعاناة اإلنسانية الممتدة إلى
أوروبا .جيران سوريا يرغبون في قلب الصفحة.
يجب وضع استراتيجية الحتواء التداعيات األوسع للحرب األهلية السورية على
وجه السرعة .من المحتمل أن يكون هذا هو الخيار األكثر فاعلية خارج نطاق
خيارات السياسة التي تم تقييمها في هذه الدراسة .يجب أن يتكون هذا
االحتواء من سبعة تدابير:
•
•
•
•
•
•
•

تجديد الدعم اإلنساني داخل سوريا لتقليل مدى سيطرة النظام
زيادة هذا الدعم لمعالجة الفقر المتزايد
تقديم المزيد من الدعم لالجئين في المنطقة لتحسين الحقوق القانونية
فيما يخص اإلقامة والعمل
قبول المزيد من الالجئين السوريين في أوروبا للتعبير عن التضامن
تكثيف الجهود العالمية لمحاسبة نظام األسد
إعادة بناء العالقة مع تركيا باعتبارها بلدا رئيسيا وشريكا (باعتبارها
منطقة عزل تحول بين الالجئين وأوربا)
رفع العقوبات العامة لالتحاد األوروبي للمساعدة في منع االنهيار
االقتصادي في سوريا.

الهدف من خلق قدر أكبر من االستقرار بهذه الطريقة هو منع الوضع من التفاقم
 ،دون تجاهل سلوك نظام األسد وحلفائه في زمن الحرب .يوفر المؤتمر
والمناقشات القادمة في بروكسل  -الرابع حول الممثل الخاص الجديد لالتحاد
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األوروبي لسوريا -فرصا جديدة لبدء تغيير السياسة .للصراع السوري حل
عسكري ،و يتم تنفيذه أمام أعيننا ،وإن عدم االستعداد لعواقبه سيكون بمثابة
فشل كبير لألوروبيين .لتحميل الدراسة كاملة:
الرابطhttps://www.clingendael.org/publication/eu-options-dealing-assad-regime:
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الحكومات الثالث في سوريا تواجه الفيروس التاجي
معهد واشنطن
كانت إدارة المعارضة في إدلب والحكومة التي يقودها األكراد في الشمال
الشرقي أكثر استباقية وشفافية من نظام األسد  ،لكن سكانها ال يزالون بحاجة
إلى مساعدة دولية عاجلة ومباشرة  -دون الحاجة إلى األمم المتحدة إذا لزم
األمر.
نظام األسد :التالعب في حاالت الطوارئ ،خالل إنكاره لوجود الوباء في سوريا
لمدة شهرين كاملين ،اعتمد النظام على دعايته المعتادة :أن البالد "جيدة"
تحت قيادة بشار األسد و "سوريا للا حاميها" ومع ذلك  ،أشارت منشورات
وسائل التواصل االجتماعي المحلية والتقارير اإلخبارية المستقلة إلى انتشار
المرض .يحاول النظام اآلن االستفادة من األزمة كفرصة لحشد الدعم المحلي
والدولي  ،بينما يدعو إلى رفع العقوبات االقتصادية  -على الرغم من أن أيا من
العقوبات المعنية ال تستهدف القطاع الطبي .تم تعليق وسائل النقل العام ،
وحتى مسجد السيدة زينب األكثر أهمية  -والذي يعتمد عليه النظام
والميليشيات المدعومة من إيران لنشر دعايتها  -يقال أنه تم إغالقه اعتبارا من
 15مارس  /آذار .ومع ذلك  ،جاءت هذه الخطوة متأخرة جدا  ،نظرا ألن العديد
من وقد عاد المقاتلون والحجاج األجانب الذين تجمعوا هناك بشكل جماعي قبل
اإلغالق بالفعل إلى بلدانهم األصلية (وال سيما العراق) حاملين الفيروس
التاجي .وفي الوقت نفسه  ،يقود رجل األعمال والبرلماني محمد حمشو
الجهود لتوزيع المواد الغذائية ومعدات التعقيم .ومع ذلك  ،فهو شريك مرتبط دوليا
بنظام أثبت أنه غير جدير بالثقة طوال األزمة .كثيرا ما تعاونت دمشق مع الجهود
التي يبذلها المواطنون العاديون ونشطاء المجتمع المدني في حلب ودرعا
والسويداء ومناطق أخرى من أجل إبراز صورة "العمل الجماعي" تحت قيادة
األسد .األسوأ من ذلك  ،أن وزارة الصحة ذكرت بشكل سخيف في  30مارس /
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آذار أنه تم اكتشاف عشر حاالت فقط في جميع أنحاء سوريا  ،مع وفاة شخصين
 على الرغم من حقيقة أن األطباء أخبروا ذا ناشيونال قبل أربعة أيام أن ما اليقل عن خمسين مريضا ماتوا في مستشفى واحد فقط في دمشق  .رد فعل
النظام يشكك أيضا في مدى سيادته على األرض .بحسب ناشطين مناهضين
للنظام  ،فإن العديد من المقاتلين المدعومين من إيران يخضعون للحجر الصحي
بالقرب من الخطوط األمامية في إدلب وحلب ،و أفادت التقارير أن آالف المقاتلين
الشيعة المنتشرين هناك تجاهلوا إجراءات احتواء فيروس األسد  -على سبيل
المثال ،قامت مليشيات كتائب اإلمام الحسين  ،وقوة الرضا  ،ولواء فاطميون
بتنظيم احتفاالت دينية ومسابقات رياضية خالل األسبوعين الماضيين .دفعت
مثل هذه التقارير السوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إلى
الدعوة إلى قطع العالقات االقتصادية مع مناطق النظام .وبالمثل  ،قاد حزب للا
اللبناني المعركة ضد  COVID-19في أجزاء يفترض أنها تحت سيطرة النظام في
محافظة دير الزور .وعلى الرغم من رسائل "كل شيء على ما يرام" الصادرة
من دمشق  ،فقد تم عزل بلدة الدوير في المحافظة بالكامل بعد أن خرج
الفيروس عن السيطرة هناك.
حكومة اإلنقاذ :تكنوقراط لكن دون موارد ،قبل تفشي الوباء  ،كانت حكومة
اإلنقاذ تعاني من مشكلة في الموارد بسبب النظام والهجمات العنيفة على
إدلب وريفها .وبحسب مدير الدفاع المدني في األمن العام  ،رائد صالح  ،فقد
تم تدمير  ٪70من البنية التحتية الصحية  /الطبية في أراضيها .وتشير مجموعة
منسقي االستجابة السورية  ،وهي منظمة غير حكومية محلية  ،إلى أن عدد
سكان المنطقة الذي يزيد عدد سكانه عن  4ماليين نسمة ليس لديه سوى
 1.689سرير مستشفى و  243وحدة رعاية مركزة و  107أجهزة تنفس و 32
وحدة عزل صحي .وبالتالي  ،فإن األمراض واإلصابات الناجمة عن الحرب يمكن
أن تفوقها الفيروسات في األشهر المقبلة  ،مما يؤدي إلى مقتل المزيد من
األفراد بشكل غير مباشر .على الرغم من هذه التحديات  ،بدأت وزارة الصحة
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في حكومة اإلنقاذ في اتخاذ تدابير وقائية في وقت مبكر وبشكل أكثر شموال
من نظام األسد  ،بما في ذلك ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعميم تعليمات إرشادية على السائقين
نشر شريط فيديو إعالمي ومقاالت صادرة عن وزير الصحة
رسم رسوم متحركة على الجدران لتوضيح ما يفعله الفيروس لألطفال
إجراء عمليات فحص درجة حرارة الجسم عند المعابر الحدودية من تركيا
تعقيم المدارس والمساجد والمباني الحكومية وغيرها من البنى التحتية
إطالق حملة توعية للنازحين في عفرين وريف إدلب وريف حلب
تقديم دروس لرجال الدين حول وباء كورونا
قيام أطباء وكوادر حكومة اإلنقاذ بعقد منتديات اجتماعية للتوعية حول
الوباء مع الحفاظ على المسافة اآلمنة بين الحضور
إغالق األسواق
إقامة خيام الحجر الصحي للمشتبه بهم حتى يتمكنوا من إجراء االختبار
المناسب
بدء التعليم عن بعد عبر مقاطع فيديو  WhatsAppالمسجلة مسبقا (على
سبيل المثال  ،في مدينة الباب)

كما أنشأت السلطات لجنة استجابة للطوارئ في  23مارس للتنسيق عبر
اإلدارة بأكملها  ،برئاسة عبد للا الشاوي نيابة عن رئيس الحكومة.
اإلدارة الذاتية :الوقاية من الفيروسات وسط ضغوط متعددة ،على غرار حكومة
اإلنقاذ  ،ترغب اإلدارة الذاتية في الحصول على الموارد بينما تتعامل أيضا مع
القضايا الموجودة مسبقا :أي آثار العملية التركية في أكتوبر وعودة داعش .
وللتخفيف من الوضع األخير  ،تم إطالق سراح بعض المعتقلين السوريين
منخفضي المخاطر من تنظيم الدولة اإلسالمية في األسبوع الماضي من خالل
اتفاقيات قبلية .من المرجح أن تعطي االدارة الذاتية األولوية الستجابة الفيروس
التاجي على المدى المتوسط  ،مما قد يمنح داعش مساحة أكبر للعودة .مما
يزيد األمور سوءا  ،ال توجد أجهزة اختبار في المناطق التي تسيطر عليها اإلدارة
الذاتية ،لذلك يتعين على السكان المحليين االعتماد على نظام األسد  ،الذي
لم يأخذ الفيروس على محمل الجد أصال ويتطلب أكثر من أسبوع إلكمال عملية
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االختبار .في تعقيد إضافي  ،منعت اإلدارة الذاتية عناصر النظام من دخول
أراضيها ألنها تعرف أن التفشي أكبر مما يسمح به األسد .في الوقت الحالي ،
ال تمتلك اإلدارة الذاتية سوى حوالي  150جهاز تنفس و  35سريرا للعناية
المركزة لسكان يبلغ عددهم مليوني نسمة  ،و " 64في المائة فقط من
مستشفياتها الـ  "57تعمل بكامل طاقتها  ،وفقا لمركز روجافا للمعلومات .هذا
هو السبب في أن قوات األمن الداخلي في األسايش بدأت بسرعة حملة فيديو
على  YouTubeتحت شعار ابق في منازلك .و اتخذت اإلدارة الذاتية العديد من
اإلجراءات الوقائية األخرى خالل الشهر الماضي:
•

•
•
•
•

14مارس :تم إغالق جميع المدارس والتجمعات العامة والحدود .كما
أنشأت السلطات فرق متنقلة ولوحات إعالنية لنشر الوعي حول كيفية
احتواء الفيروس.
23مارس :تم فرض حظر تجول  ،وتم تقييد الحركة بين المدن الكبرى
25مارس :تم تحديد أسعار المواد الغذائية للتوقف عن التالعب
29مارس :تم تقديم مساعدات مالية لمن فقدوا قوتهم
31مارس :تم إنشاء "عيادة افتراضية" مجانية مع أكثر من خمسين طبيبا
علىWhatsApp

مساعدة المنسيين:
يمنح الفيروس التاجي واشنطن فرصة جديدة إلظهار القيادة الحقيقية في
سوريا  ،وذلك في المقام األول من خالل مساعدة أولئك الذين يعانون في
مخيمات مكتظة بالسكان النازحين والمناطق ذات اإلمدادات المحدودة .تحتاج ،
أكثر من أي شيء آخر  ،إلى الضغط على روسيا من خالل مجلس األمن الدولي
للسماح بالمساعدة الطبية المباشرة وغيرها من المساعدات عبر الحدود
التركية السورية  ،بحيث يمكنها الوصول بسرعة إلى كل من الالجئين في إدلب
الخاضعة لسيطرة حكومة االنقاذ والسكان المحليين المعرضين للخطر في
شمال شرق سوريا .إذا فشل ذلك  ،يجب على إدارة ترامب تشكيل تحالف
خاص بها لتحدي التعنت الروسي واتخاذ إجراءات إنسانية عبر تركيا لمساعدة
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المحتاجين .تبقى الواليات المتحدة أكبر جهة مانحة لمنظمة الصحة العالمية ،
لذا يجب أن تكون المساعدة الدولية المباشرة لهذه األجزاء من سوريا أولوية
قابلة للتنفيذ على الفور لقادة العالم  ،وليس رهنا إلرادة النظام .بغض النظر عما
سيحدث بعد ذلك  ،فإن نمط التعتيم الطويل األمد لألسد سيؤدي بالتأكيد إلى
وفيات إضافية  ،وقد ال يعرف المجتمع الدولي أبدا عدد السوريين الذين يصبحون
ضحايا للفيروس التاجي.
الرابطhttps://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrias-three-governments-:
confront-the-coronavirus
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زمن كورونا… خطر الرأسمالية العنيفة
كارينغي

مثلما أنقذت الرأسمالية العنيفة نفسها في  2008وأغرقت البشرية في المزيد
من الكوارث البيئية والمناخية ،ها هي تحاول إنقاذ نفسها مرة أخرى في 2020
غير عابئة بمصائر الناس وحقوقهم األساسية .فعلى الرغم من االنتشار المفزع
لفيروس كورونا والوفيات الكثيرة والصعوبات البالغة التي تعانيها فرق الرعاية
الصحية بسبب األعداد الكبيرة للمصابين والنقص الخطير في بعض المعدات
واإلمدادات الطبية الضرورية (كأجهزة التنفس) ،أراد ترامب فتح أبواب األسواق
وإطالق النشاط االقتصادي والمالي والتجاري خوفا من الركود الذي صار واقعا
عالميا وطلبا لتحجيم خسائر البورصات في الغرب والشرق بعد انهيار األيام
األخيرة الذي تجاوز سقوط األزمة المالية  .2008لم يتراجع رجل االعمال الرئيس
إال بعد أن حذره العلماء واألطباء األعضاء في لجنة إدارة «أزمة كورونا» التابعة
للبيت األبيض من أن عدد قتلى الفيروس قد يصل إلى مائتي ألف حال إلغاء
القيود المفروضة على الحركة والعمل وبعد أن أعلن العديد من حكام الواليات
األمريكية رفضهم لإللغاء المحتمل .كان توجه الرئيس األمريكي كاشفا عن
الطبيعة العنيفة للنظام الرأسمالي المستعد دوما في سبيل المكاسب واألرباح
للتضحية بحق الناس في الحياة اآلمنة والحماية من األمراض واألخطار الصحية
في مقدمة مقوماتها .مثلما يرفض النظام الرأسمالي في الواليات المتحدة
االعتراف بالكوارث البيئية والمناخية التي ألحقها بعالمنا ويقاوم التغيير باتجاه
أنماط جديدة للنشاط الصناعي واالقتصادي والتجاري تحد من التلوث وتجدد
شباب األرض ومثلما يرفض الكف عن استغالل الفقراء والضعفاء والمهمشين
من العمالة غير الشرعية في الواليات المتحدة ويقاوم إقرار حقوقهم األساسية
من الحق في الحصول على مقابل مادي عادل للعمل إلى الحق في التأمين
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الصحي ،يرفض النظام الرأسمالي أيضا قبول حقيقة أن الحد من األخطار التي
يحملها فيروس كورونا لألفراد وللمجتمعات البشرية يستدعي تعطيل األسواق
وإغالق المصانع .سعت الرأسمالية العنيفة إلى االستخفاف بالفيروس ومن
تداعياته المحتملة ووظفت أدواتها اإلعالمية (من شبكة فوكس إلى تغريدات
ترامب) تارة للترويج للمرادفة بينه وبين فيروسات اإلنفلونزا الموسمية التي
اعتدنا عليها وأخرى للترويج لسهولة عالج المصابين وشفائهم المؤكد .وحين
بات واضحا أن األمر جد مختلف وارتفعت أعداد القتلى والمصابين وسجلت
البورصة األمريكية والبورصات العالمية خسائر كبيرة في تعبير عن خوف األسواق
والمستثمرين ،قاومت الرأسمالية العنيفة تعطيل االقتصاد واستخدمت ترامب
ويمينه لترديد مغالطات علمية خالصة وخطيرة بشأن توفر عقاقير طبية
وبروتوكوالت عالجية قادرة على القضاء على الفيروس ومرض كوفيد 19-الذي
يسببه وتركت أبواب المصانع والمحال والمصالح االقتصادية والمالية والتجارية
دون إغالق .ثم كان أن ساء الوضع الصحي العام في الواليات المتحدة واستنفرت
منظومات الرعاية الصحية كافة طاقاتها لمواجهة عشرات اآلالف من المصابين
وتراجعت البورصات وطالت خسائرها الشركات الكبيرة ،فوافق ترامب واليمين
على تمرير حزمة من اإلجراءات االقتصادية والمالية والضريبية ظاهرها حماية
األسواق وتحصين مدخرات األمريكيين وتقديم إعانات البطالة للعاطلين عن
العمل ومساعدة المتضررين من تداعيات كورونا بينما باطنها هو الحد من خسائر
األغنياء والشركات الكبيرة وتعويضهم عما خسروا بالفعل من خالل تنازالت
ضريبية هائلة .وها هو ترامب ويمينه ،وبعد أن أوقفهما العلماء واألطباء عن
التحايل على حق الناس في الحياة اآلمنة بالترويج لضرورة فتح أبواب األسواق
ومحدودية خطر إطالق النشاط االقتصادي في زمن كورونا ،يسعيان مجددا
لالنتصار للرأسمالية العنيفة بإعالن قرب التوصل إلى عالج ومصل.
مثلما أنقذت الرأسمالية العنيفة نفسها في  2008وأغرقت البشرية في المزيد
من الكوارث البيئية والمناخية وعمقت عالميا من التفاوتات بين األقليات الغنية
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واألغلبية الفقيرة والضعيفة والمهمشة ،ها هي تحاول إنقاذ نفسها مرة أخرى
في  2020غير عابئة بمصائر الناس وحقوقهم األساسية على النحو الذي
أضحى معه البحث عن أنماط اقتصادية بديلة وفك االرتباط بين الرأسمالية
العنيفة والديمقراطية ضرورة بقاء لنا كبشر.
الرابطhttps://carnegie-mec.org/2020/03/31/ar-pub-81408:
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حول الالمساواة وما تثيره من سخط في الشرق
األوسط
كارينغي
الالمساواة الحادة هي السبب الكامن وراء االحتجاجات في الشرق األوسط،
لذا ثمة عاصفة أكبر تتأهب لالندالع في المنطقة في ظل غياب اإلصالحات
البنيوية الحازمة .إن معالجة الالمساواة هي أولوية أساسية في التق ّ
دم نحو
تعزيز االستقرار السياسي والديمقراطية في المنطقة ،والسيما أن الالمساواة
تتسب ّب بترسيخ األنظمة السلطوية ،وتضمن سيطرة النخب السياسية
واالجتماعية .وفي غياب إصالحات اقتصادية بنيوية تستهدف الفقر والالمساواة،
تتأهب عاصفة أكبر لالندالع في المنطقة .بحسب البيانات المتوافرة ،الشرق
األوسط هو المنطقة التي تشهد المستويات األعلى من عدم المساواة في
العالم :فقد جمعت دراسة أجراها مختبر الالمساواة العالمية للعام  2018للمرة
األولى كل البيانات المتاحة عن المداخيل والثروات في خمسة عشر بلدا في
المنطقة – بدءا من مصر وصوال إلى إيران ،ومن بلدان الخليج وصوال إلى تركيا –
ودمجت بينها لوضع تقديرات عن الالمساواة في المداخيل على المستوى
اإلقليمي في األعوام من  1990إلى  .2016وجاءت النتائج صادمة :ففي خالل
هذه المرحلة ،ذهب  64في المئة من مجموع الدخل اإلقليمي إلى نسبة
العشرة في المئة التي تأتي في أعلى قائمة المداخيل في الشرق األوسط،
مقارنة بـ 37في المئة في أوروبا الغربية و 47في المئة في الواليات المتحدة.
ووفقا لهذه األرقام ،الالمساواة في المداخيل في منطقة الشرق األوسط
مرتفعة كما في البلدان ذات المستوى األعلى من الالمساواة ،مثل البرازيل
وجنوب أفريقيا (انظر إلى الصورة المرفقة).
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يكشف توزيع المداخيل في المنطقة أيضا عن تركّ ٍز شديد .فقد حصلت نسبة
العشرة في المئة التي تتص ّ
در قائمة األشخاص األكثر ثراء على مداخيل تفوق
بستة أضعاف مجموع المداخيل الخاصة بنسبة الخمسين في المئة من
السكان الذين هم في أسفل هرم الدخل (انظر الشكل  .)1أما نسبة األربعين
في المئة التي تقع في وسط هرم التوزيع ،وتمثّل عموما الطبقة الوسطى،
فحصّتها من الدخل هي أدنى بكثير من حصة العشرة في المئة في أعلى
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الهرم في المنطقة ،إذ إنها أقل بـ 20إلى  30نقطة مئوية .وهذا مختلف تماما
عن أوروبا أو الواليات المتحدة ،حيث حصلت الطبقة الوسطى على حصّة من
المداخيل أكبر من ،أو مساوية تقريبا للحصة التي حصلت عليها نسبة العشرة
في المئة األكثر ثراء خالل الفترة نفسها .ولم تحصل نسبة الخمسين في المئة
من السكان الذين هم في أسفل الهرم سوى على  9في المئة تقريبا من
مجموع المداخيل في الشرق األوسط ،مقارنة بـ 18في المئة في أوروبا.
لدى مقارنة مستويات المداخيل في مختلف أرجاء العالم ،كانت لنسبة العشرة
في المئة ونسبة الواحد في المئة اللتين تتصدران قائمة المداخيل في الشرق
األوسط مستويات من المداخيل مشابهة عموما للمستويات لدى نظرائها في
البلدان ذات المداخيل المرتفعة ،مثل بلدان أوروبا الغربية أو الواليات المتحدة.
وفي الوقت نفسه ،تحصل نسبة الخمسين في المئة األكثر فقرا على مداخيل
أقل بكثير .فمستويات المداخيل الخاصة بهذه الفئة أقرب إلى المستويات لدى
نظرائها في بلدان نامية أخرى:
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تُعزى الالمساواة الشديدة في المنطقة ،أوال ،إلى الفوارق الهائلة في
المداخيل بين البلدان الغنية بالنفط والبلدان ذات األعداد الكبيرة من السكان.
فعلى سبيل المثال ،كانت دول الخليج تمثّل ،في العام  ،2016نسبة  15في
المئة فقط من مجموع السكان في المنطقة ،لكنها حصلت على نحو نصف
مجموع المداخيل اإلقليمية .بعبارة أخرى ،المحرّك األساسي النعدام المساواة
في الشرق األوسط هو الثغرة الكبيرة في متوسط الدخل بين بلدان الخليج
والبلدان العربية األخرى ،بسبب إيرادات المواد الهيدروكربونية.
وغالب الظن أيضا أن مستوى عدم المساواة مرتفع في كل واحد من البلدان،
حتى لو كان من الصعب حاليا الحصول على تقديرات دقيقة بسبب نقص
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البيانات .والبلد الوحيد في المنطقة الذي تتوافر أرقام موثوقة عن الالمساواة
فيه هو لبنان.
هذه المستويات الحادة من الالمساواة على المستوى اإلقليمي وفي البلدان
ليست باألمر الجديد ،ومردّها بصورة أساسية إلى عوامل بنيوية معروفة وطويلة
األمد .فعد ٌد كبير من البلدان – الجزائر ومصر والعراق ولبنان والسودان  -عبارة
ه خاص ،على اإليرادات من النفط أو الغاز
عن دول ريعية .وتتوقف اقتصاداتها ،بوج ٍ
أو على القطاع المالي أو العقارات أو التحويالت المالية من الخارج أو المساعدات
الخارجية ،أو على مزيجٍ منها كلها ،وهي ليست اقتصادات منتجة وصناعية.
وهذه ليست مشكلة بحد ذاتها شرط أن ُيستكمَل تراكم الريوع من خالل
مؤسسات شاملة تعيد توزيع اإليرادات الريعية .لكن ،في الشرق األوسط ،هذه
الموارد هي عادة في أيدي حكّا ٍم تسلّموا السلطة بالوراثة أو مؤسساتٍ تسيطر
ق يتشوّش
عليها القيادات السياسية وشركاؤها في القطاع الخاص ،في سيا ٍ
فيه الخط الفاصل بين الرأسمال العام وبين الرأسمال الخاص .ويولّد ذلك فوائد
مهمة للنخب ،ويح ّفز الزبائنية والفساد حتى في البلدان ذات االقتصادات التي
التستند بصورة أساسية إلى الريع ،مثل تركيا .تفضي هذه األوضاع
إلى مأسسة السلوك الريعي وتحول دون فرض ضوابط سياسية ضد نمو
العالقات غير الشفافة بين الشركات وبين الحكومات ،ودون إرساء آليات تتيح
إعادة توزيع الثروات.
التأثير الثاني لالقتصادات الريعية هو أن الحكومات التعتمد على الضرائب التي
يسددها المواطنون من أجل تأمين استمرارها .ونتيجة لذلك ،باتت لديها
محفزات أقل لتطوير قدرات قوية لدى الدولة ،أو لالستجابة بفعالية الحتياجات
الرعاية العامة ،أو للخضوع للمساءلة على نطاق أوسع أمام مواطنيها .تُشكّل
ّ
التوسع والفقر المتنامي مزيجا قابال لالشتعال في
الالمساواة اآلخذة في
تجر
مجتمعات الشرق األوسط ،وسوف يستمران في تقويض االستقرار إذا لم
ِ
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معالجتهما .وتتسبب مستويات الالمساواة المتزايدة بتأجيج النزاعات
والالستقرار السياسي .ومن شأنها أيضا أن تؤدّي إلى ترسيخ السلطة
االستبدادية .ولذلك يجب أن تكون مكافحة الفقر والالمساواة أولوية أساسية
بالنسبة إلى دول الشرق األوسط.
يجب بذل جهود أكبر بكثير لفهم مستويات الالمساواة ونزعاتها وسبل معالجتها،
والسيما في الشرق األوسط .بإمكان دول المنطقة أن تبدأ بتأمين الوصول إلى
البيانات الجزئية ،وتقديم معلومات عن المداخيل على مستوى األفراد أو األسر،
وبيانات عن الضريبة على الدخل ،أقله في شكل جداول عن ضريبة الدخل.
ف من
ونظُم الحسابات القومية هي ذات نوعية سيئة ،وليست على
قدر كا ٍ
ٍ
نحو صحيح
التفصيل بما يتيح للباحثين تتب ّع المداخيل على
ٍ
الرابطhttps://carnegie-mec.org/2020/04/02/ar-pub-81438:
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يعيش الكثير في شمال سوريا في مكبات القمامة
المونيتور

ولّدت الحرب والنزوح ظواهر اجتماعية خطيرة في شمال سوريا  ،بما في ذلك
التدافع والتخلص من القمامة  ،حيث يعاني معظم الناس من الفقر  ،بينما فقدت
عائالت أخرى معيلها الرئيسيي.و شوهد العديد من األطفال المتسولين في
الشوارع وحرموا من الحصول على التعليم والرعاية األساسية  ،سواء كانوا
يعيشون في مخيمات النازحين أو مدن وبلدات شمال سوريا ،وشوهدت عشرات
النساء يصطفن في الشوارع يتوسلون للركاب وأصحاب المتاجر للحصول على
المال  ،مما يشير إلى ظاهرة واسعة النطاق تحولت إلى مهنة في حد ذاتها
للبعض .وفي حديثه إلى المونيتور حول أسباب انتشار التسول  ،قال إسماعيل
مشعل  ،عامل صحي من أجل اإلغاثة والتنمية في سوريا قال" :لقد ساءت
ظاهرة التسول بعد اندالع الثورة السورية [في ". ]2011و معظم السوريين في
األجزاء الشمالية من البالد يعانون من ظروف اقتصادية قاسية  ،وخاصة النازحين
الذين هجروا منازلهم ومصادر رزقهم .كما فقدت العديد من العائالت معيلها
بسبب الحرب التي استمرت لسنوات وتم إيقاف التعليم في بعض أجزاء [البالد]
مما أدى إلى استغالل األطفال في التسول"
وأشار مشعل إلى أن التسول من أخطر الظواهر في المجتمع السوري  ،وله
تأثير نفسي واجتماعي على المتسولين بما في ذلك تدني احترام الذات .
باإلضافة إلى ذلك  ،فإنه يحرم األطفال من حقهم في األسرة العادية  ،وفي
الحصول على التعليم واللعب  ،وهو أمر بالغ األهمية لتنمية شخصيتهم.
وفي الوقت نفسه  ،يعيش العديد من السكان في شمال سوريا تحت خط الفقر
ويختارون القمامة لجمع أي شيء يمكنهم بيعه مرة أخرى أو حرقه في المواقد.
ولجمع القمامة مخاطر كبيرة  ،باإلضافة إلى العدوى واألمراض ،في  6يناير /
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كانون الثاني ُ ،قتل ثالثة أطفال في انهيار مكب للنفايات يقع على مشارف
مدينة إدلب  ،بينما كانوا يجمعون الفوالذ والمواد البالستيكية.

فيصل حمود  ،مدير في الشبكة السورية لحماية الطفل  -تم تأسيسها في
عام  2012في داريا في ريف دمشق لتقديم الخدمات لألطفال  ،مثل الدعم
النفسي والتعليم وإدارة الحاالت وبناء القدرات وتوفير التدريب ألولئك الذين
يعملون مع األطفال في برنامج الحماية  -قال لـ "المونيتور" إن "الفقر ونقص
الوظائف يدفع الكثيرين إلى التسول للحصول على المال أو جمع القمامة من
أجل العيش من أجل تغطية نفقاتهم".
وأوضح حمود أن الشبكة تراقب حاالت التسول وجمع القمامة بين األطفال
وتقيم مشاريع التمكين لعائالتهم .ومع ذلك  ،فإن العدد الكبير من األسر
الفقيرة والمحتاجين يحول دون تخفيض هذه الظاهرة.
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لجنة تحقيق تنسب هجمات قاتلة بغاز األعصاب في
عام  2017لحكومة سوريا
واشنطن بوست

ر ّ
جحت هيئة رقابية دولية يوم األربعاء بقوة أن الحكومة السورية نفذت هجمات
السارين والكلور القاتلة على بلدة معارضة في عام  ،2017مما عزز قضية
استمرار الرئيس بشار األسد في استخدام األسلحة الكيميائية الفتاكة بعد أن
سل ّم ظاهريا مخزونه قبل ثالث سنوات .وخلصت منظمة حظر األسلحة
الكيميائية في تقرير نشر في الهاي إلى أن المروحيات والطائرات السورية ألقت
قنابل كيماوية على بلدة اللطامنة في ثالثة أيام من الهجمات في مارس ،2017
مما أسفر عن مقتل أو إصابة أكثر من  100شخص.
التقرير التفصيلي الشامل المكون من  82صفحة (تجدونه في المرفقات) هو
األول من قبل فريق التحقيق وتحديد الهوية  IITالتابع لمنظمة حظر األسلحة
الكيميائية ،والذي يراجع بشكل منهجي أدلة الهجمات الكيميائية السابقة في
سوريا باالعتماد على مجموعة من األدلة التي تم جمعها على مدى سنوات،
وحدد المحققون الوحدات العسكرية السورية المعنية المشاركة ،وكذلك
الطائرات والذخائر المستخدمة في الهجمات بين  24مارس و 30مارس من ذلك
العام.
بعد أن تخلت سوريا ظاهريا عن ترسانتها ،تحولت إلى هجمات الغازات السامة
باستخدام الكلور ،وهو مادة كيميائية صناعية شائعة تستخدم لمعالجة مياه
الشرب ولكن يمكن أن تكون قاتلة إذا تم استنشاقها بتركيزات عالية .لم تكن
هناك حوادث مؤكدة باستخدام عامل األعصاب السارين األكثر فتكا حتى
هجمات اللطامنة عام .2017
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وقد رحبت جماعات حقوق اإلنسان بتحقيق  IITكوسيلة لدحض نظريات المؤامرة
والتصدي لحمالت التضليل المنتشرة التي تشكك في تورط نظام سوريا في
الهجمات الكيميائية.
الرابطhttps://www.washingtonpost.com/national-security/watchdog-links-syria-to-deadly-2017-:
nerve-agent-attacks/2020/04/08/06958be6 -79b9-11ea-a130-df573469f094_story.html
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محمد بن زايد ح ّ
ث األسد لخرق وقف إطالق النار في
إدلب
MIDDLE EAST EYE

طلب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد من الرئيس السوري بشار األسد خرق
اتفاق وقف إطالق النار في إدلب ،وذلك من أجل توريط القوات التركية وإلهائها
عن معركة طرابلس.
ويقول ديفد هيرست في تقرير نشره موقع  Middle East Eyeالبريطاني ،إن ولي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد يقوم بمحاوالت مستميتة ومتواصلة لدفع الرئيس
السوري بشار األسد نحو انتهاك وقف إطالق النار مع ثوار محافظة إدلب
المدعومين من تركيا.
ويضيف هيرست أنه خالل األشهر األخيرة ،حققت قوات األسد -بدعم من
الطيران الروسي -مكاسب هامة في مواجهة كتائب الثوار في محافظة إدلب
شمال غربي سوريا ،حيث قتلت المئات وأجبرت ماليين المدنيين على الفرار
نحو الحدود التركية.
وكانت القوات العسكرية التركية قد تدخلت في فبراير/شباط الماضي
للمساعدة على فرض التوازن في هذا الصراع ،حتى تم وقف دوامة العنف بعد
التوصل إلى هدنة بوساطة روسية خالل الشهر الماضي.
ولكن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي حاول حينها عرقلة اتفاق وقف
إطالق النار بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب
أردوغان ،كرر منذ ذلك الوقت اتصاالته مع بشار األسد ،وحثه على إعادة إطالق
عمليته العسكرية.
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ويقول الكاتب إنه خالل األيام السابقة لتوقيع وقف إطالق النار الذي تم يوم 5
مارس/آذار الماضي خالل لقاء دام  4.5ساعات في الكرملين ،أرسل ابن زايد
مبعوثه علي الشامسي -وهو نائب شقيقه -ومستشاره للشؤون األمنية
طحنون بن زايد للتفاوض على اتفاق مع بشار األسد في دمشق.
وبحسب مصادر مطلعة على مخططات ابن زايد ،فإن ولي العهد وافق على أن
يدفع لألسد  3مليارات دوالر إلعادة إطالق الهجوم العسكري ضد إدلب التي
تعد آخر حصن للثوار ،وكان يفترض أن يتم دفع مليار من هذا المبلغ قبل نهاية
مارس/آذار الماضي .ومع اإلعالن عن الهدنة بشكل رسمي ،كان قد تم فعال
دفع مبلغ  250مليون دوالر بشكل مسبق.
وقد تم التفاوض على هذا االتفاق في أقصى درجات السرية ،حيث كانت أبو
ظبي حريصة بشكل خاص على أال يسمع األميركيون شيئا عن هذه المساعي،
فقد كانت واشنطن قد دعمت التحركات العسكرية التركية للوقوف ضد قوات
األسد في إدلب ،وعبرت في وقت سابق عن غضبها من ولي عهد أبو ظبي
بعد إفراجه عن  700مليون دوالر من األصول اإليرانية المجمدة في
أكتوبر/تشرين األول الماضي.
ونقل الكاتب عن مصدر رفيع المستوى قوله "إنه خالل مواجهات إدلب ،التقى
الشامسي بشار األسد وطلب منه عدم التوصل إلى أي اتفاق مع أردوغان
حول وقف إطالق النار ..حدث هذا قبيل لقاء أردوغان مع بوتين ،وقد رد األسد
بأنه يحتاج إلى الدعم المالي".
ويضيف المصدر ذاته "وقد ذكر األسد أن إيران توقفت عن دفع المال ألنها ال تملك
السيولة ،والروس ال يدفعون على أي حال ،ولذلك فإنه طلب مبلغ  5مليارات
دوالر كدعم مباشر لسوريا ،وفي النهاية تم االتفاق على  3مليارات دوالر ،على
أن يدفع منها مليار واحد قبل نهاية مارس/آذار".

36 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

وعندما شرع األسد في إعادة تجهيز قواته للدفع بها نحو المواقع التابعة لتركيا
في إدلب ،تمكن الروس الذين يتابعون التحركات العسكرية على األرض بشكل
دقيق ،من اكتشاف هذا المخطط.
ويفيد المصدر ذاته بأن بوتين كان غاضبا جراء ذلك ،وأنه أرسل وزير دفاعه
سيرغي شويغو في زيارة خاطفة إلى دمشق ،وذلك من أجل منع النظام
السوري من إعادة إطالق الهجوم.
ويقول هذا المصدر "إن الرسالة التي أوصلها شويغو كانت واضحة :ال نريدكم أن
تبدؤوا هذا الهجوم العسكري مجددا ..روسيا تريد التفاق وقف إطالق النار أن
يستمر" ،ولكن في ذلك الوقت كانت اإلمارات قد دفعت بالفعل مبلغ  250مليون
دوالر لدمشق.
ويذكر الكاتب أن مسؤوال تركيا رفيع المستوى أكد أن اإلمارات العربية المتحدة
قدمت هذا العرض للحكومة السورية ،وقال إن "كل ما يسعني قوله هو أن
محتوى هذا التقرير صحيح".
وينقل الكاتب عن مصادر مطلعة قولها إن محمد بن زايد أصر على محاوالته
إلقناع األسد بخرق وقف إطالق النار ،حتى بعد زيارة سيرغي شويغو .وقد تم
إرسال دفعة ثانية من مبلغ المليار دوالر إلى دمشق.
ويوضح الكاتب أن الدوافع التي تجعل ولي عهد أبو ظبي يدفع المال لألسد من
أجل إعادة إطالق هجومه تنقسم إلى قسمين:
أوال -أرادت أبو ظبي توريط الجيش التركي في حرب مكلفة في شمال غربي
سوريا .وكانت أنقرة حينها قد أطلقت عمليتها العسكرية الرابعة في البالد ،بعد
أن قتلت قوات النظام  34جنديا تركيا يوم  27فبراير/شباط الماضي.
ثانيا -أراد ابن زايد استنزاف موارد الجيش التركي وعرقلة نجاح أردوغان في
الدفاع عن العاصمة الليبية طرابلس ضد هجمات قوات اللواء المتقاعد خليفة
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حفتر ،حيث تدخلت أنقرة مؤخرا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها
أمميا.
ويقول الكاتب إنه ما إن سحق سيرغي شويغو المحاوالت اإلماراتية لخرق وقف
إطالق النار ،حتى أصبح محمد بن زايد يشعر بقلق كبير من تسريب هذا
المخطط إلى األميركيين ،وكان بسبب ذلك يحتاج إلى رواية للتغطية على
عملية دفع األموال لدمشق ،ولمواصلة مساعيه إلقناع النظام السوري بخرق
االتفاق.
وبحسب مصدر رفيع المستوى فقد اتصل ولي العهد بالرئيس السوري بشار
األسد ،مع شعور اإلمارات بقلق شديد من تسريب هذه األخبار ،خاصة بعد
الضجة التي أثيرت في واشنطن إثر اإلفراج عن األصول اإليرانية المجمدة.
ويقول ديفد هيرست إنه بعد ظهور األخبار حول هذه المكالمة بين الطرفين،
نشر ابن زايد تغريدة يقول فيها "لقد أكدت له دعم دولة اإلمارات ومساعدتها
للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف االستثنائية ..التضامن اإلنساني
في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ،وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى
وحدها في هذه الظروف الحرجة ".وأشار الكاتب إلى أن دفء العالقات بين
اإلمارات والنظام السوري أصبح أمرا مكشوفا منذ فترة .وعلى الرغم من أن
اإلماراتيين كانوا قد دعموا المعارضة السورية عند اندالع الثورة عام ،2011
فإنهم أعادوا خالل العام الماضي افتتاح سفارتهم في دمشق ،وبذلوا جهودا
إلعادة العالقات بين الطرفين.
وتؤكد عديد المصادر أن من الدوافع وراء رغبة ولي عهد أبو ظبي في توريط
الجيش التركي في إدلب ،هو الوضع في ليبيا ،فالهجوم الذي تشنه قوات
حفتر على طرابلس بدعم إماراتي شهد تعثرا منذ أن تدخلت أنقرة ونشرت
طائرات مسيرة وجنودا ومقاتلين سوريين.
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ولكن بالنسبة لبوتين الذي يدعم هو أيضا حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني في
طرابلس ،فإن التحالف اإلستراتيجي بين روسيا وتركيا أهم من كل االعتبارات
األخرى ،ولذلك فإن الحفاظ على وقف إطالق النار في إدلب كان أكثر أهمية.
ويخلص الكاتب إلى أن محمد بن زايد وجد نفسه وسط فوضى صنعها بيديه،
ويحاول بشكل يائس التخلص منها( .ترجمة الجزيرة نت)
الرابطhttps://www.middleeasteye.net/news/abu-dhabi-crown-prince-mbz-assad-break-idlib-turkey-:
ceasefire
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هل بمقدور العالم أن يخفف من كا رثة إدلب اإلنسانية وسط
وباء كورونا؟
COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS

في بداية عام  ،2020برز الصراع في محافظة إدلب باعتباره أسوأ
أزمة إنسانية في حرب سوريا التي استمرت تسع سنوات .اآلن،
الفيروس التاجي جعل جهود اإلغاثة أكثر صعوبة.

قضى حوالي ثالثة ماليين شخص شهورا في محافظة إدلب الشمالية السورية
تحت القصف المتكرر من قبل القوات الموالية للحكومة التي ضغطت من خالل
حملة عسكرية وحشية ضد ما يعتبر آخر معقل للمعارضة ،والعديد من المدنيين
من النساء واألطفال في المالجئ المؤقتة .أثار احتمال تفشي الفيروس التاجي
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المحلي وسط الوباء العالمي إنذارات بأن الفيروس قد يصيب السكان النازحين
بشدة.
من بين السكان المدنيين هناك اآلالف من المعارضين السوريين والمقاتلين
األجانب والمتطرفين من الجماعات بما في ذلك هيئة تحرير الشام وحراس
الدين .إن القصف الذي قام به جيش بشار األسد وحلفاؤه قد دمر المنطقة ،
تاركا العديد من سكان إدلب يقيمون في المخيمات .قدم مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) مساعدات إلى إدلب في مارس أكثر من
أي وقت مضى منذ أن بدأت عملياته عبر الحدود في عام  ،2014حيث جلبت
الغذاء واإلمدادات الطبية ومواد اإليواء ومعدات الطقس البارد .باإلضافة إلى ذلك،
أعلنت الواليات المتحدة في  3مارس  /آذار عن  108ماليين دوالر كمساعدة
للسوريين ،ولكن ما إذا كان يمكن تقديم تلك المساعدة فعليا إلى إدلب ال يزال
غير واضح .باإلضافة إلى ذلك ،هناك إجراءات جارية لمنع تفشي الفيروس
التاجي الذي قد يدمر السكان .لم تبلغ إدلب حتى اآلن عن أي حاالت ،وقام
أعضاء في الدفاع المدني السوري ،وهي منظمة إنقاذ متطوعة تُعرف باسم
الخوذ البيضاء ،بحملة تعقيم وتوعية في جميع أنحاء البالد ،وتنشر منظمة
الصحة العالمية عاملين في مجال الرعاية الصحية ومعدات واقية في إدلب،
حيث تقوم بتحويل المباني إلى مراكز عزل .ومما يفاقم الوضع المروع تكدس
المواطنين وعدم مقدرتهم على الحركة .وتستضيف تركيا بالفعل  3.7مليون
الجئ سوري وتقول إنها ال تستطيع استيعاب المزيد .عالوة على ذلك ،فإن
العديد من المدنيين غير راغبين أو غير قادرين على العودة إلى أجزاء أخرى من
سوريا ،التي ال تزال تحت سيطرة الحكومة .يبدو أن منارة األمل هي وقف إطالق
النار في مارس ،الذي سمح ألكثر من خمسة وثالثين ألف شخص بالعودة إلى
منازلهم.
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إن إدلب بحاجة ماسة إلى مزيد من المساعدة الدولية ،وهو أمر ال يرجح أن يتم
قريبا .ومن شأن زيادة المساعدات عبر الحدود أن تخفف العبء على المنظمات
التي تخدم المنطقة حاليا ،لكن الصين وروسيا اعترضتا على قرار لمجلس األمن
لزيادة هذه المساعدة في ديسمبر .ولدى مجلس األمن مهلة حتى  10يوليو /
تموز للسماح بالمساعدة عبر الحدود ،على الرغم من أن المحللين قالوا إن
الواليات المتحدة لديها القوة للضغط على الدول األعضاء األخرى لتمريرها قبل
ذلك بكثير .ومع ذلك ،فإن الواليات المتحدة والقوى األخرى التي تأخذ زمام
المبادرة في مثل هذه األزمات عادة ما تطغى عليها تفشي فيروسات التاجية
الخاصة بها .وبالتالي ،يقول الخبراء أنه من المحتمل أن ينتشر الفيروس داخل
إدلب.
الرابطhttps://www.cfr.org/in-brief/can-world-alleviate-idlibs-humanitarian-disaster-amid-pandemic:
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هل بإمكان األمم المتحدة النجاة من الفيروس التاجي؟
فورين بوليسي

في ظل غياب مقترحات أمريكية لمحاربة الوباء في األمم المتحدة  ،سعى
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في األسابيع األخيرة إلى التدخل  ،وطلب
دعما لقمة افتراضية لزعماء الدول الخمس الكبرى لألمم المتحدة لتنسيق خطة
لمنع الفيروس التاجي من تأجيج صراع أكبر.
كانت المبادرة الفرنسية  -التي تضمنت دفعا العتماد قرار يدعو إلى وقف القتال
في الصراعات التي يراقبها المجلس المكون من  15دولة  -واحدة من الجهود
المتعددة لملء الفراغ السياسي الذي خلفته اإلدارة األمريكية التي سئمت
على ما يبدو من دور المنظم العام في العالم .لكن االقتراح تعثر وسط نزاع بين
الواليات المتحدة والصين حول على من يقع اللوم في إطالق العنان للمرض
األكثر فتكا منذ ما يقرب من قرن ..تنافس األمين العام أنطونيو غوتيريش وقادة
من الصين وإستونيا وتونس وفرنسا وروسيا مع بعضهم البعض لملء الفراغ
الجيوسياسي ،وطرحوا سلسلة من الخطط لمعالجة األزمة الصحية .لكن كل
الجهود قوبلت بمقاومة شديدة أو الالمباالة ،مما أثار تساؤالت حول قدرة األمم
المتحدة على العمل بفعالية مع قوة عظمى أمريكية متدهورة غير راغبة ،وغير
قادرة على ما يبدو ،على توجيه العالم من خالل الكارثة الصحية ،وقدرة الصين
الصاعدة على تشكيل استجابة دولية متضافرة للوباء الذي بدأ على أرضها.
ويأتي هذا الجمود في الوقت الذي يواجه فيه مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
والواليات المتحدة ضغوطا دولية ومحلية متزايدة لتنسيق االستجابة الدولية
للفيروس ،كما فعلوا في مواجهة المعارك السابقة ضد فيروس نقص المناعة
البشرية واإليبوال .استثمرت إدارة ترامب الكثير من رأسمالها السياسي في
إلقاء اللوم على االنتشار القاتل للفيروس ،الذي انتشر بسرعة عبر المدن
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األمريكية ،وأصاب أكثر من  425000شخص وقتل ما يقرب من . 15000بعد أن
أشاد في البداية باستجابة الرئيس الصيني شي جين بينغ لألزمة ،وجه البيت
األبيض منذ ذلك الحين أصابع االتهام إلى الصين لحجبها معلومات حيوية عن
الفيروس قبل أن يستقل طائرات متجهة إلى عواصم أجنبية .ويوم الثالثاء ،
هاجم الرئيس األمريكي دونالد ترامب أيضا منظمة الصحة العالمية  ،وهي
منظمة أشاد بها سابقا الستجابتها.
في األسابيع التي أعقبت انتشار ، COVID-19تصدى مجلس األمن لألمم
المتحدة للتحدي المتمثل في إدارة مجموعة من األزمات األمنية العالمية في
وقت كان فيه الفيروس يجد طريقه إلى مقر األمم المتحدة  ،مما أجبر موظفي
األمم المتحدة والدبلوماسيين على العمل من المنزل .وخلف األبواب المغلقة،
بدأت فرنسا مفاوضات منفصلة مع األعضاء األربعة اآلخرين الذين يتمتعون بحق
النقض (الفيتو) في مجلس األمن وبريطانيا والصين وروسيا والواليات المتحدة،
و سعت باريس للحصول على دعم لقرار مجلس األمن الذي دعا إلى تكثيف
الجهود لتعزيز وقف إطالق النار وجهود السالم في مجموعة من البلدان  ،من
جنوب السودان إلى سوريا واليمن.
في غياب تماسك مجلس األمن ،سعى األمين العام لألمم المتحدة وائتالف
دول إلى ملء الفراغ .ففي  23مارس  ،دعا جوتيريس إلى وقف عالمي إلطالق
النار  ،وهي مبادرة شعبية لم يتم تبنيها من قبل مجلس األمن  ،وأصدر نداء
مفصال بقيمة ملياري دوالر يهدف إلى إعداد درع األكثر ضعفا في العالم من
ويالت الفيروس .إن نداء األمين العام لألمم المتحدة من أجل وقف عالمي
إلطالق النار والمساعدات كان أكثر المقترحات الملموسة التي برزت من األمم
المتحدة منذ بدء الوباء.
الرابطhttps://foreignpolicy.com/2020/04/08/colum -lynch-china-us-can-the-united-nations-:
survive-coronavirus/
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سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط وسط
منافسة القوى العظمى
معهد واشنطن
تحتاج الواليات المتحدة إلى استراتيجية لضمان مصالحها في الشرق األوسط
تتوافق مع استراتيجيتها األوسع لمنافسة القوى العظمى وتسعى إلى تحقيق
ما هو مطلوب بمستوى أقل ومستدام من الموارد.
يجب أن تتميز هذه السياسة باعتماد أكبر على الدبلوماسية والردع ،واعتماد
أكبر على الشركاء عندما يصبح الصراع أمرا ال مفر منه .في حين أن بعض إعادة
تخصيص الموارد العسكرية من الشرق األوسط إلى مناطق أخرى أمر ال مفر
منه ،يجب على الواليات المتحدة أال تسحبها بالكامل من المنطقة ،حيث قد
يكون إعادة إدخالها عند الحاجة أمرا صعبا .ومع ذلك ،يمكننا ويجب علينا إعادة
تركيز جهودنا الخاصة ونترك مهام أخرى للشركاء .من المهم أال تنظر الواليات
المتحدة إلى الشرق األوسط على أنه سلسلة من المشاكل التي تتطلب
حلوال أمريكية .غالبا ما ينتج عن الدوالر المستثمر في الحفاظ على االستقرار
واألمن حيثما وجدت عائدا أكبر على المصالح األمريكية من الدوالر المستثمر
في السعي لحل النزاع( ...مزيد من التفاصيل في التقرير المرفق)
الرابطhttps://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/u.s.-policy-in-the-middle-east-:
amid-great-power-competition
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عودة الدولة في زمن الكورونا
مركز كارينغي

إزاء المسار العالمي المدمر لكورونا ،أكثر من مليون مصاب وأكثر من  70ألف
قتيل وماليين العاطلين عن العمل ونظم رعاية صحية معرضة لالنهيار وركود
اقتصادي يدفع ثمنه الفقراء والضعفاء والمهمشون وتتحسب له رؤوس األموال
الكبيرة ،تسجل الدولة وأداتها الرئيسية المتمثلة في الحكومة المتدخلة عودة
مظفرة هذه األيام.
لتوفير المعدات والمستلزمات الطبية الالزمة لعالج المصابين وحماية أطقم
الرعاية الصحية ،استخدم الرئيس األمريكي دونالد ترامب قوانين استثنائية تعود
سنوات الحرب العالمية الثانية إلجبار شركات صناعية مثل «جنرال موتورز» على
إنتاج أجهزة التنفس الصناعي ومثل «3ام» على إنتاج األقنعة الواقية للوجه.
وهناك الكثير من اإلجراءات أيضا تم اتخاذها في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.
أما في البلدان األوروبية التي تسيطر على سياستها حكومات شعبوية ،فتوظف
أدوات الدولة للخروج عن السياق الديمقراطي والنتزاع صالحيات واسعة
للرؤساء أو الرؤساء الوزراء بادعاء ضرورة المواجهة السريعة للتداعيات المدمرة
لكورونا .في المجر ،على سبيل المثال ،مرر البرلمان تشريعا يمكن رئيس الوزراء
فيكتور أوربان من إدارة الشأن العام عبر إصدار قرارات فورية دون الرجوع إلى
البرلمان ودون التقيد بالقوانين المعمول بها .وبدت هنا النزعة السلطوية ألوربان
بالغة الوضوح ووضعته بالقرب من حكومات الصين وروسيا والفليبين وغيرها من
حكومات «الرجال األقوياء» الراغبين في استغالل جائحة كورونا لتدعيم
صالحياتهم وفرض المزيد من القيود على المجتمعات المدنية والمواطنين في
لحظة خوف شعبي جارف.
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وفي عالمنا العربي ،لم يجد كورونا أيضا غير الدولة وأدواتها لمواجهاته إن فيما
خص الصحة العامة أو الشأن االقتصادي .غاب قطاع الصحة الخاص عن التعامل
مع إسقاط الفيروس آلالف المصابين ،وحضرت نظم الرعاية الصحية الحكومية.
غابت رؤوس األموال الكبيرة عن التعاطي مع التداعيات المدمرة للفيروس،
واكتفت إما باإلعالن عن تبرعات ومبادرات لجمع األموال لمساعدة األكثر تضررا
من توقف النشاط االقتصادي أو بمطالبة الحكومات بإعادة تشغيل االقتصاد
والضرب عرض الحائط بمقتضيات الصحة العامة التي تلزم اليوم بالبقاء في
المنازل للحيلولة دون المزيد من انتشار كورونا .بينما غاب القطاع الخاص
والمصالح االقتصادية والمالية الكبيرة ،حضرت الدولة بأدواتها في الجزائر وتونس
ومصر والسعودية واإلمارات والعراق وغيرها من البلدان العربية .حضرت الدولة
بقرارات حظر التجوال التي تسهر على تطبيقها قوات الجيش والشرطة ،حضرت
الدولة بنظم الرعاية الصحية العامة التي تتتبع مسار الفيروس وتعالج المصابين،
حضرت الدولة بإمكاناتها إلنتاج المعدات والمستلزمات الطبية الالزمة لمواجهة
كورونا والحد من انتشاره .في مصر ،لم يجد المواطنون غير الجيش والشرطة
لالضطالع بإعمال التعقيم العام للمؤسسات والمصالح والمباني الحكومية ولم
يجدوا غير المستشفيات والمعامل المدارة من قبل الدولة للعالج واالحتواء.
وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،لم تقم بمهام الحد من انتشار الفيروس
ورفع معدالت الرعاية الصحية غير األجهزة الحكومية.
هذه لحظة لعودة الدولة وللحكومات المتدخلة بعمق وقوة في إدارة الشأن
العام ،من الصحة إلى االقتصاد .وسيكون لهذه اللحظة المرشحة لالمتداد
الزمني تداعيات سياسية واسعة .فكما تكتشف المجتمعات الغربية أن
الرأسمالية العنيفة وعلى الرغم من التنظيم الديمقراطي وحكم القانون
السائدين ستترك المواطنين بمفردهم في مواجهة األزمات االقتصادية والمالية
الخانقة وأن سبل اإلنقاذ من االنهيار والركود والكساد دوما ستعود إلى الدولة،
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تكتشف المجتمعات في الشرق األوروبي واآلسيوي واألوسط أن الدولة وعلى
الرغم من غياب الديمقراطية وضعف حكم القانون تظل الفاعل المجتمعي األكثر
قدرة على مواجهة األزمات الكبرى وتقديم مظالت األمان المطلوبة لتجاوز
األخطار المحدقة بالمواطنين صحيا واقتصاديا.
الرابطhttps://carnegie-mec.org/2020/04/07/ar-pub-81486:
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مشكلة ترك األسد ينتصر
MIDDLE EAST MONITOR

إن كيفية تحقيق االنتقال السياسي قابلة للنقاش ،ولكن ال يجب أن تكون على
حساب تلميع النظام .حيث أن فكرة المصالحة الحقيقية والتغيير الديمقراطي
في سوريا أصبحت مثالية ساذجة ومفرطة .ومع ذلك ،فإن المشكلة هي أن
ميزات هذا التغيير يتم التخلي عنها لصالح ليس فقط التعامل مع الطاغية في
سوريا  -على أمل استقرار الوضع الراهن  -ولكن أيضا مساعدته وتحفيز عمله
على مدى عقود هناك.
بدون تغيير إيجابي ،فإن السماح لألسد "باالنتصار" يأتي لتبرير معاناة ماليين
السوريين الذين يرفضون حكم عائلة األسد .هذا ،مصحوبا بجهود تلميع دكتاتورية
طائفية ومحسوبية وعسكرية بيروقراطية ،يتم فرضها من قبل هيكل أمني
سري ،يدعمه المقاتلون الشيعة المدعومون من إيران ومقاتلو حزب للا  -ناهيك
عن التأثير الروسي  -يكذب الحقائق الوحشية على األرض والعمق المطلق
لفساد النظام
لقد كان تدخل تركيا المحدود ،ولكن الناجح ،ضد النظام في محافظة إدلب
بالتأكيد ،على أقل تقدير ،دليال على مدى خطورة سلطة النظام .لقد أثار أسئلة
محرجة ألولئك الذين كانوا ينتظرون تحرك من المجتمع الدولي الجماعي ضد
النظام في وقت سابق من الحرب ،عندما كان النظام أضعف ،قبل أن تنحدر
البالد إلى مزيد من الفوضى ،وقبل أن تعزز روسيا وإيران موطئ قدمهما في
البالد.
ال ينبغي استبدال جهود التغيير اإليجابي باألمل في أن يكتشف النظام بمفرده
حبا جديدا لكرامة اإلنسان وقدسية الحياة .واألمر األكثر احتماال أن يحدث هو
إعادة طغيان النظام ،حيث يسعى لقمع جميع عالمات الثورة القادمة ضده ،كما
فعل من قبل في الثمانينيات .ربما كان النقد األكثر رعبا ضد فكرة السماح لألسد
بالفوز.
إن النظام مرخص له بمواصلة قمعه ضد جميع المعارضين ،كما فعل ذلك من
قبل ،وسجله حافل بإراقة الدماء .وكل من ال يريد أن يرى تلك الحقيقة فهو في
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الحقيقة غير عقالني ويغض الطرف عن ماضي مرير .ال شك في أن الحرب
األهلية السورية أمر معقد جداُ ،لكن ،ومع ذلك ،فإن طالء جميع معارضي النظام
بنفس فرشاة "اإلرهابيين" ،هو غير دقيق وال عقالني.
تعقيد الوضع ال يجب أن يفسح المجال إلغراء التبسيط المفرط ،أو عقلية تقدمية
صريحة ال يمكنها رؤية النظام كما هو وما سيفعله من أجل البقاء .يجب محاسبة
أولئك المذنبين بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية على أفعالهم .قد تكون المشكلة
ببساطة مسألة إرادة ،أو تغيير التحالفات .يجب أن تقال الحقائق الصعبة ،بشكل
بناء وموضوعي قدر اإلمكان.
إن الرغبة في إنقاذ األرواح هي بالطبع شيء إيجابي يجب تشجيعه ،وهذا هو
السبب في أن مساعدة وتحريض النظام الذي أظهر تجاهال صارخا لحياة
اإلنسان من أجل بقائه هو أمر سخيف .الخطاب هنا يتجاوز الواقع ،والحقيقة
التاريخية لقمع النظام محطمة في الذاكرة الجماعية ،وموثقة في التاريخ،
وتعيش في أكثر من نصفهم إما اآلن إما الجئين أو نازحين داخليا .مثل هذه
الجولة العاصفة من معالم تناقض الديمقراطية في النظام ،ال تبدأ حتى في
وصف الحجم الهائل للشر الذي يرتكبه أولئك الذين يغذون سيطرة النظام
الشمولية على السلطة  .والسر وراء صمتهم مقيد إما بنهم وطمع بغنائم
الحرب ،أو بخوف عميق من االنتقام ،أو من وجهة نظر مفادها أن األسد هو
ببساطة أقل شرين  -الشيطان المعروف في األسد مقابل نبوءة شر أكبر حتى
يأتي شكل التطرف الديني .ترفض الغالبية العظمى من السوريين جميع أشكال
التطرف ،بما في ذلك األسد.
إن الجهود المبذولة لتحسين صورة األسد من خالل مقارنته بشكل إيجابي
بالمجموعات المتطرفة  -التي ربما يكون النظام قد ولّدها من خالل قمعه
المفرط ،أو استيعابها ضمنيا  -وتسليط الضوء على ما وراء تطرف النظام ،هي
مهمة محكوم عليها بالفشل .

الرابطhttps://www.middleeastmonitor.com/20200411 -the-trouble-with-letting-assad-win/:
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الجيش السوري ينهب ممتلكات المعارضة في إدلب
Middle east monitor

بدأت قوات النظام السوري والميليشيات المدعومة من إيران بنهب منازل
وممتلكات المدنيين المعارضين ،في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في
محافظة إدلب شمال غرب البالد .نشر النظام لقطات على وسائل التواصل
االجتماعي ،تظهر القوات السورية وحلفائها يسرقون أبواب ونوافذ منازل
المدنيين ،وكذلك األسالك الكهربائية وأدوات المطبخ .وبحسب ما ورد نقلوا
األشياء المسروقة إلى حلب ودمشق ،وعرضوها علنا مقابل أسعار منخفضة.
ومع ذلك ،استولى النظام والجماعات اإلرهابية األجنبية المدعومة من إيران
على ثالث مناطق بدعم من الضربات الجوية الروسية ،وأصبح إدلب هدفهم
الجديد .كثفت قوات النظام انتشارها العسكري في سبتمبر  ،2018مما مهد
الطريق التفاق سوتشي بين تركيا وروسيا في نفس الشهر
في وقت الحق ،شن النظام السوري هجوما بريا في مايو  2019واستولى
على جنوب وجنوب شرق إدلب واألجزاء الشمالية والمناطق الريفية الشرقية
في حماة والعديد من البلدات في األجزاء الجنوبية والغربية من ريف حلب.
منذ صفقة سوتشي ،قتلت هجمات النظام وحلفائه أكثر من  1800مدني،
وشرد حوالي مليوني شخص بسبب العدوان منذ أوائل عام .2019
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https://www.middleeastmonitor.com/20200402 -syria-army-loots-opposition-properties-in-:الرابط
idlib/
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عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة
كارنيغي

بديهي للغاية أن يركّز العالم على اإلجراءات قصيرة المدى لمكافحة وباء كوفيد-
 .19بيد أن حفنة فقط من البلدان ،هذا إن ُوجدت ،لديها القدرة ،أو الشهية،
لمباشرة التفكّر حول كيفية التعاطي مع التأثيرات بعيدة المدى لهذا المرض.
وهي بالمناسبة تأثيرات كبرى .فنحن نسمع اليوم عن تقديرات تدور حول نسبة
انكماش هائلة في االقتصاد العالمي تبلغ  11في المئة ،وحول احتمال خسارة
 25مليون وظيفة ،وحول انخفاض دائم بمعدل  3-2في المئة في الدخل المحلي
اإلجمالي العالمي .والحبل على الجرار .بالطبع ،لن يكون الوضع ُمختلفا في
العالم العربي .بيد أن األزمة أزفّت في وقت كانت فيه منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا تعاني أصال تحديات اقتصادية واجتماعية ج ّ
مة وخطيرة .فهذه
هي ثالث موجة تضرب المنطقة خالل العقد األخير (الموجتان األولى والثانية
كانتا االنتفاضات العربية التي اندلعت في العام  ،2011وهبوط أسعار النفط بدءا
من العام  .)2014وقد س ّ
جلت الموجة الثانية بداية نهاية الحقبة الريعية التي
اعتمد خاللها بعض البلدان على النفط لتحقيق النمو االقتصادي والسالم
االجتماعي .واآلن ،فإن تقاطع هذه الموجات الثالث خالل عقد واحد ،يمكن أن
تكون له تبعات كارثية ،مالم تتم معالجة تأثيراتها على نحو مالئم وعلى جناح
السرعة .سيكون كل على البلدان العربية ،مثلها مثل بقية دول العالم ،سواء
خالل أسابيع أو أشهر مقبلة أن تطوّر خططا متوسطة المدى للتعاطي مع
مضاعفات الوباء .فالبطالة في المنطقة ،التي هي أصال ضعف المعدل العالمي،
ستحلّق عاليا ،والعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستخرج من
السوق ،والقطاعات األضعف من السكان ستعاني بقسوة .وبالتالي ،أي خطط
اقتصادية لمواجهة هذه التحديات ولمحاولة إعادة عجلة االقتصاد إلى قدر من
الحالة الطبيعية واالستقرار ،ستحتاج إلى وقت ،وتنطوي على تضحيات اقتصادية
مؤلمة للغاية ستقع على عاتق المواطنين العاديين .إذا ما كان ثمة وقت
لإلصالح السياسي وسد شيء من فجوة الثقة بين المواطنين والدول ،فأوانها
أزف .إنه اآلن .بيد أن أدوات الحوكمة القديمة ،التي تُقرر فيها الحكومات
ويستجيب لها الشعب بالرضوخ واإلذعان ،لم تعد تنقع .فالمسألة الرئيسة التي
يجب أن تتطرق إليها الحكومات العربية اآلن ال تكمن فيما إذا كانت قادرة على
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بلورة خطط اقتصادية ،إذ هي قادرة تماما ،بل إذا ما كانت أي من هذه الخطط
ستكون مقبولة من ل ّ
دن المواطنين الذين سيقبلون بتنفيذها ،أو ما إذا كانت
ستشعل اضطرابات اجتماعية .لهذه األسباب بالتحديد ،يجب أن يشارك أولئك
الذين سيعانون أكثر من األزمة ،أي مواطنو المجتمعات العربية ،في صياغة هذه
الخطط .ما قد يطرحه هؤالء على طاولة المفاوضات ليس بالضرورة الخبرة
التقنيّة ،بل الشعور بأنه تتم مشاورتهم وبأنهم ،في الواقع ،جزء من الحل .وهذا
عنصر حاسم تشتد الحاجة إليه لنيل المقبولية من المواطنين العرب وبالتال ي،
وفيما تجهد البلدان العربية للعودة إلى سكة السالمة ،لن يكون في مقدور
أحد اإلطاللة على مفاهيم كالثقة واإلحاطة الكلية على أنها من بنات
أفكار نخب سياسية منقطعة الصلة بمجتمعاتها .فهذه األفكار أضحت
ضرورية وحاسمة ألي طرف يريد الخروج من األزمة .وفي ظل غياب مثل
هذه المفاهيم ،سينزلق العالم العربي إلى مرحلة مقبلة في غاية
الصعوبة .
من نافلة القول إن السجل التاريخي يقف ضد هكذا محاججة .فهذه
المفاهيم نادرا ما كانت جزءا من أدوات الحوكمة في ا لمنطقة .بيد أن
العالم تغ ي ّر .وعادات حليمة القديمة التي تم تبنيها في المنطقة -
اإلجراءات األمنية والموارد المالية للحفاظ على السلم االجتماعي  -لم تعد
متوافرة .ووباء كوفيد  19 -قد يوف ّر فرصة ذهبية إلطالق بداية جديدة :بداية
تقود فيها الحوكمة الحميدة ومشاركة الرأ ي العام مسيرة تحقيق اإلبالل
والنهوض .
الرابطHTTPS://CARNEGIE - MEC.ORG/DIWAN/81550 :
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أزمة  COVID-19في جنوب أوروبا بدأت للتو
مركز ستراتفور

ستخرج جنوب أوروبا من أزمة  COVID-19مع ركود هائل وبطالة مرتفعة
وستناضل الحكومات من أجل العودة إلى ما كانت عليه .وستؤدي إجراءات
التحفيز لمواجهة الوباء إلى تفاقم كبير للعجز المالي والدين العام ،مما قد يؤدي
إلى أزمة ديون في جنوب أوروبا إذا اعتقدت األسواق أن الوضع غير مستدام.
وسيتعين على الحكومات في نهاية المطاف إدخال تدابير تقشف غير شعبية
للحد من عجزها ،مما سيخلق أرضية خصبة لظهور قوى سياسية مناهضة
للمؤسسة والقومية.
تركز بلدان جنوب أوروبا حاليا جهودها على احتواء عدوى  COVID-19وتخفيف
اآلثار االقتصادية السلبية لتدابير الحجر الصحي .ولكن هذا سيأتي على حساب
العجز المتفاقم وارتفاع مستويات الديون  ،والتي بمرور الوقت  ،يمكن أن تجعل
المستثمرين متوترين بشأن استدامة الدين في جنوب أوروبا ويثير أزمات مالية
جديدة عبر القارة .وستكون معظم بلدان جنوب أوروبا  ،إن لم يكن جميعها  ،في
حالة ركود هذا العام بسبب إجراءات الحجر الصحي التي تم تنفيذها الحتواء
COVID-19.كانت العديد من االقتصادات في المنطقة تتباطأ بالفعل قبل الوباء .
في الربع الرابع من عام  ،2019انكمش االقتصاد الفرنسي بنسبة  0.1في
المائة ،وإيطاليا بنسبة  0.3في المائة واليونان بنسبة  0.7في المائة .وشهدت
دول مثل إسبانيا ( 0.5+في المائة) والبرتغال ( 0.7+في المائة) بعض النمو،
لكنها كانت ضعيفة .وتدمر إجراءات الحجر الصحي ماليين الوظائف في أوروبا،
ففي إسبانيا  ،فقد ما يقرب من  900000وظيفة (في قوة عاملة تبلغ حوالي
 23مليون وظيفة) بين عمليات التسريح والتعليق في النصف الثاني من شهر
مارس وحده .في فرنسا  ،كان ما يقرب من أربعة ماليين عامل (في قوة عاملة
قوامها  30مليونا) في إجازة مدعومة من الدولة في بداية أبريل .في البرتغال ،
بحلول أواخر شهر مارس  ،طلبت الشركات الحصول على إذن من الدولة لطرد
أكثر من  500000عامل (في قوة عاملة تقل عن  6ماليين) .إن إعانات البطالة
وإعانات الدولة ليست بديال كامال عن الراتب ،مما يقلل من قدرة العمال
المتضررين على استهالك االقتصاد ويضعفه .في األسابيع األخيرة ،ضخت
الحكومات الوطنية مبالغ ضخمة من األموال في االقتصاد على شكل قروض
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مدعومة من الدولة للشركات ،وتأخير في دفع الضرائب لألسر ،ومساعدة العمال
الذين فقدوا وظائفهم .سيتم تمويل جزء كبير من هذه اإلجراءات عن طريق
الحصول على ديون إضافية .حتى اآلن ،تمكنت حكومات جنوب أوروبا من تحمل
ديون جديدة بأسعار فائدة منخفضة ،جزئيا بسبب تدخل البنك المركزي األوروبي
في أسواق الديون .ولكن عندما تنتهي عدوى ، COVID-19ستجد هذه البلدان
نفسها بمستويات أعلى من الديون وسط ركود عميق .السؤال الرئيسي الذي
ستحاول األسواق اإلجابة عليه بعد انتهاء وباء  COVID-19هو ما إذا كانت
مستويات الديون هذه قابلة لالستمرار .إن أحد األماكن التي سيبحثون فيها عن
إجابات هو العجز المالي ،ولن يكون الوضع مطمئنا .قبل األزمة الصحية الحالية،
كانت بعض البلدان في جنوب أوروبا تكافح من أجل أخذ عجزها إلى ما دون
العتبة التي حددها االتحاد األوروبي بنسبة  3في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي .لكن المسار العام كان ال يزال نحو االمتثال لطلبات الكتلة .ومع ذلك ،
ستؤدي حزم التحفيز الضخمة في جنوب أوروبا إلى عجز يمكن أن يكون  ،حسب
الحساب ،بين  5و  10في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020
(يقترح بعض المحللين أنها قد تكون أعلى) .يمكن أن تزيد تدابير التقشف من
تعقيد الوضع السياسي .خالل األزمة المالية في أوائل  ، 2010تمت معاقبة
معظم الحكومات التي طبقت تخفيضات في اإلنفاق من قبل الناخبين في
االنتخابات المقبلة .ساهمت األزمة أيضا في ظهور أحزاب مناهضة للمؤسسة،
كان لبعضها مواقف مناهضة للهجرة واالتحاد األوروبي .حتى اآلن ،كافحت
األحزاب القومية مثل الرابطة اإليطالية والرابط الوطنية الفرنسية لالستفادة من
جائحة الفيروس التاجي .لكن هذه األنواع من األحزاب تزدهر في أوقات الركود،
مما يعني أن الباب سيكون مفتوحا أمام األحزاب القائمة أو الجديدة للخروج
نتيجة لألزمة االقتصادية الجديدة التي بدأت للتو أوروبا.

الرابطHTTPS://WORLDVIEW.STRATFOR.COM/ARTICLE/SOUTHERN - EUROPE - S - COVID - 19 - :
 CRISIS - JUST - BEGINNING - EU - ITALY - FRANCE - SPAIN - GREECE - PORTUGAL - CORONAVIRUSE CONOMY - POLITICS
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سوف يتسبب  COVID-19في رفع معدالت الفقر العالمي
مركز ستراتفور

تمثل البلدان التي ترزح تحت وطأة الحظر بسبب  COVID-19اآلن  50في المائة
على األقل من إجمالي اإلنتاج العالمي .يمكن أن يكون لهذا االنهيار الهائل
لألعمال التجارية العالمية والنشاط التجاري آثار طويلة المدى على أسواق
العمل في جميع أنحاء العالم حيث يؤثر عدم االستقرار السياسي الناجم عن
الوباء ونقص فرص العمل على ضغوط الهجرة العالمية .ومن اآلثار الجانبية غير
الملحوظة ألزمة  COVID-19على العمالة التأثير على أكثر من  100دولة حيث
يمثل تدفق التحويالت من العمال في الخارج  1في المائة على األقل من الناتج
المحلي اإلجمالي .وفقا لمنظمة العمل الدولية التابعة لألمم المتحدة ،فإن
إجراءات اإلغالق الكاملة أو الجزئية الحتواء جائحة  COVID-19تؤثر على ما يقرب
من  2.7مليار عامل في جميع أنحاء العالم ،أو حوالي  81بالمائة من القوى
العاملة العالمية .ما يقرب من نصف المتضررين يعملون في وظائف ذات مهارات
منخفضة ،وكثير منهم يشغلهم تقليديا مهاجرون غالبا ما يرسلون أموالهم إلى
بلدانهم األم وليس لديهم مصدر دخل بديل للقيام بذلك إذا فقدوا وظائفهم .في
عام  ، 2019أرسل المهاجرون حول العالم ما ال يقل عن  700مليار دوالر أمريكي
من التحويالت المسجلة إلى بلدانهم األصلية .باإلضافة إلى ذلك  ،يعتقد صندوق
النقد الدولي أن ما يسمى التحويالت غير المسجلة من خالل القنوات غير
الرسمية (مثل الصرافين) قد تكون أكبر بنسبة  50في المائة من التدفقات
المسجلة  ،مما قد يجعل إجمالي التحويالت من المهاجرين تتجاوز  1.7تريليون
دوالر  ،أو ما يقرب من  2في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي العام
الماضي.
وتعتبر هذه التحويالت مصدرا هاما للغاية إليرادات هايتي (حيث تمثل  34.3في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) ،باإلضافة إلى دول أمريكا الوسطى مثل
هندوراس والسلفادور .ستنخفض التحويالت في مشروعات الحوار بين
األمريكيين في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وحدها بنسبة  12-7في
المائة عما كانت عليه في عام  ،2019حتى إذا تم احتواء  COVID-19بحلول
يونيو .في المكسيك ،دعا الرئيس أندرياس لوبيز مواطني البالد الذين يعملون
في الواليات المتحدة إلى "عدم التوقف عن التفكير في أحبائهم" في الوطن .
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كما أعلنت حكومته من بين أصغر حزم اإلغاثة  COVID-19لدعم مواطنيها ماليا
وسط األزمة ،مما يؤكد اعتماد المكسيك على تلك التدفقات النقدية من
المهاجرين في الخارج .وفيما يلي شكل توضيحي لدور التحويالت في الناتج
القومي لبعض الدول:

وفي الوقت نفسه ،فإن التحويالت ليست مفيدة بشكل ال لبس فيه لالقتصادات
المتقلبة ،ألنها تحرم البلدان من العمالة التي يمكن استخدامها محليا  ،مما
يحد أكثر من إمكانات التنمية االقتصادية لهذه البلدان .وبينما يمكن للتحويالت
أن تدعم االستهالك ،إال أنها يمكن أن تردع تطور األعمال المحلية خارج القطاع
المصرفي بسبب ارتفاع قيمة العملة.

