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ن عىل سورية   عي 

 

السوري   الشأن  يرصد  سنوي  ربع  فيه،  تقرير  املؤثرة  والدراسات  واألحداث  البحوث  مراكز  أهم  تناولته  كما 

التقارير    
ً
األنباء   تيالوأيضا ووكاالت  الصحف  كبريات  األمانة   صدرت عن  الوطني صادر عن  لالئتالف  العامة 

 . السوري

واألحداث املؤثرة فيه،    السوري  الشأن  يرصد  تقرير   وهو   سورية،  حول   ينشر   ملا  املتابعة  عملية  نتائج   مشاركة  هدفي

 باإلضافة   األنباء،  ووكاالت  الصحف  اتريكب  عن  صدرت  التي والتقارير   والدراسات  البحوث  مراكز   أهم  تناولته  كما

 واملتابعين   القراء  يدي  بين  يوضع  بحيث  سورية،  في  األمور   مجريات   على  املؤثرة  الدولية  األحداث  تتناول   التي  لتلك

 .وإعالميين وسياسيين باحثين  من املعنيين وخاصة  السوري للحدث

اقف  بناء   في  ار قر ال  صناع   قدرة  ويعزز   يساهم  ما  العمل  هذا  في   يكون   أن  للا   نسأل   لألحداث   الصحيحة  والقراءة   املو

 .للا  بإذن  القادم  الكريم   الحر   املستقبل  يمنع  لن   لكنه  شعبنا معاناة عمر   يطيل  أن  حاول النظام   ومهما  سورية،  في

 األمانة العامة لالئتالف الوطني السوري لقوى الثورة واملعارضة

–   5  -   العدد           
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 دول المحتويات ج 

   CENTER FOR GLOBAL POLICY - - تزايد االستياء في سوريا، األسد يصارع من أجل االحتفاظ بدعم العلويين   مع 

NIZAR MOHAMAD 12 

JOSHUA SURTEES تقرير مرفق الجارديان –سؤولين فاسدين جبروا على دفع رشاوى ضخمة مل أهالي املعتقلين السوريين أ

 21 

 NESRINE MALIK  - 23-الجارديان- املرة القادمة ستكون مختلفة لم يذهب الربيع العربي سدى،

 26 سايمون هندرسون - معهد واشنطن-لكن رمال الشرق األوسط تتحرك باستمرار  -تهاء األزمة الخليجية خبٌر هام  ان

 ANCHAL VOHRA 29        -فورين بوليس ي -في أوروبا -غّير الربيع العربي كل ش يء 

 CSIS    -JON B. ALTERMAN - 33 -  الجميع لديهم حضورهم في الشرق األوسط –والشركاء  -األعداء  

 CSIS -   ON B. ALTERMANJ 35-يالخالف الخليجي حول قطر ينته

تشارلز   -معهد واشنطن-االستقاللية االستراتيجية األوروبية في الشرق األوسط ليست بحاجة إلى نظريات بل إلى املمارسة

 37 , بيير موركوس ثيبوت

 JEANPIERRE FILIU   - 40-لوموند الفرنسية -العام الذي تغّير فيه الشرق األوسط 2020درس ال ينس ى.. 

ا على وجه األرض 20أخطر 
ً
 EXTREMISM  PROJECT  -COUNTER   - 42متطرف

 44 بانجامان بارت  -لوموند الفرنسية-   لقضية الفلسطينية والعداء إلسرائيل؟كيف تاجرت الديكتاتوريات العربية با

 46 مايكل نايتس -معهد واشنطن-نلساعة األولى" خالل فترة رئاسة بايدملاذا قد تكون ضربة إيرانية أزمة "ا

 49 ستراتفور - أمام العديد من الفرص بالنسبة لخصوم الواليات املتحدةحصار الكابيتول )الكونجرس( فتح الباب 
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 52 ستراتفور      سنوات؟  3ما الذي دفع اململكة العربية السعودية إلى تخفيف حصارها لقطر الذي دام 

 54 -( )ورقة بحثيةمركز كارتر -إطار عمل ملقاربٍة مرحلية :الطريق نحو تحويل النزاع في سوريا

حة السورية: طريق الالعودة 
ّ
 56 محسن املصطفى - توازن  –كارينغي  -انتشار القّوات املسل

 MECRA  -   OMAR ABU LAYLA 60- سورية هدفه الشباب في دير الزور مشروع القوة الناعمة اإليرانية في 

 64 مايكل نايتس - معهد واشنطن-إدراج أبو فدك من »كتائب حزب للا« على الئحة العقوبات األمريكية

ز اهتمام الباحثين حول الشرق األوسط في مؤسسة كارنيغي خالل العام 
ّ
 67 مايكل يونغ  -؟  كارنيغي 2021عالَم سيترك

 ANCHAL VOHRA  72-ين بوليس ي فور  - صدقاء الشرق األوسط في الوقت الراهن إسرائيل واإلمارات هما أفضل أ

 ATLANTIC COUNCIL-   NIZAR MOHAMAD AND ABDULRAHMAN - .. ثالثة تحديات أمام األسد 2021سوريا 

ALMASRI - 75 

 STEVEN SIMON, JOSH LANDIS, AND AIMAN      -سباق النفوذ في الشرق األوسط؟ فورين أفيرز   تكسبكيف 

MANSOUR 78 

 CRISIS GROUP-   NOAH BONSEY  DAREEN -فرصة واشنطن إلعادة قراءة مكافحة اإلرهاب في إدلب السورية 

HALIFAK 82 

 MASON CLARK 87 -معهد دراسة الحرب-الدروس املستفادة للجيش الروس ي في سوريا 

 GEORGE BARROS WITH JENNIFER - معهد دراسة الحرب   - 2021تحذير: قوات بيالروسية إلى سوريا في أواخر عام 

CAFARELLA 91 

 94 مايكل يونغ  -كارينغي  - التواطؤ مع املفسدين 
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 KARAM -معهد الشرق األوسط )تقرير(   -2020النيابية لعام ي: ديناميات االنتخابات داخل مجلس التصفيق السور 

SHAAR, SAMY AKIL 98 

 100 )تقرير(               OCHA –RELIEFWEB  - في سوريا COVID- 19وضع الحماية خالل

 TRANSPARENCY    INTERNATIONAL  102مؤشر الفساد في الشرق األوسط وشمال إفريقيا     

 UN NEWS- 103  -يميائيةاألمم املتحدة تحث سوريا على التعاون لحسم القضايا املتعلقة باألسلحة الك

 105 وليد النوفل    - هيومان رايتس ووتش - "سوريا: ينبغي توسيع نطاق الوصول العادل إلى لقاح "كورونا

 109 هارون زيلين  -معهد واشنطن   -عراقي وكيف مهد ذلك الطريق أمام الجهاد السوري هاد الفي الجالتونسيون 

 115 جوان سوز   -كارينغي  –صدى  -اللجنة الدستورية    االنتخابات الرئاسية السورية وعمل

 118 اجتيم الح  -كارينغي  –صدى  -اإليراني الستقبال بايدن في سوريا-البوكمال: االستعداد الروس ي

 122 ستراتفور   - األزمات تجبر حزب للا على اإلنكفاء للداخل 

 KHATEB-KHALED AL126 -املونيتور   –اتهامات للحكومة السورية وقسد بخرق وقف إطالق النار الذي تم بوساطة روسية 

 128 -فابريس بالونش   -معهد واشنطن -لة على األراض ي السورية          فشل نظام األسد في استعادة السيادة الكام
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 145 ألكسندر نازاروف - هل الثورات اإلسالمية الجديدة حتمية في الدول العربية؟  روسيا اليوم
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لة وكشفهاالتصّدي للدعاية اإل 
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 223 ت، هل سيكون هناك عدالة لسوريا؟ بعد عشر سنوا
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يد االستياء في سوريا، األسد يصارع من أجل االحتفاظ بدعم  تزا مع  

 CENTER FOR GLOBAL POLICY    NIZAR MOHAMAD - -    العلويين 

 December  21     2020  (جليزيةاإلن اللغة)

 

في    خالصة:  الغابات  حرائق  مما  انتشرت  وأكتوبر،  سبتمبر  شهري  في  سوريا  غرب  أنحاء 

تدمير مسا  إلى  الريف أدى  ا  .  حات شاسعة من  المتحد أفاد مكتب  الشؤون  ألمم  لتنسيق  ة 

يعها موطن  ، وجم اندلعت في محافظات حمص وطرطوس والالذقية   حريقا    156اإلنسانية أن  

وفاة فقط، زعم التقرير األولي  بينما أسفرت الحرائق عن ثالث حاالت   .جمعات علوية كبيرة لت 

إلى    70أن   يصل  ما  ونزح  مر  ألف    25أصيبوا  ودُ ا   9000ا،  األراضي  أثر  هكتار من  لزراعية، مما 

الرغم من أن الرئيس السوري بشار  .  ص ألف شخ   140على سبل عيش ما يصل إلى   على 

هذه الحرائق    ئة المجتمع العلوي من خالل التعهدات والتقاط الصور، فإن سارع إلى تهد األسد  

أ  يبدو  التي  "الموالية"  المحن  من  في سلسلة  األحدث  الرد  تمثل  على  قادر  غير  نظامه  ن 

 .بشكل متماسك عليها  

 المظاهر الخداعة والوعود الكاذبة 

من القرى المتضررة من الحرائق جولة في عدد  اب األزمة، قام الرئيس السوري بشار األسد بأعقفي  

ث بدأ ذلك في ريف الالذقية، حي عامة تهدف إلى إظهار التزامه بقاعدته العلوية.في مناورة عالقات  

ا محافظ  برفقة  األسد،  مصلالذقتعهد  ماليا ،  الضحايا  بتعويض  السوري،  الزراعة  ووزير  أية  ن  را  على 

كما حظيت زيارة مدينة مشتى الحلو ذات األغلبية     "هذا الدعم  "تتحمل الدولة المسؤولية األكبر عن

بلدية الحفة   على النقيض من ذلك، فإن المسيحية الواقعة على سفح جبل طرطوس بدعاية كبيرة.  
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، على األرجح بسبب ادهاي ريف الالذقية، والتي تعرضت ألضرار كبيرة، تم استبعها السنة فالتي يسكن

 .يها المتمردتركيبتها الطائفية وماض

قليات الدينية، كان األسد يعتزم تعزيز شخصيته كضامن  من خالل إعطاء األولوية للمناطق التي تسكنها األ

على حسابات وسائل  يديو التي تم تحميلها  تظهر الصور ومقاطع الف للعلويين.  ألمن األقليات، وخاصة  

 شود القرويين المتضررين.  ا يلتقيان بحألولى أسماء وهمتماعي الرسمية األسد والسيدة االتواصل االج

اطع الفيديو بالموسيقى إلغراق األصوات المذهولة ثم إلغاء كتم الصوت في ومع ذلك، يتم تضمين مق

المؤيدة   لرئيس وهو يقدم نصائح تحفيزية وعندما تُطلق الهتافاتعطفات الرئيسية التي ُيسمع فيها االمن

 .لألسد

وبين المنك تهدئة المجتمع، إال أن صور لقاء األسد مع ممة تهدف إلىعلى الرغم من أن المشاهد المص

 .تلتهم منازلهموتقديم ضمانات ضحلة من غير المرجح أن تعوض ألسنة اللهب الكارثية التي 

في 

ؤولين الحكوميين لعدم شوهدت مجموعة من العلويين تنتقد المستويتر  نشره على  مقطع فيديو تم  

اللتقاط الصور ثم انطلقوا في وقت الحق لتجنب اإلجابة   فقط   ه وصلير يزعمون أنفي ذلك وزاكتراثهم، بما  

 ن تنتشر مثل هذه التجاوزات بسرعة. على األسئلة. يضمن الحجم الصغير للسكان والتركيز الجغرافي أ
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وتدعي أنها منتشرة. وتساءلوا    مشاهد المحبطة تؤكد تداول هذه المصادر المؤلف العلوية على الساحل  

خاصة بالنظر إلى قرب   بالمساعدة،دولة وال حلفاؤها اإليرانيون والروس  م قيام الضب عن سبب عدبغ

 لساحلية. القاعدة الجوية لألخير في حميميم من الجبال ا

 طبقات من االستياء

د السوريين  شريط فيديو يصور حفنة من الجنوبثت قناة االخبارية الحكومية    (،األول )أكتوبر  تشرين   9في  

اضطرت القوات إلى استخدام أغصان   المياه،رائق صغيرة. وبسبب النقص الحاد في  حون إلخماد حيكاف

ا من    تويتر،ر الفيديو الحق ا على موقع  األشجار بدال  من الخراطيم أو دالء الماء. تم نش أثار مزيج  حيث 

عني أن ن في الجيش يفإن التمثيل الزائد للعلويي  ذلك،النظام. ومع    لسخرية واإلدانة من قبل معارضيا

 لمجتمع.في اواليأس  باإلحباطهذه المرئيات تدل على شعور 

 ما يقرب من قرن من الزمان األداة  تشكل القوات المسلحة ركيزة أساسية للهوية العلوية وشكلت منذ

 ه في سن التجنيد دان المجتمع ألكثر من ثلث رجالحقيق االرتقاء والهيبة. أدى فقالمؤسسية الرئيسية لت

ون إلى جانب النظام ضد معارضة مسلحة ذات أغلبية سنية ساحقة إلى زيادة ترسيخ هذا الذين يقاتل

دورة  التماسك إلى  السوري  الساحل  حولت  كما  من  .  إلوالتي    الجنازات،دائمة  الملصقات   يهاتشير 

  ناريو يعرضفإن أي سي  النحو، د الذين سقطوا قتلى. على هذا  في كل مكان إلحياء ذكرى الجنو  المنتشرة

تتمحور حول نشر شبابهم مرة   التضحية،بإعادة إشعال رواية مجتمعية عن  ذه القوات للخطر يخاطر  ه

 دون دعم.أخرى بالقوة في الخطوط األمامية 

ذين يرتبطون عادة بخطاب ين النخب والعلويين الفقراء اللمجتمع حول االنقسام بتتمحور المحادثات داخل ا

ا    مرتاحةدي وانهيار الليرة السورية فعلي ا طبقة وسطى كانت  هيار االقتصاة. لقد دفع االنالتضحي  إلىسابق 

العلويين ممثلين بشكل غير متنا الفقر. في حين أن  القطاع  براثن  را  العام، سب في  تب فإن متوسط 

حيث   الفقر،ش تحت خط  يعني أن الغالبية العظمى تعي  - دوالر ا( شهري ا    21رة سورية ) ألف لي  50  -الدولة  

دوالرات( شهري ا   304ليرة سورية )  ألف  700  السورية، وفق ا إلحدى الصحف    المتوسطة،ألسرة  تتطلب ا

 العيش.  تلبية متطلبات من أجل
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يد ستويات معيشية كريمة. يجبر تزاافأة والء العلويين بمط الضوء على فشل النظام في مكيسل  وهذا

منتهية الصالحية بسعر مخفض. طوابير في شراء خضروات  يين الجياع على  انعدام األمن الغذائي السور

نزين  سعر البارتفع    وحده،تشرين األول )أكتوبر(  محطات الوقود بسبب نقص الوقود تمتد كيلومترات. في  

ت  مرتين، زادت  حين  الديزل  في  السكنية    -كلفة  للتدفئة  تشغيل  ضافباإل  والطهي،المستخدم  إلى  ة 

بأكثر من الضعف. أصبحت الضروريات  -الميكروباصات   يا،سوراصالت في المخابز وتزويد أرخص وسيلة مو

ي سيتطلب غضب العلوي المتنامبالنظر إلى كل هذا، فإن نزع فتيل ال  األساسية ال يمكن تحملها تقريب ا.

 استراتيجية تتجاوز كبش الفداء المؤقت.نظام أن يبتكر من ال

 شلل السياسة 

المتأتية  من مزارعي الكفاف الذين يعتمدون على األرباح  الحرائق هم    العديد من المجتمعات المتضررة من

وطويلة    ا من القروض قصيرةمن حصاد المحاصيل مثل الزيتون والحمضيات والتبغ. وعادة ما تتطلب مزيج  

إلدارة واالقتصاد المنهار الممنهج وسوء ا  فقد أدى الفساد  ذلك،عي التعاوني. ومع  من البنك الزرااألجل  

مما يجعل من غير المحتمل أن يقوم النظام بتعويض أولئك الذين دمرت   الدولة،ن  استنزاف خزائإلى  

 منازلهم وسبل عيشهم. 

ة السورية. وبحسب صحيفة حاد غرف التجارة الداخلية واتخالل وزارة التجار  حاول األسد جمع األموال من

مليون ليرة   400جمعت مبلغ أكتوبر أنها تشرين األول /  12أعلنت الوزارة في  للنظام، ة الوطن الموالي
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ا،في الساعة األولى من حملتها. إذا كان هذا  ألف دوالر(   163سورية ) ير فإن هذا ال يزال أقل بكث   صحيح 

اتحاد المزارعين ما قال وزير الزراعة إنه كان يعمل مع  ببه الحرائق. كالدمار الذي تسمن معالجة نطاق  

الرئيسية  دد ذلك  لكنه ح  ،حليةالساسر  لصياغة خطة لتعويض األ  بالتشديد على استمرار "المشاكل 

على سو المفروضة  "اإلجراءات  نتيجة  الزراعي  اإلنتاج  متطلبات  بتأمين  العقوباتالمتعلقة  "وهي"   ريا 

 شل في تأمين األموال. محاولة واضحة للنظام للتهرب من المسؤولية عن الف يهذ، وواإلرهاب "

"الخيرية". وهذا يشمل المنظمة غير الحكومية    و الجمعياتمات أ المنظديد من  نظر األسد أيض ا إلى الع

ليرة سورية    اتمليار  8حصلت على  التي تدعي أنها    للتنمية، سورية  صندوق    األولى،المفترضة للسيدة  

ين  لجمع وتنظيم التبرعات من جميع "السوريدوالر( من خالل صندوق خاص تم إطالقه    مليون  2.8والي  )ح

. وذكرت المنظمة غير الحكومية مؤخرا أنها بدأت في تعويض القرويين المتضررين. لكن  كنين ماليا "المتم

ويين أن األموال توزع من  أكد أحد سكان الفاخورة العل  ام،نظلل في مقابلة مع إذاعة شام إف إم الموالية  

المثالمسؤولين محليين بطريقة    قبل المستحيلأنه    محاباة. يوضح هذا  ي   من  اأن  الؤمن  موارد ألسد 

عام  الالزمةالمالية   منذ  المستقلين    هناك  2011.  الحرب  مستغلي  صعود  وسط  مسبوق  غير  فساد 

 تمد عليهم اآلن. مال، الذين يعملون كوسطاء يعاألع من الميليشيات إلى رجال نسبي ا،

 الماضي التعبئة العلوية المستقلة: سوابق في

 

فنانين والمعارضين السياسيين، انضم القليل من  المثقفين والخارج األعضاء المنحدرين من طبقة من  

لطائفية التي جات ا. أولئك الذين شاركوا بشكل عام في االحتجا2011علويين إلى االنتفاضة في عام  ال

للتعبئة العلوية المنفصلة    هناك العديد من السوابق البارزة   ذلك،ومع    .ة الوطنيةشددت على الوحد
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اندلعت االحتجاجات في حمص بعد تفجير انتحاري مزدوج   ،2014ول  ر / تشرين األقلة. في أكتوبالمست

مقتل   ا   47أسفر عن  األغلبية  ذي  المدارس في حي عكرمة  تالميذ  دعوات من  الحادث  وأثار  لعلوية. 

 الة الحاكم حيث استنكر الكثيرون المباالة النظام.الستق

الوقود مظاهرات  الشهر،فس  ن  في ارتفاع أسعار  بإعدام   حنقهم  طوس. تأججعلوية في طر  أثار  جزئيا  

في واختفاء مئات الجنود في ذلك الصيف عندما اجتاح تنظيم الدولة اإلسالمية مطار الطبقة العسكري  

ل النظام  وأثارت محاولة  ودفعالرقة.  المجتمع  ا من  ا صارخ  توبيخ  الوضع  ت حمالت عبر لتقليل من شأن 

الج وجود  بمكان  للمطالبة  المفقودياإلنترنت  ننود  ووزع  الرئيس ن.  تخاطب  غاضبة  منشورات    : اشطون 

 لكم والتابوت ألبنائنا". الكرسي"

ا في سالحأطلق ابن عم الرئيس سليمان األ  ،2015في أغسطس   جو السوري ال  سد النار وقتل عقيد 

ضابط.  سليمان بالجيش السوري قبل أن يقتل ال  استهزأد  فق  العقيد، في مدينة الالذقية. وبحسب شقيق  

الذي ُينظر   -ت للمطالبة بإعدام سليمان في حي الزراعة العلوي. إن إضعاف الجيش  ت احتجاجا واندلع

في الطبقة    فرد متنّفذمن قبل    -ة لويين والمعارضة الطائفية المنتقمإليه على أنه الحاجز الوحيد بين الع

 سي ا.ا سياتوتر  أشعل الحاكمة 

عور من اليأس حيث أن احتمالية التسريح بش  -لجيش قري الحالي لالعمود الف  - يغرق الشباب العلويون  

ا حلم ا    اإلجباري،من الخدمة العسكرية اإلجبارية والتجنيد   ، ليس  المنال  يبدو بعيد  ين،ثيرللكالذي كان يوم 

النظ  فقط العمألن  فرص  أيض ا ألن  ولكن  التزاماته  ينكر  انتشار ام  آخر. ساهم  مكان  متوفرة في  غير  ل 

الموالييليالم للنظام،شيات  والقيود   ة  الغاز  وطوابير  الخبز  لخطوط  وتجاهلها  عقاب  دون  تعمل  التي 

، في بضجرهم  يقاتها لألشخاص الذين ينتظرون دورالمفروضة على الحصص التموينية، باإلضافة إلى مضا

 قتلى.بضع أسفرت عن سقوط  ،وحماةخلق جو من االشتباكات في الالذقية 

كانت أكثر من مجرد رد فعل. إن   معينة،اجمة عن أحداث  ية كانت ن فجارات الماضفي حين أن هذه االن

عداد اإلجمالية،  صغيرة في األ  مظاهرات كانت  وتسببت فيعلى الرغم من كونها مؤقتة    انعكاساتهم،

 روف البائسة. االجتماعي والسياسي الناتج عن سنوات من الظ التوترت مثل

 السكون العلوي تفسير

ظ على قشرة اإلنكار والتهرب في أعين الموالين له. إن تكتيكه  در ا على الحفاالنظام قا  انك  اآلن،حتى  

لية يتم دعمه ء اللوم على الخارج وتحريف المسؤوالذي تم اختباره على مدار الوقت المتمثل في إضفا

ي السورية اضرهذه وجود القوات التركية واألمريكية على األ  حالي ا بواسطة عدة عوامل خارجية. وتشمل

للجهات   الضربات    المتنافسة،المسلحة  ودعمها  األمريكية من    اإلسرائيلية،واستمرار  العقوبات  وتنفيذ 

 خطاب النظام المنهك.  رق كان محووكل ما سبخالل قانون قيصر، 

 قد السنة يعفي األجهزة األمنية مقارنة بنظرائه  فإن التمثيل غير المتكافئ للمجتمع    ذلك،إلضافة إلى  اب

يفكرون في تنظيم عصيان مدني واسع النطاق يردعهم شبح االعتقال   ة. الناس الذينهود التعبئج

ادة ضبابية القدرة عديل األمني الدوري للنظام إلى زيمن قبل المخابرات المخيفة. يؤدي الت  االستباقي

  يد المتصور هدلت، مما يضخم االطائفة العلوية تكون خطرة داخل  على تحديد العوامل التي يحتمل أن  

 لمخبرين. اود الذي يمثله وج
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مة  تحمل في طياتها وص  والعمالةفإن االتهامات بالخيانة    والتعذيب،بصرف النظر عن الخوف من االعتقال  

ة. وهكذا يستطيع دعاية النظام المفرطة القومية بين وجوده ووجود الدولبذ شديد. تربط  عار تنطوي على ن

 الوطن".  يدون من "أعداءارضين يستفمعالأنصار الحكومة االدعاء بأن 

 

 السيناريوهات والتداعيات المحتملة الضطراب العلويين 

النظام عدم قدرة  قد يؤدي    أوال ،العلويين.    غضبية  هناك ثالثة سيناريوهات تدعم احتمال   عام،بشكل  

من  سوأ  أو األ  -الضباط  من دائرة  فيه اعتقال وتعذيب العلويين    على كبح دوافعه القمعية إلى وضع يتم

  ثاني ا،بسبب انتقاداتهم العلنية للحكومة، مما يتسبب في رد فعل عنيف من قبل قواته.    -إخفاءهم    ذلك،

يمكن أن يؤدي تدهور    ثالث ا،س النتيجة.  اثلة وبنفألسباب ممط  باعتقال الجنود والضبايمكن للنظام أن يبدأ  

 إلى نقطة االنهيار.  ويات المعيشة في النهايةمست

فيهالسيناريو    يف يحدث  عاتق    عفوي،اندالع    الذي  على  سيقع  الحاسم  العامل  وهو    الجيش،فإن 

تآكل    لصراع إلىلقد أدت تسع سنوات من ا  مؤسسة ممزقة ذات قدرة مشكوك فيها في أفضل األحوال.

الماله النظام  التي كانت مركزية لممارسات  مة  نهجية لمنع االنقالب. سيتطلب أي معارضة منظياكل 

جنو من  مظالم    يكابدالذين    العاديين،ده  دعم ا  المجتمعمعظمهم  فئات  باقي  تكابده  لما  ، مماثلة 

ث  العلوي حيالمجتمع    هذا في حدوث انشقاق داخلوبالتالي يمكن أن يكونوا متعاطفين. قد يتسبب  

الوالء   العائلية مقابل  الوالءات  إذا أمرت بقمع اال  ونظامها،لساللة األسد  يتم وزن  حتجاجات في خاصة 

 لمناطق العلوية. ا
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العلويون يحافظون على تماسك دولة األسد. أي انهيار مفاجئ للنظام الحالي يهدد   والضراء،في السراء  

 لنظام وتحويلها بشكل فعال من دولة فاشلة إلى دولة قد تقرار األراضي التي يسيطر عليها ابزعزعة اس

ا   وال موسكو. وهي حقيقة ال تقبلها واشنطن  -انهارت تمام 

لذي يمكن أن يحدث فيه رحيل األسد على يد العلويين أثناء إنقاذ سيناريو الوحيد الذي يمكن تصوره والا

ع من  المزيد  وتجنب  خالدولة  من  سيكون  اإلقليمي  االستقرار  الضباط  دم  بقيادة  القصر  انقالب  الل 

بدال األسد أو بساطة من استفإن احتمالية أن تتمكن روسيا ب  ذلك،وسيا. ومع  الساخطين وبدعم من ر

ألسباب ليس أقلها عدم وجود بديل. على   ضئيلة،   المتزايدة، م من اإلحباطات  على الرغ  عنه،التخلي  

سط تتطلب عميال  مستقر ا وموثوق ا به في دمشق ة الكرملين الطويلة في الشرق األوالرغم من أن لعب

ينبغي المبالغة في قبضة روسيا   ال  - راضيها  هادف على أيمكنه على األقل تعزيز سلطته بشكل    عميل  -

داخل المؤسسات الرسمية للنظام والمشهد األمني   اإليراني يتعاظمالترسيخ  ، فلقوات المسلحةعلى ا

استغالل في  أوسع،  نطاق  على  الحتك  للدولة  الروسية  المحاوالت  لعرقلة  الضعيفة  األسد  ار سلطة 

 .المشهد

حيث دولة،  ى الء شبكة متوازية من السيطرة تتخطمن خالل إنشا الستمرارية النظام  ضمان  إيران قوة  

ة مع خليط من نفوذها، ال سيما من خالل عالقاتها المستمر  بسطتمكنت إيران حتى اآلن من إعادة  

ت الفاعلة في الهياكل  ومية، مع مقاومة الجهود الروسية في الدمج لهذه الجهاالميليشيات غير الحك

قائد الفرقة الرابعة،  كل وثيق مع ماهر األسد، شقيق بشار وفهي تعمل بش   رسمية. عالوة على ذلك،ال

اصة ليس فقط في النظام ضد االنقالب في الجيش السوري. لذلك فإن لها مصلحة خ  ضمانأقوى  وهي  

 في ضمان بقاء األسد في منصب الرئاسة.  ولكن أيض ا

 يد أم واقع ال مفر منه؟ ين: احتمال بعانشقاق العلوي

.  الطائفة دة للتحايل على المعارضة من داخل  النظام مخاوف العلويين من اإلبا  تغل اس  الصراع،ة  طوال فتر

النتفاضة عن  إلى إخراج ا  جونين، وهي خطوة تهدفسراح المتطرفين المس  أطلق  2011وبدء ا من عام  

ا في هنومسارها،   رائد  النظام دور ا  لتأكيد  لعب  الحقائق على األرض  الزائف دسة  ة في صميم الثنائية 

أو تختبر التصرفات اإلبادة الجماعية    -مهما كانت محفوفة بالمخاطر    -ائه: إما قبول استقرار وأمن الدولة  بق

  الصراع،فور العلويين وإيقاعهم في شرك استمرار  . هذه النبوءة المصطنعة أدت إلى نللمعارضة "الجهادية"

ارضة المسلحة تدريجيا  إلى التطرف.  وتحولت المع  ش والميليشيات التابعة له فظائع طائفية،ب الجيوارتك

العلويين، من قبل تحالف م   ةالواقع  إدلب،كان االستيالء على جسر الشغور في   ن  على أعتاب قلب 

 . فيه مع النظاممثابة إشارة للمجتمع بأنهم عالقون اآلن بشكل ال لبس  ، ب2015اإلسالميين في ربيع عام  

نسب عدد من الحسابات الموالية   األول،وأكتوبر / تشرين  مبر / أيلول  في أعقاب حرائق الغابات في سبت

فقد فشلوا    ذلك،التنحي. ومع  المسؤولية إلى محافظ الالذقية وطالبته ب  على مواقع التواصل االجتماعي

إس إلىفي  المساءلة  الرئيس.    ناد  أو  ككل  من    ،2019م  عا  في  وبالمثل،النظام  فقط  أسابيع  بعد 

تداول مقطع  لنظام كجزء من حملة األسد "لمكافحة الفساد"، تم  لوف من قبل ااستهداف رامي مخ

 صفحات موالية للنظام تصور البالد  أغنية االحتجاج اإليطالية بيال سياو على   فيديو موسيقي على أنغام

عناصر من األثرياء الجدد   الجموع  حملت  وف، مخل"عصابة من اللصوص". إضافة إلى   لعلى أنها خاضعة  

لكنها طلبت    االقتصادية،واألخوين القاطرجي، المسؤولية عن مشاكلهم  مر فوز  مثل سا  ريا، وسفي  
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الرئيس  الفكرة    من  الرئي  -التدخل إلنقاذهم. هذه  الرغم من كونه محاط ا  أن    - باألوغاد  س بريء على 

 شائعة بين العلويين. 

فإن   ال،شمالتركيا في    لنظر عن الفصائل المدعومة منبشكل جذري. بصرف اسياق اليوم مختلف  ال

قد من  العلويين  لمعظم  مباشر ا  ا  اهتمام  يشغل  ال  السني  باالنتقام  الطعام التهديد  تأمين  على  رتهم 

فإن التهديد الذي يلوح   ذلك،افة إلى  رة. باإلضغير مستق  ة ت وسط اقتصاد محطم وعملوالمأوى والمواصال

النهاية إلى استن  COVID-19فق لـ  في األ ل المجاعة والمرض على يد تاج أن احتماقد يقودهم في 

المتمماثل لل احتمال  النظام هو على األق القتل من قبل  مردين، مما يتسبب في إعادة تقييم شبح 

 دة ظهور معارضة سنية. النظر عن مخاوف الطائفة من عو  بغض  -الوضع الراهن غير مستدام  فم  حساباته

 TO-STRUGGLES-ASSAD-SYRIA-IN-ROWSG-DISCONTENT-HTTPS://CGPOLICY.ORG/ARTICLES/AS-الرابط: 

ALAWITES-OF-SUPPORT-RETAIN / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cgpolicy.org/articles/as-discontent-grows-in-syria-assad-struggles-to-retain-support-of-alawites/
https://cgpolicy.org/articles/as-discontent-grows-in-syria-assad-struggles-to-retain-support-of-alawites/
https://cgpolicy.org/articles/as-discontent-grows-in-syria-assad-struggles-to-retain-support-of-alawites/
https://cgpolicy.org/articles/as-discontent-grows-in-syria-assad-struggles-to-retain-support-of-alawites/
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ن  ة لمسؤولي تقلين السوريين أجبروا على دفع رشاوى ضخم المع   أهالي 

 JOSHUA SURTEES الجارديان   تقرير مرفق   – فاسدين  

 Jan  04     2021 ( اللغة اإلنجليزية)

وابتزاز   : خالصة  اعتقال  إن  التقرير  مصدر    يقول  السوريين  السكان 

 يل نظام األسد مو رئيسي لت 

 

السوري في تجنب العقوبات البريطانية عن أسلوب جديد يتبعه النظام   "الغارديان" شفت صحيفةك

فقودين بدفع  أهالي المعتقلين والمائلة من خالل ابتزاز عليه وذلك بالحصول على أموال ط المفروضة

 .ن أبنائهم أو أقربائهماإلفراج عرشاوى مقابل 

ألف  30وتبدأ قيمة الرشاوى التي يتم دفعها وفقا للتقرير من خمسة آالف دوالر أميركي وصوال  إلى 

 .ميركيدوالر أ

سجن صيدنايا".   فقودين والموقوفين فية المعلى استقصاء قامت به "رابطويستند التقرير بمعلوماته 

مليون دوالر أميركي حصيلة   2.7حصلوا على ما ُيقدر ب ت النظامإن مسؤولين في أحد معتقال ويقول

 .ى األهالياالبتزاز الذي مارسوه عل 

من    وأشارت أكثر  شملت  التي  ال  1200الدراسة،  عائالت  من  وأفراد  سابق  عتقلين  مسجين 

 من وحراس وتقوم على تغذيةقضاة وضباط وعناصر أ  الفساد هذه مكونة من  والمفقودين، إلى أن شبكة

، أحد أعضاء الرابطة،  ةويقول دياب سري  .األمنية بمبالغ كبيرة باإلضافة إلى جيوبهم الشخصيةاألجهزة  

وأمراء الحرب ومن خلفهم  نهاية المطاف إلى جيوب المسؤولين  أنها "صناعة جديدة حيث تصل األموال ب

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/04/how-syria-uses-prison-to-extort-money-report-arrest-funding-assad-regime
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ويل البنية  لفساد وتمفين من أجل تشجيع دائرة اع رواتب متدنية للموظالعميق الذي يقوم بدفالنظام  

 ."التحتية لألفرع األمنية

إلى وأضاف سرية أن "األموال تصل إلى شخصيات داخل النظام فرضت عليهم عقوبات )دولية("، مشيرا   

سري انية أن االختفاء القتقرير الصحيفة البريطويعتبر   .ير مما ورد في التقريراعتقاده بأن المبالغ أكبر بكث

رئيسية استراتيجية  ا  هو  واالبتزاز للنظام  "االعتقال  أن  إلى  مشيرا   السوريين،  ترهيب  بهدف  لسوري 

 ."القمعي على وجه التحديدرضين يشكالن مصدرا  كبيرا  لتمويل الدولة وجهازها النقدي للمعا

كبير  الدراسةوقّدمت   عددا   معتقلي  االستقصائية  شهادات  من  اا   دفعوا  الذين  وتم النظام  لرشاوى 

أحمد الذي اعتقد في النهاية أنه لن يرى أهله مرة أخرى خالل تنقله بين   بينهم قصد ابتزازهم، من  

 .والر أميركي إلخراجه من المعتقلالف د 30سنوات، دفعت عائلته ما يقدر ب 3سجون خالل تسعة 

اية اضطرت إلى دفع مبلغ اك "إال إنها في النهفع ألف دوالر هنا وهنويقول أحمد إن عائلته استمرت بد

وأورد التقرير أن عائالت كثيرة أنفقت آالف   ."القاضي والضباط األمنيين  على قال إنه سيوزعه  بير لمحام  ك

 .ئا  في المقابلبار عن أحبائها لكنها لم تتلَق شيالدوالرات في محاولة للحصول على أخ

سافر رة عندما  الت إنها رأت زوجها آخر م لبنان، تدعى ناديا، قهي لالجئة سورية في    إحدى تلك القصص

األول/ديسمبر   كانون  والده وسبعة    لتجديد  2012إلى دمشق في  مع  "كان في سيارة  الهوية  أوراق 

 ."ا  لوا إلى حمص من بعدها اختفوا جميعآخرين. آخر ما سمعناه هو أنهم وص

ا الوسائل  بكل  ناديا  والمحاولت  زوجها  إلى  و لوصول  حتى  اآلخرين  أحد عتقلين  أن  الى مسمعها  صل 

الر آالف دو  10مجند في جيش النظام بإمكانه مساعدتها مقابل المال، اضطرت الى دفع  شخاص وهو  األ

يعد زوجي. لقد كانت   ا، تقول ناديا "األموال تبخرت ولمبعد أن باعت منزلها وأرضها في سوريا ومجوهراته

 .ال"عملية احتي

عة عشرة من عمره عندما في التاس   ياق لعبد هللا الذي اعُتقل وهوالتقرير في الس  قصة أخرى أوردها

يث اعُتقل عند نقطة تفتيش في تشرين األول/أكتوبر كان يخطط للفرار من الخدمة العسكرية اإللزامية ح

 .اما  في صيدناياع 15ة أسلحة وُحكم عليه بالسجن وأدين في المحكمة بتهم إرهاب وسرق، 2012

آالف دوالر.    10سنوات. دفع المحامي    تي إلى ست"عيّن والداي محاميا  لتقليص عقوبهللا:عبد  ول  ويق

 ."خوتي الثالثة ما زلنا نعمل لسداد الديونأنا وإ

أنصار النظام، وخاصة  دنايا المجتمع الدولي بالضغط على  وطالب تقرير رابطة مفقودي ومعتقلي سجن صي

كما طالب   د الحياة،يزالون على قي  والسماح ألهاليهم بزيارة من ال  روسيا، للكشف عن مصير المفقودين 

تى يكون ممكنا  المسؤولين بالكشف عن مكان دفن الموتى والسماح باختبار الحمض النووي للرفات ح

 .تهمإعادة الضحايا إلى عائال

HTTPS://BESACENTER.ORG/PERSPECTIVES الرابط:  -PAPERS/ARAB-SPRING-

DECADEHTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/WORLD/2021/JAN/04/HOW -SYRIA-USES-PRISON-TO-

EXTORT-MONEY-REPORT-ARREST-FUNDING-ASSAD-REGIME 

https://besacenter.org/perspectives-papers/arab-spring-decade/
https://besacenter.org/perspectives-papers/arab-spring-decade/
https://besacenter.org/perspectives-papers/arab-spring-decade/
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 - الجارديان - المرة القادمة ستكون مختلفة  ى، لعربي سد الربيع ا لم يذهب  

NESRINE MALIK - 

 Jan 04     2021 (ةاللغة اإلنجليزي)

تطالب    : خالصة  التي  القوى  تحويل  كيفية  حول  الدروس  تعلم  تم 

 بالمساواة إلى تلك التي توفرها 

 

ائل  كنت أجوب وس  الميالد، حيثسودان لالحتفال بعيد  ، كنت في طريقي إلى ال2010في نهاية عام  

قصة كان تكشف في تونس؛  قصاصات من المعلومات حول قصة ت  التواصل االجتماعي العربية بحث ا عن

أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في  .م العربي يحجبها واإلعالم الغربي ما زال يتجاهلهااإلعال

 .ي جميع أنحاء البالدمظاهرات انتشرت فبوزيد، مما أثار  ة في مدينة سيدي  نفسه احتجاجا على الحكوم

كان بإمكانك أن ترى أن شيئ ا ما في   ،الحياةنسي مدى  اجات بالرئيس التوإطاحة االحتج  قبل أسابيع من

ا. كان هناك شيء ما حول الطريقة التي ترددت بها االحتجاجات في األسر  هذه االنتفاضة كان مختلف 

 الزخم التي شعرت بأنها جديدة ومثيرة.  غضب وقوةوشدة ال العربي، ميع أنحاء العالمفي ج

ا أنهم سيصبحون ما نسميه اآلن أت  لم  مكانياتهم،إودما كتبت حينها عن وعدهم  تى عنلكن ح خيل أبد 

 لم يكن من المعقول ببساطة أن تسقط االحتجاجات السلمية دكتاتور ا  الوقت،الربيع العربي. في ذلك  

 دو ذلك.يعرف حتى كيف سيبمن قبل. ال أحد  عربي ا. لم يحدث
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أ  الزمان،بعد عقد من   العربي" مراصبحت عباعندما  "الربيع  الترة  كان من   المحطمة،حرير  دفة ألحالم 

المؤلم إعادة التفكير في األيام واألسابيع األولى لالحتجاجات. إنه ألمر مؤلم اآلن أن نتذكر أشهر الفرح 

 ي حياتنا.ول مرة فكعرب أل عرنا بهاشالشعور بالقوة   -والتفاؤل 

وارع  ما تبكي في الشواإلثارة: عند  أن تتذكر إحساس الصداقة الحميمةاألهم من ذلك كله، أنه من الذكاء  

بالراديو أو التلفزيون مع ظهور أخبار وفاة ديكتاتور آخر؛ عندما هنأتهم على  تسمروالمقاهي مع غرباء، وت

 لي. ور بالدك هو التايكون دبأن  تمنواثورة بالدهم و

شرة قبل النزول مبااتصل فيها أحد األصدقاء  ة التي  : اللحظ األعمال البطولية ومن المؤلم أن نتذكر كل  

الذين   احتجاج،لى  لالنضمام إ ا. عندما عزيت عائالت  أبد  والديه في حالة عدم عودته  وترك رقم هاتف 

لن يكون  أوالدهمعلى أن موت كانوا مصممين  ن؛ خائفيوال  ينين،زحووجدت أن والديهم لم يكونوا  ماتوا،

 هباء .

ط "الثورة التونسية" حدوث ذلك. فقالصعب تصديق  ن  م  اليوم،العالم العربي  نظر عبر  عندما ن  ذلك،ومع  

كما هو الحال في ليبيا   األهلية،بقيت على حالها. لقد انهارت كل دولة أخرى متأثرة بالفوضى والحرب  

ما أكثر ظلمة وقمع ا من أي وقت مضى.    الديكتاتورية،من    دخلت حقبة جديدة  مصر،مثل    أو،   -ا  وسوري

ت منذ البداية: لن يؤدي ذلك إال إلى مزيد ضد االحتجاجات التي صدرت  راذيحدث يبدو وكأنه تنفيذ للتح

. عندما يفعلون ال يحبون الحديث عنها اآلن  الوعودكثير ممن عاشوا أيام    من عدم االستقرار السياسي.

ا؛ك  يكاد يكون ذل  ذلك، وقت   قال لي رجل مصري فيلسذاجهم وتهورهم.    الشابة،احتقار لذواتهم    محرج 

 متأمال  الثورة الفاشلة. "هذا ما تعلمناه."  "،تمتع بالحرية واالستقرار يمكنك أن تذا العام: "اله  منسابق  

بل حقيقة    -ئع والسلطوية التي تلت ذلك فحسب  فإن إرث الربيع العربي لم يقتصر على الفظا  وبالتالي،

ا لمفهوم  أنه رفض  اآلن على  إليه  ُينظر  ح أنه  أخبرتني  ذاته.  امرأة    ،وةالحفصة  الحتجاج  مصرية  وهي 

لدى الثوار ندمهم الخاص  ،  األسبوع الماضي: "نحن نلوم أنفسنا"  السياسية،ة ناشطة في الحركة  عراقي

حتى     تحدي الذي كانوا يواجهونه.ا الستخفافهم بحجم المدانون أيض    ، لكنهم اآلنالثورة  على التعامل مع

واتهمت بالربح مادي ا من    قة،والمضايشهير  لتل  يته. تعرضت عائلتهبوعزيزي قدسفقد اسم ال  تونس،في  

لمغادرة البالد. الذي اضطروا  ، وانضمت إلى الماليين اآلخرين من المنفيين العرب في الربيع  ولدهاوفاة  

ت عمالقة للبوعزيزي التي نصبمرأة تمشي بجوار الصورة الالتقى مراسل الجارديان با  رأسه،ط  في مسق

الذات يحجب   من دمرنا"  هوله  أنز"أريد أن    ، "لعنك هللافي ذاكرته. قالت: " لكن كل هذا االتهام وجلد 

السلمي ببساطة وهو أنه فشل ألنه لم يكن لينجح. كان االنتقال  العربي،الحقيقة الحقيقية عن الربيع 

، يكن    لم  -ى السودان  من سوريا إل  -  لم نحسب حسابهك الطريقة. ما  لوقت وبتلفي ذلك ا  مستحيال 

أو إصرار المصالح والنخب الراسخة التي من شأنها أن تفعل    األمنية،جهزة  حشية األيش أو وقوة الجفقط  

 . حقيقي يقل موازما فاتنا هو في الواقع عدم وجود أي ث  ،أي شيء للحفاظ على سلطتها

ديد من التيارات  من وجود العجاح الثورة بدال  من القوى الالزمة لن  عدم وجود ما يكفيكانت المشكلة هي  

الديمقراطية. بعد    بتطهيرإنها تتعلق    واحد،الديكتاتورية ال تتعلق فقط بحكم رجل  ن  . أللهاالمضادة  

معارضة   قد مألت األرض. لم تكن هناك أحزابأصبح من الواضح أن عقود ا من االستبداد    الطغاة،سقوط  

الطاقة   وتوجيه  أو هربكاريزمية عادوال شخصيات    ة،السياسيلتسخير  المنفى  السجن ت من  ت من 

وال مجال للخطاب السياسي ألنه لم يكن هناك نظام إعالمي أو مساحة    السياسية،فيز الحركات  لتح
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الربيع العربي   ن مالشيء ذاته الذي جعل    والطائفية. بالمؤامرات  الوقوع  فكرية صحية بما يكفي لمقاومة  

ذات الشيء   هو  -أيديولوجيةليس لها زعيم أو  ومة من الناس وحركة عضوية مدع  -  صادمةقوة تاريخية  

هناك دروس في كيفية تحويل القوى التي تطالب   التعثر،هذا   ي أجهز عليه. الفراغ ابتلع الثورة، وفيالذ

 حققها. بالمساواة إلى تلك التي ت

و  اليوم، ما  رؤية  الصعب  ساراء  من  في  النازحين  من  الماليين  وليبيا  لفشل:  الموتى   من؛ليواوريا 

ة في مصر. إن الدولة البوليسية في مصر هي عالمة  جون السياسيالتي تمأل الس  والمفقودون. الجثث

أنه ال يمكن السماح على أن الجيش وأجهزة األمن قد علمت أن التهديد باندالع ثورة أخرى قوي لدرجة 

لديهم فإن قادة    مجددا ،ض عليه  ة ولكن تم القب ذات مر  ه السجينل السجان الذي أفلت منبأي تجاوز. مث

ا.البالد سوف يب  جنون العظمة في ولذا ُينظر إلى   ذلون جهود ا غير معقولة للتأكد من عدم تكرار ذلك أبد 

يعانون الذين    األطباءب  مروراو رقص  ن مقاطع فيديالالئي ينشر  TikTokبدء ا من الشابات على    الجميع،

إنه جهد   ا لخنق أي تحد. يجب الحفاظ عليه  األحادية والتيتهديد للثقافة  من مرض كوفيد، على أنه  

حيث يدفع الفساد والصراعات االقتصادية الناس إلى التخلي عن    االزدياد،في  يستمر االستياء    عقيم.

 تى الموت.واعتقالهم وتعذيبهم وحفي الشوارع واالنتشار  العقالنية، الحسابات 

  -لزمان  ت قبل عقد من ا الوقت منذ بدء االحتجاجاير إلى الذي يشو المؤشر المتسارع،لقد كان هذا هو  

غضب يائس وعاطفي ال أصبح  وفي اللحظة التالية    والمعيشة، لخوف على الحياة  ى لحظات افي إحد

ألغلبية في ثماني دول الرأي التي تظهر أن ا ي استطالعاتي المزدوج فيلين. يمكنك أن ترى هذا الوع

ن تلك . لكن في خمس م ت ا بكثير اآلنأن مجتمعاتهم أكثر تفاو  تفق على لعربي تفي جميع أنحاء العالم ا

تقول األغلبية إنها ال تأسف على احتجاجات الربيع العربي. إنه هامش ربح متوتر وهش لقوى   البلدان،

قد  النظام   األمورالقديم.  ق  تكون  كانت عليه  واحدة   الزمان،بل عقد من  أسوأ مما  ولكن هناك حقيقة 

، قدوها في المرة األولىالناس ميزة افتهي حقيقة تمنح  و  -للطغاة وللناس على حد سواء    واضحة اآلن

ي المرة وف  تبدو األمور، اآلن نحن نعرف كيف  ، ولقد حدث ذلك من قبل   ،حدثت يمكن أن  وهي أن الثورة  

 ما هو المطلوب منا.  ادمة، سنعرفالق

 PEOPLE-SPRING-HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/COMMENTISFREE/2020/DEC/21/ARAB-رابط: ل ا 

MOVEMENT 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/21/arab-spring-people-movement
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/21/arab-spring-people-movement
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رق األوسط تتحرك  لكن رمال الش   - م  الخليجية خبرٌ ها انتهاء األزمة  

 سايمون هندرسون - معهد واشنطن - باستمرار 

 Jan  06      2021 ( ةيزية والعربياللغة اإلنجل ) 

ول إن أهمية انتهاء أزمة الخليج هي أكبر من اتفاقيات  الق   يمكن   : خالصة 

والبحرين. ويشمل  "التطبيع" األخيرة التي أبرمتها إسرائيل مع اإلمارات  

ءات القانونية ضد جيرانها، ال  ر لإلجرا على إنهاء األزمة، وقف قط االتفاق  

بالقي  يتعلق  الم سيما فيما  الجوي،  ود  العبور  إغالق  فروضة على  وإنهاء 

لبرية والبحرية، ووقف كل طرف الحمالت اإلعالمية ضد  لطرق الجوية وا ا 

عن وحدة خليجية فورية أو  الطرف اآلخر. بيد، إن إنهاء الصدع، لن يُسفر  

 .أكثر سهولة   إليرانية يجعل حل القضية النووية ا 

أن  الخليج  يبدو  زوال  أزمة  إلى  آلت  انتهى  .قد  بين  فقد  وقع  الذي  الحليفة  االنشقاق    الدول 

من جهة، وقطر من جهة أخرى، في   مارات والبحرين ومصر للواليات المتحدة: السعودية واإل 

وس لخ ا  الثاني/يناير  كانون  من  الجال امس  من  موجة  و ط  العربية  مهبط  بيب  في  المعانقات 

 .غرب السعودية  شمال  طائرات صحراوي 

ومن   وبما  الصياغة،  في  الحذر  توخي  فيجب  األوسط،  الشرق  عن  نتحدث  الحكمة  أننا 

المحتمل"  "من  كلمة  ما   استخدام  مكان  في  "ربما"  في  .أو  شك  ال  يحمل   لكن  الخبر  أن 

تعد أه  فلم  محتملة.  المعقولة    الخالفات  مية  األ غير  من  كثير  حلفاء  في  بين  حيان 

أكبر   واشنطن  هي  الحدث  هذا  أهمية  إن  القول  ويمكن  واهتمام.  إلحاح  موضع 

أبرمتها  ال " اتفاقيات  من  التي  األخيرة  اإل تطبيع"  مع  والبحرين إسرائيل  إلى  مارات  وبالنظر   .

وصهر   األبيض  البيت  لمستشار  الثاني/يناير  كانون  من  الخامس  في  الصحراء  في  الحضور 

األمريكي  كوشنر  الرئيس  االعتراف جاريد  عدم  الصعب  فمن  باعتبارها  ب   ،  المشاركة  هذه 

 .للرئيس المنتهية واليته ترامب  ا  إنجاز 

في  ترامب  ودور  النجاح  هذا  بين  التوفيق  أيار/مايو   في  األزمة  بدء  ويجب 

في الرياض في أول رحلة خارجية له. وكان أمير قطر تميم   القمة العربية  حضر  عندما  2017

يعلم  وفده كان  لكن  أيضا ،  بالقرب  خطأ أن شيئا  ما يحدث   حاضرا     عندما وجد نفسه جالسا  

المأدبة  المطابخ في  تم  .من  أيام،  القطرية إلظهار رسائل   اختراق  وفي غضون  األنباء  وكالة 

إلير  مؤيدة  وال وهمية  واإلمارات  السعودية  وقطعت  مع  ان،  عالقاتها  بحرين 

الدول   تغريدة  وكانت  .قطر  وفرضت  لإلرهاب.  قطر  دعم  إلى  أشارت  قد  ترامب  للرئيس 

قطعها الحدود البرية ومنعها حركة  بل حصارا  في الواقع، ب   - العربية المجاورة لقطر "حظرا " 

 .متطرفين اإلسالميين ال بسبب تذمرها من دعم الدوحة للراديكاليين و   - الطيران  

https://apnews.com/article/qatar-saudi-arabia-united-arab-emirates-kuwait-dubai-0a09c370d8430b93d32e403aaf4d3f2a
https://www.cnn.com/2020/09/15/politics/israel-uae-abraham-accords-documents/index.html
https://thehill.com/people/jared-kushner
https://thehill.com/people/donald-trump
https://www.whitehouse.gov/articles/president-trump-delivers-remarks-arab-islamic-american-summit/
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/24/qatar-state-news-agency-hacked-fake-positive-story-israel-iran/
https://time.com/4807216/donald-trump-twitter-qatar-terrorism/
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ذل   ة أسابيع وبعد بضع  الصد من  ا  ك  إجابات عمّ بحثا  عن  الخليج  إلى  برحلة صحفية  ع، قمُت 

وساد    حدث وأسباب ذلك. فوجدُت الدبلوماسيين المحليين مرتبكين ويفعلون الشيء نفسه. 

نفو  لعبة  إنها  القائل  تمارسها الرأي  ولي   ذ  زايد  بن  الصاعدتان: محمد  أبو  د  عه الشخصيتان 

في   الرائدة  اإلمارة  العرب ظبي،  و اإلمارات  المتحدة،  سلمان ية  بن  ولي   محمد  أصبح  الذي 

من   وبسبب غضبهما  .ازل بعد إجبار سلفه على التن   2017نيو  العهد السعودي في حزيران/يو 

اسعة  خطوات سريعة وو  ذا أهمية، ولكنه أصبح يخطو  قا  اب جارهما القطري الذي لم يكن س 

ه ة وح في المنطق   .تى العالم مع عائدات الغاز الطبيعي، فأرادا وضعه عند حدّ

واشنطن  أن  إاّل  البري  الغزو  فكرة  طرح  تم  أنه  قبل   .منعتها  ويبدو  كانت  التي  البحرين،  أما 

تت أسا  الفترة  تلك  من  فقط  قليلة  طلبا  بيع  الدوحة  من  المالي لل   سول  فقد   القطري،  دعم 

نحت  إذا ساع   24أقل من   ُم ما  لتقرر  الناظر عينيه  كان   ة  ق  ولم يصدّ الحصار.  إلى  ت ستنضم 

من  المؤلفة  المطالب  قائمة  رأى  أعضاء لب مط ألن   بندا   13 حين  طرد  كان  األول  س  الحر » ها 

اإلسال ال  للشؤون   «مي ثوري  المتابعين  الدبلوماسيين  أحد  لي  قال  وقد  قطر.  من  اإليراني 

 ."ال يوجد أي ]عضو[ " :اإليرانية 

كما   الصدع،  إنهاء  على  االتفاق  ثالث إن  ذو  الحالية،  التقارير  في  إغالق  ورد  إنهاء  أوجه:  ة 

والبحري  والبرية  الجوية  ض و   ة؛ الطرق  القانونية  لإلجراءات  قطر  ال  قف  جيرانها،  فيما  د  سيما 

لقيود المفروضة على العبور الجوي؛ ووقف كل طرف الحمالت اإلعالمية ضد الطرف  ق با يتعل 

تعاريف حرية    األخيرة هي األكثر صعوبة، حيث أن   اآلخر. ومن بين هؤالء، ربما يكون ]النقطة[ 

 .ومستمرة في الخليج ة  ري الصحافة والتعليق العادل هي أعمال جا 

وتج إنها قصة   يعني   سؤال   يب عن مؤثرة  التريث في طرح   "ماذا  يجب حرفيا   كل هذا؟" لكن 

دور  مراقبة  المجدي  من  وكان  الصحراء.  غبار  يهدأ  حين  إلى  بن   األسئلة  محمد  والد 

المريض سلما  لمان، س  السعودي  لكنه  العاهل  النظرية،  الناحية  من  الحدث  يترأس  فهو  ن. 

اضح أن محمد  الو   التذكارية. ومن ارك في الصورة  الجلسة الرئيسية للقمة ولم يش ر  حض لم ي 

يؤثر   كان  الصدع  أن  يدرك  وربما  الدبلوماسي،  لالختراق  الدافعة  القوة  هو  سلمان  بن 

 .حديث المملكة ت ل  رؤيته  على 

زاي  بن  األمير محمد  القمة، فهو وفي حين لم يشارك  ال ال يحضرها  ح  على أي  د في مؤتمر 

ناحية ع  ومن  اعتالل   ادة.  إلى  فبالنظر  أ  البروتوكول،  ورئيس  صحة  الشقيق  غير  األكبر  خيه 

 ّ زايد آل نهيان، فقد تول الوزراء وحاكم دبي الشيخ  دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن  ى رئيس 

آل  راشد  بن  لكن هذه   محمد  اإلمارات.  دولة  تمثيل  تفسيرات    مكتوم  البعض  يجد  قد  المرة، 

 .ايد مير محمد بن ز ضافية لغياب األ إ 

ومن الغائبين أيضا  الملك حمد من البحرين، علما  بأن نجله ولي العهد األمير سلمان كان  

ما  يقتدي   ربما   يال  عنه، ولكنه ني السلطان هيثم أرسل هو أيضا  بد حاضرا . كما أن الحاكم الُع

الذ  قابوس  السلطان  القمة بسلفه  حضور  يعتد  لم  دعو  . ي  الرئيس وتمت  ي  المصر   ة 

https://thehill.com/person/mohammed-bin-salman
https://gulfnews.com/world/gulf/qatar/what-are-the-13-demands-given-to-qatar-1.2048118
https://gulfnews.com/world/gulf/qatar/what-are-the-13-demands-given-to-qatar-1.2048118
https://gulfnews.com/world/gulf/qatar/what-are-the-13-demands-given-to-qatar-1.2048118
https://vision2030.gov.sa/en
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ولكن السي  الذي  سي كضيف  األمر  مثله،  الذي  خارجيته هو  يزال  وزير  بأنه سيؤيد   ال  يوحي 

 .االتفاق 

رة بايدن  ب الترحيب بهذه الخطوة من قبل إدا الخليج، لكن يج  وحدة  ولن يعني غياب الخالف 

وية اإليرانية  اه إيران. ولن تكون القضية النو ة، التي ستحاول صياغة سياسة جديدة تج القادم 

أصحاب النظر الثاقب أن السعودية اختارت عقد هذه القمة في   وسيالحظ  .ل أكثر سهولة للح 

أنها  ومنحوتاتها النبطية. كما   الصخرية منطقة العال السياحية الواعدة التي تشتهر بنتوءاتها  

التي بنتها الصين، وهي محاولة سعودية واضحة لبناء بنية   لمنشأة معالجة اليورانيوم  موقع 

 .أن تضاهي طموحات طهران النووية تحتية ستكون ضرورية إذا أرادت  

ALAZMT-ANALYSIS/ANTHA-HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-رابط:  ل ا 

TMRARBAS-TTHRK-AWSTAL-ALSHRQ-RMAL-LKN-HAM-KHBRUN-YTALKHLYJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-nuclear-programme-china-yellowcake-uranium
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/antha-alazmt-alkhlyjyt-khbrun-ham-lkn-rmal-alshrq-alawst-tthrk-bastmrar
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/antha-alazmt-alkhlyjyt-khbrun-ham-lkn-rmal-alshrq-alawst-tthrk-bastmrar
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ّر الربيع العر   ANCHAL          -   ليسي فورين بو - في أوروبا   - بي كل شيء  غي

VOHRA 

 December  24     2020 ( اللغة اإلنجليزية والعربية)

بعد عقد من بدء العرب لثورتهم، القارة المجاورة لن تعود كما    : خالصة 

 انت أبداً. ك 

 

وقفوا ضد الحكام  األمور كثيرا بالنسبة ألولئك الذين  م تتحسن  بعد عقد من الربيع العربي، ل 

الشرق  في  بح األ   المستبدين  وطالبوا  أفضل وسط  اندلعت   . ياة  التي  البلدان  معظم  تزال  ال 

ا  فيها مظاهرات ثم أعمال عنف تحكمها أنظمة استبدادية يعتبر القمع والفساد في ظلها أم  ر 

ا بينما استمرت الصعوبات االقت   .  هوادة صادية بال روتيني 

اشرة  سباب تتعلق مب وأل   -   2011ليه قبل عام  مختلفة عما كانت ع فإن أوروبا قارة    ذلك، ومع  

الجوار.  بالثورات   في  منقسمة   أوال ، الفاشلة  على  و   ، أوروبا  المتحدة  المملكة  تصويت  كان 

ا  األوروبي، جزئي  االتحاد  أثارتها  االنسحاب من  التي  الالجئين  أزمة  فعل على  رد  ة  االنتفاض ، 

الالحقة.  األهلية  والحرب  جميع   السورية،  في  الشعبوية  السياسية    أوروبا، اء  أنح   األحزاب 

 والتطرف. من المخاوف المتزايدة من اإلسالم    فيدة مست 

ملموس   بشكل  األوروبية  الخارجية  السياسة  تغيرت  نحو    بالفعل، لقد  على  احتضنت  حيث 

  أدنى مستوى دون    للقارة، ى الحدود الجنوبية  لجدد الذين ظهروا عل تزايد الديكتاتوريين ا م 
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أثاروها ذات  ن  م  التي  لم تفشل أحداث الربيع العربي في    باختصار، يوم.  األخالق الليبرالية 

ا   ا أ   فحسب، جعل الدول العربية أكثر استقرار  ا. بل جعلت الدول األوروبية أيض  في    قل استقرار 

ركل أنه من المستهجن حرمان السوريين  وجدت المستشارة األلمانية أنجيال مي   ، 2015عام  

د  منا الذين  موجة قصف مرت  بأكملها في  ومدنهم  قبل   زلهم  من  األ   جنونية  بشار  سد.  نظام 

ألمانيا   أبواب  بهذا    لالجئين، فتحت  الكثيرون  أشاد  وقد  مليون شخص.  من  يقرب  ما  ودخلها 

 كانت بعيدة المدى. م به. لكن تداعياته  صحيح الذي ينبغي القيا رار باعتباره الشيء ال الق 

كان    الحد من الهجرة ي معهد جاكسون بجامعة ييل، إن  البارزة ف الزميلة    سكاي، قالت إيما  

وتذكرت كيف أثار الشعبويون انعدام   األوروبي، ا بمغادرة االتحاد رئيسي لقرار بريطاني الدافع ال 

تم    المتطرف،   لكة المتحدة اليميني زعيم حزب استقالل المم صالحهم. "نايجل فراج،  األمن ل 

يا وكرواتيا.  لوفين لالجئين السوريين على الحدود بين س تصويره وهو يقف أمام ملصق ضخم  

الرسالة  ان ك  السيطرة  ة واضح ت  األوروبي واستعادت  االتحاد  المتحدة  المملكة  تغادر  لم  : ما 

ا  سيتدفق  حدودها،  بريطانيا. على  إلى  إعال   لالجئون  تغطية  هناك  متواصلة  "كانت  مية 

ية والمهاجرين  بين الشرطة الفرنس   - المخيم المؤقت في كاليه    - اكات في" الغابة " لالشتب 

 دة" المملكة المتح   سين للوصول إلى اليائ 

ضيقة   معسكرات  في  وسنوات  شهور  وقضاء  والسير  القوارب  بركوب  اآلالف  مئات  قيام  مع 

إ  بر  للوصول  الش   األمان، لى  ا   - عبويون  رأى  هامش  على  اآلن  حتى  كانوا  لسياسة  الذين 

مخا   - األوروبية   استغلوا  لقد  الع فرصتهم.  وظائفهم  وف  أن  من  األوروبيين  من  تُمنح  ديد  قد 

وجود  لالجئ  أن  أو  واضح  ين  بشكل  مختلفة  ثقافات  من  هو    - أناس  واحد  دين  الغالب  وفي 

حياتهم   - اإلسالم   أسلوب  يغير  الال قد  تجاه  العداء  نشأ  اإلسالموفوبي .  من  المتأصلة  جئين  ا 

  وسوريا، مية في العراق  لدولة اإلسال فإن ظهور ا   ذلك، العديد من األوروبيين. ومع    في أذهان 

ال وسلس  اإل لة  ال هجمات  في  رهابية  مؤيدوها  أو  الجماعة  أعضاء  نفذها  ساعدت    أوروبا، تي 

المخ  تفاقم  إلى  الهجرة  أدت  أكثر.  المتطرفي الشعبويين  هجمات  من  وجه  اوف  وغيرت  ن 

 . األوروبية السياسة  

ما  ا  الم   غالب  في  تكون  اليومية  في    أوروبا، حادثات  ال حتى  لألفكار  المدن  مراكز  تعتبر  تي 

نظام السياسي على نطاق واسع  لألجانب. ينقسم ال   وبرلين، معادية لية مثل باريس  الليبرا 

ا لمس  ا؛ الذين يرونهم  اعدة الالجئين وأولئك  بين أولئك الذين يشعرون بالميل أخالقي  بين    عبئ 

ذين يرفضون اإلسالم  ئك ال وأول   اإلسالمي، التطرف  ون بشدة بين اإلسالم و أولئك الذين يفرق 

 عالنية. 

اخ  ال لقد  الما تبر  ا عقد  أيض  تدافع    ضي  إنها  بنفسها.  المعلنة  الخارجية ألوروبا  السياسة  قيم 

تفتقر   ولكنها  والديمقراطية  الحرية  اإلرا عن  إلى  متزايد  ال بشكل  لهما في  للترويج  خارج.  دة 

 . متزايد يبة أمل ويرون بشكل  ن الشباب العرب الذين يتطلعون إلى أوروبا بخ يشعر العديد م 

الدول   ا تجري  المصري  مثل  ة  الق لعم األوروبية  الرئيس  مع  تجارية  أعماال   وألمانيا  فرنسا 

الفتاح   الذي   السيسي، عبد  اإلسالمي  الرئيس  محل  ببساطة  حل  الذي  شكل    المستبد 

القدي  بالديكتاتور  اإلطاحة  بعد  هذا  حكومة  من  سابق  وقت  في  مبارك.    الشهر، م حسني 

وسام    لها، رسمي    وسام أعلى    ه حت من فرنسا بتدشين سجادة حمراء للسيسي و مت  قا 
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واإلسالميين   السياسية  للمعارضة  الوحشي  السيسي  لقمع  يكن  لم  الشرف.  جوقة 

فرن  قرار  على  يذكر  تأثير  أي  إن  والليبراليين  ناشطون  ويقول  سياسي    60سا.  ألف سجين 

مة   المصرية، بعون داخل السجون  يق   ، ونشطاء مرعوبون. والصحافة مكمَّ

وسط وشمال إفريقيا في المجلس األوروبي  األ   الشرق   ي، مدير برنامج داس - قال جوليان بارنز 

لكن    ض، األر إن الربيع العربي قدم فرصة إلعادة تشكيل التطورات على    الخارجية، للعالقات  

"ا  وقال  ذلك.  تحقيق  في  متزايد على  أوروبا فشلت  بشكل  يتقلص  األوروبي  ات  تحدي لتركيز 

ظام السياسي في المنطقة  ى دفع الن في أي قدرة عل   ألمن والهجرة مع تراجع الثقة بالنفس ا 

يعيد بعض األوروبيين اآلن تبني    االنتفاضات، في اتجاه أكثر إيجابية". "بعد عشر سنوات من  

ا  االحتض   االستبدادي، الستقرار  فكرة  في  يتجلى  ا كما  للرئيس  المتزايد  في  ان  لسيسي 

 مصر". 

ا عملية سالم بوساطة األ وروبيو يدعم األ  ساتهم تطيل  عض سيا ن ب لك   المتحدة، مم  ن ظاهري 

أن   التقارير  تفيد  األهلية.  سبيل    ألمانيا، الحرب  الطرفين    المثال، على  لكال  أسلحة  باعت 

ا. لكن فرنسا  ا منهما سياس ال تدعم أي    إيطاليا، مثل    لكنها،   الليبي،   المتحاربين في الصراع  ي 

قو  بتسليح  ا متهمة  الرئيس  يراهن  ا.  ضمني  حفتر  إ ات  ماكرون لفرنسي  حفتر   يمانويل    على 

الحتواء المهاجرين والمتطرفين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. قال محللون فرنسيون إن  

الداخلي في فرن  أفريقية عدم االستقرار  بالتشدد اإلسالمي في دول  معينة في    سا مرتبط 

مستعمر  كانت  والساحل  الصحراء  سابقة. حزام  فرنسية  مما   ات  عالقة  ألوروبا  مع  كان  ثلة 

تب   القذافي  عام  ني كما  في  وحفتر.  السيسي  مع  اآلن  بخمسة    ، 2010ها  القذافي  طالب 

وق  منه  أرادوا  إذا  األوروبية  الدول  ا من  يورو سنوي  الشرعية  مليارات  األفريقية غير  الهجرة  ف 

"أو  الذ وتجنب  هو  اضطهاده  لكن  ورد.  كما  السوداء"،  التمرد  روبا  إلى  النهاية  في  أدى  ي 

 لى أوروبا. لجماعية إ هلية والهجرة ا والحرب األ 

أوروبا   إن  الدولية للشرق األوسط. وقال  األزمات  برنامج مجموعة  يوست هيلترمان هو مدير 

ية. لم يكن الناس في  ع العربي منذ البداية كحركة حول الديمقراط أساءت فهم طبيعة الربي 

اهرون  اد المتظ ر أرادوا ذلك. أ   لكن األوروبيين   األول، ة في المقام  قراطي الديم ب   يطالبوا الساحات  

بشكل   أفضل  ا  في    عندما و   كبير، حكم  وغير    ذلك، فشلوا  الفاسدة  باألنظمة  اإلطاحة  أرادوا 

االح  أسفرت  عندما  عنيفة  المستجيبة.  نتائج  عن  األو   وفوضوية، تجاجات  أكث أصبح  ر  روبيون 

 ، ة  حدودي لضوابط ال وشددوا ا   الديمقراطي، م في غياب التقدم  وألقوا باللوم على اإلسال   حذرا 

 الذين اشتبهوا في أنهم جهاديون يحاولون الوصول إلى أوروبا.   والمهاجرين، جئين  الال ضد  

يتعلق   موحدة رسم   بسوريا، فيما  أوروبا  أموال فإن  توفير  وجعلت  ا  اإلعمار مشرو   ي  طة  إعادة 

الم  قرار األمم  يدع 2254تحدة  بالتحول السياسي على غرار  الذي  إلى إشراك  ،    ة المعارض و 

راج عن السجناء السياسيين، والمساءلة عن جرائم الحرب.  لسورية، واإلف في السياسة ا 

األبواب   وراء  الشعب   المغلقة، لكن  وعدة  يدعو  إيطاليا  في  استئناف  ويون  إلى  أخرى  دول 

األ  نظام  مع  م العالقات  أجهزة  مع  التنسيق  إيطاليا  تريد  بينما  بشأن  سد.  األسد  خابرات 

ربما ا  الذين  البديل    حدودها، عبروا    لمتطرفين  الرئيسي  األلماني  المعارضة  حزب  يؤكد 
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ن تغيير  درة الالجئين. بدال  م األسد وقد حان الوقت لمغا   حكم أللمانيا أن السوريين آمنون في  

 لتغيير سلوك النظام. خففت أوروبا من توقعاتها    النظام، 

ا والشرق  أوروبا وإفريقي كة أمنية تقدم المشورة للحكومات في  س شر رئي   جيتا، قال أوليفييه  

دفعت    األوسط،  التي  األساسية  الخطيئة  كان  سوريا  في  ا  عسكري  التدخل  أوروبا  رفض  إن 

المسلم  ال الغربيين  تنظيم  أحضان  إلى  "كان  ين  اإلسالمية.  إلقن دولة  المنطقي  اع  األساس 

ا: م الشباب الغربيين ]باالنضمام إلى الدولة ا  تدافع    ن المفترض أن حكومتك إلسالمية[ بسيط 

  وأضاف فإنها ال تهتم.    المسلمين، عندما يتعلق األمر بإنقاذ أرواح  اإلنسان ولكن    عن حقوق 

األمن :  غيتا  أجهزة  ا   "تخبرني  مستوى  أن  مما األوروبية  أعلى  اليوم  في    لتهديد  عليه  كان 

 أوروبا". الهجمات الكبرى في    الذي شهد   2015نظيم الدولة اإلسالمية في عام  ذروة ت 

ليبيا واختلفوا في أن العمل العسكري في سوريا  رون بانهيار  شهد خبراء آخ ست ا   ذلك، ومع  

الس  المعركة  ساحة  كانت  للعمل.  الصحيح  المسار  بجمي هو  مليئة  ا  أيض  أنواع  ورية  ع 

و   الجماعات،  الجهاديون  ال بما في ذلك  المعتدلين من  الحر. عال ليس فقط  السوري  وة  جيش 

الديمقراطي   ذلك، على   المتظاهرون  والليبراليو كان  من ون  غير  قوة  البعث  ن  نظام  حكم  ظمة. 

سياسية   معارضة  ألي  ا  أبد  يسمح  ولم  حديد  من  لحقائق  ا   عززت بالظهور.    حقيقية بقبضة 

االرض  المتحدة    وبة الصع   على  والواليات  أوروبا  نهائية  ن ت بخصوص  على  فيذ عملية عسكرية 

   ضد نظام األسد. 

بتة  دات وظلت ثا لدوالرات كمساع روبا مليارات ا ى الرغم من كل إخفاقاتها، فقد أرسلت أو ل ع 

الربيع   من  انبثقت  التي  المدني  المجتمع  حركات  بعض  على  الحفاظ  لو  في  حتى  العربي، 

روبي للعالقات الخارجية:  داسي من المجلس األو - قال بارنز   في المنفى. كان حاملو الشعلة  

الح   "يبدو  الدرس  اإل أن  أن  هو  رؤ قيقي  إلى  يحتاج  الهادف  المدى صالح  طويلة  للتغيير"،    ية 

البساط    وهي  بدال  من سحب  القمة  إلى  القاعدة  من  التحول  ترسيخ  على  أكثر  تركز  فكرة 

 ". القيادات الحالية تحت أقدام    فجأة من 
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    CSIS  -    الجميع لديهم حضورهم في الشرق األوسط   – والشركاء    - األعداء  

 -- JON B. ALTERMAN 

 December  17     2020 (ليزيةاللغة اإلنج)

   : خالصة 

ل  صحيحة بشك شرق األوسط كانت  ات المتحدة في ال ي شخص يعتقد أن سياسة الواليهناك أ  إذا كان

ا الماضية، فإن هذا الشخص كان    كامل . ال أحد يحبذ خوض  غائبا  عن المشهدعلى مدار العشرين عام 

ية يجب أن وال يوافق أحد على أن القوات األمريك  لتزام،الااإلفراط في نهاية لها"، وال أحد يحبذ    "حروب ال

متحدة قد فشلت في اسة الواليات الاتفاق على أن سي  ة المطروحة. هناكتكون مؤهلة للقيام بالمهم

 االختبارات. جميع تلك

لم يتم التأكيد على   األوسط،رق  حول الموقف المناسب للواليات المتحدة في الش  قويوسط نقاش  

واح اغفاله  .  .دعنصر  من  ويتم  كثير  ال  األحيان، في  اليفترض  أن  توجي ناس  ستعيد  المتحدة  ه  واليات 

ب الاستراتيجيتها  نحو  أساسي  األخرى    وأن  األوسط،شرق  شكل    بفعل   كبيربشكل    ستنكفئالقوى 

على الواليات ته بشكل أساسي بطرق تؤثر  لن يعيد توجيه استراتيجي  االضربات. هناك ثقة في أن أيا  منه

 .لمصالح سيعزل الواليات المتحدة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن تقليص ا متحدة،لا

ا.    ،حظ اللسوء   نمت   األوسط،مشاركة الواليات المتحدة في الشرق    متتعاظ  فعندماهذا ليس صحيح 

ي الشرق وم على حد سواء مرتبطون بالوضع الراهن فمشاركة العالم في المنطقة أيض ا. الحلفاء والخص

مع الشرق أن األمر انتهى    لمتحدة د تشعر الواليات اسنشعر باآلثار. ق  باآلثار،األوسط. وعندما يشعرون  

ا. لكن العكس ليس  األوسط،  صحيح 

الواليات   من المؤكد أن حلفاء الواليات المتحدة وشركائها في الشرق األوسط سيتفاعلون مع إعادة تركيز

  البعض سيكون مع دول صديقة .استكشاف تحالفات وشراكات جديدةالمتحدة في مكان آخر من خالل  

القريب على األقل، من المرجح أن في المدى   .أكثر عدائيةها سيكون مع دول  للواليات المتحدة، وبعض

لقد  .ل انتشار األسلحةينخرطوا في سلوك أكثر خطورة، جزئي ا من خالل النزاع المسلح وجزئي ا من خال

األشياء   رأينا مؤشرات على و  - بالفعل    حدوث كل هذه  وليبيا  والعراق  اليمن  أخرى  في  ومن    - أماكن 

 .أن تحدث أكثر المرجح

يمكن للمرء أن يجادل بأن أيا  من هذه األشياء ال يهم األمريكيين كثيرا .   ار،لالنتشاستثناء محتمل    عم

الواليات   لحلفاء  بالنسبة  أزمات    أوروبا،المتحدة في  لكن    سياساتهم،الالجئين تشكل  الذين شاهدوا 

لحلفاء شرق   ن يستور  الذين   آسيا،وبالنسبة  أرباع  ثالثة  الشرق  دون  من  عدم   سط، واألفطهم  فإن 

 ر المتزايد هو مصدر قلق كبير. االستقرا

م  الصين،تبدو   اقتصادها،  لدفع  الضروريين  المحلي  والغاز  النفط  إلى  تفتقر  الشرق التي  إلى  ندفعة 

تستخدم ومن المرجح أن    هناك،لمؤكد أنها ستسعى إلى زيادة تواجدها  األوسط. يكاد يكون من ا
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ا أ يرانها في شرق آسيا الذين يعتمدون على ج  ط لممارسة نفوذهاة في الشرق األوسكثر هيمنموقع 

ف تنحسر  إلى مستقبل  تنظر  األوسط  الشرق  دول  نظر ا ألن  المنطقة.  المتحدة أيض ا على  الواليات  يه 

ها في البنية  اليات المتحدة لضغوط شديدة لمنع الصين من ترسيخ نفسرض الوفستتع  الصين،وتنهض  

ال والتكنولوجالتحتية  تكره مادية  للمنطقة.  الشرق   الصين  ية  في  األمريكي  العسكري  الوجود  تكرار 

أخرى. إذا كانت قادرة على إنشاء لكنها حريصة على تعزيز أمنها بوسائل  آخر،أو في أي مكان  األوسط،

  لوجود عسكري صيني محدود.فستفعل أكثر من مجرد مضاعفة القوة    االنتشار،راقبة واسعة  م  قدرات

ع أنه سيبني  حكومات  كما  مع  السخط    األوسط،الشرق  القات  باحتماالت  تقريب ا  جميعها  تهتم  التي 

 زعزعة االستقرار االجتماعي والسياسي. الشعبي وتأثرت بالنموذج الصيني للتنمية االقتصادية دون 

ت تستمر في وق  -سرع مما تخطط له  جد الواليات المتحدة نفسها تخرج من الشرق األوسط بشكل أت  قد

الشرفيه أسعا الطاقة في  األور  العالمية. ق  تعتبره   سط في تشكيل األسعار  ما  أيض ا  إيران  ستستغل 

السياسي بشكل ن عبر الطيف ر هيمنة فيما يصر اإليرانيووتسعى إلى أن تصبح قوة أكث أمريكي ا،تراجع ا 

كة إلى حن  بالنظر  سلسة،لية  تكون هذه العم  المرجح أنال لبس فيه على أنه الخليج الفارسي. من غير  

ي استخدام األدوات غير المتكافئة والترسانات والمحافظ العميقة لدول الخليج العربي التي اإليرانيين ف

 . ضغط عليهاست

ا خاص ا ل  ذلك،دال  من  ، دور ا بناء. بكونها انتهازية  روسيا،رجح أن تلعب  ر الممن غي لدول تولي روسيا اهتمام 

الصراعات ثم تقديم نفسها كوسيط    تأزيم  تعتمد سياسةر. وهي  من عدم االستقرا  الضعيفة التي تعاني

 لحلها.

ار تي قد تجنيها الصين من االستثممن شأنه أن يقلل من المزايا الفي مصادر الطاقة  إن التحول السريع  

ذلك   فسيحرر  اآلن، األوسط بعد  رق األوسط. إذا لم يعد العالم يعتمد على الطاقة في الشرق  في الش

لكن االضطراب الناتج في الشرق األوسط    أخرى،دة في آسيا من نقطة ضغط صينية  يات المتحفاء الوالحل

  هاجرين.أوروبا الذين يخشون تدفقات المضر حلفاء الواليات المتحدة في من المحتمل أن ي

وخارجه، لنقل    ركاء، داخل الشرق األوسطإن مدى فعالية الواليات المتحدة في العمل مع الحلفاء والش

ا عن االقتصادات التي تركز على اشرق األوسط بشكل  ال  لنفط يبقى موضع شك.سلمي وسلس بعيد 

الطاقة   جميع دول الشرق باقتصاد  الطاقة    -  األوسط مرتبطة  التي تصدر  ال سواء تلك  تي تصدر أو تلك 

ئيسية عن مل المسؤولية الراإلقليمية تتح  الحكومات  في حين أن .العمالة إلى البلدان التي تصدر الطاقة

مصلحة  حول، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم، وال سيما حلفاء الواليات المتحدة، لديهم  هذا الت

نطاق واسع، بما في ذلك في يمكن الشعور بتكلفة الفشل على   .م بنجاحشديدة في رؤية أن ذلك يت

 .خر أم التباهها في مكان آواليات المتحدة تركيز انيات المتحدة، سواء قررت الالوال

ES%E2%80%94ANDHTTPS://WWW.CSIS.ORG/ANALYSIS/ENEMI-الرابط:  

TEAS-MIDDLE-VOTE-GET-PARTNERS%E2%80%94WILL 

 

 

https://www.csis.org/analysis/enemies%E2%80%94and-partners%E2%80%94will-get-vote-middle-east
https://www.csis.org/analysis/enemies%E2%80%94and-partners%E2%80%94will-get-vote-middle-east
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 CSIS -                                          JON - قطر ينتهي الخالف الخليجي حول  

B. ALTERMAN   

 Jan  05     2021 (اللغة اإلنجليزية)

مارات العربية المتحدة ومصر في أعلنت المملكة العربية السعودية والبحرين واإل  : خالصة 

ووافقت   ، 2017ي فرضته على قطر في عام  كانون الثاني أنها سترفع الحظر الذ  / يناير    5

من القضايا المرفوعة ضد تلك الدول في المنظمات الدولية. في   إسقاط عدد كبير  قطر على

توح ي الصدع المفإال أنه ينه  الخليجي،الوحدة إلى مجلس التعاون  حين أن االتفاق ال يعيد  

  الذي قوض أي عمل جماعي.

 أسئلة هامة: 

 : كيف بدأ الحظر؟1س 

بيانات منسوبة    ، 2017يونيو    يف ومناهضة لدونالد   ت مؤيدة إليرانإلى أمير قطر كانبث تلفزيون قطر 

بأن   ترامب، األربعة  الدولة. جادل  مع  العالقات  إلى قطع  ومصر  والبحرين  واإلمارات  السعودية  دفع  مما 

قائمة   في  األخيرة  القشة  كانت  تضمنتالتعليقات  التي  القطرية  الجرائم  من  اإلخوان   طويلة  دعم 

تأثروا بقرار مكتب التحقيقات الفيدرالي ة مع إيران. لم يوالعالقات الوثيق  اإلرهاب،والتورط في    المسلمين،

طلب ا   13قائمة من  ا إلى  توصلو  ذلك،بدال  من    روس؛بأن البيانات كانت نتيجة اختراق من قبل مواطنين  

ابط مع أي شخصيات سياسية في وقطع الرو ر،طقيع المنافذ اإلخبارية اإلقليمية في تضمنت إغالق جم

وقد   عقود،مع إيران وتركيا. تعود العديد من الشكاوى حول قطر إلى    من العالقاتواالنسحاب    ة،نطقالم

طر ازدادت المخاوف اإلقليمية عندما طورت ق  وعدت قطر جيرانها بشكل دوري بأنها ستخفف من أفعالها.

 الل الربيع العربي.اإلسالمية خ  ةاألصوليعالقات وثيقة مع الجماعات 

 ؟ طويالً  لصراعاستمر هذا ا: لماذا 2س 

يبدو أن الدول التي بادرت بحصار قطر اعتقدت إما أن الحكومة القطرية ستسقط أو ستذعن لمطالب 

عثور على موردين  مرونته، وتم ال  وأثبت االقتصاد  البالد،ن حول قيادة  طريوالق   التف   الواقع، جيرانها. في  

حيث أظهر الرئيس ترامب في   ،سمةمنقب في البداية  لواردات األخرى. بدت إدارة ترامين لألغذية وابديل

ا كبير ا مع منتقدي   ن وقلق وزارتي الخارجية والدفاع من أن الخالف في مجلس التعاو  قطر،البداية تعاطف 

كرة حل  ف مريكية وراء  الحكومة األ  سعت  الوقت،إيران. بمرور  الخليجي يقوض السياسة األمريكية تجاه  

ا. ات أولوية عالية لكنها لم تكن ذ  المشكلة،  جد 

 : لماذا انتهى الحظر؟3س 

من وزارة الخارجية.    أكبر  شكل بقيادة الكويتيين في المنطقة وب  سنوات،تتواصل جهود الوساطة منذ  

  يامه األخيرةة عالية في أض جاريد كوشنر هذا أولويجعل مستشار البيت األبي   األخيرة،سابيع  في األ
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المنطقة  في منصبه. لقد تفاوض شخصيا مع ق  الدينوطالب    اب،الشبادة  منذ فترة وجوده في   بإيفاء 

عربية  كان في قلب عدد من القرارات التي كانت لصالح المملكة ال  الخصوص،البيت األبيض. على وجه  

وألسرته عالقات تجارية طويلة    الماضية، بع  دة على مدى السنوات األرواإلمارات العربية المتحالسعودية  

دول الخليج إلى إدارة بايدن، فإنها قد   ذي تتطلع فيهأنه في الوقت ال  تكهن البعض أيض ااألمد مع قطر. ي

بناءة مهتمة    أنها جهات فاعلة الخالفات القديمة وتقديم نفسها على    ةمجموع  "تسعى إلى "تنظيف

 ستقرار اإلقليمي.بتعزيز اال

 هايتها؟ : ما هي نتائج ن4س 

  والتجارة، ناف السفر  ستئمجالهم الجوي وا  يد جيران قطر فتحهذه هدنة أكثر منها معاهدة سالم. سيع

أن   ويمكننا أن نفترض أنه سيكون هناك بعض االعتدال في سلوك قطر اإلقليمي. يجب أن نتوقع أيض ا

 متقيحا  ال يزال    رح العميق. لكن الجاتهالمعنيين ستخفف من هجما  عالمية المرتبطة بالخصوم األجهزة اإل

ويشعر جيرانها أن قطر ال تزال   سيادتها،انها يريدون الدوس على  يرال قطر تشعر أن جتحت الضماد: ال تز

 .تانتكاسايكون له طرف ا متهور ا في الشؤون اإلقليمية. سيستغرق بناء الثقة سنوات وس

 HTTPS://WWW.CSIS.ORG/ANALYSIS/GCC-RIFT-OVER-QATAR-COMES-ENDالرابط:
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ي الشرق األوسط ليست بحاجة إلى  ف   اتيجية األوروبية االستقاللية االستر 

 تشارلز ثيبوت, بيير موركوس   -معهد واشنطن -نظريات بل إلى الممارسة 

 Jan  05     2021 (اللغة اإلنجليزية والعربية)

المادة  ليبيا    : نص  اختبا والعراق ومض تمثل  ر حيث  يق هرمز ثالث حاالت 

الحزم  من  المزيد  األطل   أن  عبر  يتالز والتعاون  أن  يمكن  ولكن  سي  مان، 

إذ  جهود فقط  لتكثيف  حقيقياً  أمريكياً  دعماً  األوروبية  الدول  تلقت  ها  ا 

 .العملياتية والمشاركة الدبلوماسية 

يقيا.  إفرتكن متباينة، في الشرق األوسط وشمال الدول األوروبية أولويات مختلفة، إن لم عادة ما اتبعت 

الم غير  العسكرية  القدرات  جانب  واالفتقارفإلى  الس  تكافئة  اإلرادة  عمليات إلى  في  لالنخراط  ياسية 

ترسيخها ذا االختالف إلى حد كبير  محفوفة بالمخاطر، ال سيما خارج تفويض من األمم المتحدة، منع ه

ومع المنطقة.  في  وموحد  قوي  األ   موقف  عبر  العالقات  لتدهور  نظرا   الرئيس  طلسذلك،  عهد  في  ي 

آلن تكثيف جهودهم وبيين اي، يجب على األورمن األزمات التي ال تنته ي المتزايداألمريك  واإلرهاق ترامب

 .الجماعية في منطقة يؤثر عدم استقرارها بشكل مباشر على مصالحهم األمنية

استخدام النظام ، و"سالمية" وصموده"الدولة اإلصعود تنظيم   ، أدىعلى مدى السنوات القليلة الماضية

الكيال لألسلحة  وميائيةسوري  ال،  المتزايد  االخطر  األسلحة  و لنوويةنتشار  إيران،  البحرية  من  الحوادث 

وغيرهما المستمرة وألمانيا  فرنسا  دفع  إلى  العربي  الخليج  إلى في  الدول  مساهماتها  تجديد من 

بناء دول أوروبية تتمتع بقدر   تبطت مثل هذه المساعي بالحاجة إلىار  وقد .الجيوسياسية في المنطقة

 .ها األمنيةلي مسؤولية مصالحاللية وتستطيع تور من االستقأكب

الدولة » تنظيم لعراق وسوريا، شارك األوروبيون في الرد العسكري الذي قادته الواليات المتحدة ضدفي ا

بية، مثل ية األجنة العسكرة ما كانت حذرة بشأن المشاركوتضمنت هذه الحملة دوال  عاد .«إلسالميةا

والتي  نية وتحقيق االستقرار،فعاال  في تقديم المساعدة اإلنسا  األوروبي" دورا    أدّى "االتحاد كما .ألمانيا

 .2014بلغت قيمتها اإلجمالية أكثر من مليار يورو في العراق وحده منذ عام 

تنفيذ غير المتحيز لحظر ال هو إيريني" العام الماضي بهدف أساسي في ليبيا، أطلق األوروبيون "عملية 

الجوية واألقمار الصناعية التي األصول البحرية ووباالعتماد على    األمم المتحدة. هفرضت األسلحة الذي

إيطاليا وفرنسا واليونان وألمانيا، تستفيد هذه العملية من تفويض قوي، مما   توفرها بشكل أساسي 

فت . وقد حققت بالفعل نتائج ملموسة، وكشفتيش السفن التي قد تحمل مواد محظورةيسمح لها بت

ه اإلجراءات من خالل فرض عقوبات أوروبية جديدة ظر. وتم تعزيز هذواإلماراتية للح  نتهاكات التركيةعن اال

 .ي تزوّد الفصائل في شرق وغرب ليبياصدرت في أيلول/سبتمبر الماضي وتستهدف الشركات الت

وذلك    ،2017ذ عام  بية على وحدتها في هذا الموضوع منيتعلق بإيران، حافظت الدول األوروما  وفي

ط أزمة انتشار وشيكة تفاقمت بسبب سياسة " وسخطة العمل الشاملة المشتركة" للحفاظ على

الخليج،  ا  على التوترات المتزايدة مع إيران في  الضغط األقصى األمريكية. وتمشيا  مع نهجها المتوازن، ورد

ذه . وه2020ي/يناير  ون الثانالمراقبة البحرية الخاصة بها في كان  أطلقت فرنسا ودول أخرى عملية 

https://url.emailprotection.link/?bGX5yp0u4V1WumNTmx3Epj1wtLnDY__B4wAYTfhdI8s9G-3jUs7k3OFDEmCvBpTfXwaOdUKJxoVu9aoPk_7M00xdrtLjYJiACWO_Kx2oFvkm4qBGPfuEUa-x2KDKyyohNOYzFqR6NekADrkH9M4vmx1X9YrMecmtv68vmH7fCSek~
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alarhab-fy-frnsa-atjahat-jhadyt-jdydt-wqdymt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alarhab-fy-frnsa-atjahat-jhadyt-jdydt-wqdymt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alkht-alahmr-albaht-kyf-yjb-ly-alghrb-alrd-ly-tqryr-alaslht-alkymyayyt-fy-swrya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alkht-alahmr-albaht-kyf-yjb-ly-alghrb-alrd-ly-tqryr-alaslht-alkymyayyt-fy-swrya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altqryr-alakhyr-n-mlyat-altftysh-alnwwy-alayrany-ykshf-n-mkhawf-mtddt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/thrkat-alghwasat-ly-atab-ayran-altdayat-alskryt-walqanwnyt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/thrkat-alghwasat-ly-atab-ayran-altdayat-alskryt-walqanwnyt
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التحالف الدولي " ة البحرية األوروبية في مضيق هرمز"، تختلف عنتحمل إسم "التوعي المهمة، التي  

 ."ألمن وحماية حرية المالحة البحرية

فترة وجيزة من انتخاب جو بايدن،  واضعة، ويمكن أن تتعرقل أيضا . فبعد  ال تزال المبادرات المذكورة أعاله مت

االنقسا بعادت  الظهور  إلى  األوروبيينمات  مفهومحو  ين  االستراتيجيةاالستقال " ل  تعنيه   "لية  قد  وما 

كارينباور هذه الفكرة بأنها "وهم"، -مبللعالقة عبر األطلسي. ووصفت وزيرة الدفاع األلمانية أنجريت كرا

 مزود لألمن". ومع مريكا كن أبدا  على "استبدال الدور الحاسم ألوضحة بأن األوروبيين لن يكونوا قادريم

الواليات الفرنسي    ذلك، فإن الرئيس  إيمانويل ماكرون "اختلف بشدة" مع مثل هذه اآلراء، مجادال  بأن 

 ."لق بدفاعهم إذا كانوا "يتمتعون بالسيادة فيما يتعالمتحدة لن تحترم األوروبيين إال

أضيق مما توحي بين هذه البلدان  االستراتيجية الفعلية  خبراء، فإن االختالفات  وكما الحظ العديد من ال

تشرين    16صحيفة "واشنطن بوست"، في   نُشر في ت المفاهيمية. ففي مقال مشتركالمناقشا  به

شراكة   وإقامة روبا بصورة أقوى أو على أن تعزيز رجية الفرنسي واأللمانيوزيرا الخا شدد الثاني/نوفمبر،

حديات يد من التلشرق األوسط العدوبالفعل، يمثل ا  واحدة".  وازنا  عبر األطلسي هما "وجهان لعملةأكثر ت

 .وإعادة تنسيقهم مع واشنطن األمنية الفورية التي يحتاج األوروبيون بشأنها إلى تعزيز جهودهم

ميلها   هو  أوروبا  في  السائد  االتجاه  توضإن  لكي  المتحدة  للواليات  االنتظار  معينة    حإلى  سياسة 

خطو قبل أي  على  يحدث .ةاإلقدام  استثناء وما  ليس  القاعدة، اليوم  من   العديد تعقد حيث  لهذه 

كبيرآما الحكومات الرئيس   ةال   بايدن على  الموقف لكن  .المنتخب  رغم الخامل هذا  يفسح  خطير،  كونه 

المسارح اإلقليمية مثل   على وجودها لترسيخ ا والجهات الفاعلة األخرىإيران وروسيا وتركي المجال أمام

ف وقتسوريا،  بعد ي  فيه  تصبح  األمر لم  الجاإلدارة  بكام ديدةيكية  طاقتهاعاملة   تحدياتومواجهت ل   ها 

 .في الداخل كبيرة

متماسك مع   وبالتالي فإن الكرة في ملعب أوروبا، وعليها تنظيم نفسها وإعداد مقترحات للتعامل بشكل

إلى تطوير سياسة خارجية أكثر مرونة  دبلوماسي، يحتاج "االتحاد األوروبي"  إدارة بايدن. وعلى الصعيد ال

وبي" بإجراء تصويت باإلجماع على قضايا السياسة  حاد األورالحالي لـ "االت  إن تغيير المطلب  تفاعلية.و

وبية  ر. ومع ذلك، ال يزال بإمكان الدول األورالخارجية الحساسة ليس باألمر الواقعي في المستقبل المنظو

وعلى  .يةارة لألزمة التالجابة القيكون مستعدا  وقادرا  على قيادة است إطالق تحالف أصغر منفردة   بصورة

ال المجموعة  بليبياغرار  وإيطاليا، خاصة  وألمانيا  وفرنسا  األوروبي"  "االتحاد  هذا  التي شكلها  يكون  قد 

 .لتنسيق مع واشنطنل التصدر فسحة فعالة 

توازنا  واقعيا  وفعاال    ما يمكن أن يشكل ن يحددوا بوضوحيجب على المسؤولين أ العسكري،  الصعيد وعلى

تبيّن في ليبيا والساحل والشام، فإن العناصر التمكينية األمريكية  ما ة واألمريكية. وكاألصول األوروبي بين

لتزود بالوقود في ت االستخبارات والمراقبة واالستطالع واضرورية للعمليات األوروبية، ال سيما في مجاال 

القريب. ومع يا  في المستقبل  يكي ضرورجوي. وسيظل هذا النوع من الدعم األمرالجو ودعم الجسر ال 

يزال يتعين على األوروبيين زيادة استثماراتهم العسكرية، وتعزيز استعدادهم العملياتي )على   ال  ذلك،

خال من  المثال،  لسبيل  والتخطيط  المكثفة  المعلومات  مشاركة  عن   لطوارئ(،ل  والبحث 

المشترك    للغاية مع أسطولهكما فعل حلف "الناتو" بشكل فعال  بشكل أفضل )  مواردهم لحشد طرق

https://url.emailprotection.link/?bGX5yp0u4V1WumNTmx3Epj1wtLnDY__B4wAYTfhdI8s9G-3jUs7k3OFDEmCvBpTfXwaOdUKJxoVu9aoPk_7M00xdrtLjYJiACWO_Kx2oFvklx7wqbPQ1PPE9YbqU0WhrKUZ7Ida9ld0YEh91Bmd5Ih-MEVEvu78djN4hWtdo4w7Q~


 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
3
9

 

يجب إعطاء  .(«الدولة اإلسالمية» اإلنذار المبكر والتحكم" )"أواكس"( عند محاربته تنظيم  راتمن "طائ

 ."19-لوباء "كوفيد ستمرةدية المعلى الرغم من التداعيات االقتصا األولوية لهذه األنشطة

لتجديد  زمة الخطوات الال خاذعلى أوروبا ات جبي عابر لألطلسي بعد تصحيح توازنه،ال التعاون الختبار هذا

 :رئيسية خالل األشهر القليلة المقبلة حساسة شراكتها مع واشنطن في ثالث نقاط

تحمل   لرئيسيةا األولوية تتمثل .العراق الحرب  في  في  أكبر  تنظيممسؤولية  فلول  الدولة  » ضد 

فردا    285ي العراق وإرسال  بعثة "الناتو" ف  عتبر قرار الدنمارك بتولي قيادة مهمة تدريبيُ و .«اإلسالمية

مشجعة في هذا الصدد، ال سيما أنه من المتوقع اآلن أن تتضمن المهمة بعض األنشطة   داللة عسكريا  

ضالتدريبي العالمي  "التحالف  سابقا   نسقها  التي  تنظيمة  النسب ."«داعش» د  حيادها  ،  يوبسبب 

بين   خطر التصعيد ءتواولي للعراق مع احاظ على الدعم الدتستطيع القوات األوروبية المساعدة في الحف

والقواتلميليا إيران  المدعومة من  ا  شيات  األوراألمريكية. ومع ذلك، فإن هذه  المتزايدة لمشاركة  وبية 

الدعم العسكري من الواليات المتحدة لكي تكون مستدامة وذات مصداقية )على سبيل  تتطلب بعض  س

 .تخبارات، والوصول إلى القواعد( المثال، حماية القوة، والجسر الجوي، واالس

هرمزالعربي  الخليج   ا .ومضيق  األوروبيين  أوثقعلى  تنسيق  األمن   قتراح  مبادرات  بين 

اليابان والهند وأستراليا.   من بدأ ذلكعلى أن ي لراهنة،ا البحري الواليات المتحدة ولكن يمتد أيضا  إلى 

بايدن إدارة  اختيار  اتساع  مدى  عن  النظر  السياس  ادةإلع وبغض  األمريكتوجيه  إيرانة  تجاه  فمن  ية   ،

المفترض أن يكون لدى أوروبا مساحة سياسية أكبر وحافز أكبر للدفع نحو إجراء حوار إقليمي شامل  

األ البحري  حول  رو   -من  تتردد  لم  عندما  سيما  إطالقال  في  األخرى  الفاعلة  والجهات  مبادرات   سيا 

إلعادة بناء الثقة   كل نقطة مجدية فقد يش ية، القضية النوو عن  وحيث أن األمن البحري منفصل  .منافسة

 .بين أوروبا وواشنطن، وبين حكومات الشرق األوسط

لـ  أصول إضافية الل تخصيصتعزيز دعمهم لحظر األسلحة من خيجب على المسؤولين األوروبيين   .ليبيا

الت إيريني"،  لتن"عملية  إضافيتين  إلى سفينتين  تحتاج  المق مهمتها فيذي  أن  ابل، يمكن  بالكامل. في 

تكون واشنطن أكثر علنيّة  في دعم هذه الجهود وتسهيل التنسيق بين األصول الجوية األوروبية و"القيادة 

 .برا  أو جوا   ظربإبالغ األمم المتحدة بانتهاكات الح  ريقيا" )"أفريكوم"(، ال سيما فيما يتعلقاألمريكية في إف

انسحاب عسكري أوسع نطاقا  من الشرق  سألة تنفيذم يات المتحدة فيالوال تنظر وعلى نطاق أوسع،

ألطلسي حول األوسط من أجل التركيز على المنافسة مع الصين. ولذلك، فإن إجراء مناقشة جادة عبر ا

في  نموذج أكثر ذكاء  وتوازنا  للتعاون العسكري ضروري وملح، بهدف صياغة هذا التحوّل االستراتيجي أمر

باقية للقارة ُيعتبر ضارا  ال يزال تعزيز دور دفاعي وأمني أكثر استالمنطقة. وبالنسبة لبعض األوروبيين،  

الحكمةبر األطلسللشراكة ع وبناء  على ذلك، سيكون من  نهج أن تشجع واشنطن    ي.  اتباع  صراحة 

 .تجاه الشرق األوسط من الناحية العسكرية داقيةأوروبي أقوى وأكثر مص

 

 ANALYSIS/ALASTQLALYT-HINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICYHTTPS://WWW.WAS-الرابط: 

ALY-BL-NZRYAT-ALY-BHAJT-LYST-ALAWST-ALSHRQ-FY-ALAWRWBYT-ALASTRATYJYT 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/mqawmt-almylyshyat-alraqyt-tqyym-alkhyarat-alamrykyt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/kyf-ymkn-thzy-syast-baydn-tjah-ayran-bfrst-llnjah
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ajndt-dblwmasyt-qsyrt-almdy-lilughz-alswry
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alastqlalyt-alastratyjyt-alawrwbyt-fy-alshrq-alawst-lyst-bhajt-aly-nzryat-bl-aly
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alastqlalyt-alastratyjyt-alawrwbyt-fy-alshrq-alawst-lyst-bhajt-aly-nzryat-bl-aly
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ّر فيه الشرق األوسط   العام   2020درس ال ينسى..   لوموند  - الذي تغي

 -  JEANPIERRE FILIU -الفرنسية 

 Jan  03     2021 ( نسيةاللغة الفر)

  : نص المقال 

ال شك في أن فك االرتباط بين الواليات المتحدة والشرق األوسط أمر ال رجعة فيه، وقد أدى إلى إعادة 

اإلستراتيجي بين إسرائيل ودولة  كيا والتقارب  نتائجها المحسوسة صعود ترهيكلة عميقة للمنطقة، من  

 .اإلمارات

يليو في قسم الفرنسية مقاال للكاتب جان بيير ف (Le Monde) لوموند  بهذا الملخص، افتتحت صحيفة

أمام د ترامب المضطرب بعد هزيمته الرئيس األميركي المنتهية واليته دونال ل فيه إن نشاطالمدونات، قا

 .في الشرق األوسط 2020ام ينسي أحدا الدرس الرئيسي لهذا الع تخب جو بايدن، لن الرئيس المن

ل رق األوسط، الذي بدأ في ظهو فك االرتباط األميركي مع منطقة الش  -بالنسبة للكاتب-وهذا الدرس  

  ه من إعادة تشكيلما ترتب على ذلك وسيترتب عليأوباما وأصبح اآلن أمرا ال رجعة فيه، ب   رئاسة باراك

 .عميقة للمنطقة 

يعني تأكيد   -بحسب فيليو -وعلى أساس هذا التشكل، فإن التقارب اإلستراتيجي بين إسرائيل واإلمارات  

ان واإلخوان المسلمين،  لمزدوج من إيرقدما في محاربة التهديد اهذين الشريكين الجديدين سيرهما  

 .شمال سورياعززت وجودها في  . أما تركيا، فقدهات المستقبلية للبيت األبيضمهما كانت التوجّ 

الثاني   يناير/كانون  في  ترامب  اإلسرائيلي   2020وتفاخر  السالم  أجل  من  القرن"  "صفقة  بإبرام 

تنياهو يقف إلى جانبه، مشيرا إلى يلي بنيامين ناق ورئيس الوزراء اإلسرائالفلسطيني، وقد أعلن االتف

دولة فلسطينيةأنه سي إنشاء  إلى  كبؤول  جزءا  أن  الغ ، رغم  الضفة  إلى يرا من  المحتل  ربية سيضمه 

 .ب الكاتبسيطرته، بحس

" هذه، يجب أن ويعتبر البيت األبيض أن عشرات المليارات من الدوالرات الضرورية لتمويل "خطة السالم

مة  بيعة المشروع القائمة على قسنفطية التي لم يستشرها في ذلك، كما أن طوبا والدول التقدمها أور

ترامب نفسه محاصرا في   لى رفض أي مناقشة له، وبالتالي يجدجانب الفلسطيني إضيزى، تدفع ال

 .تصرفه األحادي، وغير قادر على تنفيذ أي بند من بنود خطته 

رات ضد عن الرد على تفجي  -ل إعالن "صفقة القرن"قبي -ة امتنعت  واليات المتحدب إلى أن الوأشار الكات

قاسم   قائد الرمزي للحرس الثوري اإليرانيبعد ذلك قتلت ال  العراق، وإن كانتقواعدها العسكرية في  

المليشيات سليماني في بغداد، لتختار بعد ذلك عدم الرد على إصابة عشرات الجنود األميركيين بنيران  

 .نالموالية إليرا

م تكن قادرة على واليات المتحدة في العراق، لأن الوحدات التي نشرتها ال  -يقول الكاتبكما  -وثبت  

كن قادرة حتى على حماية نفسها من ضربات ن المتزايد في ذلك البلد، كما لم تمواجهة نفوذ إيرا

 .الموالين لطهران

https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2021/01/03/2020-lannee-ou-le-moyen-orient-a-bascule/
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بإضفاء الطابع الرسمي   -يليوبحسب ف-مارات  األميركية، إسرائيَل واإلوقد أقنع هذا اإلذالل القاسي للقوة  

عليها، حيث امتنع   متحدة سوى "شاهد"تكون الواليات الا، بإقامة "معاهدة سالم" ال  على شراكتهم

 .من الذهاب إلى واشنطن لهذه المناسبة -جل اإلمارات القوي ر-محمد بن زايد 

عن باقي اتفاقيات التطبيع   د اإلستراتيجية اإلماراتية تتميز بالبعويرى الكاتب أن المعاهدة اإلسرائيلي

لصحراء الغربية،  شنطن لقضيته في المغرب على دعم واتم إبرامها مؤخرا، حيث حصل ااألخرى التي  

الخروج من "القائمة السوداء" للدول الداعمة لإلرهاب، كما حصلت البحرين على وحصل السودان على  

 .معها المتعدد األوجهتساهل أميركا مع ق

اتهما الخاصة  إلى تعاون فعال بين قو  -اديةفوق العديد من المشاريع االقتص-إلمارات  إسرائيل وامح  وتط

قد طورت   -التي تعمل بالفعل في ليبيا واليمن-  بما يخدمهما معا، خاصة أن اإلماراتهزة مخابراتهما،  وأج

 .حيط الهنديشبكة من القواعد في البحر األحمر وعند مدخل الم

ال اإلسرائويهدف هذا  اإليرايمحور  األهداف  مواجهة  إلى  اإلماراتي  أما لي  والوقوف  المنطقة،  في  م نية 

وخالل هذه الفترة،   .كما يقول الكاتب،  2020اإلمارات في ليبيا ربيع عام  وي، بعد أن هزمت  صعود تركيا الق 

المتحدة   الواليات  ال -بقيت  قدرتها على حل  أثبتت عدم  الفلسطينية التي  ف  -قضية  أزمات مهمشة  ي 

شيء سوى نسف   أوتي من قدرات مدمرة على فعلواليمن وليبيا، ولم ينجح ترامب بكل ما    سوريا

 .ي لبنانبادرة الفرنسية فالم

الفراغ  فقد فشلتا في ملء  الشاملة؛  استثماراتها  والصين رغم  انخراطها في سوريا،  روسيا رغم  أما 

ا تركته  الذي  المنطاإلستراتيجي  في  المتحدة  ملواليات  أيا  ألن  قوة قة،  نظام  تقديم  تستطيع  ال  نهما 

التأثير االقتصادي وحده   ل موسكو، وال علىوحدها كما هي حا  ال يعتمد على القوة العسكريةمتكامل،  

 .ل بكينكما هي حا

ر القانونية لسيادة أما االتحاد األوروبي، فقد يكون قادرا على تقديم مثل هذا المشروع، بناء  على المعايي

ه في المنطقة  ، وبالتالي يحتاج لتأكيد نفسالقتصادية، ولكنه ما زال يجرب نفسه كقوةون والتنمية االقان

أما بالنسبة لشعوب الشرق األوسط، فقد سّهل وباء كورونا على األنظمة قمع تطلعاتها، غير   .ضطربةالم

 .االعتراف بحقها في الحريةأنه لن يتحقق االستقرار واالزدهار في المنطقة دون 

 وى اإلقليمية، معبين الق  2021التنافس في عام  من المرجح أن يحتدم    -يختتم الكاتب-ذلك  وفي انتظار  

 )ترجمة: الجزيرة نت( .غامرات عسكرية جديدةاحتمال اندالع م

 

 /OU-LANNEE-2020HTTPS://WWW.LEMONDE.FR/BLOG/FILIU/2021/01/03-الرابط: 
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ا على وجه األرض   20أخطر      -    COUNTER- EXTREMISM  PROJECT متطرفً

 Jan  05     2021 ( اللغة اإلنجليزية)

  : خالصة 

قائمة ف ا على هذا الكوكب. تسلط المتطر  20م قائمة بأخطر  ليو( اCEPنشر مشروع مكافحة التطرف )

ء المتطرفين على تحليل تأثير هؤال، باإلضافة إلى  ()وفيات  وضحاياهم  معروف لهم،  الضوء على آخر موقع

 . المتطرفة بشكل عامجماعتهم وأتباعهم وحركتهم 

اإلمبراطوري الحركة  مؤسس  نصر هللا.  السمعة حسن  ستانيسالف   الروسية،ة  زعيم حزب هللا سيئ 

حركة الشباب لة البيضاء" سيئة السمعة في  ييف ؛ وسامانثا ليثويت ، العضوة "األرمتوليفيتش فوروبأنا

 . مةاإلرهابي جيرمين ليندسي، جميعها مدرجة في هذه القائ 7/7لمفجر  ك الزوجة السابقةوكذل

عش إلى معتقدات، من دالوجيات والمن مختلف األيديو  ( المتطرفين CEPاعتبر مشروع مكافحة التطرف )

،  جيل""هوية ال  جماعة  ىادية للمسلمين في ميانمار إلإلخوان المسلمين والجماعة البوذية المعجماعة ا

ا كبير ا لألمن الدولي.اعتبرهم   كلهم تهديد 

كان في القائمة أدناه األسماء وترتيبها، لمزيد من التفاصيل )مثل المعلومات الشخصية و التوصيف والم 

 أدناه: غط على الرابط ئم( الرجاء الضوالجرا

 حسن نصر هللا  .1

 داعش اإلرهابي( المولى )زعيم تنظيم   نالرحم أمير محمد سيد عبد .2

 ماعيل هنية سإ .3

 ألمانيا(-بيات زكابي )عضو في المنظمة الوطنية االشتراكية السرية .4

 يوسف القرضاوي .5

 ( الروسية  اطوريةاالمبرمؤسس الحركة ستانيسالف أناتوليفيتش فوروبييف ) .6

 م محلي للحركة المعادية للمسلمين في ميانمار(اثو )زعيآشين وير .7

 ركة الشباب(لخارج مع حمريكي يقاتل في اجهاد سيروان مصطفى )مواطن أ .8

 مارتن سيلنر )زعيم تنظيم "هوية الجيل" النمساوي للدفاع عن أوربا( .9

 احمد الحميداوي )أمين عام كتائب حزب هللا( .10

 ة(لمتحدث بإسم القاعداري )ابد البعادل ع .11

 احمد عمر ابو عبيدة )زعيم حركة الشباب( .12
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   إلسرائيل؟ كيف تاجرت الديكتاتوريات العربية بالقضية الفلسطينية والعداء  

 بانجامان بارت   - لفرنسية لوموند ا - 

 Jan  06     2021 ( اللغة الفرنسية)

  : خالصة 

 

لعربية مع إسرائيل كمشروع ا  مل الديكتاتورياتال الفتا عن "تعامن "لوموند" نقرأ مقاالرأي    في صفحة

واحتالل الضفة وغزة والجوالن ريعي استراتيجي" كما عنونت الصحيفة. "تشريد الفلسطينيين عام النكبة  

يندمل وكان 1967 معا لم  تهديد    جرح  بالدوما مصدر  العربية  األنظمة  برعت  بدءا لالستقرار  به  متاجرة 

ات الدوالرات" يقول "بانجامان بارت"، "لقاء مجابهتها دان الخليج مليارالتي حصدت من بل  بسوريا األسد

كتيك يمارسان الت  األسد ومبارك  ."ديكتاتوري فتاك  سمح لسيد دمشق بتكريس نظام حكمإلسرائيل ما  

 ذاته

ة لمساومة هذه المر ة الفتية" تضيف "لوموند"، "لاألسد اتجه فيما بعد للجمهورية اإلسالمية اإليراني  فظحا

الرئيس المصري أنور السادات ولكن    للدولة العبرية، وهو تكتيك اتبعه في الفترة ذاتها  أيضا على عداءه

ريخ يعيد نفسه" يقول الكاتب رائيل" واليوم ها هو التااكس، مقابل معاهدة السالم مع إسفي اتجاه مع

معر في  "لوموند"  حفي صحيفة  االمض  تطبيع  اثمان  عن  واديثه  والبحرين  مع ارات  وغيرها  لمغرب 

  إسرائيل وقد لفت "بانجامان بارت" الى المفارقة وسخرية القدر التي "جعلت السالم مع إسرائيل ذريعة 

   ".مةعليها تبريرا لبطش األنظ لقمع الشعوب بعد ان شكلت الحرب



 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
4
5

 

عيشية الكارثية  قيقا عن األوضاع المنشرت تح  لي زيكو" كل شيء مفقود حاليا في دمشق حتى الخبز

ة أعوام على اندالع النزاعات فيها."كل شيء مفقود حاليا في دمشق حتى عشري سوريا بعد مضي  ف

ماي غافيريو" التي -مراسلة "لي زيكو"، "لورا نا قاب قوسين من المجاعة" كتبت  الخبز. األسعار تحلّق وبت

ل بين  حدودية  مناطق  في  تحقيقا  مركزبنااجرت  خير  "تعتبر  وسوريا  لتقلبات    ن  االقتصادين  مراقبة 

اخلين" تقول "لي زيكو" وقد لفتت الى ان "تراكم االزمات منذ بضعة أشهر جرّ سوريا الى مستويات المتد

ان سيحول األوضاع في سوريا الى ر لبنانهيا ."من نقطة الالعودةغير مسبوقة وجعلت لبنان يقترب  فقر

 جحيم

ة في سوريا" وقد لفتت االزمبنان زاد من حدة  نظام المالي في لالى ان "انهيار الشارت أيضا  لي زيكو" ا"

منتدى االقتصاديين العرب سمير "لي زيكو" الى "احتكار البضائع والتالعب باألسعار" وقد نقلت عن رئيس  

األوضاع في ول  ارثة إنسانية كبرى" وقد خلص اال ان "انهيار لبنان سيحيطة ان "سوريا على حافة كع

 ونتي كارلو( )نقال  عن: م  ."مسوريا الى جحي

 /HTTPS://WWW.MC-DOUALIYA.COM الرابط: 
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لماذا قد تكون ضربة إيرانية أزمة "الساعة األولى" خالل فترة رئاسة  

 مايكل نايتس  - ن واشنط معهد  - بايدن 

 December  21     2020 ( اإلنجليزيةغة الل)

أ   خالصة:  العا يبدو  نشوب ن  باحتمال  منشغل  وشيك   لم  ّح  مسل الشرق    نزاع  في 

ترعاها    األوسط  التي  العراقية  الميليشيات  تقوم  هجماتها  حيث  بتكثيف  إيران 

جوان  على  للقوافل  وتفجيراتها  األمريكية  المواقع  على  وقد  الصاروخية  الطرق.  ب 

إ   تنتظر طهران  جراء، مما قد  ووكالئها إلى ما بعد حفل تنصيب جو بايدن التخاذ أي 

األ  الرئيس  ل يترك  المنتخب  تحقيق مريكي  كيفية  األفراد    يقرر  بين سالمة  التوازن 

 .ة إعادة االنخراط األمريكيين وفرص 

لجوية األمريكية  األولى للضربة ا السنوية في الثالث من كانون الثاني/يناير، أحيت القيادة اإليرانية الذكرى

قائد بحياة  أودت  القدس» التي  اإلسالمي» يف «فيلق  الثوري  قاسم سليمالا «الحرس  والقائد  نيلواء 

باحتمال نشوب نزاع  أن العالم منشغل ويبدو .مهدي المهندسالبارز للميليشيا العراقية التابعة إليران أبو  

ثيف كل من  قية التي ترعاها إيران بتكث تقوم الميليشيات العرايح مسلّح وشيك في الشرق األوسط

الصاروخي وتهجماتها  األمريكية  المواقع  للقوافل  فة على  الطرق،جيراتها  تحليق ف  على جوانب  ي ظل 

عمليات القوات التي تنفذ   " ]في سماء الشرق األوسط[ وتموضع52"بي  القاذفات األمريكية من طراز  

 .يق التابعة للبحرية األمريكية في الخليجدقال القصف

المراقبين بأن اشتباك عنيف مع إيران سيكون آخر خطوات الرئيس دونالد ترامب وأكثرها   وتكهَّن عدد من 

فترة  زع خالل  لالستقرار  ولكنزعة  هناك واليته.  ذلك  من  االن بدال   بأن  كبير  لمقتل  احتمال  تقام 

   .لتي ستواجه إدارة بايدناألولى ااألزمة  قد يكون والمهندس سليماني

منذ األدلة  بعد   ةبضع وتتراكم  ما  مواجهة  على حصول  ففي    20أسابيع  الثاني/يناير.  كانون   16كانون 

خامنئي   حّذر األول/ديسمبر علي  اإليراني  األعلى  المكان المرشد  "في  سيكون  إيران  انتقام  أن  من 

تعهد بالرد بقوة إذا تعرض فترة والية ترامب، الذي    ، وبالتالي ليس بالضرورة خالل "والزمان المناسبين

من   من إيران،ئيسية المدعومة  ، الميليشيا الر«كتائب حزب هللا» رتعراق، حذّ وداخل ال .األمريكيون لألذى

عن محمد  اللبنانية صحيفة "األخبار" ، وحتى أنه نُقل فيإلى حين مغادرة ترامب شن هجمات انتقامية

رسل إلى إيران، مناش الهاشمي، مبعوث الحكومة العراقية
ُ
ى ظ على الهدوء "إل دته طهران بالحفاالذي أ

     ."من ترامب الرئاسة حين استالم إدارة بايدن

ليس بعد ذلك   وقد تُقيّد إيران ]تحركات[ شركائها من الميليشيات إلى حين نهاية إدارة ترامب ولكن ربما

ية في العملية االنتقال تقييم التهديدات، يبدو أن  وفي الدوائر الداخلية للحكومة األمريكية حيث يتمّ  .ثيربك

ويمكن أن تتمثل أولى مهام جو بايدن  .يرة )ومغفل عنها(تصعيد خط لثاني/يناير ستمثل نافذةكانون ا  20

  .نطقة الخليجق أو سوريا أو مبالردّ على هجوم قاتل يستهدف األمريكيين في العرا

لل مبكرة  تحديات  العراق  شكّلت  ما  ]عل وعادة  الجدد:  األمريكيين  المثال[،  رؤساء  سبيل  أول ى  كان 

ضربات صواريخ كروز في حزيران/يونيو   اق وتمثّل بتنفيذللقوة من قبل بيل كلينتون في العراستخدام  

ج بوش األب قبل ذلك  ريكي السابق جورتيال الرئيس األممن مساعي صدام حسين الغ  اما  انتق 1993

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/thrkat-alghwasat-ly-atab-ayran-altdayat-alskryt-walqanwnyt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/thrkat-alghwasat-ly-atab-ayran-altdayat-alskryt-walqanwnyt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/thrkat-alghwasat-ly-atab-ayran-altdayat-alskryt-walqanwnyt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/thrkat-alghwasat-ly-atab-ayran-altdayat-alskryt-walqanwnyt
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/khamenei-lays-out-framework-avenging-soleimani-and-reentering-talks
https://t.me/abualaskary/38
https://al-akhbar.com/Iraq/298253/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%25A
https://www.politico.com/story/2009/06/clinton-orders-attack-on-iraq-june-26-1993-024213
https://www.politico.com/story/2009/06/clinton-orders-attack-on-iraq-june-26-1993-024213
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ن أول استخدام للقوة من قبل الرئيس جورج دبليو بوش في العراق أيضا  وتمثّل بموجة  بشهرين. كما كا

الجوية في شباط/فبرايلا من أزعج 2001ر  ضربات  ألنّ   مما  الواليات بوش  خارج  األولى  رحلته  ها عطّلت 

 .تحدة )إلى المكسيك( الم

نافسين  في ظل ترقب الم ال سيما ويمكن أن تشكّل أزمة عسكرية أولى لرئيس جديد لحظة تأسيسية، 

لى ائد الجديد. وسيحتاج بايدن إمن أجل تقييم الق حد سواء  العظمى والدول المارقة على  في القوى

أو عدمه  تقييم تداعيات ي تمييز اإلدارة الجديدة عن  وسيرغب جزء من قاعدته السياسية ف  :التصرف 

سة  على مستوى السيا اليد إلى إيران، في حين سيشّدد مؤيدو النهج التقليدي   اإلدارة القديمة، ومد

 .ا ما ُقتِل مواطن أمريكي الخارجية على ضرورة إظهار الصرامة والحزم، خاصة إذ

لح األمريكية في عهد بايدن لن  ن تدرك إيران ووكالؤها أن ضرب المصاللجميع، فهي أ  النتيجة األفضلا  أم

ترامب.    في عهد ه الخطوةأقل أهمية من المخاطرة بمثل هذ  أكثر أمانا  أو يكون، بأي حال من األحوال،

بوضوح قبل   المنتخب  الرئيس  يعبّر  أن  أنه سيكونك   20ويجب  الثاني/يناير  الد انون  قيقة  مستعدا ، في 

وال األول،األولى،  بحزم يوم  تهدي للرد  أي  وفي  على  لألمريكيين.  على   20د  يجب  الثاني/يناير،  كانون 

لكن ذلك االنتقام من ترامب ال  ودة،بأن يدها ممد  انأيضا  بهدوء إلير تشير اإلدارة األمريكية الجديدة أن

 .وباتطريق تخفيف العق   ريكا وسيضع عقبات إضافية علىيزال انتقام من أم

القادم بايدن  فريق  ال ويواجه  في  المعل وصولمشاكل  التيإلى  فترة   ومات  أثناء  توفيرها  يتم  ما  عادة 

تم إعدادها، من أجل تعريف ت العسكرية التي  ة مراجعة الخيارايجب أن تكون األولوية المبكراالنتقال.  