الرابطHTTPS://WORLDVIEW.STRATFOR.COM/ARTICLE/COVID - 19 - WILL - CAUSE - GLOBAL - :
POVERTY - SPIKE
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الواليات المتحدة ت ُ صاب بالديكتاتورية
فورين بوليسي
أتاح وباء الفيروس التاجي الفرصة لدونالد ترامب لالنقضاض على
الشفافية وحقوق التصويت والمساءلة  .كان ترامب مبدع ا في توجيه
الغضب الشعبي وتجاهل اللوم في الماضي ،ولكن حتى األكاذيب التي
نشرتها قناة فوكس نيوز ال يمكنها إخفاء ارتفاع عدد القتلى ،واالقتصاد
المتدهور ،واستمرار ترامب في االستيع اب الذاتي في فترة الطوارئ
الوطنية  ،و كان رد اإلدارة المضلل على تفشي الفيروس على حاملة
الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت  -وهي الكارثة التي أدت في نهاية
المطاف إلى استقالة وزير البحرية البائس توماس مودلي  -دليال آخر على
أن ترامب ليس لديه فكرة عن كيفية اختيار القادة األكفاء على أي
مستوى  .لدى ترامب رغبة أكبر إلى التمسك بالسلطة أكثر من أي من
أسالفه  .سيكون المالي ين من األمريكيين غاضبين للغاية بحلول نهاية هذا
العام وهم يحزنون على أحبائهم الذين لقوا حتفهم بسبب الوفيات غير
الضرورية من  COVID-19وهم يشاهدون ثرواتهم االقتصادية تنهار  .إذا لم
يعد مكتب الرئاسة محمي ا بترامب ،لكان عليه أن يقلق من أن ضحايا عدم
أهليته وفساده يريدون نوع ا من االنتقام  .وألن ترامب وعائلته كانوا
يستفيدون من الرئاسة بكل أنواع الطرق المريبة ،فإن لديهم كل األسباب
للخوف من التحقيقات الجنائية التي تعرض مكاسبهم غير المشروعة
(وربما حريتهم الشخصية) للخطر  .ال شك في أن ترامب يتذكر مدى شعبية
أغنية ” ، "LOCK HER UPالتي تستهدف منافس حملته هيالري كلينتون،
في عام  . 2016الكثير من الناس قد يتحتم عليهم حمل مشاعر مماثلة
تجاهه حيث يصبح المدى الكامل إلخفاقاته أكثر وضوحا  .ليس من
المستغرب أن يكون ترامب قد شن حملة صليبية ضد فكرة التصويت
بالبريد ،على الرغم من أنه يصوت بالبر يد نفسه  .يعارض ترامب التصويت
عبر البريد لسبب واحد بسيط :إنه يؤدي إلى إقبال أكبر ،ويميل المزيد من
الناس إلى تفضيل الحزب الديمقراطي  .بشكل ملحوظ ،اعترف ترامب بهذا
ل  ،مالحظ ا أنه إذا تم اعتماد مقترحات للتصويت المبكر والتصويت
بصوت عا ٍ
عبر البريد اإللكتروني" ،لن يكون لديك جمهوري ا منتخب ا في هذا البلد مرة
أخرى " .كما أصبحت جهود قمع الناخبين  -التي هي تقريب ا أقل شيء
ديمقراطي يمكن للمرء أن يتخيله  -محورية في االستراتيجية االنتخابية
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للحزب الجمهوري بالكامل  ،وإن نظرة الحزب إلى الديمقراطية بسيطة:
يجب على السياسيين اختيا ر الناخبين ،وليس العكس  .و أخير ا ،يحدث كل
هذا في خضم أكبر حالة طوارئ وطنية في تاريخ الواليات المتحدة ،حيث
يتجاوز عدد الخسائر البشرية في الواليات المتحدة تلك الخاصة بالحروب
الكورية أو حرب فيتنام وقد يتجاوز الضرر االقتصادي خسائر الكساد الكبير .
دائم ا ما تمارس الحكومات سيطرة أكبر في مثل هذه الظروف ،وستعطي
سلطة الحكومة المتزايدة لترامب والجمهوريين فرص ا كبيرة إلمالة النتائج
االنتخابية لصالحهم  .وهل ينبغي أن تظهر استطالعات الرأي هذا الخريف
أن من المرجح أن يخسر ترامب ،فهل يمكن للمرء أن يستبعد محاولة إلغاء
أو تأجيل انتخابات نوفمبر ،مبررة على أساس الحفاظ على السالمة
العامة؟ من المستحيل أن تمر سخرية الوضع الحالي ،لقد أمضى
األمريكيون الـ  25سنة الماضية وهم يحاولون نشر الديمقراطية في أماكن
مختلفة من العالم ،لكن اتضح أن التحدي الحقيقي هو التأكد من عدم
فقدانها في بلدهم.
الرابطHTTPS://FOREIGNPOLICY.COM/2020/04/13/US - CORONAVIRUS - PANDEMIC - TRUMP - :
ELECTION - DICTATORSHIP/
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الجبهة الجديدة في الشرق األوسط
مركز كارنيغي

يناقش حارث حسن وخضر خضّور ،في هذه المقابلة ،مضامين
دراستهما األخيرة حول الحدود العراقية -السورية.
مايكل يونغ :نشرتما للتو دراسة في مركز كارنيغي للشرق األوسط
حول الحدود العراقية– السورية في منطقة القائم -البوكمال تحت
عنوان" :تحوالت الحدود العراقية -السورية :من الحدود الوطنية إلى
الحدود اإلقليمية ".ما الفكرة الرئيسة هنا؟
حارث حسن وخضر خضّور :طرحنا فكرتين رئيستين :األولى ،أن
ٍّ
كل من العراق
تضعضع الدولة المركزية وتشظي السلطة في
وسورية ،حوّال منطقة الحدود إلى نقطة جذب لعدد من الالعبين
ال ُدولتيين ،وغير ُ
الدولتيين ،وشبه الدولتيين .وهذا أفرز شكال هجينا
من السلطة يتميّز بالسيولة ،والتحالفات المتقلّبة ،والتحديات ،وتداخل
األجندات شبه الوطنية ،والوطنية ،والعابرة للحدود الوطنية.
الثانية ،بدال من أن تكون منطقة الحدود ح ّ
دا فاصال بين دولتين ذات
سيادة ،أضحت حدودا إقليمية تكب ّل السلطات في بغداد ودمشق،
بفعل الوجود الكثيف للميليشيات المدعومة إيرانيا ،وبسبب تحوّل
بقعة القائم -البوكمال إلى ممر استراتيجي للمنظمات شبه
العسكرية المدعومة من إيرانُ .يضاف إلى ذلك أن وجود القوات
األميركية وحلفائها المحليين في مناطق أخرى قرب الحدود،
واالستهداف المتواصل لقواعد الميليشيات المدعومة من إيران في
القائم والبوكمال من خالل الغارات الجوية األميركية واإلسرائيليةَ ،قلَبا
منطقة الحدود إلى خط جبهة في نزاع إقليمي.
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قبل الغزو األميركي ،أسفر التنافس بين فرعي حزب البعث الحاكمين
في العراق وسورية عن قطع العالقات الدبلوماسية والتجارية وإغالق
معابر الحدود .وعدا التجارة غير المشروعة المحدودة التي كان يقوم
بها مهربون محليون ،ساد ركود عام في منطقة الحدود بعد أن أصبحت
القائم والبوكمال أكثر ارتباطا بمركزي بغداد ودمشق ،على التوالي،
مما كانا عليه بين بعضهما البعض .بيد أن هذا بدأ يتغيّر حين استأنف
البلدان العالقات التجارية وأعادا فتح الحدود أمام حركة البضائع
واألشخاص في أواخر التسعينيات .كذلك ،تغيّر الوضع مع إحياء خطوط
التهريب في التسعينيات ،بفعل الضعف النسبي للحكومة العراقية
غداة حرب الخليج العام  ،1991وتدهور قيمة العملة العراقية بسبب
العقوبات الدولية.
بعد الغزو األميركي العام  ،2003انهار النظام على الجانب العراقي
من الحدود ،ما وفّر للمتمردين والجماعات الجهادية فرصة بناء وجود
قوي في منطقة الحدود ،مستفيدين من شبكات التهريب القديمة
والجديدة .وهكذا أصبحت المنطقة معبرا حيويا للجهاديين والمقاتلين
األجانب الذين تدفّقوا إلى العراق من سورية ،غالبا بمساعدة عناصر
من الحكومة السورية ،وأضحت القائم معقال أساسيا للقاعدة في
العراق بقيادة أبو مصعب الزرقاوي ،الذي أمضى بعض الوقت هناك.
وقد بقي الحال على هذا النحو حتى العام  ،2005حين تشكّل تحالف
بين الجيش األميركي وبين أكبر قبائل القائم ،البومحل ،التي تمكّنت
في نهاية المطاف من طرد الجهاديين.
بيد أن االنتفاضة السورية العام  2011جلبت فرصا جديدة للجهاديين،
لكن هذه المرة عبر ولوج سورية من العراق ،وأصبحت هذه المنطقة
مسرحا حيويا لنشاط تنظيم الدولة اإلسالمية .وفي العام  ،2014حين
أعلنت الدولة اإلسالمية مداميك خالفتها عبر الحدود العراقية-
السورية ،كانت القائم -البوكمال المنطقة الوحيدة التي حاول فيها هذا
التنظيم دمج البلدات العراقية والسورية في كيان إداري واحد .الهدف:
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إضفاء الشرعية على ادّعائها بأنها وضعت ح ّ
دا للمضاعفات المزعومة
التفاقية سايكس -بيكو العام ( 1918على الرغم من أن هذا االدعاء
استند إلى تفسير غير دقيق لهذه االتفاقية) .أطلق تنظيم الدولة
اإلسالمية على هذه المنطقة اسم والية الفرات ،أو منطقة الفرات،
ما سمح بحرية تحرّك غير مقيّدة لألشخاص بين البلدتين اللتين
تبعدان  7كيلومترات عن بعضهما البعض.
لحظنا في األشهر القليلة الماضية تزايدا في العمليات العسكرية
للطائرات األميركية واإلسرائيلية في منطقة الحدود .لماذا حدث هذا،
وهل أصبحت هذه المنطقة خط جبهة إقليمية جديدة؟ أجل ،بالفعل.
فالمجابهات األخيرة ليست لها من عالقة بالمصالح واألولويات الرئيسة
للدولتين العراقية والسورية .هناك تموضع كثيف للميليشيات على
جانبي الحدود ،بما في ذلك الميليشيات التي تُعتبر جزءا من قوات
الحشد الشعبي .نظريا ،تتبع هذه األخيرة الدولة العراقية ،لكنها في
الممارسة مستقلة عنها .ولذا ،أصبحت منطقة القائم -البوكمال الممر
الرئيس لنشاطات شبكة القوات شبه العسكرية متعددة الجنسيات
التي يدعمها الحرس الثوري اإلسالمي .لقد سعت طهران إلى
استخدام الحدود للحفاظ على رابط عبر أربع بلدان -إيران ،العراق،
سورية ،ولبنان -في سبيل حماية نفوذها اإلقليمي .ولهذا السبب،
استهدفت الواليات المتحدة وإسرائيل مرارا وتكرارا القوات شبه
العسكرية التي يدعمها الحرس الثوري .الهدف :منع إيران من تأمين
هذا الممر واستخدامه لمجابهة النفوذ األميركي في العراق وتطوير
عملياتها في سورية ،خاصة قرب الحدود السورية -اإلسرائيلية،
وعرقلة قدرتها على دعم حزب للا في لبنان.
من يوجد فعليا في قطاع القائم -البوكمال على الحدود ،وما مدى
سيطرته؟
حسن وخضّور :على الجانب العراقي من الحدود ،ثمة مروحة من
الوحدات العسكرية الدولتية ،والالدولتية ،وشبه العسكرية ،تتشاطر
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السيطرة على األرض ،بينها الفرقتان السابعة والثامنة في الجيش
العراقي ،ووحدات حرس الحدود ،وقوة مكافحة اإلرهاب ،ومختلف
الميليشيات العاملة تحت إشراف قوات الحشد الشعبي ،والقوات
ال َقبَلِيَة السنّية المحلية ولواء بدر ،وهو الذراع العسكري لقبيلة
البومحل ،ولواء الفرات األعلى الذي يتكوّن من رجال قبيلة كربولي.
حين كنا نُعد هذه الدراسة ،كانت الميليشيات األساسية في قوات
الحشد الشعبي المتموضعة في المنطقة هي لواء الطفوف (اللواء
 13في الحشد) ،وكتائب حزب للا (اللواء  45في الحشد) التي
تسيطر على الطريق بين القائم وعكاشات في الجنوب الغربي،
وكتائب األمام علي (اللواء  40في الحشد) وكتائب أنصار الحجة (اللواء
 29في الحشد) ولواء المنتظر (اللواء  7في الحشد) ،وسرايا
الخراساني (اللواء  18في الحشد) .واستنادا إلى مقابالت مع سكان
محليين ،يرتبط لواء الطفوف مع المقامات الشيعية في كربالء لكنه
يقيم عالقات قوية مع إيران .وتُعتبر كتائب حزب للا من بين أكثر
الميليشيات مواالة إليران و ُمدرّبة تدريبا جيدا .وقد ضمنت هذه الكتائب
موقعا وازنا في النواة القيادية للحشد الشعبي ،وتبدو األكثر نشاطا
في القائم.
في داخل سورية ،في البوكمال وحولها ،يقسم نهر الفرات األراضي
إلى منطقتين :الجانب الغربي الذي ُيعرف بـ"الشامية" ،يسيطر عليه
النظام السوري جنبا إلى جنب مع الميليشيات المدعومة إيرانيا،
والجانب الشرقي هو منطقة الجزيرة التي تُهيمن عليها قوات سورية
الديمقراطية ،وهي ميليشيا كردية لها روابط مع حزب العمال
الكردستاني .بيد أن الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري
اإلسالمي اإليراني تحتفظ أيضا بوجود كثيف في المدينة .في منطقة
الشامية ،تسيطر الفرقة  ،17والحرس الجمهوري ،وبعض القوات
الروسية على الخط الفاصل بين نظام األسد وقوات سورية
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الديمقراطية على طول نهر الفرات .كما يدير الروس مركزا يركّز على
تحقيق المصالحة يدعى مركز المصالحة في البوكمال.
بعض األحياء في هذه المنطقة أضحت مراكز للميليشيات المدعومة
إيرانيا ،وهي تشمل كتائب حزب للا ،وحركة األبدال ،وحركة حزب للا
النجباء ،والزينبيون ،والفاطميون ،وكتائب اإلمام علي ،وعصائب أهل
الحق .وفي أيار/مايو  ،2019سيطرت ميليشيا الفاطميون ،التي
تتكوّن أساسا من مقاتلين شيعة أفغان ،على مبنى في قطاع الدوار
في البوكمال ،ألنه يوفّر رؤية واضحة للطرق المحيطة ،ونصبوا فيه
الكاميرات ،وحوّلوا المبنى إلى غرفة عمليات.
في المقابل ،حافظت قوات سورية الديمقراطية على سيطرتها على
منطقة الجزيرة بالتعاون مع عشيرة الشعطيات ،وهو تحالف أقل تعقيدا
من القوات متعددة الجنسيات الموجود في المنطقة التي يسيطر
عليها النظام السوري .ومثل هذا الخليط من الوحدات العسكرية في
طول منطقة الحدود وعرضها ،سيكرّس بقاء التوترات على وتيرة عالية
لسنوات عدة مقبلة.
يونغ :هل أثّر وباء كوفيد 19 -على منطقة الحدود بأي شكل؟
حسن وخ ّ
ضور :من المبكّر للغاية الخروج بتقديرات حول ذلك .لكن،
يمكن القول إنه يحتمل أن تؤدي تأثيرات الوباء في منطقة القائم-
البوكمال إلى فرملة الخطط الطموحة لبعض الالعبين الذين ضغطوا
إلعادة فتح معبر القائم -البوكمال رسميا في  1تشرين األول/أكتوبر
 .2019وهذا بالمناسبة كان اليوم نفسه الذي شهد أحدث موجة من
االحتجاجات العراقية ،ما غذى نظريات المؤامرة في أوساط المنظمات
المتحالفة مع إيران ،والتي تقول إن الواليات المتحدة وإسرائيل هما
اللتان تحرّكان االحتجاجات بهدف إضعاف الروابط بين أعضاء محور
المقاومة (إيران ،وسورية ،وحزب للا ،والميليشيات الشيعية العراقية
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الموالية لطهران) التي كان يفترض أن يؤدي فتح الحدود إلى شد
أزرها.
معبر القائم -البوكمال هو اآلن المعبر الوحيد على الحدود السورية-
ُ
العراقية الذي أعيد فتحه رسميا بإدارة الحكومتين العراقية والسورية.
أما المعبران اآلخران -التنف -الوليد ،وربيعة -اليعربية -فال يزاالن
مغلقين ،حيث تمنع القوات األميركية الحكومة السورية من الوصول
إلى المعبر األول ،فيما تعرقل قوات سورية الديمقراطية وصولها إلى
المعبر الثاني.
عمدت الحكومة السورية إلى الضغط لتسريع فتح الحدود ،من خالل
إعادة توكيد سلطتها على جزء من الحدود ،ألنها كانت تتطلّع إلى
إحياء المؤسسات الصناعية في حلب واإلفادة من السوق العراقي
لصالح المنتجات السورية ،وفي الوقت نفسه استيراد المنتجات
النفطية الرخيصة من العراق .كذلك ،ش ّ
جعت الحكومة اللبنانية وحزب
للا إعادة فتح هذا المعبر كوسيلة لتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية
إلى السوق العراقية.
عالوة على ذلك ،قد يخدم هذا المعبر كممر بري للحجاج الشيعة من
إيران والعراق إلى سورية .وإعادة التشغيل هذه تعتبر خطوة نحو
تطبيع تموضع القوى الجديدة في منطقة الحدود ،بهدف تعزيز الروابط
بين طهرات ودمشق وبغداد وبيروت .ويعتقد سكان محليون أيضا أن
هذا سيفيد النقل والشركات التجارية المرتبطة بمحور المنظمات
والقوات شبه العسكرية الذي يقوده الحرس الثوري اإليراني في
العراق وسورية ولبنان .واآلن ،يتعيّن تأجيل بعض هذه الخطط ألن كل
الحدود إما مغلقة أو خاضعة إلى قيود استثنائية لمنع تفشي وباء
كورونا.
الرابط:

HTTPS://CARNEGIE - MEC.ORG/DIWAN/81587
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لفيروس كورونا تأثيرات معاكسة على السياسة
التركية في سوريا وليبيا
معهد واشنطن
اعتبارا من  16نيسان/أبريل ،أبلغت الحكومة التركية عن وقوع أكثر
من  74,000حالة إصابة بفيروس كورونا و  1,643حالة وفاة .وبفضل
تقدم خدمات الرعاية الصحية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان،
فإن معدل الوفيات في البالد منخفض نسبيا عند حوالي  2في المائة،
مقارنة بالمعدالت في ألمانيا [على سبيل المثال] .وعلى الرغم من
أن التأثير الصحي العام لمرض "كوفيد "19-لم يظهر بعدّ ،
إال أنه يبدو
أن تركيا تحقق أداء أفضل من العديد من البلدان األخرى في الوقت
الحالي (على سبيل المثال ،يبلغ معدل الوفيات في إيطاليا حوالي
 12بالمائة).
ومع ذلك ،فإن تأثير الوباء على السياسة الخارجية لتركيا على المدى
القريب هو مجرد خليط متنوع .ففي سوريا ،كانت أنقرة تدعم الثوار
ضد نظام األسد لسنوات .لكن قبل شهرين ،هدد القتال بين القوات
التركية والسورية في إدلب بمحو آخر بقايا اتفاقية عام  2018التي تم
التوصل إليها بوساطة روسية والتي منحت أنقرة وشركائها المحليين
السيطرة على معظم المحافظة .وفي  27شباط/فبرايرُ ،قتل ثالثة
وثالثون جنديا تركيا عندما هوجمت وحدتهم هناك  -وهو أكبر عدد من
الضحايا في صفوف القوات التركية في يوم واحد في سوريا خالل
النزاع بأكمله .وبعد ذلك ،وقفت روسيا جانبا بينما شنت تركيا هجوما
كثيفا تمحور حول الطائرات بدون طيار ضد الجيش السوري وشركائه
المدعومين من إيران .وإجماال ،أفادت التقارير أن القوات التركية
أسقطت ثالث طائرات سورية ،ودمرت عددا من الدبابات والمروحيات،
وقتلت المئات من أفراد الجيش السوري والميليشيات.
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ُ
وفي أعقاب محادثات مكثفة أجريت في موسكو ،توصل أردوغان
وفالديمير بوتين إلى اتفاق آخر لوقف إطالق النار دخل حيز التنفيذ في
 6آذار/مارس .وبالنظر إلى األضرار الجسيمة التي ألحقتها الحملة
التركية بقوات نظام األسد ،فمن المحتمل أن يتجنب النظام انتهاك
االتفاقية على المدى القصير ،ويكسب الوقت الستعادة قوته .ومن
جانبها ،أعلنت أنقرة في  5نيسان/أبريل أنها ستحد من عملياتها
العسكرية عبر الحدود للمساعدة في احتواء الوباء.
ولكن حتى مع تراجع احتماالت التصعيد الوشيك في سوريا ،فقد
يحدث عكس ذلك في ليبيا ،حيث ال تزال تركيا تخوض حربا بالوكالة
ضد الخصمين اإلقليميين مصر واإلمارات العربية المتحدة .وتدعم أنقرة
"حكومة الوفاق الوطني" المدعومة من األمم المتحدة في طرابلس،
بينما تدعم القاهرة وأبو ظبي الجنرال خليفة حفتر ،الذي تحاول قواته
االستيالء على العاصمة .واستمرت مصر واإلمارات في تنفيذ غارات
جوية نيابة عن حفتر وتزويد جيشه باألسلحة والطائرات المسيرة التي
تشتد الحاجة إليها .وكانت المساعدة المماثلة التي قدمتها أنقرة إلى
"حكومة الوفاق الوطني" حاسمة في اآلونة األخيرة :فقد استعادت
الحكومة مؤخرا ست بلدات بالقرب من طرابلس ،وهو [نصر] لم يكن
ليتحقق لوال الدعم الجوي التركي.
وأحد العوامل وراء االختالف بين ما يجري في سوريا وليبيا هو أن
سوريا تقع بجوار تركيا ،مما يثير مخاوف بشأن آثار العدوى المحتملة
[من فيروس كورونا] على آالف القوات البرية التي حشدتها أنقرة
بالقرب من الحدود .وليس هذا هو الحال في ليبيا ،التي تقع عبر البحر
األبيض المتوسط وتتطلب عددا صغيرا نسبيا من المستشارين
واألسلحة التركية إلحداث فرق ،وتقليل المخاوف المتعلقة بالوباء.
كما تشعر أنقرة بأنها مضطرة أيضا لمواكبة التصعيد األخير في الدعم
المصري -اإلماراتي ،والذي حدث وسط فشل جهود وقف إطالق
النار وفرض حظر دولي على توريد األسلحة .على سبيل المثال،
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عندما بدأت أنظمة الدفاع الجوي التي وفرتها تركيا في الحد من فعالية
حملة الطائرات بدون طيار بقيادة اإلمارات ضد طرابلس ،شنت قوات
حفتر هجمات عشوائية بالصواريخ والمدفعية ضد أهداف مدنية في
العاصمة وحولها .ومؤخرا ،أفادت بعض التقارير أن الجيش التركي بدأ
نشاطا جويا مكثفا فوق شرق البحر المتوسط في السابع عشر من
نيسان/أبريل ،شمل استخدام ثالث طائرات ناقلة .وتشير هذه
التطورات ،مقترنة بالمخاطر العسكرية المحدودة نسبيا لمضاعفات
فيروسات كورونا في ليبيا ،إلى أن المزيد من التصعيد التركي أمر ال
مفر منه  -وربما يكون قد بدأ بالفعل.
الرابط:

HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY -
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روسيا ..والحسابات الفيروسية
مركز كارنيغي

أحد أخطر التداعيات االقتصادية التي طالت روسيا بسبب فيروس
كورونا المستجد ،هو انهيار أسعار النفط التي تراجعت في مرحلة
معيّنة إلى أدنى مستوياتها منذ عقدَين من الزمن .وقد ترك هذا الوضع
أثرا قويا على السياسات الروسية في الشرق األوسط.
لطالما كانت العالقات الروسية-السعودية ُمتشنّجة .فالدولتان
تسعيان خلف أهداف مختلفة جدا في الشرق األوسط .وعلى الرغم
من تبادل الرئيس فالديمير بوتين وولي العهد األمير محمد بن سلمان
التحية على طريقة "هاي فايف" خالل قمة مجموعة العشرين في
األرجنتين في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2018إال أن الثقة معدومة بين
الحكومتين .لكن القادة في موسكو والرياض يتمسكون برؤية عن
العالم مستندة إلى الواقعية السياسية ،بما يتيح التوصل إلى اتفاقات
ظرفية انطالقا من المصالح القومية لكل من البلدَين .لقد كان "أوبك
بالس" واحدا من هذه االتفاقات ،وقد صمد لفترة أطول مما كان متوقّعا.
كب عندما ُ
مح لالتفاق
س ِ
ولدى انهياره ،ساد شعو ٌر بأن خطأ كبيرا ارتُ ِ
بأن يسقط ،لكن مثل هذا الشعور بقي بعيدا من المرارة أو التراجيديا.
آنذاك ،اعتبر معظم المراقبين أنها مسألة وقت فقط قبل إبرام اتفاق
جديد.
ٌ
طرف ثالث هو
أبصر االتفاق الجديد النور بعد نحو شهر فقط ،وقد أدّى
الواليات المتحدة دورا كبيرا في التحفيز على إقراره .فعلى ضوء
الهواجس التي عب ّرت عنها صناعة النفط الصخري األميركية ،تواصل
الرئيس دونالد ترامب مع كل من بوتين ومحمد بن سلمان للدفع باتجاه
إبرام اتفاق بين جميع كبار منتجي النفط .وقد كرّس اتفاق "أوبك بلس
بالس" الواليات المتحدة والسعودية وروسيا في موقع القوى
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األساسية الثالث التي يعود لها القرار في مسائل الطاقة العالمية.
وهكذا ،فإن ما بدا لعدد كبير من الروس في آذار/مارس بأنه هفوة
تفاوضية تُنذر بهزيمة كبرى ،تحوّل إلى مكسب جيوسياسي باهر .أما
في ما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حرب األسعار ،فقد اقتصرت فقط
على شطر صغير من الخسائر الطائلة التي تسببت بها أزمة فيروس
كورونا.
على صعيد آخر ،أفضت الجائحة إلى توقف مؤقّت في القتال للسيطرة
على محافظة إدلب في سورية ،والذي شكّل في أواخر العام 2019
ومطلع العام  2020اختبارا قاسيا للعالقات بين روسيا وتركيا .فقد عمد
الجهاديون ال ُ
محتجزون في الجيب المحمي من القوات التركية إلى
نحو واسع.
خفض أنشطتهم على
ٍ
لكن السياسات الروسية في الشرق األوسط ال تتطلب إنفاق مبالغ
طائلة .إذ يمكن الحفاظ على العملية العسكرية في سورية عند
مستواها الحالي إلى أجل يكاد يكون غير مسمى .لقد تجاوزت تركيا
امتحان األزمة التي نشبت مع روسيا في مطلع العام الجاري ،وسوف
تبقى شريكا لها أكثر منه خصم .ويثير اتفاق "أوبك بالس بالس"
تساؤالت كثيرة بشأن تطبيقه في السنتين المقبلتين ،لكنه أتاح
تجنّب أسوأ نتيجة ممكنة لروسيا والسعودية على السواء .وفي هذه
األثناء ،سيتواصل التدخل الروسي الدبلوماسي وشبه العسكري في
ليبيا ،حتى فيما تعمل موسكو على التوصل إلى نتيجة سياسية
مقبولة .وهي حافظت روسيا على عالقات راسخة مع إسرائيل ،البل
حميمة على أعلى المستويات ،فيما تُبقي على روابطها مع إيران
عند مستوى ُمحدد .أما في مايتعلق بمصر فسوف تظل محط اهتمام
خاص من روسيا كونها قلب العالم العربي.
نحو أكبر
فيما تدفع "أزمة كورونا" بالواليات المتحدة إلى التركيز على
ٍ
بعد على شؤونها الداخلية ،وبالدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلى
نحو مطرد ،فإن المقاربة األساسية التي
إظهار مشاعر قومية على
ٍ
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ستعتمدها روسيا في السياسة الخارجية استنادا إلى أولوية
المصالح القومية ،سوف تمنحها حرية أكبر للتحرّك .وبينما تخط ّ
موسكو مسارها ،سوف تستمر في الجمع بين الحذر الذي يحول دون
ّ
التوسع المفرط وبين الخطوات الجريئة ،من أجل انتهاز الفرص التي
الشك في أنها ستظهر.
الرابط:

https://carnegie-mec.org/diwan/81588
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الوباء قد يغ ي ّر النموذج القائم على المرشد األعلى في
إيران إلى األبد
معهد واشنطن

وصل فيروس كورونا إلى إيران في واحدة من أسوأ الفترات التي مرّت
على الجمهورية اإلسالمية منذ تأسيسها قبل أربعة عقود .فقد تلقى
النظام ضربات قوية لشرعيته األيديولوجية ،وشعبيته الثورية ،وكفاءته
العملية ،وبنيته االقتصادية ،وسياسته الخارجية اإلسالمية ،وتطلعاته
للهيمنة اإلقليمية .ولكن رغم كل هذه التحديات والتأثيرات الساحقة
لمرض "كوفيدّ ،"19-
إال أن بإمكان الجمهورية اإلسالمية أن تتحمل
بسهولة [الظروف الصعبة] لسنوات عديدة أخرى  -وإن كان ذلك ربما
ليس من دون تغيير طبيعتها بشكل كبير .
تنطوي األزمة الصحية العالمية الحالية على مفارقة ،إذ ساهمت
طبيعتها الوجودية في تمكين األنظمة المضطربة كما في إيران .فكلما
ازدادت األضرار الناجمة عن وباء كورونا المستجد ("كوفيد )"١٩-وزاد
ذعر الناس ،كلما زاد نظر الشعب إلى الحكومة على أنها األمل الوحيد
للمجتمع .لذلك ،يشكّل المرض عنصرا فعاال بشكل استثنائي في
تقليل المطالب السياسية للشعب ،من المطالبة بالحرية وحقوق
اإلنسان إلى االحتياجات األساسية للغاية مثل األمن البيولوجي.
باإلضافة إلى ذلك ،تخلق التوقعات العامة المتزايدة حول مسؤوليات
الحكومة ،أرضية خصبة لحدوث توسع كبير في سلطة الدولة.
في ضوء كل هذه العوامل ،بدأ الوباء فعال في تغيير طبيعة النظام
السياسي في إيران .ومن المرجح أن تشكّل مقاومة رجال الدين
الواضحة لمهام الدولة في مكافحة الفيروس نهاية ثقة الشعب برجال
الدين إلى األبد والشك في قدرتهم على العمل كرجال سلطة
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عقالنيين في المجال السياسي أو االجتماعي .فقد أدّى فشلهم
ي إلى تهيئة الظروف
الذريع باالمتثال للحس السليم والضمير الح ّ
التي قد تؤدي إلى علمنة القيادات المستقبلية في البالد .إن الهوة
اآلخذة في االتساع بين السلطات الشيعية من جهة ،والطبقة
الوسطى العصرية للغاية والشباب المثقف في إيران من جهة أخرى،
ستجعل الجهات الفاعلة في السلطة أقل اهتماما بالسعي للحصول
على دعم أيديولوجي أو سياسي من رجال الدين في مرحلة ما بعد
خامنئي .وبما أن دور رجال الدين آخذ في التضاؤل ،فإن المجتمع
المدني ليس في وضع يسمح له بالتقدم إلى األمام.
ونتيجة لذلك ،قد تكون إيران في خضم تغيير تطوّري .فالنموذج القديم
قد شكّل نظاما ثوريا إسالميا تم إدراجه بموجب مبدأ "والية الفقيه"،
ولك ّ
ن ذلك يمكن أن يفسح المجال أمام قيام نظام أمني وعسكري
خاضع إلى حد كبير لسيطرة تحالف من الفصائل الرئيسية في
«الحرس الثوري» من جهة وحلفاء الحرس المحددين حديثا
والمستفيدين منه وعمالئه من جهة أخرى.
وستأخذ هذه العملية قفزة كبيرة إلى األمام إذا أصبح االنتقال على
مستوى المرشد األعلى ضروريا على المدى القريب .فخامنئي هو
في الثمانين من عمره ،لذلك فإن احتمال وفاته أو عجزه عن تأدية
مهام منصبه كبير .وحتى لو بقي في السلطة لبعض الوقت ،فقد يجد
نفسه مهمشا في البيئة الجديدة .باإلضافة إلى ذلك ،من غير المرجح
أن يكون أي انتقال إلى زعيم جديد أو نظام قيادة جديد سريعا وتوافقيا
على غرار ذلك الذي أعقب وفاة روح للا الخميني في عام .1989
ومهما كانت الحالة ،فإن الوباء جعل إمكانية قيام سيناريو الخالفة
األكثر احتماال حتى اآلن ،ذلك الذي يلعبه «الحرس الثوري» الذي
سيؤدي الدور الرئيسي في إيران في مرحلة بعد خامنئي .وحتى ذلك
الحين ،ال شك في أن القيادة العسكرية اإليرانية تأمل في أن يؤدي
االنكماش االقتصادي العالمي الناجم عن الفيروس إلى ثني الواليات
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المتحدة وغيرها من "األعداء" األجانب عن المجازفة مع إيران ،سواء
عن طريق زعزعة استقرارها بالوسائل العسكرية أو تحويلها إلى دولة
فاشلة من خالل سياسة "الضغط األقصى".

الرابطhttps://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/coronavirus-:
could-change-irans-model-of-supreme-leadership-forever
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العصر الذهبي للنفط الروسي يقترب من نهايته مركز
ستراتفور
في السنوات العشر إلى العشرين القادمة ،سيصبح النفط الروسي
أكثر تكلفة حيث يصبح االستخراج من أحواض أكثر صعوبة ضروريا
للحفاظ على مستويات التصدير الحالية.
إن عدم الكفاءة الداخلية في قطاع النفط الروسي ،فضال عن المواقع
النائية لالحتياطيات المتبقية والتحوالت المحتملة في الطلب على
النفط في المستقبل ،كل ما سبق يشكل مستقبل غامض القتصاد
البالد المعتمد على الطاقة.
قد تقوم موسكو بتعديل ميزانيتها لضمان عدم انخفاض أسعار النفط
في اإلنفاق الحكومي ،ولكن التنويع االقتصادي المناسب بعيدا عن
الطاقة ال يزال عملية معقدة وغير مرجحة.
لطالما كانت احتياطيات النفط التي يسهل الوصول إليها في روسيا
حجر الزاوية في اقتصادها .لكن هذه الحقول التقليدية مستنزفة ،مما
أدى إلى الحاجة إلى االستثمار والتوسع في مصادر غير مستغلة .لن
يكون هذا التحول سهال أو رخيصا ،حيث أدت عوامل مختلفة إلى قطاع
نفطي ضعيف غير جيد وغير مجهز للتخفيف من ضربة ارتفاع التكاليف .
إن المفتاح للحفاظ على سوق طاقة قوي ،وتأمين رأس المال الالزم
لتطوير حقول جديدة ومكلفة ،سيعتمد بدال من ذلك على ما إذا كان
بإمكان موسكو تأمين موطئ قدم لها في سوق الصين المتعطشة
للنفط .على أي حال ،قد ال يكون أمام روسيا خيار آخر سوى قبول أن
أيام مجد هيمنتها النفطية وهامش ربحها المرتفع على وشك االنتهاء.
فأيام روسيا من النفط الرخيص وسهل الوصول باتت معدودة .مع
تقلص االحتياطيات النشطة ،سيضطر منتجو الطاقة في نهاية المطاف
إلى تحويل االستخراج إلى مناطق ذات هامش أقل ،وارتفاع التكلفة .
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من المحتمل أن يتزامن هذا مع تباطؤ النمو العالمي في الطلب على
الوقود األحفوري ،مع ذروة الطلب قادم قبل عام  .2040ومع ذلك ،لن
تقتصر هذه المصاعب المركبة على صناعة النفط ،ألن اقتران إيجارات
الطاقة واإلنفاق الحكومي سيشع الضرر في جميع أنحاء المجتمع
الروسي.
وهذا بدوره يضع مستقبل النفط الروسي في طريق مسدود ،و من
المحتمل أن يكون الرئيس فالديمير بوتين على علم بالتكاليف الالزمة
للتخلص من االعتماد الروسي على النفط ،لكن الجراحة قد تكون
أسوأ من المرض .تكتسب هذه الديناميكية مزيدا من الدسائس عند
النظر إليها ضد خالفة بوتين (أو عدمها) .إذا استقال بوتين عندما
تنتهي فترة واليته الحالية في عام  ،2024فقد يكون أكثر اهتماما
بتجنب اآلالم قصيرة المدى للتغيير على المدى الطويل في السنوات
القادمة .ولكن في ظل التغييرات الدستورية الجديدة التي اقترحها
الكرملين ،هناك احتمال أن يظل بوتين في السلطة عندما يحدث تغيير
في نموذج النفط خالل العقد المقبل .مع حكم ممتد ،قد يكون لدى
بوتين شهية أكبر إلجراء تعديالت جذرية في السياسة المالية أو موقف
روسيا تجاه الديون الخارجية .بغض النظر عمن هو المسؤول ،فإن
ساعة النفط الروسي قد تكون موقوتة بالفعل .
الرابطhttps://worldview.stratfor.com/article/golden-age-russian-oil-nears-end-:
energy-economy-shale-crude
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إذا قام ال ُ
م ع ذِ ب بتغيير موقفه ،فهل يستحق الرحمة؟
فورين بوليسي
في سبتمبر  ،2012بعد عام ونصف من االنتفاضة السورية ،قررت
حركة المعارضة مساعدة مسؤولي النظام على االنشقاق إلى
الخارج ،على أمل تسريع سقوط الرئيس بشار األسد  .أحد هؤالء
المسؤولين كان أنور رسالن  .ترأس قسم التحقيق في الفرع
 ، 251سجن المخابرات سيئ السمعة في شارع بغداد بدمشق .
كان و احدا من أكثر العناوين خوف ا في العاصمة ،يديره رجل خائف .
يمكنه احتجاز وتعذيب مائة شخص في وقت واحد ،ولكن مع
استمرار االحتجاجات ،وصل عدد السجناء إلى أربعة أضعاف هذا
العدد ،حيث أصبح المبنى متكدس بسجناء سياسيين تعرضوا
للضرب دون وعي ،وصعقوا بالكهرباء ،وعلقوا م ن أيديهم تحت
قيادة رسالن .
في فبراير من العام الماضي عندما ألقت الشرطة األلمانية القبض
على رسالن  .وقد اتهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وسيكون أول
مسؤول في النظام يحاكم في المحكمة  .تقول الئحة اتهام
المدعي العام األلماني أنه خالل أبريل  2011وسبتمبر ، 2012
بينما كان رسالن مسؤوال عن الفرع  ، 251تم تعذيب 4000
شخص على األقل هناك  ،وتوفي  59نتيجة لذلك ،واغتصب
شخص واحد على األقل واعتدى عليه جنسيا  .تجري المحكمة
اإلقليمية العليا لكوبلينز المحاكمة بموجب مبدأ ألمانيا للوالية
القضائية العالمية ،والذي يسمح للمدعين العامين بالتحقيق
والمحاكمة في الجرائم الدولية التي يرتكبها مواطنون أجانب
على أراضي أجنبية ( .كان من المستحيل مقاضاة مسؤولي
األسد في المحكمة الجنائية الدولية ،بسبب حق النقض الذي
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تتمتع به الصين وروسيا) .على الرغم من أزمة كورونا من المتوقع
أن تستمر المحاكمة في موعدها المقرر في  23أبريل .
يدعي البعض أن انشقاقه يجب أن يخفف من إدانته في الجرائم
السابقة ويحذر من ردع المسؤولين اآلخرين عن التخلي عن
النظام  .هارب آخر عمل في فرع مختلف من االستخبارات السورية
 ،وتحدث فقط بشرط عدم الكشف عن هويته  ،دعم رسالن
بشكل كامل  .قال ضابط المخابرات السابق" :لقد كان قرارا
شجاعا من قبل أنور بالهروب  ،مع مراعاة رتبته وطبيعته
الحساسة"  ".لو تم القبض عليه  ،لكان قد قتل هو وعائلته  ،حتى
أقاربهم  ،بدم بارد".
يحاول آخرون إلقاء الذ نب على رسالن من خالل تضخيم الشكوك
حول صدق انتمائه إلى المعارضة ،و يزعم البعض حتى (دون أي
دليل) أنه يستحق العقاب ألنه كان عميال مزدوج ا ظل على اتصال
مع أجهزة المخابرات السورية بعد انشقاقه .
مهما كان رأي المعارضة في رسالن ،قال محامو االدعاء إن
انشقاقه سيكون له تأثير قانوني محدود ،إن وجد أصال  ،على
استراتيجيتهم القانونية الخاصة  .أنور البني ،وهو محام سوري
مقيم في برلين كان يساعد االدعاء ،اعتقل هو نفسه عام 2006
في سوريا بناء على أوامر من رسالن ،عندما قاد الفرع  285من
مديرية المخابرات العامة في دمشق  .قال بن ي" :إذا انشق أو غ ي ّر
وجهات نظره السياسية ،فهذا ال يمنحه العفو "  ".إنه مجرم  ،وال
يهمني الموقف السياسي للمجرم".
قامت لجنة العدالة والمساءلة الدولية ) ، (CIJAوهي منظمة غير
حكومية تحقق في الجرائم ضد اإلنسانية في سوريا  ،بتبادل عدد
كبير من الوثائق مع المدعين ال ذين يثبتون قيادة رسالن وسيطرته
على الفرع  . 251واألهم من ذلك ،ربما قامت  CIJAبمشاركة صور
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من المنشق العسكري الذي أطلق عليه اسم قيصر والذي فر
من البالد في عام  2013مع أكثر من  50000صورة  ،أكثر من
نصفها من المعتقلين الذين قتلوا داخل سجون الدولة  .قالت نرما
جيال سيتش  ،مديرة الشؤون الخارجية في  ، CIJAأنه من بين تلك
الصور  145صورة على األقل من القتلى في سجن الفرع 251
وأكثر من مائة بينما كان رسالن مسؤوال .
الرابطhttps://foreignpolicy.com/2020/04/20/syria-torture-opposition-regime-:
defector/
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عملية أستانا :عرض مرن ولكن ه ّ
ش بالنسبة لروسيا
معهد واشنطن
في  22نيسان/أبريل ،عقد كبار الدبلوماسيين من روسيا وتركيا وإيران
اجتماعا افتراضيّا لـ "صيغة أستانا" ،وهو منتدى ت ّ
م تأسيسه قبل ثالث
سنوات للمساعدة في التفاوض على إنهاء الصراع السوري .ويؤكّد
هذا االجتماع األخير ،الذي جاء بعد بضعة أسابيع فقط
من التوصل إلى وقف إلطالق النار غير مؤكّد في محافظة إدلب،
على صيغة أستانا باعتبارها إنجازا دبلوماسيا مثيرا لالهتمام وعرضا
مضلال للواقع السياسي السوري.
دبلوماسية عسكرية تدريجية وانتهازية
كانت الغاية األساسية لروسيا من عملية أستانا واحدة وهي :ربط
مختلف الجبهات العسكرية للحرب تحت مظلّة دبلوماسية أوسع في
محاولة لحماية هدف موسكو السياسي الشامل ،وهو إبقاء الرئيس
السوري ّ
بشار األسد في السلطة .وتم إطالق "صيغة أستانا" رسميّا
في كانون الثاني/يناير  2017إلضفاء الطابع الرسمي على حوار
روسيا مع تركيا وإيران ،اللتان تدعمان عددا من الجماعات المسلّحة
وبشكل رمزي ،كان
المنخرطة في النزاع على األرض في سوريا.
ٍ
إنشاء الصيغة أيضا إنجازا كبيرا في جهود موسكو لتنحية الواليات
المتحدة واستمداد الشرعية من العالقات الروسية مع تركيا ،الخصم
الرئيسي لألسد .ومع ذلك ،بدأ الكرملين في تطوير األساس
المنطقي ألستانا قبل عام  ،2017كعملية تدريجية من أجل إعادة
تنظيم ك ٍ ّ
ل من الجبهتين العسكرية والدبلوماسية.
وفي البداية ،نظّمت موسكو اجتماعات في أستانا ( ُيطلق عليها اآلن
نور سلطان) ،في كازاخستان ،للترويج للفكرة بأ ّ
ن جزءا من المعارضة
في سوريا لم يكن مناهضا لألسد .وكان الهدف من أستانا أيضا أن
تكون منبرا للممثّلين السوريين لبدء مفاوضات تمهيدية خارج إطار
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األمم المتحدة ،على الرغم من االدعاءات الروسية المستمرة بارتباط
أستانا بجهود األمم المتحدة .وبالفعل ،وضعت قرارات األمم المتحدة
األسد على قدم المساواة مع المعارضة ،األمر الذي اعتبرته دمشق
غير مقبول بينما اعتبرته موسكو خطيرا .وبحلول أواخر عام 2014
وأوائل عام  ،2015جمعت روسيا ممثّلين عن النظام وشخصيات من
المعارضة لم تكن تطالب برحيل األسد .وقاطع "المجلس الوطني
السوري" ،الذي مثّل المعارضة الحقيقية لألسد ،هذه االجتماعات.
وفي النهاية ،أدّت هذه الديناميكة إلى إنشاء "مجموعة موسكو"
ضمن المعارضة السورية ،مما ساهم في زيادة االنشقاقات.
وشملت جهود روسيا الخالفية أيضا تجنّب الشخصيات السياسية من
المعارضة ،باستخدام أصولها على األرض للتركيز على الجهات
العسكرية المحلية التي طالما كان ارتباطها بالمعارضة السياسية
ضعيفا .وبدءا من عام  ،2015نظّمت روسيا مجموعة من االجتماعات
غير الرسمية في أستانا بين الجماعات المسلحة السورية المقرّبة
من تركيا ،وممثّلي األسد ،والميليشيات المدعومة من إيران.
ومن أجل الجمع بين مساراتها السياسية والعسكرية في سوريا،
بدأت روسيا تص ّ
مم "مظلّة" مرنة من المفاهيم المناسبة .فحتى مع
استخدام نظام األسد للوكالء اإليرانيين والدعم الجوي الروسي لشن
هجمات متتالية على المناطق التي يسيطر عليها الثوّار ،تح ّ
دثت
موسكو عن الحاجة إلى "تخفيف التصعيد" لتجميد الخطوط األمامية
األخرى حيث كانت قدرة النظام على شن هجمات متزامنة غير كافية.
واستخدمت روسيا أيضا مفهوم "التفكك" بين فصائل الثوار لتبرير خرق
وقف إطالق النار في المناطق التي كانت الجماعات الجهادية متواجدة
فيها أيضا .وعندما سمح التركيز على جبهة واحدة للنظام باستعادة
ّ
توسطت موسكو بعد ذلك في اتفاقات "المصالحة"
منطقة معيّنة،
طالبة من المقاتلين المحليين إما االستسالم أو قبول الترحيل إلى
معقل الثوار في إدلب .وتسارعت هذه الديناميكية إلى أقصى حد في
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عام  :2017على سبيل المثال ،بين تركيا وروسيا في شمال غرب
سوريا في أيار/مايو؛ وبين روسيا وشخصية المعارضة البارزة أحمد
الجربا ،في اجتماعٍ في تموز/يوليو في القاهرة حول "تخفيف التصعيد"
في الغوطة والرستن؛ وبين روسيا والواليات المتحدة واألردن في
جنوب سوريا في أيلول/سبتمبر.
وحتى لو تم التوسط في هذه االتفاقات مع جهات فاعلة دولية
مختلفة ،فقد وفّرت مؤتمرات القمم الموازية لفالديمير بوتين مع كل
من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اإليراني حسن
روحاني درجة عالية من الظهور لحوار قيادتهما بشأن سوريا .كما
أشارت هذه المؤتمرات للعالم إلى أن روسيا وتركيا وإيران كانت
الجهات الفاعلة الحاسمة في سوريا ،ألنها كانت وحدها على
استعداد لتحمل مخاطر كبيرة واستخدام القوة العسكرية لصياغة
النتائج السياسية.
ومع ذلك ،وبعيدا عن رمزيتها ،يبقى المنطق األساسي ألستانا
واضحا :فهي مجموعة من المناقشات الثنائية بين روسيا والجهات
الفاعلة العسكرية على األرض التي يم تعزيزها بالتالي من خالل
االجتماعات السياسية الرفيعة المستوى .وقد تم بناء العملية
تدريجيّا ،دون أي وضوح حول النتيجة النهائية فيما يتخطى إنشاء
مسارات بديلة أكثر مالءمة ألهداف روسيا من إطار العمل المحدد في
"قرار مجلس األمن رقم  ."2254وفي خطو ٍة تلو األخرى ،استغلت
بشكل منهجي االنقسامات بين جماعات المعارضة،
موسكو وطهران
ٍ
والهيمنة المتزايدة لجماعات الثوار من الجهاديين السلفيين على
الجماعات األكثر اعتداال ،والتعب الغربي في سوريا.
ّ
توسط فيه بوتين وأردوغان في إدلب في 5
إن وقف إطالق النار الذي
آذار/مارس يسلّط الضوء على حقيقة أستانا :وهي أن القرارات الفعلية
ال تُ َّت َ
خذ هناك .وفي الواقع ،لم يتم التوسط في أي من عمليات وقف
إطالق النار الرئيسية السابقة في سوريا ضمن صيغة أستانا الثالثية
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األطراف .وعلى غرار اتفاق الشهر الماضي ،تم التفاوض بشأن "اتفاق
سوتشي" في أيلول/سبتمبر  2018حول إدلب وبشأن اتفاق تشرين
بشكل ثنائي بين
األول/أكتوبر  2019حول شمال شرق سوريا
ٍ
موسكو وأنقرة.
بشكل أساسي حول تركيا من أجل إبعاد أنقرة
وتم بناء صيغة أستانا
ٍ
بصورة أكثر عن شركائها الغربيين .لكن في الوقت نفسه ،تمنح هذه
الصيغة أردوغان بعض النفوذ على موسكو .وتقلل هاتان الديناميكيتان
المتعارض تان احتمال استدامة صيغة أستانا بينما تصبح المصالح
التركية والروسية في شمال سوريا أقل توافقا.
من الجدير بالمالحظة أن تركيا وروسيا وإيران لم تتمكن من االتفاق
ن مشترك بعد اجتماع أستانا في  22نيسان/أبريل بين وزراء
على بيا ٍ
خارجية هذه البلدان .وبدال من ذلك ،أصدرت ٌّ
وزارتي الخارجية
كل من
ْ
الروسية والتركية بيانا صحفيّا منفصال .ويعكس البيان الروسي نهجا
انتقائيّا إزاء العملية السياسية السورية ويناقض مواقف تركية معينة.
وهو ال يشير إلى "قرار مجلس األمن رقم  "2254إال من أجل التذكير
بسيادة سوريا (والتي بالنسبة لموسكو وطهران تعني نظام األسد)،
بينما يشير بيان أنقرة إلى القرار من أجل الدعوة إلى عملية سياسية
جوهرية .كما يقتصر الحوار الداخلي السوري في البيان الروسي على
ُ
اللجنة الدستورية بقيادة األمم المتحدة التي أنشئت في
أيلول/سبتمبر  ،2019في حين تصف أنقرة إطار عمل "القرار "2254
على أنه أوسع من القضية الدستورية .باإلضافة إلى ذلك ،تصرّ موسكو
على رفع العقوبات الدولية ضد نظام األسد بسبب الحالة الطارئة التي
فرضها فيروس كورونا ،بينما تركّز أنقرة على ضرورة تنفيذ تدابير لبناء
الثقة ب ين األطراف السورية وإطالق العمل في القضية العالقة
المتمثلة في إطالق سراح المعتقلين والمختطفين .وعلى الجبهة
العسكرية ،يضغط البيان الروسي على أنقرة من أجل بذل المزيد من
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الجهد لفصل جماعات المعارضة ع ّ
ما يدعوه "اإلرهابيين" في إدلب،
مما يعني المقاتلين الجهاديين من «هيئة تحرير الشام».
وبالنسبة إلى وقف إطالق النار في  5آذار/مارس ،فهو ما زال قائما
ُ
حتى اآلن ،وأجريت ست دوريات روسية  -تركية مشتركة في
األسابيع القليلة الماضية .ومع ذلك ،من المرجح أن تستمر االتفاقية
فقط طالما يفتقر نظام األسد إلى الموارد الالزمة الستئناف هجومه.
وعلى أي حال ،لن تشكّل إدلب الحلقة األخيرة في الحرب السورية.
فسواء أوقفت تركيا النظام مجددا [من التقدم] في إدلب ،أو استعاد
األسد كامل الشمال الغربي أو ترك مقاطعة مطوّقة.
على غرار غزة تحت النفوذ التركي ،.فإن دمشق ستحوّل انتباهها
في النهاية إلى الشمال الشرقي ،حيث سمحت «قوات سوريا
ّ
بالتوسع في تشرين األول/أكتوبر 2019
الديمقراطية» مسبقا للنظام
بعد أن سحبت الواليات المتحدة العديد من قواتها.
وعلى المدى القريب ،ستستمر عملية أستانا في توفير المساحة
العسكرية والدبلوماسية لروسيا من أجل إدارة أزمة تلو األخرى .ومع
ّ
حال سياسيّا مستداما بسبب توقف
ذلك ،من غير المرجح أن توفّر
جميع القضايا التي ُيفترض أن تتعاطى معها :فوقف إطالق النار
ُيستخدم لتحقيق مكاسب تكتيكية ونادرا ما يدوم؛ وتبقى عمليات
تبادل األسرى محدودة؛ وال تُجرى مفاوضات سياسية بين األطراف
السورية؛ واللجنة الدستورية مشلولة بسبب العرقلة التي يمارسها
األسد على اإلجراءات.
وسيعتمد بقاء أستانا على المدى الطويل بصورة أكثر على الترتيبات
القصيرة المدى بين روسيا وتركيا .وعلى الرغم من أن الكرملين يرى
ذلك على األرجح نجاحا في صيغة أستانا ،إال أن هذه الصيغة تسلّط
الضوء على التحديات المقبلة التي ستواجه موسكو .وعلى األغلب،
سيعود القرار إلى تركيا بشأن المدة التي ستمضيها والمنفعة التي
ستحققها في إطار االستمرار في منح االعتبار للعرض الروسي الذي
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فشل في حماية الحدود ،أو إدارة تدفقات الالجئين ،أو معالجة القضية
األساسية التي تديم النزاع ،وهي :انعدام عملية تفاوض قابلة
لالستمرار ،يحدد فيها السوريون بأنفسهم التنظيم المستقبلي
للسلطة وممارستها المستقبلية في بالدهم.
الرابط:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-astana-process-a-flexible-

but-fragile-showcase-for-russia
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كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب؟ المؤتمر
العربي السوري  1920وتدمير التحالف الليبرالي
اإلسالمي في سوريا
FOREIGN AFFAIRS
كتاب تم نشره في  21نيسان ومتوفر في متجر أمازون على اإلنترنت

تركز هذه الرواية التاريخية على الدافع السوري لالستقالل بعد الحرب
العالمية األولى ،ويتتبع طومسون كيف سعى تحالف من الليبراليين
والقادة الدينيين إلى إنشاء ملكية دستورية ديمقراطية فيما كان يعرف
باسم سوريا الكبرى (منطقة تضم أجزاء من إسرائيل ولبنان وسوريا).
لقد استلهم السوريون الفكرة من النقاط األربع عشرة لووردو ويلسون
والحديث المتزايد عن تقرير المصير حول العالم .لكن القادة
والبيروقراطيين البريطانيين والفرنسيين ،وخاصة الدبلوماسي
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الفرنسي واإلمبريالي روبرت دي سايكس ،تآمروا على سحق هذه
المحاولة العربية أنه ما كان سيحدث لو حصلت سوريا على االستقالل
عام  ،1920ويقترح أن الدولة الناتجة كان بإمكانها تقديم نموذج
للتفاهم بين اإلسالم والديمقراطية الليبرالية في المنطقة .هذا الواقع
ثابت وغير قابل لإلزالة .في الواقع ،وأدت القوى األوروبية االستقالل
السوري في مهده ،وبحلول أواخر الثالثينيات ،ظهر شكل غير
متسامح من اإلسالم والقومية العربية االستبدادية في الشرق
األوسط.
تحت تهديد االحتالل األوروبي ،أعلن المؤتمر العربي السوري
االستقالل في  8مارس  ،1920وتوّج فيصل ملكا وأصبح الشيخ رشيد
رضا ،أبرز المفكرين اإلسالميين ،رئيسا للبرلمان وأشرف على صياغة
دستور أنشأ أول ديمقراطية عربية في العالم ويضمن حقوقا متساوية
لجميع المواطنين ،بمن فيهم غير المسلمين.
لكن فرنسا وبريطانيا رفضتا االعتراف بحكومة دمشق وبدال من ذلك
فرضتا نظام االنتداب بحجة أن العرب لم يكونوا مستعدين بعد للحكم
الذاتي .في تموز  1920غزا الفرنسيون الدولة السورية وسحقوها،
وتم تدمير التحالف الهش بين العلمانيين واإلصالحيين اإلسالميين
الذين أسسوا الديمقراطية مما تسبب بنتائج كارثية مازالت نتائجها
ماثلة حتى اللحظة.
الرابط:

https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2020-04-14/how-west-stole-

democracy-arabs-syrian-arab-congress-1920-and
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كيف يستطيع ترامب أن ينهي الحرب في سوريا؟
FOREIGN AFFAIRS

في صيف  ،2011عندما بدأت حركة االحتجاج السلمي في سوريا
تتحول إلى حرب أهلية كاملة ،توسل نشطاء المعارضة السورية إلى
الرئيس األمريكي باراك أوباما للمساعدة في جهودهم لإلطاحة
بالزعيم السلطوي في البالد  ،بشار األسد .وقد اس ُتقبل المعارضون
بدفء كبير وتعاطف من قبل مسؤولي وزارة الخارجية وأعضاء
الكونجرس من كال الحزبين السياسيين ،لكن إدارة أوباما  -التي ركزت
على منع إيران من تطوير أسلحة نووية وتجنب مستنقع الصراع
الطائفي  -رفضت التدخل .على مدى السنوات الخمس والنصف
التالية ،حيث قتلت الحرب في سوريا مئات اآلالف من الناس وشردت
الماليين ،عرض أوباما الدعم الخجول للمعارضين السوريين ولكن أكثر
من ذلك بقليل .لقد فشل مرارا في اتخاذ هذا النوع من اإلجراءات
الحاسمة التي ربما كانت قد أنهت حكم األسد الوحشي أو غيرت
مسار الصراع الدموي.
منذ توليه منصبه في عام  ،2017واجه الرئيس األمريكي دونالد ترامب
انتقادات متكررة الفتقاره لسياسة خارجية متماسكة وازدراء واضح
للدبلوماسية التقليدية .لكن ترامب أظهر نفسه على أنه قادر على
اتخاذ القرار الجريء في حالة سوريا  ،على سبيل المثال  ،رد ترامب
مرتين على استخدام األسد لألسلحة الكيميائية بضربات جوية
انتقامية فورية  -في تناقض صارخ مع سلفه  ،الذي وصف األسلحة
الكيميائية بـ "الخط األحمر"  ،ثم وقف بشكل سلبي عندما استخدمها
األسد ضد سوريا المدنيين.
على الرغم من أن تصريحاته المتناقضة قد تحبط محللي السياسة
الخارجية وحلفاء الواليات المتحدة منذ فترة طويلة على حد سواء ،إال
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أن نهج ترامب المخصص والمتفاعل تجاه التحديات الدولية أثبت في
كثير من األحيان أنه أكثر فاعلية مما يريد منتقديه االعتراف به .حتى
قرارات ترامب بإلغاء الصفقة النووية اإليرانية واغتيال قائد فيلق القدس
اإليراني ،اللواء قاسم سليماني  -يمكن القول إن أكثر خطوات
السياسة الخارجية جرأة ومثيرة للجدل في رئاسته  -فشلت حتى
اآلن في تحقيق العواقب الكارثية التي تم التنبؤ بها على نطاق واسع
في أعقابها مباشرة .لقد حان الوقت ألن يتصرف ترامب بجرأة مرة
أخرى عن طريق عقد صفقة كبيرة حول سوريا .بفضل مجموعة غير
عادية من الظروف االقتصادية والجيوسياسية والوبائية ،تمتلك إدارة
ترامب فرصة تاريخية لوضع حد للصراع الذي دمر البالد لما يقرب من
تسع سنوات .في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا،
االقتصاد منهار تماما .وأصبحت القوات الجوية لألسد اآلن ضعيفة
للغاية ،حيث تمكنت تركيا في فبراير من فرض حظر جوي على إدلب
باستخدام طائرتين مقاتلتين فقط من طراز  F-16إلى جانب طائرات
بدون طيار .األمور لم تسير على هذا النحو ،وبالنسبة لروسيا لقد
وصلت اآلن إلى الحد األقصى لما يمكن أن تحققه في سوريا ،سواء
ألغراض بيع األسلحة أو تلميع سمعتها أمام المجتمع الدولي .مع
وصول أسعار النفط إلى مستويات منخفضة جديدة ،يحتاج بوتين
بشدة إلى مصادر جديدة لإليرادات .إن اتفاق السالم الذي مكّن من
إطالق مشاريع إعادة اإلعمار سيتيح لروسيا فرصة السترداد بعض
األموال التي أنفقتها لدعم األسد  -من خالل تزويد الشركات الروسية
بتيار من العقود المربحة المتعلقة بإعادة اإلعمار  -ومنح بوتين أيضا
انتصارا سياسيا دوليا.
صحيح أن الواليات المتحدة ال تتمتع بمكانة في الشرق األوسط كما
كانت في السابق ،لكن بوتين لن يتردد في لحاق ترامب إلى طاولة
المفاوضات  -ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه سيزيد من طموحاته ،ولكن
في الغالب ألنه ليس لديه خيار يذكر .بعد إبرام صفقة مع روسيا
وضمان استسالم األسد ،يمكن لترامب االقتراب من أردوغان ومن
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هناك وضع سوريا على طريق التحول الديمقراطي وإعادة البناء
السلمي .وستظل هناك حاجة إلى خدمة العديد من المصالح وحل
العديد من المشكالت في االتفاقية النهائية .لكن صفقة مع روسيا
وتركيا تؤدي إلى وقف دائم إلطالق النار وإزاحة األسد هي الخطوة
األولى الضرورية؛ بعد ذلك ،سوف ينضم األكراد بسهولة .لقد أثبت
ترامب أنه قادر على التصرف بجرأة .من خالل عقد صفقة كبيرة حول
سوريا ،سيظهر للعالم مرة أخرى أنه يستطيع تحقيق نتائج ملموسة.
الرابط:

https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2020 -04-26/how-trump-can-end-war-syria

91 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

بوتين يعاني من صداع سوريا والكرملين يلقي باللوم
على األسد
بلومبيرغ
تناول تقرير لصحيفة "بلومبيرغ" مسألة مهاجمة اإلعالم الروسي
راض
لنظام األسد في سوريا ورأت أن الرئيس "فالديمير بوتين" غير
ٍ
عن رأس النظام "بشار األسد" وأن االنتقاد العلني له بمثابة تغيّر حاد
في النهج.
وقالت الصحيفة األمريكية في تقرير ترجمته" نداء سوريا "إن "صبر
بوتين قد نفد من بشار األسد لعدم إظهاره مزيدا من المرونة في
المحادثات مع المعارضة السورية بشأن تسوية سياسية" ،وخاصة
بعد المشاكل التي يواجهها الرئيس الروسي في بالده بسبب
الصدمات المزدوجة النهيار أسعار النفط ووباء الفيروس التاجي ،ما
جعله يحرص على إنهاء مغامرته العسكرية السورية بإعالن النصر.
وأضافت أن رفض األسد التنازل عن السلطة مقابل اعتراف دولي أكبر
وحتى ربما مقابل مليارات الدوالرات من مساعدات إعادة اإلعمار
سبب انتقادا عاما نادرا ضده هذا الشهر من خالل وكاالت روسية
مرتبطة مع بوتين.
ونقلت عن "ألكسندر شوميلين" مدير مركز أوروبا والشرق األوسط
قوله إن "الكرملين يحتاج إلى التخلص من صداع الرأس السوري
والمشكلة اآلن تكمن في شخص واحد وهو األسد وحاشيته".
وقال شخص مقرب من الرئيس الروسي للصحيفة إن "بوتين ينظر إلى
األسد على أنه شخصية عنيدة مخيبة لألمل واستخدم وسائل
اإلعالم المرتبطة بيفغيني بريجوزين (المعروف باسم طباخ بوتين)
لنقل ذلك".
92 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

وتابع ":لكن لألسف فال يمكن التخلي عن بشار األسد ألنه ال يوجد
حليف آخر قابل للحياة في سوريا" ،وفق تعبيره.
وأفاد دبلوماسي يتابع سوريا بأن التحذيرات من موسكو تعكس إحباط
مجتمع األعمال الروسي من الفشل في دخول االقتصاد السوري،
وقال إن روسيا تدرك أيضا مدى صعوبة الوضع في البالد مع فشل
األسد في توفير السلع األساسية بسبب جائحة الفيروس التاجي
ومشكلة الشبكات الفاسدة التي تخاطر بنوع ما من المعارضة في
مناطق معينة في المستقبل.
من جانبه قال "جوست هيلترمان" مدير برنامج الشرق األوسط
وشمال إفريقيا في مجموعة األزمات الدولية ومقرها بروكسل :إن ما
"يبدو أنها حملة إعالمية روسية غير مسبوقة بموافقة الحكومة ضد
األسد" قد يعكس اإلحباط في موسكو في وقت لم تعد سوريا فيه
بتلك األهمية.
يشار إلى أن وسائل اإلعالم الروسية وعلى رأسها وكالة األنباء
الفيدرالية التابعة لـ"طباخ بوتين" كانت قد نشرت خالل األيام الماضية
العديد من التقارير التي تحدثت عن فساد األسد ونظامه ودوره في
تبديد ثروات البالد ،ولفتت إلى أن نسبة كبيرة من الشعب السوري
ال تقف خلفه وال تدعمه( .ترجمة موقع نداء سوريا)
الرابط:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020 -04-28/putin-has-a-syria-headache-and-

the-kremlin-s-blaming-assad
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هل ُ
و جدت السلطوية كي ت َ بقى؟
مركز كارنيغي
ربما يتسب ّب فيروس كورونا المستجد بتعميق الديكتاتورية في تلك األجزاء من
الشرق األوسط التي تخضع أصال إلى سيطرة ُمحكمة من جانب األنظمة
السلطوية .لكن يحدث أيضا تغيير طفيف ،ال في درجة السلطوية بل في
طبيعتها .يكشف التدقيق عن كثب في الطرائق التي تُصنَع وتطرح بها
السياسات عن حدوث تحوّالت مهمة في الحوكمة في المنطقة في مايتعلق
بالجهات التي تصنع السياسات ،والطرق التي تُق َّدم بها ،وكيفية تطبيقها .هذه
التغييرات هي في معظم األحيان تطوّرية الثورية ،بحيث تستند إلى أنماط كانت
واضحة قبل تفشي الجائحة .ولهذا السبب من جملة أسباب أخرى ،تتنوّع
أساليب التعاطي .ولن يتضح قبل انقضاء هذه األزمة ما إذا كانت التحوّالت
الراهنة تمثّل مجرد ومضات عابرة أو أنها بوادر تحوالت فعلية .من هذه التحوالت
صعود جاذبية الخبرة التقنية .ففي بلدان كثيرة ،يؤدّي أفرقاء جدد في أجهزة
الدولة ،على مايبدو ،دورا أكبر في تطبيق السياسات وحتى تحفيزها .كما يبدو
أن المؤسسات الدينية والنقابات الطبية والحكومات المحلية تأخذ مبادرات
بنفسها في بعض البلدان ،إنما ليس في كل البلدان ،بدال من أن تكتفي
باالستجابة للتوجيهات الصادرة عن السلطات األعلى.
الوقوف في واجهة عمليات االستجابة ،يضع القادة أمام فرص ومخاطر على
السواء .فتسلُّم زمام األمور علنا في المدى القصير قد يساهم في تدعيم
الشرعية ،بما يؤدّي إلى تعزيز صورة المنقذ .ولكنه يثير في المدى الطويل خطر
ي من هذه البلدان ،فقد
المساءلة .إذا تسببت األزمة بتداعيات وخيمة جدا في أ ّ ٍ
يجد الحكّام الذين يضعون أنفسهم في صلب مواجهة األزمة صعوبة في إبعاد
اللوم عنهم أكبر من تلك التي كانوا ليواجهوها لو ظلّوا في الخلفية.
نحو
في الوقت الذي تتعامل فيه معظم الدول مع تأثيرات فيروس كورونا على
ٍ
مستقل عن الدول األخرى على المستوى الدبلوماسي ،دفعت طبيعة األزمة
بالدول إلى محاكاة سلوكيات الدول األخرى أو تصوير نفسها بأنها تتجنّب األخطاء
التي وقعت فيها دول أخرى .يعي السكان تماما اإلجراءات المتخذة في بلدان
أخرى ،مايولّد ضغوطا شديدة على الحكومات الختيار البنود المناسبة في
القائمة القصيرة ألساليب التص ّ
دي للوباء .يقود ذلك إلى تالقٍ الفت ،حتى في
المفردات المستخدَمة لوصف السياسات.
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هذه النزعات المتفاوتة التؤدّي إلى نهاية السلطوية ،ومن المؤكّد أن نتيجتها
ليست ديمقراطية .فهي تُضفي ،في بلدان كثيرة إنما ليس في جميع البلدان،
طابعا أكثر تكنوقراطية على الحوكمة .وقد تولّد فرصا أمام المجتمع المدني أو
ّ
توسع األنظمة في بعض األماكن إذا أظهر األفرقاء الجدد منفعتهم أو
تؤدّي إلى
تمكّنوا من تطوير قواعد ناخبة راسخة .ربما يشبه ذلك بعض الشيء ماشهدته
مجتمعات أميركا الالتينية خالل الستينيات والسبعينيات ووصفته بـ"السلطوية
البيروقراطية" .فقد عرفت تلك البلدان حكما ديكتاتوريا بأشكال متنوّعة وبقيادة
الجيش (أو الرؤساء أو الملوك في العالم العربي في الزمن الحالي) ،ويتعامل
هذا الحكم بازدراء مع التعبئة الشعبية ،واليبالي بالحقوق المدنية والسياسية،
ولكنه يعتبر أنه يفرض النظام ويسمح ألصحاب االختصاص والخبرة باتخاذ
القرارات.
السؤال المطروح في المدى القصير هو إذا كان باستطاعة هذه التعديالت
التكتيكية مساعدة المجتمعات على مواجهة أزمة فيروس كورونا .والسؤال في
المدى الطويل هو إذا كانت هذه التعديالت التكتيكية سوف تتطوّر إلى تعديالت
نحو غير معتاد .وغالب
استراتيجية .لكن المدى الطويل قد يكون قصيرا على
ٍ
الظن أننا سنشهد صعود التوقعات بأن الدولة سوف تحمي مواطنيها من األذى
وتعمل على تلبية احتياجاتهم األساسية .ومع تخفيف القيود على الحركة
ُ
والحياة العامة ،قد يخرج الناس من عزلتهم الجسدية مع أنماط من الثقة أعيد
تصوّرها إلى حد كبير ،وقد باتوا واعين للمؤسسات التي ساعدتهم وتلك التي
لم تفعل.

الرابط:

https://carnegie-mec.org/diwan/81678
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الشهر ال خامس  :أيار
سوريا تمنح إيران أول عقد الستخراج النفط من أجل
سداد الدين
SYRIA REPORT
من المقرر أن تمنح الحكومة السورية إيران عقدا للتنقيب عن النفط
والغاز على الحدود العراقية لتسديد ديونها لطهران .ووفقا لوزارة النفط
والثروة المعدنية ،وافقت لجنة االقتصاد والطاقة في البرلمان السوري
على عقد تم توقيعه في  28يناير الستكشاف النفط وإنتاجه في
البلوك رقم  12مع الحكومة اإليرانية .وتقول الوزارة إن بلوك  12تبلغ
مساحته  6702كيلومتر مربع ويقع في منطقة البوكمال على الحدود
العراقية .وقالت إن االتفاقية تم توقيعها بين حكومتي البلدين ،وليس
مع شركة إيرانية محددة كما هو الحال عادة ،وأن العقد كان في إطار
اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في مارس  .2015وفي الوقت
الذي يتم فيه توقيع عقود االستكشاف عادة في إطار تقاسم اإلنتاج،
قالت الوزارة إن اإليرادات المتولدة من بيع النفط المستخرج
ستستخدم لسداد الديون التي منحتها إيران للنظام .إنها المرة األولى
التي تشير فيها الحكومة إلى سداد الديون التي منحتها طهران
لدمشق اعتبارا من عام  2013والتي تبلغ  5.6مليار دوالر أمريكي
على األقل.
في عام  ،2006تم توقيع اتفاقية مشاركة اإلنتاج لمنطقة تعرف باسم
بلوك  12مع شركة سويوزنيفتغاز الروسية .وقررت في النهاية
االنسحاب من السوق في عام  ، 2015قبل أيام فقط من بداية
التدخل الروسي في سوريا .وفي عام  ،2017أعلنت أنها ستستأنف
عملياتها على كتلة بحرية تم منحها أيضا ،ولكن لم يكن واضحا ما هو
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وضع الكتلة  .12كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت المنطقة  12التي
تشير إليها الوزارة اآلن هي نفسها التي تم منحها للشركة الروسية
 ،ألنها ال تملك نفس المنطقة ،والمنطقة الممنوحة إليران أكبر من
تلك الممنوحة لشركة  ، Soyuzneftegazوالتي كانت  5،654متر مربع.
ومن المرجح أن تكون المناطق مختلفة ألن اإليرانيين ربما يريدون بعض
الضمانات المتالك احتياطيات تحت األرض قابلة للتطبيق تجاريا .كما أن
المنطقة الحدودية مع العراق تخضع إلى حد كبير لسيطرة
الميليشيات المرتبطة بإيران .في غضون ذلك ،قال وزير النفط علي
غانم ،أمام اللجنة ،إن سوريا بحاجة إلى إمدادات يومية تبلغ  146ألف
برميل من النفط يوميا لتلبية طلبها .يمكن للحكومة شراء 24000
برميل يوميا فقط من الحقول الخاضعة لسيطرتها.
الرابط:

https://www.syria-report.com/news/oil-gas-mining/syria-grants-iran-first-oil-production-

contract-repay-debt
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فيديوهات مخلوف ترفع التوتر وتضع األسد في موقف
دفاعي
SYRIA REPORT
كشف مقطعا فيديو استثنائيان نشرهما رامي مخلوف على صفحته
الشخصية على فيسبوك عن االنقسامات في قلب النظام السوري
وشكل تحديا لبشار األسد داخل المجتمع العلوي .أجبر الرئيس
السوري على الدفاع العام عن أحد أكثر إجراءاته المتنازع عليها .في
مقاطع الفيديو التي نُشرت في  30أبريل و 3مايو واستمرت  15و9
دقائق على التوالي ،دافع مخلوف ،الذي كان رجل أعمال بارز في
سوريا ،عن هجوم واسع النطاق على ممتلكاته .قال مخلوف ،ابن
الخال وصديق الطفولة لألسد  ،إن االدعاءات والتدابير القضائية األخيرة
التي اتخذتها المؤسسات الحكومية ضد شركاته وأصوله الشخصية
كانت "تلفيق" و "غير إنسانية" و "غير عادلة ".ودافع مخلوف عن
سجله كرجل أعمال نزيه يهتم بمجتمعه ويفي بالتزاماته تجاه الدولة،
وألقى باللوم على األجهزة األمنية  -التي قال إنه ساعد في تمويلها
 لمضايقته وإلقاء القبض على كبار الموظفين في شركته ،سيريتل .واتهم مخلوف األسد ضمنيا بالوقوف وراء الهجوم بقوله إن الرئيس
السوري قد يأمر بوقفه .لعدة أشهر ،تتخذ الحكومة السورية تدابير
مختلفة للحد من نفوذ مخلوف ،بما في ذلك تجميد أصوله الشخصية،
وحظر الحسابات المصرفية لشركاته ،والمطالبة مؤخرا بما يصل إلى
 130مليار ليرة سورية من الضرائب والرسوم غير المدفوعة من
سيريتل .في حين أن طلب الدفع المقدم إلى سيريتل كان السبب
في نشر الفيديو ،وكان مخلوف قلقا على األقل خالل الـ  18شهرا
الماضية من النمو التدريجي لشخصيات األعمال الناشئة .في نهاية
عام  2018وأوائل عام  ،2019على سبيل المثال ،استخدم جريدته
اليومية ،الوطن  ،لشن حملة ضد سامر فوز  ،أحد أبرز هذه الشخصيات
الجديدة .في اآلونة األخيرة ،برزت السيدة السورية األولى أسماء
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األسد كمنافس رئيسي من خالل شبكتها الواسعة من المؤسسات
الخيرية التي تعمل في إطار مؤسسة سوريا ترست .في األسابيع
األخيرة ،هاجمت صحيفة الوطن ومجموعة متنوعة من األصوات
الموالية األخرى نظام البطاقة الذكية اإللكترونية المستخدم لشراء
عدد من السلع األساسية في سوريا .يتم تشغيل النظام من قبل
شركة تسمى "تكامل" ،والتي يمتلكها جزئيا ابن عم أسماء األسد.
يعتقد أن ماهر األسد ،شقيق الرئيس السوري ،من بين المنافسين
الرئيسيين لمخلوف ،ويعود تاريخ التنافس إلى ما قبل عام .2011
وبسبب منصبه كضابط في الجيش ،يعمل ماهر األسد عبر جبهات
مختلفة ،بما في ذلك محمد حمشو  ،ونتيجة لذلك  ،ال يمكن رؤيتها
في ساحة األعمال على الرغم من كونها نشطة للغاية .إن األخ األصغر
للرئيس السوري هو ثاني أقوى رجل في النظام وله تأثير هائل ،بما
في ذلك من خالل ذراعه العسكرية ،الفرقة الرابعة ،وبحسب ما ورد
تدعمه طهران .كما كانت هناك تكهنات بأن روسيا قد تكون وراء هذه
الخطوة لإلطاحة بمخلوف .في حين أن ذلك ممكن ،ال يوجد دليل واضح
على ذلك ولم يشر مخلوف نفسه إلى أي دور أجنبي في الحملة
ضده .مخاطبا السيد األسد مباشرة ،دعا مخلوف إلى التساهل وقال
إنه على الرغم من اعتبار طلب الدفع غير عادل  ،فإنه على استعداد
لدفع المال شريطة أن يتمكن من القيام بذلك على أقساط .واألهم
من ذلك ،قال إن األموال المدفوعة يجب أن تذهب مباشرة إلى الفقراء
والجوعى وأن السيد األسد يجب أن يشرف شخصيا على توزيع تلك
األموال .في مداخلته ،ذكر مخلوف مرارا وتكرارا المساعدة التي قدمها
لطائفته ،وقال إن الهجوم على شركاته التجارية سيؤذي أولئك الذين
يساعدهم " -الفقراء والجياع" و "الموالون"  -يتهمون األسد بشكل
ضمني بإيذاء قاعدة سلطته واألشخاص الذين قاتلوا من أجل النظام .
كما أشار مخلوف إلى آيات قرآنية أثارها العلويون في كثير من األحيان،
في رسالة واضحة إلى المجتمع العلوي ،والتي تشكل العمود الفقري
للنظام.
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إن بث مخلوف شكواه علنا له أهمية سياسية كبيرة ،إنها المرة األولى
منذ  40عاما على األقل التي يطرح فيها أحد أعضاء الدائرة الداخلية
للنظام السوري علنا خالفات داخل األسرة الحاكمة .وهذا له معنى
خاص ألن مخلوف يبدو أنه ال يزال مقيما في سوريا .يجدر تسليط الضوء
على استخدامه لكلمة "الجوعى" ألن استخدامها محظور في
الخطاب الرسمي العام  -االعتراف بأن الجوع موجود يعني أن الدولة
فشلت في الوفاء بأبسط مسؤولياتها تجاه السكان .في أغسطس
 ،2011قال األسد حتى إن سوريا لن تعاني أبدا من الجوع ألنها كانت
مكتفية ذاتيا من الغذاء .وفي مقابلة أجريت قبل بضعة أسابيع على
الميادين  ،بثت بثينة شعبان  ،مستشارة الرئيس السوري  ،ومقرها
لبنان  ،مستشارة الرئيس السوري  ،إلى حد القول إن الظروف
االقتصادية الحالية كانت أفضل مما كانت عليه في عام  ، 2011قبل
أن يتم توبيخها على نطاق واسع  ،بما في ذلك من خالل وسائل
اإلعالم الرسمية .أيضا  ،من خالل اإليحاء بأن السيد األسد كان وراء
الهجوم  ،وأن جميع من حوله كانوا فاسدين  ،يسلط مخلوف الضوء
على الفراغ في االدعاءات بأن سوريا محكومة من خالل المؤسسات
ويحكمها القانون ويشير إلى أن المسؤولية عما يحدث في البالد –
سواء جيدة أو سيئة  -تقع في نهاية المطاف على عاتق األسد نفسه.
ربما يعكس قرار مخلوف طرح الموضوع للجمهور إحساسه بالحصار
والتهديد المتزايد .في حين أنه قد يأمل أن تساعده مقاطع الفيديو
على انتزاع بعض التنازالت ،فقد خسر العالقة التي ربطته بالرئيس
السوري ومكنته من جمع ثروته ،ومصير سيريتل وشركات مخلوف
األخرى غير واضح في هذه اللحظة .مشغل الهاتف المحمول هو مصدر
نقدي هائل للنظام وإذا فقد مخلوف الملكية ،فإن الشركة ستجذب
العروض.
مقدمي
من
العديد
في  4مايو ،تم تصوير األسد وهو يتحدث إلى اللجنة الحكومية المكلفة
بمعالجة استجابة الفيروس التاجي ،ألول مرة منذ بداية الوباء .في
خطابه الذي استمر  36دقيقة ،اعترف األسد ألول مرة بوجود الجوع
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في سوريا  -استخدم الكلمة ،بطريقة دنيوية تقريبا ،أربع مرات في
غضون دقيقتين  -وفي الدقيقتين األخيرتين دافع عن استخدام البطاقة
الذكية اإللكترونية.
وقال األسد إن استخدام الوسائل الرقمية أمر ضروري في عالم اليوم
وأن استخدام البطاقة له ما يبرره ألنه يتيح توفير مليارات الليرات كل
عام .وقال إنه في دمشق وريف دمشق وحده ،بلغت المدخرات
اليومية في بيع الدقيق الذي يتم من خالل البطاقة  28مليون ليرة
سورية مقابل  89طنا من الدقيق " ،أي ما يعادل  10مليارات ليرة
سورية سنويا ".بالنسبة لسورية بأكملها  ،قال إن المدخرات السنوية
أعلى بكثير  ،ربما "أكثر من  60-50مليار ليرة سورية".
المبلغ الذي ذكره األسد مبالغ فيه  -سيكون يعادل  314ليرة سورية
للكيلوغرام من الطحين المباع  -وهو مبلغ يبدو أنه يعكس تكلفة
الدقيق  ،وليس التوفير الذي تم تحقيقه  ،ولكن حقيقة أن الرئيس
شعر بأنه ملزم بذكر البطاقة في خطابه  ،التي كان من المفترض أن
تكون مخصصة فقط ألزمة ، Covid-19تشير إلى أن القضية قد بدأت
محرجة.
تصبح
يعتقد معظم السوريين أن البطاقة الذكية اإللكترونية ليست فقط
وسيلة غير مباشرة وخفية للحكومة لخفض الدعم  ،ولكن األشخاص
الذين يديرونها يحققون أرباحا ضخمة منها  -وهؤالء األشخاص
مرتبطون بزوجته.
في حين أن مخلوف ليس في وضع يسمح له بالطعن في األسد ،فإن
موقفه العلني ضد ابن خاله يضعف الرئيس السوري ،خاصة بين
الطائفة العلوية .من خالل استغالل المظالم الحقيقية بين السوريين،
ولكن بشكل خاص بين شريحة من السكان يعتقدون أنها دفعت ثمنا
باهظا للدفاع عن النظام ،ضرب مخلوف على وتر حساس للغاية.
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بعد االنتقادات األخيرة في الصحافة الروسية وفي وضع اقتصادي
واجتماعي صعب على نحو متزايد ،أثارت مقاطع الفيديو توترات في
دمشق وخلقت شكال من القلق والعصبية فيما يتعلق باآلفاق
السياسية في األشهر القليلة المقبلة .ارتفعت قيمة الدوالر في
السوق السوداء السورية بنسبة  11في المائة خالل أسبوع،
وارتفعت إلى  1430ليرة سورية اليوم من  1290ليرة سورية قبل
أسبوع.

الرابط:

https://www.syria-report.com/news/economy/makhlouf-videos-raise-tensions-put-assad-

defensive
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ما وراء الخط المرسوم على الرمال
مركز كارنيغي

لجأ الكثير من السورين ،وبخاصة من محافظة درعا الحدودية مع
بدايات الثورة السورية في عام  ٢٠١١وارتفاع درجة العنف ،إلى األردن.
و تورد إحصائيات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن أكبر
وجود لالجئين السوريين هناك هو في محافظة ع ّ
مان التي تعتبر
المركز االقتصادي للبالد .أما ثاني أكبر تمركز فهو في شمال-غرب
المملكة وتحديدا المنطقة الممتدة بين ريف المفرق وريف إربد
المحاذية للحدود السورية حيث تشبه هذه المناطق نظيرتها السورية
من الناحية المناخية والجغرافية وحتى المعمارية .لكن الالفت أن
البيئة االجتماعية ليست مشابهة فحسب لنظيرتها السورية ،بل
تجمع عالقات النسب والقرابة والمعرفة المسبقة الكثير من العائالت
السورية واألردنية في إطار هذه البيئة ،ما عزز من اندماجهم في
المجتمع المحلي.
بعد استقرارهم في األردن ،سرعان ما الحظ الالجئون السوريون أن
عالقة الدولة األردنية مع العشائر في هذه المناطق وفي المملكة
بشكل عام مبنية على أسس مختلفة عما اعتادوا عليه في بلدهم
حيث عملت الدولة السورية على مدار عقود حكم حزب البعث على
إضعاف سلطة العشائر في المجتمع .هذه السياسات التي طُبقت
لنصف قرن قبل الثورة السورية ،وتبدل أنماط الحياة مع مضي الزمن،
قلّصت سلطة وجهاء العشائر في المجتمع السوري بشكل تدريجي.
كما أخضعت الدولة ما بقي من سلطة لقيادات العشائر ،إلى إرادة
السلطة المركزية من خالل ضمهم لمؤسسات الدولة وإعطائهم
مناصب فيها .فعلى سبيل المثال ال الحصر ،وظفت الدولة سلطة
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الوجهاء الحتواء وح ّ
ل النزاعات العشائرية الكبيرة وبالتالي الحفاظ على
استقرار المناطق الطرفية الريفية في البالد.
أما في المملكة األردنية الهاشمية فالعشائر ليست ُمحاربة أو محل
تضييق كمثيلتها السورية ،بل تتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين في الدولة
والمجتمع حيث تُعد أحد ركائز السلطة المركزية في البالد .الطابع
العشائري يغلبعلى المجتمع األردني ،في حين تسود العادات
والتقاليد العشائرية بالرغم من تزايد األصوات المحلية التي تطالب
بدولة مدنية .حتى يومنا هذا ،يستمد الملك جزءا من شرعيته من
كونه شيخ مشايخ العشائر ،وهذا إرث تاريخي يرجع الى أول أيام
تشكيل المملكة .ورغم التشنجات النادرة في العالقة بين الدولة
والعشائر ،ألسباب اقتصادية بشكل خاص ،إال أن هذه العالقة بقيت
محورية في استقرار الحكم الهاشمي في البالد.
يدفع الواقع الجديد الذي يعيشه وجهاء العشائر السوريون في األردن
بعضهم إلى القول" :يوجد احترام للعشائر هنا" على عكس الحالة
في سوريا ،فاحترام الدولة للهوية العشائرية واعتمادها عليها ظاهر
وواضح المعالم .ما زالت العادات والتقاليد واألعراف العشائرية
المشابهة لنظيرتها المعتمدة في الجانب السوري ،نافذة ومطبقة
بشكل أقوى ،وتستمر في تعزيز سلطة الوجيه في مجتمعه من خالل
منحه سلطات قيادية وقضائية عرفية ،وحتى سياسية (كوسيط بين
جماعته والدولة) أكبر مقارنة مع سوريا.
أدت الثورة في سوريا والحرب التي لحقتها إلى تحوالت عميقة في
عالقة الدولة بالمجتمع ،ومن ضمنه الوجهاء .دفعت إهانة العميد
عاطف نجيب ،المسؤول عن فرع األمن السياسي في درعا ،بعض
وجهاء حوران الذين ذهبوا إليه مطالبين باإلفراج عن أوالدهم ،إلى أن
يخرجوا عن الدور االعتيادي الذي لعبوه طوال السنين الفائتة ،وأن
يتصدروا مشهد الحركة الشعبية في درعا.
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استمرت هذه التحوالت خالل الحرب ،في حين تصدر العسكر
المشهد .بقيت العادات والتقاليد وربما قويت خالل فترة غياب
مؤسسات الدولة ،إال أن تغيرات كثيرة طرأت على طبقة الوجهاء
وعالقتهم بالسلطة .استطاع بعضهم في درعا أن يحوّل األزمة إلى
فرصة للصعود كوجه اجتماعي في منطقته أو عشيرته ،كوسيط جديد
بين السلطة المركزية والمجتمع ،بينما خسر بعضهم اآلخر مكانته
القيادية ألسباب عديدة .هذه التحوالت لم تنته كما لم تتضح مالمح
الدور السياسي للوجهاء في المجتمع بشكل كامل .يبدو أن دورهم
اليوم إما تراجع أو أنهم أصبحوا خصوم السلطة ومحل استهداف منها.
يختلف الواقع الذي يعيشه وجهاء العشائر السوريين في األردن ،عما
اعتادوا عليه في سوريا قبل الثورة أو عما يعيشه السوريون في
محافظة درعا في الوقت الحالي .الكثير منهم يعانون بطبيعة الحال
بسبب اللجوء وال يتمتعون بكل الميزات التي يتمتع بها وجهاء العشائر
األردنية .رغم أنهم يعيشون خارج بلدهم إال أن الحالة السياسية
والمجتمعية في المملكة جعلت بعضهم يعيش في بيئة اجتماعية
ليست غريبة؛ بل وأصبحوا ينعمون ببيئة تسمح لهم بممارسة
سلطتهم التقليدية في مجتمعهم أكثر مما اعتادوا عليه في بالدهم
دون أن يتوجسوا من محاربة السلطة المركزية لهم ولدورهم.
الرابط:

https://carnegie-mec.org/diwan/81709
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"األخطبوط يطوي أذرعه" ..هل بدأت إيران بإعادة النظر
في وجودها بسوريا؟
المونيتور
لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الغارة الجوية التي نفذت في موقع غير معتاد
بالقرب من حلب على هدف سوري استراتيجي في الليلة ما بين 4و 5
مايو/أيار .وألقى السوريون باللوم على القوات الجوية اإلسرائيلية في الهجوم
والذي ،وفقا لتقارير وسائل اإلعالم األجنبية ،استهدف مركز الدراسات والبحوث
العلمية في حلب ،الذي يعتقد أنه متورط في مشروع للصواريخ الدقيقة المدعوم
من إيران.
اتُهمت إسرائيل بشن هجمات مماثلة أخرى في السنوات األخيرة .على عكس
الغارة التي حصلت هذا األسبوع ،والتي تصدرت عناوين الصحف في المنطقة،
يبدو أن هناك عددا متزايدا من الغارات الجوية بطائرات مجهولة على أهداف
داخل سوريا في األشهر األخيرة .يعزوها المحللون إلى تسارع كبير في النشاط
اإلسرائيلي ضد تحصينات القوات الشيعية اإليرانية في أرض تُسيطر عليها
ميليشيا أسد.

تصرح مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أنه ألول مرة منذ عام 2011
والجهود اإليرانية الموازية لتحويل سوريا إلى منصة انطالق لنشاطها اإلرهابي
ونقطة عبور لألجهزة العسكرية المتطورة ،هناك مؤشرات على أن إيران بدأت
باالنسحاب من األراضي السورية .فقد صرح مصدر أمني إسرائيلي رفيع
للمونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته" :توقف النشاط على جبهة التهريب".
"هناك أيضا انخفاض كبير في الوجود العسكري للقوات اإليرانية والميليشيات
الشيعية المتحالفة معها".

ووفقا للتقديرات اإلسرائيلية ،فإن إيران بدأت بالتخلي عن استثمارها الضخم
في سوريا في السنوات األخيرة .وحسب التقديرات الغربية ،فإن إسرائيل
استغلت أزمة فيروس كورونا لتكثيف نشاطها ضد المصالح اإليرانية في سوريا
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وضغوطها على طهران .خالفا للهجمات السابقة ،قلما تم الحديث عن معظم
الغارات األخيرة من قبل وسائل اإلعالم اإلخبارية التي تركز بشكل كامل على
الوباء .فلقد أتاح الفيروس إلسرائيل مساحة غير مسبوقة للمناورة وصعدت
إسرائيل بقيادة وزير الدفاع نفتالي بينيت نشاطها الذي بدأ يؤتي ثماره ألول مرة
منذ تفشي الوباء.
وتأتي الهجمات المتصاعدة على البنية التحتية في سوريا في الوقت الذي
يتعافى فيه اإليرانيون من صدمة مقتل الجنرال قاسم سليماني ،قائد فيلق
القدس في الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني .ووصفت مصادر االستخبارات
اإلسرائيلية االغتيال في العراق بأنه حدث قد يكون األهم في العقد الماضي.
فسليماني بحسب خبراء الدفاع اإلسرائيليين واألجانب كان ال غنى عنه .وقال
مسؤول استخباراتي رفيع سابق للمونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته:
"كان الرجل يتمتع بشخصية كاريزمية استثنائية ومتعصبا دينيا " .وأضاف "كان
يقف على تلة بعمامته ،يقود الميليشيات وهو حاضر بينهم ،ويصدر األوامر،
ويشرف شخصيا على األنشطة ،وهذا هو سبب حدوث األشياء".
تم تقسيم مسؤوليات سليماني بين مجموعة من كبار المسؤولين والنتيجة
أصبحت ملموسة .فتشير الدالئل األولية إلى تراجع موقف إيران الحازم الذي ال
هوادة فيه ،والذي ألهب دفعها عبر سوريا نحو لبنان في تحد للعقوبات الغربية
واقتصادها المعطل .وقال مصدر أمني آخر رفض الكشف عن هويته "إنهم اآلن
مترددون ويدركون أن الثمن الذي يدفعونه مرتفع للغاية ".و بشكل أكثر تحديدا
ووفقا لبعض التقديرات ،تم تقسيم مسؤوليات سليماني الرئيسية على ما يبدو
بين أربعة أشخاص :أحدهم زعيم ميليشيا حزب للا حسن نصر للا شخصيا
المشارك في محور الضاحية  -طهران (الشراكة بين مقر حزب للا في حي
الضاحية في بيروت مع إيران) فقد تمت ترقيته بشكل ملحوظ.
واآلخرون هم ثالثة مسؤولين إيرانيين كبار ،العميد الجنرال محمد حجازي ،نائب
قائد فيلق القدس الجديد والذي تم تكليفه باالرتباط بحزب للا وبمشروع
الصواريخ الدقيقة .وعلي شمخاني رئيس مجلس األمن القومي اإليراني .وأمير
علي حاجي زادة قائد القوات الجوية في الحرس الثوري اإلسالمي .
تعتبر األجهزة األمنية الغربية حاجي زاده "قنبلة موقوتة" والرجل المسؤول عن
إسقاط طائرة الركاب األوكرانية عن طريق الخطأ فوق إيران في يناير/كانون
الثاني الماضي وعن تحديات أخرى موجهة إلى الواليات المتحدة والغرب
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إن تقسيم مسؤوليات سليماني لم يخفف التهديد الحقيقي لمستقبل إيران:
تراجعها االقتصادي .جرّت أزمة "كوفيد  "19-والهبوط الكبير ألسعار النفط العالمية
إيران إلى الهاوية التي سيصعب عليها الخروج منها .وتقول مصادر استخباراتية
غربية إن الميزانية السنوية إليران وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عشر
سنوات بعد أن استندت إلى توقعات خاطئة تبلغ  60مليار دوالر في صادرات
النفط.
"األخطبوط يطوي أذرعه"
وقال محلل غربي لـ "المونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته" :في الواقع
ص ّ
درت إيران العام الماضي نفطا بقيمة  20مليار دوالر فقط" .مضيفا "لن يزيد
المبلغ هذا العام وهذا سيجبرهم على استخدام احتياطياتهم المتبقية من
العمالت األجنبية للنجاة هذا العام ".وبحسب تقديرات مختلفة في صحيفة
"القدس" ،سيصلي اإليرانيون من أجل هزيمة الرئيس األمريكي دونالد ترمب
في نوفمبر/تشرين الثاني .على الرغم من أنهم غير متأكدين من أن خليفته
سيرفع العقوبات االقتصادية األمريكية على الفور ،إال أن ذلك هو أملهم الوحيد
اآلن
إنهم يحاولون النجاة من نوفمبر /تشرين الثاني" وفق مسؤول رفيع في
االستخبارات اإلسرائيلية رفض الكشف عن هويته .وأضاف "كانت سياستهم
هي توجيه ضربة ضد ما وصفوه بحملة إقليمية ضد البنية التحتية للنفط في
الشرق األوسط ،لكن ما حدث هو العكس وانهار سعر النفط( ".ترجمة سوزان
أحمد لموقع أورينت نت)

الرابط:

HTTPS://BIT.LY/2O88TAJ
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اتهام حفتر واألسد بـ "عمليات تهريب مخدرات "
MIDDLE EAST MONITOR
اتهم وزير الداخلية الليبي فتحي بغاشا قائد الجيش الوطني الليبي المشير
خليفة حفتر والرئيس السوري بشار األسد بالقيام بعمليات تهريب مخدرات غير
مشروعة .وزعم بغاشا في منشور على وسائل التواصل االجتماعي أمس ،أن
"هيئة االستثمار في جيش حفتر تتعاون مع نظام األسد ،وتحاول فتح ممر جوي
وبحري عبر ليبيا ،للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة"
وأشار الوزير بحكومة الوفاق الوطني إلى اكتشاف السلطات المصرية أكثر من
أربعة أطنان من المخدرات مخبأة في علب الحليب على سفينة ترسو في
بورسعيد قبل أسبوعين .جاءت السفينة من سوريا وكانت متجهة إلى ميناء
بنغازي الليبي ،الذي تسيطر عليه قوات حفتر.
وأعقب هذه الحادثة عملية قامت بها قوات األمن السعودية و ضبطت عملية
تهريب مخدرات ضخمة ،حيث تم العثور على أكثر من  40مليون قرص مخدر في
عبوات مشروبات عشبية من سوريا كانت تهدف إلى دخول المملكة.
تم إرجاع كلتا عمليتي تهريب المخدرات إلى الشركات التي يسيطر عليها
ويترأسها رجل األعمال السوري رامي مخلوف ،وهو ابن عم األسد ،مخلوف لم
يعد مؤيدا لألسد مؤخرا ،وهو حاليا قيد اإلقامة الجبرية ،بعد أن تم تجريده من
ممتلكاته من قبل النظام الذي ساعد في بنائها ،وقال بغاشا إن حفتر واألسد
استخدما أنشطة االتجار غير المشروع هذه لتمويل ميليشياتهم المسلحة في
النزاعات في ليبيا وسوريا ،وال سيما في مواجهة العقوبات األجنبية .وقعت
حوادث مماثلة  :في عام  ، 2018على سبيل المثال  ،استولت اليونان على
أكبر كمية من حبوب األمفيتامين والتي تم شحنها من سوريا .وأضاف المسؤول
بحكومة الوفاق الوطني أن الحكومة الليبية على اتصال اآلن مع اإلنتربول ودعا
األمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد هذه األنشطة
اإلجرامية.
الرابطhttps://www.middleeastmonitor.com/20200506-haftar-and-assad-:
accused-of-joint-drug-smuggling-operations/
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روسيا وتركيا وإيران اتفقوا على إزالة األسد
MIDDLE EAST MONITOR
يتوقع مجلس الشؤون الدولية الروسي ) (RIACأن تتوصل روسيا وتركيا وإيران
إلى توافق على اإلطاحة برئيس النظام السوري بشار األسد وإقرار وقف إطالق
النار مقابل تشكيل حكومة انتقالية تضم المعارضة وأعضاء النظام والقوى
الديمقراطية السورية .وقال المجلس ،المعروف بأنه قريب من صانعي القرار في
الحكومة الروسية ،في تقرير ،أن منظمة روسية تدعى مؤسسة حماية القيم
الوطنية ،والتي تتبع األجهزة األمنية ومكتب الرئيس فالديمير بوتين ،قامت بإجراء
استطالع للرأي في سوريا .وهذا من شأنه أن يبعث برسالة سياسية واضحة
للغاية ،تشير إلى أن الشعب السوري ال يريد بقاء األسد رئيسا .وذكر التقرير أنه
منذ بداية تدخلها العسكري في سوريا ،حرصت موسكو على تجنب الظهور
كمدافع عن األسد ،مضيفا أنها أكدت في المفاوضات أن "الشعب السوري
سيقرر ما إذا األسد سيبقى في السلطة".
وأوضح المجلس ،أن روسيا أصبحت أكثر جدية بشأن إجراء تغييرات في سوريا،
ألن حماية األسد أصبحت عبئا على الروس.
أوضحت وكالة تاس الروسية لألنباء“ :روسيا تعتقد أن األسد لم يعد قادرا على
قيادة البالد ،بل إن رئيس النظام السوري يجر موسكو نحو السيناريو األفغاني،
وهو أمر محبط للغاية بالنسبة لروسيا"  .وفي الوقت نفسه  ،أضافت وكالة األنباء
أن إيران التي تعاني من العقوبات األمريكية الخانقة ،ليس لديها مصلحة في
تحقيق االستقرار في المنطقة بأسرها  ،ألنها تعتبرها ساحة معركة مع
واشنطن .واعتبرت وكالة األنباء أنه بينما موسكو مستعدة الستخدام األسد
للتفاوض على اتفاق يضمن مصالحها؛ إنها تضحي بالسوريين لضمان بقاء األسد
في السلطة.
وبحسب وكالة تاس ،فإن األسد ال يمكنه رفض مطالب الروس ،لذلك يجعلهم
يسمعون ما يريدون سماعه ،لكنه في النهاية ينفذ مطالب طهران.
وأكدت وكالة األنباء الروسية أن موسكو تعمل على مجموعة من السيناريوهات
بما في ذلك سيناريو يرى أن القوات الموجودة في سوريا تقبل نطاق نفوذ بعضها
البعض .ونتيجة لذلك ،ستبقى سوريا مقسمة إلى منطقة محمية من قبل
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طهران وموسكو ،المنطقة المعارضة المدعومة من تركيا ،وشرق الفرات
المدعوم من واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية ،وفقا لوكالة األنباء تاس.
وأشارت إلى أن الخيار الثاني يتطلب انسحابا كامال لجميع القوات األجنبية
وتوحيد البالد بعد تحقيق تحول سياسي وفقا لقرار مجلس األمن رقم .2254
واعتبرت وكالة األنباء أن هذا الخيار أقل تكلفة لجميع األطراف .ولطالما دعت
تركيا إلى إزالة األسد كشرط مسبق إلنهاء عملياتها في سوريا.

الرابط:

https://www.middleeastmonitor.com/20200504 -report-russia-turkey-iran-agree-to-remove-

syrias-assad/
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حصري :رامي مخلوف ال يزال في سوريا رغم الخالف
مع األسد
MIDDLE EAST EYE
أخبر مصدر  MEEأن رجل األعمال وابن خال الرئيس السوري ال يزال في إحدى
فيالته ولم يهرب من البالد على الرغم من الخالف معه .علمت شبكة Middle
East Eyeأن رجل األعمال السوري رامي مخلوف ال يزال في أحد فيالته في
سوريا  ،على الرغم من انتقاده علنيا للرئيس بشار األسد في فيديو نادر من
قبل عضو رئيسي في األسرة الحاكمة في البالد .يعتبر مخلوف  ،ابن خال
األسد ،أحد الدوائر الداخلية المقربة للرئيس السوري ويسيطر على شبكة من
الشركات العاملة في مجال النفط والبناء والخدمات المصرفية وشركات الطيران
واالتصاالت التي جنت له ثروة تقدر قيمتها بمليارات الدوالرات.
في  30أبريل  ،نشر مخلوف مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك  ،يشكو
فيه من أن الحكومة السورية هددته بدفع ماليين الدوالرات من الضرائب وطلبات
ترخيص االتصاالت  ،وقام بتذكير األسد بدعمه المالي وعمله الخيري خالل تسع
سنوات من الحرب األهلية في سوريا .وبحسب ما ورد  ،اعتقلت السلطات
السورية بعد ذلك عددا من كبار موظفي مخلوف في شركة االتصاالت العمالقة
سيريتل  ،التي تهيمن على سوق الهواتف المحمولة في البالد .ورد مخلوف
بفيديو ثان يشتكي من "الطريقة الالإنسانية" التي جرت بها االعتقاالت .قال
مصدر مطلع على السياسة الداخلية للحكومة السورية وعشيرة األسد لـ MEE
إن مخلوف ال يزال في إحدى الفيالت التابعة له في سوريا ،على الرغم من
بعض التقارير التي تشير إلى أنه ذهب إلى اإلمارات العربية المتحدة.
وحسب مصدر مقرب" :أنا أعرف مخلوف شخصيا ،وهوال يجرؤ على تحدي الدولة
السورية ،األمر الذي جعلني أتساءل ،لماذا يفعل ذلك؟" وأشار المصدر إلى أن
مخلوف يمكن أن يكون جزءا من مؤامرة أوسع نطاقا يتم استخدامه إما من قبل
أحد حلفاء دمشق لزيادة الضغط على الحكومة لقبول تسوية سياسية إلنهاء
حرب البالد  ،أو من قبل دمشق نفسها لمواجهة هذا الضغط.
وقال المصدر "في الوقت الراهن ،يبقى مخلوف في سوريا ولم يتم اعتقاله ".أنا
أعرف مخلوف شخصيا ،وال يجرؤ على تحدي الدولة السورية ،األمر الذي
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يجعلني أتساءل ،لماذا يفعل ذلك؟ أنت تتحدث عن نزاع بقيمة  200مليون دوالر
 ،وهو بمثابة ثمن مكسرات وتسالي لرامي  ،الذي تبلغ ثروته مليارات الدوالرات .
" إذاُ لماذا ردة فعل كهذه من رامي؟
وأشار إلى أن أوالد مخلوف يمتلكون أصوال ،بما في ذلك فيالت وسيارات وطائرات
نفاثة في اإلمارات العربية المتحدة ،والتي تبلغ وحدها "ما يقارب المبلغ الذي
تطلب منه الدولة السورية دفعه".
في وقت سابق من هذا الشهر  ،أصدرت وزارة االتصاالت والتكنولوجيا السورية
بيانا يطلب فيها من شركتي مخلوف سيريتل وشركات االتصاالت  MTNدفع
رسوم ترخيص تبلغ  233.8مليار ليرة سورية ( 455مليون دوالر) للفترة بين
 2015و .2019
وأضافت أن السلطات الضريبية السورية تتابع قضية منفصلة ضد شركات
االتصاالت بسبب التهرب الضريبي.
وقال كمال عالم ،المحلل المطلع على ديناميكيات الحكومة السورية ،لـ MEE
إن مخلوف يمكن القبض عليه إذا استمرت انتقاداته .و "سيكون لديهم حديث
ثان معه  ...لكنني ال أعتقد أنهم سيقبضون عليه علنا اآلن ،ألنه من السابق
ألوانه ".ولكن إذا استمر في النشر على وسائل التواصل االجتماعي ولم يدفع
المال ،فسوف يفعلون ذلك ويمكنهم أخذ شركاته ،األمر الذي سيجرده من
نفوذه".
كشفت السعودية الشهر الماضي عن  44.7مليون قرص أمفيتامين ُ ،يعرف
باسم "الكابتاجون"  ،تم تهريبها إلى المملكة من سوريا في حمولة تحمل شعار
إحدى شركات مخلوف.
وقال عالم" :إن مالحقة مخلوف جزء من هذه الحملة ،األمر الذي سيفيد الصورة
العامة لبشار األسد  ،حيث سيبدو أنه يحارب الفساد ويظهر أنه ال أحد فوق
القانون  ،بما في ذلك مخلوف".

الرابط:

https://www.middleeasteye.net/news/syria-rami-makhlouf-assad-remains-despite-spat
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إخوة السالح
مركز كارنيغي
أظهرت دراسة حديثة حملت عنوان "مراكز القوة في جيش النظام  2020نهج
الصفاء العلوّي" ،أن أهم أربعين منصبا قياديا في الجيش السوري يقودهم ضباط
من الطائفة العلوية حصرا التي ينتمي لها رأس النظام السوري بشار األسد،
كما أظهرت الدراسة التوزع المناطقي لهؤالء الضباط ،بطبيعة الحال ال يمكن
القول بأن الجيش السوري بتشكيالته كافة بأنه قائم على طائفة معينة ،ولكن
هذا ال ينفي أيضا وصول الجيش لحالة غير مسبوقة من التطييف ،على الرغم
من ذكر الدراسة لألسباب التاريخية لتنامي "العلونة" في الجيش السوري إال
أنها لم تذهب بعيدا في تحليل األسباب التقنية وأثر الشبكات غير الرسمية
التي أوصلت الجيش لهذه الحالة من االعتماد على طائفة بعينها دون غيرها
من بقية الطوائف ،فأين تكمن المشكلة وماهي الطرق الممكنة لإلصالح.
بشكل أساسي يمكن القول بأن المشكلة تقسم إلى قسمين أساسيين:
األول :آلية القبول في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية بمختلف
اختصاصاتها ،والثاني :آليات الترقية والتعيين بالنسبة الرتب العليا ،وإن ح ّ
ل
هذه المشكلة برمتها يحتاج إلى عملية إصالح جوهرية تشمل الجوانب
التنظيمية والقانونية المتعلقة بالقسمين المذكورين أعاله.
تُعد آلية القبول في الكليات والمعاهد العسكرية ،أصل المشكلة ،حيث تشغل
هذه الكليات حجر األساس في تخريج الطالب الضباط في الجيش السوري ،إال
أن هذه اآللية غير متوازنة ال مناطقيا وال طائفيا ويوجد تفضيل أساسي– غير
قائم على مستند قانوني – يحكمه ال ُعرف والشبكات غير الرسمية في قبول
العلويين ،وزاد هذا التفضيل خالل السنوات الماضية بشكل أكبر بكثير مقارنة
بما قبل عام  ،2011بعد نجاح النظام في عسكرة الطائفة العلوية بمواجه
االنتفاضة الشعبية في سورية.
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آليات غير متوازنة وشبكات غير رسمية تق ِوّض عمليات اإلصالح وتنذر
بمزيد من االنقسام المجتمعي
ظاهريا ال توجد محاصصة طائفية في سورية ألي منصب فضال عن وجودها في
قبول الطالب الضباط ،ودستوريا النظام السوري يجرم الطائفية ،ال وبل يمنع
مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس
ديني أو طائفي ،إال أنه في الواقع يمارسها بفعالية وباألخص على مستوى
المؤسسة العسكرية واألمنية ،حيث يحتكر العلويون كافة المناصب القيادية في
الجيش واألمن دون غيرهم من الطوائف في سورية ،وعلى ذات النهج يحتكرون
القبول في الكليات والمعاهد العسكرية.
يضاف لتأثير تلك اآللية ،تأثير الشبكات غير الرسمية "العلوية" في الجيش،
والتي تؤثر بمجموعها على تكافؤ الفرص أمام كافة المتقدمين من مختلف
الطوائف والمناطق ،وهو ما يكرس في نهاية األمر عملية تطييف واسعة في
الكليات العسكرية والحقا في المؤسسة العسكرية ككل ،حيث تلعب شعبة
االستخبارات العسكرية دورا أساسيا في عملية القبول عبر دراسات أمنية
ميدانية تجريها عن جميع المتقدمين ،وال يمكن ألي منهم أن ُيقبل دون أن تثبت
نتيجة الدراسة بأنه موال للنظام سواء على الصعيد الشخصي أو العائلي أو
حتى المناطقي ،كما يتم استبعاد أولئك الذين ينحدرون من بيئات معينة أو ممن
ينحدرون من عائالت تربطها صالت قربى مع أشخاص ذو تاريخ سياسي معارض،
على صعيد آخر ما زال التفضيل ساريا ألولئك المنتسبين لحزب البعث العربي
االشتراكي ،خصوصا أن عملية التنسيب للحزب تعد شبه اجبارية في المرحلة
الثانوية ،ناهيك على أن أي شخص يفكر باالنتساب إلى للجيش يضع بعين
االعتبار أن يكون بعثيا لزيادة فرص قبوله في احدى الكليات أو المعاهد
العسكرية.
قد يكمن الحل األمثل في وضع آلية ثابتة ومتوازنة للقبول في الكليات العسكرية
يكون أساسها التوزع المناطقي بحسب عدد سكان كل محافظة على أن يتم
اعتماد األصول في هذه العملية مع التشديد على منع اإلجراءات البيروقراطية
في دوائر الدولة المدنية التي تخول للمتقدمين تجاوز هذه اآللية ،مع التأكيد
على جانب المواطنة دون أي اعتبارات أخرى ،وخلق المزيد من الشفافية حول
هذا الموضوع ،ولكن هذه اآللية تفقد النظام قدرته على "علونة" سلك الضباط
بعد عدد معين من السنوات ،وهذا بالتأكيد ما ال تريده قيادة النظام السوري.
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بشكل مماثل آللية القبول المتبعة في الكليات العسكرية ،انسحبت هذه اآللية
على عمليات الترقية/التعيين في المناصب الكبرى ،كما أظهرت بأنها انتقائية،
غير مهنية ،وحتى طائفية ،وتقبع بشكل تام تحت سطوة شعبة االستخبارات
العسكرية ولجنة الضباط التي يرأسها القائد العام باإلضافة لعضوية رئيس هيئة
األركان وعدد من الضباط اآلخرين.
تنظيمياً ُتحدد إدارة القوى البشرية من هم الضباط المؤهلون للترقية /التعيين
مع مراعاة اإلطار القانوني لعملية الترقية من حيث عدد سنوات الخدمة وتوفر
الشاغر ،إال أن الكلمة الفصل في الترقية تعود لشعبة االستخبارات العسكرية
عبر فرع شؤون الضباط الذي يرمز له بالفرع  ،/293/وتاريخيا منذ عام  1973لم
يتول منصب رئاسة شعبة االستخبارات العسكرية أو رئاسة فرع شؤون الضباط
سوى ضباط من الطائفة العلوية حصرا ،وهذا يمثل أيضا تحدي آخر في عملية
اإلصالح ،أما قانونيا يحدد قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم  18لعام  2003وتعديالته ،أصول الترقية وكيفية تنظيم ملفات العسكريين
العاملين ،حيث يفرض القانون وجود ملفين لكل عسكري أحدهما يدعى ملف
الخدمة وتوضع فيه األوراق والبيانات المتعلقة بخدمته ،أما الثاني فهو ملف
سري توضع فيه التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية ،وتعود كيفية
تنظيمهما تصدر بتعليمات عن القائد /رئيس الجمهورية.
ويتحكم فرع شؤون الضباط  /293/بالملف السري بالكامل عبر ضباط األمن
المنتشرين في الوحدات العسكرية ،ويقوم بدوره الفرع بلعب الدور المحوري في
عمليات الترقية ،عبر تسلسل هيكل القيادة حيث يقدم الفرع تقاريره لرئيس
شعبة االستخبارات العسكرية والذي يقوم بعرضها في اجتماعات لجنة الضباط
التي تضم القائد العام ونوابه وعدد من قادة الجيش السوري ،وخالل هذه اآللية
ُ
تكون شبكات العالقات غير الرسمية قد أتت أكلها وأفضت لترقية  /تعيين الضباط
على أسس الوالء وطبيعة العالقات الموجودة في الشبكات الحاكمة داخل
المؤسسة العسكرية ،دون االلتفات لمستوى المهنية أو الحرفية ،لدرجة أن
بعض عمليات الترقية والتعيين تصل ألن يتم تهيئة الشاغر المناسب لشخص
معين لديه الحظوة داخل تلك الشبكات ،مرّة أخرى هذا ال يعني عدم ترفيع
ضباط من بقية مكونات الشعب السوري.
يذكر أنه في أيلول من عام  2019أصدر رأس النظام السوري بصفته القائد العام
للجيش والقوات المسلحة ،قرارا يقضي بمنح شهادة القيادة واألركان للضباط
من رتبة عقيد وما فوق حتى وإن لم يكونوا قد اتبعوا دورة ركن ،وذلك للضباط
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الذين منعهم انشغالهم في قيادة العمليات العسكرية ويأتي هذا القرار استنادا
للفقرة /ب /من المادة  39من قانون الخدمة العسكرية ،بالطبع إن هذا القرار
يمنح الضباط درجة "ركن" وتُأهله الحقا للترقية لرتبة أعلى ،إال أنه لن يستطيع
أن يمنح هذا الضابط التأهيل العلمي العسكري المناسب ليقود وحدات عسكرية
أكبر ،بطبيعة الحال ال يمكن اعتبار عمليات عسكرية ضد جماعات مسلحة
(العمليات الدائرة في سورية منذ  )2011مشابهة لما يمكن أن يكون عليه
الحال في عمليات عسكرية ضد جيوش منظمة.
ضمن حلقة مكررة قوامها عسكريون فقط تتم عمليات الترقية والتعيين واإلقالة
دون أدنى مستويات الرقابة أو المحاسبة من مؤسسات الدولة المدنية بالطبع
مع االفتقار للشفافية الالزمة ،لتبقى هذه العمليات حبيسة رغبة القيادة
السياسية وما تقتضيه مصالحها بالدرجة األولى في البقاء بسدة الحكم ،حتى
وصل الحال لما هو عليه اآلن ،بتعيين كافة المناصب القيادية في الجيش
السوري من طائفة واحدة فقط.
بشكل عام ،هناك ثالث قواعد يقوم عليها النظام الحاكم في سورية هي:
البعث؛ الجيش؛ الطائفة ،وهذه القواعد ساهمت بشكل أساسي في منع
سقوط النظام ،فما زال حزب البعث على الرغم من إقصاءه دستوريا في دستور
 2012يمارس دور "قائد الدولة والمجتمع" كما أنه يخترق صفوف المؤسسة
العسكرية بالكامل ويشغل عدد من الضباط مناصب قيادية في الحزب سواء في
القيادة المركزية أو في اللجنة المركزية ،أما الجيش فقد تحول لمؤسسة يقودها
ضباط علويون بالكامل ،وارتبط بشكل مباشر مع القاعدة الثالثة وهي الطائفة
والتي أصبحت ُمعسكرة بشكل شبه كامل في صف النظام السوري ،وعلى
ضوء هذه التوليفة تبدو أي عملية إصالح في مستويات االنتساب والترقية
والتعيين محكومة بالفشل إن استمر النظام بهذه العقلية (عقلية القبيلة)
وستنذر بمزيد من االنقسام المجتمعي في سورية والذي بدا ظاهرا منذ ،2011
وبالتالي ستكون هذه العقلية حجرة عثرة أمام إنشاء جيش وطني مهني
محترف ذو هيكلية مستقلة بعيدا عن االعتبارات السياسية السورية التي تغلب
حتى على اإلصالحات العسكرية الروسية.

الرابط:

https://carnegie-mec.org/diwan/81781
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حرب موسكو في سورية
CSIS
يبحث هذا التقرير الحملة العسكرية والدبلوماسية الروسية في سوريا ،وهي
أكبر وأهم عملية روسية خارج المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة ،وستشكل
تجربة روسيا في سوريا طريقة تفكيرها العسكرية ،وستؤثر على الترويج
وقرارات األفراد ،وستؤثر على البحث والتطوير لصناعة األسلحة ،وستوسع
نفوذها في الشرق األوسط وخارجه في المستقبل المنظور.
ولكن على الرغم من أهمية مشاركة روسيا في سوريا  -خاصة وأن الواليات
المتحدة تتنافس مع دول مثل روسيا والصين  -لم يكن هناك سوى القليل من
التحليل المنهجي لحملة روسيا في سوريا  .ويهدف هذا التقرير إلى المساعدة
في سد الفجوة وتقديم بعض التحليالت والبيانات الجديدة التي تقوم بإجراء
تقييم واسع للحملة الروسية  -بما في ذلك األهداف السياسية ،والمبادرات
الدبلوماسية ،واالستهداف المدني  -والذي يضع الحملة العسكرية في سياق
أوسع .باإلضافة إلى ذلك ،فإن التقرير يحتوي على مجموعة بيانات عن
استهداف المدنيين من قبل روسيا ويحلل صور األقمار الصناعية للنشاط
الروسي في سوريا.
بشكل عام ،يخلص هذا التقرير إلى أن روسيا كانت ناجحة نسبيا في تحقيق
أهدافها السياسية والعسكرية الرئيسية على المدى القريب في سوريا ،بما
في ذلك منع انهيار نظام األسد (كشريك إقليمي) وإحباط محاولة أمريكية
محتملة لإلطاحة باألسد .ومع ذلك ،استخدمت روسيا حملة عقابية منهجية
تضمنت هجمات ضد البنية التحتية المدنية واإلنسانية في محاولة لحرمان
المعارضة من الموارد  -بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية  -مع
تآكل إرادة المدنيين لدعم مجموعات المعارضة في نفس الوقت( .التقرير كامالُ
في المرفقات)

الرابط:

https://www.csis.org/analysis/moscows-war-syria
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بعد خمس سنوات دامية في سوريا ،روسيا تنقلب
على إيران واألسد
DAILY BEAST
بعد خمس سنوات من القتال من أجل الحفاظ على نظام بشار األسد
في سوريا ،يبدو أن روسيا تميل اآلن إلى التخلص من عميلها
"السيئ السمعة ،بعد أن ازداد إمعانا في الوحشية والفساد ،وبعد أن
أثبت عدم قدرته -ولو شكليا -على التظاهر بإقامة دولة جادة ،مما
حوله إلى عبء تفضل موسكو التخلص منه".
بهذه السطور لخص موقع ذي ديلي بيست األميركي ،في مقال بقلم
جيريمي هودج آخر ما وصلت إليه العالقات بين روسيا ونظام األسد،
مع شعور موسكو أن عالقة األسد وأسرته مع طهران ومليشياتها في
سوريا ،تقوض مهمتها األساسية.
ورأى الموقع أن ما تسعى إليه موسكو من إعادة تأهيل نظام األسد
قادر على جذب مئات المليارات من الدوالرات التي
كرمز لالستقرار
ٍ
ٍ
تستعد الشركات الروسية الستقبالها ،في إطار إعادة اإلعمار ،لن
يكون ممكنا بسبب عمل أقارب األسد كمافيا ،ودعمهم للقوات
اإليرانية ،مما يمنع وصول األموال من الدول األوروبية والخليجية التي
ينتظر منها دفع فاتورة إعادة إعمار سوريا.
وفي هذا السياق ،قال جيمس جيفري المبعوث األميركي الخاص
للتحالف من أجل هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية" ،إن األسد لم يفعل
شيئا لمساعدة الروس على تسويق النظام ،ال في العالم العربي وال
في أوروبا .وقد سمعنا مرارا وتكرارا من الروس ما يدل على أنهم
يفهمون مدى سوء األسد".
وتأتي تصريحات جيفري بعد أسبوع واحد من إطالق وسائل اإلعالم
الروسية العنان لعدد كبير من التقارير واالفتتاحيات التي تستهدف
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األسد ،وتصوره على أنه فاسد بشكل ميؤوس منه وغير صالح للحكم،
مشيرة إلى أن الوقت قد حان لتغييره بزعيم جديد.
وسلط الكاتب الضوء على مقاالت نشرت يوم  11أبريل/نيسان على
وكالة يفغيني بريغوزين ،وقال إنها إشارة روسية ال يمكن لألسد
تفويتها ،خاصة أن مصدرها رئيس مجموعة فاغنر التي قاتل مرتزقتها
إلى جانب قوات األسد منذ  ،2015والتي يراها األميركيون "أداة
للحكومة الروسية يستخدمها الكرملين باعتبارها منخفضة التكلفة
ومنخفضة المخاطر لدعم أهدافه".
وأشار الكاتب إلى ما شاع من أن موسكو تدرس خيارات أخرى غير
األسد لحكم سوريا ،إذ قالت وكالة تاس في افتتاحية لها إن "روسيا
تعتقد أن األسد لم يعد قادرا على قيادة البالد بعد اآلن ،وأنه يجر
موسكو نحو السيناريو األفغاني".
وسط هذه التغطية ،وجهت تاس ضربات سريعة إلى إيران ،مشيرة
إلى أن الجمهورية اإلسالمية "ليست لديها مصلحة في تحقيق
االستقرار بالمنطقة ،ألنها تعتبرها ساحة معركة ضد واشنطن".
وبالتزامن مع ذلك ،نشر رامي مخلوف ابن خال بشار األسد ،الذي
جمدت أصوله قبل خمسة أشهر ،مقطع فيديو على صفحته
الشخصية بفيسبوك يتهم فيه نظام األسد بالفساد ،علما أنه أغنى
رجل في سوريا وتربطه عالقات ممتازة بروسيا ،وسبق أن انتقد بشدة
وجود إيران بسوريا.
وفي الوقت الذي يرتمي فيه مخلوف وموالوه في أحضان روسيا ،يبدو
للكاتب أن أعضاء رئيسيين في عائلة األسد المباشرة قد أصبحوا من
أبرز قادة المليشيات المدعومة إيرانيا في سوريا ،حتى إنهم تورطوا
في اشتباكات مسلحة مع الوحدات المدعومة من قِبَل روسيا.
وقال الكاتب إن هذه المليشيات تشرف على شبكات واسعة من
الفساد ،وهي تحت إمرة ماهر األسد األخ األصغر لبشار الذي يقود
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الفرقة المدرعة الرابعة التابعة للجيش السوري التي تعتبر واحدا من
أقدم األلوية في البالد وأكثرها تجهيزا.
ونبه الكاتب إلى أن ميناء الالذقية تم تأجيره إليران منذ مطلع
أكتوبر/تشرين األول من العام الماضي ،ليصبح واحدا من أكبر مراكز
تصدير المخدرات إلى أسواق أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الكاتب إلى أن طهران بدأت مشروع بناء خط سكة حديد
شلمشة الذي يربط طهران بالالذقية من خالل محطات في البصرة
والبوكمال ودمشق ،وهو ما سيعزل حميميم عن القوات الروسية في
وسط وجنوب سوريا ،ويمكّن طهران من إيصال األسلحة بسرعة إلى
وكالئها في الالذقية التي تشارك بالفعل في اشتباكات ضد الجماعات
المدعومة من روسيا.
ويبدو أن روسيا الغاضبة من المليشيات المدعومة إيرانيا ،ليست
الالعب الوحيد على األرض الذي يريد تصفية حساباته مع تلك
المليشيات ،ولذلك تجاهلت الضربات اإلسرائيلية على القوات اإليرانية
إن لم تكن تشجعها إلى حد كبير ،حسب الكاتب.
وقد ال يكون من قبيل المصادفة -كما يقول جيريمي هودج -أن تزداد
الهجمات اإلسرائيلية منذ أبريل/نيسان ،بعد المقاالت الروسية التي
تهاجم األسد ونظامه ،لتقول إسرائيل إنها انتقلت من منع ترسخ إيران
في سوريا إلى إجبارها على الخروج ،ولن تتوقف.
ويقول الكاتب إنه دون روسيا ،ستكون إيران هي الطرف الحاسم في
سوريا ،حيث ال تزال تسعى لمواصلة الحرب في وقت يتعب فيه معظم
الالعبين الدوليين اآلخرين ،وأصبحوا ال يريدون أكثر من إعادة توحيد
سوريا ،حتى إن الراعي األخير للجيش السوري الحر ،قبل بصنع
السالم مع موسكو.
ومن المفارقات -حسب الكاتب -أن طرد األسد من السلطة ،لن يكون
كما كان متوقعا على يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي
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طالما سعى لذلك ،بل على يد روسيا نفسها التي طالما سعت
لحمايته( .ترجمة الجزيرة نت)
الرابط:

https://www.thedailybeast.com/russia-is-turning-against-iranand-assadin-syria
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المرض الشافي
مركز كارنيغي
أزمة وباء كورونا خلقت فرصا ً جديدة لنظام بشار األسد .
سعى نظام الرئيس السوري بشار األسد بشكل حثيث لالستفادة من
أزمة كورونا المتواصلة .وقد أظهرت تطورات عدة توالت منذ اندالع وباء
كوفيد  19 -أن تفاؤلية النظام في هذا المجال في محلها بالفعل .
ففي أوائل آذار/مارس الماضي ،فرض النظام إجراءات للحد من تفشي
الفيروس ،شملت حظر التج و ّ ل وتعليق السفر الخارجي والتن ق ّ ل ببن
المدن السورية .وفي الوقت نفسه ،كانت السلط ات تنفي أن يكون
الوباء وصل إلى سورية ،على الرغم من أوجه التفاعل الكثيرة بين
سورية وبين إيران ،التي كانت البؤرة اإلقليمية الرئي سة للوباء ،وأيضا
على الرغم من ا د ّ عاء بعض البلدان بأن األشخاص اآلتين إليها من
سورية مصابون بالداء .
صحي ٌ
ح أن النظام قي ّد حركة المواطنين من وإلى منطقة السيدة زي نب،
وهي ضاحية دمشقية ومعقل اآلالف من عناصر الميليشيات الموالية
إليران .بيد أن ثمة تقارير أشارت إلى أن المقاتلين اإليرانيين واصلوا
التدفق إلى سورية التي تعتمد بشكل كثيف على طهران في مجال
المساعدة العسكرية ،ولذا ،لم تستطع دمشق فرض إجراءات لعزل
اإليرانيين .أما بالنسبة إلى عدد اإلصابات ،فلم يعلن النظام السوري
حتى اآلن سوى عن  45إصابة ،مع أن مصادر مستقلة تعتقد أن العدد
الحقيقي أكبر بكثير .
في الداخل ،يبدو أن النظام يستغل اإلجراءات الوقائية لتعزيز قبضته.
وقد كشف موقع أمني إلكتروني مقره في الواليات المتحدة أن
السلطات السورية زرعت برنامج تجسس في الهواتف الخلوية
لمواطنيها بواسطة تطبيق للوقاية من كورونا .هذا التطبيق ،الذي يدعى
كوفيد  19 -هو ترمومتر رقمي يعمل كخدعة ،فيما تتجسس البرمجية
الخبيثة المشفرة ) (ANDOSERVERعلى المستخدم .و ي ُ عتقد أن هذا
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التطبيق هو من إنتاج الجيش اإللكتروني السوري الذي ترعاه ال دولة،
والذي يقوم بعمليات قرصنة إلكترونية بدعم منها .
عالوة على ذلك ،قامت أجهزة أمن النظام بفرض رقابة ُم ش دّ دة على
المستشفيات ومراكز الفحص الطبي ،و انتشرت عناصر المخابرات في
مؤسسات في كل أنحاء البالد لمراقبة الموظفين والمرضى وأي ملمح
عن وجود حاالت كورونا جديدة ،سواء جاءت من المستشفيات أو
عبر تبليغات شخصية  .وعلى الرغم من مخاوف منظمة الصحة العالمية
من تفشي الوباء في مختلف أرجاء البالد ،إال أن الحكومة ليس لديها
سوى مختبر واحد إلجراء الفحوصات مق ر ّه في دمشق .ومع أن سبب
ذلك يُ عزى إلى النقص في موارد األدوات الطبية ،إال أنه قد يكون في
الوقت عينه خطوة متع م ّ دة من السلطات لمركزة نشاطات الفيروس
والروايات عنه .
استخدمت روسيا بدورها تفشي الوباء لتدعيم مواقعها في سورية .
فهي أرسلت مؤخرا معدات طبية إلى دمشق ،و أص ر ّ الرئيس بوتين في
األمم المتحدة على أن تدير دمشق وحدها إجراءات مواجهة كورونا.
وهكذا ،وعبر ترقية مساعداتها على هذا النحو ،كانت روسيا ت ُ ع ز ّ ز
مواقعها اإلقليمية .إضافة إلى ذلك ،لطالما ضغط بوتين كي يكون الوجود
اإليراني في سورية أق ل حجما  ،وفي هذا اإلطار عمل القادة العسكريون
الروس على استخدام أزمة كورونا ل فصل القوات السورية ،خاصة منها
تلك المدعومة روسيا  ،عن الميليشيات اإل يرانية .مثل هذا الفصل يجعل
اليد العليا لروسيا على األرض ،ما يع ز ّ ز هدف بوتين الخاص بفرض
سيطرة عسكرية روسية أكبر في سورية على حساب إيران .
على المستوى اإلقليمي ،يبدو أن فيروس كورونا بدأ يسهم بتوطيد
العالقات بين سورية وعدد من الدول العربية .وعلى الرغم من قرار
تشرين
في
فيها
سورية
العربية تعليق عضوية
الجامعة
الثاني/نوفمبر  ، 2011ل ي ّنت دول عدة مواقفها منذ ذلك الحين ،ومن
ضمنها األردن واإل مارات العربية المتحدة والبحرين ومصر  .فقد ات ّخذت
بعض الدول العربية خطوات تدريجية ترمي إلى إعادة بناء العالقات مع
سورية ،على ضوء عوامل عدة ،مثل صعود المجموعات المتطرفة،
وازدياد النفوذ اإليراني بشكل مط ّرد ،وانخراط روسيا في الحرب
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السورية ،ومؤشرات على "انتصار" نظام األسد الوشيك على المعارضة
السورية .
في  27آذار/مارس ،أجرى ولي عهد اإلم ارات محمد بن زايد اتصاال
هاتفيا باألسد للنقاش حول وباء كورونا ،مؤك ّ دا على دعم بالده لسوريا،
و متح دّ ثا عن الطبيعة اإلنسانية لألزمة ونطاقها العالمي ،ومش دّ دا على
أنها مناسبة لتخطي أي "خال فات سياسية" كانت قائمة بين اإلمارات
وسورية .وبالتالي ،شك ّ ل فيروس كورونا لبعض القادة العرب ذريعة
إلعادة العالقات مع سوريا إلى مجاريها .قد تكون هذه المبادرة التي
ات ّخذتها اإلمارات ،التي تتمتع بنفوذ كبير إقليميا  ،أساسية لسورية
وهي تحاول العودة إلى كنف الجامعة العربية .
قد تفيد أزمة كورونا أيضا سورية على الصعيد الدولي .فقد دعت منظمة
لّ من سورية
األمم المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على ك ٍ
وفنزويال وإيران وكوبا وزيمبابوي للسماح بإيصال المساعدات اإلنسانية
وتسهيل استجابة ف ع ّ الة لفيروس كورونا .لكن هذا اإلجراء هو بمثابة
رفع لإلجراءات العقابية ضد نظام األسد ،ما سيسمح له بترسيخ حكمه
أكثر ،مع أن ثمة بعض العوائق التي تعترض عملية توطيد العالقات
بشكل أوسع .فمنظمة حظر األسلحة الكيميائية التابعة لألمم
ٍ
المتحدة ات ّهمت النظام السوري بتنفيذ هجمات باألسلحة النووية بحق
مدنيين ،فيما عقدت محكمة ألمانية الجلسة األولى لمحاكمة ضابط
سوري م ت ّ هم بتعذيب السجناء .
قد ال يحدث بالضرورة التطبيع الكامل للعالقات بين سورية والمجتمع
الدولي في المستقبل القريب ،وال سيما أن بشار األسد حاليا تحت
مجهر التدقيق العام بشكل متزايد .لكن وباء كوفيد  -19فتح أبوابا عدة
أمام ك لٍّ من النظام وروسيا لتعزيز نفوذهما على األرض في سورية ،ما
يشي على األرجح بأ ن تحقيق قبول أوسع الستمرار حكم نظام األسد
لم يعد بعيد المنال كما كان في السابق .

الرابط:

https://carnegie-mec.org/diwan/81762
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الحرائق السورية
مركز كارنيغي
ال يبحث الغرب في سوريا عن إنقاذ الناس من أخطار اإلبادة والقتل والدمار،
فاألهم هو أال يسمح لهم باالبتعاد عن األراضي السورية أو الجوار اإلقليمي
لكيال تتكرر كارثة اللجوء الجماعي في .2015
لم تعد األمم المتحدة تخجل من دماء السوريين التي يستبيحها الديكتاتور
السفاح ،وال من مشاهد الدمار التي ترتبها جرائمه ضد اإلنسانية .فتوجهات
السياسة العالمية تراوح بين ترك الشعب السوري لمصيره المحتوم بزعم التعقد
البالغ للصراع الدائر هناك ،وبين إعطاء األولوية لمنع الالجئين من قدوم األراضي
األوروبية واإلبقاء عليهم في الجوار اإلقليمي أو في الداخل السوري ،وبين بحث
القوى الغربية عن التوافق مع روسيا االتحادية على حل تفاوضي يبقي على
الكثير من حكم الديكتاتور المدعوم روسيا وإيرانيا ويحقق القليل لبعض حركات
المعارضة المدعومة غربيا ويتجاهل بالكامل أهل البالد الذين انتفضوا ضد حكم
الديكتاتور طلبا للحرية وللحق في وطن يسوده العدل.
لم تعد ال منظمة األمم المتحدة وال القوى الكبرى تخجل من تواصل جرائم
الديكتاتور بشار األسد ،ومن استمرار عجزها ومعها الجماعة الدولية عن ردعه.
فالرفض الصائب للتدخل العسكري في سوريا ،أعقبه امتناع محبط ومنذ بدأت
الجرائم ضد اإلنسانية في  2011عن الضغط الجاد النتزاع قرار أممي يحمي
المدنيين بحظر طيران مقاتالت األسد التي تنفذ ببراميلها المتفجرة وقنابلها
الحارقة هولوكوست رخيص الكلفة المادية مكوناته اإلبادة والقتل والدمار .وأعقبه
أيضا رفض مواجهة روسيا التي سبق لطائراتها وصواريخها قتل المدنيين
السوريين ،بل والتسليم بالحسابات التفاوضية الروسية واإليرانية التي تحتفظ
للديكتاتور بمقعد الرئاسة.
فالغرب ال يبحث في سوريا سوى عن الحرب على اإلرهاب متناسيا استحالة
القضاء على عصابات اإلرهاب دون الخالص من االستبداد ،وممارسا الستعالء
مقيت إزاء حق الشعب السوري في أال يحكمه قاتل وأال تتسلط عليه مجموعات
إجرامية تدعي الدفاع عن دولة وأرض .ال تبحث الحكومات الغربية في سوريا
سوى عن القليل من التجمل عندما يتم تقييم سياساتها من قبل المجلس
األممي لحقوق اإلنسان والمنظمات الحقوقية وفاعليات المجتمع المدني في
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أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ،فتدعي تارة دعم ما يسمى بالمعارضة
المعتدلة وتارة أخرى توفير المساعدات للحركات التي تحارب الديكتاتور وترفض
االلتحاق بالجماعات المتطرفة .ال يبحث الغرب في سوريا عن إنقاذ الناس من
أخطار اإلبادة والقتل والدمار ،فاألهم هو أال يسمح لهم باالبتعاد عن األراضي
السورية أو الجوار اإلقليمي لكيال تتكرر كارثة اللجوء الجماعي في  2015وتجبر
الحكومات الغربية ،خاصة األوروبية ،على استيعاب الجئين ال يريدهم أحد.
غير أن الحكومات العربية لم تعد تخجل أيضا من دماء السوريين ،وال تقلق
سكونها فيما خص سوريا مشاهد دمار أو خراب .فالعرب بين تقديم البعض لدعم
عسكري ومالي لحركات متطرفة أفسدت الثورة السورية بتورطها في حمل
السالح والعنف وممارسات أخرى بالية ،وبين فعل عسكري مباشر لحماية
الديكتاتور ينفذه حليف إيران حزب للا اللبناني ،وبين دعم دبلوماسي للنظام
السوري ومساع إلعادته لجامعة الدول العربيةـ وبين انكفاء على الداخل ألغلبية
الحكومات العربية التي ال يتعدى اهتمامها بالشأن السوري بيانات اإلدانة.
بل أن وسائل اإلعالم المسيطر عليها من قبل الحكومات العربية ال يخجل من
توظيف المقتلة السورية إما للمتاجرة بأعداد الالجئين السوريين الذين تم
استقبالهم والمطالبة بحصص إضافية من المساعدات المالية األممية والغربية
والخليجية المخصصة لالجئين ،أو للترويج البائس للحكومات السلطوية
ومظالمها المتراكمة وانتهاكاتها المتكررة في بالد العرب كضرورة لتجنب مآالت
سوريا ومآسيها .فقط القليل من وسائل اإلعالم العربية هو الذي ال يخجل من
االنتصار للقيم األخالقية واإلنسانية والدفاع عن حق السوريين في طلب الحرية
والعدل ،فقط القليل من وسائل اإلعالم العربية هو الذي يحمل بوضوح الديكتاتور
األسد وشبيحته وحلفاءه الدوليين (روسيا) واإلقليميين (إيران وحزب للا)
مسؤولية جرائم اإلبادة والقتل والدمار ويحمل أيضا معارضيه المتورطين في
العنف والتطرف والجهل والتبعية لقوى إقليمية أو دولية مسؤولية إفساد الثورة
السورية ومطلبيتها الديمقراطية.
تستعر الحرائق السورية ويقتل األطفال والنساء والرجال ،بينما ضمير البشرية
في بالدنا كما في الشرق والغرب يغط في نوم عميق.

الرابط:

https://carnegie-mec.org/2020/05/12/ar-pub-81764
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 6دول أوربية في مجلس األمن تطالب بمحاسبة نظام
األسد الستخدامه الكيماوي
TRT
طالبت  6دول أوربية أعضاء بمجلس األمن ،بمحاسبة أركان النظام
السوري المتورطين في استخدم األسلحة الكيماوية ضد المدنيين
في سوريا عام  ،2017بعد صدور تقرير منظمة حظر األسلحة
الكيميائية الذي ح ّ
مل للمرة األولى النظام السوري مسؤولية الهجوم
على اللطامنة.
طالبت  6دول أوربية أعضاء في مجلس األمن الدولي ،بمحاسبة أركان
النظام السوري المتورطين في استخدم األسلحة الكيماوية ضد
المدنيين في سوريا عام .2017
والدول الست هي بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا،
إذ أصدر مندوبوها لدى األمم المتحدة مساء الثالثاء بيانا مشتركا بهذا
الصدد.
البيان صدر عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس األمن الدولي
استمع خاللها ممثلو الدول األعضاء إلى إفادتين من مدير عام منظمة
حظر األسلحة الكيميائية فرناندو أرياس ،ومنسق فريق التحقيق
وتحديد الهوية بشأن هجمات األسلحة الكيميائية في سوريا
سانتياغو أوناتي.
ورحبت الدول الست في بيانها بـ"صدور التقرير األول لفريق منظمة
حظر األسلحة الكيميائية" ،في  8أبريل/نيسان الماضي.
وخلص تقرير المنظمة إلى أن سالح الجو التابع لنظام بشار األسد،
ن ّفذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة بمحافظة حماة
وسط سوريا في مارس/آذار .2017
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وقال السفراء الستة في بيانهم" :نؤيد بالكامل نتائج التقرير ،ونُدين
بشدة استخدام النظام األسلحة الكيميائية على النحو الذي خلص
إليه التقرير".
وتابعوا" :يجب تحديد المسؤولين عن استخدام األسلحة الكيميائية
ومساءلتهم عن هذه األعمال الشائنة".
وأكدوا أن "استخدام أي شخص األسلحة الكيميائية في أي مكان
وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي ،ويمكن أن
يرقى إلى أخطر الجرائم الدولية ،جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية" ،وأضافوا" :لن ُيتسامَح مع اإلفالت من العقاب على هذه
األعمال الرهيبة ،واألمر متروك اآلن للمجتمع الدولي للنظر في
التقرير ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة".
وتابعوا" :وتماشيا مع التزامنا الشراكة ضد اإلفالت من العقاب ،فإننا
مصممون على ضمان أن يتلقى هذا االنتهاك الواضح للمبادئ
األساسية لالتفاقية أقوى استجابة ممكنة من الدول األطراف في
اتفاقية األسلحة الكيميائية".
وج ّ
دد السفراء الستة التزام بلدانهم دعم منظمة حظر األسلحة
الكيميائية في جهودها الرامية إلى تنفيذ قرار الدول األطراف ،الصادر
في يونيو/حزيران  ،2018بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي
استخدام األسلحة الكيميائية في سوريا.
وح ّ
مل التقرير الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام
 ،2018للمرة األولى ،النظام السوري مسؤولية هجوم األسلحة
الكيميائية على اللطامنة ،ولم تسفر الهجمات عن وقوع قتلى ،لكنها
تسببت في إصابة ما ال يق ّ
ل عن  100شخص ،وتدمير حقول زراعية
ونفوق طيور وحيوانات.
الرابط:

https://bit.ly/2O5v1lA
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عودة سيرسي ال نيستر السورية (أسماء األسد) وهي
اآلن تريد االنتقام
DAILY BEAST
أشادت مجلة فوغ بأسماء األسد ووصفتها ب "الوردة في الصحراء"
السورية ،ولكن منذ وفاة حماتها ،برزت كالعب قوة وحشي في حد
ذاتها ،وظهرت كديكتاتور حقيقي .وسط الفوضى والمذابح في سوريا،
تم استخدام أخبار قيام بشار بشراء لوحة باهظة الثمن لزوجته لتغذية
قصة منفصلة تماما من الدسائس بين صفوف النخبة الدولية المختلفة
جدا والشريرة جدا .ففي هذه الفترة من األحداث العصيبة ،اشترى
الدكتاتور السوري بشار األسد اللوحة كهدية لزوجته المولودة في
بريطانيا ،أسماء ،التي أطلقت عليها مجلة فوغ ذات مرة "وردة في
الصحراء" ،لكنها تظهر اآلن أكثر مثل ( Cersei Lannisterشخصية
وحشية في مسلسل تاريخي اسمه صراع العروش كانت محبة
لالنتقام والسلطة) في بلدها المدمر.
عندما تم االحتفاء بأسماء في مجلة فوغ قبل تسع سنوات (تم حذف
المقالة منذ ذلك الحين) ،تم تصويرها هي وزوجها على أنهما زوجان
شابان ديناميكيان (كان عمره  46عاما ،وكان عمرها  36عاما)
وكإصالحيين محتملين بين الديكتاتوريات الرجعية والملكيات في العالم
العربي .لكن ذلك كان قبل أن يتعامل األسد مع االحتجاجات على أنها
تمرد ،ورد بوحشية ،وبدأت حرب أهلية حتى اآلن أسفرت عن مقتل
نحو  500ألف شخص ،حتى مع نزوح نصف سكان البالد داخليا أو فروا
إلى المنفى كالجئين.
داخل سوريا ،كان هناك دائما شكوك حول الغطاء الدولي ألسماء،
والتي عملت على تعزيز التصور القائل بأنه على الرغم من مؤسساتها
الخيرية ،كانت السيدة األولى تفتقر إلى أي صلة حقيقية بالمواطنين
العاديين ،وكان من الواضح ألي شخص أن النظام الذي قاده زوجها
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كان منظما لخدمة طبقة بعينها من النخب األكثر ثراء ،ولم تكن أسماء
نموذجا ،بل كانت مشكلة.
ماتت حماتها أنيسة مخلوف في فبراير  2016عن عمر يناهز  86عاما،
ومنذ ذلك الحين ،بدأت أسماء ،التي تبلغ من العمر  44عاما فقط،
بالتغول وبدأ نجمها يرتفع بشكل كبير ،مما أدى إلى بناء قاعدة قوة
مستقلة لنفسها وعائلتها المباشرة التي تتحدى أفرادا آخرين أكثر
ثباتا في دائرة الحكم.
وفي برنامج لشبكة بي بي سي قال مدرس لغة إنجليزية تم التعاقد
معه لتدريس أوالد حافظ بما فيهم باسل ،ومن خالل االحتكاك بهم
الحظ أن بشار ضعيف الشخصية وأن اختيار باسل لخالفة حافظ كان
خيارا موفقا من قبل األب.
بعد وفاة باسل ،دفعت أنيسة حافظ الختيار ماهر ،ليأخذ مكان باسل
كرئيس جديد لسوريا .لكن حافظ كان يعرف سمعة ماهر بأنه متهور
وميال للعنف ،كما أن شقيق بشار اآلخر ،مجد ،كان مدمنا على
الهيروين ويعاني من إعاقة عقلية وال يمكن الوثوق به للقيادة .هذا
أفسح المجال لبشار ،مما أثار استياء األم الرافضة لتولي بشار ألنها
تعرف ابنها جيدا.
بعد وفاة حافظ عام  2000وتعيين بشار رئيسا ،استخدمت أنيسة
نفوذها لتعزيز مراكز أقاربها اآلخرين ليصبحوا مراكز قوة حقيقية داخل
سوريا ،يعملون حول بشار وليس من خالله .في ذلك العام ،أسس
رامي مخلوف شركة سيريتل وأصبح الرئيس التنفيذي لها ،وهي
واحدة من شركتي اتصاالت فقط في سوريا ستسيطر على  ٪70من
السوق المحلية .في نهاية المطاف ،سيبني مخلوف ووالده محمد
إمبراطورية تجارية ضخمة وقيمة صافية تقدر بـ  5مليارات دوالر ،بينما
مارس حافظ وأياد مخلوف هيمنة متزايدة على أجهزة أمن الدولة .
وفي الوقت نفسه ،وبقيت أسماء األسد على الهامش إلى حد كبير.
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في العقد األول من رئاسة بشار األسد ،لم تكن أسماء المولودة في
بريطانيا ،والتي تعود جذورها إلى عائالت سنية من حمص ودمشق
من كبار التجار ،العبا هاما ،وحسب رسائل البريد الكتروني تم
قرصنتها في عام  2012قالت أسماء "أنا الديكتاتور الحقيقي" وهذا ما
كانت تنوي القيام به بالفعل.
في  4مايو  ،2020اختفى رامي مخلوف ،في اليوم نفسه ،داهمت
وحدات الحرس الجمهوري السوري فيلته في ضواحي دمشق،
فشلت في الكشف عن مكان وجوده .في السابق ،اقتحمت قوات
األمن مكاتب سيريتل  ،واعتقلت  28من كبار المسؤولين  ،واعتقلت
وضاح عبدربه  ،رئيس تحرير صحيفة الوطن  ،واحدة من أبرز الناطقين
اإلعالميين المؤيدين للنظام في سوريا  ،والتي يمتلكها مخلوف .منذ
عام  .2006جوهر النزاع هو السيطرة على سيريتل  ،وهي شراكة
مشتركة بين القطاعين العام والخاص مملوكة للدولة  ،والتي يحق
لها ما يقرب من  50في المائة من أرباح الشركة باإلضافة إلى الضرائب
والرسوم الحكومية األخرى.
في ديسمبر  ،2019في حين تم تجميد العديد من أصول رامي
مخلوف ،تم تجميد أصول عم أسماء طريف األخرس .وكانت وزارة
المالية السورية قد أغلقت أبوابها ألكثر من عام.
استخدم األخرس ،الذي كان يملك شركة نقل شاحنات في حمص
قبل عام  ،2000عالقته بأسماء في العائلة الحاكمة لتوسيع شبكاته .
ثم بدأ في المشاركة في شحنات األغذية والسلع األخرى التي تمر
عبر سوريا إلى العراق كجزء من برنامج النفط مقابل الغذاء قبل الغزو
األمريكي عام . 2003منذ ذلك الحين ،توسعت أعمال األخرس في
قطاعات الشحن البحري والبناء والعقارات وتعبئة اللحوم .في الوقت
الحالي ،يقف هو وأعضاء آخرون في دائرة أسماء الداخلية.
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إن الروس الذين أنقذوا نظام بشار على مدى السنوات الخمس
الماضية ،سئموا من فساده وحذروا من حلفائه اإليرانيين .ربما تتخيل
أسماء أنها ستكون منفتحة على وجوه جديدة ،ولو باالسم نفسه
أكثر من أي وقت مضى ،منذ شفاءها من السرطان ،حرصت أسماء
على إعادة زراعة صورة الملكة المنقذة التي احتفظت بها ثم خسرتها
في عام  ،2011وهي تحاول أن تظهر بمظهر القوية والمستعدة لتربية
الجيل القادم من السوريين امرأة وتشفي جروح البالد.
قد يكون بعض قادة العالم ،الذين استسلموا منذ فترة طويلة لإلنهاك
الشديد فيما يتعلق بسوريا ،قد يكونون على استعداد للتشدق على
األقل بهذه المهزلة .بعد انقضاء ما يقرب من  10سنوات ،يمكن أن
تتطلع زهرة الصحراء السورية إلى االزدهار مرة أخرى.

الرابط:

https://www.thedailybeast.com/syrias-desert-rose-asma-al-assad-has-become-its-cersei-

lannister?source=twitter&via=desktop
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إسكات البنادق في إدلب السورية
CRISIS GROUP
مع توقف هجوم النظام السوري في إدلب ،فإن الوقت قد حان للتوصل
إلى صفقة تنقذ آخر معاقل المعارضة المسلحة من غضب وشراسة
استعادتها بالقوة .ينبغي على األطراف السعي للتوصل إلى وقف
أفضل إلطالق النار يشمل النظام ،وروسيا ،وتركيا والمقاتلين
اإلسالمين المتحصنين في المحافظة.
َّ
توقف الهجوم الذي كان يشنه النظام السوري بدعم روسي على
إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة عندما تفاوضت روسيا
وتركيا على وقف إلطالق النار في آذار/مارس .وتقوم
تركيا اآلن بإرسال التعزيزات ،في إشارة إلى اعتزامها القيام برد
عسكري على ما تعتبره تهديدا ألمنها القومي .في الوقت الراهن،
يمكن لهذه الخطوة أن تقنع روسيا بعدم استئناف الهجوم،
لكن حالة الجمود الحرج غير قابله لالستمرار.
لقد انهارت اتفاقات وقف إطالق النار الروسية – التركية المتتالية في
إدلب بسبب األهداف غير المتوافقة للطرفين ،والتفسيرات المتباينة
وإقصاء التنظيم المهيمن داخل المعارضة المسلحة ،والمتمثل في
هيئة تحرير الشام ،الخاضعة لعقوبات األمم المتحدة والتي تصنفها
روسيا وغيرها من الدول منظمة إرهابية .من المرجح أن يؤدي هجوم
النظام مدعوما من روسيا الستعادة السيطرة على إدلب إلى كارثة
إنسانية.
ينبغي أن تسعى جميع األطراف إلى التوصل إلى وقف إطالق نار
مستدام – يفضل أن يشمل هيئة تحرير الشام ،رغم المخاوف
المشروعة حيال التنظيم – لتحاشي دفع الثمن العسكري
والسياسي واإلنساني المكلف لهجوم آخر .وينبغي أن تدفع تركيا
هيئة تحرير الشام إلى االستمرار في النأي بنفسها عن األعمال
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العسكرية العابرة للحدود ،وإظهار درجة أكبر من التسامح حيال
التعددية السياسية والدينية.
تشكل إدلب ،آخر معاقل المعارضة المسلحة التي تقاتل ضد نظام
الرئيس بشار األسد ،معضلة سياسية دولية تهدد بأن تصبح مأساة
إنسانية أكبر بكثير مما هي اآلن .لقد فرض هجوم مدعوم من روسيا
ضغطا كبيرا على المعارضة المسلحة وه َّ
جر مئات آالف المدنيين
المذعورين ،تج َّ
مع العديد منهم على الحدود التركية .لقد انهارت
اتفاقات وقف إطالق النار التركية – الروسية مرات عديدة .أما هذا
االتفاق األخير ،الذي تم التوصل إليه في آذار/مارس ،ورغم صموده
حتى اآلن ،فهو مليء بجميع مواطن خلل االتفاقات التي سبقته
وبالتالي فقد يتالشى أيضا .لمنع المزيد من التصعيد ،ينبغي على
موسكو وأنقرة التفاوض على وقف إطالق نار أكثر ديمومة يقطع شوطا
في معالجة الهواجس الجوهرية لكال البلدين .وتكتسب هذه الخطوة
طابعا أكثر إلحاحا بسبب احتمال االنتشار الوشيك لكوفيد– 19في
إدلب ،والذي يمكن احتواؤه فقط من خالل إجراءات دولية متضافرة في
فترة يسودها هدوء نسبي .لقد تد َّمر قطاع الرعاية الصحية في إدلب
بشكل كامل تقريبا بسبب الهجوم األخير ،وبالتالي فإن تفشي
الفيروس في هذه المحافظة المكتظة بالسكان قد يكون كارثيا بكل
معنى الكلمة.
يعود فشل حاالت وقف إطالق النار الروسية – التركية المتعاقبة ،التي
تستند إلى عملية أستانة الثالثية التي أطلقت مع إيران في عام
 ،2017جزئيا إلى تفسيرات الطرفين المتناقضة اللتزاماتهما .وهذه
الخالفات تعكس بدورها المواقف المتعارضة للبلدين حول مستقبل
إدلب .االتفاق األخير يعلّق تلك االختالفات لكنه ال يعالجها؛ ففي حين
تسعى تركيا إلى إبقاء النظام السوري خارج إدلب بانتظار تسوية
سياسية شاملة للصراع السوري ،تدعم روسيا دمشق في مسعاها
لتحقيق هدفها المتمثل في استعادة جميع أراضي البالد – من خالل
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صفقات تفاوضية إذا كان ذلك ممكنا ،أو بالقوة إذا اعتبر النظام ذلك
ضروريا.
كما أن الصفقات الروسية – التركية تعثرت بشكل متكرر حول مسألة
هيئة تحرير الشام ،وهو التنظيم الجهادي الذي يهيمن على المنطقة
والذي ال تشمله حاالت وقف إطالق النار .لقد أوضحت روسيا أنها
تتوقع من تركيا احتواء التنظيم وضبطه وفي النهاية القضاء عليه .لكن
أنقرة قد تكون استنتجت أن هيئة تحرير الشام أكثر قوة وتجذرا داخليا
من أن يكون من الممكن القضاء عليها عسكريا دون التسبب بخسائر
بشرية كبيرة وإرسال موجة جديدة من الالجئين إلى الحدود التركية.
كما أنها قد ال تكون راغبة في إضعاف أقوى التنظيمات المسلحة في
إدلب بشكل يمكّن النظام من شن هجومه .لقد أشارت روسيا على
نحو خاص إلى وجود هيئة تحرير الشام على قائمة العقوبات التي
يفرضها مجلس األمن الدولي على الكيانات المرتبطة بالقاعدة أو
تنظيم الدولة اإلسالمية ،إضافة إلى هجماتها المزعومة بالطائرات
المسيرة المذخرة على قاعدة حميميم الجوية الروسية على
الساحل السوري على البحر األبيض المتوسط ،بوصفها أسبابا لدعم
الهجمات المتكررة في إدلب .ألن روسيا تشكل التهديد العسكري
األكبر على المعارضة المسلحة ويمكن أن توفر للنظام ذلك النوع من
الدعم العسكري الذي يحتاجه في محاولته لتحقيق النصر الكامل،
فإنها شعرت بشكل متكرر باإلغراء للدفع في ذلك االتجاه.
إال أن الثمن السياسي والعسكري لمثل ذلك الهجوم يمكن أن يكون
مرتفعا بالنسبة لموسكو ودمشق على حد سواء .فإضافة إلى
مفاقمة األزمة اإلنسانية بشكل كبير ،فإنه قد يؤدي إلى انخراط تركي
أكبر؛ ففي األشهر الثالثة األخيرة ،عززت أنقرة دورها العسكري
ودعمها للتحالف الرئيسي للمعارضة المسلحة الذي تدعمه في
إدلب ،والمتمثل في الجبهة الوطنية للتحرير ،فيما يشير إلى
استعدادها لالستثمار في إدلب لمنع النظام من التقدم وفي قدرتها
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على رفع كلفة أي هجوم جديد يشنه .تشير التطورات في وقت
سابق من هذا العام إلى أن الجيش السوري ،إذا تمت إعادة تنظيمه
وتزويده بالمعدات ودعمه بالطيران الروسي ،يستطيع نظريا التغلب
على المعارضة المسلحة في إدلب ،لكنه سيواجه عقبات حقيقية
اآلن بعد أن نشرت تركيا طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو متقدمة.
لقد عززت أنقرة نوعيا تدخلها في إدلب للمحافظة على ما تعتبره
مصالحها وقدرتها على شن هجوم مضاد على قوات النظام .وحتى لو
حقق هجوم النظام مكاسب كبيرة على األرض ،فإن ذلك سيتحقق
على األرجح بكلفة مرتفعة في األرواح والعتاد بالنسبة لقواته التي
تنتشر أصال على مساحات بالكاد تستطيع تغطيتها.
وقد يكون األمر األكثر أهمية بالنسبة لموسكو هو أن هجوما سوريا
تدعمه من شأنه أن يعرّض للخطر عالقتها بأنقرة ،خصوصا إذا تقدمت
قوات النظام إلى مناطق مكتظة بالسكان مثل مدينة إدلب ،ما سيدفع
إلى هروب أعداد كبيرة من المدنيين نحو الحدود التركية .عالوة على
ذلك ،فإن فرض السيطرة على إدلب بالعنف من شأنه أن يولِّد تحديات
أمنية جديدة؛ إذ يمكن أن يهرب آالف المقاتلين المحاصرين هناك اآلن؛
وقد يتحول كثيرون منهم نحو العمليات العسكرية غير المتكافئة
عسكريا ضد قوات النظام ،بينما يمكن أن يسعى الجهاديون األجانب
إلى العودة إلى بلدانهم ،بما في ذلك إلى البلدان الواقعة في
جمهوريات االتحاد لسوفيتي السابق.
لكن ثمة سيناريو بديل .ورغم أنه قد ال يعيد إدلب إلى سيطرة النظام
على المدى القصير أو المتوسط ،فإنه يمكن أن يحقق مصلحة روسيا
في تقليص قدرات المعارضة المسلحة على ضرب األصول العسكرية
الروسية من إدلب والمحافظة على عالقة موسكو المهمة استراتيجيا
بأنقرة .يتطلب هذا السيناريو من موسكو وأنقرة التوصل إلى وقف أكثر
استدامة إلطالق النار وأن يعالج على نحو خاص دور هيئة تحرير الشام
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– التي تسيطر على إدلب وبالتالي فهي حيوية لنجاح أي اتفاق –
بطريقة واقعية وبراغماتية.
منذ العام  ،2016كان هناك إشارات على أن هيئة تحرير الشام في
طريقها إلى التحول من فرع للقاعدة ذو توجه سلفي جهادي أعضاؤه
من السلفيين الجهاديين (يسمي نفسه جبهة النصرة) إلى قوة
يسيطر عليها السوريون .رغم توجهها اإلسالمي المتشدد ،ورغم أن
كثيرين يعتبرونها قمعية وغير متسامحة وتستمر في محاربة نظام
األسد ،فإنها باتت تتخلى عن أهدافها العابرة للحدود لصالح مشروع
محلي لبناء الدولة .أما مسألة ما إذا كانت هيئة تحرير الشام قادرة
على تحويل نفسها إلى العب سياسي بشكل رئيسي يصبح جزءا
من النظام في سورية ما بعد الصراع في إدلب فهي أبعد ما تكون من
الوضوح .
إال أن ثمة عالمات على توجهات براغماتية داخل التنظيم ،حتى ولو
كانت مدفوعة باعتبارات تكتيكية ناجمة عن الضغوط العسكرية ،فهي
تستحق االختبار .إن ابتعاد هيئة تحرير الشام عن أعمال العنف العابرة
للحدود سيعود بالفائدة على الحكومات المتخوفة من هجمات
مصدرها إدلب ،في حين أن سكان المحافظة الذين يعانون منذ وقت
طويل سيكسبون إذا أصبح التنظيم أكثر تساهال حيال التعددية
والمعارضة .إال أن تحول هيئة تحرير الشام ،مهما كان صادقا ،من غير
المرجح أن يقنع روسيا والنظام ،لكن تطوراتها األخيرة تشير فعال إلى
أنها قد تكون مستعدة للدخول في اتفاقات وقف إطالق نار إجرائية قد
تعالج على األقل هواجس موسكو حيال الهجمات المزعومة على
قاعدة حميميم الجوية .ويمكن لتركيا ،ربما مع قوى أجنبية أخرى ،أن
تضع شروطا على هيئة تحرير الشام ،إذا تمت تلبيتها من قبل
التنظيم ،يمكن أن تؤدي إلى إدراج الهيئة في اتفاقات وقف إطالق
النار ،ولو بشكل غير مباشر.
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إن الكارثة اإلنسانية المتوقع حدوثها في أعقاب هجوم شامل على
إدلب ،واألثمان السياسية المرتبطة بها ،تعني أن استكشاف هذا
البديل يعد أقل الخيارات سوءا لجميع الالعبين المعنيين .كما يؤكد
الخطر اإلضافي لكوفيد– 19على أكثر من ثالثة ماليين نسمة في
إدلب ،وخصوصا على عشرات آالف المدنيين المهجرين الذين يعيشون
في مخيمات مؤقتة ،يؤكد على مدى إلحاح مسألة أن تتوصل جميع
األطراف إلى وقف إطالق للنار أكثر ديمومة من شأنه أن يسمح بقيام
باستجابة إنسانية دولية منسقة.
الرابط:

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eastern-

mediterranean/syria/213-silencing-guns-syrias-idlib
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ما أسباب اندالع التوترات في عرين القيادة السورية؟
مركز كارنيغي
يواجه النظام راهنا تحديا مصدره ابن خال بشار األسد ،رامي مخلوف
الذي كان فعليا أمين صندوق العائلة منذ العام  . 2000لكن بعد اندالع
االنتفاضة في العام  ، 2011أصبحت جمعية البستان الخيرية التي
يرأسها المم و ّ ل الرئيس للميليشيات الموالية للنظام .و ي ُ قال إنه يسيطر
بشكل مباشر أو غير مباشر على أكثر من  50في المئة من االقتصاد
السوري ،وهو نمط أبرزته الحرب .مع ذلك ،تضع الدولة حاليا عوائق في
وجه هذه الهيمنة ،إذ فرضت غرامات ضخمة على مصدر دخله
األساسي ،أي شركة االتصاالت "سيريتل" .وفي إطاللة نادرة ،طالب
مخلوف عبر وسائل التواصل االجتماعي مرتين بتد خّ ل الرئيس ،لكن
يظهر أن مطلبه لم يل َ
ق آذانا صاغية .يبدو كذلك أن بشار األسد يريد
االنتقال إلى مرحلة ما بعد الصراع وتفكيك إمبراطورية اقتصاد الحرب
التي طفت إلى السطح بعد العام  ، 2011والتواصل من جديد مع الجهات
الفاعلة االجتماعية واالقتصادية التقليدية .الوقت كفي ٌ
ل بإظهار ما إذا
كانت هذه الخطوات تع ب ّر عن رغباته الشخصية أو رغبات رعاته الروس .
أخر تجليات الخطوات التي اتخذتها الحكومة ضد مخلوف ،كانت مطالبته
أن تدفع "سيريتل" ،وهي شركة تحتكر تقريبا قطاع االتصاالت السلكية
والالسلكية ،مبلغ  233مليار ليرة سورية (  161مليون دوالر وفق سعر
السوق السوداء) ،وهو مبلغ ت دّ عي الحك ومة أنه يعود إليها إلى جانب
منافس الشركة األصغر .وحين رفض مخلوف هذا الطلب ،ن ف ّ ذت أجهزة
األمن ،على ما يقال ،اعتقاالت اعتباطية بحق موظفي "سيريتل" للضغط
على مخلوف وإجباره على الدفع .
من الصعب البت بمن يقول الحقيقة ،ألن كال الطرفين لهما باع طويل
بتشويهها .بيد أن الحكومة تستخدم التكتيكات التعسفية نفسها ،على
غرار االعتقال االعتباطي ،والمضايقات ،وسوء استخدام القوانين ،
لتهميش مخلوف ،التي لطالما استعملتها مع آالف السوريين الذين
يطالبون بالتغيير منذ العام . 2011
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فيما يحتج مخلوف على هذا الظلم ،يجدر أن نتذك ّ ر أنه هو نفسه،
و باعترافه  ،كان الراعي الرئيس للنظام التعسفي واالستغاللي الذي
ينقلب اآلن عليه .وهذه تذكرة وعبرة بأن خروقات الحقوق يمكن أن تطال
أيا كان ،مهما عال كعبه .
تعكس التوترات داخل الحلقة الضيقة للنظام السوري ثالث ديناميات،
أوالها تتعل ّق بالعائلة .فمنذ التد خّ ل الروسي في العام  ، 2015ثم وفاة
والدة بشار األسد صاحبة التأثير القوي في العام  ، 2016بدأت عملية
إبعاد تدريجية آلل مخلوف (عائلة األم) بالتدريج من مواقع السلطة.
واآلن ،اإلجراءات التي ت ُ تخذ ضد رامي مخلوف ،الذي سيطر في مرحلة
ما على  50في المئة من االقتصاد السوري ،تستكم ل فصول هذه
العملية التي بدأت مع شقيق رامي ،حافظ ،ووالده محمد .ومن يحل
مكانه اآلن رجال أعمال ُم ق ر ّبون من أسماء ،زوجة بشار النافذة ،في
محاولة لتوسيع شبكة النظام الزبائنية .
الدينامية الثانية تتعل ّق بالضغوط الروسية على األسد .فموسكو تريد
إعادة تركيب مؤسسات الدولة السورية ،وإعادة تنظيم الجيش ،ومركزة
آليات صنع القرار تحت قيادتها .الهدف :التفاوض حول عقود إعادة
اإلعمار مع شركاء غربيين وصينيين ُم حتملين ،وتمكين الشركات
وأصحاب المشاريع الروس من االستفادة ضمن مسرح عمليات مسيط َ ر
عليه بالكامل .لتحقيق هذا الغرض ،يتع ي ّن تقليص النفوذ اإليراني في
دوائر النظام ،وتهميش أصحاب االحتكارات السوريين (مع روابطهم
ي ِء
اإليرانية) .بالنسبة إلى األسد ،هذه فرصة للتخل ّص من ابن خاله س ّ
السمعة ،وللقول إنه يبذل قصارى جهده للوفاء بمتطلبات الروس .
الدينامية الثالثة تمكن قراءتها من زاوية تحليل تاريخ النظام ،والتوترات
واالنشقاقات التي شهدها .فبعد التخل ّص من رفعت األسد ،عم بشار،
في العام  ، 1984ومن غازي كنعان ،الرجل القوي في أجهزة األمن في
 ، 2005وآصف شوكت ،صهر بشار ،في  ، 2012جاء اآلن دور آل مخلوف.
وهذا ليس باألمر المفاجئ في األنظمة التوتاليتا رية ذات االعتبارات
الطائفية والقبلية والعائلية التي ت ُ بنى غالبا على أسس معادالت
وتوزانات دقيقة .
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كل هذا يشي بأن النظام سيكون على موعد مع ضغوط متصاعدة
وصراعات داخلية في المقبل من األشهر .إذ أن روسيا في حاجة إلى
االعتراف الدولي بهيمنتها على سورية وعلى مشاريع إعادة اإلعمار.
وإيران لن تقبل بأن ت ُ ه م ّ ش .وبشار يهجس بـ"إعادة انتخابه" في العام
 . 2021وفي هذه األثناء ،يقوم العبون أجانب آخرون ،على غرار تركيا
والواليات المتحدة ،بإعادة توكيد أدوارهم ووتنظيم عالقاتهم مع
كل من شمال غرب وشمال شرق البالد  ،تمهيدا
حلفائهم المحليين في
ٍ
لولوج المراحل المقبلة .
ترك ّ ز محنة مخلوف الراهنة على محاولة البقاء كالعب بارز في المرحلة
الجديدة من االقتصاد السوري ،التي يواجه فيها منافسة محمومة ،ومن
غير المؤك ّ د إلى أي مدى سيتمكن من تحقيق ذلك .مع أن مخلوف قد
ينجح في استخدام الطائفة العلوية إلى ح دّ ٍ ما لحماية نفسه ،إال أن
عالقات أسرته تقف عند درجة مع ي ّنة .فالروابط التي تجمعه مع الرئيس
األسد من خالل والدته منحته نفوذا كبيرا  ،لكن في نهاية المطاف ،إن
عائلة حافظ األسد المباشرة هي التي تتسل ّم مقاليد السلطة الفعلية .