ممكنالفريق   وقت  بأسرع  حذف  عمليات  وإجراء  إضافات  بطلب  له  األمن   ويدرك .والسماح  فريق 

في وزير الدفاع لويد أوستن، قائد سابق للقوات األمريكية   سيما المرشح للبايدن، وال المتمرس القومي

األوسط،الش اللحظات رق  أي   أن  بعد  الوقت  هجوم المشحونة  أو   ليست  نقاط  لتسجيل  المناسب 

  .نك ال تملك الخيارات العسكرية التي تلبي التوقعاتاكتشاف أ

لح األمريكية في مرحلة متأخرة في العراق المصاوإذا هاجمت إيران أو الميليشيات المدعومة من إيران  

بايدن،  ت مبكر من رئاسة  إذا هاجمت في وق  الرد عليها، أويث ال يستطيع  جدا  من رئاسة ترامب بح 

ق الردع السريع وترسيخ المصداقية األمريكية، من ناحية، والموازنة بعناية فسيكون هناك توتر بين تحقي

ما  الذين عادة  -ان الهجوم قويا  بما يكفي لقتل أمريكيين  ية أخرى. وإذا كبين الحقائق والخيارات، من ناح

ألمريكية  رك من إيران، ولكن يمكن لإلدارة اتلّقي إشارة التحربما يكون قد تم  ف   - يتمتعون بحماية جيدة  

از المخابرات يوما  قبل أن يقرر ضرب جه  72القادمة أن تنتظر للتأكد من هذا االرتباط. وكان كلينتون قد انتظر  

 .1993عراقي لدوره في محاولة اغتيال بوش األب عام  ال

  ارة كلينتون من قبل، ولكن يؤمل بشكلعلى غرار إد  -  فعلى إدارة بايدنهر دليل على دور إيراني،  ا ظوإذ

إذا   -أسرع   وإاّل  األمريكيين.  على  المستقبلية  الهجمات  لردع  الصحيحة  الخطوة  اتخاذ  عن  تتوانى  أال 

 .مقام األولو الحال، فسوف تتردد في ضرب األفراد األمريكيين في الإيران أن هذا ه اعتقدت

التكلفة ]التي يتحملها دة أن تفعله على الفور هو اإلشارة إلى  حتلى الواليات الموما يمكن ويجب ع

المزيد الجانب اآلخر[ ألي هجوم على األمريكيين، والرد على شبكة إيران الموسعة واالحتفاظ بخيار شن  

هذا    القوات األمريكية في العراق  ات الموّسعة. وكلما وقعت هجمات بالصواريخ والقنابل ضدمن الضرب

https://www.nytimes.com/2001/02/17/opinion/air-strikes-in-iraq.html
https://www.nytimes.com/2001/02/17/opinion/air-strikes-in-iraq.html
https://www.cnn.com/2020/12/04/politics/pentagon-biden-transition-intelligence/index.html
https://www.cnn.com/2020/12/04/politics/pentagon-biden-transition-intelligence/index.html
https://www.cnn.com/2020/12/04/politics/pentagon-biden-transition-intelligence/index.html
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تماما  لمجتمع المخابرات األمريكية في غضون   سؤولة عن الهجمات واضحةكانت الشبكة الم  العام، كلما

العرا للشبكات  الثالث  الطليعية  الجماعات  من  مزيج  وهي:  أيام،  أو  حز» - قيةساعات  ب كتائب 

النجباء» و «عصائب أهل الحق» و «هللا ات وهي تهاجم وهذه الجماعات عرضة للضرب .«حركة حزب هللا 

 .مريكية أصال  قوات[ األ]ال

يليشيات اإليرانية بجد كل يوم إلخفاء إسناد الهجمات على أهداف أمريكية في العراق، ويعمل شركاء الم

لحة الجديدة مثل حركة "أصحاب الكهف" و "سرّية من الفصائل المسمما يؤدي إلى انبثاق عدد محيّر  

ة  يا من االنضمام إلى ضرب ات في منع بريطاننجحت هذه التكتيكآذار/مارس،    13جبارين". وفي  قاصم ال

الطائرات  وجلست  وبريطاني.  أمريكيَْين  بقتل  الميليشيات  قيام  على  لالنتقام  العراق  في  أمريكية 

التي يقع لى المدرج بينما تَجادل محامو الحكومة حول ]الجماعة[  الوقود ومسلحة عالبريطانية مملوءة ب

رامب من إقناع البريطانيين  هاية، لم تتمكن إدارة تتهدافها. وفي النومن التي يجب اس  عليها اللوم بالفعل

باإلقالع.    كانت الهدف الصحيح، ورفض المسؤولون البريطانيون السماح لطائراتهم «كتائب حزب هللا» بأن

 .ةن المحتملين بلعب هذه الخدعمل إدارة بايدن على تعزيز الردع إذا ال تسمح للمهاجميوستع

ر سيكون لحظة مفرحة لجو بايدن وفريقه، كانون الثاني/يناي  20في    أن حفل التنصيب وعلى الرغم من 

ت األمريكية  ض تصميم اإلداراإال أنه لحظة اختبار لرباطة جأشه أيضا . وقد أظهر التاريخ أن إيران تجّس نب

اجه  ة المفاوضات. وتوكي في عينه والجلوس على طاولوأنه يمكنها في الوقت نفسه وخز رئيس أمري

عي إلى االنتقام، ولكنها قد ترى في استالم إدارة بايدن للسلطة  في نهي وكالئها عن الس   إيران صعوبات

بذلك. وسيكون كل طرف م للقيام  األولى  اآلمنة  آخر  اللحظة  انتظار عتد  محتمل  العالم في حالة  في 

  .وترقب

 DRBT-TKWN-QD-ANALYSIS/LMADHA-HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط: 

BAYDN-RYAST-FTRT-KHLAL-ALAWLY-ALSAT-AZMT-YRANYTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/lmadha-qd-tkwn-drbt-ayranyt-azmt-alsat-alawly-khlal-ftrt-ryast-baydn
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/lmadha-qd-tkwn-drbt-ayranyt-azmt-alsat-alawly-khlal-ftrt-ryast-baydn
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الفرص بالنسبة  أمام العديد من    ونجرس( فتح الباب حصار الكابيتول )الك 

 ستراتفور - لخصوم الواليات المتحدة 

 Jan  08     2021 ( اللغة اإلنجليزية) 

المادة  المتح   : نص  الواليات  خصوم  يرى  أن  المرجح  الكا من  حصار  في  بيتول  دة 

  ع م   التنصيب،   قبل يوم   ألمريكية األخير فرصة التخاذ إجراءات سريعة ضد المصالح ا 

للرد على االستفزازات    جاهزة واشنطن المشتتة ستكون غير    أن   األخذ بالحسبان 

 التي قد تعزز نفوذهم التفاوضي مع إدارة بايدن القادمة. 

مما أدى إلى تقليص كادر   استقاالتهم،سيين  من القومي الرئيأعلن العديد من مسؤولي األ  يناير،  6ذ  من

لتجنب أي شيء قريب من  ودونالد ترامب.  األمد مع الرئيس  ربطهم عالقات طويلة  خبراء األمن الذين ت

سيركز مسؤولو األمن القومي في واشنطن على ضمان سالمة األحداث المحيطة    يناير،  6تكرار حصار  

في   التنصيب  من  يناير  20بيوم  الرغم  على  عن  ،  واالنتباه  الموارد  بتحويل  سيخاطر  بذلك  القيام  أن 

 المحتملة.  الخارجية التهديدات

نائب   الثاني،اير / كانون  ين  6ذين استقالوا حتى اآلن في أعقاب حصار  ين الحكوميين الومن بين المسؤول

من    ة إلى خمسة(، باإلضاففي شؤون الصين مستشار األمن القومي لترامب )وهو مساعد رئيسي  

األمك مجلس  في  المديرين  مسؤوليتهبار  مناطق  تغطي  الذين  القومي  وشمان  األوسط  الشرق  ل  م 

قائمة    ، يضاف إليهااسة الدفاعا جنوب الصحراء وأسلحة الدمار الشامل وسيا وروسيا وإفريقيإفريقيا وأوروب

 طويلة من الوظائف الشاغرة التي أعاقت إدارة ترامب.

يامهم األخيرة منشغلين بحسابات لين المتبقين في إدارة ترامب أوقضي كبار المسؤمن المرجح أن ي

به الخاصة  ألنهم  االستقالة  التوظيف    يقيّمونم  إمكانات  المترتبة على  اآلثار  مقابل  في   الحقا  قرارهم 

 اإلدارة الجديدة.

ا مواجهة انتقادات واسعة   انتشارء  النطاق بشأن بط سيتعين على القادة في وزارة الدفاع األمريكية أيض 

الكابيتول. في غضون   الوطني في مبنى  الحرس  المسؤول  ذلك، وحدات  ين في مكتب سيتعين على 

ات التي تفيد بتجاهلهم التهديد المحلي ت الفيدرالي ووزارة األمن الداخلي التعامل مع االنتقاديقاالتحق

ا عن اليميني،للعنف   رجية المحتملة. التهديدات الخا  مما قد يؤدي إلى تحويل انتباههم بعيد 

ليس لها ل على أن واشنطن  ابيتول على أنها دليوصف خصوم الواليات المتحدة الفوضى في مبنى الك

أخرى بشأنالحق في   دول  بين    سلوكها.  إلقاء محاضرات على  كاذبة  معادالت  وجود  أيض ا  زعموا  لقد 

األخيرة ضد المعارضة. من   حمالتهم القمعيةمثيري الشغب في الكابيتول والنشطاء في بلدانهم لتبرير  

ا حصار  الخصوم  بعض  يستخدم  أن  التخالمرجح  كمحفز  خبيثة لكابيتول  إجراءات  بينما    جديدة،  اذ 

 لتبرير سلوكهم الحالي المزعزع لالستقرار. يناير  6سيستخدم آخرون بدال  من ذلك أحداث 

أن تتخذ سلسلة    جديد،ل األول من العام  التي تصاعد سلوكها العدواني في األسبوع ا  إليران،يمكن  

الخليج  فزازية في  ال البحرية االستزيد من األعمقيام بم مثل ال   المتحدة،من الخطوات ضد الواليات  
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قوات والمصالح األمريكية في المنطقة.  قد تحسب طهران العربي أو تشجيع وكالئها على استهداف ال

قوتها التفاوضية مع   لتحركات يمكن أن تعززمثل هذه ا  ، وأنبذلك  إذا قامتأنه لن تكون هناك تكلفة تذكر  

 ن عند توليها السلطة. لمفاوضات مع إيراستعطي األولوية ل، والتي أوضحت أنها إدارة بايدن القادمة

م  الصين، للديمقراطية في هونغ  التي شبهت  المؤيدين  بالنشطاء  الكابيتول  في  الشغب    كونغ،ثيري 

ضد المعارضة  دة لتبرير تصعيد حملتها القمعية المستمرة  الواليات المتح  يمكن أن تستخدم الفوضى في

المحتجين المجلس    واقتحاماألمريكي    ن حصار الكابيتوله ال أساس لها بيرسم أوجه تشاب  -ينة  في المد

عام  التشر في  كونج  لهونج  المناطق 2019يعي  في  قوتها  باستعراض  تقوم  أن  أيض ا  لبكين  ويمكن   .

نطاق بي أو مضيق تايوان. وصفت وسائل اإلعالم الحكومية الصينية على  بحر الصين الجنوالساخنة مثل  

بأنه  حيث وصفته جلوبال تايمز    األمريكي،قراطي  فشل النظام الديمبيتول بأنه يعكس  واسع حصار الكا

 عالمة على "االنهيار الداخلي".

الثاني )يناير(،    السادس من كانونالتي انتفض سياسيوها ووسائل اإلعالم في أحداث    لروسيا،يمكن  

مثل    خارج،لارح العمليات في  زازية في مختلف مسافالقيام بخطوات قمعية في الداخل أو أعمال است

الدفاعات بالقرب من المناطق   أن تتفحص أو الجوية الروسية  البحرية    قواعد سوريا أو أوكرانيا. كما يمكن لل 

وس العنف في مبنى الكابيتول بشغف تخدم القادة الرالحساسة مثل شمال األطلسي أو أالسكا. اس

ات المتحدة ال ينبغي مة على أن الواليلى أنها أوضح عالية وتصوير األحداث عللتهكم بالديمقراطية األمريك

 عالمية.أن تملي المعايير ال

في األيام يمكن أن يتخذوا خطوات مزعزعة لالستقرار    وإسرائيل،مثل مصر    المتحدة،حتى حلفاء الواليات  

تعاطفا  مقارنة   إدارة ترامب األكثر  ألنهم يعتقدون أنه من المحتمل أن يواجهوا مقاومة قليلة من  لة، المقب

بينما قد   تشكك ا،تتولى إدارة أمريكية أكثر  مكن للقاهرة تصعيد قمعها الداخلي قبل أن  بخلفها الوشيك. ي

ال سيما   الفلسطينية،األراضي  المستوطنات في    يتعهد السياسيون اإلسرائيليون بضم أو بناء المزيد من

 لقوميين. ديد من شأنه تمكين امع دخول إسرائيل موسم انتخابات ج

يناير إلحباط جهود   6من المرجح أن يستفيد خصوم الواليات المتحدة من أحداث    الطويل،دى  على الم

 السيئ،السلوك    لعالمية ومعاقبة وفرض المعايير ا  الخارج،إدارة بايدن لتنشيط الترويج للديمقراطية في  

المرجح أيض ا أن على العالم. من    ة والتأثير األمريكي عن الجهود األوسع إلعادة تأهيل المصداقيفضال  

يناير، بما في   6في    التي ظهرتل االنقسامات المجتمعية المتطرفة  يفكر الخصوم في كيفية استغال

اإلنترنت التضليل عبر  المزيد من جهود  بعذلك عبر  والتي ساعد  ا،  لكابيتول في ضها في تحفيز حصار 

  وروسيا،ل الصين  القوى العظمى مث  بدء ا من منافسي  -الخصوم األمريكيين  المقام األول. قام العديد من  

وكوريا   إيران  مثل  اإلقليمية  الفاعلة  الجهات  بيالروسيا   الشمالية،إلى  مثل  المحليين  الخصوم  وحتى 

 يات المتحدة غير مؤهلة لقيادة العالم. كما كدليل على أن الوال  الكابيتول علن ابتصوير حصار    -وزيمبابوي  

ا العنف في مبنى  ا أن  اللسرديات من دول ملكابيتول سيغذي  بأن نظام  الصين وروسيا  ديمقراطية  ثل 

لألنظمة  المزعوم  واالستقرار  بالحوكمة  مقارنة  بطبيعته  المتحدة معيب  الواليات  تقوده  الذي  الغربي 

 ستبدادية.اال
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: مجلس الشيوخ الروسي  كتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في  جتماعي،االقع التواصل  د موافي أح

مسارات إلى الحضيض ... لم تعد أمريكا ترسم    لألسف،  وصلت،ية. لقد  حتفال بالديمقراط"لقد انتهى اال

 ن ". فرضها على اآلخري ، وال حتىوبالتالي فقدت كل الحق في وضعها الديمقراطية،

"ليس لها ن الواليات المتحدة  اء العقوبات المفروضة على بالده، قائال  إي إلى إنهيس زيمبابوكما دعا رئ

 ."اطيةة أخرى تحت ستار دعم الديمقرقي في معاقبة دولحق أخال

 WINDOW-OFFERS-EGESI-CAPITOL-RIVALS-HTTPS://WORLDVIEW.STRATFOR.COM/ARTICLE/US-الرابط: 

PPORTUNITYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldview.stratfor.com/article/us-rivals-capitol-siege-offers-window-opportunity
https://worldview.stratfor.com/article/us-rivals-capitol-siege-offers-window-opportunity
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ما الذي دفع المملكة العربية السعودية إلى تخفيف حصارها لقطر الذي  

 ستراتفور      سنوات؟   3دام  

 Jan  08     2021 ( اللغة اإلنجليزية) 

خالل   : ادة الم نص   العربية  تخفيف    من  المملكة  تحاول  قطر،  على  حصارها 

الرئيس  دة قبل أن يتولى  ع الواليات المتح عالقتها المضطربة م   السعودية تحسين 

  وواشنطن، ت جدية بين الرياض  المنتخب جو بايدن منصبه. لكن ال تزال هناك خالفا 

 والتي ستستمر في خلق التوتر في عالقتهما. 

المملكة    يناير،   4في   السعودي وافقت  ومصر  العربية  المتحدة  العربية  واإلمارات  والبحرين  ة 

تعهدت    يناير،   5أمام قطر. ثم في    الجوي، ا  مجاله   وكذلك   والبحرية،   ى فتح حدودها البرية عل 

الدول األربع نفسها بإعادة العالقات مع قطر. وجاء هذا االختراق بعد مفاوضات توسطت فيها  

الشيخ تميم    قطر، ية السعودية. زار أمير  والمملكة العرب   والكويت بين قطر الواليات المتحدة  

لحضور    2017رة منذ بدء الحصار في عام  ألول م عودية  لعربية الس المملكة ا   ثاني، آل    بن حمد 

حيث استقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان    الخليجي، دول مجلس التعاون    قمة 

ا في حدث يهدف إلى اإلشارة    قات. مستوى العال   - ية إلى استعادة عال شخصي 

والبحرين ومصر   السعودية واإلمارات  الدبلوماسي وقطعت  وروابط السفر و العالقات  التجارية  ة 

قطر   يونيو  مع  ال   2017في  اتهام  لها  بعد  وأصدرت  اإلرهاب  بدعم  لتغيير    13دوحة  مطالبة 

منذ   السنوية  الخليجية  المؤتمرات  قطر  أمير  قاطع  الح حتجاج  ا   2018سلوكها.  على  صار  ا 

 المستمر. 

رس لسياسات  المعارض الش   نهيان،   الشيخ محمد بن زايد آل   ي أبو ظب ولم يحضر ولي عهد  

ا في مجلس التعاون    5قمة    قليمية، إل ا طر  ق  أنه ليس عضو    الخليجي، يناير. على الرغم من 

ا، لم يحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي    منه. وأرسل وزير خارجيته بدال     أيض 

الري  موازنة  تحاول  ال اض  في  دعوات  وسط  استباقي  بشكل  بايدن  إدارة  واليات  انتقادات 

لدول  ال   المتحدة  التعاون  الخ مجلس  لتقليص  /  خليجي  حزيران  حصار  كان  الداخلية.  الفات 

الذين كانوا يخشون    األمريكيين، ة لدى المسؤولين والسياسيين  بي ال يحظى بشع   2017يونيو  

  إيران، جي الالحقة إلى تقويض جبهة إقليمية موحدة ضد  س التعاون الخلي أن تؤدي أزمة مجل 

العربي. ك العام في  االستقرار  فضال  عن   رعون األمريكيون السياسات  ما انتقد المش الخليج 

لسعودية ضد أماكن مثل اليمن وقطر. إن التنازل العلني  الخارجية العدوانية للمملكة العربية ا 

الـ   المطالب  في  الصا   13عن  قطر  إلى  أولويات    2017عام  درة  بين  أفضل  بشكل  ينسجم 

إعط   وواشنطن، الرياض   األو مع  للتضامن اء  الم   لوية  على  داخل  الخليجي  المنطقة  خاوف 

 مع السلوك القطري. 
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إقل  المتحدة بوجود عسكري  الواليات  الجزيرة  تحتفظ  مع قواعد    العربية، يمي كبير في شبه 

المتحد  العربية  واإلمارات  قطر  والبح في  والكويت  ا  ة  أمني  ا  داعم  ا  أيض  واشنطن  كانت  رين. 

ا لجميع دول م  دية على  العربية السعو   تعتمد المملكة   يث ح   الخليجي، تعاون  ال   جلس رئيسي 

ال    في الصراع اليمني المستمر.   التعاون االستراتيجي والدعم األمريكي طوال تدخل الرياض 

م  أي  لتلبية  سلوكها  تعديل  قطر  على  يتعين  الـ  يزال  المطالب  عن    13ن  الصادرة  األولية 

مما    -   2017دة ومصر في عام  رات العربية المتح ما المملكة العربية السعودية والبحرين واإل 

 بين الرياض والدوحة. مفتوحا   خالف  ال صدر  يترك م 

إزالة    ذلك، ومع   السعودية  فإن  األمريكية  العالقة  المحتملة في  التوتر  نقاط  الحصار لن يحل 

اتف  و بشأن  األسلحة  حقوق  اقيات  مجال  في  الرياض  وسياسات  النووية  التكنولوجيا  تنسيق 

ا في ظل إدارة بايدن  ية السعودية تدقي األسلحة األمريك   ان. ستواجه اتفاقيات اإلنس  ا جديد  ق 

السع  استخدام  كيفية  تقيم  المفروض على  ألنها  الحصار  تخفيف  يؤدي  لن  لألسلحة.  وديين 

ا إلى تهدئة مخاوف  نطن بشأن احتمال وجود برنامج نووي مدني  الحزبين في واش   قطر أيض 

 سعودي. 

عام   لبيع عا م   ، 2019في  الكونجرس  للسع   رضة  أخرى  العربي  ودية  أسلحة  الخليج  ودول 

عل  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إدارة  أجبرت  تفويض  األخرى  عبر  الصفقة  في  المضي  ى 

انتقادهم   األم   لالتفاق، طارئ. في  المشرعون  وجه  أشار  مخاوف  ريكيون على  إلى  التحديد 

ب  السعودية بالتسب   حيث اتُهمت القوات   ، اليمن حة أمريكية الصنع في  بشأن استخدام أسل 

المدنيين.  من  ل   في سقوط ضحايا  استراتيجية  بمراجعة  القادمة  بايدن  إدارة  لعالقات  وعدت 

بالتعددية  المتجدد  اهتمامه  عن  ا  أيض  بايدن  أعلن  السعودية.  تصرفات    األمريكية  وانتقد 

 ن العام للمملكة. المملكة العربية السعودية في اليمن، فضال  عن سجل حقوق اإلنسا 

ودي المتنامي مخاوف في الواليات المتحدة من أن الرياض  وي المدني السع البرنامج النو   ار أث 

ل  الوقود  مستعدة  لدورة  إدارتها  كيفية  حول  تأكيدات  الرياض  تقدم  لم  نووية.  أسلحة  تطوير 

البرنامج  يخشى المشرعون األمريكيون من أن    لذي زاد من حدة هذه المخاوف. النووي، األمر ا 

الم  ال النووي  قد  السعودي  الض دني  بنفس  يلتزم  يطبقها    التي  مثل  مانات  اآلخرون،  حلفاؤه 

 .تحدة، للحد من االنتشار النووي اإلمارات العربية الم 

 ITS-EASE-ARABIA-SAUDI-DRIVING-S-ARTICLE/WHAT/IEW.STRATFOR.COMHTTPS://WORLDV-3-الرابط: 

BLOCKADE-QATAR-YEAR 

 

 

 

 

https://worldview.stratfor.com/article/what-s-driving-saudi-arabia-ease-its-3-year-qatar-blockade
https://worldview.stratfor.com/article/what-s-driving-saudi-arabia-ease-its-3-year-qatar-blockade
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مركز  -مرحلية   لمقاربة    عمل   إطار   :النزاع في سوريا   تحويل   نحو   الطريق 

 -ة بحثية( كارتر )ورق 

 Jan  2021 ( اإلنجليزية والعربيةغة الل) 

  من   حالة   بسوريا   نية المع   الدولية   ة سي وما الدبل   الجهود   تشهد   : خالصة 

لعزل    واألوروبية   األميركية   الجهود   تفلح   لم   جهة،   فمن .  فعليا   الجمود 

  السورية   الحكومة   إقناع   في   واقتصاديا   دبلوماسيا   السورية   الحكومة 

  في .  سياسي للسلطة   انتقال   راء بإج   القبول   عن   ك ناهي   سلوكها،   بتعديل 

  إعادة   تمويل   في   سيساعد   الغرب   أن   في   األول   روسيا   أمل   فإن   المقابل، 

  في   يكن   لم   دمشق   في   سياسي مجد   تغيير   أي   غياب   في   سوريا   ار إعم 

 .محله 

  إال .  العلن   في   أقله   القصوى،   مطالبه   عن   للتنازل   طرف   أي   استعداد   على   فعلي   مؤشر   من   ما 

  على   ستكون   النتيجة   فإن   الحالي،   المسار   يتغير   لم   حال   بأنه، وفي   ا  اعترافا متزايد   هناك   أن 

على .  قادمة   لعقود   وربما   ات لسنو   سوريا   في   لة فاش   دولة   األرجح    تداعيات   ذلك   وتترتب 

  من   جديدة   موجة   في   )يتسبب   2  السوري،(   الشعب   معاناة   )يطيل   1:  سوف   إنه   إذ   هامة، 

 إلى   الالجئين   تدفق 

  )يوفر   4(  سيفاقمها   وربما   الالجئين،   ألزمة   حل   أي   )يعيق   3  عد( ب أ   دول   وإلى   اورة المج   الدول 

العن   للمنظمات   خصبة   أرضا  او    من   حاد   بشكل   )يزيد   5(  صفوفها   رص   لتعيد   يفة المتطرفة 

  حاليا   الموجودة   األجنبية العديدة   الجيوش   بين   مواجهات  جراء   نطاقا   أوسع   نزاع   نشوب  احتمال 

 .لبنان   وباألخص   ار، الجو   دول   تقرار س ا   )يزعزع   6(  سوريا   داخل 

  على  ا م  قد  المضي  كيفية  حول  الحديث  يبدأ  أن  وينبغي  جديدة،  مقاربة   إلى  ماسة   حاجة   ثمة 

  واشنطن   سياسة   صياغة   بإعادة   الجديدة   بايدن   قيام إدارة   احتمال   إلى   بالنظر   سيما   ال   الفور، 

  فق مت ال   األساس   يبقى  2015  لعام   2254  رقم   األمن   مجلس   قرار   أن   حين   وفي .  سوريا   تجاه 

  المدى   ى ل ع   واقعية   أكثر   سية   ا دبلوم   خيارات   في   النظر   ينبغي   مثالية،   سياسية   لتسوية   عليه 

  أضيق   مجموعة   في   السورية   الحكومة   الخيارات إطار إلشراك   هذه   تتضمن   ويجب أن   . القريب 

  ات الي الو   تقدمها   الحوافز   من   حزمة   منها، مقابل   التحقق   يمكن   والتي   الملموسة   الخطوات   من 

وتخفيف    اإلعمار،   إعادة   تستهدف   موجهة   ت   مساعدا   تشمل   األوروبي   التحاد ا و   المتحدة 

  بيان   دعوة   صريح   بشكل   تستبعد   أن   الدبلوماسية   ارات خي ال   هذه   وعلى .  عها ورف   العقوبات 

  والذي   ،   2254  القرار   في   تكرر   والذي   القيادة   في   "انتقال "   إحداث   إلى   2012  لعام   جنيف 

  هو   هذه الخيارات   من   والهدف .  النظام   لتغيير   طف مل   تعبير   أنه   ى ل ع   دمشق   في   إليه   ينظر 

  المطالب   توحد   مرحلية   بة ار مق   تقديم   خالل   من   سوريا حول    ماسية بلو الد   تنشيط   إعادة 
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مسارا    وداعميها   السورية   للحكومة   وتقدم   متفرقة،   مسائل   تقدم في   بإحراز   وتسمح   الغربية، 

 .الحالية   األزمة   من   للخروج   واضحا  

  الورقة   وتستند .  المرحلية   المقاربة   هذه   مثل   في   تضمينها   يمكن   عناصر   الورقة   ه هذ   تقترح 

وأورو   ن مسؤولي   مع   مقابالت   ى إل    المتحدة،   األمم   في   ومسؤولين   وروس   بيين أميركيين 

.  البالد   السياسية في   الشرائح   مختلف   من   وسوريين   والجامعات،   مراكز الفكر   في   ومحللين 

  الثاني   القسم   يقترح   حين   في   ي، نطق الم   واألساس   فية الخل   الورقة   من   األول   القسم   يعرض 

ملحة،   مسارات   سبع    ترافقها   مسار،   كل   في   الثقة   ناء ب ل   محددة   اجراءات   ض عر وي   تفاوضية 

تتخذها   السورية   الحكومة   على   وفعلية   صعوبة   أكثر   خطوات    من   الثالث   القسم   ويوضح .  أن 

أو    عقوبات ل ا   وتخفيف   عمار إل ا   إعادة   في   للمساعدة   مراحل   ثالث   من   تسلسلية   مقاربة   الورقة 

 لتحميل الملف كامال :   .رفعها 

E/CONFLICT_RESOLUTION/SYRIAURCES/PDFS/PEACHTTPS://WWW.CARTERCENTER.ORG/RESO-الرابط:  

PDFARABIC.-2021-JAN-SYRIA-IN-FORMATIONTRANS-FLICTCON-TO-CONFLICT/PATH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/path-to-conflict-transformation-in-syria-jan-2021-arabic.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/path-to-conflict-transformation-in-syria-jan-2021-arabic.pdf
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ّحة السورية: طريق الالعودة   - توازن   – كارينغي    -   انتشار القوّات المسل

 محسن المصطفى 

 Jan  2021 ( اللغة اإلنجليزية والعربية)

ات المسلّح استراتيجية ان   افق تتو   : خالصة  ة السورية مع  تشار القوّ

 .االستراتيجي الناشئ وتقوّض العودة إلى ثكناتها التهديد  

ّحة السورية لتحوّالت  ، خضعت ال 2011ي سورية عام  ف   منذ بدء األحداث الجارية  قوّات المسل

وتكتي  البرية  كي استراتيجية  القوّات  وحدات  انتشار  ضمنها  من  جمّة،  ال   – ة  بحد    – جيش  أي 

نجاح  ذاتها.   على  سنوات  مرور  من  الرغم  الحاكم  على  السياسي  النظام  بدعم    – قوّات 

وإيراني   ي   – روسي  انتزاع مساحات شاسعة من  العسكريين، إال أن الجيش    دّ في  خصومها 

خط  عن  البعيدة  المناطق  تلك  في  حتى  ا  منتشر  زال  النظام  ما  قيادة  أن  ويبدو  القتال،  وط 

لتهديد الناشئ  ية انتشار جديدة للجيش تتوافق مع ا تريد فرض استراتيج السياسي الحاكم  

السي  النظام  انتفاضات شعبية ضدّ  أو حتى  ّح،  نزاع مسل ؤر  ببُ أن  اس المتمثل  إال  الحاكم.  ي 

رغبة  تلبي  أنها  ا  خصوص  ة  عدّ وتحديات  مخاطر  تملك  االستراتيجية  النظام    هذه  قيادة 

الجهود  تقوّض  كما  سواه،  دون  الرامية    السياسي  وإعادة  الدولية  سياسي  حل  لفرض 

 .االستقرار 

 2011خطاء في االنتشار بعد  أ 

حدود الجنوبية الغربية للبالد،  ال لعب التهديد االستراتيجي الذي فرضه وجود إسرائيل على  

منها،  دمشق  العاصمة  في   وقرب  األكبر  الجيش  الدور  انتشار  ا  كيفية  مر  في  على  لجنوب 

األ  السابق حافظ  الرئيس  االنتشار عقب وصول  زادّ هذا  الزمن.  الحكم    سد عقود من  ة  لسدّ

نو  وتأسيسه  وأمنية  عسكرية  السياسي   ة عي وحدات  النظام  تحصين  األساسي  هدفها 

الحاكم من أي محاوالت انقالبية، في حين تم االكتفاء بنشر أفواج من القوّات الخاصة وبعض  

الوحدات قادرة  باعتبار هذه  الداخل،  التي    الثكنات في باقي مناطق  على مواجهة األحداث 

االع  هذا  أن  إال  فيها.  تندلع  عام  قد  بعد  فشل  وحدات  و   ، 2011تبار  إرسال  استدعى  ما  هو 

وبالتا  االنتفاضة  إخماد  أجل  من  والشرق  الشمال  نحو  عن  مختلفة  الوحدات  تلك  ابتعاد  لي 

 .مناطق انتشارها التاريخية 

ا  القيادة  ترسل  لم  البداية،  في  مفهومة  غير  بقو بع وحدات   لعسكرية بطريقة  امها  ينها 

وحدات   الكامل  تجميع  أي  "التجميع"،  طريقة  اتبعت  بل  الجديدة،  العمليات  مناطق  نحو 

موثوق   ضابط  إمرة  تحت  أمنية  عناصر  عدد  مع  األلوية  أو  للفرق  التبعية  مختلفة  عسكرية 

جما  انشقاق  عملية  أي  منع  هو  الطريقة  هذه  اتباع  وراء  والسبب  هذا  الوالء.  وكان  عية، 

ا، إذ اقتصرت االنشقاقات على حاالت فردية بمعظمها نا األسلوب    .جع 

 بعد التجميع 

https://www.sasapost.com/syrian-army-from-1973-to-2011/
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84.html
https://syrianoor.net/article/11240
https://syrianoor.net/article/11240
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متعددة   وميليشيات  متناسقة  غير  هجينة  عسكرية  وحدات  الطريقة  هذه  خلقت  بالمقابل 

الوالءات أدّت لخسائر جسيمة في تلك الوحدات نتيجة ضعف وضياع تسلسل القيادة واألوامر  

وبالتال  ا فيها،  الفوضى  من  حالة  خلق  العسكرية،  لت ي  العمليات  كفاءة  على  ا  سلب  أثرت  ي 

وحدات  مالمح  تظهر  أساس    وبدأت  على  الوحدات  ترتيب  إلعادة  محاولة  في  هجينة  وفرق 

ا من عدة مواقع   أو قسر  ا  لتتماشى مع الوضع القائم، وتم االنسحاب كيف  توزعها الجغرافي 

بع استراتيجي أو تكتي،  طا ضمن مراكز عسكرية ذات    في األرياف لصالح تجميع هذه القوّات 

ن  البعض  بعضها  دعم  على  المراكز  هذه  عملت  نارية،  حيث  قصف  مظلة  يشبه  بما  ا،  اري 

تّبعة حتى انهيارها في ربيع عام  ا مع التدخل  2015واستمرت هذه التكتيات الم  ، لتنتهي كلي 

 .العسكري الروسي المباشر لصالح النظام السياسي الحاكم 

 
 



 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
5
8

 

 
 

 

ال  الروسي في نها تد بالتزامن مع  أيلول/سبتمبر عام  خل  الفيلق   تم تأسيس   2015ية شهر 

تلقاه،  الرابع  الذي  الدعم  من  بالرغم  لروسيا  وة  المرجّ النتائج  يقدم  لم  الفيلق  أن هذا  إال   ،

ا تأسيس  ، حيث عملت  2016في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام   الخامس الفيلق   ليتم الحق 

هذا  تأسيس  على  الخاصة  روسيا  برؤيتها  جيدة    ، الفيلق  ورواتب  حوافز  ودعمه  نس مع  ا  بي 

ل العسكري المعروف لهيكل الفيلق،  م تأسيس الفيلق دون االلتزام بالتشكي بالسالح. لقد ت 

مواز،  صعيد  وعلى  والتسليحي.  العددي  المالك  في  النقص  روسي  نتيجة  ودمجت  رعت  ا 

لعناصر لف  أ ت ت  وحدات هجينة  باإلضافة  الجيش  من  وعناصر  األمن  عناصر محسوبة على    من 

من الميليشيات المحلية المحسوبة على إيران، حتى وصل بها األمر لدمج فصائل المعارضة  

تصبح  بأن  سبق  ما  كل  ساهم  حيث  الخامس،  الفيلق  ضمن  للتسوية  القوّات   الخاضعة 

ّحة الرسمية مجزأة وغير موثوقة وذات والءات متعددة   .المسل

 االنتشار الحالي 

https://www.sanasyria.org/?p=280623
https://www.sanasyria.org/?p=280623
http://www.mod.gov.sy/index.php?node=5642&nid=18987
http://www.mod.gov.sy/index.php?node=5642&nid=18987
http://www.mod.gov.sy/index.php?node=5642&nid=18987
https://carnegie-mec.org/2020/03/26/ar-pub-81214
https://carnegie-mec.org/2018/12/17/ar-pub-77976
https://carnegie-mec.org/2018/12/17/ar-pub-77976
https://carnegie-mec.org/2018/12/17/ar-pub-77976
https://carnegie-mec.org/2018/12/17/ar-pub-77976
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/reliable-no-more-the-current-state-of-the-syrian-armed-forces/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/reliable-no-more-the-current-state-of-the-syrian-armed-forces/
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ا تكاد تنتشر وحدات الجيش في كافة المدن والبلدات الموجودة تحت  سيطرتها منذ    حالي 

ّة النسحاب الجيش منها. ت   سنوات ولم  بغض    نسحب منها، وهو ما ينذر بأنه ال توجد ني

النظر عن طبيعة الحل السياسي فإن النظام السياسي الحاكم ال يريد أن يعيد الخطأ  

ّته لمجابهة اضطرابات داخلية، وبالتالي تبني استراتيجية   السابق في كيفية انتشار قوا

على نشر وحدات في كل منطقة يتناسب حجمها  م  ار القوّات البرية، تقو جديدة النتش 

ا مع كثافة هذه ال   .مناطق السكنية طرد 

قبل  من  ا  أساس  د  دّ تُحَ السورية  ّحة  المسل القوّات  انتشار  استراتيجية  الدفاع   إن  مجلس 

م  ي العسكر  قبل  من  تدخل  أي  دون  الجمهورية  العام/رئيس  القائد  يرأسه  ؤسسات  الذي 

تمركزه   ألماكن  الجيش  عودة  المستحيل  شبه  من  بات  الرؤية  هذه  وضمن  المدنية.  الدولة 

ا لتغيُّر التهديد االستراتيجي من وجهة نظر قيادة الدولة نحو الداخل ال الخارج،    السابقة، نظر 

ن  البُ أن  إلى  التي    ية باإلضافة  الجسيمة  الخسائر  نتيجة  كانت  كما  تعد  لم  للجيش  الثقيلة 

خسره.  تع  ما  إعادة  من  يُمكّنها  ال  التي  للحكومة  المالية  القدرة  انعدام  وكذلك  لها،  رض 

ا مع مفهوم   بالتالي إن كل استثمار مستقبلي في لوجستيات وعتاد الجيش سيكون متوافق 

االسترا  لألد التهديد  ومخصص  الجديد  مقبلة،  وا تيجي  انتفاضة  أي  قمع  من  تمكنه  التي  ت 

ار حالة عدم االستقرار، والدفع باتجاه عسكرة المجتمع، وتقويض  ويقود ما سبق إلى استمر 

ا أن خطوات الحل السياسي المفترض لم تناقش إمكانية عودة   فرص عودة الالجئين، خصوص 

ة سنوات   بل مع االنتفاضة الشعبية ق الجيش إلى ثكناته التي أنطلق منها لق   .عدّ

 TW-HTTP://WWW.TAWAZUN.NET/ARABIC/BLOG1.PHP?ID=571الرابط:  
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 مشروع القوة الناعمة اإليرانية في سورية هدفه الشباب في دير الزور 

MECRA -  -    OMAR ABU LAYLA   

 December  30     2020 (اللغة اإلنجليزية)

   : خالصة 

اإلسالمية اإليرانية بقيادة الخميني، كقوة إقليمية، وتبنّت فكرة تصدير الثورة،  منذ أن ظهرت الجمهورية  

تحاول إنشاء قوى موازية في دول مختلفة. حيث نجحت إيران في اختراق العراق ولبنان واليمن وسورية،  

يض ا لفة في هذه البلدان. وإضافة إلى ذلك، تحاول إيران أختا، وهي تدعم ميليشيات معسكري ا وسياسي  

 .تبني إستراتيجيات القوة الناعمة، مثل التبشير وتعزيز التشيّع بين المجتمعات غير الشيعية تقليدي ا

 

دعم الشعبي تواجه هذه اإلستراتيجية تحديات كبيرة في سورية، حيث ال تستطيع إيران االعتماد على ال

ولبنان، ولكنها تتمتع ببعض اإلمكانات في عرب الشيعة، كما الحال في العراق واليمن  الالطائفي من  

سورية، حيث قدم نظام األسد فرصة للنشاط اإليراني، وسمح لها باالنخراط بحرية كاملة في أنشطة 

تحاول   ة،زور، أكبر مدن شرق سوريالدعوة الشيعية، وبتعزيز إستراتيجيتها في “القوة الناعمة”. في دير ال

االقتصادية المصاعب  استغالل  فئات  إيران  ثالث  مع  بادئة  المحلي،  المجتمع  جذب  أجل  وجهاء   :من 

عن   األطفالمن خالل توفير التجنيد مقابل راتب شهري، و الشباب، من خالل تقديم المال، والعشائر

علّم ممارسات مثل  وت، مقابل تبنيهم للتشيع  طريق تنظيم جوالت ترفيهية وتقديم المال ألسر األطفال

دينية   )أغنية  إليران،  اللطميات  الناعمة  القوة  إستراتيجية  مقارنة  المقال  ونحاول في هذا  شيعية(. 

 .بنهجها العسكري المتمثل في الميليشيات واألسلحة اإليرانية في سورية ودول أخرى
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عام   اإليراني في سورية  العسكري  التدخل  بدء  ميليشي2013منذ  وإرسال طهران  إلى سورية،  ات،  ها 

تحاول إيران بناء قواعد عسكرية كجزء من إستراتيجيتها العسكرية المتماسكة التي تهدف إلى اقتطاع 

منطقة متواصلة إلتمام السيطرة اإليرانية، من طهران إلى بيروت، عبر بغداد ودمشق. ومع ذلك، فإن 

شارك في حملة نشطة لتعطيل  ت  ذاتها، خاصة أن إسرائيل اإلستراتيجية العسكرية ليست كافية بحد  

هذا الجهد ودحره. بالنظر إلى ذلك، تعمل إيران أيض ا على إستراتيجية موازية إلنشاء خزان من الدعم 

 .البشري، يكون بمنزلة قاعدة للتطلعات السياسية المستقبلية في سورية

وجودها في   وتعزيز  هاقواعدتقوم إيران ببناء  تركّز إسرائيل جهودها بشكل رئيس في الجنوب، ولذلك   

الشرق. لكن إسرائيل تحاول ضربها في الشرق أيض ا، لتعطيل مساعيها التي تهدف إلى تطوير قواعدها 

لتهديد  استخدامها  يمكن  مهمة،  أسلحة  كمستودعات  القواعد  هذه  استخدام  يمكنها  حيث  هناك، 

 .إسرائيل عند نقلها إلى الجنوب

قادرة علعباشر في اسكري وسياسي مإليران وجود ع واليمن. وهي  ولبنان  لى تحريك راق وسورية 

البلدان، أو الستهداف قوات أجنبية، كما فعلت مع  وكالئها، وتنفيذ أجندتها، وإرهاب أعدائها في هذه 

عمال مثل استهداف القوات األميركية في العراق ردًّا على مقتل قاسم سليماني. كما يمكنها القيام بأ

ى أخرى، ولكن على عكس ة. وتختلف قوة إيران واختراقها من منطقة إلديالسعوشركة )أرامكو( في  

شرق سورية، فإن نفوذ إيران في اليمن والعراق ولبنان يعتمد إلى حد كبير على قاعدتها الشيعية، حيث 

العقائد المستويين  على  وتجنّدها،  الموالية  الشخصيات  إيران  تقتحدد  ثم  والسياسي.  هذه ي  وم 

 . ا في صنع القرار السياسي جندة إيران السياسية، وتضمن لها اليد العليأ تنفيذالشخصيات ب

ا. صحيح أنها تتمتع بنفوذ سياسي وعسكري فيها، لكنها تفتقر إلى عنصر  الوضع في سورية مختلف جد 

ا. وعلى سورية هم أقلية ص  مهم وهو وجود عدد كبير من السكان الموالين عقدي ا. فالشيعة في غيرة جد 

في سورية، فإنها لم تنجح حتى اليوم، خاصة في أن إيران تحاول منذ أعوام إحياء الطائفية    منلرغم  ا

في المئة من السكان هم من العرب السنّة. وينظر كثير من هؤالء   99مناطق مثل دير الزور، حيث إن  

تسعى ،  ع ذلكط في قتل شعبه. ومنظام إجرامي متوّرإلى إيران على أنها قوة محتلة، متحالفة مع  

مة إلنشاء قاعدة مذهبية في هذه المنطقة. ويبدو أن إيران تحاول إيران إلى استخدام أساليب القوة الناع

 .زرع البذور بقصد حصادها في وقت الحق

 إستراتيجية القوة الناعمة إليران 

دي على  اإليرانيين  وحلفائه  األسد  نظام  سيطرة  إيرمنذ  بدأت  الزور،  ور  بطريقة  العمل  ى عل اضحة  ان 

الظرو واستغالل  واألطفال،  الشباب  الظروف استهداف  تجبر  الحال،  بطبيعة  السيئة.  االقتصادية  ف 

االقتصادية المتدهورة الناس على البحث عن سبل لكسب العيش. ونتيجة لذلك، ينجذب بعض الشباب 

محلي  ل  مقات  ئمة، حيث يتلقى كلنية لكسب رواتب داإلى محاولة االنضمام إلى الميليشيات اإليرا

 .الر ا شهري ادو 150ينضم إلى الميليشيات اإليرانية 

يصادف هؤالء الشباب أشخاص ا يروّجون للتشيّع، ويكسبون كثير ا من المال أو االمتيازات، ويغرون اآلخرين 

األقل، من   فإنهم سيكونون على باتباع مسار مماثل. وإذا لم يعتنق هؤالء الشباب أنفسهم التشيّع، 
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ف أو    ا،صاعد  اآلن  ينكروا  ولن  الشيعي،  بالمذهب  دراية  من على  ثمَّ  ومن  له.  اآلخرين  اعتناق  يعارضوا 

 .المرجح أن يصمتوا ويذعنوا للتغيير العقائدي واأليديولوجي وحتى الديموغرافي

اإليرانية،   الثقافية  المراكز  إلى  األطفال  جذب  أيض ا  إيران  الثقافة  تحاول  والمذهب وتعليمهم   اإليرانية 

المراكز على شكل منحة لمرة واحدة، ال كراتب دائم،  ، مقابل الجوائز واألموال التي تقدمها تلك  عيالشي

حيث تُمنح ألهاليهم )األبوين(، والهدف جذب األطفال. وكمثال على هذا النوع من النشاط، نظّمت إيران 

تدريبية،   دورة  األخيرة  اآلونة  الفي  كشافات  مركز  تعفي  إلى  تهدف  امهدي،  الترانيم ألليم  فن  طفال 

. هذا الفن يسمى “اللطميات” في الثقافة العقائدية الشيعية. وبعد انتهاء الشيعي في مدينة الميادين

 . ( ألف ليرة سورية، وهو مبلغ مغر  لكثير من العائالت250الدورة؛ يحصل كل طفل على )

هذه اإلستراتيجية بطيئة  ن  د تكو في سّن مبكرة. وق  فال المذهب الشيعيوتسعى إيران ألن يعتنق األط

ا ما، خاصة إذا استمرّت إيران في متابعة نشاطاتهاالحركة، لكنها قد ت  . ؤتي ثمارها يوم 

 الفرص والتحديات 

الميزة األهم إليران في مشروع قوتها الناعمة هي أن نظام األسد سمح لها بحرية مطلقة، في الميادين  

على   ميليشيات مقاتلة وجنّدت رجال قبائل، وحصلت  أتفأنش  خرى من دير الزور.البوكمال ومناطق أو

دعم بعض شيوخ القبائل )أحيان ا عن طريق التهديدات، ألنهم أرادوا السماح لهم بالبقاء في مناطقهم(،  

ترفيهية ومساب ورحالت  لغوية  دورات  وأقامت  ومجموعات كشافة،  ثقافية  مراكز  للشباب. وأنشأت  قات 

دات اإلنسانية ومواد ا إلى مذهبها الشيعي، من خالل تقديم المساعلوتحوّ   دعم األشخاص الذينوهي ت

 .اإلغاثة، لكسب دعم المجتمع المحلي

كل هذه األمور تبدو مقنعة، من الناحية اإلستراتيجية، ومن المحتمل أن تؤتي ثمارها، إذا كانت جزء ا من   

هذا األمر غير مضمونة، في ضوء    ئجن نتابه مدة طويلة. ولكاستمرّ االلتزام    مشروع طويل األجل، وإذا

 . لمحتملة في سوريةالتغييرات ا

تُشكّل حقيقة أن سكان دير الزور هم في الغالب من العرب السنّة تحدي ا كبير ا. حيث إن هناك حاجز ا 

 .زورنفسي ا وديني ا أمام التوسع الطائفي والسياسي اإليراني في دير ال

 مية )كونهم ضحية( وفهمهالو لشيعة للمظرية: تصوّر االغائب في سو 

غالب ا ما تعتمد الدعاية الشيعية في مناطق نشاط إيران على تعزيز التصورات الشيعية التقليدية عن  

المظلومية وعلى أن الشيعة مضطهدون، وأنهم كانوا ُيقتلون وُينفون، لكونهم شيعة يعيشون بين األغلبية  

يساعد والرغبة في تذكر التاريخ واستعادته. وهذا    ن،الحسي دعمه ثقافة تبجيل  ية. هذا االدعاء تالسن

جهود إيران في كسب التعاطف وربط السكان أيديولوجي ا بإيران. لكن في سورية، حيث التشيّع جديد 

، والعم ل باإلستراتيجيات وال يوجد تقليد شيعي عن المظلومية، كان من الصعب بناء هذا االدعاء من عَدم 

اللطميات، وظهر ذلك جلي ا   وقد ركزت إيران، كما ُذكر أعاله، على ترويج.  أخرى  المعتمدة في مناطق
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في مناسبة عاشوراء في دمشق ودير الزور. ويقصد بهذه األعمال كسب التعاطف، اعتماد ا على تبجيل  

 .المسلمين ألهل البيت )آل بيت النبي محمد(

الشيعية، سواء باالفتراض أو باألساس   ة استخدام الرموز الطائفيكذلك إلى بناء األضرحة بوتلجأ إيران  

مجرد التشابه في األسماء، مثل “بئر علي” في دير الزور. وتعدُّ هذه المزارات أماكن مناسبة، التاريخي أو  

ض عن غياب االضطهاد إلثارة المشاعر، وربطها بالوضع الشيعي العام القائم على القمع التاريخي، كتعوي

إثارة عواطف اآلخرين،تلاصر. اعتمد الشيعة في االمع حول محبة “أقارب   رويج لعقيدتهم تقليدي ا على 

 .الرسول”، أي أهله، وهم علي بن أبي طالب، وولداه الحسن والحسين

غم من  ال يبدو أن إيران ستتوقف عن هذا النشاط، وهي تواصل السعي لتحقيق رؤيتها في التوسع، بالر

في الدول باستمرار إلى تطوير أساليبها، والتغلغل ثقافي ا    ىعت التي تواجهها. وهي تسالعقوبات والتحديا

الصديق”؛   الصنع “يوسف  اإليراني  التلفزيوني  المسلسل  االهتمام، وهو  يثير  آخر  ولدينا مثال  العربية. 

يجية،  دول العربية، وخاصة الخل حيث أدى النجاح الكبير الذي حققه هذا المسلسل إلى تخوّف بعض ال

السعودية، ردًّا على ذلك العمل،   (MBC) لثقافي اإليراني على العرب. فقامت شبكةا  من زيادة التأثير

ا، وعلى الرغم من   بإنتاج مسلسل عن حياة عمر بن الخطاب، استغرق إنجازه عامين بتكلفة عالية جد 

  شي ا مع األعراف السنية شخصيات صحابة النبي )تماأن كثير ا من علماء السنة يمنعون تمثيل وتجسيد  

إكمال هذا العمل وغيره ضروري لسّد الطريق أمام لتقليدية(، فقد رأت المملكة العربية السعودية أن  ا

 .التأثير الثقافي اإليراني

 إن مسألة تغلغل إيران في سورية تبقى مرهونة  بالواقع السياسي في المرحلة المقبلة؛ فإذا تم قبول

كيد إلى الحفاظ على مكاسبها من “القوة الناعمة”  أتسياسي، فإنها ستسعى بالإيران، كجزء من الحل ال

قبولها  و قاعدة  لتوسيع  السعي  خالل  من  سورية،  في  اإلستراتيجي  للبقاء  كطريقة  ثقافي ا -تعزيزها 

فإنها  -وعاطفي ا الشيء،  بعض  بطيئة  خطواتها  أن  من  الرغم  وعلى  المنطقة.  على   بين سكان  تعوّل 

اظ على هذا المشروع حتى في حال عدم تمكن األسد فحاح مشروعها، وستحاول النشاطها في نج

انتقال سياسي  من تحقيق  بضرورة  الدولية  االتفاقات  بعد  التالية،  المرحلة  في  مركز   .البقاء  )ترجمة: 

 حرمون(

SYRIA-IN-PROJECT-POWER-SOFT-S-HTTPS://WWW.MIDEASTCENTER.ORG/POST/IRAN-الرابط:  

-DEIR-IN-YOUTH-OF-TARGETING

UODUFTRXQCI95CUK0FJIZEYSNOAS7OFYEV_Y2MEKMYR09ZZZOR?FBCLID=IWAR0NHV25XNQZ_E 

 

 

 

https://www.mideastcenter.org/post/iran-s-soft-power-project-in-syria-targeting-of-youth-in-deir-ezzor?fbclid=IwAR0Nhv25XnQZ_ysnoAs7oFyeV_y2MEkmyr09ZUODufTRXQci95CUK0fJIZE
https://www.mideastcenter.org/post/iran-s-soft-power-project-in-syria-targeting-of-youth-in-deir-ezzor?fbclid=IwAR0Nhv25XnQZ_ysnoAs7oFyeV_y2MEkmyr09ZUODufTRXQci95CUK0fJIZE
https://www.mideastcenter.org/post/iran-s-soft-power-project-in-syria-targeting-of-youth-in-deir-ezzor?fbclid=IwAR0Nhv25XnQZ_ysnoAs7oFyeV_y2MEkmyr09ZUODufTRXQci95CUK0fJIZE
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معهد  - إدراج أبو فدك من »كتائب حزب هللا« على الئحة العقوبات األمريكية 

   مايكل نايتس   - واشنطن 

 

 Jan  13     2021 (اللغة اإلنجليزية)

لوزارة  كانون الثاني/يناير، أعلن "مكتب مراقبة األصول األجنبية" التابع    13في    : خالصة 

ر نائب  على  جديدة  عقوبات  فرض  عن  األمريكية  الشعبي«  الخزانة  الحشد  »هيئة  ئيس 

ب المحمداوي  العزيز  أن بالوكالة عبد  وُيظهر تصنيفه هذا  إرهابية.  أعمال  تورطه في  سبب 

بمجرد   المحاسبة  من  بالتملص  تصميماً  األكثر  لخصومها  تسمح  لن  المتحدة  الواليات 

 .لدولة العراقيةانضمامهم إلى قوات أمن ا

زانة األمريكية عن فرض  اقبة األصول األجنبية" التابع لوزارة الخكانون الثاني/يناير، أعلن "مكتب مر  13في  

المعروف عادة ) بالوكالة عبد العزيز المحمداوي «هيئة الحشد الشعبي» عقوبات جديدة على نائب رئيس 

حامد أبو  وأحيانا   فدك،  أبو  أعمال وتم   .(باسم  في  تورطه  بسبب  اإلرهاب  الئحة  على  إدراجه 

، وعد نائب الرئيس األمريكي آنذاك جو بايدن 2012. وفي عام  13224لتنفيذي رقم  بموجب األمر ا إرهابية

ذلك  بفعل  مذنب  فدك  وأبو  األرض".  أقصى  إلى  نتبعكم  فسوف  أبرياء،  أمريكيين  هاجمتم  "إذا  بقوله، 

و أن  بالضبط،  هذا  تصنيفه  من  ُيظهر  بالتملص  تصميما   األكثر  لخصومها  تسمح  لن  المتحدة  الواليات 

 .بمجرد انضمامهم إلى قوات أمن الدولة العراقية ةالمحاسب

 الشخصية الصاعدة ألبو فدك 

، وال أن أبو فدك يستوفي معايير التصنيف اإلرهابي - في العراق وغيره من الدول - ال يشك أي مسؤول

ستراه المقبلة  األيام  أن  وسام شرف  شك  أنه  على  التصنيف  اعترفت .يقبل  ، «كتائب حزب هللا» وقد 

بأنه لعب دورا  رائدا   قوية المدعومة من إيران والتي انضم أبو فدك إلى صفوفها منذ سنوات،يشيا الالميل

وتدريب اإلرهابيين البحرينيين، والقتال في سوريا تحت قيادة  ،في إطالق الصواريخ على أهداف أمريكية

بعد أن  تلك األعمال عديد منلق القدس« التابع لـ »الحرس الثوري اإلسالمي« اإليراني. وتم تنفيذ ال»في

، وتابع أبو  2014جزءا  رسميا  من القوات المسلحة العراقية في عام   «قوات الحشد الشعبي» أصبحت

 .دون إذن من القائد األعلى للبالد فدك تلك األعمال

في عضويته  من  بدرف» وانطالقا   إيران «يلق  من  الثمانينيات المدعوم  أواخر  أعمامنذ  فدك  أبو  نّفذ  ال   ، 

المتحدة منذ عام إرهابية الواليات  بقيادة  التحالف  أعضاء .2004 ضد  أوائل  أيضا  من  كتائب حزب » وكان 

بقائد«هللا وثيقة  وربطته عالقة   القدس» ،  الماضي(   قاسم سليماني «فيلق  العام  ُقتل  وعماد )الذي 

عام أمين  اإلسالمي» مغنية،  الجهاد  لـ «حركة  هللا» التابعة  )الذياللبنان «حزب  عام   ي  في  ُقتل 

في غارة أمريكية في  أبو مهدي المهندس مع سليماني، «كتائب حزب هللا» زعيم مقتل  وبعد .(2008

،  ك ليصبح خلفا  له إلى إعداد أبو فد ووكالؤه العراقيون «فيلق القدس» سعى 2020كانون الثاني/يناير  

 .لطهران حيث رأوه منسقا  معروفا  بين جمهور شبكة "الفصائل" التابعة 
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للمشاكل  ميّال   فدك  أبو  أن  وهي  مشكلة  الشخصية، ويفتقر ،وهناك  الجاذبية  يضعفه   إلى  ما  وغالبا  

كشف ، انقبل بضع سنوات «كتائب حزب هللا» خصومه داخل "الفصائل" وخارجها. وخالل مسيرته لترؤّس

عة كبيرة من حين اختطف التنظيم مجمو  2017 في عام غطاؤه كمسؤول شرعي في قوى أمن الدولة

في  وعندما تم ترشيحه .القطرية وحاول طلب فدية مقابل اإلفراج عنهم ولكنه فشل المالكة ئلةأفراد العا

عليه   كان ،«قوات الحشد الشعبي» في منصب نائب رئيس  شباط/فبراير الماضي ليحل محل المهندس

ة فصائل انشقت من أربعالمؤلف   «حشد العتبات» التصدي العتراض من خصومه الداخليين، كما رفضه

 .والدولة العراقية وأقسمت الوالء آلية هللا العظمى علي السيستاني «قوات الحشد الشعبي» عن

أعضاء من   سلطاتاحتجزت ال فعندما .بشكل مباشر الممثل األكبر للحكومة العراقية كما هدد أبو فدك

يكية،  لهجمات صاروخية ضد السفارة األمر اإلعداد بتهمة ،2020حزيران/يونيو  25في  «»كتائب حزب هللا

داخل  زل رئيس الوزراءمن  إلى في شاحنات مدججة بالسالح مقاتال    150قاد أبو فدك طابورا  من حوالي  

للمطالبة باإلفراج عن المشتبه بهم وتسليمهم إليهم. ومنذ  "منطقة بغداد الدولية" )"المنطقة الخضراء"(

يحاول الحين،  القدس» ذلك  ا "و"الفصائل «فيلق  القائد  بصورة  يذكرلقويإظهاره  نجاح  دون  لكن  وهو  .، 

ودائما  ما يضيّق  قات خارج دائرته المباشرة،عال  بناء يخشى التحدث أمام الجماهير، ويجد صعوبة في

واألمين   («عصائب أهل الحق» مثل قيس الخزعلي )الذي يرأس ميليشيا عليه قادة "الفصائل" اآلخرون

 .اوي )المعروف بأبو حسين، أبو زالتة، أبو زيد(أحمد محسن فرج الحميد «حزب هللا كتائب» العام لـ

 ية التداعيات على السياسة األمريك

فالح الفياض على الئحة العقوبات في  «قوات الحشد الشعبي» على غرار قرار إدراج الرئيس المدني لـ

، فإن قرار فرض العقوبات على أبو فدك هو أيضا  انانتهاكات لحقوق اإلنس كانون الثاني/يناير بسبب  8

دة مما تبقى لها من  والسبب الذي دعا إدارة ترامب إلى االستفا .ومدعوم بأدلة وافرة غير مثير للجدل

مضوا قدما  في معركتهم الشاقة لجعل   "و"الفصائل «فيلق القدس» فترة واليتها للقيام بهذا اإلدراج هو أن 

بعدم تسلل إرهابي   جديدة" عن المهندس. فالحكومة األمريكية محقة في رغبتهاأبو فدك "النسخة ال

يداه والعراقية معروف  األمريكية  بالدماء  م ملطختان  كبار إلى  من  العديد  يحاول  حيث  السياسة،  عترك 

أيضا   إليه  االنضواء  "الفصائل"  ففي   .أعضاء  اإلرهابية.  التصنيفات  المزيد من  المرجح صدور  وبالفعل من 

ارجية األمريكية تحذيرا  منذرا  بالسوء خضم اإلعالن عن تصنيف أبو فدك، وّجه مسؤول رفيع في وزارة الخ

]ا "إن  قال:  حيث  الخلفية  كبار في  ضد  باإلرهاب  المتعلقة  العقوبات  دعم  في  تنظر  المتحدة[  لواليات 

الميليشيات يمكّنون  الذين  ]وهذه السياسيين  ويحمونها.  إيران[  من  تقتل   الميليشيات[  ]المدعومة 

إن هذا السلوك  .«فيلق القدس» وتسرق من الشعب العراقي وتتلقى األوامر من المتظاهرين السلميين

 ."ب أن يتوقفيدمر العراق ويج

وهي وظيفة لم ُيعترف  - بالوكالة  «قوات الحشد الشعبي» أبو فدك بمنصبه كنائب رئيس  احتفظ وطالما

بمثابة تذكير بأن   فستكون العقوبات الجديدة  -راء أو مصادقة برلمانية  بها قانونيا  بأمر من رئاسة الوز

بميزانية   العمليات في مؤسسة أمنية عراقيةأحد المصنفين على قائمة اإلرهاب األمريكية هو رئيس  

كما أن أحد منتهكي حقوق اإلنسان المصنفين على قائمة  .مليار دوالر 2.5سنوية توفرها الدولة قدرها 

الفياض    - األمريكية  اإلرهاب   للمؤسسة نفسها  -فالح  المدني  الرئيس  الوضع  .هو  وإذا استمر هذا 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/akhtbar-qdrt-alraq-ly-atkhadh-ajraat-sarmt-tjah-alarhab-almwjh-dd-alwlayat-almthdt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/akhtbar-qdrt-alraq-ly-atkhadh-ajraat-sarmt-tjah-alarhab-almwjh-dd-alwlayat-almthdt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/akhtbar-qdrt-alraq-ly-atkhadh-ajraat-sarmt-tjah-alarhab-almwjh-dd-alwlayat-almthdt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/akhtbar-qdrt-alraq-ly-atkhadh-ajraat-sarmt-tjah-alarhab-almwjh-dd-alwlayat-almthdt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alastfadt-mn-alqwbat-alamrykyt-ly-falh-alfyad
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alastfadt-mn-alqwbat-alamrykyt-ly-falh-alfyad
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alastfadt-mn-alqwbat-alamrykyt-ly-falh-alfyad
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ولة قانونيا  عن الهجمات المستقبلية ضد األمريكيين والبريطانيين  الراهن، فقد تصبح الدولة العراقية مسؤ

ذلك، غضون  وفي  اآلخرين.  القادمة واألجانب  بايدن  إلدارة  اإلدراج  هذا  جيسمح  أي  دون  هد ، 

من إضافي، فاعلة  جهة  على  الضغط  الجميع،" بمواصلة  من  مرأى  على  تعمل  يتخذ  الفصائل"  بينما 

و العتبات»السيستاني  يعارضونوال «حشد  الذين  اآلخرون  إيران عراقيون  إل وكالء  كتائب » ضعافخطوات 

 .داخل الحكومة وغيرها من الجماعات اإلرهابية «حزب هللا

 MN-FDK-ABW-ANALYSIS/ADRAJ-PS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICYHTT-الرابط:

ALAMRYKYT-ALQWBAT-LAYHT-LY-ALLH-HZB-KTAYB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/adraj-abw-fdk-mn-ktayb-hzb-allh-ly-layht-alqwbat-alamrykyt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/adraj-abw-fdk-mn-ktayb-hzb-allh-ly-layht-alqwbat-alamrykyt
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اهتمام الباحثين حول الشرق األوسط في مؤسسة كارنيغي  عالَم سيتركّز  

 مايكل يونغ   - كارنيغي    ؟ 2021خالل العام  

 Jan  11     2021 (والعربيةاللغة اإلنجليزية )

مطالعة دورية لخبراء حول قضايا تتعلق بسياسات الشرق    : نص المادة 

 .األوسط وشمال إفريقيا ومسائل األمن 

أولى ومدي | ميشيل دنّ  الشرقباحثة  برنامج  للسالم   رة  كارنيغي  األوسط في مؤسسة 

 .الدولي

العام في  اهتمامي  ُجّل  انخراطها حول   2021 سيتمحور  من  المتحدة  الواليات  لتحّد  الفضلى  الطريقة 

الرئيس   القومي األساسية. سيعتزم  التضحية بمصالح األمن  العسكري في الشرق األوسط من دون 

الرئيسين دونالد ترامب وباراك أوباما، تخفيض التكاليف المالية المنتخب جو بايدن، على غرار سل  فيه 

ت المتحدة على انخراطها في منطقة تتراجع أهميتها االستراتيجية باطّراد،  والبشرية التي تتكبّدها الواليا

 .والتركيز على ترقية مصالح أخرى على المستويين الوطني والدولي

ة المتطورة إلى حلفائها في بيع أو منح كميات كبيرة من األسلح   يرى البعض أن على الواليات المتحدة

لبيع اإلمارات العربية المتحدة طائرات مقاتلة من طراز  الصفقة المقترحة  الشرق األوسط، مثال  من خالل

ح أكثر استقرار ا وستتمكن واشنطن من االنسحاب منها ، انطالق ا من فرضية أن المنطقة ستصب35 إف

الدول  فعلت  ماذا  ؟  فعال  الحال  واقع  لكن، هل هذا  أنفسهم.  قادرين على حماية  يصبح حلفاؤها  حين 

تلقّ  التي  باألسلحة  في الحليفة  لألسلحة  مورِّد  أكبر  )التي هي  المتحدة  الواليات  من  اشترتها  أو  تها 

هذه األسلحة في مسار النزاعات اإلقليمية واالستقرار السياسي والنمو  الشرق األوسط(؟ وكيف أثّرت 

ن  االقتصادي في الدول؟ تَرُِث إدارة بايدن إذ ا سلسلة  من العالقات األمنية الطابع في الشرق األوسط، لك

 .أمامها فرصة للتفكير في جدوى تعزيز هذا النهج أم ال

هيلير ا | أتش.آي.  برنامج  في  مقيم  غير  كارنيغي باحث  مؤسسة  في  األوسط  لشرق 

 للسالم الدولي 

 .2021 سيتركّز اهتمامي بشكل خاص على أربعة محاور في العام

، بعد مرور عقد على اندالع انتفاضات العام َعِقب االنتفاضة األولى   لعالم العربيالثورية في ا 2011 أوال 

رابات، وليس بالضرورة انتفاضات، ، سأتابع آفاق حدوث اضط2010 التي شهدتها تونس في أواخر العام

في المنطقة. فالسكان يعانون الكثير من التظلّمات المشروعة، لذا ال بّد من التفكير في احتمال وقوع 

 .ردود فعل معروفة الدوافع

بة ما بعد توقيع اتفاقيات السالم األخيرة )المعروفة بـ"اتفاقيات إبراهيم"(.  ر الثاني بحق يتعلّق المحو 

يغاد العربية فحين  الدول  بين  جديدة  تطبيع  اتفاقيات  أي  تعليق  األبيض سيتم  البيت  ترامب  دونالد  ر 

ع هذه وإسرائيل، لكن القضية الفلسطينية ستبقى على جدول األعمال. كيف ستتعامل إدارة بايدن م

أو إحباطه؟ التي قد تطرأ وتفضي إلى تعزيز هذا االلتزام  الثالث أما    المسألة؟ وما األحداث  الجانب 

https://www.washingtonpost.com/national-security/trump-uae-weapons-sales-senate/2020/12/09/ae9abca6-3a59-11eb-98c4-25dc9f4987e8_story.html
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فمرتبط  بأحداث قد تطرأ على حين غرّة وتظهر مدى جديّة المنطقة في التعامل مع أفول حقبة التساهل  

إذا ستتّخذ إدارة بايدن خطوات وتجاهل القانون الدولي التي أرستها إدارة ترامب. يبقى أن ننتظر لنرى  

 .المواقف التي تضعها قيد االختبارإلحداث انطالقة جديدة في هذا الصدد، وستتعّدد على األرجح 

ا وأخير ا، سأتوقّف عند محوَري قوة أساسيين هما التحالف السعودي المصري والشراكة  -اإلماراتي-رابع 

القليلة الماضية التي جمعت بعض عناصر التحالفين.    الَقطَرية. وقعت بعض األحداث في األعوام -التركية

مجلس التعاون الخليجي األسبوع الماضي قد تُحدث ترتيبات جديدة ُيشار إلى أن أنباء المصالحة بين دول  

في هذا الصدد، حتى إن استمرّت التوترات. لذا، سأراقب عن كثب مسار تطوّر الوضع الجيوسياسي 

 .اإلقليمي

لينفيلد للسالم اب | ديفيد  كارنيغي  مؤسسة  في  األوسط  الشرق  برنامج  في  زائر  حث 

 الدولي 

في أنحاء العالم كافة العام الماضي، أشاحت الدول نظرها عن  19 روس كوفيدعلى ضوء تفّشي وباء في

المشاكل السياسية واالقتصادية المتجّذرة فيها. بدا ذلك جليًّا في الشرق األوسط حيث خمدت مؤقت ا 

 .فيما انصّب اهتمام الدول على مكافحة الوباء 2019و 2018 اجات التي اندلعت في العامينجذوة االحتج

، وما يحمله من أمل بأن تحل اللقاحات األزمة الصحية الراهنة، سأترقّب آفاق عودة 2021 ل العامخال

سينزلون إلى   زخم التظاهرات في كّل  من لبنان واألردن والعراق. ثمة مؤشرات عدة تُنبئ بأن المواطنين

ثيرة التي أشعلت أصال  جذوة هو مفاقمة التظلّمات الك 19 الشوارع مجّدد ا، ألن ُجّل ما فعله وباء كوفيد

 .االحتجاجات، وال سيما التفاوت االقتصادي

من المسائل األخرى التي يجب متابعتها هي التركيبة الديمغرافية للتظاهرات. فقبل تفّشي الوباء، لّمت 

 سواء أكانوا   –قتصادية شمل متظاهرين متنوّعي االنتماءات، إذ أدرك مواطنو الطبقة الفقيرة  الهموم اال

أن ما يوّحدهم مع بعضهم البعض يفوق  –سنّة أو شيعة، مسيحيين أو مسلمين، قبليين أو غير قبليين 

 ؟19 فيدبأشواط ما يجمعهم بنخب طائفتهم. فهل ستتجلّى هذه الظاهرة مجّدد ا بعد انحسار وباء كو

ط على معالجة  في الختام، كيف ستدير الدول المانحة المعونات المخصّصة لمساعدة دول الشرق األوس

في  المنطقة  في  العربي  الباروميتر  مؤسسة  أجرته  الستطالع  وفق ا  للوباء؟  االقتصادية  التداعيات 

في  93في المئة و 71 نسبة المواطنين الذين عبّروا عن بؤر فساد في دولتهم بين تراوحت ،2018 العام

المئة في كل دولة. لذا، أي مساعدة تبدو أنها تصّب بشكل غير متكافئ في مصلحة النخب ستفاقم 

 .على األرجح التشنجات االجتماعية

ميلر ديفيد  كار | آرون  مؤسسة  في  أول  تباحث  الدولي،  للسالم  على نيغي  أبحاثه  تركّز 

 السياسة الخارجية األميركية 

على قضية أساسية واحدة في الشرق األوسط، بل سأركّز على    2021اهتمامي في العام  لن أصّب  

منحى يتمثّل في مدى االهتمام الذي ستكون إدارة بايدن مستعّدة أو قادرة على تخصيصه للشرق  

 .األوسط

https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-analysis-tool/
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  مع إيران، خصوص ا حول االتفاق النووي، ألنه القضية األساسية   بايدن في العمل   سيرغب الرئيس جو 

التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة بشكل كبير وإطالق شرارة الحرب، وحتى صرف انتباهه عن  

 .أولوياته الرئيسة المتمثّلة في إعادة إنعاش االقتصاد األميركي

هتمام جاد، أو سيعمل حتى القضايا األخرى؟ هل سيعير بايدن أي ا لكن هنا ال بّد من التساؤل: ماذا عن  

للمساعدة على وضع حّد للحروب األهلية المندلعة في ليبيا واليمن وسورية؟ وهل  مع جهات أخرى،  

سيبذل المزيد من الجهود إلرساء االستقرار في العراق؟ وهل ستشّجع إدارة بايدن بصورة نشطة التطبيع 

ا، في ل العربية أم أنها ستركّز إلى حّد  كبير على محاولة إحراز تقّدم، ولو كان مت بين إسرائيل والدو واضع 

عملية السالم المعطّلة بين إسرائيل والفلسطينيين، أم ستفعل األمرين مع ا؟ وهل ستتعثّر مساعي 

اكات الصارخة لحقوق  بايدن للوفاء بتعهداته الُمعلنة خالل حملته االنتخابية، والمتعلقة بالتركيز على االنته

أو  –، أم سينجح في تعزيز المساءلة اإلنسان خالل تعامله مع شركاء مشاكسين مثل السعودية ومصر

بايدن خطوات سلفه في االنسحاب من    –حتى فرض شروط   العالقات؟ وهل سيكمل  في إطار هذه 

مع حركة    2020فبراير  أفغانستان أم سيحافظ على المنحى السائد حالي ا لمعرفة إن كان اتفاق شباط/

 االستقرار في البالد؟ طالبان قابال  للتنفيذ، فيما يعمل مع جهات أخرى إلرساء 

فيه،   لديها مصالح حيوية  إذ  الشرق األوسط األوسع،  يدها من  باختصار، ال تستطيع واشنطن سحب 

حدث في أي وقت وحلفاء وشركاء ال بّد من دعمهم، وخصوم ال بّد من مواجهتهم. إضافة  إلى ذلك، قد ت

ا إلى تبّدل أولويات سياسة واشنطن  أزمة غير متوقعة تدفعها إلى التدخل في الشرق األوسط. لكن نظر  

الخارجية، ووضعها التعافي المحلي في صدارة اهتماماتها، وعدم اعتمادها على الموارد الهيدروكربونية  

قد تُدرك اإلدارة األميركية أن المنطقة،  العربية، وازدياد مشاكل الشرق األوسط التي تعجز عن حلّها،  

 .فقدت بالتأكيد مكانتها السابقة على الرغم من أنها ال تزال مهمة، قد

 أوروبا-باحث زائر في مركز كارنيغي  | مارك بييريني

العام بداية  تحمل  )الناتو(،  األطلسي  شمال  وحلف  األوروبي  االتحاد  إلى  تغييَرين   2021 بالنسبة 

 .عد اللعبةا آخر أقل أهمية، في قوا أساسيين، وتغيير  

، أصبحت تركيا العب ا سياسي ا وعسك ري ا ال ُيستهان به ويصعب ردعه. فهي اتّبعت سياسة خارجية  أوال 

حازمة وعسكرية في جوارها األوسع، أي في كّل  من سورية وليبيا والعراق وشرق المتوسط، وجنوب 

ت عسكرية جديدة وفّعالة، أبرزها الطائرات المسيّرة التكتيكية  القوقاز. واستخدمت أنقرة لهذه الغاية معّدا

، وغرب ليبيا، وأذربيجان. وركّزت كذلك على مسائل ظلّت شائكة لمدة طويلة، مثل  في محافظة إدلب

كاراباخ، وكل هذه -الحدود البحرية، ومسألة قبرص، وتمرّد حزب العمال الكردستاني، والنزاع في ناغورنو

 في حشد التأييد الشعبي على مستوى السياسات المحلية.  المسائل ساهمت 

ا في منطقة المتوسط، إذ أعادت إنشاء قواعد عسكرية دائمة لها ثاني ا، باتت روسيا الي وم العب ا راسخ 

في سورية، على غرار قاعدة حميميم الجوية والقاعدة البحرية في طرطوس. وال تساهم هذه القواعد 

ية في الداخل السوري وحسب، بل تشكّل أيض ا نقطة انطالق عمليات في دعم عملياتها العسكر

يبيا وقريب ا في البحر األحمر. وفي حال أنشأت روسيا قاعدة بحرية دائمة في البحر أخرى في شرق ل
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لكّل  من حلف شمال  المدى  بعيدة  تداعيات  ذلك عن  ليبيا، سيسفر  دائمة في  وقاعدة جوية  األحمر 

 .وروبياألطلسي واالتحاد األ

يا المتوسط والشرق األوسط، على ثالث ا، سيعيد االتحاد األوروبي إنعاش الحوار مع إدارة بايدن حول قضا

ا ما إذ ما زال يتعيّن علينا تقييم تأثيرها. لكن ال بّد  الرغم من أن هذه النقطة أقل أهمية من غيرها نوع 

ا لحالة الضبابية والغموض المؤلمة التي سادت   من اإلشارة إلى أن مثل هذا الحوار من شأنه أن يضع حدًّ

 .طيلة أربع سنوات

واالس كارنيغي ب | جايك  مؤسسة  في  األوسط  الشرق  برنامج  في  مقيم  غير  أول  احث 

 للسالم الدولي 

معه أخير ا نهاية عهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الطويل   2021سأتابع ما إذا سيحمل العام  

فوّق يل ستجري في آذار/مارس انتخابات هي الرابعة في غضون العامين الماضيين. وقد تاألمد. فإسرائ

المرة تحدي ا أشّد خطورة. فقد  الجوالت السابقة، لكنه يواجه هذه  ببراعة على خصومه خالل  نتنياهو 

ظهرت انشقاقات في صفوف مجموعته الخاصة داخل حزب الليكود، فيما أعلن عضو الكنيست السابق 

ليبرماجدع وأفيغدور  بينيت  نفتالي  إلى  بذلك  لينضم  جديد،  يميني  حزب  تأسيس  ساعر  وهما ون  ن، 

عضوان سابقان في حزب الليكود يقودان أيض ا حزبين يمينيين معارضين لنتنياهو. تزداد كذلك االنشقاقات 

اء عهد نتنياهو.  داخل حزب يسار الوسط "أزرق أبيض"، بيد أن المجموعات المتبقية ال تزال عازمة على إنه

األبيض عند انتهاء والية الرئيس دونالد دعونا ال ننسى أيض ا أن رئيس الوزراء سيخسر حليفه في البيت  

 .كانون الثاني/يناير 20ترامب في 

العالقة  وشكل  والسلم  الحرب  فلك  في  تدور  اإلسرائيلية  السياسات  تعد  لم  الراهن،  الوقت  في 

قضية الرئيسة التي ستحّدد نتيجة االنتخابات تتمثّل في نظرة الشعب المستقبلية مع الفلسطينيين. فال

و شخصي ا. ومع أنه صمد أمام الهجوم الذي ُشن ضّد قيادته خالل االنتخابات الثالث السابقة، إلى نتنياه

الضربة القاضية هذه المرة، إذ إن اإلسرائيليين غير راضين عن طريقة   19قد تشكّل إدارته ألزمة كوفيد  

بر تنفيذ حملة تطعيم امله مع تفّشي الوباء. يحاول نتنياهو من جهته التصّدي لهذه النظرة السلبية عتع

كوفيد لوضع  الناخبين  تقييم  إن  إذ  واسعة،  الناخبون  19 عامة  فعل  كما  ا  تمام  نتنياهو،  يحّدد مصير  قد 

ة وتحّديات كثيرة من قبل،  األميركيون مع صديقه في البيت األبيض. لكن نتنياهو صمد في وجه رياح عاتي 

 .صوات في آذار/مارس وبدء مفاوضات االئتالفلذا ستبقى نتائج االنتخابات مجهولة إلى حين فرز األ

يركيس للسالم  | سارة  كارنيغي  مؤسسة  في  األوسط  الشرق  برنامج  في  أولى  باحثة 

 الدولي 

في المنطقة. فمن المرّجح أن تُعيد سأتابع عن كثب كيفية إحياء الذكرى السنوية العاشرة للربيع العربي  

ا المتسلسلة  األحداث  إحياذكريات هذه  العام  لضخمة  نجِز في 
ُ
أ لما  بالفخر  الشعور  أيض ا 2011ء  إنما   ،

مشاعر اإلحباط عند التفكير في ما لم ُيحقَّق. فبينما شهدت تونس انتقاال  سياسي ا جذري ا كان بمثابة  

ر والرأي وبناء مجتمع مدني قوي ونِشط، تعيش اليوم، مثلها إيذان ببدء عهد جديد من حرية التعبي

ي شهدت شكال  من أشكال االنتفاضة، مشاكل اقتصادية أسوأ من تلك التي عانتها مثل معظم الدول الت

 .قبل عقد من الزمن
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وفيما ُيمعن الناشطون والسياسيون النظر في أحداث العقد الماضي، يواجهون أيض ا تداعيات اقتصادية  

الوباء صفعة قوية للتقّدم الذي في العالم أجمع. فقد وّجه هذا    19ائلة جرّاء استمرار تفّشي وباء كوفيد  ه

الكثير من األفراد عن إعالة   البطالة وعجز  ارتفاع نسب  أدّى إلى  حرِز على المستوى االقتصادي، ما 
ُ
أ

، إال أنني أرّجح استمرار 2021لعام  أسرهم. باختصار، ال أتوقّع اندالع موجة ثانية من الربيع العربي في ا

ليأس من خالل احتجاجات كبرى، وتنامي حركة الهجرة النظامية  التعبير الشعبي عن مشاعر اإلحباط وا

 .وغير النظامية، وارتفاع معدالت االنتحار، وازدياد عدد المنخرطين في صفوف الجماعات العنيفة المتطرفة 

المنط حكومات  تنكّب  أن  الختام  في  معآمل  على  جّدي  بشكل  الدولي  والمجتمع  األسباب قة  الجة 

ورا الكامنة  والفساد، األساسية  المساءلة،  وغياب  والتهميش،  واالقتصادية،  االجتماعية  الالمساواة  ء 

وهذه مشاكل لم يتم حلّها بعد مرور عقد على إضرام محمد البوعزيزي بشجاعة النار في نفسه، ُمشعال  

 .العربي وعرضه بذلك حرائق في طول العالم

  MEC.ORG/DIWAN/83588-HTTPS://CARNEGIEالرابط: 
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  -   رق األوسط في الوقت الراهن إسرائيل واإلمارات هما أفضل أصدقاء الش 

 ANCHAL VOHRA -   فورين بوليسي 

 

 Jan  11     2021 ( اللغة اإلنجليزية)

 للتطبيع اإلمارات تدعم إسرائيل بسوريا وتريد جر دمشق  : خالصة 

إن التقارب بين االحتالل اإلسرائيلي واإلمارات العربية المتحدة بعد توقيع ما أطلق عليها اتفاقيات 

 .إبراهيم قوى أول شراكة إسرائيلية بالمنطقة

 

إلقناع والصداقة  الوثيقة  العالقة  تستخدم  باتت  اإلمارات  االحتالل   إن  مع  بالتطبيع  األسد  بشار  نظام 

اإلسرائيلي، وذلك حسبما تقول شائعات. ولفتت إلى أن دمشق لم تشجب اتفاقيات إبراهيم. وقام أنصار 

النظام بنشر فيديو للمسؤول في حزب البعث مهدي دخل هللا الذي دعا للمصالحة مع إسرائيل. مع أن 

 .ديمة ولكنه تساءل عن توقيت نشرهادبلوماسيا سوريا سابقا قال إن اللقطات ق

، عشرات اآلالف من اإلسرائيليين الذين تدفقوا إلى  2020هد "ال تصدق" منذ أيلول/سبتمبر  المشا

القدس  في  "سيلفي"  التقطوا  الذين  واإلماراتيون  ودبي،  ظبي  أبو  في  والشواطئ  التسوق  مراكز 

 .المحتلة
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ار يوسياسي. وهي واحد من التعبيرات عن اآلث وفي الشرق فالسياحة العادية هي تعبير عن وزن ج

 .الدبلوماسية العميقة للتطبيع بين اإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي

اتفاقيات إبراهيم ليست عبارة عن اتفاقيات دبلوماسية على مستويات عالية، فهي تحول في  إن

تتوطد أواصر العالقة بينهم   الوالءات، فاإلسرائيليون واإلماراتيون ليسوا مجرد شركاء حذرين بل حلفاء

 .يدةبطريقة متزا

 

 

وفي الماضي وجدت إسرائيل طرقا للتعايش مع األنظمة العربية، ولكن العالقة الجديدة مع أبو ظبي 

هي صداقة حقيقية. وفي الماضي كانت اتفاقيات السالم اإلسرائيلية مع الدول العربية مثل مصر  

االتفاق الجديد فهو   أمين عالقاتها مع الواليات المتحدة. أماواألردن مدفوعة بالحفاظ على حدودها وت

أكثر شمولية و"تحويلي" حسب المحلل سامي نادر، مقارنة مع اتفاقيات إسرائيل مع مصر واألردن 

 ."والتي كانت مجرد سالم "بارد

 

ة جاءت وأشار نادر إلى تعاون عميق في مجال السياحة والبحث ومجاالت أخرى. ولكن الصداقة الجديد

  2002ق دعمت معظم الدول العربية المبادرة العربية لعام على حساب الفلسطينيين. ففي الساب

والتي اشترطت التطبيع مع إسرائيل بحل القضية الفلسطينية. وكانت آخر مرة صادقت الدول العربية 

ع إسرائيل بناء على  . ونكثت اإلمارات بهذا التعهد وقالت إنها وقعت االتفاقية م2017على المبادرة في 

أهمية   .سطينية. لكن إسرائيل أوضحت أن قرار الضم تم تعليقه وليس وقفه وقف ضم األراضي الفل

  .االتفاقية هي أنها منحت البحرين والمغرب والسودان المبرر لفتح عالقات مع االحتالل اإلسرائيلي

يع اتفاقية دبلوماسية مع إسرائيل  وتنتشر شائعات عن محاوالت اإلمارات إقناع نظام بشار األسد بتوق

  - ولم يصدر عن نظام األسد الذي يزعم أنه يواجه وإيران إسرائيل شجب قوي لالتفاقية اإلماراتيةأيضا.  

اإلسرائيلية، بل وانتشرت لقطات فيديو على اإلنترنت تظهر أحد أعضاء حزب البعث، مهدي دخل هللا وهو  

الذي كان يعمل في وقال بسام بربندي،    .الحتالل اإلسرائيلييدعو إلى توقيع سوريا معاهدة سالم مع ا

السفارة السورية بواشنطن ويعيش اآلن في المنفى إن لقطات الفيديو لدخل هللا قديمة، مشيرا إلى 

النظام أنصار  مواقع  في  اآلن  نشرها   .توقيت 

ب ن زايد أن عالقات ويعتقد مهندس االتفاق، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للبالد الشيخ محمد 

رائيلي ستعمق العالقات المستقبلية مع الواليات المتحدة، خاصة حالة مواجهته  قوية مع االحتالل اإلس

 .ربيعا عربيا جديدا يقوم به اإلسالميون في المنطقة

وال يوجد جديد في الصفقة األخيرة بقدر إضفائها الطابع الرسمي على العالقات بين اإلمارات وإسرائيل  

 .رات تتعلق بالسياسة الخارجيةتين تنسقان فيما بينهما منذ عقد في مبادالل

القنيطرة،   ويقول مقاتلون سوريون سابقون في  اإلماراتية في سوريا.  الجهود  أيضا  التعاون  وشمل 

على الحدود مع االحتالل اإلسرائيلي في جنوب سوريا إن اإلمارات ربما دعمت المصالح اإلسرائيلية  

مارية، المقاتل من القنيطرة األسلحة من مركز   نة من الحرب األهلية السورية. وتلقى أبوفي مرحلة معي

المتحدة  العربية  واإلمارات  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  أدارته  والذي  األردن  في  العسكرية  العمليات 
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ل". وأضاف:  والسعودية و"طلب منها القيام بمهمتين: هزيمة الجهاديين ونشر الكالم الطيب عن إسرائي

 ."لقادة الفصائل في الجنوب لمدح إسرائيل أمام المدنيين "كانت اإلمارات تصدر تعليمات

وقال أحمد المتطوع في الخوذ البيضاء وتدرب على اإلسعافات األولية في "ميدي ريسكيو فاونديشين"  

وا بإصابات بالغة إلى بعمان إن واحدة من المهام التي كلف بها هي نقل المقاتلين السوريين الذين أصيب

حيث شاهد مقاتلين من جماعات غير جهادية مثل ألوية الفرقان يجتازون الحدود مع   الحدود مع إسرائيل

إسرائيل لتلقي العالج. وأضاف: "كان أفراد هذه الجماعة وجماعات أخرى في القنيطرة يحصلون على 

ما إنسانيا لنفس الجماعات التي دعمتها دعم من إسرائيل واإلمارات أيضا". وقال: "قدمت اإلمارات دع

"كان هناك دعم من  إ قائال:  واستدرك  بالمنطقة".  يحدث مصادفة هنا  الحدود، وال شيء  سرائيل عبر 

 ."أطراف أخرى لكن القرى قرب الحدود تلقت الدعم بشكل كامل من اإلمارات

ة في الجنوب" أشرطة فيديو وعرضت عاملة إغاثة عملت مع منظمة غير حكومية اسمها "اإلغاثة والتنمي 

لمساعدات وصلت بشاحنات ولفت بالعلم اإلماراتي وطلب من عمال اإلغاثة الميدانيين تقديم األولوية  

لجماعة ألوية الفرقان. وأضافت: "طلب منا تقديم األولوية في توزيع األدوية والطعام لعائالت المقاتلين  

 ."لى قرانا جاء من اإلمارات ئيل.. كل الدعم الذي وصل إفي ألوية الفرقان وغيرهم ممن دعموا علنا إسرا

وترى إليزابيث تيرسكوف، الزميلة بمركز السياسة الدولية بواشنطن أن ألوية الفرقان هي بالتأكيد واحدة 

التعميم وأن المساعدات من إسرائيل   التي دعمتها إسرائيل. ولكنها طلبت الحذر في  من الجماعات 

 .محليين وليس بتنسيق مع الحكومةمجتمعات بسبب المقاتلين الواإلمارات وصلت إلى ال

إن محاولة اإلمارات الحالية لتحويل سوريا إلى حليف إلسرائيل تظل مهمة عبثية. ولكن االتفاقية اإلماراتية  

مع إسرائيل أوضحت االتجاه الذي يسير نحوه الالعبون في السياسة الخارجية بالمنطقة وكيف يعملون 

 ( 21)ترجمة: عربي  .بالترادف

 MIDDLE-THE-ARE-EMIRATES-THE-AND-HTTPS://FOREIGNPOLICY.COM/2021/01/11/ISRAEL-الرابط: 

FRIENDS-BEST-NEW-EASTS / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://foreignpolicy.com/2021/01/11/israel-and-the-emirates-are-the-middle-easts-new-best-friends/
https://foreignpolicy.com/2021/01/11/israel-and-the-emirates-are-the-middle-easts-new-best-friends/
https://foreignpolicy.com/2021/01/11/israel-and-the-emirates-are-the-middle-easts-new-best-friends/
https://foreignpolicy.com/2021/01/11/israel-and-the-emirates-are-the-middle-easts-new-best-friends/
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 ATLANTIC COUNCIL -   NIZAR -  .. ثالثة تحديات أمام األسد 2021سوريا  

MOHAMAD AND ABDULRAHMAN ALMASRI -   

 Jan  11     2021 ( اللغة اإلنجليزية)

  : خالصة 

يبدو أن نظام بشار األسد قد نجا من التهديد الوجودي الذي شكلته    الصراع،بعد ما يقرب من عقد من  

لم يعد السؤال المطروح على   اليوم،اح المسلح الذي أعقب ذلك.  فكوال  2011االنتفاضة السورية عام  

النظام متمحور ا حول البقاء عسكري ا أو القلق من سعي القوى األجنبية إلزالته. بل هي طريقة إدارة 

   قلب الناتج عن انتصاره الباهظ الثمن. الواقع المت

من إعادة تأكيد سيطرته    2015منذ عام    دستمكن نظام األ  وإيران،بعد الدعم العسكري الكبير من روسيا  

األراضي. ومع    واسعة  على مساحات النظام    ذلك، من  أن  المرجح  إلى طريق   يصلمن  المقبل  العام 

واقت سياسي  مشهد  في  اإلبحار  يحاول  حيث  محاط  مسدود  وأمني  بينها   بثالثصادي  من  تحديات. 

العامة   الصحة  وأزمة  السخط    المستمرة،االقتصاد،  التقدم   جتماعي،الاوتزايد  المحدودة على  والقدرة 

 العسكري. 

 االنهيار االقتصادي واالستياء العام 

النزاع المتفاقم بسبب الفساد وسوء اإلدارة،  و،  2011االقتصاد السوري بلغ أسوأ مستوياته منذ العام  

%. 60ـاالقتصادي بشكل غير مسبوق، إذ سجل تراجعا  بنسبة تخطت ال دمشق أدى إلى انهيار نشاط

% من قيمتها بالمقارنة مع فترة قبل الحرب، 97وإّن التقديرات تشير إلى أّن الليرة السورية فقدت نسبة  

 .%90في حين ارتفعت نسبة الفقر إلى 

من أجل توفير الخدمات  دمشق صراع  توقع أن يستمرملا من  وفي ظل ضعف مؤسسات الدولة المتزايد،  

المحدود إلى حقول النفط والقمح من شأنه أن يفاقم  دمشق وصول  وإنوالحفاظ على سالسل التوريد،  

وع المالية  السورية  الدولة  على اختالالت  األمن  انعدام  ظل  في  األساسية  الخدمات  توفير  عن  جزها 

خارجيين،   حلفاء  من  االئتمان  واردات  على  اعتمادها  جانب  إلى  والطاقة،  الغذاء  صعيدْي 

المالي وعرقل الزخم  دمشق قانون قيصر الذي فاقم عجز هناكفي السياق نفسه،   .سورياو إيران مثل

معها، اإلقليم التطبيع  نحو  والدولي  تمويل    ي  الحصول على  في  النظام  آمال  تتراجع  أن  ُيرجح  وعليه، 

استياء السوريين من الوضع الحالي، ال سيما في المناطق   هناكإلى ذلك،  إضافة  أجنبي إلعادة اإلعمار.  