الرابط:

https://carnegie-mec.org/diwan/81797
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بسبب روسيا ،األمم المتحدة توقف تمويل اإلغاثة من
أجل جائحة كورونا في شمال شرق سوريا
فورين بوليسي
بمساعدة بوتين ،ح دّ األسد من قدرة األمم المتحدة على توفير
اإلمدادات الصحية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ،والتي
تواجه خطر ا متزايد ا لإلصابة بالفيروس التاجي .
بعد الضغط الشديد من روسيا ،الحليف الرئيسي لبشار األسد ،صدرت
تعليمات إلى وكاالت اإلغاثة التابعة لألمم المتحدة بوقف تمويل البرامج
من قبل الجمعيات الخيرية الخاصة التي تنقل الخدمات الصحية المنقذة
للحياة عبر الحدود العراقية إلى شمال شرق سوريا ،مما وجه ضربة
للجهود الدولية ل مكافحة كورونا ،وفق ا لمصادر دبلوماسية وإغا ثية
وتوجيهات سرية من األمم المتحدة.
أبلغت األمم المتحدة وكاالت اإلغاثة التابعة لها قبل عدة أسابيع أنه لم
ي ُ سمح لها بتمويل جمعيات خيرية خاصة تعمل في شمال شرق سوريا
إال إذا كانت مسجلة في دمشق ومصرح لها بالعمل هناك من قبل
الحكومة السورية ،التي ثبت أنها غير را غبة أو غير قادرة على تلبية
االحتياجات الصحية للمنطقة  .يأتي تجميد التمويل في الوقت الذي
أثارت فيه منظمة الصحة العالمية ووكاالت إغاثة أخرى تابعة لألمم
المتحدة مخاوف من أنها تفتقر إلى طرق وصول كافية لالستجابة
لالحتياجات الصحية لنحو مليوني شخص في المنطقة .
تفاق مت أزمة المساعدات في شمال شرق سوريا  -التي يسكنها
باألساس األكراد ،والمدنيون النازحون ،والجماعات المناهضة للحكومة
 منذ أن أغلق مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،تحت ضغط منروسيا ،مركز ا للمساعدات اإلنسانية وافقت عليه األمم المتحدة في
 10يناير في معبر اليعر بية على الحدود العراقية السورية  .وقد حرم ذلك
األمم المتحدة من تفويض قانوني صريح لخدمة المنطقة  .كان المعبر
الحدودي بمثابة خط إمداد رئيسي لمنظمة الصحة العالمية ومنظمات
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اإلغاثة الخاصة التي تقدم المساعدة الطبية في شمال شرق سوريا .
وقد أثبتت الجهود التي بذلتها ا ألمم المتحدة لتحديد طرق بديلة لسد
الفراغ حتى اآلن فشلها .

أثار القرار صدمة كبيرة وتراجع من بعض وكاالت اإلغاثة التابعة لألمم
المتحدة ومجموعات المساعدة الخاصة ،التي احتجت بشكل خاص
على أن السياسة ستؤدي إلى تدهور حاد في الظروف اإلنسانية في
شمال شرق سوريا ،حيث تعيش الغالبية العظمى من الناس في
مخيمات وتجمعات خارج سيطرة الحكومة  .وقال أحد المسؤولين
المطلعين على النقاش إن وكاالت األمم المتحدة تستكشف الطرق
التي يمكن من خاللها مساعدة وكاالت المساعدة الخاصة على مواصلة
عملها  .لكن مسؤولين قالوا إن الدعم المالي الجديد من األمم المتحدة
توقف .

الرابط:

https://foreignpolicy.com/2020/05/13/coronavirus -pandemic-syria-russia-united-nations-

relief-agencies/
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تصاعد التوترات في جنوب سوريا يشير إل ى المزيد من
هجمات النظام
معهد واشنطن
تنبع األزمة الراهنة من عدم قدرة نظام األسد على إعادة بسط سيطرته
على محافظة درعا بعد أن استعادها من عدد ال يحصى من الفصائل
المتمردة/الثائرة في تموز/يوليو  . 2018وحالما اختارت الواليات المتحدة
وإسرائيل واألردن عدم دعم الم تمردين/الثوار المحليين الذين
ساعدوهم من قبل ،قامت روسيا بتسهيل عودة الجيش السوري إلى
المناطق التي خسرها في وقت سابق من الحرب من خالل إبرام اتفاق
"تسوية الوضع" مع مجموعات عديدة .وبموجب هذه االتفاقات ،ط ُ لب
من المتمردين/الثوار تسليم أسلحتهم الثقيلة مقابل حصان تهم من
االعتقال وإعفائهم من الخدمة العسكرية اإللزامية (على الرغم من أنه
تمت دعوة العديد منهم للتجنيد في الميليشيات الموالية لألسد ،أو
إليران ،أو روسيا في كثير من األحيان) .أما الذين اختاروا ترك منازلهم
فقد ن ُ قلوا إلى جيب إدلب على الحدود التركية.
ومع ذلك ،ف على الرغم من هذه الجهود ،ال تزال العديد من المعاقل
تحت سيطرة الفصائل المتمردة/الثائرة السابقة التي حافظت على
ّ
ووس عت صفوفها ،وتتفاخر بأنها تضم [اليوم]
سالسل قيادتها القديمة
آالف المقاتلين في اإلجمال .وهذا هو الحال في األقسام الداخلية
لمدينة درعا ،وبعض البلد ات إلى الشرق (مثل بصر الحرير) ،ومناطق
مختلفة إلى الغرب (مثل طفس ،نوى ،اليادودة ،سحم الجوالن ،وأجزاء
من حوض نهر اليرموك الذي كانت تسيطر عليه في السابق جماعة
تدور في فلك تنظيم «الدولة اإلسالمية»).
وحتى اآلن ،منعت الوساطة الروسية النظام السوري من شن هجوم
شامل  ،وأبعدت المتمردين/الثوار من اإلعالن عن تمرد جديد .على
سبيل المثال ،كان المبعوثون الروس على اتصال بمجلس المعارضة
"مهد الثورة في مدينة درعا في أعقاب حوادث مسلحة؛ كما أنهم
يتصرفون كوسطاء للقادة الدروز المحليين وخصومهم العرب السنة في
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منطقة حوران ،الذين يشاركو ن في حروب عصابات تشمل عشرات من
عمليات الخطف.
ومع ذلك ،تحدث مناوشات عنيفة كل يوم تقريبا  ،وأصبحت التظاهرات
الشعبية ضد النظام روتينا مسائيا في العديد من األماكن ،حيث تطالب
الحشود بإخراج رجال الميليشيات الشيعية و ت ُ حذر الجيش من شن
هجوم .وفي األسبوع الماضي ،ا جتمع أعضاء "اللجان المركزية" من
جميع أنحاء المحافظة في اجتماع طارئ للمطالبة بتمسك روسيا
بالتزاماتها بـ "تسوية الوضع" وبمنع األسد من شن هجوم .وعلى الرغم
من أن موسكو أجبرت الوحدات السورية الزاحفة على التراجع من بعض
المناطق ،إال أن قوات األسد [المنتشرة] عند أ طراف العديد من البلدات
األخرى ،ال تزال مستعدة للهجوم حيث تتواجد على مسافة قريبة بما
يكفي لقصف هذه البلدات بقذائف المدفعية إذا أرادت ذلك (كما حدث
في سانامين في أوائل آذار/مارس).
وفي الوقت نفسه ،تتع ر ّض عناصر الجيش للهجوم على الطرق بصورة
متكررة ،حيث قُ تل تسعة من ضباط شرطة النظام على يد مسل ّح واحد
داخل مخفرهم في قرية المزيريب في الخامس من أيار/مايو .والمشتبه
به هو زعيم جماعة متمردة/ثائرة وق ّ عت على اتفاق تسوية مع الروس؛
وبعد ذلك ،قامت القوات السورية بقتل ابنه وصهره ،مما دفعه إلى
االنتقام .وتحت ضغط من روسيا ،قام بعض سكان البلدة باقتحام منزله
في أعقاب حوادث القتل وأحرقوا الدار ،لكنهم لم يسل ّموا زعيم الجماعة
إلى سلطات النظام.
وعلى نطاق أوسع ،يفيد ناشطون سياسيون محليون أن شهر
نيسان/أبريل وحده شهد خمس وعشرين محاولة اغتيال ضد عناصر
الجيش السوري ،أسفرت عن مقتل أربعة عشر فردا منهم .كما
استهدفت الهجمات عناصر من ميليشيا "الفيلق خامس  -اقتحام" التي
شك ّ لتها روسيا من خالل تجنيد متمردين/ثوار سابقين .ووفقا لمنظمة
"جسور" السورية المعارضة ومقرها تركيا ،نفذت جهات فاعلة مختلفة
ما ال يقل عن  384محاولة اغتيال في المحافظة بين حزيران /يونيو
 2018ونيسان/أبريل  ، 2020كانت  92بالمائة منها ناجحة .وتم توجيه
حوالي  135من محاوالت االغتيال نحو المتمردين/الثوار الذين انضموا
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إلى النظام ،في حين استهدفت  205محاوالت أخرى وجهاء محليين
اعتبرتهم األجهزة األمنية لألسد "غير موثوقين" .وفي الحالة األخيرة،
ي بدو أن عناصر المخابرات الجوية ووكاالت أخرى قد انخرطت في حملة
منهجية للقضاء على المتمردين/الثوار السابقين البارزين ،وغالبا ما
كانت تقوم بهجماتها عندما يتوقف الضحايا المستهدفون عند أحد حواجز
الطرق العديدة للجيش السوري .ولم يعد العديد من سكان الجنوب
يخرجون م ن قراهم خوفا من مواجهة مثل هذه الهجمات .وباإلضافة إلى
زيادة التوترات المحلية ،أدت أعمال العنف إلى تقليص التجارة بشكل
كبير وساهمت في ارتفاع معدل البطالة في درعا الذي يبلغ حوالي
 60 - 50في المائة.
ال يبدو أن الغالبية العظمى من سكان درعا يرغبون بالدخول في صراع
كبير آخر .إذ يدركون أنهم في وضع غير مؤا ت ٍ عسكريا  ،كونهم
منقسمين إلى فصائل تفتقر إلى األسلحة المناسبة دون توق ّ ع الحصول
على مساعدة خارجية .وانعكس هذا الشعور في مقطع فيديو نشره
في  13أيار/مايو أحد قياديي التمرد/الثوار السابقين المعروفين،
ويدعى أدهم الكراد ،ح ّ
ث فيه الجيش على االنسحاب من أطراف درعا،
قائال " :إن فُ رضت علينا الحرب فنحن لها ولكننا ال نريدها" .وبحسب
موقع "المدن" اإلخباري ،أك ّ د الكراد أن األهالي يسعون "التفاق ال ي ُ قهر
فيه أهل الجنوب ،اتفاق يضمن كرامتهم" .ومن جانبهم ،طالب القادة
الميدانيون التابعون لنظام األسد بنزع سالح الفصائل المحلية فضال عن
الحصول على ضمانات ت ُ مك ّ ن قوات النظام من دخول جميع المناطق دون
عوائق.
ومع ذلك ،فإن درعا هي المنطقة التي انطلقت منها االنتفاضة ألول مرة
في عام  . 2011لذلك ،في حين يأمل السكان العرب السنة في الغالب
في منع األعمال العدائية الواسعة النطاقّ ،
إال أنه يبدو أنهم مصممون
أيضا على تجنب العودة إلى الوضع السابق ،ويف ض ّ لون الحصول على
قدر م ن االستقالل عن الحكومة المركزية  -وهو هدف يبدو أنه تعزز من
خالل تفاعالتهم مع الدروز .فعلى الرغم من التوترات التاريخية مع
ُ
الس نة من منطقة حوران
الطائفة الدرزية ،تو جّ ه آالف الالجئين العرب
لالحتماء في السويداء ،عاصمة الدروز ،وفي المدن األصغر حجما على
مدى الع قد الماضي .وهناك تعل ّموا بشكل مباشر كيف نجح الدروز في
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منع النظام من التحكم بشؤونهم ،أو الحفاظ على وجود عسكري كبير
في مناطقهم الجبلية ،أو إجبار شبابهم على الخدمة في الجيش
السوري .وعلى الرغم من انقسام القيادات الدرزية بسبب المنافسات
واألجندة المتناقضةّ ،
إال أن هذه القيادة أبقت قواتها خارج التمرد/الثورة
في حين شك ّ لت مجموعة فعالة من وحدات الدفاع عن النفس التي
تصدت لكل من االستفزازات الحورانية من درعا ،وتوغالت تنظيم «الدولة
اإلسالمية» من المناطق الصحراوية المحيطة (وقد استؤنفت هذه
التوغالت األخيرة في األسابيع اال قليلة الماضية) .كما أحبطت محاوالت
إيران و «حزب للا» لزرع جذور ٍ لهما حول السويداء.
ويريد القادة المحليون في درعا تكرار هذا النموذج في مجتمعاتهم،
س مون الوالء للنظام ،ولكن فقط طالما ال يكون هذا األخير
بحيث سي ْق ِ
كثير التدخل في شؤونهم .فهم ال يريدون أن يقوم ال مسؤولون الصارمون
بإدارة محافظتهم عن ب ُ عد؛ وال يريدون القتال لصالح األسد على الخطوط
األمامية البعيدة؛ ويريدون من روسيا أن تضمن هذه التنازالت .بعبارة
أخرى ،يريدون تجنب مصير محافظة القنيطرة حيث فرض النظام إرادته
على السلطات المحلية وقام «الحرس الثوري اإلسالمي » اإليراني
بتعبئة الميليشيات المحلية إلنشاء مواقع استفزازية على التالل
االستراتيجية المطل ّة على إسرائيل.
ويبدو أن األسد يعتبر هذا التصور غير مقبول .وقد يشجعه الروس على
مضض على الحوار ،ولكن في هذه المرحلة يبدو أنه يف ض ّ ل ما يعتقد أنه
سيكون من السهل استعادة م حافظة درعا بأكملها.
الخاتمة
عند السعي إلخضاع السكان المدنيين ،يميل الجيش السوري إلى
االعتماد على القوة النارية المتفاوتة بدال من هجمات المشاة .وإذا تم
تطبيق هذه التكتيكات العشوائية في درعا ،فقد يكون عدد القتلى
مرتفعا جدا  .ومن شأن مثل هذه الحملة أيضا أن تتسبب بتدفق موجة
جديدة من الالجئين في كافة االتجاهات  -أي إلى حدود إسرائيل
واألردن ،وإلى معاقل الدروز في الجبال أيضا .
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باإلضافة إلى ذلك ،من شأن هذه الديناميات أن ت م ّ هد الطريق أمام إيران
لتقوية وكالئها المحليين (على سبيل المثال" ،الكتيبة  )" 313وإغر اء
الشباب العاطلين عن العمل بالرواتب [لح ث ّ هم على االلتحاق بهم] -
ٌ
بعض من السبعة آالف متمرد/ثائر سابق
وربما يكون من بين هؤالء
الذين كانوا يتلقون المساعدة من "جيش الدفاع اإلسرائيلي" .وهذا
بدوره قد يمنح «الحرس الثوري» اإليراني و «حزب للا» فرصة لتعزيز
ج ه للجوالن ،الذي يشكل خط
انتشار هما في ريف درعا الغربي الموا ِ
أحمر إسرائيلي قائم منذ فترة طويلة.

الرابط:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/growing-tensions-in-south-

syria-signal-more-regime-attacks
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الشتاء العربي  ...مأساة
FOREIGN AFFAIRS
(كتاب باللغة اإلنجليزية متوفر على االنترنت بعنوان:
) THE ARAB WINTER: A TRAGEDY
يحلل فيلدمان ،باحث قانوني ،أحداث الربيع العربي  2011-2010وتبعاته.
وحسب رأيه ،كانت الثورات تمثل المرة األولى التي قام فيها العرب ضد قادتهم،
واستبدال وحدة الدول العربية بوحدة الشعوب العربية .ولكن ليس من الواضح
تماما إلى من يشير إلى عندما يكتب عن "الشعب العربي ".في أحد المالحظات
الموجزة ،يصف فيلدمان "الشعب" بأنهم المثقفين و "الطبقة الوسطى العادية"
الذين قادوا االحتجاجات في تونس ومصر وأماكن أخرى.
لكن العديد من الجماعات األخرى انخرطت في الحركات التي أطاحت بالحكومات
في عام  .2011ويفسر فيلدمان ديناميات العقد االجتماعي في األنظمة
االستبدادية العربية ،ويدعي أن االنتفاضة السورية كانت عنيفة بطبيعتها على
الرغم من أنها كانت في البداية سلمية ،ويصر على أن الشعب المصري دعا
القوات المسلحة لإلطاحة بحكومة اإلخوان المسلمين المنتخبة ديمقراطيا في
يونيو  .2013لكن فيلدمان يطالب القراء بإعادة التفكير فيما حدث في .2011
وعد الربيع العربي بإنهاء الديكتاتورية وإعطاء الحكم الذاتي للناس في جميع
أنحاء الشرق األوسط .لكن في كل مكان باستثناء تونس ،آلت األمور إلى تجديد
الديكتاتورية ،واندالع الحروب األهلية ،واإلرهاب والتطرف ،أو الثالثة في آن
واحد .في الشتاء العربي ،يقول نوح فيلدمان بأن الربيع العربي لم يكن مع ذلك
فشال ذريعا ،وبدال من ذلك ،كان عبارة عن سلسلة أحداث مأساوية كان الغرض
منها نبيال ،حيث قامت فيها الشعوب الناطقة بالعربية ،للمرة األولى في تاريخ
الشرق األوسط الحديث ،بعمل سياسي جماعي حر أثناء سعيها لتحقيق تقرير
المصير.
بالتركيز على الثورة المصرية والثورة المضادة ،والحرب األهلية السورية ،وصعود
وسقوط داعش في سوريا والعراق ،والنضال التونسي من أجل الدستورية
اإلسالمية ،يقدم فيلدمان رواية أصلية للعواقب السياسية للربيع العربي ،بما
في ذلك إعادة التأكيد على الهوية العربية ،ودمار القوميات العربية ،وموت
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اإلسالم السياسي بانهيار داعش .كما يتحدى المعلقين الذين يقولون إن الربيع
العربي لم يكن أبدا تحوال حقيقيا ،وأن تقرير المصير العربي كان سرابا ،وحتى
أن العرب أو المسلمين أقل قدرة على الديمقراطية من الشعوب األخرى.
ويظهر الشتاء العربي أنه يجب أال ندع النتيجة المأساوية للربيع العربي تطمس
قيمته اإلنسانية المتأصلة ،وحاول الناس الذين تم تحديد حياتهم السياسية من
الخارج ،ونجحوا لبعض الوقت ،في صنع السياسة ألنفسهم .هذا لم يؤد إلى
ديمقراطية دستورية أو حياة أفضل لمعظم المتضررين لكن هذا ال ينفي أو يلغي
أهمية المحاولة .على العكس من ذلك ،فهي مهمة بالنسبة للتاريخ و
للمستقبل.

الرابط:

https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2020-04-14/arab-winter-tragedy
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خسارة اللعبة الطويلة األمد...
COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS
(كتاب متوفر على اإلنترنت بعنوان) LOSING THE LONG GAME :
طالما كانت كيفية تغيير النظام في الشرق األوسط محط إغراء لصانعي
السياسة األمريكيين لعقود من الزمن – ولكن لماذا تبدو حسابات صناع
السياسة األمريكية أنها مخطئة دائما ؟
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،شرعت الواليات المتحدة في اإلطاحة
بالحكومات في الشرق األوسط بمعدل مرة واحدة في كل عقد  -في
أماكن مثل إيران وأفغانستان (مرتين) والعراق ومصر وليبيا وسوريا .
كانت أسباب هذه التدخالت شديدة التنوع ،كما اختلفت األساليب التي
تتبعها الواليات المتحدة في تغيير النظام اختالف ا كبير ا ،بدء ا من الضغط
الدبلوماسي وحده إلى الغزو واالحتالل العسكري المباشر .
ومع ذلك ،فإن الشيء المشترك في جميع العمليات هو أنها فشلت في
تحقيق أه دافها النهائية ،وأنتجت مجموعة من العواقب غير المقصودة
وحتى الكارثية ،وحملت تكاليف مالية وبشرية باهظة ،وفي كثير من
الحاالت تركت البلدان المعنية في وضع أسوأ مما كانت عليه من قبل.
يعطي فيليب هوردون في كتاب  LOSING THE LONG GAMEنظرة شاملة
على تجربة الواليات ال متحدة مع تغيير النظام على مدار السبعين عام ا
الماضية ،ورؤية من الداخل بشأن صنع السياسة األمريكية في المنطقة
على أعلى المستويات بما فيها التدخالت األمريكية المتكررة في المنطقة
التي بدأت دائم ا بآمال كبيرة وغالب ا بأفضل النوايا ،لكنها لم تتحقق أبد ا
بشكل جيد  .لن تكتمل أي مناقشة مستقبلية لسياسة الواليات المتحدة
في الشرق األوسط دون أخذ دروس الماضي في االعتبار ،خاصة في وقت
االستقطاب المحلي المكثف وحساب مكانة أمريكا في العالم .

الرابط:

https://www.cfr.org/book/losing-long-game
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الثراء الغير مقدس للجماعات الجهادية في سورية
المونيتور
لطالما كانت المكاسب االقتصادية هي عين االشتباكات والخالفات بين
الجماعات المعارضة في إدلب السورية والمناطق التي يصفها
المعارضون السوريون بأنها مناطق "محررة ".
تسلط محاوالت هيئة تحرير الشام ،الجماعة اإلسالمية المتشددة التي
تسيطر على آخر معقل للمعارضة ،الضوء إلحياء العالقات التجارية مع
المناط ق التي تسيطر عليها الحكومة السورية متعللة بأهمية تدفقات
الدخل للمنطقة  .وجاءت المحاولة األولى لـ "تحرير الشام" في  18أبريل
 /نيسان ،عندما حاولت المجموعة إقامة معبر تجاري في مدينة سراقب
الرئيسية على طريق حلب  -دمشق السريع ،لكنها فشلت  .المحاولة
الثانية لفتح م ثل هذا المعبر في معرة النعسان أوقفها معارضون إلحياء
التجارة مع المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري  .ونظمت
الفصائل المسلحة تسع مظاهرات منفصلة لالحتجاج على الخطوة؛
قامت قوات تحرير الشام بتفريق المتظاهرين بالقوة فقتلت متظاهرا .
ي ُ ظهر التصعيد المميت أهمية ما يسمى برسوم "الجمارك" التي يتم
جمعها عند المعابر للفصائل المسلحة في إدلب  .في الوقت نفسه،
اندلعت صدامات داخلية بين المعارضين المدعومين من تركيا في عفرين
وتل أبيض والباب وجربلس  .وبصرف النظر عن المساعدات الخارجية،
تدور عجلة اإليرادات على ثالث ركائز رئيسية" :ا لضرائب" المأخوذة من
أصحاب المحالت التجارية ،و "الرسوم الجمركية" المأخوذة من المركبات
التي تعبر عند نقاط التفتيش بين المناطق واألنشطة اإلجرامية مثل
النهب ،واالستيالء على الممتلكات والفدية .
بعد االستيالء على معبر باب الهوى الحدودي والمعابر التي تربط إدلب
بحل ب وحماة في عام  ، 2017بدأت تحرير الشام تأخذ نصيب األسد من
"الرسوم الجمركية  ".ومع ذلك ،قطع اتصال إدلب بحلب وحماة بسبب
الضغط العسكري للحكومة السورية المدعومة من روسيا بهدف
السيطرة على الطريقين السريعين  M4و  ، M5وهو ما جرد هيئة تحرير
153 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

الشام من اإليرادات التي كا نت تحصل عليها في عدة مواقع ،بما في
ذلك قلعة المضيق ،وأبوضهور  ،ومورك  ،والعيس .
تسعى المجموعة الراديكالية اآلن للحصول على أموال بديلة لتعويض
خسائرها  .قال سعيد األحمد ،مسؤول هيئة تحرير الشام المسؤولة عن
المعابر ،إن  ٪ 95من البضائع التي تدخل إدلب حالي ا من ترك يا و  ٪ 5فقط
من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة  .تركيا ،بدورها ،تشتري ٪ 10
فقط من إنتاج إدلب  ،مما يؤدي إلى فائض المنتج  ،ال سيما في
الزراعة  .وتعتبر المناطق التي يسيطر عليها النظام هي المشتري
المحتمل الوحيد لهذا الفائض .
بعد خسارة خمسة معابر للقوات الحكومية السورية ،بقي لهيئة تحرير
الشام معبر المنصورة  .ومع ذلك  ،يدعي موقع  SYRIACALLأن
المجموعة المتشددة تحصل على حوالي  2مليون دوالر من العائدات
الشهرية من المنصورة  ،التي كان لواء نور الدين زنكي يسيطر عليها
سابقا .
المعبر األكثر ريعا هو باب الهوى على ا لحدود التركية ،حيث تتعامل
تركيا مباشرة مع هيئة تحرير الشام على الرغم من اعتبارها منظمة
إرهابية  .تكسب الجماعة المسلحة  4ماليين دوالر من المعبر شهري ا،
وفق ا لـ SYRIACALL.
عند معبر باب الهوى ،تأخذ تحرير الشام ما بين  3إلى  60دوالر ا للطن
لكل حمولة ،مع شحن ال منتجات الغذائية بشكل عام حوالي  5دوالرات
للطن  .ترتفع التعريفة الجمركية بشكل أكبر للمنتجات التكنولوجية بناء
على وزنها أو عدد العناصر ،وعبرت  115000شاحنة عبر المعبر في عام
. 2019
موارد هيئة تحرير الشام ال تقتصر على عائدات الجمارك ،وإن كل صاحب
متجر في إدلب يد فع  50دوالر ا شهري ا للجماعة المتطرفة ،مضيف ا أن
هيئة تحرير الشام تبيع أيض ا أراضي مهجورة في حارم ودير حسن .
يدفع كل منزل في إدلب  4دوالرات مقابل المياه و  2دوالر ا شهري ا ضريبة
القمامة.
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أما في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا،
تعتمد عجلة الربح في الغالب على الدخل غير المنتظم  .يجلب باب
السالم ،وهو معبر حدودي سوري تسيطر عليه المعارضة بالقرب من
أعزاز ،حوالي  3ماليين دوالر شهري ا  .تتلقى الحكومة المؤقتة للمعارضة
السورية  ٪ 15من عائدات الضرائب المودعة في حساب مصرفي تركي .
كما تسيطر الجماعات المدع ومة من تركيا على  10معابر أخرى في
الباب وحلب والالذقية وعفرين وجربلس ورأس العين وتل أبيض.
تستخدم المعابر في جرابلس والراعي والحمام في الغالب من قبل
الجيش التركي وقوات التحالف .
وتحصل المجموعات المدعومة من تركيا على ماليين الدوالرات من
عمليات النقل من وإلى ا لمناطق التي يسيطر عليها النظام والضرائب
التي يفرضونها على أصحاب المحال التجارية هي أيضا مصدر مهم
لإليرادات.
غالب ا ما تؤدي غنائم الحرب إلى اشتباكات بين الفصائل الحليفة
المدعومة من تركيا .وبصرف النظر عن ثراء أمراء الحرب ،فإن هذه الخطط
المدرة للربح تقوض أيض ا الخطة التركية الجديدة لـ "جيش مشترك" من
جانب المعارضة.

الرابط:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/turkey-syria-hayat-tahrir-al-sham-

idlib-profit-motive-rebels-hts.html
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ملف يضم خمس دراسات تتناول الشأن السوري
صادرة عن مركز كارنيغي
يض ّ
م هذا الملف بين دفّتيه دراسات لخبراء من اختصاصات ومجاالت متنوّعة،
هدفها استشراف فرص تحقيق تغيير سياسي في سورية ،وردود فعل النظام
حيال آفاق التغيير ،وإمكانيات إحداث تغيير في المستقبل المنظور .كما يتطرّق
إلى التحديات التي تواجهها المعارضة السورية منذ سنوات نشأتها وصوال إلى
العام  ،2020ويناقش العوائق التي اعترضتها حين زاد اعتمادها على التمويل
اإلقليمي والدولي .يتناول الملف أيضا مسألة منظمات المجتمع المدني والدور
الذي قد تلعبه في ُ
سلّم األولويات السورية اليوم ،مسلّطا الضوء على دور
التنظيم المحلّي في منع المجموعات التابعة للنظام والمجموعات غير التابعة
له (مثل هيئة تحرير الشام) على السواء من السيطرة على المجتمع.

إ ضافة  ،يتطر ّق الملف إلى الوسائل التي يستخدمها النظام
لتوطيد حكمه السلطوي ،مرك ّزا على فكرة أن عملية إعادة
اإلعمار الراهنة ُم ص مّ مة في الواقع لسحق المعارضة .والحال أن
فكرة التطبيع في ظل سيطرة النظام أضحت موضع تساؤل ،إذ إن
الوالءات المتضاربة واالنقسامات الطا ئفية في مدن كحمص تشير
إلى أن تحقيق االستقرار والسالم الدائم غير ممكن من دون
تطبيق شكل يُ عت دّ به من العدالة االنتقالية .
عموما  ،تسل ّط هذه المجموعة من المقاالت الضوء على
المساعي التي قام بها ،وال زال يقوم بها ،آالف السوريين ،على
الرغم من الصعاب التي ال تزال تعترض طريقهم ،من أجل بناء
مستقبل أكثر عدال .
156 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

السياسات التنازعية في سورية :المعارضة والتمثيل
والمقاومة
مركز كارينغي

أسفرت االنتفاضة السورية ،التي اندلعت شرارتها األولى في
آذار/مارس  ، 2011عن تسييس ال سابق له للشباب السوري.
في أعقاب حملة االعتقاالت وعمليات التعذيب التي طالت
الشباب في مدينة درعا الجنوبية ،تدفق مئات آالف السوريين إلى
الشوارع لالحتجاج على عقود مديدة من القمع الذي تمارسه
الدولة .أعرب هؤالء عن سخطهم حيال الطريقة التي ت ُ حكم
بموجبها البالد وطالبوا بالحريات األساسية والكرامة .
حين انطلقت االحتجاجات في سورية ،لجأ النظام الرافض
لمشاركة السلطة ،إلى العنف .وفي غضون أشهر قليلة،
تحو ّلتانتفاضة سلمية ،مدنية ،لعبت فيها لجان التنسيق المحلية
دورا وازنا  ،إلى تمرد مسل ّح .
وفيما كانت الجماعات المسلحة التي مو ّلت قوى خارجية
معظمها ،أكثر نشاطا  ،شك ّلت المعارضة السياسية هيئة تمثيلية
في اسطنبول ُ
ع رفت باسم المجلس الوطني السوري في
تشرين

األول/أوكتوبر

.3 2011ومع

الوقت،

ّ
توس ع

الطيف

اإليد يولوجي للمعارضة في سورية .فالجماعات اإلسالمية التي
تلقّ ت فيضا من التمويل والدعم الخارجيين ،ومن ضمنهم آالف
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المقاتلين األجانب ،بدأت تحظى بشعبية في أوساط المعارضة
المسلحة والسياسية .لعب بعض هذه الجماعات الحقا دورا نافذا
في مفاوضات السالم الرسمية .وفي هذه األثناء ،تعر ّض
الناشطون

المدنيون،

الذين

كانوا

في

الصفوف

األمامية

لالحتجاجات السلمية ،إلى استهداف مقصود من طرف النظام
السوري وجماعات معارضة .عدد كبير من هؤالء النشطاء – ومن
بينهم رزان زيتونة

وسميرة

الخليل

ووائل

حمادة وناظم

حمادي ) مخطوفي دوما األربعة ( وعضو ا للجنة الدبلوماسية
للهيئة الكردية العلياعيسى حسو  -إما اختفوا قصرا  ،أو ُ
س جنوا،
أو ُق ذف بهم إلى المنافي .في غضون ذلك ،كانت الجماعات
المسلحة المعارضة تنجح تباعا في السيطرة على نحو  60في
المئة من األراضي السورية .4
د من هذه التطورات ،استع اد النظام
اليوم ،وبعد حوالى عق ٍ
السوري ،بمساعدة عسكرية حاسمة من روسيا وإيران،
السيطرة على معظم أنحاء البالد .وهو ح قّ ق ذلك باستخدام
عمليات الحصار ،وتكتيكات التجويع ،والمصالحات القسرية .5وفي
نهاية العام  ، 2018كان  6.7ماليين سوري يبحثون عن مأوى في
كل أرجاء المعمورة  .6وحتى آذار/مارس  ، 2020كان  5.4ماليين
سوري

على

األقل

يقيمون

في

بلدان

مجاورة 7 ،فيما

نزح  6.6ماليين آخرين داخليا .8
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الدمار المادي في سورية كاسح ،إذ ق دّ ر مبعوث األمم المتحدة
السابق إلى سورية ستيفان دي ميستورا أكالف إعادة البناء بنحو
 250مليار دوالر .9بالمثل ،ق دّ ر ال بنك الدولي أن سورية خسرت
منذ العام  2010ما يوازي  226مليار دوالر على األقل من ناتجها
المحلي اإلجمالي  .10ومنذ النصف األول من العام  ، 2020تواجه
محافظة إدلب الشمالية ،وهي آخر معقل في يد المعارضة،
باستثناء مناطق سيطرة األكراد ،هجوم النظام السوري والقوات
الروسي ة واإليرانية ،وعلق بين فكي كماشة هذا القتال أكثر من
 950ألف شخص .11وقد أصبحت إدلب مالذا داخليا للنازحين
ُ
السوريين الذين أ جبروا على مغادرة مناطق أخرى عبر ما يس مّ ى
"اتفاقات المصالحة ".
لقد جعل الرئيس السوري بشار األسد المعارضة السياسية
داخل سورية أمرا بالغ الصعوبة .مع ذلك ،ال تزال هذه المعارضة
ح ي ّة وتنبض بين ناشطين ،وصحافيين ،وأكاديميين ،خاصة في
الشتات السوري .يضم هذا الملف بين دف ّتيه دراسات لستة
ناشطين وباحثين وصحافيين وأكاديميين ومحللين انخرطوا بعمق
في االنتفاضة طيلة العقد الماضي ،وذلك بهدف التفك ّر بمسار
االنتفاضة السورية وتحر ّي آفاقها المستقبلية .وتستطلع هذه
األقسام مختلف أشكال المعارضة السياسية ومدى تواصلها أو
انقطاعها عن األنماط السابقة من حركات االحتجاج المدني،
وتوف ّر رؤى حول فرص النشاط المدني الساعي لتحقيق التغيير،
في خضم استعادة النظام السيطرة على ا ألراضي السورية .
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يتح دّ د اإلطار السياسي إلنهاء النزاع السوري في معظمه من
جانب ال ُ
م سلحين والقوى الدولية ،وهذا ما يجعل كال من بقاء
المعارضة المدنية على قيد الحياة وتوافر الرؤية المو حّ دة
لمستقبل سورية ،أمرين فائقي الصعوبة .
هذان التحديان ترافقا مع آخر ثالث :حال تش ت ّت الحركات السورية
ال ُ
م تنازعة دون تشك ّل مؤسسة واحدة تم ث ّل المعارضة السورية
على األرض ،أو في المفاوضات .وأسفر ذلك أيضا عن غياب أي
ناطق باسم ماليين السوريين النازحين داخليا أو في المنافي.
وبالنسبة إلى الكثير من هؤالء السوريين ،كانت المعارضة
ص ي َة ومنقطعة عن بؤسهم اليومي ،هذا في
السياسية ظا هرة قَ ِ
حين لم تكن كوكبة الجماعات العسكرية العاملة تحت يافطة
المعارضة ،سوى ممثلة لداعميها الدوليين ببساطة .ومع مرور
الوقت ،بدأ يشعر العديد من السوريين بأن هذه الجماعات خانتهم
ت ُ ظهر مختلف أقسام هذا البحث أن غريزة النظام ل لحفاظ على
البقاء بأي ثمن ،ت ُغلق األبواب في وجه أي فرصة محتملة للتغيير.
ومع ذلك ،ليست المقاومة على مستويات عديدة باألمر
المستحيل ،ال بل هي تحدث اآلن .فعلى الرغم من كل التحديات،
أد ّت السياسات التنازعية منذ اندالع االنتفاضة في البالد إلى
نشر الوعي لدى أجيال م ن السوريين حيال حقوقهم السياسية
واالقتصادية -االجتماعية والثقافية .وكما تدل تجارب بلدان أخرى،
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تشعل السياسات التنازعية فتيل تغيير بعيد المدى ،وتؤث ّر على
األنظمة السياسية وخيارات السياسة العامة .
وفي حين يبدو احتمال التو ص ّل إلى تسوية سياسية مستدامة
في سورية ب اهتا  ،يُ واصل آالف السوريين العمل من أجل وطن
أكثر عدال  .وهذا يأتي في وقت يضط ّر فيه نظام ُم تهالك إلى
االعتماد على مروحة واسعة من القوى العسكرية وغير
العسكرية للحفاظ على سيطرته على األراضي التي يستعيدها.
ومع ذلك ،وفي بعض المناطق مثل درعا ،مسقط رأس االنتفاضة
السورية ،عاد المواطنون مج دّ دا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير.
والحال أن سيل أنهار االحتجاج في سورية اليوم التزال تتدفق
بغزارة وعمق ،وهذا سيستمر في المستقبل المنظور .
لقراءة المقال كامال :
الرابط

https://carnegie-mec.org/2020/05/22/ar-pub-81839
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م َ
َ
س ا ُر المعارضة السياسية السورية نحو مآل التهميش
مركز كارنيغي
واجهت المعارضة المدنية  -الوطنية في سورية تحديات داخلية
وخارجية في مجال تش كيلها ،وتجد نفسها اليوم عالقة في إطار
متقادم لممارسة نفوذ هادف ووضع ح دّ للصراع السوري .
منذ ُ
غ ر ّة االنتفاضة السورية ،واجهت المعارضة المدنية  -الوطنية (أي
أولئك الناشطون والسياسيون الذين حظوا معا باعتراف دولي بهم
كبديل عن نظام الرئيس بشار األسد) عقبات كأداء أمام احتمال تح و ّ لها
إلى طرف وازن داخل سورية .فهي كانت غير قادرة على ممارسة نفوذ
ذي شأن على شبكة مؤسسات الحوكمة المدنية المع ق ّ دة وغير
الشفافة التي انبثقت مع تتابع النزاع فصوال ،كما كانت منفصلة عمليا
عن الفصائل المسلحة التي أ م ّ سكت بزمام األمن في المنا طق السورية
الخارجة عن سيطرة الحكومة .
لسنوات عدة ،كان ك ٌ
ل من األطراف السورية والدولية يشيرون إلى
الجناح الوطني  -المدني على أنه "المعارضة السورية"ُ ،م برزين بذلك
أهميته ال ُ
م فترضة .وألن هذه المعارضة شاركت في خطة سالم لسورية
أشرفت عليها األمم المتحدة ،وكانت تعو د بأصولها إلى الحملة المدنية
المديدة ضد نظام األسد ولصالح اإلصالح ،فهي تم ت ّ عت بشرعية ولم
ت ُ واجه شكوكا ج دّ ية بها في بداية االنتفاضة .بيد أن تصاعد حدة الصراع
العسكري في البالد ،وما رافقه من أزمات إنسانية ،وتفاقم السمات
الطائفية ،خلق ديناميكيات ه م ّ شت على نحو متزايد األبعاد المدنية
والوطنية ،ما أدى في خاتمة المطاف إلى التهميش الكامل للمعارضة
السورية .
طيلة مسار النزاع السوري ،ساهم العديد من العوامل في الحد من
قدرة المعارضة المدنية  -الوطنية على لعب دور ف ع ّ ال كقوة سياسية
ي ُ عتد بها .من بين هذه العوامل قضايا تتعل ّق بالمعارضة نفسها وخياراتها
ومناحي قصورها ،إضافة إلى مسائل ت ت ّ صل بالبيئة السياسية التي
تنشط في سياقها والتي ال كبير سيطرة لها عليها .على سبيل المثال،
لم ت ُ بلور المعارضة المدنية  -الوطنية قط أهدافا استراتيجية واضحة،
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وكانت غير قادرة على التصدي بنجاعة لتحديات المنفى .كذلك ،تع ي ّن
على المعارضة أن ت ُ باري وتنافس العديد من الالعبين السياسيين
ال ُ
م نخرطين في الصراع ضد نظام األسد ،بما في ذلك الجماعات
اإلسالمية ،فيما كانت هي في الوقت عينه تعاني من األجندات
المتباينة لداعميها الخارجيين .
التحديات الداخلية :األهداف غير الوا ضحة وباليا المنفى
منذ بداية النزاع السوري ،كانت المعارضة المدنية  -الوطنية ت ُ حبذ إطاحة
الرئيس بشار األسد من السلطة ،بيد أنها افتقدت إلى رؤية مف ص ّ لة
لسوريا مابعد األسد ،وإلى خطة عملية لتحقيق التغيير .كان هذا قصورا
فادحا أثار الشكوك حول ما إذا كانت المعارضة بالفعل بديال ي ُ عتد به
للنظام السوري لديه فكرة واضحة عن النظام الجديد الذي يسعى إلى
استيالده .
في البداية ،رك ّ زت المعارضة جهودها على تنفيذ بيان جنيف الصادر في
حزيران/يونيو  ، 2012والذي كان كناية عن خطة من ست نقاط وصفها
مجلس األمن الدولي بأنها إطار لحل سياسي في سورية .بيد أن
األهداف العامة للمعارضة بقيت غامضة ،وهذا يعود جزئيا إلى األهداف
المعلنة التي حددها البيان .إذ أن الوثيقة دعت إلى" هيئة حكم مؤقتة
لها صالحيات تنفيذية كاملة ت ُ شك ّ ل بموافقة متبادلة" .وقد ا عتبر أعضاء
المعارضة السياسية أن هذا الشرط يضمن لهم ممارسة حق النقض
(الفيتو) على ما إذا كان األسد طرفا أم ال في السلطة االنتقالية  ، 1األمر
الذي عزز هدفهم األقصى وهو تغيير النظام برمته .
لكن ،كان ثمة بع ٌ
د سلبي في اتخاذ هذا الموقف ال ُ
م طلق حيال نظام
األسد من دون تطوير خيارات أخرى تحظى بمصداقية .إذ أن هذا قل ّص
التأثيرات التي كان يمكن أن تمارسها المعارضة حين أوحت للنظام بأنه
لن يحصد شيئا سوى الريح من المفاوضات .وكان نيقوالوس فان دام،
السفير ا لهولندي السابق في الشرق األوسط ومؤلف كتاب مهم للغاية
حول سورية ،قد ألمع إلى هذا القصور قائال" :لم يكن ثمة مجال للعمل
مع النظام في معجم المعارضة  . 2كانت المعارضة ،بتركيزها على
مطالب تغيير القيادة وتطبيق إصالحات شاسعة في المؤسسات األمنية
والعسكرية ،تطلب عمليا من محاوريها في الحكومة السورية التسليم
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الطوعي لسلطة الدولة إليها .في المقابل ،أدى رفض الدولة إسباغ
الشرعية على المعارضة السياسية إلى توترات العالج لها ق و ّ ضت أيضا
المفاوضات .كانت المعارضة مغرقة في التفاؤل بمدركاتها للدعم الدولي
لها ،وخلطت بين التبرير األ خالقي لقضيتها وبين القوة السياسية
الملموسة ،وعجزت عن اإلدراك الكامل "بأن كونك على حق شيء،
وتحصيل هذا الحق شيء آخر مختلف تماما ". 3
ترافق غياب الوضوح لدى المعارضة حيال أهداف سياسية قابلة
للتحقيق مع مشكلة أخرى ،هي أيضا من قبيل اإليذاء الذاتي ال ُ
م تعمد.
فحين اخ تارت أن تعمل من خارج سورية ،عزلت المجموعات المشك ّ لة
للمعارضة المدنية  -الوطنية نفسها عن األطراف العسكرية داخل البالد
التي سيطرت بسرعة على الديناميكيات المتطورة للنزاع .عالوة على
ذلك ،وألنها اع تُ برت بعيدة عن معاناة السوريين في الداخل ،واجهت
المعارضة بالتدريج مشكلة كبرى في حقل الشرعية .وكل ذلك جعل
اليد العليا للقوى على األرض في مجال تحديد المقاربة حيال النظام
السوري ،وكذلك حيال تل ق ّ ي المساعدات الخارجية .
وبالتالي ،عجز ممثلو المعارضة المدنية  -الوطنية( ،سواء أكان مقرهم
في إسطنبول كما المجلس الوطني السوري ،والحقا االئتالف الوطني
السوري ،أو في الرياض كما الحال مع اللجنة العليا للتفاوض ،أو في
جنيف وجنيف وفيينا كما مع بعض مكاتب المعارضة) ،عن إدخال تعديالت
وازنة على مجرى النزاع أو على التسوية .والحال أن سلبيات المنفى
أث ّرت سلبا على أولئك الذين عارضوا في البداية نظام األسد من داخل
سورية ،والذين استتبعتهم الحقا المعارضة المدنية  -الوطنية خارج
البالد .كانت المعارضة السياسية غالبا ما تستوعب الناشطين من
داخل سورية ،وتوظ ّفهم للعمل في مؤسساتها وت ب ُ عدهم عن السياق
الذي كانوا ينشطون في إطاره .ونتيجة لذلك ،وفي غضون أشهر قليلة،
خسرت المعارضة كل اتصاالتها الداخلية على األرض ،ما جعل وجودها
إلى حد كبير لزوم ما ال يلزم . 4
ما كان أسوأ هو أن كل ذلك حدث في وقت كانت فيه الفصائل المسلحة
والمجالس المحلية المؤقتة داخل سورية تباشر االستيالء على اإلدارات
األمنية والمدنية في المناطق الخارجة عن سيطرة السلطة .وقد
شك ّ لت هذه الهيئات أقنية تمويل منفصلة مع المانحين الدوليين،
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ُم قل ّصة بذلك هيمنة المعارضة المدنية  -الوطنية على التطورات على
األرض .مثل هذه الدورة سرعان ما باتت ت ُ غذي نفسها بنفسها:
فالتمويل الذي حصلت عليه المعارضة الموجودة في الداخل السوري،
و التي كانت ت ُ شكك أصال بصدقية معارضة المنفى كهيئة تنسيق ،أدى
إلى تحويل الموارد بعيدا عن المنفيين ،ما ه م ّ ش أكثر نفوذ المعارضة
السياسية ومعها قدراتها التنسيقية .
التحديات الخارجية :تع ُ
د د الالعبين واألجندات األجنبية
قبيل العام  ، 2011ات ّسمت المعارضة السياسية في سورية
باالنقسامات ،واالنتفاضة لم تفعل شيئا سوى تضخيم هذا المنحى.
وفي حين كان ال ُ
م وقعون على إعالن دمشق ،الذين جاءوا من مشارب
أيدولوجية وطائفية مختلفة ،يأملون بالتطور كي يصبحوا حركة سياسية
مستقلة ،إال ان العديد من الشخصيات الرئيسة في اإلعالن اع تُ قلوا
غداة التوقيع عليه .وفي الفترة بين  2006و  ، 2008غادر موق ّ عون
أساسيون سورية ،بعد أن منعتهم نزاعات داخلية وضغوط الدولة من
ّ
يجسِ د مبادئ اإلعالن ،ما أدى إلى انشقاقات وانقسامات
خلق كيان
داخل صفوف المعارضة .
بعد انطالق انتفاضة  ، 2011استم ر ّ هذا المنحى ،مع تب ن ّ ي جماعات
المعارضة مقاربات متباينة حيال النزاع المتصاعد .ففي دمشق،
ّ
أس ست في البداية شخصيات معارضة هيئة التنسيق الوطنية لقوى
التغيير الديمقراطي  .م ي ّزت هذه الهيئة نفسها عن باقي مجموعات
كل من المنظمات السياسية خارج
المعارضة من خالل رفضها لنفوذ
ٍ
سورية والقوى األجنبية ،وتبنيها مواقف اعتبرها أعضاء هيئات أخرى غير
مقبولة و ُم جاملة للحكومة السورية .وقد جهد الزعيم المعارض المخضرم
رياض الترك وهيئة التنسيق بقيادة شخصية معارضة أخرى هي حسن
عبد العظيم لالتفاق عل ى برنامج مشترك .لكن ،وكما يقول برهان
غليون ،وهو باحث يقيم في باريس سيصبح الحقا رئيسا المجلس
الوطني السوري ،ث ب ّطت الخالفات على األدوار القيادية محاوالت
التعاضد هذه  . 5وعلى رغم أن الضغوط الدولية دفعت المجلس الوطني
وهيئة التنسيق إلى توقيع " الميثاق الوطني لسورية الجديدة " في
العام  ، 2012إال أن المعارضة السياسية فشلت في رص الصفوف على
نحو ي ُ عتد به .والبون الشاسع في مطالب األطراف المؤسسة ،والتي
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تراوحت بين االنتقا ل بعيدا عن األسد وبين اإلصالحات التدريجية ،حجبت
فرصة بروز موقف تفاوضي مو حّ د .
هذا الفراغ مك ّ ن أطرافا أخرى من التحرك لملء الفراغ .وبعدها سرعان
ما ع ز ّ ز التصعيد العسكري مواقع الفصائل اإلسالمية المسل ّحة
المشكل ّة حديثا  ،والتي أظهرت أنها األفضل تنظيما واألكثر قدرة من
نظرائها غير اإلسالميين على تحقيق تنسيق وتعبئة وتجنيد واسع
النطاق .وفيما كانت المعارضة السياسية تنغمس في لجج المناقشات
حول جهود التوحيد في المؤتمرات الدولية ،كانت الفصائل اإلسالمية
تتول ّى السيطرة على المراكز السكنية الرئيسة داخل سورية و ت ُ ّ
وس ع
نفوذه ا في الحكومات المحلية المدنية .وهكذا ،استلمت كيانات
إسالمية ،على غرار "إدارة الخدمة المدنية" التي شك ّ لتها هيئة تحرير
الشام ،وهي فصيل إسالمي رئيس في محافظة إدلب ،زمام األدوار
التنسيق ية بين المجالس المحلية في المناطق الخارجة عن سيطرة
الحكومة .هذه التطورات وضعت المعارضة المدنية  -الوطنية في حيص
بيص .إذ فيما أط لّ المانحون الدوليون على الفصائل اإلسالمية وهيئات
التنسيق المدني بكونها كيانات خطرة وتحركوا لمعاقبة األكثر ظهورا
بينها ،كان العدي د من شخصيات المعارضة يعتقدون أن التحالفات
التكتيكية مع مثل هذه الجماعات هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة نظام
األسد على نحو ف ع ّ ال .
هذه المقاربة ال ُ
م لتبسة للمعارضة السياسية إزاء الفصائل المسلحة
اإلسالمية والهيئات المدنية (حيث دافعت عنها في البداية في وجه
االنتقاد ات الدولية فيما كانت تواصل سرا التشكيك بها) أثبتت أنها كانت
وباال على طموحاتها العامة .فمع سيطرة الجماعات اإلسالمية على
مواقع ُم دّ رة للمال والغنائم ،كنقاط الحواجز والمحاكم وأقنية توزيع
المساعدات التي شك ّ لت أساس هيكلية السلطة غير الرسمية في
مناطق سيطرة ال معارضة ،باتت المعارضة المدنية  -الوطنية بال حول وال
قوة وعاجزة عن إثبات نفسها كبديل إداري عن نظام األسد كما خط ّطت
في البداية .
عالوة على ذلك ،فاقم الداعمون اإلقليميون والدوليون للمعارضة
السورية من مسألة غياب الوضوح هذه ،من خالل طرح رؤى متباينة
حول مايجب أن ي كون عليه مستقبل المعارضة .فقد تص و ّ رت القوى
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الغربية عموما هيئة سياسية ليبرالية عابرة للطوائف ي ُ مكنها أن تبني
وفاقا حول الخطوط العامة لمرحلة االنتقال بعد الحرب .لكن
الدبلوماسيين الغربيين بقوا عاجزين عن تحقيق ذلك ،خاصة حين باتت
المعارضة نفسها معزولة عن التطورات في داخل سورية وتتع ر ّض إلى
ضغوط شديدة ل تحديد موقف تفاوضي مو حّ د .على أن البلدان المؤ ي ّدة
للمعارضة في الشرق األوسط ،تب ن ّ ت أجندة أكثر تطرفا وخلقت خيمة
أوسع اعتقدت أنه يمكن لألطراف المعادية لألسد أن تلتئم تحت
سقفها .بيد أن الجماعات ذات االنتماءات الطائفية والعنفية الواضحة
التي دعمتها السعودية وقطر وتركيا في مراحل مختلفة ،لم تفعل شيئا
سوى زيادة تح ر ّز الغرب من ربط نفسه بمراكز السلطة الريفية التابعة
للمعارضة ،ما فاقم أكثر التناقضات التي لطالما اب تُ ليت بها عالقات
المعارضة السياسية مع داعميها الدوليين .
في خاتمة المطاف ،كان في وسع المعارضة المدنية  -الوط نية حصر
ثالث إخفاقات كبيرة منعتها من فرض نفسها كالعب ذي قدرة وفعالية :
اإلخفاق األول هو تشظيها التنظيمي .فعدم قدرة المعارضة على طرح
مطالب واضحة ومو حّ دة وقابلة للتطبيق ،ح دّ من قدرتها على ممارسة
التأثير .وحتى حين كانت هيئاتها تصدر البيانات التي تش دّ د على أهمي ة
ّ
تجس دت هذه البادرات في جهود ملموسة لدمج
الوحدة ،نادرا ما
مكونات المعارضة إداريا .وهذا القصور عكس وع م ّ ق األهداف غير
الواضحة ،ال بل في الحقيقة المتضاربة ،حول مستقبل سورية مابعد
الحرب .
اإلخفاق الثاني هو أن المعارضة المدنية  -الوطنية بالغت في تقدير
قدراتها ،مفترضة أن بادرات الدعم اللفظي أو الرمزي من قبل الالعبين
الخارجيين تتساوى مع النفوذ داخل سورية ،وبالطبع األمر لم يكن على
هذا النحو قط .فعلى رغم أن الدعوات اإلقليمية والدولية لدعم المعارضة
جاءت غالبا في السنوات األولى للنزاع ،إال أن الفصائل المسلحة التي
ت ُ س يطر على األراضي داخل سورية لم تل ُ ق ِ باال ال للوضعية الدولية
للمعارضة وال لمحاوالتها أن تكون لها كلمة في التطورات داخل البالد.
وحين بدأت حظوظ المعارضة المسلحة بالتهاوي في العام  ، 2016لم
يكن لدى الهيئات ال ُ
م عترف بسيادتها اسميا على كل القوات المناوئة
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للحكوم ة ،أي أدوات عملية عدا الخطابات للتصدي لتق دّ م القوات
الحكومية .
اإلخفاق الثالث هو أنه منذ انطالق النزاع ،فشل ك ٌ
ل من المعارضة
المدنية  -الوطنية وداعموها الخارجيون في االعتراف علنا بالنفوذ
الواسع للفصائل المسلحة اإلسالمية .فقد سمحت القدرات التنظيمية
العالية له ذه الفصائل باالستيالء على أراض ٍ سورية ،لكن عدم
االستعداد شبه الكامل للمعارضة المدنية  -الوطنية لالعتراف بالنفوذ
الحقيقي لهذه الجماعات ،جعلها ُم فتقرة إلى الوسائل أو الهياكل
لمواجهة القوات اإلسالمية على نحو فعا ّل حالما أصبحت هذه األخيرة
جزءا من الصراع .كان ل مثل هذا العجز مضاعفات بعيدة المدى ،ألن عدم
قدرة المعارضة على مواجهة هذه الجماعات ،عدا أيضا عن ممارسة أي
نفوذ عليها ،جعلها هي نفسها تخسر دعم القوى الخارجية التي
امتعضت من سلوكيات اإلسالميين .
مآل المعارضة المدنية  -الوطنية
تجد المعارضة المدنية  -الوطنية نفسها اآلن أسيرة إطار عتيق إلنهاء
النزاع السوري .فالوسطاء الدوليون ،الذين ال زالوا عالقين في ذهنية
تعود إلى سنتي  2011و  ، 2012عجزوا عن طرح عملية تسوية تشمل
الالعبين العسكريين األكثر مسؤولية عن األحداث في سورية .وهذا
التناقض (أي طرح إطار سياسي لحل نزاع ي ُ ح دّ ده مق اتلون مسلحون)
يجد جذوره في التهميش المبك ّ ر للمعارضة المدنية  -الوطنية ،لكنه
اليزال يؤث ّر على الجهود اآليلة إلى تسوية النزاع السوري .
على رغم أن الفصائل المسلحة ال ُ
م عارضة للحكومة وهيئات الحوكمة
التابعة للمعارضة داخل سورية ،ما عدا هيئة تحرير الشام ،اتخذت
خطوات مهمة نحو التو حّ د منذ العام  ، 2017إال أنها فعلت ذلك بفعل دعم
مالي تركي شبه حصري  .فتركيا ،التي انخرطت في عملية إنهاء
النزاع مع روسيا وإيران ،أجبرت المعارضة السياسية على تجميد هدفها
األصلي الخاص بتغيير النظام .لكن ،ومع استمرار هجوم القوات
الحكومية على ماتبقى من قوات المعارضة في محافظة إدلب ،جهدت
تركيا لفرض ولو خط لوقف إطالق للنار ،واندفعت لبناء مواقع عسكرية
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جديدة لردع القوات الحكومية ،فيما كانت فصائل المعارضة المسل ّحة
تن تتقلص بسرعة .
تتقهقر من أراض ٍ لم ِ
طيلة المرحلة األخيرة من النزاع السوري ،بقيت المعارضة المدنية -
الوطنية غائبة إلى حد كبير عن السمع والبصر ،ومقطوعة عن الجماعات
المنخرطة في القتال ،وغير قادرة على تنسيق الحجم الهائل من
المساعدات اإلنسانية الضرورية لنجدة السكان المدنيين العالقين في
إدلب .وسواء بقيت إدلب محمية تركية ك أمر واقع أو سقطت بسرعة
في أيدي الحكومة ،فإن المعارضة السياسية تواجه خيارين أحالهما
م ر ّ :فهي إما أن تبقى ملتزمة بإطار التسوية المتفاوض عليها التي
تخل ّى عنها حتى داعمو مثل هذه الحصيلة ،أو يمكنها التراجع عن
هدفها األصلي الخاص بتغيير النظام والمطالبة بإصالحات تدريجية.
ويشي غياب أي خيارات عدا هذين السيناريوهين بمدى محدودية قدرة
المعارضة السياسية على فرض نفسها كالعب ال غنى عنه في النزاع
السوري .

الرابط:

https://carnegie-mec.org/2020/05/22/ar-pub-81840
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كيف َ
س َر المجتمع المدني السوري استقالليته في
خ ِ
حرب األجندات المتصارعة
مركز كارنيغي
ت مّ استتباع المعارضة العسكرية والسياسية السورية بشكل ف ع ّ ال من
قبل الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية ،بفعل اعتمادها المط ّرد على
تمويل هذه الجهات .
أ د ّ ت انتفاضة العام  2011ضد النظام السوري وما تالها من انزالق البالد
إلى أتون حرب أهلية ،إلى بروز ظاهرة كانت غير معروفة نسبيا في
سورية .إذ بعد نصف قرن تقريبا من الحكم السلطوي آلل األسد ومعه
ُ
م َ
ح للعديد من الالعبين السوريين
مروحة من أجهزة األمن،
س ِ
السياسيين والعسكريين والمدنيين بتح دّ ي الدولة .
وهكذا ،لعبت مجموعات من المجتمع المدني السوري دورا رئيسا في
تغيير األمر الواقع .ومن خالل تب ن ّ يها لرؤية مختلفة لسورية وتقل ّدها
مسؤوليات في األراضي التي تسيطر عليها المعارضة التي كانت تخضع
عادة إلى سلطة الدولة ،كقطاع الخدمات ،استطاعت هذه المجموعات
طرح نفسها كبديل ُم ستقل عن الحكم الذي عاشته سورية في ظل
حزب البعث
تدويل المعارضة العسكرية والسياسية
برزت الحركات االجتماعية ال ُ
م طالبة بالحريات المدنية كطليعة لالنتفاضة
في آذار/مارس  . 2011وحين نضع في االعتبار مدى القمع ال ذي تع ر ّض
له المجتمع المدني قبل  ، 2011لن يكون مفاجئا أن نجد العديد من
المجموعات والناشطين ي ُ قاربون االنتفاضة بكونها فرصة ُ
ج ل ّى لممارسة
حقهم الذي لطالما انتظروه ،وهو تشكيل مستقبل سورية .بيد أن
الحملة الوحشية للحكومة السورية ضد االحتجاجات خالل العام ، 2011
أس فرت عن تحويل حركة المعارضة التي كانت سلمية في غالبيتها إلى
حركة مسل ّحة .ومع انزالق االنتفاضة إلى لجج الحرب ،باتت هيئات
المجتمع المدني في المقاعدالخلفية قياسا باألوجه العسكرية
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والسياسية لحملة المعارضة التي سقطت سريعا في حضن النفوذ
األجنبي .
حينها ،ظهرت مئا ت الشبكات والروابط والمنظمات .بعضها كان ذا هياكل
فضفاضة ،في طول سورية وعرضها إ ب ّان المرحلة األول ّية من االنتفاضة،
فيما البعض األخر كان بقيادة ناشطين معارضين ُم خضرمين .إال أن
ّ
تأس ست على أيدي ناشطين شبان غير حائزين على أي
الغالبية منها
خبرة تنظيمية .قبل ذلك ،كانت هذه المجموعات ترك ّ ز أساسا على
تنظيم حركة االحتجاج ،ومحاولة جذب االهتمام الدولي لما يحدث داخل
سورية .
قاوم الجناح السياسي في حركة المعارضة االصطفاف مباشرة مع
الداعمين الدوليين لفترة أطول قليال من المعارضة العسكرية ،أساسا
بسبب تن و ّ ع مصادر تمويله ومو ازناته الصغيرة عموما  ،لكنه أصبح في
خاتمة المطاف متأث ر ّا بنفوذ القوى األجنبية .وهكذا ،بدأ المجلس
الوطني ،الذي كان حامل شعلة المعارضة ،يخسر نفوذه مع المجتمع
الدولي ،بعد أن تب ن ّ ى مواقف قصوى ،رافضا بيان جنيف األول في
حزيران/يونيو  2012الذي كان ُم ح ص ّ لة المؤت مر الذي رعته األمم المتحدة
إلطالق عملية انتقالية في سورية .وهذا أدى إلى تناقص التمويل الذي
كان متدفقا من داعمي المعارضة السعودية واإلمارات  . 2الحقا  ،أدى
صعود االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ،الذي أصبح
يدعى االئتالف الوطني السوري ،إلى كسوف نج م المجلس الوطني .
سرعان ما اتضح الحقا أن االئتالف الوطني خاض ٌ
ع أيضا للدعم ،وبالتالي
للنفوذ ،الدولي  .وقد اعترفت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة
وفرنسا ومعظم دول الخ ليج وعشرات الدول األخرى باالئتالف بكونه
الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري في كانون االول/ديسمبر
 2012خالل المؤتمر الرابع ألصدقاء الشعب السوري في مراكش،
وأسبغت بعض البلدان وضعية البعثة األجنبية على المكاتب التمثيلية
لهذه الهيئة .وعلى رغم أن تن و ّ ع عضوية اال ئتالف ضمنت شكال من
أشكال االستقاللية في البداية ،إال أنه تح و ّ ل الحقا إلى أطراف متباينة
بسبب ارتباط العديد من أعضائه بمختلف الدول الداعمة للمعارضة
السياسية .هذه األطراف أصبحت ُم م ث ّ لة للمصالح واالجندات المتضاربة
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للداعمين .ففي الجمعيات العامة لالئتالف ،كان الموفدون الدوليون
يتشاورون في الكواليس مع وكالئهم السوريين ويستخدمونهم للتأثير
على نتائج االجتماعات .وهكذا ،تم التنازل للقوى الخارجية عن القرارات
الكبرى المتعل ّقة بحضور أو مقاطعة المفاوضات .
بعدها ،تك ر ّس البعد الدولي في المعارضة السياسية السورية خالل
مؤتمري الرياض ( 1كانون األول/ديسمبر  ) 2015والرياض ( 2تشرين
األول/نوفمبر  .) 2017كانت هذه المداوال ت تسعى إلى توحيد المعارضة
السورية وزيادة شموليتها للجميع ،من خالل إضافة ُم ستقلين و ُم مثلين
للجماعات المسل ّحة ومنصات معارضة مختلفة إلى االئتالف .شهد
مؤتمر الرياض  1أيضا تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات السورية التي
كان الهدف منها العمل كمفاوض رئيس مع النظام السوري خالل
محادثات السالم .بيد أن القرار بضم مجموعات المعارضة التي تتخذ من
القاهرة وموسكو مقرا لها (والتي ُ
ش ك ّ لت لتمثيل أجندات داعميها
المصريين والروس) ،أدى إلى ضعضعة االستقاللية السورية على نحو
مط ّرد .
تم ث ّ لت حصيلة كل ذلك في تح و ّ ل القوى العالمية واإلقليمية إلى
الصانعة النهائية للقرارات في سورية على حساب المعارضة السورية.
إذ اجتذب النزاع تدخالت العدي د من الدول واألطراف غير ال ُ
د ولتية في
لكل من الحكومة والمعارضة على حد
مجاالت التمويل والدعم المادي
ٍ
سواء .كان التد خّ ل العسكري الروسي في البالد لصالح نظام األسد
في أيلول/سبتمبر  2015هو الذي ك ر ّس هذا المنحى .ومع تق دّ م روسيا
الصفوف نحو تس ن ّ م صنع القرار الرئيس على الصعيد الحكومي ،تح ر ّكت
األطراف المنافسة للتفاوض باسم المعارضة السورية ،و ت ُ و ّ ج هذا
االستتباع الدولي بما جرى في مؤتمري األستانة (كانون الثاني/يناير
 ) 2017وسوتشي (شباط/فبراير  ) 2018حيث أصبحت تركيا وإيران
وروسيا ضامنة االتفاقات المحلية "لوقف إطالق النار" .كما ع ي ّنت أو
رفضت هذه البلدان ،بمساعدة األمم المتحدة ،أعضاء اللجنة الدستورية
السورية التي ُ
ش ك ّ ِ لت في أيلول/سبتمبر  2019وض م ّ ت ممثلين عن كل
من المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني .
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من الحراك االجتماعي وتعبئة المجتمعات المحلية ،إلى
المنظمات غير الحكومية
رك ّ ز المجتمع المدني في بداية االنتفاضة على ترقية الحقوق المدنية
واإلنسانية في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة ،وكذلك الحلول
مكان الدولة السورية الغائبة لضمان توفير الخدمات الضرورية .بيد أن
األحداث تط و ّ رت إلى صراع عسكري أساسا  ،وتج ن ّ بت لجان التنسيق
المحلية االنخراط في معمعة الصراع المسلح والسياسات العليا
للمعارضة ،وهذا على عكس ما فعلت الهيئة العامة لقيادة الثورة
والمجلس األعلى لقيادة الثورة .وهكذا ،أظهر المجتمع المدني في
البدء ممانعة أكثر ضد النفوذ والتدخالت األجنبية .بيد أن استقالليته
أضحت ب التدريج موضع شك بعد أن تح و ّ ل الناشطون والشبكات إلى دور
ُم وف ّ ري خدمات ،من خالل المنظمات غير الحكومية التي تمول ّها بلدان
خارجية .ومثل هذا االعتماد جعلها تصبح في نهاية المطاف مجرد أداة
تنفيذية لخدمة أجندات ال ُ
م مولين .
في مطالع النزاع ،وفيما كانت سورية تتشظى إل ى أراض ٍ تسيطر عليها
الحكومة وأخرى تحت هيمنة المعارضة ،أطلق المجتمع المدني مبادرات
تستهدف ترقية حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية ،تراوحت بين توثيق
الخروقات لهذه الحقوق وبين إدارة ورش لنشر ُم ثُ ْ
ل تحقيق السالم
والعدالة االنتقالية .وفي وقت الحق ،ستصبح منظمات ح قوق إنسان -
على غرار الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ومركز توثيق االنتهاكات
في سورية والمركز السوري للعدالة والمساءلة  -شريكة مع مجلس
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،ولجنة التحقيق حول سورية ،واآللية
الدولية المحايدة والمستقلة حول سورية ،وذلك في مسعى لكشف
الخروقات التي ارتكبت خالل النزاع ومساءلة مرتكبيها .وفي هذه
األثناء ،أدى تركيز عمل المنظمات على تمكين المرأة إلى تكاثر المراكز
النسوية في كل أنحاء سورية .وهذا سمح للنساء بأن يك ّ
ن أكثر
اطالعا وحصوال على الخدمات ،وأيضا أكثر انخراطا في المجتمع،
وتس ن ّ مت بعض النسوة في هذه المراكز أدوارا عامة في مختلف
مستويات الحوكمة المحلية .على سبيل ال مثال ،أصبحت رئيسة مركز
المرأة في حاس ،بمحافظة إدلب ،عضوا في المجلس المحلي للبلدة .
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عالوة على ذلك ،عملت منظمات المجتمع المحلي مع مجالس اإلدارة
المحلية وهيئات شبه حكومية أخرى على توفير الخدمات الصحية
والتعليمية وغيرها .ومن خالل تعزيز صمود السكان ،أصبحت لجان
التنسيق المحلية العبا رئيسا في مشاريع االستقرار والتعافي
ا لمبك ّ رة .فحتى أواسط  ، 2012كانت هذه اللجان إما مم و ّ لة ذاتيا أو
مدعومة ماليا من مواطنين في سورية .كما شملت مصادر أخرى
لتمويل جهود اإلغاثة هذه الجمعيات الخيرية االسالمية المحلية التي
كانت تجمع المال في المساجد خالل صالة الجمعة .
بدأت معالم استتباع الالعبين ا لدوليين للمجتمع المحلي بالظهور مع
تدفق األموال على جهود اإلغاثة ،جنبا إلى جنب مع الدعم الخارجي
لجهود المعارضة العسكرية .ففي صيف  ، 2012جمعت الحكومة القطرية
 350مليون دوالر في داخل بالدها في حملة "كلنا الشام" .وقد حاولت
لجان التنسيق والهيئة العامة لقيادة ال ثورة والمجلس األعلى لقيادة
الثورة الحصول على جزء من هذه الكعكة ،على رغم أن اللجان تراجعت
في اللحظة األخيرة لتج ن ّ ب تسييس المساعدات .خالل هذه الفترة،
أصبحت الهيئة العامة لقيادة الثورة والمنتدى السوري (وهو صندوق
ّ
أسس ه رجل األعمال السوري مصطفى صباغ لدعم االنتف اضة) الطرف
المحلي المول َ ج به توزيع المساعدات القطرية في داخل سورية .
في هذه األثناء ،أضافت عسكرة االنتفاضة عامل اإللحاح على قضايا
اإلغاثة والمسائل اإلنسانية ،ما شك ّ ل تح دّ يا للمهمة التأسيسية
للمجتمع المدني ال ُ
م تمثل ّة بترقية الحرية والعدالة .فمع التشظي
المتز ايد للمعارضة العسكرية السورية وغرقها في لجج الفوضى
وسيطرة التط ر ّف عليها ،بات من الصعب على المجتمع المدني مواصلة
العمل وفقا لرؤية إقامة دولة ديمقراطية مستقبلية شاملة للجميع.
وردا على تقل ّص فضاء العمل العام ال ُ
م ستقل ،وكذلك تفاقم تدهور
األوضاع اإلنسانية ،تح و ّ لت اللجان على نحو متزايد نحو صب جهودها
على قضايا الخدمات غير السياسية .
ع ز ّ ز المانحون الدوليون تو جّ ه الناشطين لتشكيل المنظمات غير
الحكومية أو االنضمام إليها .فبعد أن فشلت الدول على نحو متزايد في
توفير الدعم المؤسسي الدولي الموعود الئتالف المعارضة السورية،
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قرر العديد من الحكومات بدال من ذلك التركيز على اإلغاثة اإلنسانية.
في الغالب ،كانت الحكومات تبحث عن شركاء محليين تنفيذيين،
ووجدتهم في مبادرات ومنظمات المجتمع المدني .وعلى الرغم من أن
هذه الجهود كانت بال ريب مفيدة في العديد من المجاالت خالل بعض
المراحل األ صعب من النزاع ،إال أنها ع ز ّ زت التو جّ ه الخيري واإلنساني
لمنظمات المجتمع المدني بعيدا عن دورها األ و ّ لي كمع ب ّئ للمجتمع
وكقائد لحركة المعارضة .
يتع ي ّن أن يكون الهدف الرئيس للمجتمع المدني تب ن ّ ي ونصرة أعلى
مراتب االلتزام بحقوق اإلنسان .وهذه المهمة وازنة على وجه الخصوص
خالل النزاع ،ألن االلتزام بهذه ال ُ
م ثُ ل يمكن أن يساعد على منع تم ز ّ ق
النسيج االجتماعي .بيد أن تغ ي ّر التركيز الذي طرأ على المساعدات
اإلنسانية وتوفير الخدمات أدى إلى تآكل قدرة المجتمع المدني على
انتهاج تو جّ ه له تأثيرات طويلة األمد على المجتمعات المحلية .وهذا
ربما لن يكون مفاجئا حين نضع في االعتبار صعوبة تعبئة الناس حول
قضايا مثل الديمقراطية ،والحوكمة الحميدة ،وحقوق اإلنسان ،فيما
يفتقد هؤالء إلى الحاجيات األساسية كالماء والمواد الغذائية والمأوى
واألمن .وعلى أي حال ،تقل ّص الدعم المالي لهذه الجهود حين أصبح ت
الجماعات المسلحة في مساحات شاسعة من األراضي السورية أكثر
راديكالية .
بعد أن تح و ّ ل الناشطون إلى موظفين لدى المنظمات غير الحكومية،
باتوا ال يظهرون أو يتكلمون سوى لماما ،وبالتالي خسرت المجتمعات
المحلية نقاط مرجعيتها داخل حركة المجتمع المدني .كما أث ّر صعود
نج م قادة جدد سلبا على المجتمع المدني ،بسبب االفتقاد إلى
ال ُ
م رشدين والناصحين الذين إما لم يعودوا داخل البالد أو استسلموا
إلغراء العمل الم رُ بح في المنظمات غير الحكومية .عالوة على ذلك،
عملت أجندات المانحين على ترسيخ االنقسامات الطائفية واإلثنية،
في الوقت نفسه الذي كان تسييس المساعدات يساهم في بروز
التظلمات المحلية ويول ّد ثقافة االتكالية .وفي هذه األثناء ،كانت القدرة
السابقة للمجتمع المدني على بناء الجسور والروابط بين المجتمعات
المحلية تتب دّ د هباء منثورا .
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واآلن ،فيما ي ُ ع ز ّ ز نظام األسد سلطته وسيطرته على األراضي ،ي ُ
ح تمل
أن يتواصل تدهور نفوذ المجتمع المدني .لكن ،يمكن عكس هذا
ّ
منس قة ومؤسساتية ومتواصلة على مستوى
المنحى من خالل جهود
القواعد ،بهدف إعادة تعريف المجتمع المدني واستئناف التركيز على
دوره في إطار أولويات يقودها سوريون .