والمنتفعين   يتعيّن على النظام إرساء توازن بين االستياء الشعبي وش السوري، يج الخاضعة لسيطرة ال

 إلى حد كبير على قيد الحياة)من النزاع( الذين يبقونه  

 ثانياً: فيروس كورونا 

على الرغم من أّن فرص األثرياء أفضل في البقاء، إالّ أّن بنى الدولة السورية الصحية تشير إلى أّن  

ودير الزور والالذقية وطرطوس خالل  دمشق الفيروس تفشى فيإذ أن    ،بشكل تام  أحدا  ليس محصنا  

المؤشرات الصحية تنذر بموجة ثانية، لمجموعة من األسباب ومنها تسجيل أكثر من   و العام الفائت،  

https://www.lebanon24.com/entity/48135/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/48135/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/48135/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47571/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/48133/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/48135/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/48135/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/ar/
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إعطاء  دمشق ، ومواصلةلدمشق في نهاية كانون األول الفائت، في المناطق الخاضعة  ةبآالف إصا  10

للحر ا  بأولوية  األزمة  الفيروس. وإهمال  تفشي  من  للتخفيف  بها  المعمول  القيود  ومحدودية  لصحية، 

غياب خطة    إال أنه هناكحول اللقاح الروسي،   موسكوو دمشق وعلى الرغم من األنباء عن محادثات بين

 .واضحة من أجل التلقيح 

 

 ثالثاً: الجمود العسكري

٪ من سوريا التي مزقتها الحرب. في وقت سابق 70-65يسيطر نظام األسد على ما يقرب من    اليوم، 

تعهد األسد باستعادة بقية البالد   سوريا،ه في شمال  تابعد المكاسب التي حققتها قو  ،2020من عام  

المعارضة. ومع   الكامل" على قوات  الرغم من    ذلك، وإعالن "النصر    هناك مؤشرات قوية  خطابه،على 

 سيضع قيود ا كبيرة على طموح النظام في استعادة األراضي. 2021تشير إلى أن عام 

  النظام،تولت قوات  الملحوظ لنظام األسد. اس  مدشهد العام الماضي بعض التق  الغربي،في الشمال  

إلى   الوصول  لها  أتاح  النعمان وسراقب، مما  معرة  استراتيجيتين،  مدينتين  بدعم جوي روسي، على 

النظام   تبنى  الماضيين،الذي يربط دمشق ووسط سوريا بحلب. على مدار العامين    M-5الطريق السريع  

مكاسب من عدم قدرة الجيش على تحقيق    على الرغمو  .بلوروسيا نمط ا من المناورات على جبهة إد

 تدريجيا .المتكررة دمشق من بسط وتعزيز السيطرة العسكرية  الطريقةمكّنت هذه  كاسحة،

فإن المزيد من تقدم النظام في العام المقبل قد يواجه عقبات كاملة من قبل تركيا أو يكون   ذلك،ومع  

على   - ط المواجهة  الراعيان لجانبين متعارضين على خ  -وروسيا    ايبتكلفة أعلى بكثير. بينما حافظت ترك

. استثمرت 2020التنسيق طوال عام   ، يبدو أن النظام سيواجه تحدي ا بفرض عتبة تركية تقيد توغله شماال 

أنقرة بشكل كبير في شمال غرب سوريا ومن غير المرجح أن تتنازل عن المواقع الرئيسية في محافظة  

 ين نحو حدودها الجنوبية. مصلحة واضحة في منع تحركات أكبر لالجئلها  نأخاصة و إدلب،

والتي   أنقرة،من المرجح أن تعطي موسكو األولوية لعالقتها المعقدة والهشة مع    ذلك،باإلضافة إلى  

  العملياتية، تشمل الحفاظ على الدوريات المشتركة في مناطق معينة. هذا يضعف فعلي ا طموحات النظام  

ن هجمات دون غطاء جوي روسي. العمليات التي ال يمكنه تعزيز مكاسبه العسكرية أو ش  ك أنهردألنه ي

 ال تجيزها روسيا تنطوي على خسائر عسكرية كبيرة.

والالذقية    ذلك،ومع   إدلب  محور  طول  طفيف.    وحماة،على  تقدم  إحراز  على  قادر ا  النظام  يزال  ال  قد 

راتيجي آخر وهو طريق است  السريع،  M-4التقدم جنوب طريق    االحتمال هو أن النظام سيحاول تدريجيا  

 ضئيلة. فإن احتماالت النجاح في هذا الهدف  ذلك،يخترق عدة مناطق في الشمال. ومع 

حيث يتم اختبار سلطته االسمية ضد   أمنية،من المتوقع أن يواجه نظام األسد تحديات    الجنوب،في  

. رغم أن النظام استوعب السيطرة على محافظة درعا من نالغاضبي  تزايد األعمال العدائية والسكان

فقد أظهر العامان الماضيان قدرة المتمردين   ،2018خالل "اتفاق مصالحة" بوساطة روسية في عام  

تزايدت وتيرة الهجمات المتفرقة ضد    لحين،االسابقين على الحفاظ على مقاومة مسلحة. منذ ذلك  

ف وشدتها.  لألسد  الموالية  من    يالعناصر  العديد  دمج  أعيد  الهيكل   المعارضينحين  في  السابقين 

وهو نموذج هجين روسي التصميم    -العسكري للدولة كجزء من اللواء الثامن من الفيلق الخامس  

https://www.lebanon24.com/entity/48135/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/48135/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/48135/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47995/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/ar/
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فإن االنتهاكات واالستفزازات من قبل القوات   - للحوكمة األمنية يعملون بموجبه بشكل شبه مستقل  

 حاضنة للمعارضة المستمرة.  ةالمتحالفة مع األسد تعمل بمثاب

عام   متجدد ا في هذه    ،2021في  ا  صراع  النظام  يواجه  أن  المرجح  إذا وسعت   الساحة،من  ال سيما 

  -ازنة مخاوف النظام  . يجب موتدار عبر قيادة منفصلةالتي    المحلية، موسكو مشاركتها مع قوات األمن  

إيران   اللبناني    -التي يشاركها محور  السنية  لابشأن    -حزب هللا  إلى   - تعبئة  أن تهدف  ُيحتمل  التي 

الذين بدونهم   الروس،الرعاة    تعاظم وجودمقابل    -في دمشق والجنوب  إضعاف الهيمنة العلوية الشيعية  

 سلطته الضعيفة على تحمل العوائق الشديدة. ستضطر

رط  انخ  حيث   الشرقي،من المحتمل أن يواجه النظام تحديات مستمرة في الشمال    ذلك،على  عالوة  

بينما كان األسد يأمل في  الماضيين مع األكراد السوريين.  العامين  في محادثات تصالحية على مدار 

سط  اختراق المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها األكراد بشكل تدريجي و

دن القادمة على وجودها ي امن المرجح أن تحافظ إدارة جو ب  األمريكية،محاوالت أمريكية لسحب القوات  

نطقة وتعزز الجهود الدبلوماسية بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا. وهذا من شأنه أن يفضي في الم

عمليات االستقرار ضد عودة إلى بعض النفوذ الذي تشتد الحاجة إليه للواليات المتحدة ويسمح باستمرار  

المطاف من قبل    ل الشرقي مقيدة في نهايةامفإن حسابات النظام في الش  وبالطبع،ظهور )داعش(.  

والتي تهدف جزئي ا إلى تحدي   السورية، التي تشارك في عملية توازن بين أنقرة والقيادة الكردية    روسيا،

 الوجود العسكري األمريكي في سوريا.

ورة انسيتطلب ذلك م  وخارجي ا،المقرر أن يواجه النظام شبكة من العقبات. داخلي ا    من  ،2021في عام  

سياسات محسوبة. بينما يسعى األسد إلى شن حملة من أجل االنتخابات الهزلية في سوريا دقيقة و

التابع لألمم   - األمن  قرار مجلس  النزاع بموجب  الدولية لتسوية  االتفاقية  تنتهك  أن  والتي من شأنها 

العديدة المحدد  -  2254المتحدة رقم   التحديات  أنه غير قادر على معالجة  للعام الجديد بشكل    ةيبدو 

 متماسك. 

A-FACES-REGIME-ASSAD-NCIL.ORG/BLOGS/MENASOURCE/THEHTTPS://WWW.ATLANTICCOU-الرابط:  

2021-IN-GESNCHALLE-OF-CUBE-RUBIKS / 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-assad-regime-faces-a-rubiks-cube-of-challenges-in-2021/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-assad-regime-faces-a-rubiks-cube-of-challenges-in-2021/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-assad-regime-faces-a-rubiks-cube-of-challenges-in-2021/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-assad-regime-faces-a-rubiks-cube-of-challenges-in-2021/
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 STEVEN       -   فورين أفيرز   كيف تكسب سباق النفوذ في الشرق األوسط؟ 

SIMON, JOSH LANDIS, AND AIMAN MANSOUR   

 Feb  03     2021 ( اللغة اإلنجليزية)

  : خالصة 

 القوة الناعمة لدول الخليج لمواجهة إيراناستخدام 

 

من تغلغل طهران   ةهما نابعاحدإشكلتان مع إيران.  سط م وللواليات المتحدة وشركائها في الشرق األ

برنامجها النووي، الذي يمكن أن ينتج أسلحة إذا تركت دون   خرى تكمن فياألأما  في الدول المجاورة.  

رادع. هاتان المسألتان مرتبطتان استراتيجي ا وسياسي ا: من المرجح أن تتشجع إيران التي تمتلك قدرة 

اإلقليمية. كما أن المغامرة اإليرانية تمكّن أولئك الموجودين في واشنطن  تها  رمأسلحة نووية في مغا

وبالتالي،   الذين يفضلون فرض قيود على برنامج إيران النووي بدال  من التفاوض عليه.والشرق األوسط  

ه  نأوطالما    - فإن نشاط إيران اإلقليمي يلقي بظالله على احتماالت عقد اتفاق نووي متجدد مع إيران  

ا بأن إيران ستطور أسلحة نووية، وهي نتيجة من ا  ال لواضح  توجد مثل هذه التسوية، يظل الخطر قائم 

 أنها ليست في مصلحة الواليات المتحدة.
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معالجة   فإن  المتحدة   التغلغللذا  الواليات  بها  حاولت  التي  الطريقة  لكن  حيوي.  أمر  إليران  اإلقليمي 

آلن باءت بالفشل. القوة العسكرية والعقوبات الشاملة لم تعرقل حتى ا  وشركاؤها اإلقليميون القيام بذلك

لى العكس، اليوم تعتمد سوريا ولبنان على إيران أكثر من أي وقت مضى. أنشطة إيران اإلقليمية. ع

يجب على الواليات المتحدة وشركائها الخليجيين التفكير في نهج جديد يستفيد من ثرواتهم وقوتهم 

 ة. ن زالناعمة الموا

ك، أكدت إيران . بدال  من ذلبشكل قسري تاج الواليات المتحدة إلى االعتراف بأن إيران ال تلزم جيرانها حت

وجودها في الشرق األوسط إلى حد كبير من خالل ممارسة قوة ناعمة كبيرة. في العراق، عملت إيران  

المتحد والواليات  صدام حسين  قاوموا  الذين  للشيعة  أساسي  وحليف  صراعات وداع  ةكمالذ  في  ش 

لوقت، ساعدت طهران بشار ؛ منذ ذلك ا2012متتالية. ترى الحكومة السورية أن إيران جاءت إلنقاذها عام  

األسد في االحتفاظ بالسيطرة على العديد من المناطق ذات األهمية االستراتيجية، وأعادت الجمعيات 

ا ال يتجزأ يا دروالخيرية اإليرانية بناء المدارس في واحدة من أكثر مدن س مار ا، دير الزور. ظلت إيران جزء 

ا، وفي اليمن، استفادت من الدمار الذي أحدثه   40ن من النظام السياسي اللبناني منذ ما يقرب م عام 

 خصومها، المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. 

عربية السنية على األقليات اإلقليمية، سواء  ة النمتنبع القوة الناعمة إليران جزئي ا من التاريخ الطويل للهي

دية. في أجزاء كثيرة من المنطقة، تواجه األنظمة القومية ة أو غير تقليدية أو كركانت شيعية أو مسيحي

أو  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تمثلها  التي  تلك  مثل  السنية،  األصولية  المعارضة  حركات  "العلمانية" 

دة أو داعش. العرب من غير السنة في مثل هذه البلدان يرون أن إيران القاع  الميليشيات المتحالفة مع

موازنة. في سوريا، على سبيل المثال، اعتبرت األقليات السكانية المهددة بالتشدد هي القوة الوحيدة ال

السني أن تدخل إيران لصالح نظام األسد هو المنقذ للحياة. على النقيض من ذلك، سحقت الواليات 

هحتالم هذه دة  باألسد.  اإلطاحة  أمل  على  السنة  المسلحين  وسلحت  عقوبات  بفرض  السكان  ؤالء 

ودفعوا  عن خيارات أخرى    البحثتنجح. لقد أجبروا الشيعة واألقليات األخرى في المنطقة على  الجهود لم  

 دول الشام إلى االقتراب من روسيا وإيران. 

لناعمة العربية بدال  من ذلك. الميزة النسبية  وة اقلقد تحصل واشنطن على نتائج أفضل من خالل حشد ا

ان، بعد كل شيء، ليست قدراتها العسكرية ولكن ثروتها. تتمتع بها دول الخليج على كل من إيرالتي  

االئتمان،   أسواق  إلى  الوصول  بإمكانية  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  تتمتع 

السيادية الثروة  الواليات الضخم  وصناديق  إذا شجعت  الصعبة.  العمالت  من  الضخمة  واالحتياطيات  ة، 

خدام هذه الثروة بشكل فعال، فيمكنها مواجهة نفوذ إيران اإلقليمي دون المتحدة حلفاءها على است

 اللجوء غير الضروري إلى العقوبات أو التهديدات المتصاعدة.

عراق واليمن أن يزاحم إيران بسهولة. عالوة وال  ايمن شأن االستثمار الخليجي العربي في لبنان وسور

ة االنقسامات الطائفية التي ساعدت إيران على شق مكنها حشد الكبرياء العربي لمواجه على ذلك، ي

والصناعية  الزراعية  األعمال  قطاعات  في  باالستثمار  العراق  يرحب  البلدان.  هذه  بعض  في  طريقها 

التي   تقريب ا للمساعدة في التحتي  يتهانب  سحقتوالهيدروكربونية. سوريا،  ة، لديها حاجة ال نهائية 

إ تستطيع  ال  والتي  اإلعمار،  اليمن  إعادة  في  الحوثيين  تزويد  إليران  يمكن  معالجتها.  في  البدء  يران 

بالصواريخ والصواريخ، لكنها ال تستطيع تلبية حاجة البالد الماسة إلى المياه، ناهيك عن تحسين حياة  

بشكل لشركاء   هادف.  مواطنيها  يمكن  المنهار.  اللبناني  المصرفي  القطاع  دعم  إليران  يمكن  وال 
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العرب االس يتنافسون فقط  واشنطن  البلدان، وبذلك، ال  لتوفير بعض احتياجات هذه  تفادة من جيوبهم 

التي ال يكون  المنطقة  النهاية على استقرار  النفوذ، بل يساعدون في  أجل  إيران من  بناء مع  بشكل 

 ها في المصلحة االستراتيجية ألحد.تقلب راستمرا

م بالفزع  نفسها  الخليج  دول  أصيبت  لقد  الوقت.  حان  العربية لقد  المملكة  تتوق  الجهاديين.  صعود  ن 

السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر اآلن إلى تهميش اإلجابات الدينية على األسئلة السياسية، 

قليمي كقوة موازنة إليران. وبناء  عليه، فقد أعادوا تنظيم واإل  يبوهم يدركون الحاجة إلى التضامن العر

كبي بشكل  الخارجية  المحليين  سياساتهم  اإلسالميين  مصالح  بين  التوازن  لتحقيق  محاولة  في  ر: 

والمقتضيات العلمانية والمؤسسية للنظام العالمي المعاصر، فقد احتضنوا إسرائيل من خالل اتفاقيات 

ر. لدى الواليات المتحدة فرصة لنزع السالح من المواجهة اإلقليمية مع إيران مع قط   إبراهيم، وتصالحوا

 عدة الدول العربية السنية على إعادة تشكيل دورها في هذا الصدد أيض ا. من خالل مسا

سيتطلب مثل هذا النهج من الواليات المتحدة وإسرائيل وحلفاء الواليات المتحدة في الخليج التخلي 

قابية وقمعية فشلت بشكل واضح. سيتعين على الواليات المتحدة أن تقبل أن جيش  ية عجيعن استرات

تصر في الحرب من أجل السيطرة على سوريا وأن واشنطن ال تستطيع تغيير طريقة حكم األسد قد ان

سوريا بشكل جذري. في حالة لبنان، ستسلم الواليات المتحدة بحتمية االتصال بين شركائها العرب 

ة إن االعتراف الضمني بهذه الحقائق سيكون صعب ا على الواليات المتحدة، التي التزمت لفتر   هللا.  وحزب

طويلة بأهداف ال يمكنها تحقيقها في الواقع. تميل واشنطن إلى النظر إلى استخدام القوة االقتصادية 

  - ما أثبتت إيران نفسها  ك -  ن كوالقوة الناعمة لمالعبة أو احتواء القوى غير الليبرالية كنوع من التهدئة. ل

لك التي نادى بها اآلن في الشرق القوة الناعمة هي أداة فعالة في أي سياسة خارجية واقعية، مثل ت

الحاجة إلى   ،في النهاية   جنبك،بها بالشكل المناسب، أن ت  التعامل األوسط. يمكن للقوة الناعمة، إذا تم  

 النوع األصعب. 

لو من عيوب. قد ال يثق الكثير في ين لمواجهة النفوذ اإليراني ال يخليجيخلإن استخدام ثروات الحلفاء ا

حكومات الدول النفطية العربية، وال سيما المملكة العربية السعودية ، نظر ا لقتلها السياسة األمريكية ب

المزعوم للصحفي جمال خاشقجي، واضطهاد المعارضين الليبراليين، والحرب في اليمن. عالوة على 

ن أن تنتهي األموال الخليجية بسهولة، كما حدث في الماضي، في حشو جيوب السياسيين  يمك ،كذل

أو اإلقلي الديمقراطي  أجندات معقدة سياسيا  مثل اإلصالح  لدفع  الكثير  تفعل  بينما ال  الفاسدين  ميين 

ن  ي عحماية حقوق األقليات في المنطقة. سيتعين على صانعي السياسة في واشنطن أن يكونوا بار

اإليراني من جهد   في التدخل  إلى  المعارضة  القضايا حتى عندما يساعدون في تحويل  معالجة هذه 

عسكري إلى جهد اقتصادي. أوقفت اإلدارة مبيعات األسلحة إلى المملكة العربية السعودية واإلمارات 

تين الدولتين في لها ةيالعربية المتحدة بدافع االشمئزاز المتراكم من التأثير اإلنساني للعمليات العسكر

 هج بديل إليران. وهي خطوة قد تختبر قدرة واشنطن على كسب التعاون الخليجي على ن -اليمن 

تبقى الحقيقة أنه إذا لم ترقى دول الخليج والغرب إلى مستوى مهمة تزويد الشباب العربي بالتعليم  

يأس  بسهولة  ستستغل  األخرى  الفاعلة  الجهات  فإن  واألمل،  وتمهوالوظائف  العنف ،  إلى  حويله 

مقاربة إقليمية جديدة لمخاوف   والعدمية. توفر اتفاقيات أبراهام الفرصة لدمج التقنيات اإلسرائيلية في

ملحة مثل تغير المناخ وانعدام األمن الغذائي، وكالهما يعتمد جزئي ا على تنقية المياه. تمتلك إسرائيل 

كبيرة م كميات  إلنتاج  الالزمة  المعرفة  النازحين  المس  ن كذلك  إليواء  الالزمة  التكلفة  الميسورة  اكن 
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مكن تمويل مثل هذه المشاريع باستثمارات مجلس التعاون بسبب الحروب األهلية في سوريا واليمن. ي

النامية،   االقتصادات  إسرائيل في  أن تستفيد من خبرة  ويمكن  الدولية  المنظمات  الخليجي ومنح من 

 وخاصة في إفريقيا.

توقع تالشيء نفسه مرار ا وتكرار ا وب  أن تقوممالحظة أن "الجنون    لبرت أينشتاين فيإلى أ  يرجع الفضل

هذه نتائج مختلفة." من الحكمة أن يركز صناع السياسة في واشنطن والقدس والرياض وأبو ظبي على  

ناك ظ، هحلالصريحة. لم تنجح الجهود المبذولة لدحر النفوذ اإلقليمي اإليراني بالقوة. لحسن ا  الحكمة

الح والتجارة  الرأسمالية  تعزيز  بكثير في  أفضل  المتحدة  الواليات  إن  تغيير بديل.  رة مما هي عليه في 

الخليج في إعادة االرتباط بسوريا  بناء من رغبة دول  أن تستفيد بشكل  النظام. يجب على واشنطن 

أهدافها االستراتيجية مع قيق  حتولبنان والعراق، بدال  من كبح جماحها. وبذلك، يمكن للواليات المتحدة  

 التصعيد العسكري.ترك الناس في المنطقة في وضع أفضل وتقليل احتماالت 

 الرابط: 

  -INFLUENCE-WIN-03/HOW-02-EAST/2021-IDDLELES/MCHTTPS://WWW.FOREIGNAFFAIRS.COM/ARTI

EAST-MIDDLE-CONTEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2021-02-03/how-win-influence-contest-middle-east
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2021-02-03/how-win-influence-contest-middle-east
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 - مكافحة اإلرهاب في إدلب السورية  فرصة واشنطن إلعادة قراءة  

CRISIS GROUP -    NOAH BONSEY  DAREEN KHALIFA 

 Feb  03     2021 ( اللغة اإلنجليزية والعربية)

التسمية "اإلرهابية"    خالصة:  ت إن  في إدلب    معارضة أقوى جماعة  ب م لصقها  التي 

مواجهة   لتجنب  المحتملة  المسارات  وتغلق  النار  إلطالق  ا  حاسمً ا  وقفً تقوض 

أنه  كما  لألفكار  ت   ا عسكرية.  يمكن  الغربية.  السياسة  من    الخالقة عكس فجوة في 

 واشنطن أن تساعد في كسر الجمود وأن تضع سابقة مفيدة. 

 

الخارجية العسكرية المفرطة لواشنطن، فإن إحدى ى تصحيح السياسة  طلع إلإذا كانت إدارة بايدن تت

المنطقة   المتحدة لمكافحة اإلرهاب تكمن في إدلب، وهي  الواليات  الفرص إلعادة تحديد استراتيجية 

للقاعدة منذ   آمن  "أكبر مالذ  بأنها  األمريكيون ذات مرة  المسؤولون  تعد   11التي وصفها  لم  سبتمبر". 

لكن، من نواح  أخرى، بقيت كما كانت   ، ية كذلك ألسباب موضحة أدناهية الغربية السورالشمالالمحافظة  

ملجأ   السورية:  الحرب  فترات  إنسانية محتملة    مكتظفي معظم  كارثة  موقع  لثالثة ماليين مدني، 

سة وسيا  -السورية. قد يكون مصيرها أيض ا محوري ا لمستقبل    المعارضةوشيكة، وآخر معقل للجماعات  

 التشدد اإلسالمي في المنطقة.  -اه اليات المتحدة تجالو
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، شن النظام السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية،  2019إن األخطار في إدلب معروفة. في عام  

مليون   1.4مدني وطرد    1600هجمات دفعت قوات المتمردين للتراجع، مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن  

ركي ساري المفعول لمدة عشرة أشهر. إذا انهار ،  النار الروسي التإطالق  آخرين من منازلهم. وقف  

ا آخر من شأنه أن يؤدي إلى خسائر مدنية هائلة وتشريد مئات اآلالف نحو   يمكن للنظام أن يشن هجوم 

على نطاق واسع. بعبارة أخرى، يمكن أن    المسلحين)وربما أبعد من ذلك( الحدود التركية، بينما يشتت  

 إلى حد كبير اآلن في مواجهة مضطربة، كمركز لعدم االستقرار الدولي.السوري، المحاصر لصراع يبرز ا

هذا السيناريو األسوأ ليس حتمي ا ولكنه ال يزال ممكن ا للغاية. أدى توسع الدور العسكري التركي في 

ة، وهي للقاعدإدلب خالل العام الماضي إلى كسب الوقت. انفصلت هيئة تحرير الشام، الفرع السابق 

لمتمردة المهيمنة في إدلب، عن الشبكات الجهادية العابرة للحدود وتسعى اآلن للدخول إلى الجماعة ا

مجال المشاركة السياسية في مستقبل سوريا. من الناحية النظرية، يجب أن يفتح هذا التطور الفرص 

 لتجنب تجدد العنف.

مة "إرهابية" )كما حددتها تحرير الشام كمنظ هيئة    ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن استمرار وضع

الواليات المتحدة وروسيا ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة وتركيا( يمثل عقبة رئيسية. وله تأثير مخيف 

على الدعم الغربي لتوفير الخدمات األساسية في إدلب، مما يؤدي إلى تفاقم األزمة اإلنسانية. كما 

نفسها حول سلوكها ومستقبل المنطقة التي تسيطر   هيئة تحرير الشامات مع  حالت دون إجراء مناقش

االتصال   المتحدة  واألمم  الغربية  الدول  تتجنب  الحد   الكاملعليها، حيث  تركيا نفسها في  بينما تحصر 

األدنى المطلوب لتسهيل وجودها العسكري في إدلب. يقوض غياب االشتباك وقف إطالق النار ويمنع 

 تحرير الشام التخاذ المزيد من الخطوات البناءة.  ن الضغط على هيئةرجية مالقوى الخا

هناك حاجة ملحة ألفكار إبداعية حول كيفية الحفاظ على الهدوء الهش، بما في ذلك من خالل معالجة  

مسألة وضع هيئة تحرير الشام مباشرة. ومع ذلك، من الصعب تخيل هذه األفكار منبثقة من األطراف 

أنقرة مترددةرب سورفي شمال غ الشام )في ظل غياب   يا:  تحرير  دبلوماسيا  مع هيئة  التعامل  في 

الدعم الدولي(؛ تفضل موسكو ودمشق انتصارا  عسكريا  صريحا  على الجماعة. وتركز هيئة تحرير الشام 

نفسها على الدفاع عن إدلب من مزيد من تقدم النظام. هناك فراغ سياسي، وواشنطن اآلن في وضع 

 .ئهيد لملج

إدارة بايدن مع الحلفاء األوروبيين وتركيا للضغط على هيئة تحرير الشام التخاذ مزيد من    يجب أن تعمل

بها(  الوفاء  تم  )إذا  واضحة  ولتحديد معايير  الرئيسية،  والدولية  المحلية  المخاوف  تعالج  التي  اإلجراءات 

 ."يرهابإليمكن أن تمكن هيئة تحرير الشام من التخلص من تصنيفها "ا

في شمال غرب سوريا   العنفام بذلك، يمكن للواليات المتحدة أن تقلل من خطر اندالع  من خالل القي

مع معالجة تحديين إضافيين للسياسة في نفس الوقت. من خالل التعاون مع أنقرة في هذه القضية  

نظمة حلف  في م  يذات االهتمام المشترك، يمكن لواشنطن تحسين العالقات المتوترة مع حليف رئيس

ا لمكافحة اإلرهاب  شمال األ ا جديد  طلسي )الناتو(. عالوة على ذلك، يمكن إلدارة بايدن أن تضع نهج 

النهج قيمة   العسكرية. سيكون لمثل هذا  الدبلوماسية كما يفعل لألدوات  وزن ا كبير ا لألدوات  يعطي 

لقتال ألخرى في ساحات اات اعاأوسع: يمكن أن تحدد ما تبدو عليه خارطة الطريق المشروطة للجم
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 األجندات العابرةاليوم التي تم تصنيفها على أنها "إرهابية" لكنها تظهر استعداد ا للتخلي عن سعيها وراء  

 والهجمات على المدنيين، من بين معايير أخرى. 

 المشاركة األمريكية  وضع

التي تمثلها إدلب. بينما   ياسةسلتجنب المسؤولون األمريكيون حتى اآلن إلى حد كبير مواجهة تحديات ا

و الحال مع ضربات الطائرات بدون طيار العرضية على كما ه  - تستمر المساعدات اإلنسانية األمريكية  

  -فسين لهيئة تحرير الشام  األفراد الذين ُيزعم أنهم مرتبطون بالقاعدة والمتحالفون مع الجهاديين المنا

 يوجد الكثير مما يمكن للواليات المتحدة أو ينبغي نه الأبيسود شعور في دوائر السياسة في واشنطن 

نظر.   يعبر عن قصرر التجدد تصعيد عسكري. هذا االستنتاج، رغم أنه مفهوم،  أن تفعله لمواجهة خط

كري على إدلب قد يكون مرغوب ا فيه من منظور مزيج من ثالثة افتراضات: أن استيالء النظام العس هناك

خرطة  االستيالء أمر ال مفر منه، على أي حال؛ أو، بدال  من ذلك، أن تركيا من  هذا  لث مكافحة اإلرهاب؛ أن م

هيئة تحرير الشام من تلقاء نفسها،    معضلةاآلن بشكل كاف  في إدلب لردع هجمات النظام ومعالجة  

 .. جميع االفتراضات الثالثة خاطئةدون مساعدة الواليات المتحدة

ببساطة  للدحض.  األسهل  إلىإذا    :األول هو  يؤدي  للنظام، فسوف  كبير  تحديات   حدث هجوم  تفاقم 

مساحة    2020مكافحة اإلرهاب بشكل حاد. أتاح الهدوء الذي أوجده وقف إطالق النار في آذار / مارس  

يين العابرين للحدود، وتعقب ما تبقى من خاليا وحوافز لهيئة تحرير الشام لتكثيف حملتها على الجهاد

فصيل حراس الدين المرتبط بالقاعدة. طالما أن هيئة تحرير الشام وداعش(  ية )متنظيم الدولة اإلسال

فسيكون لديها سبب كاف لقمع العناصر التي  -وهي أولويتها القصوى المعلنة   -قادرة على حكم إدلب  

الستقرار المحلي. ومع ذلك، فإن هجمات النظام المتجددة من شأنها تعارض وقف إطالق النار أو تهدد ا

تها إلى تعبئة  من قدرة هيئة تحرير الشام على الحفاظ على هذا الجهد، حيث ستتحول أولوي  تقلل   نأ

 .جميع المقاتلين المتاحين في الدفاع عن إدلب

م سيدفع في نهاية المطاف عالوة على ذلك، إذا تقدمت قوات النظام في عمق المحافظة، فإن الهجو 

إلر متمردي إدلب إلى التحول من الدفاع عن األ ى تكتيكات حرب العصابات، وبالتالي إضفاء أهمية  ض 

في القاعدة والجماعات التابعة لها، الذين انتقدوا منذ فترة طويلة هيئة   جديدة على كبار الشخصيات

قت بسبب  إدلب  للسيطرة.  األولوية  إلعطائها  الشام  العابر تحرير  الجهاد  قضية  عن  والتخلي  النظام  ال 

، من المرجح أن يفسح مثل هذا التقدم للنظام المجال لمرحلة جديدة من  الحرب للحدود. بدال  من إنهاء

قدرة قوات النظام المنهكة بالفعل على السيطرة عدم  مرد النابع من مناطق غير خاضعة للسيطرة، مع  الت

 .  2012من قبضة النظام في عام    خرجتي إدلب، والتي كانت أول من  على المناطق الحدودية الجبلية ف

ا منه وال مستقر ا كما يدعي المتفائلون. سبة لالفبالن  اأم تراضين الثاني والثالث، فإن الوضع ليس ميؤوس 

مزيد من الهجمات وسيطرة النظام ليست حتمية، حيث فتح دور تركيا في إدلب إمكانية الهدوء المستمر 

ل واالستياء بالفع  غرب سوريا. مع وجود ما يقرب من أربعة ماليين الجئ سوري في تركيا  في شمال

يد المزيد من تقدم النظام باعتباره مصدر  الشعبي المتزايد من العبء المرتبط به، تتعامل أنقرة مع تهد

وهكذا،   قلق رئيسي لألمن القومي، معترفة  بأنها قد تدفع مئات اآلالف من السوريين عبر حدودها.

عا أوائل  في  النظام  أوقف هجوم  مضاد ا  تدخال   تركيا  روسيا   -   2020  م أطلقت  إقناع  في  نجح  والذي 

جندي على طول الخطوط   12000ذلك الحين حوالي    ونشرت منذ  -بالتفاوض على وقف إطالق النار  
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م هجمات  أي  أن  وداعميها  لدمشق  التركية  اإلجراءات  هذه  أكدت  لقد  إدلب.  في  ستقبلية  األمامية 

 .ستترتب عليها مخاطر وتكاليف أعلى

لب وصل إلى طريق مسدود، والمحادثات لروسي التركي بشأن مستقبل إدار اوحومما يثير القلق أن ال

السورية التي تيسرها األمم المتحدة في طريقها إلى االحتضار. في الواقع، ال توجد عملية دبلوماسية  

المو أو لتعزيز وقف ذات مغزى لمعالجة االختالف بين  والتركية بشأن هيئة تحرير الشام  الروسية  اقف 

بايدن على استعداد  .سياسي ا  النار  إطالق إدارة  إذا كانت  ولكنه متقلب.  لإلنقاذ  قابل  الوضع  باختصار، 

للعنف  ضروري  غير  تصعيد  لتجنب  ضروري ا  دورها  يكون  فقد  إدلب،  في  الدبلوماسي  انخراطها  لشحذ 

هيئة    لغز  لحتتمثل الخطوة األولى في تقديم األفكار والحوافز للطرق السياسية لالمزعزع لالستقرار.  

 .تحرير الشام في إدلب

مع استقرار إدارة بايدن، يجب على الواليات المتحدة إعادة النظر في نهجها تجاه إدلب للتأكد من أنها 

انهار وقف أهمية ما هو على المحك لالستقرار اإل  اشمل هذيمسؤولة عن عدة عوامل. و إذا  قليمي 

عدم وجود مبادرة دولية وإرادة و  ض وقف إطالق النار تقوي  يمعضلة دور هيئة تحرير الشام فوإطالق النار؛  

 حتى اآلن.  هيئة تحرير الشامجوهر وقيود تطور  حقيقةسياسية لمعالجة المشكلة؛ و

يجب على واشنطن أيض ا أن تنظر في فراغ داخلي أوسع امتد إلى عدة إدارات: الواليات المتحدة ليس  

للتعامل مع الجماعات "اإلرهابية" المصنفة التي   -دليل    في الواقع، وال حتى  -لديها سياسة واضحة  

ا بشكل  . يجب أن يكون األمر  سياستهاتظهر عالمات على االستعداد والقدرة على التخلي عن   مزعج 

اعتمادها على  تقليل  المتحدة  الواليات  من  يريدون  الذين  الخارجية  السياسة  دوائر  في  ألولئك  خاص 

ل مع الجهاديين الذين هم أبطال بارزون في الحروب في جميع تعامللالوسائل العسكرية في األساس  

 .أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا

ضعي السياسات االستفادة من خيارات إضافية تتجاوز ما إذا في إدلب، وربما في أماكن أخرى، يمكن لوا

اعات للجم  ةكان سيتم شن هجمات بطائرات بدون طيار أم ال. إن عدم وجود مسارات مشروطة وواضح

المحددة للخروج من صندوقها "اإلرهابي" قد يثنيهم عن التحرك في اتجاه أكثر مالءمة للمصالح الغربية  

ا   واالهتمامات المحلية. في الواقع، أخبرنا قادة هيئة تحرير الشام أن الشخصيات المرتبطة بداعش والحق 

دوى منه ألن الغرب سيعاملهم كإرهابيين  ال ج  ةالمرتبطة بالقاعدة جادلوا بأن االمتناع عن الهجمات الدولي

 بغض النظر. 

نت هيئة تحرير الشام تستدعي هذه الديناميكيات سياسة أمريكية جريئة وأكثر استباقية تختبر ما إذا كا

مستعدة للبناء على الخطوات البناءة التي اتخذتها حتى اآلن. يجب أن تبدأ إدارة بايدن العمل مع تركيا 

 :ن على الخطوات التاليةوبييرووالحلفاء األ

معايير مشتركة فيما يتعلق بما يجب أن تفعله هيئة تحرير الشام لكي تتوقف دول الناتو في    تحديد .1

المط األمم  نهاية  تغيير مماثل في  ولدعم  إرهابية،  منظمة  أنها  تصنيفها على  أو  معاملتها  اف عن 

ن تكون هذه المعايير ملموسة  يجب أ   المتحدة وللدخول في محادثات معها حول مستقبل المنطقة. 

كاف    بشكل  للقياس  وقابلة  ا،  تحديد  متوقع  هو  بما  بوضوح  الشام  تحرير  هيئة  لتزويد  كاف   بشكل 

 واليات المتحدة وتركيا وأوروبا من االستجابة بسرعة إذا ومتى وطالما يتم الوفاء بها.لتمكين ال
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رير الشام ليس فقط على تلبية تلك  ة تحئيإدخال سياسة الجزرة والعصا التي تهدف إلى تشجيع ه .2

بذلك على أساس مستمر )متوسط إلى طويل األجل( مع اتخاذ المزيد من   المعايير، ولكن للقيام

القمعي. على  الخطوا االستبدادي وسلوكها  والدولية بشأن حكمها  المحلية  المخاوف  لمعالجة  ت 

ار للخدمات الحيوية في إدلب بشكل  ستقرالسبيل المثال، يمكن للدول الغربية أن تعرض زيادة دعم ا

(، طالما  2019مشروط )تم قطع الكثير منها بعد استيالء هيئة تحرير الشام على المحافظة في عام  

للمستقلين    أن المجال  وتوسع  المدنيين،  منتقديها  ضد  القمع  حمالت  توقف  الشام  تحرير  هيئة 

للعمل،  و  والغربيين المدني  المجتمع  منظمات  السياسية  زام  الت  راوإظهدعم  بالتعددية  ا  واضح  ا 

 والدينية.

طوات، يجب  بمجرد أن تتوصل الواليات المتحدة وتركيا والشركاء األوروبيون إلى إجماع حول هذه الخ .3

المخاوف  تعالج  أن  يمكن  إضافية  تدابير  لتحديد  محاولة  في  موسكو  مع  حوار  فتح  واشنطن  على 

ن إدلب على قاعدتها العسكرية في غرب سوريا لق مطنالروسية المتميزة بشأن الهجمات التي ت

 أو المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مع تجنب التصعيد العسكري. 

تطور هيئة تحرير الشام ليست عصا سحرية. يمكن أن تقلل من خطر حدوث مزيد هذه الخطوات الختبار  

ا للنظ د تفشل بشكل كبير في تغيير ، وقمامن العنف في إدلب، لكنها لن تمنع بحد ذاتها هجوم ا جديد 

رغبة روسيا في إعادة سيطرة النظام على إدلب. في حين أن التعاون مع تركيا في هذا النهج يمكن أن 

في تحسين العالقات األمريكية مع حليف رئيسي في الناتو، إال أن هذا الجهد قد يثير انتقادات   يساعد

لذين يعارضون أنقرة ويفضلون توسيع تعريف "اإلرهابي" قة اط نمن حلفاء الواليات المتحدة اآلخرين في الم

   المسلمين(. ليشمل نطاق ا أوسع بكثير من اإلسالميين )بما في ذلك في بعض الحاالت اإلخوان

ومع ذلك، من الواضح أن الفوائد المحتملة تفوق العيوب، وتبدو المخاطر في النهج القائم على شروط  

ح الباب للمناقشات المباشرة والحوافز المشروطة، ستكتسب الواليات ل فتالواضحة ضئيلة للغاية. من خ

فيها أي   يوجد  نفوذ ا في منطقة من سوريا ال  وأوروبا  أمريكي  نفوالمتحدة  الحالي. سيعطون  ذ  الوقت 

أنفسهم فرص ا حقيقية ومباشرة لتقليل خطر تحول إدلب إلى نقطة انطالق لنشاط المقاتلين الدوليين،  

ا وف سرظوتحسين   كانها البالغ عددهم ثالثة ماليين نسمة، ومنعها من أن تصبح مصدر ا رئيسي ا جديد 

 وفرار المسلحين. لالجئين 

يساعد واشنطن أيض ا على تحديد واختبار أدوات جديدة لسياسة الدبلوماسية    ومن شأن هذا النهج أن 

تطبق قواعد لعب مماثلة تجاه   ن أن كمأوال  لمكافحة اإلرهاب. إذا نجحت الواليات المتحدة في إدلب، ي

الجماعات المحددة األخرى التي تظهر عالمات على التخلص من أعباء الجهادية العابرة للحدود وتظهر 

عدادها التخاذ خطوات ذات مغزى في هذا االتجاه. بالنسبة للمسؤولين األمريكيين المهتمين بإنهاء است

المفرط عل الوضع في إدلب هو فرصة لبدء الوس   ى"الحرب األبدية"، مع اعتمادها  ائل العسكرية، فإن 

 تطوير أدوات سياسية عملية تتوافق مع خطابهم.

 AFRICA/EASTERN-NORTH-EAST-S://WWW.CRISISGROUP.ORG/MIDDLEHTTP-الرابط: 

TERRORISM-COUNTER-REIMAGINE-CHANCE-TONSWASHING-IDLIB-MEDITERRANEAN/SYRIA/SYRIAS 

 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/syrias-idlib-washingtons-chance-reimagine-counter-terrorism
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/syrias-idlib-washingtons-chance-reimagine-counter-terrorism
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  - معهد دراسة الحرب - لدروس المستفادة للجيش الروسي في سوريا  ا 

MASON CLARK   

 

 February 4, 2021      ( ةجليزياللغة اإلن )

 صفحة   52تقرير   : ملخص تنفيذي 

 

نشر سريع   - أنه مثال نموذجي للحرب المستقبلية  ُيعرِّف الجيش الروسي انتشاره في سوريا على  

لدعم حرب مختلطة قائمة على التحالف. استشهدت هيئة األركان الروسية بسوريا على أنها تسلط  

إجراءات ت استطالعية مرنة لتنفيذ "نشر قوا  -رة عسكرية جديدة  ير قدالضوء على حاجة روسيا لتطو

المسلحة   القوات  تطبق  الخارج.  في  سوريا محدودة"  في  تجربتها  من  المستفادة  الدروس  الروسية 

 .لتشكيل تطورها إلى قوة استكشافية مرنة وفعالة 

بها   الخاصة  التحديث  أولويات  إسقاط  تجنب  المتحدة  الواليات  على  أ  -يجب  المنافسين  أو  ولويات 

علم رات منفصلة للتركيز على فرص تخذ الجيش الروسي خياعلى روسيا. يت  -مثل الصين  اآلخرين  

معينة من سوريا بينما يرفض أو يقلل من التركيز على فرص أخرى. تم تحسين هذه الخيارات لدعم 
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وجهود التحديث الخاصة وريا  المفهوم الروسي للعمليات الذي يختلف عن جهود التحديث الروسية قبل س 

 .اليات المتحدةبالو

قوات بالوكالة في سوريا إلبالغ يستخدم الجيش الروسي الدروس المستفادة في إدارة تحالف خاص و

االستعدادات لتنسيق التحالفات الرسمية في الحروب المستقبلية. يسعى الكرملين إلى وضع شروط  

ن العامة الروسية فاليري ريا، كما وصفه رئيس األركااس سولضمان أن "العمل المحدود" القادم على أس

. تشمل استعدادات الكرملين في هذا الصدد يراسيموف، يمكنه االستفادة من القوات غير الروسيةج

مما يؤدي إلى   -ممارسة عمليات التحالف في التدريبات وتوسيع العالقات العسكرية الدولية لروسيا  

 .ض القوةستعراتضخيم قدرات الكرملين في ا

لل الرئيسي  سوالدرس  من  الروسي  النزاعات جيش  في  اإلدارة"  "تفوق  كسب  إلى  الحاجة  هو  ريا 

لية. يعرّف الروس تفوق اإلدارة بأنه اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع من الخصم وإجبار الخصم المستقب

كيز الرئيسي التر  على العمل ضمن إطار قرار روسي. يؤكدون أن الحصول على تفوق اإلدارة سيكون

السيطرة كل متزايد. يقدر الجيش الروسي أن كفاءة القيادة وزاعات السريعة والمعقدة بشللقادة في الن

(C2  هي المؤشر الرئيسي للنجاح في العمليات الحديثة والمستقبلية. العديد من الدروس الروسية )

لحرب الحديثة، لكن الجيش  في ا  حول القيادة والسيطرة جديدة على روسيا، وليست ابتكارات جديدة

 وش الغربية. مع الجي C2التعلم من سوريا لسد الفجوة في قدرات   لروسي يستفيد بشكل فعال منا

يعتبر  الروسي.  الجيش  أنحاء  جميع  في  القتالية  الخبرة  لغرس  سوريا  في  انتشاره  الكرملين  عزز 

للجي األساسي  المصدر  هي  السورية  األهلية  الحرب  أن  الرجيراسيموف  أجل ش  من  للتعلم  وسي 

نة لضمان اكتساب أكبر عدد ممكن من  الحرب وعمليات االنتشار المستقبل   الضباط خبرة روسية الُمحسَّ

للمساهمة في هذا الجهد التعليمي. يمتلك الكثير من كبار الضباط الروس اآلن الخبرة الالزمة للمساهمة 

 .ريافي عملية تطوير التكيف مع الدروس المستفادة في سو

ال العسكرية  التدريبات  عام  أدت  منذ  إض  2015روسية  مع إلى  التكيف  وصقل  المؤسسي  الطابع  فاء 

  2015ادة من سوريا. تطورت المناقشات الروسية حول التعلم من سوريا بسرعة من  الدروس المستف

دة،  العقي، ومن المحتمل أن يتم دمج العديد من التعديالت التي نوقشت في هذا التقرير في  2020إلى 

 .2025-2021فترة الوطني الروسية السرية لل بما في ذلك خطة الدفاع

يش الروسي للتعلم من سوريا العديد من التحديات للواليات المتحدة تطرح التعديالت التي اختارها الج

وحلفائها. ال يمكن للواليات المتحدة أن تتحمل أن جهود التحديث المستمرة ستواجه بالمصادفة قدرات 

ال يزال الجيش    ات.كشافية، وحرب التحالفدة والسيطرة، والحرب االستالروسي المتغيرة في القيا  الجيش 

تاج إلى استثمارات كبيرة ووقت ا لتطبيق الدروس المستفادة من سوريا. إذا لم تتخذ الواليات الروسي يح

ات الجديدة للقدرات األدوالمتحدة إجراءات لمواجهة هذه التطورات في السنوات المقبلة، فإن مجموعة  

لواليات المتحدة العديد من الثغرات في القدرات والتكنولوجيا مع ا  ة المستمدة من سوريا ستغلقالروسي

 .وحلف شمال األطلسي

يجب على الواليات المتحدة أال تقلل من نية الكرملين إلجراء عمليات انتشار سريعة على غرار تدخلها 

صور عمليات ويت  - وقابلة للتكرار    -ية  على أنها عملية ناجحة للغاوريا  في سوريا. يعرّف الكرملين س
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جموعة أدوات سياسة الكرملين. يطبق الكرملين بالفعل دروسه  االنتشار االستكشافية كإضافة جديدة لم

 .سوريا في مشاركته في ليبيا وناغورنو كاراباخ التي استفاد منها في

ج الواليات الروسي. ال تحتالمية ومرنة لمواجهة الجيش  وة عايجب أن تحافظ الواليات المتحدة على ق

يقوم فيه الكرملين بعمليات استكشافية، ولكن  المتحدة إلى نشر قواتها العسكرية في كل مكان قد  

التهديد  يقتصر  الروسي. ال  التهديد  لمواجهة  وتطوير قوات عسكرية حليفة وشريكة  إيجاد  يجب عليها 

 .التقليدي وحده يمكن مواجهته باالنتشار با والالعسكري الروسي على أورو

وسية لضمان تفوق اإلدارة. ال تحتاج الواليات الجهود الر  إلحباطيجب على الواليات المتحدة إعطاء األولوية  

هذا المفهوم ولكن يجب عليهم تطوير فهم لما يعتبره الجيش الروسي   استنساخالمتحدة وحلفاؤها إلى  

 دة والسيطرة لخصومهم. القرار وتقليل قدرات القيازيادة سرعة اتخاذ    -ضباطه  سية لالمهمة القتالية الرئي

للجي الجديد  الكادر  يحول  الروسي قد  العسكري  التفكير  القتالية  الخبرة  ذوي  الضباط  الروسي من  ش 

 وفعاليته. كل قائد منطقة عسكرية روسية وكل الضباط تقريب ا فوق مستوى الفوج واللواء يمتلكون اآلن

ل طاقم روسي كامل إلى سوريا جيش الروسي المتمثلة في نقمن سوريا. ضمنت ممارسة ال  خبرة

 .رة للقوات الروسية أثناء المهام اإلرشاديةتماسك الوحدات المتطو

القتالية   العمليات  في  فعالية  أكثر  بشكل  التحالف  شركاء  من  الكرملين  يستفيد  أن  المرجح  من 

اق التواصل  تعاون مع الناتو وتوسيع نطحدة اتخاذ خطوات لتعزيز الالمت  المستقبلية. يجب على الواليات

ملين على تنمية شبكة العالقات العسكرية. يجب على الواليات مع الدول األخرى للتخفيف من قدرة الكر

المتحدة وحلفائها أيض ا تطوير أساليب لتعطيل تحالفات العدو، وهي مهمة لم يكن على الواليات المتحدة 

 .ها في الحروب األخيرةيام بالق

سوريا لسد العديد من فجوات القدرات مع الواليات المتحدة   فيالجيش الروسي من التعلم    فيديست

لمواصلة   الروسي  المتحدة وحلفائها االستعداد للجيش  الواليات  وحلف شمال األطلسي. يجب على 

ل الواليات المتحدة وحلف شما على    تحديث العديد من القدرات التي، على الرغم من أنها ليست جديدة

 .كين الجيش الروسيى تماألطلسي، فإنها ستعمل عل

إن قيام الجيش الروسي بإعطاء األولوية ألنظمة القيادة الشبكية، إذا تم تحقيقه، سيقوض إحدى المزايا 

المستمر الكرملين  جهود  األطلسي. ستكون  وحلف شمال  المتحدة  للواليات  الرئيسية  ة التكنولوجية 

ا، حيث لروسعملية مكلفة، لكن الجيش ا  ديث أنظمة القيادة والتحكملتح ي يحرز بالفعل تقدم ا سريع 

 .2018والتي كانت نظرية حتى عام  2020يختبر األنظمة في عام 

يدعم الجيش الروسي التحديث التكنولوجي ألنظمة القيادة بحملة إلصالح ثقافة القيادة الروسية. تشرع 

ا األركان  أجيال  لعامةهيئة  جهد  بذل  في  واإل  الروسية  المبادرة  إلدخال  الضباط   بداعصعب  في سلك 

الروس. من المرجح أن ُيظهر الضباط الروس المستقبليون قدر ا أكبر من اإلبداع والمرونة من أسالفهم 

القيادة  لثقافة  متزايد  بشكل  القديمة  التقييمات  تجنب  وحلفائها  المتحدة  الواليات  على  ويجب   ،

  .يتيةالمتجذرة في الحقبة السوف روسيةال
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ات لدعم زيادة قدرات الضربات الدقيقة، لكن تحقيق هذه األهداف يتطلب يطور الجيش الروسي نظري

اتخاذ  بشكل خاص  وحلفائها  المتحدة  الواليات  يجب على  المكلف.  التكنولوجي  االستثمار  من  المزيد 

لتقوية   للتخفي   جوانبخطوات  والقيادة  من  اللوجستية  تطف  على  الروسي  الجيش  التركيز  قدرات وير 

المناطق   المتحدة الستهداف  الواليات  على  يجب  اإلدارة.  تفوق  الكتساب  أساسي  كعنصر  الخلفية 

وحلفائها أيض ا الحفاظ على ضغط العقوبات لحرمان الكرملين من الموارد الالزمة لتنفيذ برامج االستحواذ  

 .المكلفة

ب على يجو   (UAVs) رات بدون طيارلطائسي قدراته لتحدي استخدام االرو  من المحتمل أن يطور الجيش 

الواليات المتحدة وحلفائها االستعداد لتشغيل طائرات بدون طيار في مجال جوي متزايد الخطورة. يجب 

أن تأخذ جهود التحديث في االعتبار التطور المتزايد لقدرات الطائرات بدون طيار الروسية وقدرات مكافحة  

 .ت بدون طيارطائراال

واجهة جيش روسي متزايد الفاعلية مصمم على زيادة متحدة وحلفاؤها لمالواليات ال  يجب أن تستعد

بيئات   في  واستخدامها  االستكشافية  القدرات  الصراع في جدبدةتطوير  في  منخرطة  روسيا  تزال  ال   .

هيك وسية اإلضافية لألفكار، نات الرسوريا وما زالت تتعلم منه. من المرجح أن تؤدي المناقشات واالختبارا

الية، إلى تحسين العديد من التعديالت التي ال يزال الجيش الروسي يطورها القتعن المزيد من التجارب  

من الدروس المستفادة في سوريا. تعلم الجيش الروسي من سوريا يقود جهود التحديث الروسية. يجب 

 فعال.يف لمواجهة الكرملين بشكل والتك على الواليات المتحدة أن تفهم هذا التعلم 

 LESSONS-MILITARY%E2%80%99S-HTTP://WWW.UNDERSTANDINGWAR.ORG/REPORT/RUSSIAN-الرابط: 

SYRIA-LEARNED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.understandingwar.org/report/russian-military%E2%80%99s-lessons-learned-syria
http://www.understandingwar.org/report/russian-military%E2%80%99s-lessons-learned-syria
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معهد دراسة    -   2021ر عام  ريا في أواخ الروسية إلى سو وات بي تحذير: ق 

   GEORGE BARROS WITH JENNIFER CAFARELLA  -   الحرب  

 February 4, 2021      ( اللغة اإلنجليزية)

   : نص المادة 

( تستعد لنشر BAFتزعم مجموعة من قدامى المحاربين البيالروسيين أن القوات المسلحة البيالروسية )

، وهي جمعية  بيبول  تادع.  2021بتمبر  سوريا في سبـ "حفظة السالم" في    من ما يسمىكتيبتين  

من أفراد خدمة األمن البيالروسيين السابقين والمحاربين القدامى الذين يتعاطفون مع حركة االحتجاج 

أن يناير / كانون الثاني    30ضد الرئيس البيالروسي الُمعلن من جانب واحد ألكسندر لوكاشينكو، في  

وحدات لعمليات حفظ السالم   تشكيلبيالروسيا ب  رت قيادتي العمليات فيالجوية البيالروسية أمالقوات  

الدوريات في سوريا. تدعي   انتشار بيالروسي في سوريا سيتألف من وحدتين   بيبولوتسيير  أول  أن 

 حث   لكرملين قدفرد. من المحتمل أن يكون ا  600فرد( يبلغ مجموع أفرادها حوالي    300بحجم كتيبة )

وسي األمر  هذا  البعلى  القوات  نشر  في سهل  الروسية  العسكرية  القوات  والتي ستدعم  يالروسية، 

 سوريا.

ولم تعلق سلطات بيالروسيا وال الكرملين على هذا االنتشار المزعوم. أدلى المتحدث باسم وزارة 

ديدة" ألنشطة  ت جإلى اتجاهاالدفاع في بيالروسيا بتصريح عام مفاده أن بيالروس "تسعى باستمرار 

هذا التقييم التحذيري منخفض الثقة   ISW ويقدم معهد دراسات الحرب فبراير. 1لسالم في حفظ ا

على الرغم من عدم وجود تأكيد للتقرير بسبب أهمية مثل هذا االنتشار لحمالت الكرملين في كل من  

 .سوريا وبيالروسيا

القوى ال نجح الكرملين في ا لعدة سنوات. لم يوريشريكة في س سعى الكرملين إلى االستفادة من 

)اق المستقلة  الدول  الدول األعضاء في كومنولث  العديد من  إرسال  األمن  CISتراح  ( ومنظمة معاهدة 

(، بما في ذلك بيالروسيا، قوات إلى سوريا لعمليات حفظ السالم المشتركة في يوليو  CSTOالجماعي )

وقيرغيزست2017 كازاخستان  الط. رفضت  العض  لب.ان هذا  أرمينيا  األمن  و في منظمة معاهدة  نشرت 

 .  2019الجماعي سرية خبراء في محافظة حلب، سوريا، في فبراير 

بدال  من نشر الوحدات الحالية. ال يوجد   االنتشارجديدة لهذا    قوةبيالروسيا  قوات    من المحتمل أن تبني

الجوية   القوات  ي  كتيبتان لحفظ   البيالروسيةحاليا في  البيالرو  قالالسالم.  الجيش  يدير سرية  إن  سي 

حوالي    واحدة قوامها  السالم  ا(.    100لحفظ  مجند  )وليس  متعاقد  السلطات  بيبول تزعم  وفرد  أن 

، مما يشير االنتشاردوالر شهري ا للتعاقد على هذا  2000البيالروسية تعرض على البيالروسيين حوالي 

قوات حفظ    دد الحالي لمتعاقديالبيالروسي من الع  جيش أن يزيد الإلى جهود تجنيد جديدة. من المرجح  

فرد بدال  من نشر وحدات قائمة غير تابعة    600السالم على مدى األشهر الستة المقبلة لدعم نشر  

   .لقوات حفظ السالم 

 



 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
9
2

 

الروسية    وافقيت التدريبات  مع  سوريا  في  الحالية  الروسية  العمليات  مع  كتيبة  بحجم  وحدات  نشر 

الروسية هي التشكيل العملياتي القياسي لالنتشار   العسكريةالشرطة    وحداتبقة.  لسايالروسية االب

في سوريا. وأجرت المناورات الروسية البيالروسية المشتركة السابقة عمليات مشتركة. أجرت القوات 

ية ألول الروسية مناورات مشتركة "كتشكيل قتالي واحد" على مستوى الكتيبة مع القوات البيالروس

  .2020سبتمبر  20ي ة فمر

يمكن أن يساعد االنتشار البيالروسي الوحدات الروسية على تأمين خطوط اتصاالت أرضية في وسط  

سوريا. أطلقت روسيا جهود ا متجددة لحماية البنية التحتية القيمة للنفط والغاز في وسط سوريا في آب 

والقوات العسكرية الروسية    رطةانتشار الش، بما في ذلك من خالل توسيع نطاق  2020أغسطس    /

لخاصة لفاغنر. تقوم القوات المدعومة من روسيا في سوريا، بما في ذلك الفيلق الخامس  العسكرية ا

يناير   19تدمر السريع منذ    -للجيش السوري، بعمليات تطهير لمكافحة داعش على طول طريق دير الزور  

يالروسي يعزز االنتشار الب  ذا الطريق. يمكن أنل هاعش على طوكانون الثاني رد ا على تصعيد كمائن د  /

 العمليات األمنية للنظام في المنطقة األمنية في دير الزور وتدمر. 

بيالروسيا في سوريا أن يعزز ثالثة خطوط استراتيجية للكرملين باإلضافة إلى   انتشار قواتومن شأن  

 :دعم العمليات الروسية في سوريا

الكرملين   .1 القوات الشريكة في  لالستفادة  حملة  المحتمل أن ينوي  حربمن  ها في سوريا. من 

الكرملين االستفادة من االنتشار البيالروسي إلضفاء شرعية إضافية على التدخل الروسي في  

سوريا من خالل تأطير ذلك على أنه جهد دولي. يسعى الكرملين إلى تنمية القوى الشريكة  

أن يستفيد الكرملين   ISW لحربمعهد دراسات ا  ه. توقع تنتشار قوالتضخيم ا  ةدوليال  والتحالفات

 .2021على األرجح من القوات غير الروسية في العمليات االستكشافية المستقبلية في يناير 

جهد الكرملين لدمج الوحدات العسكرية الروسية والبيالروسية. من المحتمل أن يسعى الكرملين   .2

دمج   البيإلى  العسكرية  تحالوحدات  الروسالروسية  القيادة  هياكل  وصوال   ت  مستوى  ية  إلى 

الكتيبة. ستعزز العمليات الروسية البيالروسية المشتركة في سوريا جهود الكرملين من خالل  

 .ممارسة التنسيق على مستوى الكتائب

الروسي في بيالروسيا من خالل من .3 النفوذ العسكري  لزيادة  الكرملين  زاباد  جهود   2021اورات 

في  المخ لها  سيتزامن  2021سبتمبر  طط  بيالرو.  سبتمبر  نشر  في  التدريبات    2021سيا  مع 

لمزيد من    2021. من المرجح أن يستخدم الكرملين تمرين زاباد  2021العسكرية الروسية لعام  

في    التكامل العسكري الروسي البيالروسي. من المحتمل أن تنتشر القوات الروسية التقليدية

. من المرجح أن يربط  2017باد  فعلت في زانطاق أكبر بكثير مما    على  2021د  بيالروسيا في زابا

 الكرملين نشر القوات البيالروسية في سوريا بهذه التدريبات الرئيسية. 

قد يزيل الكرملين الضباط البيالروسيين المعارضين لجهود الكرملين للسيطرة على الجيش البيالروسي 

ا خالل  سومن  في  بيالروسيا  قاوم  نتشار  الكرملريا.  جهود  لتعزيز  لوكاشينكو  العسكري ين  التكامل 

زاباد   تدريبات  خالل  البيالروسي  الضغط  2017الروسي  مقاومة  البيالروسيون  الضباط  يحاول  قد   .

. ومن المرجح أن يؤدي  2017كما فعلوا في عام    2021الروسي المكثف من أجل االندماج في زاباد  

الروسيا، حيث سيكون أول وسيا من بييد من أفضل ضباط بيالرإخراج العدلمزعوم إلى سوريا إلى  النشر ا
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انتشار سريع لبيالروسيا. قد يؤدي نقل الضباط إلى تقليل المقاومة البيالروسية للجهود الروسية لتعظيم 

 .2021التكامل العسكري الروسي البيالروسي خالل زاباد 

وضع إلى  الكرملين  يسعى  بيالروسيا  قد  لعمل  للك  سابقة  الكرملين  كوكيل  حاول  استخدام رملين. 

الروسيا كقوة "حفظ سالم" بالوكالة في شرق أوكرانيا. من المحتمل أن يحاول الكرملين القيام بذلك بي

مرة أخرى في سوريا ألنه من المحتمل أن يكون قد وسع نفوذه على القوات البيالروسية في أواخر عام 

2020. 

يصف ال  قد  حفظ  قوات  البيال الكرملين  منظسالم  مهمة  بأنها  معاهدة  روسية  من  مة  الجماعي.  األمن 

المحتمل أن يسعى الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى طمس الخطوط الفاصلة بين األنشطة الروسية  

بـ  الكرملين  الروسية. قد يستشهد  وأنشطة منظمة معاهدة األمن الجماعي للتعتيم على اإلجراءات 

بيالر" حفظ سالم"  في سوعملية  عام  وسية  محاولتها  في  منظمة    إلضفاء  2021ريا  على  الشرعية 

معاهدة األمن الجماعي كقوة حفظ سالم معترف بها من قبل األمم المتحدة. صرحت منظمة معاهدة 

م إلجراء عمليات حفظ سال  2021األمن الجماعي بأنها تخطط إلجراء مفاوضات مع األمم المتحدة في عام  

[ يتماشى هذا الجهد المعلن مع 20المتحدة. ]ماعي تحت رعاية األمم  األمن الج  تابعة لمنظمة معاهدة

وهي   -حملة الكرملين المقدرة لالستفادة من األمم المتحدة لتبرير االنتشار العسكري الدولي لروسيا  

 قدرة حربية مختلطة مهمة يعمل الكرملين على تطويرها.  

 WARNING-HTTP://WWW.UNDERSTANDINGWAR.ORG/BACKGROUNDER/BELARUS-الرابط: 

2021-LATE-SYRIA-DEPLOY-MAY-FORCES-BELARUSIAN-PDATEU 
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 مايكل يونغ   - كارينغي   -   دين لتواطؤ مع المفس ا 

 Feb  2     2021 ( لعربيةاللغة اإلنجليزية وا)

المادة  الدولية    : نص  المانحة  الجهات  إن  معه،  مقابلة  في  لينفيلد،  ديفيد  يقول 

 .يكليات السلطة القائمة في الشرق األوسط تصّب في صالح ه 

لي.  ي للسالم الدو برنامج الشرق األوسط في مؤسسة كارنيغ ديفيد لينفيلد باحث زائر في  

األميركية حيث يشغل منصب مسؤول  متمرّس في  الخارجية  من وزارة  ازة بحثية  هو في إج 

ا  مؤخر  لينفيلد  كتب  الخارجية.  الخدمة  كارنيغ  مقاال   مكتب  "الج لمؤسسة  بعنوان  هات  ي 

 "ة المانحة الدولية متواطئة في لعبة النخب الشرق أوسطي 

صورة  ه، وللحديث ب شة مقال يناير لمناق / كانون الثاني   أجرت "ديوان" مقابلة معه في منتصف 

عن  أنحاء    عامة  مختلف  في  االحتجاجات  إلى  ّلت  تسل التي  للنخب  المناهضة  المشاعر 

وال سيما في العراق واألردن ولبنان. اآلراء التي أدلى  الشرق األوسط خالل العام المنصرم،  

ّر بالض بها لينفيلد تع   .األميركية نظر الحكومة  رورة عن وجهة  كس وجهة نظره الخاصة، وال تعب

يو  المانحة   :نغ مايكل  "الجهات  كارنيغي، منذ فترة وجيزة، مقاال  بعنوان  نشرت لك مؤسسة 

أو  الشرق  النخب  لعبة  تعرضها في  الدولية متواطئة في  التي  النظر  سطية". ما هي وجهة 

 المقال؟ 

لينفيلد  المتحدة وسواها   وجهة  :ديفيد  الواليات  أن  ال   نظري هي  الجهات  الدولي من  ة  مانحة 

نف  كبير  مارست  ا  وخصّصت وذ  في    ا  االقتصادي  التحرير  باتجاه  الدفع  أجل  من  طائلة  موارد 

التركي  في  ا  د  تردّ أبدت  أنها  حين  في  األوسط،  اإلصالحات  الشرق  على  نفسها  بالدرجة  ز 

اد، وتعزيز  سية هو تعزيز الشفافية، ومكافحة الفس السياسية. وما أقصده باإلصالحات السيا 

المنتخَ حيات المسؤو صال  الدوليون لجوءهم إلى هذه المقاربة عبر  برّر األ   بين. وقد لين  فرقاء 

تُشكّل وسيلة أفضل إلرساء  اإلشارة، من جملة تبريرات أخرى، إلى أن اإلصالحات االقتصادية  

ني أرى  مقارنة  مع التغييرات السياسية. ولكن االستقرار، وإلى أنها تنطوي على مخاطر أقل  

اسات تزيد احتماالت حدوث تغيير عنيف  هذه السي   ة تشي بأن في المنطق   حداث األخيرة أن األ 

 .وفجائي بدال  من خفضها 

سياق أنظمة سياسية سلطوية، عادة   عند تطبيق إصالحات اقتصادية، مثل الخصخصة، في  

هذه   تعود  على ما  بالفائدة  إ   اإلصالحات  يؤدّي  ما  القائمة،  السلطة  تفاقم  هيكليات  لى 

االقت الال  والت مساواة  بين صادية  بيانات  المواطني   شنجات  قاعدة  تصنّف  ا،  حالي  والدولة.  ن 

ا  عالمي  األسوأ  المرتبة  في  األوسط  الشرق  منطقة  العالمية  التفاوت    الالمساواة  لناحية 

د العالمي منذ التسعينيات، ولكنها  االجتماعي. فالالمساواة االقتصادية تراجعت على الصعي 

 .وسط ي الشرق األ ويات نفسها ف افظ على المست تح 
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ّبت، عن غير قصد، باستفحال الالمساواة،  دع   وقد  مت الجهات المانحة الدولية سياسات تسب

فسا  السياسية،  اإلصالحات  أهملت  لدى  فيما  اإلحباط  مشاعر  تغذية  في  بذلك  همت 

من دون وسائل  االقتصادية، وتركتهم في الوقت نفسه    المواطنين المستائين من أوضاعهم 

ّ ن مظالمهم للتعبير ع   مؤسسية سلمية  ه يقود إلى زعزعة االستقرار، أي نقيض ما  . وهذا كل

 .تريده الجهات المانحة 

مجموع  :يونغ  بين  الناشئ  "التضامن  أن  في  كتبَت  البعض  بعضها  مع  تتنافس  كانت  ات 

ر في ]الالمساواة  ا  امي من النخب  االقتصادية[" هو من سمات السخط المتن لسابق، والمتجذّ

ح إلى أ وسط. هل تل في الشرق األ  بحسب المصطلحات الماركسية، ظهور نوع     ننا نشهد، مّ

ا؟  ا ثوري   من الوعي الطبقي في بعض البلدان قد يحمل في طياته نبض 

العام   :د فيل لين  منذ  األوسط  الشرق  في  االحتجاجات  معظم  الال   2018ركّزت  مساواة  على 

وفي حين  والفساد.  التظاهرات   االقتصادية  كا السابقة في    أن  تتألف  المنطقة  من  نت  عادة  

ّن، أو منطقة   مجموعة إثنية واحدة، سواء  كانت هذه المجموعة تنتمي إلى مذهب ديني معي

ّنة  ا في انتماءاتهم أو مجموعة قبائل معي ا أكثر تنوّع   .، بات المشاركون في التظاهرات مؤخر 

الال يب  من  المشتركة  اإلحباط  مشاعر  أن  دفعت  دو  في  مساواة  ذات  المجتمعات  باألشخاص 

ّي   الدخل  ا لقضية مشتركة، وإن بشكل  متقطّع ومتردد، في مواجهة    المتدن إلى التظاهر دعم 

ى طوائف متعددة خذلتهم. وخير مثال على ذلك ما حدث  ما يعتبرونه نخبة  فاسدة ومنتمية إل 

 .ولبنان في العراق واألردن  

، إلى ظهور  البلدان المذكورة  في جات األخيرة  مة في االحتجا تُشير بعض الشعارات المستخدَ 

ط  صيف  وعي   في  باإلضراب  األردنيين  المعلمين  نقابة  دت  هدّ فحيَن  ضعت  2020بقي.  وُ  ،

رات البالد". ورفعت االحتجاجات  معاناتها في إطار الصراع   ن "نهبوا مقدّ الطبقي في مواجهة مَ

  العراقيون لمتظاهرون  زعر". وقال ا "يسقط حكم األ شعارات من قبيل    2019نانية في العام  اللب 

 ."لوسائل اإلعالم إن نضالهم هو من أجل استعادة البالد من "اللصوص   2020و   2019في  

ما   :يونغ  لألوضاع،  تقييمك  ضوء  الصدع على  خطوط  أدّته  الذي  بين شعوب    الدور  التقليدية 

أو القبل وأعن   - الشرق األوسط   المذهبية  المناطق ي بذلك االنقسامات  أو  ج ية  التي أجّ تها  ية 

ِّرة؟   -   ظ بالسلطة ة لالحتفا األنظم   في بيئة  تصفها بالمتغي

بق  :لينفيلد  حاضرة  األوسط  الشرق  مجتمعات  في  التقليدية  التصدع  خطوط  تزال  وة.  ال 

ى أساس االنتماءات  ت عل فالتشنجات الطبقية الناشئة لم تحل بصورة كاملة محل االنقساما 

لكن االتجاهات  وقت مضى.  ثر من أي  فق معها أك بل باتت تترا والقبلية، ال  اإلثنية والدينية  

ا، وستنجح   الطبقية ستزداد نسبي  االنقسامات  بأن أهمية  ا تشي  آنف  إليها  قُت  تطرّ التي 

 .رسم معالم التحالفات واالنقسامات السياسية القائمة   في إعادة 
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التظ  إلى  ال إضافة   من  ا،  آنف  إليها  أشرُت  التي  األخرى اهرات  الت   مؤشرات  قوة  ضامن  على 

أ الطبق  دراسة  باح ي  العام  جراها  في  للدراسات  اللبناني  والمركز  بيتسبرغ  جامعة  من  ثون 

اللبنا 2019 مئات  وزّعت  التي  الدراسة  توصلت  وقد  مختلفة  .  نقاش  مجموعات  على  نيين 

بية يكون أقل  إلى أن دعم اللبنانيين للسياسة المذه تتنوّع انتماءاتها المذهبية والطبقية،  

 .طبقة االجتماعية نفسها خاص من ال ماعهم بأش وظ عند اجت على نحو  ملح 

ت  ال يزال من السابق ألوانه وضع تقييم  شامل للمنحى الذي سيسلكه التفاعل بين التشنجا 

ال  بعيد في  أمد  منذ  القائمة  المجتمعية  واالنقسامات  الناشئة  ومن  الطبقية  األوسط.  شرق 

أن جائحة  وضاع هو  ل إليه األ بة ما ستؤو ت أطول ومراق االنتظار لوق   األسباب التي تستدعي 

األزمة    19كوفيد   إلى  واالقتصادية  السياسية  التحديات  من  كبير  نحو   على  التركيز  حوّلت 

ولكن  الفئا   الصحية.  تتحمّل  إذ  االقتصادية،  الالمساواة  فاقمت  الجائحة  أن  إلى  ا  ذات  نظر  ت 

األكبر   الوطأة  ّي  المتدن اال الدخل  النا للتداعيات  الو قتصادية  عن  ي جمة  لن  وقت  باء،  نقضي 

 .طويل على األرجح قبل خوض النقاشات الطبقية من جديد 

ز مكانة النخب، ما هي برأيك    إذا كانت المشكلة تتمثل في أن التحرير االقتصادي  :يونغ  عزّ

ِل للقول إن تعتمدها الجهات المانحة الغربية؟ وعالَم تع ة التي يجب أن  المقاربة البديل  هذه    وّ

ا با المقارب   اح؟ لنج ة تملك حظوظ 

إجراءات   :لينفيلد  الدولية  المانحة  الجهات  تُدرج  أن  هي  بها  أوصي  التي  البديلة  المقاربة 

الفساد في الجهود القائمة للتحرير االقتصادي. فهذه اإلصالحات  لتعزيز الشفافية ومكافحة  

ا لنمو األعمال واالقتص ا  ا لما لسياسية مؤاتية أيض  لي  لدو ير صندوق النقد ا ورد في تقار   اد، وفق 

ا   والبنك الدولي التي استشهدُت بها في مقالي. يُشكّل إصرار صندوق النقد الدولي مؤخر 

اللبنانية   السلطات  قيام  خطوة   على  إضافية،  قروض  على  حصولها  قبل  الفساد  بمعالجة 

ال   إيجابية نحو   .ة دعم تحاليله وآرائه بإجراءات عملية وفعّ

الخطوات  ا   من  تع أل المفيدة  باتجاه  الدفع  عدد    زيز خرى  يعاني  التي  التشريعية  الهيئات  دور 

ا  كبير منها من الضعف في مختلف أنحاء المنطقة كي ال يقتصر عملها على المصاد  قة تلقائي 

ا  للجماهير  م  يُقدّ إذ من شأن ذلك أن  وإذا  على السياسات،  لغاضبة بديال  عن االحتجاجات. 

المان   استخدمت  ا الجهات  الدولية  ا حة  لدعم  نفسه  في    كمة لحو لزخم  تفعل  مثلما  الجيدة 

م سلمي ومستدام في الشرق   ز احتماالت تحقيق تقدّ دعم التحرير االقتصادي، فسوف تعزّ

 .األوسط 

المناه  :نغ و ي  التضامن  تأثير  قراءتك لمدى  تبالغ بعض الشيء في  للنخب؟ ففي نهاية  أال  ض 

تُظهر تجربة دو  ى بقائها،  عل   فاظ العنف من أجل الح ا ستلجأ إلى  ل المنطقة أنه المطاف، 

ّر؟  ا ما تلتزم الصمت من جديد. لماذا تعتقد أن ذلك سيتغي  وأن المجتمعات غالب 

قة أنها مستعدة للذهاب إلى أقصى الحدود  الحاكمة في المنط لقد برهنت النخب   :لينفيلد 

اآلخرين  التفكير في    تقرر أن عليها الحفاظ على مكتسباتها. ال أقول إن النخب س   من أجل 
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م  ا  ا بعيد  ما  ألن ن  وهو  أقصده،  ما  بل  المجتمع.  مكوّنات  باقي  مع  الموارد  ك  بتشارُ وتبدأ  انية 

النخب  سلوك  أن  سؤالك،  من  ا  ضمن  م  أيدي    يُفهَ في  والموارد  السلطة  تركيز  على  القائم 

يج العنف  لمطاف إلى تأج استراتيجية غير مستدامة ستؤدّي في نهاية ا   الفئات النخبوية هو 

 .ع، بما في ذلك مصالح النخبة جمي ال   حاق الضرر بمصالح وإل 

ها  تلجأ األنظمة السلطوية عادة  إلى العنف حين تشعر بأن ما من خيارات أخرى أمامها، لكن 

ن أجل الحفاظ على سيطرتها  تعوّل في معظم األحيان على اإلكراه والترهيب غير العنيفين م 

م   ة نحو العنف، تتحوّل األنظم اليومية. وعندما   انها السيطرة، أو تكون  فقد ة ل يشكّل ذلك مقدّ

 .قد بلغت مرحلة  قريبة من فقدان السيطرة 

المانح  الجهات  تعتمدها  التي  االستراتيجية  تنجح  نفوذها  لم  تركيز  خالل  من  الدولية  ة 

الت  على  االقتصاد ومواردها  دعائم  حرير  تثبيت  في  الجيدة  الحوكمة  من  بدال   االستقرار  ي 

العالقات وتو  وال   طيد  المواطن  وتفاقم  ة،  دول بين  الطبقية  التشنجات  باستفحال  ّبت  تسب بل 

 .الظروف المؤدّية لالضطرابات 

فالتظاهرات  متّسقة،  االتجاهات  هذه  االقتصادية    ليست  الالمساواة  ضد  المنطقة  في 

ا  ا. وال تزال النخب الحاكمة مصمّمة على الق والفساد شهدت مدًّ وسعها   يام بكل ما في وجزر 

يات األخيرة بما يصب في مصلحتها الخاصة. هذا فضال  عن أن  د ل االلتفاف على التح من أج 

والمنطقة   المذهب  على  القائمة  القديمة  المجتمعية  تعتمل  التشنجات  تزال  ال  والقبيلة 

ول  النخب.  من  لالستغالل  عرضة  التحر وتبقى  نحو  يزال  ال  للمنطقة  اإلجمالي  االتجاه  ير  كن 

ترسيخ االقتصادي   و   في خضم  السلطوية.  الحال، فسيتعزز  م النزعة  الوضع على هذه  دام  ا 

في   قصد،  غير  عن  الدولية،  المانحة  الجهات  وتساهم  األرجح.  على  النخب  ضد  التضامن 

ان يمكنها الدفع باتجاه تغيير   تأجيج هذه التشنجات المتنامية بين المواطن والدولة، فيما ك 

ا أكبر   ي على المنطقة أكثر ديمومة يضف   .ار اللذين يشمالن الجميع ه من االستقرار واالزد قدر 

 DIWAN/83778/MEC.ORG-HTTPS://CARNEGIEالرابط:   

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/83778
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   - 2020ديناميات االنتخابات النيابية لعام  داخل مجلس التصفيق السوري:  

 KARAM SHAAR, SAMY AKIL  - ط )تقرير( معهد الشرق األوس 

 Jan  2021 28 ( نجليزيةاللغة اإل)

 ملخص تنفيذي: 

لعام   السورية  البرلمانية  االنتخابات  نتائج  التقرير  هذا  على    الضوء   ويلقي   2020يناقش 

عليها.  ا  والحفاظ  البالد  على  السيطرة  الستعادة  األسد  نظام  استراتيجية  في  لتحوالت 

الت  األدلة  من باستخدام  جمعها  تم  ا   ي  من  يلقي  مجموعة  على  ر  التقري لمصادر،  الضوء 

والعسكرية   والتجارية  والسياسية  والدينية  العرقية  الشبكات  في  األخيرة  التي  ) التغييرات 

والتوجهات المستقبلية التي تنطوي عليها هذه    ( تورية في سوريا لديكتا لها ا تستمر من خال 

   كما يلي:   التحوالت. النتائج الرئيسية للتقرير هي 

و ز  بر  ا   التالعب  االنتخابي  بدورة  التزوير  المراحل،    في   2020لواسع  فحص  بداية  جميع  من 

المخالفات في مراكز االقتراع يوم االقتر  إلى  إل النظام للمرشحين  التب اع،  بين  ى  الهائل  اين 

في   العامة  المشاركة  من  أقل  مستويات  هناك  كانت  والفعلية.  الرسمية  التصويت  أرقام 

 م من قبل الموالين السابقين. النظا   ير مسبوقة من انتقاد ة ومستويات غ لية االنتخابي العم 

العرقية والدينية في    أفرزت  تمت    سوريا. االنتخابات فائزين وخاسرين واضحين بين الطوائف 

ال م  دعم  األقلية    جالية كافأة  تحصل  لم  حين  في  نواب،  أربعة  بتعيين  الحرب  خالل  األرمنية 

ا من    ممثلين تم استبدال جميع ال   في البرلمان. زيادة رمزية    الكردية إال على  السابقين تقريب 

ا على االضطرابات األ   الطائفة  رد  ا( للبعث،  ي  خيرة ف الدرزية قبل االنتخابات بموالين )أساس 

هامشية  محاف  مكاسب  أخرى  دينية  جماعات  وحققت  الدرزية.  الغالبية  ذات  السويداء  ظة 

 المسيحية. على حساب تمثيل األقليات  

لكنها لم تحصل    2020( المزيد من األحزاب في عام  NPF) وطنية التقدمية  الجبهة ال نت  تضم 

االجتماع  القومي  السوري  الحزب  تكبد  المقاعد.  من  مماثل  عدد  ) على  خسائر  SSNPي   )

السابقين   البعث  مؤيدي  بين  المتزايد  نفوذه  كبح  األسد  حاول  حيث  خاص  بشكل  فادحة 

 طه مع روسيا. مع قطع رواب   عائلة مخلوف،   وإضعاف أقوى رعاته، 

ال  من على  عام    رغم  في  األصوات  من  حصته  فإن  البعث،  لحزب  الواضح  الشعبي  التراجع 

واستبعاد  66.8  بلغت   2020 المقاعد،  من  ا ٪  البرلماني.    ألحزاب جميع  التأثير  من  األخرى 

برلمان   أعضاء  من  العديد  ا   2020يمتلك  في  خلفيات  والمستقلين  أو  البعثيين  لجيش 

حربي ونية األسد المعلنة لغرس القيم  ظام ال عكس دعمهم لجهود الن يشيات، مما ي الميل 

 لمجتمع السوريين. العسكرية في السياسة وا 
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في   هامشي  ارتفاع  هناك  ال كان  ا عدد  الشخصية  نواب  صورتهم  تحولت  الذين  لمستقلين، 

في الحرب،    ير من األحيان ثرواتهم في كث   جنوا لتشمل المديرين التنفيذيين للشركات الذين  

است ب  تم  بعض ينما  سوريا،  المرشحي   بعاد  في  األولى  السيدة  صعود  انعكس  السابقين.  ن 

األعمال الخيرية  قطاع    طين في أسماء األسد، في تعيين ما يصل إلى تسعة نواب جدد ناش 

ا، انخفض التمثيل البرلماني للمرأة في عام   آلن  ، حيث تشغل النساء ا 2020والتنمية. أخير 

 قاعد. من جميع الم   ٪ فقط 10.8

قد تغيرت إلى حد ما،    2020أن الخريطة االنتخابية لسوريا لعام    رغم من ال   على بشكل عام،  

الوالء الثابت لألسد أهم مؤهل للتعيين  : يظل  ل محبط فإن الصورة األكبر ال تزال مألوفة بشك 

البرلمان،   يهيمن على  البعث  يزال حزب  اال إلى    باإلضافة البرلماني، وال    على   نتخابات تزوير 

م من الوضع االقتصادي المزري لمعظم السوريين والحاجة الواضحة  غ نطاق واسع. على الر 

ّر. ة أنه  الصور   لترسيخ محاولة النظام    2020لإلصالح، تُظهر دورة    ال شيئ تغي

 elections-parliamentary-2020-dynamics-chamber-clapping-syrias-https://www.mei.edu/publications/insideالرابط:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mei.edu/publications/inside-syrias-clapping-chamber-dynamics-2020-parliamentary-elections
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 – RELIEFWEB   - في سوريا  COVID-19 وضع الحماية خالل 

OCHA               )تقرير( 

 Feb  2021 01 ( اللغة اإلنجليزية )

تنفيذي: ل م  أ   COVID-19تأثير    خص  ا على  الفئات  نشطة  وعلى  لحماية 

 2021فبراير    1تقرير قطاع الحماية وقطاع خدمة المجتمع ،    - الضعيفة  

 

الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد من قبل الحكومة  أشهر من اإلجراءات    بعد ما يقرب من تسعة

ؤولية عن  ق المسل، نطاصاص حماية الطفته )مجال اختومجال مسؤولياالسورية، حاول قطاع الحماية  

العنف القائم على النوع االجتماعي، مجال مكافحة األلغام( فهم مستوى وأنواع التأثير. وقد كان هذا 

ى تنفيذ األنشطة، وتحديدا  على قدرة الشركاء على تقديم الخدمات من خالل المراكز المجتمعية،  عل

اء الحماية بالمعلومات األساسية ير شركالتقر  هو أن يزود هذاسكان. الهدف  ر ضعفا  من الوالفئات األكث

في هذا التقرير خالل لمراجعة أنشطتهم الحالية في ضوء الجائحة المستمرة. تم جمع البيانات الواردة  

شر أو من شركاء الحماية والموظفين العاملين بشكل مبا  213من    2020شهر كانون األول )ديسمبر(  

 . اء سوريا من خالل استطالع عبر اإلنترنتيع أنحفي جم سكان المتضررينشركاء مع ال من خالل

ذون أنشطة الحماية، ولكن أفادت الغالبية العظمى من المشاركين في االستطالع أنهم ما زالوا ينف

واعتماد ا    أقل من االجتماعات المادية مع السكان  اضطر معظمهم إلى تكييف مناهجهم لتشمل عدد ا

رت القيود المفروضة بشكل كبير على لقد أثّ تواصل االجتماعي.  الرقمية ووسائل الات  بر على األدوأك

األ أحد  تعد  والتي  الثابتة،  المرافق   / المجتمعية  الحماية المراكز  خدمات  لتقديم  الرئيسية  ساليب 

يدخوالمساعدة في سوريا، من خالل تقليل عدد األنشطة واأل الذين  المركشخاص  ز في  لون إلى 
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 2.2، حقق شركاء الحماية داخل سوريا  2020عام    ى نهج التوعية. في وكذلك التغيير إل  قت،نفس الو

الفئات األكثر ضعفا  بين السكان   غير متناسب علىر الوباء بشكل  . وقد أثّ 2019مليون تدخل أقل من عام  

ث أصبحوا  حي  اء والفتيات،اإلعاقة والنسالذين يتلقون العالج، بما في ذلك كبار السن واألشخاص ذوي  

مخاطر الحماية باإلضافة إلى صعوبة الوصول إليها بشكل متزايد بسبب القيود ة لمزيد من أنواع  أكثر عرض

بين هذه الفئات الضعيفة، كانت األنشطة الجماعية    COVID-19العالية لتأثيرات    المفروضة. نظر ا للخطورة 

تعليقها من قبل    هي األولى التي تماء  استهداف الوبت موجودة قبل  التي كانت تستهدفهم والتي كان

 لشركاء.ا

من بيانات   يقترح قطاع الحماية توصيات حول كيفية معالجة االحتياجات والفجوات األكثر أهمية التي تظهر

مجتمع منذ المسح، واألهم من ذلك ضمان أن تشمل جميع استراتيجيات أنشطة الحماية مشاركة ال

مهارات الموجودة في المجتمعات ل على الموارد والمحددة وبناء الحلوال  د االحتياجاتة، لضمان تحديالبداي

، COVID-19ل خاص خالل حالة  والمالئمة، والشاملة والمستدامة. هذا مهم بشك  ذات الصلة  و  المتأثرة

 إليه.عادة الوصول  عندما ال يستطيع عمال اإلغاثة الوصول إلى السكان المتضررين بالقدر الذي يمكنهم

 :تحت الموضوعات التالية 5سم اق الواردة في الق توصيات واسعة النطال جمعتم 

ة الحماية ومشاركة  مناهج وأنشطة البرنامج )المشاركة والبرمجة عن ُبعد، وتحسين استجاب 1

 المجتمع والحماية المجتمعية( 

 المراكز المجتمعية )مرافق ثابتة(  2

إليها   لتي يصعب الوصولا في المناطق ار ضعف  األكثألشخاص  جال الحماية لتقديم المساعدة في م  3

متعلقة  (، واألعمال الGBV)اإلعاقة وإدماج السن، وحماية الطفل، والعنف القائم على النوع االجتماعي )

 م(باأللغا

 REPUBLIC/PROTECTION-ARAB-HTTPS://RELIEFWEB.INT/REPORT/SYRIAN-لتحميل التقرير كامال :    

PROTECTION-19-COVID-IMPACT-SYRIA-19-OVIDC-DURING-SITUATION 

 

 

 

 

 

 

 

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/protection-situation-during-covid-19-syria-impact-covid-19-protection
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/protection-situation-during-covid-19-syria-impact-covid-19-protection


 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
1
0
2

 

      TRANSPARENCY     مؤشر الفساد في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

INTERNATIONAL 

 Jan  2021 28 ( نجليزية اللغة اإل)

المادة  الفساد    : نص  مدركات  أفريقيا 2020مؤشر  وشمال  األوسط  الشرق  بمعدل   : 

نظر إلى منطقة الشرق األوسط درجة للعام الثالث على ال   39وسطي قدره     توالي، ال يزال يُ

 .طرة على الفساد ي السي ضئيل ف وشمال أفريقيا على أنها شديدة الفساد، مع إحراز تقدم 

ا حقق  ال ت  المت إلمارات  مؤشر  عربية  على  اإلقليمي  الصعيد  على  األفضل  األداء  وقطر  حدة 

(،  15(، واليمن ) 17ليبيا )   على التوالي، بينما كانت   63و   71مدركات الفساد، حيث سجلتا  

. 14وسوريا )   ( من بين األسوأ أداء 

 

 AFRICA-NORTH-EAST-MIDDLE-2020-HTTPS://WWW.TRANSPARENCY.ORG/AR/NEWS/CPIالرابط:  

 

 

 

 

https://www.transparency.org/ar/news/cpi-2020-middle-east-north-africa
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لمتعلقة باألسلحة  لى التعاون لحسم القضايا ا األمم المتحدة تحث سوريا ع 

 - UN NEWS  - الكيميائية 

 Feb  03     2021 (اللغة العربية)

م خالصة  المتحدة سؤولة  :حثت  مج   األمم  في  السال األرفع  نزع  ح،  ال 

النووية   األسلحة  حظر  لمنظمة  الفنية  األمانة  مع  التعاون  على  سوريا 

الكيميائية   العناصر  وكميات  أنواع  تم  وإعالن  التي  أو  المصنعة 

موقع  في  األسلحة،  في  إنتاج    استخدامها  في  استخدامه  اُكتشف 

 .األسلحة الكيميائية 

 

ناك إيزوم  السام م ا ي  الممثلة  المت يتسو  لألمم  لشؤ ية  أمام  حدة  اليوم  قالت  السالح  نزع  ون 

 .قضية عالقة مرتبطة باألسلحة الكيميائية في سوريا   19مجلس األمن الدولي إن هناك  

نتاج  أن إحدى هذه القضايا تتعلق بمنشأة إنتاج أعلنت سوريا أنها لم تُستخدم قط إل رت  وذك 

فريق التقييم    التي جمعها   مواد األخرى ال ل المعلومات و اجعة ك لكن مر األسلحة الكيميائية، و 

عام   في    2014منذ  األعصاب  غاز  عناصر  واستخدام  إنتاج  بها  تم  المنشأة  أن  إلى  تشير 

 .األسلحة 

تقييم  األممية إن األمانة الفنية لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية تواصل    لمسؤولة وقالت ا 

اعتبار    حول دون حسمها ت وعدم    وعدم التناسق   ناقضات عن الت ذلك، وإن الفجوات الناجمة  

 .اإلعالن السوري بهذا الشأن كامال ودقيقا بما يتوافق مع معاهدة األسلحة الكيميائية 
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إن ثقة المجتمع   األمانة، قالت ناكاميتسو للتعاون بشكل كامل مع    وفي إطار دعوتها لسوريا 

في  األسل   الدولي  برنامج  على  الكامل  الك القضاء  يعتم يميائي حة  السوري  على  ة  قدرة  د 

 .األسلحة الكيميائية على حسم هذه القضايا العالقة   ظمة حظر من 

ت بين فريق التقييم  وأعربت عن أملها في تحقيق تقدم خالل الجولة المقبلة من المشاورا 

 .ذه القضايا لي، لحل ه والسلطات السورية في وقت الحق من الشهر الحا 

بشار   السوري  أكد  الجعفر السفير  بالد ي  ليس  أن  تخفي لديها  ه  تخ ما  أو  هذا  ه  في  شاه 

وصفها   وما  الملف  بهذا  المرتبطة  والحقائق  المعلومات  على  االطالع  إلى  ودعا  السياق. 

التي  الجسيمة  وفرقها    "بالعيوب  الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  عمل  على  طغت 

وك  االستعداء  ا وممارسات  واالبتزاز  والضغط  االتهامات  تن يل  ح لذي  الد تهكه  بعض  ول  كومات 

 ."ي اء بالد ربية إز الغ 

  070322HTTPS://NEWS.UN.ORG/AR/STORY/2021/02/1الرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.un.org/ar/story/2021/02/1070322
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هيومان    -   "لقاح "كورونا سوريا: ينبغي توسيع نطاق الوصول العادل إلى  

 وفل الن   يد ول    - رايتس ووتش 

 Feb  02     2021 (ية والعربيةاللغة اإلنجليز)

 انعدام الوصول، والبنية التحتية التالفة، والتحيّز يهددون الحملة     : نص المادة 

 

التوزيع األوسع اعات اإلغاثة الدولية من أجل ضمان  اليوم إنه ينبغي دعم جم  قالت "هيومن رايتس ووتش"

، بما في ذلك جميع المناطق الخاضعة  سوريا ميع أنحاء" في جكوروناواألكثر إنصافا للقاحات فيروس "

 .لسيطرة مجموعات مختلفة

الرعاية الصحية للجميع على أراضيها، إال ومة السورية تتحّمل المسؤولية األساسية لتوفير  الحك  مع أن

س عن المعارضين السياسيين والمدنيين. تقاعُ   ات الحيوية، والمساعدواألدوية ، األغذية اراأنها حجبت مر

ل ود من أجل شما عدات عبر الحدام مساعلى نظ"مجلس األمن" التابع لـ "األمم المتحدة" عن الحفاظ  

 .عني أيضا عدم وجود قناة مضمونة لتوزيع اللقاح على مليوني شخص يعيشون هناكيشرق سوريا 

 لقاحات يا بالثة سوريا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي لمن يزودون سور، باحسارة الكيّالي قالت

نا إلى الفئات األضعف بغّض النظر عن مكان وجودهم  ول لقاحات كوردهم لضمان وصوبذل قصارى جه

صحية كسالح حرب، لكن ممارسة نفس  في البالد. لم تخجل الحكومة السورية أبدا من حجب الرعاية ال

 ."وّض الجهد العالمي للسيطرة على تفشي الوباءاألالعيب باللقاح يق

https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/syria
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/12/297544
https://www.hrw.org/ar/news/2017/12/22/312824
https://www.hrw.org/ar/about/people/307366
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األول  كيسمبر/د  15في   ق2020انون  ا،  الحكومة  مرفق لسوريدمت  في  للمشاركة  رسميا  طلبا  ة 

العا الصحة  "منظمة  بقيادة  كورونا  لقاح  إلى  الوصول  لتوسيع  عالمية  مبادرة  وهو  لمية"،  "كوفاكس"، 

و الوبائي"،  التأهب  ابتكارات  والتحصينمالعال  التحالف"و"تحالف  للقاحات  إال  "ي  غ)غافي(.  أنه من  ير  

 .الواضح ما إذا كانت الخطة المقدمة تشمل جميع أنحاء البالد

من أهم شروط استقدام سوريا للقاح هو التأكد  إن قال وزير الصحة السوري  يناير/كانون الثاني، 21في 

من غير المرجح أن تكون الحكومة قد شملت أنه  إلى   . يشير ذلكيادة السورية" بالسال يمسّ من أنه "

 .في خططها - منطقة ال تُسيطر عليها  – ق البالدشمال شر

من رايتس ووتش إنها قدمت أيضا طلبا لـ هيوال غرب سوريا  الحاكمة في معظم شم  لسلطاتقالت ا

لنسبة إلى رسميا إلى كوفاكس بشأن المناطق الخاضعة لسيطرتها. لم ُيعلن عن هذه الخطط. لكن با

 .لحصول على اللقاحات بشكل مستقلشمال شرق سوريا، ليس هناك حاليا ترتيبات ل

حالة إصابة   12,462 كان هناك  ن الثانياير/كانوين  12حتى    ورية أنهمة السالحكو  أعلنت وزارة الصحة في 

 8,227 بـ  مقارنةيروس،  ي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة منذ بداية تفشي الفف بفيروس كورونا

ماعات اإلغاثة أن األرقام ُيقّدر األطباء وج .لشمال الغربيفي ا  20,717لبالد وحالة في شمال شرق ا

، خصوصا في شمال فيها قدرات الفحص المحدودة والتقارير المشكوك بأعلى بكثير على األرجح، بسب

 .شرق سوريا

بشأن نقص  قلقهم  وا عن  ووتش إلى أربعة موظفين في وكاالت اإلغاثة الذين أعرب  تحدثت هيومن رايتس 

نطقة شمال شرق سوريا ستكون قادرة على الحصول على اللقاحات، مما إذا كانت  في الوضوح في  كبير

قا لجماعات اإلغاثة، إذا لم تشمل الحكومة شمال لكنهم كانوا يأملون في تمكنهم من إيجاد حل ما. وف

للمنطقة   أمين اللقاحاتيدة لتة الوحلبالد في الطلب الذي قّدمته إلى كوفاكس، ستكون الوسيل شرق ا

نشئ لضمان كالل احتياطي  من خ
ُ
وفاكس اإلنساني ألولئك الذين لم تشملهم الخطط الوطنية، والذي أ

يعملون أو  يعيشون  كالذين  السكان  الالجئين  أن  أو  الحكومات،  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  ،  خارج 

 .احى اللقوالنازحين داخليا، وطالبي اللجوء، يمكنهم الوصول إل

كاالت األمم المتحدة، أو المنظمات اإلنسانية، أو منظمات المجتمع لوحتياطي، يمكن  من خالل هذا اال

٪ 5ني. من المتوقع أن يكون الحجم  المدني طلب جرعات إضافية من خالل احتياطي كوفاكس اإلنسا

ال لول رعة بحليون جم  100مقدمة عالميا، ما يعني أن االحتياطي قد يصل إلى  من جرعات كوفاكس 

التوجيهية  عفاكس " االست. ستستخدم كو2021نهاية   والمبادئ  العالمي لالحتياجات اإلنسانية"  راض 

هدفين. قالت هيومن رايتس ووتش إن المنظمات والبيانات المشتركة بين الوكاالت لتحديد السكان المست

لى أن نساني، نظرا إطي اإلالحتياعة لألمم المتحدة ينبغي أن تتمكن من الوصول إلى هذا اغير التاب

ا يماألمم  ال  تفرضها كلمتحدة  التي  الشديدة  القيود  ظل  في  سوريا  شرق  في شمال  إال  العمل  نها 

 .الحكومة 

من  حصرا ينطوي على عدد    شرق سوريا عبر الحكومة السورية  ضمان وصول لقاح كورونا إلى شمال 

األرب الحدودية  المعابر  من  ثالثة  الكبيرة.  التالمشاكل  أجازعة  األمني  مجلس  لتوزيع   ها 

غلقت عداتالمسا
ُ
. بينما ال يزال هناك 2020ي ويوليو/تموز  أمام عبور المساعدات في يناير/كانون الثان أ

https://www.gavi.org/covax-facility
https://www.sana.sy/?p=1300486
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_response_update_no._14_-_120121.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_response_update_no._14_-_120121.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_response_update_no._14_-_120121.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_response_update_no._14_-_120121.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_response_update_no._14_-_120121.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_response_update_no._14_-_120121.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_response_update_no._14_-_120121.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_response_update_no._14_-_120121.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_response_update_no._14_-_120121.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_response_update_no._14_-_120121.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid_response_update_no._14_-_120121.pdf
https://www.un.org/press/en/2020/sc14268.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sc14268.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sc14268.doc.htm
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 تقدم المساعدةالتي    لمتحدةواحد مفتوحا في شمال غرب سوريا، تعتمد وكاالت األمم اعبر حدودي  م

 .لى دمشق في التوصيل والخدمات عبر مناطق السيطرةعسوريا اآلن  إلى شمال شرق

من الحكومة السورية لكل توصيل،    تتطلب العمليات عبر خطوط النزاع حصول األمم المتحدة على إذن

يادة طات بقة السللمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى تلك الخاضعة لسيطرومشروع، وقافلة من ا

ورية اإلذن أو أخرته، ومنعت وصول بعض اإلمدادات الطبية وغيرها ست الحكومة الكثيرا ما حجب  األكراد.

ت األمم المتحدة من تنفيذ مشاريع أساسية في إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، ومنعت وكاال

، رفضت السماح لوكاالت األمم المتحدة بإنشاء ةومة السوريعرقلة الحك  ناطق. في مثال علىتلك الم

ستيات التسليم عبر خطوط  مختبرات فحص كورونا في شمال شرق سوريا. عالوة على ذلك، تعتبر لوج

 .جدوى وف أقلالعمليات عبر الحدود، حيث تتطلب التنقل لمسافات أطول وفي ظرالنزاع أبطأ بكثير من 

يطرة الحكومة بالكمامل، وثّقت هيومن رايتس ووتش التوزيع التمييزي سلاطق الخاضعة  حتى ضمن المن

معّدات الحماية الشخصية، ومعدات الفحص، وأجهزة التنفس   للمعدات المتعلقة بفيروس كورونا، بما فيها

التوزيع العادل للقاحات داخل سوريا الخاضعة    سورية ضمانللحكومة الغي  ينب .ألكسجيناعي بااالصطن

اإلنس للوكاالت  ينبغي  الضعف.  ومواطن  االحتياجات  بناء على  اإلمدادات لسيطرتها،  مراقبة  انية ضمان 

 .عادلزيع الها بما يتماشى مع التزام كوفاكس/منظمة الصحة العالمية بالتوبشكل مستقل وتخصيص

"اليونيسف" استخدام حوارهما المستمر مع الحكومة السورية للضغط  حة العالمية وعلى منظمة الص

الحك عليها  تسيطر  التي  المناطق  داخل  عادلة  توزيع  أجل خطة  فيها من  تحتفظ  التي  والمناطق  ومة 

ستقلة  بة المالمراقبالسيطرة الفعلية. قالت هيومن رايتس ووتش إنه نظرا لصعوبة    الجماعات األخرى

ا، سيكون تحديد قنوات توزيع محايدة ومراقبتها بشكل مستقل  في سوريقاح وتوزيعه  إلمدادات الل  الكافية

 .أمرا بالغ األهمية منذ البداية

زيعها في جميع أنحاء سوريا في االعتبار.  ستية الكبيرة لتوفير اللقاحات وتوتحديات اللوجينبغي أخذ ال

ال من  العديد  وتوزيع  ظروف    لقاحاتتحتاج  فيتخزين  بما  التبريد" هامحددة،  تحد "إدارة سلسلة  وهو   ،

 .ريا، ُيفاقم النزاع هذه الصعوباتعالمي. في سو

في سوريا من  ي قطاع الصحة  من العاملين ف  ٪70ان"، فرّ  اإلنس  ل حقوقوفقا لمنظمة "أطباء من أج

من   أكثر  وتعرّضت  من50النزاع  التحت ٪  للالبنية  الصحية  الدمارية  أو  نحو  ضرر  جرّاء  على هج  600،  وم 

ة  جماعات اإلغاث األول. تقول    المقامسي في  المرافق الطبية، من قبل التحالف العسكري السوري الرو

 .ل وأزمة الوقود زاد من تعقيد قدرتها على شراء وتوزيع اإلمداداتات النقإن ضعف قدر

ع ى توزي ؤثر علإلى انقطاع متكرر في التغذية الكهربائية، وهو عامل آخر سي  ء أدى تضرر شبكة الكهربا

نشره مراعاة الظروف عند تحديد نوع اللقاح المراد تخصيصه عمون  ن اللقاح ويدالذين يوفّرو  اللقاح. على

 .والتأكد من توفر المراقبة الخارجية للتوزيع

"أعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن  القانون الدولي، لكل فرد الحق في  جب  بمو

على   أن  يعني  ما  إالدول  بلوغه".  فواجب  يتمثل  جميعيجابي  "توفير  ا  ي  للتقدم التطبيقات  لمتاحة 

علمي الضروري للتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وإتاحة الوصول إليه للجميع، دون تمييز، ال

https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/28/341253
https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/02/376261
https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/02/376261
https://www.sciencenews.org/article/covid19-coronavirus-vaccine-last-mile-logistics-pfizer-moderna
https://syriamap.phr.org/#/ar
https://www.enabbaladi.net/archives/437824
https://www.enabbaladi.net/archives/437824
https://www.enabbaladi.net/archives/437824
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لتزام إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الفعلية للدولة أو الفاعل  صا للفئات األكثر ضعفا". يمتد هذا االوخصو

 .سهيل ذلكنة مطلوبة لت عاون سلطة معين موافقة أو تيث تكو، أو حالحاكم

السماح   نزاع مسلح  أي  في  األطراف  جميع  من  الدولي  اإلنساني  القانون  يتطلب  ذلك،  على  عالوة 

المر اإلنساوتسهيل  للمساعدة  عوائق  بال  السريع  تدعو  ور  المحتاجين.  المدنيين  إلى  المحايدة  نية 

دون أي تفرقة أو حاجة إليها،  هم في أمس ال  ت بحيادية لمنمساعداصال الالمبادئ اإلنسانية إلى إي

تُعزّ  تُروّج أو  التمييز تمييز. يعني ذلك أن الوكاالت اإلنسانية الدولية يجب أال تقدم المساعدة بطريقة  ز 

 .ا التمييز على أساس الرأي السياسي، أو الِعرق، أو المعتقد الدينيبما فيه -على أسس محظورة 

ا  الي:كيّ   لتقا التدمير  لح"بين  الذي  بالبنية  لكبير  السورية خالل ق  الحكومة  الصحية من قبل  التحتية 

احات كورونا في سوريا أمرا بالغ النزاع واالفتقار الواسع إلى تقديم مساعدات موثوقة، سيكون توزيع لق

ضمانات تقديم  يكفي لوبة حتى بدون نهج الحكومة التمييزي في المساعدة. لكن الوقت مبكر بما  الصع

 ."قة عادلةعلى اللقاح بطري شخص في سورياد من حصول كل للتأكّ 

  23WW.HRW.ORG/AR/NEWS/2021/02/02/3777HTTPS://Wالرابط: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/02/377723
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هاد  ام الج التونسيون في الجهاد العراقي وكيف مهد ذلك الطريق أم 

 لين ن زي هارو   -     اشنطن معهد و   -   سوري ال 

   Jan  29     2021 ( اللغة اإلنجليزية والعربية) 

المادة  التوحيد   : نص  »جماعة  في  رفيعة  مناصب  التونسيون  تبوأ  كيف 

شورى  و اإلسالمية« الجهاد«/»مجلس  العراق  »دولة  المجاهدين«/تنظيم 

المتعلقة   تلك  سيما  ال  التنظيمات  من  الخابالقتاوغيرها  الل  األمر  ذي رجي، 

 .2011عام  قتال في العراق وليبيا وسوريا بعدنيد أشخاص لل ساعد في تج

في 

تونسي اشتهر  د ذكر موجز لري ،"إلسالميةدولة ايم "المقتطفات داعشية: نصوص بارزة لتنظ " كتاب

در أساسية أجريته لكتابي الخاص  بكنية أبو أسامة التونسي. واستنادا  إلى بحث قائم على مصا

في أوائل   و أسامة إلى العراقأب وصل  ،»تونس  أبناؤكم في خدمتكم: دعاة الجهاد في« بعنوان

بو  أ ل منة مع ك الوثيق على أبعد تقدير وحارب في معارك الفلوجة حيث ساهمت عالقته 2004 عام

التنظيم: أوال  كالقائد العسكري لحزام بغداد  ارتقائه في المهاجر في  اوي وأبو حمزةمصعب الزرق

مجلس شورى  » امل التي نفذهالجنوبي، والحقا  كقائد عملية المقاتلين األجانب بالكا

أيضا   لمهاجراوي واوقد تساعد عالقته المقربة من الزرق .«اإلسالمية دولة العراق» تنظيم/«المجاهدين

ي  قطع رأس األمريك الفيديو الذي أظهر مة كأحد األفراد المقنّعين فيو أساور أب ح سبب ظهعلى شر

شرح واقع تبوؤ التونسيين مناصب رفيعة، ال سيما من ذلك، ي . واألهم2004نيكوالس بيرغ في أيار/مايو 

بهذه   سيين لالرتباطالتون ديد منالسبب الذي دفع الحقا  بالع لمتعلقة بالقتال الخارجي،تلك ا

وفي   .2011في تجنيد أشخاص للقتال في العراق وليبيا وسوريا بعد عام التي ساعدت  الشبكات

 25ابل في في مدينة المسيب بمحافظة ب بضربة جوية أمريكية نهاية المطاف، ُقتل أبو أسامة

 .«اإلسالمية  دولة العراق» مع عدد من كبار قادة تنظيم 2007 أيلول/سبتمبر

https://c/Users/User/Downloads/ISIS%20Reader:%20Milestone%20Texts%20of%20the%20Islamic%20State%20Movement
https://url.emailprotection.link/?bGX5yp0u4V1WumNTmx3Epj1wtLnDY__B4wAYTfhdI8s9G-3jUs7k3OFDEmCvBpTfXAKavi_r4uDcCxFuPiu9o9ogFMwpNORKr6xR7qPaze2oj0I5JB8LLwoeoIJdeOlXBtCG7IIYJcoy2XGVzPCacT7kHKGTdZzlerQUkM0jSy5g~
https://url.emailprotection.link/?bGX5yp0u4V1WumNTmx3Epj1wtLnDY__B4wAYTfhdI8s9G-3jUs7k3OFDEmCvBpTfXAKavi_r4uDcCxFuPiu9o9ogFMwpNORKr6xR7qPaze2rhuu5GuxL1u3hQMLWqpxNh5QpcUEs_K1Qz98O_h7G6qvgVu-TKnzUJtKXSDImX430~
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جيال   إال أن الحرب ألهمت لعراق،رب االجهاد قبل ح  ونسيين انضموا إلىلت د من اأن العدي وعلى الرغم من

ب "الدعوة"  حسن البريك، الذي أصبح المسؤول عن مكت األفراد. فعلى سبيل المثال،وكادرا  جديدين من  

تونس » في في  الشريعة  عام   «أنصار  التونسية  الثورة  عام 2011بعد  العراق  إلى  سافر  قد  كان   ،

في  ألحرى تولى المسؤولية عن منزل آمنبا لعراق، بلفعليا  إلى ا  آخرين، لم يصلثيرين  ومثل ك .2003

للتونسسوريا   وبالنسبة  العراق.  إلى  السفر  قبل  باألفراد  التدقيق  فيه  الذين يجري  تّم  يين  نجوا، 

بة  وا عقو يا )ودول أخرى( وأعيدوا إلى تونس كي يقضالعديد منهم، بمن فيهم البريك، في سور اعتقال

 أساسية في سبع إلى الثماني التي سبقت الثورةل السنوات ال سجون تونس خالالسجن. وكانت  في  

أوروبا،  القائمة في تان والشبكاتالجيل األول من الجهاديين التونسيين المرتبطين بأفغانس الجمع بين

ارت  أكثر  كان  الذي  الثاني  وشبكتيْ والجيل  بالعراق  السلفية» باطا   ة  للدعو  الجماعة 

ول والثاني ووفر تبادل السجون بين الجيلين األ .«سالميد المغرب اإلالقاعدة في بال» تنظيم/ «تالوالق

أنشطة قاعدة  التونسيين  الجهاديين  في» من  الشريعة  ثورة   «تونس   أنصار  لتجنيد  2011بعد  والحقا  

إلى لالنضمام  إما  وسوريا  وليبيا  العراق  إلى  األجانب  الأنصا» المقاتلين  ليبيايعشرر  في   هةجب» و «ة 

 .«اإلسالمية  الدولة» نظيمو ت، أ«النصرة

من   الكثير  كتابي  ما مجموعه  ويقدم  العراق،  في  الجهاد  إلى  انضموا  الذين  التونسيين  التفاصيل عن 

)"مقت  5000حوالي   كتاب  وتركيز  الموضوع  هذا  عن  البحث  لطول  ونظرا   على  ("داعشية طفاتكلمة. 

لتي تعتمد بدقة على البحث تفاصيل اى بعض الوء علل الضذا المقايسلط هفسوف    المصادر األولية،

ا، فإن الفصل  شبكة من المصادر األولية. ومع ذلك، إذا كنَت تريد ]فهم[ الصورة بأكملهالمستمد من هذه ال

 .الرابع من كتابي يدخل في التاريخ والقصة بالكامل 

األول/أكتوبر   ينالصادر في تشرعددها الثالث  ي" في  إلسالموذكرت المجلة الجهادية "مجلة منبر سوريا ا

المحامي  ثناء محاولتهم السفر إلى العراق. عالوة  على ذلك، قالأنه قد تّم اعتقال ألف تونسي أ 2005

، تّم اعتقال 2007-2005في الفترة   سمير بن عمر، الذي دافع عن الجهاديين المعتقلين، إنه التونسي

سيين المقيمين خارج تونس  الرقم التون  وال يشمل هذا  ل إلى العراق.الوصو  اولتهمتونسي خالل مح  600

فراد الذين تّم وقد يشير ذلك إلى أن العدد الفعلي لأل .2005 عام لم يتّم اعتقالهم قبل  الذين أولئك أو

رة ك الفت على امتداد تل  2500و  1600إلى العراق وأولئك الذين وصلوا يتراوح بين    اعتقالهم قبل وصولهم

نب التونسيين، ال دل هذه األرقام على حجم المقاتلين األجات س هيغهامر،ووفقا  لتوما .بأكملها منيةالز

ويمكن أن تشير  .انخرطوا في الجهاد العراقيمقاتل أجنبي   5000و    4000بالنظر إلى أن ما بين   سيما

ق هاب إلى العرا م يحاولون الذيهم وهقبض علأيضا  إلى أن هناك عددا  أكبر من األفراد الذين ذهبوا أو تم ال

لباحثين والحكومات للمقاتلين األجانب أصبحت اآلن طريقة إحصاء ا  ان ُيعتقد في األصل أو أنأكثر مما ك

قط عندما كان األفراد يحسبون ف  2009-2002الفهم األكثر محدودية من الفترة  أكثر شمولية من ربما  

قل إثارة للدهشة األمر إذا  أحصائيات تجعل  ، فإن هذه اإلمع ذلكركة. وأولئك الذين وصلوا إلى ساحة المع

 . من التونسيين إلى الجهاد السوري   حيث لوحظ انضمام العديد

انضم الذين  التونسيين  من  العديد  إلىإن  والجهاد » وا  التوحيد  في  » تنظيم/«جماعة  القاعدة 

المجاهدين»/«العراق شورى  العراق» تنظيم/«مجلس  من   «سالميةاإل دولة  هم 

لكنالميّسرين/ا منعدد  لمجنّدين،  وحتى  واالنتحاريين  المقاتلين  من  كانوا  آخر  دور   ا   ويوفر  القادة. 

محارب سبب  حول  مهمة  معمقة  معلومات  سوريا  العديد ةالميّسر/المجنّد  في  التونسيين  من 
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ال .2011 عام منذ لإلخوة  للغاية  المترابطة  الطبيعة  تسمح  الخصوص،  وجه  صول بالو ن تونسييوعلى 

لى القتال. وباإلضافة  في االنضمام إ للذين يرغبون جستيةت اللوالخدما توفر  الشبكات التي  إلى  السهل

إخطارات استشهاد مع قصص عن خلفية   «ينمجلس شورى المجاهد» إلى تحديد أسماء القتلى، نشر

 .األفراد وعملياتهم في العراق قبل وفاتهم

نيسان/أبريل   اعلى    2006ففي  ش » أصدر  لمثال،سبيل  ال مجلس  أبو   بشأن إشعارا   «مجاهدينورى 

في أفغانستان، تردد  وأثناء وجوده .رب سابقا  في البوسنة وأفغانستانحا القائد الذي ابراهيم التونسي،

امة بن الدن، وحارب "التحالف الشمالي" إلى جانب حركة طالبان،  أس الضيافة نيابة عن دور ه كان يديرأن

، أن هرب إلى تركيا مع الحاج بنان التركي  إلى األمريكيول بعد الغزو  ل آباد، وكابر، وجالقندها  ودافع عن

رئيس الفرع األمني في راوة   منصب وشغل أبو إبراهيم في البداية .وانضم الحقا  إلى الجهاد العراقي

أ الفرع األمني في محافظة األنبارإلى  ترقيته إلى منصب رئيس  حيث  ،للقائمكريا   وقائدا  عس ن تّمت 

وكانت البلدة األخيرة،   .للطائراترات واألمن والوحدات المضادة  صة واالستخباى وحدات القنا أشرف عل

سوريا، مع  الحدود  على  لتهر الواقعة  مهما   األجانبممرا   المقاتلين  غير  يب  األنشطة  من  ذلك  وغير 

وكمال بمثابة كما كانت الب  لحدود.ي من اعلى الجانب السور من مدينة البوكمالانطلقت   القانونية التي

العراق. وخطَّط أبو إبراهيم وقاد عددا  من المعارك، من  جانب المسافرين من دمشق إلى  نقطة توقف لأل

خ أبو محمد اللبناني" والعمليتين األولى والثانية الحتالل الحصيبة. وقد ُقتل  بينها "عملية الشهيد الشي

 .بعة له لكرابلة التائم في ناحية اارك قضاء القاالل معيكية خالنهاية في غارة جوية أمرفي 

التونسي من  عدد  اآلخرين،وحارب  كتيبة مثل ين  صفوف  في  التونسي،  بصير  المؤمنين  » أبو  أم 

وكانوا من القادة فيها. ولقي  «اإلسالمية دولة العراق»/«مجلس شورى المجاهدين» ـالتابعة ل «عائشة

ف التونسيين  أبرز  من  هذه  اثنان  كالهماالكتيبي  ُعرف  أسا  ة  أبو  مباسم  التونسي  في صرعمة  هما 

التوالي  2007يلول/سبتمبر  وأ  2006تموز/يوليو   األول .على  في وجاء  العراق  وأصبح  2004 عام إلى 

وقاد معركة أبو أنس الشامي، وتزعم هجوم "الفتح"،   .«أم المؤمنين عائشة» كتيبة  قائدا  في ايةالنه في

 على بلدة جوية أمريكية غارات وُقتل في ."بمكافحة اإلرهاني" و "هجمات  أر السرك الثوشارك في "معا

 .ر في بداية هذا المقالأما أبو أسامة اآلخر، فكان ذلك الذي ُذك .ميال  جنوب بغداد  20اليوسفية على بعد  

ي بن  يسر كان ،«اإلسالمية دولة العراق» تنظيم/«مجلس شورى المجاهدين» في وتونسي مهم آخر

)الملقب  اخرف ا  الطريقي  قدامة  قائلتوبأبي  يكن  لم  أنه  ورغم  السبأ(.  وزياد  أولئك  دا  نسي  مثل 

عن القمع الذي مارسه النظام بقيادة  «أنصار الشريعة في تونس » أعاله، إال أنه أصبح رمزا  لـ المذكورين

وكان  .2011ر  نوفمب/تشرين الثاي  16شيعية في العراق عندما كان في سجن عراقي قبل إعدامه في  

وصلالطريق قد  الثاني/نوفمبر  ال ى  إل ي  تشرين  في  ف 2003عراق  عمره،  وهو  من  التاسعة عشرة  ي 

معها سافر  التي  الجماعة  بين  سنا   بع .واألصغر  يقوم  الموكان  في  منتصف مليات  لغاية  وصل 

مامين  رقد اإلم تهدفللتفجير الشهير الذي اس للتخطيط انتقل إلى سامراء مع عمالء آخرين عندما 2004

الهاديالشيعي علي  العسكر  ين  شباط/فبراير   ي وحسن  الهجوم وكان   .2006في  هذا 

اق. وكانت الطائفية الناجمة  الحرب األهلية العلنية بين السنّة والشيعة داخل العر في مهما   محفزا  

آ خيار  السنّة  أمام  يكون  ال  لكي  الزرقاوي  ذلك هدف  اعن  األمان  عن  البحث  يوخر سوى  فره  لذي 

نه "قد تم اختيار مرقد ان الطريقي يّدعي، عقب اعتقاله الحقا ، أكو .«المجاهدينمجلس شورى  » مله

عهما الجغرافي، وكان االختيار يهدف اإلمامين علي الهادي وحسن العسكري ألهميتهما الدينية وموق
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في اغتيال متورط  طريقي  ب ذلك الهجوم، ُزعم أن الإلى إحداث انقسام طائفي بين الناس". وإلى جان

لقي القبض عليه حيا  في حزيران/يو وفي نهاية المطاف،  .أطوار بهجت  حفية العراقية الص
ُ
خالل  2006نيو  أ

ثم  .إخوته في القتال جميع حيث ُقتل ميال شمال شرق بغداد،  50معركة في بعقوبة، على بعد حوالي  

  .نفرادي حتى وفاتهعلى الحبس االقبل أن ُيجبر دد من السجون ل في عتنق

أيضا   سيونلعب التون مناصب قيادية كقادة أو مقاتلين أو جنود مشاة، تولوا وناهيك عن التونسيين الذين

والتسهيالت دورا  مهما  في شبكة اللوجستية  العراق» تنظيم لصالح الخدمات  مجلس »/«القاعدة في 

هؤالء األفراد. وقد  رزمن أب وكان أبو عمر التونسي .«ميةاإلسال قالعرادولة  » تنظيم/«ديناهى المجشور

متكرر في رئيسي" ظهر اسمه بشكل  العراقس عبر لألفراد وثائق سنجار" كميّسر  إلى  ويشير  .وريا 

با وأورو  العربيذلك إلى أنه كان وسيطا  رئيسيا  بين شبكات التجنيد والخدمات اللوجستية في العالم  

مريكي، اعتقل ضباط العمليات الخاصة في ووفقا  للجيش األ .راقرض داخل العلعناصر على األالغربية وا

وُعلِم فيما بعد أن االسم الحقيقي ألبو عمر هو طارق  .أبو عمر في محافظة نينوى الغربية  2008أيار/مايو  

لإلنضمام لين األجانب ]ل سفر المقاتد ويسهّ ل يجنّ بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي، وأنه كان ال يزا

ويشير ذلك  .«اإلسالمية  الدولة» ، بعد ظهورها من جديد كـ تنظيم2013ام  [ الجماعة الجهادية عإلى

طلق س
ُ
 .وقت ما بعد اعتقاله من قبل القوات األمريكيةراحه من السجن أو هرب منه في إلى أنه قد أ

في ذلك الوقت، أبو   «سالميةاإل العراق  لةدو» تنظيم عيمقا  لز، ووف2007وبحلول كانون األول/ديسمبر  

مقاتل أجنبي، في انخفاض كبير عن المئات الذين كانوا   200بغدادي، لم يبق في البالد سوى  عمر ال

األعداد من  يق التراجع في  واستمر هذا  منتصف عام شهريا    90صدونها كل شهر.   50إلى   2007 في 

صلة لم إال أن هذه الفترة الفا .2009 عاميا  في أوائل  شهر 10 إلى  ، وصوال  2008م  عا في أوائل شهريا  

لتكتيكية للصحوة بسبب النجاحات ا االهتمام بالعراق تدم إلى األبد. ففي حين لم يعد الكثيرون يعيرون

تنظيم بدأ  العسكرية،  والطفرة  العراق» القبلية  بين «اإلسالمية دولة  صفوفه  رص    أوائل بإعادة 

ته. وربما يكون جزء  أدنى مستويا وله إلىشهرا  من وص  18-12عد حوالي  ب ، أي2009ام  نتصف عم إلى

نهاية   المتحدة انسحابها فيواليات  لبدء ال  «اإلسالمية دولة العراق» متعلقا  باستعدادات تنظيم من األمر

الرئيس  ل إليها[ بين  التوص  لتي تمكجزء من "اتفاقية وضع القوات األمريكية العراقية" ]ا 2009حزيران/يونيو  

وري المالكي، والتي ُوقّعت في منتصف كانون األول/ديسمبر يس الوزراء العراقي ن بليو بوش ورئجورج د

كان ُيعيد بناء بنيته التحتية   «اإلسالمية دولة العراق» أن تنظيم  . ومن المؤشرات الرئيسية على2008

ارتفع عدد   ،2009تصف عام  ري. وبحلول منساس شهعلى أ  هي األعداد المتزايدة للمقاتلين األجانب

وربما وصل    2009مقاتل في أواخر عام    40-30واستمر في الزيادة إلى    20يا  إلى  شهرلمقاتلين األجانب  ا

 .2010ل بحلول أواخر خريف مقات 250إلى 

لتي ا جانبدمشق وحلب، بدأت إحدى شبكات المقاتلين األ متمركزة في وبخالف الشبكات التي كانت

م ملبالع تجديدها  تم التونسقي تحت حمص نانطالقا   من  مجموعة  سهلت ادة  كما  والجزائريين.  يين 

إلى الموصل في العراق،   للذهابعبر محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا،   شبكة أخرى مرور األفراد

تنظيم استخدمها  العراق» التي  إلعادة «اإلسالمية  دولة  ب بناء كقاعدة  الصعملياته  العد  قبلية  حوة 

بأنهم  كو .عشائريةال والطفرة المعروفين  الثاني تونسيين شاركوا ان بعض األفراد  الطريق  دخلوا عبر 

نيسان/أبريل    10ينها تفجير شاحنة مفخخة في  ، من ب2009من أكثر الهجمات دموية في عام   في بعض

أسفر عن   ي الموصل، مماكية" فاألمريالتابعة للقوات  عند بوابات "قاعدة العمليات األمامية في ماريز

https://www.rferl.org/a/1069536.html
https://www.rferl.org/a/1069536.html
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  2008ين قد غادرت تونس في منتصف تشرين األول/أكتوبر  وكانت مجموعة التونسيخمسة جنود.    مقتل

الم ليبيا بمساعدة الشبكة  آذار/مارس وسافرت عبر  العراق في  ذكورة أعاله في سوريا؛ ووصلت إلى 

الجماعة مساعدة من  2009 تلقت  يعيش في كن. كما  ُيدعراقي  فاردا  عيسى، وق خليل محمد  عى 

، سعد عويد «اإلسالمية دولة العراق» ن األجانب في تنظيمديد لعمليات المقاتلين الرئيس الجوكذلك م

أعضاء هذه الشبكة    خلف(. وقامت القوات العراقية بعد ذلك باعتقالعبيد معجل الشمري ) المعروف بأبو  

 .التاريخ بت ذلكتي أعقالتونسية العراقية خالل األشهر القليلة ال

الفترةل  وخال تنظيهذه  بدأ  العراق» م،  قصص «يةاإلسالم دولة  نشر  لمقاتليه بإعادة   .االستشهاد 

جريت في أواخر آب/أغسطس  
ُ
مع والدة أسامة المزعومة )أبو عبد الرحمن    2010وشملت إحداها مقابلة أ

  من ،فيدينو ينزوووفقا  للور .ريكييننود أمتونسي وأبو سعد التونسي(، المعروف بـ"قناص بغداد" لقتله جال

مقتل شقيقها وبالتالي  بعد متطرفة شقيقة أسامة والتي أصبحت رتهاالمرجح أن تكون المقابلة قد أج

المنتديات الجها أيلول/سبتمبر  .Swissgirl99 دية تحت اسم ناشطة في  العراق في  وقبل وصوله إلى 

مع الثقافة    وبة في التكيف، حيث واجه صع2000م  في عا  ، انتقلت عائلته من تونس إلى سويسرا 2005

كانت محافظة ومتدينة للغاية. ووفقا  لمسؤولين أمنيين سويسريين، "أمضى ساعات المختلفة ألن عائلته  

في هجوم على "مقر   2006في قراءة الدعاية الجهادية". وتوفي في وقت ما في عام    على اإلنترنت

 .روفالمحدد غير معو أن التاريخ اد، ولد ببغدهاب" في حي الجهامكافحة اإلر

والدته   ناقشت  المقابلة،  وقراره وفي  مراهقا ،  كان  عندما  أوروبا  إلى  النتقالهم  وكرهه  ابنها،  تقوى 

واختتمت المقابلة باإلشادة بأبو بكر البغدادي، خليفة   .«اإلسالمية  دولة العراق» باالنضمام إلى تنظيم

العراق[ إن  الفة ]أي  ة في أرض الخفي ظل الخالف  بله بعون هللا"ستقا  بأنها  أبو عمر البغدادي، ومصرّحة

 .شاء هللا". وتنبأت كلماتها من بعض النواحي بما سيحدث في السنوات التالية 

المستغ وليس  إحد ربمن  تكون  الثورة  أولى ىأن  أعقاب  في  بتونسيين  المرتبطة  الجهادية  الحوادث 

يحاولون  كانوا في مصرين والليبيين  عة من التونسيل مجمو اعتقا  قد أسفرت عن  2011التونسية عام  

لذلك،   .2011كانون الثاني/يناير    25في   «اإلسالمية دولة العراق» تنظيم القتال في العراق إلى جانب

والجهاد.  الخارجي الثورة، من المرجح أن يكون التونسيون قد واصلوا انخراطهم في القتال  النظر عن بغض

ال هناك  أنه  هووحيد،  والفرق  مجبد كانت  ذلك  من  األجانب  المقاتلين  المجندين من أكبر موعةال  

اء المفرج عنهم بعد حفزته الثورة. وبالتالي، عاد في النهاية بعض السجن المجتمعي الذي لالنفتاح نتيجة

 .الثورة إلى القتال وانضموا إلى الجماعات الجهادية في سوريا

إلى  نضماملال ألفراددأت بتجنيد ات الجهادية باعشبكات والجماأن ال  يقرون  وفي حين أن معظم الباحثين

يناميكية لم د وهي في العراق كان قائما  قبل ذلك، للقتال ، إاّل أن التجنيد2012 عام الجهاد السوري في

تمّ  لذلك،  ونتيجة   الكافي.  بالتقدير  تنظيم عديلت  بسهولة تحظَ  إلى  لالنضمام  دولة » الجهود 

ة التابعة لهذا التنظيم في سوريا،  لك إلى جماعة الواجهذ  منبدال    ضماممن أجل االن «ميةسالاإل اقالعر

ا «جبهة النصرة» أي دولة » تنظيم النضمام إلىفي ذلك الوقت. ونظرا  إلى أن معظم الساعين إلى 

وة  لزم خطيا يستفي العراق سافروا عادة  عبر تركيا وسوريا، كان التوجه إلى سور «اإلسالمية العراق

أقل  ج مما أقل، األمر  ولكنهعل  أيضا    خطورة،  والخدمات سمح  والتسهيل،  التجنيد،  شبكات  لنفس   

سوريا كنتيجة للرد الشرس لنظام بشار   اللوجستية باالستفادة من الفرصة التاريخية التي قد توفرها

 .األسد على االنتفاضة السلمية األصلية
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الصلة وثيق  ذلك  أنألنه   وُيعتبر  المجتم يَنصب  قبل  اتركيز  العع  سلجهادي  على  كانت  وريا،المي 

تونس» جماعة في  الشريعة  التونسي «أنصار  عياض  أبو  االنضمام  وزعيمها  على  الشرعية  يضفون 

ادول» تنظيم إلى عام   «اإلسالمية لعراق ة  األول/ديسمبر 2011في  كانون  في  أجريت  مقابلة  وفي   .

د شخصا  يريطيع أن يمنع  عراق: "من يستكة في جهاد الالمشار على  ، قدم أبو عياض ردا  واضحا  2011

الجهاد في سبيل هللا؟ فانت اذا جئتني وقلت لي أريد أن اذهب الى العراق فلن أمنعك الني اذا منعتك 

أكون آثما . فأنت تريد أن تحقق فرضا  من الفروض وهي نصرة المسلمين ومقاتلة أعداء ديننا". باإلضافة  س

عوات علنية للجهاد في دعاءات ودعياض عن أي الة، تخلى أبو  حق من المقابوقت ال  ك، وفيلى ذلإ

 :العراق

ض يحكمون العراق ... تقول لي اآلن بدأ الجهاد الفعلي في العراق ألن األمريكان تركوا الفرس والرواف"

عون األمة  فض يبيوالرواترك أعداء األمة من المجوس ]إيران[    خرج االحتالل األمريكي وأنا أقول لك انه 

ئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري[ المالكي و أزالمه أن ُيزالوا  جب على ]راد يا أخي ويرب. اآلن الجهللغ

 ".ق أن يكثفوا ضرباتهم .... نسأل هللا أن يوفق اخواننامن على االرض وعلى المجاهدبن في العرا

فيه   التونسيين  ومشاركة  للجهاد  الحماسة  هذه  أن  بمروتضع لمإال  ففي   رف  مقابلة  الوقت. 

"موصحف مع ياض ع ألبو إذاعة  حديد، ي  بن  الدين  نصر  إم"،  إف  شباط/فبراير   زاييك  ،  2013في 

مكا " بأن صرّح كل  في  إيجادهم  يمكن  سهلالتونسيين  الذهاب  فطرق  الجهاد.  أرض  في  ونحن  ن  ة 

ذلك، من جماعتنا نمنع ال عن  فضال   هذ المغادرة".  كاتب  تجربة  البحشهدت  ما  في  أنصار » ساجدث 

اعة بدعاء خاص بعد الصلوات االعتيادية من أجل "المجاهدين  قيام أفراد من الجم «سفي تونلشريعة  ا

مسا في  المتبع  المعيار  وهو  الشام"،  بالد  تونس » جدفي  في  الشريعة  هذه  .«أنصار  مثل  وتعكس 

ولم يكن من الدعم.  إظهار  التشجيع على  الشريعة في » صفحة  أن تنشر المستغرب الطقوس  أنصار 

"فيس «ونس ت في  على  محتبوك"  الوقت  جماعاتذلك  يدعم  جبهة  » مثل وى 

الشام الدولة» وتنظيم ،«النصرة وبالد  العراق  في  نش .الحقا   «اإلسالمية  المنْ كما  اإلعالمي ر  فذ 

ي. لجوالنأبو محمد ا ،«جبهة النصرة» شريط فيديو كهدية لزعيم «أنصار الشريعة في تونس » الرسمي لـ

مماثل،  وعل نحو  ا» نشرتى  تونسلشريعة  أنصار  الجماعة صورا   «في  أفراد  أوالد  كتبوا   الذين من 

فيها يهنئون  النصرة» مالحظات  في «جبهة  نجاحاتها  أفراالمعر ساحة على  ُقتل  حين  وأخيرا ،  د كة. 

الجهاد السوري، مّجدت صفح «أنصار الشريعة في تونس» سابقون في اعة  ة الجموهم يحاربون في 

     .مسبوك" شهاداتهرسمية على "فيال

إلى مصادر أولية فقط، يمكن التأكد كثيرا  من تطور الشبكات واألسباب المنطقية للقتال في   واستنادا  

الحقا . وإذا كان المرء مهتما  بمزيد من التفاصيل حول مشاركة التونسيين في الجهاد العراق ثم سوريا  

انب تفاصيل أخرى لى جت العربية، إقاب االنتفاضالتونسية في أعادية اة الجهالعراقي فضال  عن الشبك 

جهاد في أبناؤكم في خدمتكم: دعاة ال« تتعلق بالحركة من الناحيتين التاريخية والمعاصرة، فإن كتابي

 .يقدم تقارير دقيقة عما جرى على مدى أربعين عاما   »تونس 

 FY-LYSIS/ALTWNSYWNANA-HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط: 

ALSWRY-ALJHAD-AMAM-ALTRYQ-DHLK-MHD-WKYF-ALRAQY-ALJHAD 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altwnsywn-fy-aljhad-alraqy-wkyf-mhd-dhlk-altryq-amam-aljhad-alswry
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altwnsywn-fy-aljhad-alraqy-wkyf-mhd-dhlk-altryq-amam-aljhad-alswry
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   - كارينغي   – صدى    -   ستورية اللجنة الد   سورية وعمل رئاسية ال تخابات ال االن 

 جوان سوز  

 Feb  10     2021 ( والعربية اللغة اإلنجليزية)

  : خالصة 

لى مساهمتها المباشرة في تخابات الرئاسية في موعدها يؤشر عإصرار حكومة األسد على إجراء االن

السوريين من  ن  مكن مالييهلية التي التلحرب األواضحا لإفشال مهام اللجنة الدستورية، ويحمل تجاهال  

 .المشاركة في هذه االنتخابات

الرئاسية في موعدها منتصف عام   االنتخابات  بإجراء  السورية  الحكومة  وتر2021تتمّسك  ربطها ،  فض 

اع   اني الماضي بعد انقط يناير/كانون الث  25بجدول عمل اللجنة الدستورية التي استأنفت جلساتها يوم  

، حيث شدد على ذلك مسؤولون حكوميون في دمشق،  نايروس كورور نتيجة تفشي فمر ألشهاست

ر ديسمبر/كانون منهم فيصل المقداد، وزير خارجية نظام الرئيس بشار األسد، والذي قال في أواخر شه

 ".إنه "ال عالقة بين اللجنة الدستورية وموعد االنتخابات الرئاسية المقبلة 2020األول 

عد االنتخابات الرئاسية واللجنة الدستورية، التي كان مودمشق بين  عدم ربط حكومة    حا  أندو واضبي

عضوا     150لجنة المكونة من  ينبغي عليها وضع دستور  جديد للبالد خالل الفترة الماضية، يوحي بفشل ال

يمثّل   ثالث  إلى وفد  موزّعين بالتساوي بين وفدين رئيسين هما: وفدا حكومة األسد ومعارضته، إضافة  

الوضع يدعو إلى تقصي أسباب فشل اللجنة الدستورية في المهام الموكلة إليها،   ذاالمدني. هالمجتمع  

 .ن الرئيسين المشاركين فيهاوتأثير ذلك على االنتخابات الرئاسية وعلى الوفدي

ألولى لدرجة امتها بايؤشر إصرار حكومة األسد على إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها على مساه

أكثر من عام    جنةاللمهام    في إفشال الخامسة من أعمالها بعد مرور  الجولة  أنهت  التي  الدستورية، 

ن أن تتمكن من إحراز أي تقّدم فعلي في في جنيف دو  2019ونصف على تشكيلها في سبتمبر/أيلول  

ي واقع سوريا التواضحا لتجاهال  صياغة دستور جديد. إلى جانب أن هذا اإلصرار الحكومي يحمل أيضا   

أهلية منذ نحو عقد  من الزمن، إذ ال يمكن لماليين السكان المشاركة في هذه االنتخابات   با  حر  تشهد

مشاركة المعارضة فيها، باإلضافة إلى وجود مساحات جغرافية  بعد فرارهم من بالدهم، ناهيك عن عدم  

قها. وشرها  ال غربنوب البالد وشمختلفة جناطق  مكبيرة ال تخضع لنفوذ دمشق، كما هي الحال في م

 .وهي مناطق لن تسمح األطراف التي تسيطر عليها بإجراء انتخابات  لديها

إلى اآلن،  حتى  الدستورية  اللجنة  فشل  أسباب  الحكومة   وتعود  فيها،  الرئيسين  الطرفين  اختالف 

  قالية،األحكام االنت  وأبرزهالجديد،  ها ،على خطوط عريضة فيما يتعلق ببنود ومحتوى الدستور اومعارضت

، 2254تسميتها أيضا بـ "المرحلة االنتقالية"، التي ستشهد انتخابات جديدة وفق القرار األممي    مكنوي

عبر إطالة أمد عمل اللجنة الدستورية، والسيما أنه باإلضافة لحصة  األمر الذي تتهرب منه الحكومة  

موسكو ضمن    من   مون ومدعو  ص مقرّبون منهاها أشخاا ، لديشخص  50التمثيلية المكونة من     الحكومة

في  المعارضة  يدعمون  الذين  أولئك  من  بكثير  أكبر  الواقع  في  وعددهم  المدني"،  "المجتمع  قائمة 

طيها أفضلية في التحكّم أكثر بمسألة الوقت فيما يتعلق بالمدة المطلوبة لصياغة  المجموعة ذاتها، ما يع
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هر القليلة المقبلة التي تسبق ألشل ايد خالي وضع دستور جدللجنة فا   خفاقالدستور، وهذا ما يعني إ 

 .موعد االنتخابات

ية، فتحديد القوات األجنبية  كما أن المرحلة "االنتقالية" ليست العائق الوحيد أمام تقّدم اللجنة الدستور 

ثالثة عند طراف التقف األدا  عنها. وفي هذه النقطة،  التي سيتم تصنفيها ككيانات "محتلة" ال يقل تعقي 

يصر ممثلو الحكومة على تصنيف تركيا وأمريكا لوحدهما كقوات محتلة على اعتبار يث  ، حق طرق  مفتر

د وغربها، وأن لدى واشنطن قوات عسكرية في أن أنقرة تسيطر على مدن  سورية شمال شرقي البال

د وف   ، فيمادولة اإلسالميةنظيم الدة ضد تالمنطقة ذاتها ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتح

لمعارضة، الذي تهيمن عليه أنقرة من خالل "االئتالف"، يرفض ذلك كليا  ويطالب بتصنيف إيران وروسيا ا

ا يكمن التصادم بين الطرفين، خاصة أن وفد الحكومة يرى أن القوات الروسية  كقوتين محتلتين أيضا ، وهن

لي ال يعد وجودهما احتالال . لتا وباعية"،  ومة دمشق "الشرطلب حك  اء  علىواإليرانية دخلت خط األزمة بن

 .وهذا خالف يتكرر في قائمة المجتمع المدني أيضا  

مشتت.   الواضح أن وفد المعارضة في اللجنة الدستورية  أما بالنظر إلى هيكلة األطراف المتفاوضة، فمن 

وفد ال   أن  ي، إالل عموده الفقرضة ويشكّ المعار  على الرغم من أن "االئتالف" يعتبر المهيمن على وفد

يضم أيضا  أطرافا  أخرى منها "المجلس الوطني الكردي" الذي يختلف معه ومع وفد الحكومة على تسمية  

عتراف بمكوناتها القومية. وهناك أيضا  ممثلون عن قائمة المجتمع المدني، الذين  اسم الدولة السورية واال

تلة المعارضة ضمن اللجنة مقابل  ة كشاشد من هاألمر، ما يزي  حول هذهئتالف  يختلفون مع الحكومة واال

ذين  صالبة موقف ومطالب وفد الحكومة الموحد، والسيما أن بعض أعضاء "الهيئة العليا للمفاوضات"، ال

 .يشاركون في صياغة الدستور، محّسوبون على "االئتالف" مقابل معارضين له في "الهيئة" ذاتها

لدستورية من خالل "االئتالف" و"الهيئة العليا ة الجنضمن اللوطني الكردي" يشارك  االمجلس  ومع أن "

ون هذا المجلس  للمفاوضات"، لكن جهات داعمة لألكراد مثل "مجلس سوريا الديمقراطية" يرفض أن يك

 مشاركة   ممثلهم الوحيد، ويطالب بالمشاركة في أعمال اللجنة، في مواجهة "فيتو" أنقرة التي ترفض أي

اعتبار أنها ترى فيها امتدادا  لحزب "العمال الكردستاني" المحظور.  ة بلجنفي ال داعمة ل )قسد(  ألطراف

ملها على األرض باعتبار أن ممثل األكراد ويبدو أن غياب "قسد" يخفف من تأثير قرارات اللجنة وأثر ع

ضا  شرق الفرات وأيمنطقة    انية فيالحالي فيها ضعيف من ناحية التواجد الشعبي وال يملك سيطرة ميد

 .بهاغر

الدستورية في  اللجنة  المشارك في  إلى حّد  كبير من خالل وفدها  وبالتالي، نجحت حكومة دمشق 

لعامل الزمني، مستغلة  تشتت وفد المعارضة وانقسام قائمة  المماطلة وكسب الوقت اعتمادا  على ا

تخابات الرئاسية  النء ان إجرالمتبقية إلى حيالمدة االحال،  المجتمع المدني بينها وبين معارضتها. وبطبيعة  

لن تكون كافية للتوافق على الدستور، ما يعني أن االنتخابات التي ستجري منتصف العام المقبل سيكون 

الدستور الحالي وسيشارك فيها األسد مجددا ، وقد اعترفت المعارضة بذلك ضمنيا  على لسان مرجعيتها  

ديسمبر/ كانون األول، والذي قال   6م  يو  اللجنةها المشارك في  اسم وفدمتحدث بيحيى العريضي ال

كذلك قالت إنه "ال فائدة من اللجنة الدستورية في حال لم تنِه اجتماعاتها قبل االنتخابات المقبلة". و

 ميس كريدي، المقرّبة من موسكو ضمن قائمة المجتمع المدني، إن "أهلية اللجنة الدستورية وعملها 

 ".االنتخاباتتبطين بغير مر
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ن بديل دمشق الحالي عن اللجنة الدستورية هو إجراء االنتخابات في موعدها المقرر مع ل إلقومكن ايو

ما  اللجنة،  أعمال  في  بالمشاركة  الدستور    االستمرار  بنود  في  للمماطلة  إضافية  فرصة  وفدها  يمنح 

جنة  اللمل بين ع ا  تفصل بدورهاسكو أيضك أن مووكسب المزيد من الوقت ريثما تنتهي االنتخابات، ناهي

وزير  قال  وقد  موعدها.  في  االنتخابات  إجراء  على  ضمنيا   توافق  أنها  يوحي  ما  الرئاسية،  واالنتخابات 

الفروف إن: "االنتخابات الرئاسية شأن يخص الحكومة السورية وال مواعيد   الخارجية الروسي سيرغي

نتخابية لصالح دمشق مع اال كة  المعر  مور كلها تجعلوهذه األورية".  زمنية لجدول أعمال اللجنة الدست

، في بيان عن تراجعه عن 2020نوفمبر/تشرين الثاني    23غياب المعارضة عنها، فقد أكد "االئتالف"، يوم  

 .كيل مفوضية لالنتخابات نتيجة رفض أنصاره النتخابات  يكون األسد طرفا  فيهاتش

جو منها في الوقت الراهن،  لمرح انجاال  قيقتورية من تحنة الدسكن اللجولذلك، من المستبعد أن تتم

عل ذلك أن االنتخابات الرئاسية اقتربت بينما لم تتمكن اللجنة من إحراز أي تقّدم في سير عملها، ما يج

 غير قابل  للتطبيق باعتبار أن االنتخابات ستجري 
مطلب إسقاط الرئيس وحكومته لدى وفد المعارضة أمرا 

لى ذلك، لدى وفد الحكومة فرصة زمنية إضافية، ألن ة إضافرضة. إل مقاطعة المعاها في ظفي موعد

رية لتتمكن من وضع دستور  األشهر الستة المتبقية التي تسبق إجراء االنتخابات غير كافية للجنة الدستو 

من  و   مني.امل الزجديد للبالد قد يؤدي النتخابات بموجب بنوده، وهو ما يجعل دمشق تراهن على الع

المماطلة في اللجنة ريثما يتم انتخاب األسد مجددا ، وقد يسبق ذلك إعادة ها  وفديواصل  المتوقع أن  

 .ى في شمال شرقي البالدمناطق جديدة لسيطرة قواته ومنها أجزاء من إدلب وأخر

ما يجعل  ة، وهو  وإقليميوينبغي األخذ بعين االعتبار، أن سوريا تعيش حربا  طاحنة تديرها أطرافا  دولية  

ريين باللجنة الدستورية أو االنتخابات الرئاسية أمرا  ثانويا ، سيما وأن ذلك يتم في لسو ة اغالبي  اهتمام

بأ معظمهم  ينشغل  حيث  مواتية،  غير  رافقت ظروف   التي  الصحية  األزمة  إلى  باإلضافة  اقتصادية  زمة 

ان ، كضيةة المارية خالل الفترالدستو  اللجنة   تفشي فيروس كورونا. كما أن مماطلة وفد الحكومة في

ينذر بصعوبة قبول دمشق لمرحلة ما بعد الدستور فيما لو كانت األطراف المفاوضة قد تمكنت من وضع 

الذي يعني فعليا  عدم وجود أي تأثير للجنة على نظام األسد ونتيجة انتخاباته.    دستور  جديد للبالد، األمر

ارسة الضغط على وفد الحكومة،  مم  من  ، البدتحقيق أهدافها  ورية منة الدستوأخيرا، حتى تتمكن اللجن

ى وإرغامه على القبول بوضع دستور  جديد للبالد يضمن حقوق كل السوريين، كما ينبغي الضغط أيضا  عل 

إنهاء  في  تساهم  قد  التي  السياسية  العملية  قدما  في  للمضي  المدني  والمجتمع  المعارضة  وفدي 

 .جيةالتدخالت الخاردا  عن ية، بعيالحرب الحال
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صدى    - الستقبال بايدن في سوريا اإليراني  - د الروسي البوكمال: االستعدا 

 تيم الحاج     - كارينغي   – 

 Feb  05     2021 ( يةوالعرب اللغة اإلنجليزية)

  : خالصة 

ة بايدن، سعت روسيا وإيران إلى إحداث تغييرات في شكل وجودهما  إدار دوم  ق   مع 

رة على  العسكري شرقي سوريا إليصال رسائل لواشنطن وتل أبيب أن موسكو قاد 

قصفاً   تعاني  التي  طهران  لمصلحة  يصب  الذي  األمر  اإليرانية،  الميليشيات  ضبط 

 .سوريا   ع نفوذها في مستمراً على مواق 

ا شهد   م ألخيرا الشهران  عام  ن  البوكمال  2020ن  مدينة  في  ملفتا   روسيا   عسكريا   حراكا    ،

الم  تمثل  حيث  هناك،  لها  مكسب  أكبر  طهران  ها  تعدّ التي  سوريا،  تقع  شرقي  التي  دينة 

أهمية  كيلومترا  من مدينة دير الزور وثمانية كيلومترات من الحدود مع العراق،    130على بعد  

سوريا والعراق وإيران، وتتجه األنظار إليها لوقوعها  من  ة لكل  واقتصادي   ة تيجية عسكري استرا 

و  والعراق  سوريا  بين  للتحرك  اإليرانية  الميليشيات  تستخدمه  الذي  الطريق  إيصال  على 

لبنان قادمة من طهران،   السوري وحتى إلى حزب هللا في  الداخل  العسكرية إلى  إمدادتها 

النشا  لو   ط الذي تسعى وهو  ت ق إسرائيل  جود اإليراني في سوريا يقوّض  الو رى أن  فه، فهي 

جهود الحفاظ على االستقرار في المنطقة، وتتهم النظام السوري بالسماح إليران ووكالئها  

ال  خطرا   باستخدام  يشكل  ما  وجودها،  لترسيخ  بسوريا  التحتية  والبنية  العسكرية  منشآت 

إذ يعتبر الرئيس    دة، الجدي   األميركية   ؤية اإلدارة يل هذا مع ر على أمنها. ينسجم مسعى إسرائ 

في   تساهم  طهران  ألن  إدارته،  لدى  أولوية  في سوريا  ونفوذها  إيران  وجود  مواجهة  بايدن 

بدع  المنطقة  استقرار  وأيضا  زعزعة  بوحشية،  شعبه  يقمع  الذي  دمشق  في  النظام  مها 

ها األسلحة في العراق ولبنان وسوريا  إي   .بضخّ   وجودها في ترسيخ    ية في ي ماض ران فه أما 

مصادر  عل   سوريا  ووفق  إسرائيل،  قبل  من  ميليشياتها  على  الضربات  تشديد  من  الرغم  ى 

ا مما يعني أن ليس لديها نية  محلية فإن إيران تعزز نقاطها عسكريا  بعد كل قصف يستهدفه 

 .بالخروج 

 إيرانية   - البوكمال.. شراكة استراتيجية روسية 

ا  المدينة  روسيا   شار انت لحدودية  شهدت  األ ا  عسكريا   من  هو  انت ول  منذ  السيطرة  نوعه  زاع 

، بعد معارك صاخبة قادها قائد الحرس  2017عليها من يد تنظيم الدولة اإلسالمية نهاية عام  

اإل  مطلع  الثوري  بغداد  مطار  في  أميركية  بغارة  تل  قُ الذي  قاسم سليماني  السابق،  يراني 

 .2020عام  

الت روس في  ع حراك لجنرا تا ، م ا  ووق لذي جاء محدودا  كم ي ا روس نتشار ال وتزامن هذا اال 

أرياف دير الزور عبر لقاءات مع وجهاء من عشائر المنطقة، حملت هذه اللقاءات رسالة واحدة  

هم    هي أن روسيا  المنطقة، وعادت لتتسلم زمام األمور، وفُ الفوضى في تلك  قررت وقف 
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من تسلط  والحد  منطقة  اإليراني في تلك ال كم  لتح لحد من ا من هذا الحراك أن المقصود هو ا 

 .شياتها على سكانها ميلي 

يقوّي االنتشار الروسي في البوكمال شبكات التواصل العسكرية بين طهران وموسكو عامة   

التي من وظائفها دعم استمرار النظام السوري، كما لهذا االنتشار دور كي التنزلق    بسوريا، 

تدعمها    ة بسيطرة قوة جود ني ة عن و ي تتحدث مصادر محلي الت ا،  مع أميرك حو نزاع  المنطقة ن 

أميركا على البوكمال، وإذا ما نظرنا إلى بلدة الباغوز المطلة على البوكمال، والتي تمتلك  

، فيمكن أن تكون فيها أميركا ق  قوات سوريا الديمقراطية )قسد( هي القوة     اعدة بنتها مؤخرا 

ن  خبيل، سبق وأ حمد ال زور، أ لس العسكري لدير ال لمج د ا وأن قائ   المرجحة لفعل ذلك، خاصة 

بـ   رها  قدّ التي  قواته  رغبته مع  دير    15أبدى  اإليرانية من  الميليشيات  مقاتل في طرد  ألف 

 .الزور كليا  

هنا   المح ومن  أنتكوف يرى  أندريه  الروسي  السياسي  منطقة  1لل  هي  البوكمال  أن   ،

دى الواليات  ، بل ل رانيين لروس واإلي ا فقط عند ا االهتمام به استراتيجية، وال يستبعد أن يكون  

األميركية، إذ يعتقد أن التواجد العسكري الروسي فيها وعند المعبر الحدودي بين  المتحدة  

زيل الخطر بأن تصبح  العراق وسوريا يضمن التو  اصل والتبادل التجاري بين دمشق وبغداد ويُ

ي  الروس   لتواجد وإيران. ا   سوري وروسيا ة للنظام ال هذه المنطقة تحت سيطرة القوى المعادي 

لمص  هو  البوكمال  روسيا،  في  أن  يعتبر  الذي  أنتكوف،  وفق  وطهران،  ودمشق  موسكو  لحة 

القدرات األم  تُعيق  انتشارها هذه،  المهم لروسيا أن  عبر خطوة  يركية في سوريا، حيث من 

واالنتشار   األميركية،  التحركات  كل  لعرقلة  الظروف  كل  البوكمال تشكل  تلك    في  إحدى 

 .لعراقيل ا 

ا ن ي  الثوري    لنفوذ عكس  الحرس  يقود  إذ  هناك،  القائمة  الصورة  من  البوكمال  في  اإليراني 

نهاية   منذ  فيها،  الم 2017اإليراني  من  متنوّعا   طيفا   تحقيق  ،  على  تعمل  التي  يليشيات 

ص  في  محليين  ّان  شب تجنيد  وعبر  نفوذه.  منطقة  حماية  في  العسكرية  هذه  أهدافه  فوف 

يل الم  الحرس  يليشيات،  المقا العددي حاجته  بّي  من  مزيد   إلى  يمكن  ة  أتباعا   صانعا   تلين، 

اإل  النفوذ  ر  تُجذّ المستقبل،  في  عودا   وأصلب  أكبر  محلية   تشكيالت   في  في  دمجهم  يراني 

م األنشطة واألعما  ل  دير الزور، وتُشكّل بديال  عن الميليشيات األجنبية. فضال  عن ذلك، تقدّ

بناء على نحو  خاص، صورة   يراني ومنظمة جهاد ال في اإل الثقا   بها المركز لتي يضطّلع  المدنية ا 

ّل  من    ودودة  إليران تجاه المجتمعات المحلية، تحاول إيران من خاللها اكتساب شرعية   وتقب

هذه المجتمعات ألدوارها المختلفة. ولميليشيات إيران مقرات وحواجز على امتداد مساحة  

اعدة اإلمام علي  لمساحة أنشأت إيران ق هذه ا   ، وضمن ²كم   6,807.01تقدر بـ  بوكمال التي ال 

 .االستراتيجية التي طالما كانت هدفا  للصواريخ اإلسرائيلية 

،  2020كانون األول من عام  / فمبر/تشرين الثاني وديسمبر تمكنت روسيا، خالل شهري نو 

  الحدود مع   وتجولت على   ا إلى هناك، من إحداث اختراق في البوكمال عبر إرسال قواته 

وفي  العرا  العسكري ق  الحمدان  إذ  مطار  اإليراني،  الثوري  الحرس  من  برفقة مستشارين   ،

الميليشي  حواجز  بعض  قبل  من  ممانعة  بعد  الجولة  هذه  األوامر  جاءت  تأتيهم  أن  قبل  ات 

صورا  عن  بالسماح بدخول الروس. ويعطي مشهد مرافقة اإليرانيين للروس في البوكمال ت 
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االست ال  وا شراكة  إ   لمركبة راتيجية  في سوريا بين  وروسيا  الشراكة هي    يران  وهذه  عموما ، 

قال  التي أفضت إلى دخول روسيا إلى أقصى الشرق السوري، وهذا الحدث يأتي بعكس ما ي 

إن سوريا تحولت إلى ميدان صعب للتعاون بين روسيا وإيران، ألن روسيا وعبر انتشارها في  

ال  ا   ما  كبيرا  ني، عكست فه نفوذ اإليرا مناطق  التفاع لطرفين بين  الروسي ، ومع ذلك فإن    - ل 

 . اإليراني يبقى تكتيكيا  وليس بالضرورة أن يلتقي دوما   

الركن هش  العميد  يرى  الشأن،  للد وفي هذا  األوسط  الشرق  مركز  رئيس  جابر  ،  2راسات ام 

ري  لمسرح العسك لوحيد على ا أن روسيا تسعى منذ زمن لتكون هي ضابط اإليقاع األول وا 

ر ان مصل وإلير   السوري،  تتعاون مع  أن  والبوكمال والحدود  حة في  السورية  البادية  وسيا في 

واألميركي   - العراقية  اإلسرائيلية  الغارات  تأمن  كي  أن  السورية،  حساب  على  ليس  لكن  ة، 

بالت  أما مصلحة روسيا  الحدودي،  القائم  البوكمال ومعبر  السيطرة عن  واجد في  تتخلى عن 

ع الش  السوري  البوكما رق  فتنب ند  ا ل  من  أكثر ع  التمدد  في  السورية    لرغبة  الجغرافية  في 

الضربات   يمنع  لن  انتشارها  أن  تعلم  وهي  السوري،  الجنوب  في  تمددها  غرار  على 

 .ائيلية لكنه سيحد منها االسر 

الهدف منه سي  انطباعا  أن  البوكمال  الروسي إلى  الدخول    كريا . وذلك اسي وليس عس ترك 

ت  خالل  ال من  المستشارو مواقع  فحص  زارها  مقاتلين  التي  واختيار  الروس،  العسكريون  ن 

ينة الذي تنتشر  محليين موالين لموسكو للتمركز في بعضها كـالفندق السياحي وسط المد 

برفقة   استولت  التي  القدس  لواء  وميليشيا  القاطرجي،  ميليشيا  القوات    20به  من  جنديا  

الدوير في منتصف    نفطي الواقع قرب بلدة ورد ال حقل ال على    2020  يوليو/ تموز الروسية في  

 .المسافة بين مدينتي البوكمال والميادين شرقي دير الزور 

، أن المنطقة تستقبل جو بايدن،  3ر دولية العراقي عمر عبد الستا يعتقد الخبير في العالقات ال 

باي  وإيران تستقبالن  روسيا  فإن  بم وعليه  أيضا   اتفاق دن  تقا جموعة  عبر  ل ات  تكن  ربات  في  م 

وي  بينهما،  هلسنكي  السابق  اتفاق  يشبه  تفاق  ال  المنطقة  ر  ِض َح تُ تكون  قد  روسيا  أن  رى 

 في أوربا. سس لألمن والتعاون  ، والذي دعا إلى خلق أ 1975المبرم عام  

منطقة   في  االتفاق  هذا  لمثل  التوصل  إمكانية  في  الستار  عبد  إن األو   الشرق ويقول    سط، 

يريد    بايدن  وهو  ينف يأتي  إ   تح على أن  للعودة  اليوم  إيران  المنطقة  وأن  النووي،  االتفاق  لى 

واحد لالتفاق،    مستعدة كي تكون فاعال إقليميا مستعدا  للجلوس بين إيران مع خمسة زائد 

الح  دود  وروسيا مستعدة للعودة لالتفاق النووي، وهو مايفسر بعض الشيء تحركاتها على 

سو ب  وا ين  ف لعراق  ريا  البوكمال،  مست وفي  كي هي  لم   عدة  الضابط  في  تكون  الصراع  جريات 

 .الشرق األوسط بين إيران والخليج، وبين إيران وإسرائيل 

يرى أن روسيا    ، 4دى اإلقليمي لالستشارات والدراسات العميد الركن خالد حمادة مدير المنت 

تجري  قد  الجديدة  األميركية  اإلدارة  أن  و التعد بعض    تدرك  صعيد  التغيي يالت  على  رات 

سو الخارج سياسة  ال  تكون  وقد  تستطيع  ية،  روسيا  أن  ويعتقد  الساحات،  هذه  إحدى  ريا 

ميركية. ووجودها في البوكمال  انتزاع موقع الشريك األكبر في سوريا مع الواليات المتحدة األ 

نفوذ    مليات يها ع سيعطيها عمقا  استراتيجيا  أكبر وسيكرس وجودها في منطقة ترتسم ف 
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روس   جديدة،  إلز وقد تستطيع  التنازال ام طهر يا  ببعض  الشراكة مع طهران  ان  يكسر  بما ال  ت 

 .وإنهاء وجودها 

الو  بإبعاد  بايدن  إدارة  قرار  أن  فيرى  جابر  العميد هشام  يتوقف  أما  في سوريا  اإليراني  جود 

النووي اإليراني أوال  على معرفة ما إذا كانت   زائد  خمسة    جموعة مع م   هناك عودة لالتفاق 

سواء أكان معدال  أم غير معدل. ثانيا  أن سياسة  ا بهذا االتفاق  أميرك   ن تدخل احد، متوقِعا  أ و 

من االنتشار اإليراني، لكن  بايدن تجاه إسرائيل لن تتغير بشكل دراماتيكي فيما يخص الحد  

 .تجالية االر   وليس   هذا الدعم يمكن ترشيده أو إدارته، عبر اللجوء للدبلوماسية الهادئة 

 ها ضربات   إسرائيل تراقب وتشدد 

في   الروس  إشراك  عبر  اإلسرائيلي  القصف  من  ميليشياتها  لحماية  إيران  أن مساعي  يبدو 

لل  مواقع  عدة  تعرضت  إذ  كلها، 
ُ
أ تؤت  لم  كانون  مناطقها  يناير/  منتصف  اإليرانية  ميليشيات 

السابق    2021الثاني   القائد  وصفها  واسعة،  جوية  العس تخبارا االس   لشعبة لضربات  كرية  ت 

)أما اإلسرائيلي  عا ة  عبر ن(،  يادلين،  بـ    موس  تويتر،  في  حسابه  على  تغريدات  سلسلة 

مو  على  مصممة  إسرائيل  أن  على  دليال   الهجوم  هذا  وعدّ  القدرات  "االستثنائية".  اجهة 

الجدي  األميركي  الرئيس  السوري، حتى في عهد  العمق  إيران في  تبنيها  التي    د العسكرية 

 .بايدن جو  

لسنوي األخير، أنه قصف خالل عام  في تقريره ا   نادرة، خطوة    لجيش اإلسرائيلي في ن ا أعل  

أن    50حوالي    2020 إسرائيل  وتعتبر  إضافية.  تفاصيل  يقدم  أن  دون  سوريا،  في  هذا  هدفا  

الجيش   باسم  للمتحدث  وسبق  سوريا،  في  اإليراني  الوجود  ترسيخ  وتيرة  أبطأ  القصف 

رائيل  ، غداة إعالن إس 2020ي  الثان  نوفمبر/تشرين  18ال في  ي أن ق أدرع   فيخاي اإلسرائيلي أ 

عن قصفها أهدافا عسكرية لفيلق القدس اإليراني وللجيش السوري في جنوب سوريا، إن  

التحر  "ستواصل  يشكل  إسرائيل  الذي  سوريا  في  اإليراني  التموضع  لضرب  الحاجة  وفق  ك 

 ."خطرا على االستقرار اإلقليمي 

إ وبالع  ال ودة  البو تحرك ف لى  ال ي  ا كمال، استبعد  ت لركن خ عميد  كون روسيا قد  الد حمادة، أن 

المنطقة   تجوب  التي  اإلسرائيلية  الطائرات  من  اإليرانية  الميليشيات  دورا  في حماية  لعبت 

ضربات في العمق، تؤذي البنية التحتية اإليرانية، مدلال  على اعتقاده بالغارات التي  وتقوم ب 

دي  في  الز جرت  و ر  أن ور.  طهران   اتفاق   يرى  مع  ال   موسكو  ت   بوكمال في  األخيرة  شعر  يجعل 

والسياسي   المعنوي  التواجد  من  بنوع  واالستمرار  خسائرها  من  الحد  لجهة  األمان  ببعض 

الشر  في  الميداني  اإلدارة  وربما  مع  اإلسرائيلي  القصف  استمرار  متوقعا   السوري،  ق 

وع  المشر   ألنه بات يستهدف لقصف،  ع عن ا تراج   نه ال األميركية الجديدة وسيتم تحت عنوان أ 

يراني الذي من المفترض أنه يقع ضمن األولويات األميركية واإلسرائيلية  ووي العسكري اإل الن 

بيع مدفوعة بالخوف من تطور النفوذ اإليراني  وحتى العربية التي دخلت في مرحلة التط 

 .ا ي سوري ا شرق بروسي في المنطقة. مرجحا  أن تدفع إيران ثمن استظاللها  

  HTTPS://CARNEGIEENDOWMENT.ORG/SADA/83825الرابط: 

https://carnegieendowment.org/sada/83825
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 ستراتفور   -   األزمات تجبر حزب هللا على اإلنكفاء للداخل 

 Feb  05     2021  ( اللغة اإلنجليزية) 

ا ع   : نص المادة  يث  ح   2021عام    لى لبنان في سيركز حزب هللا بشكل أكبر داخليً

ات السياسية الكبيرة وأزمة مالية غير مسبوقة وموجة جديدة  طراب االض ن  يصارع م 

والصحية   االجتماعية  التحديات  السيا   - من  االحتكاكات  منعطف سيكثف  سية  وهو 

 ق األوسط. في أماكن أخرى من الشر   الحزب في لبنان ويقلل من مدى عمليات  

ا " السياسية  األزمة  منذ أصبحت  واال   لمستمرة  وا ح سنوات  ال تجاجات  المناهضة  نطا سعة  ق 

ديناميكية   تركيز حزب هللا. في  من  الكثير  اآلن على  لبنان تستحوذ  اجتاحت  التي  للحكومة 

نفسه في مناطق في جنوب لبنان حيث كان    الحزب اجات  غير عادية، استهدفت بعض االحتج 

بدعم تمتع  ي  ا  نسبيا    دائم  أ كبير  هللا  حزب  يعاني  نكس .  من  ا  اقتص يض  بسب ات  كبيرة  ب  ادية 

الم األز  الخارجي  ال مة  )الداعم  إيران  من  التمويل  وانخفاض  لبنان،  في  المسبوقة  غير  ية 

ذتها إدارة  الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب.    األساسي له(، والعقوبات األخيرة التي نفّ

المزيد من ومما يضاعف من ه  اآلن  التحديات، يخصص حزب هللا  لال   ذه  لوب الموارد  اء  ستجابة 

COVID-19   ال لتعز تحاول  يز  والصحية.  االجتماعية  الخدمات  تقديم  على  قدرته  عن  تصورات 

جهود    الحزب   مجموعة  استخدام  ا  ال   COVID-19أيض  عن  نفسها  السياسيين  لتمييز  العبين 

 استجابة مقنعة لتفشي المرض في البالد.   خرين في لبنان الذين كافحوا لتوفير اآل 

، مما أجبر حكومة  2019نان في أكتوبر  ريخ لب في تا   ناهضة للحكومة تجاجات م أكبر اح   لعت اند 

 .رئيس الوزراء السابق سعد الحريري على االستقالة في وقت الحق من ذلك الشهر 

  2020أغسطس    انية برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب في آب / ث حكومة لبن استقالت أحد 

االنفجا  أعقاب  في  عامة  ضجة  في وسط  الدامي  بيرو   ر  تزال ميناء  ال  الرئيسية  اب  األحز   ت. 

انهارت قيمة العملة اللبنانية خالل العام ونصف  و   .عالقة في طريقها لتشكيل حكومة أخرى 

من   انخفضت  حيث  الماضيين،  من    1500العام  يقرب  ما  إلى  أمريكي  دوالر  لكل    9000ليرة 

 .ليرة 

البالد  ن  على مستوى  ا  صارم  ا  إغالق  لبنان  المقر يناير   14في  فذ  ومن  يستمر ،  أن    8حتى    ر 

 في البالد.   COVID-19راير الحتواء زيادة حاالت اإلصابة بـ  فب 

موارده  من  المزيد  أن يخصص حزب هللا  المرجح  التطورات، من    قدرته لتوسيع    لمعالجة هذه 

ب  ، تدخل حزب هللا في الحر 2012رجية. منذ عام المحلية، وتحويل تركيزه إلى األهداف الخا 

ا  لدعم األهلية  الرئ   لسورية  بشا نظام  ا يس  ال ر  ساعدت  كما  الميليشيات    حزب ألسد. 

اليمن. خالل نفس اإلطار   المرتبطة بإيران في العراق، إلى جانب المتمردين الحوثيين في 

ا   الزمني،  أوروبا  إلى  العالم  أنحاء  جميع  في  التشغيلي  نشاطه  وأفريقيا  وسع  لشرقية 

آ و  شرق  وجنوب  الصحراء  ال جنوب  وحتى  المت سيا  دفعت  حد واليات  ال ة.  ورات،  تط هذه 
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باإلضافة إلى ضغوط واشنطن وإسرائيل، دوال  من بينها األرجنتين وجمهورية التشيك وألمانيا  

و  وباراغواي  وإستونيا  تصنيف  وغواتيماال  إلى  المتحدة  والمملكة  وسلوفينيا    الحزب صربيا 

 ين. له كمنظمة إرهابية على مدار العامين الماضي بأكم 

 

عا  تدخل حزب هللا 2012م  في  لد في سو   ،  األسد ريا  أكثر    عم حكومة  الحين  ذلك  منذ  وفقد 

ية  السوريين وتنظيم الدولة اإلسالم   المعارضين من ألف مقاتل في عمليات قتالية كبيرة ضد  

 .والجماعات المسلحة األخرى 

ا ف 2020في كانون الثاني / يناير   ا رئيسي  ميليشيات  ي مساعدة ال ، ورد أن حزب هللا لعب دور 

العراق على تشكيل نظرة استراتيجية جديدة بعد اغتيال قاسم  في  إيران  مدعومة من  ال 

 .سليماني وقائد الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس 
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اإلسرائيليين  استهدف السياح    2012عام    بتفجير حزب هللا  الماضي، ارتبط  على مدى العقد  

بينما تم اعتقال   بلغاريا،  ا في  الال عناصره في  أثناء  لسنوات  نشطة عملياتية  بأ   قيامهم حقة 

 أخرى. ومواقع    في قبرص ونيجيريا والواليات المتحدة 

لفصائل الرئيسية األخرى التي تتنافس  سيخلق المحور الداخلي لحزب هللا احتكاك ا إضافي ا بينه وبين ا

مما قد المركزية،    لية الحكومةياسي المزدحم في لبنان، مما يقوض فعاعلى السلطة في الفضاء الس

هذه التداعيات   زيد من االضطرابات المدنية. على الرغم منقتصادية ويؤدي إلى ماكل االق المشيعم

يد للدفاع عن مصالحه على المدى القريب واكتساب السلبية على لبنان ككل، فإن حزب هللا في وضع ج

من    لواسعة وترسانته ات المستقلة  ات اإليراداخل الفضاء السياسي المزدحم بسبب تدفققوة متزايدة دا

ياسي الشديد بين الفصائل التي االجتماعية. حزب هللا جزء من الجمود الس  سلحة وبرامج التنميةاأل

مود اإليرادات وغيرها من أدوات السلطة في لبنان. وقد منع هذا الج  تتنافس على مناصب وزارية ومصادر

من جديدة  حكومة  تشكيل  من  )أغسطس الفصائل  آب  تشكي  وكاد  2020(  ذ  حكوميضمن  مركزل  ية ة 

لجوهرية الالزمة لمعالجة األزمات المالية  و ما سيمنعها بدوره من تنفيذ اإلصالحات امنقسمة وضعيفة، وه

ت واسعة النطاق ار هذه القضايا يكفل تقريب ا اندالع موجات جديدة من االحتجاجاوالسياسية. إن استمر

مع ريخ لبنان  واسع في البالد، وتا  ى نطاقلحة علتوافر األسالتوترات، وإن استمرار  في لبنان. وبالمثل، ف

 عمال العدائية بين الفصائل.يزيد من خطر تجدد األ العنف

قتصاد اللبناني بسبب االفتقار لدولي من "ركود طويل األمد" في اال، حذر البنك ا2020في كانون األول  

عيد التهديدات التي من تص  أيض ا   اللبنانية  رة الداخليةه، حذرت وزاإلى إصالحات جوهرية. في الشهر نفس

السياسيوت ذلك  في  بما  بارزة،  السياسية  ستهدف شخصيات  التوترات  في  األخير  التصعيد  بسبب  ن 

 .واالجتماعية

شهر ا بصدامات شملت سيطرة   18، انتهت األزمة السياسية في لبنان التي استمرت  2008  عامفي  

 .عاصمة بيروتأجزاء من الحزب هللا على 

ذلك تحدي إسرائيل  لحزب هللا سيقلل أيض ا من استعداده للقيام بأعمال خارجية، بما في  ي  الداخلالتركيز  

ما سيخفف التوترات اللبنانية اإلسرائيلية ويضعف حكومة  علن ا وقيادة العمليات العسكرية في سوريا، م

تبادل عسكري مع  األسد.   الاللبناسرائيلية  ن الحدود اإلإسرائيل بشأيعرف حزب هللا أن أي  مثيرة نية 

من   يزيد  كبللجدل  ا  جزء  يدمر  أن  تصعيد من شأنه  توقعاته خطر حدوث  بشدة  ويقوض  قاعدته  من  ير ا 

يلية واللبنانية   لتصعيد آخر مع إسرائيل يفتح الباب أمام الحكومتين اإلسرائاالقتصادية. إن تجنب حزب هللا

مفاوضاتهم  في  الحدللتقدم  بشأن  /ا  البرية  المالبحرية.    ود  أيمن  حزب هللارجح  يقلص  أن  وجوده   ض ا 

ة  د من الموارد نحو لبنان. سيؤدي هذا بدوره إلى إضعاف قوة رئيسيالعسكري في سوريا ألنه يوجه المزي

 في القضايا االقتصادية والسياسية واألمنية.  أصال  تدعم حكومة األسد، الغارقة 

ألجواء اللبنانية، وتحطم  ا رة فوقالمتكرة اإلسرائيلية ت الجوي على الطلعا كانت ردود حزب هللا

أو غير   خجولة ا من اإلجراءات على طول الحدود المتنازع عليها، الطائرات بدون طيار في بيروت وغيره

 .2019، حتى بعد أن وعد بـ "مرحلة جديدة" من المقاومة في سبتمبر أصال   موجودة
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أول محادثات من هذا النوع  مسجلة ،2020 ان في أكتوبرائيل ولبندية بين إسربدأت المفاوضات الحدو

ا. جرت المحادثات بمواف 30منذ  قة حزب هللا، الذي يحتفظ بالسيطرة الفعلية على جزء كبير من  عام 

 .جانب اللبناني من الحدودال

سية للقوات  تالية الرئي. ومع ذلك، توقفت العمليات الق2012تدخل حزب هللا ألول مرة في سوريا عام 

لى حد كبير  إيران ضد قوات المتمردين في سوريا إة مع صائل األخرى المتحالف والفزب هللاالسورية وح

 .2020في منتصف عام 

في سوريا في السنوات األخيرة،    ئيلية مقاتلي حزب هللا ومواقعهواستهدفت عشرات الضربات اإلسرا

 .ر من حزب هللالكنها لم تتسبب بعد في رد عسكري مباش

/HEZBOLLAH-FORCE-CRISES-S-LEBANONHTTPS://WORLDVIEW.STRATFOR.COM/ARTICLE-الرابط:   

INWARD-TURN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldview.stratfor.com/article/lebanon-s-crises-force-hezbollah-turn-inward
https://worldview.stratfor.com/article/lebanon-s-crises-force-hezbollah-turn-inward
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بوساطة    ار الذي تم وقف إطالق الن   اتهامات للحكومة السورية وقسد بخرق 

   KHALED AL-KHATEB  -   المونيتور   –   ية وس ر 

 Feb  09     2021 ( اللغة اإلنجليزية)

  : خالصة 

ي شمال شرق سوريا إلى اتفاق  توصلت قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية ف 

ا في ال   20فبراير إلنهاء حصار استمر    / شباط    2بوساطة روسية في   حسكة وحلب وسط  يوم 

سيلتزمان  وأثار االتفاق عدة تساؤالت حول ما إذا كان الطرفان   . ن طرفي بين ال   تصاعد التوترات 

 .سد به وما إذا كانت بنوده تلبي مطالب ق 

 

أعلنت   االتفاق،  في  د قس وبموجب  النظام  سيطرة  مناطق  على  المفروض  الحصار  إنهاء   ،

  2تاريخ  ايش، في بيان ب روفة باسم اآلس الحسكة شمال شرقي سوريا. وقالت القوات المع 

نسمح بدخول جميع الموارد  س   ود إلى طبيعتها وأننا فبراير، "نؤكد أن الحياة ستع ط /  شبا 

 " لحسكة إلى مناطق تواجد قوات النظام السوري في القامشلي وا 

في    للنظام  األمنيين  الجيبين  على  المفروض  الحصار  رفع  قسد  على  االتفاق،  بحسب 

والق  والسماح الحسكة  الق   امشلي،  مؤن  إلى  بدخول  الحسكة  ياء  األح مح  في  الوسطى 
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دخول  لقسد   مقابل  مناطق   مساعدات  وريفها    في  حلب  في  رفعت  وتل  مقصود  الشيخ 

 .الشمالي 

شكوك حول التزام الطرفين    التفاق بين قسد والنظام، برزت بعد وقت قصير من اإلعالن عن ا 

النار  إطالق  وقف  ف و   .بتنفيذ  النظام  فب   3ي  اتهم   / االمتثا ا ر شباط  بعدم  وا ير، قسد    لفشل ل 

ا  حصار  رفع  بشكل  في  القامشلي  في  األمني  األمنية  لحي  الدوائر  تتواجد  حيث  كامل، 

رية  مقراطية أعادت نشر حواجزها العسك وادعى النظام أن قوات سوريا الدي  ، الرسمية للنظام 

ت  التوترا ظام بشأن عودة  لكن يبدو أن مزاعم الن   .في الحسكة ومنعت دخول شاحنات القمح 

القمح في  قيقة،  ير د نت غ وحصار قسد كا  للمخابز   4حيث تم توفير  القامشلي   شباط  ،  في 

السوري، في   النظام  المقربة من  الثورة  الطحين  شباط، د   4من جهتها، أكدت صحيفة  خول 

 .إلى األفران في الحسكة 

عن  الكشف  عدم  شريطة   ، "المونيتور"  لـ  قسد  في  مسؤول  مصدر  رف   قال  "تم  ع  هويته، 

بشكل   عن الحصار  ف   حياء األ   كامل  يتواجد  الحسكة  التي  وسط  في  النظام  يها 

 كانت حركة المؤن الغذائية واألشخاص طبيعية منذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ ،و قامشلي وال 

". 

قال ممثل تيار المستقبل الكردي علي طامي لـ "المونيتور": قد يكون التركيب الديموغرافي  

الفر المعقّ  شرق  في  مساه د  عامال   في  ات  ج اندال ما   والصراع ع  التصعيد  من  أخرى    ولة 

القضية خالل  المستمر   السوري استغالل هذه  النظام  وقد حاول  المحتمل لقسد.  واالنهيار 

األ  الحصار  قسد فترة  ضد  والعشائر  الناس  حشد  خالل  من  وأضاف  خيرة  سوريا  ،  "قوات   :

ذا  ه   لكن   ريا، شرق سو   دارتها في شمال راف السياسي بإ الديمقراطية تطالب النظام باالعت 

نقطة ضعف، وهي سيطرة حزب العمال الكردستاني    لن يحدث ألسباب عديدة. قسد لديها 

إ  والسياسية.  العسكرية  قراراتها  على  العمال  اإلرهابي  حزب  يتمتع  ذلك،  جانب  لى 

تها  يفة بسبب مكونا دة ضع الكردستاني اإلرهابي بقاعدة دعم واسعة داخل قسد، لكنها قاع 

 ي أي لحظة. ضد قسد ف   ومة بقبضة من حديد وقد تنقلب محك   وهي   مختلفة، العرقية ال 

SDF-RDSKU-REGIME-21/02/SYRIAE/ORIGINALS/20MONITOR.COM/PULS-HTTPS://WWW.AL-الرابط:  

AGREEMENT.HTML-HASAKAH-QAMISHLI-SIEGE 

 

 

 

 

 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/syria-regime-kurds-sdf-siege-qamishli-hasakah-agreement.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/syria-regime-kurds-sdf-siege-qamishli-hasakah-agreement.html
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           د في استعادة السيادة الكاملة على األراضي السورية فشل نظام األس 

    - فابريس بالونش     -   اشنطن معهد و - 

 Feb  11     2021 ( اللغة اإلنجليزية والعربية)

  : خالصة 

 

فما  .  العامين الماضيين حدود السورية خاللى الع علالكاد تغيّر الوضقل، بى األلرسمي، علبالمعنى ا

المبرم    اتفاق دايتون"" مماثل لما تم التوصل إليه في أي حل دولي، األجندة الغربية تستبعدزالت  

، وإيران وتركيا، أي جهود "ة أستاناعملي" روسيا وشركاؤها في وتعارض  .ل يوغسالفيا السابقةفي دو

أو البالد  لتقسيم  كردي ترسيخ رسمية  كيان  الشمال  وجود  في  على .منفصل  ذلك،   عالوة 

الن تسببت عنالمشاكل  السياسة   اتجة  صناع  لدى  جدية  شكوك  بنشوء  السودان  تقسيم 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/mlyt-astana-rd-mrn-wlkn-hshw-balnsbt-lrwsya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/mlyt-astana-rd-mrn-wlkn-hshw-balnsbt-lrwsya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/mlyt-astana-rd-mrn-wlkn-hshw-balnsbt-lrwsya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alswdan-ly-haft-alhawyt-sqwt-htmy-am-tryq-afdl-aly-alamam
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alswdan-ly-haft-alhawyt-sqwt-htmy-am-tryq-afdl-aly-alamam
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alswdan-ly-haft-alhawyt-sqwt-htmy-am-tryq-afdl-aly-alamam
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ة هذا الحل لسوريا. ومع ذلك، لم تمنع أي من هذه االحتماالت الدولية المجهضحول جدوى مثل   الغربيين

ددة والسيطرة من جانب متع  نفوذمناطق    ل غير رسمي إلىسيم البالد بشكالقوى الخارجية من تق

 .التالي حرمان نظام األسد من أداة رئيسية للسيادةلى معظم حدودها، وبواحد ع

 قيقيةالحدود تُخبِر قصة السيادة الح

شار األسد قد أتت بثمارها داخل البالد. فقوات ب  الثورة  لقمعاستراتيجية النظام السوري   من المؤكد أن

ثلثتسيط على  اآلن  األرار  اضي  ولسوي  )دمشق  الست  الرئيسية  المدن  جميع  بينها  من  حلب رية، 

إلى باإلضافة  الزور(،  ودير  ودرعا  وطرطوس  والالذقية  وحماة  نسمة  12 وحمص  عد   مليون  أصل  د من 

وهذا  .ين( ماليين سوري يعيشون في الخارج كالجئ  7مليون )ما زال    17بـ   السكان اإلجمالي المقدر

عنتحوّ  كامل  النظام    ل  فيالسيوضع  كانت    2013ربيع    ئ  خُ عندما  على  تسيطر  األسد  مس  قوات 

 .فقط  مساحة البالد

جل أداء النظام خاليا  تقريبا  على هذا الصعيد.  ومع ذلك، تُعتبر الحدود رمز السيادة بال منازع، وال يزال س

اسم تتق  في حين  لدولية للبالد،لحدود البرية افي المائة فقط من ا  15يش السوري على  ويسيطر الج

 .متبقيةجهات فاعلة أجنبية الحدود ال

 نوب: سيطرة وهمية للنظام الغرب والج

في المائة من   20 حوالي ن إيران علىوميليشيات شيعية أخرى مدعومة م «حزب هللا» يسيطر حاليا  

بر مع إدارة المعا عن رسميا   مسؤولة وعلى الرغم من أن سلطات الجمارك السورية هي ال .حدود البالد

)العريضة وجديدة يابوس وجوسية والدبوسية، إاّل أن السيطرة بوكمال(، واألردن )نصيب(، ولبنان  لق )العراا

أماكن   الواقع في  ويحتلالحقيقية تكمن في  وأقام قواعده على  «حزب هللا» أخرى.  اللبنانية،  الحدود 

والقصير(   )الزبداني  السوري  منهالجانب  يسيطر  ال التي  منطقة  على  اا  تدير ية.  لجبلقلمون  وبالمثل، 

العراقية كال جانبي الحدود من البوكمال إلى التنف. وتمتد قبضة القوات الموالية الشيعية  الميليشيات  

أيضا    لنقل إليران  وسيلة  بمثابة  تكون  ما  غالبا   والتي  السورية،  العسكرية  المطارات  من  العديد  إلى 

كشف هة مع إسرائيل في مرتفعات الجوالن. ويجلمواوخط ا  «حزب هللا» إلى  يرانية الموجهةإلاألسلحة ا

 .هذا الوضع عن اندماج سوريا الكامل في المحور اإليراني
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إلى الحدود األردنية وأعاد فتح ، عاد  2018نوب في حزيران/يونيو  بعد  جيش النظام سيطرته على الج

، ووجود الجيش في ليا   حاودة جدا  ور ال تزال محد لكن حركة المر  معبر "نصيب" في جو احتفالي كبير.

درع توقيع ا سطحيمحافظة  إلى  النظام  اضطر  بسرعة،  المنطقة  في  المتنامية  المقاومة  وإلخماد   .

بوسا مصالحة  وحق اتفاقيات  مؤقتة  باستقاللية  تتمتع  المحلية  المعارضة  الفصائل  تاركا   روسية،  طة 

خفيف بأسلحة  المعارض  ة.االحتفاظ  أيوحافظ  السابقون  علىون  قروا  ضا   طريق بط  عن  الحدود  عبر  وية 

األالحد )وفي ود  جديد  صراع  نشوب  حالة  في  اللوجستي  للدعم  محتمال   مصدرا   يمنحهم  مما  ردنية، 

 .ول على دخل مربح للغاية من عمليات التهريب(غضون ذلك الحص

ال " شمبر "كسبرة األسد هو معة الخاضعة لسيطأما في الشمال، إن الجزء الوحيد من الحدود الشمالي

تم إغالقلالذقا المعبر  التركي منذ عام  ية، وحتى هذا  الجانب  أقصى 2012ه من  إلى  . ومن "كسب" 

 :ب السوري من الحدود تباعا  على النحو التاليالحدود الشرقية، يتم السيطرة على الجان

 المناطق حتى خربة الجوز من قبل الثوار التركمان   •

 «هيئة تحرير الشام»لن قبالهوى مر الشغور وباب المناطق بين جس •

 «الجيش الوطني السوري»المناطق حتى نهر الفرات من قبل   •

  «قسد»المناطق حول كوباني من قبل الجيش الروسي و •
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 «الجيش الوطني السوري» تل أبيض ورأس العين من قبل ق بين المناط •

 «قسد»سي وقبل الجيش الروالمناطق من رأس العين حتى نهر دجلة من  •

وفقا   «الجيش الوطني السوري» وتركيا ومناصريها في «قسد» االتصال بينطق  منا  على  سيطرت روسيا

التركية -فسه. وحلّت الدوريات الروسيةالتفاق وقف إطالق النار المبرم في سوتشي في ذلك الشهر ن 

من منطقة الحدود   «قسد» ن انسحابالتركية على خطوط التماس هذه لضما-محل الدوريات األمريكية

أنه قد طُلب من قوات األسد نشر بضع مئات من الجنود على طول تلك الحدود،   لى الرغم من. وعركيةالت

ومنذ   رمزيا  فقط.  القوات  أن وجود هذه  الشرق، في إاّل  باتجاه  الروسية  الدوريات  انطلقت  الحين،  ذلك 

ابور، وهو  فيشخلكا/في سيماعبر مع العراق  لسيطرة على الممحاولة إلقامة موقع في مدينة المالكية وا

 .يق اإلمداد البري الوحيد المتاح للقوات األمريكية في شمال شرق سورياطر

 معبر حدودي واحد 

ع الجدار الحدودي أنشطة التهريب. وهذا األمر ية إلى تركيا مغلقة، كما يمنال تزال كافة المعابر الشمال

سيمالكا/فيش معبر  النافذة  يجعل  الوحيدخابور  أمام  الدولية  ال    قسد. ة  الجانب  من  وعلى  عراقي 

الشيعية كانت لسوريا، الشرقية الحدود عن الميليشيات  خريف   مسؤولة  منذ  المناطق  ،  2017معظم 

فقدت إقحكوم» عندما  كردستانة  على «ليم  كركوك  األراضي سيطرتها  بين  عليها  المتنازع 

انب قسد على الج  سيطر. وتفقودة فيشخابوراضي المتشمل هذه األر  ولكن األهم من ذلك، لم .وسنجار

السوري من الحدود بدعم من القوات األمريكية، لكن اإليرانيون منعوها ومنعوا غيرها من الجهات الفاعلة  

 .أي معابر أخرى، وذلك جزئيا  بمساعدة التعاون الدبلوماسي الروسي من استخدام

المثال، سبيل  إغالق على  الرسمي تم  الحدودي  اليعربية  اإلنسا معبر  المساعدات  م لألم نية  أمام 

أنم المتحدة ضد نذ  النقض  حق  روسيا  في  استخدمت  الدولي  األمن  مجلس  في  تجديدها 

 . 2019األول/ديسمبر  كانون

سيم لذلك معبر  تتمتع  حيويا   را  أم الكا/فيشخابورُيعتبر  التي  للمنطقة  واالقتصادي  السياسي  للبقاء 

 التي تعمل فيها وتوفر للمنظمات غير الحكومية العديدة نقطة الدخول الوحيدة يمثل ، حيثبالحكم الذاتي

أساسيا   المحليين دعما   السو ومع .  للسكان  الحكومة  تزال  ال  الدذلك،  تَعتبر  الرية  عبر هذا  عبر مخول 

بايُ يمة  جر عليها  سنعاقب  خمس  إلى  تصل  لفترة  غير  لذلك وات،لسجن  المنظمات  تحرص  أن  يجب 

خاضعة  " من العراق على أن ال تقوم بأي أنشطة في المناطق ال  قسد" منطقة الحكومية التي تدخل

العربي"   هالل األحمرفويض من "الى تعل تتقدم بطلب للحصول لسيطرة النظام. فأي منظمة غير حكومية

أجل يلسورا مناطالعمل   من  أنفي  عليها  النظام،  أنشطة تتعهد ق  أي  تنفيذ  العبور   تتضمن بعدم 

يك" إلى أن  المحتمل  ومن  المجاورة.  الدول  الذاتية لشمال وشرق سوريا" من  النظام  وناإلدارة  تعنّت 

هو طريقة األسد لمحاولة إعادة تأكيد سيطرته على جانب واحد على األقل من   بشأن القضايا اإلنسانية

الدوريات الروسية تحاول الوصول إلى سالسيادة الحد   يمالكا واختبار ودية. في غضون ذلك، ال تزال 

   .لى فيشخابورية مرارا  وتكرارا  باالستيالء عالعراق شياتميليت القسد، وقد هدد» مقاومة

 مستقبل السيادة المحدودة

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-wst-akhr-mwlm-bshan-almsadat-alansanyt-fy-swrya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-wst-akhr-mwlm-bshan-almsadat-alansanyt-fy-swrya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-wst-akhr-mwlm-bshan-almsadat-alansanyt-fy-swrya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-wst-akhr-mwlm-bshan-almsadat-alansanyt-fy-swrya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-wst-akhr-mwlm-bshan-almsadat-alansanyt-fy-swrya
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/prospects-syrian-kurdish-unity-assessing-local-and-regional-dynamics#utm_term=the%20%20autonomous%20region%2526rsquo%3Bs%20political%20and%20economic%20survival&utm_campaign=Assad%20Still%20Doesn%5Cu2019t%20Control%20His%20Borders%20%28Balanche%20%7C%20PolicyWatch%203433%29&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email&cm_mmc=Act-On%20Software-_-email-_-Assad%20Still%20Doesn%5Cu2019t%20Control%20His%20Borders%20%28Balanche%20%7C%20PolicyWatch%203433%29-_-the%20%20autonomous%20region%2526rsquo%3Bs%20political%20and%20economic%20survival
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/prospects-syrian-kurdish-unity-assessing-local-and-regional-dynamics#utm_term=the%20%20autonomous%20region%2526rsquo%3Bs%20political%20and%20economic%20survival&utm_campaign=Assad%20Still%20Doesn%5Cu2019t%20Control%20His%20Borders%20%28Balanche%20%7C%20PolicyWatch%203433%29&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email&cm_mmc=Act-On%20Software-_-email-_-Assad%20Still%20Doesn%5Cu2019t%20Control%20His%20Borders%20%28Balanche%20%7C%20PolicyWatch%203433%29-_-the%20%20autonomous%20region%2526rsquo%3Bs%20political%20and%20economic%20survival
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/almsadat-alansanyt-wadart-baydn-aldrws-almstfadt-mn-alymn-wswrya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/almsadat-alansanyt-wadart-baydn-aldrws-almstfadt-mn-alymn-wswrya
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اإلضافة إلى تنازله  فشل نظام األسد في إعادة بسط سيطرته على سماء سوريا ومياهها اإلقليمية، ب

راقبة من  للم  بالدحرية للضع المناطق البت المتحدة. وتخعن معظم حدوده البرية لروسيا وإيران والواليا

ن القاعدة الروسية في طرطوس، ويتم التحكم في معظم مجالها الجوي من القاعدة الروسية  ل قوات مقب

وهي ضمانة   - حماية من الضربات اإلسرائيلية  في حميميم. وتعتمد إيران على األصول الجوية الروسية لل

األحوا ا تحمي عمليات  ل، ألن روسيا المحدودة في أحسن  الص  تفزازا  مثلر اسألكثطهران  واريخ نقل 

أو تعزيز مواقعه في الجوالن. ومن جانبها، تحتفظ الواليات المتحدة بممر جوي بين نهر  «حزب هللا» إلى

 .تواجد آخر قواتها البريةالخابور والحدود العراقية، حيث ت

رتها سيطادة  استع واآلخر حولبين الحين   تدلي بها دمشقالتصريحات العلنية التي   وعلى الرغم من

أن  على إاّل  السورية،  األراضي  الخضوعكافة  راضية في  تبدو  األجنبية ها  القوى  اللعبة من    وبسط لهذه 

هذا  أمام األسد خيار في  وال خيار   ،سيادتها المحدودة على عدد أقل من األراضي على األمد الطويل 

   ن.الشأ

 FY-ALASD-NZAM-ANALYSIS/FSHL-INGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICYHTTPS://WWW.WASH-الرابط: 

ALSWRYT-ALARADY-LY-ALKAMLT-ALSYADT-ASTADT 
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https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/fshl-nzam-alasd-fy-astadt-alsyadt-alkamlt-ly-alarady-alswryt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/fshl-nzam-alasd-fy-astadt-alsyadt-alkamlt-ly-alarady-alswryt
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مات محدودة في   يتطلع لشن هج الجيش اإلسرائيلي يقول إن حزب هللا 

 ستراتفور   -   2021عام  

 Feb   10      2021جليزية(  اإلن  اللغة)

   : نص المادة 

حدث: في تقييمه االستخباري السنوي، قال الجيش اإلسرائيلي إنه يتوقع المزيد من المناوشات ماذا  

م المقبل حيث انية خالل العاوالتفجيرات والحوادث األمنية األخرى على طول الحدود اإلسرائيلية اللبن

 .شباط / فبراير  9  في   من العنف، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيلالت محدودة   جوهللا   نفذ حزبي

األراضي   فوق الجوية اإلسرائيلية    الطلعاتبحسب الجيش اإلسرائيلي، يمكن أن ينجم هذا العنف عن  

  يين لمدنأو االمقاتلين    توغل/ أو     في سوريا واللبنانية، والضربات اإلسرائيلية التي تستهدف حزب هللا

 ن الجانبين. من أي م

لحوادث العابرة للحدود في تعطيل المدنيين والنشاط التجاري سبب األهمية: قد يتسبب الخطر المتزايد ل

ا إلى حد  والعبور في شمال إسرائيل وجنوب لبنان. ومع ذلك، ال يزال التصعيد العسكري األكبر مستبعد 

ن الخالفات واالضطرابات االقتصادية  نب المزيد مى تج إل حزب هللال من إسرائيل ور، حيث سيسعى ككبي

 المستمرة. COVID-19وسط جائحة 

إلى أن موقف حزب هللا تجاه إسرائيل    2021الخلفية: أشار التقييم االستخباري للجيش اإلسرائيلي لعام  

فع ما د، م2020عام  وريا خالل صيف  حزب هللا في س  قد تغير بعد أن قتلت غارة إسرائيلية مقاتال  من 

 لتعهد بالرد.ى اإل الحزب

 ORT/ISRAELREP-HTTPS://WORLDVIEW.STRATFOR.COM/SITUATION-الرابط: 

2021-OFFENSIVES-ITEDLIM-WAGE-OOKINGL-AHHEZBOLL-SAYS-IDF-ANONLEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldview.stratfor.com/situation-report/israel-lebanon-idf-says-hezbollah-looking-wage-limited-offensives-2021
https://worldview.stratfor.com/situation-report/israel-lebanon-idf-says-hezbollah-looking-wage-limited-offensives-2021
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 مهى يحَي  -   كارينغي   -   يُطفئه اغتيال عن صوت لن  

 Feb  11     2021اللغة اإلنجليزية والعربية(  )

المادة  أن    : نص  على  يدلّ  فإنّما  شيء  على  سليم  لقمان  قتل  دلّ  إن 

 .متسارعة نان يضيق بخطى  هامش المعارضة في لب 

مجرّد ناشط، بل كان أيض ا لم يكن    م جديد يخيِّم على لبنان. فلقماننذير شؤهو   سليممان  إن اغتيال لق

ا لحزب هللا، وقد اختار البقاء في منزل عائلته في حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت  ا صريح  ناقد 

 .حيث يهيمن من وّجه إليهم انتقادات الذعة

لقمان ا  ر وزوجته جيزال خوري. فقد دعانسمير قصي  حلالراافي  برفقة الصح   2004 عام  التقيُت بلقمان

وزوجته مونيكا بورغمان لمشاهدة العرض الخاص لفيلم من إنتاجهما يوثّق مجزرة صبرا وشاتيال التي 

ن بين  اللقاء األول مكان النقاش الذي تال العرض ُمحزن ا وُمستنير ا في آن. وكان هذا   1982 وقعت عام

اللها األفكار حول الحرب األهلية،  عامين التاليين تبادلنا خمدى ال  ا سوي ا علىمعتنرى جاءات أخسلسلة لق

ومسائل المساءلة والمحاسبة، وإحياء ذكرى الضحايا، وأهمية ذلك لمستقبل لبنان. لكن هذه النقاشات 

 .2005 حزيران/يونيو 2 انحسرت بعد اغتيال سمير في

بقمع االنتفاضة  ية، ولم يتواَن كذلك عن التنديد  سية اللبنانلسياقة ادي الطب ا من أشّد منتقكان لقمان أيض  

السورية، وبالتدخل اإليراني في المنطقة، وغير ذلك. لكنه لم يكن مجرّد ناقد، بل أكثر من ذلك بكثير. 

منزلهما في  ومونيكا  لقمان  أّسس  "مرك فقد  واألبز  للتوثيق  إلى   حاثأمم"  يرمي  ارتكابات الذي   توثيق 

على جمع المعلومات وإعداد  2005 رارها في المستقبل. فالمركز منكبٌّ منذ العامالماضي لتجنّب تك

اللبنانية   األهلية  الحرب  سنوات  خالل  والمفقودين  والمخطوفين  القتلى  جميع  بأسماء  بيانات  قاعدة 

ول أكثر فصول الحرب مرارة . وال ات نقاشية ححلق  نظيمئقية وتنتاج أفالم وثارة، فضال  عن إالخمس عش

ومحاسبة  الثقيل،  الحرب  إرث  مع  التصالح  من  لبنان  يتمكّن  كي  ضروري  المركز  هذا  عمل  أن  شّك 

 .المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها خالل تلك المرحلة

في   معظمها شاركتة باسييسادة الا إلى أن القية في لبنان نظر  يتسم عمل لقمان ومونيكا بأهمية بالغ

ال األهلية  تحالحرب  انتهت  العامتي  النواب 1991 ت شعار "ال غالب وال مغلوب". وفي  ، أصدر مجلس 

قادة  فتسلّم  الصراع.  سنوات  طيلة  المرتكبة  الجرائم  معظم  شمل  الذي  العام  العفو  قانون  اللبناني 

تها. لكن تاريخ الحرب دولة ومؤسسال الحتالم عبر ارع مقاليد الحكا يحكمون الشوا الميليشيات الذين كانو

ا لوجهات األهلية غي ر ُمدرج في المناهج الدراسية. وهكذا، باتت معظم أحداث الحرب األهلية تُسَرد وفق 

أج  وإرثها من  الحرب  تلك  إلى فهم  يرمي  أن تصبح جزء ا من مجهود جماعي  بدال  من  ل  نظر متعددة، 

 .أفضل تخطّيها بشكل

ا باإلمكان  ا ستيعليس  ل  لقمانغتيال  اب  العام  السياق  في  وضعه  بعد  فمنذ إال  لبنان.  في  ألحداث 

، حين نزل اللبنانيون إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم من فساد أحزابهم  2019 تشرين األول/أكتوبر

http://www.umam-dr.org/
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 ضمورتسبّب بن نحو الفقر، ونصف اللبنانيي  السياسية وقادتهم، تشهد البالد انهيار ا اقتصادي ا دفع أكثر من 

رفضت القيادة السياسية تنفيذ اإلصالحات الضرورية وبدال  من معالجة جذور األزمة،    بقة الوسطى. الط

من أجل الحصول المساعدات المالية من الجهات المانحة الدولية، خوف ا من أن يضعف ذلك سطوتها على 

يار عجلة االنه 19 دكوفيي وباء  غالق بسبب تفشّ عت إجراءات اإلقواعدها الشعبية. في غضون ذلك، سرّ 

لاالقتص أن  هي  والخالصة  وتكمن  ادي،  دولي.  مالي  دعم  على  يحصل  لم  ما  االنهيار  سيواصل  بنان 

نهاية   الحالي، فستسطّر عن غير قصد  نهجها  لو حافظت على  السياسية،  األحزاب  أن  المفارقة في 

ظة إذ ه ستكون باهكلفت لكن  ذاته،    ا سيّئ ا في حدوهذا ليس أمر    النظام الذي تستميت في حمايته.

 .معاناة مريرةسيقاسي ماليين اللبنانيين 

آب/أغسطس الفائت إال أن فاقم الغضب الشعبي،   4 وما كان من االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في

،   ى االنفجار ولمفازدادت االنتقادات الموّجهة ضد الطبقة الحاكمة. وقد مرّت ستة أشهر عل يحاسب أحد 

لم يشكّوا ولو للحظة في هوية المسؤولين  كانه. لكن الكثير من اللبنانيين  سمي يراوح مالر  حقيقيما التف

عن انفجار المرفأ، إذ علّق المتظاهرون عدد ا من الدمى التي تمثّل القيادات السياسية على مشانق 

 .رمزية في ساحة الشهداء العام الماضي

.  مة في لبنان يضيق بوتيرة متسارعة نظومة القائللم  ارضة أن هامش المع  دليل علىمان خير  يال لقإن اغت

فقد باتت القيادة السياسية أقل تقباّل  للنقد منذ ما يربو على العام، وتجّسد ذلك من خالل إقدام السلطة  

 .الحاكمة على اعتقال أعداد متزايدة من الصحافيين والناشطين الذين ينتقدون المنظومة

لاغتي إال  أيض ا  يؤشر  ع قمان  االغتيا ودة  لى  أصوازمن  إلسكات  كوسيلة  السياسية  ُمعارضي الت  ت 

المنظومة القائمة. لقد تردّد وقع هذه الجريمة على نطاق واسع في لبنان وخارجه، وال سيما في أوساط  

ا، والمعارضين الشيعة خصوص ا. فهي أعادت إلى ا   2005لعام  ألذهان أحداث االمجموعات المعارضة عموم 

ان تويني وغيرهما. وال يسعنا هنا من اغتياالت طالت سمير قصير وجبروما شهدته    لته، تي تنوات الوالس

سوى التساؤل ما إذا كان لقمان سليم سُيقتل لو تّمت محاكمة أولئك الذين اغتالوا قصير وتويني. لهذا 

 ...تقبال  ة مسم مماثلن ُيمّهد لجرائعدالة، ال بد أ السبب، فإن إفالت قتلة لقمان سليم بدورهم من ال

 MEC.ORG/DIWAN/83837-HTTPS://CARNEGIEبط:  الرا   

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/83837
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ناثان    -   كتاب   – كارينغي    -   تفاعل المدنيين مع القوات المسلحة تعزيز  

 تورونتو  

 Feb  11     2021 (اللغة العربية)

العالقات المدنية العسكرية ل  عه، عن كتابه حو م   لةدايفيد شوتر، في مقابدث  يتح  : خالصة 

 .الذي تصدر نسخته العربية هذا األسبوع

ا في إصالح قطاع   ا مدني  ا مسؤوال  حكومي  دايفيد شوتر باحث مستقل عمل لمدة ثالثين عام 

كتاب  ّف  مؤل وهو  الدفاع.  وإدارة  األمن " األمن  قطاع  وإدارة  من  ) "حوكمة  المترجم 

سس  ، الذي يتناول  (GOVERNING AND MANAGING THE DEFENCE SECTOR اإلنكليزية 
ُ
أ

السيا  الدفاعية صياغة  وتنظ واأل   سات  وتنفيذها  عملي.   ها يم منية  منظور  "ديوان"    من  أجرت 

من الكتاب   صدور النسخة العربية  كانون الثاني/يناير بمناسبة مقابلة مع شوتر في منتصف  

 .هنا  شباط/فبراير، ويمكن قراءتها   8في  

؟ وما الحاجة التي  "حوكمة وإدارة قطاع األمن " ما الذي دفعك إلى تأليف كتاب  :نيثان تورونتو 

ّيها الكتاب؟   يلب

الكتاب، في األسا ُت  وضع  :وتر يد ش دايف  لِب مني ذ أل   س، هذا  الحكومة  نه طُ لك. عملُت في 

ة البريطانية، ثم في الحكوم  ا في منصب مسؤول دفاعي    ة الفرنسية، لمدّ تفوق ثالثين عام 

هت إليّ دعوات عدة إللقاء محاضرات   جِّ ا بعد تقاعدي، وُ مدني. وخالل تلك المرحلة، ال بل أيض 

بل  في  مختلفة،  وللتدريس  إطا دان  في  وطور  تارة   رسمي  الجلوس    ير رسمي من خالل غ   ا ر 

ههم. وكانت لي محطات كثيرة  لتي تواج مع وزراء أو جنراالت، والحديث عن بعض المشكالت ا 

وآسيا،   أفريقيا  في  خاصة  وبصورة  أوروبا،  خارج  وال سيما  العالم،  أنحاء  مختلف  في  مماثلة 

األعوا  في  العربي  العالم  في  و وكذلك  األخيرة،  ب م  في  ا  ال تحديد  مثل  ولبنان  ائ جز لدان  ر 

 .ان والسود 

ا، وبعد ان  ا وتكرار  ح مرار  قضاء سنوات عدة، بدأ األشخاص  وقد لمسُت أن األسئلة نفسها تُطرَ

ا لالهتمام، لكن هل يمكننا قراءته   ا؟ ما تقوله مثير جدًّ ن كتابي  يسألونني "هل ما تقوله مدوَّ

ّفُت    تابة مقاالت، يُت طلبات لك في مكان ما؟" وهكذا تلقّ  ا قبل ن اب  كت ثم أل حو عشرين  ا صغير 

ا وضعُت هذا الكتاب الذي هو بمثاب  ا، ومؤخر  منّي لتدوين ملخّص أو لمحة عامة    ة محاولة عام 

ها على مدى زهاء   يتُ ا، واإلجابات العملية التي حاولت    25عن األسئلة العملية التي تلقّ عام 

مها في عدد كبير   .حول العالم من البلدان    أن أقدّ

ية تحقيق الحوكمة الديمقراطية  يشكّل دليال  حول كيف   لهدف من الكتاب أن ا   هل  :تورونتو 

 حة؟ للقوات المسل 

http://tawazun.net/Chuter_GoverningManagingDefenseSector_AR.pdf
https://media.africaportal.org/documents/GovManDefSec.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rWeUXimLY_w
http://tawazun.net/Chuter_GoverningManagingDefenseSector_AR.pdf
http://tawazun.net/Chuter_GoverningManagingDefenseSector_AR.pdf
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على   :شوتر  بين صفحاته  تعثروا  ولن  التوجيهات،  من  مجموعة  تقديم  إلى  الكتاب  يرمي  ال 

  ك التي ينبغي خاذها أو تل قائمة عن "الممارسات الفضلى"، أو عن اإلجراءات التي ينبغي اتّ 

و  بأي يُ   ال تجنّبها.  الكتاب  فرضيات عن   ملي  أي  يطرح  وال  ّباعها،  ات يجب  ّنة  معي معايير    شكل 

دار فيها القطاع الدفاعي، وال عن تاريخ أو ثقافة أو أصول القوات  المنظوم  ة السياسية التي يُ

عن   بعيد   كتاب   هذا  إدارتها.  القطاع  هذا  ّى  يتول التي  ول العسكرية  ّب  الحتميات،  كتي يس 

 .يمات تعل 

ماتية عن أمور  نجحت إلى حد كبير  جموعة من النقاشات البراغ بصورة أساسية م   هو ب  الكتا 

اء مختلفة من العالم، وأمور أخرى ربما لم تنجح بالقدر نفسه، مع مراعاة السياقات  في أجز 

م    ة حول العالم الثقافية والتاريخية والسياسية الشديدة االختالف. وثمة تجارب كثير  يُستلَه

اء  مثال  ال يُصيبون في مسائل كثيرة، ولكنهم يرتكبون األخط   إن البريطانيين   تُ قل ها. لطالما  من 

ا   350منذ   ّمون منها أيض  ا، ونأمل بأنهم يتعل  .عام 

لطالما   إذ  العالم،  أنحاء  مختلف  من  ة  مستمدّ وخيارات  تجارب  عرض  هو  الكتاب  من  الهدف 

ال  المحاوالت  حل قاومُت  إلى  اآلخ   رامية  بالنياب مشكالت  اإل عن ة  رين  أملك  ال  جابات  هم. 

العمل  التوجيهات  لديّ بعض  لكن  أن الشافية،  إلى  التي تشير  بالنجاح    ية  ّل  يتكل ا ما قد  أمر 

ا إلى مدى االختالف في إدارة القطاع   ا آخر قد ال ينجح بالدرجة نفسها، نظر  في حين أن أمر 

ة على شيء فهو  ري سك المدنية الع وم العالقات  وإن دلّ مفه   الدفاعي وحوكمته حول العالم. 

ما يتناوله الكتاب    كل، وهذا دلّ على طريقة اندماج القطاع الدفاعي والجيش في الدولة ك ي 

ا، من دون أي افتراضات مسبقة على اإلطالق   .بطريقة عملية تمام 

ه مع اللواء الر  م"، كما أسميتُ ث الكتاب عن "النموذج المتقدّ   لمتقاعد محمد كن األردني ا يتحدّ

العسكرية في  ة  ني القات المد برنامج الع  عن   2018الصادر في عام   الدليل البحثي  فرغل في 

ا نحو هذا النموذج  منية والدفا فالقطاعات األ  .ية رب الدول الع  وتعتمده،  عية تشّق طريقها تاريخي 

القطاعات   تتطوّر  الوقت،  مرور  مع  ا.  تمام  عملي  نموذج  وهذا  االتجاه.  هذا  في  تسير  أو 

ّنة، والكتاب يتمحور حول هذا النموذج،  ن الحديث عن  بقدر ما يمك   الدفاعية عادة  بطريقة معي

ا  مع  أن شا إل نموذج،  إلى  ا  طبع  السياقات    رة  باختالف  ا  شديد  ا  اختالف  يختلف  األمر  هذا 

 .اريخية والسياسية الت 

الهدف   :تورونتو  يكون  أن  يجب  فماذا  معيارية،  إجراءات  تحديد  الكتاب  من  الغاية  تكن  لم  إن 

 ؟ ية العسكرية عالقات المدن ث لهيكلية ال من حوكمة القطاعات الدفاعية؟ ولماذا علينا أن نكتر 

ّمنا بأنها تس يل إن المقا قلُت قبل قل  :شوتر  تند إلى نموذج ما،  ربة براغماتية الطابع، وإذا سل

م"، أي النموذج الذي تشّق معظم   فهو ما أسميته مع اللواء الركن فرغل "النموذج المتقدّ

ّن  معي زمنية  فترة  خالل  ا،  عملي  إليه،  طريقها  يكو البلدان  ال  قد  لما ة.  ا  واضح  يعاني  ن  ذا 

هذه كر عس ال  ا  تحديد  "النم   يون  هذا  عن  الحديث  حتى  علينا  ولماذا  بالذات،  وذج  المشكلة 

عرفها   التي  الحضارات  جميع  أن  واقع  عن  المطاف،  نهاية  في  يتأتى،  ولكنه  م"،  المتقدّ

للملك.   ع  موسَّ شخصي  حرس  جهاز  عن  عبارة  بعيد  حدّ   إلى  جيشها  كان  فعلى  العالم 

https://s3.amazonaws.com/ceipfiles/pdf/CMRAS+Research+Manual+Arabic+FINAL.PDF
https://carnegie-mec.org/specialprojects/arabcivilmilitaryrelations
https://carnegie-mec.org/specialprojects/arabcivilmilitaryrelations
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ال  و سبيل  كانت  الجيش  مثال،  قبل  م   في ظيفة  على    عام   5000صر  الملك  إبقاء  في  تتمثّل 

 .لطة. وينطبق ذلك على تجارب جميع الدول العرش وإبقاء النظام في الس 

ر   عتبَ تُ التي  الدفاعية،  الوظيفة  تصبح  أن  أي  التطبيع،  هي  الصدد  هذا  في  المهمة  الفكرة 

الصعوبة، جزء   وبغاية  ا  م خاصة جدًّ ا  إدار ا طبيعي  ت ن عملية  الدولة،  الد م  ما ة  ولة  ا مثل وظائف 

ح  من  ما  التعليم.  أو  الصحية  الرعاية  كتوفير  ويستغرق  األخرى،  اإلطار،  هذا  في  ل سحري 

داخل   التعامل معه  يجري  وأن  طبيعية،  وظيفة  الدفاع  يصبح  أن  الهدف هو  ولكن  ا،  وقت  األمر 

 .لحكم أخرى الحكومة مثلما يجري التعامل مع جوانب ا 

ثُت عن وزار .  ذج توقّف قليال  عند النمو ن ل  د النموذج هنا تحدّ وجود    ة الصحة أو وزارة التربية. يحدّ

األمور،  مستش  إنجاز  على  يعملون  األرض  على  أشخاص  وكذلك  الحكومة،  لدى  فنيين  ارين 

مة وطبيعية هذا  الدور    أي مدرِّسين أو أطباء أو ما شابه. يؤدّي العسكريون في منظومة متقدّ

الم أساسية، أي    بصورة  مون  العامة  للحكومة، ويُحوِّ   رة شو يقدّ الحكومية  ا السياسة  أيض  لون 

 .لى األرض إلى تحرّك حقيقي ع 

ون إدارة تلك الوظيفة. فاألطباء ال يديرون وزارة الصحة، والمدرِّسون ال يديرون  
ّ ولكنهم ال يتول

ا على ذلك، ال يدير العسكريو  ا،  اع. من الطبي ن وزارة الدف وزارة التربية. وقياس  ا  لم مث عي تمام 

م  في  الحال  ا هو  وزارة  إدارة  مدني  وزير  ّى  يتول أن  األخرى،  الحكم  أن  يادين  وأعتقد  لدفاع. 