الرابط:

https://carnegie-mec.org/2020/05/22/ar-pub-81841
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كيف ولماذا تح دّ ت إدلب أمراءها الجهاديين ؟
مركز كارنيغي
منعت المقاومة المحلية ض دّ هيئة تحرير الشام في إدلب اختراق هذه
المجموعة لشرائح كبيرة من المجتمع ،ومن الممكن أن تلعب أيضا دورا
في التصدي ألي محاولة للسيطرة على المحافظة من قبل أي طرف
فاعل في المستقبل .
في األعوام القليلة الماضية ،باتت هيئة تحرير الشام ،وهي تنظيم
جهادي سلفي تقوده جبهة النصرة ،أي فرع تنظيم القاعدة سابقا في
سورية ،تحتل مكانة بارزة في محافظة إدلب شمال غرب البالد .وإدلب
هي آخر ماتب ق ّ ى من معاقل مهمة يسيطر عليها الث و ّ ار في سورية،
علما بأن النظام السوري بدأ باستعادة مناطق شاسعة من المحافظة
أواخر العام  . 2019يبلغ عدد سكان إدلب نحو ثالثة ماليين نسمة
نصفهم من النازحين داخليا  ،وهيئة تحرير الشام هي الفصيل األقوى
هناك .وحتى قبل أن يتمك ّ ن النظام السوري وحلفاؤه من استعادة
السيطرة على جزء كبير من إدلب في هجوم بري مؤخرا  ،لعبوا على
الربط بين إدلب واإلسالميين المتشددين لتبرير ش ّ
ن حملة جوية عنيفة
ضد المحافظة .وقد وافق العالم بمعظمه على هذا التقييم الذي وضعه
النظام وق ب ِ ل بسلوكياته ،والدليل على ذلك التلكؤ عن التحرك إزاء
الهجمات الجوية الواسعة النطاق التي تش ن ّ ها القوات الجوية السورية
والروسية على إدلب ،ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين .
ن النظام هجمات برية ناجحة إلى ح دّ
وقد م هّ د ذلك الطريق أمام ش ّ
كبير .
لكن ،في ما يتعلق بتأثير اإلسالميين المتشددين ،كانت األوضاع على
األرض في إدلب وخارجها أش دّ تعقيدا بكثير مما بدت عليه .فقد أخفقت
هيئة تحرير الشام ،أوال  ،في اختراق شرائح واسعة من المجتمع بسب ب
عملها في إطار مجموعات مغلقة .إضافة إلى ذلك ،ترجم السكان
المحليون معارضتهم لهيئة تحرير الشام ،وال سيما ممارساتها
االقتصادية االحتكارية وتجسيدها التجا هٍ متشدد في اإلسالم ،إلى
خطوات ملموسة .ففي عامي  2017و  ، 2018أجرت بلدات سراقب
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ومعرة النعمان واألتارب انتخابات الختيار المجالس المحلية في تح دٍّ
علني لهيئة تحرير الشام التي تعتبر أن هذه الممارسات تتنافى مع
اإلسالم .كذلك نظ ّم سكان هذه البلدات وكذلك بلدات سرمدا
وكفرتخاريم وأريحا ،تظاهرات أدانوا فيها علنا هيئة ت حرير الشام وطالبوا
بالتخلص منها  .وقد سعت هيئة تحرير الشام على نحو ٍ مط ّرد إلى تج ن ّ ب
المواجهة المباشرة مع السكان المحليين  ،خشية تعر ُّ ض مكانتها إلى
مزيد من اإلضعاف .
في مطلع العام  ، 2017اندمجت جبهة النصرة مع أربعة تنظيمات ثورية
إسالمية إلنشاء هيئة تحرير الشام  .وفي بداية العام  ، 2019سيطرت
هيئة تحرير الشام على إدلب والمناطق المحيطة بها إثر خوضها معارك
مع تحالف من الفصائل الثورية المعروفة بالجبهة الوطنية للتحرير ومع
حركة نور الدين الزنكي ،وهي مجموعة إسالمية انضمت في األصل
إلى جبهة النصرة إلنشاء هيئة تحرير الشام لكنها انش ق ّ ت عنها الحق ا .
وبعدما فرضت هيئة تحرير الشام سيطرتها ،أرست شكال قاسيا من
أشكال الحكم في المناطق الخاضعة لها .وعمد التنظيم إلى التضييق
على الت جّ ار المستقلين لمصلحة التجار الذين كسب والءهم ،وفرض
ضرائب مرتفعة على المزارعين والتجار وغيرهم من المهنيين .وزاد
أسعار الخدمات الرئيسية مثل الماء والكهرباء واالتصاالت
الهاتفية ،وصادر أمالك المسيحيين الذين ف ر ّوا من مدينة إدلب  .لقد
حاولت هيئة تحرير الشام ،بحسب مختلف الروايات ،السيطرة على
جميع جوانب الحياة االقتصادية في المنطقة واإلفادة م نها .
تس ب ّبت هذه التدابير ،كما كان متوق َّ عا  ،بتأجيج االستياء ،والسيما على
ضوء التجارب السلبية التي خبرها السك ّ ان مع جبهة النصرة والدولة
ُ
اإلسالمية .وتجل ّى هذا السخط في االنتخابات المحلية التي أ جر ي َت
رغما عن هيئة تحرير الشام في العامين  2017و  ، 2018وكذلك في
التظاهرات التي اندلعت ضد التنظيم في نواح ٍ مختلفة من محافظة
إدلب .فعلى سبيل المثال ،في أيلول/سبتمبر  ، 2019وبعد فترة من
الهدوء النسبي ،اندلعت تظاهرات في بلدات سراقب ومعرة النعمان
واألتارب وسرمدا .وفي اآلونة األخيرة ،ن ُ ظ ِ ّ مت احتجاجات أيضا
في كفرتخاريم وأريحا .وكانت هيئة تحرير الشام تمارس سيطرة اسمية
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على جميع هذه البلدات ،لكنها لم تفلح في ترويع الناس أو حتى منعهم
من التنديد بها في العلن .
لم يحصر معار ِ ضو هيئة تحرير الشام في هذه البلدات انتقادهم للتنظيم
بالكالم عن ممارساته االحتكارية ،وفساده المالي ،وقمعه للحريات ،بل
أثاروا أيضا المسألة المتف جّ رة المتمثلة بتعامله مع النظام .ففي
ممارس ةٍ أحدثت صدمة لدى عدد كبير من المراقبين الخارجيين للنزاع
السوري كونها منافية للمنطق ،جمعت روابط تجارية واضحة بين هيئ ة
تحرير الشام والنظام من خالل الشبكات االقتصادية التابعة لكل منهما.
وفي إحدى المناسبات ،و جّ ه المحت جّ ون حتى انتقادات علنية لزعيم
هيئة تحرير الشام ،أبو محمد الجوالني  ،متهمين إياه بتسليم محافظة
حماه شمال البالد فعليا إلى قوات النظام من خالل عدم إظهار مقاومة
كافية هناك .
بدأ السوريون الذين أمضوا سنوات يتح م ّ لون بصمت القمع على أيدي
هيئة تحرير الشام ،وال سيما الذين رأوا فيها خط دفاع أساسي ضد
النظام ،يدركون أن الهيئة عاجزة عن وقف التعدي المستمر على إدلب
من جانب قوات النظام .وما زاد الطين بلة أن الدور البارز الذي أ د ّ اه
ع مة له) ذريعة
التنظيم في إدارة المحافظة منح النظام (وروسيا الدا ِ
لشن حمالت عسكرية في المستقبل ،شملت هجوما شامال ومثيرا
للذعر من أجل استعادة السيطرة على المحافظة .والحال هو أن النظام
ع ب ّر تكرارا عن رغبته الشديدة في شن هجوم يستعيد من خالله هذا
الجيب المعار ِ ض .
أما هيئة تحرير الشام فقد وجدت نفسها في مأزق .وبدا أن المعارضة
المتنامية لحكمها تستوجب لجوءها إلى القمع .ولكن المحاوالت التي
بذله ا النظام السوري إلخضاع بلدات إدلب وقراها التي احتضنت
االنتفاضة منذ العام  ، 2011ارت دّ ت بنتائج عكسية لناحية أن المعارضة
ازدادت حماسة .ونظرا إلى التشنجات التي تعتمل في المحافظة ،كان
االحتمال كبيرا بأن تتكرر النتيجة نفسها في حال لجوء هيئة تحرير
الشام إلى مجه ود قمعي مماثل .لكن منح المعارضة هامشا للتحرك،
وهو ما بدأت هيئة تحرير الشام القيام به ،كان من شأنه أن يزيدها
جرأة ويدفع بها إلى تعزيز نشاطها .كانت هيئة تحرير الشام تخشى أن
يتكرر معها ما حدث مع تنظيم الدولة اإلسالمية الذي ط ُ رد من إدلب
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في العام  . 2014وقد سل ّطت هذه المعضلة التي تخ ب ّطت فيها هيئة
تحرير الشام الضوء على واقع أوسع نطاقا في إدلب .لقد أثبت السكان،
مرارا وتكرارا  ،قدرتهم على مقاومة التأثير الذي يمارسه الجهاديون.
وهكذا ،اضط ُ ر َّ ت هيئ ة تحرير الشام ،عند النظر في خياراتها ،إلى أن
تضع في اعتبارها قدرة المجتمع المحلي على ترجمة كرهه للتنظيم
إلى معارضة ناشطة .
كان االنخراط السياسي من العوائق البارزة أمام ممارسة هيئة تحرير
الشام نفوذها .فالسكان المحليون الذين ُ
ع ر ِ فوا على مر التاريخ
بنشاطهم الس ياسي والذي كان نشاطا س ر ّيا في الجزء األكبر منه
بسبب طبيعة حزب البعث في عهد األسد األب ثم االبن ،أفادوا من
خبرتهم في العمل في الخفاء وفي التق دّ م خطوة واحدة على مَ ن هم
في السلطة .ومن األمثلة على التأثير الذي يمارسه االنخراط
السياسي الطويل األمد بلدة سراقب المزدهرة نسبيا  ،والتي تشك ّ ل
معقال لمقاومة حكم هيئة تحرير الشام حيث انضم السكان إلى العديد
من األحزاب السياسية منذ خمسينيات القرن العشرين .وتن و ّ عت هذه
األحزاب بين منظمات شيوعية مختلفة – الحزب الشيوعي  -المكتب
السياسي ،رابطة العمل الشيوعي ،الحزب الشيوعي الس وري  -جناح
يوسف فيصل – وصوال إلى اإلخوان المسلمين .وأظهر سكان سراقب
أيضا دعما شديد الحماسة إلعالن دمشق ،وهو ائتالف معارض
استوحي اسمه من الوثيقة التي وق ّ عتها شخصيات معار ِ ضة في العام
 2005للمطالبة باإلصالح في سورية .
وليس مفاجئا أن الناشطين السياسيين الذين أثاروا غضب السلطات،
تعل ّموا أيضا كيف ينشئون شبكات معلومات س ر ّية ،وينظ ّمون حمالت
عصيان مدني في الظل ،ويحبطون الجهود التي تبذلها األجهزة األمنية
لجمع معلومات استخبارية .وقد استعان أبناء سراقب بهذه المهارات
نفسها في تص دّ يهم للجهاديين .وعندما سنحت لهم الظروف ،أخرجوا
أيضا معارضتهم إلى العلن ،من خالل إنشاء مجلس محلي حال ،طوال
سنوات ،دون تمك ُّ ن جبهة النصرة من الحصول على موطئ قدم في
البلدة .والحقا  ،نجح المجلس في التص دّ ي للمحاوالت التي بذلتها هيئة
تحرير الشام لوضع يدها على إدلب إلى أن تمك ّ ن التنظيم من السيطرة
بال قوة العسكرية على المحافظة والمناطق المحيطة بها .
180 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

وجدت هيئة تحرير الشام نفسها ،منذ لحظة استيالئها على إدلب في
مطلع العام  ، 2019في موقف صعب .فمن الواضح أنها أرادت ترسيخ
سيطرتها على المحافظة لكنها كانت تخشى التسبب بمزيد من النفور
لدى السكان الذين يعانون أصال من التململ .وفي الوقت نفسه ،لم
تكن المعارضة جاهزة لطرد التنظيم من إدلب .فدخلت المحافظة في
حالة من التوازن الحذر ،األمر الذي منح هيئة تحرير الشام والمعارضة
متن ف ّ سا  .لكن النظام السوري مدعوما من روسيا اعتبر أن الوضع الذي
آلت إليه األمور هو أقل من مرض ٍ  ،فقد أراد استعادة السيطرة على
البالد بكاملها .
وقد سعت المعارضة إلى تالفي هجوم يش ن ّ ه النظام ،وذلك من أجل
الحفاظ على وجودها ،إنما أيضا تج ن ّ ب وقوع كارثة إنسانية .وهكذا ،كان
لطرد هيئة تحرير الشام أهمية مضا َ
ع فة في نظر المعارضة .فهذه
الخطوة لم تكن لتؤ د ّ ي إلى ا لتخلص من تنظيم يعتبره معظم السكان
المحليين قمعيا واستغالليا وحسب ،بل كانت لتحرم النظام أيضا من
ذريعته األساسية لشن هجوم عسكري شامل على المحافظة .فضال
عن ذلك ،لم يعد السكان ينظرون إلى هيئة تحرير الشام على أنها
تشك ّ ل رادعا لهذه الهجمات بعدما فقدوا ثقتهم برغبتها الحقيقية في
محاربة النظام .
كانت المشكلة في نظر معارضي هيئة تحرير الشام أن الشبكات
االجتماعية في إدلب تفتقر إلى القدرة على طرد التنظيم من المنطقة.
وكان هذا األمر بغاية األهمية نظرا إلى أنه لم تكن ثمة مؤشرات في
األفق عن إعادة تكوين حلف الفضول أو إن شاء ائتالف مماثل .وعلى
الرغم من أن بعض الشبكات ،على غرار الموالي ،كانت مسل ّحة ،لكن
قدرتها على الهجوم بقيت محدودة؛ ولذلك ظل ّت في موقع دفاعي.
وأقصى ما استطاعت المك و ّ نات المختلفة في مجتمع إدلب تحقيقه من
تلقاء نفسها كان إحباط المحاوالت التي بذلتها هيئة تحرير ا لشام
لالندماج في البيئة المحلية .
أسقط النظام السوري التوازن الحذر بين هيئة تحرير الشام والمعارضة
– ولم يحدث ذلك لمصلحة فريق دون اآلخر ،بل حدث على حسابهما
معا  .فعندما ش ّ
ن النظام ،المدعوم من روسيا ،هجومه البري أواخر العام
 ، 2019تغل ّب باط ّراد على المقاومة المسل ّحة ،وتسبب بنزوح حوالى
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مليون م دني ،وقضى على المعادلة المحلية التي كانت قائمة بين هيئة
تحرير الشام والمعارضة .ولم يعد الصراع بين هيئة تحرير الشام
والمجتمع المدني مسألة ذات أهمية إلى ح دّ كبير .وعلى الرغم من
تد خّ ل الثوار السوريين المدعومين من تركيا والجيش التركي بح دّ ذاته
لوضع ح دّ لتق دّ م النظام ،تمك ّ ن هذا األخير بحلول آذار/مارس  2020من
السيطرة على نصف المحافظة على األقل ،وقد ينجح في استعادة
السيطرة على المزيد من األراضي في حال فشل وقف إطالق النار
األخير في الشهر المذكور .مع ذلك ،ال تزال الصورة ضبابية جدا في ما
يتعلق بالتداعيات السياسية ال تي يمكن أن تترتب على الوضع .الوقت
وحده كفي ٌ
ل بأن يكشف ما إذا كانت الهيكليات والشبكات االجتماعية
المختلفة التي تطرقنا إليها في هذا المقال سوف تنجح في ص دّ
المحاوالت التي يبذلها النظام ليس فقط من أجل إخضاع إدلب ،إنما
أيضا الختراق نسيجها االجتماعي .

الرابط:

https://carnegie-mec.org/2020/05/22/ar-pub-81843
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إعادة إعمار سورية بين التطبيق التمييزي واالعتراض
المطو َّ ق
مركز كارنيغي
ُيعتبر المشروع التجريبي في دمشق ،المعروف باسم "ماروتا سيتي" ،نموذجا
أوّليا للمشاريع التي س ُتن َّفذ مستقبال في إطار عملية إعادة اإلعمار التي يقودها
النظام ،والتي يت ّ
م استخدامها لتعزيز حكمه االستبدادي وسحق المعارضة.
على الرغم من القتال المتواصل في سورية ،يقول نظام األسد إنه بدأ عملية
إعادة اإلعمار .ففي العام  ،2012أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي
 66الذي ُيرسي األساس القانوني لتطوير مناطق المخالفات والعشوائيات ،أي
المناطق حيث العقارات غير مرخصة رغم تناقلها ألجيال .وفي تشرين
ّ
وسع نطاق تطبيق
األول/أكتوبر  ،2018أقرّت الحكومة القانون الرقم  10الذي
المرسوم التشريعي  66إلى خارج مناطق السكن العشوائي ،وأجاز للبلدات
والمدن تحديد مناطق معيّنة لتطويرها وإعادة إعمارها .ويعد مشروع "ماروتا
ُ
سيتي" في دمشق والذي أطلِق بموجب المرسوم  ،66نموذجا أوّليا للمشاريع
التي س ُتن َّفذ مستقبال عمال بالقانون رقم  ،10ونقطة االنطالق لعملية إعادة
اإلعمار التي يقودها النظام.
"ماروتا سيتي" هو مشروع للتنظيم العمراني يجري العمل على بنائه فوق
منطقة السكن العشوائي المس ّ
ماة بساتين الرازي في غرب دمشق .وقد خسر
نحو  50000شخص من سكّان بساتين الرازي منازلهم بسببه .لكن تنفيذ
المشروع دونه عثرات .فقد فرضت المؤسسات الحكومية شروطا شديدة
تتسب ّب بعرقلة ُمضيه قدما .في حين وجدت آالف العائالت نفسها بال مأوى،
عالقة وسط مستنقع بيروقراطي يستحكم فيه الفساد ،في محاولة لتأمين
سقف يأويها والمطالبة بحقوقها في الملكية.
دم مشروع ماروتا سيتي مثاال عن المشكالت التي ُير َّ
ُيق ّ
جح أن تحيط بعملية
إعادة اإلعمار بموجب المرسوم التشريعي  66والقانون رقم  .10كما ُيسلّط
المشروع الضوء على حقيقة أوسع نطاقا بشأن إطار العمل المتّصل بإعادة
اإلعمار في سورية ،وهي أن هذا اإلطار لن يساهم في إعادة بناء سورية أو
تعافيها .ال بل هو بصورة أساسية عملية استطباق (جنتريفيكشن) ذات دوافع
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سياسية تهدف ،من خالل تحويل المشهد االقتصادي واالجتماعي عبر إعادة
تشكيل المساحات العمرانية ،إلى ترسيخ قبضة النظام السلطوية
يواجه مشروع ماروتا سيتي تعقيدات كثيرة منها القيود المفروضة على مطالبة
السكّان بحقوق ملكياتهم ،والتأخير في دفع التعويضات ،وتخمينات العقارات
التي لم تراعِ مصالح مالكي األسهم .هذا إضافة إلى أن المقاربة المعتمدة في
ٌ
صالت بالنظام.
عملية إعادة اإلعمار تعطي األفضلية للرأسماليين الذين تربطهم
ولم تتِح الدولة سوى بعض الطرق المحدودة للنظر في هذه التعقيدات ،رغم أن
المعارضة للمشروع واضحة للعيان.
فرضت السلطات ،في إطار التحضيرات إلنشاء ماروتا سيتي ،شروطا تخلق
صعوبات شديدة أمام قدرة أبناء بساتين الرازي على المطالبة بحقوقهم في
الملكية.فقد من َ
ح المرسوم التشريعي  66والقانون الرقم  10السكان مهلة
ثالثين يوما فقط إلثبات حقوقهم في الملكية .وبما أن البالد في حالة حرب،
تُعتبَر هذه المهلة الزمنية قصيرة ،ما ُيفسح في المجال أمام حدوث انتهاكات.
ُ
وقد عولِجت هذه المشكلة في تعديل للقانون الرقم  10أقِرّ في تشرين
ّ
ونص على تمديد المهلة إلى عا ٍم واحد في المشاريع
الثاني/نوفمبر 2018
المستقبلية .لكن بقيت مسائل ع ّ
دة من دون حل .ففي بساتين الرازي ،ونظرا
إلى قصر المهلة ،لم يتمكّن المختفون قسرا من المطالبة بحقوقهم أو تعيين
وكالء قانونيين للتوكّل باسمهم .وواجهت عائالتهم قيودا بالتبعية على شكل
مضايقات ومراقبة ومالحقة أمنية .كما واجه السكّان الذين فرّوا من سورية أو
نزحوا داخليا تحديات في إثبات حقوق ملكيتهم عن ُبعد .ومازاد الوضع سوءا أن
ق ما أو تعيين
كثرا منهم لم يكونوا يمتلكون األوراق الثبوتية الالزمة للمطالبة بح ّ ٍ
وكيل عنهم .وقد تعرّض األشخاص الذين نزحوا إلى مناطق
المعارضة للتمييز ولمزيد من المخاطر والعراقيل.
أولئك الذين تمكّنوا من إثبات حقوقهم في الملكية ،وقعوا في معضلة
العشوائيات في سورية .فإحدى مساوئ المرسوم التشريعي  66أنه في حين
تم وضعه لمعالجة مناطق السكن العشوائي ،إال أنه يراعي حقوق ذوي الملكية
النظامية فقط من دون االعتراف بحقوق ملكية العقارات المخالفة .وحدهم
األشخاص الذين يمتلكون صكوك ملكية قانونية حصلوا على أسهم في ماروتا
ُ
سيتي .ورغم أنه قد أتيح للسكان تقديم إثباتات على حيازتهم عقارات غير
مس ّ
جلة ،إال أن ذلك خوّلهم الحصول على مساعدات لتسديد بدل اإليجار فقط،
وفي بعض الحاالت الحصول على مساكن بديلة .وبالتالي ،لم يحصل الكثير من
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سكان بساتين الرازي سوى على النذر اليسير ،نظرا إلى أن آالف العقارات
كانت غير مرخصة .والحال أن نحو 50في المئة من األراضي في سورية لم تكن
مس َّ
جلة قبل العام  .2011وقد تفاقم هذا الوضع خالل الحرب بسبب تدمير
معظم دوائر السجل العقاري أو تعليق عملها .وفي كل األحوال ،يمكن القول إن
سبب تفاقم أزمة العشوائيات في سورية بشكل رئيس هو تقصير الدولة في
وضع إجراءات تنظيمية فعالة لالستجابة لعمليات التمدن السريع.
بعد التق ّ
دم إلثبات حقوق الملكية ،تم تقدير قيمة العقارات في المنطقة من قبل
لجنة مختصة من أجل دفع التعويضات ،ثم اس ُتصدرت إشعارات بالطرد بحق
السكان .بين عامَي  2015و ،2017طُ ِرد جميع سكّان بساتين الرازي ،و ُ
ه ِدمت
عقاراتهم التي يفوق عددها  6700بحسب التقديرات .إال أن عدم اعتماد قواعد
َّ
مؤهلة للحصول
واضحة في عملية التخمين أدت إلى اعتبار بعض العقارات غير
على تعويضات .ولم يتمكّن المتضررون منالطعن بالقرار.
تعويضات غير مالئمة
من المشاكل األخرى في ماروتا سيتي أن تعويضات سكان المنطقة لم تكن
مالئمة وتأ ّ
خ َر صرفها .فالمبالغ التي ُمنِحت على سبيل مساعدات لتسديد بدل
اإليجار للمالكين السابقين ،وسكّان مباني المخالفات في األراضي العامة أو
جرين اقتصرت على نسبة خمسة في المئة من قيمة العقار.
الخاصة ،والمستأ ِ
وهذه نسبة زهيدة في سوق اإليجارات المتض ّ
خم في دمشق .ففي العام
 ،2016س ّ
جلت بدالت اإليجار مستوى أعلى بـ 300في المئة من قيمتها في
العام  .2010وعندما عب ّر السكان عن امتعاضهم ،كان جواب السلطات
"استأجروا في مساكن عشوائية أخرى".
األشخاص الذين كانوا يملكون عقارا بصورة قانونية في بساتين الرازي حصلوا
على تعويضات من خالل منحهم أسهما في مشروع ماروتا سيتي .لكن
عقاراتهم ُ
خ ِّ
ة أقل من أسعار السوق ،في حين أن التكاليف
منَت جميعها بقيم ٍ
اإلدارية تسببت بخفض إضافي للتعويضات التي حصل عليها السكان .وقد
استند تحديد القيمة إلى أوضاع العقارات ومحيطها عند التخمين ،ال إلى قيمتها
المتوقّعة بعد التطوير ،ماأفضى إلى تدنّي سعرها وبالتالي انخفاض قيمة
األسهم التي ُم ِنحت لألشخاص من باب التعويض .تُق َّدر قيمة األرض الفعلية
التي تب ّقت للسكان الذين حصلوا على أسهم ،وذلك بعد التقييم واقتطاع جميع
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التكاليف – بما فيها التكاليف اإلدارية ،وتكاليف الترخيص والمتعاقدين
والمساحات الخضراء – بـ 17في المئة على األكثر من مجموع قيمة األرض.
أخضعت محافظة دمشق مدينة ماروتا سيتي للمرسوم التشريعي  82لعام
 2010الذي فرض حصول المساهمين على رخصة بناء في غضون عا ٍم واحد
اعتبارا من آذار/مارس  ،2018وإال تو ّ
جب عليهم تسديد رسم سنوي قدره 10
في المئة من قيمة أرضهم لم ّ
دة أربع سنوات ،تُباع األرض بعدها في المزاد
العلني .والحصول على ترخيص يستوجب موافقة اللجنة الفنية المعنية على
تصميم معماري أولي ،يتم بعده إنجاز الدراسة الفنية الكاملة من أجل الحصول
على ترخيص نقابة المهندسين .في آذار/مارس  ،2019وبعد اإلقرار بتأخر
السلطات المعنية في تيسير اإلجراءات،أجازت المحافظة تمديد المهلة عاما
واحدا قبل فرض الرسوم .بحلول حزيران/يونيو  ،2019كان  60في المئة من
المالكين قد حصلوا على الموافقة على تصاميمهم األولية ،لكن مقسما واحدا
َّ
يتبق سوى أشهر قليلة أمام مالكي
فقط حصل على رخصة بناء .وهكذا لم
المقاسم األخرى للحصول على التراخيص قبل البدء باقتطاع رسوم كبيرة من
أسهمهم.
مطوّرون انتهازيون
ليس هناك الكثير من المعلومات حول عدد سكّان بساتين الرازي القادرين ماديا
على تطوير مقاسمهم في ماروتا سيتي .والتتوافر أيضا بيانات كافية عن قدرة
من تم إخالؤهم على تحمل نفقة السكن في إحدى مبانيها في المستقبل.
غير أن الشكاوى على مواقع التواصل االجتماعي تُشير إلى أنهم في الغالب
لن يتمكّنوا من ذلك ،والسيما أن متوسط سعر المتر المربع في الوحدات
َّ
المؤكد هو أن شركات خاصة ذات
السكنية ُيق َّدر بـ 6000دوالر أميركي .لكن
عالقات مع النظام استحوذت على عقود كبرى للتطوير في المنطقة.
وفقا للمخطط التنظيمي ،من المقرر تطوير  270مقسما في ماروتا سيتي ،منها
 166مقسما مملوكا من قبل مواطنين ،و 62مقسما مملوكا لشركة دمشق
الشام القابضة ،والباقي هو في عهدة المحافظةُ .يشار إلى أن محافظة دمشق
أنشأت شركة دمشق الشام القابضة في العام  2016برأسمال قدره 133
مليون دوالر إلدارة بعض األمالك التابعة للمحافظة .وبين تموز/يوليو 2017
وآذار/مارس  ،2018وقّعت الشركة ستة عقود مع رجال أعمال مقرّبين من
النظام كي تستثمر شركاتهم في ماروتا سيتي في مقابل حصولهم على
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ُ
برم العقد األول مع سامر فوز وبلغت قيمته 333مليون دوالر .و ُوقِّع
أراض .وقد أ ِ
ٍ
العقد الثاني مع مازن الترزي بقيمة 250مليون دوالر .والعقد األحدث عهدا كان
مع رامي مخلوف بقيمة 48.3مليون دوالر .في هذه الشركات ،يملك رجال
األعمال حصصا تفوق تلك المملوكة من شركة دمشق الشام القابضة،
مايمنحهم نفوذا أكبر في عملية التنفيذ .وقد ُوقِّعت ثالثة عقود أخرى في العام
 ،2018ومن المر ّ
جح إبرام مزيد من العقود .لكن لم تُخصّص أي من هذه
االستثمارات لتقديم مساكن بديلة للمتضررين أو مساعدة المواطنين على
تطوير مقاسمهم .في الواقع ،يبدو أن مصالح السوريين هي آخر ما ُيفكّر فيه
النظام.
مشروع مجحف لتعزيز نفوذ النظام
منذ صدور المرسوم التشريعي  ،66اعتبر النشطاء في بساتين الرازي ماروتا
سيتي مشروع تطوير ذو دوافع سياسية .وهو ادعاء سديد نظرا إلى أن معظم
السكان هم من فئات المحرومين اقتصاديا واجتماعيا ،وقد شارك كث ٌر منهم في
األيام األولى لالنتفاضة .وكان قادة المجتمع المحلي قد طلبوا اجتماعا مع
الرئيس بشار األسد للتعبير عن هواجسهم ،إنما لم تتم االستجابة لطلبهم.
ونظرا إلى العوائق التي تعترض تنظيم رد جماعي ،لم يكن أمام السكان من
خيار سوى الرضوخ والقبول بالمشروع.
واألسوأ أن إطار المشروع يح ّ
د من قدرة السكان على االعتراض عليه .فالسبيل
الوحيد المتاح أمامهم للمطالبة بحقوقهم هو من خالل قنوات االعتراض
الرسميةبموجب المرسوم التشريعي  .66وقد أنشأت محافظة دمشق لجنة
لحل الخالفات ،إال أن تنفيذ المشروع اليتوقف خالل النظر في االعتراضات
والنزاعات .وتُح ّقق اللجنة بصورة أساسية في ادعاءات الملكية أو النزاعات
العينية على العقارات .وهي معفيّة من التقيد باألصول والمهل المقررة في
قانون أصول المحاكمات ،ولها سلطة التحكيم في النزاعات وإصدار قرارات ملزمة
استنادا إلى "مبادئ العدالة" ،ال إلى القانون الفعلي .لم تُ َ
نشر أي تقارير عن
أعداد النزاعات التي أثيرَت على خلفية إنشاء ماروتا سيتي ،ولكن التعليقات
على صفحات المجموعات المحلية على مواقع التواصل االجتماعي تح ّ
دثت عن
مئات االعتراضات.
تنامى االعتراض على المشروع ضمن أوساط المغتربين السوريين في الخارج
أيضا .لكن نظرا إلى تأثيرهم المحدود على التطورات داخل سورية ،ركّزوا على
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العمل مع المجتمع الدولي والمستثمرين والمموّلين المحتملين للتأثير في
عملية إعادة اإلعمار التي يقودها النظام .ويتمحور حراك هذه الفئة حول ح ّ
جتَين
اثنتين .تستند الح ّ
جة األولى إلى مبدأ أن المساهمة في عملية إعادة اإلعمار
التي يتوالها بصورة أساسية النظام ورجال األعمال الموالون له ،تعني
التوّرط في انتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم ضد اإلنسانية.
وتتعلّق الح ّ
جة الثانية ،الواردة ضمنا في الحجة األولى ،باألطر التشريعية
واإلجرائية التي وضعها النظام لتوجيه عملية إعادة اإلعمار .تؤكّد هذه الحجة أن
الهدف من المشاريع النيوليبرالية التي يعمل النظام على تنفيذها هو تثبيت
المعارضة له .وفي غضون ذلك ،يبذل
سلطته االستبدادية ،ومعاقبة المجتمعات
ِ
السوريون مزيدا من الجهود لتطوير بدائل للمقاربة التي يعتمدها النظام في
إعادة اإلعمار .وتشمل هذه الجهود وضع مبادئ من أجل إعادة إعمار منصفة،
وتنظيم حمالت توعية لتوضيح التشريعات والمشاريع المثيرة للجدل ،ووضع
خرائط مكانية لتوثيق حقوق الملكية واالنتهاكات ،وإيجاد حلول سكنية بديلة من
جملة مبادرات أخرى.
إعادة اإلعمار لن تساهم فعال في نهوض سورية
مزاعم النظام بأن إعادة اإلعمار ستساهم في بناء سورية من جديد ،والنهوض
باقتصادها ،وتسهيل عودة النازحين ،هي مزاعم مشروعة .لكن الشكوك تحيط
بقدرة أطر العمل التي يفرضها النظام في عملية إعادة اإلعمار على تحقيق
هذه األهداف .لقد فشلت المشاريع في اعتماد مقاربة قائمة على الحقوق
وقادرة على المساهمة في المعافاة .ولم تتمكّن من إطالق آلية فعلية لمعالجة
مشكلة األمالك غير المس ّ
جلة ،والتي هي من نتائج الفشل المؤسسي .لقد
فرضت القوانين قيودا على الهامش المتاح أمام المهجرين إلثبات حقوقهم
التملّكية ،ماأفضى إلى نزوح إضافي لعشرات آالف األشخاص .إضافة إلى أنها
ح ّ
دت من قدرة الكثير من الفئات المحرومة اقتصاديا على االحتفاظ بمساكنهم
في مناطقهم األصلية ،فيما س ّ
هلت استحواذ النخبة الثريّة على هذه المساكن.
إلى جانب طابعها التمييزي ،اليمكن النظر إلى عملية إعادة اإلعمار بمعزل عن
السياق السياسي في سورية .فالدمار الذي لحق بالبالد خالل النزاع لم يكن
مجرد أضرار جانبية ،بل إن حجمه وطبيعته ونتائجه تُشير إلى أنه اس ُتخ ِدم
بمثابة سالح عسكري للقضاء على السكّان في مناطق المعارضة .وقد نمت
هذه المعارضة بصورة أساسية في األحياء العشوائية والمحرومة التي تح ّ
ملت
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الوطأة األكبر من الدمار .فضال عن ذلك ،يعتقد كث ٌر أن األضرار توزّعت حول خطوط
مذهبية ،مع اإلشارة إلى أن حجم الدمار األكبر كان من نصيب المناطق السنّية.
ماروتا سيتي هو المشروع الشامل الوحيد الذي يضع ،حتى تاريخه ،إعادة
اإلعمار التي يقودها النظام على محك االختبار .ولكن العبث بالعمليات العمرانية
لترسيخ الحكم السلطوي اتخذ أشكاال مختلفة .فقد لجأ النظام إلى التدمير
مبان
المنهجي للعديد من األحياء التي استعاد السيطرة عليها ،بما في ذلك
ٍ
سليمة وصالحة للسكن ،ومن َ
ع وصول سكّانها إليها .ومنذ العام  ،2011أقرّت
الحكومة أيضا عشرات القوانين التي تطعن بحقوق السكن واألرض والملكية.
فضال عن ذلك ،تالعبت الحكومة بالمساعدات الدولية في البرامج اإلنسانية
ومشاريع التعافي بما يخدم مصالح النظام السياسية واالقتصادية عن طريق
فرض الشروط التي تُح ّ
دد آلية عمل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية
إلعادة تأهيل البنى التحتية والمساكن ،حيث لم تعد هذه الجهود ،حتى
تاريخه ،بالفائدة سوى على المناطق التي تحظى بمباركة النظام.
في غضون ذلك ،لم تنجح القيود الدولية المفروضة على إعادة إعمار سورية في
التأثير في التطورات على األرض .فقد حصل حلفاء النظام السياسيون
والعسكريون على وصول حصري إلى قطاعات اقتصادية أساسية ،بما في ذلك
الموارد الطبيعية والموانئ ،بمايمنحهم اليد الطولى في إعادة اإلعمار في
المستقبل .باإلضافة إلى ذلك ،يتواصل النظام مع مانحين من خارج القائمة
التقليدية ،مثل الهند والبرازيل ،ويعمل على تمكين الرأسماليين المحسوبين
عليه لالستثمار في إعادة اإلعمار.
في المدى الطويل ،من غير المر ّ
جح أن يتمكّن النظام من التخلي عن الدعم
من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة نظرا إلى وزنهما االقتصادي والسياسي
في المنطقة والتكلفة الهائلة إلعادة إعمار سورية .لكن عملية إعادة اإلعمار
التي أطلقها النظام حتى اآلن تتيح له التالعب بالجهود لمصلحته الخاصة.
ُّ
تتعرض لمزيد من االنتهاك في الداخل،
فماروتا سيتي توضح أن حقوق السوريين
فيما تخضع إعادة اإلعمار للنقاش على المستوى الدولي .وحتى اآلن ،اقتصرت
مقاربة المجتمع الدولي على اإلحجام عن المشاركة في إعادة اإلعمار بانتظار
حدوث انتقال سياسي ،مع اإلبقاء على العقوبات التي يتح ّ
نحو
مل وزرها ،على
ٍ
مجحف ،المواطنون السوريون العاديون .وهذا ليس بحل .ثمة حاجة إلى وضع
مبادئ توجيهية جديدة ألي دورٍ قد يضطلع به المجتمع الدولي في إعادة إعمار
سورية .على هذه المبادئ أن تُس ّ
هل اتخاذ خطوات فورية من أجل تمكين
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السوريين من النهوض من جديد ،ووضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان التي
تُرت َ
كب باسم إعادة اإلعمار ،والحرص على عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها
تمكين النظام.

الرابط:

https://carnegie-mec.org/2020/05/22/ar-pub-81844
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حمص :انقسامات تعكس وت ُ
ّ
جس د الصورة الكل ّية للنزاع
السوري العالق
مركز كارنيغي
تشير الوالءات المحلية واإلقليمية المتضاربة ،فضال ً عن
االنقسامات الطائفية في حمص ،الخاضعة اليوم إلى سيطرة
النظام ،إلى أن الوضع في المدينة بعيد كل البعد عن العودة
إلى الحالة الطبيعية .
سعت الحكومة السورية طيلة السنوات الثماني لنزاع من أكثر النزاعات
وحشية في العالم العربي ،إلى إشاعة االعتقاد بأنها ستستعيد
سيطرتها قريبا عل ى كل أنحاء سورية .صحيح أن حمص ،التي أح تُ في
بها سابقا على أنها "عاصمة الثورة" ،سقطت في أيدي القوات الموالية
للرئيس بشار األسد في أيار/مايو  ، 2018إال أن االنقسامات المتواصلة
تؤكد أن الوضع أبعد مايكون عن العودة إلى الحالة الطبيعية .
في حزيران/يونيو الماضي ،أ ُ عي َ
د تذكير السوريين بالوحدة التي تم ي ّزت
بها حمص في المراحل األولى من االنتفاضة .فعبد الباسط الساروت،
وهو قائد في حركة االحتجاج وأصبح الحقا مقاتال معارضا ،قُ ت ِ ل خالل
اشتباكات مع قوات النظام في حماه .كان الساروت ،حارس مرمى فريق
الكرامة لكرة القدم ،وقد قاد االحتجاجات في العام  2011جنبا إلى
جنب مع الممثلة العلوية فدوى سليمان .صورة هذا الس ن ّ ي وتلك
العلوية معا ساعد على نبذ االتهامات بأن االنتفاضة طائفية .بيد أن
مصرع الساروت أعاد فتح جرح ٍ تج ن ّ ب العديد من سكان حمص االعتراف
به .فهو ذك ّ رهم بأن وفاق األمس بات أشال ء اليوم ،وأن حمص ت ُ واجه
طبقات فوق طبقات من التوترات العالقة التي لم تلق حال .فهناك مئات
ظ
اآلالف من النازحين غير القادرين على العودة .وهناك مجتمع متش ِ
إلى درجة أن ناسه لم يعودوا يتع ر ّفون عليه .وهكذا ،وعلى رغم أن
المرحلة العسكرية ربما تشهد انحسارا ،إال أن ا لتطورات في حمص
تشي بأننا في الواقع ندخل مرحلة جديدة من النزاع .
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على رغم أن محافظة حمص عادت إلى كنف السيطرة الحكومية ،إال أن
كوكبة من الالعبين السياسيين ت ُ سيطر على أشطار مختلفة من
األراضي .هنا ،ثمة ثالثة أنواع من االنقسامات ،على رغم أنها ال ت ُ قصي
بعضها البعض ،ت ُ م ي ّز هذه المحافظة اليوم :انقسامات بين أنصار النظام
وبين خصومه؛ وانقسامات بين طوائف حمص؛ وانقسامات بين داع مَ ي
النظام الدوليين ،أي روسيا وإيران .كل هذه الديناميكيات ع م ّ قت تفكك
حمص ،وجعلت من الصعب على أي كيان تس ن ّ م السيطرة وفرض سالم
واستقرار دائمين .هذا ناهيك عن أن هذا لن يكون ُم مكنا من دون عدالة
انتقالية ذات صدقية .
بدءا من أيار/مايو  ، 2019تم اعتقال  460من سك ان حمص الذين
تصالحوا مع النظام ،بما في ذلك قادة المجالس المحلية المدنية من
الحولة في ريف محافظة حمص .وتجري مالحقة آخرين من جانب
أفراد بتهم جرائم يزعمون أنها ار ت ُ كبت خالل االنتفاضة .وتهدف هذه
الخطوة إلى إبقاء المعارضين السابقين الذين يريدون العيش في حمص
تحت رحمة دعاوي قانونية ،وربما السجن .ثم أن بعض الرجال
ي ُ عتقلون على رغم الضمانات الروسية التي ن ص ّ ت على أن توقيع
"تسوية الوضعية الخاصة" مع النظام ستوف ّ ر لهم فترة سماح لمدة ستة
أشهر على األقل قبل التجنيد .وهكذا ،في الصيف الماضي ،قُ ذِ َ
ف
بالبعض إلى خطوط الجبهات في شمال حماه ليكونوا ُم ضغة للمدافع .
تصاعد في التوترات الطائفية
التقتصر التوترات على العالقات بين الس ن ّ ة وغير الس ن ّ ة.
فالسخط العميق منتشر أيضا ً بين العلويين في المناطق
المه م ّ شة من حمص .إذ هؤالء لم يلحظوا أي تغيير في مستوى
حصولهم على الخدمات األساسية ،على رغم أن هذا األمر نادرا ً
ما ي ً ناقش علنا .فجمعية البستان الخيرية ،التي كان ي ُ سيطر
عليها سابقا ً رامي مخلوف ابن خال األسد  ،كافأت أعلى مراتب
القيادة العسكرية والسياسية السورية ،لكن ليس العائالت
العلوية العادية التي أرسلت أوالدها للموت دفاعا ً عن النظام . 5
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أسبغ الروس على أنفسهم صورة صانعي السالم ،عبر إدارتهم
لمفاوضات المصالحة ،هذا في حين كان قادة النظام والقوات اإليرانية
يف ض ّ لون السيطرة على األراضي بالقوة  .وفي أعقاب عمليات المصالحة،
كان الشرطة العسكرية الروسية عموما هي أول ما يظهر على الساح،
فتدير حواجز التفتيش وتتدبر أمر عدد محدود من الالجئين العائدين
والنازحين في الداخل .كان العائدون باإلجمال من المرتبطين بالنظام،
أو أفراد غير ُم سيسين ،أو طاعنين بالسن .وقد خلق مشهد عمليات
المصالحة المنظ ّمة التي ضمنها الروس الثقة بأن بنود االتفاقات
س تُ حترم .كما ع ز ّ ز الروس التص و ّ ر بأنه يمكن االعتماد عليهم إلقناع
المعارضين السابقين باالنضمام إلى الفيلق الخامس ،وهي وحدة
تد ر ّبها وتسل ّحها وتديرها موسكو .وقد سمح الروس لمتمردين سابقين
االحتفاظ بأسلحتم ومواصلة السيطرة على مناطقهم ،في مقابل التع هّ د
بالوالء لهذه الوحدة .ال بل هم اقنعوا البعض بالقتال في إدلب حيث
يترك ّ ز المقاتلون اليوم .
بيد أن الشرطة العسكرية الروسية انسحبت من حمص في أواخر العام
 ، 2018وحل ّت مكانها وحدات مؤيدة للنظام ،على غرار قوة الدفاع
الوطني ،التي خلقت مناخا من الذعر حين اعتقلت اآلالف ،خانثة بذلك
الوعود بعدم توقيف األشخاص الذين شاركوا بالمصالحة .
في هذه األثناء ،كانت إيران أيضا ُم نهمكة في تركيز نفوذها في كل
أنحاء حمص .وقد سيطر حزب للا الموالي إليران عمليا على المناطق
الريفية الجنوبية الغربية من سورية التي ترتبط بالقرى اللبنانية في
البقاع .بلدة القصير ،التي كان عدد سكانها نحو  30ألفا قبل العام
 ، 2011فقدت نصف هذا العدد في  2011خالل هجوم حزب للا  . 8وفي
أواسط تموز/يوليو  ، 2019وللمرة األولى ومع موافقة حزب للا ،سمح
النظام لـ  300عائلة بالعودة .وفي تشرين األول/أكتوبرُ ،
س مح بعودة
 750نازحا  ،بشرط أال يقوموا بإعادة تأهيل منازلهم أو عمليات إعادة
بناء  . 9كان هؤالء في معظمهم من الموظفين المدنيين ومن العناصر
التي تعاونت مع مسؤولي النظام ،ومعهم عائالتهم  . 10وقد أمر حزب
للا ،الذي قام بنفسه بإسكان عائالت في القصير ،العائدين بإفسا ح
المجال للسكان األصليين الذين يملكون مستندات ملكية  . 11ومثلهم
مثل الروس ،تقوم الميليشيات الموالية إليران بتجنيد الرجال
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المتصالحين مع النظام ،وتز و ّ دهم بالسالح وتسمح لهم بمواصلة إدارة
مناطقهم إذا ما انضموا إلى الميليشيات التي يديرها الحرس الثوري
اإليراني .
أث ّ ر النفوذ اإليراني كذلك على النسيج االجتماعي لحمص .ففي
أيلول/سبتمبر  ، 2017وخالل مباراة كرة قدم بين سوريا وإيران ،هتف
السوريون الذين يعيشون في حي المزرعة الذي يسيطر عليه اإليرانيون
لصالح الفريق اإليراني ضد فريقهم الوطني .وهذا أثار حنق الس ن ّ ة
المحليين الذين باتوا يعتبرون على نحو متزايد السوريين الذين يعيشون
تحت سلطة إيرانية بمثابة عمالء لألجانب .والحال أن تكتيكات إيران
لجذب األنصار عبر الدعوة الدينية فاقم احتمال نشوب صدامات مسل ّحة
بين الس ن ّ ة ،من جهة ،والشيعة والعلويين الذين ي ُ ص ن َّ فون كحلفاء لألسد،
من جهة أخرى .
لم ترد تقارير مباشرة عن حدوث مجابهات روسية – إيرانية ،إال أن
التوترات بين الطرفين ربما تتصاعد في حمص وأجزاء أخرى من
سورية  . 12فكال من موسكو وطهران تسعي ان إلى ضمان المداخل
إلى المرافئ والموارد الطبيعية ومشاريع البنى التحتية السورية  .كما
أن الروس لزموا الصمت نسبيا إزاء الهجمات اإلسرائيلية ضد اإليرانيين
والقوات الموالية لهم في سورية ،ما أثار حفيظة طهران  .عالوة على
ذلك ،كال الطرفين يسعيان إلى حصد أوسع نفوذ في سورية ،لكنهما
اليستثمران سوى القليل ،كما يتب ي ّن من كل شيء أنفقاه حتى اآلن.
وربما لهذا السبب يُ عتبر استتباع المقاتلين المحليين هو الخيار األنسب
واألرخص لهما ،فهو يعرض على المتمردين السابقين الحماية ال روسية
أو اإليرانية ويقيهم التجنيد أو االعتقال على يد نظام "ال يلتزم قط
بكلمته" ،على حد تعبير عضو سابق في مجلس تلبيسة . 13
لقد وردت تقارير غير مؤكدة تتحدث عن احتكاكات بين وحدات سورية
يدعمها الروس وأخرى يدعمها اإليرانيون .على سبيل المثال ،اعتقل
وع ذّ ب حزب للا في تلبيسة في أواخر  2018منهل الضحيك العضو في
جيش التوحيد بعد أن قاد غارة على قرى شيعية .وكان الضحيك تعهد
ُ
بالوالء للفيلق الخامس .وحين أ بلغ الروس باألمر ،تحركوا وأطلقوا
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سراحه  . 14لكن حزب للا اعتقله ثانية في تموز/يوليو الماضي وهو اليزال
قيد االعتقال . 15
محافظ ة حمص هي مجرد جزء من لوحة أكبر بكثير هي سورية
المحط ّمة .و ت ُ ظهر االنقسامات في البالد أن عوامل النزاع التزال قائمة
ويبدو النظام عاجزا عن تسويتها بسهولة .ومع ذلك ،ومع انتقال سورية
ُ
إلى مرحلة جديدة ،يتع ي ّن معالجة هذه االنقسامات إذا ما أ ريد لحمص
أن تنعم بسالم دائم .
اليرك ّ ز السوريون في داخل محافظة حمص الذين انهكتهم الحرب سوى
على مسألة الحفاظ على البقاء .أما أولئك الذين يعيشون في معاقل
المعارضة السابقة فعليهم مواجهة حمالت االعتقال الدورية والمضايقات
من جانب النظام وأنصاره الذين ينحون بالالئمة عليهم لدمار سورية.
ل كن حتى الموالين للنظام ليسوا بمنأى من المضايقات .فالقيادة
السورية تكافئ النخبة السياسية واألقليات التي تحتاج إليها لتعزيز
قبضتها على السلطة ،و ت ُ ن حّ ي جانبا العديد من الناس في حمص ،بما
في ذلك حتى فقراء ال علويين الذين قاتلوا لصالحها .كما يواصل النظام
التعاطي مع سورية وكأنها ملكية خاصة آلل األسد وحاشيتهم المقر ب ّة،
ال بكونها لكل السوريين .
كل ذلك يجعل من العدالة االنتقالية الحقيقية ،كمسار مواز ٍ للعملية
ّ
ماس ة وشرطا الزبا كي تتح ر ّك سورية إلى األمام.
السياسية ،حاجة
وهذا يتطل ّب مقاضاة أولئك في القيادة السورية الذين أجازوا االعتقاالت
الجماعية ،والقتل ،والتعذيب ،واالغتصاب .كما أن ذلك يعني أيضا ضرورة
توضيح مصير ال ُ
م ختفين .وفي أحاديث مع العديد من السوريين ،أوضح
هؤالء أنهم يريدون إجراءات ضد رجال األعمال الذين تر ب ّحوا من قوانين
اإلسكان ،واألراضي ،والتنمية ،ألنهم يعتبرونهم متواطئين في جرائم
الحرب الخاصة بالنزوح اإلجباري .ومن المهم للغاية أيضا معاقبة
الشركات والمنظمات الدولية التي شاركت في مشاريع تخرق المبادئ
اإلنسانية ،وذلك بهدف تج ن ّ ب حدوث خروقات مماثلة مستقبال .
الع دالة االنتقالية تعني كذلك عكس الكثير من القوانين التي
ُ
س ن َّ ت منذ العام  2011والمتعل ّقة بالتجنيد ،واإلسكان،
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واإلرهاب ،والتي شل ّت المجتمع .مثل هذه العملية يجب أن تتم
من خالل هيئات قضائية دولية وسورية ،ما يسمح للسوريين
السعي إلى العدالة عبر وسائل قانونية وتصا لحية ال عبر العنف.
لكن المشكلة في كل هذا هو أن النظام لن يشرف على عملية
يقاضي فيها نفسه وحلفاءه .ولذا ،االعتقاد بأن النظام قد يريد،
أو يستطيع ،قيادة سورية نحو رحاب االستقرار ،محض خيال .
سيبقى مستقبل حمص بائسا ومحزنا طالما هي التزال متشظية ولم
تجر معالجة األسباب العميقة لدمارها .فتجميد األوضاع الراهنة
واالفتراض بأن التوترات ستحل نفسها بنفسها ليسا توجهين واقعيين.
م ّ ر ،لكن المستقبل قد يجلب معه
ما هو موجود اآلن ُم هلك و ُم د ِ
مضاعفات حتى أكثر خ طورة ،بسبب غياب سلطة تمثيلية مو َّ
ح دة
يمكنها معالجة العوامل التي تس ب ّبت بمآسي وباليا حمص في الماضي
القريب .
والحال أن الشقاق بين من يدعم النظام ومن يرفضه ،وبين الطوائف
الدينية ،وبين روسيا وإيران ،كلها قضايا قابلة لالستغالل .والنظام قد
يسعى إلى اإلفادة من هذه االنقسامات للحفاظ على البقاء ،وكذا األمر
مع الالعبين الدوليين الذين يتح ر ّكون على إيقاع مصالحهم في مجالي
االقتصاد والسياسة الخارجية .وبالتالي ،القالقل التي قد تنجم عن ذلك
لن تفعل شيئا سوى رفع منسوب السخطُ ،م م هّ دة بذلك النفجار نزاعات
الحقة .هناك اآلن جيل ك امل من األطفال لم يعرف سوى العنف ،وليس
لديه أدنى تص و ّ ر عما كانته حمص كحضن لعدد ال يحصى من األديان
والطوائف والمذاهب .وفي غياب العدالة االنتقالية ،سيكون هذا هو
الخطر الذي س نُ واجه .وحقيقة أن النظام السوري خرج ظافرا وبحصانة
كاملة من أتون انتفاضة أسفرت عن عدد مرعب من الضحايا وش ر ّدت
نصف سكان البالد ،لن تضع سورية أبدا على المسار السليم نحو
مستقبل مسالم .فهذا سيتطل ّب محاسبة حقيقية وعدالة ح ق ّ ة .

الرابط:

https://carnegie-mec.org/2020/05/22/ar-pub-81847
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نُ ُ
ذ ُر عاصفة هوجاء في محافظة درعا المضطربة
مركز كارنيغي
يوضح أرميناك توكماجيان ،في هذه المقابلة ،لماذا يراقب
األردن وإسرائيل بعين ثاقبة التطورات في درعا .
قام النظام السوري األسبوع الماضي بتعبئة قواته المسلحة في
محافظة درعا الجنوبية الغربية ،فيما بدا أنه تحضير لعملية عسكرية
تهدف إلى فرض سيطرته األمنية التامة على بلدة طفس واألراضي
المجاورة لها .كانت طفس هذه ،ومعها زوايا محلية أخرى ،إحدى
المناطق التي شملها االتفاق الذي ت مّ بوساطة روسية العام ، 2018
والذي قل ّص إلى حد كبير عديد قوات النظام وأجهزته األم نية ،في مقابل
رضوخ المتمردين .وقد سعت روسيا إلى الحفاظ على الوضع القائم في
الجنوب ،بهدف تج ن ّ ب تد خّ ل إسرائيل واألردن ،اللذين يخشيان أن ت ُ فسح
قوات النظام وأجهزته األمنية المجال أمام تموضع القوات اإليرانية
والوحدات العسكرية األخرى الموالية لها في منطقة الحدود .
أجرت مد و ّ نة "ديوان" في  15أيار/مايو الحالي مقابلة مع أرميناك
توكماجيان ،وهو باحث غير مقيم في مركز كارنيغي للشرق األوسط
ُم تخ ص ّ ص بمسائل الحدود والنزاع في سورية ،لتسليط أضواء على
التطورات في درعا .
مايكل يونغ  :ماذا يجري حاليا في محافظة درعا؟
أرميناك توكماجيان  :في  4أيار/مايوُ ،
ع ث ِ رَ على جثث تسعة رجال
شرطة في بلدة تقع في محافظة درعا الجنوبية الغربية .الشخص الذي
أردى هؤالء كان محم د قاسم الصبيحي ،وهو متم ر ّد سابق انض مّ في
ما بعد إلى األجهزة األمنية التابعة للنظام .وقد أقدم الصبيحي على
فعلته هذه انتقاما لقتل ابنه وصهره قبلها بأيام ،بعد أن ات ّهم النظام
بالوقوف وراء عملية االغتيال .بيد أن رجال الشرطة هؤالء لم يكن لهم
في الواقع يد في ما جرى .
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بع د هذا الحادث ،أصدر أعيان درعا بيانا أدانوا فيه خطوة الصبيحي
وتبرأوا منه ،ما يعني وفق التقاليد ال قَ ب َ ل ِ ية أن الجاني لن يحظى بمؤازرة
العشيرة .بيد أن النظام تو ّ
ع د مع ذلك بإحكام قبضته األمنية على هذه
المناطق غير الخاضعة تماما له .وفي األيام التي تلت ذلك،
بدأت التعزيزات العسكرية تتدفق على المنطقة ،ما يشي بأن النظام
يريد استخدام هذا الحادث لتبرير فرضه وجودا قويا له هناك .
يونغ  :هل التصعيد العسكري في درعا ال سابق له؟
توكماجيان  :هو كان كذلك منذ صيف  ، 2018حين استعاد النظام
السيطرة على المنطقة الجنوبية الغربية ،على رغم الحقيقة بأن
التوترات والعنف المسل ّح باتا سمة دال ّة على الوضع في درعا بعد عودة
النظام إليها .آخر مثال على تنفيذ النظام لعملية عسكرية في
آذار/مارس  ، 2020نجح خاللها في إعادة فرض سيطرته على أجزاء م ن
مدينة الصنمين ،التي كانت حتى ذلك الحين خارج نطاق قبضته .لكن
التطور الراهن السابق له من نواح ٍ عديدة :
أوال  ،حجم التعزيزات التي دفع بها النظام إلى هناك كبيرة للغاية ،ما
يشير إلى احتمال نشوب عملية عسكرية واسعة .ثانيا  ،بلدة طفس
ّ
توس ط فيه الروس
تج ن ّ بت الوجود المباشر للنظام نتيجة االتفاق الذي
والزالوا ملتزمين به (حتى اآلن على األقل) .ثالثا  ،المتمردون في طفس
والمناطق المجاورة مدججون بالسالح ،وبالتالي إذا ما نشبت مجابهة
عسكرية سيكون العنف فيها فائق الوتيرة .
يونغ  :كيف يمكن أن تر د ّ روسيا على مثل هذا التصعيد ،خاصة حين نضع
ّ
توس طت إلبرام اتفاق في تلك األجزاء من المنطقة
في االعتبار أنها
الجنوبية الغربية بهدف استتباع مناطق متمردين إليها وتج ن ّ ب صدامات
كبرى .
توكماجيان  :منذ عودة النظام إلى درعا ،واصلت روسيا التزامها
باالتفاق ،لكن ثمة نقاشات واجتهادات حول مدى صدقية هذا االلتزام.
فبعض أطراف المعارضة انتقدت موسكو ألنها لم تلعب دورا استباقيا
فاعال ضد النظام ،فيما أعرب آخرون عن اعتقادهم بأن روسيا ملتزمة
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بالفعل ،وإن بدرجات متباينة ،اعتمادا على درجة الوالء .ثمة قسط م ن
كل من هذه االدعاءات .
الحقيقة في
ٍ
بيد أن الروس استبقوا ،على األقل ،جوهر االتفاق ،وهو منع ،أو الحد
من ،الوجود المباشر للنظام في هذه المناطق .وهذا يمكن تفسيره
على أنه جهد لتج ن ّ ب إثارة مخاوف اإلسرائيليين واألردنيين من تموضع
القوات اإليرانية والقوات الموالية لها في المنطقة الجنوبية الغربية إلى
جانب قوات النظام .واآلن ،إذا ما طبقنا المقاربة االستعادية ،سنجد أن
التدخالت الروسية المتكررة لخفض أي تصعيد قد يسفر عن انهيار
االتفاق ،ت ُ ظهر بجالء مدى التزامها االتفاق .
ثمة مؤشر آخر على أن موسكو ال تح ب ّذ تصعيدا شامال هو استمرار
المفاوضات ،بمشاركتها .وهي تقوم بذلك ،كما كانت تفعل سابقا ،
أساسا لتج ن ّ ب اندالع النزاع ولخفض التصعيد ،من خالل تنازالت رمزية
أو صغيرة من جانب النظام .
لكن ،وفي ضوء المستويات غير المسبوقة لحجم التعزيزات العسكرية
التي يحشدها النظام ،قد يكون ثمة سيناري و آخر ،وهو أن روسيا تسعى
بالفعل إلى تج ن ّ ب نشوب مجابهة عسكرية ،لكن الهدف هذه المرة هو
دفع المتمردين إلى تقديم تنازالت أكبر .إضافة إلى ذلك ،ثمة احتمال
أيضا بأن روسيا ربما تريد تحويل األزمة إلى فرصة لتجنيد ُم تمردين
سابقين في الوحدات العسكرية الموالية لها في الجيش السوري ،مثل
الفرقة الخامسة التي تدعمها موسكو ،ف تُ مدد بذلك غطاء الحماية لهم .
يونغ  :هل ينطوي هذا التصعيد على "رسالة من تحت الماء" إلى
روسيا؟
توكماجيان  :حقا ،فإرسال قوات الجيش السوري والتعزيزات األمنية من
الوحدات المرتبطة بقوة مع إيران إلى منطقة كانت تح ت الحماية
الروسية ،قد يخفي في ثناياه رسالة خفية .والتقارير المتقاطعة تشير
إلى أن وحدات الجيش التي أرسلت إلى المنطقة تقيم بالفعل عالقات
وثيقة مع إيران ،مثل الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر األسد .وهذا
تصعيد يتض م ّ ن مخاطر جمة ،ليس فقط على مستوى إقليمي بل أيضا
بمستقبل ا لترتيبات التي أقامتها روسيا في درعا .وكما قلت سابقا،
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هذه الترتيبات ُم ص م ّ مة ،من ضمن أشياء آخرى ،ألبعاد نفوذ طهران
والقوات العسكرية الموالية لها عن هذه المنطقة .
يونغ  :في ضوء كل ذلك ،كيف يمكن أن يؤث ّر الوضع في درعا على
المنطقة األوسع؟
توكماجيان  :الواقع أن الناحية الجنوبية الغربية من سورية ليست بأي
حال منطقة حدودية عادية .إنها عرين حدودي مشاكس ،حيث أن أي
الاستقرار واسع أو تصعيد عسكري فيها ،تكون لهما حتما ترددات عابرة
ل إليران في النظام
للحدود .لذلك ،سيفرض أي تصعيد من قبل جناح موا ٍ
السوري تحديات كبي رة على إسرائيل واألردن .وهنا يجب أن نتذك ّ ر أن
إسرائيل ،على وجه الخصوص ،سبق أن أوضحت أنها لن تتح م ّ ل وجود
إيران أو توابعها قرب مرتفعات الجوالن المحتلة بما يع ر ّض أمنها إلى
الخطر .وروسيا ،وعلى رغم السلبيات العديدة للترتيبات التي وضعتها
للمنطقة الجنوبية الغربية  ،إال أنها عملت بطريقة أ د ّ ت إلى توفير ضمانات
للجيران .
اآلن ،حتى لو ع ز ّ زت الفرقة الرابعة وجودها في طفس والمناطق
المجاورة ،فهذا لن ي ُ ترجم نفسه تلقائيا إلى وجود إيراني ي ُ ه دّ د النظام
اإلقليمي .وإذا ما افترضنا أن النظام وإيران وراء هذه األحبولة ،فإن
هدفهما يجب أن ي ُ عتبر مجرد خطوة تكتيكية إلثبات الوجود والنفوذ في
اللعبة ،وليس محاولة ،أو باألحرى مقامرة خطرة للغاية ،لفكفكة التوازن
ّ
الحس اسة .
الهش القائم في هذه المنطقة الحدودية

الرابط:

https://carnegie-mec.org/diwan/81848
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األسد يواجه أصعب التحديات في حرب السنوات التسع
واشنطن بوست

يواجه الرئيس السوري بشار األسد أصعب التحديات منذ أن انتفض السوريون
ضده ألول مرة قبل تسع سنوات ،حيث االنشقاق داخل عائلته ،وانهيار االقتصاد
وتزايد التوترات مع حليفه الرئيسي روسيا ،كل ذلك يكشف هشاشة نظامه.
بدأت التصدعات تظهر في الجبهة الموحدة للموالين الذين وقفوا بجانب األسد
طوال معركته لسحق المعارضة .أثار اندالع انتقاد نادر في وسائل اإلعالم
الروسية االنتباه إلى اعتماده على حلفاء أجانب  -إيران وروسيا  -من أجل بقائه.
األهم من ذلك ،أن االقتصاد المتدهور يدفع السوريين إلى الفقر على نطاق غير
مسبوق في التاريخ الحديث .ال روسيا وال إيران في وضع يسمح لها بضخ
مليارات الدوالرات التي تحتاجها سوريا إلعادة البناء واإلحياء ،لكن األسد يواصل
رفض اإلصالحات السياسية التي قد تفتح األبواب أمام التمويل الغربي
والخليجي.
حتى مع بقاء ثلث البالد خارج سيطرة األسد ،فإن بوادر التمرد الجديد في
محافظة درعا الجنوبية تتحدث عن احتمال تمرد جديد في المناطق التي
استعادت الحكومة السيطرة عليها.
وقالت لينا الخطيب من مركز تشاتام هاوس لألبحاث في لندن ،إن األسد قد
يكون أكثر هشاشة اآلن من أي وقت مضى في السنوات التسع الماضية من
الحرب.
لقد أصبح األسد يعتمد بشكل كبير على الدعم اإليراني والروسي .ليس لديه
موارد محلية لتوصيلها إلى ناخبيه .قالت الخطيب" :ليس لديه شرعية دولية،
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وليس لديه القوة العسكرية التي كان يملكها قبل النزاع" ".صندوق أدواته فارغ
 ،وهو في الواقع أكثر هشاشة من أي وقت مضى".
الخالف العلني بين األسد وابن خاله رامي مخلوف هو مجرد عرض من أعراض
المشاكل العميقة .لجأ مخلوف إلى فيسبوك للشكوى من محاوالت الدولة
مصادرة أمواله ،مشيرا إلى أنه لم يعد بإمكانه التواصل مباشرة مع الرئيس.
إن مخلوف ال يشكل أي تهديد لرئاسة األسد ،لكن مخلوف في حد ذاته عائلة
مهمة في الطائفة العلوية ،وهي أقلية دينية تنتمي إليها األسرة الحاكمة .
وقدمت شركات مخلوف سبل العيش للجمعيات الخيرية والميليشيات وعشرات
اآلالف من السوريين  ،مما منحه قاعدة دعم داخل المجتمع العلوي المستاء
بشكل متزايد.
إن المشكلة األعمق هي اقتصاد دمرته الحرب .والعقوبات األمريكية واالتحاد
األوروبي ،التي تهدف إلى الضغط على األسد من أجل تقديم تنازالت مع
المعارضة ،تمنع نوع االستثمار أو تمويل إعادة اإلعمار الالزم لبدء النمو .اعتبارا
من يونيو ،ستدخل العقوبات األمريكية الجديدة الصارمة حيز التنفيذ بموجب
قانون ُيعرف باسم قانون قيصر يستهدف أي فرد أو كيان في العالم يقدم الدعم
للنظام السوري.
لكن األسد نادرا ما يكون الهدف الصريح للغضب ،الذي يستهدف بشكل رئيسي
المسؤولين المزعومين الفاسدين الذين يحيطون به .على الرغم من أن
الحكومة بأكملها أضعفتها الحرب ،إال أن األسد ال يزال "األقوى بين الضعفاء" ،
قال بسام ،وهو دبلوماسي سوري سابق انشق عن السفارة السورية في
واشنطن عام .2012
إضافة إلى الضغوط على األسد بدت عالمات اإلنهاك تظهر للعلن في عالقته مع
روسيا .انتقدت العديد من المقاالت األخيرة في وسائل اإلعالم الروسية نظامه
بسبب تعنته وفساده ،مما أثار تكهنات بأن دعم روسيا لرئاسته قد يتضاءل.
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جاء النقد األكبر من سفير سابق في سوريا ،قال أن رفض األسد تقديم تنازالت
سياسية يتعارض مع مصالح روسيا .تم نشر هذا التعليق أوال على الموقع
اإللكتروني  ، Valdaiثم بواسطة مركز أبحاث مجلس الشؤون الدولية الروسي
وباللغة الروسية بواسطة صحيفة  Kommersantاليومية.
ويقول المحللون الروس إنه ال يوجد سبب لالعتقاد بأن التعليقات تدل على أي
تغيرات رئيسية في السياسة في موسكو .قال فيودور لوكيانوف  ،رئيس مجلس
السياسة الخارجية والدفاعية ومقره موسكو  ،إنه من خالل تدخلها المباشر
في الصراع في عام  ، 2015حققت روسيا أهدافا حيوية في السياسة الخارجية
 ،ولن تتخلى عن هذه المكاسب.
لكن نيكوالي سوركوف  ،األستاذ في قسم الدراسات الشرقية في معهد
موسكو الحكومي للعالقات الدولية  ،قال إن موسكو تشعر باإلحباط من رفض
النظام الموافقة على اإلصالحات السياسية .وقال إن مثل هذه اإلصالحات،
التي من شأنها أن تضعف سلطة األسد المطلقة" ،تعتبر شرطا أساسيا
للمصالحة الحقيقية والدائمة" ".حتى لو فازت الحكومة عسكريا  ،سيكون هناك
خطر كبير من استئناف المعارضة طالما لم يتم تلبية المطالب الرئيسية
للسكان".
تقدم االضطرابات في محافظة درعا الجنوبية ،وهي أول محافظة سورية ثارت
ضد الحكومة في عام  2011وواحدة من األخيرة التي تم السيطرة عليها ،دليال
على الخطر .تم إرسال القوات الحكومية إلى المحافظة لقمع االضطرابات ثل
عمليات الخطف واالغتياالت والكمائن التي أودت بحياة العشرات من القوات
الحكومية في األشهر األخيرة.
وقال عبدو جباسيني ،الباحث في معهد الجامعة األوروبية في فلورنسا ،إن من
يقف وراء العنف ليس واضحا ،ولكن يبدو أن تمردا جديدا في طور التكوين.
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المعركة المتوقفة في محافظة إدلب الشمالية الغربية هي مثال آخر على
القيود المفروضة على األسد .بعد هجوم شنته الحكومة المدعومة من روسيا
الستعادة األراضي التي يسيطر عليها المعارضة في هجوم مضاد شرس غير
متوقع من قبل القوات التركية في مارس  ،أبرمت روسيا صفقة لوقف إطالق
النار أعطت أولوية أعلى للمصالح التركية .وقال لوكيانوف  ،من الواضح أن األسد
ال يمكنه االستيالء على األراضي دون دعم روسي.
وقال المحلل السياسي مكي ،إن أيا من هذا ال يساهم في الشعور بأن األسد
يسيطر على الدولة ،وقال "هذه أكثر خطورة وتحديا من أي فترة في الحرب
بأكملها"" .ما لم يتمكن من إيجاد حلول ،فلن يحكم أبدا سوريا كبلد مستقر".
الرابط:
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias -assad-is-confronting-the-toughestchallenges-of-the-9-year-war/2020/05/25/42d4adec-9946-11ea-ad79-eef7cd734641_story.html
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الشهر السادس :حزيران
غضب قيصر
مركز كارنيغي
بعد حوالي عقدين من تر ب ّع رامي مخلوف ،ابن خال الرئيس بشار
األسد ،على عرش إمبراطورية األعمال في سورية ،يبدو أننا نشهد
اليوم أفول هذه الهيمنة .ففي  19أيار/مايو ،حجزت السلطات على
أصوله هو وأفراد أسرته ،فيما تسري تك هّ نات بأ ن سقوط مخلوف
س ي ُ حدث شقاقا سريعا قد ال يمكن رأبه في أوساط الدوائر الداعمة
للنظام ،والسيما في صفوف العلويين .
سيفاقم قانون قيصر عزلة النظام .فثمة جهات عدة ،من بينها رجال أعمال ودول في
الشرق األوسط ،قد تعيد النظر بشأن مواصلة التعامل مع النظام على ضوء المخاطر
الكبيرة التي ت ُحدق بها .وواقع الحال أن هذا القانون سيقسم سورية إلى منطقتين :األولى
تضم المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام ،والثانية يمكن تسميتها "المنطقة الشمالية".
تتضمن المنطقة الشمالية الشمال الغربي الخاضع إلى سيطرة قوات المعارضة المدعومة
من تركيا ،إضاف ة ً إلى الشمال الشرقي الخاضع إلى قبضة قوات سوريا الديمقراطية التي
يقودها األكراد وتحظى بحماية الواليات المتحدة .ونظر ا ً إلى أن قانون قيصر يس ّم ي
تحديد ا ً الحكومة السورية ،س ت ُستثنى من العقوبات المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
وبالتالي ،مع دخول قا نون قيصر حيز التنفيذ ،يبدو أن وطأة الضغوط االقتصادية ستدفع
النظام إلى االعتماد أكثر على المناطق الشمالية.
ترتدي الضغوط التي ستدفع النظام إلى االعتماد على هذه المناطق
طابعا أكثر إلحاحا نظرا إلى خسارة لبنان ،الذي يرزح منذ تشرين
األول/أكتوبر  2019تحت وطأة أزمة مالية وسياسية حادة .فمنذ
الستينيات ،أتاح لبنان ،وخصوصا القطاع المصرفي اللبناني ،المجال
أمام سورية إلجراء معامالتها التجارية والمالية الدولية متفادية العقوبات
الغربية .كذلك ،شك ّ ل لبنان نافذة سورية نحو الخارج .ال ش ك ّ إذا أن
عجز لبنان عن لعب هذا الدور سيؤ د ّ ي إلى مضاعفات كبرى تلقي بثقلها
على االقتصاد السوري .
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طيلة سنوات النزاع في سورية ،هيمنت على اقتصاد البالد فئتان من
الالعبين االقتصاديين البارزين :تتأل ّف األولى من نخب تتم ت ّ ع بشبكة
واسعة من العالقات وتتحك ّ م بحصص كبيرة في قطاعات رئيسة مثل
السلع األساسية والطاقة واالتصاالت .كان مخلوف سابقا الشخصية
المهيمنة في قطاع االتصاالت ،لكنه اآلن يواجه بمنافسة من رجال
أعمال جدد مثل سامر فوز واألخوة قاطرجي ،الذين اكتسبوا نفوذا خالل
فترة النزاع .
أما الفئة الثانية فتتألف من مروحة واسعة من الوسطاء المحليين وأمراء
الحرب وغيرهم ممن تمك ّ نوا من تحقيق األرباح واالستفادة من
سيطرتهم على قطاعات اقتصادية مح دّ دة من خالل احتكار أنشطة
مع ي ّنة ،من بينها السيطرة على نقاط التفتيش وطرق التهريب .وفي
حين تتحك ّ م الفئة األولى بقطاعات كبيرة ،تنشط الفئة الثانية على
مستوى محلي أكثر ،فتعمد إلى ا ستغالل االحتياجات األساسية
للسكان وتحقق ربحها من الفتات الذي يخل ّفه كبار رجال األعمال .
في هذا اإلطار ،ي ُ ر جّ ح أن يدفع قانون قيصر هاتين الفئتين إلى إقامة
عالقات مع المناطق الشمالية ،وبالتالي العمل كوسطاء في العمليات
التجارية مستقبال  .بعبارة أخرى ،قد يساهم ه ذا القانون في جعل
االقتصاد السوري أكثر فسادا مما هو عليه اآلن ،ألن التعامالت
االقتصادية ستعتمد بشكل أكبر على الشبكات الشخصية ،في ظ لّ
إشراف رسمي محدود أو حتى معدوم .
مع ذلك ،تس ب ّب سقوط مخلوف بصدمة أخرى للنظام .إذ ي ُ ر جّ ح أن
يستقي العديد من الالعبين االقتصادي ين البارزين الدروس والعبر من
سقوط مخلوف ،ويستنتجوا أنه إذا تمك ّ ن األسد من إزالة ابن خاله ،فهذا
يعني أن أيا منهم قد يلقى المصير نفسه .وهذا قد يحف ز ّ هم أكثر على
تحقيق عائدات وأرباح سريعة ،ويدفعهم على األرجح إلى نقل أموالهم
خارج سورية .تجدر اإلشارة هنا إلى أن التخطيط والتطوير اللذين تحتاج
إليهما البالد على المدى الطويل سيصبحان أبعد مناال  .وإن دل ّت قضية
مخلوف على شيء ،فهو أن نظام األسد ليس شريكا أو حليف ا يع و ّ ل
عليه ،وال حتى ألولئك األكثر والء له واألقرب إلى أوساطه الداخلية .
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بينما يزداد شعور األوليغارشية وال العبين االقتصاديين البارزين بانعدام
األمان ،سيواجه المشهد االقتصادي السوري جملة من الصعوبات
والتحديات ،قد تدفع الوضع إلى االنفجار في أية لحظة ،ما قد يؤ د ّ ي إلى
انهيار مد م ّ ر للغاية .وفيما تنك ّ
ب هذه النخب على مصالحها الخاصة،
حتى على حساب تماسك النظام ،قد يبد أ المسؤولون في القصر
الرئاسي بفقدان السيطرة على قراراتهم ،أي أنهم قد يصدرون األوامر،
لكن لن يكون من الواضح إلى أي مدى سيتم االمتثال لها أو تنفيذها .
وما يزيد الطين بل ّة أن كل هذا يحدث فيما التدهور االقتصادي السريع
في سورية يتطل ّب ات ّخاذ قرارات م ت ّ سقة أكثر إ لحاحا  ،والسيما أن
حوالى  80في المئة من السوريين يعيشون اآلن تحت خط الفقر .إذن،
بات الشعار المؤيد لألسد للعام " 2011األسد أو ال أحد" نبوءة ذاتية
التحقق ،إذ تقف سورية اآلن أمام احتمال أن تصبح دولة ال يسيطر عليها
أح ٌ
د بالكامل .
قال أحد المق ر ّبين من النظام مؤ خرا  ،وهو يصف االنهيار المحتمل في
سورية" :سترى مثال كيف أن قائد مطار عسكري لن يف ر ّ مع عائلته
وحسب ،بل سيأخذ معه أيضا سربا من الطائرات ".