م هذا   ات كثيرة على الوزارة القيام بها، وأن العسكريين ليسوا األمثل ألدائها. يُقدّ هناك مهمّ

وطبيعي  مة  متقدّ دفاعية  وظيفة  عن  صورة   ح المثال  إلى  تعمل  كأي ة  كبير  في   دّ   آخر    جزء 

 .كومة لح ا 

الع  :تورونتو  الدول  في  العسكرية  المدنية  العالقات  برنامج  أن  تعزيز  تعلم  إلى  يسعى  ربية 

قدرة المدنيين على المشاركة في الشؤون الدفاعية. أنت شخص مدني تتمتع بخبرة مهنية  

ا في القطاع الدفاعي. أيّ موقع يشغله   برأيك؟ هذا المجال    المدنيون في   تبلغ ثالثين عام 

الت  :شوتر  األولى  إلي النقطة  اإلشارة  يجب  يقرّ ي  أنفسهم  العسكريين  الضباط  أن  ون  ها هي 

القطاع   إن  بها.  األنسب لالضطالع  بالضرورة  ليسوا  الدفاعي  المجال  كثيرة في  أدوار  بوجود 

يلت  الذين  العسكريون  فالضباط  العسكريين.  على  فقط  يقتصر  ال  بالجيش  الدفاعي  ال  حقون 

ا إل يفعلون ذل  ن ينضمون إلى سالح الجو ال يفعلون ذلك    الشؤون المالية   رة دا ك عموم  . ومَ مثال 

األ  الدفاعي  في  المجال  يضم  أخرى،  بعبارة  البرلمان.  إلى  هة  موجَّ رسائل  لكتابة  غلب 

أن   شرط  مع  بالطبع  ذلك  ويترافق  للمدنيين.  أنسب  ر  عتبَ تُ الوظائف  من  كبيرة  مجموعة 

ي ا  لن  تأدية لمدنيين  العس   حاولوا  العسكريي يي كر وظيفة  وأن  بوظيفة  ن،  القيام  يحاولوا  لن  ن 

 .المدنيين 

المجاالت إلى نوع من الخبرات مختلف عن تلك التي يملكها العسكريون.  يحتاج العديد من  

وتضم وزارات وأجهزة أخرى في الحكومة، مثل وزارة المال ووزارة الداخلية والشرطة وأجهزة  

وو اال  الخارجي ستخبارات  ا  زارة  أنواع  ال   ى شتّ ة،  الموظفين  ا  من  أيض  المعنيين  مدنيين 
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العسكر  ويشكّل  الدفاعية.  العامة بالشؤون  الهيكلية  هذه  من  ا  جزء  دور    .يون  يأتي  هنا 

مع   عملُت  لقد  العسكريين.  مع  جنب  إلى  ا  جنب  دفاعية  بيئة  في  يعملون  فهم  المدنيين، 

لحسابهم  وعملُت  ب العسكريين،  واستعنُت  عملي،  ،  في  يت هم  أن  ّ ويمكن  بنجاح    ل كل ذلك 

 .كبير 

ا  للجميع  أن  المدني، فال شك  بالمجتمع  يتعلق  ما  ّن حيال  أما في  رأي معي تبنّي  لحق في 

الشؤون الدفاعية، وفي التعبير عن هذا الرأي. ولكن إذا أراد أحدهم الذهاب أبعد من ذلك،  

ي العمل  ف   اط ثال  االنخر غير حكومية م ن أو منظمات  أي إذا أراد صحافيون أو باحثون أكاديميو 

حمل الجد. عليهم  كريين، فعليهم أن يحذوا حذوي كي يأخذهم العسكريون على م مع العس 

ين   لمّ أن يقتدوا بما يجب أن يفعله أي موظف مدني يعمل مع العسكريين، أي أن يصبحوا ُم

ا، بل أ  نوا م في الشؤون الدفاعية. ليس المطلوب أن يغدوا جنود  يث ذكية  ن تبادل أحاد ن يتمكّ

 .ع عملهم كريين حول مواضي عس ال مع  

العسكرية، وصعدت   الكليات  ا في  على متن طائرات العسكريين، وأبحرت  لقد حضرُت دروس 

ال   خبرة  صاحب  أنني  ا  أيض  صحيح   معهم.  ا  ذكي  ا  حديث  أتبادل  أن  يمكنني  لذا  سفنهم،  في 

أدرك أن ا  تجربتي،  يول يمتكلونها، وفي ضوء  ا  لعسكريين  احترام  لل ون  ا  إذا كنت  رة خب وتقدير   .

 .بون بك خبرة، سوف يأخذك الضباط العسكريون على محمل الجد، ويرحّ تملك  

داخل   الدفاعية،  الشؤون  في  المدنيين  مشاركة  دون  يحول  سبب   من  ما  ا،  عملي  أو  ا  نظري 

يكون    أنفسهم، وأن   المنظومة وخارجها. لكن الشرط األساسي أن يكونوا قادرين على إثبات 

مون لديهم   قدّ ا يتكلمون األهم من ذلك، ي و   ه، ما يُ ا عمّ ّد   .جب أن يعرفوا جي

  MEC.ORG/DIWAN/83831-HTTPS://CARNEGIEالرابط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/83831
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   COLE BUNZEL  -   فورين أفيرز     لماذا قادة القاعدة في إيران؟ 

 February 11, 2021 (نجليزيةة اإلاللغ)

   : ادة م ال نص  

 

الصحافة الوطني في واشنطن العاصمة، ألقى وزير ني )يناير( خالل حدث في نادي  نون الثاكا  12في  

الجديدة"   الرئيسية  "القاعدة  بأنها  إيران  يتهم  خطابا  بومبيو  مايك  واليته  المنتهية  األمريكي  الخارجية 

القاعدة   .لتنظيم 

 

قتهما إلى مستوى جديد في السنوات ان والقاعدة عاليرإ  ما من التعاون، رفعتعا   30عد  يو أنه بزعم بومب

، من المفترض أن طهران "قررت السماح للقاعدة بإنشاء مقر عملياتي جديد" 2015يرة. في عام  األخ

 .على أراضيها، واآلن تعمل المنظمة اإلرهابية تحت القشرة الصلبة لحماية النظام اإليراني

هم إيران بتقديم الدعم للقاعدة، لكن  ة )أو محلال( تتكي ريصية سياسية أمبيو أول شخلم يكن بوم

زاعمه كانت من نوع مختلف تماما. ورفض العديد من المستمعين تصريحات وزير الخارجية المنتهية  م

. لكن ادعاء  واليته باعتبارها دعاية تهدف إلى التدخل في التقارب المأمول إلدارة بايدن مع طهران
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 2015في عام واقع إلى ذرة من الحقيقة: حدث شيء ما يستند في ال -ه فيا ا كان مبالغمهم -بومبيو  

بين القاعدة وإيران. في ذلك الوقت، كانت إيران تحتجز بعض قادة القاعدة على أراضيها، وفي تبادل 

 لهم باإلشرافة التي سمحت لألسرى مع الجماعة اإلرهابية، منحت طهران هؤالء القادة حرية الحرك

ومع ذلك، فإن الفحص  سهولة أكبر مما كانت عليه في الماضي. اعدة العالمية بلقا على عمليات

 ."الدقيق لهذا الترتيب يعقد أي فكرة عن "محور إيران والقاعدة

 "سجن المخابرات اإليراني القمعي

ت ي التسعينياتمبر، فإنه فسب 11ر لجنة إن نمط التعاون بين إيران والقاعدة حقيقة راسخة. وفقا لتقري

التدريب على المتفجرات"، بينما تلقى   بارزون من القاعدة إلى إيران لتلقيون افر نشطاء ومدرب"س

سبتمبر، سافر  11آخرون "المشورة والتدريب من حزب هللا" في لبنان. وفي السنوات التي سبقت 

النقسامات "ان تقرير إلى أنية. وخلص الراضي اإليراعدد من خاطفي الطائرات التابعين للقاعدة عبر األ

 يمكن التغلب عليه أمام التعاون في العمليات اإلرهابية  ة الشيعية" لم تشكل بالضرورة عائقا  الالسني

 .بين القاعدة وإيران

 

لطالما سعت قيادة القاعدة، على الرغم من أنها تنتمي إلى الحركة الجهادية السنية المناهضة  

اتيجي األهم: طرد الوجود العسكري  اء هدفها االسترور طائفية سعيا  التوترات ال ة، إلى تقليلللشيع

ريكي من الشرق األوسط. هذا الهدف مشترك بالطبع مع طهران، وبالتالي يمكن توقع مستوى  األم

 .معين من التعاون

 

دة  عالقة القاع ومع ذلك، وكما جادل الباحث في مكافحة اإلرهاب عساف مقدم بشكل مقنع، فإن

ة باستخدام أراضيها حت إيران لتنظيم القاعدالتكتيكي". سم مستوى "التعاون  وقف ترتفع أبدا بإيران لم

ببريد   2007كما وصفها مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن الدن ووضعها في  -كـ"مركز التيسير" 

 - واالتصاالت" ال والموظفين إلكتروني بقوله: "إيران هي الشريان الرئيسي لدينا للحصول على األمو

تميزت العالقة بفترات من التوتر  على قادة القاعدة الذين يعيشون هناك. لديها وضع قيود ن أ ولكن كما

 .الشديد

في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، سعى العديد من عناصر القاعدة إلى اللجوء إلى إيران 

شطاء أن ظروف لنا  لجبرية. وجدل واإلقامة اة من االعتقاوحصلوا عليه، لكنهم تعرضوا لمستويات متفاوت

  .على التواصل مع العالم الخارجي غير مقبولة تقالهم، والتي تضمنت قيودا على قدرتهماع

درست الخبيرة السياسية نيللي لحود آالف الوثائق الداخلية للقاعدة التي تم العثور عليها في المجمع 

عيدون عن  ظت أن الرجال "بح وال،  2011عام    ابن الدن في  ية، حيث ُقتلفي مدينة أبوت آباد الباكستان

حالة من اليأس". ونظموا احتجاجات عنيفة ضد خاطفيهم اإليرانيين وحثوا    العمل في إيران ... كانوا في

 .رفاقهم في الخارج على التدخل لصالحهم

 

ؤالء ، أعرب بعض هتان وباكستانإلى قيادة القاعدة في منطقة أفغانس 2010في رسالة بعثوا بها عام  

، مدعين أنهم ال يريدون أكثر  ن المخابرات اإليرانية القمعي""في سج أسفهم الحتجازهمن ع الرجال

في إشارة إلى منطقة تاريخية ضمت أجزاء من   -من المغادرة. ودعوا "إخوانهم في خراسان" 
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اختطاف   أن تفعلوه هو"ما نريدكم  إلى اتخاذ إجراءات لتأمين إطالق سراحهم: -أفغانستان وإيران 

ها". كانت القاعدة قد شرعت بالفعل  ثم التفاوض مع حكومتهم دون اإلعالن عنين اإليرانيين، ولسؤالم

 .في فعل ذلك بالضبط

 

 تبادل األسرى

، اتفقت إيران والقاعدة على تبادل األسرى الذي شهد إطالق سراح العديد من أعضاء 2011في عام 

ي اختطف في باكستان دبلوماسي إيران  بلقاابن الدن، مهم حمزة نجل سيين، بمن فيالقاعدة الرئي

، تبادل آخر حدث، بمشاركة دبلوماسي إيراني كان فرع  2015سنوات في عام  . بعد عدة2008عام 

. يفسر هذا التبادل الثاني سبب تمكن بعض قادة  2013القاعدة في اليمن قد اختطفه في عام 

 .انبحرية في إيرالقاعدة من العيش 

 

من إفراج اإليرانيين تض 2015ائل، فإن تبادل األسرى في عام سوغيرها من الو مزايكما ذكرت نيويورك ت

عن خمسة من "كبار أعضاء" تنظيم القاعدة، بينهم ثالثة من المصريين )سيف العدل وأبو محمد 

في  سي اإليراني ابل الدبلوماالمصري وأبو آل خير المصري( وأردنيان )أبو القسام وساري شهاب( مق

 .الكاملة  ذه لم تكن القصةه كن اليمن. ل

كثر عن الصفقة في سياق خالف جهادي داخلي حول قرار فرع القاعدة ، ظهرت تفاصيل أ2017في عام  

في سوريا )جبهة النصرة( والذي نص على مغادرة القاعدة وتحول الجماعة إلى جماعة مستقلة )هذه 

شمال غرب سوريا   ة من األراضي فيقع ر  ( تدير اآلنتحرير الشام  وم باسم هيئةالمجموعة معروفة الي 

 .مع الخط الرئيسي لتنظيم القاعدة ولديها عالقات متوترة

، ألقى زعيم القاعدة أيمن الظواهري خطابا أدان فيه هيئة تحرير الشام 2017في أكتوبر/ تشرين األول  

كالمية مكتوبة  ربح يا. تبع ذلكلقومي في سورتها الكفاح االنتهاكها قسم الوالء للتنظيم األم ومواصل

ام، عبد الرحيم أتون، الذي سعى للدفاع عن قرار التنظيم  بين المسؤول الكبير في هيئة تحرير الش

بالسير في طريقه، واثنين من كبار أعضاء القاعدة في سوريا هما: سامي العريدي وأبو العريدي  

  .القسام -السالف الذكر 

 

ى  بين القاعدة وإيران، والذي أد 2015اق النتباه إلى اتفا ثةالرجال الثال تبادل، لفتياق هذا الس في

 .إلى إطالق سراح قادة القاعدة الذين أشرفوا على انفصال جبهة النصرة عن المنظمة األم

م  شمل ستة من أعضاء القاعدة اعتقلهم اإليرانيون. ت 2015وبحسب أتون، فإن تبادل األسرى في 

نين من  ج عن اثال إلى سوريا، بينما تم اإلفراة إيران واالنتقدرغاوسمح لهم بمأربعة منهم   إطالق سراح

االحتجاز اإليراني لكن ُمنعوا من مغادرة البالد. القادة األربعة المتجهون إلى سوريا هم المصري أبو  

 في إيران هما. والمقيمان الخير المصري، واألردني أبو القسام، واثنان من "الصحابة" المجهولين

 .المصريلعدل وأبو محمد ا يفالمصريان س

 

الذي   -لخير المصري نائبا رئيسا للظواهري. وفي غياب الظواهري  وقت إطالق سراحهم، عمل أبو ا

شكّل أبو الخير مجلسا  للقيادة مع  - كان بمعزل عن العالم الخارجي ألكثر من عامين، بحسب أتون 
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الفرع السوري  علق األمر بقطع ت مامهمة. وعند ظر في قراراتد المصري للنسيف العدل وأبو محم

اعدة، انقسم المجلس: وافق أبو الخير في سوريا على الخطوة بينما رفضها المقترح للعالقات مع الق

 .الرجالن في إيران. تم قطع العالقات بعد اعتراضات األخير

ن ...  حتجزيم واألنهم "كان  غير ذات صلة،ين في إيران من وجهة نظر أتون، كانت مواقف القادة المتمركز

لقسام في رده على توصيف وضع الرجلين في إيران على أنه  ادية إليران". واعترض أبو الدولة المعفي ا

احتجاز. وكتب: "بعد تبادل األسرى الذي تعرفه، غادروا ]سيف العدل وأبو محمد المصري[ السجن ولم 

سفر حتى  م ممنوعون من اله  بلببالهم. .  الكلمة ويخطري تفهمه هذه يتم احتجازهم بالمعنى الذ

 ."عيشون حياتهم الطبيعية بصرف النظر عن عدم السماح لهم بالسفريرحلهم هللا. إنهم يتنقلون وي

ويبدو أن هذه التأكيدات تدعم مزاعم بومبيو بأن "نواب أيمن الظواهري" . . . يعيشون حياة عادية في 

إيران لنواب الظواهري بالعيش  ب بومبيو، سمحت  حسوبهذا الحد.    ية تنتهي عندلكن االتفاق  إيران اليوم".

إيران ألنها تسعى إلى تسهيل عمليات القاعدة اإلرهابية: "إنهم شركاء في اإلرهاب، شركاء   بحرية في

فقا له، فإن  في الكراهية"، على حد زعمه. لكن أبو القسام يصور العالقة مع إيران على أنها شراكة. وو

. لم 2015عام  نتيجة تبادل األسرى    -قها بشق األنفس  يران قد تم تحقي إ  فيدة القاعدة  حرية حركة قا

إيران ليسوا  الظواهري في  نواب  فإن  إلى ذلك. عالوة على ذلك،  لكنها اضطرت  إيران طواعية  تمنحه 

 .انيعتقال اإليرطواعية بل ألنهم ممنوعون من المغادرة بموجب شروط إطالق سراحهم من اال

أن إيران تريد ضمان عدم  ة هؤالء في البالد؟ الجواب المحتمل هودقاء قادة القاعإبى لماذا تصر إيران عل

قيام القاعدة بتنفيذ هجمات إرهابية ضد إيران. قاتلت قوات القاعدة الجماعات المدعومة من إيران في 

ن  م يدويخشى العد ون في اليمن،ناني والحوثيجميع أنحاء الشرق األوسط، بما في ذلك حزب هللا اللب

ذلك، تبنى أبناء عمومتهم األيديولوجيون في   استياء عميقا من اإليرانيين. في غضون أعضاء القاعدة

تنظيم الدولة اإلسالمية )أو داعش( عملياتهم على األراضي اإليرانية، بما في ذلك الهجمات على 

لبالد  دة القاعدة في اقاد لي، فإن وجو. وبالتا2017ميني في عام  البرلمان اإليراني وضريح آية هللا الخ

 .ة التأمين" أو الضمانيعد بمثابة نوع من أنواع "بوليص

 

لكن وجود هذه الشخصيات في إيران ال يعني بالضرورة استنتاج أن طهران تقدم حاليا دعما ماديا 

 محمد المصريهر مقتل أبو االدعاء. ُيظلعمليات القاعدة. لم يتم اإلعالن عن أي دليل لدعم مثل هذا 

س/ آب الماضي فقط أنه كان يعيش  في أغسط -عمالء إسرائيليين حسبما ورد على يد   -طهران ي ف

بحرية في إيران. وُيفترض أن سيف العدل هو النائب الوحيد المتبقي للظواهري الذي يتمتع بهذا 

  دةاعخرين من القا أن أعضاء آه ُيعتقد أيضالمستوى من الحرية في إيران اليوم، على الرغم من أن

 .الدموجودون في الب

 أفغانستان وليس إيران

يجب تحميل إيران مسؤولية التسامح مع نشاط القاعدة على أراضيها. ليس باألمر الهين أن الرجل  

كية  الثاني المفترض في القاعدة يتمتع بزمام الحرية في العاصمة اإليرانية. لكن على اإلدارة األمري

في مدى تعاونهما.   ا إيران والقاعدة والمبالغةيدات التي تمثلههدلتالخلط بين ا أن تمتنع عن  الجديدة  

تواجهه   الذي  التحدي  يتركز  البعض.  بعضها  تقييمها بشكل مستقل عن  هذه تحديات منفصلة يجب 

لواليات لموجهة إلى اإيران في برنامجها النووي ومغامراتها اإلقليمية، وتحدي القاعدة على التهديدات ا
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ا في وسط وشرق إفريقيا، من بين  تشنها الجماعات التابعة له  رد العديدة التيتمالحدة وحركات  المت

 .أماكن أخرى

يجب على اإلدارة الجديدة أيضا أن تتجنب التقييمات المسيسة للتهديد الذي تشكله القاعدة. وقد صورت 

قلق مصدر  أنها  على  القاعدة  األخيرة  عندم  اإلدارة  تق متالش   إلى  اا سعت  مخاطر  من  نسالليل  حاب 

عندما سعت إلى التأكيد على تهديد النظام اإليراني. ال يمكن أن يكون ن، ولكن كقوة حشد  أفغانستا

  .كال التوصيفين دقيقين، على الرغم من أن شيئا ما على العكس قد يكون أقرب إلى الحقيقة 

ستان، بينما يبدو انتحدة من أفغالواليات المر من انسحاب  من المتوقع أن تستفيد القاعدة بشكل كبي

القليل من وجودها في إيران. حافظت طالبان التي توصلت الواليات المتحدة معها أنها لم تكسب سوى 

، على عالقة  2021تنسحب بموجبه القوات األمريكية بالكامل بحلول مايو    2020إلى اتفاق في فبراير  

ها السلطة العليا م طالبان على أنقدت  أن القاعدة ع الدعم. حتىن الوعود بقطمع القاعدة على الرغم م 

 .لها وتتخيل أفغانستان كمقر للخالفة في المستقبل، وهي أفكار لم تدحضها طالبان

بين إيران والقاعدة قد دفع قضية الجماعة اإلرهابية.    2015في غضون ذلك، ال يبدو أن تبادل األسرى عام  

، يبدو أن حد تعبير بومبيو(  ساب القوة" )علىكتال"تستعد فيه  ذ آمن جديد  القاعدة بمال  بدال  من تزويد 

االتفاق مع إيران قد أضر بالتنظيم أكثر مما ساعده. من بين قادة القاعدة الستة الذين تم إطالق سراحهم 

بعض عمليات   ثالثة في سوريا وواحد في إيران. هذه ليست سوى  -في التبادل، ُقتل أربعة على األقل  

المسته العديدة  القتل  األخيرة  ا  فيدف  القيلسنوات  على  قضت  كان التي  إذا  للتنظيم.  الشاملة  ادة 

للقاعدة أن تستعيد قوتها في السنوات القادمة، فمن المرجح أن يحدث ذلك في أفغانستان أكثر من  

 )ترجمة: أورينت(  .إيران

 AL-ARE-11/WHY-02-HTTPS://WWW.FOREIGNAFFAIRS.COM/ARTICLES/AFGHANISTAN/2021-الرابط: 

IRAN-LEADERS-QAEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2021-02-11/why-are-al-qaeda-leaders-iran
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2021-02-11/why-are-al-qaeda-leaders-iran
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- روسيا اليوم    هل الثورات اإلسالمية الجديدة حتمية في الدول العربية؟ 

 ألكسندر نازاروف 

 February 11, 2021 (ليزيةاللغة اإلنج)

المادة  الغال شك    : نص  لزعزعة االستقرار في رب هو  أن  الرئيسي  المصدر 

 .المنطقة العربية، إاّل أن األوضاع تتغير 

مدفوعا   العربي،  الربيع  خالل  سيما  وال  العربية،  بالبلدان  األخيرة  العقود  في  اإلسالموية  صعود  كان 

لمجتمعات حتجاجات في االتي أثارت اال  يةربر القيم الغتزايد وانتشاالمساواة المبتناقضين رئيسيين، عدم  

 .العربية المحافظة 

خلق هذان المتناقضان صراعا  حتميا  بين النخب الحاكمة الثرية الواقعة تحت تأثير الثقافة الغربية، والتي 

تتب الحضارة األكثر نجاحا ، ولذا  ة  لحضارة طواعينى قيم هذه اتسعى جاهدة كي تصبح جزءا  من هذه 

 .ة من الشعوب المحافظة المرتبطة بجذور ثقافاتها المحليةغفيرة الفقيربين الجماهير الو  د،بحماس شدي

ولعبت هذه النخب، المنعزلة عن شعوبها، دورا  أقرب إلى وكالء للغرب في المستعمرات، بدال  من دور 

 .نمعظم األحيا يحتقرونها فيالقادة الحقيقيين ألمة كانوا غرباء عنها، بل و

تحسين الرفاهية وظروف الرخاء ألمتهم، وإنما على نجاحهم  تعتمد على  هذه النخب الهية  فار  كذلك فإن

في أداء وظيفتهم على الوجه األكمل في إطار النظام االقتصادي العالمي الذي أنشأته الواليات المتحدة 

 .األمريكية

لتي دعمها دان العربية، وابلالفي    ستعمارالمناهضة لال  بعد الثورات  وكان الوضع قد تغيّر لبعض الوقت،

االتحاد اال انهيار  عقب  القديم،  وضعه  إلى  عاد  كل شيء  أن  إاّل  الماضي،  القرن  في  السوفيتي  تحاد 

 .السوفيتي

في الوقت نفسه، وإذا كانت االحتجاجات ضد هذا الوضع، في زمن االتحاد السوفيتي، تبحث عن الحلول 

في اإلسالم الوصفة الوحيدة ية، يرى  االشتراكه سمعة  ويتشلعربي، بعد  بدأ الشارع ااالشتراكية،  في  

 .الممكنة لحل التناقضين المذكورين

وبهذا الشكل، وإلى أن يتم القضاء على هذين التناقضين، فإن محاوالت الثورات اإلسالمية في الدول 

نجاحا   تحقق  أن  دون  بانتظام،  تتكرر  فاالعربية سوف  كبيرا .  ك     حتجاج،االل  شكل من أشكاإلسالموية، 

ا طريقة  فّعالة  لتنظيم المجتمع الحديث، وهو ما جعل الفشل االقتصادي واإلداري حد ذاته   ليست في

 .لإلخوان المسلمين في مصر أمرا  طبيعيا  

در تصاديا  بالقلهذا فنحن أمام دائرة مفرغة، حيث يصبح المرض ومحاوالت عالجه مدّمرة وغير مجدية اق 

ة محكوم عليها بالتخلف اقتصاديا  عن بقية  ذه الحلق ة داخل هالعربي  اتمعف تظل المجتنفسه. وسو

في الوقت نفسه، وفي إطار هذه األنظمة، فإن كثيرا من الدول العربية محكوم عليها أيضا  باألنظمة    .العالم



 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
1
4
6

 

للتناقضات   حتى ال تسمح  العنف والقمعالقاسية، ألن النخب الغريبة عن شعوبها في حاجة دائمة إلى  

 .ثورة  لنضو إلىكورة بامذال

كذلك فإن من بين المفارقات أن تصدير الغرب لوصفاته بشأن "الديمقراطية" والقيم الغربية، التي يفترض  

على سبيل المثال، ال يفضي سوى إلى مزيد من الديكتاتورية  LGBT فيها الديمقراطية، مثل ثقافة الـ

اتساعا . وكلما أرادت النخب ا تزداد  وب ونخبهين الشعب  هةجوة والمواجظرا  ألن الفن العربية، ن في البلدا

الموالية للغرب تنفيذ المزيد من "الديمقراطية" الغربية، انحسرت الديمقراطية الحقيقية في الدول العربية.  

 .بل وسوف يكون رد فعل المجتمع بمثابة مزيد من الراديكالية اإلسالمية

 .يها فرصة في استخدامه للفكاك منهاعربية لداألمة البدو أن وي، لهذه األزمة هناك مخرجا لتزامن، فإناب

فاالقتصاد الحديث يتطلب ضخامة في الحجم، أي أن األنظمة االقتصادية الضخمة للغاية فقط هي التي 

إال من خالل ة اقتصاديا   تتمتع بالقدرة التنافسية. بمعنى أن الدول الصغيرة لن تستطيع أن تكون ناجح

 .دية الضخمةاألنظمة االقتصا ن مثل هذهكونها جزءا  م

المثال األوروبي على سبيل  االتحاد  نراه في  ما  أيضا، هي دول   .مثل  وبما فيها مصر  العربية،  والدول 

صغيرة اقتصاديا ، ومدرجة في النظام األمريكي كمستعمرات، على الرغم من حقيقة امتالكها سياسيا  

 .لمستقلةصفات الدول ا

نظام ال يحمل التناقضات المذكورة أعاله هي مشروع قومي عربي يعطي   يدة لبناءتصبح الفرصة الوح

الحجم الضروري لالقتصاد، مقترنا  إما بعنصر اشتراكي أو إسالمي، أو مزيج منهما، ما يضمن عدالة أكثر 

 عن الغرب،  ال  بشكل كاف  المشروع معزوفي توزيع الثروات بين النخب والشعوب. على أن يكون هذا  

 .وقت أاّل يقع في فخ الراديكالية اإلسالمية أو االشتراكية الشاملةفي نفس الو

وعلى الرغم من أن العرب يمتلكون البذرة التي تصلح كي تكون جنينا  لمثل هذا النظام، إال أن جامعة  

ه من  تجاه، كما أنفّعالة للتطوير في هذا االالدول العربية بشكلها الحالي، مع األسف، ليست اآللية ال

 .الواقعي التخلّص من النظام العالمي اقتصاديا  في ظل الظروف الراهنةغير 

ومع ذلك، وكما أسلفت، فإن األوضاع تتغير. وقد بدأ نظام العولمة الذي بنته الواليات المتحدة األمريكية  

ية  لسابق، دونالد ترامب، في العزلة عن العالم موضوعبالفعل في االنهيار، ومحاوالت الرئيس األمريكي ا

 .ومنطقية، وسوف تستمر حتى من دون ترامب

المغطاة ال يمكن أن تؤدي في غضون  الغربية لكميات هائلة من األموال غير  المركزية  البنوك  وطباعة 

و الوقت،  لبعض  العالمية  التجارة  حتما   سيشل  مفرط،  عالمي  تضخم  إلى  سوى  قليلة  يدّمر سنوات 

لعالم حتما  بفترة من الفوضى وتفكك النظام االقتصادي والتكنولوجية. سوف يمر االسالسل الصناعية  

 .العالمي، إنها مسألة وقت ال أكثر

لكن العالم الجديد بعد هذه األزمة سوف يكون متعدد األقطاب، من دون اقتصاد أمريكي في مركزه. 

صة لبناء  العرب لديهم الوقت والفرالمتحدة األمريكية، لكن  وبمرور الوقت، ستحل الصين محل الواليات  

االقتصادات  مجتمعة   العربية  الدول  تمتلك  حيث  القديم،  النظام  أنقاض  على  العربي  القومي  نظامهم 
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الناصر، وقدرته    .الكافية لمثل هذا المشروع لكن مشروعا  بهذا الحجم يتطلب قادة بحجم جمال عبد 

 .قعق لتحقيقها على أرض الواعلى فهم التحديات والطري

فهل    .وجودا  اليوم، لكانت محاوالته لالندماج في ظل الظروف الحالية ستتوج بالنجاحلو كان عبد الناصر م

حتى اآلن ال أرى ما يشي بذلك، ولكن، وكما يقول ماركس: "تصبح   يدرك العرب الفرصة التي بين أيديهم؟

 ."هيرالفكرة قوة مادية، عندما تسيطر على الجما

 D9%87%D9%84-HTTPS://ARABIC.RT.COM/PRESS/1201378%-الرابط: 

-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA

-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%

-%8A%D8%AF%D8%A9D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%

-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9D8%AD%

-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%

D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9% / 
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            - كارينغي   – صدى  - الخطوات الدبلوماسية لسلطنة عمان في سوريا 

 جورجيو كافييرو    -   بريت سودتيك 

 Feb  05     2021 ( والعربية اإلنجليزيةاللغة )

ا      : خالصة  العبً منها  يجعل  قد  ما  في سوريا،  ا  مطّردً ا  تأثيًر عمان  تمارس سلطنة 

ي  ولكن  هناك،  متزايدة  أهمية  ذا  ا  ا  دبلوماسيً جيًد ّه  التنب السلطنة  على  تعيّن 

 .لخطواتها 

دبلوماسية مع بلدان الشرق ت  لطالما اتبعت سلطنة عمان استراتيجية قائمة على الحفاظ على عالقا

لعزل النسبي التي تمرّ بها تلك البلدان. فمنذ ارتقاء السلطان قابوس إلى العرش األوسط خالل مراحل ا

تقطع مسقط عالقات1970في عام   لم  إطار ،  يندرج في  وهذا  العالم.  بلد في  أي  الدبلوماسية مع  ها 

تُركّز عل  التي  العمانية  الوطنية  والشخصية  الحفاظ على حوار سليم وعالقات ى  األعراف  إلى  الحاجة 

ماسية مع جميع الحكومات. تعكس هذه السياسة الخارجية حياد سلطنة عمان وبراغماتيتها على دبلو

دراك بأن السلطنة قادرة على تحقيق مصالحها األمنية بأفضل الطرق دون الساحة الدولية، وكذلك اإل

ا ومن  األخرى.  الدول  سيادة  على  بالألالتعّدي  المستمرة  مسقط  عالقة  ذلك  على  البارزة  دولة  مثلة 

 .السورية 

الوحيدة في مجلس   الدولة  الزمن، سلطنة عمان هي  نحو عقد من  قبل  السورية  األزمة  اندالع  منذ 

الخليجي التي لم تَقم عملي ا بأي تحرك دبلوماسي ضد دمشق. ولم يكن رفض مسقط االنضمام التعاون  

مفاجئ ا نظر ا إلى التقاليد   ودها الرامية إلى تغيير النظام في دمشق، أمر اجهاألخرى في  إلى البلدان  

إطاحة   تعمل على  لم  فالسلطنة  الخارجية.  ُعمان في سياستها  درجت عليها  التي  النظام واألعراف 

السوري، بل استخدمت حيادها من أجل دفع األفرقاء المختلفين نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية  

صر نظام بشار األسد بصورة أساسية في رمي إلى وضع حد لحمام الدماء. واآلن بعدما انتت  في محاولة

إ المتحدة،  العربية  واإلمارات  روسيا  إلى  إضافة   ُعمان،  تسعى  األهلية،  في الحرب  أكبر  دور  أداء  لى 

بناها   ارمساعدة سوريا على االندماج من جديد في الحظيرة الدبلوماسية العربية األوسع، وإعادة إعم

ُيرتِّب التحتية المتداعية. ولكن القيام بذلك ف يما تفرض الواليات المتحدة عقوبات قاسية على سوريا، 

سب نفوذ في دمشق وبين روابطها القوية مع على مسقط إرساء توازن حذر بين جهودها الرامية إلى ك

 .واشنطن

هو االضطالع بأدوار إنسانية ودبلوماسية  ه  منذ اندالع النزاع السوري، كانت مسقط واضحة بأن كل ما تريد

سور قطر في  فعلت  مثلما  للنظام،  المناهضة  الفصائل  إلى  المادي  والدعم  األسلحة  إرسال  ال  يا، 

لرياض موقفهما المناهض لنظام األسد على أسس أخالقية مع توجيه  والسعودية. لقد بنت الدوحة وا

لسياسة الخارجية الُعمانية في مرحلة ما بعد ا  إدانة شديدة لجرائم النظام السوري، في حين سعت

إلى تجنّب األفعال أو األقوال التي يمكن النظر إليها بأنها تُشكّل تدخال  في الشؤون الداخلية    1970

ل دبلوماسيون عمانيون في واشنطن إن "رؤية السلطنة في ما يتعلق بإيجاد حل لألزمة لبلد  آخر. يقو

إل الحاجة  من  نابعة  تألى  السورية  وال  المسلّح،  والنزاع  الدماء  لحمام  حد  ا وضع  جهد  السلطنة  و 

للمساهمة في هذا المجال في مختلف المحافل في سبيل تحقيق السالم في سورية وإنهاء معاناة  

 ."1لسوريالشعب ا

https://carnegieendowment.org/sada/83805#_edn1


 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
1
4
9

 

إعادة تطبيع عالقاته    ل العربية، بما في ذلك البحرين واإلمارات، علىدوفيما يسعي عدد متزايد من ال

ة لها في مع سوريا، تعتبر ُعمان أن هذا االتجاه نحو القبول بشرعية النظام السوري هو بمثابة صك تبرئ 

 .حفاظها على عالقاتها مع دمشق

، إلى 2020ثاني/يناير اللقد سعى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، منذ تسلّمه السلطة في كانون 

ها في التعامل مع الملف السوري، وحتى إلى توسيع العالقات بين البلَدين.  الحفاظ على المقاربة نفس

وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم أوراق اعتماد   ، تسلّم2020في مطلع تشرين األول/أكتوبر  

أصبحت السلطنة أول دولة عضو في مجلس  ف  السفير العماني في سوريا، تركي بن محمود البوسعيدي،

. وفي هذا اإلطار، تعتبر مسقط  2011لخليجي تُعيّن سفير ا لها من جديد في سوريا منذ عام  التعاون ا

ت الخطوة تساهم في  والفريق أن هذه  الدبلوماسي  الجسر  أكبر في موقع  دور  أداء  عزيز قدرتها على 

منتصر ا تي ترزح تحت وطأة الحرب. وبما أن النظام يخرج  الالفاعل في مجال العمل اإلنساني في البالد  

من الحرب األهلية السورية، يسعى العمانيون عملي ا خلف تحقيق مصالحهم في سوريا استناد ا إلى 

 .التعامل مع النظام في دمشق ضروري  من أجل االنخراط في عالقات مجدية مع البالدالقبول بأن 

ا وإفساح المجال نة ترمي إلى "تحقيق السالم واالستقرار في سوريلطيشرح مسؤولون عمانيون أن الس

ئدة أمام تواصل مباشر ومثمر ومفيد مع األفرقاء، ثم مع المنطقة ككل، نظر ا إلى أن السالم يعود بالفا

ر في سوريا تتطلب تبر القيادة العمانية أن إعادة إرساء االستقراتع."2 على المنطقة في نهاية المطاف

الحفاظ على عالقة مثمرة مع النظام في دمشق، حتى لو لم يكن هذا الموقف يلقى أصداء جيّدة لدى 

شنطن. وقد أجمع المسؤولون العمانيون على أنه "ال يمكن إعادة إعمار سوريا على نحو  فّعال دون وا

ا في إعادة إعمار سوريا مع مي لألزمة. ال شك في أن السلطنة سوف تؤدّي دور  سلالتوصل إلى حل  

 ."المجتمع الدولي عند عودة السالم واالستقرار إلى البالد

ك دبلوماسي محتمل وجسر عبور إلى تستشرف دمشق أيض ا فوائد من استخدام عمان بمثابة شري

الخليجي. لقد زار ا التعاون  ، 2015علم سلطنة عمان في آب/أغسطس  لمالدول األخرى في مجلس 

 ، وذلك في إطار مجهود واضح لالستعانة 2011يارته األولى إلى دولة خليجية عربية منذ عام  وكانت هذه ز

بالدبلوماسية العمانية من أجل إنهاء النزاع في البالد. وعلى الرغم من أن التدخل العسكري الروسي 

زيارة   ى حد كبير في تعزيز موقع النظام السوري، سلّطت إلساهم    2015الذي بدأ في أيلول/سبتمبر  

 .بين النظام وأعدائه  المعلم الضوء على نظرة دمشق إلى السلطنة التي ترى فيها قناة خلفية موثوق ا بها

وربما تترقّب دمشق أيض ا تحقيق منافع اقتصادية من خالل الشراكة الدبلوماسية مع سلطنة ُعمان التي 

س التعاون الخليجي. ففيما يفتقر ر القناة الخلفية التي تربط بين دمشق ودول مجلدويمكن أن تؤدّي  

الية الالزمة في الوقت الراهن لمساعدة سوريا الحليفان الرئيسان، أي روسيا وإيران، إلى الموارد الم

لك الموارد متفي عملية إعادة األعمار، ترى دمشق أن الدول الخليجية الثريّة، مثل اإلمارات والسعودية، ت

 .البالد الضرورية لالستثمار في إعادة إعمار

ك، والمتمثِّلة وما تقوم به ُعمان من تعزيز نشاطها في سورية ليس مؤشر ا فقط على مصالحها هنا

بالفرص االستثمارية التي تتيح للسلطنة تأكيد نفوذها من خالل القوة الناعمة عن طريق أدائها دور 

من في  الدبلوماسي  مجمطقالجسر  على  مؤّشر  أيض ا  هو  بل  االستقطاب،  شديدة  الشراكات ة  وعة 

ات مسقط المهمة  األوسع التي تُقيمها السلطنة في منطقة الشرق األوسط وخارجها. ترتدي عالق

https://carnegieendowment.org/sada/83805#_edn2
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مع روسيا وإيران واإلمارات، وجميعها ترّحب باضطالع عمان بدور في سوريا، أهمية في ما يتعلق بموقف 

ر ا في مجلس التعاون الخليجي ملف السوري. فسلطنة عمان هي الدولة األكثر تأثّ الهذا البلد العربي من  

مها المتزايد للنظام في دمشق يجب أن ُيفَهم، بالمصالح األمنية والجيوسياسية اإليرانية، ولذلك فإن دع

ي ف  جزئي ا على األقل، في سياق عالقتها المميزة مع طهران، ما يساهم في جعل السلطنة قوة توازن

ة منها الدعم العسكري الذي قّدمته لها إيران في الشرق األوسط. لطالما حافظت عمان، ألسباب عدّ 

العراقية في الثمانينيات،  -يات، وحياد مسقط في الحرب اإليرانيةعهد الشاه خالل ثورة ظفار في السبعين

لمواقف األكثر معاداة ا  على سياسة خارجية مستقلة حيال إيران، وغالب ا ما تمايزت هذه السياسة عن

 .عودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجيإليران التي تصدر عن الس 

تثير الحذر في واشنطن. فقانون قيصر األميركي لحماية  ولكن خطوات عمان الدبلوماسية في سوريا قد 

مار والتطوير عالمدنيين في سوريا قد يُشكّل تحّدي ا للسلطنة فيما تسعى إلى المساعدة في إعادة اإل

صر على فرض عقوبات على الكيانات التي تنتفع من النزاع السوري في سوريا. تنص فقرات في قانون قي

أنش في  المشاركة  خالل  الذين  من  األفرقاء  جميع  العقوبات  هذه  تطال  البالد.  في  اإلعمار  إعادة  طة 

ي حيث للنظام تأثير  كبير. بهذا وريتعاملون مع النظام السوري أو مع أي قطاع من قطاعات االقتصاد الس

الظن أن ُعمان، شأنها في ذلك شأن اإلمارات وبلدان أخرى تعمل على استئناف عالقاتها المعنى، غالب  

بلوماسية مع دمشق، سوف تقيس خطواتها بحذر في سوريا تجنّب ا النتهاك بنود العقوبات المنصوص  الد

 .عليها في قانون قيصر

نخراط دبلوماسي ا مع سوريا حين أن معظم الحكومات الغربية ليست جاهزة لال  فيبالنظر إلى األمام، و

مان أن تستمر في أداء دور الوسيط  بصورة مباشرة )أو من خالل موسكو أو طهران(، بإمكان سلطنة ع

الذي يسّهل التواصل بين سوريا والغرب. وبما أن السلطنة ال تحمل أعباء كثيرة في عالقاتها الخارجية،  

عب ا دبلوماسي ا ذا أهمية متزايدة في عملية إعادة شأن تأثيرها المتنامي في سوريا أن يجعل منها الن  م

 .ع الدوليدمج دمشق في العالم العربي والمجتم

  HTTPS://CARNEGIEENDOWMENT.ORG/SADA/83805الرابط: 
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الرئيس    ت بايدن في سوريا تثير نقاشا بواشنطن بشأن سلطات ضربا 

      ROBBIE GRAMER, JACK DETSCH --     ي بوليس فورين     -الحربية 

 

 Feb  26     2021 ( زيةاللغة اإلنجلي)

األميركية إن توجيه الرئيس جو بايدن بشن   (The Foreign Policy) قالت مجلة فورين بوليسي: خالصة 

حياته الحربية، حيث أعرب في سوريا أثار نقاشات جديدة في واشنطن بشأن صال  غارات جوية مؤخرا

عسكرية التي تمت دون موافقة مسبقة  كبار حلفائه من الديمقراطيين عن عدم ارتياحهم لهذه الخطوة ال 

 .من الكونغرس

 

لرئيس بايدن" أول انت وزارة الدفاع )البنتاغون( قد أعلنت أن مقاتالتها شنت "بناء على توجيهات من اوك 

كرية لمجموعات مسلحة مدعومة من إيران شرقي سوريا، ردا أمس الخميس غارات على مواقع عس 

أر مطار  استهدف  صاروخي  العراق في  على هجوم  قتي  15بيل شمالي  وأوقع  الجاري  ال فبراير/شباط 

من القومي والدفاع  لمحرريها لشؤون األ تقرير في-وأشارت المجلة    .متعاقدين أميركيين  4وجرحى بينهم  

مجرد أن شن الجيش األميركي هذه الغارات التي تعد أول عمل عسكري أنه ب  -روبي غرامر وجاك ديتش 

األبيض للحصول على   ، بدأ كبار المشرعين الديمقراطيين في الضغط على البيتكبير خالل رئاسة بايدن

وأضافت أن هذا األمر أدى إلى إحياء    .إجابات حول المبررات القانونية التي استخدمت لتنفيذ الضربات

ول سلطات الرئيس الدستورية في مجال الحرب، والتي كانت جزءا  ال يتجزأ من معارك  التساؤالت ح

وقال النائب بيرني ساندرز   .الكونغرس  ة الخارجية التي خاضها الرئيس السابق دونالد ترامب فيالسياس

ة  الل الرئاسيات السابقة( في بيان "إنني قلق للغاي)منافس بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي خ
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وأضاف   ."إنهائهامن أن الضربات في سوريا الليلة الماضية تضع بالدنا على سكة مواصلة الحرب لألبد بدل  

يقرب من عقدين من الزمن.. فسرت كل اإلدارات المتعاقبة من  "هذا نفس المسار الذي سلكناه منذ ما  

جميع أنحاء الشرق األوسط ريقة عامة للغاية لمواصلة التدخالت العسكرية في  كال الحزبين سلطاتها بط

األمر ينتهي هذا  أن  يجب  أخرى..  ا  ."وأماكن  النائبان  أصدر  وكريس مورفي كما  كين  تيم  لديمقراطيان 

ل  فيهما إلى "عدم االرتياح" إزاء الضربات، ودعا كين اإلدارة إلى إطالع الكونغرس بشكل كام بيانين أشارا  

قبون في واشنطن أن رد بايدن على الضغط الحالي وذكر مرا  ."على تفاصيل القرار "على وجه السرعة

لنواب على الكيفية التي سيدير بها عالقاته مع مجلسي االقادم من الكونغرس سيكون "مؤشرا مهما" 

فات السياسة  والشيوخ، وما إذا كان سيرضخ مستقبال لضغوط اليساريين في حزبه الديمقراطي بشأن مل

إن الرئيس    - في تصريح لها بعد تنفيذ الهجوم-ت األبيض جين ساكي  وقالت المتحدثة باسم البي  .الخارجية

ين آخرين وموظفي الكونغرس اإلجراء الليلة الماضية، وكان بصدد إطالع مشرع  أطلع قادة الكونغرس على 

مطلع األسبوع المقبل على أبعد اليوم، مؤكدة أنه "ستكون هناك إحاطة سرية كاملة بهذا الخصوص  

  ."تقدير

  متكررةمحاوالت 

منصبه لمحاوالت   وذكرت فورين بوليسي أن الرئيس السابق تصدى خالل السنوات األربع التي قضاها في

ب من الحزبين لتقليص قدرته على تنفيذ عمليات عسكرية دون موافقة  متكررة من قبل مجموعة من النوا

نقاشات   -تضيف المجلة -  ء المعارك السياسية التي تم خوضها في هذا اإلطارونشأت من جرا  .الكونغرس

ني من الدستور، واألساليب المثيرة حول السلطات الدستورية للرئيس، وتحديدا ما ينص عليه الفصل الثا

التي   العقدين  للريبة  الشرق األوسط على مدى  العسكرية في  التزاماتها  المتحدة  الواليات  بها  نفذت 

اطي مع سلطات الحرب، يضع إدارة بايدن أمام ويرى خبراء قانونيون أن نهج ترامب، في التع  .يينالماض

الت المنصوص عليها في نقاط استفهام شائكة ومفتوحة بشأن طريقة  الرئاسية  الصالحيات  عاطي مع 

لسلطة    وقد عكس تعاطي ترامب مع سلطاته الحربية "رؤية شمولية للغاية  .لمادة الثانية من الدستورا

إذن  دون  بالخارج  القوة  استخدام  في  ثغرات   الرئيس  أي  واضحا الستغالل  واستعدادا  الكونغرس"  من 

ما يرى تيس    لومات المتعلقة باستخدام القوة عن الجمهور" وفقممكنة في تدابير اإلبالغ "لحجب المع

بارا الرئيس  بإدارة  القومي  األمن  بمجلس  السابق  القانوني  المستشار  أوبامابريدغمان  )ترجمة:    .ك 

 الجزيرة نت( 

 EAST-MIDDLE-SYRIA-HTTPS://FOREIGNPOLICY.COM/2021/02/26/BIDEN-الرابط: 

POWERS-WAR-DEMOCRATS-KAINE-SSANDER-DEBATE-NEW-STRIKES / 

 

 

 

 

 

https://foreignpolicy.com/2021/02/26/biden-syria-middle-east-strikes-new-debate-sanders-kaine-democrats-war-powers/
https://foreignpolicy.com/2021/02/26/biden-syria-middle-east-strikes-new-debate-sanders-kaine-democrats-war-powers/
https://foreignpolicy.com/2021/02/26/biden-syria-middle-east-strikes-new-debate-sanders-kaine-democrats-war-powers/
https://foreignpolicy.com/2021/02/26/biden-syria-middle-east-strikes-new-debate-sanders-kaine-democrats-war-powers/
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       مار في الدول العربية بعد الحرب: استمرار الصراع بوسائل أخرى إعادة اإلع 

 ادلي,  محمد العربي,  إبراهيم عوض  عمرو ع     -   كارينغي   - 

 Feb  24     2021 ( اللغة اإلنجليزية والعربية)

راق نحو التهدئة، لكن إعادة  تتجه الصراعات في سورية واليمن وليبيا والع   خالصة: 

لن   الدول  هذه  هذه  تكون  إعمار  بين  يختلف  الحرب  بعد  ما  أن مشهد  ومع  يسيرة. 

إلى   جميعها  تحتاج  األربع،  االستقرار  الدول  لتحقيق  سياسية  عملية  خوض 

 .االقتصادي على المدى الطويل 

 :مقّدمة

الدخول في مرحلة جديدة، باتت   فيما تتجه الصراعات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نحو

ا. بعد سنوات من الصراع، ثمة سؤال يطرح نفسه: هل ستتمكن  ة اإلآفاق وتحديات إعاد عمار أكثر وضوح 

يبيا واليمن والعراق من خوض عملية إعادة إعمار ناجحة في مرحلة ما بعد الحرب، وكيف لها سورية ول

 ا وإقليمي ا ودولي ا؟ أن تحّقق هذا في ضوء موازين القوى الراهنة محلي  

الصراع ليست أمر ا حتمي الحدوث؛ بل يعتمد حجمها ووتيرتها ونطاقها على عد  إن عملية إعادة اإلعمار ب

الجي  االعتبارات العوامل  تؤثّر  كيف  أخرى،  بعبارة  أي  الصراعات،  من  الخارجة  الدول  في  واقتصادية 

عوامل تحّدد وجهة المساعدات أو القروض أو الجيوسياسية على استخدام الموارد االقتصادية. فهذه ال

اإلعمار ات تماشي ا مع األهداف السياسية للقوى اإلقليمية والدولية. وهكذا، قد تشكّل إعادة  ماراالستث

ا من فصول التنافس بين مختلف األطراف الفاعلة المحلية واإلقليمية والدولية في بلد  ما. لهذا  فصال  جديد 

والتنافسات التي تنطوي   فاتمشهد ما بعد الحرب في كل دولة بناء  على التحال  السبب، ستتحّدد معالم

ا فهذه  أفريقيا.  األوسط وشمال  الشرق  دول  الصراعات في  منظور ا عليها  تقّدم  قد  المتداخلة  لعالقات 

 .قليميةمتعّدد األبعاد يمكن من خالله فهم العالقة القائمة بين إعادة اإلعمار بعد الحرب وموازين القوى اإل

 الشروط األساسية إلعادة اإلعمار 

ى ذلك من أن العوامل االقتصادية تؤثّر في النتائج السياسية المرتبطة بإعادة اإلعمار، ويتجلّ   في   ال شكّ 

خالل الشروط األربعة األساسية التي ينبغي توافرها كي تتكلّل عملية إعادة اإلعمار بالنجاح. ويحّدد كل  

إعادة  كانت  إذا  ما  أ  شرط  هي:  الشروط  وهذه  ستحدث،  وكيف  ستتحّقق  الموارد وال  اإلعمار  توافر   ،

ألولى ولكن ليس حصر ا؛ وثاني ا، الطريقة االقتصادية إلعادة اإلعمار، ويعني ذلك الموارد المالية بالدرجة ا

أو  الوطني  الصعيد  أو غياب عملية سياسية على  وثالث ا، وجود  الحرب؛  بها  تنتهي  أو قد  تنتهي   التي 

ا، الهياكل االقتصادية التي كا  .قائمة قبل الحرب، واإلرث المؤسساتي، وعالقات الدولةنت  اإلقليمي؛ ورابع 

ناجحة على بناء الدولة بشكل فّعال وتحقيق تعاف  اقتصادي مستدام ومتوازن ترتكز عملية إعادة اإلعمار ال

ة اإلعمار، ما يمنح األطراف الفاعلة  وطويل األمد. وفي حال كان ذلك ناقص ا أو مفقود ا، تتعطّل إعاد

 .ا أكبر للتأثير في مسار هذه العملية لخدمة أجنداتها الخاصة مش  الخارجية ها

ي توافر الموارد، خطوة ضرورية إلعادة اإلعمار، وإن لم تكن كافية وحدها. فوفرة  ُيعتبر الشرط األول، أ

قتصادية الالزمة إلعادة اإلعمار والحفاظ  الموارد محلي ا وخارجي ا قد ال ترسي األسس السياسية واال
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الستغال وق  عليها. الضروريتين  المؤسساتية  والفعالية  اإلقليمية  السالمة  إلى  الدول  بعض  تفتقر  ل د 

مواردها. ُيضاف إلى ذلك أن العوامل السياسية مثل إعداد نخب جديدة وديناميكيات النظام السياسي 

لعوامل تحّدد ه االحصول على الموارد الالزمة إلعادة اإلعمار. فهذفي مرحلة ما بعد الحرب تؤثّر في آفاق  

ف التمويل،  إليها  سيتدفّق  التي  المحلية  والسياسية  االجتماعية  اإلقليميين  الدوائر  الحلفاء  عن  ضال  

والدوليين الذين سينخرطون في إعادة اإلعمار. وعلى سبيل المثال، قد تواجه بعض حكومات الدول التي 

 .ا عقوبات تحرمها من االستثمارات والقروض تخوض حروب  

اعات األهلية  دّي الطريقة التي تنتهي بها الحرب دور ا بارز ا في سير األمور. واقع الحال أن الصرتؤ  كذلك،

ا  التي شهدتها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أضعفت بشكل كبير دوال  قومية كانت تعاني أساس 

وأف الحكومات احتكارها السجملة  من االضطرابات،  الكثير من األحيان  العنف، وقوّضت تخدقدت في  ام 

ق أمام إقامة دول جديدة أكثر تماسك ا سالمتها اإلقليمية. لكن مثل هذه الحاالت ال تمّهد بالضرورة الطري

ا بسبب انفصال أقاليم أو تقسيم دول أو انتصار حكومات مركزية على مجموعات وأقاليم متمردة. بل غالب  

. وعادة  ما تستمرّ ي دما تؤدي إلى تشرذم اجتماعي سياسي وأمني دائم ف ول تعاني خلال  بنيوي ا كامال 

الدول الخارجة من حروب أهلية، وتؤثّر بشكل كبير على عملية   حالة التشرذم هذه لفترة طويلة في

 .إعادة اإلعمار من خالل ثالث طرق مترابطة في ما بينها

ا حالة  تقوّض   ، أأوال  ُيعّد شرط ا  الذي  األمني  االستقرار  االستثمارات ساس لتشرذم هذه  ي ا الستقطاب 

ة الضرورية إلعادة توطين الالجئين والنازحين المحلية أو الخارجية، ما يعرقل تدفّق المساعدات اإلنساني

 .داخلي ا

قليمية في مرحلة ما بعد ثاني ا، تهّدد وحدة األسواق الوطنية، التي ترتبط ارتباط ا مباشر ا بالسالمة اإل

لقواعد التنظيمية األساسية التي تحكم النشاط االقتصادي، مثل فرض  ق االحرب، ما يحول دون تطبي

ال وتسعير  أيض ا الضرائب  أساسية  السوق  وحدة  وتُعتبر  العامة.  والخدمات  المدعومة  والسلع  خدمات 

 .تصادي مستدامألنشطة اإلنتاج والتبادل التجاري، وبالتالي لتحقيق تعاف  اق

م المستمرة بإعادة تشكيل شبكات الدولة واألعمال بما يصّب في صالح شرذثالث ا، غالب ا ما ترتبط حالة الت

كل  بش روّاد األعمال المجرمين ن انخرطوا في مجال األعمال. يعمل هؤالء الذين ُيدعون أمراء الحرب الذي

از والتجريد من  أساسي من خالل توفير الحماية أو االنخراط في شتى أشكال العنف مثل النهب واالبتز

األصول. وهذا يعني تحييد المزيد من األنشطة اإلنتاجية من خالل الوساطة، بما في ذلك التهريب واإلتجار 

الس السوق  أنشطة  وأنشطة  في  االنخراط  من خالل  وأيض ا  األخرى،  على النوداء  تتعّدى  العلنية  هب 

الدينامي السوق. كل هذه  أو  المجتمع  فاعلة أخرى في  الخروج حصص أطراف  الصعب  كيات تجعل من 

 .، حتى بعد انحسار األعمال العدوانية الكبرىب األهلية حراقتصاد ال من

الدولة فيها ضعيفة. ففي أفغانستان التجارب السابقة في البلدان التي تُعتبر مؤسسات   تؤكّده هذا ما

، هيمن أمراء الحرب ورجال أعمال على االقتصاد بعد   نغووجمهورية الكو الديمقراطية والسلفادور مثال 

لمصلحتهم  ان االقتصادية  بالحوافز  والتالعب  نفوذهم  تطبيع  من  هؤالء  وتمكّن  األهلية.  الحروب  تهاء 

وتوفير   العنف،  ممارسة  أصبحت  بحيث  المقاتلالخاصة،  وتجنيد  الطبيعية،  الموارد  ونهب  ين  الحماية، 

 .أنشطة اقتصادية سائدة تنخرط فيها شرائح واسعة من السكان

https://www.amazon.com/Violent-Entrepreneurs-Making-Russian-Capitalism/dp/0801487781
file:///C:/Users/Rida/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/84MSHC0R/civil%20war%20economy
http://www.tfd.org.tw/export/sites/tfd/files/publication/journal/dj0202/05.pdf
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ة إلنهاء الحروب أن يرسي اآلليات الالزمة إلعادة توزيع التكاليف واألرباح من شأن إطالق عملية سياسي

وعلى العكس، يعني غياب مثل هذه   بين المجموعات االجتماعية السياسية في مرحلة ما بعد الصراع.

حالة من التفاعل غير السلمي، سواء في شكل حروب أهلية شاملة أو أشكال   علىالعملية الحفاظ  

ا، يعتمد وجود أقل حدة من ا لعنف، مثل االغتياالت أو حروب العصابات أو اإلرهاب أو القمع المكثّف. عموم 

 علم بعيد على الطريقة التي انتهت بها الحرب، مع العملية سياسية في مرحلة ما بعد الحرب إلى حّد  

ا   بأن هذه العملية تؤثّر بشكل كبير في إمكانية إعادة اإلعمار وكيفية حدوثها. ويرتبط ذلك ارتباط ا وثيق 

بالجوانب السياسية إلعادة اإلعمار، سواء بشكل مباشر من خالل تقاسم السلطة أو آليات االستتباع،  

الريع. ولهذا األمر تداعيات   زيع ر من خالل وضع القواعد التي تحكم كيفية إعادة توأو بشكل غير مباش

 .سية في مرحلة ما بعد الصراععلى بناء التحالفات وإضفاء الشرعية على السلطات السيا

عادة  ما تتحّقق العملية السياسية على المستوى الوطني، إذ ترتبط هذه العملية بإعادة بناء الدولة  

غاومؤسسات الحرب،  بسبب  بشدة  المنقسمة  الدول  في  لكن،  اإلقليميون لب  ها.  الفرقاء  يشارك  ما  ا 

، وبالتالي يصبحون جزء ا من هذه العملية. وعلى والدوليون كمؤثّرين أو وسطاء أو محكّمين أو ُمفسدين

يا التي النقيض من هذا، فإن غياب الترتيبات األمنية والسياسية في دول الشرق األوسط وشمال أفريق

 .التعافي إلى امتداد  للتنافس اإلقليمي والدولي ر وتخوض حروب ا قد يحوّل مسار إعادة اإلعما

قتصادي الذي كانت تتمتّع به الدول ما قبل الحرب مهمًّا أيض ا في تحديد في نهاية المطاف، ُيعتبر اإلرث اال

د بدال  من مجرّد إعادة تأهيل مادية للدول ستؤدّي إلى تعاف  اقتصادي طويل األم  ما إذا كانت إعادة اإلعمار

ا يحّدد تأثير إالمتض عادة اإلعمار رّرة من الحرب. ويمكن أن يشكّل هذا اإلرث االقتصادي إما فرصة أو عائق 

من المنظوَرين السياسي واالقتصادي. فهذا اإلرث قد يعزّز أو يعرقل مسار التنمية الشاملة التي يشارك 

 .ماج الوطني وبناء الدولةاالندتاج وتوزيع القيمة للتأثير على آفاق إعادة فيها المواطنون في إن

ل هو أن الدول التي تعتمد بشكل كبير في هذا الصدد، ال بّد من التركيز على عاملين مترابطين: األو

نخراط  على الريع، المستمّد من الموارد الطبيعية أو التحويالت أو المساعدات الخارجية، لديها فرص أقل لال

أن قطاعاتها اإلنتاجية ضعيفة في الغالب، ويعتمد نمو   ، ذلكفي التنمية الشاملة على المدى الطويل

ير على مصادر خارجية لرأس المال أو مصادر محلية ضيقة للغاية،  ناتجها المحلّي اإلجمالي بشكل كب

 .وعلى العائدات الحكومية، والصادرات

مرحلة    اص فيالخاص ونشاطه. فكلّما تنامت حصة القطاع الخويكمن العامل الثاني في حجم القطاع  

إلعمار إلى التنمية ما قبل الحرب من حيث التوظيف واإلنتاج واالستثمار، زاد احتمال أن تفضي إعادة ا

الشاملة والتعافي االقتصادي على المدى الطويل. ُيشار إلى أن الدول التي تحصل على نسب عالية 

ا خاص ا صمن الريع تضّم في الغا . وعادة  ما تكون أقل إنتاجية  غير ا لب بيروقراطية عامة متضخمة وقطاع 

القيمة، سو إنتاج  بدال  من  الريع  تدوير  إعادة  إلى  الوساطات وتعمد  أو  العقارية  المضاربات  اء من خالل 

يعية  المالية وعمليات السمسرة. ُيضاف إلى ذلك أن المجتمعات التي تسود فيها مثل هذه األنشطة الر

 .هليةغالب ا ما تكون أكثر عرضة للصراعات األ

 آفاق إعادة اإلعمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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دة اإلعمار بعد الحرب قاتمة في كّل  من سورية وليبيا واليمن والعراق، إذ إن تبدو آفاق نجاح عمليات إعا

ا. إضافة  إلى ذلك، ال تبّشر التفاعشروط النجاح في جميع هذه الدول األربع إما ناقصة أو مفقود الت ة تمام 

الظن أن إعادة اإلعمار   لوطنية أو اإلقليمية أو الدولية بانتهاء النزاع فيها حتى بعد انتهاء الحرب. لذا، غالبا

لن ترى النور على اإلطالق بسبب نقص الموارد، واألمن المكثّف، والتشرذم السياسي، أو أنها ستصبح 

ن. وقد تكون النتيجة النهائية نشوب ارجييع لكن بوسائل أخرى تشمل متنافسين محليين وخامتداد ا للنزا

 .أو االقتصادية الناجمة عن الحربصراعات محلية أقل حدة أو توطيد الترتيبات األمنية 

تفتقر سورية تقريب ا إلى جميع الشروط الواجب توافرها لتحقيق إعادة إعمار ناجحة في مرحلة ما بعد 

تشير إلى أن البالد ستواصل تشرذمها السياسي   للصراع هناك  ب. فالعوامل الجيواقتصادية المحرّكةالحر

المحدودة عل قدرتها  الحاد، في ظل  موارد واألمني  إلى  ونظرا   اإلعمار.  الالزم إلعادة  التمويل  توفير  ى 

ا، سيتعيّن على البالد سورية المحدودة والخسائر الفادحة التي ألحقتها الحرب ببنيتها التحتية وشعبه

بشك عاالعتماد  كامل  والقروض  ل شبه  المساعدات  خالل  من  اإلعمار،  إلعادة  الخارجي  التمويل  لى 

عوامل جيواقتصادية تقوّض الحصول على هذا التمويل، إذ من المستبعد أن توفّر   واالستثمارات. لكن ثمة

المتحدة ومجل والواليات  االتحاد األوروبي  الغنية في  الخليجيالدول  التعاون  لعملية   س  الالزم  التمويل 

فالواليات المتحدة فرضت عقوبات على النظام السوري لمنعه من الحصول  .إعادة إعمار يديرها النظام 

سيطرة تركيا، فتتماشى عملية إعادة   الخاضعة إلى  واستثمارات أجنبية. أما في المناطق  على قروض 

ا مع ضّم أنقرة الفعلي لتلك األجزاء   من سورية. وعلى الرغم من أن حلفاء الرئيس السوري اإلعمار أساس 

، يخططون لوجود عسكري طويل األمد في سورية، فهم ال يملكون الموارد  إيرانو روسيا بشار األسد، مثل

ف ضة عليهم. أض خفاض أسعار النفط، والعقوبات المفروالالزمة لتمويل إعادة اإلعمار، وُيعزى ذلك إلى ان

صينيين،  إلى ذلك أن سورية ليست غنية بالموارد الطبيعية، ما كان ليساهم في جذب المستثمرين ال

. لذا، قد تكون النتيجة  نغوالأ كما حدث في ا عن أي مسعى يرمي إلى إعادة إعمار التخلي تمام    مثال 

 .واسعة النطاق

ألي نوع من االستثمار الخاص المحلّي أو األجنبي نظر ا إلى ارتفاع كذلك، ال تُعّد سورية بيئة مناسبة  

األمني وتائر السورية،    في والسياسي  االنقسام  الحكومية  للقوات  العسكري  الوجود  بسبب  البالد، 

والمعارضة له، والقوات األجنبية المتحالفة معه والمعادية له. في مرحلة  والميليشيات الموالية للنظام  

إيجابية. لكن الصراع أرغم العديد ما قبل الحرب، شكّل القطاع الخاص القوي والَنِشط في سورية سمة  

الق   من نقص  مستثمري  يعيد  لن  ذلك،  إلى  إضافة   مجاورة.  دول  إلى  البالد  مغادرة  على  الخاص  طاع 

و لهذا التمويل،  البالد.  إلى  المستثمرين  الوطنية  األسواق  وتجزئة  األمني،  التشرذم  ارتفاع مستويات 

 . رب على المشهد السوري السبب، ستهيمن على األرجح ديناميكيات اقتصاد الح

، حيث يضع حكامها أولوية بقاء النظام فوق كل اعتبار، على عكس الدول  الدولة الشرسةُوصفت سورية ب

لالجئين، قد ال ينصّب االهتمام على لحرب. لذلك، وعلى غرار مسألة عودة احلة ما بعد االضعيفة في مر

تتع كانت  إذا  اإلعمار  اإعادة  استمرار سيطرة  مع  األمنية ارض  الشؤون  على  وحلفائها  الحاكمة  لنخب 

والسياسية. وحتى اآلن، فشلت جميع سياسات العصا والجزرة الرامية إلى تغيير سلوك النظام من  

 .عليه من جهة أخرى حوافز المالية من جهة وفرض العقوباتالل توفير الخ

 خاتمة

https://jmepp.hkspublications.org/2020/04/25/syria-the-gulf-and-reconstruction-what-possible-future/
https://jmepp.hkspublications.org/2020/04/25/syria-the-gulf-and-reconstruction-what-possible-future/
https://www.dw.com/en/russia-aims-to-boost-military-facilities-in-syria/a-53624765
https://www.mei.edu/publications/iran-plans-keep-long-term-military-presence-syria
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/angolachina_csis.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/angolachina_csis.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/angolachina_csis.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244019856729
https://www.brookings.edu/research/beyond-fragility-syria-and-the-challenges-of-reconstruction-in-fierce-states/
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ة بناء الدولة وإعادة تشكيل العالقة بين  قتصادية تنطوي على إعادتُعّد إعادة اإلعمار عملية سياسية وا

ساسي ا لتحديد أالدولة والمجتمع بعد انتهاء الصراع. لذا، ُيعتبر التفاعل بين العوامل السياسية واالقتصادية  

لحرب، وال سيما في بيئة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تعّج آفاق االستقرار في مرحلة ما بعد ا

 .بالتنافس اإلقليمي

فارقة، حتى الدول الغنية بالنفط، مثل ليبيا والعراق، لن تتمكن على األرجح من استغالل ثرواتها من  للم

دة ن دون معالجة مشاكل مؤسساتية رئيسة تشمل ضمان وحمأجل تحقيق عملية إعادة إعمار ناجحة  

الع وإدارة  النفط  إنتاج  المسؤولة عن  الوطنية  الهيئات  العالية من  ائدات. وقد تكون المستووسالمة  يات 

  ، الفساد، والتشرذم األمني، والديناميكيات المستمرة القتصاد الحرب عصية على الحل. ففي ليبيا مثال 

وعلى نحو مماثل في العراق،    البالد وغربها إلى شّل القطاع النفطي ألشهر عدة.  أدى الصراع بين شرق 

بين بغداد وحكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي إمكانية استغالل ثروات البالد  الخالف يعيق

 .النفطية لتمويل إعادة اإلعمار

ة واليمن، حيث الموارد غير متاحة بسهولة.  ذلك بشكل أكبر في الدول الفقيرة بالنفط مثل سوري   وينطبق

أي  الدول  موستحتاج هذه  المزيد  إحراز  إلى  إنشاء ض ا  عليها  أي  المؤسساتي،  الصعيد  التقّدم على  ن 

ال ومن شأن هذه  األمالك.  وحماية  األفراد  أمن  وتعزيز  القانون  إلنفاذ  ذات صدقية  تزيد تهيئات  أن  دابير 

م بعد الحرب، لكن هذا األمر مستبعد في ظل غياب أي عملية  احتمال تحقيق تعاف  اقتصادي مستدا

 .سياسية

إقليمية  إذ ا، ال تعني إعادة   تنافسات  العملية جذوة  إذ قد تشعل هذه  انتهاء الصراع،  بالضرورة  اإلعمار 

ا ما لم تقترن بحّد  أودولية جديدة. فهي، كعملية جيواقتصادية، من المستبعد   ن تُحدث استقرار ا مستدام 

ة مفقودة بنسب اح. وتُعتبر هذه العمليدنى من العملية السياسية التي تتيح إعادة توزيع الخسائر واألربأ

متفاوتة في جميع الدول التي تعيش حالة حرب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، باستثناء العراق 

ية سياسية أو تحقيق اإلقليمي والدولي الراهن، ال يمكن إطالق أي عمل  عإلى حّد  ما. وفي ظل الواق

انخراط دول خارجية وجهات   للدولة، بشكل استدامتها من دون  تابعة  الوساطة    غير  مباشر من خالل 

، أو بشكل غير مباشر، من خالل حلفائها أو وكالئها المحليين  .والتحكيم مثال 

إلى تقويض جهود   العداء بين القوى اإلقليمية والدولية القوية إما  وفي ضوء هذا الوضع، سيؤدي استمرار

كامتداد  غير عسكر استخدامها  أو  اإلعمار  األإعادة  وفي مطلق  للنزاع.  األرجح ي  يتم على  لن  حوال، 

إطالق عملية إعادة إعمار فّعالة في المستقبل المنظور في كّل  من سورية واليمن وليبيا والعراق، ما 

 .ويلاألرجح إلى زعزعة استقرار المنطقة على المدى الط سيؤدي على

  PUB-MEC.ORG/2021/02/24/AR-://CARNEGIEHTTPS-83929الرابط: 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/72916
https://carnegie-mec.org/2021/02/24/ar-pub-83929
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 مروان المعشر   -   كارينغي    كيف يرى الخبراء مستقبل المنطقة؟ 

 February 22، 2021  ة(  اللغة اإلنجليزية والعربي) 

  : خالصة 

القرار  يشير آخر استطال  ع الى تغيرات واضحة في اآلراء يحسن لصانع 

 .لعربي عدم تجاهلها ا 

هام حول مستقبل منطقة الشرق األوسط األسبوع الماضي أجراه باحثان مرموقان في نُِشر استطالع  

ة ميرالند والدكتور مارك لينش االستاذ المتحدة هما الدكتور شبلي تلحمي االستاذ في جامعالواليات  

را  في مجال الشرق األوسط،  خبي 521 جورج واشنطن. وقد أجاب على أسئلة االستطالعفي جامعة  

هذا منهم داخل الواليات المتحدة، فيما يقيم الباقي خارجها. وأود أن أشارك القراء نتائج   %71 يقطن

الف الصراع  هما  بقضيتين  يتعلق  بما  ُسميت -لسطينياالستطالع  التي  العربية  والثورات  االسرائيلي 

 ."بـ"الربيع العربي

الثورات العربية،فيما يخص   ا  النتائججاءت    مصير  القرار  أفادمهمة لصانع  الخبراء  %46 لعربي. فقد  من 

أنها توقفت  %30 بأشكال مختلفة، بينما أجابالمستطلعين أن هذه الثورات لم تتوقف وما زالت مستمرة  

فقط من المستطلعين أن هذه الثورات انتهت  %7 ا ، وستعود خالل العشر سنوات القادمة. كما أفادمرحلي

 .المتوقع أن تعود مجددا   ومن غير

 أن تأثيرها %29 م للعشر سنوات القادمة وتأثير هذه الثورات على السياسات العربية، أفادوفي تقيي

  فقط %17 ا سيكون هاما ، ولكن ليس تحوليا . وأفادأن تأثيره %54 سيكون ذات بعد تحولي، بينما أفاد

 .محدودأن هذه الثورات أدت الى اختالالت مؤقتة ذات تأثير  

ال النظام السياسي  التي بدأت عاملقد تبنى  العربية  الثورات  التقليدي مقولة أن  انتهت،  2012 عربي 

ودان والعراق ولبنان. وإن تمكنت في الجزائر والس 2019 الموجة الثانية من هذه الثورات عامحتى جاءت  

المنطق يقول إننا سنشهد موجات  من الحد من تأثير هذه الموجة الثانية مرحليا ، فإن  انظمة هذه الدول

على رأسها الحاكمية  ثة ورابعة وخامسة طالما أن االسباب التي أدت الى هذه االحتجاجات لم تُعالج، وثال

 .الرشيدة وتحسين مستوى معيشة الناس

لسياسي العربي أن المنطقة تمر بتحوالت عديدة،  ي كلتا الحالتين، من المستحسن أن ُيدرك النظام اف

ه نظروأن  له  الشباب  من  جديدا   جيال   النظام ناك  تميز  لقد  سابقا .  االمور  عليه  كانت  عما  مختلفة  ة 

نطقة خالل الن بعدم قدرته على التكيف مع التطورات التي حصلت في المالسياسي العربي حتى ا

وسياسيات يمثل االغلبية في العالم العربي، ُيطالب بمقاربات    العقود الماضية، وظهور جيل شبابي جديد

 .بل يطالب بأن يكون جزءا  هاما  من عملية صنع القرار جديدة لدى ُصنّاع القرار،

في بعض األحيان إلى ل عملية صنع القرار في المنطقة العربية تخضع لرتابة تصل  في هذه األثناء، ال تزا

ام السياسي  وتيرة التغيير فيه أسرع بكثير من درجة استجابة النظدرجة الجمود، في عالم أصبحت  

 .العربي لهذه الوتيرة
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تحديل العربي بسياسات األمس رغم  السياسي  النظام  إن تشبث  النتائج محمودة  تكون  اليوم.  ن  ات 

عاء بيل البدعة، بل ألن الصندوق بحد ذاته لم يعد الوفالمطلوب اليوم التفكير خارج الصندوق ليس من ق

- الفلسطينيإلى ما ال نهاية، عن واقع الصراع    المناسب لتحقيق تطلعات جيل جديد لن يبقى صامتا  

 .االسرائيلي والوضع العام في العالم العربي

  MEC.ORG/DIWAN/83918-HTTPS://CARNEGIEالرابط: 
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 أرميناك توكماجيان   - كارينغي   –   البيادق في الجنوب السوري   لعبة 

 February 18 -2021      ( لعربيةاللغة اإلنجليزية وا) 

 : نص المادة 

 المحافظة ستظل ساحةً النعدام االستقرار ظهر التطورات الميدانية في درعا أن ت   

تصعيد  عسكري كاد أن يتسبب   لثاني/يناير، وقفت محافظة درعا السورية على حافةفي منتصف كانون ا

أفراد تأّجج فقدبزعزعة االستقرار في جنوب سورية.   بين  بلدة طفس  من عشيرتَي   خالف  قديم في 

ها الطرفان أسلحة عسكرية، ما أسفر عن مقتل خمسة  كيوان والزعبي، أدّى إلى اشتباكات استخدم في

 .أشخاص على األقل

تشدد ا في طفس ومحيطها، ع نحو سيطرة أمنية أكثر  سعى النظام السوري إلى استغالل الخالف والدف

والسب المدرّعة.  الرابعة  الفرقة  نشر  الحكومية  وال سيما من خالل  القوات  استعادت  عندما  أنه  هو  ب 

العام  وروسيا السيطرة   الثوّار في  البالد من قبضة  كانت طفس من األماكن حيث   ،2018على جنوب 

نية.  قيود ا شديدة على وجود الجيش السوري والقوى األم اتفاق  جرى التوصل إليه بوساطة روسية فرض 

 .في المقابل، رضخ الثوّار لعودة النظام السوري إلى الجنوب

وسيا عودة النظام إلى الجنوب عن طريق التفاوض، لسبب  أساسي هو الحؤول في ذلك الوقت، أيّدت ر

انت تخشى أن يستجلب ذلك ردود ا عسكرية إسرائيلية  فقد ك .مشاركة إيران في استعادة األراضي دون

لفائهم من االنتشار في المنطقة الحدودية، األمر الذي كان ليقوّض  ركية لمنع اإليرانيين وحوأردنية وأمي

لم   لكن النظام السوري  د التي بذلتها موسكو والنظام السوري لفرض سيطرتهما على المنطقة.الجهو

ايحبّذ مط شتباكات في طفس مؤخر ا من الوسائل التي الشروط التي فرضتها عليه موسكو، وكانت اال لق 

 .هق أمام عودة  أكبر لقوات استخدمها لتمهيد الطري

ه، ومن بينها تسليم لبالعديد من مطا حّدد النظام مهلة  قصوى للمعارضة في طفس من أجل استيفاء

سلحة  هم إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سورية، وتسليم األالثوّار المطلوبين أو نفي

في األيام ل االشتباكات. في غضون ذلك، ُفت ح مسار  تفاوضي للحؤول دون التصعيد.  التي اسُتخِدمت خال

فيلق الخامس الذي ينتمي اسمي ا إلى الجيش األولى من االشتباكات، بذل وجهاء محليون وأعضاء في ال

رعايتها،  السوري على  ويحصل  روسيا  من  األوامر  يتلقى  التشنّجات.  محاوالت لكنهه  تهدئة  أجل  من 

ا، عمدت   ائمة بغية التوصل روسيا وممثّلون عن النظام وشخصيات معارضة إلى تفعيل القنوات القالحق 

 .إلى حل لألزمة 

ا للتقارير،  ينص في نهاية المطاف، من تيسير العملية من أجل التوصل إلى اتفاقتمكَّن الروس،   ، وفق 

يم لوبين من طفس إلى مناطق أخرى في درعا بدال  من شمال سورية، وتسلعلى طرد الثوّار المط

ت مدنية أخرى في طفس، والسماح للوحدات األسلحة، وإعادة فتح مركز الشرطة وثالث مؤسسا

تفتيش في أماكن محّددة. وسعى االتفاق أيض ا إلى قطع   ة الرابعة بإجراء عملياتالتابعة للفرقة المدرّع

م موالية  وسائل إعال صوّرت وات التي من شأنها أن تتسبب بتصعيد  عسكري. وفيماالطريق أمام الخط 

https://enabbaladi.net/archives/448648
https://www.humanitarianaccessteam.org/reports/situation-reports/situation-report-southern-syria-reconciliation-agreement-update
https://carnegie-mec.org/2020/10/05/ar-pub-82782
https://www.alwatanonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%82/
https://www.alwatanonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%82/
https://www.alwatanonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%82/
https://www.alwatanonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%82/
https://www.enabbaladi.net/archives/453999
https://www.enabbaladi.net/archives/453999
https://www.enabbaladi.net/archives/453999
https://enabbaladi.net/archives/448648
https://www.horanfree.com/?p=8041
https://arabic.rt.com/middle_east/1201432-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7/
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الجيش   عودة  يسطّر  بأنه  االتفاق  األمن  للنظام  "إرساء  أجل  من  طفس  إلى  السوري 

 ."على البلدة هي "وهميةمنصات مناهضة للنظام أن مزاعم الحكومة بالسيطرة  كتبت ،"واالستقرار

يه في محليين والمراقبين على السواء. فقد وجب النظر إلما جرى في طفس لم يكن مفاجئ ا للسكان ال

سد وإيران وفلول جنوب، أي روسيا ونظام األإطار لعبة يقوم بها األفرقاء األساسيون على األرض في ال

قد سعى هؤالء إلى التعّدي على مناطق النفوذ . ل2018مجموعات الثوار المسلّحة السابقة، منذ العام 

ه في الوقت الراهن، عدم اإلخالل ين بهدف تعزيز سلطتهم. وحاولوا في غضون ذلك، أقلّ العائدة ألفرقاء آخر

 .2018م الحملة العسكرية في العابالتوازن الهش الذي نشأ بعد 

ا فعلى  المميتة.  اللعبة  هذه  في  األساسي  الالعب  النظام  يزال  الضعف ال  من  يعاني  أنه  من  لرغم 

اتيجية واضحة  والعسكرية لنفوذ  خارجي واسع، يبدو أن لديه استروالالمركزية، وتخضع أجهزته األمنية  

التي ظهرت خالل   استيعاب شبكات المعارضة  في ما يتعلق بالشؤون المحلية في درعا. ويهدف إلى

 .النزاع أو إلغائها، ألنها قد تتحوّل إلى تهديد له

العام  أق النظام، منذ  يعتبرهم2018دم  اعتقال أشخاص  أو  اغتيال  تنفيذ   ، على  أو على  له،  معارضين 

ثوّار سابقي   عمليات عسكرية محدودة في ضم  أيض ا  النظام  نجح  المرحلة،  إلى ضدهم. خالل هذه  ن 

و العسكرية  أبرزهماأجهزته  زريق األمنية،  أبو  و عماد  نصيب  المسالفي  البلد،  مةمصطفى  درعا  في 

 .وغيرهما

وجود طهران في المنطقة بصورة أساسية  تخدم بيادق أخرى. يقتصر تلعب إيران لعبة مشابهة، إنما تس

، وُيذكر أنه  2018ب هللا الموجود في القنيطرة منذ ما قبل حملة  على حلفائها. وحليفها األهم هو حز

إلىع ذلك   تعزيز مد  منذ  والتي حضوره  السوري،  للجيش  التابعة  المدرّعة  الرابعة  الفرقة  وتُعّد  الحين. 

ا  ي ا مهم  إليران في الجنوب. وخالل العام قودها ماهر شقيق الرئيس السوري بشار األسد، أيض ا حليف 

ث في أيار/مايو  دات من الفرقة توسيع حضورها في ريف درعا غرب البالد، مثلما حدالماضي، حاولت وح

 .لألحداث التي شهدتها المحافظة في كانون الثاني/يناير مماثلة أزمة ما اندلعتعند 2020

الوصّي على  تُ  أداء روسيا دور  إيران حذرها من  التطورات في بدي  تراقب إسرائيل  القائم، فيما  الوضع 

الثاني/يناير  ويمكنها أن تتحرّك ساعة  الجنوب عن كثب   ، في كانون   2015تشاء. وهذا ما فعلته، مثال 

نهم جهاد مغنية، نجل القيادي الكبير في في القنيطرة، من بي قتلت ستة عناصر من حزب هللا عندما

التي استهدفت حلفاء إيران  الهجمات الجوية ا عشراتوقد شّن اإلسرائيليون أيض   .عماد مغنية حزب هللا

 .فعل عن الدفاعات الجوّية الروسية ، من دون أن يصدر أّي ردفي جنوب سورية 

الذي   صحيح  أن لروسيا حسابات مختلفة  النظام  أنها مسؤولة عن  عن الحسابات اإليرانية، نظر ا إلى 

ادق تُحرّكها. ففي مرحلة المفاوضات في العام في أجزاء واسعة من الجنوب، ولكنها أيض ا لها بي  يسود

رز قادة الثوّار في المنطقة، ليصبح رجلها األساسي في سيا أحمد العودة، أحد أب، استقطبت رو2018

قائد  اآلخرين،  ى العودة، الذي توصّل إلى اتفاق مع روسيا بشكل أسرع من قادة الثوّارالجنوب. وأضح

درعا في  الخامس  إلى   .الفيلق  التقاريرإضافة   بعض  أفادت  الفيلق   ذلك،  تعزيز  تحاول  روسيا  بأن 

ورها المحلي على األرجح، نظر ا إلى العدد المحدود من العناصر  بواسطة مقاتلين إضافيين، لتدعيم حض

 .على األرض الروس 

https://www.horanfree.com/?p=8068
https://www.enabbaladi.net/archives/411023
https://www.zamanalwsl.net/news/article/128983/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/128983/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/128983/
https://etanasyria.org/presence-of-iranian-backed-militias-in-south-syria-22-6-2019/
https://carnegie-mec.org/diwan/81848
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-30873402
https://en.wikipedia.org/wiki/Imad_Mughniyeh
https://www.france24.com/en/20190724-israel-fires-missiles-south-syria-according-state-media
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/62964
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/62964
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ر الالعبين في درعا سوف تستمر لبعض الوقت. وهذا يعني أن غالب الظن أن اللعبة التي يخوضها كبا

كري االستقرار، واالغتياالت، وغياب األمن، واالعتقاالت، والتصعيد العسفظة ستظل ساحة  النعدام  المحا

، تعيد 2018عبون الكبار منذ العام  المحلي. وهكذا، يبدو أن جميع الخطوات الصغيرة التي يقوم بها الال

فشيئ ا أوضا  شيئ ا  يعاني  الذي  السوري  الجنوب  في  المعّقدة  النفوذ  خريطة  وشديدة رسم  هّشة  ا  ع 

 .التقلّب

  MEC.ORG/DIWAN/83903-HTTPS://CARNEGIEالرابط: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/83903
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        -   معهد واشنطن   -   لقمان سليم يثبت ذلك   حزب هللا« ضعيف، واغتيال »

 حنين غدار 

 Feb  16     2021 ( اللغة اإلنجليزية والعربية)

   : نص المادة 

وقت.   لقمان سليم مسألة  مقتل  كانت قضية  المباشر  لطالما  للتهديد  تعرض  فقد 

ه  وكتب  »حزب هللا«،  من  الحزب  والمتكرر  فيه  حمّل  الماضي  العام  بياناً  نفسه  و 

ؤولية عن أي عمل من شأنه أن يضر به أو بأسرته. وفي وقت سابق من هذا  المس 

أط  قاتله  الشهر  رسم  لق  الفرنسية  والحكومة  بايدن  إدارة  على  يجب  عليه.  النار 

 .إال سيصعد »حزب هللا« حملته اإلرهابية خطوط حمراء واضحة، و 

سنوات  سليم اغت  كان  منذ  لقمان  اللبناني  والكاتب  الناشط  اإل  يال   .عداد قيد 

ا  عالنية،  «حزب هللا » انتقد  فقد  قاتله  أطلق  الشهر  وقت سابق من هذا  عليه وفي  ألن    لنار 

أرادوا   الذين  لتِه،  لقتَ مناسبا   كان  والخارج  الداخل  في  خالله التوقيت  من  رسالة    .توجيه 

بمن فيهم كاتبة   - «حزب هللا » ما شعر منتقدو   ولطالما كانت القضية مسألة وقت. إذ دائما  

تمرار  بأن الظالل تالحقهم. فكانوا يمضون في حياتهم اليومية ويتطلعون باس  - السطور   هذه 

شعرون بانقباض  ءهم، ويُفتشون أسفل سياراتهم بحثا  عن قنبلة كلما غادروا منازلهم، وي ورا 

أطفا  حافلة  فيها  تتأخر  مرة  كل  في  قلوبهم  في  أننا  متزايد  عرفنا  ولطالما  المدرسية.  لهم 

ومرا  قون  الظالل، مالَح هذه  في  حياته  يعيش  أن  أبى  سليم  لكن  بون.  غير   قَ يكن  لم  لكنه 

مغ   حين   .حذر  عام  قررُت  في  عودة  بال  لبنان  مماثلة،    2016ادرة  تهديدات  ُت  تلقيْ أن  بعد 

وم بالمثل ألنه  رفض المغادرة ولم يتوقع مني أن أق  لكنه  .القيام بذلك  ني سليم على شجع 

يمكن  كان  ال  أنه  أيضا   التضحيات  يع للجم  يعلم  نفس  ل  الذي    - "صفر خوف"    - وشعاره   .تحمُّ

ا  التواصل  مشهد  على  لبنان الجتماعي  سيطر  ،  في  وهو   مؤخرا  خيارا ،  بل  شرطا ،  ليس 

 .مدروس بعناية 

تعرض   من لقد  والمتكرر  المباشر  للتهديد  هللا » سليم  هو  ، «حزب  بيان  وكتب  العام   ا  نفسه 

الحزب  الماضي  أن  عمل   أي  المسؤولية عن  حمّل فيه  بأسرته. واغتيل   من شأنه  أو  يضر به 

ى بعد ميل واحد من مجمع لألمم المتحدة.  عل  - «حزب هللا » معقل  - سليم في جنوب لبنان 

بط  تل  قُ أنه  هو  ذلك  من  أن  ريقة واألهم  شأنها  الناشطين   من  إلى  واضحة  برسالة  تبعث 

والمجت  قادة اآلخرين  أراد  ولو  ككل.  الدولي  هللا » مع  سليم   التخلص  «حزب  لكان   فقط،  من 

وبالتالي تجنب اللوم،  ية سرقة،  األمر يبدو وكأنه حادث سيارة أو عمل  بإمكانهم بسهولة جعل 

  .ت نفسه اختبار حدود المجتمع الدولي لكنهم أرادوا توجيه رسالة إلى اآلخرين وفي الوق 

فال تزال    طور التشكيل، لكن معالمها األخيرة لم تكتمل بعد. ثمة إدارة أمريكية جديدة في  

الرئيسية  لبنان   المناصب  مع  ستتعامل  والتي  األوسط  بالشرق  حزب  »و المتعلقة 

يتصدّ  «هللا  ال  األوسط  الشرق  أن  وجود مؤشرات على  إلى  باإلضافة  أجندة  شاغرة. هذا  ر 
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يُسند   قد  لبنان  ملف  وأن  بايدن  إلدارة  الخارجية  إيمانويل  السياسة  الفرنسي  الرئيس  إلى 

 .ماكرون 

فقبل  وداعموه اإليرانيون نمطا  محددا  الختبار أي إدارة أميركية جديدة.   «زب هللا ح » لقد وضع 

حة الكيميائية  استخدم نظام األسد األسل  عندما  سنوات، اختبروا إدارة ترامب في سوريا   أربع 

استخدمت الميليشيات الموالية  ، وبعد ذلك حين  2017ضد المدنيين في خان شيخون عام  

مسيّ  إليران  مسلحة طائرات  األمريكي  رة  العسكري  الموقع  بلدة  - ضد  من  بالقرب  البريطاني 

 .ت تلك االختبارات بقوة، وفهمت إيران ووكالؤها الرسالة ية. وجوبه التنف الحدود 

اغتيال  ه  إلى   ويوجّ رسالة  والنشطاء  سليم  أيضا    ولكنه  المحليين،  النقاد  يكون  وسيلة  قد 

المجتمع  الحمراء وكيف    لمعرفة متى   - الدولي   الختبار حدود  بايدن خطوطها  إدارة  سترسم 

بذلك  من   .ستقوم  العديد  يشعر  سلي واليوم  يبدأ زمالء  أن  من  بالقلق  الناشطين  حزب  » م 

السابق   االغتياالت، جديدة من   موجة  «هللا  الوزراء  رئيس  مقتل  أعقبت  التي  تلك  غرار  على 

الحريري   سيطرة   2005عام  رفيق  بعد  إال  تتوقف  لم  هللا » والتي  مؤسسات   «حزب  على 

يواجه   .2008عام   في  الدولة  التح  «حزب هللا » وحاليا ،  ل عددا  من  فتظاهرات  ديات في  بنان. 

انهيار االقتصاد اللبناني، ومن ثم حادثة انفجار  التي أشارت إلى    2019تشرين األول/أكتوبر  

 .محليا   محرج  في موقف  «ب هللا حز » بيروت العام الماضي، وضعت 

ق  كان سليم في  الذي  2019 احتجاجات  لب لقد  )السياسي(  النشاط  كبير من  أعقب   وجزء 

خيمة   .ذلك  وسط    "الملتقى" فأنشأ  في  ومناظرات  ومناقشات  حوار  حلقات  أجريت  حيث 

ا  األول/ديسمبر  قاعدة  كانون  وفي  بيروت.  مدينة  مركز  في  أحرق 2019الحتجاجات  حزب  » ، 

المتظاهرين الموالين   مجموعة من  تجمعت  خيمة "الملتقى" وهدد سليم وزمالءه. كما  «هللا 

هللا » لـ  في  «حزب  منزله  الجنوبي  أمام  لبيروت، الضاحية  شعارات   ة  الجدران  على  وكتبوا 

أن   ورغم   ."شرف األمة" و"المجد لكاتم الصوت  «حزب هللا »"و   "لقمان سليم الخائن والعميل" 

دون  االحتجاجات  أنها   خفّت  إال  ن،  المطلوبيْ والمساءلة  التغيير  التغيير  تحقيق  بذور  زرعت 

الطويل. فقد كان حلفاء  ثل رئيس مجلس  م  -  سدون الفا  «حزب هللا » المحتمل على المدى 

 جبران باسيل  «التيار الوطني الحر » زعيم   النواب نبيه بري، والرئيس ميشال عون، وصهره 

  في السلطة، إال أن  وعلى الرغم من أنهم ما زالوا  .للمتظاهرين  هم المستهدفون األوائل  -

 .تقلصت فعليا   قد  القاعدة الشعبية التي كانوا يتمتعون بها 

المدينة،  ، عادت االحتجاجات إلى شوارع  2020آب/أغسطس    بيروت في   وفي أعقاب انفجار 

استهداف  تم  المرة  هذه  هللا » لكن  مشانق   «حزب  المتظاهرون  نصب  وقد  مباشر.  بشكل 

الذين يعتقدون   رتون للسياسيين ة في "ساحة الشهداء" بوسط بيروت لتعليق صور من ك رمزي 

ّفهما  أنهم مسؤولون  ، بمن فيهم األمين العام للحزب،  االنفجار   عن الدمار والموت اللذين خل

هللا  نصر  نفسه حسن  يحدث  -   أن  يمكن  أنه  لبنان  في  أحد  يتصور  لم  مشهد  دون   وهو 

وخيمة  بخي  .عواقب  مرّ  المأساة لكنه  جسامة  بسبب  ربما  العديد   .ر،  ذلك  شجع  من   وقد 

بانتقاد  البدء  على  هللا » اللبنانيين  الرغم  .علنا   «حزب  اال  وعلى  حملة  عتقاالت  من 
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المتظاه و  ضد  األمن  قوى  نفذتها  التي  أن االستجواب  إاّل  االجتماعي   رين،  التواصل  وسائل 

تفيض  التي  بدأت  الفيديو  ومقاطع  والميمات  هللا » تنتقد   بالمنشورات  وحلفائه   «حزب 

 .بهم  وتستهزئ 

ار/مايو  على المدى البعيد. فاالنتخابات النيابية مقبلة في أي  ذلك  ما يعنيه  «حزب هللا » ويدرك 

والنقابية 2022 الجامعية  االنتخابات  ضوء  وفي  ي    .  عامَ في  جرت  التي    2019المختلفة 

يخسر 2020و  أن  المرجح  من  هللا » ،  لبنان  األ  وجميع  وحلفاؤه  «حزب  في  السياسية  حزاب 

ال  التحقيقات  وفي   .نواب جزءا  كبيرا  من مجلس  تزال  انفجار مرفأ   جارية  غضون ذلك، ال  حول 

إال أن بعض المعلومات  المحلية تعمّدت العمل ببطء  وبدون فعالية،  ن السلطات أ  ورغم  .بيروت 

ثال  بين  صلة  وجود  إلى  تشير  استقصائية  وتقارير  ودولية  محلية  مصادر  أعمال  من  رجال  ثة 

 .وهمية اشترت المتفجرات وخزنتها في مرفأ بيروت   سوريين داعمين لبشار األسد، وشركة 

الديناميكيات م جميع هذ أما سليم فكان موجودا  في خض  يعملون معه  .ه  الذين    عن  وأولئك 

و  بيروت  مرفأ  في  المخبأة  المتفجرات  بين  الروابط  يحلل  كان  أنه  يعلمون  حزب  »كثب 

الشهر والنظ  «هللا  أجراها  مقابلة  وفي  السوري.  اته  ام  هللا » م الماضي،  بإخفاء   «حزب 

أرغمت النظام السوري    رة أوباما النظام السوري، حيث قال: "إدا  لصالح  المتفجرات في بيروت 

وصلت   ... شهر تقريبا   . وبعد 2013ميائية في تشرين األول/أكتوبر  على تسليم أسلحته الكي 

ب  المحملة  "روسوس"  يعت السفينة  سليم  وكان  بيروت".  مرفأ  إلى  األمونيوم  أن  نترات  قد 

مهما   التوقيت  بالبراميل  2014عام   أوائل  ففي  :كان  الهجمات  زخم  ازداد  في  المتفجرة  ، 

 .ي على نترات األمونيوم سوريا بشكل ملحوظ، ال سيما تلك التي تحتو 

سليم  يكن  بانفج  ولم  الظرفية  عالقاته  بسبب  غتال  يُ الذي  األول  فمنذ  الشخص  بيروت.  ار 

ما في ظروف غامضة: في مطلع كانون األول/ديسمبر،  االنفجار، لقي شخصان آخران مصرعه 

رج  أبو  منير  العقيد  على  ثر  الذي ُع فرقة    يلي،  وترأس  اللبنانية  الجمارك  في  يعمل  كان 

ميتا  في منزله. وفي وقت الحق من  البري،  التهريب  النار   لمكافحة  تم إطالق  ذلك الشهر، 

االتص  مماثلة  ة بطريق  قطاع  في  موظف  وهو  بيجاني،  جو  وذكرت  على  مستقل.  ومصور  االت 

وصلوا إلى مرفأ بيروت اللتقاط    رين الذين تقارير إعالمية محلية أن بجاني كان من أوائل المصوّ 

 .نفجار وأنه كان يعمل مع محققين أجانب الصور بعد اال 

حزب  » معقل  سليم مغادرة منزله في التهديدات المباشرة، رفض   وعلى الرغم من العديد من 

الضاح «هللا  في  ببيروت ،  الجنوبية  واشنطن  .ية  إلى  األخيرة  زيارته  أوائل   فخالل  في 

ّر وع  ، 2020 عام  عب تلك   تُ ندما  من  مخاوفي  عن  لم  له  البقاء،  منه  ورجوت  التهديدات، 

كانت  .يُذعن  نظره،  ترى   ففي  وأصبحت  الصحوة،  من  نوعا   تشهد  الشيعية  الطائفة 

هللا » يرا  أخ  كمنقذ  «حزب  وليس  عمل   .كمرتكب  يكن  الطائفة    ولم  داخل  سليم 

الشباب  فقد ساعد  .سرا   الشيعية  أنفسهم  العديد من  فهم  أفكارهم    والتعبير   على  عن 

بدون حساب   والتواصل مع  التي   .وبدون خوف  بعضهم  الشبكة  أن  ويعلمون  به  يثقون  وكانوا 

 .بمقتله  ن حلَّها يمك  أنشأها داخل هذا المجتمع أقوى من أن 
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أنه لن  يعلم  السهل  كان  وفقدان   «حزب هللا » على  يكون من  المالية،  التعافي من مشاكله 

ء هذا المجتمع، وكان صوت  استيا  صميم  وكان يعمل في الشيعي.  حلفائه، واستياء المجتمع 

والمفكرين   األعمال  ورجال  الشباب  من  مجموعات  شكّل  اإلطار،  هذا  وفي  االستياء.  هذا 

د على كسر حاجز الخوف داخل  ساع  لكن األهم من ذلك  .حفيين من الطائفة الشيعية والص 

 .المجتمع الشيعي 

لـ الضعف الر  كان يعلم سليم أن نقطة  وهذا   .عه الخاص في مجتم  تكمن  «حزب هللا » ئيسية 

يعرفه  هللا » أمر  عتبر  .أيضا   «حزب  سيضاعفون   ويُ الحزب  قادة  أن  على  داللة  سليم  اغتيال 

ئفة الشيعية ال لحمايتها.  االستياء الشيعي. وسوف تُستخدم أسلحتهم ضد الطا  العمل على 

المحادثات   بدء  قبل  المعارضة  إسكات  إلى  يسعون  المتحدة  المحتملة  وسوف  الواليات  بين 

يستطيع وإ  ال  واليوم  لبنان.  في  المرتقبة  االجتماعية  االضطرابات  اندالع  وقبل  حزب  » يران 

أخرى   «هللا  موجة  يتحمل  ا أن  الخطابات  وأن  ال سيما  لبنان،  في  االحتجاجات  لمناهضة  من 

ة   .إليران ستكون أقوى حدّ

ما حققه  إنجازات سليم و  أن  على لحرص  لبنان، وا يقاتلون في   ولحماية أولئك الذين ال يزالون 

م داخل المجتمع الشيعي  ، ينبغي على المجتمع الدولي وضع خطوط   ال تذهب  من تقدّ سدى 

تنازالت  .ة للغاي  حمراء واضحة  تقديم  االمتناع من  ه   عندما  يجب  ضد   «حزب هللا » أسلحة تُوجّ

التنسيق  واشنطن  على  ويجب  اللبناني،  بار  الشعب  مع  كثب  أ   للتأكد  يس عن  زيارة  من  ن 

للطبقة   تنازالت  أي  تقدم  وال  للناشطين  أقوى  حماية  توفر  لبنان  إلى  المقبلة  ماكرون 

قف عقوبات مكافحة الفساد واإلرهاب، بل يجب  يجب أال تتو   .وعناصرها الفاسدة  السياسية 

ع وتيرتها وتستهدف مجموعة واسعة من الشخصيات السياسية الفاسدة من جميع  أن تس  رَّ

ال يفهمون إال األعمال الواضحة والحازمة. وكان سليم   «حزب هللا » إن قادة  .حزاب طوائف واأل ال 

 .اسب للتراجع واآلن ليس الوقت المن  .ذلك  أرعبهم  وقد  واضحا  وحازما ، 

 MEC.ORG/DIWAN/83778-HTTPS://CARNEGIEالرابط:   
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الواليات المتحدة تشن غارات جوية على الميليشيات  وسط:  األ الشرق  

 مركز ستراتفور   -   العراقية المدعومة من إيران في سوريا 

 Feb  2021 26اللغة اإلنجليزية(  )

   : نص المادة 

حدث:  ال   ماذا  الواليات  تستخدمها  شنت  التي  التحتية  البنية  على  جوية  غارات  متحدة 

إيران، كتائب حزب هللا وكتائب سيد الشهداء في شرق    الميليشيات العراقية المدعومة من 

وكالة أسوشيتد برس في    سوريا،  أفادت  الضرر    25حسبما  يتضح مدى  / فبراير. ولم  شباط 

م الذ  بالضبط،  الضربات  هذه  ألحقته  أعداد  ي  وتتراوح  قتيل  ع  بين  وقالت    22و الضحايا  قتيال . 

الضر  هذه  إن  )البنتاغون(  األمريكية  الدفاع  متناسب"  ب وزارة  عسكري  "رد  بمثابة  كانت  ات 

وكانت   العراق.  في  إيران  من  المدعومة  الميليشيات  شنتها  التي  األخيرة  الهجمات  على 

 ت باالنتقام. لين القتلى وتوعد حد المقات أل أقامت بالفعل جنازة  كتائب حزب هللا قد  

الحدث  نطاق    : أهمية  في سو ا يشير  الميليشيات  استهداف  وقرار  الجوية  بدال   ر لضربات  يا 

في   التوترات  وتخفيف  التصعيد  من  المزيد  تجنب  تريد  المتحدة  الواليات  أن  إلى  العراق  من 

  بالنظر إلى تاريخ   األمريكية، الضربات ضد القوات    لمزيد من   هناك استعداد   ذلك، العراق. ومع  

من    مدعومة من إيران في االنتقام من قتل مقاتليها. كتائب حزب هللا والميليشيات األخرى ال 

ا في أماكن   العراق، المرجح أن تحدث مثل هذه الهجمات االنتقامية في  ولكنها قد تحدث أيض 

في   تطو   المنطقة، أخرى  إذا  ذلك سوريا.  في  علنية  بما  أكثر  معركة  ساحة  إلى  رت سوريا 

ديناميكيات الحرب األهلية المستمرة في  حول  ت فقد ت   وإيران، ن الواليات المتحدة  بالوكالة بي 

ا إليران تدعمه الواليات المتحدة وإسرائيل. ل البالد   ا مناهض   تشمل عنصر 

على القوات    : ارتبطت الميليشيات المرتبطة بإيران بسلسلة من الهجمات األخيرة خلفية ال 

م  على  العراق  في  األمريكية  األسبوعين  والقواعد  تل   الماضيين، دار  ذلك  في  التي  بما  ك 

مما أسفر عن مقتل شخصين.    الدولي، أربيل    ر استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد ومطا 

أوقفت إدارة الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب استهداف المواقع المرتبطة بإيران في  

الرغبة التي أعرب عنها بعض  على الرغم من    البالد، في محاولة لسحب قواتها من  سوريا  

لتوسيع مهمة    - بولتون    بمن فيهم مستشار األمن القومي السابق جون   - ته  مسؤولي إدار 

   .أمريكا المناهضة إليران في سوريا 

LAUNCHES-US-EAST-REPORT/MIDDLE-HTTPS://WORLDVIEW.STRATFOR.COM/SITUATION-الرابط:  

SYRIA-MILITIAS-IRAQI-BACKED-IRAN-AGAINST-AIRSTRIKES 

 

 

https://worldview.stratfor.com/situation-report/middle-east-us-launches-airstrikes-against-iran-backed-iraqi-militias-syria
https://worldview.stratfor.com/situation-report/middle-east-us-launches-airstrikes-against-iran-backed-iraqi-militias-syria
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  -   سي فورين بولي   -   رسالة بايدن إليران بضرب سوريا تعبير عن ضعف 

COLM QUINN 

 Feb  26     2021 (اللغة اإلنجليزية)

 :  خالصة 

  ة جوزيف تساؤالت بشأن الضربة الجوية التي وجهتها إدار  "فورين بوليسي " طرحت مجلة 

أنها ستؤثر على  بايدن، لجماعات مسلحة في سوريا، وما إذا كانت رسالة إليران أم  

ية النووية؟ فضال عن مدى القوة التي  المحاوالت الدبلوماسية معها للعودة إلى االتفاق 

" إن بايدن يسير على خطى  21وقالت المجلة في تقرير ترجمته "عربي    .الة تحملها الرس 

يوما له في البيت األبيض. إال أن    77ضرب أهداف في سوريا بعد  ي أمر ب دونالد ترامب الذ 

هو أنهما ليسا    وما يجمع بين تحركي الرئيسين   .دن أمر بالضربة العسكرية بعد شهر باي 

يدن هي محاولة لوضع حدود ما هو مقبول من  فعل حرب ولكن رسالة. وفي حالة با 

 .الجماعات الوكيلة عن إيران وما يمنع التصعيد 

 

التفاقية النووية  المجلة إنه من الجدير بالذكر التعليق على دعوات بايدن العودة ل   وقالت 

دراسات الشرق األوسط في جامعة    . ونقلت عن ولي نصر، أستاذ 2015التي وقعت عام  

لغارات الجوية ستغير بالتأكيد من حسابات إيران عندما تعود إلى اتفاقية  جونز هوبكنز أن ا 

وأضاف: "ال أعتقد أنها ستغلق الباب أمام الدبلوماسية"    .ة الشامل   العمل المشتركة 

نتقامية في العراق  سبة لطهران وواشنطن تهم االتفاقية النووية أكثر من العمليات اال و"بالن 

قوبات عنها وتريد الواليات المتحدة فرض قيود على برامج إيران  وسوريا. وتريد إيران رفع الع 

وبمعنى    وضوعات اإلقليمية تتفوق على هذه االهتمامات". أن الم   النووية. ولهذا ال أعتقد 

عندما  عد الغارات على الدبلوماسية، كما يقول نصر: "سيفكر اإليرانيون  آخر قد تسا 

ويدفعهم نحو طاولة المفاوضات أسرع.    يعتقدون أن أمريكا قلقة من سلوكهم المشاكس 

دة للطاولة من خالل الرد  ية العو وتريد أمريكا منع إيران من عمل أشياء قد تعقد عمل 

المدير التنفيذي لمعهد كوينسي لإلدارة    ويقول تريتا بارسي،   بشكل حاسم ومبكرا". 

رح حال جيدا  وأضاف: "أقت   نتقام والتصعيد وخفص التصعيد معقدة. المسؤولة إن عمليات اال 

نيين  اإليرا   لو قامت إدارة بايدن بعمل هذا انتقاما لما حدث في العراق وألنها تعتقد أن 

فاق، فهذا يعني في حد  يصعدون من أجل الضغط على الواليات المتحدة للعودة إلى االت 

ماذا ال نعود إلى الصفقة؟ ويمكننا حل األمور  ذاته مخاطر عدم العودة إلى االتفاقية. ول 

ومع أن األيام باكرة لعهد بايدن إال أن ضربته في سوريا ال تدعو على    يقة أحسن". بطر 

في  م أنهم يريدون إظهار التصميم وال أحد يفكر أنهم ضعاف. ولكن هذا  و"أتفه   الثقة. 

ا يقلقني أنهم  نظري، ضعف. ألنك لو كنت قويا فلست بحاجة لهذه اإلشارات. وهذ 

 يشعرون بالضغط لعمل هذا". 

 /  SYRIA-BOMBS-BIDEN-IRAN-TO-MESSAGE-HTTPS://FOREIGNPOLICY.COM/2021/02/26/IN:الرابط   

https://foreignpolicy.com/2021/02/26/in-message-to-iran-biden-bombs-syria/
https://foreignpolicy.com/2021/02/26/in-message-to-iran-biden-bombs-syria/
https://foreignpolicy.com/2021/02/26/in-message-to-iran-biden-bombs-syria/
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اسى ويتجاهل الحرب في  سنوات من الصراع الدامي، العالم يتن   10  بعد 

 JON SHARMAN  -   اإلندبندنت   -   سورية 

 Feb  26     2021 (اللغة اإلنجليزية)

مع ذكرى هذا الدرس  التعامل  مل  السكان نازحون وفقراء، وال يمكن تح   خالصة: 

خيرية   التاريخي.  و   تحذر   منظمة  "تُنسى  السورية  األهلية  الحرب  أن  يتم  من 

بيانات تشي   تجاهلها"،  يعرفون  ر  حيث أصدرت  البريطانيين  ثلثي  إلى أن أقل من 

 ع ال يزال مستمرا . أن الصرا 

 

بعد مرور عقد من الزمن    مة السورية،حذرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، من تغيّر موقف الغرب من األز

صحيفة حذر خالله من  في ال ونشر مراسل "إندبندنت" "جون شارمان"، تقرير ا   على الحرب في البالد.