الرابط:

https://carnegie-mec.org/diwan/81968

207 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

المعارضة السورية :االنتقال أو الحل أو المساومة
ATLANTIC COUNCIL
قال المبعوث األمريكي السابق إلى سوريا فريدريك هوف إن العائلة
الحاكمة تتنازع على من سيحصل على كل ما تبقى .وأن “عدم شرعية
األسد وعدم مالءمته للمرحلة القادمة باتت واضحة للجميع خارج أقرب
أقربائه ،بل وربما يكون واضح ا لهم أيض ا”.
وسأل هوف ،في ورقة كتبها في موقع األتالنتيك ،بعنوان“ :المعارضة
السورية إما أن تنتقل أو تح ّ
ل نفسها أو تكون في خدمة اآلخرين”  ،ما إذا
المعارضة السورية خارج سوريا قادرة أن تلعب دورا سياسيا بناء إذا بدأ
النظام في التذبذب أو االنهيار؟
ولم يتوقع هوف سقوطا وشيكا لألسد ،ألنه يعتقد أن روسيا وإيران لن
تفرطا به بسهولة.
ولكنه رأى أن هناك حديثا في إيران عن أن بعض المسؤولين اإليرانيين
سئموا من مغامرات أجنبية باهظة الثمن بالنظر إلى التأثيرات المزدوجة
للعقوبات األمريكية كوفيد  ، 19 -رغم أن فقدان االرتباط السوري العضوي
بالوجود اللبناني للجمهورية اإلسالمية ،حزب للا ،سيكون انتكاسة
كبيرة الحجم لمحور إيران.
بالمقابل ،يضيف هوف ،يستنتج عدد متزايد من المسؤولين والعلماء
الروس أن األسد هو أسوأ عميل يمكن تخيله .لكنهم يواجهون حقيقة
أن المصالح السياسية الشخصية للرئيس فالديمير بوتين تختلف في
سوريا على األقل عن مصالح األمن القومي لالتحاد الروسي .ستكون
روسيا في وضع أفضل بكثير مع حكومة وحدة وطنية سورية خالي ة من
شخصيات النظام ،لكنها تتعهد بشراكة مستمرة مع الكرملين .ومع
ذلك ،ال يزال بوتين يرى األسد نفسه على أنه “الدليل األول” لمزاعمه
السياسية المحلية بأنه أعاد موسكو شخصيا إلى وضع القوة العظمى.
بعد السخرية لسنوات حول مطالب أوباما تغيير النظام ،كيف يمكن أن
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يحاو ل بوتين اآلن أن يضحي – حتى وإن يكن كان من أجل المصلحة
الروسية – بصورة الشخص التي يدعي أنه أنقذها؟
ومع ذلك ،فإن الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة في سوريا ،التي
تفاقمت بسبب انقسامات النظام ،بالكاد تشجع اليقين بشأن بقاء
األسد السياسي على المدى الطويل .لقد كانت قدرته على قيادة
أجهزة عنف الدولة واإلرهاب في سوريا متجذرة دائم ا في الشرعية
الفاسدة التي كان يتمتع بها كخليفة مؤسس النظام زبانيه :حافظ
األسد .لطالما اعتبر المطلعون على النظام – حتى أولئك الذين يدركون
تمام اإلدراك حدود قيادته – أن اإلطاحة ببشار األسد يمكن أن تؤدي
إلى عنف سياسي مجاني للجميع ،وأن تعيد سوريا إلى حقبة ما قبل
 1970من المؤامرات واالنقالبات .ولكن ماذا لو كانت األسرة الحاكمة
نفسها هي مصدر عدم االستقرار؟
إن أي تحرك إلى األسد لتحييد األسد سيكون في األساس عملية من
الداخل .لكن أولئك الذين يستولون على السلطة لن يرثوا إرث األسد
بل سيواجهون التحدي المتمثل في تعزيز مواقفهم على أساس
مستدام ،بعد مرور خمسين عام ا على “حركة األسد التصحيحية”.
ويتمثل أحد الخيارات في توسيع قاعدتهم السياسية من خالل دعوة
شخصيات معارضة من داخل سوريا وخارجها لمناقشة ترتيب الوحدة
الوطنية .هل المعارضة الخارجية مستعدة للعب دور بناء؟
منذ عام  ، 2017تعمل الهيئة الرئيسية لتلك المعارضة الخارجية – هيئة
المفاوضات السورية (  – ) SNCفي الرياض ،بينما إن ائتالف المعارضة
السورية الذي تأسس عام  2012موجود في إسطنبول .إن ترتيبات
المقر هذه تجعل من الص عب على المعارضة الخارجية أن تعمل
باستقاللية ووحدة نيابة عن أكثر من عشرين مليون سوري داخل سوريا
وخارجها.
تبقى تركيا حليفا هاما لحلف شمال األطلسي وللواليات المتحدة ،وقد
تم تبرير شكاوى أنقرة حول فشل إدارة أوباما في السعي الستراتيجية
سورية مشتركة .كانت األول وية الرئيسية للرئيس باراك أوباما هي منع
المذبحة في سوريا من إزعاج اتفاقه مع إيران .استراتيجيته ،التي تتميز
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بدبلوماسية “الصخب والعنف” لم تدل على شيء .حاولت إدارة ترامب،
بشكل رئيسي من خالل جهود فريق وزارة الخارجية الموهوب وسفير
مقتدر ،جاهدة الوصول إلى نفس ال صفحة مثل أنقرة .إنه جهد صعب
حقق مع ذلك بعض المكاسب التي ينبغي االستمرار بها .وعلى الرغم
من أن عالقة واشنطن الثنائية مع المملكة العربية السعودية تخضع
الختبار ما يتم تمريره اليوم للقيادة في الرياض ،إال أنها بالتأكيد عالقة
تستحق الحفاظ عليها .إن العالقة العدا ئية بين الرياض وأنقرة تعقد
الجهود األمريكية لتنسيق السياسة السورية.
أما بالنسبة للمعارضة الخارجية ،فال تزال هناك أسئلة :إذا بدأ نظام
األسد في االنهيار ،فهل ستضطر مكوناته الرئيسية للعمل كامتدادات
للسياسات واألولويات السعودية والتركية؟ هل ستكون قادرة ،من
الر ياض وإسطنبول ،على خدمة مصالح وأولويات السوريين داخل سوريا
والالجئين السوريين؟ إذا خلصت هيئة المفاوضات واالئتالف إلى أنهما
ال يمكن ،في ظل الظروف الحالية ،أن يكونا هيئتين مستقلتين
مكرستين لخدمة السوريين ،فإن اختياراتها واضحة :إما أن يحال
نفسيهما أو ينتقالن ،أو ينفذان أوامر اآلخرين.
يمكن للسعودية وتركيا ،بالطبع ،أن تستبقا هذه الخيارات الصعبة من
خالل إعطاء المعارضة حرية العمل الواسعة .ولكن هذا لن يكون هو
األمر المحتمل .فقد سعت جميع القوى اإلقليمية المعارضة لألسد إلى
عمالء متعاونين .لقد حاولوا إسقاط األسد لمصالح هم الخاصة ،وليس
من أجل السوريين الذين يسعون إلى الحكم المتحضر.
وفي الواقع ،نادرا ما ركزت الواليات المتحدة نفسها على مركز ثقل
النزاع :المدنيين السوريين .بدال من ذلك ،اختارت عملي ا تجاهل القتل
الجماعي للنظام ،باستثناء خالل إدارة ترامب ،عندما قام النظام مرتين
بارتكاب فظائع غاز السارين .كما رفضت واشنطن العمل مع المعارضة
السورية إليجاد بديل للحكم في األسد في شمال شرق سوريا .الدولة
التي حررت أوروبا مرتين ،وأشرفت على خطة مارشال ،وسادت في
الحرب الباردة ،قررت ببساطة أن مساعدة السوريين على بناء حكم
شرعي في المناطق المحررة من دولة العراق اإلسالمية والشام
(داعش) كان أمرا بعيد ا جد ا .والنتيجة هي معارضة ال تزال في المنفى
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إلى حد كبير ،وال تزال الواليات المتحدة تعترف بمجرم حرب كرئيس
لسوريا.
غالب ا ما كانت المعارضة الخارجية السورية متصدعة ،مما يعكس إلى
حد ما رغبات وإمالءات القوى اإلقليمية التي توفر المالذ والتمويل.
تحتوي هيئة المفاو ضات واالئتالف على بعض الموهوبين من الوطنيين
السوريين الذين يعتبرون نظام األسد واإلسالميين العنيفين وجهين
لعملة واحدة؛ عملة تشتري التقسيم الطائفي وغياب القانون.
المعارضة الخارجية ،على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها ،لم
تستحق أبدا االستهزاء الذي يلفها األ جانب الذين يسعون إلى إخفاء
إخفاقاتهم  ،ولكن إذا بدأت األمور السياسية في التحول داخل سوريا،
فإن لحظة الحقيقة تقترب من المعارضة الخارجية .بقدر ما يجب أن
تستمر في العمل في المنفى ،يجب أال تفعل ذلك في الجوار السوري.
ليس إذا كانت ترغب في التصرف بشكل مستقل نيابة عن السوريين.
إن القرب من سوريا يبدو جذابا من الناحية السطحية ،ولكنه في
ٌّ
سام وينتج التبعية والتبعية المولودة من األسر.
الحقيقة
بالتأكيد ستكون أوروبا الغربية موطن ا مؤقت ا أفضل للمعارضة الخارجية
من أي قوة إقليمية .هذا ال يعني أن أوروبا – أكثر من الواليات ال متحدة
– قد تصرفت بشكل فعال لحماية السوريين ،أو جيران سوريا ،أو حتى
نفسها على مدى العقد الماضي .لكن االتحاد األوروبي أو العديد من
أعضائه يمكن أن يقدموا للمعارضة شيئ ا ال تستطيع القوى اإلقليمية
القيام به :األماكن التي يتم فيها التخطيط والتداول والعمل نيابة ع ن
السوريين دون ضغوط ناشئة عن مصالح ضيقة .إذا بدأ النظام الذي دمر
سوريا في االنهيار ،فيجب على المعارضة الخارجية أن تنتقل إلى
األماكن التي لديها فرصة للتأثير على التوجه السياسي السوري
بشكل مستقل ،ولصالح السوريين.
(ترجمة موقع الناس نيوز)

 .الرابط:

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/syrian-opposition-move-disband-or-do-

the-bidding-of-others/?fbclid=IwAR1sEd-v9msI_VywuL1SAlzlCjbq8sELbHhLls4J1C2fJ51DfI7PSLjgyiM
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وبا ءٌ تسل ُّحي
مركز كارنيغي
عادت صادرات األسلحة األميركية إلى الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتتص ّ
در
مجددا موقعا مركزيا في السياسات األميركية .ومع أن االنتباه يمكن أن ُيبطىء
أو يوقف صادرات األسلحة إلى المنطقة بفعل زيادة التدقيق والتف ّ
حص ،إال أنه
من المحتمل أيضا أن بعض البلدان ،على األقل ،في المنطقة ،يمكن أن تشهد
زيادة ملحوظة في واردات األسلحة االميركية ،على الرغم من الباليا االقتصادية
والطبية التي ُيحدثها كل من جائحة كوفيد 19 -وانخفاض أسعار النفط..
مؤخرا ،نشرت " نيويورك تايمز "عرضا تض ّ
من معلومات إضافية حول مزاعم سابقة
عن أن النفوذ الجامح الذي تمارسه وزارة الدفاع األميركية على إدارة ترامب،
ساعد على مواصلة مبيعات األسلحة إلى السعودية ودولة اإلمارات العربية
المتحدة .وهذا على رغم قلق السياسة الخارجية األميركية من انتهاكات حقوق
اإلنسان ،خاصة منها تلك التي تستهدف عمدا المدنيين في حرب اليمن وعملية
قتل الحكومة السعودية للصحافي جمال خاشقجي .وبعد هذا العرض بأيام
قليلةـ في  18أيار/مايو ،طفت على السطح ادعاءات بأن المفتش العام لوزارة
الخارجية ،ستيف لينيك ،طُرد من منصبه ،جزئيا بهدف وقف تفتيش ُمنجز تقريبا،
تض ّ
من التدقيق بمسألة الموافقة على مبيعات األسلحة هذه.
ُ
جل هذه المسائل الخالفية تنبثق من كوّة نادرا ما تُستخدم في تشريعات
الصادرات االميركية .ففي  24أيار/مايو  ،2019أصدر وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو إعالنا عاجال عن "نشاط إيراني خبيث" يفرض "تهديدا أساسيا على
استقرار الشرق األوسط واألمن األميركي في الوطن والخارج" (.المرة األخيرة
التي اس ُتخدم فيها مثل هذه البيان العاجل ،كان في آب/أغسطس  ،1990حين
أقرّت إدارة جورج .أتش .بوش مبيعات عاجلة من الدبابات وأعتدة عسكرية أخرى
للسعودية ،غداة غزو العراق للكويت .وبالمثل ،سمحت هذه الكوة إلدارة ترامب
بالمضي قدما في الموافقة على أسلحة للسعودية ودولة اإلمارات واألردن
بقيمة  8،1مليار دوالر ،من دون فترة التبليغ المطلوبة للكونغرس ( 30يوما)،
وعلى رغم اعتراضات بعض أعضاء الكونغرس على ذلك.
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حدث كل هذا مع أن صادرات األسلحة سابقا -خاصة إلى دولة اإلماراتُ -
حوّلت
إلى جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة ،إضافة إلى نشاطات في اليمن اعتبرها
العديد من المراقبين بمثابة جرائم حرب .وبالتالي ،كان مطلوبا على األقل ،ووفقا
للتشريعات األميركية ،أن تخضع صادرات األسلحة لهذه الحكومات إلى مراقبة
وسيطرة عميقتين للغاية -إن لم يكن لفرض حظر تام.
حاول الكونغرس في سلسلة من  22قانونا قلب صادرات األسلحة هذه ،من
خالل اجراءات ُوضعت وفق قانون إدارة صادرات األسلحة .ومع أن القوانين إلنهاء
العقود أقرّت في كل من مجلسي الشيوخ والنواب بطريقة ثنائية حزبية ،إال أنه
لم يكن في مجلس الشيوخ أغلبية الثلثين الضرورية لتجاوز حق النقض (الفيتو)
الذي مارسه الرئيس دونالد ترامب .وهكذا شقت عقود مبيعات األسلحة طريقها
إلى التنفيذ.
كل هذه المعطيات سلّطت أضوا َء ساطعة على مختلف مسارات النفوذ والكوى
التنظيمية في نظام صادرات األسلحة األميركية .كما أنها أماطت اللثام عن
حقيقة أخرى في مسألة صادرات األسلحةُ :يحتمل أن تزداد صادرات األسلحة
االميركية ردا على كوفيد ،19-على شرط طبعا أن تكون هناك أطراف مستعدة
للشراء ،هي على األرجح بلدان في الشرق األوسط.
مع توافر تدقيق حازم حول صادرات األسلحة األميركية إلى المنطقة ،كان المرء
يتوقّع أن تتراجع هذه الصادرات في السنوات المقبلة ،خاصة حين ينصب التركيز
على كوفيد 19 -وتبعاته االقتصادية .لكن ما حدث كان العكس ،إذ أن بعض
البلدان ،على األقل ،قد تزيد واراداتها من األسلحة األميركية ،مع أن المصائب
االقتصادية والطبية وتلك المتعلقة بالنزاعات ،التزال تتواصل فيها على قدم
وساق .وربما ل ّ
خص السيناتور السابق توماس أونيل مرة أسباب ذلك حين قال
مازحا" :كل السياسات محلّية".
كل من اإلدارات الجمهورية والديمقراطية
هنا ،تاريخ صادرات األسلحة لدى
ٍ
يكشف عن نمط واضحُ :
م َ
ح لمثل هذه الصادرات أن تتزايد ،حين كان ُيتوقع أن
س ِ
تتراجع المشتريات المحلية لمعدات الدفاع األميركي .وحين نضع في االعتبار
وجود العديد من األطراف على اليمين التي تدعو إلى وقف في ميزانيات الدفاع
وميزانيات أخرى بسبب مشاكل العجوزات المالية ،ومجادلة العديدين على
اليسار بضرورة خفض نفقات الدفاع لتمويل المساعدات الطبية واالقتصادية ،فإنه
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يمكن بالتأكيد توقّع بروز ضغوط ضخمة لخفض ميزانية الدفاع ،التي تشكّل أصال
نصف الميزانية التقديرية الفيدرالية.
كّنت السلطتان التنفيذية والتشريعية من بيع
في الماضي ،حدث بالفعل أن ُم ِ
صادرات دفاعية إضافية ،للمساعدة على تعزيز صناعة األسلحة األميركية
وتقليص خفض الوظائف ،خاصة تلك الموجودة في دوائر انتخابية أساسية
ألعضاء في الكونغرس.
على رغم وجود بعض القيود على صادرات األسلحة األميركية منذ وقت مبكر
يرقى إلى العام  ،1917وخاصة إبّان الحرب الباردة ،إال أن النظام الحديث لقوانين
إدارة وتنظيم صادرات األسلحة لم يشهد انطالقته سوى في حقبة السبعينيات.
وهذا كان نتيجة ما كشفت عنه مبيعات األسلحة السرية خالل حرب فيتنام
وصفقات الفساد في هذه المبيعات ،كجزء من جلسات االستماع حول ما بعد
ووترغيت في الكونغرس .وقد قامت اإلدارات األميركية المتعاقبة بتنفيذ هذه
القوانين من خالل "سياسة نقل األسلحة التقليدية(CAT".
كانت هذه السياسة مقيّدة للغاية في عهد إدارة كارتر ،لكن في عهد إدارة
ريغان بات هدف صادرات األسلحة األميركية زيادة قدرات وفعالية الدفاع
األميركي .ثم في أوائل التسعينيات ،مع نهاية الحرب الباردة ،وجد قطاع التصدير
العسكري األميركي أن سوقه يتقلّص في الداخل كما في الخارج .الرد على
ذلك بدأ مع الرئيس جورج .أتش .بوش ثم أقّره رسميا الرئيس بيل كلينتون،
فأصبحت السيطرة على الصادرات انسيابية ومحدودة في حجمها.
استبقت إدارة جورج .دبليو بوش إلى حد كبير سياسات حقبة كلينتون ،وكذا
ّ
توسع في معايير حقوق اإلنسان .كما تصاعدت
فعلت إدارة أوباما ،وإن مع
ّ
توسع
مبيعات األسلحة على نحو دراماتيكي في عهد باراك أوباما ،وهو منحى
للغاية في ظل اإلدارة الحالية .صحيح أن سياسة إدارة ترامب لم تلغ اعتبارات
حقوق اإلنسان ،لكنها شطبت بالفعل بعض التشديد على الحاجة إلى تقييد
مبيعات األسلحة االميركية ،هذا إلى جانب تركيز أكبر على المنافع االقتصادية
لصادرات األسلحة.
التبرير الرئيس للصادرات العسكرية كان توفير فرص العمل لألميركيين وتعزيز
االقتصاد األميركي ،خاصة في المناطق االنتخابية الرئيس ألعضاء الكونغرس .
على سبيل المثال ،أدى بيع طائرات أف 16 -للبحرين إلى إنعاش مصنع لوكهيد
مارتن في جنوب كارولينا؛ وساعد بيع جنرال دايناميك للسعودية دبابات مصنعا
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في أوهايو؛ وبيع نظام صاروخ رايثيون باتريوت إلى اإلمارات أدى الغرض نفسه
لمصنع في ماساشوستس .وعلى حد تعبير كاي غارنغر ،رئيس اللجنة الفرعية
لمخصصات الدفاع في مجلس النواب ،في معرض تعليقه على قرار إدارة ترامب
تأخير المساعدة العسكرية لمصر ،فإن "الشركات والعمال الذين يصنعون تلك
المعدات في الواليات المتحدة سيتضررون".
أرباب صناعة األسلحة األميركيون ،مثلهم مثل أرباب الصناعات األخرى ،يواجهون
مخاطر إغالق المصانع وسالسل التوريد بسبب كوفيد .19 -بيد أن العديد من
الشركات ،تلقت أموال تحفيز من قانون "كيرز) ، (CARESووزارة الدفاع تسرّع
المدفوعات لهذا القطاع (العسكري) .ال بل ثمة بعض أضخم شركات هذا القطاع
تعمد حتى إلى توظيف عمال.
هناك في الواقع كوكتيل من العوامل التي تشي بأن ثمة إمكانية قوية بأن تضغط
صناعة الدفاع لتصدير األسلحة إلى بلدان أخرى ،بهدف التعويض عن الهبوط
المحتمل في مشتريات األسلحة األميركية في الداخل .كوكتيل العوامل هذه
هي :ضغوط كبرى تبذلها صناعة الدفاع ،والباب الدوّار للوظائف في الجهاز
البيروقراطي للدفاع ،والكونغرس ،والصناعة ،ومساهمات وازنة للجان العمل
السياسي وأموال التأثير ال ُ
مغفلة المرتبطة بصناعة الدفاع( ألن شركات الدفاع
ال تستطيع قانونا المساهمة في تمويل الحمالت الرئاسية أو التشريعية).
أين ستذهب هذه األسلحة؟ إذا كانت العبرة في الماضي ،فإن معظمها سيحط
الرحال في الشرق األوسط.
معروف أنه منذ العام  ،2010واصلت صادرات االسلحة األميركية الرئيسة النمو
وباتت تشكّل اآلن  36في المئة من سوق السالح العالمي .وقد ذهبت نصف
صادرات األسلحة األميركية في السنوات الخمس األخيرة إلى بلدان في الشرق
األوسط ،ونصف هذا النصف كان من حصة السعودية .وفي الفترة بين 2015
و ،2019قفزت واردات السعودية من األسلحة بنسبة  130في المئة بالمقارنة
مع السنوات الخمس التي سبقتها ،وجاء  73في المئة من أسلحتها من
الواليات المتحدة.
والحال أنه على رغم انحفاض أسعار النفط ،ومشاكل الموازنات ،وفجوة
الالمساواة االقتصادية الضخمة ،واالحتجاجات الشعبية ،إال أن معظم حكومات
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ستواصل استيراد كميات ُمعتبرة من األسلحة.
كما أن غالبية بلدان المنطقة تستطيع إلى حد كبير تجاهل الرأي العام أو إخفاء
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العديد من مشتريات األسلحة بفعل ميزانيات الدفاع غير الشفافة لديها.
السبب؟ ألن كل بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا تقريبا تفتقد إلى أي
رقابة برلمانية أو من قبل المجتمع المدني ،والتوجد شفافية في قطاعها
األمني.
قد تسعى بعض الحكومات ،في حال اندلعت اضطرابات شعبية إضافيةـ ،إلى
الحصول على أسلحة الخضاع شعوبها .إضافة ،مسألة استيراد األسلحة هي
أكثر من مجرد تلبية لحاجات األمن الوطني في هذه البلدان .ال بل الواقع أن
هذا األمن الوطني غالبا ما يكون في أدنى األولويات خالل استيراد السالح .إذ
أن واردات األسلحة هي فرصة لممارسة الزبائنية ،خاصة من خالل قروض تعرف
بـ"المقايضة" مع الداعمين الرئيسيين .وعلى أي حال ،حين تكون قطاعات األمن
هي أرباب العمل الرئيسيين ،فإن في وسعها تمكين األنظمة من تقديم فرص
العمل لبعض المجموعات ،خاصة منها اإلثنية او القبلية أو الدينية ،فيما يتم إقصاء
اآلخرين .ومع كون قطاع الدفاع تاريخيا هو أكثر القطاعات االقتصادية فسادا ،فإن
ثمة فرصا ثمينة للمقايضة.
إن ترامب وأعضاء الكونغرس اليريدون ،خاصة في سنة انتخابية ،أن يواجهوا
الناخبين بإغالق مصانع الدفاع ،خصوصا حين يساعد تصدير األسلحة على إبقاء
أبواب المصانع ُمشرعة .وبالمثل ،قد يجد العديد من حكومات الشرق األوسط
وشمال إفريقيا أن واردات األسلحة طريقة جيدة لتعزيز أنظمتها ،حتى ولو كان
من األفضل لها إنفاق األموال والموارد في مجاالت أخرى ،وباألخص خالل الوباء.
وال ريب أن أي أسلحة أميركية إضافية لمنطقة تعج بالنزاعات ،والقمع،
واالضطرابات األمنية ،ستؤدي حتما إلى مفاقمة المضاعفات المأساوية لكوفيد-
.19

الرابط

https://carnegie-mec.org/diwan/81959
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قوات األسد تتحرك إلى درعا
معهد واشنطن
في أوائل شهر أيار/مايو الماضي دفع نظام األسد بتعزيزات عسكرية
كبيرة نحو مدينة درعا مع أنباء متواترة عن اقتراب شن عملية عسكرية
في المحافظة بدعم إيراني .وردا على ذلك ،شهدت مدينة درعا انطالق
انتفاضة جديدة حيث خرج العشرات من األهالي لالحتجاج على تحشيد
قو ات النظام السوري على أطرافها .وتشير األحداث إلى أن المليشيات
اإليرانية واألخرى الطائفية التي تتبعها ،ستواجه بمقاومة عنيفة ،داعية
“الضامن الروسي” إلى تحمل مسؤولياته.
ويحدث هذا التصعيد قبيل أن تكمل اتفاقية المحافظة الجنوبية عامها
الثاني في ظل اتفاق «التسوية » ،الذي جرى توقيع ها بين القوى
المحلية وقاعدة «حميميم» الروسية  ،في شهر حزيران/يونيو عام
 ، 2018بهدف إيقاف العمليات العسكرية التي قادتها مو سكو على
المحافظة السورية جنوبا  ،واستمرت ألكثر من شهر ونصف الشهر .
ويذكر أن قوات النظام السوري مدعومة بالقوات الروسية وبموافقة
أمريكية قد تمكنت من إنهاء العمليات القتالية في كامل الجنوب
السوري يوم  31تموز/يوليو  . 2018وبرعاية وضمانه روسية رسمية،
توصل األهال ي والنظام إلى اتفاق يحمل الكثير من البنود منها إطالق
سراح المعتقلين وتسوية أوضاع المطلوبين ألجهزة األمن وتسهيل عودة
النازحين والالجئين والعودة التدريجية للحياة ومؤسسات الحكومة
المدنية من مدارس ومستشفيات وخدمات وبشكل فيه شيء من
الالمركزية .كما أرسلت روسيا ا لعشرات من الشرطة العسكرية كنقاط
مراقبة لضمان تنفيذ االتفاق.
واألن بعد عامين من االتفاق ،يسعى النظام إلى التنصل من جميع
االتفاقيات التي تتعلق بجنوب سوريا ويحاول استعادة محافظة درعا
بالقوة .ولم يقدم أي بادرة حسن نية ألهالي الجنوب ،ولم يبني مدرسة
أو يوصل خطوط الكهرباء أو يفرج عن المعتقلين أو يطمئن النازحين إلى
إمكانية عودتهم بسالمة بل على العكس عمل على تجاهل كل ما تم
االتفاق عليه ،بل أرسل إشارات واضحة للسكان المحلين وأصبح من
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األخبار اليومية العادية سماع عملية اغتيال بين قادة المعارضة وممثلي
النظام وخطف متبادل إلطالق سراح معتقلين وفلتان أمنى وأصبحت
قوات النظام عصابات تعمل وتنافس بعضها ضد المدنيين.
بصرف النظر عن الفشل التام في االلتزام باتف اقية  ، 2018ترجع الحملة
العسكرية التي يشنها النظام السوري على مدينة درعا إلى عدة
أسباب منها خشية النظام من أن تصبح درعا نواة الستمرار الثورة
السورية التي بدأت في عام  ، 2011ورغبته في استغالل معركة درعا
كورقة لكسب الوقت بعد إخفاقه في الملف االقتصادي.
يخشى أ يضا النظام من أهل محافظة درعا كون المجتمع متماسك
وعنيد ولديه نزعة استقاللية عن النظام وظهر فيه قيادات جديدة محلية
لها تأثير واحترام ومختلفة جذريا عن النماذج العسكرية التي كانت
موجودة في درعا قبل استيالء النظام عليها .ومن ثم ،يمكن أن تكون
درعا نواة الستمرار الثورة ضد النظام وهذا ما يشكل تهديدا جديا لروسيا
وإيران والنظام إذا ما استمرت هذه الحركة .لذلك ،اعتبر النظام أن مدة
االتفاق الزمنية انتهت وأن كل درعا يجب أن تعود إلى سلطة النظام
بدون شروط وبدون أي اعتبار للضمانات الروسية.
ومع تفشى وباء كورونا وضعف االقتصا د وظهور متطلبات اجتماعية
واقتصادية وخدماتية ما بعد " االنتصار" والتي ال يستطيع النظام دفعها
وال يريد مناقشتها ،فان معركة في درعا بالنسبة للنظام ستكون ضرورة
لكسب الوقت وتأجيل مستحقات االنتصار للطبقة الموالية للنظام
وسحب النظام للجيش الذي أصبح عاطال عن العمل من إدلب إلى درعا.
ومن ثم ،أدرك السكان المحليون أن النظام لم ولن يتغير وقاموا بردعه
وإيقاف تصرفاته غير القانونية وغير أخالقية وأحيانا بقوة السالح.
لعبت روسيا التي لم تستطع الحفاظ على تعهداتها بما في ذلك االتفاق
الذي حدث بين السكان المحليين والنظام تحت رعاي تها ،دورا كبيرا في
تحفيز النظام السوري على مهاجمة درعا ،فبعد فشل جميع المفاوضات
بين الطرفين ،ظهر الروس بموقف المتفرج الذي ال يعرف ماذا يفعل وال
كيف يحمي تعهداته ،لكنهم عرضوا على أهل درعا االنضمام
للمجموعات الروسية المسلحة واالنتقال إلى ليبيا للقتال هناك أو
لالنتقال إلى منطقة سويداء لقتال الدواعش هناك.
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من دون أي التزام واضح باالتفاقية ،يعتقد النظام أن االتفاقية التي
توسطت فيها روسيا قد انتهت صالحيتها معتبرا أن مدة االتفاق الزمنية
انتهت وأن كل درعا يجب أن تعود إلى سلطة النظام بدون شروط وبدون
تدخل روسيا إال لم ساندته عسكريا .الروسي دائما يوزن تصرفاته بين
دعم النظام والمحاولة دون الغرق في المستنقع السوري .وهذا دائما
يعطي النظام مساحة أوسع للعمل ضد ما يريده الروس والروسي وال
يهتم كثيرا بما يقوم به النظام داخليا خصوصا إذا كان هذ التدخل
سيضعف الروس عسكريا ويعيدهم إل ى المدار الروسي وال تؤثر على
االستراتيجية الروسية تجاه سورية.
أن منطقة الجنوب تمثل أهمية استراتيجية كبرى للحليف اإليراني الذي
يسعى إليجاد موطئ قدم له بالقرب من الحدود مع إسرائيل وهو ما
يمنح إيران ورقة ضغط في حال تعرضها لحملة عسكرية أمريكية
إسرائيلية.
تصرفت أيضا إيران كالعب رئيسي في تحفيز النظام السوري على
مهاجمة درعا ،فالموقف اإليراني ينطلق من أن اتفاق استانا التي تمثل
حجر الزاوية للتعاون الروسي اإليراني التركي إلنهاء األزمة السورية
بطريقة تحفظ مصالح هذه الدول .ومن هذا المنطلق فان روسيا وافقت
على إعطاء تركي ا ضمانات على األرض لضمان امنها وتحقيق أهدافها
في سورية بمنطقتي شرق الفرات وإدلب وبالتالي ترى إيران أن على
روسيا أن تعطيها نفس الحقوق األمنية واالستراتيجية في المنطقة
الجنوبية في سورية (جنوب دمشق حتى حدود مع إسرائيل) وذلك
لمواجهة أي تصعيد أمريكي إسرائيلي عس كري ضد إيران ولتقوية موقف
إيران في أي محادثات قادمة بخصوص الملفات العالقة مع الغرب.
وكلما زادت الضغوط الدولية على إيران واستمرت الضربات اإلسرائيلية
ضد األهدا ف اإليرانية داخل سورية ،كلما ازداد إصرار إيران على تكثيف
وجودها على الحدود مع إسرائيل وبالتالي إلغاء االتفاق الذي رعته
روسيا بين السكان المحليين والنظام برعاية روسية وضرورة وقف ما
تعتبره إيران حالة الفوضى في الجنوب .ودائما ما يبرر النظام السوري
تصرفات إيرا ن بادعائه أنها تحارب اإلرهاب.
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بالنسبة إليران  ،فهي لم تضييع أي وقت لبناء قوات حليفة لها تحت عدة
مسميات ووسعت قواعدها العسكرية في هذه المنطقة القريبة من
إسرائيل ولم تبال أو تهتم بما يقولوه أو يقوم به الروس من اتفاقات مع
اإلسرائيليين واألمريكان ،وذلك وفقا لمبدأ إذا أنتم ال تستطيعون حمايتنا
من اإلسرائيليين فاتركونا نحاربهم وحدنا .ولهذا السبب قاموا بإنشاء
اللواء العسكري الشيعي  ٣١٣برئاسة إبراهيم مرجي ومقره في "أزرع"
والذي يتألف مما يقارب  ١٢٠٠مقاتل ،ومرتبط بالحرس الثوري اإليراني
ومهمته حماية مصالح إيران بالمنطقة بما فيها مخازن األسلحة
االستراتيجية في المنطقة الجنوبية .ومن ثم ،فإن التهدئة في الجنوب
ال تصب في مصلحة إيران التي تسعى إلى بسط سيطرتها على الحدود
الجن وبية لتهديد إسرائيل واالحتفاظ بورقة ضغط تساهم في تخفيف
الحصار االقتصادي والسياسي المفروض عليها من قبل الغرب.
في النهاية ،يبدو أن الحرب التي قد يشنها النظام ضد أهالي درعا
قادمة وهي ضرورة للنظام وللقوى األخرى على الساحة السورية ،وكل
له أسبابه المختلفة وهذا ا الختالف هو الذي سيحدد المدى الذي
ستأخذه شكل هذه الحرب الجديدة ومداها الذي قد يكون محدودا لمنع
حدوث حركة نزوح جديد لألردن ت ُ ظهر فشل الروس والنظام وإيران في
كل ما ادعوه من سيطرة على درعا.
وفى ظل تفشى وباء كورونا يتوجب على جميع األطراف الفاعلة في
المجال السور ي أن تتوقف عن لغة الحرب وااللتزام بتعهداتهم المتعلقة
بالجنوب السوري ،فالتصعيد المستمر ضد المناطق الجنوبية سينتج
عنه تهديدا ألمن الدول المجاورة خاصة األردن وإسرائيل ،والتي قد
تتدخل لحماية أمنها وحدودها وهو ما قد يعيد األزمة السورية إلى نقطة
الصفر.

الرابط:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/Syria -Assad-Regime-Daraa-

Russia-Iran-Turkey
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االنتخابات األمريكية ستحدد مستقبل األسد
FOREIGN POLICY
إن االنتخابات الرئاسية األمريكية المقبلة ستحدد مستقبل رأس النظام
السوري بشار األسد  ،وإن نهج أمريكا تجاه سوريا لن يتغير ،ولكن
سياستها المتبعة تجاه إيران يمكن أن تؤثر على االقتصاد والنظام .
وأصبح التأثير االقتصادي للحرب الداخلية يهدد بموجة جديدة من
االضطرابات ،بوقت تسوء فيه األوضاع االقتصادية اإليرانية .
وإن تدهور االقتصاد السوري يعود إلى تدمير البنية التحتية منذ بدء
الثورة عام  ، 2011إضافة للعقوبات االقتصادية األمريكية الصارمة .
ويمكن لسوريا أن تعتمد على الدعم اإليراني ،ولكن العقوبات
االقتصادية أجبرت طهران على البحث عن الموارد المحدودة .
وإن السياسة األمريكية في سوريا تحظى بتوافق الحزبين الديمقراطي
والجمهوري ،فتبنى أوباما وترامب توجهات متشابهة مع النظام .
ويعد الدعم اإليراني عنصرا حاسما في بقاء النظام على قيد الحياة،
والذي استغل الدعم في هزيمة داعش والمعارضة .
وال يخفى على أحد الدور الذي لعبته روسيا سياسيا  ،لحماية األسد
أكثر من  14مرة من قرارات ا ألمم المتحدة ،عبر الفيتو بمجلس األمن .
وتناولت فورين بوليسي منطق األسد وتوجهاته السياسية التي تعرضت
لعوائق تتمثل بالضعف االقتصادي الموروث ،وضياع دمار رأس المال
الحكومي .
وإن العقوبات االقتصادية قطعت العالقات بين النظام واألسواق الدولية،
وقلصت قدراتها على جذب االستثمارات األجنبية .
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وإن مستقبل األسد يعتمد على نتيجة االنتخابات الرئاسية األمريكية
نوفمبر المقبل ،العتماد اقتصاده كثيرا على دعم إيران .
ماذا لو فاز ترامب باالنتخابات؟
إن فوز ترامب بوالية ثانية لن يغير الوضع كثيرا للسوريين ،إذ يتوقع أن
يستمر ترامب بفرض أقصى أنواع الضغط على إيران .
كما أن العقوبات على طهران ستستمر ،وتجبرها على تركيز مواردها
القتصادها المتعثر ،مع تعزيز االستياء الشعبي ضدها .
أما حال فوز المرشح الديمقراطي “جو بايدن” ،فالمتوقع أن تعود أمريكا
إلى الدبلوماسية ،وتختار التعامل مع إيران ،وتعود ثاني ة لالتفاق
السابق .
ومن المتوقع أن تقوم إدارة بايدن برفع بعض العقوبات عن إيران ،ما
يسمح لها بتوجيه بعض مواردها للخارج ،وإلى سوريا .
ومن المؤكد أن الخطر الكامن من تلك الخطوة أن بشار األسد ،سيتمكن
من تعزيز قبضته في سوريا ،وستكون أيضا عامال بتقويض نظام
العقوبا ت .
وذلك يطلق يد إيران في الشرق ،ولكنها ستؤدي أيضا إلى تخفيف
المعاناة عن السوريين وتعيد االقتصاد ثانية إلى االستقرار ( .ترجمة
الوسيلة)

الرابط:

https://foreignpolicy.com/2020/06/02/us -presidential-election-iran-syria-bashar-al-assad/

222 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

سياسة  : COVID-19فرصة للواليات المتحدة ل ل قيادة  -أو
لفقدان ا لسيطرة
THE HILL
يؤدي اإلذالل الواسع االنتشار إلى ظهور نوع مختلف من السياسة،
سياسة ذات حسابات أقل بكثير وأكثر عاطفة  .واليوم ،بينما تسبب
 COVID-19في تحفيز االقتصادات العالمية وتلقي خسائر فادحة بشكل
خاص على أولئك األقل أمان ا في جميع أنحاء العالم ،فإن سياسات
اإلذالل سترتفع عالمي ا  .وستستمر آثار هذه السياسة لسنوات .
إن الناس الذين تتم إهانتهم ليسوا سلبيين بالفطرة ،بل يتذكرون حادثة
سابقة ،أو يطمحون بوضع أفضل ،ويمكن إلذاللهم أن يحدث تغيير ا هائال
 على سبيل المثال ،هزيمة في الحرب ،أو نفي ا ،أو انهيار ا اقت صادي ا -أو وعي ا متزايد ا ،وقد يعاني األشخاص الذين تم إذاللهم من صدمات
فردية ،مثل التعذيب الذي عانى منه زعيم القاعدة أيمن الظواهري
ورئيس تنظيم الدولة اإلسالمية السابق أبو مصعب الزرقاوي في
السجون  .وغالبا ما يكون سبب اإلحباط وسوء السلوك عند الذين تم
إذالله م هو أن كل ما يتعرضون له من إذالل وإحباط وشعور بالدونية هو
نتيجة الظلم الذي يتعرضون.
من الصعب أال نتخيل أن هناك فئات كاملة من الناس  -في الواليات
المتحدة وحول العالم – ستكون تحت رحمة جائحة  ، COVID-19مع
استمرار حالة عدم اليقين والقيود على مدى شهور أو سنوات ،فإن
ارتفاع البطالة بشكل حاد بين العاملين في مجال الخدمات  -في مجال
خدمات الطعام والضيافة والتجزئة  -سيضع أسر الطبقة المتوسطة في
براثن الفقر ،واألسر الفقيرة تتفاقم أزمتها .و ستنفد اإلعانات الحكومية
وستواجه الحكومات أزمات في الميزانية وستتبخر قدرتها على تحمل
أنواع البنية التحتية ومشاريع البناء التي غالبا ما تخضع لبرامج التحفيز
االقتصادي  ،قد يصرف الماليين مدخرات حياتهم ،ويفقدوا منازلهم.
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بالنسبة للواليات المتحدة ،من المرجح أن يكون المشهد الداخلي
مختلف ا ،وأن يكون المشهد العالمي أكثر اختالف ا  .هنا ،من المرجح أن
يزداد االستقطاب السياسي ،ألن انكماش الموارد الحكومية والطلبات
المتزايدة تضع المصالح ضد بعضها البعض وتضغط على حكومات الواليات
والحكومات المحلية  .سيتم سن قيود مستدامة على الهجرة  .سوف
تتضاءل التوقعات الدولية التي تبنتها الواليات المتحدة على مضض في
خضم الحرب العالمية الثانية واحتضنتها بقوة في أعقابها  .وفي الوقت
نفسه ،هناك حساب مسبق لإلنفاق العسكري األمريكي ،ولاللتزامات
األمريكية في جميع أنحاء العالم .
في الخارج ،معظم البلدان المتوسطة الدخل والبلدان الفقيرة ستعاني
من البؤس المتزايد واالضطراب السياسي  .سيسعى السيا سيون إلى
حشد الناخبين حول األعداء المشتركين ،سواء كانوا طائفيين أو دينيين
أو قوميين أو أيديولوجيين  .يمكن أن نشهد عودة في كل من الحروب
األهلية والحروب عبر الحدود ،وتصاعد وتيرة اإلرهاب .
بشكل عام ،ستعمل معظم هذه التغييرات على زيادة النفوذ العالمي
للصين بينما تقلل من نفوذ الواليات المتحدة  .ستنظر الحكومات التي
تعاني من مشاكل إلى اإلعجاب بالنموذج االستبدادي الصيني ،وستقل
فوائد التعاون مع الواليات المتحدة  -اقتصادي ا وسياسي ا وعسكري ا  -.ال
تقدم الحكومة الصينية سوى مطالب قليلة من شركائها ،ولديها مخاوف
قليلة بشأن كيفية عملها داخلي ا  .كدولة ليس لديها حلفاء حرفيا ورؤية
متشائمة بشكل عام للطبيعة البشرية.
ال تستطيع الواليات المتحدة منع مثل هذا المستقبل ،لكنها يمكن أن
تجعله أقل احتماال  .تحتاج الواليات المتحدة إلى فهم الظروف الحالية
وإعادة التركيز على القدرات الفريدة التي تمتلكها الواليات المتحدة
للتأثير على البيئة العالمية  .ال يوجد بلد أو مجموعة دول تتمتع بنفوذ
الواليات المتحدة ،سواء من حيث اإلكراه أو االستمالة  .لعقود من
الزمان ،كانت الواليات المتحدة غير مركزة على مصالحها ووسائل
تطويرها .
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الفرصة المتاحة اآلن لل واليات المتحدة ليست حول المال أو البنادق -
األدوات الواضحة التي يسعى مسؤولو الحكومة األمريكية لنشرها في
جميع أنحاء العالم  .وتتعلق الفرصة بالقدرة على القيادة والقدرة على
التحديد والقدرة على اإللهام  .تحتاج الواليات المتحدة إلى أن تكون أكبر
من نفسها حيال كل ش يء ،وعليها أن تشير إلى مستقبل يطمح إليه
مليارات األشخاص اآلخرين ،وأن ترى أيض ا مسار ا لتحقيقه  .إن الواليات
المتحدة ال تغتنم هذه الفرصة ،وإذا ضاعت ،فستواجه النتائج لعقود
قادمة .

الرابط:

https://thehill.com/opinion/international/500392 -covid-19s-politics-of-humiliation-a-

chance-for-the-us-to-lead-or-to
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صندوق باندورا (األشرار) في سوريا
CLINGENDAEL
خالل عام  ،2019دخل الصراع السوري مراحله النهائية ،باستثناء ساحات
القتال في إدلب وفي الشمال الشرقي .ونتيجة لذلك ،أصبحت ديناميكيات
الصراع أسهل في القراءة إلى حد ما ،حيث تحول النظام وحلفاؤه الرئيسيون
نحو رواية النصر "ما بعد الحرب" وأساليب الحكم المقابلة ،وصنع الصفقات وصنع
القرار .يمكن رؤية هذه التطورات في ثالث مجاالت مترابطة :الممارسات األمنية
والمدنية والسياسية االقتصادية .معا ،فإنهم يشكلون إلى حد كبير االقتصاد
السياسي لنظام األسد ،والذي  -على الرغم من أنه ال ُيفهم بشكل جيد بسبب
الوصول المحدود  -أمر بالغ األهمية لفهم تقييم العوامل الخارجية السلبية التي
من المحتمل أن تنتج عن بقائه في زمن الحرب.
إن الممارسات األمنية والمدنية والسياسية االقتصادية الحالية للنظام السوري
ال تسترشد بأي اعتبار جدي للقانون الدولي أو الضغط الدبلوماسي من دول
أخرى غير حلفائه المقربين أو معايير حقوق اإلنسان .وبدال من ذلك ،تهيمن
أنماط البقاء وأنماط التشغيل القسرية .تبقى القوة الصلبة العملة الرئيسية
للنظام .ونتيجة لذلك ،فإن القوة الناعمة  -سواء كانت دبلوماسية أو مالية أو
اقتصادية  -غير فعالة إلى حد كبير في التأثير على حسابات النظام أو حوافزه
أو تفضيالت شدته.
تحلل هذه الورقة ستة عوامل خارجية سلبية من المحتمل أن تنجم عن إعادة
ترسيخ النظام السوري )1 :خطر انتكاس الصراع بسبب الضغوط االقتصادية ). 2
سياسات الالجئين ؛ )3مخاطر اإلرهاب واستخدامه ؛ )4عدم االستقرار
اإلقليمي ؛ )5الذنب اإلنساني .و  )6تدهور النظام القانوني الدولي .هذه
العوامل الخارجية مترابطة وتنبثق من االقتصاد السياسي للنظام وتراكم
ممارساته األمنية والمدنية واالقتصادية السياسية.
هذه العوامل الخارجية هي التي سيكون لها تأثير على أولويات ومصالح سياسة
االتحاد األوروبي  -معظمها عبر تركيا .إن عدم ارتباط االتحاد األوروبي بمجال
القوة الصلبة يقوده  -والدول األعضاء فيه  -إلى الحقيقة غير المريحة التي تفتقر
إلى النفوذ للتأثير على المستقبل القصير والمتوسط للصراع السوري .بدون
االستعداد لتعبئة الضغط السياسي والعسكري والمالي بطريقة متزامنة  -بناء
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على استراتيجية المواجهة أو ،بشكل غير مباشر ،من خالل الحوار والتأثير على
هؤالء الفاعلين الذين لديهم درجة كبيرة من رأس المال القوي والقدرات مقابل
النظام (في المقام األول روسيا وإيران)  -في الوقت الحاضر ،ال يمتلك االتحاد
األوروبي مثل هذه األدوات إال في المجال االقتصادي  -ويستخدمها فقط إلى
حد محدود.
ومع ذلك ،حتى لو سعى االتحاد األوروبي في وقت متأخر إلى اتباع شكل من
أشكال استراتيجية القوة الصلبة ،فإنه لم يعد يوفر عالجا لمعالجة العوامل
الخارجية السلبية المذكورة أعاله .وذلك ألن البدائل اإليجابية لنظام األسد قد
تم القضاء عليها خالل الحرب األهلية .لقد أسكتت استراتيجية النظام "فرق
تسد" ،فضال عن تفتيت وتطرف المعارضة ،المطالب األصلية ،للمحتجين الذين
خرجوا إلى شوارع سوريا في أوائل عام  .2011ال توجد مجموعة معارضة
مسلحة أو سياسية رئيسية متبقية ذات تأثير كبير في سوريا لتمثل هذه
المطالب بعد اآلن.
ومع ذلك ،ال يخلو االتحاد األوروبي من خيارات أخرى لمعالجة العوامل الخارجية
السلبية التي نوقشت في هذه الورقة .من حيث التدخالت التي تؤثر بشكل
مباشر على مصلحة النظام ،يمكنه :توسيع نطاق عقوباته المستهدفة وتعديلها
بسرعة أكبر لتشمل الكيانات واألفراد الجدد الذين ظهروا في لعبة التهرب من
العقوبات؛ والمطالبة بتطبيق أكثر صرامة للمبادئ اإلنسانية في تقديم
المساعدات (خاصة إذا تم زيادتها) ،وبالتالي تقليل تدفق الموارد إلى النظام؛
وتطوير آلية للمساءلة بطريقة إبداعية يمكن أن تعمل بطريقة مرتبطة باألمم
المتحدة ،ولكن مستقلة عنها (بالنظر إلى حق النقض الروسي).
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن توفر المزيد من الدعم لالجئين السوريين في
المنطقة ،مع التركيز على منحهم حقوقا أكبر وحماية أفضل .كما يمكن أن
تشارك في إعادة "المقاتلين األجانب" األوروبيين من المنطقة التي طال
انتظارها بطريقة منضبطة  -حتى يتمكنوا من مواجهة العدالة الجنائية في
بلدانهم األصلية ،بدال من أن يصبحوا عامال لالبتزاز والخوف يمكن للفاعلين
المحليين استغالله.

الرابط:
https://www.clingendael.org/publication/pandoras-box-syria
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"نحن بانتظار الموت"..
صحيفة  NNZاأللمانية
نشرت صحيفة " "NZZاأللمانية تحقيقا مطوال عن صعوبة المعيشة
وتردي األوضاع االقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام
أسد،تحت عنوان "نحن في انتظار الموت ".
وأجرت الصحيفة لقاءات مع الجئين سوريين في ألمانيا ومع سوريين ما
زالوا يعيشون في سوريا ،حيث قال الالجئ "جورج عازار"" :ال يوجد لك
مساحة للتفكير سوى بأسعار الغاز والكهرباء والخبز ،وعندما تستيقظ
في الصباح أول سؤال سوف تسأله ما هو سعر الدوالر األمريكي مقابل
الليرة السورية ،كما أن النظام السوري يعتمد بشكل رئيسي على
توفير العملة األجنبية من خالل عمليات التهريب وتحويالت الالجئين في
الخ ارج لعائالتهم التي مازالت بالداخل "
وأشارت الصحيفة إلى أن "عازار" كان من الذين خرجوا ببداية الثورة
السورية في المظاهرات السلمية ضد نظام أسد وبعد انتقال الثورة
للعمل المسلح بسبب أفعال النظام قرر الخروج من سوريا .
كما التقت الصحيفة أيضا "حسن عباس" الذي يسكن في ضواحي
دمشق ،وقال البنية التحتية مدمرة ومع ذلك ازدادت الكثافة السكانية
في هذه األحياء المدمرة ألن الناس تبحث عن إيجار رخيص ولكن عندما
تسكن في الضواحي عليك االنتباه من حواجز األمن التي ربما تعتقلك
أو تطلب منك المال .
وأشارت إلى أن  % 83من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وراتب
الموظف اليعادل بأفضل الحاالت إال  30دوالرا ،ويشتري الناس الثياب
المستعملة ،كونهم ال يملكون المال الكافي لشراء الثياب الجديدة .
وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن نظام أسد يسيطر اليوم على حوالي
 % 70من األراضي السورية ولكنه معزول دوليا ومحكوم من قبل إي ران
وروسيا ،كما أن حوالي  % 50من البنية التحتية مدمرة ،والمواطن
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السوري ربما يستطيع العيش إذا كان يملك وظيفتين أو ثالثة  .وذكرت
الصحيفة أن جميع السوريين الذين قابلتهم يكررون عبارة أن الشعب
السوري ليس لديه سوى هم وحيد وهو القدرة على البقاء حيا .
وختمت الصحيفة ت حقيقها مع الصحفي "كرم منصور" الذي يعيش في
سوريا ،ويكتب تحت اسم مستعار للوكاالت األجنبية ،وقال" :لألسف
اليوم أصبحنا مجتمع عسكري فالمليشيات الطائفية سيطرت على
الحياة العامة ..وأنا شخصيا أبحث عن طريقة للخروج ألن الناس هنا
ينتظرون الموت فقط ومن يخرج من سوريا ف قد كتب له عمر جديد ".
(ترجمة موقع أورينت)

الرابط:

https://bit.ly/3gEI2yP

229 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

بوتين يع زّ ز نفوذه
مركز كارنيغي
على صعيد العالقات الروسية  -السورية ،أ و ّ لهما تعيين السفير الروسي
في سورية ،ألكسندر إيفيموف ،مؤخرا كمبعوث خاص الرئيس فالديمير
بوتين في البالد .وفي الوقت نفسه ،تخوض روسيا وسورية نقاشات
من أجل التوصل إلى اتفاق لتوسيع الوجود الروسي في سورية ،بما
في ذلك توسيع ال قواعد العسكرية الروسية .
الخطوة التي أقدم عليها بوتين من خالل تعيين ألكسندر إيفيموف
مبعوثا خاصا له تسهم في تعزيز قبضة الرئيس الروسي على الملف
السوري .فالكرملين هو مَ ن يح دّ د تركيبة الالعبين األساسيين في
السياسة الروسية حيال سورية ويجري تقييما ألدائهم .لذ ا ،إن
"شخصنة" بوتين للملف السوري تجعل من الصعب التن ب ّؤ بالقرارات ،كما
أنها ت ُ دخل بعض التش ن ّ ج إلى سلسلة القيادة بما يتوافق مع احتياجات
الرئيس الروسي وتفسيره لألحداث .كذلك ،يشي تسل ُّم بوتين زمام
الملف السوري أيضا بأن القرارات سوف تستند إلى ر د ّ الفعل ،نظرا إلى
أنه يميل عادة إلى معالجة المسائل عندما تطرأ بدال من إعداد
استراتيجيات طويلة األمد  .ترتد ي الضغوط التي ستدفع النظام إلى
االعتماد على هذه المناطق طابعا أكثر إلحاحا نظرا إلى خسارة لبنان،
الذي يرزح منذ تشرين األول/أكتوبر  2019تحت وطأة أزمة مالية
وسياسية حادة .فمنذ الستينيات ،أتاح لبنان ،وخصوصا القطاع
المصرفي اللبناني ،المجال أمام سورية إلجراء معامالتها التجارية
والمالية الدولية متفادية العقوبات الغربية .كذلك ،شك ّ ل لبنان نافذة
سورية نحو الخارج .كذلك ،تع ب ّر التغييرات في صفوف المسؤولين الروس
في سورية عن رغبة بوتين في الحصول على آراء وتقييمات أكثر شموال
صادرة عن الروس هناك ،سواء العسكريين أو الدب لوماسيين على ح دّ ٍ
سواء .تستعين روسيا ،منذ عودتها إلى الشرق األوسط ،بقنوات نفوذ
غير نظامية ،تضم متعاقدين عسكريين في القطاع الخاص ورجال أعمال،
فضال عن الدبلوماسيين والمسؤولين .والمشكلة في االعتماد حصرا
على البيروقراطيين هي أنهم يفتقرون إلى المرونة والفعالي ة
230 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

الضروريتين للنهوض بمهامهم وبناء روابط مع األفرقاء المحليين .وفي
ظل غياب تداول السلطة في روسيا ،يدرك الكرملين أن قراراته لن
تخضع للتدقيق من اإلدارات التي ستتسل ّم زمام الحكم في المستقبل.
ولذلك ،هو مطمئن لتسخير جهات من القطاع الخاص لمصلحته .وهذا
يعني أن بإم كان الشركات األمنية القيام بنشاط عسكري في الخارج،
فيما تنخرط الشركات الخاصة الروسية في أعمال تجارية من خالل
اللجوء إلى ممارسات غير شفافة ،وتمتنع بالتالي عن تسديد الضرائب .
ويتولى الضباط والمستشارون في وزارة الدفاع اإلشراف على عمل تلك
الجهات الخاصة في سورية .وقد أصبح واضحا بحلول العام  2017أن
الجيش واألجهزة األمنية الخاصة نجحا فعليا في تهميش الدبلوماسيين
من عملية ات ّخاذ القرارات ،أوال في سورية ثم في ليبيا .وفضال عن ذلك،
أظهر الجيش الروسي ،على مايبدو ،قدرة على التنسيق بين سورية
وليبيا من خالل المساعدة على تجنيد مقاتلين في سورية للقتال إلى
جانب خليفة حفتر في النزاع الليبي .وفي غضون ذلك ،تح و ّ لت القواعد
العسكرية في سورية إلى مراكز للنشاط الروسي في ليبيا والسودان
وجمهورية أفريقيا الوسطى .
على الصعيد السياسي ،ش جّ ع الجيش الروسي على إنشاء ما ي ُ ع رَف
بـ"مناطق خفض الت صعيد" في سورية وتول ّى إدارة العملية ،بهدف
إضعاف المعارضة السورية وزرع الشقاق في صفوفها .وقد دفع ذلك كل ّه
النظام السوري في مرحلة معينة إلى اعتبار الجيش الروسي وأجهزة
االستخبارات والمتعاقدين العسكريين الخاصين الروس الذين وظ ّفهم
بعض رجال األعمال ،األطراف الوح يدة الداعمة له التي تملك ثقال
سياسيا حقيقيا .
يسهم تعيين إيفيموف إلى حد ما في تخفيف هذا الخلل في التوازن،
وفي إعادة بعض المكانة إلى الدبلوماسيين .ويستطيع إيفيموف أن
يق دّ م ،بحكم خبرته في المنطقة ،نظرة فريدة إلى الوضع ،وأن يرفع
تقاريره مباشرة إلى الكرملين ،متجاوزا المؤسسات األخرى .لذا ،قد
يع ز ّ ز تعيينه مكانة السفارة الروسية في دمشق ،إذ إن النظام السوري
لن يعتبر بعد اآلن أنها تفتقر إلى السلطة .
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ّ
ترس خ روسيا موطئ قدمها في سورية،
أما فيما يتعلق باحتمال أن
فموسكو تتج ن ّ ب عادة إثارة المسائل في العلن إال بعدما تكون قد ب ُ ت َّ ت
في السر .وهذا يعني أن ما وصف تَه بـ “ النقاشات" حول القواعد
ُ
العسكرية قد أ ن ج ِ زت على األرجح وأن الجيش الروسي سيشهد على
إخضاع مزيد من األراضي لسلطته .
عمليا  ،تحتاج روسيا إلى إيران في سورية بالدرجة نفسها تقريبا التي
تمتلك فيها إيران مصلحة بأن تحافظ روسيا على وجود مستمر هناك.
فقد أعطت موسكو الرئيس بشار األسد غطاء دبلوماسيا  ،وأ م ّ نت له
النظم العسكرية الضرورية والدعم الجوي .كذلك ،تن ف ّ ذ روسيا عمليات
شرطة وعمليات خاصة في البالد ،ويمكنها ،عند االقتضاء ،أن تتوسط
بين الحكومة والمعارضة .أما إيران ،فتحافظ على نفوذها من خالل
الروابط مع الشبكات الشيعية والميليشيات المحلية مثل قوات الدفاع
المحلية .
وهذا اليعني غياب عنصر المنافسة تماما عن العالقات بين موسكو
وطهران .فقد سعت موسكو ،في األعوام األخيرة ،إلى إحكام قبضتها
على الجيش السوري ،من خالل السعي إلى تطبيق أجندة إ صالحية
والحد من الفساد في صفوفه .بيد أنها التزال غير قادرة على احتكار
النفوذ في هذا الصدد ،وهي عاجزة أيضا عن التخل ص من النفوذ الذي
تمارسه إيران على التشكيالت العسكرية .وعالوة على ذلك ،اليزال
ي ُ عت مَ د على إيران في تدريب الط ي ّارين السوريين .
وتسود نظرة نمطي ة أيضا بأن روسيا تسعى إلى إرساء مركزية
التشكيالت العسكرية السورية ،فيما تضغط إيران في االتجاه المعاكس.
ولكن في الواقع ،موسكو هي التي دعمت وحدات لم تكن في البداية
جزءا  ،على المستوى المؤسسي ،من القوات المسلحة السورية ،مثل
الفيلق الخامس ،ولواء القدس ،وقوات النمر ،وبعض الميليشيات
القبلية .ولم ت ُ د مَ ج بعض تلك الهيكليات في القوات المسلحة السورية
إال في مرحلة الحقة ،فالقيادة العسكرية في البالد لم تكن راضية عن
حصولها على مكانة خاصة .وتدعم طهران ،من جهتها ،تشكيل َ ين أمنيين
سوريين أساسيين هما الفرقة الرابعة المد ر ّعة التي يقودها فعليا ماهر
األسد ،والحرس الجمهوري .وتق دّ م إيران المساعدة في تجنيد مقاتلين
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جدد من الميليشيات الشيعية ،مثل لواء اإلمام حسين وقوات الدفاع
المحلية ،كي ينضموا إلى هذين التشكيل َ ين .
ال أعتقد أن روسيا جاهزة للقيام بأي تح ر ّك حاسم ضد إيران في سورية.
وال أعتقد أيضا بأن موسكو ستحاول القيام بأي تدخل كبير ،حتى لو
استخدمت طهران سورية مسرحا عسكريا جديدا – إلى جانب لبنان
وفلسطين – لتشديد الضغوط على إسرائيل .تحاول روسيا ،نوعا ما ،أن
تكون على عالقة جيدة مع جميع الالعبين األساسيين في المنطقة.
ولكنها قد تكون م ستعدة إلبداء تسامح أكبر حيال قيام إسرائيل بتصعيد
حملة القصف التي تش ن ّ ها في سورية ضد الحرس الثوري اإلسالمي
اإليراني ووكالء إيران .غالب الظن أن إسرائيل لن تسمح إليران بأن
تكتسب نفوذا واسعا جدا في سورية ،وسوف تستخدم غياب التكامل
في نظم الدفاع الجوي في البال د لمصلحتها من خالل مهاجمة مواقع
إيرانية .
بعد القرار الذي اتخذته الواليات المتحدة باالنسحاب من االتفاق النووي
مع إيران ،وبعد اعتماد إسرائيل موقفا أكثر تشددا من إيران ،يحاول
اإليرانيون أن يجعلوا أنشطتهم في سورية أقل وضوحا للعيان .ولهذه
الغاية ،تؤ م ّ ن إيرا ن التغطية المدنية واالقتصادية لمشاريعها العسكرية
في سورية ،وتشتري عقارات في البالد لتشك ّ ل مراكز للموالين لها في
دمشق وسائر المدن الكبرى .
تحاول طهران أيضا إضفاء شرعية على عملياتها خارج إطار المجموعات
الشيعية من خالل دمجها مع تشكيالت الجيش السوري ،مثل الفرقة
الرابعة المدرعة التي تضم ث و ّ ارا سابقين .ولكن إيران سوف تواصل
ممارسة نفوذها في سورية والتسلل إلى البالد من خالل حزب للا
وروابطها مع المجموعات المحلية .تتيح التغييرات الديمغرافية في
سورية ،بما في ذلك المستوطنات الشيعية عند الحدود مع لبنان ،فرصا
إضا فية أمام طهران للتغلغل في البالد .
في حين أن إيران هي التي اتخذت قرار االنكفاء قليال في سورية،
تف ض ّ ل روسيا أن ي ُ نظ َ ر إلى هذه الخطوة على أنها ثمرة جهودها الرامية
إلى احتواء الطموحات اإليرانية ،من دون االنحياز إلى طهران أو إسرائيل.
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إضافة إلى ذلك ،فإن هذا "ا الحتواء" المزعوم إليران يساعد روسيا في
عالقاتها مع دول عربية يمكن أن تكون مستثمرة محتملة في االقتصاد
السوري ،وعلى رأسها اإلمارات العربية المتحدة .وهذا يعود بالفائدة
أيضا على دمشق من خالل اإلبقاء على مظهر من مظاهر الخصومة
الروسية  -اإليرانية واستخدامه كوسيلة النتزاع منافع من الطر فَ ين .
ال أعتقد أن قانون قيصر سيؤث ّر ج دّ يا على الموقف الروسي ،خصوصا أن
الجزء األكبر من النشاط التجاري الروسي في سورية يتولى إدارته رجال
أعمال مرتبطون بالكرملين وأسماؤهم مدرجة أصال على الئحة العقوبات
األميركية .ولكن يمكن أن تمنح الظر وف الراهنة محفزات إضافية لرجال
األعمال هؤالء لالنخراط في التهريب للحد من المخاطر المرتبطة
بالعقوبات .وفي اإلجمال ،مهمة موسكو األساسية ،أقل ّه في الوقت
الراهن ،هي الحفاظ على التوازن داخل التركيبة المؤسسية الحالية
في سورية .وإال ثمة خطر بانهيار الهيكليات السي اسية وضياع الفرص
االقتصادية .ويقتضي ذلك كله من موسكو تخصيص موارد إضافية لتثبيت
الوضع .في غضون ذلك ،تعل ّق موسكو ودمشق آماال كبيرة على تل ق ّ ي
استثمارات مالية من دول الخليج ،مايساهم في الحد من تأثير قانون
قيصر .وبغية استقطاب تلك االستثمارات ،أوحت موسكو ودمشق بأنهما
تسعيان إلى الحد من التم دّ د اإليراني ،واحتواء تركيا في الوقت نفسه .

الرابط:

https://carnegie-mec.org/diwan/82070
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ضمور الدولة وإعادة تص و ّ ر األراضي الحدودية في
سورية والعراق :ديناميكيات ما بعد 2011
مركز كارنيغي
مع استمرار التقلبات في الترتيبات المحلية ،تبقى األراضي الحدودية
محورا للنزاعات العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية مع
مستويات مرتفعة من النزعات التدميرية والمس ب ّبة لالضطرابات والتي
تطال المجتمعات المحلية .
تدفعنا الظروف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى إعادة
تصويب اهتمامنا نحو مناطق جغرافية برزت كمواقع أساسية للصراع
على السلطة .تنظر هذه الورقة البحثية في النزاعات الناشئة في إطار
تفك ّ ك مبدأ التيريتوريالية (أي اإلقليمية) السيادية المح دّ دة بتخوم في
األرا ضي الحدودية ،من خالل التوقف عند السباق للسيطرة على
الفضاءات العسكرية واالقتصادية والسياسية  -االجتماعية في أعقاب
التب دّ ل في هوية الجهة التي تحتكر العنف ،وبروز العديد من الفاعلين
الجدد والقدامى على المستوى المحلي .
منذ العام  ، 2011تح و ّ لت المناطق الحدودية في من طقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا إلى مواقع أساسية للصراع على السلطة بين العديد
من األفرقاء .تتطرق هذه الورقة إلى األنماط الناشئة لسقوط أقلمة
السلطة وإعادة أقلمتها بأشكالها ومظاهرها المختلفة في األراضي
الحدودية .ت ُ ظهر ديناميكيات "المكان واألداء" في األراضي ال حدودية في
سورية والعراق تنو ُّ ع الطرق التي جرى من خاللها استخدام الحدود في
الظروف المتأتية عن ضمور الدولة والنزعات التدميرية في األراضي
الحدودية .
ترك ّ ز هذه الورقة البحثية على ديناميكيات التغ ي ّر التح و ّ لي في األراضي
الحدودية في سورية والعراق وأنماطه .وتشير ها تان الحالتان إلى تف و ّ ق
عامل ضبط األمن وخصائصه في تحديد واقع األراضي الحدودية خالل
مسارات ضمور الدولة .وقد ب ُ ذِ لت جهود متضاربة الستخدام الحدود
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بمثابة أدوات لوظائف مختلفة على أيدي كيانات ع دّ ة ،ماأفضى إلى
إسناد أغراض متعددة للحدود .بالنسبة إلى المجتمعات المحل ية في
األراضي الحدودية واألفرقاء المعنيين على المستوى المحلي ،تتيح
الحدود مجموعة متن و ّ عة (ومتناقضة في معظم األحيان) من الفرص
نتيجة الوصول اللوجستي إلى التبادالت عبرها .فاإلطار السياسي -
القانوني الوطني للدولة ،أينما وُ جد ،يحمل فوائد (ولو كانت محدودة).
في الو قت نفسه ،يتيح موقع األراضي الحدودية على مقربة من الواليات
القضائية األخرى ووصولها إلى األنشطة غير الشرعية عبر الحدود ،فرصا
اقتصادية فريدة من نوعها .ولكن في فترات تفكك الدولة ،يتراجع بوضوح
اعتماد األطراف على المركز ألن قدرة الدولة اإلكراهية تصبح أكثر
محدود ية .في هذه الحاالت التي تتفكك فيها سلطة الدولة على
أراضيها ،تشهد الحدود تحوالت والتعود بمثابة عالمة تطبع بداية سيادة
الدولة ونهايتها .بل تظهر الحدود داخل األراضي الحدودية في شكل
مراكز للتبادالت غير النظامية التي تول ّد موارد سياسية واقتصادية
ّ
والتوس ع بنزاع ٍ وعسكرة في نهاية المطاف.
مختلفة .ويتسبب هذا النمو
وفي األماكن حيث أتاحت ذلك تكنولوجيات العنف والظروف السياسية،
تك ر ّر سيناريو الدمار الواسع الذي تسبب به في معظم األحيان عنف
الدولة ،وحتى المجموعات الثورية (مثل الدولة اإلسالمية) في بعض
األحيان .وفي حاالت أخرى  ،حيث تع ذّ ر ذلك بسبب األولويات واإلمكانات،
ط و ّ رت الفصائل المسلحة (األفرقاء الدولتيون أو سواهم) موقفا أكثر
تساهال  .تبعا لذلك ،تتب دّ ل طبيعة العالقات بين الدولة والمجتمع على
نحو ٍ مستمر ،وتتواصل فصول المساومة غير المتكافئة بين األفرقاء
المتعددين .وهذا الواق ع غير المتكافئ يميل على نحو ٍ مطرد لمصلحة
قوى الدولة .
في الفترة الزمنية الممتدة من  2011إلى  ، 2020أسفرت المحاوالت
التي بذلتها الدولة المركزية في بلدان مثل العراق وسورية من أجل
إعادة تثبيت سلطتها في األراضي الحدودية ،فيما تفتقر إلى اإلمكانات
الالزمة لفرض الم ستويات السابقة من السيطرة الرسمية – أسفرت إذا
عن إعادة تصو ُّ ر العالقات بين المركز الوطني واألفرقاء المحليين .وقد
أ د ّ ت عمليات إعادة التصور أحيانا إلى ترتيبات هجينة وإلى بروز إضافي
لألدوات غير النظامية وشبكات المحسوبيات ،فتمك ّ ن أولئك األفرقاء من
الوصول إلى التبادالت عبر الحدود ومن الحصول على مكافآت من الدولة
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المركزية .وأدى ذلك إلى تحالفات أفضت إلى توليد آليات جديدة
للهندسة االجتماعية ي ُ ح دّ دها مزيج غير مستقر من المصالح الدولتية
والمحلية والعابرة لألوطان ،ما دفع في نهاية المطاف إلى ظهور مقاومة
ٌ
فرص
لدى الشرائح الم قص ي ّة على مختلف المستويات – حيث تظهر
للمقاومة .لقد أصبحت الحدود موردا أساسيا متوافرا في األراضي
الحدودية إما يتشاركه أفرقاء متعددون وإما تستخدمه أطراف متناحرة
لتحقيق مكسب أو حرمان الخصم من تحقيق مكسب .مع استمرار
التقلبات في الترتيبات المحلية ،تبقى األراضي الحدودية محورا
للنزاعات العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية مع مستويات
مرتفعة من النزعات التدميرية والمس ب ّبة لالضطرابات والتي تطال
المجتمعات المحلية .

الرابط

https://carnegie-mec.org/2020/06/11/ar-pub-82022
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" قانون قيصر" يدخل حيز التنفيذ (الجزء األول) :زيادة
عزل نظام األسد
معهد واشنطن
حين وق ّ ع الرئيس األمريكي دونالد ترامب مشروع "قانون تفويض الدفاع
الوطني" األخير ليصبح قانونا في كانون األول/ديسمبر الماضي ،أق ر ّ
أيضا بـ "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" الذي يحظى بتأييد
الحزبين الجمهوري والديمقراطي ،والذي س م ّ ي تيمنا بالجندي
السوري المنشق الذي كشف عن مجموعة كبيرة من األدلة التي توث ّق
جرائم حرب نظام األسد .ويفرض التشريع عقوبات على الحكومات أو
الشركات أو األفرا د الذين يم و ّ لون بشكل غير مباشر نظام بشار األسد
أو يساهمون في حمالته العسكرية .وتعكس التوقعات بشأن العقوبات
الناتجة عن "قانون قيصر" أساسا تصورات بمخاطر مزاولة األعمال في
سوريا ،ومع اقتراب الموعد النهائي للتطبيق في  17حزيران/يونيو،
يعتقد الكثيرون أن اإلجراء ات الناتجة ستزيد المعاناة االقتصادية التي
يرزح تحت وطأتها أنصار النظام.
لقد استعاد األسد وحلفاؤه سيطرتهم على معظم البالد من خالل
التق دّ م العسكري المستمر على األرض ،وفي ضوء هذا الواقع ،كانت
روسيا تشجع اآلخرين على تقبل بقاء األسد في الحكم ،والترحيب به
مجدد ا في الحظيرة الدولية ،وتمويل إعادة إعمار سوريا .ويرفض "قانون
قيصر" هذه الفرضية :وإذا تم تنفيذ سلطات العقوبات الجديدة بشكل
فعال ،فيمكن أن تردع شركاء الواليات المتحدة حتى عن المشاركة في
إعادة اإلعمار أو توسيع العالقات مع سوريا في ظل نظام األسد الذي
لم يخضع لإلصالح .ويتناول هذا المرصد السياسي المك و ّ ن من جزأين
قضايا السياسة ومعايير االستهداف التي ستحدد إطار تطبيق العقوبات.
ويتناول الجزء األول العقوبات المفروضة على سوريا ،بينما يناقش الجزء
الثاني كيف يمكن استخدام التشريع ضد «حزب للا» في لبنان.
هل عقوبات "قانو ن قيصر" هي الجزء المفقود؟
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تستهدف سلطات العقوبات الجديدة في "قانون قيصر" الكيانات التي
تعمل لصالح نظام األسد في أربعة قطاعات ،هي :النفط  /الغاز
الطبيعي ،والطائرات العسكرية ،والبناء ،والهندسة (للحصول على النص
الكامل للقانون في ملف "بي .دي .إف" ،انظر الصفحة 1،093
من "قانون تفويض الدفاع الوطني" ) .ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير
المباشر للنظام ،مثل دعم الميليشيات المدعومة من إيران وروسيا
العاملة في سوريا .باإلضافة إلى ذلك ،يتطلب القانون من إدارة ترامب
تحديد ما إذا كان «المصرف المركزي السوري» هو كيان من النوع الذي
يشكل "مصدر قلق رئيسي بشأن غسيل األموال" عمال بالمادة 311
من قانون الوطني األمريكي.
ويخضع معظم هذا النشاط أساسا للعقوبات بموجب سلسلة من األوامر
التنفيذية التي صدرت في عه د أوباما ،من بينها "األمر التنفيذي
رقم  ،) 2011 ( " 13582التي ج م ّ دت أمالك الحكومة السورية ،والكيانات
التي تزودها بالدعم التكنولوجي أو المادي أو المالي ،والكيانات التي
تعمل لصالحها أو تتصرف نيابة عنها .على سبيل المثال ،أعلنت إدارة
ترامب أن «المصرف المركزي السو ري» يخضع للعقوبات بموجب هذا
األمر؛ ويخضع المصرف لعقوبات "االتحاد األوروبي" أيضا  .وبشكل
منفصل ،يخضع العديد من األفراد والكيانات السورية للعقوبات األمريكية
القائمة على السلوك ألسباب تتعلق بدعم اإلرهاب أو الفساد أو
انتهاكات حقوق اإلنسان أو انتشار أسلحة الدما ر الشامل أو غيرها من
االنتهاكات.
وحتى اآلن ،عجزت استراتيجية استهداف النظام بشكل مباشر  -بما
في ذلك من خالل العقوبات التي تبنتها مجموعة "أصدقاء سوريا"
المتعددة األطراف في عام  2011والحكومة األمريكية قبل سنوات  -عن
تغيير سلوك األسد .و ي ُ عزى ذلك بشكل أساسي إلى أن روسيا وإيران
منحتاه دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا مطلقا  .وعلى الرغم من أن
الدولتين تفتقران إلى الموارد المالية إلعادة إعمار سورياّ ،
إال أنه من
غير المرجح أن تغي ّر عقوبات "قانون قيصر" التزامهما بصمود النظام؛
ناهيك عن ذلك ،تخضع الحكومتان وشبكاتهما أ ساسا لعقوبات واسعة
بقيادة الواليات المتحدة بسبب إجراءاتهما داخل السياق السوري أو
خارجه.
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م ْ
َ
ن الذين قد يكون مستهدفين؟
على الرغم من مخاطر العقوبات القائمة ،ال يزال المستثمرون األجانب
مهتمين بفرص األعمال في سوريا ،وال سيما الشركات في دول الخليج
العربي وأو روبا الشرقية .على سبيل المثال ،بعد التقارب الدبلوماسي
العام الماضي بين دولة اإلمارات واألسد ،شارك وفد من رجال األعمال
السوريين ،بمن فيهم األفراد الخاضعين للعقوبات من قبل الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي ،في منتدى للقطاع الخاص نظمته اإلمارات
في أبوظبي .وف ي وقت الحق من عام  ، 2019حضر وفد إماراتي
كبير "معرض دمشق التجاري الدولي" السنوي  .ومن خالل إعادة
ترسيخ وجودها في سوريا ،يبدو أن اإلمارات تأمل في أن تشك ّ ل ثقال
موازنا في وجه النفوذ اإليراني ،وقد تعرضت منذ ذلك الحين لضغوط
أمريكية كبيرة لتجنب مخالفة العقوبات .ومع ذلك ،أفادت بعض التقارير
أن المستثمرين اإلماراتيين والسعوديين والكويتيين استمروا في
تشكيل شركات أو الحصول على تراخيص للعمل في قطاعي البناء
والسياحة في سوريا.
كما ال يزال عدد من الشركات التي مقرها في لبنان ناشطة في سوري ا،
بما في ذلك في القطاعات المستهدفة بـ "قانون قيصر" (كالنفط والغاز).
وبعض هذه الشركات مملوكة للبنانيين ،بينما تم تأسيس شركات أخرى
من قبل النخب السورية .وقد أثار تطبيق القانون الوشيك مخاوف في
لبنان بشأن التع ر ّض لعقوبات "قيصر" ،األمر الذي قد يدفع باقتصاد البالد
المتع ث ّ ر إلى االقتراب من حافة الهاوية.
وفي النهاية ،سوف ي َكمن تأثير التشريع في اإلشارات التي ترسلها
واشنطن واستع دادها لفرض العقوبات على حد سواء ،حتى على
الشركات أو الحكومات التي دخلت في شراكة مع الواليات المتحدة.
ومن الضروري أن تو ض ّ ح اإلدارة األمريكية أن سوريا ستبقى مغلقة أمام
إعادة اإلعمار أو األعمال التجارية في ظل ظروفها الراهنة ،وأن ت ُ ظهر
مساعي متجددة لردع أولئك الذين يسعون إلى االستفادة من أنشطة
إعادة اإلعمار التي يشرف عليها نظام لم يشهد إصالحات.
"قانون قيصر" وتخفيف العقوبات
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تهدف الواليات المتحدة ظاهريا إلى إنهاء الحرب في سوريا من خالل
عملية سياسية بقيادة الواليات المتحدة تؤدي إلى تشكيل حكومة
جامعة وتمثيلية في دمشق .ولم تعد إدارة ترامب تص ر ّ على ضرورة
خروج األسد من الحكم ،لكنها تش دّ د على تغيير سلوك نظامه.
ولتحقيق هذه الغاية ،ينص "قانون قيصر" على حالة نهائية من خالل
وضع معايير يجب على النظام وحلفائه الوفاء بها قبل رفع العقوبات،
مثل:
• وقف الحملة الجوية السورية ال روسية واستهدافها المتعمد للمدنيين
والمنشآت المدنية
• السماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون قيود إلى المناطق
الخاضعة لسيطرة النظام  /للسيطرة الروسية  /اإليرانية ،تماشيا مع
مصالح واشنطن كأكبر مانح للمساعدات لسوريا
• اإلفراج عن جميع السجناء السياسيين
• اتخاذ خطوات نحو االمتثال للمعاهدات الدولية المتعلقة باألسلحة
البيولوجية والنووية فضال عن األسلحة الكيميائية
• تسهيل العودة اآلمنة والطوعية والكريمة لالجئين
• إرساء عملية مساءلة ،وحقيقة ،ومصالحة صريحة.
والجدير بالذكر أن هذه المعايير ال تتضمن مطلبا بإشراك النظام
في العملية السياسية بقيادة األمم المتح دة أو تص ر ّ على رحيل األسد.
ومع ذلك ،تشير الشروط القاسية لهذا القانون إلى ضرورة وصول نظام
مختلف إلى ح دّ كبير إلى الحكم قبل رفع العقوبات .وبهذا المعنى،
يمكن أن يساعد فرض عقوبات "قانون قيصر" في اإلشارة إلى التزام
الواليات المتحدة على المدى الطويل بالتغييرات ا ألساسية في سوريا.
إن تركيز القانون على المساءلة يضع معيارا عاليا  ،ألن األسد لن يرضخ
أبدا للتحقيقات التي تورطه هو ونظامه في ارتكاب جرائم حرب .وإذا
فرضت وزارتا الخارجية والخزانة األمريكيتين عقوبات بموجب "قانون
قيصر" بفعالية وت مّ تمرير الرسالة التي تحملها بدهاء إلى الجمهور
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المعني ،فيمكنها أن تجعل الحكومات والشركات تفك ّ ر مليا قبل إعادة
العالقات مع النظام بشكله الحالي أو إبرام عقود إعادة إعمار مربحة.
الخاتمة
في ظل حكم [نظام] األسد ،أصبحت الحياة في سوريا ال تطاق على
نحو متزايد  -فقد أدى التضخم المفرط واالنح دار الحاد للعملة السورية
إلى دفع أسعار المواد الغذائية واألدوية إلى مستويات ال يمكن لمعظم
المواطنين تح م ّ لها ،وقد خرج المتظاهرون إلى الشوارع مرة أخرى في
بعض المناطق ،وال يزال النظام يرتكب فظائع يومية .وأدت األزمة المالية
اللبنانية في البلد المجاور ووباء "كو فيد  " 19 -في جميع أنحاء المنطقة
إلى تفاقم االنهيار االقتصادي ،مما زاد من الصعوبات اليومية ألولئك
الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها النظام وأجهد موارد
مؤيدي األسد في موسكو وطهران.
وعلى الرغم من هذا المشهد القاتم ،يبدو أن النظام استأنف هجومه
لبسط سيطرته على المنطقة التي ال تزال خاضعة لسيطرة المعارضة
في محافظة إدلب  .وحتى في ظل أصعب الظروف  -المتمثلة بقوات
عسكرية مستنزفة ،واقتصاد منهار ،وحلفاء خ اضعون لضغوط كبيرة،
وجائحة عالمية  -ال يزال األسد يتبع استراتيجية الحصار العسكري
وترهيب شعبه.
وتستند سياسة الواليات المتحدة إلى العزلة السياسية والعقوبات
االقتصادية من أجل تضييق الخناق على األسد وأتباعه لدرجة أنه اضطر
إلى االنخراط بشكل هادف في عملية األمم ا لمتحدة .وحتى اآلن ،لم
تنجح جوالت متعاقبة من العقوبات المباشرة في ثنيه عن السعي إلى
تحقيق انتصار عسكري ،الذي ي َعتقد على األرجح أنه سيفرض وقائع
ميدانية تسمح له باالستغناء عن عملية األمم المتحدة .ومع ذلك،
يهدف "قانون قيصر" إلى مواجهة أي تفكير من هذا القبيل كا ن يتمناه
النظام ،مع التوضيح لدمشق وموسكو وطهران والكيانات التي تستفيد
من االقتصاد الحربي لألسد أن واشنطن لن تقبل ببساطة نظاما غير
قابل لإلصالح في سوريا.
ويقينا  ،لن يشك ّ ل تاريخ  17حزيران/يونيو ضربة قاضية للنظام الذي أثبت
قدرته على الصمود  .وستتوقف فعالية "قانون قيصر" على ما إذا كانت
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اإلدارة األمريكية ستنجح في توفير الموارد المناسبة لهيكلية عقوباتها
بينما تسعى بقوة إلى الخروج من منحدر دبلوما سي ونحو عملية
سياسية .سيتعين على وزارة الخزانة األمريكية مواصلة تحديث قائمة
التصنيفات اإلرهابية لمنع االستثمارات وإعادة اإلعمار .وسيتطلب ذلك
من اإلدارة األمريكية إعطاء األولوية لسوريا وضمان تم ت ّ ع الجهات التي
تعمل على وضع مجموعات جديدة من العقوبات بموجب "قا نون قيصر"،
بالدعم والموارد الضرورية كي تصمد في مهمتها لفترة طويلة.

الرابط:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-caesar-act-comes-into-

force-part-1-increasing-the-assad-regimes-isolati
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قانون قيصر" يدخل حيز التنفيذ (الجزء الثاني ) :زيادة
عزل نظام األسد
معهد واشنطن
كما هو مذكور في الجزء األول من المرصد السياسي  ،يتس ب ّب تنفيذ
واشنطن الوشيك لـ "قانون قيصر لحماية المدن ي ّين في سوريا" بحا لة
من الهلع في لبنان .وعلى الرغم من أ ّ
ن الهدف الرئيسي من القانون
ّ
بش ار األسد على الفظائع التي ار ت ُ كبت ضد الشعب
هو معاقبة حكومة
السوريّ ،
إال أن ّه لم يكن بوسع النظام االستمرار لفترة طويلة بما يكفي
الرتكاب هذه االنتهاكات من دون دعم مباشر وغير مباشر من
الميليش يات والمسؤولين والشركات التجار ي ّة اللبنان ي ّة.
واألهم من ذلك ،كان «حزب للا» في طليعة الحرب السورية لسنوات،
بش ار األسد في ش ّ
ّ
ن حمالته الوحش ي ّة بكفاءة أكبر من
حيث ساعد
خالل االعتماد على المقاتلين والموارد من لبنان .وتستمر الروابط
الوطيدة للحزب مع النظام السوري حاليا  ،بما في ذلك في قطاعات
الوقود (الفيول) وغيرها من القطاعات المستهدفة بموجب قانون "قيصر"
بشكل صريح .ويعطي ذلك المسؤولين األمريكيين فرصة لمعاقبة األفراد
والقنوات واألدوات اللبنانية التي يستخدمها «حزب للا» ودمشق إلبقاء
النظام واقفا على قد ميه.
وفي الواقع ،إ ّ
ن الوضع الراهن مثالي لممارسة المزيد من الضغط على
الحزب وحلفائه داخل لبنان .وقد طلبت الحكومة اللبنان ي ّة التي يقودها
«حزب للا» في بيروت حزمة مساعدة من "صندوق النقد الدولي" تبلغ
قيمتها  10مليارات دوالر ،لذلك يفهم المسؤولون المحلي ّون تداعيات
تحدي القانون األمريكي والمجتمع الدولي األوسع في هذا الوقت
ّ
الحس اس من تاريخ البالد .وبناء على ذلك ،يجب على واشنطن
وشركائها أن يو ض ّ حوا أن البالد ال يمكن أن تتوق ّ ع الحصو َ
ل على
مساعدات من "صندوق النقد الدولي" ما لم تبدأ بقطع عالقاتها
العسكر ي ّة والتجار ي ّة المح دّ دة مع نظام األسد .وعلى الرغم مما يقوله
«حزب للا» للشعب اللبنانيّ ،
إال أنه ال يزال بإمكان البالد أن ت ُ نقذ
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نفسَ ها عبر االلتزام بالتدابير اإلصالحي ّة والشروط التي ح دّ دها "صندوق
النقد الدولي" .
من الذي يجب أن يشعر بالقلق؟
لطالما ارتب ط لبنان بسوريا سياسيا واقتصاديا وماليا  .ويسمح غياب
ّ
المرس مة بين البل َ
د ين حتى اآلن بعمل ي ّات تهريب يوم ي ّة غير
الحدود
ُم را قَ ب َة ،مما يجعل من الصعب تقدير حجم التبادالت المالية بين البلدين.
ولكن بعض التفاصيل واضحة  -كما ذكرت وكالة "رويترز" في تشرين
الثاني/نو فمبر" :من ال ُ
م عتقد أن لدى سور ي ّين أثرياء ودائع بمليارات
الدوالرات في المصارف اللبنان ي ّة" .وقد أصبح الكثير من هذه األموال
ْ
فرض
محتجزا لدى المصارف بعد انهيار االقتصاد اللبناني وفي أعقاب
المصارف المحل ي ّة قيودا مش دّ دة على السحب النقدي بالدوالر
األمريكي.
وقد تخضع بعض هذه المصارف وشركائها والشركات اللبنانية المرتبطة
بها إلى عقوبات جديدة بسبب المساعدات الماد ي ّة لنظام األسد ،خاصة
إذا كانت مرتبطة بأي شكل من األشكال بالدعم اللوجستي للعمليات
العسكرية لـ «حزب للا» في سوريا .ومع ذلك ،قد يكون الردع التأثير
األكثر أهمي ة لـ "قانون قيصر"  -أي سيتعين اآلن على الشركات اللبنانية
التي كانت تأمل في الوصول إلى السوق السورية من خالل مشاريع
التجارة أو إعادة اإلعمار ،إعادة النظر في هذه الخطط.
ويشك ّ ل مه ر ّبو الوقود مجموعة مهمة أخرى قد تتأث ّر من ج ر ّاء تنفيذ هذا
القانون .وفي الوقت الذ ي ال يتمكن فيه لبنان تح م ّ ل خسارة المزيد من
احتياطياته من العمالت األجنب ي ّة ،أشار حاكم "مصرف لبنان" رياض
سالمة الشهر الماضي إلى أ ّ
ن البالد "تنزف"  4مليارات دوالر سنو ي ّا
بسبب تهريب «حزب للا» والجهات الفاعلة األخرى للوقود المدعوم من
الحكومة إلى سوريا .وقد و صلت حالة الهلع إلى أوساط أصحاب
الشركات المتو ر ّطة في هذه العمل ي ّات ،ويعتقد العديد من السكان
المحليين أ ّ
ض ع خ ص ّ يصا الستهداف التهريب في كال
ن "قانون قيصر" قد وُ ِ
االتجاهين  -ليس فقط الوقود المتجه إلى سوريا ،ولكن األسلحة
القادمة إلى لبنان أيضا  .لذلك ،يجب على المسؤولين األمريك ي ّين
استخدام بطاقة التهديد بفرض العقوبات بموجب "قانون قيصر" للضغط
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على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشديد الرقابة على الحدود واتخاذ
تدابير أخرى تساعد في الحد من تهريب الوقود عبر المعابر غير
القانونية.
يجب أن يشعر بعض الحلفاء السياسيين لـ «حزب للا» بالقلق إزاء
التشريع األمريكي الجديد أيضا  .وعلى الرغم من أ ّ
ن تعامل الرئيس
ميشال عون وزعيم "التيار الوطني ال حر" جبران باسيل ورئيس مجلس
النواب نبيه بري مع النظام السوري قد ات ّسم بالحذرّ ،
إال أ ّ
ن الحلفاء
اآلخرين كانوا أقل خجال في إعالن دعمهم العسكري لألسد ،بمن فيهم
"الحزب السوري القومي االجتماعي" ورئيس "حزب التوحيد العربي"
وئام و هّ اب .على سبيل المثال ،أفادت بعض ا لتقارير أن وهاب أرسل
أفرادا للقتال إلى جانب النظام السوري في السنوات الماضية (وقد
قُ تل عدد منهم خالل اشتباك وقع في محافظة السويداء عام .) 2014
تقوية الحدود ،االنفصال عن األسد
ّ
مؤس ساته
قد يساعد "قانون قيصر" لبنان على تعزيز سيادته وتمكين
في وجه الجهات الفاعل ة من غير الدول ،عبر استخدامه هذه االنتهاكات
وغيرها المتعل ّقة بسوريا كوسيلة ضغط .وعلى وجه الخصوص ،إذا أقنع
التهديد بفرض العقوبات بموجب "قانون قيصر" المسؤولين اللبنان ي ّين
بترسيم حدود بالدهم والبدء في تنفيذ قرارات مجلس األمن  1559و
 1680و  1701بشكل صحيح ،فإن ذلك سيح دّ من حر ي ّة «حزب للا»
ّ
المؤس سات الوطن ي ّة دعما لنظام األسد في البلد المجاو ِ ر.
في استغالل
عالوة على ذلك ،سيكون المه ر ّبون أقل حرية في مواصلة األنشطة
التي تضر باالقتصاد اللبناني وتجلب أسلحة خطيرة إلى أراضيه .وعلى
الصعيد اإلقليمي ،من شأن تعزيز سيادة لب نان أن يساعد المجتمع
الدولي على ممارسة المزيد من الضغط على "الجسر البري" اإليراني
إلى بيروت والحدود اإلسرائيلية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي ،يمكن االستفادة من "قانون قيصر"
بطريقتين .أوال  ،يمكن أن يساعد في تثبيط الجهود لتطبيع العالقات
اللبنانية مع سوريا طالما أن النظام الذي لم يتم إصالحه يسيطر على
السلطة في دمشق .وعندما أثار نشطاء لبنانيون وشخصيات معارضة
مخاوف في الشهر الماضي حول الكيفية التي يؤدي فيها تهريب الوقود
246 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

إلى إلحاق الضرر باالقتصاد اللبناني ،صرح األمين العام لـ «حزب للا»
حسن نصر للا أن الحل الوحيد هو تطبيع العالقات من أجل التنسيق
بشكل صحيح مع سوريا لحل المشكلة .ويفضل الحزب هذا الحل ألنه
يحتاج إلى إبقاء ما يقدر بـ  120معبرا غير قانوني تحت سيطرته ،بدال
من ترسيم الحدود واإلشراف عليها من قبل "الجيش اللبناني" .لكن
المواطنين اللبنانيين (والمصارف) لم يعودو ا قادرين على تح م ّ ل األضرار
الناجمة عن الحدود الفضفاضة وانخراط «حزب للا» في سوريا.
ثانيا  ،يمكن لـ "قانون قيصر" أن يدفع بلبنان إلى تعليق اتفاق ي ّاته
العسكر ي ّة وهيئاته التنسيقية الطويلة األمد مع دمشق .وتتض م ّ ن هذه
ُ
الهيئات "المجلس األعلى السوري اللبناني" ،وهو هيئة أ نشئت
بموجب "معاهدة األخ و ّ ة والتعاون والتنسيق" خالل االحتالل السوري
للبنان عام  . 1991ووفقا للميثاق  -الذي لم ي ُ ل َ
غ عندما غادرت القوات
السورية لبنان في عام  - 2005يتع ي ّن على الدول تَين "السعي لتحقيق
أعلى مستويات التعاون والتنسيق في المجاالت السياسية و االقتصادية
واألمنية والثقافية والعلمية وغيرها" .كما توفر المعاهدة آل ي ّة إلضفاء
ّ
المؤس سي على هذا التنسيق عبر عدة لجان ثنائ ي ّة األطراف.
الطابع
عالوة على ذلك ،تدعو اتفاقية الدفاع واألمن ،الموقعة في وقت الحق
من ذلك العام ،إلى تنسيق وتعاون شاملين بين المؤسسات العسكرية
واألمنية واالستخبارية لكل دولة.
ويشك ّ ل "قانون قيصر" أداة قو ي ّة لتعزيز الح جّ ة القائلة بأن لبنان ال يمكنه
أن يبقى مرتبطا بعد اآلن بالنظام السوري الحالي على المستويين
االقتصادي واألمني .ومن أجل منع حدوث انهيار اقتصادي شامل ،من
الضروري أن تبعد البال د نفسها عن محور األسد  -إيران ،وتتح دّ ى أي
تطبيع للعالقات مع النظام الحالي في دمشق .وتشك ّ ل بطاقة التهديد
بفرض العقوبات بموجب "قانون قيصر" وسيلة لح ّ
ث المواطنين
اللبنان ي ّين على اإلدراك بأ ّ
ن النأي بالنفس الواضح والراسخ هو شرط
ُم س ب َق للحصول على مساعدة دول ي ّة.
وف ي الوقت نفسه ،يجب على المسؤولين األمريكيين التأكيد على أن
التشريع ال يهدف إلى اإلضرار برجال األعمال اللبنانيين الذين لم
يشاركوا في دعم نظام األسد .و ي َعتبر الكثيرون من أصحاب المصانع
والت جّ ار والمزارعون المحل ي ّون أ ّ
ن سوريا تشك ّ ل الطريق البري الوحيد
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إلرسال بض ائعهم إلى بقية أنحاء المنطقة .ومن الضروري طمأنة أصحاب
هذه المؤسسات بأ ّ
ن الغرض من "قانون قيصر" ليس استهدافهم أو
إلحاق المزيد من الضرر باالقتصاد اللبناني الهش .وتحقيقا لهذه الغاية،
على "مكتب مراقبة األصول األجنبي ّة" في وزارة الخزانة األمريك ي ّة أن
يوضح بالتف صيل أنواع التبادل التجاري الشرعي العابر للحدود وإعادة
الشحن الشرع ي ّة التي لن تتأث ّر بالتشريع.

الرابط:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-caesar-act-comes-into-

force-part-2-pressuring-hezbollah-in-lebanon

248 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

الحرب وصلت بالفعل إلى داخل عائلة األسد
فورين بوليسي
في عشرينيات القرن العشرين ،حصل علي سليمان الوحش على لقب
األسد ،بسبب استدعاؤه الفرنسيين لحماية األقلية العلوية في سوريا
التي يهيمن عليها المسلمون السنة  ،لم يكن يعلم أن نسله سيحكم
البالد فحسب ،بل سيتناحرون يوم ا ما على غنائم دولة تقع تحت
األنقاض .
كان الخالف واضحا في أوائل الثمانينيات حين حاول رفعت اإلطاحة
بشقيقه األكبر والرئيس آنذاك حافظ األسد ،الذي اغتصب السلطة في
انقالب قبل عقد من الزمن ،و نجح حافظ في تهميش رفعت وعل ّم ابنه
بشار األسد كيف يوقف التمرد  -العائلي وغير العائلي  -في الوقت
المانسب  .وأصغى بشار جيدا للتعليمات ،ويبدو ذلك واضحا من خالل
قصفه للمدن في جميع أنحاء سوريا وقتل وتشريد الماليين الذين وقفوا
ضده في االنتفاضة التي بدأت في عام  . 2011كما أحكم قبضته
الشديدة على العشرات من أبناء عمومته من خالل مجموعة من
الحوافز المالية والتهديد الدائم لحي اتهم .
الشهر الماضي ،حدث ما ال يمكن تصوره ،تحدى رامي مخلوف ،ابن خال
بشار وأحد أغنى أفراد األسرة ،قرار الرئيس بتقاضي  230مليون دوالر
من الضرائب المتأخرة ،ضاربا العالقة األسرية الهشة بعرض الحائط .
منذ ذلك الحين ،شكك العديد من أبناء عمومة األسد عالنية في فعال ية
حكومة بشار ،واستهدفوه بشكل غير مباشر  .يبدو أن انتقاد مخلوف هو
نقطة انعطاف لنظام بشار  .إذا فقد بشار والء عائلته وغيرهم من
متديني الطائفة ،يتوجب أن نتساءل ما إذا كان يمكنه البقاء في
السلطة على اإلطالق .
أعطى النزاع أمال جديد ا لمنافسي بشار داخل النظام ،ي أملون في أن
يكون مخلوف قد أضعفه بشكل ال يمكن إصالحه بين العلويين وفتح
مساحة لتحدي دوره على رأس النظام  ،حتى مع أنه من المسلم به
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على نطاق واسع أن بشار سيقاوم بعنف أي معارضة مباشرة من داخل
عائلته .
يعيش ريبال األسد (ابن عم بشار) اآلن في إسبانيا في منفى (مفروض
أنه ذاتي ا) وكان في منزله وقت اإلغالق (بسبب كورونا) عندما شاهد
مقطع فيديو لمخلوف ،ووصفه بأنه "وسيلة للتحايل الخطر" وقال إنه
ضحك عندما رآها ألول مرة  .أنا شخصيا أعرف رامي  .إنه جبان  .لن
يعارض النظام  .قال ريبال :ال شيء يمكن أن يحدث بدون بشار "  .يمكنك
أن تخسر حياتك بسبب أقل من ذلك بكثير ،فما بالك بتحدي بشار على
وسائل التواصل االجتماعي؟ هذا مجرد عرض يستخدم فيه بشار رامي
إلخبار الروس أنه سيفقد الدعم بين العلويين وأنه سيؤثر على
مصالحهم في المنطقة الساحلية حيث يوجد قاعدتهم البحرية
ومطارهم "
وتحدث ريبال عن أحداث  20أكتوبر  ، 1999عندما تعرض منزل عائلته
على شواطئ الالذقية لهجوم من قبل جنود النظام في رسالة واضحة
أن بشار  -وليس والد ريبال ،رفعت – سيخلف حافظ األسد في الحكم.
" عمي حافظ كان مريضا وكانت الخالفة مسألة وقت  .أراد النظام التأكد
من عدم معارضة صعوده وأنهم سوف يسح قون أي شخص يعارض ذلك،
لهذا السبب هاجموا منزلنا ومؤيدينا ".
أعلن العديد من أبناء رفعت الوالء لبشار واستمروا في العيش في
سوريا لكنهم ما زالوا يعانون من الضغط  .أحدهم ،دريد األسد ،كان
معروفا بإتباع نهج النظام وكان يمتدح بشار  -حتى وقت قريب  .في
تغريدة الذعة في  7مايو ،بعد وقت قصير من نشر مخلوف لمقاطع
الفيديو الخاصة به ،طلب دريد من بشار مقابلة مئات من األقارب الذين
يشاركونه النسب ولكنهم لم يتمتعوا بحياته المتميزة "  .يقولون إن
سوريا تحكمها عائلة األسد"  . " ،لدي طلب ،هناك حوالي  200فرد من
العائلة لم يلتقوا ب ك مطلق ا ويريدون رؤيتك  .لقد كبر الكثير منهم ولديهم
أطفال لكنهم لم يروك إال على شاشة التلفزيون "  .هذا ما كتبه دريد
على تويتر
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وقال بسام باربندي ،وهو دبلوماسي سوري سابق مقيم اآلن في
الواليات المتحدة ،إن شجاعة دوريد المكتشفة الجديدة لها دوافع
خفية  .قال بارابند ي" :في السابق كان من المستحيل التسامح مع
هكذا وقاحة" اآلن ،يتحدى دريد بشار عالنية ليقدم والده ،رفعت األسد،
كبديل  .لو لم يشعر دريد أن المجتمع غاضب فعال من بشار ،فلن يجرؤ
على قول ذلك ".
إن معارضة ريبال ودريد مدفوعة جزئيا بمطالبة أسرهم بالسلطة
السياسية  .لكن أفراد األسرة اآلخرين ،بمن فيهم ابن عمه عدنان األسد
يشعرون ببساطة أنهم خرجوا من العمل العائلي وحرموا من الثروة
التي راحت ألمثال مخلوف  .أدار عدنان ميليشيا وقاتل إلى جانب حافظ
ضد اإلخوان المسلمين عام  1982فيما أصبح يعرف باسم مذبحة حماة،
التي قتل فيها اآلالف من اإلخوان والمدنيين ،لكن في رسالة كتبها إلى
ف عن والئه،
مخلوف مؤخر ا ،أشار إلى أنه لم يحصل على تعويض كا ٍ
وأنه يمر في ضائقة مالية رغم خدمته للنظام لمدة  42عام.
بالعودة إلى تشرين األول  /أكتوبر ،أفادت وسائل اإلعالم العربية عن
د أكبر لحكومة بشار من قبل عائ لة عمته بهيجة ،حيث قاتل نجلها
تح ٍ
غيدق من أجل بشار في دير الزور خالل االنتفاضة ،لكنه قُ تل بعد ذلك
في الالذقية في اشتباكات مع جندي من النظام الذي جاء العتقاله
بتهم جنائية غامضة  .وتعهدت عائلة غيدق باالنتقام في منشور على
فيسبوك ،لكن خوف ا من التداعيات ،حذفته الحق ا .
مع تعثر االقتصاد ،بدأ أنصار األسد العاديون يتساءلون عما إذا كانت
تضحياتهم تستحق ذلك  .الموالون دفعوا ثمن بقاء بشار بالدم ،وفقدوا
مئات وآالف الرجال خالل االنتفاضة  .في نهاية الحرب ،توقعوا أن يجنوا
بعض األرباح المادية  -المزيد من الوظائف ،والترقيات ،أو الم عاملة
التفضيلية في العقود التجارية التي تمنحها الحكومة  .وبدال من ذلك،
تركتهم الحكومة المفلسة أشد فقرا وجوعا  .قال بسام بارابندي،
الدبلوماسي السوري السابق ،إن العلويين يشعرون بالذهول حيال
معركة مخلوف وبشار ،ويعتقدون أنهم خسروا الكثير ولم تكن هناك
مكافأة ف ي النهاية "  ".إنهم يشعرون بالغضب وخيبة واألمل عندما يرون
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بشار ورامي يتقاتالن حول المليارات بينما يكافح الرجل العادي مقابل
أجر ضئيل ".
أخبر العديد من الخبراء السوريين مجلة فورين بوليسي أنه ليس هناك
شك في أن بشار األسد يفقد الدعم بين العلويين  .لكنهم يقولون أيض ا
إن النظام ال يزال يسيطر على البالد بقبضة حديدية ومن السابق ألوانه
االعتماد على ضعف بشار  .ليس سرا أن ريبال ودريد األسد يتمنيان لو
أن أبوهم رفعت وليس بشار خلف حافظ  .لكن ماضي الرجل العجوز
ملطخ بمزاعم المشاركة في مذبحة حماة ،واآلن في عمر  82سنة ،
من المحتمل أن يكون قد فات األوان ليقاتل في طريق دموي إلى
دمشق  .ومع ذلك ،فإن ريبال شاب ويعترف بأنه يود أن يكون نشط ا في
السياسة السورية  .وأخبر فورين بوليسي "أريد بالطبع ،ولكن كمعارضة
وأال أكون جزء ا من أي حكومة في هذه المرحلة ".
أسرة األخرى كانت تتلهف للعود ة هي عائلة مصطفى طالس ،وهم
موالون للنظام منذ فترة طويلة وانشقوا خالل االنتفاضة  .كان ابن طالس
مناف في دائرة بشار الداخلية وقائد عسكري كبير  .واقترح مناف،
الموجود اآلن في باريس ،في وسائل اإلعالم الروسية أن هناك بدائل
لبشار إذا كانت روسيا مهتمة بدعمها  .يعتقد شق يق مناف  ،فراس
طالس  ،وهو رجل أعمال سوري مقيم حالي ا في اإلمارات العربية
المتحدة  ،أن مناف بديل لبشار ويريد أن يلعب دور ا في السياسة
السورية ،لكنه لن يعود إلى سوريا "إال عندما يغادر بشار ".
في الوقت الحالي ،تبدو روسيا أكثر اهتمام ا بالسيطرة على بشار
األسد بدال من استبداله  .من اآلن فصاعد ا ،سيجد صعوبة في السيطرة
على البالد ،ولكن سيكون من األسهل على روسيا السيطرة عليه .

الرابط:

https://foreignpolicy.com/2020/06/15/rami-makhlouf-bashar-war-has-arrived-inside-the-

assad-family/
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القتال على جبهتين
مركز كارينغي
في  23آذار/مارس  2020أعلنت وزارة الصحة السورية عن أول إصابة
بفايروس كورونا المستجد ،وبحلول  07حزيران/يونيو بلف عد د اإلصابات
 141إصابة منها  77حالة نشطة .وقامت السلطات السورية باتخاذ
إجراءات احترازية ع دّ ة شبيهة بما اتخذته بلدان أخرى حول العالم للح دّ
من انتشار الوباء ،وقد امتدت هذه اإلجراءات إلى المؤسسة العسكرية،
إال أن هذه اإلجراءات التي شملت تعليق بعض أنشطة الوحدات
و عمليات التسريح وإيقاف التجنيد مؤقتا بالتزامن مع تنشيط الخدمات
الطبية وحتى حركة الميليشيات الموالية لم تؤثر بشكل كبير على
قدرتها في الحفاظ على االستعداد القتالي أو شن عمليات واسعة
النطاق خالل مواجهة الوباء .
على الرغم من أن القيادة العامة للجيش لم تصرح بأن هناك إصابات
بالوباء في عديد أفرادها ،إال أنها اتخذت سلسلة إجراءات
احترازية خاصة بها من شأنها محاولة وقف تفشي وباء كوفيد  ، 19حيث
قامت في  14آذار/مارس الماضي بمنح إجازة لمدة  17يوم ا للضباط
الطالب كافة في الكليا ت العسكرية ،ما لبثت أن مددتها حتى 20
نيسان/أبريل ،ثم  27أيار/مايو على التوالي ،كما أنها أوقف النشاطات
الرياضية العسكرية أو تلك التي تتطلب تجمع ا .
كما علقت القيادة العامة العمل بالمديريات و المؤسسات المرتبطة
بوزارة الدفاع التي ال يشكل تعليق العمل فيها عائق ا أمام مواجهة خطر
الوباء ،لكنها استثنت المنشآت اإلنتاجية التابعة للوزارة بمختلف
أنواعها  .واشترطت عدم تأثر الجاهزية في الج يش والقوات المسلحة،
واستثنت من التعليق الجهات العاملة في القطاع الصحي والتابعة
لوزارة الدفاع كالمؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية وصندوق
التعاون واإلسعاف وغيرها من المؤسسات التي يتصل عملها بمواجهة
مخاطر الوباء .
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باإلضافة لعمليات تعليق األنشطة ،أث ّر الوباء أيض ا على عمليات التجنيد،
حيث أعلنت القيادة العامة في  20آذار/مارس عن وقف كافة
السوقيات باإلضافة لوقف كل إلجراءات القانونية الخاصة بدعوة
المكلفين ،وذلك للسماح لهم بمراجعة الجهات العامة أو المشافي أو
الدوائر الصحية من دون خوف من اعتقالهم بسبب تخلف البعض .ولكن
هذا التعليق انتهى في  22نيسان/أبريل من دون تجديده ،كما أوقفت
مشاريع اإلجازات في الوحدات القتالية كافة  ،أي أن جميع العسكريين
سيبقون حبيسي وحداتهم حتى إشعار آخر ،مع التركيز على حمالت
تو عية خجولة بخطورة الوباء على وسائل التواصل االجتماعي الخاصة
بوزارة الدفاع وتعزيز اإلجراءات روتينية األسبوعية .
وأصدرت القيادة العامة وعلى نحو غير متوقع أمرين إداريين على
التوالي  ،األول ينهي االحتفاظ واالستدعاء للضباط االحتياطيين المحتفظ
بهم والملتحقين من االحتياط ممن أت م ّ وا ثالث سنوات فأكثر باستثناء
األطباء البشريين االختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ،وترك أمر
تسريحهم بقرار من اإلدارة وفق ا إلمكانية االستغناء عن خ دماتهم .
أما األمر الثاني فقد أنهى االحتفاظ واالستدعاء لصف الضباط واالفراد
االحتياطيين وكذلك صف الضباط واألفراد الملتحقين بالخدمة قبل العام
 ، 2013باإلضافة لكل من صف الضباط واألفراد المحتفظ بهم واالحتياط
المدني .ويحمل هذا اإلجراء استثمار ا من جوانب عدة حيث يهدف إلى
تخفيض عدد العناصر الذين أت م ّ وا سنوات خدمة طويلة ،والتخل ّص من
العبء المترتب على الجيش في حال االحتفاظ بهم في ظل الوباء،
حيث تم تعويض النقص العددي الناجم عن هذين األمرين بعناصر من
ال ميليشيات الموالية بحيث ال تتأثر الجاهزية القتالية ،خصوص ا أن ساحة
المعركة الرئيسية في محافظة إدلب تشهد وقف ا لألعمال القتالية
نتيجة االتفاق الروسي التركي منذ  5آذار/مارس ،حيث ح و ّ لت قوات
النظام وباء كوفيد  19إلى فرصة من أجل إنهاء االحتفاظ والتخفيف من
االحتقان الموجود لدى العناصر ممن أت م ّ وا م دّ ة طويلة في الخدمة .
و ت ُ ظهر تعيينات طبية جديدة بدأت في شهر آذار/مارس الماضي الحاجة
الملحة في وزارة الدفاع لرفد المشافي العسكرية بكوادر من األطباء
والممرضين وخ ريجي المعاهد المتوسطة (من الذكور واإلناث) للحد من
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انتشار الوباء ،حيث أعلنت القيادة العامة تباع ا عن حاجتها في تعيين
عدد من حملة الشهادة الجامعية في الطب البشري واألطباء المقيمين
ضباط ا جا معيين على أن تعفيهم من الخدمة في التشكيالت و ت ُ خضعهم
إلى دورة عسكرية تأهيلية مختصرة مدتها شهر واحد .كما أعلنت عن
رغبتها بتطويع عدد من الدارسين في المعاهد الطبية والصحية ومدارس
التمريض باإل ضافة لرغبتها بتطويع عدد من خريجي المعاهد الصحية
والطبية واإلدارية  .والمريب في األمر أن الوزارة سمحت بتطوع حتى
أولئك الذين لم يتخرجوا بعد ،وهو ما يثير تساؤالت عن مدى انتشار
الوباء .
أما على صعيد االحتياجات الطبية فقد أعلنت إدارة الخدمات الطبية عن
خاصة
طبية كمجموعة
مستلزمات
لطلب
عدة
مناقصات
لفحص ( PCRلتحليل الحمض النووي)و لباس طبي كامل لعناصر العزل،
ومن المعروف أن هذه المستلزمات خاصة بالكشف والحماية من وباء
كوفيد  ، 19وال يمكن للوزارة تأمينها بشكل مباشر بسبب العقوبات
المفروضة عليها .
على الرغم من هذه اإلجراءات ،بقي توفير األقنعة الطبية والمواد
محدود ا،عبر
السوري
الجيش
لعناصر
المعقمة
حمالت مدنية و أهلية أو بمبادرة خاصة من قادة بعض الوحدات
العسكرية حيث اقتصرت استراتيجية وزارة الدفاع على " اإليعاز بضرورة
استخدام القفازات والكماما ت " من دون اإلشارة لكيفية تأمينها لهم.
وبدا أن بعض العناصر يتذمرون بأن عاتق تأمين هذه المواد يقع عليهم،
مما يزيد من عبء الضغوط المالية التي يعانون منها أصال  ،خصوص ا أن
أسعار هذه المواد قد تضاعفت ستة مرات على األقل .
وجاءت احتفاالت الجيش السوري بعيد " ثورة  8آذار " وكذلك عيد ميالد
حزب البعث الحاكم ،ليظهر خاللها مدى عدم التزام الجنود والضباط
بارتداء األقنعة الطبية أو قاعدة التباعد االجتماعي ،ما يوحي بالتساهل
في مواجهة الوباء على األرض .وأظهرت زيارة وزير الدفاع علي عبد للا
أيوب في  24أ يار  /مايو لمركز طبي عسكري مخصص لمواجهة الوباء
مدى بدائية المعدات ونقص األدوات الطبية ،وكان موظفو المركز فقط
هم من يرتدي األقنعة الطبية دون الجنود أو الضباط .
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على صعيد مواز ٍ  ،اتخذت الميليشيات الموالية للنظام عدة تدابير وقائية،
ما يوحي بانتشار الوباء بشكل أك بر مما يقال ،حيث قامت
الميليشيات بنقل كمية من العتاد من قاعدة سعسع بريف دمشق
باتجاه الشمال .وتم تعليل هذه الحركة كإجراء وقائي ضد الغارات
تخل إيران تلك المواقع بل تعمل
اإلسرائيلية المستمرة ،لكن عملي ا لم
ِ
على تخ فيف الكثافة البشرية في قواعدها وتقوم بتوزيع المقاتلين على
مواقع ع دّ ة من أجل الح دّ من انتشار الوباء ،وهو ما قامت به أيضا في
دير الزور وفي محيط محافظة إدلب .
في المقابل لم تتوقف حركة الميليشيات عبر الحدود ،نظرا ألن هذه
الميليشيات تسيطر على المعابر الحدودية بشكل شبه تام ،
كما ألغت المي ليشيات التجمعات واالحتفاالت الدينية مع تعزيز عمليات
التعقيم ،باإلضافة الفتتاحها مشاغل لتصنيع األقنعة .أما في منطقة
السيدة زينب بريف دمشق والتي تع دّ مركز ا لعناصر الميليشيات
الشيعية ووجهة "للحجاج الشيعة" فقد تم عزلها منذ بداية شهر نيسان
بحجة أنها منطقة ذات كثافة سكانية عالية .وفي المقابل أعلنت إيران
عن نيتها استئناف الزيارات الدينية إليها مع "مراعاة الشروط الصحية"،
علم ا أن حركة الطيران ما بين طهران ودمشق انخفضت بشكل ملحوظ
بسبب الوباء لكنها لم ت توقف ،وهو ما يثير التساؤل عن مدى قدرة دمشق
على تنفيذ قرار العزل .
ساعدت اإلجراءات المتسارعة التي اتخذتها النظام السوري على
مواجهة الوباء  ،لكنها حالت أيضا َ دون انخفاض الجاهزية القتالية لقواته
باألخص في محيط إدلب ،حيث أن تعثر تسيير الدوريات الروسية التركية
المشتركة على الطريق الدولي  M4ينذر باستئناف العمليات
العسكرية .لكن في المقابل ،قد ال تكون اإلستراتيجية الوقائية لوزارة
الدفاع كافية ،وبال تالي فإن مخاطر انتشار الوباء بين عناصر الجيش
سيكون له تبعات ال تحمد عقباها بالنسبة إليهم ،وسيؤدي إلى انخفاض
الجاهزية القتالية حتم ا ،خصوص ا أن المنظومة الصحية ضعيفة أساس ا
ومنهكة حتى قبل بدء العمليات العسكرية عام . 2011
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مع ذلك ،إن انتشار الوباء لن يكون سبب ا الختالل تماسك ما تبقى من
الجيش السوري أو انخفاض مؤشر الوالء فيه ،خصوص ا أن الكتلة
البشرية الحالية سبق لها وأن اجتازت تحديات أكبر .

 .الرابط:

https://carnegie-mec.org/diwan/82068
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الرهانات في المنطقة الحدودية السورية  -التركية
مركز كارنيغي
تغيّرت ديناميكيات الحرب السورية جذريا بعد بدء التدخل العسكري الروسي في
دا للجهود الج ّ
العام 2015.فقد وضع هذا التدخل ح ّ
دية الرامية إلى تغيير نظام
األسد ،ودفع المتمرّدين ،بما في ذلك المجموعات اإلسالمية المتشددة ،شماال
نحو المناطق المحاذية للحدود التركية .ونتيجة لذلك ،يتمركز اليوم عشرات آالف
المسلحين بالقرب من الحدود التركية ،كما أن عدد السوريين المقيمين في
تركيا يبلغ حاليا 3.6ماليين نسمة ،يقطن 1.5مليون منهم في المدن الواقعة
على الحدود الجنوبية أو بجوارها ،ومن ضمنها غازي عنتاب وكلس وهاتاي
وأورفة .ويعيش حوالي مليوني سوري آخرين على الجانب السوري من
المنطقة الحدودية.
س ّ
جل السوريون نحو 3000شركة تجارية في تركيا – العديد منها في إطار
شراكات مع األتراك  -لتوزيع منتجاتهم وسلعهم في هذه المناطق الحدودية
السورية األربعة ،ومنها إلى جميع أنحاء البالد .إذن ،ال ش ّ
ك في أن سيطرة تركيا
على هذه المناطق ستؤثّر بشكل كبير على االقتصاد السوري المحلي.
المعبران الحدوديان الرئيسان بين سورية وتركيا هما معبر باب السالمة ،الذي
يصل محافظة إدلب بمحافظة هاتاي التركية ،ومعبر باب الهوى ،الذي يصل
بمحافظتي كلس وغازي عنتاب .هذان المعبران هما بمثابة شريان
شمال حلب
ْ
حياة لتلك المناطق الواقعة في شمال سورية وغير الخاضعة إلى سيطرة نظام
األسد ،ومن المسالك الرئيسة لألشخاص والسلع .صحي ٌ
ح أن ثلث الشعب
السوري يرتبط بطريقة أو أخرى بتركيا اقتصاديا وإداريا ،إال أن السوريين الزالوا
يعملون في داخل المشهد االقتصادي السوري .أما على الصعيد العسكري،
فيبدو أن الحرب في سورية وصلت إلى خواتيمها .إذ ،وفق االتفاق ال ُ
مبرم في
آذار/مارس ،سيسيطر نظام األسد على الطريقين السريعين
الدوليين M4و ،M5اللذين يربطان مدنا رئيسة كحلب ودمشق والالذقية بعضها
البعض وبشرق البالد أيضا .بيد أن سيطرة النظام لن تتم ّ
دد إلى الحدود مع تركيا.
وبالتالي ،لن تكون المنطقة التي تسيطر عليها تركيا في شمال سورية ال جزءا
من سورية وال من تركيا .بل ستصبح بمثابة منطقة عازلة بين الطرفين ،وستلعب
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في الوقت نفسه دورا اقتصاديا مهما .فعلى الجانب التركي ،في محافظات
كغازي عنتاب وكلس وهاتاي ،تجمع روابط اقتصادية وثيقة بين العديد من األتراك
وبين السوريين المقيمين على الجانب اآلخر من الحدود .على هذا األساس،
ستجلب هذه المنطقة العازلة فوائد اقتصادية كبيرة لكال الجانبين ،إذ إن األتراك
والسوريين المقيمين على جانبي الحدود يقيمون منطقة تكون فيها ممارسة
األنشطة التجارية عملية آمنة.
بهذه الطريقة ،سيكون النظام السوري قد نجح في تغيير طبيعة الوضع في
سورية ،وحوّله من انتفاضة محلية إلى مجرّد صراع حدودي مع تركيا .وفي
الوقت نفسه ،انخراط تركيا في اقتصاد الحدود السورية سيعني تدخال أكبر في
الشؤون السورية الداخلية .مع ذلك ،سمحت الحدود للنظام السوري وتركيا
على السواء بتطوير أجنداتهما السياسية :فقد صرفت األنظار عن االنتفاضة ضد
حكم األسد ،حتى أنها تجاوزتها فعليا ،وسمحت أيضا لتركيا بلعب دور أكبر في
سورية ،وتحقيق طموحاتها في المنطقةُ ،محدثة في الوقت عينه نوعا من
النشاط االقتصادي الذي يضمن بقاء الالجئين السوريين النازحين داخليا داخل
سورية.

الرابط:

https://carnegie-mec.org/2020/06/17/ar-pub-82091
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نشاطات روسيا العسكرية في شرق المتوسط تكرر
نهجها تجاه سوريا
معهد واشنطن
على الرغم من الصعوبات الداخلية التي تواجهها روسيا بسبب وباء "كوفيد -
ّ ،"19
إال أنها دأبت بشكل ثابت خالل األشهر القليلة الماضية على تعزيز وجودها
العسكري في سوريا وليبيا وشرق البحر األبيض المتوسط ككل ،في خطوة
نجمت جزئيا عن التطورات األخيرة ،ال سيما التوسع العسكري التركي .وكان
المحرك لهذه الخطوة جزئيا هو موقع موسكو الحالي في سوريا والسنوات التي
أمضتها في توسيع نفوذها بصمتٍ في ليبيا حيث يعمل المتعاقدون الروس مع
الشركات العسكرية الخاصة (أو المتعاقدون العسكريون من القطاع الخاص) ربما
منذ عام  .2018وتكمن المصالح الرئيسية للكرملين على المدى الطويل في
مواجهة الحصار الغربي المتص َّور من خالل توسيع الوجود السياسي والعسكري
الروسي وترسيخه على الجهة الجنوبية من منطقة "حلف شمال األطلسي"
("الناتو").
أنشطة في سوريا وليبيا
في األيام األولى من تفشي الوباء العالمي في أواخر آذار/مارس ،أرسلت
موسكو سيارات إسعاف عسكرية إلى سوريا في بادرة دعم لبشار األسد ،ثم
عملت في األسابيع التالية على ترسيخ موطئ قدمها في منطقة شمال شرق
سوريا التي يسيطر عليها األكراد .وخالل هذه الفترة ،نشرت الصحافة الروسية
سلسلة موجزة من المقاالت الناقدة لألسد ،صدر معظمها عن وكالة األنباء
الفيدرالية "ريا فان" التي يملكها األوليغارشي السيء السمعة يفغيني
بريغوزين ،المسؤول أيضا عن إدارة الشركة العسكرية الخاصة "مجموعة فاغنر"
الغامضة .ولكن مهما كانت الرسالة التكتيكية للحملة اإلعالمية لـ "ريا فان"ّ ،
إال
أن وسائل اإلعالم التابعة للدولة لم تُ ِعد نشر هذه المقاالت ،كما لم يغيّر
المسؤولون الروس خطابهم عن األسد أو الغرب (بصرف النظر عن استيائهم
المفترض من دمشق على انفراد) .وعلى العكس من ذلك ،كثّفت الصحافة
التابعة للدولة خطابها المعادي ألمريكا ،وشددت على أن موسكو ال تتخلى عن
سوريا على الرغم من محاوالت التفرقة بينهما.
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ومنذ بداية التدخل العسكري الروسي عام  ،2015سيطرت روسيا على األجواء
السورية عبر نشر نظام أسلحة حظر الدخول/منع الوصول تض ّ
منت صواريخ أرض-
جو من نوع "أس ،"400-وصواريخ باليستية تكتيكية ،وصواريخ مو ّ
جهة ،وصواريخ
موجهة متطورة مضادة للسفن ومعدات حربية إلكترونية .ووفر األسطول الروسي
الشرق أوسطي الدعم أيضا .وفي الشهر الماضي ،أضافت روسيا عدة سفن
حربية إلى هذا المسرح ،من بينها الطراد الصاروخي "موسكفا"  -الذي أطلق
عليه "الناتو" لقب "قاتل الحامالت" ،لدعم قو ٍة تتألف أصال من عشر سفن على
األقل مزودة بصواريخ قوية من نوع "كاليبر".
وحيث أن القوات الروسية كانت قد دخلت الرقة بعد إعالن الرئيس ترامب عن
انسحاب الواليات المتحدة من سوريا في أواخر عام  ،2019أفادت بعض التقارير
أن موسكو تعمل في األسابيع األخيرة على إنشاء قاعدة جوية في تلك
المحافظة لتشغيلها بالتعاون مع الجيش السوري .ومن المحتمل أن تساعد
ّ
توسع تركيا المجاورة وتعزيز مكانتها في البالد،
هذه القاعدة روسيا على رد
ومساعدة األسد .وفي هذا اإلطار ،طلب فالديمير بوتين من وزيرَي الدفاع
والخارجية في أواخر أيار/مايو التفاوض مع دمشق بشأن نقل المزيد من
إمكانيات الوصول البحري والعقارات إلى سيطرة القوات العسكرية الروسية،
وذلك في نطاق االتفاقيتين الحاليتين طرطوس وحميميم.
فضال عن ذلك ،ال يزال األسد يعتبر محافظة إدلب العائق األخير أمام استعادة
السيطرة على سوريا ،ولذا أرسلت موسكو نحو  12مقاتلة متطورة من نوع
"ميغ "29-إلى حميميم المجاورة لدعم جيشه .وأفادت بعض التقارير أنها
سمحت للقوات اإليرانية باستخدام مطار حميميم العسكري بعد أن استهدفتها
إسرائيل في أماكن أخرى في سوريا.
باإلضافة إلى ذلك ،كانت سوريا بمثابة نقطة انطالق للعمليات الروسية في
ليبيا ،والتي شملت نشر الطائرات دعما للمتعاقدين مع الشركات العسكرية
الخاصة .وتحارب "مجموعة فاغنر" منذ شهور في المنطقة الغربية من ليبيا
لدعم خليفة حفتر والتصدي لتركيا التي تدعم "حكومة الوفاق الوطني"
المعادية .وقد لجأت بانتظام إلى استعمال تكتيكات سرية في تغطيتها الجوية -
ووفقا للجيش األمريكي ،ظهرت  14طائرة من نوع "ميغ "29-و"سوخوي"24-
في تلك المنطقة وكانت جميع عالماتها التعريفية مطلية إلخفائها .وفي كانون
الثاني/يناير ،نقلت روسيا جوا مئات المتعاقدين مع الشركات العسكرية الخاصة،
على األرجح على خطوط "أجنحة الشام للطيران"  -من دمشق إلى بنغازي.
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وأشار المحلل الروسي سيرغي سوخانكين إلى أن عدد المتعاقدين
العسكريين من القطاع الخاص المدعومين من الكرملين في ليبيا قد يكون أقل
من عددهم في سوريا ،إال أن بعضهم قد يتمتع بمهارات أكثر تطورا (على سبيل
المثال ،الطيارين والمدربين) .ووفقا لتقرير شبكة "سي أن أن" الصادر في 9
حزيران/يونيو ،ال يزال هؤالء المتعاقدون العسكريون موجودين في ليبيا "وين ّفذون
عمليات دعم مكثفة تشمل صواريخ أرض-جو" .كما أشار التقرير إلى أنهم "بدأوا
بتجربة البراميل المتفجرة" ،في خطو ٍة تذكّر بشكل مخيف بالتكتيك المستخدم
لقتل عدد ال يحصى من المدنيين السوريين.
َّ
عدوان غربي ُ
تصور
م
ال تزال روسيا تصيغ رؤيتها وعملياتها  -بما في ذلك تعزيزاتها الراهنة في البحر
األبيض المتوسط  -انطالقا من قناعتها الراسخة بأن الغرب ينتهج استراتيجية
ة إحاطة في  1حزيران/يونيو ،سلّط رئيس قسم
تطويق ومحاصرة .ففي جلس ٍ
العمليات الرئيسي في هيئة األركان العامة الروسية ،سيرغي رودسكوي،
الضوء على "الزيادة الكبيرة" في عدد أنشطة التدريب القتالي لحلف "الناتو"
على طول حدوده ،من البلطيق إلى القوقاز وكامشاتكا والمنطقة القطبية
الشمالية .وزعم أن هذه األعمال  -وخاصة تدريب "ديفندر  -أوروبا " - "20مو ّ
جهة
بوضوح ضد روسيا" .وأشار إلى زيادة "حادة" في األنشطة البحرية والجوية
األمريكية أيضا ،حيث قال إن "الواليات المتحدة وحلفاءها الذين يتستّرون وراء
تهدي ٍد مفترض [بوجود] 'عدوان روسي' يواصلون تدمير نظام األمن القائم في
أوروبا" .كما تضمنت قائمة شكاوى رودسكوي ،طائرات دورية من طراز "بوسايدن
بي "8-تابعة للبحرية األمريكية ،والتي قال إنها "تقترب بشكل منهجي من
القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس".
أما المشكلة األعمق التي تقوم عليها رواية موسكو المحرّفة ،فهي أن نظرتها
إلى األمن ال تتوافق مع الروايات الغربية .وعلى الرغم من أن حلف "الناتو" هو
منظمة أمنية جماعيةّ ،
إال أن الكرملين يعتبر أن الواليات المتحدة هي القوة
المسيطرة عليه .وبالفعل ،من وجهة نظر بوتين ،هناك قلة من الدول التي تنعم
بسيادة فعلية؛ ومن المعروف عنه أنه قال ذات مرة للرئيس جورج دبليو بوش إ ّ
ن
أوكرانيا ليست دولة حقيقية.
حظر الدخول/منع الوصول الروسي في ليبيا؟
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بالنظر إلى أن إرسال موسكو للمتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص إلى
ليبيا يذكّر بالتكتيكات التي استخدمتها في سوريا قبل عام  ،2015فقد تسعى
في النهاية إلى تكرار استراتيجية "حظر الدخول/منع الوصول" هناك أيضا .وكما
قال قائد القوات الجوية األمريكية في أوروبا وأفريقيا الجنرال جيفري هاريغان في
أواخر أيار/مايو" ،إذا استولت روسيا على قاعدة عسكرية في الساحل الليبي،
فستكون خطوتها المنطقية التالية نشر منظومة أسلحة طويلة المدى لحظر
الدخول/منع الوصول".
وهناك تداعيات كثيرة تترتب على مثل هذا السيناريو .فمن جهة ،يمكن إلحداها
أن تمنح موسكو ميزة جغرافية استراتيجية على حلف "الناتو" من خالل الردع
القسري ،فتزيد بذلك من استعراض القوة الروسية وتع ّقد العمليات العسكرية
الغربية على نطاقٍ أوسع .وسبق أن حدث ذلك في سوريا ،حيث أصبحت حرية
المناورة لدى "الناتو" أكثر محدودية في الوقت الحالي وأصبح التشويش
اإللكتروني شائعا .كما يمكن للوجود العسكري الروسي المتزايد أن ُيبقي
الميّزة الجوية والبحرية لتركيا تحت السيطرة ،ويمنع الدول األخرى من الوصول
إلى موارد الطاقة الليبية ،ويعيق الجهود األمريكية لتنفيذ عمليات مكافحة
اإلرهاب هناك أو التنسيق مع "حكومة الوفاق الوطني".
ومع ذلك ،قد يشكل نشر منظومة أسلحة "حظر الدخول/منع الوصول" خطوة
رئيسية في الحمالت العسكرية الخارجية ،علما بأن موقف موسكو في ليبيا
أضعف نسبيا من موقعها في سوريا .فالحكومة الليبية المعترف بها [دوليا]،
بخالف نظام األسد ،لم تد ُ
ع روسيا أبدا إلى دخول البالد ،األمر الذي اضطر بوتين
إلى اللجوء إلى المزيد من العمليات السرية .كما تواجه موسكو معارضة أشد
أنقرة
قدمتها
التي
فالمساعدة
ليبيا.
في
مؤخرا قلبت الموازين في ساحة المعركة لصالح "حكومة الوفاق الوطني" ،في
حين يستلزم التصدي بفعالية للبحرية التركية قيام روسيا بنشر أنظمة بعيدة
المدى (على سبيل المثال ،سلسلة صواريخ كروز من طراز "إس.إس.سي".
(" )"SSCالتي تطلق من األرض).
وفي الماضي ،تمكّنت موسكو من الحفاظ على نفوذها على الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان ،واستخدمت خطر تدفّق المزيد من الالجئين السوريين من
إدلب للضغط عليه .ولكن في النهاية ،ال بوتين وال أردوغان يريدان مواجهة
مباشرة ،بل يواصالن التعاون عندما يكون ذلك ممكنا ويبرمان صفقات ظرفية.
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ّ
ّ
تمسكها باألسد ،لذلك يمكن أن
متمسكة بحفتر بقدر
كما أن موسكو ليست
تتخلى عنه إذا تعاظم الضغط عليها من تركيا أو جهات فاعلة أخرى.
الخاتمة
مركز حيوي
لم تنجح روسيا اإلمبريالية وال روسيا السوفياتية في كسب
ٍ
استراتيجي في شرق البحر األبيض المتوسط أو تغيير ميزان القوى في
َ
تتوان عن المحاولة مرارا وتكرارا .وعندما نشرت
المنطقة ،ولكن كلتاهما لم
البحرية السوفياتية أسطولها الخامس في المنطقة ،كانت لها األفضلية على
الواليات المتحدة من عدة نواحٍ حتى منتصف الثمانينيات .ومن هذا المنطلق،
تُعتبر مطامح بوتين عميقة الجذور ،وتشكل مكافحة مساعي االحتواء الغربية
الدافع األعمق ألعماله ،باإلضافة إلى التوترات الفورية مع تركيا.
وهكذا ،في حين أن موسكو في موقف صعب في الوقت الحالي ،ال يزال على
الواليات المتحدة التفكير بشكل استراتيجي في األنشطة الروسية في
المنطقة .فالعمليات السرية في ليبيا لن تتوقف ما لم تبذل الواليات المتحدة
ّ
منسقة للحد من أعمال المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص -
جهودا
وبالقوة إذا لزم األمر  -وتتولى الدور القيادي إلنهاء المرحلة األخيرة من الحرب
األهلية .وعلى الرغم من أن إدخال أنظمة الصواريخ أرض-جو إلى ليبيا قد يشكل
خطوة رئيسية وصعبة من الناحية اللوجستية على روسيا ،إال أن مثل هذه
الخطوة ليست غير قابلة للتصوّر نظرا ألعمال الكرملين في سوريا .وبوسع
روسيا أن تختلق سبب دفاعي للقيام بذلك  -على سبيل المثال ،لحماية
موظفيها المسؤولين عن صيانة الطائرات داخل ليبيا .وبالفعل ادّعت قيامها بنشر
منظومات "أس "400-في سوريا ألسباب دفاعية.
وبمعنى آخر ،إنها لعبة طويلة األمد ،وستسعى روسيا لكسب النفوذ عبر
استغالل كافة األطراف والحفاظ على انعدام االستقرار بمستوى متد ٍّ
ن .وقبل أن
تضم موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا إلى أراضيها ،نشرت أوال معلومات
مظللة وانخرطت في أعمال خفية ،ثم وضعت العالم أمام األمر الواقع .وقد اتبعت
نهجا مشابها طوال سنوات في سوريا قبل أن تتدخل فيها علنا ،ولم تُعلن عن
حملتها الموالية لألسد إال عندما شعرت بالثقة بأنها لن تواجه أي معارضة .وال
يمكن للغرب المخاطرة بأمر واقع آخر لسنوات قادمة ،ال سيما في منطقة شرق
البحر المتوسط ذات األهمية االستراتيجية.
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التوجهات الكبرى في الشرق األوسط ووباء "كوفيد -
 " 19وما بعد ذلك
معهد واشنطن
جيل كيبيل
كان من شأن ارتفاع أسعار النفط في العالم بعد الحرب العربية
اإلسرائيلية عام  ، 1973أن يمنح الشرق األوسط  -وخاصة الممالك
المنتجة للنفط  -دورا حيويا في النظام االقتصادي العالمي .ومع ذلك،
تضاءل تأثيره في جميع أنحاء العالم في السنوات األخيرة مع تراجع
األسعار بشكل ثابت.
في آذار/مارس ،تدن ّت األسعار إلى مستوى قياسي حين زادت روسيا
إنتاجها العالمي من النفط لالستحواذ على حصة أكبر من السوق .وأ د ّ ت
هذه الزيادة في اإلنتاج إلى حرب أسعار مطولة مع المملكة العربية
السعودية عمد خاللها كال البلدين إلى إغراق السوق بالنفط الرخيص.
والملفت ف ي هذا السياق هو تزامن هذه المواجهة مع انخفاض الطلب
الدولي على النفط ج ر ّاء تفشي الوباء الناجم عن فيروس كورونا.
وبسبب هذا االنهيار ،لم تعد نماذج االقتصاد الريعي التي وضعتها الدول
المنتجة للنفط قادرة على توفير نفس مستويات التنمية االقتصادية
واالستقرار السياس ي في المنطقة .وسوف يؤدي هذا الواقع الجديد
ُ
الس نة
أيضا إلى تفاقم التوترات اإلقليمية على طول خطوط الصدع بين
ّ
يوس ع نطاق
والشيعة ،حيث ال تزال إيران ملتزمة بإقامة "هالل شيعي"
نفوذها من طهران إلى بيروت .ومن المرجح أن تظل التوترات عالية في
ُ
الس ني أيضا  ،ب ما أن قطر وتركيا مستم ر ّتان باالصطفاف ضد
العالم
السعودية واإلمارات.
باإلضافة إلى ذلك ،من المحتمل أن يؤدي تراجع مركزية النفط في
الشرق األوسط إلى تغيير الطريقة التي تستثمر بها األنظمة الملكية
لدول الخليج ثرواتها في المنطقة .فقد اعتادت هذه األنظمة خالل
تاريخها أن تست عين بالسلفية أو اإلسالم السياسي على نطاق أوسع
لتوسيع نفوذها والحفاظ على االستقرار في الداخل والخارج .وفي
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المرحلة القادمة ،من المرجح أن ينخفض استخدام اإلسالم السياسي
كأدا ةٍ لتحقيق االستقرار .فالسعودية على سبيل المثال ،تجاوزت هذا
التكتيك محليا  ،وبدال من ذلك تسعى إلى تطبيق رؤية وطنية جديدة
تقوم على االنتقال إلى نظام اقتصادي ما بعد النفط ،وتنويع [هذا]
االقتصاد ،واستقبال المزيد من النساء في صفوف القوى العاملة.
والواقع أن رد الفعل اإليراني إزاء هذا التحول السعودي جدي ر ٌ بالمراقبة
عن كثب ،ألن النموذج الثوري لطه ران يعمل منذ فترة طويلة ردا على
طموحات الرياض الدينية.
وثمة مسألة أكثر غموضا هي مستقبل الشرق األوسط بعد فيروس
كورونا .فبعض الدول ،أمثال مصر والمغرب وتونس ،أظهرت مرونة
اقتصادية على الرغم من خطورة األوضاع الناجمة عن الوباء واألزمات
األخرى ،في حين أن سوريا ولبنان ال يزاالن ضعي فَ ينّ ،
إال أنهما قد
يستعيدان حيويتهما إذا قررت أوروبا االضطالع بدور أكبر في تعافي
المنطقة وفقا لمصلحتها االستراتيجية في تحقيق االستقرار.
تشارلز ثيبوت
ال ي ُ خفى أن "الربيع العربي" من عام  2011أطلق مرحلة جديدة في
تاريخ الشرق األوسط  .وعلى الرغم من االختالفات الكبيرة بين العوامل
المسببة له في كل بلد ،إال أن إحدى السمات المشتركة بين
المتظاهرين في ذلك الوقت كانت "سياسة الكرامة" ،التي تتجلى في
الشعور المشترك بالسخط من النظام السياسي .وعلى الرغم من عدم
امتالك المتظاهرين خطة سياسية موحدة ،إال أنهم تقاسموا طموح
مشترك بالحرية والكرامة.
وظلت المسببات نفسها التي أدت إلى االحتجاجات في عام 2011
جلية في العام الماضي ،حين ع م ّ ت التظاهرات شوارع الجزائر والعراق
ولبنان .وكما كان من قبل ،بقيت معظم هذه الحركات االحتجاجية دون
قيادة  -وهي استراتيجية مقصود ة تهدف إلى حماية هذه الحركات ومنع
الحكومات من استغاللها وتقويضها .ولكن بسبب هذه العوامل وغيرها،
كافحت تلك الحركات مجددا لتقديم حلول بديلة ملموسة للمشاكل
التي تحتج عليها .وبمرور الوقت ،فق َ
د بعضها القدرة على إحداث تغييرات
في النظام السياسي ،مما أدى إلى ازدي اد استياؤها.
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ثمة عدة عوامل بنيوية ستبقى جوهرية مع اقتراب الذكرى العاشرة لـ
"الربيع العربي" .فمعدالت النمو السكاني ال تزال مرتفعة في جميع
أنحاء الشرق األوسط ،حيث تتوقع "اليونيسف" وغيرها من المنظمات
أن يتضاعف عدد السكان اإلجمالي بحلول عام  . 2050وال يزال النم و
االقتصادي ضعيفا للغاية من أن يتمكن سوق العمل من استيعاب الكثير
من العاملين الشباب ،مما يترك الخ ر ّيجين الجدد أمام فرص عمل
محدودة .كما أن معظم اقتصادات المنطقة غير مستقرة للغاية وتتأثر
بالتقلبات المالية العالمية.
ومع استمرار هذه التحديات البنيوية ،أ د ّ ت ال صراعات التي أعقبت
انتفاضات عام  2011إلى تغيير الديناميات الجيوسياسية في المنطقة.
وعلى نحو متزايد ،أصبحت الديناميات المحلية واإلقليمية هي التي
تح ر ّك األحداث ،أكثر من سياسات القوى الخارجية .ويعتمد استقرار
دول مثل ليبيا وسوريا واليمن حاليا على الصراعات الداخ لية على
السلطة ،وهيكليات الدولة ،والتنافسات اإلقليمية على السلطة إلى
ح دّ ٍ أكبر بكثير .ويعني ذلك أن الواليات المتحدة وغيرها من القوى
الفاعلة التقليدية األخرى في الشرق األوسط لم يعد لها تأثير حاسم
على السياسة الداخلية للعديد من دول المنطقة.
وقد أ د ّ ت نية واشن طن للحد من وجودها العسكري في المنطقة إلى
تعزيز هذا االتجاه .ونظرا إلى [انتشار] التص و ّ ر باالنسحاب األمريكي،
قامت الجهات الفاعلة اإلقليمية بملء هذا الفراغ ،وتم الضغط على
أوروبا التخاذ موقف أكثر استقاللية في الشرق األوسط .لذلك ،ت ُ ناقش
األوساط المعنية بالسيا سة الخارجية في أوروبا فكرة إنشاء قوة
عسكرية أوروبية متمك ّ نة تستطيع جعل السياسات األوروبية المقترحة
في المنطقة أكثر مصداقية وقابلية للتنفيذ .ومن األمثلة على ذلك هو
البعثة األوروبية للمراقبة البحرية المقترحة في مضيق هرمز أو البحر
األبيض المتوسط.

الرابط:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/middle-east-mega-trends-

covid-19-and-beyond-views-from-france
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تحضيرات "سرية وعلنية" لمواجهة قانون "قيصر" في
سوريا
اإلندبندنت
في صحيفة "ليبراسيون"  LIBERATIONالفرنسية قانون "قيصر"
األميركي بحبل يلتف حول عنق االقتصاد السوري ،الذي يعاني أصال من
مشكالت ج م ّ ة ،ويوضح أنه "ليس الكارثة الوحيدة التي يجب أن يواجهها
نظام ب شار األسد ،الذي لم يكد يتذوق انتصاره العسكري والسياسي
حتى تراكمت عليه المصائب".
المقال الذي جاء بعنوان "الرئيس السوري بشار األسد في وضع يائس
بعد  20سنة في السلطة" ،نشر في  8يونيو (حزيران) الحالي يقول
في مقدمته" ،بين العقوبات الدولية واألزمة االقتصادية والخالفات داخل
الحاشية التي تحكم البالد ،ووسط انتقادات موسكو وطهران
والتظاهرات الشعبية ،يراكم النظام السوري المصائب".
ويقول كاتبا المقال" ،إنه في هذا األسبوع الذي يصادف الذكرى السنوية
الـ  20لوصول بشار إلى رئاسة الجمهورية خلفا لوالده حافظ األسد ،فإنه
ال يجد سجال يستطيع االحتفال به ،حيث يواجه بعد تسع سنوات من
الحرب المدمرة على بالده تمزقا غير مسبوق داخل أسرته التي حكمت
سوريا منذ عام ." 1970
وكان رئيس النظام ،قد كشف االثنين  15يونيو (حزيران) ،عن "بعض
األخطاء التي ارتكبها حزب البعث الحاكم خالل مسيرته ،ما تسبب في
تراجع دوره في بعض المراحل".
وأوضح في كلمة مكتوبة ألعضاء الحزب قبل االنتخابات البرلمانية
المقررة في  19يوليو (تموز) المقبل ،أن أخطاء البعث تسببت في
تغييب الكوادر ذات الكفاءة ،قائال " ،مسيرة الحزب لم تخل من األخطاء
التي يقع فيها الكثير من األحزاب والتي أدت إلى تراجع دوره في بعض
المراحل".
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السويداء استثنائية
وتصف مجلة "بوليتيكو"  POLITICOاألميركية في عددها الصادر في 11
يونيو الحالي ،وفي مقال بعنوان" ،هل األسد على وشك السقوط؟"،
تظاهرات السويداء بـ "البارزة" ،ولكن على الرغم من ذلك فإن
االحتجاجا ت التي تتكشف هناك هي فقط داللة ألزمة أكبر بكثير تضرب
في قلب نظام األسد واحتماالت بقائه .وكان قرار األسد بإقالة رئيس
وزرائه عماد خميس يوم الخميس  11يونيو ،مؤشرا واضحا على أن
االنهيار االقتصادي والمعارضة الصريحة الجديدة تشكل تحديا حقيقيا
لشرعيته.
وبالنسب ة لتقرير "بوليتيكو" ،أنه وحتى وقت قريب بقي الدروز ،وهم
طائفة من األقليات ،خارج نطاق النزاع السوري المرير ولمدة تسع
سنوات ،لكن األزمة االقتصادية المتصاعدة في البالد أجبرتهم على
النزول إلى الشارع .وخاطب المتظاهرون األسد مباشرة ،وهتفوا
"اللعنة على أرواحكم ،نح ن قادمون من أجلكم" ،كما وأعربوا عن
تضامنهم مع مجموعات المعارضة في إدلب ،البالغ عددها ثالثة ماليين ،
والتي تعتبر آخر معاقل التمرد المسلح ضد األسد.
االنهيار االقتصادي
ويدخل قانون حماية المدنيين "قيصر" ح ي ّز التنفيذ هذا األسبوع ،وتزداد
معه مؤشرات االنهيار االقت صادي والمالي في الداخل السوري.
"اندبندنت عربية" توجهت ببعض األسئلة لموالين ومعارضين للنظام
السوري ،لإلطالع على تأثير القانون في لعبة السلطة الداخلية للنظام،
وكيف تتحضر سوريا لمواجهة تداعياته ،ومن يستطيع أن يساند البالد
في هذا الوقت؟ وهل من الممكن أن ينتج م ن الضغط الدولي ،تنازالت
أو "تغيير سلوك" من قبل النظام ،وما هي مق و ّ مات صمود دمشق ،إذا
ما بقي هناك من مقومات أصال  ،بعد عشر سنوات تقريبا على بدء
الحرب؟
يتحفظ شادي أحمد المحلل االقتصادي ،على مصطلحات السؤال األول،
ويقول" ،إنهم ال يستخدمون كلمة (نظام) في سوريا للداللة على
القيادة السياسية للبلد ،والسلطة الداخلية ال تنطلق من مبدأ
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(اللعبة) ،ألن هذه اللعبة الديمقراطية أو لعبة السلطات الداخلية قد
تكون موجودة في بلدان أخرى ،لكن في سوريا نستعمل تعبير (مسار)".
ويرى أن "قانون قيصر" جاء على معطيات غير مثبتة وغير مؤكدة ،ذلك
أن "الصور الفوتوغرافية التي اعتمد عليها وقيل إنها من المعتقالت
السورية ،اعتبرها الكثير من الخبراء محرفة ،أي أن بعضها غير موجود
على اإلطالق ،أو مشغول عليها بطريق الفوتوشوب" .ويعتبر "أنه من
الواضح أن هذا القانون يستهدف الدولة والحكومة السوريتين ال سيما
م ن الناحية االقتصادية ،وهذ القانون الذي حمل اسم حماية المدنيين
في سوريا ،ال يهدف إلى حماية المدنيين ،ألنه كان هناك تصريح واضح
لجيمس جيفري من يسمى المبعوث األميركي الخاص إلى سوريا،
والذي جاء بعرض للعاصمة دمشق ،ويقول العرض "إذا ما تخلت سوريا
عن العالقة مع إير ان وحزب للا ،فهذا يعني أنهم جاهزون لرفع هذه
العقوبات وإلى دعم الليرة واالقتصاد السوريين" ،وبرأي أحمد " األمر
ليس مرتبطا بحماية المدنيين بل بالشروط السياسية التي تتعلق
بالتحالف مع إيران والمقاومة في لبنان ،بالتالي فإن تأثير "قانون قيصر"
قد أكد للعديد من أ فراد الشعب السوري حقيقة القراءة السياسية،
التي قدمتها القيادة السورية ،والتي قالت إننا في سوريا نتعرض إلى
استهداف ومؤامرة من قبل الواليات المتحدة ،وإذا لم يكن هناك سوريون
مقتنعون بهذا الكالم ،اقتنعوا اآلن ،وكأن واشنطن تقدم خدمة للسلطة
السورية".
تحضيرات " سرية وعلنية"
وعن تحضيرات الدولة السورية لمواجهة التداعيات ،يقول "إن هناك
تحضيرات ذات أبعاد سرية وعلنية .بالنسبة للتحضيرات المعلنة ،التوجه
إلى مزيد من إعادة دورة اإلنتاج في سوريا على الصعيد الزراعي
والصناعي ،وتحويل منطقة الغاب (سهل خصب يقع في محافظة حماة
في المنطقة الوسطى من سوريا) إلى خزان ومعمل غذائي ،كون هذه
المنطقة تمتد على مساحة كبيرة بطول  80كلم وعرض  15كلم ،أي
ثلث أو نصف مساحة هولندا ،قد تكون البديل االحتياطي أو
االستراتيجي .أيضا دعم منطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب
والمعامل التي تعرضت للتخريب ،ويعتب رها خطة طموحة قد تؤتى
نتائجها قريبا ".
270 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

وعمن يستطيع دعم سوريا في هذه الظروف ،يقول" ،جميع األصدقاء
قادرون على ذلك ،ومن يظن أن االستهداف وفق "قانون قيصر" يستهدف
الموردين ،فإن أكثر الدول المؤثرة بالتعامل االقتصادي مع سوريا هي
باألصل معرضة للعقوبات ،باألمس وجدن ا أن إيران قد أرسلت خمس
ناقالت نفط إلى فنزويال ،من دون أن تتمكن أميركا من عمل أي شيء،
وهذا يعني أننا نستطيع أن نستمر بعالقتنا االقتصادي ة مع إيران وروسيا،
ال سيما أن الشركات الروسية بدأت بتنفيذ المشاريع التي جرى التعاقد
عليها ،إضافة إلى أن الحرب االقتصادية الكبيرة بين الصين الواليات
المتحدة ،انعكست على الصالح السوري".
تقديم تنازالت؟
وعن التنازالت التي من الممكن أن يقدمها النظام تحت تأثير الضغط
الدولي ،يتحفظ األحمد أيضا على مصطلح "الضغط الدولي" ،ويقول إن
هذا سوف يزيد من إصرار السلطة السورية على التمسك بمواق فها،
ربما كان التفاوض والحوار سيؤديان إلى تفاهمات ،أما الضغط فلن يؤدي
إلى نتيجة ،باعتبار أن سوريا لم تقدم تنازالت عندما لم تكن تسيطر إال
على  19في المئة من األراضي السورية بعد عقوبات عام . 2012
وعن مقومات الصمود يقول" ،ال يزال بعضها قائما بجدارة ،مثل اإلنت اج
الزراعي ،صحيح أن وضع الليرة السورية يتعرض لضغوطات داخلية
كثيرة ،نتيجة المضاربات ونظام سلطة الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان ،الذي سرق بحسب التوصيف القانوني العديد من الليرات
السورية ،وجمعها في مستودعات في مدينة غازي عينتاب ومدينة
كيليكس ،ولدى قسد (قوات سور يا الديمقراطية) ،بتوجيه أميركي يقوم
أيضا بالتأثير في سعر صرف الليرة السورية" .ويقول إن االنتاج الصناعي
بحاجة إلى فترة قليلة من الزمن من أجل أن نستطيع تلبية حاجاتنا،
فقد استعدنا إنتاج أكثر من  70في المئة من حاجتنا من األدوية .ويؤكد
أنه ال يجب أن تكون هناك فجوات بين الوضع االقتصادي والوضع
المعيشي ،خصوصا أن هذه الفجوات موجودة ،والوضع المعيشي
للمواطن السوري ليس بالجيد ،ولكن أيضا من كان يستهدف سوريا كان
يأمل بأن يكون الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه اآلن.
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النظام يجلب العقوبات ل نفسه
في المقابل ،يرى أيمن عبد النور رئيس منظمة "سوريون مسيحيون
من أجل السالم" ،أن "القانون يهدف أوال إلى حماية المدنيين
السوريين ،وإقناع النظام أن ال حل إال الحل السياسي ،ال العسكري.
بالتالي فإن النظام هو من يجلب العقوبات على نفسه ،كونه يرفض
تنفيذ شروط "قانون قيصر" ويرفض قرار مجلس األمن ال دولي ." 2254
ويشرح أن "العقوبات ستفرض على مناطق النظام واألفراد المتعاونين
والذين يخدمون آلته العسكرية من مختلف الجنسيات .من جهة أخرى،
سوف يتأثر الكثير من رجال األعمال العاملين مع النظام ،والذي يوجد
الكثير منهم حاليا على قائمة العقوبات ،كما س تُ ضاف مجموعة أ خرى
سواء كانوا من السوريين أو من العرب أو أجانب وربما من جنسيات
إيرانية أو روسية ،ال يوجد فارق بين الجنسيات وبين المتعامل أو من
يقوم بتبييض األموال أو توريد المواد أو تقديم الخدمات إلى النظام خالفا
لـ"قانون قيصر" ،حيث أنه ستتم مالحقته ووضعه على قائمة العق وبات
مهما كانت جنسيته .سيشكل هذا عامل ضغط كبيرا  ،وستصبح هناك
صعوبة في تأمين المواد إلى مناطق النظام ،وانخفاض في قيمة الليرة
السورية وغالء في أسعار المواد االستهالكية ،وقد يؤدي هذا إلى
انفكاك وهروب بعض رجال األعمال المرتبطين بالنظام ،بالتالي تصبح
هناك شقوق وشروخ ،خصوصا المجموعة المرتبطة برامي مخلوف،
والتي بدأت تعيد الكثير من حساباتها ،من ناحية تغيير اصطفافها
وانسحابها مما كانت تقوم به لصالح النظام".
فك االرتباط
وعما إذا كان من الممكن أن يقدم النظام على فك ارتباطه بإيران ،يقول
عبد النور" ،هناك إجماع دولي أميركي – روسي – تركي  -وأوروبي
على أن طهران يجب أن تغادر المنطقة ،ويأتي السماح للطائرات
اإلسرائيلية بضرب المواقع اإليرانية الموجودة في سوريا في هذا
السياق .وقد يؤ دي االنسحاب مع ميليشياتها الطائفية إلى إضعاف كبير
لدور حزب للا في لبنان ،وسيتم تشديد العقوبات االقتصادية والحصار
االقتصادي عليها ،وإنهاء دورها في مناطق اإلقليم سواء في العراق أو
اليمن ،وأن تعود إلى حدودها وتأخذ دورها كدولة طبيعية وليس كدولة
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متمددة تعمل عل ى تصدير مشروعها ،وتركب موجة تحرير القدس ،هذه
الشعارات التي ال تمارس منها أي شيء وتصرف مئات المليارات
خارجيا  ،بينما شعبها منهار اقتصاديا  ،وعملتها منهارة والفقر يزداد
انتشارا في إيران ،كل ذلك أدى إلى اضطرابات ،حتى في الداخل ،وهي
مرشحة إلى أن تحدث فيها ثور ات خالل فترة قريبة".

الرابط:

https://bit.ly/2W1qQMd
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العقوبات ستساعد الشعب السوري ولن تؤذيه فورين
بوليسي
قانون قيصر جهد كبير لتجويع نظام األسد وتجفيف منابع تمويل
الفظاعات التي يرتكبها في سوية .يميل منتقدو قانون قيصر أيض ا إلى
التصدي لألضرار االقتصادية المحتملة ،بينما يتجاهلون كيف يمكن
للعقوبات أن تنقذ المدنيين من فظائع النظام .
من غير المحتمل أن يكون للتشريع تأثير مفاجئ ومثير على االقتصاد السوري،
عوضا عن ذلك ،يهدف إلى استنزاف نظام األسد تدريجيا من الموارد التي تموّل
فظائعه .ويهدد القانون أيضا بمعاقبة أي شركة أجنبية تتعاقد مع النظام
للمشاركة في جهود إعادة اإلعمار ،األمر الذي سيعفي روسيا وإيران من دعم
دولة فاشلة .قال مشرع إيراني مؤخرا إن إيران أنفقت  20إلى  30مليار دوالر
على سوريا ،وتنفق روسيا ما يقدر بنحو مليار دوالر في السنة على الحرب،
بينما أقرضت األسد  3مليارات دوالر.
بينما وقّع الرئيس األمريكي دونالد ترامب عقوبات قيصر ليصبح قانونا في
ديسمبر الماضي ،فرض التشريع فترة انتظار لمدة  180يوما قبل أن تتمكن
اإلدارة من فرض عقوبات جديدة .خالل تلك األشهر الستة ،كان لألزمة المالية
في لبنان المجاور نوع من التأثير المدمر على االقتصاد السوري .ولعب االقتصاد
اللبناني المرتكز على الدوالر دور المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في سوريا
وسط عقوبات الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي .عندما قيدت البنوك اللبنانية
الوصول ،بدأ الطلب على الدوالر األمريكي في سوريا يفوق العرض بشكل كبير .
وقد توج ذلك بالسقوط الحر لليرة السورية ،التي تم تداولها بسعر  515مقابل
الدوالر في يونيو الماضي ،و  1500قبل شهر فقط  ،قبل أن تصل إلى أقل من
 3200مقابل الدوالر األسبوع الماضي.
جلب انهيار الليرة معها تضخما سريعا ،وق ّ
در برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم
المتحدة أن تكلفة سلة السلع األساسية مثل الدقيق والمحروقات زادت بنسبة
 111في المائة على مدى االثني عشر شهرا الماضية .لقد أصبح السوريون
بالفعل فقراء بسبب الحرب ويعتمدون على المساعدات الخارجية ،وهم يعانون
من الجوع بشكل متزايد ،حتى في المناطق التي كانت قبضة األسد فيها قوية
منذ فترة طويلة .القيود المفروضة لمنع انتشار  COVID-19جعلت الوضع أكثر
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خطورة ،على الرغم من أن النظام قد بدأ في رفعها .في األسبوع الماضي ،عزل
األسد رئيس الوزراء عماد خميس مع تصاعد الغضب العام في المناطق الخاضعة
لسيطرة النظام .يبدو أن سكان المراكز الحضرية الكبرى مستسلمون لحكم
األسد ،ولكن كانت هناك احتجاجات غير مسبوقة في محافظة السويداء
الجنوبية ،حيث دعا المتظاهرون إلى اإلطاحة باألسد .ويثير الحرمان الذي يعاني
منه السوريون بالفعل السؤال الدائم حول ما إذا كانت العقوبات ستوازن بين
الضغط الذي تمارسه على األنظمة المارقة والتكاليف التي تفرضها على
المدنيين .ومع ذلك ،فإن الجهود األمريكية واألوروبية المكثفة للتخفيف من معاناة
المدنيين السوريين تكذب مثل هذه االتهامات .طوال فترة الحرب ،قاموا بالتوازي
مع العقوبات بمنح بمليارات الدوالرات من المساعدات اإلنسانية كل عام  ،والتي
يتم تسليمها بشكل رئيسي من قبل األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
الشريكة ،و تضمنت خطة األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية لعام  2019تقديم
مساعدة مباشرة لـ  9ماليين شخص في سوريا .لتخفيف المعاناة المستمرة،
ما تحتاجه سوريا ليس أقل من العقوبات بل إصالح جذري وكلي آللية األمم
المتحدة لتقديم المساعدة ،وهو األمر الذي تالعب به األسد واستثمره خالل
حصار المدنيين ،وقد وثّقت ذلك تقارير مطولة من المدافعين عن حقوق اإلنسان،
إلى جانب مراجعة داخلية مثيرة للقلق من قبل موظفي األمم المتحدة حول
خروج األمم المتحدة عن المبادئ اإلنسانية األساسية للحياد والنزاهة
واالستقاللية .سمحت األمم المتحدة لنظام األسد بتقديم مساعدة مباشرة
للسكان الموالين بينما كانت تمنع بشكل ممنهج عمليات التسليم إلى
المناطق الخارجة عن سيطرتها .يعتبر محاصرة السكان المدنيين جريمة حرب،
لكن القوافل في طريقها إلى عمليات التسليم في المناطق التي يسيطر عليها
النظام تمر عبر األحياء المحاصرة دون مساعدة سكانها .راقبت آني سبارو ،
طبيبة األطفال وأستاذ الصحة العامة  ،تقيّد منظمة الصحة العالمية بتعليمات
النظام  ،والذي تضمن إنكار وزارة الصحة السورية النتشار شلل األطفال على
الرغم من األدلة على أن المرض بدأ في االنتشار.
في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي في فبراير  ، 2018وصفت سبارو أيضا
كيف ساعدت منظمة الصحة العالمية الجيش السوري في التهرب من العقوبات
التي كانت تمنع شراء اإلمدادات لبنك الدم الخاص به .هذا العام ،وسط جائحة
 ، COVID-19تحركت منظمة الصحة العالمية بسرعة لتزويد وزارة الصحة في
األسد بمعدات اختبار ومعدات معملية ومعدات واقية.
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يميل منتقدو قانون قيصر أيضا إلى التصدي لألضرار االقتصادية المحتملة ،بينما
يتجاهلون كيف يمكن للعقوبات أن تنقذ المدنيين من فظائع النظام .بعد فترة
وجيزة من توقيع ترامب للعقوبات الجديدة ليصبح قانونا ،تواصلنا مع قيصر ،الذي
يعيش في بلد لم يكشف عنه في أوروبا حيث حصل على اللجوء .سألنا ما
الذي يجب أن يعرفه األمريكيون عن سوريا اآلن؟ قال قيصر" :أطفال للا يقتلون
اليوم في إدلب وفي زنزانات النظام"" .إن البحث عن العدالة وإنهاء آلية الموت
في سوريا هو ثقة وضعتها على عاتقي أسر وأرواح اآلالف من الضحايا الذين
وث ّقت الجرائم المروعة التي ارتكبت بحقهم.
يبدو أن هدف قيصر هو أن العقوبات ال تتعلق بالسعي لالنتقام من جرائم
الماضي ولكن حرمان األسد من الموارد الرتكاب جرائم جديدة .بعد حوالي شهر
من التبادل مع قيصر ،وشن النظام ورعاته هجوما على محافظة إدلب ،المعقل
الرئيسي للمعارضة في شمال غرب البالد .في غضون أسابيع ،أدى تقدم األسد
إلى تشريد  900000مدني  ،مما أجبر الكثيرين على العيش في الخيام أو في
العراء وسط الطقس المتجمد .مات األطفال من البرد وحرقت األسر حتى الموت
عندما اشتعلت خيامهم بسبب نيران التدفئة.
أدى الهجوم المضاد من قبل القوات التركية وحلفائها السوريين إلى وقف الهجوم
وأسفر عن وقف إطالق النار المؤقت الذي يعد سمة متكررة للحرب .من الصعب
التكهن بما إذا كانت العقوبات األكثر صرامة ستؤخر أو تمنع المحاولة التالية
للسيطرة على ما تبقى من إدلب .ومع ذلك ،ينطبق الشيء نفسه على
االدعاءات بأن قانون قيصر أو عقوبات أخرى ستضر المدنيين .إن تسع سنوات
من الحرب المتواصلة  -معظمها يستهدف المدنيين  -هي السبب الرئيسي
للحرمان .وكذلك الفساد المتفشي الذي يشوّه كل جانب من جوانب االقتصاد
السوري .إن األزمة التي اندلعت بسبب انهيار الليرة ستزيد من تعقيد أي جهد
لتمييز التأثير الدقيق لعقوبات قيصر .ما يجعل عقوبات قيصر صعبة للغاية هو أنها
تنطوي على ما يسميه المحللون الماليون العقوبات الثانوية .في حين أن
العقوبات األولية تمنع بشكل أساسي األشخاص األمريكيين من إجراء معامالت
مع األفراد والكيانات في القائمة السوداء لوزارة الخزانة ،تفرض العقوبات الثانوية
عقوبات على األشخاص من الدول الثالثة الذين يتعاملون مع أولئك المدرجين
في هذه القائمة .إن التمييز بين االبتدائي والثانوي ليس صارما ،ألن التعاون
الوثيق مع النظام قد يؤدي إلى عقوبات حتى في ظل السلطات األولية .
وبالتالي ،فقد قامت الواليات المتحدة بالفعل بمعاقبة الشركات اللبنانية
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واإلماراتية تحت سلطات ما قبل قيصر .ومع ذلك ،فإن فرض عقوبات ثانوية هو
أوضح تغيير لقانون الواليات المتحدة ويزيد بشكل حاد من المخاطر على شركات
الدول الثالثة.
من الناحية العملية ،يضرب القانون أمل النظام في أن يتمكن من
االنتقال من الحرب إلى إعادة اإلعمار بمساعدة الشركات األجنبية .قد
تكون بعض الشركات الروسية غير مبالية بخطر العقوبات ،لكن الشركات الصينية
 ناهيك عن الشركات البرازيلية أو الكورية  -من غير المحتمل أن تخاطر بوصولهاإلى الدوالر األمريكي والسوق للحصول على موطئ قدم في سوريا .لقد جدد
االتحاد األوروبي عقوباته في ضوء استمرار الفظائع ،ولكن إذا رفعها في أي
وقت ،فإن عقوبات قيصر ستظل تردع الشركات األوروبية عن التعامل مع األسد .
أصبح استعداد الشركات األوروبية لالمتثال للعقوبات األمريكية الثانوية واضحا
عندما انسحبت إدارة ترامب من االتفاق النووي اإليراني وأعادت فرض العقوبات .
تسارعت الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تتخذ من االتحاد األوروبي
مقرا لها لالنسحاب من المشاريع في إيران على الرغم من سياسة حكوماتهم
الخاصة في تعزيز العالقات االقتصادية.
من حيث المبدأ ،ال يحظر القانون التعامل مع القطاع الخاص السوري ،ولكن
القائمة السوداء التي يمتلكها األسد ،والتي يمتد نطاقها في جميع أنحاء
االقتصاد ،تعني أن جميع الشركات الكبيرة تقريبا محظورة .ميزة أخرى مهمة
لقانون قيصر هي أنه يجعل العقوبات إلزامية ،بدال من السماح للسلطة التنفيذية
األمريكية بتحديد موعد تطبيقها .لقد كانت اإلدارة الحالية قوية في تطبيقها
للعقوبات الحالية على سوريا ،على الرغم من أن االنتكاسات المفاجئة هي
أيضا سمة مميزة لها.
سيستغرق األمر عدة أشهر ،أو حتى سنوات ،لتقييم تأثير عقوبات قيصر ،و
قيصر نفسه يعرف ضرورة الصبر والقيود ،عندما تحدثنا معه في ديسمبر
الماضي ،وصف كيف اضطر إلى إخفاء نفوره خالل العامين اللذين قضاهما في
جمع األدلة على جرائم األسد .كتب "لم أستطع ترك دمعة واحدة تنهمر على
وجهي ".أي عالمة على التعاطف ستعرضه للخطر ،وقد تكون جثته هي التالية
المتبقية للمصورين.
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قال قيصر أمام شهادته أمام الكونغرس في مارس" :إن هذا القانون هو رسالة
قوية لجميع الذين يؤيدون نظام األسد بأن وقت المساءلة والعدالة قادم وأنه
بغض النظر عن مدة االضطهاد ،فال شك في أن الحقيقة ستسود" .