اس  بةمغ إجراء  بعد  الغرب  دول  السوريين في  أزمة  ال تجاهل  البريطانيين  ثلث  أن  أظهر  تطالع جديد 

 عن الصراع السوري.  يعرفون شيئ ا
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بالمئة فقط من البريطانيين يعرفون أن الحرب   58"منظمة إغاثة سوريا" أن    لبريطاني عنونقل الصحفي ا

زالون عنها، في حين أن الماليين من السوريين ال ي يئ اش  ينما البقية ال يعرفون السورية ال تزال مستمرة، ب

 يعانون من عدم توفر الطعام والمأوى. 

ا بكثير عما كان عليه منتصف العام الماضي، إذ   روبية انخفضللتقرير، فإن الوعي في البلدان األو ووفق 

 حقيقة ما يدور في سوريا. بالمئة من المواطنين البريطانيين يعلمون  77كان 

بالمئة من السوريين، أي  حسوب التقرير، فإن ثمانين  الفقر،    9.3ب  ماليين شخص يعيشون تحت خط 

مليون طفل في سوريا خارج المدارس،    2.4ي، ويوجد  مليون ا يعانون من انعدام األمن الغذائ  2.2وهناك  

 مليون شخص في البالد يفتقرون للمياه النظيفة.  15.5و

لدان الجوار، يعيش  ماليين الجئين في ب  5.6يين نازح سوري داخلي ا، والم  6.2التقرير إلى أن هناك    ولفت

 معظمهم في خيام ومساكن مؤقتة. 

ضيتهم، في وقت ال يزال يكابد فيه معظمهم آالم قاطبة  عن قويعاني السوريون من تخلي دول العالم  

 . وبخ بنيت على عجل من مادة الطالقتل والتهجير والنزوح الداخلي ضمن خيام وأكوا

 YEARS-10-WAR-EAST/SYRIA-NDEPENDENT.CO.UK/NEWS/WORLD/MIDDLETPS://WWW.IHT-الرابط:   

B1806674.HTML-SURVEY-YOUGOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-war-10-years-yougov-survey-b1806674.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-war-10-years-yougov-survey-b1806674.html


 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
1
7
1

 

  األسد انهيار االقتصاد أكبر خطر يهدد  الحرب في سوريا    من ت  سنوا   10بعد  

   BEN HUBBARD AND HWAIDA SAAD  -   نيويورك تايمز   - 

 Feb. 23, 2021 ( اللغة اإلنجليزية)

الحرب، أصبح التهديد األكبر اآلن للرئيس بشار األسد هو   بعد عقد من : خالصة 

االقتصادية واألزمة  يك  في،  لم  مؤخراً،  ملموسة   لديهن  اجتماع حضره  حلول 

 .لمحنة بالده الشديدة

  

 

سد األميركية إن التهديد األكبر الذي يواجهه الرئيس بشار األ (New York Times) يورك تايمزقالت نيو

الطاحنة  اآلن، بعد مرور ع الزمن من الحرب األهلية في سوريا، هو المشاكل االقتصادية  التي قد من 

 .تعصف ببالده

الصحيفة، وهويدا سعد،   ريرتق  يف  وأشارت  بن هوبارد  مراسالها  أعده  األسد على مشترك  ردود  أن 

  - ي سوريااالنهيار االقتصادي فخالل لقاء خاص عقده مؤخرا مع إعالميين موالين، عن  -أسئلة الصحفيين  
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بالد، وتكشف عن بعده عن الهموم تشي بأنه ال يملك حلوال ملموسة للمحنة الشديدة التي تمر بها ال

 .الشعب وعجزه عن فعل أي شيء تؤرقي الت

أك األسد  أن  بالرواتب،  وأوضحت  أضر  الذي  العملة  انهيار  عن  عندما سئل  االقتصادية  لألزمة  إدراكه  د 

السلع  واالرتفاع يقدم خطوات   الهائل ألسعار  لم  أنه  بيد  والخبز.  الوقود  في  الحاد  والنقص  األساسية 

بالطهي   على القنوات التلفزيونية إلغاء البرامج المتعلقة إن    ول ملموسة لمعالجة األزمة، وإنما اكتفى بالق

 .حتى ال تعذب السوريين بتصوير وجبات بعيدة عن متناولهم

ا العاشرة للحرب األهلية تلك، فإن التهديدات المباشرة   قتراب الذكرى السنوية وترى الصحيفة أنه مع 

سيطر على مساحات شاسعة من البالد، ال تتزفصائل المتمردة والقوى األجنبية التي ال  لألسد ليس ال

ن،  االقتصادية الطاحنة التي أعاقت جهود إعادة إعمار المدن المدمرة، وأدت إلى إفقار السكا وإنما األزمة  

 .السوريين يكافحون للحصول على ما يسد رمقهم من الغذاء حيث بات العديد من

القتصاد السوري هي األسوأ منذ بداية الحرب ها اب  ويورك تايمز تقريرها بأن األزمة التي يمرواختتمت ني

على ، إذ تراجع سعر الليرة مقابل الدوالر بالسوق السوداء هذا الشهر إلى أدنى مستوياته  2011عام  

ار المواد الغذائية  إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات. كما ارتفعت أسع  اإلطالق، مما أدى

الضعف خالل   الشعام  ال بأكثر من  العالمي هذا  الغذاء  برنامج  وقد حذر  أن  المنصرم،  % من  60هر من 

 .مليون شخص، باتوا معرضين لخطر المجاعة 12.4السوريين، أي 

 /ECONOMY-ASSAD-02/23/WORLD/MIDDLEEAST/SYRIAHTTPS://WWW.NYTIMES.COM/2021-الرابط: 

RIES&PGTYPE=HOMEPAGEFOOD.HTML?ACTION=CLICK&MODULE=TOP%20STO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2021/02/23/world/middleeast/syria-assad-economy-food.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2021/02/23/world/middleeast/syria-assad-economy-food.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
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  التعذيب في سورية محكمة ألمانية تستعد إلصدار حكم تاريخي في قضية  

   BORZOU DARAGAHI  -   اإلندبندنت   – 

 Feb  24     2021 (اللغة اإلنجليزية)

 خالصة: 

د مرور عقد من الزمان على شن بشار األسد حربه الوحشية على الشعب السوري، تستعد محكمة بع

للعدالة والمساءلة،  ل قضية متعلقة بجرائم النظام، والتي قد تكون بداية  ألمانية، للحكم األربعاء، في أو

 .نيةريطالبا اإلندبندنت وفقا لصحيفة

 

ع قضية ضد أنور الرسالن، عقيد سابق في المخابرات السورية،  قام المدعون األلمان في مدينة كوبلنز برف

رف أو شاركا في تعذيب وقتل معارضي ياد الغريب، بتهمة أن كالهما أشومسؤول من رتبة أقل ُيدعى إ

 .دمشقيب بخطفي شارع ال 251داخل مركز االحتجاز سيئ السمعة فرع نظام األسد 

شهر من المرافعات وسماع شهادات سجناء سابقين، ومن  أ  10ومن المقرر أن يصدر الحكم اليوم، بعد  

 .المقرر أن يمثل الغريب أمام المحكمة
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حاسب فيها مسؤول في اإلنسانية، فستكون هذه هي المرة األولى التي يُ وإذا أدينا بارتكاب جرائم ضد  

وتعذيب   عن سجن  السوري  ت عتداواالنظام  الذين  السوريين  من  اآلالف  عشرات  وإعدام  جنسي  م ء 

 .السلمية 2011اعتقالهم في أعقاب انتفاضة 

مر كبار المسؤولين الذين  للمحققين على أنه كان ينفذ أوا  ونفى رسالن هذه االتهامات، بينما أصر غريب

 .رفضكانوا سيؤذونه إذا 

حتجازه داخل منشأة شارع الخطيب في صف او  وكان المخرج المرشح لجائزة األوسكار فراس فياض،

للمركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان، وتحدث عن الضرب باألسالك الصلبة  إفادة أرسلها  

والتعليوال وظهره  قدميه  على  "كانتهراوات  وقال  الجنسية.  واالعتداءات  يديه،  من  داخل    ق  الظروف 

 ."لطعام والماء وعدم وجود رعاية طبيةمن ال الزنازين الرطبة القذرة مروعة مع القلي

قال وزير الخارجية األلماني هايكو ماس في نوفمبر: "اإلفالت من العقاب يجب أن ينتهي"، من جانبه،  

ا بمحاكمة كوبلنز.   ناة الحرة()ترجمة: ق   .""يجب تقديم الجناة إلى العدالةوتابع  مشيد 

 الرابط: 

-ASSAD-COURT-ETORTUR-SYRIA-HTTPS://WWW.INDEPENDENT.CO.UK/NEWS/WORLD/GERMANY

B1806310.HTML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.independent.co.uk/news/world/germany-syria-torture-court-assad-b1806310.html
https://www.independent.co.uk/news/world/germany-syria-torture-court-assad-b1806310.html
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     -   التايمز   لشرق األوسط؟ هل يمكن لبوتين أن يصبح صانع سالم في ا 

ROGER BOYES   

 Feb  23     2021 (جليزيةاإلن ة اللغ)

 خالصة: 

“ال الشرق نشرت صحيفة  بوتين صانع سالم في  يكون  أن  يمكن  بعنوان “هل  بويز  لروجر  تايمز” مقاال 

من نصف قرن مع عائلة األسد التي تحكم سوريا، قال فيه إن الكرملين يقيم عالقة منذ أكثر  األوسط؟”،

فلن    طيح ببشار غدا، هورة بالدم، وفي هذه الحالة، لو أة ممق أوال مع األب حافظ ثم ابنه بشار. وهي عال

وخصص له من يقومون    داشا” أو منزال ريفيا خارج موسكومنحه “يتردد بوتين في أن يحيطه بالعناية. وربما  

وفر له،  والتسوق  آخرين من  بخدمته  وأعداء  الدولية  الجنائية  المحكمة  يمنع  لكي  يق حراسة مسلحا 

 الوصول إليه. 

، ال يمكنها وبالكامل تفسير 2000منذ عام  هما في السلطة  فالعالقات بين بوتين واألسد، وكاللك،  ذ  ومع

سية في جات سريعة في القاعدة الجوية العسكرية الرواألحداث الغامضة األخيرة. وأولها، التوسع بدر

مدرج   نشاءإ  حميميم قرب الالذقية، حيث خصص السوريون في العام الماضي قطعة أرض إضافية ليتم

ثاني من أجل تمكن القاذفات اإلستراتيجية من استخدامه.  ى أن المدرج الجديد فيها. وتشير تقارير إل

ر طائرات المحصنة  سس متطورة تابعة لالستخبارات الروسية وحظائوتضم قاعدة حميميم كذلك وحدة تج

العصبي للدفاع الجوي   مركزاللحماية عشرات الطائرات من هجمات الطائرات بدون طيار. وتعد القاعدة  

يحتاج إلى مقاتالت استراتيجية في وقت تعيش فيه الحرب األهلية في   سؤال اآلن: “منالسوري. وال

 منذ عقد؟”. سوريا أهدأ أوقاتها 

عملية  غير توسيع القاعدة العسكرية بالالذقية، وهو وساطة بوتين في ويعتقد الكاتب أن هناك لغزا آخر

بين   راعيين  ريا  سوتبادل لألسرى  بامرأة  وإسرائيل. فقد تمت مبادلة  إسرائيلية حققت معها سوريين 

 سابق من هذا الشهر.  المخابرات السورية بعد أن دخلت إلى قرية درزية في الجوالن في وقت

بوتين مقا فيها إسرائيل علىوجاءت وساطة  وافقت  لقاح سبوتنيك  بل هدية كريمة  كميات من  شراء 

 في سوريا.مليون دوالر لتوزيعه  1.2، بقيمة 19-دفيالمضاد لكو الروسي

الت ويعت الفجوة  تأكيد دوره كالعب قوي في الشرق األوسط، مستفيدا من  بوتين يحاول  بويز أن  ي قد 

المنطقة من  المتحدة  الواليات  تراجع  بالمنطقة  خلفها  المتحدة عالقتها  الواليات  فك  أن  الكاتب  ويرى   .

 وة. وتركيزها على الصين، ترك فجمالها للزعماء العرب وإه ماوالذي بدأ في عهد باراك أوبا

ما خلّف هو الذي أنقذ بشار األسد، وهو    2015وكان التدخل العسكري الروسي في أيلول/ سبتمبر  

مكان من أن روسيا على خالف أمريكا، تسارع لنجدة حليفها. كما   انطباعا لدى األنظمة العربية في كل

ين مخرجا يحفظ  وية، وبهذه الطريقة فتح بوتسد من ترسانته الكيمااأل  يصلعبت روسيا دورا في تخل

السياق أّمن بقاء وكيله ماء وجه أوباما الذي وضع خطا أحمر تحت استخدام السالح الكيماوي. وبنفس  

 بشار األسد.
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ال إ   مصدر في شرق أوروبا تحدث إليه بويز، قال إنه ال تمر لحظة تتعلق بأزمات الشرق األوسط،وبحسب  

 موفيتش سيتصرف في هذا الموقف؟”. فكر: “كيف كان يفغيني ماكسييستيقظ فيها بوتين ويو

سي الثعلب الذي عمل في التسعينيات من  وكان المصدر يشير إلى يفغيني بريماكوف، المستعرب الرو

ة، أكد باردالالماضي كرئيس للمخابرات الروسية ووزيرا للخارجية ورئيسا الوزراء. وبعد نهاية الحرب    القرن

إلى جزء من أوروبا أم ال، بل كيف تتحايل على النفوذ بريماكوف أن المشكلة ليست في تحول روسيا  

 األمريكي وتواجهه. 

لبريم تحالفاوبالنسبة  العمل على تشكيل  يعني  كان هذا  التقدم اكوف،  أمريكا من  ومنع  براغماتية  ت 

 امن ضعف الواليات المتحدة.حديد مك، وتكوداخل فلك التأثير الروسي أو الحديقة الخلفية لموس

بريم فترة  التي وفي  البلدان  على  بشدة  وركزت  لألسلحة،  مهم  كمصدر  موقعها  روسيا  عززت  اكوف، 

 لحضور األمريكي العسكري الضخم في العراق. انزعجت من ا

لى إ   مرة أخرى، قرأ بوتين حكمة من كتاب أستاذه الراحل بريماكوف، وحوّل دعمه العسكري لألسدو

والسيطرة على المجال الجوي، ولكن عبر قاعدة م في سوريا، ليس من خالل القاعدة الجوية  جود دائو

 البحر المتوسط.   بحرية في المياه الدافئة بميناء طرطوس على

ريا، ستحاول روسيا أن تلعب دورا أكبر في أزمات منطقة شرق البحر وعندما يتحقق السالم في سو

وب المتعددة.  الهذالمتوسط  ستعا  بأن  شكل  التركية  الطموحات  تحدي  على  روسيا  القوة  مل  تكون 

 المهيمنة في الشرق األوسط. 

قة  بداية جهود بوتين لكي يكون له دور في المنطالذي يرى أنه مرحلة    2007ويعود الكاتب إلى عام  

إمكان الستكشاف  دمشق  إلى  بريماكوف  أرسل  السنة  تلك  ففي  السالم.  صانع  بمظهر  ت ياوالظهور 

 الم في المنطقة بقيادة روسيا.قيق الستح

ترة كان األسد يجري محادثات حذرة مع إسرائيل حول مرتفعات الجوالن بوساطة تركية. لم في تلك الف

الفرنسي نيكوالي ساركوزي، يتنافسون على سوريا، دث أي تقدم. وكان الجميع، بمن فيهم الرئيس  يح

س لروسيا. ولم يتحقق من هذه الجهود أي غرب وليف لل ليمعتقدين أن األسد يمكن أن يتحول إلى ح

من سوريا ء، لكن بوتين لم ينس الفكرة. وكان تفكيره يدور حول هذا: ماذا لو أقنعت إيران بالخروج  شي

 لجوالن؟ مقابل تنازل إسرائيل عن مرتفعات ا

سيها. فلماذا ورة تنابضر  ذهيعتقد بويز أنه لو ظل بريماكوف على قيد الحياة لعارض هذه الفكرة، وذكّر تلمي

ها في سوريا؟ وحتى لو عاد الحرس الثوري إلى إيران، فماذا عن حزب هللا  تتنازل إيران عن موطئ قدم ل

با إيران  بالفعل كجزووكالء  اإليرانيون  العقوبات لمنطقة؟ وهل سيستسلم  تخفيف  ء من صفقة تشمل 

ال المرشد  يحدث هذا في عهد  لن  النووي؟  االتفاق  لحاوإحياء  آية هللا علي لجمهوريلي  اإلسالمية  ة 

 خامنئي.

يمكن زاد بريماكوف وقال لتلميذه: “فالديمير، ألم تشاهد مسلسل وادي الدموع اإلسرائيلي؟ كيف  وربما  

رسا أي  الجوالن؟  عن  تتخلى  أن  التلفزيوني إلسرائيل  المسلسل  أن  ذلك  هذه؟”،  ستكون  لة 

 .1973ل السوريين في حرب عام ناء قتات أث فكاإلسرائيلي صور ببراعة حجم الدماء التي س
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نتنياهو، الذي ومع ذلك، هن بنيامين  الوزراء اإلسرائيلي  المحتمل أن ينجذب رئيس  اك شيء ما. ومن 

لفكرةسيوا المقبل  الشهر  أخرى  انتخابات  العربيةانضما جه  الدول  قائمة  إلى  سوريا  التي  م  األخرى 

 ستكون خسارة مدمرة للنظام اإليراني.ذلك، ف  حدث لوتسعى إلى توثيق العالقات مع إسرائيل. و

ليه. كما طيع نتنياهو قراءة الحروف المبهمة، فاألسد منزعج من الخيالء اإليراني ولم يعد بحاجة إويست

اإلسرائيلية   للطائرات  روسيا  يؤيد سمحت  بوتين  أن  إلى  إشارة  وهي  سوريا  في  إيران  وكالء  بقصف 

 االنسحاب اإليراني. 

وهو ما يتضح كثيرا من االجتماعات تب إن بوتين يشتم رائحة فرصة في الطريق،  ول الكاة يقايوفي النه

  وية بسوريا. وفي الوقت الذي حدد فيه الرئيسالمختلفة التي عقدها المسؤولون الروس في القاعدة الج

ا وإحياء  المفاوضات  طاولة  إلى  بالعودة  األوسط  الشرق  في  سياسته  بايدن  جوزيف   تفاقالاألمريكي 

شكل سيكون امتحانا لقدراته السياسية وكرجل دولة،  ب  2015الذي وقعه سلفه باراك أوباما عام    النووي

ة، حتى لو كانت غير لفتيل من برميل البارود بالمنطقة، وهذه فرصإال أن هذه المحاوالت ال تكفي لنزع ا

 محتملة لفالديمير صانع السالم.

MAKE-TO-PLAN-HTTPS://WWW.THETIMES.CO.UK/ARTICLE/PUTINS-الرابط:  

QMWHZQCKW-EAST-MIDDLE-IN-ACEPE 
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 واشنطن   معهد  – صدّي للدعاية اإلرهابية والمعلومات المضلّلة وكشفها الت 

 ج دانيال كيمي  -

 Feb  2021 19 ( والعربيةلغة اإلنجليزية ال) 

ي  ي   ملخص:  للتصدّ واسعة  لجهود  محورا   األمريكي  العالمية"  المشاركة  "مركز  شكل 

ّل  المضل وين للمعلومات  وداخلها.  الحكومات  بين  التنسيق  زيادة  خالل  من  مسؤول  ة  اقش 

لالبتكار   األمريكية وشركائها  الحكومة  كيفية استخدام  أقدم  وجي ومشاركة  كنول لت ا أمريكي 

ّلة  وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من  األدوات لتحدي الروايات الكاذبة والمعلومات المضل

 .ئة التي تنشرها الجهات الفاعلة السيّ 

مركز " مهّمة قام الكونغرس األمريكي بتوسيع المضلّلة،  نظرا  للتهديد المتزايد الذي تشكّله المعلومات

العالمية واليوم، فرض 2017ام  ع  يف "المشاركة  أو نفَسه كمحور "المركز" .  للتصّدي لجهود  نطاقا   سع 

و وداخلها.  الحكومات  بين  التنسيق  زيادة  خالل  من  المضلّلة  مهّمةللمعلومات  إلى  "المركز" تستند 

مع فريق مكوّن من أكثر من ثالثين اختصاصي في علم البيانات يقومون بتحليل    ويعمل البيانات والتحليل،

ء. كما يسعى جاهدا  لوضع نفسه في طليعة  لعلنية المصدر وعرض منتجات قابلة للتنفيذ للشركااد امولا

 .يات المعلومات المضللةاالبتكار التكنولوجي، خاصة في حالة مواجهة تقن

مركز " المؤثرة الخبيثة، يعمل لة السيّئة من المجال الالزم للقيام بأنشطتهاومن أجل حرمان الجهات الفاع

العالميةشاركلما ال .على نطاق عالمي "ة  العام  أكثر من سبع  ماضي، أجرىوعلى مدار  تحليال  طال 

لتكون قابلة  للتنفيذ وغير مصنَّفة من أجل تشجيع وسبعين دولة. وجرى تصميم هذه المنتجات التحليلية  

ع فريق التكنولوجيا يتتبّ و .والمحليينوتلبية احتياجات العمالء الزبائن والشركاء األجانب   ادل المعلوماتتب

في المشارك" والمشاركة  العالميةمركز  الفرق  "ة  مع  ويتواصل  االجتماعية  الوسائط  منصّات  من  عددا  

مثل، تعتمد المنتجات التحليلية لـ وبال .ت لربط أبحاثه بمسائل األمن القومي ذات الصلةالمعنيّة بالتهديدا

ة من فرق التهديد، غالبا  من المستوى المحلي.  ستقالملمعلومات ا"مركز المشاركة العالمية" على ا

في تايوان،  أكثر تطبيقات المراسلة االجتماعية شيوعا    ("Line") "ى سبيل المثال، ُيعد تطبيق "الينعل

المفضلة   الدعاية  ونشر  االتصال  النهاية، تسعى ولكن طرق  وفي  واأليديولوجيات.  الحدود  عبر  تختلف 

لمنصات التي يستخدمها إلى اإلجابة على األسئلة األكثر أهمية: ما هي ا  د مابلحليلية في  المنتجات الت

 الناس، وأين، وألي غرض؟

ر، لتحقيق كبيرة عالقاته مع المؤّسسات األكاديمية ومراكز الفكبدرجة   "مركز المشاركة العالمية" ويقّدر

ن بين القطاَعين العام تعاوال ا  لتعزيز  رغبته في الحصول على معلومات مفتوحة المصدر، ويسعى جاهد

شرع مؤخرا  في مشروع بحث مع "المعهد األمريكي للسالم" أمده عام   على سبيل المثال، .والخاص 

لتتبع االتصاالت والتحقق منها، وهي  واحد  اإلنترنت  المتطرفة عبر  تتبادلها الجهات   األجنبية  التي  تلك 

 .المتطرفة العنيفة بدوافع عنصرية وعرقية

 لة اإلرهابية والمعلومات المضللة التي تقودها الدو عايةلدمكافحة ا

االجتماعي التواصل  وسائَل  األيديولوجيّات  مختلف  من  اإلرهابية  المنظّمات  معلومات وال تستخدم 

الوسائط المتعّددة وإضافة طابع اإلثارة  لمضاعفة تأثير عمليّاتها من خالل م المضللة شاركة محتوى 
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هجماتها،   الجماإلى  فيهيوجذب  التواص  ر  منصات  أيضا   وتستخدم  العالم.  أنحاء  االجتماعي جميع  ل 

أعضاء جدد تنظيم أوج وفي  .لتجنيد  أنتج  اإلسالمية» ذروته،  ك  «الدولة  العالية  قدرا   المحتويات  بيرا  من 

بحرّيّة   أيضا   ياغة رواية معيّنة وتصوير نفسه كتنظيم قوي. وتمتّعت الجماعةالجودة التي سمحت له بص

ول محتواها وجهات اتصالها إلى المجنّدين  وص سّهل في ذلك الوقت، مما الحركة عبر اإلنترنت  ر فيكبأ

باإلضافة  أصعب بكثير. و «الدولة اإلسالمية» التابعة لـ تنظيمالمحتملين. أّما اليوم، فأصبح إنتاج الدعاية  

بيئة في  اآلن  تعمل  فهي  "خالفتها"،  لـ  الجماعة  خسارة  التواصل  على  ة  عدائي أكثر إلى  وسائل 

وبفضل التنسيق األكثر فعالية بين  .لوصول إلى المحتوى الذي تنتجهاالجتماعي، مما يحّد من إمكانية ا

المنصات شبه مستحيل.    االجتماعي، أصبح تنظيم حمالت الدعاية اإلرهابية عبرشركات وسائل التواصل  

الر وعرقلة  الجديد  المجال  هذا  من  المتولالستفادة  مع فة،  طروايات  العالمية"  المشاركة  "مركز  يعمل 

المتطرفين السابقين والشخصيات  وعلى مستوى الدولة لعرض سرديات مضادة لرواياتشركاء محليين 

 .قادة المجتمعالدينية و

بتعّقب جهود المعلومات المضلّلة التي  "مركز المشاركة العالمية" وتقوم الفرق المعنيّة بالتهديدات في

باإلبالغ عن الدعاية   "المركز" ، بدأ2020ليلها ومكافحتها أيضا . وفي كانون الثاني/يناير  وبتح،  ودها الدولتق

ى وعل .ع شركاء داخل الحكومة وخارجها لتحديد األكاذيبالتي تركّز على فيروس كورونا، ويواصل العمل م

موسكو    شجعتث  غير المؤكدة، حيوجه الخصوص، استفادت روسيا والصين من بيئة معلومات الوباء  

وفي  ."19-وباء "كوفيد كين بروايات كاذبة خطيرة حول أصولعلى انتشار نظريات المؤامرة بينما دفعت ب

ّ م تقاربا   "المركز" الواقع، شهد نهما بنية تحتية متطوّرة  بين الروايات الروسية والصينية، مع استخدام كل 

يا . عالوة  على ذلك، تبنّت بكين حاليا  النهَج سياسة  اغة روايات مفيدومتقّدمة من المعلومات المضلّلة لصي

التضليل.    الروسي المتمثّل باستخدام مجموعات المتصيّدين وتكتيكات التصيُّد الجماعي لتعزيز حمالت

ِمَنَح استجابة سريعة للمنظّمين على  "المشاركة العالميةمركز  " ولمواجهة هذه االستراتيجيات، قّدم

الذين مستو المجتمع  الهائلعملوي  ى  الكّم  ووقف  المضلّلة  المعلومات  كشف  على  األكاذيب  ن   .من 

تشكّ  "المركز" ويعمل الذي  بالتهديد  العالميّين  الشركاء  توعية  على  والتي أيضا   اإليرانية،  الدعاية  له 

المبذولة   الجهود  الديمقراطيةتشمل  االنتخابات  في  الثقة  الجمهورية   .لتقويض  اإلسالمية  وتستخدم 

لمية، والحد من مشاكلها الداخلية، وتقويض لمضلّلة التي تقودها الدولة لتحسين مكانتها العاات اومالمعل

ز المشاركة  مرك" لتأثير. وغالبا  ما تتقاطع الجهود التي يبذلهامصداقية الواليات المتّحدة، وتنفيذ عمليات ا

ن إيران ال تزال واحدة من أبرز أل ،ابي لمكافحة اإلرهللتعامل مع هذه الحمالت مع عمله الدعائ "العالمية

افَذ اللبناني ووكالء الميليشيات اإليرانية األخرى المن «حزب هللا» وغالبا  ما يدير .رهابالدول الراعية لإل

اإلنت  عبر  التأثير  عمليّات  وينّفذون  طهران.  اإلعالمية  مصالح  تخدم  إلكترونية  وعمليات  رنت 

ا مثل ولمواجهة واستعهذه  الادلممارسات،  موث ة  مصادر  وتوفير  اإلعالم،  وسائل  في  المحلية  وقة  ثقة 

 .وسطالصحافة القائمة على الحقائق في الشرق األ "مركز المشاركة العالمية" يدعم لألخبار،

 برامج المرونة واالبتكار التكنولوجي

 لهم  حةالمضلّلة وما هي األدوات المتاالخصوم المعلومات   الكيفية التي ينشر بموجبها يؤدي فهم

مساعدة العالمية" إلى  المشاركة  ت "مركز  وضع  المتطوّرة  على  استراتيجيّاتهم  لمواجهة  كتيكات 

اقش  عروضا  توضيحية عن التكنولوجيا في كّل أسبوَعين تن "المركز" باستمرار. فعلى سبيل المثال، يقّدم

الناش التقنيات  الخاص  القطاع  التخاللها شركات  التحديات  إلى  باإلضافة  اقنئة،  فيها  ية  تعرض  لتي 
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يمك جديدة  أدوات  األجنبية  أنشأالشركات  وقد  المضلّلة.  للمعلومات  للتصّدي  استخدامها  مركز " ن 

العالمية المنصّةوتسم ."Disinfo Cloud"و "Technology Testbed" صَّتيأيضا  من "المشاركة  األولى  ح 

تجريبية، في حين تشكّل الثانية منصّة  ة الني ألدوات الواعدة من العروض التقللوكاالت األمريكية بتجربة ا

كة مركز المشار" وعلى الرغم من أنّ .صدر عبر اإلنترنت تشارك النتائج حول التقنيات الجديدةمفتوحة الم

منصّ  "العالمية مع  العمل  خالل  من  َمهمَّته  مثليعزّز  الرئيسة  االجتماعي  التواصل  و " ات  فيسبوك" 

بية. ولحسن الحظ،  ن أّي منصّة استضافة معلومات مضلّلة ودعاية إرهاإمكاب  الواقع هو أنه إال أن  ،""تويتر

قيمة    "مركز  المشاركة العالمية" يمكن أيضا  استخدام هاتين المنصَّتين ضّد المعلومات الخطيرة. ويضع

أن تستهدفها حمالت الدعاية.    رة على المواجهة لدى الجماهير التي من المحتملكبيرة في بناء القد

، وهي لعبة افتراضية ينشر "Harmony Square" لعبة "المركز" ون مع وزارة األمن الوطني، أصدرلتعاباو

ويعملون على المستخدمون معلومات مضلّلة  اللعبة على "نظرية   فيها  وتعتمد  المجتمع.  ثقة  تقويض 

اء قدرتهم وبن ة،المعلومات المضلّل جبها مشاركةالكيفية التي يمكن بمو صين" لُتظهر للمستخدمينالتح

 .حقيقيعلى مواجهة جهود الدعاية في العالم ال

يدرك ذلك،  العالمية" ومع  المشاركة  األمريكية أنّ  "مركز  دائم الحكومة  تتواصل  الطرق ال  بأفضل  ا  

الدينيّين ضرورية   المحلية والزعماءالسفارات والجهات الفاعلة   ها معالجمهور األجنبي، لذا فإّن شراكت مع

لتقييم التهديدات الرئيسية،   لمجتمعبالتنسيق مع شركاء على مستوى ا "المركز" ما يعملبا  الجدا . وغ

جال أفضل الممارسات. وعلى وجه الخصوص، عمل  وفهم الجماهير المتأثّرة بشكل أفضل، والتعاون في م

المحلية  درة  لقرق أفريقيا للكشف عن عالمات التطرّف وبناء امع المعلّمين وقادة الشباب في ش  ]سابقا [

. ويشمل ذلك برنامج "أصوات صومالية" الذي يصل إلى أعداد على الصمود والتصّدي للمعلومات المضلّلة

تركّز  صل االجتماعيومنصات للتوا ركاء المحليّون ببناء مواقع إلكترونيةيقوم الش حيث كبيرة من الناس،

 .المضادة ووقف الدعاية اإلرهابيةعلى الرسائل 

 .LLDAYT-YANALYSIS/ALTSDW-WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICYHTTPS://WWW-الرابط:    

WKSHFHA-LMDLWLTA-WALMLWMAT-ALARHABYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altsdwy-lldayt-alarhabyt-walmlwmat-almdlwlt-wkshfha
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altsdwy-lldayt-alarhabyt-walmlwmat-almdlwlt-wkshfha
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  - ن معهد واشنط  - ساعدة في إنقاذ االتفاق مع إيرا الم   يا ال تتوقعوا من روس 

 آنا بورشفسكايا 

 Feb  16     2021 ( اللغة اإلنجليزية والعربية)

المقال:  النووي مع  وضعت    نص  العودة إلى االتفاق  بند  بايدن  إدارة جو 

الخارجية. وفي سعيه إلنقاذ »خطة  أولويات سياستها   إيران على قائمة 

ال  الشاملة  من  ش م العمل  تعاوناً  يفترض  أن  لبايدن  ينبغي  ال  تركة«، 

بل  مو  النووي،  إيران  برنامج  مساندة  على  لسنوات  عملت  التي  سكو 

ذلك   من  بدالً  التركيز  الموقف  عليه  تعزز  موحدة  استراتيجية  بناء  على 

 .التفاوضي للواليات المتحدة 

على قائمة أولويات سياستها   ع إيران االتفاق النووي م  ايدن بند العودة إلى وضعت إدارة جو ب 

بـ  المعروف  االتفاق  وهذا  المشتركة   خطة » الخارجية.  الشاملة  التوصل  «العمل  تم  الذي   ،

والوالي  إليه  إيران  وألمانيا  الصين و وبريطانيا   روسيا و  المتحدة   ت ا بين  تمو  وفرنسا  يوليو  / ز في 

من   انسحب  انيوم اإليراني. لكن دونالد ترامب يهدف إلى الحد من أعمال تخصيب اليور   2015

 .ة "الضغط األقصى" التي كان يشنها ضد إيران في إطار حمل   2018االتفاق في أيار/مايو  

هو روسيا.    - لد آخر  نحو طهران، من الضروري اآلن إيالء االهتمام لب   ر ا وبينما تتجه جميع األنظ 

النووي  إيران  برنامج  مساندة  على  لسنوات  موسكو  عملت  كة  شر  وساعدت  .فقد 

إكما  على  اإليرانيين  للدولة  التابعة  الروسية  للطاقة  "أتومسترويكسبورت"  بوشهر  محطة  ل 

، أي قبل  2013شأة في أيلول/سبتمبر  ن م النووية ومنحتهم رسميا  صالحية السيطرة على ال 

إبر  العمل الشاملة المشتركة » ام عامين من  أن يكون   وفي هذا السياق،  .«خطة  ينبغي  ال 

أن  لـ   الدعم  مفاجئا   المشتركة » الروسي  الشاملة  العمل  إلدارة   «خطة  بالنسبة  ضروريا  

جوهريا   الروسي  الدور  سيكون  أيضا   واليوم  يزال   .أوباما.  ال  مؤكد ل ا وبينما  غير  حيث   - كثير 

تركز على ضمان التزام   ، عملية بطيئة ومعقدة  يكي توني بلينكين يتوقع وزير الخارجية األمر 

تعقّ   - يران بمعاودة االمتثال  إ  بايدن أن تستعد الحتمال أن  إدارة  روسيا جهودها بدال     د على 

 .من أن تدعمها 

عارض  موسكو ولطالما  مفاوضات  الصارمة  العقوبات  ت  طاولة  إلى  إيران  أوصلت  خطة  » التي 

سعى المسؤولون الروس إلى تخفيف   وعادة،  .ي المقام األول ف  «العمل الشاملة المشتركة 

،  2010ي اإليراني. وفي عام  روضة على إيران والتقليل من خطر البرنامج النوو ف م العقوبات ال 

بتخف  المتحدة  األمم  بإقناع  موسكو  تكتِف  المق لم  العقوبات  انتزعت  يف  بل  آنذاك،  ترحة 

مسبوق  أيضا   غير  رف تنازال   وهو  األمريكية  ع ،  الروسي،  العقوبات  العسكري  ع  المجمّ   عن 

 .إلى طهران  روسية المضادة للطائرات ل ا البطاريات   م حظر بيع واالتفاق على عد 

https://nationalinterest.org/tag/iran-deal
https://nationalinterest.org/tag/iran-deal
https://nationalinterest.org/tag/iran-deal
https://www.armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance
https://www.19fortyfive.com/2020/12/how-the-russian-military-plans-to-keep-its-edge/
https://www.19fortyfive.com/2020/06/can-china-escape-1930s-style-totalitarianism/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44045957
https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-state-iran-idUSKBN29O2HD
https://nationalinterest.org/tag/jcpoa
https://nationalinterest.org/tag/jcpoa
https://www.nytimes.com/2010/05/22/world/22sanctions.html
https://nationalinterest.org/tag/maximum-pressure
https://www.19fortyfive.com/2021/02/will-russias-s-400-drive-a-wedge-between-u-s-and-india/
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تع  يكن  موسكو ولم  النهاية  اون  المشتركة » بشأن  في  الشاملة  العمل  لصالح   «خطة 

بل واشنطن  الذاتية   ا  كان مدفوع  ،  بتو  .بالمصلحة  لموسكو  االتفاق  سيع عالقاتها  فقد سمح 

موازن للغرب.    كثقل إقليمي  ز مكانة روسيا وتعزي  مع طهران، وانتزاع التنازالت من واشنطن، 

العال  فيه  ارتقت  وقت  في  االتفاق  جاء  أوسع،  نطاق  اإليرانية  وعلى  الروسية  قات 

غير مسبوقة  إلى  األه مستويات  هو  والسبب  االستراتيجي ،  الجغرافية  بين  داف  المشتركة  ة 

الشرق   في  الغربي  النفوذ  من  الحد  أي  وطهران،  التقارب  موسكو  ذلك  في  بما  األوسط، 

ذا التقارب كال  من موسكو وطهران على وضع  ه   المتبادل بين مصالحهما في سوريا. وساعد 

جانبا  خالفا  التكتيكية  تعاونهما  تهما  الذ  .وزيادة  نفسه  الشهر  التوصل  وفي  فيه  تم  ي 

المشتركة خطة  » إلى  الشاملة  سليماني «العمل  قاسم  اإليراني  اللواء  قام  إلى   ،  بزيارة 

على   موسكو  كان  األولى فيما  الخطوة  الروسي   في  األرجح  العسكري  للتدخل  التخطيط 

هذا، في حين   نية قائما  حتى يومنا وال يزال التقارب بين المصالح الروسية واإليرا  .سوريا  في 

 .الثنائية أصبح االتفاق مع إيران حاليا  من أهم بنود األجندة  

زيارته،   .باف إلى موسكو الي وهذا الشهر، وصل رئيس البرلمان اإليراني محمد باقر ق  وخالل 

قاليباف  األ  نقل  المرشد  من  شكر  روسيا  ل ع رسالة  إلى  خامنئي  علي  هللا  آية  اإليراني  ى 

من )وال  موقفهما  على  المشتركة » صين(  الشاملة  العمل  مجلس   «خطة  رئيس  خالل  من 

م  تَ   الروسي فياتشيسالف فولودين. وقال قاليباف: "في هذه الرسالة،  (ن البرلما ) الدوما  قدّ

جمهورية الصين الشعبية  و   المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية بالشكر إلى االتحاد الروسي 

ي حين أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين لم يجتمع من جهته  على موقفهما العادل". وف 

"مج  سكرتير  أن  إال  وأكد  بقاليباف،  به،  التقى  باتروشيف  نيكوالي  الروسي"  األمن  لس 

در  ا ص الرسمي ال  ووفقا  للبيان  .بلديهما على توسيع العالقات بعد االجتماع رص  المسؤوالن ح 

كانت  االجتماع،  أعقاب  الشاملة » في  العمل  بين  «المشتركة   خطة  الرئيسية   المجاالت  من 

 .التي أوالها باتروشيف وقاليباف اهتماما  خاصا  

الغ  مع  مزدوجة  لعبة  ممارسة  موسكو  تواصل  الماضي،  في  كما  تتصرف    رب، واليوم،  حيث 

سم وزارة الخارجية الروسية  ا ب كشريك جاهز ومحام  إليران على حد سواء. وقالت المتحدثة  

ر  إن  زاخاروفا  إيران  ماريا  رفض  أن  مضيفة   بايدن،  إدارة  مع  للعمل  مستعدة  وسيا 

لـ  الحالي  العم » لالمتثال  المشتركة خطة  الشاملة  مع   «ل  يتعارض  ال 

السياق، اال  حظر  معاهدة  بموجب  التزاماتها  هذا  وفي  النووي.   إن  قالت  نتشار 

ه  جميع " في  إيران  تنفذها  التي  من األنشطة  صارمة  رقابة  تحت  تتم  المواقع  الوكالة  » ذه 

الذري الدولية   بموجب  «ة للطاقة  طهران  التزامات  تتجاوز  االنتشار   حظر  معاهدة » وال 

 .الواقع يحمل فوارق أكثر دقة  ومع ذلك، فإن  ."«النووي 

إلى   2020يران/يونيو  تثال الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية في حز م تقرير اال  خلص وقد  

الخاضع  النووية  المواد  عن  التصريح  عن  المتعّمد  إيران  "امتناع  لضمانات أن  الوكالة  » ة 

لـ ]اتفاق الضمانات الشاملة[ اإليراني الذي    هاكا  واضحا  سيشكل انت  «الدولية للطاقة الذرية 

النووي ال ا  حظر  معاهدة » تستوجبه  الثالثة  ، «نتشار  للمادة  انتهاكا     وسيشكل 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/tawn-rwsya-bshan-alatfaq-alnwwy-la-ysbw-fy-mslht-washntn
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/tawn-rwsya-bshan-alatfaq-alnwwy-la-ysbw-fy-mslht-washntn
https://foreignpolicy.com/2016/08/30/vladimir-putin-and-the-shiite-axis-russia-iran-syria/
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-soleimani-insigh/how-iranian-general-plotted-out-syrian-assault-in-moscow-idUSKCN0S02BV20151006
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-soleimani-insigh/how-iranian-general-plotted-out-syrian-assault-in-moscow-idUSKCN0S02BV20151006
https://nationalinterest.org/tag/syrian-civil-war
https://iz.ru/1120660/2021-02-04/moskva-vyrazila-gotovnost-rabotat-s-ssha-po-iranskoi-iadernoi-sdelke
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-Adherence-to-and-Compliance-with-Arms-Control-Nonproliferation-and-Disarmament-Agreements-and-Commitments-Compliance-Report.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-Adherence-to-and-Compliance-with-Arms-Control-Nonproliferation-and-Disarmament-Agreements-and-Commitments-Compliance-Report.pdf
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ان  وجدت إير  «الوكالة الدولية للطاقة الذرية » وبما أن  ."نفسها  «معاهدة حظر االنتشار » من 

لـ  االمتثال  بعدم  النو  حظر  معاهدة » مذنبة  فهذا   ، 2005أيلول/سبتمبر   في  «وي االنتشار 

مشر  سببا   الغرب  هذا  يعطي  من  األمر  ترى  ال  موسكو  لكن  بطهران،  الثقة  لعدم  آخر  وعا  

 .ن النووية ا ر أكثر مما تخشى إي  إيران الموالية للغرب  المنظار، بل تخشى 

إلى  روسيا  وال  وتنظر  الدولي  المفاهيم  القانون  يستبعد  منظار ضيق  من  الدولية  مؤسسات 

القواعد " مثل  األوسع  على  القائم  تعتبرها    - اإلنسان    ق و وحق  "النظام  مفاهيم  وهي 

اإلطار، عال  وليست  غربية  هذا  وفي  من   كتب  مية.  الحد  شؤون  حول  الروسي  الدبلوماسي 

  أنه في حين "يدّعي   2000تشار، فيكتور ميزين، في أكتوبر/تشرين األول  التسلح وعدم االن 

بأ ا  سياسيا   الصائبة  الفكرة  تأييد  روسيا  في  االنتشار لبعض  موسكو   أمر  ن  أن  إال  خطير"، 

ضحية   صفت زاخاروفا مؤخرا  إيران بأنها عل، و وبالف  ."ترفض المصطلح الغربي "الدول المارقة 

 .تكبة لإلرهاب وليست مر  لإلرهاب 

ني  فاسيلي  المتحدة  األمم  لدى  الدائم  روسيا  مندوب  أفاد  الشهر،  شروط  بينزي وهذا  أن  ا 

إلى  للعودة  المتحدة  المشتر » الواليات  الشاملة  العمل  بعضها  " «كة خطة  مع  تتعارض 

الدولي  ."البعض  المنظمات  لدى  الدائم  روسيا  ممثل  غرّد  فيينا كما  في  ميخائيل   ة 

عدة الستئناف التنفيذ  مست  ان إير #و  الواليات المتحدة # على تويتر قائال  إن "كال  من  يانوف ل و أ 

لـ  ا » الكامل  المشتركة خطة  الشاملة  وذي   «لعمل  مثمر  غير  خالف  في  منخرطتان  لكنهما 

الطر  بشأن  عكسية  الذي نتائج  الوحيد   سيتخذ  ف  السبيل  أن  الواضح  ومن  األولى.  الخطوة 

ق  هو للمضي  الت   دما   موسكو  تواصل  أن  المرجح  ومن  الصلة".  ذات  الخطوات  يد  د ش مزامنة 

 .على "المزامنة" خالل األشهر المقبلة 

"وول ستريت جورنال وفي غض  أفادت صحيفة  الشهر  "ون ذلك،  أن   في وقت سابق من هذا 

المتحد  األمم  في   ة مفتشي  معلنة  غير  نووية  أنشطة  على  جديدة  أدلة  مما    وجدوا  إيران، 

من جميع   على الرغم  رنامج لألسلحة النووية في الماضي يشير إلى أن إيران كانت تملك ب 

المرجح  .اإلنكارات  النتائج  ومن  هذه  تدفع  الد » أن  الذرية الوكالة  للطاقة  طلب   «ولية  إلى 

: "إذا قام بعض الدبلوماسيين في هذه  قائال   وغرّد  ج تفسيرات إضافية. لكن أوليانوف لم ينزع 

 ."ة الحرجة بإيالء اهتمام إضافي بالماضي، فسنواجه كلنا مشاكل كبيرة اللحظ 

القيمة. وقد  إيران االتفاق مع   تتطلع إدارة بايدن إلى إحياء  وبينما  الماضي بالدروس  ، يحفل 

ة من القضايا،  ضح بايدن وفريقه أنهم سيتعاملون بصرامة مع روسيا بشأن مجموعة واسع أو 

التدخل في االنتخابات األمريكية واختراق "س  ، وصوال   (SOLARWINDS) "ر ويندز ال و بدءا  من 

"نورد  ا  زعيم  إلى سجن  أنابيب  وخط  نافالني،  أليكسي  خطوات  2ستريم  لمعارضة  وهذه   ."

بها  ذلك،  .مرحب  واشنطن إ  ومع  كانت  كقوة  ذا  موسكو  مع  أوروبا،   تتعامل  في  معادية 

تم  عن فلماذا  التخلي  المتحدة  الواليات  على  حلفائها؟  مع  التحرك  حرية  مفاهيم   نحها 

والتركيز على وضع استراتيجية موحدة تعزز الموقف التفاوضي   روسيا   إعادة ضبط العالقة مع 

تقتصر  وال  المتحدة.  الكرملين  للواليات  أوضح   عرقلة  وقد  أوروبا.  أنهم  ا ب على  وفريقه  يدن 

https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2005-77.pdf
http://www.thetower.org/article/can-trump-break-up-the-russian-iranian-alliance/
https://carnegieendowment.org/2020/01/22/russia-at-united-nations-law-sovereignty-and-legitimacy-pub-80753
https://carnegieendowment.org/files/Repairing_12.pdf
https://www.tehrantimes.com/news/457032/Russia-Iran-a-victim-of-terrorism-and-a-pioneer-in-war-on-terror
https://www.tehrantimes.com/news/457032/Russia-Iran-a-victim-of-terrorism-and-a-pioneer-in-war-on-terror
https://iz.ru/1115856/2021-01-25/nebenzia-prokommentiroval-peregovory-ssha-i-irana-po-vozvratu-v-svpd
https://iz.ru/1115856/2021-01-25/nebenzia-prokommentiroval-peregovory-ssha-i-irana-po-vozvratu-v-svpd
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3907056
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3907056
https://twitter.com/hashtag/US?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/US?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/US?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JCPOA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JCPOA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JCPOA?src=hashtag_click
https://www.wsj.com/articles/iran-u-n-inspectors-find-radioactive-traces-raising-fresh-concerns-11612567304
https://twitter.com/Amb_Ulyanov/status/1357845462427041793
https://www.19fortyfive.com/2020/08/would-joe-biden-rejoin-the-iran-nuclear-deal-jcpoa/
https://www.19fortyfive.com/2020/08/would-joe-biden-rejoin-the-iran-nuclear-deal-jcpoa/
https://www.19fortyfive.com/2020/08/would-joe-biden-rejoin-the-iran-nuclear-deal-jcpoa/
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/kurt-volker-no-more-resets-with-russia.html
https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/kurt-volker-no-more-resets-with-russia.html
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على  التركيز  ا  يريدون  القوى  بين  فال   فإذا  .لعظمى المنافسة  بذلك،  القيام  يريدون  كانوا 

 .لمزيد من االستراتيجيات المجزأة مع موسكو هناك ا  ينبغي أن يكون 

RWSYA-MN-TTWQWA-ANALYSIS/LA-NINSTITUTE.ORG/AR/POLICYHTTPS://WWW.WASHINGTO-الرابط:  

AYRAN-M-ALATFAQ-ANQADH-FY-ALMSADT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nationalinterest.org/tag/great-power-competition
https://nationalinterest.org/tag/great-power-competition
https://nationalinterest.org/tag/great-power-competition
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/la-ttwqwa-mn-rwsya-almsadt-fy-anqadh-alatfaq-m-ayran
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/la-ttwqwa-mn-rwsya-almsadt-fy-anqadh-alatfaq-m-ayran
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                                  - نيوزويك  – تهديد خطير" ل سوريا "أيقظ العالم    ي استخدام السارين ف 

TOM O'CONNOR AND MEREDITH WOLF SCHIZER   

 March  02     2021  ( يزيةاللغة اإلنجل)

المقال  الكيميائية    : نص  األسلحة  حول  يدور  الذي  أحمر"  "خط  كتاب  مؤلف  قال 

ال  واستخدام  له السورية  السوري  شعبه،    ا نظام  إن  ضد  بوليتزر،  بجائزة  الفائز 

غا  الرد  استخدام  وإن  خطير،  لتهديد  العالم  أيقظ  واألطفال  النساء  ضد  السارين  ز 

 .معيبا   العالمي على ذلك كان 

 

أن أكثر   (NEWSWEEK) األميركية  "مقابلة مع مجلة "نيوزويك  وأضاف الكاتب جوبي واريك في 

ستعداد بشار األسد لتسليم أسلحة  تي صدمته خالل عمله لإلعداد للكتاب، هو ا األشياء ال 

ية "اإلرهابية" على جزء من  م لتنظيمات اإلسال كيميائية لحزب هللا اللبناني، واحتمال حصول ا 

واكتشا  األسلحة،  خاصة  هذه  كيميائية  أسلحة  يصنع  كان  اإلسالمية"  الدولة  "تنظيم  أن  ف 

 .به 

ّر طب   يعة الصراع غاز السارين غي

دفعه   ما  أن  واريك  واحد  وأوضح  جانب  باستكشاف  اهتمامه  الموضوع هو  في هذا  للكتابة 

ا  السورية،  األزمة  جوانب  أميرك من  أجبر  المباشر،    ا لذي  التدخل  على  األخرى  والقوى 

أ  إلى  طبيعة  مشيرا  تغيير  إلى  أدى  قد  القاتل  السارين  بغاز  واألطفال  النساء  تسميم  ن 

ا  وأيقظ  استخ الصراع،  احتمال  وهو  لتهديد خطير،  السورية على  لعالم  األعصاب  غازات  دام 

https://www.newsweek.com/2021/03/12/use-sarin-syria-awakened-world-grave-threat-says-pulitzer-winning-journalist-joby-warrick-1572402.html
https://www.newsweek.com/2021/03/12/use-sarin-syria-awakened-world-grave-threat-says-pulitzer-winning-journalist-joby-warrick-1572402.html
https://www.newsweek.com/2021/03/12/use-sarin-syria-awakened-world-grave-threat-says-pulitzer-winning-journalist-joby-warrick-1572402.html
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 .ى نطاق عالمي ل ع ن" واستخدامها  نطاق أوسع ضد السوريين أو سرقتها من قبل "اإلرهابيي 

 

 

الرئيس  نهج  بين  له  مقارنة  أوباما    وفي  باراك  األسبق  الرئيس  ونهج  ترامب  دونالد  السابق 

ولم تنفذ، مشابهة    2013الضربة التي تصورها أوباما في عام  تجاه سوريا، قال واريك إن خطة  

عام   في  ترامب  نفذها  التي  لتلك  كليهم 2017تماما  أن  يعني  مما  لضر ،  يهدف  كان    ب ا 

أو  األسلحة  مخزونات  وليس  فقط،  العسكرية  ضربة    المنشآت  وإن  نفسه،  السوري  النظام 

أنها بالكاد أضعفت قدرة األسد    ترامب الصاروخية بدت حاسمة في البداية، لكن اتضح الحقا 

باألسلحة  العس  الهجمات  توقف  ولم  الحرب،  فترة  تقصّر  ولم  النظام،  تسقط  ولم  كرية 

 .بعد بضعة أشهر   ت ة، التي استؤنف الكيميائي 

ه أوباما وتعرض النتقادات حادة، فإنه، كما يقول واريك، لم  أما النهج الدبلوماسي الذي اتبع 

ّر سلوك األسد أيضا، رغم  ى معظم مخزون الدكتاتور  أنه أدى، على األقل، إلى القضاء عل   يغي

 .من األسلحة الكيميائية وكذلك معدات اإلنتاج 

 حلفائها   ة مستعدة لمساعد   أميركا لم تكن 

في سور  أميركا  لتجربة  العام  تقييمه  تجعل  وعن  وجيهة  أسبابا  هناك  إن  الكاتب  قال  يا، 

التعقيد"، وكانت  مة السورية بأنها "غاية في العديد من المسؤولين األميركيين يصفون األز 

 .الخيارات تجاهها "صعبة" منذ البداية، وازدادت سوءا 
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سوريا لم تكن هناك طريقة مؤكدة لإلطاحة    ي ف ي أميركي كبير  وفي ظل غياب تدخل عسكر 

معتدلين  بنظام   بحكام  واستبداله  الكاتب - األسد  ما    - يقول  بقدر  عنيد  أنه  األسد  أثبت  وقد 

قا  وكان مدعوما من حلفاء  كان  وكذلك  سيا،  المتحدة،  األمم  دبلوماسيا، في  بحمايته  قاموا 

 .بالقوات والطائرات 

الم  أن  الكاتب  المسلحي ويضيف  ستأتي    ن عارضين  واشنطن  أن  مقتنعين  كانوا  سوريا  في 

هم في نهاية المطاف، لكنها في الواقع لم تكن مستعدة أبدا لتخصيص الموارد الالزمة  إلنقاذ 

 .عدة حلفائها على االنتصار لمسا 

وعن السياسة التي يجب أن تتبعها إدارة الرئيس األميركي جو بايدن في سوريا حاليا، يقول  

ذلك الوجود على    جة إلى االستمرار في المشاركة في سوريا، بما في ا ح تب إن أميركا ب الكا 

الذ  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  عودة  إيران وضمان عدم  لكبح طموحات  يقود  األرض  يزال  ال  ي 

اآلال  المنطقة عشرات  في  أتباعه  من  لتسوية    .ف  لآلخرين  األمر  ترك  إذا  بايدن  أن  ويؤكد 

  الستقرار الواسعة النطاق التي قد تغذي "التطرف" ا   بعودة حالة عدم مستقبل سوريا يخاطر  

 .وتعرّض حلفاء واشنطن الرئيسيين للخطر 

ى فيه القوى  من أن العالم يدخل مرحلة تر وُختمت المقابلة بقول الكاتب إنه يشعر بالقلق  

أسلحة    المناهضة للديمقراطية قيمة في تطوير أنواع جديدة من األسلحة الكيميائية، وربما 

االستقصائي    ، ة بيولوجي  للعمل  ملحة  حاجة  هناك  أن  يرى  المجاالت وأنه  هذه  كل    .في 

 )ترجمة: الجزيرة نت( 

 /:WORLD-AKENEDAW-SYRIA-SARIN-WW.NEWSWEEK.COM/2021/03/12/USEW/HTTPS-الرابط: 

ML1572402.HT-WARRICK-JOBY-JOURNALIST-WINNING-PULITZER-SAYS-THREAT-RAVEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newsweek.com/2021/03/12/use-sarin-syria-awakened-world-grave-threat-says-pulitzer-winning-journalist-joby-warrick-1572402.html
https://www.newsweek.com/2021/03/12/use-sarin-syria-awakened-world-grave-threat-says-pulitzer-winning-journalist-joby-warrick-1572402.html
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 جمانة قدور    -   JCL-MENA  -   الدستورية لم تعد كافية اللجنة  

   – March  2021 07اللغة اإلنجليزية(  )

   : نص المادة 

 

للجنة الدستورية السورية، المؤلفة  ، أطلقت األمم المتحدة ا 2019رين األول/ أكتوبر  ش ت في  

المدع   150من   المسؤولين  بين  بالتساوي  مقسمة  ا،  الحكومة  سوري  من  السورية،  ومين 

اجتماعها   اللجنة  عقدت  وقد  السوري.  المدني  والمجتمع  المختلفة،  المعارضة  ومجموعات 

خاص لألمم  يناير الماضي. وعلى الرغم من إلحاح المبعوث ال  / ي كانون الثان  25الخامس، في 

وصل  هذه  األخيرة  جنيف  جولة  فإن  دستور،  “صياغة”  في  ا  أخير  البدء  على  إلى  المتحدة  ت 

. اآلن، تكثر الدعوات للتخلي عن العملية، من العاصمة السورية، ومن العواصم  طريق مسدود 

ا في   ا ومالي   .لجنة ل ا الغربية التي تستثمر سياسي 

المتحدة   األمم  لجهود  الداعمة  الدول  على  أمام  اللجنة  نشاط  إجهاض  إما  خياران:  اآلن، 

إنشاء آلية دبلوماسية جديدة  صل لنتائج، وإما  الفور أو التهديد بذلك إذا استمرت بعدم التو 

لقرار   األساسية  التفويضات  مع  تتعامل  عملها(  توقف  بعد  أو  اللجنة  عمل  إلى  )باإلضافة 

رقم  أل ا مجلس   داخل 2254من  االعتراف،  ا  أيض  عليها  ويجب  في  .  روسيا  بفشل  ا،  وعلني  ا  ي 

 .صرّت على رعايتها الوفاء بوعدها بتسهيل أداء اللجنة الدستورية، وهي عملية أ 
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م قرار مجلس األمن   سلسلة من الخطوات، تهدف جميعها إلى دفع الجهات الفاعلة    2254يقدّ

يق انتقال سياسي حقيقي، وفرض وقف إطالق نار  ق ح نحو تسوية سياسية. وهي تشمل: ت 

وتسهيل    على  لالجئين،  اآلمنة  العودة  وتسهيل  اإلرهابيين،  على  والقضاء  البالد،  مستوى 

ا  اإلنسانية وصول  المعتقلين،  لمساعدات  عن  واإلفراج  المدنيين،  على  الهجمات  ووقف   ،

وبالنظر   ونزيهة.  انتخابات حرّة  اللجنة لم يسفر  ل إ وبالطبع صياغة دستور وإجراء  ى أن عمل 

ا أن اللجنة بحد ذاتها أصبحت مصدر إلهاء،    عن أي من هذه الخطوات،  أصبح من الواضح جيد 

 .السوري األمام في السياق    ولم تعد خطوة فعلية إلى 

من أجل إكمال المهمة بنجاح، يحتاج غير بيدرسون )مبعوث األمم المتحدة الخاص لسورية(  

الملتزمة بتحقيق أهداف قرار مجلس األم   ت ا إلى االعتماد على الجه  .  2254ن رقم  الفاعلة 

التي   المتحدة،  المثمرة يضرّ بصدقية األمم  العملية غير  إن استمرار  افتقارها  بس - حيث  بب 

اإل  األمن إلى  مجلس  في  لهذا    - جماع  السوري.  الصراع  في  فعال  دور  للعب  بشدة  تكافح 

فاع  أكثر  دبلوماسية  آلية  إنشاء  فإن  من  - ة  ي ل السبب،  أو  الدستورية  اللجنة  إلى  باإلضافة 

آستانا    - دونها  مجموعة  وسيمنع   . ملحّ أمر   وإيران  - هو  روسيا  بين  عسكرية  اتفاقية  وهي 

م  مجلس وتركيا،  قرار  عن  رقم    نفصلة  القابلة    - 2254األمن  الوحيدة  االتفاقية  تصبح  أن  من 

 .2017للتطبيق منذ عام  

 البتة   لم تكن اللجنة الدستورية حاًل شاماًل 

ا  منذ  واضحة  الدستورية  اللجنة  قيود  االنتفاضة  كانت  جذور  حلّ  عن  عجزها  وكذلك  لبداية، 

ا  التعسفية  االعتقاالت  ضمنها  ومن  الحكو السورية،  بها  تقوم  المعارضين،  لتي  وقتل  مة، 

لمواطنيها.   سياسية  تنازالت  لتقديم  االستعداد  وعدم  الماليين،  وتهجير  المرعب،  والحكم 

. لكن هذه ليست  2254ألمن رقم ألمر التنفيَذ الكامل، ال الجزئي، لقرار مجلس ا ا   ويوجب ذلك 

ا  القضايا  غير  أخرى  موضوعات  فيها  تحظى  التي  األولى  ال المرة  بالصراع  سوري،  ألساسية 

عام   في  المثال،  سبيل  على  من  2015باألولوية.  الدولي،  المجتمع  من  كثيرون  أعطى   ،

األو  المتحدة،  الواليات  وسور و ل ضمنهم  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  على  للقضاء  ية  ية 

ا على نموّ االنهيار السياسي واألمني في سورية الذي ج  ذب  )داعش(. كان هذا مثاال  واضح 

 .للمجتمع الدولي   االنتباه الكامل 

ا   دستور  أنها ستضع  ا  معتقد  الدستورية،  اللجنة  في  الدولي  المجتمع  استثمر  ا،  أيض  اليوم، 

الرئاسية التي ستراقبها األمم المتحدة هذا  ا خ قبل االنت  الصيف. وبدال  من التركيز على  بات 

ا في قرار مجلس األمن   لعدائية، وتقديم  ينها وقف األعمال ا ، ومن ب 2254القضايا األكثر إلحاح 

يمكن   ال  هدف  إلى  االهتمام  تحوّل  الالجئين؛  وعودة  البالد،  أنحاء  جميع  في  المساعدة 

إ  بنجاح   الت   ال تحقيقه  أن  وثبت  الدستور  بالتوازي مع تسوية سياسية حقيقية.  ركيز على 

للد  يمكن  جدوى.  بال  أمر   ا،  تمام  الدستور  فيه  تجاهل  يُ بلد   في  تُحدث  وحده،  أن  ساتير 

بتقويم  فرق   تقوم  فاعلة  جهة  إلى  يحتاج  هذا  لكن  الديمقراطية،  غير  السياقات  في  حتى  ا 

وتكون على استعداد للمساومة من أجل البقاء في    ، مصالح الجميع، ومنهم مواطنو الدولة 
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استخدام  ا  واختارت  المساومة،  السورية  الحكومة  رفضت  ذلك،  من  النقيض  على  لسلطة. 

 .كل مرة القوة في  

 المتكرر فشل روسيا  

الرعاية   الواقع،  الدستورية. في  اللجنة  األساسي عن عملية  والمدافع  الراعي  روسيا هي 

أقنعت   التي  هي  في  ث ك الروسية  المتشككين  السوريين،  وغير  السوريين  من  ا  اعتماد  ير 

رقم   األمن  مجلس  قرار  في  خطوة  كأول  لدعم    2254اللجنة  سياسية،  تسوية  لتحقيق 

 .لية العم 

أقل  كانت   مواضيع  في  السورية  الحكومة  إشراك  من  تمكنت  إذا  المتحدة،  األمم  أن  الفكرة 

تق  لقبضتها على السلطة، فسوف  ا  ا مباشر  أكثر أهمية  ن ت تهديد  تنازالت  بتقديم  ا،  ع، تدريجي 

الم  العقوبات  في  زيادة  جانب  إلى  العملية،  هذه  وفرّت  المنطق.  كان  هكذا  أو  ستقبل. 

وا  ع األميركية  لممارسة ضغوط  ألوروبية  فرصة  لها،  التابعة  والشركات  السورية  الحكومة  لى 

 .حقيقية لمتابعة مطالبهم 

الضغط  روسيا على  قدرة  إلى  نظر  يُ أنها  ع   كان  البداية على  في  للحضور  األسد  لى حكومة 

من  خطو  والمدعومين  والمعارضة  المدني  المجتمع  من  أعضاء  كان  مرة،  وألول  إيجابية.  ة 

م الحكومة   وجه  يتحاورون  على  المدني  المجتمع  مجموعة  حضور  كان  واحدة.  غرفة  في  ا  ع 

تف  تم إشراكهم ألول مرة في أي عملية  ا، حيث  ا جديد  أمر  ضية رسمية تدعمها  و ا الخصوص 

 .األمم المتحدة 

ما   سرعان  جوالت  لكن  خالل  الحضور.  بمجرد  ستنتهي  الحكومية  “التنازالت”  أن  اتضح 

أصرّ  الخمس،  ال المفاوضات  من  كل  أن  ت  يجب  المحادثات  أن  وروسيا على  السورية  حكومة 

هذا    ن ا تتم “في سورية، بين السوريين فقط”، ودعت أعضاء اللجنة “للحضور إلى دمشق”. ك 

معا  أن  إلى  بالنظر   ، مستحيال  بالطبع  دمشق.  األمر  إلى  بوصولهم  سيختفون  األسد  رضي 

كانت   السورية  الحكومة  مشاركة  أن  اتضح  ما  فبدال  وسرعان  القضايا  خدعة؛  مناقشة  من   

الجوهرية أو صياغة الدستور، أمضى ممثلوها وقتهم في التهديد بسحب جنسية المعارضين  

 .”غبين ا ش “غير الموالين/ الم 

مدى  ا  أخير  الدستورية  اللجنة  عملية  موسكو    كشفت  تعريف  كيفية  في  والتباعد  االختالف 

م”؛ فقد ك  ا وبقية أعضاء مجلس األمن لـ “التقدّ ب أخير  فشُل اللجنة الدستورية في التوصل    ذّ

  إلى نتائج االفتراض )الذي تتبناه الواليات المتحدة وحلفاؤها( القول بأن الطريق إلى دمشق 

 .مرّ عبر موسكو ي 

راغب  غير  روسيا  بأن  البعض  في  يجادل  تقدم  أيّ  تأخير  في  وتستمر  ذلك،  تحقيق  في  ة 

ون إن نفوذ روسيا على دمشق  ويقول آخر   عمل اللجنة الدستورية إلى أجل غير مسمى. 
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كلتا   في  أوهام.  من  أكثر  ليس  األسد  من  حقيقية  تنازالت  على  الحصول  على  وقدرتها 

 .وسكو عديم الجدوى وغير مثمر م   الحالتين، كان دور 

إب  إلى  موسكو  نفسه  تسعى  الوقت  وفي  العملية،  هذه  في  منخرط ا  الدولي  المجتمع  قاء 

ا  قدم حقيقي  تسعى لمنعه من إحراز أي ت  في الملف السياسي. وأصبح من الواضح وضوح 

ا أن موسكو تفضل أن تقصر أي مفاوضات حقيقية على منصة آستانا مع تركيا وإ  ان،  ر ي متزايد 

ا. لكن البرنامج الد  بلوماسي، وليس العسكري، هو شرط أساسي  حيث األهداف أضيق كثير 

قرار مجلس األمن رقم    اسية بموجب لتحقيق االستقرار في سورية والتوصل إلى تسوية سي 

2254. 

 حان الوقت للتخطيط بصدق 

اد لوقف أعمال اللجنة جذابة ومغرية بصورة متزايدة  فقد فشلت اللجنة    . الدعوات من قبل النقّ

األس  هدفها  تحقيق  في  في  الدستورية  السياسية  التسوية  تسهيل  في  المتمثل  اسي 

ب  دون  من  للعملية،  الدعم  إنهاء  لكن  دبلوما البالد.  قرار  ديل  أهداف  يحقق  لن  واضح،  سي 

ا 2254مجلس األمن      .، أو مصالح الشعب السوري أيض 

ملتز  واشنطن  في  جديدة  أميركية  إدارة  مجيء  وحقوق    ة م مع  الدبلوماسية  بالمشاركة 

لد  أصبح  ومنهم  اإلنسان،  وحلفائها،  السورية  الحكومة  إلبالغ  فرصة  الدولي  المجتمع  ى 

ل  االمتثال  بأن  مجلس  روسيا،  رقم  قرار  في    2254األمن  ا.  قدم  للمضي  الوحيد  السبيل  هو 

يج  الذي  ا، وهو األمر  الوحيد حال  عسكري  الحل  آلية سياسية، يصبح  معاناة ال    ب ل ظل غياب 

جتمع الدولي مصلحة في ضمان عدم حدوث ذلك،  توصف للشعب السوري. إذا كان لدى الم 

بديلة لآل  دبلوماسية  آلية  الموج فعليه حينئذ  صياغة  التخلي عن  لية  ينبغي  بالفعل. وال  ودة 

الوقت   الوحشي، حان  الصراع  أعوام من هذا  بعد عشرة  ولكن  اآلن.  اإلبداعية  الدبلوماسية 

ا عما ا ر لالعت  اللجنة الدستورية قد تدنى كثير  إليه قرار مجلس األمن رقم    ف بأن عمل  يدعو 

 )ترجمة: مركز حرمون(   .2254

LAUNCHES-US-EAST-LEREPORT/MIDD-WORLDVIEW.STRATFOR.COM/SITUATION//:HTTPS-الرابط:  

SYRIA-MILITIAS-IRAQI-BACKED-IRAN-AGAINST-AIRSTRIKES 

 

 

 

 

 

 

https://worldview.stratfor.com/situation-report/middle-east-us-launches-airstrikes-against-iran-backed-iraqi-militias-syria
https://worldview.stratfor.com/situation-report/middle-east-us-launches-airstrikes-against-iran-backed-iraqi-militias-syria
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  -   معهد واشنطن   -   شبكة اإلعالم اإليرانية الواسعة في الدول العربية   فهم 

 حمدي مالك  

 March  2021 ( اللغة اإلنجليزية والعربية)

ع   خالصة:  جزءاً ال يتجزأ من  يجية طهران اإلعالمية في الشرق األوسط  ر استرات ب ت تُ

بين   وتعزيزه  اإلقليمي  التوسعي  مشروعها  لتبرير  و جهودها  واسع.  يمكن  جمهور 

أن يؤدي إدراج وسائل اإلعالم المرتبطة بإيران على قائمة العقوبات إلى الحد من  

ا كانت واشنطن  مولية إذ ش   أنشطتها، ولكن من الضروري اعتماد استراتيجية أكثر 

 .اية اإليرانية في المنطقة بشكل فعال تأمل في مواجهة آلة الدع 

األول/أكتوبر   تشرين  قامفي  مراقبة" الماضي،  لوزارة   مكتب  التابع  األجنبية"  األصول 

العقوبات األمريكية الخزانة قائمة  على  إيرانية  كيانات  خمسة  بيانات  بإدراج  على  استحصالها  بسبب 

ووفقا   .راباتنتخابات األمريكية والتحريض على االضطر على االيثتسجيل الناخبين األمريكيين من أجل التأ

جون للمدير الوطنية  االستخبارات  ألجهزة  إير راتكليف،  السابق  عمالء  إلى  انيون أرسل  تهديد  رسائل 

المؤيدة  البيضاء  القومية  بويز"  "براود  جماعة  في  أعضاء  صفة  منتحلين  الديمقراطيين،  الناخبين 

اإلسالمية  اإلذاعات  داتحا" وكان .لترامب حملة   أحد)"االتحاد"(   "والتلفزيونات  عن  المسؤولة  الجهات 

الحاالت يؤسس فيو  -التضليل اإلعالمي، حيث يدعم   التلفزيونية   الجزء - كثير من  القنوات  األكبر من 

 "دمكانة "االتحا وهي مهمة تنسجم مع  -ووسائل اإلعالم األخرى التي يديرها وكالء إيران في الخارج  

 .اإليراني  «الحرس الثوري اإلسالمي» التابع لـ «لقدسفيلق ا» الذراع الدعائية الرئيسية لـ هباعتبار

الوا الخارجيوفي  األنشطة  كانت  لـقع،  اإلسالمية" ة  والتلفزيونات  اإلذاعات  الصلة   "اتحاد  ذات  والكيانات 

بات، وألسباب أوسع مة العقوئاتستحق اهتمام الحكومة األمريكية قبل فترة طويلة من اإلدراج على ق

وسط جزءا  ال يتجزأ االنتخابات. وتُعتبر استراتيجية طهران اإلعالمية في الشرق األبكثير من التدخل في  

هودها لتبرير مشروعها التوسعي اإلقليمي وتعزيزه بين جمهور واسع. وستتطلب مواجهة هذه من ج

ات اتحاد اإلذاع" كيانات واسعة النطاق مثلى تلك التحاالستراتيجية أكثر من مجرد إدراج كيانات فردية،  

 ."والتلفزيونات اإلسالمية

 المقاومةشبكة وسائط إعالم محور 

وا " تأسس  الثقافة واإلرشاد   2007عام   في "لتلفزيونات اإلسالميةاتحاد اإلذاعات  لـ "وزارة  تابعة  كهيئة 

يحصلوا على موافقة المرشد األعلى   ن يجب أن يذالتي يرأسها أحد الوزراء القالئل ال اإلسالمي" اإليرانية

وسط، ية ألمريكا وإسرائيل في الشرق األيتولّى المنصب. وتم تكليف "االتحاد" بنشر سردية معادلكي  

ويزود المنطقة.  أنحاء  جميع  في  المقاومة"  "محور  إعالم  لوسائل  كمظلة  يعمل  هذه  "االتحاد" وهو 

وال اإلعالمية المنافذ المالي  وكتبالدعم  موظفيها، نولوجي  تدريب  في  ويساعد  التنظيمي، 

 .استراتيجية موحدة لكي تقوم بمتابعتها ضعوي

العام في الخارج قبل وقت طويل من تأسيس "اتحاد بشكل مباشر على الرأي   ان للتأثيروَسَعت طهر

والتلفزيونات اإلسالمية". فقد كانت لـ" اإلذاعات  العالمية"  إير" الخدمة  ية" اإلسالم  ن اإذاعة جمهورية 

"قناة  ، من بينهاحين أطلقت قنوات إخبارية بعدة لغات «القدسفيلق » )"اإلذاعة"( تعمل عن كثب مع

https://url.emailprotection.link/?bGZuVxvsgNJyjdXLUiOsQcoJsVBbAkFw4WXmW8P0nunK4sbTu3CnknHCHp6FcpDriukjwWjc8Rjrf-dBWw9gmiuBuMLyDyUdXVsg-8Vyrk3bYUxMk4VXn_M12R22sJpZLwstaOd_DkOpnhGivTDNJQTo4VW59ReYHD4teqxSMe9s~
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ا  باللغة  الفضائية  أخرى، .لعربيةالعالم"  لدول  اإلعالمية  االستراتيجيات  والمملكة   لكن  قطر  سيما  وال 

اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات إنشاء "   ى لدفع النظام إ ، مما"طغت على جهود "اإلذاعة العربية السعودية،

 ."اإلسالمية

دولة، معظمها   35شركة حليفة في    210أكثر من   "والتلفزيونات اإلسالمية اتحاد اإلذاعات  " واليوم، لدى

في الشرق األوسط. وتشمل هذه الشركات القنوات الفضائية ومحطات الراديو والمواقع اإلخبارية ووكاالت 

الت ومراكز  وشركارداألنباء  ويخ يب  البحوث.  ومراكز  اإلعالمي  اإلنتاج  هيئات ت  لثالث  "االتحاد"  ضع 

 :جامعة هيكلية

ثة عشر عضوا ، بمن فيهم األمين العام ونائبان. ويرأسه هو هيئة رقابية مؤلفة من ثال :"المجلس األعلى"

في بدر«  »منظمة  لـ  التابعة  التلفزيونية  الغدير"  "قناة  لـ  العام  المدير  مضا  حاليا   البكاءلعراق   .ر 

رجل دين تربطه عالقات وثيقة بمكتب طهران ويرأسها علي كريميان، وهو  مقرها في   :"األمانة العامة"

يتم وضع استراتيجيات »فيلق القدس« واإلشراف عليها. ونائبه هو ناصر أخضر   المرشد األعلى، حيث

"المنار" التابعة لـ »حزب   تلفزيون  ةك)المعروف أيضا  باسم أبو مصطفى(، مدير البرامج السابق في شب

ة استراتيجية إعالمية للثوار الحوثيين في اليمن، حيث اني. وأخضر مسؤول حاليا  عن صياغهللا« اللبن

يعمل كحلقة اتصال رئيسية مع »حزب هللا« وإيران. ودوره مهم للغاية لدرجة أنه رافق وفد الحوثيين في 

في جنيف  في  اليمنية  السالم   .2015ام  ع  محادثات 

الدائمة" ا :"اللجان  الهيئات  هذه  اتشمل  الخطاب  "لجنة  المتنوعة  السياسة  لرقابية  و"لجنة  لديني"، 

 ."و"لجنة اإلنتاج"، و"لجنة الخدمات الفنية واإلذاعية"، و"لجنة اإلذاعاتواألخبار"، و"لجنة التدريب"، 

 ولبنان قافي العر "اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية" استراتيجية

وتعكس استراتيجية   .العراق ولبنانسالمية" بالدرجة الكبرى في  ينشط "اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإل

حزب » هذين البلدين نهجها تجاه األنشطة السياسية والعسكرية هناك، حيث أن  الرأي العام اإليرانية في

لبنان، «هللا "في  "االتحاد  مشاريع  عن  تقدم مسؤول  تد  ة منظم بينما  اإلذاعات جامعة  "اتحاد  عى 

 .اإلعالم التابعة للميليشيات في تلك البالد ن وسائلقية" الدعم لمجموعة كبيرة م والتلفزيونات العرا

االتحاد األخير رجل الدين العراقي حميد الحسيني الذي تربطه عالقات وثيقة بمكتب المرشد ويرأس  

لمحادثات .األعلى ا  ووفقا   في  موثوقة  مصادر  العحلمع  في كومة  ألشخاص  الحسيني  كشف  راقية، 

بعد فراره من العراق في  وهي عالقة بدأت تتشكل  - اإليراني «الحرس الثوري» أنه عقيد فيأوساطه ب

تملكها  .عهد صدام حسين التي  العراقية  العديد من وسائل اإلعالم  إنشاء ودعم  االتحاد في  وساعد 

، («هللا  كتائب حزب» يون "االتجاه" )التي تديرهاكات تلفزبش الميليشيات المدعومة من إيران، من بينها  

و"قناة  («حزب هللا النجباءحركة  » ، و "النجباء" )التي تديرها(«عصائب أهل الحق» )التي تديرهاو "العهد"  

 .(«سرايا الجهاد» البينة" )التي تديرها

اعات والتلفزيونات  حاد اإلذتاعلى كافة أنشطة " «حزب هللا» لكن النموذج يختلف في لبنان. إذ يشرف

البال تطوير  اإلسالمية" في  المسيرة"  د، ويشمل ذلك  "قناة  اللبنانية على غرار  وسائل اإلعالم غير 

اتحاد " وتوجد أيضا  الكيانات األخرى التي أنشأها .وثيين، والتي تبث من ضاحية بيروت الجنوبيةالتابعة للح

االتحاد    ، من بينها "مركز«حزب هللا» ية ويديرهافي الضاح  ةمباشر "اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية
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ث والتطوير" )المعروف أيضا  و "مركز االتحاد لألبحا [U-News] "عالمي" ووكالة األنباء "يونيوزللتدريب اإل

 .([U-feed] "باسم "يوفيد

 التحوّل إلى وسائل التواصل االجتماعي 

ية في لى استراتيجية إيران اإلعالمية العدوانع ملحوظ  ريتأث ترامب إلدارة الضغط األقصى كان لسياسة

مية" لضغوط مالية، وأن أعضاء "اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسال ا  لبعض التقارير يتعرض ووفق .المنطقة

تديرها التي  التلفزيونية  القنوات  لـ" بعض  العالمية"  اضطرت " الخدمة  اإلسالمية"  إيران  إذاعة جمهورية 

على ) األقمار الصناعيةح مشغلي  بسبب ديونها المستحقة لصال  2020في عام  البث   عن   فالتوق إلى

دمات لـ "قناة الكوثر" العربية في أيار/مايو  عن تقديم الخ (Eutelsat) "سبيل المثال، توقفت "يوتلسات

 .(الماضي

يملك ذلك،  هللا» ومع  خاصة  «حزب  محلية  دخل  مصادر  العراقية  والميليشيات   لذلك  هم،ب  اللبناني 

أن يكون إلدراج  غير المرجح رغم من الضغوط. ومنال على ةمن الحفاظ على خدماتهم الرئيسي تمكنوا

اإلسالمية" على قائمة العقوبات في تشرين األول/أكتوبر تأثير كبير على "اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات  

أن إلى  جزئيا   ذلك  ويعود  "االتحاد"،  الخزان مشاريع  وزارة  فرعية  األمريكي  ةإجراء  جهات  استثنى  ة 

ا" مثل مهمة العراقيةإلذاعات  اتحاد  من   ."والتلفزيونات  تحد  أن  يمكن  األمريكية  الخطوة  أن  صحيح 

اإلسالميةات" مشاركة والتلفزيونات  اإلذاعات  والمنتديات  "حاد  األورومتوسطية  اإلعالمية  الحوارات  في 

ق مثل هذه المنظمات من غير المرجح أن يعي د إدراج  رجالدولية المماثلة. ومع ذلك، يبقى الواقع أن م

 .امالمتمثلة في نشر المشاعر المعادية ألمريكا أو دفع إستراتيجية إيران إلى األم مهمتها

أن الميليشيات المدعومة من إيران تلجأ إلى أساليب أرخص بكثير للوصول إلى  ويرجع ذلك جزئيا  إلى

تواصل  وسائل الكالء العراقيون مؤخرا  من أنشطتهم على  زاد الو  ،لعلى سبيل المثا .جماهيرها بفعالية

خاللها للناس )الشباب   االجتماعي، وال سيما على تطبيق "تيليغرام". فقد أنشأوا منتديات يمكن من

بشكل أساسي( مناقشة األيديولوجيات اإلسالمية والمشاعر المعادية ألمريكا، مع مشاركة اإلعالنات 

ة" على وسائل التواصل ت إخباريالميليشيات. وأنشأت بعض الجماعات "قنوامتعلقة بلاوتنظيم األنشطة  

بث التقارير  لحكومة العراقية. وباإلضافة إلىاالجتماعي تشارك في حمالت تضليل ضد الواليات المتحدة وا

الصور والمعلومات حول التحركات  لى المصالح األمريكية، تقوم بتجنيد الشباب إلرسالع هجماتحول ال

البال األمريكية أنحاء  جميع  وُيستخدمفي  الظل".  "خلية  بـ  يسمى  كما  وتعمل  تطبيق  د، 

إسكات أيضا   ""تيليغرام إلى  تهدف  مراقبة  أنشطة  مع أولئك لتنظيم  عن  يعبّرون  وسع للت ضتهمراالذين 

مليات التخريب والهجمات المتعمدة ضد النوادي الليلية ألنشطة عفي العراق، ومن بين هذه ا اإليراني

ت التلفزيون المنافسة ومكاتب األحزاب السياسية. باختصار، فإن أي سياسة ومحالت بيع الخمور ومحطا

طريقة القوية التي تستغل  واجهة ال م تهدف إلى مواجهة آلة الدعاية اإليرانية في المنطقة ستحتاج إلى

 .إليران وسائل التواصل االجتماعي المواليةبها الجماعات 

الضروري إضافية اتخاذ ومن  التقليديةالهيئ ضد إجراءات  اإلعالمية  الخصوص،   .أيضا   ات  وجه  على 

ة  و المنظم هو ،"على الحكومة األمريكية فرض عقوبات على "اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات العراقية يجب

 خدمات لوسائل اإلعالم التابعة لميليشيا الذي يقدم "سالميةونات اإللـ "اتحاد اإلذاعات والتلفزي الفرعية

المصنفة على قائمة اإلرهاب   «حركة حزب هللا النجباء» ، و«عصائب أهل الحق» و،  «كتائب حزب هللا»

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/asnad-almswwlyt-fy-hjwm-arbyl-dwr-rsd-almsadr-almftwht
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/asnad-almswwlyt-fy-hjwm-arbyl-dwr-rsd-almsadr-almftwht
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/asnad-almswwlyt-fy-hjwm-arbyl-dwr-rsd-almsadr-almftwht
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/asnad-almswwlyt-fy-hjwm-arbyl-dwr-rsd-almsadr-almftwht
https://url.emailprotection.link/?ba3NrB_60-p7T8a6uUjtMIWM5GhXPuWh-5hXBydMAvPuBiHRZBtWaL0ywoKNFLEAY1VbVcDDv_xf1PB4mbp7cxKFYGgXjHaDUP_pckeXF0vA7XLo0sGh6r3BjjLTkds98yK97i0_NxV1O8SQ6UhNk3eX2Cs5LaOdEYdl5mqS5Pgc~
https://url.emailprotection.link/?ba3NrB_60-p7T8a6uUjtMIWM5GhXPuWh-5hXBydMAvPuBiHRZBtWaL0ywoKNFLEAY1VbVcDDv_xf1PB4mbp7cxKFYGgXjHaDUP_pckeXF0vA7XLo0sGh6r3BjjLTkds98yK97i0_NxV1O8SQ6UhNk3eX2Cs5LaOdEYdl5mqS5Pgc~
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)مثل خطف وقتل المتظاهرين  اإلنسان    قفقد ارتكبت هذه الجماعات انتهاكات عديدة لحقو .األمريكية

ثم استخدمت وسائلها اإلعالمية لتوريط أطراف مجهولة أو الواليات المتحدة زورا  في هذه العراقيين(،  

تسعى إلى تقويض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وعلى حد قول أحد المحللين  الجرائم. كما

جبر على القبول بالكاظم  ر إقليميوحم هناك"،  "في بث سابق على "قناة االتجاه
ُ
 .زراءلرئاسة الو يأ

 ."وبعد رحيل ترامب، سيغيّر هذا المحور موقفه وسيسحب البساط من تحت قدَمي الكاظمي

نموذج ألن  نظرا   ذلك،  إلى  اإلسالمية" باإلضافة  والتلفزيونات  اإلذاعات  على  "اتحاد  الحفاظ  إلى  يهدف 

النظر في معاقبة  ت األمريكية  رها وكالء، يجب على السلطاالتي يدي  ةشبكة فضفاضة من المنافذ اإلعالمي

ية والمنظمات ذات الصلة التابعة لها العديد من القنوات التلفزيونية والمحطات اإلذاعية والمواقع اإللكترون

لـ العالمية"  "الخدمة  على  عقوبات  فرض  أيضا   يجب  المنطقة.  أنحاء  جميع  جمهورية" في  إيران  إذاعة 

مات المضللة والتحريض على العنف ضد كل من  ي نشر المعلوالتي تلعب دورا  رئيسيا  فالمية"،  ساإل

 .عبّر عن معارضتها للتدخل اإليراني في بلدانهاالقوى الغربية والشخصيات في المنطقة التي تُ 

 ALALAM-SHBKT-ANALYSIS/FHM-TTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICYH-الرابط: 

ALRBYT-ALDWL-FY-LWASTA-ALAYRANYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/fhm-shbkt-alalam-alayranyt-alwast-fy-aldwl-alrbyt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/fhm-shbkt-alalam-alayranyt-alwast-fy-aldwl-alrbyt
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                            -     التايمز - أسماء األسد تواجه محاكمة جرائم حرب في المملكة المتحدة 

LOUISE CALLAGHAN     

 March. 13, 2021   (اللغة اإلنجليزية) 

قد  : خالصة  اإلرهاب  بتشجيع  تهما  تواجه  األسد  من   أسماء  لتجريدها  تقود 

 جنسيتها البريطانية 

 

 

 محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة   أسماء األسد زوجة الرئيس السوري بشار األسد  تواجه

الشرطة تحقيقا أوليا في مزاعم بأنها ك بعد أن فتحت  د تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية، وذلق

 .سنوات من الحرب األهلية في سوريا 10حرضت وشجعت أعماال  إرهابية خالل 

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة فتحت التحقيق بعد أن قدم مكتب محاماة دولي بالمملكة المتحدة أدلة  

 .لحةش والقوات المسثير أسماء األسد في الطبقة الحاكمة ودعمها للجيأتعلى 

سد، إنه يعتقد أن هناك أدلة وقال توبي كادمان، رئيس مكتب المحاماة الذي قدم أدلة ضد أسماء األ

قوية لمحاكمة السيدة األولى، التي تخضع لعقوبات من المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي منذ عام 

2012. 
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اط في هذه المسألة منذ عدة يحقق بنش (Guernica 37) ″37"أن فريقنا القانوني في "غيرنيكا  فاوأض

قيادة مكافحة اإلرهاب في خدمة شرطة العاصمة.  شهور، ونتيجة لذلك أرسل رسالتين سريتين إلى  

عمل فعال   كومن المهم مع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة الندالع الصراع في سوريا، أن يكون هنا

 ."يهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين

أسمويت التحقيق  المسلحة  هم  للقوات  العلني  دعمها  خالل  من  اإلرهاب  على  بالتحريض  األسد  اء 

 .سورية ال

ووفقا لصحيفة التايمز، فإنه من المستبعد أن تمتثل السيدة األولى ألي استدعاء تصدره بحقها المحكمة  

 .بياإذا كان المدعون العامون سيقررون محاكمتها غيا امفي بريطانيا، ولم يتضح بعد 

سد مما سيجعلها وقالت إن القضاء البريطاني قد يصدر مذكرة توقيف حمراء من اإلنتربول بحق أسماء األ

 .عرضة لالعتقال في حال سفرها خارج سوريا

ضاحية أستون   يعاما( من عائلة سورية تقيم في بريطانيا، حيث نشأت ف  45وتنحدر أسماء األسد )

، لتصبح محللة مالية قبل أن (King’s College London) كلية كينغزالراقية بالعاصمة لندن، وتخرجت في  

 .بعد زواجها من بشار األسد 2000تنتقل إلى سوريا عام 

 //:WAR-FACES-LADY-FIRST-SYRIAS-ASSAD-AL-WW.THETIMES.CO.UK/ARTICLE/ASMAWHTTPS-الرابط: 

Z8R262TK2-UK-IN-TIONPROSECU-CRIMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thetimes.co.uk/article/asma-al-assad-syrias-first-lady-faces-war-crimes-prosecution-in-uk-z8r262tk2
https://www.thetimes.co.uk/article/asma-al-assad-syrias-first-lady-faces-war-crimes-prosecution-in-uk-z8r262tk2
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  -   التايمز    هل يمكن لبوتين أن يصبح صانع سالم في الشرق األوسط؟ 

ROGER BOYES   

 Feb  23     2021 (اللغة اإلنجليزية)

 خالصة: 

“التايمز” م لروجنشرت صحيفة  الشرق قاال  بوتين صانع سالم في  يكون  أن  يمكن  بعنوان “هل  بويز  ر 

إن الكرملين يقيم عالقة منذ أكثر من نصف قرن مع عائلة األسد التي تحكم سوريا،  األوسط؟”، قال فيه

طيح ببشار غدا، فلن  م، وفي هذه الحالة، لو أدلأوال مع األب حافظ ثم ابنه بشار. وهي عالقة ممهورة با

من يقومون    داشا” أو منزال ريفيا خارج موسكو وخصص له منحه “في أن يحيطه بالعناية. وربما  دد بوتين  يتر

آخرين من   وأعداء  الدولية  الجنائية  المحكمة  يمنع  لكي  وفريق حراسة مسلحا  له،  والتسوق  بخدمته 

 الوصول إليه. 

يمكنها وبالكامل تفسير ، ال  2000هما في السلطة منذ عام  بين بوتين واألسد، وكال  تاومع ذلك، فالعالق

ة في القاعدة الجوية العسكرية الروسية في األحداث الغامضة األخيرة. وأولها، التوسع بدرجات سريع

حميميم قرب الالذقية، حيث خصص السوريون في العام الماضي قطعة أرض إضافية ليتم إنشاء مدرج 

القاذفات اإلستراتيجية من استخدامه.  أجل تمكن  ى أن المدرج الثاني من  د فيها. وتشير تقارير إليدج

ة تابعة لالستخبارات الروسية وحظائر طائرات المحصنة  وتضم قاعدة حميميم كذلك وحدة تجسس متطور

لدفاع الجوي ل  لحماية عشرات الطائرات من هجمات الطائرات بدون طيار. وتعد القاعدة المركز العصبي

ت استراتيجية في وقت تعيش فيه الحرب األهلية في لى مقاتالسؤال اآلن: “من يحتاج إالسوري. وال

 ”. سوريا أهدأ أوقاتها منذ عقد؟

عملية  ويعتقد الكاتب أن هناك لغزا آخر غير توسيع القاعدة العسكرية بالالذقية، وهو وساطة بوتين في

بين سوريا وإسرائي راعيين    .لتبادل لألسرى  بامرأة إسرائيليفقد تمت مبادلة  ها ة حققت معسوريين 

 هذا الشهر.  المخابرات السورية بعد أن دخلت إلى قرية درزية في الجوالن في وقت سابق من

فيها إسرائيل على وافقت  بوتين مقابل هدية كريمة  لقاح سبوتنيك  وجاءت وساطة  كميات من  شراء 

 في سوريا.مليون دوالر لتوزيعه  1.2 ، بقيمة19-المضاد لكوفيد الروسي

بويز   بوتين  ويعتقد  التي أن  الفجوة  تأكيد دوره كالعب قوي في الشرق األوسط، مستفيدا من  يحاول 

بالمنطقة  خلفها   المتحدة عالقتها  الواليات  فك  أن  الكاتب  ويرى  المنطقة.  من  المتحدة  الواليات  تراجع 

 وتركيزها على الصين، ترك فجوة. عماء العرب زلوالذي بدأ في عهد باراك أوباما وإهمالها ل

هو الذي أنقذ بشار األسد، وهو ما خلّف   2015لعسكري الروسي في أيلول/ سبتمبر  التدخل ا  وكان

انطباعا لدى األنظمة العربية في كل مكان من أن روسيا على خالف أمريكا، تسارع لنجدة حليفها. كما 

يحفظ    وية، وبهذه الطريقة فتح بوتين مخرجاانته الكيماسرلعبت روسيا دورا في تخليص األسد من ت

ّمن بقاء وكيله  وجه أوباما الذي وضع خطا أحمر تحت استخدام السالح الكيماوي. وبنفس السياق أ  ماء

 بشار األسد.
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وبحسب مصدر في شرق أوروبا تحدث إليه بويز، قال إنه ال تمر لحظة تتعلق بأزمات الشرق األوسط، إال 

 هذا الموقف؟”. يتصرف في فكر: “كيف كان يفغيني ماكسيموفيتش سها بوتين وييفويستيقظ 

ب الذي عمل في التسعينيات من  وكان المصدر يشير إلى يفغيني بريماكوف، المستعرب الروسي الثعل

القرن الماضي كرئيس للمخابرات الروسية ووزيرا للخارجية ورئيسا الوزراء. وبعد نهاية الحرب الباردة، أكد 

أم ال، بل كيف تتحايل على النفوذ   من أوروبايماكوف أن المشكلة ليست في تحول روسيا إلى جزء  رب

 األمريكي وتواجهه. 

كا لبريماكوف،  التقدم وبالنسبة  أمريكا من  ومنع  براغماتية  تحالفات  العمل على تشكيل  يعني  ن هذا 

 ن ضعف الواليات المتحدة.ماداخل فلك التأثير الروسي أو الحديقة الخلفية لموسكو، وتحديد مك

عز بريماكوف،  فترة  روسيا  وفي  التي زت  البلدان  على  بشدة  وركزت  لألسلحة،  مهم  كمصدر  موقعها 

 مريكي العسكري الضخم في العراق. انزعجت من الحضور األ

ومرة أخرى، قرأ بوتين حكمة من كتاب أستاذه الراحل بريماكوف، وحوّل دعمه العسكري لألسد إلى 

ال الجوي، ولكن عبر قاعدة على المج  في سوريا، ليس من خالل القاعدة الجوية والسيطرة   موجود دائ

 لمتوسط. بحرية في المياه الدافئة بميناء طرطوس على البحر ا

وعندما يتحقق السالم في سوريا، ستحاول روسيا أن تلعب دورا أكبر في أزمات منطقة شرق البحر 

ستع الشكل  وبهذا  المتعددة.  الق  لمالمتوسط  تكون  بأن  التركية  الطموحات  تحدي  على  وة  روسيا 

 نة في الشرق األوسط. المهيم

ود بوتين لكي يكون له دور في المنطقة  الذي يرى أنه مرحلة بداية جه  2007ويعود الكاتب إلى عام  

إمكانيات  الستكشاف  دمشق  إلى  بريماكوف  أرسل  السنة  تلك  ففي  السالم.  صانع  بمظهر  والظهور 

 م في المنطقة بقيادة روسيا.التحقيق الس

ي محادثات حذرة مع إسرائيل حول مرتفعات الجوالن بوساطة تركية. لم األسد يجرفي تلك الفترة كان  

دم. وكان الجميع، بمن فيهم الرئيس الفرنسي نيكوالي ساركوزي، يتنافسون على سوريا، يحدث أي تق

لروسيا. ولم يتحقق من هذه الجهود أي   س معتقدين أن األسد يمكن أن يتحول إلى حليف للغرب ولي

 نس الفكرة. وكان تفكيره يدور حول هذا: ماذا لو أقنعت إيران بالخروج من سوريا وتين لم يشيء، لكن ب

 مقابل تنازل إسرائيل عن مرتفعات الجوالن؟ 

ها. فلماذا يسيعتقد بويز أنه لو ظل بريماكوف على قيد الحياة لعارض هذه الفكرة، وذكّر تلميذه بضرورة تنا

لو عاد الحرس الثوري إلى إيران، فماذا عن حزب هللا    ريا؟ وحتىتتنازل إيران عن موطئ قدم لها في سو

بالمنطقة؟   إيران  العقوبات ووكالء  تخفيف  بالفعل كجزء من صفقة تشمل  اإليرانيون  وهل سيستسلم 

للجمهوري الحالي  المرشد  يحدث هذا في عهد  لن  النووي؟  االتفاق  آية هللا علي   ةوإحياء  اإلسالمية 

 خامنئي.

لتلميذه: “فالديمير، ألم تشاهد مسلسل وادي الدموع اإلسرائيلي؟ كيف يمكن   اكوف وقالوربما زاد بريم

التلفزيوني إلس المسلسل  أن  ذلك  هذه؟”،  ستكون  رسالة  أي  الجوالن؟  عن  تتخلى  أن  رائيل 

 .1973السوريين في حرب عام  لاإلسرائيلي صور ببراعة حجم الدماء التي سفكت أثناء قتا



 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
2
0
0

 

الومع ذلك، هناك شيء م  الذي ا. ومن  نتنياهو،  بنيامين  الوزراء اإلسرائيلي  محتمل أن ينجذب رئيس 

انتخا لفكرةسيواجه  المقبل  الشهر  أخرى  العربية بات  الدول  قائمة  إلى  سوريا  التي  انضمام  األخرى 

 كون خسارة مدمرة للنظام اإليراني.تستسعى إلى توثيق العالقات مع إسرائيل. ولو حدث ذلك، ف

 الحروف المبهمة، فاألسد منزعج من الخيالء اإليراني ولم يعد بحاجة إليه. كما   اهو قراءةويستطيع نتني

يؤيد  بوتين  أن  إلى  إشارة  وهي  سوريا  في  إيران  وكالء  بقصف  اإلسرائيلية  للطائرات  روسيا  سمحت 

 االنسحاب اإليراني. 

من االجتماعات   تضح كثيراإن بوتين يشتم رائحة فرصة في الطريق، وهو ما ي   بتوفي النهاية يقول الكا

يا. وفي الوقت الذي حدد فيه الرئيس  المختلفة التي عقدها المسؤولون الروس في القاعدة الجوية بسور

االتفاق  وإحياء  المفاوضات  طاولة  إلى  بالعودة  األوسط  الشرق  في  سياسته  بايدن  جوزيف  األمريكي 

لقدراته السياسية وكرجل دولة،    ن امتحانابشكل سيكو  2015لذي وقعه سلفه باراك أوباما عام  ا  النووي

برميل البارود بالمنطقة، وهذه فرصة، حتى لو كانت غير   إال أن هذه المحاوالت ال تكفي لنزع الفتيل من

 محتملة لفالديمير صانع السالم.

MAKE-TO-PLAN-HTTPS://WWW.THETIMES.CO.UK/ARTICLE/PUTINS-الرابط:  

QMWHZQCKW-EAST-IDDLEM-IN-PEACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thetimes.co.uk/article/putins-plan-to-make-peace-in-middle-east-qmwhzqckw
https://www.thetimes.co.uk/article/putins-plan-to-make-peace-in-middle-east-qmwhzqckw
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معهد    -    النضال من أجل السالم في سوريا: عقد من صنع القرارات 

 بسمة قضماني   - جيفري    س م جي   -   السفير روبرت فورد      -   واشنطن 

 March  2021 11 ( بيةوالعراللغة اإلنجليزية ) 

   نص المادة: 

 

والع  الناشطين  ضد  واالعتقاالت  القمع  عمليات  في  تستمر  اإلنساني  المجال  في  املين 

طريقة   تغييرات على  إجراء  يتم  لم  ما  جوع حقيقية  أزمة  على شفير  البالد  أن  كما  سوريا. 

ة، يبحث اثنان  هذا الصدد وغيره من الجوانب االنسانية والسياسي   ي المساعدات. وف توزيع  

بلوماسية  راء األمريكيين السابقين ومسؤول من المعارضة السورية الدروس الد من السف 

 .والجيوسياسية واإلنسانية العديدة التي ينطوي عليها الصراع إلدارة بايدن 

معهد    5في   عقد  افتر آذار/مارس،  سياسي  منتدى  مع ض ا واشنطن  بسمة   ي 

نة الدستورية  ماني هي عضوة في "اللج وقض  .جيمس جيفري و  روبرت فورد و  قضماني 
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الوطني السوري" المعارض. وفورد    السورية" و "لجنة الصياغة السورية" ومؤسسة "المجلس 

الفترة   في  سوريا  في  السابق  المتحدة  الواليات  سفير  أقدم  2014- 2011هو  وزميل  في  ، 

األوسط"   الشرق  للشؤو " و "معهد  جاكسون  "ييل  معهد  في  األقدم"  كيسنجر  ن  زميل 

وجيفري ش  ) العالمية".  بشؤون سوريا  المعني  الخاص  األمريكي  الممثل  منصب  - 2018غل 

الفترة  (  2020 في  األمريكي  القومي  األمن  مستشار  حاليا   2008- 2007ونائب  ويرأس  ؛ 

 ."ص المقرر لمالحظاتهم خ ل كز ويلسون". وفيما يلي م "برنامج الشرق األوسط" التابع لـ "مر 

 بسمة قضماني 

سو  في  ع مريع  ريا الوضع  تستمر  حيث  واالعتقاالت ،  القمع  والعاملين   ضد  مليات  الناشطين 

يتم   حقيقية ما لم  أزمة جوع  كما أن البالد على شفير  .حد سواء  اني على في المجال اإلنس 

وريين، أصبح تأمين  س ل وبالنسبة للعديد من ا  .ت تغييرات على طريقة توزيع المساعدا  إجراء 

 .عاديون حتى شراء الخبز  يستطيع المواطنون ال الغذاء هو الشاغل الوحيد، وال 

العق  مدى  وليس من الواضح إلى أي  وبات مسؤولة عن هذه المعاناة، لكن الحملة  قد تكون 

د على وجود رابط كبير بين ا  لمسألتين. فالعقوبات  الدعائية التي يقوم بها بشار األسد تشدّ

" وإذا على جعلها "أكث  إذا كان المجتمع الدولي حريصا   ة د مفي  فرادا . لكن منع  أ  الحقت  ر ذكاء 

أمر  اإلعمار  إلعادة  الالزمة  األموال  على  السوريون   .مؤلم   الحصول  يحصل  أن  الضروري  من 

الجماعات خارج سيطرة األسد؛  يجب تقديم األموال لمجموعة متنوعة من    - على قنوات بديلة  

 .توسيع نطاقها بر الحدودية "السرية" إحدى الخيارات التي يمكن  ا ع وتُشكّل الم 

إذا كانت  التساؤل  ، من المهم وبالفعل   .ب العقوبات هناك أدوات أخرى متاحة إلى جان  عما 

أو على منع روسيا من  المعرقل،    هل يقتصر هدف الواليات المتحدة في سوريا على كونها 

موس  اعتمدتها  استراتيجية  هذه  الواليات    و ك االنتصار؟  وليس  الماضي  في 

هي  .المتحدة  قبل    والمشكلة  من  االستثمار  ومتأخرا   أن  للغاية  ضئيال   كان  الغربية  الدول 

 .ير الحاسم لم يترك لهذه الدول سوى القليل من الخيارات الجيدة للغاية، وهذا النهج غ 

إليه   وصلت  الذي  الوضع  عتبر  وه ويُ أيضا .  مشجع  غير  الدبلوماسية  األمل   ك ا ن العملية  بعض 

بايدن، وبعض  إدارة  تغيير مع  المحاسبة مع   إلحداث  بمحاكمة    األمل في  ألمانيا مؤخرا   قيام 

ن،  يْ سوريَ حرب  ْي  الذي  مجرمَ ،  األمر  عموما  لكن  األسد.  حلفاء  يحرج  ضئيل   قد  أمل  هناك 

  إن إحدى المشكالت الرئيسية  .ماسي الحالي التوصل إلى حل عبر المسار الدبلو  للغاية في 

، وأن ه  ك األمر. والسؤال  الكثيرين وقعوا في ذل   ي أن األسد شجع االستقطاب مرارا  وتكرارا 

هذا هو الوقت المناسب التخاذ خطوة إلى  اآلن وراء ]أي خطة[ يستطيع الناس أن يتّحدوا؟  

ال  الخيارات األخرى، ولكن في الوقت  حالي ال توجد إشارة من أي مصدر  الوراء والتفكير في 

 .ك مجال للدبلوماسية ا ن حتى أن ه 

وصف  هي  الحالية  السياسة  وانع إن  الحرب  الستمرار  الجهاديين.  ة  وانتشار  األمن  دام 

الحالي، ولهذا السبب نتحدث معهم. وال يوجد حل    وروسيا هي القوة الحاسمة في الوقت 

 .مثالي، لكن من الضروري أن تتحد البالد تدريجيا  
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 روبرت فورد 

ا لم نفهم بين  أنن  هو  األول  .في بداية األزمة السورية  أساسيين   ن ارتكبت إدارة أوباما خطأي 

تا   2013و   2012عامي   قناعة  وكنا على  قلنا،  فعلية. فقد  يحصل هو حرب  لن   مة، أن ما  أنه 

لألزمة  عسكري  حل  هناك  كان  .يكون  لطالما  العسكري  القوى  ميزان  أن  القضية   إاّل 

تحق األسا  يحاول  األسد  كان  ما  نتجاهل  كنا  في  ق ي سية.  البقاء  هو  له  بالنسبة  النصر  ه: 

 .ية خطأ فادحا ، وأثر ذلك على سياستها بشتى الطرق أخطأت اإلدارة األمريك السلطة. لقد  

جدا  اعتمد  ثانيا ،  كثيرا   الروس  نا  عامي   على  قادرون   .2014و    2012بين  أنهم  اعتقدنا  فقد 

وسط  على  حلول  ندرك  تقديم  ولم  األسد،  حكومة  من  مهمة  يكونوا   دا  ب أ  سياسية  لم  أنهم 

ال  بالقيام  مهتمين  إن  بشار  بذلك.  تحب  ال  بأنك  أمر قول  قالوه   األسد  ما  وهو  واحد، 

األسد  مرارا ،  من  تنازالت  تماما    وانتزاع  مختلف  متجذرا    .أمر  روسيا  على  االعتماد  كان  لقد 

 .في األمل وليس في التحليل 

بل العلماء والمؤرخين أيضا . ففي عام  ق   جوانب أخرى من األزمة اهتماما  إضافيا  من  وتتطلب 

ظر جوي في سوريا، لكن أحدا  لم يبدِ تأييدا  كبيرا  لهذه  نا احتمال فرض منطقة ح ، درس 2013

المتحدة   الفكرة  الواليات  والطويل   .في  المكلف  العسكري  االنخراط  من  للغاية  حذرين  كنا 

ّقنا منطقة حظر 2015لكن في عام  األمد.  فرات، وكانت تكاليف الحفاظ  ل ا شرق نهر  جوي  ، طب

 .كان متوقعا    عليها أقل بكثير مما 

المدنيين  بالقضايا  تعلق وفيما ي  لسنوات األولى  في ا  اإلنسانية، توفي عدد إضافي كبير من 

م توافق األمم  ول  .ألن األسد اعتبر السيطرة على المساعدات مسألة سيادة وطنية  للحرب، 

رار المساعدات عبر الحدود القاضي بمرورها عبر  ق   على   2013المتحدة سوى في أواخر عام  

ال ت  لكن  دمشق.  وليس  التي  ركيا  األسئلة  من  الدولي  والقانون  الدولة،  حدود سيادة  تزال   

 .مل نقاشا  كبيرا ، وسوريا خير مثال على ذلك تحت 

أننا إذا مارسنا ضغطا  ك  أيضا     افيا  على األسد وزمرته، فسيضطر إلى التفاوض. ومع افترضنا 

الفكر ذ  هذه  عن  المحللين  من  العديد  تراجع  فقد  األحد لك،  استعادة  وعند  الماضية،  ة،  اث 

 .ى التفاوض ليس من الواضح أن الضغوط االقتصادية كانت ستجبره عل 

أصبح  درجة  إلى  العسكري  الوضع  تطوّر  الوراء   واليوم،  إلى  استثمارات  الرجوع  يتطلب 

ف  وليس هناك  ضخمة،  بذلك.  القيام  نفعا  ل ا إقبال على  تجدي  أيضا ، ألن األسد ال   عقوبات لن 

 .دف العقوبات، لكني أشك في أنها األداة الصحيحة بشعبه. أنا أتفق مع ه   يهتم 

ت  أن  الضروري  وتفكّر من  المتحدة  الواليات  ألمنها   توقف  األساسية  المصالح  ماهية  في 

تنظيم إ  .القومي  احتواء  اإلسالمية » ن  ولدى   «الدولة  أساسية،  مصلحة  أيضا   م أ هو  ريكا 

ضاعت الفرص التي كانت    مساعدة الالجئين. لكن   مصلحة أخالقية وربما أمنية قومية في 

الفترة   في  على من   وبدال   .2014- 2013لواشنطن  الحصول  أجل  من  غير   الضغط  تنازالت 

 .على المصالح األساسية استراتيجية منطقية   التركيز  سيكون  منطقية من نظام األسد، 
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 جيمس جيفري 

تلك االعتيادية  قد انتقلت األزمات من  ة نظر تاريخية، شكلت سوريا صراعا  انتقاليا . ف ه ج من و 

بعد   شهدناها  التدخل ) 1989التي  المثال،  سبيل  المواجهات   (البوسني   على  إلى 

في   المدوّلة  اليوم  نشهدها  التي  تلك  تايوان مثل  ومضيق  كاراباخ  وأصبحت سوريا   .ناغورنو 

مستوى  على  صراع  حالة  تضع ا   في  والتي  األساسية  القضايا  لدولة  ا  األمنية  لشرق  في 

المحك  األوسط  هذه  على  فهم  من  السابقتين  األمريكيتين  اإلدارتين  من  أي  تتمكن  ولم   .