الرابط:

https://foreignpolicy.com/2020/06/17/sanctions -against-syria-will-help-not-harm-civilians/
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السؤال األكثر شيوعا ً  :ما هي العقوبات األمريكية
الجديدة على سوريا ،وكيف يمكن أن تضر؟
واشنطن بوست
تهدف مجموعة اإلجراءات ،المعروفة باسم قانون قيصر والمدرجة في
قانون سياسة الدفاع األمريكية الذي تم تمريره في ديسمبر ،إلى إجبار
الحكومة على وقف القصف الذي تم أثناء الحرب األهلية في سوريا التي
استمرت تسع سنوات ووقف انتهاكات حقوق اإلنسان الموثقة على
نطاق واسع  .حتى قبل بدء العقوبات ،كانت قد ساهمت بالفعل في
ان هيار االقتصاد السوري المضطرب منذ فترة طويلة.
من يخضع للعقوبات الجديدة؟
يفرض قانون حماية المدنيين قيصر عقوبات على أي شخص يقدم دعم ا
كبير ا أو يشترك في معامالت مع حكومة سوريا أو أي كيان تسيطر عليه
أو يمتلكه  .كما يركز القانون على ثالثة قطاعات  -الجيش السوري،
وصناعة النفط والغاز المحلية ،وإعادة اإلعمار في المناطق الخاضعة
لسيطرة الحكومة  -ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو
الصيانة لها  .في القطاع العسكري ،على سبيل المثال ،تستهدف
العقوبات أي شخص يبيع أو يوفر طائرات للجيش السوري أو يساعد في
تشغيل المعدات  .تنطبق العقوبات على السوريين وغير السوريين على
حد سواء  .في سياق حرب سوريا  ،هذا يعني على وجه الخصوص أن
الروس واإليرانيين المتحالفين مع األسد يمكن أن يكونوا محور التركيز .
يدعو قانون قيصر أيضا الخزانة األمريكية إلى تحديد ما إذا كان البنك المركزي
السوري "مؤسسة مالية ذات أهمية أساسية لغسل األموال" ويتطلب فرض
عقوبات جديدة على قائمة طويلة من األفراد المزعوم تورطهم في انتهاكات
حقوق اإلنسان.
ما الذي تحاول العقوبات تحقيقه بالضبط؟
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يهدف قانون قيصر إلى الضغط السياسي واالقتصادي على الحكومة السورية
"إلجبار حكومة بشار األسد على وقف هجماتها القاتلة على الشعب السوري
ودعم االنتقال إلى حكومة في سوريا تحترم حكم القانون وحقوق اإلنسان
والتعايش السلمي مع جيرانها".
سيتم تعليق العقوبات إذا أوقفت الحكومة هجماتها على المدنيين؛ التوقف عن
قطع المناطق المحاصرة عن المساعدات الدولية والمساعدات الطبية
واإلنسانية؛ إطالق سراح جميع السجناء السياسيين؛ سهولة العودة اآلمنة
للنازحين ؛ ومحاسبة جميع مجرمي الحرب.
بماذا تختلف هذه العقوبات عن سابقتها؟
تخضع سوريا بالفعل لعقوبات من قبل كل من الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي .حظرت هذه اإلجراءات التعامالت مع كيانات الدولة السورية وكذلك مع
مئات الشركات واألفراد .كما منعت الواليات المتحدة األمريكيين من التصدير إلى
سوريا أو االستثمار هناك ،وحظرت معامالت النفط والغاز مع سوريا .كان لألزمة
االقتصادية في لبنان المجاور تأثير شديد على االقتصاد السوري .وقد أدى
النقص الحاد في قيمة الدوالر في لبنان والرقابة على رأس المال على البنوك
اللبنانية إلى قطع شريان الحياة الرئيسي لتمويل رجال األعمال السوريين.
وألقت وسائل اإلعالم الحكومية السورية باللوم على عقوبات قيصر في
االنخفاض األخير للعملة ،والذي ضرب السوريين بشدة ،بينما تلوم الحكومة
األمريكية األسد على الضائقة االقتصادية في البالد.
سيصبح التأثير أكثر وضوحا مع مرور األشهر وإلغاء العقود لتجنب العقوبات ،أما
بالنسبة للسوريين ،من المرجح أن تكون العقوبات على إعادة اإلعمار وعلى
النفط والغاز أكثر حدة.
وقد دمرت الحرب أجزاء كبيرة من البالد  ،وتضرر أو دمر حوالي ثلث المنازل  ،مما
أدى إلى تشريد نصف السكان .وبحسب تقديرات البنك الدولي ،فإن مدينة
280 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

حلب ،أكبر مدن سوريا قبل عام  ،2011تحتاج إلى حوالي ست سنوات من
العمل المتواصل فقط إلزالة الحطام ،وبحسب تقديرات عام  2017لحمص ،وهي
مدينة تم تدمير أحياء بأكملها فيها ،تحتاج إلى عامين ونصف إلزالة الحطام.
في هذه األثناء ،أصبحت أسعار النفط والغاز وتوافره في ذهن السوريين كل
يوم .كانت الحكومة قد أدخلت في السابق نظاما للبطاقات الذكية لتوزيع
وترشيد السلع األساسية المدعومة ،بما في ذلك الوقود .لكن إمدادات النفط
والغاز

استمرت

في

العجز

عن

تلبية

احتياجات

الناس.

من المحتمل أن يحد قانون قيصر من قدرة الحكومة على شراء النفط ،مما يضر
بجودة الحياة المنخفضة بالفعل.
يوم األربعاء ،بعد االنخفاض الكبير في قيمة العملة في السوق السوداء ،أعلن
البنك المركزي السوري أنه قد قلل من قيمة الليرة السورية رسميا للواردات
والتحويالت من الخارج إلى  1256و  1250للدوالر على التوالي .وقال البنك
المركزي إن هذا اإلجراء جاء في ضوء "الظروف التي يمر بها االقتصاد الوطني
نتيجة تشديد اإلجراءات االقتصادية القسرية من جانب واحد على الشعب
السوري من خالل ما يسمى" قانون قيصر " ،وكذلك استمرار لألزمة االقتصادية
في لبنان والتي أدت إلى ارتفاع الطلب على العمالت األجنبية في السوق
السورية.
الرابطhttps://www.washingtonpost.com/world/middle_east/faq-what-are-the-new-us-sanctions-on-:
syria-and-how-might-they-hurt/2020/06/16/71dba58a-af32-11ea-98b5-279a6479a1e4_story.html
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تقرير جديد يكشف األساليب الوحشية لمجموعة
 WAGNERالروسية
فورين بوليسي
كشف تقرير حديث األساليب الوحشية التي يستخدمها
المرتزقة التابعون لمجموعة فاغنر الروسية غير النظامية ،من
خالل عرض قصة تعذيب ومقتل لرجل سوري والتنكيل بجثته
وبث فيديو يوثق الجريمة على منصات روسية ،حسب مجلة
فورين بوليسي .
قالت مجلة فورين بوليسي األمريكية إن تقريرا جديدا كشف األساليب
الوحشية التي يستخدمها المرتزقة التابعون لمجموعة فاغنر الروسية
غير النظامية .
وتناول التقرير الصادر الثالثاء الماضي عن مبادرة FRONTLINE
 FORENSICSالتي تشارك فيها جامعة أريزونا الحكومية ،قصة عملية
مقتل رجل سوري ي ُ دعى حمدي بوطة ،ارتكبها المرتزقة الروس
والتقطت تفاصيلها بكاميرا هاتف في حقل الشاعر للغاز قرب مدينة
تدمر السورية .
وأظهر الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل االجتماعي الروسية،
بوطة مرميا على األرض وحوله مسلحون يرتدون لباسا عسكريا
ويتحدثون بالروسية ،ضربوه وانهالوا على أطرافه مستخدمين مطرقة
ثقيلة ،ثم قطعوا رأسه وأضرموا النار بجثته ،وأخذوا صورا مع بقايا جثته .
وأشار التقرير إلى أن هوية الفاعلين حددت ونشرتها شبكة نوفايا غازيتا
اإلخبارية الروسية المستقلة ،وتبين أنهم يتبعون مجموعة فاغنر التي
يقود ها يفغيني بريغوزين أحد المقربين من الرئيس الروسي فالديمير
بوتين .
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وقالت فورين بوليسي إنه في الوقت الذي تحظر فيه مجموعات
المرتزقة داخل روسيا ،فإنها تلعب دور رأس الحربة في حروب الوكالة
التي يخوضها الكرملين خارج البالد ،خصوصا مجموعة فاغنر .
وأشارت المجلة إلى أ ن هذه المجموعة ظهرت أول مرة عام  2014في
شرق أوكرانيا ،ثم ظهر عمالؤها في كل مكان بدءا من فنزويال مرورا
بجمهورية إفريقيا الوسطى ،وصوال إلى سوريا وليبيا .
يذكر أن القيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا "أفريكوم " كانت قد
قدرت أمس الثالثاء ،عدد مرتزقة فاغنر الروس الذين يقاتلون في صفوف
الجنرال االنقالبي خليفة حفتر في ليبيا بنحو ألفين ،وقالت إن الشركات
العسكرية الروسية التي يرعاها الكرملين "لها تأثير مزعزع في إفريقيا ".
(ترجمة  TRTعربي)

الرابط:

https://foreignpolicy.com/2020/06/11/russia-wagner-group-methods-bouta-killing-report/
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المؤسسة الدينية السن ي ّة في دمشق :حين يؤ د ّ ي
التوحيد إلى التقسيم
مركز كارنيغي
غيرت انتفاضة  ٢٠١١في سوريا المشهد الديني السني في دمشق بشكل
ُ
كامل ،فمن جهة أخرج النظام شخصيات دينية فاعلة بارزة أجبرت على تشكيل
كيان ديني معارض "المجلس اإلسالمي السوري" ،ومن جهة أخرى أعاد النظام
تشكيل من بقي من المؤسسات الدينية المتنافسة داخل دمشق على عينه.
سلب هذا التغيير المؤسسة الدينية داخل دمشق استقالليتها المالية
واإلدارية ،التي تعد من أهم ميزاتها ،وأتاح الفرصة لرجال الدين السنة في ريف
دمشق لدخول ساحة المنافسة في المجال الديني ،كما وضعت المجلس
اإلسالمي السوري أمام تحديات كبيرة ،أهمها أنه يعمل من المنفى .
لمناقشة تغيرات المؤسسة الدينية في دمشق بعد انتفاضة  ،٢٠١١استضاف
مركز كارنيغي للشرق األوسط حلقة نقاش افتراضية يوم األربعاء ٢٤
يونيو/حزيران على صفحة المركز
المتحدثون:
ليلى الرفاعي :كاتبة وباحثة اجتماعية.
توماس بيريه :باحث أول في معهد األبحاث والدراسات حول العالمين العربي
والمسلم"IREMAM".
منير الفقير :باحث في مركز عمران للدراسات االستراتيجية.

الرابط:

https://carnegie-mec.org/2020/06/24/ar-event-7370
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دمج المحادثات حول شمال شرق سوريا مع نهج
يشمل جميع أنحاء البالد
معهد واشنطن
منذ عام  ، 2019عقدت الواليات المتحدة عدة جوالت من المحادثات
لتخفيف التوترات بين أصحاب المصلحة في شمال شرق سوريا ،مع
التركيز على المناقشات الكردية  -العربية والمناقشات الداخلية بين
األكراد نحو الهدف النهائي المتمثل في التيسير نحو االنخراط في
محادثات بين تركيا واأل كراد .وقد أحرزت هذه الدبلوماسية تقدما ملحوظا
خالل وقف إطالق النار المستمر الذي فرضه تفشي فيروس كورونا -
وكان آخر [هذه التطورات] عقد اجتماع األسبوع الماضي بين ممثلي
جماعتين كرديتين رئيسيتين هما «وحدات حماية الشعب» و«المجلس
الوطني الكردستاني» ،وسار االجتم اع على ما يرام وفقا لبعض
التقارير .وجاءت المحادثات بعد وساطة مثمرة قام بها نائب المبعوث
األمريكي الخاص ويليام روباك والزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني،
الذي يتمتع بعالقات حميمة مع كل من األكراد السوريين والحكومة
التركية.
ومع ذلك ،غالبا ما تكون التسريبات المتعلقة بالجهود األمريكية في هذا
المجال محرجة ألنقرة .ولطالما كان الملف الكردي حساسا بالنسبة
للرئيس رجب طيب أردوغان وأعداد كبيرة من الجمهور التركي ،لذا فإن
الكشف عن أخبار إجراء مثل هذه المحادثات هو أمر حساس .وفي
الوقت نفسه ،يجب أن تجري المفاوضا ت المستقبلية بتنسيق أكثر
شموال مع تركيا ،سرا وعالنية ،من أجل مواجهة سلسلة من القضايا
الشائكة .وتشمل هذه فصل «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقودها
«وحدات حماية الشعب» عن «حزب العمال الكردستاني»  -العدو
الداخلي لتركيا  -بشكل فعلي؛ إنشاء هيكلية حكم أكثر شموال من
الناحية العرقية والدينية في شمال شرق سوريا؛ وسحب األسلحة
الثقيلة التي زودتها الواليات المتحدة من «وحدات حماية الشعب» ،مع
اتفاقات واضحة حول ما إذا كان باإلمكان أن تبقى هذه األسلحة قيد
االستعمال خالل عملية االنتقال السياسي.
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وحتى األهم من ذلك ،يجب أن ت ُ جرى المفاوضات مع الجهات الفاعلة
في شمال شرق البالد مع األخذ في الحسبان المصالح األمريكية
والتركية األوسع نطاقا  ،بدء من تحديد عالقة نظام األسد بسوريا ككل
وإلى استمرار القتال ضد تنظيم «الدولة اإلسالمية» («داعش») .وعلى
الرغم من أن بعض جوانب السياسة السورية ال تزال موضع خالف بين
واشنطن وأنقرة ،إال أن الدولتين الحليفتين ضمن "منظمة شمال
األطلسي" متحدتان في رفضهما لوضع بشار األسد الراهن المزعزع
لالستقرار ورغبتهما في الحفاظ على وقف إطالق النار الحالي في
محافظة إدلب ،حيث يلوح في األفق خطر وقوع كارثة إنسانية محتملة
أخرى  .والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ،ما هي أفضل السبل لمراعاة
هذه المصالح المشتركة مع تجنب المزيد من الغارات العسكرية التركية
ومواصلة إجراء محادث ات حساسة إلى ح دّ كبير مع أكراد سوريا.
لماذا بقي اردوغان خارج المحادثات؟
من وجهة نظر تركيا ،يرتبط أي تعاون مع «وحدات حماية الشعب»
بالضرورة بصراع أنقرة المستمر منذ عقود مع «حزب العمال
الكردستاني» («الحزب») .فمنذ أواخر  2012إلى  ، 2015أجرت
الحكومة التركية محاد ثات سالم محليا مع «الحزب» ،الذي ال يزال
مدرجا على قائمة المنظمات اإلرهابية بموجب القانون األمريكي .وقد
انهار وقف إطالق النار الناتج عن هذه المحادثات في صيف عام 2015
ألسباب متعددة ،هي :تجدد هجمات «حزب العمال الكردستاني»؛ عدم
وجود دعم كردي لخطة أردوغان لتح ويل تركيا دستوريا من نظام
برلماني إلى نظام رئاسي؛ وواقع اتجاه «وحدات حماية الشعب» -
التي تدور في فلك «حزب العمال الكردستاني» المسلح  -نحو كسب
اليد العليا من الناحية العسكرية في القتال ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية» في سوريا.
وبالفعل ،عندما أصبحت «وحدات حماية الشعب» الشريك المحلي
الرئيسي للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في ذلك العام ،أثار ذلك
مخاوف أردوغان من قيام منطقة حكم ذاتي كردي بقيادة «حزب العمال
الكردستاني» عبر الحدود الجنوبية لتركيا .وأدى التوتر الناتج عن ذلك
إلى ضغوط في العالقات بين الواليات المتحدة وتر كيا  -على الرغم من
أنه مع مرور الوقت ،برزت انقسامات داخلية في واشنطن بشأن ما إذا
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كان [يجب] اعتبار «وحدات حماية الشعب» منظمة تدور في فلك
الجماعات اإلرهابية أم ال (على سبيل المثال ،توصلت "وكالة
استخبارات الدفاع األمريكية" و"القيادة المركزية األمريكية" إلى
اس تنتاجات خاصة بهما بشأن هذه المسألة).
هل سيستمر التوقف العسكري التركي؟
على الرغم من أن هذه العوامل السياسية لعبت دورا في تردد أنقرة
في االنضمام إلى المحادثات األخيرة مع «وحدات حماية الشعب» ،إال
أن العامل الحاسم قد يكون عسكريا في طبيعته .فقد أ د ّ ت حملتان
تر كيتان عبر الحدود " -عملية غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال
غرب سوريا في كانون الثاني/يناير  ، 2018و"عملية ربيع السالم" في
شمال شرق سوريا في تشرين األول/أكتوبر الماضي  -إلى منع
«وحدات حماية الشعب» من السيطرة على مساحة كبيرة ،متجاورة،
تمتد على قطعة أرض شبيهة بالدولة على طول الحدود بأكملها .واآلن
بعد ضمان هذه الضرورة األمنية الوطنية األساسية ،ربما ال يرى أردوغان
حاجة كبيرة للمشاركة في المحادثات في الوقت الحالي.
كما أنه من غير المحتمل أن يشن حملة عسكرية جديدة في شمال
شرق سوريا ،على األقل في المدى القريب .فالحكو مة التركية ال ترغب
في مواجهة ردود فعل عنيفة محلية بسبب سقوط ضحايا في صفوف
القوات العسكرية ،خاصة بعد مقتل  33جنديا في إدلب في
شباط/فبراير األخير .وقد يكون للقيود المتعلقة بـ "كوفيد  " 19 -على
تحركات القوات التي تم اإلعالن عنها في نيسان/أبريل تأثير تقييدي.
وستؤثر القضايا االقتصادية في عملية صنع القرار العسكري أيضا  -فقد
أدى الوباء إلى زيادة الضغط على العملة التركية ،مما دفع الليرة إلى
أدنى مستوياتها القياسية ا لتي كانت عليها خالل أزمة عام ، 2018
األمر الذي يثير توقعات بحصول كساد قد يستمر لمدة عام أو أكثر.
على المسؤولين األمريكيين أال يفترضوا أن هذا التردد سيستمر إلى
أجل غير مسمى .فقد أظهر أردوغان ميال كبيرا نحو سحب "ورقة
التدخل في سوريا" عند الضرورة لتعزيز قاعد ة ناخبيه في الداخل ،ويبدو
أن الكثير من األتراك يؤيدون هذه التحركات .ففي تشرين الثاني/نوفمبر
الماضي ،على سبيل المثال ،أفادت بعض التقارير أن الدعم الشعبي
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التركي لـ "عملية ربيع السالم" وصل إلى  79في المائة ،حيث رأى
العديد من المجيبين أن التوغل هو قضية تتعلق ب األمن القومي .وإذا
دعا المسؤولون األتراك إلجراء انتخابات مبكرة في صيف عام ، 2021
فقد يحاول أردوغان إبقاء شركائه في االئتالف من «حزب الحركة
القومية» سعداء من خالل زيادة تشديد سياسته تجاه «حزب العمال
الكردستاني»  -بما في ذلك من خالل شن عملية جديدة في جزء آخر
من األراضي التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية».
موازنة المحادثات الكردية مع "عملية جنيف"
أوضح كبار المسؤولين األتراك أنهم ال يعتزمون تقرير مصير شمال شرق
سوريا بشكل منفصل عن سياسة أنقرة األوسع نطاقا تجاه سوريا .إن
القيام بذلك من شأنه المخاطرة بسيناري و يشبه ما حدث في العراق:
تشكيل منطقة ذات أغلبية كردية تتمتع بحكم ذاتي وعالقة غير واضحة
بالدولة المركزية وتطلعات انفصالية محتملة .باإلضافة إلى ذلك،
ستتطرق المحادثات بين تركيا و«قوات سوريا الديمقراطية»«/وحدات
حماية الشعب» بالضرورة إلى نقاشات أوسع نطاقا  ،تشم ل :جواز أن
يكون لألكراد السوريين قوات أمن خاصة بهم منفصلة عن تلك التابعة
للحكومة المركزية (سواء كانت قوات الشرطة أو كيان يشبه الجيش)؛
مدى الالمركزية في سوريا وهياكل السلطة المحلية؛ ومسألة من
سيدير أثمن الموارد الطبيعية في البالد ،والتي ال يزال الكثير منه ا تحت
سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» .وترتبط كل واحدة من هذه القضايا
ارتباطا وثيقا بمسارات السالم و المسارات الدس تورية لعملية جنيف
المستمرة برعاية األمم المتحدة ،والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في
سوريا مرة واحدة وإلى األبد وبدء عملية انتقال سياسي عن طريق
المفاوضات .وبناء على ذلك ،يجب أن يشارك جميع السوريين في
القرارات المتعلقة بهذه القضايا ،مع مراعاة االستقرار والسالم ا لعام
في البالد.
وفي وقت تدرس فيه الواليات المتحدة خطواتها المقبلة في شمال
شرق سوريا ،عليها أن تركز بالتالي على اإلجراءات التالية:
الحفاظ على النفوذ العسكري  .بعد تسع سنوات [على اندالع
األعمال القتالية] ،ال تزال الحرب تثبت أن األطراف التي تملك قوة
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عسكرية على األرض أو في الجو هي التي ستكون صانعة القرار
النهائي بشأن مصير سوريا .فالوجود العسكري األمريكي المحدود بل
المدمر في شمال شرق البالد وجنوبها منح واشنطن نفوذا قويا لضمان
االلتزام بأولوياتها المعادية إليران والمناهضة لتنظيم «الدولة
اإلسالمية» .وعلى المدى ال قريب ،يجب على الواليات المتحدة
االستمرار في مساعدة «قوات سوريا الديمقراطية» على القيام بما
يلزم الحتواء تنظيم «داعش»:
• التأكد من أن البنية التحتية النفطية في سوريا ال تسقط في أيدي
تنظيم «الدولة اإلسالمية»
• منع المقاتلين من إعادة التجمع وسط تزايد هجمات تن ظيم «داعش»
في دير الزور والحسكة
• الحفاظ على األمن في مراكز االعتقال التابعة لـ تنظيم «الدولة
اإلسالمية»  ،التي ال تزال تحتجز ما يصل إلى  10,000مقاتل
• إدخال تحسينات على قضايا الحكم المحلي ،على النحو المفصل
في تقرير أخير قُ دّ ِ م من قبل المفتش العام الرئيسي لـ "عملية العزم
الصلب" » /عملية الحل المتأصل « إلى الكونغرس األمريكي
وسوف يفشل نظام األسد وروسيا والمفسدون اآلخرون إذا بقيت
واشنطن ملتزمة بوجودها العسكري شمال شرق سوريا ،بينما ت ُ كثف
في الوقت نفسه جهودها الدبلوماسية في جنيف و ت ُ ه م ّ ش الجهود
الموازية غير المفيدة مثل "عملية أستانا" .ويمنح الوجود األمريكي لـ
«قوات سوريا الديمقراطية» خيارا أفضل من مجرد الموافقة على أ ي
صفقة قد تعرضها موسكو ودمشق على المدى القصير .وقد أثبت الوباء
مدى قلة ما يمكن أن تتوقعه «قوات سوريا الديمقراطية» من أي من
هذه الجهات الفاعلة ،التي لديها اليد في حجب اإلمدادات الطبية
الحيوية عمدا من السكان في شمال شرق البالد.
الضغط على تركيا إلجراء محادثا ت مع األكراد السوريين  .يجب
تشجيع أردوغان على متابعة هذه المبادرة على أعلى المستويات،
ألنه الوحيد القادر على إقناع الشعب التركي باستئناف المحادثات مع
جماعة تابعة لـ «حزب العمال الكردستاني» المكروه إلى ح دّ كبير.
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بإمكان الرئيس ترامب أن يطلب منه شخصيا القيام بذلك ،وربما حتى
السماح ألنقرة باستضافة المحادثات .وفي غضون ذلك ،ينبغي أن تواصل
واشنطن جهودها الخاصة للمصالحة بين مختلف أصحاب المصلحة
السوريين.
إعادة التركيز على "عملية جنيف"  .بغض النظر عن شدة الحملة
ضد تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،فإن أي أمل في حدوث استقرار ع لى
المدى الطويل سيتطلب من واشنطن مواصلة "عملية جنيف" حتى
بإصرار أكبر .وترتبط العديد من المشاكل األساسية في الصراع بين
«وحدات حماية الشعب» وتركيا بأسئلة تتطلب إجماعا وطنيا سوريا
أوسع لإلجابة عنها ،وحتى أن حل أجزاء من هذا الصراع العابر للحدود
سيترك األكرا د في موقف ضعيف مع دمشق .وبناء على ذلك ،على
الواليات المتحدة أن تبقى ملتزمة بمقاربة "سوريا بأكملها" التي تمثلها
"عملية جنيف" ،مع اإلقرار بأنه سيتعين على السوريين في النهاية
التفاوض بأنفسهم بشأن حلول قابلة للتطبيق لمعظم هذه القضايا.

 .الرابط:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/merging-talks-on-northeast-

syria-with-a-whole-of-country-approach
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هل انهيار النظام يلوح في أفق سوريا؟ تقييم لقبضة
األسد على السلطة
معهد واشنطن
"في  17حزيران/يونيو ،عقد معهد واشنطن منتدى سياسي افتراضي
مع جويل رايبورنُ ،
عال الرفاعي وسام داغر .ورايبورن هو نائب مساعد وزير
الخارجية األمريكي لشؤون المشرق والمبعوث الخاص لسوريا .وقد خاطب
المنتدى بإيجاز عند البدء بتنفيد «"قانون قيصر»" لحماية المدنيين في سوريا ".
والرفاعي هي زميلة في "برنامج غيدولد للسياسة العربية" في معهد واشنطن
والجئة سياسية سابقة من سوريا .وداغر هو زميل غير مقيم في "معهد
الشرق األوسط" ومؤلف كتاب "األسد أو نحرق البلد :كيف د ّ
مرت شهوة عائلة
واحدة للسلطة سوريا" .وفيما يلي ملخص المقرر لمالحظاتهم".
في  17حزيران/يونيو ،أعلنت الواليات المتحدة فرض  39عقوبة متعلقة بسوريا،
معظمها بموجب "قانون قيصر" .ويحمل هذا القانون اسم مصوّر سوري تجرّأ
على نشر آالف الصور الفوتوغرافية التي وثّقت أعمال التعذيب في سجون بشار
األسد ،األمر الذي منح الحكومة األمريكية أداة قوية لتعزيز المساءلة عن مثل
هذه الجرائم .ويمثل تمرير "قانون قيصر" وتنفيذه التعاون بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية في الواليات المتحدة بشأن سياسة مشتركة لتحميل
النظام المسؤولية وحل النزاع السوري بطريقة سلمية.
ومن المهم التركيز على المبررات المنطقية الكامنة وراء هذا التشريع .وكما
يظهر تقريران أخيران لألمم المتحدة ،فإن مسؤولية نظام األسد عن جرائم
الحرب هي مسألة إجماع دولي ،وليس مجرد رأي أمريكي .ففي 6
نيسان/أبريل ،كشف "مجلس التحقيق التابع لألمم المتحدة" أدلة تشير إلى
أن النظام وحلفائه شنوا هجمات مد ّ
مرة على المستشفيات والمدارس والبنية
التحتية المدنية األخرى .باإلضافة إلى ذلك ،ألقت "منظمة حظر األسلحة
الكيميائية " مؤخرا المسؤولية على نظام األسد عن استخدام غاز السارين
والكلورين في ثالث هجمات منفصلة عام  .2017وهذه ليست سوى إثنين من
أمثلة عديدة من الحرب الوحشية التي شنها النظام ضد الشعب السوري
بمساعدة من روسيا وإيران ،والتي أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن  500ألف
مدني بريء.
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وستكون العقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر" إلزامية ضد األهداف التي
تس ّ
هل على النظام إنتاج النفط أو االستحواذ على سلع وخدمات وتكنولوجيات
مرتبطة بالمالحة الجوية ألغراض عسكرية .وهذه هي العقوبات السورية األولى
التي تستطيع الواليات المتحدة فرضها على مستوى القطاعات .فعادة ما
تتطلب العقوبات عقبات استداللية كبيرة من حيث إثبات األدلة ،ولكن "قانون
قيصر" يخفض سقف هذه المتطلبات .على سبيل المثال ،ال تحتاج السلطات
إلى أدلة على أن الشركة التي تدخل إلى منطقة دمشق لتنفيذ مشاريع إعادة
اإلعمار تستفيد مباشرة من نظام األسد ،بل يكفي أن تستثمر في قطاع معين.
كما يستهدف القانون أي جهات يتم القبض عليها متلب ّسة بدعم المرتزقة،
وكذلك الجهات الفاعلة األجنبية التي تديم الصراع نيابة عن النظام وحلفائه.
وبالمثل ،يستهدف القانون األشخاص المتورطين في االنتفاع من الحرب ،بمن
فيهم الجهات التي تقدم للنظام خدمات مهمة في مجال اإلعمار أو الهندسة.
وعلى المدى البعيد ،يهدف "قانون قيصر" إلى حرمان النظام من أي منافع
اقتصادية أو مالية قد يحققها من انتصار عسكري نهائي في سوريا .ويتمثل
الهدف الرئيسي للواليات المتحدة في تعزيز المساءلة وحرمان النظام من
الوصول إلى النظام المالي الدولي إلى أن يصبح باإلمكان التوصل إلى حل
سياسي للصراع .وتندرج العقوبات في إطار هذا الهدف ،و ُيقصد منها المساعدة
في ضمان قيام أطراف النزاع بحله بموجب قرار مجلس األمن رقم  ،2254الذي
هو خارطة الطريق المقبولة دوليا للتسوية السياسية .باإلضافة إلى ذلك ،فقبل
أن يتم السماح للحكومة السورية الحالية أو المستقبلية باالنضمام إلى
المجتمع الدولي والمشاركة في االقتصاد العالمي ،يجب عليها القيام بما يلي:
محاسبة الجناة على جرائم الحرب؛ الكف عن رعاية اإلرهاب؛ تهيئة الظروف
لعودة آمنة وطوعية لالجئين؛ تفكيك برنامج األسلحة الكيميائية بشكل قابل
للتحقق وبصورة دائمة؛ قطع عالقاتها مع القوات العسكرية اإليرانية والجماعات
المدعومة من إيران؛ والتخلي عن عدائها لدول الجوار في المنطقة.
وجادل البعض في أن "قانون قيصر" قد يعرقل المساعدات اإلنسانية للشعب
السوري ،إال أن العقوبات األمريكية ليست مسؤولة عن ظروف الحرب والصعوبات
االقتصادية التي يعاني منها السكان حاليا  -بل أن نظام األسد هو المسؤول
عن ذلك .وقد ُ
ص ّ
ممت العقوبات الجديدة لردع النظام عن مواصلة حربه على
الشعب وتحميله مسؤولية أفعاله .وكما هو الحال مع جميع العقوبات األخرى
المتعلقة بسوريا ،يتمتع "قانون قيصر" بإعفاءات واسعة النطاق للتجارة
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واألنشطة اإلنسانية المشروعة .وحتى اآلن ،لم تشهد الواليات المتحدة أي
نشاط مشروع تم منعه من قبل برنامج العقوبات السورية.
ويشكل اإلعالن عن عقوبات "قانون قيصر" الخطوة األولى لما ستفعله الحكومة
األمريكية على هذه الجبهة خالل األسابيع واألشهر المقبلة .وفي الواقع ،يجري
اإلعداد [حاليا] لمجموعات إضافية من العقوبات على سوريا .وهذا الصيف،
سوف تمارس الواليات المتحدة ضغوطا سياسية واقتصادية غير مسبوقة على
نظام األسد من أجل عودته إلى العملية السياسية ،بهدف تحقيق حل
سياسي عادل ومنصف للصراع.
شهد المجتمع الدولي مؤخرا حربا كالمية مثيرة بين بشار األسد وابن عمته
الغني رامي مخلوف ،الذي ُيعتبر أثرى رجل أعمال في سوريا .وقد تبدو هذه
الحرب بمثابة شرخٍ كبير داخل النظام ،لكن ديناميكيات الخالفات العائلية القائمة
منذ مدة طويلة تبيّن العكس  -على سبيل المثال ،يكفي أن نتذكّر كيف تمكّن
النظام من تخطي ازمات داخلية أكثر خطورة التي حرّضت حافظ األسد ضد
شقيقه رفعت ،وألّبت بشار ضد صهره آصف شوكت .وفي الخالف األخير ،من
المهم أن نأخذ في االعتبار أن مخلوف هو جزء من دائرة النظام ،وليس رجل
أعمال مستقل .وقد لعب دورا هائال في تمويل حملة األسد عام  2011وإبقاء
النظام واقفا على قدميه خالل الحرب على حد سواء.
ويقينا ،كشف االنتشار الحالي للسلطة في دمشق عن نقاط ضعف النظام.
ومن غير المرجح اآلن أن يتمكّن األسد من توطيد سلطته بسرعة بسبب االنهيار
المالي للبالد ،وظروف المعيشة المتدهورة للسكان ،واستمرار االنتفاضات
الشعبية .ومع ذلك ،ال يزال األسد يحصل على تأييد مجموعة متشددة من
المناصرين الذين يستفيدون من وجوده .وبناء على ذلك ،فإن أحد السيناريوهات
المحتملة هو قيام حرب عصابات بين العصابات المدعومة من قوى األمن وفروعها
السياسية في مجلس الشعب السوري .وقد تندلع المظاهرات المناهضة
لألسد عبر محافظات الجنوب (على سبيل المثال ،محافظة السويداء) وداخل
المجتمعات الصغيرة في وسط سوريا والمناطق الساحلية والجبال .ومع ذلك،
من غير المرجح حدوث انتفاضة عامة في الوقت الحالي مثل تلك التي اندلعت
عام  2011بسبب االنقسامات العميقة في البالد.
ومن جانبهما ،قد تجد إيران وروسيا نفسيهما منخرطتَين بشكل أكبر في
التوسط في الخالفات الداخلية لمنع االنهيار في سوريا .وقد يزداد األسد حزما
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بدعم أكبر من الشعب
إذا ما تل ّقى دعما دوليا أكبر ،مما يشجعه على المطالبة
ٍ
ّ
تمالن من صفقته الخاسرة إذا استمر في
السوري .غير أن موسكو وطهران قد
إثبات عدم قدرته على قبول سيناريوهات مربحة للطرفين.
وفيما يتعلق بـ "قانون قيصر" ،فلن يكون الشعب السوري راضيا عنه ألنه ال يدعو
النظام إلى التنحي عن السلطة .وبشكل عام ،ال يزال الناس يريدون رحيل نظام
األسد  -وهو مطلب ُيعب ّر عنه حاليا المواطنون في جنوب البالد ،وفي محافظة
إدلب ،ومناطق أخرى .باإلضافة إلى ذلك ،على الرغم من إعفاءات المساعدات
اإلنسانيةّ ،
إال أن العقوبات الجديدة ستؤثر في الغالب على المواطن السوري
العادي .وسيتم نقل األعباء إلى المواطنين على نطاق أوسع ألن هذه هي
الطريقة التي يعمل بها االقتصاد في ظل حكم األسد.
يعاني االقتصاد السوري من مأزق كبير .فليس هناك استثمار إلعادة اإلعمار،
وال تستطيع الدول الراعية للنظام  -أمثال إيران  -المساعدة ،في حين أن لبنان
 الذي كان بمثابة صمام الضغط االقتصادي للنظام والسوريين العاديين  -يواجهأزمته الخاصة .ونظرا إلى الخيارات المحدودة لألسد ،فقد قرّر ش ّ
ن حملة ابتزاز
كبيرة ضد مخلوف ورفاقه اآلخرين للمساعدة في دعم خزائن نظامه .وبينما
أذعن معظم هؤالء المقربين ،قرر مخلوف المقاومة ،ونشر مقاطع فيديو على
"فيسبوك" أخرجت الخالفات ،التي عادة ما تكون شخصية ،إلى العلن .فرد
األسد بتجميد أصول عائلته.
وعلى المدى القصير والمتوسط ،فإن هذه المواجهة قد تساعد األسد على
استرضاء قاعدة مناصريه والجهات الخارجية الراعية له على حد سواء ،مما
يتسنّى له االدعاء بأنه يقمع الفساد .وتأتي هذه الخطوة أيضا في الوقت
المناسب قبل انتخابات  ،2021والتي من المرجح أن تكون مجرد خدعة
كاالنتخابات السابقة في عام  .2014وإذا ضاعفت شخصيات المعارضة السورية
ضغطها على األسد ،فقد يحاول استرضائها عبر ض ّ
م بعضها إلى هذه الحكومة.
وفي الوقت نفسه ،قد يتسبب الخالف الحالي بمشكلة للنظام إذا قرر مخلوف
التصدي له وعدم الوقوف على الهامش .على سبيل المثال ،يمكنه حشد
العلويين من عشيرته والعائالت الحليفة له إلى جانبه ،أو اللجوء إلى "الحزب
السوري القومي االجتماعي" الذي يملك جناحه المسلّح الخاص ومنخرط في
خصومة طويلة األمد مع "حزب البعث" التابع لألسد.
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وفي مطلق األحوال ،أصبح األسد اليوم أضعف من أي وقت آخر منذ توليه
السلطة .وإذا كان يبدو ظاهريا بأنه المنتصر في الحرب ،إال أن الحقيقة هي أن
الدعم الروسي واإليراني هو الذي جعله قادرا على الحفاظ على السلطة .وفي
اللحظة التي تسحب فيها موسكو وطهران هذا الدعم ،سيكون األسد في خطر
كبير .وحتى في ذروة الحرب ،كان في وضع أفضل مما هو عليه اليوم ،فقد كانت
األموال تأتيه من طهران ،وكانت موسكو تم ّ
ده بالقروض ،وقد تعاون نظامه مع
برنامج إنساني لألمم المتحدة بمليارات الدوالرات من أجل مكافأة أنصاره ،الذين
استفادوا أيضا من أعمال النهب الضخمة .واليوم يريد هؤالء المناصرون أنفسهم
رؤية ثمار النصر ،لكن الوضع االقتصادي ذهب من سيء إلى أسوأ ،ال سيما مع
تفاقم مشاكل لبنان.
ومع ذلك ،أمام النظام عدد قليل من الخيارات للتغلب على األزمة الراهنة .فمن
جهة ،يمكنه تصعيد الحملة العسكرية في إدلب .ومن جهة أخرى ،يمكنه تجربة
خيار تصالحي لكسب الوقت ،آمال أن ينقضي عهد إدارة ترامب  -على سبيل
المثال ،إجراء مفاوضات مؤقتة من خالل عملية األمم المتحدة .وفي المقابل،
وبناء على عمق تأثير العقوبات الناجمة عن "قانون قيصر" ،قد يحاول األسد
وشركاؤه في موسكو وطهران أيضا التضافر ومواجهة التهديد الوجودي معا .وثمة
احتمال حتى في أن يلجأ النظام إلى الصين ،على الرغم من أن بكين ليست
متشوقة لالنخراط في سوريا.
الرابط:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/is-regime-collapse-on-syrias-horizonevaluating-assads-grip-on-power
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التعاون بين الواليات المتحدة وتركيا هو مفتاح
االستقرار الدائم لشمال سوريا
معهد واشنطن
تسببت المسألة السورية المعقدة على مدى سنوات في تعكير
العالقات التركي ّة – األمريك ي ّة منذ عام  ، 2014حيث أث ّرت األزمة السورية
في سياسة تركيا الخارج ي ّة وهيكل ي ّتها التحالف ي ّة ،وصارت هو ي ّة تركيا
الجيوسياس ي ّة وتحالفها الطويل األجل مع الواليات الم ت ّ حدة ومكانتها
ي (الناتو) امرأ مثيرا للجدل ،خاصة بعد تعاونها
في حلف شمال األطلس ّ
المستمر مع روسيا وإيران ،وبعد تساهلها في عمل ي ّة مرور المقاتلين
المتط ر ّفين عبر حدودها إلى داخل سوريا  .ومع ذلك ،يبقى من مصلحة
تركيا والواليات المتحدة إنقاذ عالقتهما الثنائية ،.وذلك رغم خالفاتهما
المتزايدة.
واالن يتطلب الوضع الحالي المتأزم في الشمال السوري تعاونا وثيقا
بين كل من تركيا والواليات المتحدة األمريكية ،وغير ذلك ،قد تنت عش
الخاليا النائمة للنظام السوري ،وتنظيم داعش اإلرهابي ،وستظل
ثروات المنطقة  -وأبرزها البترول والمنتجات الزراعية  -في يد قوى ترتبط
بالنظام وداعميه اإليرانيين والروس والمليشيات التابعة لهم .وقد تتسع
الهوة بين األكراد والعرب من سكان المنطقة ،مما قد يؤسس لجو م ن
انعدام الثقة بين المكونات األثنية.
تدارك الخالفات بين حلفاء الناتو
لم تعد اإلطاحة بنظام األسد أولوية بالنسبة لتركيا والواليات المتحدة،
ففي حين كانت اإلطاحة بنظام األسد تمثل أولوية لتركيا في بداية
األزمة السورية ،إال أن تركيا قد أعطت األولوية لمكافحة اإلر هاب وذلك
على حساب تغيير النظام في دمشق .ومع ذلك قامت تركيا بمراجعة
سياستها في سوريا فابتعدت بشكل كبير عن سياستها المتمحورة
حول نظام األسد ،وأصبحت تتمحور حول تامين حدودها ومالحقة
الفصائل الكردية التي تصنفها على أنها منظمات إرهابية .ومن ناحية
أخرى ،انصب تركي ز الواليات المتحدة في المقام األول بعد اندالع الصراع
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المسلح منذ تسعة سنوات على جهود مكافحة اإلرهاب .بالنظر إلى
السيناريو الحالي ،تعاونت ك لّ من تركيا والواليات الم ت ّ حدة األمريك ي ّة مع
حلفاء محل ي ّين أو ُو سطاء لتحقيق أهدافهما ،لك ن ّ هما لم تثقا بحلفائهما
بشكل صريح ٍ  ،م م ّ ا أ د ّ ى إلى
المحليي ن ،أو حتى اعتبرتاهم إرهابيين
ٍ
توت ّرات كبيرة في العالقات الثنائ ي ّة.
وعلى الرغم من الملفات الشائكة التي أثرت على العالقات بين
البلدين ،بدأت العالقات االمريكية التركية في التحسن بعد االتفاق الذي
توصلت إليه كال البلدين في تشرين األول /أكتوبر الماضي والذي
يقضى ،بوقف إطالق النار ،وتعليق عملية "نبع السالم" ،وانسحاب
وحدات " قوات سوريا الديمقراطية " من "منطقة آمنة" سيتولى الجيش
التركي إقامتها في المنطقة.
كما أدى موقف الواليات المتحدة الداعم لتركيا بعد استهداف قوات
األسد لمواقع عسكرية تركية في إدلب في شباط/فبراير الماضي ،إلى
حدوث انفراجه جديدة في العالقات االمريكية التركية .ونتيجة لهذا
الهجوم أعلنت الواليات المتحدة إن من حق تركيا الدفاع عن نفسها
وأنها ستقدم ذخيرة لتركيا الستخدامها في عملياتها في إدلب ،كما
أنها تجرى تقييما لطلب تركيا الخاص بنشر صواريخ باتريوت على
حدودها .ومن ثم ،وعلى الرغم من مواقف اردوغان التي أدت في بعض
األحيان إلى إغضاب الواليات المتحدة ،إال أن تركيا ستظل بلد مهم ا
بالنسبة للواليات المتحدة وذلك كونها شريكا تجاريا مهما من ناحية
وجليفا في الناتو من ناحية أخرى.
ومن جانبها ،حاولت تركيا تخفيف التوترات مع الواليات المتحدة والقيام
بتأجيل تفعيل نظام الدفاع الصاروخي أس  400 -الروسي ،الذي قامت
بشرائه العام الماضي ،وإصرار األت راك على منع الجانب الروسي من
المشاركة في عمليات التشغيل .كما أرسل الرئيس التركي أردوغان
رسالة إلى نظيره األمريكي دونالد ترامب التي رافقت المساعدات
الطبية التركية للواليات المتحدة األمريكية ،والتي قال فيها" :كونوا على
ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن باعتبارها شريكا موثوقا
وقويا للواليات المتحدة" ،وإن "التطورات األخيرة في منطقتنا أظهرت
أهمية مواصلة التحالف التركي  -األمريكي والتعاون بأقوى صو ره ".
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وردا على ذلك ،أكد وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو في خطابه
" أن الحلفاء في إطار الناتو يجب أن يقفوا معا في األزمات " ،إضافة إلى
المحادثة الهاتفية بين المتحدث باسم الرئاس ة التركية إبراهيم كالن
ومستشار األمن القومي األمريكي روبرت أوبراين وأكدا فيها على
” أهمية التضامن على صعيد حلف الناتو ،في هذه األيام الحرجة “ .نعتقد
أن هذا كله يمكن احتسابه كمؤشرات تصلح للبناء عليها في موضوع
هام يفيد الطرفين ،ويساعد على تحقيق استقرار دائم وثابت في
المنطقة ،يؤدي بالضرورة إلى القضاء التدريجي على تنظيم داعش،
الذي يعتبر الهدف األهم للواليات المتحدة في ا لمنطقة.
أهمية تعزيز المصالح المشتركة في شمال سوريا
ربما يكون هذا التعاون الوثيق بين الواليات المتحدة وتركيا هو األكثر
أهمية في سوريا ،حيث انه سيأخذ في االعتبار الواقع الجيوسياسي
في سوريا خاصة بعد أن صارت خرائط السيطرة في الشمال السوري
تأخذ شكال أكثر وضوحا  ،وتوزعا أقل تداخال للقوى التي تتقاسم مناطق
النفوذ في سوريا .ويأتي ذلك كنتيجة لخروج المعارضة السورية -
بشقيها السياسي والعسكري  -من معادالت التأثير والتحكم في
الشمال السوري .كما أصبح هناك تجميع تدريجي  -في هياكل كبرى
 لغالبية الفصائل العسكرية المعار ضة التي صارت منضوية للقوتينالمسيطرتين في الشمال السوري (تركيا عبر الفصائل المنضوية في
غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السالم ،والواليات المتحدة عبر الفصائل
المنضوية في قوات سورية الديمقراطية).
بالمقابل هناك العديد من القوى والمليشيات األخرى يتحكم الروس
واإل يرانيون بقراراتها ،وتتواجد حاليا في مناطق على يمين نهر الفرات،
وهي في حالة تراجع ،وتحاول تأسيس فصائل تحت مسميات عدة،
بالتزامن مع محاولة الميليشيات التابعة إليران ،تأسيس حسينيات
شيعية ،وتشييع سكان هذه المناطق العربية السنية الواقعة على
يمين الفرات .وهناك أي ضا حضور روسي من خالل الدوريات التي ي ُ سيرها
مع األتراك ،تنفيذا التفاقات ثنائية بينهما ،مع محاولة التأسيس لتواجد
عسكري ثابت في محيط عين العرب وعين عيسى (اللواء  ) 93وحزيمة
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ومطار القامشلي .بدأت أيضا بقايا تنظيم الدولة في التالشي من
الشمال السوري ،ولم تعد تسيط ر على مساحات متصلة.
انطالقا من هذا التوصيف ،يمكن القول إن الصراع الجيوسياسي في
سوريا أصبح بين طرفين ،طرف يحاول إعادة إنتاج نظام األسد كما كان
عندما كان يسيطر على كل سوريا ،وطرف أخر يعتقد أنه ال يمكن إعادة
إنتاج نظام األسد ثانية ،مع اإلقرار بهشاشة وارتهان معارضيه ،وعدم
قدرتهم على إنتاج كيانات سياسية وعسكرية.
الطرف األول ملعبه الرئيسي الشمال السوري والذي يحاول السيطرة
على شرق سوريا وربط المناطق التي تمت السيطرة عليها حاليا
(التنف وغرب الفرات) بهدف قطع طرق اإلمداد البري اإليراني ،فيما
يتوسع الطرف اآلخر الموال ي لألسد في بقية مناطق سورية ويعمل
على ربطها وإخالئها من الفصائل المعارضة ،والعمل على تأمين طريق
يصل بيروت ودمشق بطهران مرورا باألراضي العراقية.
أمام هذا المشهد ،ولوجود مصالح كثيرة تجمع القوتين الرئيستين
(تركيا والواليات المتحدة) خارج الموضوع السوري ،وللت خلص من
المخاطر التي تواجه عملهما بشكل منفرد ،أصبح من الضروري العمل
على تقليص الخالفات بينهما في الموضوع السوري ،وتوحيد جهودهما،
وإيجاد صيغة جديدة للتعاون بينهما إلدارة هذه المناطق ،التي
يسيطران عليها ،والتي تشكل أكثر من ثالثين بالمئة من المساحة
اإلجمالية ل سوريا ،وهذا يمكن أن يتحقق عبر تطوير تنسيقهما المشترك
في الشمال السوري ،بغطاء وإشراف أممي في الجانب اإلنساني.
ويجب أن يتزامن ذلك مع ،إعادة توجيه ومراقبة صرف الدعم السعودي
واإلماراتي والقطري واألوروبي ،لما يخدم أبناء المنطقة كافة في
مختلف متطلبات الحياة اآلم نة الكريمة والتنمية .ويمكن أن يتحقق ذلك
عبر تشكيل مجالس محلية موحدة تحظى بقبول السكان ،وتأسيس
أجهزة إدارية وأمنية محترفة ،تكفل حماية المواطنين وحماية أعمالهم،
وتؤمن ظروف عودة النازحين والمهجرين من هذه المناطق إلى بيوتهم
وأعمالهم.
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تشمل اإلجراءات اإلضافية ال تي يمكن أن تتخذها الواليات المتحدة
وتركيا للمساعدة في تعزيز االستقرار العمل الحثيث على إخراج القوات
الروسية وبقايا قوات النظام ،من مناطق تواجدها في محافظتي دير
الزور والرقة  ،وإيقاف عمليات تهريب البترول والمنتجات الزراعية ،التي
تجري بتنسيق بين النظام واإلي رانيين من جهة ،وقوات سورية
الديمقراطية من جهة ثانية ،والعمل على السيطرة على النفط
والمنتجات الزراعية  ،وهي المصادر الرئيسية لتمويل الجماعات
اإلرهابية في سوريا  ،وهو ما سيساعد في القضاء على احتمال عودة
ظهور هذه الجماعات في تلك المناطق .وبالمثل ،يمكن للعمل
ب التنسيق مع منظمات األمم المتحدة والواليات المتحدة وتركيا
المساعدة في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والغذائية.
يبقى من مصلحة الواليات المتحدة وتركيا العمل مع ا لتحقيق االستقرار
الدائم في المنطقة ،فبعيدا عن أوهام بعض األطراف االنفصالية ،وزيف
االدعاءات التي يسوقونها ،ومحاوالت ابتزاز المجتمع الدولي بالمبالغة
في تصوير حجم تنظيم داعش اإلرهابي ،وممارساتهم العنصرية التي
صارت عبئا على التحالف الدولي .البد كمرحلة أولى من هذا التنسيق
بين الفاعلين الحقيقيين األمريكي والتركي ،الذي يمكنه أن يوقف تمدد
النظام من جهة ،وي ساعد على الخالص من بقايا تنظيم داعش
اإلرهابي ،ومنع عودة التنظيم مرة أخرى .ومن ثم ،فإن المزيد من
التعاون سيساهم في حماية السكان من الوقوع في فخ المتطرفين.
وقد أثبتت التجارب السابقة في الشمال السوري أن التعامل بين الدول
أكثر جدوى واستقرارا  ،من التعامل مع ال مجموعات الصغيرة ،فعندما
تتبع كل مجموعة أجندتها الخاصة ،فمن غير المرجح أن تتوافق النتائج
مع احتياجات السوريين العاديين.
الرابط:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/USA-Turkey-NATO-Syrian-War-Assad-Erdogan
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العقوبات األمريكية الجديدة ستبقي سورية في كنف
روسيا وإيران بقوة
مركز ستراتفور
من المرجح أن تترك العقوبات األمريكية الجديدة الحكومة السورية
دمشق معتمدة على الدعم الروسي واإليراني ،بينما تمنع المساعدة
من الشركاء المحتملين في المستقبل مثل الصين واإلمارات العربية
المتحدة .
في  17يونيو  /حزيران ،فرضت الواليات المتحدة عقوبات على  39فردا
مرتبطين بالحكومة السورية ،بمن فيهم الرئيس بشار األسد وزوجته .
كما أشارت واشنطن إلى أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات إلجبار
الحكومة السورية على العودة إلى مفاوضات السالم التي تقودها األمم
المتحدة  .مع سريان العقوبات األمريكية اآلن ،من غير المرجح أن تقدم
البلدان التي أبدت اهتمام ا سابق ا المساعدة لسوريا في إعادة إعمار
البلد الذي مزقته الحرب .
االقتصاد السوري  -الذي دمرته بالفعل تسع سنوات من الحرب األهلية،
وغياب التجارة الحيوية بسبب االنهيار االقتصادي الوشيك في لبنان،
واالنتشار المحتمل اآلن لـ  COVID-19داخل سوريا  -ليس لديه سوى
سبل قليلة لعكس مساره الحالي الهابط دون إعادة اإلعمار ،التي
تقدرها األمم المت حدة ب  500مليار دوالر من المساعدات الخارجية .
لكن أقرب حلفاء سوريا ،روسيا وإيران ،غير راغبين وغير قادرين على
تقديم هذا المبلغ بسبب ميزانياتهم المقيدة ،األمر الذي ترك دمشق
تبحث عن شركاء محتملين آخرين ،بما في ذلك اإلمارات العربية
المتحدة والصين  .ولكن بعد العقوبات ،من غير المحتمل أن تخاطر هذه
الدول وشركاتها بفرض عقوبات أمريكية قوية محتملة في السعي إلى
عقود إعادة إعمار محدودة اقتصادي ا في سوريا ،مما يترك سبيل وحيد
لدمشق لكي تصارع المجتمع الدولي عبر موسكو وطهران.
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ستؤدي العقوبات أيض ا إلى تفاقم الوضع االقتصادي السيئ أصال في
سوريا ،والذي يشكل معارضة من داخل األراضي الموالية لسوريا،
ويهدد بشكل متزايد استقرار قبضة عائلة األسد على الدولة  .يمكن أن
تؤدي التداعيات المالية إلى تقويض القدرات العسكرية للحكومة
السورية  ،وخلق بيئة أكثر تراخيا بين المسلحين  ،بما في ذلك أو لئك
المرتبطين بالدولة اإلسالمية والقاعدة  ،إلعادة تجميع وتوسيع
عملياتهم المحتملة في البالد .

الرابط

HTTPS://BIT.LY/3IISHIT
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بشار األسد ليس لديه حلول لألزمة السورية
THE ECONOMIST
ح تى الموالون السابقون ينقلبون على الديكتاتور ،لكنه لن يرحل
بسهولة .
على الرغم من أنها عانت من تسع سنوات من الحرب األهلية الطاحنة،
مما أسفر عن مقتل مئات اآلالف ،عادت سوريا إلى حيث بدأت  .وردد
المحتجون في الجنوب الشرقي شعارات مناهضة للنظام ،وهي نفس
الشعارات التي أشعلت فتيل القتال في السابق " للا ،الوطن والحرية"
ويصدحون :يسقط دكتاتور سوريا ،بشار األسد.
و جاهد مراسل التلفزيون الحكومي ،الذي غط ّى مسيرة معارضة قليلة
الحضور ،من اجل العثور على متفرجين مستعدين للثناء على األسد .
ال يزال معظم السوريين يشكون من الفقر والفساد وعدم المساواة
االجتماعية  ،و يقول محاضر جامعي في دمشق" :إن المظالم التي
أشعلت االنتفاضة أصبحت أكثر وضوحا اليوم ".
بمساعدة إيران وروسيا ،وبقصف شعبه بالغازات ،لقد كسب الحرب ،
و إدلب هي آخر معقل كبير للمعارضة في سوري ،لكن النظام يواجه
اآلن تحديات جديدة ال يمكن حلها بال قوة  ،العملة المنهارة تدفع المزيد
من السوريين نحو الفقر  .إن مجموعة جديدة من العقوبات األمريكية
ستجعل األمور أسوأ  .لقد برزت المعارضة حتى داخل صفوف األسد فهو
ال يقدم أي حلول لألزمة المتزايدة .
عندما ورث األسد الرئاسة عن والده قبل عقدين من الزمن ،كانت سوريا
دول ة متوسطة الدخل  ،اآلن أكثر من  ٪ 80من سكانها تحت خط الفقر ،
و كان ي ُ عتقد أن الناتج المحلي اإلجمالي في العام الماضي كان حوالي
ثلث ما كان عليه قبل الحرب و هذا العام سيكون أقل  ،وهناك الوضع في
لبنان المجاور  ،أكبر سوق خارجي لسوريا والمورد الرئيسي للدوالر
لكنه اآلن غ ارق في أزمة مالية أيضا  .مع ندرة الدوالر في كال البلدين،
انخفضت قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية  .تم تداول العملة
عند حوالي  50مقابل الدوالر قبل الحرب  ،واليوم يساوي الدوالر حوالي
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 3000جنيه في السوق السوداء  ،و اعتمدت المعارضة في إدلب مؤخرا
الليرة التر كية لتحل محل الليرة السورية.
كما أن قيمة الرواتب الحكومية تنخفض ،مع ارتفاع األسعار  .والنتيجة،
كما تقول األمم المتحدة ،هي أن الكثير من الناس لم يعد بإمكانهم
شراء الطعام  ،لقد نفدت األدوية من الصيدليات ألن المنتجين ليس
لديهم ما يكفي من المال لدفع ثمن المواد األساسية من الخارج .
في محاولة لدعم احتياطاتها النقدية الصعبة ،جعلت الحكومة األمور
أسوأ  ،وقد طلب من البنوك التوقف عن اإلقراض  .ينتظر الناس خارج
البنوك في طوابير ،على أمل استعادة المدخرات التي يمكنهم توفيرها
قبل انخفاض العملة مرة أخرى  .بدأ األسد ،الذي يفتقر إلى اإلجابات،
وكذلك السيولة النقدية ،في ابتزاز مؤيديه األثرياء  ،وقد رضخ الكثيرون
منهم – ما عدا رامي مخلوف ،أغنى رجل في سوريا وابن خال األسد .
في مايو بدأ بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل االجتماعي
اشتكى فيها من سيطرة النظام ومصادرته لممتلكاته  .في وق ت سابق
من هذا الشهر ،استولى األسد على سيريتل ،أكبر مشغر لشبكات
الهاتف المحمول في البالد.
كما أن مؤيدين سابقين آخرين أداروا ظهورهم للنظام  .واحتج مئات من
أعضاء الطائفة العلوية ،وهي فرع من اإلسالم الشيعي ينحدر منه
األسد ،على طول الساحل  ،و نزل الدروز،ديانة الب اطنية الصغيرة ،إلى
شوارع السويداء  .يقول الصحفي السوري إبراهيم حميدي" :مشكلة
النظام تكمن في الموالين له ،وليس مع المعارضة  ".لكن العنف يتصاعد
أيض ا في أماكن مثل درعا ،حيث بدأت االنتفاضة  -والتي اعتقد النظام
أنها قد هدأت .
في  11يونيو عزل األسد رئيس وزرائه عماد خميس  ،و يعتمد الرئيس
اآلن على تناقص دائرة األصدقاء  ،لكن مشاكله تتزايد  .في  17يونيو /
حزيران ،طبقت أمريكا عقوبات جديدة صارمة على سوريا ،بموجب ما
ي ُ عرف بقانون قيصر (الذي سمي على اسم مصور عسكري سوري
سابق قام بتهريب صور التعذيب خارج البالد)  .إنهم يس تهدفون أي
شخص أو شركة أو مؤسسة  -سورية أو أجنبية  -تتعامل مع النظام أو
تقدم الدعم له  .إن شبكة التشريع واسعة النطاق لدرجة أنه من
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المتوقع أن تردع المستثمرين والشركات التي كانت تأمل في المشاركة
في إعادة إعمار سوريا .
األسد ضعيف بال شك  .ومع ذلك ،ربما لن يذهب إل ى أي مكان  ،شعبه
ممزق ،قسم يعتمد عليه من أجل السماح بتوصيل المساعدات
الغذائية األممية  ،و النظام تعلم خالل أربعة عقود من العقوبات كيفية
التعامل مع الضغوط وإعادة توجيه اللوم  .يقول النظام إن الغرب يشن
حربا اقتصادية على سوريا بعد أن فشل في اإلطاحة بالرئيس األس د
من خالل تسليح المتمردين  ،وينتقد أمريكا لتسليمها األراضي التي
تحتوي على حقول النفط السورية لألكراد  ،إنه يغير طرق التهريب
القديمة  ،معظمها عبر لبنان  ،ويخلق طرق ا جديدة  .األهم من ذلك أن
روسيا وإيران تواصالن دعم الديكتاتور  ،فما زالوا يأملون في الحصول
على عائد الستثماراتهم في سوريا.

الرابط:

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/06/20/bashar-al-assad-has-

no-solutions-to-syrias-crisis
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هل بإمكان قانون قيصر األمريكي اإلطاحة باألسد؟
MIDDLE EAST EYE
تشير األبحاث إلى أن العقوبات من المرجح أن ترسخ النظام
االستبدادي أكثر .
تسببت األزمة االقتصادية والسياسية األخيرة في لبنان المجاور ،إلى
جانب تأثير تسع سنوات من الحرب األهلية والعقوبات الغربية والفساد
المنتظم للحكومة ،بالفعل في حدوث نقص وانتشار بطالة واسعة
النطاق وانهيار الليرة السورية  .منذ عام  ، 2011واجه األسد ورفاقه
ومؤسسات النظام ومصادر الدخل الرئيسية عقوبات الواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي ،ومع ذلك لم يكن هناك انقالب ضد حكم األسد .في
حين واجه نظام األسد عقوبات غربية منذ حتى قبل بدء حربه األهلية
في عام  ، 2011فإن هذا النهج الجديد من واشنطن أوسع نطاقا ،بدال
من استهداف أفراد النظام فقط ،يعاقب قانون قيصر أي عمل أو فرد من
أي بلد يتعامل مع الجهات الخاضعة للعقوبات .
ومن المتوقع أن يمنع هذا الشركات األجنبية من االستثمار وإفقار
الحكومة لرأس المال الذي تشتد الحاجة إليه وتسريع التراجع
االقتصادي  ،وتأمل الواليات المتحدة في أن يجبر هذا النظام على تقديم
تنازالت سياسية ،وتخفيف سلوكه ،أو ،بشكل مثالي ،دفع إلى انقالب
داخلي ضد األسد  ،وتكهن العديد من المعلقين بالفعل بأن هذه قد تكون
في النهاية اللحظة التي ينتهي فيها حكم األسد الدموي  .ومع ذلك،
تبدو هذه النتيجة غير محتملة ،بناء على تجربة العقوبات على سوريا
في الماضي  .على الرغم من تعويل صانعي السياسة الغربيين عليها
كوسيلة للتأثير على الحكومات األجنبية دون العمل العسكري ،نادر ا ما
تحقق العقوبات االقتصادية أهدافها المعلنة .
تشير معظم األبحاث العلمية إلى أن العقوبات من المرجح أن ترسخ
نظام ا استبدادي ا أكثر من أن تؤدي إلى إنهائه أو تخفيف سلوكه  ،أكبر
مثال هو معاقبة عراق صدام حسين من  1991إلى . 2003

306 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

كان الهدف من ا لعقوبات التي فرضتها األمم المتحدة هو دفع النخبة
العراقية لإلطاحة بصدام ،ولكن بدال من ذلك أفقرت الشعب العراقي .
في غضون ذلك ،تم تمكين نظام صدام ،مما زاد من اعتماد السكان
على الحكومة في الحصول على الغذاء ،بينما ألقى باللوم على العالم
الخارجي في فقرهم  .على ال رغم من أن سوريا األسد لم تواجه حتى
اآلن عقوبات شاملة مثل عراق صدام ،فقد ظهر نمط مماثل  .منذ عام
 ، 2011واجه األسد ورفاقه ومؤسسات النظام ومصادر الدخل الرئيسية
عقوبات الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ،ومع ذلك لم يكن هناك
انقالب ضد حكم األسد  .وال توجد أي عالم ة على قيام دمشق بتغيير
سلوكها ،إما التوقف عن قمع المعارضين أو تقديم تنازالت سياسية .
بمساعدة من حلفائها في إيران وروسيا ،وكالهما عانى من العقوبات
أنفسهم ،وجدت دمشق سبال لتخفيف الخسائر  ،كما هو الحال في
عراق صدام ،أصبح األفراد المرتبطون بالنظام أغنى نسبي ا و أكثر قوة
على مدار النزاع ،مع نقل عبء العقوبات على السكان بدال من النخبة .
فلماذا يعتقد صانعو السياسة األمريكيون ومؤيدوهم أن قانون قيصر
سيعمل حيث فشلت العقوبات السابقة على سوريا والعراق وأماكن
أخرى بشكل واضح؟ ربما ،هو حجم ونطاق عقوبات قيصر ،أكبر بكثير
من أي شيء مر به األسد من قبل (وإن لم يكن صدام)  .ومن شبه
المؤكد أن هذا سيشل االقتصاد السوري المحاصر أكثر ،وقد يؤدي إلى
اضطرابات من الجهات الموالية.
في األسابيع األخيرة ،شهدت مدينة السويداء التي يسيطر عليها الدروز
والتي عادة ما تكون هادئة ،احتجاجات تتعلق بالصعوبا ت االقتصادية،
في حين أبلغ الصحفيون عن تذمر على طول الساحل المؤيد لألسد .
ومع ذلك ،في حين أن مثل هذه االحتجاجات قد تستمر بل وتتسع ،فقد
أظهرت السنوات التسع الماضية أن االضطرابات الشعبية غير كافية
إلسقاط هذا النظام .
األسد وحلفاؤه األجانب على استعداد لسحق المعارضة إذا هددت
حكمهم  ،أحد هؤالء الحلفاء ،حزب للا  ،شدد مؤخرا على ذلك من خالل
التعهد "بعدم التخلي عن سوريا في مواجهة الحرب االقتصادية ".
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االنقالب مستبعد ،فمعظم النخبة االقتصادية السورية ترتبط بالنظام
وهي إما مشمولة بالعقوبات نفسها ،أو ستفقد وصولها إلى ا المتيازات
االقتصادية إذا سقط النظام  .عالوة على ذلك ،مثل صدام ،لدى األسد
نظام "مقاوم لالنقالب" ،مما يجعل من الصعب للغاية القيام بانقالب،
حتى لو أرادت نخب النظام ذلك .
ربما يأمل مشرعو قانون قيصر بدال من ذلك أن تجبر زيادة العقوبات
األسد على تعديل سلوكه وقبول بعض التنازالت السياسية  .في
الماضي ،كان التهديد بالقوة يشهد تسوية من دمشق ،وعلى األخص
التخلي عن معظم أسلحتها الكيميائية في صفقة خاضعة لسيطرة
روسية في عام  ، 2013بعد أن هدد الرئيس األمريكي السابق باراك
أوباما بشن هجمات صاروخية .
جاءت عقوبات قيصر بعد أن ض غط األمريكيون السوريون على الكونجرس،
بدال من أن تكون جزء ا من استراتيجية الحكومة األمريكية المناهضة
لألسد .
حالها كحال العقوبات السابقة ،من المحتمل أن تضر بالشعب السوري،
بينما يجد األسد وحلفاؤه حلوال لنفسهم ،ويرسخون حكمهم أكثر
وينقلون أي معاناة إلى السكا ن ،و ربما ستكون هذه المرة مختلفة،
وسيكون قانون قيصر مثاال نادر ا على العقوبات الناجحة التي أحدثت
تغيير ا إيجابي ا  -لكن التجارب السابقة تشير إلى خالف ذلك .

الرابط:

https://www.middleeasteye.net/opinion/syria -assad-caesar-us-sanctions-topple

308 | P a g e

االئتالف الوطني السوري -األمانة العامة

هل ستؤدي محادثات الوحدة الكردية إلى سياسة
أمريكية أكثر قوة تجاه سوريا؟
مركز بيجين والسادات للدراسات االستراتيجية
ملخص تنفيذي :تدعم الواليات المتحدة محادثات الوحدة الكردية كجزء
من سياسة تتمحور حول استرضاء مخاوف األمن القومي التركي بشأن
الدور األساسي لحزب االتحاد الديمقراطي في سوريا  .ومع ذلك ،تشير
جميع المؤشرات إلى أن تركيا ترى أن هذه البادرة ليست سوى خدعة
للتطبيع مع أعدائها.
أثارت أنباء محادثات توحيد الكرد في سوريا ،التي تم اإلعالن عنها في
منتصف أبريل ،مسألة التحول في استراتيجية الواليات المتحدة تجاه
البالد  .كانت المحادثات تجري سرا لشهور قبل اإلعالن عن قيام
المستشار األمريكي الخاص لقوات التحالف العالمية وليام روبوك بدور
نشط في دعم المحادثات .
ليست هذه هي المرة األولى التي حاولت فيها األحزاب الكردية
المتنافسة تسوية خالفاتها  .وجرت محاوالت مماثلة بين حزب االتحاد
الديمقراطي ،المعروف بانتمائه األيديولوجي حزب العمال المحظور في
تركيا ،والمجلس الوطني الكردي ،بوساطة من مسعود بارزاني العراقي
وحزبه الديمقراطي الكردستاني .
ف شلت هذه المحادثات ،وعلى الرغم من التزام الواليات المتحدة
بمساعدة الخصوم السياسيين األكراد على التغلب على خالفاتهم ،إال
أن هناك العديد من التحديات التي تنتظرهم .السياسة الكردية بشكل
عام مجزأة ومليئة بالتوترات ،على سبيل المثال ،االنقسام الحاد بين
الحكومة اإل قليمية الكردية بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني
والحزب األكثر توجها نحو إيران الذي كان يديره في السابق الرئيس
العراقي السابق جالل طالباني ،االتحاد الوطني الكردستاني  .طعن
االتحاد الوطني الكردستاني بشكل أساسي حكومة إقليم كردستان
في الظهر في كركوك بعد فترة وجيزة من االستفتاء على االنفصال،
مما سمح للقوات العراقية إلى جانب الميليشيات الشيعية المدعومة
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من إيران باالستيالء على اإلقليم الغني بالنفط الذي يسيطر عليه
األكراد وسحق آمال األكراد في االستقالل عن العراق في المستقبل
المنظور .إن االنقسام بين حزب االتحاد ال ديمقراطي وحزب المؤتمر
الوطني الكردستاني ليس أقل عمقا  ،و يتهم حزب االتحاد الديمقراطي
حزب المؤتمر الوطني الكردستاني بدعم تركيا ،ويتهم حزب المؤتمر
الوطني حزب االتحاد الديمقراطي بأنه مؤيد لألسد .
باإلضافة إلى ذلك ،تتضمن التحديات واالختالفات بين الحزبين رؤى
متبا ينة محتملة للفدرالية الديمقراطية؛ ورؤى مستقبلية للحكم
الذاتي؛ والعالقة مع األكراد األتراك ،ومعظمهم ،عند هذه النقطة ،لديهم
قدر من االنجذاب ل "مقاومة" حزب العمال الكردستاني ،وتشمل
التحديات األخرى االتفاق على العالقة مع القبائل العربية المحلية،
التي ليست كلها صديقة؛ والتعامل مع المناطق ذات األغلبية العربية
الخاضعة للسيطرة الكردية مثل دير الزور ،التي أعربت عن تفضيلها
لحماية األكراد لكنها تواجه تحدي ا من قبل النفوذ اإليراني.
حسابات التفاضل والتكامل في الواليات المتحدة بسيطة للغاية ،بعد
الفشل المدوي للواليات المت حدة في السماح ب "اعتداءات أردوغان
المتعددة على المدن التي يسيطر عليها األكراد في سوريا" ،والقضاء
على مشروع روجافا بعد االنسحاب األمريكي من شمال شرق سوريا،
قررت الواليات المتحدة تغيير سياستها  .بدال من محاولة إقناع أردوغان
أن حزب االتحاد الديمقراطي هو حليف مهم للواليات المتحدة ويجب
تركه بمفرده ،قررت واشنطن بدال من ذلك معالجة مخاوف أردوغان من
أن الحكم الذاتي الكردي بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي يمثل خطر ا
على األمن القومي لتركيا من خالل إنشاء منطقة كردية متجاورة بالقرب
من تركيا الحدود وتشج يع االنفصال الكردي داخل تركيا .
الفكرة هي أنه من خالل تقديم جبهة موحدة ،ستساعد الواليات
المتحدة األكراد على تقليل التصور بأنهم مرتبطون حصري ا بـ PYD
و سيزيد هذا من احتمالية قيامهم بدور أكثر تكامال في مستقبل سوريا،
والحصول على مقعد على طاولة محادثات جنيف الت ي نفتها تركيا،
وتهدئة أنقرة من خالل تقديم حزب االتحاد الديمقراطي كجزء من ائتالف
يركز بشكل مختلف على المستقبل الكردي  . -ربما يكون ذلك أقل
تهديد ا لتركيا.
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إن استراتيجية محاولة تهدئة مخاوف تركيا من خالل هذا اإلجراء هي
خيالية في أحسن األحوال ،ألن تركيا عازمة ب الفعل على رفض الجهود
باعتبارها طريقة أخرى "لتطبيع" حزب االتحاد الديمقراطي وإعطاء
الشرعية الدولية لروجافا .وفقا لجوناثان سباير من مركز الشرق األوسط
للتقارير ،في حين أن الوحدة الكردية ستفيد األكراد في نهاية المطاف
من خالل منحهم المزيد من السلطة للتفاوض من أج ل االستقالل
الذاتي في بعض الدستور السوري المستقبلي ،فإن االستراتيجية
ليست جيدة بشكل عام" .يبدو بالضبط أنهم يواصلون السعي الستيعاب
تركيا وأن المفاوضات بين األكراد تشكل جزء ا من استراتيجية عامة حيث
يريدون اآلن الحفاظ على الوضع الحالي لألراضي في سوريا مع الحف اظ
على الضغط الدبلوماسي والسياسي واالقتصادي على األسد لفرض
تنازالت.
وأكد قادر شيخموس ،المدير التنفيذي لستار للتنمية ،أنه لضمان أي
مقياس للنجاح في هذا الجهد ،تحتاج الواليات المتحدة إلى حليف
مستقر في سوريا .وقارن الوضع بالعراق ،حيث دعمت الواليات المتحدة
الحك ومة العميلة الموالية إليران .وقد استفادت تلك الحكومة من الوجود
األمريكي واالستثمارات في أمنها ،وفي نفس الوقت فتحت الواليات
المتحدة الطريق لهجمات الميليشيات .كان الدعم األمريكي هباء ،
وطلبت الحكومة العراقية الموالية إليران مرار ا من الواليات المتحدة
المغادر ة .
وأضاف شيخموس أن تقديم دعم ا سياسي ا رمزي ا لألكراد وبعض
اإلجراءات اإلنسانية المحدودة ال يكفي لجعل هذه االستراتيجية جديرة
باالهتمام .للنجاح والتصدي للتأثير الخبيث لنخب األسد الفاسدة،
والوجود الروسي القائم على المصلحة الذاتية ،والهجوم التركي ودعم
المتطرفي ن في إدلب ،ستحتاج الواليات المتحدة إلى ممارسة
المشاركة االستراتيجية في مختلف جوانب االقتصاد السوري ،والطاقة
والقطاع والتعليم والقطاعات األخرى ،والمشاركة بشكل أساسي في
بناء أنواع الحلفاء والشراكات التي ستفيد رؤيتها على المدى الطويل .
إذا أرادت الواليات المتح دة تحقيق المزيد من شراكاتها ،فسوف تحتاج
إلى إظهار المزيد من المشاركة ،والمزيد من النفوذ ،والمزيد من
التفاني ،وفي النهاية ،المزيد من القوة للحفاظ على أعدائها وحلفائها
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المزعومين من المزيد الدمار تحت راية المصلحة الذاتية .هل يشير دور
واشنطن المحدود في هذه الم حادثات إلى االنفتاح على لعب دور أوسع
وأكثر نشاط ا في سوريا؟ حتى اآلن ،ال يوجد مؤشر على ذلك ،ولكن
عندما تواجه حجم التحديات ،قد تضطر الواليات المتحدة إلى القيام بما
يلزم إذا لم تتجنب المزيد من المشاكل على الطريق .

الرابط:

https://besacenter.org/perspectives-papers/kurds-unity-syria/
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تقرير تقييم الوضع في سوريا بين  10و  23حزيران
معهد دراسة الحرب
(صورة مرفقة)
لتحميل الصورة بدقة أكبر بصيغة بي دي اف الرجاء الضغط على الرابط أسفل
الصورة
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قد يتصاعد القتال الداخلي بين الجماعات المنتسبة للقاعدة في
محافظة إدلب ،حيث تتحدى "غرفة العمليات فاثبتوا" التي تم
تشكيلها حديثا ،هيئة تحرير الشام ،من أجل السيطرة على إدلب .تم
إنشاء "غرفة العمليات فاثبتوا" من قبل خمس مجموعات تابعة
للقاعدة ،بعضها بقيادة المنشقين عن هيئة تحرير الشام .اشتبكت
هيئة تحرير الشام و "غرفة العمليات" بعد أن أقامت األخيرة عدة نقاط
تفتيش في محافظة إدلب الشمالية التي تسيطر عليها هيئة تحرير
الشام .لقد تواصل الجماعات المرتبطة بالقاعدة القتال من أجل
السيطرة على إدلب وقد تخاطر بوحدتها السابقة في القتال ضد نظام
األسد.
الرابط:
http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-situation-report-june-10-23

انتهى
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