ر ولم يقتصر فشلهما على السياسة ف   - المشكلة      .قط بحيث عجزتا عن التصوّ

في كل واحدة من تداعيات   ر ومن بين األخطاء ذات الصلة كان ميل الواليات المتحدة إلى النظ 

بمعزل   الصراع  غيرها المروّعة  الت  .عن  تمّ  الهجمات  فقد  وموجة  الالجئين،  أزمة  مع  عامل 

العمال الكردستاني » اوف تركيا من قيام دويلة لـ اإلرهابية في أوروبا، ومخ  والعديد   ، «حزب 

فردي من قبل    ل أصغر حجما  وال بدّ من معالجتها بشك  مشاكل  على أنها  القضايا األخرى  من 

األم  مختلفة  أطراف  البيروقراطية  ذلك  من  ّر  تغي وقد  أيلول/سبتمبر  ريكية.  حين    2018في 

ق النار، وهذه المرة في الشمال. وكانت تلك لحظة  انتهك األسد االتفاق الخامس لوقف إطال 

أخيرا  أن المشاكل األصغر حجما  هي نتاج المشكلة األساسية   أدركت   ألن واشنطن  حاسمة 

نصر ه س نف  لتحقيق  األسد  يفعله  الذي  الضغط  وهي  كامل، عسكر  ا،  على  ي  كان    والذي 

 .تحقيقه في ذلك الوقت  وشك 

السم  بعدم  موقفا   ترامب  إدارة  اتفقنا  واتخذت  الهدف.  هذا  في  قدما   بالمضي  لألسد  اح 

منخفضة   على  األمريكية  المخاطر استجابة  المقاربة  في   كررت  اإليراني  التدخل  إزاء 

لضرورية  ين الستثمار الموارد ا أي أننا لم نكن مستعد  - زو السوفيتي ألفغانستان غ ل وا  العراق 

فقط  بل   ، إلى حلّ االنتصار  لحرمان  للتوصل  يؤدي ذلك   .الطرف اآلخر من  أن  األمل في  وكان 

اإليرانية والروسية في المنطقة. لقد جمعنا كافة  إلى حل وسط قادر على إفشال األهداف  

،  مواردنا  الم ل ذ وكان   معا  الواليات  تريد  ي  تحدة أن تبقى األمور ف ك كافيا  لتجميد الصراع. وال 

انتصارا  هي ك - حالة مراوحة وحسب، لكن مخاطر تحقيق إيران  للغاية، روسيا  لذا فهذه   بيرة 

 .الحالي  اع في الوقت التعامل مع الصر  بها  يتمّ  التي  الطريقة  هي 

اآلن سياسة شاملة لسور  بايدن حتى  إدارة  تضع  العمل  ا ي ولم  تميل، على مستوى  . فهي 

المرت  إلى  ا المتوسط  على  التركيز  إلى  تنظيم فع،  إزاء  المعتمدة  الدولة  » لسياسة 

الالجئين   «اإلسالمية  اتخاذها  وأزمة  المتحدة  للواليات  يمكن  التي  الخطوات  هي  هذه  ألن 

فعا  الكامنة بشكل  األزمة  تجسدان  تزاالن  ال  المسألتين  هاتين  أن  المشكلة  لكن  لذلك    ، ل. 

 .خرى سيكون من الصعب حلهما بمعزل عن القضايا األ 

 AJL-MN-ANALYSIS/ALNDAL-HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:  

ALQRARAT-SN-MN-QD-SWRYA-YF-ALSLAM 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alndal-mn-ajl-alslam-fy-swrya-qd-mn-sn-alqrarat
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alndal-mn-ajl-alslam-fy-swrya-qd-mn-sn-alqrarat
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                                                     مريكية في الشرق األوسط األ   القوة إعادة النظر في وضع  

 كريستين ماكفان     -    معهد واشنطن - 

 March  10     2021 ( اللغة اإلنجليزية والعربية)

  نص المقال: 

للدفا  األمريكية  "االستراتيجية  لعام  ال ع  ركزت  مع    2018وطني"  التنافس  على 

النية  ا كأولوية قصوى، وقد يتمكن البنتاغون أخيراً من تحقيق هذه  الصين وروسي 

ض  ال في  العمل  إطار  تحويل  وء  في  بايدن  إدارة  ورغبة  األوسط  الشرق  في  راهن 

وقدرات   الطائرات،  حامالت  تناوبات  تعديل  خالل  ومن  المنطقة.  عن  بعيداً  التركيز 

إلدارة بايدن المساهمة    بارات والمراقبة واالستطالع األمريكية، يمكن تخ س فرق اال 

نحو منافسة القوى  مرار في التحوّل  ي مع االست في األمن اإلقليمي واالكتفاء الذات 

 .العظمى 

شباط/فبراير،  من  الرابع  ستباشر   أعلن  في  وزارته  أن  أوستن  لويد  األمريكي  الدفاع  وزير 

العال  القوة  وضع  األمريكية  ة مي بمراجعة  العسكرية  واسترات  للبصمة  يجيتها  ومواردها 

ركزت  .ومهامها  السابق،  األمريكية " وفي  ال   االستراتيجية  لعام  للدفاع  وطني" 

على  إلدارة  2018 وروسيا  التنافس  ترامب  الصين  البنتاغون   مع  يتمكن  وقد  قصوى،  كأولوية 

النية  هذه  تحقيق  من  ضوء  أخيرا   في  في  الراهن  العمل  إدارة  لش ا   إطار  ورغبة  األوسط  رق 

  ، «إلسالمية الدولة ا » تدمير خالفة تنظيم  يز بعيدا  عن المنطقة. كما أن بايدن في تحويل الترك 

األمني  والجهود  - العربي   والتعاون  إبراهيم"،  "اتفاقيات  بدأته  الذي  المعزز  اإلسرائيلي 

ورغبة - السعودية  قطر،  مع  الصدع  لرأب  في   اإلماراتية  بايدن  مع   التوترات  ف في تخ الرئيس 

جميعها  توفر  إلعا  إيران،  في فرصة  التفكير  األمريكي  دة  العسكري  الشرق   الموقف  في 

 .األوسط 

وعوضا  عن إبقاء مسألة مكافحة   .فرصا  مماثلة  ر في المنطقة التهديدات المتغي مشهد   يوفر و 

منذ  طليعة  اإلرهاب في  كانت  كما  األمريكية  القوة  جب  ي   ر، أيلول/سبتمب  11 هجمات  أهداف 

لمهام   اآلن  األولوية  تعطي  أن  واشنطن  أخرى  على  وردع    - ملحة  الحلفاء  طمأنة  وتحديدا  

ودعم   وتق إيران  االنكشا الديمقراطية  درجة  مع ليص  التكاليف،  وخفض  الرئيسي   ف  الهدف 

تحرير  في  الالزمة  المتمثل  إلى   الموارد  األمريكية  لإلدارة  االستراتيجي  التحوّل  أجل  من 

ت غير العسكرية لواشنطن،  ظمى. وقد بدأت بالفعل الجهود لزيادة الخيارا لع ا   منافسة القوى 

الدبلوماسي،  العالقا   مثل تعزيز السلك  وإ وإصالح  الشركاء،  الواليات  ت مع  التزام  تأكيد  عادة 

المتحدة بالمنظمات الدولية. لكن ال يزال من الضروري أن يفكر البنتاغون في كيفية تطوير  

 .جميع األهداف األخرى ق  قي وضع قوته من أجل تح 

توصيات   عدة  يلي  األ وفيما  هذه  من  واحدة  كل  أن  إلى  ويشار  الغاية.  هذه  فكار  لتحقيق 

بوجود  ب   تأخذ  متأصلة،  اآلخر مخاطر  من  أكبر  تتطلب  .عضها  ذلك،  محدودية   ومع 
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المخاطر  الموارد  بعض  وأولوياتها   اتخاذ  المتحدة  الواليات  وضع  بين  التوفيق  أجل  من 

 .ية يج االسترات 

 وقعة لحامالت الطائرات االنتقال إلى تناوبات قصيرة المدى وغير مت 

الت  يجب  حسابات  في  النظر  ل  كلفة إعادة  مجموعة  " لـ  المستمرة  االنتشار  عمليات والفوائد 

الطائرات  في  حامالت  العربي  الضاربة"  الدعوات  .الخليج  من  الرغم  إلعادة   وعلى  المتكررة 

بحرية األمريكية  صينية والروسية، إاّل أن عمليات االنتشار ال ال ت  توجيه االهتمام نحو التهديدا 

العام  ارتفاعا   شهدت  الخليج  منطقة  تم   في  حيث  األحيان    الماضي،  بعض  إرسال  في 

من  الطائرات  مجموعتين  على   حامالت  مباشر  كرد  الخطوات  تلك  وجاءت  نفسه.  الوقت  في 

الصاروخية على أهداف أمريكية في   ات جم المتزايد )على سبيل المثال، اله  العدوان اإليراني 

ومع   .فعل تردع طهران بال   كن هناك القليل من األدلة على أن عمليات االنتشار هذه العراق(، ل 

فإ  أيضا   نها ذلك،  تخفف  بينما  األمريكية،  البحرية  استعداد  على  كبيرا   ضغطا   الضغط   تضع 

المتوقع   عن  غير  العسكري  التواجد  إزالة  عبر  وموسكو  والمحيط  م   من بكين  أوروبا  سارح 

 .الهادئ 

لذلك  ي ووفقا   ل ،  المستمر  االنتشار  استبدال  األمريكية  البحرية  على  طائراتها جب    حامالت 

انتشار   تستطيع بعمليات  وهنا   . توقعا  وأقل  الطائرات  أقصر  المحيط   حامالت  في  المتمركزة 

وقضاء  هذه  العمليات  مناطق  من  الخروج  وأوروبا  في  بعض  الهادئ  على  لخ ا   الوقت  بناء   ليج 

القو  لنشر  الديناميكي  في النموذج  المدرج  الوطني" " ات  للدفاع  األمريكية    االستراتيجية 

تؤدي   ومن    2018 لعام  أن  التنبؤ  المرجح  على  القدرة  صنع   عدم  عملية  تعقيد  إلى  هذه 

إيران  القرار  مقاتالت   .في  إبقاء  على  قادرة  األمريكية  البحرية  ستبقى  نفسه،  الوقت  وفي 

باإلضافة   .اك وتوفير األمن البحري أصغر حجما  في الخليج للحفاظ على وجودها هن   ية طح س 

ا  خالل  من  ذلك،  الواليات إلى  تعزي   ستمرار  في  بإمكانها  المتحدة  الشركاء،  مع  روابطها  ز 

 .مشاركة هذه المسؤوليات البحرية وتقليل وجودها البحري في الخليج 

فسة القوى العظمى، يجب  مريكية على منا األ ت  را من أجل المساهمة في إعادة تركيز القد 

الدائم   تحويل  البنتاغون   على  الوجود  بعيدا  عن  واالستطالع"  والمراقبة  أصول "االستخبارات 

جمع   بسرعة  ي منطقة الشرق األوسط. فاألقمار الصناعية وغيرها من األدوات الوطنية تتيح ف 

عن  معلومات  الم  جوهرية  الواليات  تهمّ  التي  وتست ف   دة تح النقاط  المنطقة،  القوات  ي  طيع 

مركزة في أوروبا التعويض عن أي معلومات استخباراتية قد تفوتها، حيث تمكّن  األمريكية المت 

"ا  التحليق  إمكانيات  القوات من  أوروبا هذه  الحالية في  والمراقبة واالستطالع"  الستخبارات 

منها  المعلومات  وجمع  األوسط  الشرق  مناطق  من  أيّ   بشكل  هذ ع  وض إن   .فوق  األصول  ه 

أن  د  شأنه  من  أوروبا  في  التحتية  ائم  للبنية  الكبيرة  والبصمة  التكاليف  من  أيضا   يقلل 

 .عمين للواليات المتحدة في الشرق األوسط الداعمة وعناصر الموظفين الدا 

البنتاغون  على  يجب  نفسه،  الوقت  قدرات   مساعدة  وفي  تطوير  على  الشريكة  الدول 

تخفي  مماثلة  أجل  ال او مخ  ف من  هذا  بشأن  ا فها  تبادل  عملية  وتحسين  لمعلومات  تحول 
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لنت إسرائيل  االستخباراتية والتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد األطراف. فبعد أن أع 

العام الماضي، اقترحتا تعزيز   واإلمارات العربية المتحدة عن اتفاق التطبيع التاريخي بينهما 

و  الدفاعي  المجالين  في  الواقع،  كر عس ال التعاون  وفي  بالفعل  تتمتع ي.  ات  بقدر  إسرائيل 

الخليج   دول  مع  العمل  ويمكنها  واالستطالع"  والمراقبة  "االستخبارات  مجال  في  متطورة 

تطوير قدرات إقليمية أكثر قوة. وعند اقتران أعمال البحث والتطوير هذه باألصول األمريكية  ل 

اإلقليمية بالحفاظ  التطوير لألصول  و   حث لب الموجودة في أوروبا وأماكن أخرى، سيسمح هذا ا 

 .للمناطق المهمة والعمل معا  ضد التهديدات المشتركة  مستمرة  ية شبه على تغط 

المثال،  سبيل  األمريكية ي  على  واالستطالع"  والمراقبة  "االستخبارات  ألصول  المعززة   مكن 

اإليرانية  مواجهة  تهريب األسلحة  أفضل من خالل  أنشطة  متجهة  ال ت  الشحنا كشف   بشكل 

إ  وكالء  واعتراضها إلى  يمكنه  .يران  أيضا  كما  األنشطة   ا  من  والتحذيرات  اإلشارات  تحسين 

تي يمكن بدورها أن تساعد هذه الدول على التخفيف  الصاروخية اإليرانية قبل انطالقها، وال 

 .من مثل هذه التهديدات داخل حدودها 

االست  هذا  سيكون  المتحدة،  للواليات  م وبالنسبة  رئيس دا  في ثمار  جبهتين  على  هما    يتين، 

كاليف/األعباء، ودعم إنشاء شبكة "القيادة والتحكم المشترك في جميع  تسهيل تقاسم الت 

التابعة   معارك  المجاالت"  أي  في  لالنتصار  ضروري  أمر  وهذا  األمريكية،  الجوية  للقوات 

متطورة  الض  .مستقبلية  فمن  ينجح،  أن  الجهد  لهذا  كان  إذا  ذلك،  أ ومع  إدارة  تت ن  روري  خذ 

حها باستمرار مبيعات أسلحة أمريكية معينة إلى  ض المخاطر المحسوبة في سما بايدن بع 

 .المنطقة أو حتى توسيعها 

يتضمن  موظفي  الت  ربما  تقليص عدد  األمريكية  العسكرية  البصمة  لتقليل  جذرية  األكثر  غيير 

الشر  في  الرئيسية  األوسط المقرات  ال  وإعادة  ق  في  الم دمجها  العقد    دة تح واليات  خالل 

كاف   الحفاظ على عدد  مع  االعملياتية   المقبل،  االحتياجات  لتلبية  األفراد  فالتحسينات   .من 

المع  تبادل  مستوى  على  الدعم  الراهنة  وعناصر  للمحاربين  تسمح  والتكنولوجيا  لومات 

  موقعها. وال ها الفعلي تقريبا  مهما كان  بمشاهدة الصور التشغيلية لساحة المعركة في وقت 

ذكر تت  يُ سببا   القدرة  هذه  بعدد  رك  المراكز  كب  لالحتفاظ  في  المنتشرين  الموظفين  من  ير 

البحرين   األمامية  أو  الكويت  أو  قطر  كبيرة في  خاصة  ع   - في  أن وجود قوة  المرء  يَعتبر  ندما 

ال  التهديدات  ال الخليج معرض دائما  للهجوم اإليراني، وأن  المحتملة للواليات  متحدة  وجودية 

 .األفق في أماكن أخرى ي  ف   تلوح 

د ممكنة. فالمقرات الرئيسية بوضعها الحالي تتضمن تمركز عشرات  ولهذا التحول عدة فوائ 

أسرها في الخليج، مما يعني أن إعادتهم إلى الوطن ستقلل إلى    اآلالف من القوات وأفراد 

على   اإليراني  التهديد  كبير  ال حد  فائض  وستلغي  األمريكيين  المنج أرواح  ي  ف   زة مهام 

دمج  أن  حين  في  والخلفية،  األمامية  والمراقبة   المقرات  التحليل  شأنه   مراكز  من 

ذلك، فإن نقل القيادة المركزية للقوات   باإلضافة إلى  .يسمح ببناء قوة أصغر وأكثر فعالية  أن 

أن  يعني  البحرين  من  األمريكية  الشرق  القيادا  جميع  البحرية  على  المركزة  الفرعية  ت 
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نفسها  ن  ضم ستصبح   وسط األ  الزمنية  يُسته   - المنطقة  ال  عامل  محاولة  وهذا  عند  به  ان 

ليات العادية واألزمات  أثناء العم  القوات على اتفاق وتفاهم  جميع  الحفاظ على الكفاءة وإبقاء 

 .المحتملة على حد سواء 

ج هذه المقا    صر دنى من عنا ربة باحتفاظ البنتاغون بالحد األ وفي أفضل األحوال، يفترض أن تتوَّ

هذ ا  يعمل  بحيث  المنطقة،  في  األساسيين  الوجود  لموظفين  مع  بالتنسيق  الطاقم،  ا 

لتحقيق   والحكومية المحلية   الدبلوماسي األمريكي، على التواصل مع المنظمات العسكرية 

عل  هدفين  اإلشراف  مهمة  وضمان  الثنائية،  الشراكات  على  الحفاظ  التحتية  هما  البنية  ى 

القائ  للسماح  العسكرية  االنتشار عا بإ مة  المؤك  السريع  دة  ومن  األزمات.  هذا  خالل  أن  د 

المتحدة في الشرق األوسط، حتى  الواليات  عتبر ضربة كبيرة لشراكات  يُ قد  لو كان    التحول 

ارد  الطريقة الممكنة الوحيدة لتخصيص المزيد من المو  ومع ذلك، فهي  .هذا التحول تدريجيا  

ال  المتحدة  الواليات  في  ألولوية  العظمى من ال متمثلة  القوى  بين  الشركاء   ولطمأنة  .افسة 

  واألهم من   - ين ال يشاركون إدارة بايدن هذه األولوية، قد يتعين على اإلدارة أن تخبرهم  الذ 

لهم   ّن  تبي أن  السريع    - ذلك  االنتشار  إعادة  قدرات  على  بالحفاظ  ملتزمة  واشنطن  أن 

خال ومساعدتهم   من  الخاصة  قدراتهم  تعزيز  ا على  مبيعات  الوسائل  سل أل ل  من  وغيرها  حة 

 .الخالفات السياسية الداخلية حول مثل هذه الخطوات   بغض النظر عن  الملموسة 

 ول القتالية، وتكثيف التمارين والمناورات الحد من عمليات النشر المستمر لألص 

تحمل  إمكانية  في  النظر  بالبنتاغون  إضا  يجدر  خالل مخاطر  من  القدرات   فية  بعض  سحب 

الهج الق  الشر   ية وم تالية  في  الدائمة  االنتشار  عمليات  عن  واستبدالها  بعيدا   األوسط  ق 

األطراف  ومتعددة  متكررة  قتالية  نشر  ب  .بتمارين  بناء  ذلك  وإجراء  وسيستلزم  شراكة  رامج 

ومع  العراق  في  خاصة  ومساعدة،  وتدريب  الديمقراطية » استشارات  سوريا  في   «قوات 

 .شمال سوريا 

إلى  القوا مس  وباإلضافة  داخ األ ت  اعدة  واإلتقان  المهارة  على  الحفاظ  في  منطقة  مريكية  ل 

لتمارين  هذه ا  يمكن لمثل  العمليات وإبقاء المحاربين على استعداد لمواجهة مشاكل اليوم، 

لتغيير النموذج واالستعداد لمعارك   الوحدات القتالية بما يكفي  مستقبلية محتملة  أن تحرر 

وبالنسبة   .خالل العملية  القوة الديناميكي   شر ن   وصقل مفهوم   - في أوروبا والمحيط الهادئ  

ل  لشركاء في الشرق األوسط، ستوفر التمارين الجديدة تواجدا  أمريكيا  متكررا  في المستقب ل 

وزيادة  ني،  البيْ التشغيل  قابلية  وتعميق  العدوان،  ردع  متعددة، هي:  مصالح  التعاون    يخدم 

على حماية حدودها، وبالتالي تخفيف    ها رت وتعزيز قد   اإلقليمي، وطمأنة الحكومات المحلية، 

 .مريكي العبء األ 

 االستثمار في الدفاع الصاروخي في المنطقة 

من حيث العدد والمدى والدقة. كما أن   خ الباليستية توسيع برنامجها للصواري  تواصل إيران 

ولردع   .ات ائرات المسيرة المسلحة لضرب السعودية واإلمار النظام ووكالءه استخدموا الط 
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الو ه  هذ  على  يجب  نسبيا ،  التكلفة  منخفضة  الشركاء  القدرات  مع  العمل  المتحدة  اليات 

 .تية لتحسين دفاعاتهم ضد الضربات الجوية والصواريخ الباليس 

ت" في المواقع  جو من نوع "باتريو   - إن النهج الحالي، المتمثل بنشر منظومات الصواريخ أرض  

فهذ  مثاليا .  يعتبر  ال  الصواريخ الحرجة،  منها  يس ل   ه  واحد  وكل  بأعداد محدودة،  إال  متوفرة  ت 

بين مليونين و  بدون  - ماليين دوالر بحسب نوعها   4يكلف ما  الطائرات    أكثر بكثير من تكلفة 

اإليرانية  والصواريخ  الق  لذلك  .طيار  األولوية  إعطاء  المتحدة  الواليات  صوى ألعمال  يجب على 

منظومة متوفرة بسهولة   من الحصول على ج  لي ن دول الخ البحث والتطوير والتعاون التي تمكّ 

وب  معقول أكبر  إيران  سعر  الدفاع   .لمواجهة  منظمة  رئيس  أشار  األول/ديسمبر،  كانون  وفي 

إلسرائيلية موشيه باتيل إلى أن بالده ستكون منفتحة على العمل مع اإلمارات  الصاروخي ا 

- توسع التطبيع العربي  مع ، وفي الواقع حرين بشأن التعاون في مجال الدفاع الصاروخي. والب 

 .وسع هذا التعاون اإلسرائيلي، يجب أن يت 

 الخاتمة 

األوسط  الشرق  في  األمريكي  العسكري  الوجود  تقلص  ا  لقد  مر  توقف   لسنين على  مع 

الرئيسية  القتالية  ال  .العمليات  الجديدة  للوقائع  نظرا   ذلك،  التي  ومع  بالتهديدات  محيطة 

مناسب  أصبح من ال  إدارة بايدن خارج الشرق األوسط،   ات وي متحدة وأول تتعرض لها الواليات ال 

 .إضافية  عمليات انسحاب  إجراء 

وستستلزم   .مدروسة من واشنطن   هذه التحركات ستثير قلق الشركاء وتتطلب مخاطر  ومثل 

ع  أيضا   المتحدة  الواليات  من  وحاسمة  ثابتة  المرحلة  ردودا   خالل  اإليرانية  الهجمات  لى 

حملة   كما ستتطلب  م، االلتزا  انخفاض  ليص الوجود األمريكي ال يعني تق ن  ة إلظهار أ االنتقالي 

النقطة  هذه  على  الضوء  تسلط  مدروسة  إعالمية  ا  .عمليات  هذه  خالل  يمكن  ومن  لجهود، 

ا  على  شراكاتها  ستنفّذ  بأنها  الحلفاء  تُطمئن  أن  األمريكية  الموارد  لإلدارة  قيود  من  لرغم 

وسط  القدرة على نقل الموارد بسرعة إلى الشرق األ ى  عل مع حفاظها    - واألولويات المتغيرة  

 .إذا دعت الحاجة 

WD-FY-RNZAL-IS/AADTANALYS-HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/AR/POLICY-الرابط:  

ALAWST-ALSHRQ-FY-ALAMRYKYT-ALQWT 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/aadt-alnzr-fy-wd-alqwt-alamrykyt-fy-alshrq-alawst
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/aadt-alnzr-fy-wd-alqwt-alamrykyt-fy-alshrq-alawst


 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
2
1
0

 

ا ورية.. بعد  س   PERSPECTIVES EUROPE-MONDE -   -عشرين عامً

PATRICK PASCAL, ANCIEN AMBASSADEUR 

 March  06     2021  ( اللغة اإلنجليزية والفرنسية)

  نص المقال: 

يلزم اإلدارة  سو ع  ا من تطور العالقة م ال يمكن لهذا الرأي الذي يتناول عشرين عام  “ رية أن 

 ”األشخاص المذكورين فيه   التي كنُت في خدمتها وال 

الشيء  بعض  الفهم  على  وعسيرة  بعيدة  إلينا  بالنسبة  سورية  في  صارت  ذلك  في  بما   ،

التدريجي   التحرر  األصل  في  لت  فضَّ أن  االنتداب  عهد  خالل  ذلك  مع  لها  التي سبق  فرنسا 

 .ليس ببعيد، المقام األول   من ز   ي احتلَّت بدمشق، قبل للعلويين والت 

د  في  عشُت  أن  وواعدة  مش بعد  مالئمة  لحظة  في  ا،  دبلوماسي  ا  منصب  أشغل  كنُت  إذ  ق، 

اليوم بالحاجة إلى  للعالقة الفرنسية السوري  ة، وكذلك في ذروة تدهور هذه العالقة؛ أشعرُ 

لى أن  وإ ،  ما هي عليه في العمق   الحديث عن سورية. سيقودنا ذلك إلى إنعام النظر على 

في الطرق والوسائل الممكنة، وإن بدا ذلك اليوم    كر نتساءل عن أسباب ابتعادنا، وإلى أن نف 

 .من االستقرار في منطقة جوهرية لمصالحنا بعيد المنال، من أجل عودة إلى مزيد  

* * * 

ا  كان  أوجها.  في  ا،  عام  عشرين  قبل  وسورية،  فرنسا  بين  العالقة  جاك   لرئيس كانت 

ا  شيراك  وكان قب ست قد  أبيه.  وفاة  قبل  باريس،  األسد في  النحو  ت   ل بشار  عميده على هذا 

شيراك رئيس الدولة  قد أضفى على الرئيس القادم شرعية قبل حلول وقتها؛ وكان الرئيس  

خذ    2000الغربية الوحيد الذي جاء في حزيران/ يونيو عام  
ُ
لحضور جنازة حافظ األسد. ولقد أ

ذ  لكنه  عليه  خارج سورية،  ا مع هذ ن  كا لك  القوية جد  التاريخية  الروابط  كان  ا  قد عزز  البلد. 

وا ميتران  السوريون ينظرون إلى فرنسا من دون تفضيل متحزب. وكانت زيارة الرئيس فرنس 

عام  1984عام   في  البلد  استقالل  منذ  الفرنسية  الدولة  لرئيس  األولى  وهي  قد  1943،   ،

فمنذ  األذهان.  في  كان   أثرت  دمشق،  إلى  الثابت  لر ا   وصوله  موقفنا  أوجز  قد  ميتران  ئيس 

ا   ّح  زَ في الشرق األدنى، من دون مساعدة سورية بأ مصرِ َج نْ  .”ن “ال شيء )يمكن( أن يُ

انت  َد  يْ عَ اآلمال لدينا. وكان  بُ ا من  الذي أحيا كثير  القصير  خاب بشار، كان ثمة “ربيع دمشق” 

أوسا  في  خاّلق  بغليان  ترجم  قد  وبالتش ذلك  اإلنتلجنسيا  اإلصالحات.  ع  جي ط  بعض  على 

بالنسبة  نشوة  مرحلة  رسمت.  إ   كانت  قد  كانت  طريق  خريطة  ألن  الثنائية،  العالقة  لى 

ت )التي دشنها الرئيسان( التي كانت تستهدف تحديث  ولكيال نستشهد إال بإحدى الورشا 

قومي  الفرنسية، مدرسة  المدرسة  أنشئت على غرار  الحكومية،  ة لإلدارة، سورية.  اإلدارة 
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ا،  ال ا  هذ  جد  ًّا  جنيني الخارج  في  اعتبر  الذي  في  كا تطور،  االضطرابات  بفعل  أحبط  قد  ا  أيض  ن 

 .المنطقة 

الج  طبيعة  أفضل  نحو  على  نفهم  لكي  ذكر  ولكن  من  ا  أيض  بد  ال  السورية،  العربية  مهورية 

ا  األرض  هذه  على  والثقافة.  واألقليات،  األديان،  تحتلها  التي  أوائل  المكانة  منذ  لمسيحية 

ا كانت  ية الميالدية، والتي صارت ذات أكثرية مسلمة سن   ون قر ال  ا مسيحي  ، ثمة أحد عشر دين 

 .موضع اعتراف رسمي من قبل دمشق 

األقليات   بين  زمن  ومن  منذ  سورية  في  المستقرين  األرمن  إلى  نشير  أن  يمكن  األخرى، 

أرمينيا   ا من مملكة  كانت جزء  قيليقية  أن  بما  واأل طويل،  الثاني  القرن  الميالد.  ق   ول في  بل 

ال  القرن  خالل  استقرت  أسر   من  خا وثمة  كبير  قسم  يقيم  كان  حيث  حلب،  في  عشر  مس 

التي جرت في جزء كبير    1915حة األرمن عام  األرمن. على أن التدفق كان قد تضخم مع مذب 

العلويون   ينتمي  الزور.  دير  مدينة  الفرات، حول  منطقة  الدرو - منها في  اإلسالم    - ز كما  إلى 

ب إ   ي، الشيع  الديني  البعد  إدراك  الصعوبة  من  كان  أنه  إن  صو ال  ثم  الطائفة.  لهذه  واضحة  رة 

أنه علوي، كان قد تزوج امرأة سنية،  لدت    الرئيس األسد، على  وُ بريطانية من أصل سوري 

ن  السعودية كانت تبدو آنئذ هادئة، في حين أ  الوهابية  في لندن. كما أن عالقات البلد مع 

ول  هللا  عبد  سور ال ي  األمير  بامرأة  ا  مقترن  كان  القادم،  والملك  قبيلة   ية عهد،  ،  شمر  من 

 .المنتشرة في نجد وفي دول أخرى في المنطقة 

ا  لطريق المستقيم الروماني، هناك حيث اعتنق القديس بول  في قلب دمشق، وفي نهاية 

تقل  قد  الحي  هذا  كان  اليهودي.  الحي  يوجد  المسيحية،  وعدد  الطرطوسي  كنيس  إلى  ص 

الطائفة، وال سيما بعد حرب األيا يو لب من ا  ا  م  ت، وتبعثرت  ي  أ الستة وحرب يوم الغفران. لكن 

البيوت ستبقى محفوظة على الدوام  من تلك البيوت لم يدنس، وكان السوريون يقولون إن  

في  ما.  عودة  الوطني  بانتظار  التي  المتحف  التصويرية  الجدارية  اللوحات  كانت    بدمشق، 

ا حتى اليوم، وهي  عه والثالث أجمَل القطع، وال تزال فريدة من نو   ني ثا تعود إلى القرنين ال 

ا  س القديمة المعروفة. هذا المبنى الهائل،  نُ - لغائر في عمق األرض  آتية من أحد أقدم الكُ

عديدة  قرون  طوال  حماه  ما  الفرات،    - وهو  نهر  على  أوروبوس  دورا  مدينة  أسوار  طول  على 

 .ورممت في عهد االنتداب   1930ت عام  شف كت شرق”، التي كانت قد ا “بومبئي ال 

، كان األكراد يثورون باستمرار في ما يسمى “منقار البطة”، في أقصى الشمال  هم ومن جانب 

البلد. لكن الوضع كان يظل تحت السيطرة، ألنهم كانوا يتمتعون باستقالل ذاتي    الشرقي من 

يؤلفون جالية   الفلسطينيون  وكانوا  نسبي. كان  العدد.  يكونوا معه  مت يت كثيرة  لم  بوضع  عون 

دون  يحول  ما  واضحة  ع   يواجهون  بصورة  ميَّزون  يُ يكونوا  لم  الذين  الشيعة  ا،  وأخير  ملهم. 

فون في المطار  بوصفهم كذلك، باستثنا  ء مجموعات واسعة من اإليرانيين الذين كانوا يُصادَ

ا، والذين كانوا يأتون إلى ضاحية دمشق، للح  حفيدة  ،  نب السيدة زي  ج حيث مقام خصوص 

 .النبي 
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األ  متعدد  سورية  مع  تعاوننا  واالقتصادية  ش كان  السياسية  الصعد  على  ا  وخصوص  كال، 

نظّم كل عام في    - مع ذلك - ن  والثقافية. على أن تعاوننا العسكري كا  شديد التواضع. كان يُ

الف   11يوم   العسكرية  المقبرة  في  دمشق  خارج  نوفمبر،  الثاني/  بمدينة  تشرين  رنسية 

إ   4000ي كانت تضم  لت )ا الضمير   ا  ا( احتفال من أجل تكريم  سال قبر ويضم جزء منها مربع  مي 

،  1925ــ    1924روز في عامي  ، وعمليات جبل الد 1921ـ    1920ضحايا حرب قليقلة في عامي  

ا   ا، تؤدي دور  ا  ومعارك الحرب العالمية الثانية. وكانت دوائرنا المختصة، المعتمدة رسمي  جوهري 

أن نسهم في المحافظة    ة، في النضال ضد اإلرهاب. كان هدفنا، في النهاي ل  و من المقام األ 

بمصلحتنا  واضح  نحو  على  يتعلق  كان  ما  وهو  المنطقة،  استقرار  يقع    على  كبلد  الحيوية، 

 .على البحر المتوسط نفسه 

* * * 

عام   تدهور عالقاتنا مع سورية  حدث  من  ا  ك 2005ــ    2004اعتبار  قبل  .  من  عالقاتنا  انت 

ثمانينيات أثناء الحرب األهلية اللبنانية،  ال رفت أدنى مستوياتها، وال سيما خالل أعوام  ع   قد 

لى إعادة التواصل مع نظام حافظ األسد. يمكن  لكن مصلحة الدولة كانت قد تغلبت، وقادتنا إ 

بو  يكن  لم  الكبير”:  “االنعطاف  لهذا  ا  تفسير  يقدم  أن  عدة  عوامل  على  لتضافر  الرهان  سع 

ا بضربة عصا سحرية عل و   الشباب  كما أن نفاد الصبر استحوذ على  ،  ى اإلصالح أن يكون رابح 

المعروف بقربه   إميل لحود  رئيس العقول؛ فالصراعات في أعلى قمة الدولة اللبنانية بين ال 

به دستور بالده(  ثالثة، وهو ما ال يسمح  والية  الحصول على  يحاول  )الذي كان    من سورية 

الوزراء  أكتوبر   يري حر ال رفيق   ورئيس  األول/  األ   2000)تشرين  تشرين  أكتوبر  و ـ  (  2004ل/ 

ك  التي  فرنسا  بوجه خاص،  وربما  ا،  وأخير  بالحسبان؛  تُؤخذ  أن  ا  أيض  )ال(  يجب  قالت  قد  انت 

للواليات المتحدة األميركية من أجل حرب جديدة في العراق، بصوت دومينيك دو فيلبان في  

األمن  لم  مجلس  وأع   بت يث . ففي نظر فرنسا،  الشامل،  الدمار  يملك أسلحة  العراق  ل  ما أن 

المعمقة  المتحدة  األمم  باتلر ) منظمة  الرئاسية BUTLER انظر لجنة  القصور  أزمة  ن  لم تك  (؛ 

حتى   ا،  يوم  عشرين  دامت  التي  العسكرية  للعملية  مصاحبة  شبه  وبطريقة  ا.  حسم  أكثر 

ميركي على سورية، المتهمة  األ ط  ، ازداد الضغ 2003عام  سقوط بغداد في األشهر األولى من  

ع بإيواء   في  مسؤولين  الجديد  الوضع  هذا  نا  وضعَ وقد  حسين.  لصدام  مناصرين  كبار  راقيين 

 .موقف حرج 

ا كان   عرفوا بوضوح قط )كان هنا عضو مفترض من حزب هللا قد حكم  أي  المسؤولون، الذين لم يُ

ا بعد سنوات من قبل محك  غتيال رئيس الوزراء السابق  ا   ان مة األمم المتحدة(، ك عليه غيابي 

، قد أثار صدمة وأدّى إلى قطيعة تامة. وبفعل الشكوك  2005شباط/ فبراير  حريري في  رفيق ال 

ا في فرنسا،  والضغوط الدولية  ا خاص  ، سحبت دمشق قواتها من لبنان. واتخذت الجريمة بعد 

 .فيق الحريري بسبب روابط الصداقة بين الرئيس جاك شيراك ور 

ا من ثورات آذار/ مارس  عت ا   التتمة،  ا  لى إثر ال ، ع 2011بار  ا عميق  ربيع العربي، كانت هبوط 

أ  عشرات  ثم  الضحايا،  آالف  بعض  فعتبات  سورية:  جحيم  مئات  في  ا  وأخير  الضحايا،  لوف 
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في   النازحين  األشخاص  عدد  تجاوز  كما  األخرى.  بعد  واحدة  تجاوزها  تم  قد  الضحايا،  ألوف 

ا ال  إلى  والالجئين  )هناك  ار لخ داخل  األشخاص  ماليين  حاجز  في  ليون شخص  م   1ر 5ج  اليوم 

 .% منهم تحت خط الفقر( 90لبنان وحده يعيش  

السائدة في صيف   الفكرة  .  ه   2012كانت  ا طويال  زمن  المقاومة  يتمكن من  لن  النظام  أن  ي 

  بسبب مخاوف   - بلوماسية ال على قطع العالقات الد - كنا قد أتينا على إغالق سفارتنا بدمشق  

لدول الغربية كانوا قد ظهروا في أولى  راء بعض ا طبيعة أمنية بوجه خاص. صحيح أن سف   ات ذ 

وأ  حمص،  في  ا  وخصوص  النظام،  ضد  الكبرى  صدمة  التظاهرات  يثير  أن  إال  يمكن  ال  ذلك  ن 

 .قاسية بالمقابل 

سنة   )   2013كانت  الرهيبة  السورية  المأساة  في  محورية  حسب    100.000سنة  ضحية 

ا  آنئ عت لم التقديرات  عبرت  التي  التاريخ(  ذلك  إض مدة في  درجة  وبالتوازي  ذ  الرعب.  افية في 

ا جهود دبلوماسي  ة تستهدف بصورة رئيسة  مع استفحال العنف على األرض، كانت تبذل أيض 

للقلق   مثيرة  معلومات  لكن  الحوار.  إقامة  أجل  من  المعسكرين،  إلى شخصيات من  التعرّف 

ال   ام خد إلى السفارات حول است كانت تصل   يات  بداية بكم وسائل كيمياوية قاتلة، كانت في 

 .صغيرة، من دون التعرف إلى أصلها 

في حوالي    - “سالح الفقراء النووي” -  كانت سورية تفيض في الحقيقة بأسلحة من هذا النوع 

ا االعتماد  ا رئيسية كانت مدرجة في سجل خاص.. إال أنه كان يجب أيض  على    عشرين مخزن 

و  تحضير  مؤذ   ئل سا إمكانية  غير  مركبات  من  ا  انطالق  من قاتلة  وهي  بعض  - فصلة  ية  مثال  

ا للخطر  لكنها تؤلف مجتمعة ما يسمى أسلحة “ثنائية”   - المنتجات المخصصة للزراعة  . ونظر 

اإلجماع(   لديها على  المشكلة  )التي حازت  الدولية  المجموعة  يكن يجب على  ألم  الكبير، 

أل  تتوالها؟  يج أن  أن  فرصة  ثمة  تكن  هائلة ت   ري م  قدرات  يملك  الذي  النظام،  في هذا    حدي 

 لمجال، بطريقة تحمله على تدمير مخزونه منها وينضم إلى االتفاقيات الدولية ذات الصلة؟ ا 

عام    ربيع  الوسائط  2013في  أن  إال  مشتركة،  الغاية  كانت  الخطوة؛  هذه  مثل  تعتمد  لم   ،

ل  الممكنة  المشروع  نتائج  نظر  وقبول  ففي  كذلك.  تكن  يقتضي  بع ال م  التحدي  كان  ض، 

إعاد  التواصل بالتعريف  ومع    ة  المشروعية من جديد؛  منحه  كان سيعيد  ما  وهو  النظام،  مع 

وجد  نفسها  الدول  فهذه  في  ذلك،  المعارضة،  مع  جنيف  في  ذلك  من  عدة  أسابيع  بعد  ت 

ا،  يكن ذلك ممكن  لم  اآلخر،  البعض  نظر  النظام. وفي  ألن ذلك كان سيعني    مواجهة ممثلي 

ح أنه يسود في نظرهم على كل اعتبار  من الواض   التخلي عن المعارضة، وهو همٌّ كان   ا ور  ف 

لك مع ممانعة قصوى، إلى القبول بأفق  آخر. أما المعارضة فإنها كانت قد انتهت، وإن كان ذ 

ا: رحيل بشار األسد. كا  ا أولي  ن ذلك يعني  عملية دبلوماسية، لكنها كانت مع ذلك تطرح شرط 

 .دم الموافقة ع  حة بصورة واض 

بوصفها الضحية الرئيسة لهذا النوع من األسلحة )التي    فيما بعد  المعارضة، التي ستظهر 

ا من  (، لم تكن آنئذ تبدي نفسها  1925ذ اتفاقية جنيف عام  كان استخدامها مع ذلك محرّم 
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ز  عثر على صيغة للتميي   معنية بوجه خاص بالمسألة. لكن من كانت المعارضة؟ كان البعض قد 

 .”دق ن “معارضة الفنادق” ومعارضة “الخنا بي 

غوطة   ، انفجر خبر الهجوم الكبير مع األسلحة الكيمياوية، في 2013آب/ أغسطس    21في  

، وهي منطقة معمورة في ضواحي شرق دمشق، حيث لم تتم السيطرة  قية دمشق الشر 

السوري،  ر ري الية. وبحسب جيش التح على التمرد فيها حتى ذلك الحين من قبل القوات المو 

ا بين السكان المدنيين. وقد    10000ة وحوالي  ضحي   1800كان هناك أكثر من   جريح، خصوص 

ظام، من قبل أكثر البلدان عداء  له مشيرة إلى  نسبت مسؤولية المأساة على الفور إلى الن 

منظمة  عن  الصادرة  االتهامات،  هذه  األدلة”.  من  “حزمة  تمتلك  األسلحة  تحر  أنها  يم 

و ب   ة، الكيمياوي  اإلسالمية”  “الدولة  ضد  ذلك  في  تكن  الجماعات  ما  لم  األخرى،  المتطرفة 

استخ  منع  وإلى جانب  الصراع.  امتداد  تكرارها على  األسلحة،  األخيرة وجرى  دام مثل هذه 

عام   جنيف  باتفاقية  لعام  1925المقرر  الكيمياوية  األسلحة  تحريم  اتفاقية  أضيفت   ،1992  

القاتلة، وكان مت ا   نت تستهدف بصورة خاصة التي كا  الوسائل  اال الك مثل هذه  تفاقية  ت هذه 

  15إلى    10تنص على أن تدمير ترسانات هذه األسلحة يجب أن يجري خالل مدة تمتد من  

حصلت  وقد  االتفاقية.  هذه  على  التوقيع  بعد  األسلحة   سنة،  تحريم  منظمة 

مها بتنفيذ برنامج  يا لق جائزة نوبل للسالم،    على   2013في تشرين األول/ أكتوبر   الكيمياوية 

 .خازن المفروض على هذه الدولة تصفية الم واسع في سورية ل 

ق  سنة  قبل  كان  أوباما  الرئيس  أن  وبما  األمر،  كان  ًّا  وضع وأي أحمر “ د  اللجوء   ”خطًا  على 

المحرم إلى مثل هذه األسلحة، فقد ارتسمت بسرعة حتمية التدخل العسكري الذي استعد  

، في الوقت  2013ب/ أغسطس  آ   30ميركي عدل في النهاية بتاريخ  األ س بلدنا. إال أن الرئي   له 

بالعملية.  آب/ أغسطس السماح للحكومة البريطانية    28بتاريخ   مجلس العموم  الذي رفض 

التأكيد   ا، أثر على وجه  ا شهير  تعبير  برلمان “عتيق”، لكي نعارض  الصادر عن  التصويت  هذا 

القرار،  الواليات   في صدور  رئيس  إن  وا لم ا   إذ  َمَّ  ث يكن من  لم  األميركية  ا من ح تحدة  صوله  ثق 

 .على موافقة الكونغرس 

األمير  أسبابهما  لهما  كان  النهائي،  واشنطن  عدول  ثم  هذه  التردد،  وأول  المحضة.  كية 

وفي   العراق  في  بالده  النخراط  ا  حدًّ يضع  كي  انتخب  قد  كان  أوباما  باراك  أن  األسباب 

 .بها   ل في صراع ذي نتائج ال يمكن التنبؤ خو لد ، وأنه لم يكن يريد ا أفغانستان 

األدلة    كان  لكن  الكيمياوية،  األسلحة  قضية  في  هائال   السوري  النظام  طال  الذي  االشتباه 

اطعة كانت عسيرة الجمع؛ إذ ال يمكن لالشتباه أن يساوي إدانة نهائية، وال تزال سابقة  الق 

عام  األمن  باول في مجلس  األذه   2003  كولن  لم  2003وكما جرى في عام  .  ان ماثلة في   ،

ية حاضرة، وكان األمر سيقتصر على تدخل  من طرف واحد، يفلت من  عية الدول تكن الشر 

الم  الدفاع المشروع  المادة  حالة  المتحدة.    51نصوص عليه في  األمم  من ميثاق منظمة 

ا، كان يمكن أن يكون أوباما قد خشي أن تؤدي العملية  ر  مي تد العسكرية نفسها إلى    وأخير 

ال  باالستئصال  تنتهي  أن  دون  للتر كبير  نشرها.  كامل  تستدع  لم  إن  مة،  المجرَّ سانات 
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ه  قد  الظاهر  في  المنتصر  الفرضية، سيكون  هذه  يكون  بحسب  أن  يمكن  كان  الذي  ما  زم. 

كانت سوف  هل  الضربات؟  تدمير   ”تفتت “ عليه حجم  على  كانت ستقتصر  أنها  أم  سورية، 

ا، بعد أن اهتزت بما ف ذ لال ر الرئاسية بدمشق وبا القصو  ة الصناعات وبنى  يه الكفاي قية؟ أم أيض 

ى األكثر  ومؤسسات الدولة، ألم يكن سيتحقق منعطف إستراتيجي على األرض يسمح للقو 

ا؟  ا ندعم في الواقع؟ وما الذي كنا نريده حق  ا بأن تنتصر؟ من كنّ  تطرف 

ل فهم ما جرى وصوال  إلى  أج ن  ت عليه، وبذل الجهد م إن رؤية سورية على النحو الذي كان 

وجو  وط تهديد  ليس  د شعوب  المنطقة،  في  بمصالحنا  خطيرة  بصورة  والمّس  بأكملها،  وائف 

تمرين   األحوال  من  حال  ومن  بأي  اليوم  أجل  من  الدروس  استخالص  هو  المقصود  ًّا.  ماضوي ا 

 .أجل الغد 

لوج  الوراء،  إلى  خطوة  ا  د  مجدَّ عدنا  أننا  ال لو  في  تاريخنا  أن  ا    رق مش دنا  “نهر  ا  يوم  يكن  لم 

ا”. ففي ح طويال    الجنرال غورو  هادئ  يترك  لم  تعتبر مع ذلك زمن االنتصار والمجد،  قبة كانت 

إذ  قط؛  طيبة  ثورة    ذكريات  قمع  كان    1925إن  دمشق  إلى  انتقلت  التي  الدروز  جبل  في 

ا. والصدمة التي نتجت عنه بقيت حيَّة حتى اليوم و  ا  تح ة  ال تزال جدران العاصم شرس  مل آثار 

 .منها 

ّ يمكن أن يأتي من السالح؟ أال    ذا الصراع، ألم كذلك، خالل ه  ا طويال  على حل  “نراهن” زمن 

ن من دون أدنى تنازل حول  تجب في النهاية العودة غ  ا إلى عالقات أكثر تقليدية بين دولتيْ د 

األم  ميثاق منظمة  احترام  إطار  وفي  اإلنسان،  ال حقوق  فقضيتا  المتحدة؟  مشكلة  - ن  ال جو م 

السل  نظر  السورية الشرعية في  معالجتهما  وم   - طة  اإلسكندرون، ال يمكن  لواء  أولى  باب  ن 

 .دفعة واحدة 

نقبل   أن  علينا  في  بالمقابل،  مدرجة  عالقة  وهي  الجار،  لبنان  مع  خصوصية  عالقة  وجود 

إليه بصورة جو  تحتاج  التاريخ. ذلك أن سورية  أي وقت  الجغرافيا وفي  أكثر من    ى، مض هرية 

بير  الوصول إلى ميناء  اق حيث إن  يعدّ رئة  لم تخدم  وت  تصادية لها. يبقى أن مصائب سورية 

يجب أن نأمل أن سورية، بماضيها الذي يمتد    .لبنان قط، ولدينا اليوم برهان قاطع على ذلك 

وشعو  حضارات  مجموع  تاريخ  يشمل  الذي  تاريخها  بفضل  ستبقى  سنة،  آالف  ب  عشرة 

ذ على بنى دولتها  ل االعتماد آنئ وسط. سوف يترتب عليها أن تحاو مت ال وديانات حوض البحر  

ا  في  تجهد  أن  عليها  يتوجب  ولسوف  إنشائها.  عند  حاضرة  فرنسا  كانت  من  التي  لتحرر 

تبعياتها مفرطة القوة والظرفية، ولكن حتى وإن كانت تعرف أنها ال تستطيع االعتماد إال على  

 .ت السياق اإلقليمي وال تح لن تستطيع أن تتجاهل  نفسها، فإنها  

أنَّ  اإلنسا   ذلك  ا  األزمة  الراهن هدف  الواقع  االستفحال، ستؤلف في  تكف عن  التي ال  نية، 

ا، بالنسبة إلى األ  مة السورية، وبالنسبة إلى المنطقة، وبالنسبة إلينا نحن أنفسنا.  ملحَّ

العقوبات الدولية موجودة في ميثاق   المتحدة، إذ إن ترسانة  تها إجراءات  صف ب   منظمة األمم 

المقصود االعتراض على مبدئها. إال أنه يجب احترام  ير عسكري. ليس  قسرية ذات طابع غ 

القانون  في  عليها  المنصوص  يعني    اإلجراءات  منها  التحرر  إن  إذ  صارمة.  بصورة  الدولي 



 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
2
1
6

 

ذ  عليها.  الحفاظ  بإرادتنا  نصرح  التي  ذاتها  الدولية  بالمنظومة  العقوبات،  المّس  نظم  أن  لك 

مباشرة  مق ال  تستهدف  حين  أكثر  القوة  بولة  برنامج    منع - بنى  تطوير  تفادي  األسلحة؛  نقل 

ون أولى ضحاياها السكان غير  ال تطاق حين يك   - عسكري خصوصي؛ تجهيز قوى القمع؛ إلخ 

بـ     .المحصنين  نداء  بدمشق  الرسولي  القاصد  أطلق  بروما،  أكتوبر  األول/  تشرين  في شهر 

الدولة في الفاتيكان.  ، وبحضور وزير مام الهيئات الدبلوماسية كلها أ  ”، ال )نترك( األمل يموت “أ 

ا للتحول فحسب، إنه يعيدنا ببساطة إلى خط أ  كثر استقامة، إلى  طريق دمشق ليس مرادف 

ما نحن عليه بصورة أعمق، إلى ما كان األب اليسوعي باولو ديل أوغليو، الذي اختفى خالل  

 ون( )ترجمة: مركز حرم   ”ي والعالمي ان نس الواجب اإل “ طلق عليه الصراع، ي 

    HTTP://BIT.LY/3VWVMGYالرابط: 
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  -   واشنطن بوست -   بعد عقد من الحرب تزداد معاناة الالجئين السوريين 

ISHAAN THAROOR 

 

 March  16     2021  ( اللغة اإلنجليزية)

  : ال نص المق 

 

األمريكية مقاال  "واشنطن بوست "السورية، نشرت صحيفةالعاشرة للثورة  في إطار متابعتها للذكرى  

الذي ترجمته  وقال ثارو في مقاله     .وريينلسا  الالجئينللصحفي إيشان ثارو سلط فيه الضوء على معاناة  

على " إنه لسنوات، كانت محنة الالجئين السوريين موجودة في المخيلة الغربية في الغالب  21بي"عر

المحيط   جانبي  على  المتطرفين  اليمينيين  السياسيين  قبل  من  كسالح  استخدامه  تم  تهديد،  أنها 

 .األطلسي

 :وفي ما يلي نص المقال

https://www.washingtonpost.com/world/2021/03/16/syrian-war-anniversary-refugees/
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طالبين باإلصالح السياسي في سوريا الشوارع، قبل عشر سنوات، مسوريون نزلوا إلى  الن  لمتظاهروا

رأوا االضطرابات في البلدان العربية األخرى،   لقد .في مظاهرات كانت سلمية بالكامل، بل وحتى بهيجة

ة  الحديدي  والتي أجبرت مجموعة من المستبدين الذين حكموا لفترة طويلة على التخلي عن قبضتهم

بما حتى الديمقراطية الحقيقية إلى سوريا، وهي دولة  يأملون أن يأتي التغيير ورى السلطة. وكانوا  عل

بدال من ذلك، لم يكن هناك   .رة عائلة الرئيس بشار األسد لعقودمتنوعة ذات تاريخ ثري بقيت تحت سيط

قتل نظام   قد"لص قاتم:  سوى الخراب والفوضى. كتبت أروى ديمون، مراسلة "سي إن إن" في ملخ

أ بانتقال  األسد  نادوا  الذين  أموال لدعم ولئك  الخليج حقائب  وأرسلت دول  الديمقراطية..  إلى  سلمي 

تحفظا   أكثر  مقاتلة  من وحدات  آخرين  ومجرمين  السابقين  القاعدة  أعضاء  األسد سراح  وأطلق  دينيا. 

عديد ين"، الذين مضى الدلعتدين "المالسجن. وقامت أمريكا، في ذروة مشاركتها، بتدريب بعض المتمر

الصراع السوري كحرب أهلية انتهى من ناحية عملية.    ."وف الجماعات المتطرفةمنهم لالنضمام إلى صف

٪ من البالد وجميع مدنها الرئيسية. الفصائل المتمردة التي 70األسد اآلن على أكثر من وتسيطر قوات 

وتبقى هناك إلى حد شمال غرب البالد، ي ف ، معظمهاال تزال موجودة ضمن طوق متقلص من المعاقل

تي ضل الحماية التركية. في الشمال الشرقي، تجد الميليشيات، التي يسيطر عليها األكراد والكبير بف

قاتلت في وقت من األوقات جنبا إلى جنب مع تحالف تقوده أمريكا، نفسها تقاتل أحيانا كال من النظام 

 .وتركيا ووكالئها

بشكل قاطع لصالح النظام.    جيوسياسي إلى قلب الموازينيا في االضطراب الوسورل إيران  أدى دخو

لعبوات البدائية الصنع كالبراميل المتفجرة.  واستهدفت قوات األسد المراكز السكانية المدنية بالمدفعية وا

جهودها ة  بيقوى الغرثم نشرت بعد ذلك أسلحة كيماوية، وفقا لهيئة رقابية تابعة لألمم المتحدة. وركزت ال

ى الرغم من فقدان التنظيم المتطرف لألراضي التي سيطر تنظيم الدولة الوحشي. وعل  على محاربة

 .احتماالت عودة ظهوره عليها، يحذر المحللون من استمرار

 .لقد حطم العقد الماضي البلد وتشتت شعبه. واضطر أكثر من نصف السكان إلى الفرار

ر ستة ماليين  ألف. وف 400عند  2016عام  ة إحصاء القتلى فيحدمتاألمم الكتبت ليز سالي: "أوقفت 

يزالون عالقين، بالكاد  سوري من وطنهم، هربوا عبر حدودها إلى البلدان المجاورة.. خمسة ماليين ال

يعيشون في ظروف دون المستوى المعقول. وركب مليون شخص قوارب واهية لعبور البحر األبيض  

الف ممن شاركوا في  فزيون، تم اعتقال عشرات اآلا عن كاميرات التليدبع وبا... والمتوسط إلى أور

وات، كانت محنة  لسن ."االحتجاجات بشكل منهجي وتم سجنهم في معسكرات العمل في سوريا 

الالجئين السوريين موجودة في المخيلة الغربية في الغالب على أنها تهديد، تم استخدامه كسالح  

من أنه منذ النزوح  المحيط األطلسي. )بالرغم  متطرفين على جانبيالن اليمينييمن قبل السياسيين 

نجاح اندماج في معظم  ، أثبت المهاجرون السوريون بشكل عام قصة 2015الجماعي الكبير في عام  

أنحاء أوروبا(، وحتى مع تضاؤل المساعدات اإلنسانية األجنبية، ال يزال الماليين يعانون من النسيان  

لتي تستضيفهم ولكنهم يشون على هامش المجتمعات ارة لسوريا، حيث يعاومجبلدان الفي ال

 .دةخائفون للغاية من المصير الكئيب الذي قد ينتظرهم إذا حاولوا العو

 

الظروف تزداد سوءا. وأشار تقرير حديث صادر عن مفوضية شؤون الالجئين التابعة األمم المتحدة إلى  

على الرعاية  اللتحاق بالمدارس والحصول ن في االزدياد، واذاآخالغذائي أن "الفقر وانعدام األمن  

الذي يعتمد عليه  على الكثير من العمل غير الرسمي  19-الصحية يتقلصان، وقد قضت جائحة كوفيد



 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
2
1
9

 

 ."الالجئون

وقالت روال أمين، كبيرة مستشاري االتصاالت في المفوضية لشبكة "سي بي إس نيوز": "الناس على 

يميل الناس إلى االعتقاد بأنه ربما أصبح عالم عن األزمة السورية، وما تحول انتباه الينب النهيار،حافة ا

  ."صعوبة، وليس أسهل على الالجئين السوريين األمر أسهل، مع مرور كل عام، يصبح األمر أكثر

ل يا والدومليون شخص في سور 23إلى أن أكثر من  "The Lancet" أشارت المجلة الطبية البريطانية

بحاجة إلى مساعدة إنسانية، مضيفة أن "الغالبية   تستضيف الجزء األكبر من الجئيهامجاورة التي ال

 ."حت خط الفقرالعظمى من الالجئين السوريين يعيشون ت

 

مليون سوري يعانون اآلن من "انعدام  12.4ويقدر برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة أن حوالي 

وتأثر مستقبل جيل من   .طماليين شخص عن العام الماضي فق 4.5دة قدرها يابزغذائي"، األمن ال

  5.8وهو مؤسسة بحثية عالمية، أن ، واستنتج معهد التنمية لما وراء البحار، 2018الشباب: في عام 

ماليين طفل   3تقدر اليونيسف أن ما يقرب من  ."ماليين طفل سوري يحتاجون إلى "مساعدة تعليمية

يوجد حل سياسي معقول في األفق،  ال  .اطة ال يذهبون إلى المدرسةج البالد ببساروخري داخل سو

لفاعلين الدوليين. فرضت الحكومات  على الرغم من سنوات من الجهود التي تبذلها مجموعة من ا

الغربية عقوبات صارمة على النظام السوري، لكن ذلك لم يفعل شيئا يذكر لزعزعة سلطة األسد  

م يعد من الواضح كيف يمكن لبلد محطم المدنيين السوريين العاديين. ولزاد من آالم ه إن ن القول ويمك

 .وممزق أن تتحد مرة أخرى

وس أنجلوس تايمز": "لم تعد دولة، بل مجموعة من الناس في نفس البقعة  قال ناشط سوري لصحيفة "ل

النظام   التي اعتقلهاة  شطسى، النابعض المعارضين يتمسكون باألمل. وقالت حسناء عي  ."من األرض 

شمال غرب بريطانيا، لصحيفة "الغارديان": "لم يكن ثمن االنضمام إلى الثورة    سابقا والمقيمة اآلن في 

دفعنا ثمنا باهظا وتكبدنا خسائر فادحة. لكننا لسنا مجرد ضحايا، نحن ناجون.. نحن نربي   زهيدا. لقد

بينما يعيش آخرون مع يأس   ."نتخيله سابقان  أ  كان يمكنالجيل القادم بطريقة مختلفة عن أي شيء  

ا في عام  26ق. سأل صحفيون من وكالة األنباء الفرنسية عال دراوشي، وهي الجئة تبلغ من العمر  أعم

تركيا، متى تفكر في إمكانية العودة إلى بلدها التي مزقتها الحرب. فأجابت: "أنا ال أسأل نفسي هذا 

   ."ككر في ذلالسؤال.. أنا حتى ال أف

 ( 21ي )ترجمة: عرب

 TTPS://WWW.WASHINGTONPOST.COM/WORLD/2021/03/16/SYRIANH-الرابط: 

REFUGEES-ANNIVERSARY-WAR / 

 

 

 

 

https://www.washingtonpost.com/world/2021/03/16/syrian-war-anniversary-refugees/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/03/16/syrian-war-anniversary-refugees/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/03/16/syrian-war-anniversary-refugees/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/03/16/syrian-war-anniversary-refugees/
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 راب؟ خ   لة في حا األسد ساللة الرعب.. لماذا أصبحت سوريا  

          SARA DANIEL لوبس الفرنسية )فيلم وثائقي( مجلة  

 March   16     2021 ( اللغة الفرنسية)

   خالصة: 

عاما، سيعرف    50يتتبع قصة ساللة األسد التي حكمت سوريا    الوثائقي يستخلص أن من

 .لماذا أصبحت سوريا في حالة خراب اليوم

 

ار قصة  البريطاني نيك غرين، بمسلسل وثائقي، إظهخرج  ملا  بالعودة إلى أرشيف استثنائي، استطاع

ل إلى السلطة، ليصبح تطور بشار األسد؛ ذلك الفتى الذي ال يشعر بالثقة والذي لم يكن متوقعا له الوصو

 .قاتال جماعيا

أجزاء، وتقول إنه يظهر   3الفرنسية هذا الفيلم الوثائقي المكون من   (L’Obs) "وتستعرض مجلة "لوبس 

ما، سيعرف لماذا أصبحت سوريا في حالة  عا  50قصة ساللة األسد التي حكمت سوريا    تتبعي  منأن  

 .خراب اليوم

، تقول محررة التقرير سارة دانييل،  2018كتوبر/تشرين األول عام  وفي هذا الفيلم الذي تم إنتاجه في أ

وري زاهر سحلول الذي الس  بيطبإن جزأه الثالث بعنوان "ماذا بقي له من اإلنسانية؟" يبدأ بمقابلة مع ال

ي لندن مع الرئيس السوري بشار األسد وكان يعرفه جيدا، وهو يقول فيها "هذا التحق بكلية الطب ف

 ."ة. كنا زمالء واليوم أحدنا يقصف المستشفيات واآلخر يعالج ضحايا القصفمثير للسخري

درجة أنه يطأطئ عندما   إلى  الجووترى المجلة الفرنسية أن المفارقة المثيرة أن هذا الشاب كان خ

وأخرق إلى درجة أنه يكاد تفلت منه األوراق التي كان يقرأ فيها أثناء جنازة شقيقه،    يخاطبه أي إنسان،
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ا أنه لم يكن في نظر والده حافظ يعوّل عليه ليكون رئيسا، فكيف أصبح هذا األخرق الزائف الذي ال كم

 سوري؟ اغية على يديه دماء ما يقارب نصف مليون ن، طويع  يوثق به، بعد أن كان يريد أن يصبح طبيب

 سوء تقدير مالزم

، كان أول سؤال طرحه  1994ام  وتضيف لوبس أنه عند وفاة باسل شقيق بشار األسد في حادث سيارة ع

حافظ األسد على نفسه "هل هذا انقالب؟"، ألن باسل كان هو من يرى فيه استمرارية الخالفة، وهو  

عّد منذ  
ُ
فطرة ورث غطرسة أبيه وقسوته، وكان لتولّي المنصب بعده، فقد كان طاغية بال  بكرةم  سن من أ

أحد رفاقه في السجن عندما هزمه في مسابقة   يحب األسلحة والسيارات والخيول، ولم يتردد في إلقاء

 .خيول، لكن شغفه بسيارات السباق أودى به في النهاية

بطبيب ، فإن كونها أنثى جعل حافظ األسد يكتفي  األب  ة سوومع أن أخت بشار كانت أقرب إلى مستوى ق

خر كان صغيرا العيون، خاصة أن ولديه اآلخرين كان أحدهما مدمن مخدرات يعاني مشكالت نفسية واآل

 .جدا، كما تقول لوبس 

ويظهر الفيلم الوثائقي التدريب الحثيث على الدكتاتورية الذي تلّقاه بشار، في الجيش أوال، إذ تُعرض  

تل جراء الكالب، ومن النساء أن يحطن أعناقهن  تصدق لحافظ وهو يطلب من المجندين الجدد قال    رصو

 .ر تصميمهم وطاعتهم العمياء للقائدبالثعابين ويقطعن رؤوسها بأسنانهن، إلظها

بعد ذلك تأتي االزدواجية في السياسة، إستراتيجية الهامبرغر كما يسمونها، وهي تقوم على حسن 

أحاوملا  استقبال منحهم  دون  لكن  الصداقة،  قوة  وإظهار  من  رين  اللحوم  نزعت  لو  كما  تنازل،  ي 

بل رؤساء الدول المشاركة في التحالف عندما استق  2003الساندويتش، وهي التي طبقها بشار عام  

 سبتمبر/أيلول، فقد رفض االنضمام أخيرا أمام رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وأطلق   11بعد أحداث  

ا إلى صفوف المقاتلين المناهضين للواليات المتحدة لجهاديين سرًّا من السجون السورية لينضموح اارس

 .في العراق

سوء تقدير، إذ عبر الجهاديون بعد الثورة السورية الحدود من جديد   -لوبس   كما تقول-وكان في األمر  

راره إدخال سوريا في حرب و قه  سدعائدين إلى سوريا، لكن سوء التقدير الذي كاد أن يقتل بشار األ

% من األراضي لوال التدخل الروسي الذي أنقذ 20ه في لحظة من اللحظات إال أقل من  أهلية لم تترك ل

 .نظامه

 قاتل جماعي بدم بارد 

في بداية الثورة ظن بعضهم أن األسد سيختار اإلصالح بدال من القمع، لكن والدته حثته على اختيار 

ر الفيلم الوثائقي أنه كان على يقه األصغر ماهر الكثير من الفظائع، ويظهشق  ب كرتصوت القسوة كما ا

 .كبر مما يستطيع الفيلم توثيقهعلم بكل شيء وكان هو المسؤول، حتى إن حجم جرائمه كان أ

بأكملها   أحياء  الخجول  النحيل  الصغير  العيون  طبيب  دّمر  الفيلم-فقد  يظهر  من    -كما  المئات  وقتل 

ى أصبح قاتال جماعيا بدم بارد، وتجاوز خدم غاز السارين واالغتياالت الموجهة، حتاستو  ن،المتظاهري

 .بذلك األب إلى مدى بعيد
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جزءا من الفيلم يتناول حالة أسماء، السيدة األولى التي نشأت في بريطانيا   وتورد المجلة الفرنسية

باألسد، وبدت لطيفة مهتمة    واجزلا  والتي كان من المقرر أن تتخرج في جامعة هارفارد، لكنها فضلت

 .جة االنغماس في المجتمع للتعرف على هموم الشارعبشعبها إلى در

أجرت مقابلة مع أسماء وسمتها "وردة الصحراء"، إال أن ذلك  (Vogue) "وتختتم لوبس بأن مجلة "فوغ

لياسمين" هناك، ة ارو"ثتزامن مع إضرام بائع الفاكهة التونسي محمد البوعزيزي النار في نفسه، لتنطلق  

في سوريا إثر اعتقال وتعذيب أطفال درعا الذين كتبوا على جدران مدرستهم وسرعان ما انتشرت الثورة  

سكت ضمير هذه المرأة المثقفة وتحولت إلى شراء    -كما تقول الكاتبة-كتور"، وعندئذ  "حان دورك يا د

 ة( ريجز)ترجمة: ال .الحلي الفاخرة من محاّل هارودز، كما يبدو

 LA-HTTPS://WWW.NOUVELOBS.COM/TV/20210315.OBS41404/ASSAD-الرابط: 

LTMH.IESYR-LA-DE-BOURREAUX-DES-SAGA-LA-HORREUR-L-DE-DYNASTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nouvelobs.com/tv/20210315.OBS41404/assad-la-dynastie-de-l-horreur-la-saga-des-bourreaux-de-la-syrie.html
https://www.nouvelobs.com/tv/20210315.OBS41404/assad-la-dynastie-de-l-horreur-la-saga-des-bourreaux-de-la-syrie.html
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 يكون هناك عدالة لسوريا؟ بعد عشر سنوات، هل س 

 JANINE DI GIOVANNI    -    فورين بوليسي 

 March  17     2021  ( اللغة اإلنجليزية)

   خالصة: 

 

قبل عشر سنوات، اندلعت مظاهرات مؤيدة للديمقراطية ضد الرئيس السوري بشار األسد في مدينة  

السلمية في   ةحولت تلك االنتفاضاألشهر والسنوات التي تلت ذلك، تاألسابيع و  في.  درعا جنوب سوريا

 ات المفجعة التي شهدتها على اإلطالق.من أكثر الصراع بالوكالة وواحدةالبداية إلى حرب وحشية  

السوريين   كامل من  أن جيل  يعني  الحرب  و  غيّرت مصيرهمعقد من  والموت دمرهم  القنابل  الحرمان 

. في حالة سوريا،  من أجل التعافين  مجتمع ا سيستغرق نصف قر  أن  يعني  قد من الحربع  د.والتشري

األسلحة الكيماوية   مثل استخدام  ائم حرب بشعةجر  وارتكببإحراق بالده،    - رئيس الدولة    -قام األسد  

تقرير ل  ايب. وفق  تعذالو  القسري واالغتصابواالختفاء    االعتقال عشرات اآلالف من حاالت  وضد المدنيين؛  

ألمم المتحدة في سوريا، اتسمت الحرب بأبشع االنتهاكات ؤخر ا عن لجنة التحقيق التابعة لصدر م
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اإلنس وحقوق  اإلنسانية  سكانه  للمعايير  ضد  النظام  يمارسه  الذي  العنف  ذلك  في  بما   واإلبادةان، 

 بمفردهم. المدنيون وطأة الفظائع يواجهالجماعية وكالعادة 

الدبلوماسي النرويجي وهو مبعوث  ال يزال غير بيدرسن،  - النظريةمن  رب لم تنته  لحا  م من أنعلى الرغ

لسوريين والمراقبين الخارجيين أن األسد قد فمن الواضح لمعظم ا  - األمم المتحدة لسوريا، يعمل بجد  

قتل  ؟ مع ملضحاياانتصر وسيظل في السلطة. ولكن كيف ننهي هذه الحرب حتى يكون هناك عدالة ل

ورة وأوروبا، وماليين آخرين من النازحين داخلي ا مليون الجئ في البلدان المجا  6.6ون سوري، و  ليم  نصف

هل هناك أي دروس يمكن أن تساعد   -من الوحشية  هائلة    ناهيك عن بلد بأكمله يعاني من صدمة  -

 في منع الحروب المستقبلية؟ 

 لن يخرج لة االنتقالية.  لي هي العداة  سبية بالنإن أهم قضوا على توثيق جرائم الحرب،  يشخص    أعمل

ما ب   آخر،أكثر بكثير من أي طرف    المذابحأيد  نظيفة، لكن نظام األسد مسؤول عن  براف الحرب  أي من أط

الدولة اإلسالمية   التي انتشرت في أجزاء كبيرة من سوريا وفي ذلك  القبيحة غير اإلنسانية  الخالفة 

به؟ واألهم شع  ضدالنطاق التي ارتكبها األسد  الواسعة  جة  نهممال.  كيف سنتصدى للجرائم  خالل الحرب

 ن مرة أخرى؟من ذلك: إذا ظل في السلطة، فكيف يمكن لمن عانوا تحت حكمه أن يشعروا باألما

جرائمه المروعة. السوابق التاريخية التي وضعها   منذا كان سيتم تعويض الناجين  سؤال آخر هو ما إ

غالب ا   -حرب في الهاي  ناة النازيين إلى محاكم جرائم النورمبرغ للجت  مامن محاك  - العالم لضمان ذلك  

وا الجرائم م الرجال والنساء الذين ارتكب ما تكون بطيئة ومرهقة وغير فعالة. ونادر ا ما تالحق هذه المحاك

 بالفعل. 

سنة  بوالالمدن الصغيرة في شرق    -  كارثيةإذا ذهبت إلى أجزاء من البوسنة اليوم حيث كانت الحرب  

في بعض    نتعرض  واللواتيواحتجزوا النساء هناك ألشهر،    ا حيث أقام الصرب معسكرات اغتصابمثل فوك

لالغتصاب حتى   العديد    -اليوم  مرة في    16األحيان  تلتقي  زلت  النساء الناجياتمن  ما  تعرف هؤالء   .

لوا يرونهم في دينة. ما زالما  ألن الضحايا والجناة غالب ا ما يعيشون في نفس   نالرجال الذين دمروا حياته 

ا. يعرفو وهمالمقاهي   ن أن هؤالء الرجال لن يصلوا إلى الهاي ولن يذهبوا إلى السجن أبد 

والتي قد تصبح ذات أهمية متزايدة، وهي الطريقة    تحقيق العدالة في جرائم الحربهناك طريقة أخرى ل

ن مبدأ الوالية القضائية  نهم يستخدموإ  ة.التي يتبعها محامو حقوق اإلنسان في مختلف المحاكم الوطني

مثل  العالمي بلدان  الجريمة. في  ارتكاب  النظر عن مكان  بغض  المجرمين  معاقبة  إلى  التي تسعى  ة، 

بارتكاب   -تجري محاكماتها اآلن  التي    -نسا وفنلندا وألمانيا  فر القوانين بمعاقبة أي فرد متهم  تسمح 

لوالية القضائية  الجماعية، والتعذيب. يعود مبدأ الك اإلبادة  ذ  فيجريمة ضد اإلنسانية، وجريمة حرب، بما  

كاب جرائم نازية في إسرائيل. على األقل، عندما حوكم أدولف أيخمان بتهمة ارت  1961العالمية إلى عام  

وفي اآلونة األخيرة، تم تسليم الديكتاتور التشيلي السابق أوغستو بينوشيه إلى إسبانيا. اآلن، يتم 

ن التعذيب في سوريا الشهر الماضي،  لحرب السورية: في حكم تاريخي بشألمبدأ على اا  ذا هتطبيق  

السرية الشرطة  في  ألمانية عضو ا سابق ا  جرا  أدانت محكمة  المشاركة في  بتهمة  ئم ضد  لألسد 

 بطبيعة الحال. هذه انتصارات للعدالة، واإلنسانية في بالده
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غالب ا ما ُينظر الذي تم وضعه في رواندا، والذي    االنتقالية  لةداربما يمكن لسوريا أن تنظر إلى نموذج الع

  ية التي أودت بحياة مليون شخصإليه على أنه نموذج للمصالحة الناجحة بعد الصراع، بعد اإلبادة الجماع

عام   عملية  1994في  إلى  أدت  التي  العوامل  من  العديد  هناك  كانت  المرونة    التعافي.  رواندا:  في 

الرعناالوالتصميم من   الرغم من أن نظام  س لوضع  محاكم جاكاكا في رواندا )تعني ب وراءهم. على 

شكال العدالة  لي ا، إال أنه كان شكال  من أ"الجلوس على العشب" باللغة الوطنية الرسمية( لم يكن مثا

  من المشتبه  100000لمقاضاة أكثر من    2001المجتمعية التي أنشأتها الحكومة في البداية في عام  

ُسجيهف الذين  محاكم  انتظار  في  لسنوات عديدة  الجنائية  نوا  المحكمة  وفي  البالد  محاكم  متهم في 

نشئت في تنزانيا 
ُ
 المجاورة.الدولية لرواندا، التي أ

المصالحة الوطنية واستعادة النظام في رواندا مثيرة لإلعجاب. وسرعان ما تم   كانت محاوالت تحقيق

يواجهوا محاكمة عادية.  د من المشتبه بهم الذين ربما لم  نهاية العديالي  توسيع محاكم جاكاكا، وأدانت ف

وتقول ناء  على شهادات الشهود فقط،  فقد تمت إدانة الجناة ب  -  كبيرةكان نظام جاكاكا يعاني من عيوب  

المعايير القانونية الدولية، بما في ذلك الحق في المحاكمة   تلبيلم    المحاكماتجماعات حقوق اإلنسان  

نظر إلى حقيقة أن المحاكم الرسمية كانت مكتظة، وأن ءات القانونية الواجبة. ولكن بالدلة واإلجراعاال

ا ولو معنويا وأشعرتهم ان فقد جبرت المحاكم كسر الضحاي   محاكمة الجناة كانت ستستغرق سنوات، 

 المجرمين لن يفلتوا من العقاب.

 WAR-ASSAD-WAR-7/SYRIAHTTPS://FOREIGNPOLICY.COM/2021/03/1-الرابط: 

REFUGEES-CIVILIANS-VICTIMS-RECONCILIATION-JUSTICE-SCRIME / 
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  -   فورين بوليسي   -   عي شي ال إيران تحاول تحويل سوريا إلى المذهب  

ANCHAL VOHRA 

 March  17     2021  ( جليزيةاللغة اإلن )

طهران الدين لجعل نفوذها   بعد عشر سنوات من الحرب األهلية في سوريا، تستخدم  خالصة: 

 .دائًماهناك 

 

الخميني  بثورة  اعترف  من  أول  األسد  حافظ  السابق  السوري  الرئيس  بقيادة  البعث  حزب  نظام  كان 

السماح إليران بتوسيع نفوذها في سوريا كما األسد كان حريص ا على عدم  مية في إيران. لكن  سالاإل

ا في لبنان من خالل حزب هللا. تفعل يأس نجله وخليفته بشار األسد الفرصة أمام التوسعيين  احأت الحق 

األهلية الحرب  بدء  من  وجيزة  فترة  بعد  اإليرانية سوريا  القوات  دخلت  الزمن  ق  اإليرانيين.  من  عقد  بل 

وري في الحرب، . دعمت طهران النظام السالمحتجينألسد الشاب ضد  ساعدة في الدفاع عن نظام اللم

والعراق   جنب ا إلى جنب مع وكيلها أفغانستان  التحقت بمقاتلين شيعة من  اللبناني حزب هللا، وحتى 

إيران مقاتلين سوريين متهوباكستان لمساعد الوقت، جندت  ري ا يين في ميليشيات ظاهحل. مع مرور 

الجهاز العسكري السوري، ال    عية، كما كثفت عالقاتها مع المستويات العليا في لحراسة المزارات الشي

 ة الرابعة برئاسة ماهر األسد.سيما الفرق

بعد عقد من النزاع، تسيطر الميليشيات المدعومة من إيران على ضواحي دمشق وتقوم بدوريات 

ون بأعداد كبيرة في جنوب سوريا رية اللبنانية. إنهم موجودجية على الحدود السوتيفي المدن االسترا
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هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية في عام يل، ولديهم قواعد متعددة في حلب، ومنذ  بالقرب من إسرائ

 .أقاموا أيض ا معسكر ا في البلدات والقرى على الحدود السورية العراقية  2018

هران عبر العراق وسوريا نفوذها من ط  هاللمن تأمين  السالح تمكنت إيران  ل  ولكن ليس فقط من خال

اع العسكري، وسعت إيران نفوذها على مدى السنوات القليلة الماضية، مع انحسار الصرفإلى لبنان.  

الثقافي في الدولة التي مزقتها الحرب لتشجيع السنة على التحول إلى الشيعة أو على األقل تليين  

مؤخر ا وأصدقائهم داخل سوريا   لمذهبااص اعتنقوا  وليسي إلى أشخ . تحدثت فورين ب هااهتجمواقفهم  

االنهيار إن  قالوا  والذين  النظام  عليها  يسيطر  تجاهل   التي  الصعب  من  جعل  سوريا  في  االقتصادي 

 .االمتيازات التي قدمتها إيران

إيران بتوزيع األموال على السوريين المحتاجين،   اهد الدينية،  من التلقين في المع  رةكبي  وحملة تقوم 

لألطفال للدراسة في الجامعات اإليرانية، ورعاية صحية مجانية، وسالل غذائية، ورحالت ومنح دراسية  

ى المواقع السياحية لتشجيع التحول. مثل هذه اإلجراءات الصغيرة ليست باهظة التكلفة ولكنها يمكن  إل

 .وريين الفقراء ة نظر إيران بين الس جهأن تقطع شوط ا طويال  في التأثير على و

ترميم األضرحة القديمة وشيدت أضرحة جديدة لشخصيات شيعية، كما لو كانت تحاول إعادة لقد أعادت  

ا من الشيعة قبل الحرب.  كتا بة التاريخ الديني لسوريا، ذات األغلبية السنية والتي كان بها عدد قليل جد 

إن إيران ورين بوليسي  وريين لمجلة فنشطاء والمحللين السالمن السكان المحليين و  12قال حوالي  

بهدف السنة،  السوريين  بين  األمد  طويل  دعم  لكسب  حميدة  كقوة  نفسها  تقديم  هو    تحاول  نهائي 

 .االحتفاظ بمجال نفوذها وممارسة السيطرة من خالل وكالء مثل لبنان والعراق

 مرسومه السيئ  النظام السوري بموجبل  من قب  جيدةحصلت الميليشيات اإليرانية على مساعدة  

لشراء منازل للسوريين الذين هاجروا إلى أماكن أخرى خالل الحرب. وبحسب ما ورد   10السمعة رقم  

 .بعض أعضاء الميليشيات ممتلكات وجلبوا عائالتهم من العراق ولبنان لالستقرار داخل سورياصادر 

يا لشيعة في سورزيادة أعداد اوالثقافي موجه إلى    فيويقول خبراء سوريون إن هذا االختراق الديموغرا

شيعة في البالد،  . إذا كان هناك عدد كبير من اللتمثيلهملتمكين إيران من المطالبة بالسلطة السياسية  

فيمكن إليران أن تدعي تمثيل مصالحها عند مناقشة حل سياسي نهائي لألزمة السورية، ويمكنها أن  

ون من أن إيران  يخشى الكثير  مؤسسات أخرى.  ة والقوات المسلحة وومتطلب منحهم مناصب في الحك

مدين بالفضل يمكن أن   تريد ممارسة نفوذها من خالل مؤيدين داخل النظام وليس فقط من خالل رئيس 

يتراجع دعمه اعتماد ا على الصفقات التي يبرمها مع روسيا واإلمارات العربية المتحدة، التي تحاول إعادته  

 ما يعّقد مهمةذات أغلبية سنية، وهذا    ق، فإن سوريالبنان والعرا  على عكس و  .ة العربيةيرإلى الحظ

 لنظام اإليراني.  ا

ا، تحدث مع    24أحمد،   لطائفة الشيعية  انضم حديثا  لبشرط عدم الكشف عن هويته،    ين بوليسيفورعام 

 في محافظة دير الزور ق في سوريا. كان أحمد يعيش في الميادين، وهي بلدة على الحدود مع العرا 

عندما    2018باب بالقرب من تركيا أثناء النزاع. عاد في  مدينة السرته إلى  لكنه فر مع أشرقي سوريا،  

انضم إلى كتائب السيدة زينب و  ،  إذا انضم إلى ميليشيا إيرانية   ستتالتشىن كل مخاوفه  أخبره صديقه أ

 بالفعل. 
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 6على بعد  السيدة زينب    ، وهي بلدة تضم ضريحنبزي  السيدةقال أحمد لمجلة فورين بوليسي من  

يؤذيني يال جنوب دمشق: "قال صديقي في الميادين بإمكاني العودة واالنضمام إلى اإليرانيين ولن  أم

 .أحد". وتحت سيطرة الميليشيات المدعومة من إيران بالكامل

ا في الضريح ويتقاضى راتبه   من    لكنه يحتاج إلى مزيد،  ألف ليرة سورية شهري ا  100يعمل أحمد حارس 

ل الكلى لوالده مرتين في الشهر. في فبراير، عرض زعيم الميليشيا التابعة له ع تكاليف غسيالمال لدف

به إذا اعتنق المذهب الشيعي. وافق أحمد على الفور. وقال لمجلة فورين بوليسي: "عقدنا مضاعفة رات

ا مع زعيم الميليشيا الذي قال إننا ذا اعتنقنا ل على أموال إنحصل على ترقية ونحصس  مؤخر ا اجتماع 

 وافقت أنا وعشرين شخص واستمعنا للتو إلى بعض المحاضرات في السيدة زينب".    يالشيعلمذهب  ا

 ، و ألف ليرة سورية. أحتاج المال بسبب عالج والدي  200دفع لي  يإذا كنت شيعيا  سف  على االنضمام،

 .  أنا ال أهتم بالدين

األردن، قصة مماثلة لصديق سوريا بالقرب من  جنوب غرب  درعا، وهي مدينة في  ن  روى تيم األحمد م

ا   وأعطوه   رقّوه إلى المذهب الشيعي. قال: "انضم ألول مرة إلى ميليشيا مدعومة من إيران ثم تحول الحق 

شقة". "يحصل على خدمات طبية مجانية واسطوانة غاز شهريا رغم األزمة االقتصادية في سوريا". قال 

سوريين آخرين، بما في ذلك تصريح أمني من    ىعل  تحرملى مزايا  صل فجأة عم األحمد إن صديقه ح تي

 ."بالد "دون التعرض للمضايقات المخابرات السورية للسفر إلى أي مكان في ال

الكثير من    كمالالبوربما تكون محافظة دير الزور هي المنطقة الرئيسية لهذه العمليات. شهدت مدينة  

 الماضي. ب عبتؤثر وتتالولكنها غير ضارة إليرانية التي تبدو ا األنشطة

نظيم الدولة اإلسالمية،  على سبيل المثال، أعادت ترميم حديقة القراميش في البوكمال، التي دمرها ت

وأطلق عليها اسم "حديقة األصدقاء". )يعلن النظام السوري عن إيران على أنها "صديقة للبالد".( بشكل  

ة إلطالع الناس، وخاصة األطفال، على رفيهية في الحديقة أنشطة تالميليشيات اإليرانيم  أسبوعي، تنظ

 . ى إسرائيل واإلمبرياليةاألئمة الشيعة واإلعالن عن إيران كقوة صالحة تتحد 

قال صياح أبو وليد، ناشط من أبو كمال، "كل المرح واأللعاب حيلة لتلقين عقول األطفال وأولياء أمورهم 

التشيع"م  إغرائهو إلى  ابالتحول  وتحول  في.  الرياضي  للمليشيات   لنادي  ومطعم  مطبخ  إلى  المدينة 

 .أصبح اآلن بالفعل قاعدة الستيالء إيران على المدينة اإليرانية. قال أبو وليد إن ملعب كرة القدم بأكمله

ز نور اإليراني ركوبحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان، فقد دعت إيران مؤخر ا أهالي الميادين إلى م

ومذاهب الدين الشيعي. وفي نهاية الدورة يحصل كل من ينجح على دورة حول مبادئ    افي لحضورالثق

 .ورية وسلة طعامألف ليرة س 100نقود ونحو 

فتحت إيران عدد ا من المدارس الدينية واألضــرحة والجمعيات الخيرية في ســوريا. في حين أنها واجهت  

عماء القبائل المحليين،  لى إيران إغراء زور، كان ع، للتوسـع في دير الزلبمقاومة أقل في دمشـق وح

النجم الـصاعد. اـستجاب بعض أفراد  الذين غالب ا ما يهتمون أكثر ببقائهم على قيد الحياة وـسيدعمون

إحدى هذه القبائل، وهي قبيلة البكارة، بشـكل إيجابي لإليرانيين بشـكل رئيسـي بسـبب زعيم قبلي 

 .كسب ود إيراني يرى ميزة ف
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ضع مصالح إيران لحراسة جيدة من قبل ميليشيات مثل عصائب أهل  خر من الحدود، تخلجانب اآلعلى ا

مها طهران ولكنها تعمل تحت راية قوات الحشد الشعبي كجزء من  الحق، وهي جماعة مسلحة تدع

الزو بدير  روسيا  اهتمام  فإن عدم  ذلك،  عالوة على  العراقية.  األمنية  ليست ر  األجهزة  إيران  أن  يعني 

 .ر هناكنافس إلقامة معسكمضطرة للت

يات المتحدة، إن قال بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق المقيم حاليا  في المنفى في الوال

الوجود واألنشطة اإليرانية قد زرعت بذور تمرد مستقبلي في بالده. قال باربندي: "ال بد أن تكون هناك 

لمعارضة   أوال  الاشتباكات  الفارسي".  اإلي  غزو  عليها   رانيون وحزب هللا ذهب  يهيمن  التي  الالذقية  إلى 

ر بالدين واألعراف االجتماعية. على سبيل المثال،  العلويون. لكن العلويين مجتمع مفتوح عندما يتعلق األم

ا ونتمنى لهم التوفيق. وجد اإليرانيون   ه من األسهل أنيحبون مشروبهم. قال العلويون لإليرانيين وداع 

من الحرب وبالتالي التوسع في المناطق التي كانت تحت سيطرة الدولة ن األكثر تضرر ا  بالسوريي   التالعب

 ." اإلسالمية سابق ا

ن السورية  واقال  العالقات  في  والمتخصص  االستراتيجية  للدراسات  عمران  مركز  النزاعات في  خبير  ر، 

"اشترت إيران   الخلفيات. وقال:  ن من جميعت عالقات مع السوريي بااإليرانية، إن إيران أقامت ببطء ولكن بث

كان المحليين". لقد نسجوا عقارات في دير الزور وفي المناطق التي يسيطر عليها األكراد من خالل الس

شبكة عنكبوت في سوريا ولديهم أفراد في كل مكان، في الجيش والحكومة، وحتى بين رجال األعمال 

 .السنة والمسيحيين 

ات منهكة على النظام اإليراني في ظل حملة "الضغط  السابق دونالد ترامب عقوب  فرض الرئيس األمريكي

غير المعلن لنظام األسد استمر في تمويل أنشطته في سوريا.  األقصى" ، لكن خط االئتمان اإليراني  

شق منذ دمفي رحلة صحفية إلى سوريا، حضرت المعرض التجاري األول في    2017في آب )أغسطس(  

األكشاك،  ظست سنوات. مع مملو  31م  توليد منها،  تبيع كل شيء من محطات  إيرانية  لشركات  كة 

لك بعامين، تم إنشاء غرفة التجارة السورية اإليرانية المشتركة،  الكهرباء إلى البسكويت والصابون. بعد ذ

اجدها االقتصادي في تووفي الشهر الماضي فقط سافر وفد إيراني إلى دمشق لتكثيف الجهود لزيادة  

 .ورياس

بال المراقبون  لم  يشعر  التي  إيران،  أن  الرغم من عقوبات يتم    قلق من  تدخلها في سوريا على  كبح 

األموال لميليشياتها المسلحة وجمعياتها الخيرية التي تشجع التحول في سوريا   غدقت ترامب، سوف  

من توقيع االتفاق النووي   النووي. بعد عامين  اقبمجرد عودة الرئيس األمريكي الجديد جو بايدن إلى االتف

 .إليراني، ورد أن طهران ضاعفت تمويلها لحزب هللا أربع مراتا

غيرت إلى الشيعة أو عدد الذين    تحويلهميين الذين تمكنت إيران من  سورال توجد بيانات حول عدد ال

بلد خطوط صدع جديدة في  ق  تجاه أفكارها. لكن توسعها العسكري والثقافي واالقتصادي يخل  موقفهم

الج بالفعل على جميع  تفاقم هش  إلى  إيران  يؤدي توسع  أن  نرى كيف يمكن  أن  السهل  بهات. من 

 طقة. لمن التوترات الطائفية في ا

 CONVERT-YRIAS-2021/03/15/IRAN/OMHTTPS://FOREIGNPOLICY.C-الرابط: 

SADAS-WAR-SHIISM / 

https://foreignpolicy.com/2021/03/15/iran-syria-convert-shiism-war-assad/
https://foreignpolicy.com/2021/03/15/iran-syria-convert-shiism-war-assad/
https://foreignpolicy.com/2021/03/15/iran-syria-convert-shiism-war-assad/
https://foreignpolicy.com/2021/03/15/iran-syria-convert-shiism-war-assad/
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  السياسة الروسية في سوريا: كل شيء يجب أن يتغير حتى ال يتغير شيء 

 CHIARA LOVOTTI  - طالي للدراسات السياسية الدولية المعهد اإلي   - 

 March  15     2021  ( اللغة اإلنجليزية)

  ا تشجعون الشباب السوريين، الذين ربما  مجموعة م  زلآذار / مارس عندما ن  15  إنه يوم   نص المقال: 

التي امتدت   "،االنتفاضة السوريةجيرانهم في شمال إفريقيا، إلى شوارع درعا "مهد  ب  متأثرينوتحرّكوا  

" واحتجوا على وبس في النهاية إلى مدن بانياس وحمص ودمشق. وهم يهتفون "هللا وسوريا والحرية  

سرعان ما   ذلك،  . ومعةالعسكري  والمؤسسةوفساد الدولة  ة النظام  شيالوضع االقتصادي المتردي ووح

في   اتتشرت المظاهر. وكلما انالحديث عنهتحولت احتجاجاتهم إلى كابوس ال يرغب أي مراقب في  

.زاد رد الحكومة    سوريا،أنحاء   إلى   شعبي  اكفي البداية كحر  اتحول ما بد  أشهر، في غضون بضعة    قسوة 

استغلت الجماعة اإلرهابية    لعبة.سالمية المزعومة إلى تغيير قواعد الالدولة اإلد  أدى صعو  أهلية.حرب  

داعية إلى موطن ا لجميع   والعراق،د عبر سوريا  الفوضى واالنقسامات السورية إلقامة خالفة عابرة للحدو

لفتيان ا  المسلمين في العالم. لم يكن لإلرهابيين عالقة بالدعوة المشروعة للديمقراطية التي أطلقها

 وارع سوريا.في ش لفتيات الصغار الذين تجمعوا قبل أشهروا

ة الحملة العسكرية الروسية  بداي  تمثل في  2011أخفى بشكل نهائي أي بقايا من أحداث ثورة    العب آخر

عالوة على ذلك، كان التدخل العسكري الروسي أساسي ا في .  2015للدفاع عن األسد في سبتمبر  

بوجود أدلة على أن الطائرات   الحربيفيد معهد دراسة    قيقة ال جدال فيها.ية: هذه حمتدمير الدولة اإلسال

أكثر من التحالف الذي تقوده الواليات   -ارضة  عمق المناطق التي تسيطر عليها المع  تستهدفاالروسية  

أيلول / سبتمبر    -المتحدة   الكبرى مثل حلب. في  المدن   قبل قيام  ،2015وكانت حاسمة في تحرير 

الروا تنظيم  لجيش  مواقع  على  غاراته  أولى  بشن  في الدولسي  العسكرية  قاعدته  من  اإلسالمية  ة 

الغالبية العظمى من وسط وشمال شرق سوريا. بعد   سيطر اإلرهابيون على  الالذقية،حميميم بمنطقة  

ي اض ٪ من األر40كانت دمشق قد استعادت بالفعل حوالي    لموسكو،أشهر قليلة من الحملة العسكرية  

الصراع السوري إلى صراع دولي. ال أحد قادر على   لروسيلصالح المتمردين. حوّل التدخل ا  تهادالتي فق

الموقف سيح كان هذا  إذا  ما  تدخل  معرفة  لوال  لعبت   موسكو،دث  بأن مشاركتها  االعتراف  يجب  لكن 

ورية: إيران ألزمة السا بالتأكيد دور ا في هذه النتيجة النهائية. لقد جرّت موسكو شريكين أساسيين إلى

مختلفتان لكنهما يشتركان في هدف مشترك: أن يكون لهما رأي في األزمة  دتان  وتركيا. كالهما لهما أجن

ا   بهذا الشكلالصراع  تحول  الوجود االيراني في المنطقة لفت انتباه اسرائيل. والسورية. ان   ليس جديد 

 . أصبحت صراعات للسيطرة العالمية ن الثورات أل

ال يمكن للمرء أن يقول إنه لو لم   أخرى،مرة    لتدخل الروسي هي إنقاذ األسد.كبر ل النتيجة األت  كان

واآلن سيحكم سوريا زعيم حكيم وبعيد   للمتمردين،ة  لكان نظام األسد قد وقع ضحي  موسكو،تتدخل  

ومع   والسي  ذلك،النظر.  العسكرية  الحماية  بفضل  السلطة  في  ظل  األسد  أن  المؤكد  اسية  فمن 

فإنها لن تكون    األسد،موسكو قدرتها على إنقاذ نظام  أثبتت    وإذايوفرها الكرملين.  لدبلوماسية التي  وا

لكنه لم   الحرب،تي يحتاجها لحكم البالد. ربما انتصر األسد في  قادرة على منحه الشرعية الشعبية ال

ب لحكمهم.  األفضل  المرشح  بأنه  السوريين  إقناع  التحدي األهم:  بدء  ر  عد عشيفز في  سنوات من 



 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
2
3
1

 

ما يقرب من ربع السكان السوريين إلى دول الجوار  منهار، وهرب    تصادالسوري، واالقُدمر الشعب    رب،الح

وستكون إعادة دمج الالجئين    خارج السيطرة؛  إدلب،بما في ذلك    المناطق،عديد من  وأوروبا. ال تزال ال

السنوا في  التحديات  أخطر  أحد  المجتمع  في  القوالمحتجزين  السيادت  العملية  طريق مة.  في  اسية 

إع وإعادة  باعتبارات مسدود  مرتبطة  أجنبية  استثمارات  تتطلب  المدمرة  التحتية  والبنى  المناطق  مار 

بما في ذلك من سيكون على استعداد إلعادة بناء سوريا األسد. وال عجب أن تكون مظاهرات سياسية  

 .لضرب واالعتقاالت بانتهت وا  2020جديدة مناهضة للحكومة اندلعت في صيف 

تغير شيء". هناك سؤال عاجل يجب على المجتمع الدولي أن يطرحه  يبدو أن "كل شيء تغير ولم ي

  تقريب ا، التالية؟ اآلن بعد أن تمكنت موسكو من كشف كل بقايا أنصار النظام  على روسيا: ما هي الخطوة  

لشباب إلى النزول التي دفعت آالف اك  ا، تلما الذي يجب القيام به لمداواة الجروح العميقة في سوري

  رعا؟ موسكو لديها ميزة كبيرة، ميزة ال يتمتع بها أي طرف آخر منخرط في األزمة السورية: إلى شوارع د

ا قبل عام  التي إنها تتمتع بثقة نظام األسد  .2015ولدت قبل حوالي ستين عام 

 أوروبا، بدء ا من    الدولي،على المجتمع  و  عليها،مجاالت رئيسية تحتاج موسكو للعمل    ثالثيوجد حالي ا  

  ا عن كثب. األول هو ترتيب سياسي. في حين أن سيطرة األسد الكاملة على البالد كانت نقطةمراقبته

يام بشيء ما للضغط عليه  ن لموسكو أنه ينبغي الق فمن الواضح اآل   اآلن،قوية بالنسبة للروس حتى  

  "، سيةاألفكار هي العمل من أجل "تسوية انتقالية سيا  دى"برفق" لتقديم بعض التنازالت. قد تكون إح

الس للمعارضة  واقتصادية  تنازالت سياسية  يعطي  ولكنه  دوره  األسد عن  يتنازل  ال  ليست حيث  ورية. 

وال ينبغي   محدود،هدف: فهي ذات نطاق  حاول التفاوض على هذا الأستانا هي الطاولة الوحيدة التي ت

ا بشأن ما يمكن أن تحققه". والثاني هو عودة ج أن تكون لدينا "توقعات عالية الالجئين. الهدف هنا هو  د 

أساسي الستعادة البالد. في هذا   ضمان ظروف آمنة لالجئين العائدين لالستقرار في بلدهم: هذا شرط

 تطالب   السوري،التي عانت من تداعيات الشتات    األوروبية،ات  روكسل والعديد من الحكومفإن ب  الصدد،

لوائح المفوضية السامية لألمم المتحدة وهو تنفيذ    لموسكو، قدم عاجل وملموس على األرض  ت  بإحراز

ة  حيث تظهر نقاط الضعف في سياس اإلعمار،إعادة   لشؤون الالجئين بشأن عودة الالجئين. والثالث هو 

الروس   ر؛مااإلعروسيا تجاه سوريا بشكل أوضح. لدى الكرملين اهتمام محدود باالنخراط في أعمال إعادة  

،  اإلعمار تصادية لدمشق. إذا كان الروس غير قادرين على إعادة  االق  لبدائل اليس لديهم وسيلة لتحسين  

هم في تنازالت أكثر أهمية من  . نظر ا ألن األوروبيين ُيخضعون انخراطإلعمارافعليهم تقييم من يريدون  

   (،وقضية الالجئين سياسي،تقدم حراز وا العقوبات،دمشق )

  اُ قد يكون لالتحاد األوروبي دور  مشق،دد لدفع موسكو الستخدام نفوذها على  والجه  ههذ  ضمخفي  

ه. إذا لم يخلقوا الظروف من الناحية العملية لتعزيز لروس التفكير فييلعبه. وهو أيض ا طريق يجب على ا

كون هذا الوضع سيم الروسي" الذي خلقوه.  فقد يخاطر الروس بالوقوع ضحية لـ "السال  أوروبا،الحوار مع  

ويحكمها ديكتاتور   والصين،ت دول مثل إيران ودول الخليج وإسرائيل  سوريا ضحية لتدخال  جعلالمؤلم هو  

 ودولي. حظى بدعم أوروبيال ي

 HAS-BLICAZIONE/EVERYTHINGHTTPS://WWW.ISPIONLINE.IT/EN/PUB-الرابط: 

29628-SYRIA-POLICY-RUSSIAN-CHANGES-NOTHING-SO-CHANGE 

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/everything-has-change-so-nothing-changes-russian-policy-syria-29628
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/everything-has-change-so-nothing-changes-russian-policy-syria-29628
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فيليب  -   نيوالينز   –   سبب أهمية ضربات بايدن الجوية ضد ميليشيات إيران   ما 

 سميث 

 Feb  26     2021  ( اللغة اإلنجليزية) 

أهد / اط شب   25في    : نص المادة  األمريكية  الحربية  الطائرات  افا  في منطقة  فبراير، ضربت 

الش  الميليشيات  تستخدمها  التي  السورية  إيران  البوكمال  من  المدعومة  لتهريب  يعية 

سوريا.   في  األعداء  مختلف  ضد  هجمات  وشن  االستراتيجية  سيطرتها  وفرض  األسلحة 

إحياء االتفاق النووي مع إيران،    في وتسببت الغارة في وقوع خسائر قليلة. وقد يرغب بايدن  

برس  بعث  الدف لكنه  العمل  هذا  كان  وإذا  ثمن.  بأي  ذلك  يفعل  لن  أنه  مفادها  في  الة  اعي 

أكثر من مجرد حدث واحد، فسيكون بمثابة تغيير كامل عن األخطاء التي  صحراء شرق سوريا  

 .2015وقعت عام  

 

األمري   25في   الحربية  الطائرات  ضربت  البوكمال كي شباط/فبراير،  منطقة  أهدافا  في  على   ة 

بشكل   ن التي تستخدمها الميليشيات الشيعية المدعومة من إيرا  ية لسوريا الحدود الشرق 

لحة وفرض سيطرتها االستراتيجية وشن هجمات ضد مختلف األعداء في  كبير لتهريب األس 

من   تنظيم سوريا،  اإلسالمية » بينهم  سبعة   .«الدولة  الجوية  الغارة  داف،  أه وأصابت 

وقوع خسا  في  تسببت  لكنها  منشآت  عدة  اختار  ودمرت  لتقارير صحفية،  ووفقا   قليلة.  ئر 

أو  الرئيس جو بايدن هدفا   ا " من مجموعة األهداف التي عرضها عليه  متوسط " أكثر تواضعا  

االنتقام  بهدف  االستخباراتي  من    فريقه  مدعومة  شيعية  ميليشيا  شنته  هجوم  من 
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تِل فيه مقاول أمريكي وأص اي شباط/فبر  15 في  إيران  قُ يب تسعة آخرون،  ر في أربيل، والذي 

 .بينهم جندي أمريكي 

إعالم  وسائل  أفادت  حين  عن    وفي  الشيعية  عناصر الميليشيات  أحد  حزب  » مقتل  كتائب 

الضربة   «هللا  في  سالم  راحي  من  المدعو  ذلك  مع  قللت  أنها  إال  الجوية، 

ته. وفي الو  االنتقام  حجم  نفسه، أجمع منتقدو العملية على عدم أهمية    قت األمريكي وحدّ

فتكا  في سور   تلك  أكثر  مماثلة  فقد شن اإلسرائيليون ضربات  نحو   يا كل أسبوع الخطوة.  أو 

استفزازات ذلك   عن  ناتجة  تكن  لم  وإن  حتى  الماضيين،  العامين  مدى  وفي    على  سابقة. 

ريدة وقحة جاء فيها:  تغ هذا السياق، نشر الباحث في شؤون الميليشيات نيكوالس كروهلي 

اإلسم  مصنع  على  صمت  ضواحي  "لحظة  في  الثانية  الدرجة  من  المصنف  المهجور  نت 

 ."البوكمال 

لم يكن ضرب وكالء    ومع  القدر من االستخفاف.  ذلك،  إيران في سوريا عملية  تستحق هذا 

أس  بار وأحد  للرئيس  السابقة  اإلخفاقات  من  ّم  تعل أنه  إلى  لفت  بايدن  أن  هو  ذلك    اك باب 

حيث  من  في   الرضوخ  أوباما  اإليرانية  دبلوماسي   محاولة للعدائية  استحسان  لكسب 

دون   تصريح لمواصلة أعمالهم   يرانيون بشكل محق بمثابة طهران، وهي خطوة اعتبرها اإل  مع 

ملموسة  خوف  عواقب  أي  مه ) .من  لإلدارة  وهذا  المعلنة  الرغبة  ضوء  في  خاص  بشكل  م 

ا  إعادة  في  الحالية  إلى لد األمريكية  المشتركة » خول  الشاملة  العمل  اال «خطة  أي  تفاق  ، 

عام   المتحدة  الواليات  بقيادة  إيران  مع  الموقّع  ال 2015 النووي  منه  انسحب  والذي  رئيس  ، 

 .(2018دونالد ترامب في عام  

إلى  في  استهد  فإن  ذلك،  باإلضافة  اإليرانية  للسيطرة  خاضعة  عراقية  أصول  اف 

الوزراء   قد  سوريا  رئيس  في  ال جنّب  أكبر  سياسية  صعوبات  الكاظمي  مصطفى  عراقي 

أمر  داخل ال  مية  دُ الوزراء  رئيس  أن  أساسا   الميليشيات  َعتبر  ت التقارير  حيث  )وتشير  يكية، 

الواليات المتحدة  إلضافية إلى أن الكاظمي ربما يكون قد شارك معلومات استخباراتي ا  ة مع 

البوكمال(  في  الميليشيات  وجود  د  .حول  لعب  أنه  على  ور كما  الضوء  تسليط  في  مفيدا   ا  

للتنظ  محرج  المسلحة سؤال  المحتلين   يمات  من  العراق  عن  للدفاع  إنشاؤها  تم  التي 

بشك ا  اآلن  مجت  ودُ بغداد ألجانب،  في  المركزي  األمن  جهاز  في  قانوني  تفعله   :ل  الذي  ما 

  تلك التنظيمات في سوريا؟ أصال  

عام   أواخر  ال 2012ومنذ  المقاتلين  إرسال  بدأ  سوريا شي ،  إلى  باآلالف  العراقيين  وجاء   .عة 

فاع" عن مقام  في ما اعتقدوا أن عملية اإلرسال هي مهمة من هللا "للد  متطوعين البعض ك 

انوا يسعون  ب جنوب دمشق. وكان بعضهم اآلخر يبحث عن المغامرة. لكن آخرين ك السيدة زين 

الدافع،  كان  ومهما  الراتب.  إليران  وراء  لهذا  فبالنسبة  يكن  والنشر  ا   لم  الجماعي  لتجنيد 

استراتي  هدف  سوى  األسد  الحاشد  بشار  السوري  الرئيس  نظام  إنقاذ  وهو  واحد،  جي 

وا  م المحاصر  آنذاك  الحرب  في  تمرد  لمتخبط  بداية  إلى  تحوّلت  احتجاجية  حركة  ن 
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عام   .سني  من    ، 2016وبحلول  أكثر  استخدام  يقل    20تم  ال  ما  ونشر  لتجنيد  منظمة 

 .مقاتل شيعي عراقي   15,000إلى  10,000 عن 

عام   في  الذروة  التي    2015ووصلت  الشديدة  المعارك  مع  بالتزامن  عامين،  نحو  واستمرت 

لمتمردين السوريين والجهاديين السنة. ومنذ ذلك الحين،  إيران الستعادة حلب من ا قادتها  

وقف  ت   لتجنيد العلني للشيعة العراقيين للقتال في سوريا بشكل كبير، ال سيما بعد انحسر ا 

 .2017في الموصل عام   «سالمية الدولة اإل » العمليات العراقية لسحق تنظيم 

التي   العراقية  الجماعات  ب وتتمركز  في سوريا  تعمل  تزال  أو  ال  دمشق  في  أساسي  شكل 

الزور  دير  من  بالقرب  سوريا  شرق  مناطق  مرتعا   في  المنطقة  هذه  أصبحت  الواقع،  وفي   .

ا  للنشاط  رئيسيا   الذي سيتم إل جيوستراتيجيا   المكان  ألنها  األوسط  الشرق  في  فيه    يراني 

هو    الذي   - سط. والجسر البري  بناء ما يسمى بالجسر البري الذي يربط طهران بالبحر المتو 

لما  طال انتظاره للجنرال قاسم  كان ح   - بالفعل خط اتصال مباشر لمرور العناصر ونقل العتاد  

،  «الحرس الثوري اإلسالمي » اع العسكري لـ ذر اإليراني، ال  «فيلق القدس » سليماني، قائد 

تل في غارة جوية أمريكية في بغداد قبل عام الذي    .قُ

لذي ال يزال قائما ، هو نشر الميليشيات الشيعية  زأ من مشروع سليماني، وا وكان جزء ال يتج 

عليها التي   القدس » يسيطر  بالتسلل   «فيلق  لها  يسمح  مما  المنطقة،  هذه  طول  على 

إلى  ا م   بسهولة  القائم  بلدة  عبر  منها  والخروج  البوكمال  بين  نطقة  ومن  العراقية.  لحدودية 

إحدى  ) «كتائب حزب هللا »و   ، «حركة حزب هللا النجباء » الجماعات المتشددة المنتشرة هناك 

استهداف  تم  التي  في الميليشيات  و (شباط/فبراير  25 ها  الجهاد »،  و «سرايا  حزب  »، 

ت جميع  أفغاني وباكستاني تحت إدارة إيرانية. وقد قام   يل اللبناني، باإلضافة إلى فص  «هللا 

ومة  لمهمة، ومن أجل ضمان ديم هذه الميليشيات بتهريب أسلحة متطورة عبر هذه البوابة ا 

عليها  يجب  التي  المحلية  المجتمعات  ووالء  التقارير    عملياتها  بعض  حتى  أفادت  اجتيازها، 

لالنضم  المحليين  للسنة  مالية  مبالغ  عرضت  حتى    ام أنها  أو  العسكرية  شبه  قواتها  إلى 

 .المذهب الشيعي التحوّل إلى  

يحظى بشعبية  ليشيات في بلد أجنبي ال  ومع ذلك، ففي السنوات األخيرة، أصبح وجود المي 

ا  السكان  بين  العراق، ال سيما  أن هذه  متزايدة في  يرون  الذين  والشباب  الهائجين  لشيعة 

راقية فحسب، بل كونها أيضا  دليل كبير على  لع الميليشيات هي ليست استنزاف للموارد ا 

وقود  أن   عن  قليال   يزيد  ما  يساوون  ال  البالد  أبناء  من  للطموحات  العراقيين  مدفعي 

لـ اإلسترات  القدس » يجية  تشكل  .«فيلق  الخصوص،  وجه  هللا كتائب  » وعلى  عنصرا   «حزب   ،

مص  تشكّل  وبالتالي  العراق،  في  العدائية  طهران  عجلة  في  بين    در مركزيا   كبير  استياء 

للبنتاغ  وبالنسبة  في  العراقيين.  سمعة  األسوأ  اإلرهابية  الجماعات  من  واحدة  إنها  ون، 

 .العراق 

األسلحة  ما أصبحت رائدة في مجال   وسرعان  ، 2005في عام   «كتائب حزب هللا » تأسست 

حتالل  ال ا  أثناء  العبوات الناسفة التي اخترقت المركبات المدرعة األمريكية  مثل  المتقدمة، 
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ا  التنظيم  هذا  لعب  وقد  للعراق.  المتحدة  األمريكي  الواليات  قائمة  على  المدرج  إلرهابي، 

م  دورا   اإلير لإلرهاب،  المساعي  في  االحتالل  حوريا   خالل  األمريكية  القوات  لمهاجمة  انية 

سوريا،  األمريكي،  في  المقاتلين  أساسية   بتجنيده  ركيزة  حاليا   يشكل  وهو 

رسميا     ية اإليران  الجهود  في  بها  معترف  شيعية  ميليشيات  عدة  عليها  لتطوير  والسيطرة 

سليم  .أيضا   مساعدي  وأحد  مؤسسيها  أحد  تل  قُ م وقد  أبو  هو  الرئيسيين،  هدي  اني 

، في غارة جوية أمريكية بالقرب من  2020اير  كانون الثاني/ين   3المهندس، مع سليماني في  

لهجوم من   «كتائب حزب هللا » ، تعرضت 2019مطار بغداد الدولي. وفي كانون األول/ديسمبر  

القوا  وتهديداتها قبل  األمريكية  السفارة  تهديد  في  لمشاركتها  األمريكية  لعسكريين  ل   ت 

 .ريكيين األم 

است  التي  المذكورة  األخرى  الجماعة  في أما  األمريكية  القوات  شباط/فبراير،   25 هدفتها 

الشهداء » أي  سيد  من «كتائب  جماعة  مجرد  فهي  عن شق ،  هللا » ة  حزب  وتم   .«كتائب 

ألم.  ، ظاهريا  بسبب نزاع على القيادة داخل صفوف المنظمة ا 2013عام  تشكيلها في أوائل  

قي في االنتخابات  مرشحين للبرلمان العرا  «كتائب سيد الشهداء » رت ومنذ ذلك الحين، نش 

بينم  ذلك  وكل  وسوريا،  العراق  في  للقتال  المقاتلين  آالف  وجنّدت  بالكامل  ا  الوطنية  بقيت 

المح  ومن  اإليرانية.  السيطرة  لـ تحت  يكون  أن  الشهداء » تمل  دور في هجوم   «كتائب سيد 

الدم   سرايا » جماعة  أربيل،  «أولياء  تلك    في  في  المحلية  الجماعات  على  لتأثيرها  نظرا  

 .المنطقة 

أنه أشار    الدبلوماسية مع إيران، إاّل  لتجديد  قاد حملة   وفي حين ربما يكون الرئيس بايدن قد 

اتفا  الدخول في  معاودة  أن  إلى  أو سهال  أيضا   يكون سريعا   لن  نووي  مثل هذا   ق  وحذر من 

بشأ  إيرا االحتمال  سلوك  سوء  من  الحد  المنطقة ن  في  قوتها   .ن  أن  إيران  أدركت  ولطالما 

إنه افتراض   .لحقيقية تكمن في التنظيمات العاملة بالوكالة عنها في مختلف أنحاء المنطقة ا 

أن  كي ذ  في  المتمثلة  التاريخية  الحقيقة  على  مبني  السنوات  ،  خالل  قادرة،  كانت  إيران 

مع اإلفالت من العقاب، معتمدة  ذها إلى ما وراء حدودها  الخمس األخيرة، على توسيع نفو 

يكا للتوصل إلى اتفاق نووي. بعبارة أخرى، كان عليها أن تفعل الكثير مما  على استماتة أمر 

 .نبلة )النووية(، دون االستفادة من القنبلة لق تريد أن تفعله ا 

البيت األبيض وب  ّم   عد مضي شهر على استالم بايدن منصبه، ال شك في أن  درسا    أيضا   تعل

ّر كثيرا  عما  مهما   فقد   .كان عليه قبل وصول ترامب إلى الرئاسة ، وهو أن الشرق األوسط تغي

إي  مع  خالف  على  وهي  رئيسية،  تدخل  كقوة  تركيا  نحو  را برزت  على  العراق  شمال  في  ن 

ذل  غضون  وفي  أو  متزايد.  بعدل  سواء  إسرائيل  مع  عالقاتها  بتطبيع  الخليج  دول  قامت  ك، 

ومع  الواقع.  األمر  تنظ  بحكم  أسسها  التي  الخالفة"  "دولة  على  الدولة  » يم القضاء 

االجتماعية   «اإلسالمية  الشكاوى  من  جديدة  قائمة  ظهرت  والعراق،  سوريا  في 

الح   ية واالقتصاد  غير  والبنى  المركزية  الحكومات  ضد  الحكومية  الموجهة  شبه  أو  كومية 

إي  لذلك فإن احتواء  تبقيها قائمة.  جدت  ران يعني باختصار إضعاف  التي  وُ أينما  الميليشيات، 
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لبري" الذي أقامه سليماني ألن تمركزها نادرا  ما يكون مهما ، وهذا أمر  على طول "الجسر ا 

 .ا  يد يدركه اإلسرائيليون ج 

ع إيران، لكنه بعث برسالة مفادها أنه لن يفعل  وقد يرغب بايدن في إحياء االتفاق النووي م 

وإ  ثمن.  بأي  الدفاع ذلك  العمل  كان هذا  أكثر من مجرد حدث  ذا  ي في صحراء شرق سوريا 

عام  وا  وقعت  التي  األخطاء  عن  كامل  تغيير  بمثابة  فسيكون  معهد    .2015حد،  )ترجمة: 

 واشنطن( 

//:SMILITIA-IRAN-ON-AIRSTRIKES-BIDENS-T/WHYNEWLINESMAG.COM/ARGUMENHTTPS-   الرابط: 

MATTER / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newlinesmag.com/argument/why-bidens-airstrikes-on-iran-militias-matter/
https://newlinesmag.com/argument/why-bidens-airstrikes-on-iran-militias-matter/
https://newlinesmag.com/argument/why-bidens-airstrikes-on-iran-militias-matter/
https://newlinesmag.com/argument/why-bidens-airstrikes-on-iran-militias-matter/


 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
2
3
7

 

 مصرفية، وأميرة، وأميرة حرب: حيوات أسماء األسد المتعددة 

   NICOLAS PELHAM  -   كونوميست ي اال 

 Mar 10th 2021    (اللغة اإلنجليزية)

  األسد   وقة عن أسماء أميرة الحرب.. إيكونوميست تروي تفاصيل غير مسب   خالصة: 

 )ترجمة التقرير كامالً هنا نظراً للحاجة الشتراك لقراءته في موقع الصحيفة( 

 

ريا على وسائل التواصل االجتماعي، في سوانتشرت خالل الصيف الماضي صورة للسيدة األولى في  

ال النظام األسدي في شمال غربي سوريا تدك ما تبقى من جيوب  الوقت  للثوار ذي كانت فيه قوات 

وأوالدها الثالثة وهم يقفون على  برفقة زوجها بشار أسماء األسد لنظام، وتظهر تلك الصورةهضين لالمنا

قبعة، وحذاء  مموه. كان بشار يرتدي معطفا  مضادا  للمطر له  القمة تلة جرداء يحيط بهم الجنود بلباسهم  

طفال في نزهة سيرا  على قود األ ته تلك كمن يرياضيا ، وقميصا  قطنيا  تركه طليقا  خارج بنطاله، فبدا بهيئ

األقدام خالل عطلة نهاية األسبوع، ال ديكتاتورا  يصدر أوامر تقضي بتعذيب معارضيه. أما أسماء فقد وقفت 

ها، وهي ترتدي بنطال جينز أبيض، وحذاء رياضيا ، فة صالبة أكثر من زوجها، واضعة يديها على جنبيوق

التي يرتديها الطيارون ويعشقها المستبدون في   ة كتلكة شمسية داكن وقد وضعت فوق عينيها نظار

النظام، فق أما زوجها الذي يعتبر رأس  الصورة،  وقف إلى د  الشرق األوسط. كانت أسماء تتوسط تلك 

 جانبها بشكل أخرق.
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والطمأن الهدوء  بعد مرور عشكان  إذ  زائف.  الطبيعي خلف أسماء مجرد مظهر  المنظر  يبثها  التي  ر ينة 

الربيع العربي، الذي هب فيه ماليين المواطنين في الشرق األوسط ضد األنظمة بداية  سنوات على  

 لسلطة، إال أن الثمن كان باهظا  بحق. باالقمعية، تمكنت األسرة الحاكمة في سوريا من االحتفاظ 

قتلت أكثر من    فقد  السوريين، وعذبت  اآلالف من  النظام  لفظوا    14قوات  مواطن حتى  أنفاسهم ألف 

ما هرب نصف السكان من بيوتهم، ما أدى إلى ظهور أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية.  يرة، كاألخ

لتراب السوري.  سيا في حروب بالوكالة من أجل بسط نفوذها على ارودخلت إيران وتركيا وأميركا و وعندئذ

لشعوب قبل عقد من ليها اة التي سعت إوهكذا وفي مختلف أنحاء العالم العربي، منيت األحالم الواعد

 الزمان بالسحق، إال أن كل تلك الدول لم تشهد حربا  دموية كتلك التي عاشتها سوريا.

تها في طرق متعرجة ى وأكثر نفوذا  من أي وقت مضى، بعدما مضت برحلقوبيد أن أسماء أصبحت اليوم أ

فرش بحاالتها وأدوارها   دربها  رة، وذلك ألنوملتوية حتى تحقق السيادة والتفوق على هذه األرض المدم

المتعددة وهي: عملها كموظفة لدى بنك جي بي مورغان عندما كانت تبرم صفقات في ساعات متأخرة 

جتماعية التي تفصل بشكل دقيق ها كسيدة أولى متألقة اعتقدت بأن اإلصالحات االرتمن الليل، وصو

ا كماري أنطوانيت دمشق، حيث ودوره  دولة منبوذة، على مقاس البالد يمكن أن تدخل التحديث على  

كانت تتسوق وبالدها تحترق، ودورها كأم لهذا الشعب، ومحاربتها للسرطان في الوقت الذي كانت فيه 

 جها تسحق الثوار.زوقوات 

 نها ال تريد لشيء أن يربطها بسوريا وبدت وكأ كانت إنجليزية جداً 

سد لم يعد محور الحديث والثرثرة بين  لة األفي بالط عائ  متى ستنتهي رحلتها؟ إن صعودها وظهورها

من    يةمن يراقبون الوضع في سوريا. إذ خالل العام الفائت، وصفت الحكومة األميركية أسماء بأنها شخص

السورية صيت الحرب  المتربحين من  إمكانبين "أسوأ  السر حول  تدور في  أحاديث  خالفتها  ا ". وهنالك 

الرئاسة  لزوجها ووصولها إلى م المؤكد هو أن أسماء قطعت   في يومنصب  بيد أن الشيء  من األيام. 

 شوطا  طويال  بعدما غادرت بيتها شبه المنعزل في لندن حيث كبرت وترعرعت.

بآكتون في غربي   1975ولدت أسماء األخرس عام  لك بداية لم يتوقعها أحد لزوجة ديكتاتور، فقد  ت  كانت

المدينة. وكان أهلها مسلمين يتبعون المذهب السني،   في تلكترفا  وغنى    لندن القريبة من أكثر األحياء

ى ستينيات القرن حتمثلهم مثل غالبية السوريين، إذ يعتبر هذا المذهب هو األكثر شيوعا  في سوريا  

غيرة ومهمشة وهي الطائفة العلوية بتدبير انقالب في البالد، وكان قامت طائفة ص الماضي، بعد ذلك

 . 1970نفسه قائدا  لتلك الدولة في عام  ا  من ذلك المخطط، ثم أعلنر، جزءسد، والد بشاحافظ األ

فرص حياة أفضل، وبقيت األسرة ن  سافر والدا أسماء إلى لندن في سبعينيات القرن المنصرم بحثا  ع

أسماء.    غترب، إذ ظل والدها يحضر صالة الجمعة، ولم تخلع األم حجابها إال بعد زواج على دينها في الم

األبناء األصد  ويصف اندماج  على  حريصة  لكنها  الثقافية،  الناحية  من  محافظة  بأنها  األسرة  تلك  قاء 

المحلية، كانت أسماء بواستيعابهم ضمن ذلك المجتمع. ففي المدرسة اال التابعة للكنيسة  تدائية 

 رية". تدرك أنها سوعرف باسم إيما، حيث يتذكر أحد الجيران ذلك فيقول: "ال بد أن تتوه قبل أن ت

ويبدو أن قدرها أن تعيش بين النخب الثرية في لندن، إذ عندما بلغت أسماء سن المراهقة، أخذت ترتاد 

من عيادة والدها في بريطانيا، أال وهي كوينز كوليدج، القريبة    اتإحدى أعرق المدارس الخاصة للبن
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كوليدج بلندن،  كينغز  وب من جامعة  الخاصة في هارلي ستريت. ثم حصلت على شهادة في علوم الحاس

 حيث يتذكرها كل أصدقائها ومنتقديها بأنها كانت ذكية ومجتهدة. 

وسط، ففي زياراتها لدمشق برفقة أهلها، كانت األبيد أن أحدا  ال يتذكر أنها أبدت أي اهتمام بالشرق  

زية  إنجلي"كانت    مضي وقتها بالقرب من مسبح فندق شيراتون، وعن ذلك يقول أحد أصدقاء أسرتها:ت

 وبدت وكأنها ال تريد لشيء أن يربطها بسوريا".  جدا  

يجب ث  لم يندهش أحد عندما حصلت أسماء على وظيفة في مصرف جي بي مورغان االستثماري، حي

إلى   يعملوا لمدة تصل  أن  الموظفين  يناموا في س  48على  أن  يتعين عليهم  وقد  بوتيرة سريعة،  اعة 

ى هذا المصرف يبدون جرأة وهشاشة وطموحا  بشكل واضح، بيد ين لدالمتدربمكاتبهم أيضا . كان بعض  

دي بزات سوداء  رتأن مدير أسماء واسمه بول جيبيس يتذكرها بأنها كانت: "رشيقة ومهذبة وخانعة" وت

ات الدمج واالستحواذ )تلك الخبرة التي استفادت منها في سوريا أنيقة، وقد تخصصت أسماء في عملي

عروض زواج حينذاك. وبالرغم من أن راتبها  عد أحد الزمالء الغرباء، كما قدمت لهات تواناك أخذالحقا (. وه

 عملها بلندن. رةكان كبيرا  وقتها، فإنها بقيت تعيش مع والديها خالل فت

 خصص في طب العيوننفور بشار من الدم دفعه إلى الت

البنت بالنسبة  طموحة  مخططات  أسماء،  والدة  سحر،  لدى  فقدكانت  األسد   ساعد  ها،  حافظ  عمها 

السورية   السفارة  لتؤمن وظيفة في  تلك  الوصل  وقد استعانت سحر بصلة  السلطة،  باالستيالء على 

، بحسب ما ذكره سام داغر أمور زواج ابنتها من بشار، االبن الثاني لحافظب  بلندن. كما سعت أيضا  لترتي

عديدة عندما كان بشار طالب طب لم مرات  لشابان  في كتابه: )األسد أو نحرق البلد(. وهكذا التقى ا

 يحقق أي نجاح يذكر في لندن خالل تسعينيات القرن الماضي.

ستة.  وحيد الذي درس في الخارج من بين أبناء حافظ الال ترعرع بشار في ظل والده القائد، وكان االبن  

بير احترام ظى بك ي ال يحإال أن نفور بشار من الدم دفعه للتخصص في طب العيون، ذلك التخصص الذ

بين التخصصات الطبية األخرى. ويخبرنا عنه معلمه إدموند شولنبيرغ بأنه كان بارعا  في تجفيف الكيسات 

 والخراجات. 

  

ت بسرعة، ويطارد النساء، أما بشار ار األكبر، باسل، يخدم في الجيش ويقود السيارابشكان شقيق  

ي ويبتعد عن الحياة الصاخبة بحسب ما يخبرنا ل يوملية بشك فقد كان مجتهدا  ودقيقا  ويداوم في الك

ب وفيق سعيد، وهو مغترب سوري ثري، كما كان يستمع لفيل كولينز وألوركسترا إلكتريك اليت، ويشر

. وبخالف والده الذي حافظ على لكنته الفالحية، يتحدث الشاي األخضر ويتجول بدراجته في أرجاء المدينة 

 ذبة والخفيفة. المه لدمشقيةبشار بلهجة النخبة ا

اللواتي   الجميالت  الفتيات  األحيان  يواعد في كثير من  أيضا ، وصار  النساء  إال أن بشارا  أخذ يالحق 

شقيقه باسل بحادث غير أنه لم يختر زوجته بمفرده، إذ عندما توفي  .  يتخلى عنهن شقيقه باسل

الطريق الدولي المؤدي   ة علىة جنوني)ورد أنه كان يقود سيارته المرسيدس بسرع  1994سيارة عام  

 إلى مطار دمشق( تعلق مصير ساللة األسد فجأة برقبة بشار. 



 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
2
4
0

 

عام   والده في  توفي  عندما  تزوج  قد  بشار  يكن  ثم2000لم  بشهرين، عقب أ  ،  ذلك  بعد  رئيسا   صبح 

بعدمانتخابات مزيف بنك جي بي مورغان  تعمل في مكتبها لدى  األثناء، كانت أسماء  تلك  تم ة. في  ا 

قبل عامين على ذلك. لكنها اختفت فجأة مدة ثالثة أسابيع من دون أن تعلم أحدا  بذلك، وعند   يينهاتع

حملها معه إلى ليبيا حيث عقد عليها في خيمة    ابعودتها أخبرت رب عملها بأنها أغرمت بسوري جذ

إدارة   كلية   في يثا  سط الصحراء، ثم استقالت على الفور، كما تخلت عن مقعدها الذي حصلت عليه حدو

األعمال بجامعة هارفارد، وعندما سألتها صحفية الحقا  إن كانت قد ندمت على ذلك، ردت بالقول: "من  

 ؟"ذا الذي يفضل هارفارد على الحب

ل مغادرتك  بعد  معقدة  جغرافيا  إلى  سوريا  فيها تتحول  والبادية  جبالها  تؤوي  حيث  شيراتون،  فندق 

ة والدينية، معظمها تعرض لالضطهاد من قبل المجموعات لعرقيموعات افسيفساء تضم خليطا  من المج

كان احتاللها و  األخرى في وقت من األوقات. وقد احتلت فرنسا هذه البالد بعد خروج العثمانيين منها،

أثار الكثير من االستياء والنقمة. أما السنوات األولى بعد استقالل سوريا بين الحربين العالميتين قصيرا  و

 تنة داخلية قاسية، وقيام انقالب تلو انقالب.تها ففقد شاب

 ات، مع صعود حافظ األسد، ذلك الضابط العنيد في القو1970انتهت مرحلة االضطرابات تلك في عام  

ل سنوات حكمه التي سادها الخوف، كانت أفرع األمن  الجوية الذي ينتمي إلى حزب البعث الحاكم. وخال

تتنصت للمكالمات الهاتفية، وتمارس التعذيب بحق المواطنين  ين، ووالمخبرتدير شبكة من الجواسيس  

د حكم البعث ض  من دون تمييز. وعندما ثار المعارضون المسلمون الذين ينتمون إلى المذهب السني

 ء كاملة من تلك المدينة باألرض. ، سوّى حافظ أجزا1982في حماة عام 

، بيد أن إرثه توزع في كل مكان،  2000عام    نهايةدمشق ب  كان حافظ قد توفي عندما انتقلت أسماء إلى

ي تحمل لتذلك اإلرث الذي تمثل بفن العمارة وفقا  للطراز السوفياتي، فضال  عن تلك اللوحات اإلعالنية ا

أن دعمه لل المنطقة قد عزل سوريا عن  وجهه مع عبارات متزلفة، كما  اإلرهابية في عموم  تنظيمات 

 إلعادة ضبط تلك العالقات. فرصة ود بشارالغرب، ولهذا أصبح صع

  عقيلة الرئيس ال السيدة األولى

ميز بالتعددية الحزبية،  تتوهكذا، وفي خطاب القسم، تعهد بشار بمحاربة الفساد وإجراء انتخابات حقيقية  

ذلك حتى أغلق أحد أكبر السجون في سوريا. ثم أصبح الناس يتناقشون ولم يمض وقت طويل على  

 كل حذر في مقاهي دمشق.ية بشالسياس بالقضايا

بدت أسماء قرينة واعدة لقائد سوريا الجديد، فقد كانت الملكة رانيا في األردن، بل حتى األميرة ديانا 

مكن أن تصبح قوة تدفع نحو اإلصالح. وقد نماذج تعبر عن تميز وألق السيدة األولى التي يا  في بريطاني

سوريا   في  العلماني  البعث  حزب  تقبال   بدا  مقارنة  أكثر  العام  بالشأن  تتصل  ألدوار  المرأة  لشغل 

صديق بمعظم كان  الذي  الثري  السوري  المغترب  ذلك  وفيق سعيد،  يقول  ذلك  وحول  العربية،   ا  الدول 

 أن تحول سوريا إلى جنة". للزوجين: "خلت أن تركيبة هذين الشخصين ال بد 

ب ألف حساب ألهل زوجها، فقد أسماء أن تحسولكن كغيرها من النساء اللواتي سبقنها، كان على  

كانت أنيسة والدة بشار تريد البنها أن يتزوج من طائفته، وذلك ليستمر حكم تلك الساللة تماما  كما 
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آ مع  ارتل  حدث  عائلته  أفراد  بعض  إن  بل  السعودية،  في  التنازل عن  سعود  بشار  يتعين على  أنه  أوا 

 ذهب.الرئاسة بسبب زواجه من امرأة سنية الم

لها في إحباط ذلك الزفاف، قررت والدة بشار أن تخفي األمر برمته، ولهذا لم تصدر أي نشرة وبعد فش

ما لم تنشر أي صورة رسمية لذلك العرس. وكانت ك  ذلك الحدث الذي تم من دون ضوضاء،  إخبارية بشأن

ة بشار على ما أصرت والدسماء تسمع دوما  أن دورها ينحصر في إنجاب الورثة واالبتعاد عن الصحافة. كأ

االحتفاظ بلقب السيدة األولى، في الوقت الذي أخذ فيه اإلعالم الرسمي يشير إلى أسماء بلقب عقيلة  

 حد أن يتعرف إليها عندما تمشي في الشارع. أ الرئيس، وهكذا لم يكن بوسع

 ها في البيت لسنواتحبسو 

النور   عبد  أيمن  يقول  إذ  تعيسة،  المنزلية  الحياة  بشار  كانت  "كانوا  مستشار  عنها:  الحين  ذلك  في 

لذلك  بعد،  بطالقة  العربية  تتحدث  تكن أسماء  لم  كما  البيت لسنوات"،  فقد حبسوها في  يكرهونها.. 

اديث بلهجتهم الساحلية العصية على لة تجتمع لتناول أي وجبة، كانوا يتبادلون األحائعندما كانت الع

 الفهم. 

مسدود،   شاعر ودية، فقد وصلت إصالحات بشار إلى طريقتبد لها أي مكما أن بقية النخبة الحاكمة لم  

مع ل  ذلك يعلق رجل أعمال سبق له التعام بسبب الحرس القديم لوالده على وجه الخصوص، وبشأن

لذي يسيطر على أذرعه كافة، ولهذا ظهر بشار في بداية  النظام فيقول: "كان حافظ األسد كاألخطبوط ا

 ك األذرع". يطرت عليه تلاألمر وكأنه أخطبوط س

الدعم  حشد  منها  الغرض  وبأن  واهية،  كانت  لبشار  اإلصالحية  الوعود  بأن  اتضح  أشهر  غضون  وفي 

الضبط، ثم ال ق سعيد: "بشار يقول لك ما تريد أن تسمعه منه بفيذلك يقول و خالفته ألبيه، وعن بشأن

ف وعوده،  عن  بشار  تراجع  ما  وسرعان  اإلطالق".  على  شيئا   المثقفيفعل  كما اعتقل  وحبسهم،  ين 

انتشرت صور لبشار ضاهت بكبر حجمها تلك الصور المنتشرة ألبيه. كما شدد القيود على حق التجمع 

وافقة أمنية من قبل  بات يتعين على من يعقدان قرانهما الحصول على مه  للعامة أكثر فأكثر، حتى أن

 الدولة حتى يقيما حفل عرس في فندق.

اآلما تالشت  لتغيير سوروبذلك  إذ عقب هجمات  ل  مراحل،  على  بشار   11يا  قدم  اإلرهابية،  سبتمبر 

أن إدارة بوش كانت د  لألميركيين تسهيالت حتى يقوموا بالتحقيق مع من يشتبه بتورطهم باإلرهاب، بي

م ولهذا فإن مجرد اقتراح سوريا على أنها الهدف التالي بعد العراق دفع النظاميالة "لنشر الديمقراطية"،  

أرسل بشار جهاديين من أبناء البلد لدعم الثورة التي قامت في العراق  لى تغيير مساره، فقدفي سوريا إ

 ضد األميركيين.

حيث أنجبت ثالثة ماء تؤدي دورها كزوجة ولود بكل أمانة وإخالص،  أسومع تعزيز بشار لسلطته، كانت  

ة بنك رزينة، وكانت المرات ثيابها كموظفترتدي  أوالد في تتابع سريع، كان بينهما صبيان، كما بقيت  

الوحيدة التي تصدرت فيها عناوين الصحف عندما أخذت تسافر خارج البالد، ومع ذلك ظل أهل زوجها 

 حاقدين عليها.
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وشرورهم خارجها، ففي يوم عيد الحب من عام   عكست القسوة داخل تلك العائلة على خبث أفرادهاان

لسياسيين في لبنان، وهو رفيق الحريري. كانت سوريا قد ل أحد أبرز الى مقت، أدى تفجير سيارة إ2005

ن األسد هو من  بأأبقت تلك الدولة الجارة الصغيرة المعطلة، تحت قبضتها المحكمة، ولهذا خمن كثيرون  

ولكن عندما تعرض بشار لخطر العقوبات الدولية، وجوبه بمظاهرات   أصدر أوامر باستهداف ذلك الرجل.

عاما  على احتاللها، األمر   30ذلك كله، فسحب جنوده من لبنان بعد مرور   عنبنان، تراجع  ة في لعارم

 الذي أغضب المتعصبين في سوريا.

لحكومات الغربية، كما بعدما أصبح بمقدور زوجته البريطانية استرضاء ا،  لم يعد بشار بحاجة إلى حلفائه

)إال أن وسائل اإلعالم الرسمية    سيدة األولى،لقب الوعد أسماء بإسكات أهله بعدما وافق على منحها  

(. وأخيرا ،  2016السورية لم تبدأ باستخدام هذا اللقب لإلشارة إلى أسماء إال بعد وفاة أنيسة في عام  

 ألسماء مقعد على طاولة العائلة.  بحأص

ها في نب زوج، وقفت أسماء بجا2005لى اغتيال الحريري، وتحديدا  في نيسان من عام  وبعد شهرين ع

البابا يوحنا بولس الثاني، حيث لم يبادر إال القليل من الحضور لمصافحة بشار، إال أن أسماء التي جنازة 

ثر من زوجها، ا بغاللة من الدانتيل األسود، لفتت األنظار أكههتعمدت أن تظهر بمظهر آسر بعدما غطت وج

 م.العال وهكذا انتشرت صورها وهي تتعامل بأريحية ومودة مع قادة

لهذين الزوجين، إذ حتى ذلك الحين كانت أسماء تتعرض لإلقصاء والتهميش  لحظة مفصليةكانت تلك  

لتلعب   اليوم  ذلك  في  ظهرت  ولكنها  أجنبية،  زوجة  على دوكونها  بشار  تأهيل  إعادة  في  أساسيا   را  

الدول، إذ  لجميع  الدولي، وعنها يقول عبد النور المستشار السابق لبشار: "كانت سفيرته المستوى  

 ن دونها لم يكن بوسعه أن يختلط مع اآلخرين". م

جمهور الوفي مقابالتها مع اإلعالم الغربي، لم تستطع أسماء إال أن تبز بشار )ففي محاولة للفت نظر  

قتلة المسيح(. وفي الداخل أيضا ، أضفت أسماء على صورة المسيحي وإعجابه، أخذ بشار يصف اليهود ب

ألطيفة  الزوجين لمسة القصر ، حيث أخذت  الظهور في  فابتعدت عن  تواضعها،  سرة األسد تستعرض 

خذت تلك األسرة وأالعمالق المكسو بالرخام الذي بناه السعوديون ألسرة األسد وكلفهم مليار دوالر،  

يب مؤلف من ثالثة طوابق. كما أخذت أسماء تعيد أطفالها إلى البيت الصغيرة تقيم في بيت متواضع قر

ا  مدرسة   من العشاء في بيتهم،  مونتيسوري  لتناول طعام  لقريبة كل يوم. وعندما دعي وفيق سعيد 

خدم، بل قدم لنا هو وزوجته ي  دهش لعدم وجود مظاهر األبهة والفخامة فيه، وعن ذلك يقول: "لم نر أ

 طعام العشاء". 

 دبلوماسيون سوريون عليها اسم إميلدا ماركوس أطلق

ماء، كما زاد علو كعب حذائها وطول أقراطها، وأصبحت ت إطالالت أسد، زادوبمساعدة مصفف شعر جدي

لد العقيق تقأظافرها تطلى وتشذب، وبالرغم من عدم ارتدائها هي وبشار لخاتم الزواج، فإنها أخذت ت

ن في العمليات األرضية لدى الخطوط الجوية السورية في لندن  الملكي في رقبتها. إذ يتذكر العاملو

الصن ارتل  ينته  اديق  لم  ولهذا أصبح  لذي  بلندن،  المتاجر  أرقى  التي جلبتها من  ثيابها  والذي يضم 

لفلبين األولى التي أدمنت ا  الدبلوماسيون السوريون يطلقون عليها اسم إميلدا ماركوس تيمنا  بسيدة

 شراء األحذية.
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رك صحيفة نيويو  ، سألتنجح أسلوب الهجوم اآلسر، إذ بعد مرور أشهر فقط على اغتيال الحريري  وهكذا

الغربي والعربي"، وعن ذلك  تايمز ما إذا كان هذا الثنائي يمثل: "جوهر االنصهار العلماني بين العالم 

يا  في المنفى: لذي نظم جولة أوروبية لهذين الزوجين ويعيش حالا   يقول أحد الدبلوماسيين السوريين

ره من الديكتاتوريين في الشرق فيختلف عن غيما هو  "لقد انبهرت بها إذ تبدو لك لطيفة عندما تقابلها، أ

 األوسط، ألنه يبدو متحضرا  ومتطورا ، وهذا ما يجعل منه شخصية خطرة جدا ". 

 الصدام مع رامي مخلوف

عقود من التخطيط المركزي والقيود المفروضة وع التالي ألسماء هو سوريا بحد ذاتها، إذ بعد  شركان الم

وريا، فأبهرت زوجها بالمصطلحات المالية ودفعت نحو  ماء بتحديث س غبت أسعلى عمليات االستيراد، ر

صاد السوريين  قتانفتاح القطاع المصرفي على الشركات الخاصة واألجنبية، وعن ذلك يخبرنا أحد خبراء اال

ل: "كانت تريد أن تحول دمشق إلى دبي في هذه المنطقة، وإلى الذي يتمتع بصالت جيدة معها فيقو

 عن القيود المالية".  ضريبي بعيدا  هرب المالذ للت

لسوء الحظ، هددت اإلصالحات االقتصادية مصالح بعض كبار المتنفذين في سوريا، ولتغيير طريقة تنفيذ 

لوف، ابن خال بشار األرستقراطي. عمال، بات لزاما  على أسماء أن تقف ضد رامي مخألتلك المشاريع وا

ف تتحكم بأكثر من نصف االقتصاد السوري،  ن شركات مخلولقول إإذ بعد إجراء بعض التقديرات يمكن ا

عبر إنشاء شركتها القابضة الخاصة، إال أنها لم   2007ولهذا حاولت أسماء أن تتحدى نفوذه في عام  

تي لها وزنها في البلد، وذلك ألن تلك الشركات مكن من اجتذاب كم كبير من الشركات التجارية التت

 خططاتها بالنسبة لالقتصاد السوري أن تتروى وتتنظر. ذا كان على مي، ولهبقيت تدور في فلك رام

لخيرية  ا  وسرعان ما اكتشفت أسماء طريقة جديدة لبسط نفوذها، إذ سبق لها أن دخلت عالم األعمال

ريعها ضمن منظمة واحدة، وهي األمانة السورية للتنمية،  في بداية زواجها، فأصبحت تسعى لجمع مشا

العالم، وهكذا أخذت توظف   هذه األمانة  لى جعلوصارت تعمل ع الوصل األساسية لسوريا مع  نقطة 

لموظف توظيفها  إلى جانب  الخارج،  ويعيشون في  اإلنجليزية  اللغة  يتحدثون  لدى   ينسوريين  سابقين 

استراتيجي ومخططين  المتحدة،  مقرها األمم  إدارية  استشارات  شركة  وهي  غروب  مونيتور  من  ين 

ابنة دبلوماسي ألماني، وعن ذلك يخبرنا دبلوماسي عايش تلك   ألمور لتوظيفبها ا   بوسطن، بل وصلت

الوقت الذي لم ي  األحداث في دمشق وقتها، فيقول: "لقد تم ترخيص األمانة لتتعامل مع األجانب ف

 از". تمنح فيه هيئات أخرى ذلك االمتي

المتنوعة وغناها   بفضل طبيعتهارغوبة  ارتأت أسماء لسوريا أنه ال بد لها أن تتحول إلى وجهة سياحية م

باآلثار، ولهذا قامت بتوظيف قيمين على المتاحف من اللوفر والمتحف البريطاني ليقوموا بإعادة تصميم 

غرار معرض تات مودرن   كان من المقرر تحويل مصنع إسمنت إلى معرض على  إذمركز مدينة دمشق.  

اللتين   الضفتين  تأهيل  إعادة  إلى جانب  نهر ممليمر عببلندن،  المدينة   وءرهما  يخترق وسط  بالقذارة 

وتحويل تلك الضفاف إلى متنزه حضاري. وقد تم التخطيط لمد سكة حديد جديدة تربط مدينة دمشق  

تلك المنطقة التي تعاني من  حلب القديمة الواقعة في شمال شرقي البالد، أي  ة  القديمة بمدين

 التخلف وضعف التنمية فيها.
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غربيين في دمشق يدعمون األمانة السورية التي أنشأتها أسماء بكل  بلوماسيين الظم الدولهذا أخذ مع

دموا لها ماليين الدوالرات لتمويل  فقسرور، بعدما أبهرت االتحاد األوروبي، واألمم المتحدة، والبنك الدولي،  

أسماء، تعبير  احتفت مجموعة من المقاالت الصحفية بالنهضة الثقافية لدمشق على حد    رؤيتها. كما

 لك يقول زوجها بشار: "هكذا تحارب التطرف، من خالل الفن". وعن ذ

ر تبدي أسماء حب اطالع خيبيد أن زمالءها في العمل رأوا الجانب اآلخر من كل هذا، فعندما تكون األمور ب 

ا قادرة على  وتبدو  أحد واسع  أن  السابقين، غير  أحد موظفيها  ذكر  ما  لتكيف بشكل مذهل، بحسب 

أميرة، فقد "كانت تصرخ وتنفس عن غضبها، كما يين لديها يتستشاراال ذكر مزاجها الذي يشبه مزاج 

هذا االستشاري بعد ثمانية ل  كانت مهووسة بحب السيطرة، ولهذا أجدها شخصية مخيفة" )وقد استقا

 . أشهر من العمل معها(

 

في معها  عملوا  من  أحد  يخبرنا  إذ  أيضا ،  ومؤثرة  ناجحة  كانت  "كنا ست سنوات مدةدمشق    لكنها   :

أن  بيد  مرات".  تكرر هذا عدة  وقد  ذلك  يحدث كل  ثم  وكذا،  كذا  يحدث  أن  أريد  تقول:  نستغرب عندما 

مورغان، إذ   مل مضنية كتلك التي اعتادت عليها في بنك جي بيع العاملين لديها كانوا يعملون ساعات

المساء. وكان الموظفون ال بعد حلول  نتهي إكان دوام المكاتب يبدأ في الساعة السادسة فجرا ، وال ي

 لديها يدركون أن عليهم استشارتها هي ال وزير الثقافة حول أهم القضايا.

ع عالقات  شركات  مع  أسماء  تعاملت  وقد  تلام هذا  فأخذت  صورتها،  لتلمع  وأميركا  بريطانيا  في  ك ة 

من عمل. كما ما تقوم به    وا على الشركات ترسل إليها نوابا  في البرلمان من مختلف دول العالم ليثن

أصبح المشاهير يزورون دمشق، وعلى رأسهم أنجيلينا جولي وبراد بيت، وستينغ ودامون آلبارن. ثم قام 

بعد ذلك رتبت شركة    ود سوريين هربوا من القمع واالضطهاد قبل عقود.يهمفتي سوريا بتوجيه دعوة ل

لى غالف مجلة فوغ في شهر أمر ظهورها عركية،  براون لويد جيمس للعالقات العامة، وهي شركة أمي

 ، حيث بدت أسماء "كوردة في الصحراء" مصيرها أن تحول سوريا إلى عالمة فارقة. 2011آذار من عام 

الموظفين: "لم نتدخل بأي شيء صالحيات األمانة بقيت محدودة، وعنها يقول أحد  و  إال أن اختصاصات

ط تلك الحدود، فقد قام معلمون بجولة  من الصعب ضب  إذ كانيتصل بالمساجد أو الدين أو السياسة"،  

في سوريا حاملين معهم كوخ أسكيمو كبيرا  قابال  للنفخ صمم ليكون مساحة لسرد القصص، وقد تم 

حف العلوم بلندن، وكان يتعين على المعلمين  التنفيذيين السابقين لدى مت اعدة أحد المديرينمسنصبه ب

مثل حق الطفل بالحصول على هواء نظيف، إال أن الحوار انتقل ة إشكاليات،  ثير أيقضايا ال ت أن يركزوا في

فال لدي قصة حول طإلى انتهاكات النظام، حيث يحكي لنا أحد المنظمين ما جرى فيقول: "قال أحد األ

جرى اعتقاله، وتجريده من ثيابه ثم كيف أرغموه على الجلوس فوق حقوق اإلنسان، وأخذ يحكي كيف  

ا أن ننقل ما جرى للسيدة األولى، بعد ذلك علمنا بأن أحدهم طرد من عمله ن يتعين علينة. وكاقارور

 في أحد فروع األمن".

ون ة يعيشون في فقاعة ذهبية بدمشق، إذ كانوا يطلب ريكان االستشاريون األجانب لدى األمانة السو 

لقاء كبيرة  رواتب  على  ويحصلون  الغرف،  خدمة  قسم  من  السوتشي  وهذرهم ثرثرت  وجبات  هم 

المقدرات. وعن أنبش المالية فيقول:   ذلك بناء  الذي عمل مستشارا  لدى وزارة  العيطة  يخبرنا سمير 

صرف شبكة  إلى  تفتقر  القرى  من  الكثير  هي ص  "كانت  أتت  ثم  الكهرباء،  وإلى  مالئمة  حي 
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المستدامة، اومستشاروه والتنمية  المدني،  والمجتمع  الريادة  عن  يتحدثون  على والتد  وأخذوا  ريب 

ة األجبان.. إذ اعتقدت أسماء بأن األمانة السورية بوسعها أن تنقذ كل شيء، إال أنها لم تكن سوى  صناع

 فقراء".  عود أصولهم إلى فالحينوتمجموعة تضم أغبياء يتحدثون اإلنجليزية 

، إذ ظفين شكوا في أن تكون هذه األمانة مجرد وسيلة اتخذتها أسماء لتعظيم نفسهابل إن بعض المو

ين على المستشارين أن ينادوها بلقب: "سعادتكم" وأن ينتصبوا واقفين عند دخولها إلى القاعة.  كان يتع

يقتنعوا أن البقية لم    التزمت حقا  بتحرير سوريا، إال  اءويرى أحد من عملوا لديها في السابق بأن أسم

حقيقيا ؟ هذا "هل كان ذلك بذلك، إذ يقول سفير دولة غربية شغل منصبه في دمشق في ذلك الحين: 

 هو السؤال الذي سألته لنفسي". 

فترة ب  ومن بين من استفادوا كثيرا  من صعود أسماء والدها فواز األخرس، إذ بعد زواج ابنته من بشار

ا  الجمعية  فواز  السوقصيرة، أسس  الدعم لبريطانية  لندن أخذت تحشد  رية، وهي منظمة مقرها في 

و والمالي لسوريا.  الرجالسياسي  الجمعية مع منظمة أسماء، بهدف أخذ هذا  تلك  أنشطة  ل ينسق 

 استقطاب جمهور األثرياء السوريين. 

: "بوصفي أن يفتتح أي خطاب يلقيه بالقول تهلم يخف فواز األخرس قربه من السلطة، فقد كان من عاد

يقول: يى العريضي فذلك يخبرنا مدير االتصاالت لدى الحكومة السورية في لندن يح رئيس..."، وعنعم ال

إنه ويقال  بوالد أسماء".  مقارنة  نادل  أو مساعد  يبدو مجرد عامل  السوري  السفير  رئيس   "كان  حتى 

 ء أن ينقل رسائل إلى بشار. ماالوزراء السوري كان يطلب من والد أس

  

أس    والد  في اشتهر  خاص  مشفى  لدى  قلبية  أمراض  طبيب  كان  أن  منذ  بالمال  بهوسه  هذا  ماء 

يخكينسي إذ  حيننغتون،  في  سلفا .  نقدية  مبالغ  دفع  منهم  يطلب  كان  أنه  عنه  المرضى  يشير  برنا 

ن  منذ عقود، ذلك المنزل القريب م  ته المدافعون عنه إلى أنه ظل يقطن البيت المتواضع شبه المنعزل ذا

قة  ي غربي لندن، والذي نمت فيه األعشاب الخبيثة وتخللت حجارة الرصف في الحديشارع مزدحم ف

كما تقشر الطالء الذي يغطي شرفته، إال أن التاريخ الطويل مع السياسة العنيفة علّم السوريين    األمامية،

 ثرواتهم.  كيف يخفون

تحسن هي أيضا ، حيث بدأ ساحة الدولية تالصعود، أخذت صورة سوريا على الب  وعندما بدأ نجم أسماء

.  2008اراك أوباما رئيسا  في عام  بعد انتخاب بالمسؤولون األميركيون بزيارة دمشق من جديد، خاصة  

كما انتشرت شائعات عن دعوة إلى واشنطن بقيت معلقة، في حين أبدى الفرنسيون تعاطفا  أكبر، ولهذا 

ها لباريس، كما أثنى الرئيس الفرنسي وعقيلته ألسد عند زيارتصورون المتطفلون يطاردون أسرة المأخذ ا

 في بلد تخيم عليه الظالل". لنور المشرق على أسماء ووصفاها بأنها: "ا

، ألقت أسماء كلمة أمام النخبة الفرنسية التي اجتمعت في  2010وفي العاشر من كانون األول لعام  

تنظر إلى أي ورقة عن: "التغيير    فيها من دون أنلوماسية الدولية بباريس، تحدثت  دباألكاديمية ال

ائع خضراوات تونسي النار بنفسه، ما أشعل ذلك، أضرم ب  الذي يحدث في بلدي". وبعد أيام قليلة على

لم  وهكذا  العربي.  الربيع  إلى  ذلك  وتحول  األوسط،  والشرق  أفريقيا  الثورات في عموم شمال  فتيل 

 ئلة األسد. الغرض لبقاء عالقوة الناعمة والكعوب العالية با تف
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دا ، إذ بعد عقود من  سط متوترا  ج، أصبح المزاج العام في الشرق األو2011وبعد أول شهرين من عام  

إلى  األردن  ومن  البحرين،  إلى  الجزائر  ومن  ليبيا،  إلى  تونس  المظاهرات من  اندلعت  والقمع،  الجمود 

ك الديكتاتور الذي حكم البالد إسقاط حسني مبارك، ذل جاجات العارمة في مصر من  حتاليمن. وتمكنت اال

 الثوري.  قاف هذا المدسنة، وبدا أنه لم يعد بوسع أحد إي 30 قرابة

إن وقع تلك األحداث أطرب الكثير من السوريين، إال أن الخوف منع كثيرين من النزول إلى الشوارع. ولكن 

شق، قام مجموعة مها درعا تقع جنوب دمفي مدينة زراعية منهكة اسو  في إحدى ليالي شهر شباط،

 لجدران.ر" على أحد امن التالميذ في المدراس بكتابة عبارة: "جاك الدور يا دكتو

كان رئيس شعبة األمن في تلك المدينة من أقرباء بشار، وهو بلطجي حتى بمعايير المخابرات السورية،  

ق سراحهم، عرض  دما طالب آباؤهم بإطالء األطفال وتعذيبهم. وعنؤالولهذا قام رجاله بالقبض على ه

إذا األوالد  من  المزيد  إنجاب  األمن  شعبة  رئيس  زوجا  قاموا عليهم  تجمعت بإرسال  عندها  إليه،  تهم 

الحشود خارج مساجد درعا، وأخذت تهتف للكرامة والحرية، فما كان من قوات األمن إال أن فتحت النار 

 عليهم.

لك، إذ نصحه أحد الضباط القادة لديه بأن كيف سيرد بشار على ذ  ي بداية األمر حتى ألسماءف  لم يتضح

كانت المدن الكبرى في  ق من دماء في درعا، فقدعتذر عما أرييقوم بحبس رئيس شعبة األمن وأن ي

كل شيء   قيسوريا ما تزال هادئة، لذا فإن تقديم االعتذار على المأل مع تجديد الوعود بالتغيير قد يب

 على حاله. 

على إعداد مسودة الخطاب الذي سيعلن فيه عن إصالحات    وري بشارشنطن ساعد السفير السومن وا

ائلة األسد في الغرب نبأ ذلك الخطاب. كما بدت أسماء وكأنها تتوقع إعجاب بلغ أصدقاء عجديدة، وقد  

ليه أن يتغير، ماء أن النظام يدرك بأن عأسالجماهير بهذا الخطاب، ومع تسارع وتيرة الربيع العربي، أعلنت  

 الثين من شهرحد من عملوا لديها في السابق بأنها حاولت أن تتحدث إلى المعارضة. وفي الثوذكر أ

 كونه مجرد واجهة رسمية.  آذار، ألقى بشار خطابه أمام مجلس الشعب السوري الذي لم يعدُ 

مقطع الفيديو الذي   عرض لمؤامرة كبيرة"، ووصفتتوهكذا، وبخالف التوقعات، أعلن بشار بأن: "سوريا  

ت المطالبة  ورفض الدعوا  هرت فيه قوات األمن وهي تفتح النار على المتظاهرين بـ"التضليل اإلعالمي"،ظ

باإلصالح، ووصفها بأنها مجرد ستار يخفي خلفه مخططا  أجنبيا  لم تحدد أبعاده. وعن ذلك الخطاب يخبرنا 

ول: "بدا وكأن النظام القديم د الخطاب مباشرة( فيقلدى أسماء )غادر البلد بع ة  أحد أعضاء مجلس اإلدار 

قرار بأن األمور يمكن أن تتم بصورة مختلفة.  مصالحة أو اإلهو الذي يتحدث، إذ لم ترد فيه أي كلمة عن ال

ان ك  إذ عندما التقيت ببشار كان يحدثنا عن اإلصالحات، بيد أنه إلحساس مدمر أن تكتشف أن كل ذلك

 مجرد خدعة".

اهرات وحجمها أسبوعا  بعد أسبوع، حيث أخذ المتظاهرون يجتمعون الخطاب، زاد عدد المظوبعد هذا  

من ثم بدأت دورة التصعيد التي تمثلت بخروج مواكب التشييع، ثم المظاهرات،  ة الجمعة. وبعد أداء صال

ألغبياء،  شر في البداية المطبلين ان  ثم العنف. وبعد مرور شهر كامل أصبح رد النظام أكثر وحشية، إذ

 ثم المدفعية الثقيلة.  ثم القناصة،
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اء الشعب األمنية والمخابراتية  ذلك نفوذ رؤسلقد ضعف نفوذ القادة من الضباط في الجيش السوري وك

وحزب البعث خالل السنوات العشر األولى من حكم بشار. واآلن عاد الجميع لينتقم، كما أن والدة بشار،  

من بشار وتقول: ماذا عسى لوالدك أن    أخذت تسخر بحزم، فقد  ضغطت عليه هي أيضا  ليرد  ة،أنيس

قمعها حافظ بوحشية. ويخبرنا   1982مه في عام  نتفاضة ضد حكيفعل في هذا الموقف؟ إذ عندما قامت ا

سفير فرنسي سابق كان في دمشق خالل تلك الفترة بأن هنالك من سمع بشار وهو يقول: "كان 

 ثة عقود من االستقرار". حماة أنعمت علينا بثاللى حق، فآالف األرواح في ع والدي

تم إلغاء حفل  سماء في الهواء، فقدالتي بنتها أالفوضى انهارت القالع   ومع وصول سوريا إلى مرحلة

خصص إلعادة افتتاح المتحف الوطني، ولم يعد بوسع مشاريع التأهيل والتجديد الثقافية التي أطلقتها 

قي متحف االكتشافات الذي كان سيقام على سنوات من التخطيط، ب  أن تبصر النور. وبعد سبع  اءأسم

انقطع التمويل، وغادر المستشارون البلد، وحذفوا    خرساني. كما  غرار متحف العلوم بلندن مجرد هيكل

ك غريفين نياألمانة السورية من سيرتهم الذاتية، ولم يعد أحد يزور سوريا سوى المنبوذين من أمثال  

 اني اليميني المتطرف.الحزب الوطني البريط حينذاك الذي رأس

وتقول: "كانت تلك كذبة على تمسح دموعها إحدى الصديقات السابقات تركت قهوة الصباح معها وهي 

 الدوام.. لقد تعرضت لالستغالل". 

"إنهم له:  قال  المعتدل، حيث  نهجه  يتابع  لبشار حتى  توسل  أنه  وفيق سعيد  ويحبون ي  يروي  حبونك 

تضيعوا هذه الفرصة التي ستجعل منكم أعظم قائد في العالم العربي. لست كمبارك، لذا ال    زوجتك، فأنت

ق، وشيئا  من الكرامة، وعندها سيحبونك لألبد". غير أن نهج بشار كان مرسوما  قط بعض الحقو امنحهم ف

أ بذلك فصل متظاهرين بالجراثيم، ليبدالمن قبل، ففي خطابه الثاني الذي ألقاه في شهر حزيران، شبه  

 من تاريخ سوريا. قاتم جديد

لفرقة الرابعة مدرعات، بقيادة عربي، أخذت ا، بعد مرور عام على بداية الربيع ال2012في شباط من عام  

ماهر شقيق بشار، بتجريب مدفعيتها على حمص، تلك المدينة التي تقع في المنطقة الغربية بسوريا 

االحتجاجات قد تصاعدت وتحولت إلى عصيان ي تلك األثناء، كانت  دا أسماء فيها وترعرعا. فالوالتي كبر و

إلى الثوار، بعد مقتل نحو سبعة آالف مدني في   لجيش وينضمونمسلح، كما أخذ الجنود ينشقون عن ا

 عموم البالد. 

يد اإللكتروني إلى إحدى برومع هدير الدبابات التي توجهت نحو مدينتها األم، أرسلت أسماء رسالة عبر ال

فيها:ص سألتها  بمعلومات   ديقاتها  توافيها  الصديقة  تلك  كانت  إذ  شيء؟"  أي  نظرك  لفت  "هل 

أحذية ذات كعب عال من ماركة كريستيان لوبوتان. أصبح ظهور أسماء في ة حصرية تضم مجموع بشأن

ال الكثير من  أثار  نادرا  منذ أن بدأت االحتجاجات، وهذا ما  فها، كانت حبيسة ظرو هنات: فهلتكاإلعالم 

 لعلها هربت خارج البالد؟.  أو جها فيما يفعله،أنها تدعم زو أو

أليام األولى للثورة بأنها التزمت بالرسمية بشكل صارم، ل خاص خالل ايخبرنا من تحدثوا إليها بشك

اح معها وهي  صبكانت تصف الثورة بأنها مؤامرة خارجية. إحدى الصديقات السابقات تركت قهوة ال إذ

ة على الدوام.. لقد تعرضت لالستغالل". بالرغم من أن آخرين  وتقول: "كانت تلك كذبتمسح دموعها  
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يرا  عندما زادت وحشية بشار، إذ من الذي لم يرتجف خوفا  وهو يرى سماء خافت كثيصرون على أن أ

 ؟2011ل من عام ومصير معمر القذافي الذي شوه جسده وسحل في الشوارع بليبيا في تشرين األ

ي إلى لندن، حيث قدمت لها عروض لتصل إلى هناك بشكل آمن،  ان بوسع أسماء أن تمضنظريا ، ك

قية قدمتها دول خليجية. كما أعلنت الحكومة البريطانية مرارا  وتكرارا  أنها دو بهدايا رامصحوبة على ما يب

بأنه دعوة حذرة ما اعتبره بعض المراقبين  ن  لن تمنع أسماء من دخول البالد لكونها مواطنة بريطانية، ضم

يت عائلتها اهرون أمام بن الحماية لها. بيد أن األجواء في لندن لم تكن ترحب بها، فقد احتشد المتظلتأمي

 في آكتون ولطخوا بابه بطالء أحمر، كما حذفت كوينز كوليدج اسمها من لوحة الشرف الخاصة بخريجاتها.

الذين عملوا في السفارة  يتذكر أحد الموظفين    ء إلى بريطانيا فعال ، إذماانتشرت شائعات حول مضي أس

أو رحيل شخصية مهمة يستعدون الس  السورية في ذلك الحين كيف أخذ المسؤولون األمنيون تقبال 

ذكر آخرون بأنه جرى إيقافها  )بالرغم من أن تلك الشخصية لم تكن أسماء(، في حين  2011بنهاية عام 

وا منها أطفالها، ولهذا تخلت عن  طار دمشق، وبأنهم أخذوجها وهي في طريقها إلى مز  على يد أتباع

 فكرة السفر من دونهم.

 ي للتسوق في دبأرسلت مصفف شعرها  

إجراء مقابالت امتنعت أسماء عن  بدت  وهكذا  بأنها  لها  فقد وصفتها صديقات سابقات  شهورا  طويلة، 

. 2012م  ر كانون الثاني من عايرة موالية للحكومة في شهمسهزيلة في ظهورها النادر على المأل ضمن  

من الساحل،    لصيفي بالقربوفي مرحلة من المراحل انتقلت هي وأوالدها للسكن في قصر العائلة ا

 بعيدا  عن أصوات القصف والغازات المسيلة للدموع. 

تها عوضا  عن ذلك، إذ بيوبعد ابتعادها عن دورها ضمن اإلطار العام، ركزت أسماء على ترميم وتجديد  

ألف جنيه إسترليني على   250ة قامت بنشر إعالن لوظيفة بستاني وأنفقت  ل السنة األولى للثور خال

على العقوبات، أرسلت مصفف الشعر الذي يعمل لديها ليتسوق لها من دبي، وأخذت   ث. ولاللتفافاألثا

د في لندن ولقد قام وكيل عائلة األس.  تستخدم اسما  مستعارا  عندما تطلب أي شيء من متاجر هارودز

تور ها: "الديكتاات قدمتها له أسماء لشراء ثريات، إذ كانت أسماء تشير إلى نفسها مازحة بأنبإعداد طلب

 الحقيقي" في بيت األسد.

بيد أن إسراف أسماء في التسوق انكشف عبر مجموعة ضمت اآلالف من الرسائل اإللكترونية التي 

نقلها ناشطون في المعارضة   2012لى تسريبات في عام  مقربة من األسد، وتحولت إالأرسلتها الدائرة  

 ها ويكيليكس. ئل أخرى نشرتالسورية لصحيفة الغارديان، باإلضافة إلى رسا

وقد سلطت تلك الرسائل اإللكترونية الضوء على الزواج في عائلة األسد، إذ يرى كثيرون بأن الهدف األول 

عن بشار مغازلته للنساء، وتأكد   . وقد كان من المعروفمين مصالح كلتا العائلتينتأمن هذا االرتباط هو  

ية التي وصلته من موظفات شابات لديه. شق اإللكترونذلك االنطباع بعد تسريب عدد من رسائل الع 

، 2011بيد أن بشار وأسماء كانا يتراسالن بكل مودة. ففي الثامن والعشرين من كانون األول لعام  

أسماء، كتبت أسماء لبشار: "إذا كنا قويين    حمص، مسقط رأس والدي  أخذت الدبابات تدك مدينة  ماعند

يتضح في هذه الرسالة ما إذا كانت العقبات التي يتعين أحبك"، ولم    معا ، فسنتغلب على هذا معا ...

 عليهما التغلب عليها تتمثل في سوريا أو تمثل زواجهما. 
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زوجها، فرد عليها بقلب، البطة، وهو اسم الدلع الخاص ب، أرسلت لحبيبها  لكوبعد مرور بضعة أيام على ذ

ما أنظر إلى السماء، وأبدأ بالتفكير بك،  ي الليل، عندفما كان منها إال أن ردت عليه بالقول: "أحيانا  ف

.  ل" أسأل نفسي: لماذا؟ لماذا أحبك؟ أفكر في سري وأبتسم، ألني أعرف أن القائمة ستمتد ألميال وأميا

تذارا  مبطنا  عن العبث الذي مارسه مع غيرها من  ، بدا بشار كمن يقدم اع2012م  وفي شباط من عا

شعبية غربية مع كلماتها التي تقول: "حولت حياتي إلى فوضى/ إليها أغنية  النساء، وذلك عندما أرسل  

 فالشخص الذي آلت إليه حالي أخيرا / ليس بالشخص الذي أطمح أن أكونه". 

منذ بداية الثورة، ذكرت فيه بأن: "الرئيس  ت أسماء بأول تصريح رسمي لها  بفترة قصيرة، قاما  بعد هذ

لسوريين، والسيدة األولى تدعمه في هذا الدور الذي يس فرقة من اهو رئيس سوريا بأكملها، وليس رئ

 اضطلع به" أي أنها تقف بجانب زوجها. 

دة دتها إلى الحياة العامة بمساع زوجها في أمر عو  معوإذا صدقت مقولة المعارضين، فإن أسماء تفاوضت   

صيف عام   الرئاسة، ففيأبيها، وذلك ضمن عملية المصالحة معه. ومنذ ذلك الحين أصبحت شريكته في  

، هربت بشرى، شقيقة بشار، إلى دبي بعد مقتل زوجها في تفجير، أعلن الثوار مسؤوليتهم عنه، 2012

ها يمثالن أكبر مصدرين  ها بكثير. فقد كانت بشرى وزوجمكانات التي أبدوإلإال أنه كان أبعد من القدرات وا

رون بأن عملية االغتيال تمت على يد ذا يعتقد كثيللمشاعر المعادية ألسماء ضمن الدائرة المقربة، وله

 أحد من داخل النظام. 

وأخرجهم من التقدم،  الثوار من  التالية، تحسنت حظوظ بشار، حيث منع  السنة  عقلهم في م  وخالل 

ظام ظلت تسيطر على جزء من ريف دمشق، وأخذوا يمطرون  أن بعض القوات المناهضة للنحمص. إال

 تمكنوا من اإلطاحة باألسد.، لكنهم لم يمركز المدينة بالقذائف

البطيء  التصعيد  الغربيين  الدبلوماسيين  أحد  يتذكر  إذ  أشد قسوة،  بشار  أصبح  الحرب،  استمرار  ومع 

الغارات الجوية، ثم البراميل المتفجرة، ثم   دفعية الستهداف المدنيين،ك االستعانة بالمذلللعنف، ويشمل  

التدخل الدولي...   ج عارم، لكنه لن يصل إلى درجةم ضدهم احتجافيقول: "سيستخدمونها مرة... وسيقو 

لجرائم   هامن جديد". وهكذا زاد استنكار الدول وشجب ولهذا سيتخلون عنها، وسيعود الوضع إلى طبيعته 

  من شن هجوم شامل عليها، ساعد في إحباط التدخل الدولي.  أن خنق سوريا بالتدريج، بدال  بشار، إال

مقاطع فيديو جديدة ألشخاص بريف دمشق حيث يسيطر الثوار وقد  ، ظهرت2013م آب من عا 21ففي 

 ذا قتل المئات في هكظهرت فقاقيع الزبد على أنوفهم وأفواههم، كما أخذت أطرافهم تهتز بتشنجات، و

مي ليؤكد فيما بعد بأن هؤالء قتلوا بغاز السارين وهو غاز أعصاب سام.  تلك الهجمة. ثم ظهر تحقيق أم

وأ هجمة باألسلحة الكيمياوية منذ أن قام صدام حسين بتسميم الكرد بالغاز في تلك كانت أس  وبأن

 .1988حلبجة عام 

العالم ما التالي، بعدما استوعب  اليوم  الصور، نشرت صور على فيس بوك رى من خالل  ج  وفي  تلك 

يث ظهرت في  تسرد ضمن تسلسل زمني األنشطة الرسمية للسيدة األولى بتفاصيلها الدقيقة، حل

حدى الصور هي وزوجها جالسين في شرفة محاطة بالزهور كتب تحتها: "الحب هو بلد يقوده أسد إ

لق أحد المستخدمين على تلك لبلدها"، فعا  داس المؤامرات تحت قدميه، وسيدة أولى كرست نفسه
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كل  واألنكى من    بالقول: "أال تخجلون من أنفسكم؟ لقد ذبح شعبكم وأنت تراقبون ما يجري فقط، الصورة  

 هذا أنكم تطلبون األحذية عبر الشابكة". 

، استغل  2014من الصعب حساب درجة الدمار الذي حل بسوريا على مدار السنوات الالحقة. ففي عام  

الدولة  تن الفوضى ليؤسس ما عرف باسم دولة  اإلسالمية، وهي مجموعة سنية متطرفةظيم  ، حالة 

شكلت شراسة هذا التنظيم على المستوى الطائفي   لعراق، وبذلكالخالفة التي امتدت من سوريا إلى ا

ا التنظيم هذتهديدا  كبيرا  لقوات بشار، كما أضعفت في الوقت ذاته الدعم المقدم لمعارضيه، وبرر ظهور  

 عم كل من إيران وروسيا لبشار. د

 فساتين شانيل واألحذية ذات الكعب العالي  لي عنالتخ

آخر  ، والتي تعد2016رغم من استرجاع بشار لحلب في عام  سوريا، وبال  وصلت الحرب إلى كل بقعة في

دن سوريا م  مدينة كبيرة بقيت خارج سيطرته، استمر في رمي القنابل على شعبه، وهكذا تحولت نصف

، وذلك عندما 2016حدة عن عد الموتى في تلك الحرب في عام  راها إلى ركام. كما كفت األمم المتوق

 ماليين سوري تحولوا إلى الجئين ونازحين.  10عن  يون ضحية، فضال   إلى نصف ملوصل العدد تقريبا  

فو للسير  مناسبة  العالي  الكعب  ذات  واألحذية  تعد فساتين شانيل  لم  والرق  عندئذ  الذي الدمار  كام 

ا أصبح واقع سوريا الجديد يتطلب وجود أسماء أخرى. ولهذا تم التخلي عن خلفته الحرب في سوريا، لذ

األحذي عجمي وجميعتلك  العالي،  الكعب  ذات  وجميع ة  األظافر،  طالء  وجميع أنواع  السترات،  تلك  تلك 

ذراعي أسماء الهزيلتين،  ية تكشف عن  ادالمجوهرات، لتحل محلها أحذية بال كعب، وقمصان وسراويل ع

 ألد أعدائها،، تخلصت أسماء من  2016ضئيلة. وعندما توفيت أنيسة والدة بشار في شباط عام  وبنيتها ال

 إال أن التغير األكبر بالنسبة لها تحول إلى محنة متعبة على المستوى الشخصي.

عن إدارة أمورها لم يقعدها    رض شخص مرض سرطان الثدي لدى أسماء، إال أن الم  2018ففي عام  

 فيها العالج.تها أمام العامة، إلى جانب التأكيد لكل الناس بأنها بقيت في سوريا وتلقت  بعناية وتلميع صور

وقد قام اإلعالم الرسمي وكذلك حسابات رئاسة الجمهورية على وسائل التواصل االجتماعي بتوثيق 

كرسي متحرك عند دخولها إلى غرفة  جالسة على    هيتفاصيل صراعها مع المرض، كما تم تصويرها و

 عمليات.ال

رض بها ضعفها عصرية، لتستعوعندما تساقط شعرها، انتشرت لها صور وهي ترتدي أغطية رأس أنيقة و

وقوتها في آن معا ، ضمن صورة ال يمكن ألحد أن يدحضها حول نضال زوجها ضد التمرد في بالده. وفي 

، لترد أسماء: "شكرا ، لقول: "مبروك انتصارك على السرطان"ا الحديث باتهإحدى المقابالت بدأت محاور

 وآمل أن نحتفل قريبا  بانتصار سوريا".

تها بشكل كامل، قام إعالم النظام بتصوير أسماء على أنها تشاطر سوريا تستعيد عافي  وحتى قبل أن 

مهات القتلىاللواتي رة وتعانق أقيأحزانها، إذ ظهرت وهي تطرق على أبواب الناس في القرى النائية الف 

 لتقدم لهن الصدقات تصحبها طواقم التصوير والكاميرات.فوجئن بقدومها 

لتخفي جنسيتها البريطانية، فقد سعت لتطوير لغتها العربية إلى درجة   جهدا  كبيرا  يذكر أن أسماء بذلت  

لغربي إلجراء  ة اإلعالم اعو لم يعد بوسع أي سوري أن يميز أي لكنة إنجليزية فيها. كما تجاهلت د
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أدارت   د تقبل بالظهور إال لدى المحطات الروسية أو المحلية. وبالرغم من أن أسماء مقابالت معها، فلم تع

منظمتها   ظهرها دخل  مورد  انقطع  فقد  الدولية.  المانحة  الجهات  مع  بالتواصل  استمرت  فإنها  للغرب، 

،  . واليوم2012بات على سوريا في عام  ألوروبي عقوا  الخيرية، أي األمانة السورية، بعد فرض االتحاد

رب، والكثير ن دمرتهم الحأصبحت المساعدات اإلنسانية الدولية تتدفق على سوريا لدعم السوريين الذي

 من تلك األموال أصبحت تصل عبر أسماء. 

عليها ر  إذ بالنسبة لوكاالت األمم المتحدة التي تسعى لتقديم المساعدات في المناطق التي يسيط

يقدر بثمن، وذلك بفضل كادرها الذي يتحدث اإلنجليزية والمطلع   م، أصبحت األمانة طرفا  محاورا  الالنظا

عن قدرة أسماء على فتح األبواب المغلقة ونقاط التفتيش أيضا . وبحلول عام  ضال  ن الدولية. فعلى القواني

المتحد2017 التي ترسلها األمم  المزيد من األموال  التي فاقت في ذلكتمر عبر األة  ، أصبح  أي  مانة 

 رية أخرى. منظمة سو

ريقة الوحيدة لتسليم ذ تلك هي الطفمن عادة األمم المتحدة أن تتعامل مع نظراء فاسدين ومتوحشين، إ

المساعدات في كثير من البلدان. بيد أن الموظفين القدامى لدى األمم المتحدة صعقهم مدى تعاون 

وصلت إلى األمانة السورية    2019-2016عة للنظام. إذ بين عامي  سورية التابالمنظمتهم مع المنظمات  

ال األمم  التي ترسلها وكاالت  األموال  التابعة لألمم   متحدة كل عامالمزيد من  الالجئين  وكالة  )تبرعت 

 (. وكان لدى2018مليون دوالر أميركي خالل األشهر الخمسة األولى من عام    6.5المتحدة وحدها بمبلغ  

ضاعف هذا العدد عشرة أضعاف خالل السنوات ، وقد ت2020موظف حتى عام    1500 نحوذه األمانة  ه

وبوصفها رئيسة األمانة السورية،    بعين لهذه األمانة.الف متطوع تاالعشر، باإلضافة إلى وجود خمسة آ

أسماء شبكة  ت  فقد جنت أسماء ما هو أكثر من مجرد ثروة، إذ عبر استقطابها للمساعدات األممية، طور

سور حرب  أمراء  شملت  واسعة  عن  محسوبيات  أعربوا  الذين  األشخاص  بشأن  أنباء  وردت  فقد  يين. 

بالنقود تم تسليمها  ليهم والذي أتى على شكل حقائب مملوءةوإلحسانها ع  امتنانهم لحمايتها لهم

 للمنظمات المرتبطة بها.

شروع مرتبط بها على عقد ، فقد حصل مشرتربحت أسماء من اقتصاد الحرب واستفادت منها بشكل مبا

الحكومة النقالة حم  مع  للهواتف  أطلقت شبكة مشغلة  كما  الذكية.  البطاقات  دفعات  اسم إلدارة  لت 

يل، تيمنا  باسمها عندما كانت طفلة، إال أن هذه الشركة سجلت باسم خضر علي طاهر، الذي إيمات

 عاظم نفوذ عائلة أسماء في االقتصاد ولقد ت  يء".ش  يصفه أحد رجال األعمال بأنه: "واجهة أسماء في كل 

خالتها مهند ا فراس وابن  السوري، إذ ذكرت مواقع إخبارية سورية )بعضها مرتبط بالمعارضة( بأن شقيقه

دباغ، يديران بشكل فعلي شركة البطاقات الذكية لصالحها. ووصف تقرير نشر أخيرا  لموظف سابق في 

"أبرز الشخصيات   أحد أبناء عمومة أسماء، بأنه أحد:  األخرس، وهوف  السفارة األميركية بدمشق طري

 ركية عائلة األخرس بعقوباتها. لحكومة األمياالقتصادية لدى النظام". وفي شهر كانون األول، استهدفت ا

هذا ويروي متعاونون سابقون مع النظام بأن بشار سعيد لنجاح زوجته على المستوى المالي، وممتن  

الحرب، كما أنه ضعيف بمادة االقتصاد،  فقد أنهكه التعب بعد عقد كامل من    من مساعدة،  تهلها لما قدم

ين، بحسب أحد أعضاء مجموعة ضغط لصالح  يه االقتصاديولهذا تحولت أسماء إلى كبيرة مستشار

 األسد في أوروبا. 
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عام   ش 2019وبحلول  كما  سوريا،  ديون  بتسديد  ويطالبونه  بشار  يضايقون  الروس  أصبح  ت  دد، 

ريا بحاجة ماسة إلى المال، ولهذا بحثت عائلة األسد وباتها عليه. وأصبحت الحكومة في سوعق أميركا

عقود من الزمان، ظل رامي مخلوف ابن خال بشار يستعين  ك. على مدار  عن هدف يؤمن لها كل ذل

مليات ، وليحتكر عافبعالقاته وما يربطه بالعائلة الحاكمة إلقامة إمبراطورية من الشركات مترامية األطر

لتهريب. فكانت شركة سيريتل من بين األصول التي حصل عليها كجائزة،  االستيراد، ويسيطر على طرق ا

الش المشغلة  وهي  كان مخلوف مجرد رجل  ركة  الورق  وعلى  الخلوية في سوريا.  للهواتف  الرئيسية 

عه طرد وزير من منصبه  ورد بأن بوسذ  أعمال ناجح، أما عمليا  فقد كان يتصرف كالمدير التنفيذي لسوريا، إ

 ية واحدة. بمكالمة هاتف

معية الخيرية التي ورية على الجولكن بوفاة أنيسة، خسر رامي من كان يحميه، فاستولت األمانة الس 

استعان بها رامي لكسب تأييد العلويين وتعاطفهم في معاقلهم. بيد أن الحكومة وضعت سيريتل تحت 

القضائية، كما   تعيين أشخاص تجميد حساب  تمالحراسة  وتم  المصرفية،  رامي  تابعين ألسماء في   ات 

 مجالس اإلدارة ضمن مشاريعه وشركاته.

فيديو له عبر فيس بوك  2020حطيم أسماء، فقد نشر في أيار من عام حاول رامي ت وردا  على كل هذا،

استشهد فيها  وسي تقاريرلراتهم فيه: "جماعة من فوق" بالتآمر ضده. وفي الوقت ذاته، نشر اإلعالم ا

تية  مليون دوالر أميركي على لوحة زي 30قيام بشار بإنفاق مبلغ  ر العربية بشأنبما أوردته بعض المصاد

يفيد هوكني اشتراها من أجل زوجته )لكن القصة لم تكن صحيحة(، ولم يجد كل ذلك أي نفع.  للفنان د

ألقاويل والشائعات حول إبقائه على ، وانتشرت اتهوهكذا ظل رامي قيد اإلقامة الجبرية الجزئية في بي 

ليارات دوالر يمتها عشرة مقيد الحياة فقط ألن لديه كلمات السر وسندات األصول الخارجية التي تعادل ق

 أميركي.

النقالة تحت  أكبر شركة للهواتف  ثاني  الدمج واالستحواذ على عجل، فوضعت  تابعت أسماء عمليات 

أ  القضائية هي  ايضالحراسة  وخالل  أعوان ألسماءا ،  تعيين  تم  الماضي  تلك   لشهر  إدارة  مجلس  في 

التي الخلوية  للهواتف  إيماتيل  لشركة  أصبح  كما  اسمها    الشركة.  مختلف تحمل  في  اآلن  فروعا  

بيد أن نجاح أسماء على الصعيد المالي   سوريا )حتى في المناطق التي ال يسيطر عليها زوجها(. أرجاء

والمؤا التي حاكمروالدسائس  أو شفقة قد حطما صات  بال أي رحمة  التي رسمتها وهذبتها تها  ورتها 

السور األعمال  رجال  أحد  يقول  ذلك  وحول  "البعض  بعناية،  على يين:  صورتها  ويضعون  يحبها،  يزال  ال 

صفحاتهم في إنستغرام، إال أن الغالبية أصبحت اليوم تنظر إليها على أنها شخصية جشعة ذات وجهين".  

 من فهم الطريقة التي تدار بها سوريا. يعد يتهم أسماء اليوم بعدم تمكنها  ن أحدا  لم أ إال

قي الذي تقطن فيه أسماء تغيرا  غريبا  في المشهد. ي الحي الدمشفي أواخر العام المنصرم، الحظ أهال 

ة عن شكل  ارالقديم الذي يمجد أحد أرفع الضباط السوريين تمثال جديد، وهو عب إذ أضيف إلى التمثال

اء أسماء في أعمالها والعاملين لديها، وهذا ما دفع األهالي حوت لرأس حصان، وذلك بتوجيه من شركمن

ر، وبحسب تقارير نشرت في صحف خليجية، فإن السلطات قامت بإزالة  سراف والتبذيللشكوى من اإل

ادها لة واضحة مفسارأس الحصان، وبعد مرور ساعات على ذلك، عاد الرأس إلى الموقع ذاته، في ر

 المهمة في سوريا بعد الحرب. أن أسماء هي من يتخذ القرارات
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لسيدة   أطول  يخصص ساعات  الرسمي  اإلعالم  كمأصبح  صورتها الياسمين،  تحمل  ملصقات  أخذت  ا 

إلى  الوزراء بعرض صورتها في مكاتبهم  بأكملها. وبدأ  أبنية سكنية  تنتشر في مدينتها حمص لتغطي 

بشار التفاتة  ،  جانب صورة  أولى في سوريا.في  لسيدة  بعد  غريبة  ورحيل    إذ  مخلوف،  رامي  يد  كف 

نافسين الكبار ضمن الدائرة المقربة.  لقليل من المشقيقة بشار ووفاة أمه، لم يعد أمام أسماء سوى ا

كما أصبح أقرب مستشاريها يشغلون أرفع المناصب في مكتب الرئيس، وعنها يخبرنا رجل أعمال يسافر 

تعيينهم في القصر. كما بوسعها أن ترشح   وأوروبا، فيقول: "إنها تسيطر على كل من يتمشق  دمبين  

 من تريد ألي منصب".

 الرئيسة تتمنى أن تصبح

الطموحات في   حول  تكهناتهم  صراحة  وبكل  السوريون  يطلق  األجنبية،  العواصم  في  كما  دمشق 

لذا في حال أصبح بشار في موقف ال ة.  قمالسياسية التي تضمرها أسماء ورغبتها في الصعود إلى ال

ية السنية اع عنه من خالله، فهل يمكن ألسماء إذا شغلت منصب الرئاسة أن تداهن الغالبيمكن الدف

قيام أحد أفراد تلك العائلة   سوريا مع الحفاظ على االستمرارية؟ وقد انتشرت شائعات أيضا  بشأن  في

ري المخطط، وتعقيبا  على ذلك يقول دبلوماسي سوذا  ه  باالجتماع بمسؤولين أميركيين سعيا  لدعم

وكالهما رئيسة  تصبح  أن  تتمنى  فهي  بهذا،  وأسماء  بشار  من  كل  "يفكر  ال  سابق:  تلك  فكرة يدرس 

 بوصفها حال  ثوريا  إلنقاذ النظام". 

لة  كيهذا وقد تقوم بريطانيا بدعم طموحات أسماء والتعبير عن سعادتها إلضافة همزة وصل بريطانية لتش

لصارخ ضد عائلة األسد، لم تقم الحكومة البريطانية بتجريد حكام الشرق األوسط، إذ بالرغم من التنديد ا

شرقي لندن ثم سافرت  مع شاميما بيغوم، تلك الفتاة التي كانت تعيش ا، كما فعلت  أسماء من جنسيته

الدولة في عام   تنظيم  إلى  لتنضم  تزال مراهقة.2015إلى سوريا  ما  أكم  ، وهي  المتشددين من  ا  ن 

رجح أي محاولة تقوم بها أسماء للوصول إلى منصب الرئاسة، ولعل أشد العلويين لن يدعموا على األ

المحتملين  منافسيه يقود ا  يزال  ما  الذي  لبشار،  األصغر  الشقيق  المنصب سيكون ماهر،  لشغل هذا 

التي يهابها الجميع. وعن ذلك يق الرابعة مدرعات في الجيش  جر سوري في دبي تربطه  تا   ولالفرقة 

 ". البد أن يتآمر الجيش مع الطائفة لمنع أسماء من ترشيح نفسها لمنصب الرئاسة صالت جيدة بالنظام: "

أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر من أي وقت مضى، لكنها في الوقت نفسه ما تزال أكثر ضعفا ، إذ مجرد بيد أنها  

 يعرضها للخطر. وبالرغم من أن الكثير من أصدقاءد  الحديث عن طموحها بالوصول إلى سدة الرئاسة ق

الماضية، بأنفسهم عنها خالل السنوات  نأوا  ي أسماء وصديقاتها قد  عن قلقهم   زالون يعبرونفإنهم ما 

حيال سالمتها وصحتها. فخالل سعيها للحصول على الجائزة الكبرى، يمكن لتلك الفتاة التي أتت من  

يق سعيد: "إنني التي رسمت لها في نهاية األمر، ولذلك يقول رف  ودغربي لندن أن تتجاوز جميع الحد

 )ترجمة: تلفزيون سوريا(  بعيد. ذلك منذ أمد قلق عليها"، إال أنه ال رجوع بعد اليوم، وقد أدركت أسماء 

 /MANY-THE-WARLORD-PRINCESS-1843/2021/03/10/BANKERHTTPS://WWW.ECONOMIST.COM-الرابط: 

ASSAD-ASMA-OF-LIVES 

 

 

https://www.economist.com/1843/2021/03/10/banker-princess-warlord-the-many-lives-of-asma-assad
https://www.economist.com/1843/2021/03/10/banker-princess-warlord-the-many-lives-of-asma-assad
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أحمد         -   كارينغي   - 19- المنطقة العربية في واقع ما بعد كوفيد   آفاق إصالح 

 ناجي 

 March  12     2021 ( اللغة اإلنجليزية والعربية)

   : خالصة 

رول، ويارا هواري، وكريم نمور، ولويزا اق بحثية، يحلل الكتّاب )جوست هيلترمان، ستيفان  أورة  في عشر

ختار، وأكرم البني، وناديج األحمر، وأحمد ناجي( العفيف مدريس وآيت حمدوش، وناصر جابي، والباقر  

نهاء النزاعات ق إأفتها، وفي الجزائر ولبنان، وتحديات االنتقال في السودان وسبل مواجه  2019انتفاضات  

باإل وليبيا وسوريا، هذا  اليمن  تقاطع في  ومواطن  اقتصاد مصر،  للوباء على  المحتملة  اآلثار  إلى  ضافة 

 .ل العنصري في فلسطين ضية الفص مع ق 19-كوفيد

 

ا بعنوان2021فبراير    19أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، في    المنطقة وآفاق اإلصالح في    19-كوفيد » ، كتاب ا جديد 

 .(39) رها رقم، وذلك ضمن سلسلة قضايا اإلصالح التي يصدرها المركز في إصدا«العربية

خالل المقدمة  األوراق  مجموعة  الكتاب  حقوق   يضم  لحركة  والعشرين  الثالث  اإلقليمي  المنتدى 

، بمشاركة أكثر 2020سبتمبر    7غسطس وأ  31  في الفترة بين رةاإلنسان، والذي نظمه مركز القاه

فكرية ا حقوقي ا، والعديد من نشطاء المجتمع المدني، واألكاديميين من جامعات ومراكز  مدافع    50من  

 .ريكية وأوروبية وعربية، وكذا مسئولين عرب، وممثلين سابقين في األمم المتحدةأم

https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/02/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%93%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1-1.pdf
https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/02/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%93%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1-1.pdf
https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%a7/
https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%a7/
https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%a7/
https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%a7/
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وضع في االعتبار السياق المرن صعب ال  معدول عربية،    8في  بحثت أوراق المنتدى مسألة اإلصالح  

 .صاديةوتداعياتها السياسية واالقت  19-هذا اإلصالح في المنطقة ككل، بسبب جائحة كوفيدالتنبؤ آلفاق  

لى مدار جلسات المنتدى، قدم عشرة خبراء عرب وغربيون من خلفيات أكاديمية وحقوقية مختلفة  ع

التحدي أبرز  حول  اأوراقهم  واإلشكاليات  المنطقة.  رتب لمات  أنحاء  جميع  في  اإلصالح  بتطلعات  طة 

عيد نشرها كخاتمة لهذا الكتاب، باعتب2020أكتوبر    12قد نُشرت في   لمنتدىاستنتاجات ا توكان
 
ارها ، وأ

 .تائج الرئيسية لمداوالت جلسات المنتدى السبعالن

ر، ولويزا نموم  يارا هواري، وكريفي عشرة أوراق بحثية، يحلل الكتّاب )جوست هيلترمان، ستيفان رول، و

العفيف مختار، وأكرم البني، وناديج األحمر، وأحمد ناجي(   دريس وآيت حمدوش، وناصر جابي، والباقر

بنان، وتحديات االنتقال في السودان وسبل مواجهتها، وأفق إنهاء النزاعات جزائر ولفي ال  2019انتفاضات  

إ باإلضافة  وليبيا وسوريا، هذا  اليمن  المحتمفي  اآلثار  تقاطع لل  لةلى  ومواطن  اقتصاد مصر،  وباء على 

 .قضية الفصل العنصري في فلسطين مع  19-كوفيد

لقها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان فكرية أطالمنتدى اإلقليمي لحركة حقوق اإلنسان؛ مبادرة  

عربية  ال  قةاألكاديميين واألمميين من المنط، تجمع بين المدافعين عن حقوق اإلنسان والخبراء  1999عام  

للح إطار  بهدف خلق  العالم،  أنحاء  الديموقراطي ومن جميع  والتحول  لإلصالح  الملحة  القضايا  وار حول 

 .العربي، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بمستقبل الحركة الحقوقيةالعالم  واحترام حقوق اإلنسان في

 IN-REGION-ARAB-HET-IN-REFORM-FOR-PROSPECTS-CIHRS-BY-BOOK-HTTPS://CIHRS.ORG/NEW-الرابط: 

REALITIES-19-COVID-POST / 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cihrs.org/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4/
https://cihrs.org/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4/
https://cihrs.org/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4/
https://cihrs.org/new-book-by-cihrs-prospects-for-reform-in-the-arab-region-in-post-covid-19-realities/
https://cihrs.org/new-book-by-cihrs-prospects-for-reform-in-the-arab-region-in-post-covid-19-realities/
https://cihrs.org/new-book-by-cihrs-prospects-for-reform-in-the-arab-region-in-post-covid-19-realities/
https://cihrs.org/new-book-by-cihrs-prospects-for-reform-in-the-arab-region-in-post-covid-19-realities/
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  -        وريا تطارد مهمة بايدن هناك مخاوف واشنطن من الغوص في وحل س 

 . ل  وه ريان ب   -   ستراتفور 

 March  17     2021  ( اللغة اإلنجليزية)

   ادة:نص الم

النتخابية، فإن لة ارغم أن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن لم تتعهد باالنسحاب من سوريا أثناء الحم

المرجح أن يعزز المشاعر الحالية المناهضة  افتقارها الواضح إلى إستراتيجية خروج قابلة للتطبيق، من  

 .عات الدوليةصراالللتدخل في 

 

تفور األميركي، ريان بوهل، تقييما للموقف األميركي من  هذا ما بدأ به المحلل بموقع سترا 

نه عاد إلى الظهور ألول مرة في عهد بايدن بعد أن  يث ع الصراع السوري الذي قال إن الحد 

الم  األميركي  الجيش  العرا قصف  الحدود  على  إيران  من  المدعومة  العراقية  ة  قي ليشيات 

 .فبراير/شباط الماضي   26لسورية في البوكمال يوم  ا 

من   االنسحاب  قضية  أجندته  يضمن  لم  على عكس سلفه،  بايدن،  أن  إلى  الكاتب  ولفت 

المسؤولين  ى الرغم من اقتراح وزير خارجيته، أنتوني بلينكن، وغيره من كبار  ه عل سوريا، لكن 

الدبلوما  في  ا  انتظام  أكثر  واشنطن  تصبح  أن  ل سي بإدارته  السورية،  ة  الحرب  إنهاء  محاولة 
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سياسة واضحة من شأنها أن تخلق الظروف المناسبة لجعل االنسحاب  فإن بايدن لم يقدم  

ممكنا  سوريا  من  السورية  عن    األميركي  المعارضة  بين  التفاوض  عملية  تنشيط  طريق 

 . ودمشق 

ّن مبعوثا خ وأبرز ال  سوريا، مما يعني  ا ل اص كاتب، في هذا اإلطار كذلك، أن إدارة بايدن لم تعي

 .يات سياسات واشنطن في الشرق األوسط أن هذا البلد سيبقى في ذيل أولو 

ركز على مسار للتفاوض والمصالحة  ال ت وأضاف أن إستراتيجية البيت األبيض في سوريا ال تز 

ي  وهو  ينجح،  أن  يرجح  ال  تأمين  الوطنية  مع  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  عودة  منع  إلى  هدف 

 .سوريا الديمقراطية   نية والسياسية لحلفاء الواليات المتحدة مثل قوات نسا إل الحقوق ا 

يس السوري  الرئ وأرجع الكاتب سبب عدم ترشيحه لنجاح مثل هذا المسار إلى كون نظام  

مع فصائل المعارضة، بما في ذلك    بشار األسد لم يظهر أي اهتمام بالمفاوضات التي يجريها 

 .ن ذلك من شأنه إضعاف قوته شديدة المركزية ى أ ير قوات سوريا الديمقراطية، إذ  

الكاتب أن مهمة الواليات المتحدة ستظل راكدة ما لم تتم عبر حلّ تفاوضي أو تستجدّ  ورأى  

االنسحاب الجزئي أو الكامل  من القومي األميركي، مما سيغذي الدعوات إما إلى  ة لأل ضرور 

األمير  والناخبين  المشرّعين  من  األميركية  بالدهم  ين  كي للقوات  حروب  بإنهاء  المهتمين 

 .ألوسط الطويلة في الشرق ا 

القوات  مضايقة  على  دأبتا  السورية  والحكومة  روسيا  إن  بوهل  قال  مقاله،  نهاية    وفي 

ا غير واضحة،  ميركية في شمال شرقي سوريا، حيث مناطق السيطرة مع األ  قدة وتكون غالب 

وإق  األميركية  القوات  تحركات  لتقييد  و نا في محاولة  تهدد  ع  مواقعها في سوريا  بأن  اشنطن 

م  صدامات  تحظى  بحدوث  ال  أخرى  حرب  إلى  األميركيين  تجرّ  أن  يمكن  ودمشق  موسكو  ع 

 ( )ترجمة: الجزيرة   .بشعبية 

STUCK-GETTING-FEARS-US-WORLDVIEW.STRATFOR.COM/ARTICLE/SYRIA://PSHTT-رابط:  ال 

MISSION-S-BIDEN-HAUNT-WILL 

 

 

 

 

 

 

https://worldview.stratfor.com/article/syria-us-fears-getting-stuck-will-haunt-biden-s-mission
https://worldview.stratfor.com/article/syria-us-fears-getting-stuck-will-haunt-biden-s-mission
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والدة  ال ال سوريا و رائيل زو سنوات من الوحشية: كيف اجتازت إس   10

 TIMES OF ISRAEL   -  LAZAR BERMAN  -   جديدة مثيرة للقلق ال 

 March 15، 2021  اللغة اإلنجليزية(  )

ع قب   : خالصة  مارس  ل  في  سنوات،  المد 2011شر  في  المتظاهرون  خرج  ن  ، 

سرعان ما    ، لكن السورية إلى الشوارع للمطالبة بإصالحات حكومية وحقوق مدنية 

     انتفاضة مسلحة شاملة ضد نظام بشار األسد. ظاهرات إلى  تحولت الم 

 

ما  أكثر إن    وله ق ن  مك لكن ما ي  شائعة، في السنوات التي تلت ذلك، أصبحت مشاهد الصدمة والوحشية  

قاطع الفيديو التي نشرها تنظيم الدولة اإلسالمية السني المتطرف لفت انتباه الغرب كان سلسلة من م

 .واإلغراقؤوس والحرق عة بقطع الرهر عمليات إعدام مروتظ

قام تنظيم الدولة اإلسالمية بنشر مقاطع تم تصويرها بشكل احترافي عبر وسائل التواصل االجتماعي، 

عش في سوريا من الصحفيين أو العاملين في  كان العديد من أهداف دا  إلى جميع أنحاء العالم.  صلتوو

حولت  و    ،ماء تنتشر في المنازل الغربيةالقسوة والدالدول الغربية، وكانت مشاهد  مجال اإلغاثة من  

 حرب ا بعيدة إلى تهديد محلي.
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ت لديهم وسيلة أخرى لمشاهدة الكارثة  كانن كما وصلت صور الوحشية إلى شاشات اإلسرائيليين، لك 

كانية العديدة في مرتفعات في سوريا. يمكن للمرء ببساطة القيادة فوق أحد التالل البرالتي تتكشف  

ر إلى الشرق. اندفعت أعمدة من الدخان نحو السماء وتردد صدى انفجارات غير بعيدة من  جوالن والنظال

لبعض  اديون وقوات النظام والجيوش األجنبية مع بعضهم الجها الجانب السوري من الهضبة حيث اشتبك

 على طول الحدود الشمالية الشرقية إلسرائيل. 

الرمال   إلىب، وحتى عندما قاومت البالد االنجراف  عيد عن الحرإلسرائيل، لم يكن هناك شيء ببالنسبة  

لجوانب المتعددة للحرب ا  يف   االنخراط المتحركة السورية، وجدت في النهاية أنه ليس لديها خيار سوى  

 وإعادة تشكيل المنطقة. 

فير الحرب مع إيتامار رابينوفيتش، السل كارميت فالينسي، الذي شارك في تأليف كتاب جديد عن  قا

المتحدةاإلسرائ الواليات  لدى  السابق  "يلي  الفوض:  بيئة  تداعيات  تدرك  لم  ...   ىإسرائيل  في سوريا 

 . "ذ اإليراني في سوريانفوالمدى  جيدإسرائيل لم تدرك بشكل  

إلسرائيل أن تشير إلى نجاحات كبيرة في سياساتها في إدارة صراع وحشي بعد عقد من النزاع، يمكن  

 .إلسرائيلبالنسبة  راب انتهاء الحرب، ال تزال التهديدات تلوح في األفق  ولكن مع اقتيجري على حدودها.  

  - نعرفها   التي"سوريا : اإلسرائيليين مع سوريا ضيناوالذي كان في الماضي كبير المف  ،قال رابينوفيتش 

ا الماضية التي بناها حافظ األسد كدولة قوية ومتماسكة، والعب س إقليمي مهم وريا خالل الثالثين عام 

ا، وإلى حد ما جهة فاعلة دولية   عقد من الحرب   بعدالبلد في حالة خراب  ف  غير موجودة اآلن"  هي    –جد 

 .االقتصاد وإنهيارالسكان  ف مليون شخص وتشريد نصفنص تل األهلية أسفرت عن مق

ركزي ا عبت دور ا ملو  ،لقادة اإلسرائيليين منذ تأسيس إسرائيل، كانت سوريا أحد أخطر التهديداتل  بالنسبة

األردن   تفي معظم الصراعات الرئيسية في إسرائيل واستمرت في محاربة إسرائيل حتى بعد أن أدرك

يمكن أنهما ال  اليهودية ع ا ههمومصر  الدولة    ا  مثل خصمت  ت سورياان، ك2011حتى عام  و  ،سكري ازيمة 

 الجيش اإلسرائيلي الكثير من قوته ضده.  سّخر تقليدي ا رئيسي ا

يا القدرة على حل التحديات األمنية اإلسرائيلية، على األقل في أذهان صناع القرار في ا تمتلك سوركم

والتسعيإسرائيل الثمانينيات  في  عندماات  ني.  الماضي،  القرن  اإلسرائيلية  من  القوات  تقاتل    كانت 

رائيل  ان، نظرت إسفي جنوب لبن  -وأحيان ا القوات السورية    -الفلسطينيين ومن ثم إرهابيي حزب هللا  

الجيش   كان  نواح  عديدة،  الشمالية. من  الهدوء على حدودها  لتحقيق  المفتاح  أنها  إلى سوريا على 

اتفاقية سالم مع سوريا، سياسيون في نهاية المطاف  فاع مع توقع أن يوقع الالدر  اإلسرائيلي يلعب دو

ما نوع ف  ،ذهبتسوريا  اآلن    والتي بموجب شروطها سيحرص حافظ األسد على نزع سالح حزب هللا.

 ؟ األيام القادمةالجار الذي ستواجهه إسرائيل في 

 ساحة للصراع 

الصادر عام   "الصراع    1965في كتابه  باتريك سيل ل سوريا"، صور  أج  منبعنوان  البريطاني  المؤلف 

أنه ربما ا على أنها دولة ضعيفة كانت بمثابة ساحة للصراعات اإلقليمية والعالمية، على الرغم من  سوري

  ، وبحسب رابينوفيتش، فإن "سوريا في عهد حافظ األسد كانت العبا  إقليميا  قويا     .لغ في القضيةبا
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لت في شبه  ينية، وفي السياسة األردنية، وتدخالسياسة الفلسطفي  ت  تدخلو  ،سيطرت على لبنان

 ه في الحكم. تثبيت أقدامل عتمد على دعم األقلية العلوية يال يزال نظام األسد و  ." ،الجزيرة العربية

لكن ينظر إليه العديد من السوريين  -سلطته   لتطويقمثل والده، قام بشار األسد بترقية أفراد عائلته 

ا أكثه على أن كبر لعائلة األسد مع انتفاضات الربيع  جاء التحدي األخص اكتناز الثروات. فيما ير جشع 

. وكان رده على االحتجاجات 2011ي مارس العربي التي اجتاحت المنطقة، ووصلت إلى سوريا ف

 ات،اجالسلمية في البداية هو إطالق العنان لقوات األمن للقضاء عليها. وبدال  من ذلك، نمت االحتج

 .واليات المتحدة ودول الخليج العربيعد إلى تمرد مسلح تدعمه تركيا والوتحولت فيما ب

 ،دمرت المدن  التي  ة واإليرانية ووكالئهمجيوش الروسيمع اقتراب جيشه من االنهيار، فتح األسد أراضيه لل

المعارضين أو سجنهم بشكل  الكيماوية ضد شعبه وقتل  اتُهم باستخدام األسلحة  وفر   ،يماعج  وقد 

سيل، حيث باتريك  اليوم ، سوريا تتطابق مع وصف  و   .و خارجهان إلى الدول المجاورة أو أوروبا أالماليي

 .  الى  اليات المتحدة  والميليشيات التابعة لهاسرائيل والوإيران وروسيا وإ هناك تتنافس 

فقط للسوريين  مشكلة  السورية  الدولة  انهيار  يكن  ح  كانت  ،لم  خارج  حيثدهادوآثاره  ماليين    ،  فر 

ي أزمة الجئين في تركيا والعراق واألردن ولبنان وغيرها. في أوروبا، السوريين من البالد، مما تسبب ف

مرير ح نقاش  أساندلع  قضايا  تدفق ول  مع  اإلنسان  وحقوق  القومية،  والدولة  أوروبا،  مثل هوية  اسية 

و السوريين.  انتشارالالجئين    و تساءلت وسائل وإسرائيل،    ألردنا  يف  العنف  كانت هناك مخاوف من 

تساءلت عما إذا كانت الحرب األهلية السورية تمثل نهاية    -تايمز، بي بي سي، نيويوركر    نيويورك  -إعالم

 . 1916ط التي أنشأتها اتفاقية سايكس بيكو عام الشرق األوس

بال التمسك  أنه من األفضل  اعتبرت إسرائيل  لنظام األسد، فقد  بالنسبة    الذي  طانشيأما 

إلقناع جورج دبليو    2005زراء أرييل شارون عام  العبارة التي استخدمها رئيس الو   -يعرفونه  

في   النظام  تغيير  أجل  من  الضغط  بعدم  كانتبوش  األهدأ    سوريا.  هي  السورية  الحدود 

عام   منذ  إلسرائيل  القادة    1973بالنسبة  رأي  حسب   ، النظام  سقوط  حال  وفي   ،

كانت إسرائيل و ر.ها بجهاديين سنة سيكونون أكثر عدوانية بكثيتبدالاس تماإلسرائيليين، فسي

اخلية لدولة عربية  السياسة الدال تزال تتعامل مع صدمة احتالل لبنان، حيث أدت محاوالتها للتدخل في  

 .جيش اإلسرائيليالعام ا خلف مئات القتلى من جنود  18إلى مستنقع دام 

 ي يتغير الرأ هذاأ مع استمرار الحرب السورية، بد

الس أنه في  "أعتقد  رابينوفيتش:  الماضية  قال  القليلة  يكن  بدأت  إسرائيل    أننوات  لم  أنه   دقيقا  تدرك 

ه األسد  بشار  أن  خيار  افتراض  تعترف   جيدو  استراتيجية،  نظر  وجهة  من  كل شيء،  وقبل  أوال   لنا". 

اإليراني في سوريا. وطالما ود  وجال إسرائيل اليوم بحقيقة أن بشار هو الشخص الذي يسمح بترسيخ  

إسرائيل تضرب أهداف ا في سوريا   كانتو  ،   لن يفعل أي شيء إلزالة الوجود اإليراني"أن األمر متروك له، ف

على قافلة بالقرب من القنيطرة أسفرت عن مقتل    2015ا في ذلك غارة في يناير  مب  -الصراع  طوال  

 .اإليرانية في سوريا القواتكثفت عملياتها ضد و، 2016 في عام -جنرال إيراني وكبار قادة حزب هللا 

  ةاستراتيجي   كانت الهجمات جزء ا من ما يسمى بـ "حملة ما بين الحربين" التي تقوم بها إسرائيل، وهي

نفسها على   وتثبيتبأسلحة دقيقة    ميليشياتها  لمنع تزويد تهدف إلى إلحاق الضرر بالجهود اإليرانية  
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وأعرب فالينسي   .وحةحرب مفت  درجة  دون السماح للتوترات بالتصاعد إلى  ذلكن  حدود إسرائيل، وإن كا

ا". كانت   ا ومتأخرة جد  بالفعل في   تت وجودهابقد ثإيران  عن أسفه ألن هجمات إسرائيل "كانت قليلة جد 

ا في ثقافتها وشؤونها الدينية واقتصادها وجيشها  .سوريا، حيث لعبت دور ا رائد 

على حلب، أكبر مدن صلت الحرب إلى نقطة تحولها. استولت قوات النظام  ، و2016بحلول نهاية عام  

للتعامل  ل االستعداد  يعلى إسرائ  كان بقاء األسد يعني أنسيبقون هناك. و  سوريا، واتضح أن  اإليرانيين

 نظام بدعم روسي وإيراني قوي، سعى إلى فتح جبهة ضد إسرائيل في مرتفعات الجوالن.  مع

ا عن  تنأى بنفسهادة أيض ا في البداية إلى متحالسعت الواليات  الصراع، على الرغم من أن نهج  بعيد 

األسد، كما وجود ر إلى تعزيز متهى به األواشنطن المتعثر تجاه استخدام األسد لألسلحة الكيماوية ان

 أن سدالرئيس األمريكي باراك أوباما، "لقد أوضحنا لنظام األ قال، 2012في أغسطس  .يقول فالينسي

وعة كاملة من األسلحة الكيماوية تتحرك أو يتم الخط األحمر بالنسبة لنا هو أننا بدأنا نرى مجم

الكونغرس  ومناقشتها في القضية علن ا  ض بعد عر ." ياتاستخدامها. هذا من شأنه أن يغير حساب

ريكية روسية  أم قة ضربة عسكرية، تراجع أوباما، ووافق بدال  من ذلك على قبول سوريا بصفوخيار توجيه 

 .سلحة الكيماويةتهدف إلى تسليم األسد مخزونه من األ

وري".  بالصراع السقال فالينسي: "أعتقد أنه كان أحد أهم القرارات األمريكية فيما يتعلق  

السنوات   األحداث في  تأثير هائل على مجرى  له  أوباما التاليةكان  قرر  عندما  أنه  أعتقد   .

واال الحمراء  خطوطه  االستخدام    ناعمتتجاهل  على  األسد  معاقبة   لألسلحة   المتكررعن 

 وقد مهد ذلك  ،مدنيين، كان ذلك أحد أهم نقاط التحول في األزمة السوريةالكيماوية ضد ال

دخل العسكري الروسي، بل وأكثر من ذلك، وجه ضربة قاتلة للمعارضة السورية الطريق للت

" 

شأنها قلب مجرى الحرب. بدأت روسيا، التي من  ة  بعد عام، دخلت موسكو إلى جانب األسد في خطو

 قوات ، عندما نشرت  2015في سوريا، تدخلها العسكري المباشر في سبتمبر  اعدة بحرية مهمة  تمتلك ق

ي البالد لمنع انهيار النظام. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب زيارة إلى موسكو قام بها القائد وية وبرية فج

 .وفيلق القدس، قاسم سليماني انييرالسابق في الحرس الثوري اإل

ى إلى إظهار القدرات الروسية، ومكانتها كالعب عسكري عالمي ن "بوتين كان يسعوأوضح رابينوفيتش أ

مهتمة في الغالب بتحقيق االستقرار في الوضع في سوريا، وهي حريصة   "موسكو  ،مي"ووسيط إقلي

 ."قواعد جوية وبحرية طويلة األمد مينتأأيض ا على تعزيز تسوية سياسية وإعادة اإلعمار بهدف 

 .، على الرغم من فعاليتها في إنقاذ األسد، أصبحت متوترة مع مرور الوقتين روسيا وإيران  العالقة بلكن  

العدوانية لتضمين نفسها عسكري ا في سوريا في أصبحلقد  و إيران  ا من حملة  انزعاج  أكثر  ت موسكو 

د بناء روسيا مع الحملة العسكرية اإلسرائيلية ض  تساهلت  رة،اش، وكنتيجة غير مب"2018و    2017عامي  

تحتي  سوريابنية  في  إيرانية  عسكرية  الم.   ة  الميليشيات  بين  اشتباكات  اندلعت  إليراكما  ن  والية 

إعادة اإلعمار ، تتنافس إيران وروسيا على االتفاقيات    قضية  مع تصاعد، ولروسيا في سوريا  يةوالموال

الن مع  اظااالقتصادية  الصراو  .لسوريم  األسد في  فوز  "بمجرد  فالينسي:  الرئيسي، قال  العسكري  ع 

كل متزايد من  سكو قلقة بش تراجع االعتماد الروسي على القوات اإليرانية على األرض". أصبحت مو
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لترسيخ اإليرانية  والرؤية  الوضع  الخطة  استقرار  إلى  تسعى  وروسيا  سوريا،  في  إيران   لكن  ،نفسها 

 من كونها مصدر قوة في منظور روسيا". كثرأ أصبحت عبئ ا

ا كما فإن   باتريك  وصف  تمام  األكثر قوة،  الجهات  أنها دولة ضعيفة مرتبطة بصراعات  سيل سوريا على 

به.  لها روسيا والواليات المتحدة  ليست سوى العب في سوريا إلى الحد الذي تسمح    رائيل أيض اإس

بنيا الوزراء  رئيس  بقيادة  إسرائيل  نمينجحت  الزاون  في  البقاء  خالل  من  الحرب  اجتياز  في  ية  تنياهو 

الرغم من عدة  إيجاد أرضية مشتركة للحفاظ على عالقة عمل مع روسيا، على  فترات   األمريكية مع 

 . رةمتوت

ريا جديدة، بما في ذلك جيش أعيد تشكيله بمساعدة فقط مع ظهور سو  ستتعاظملكن هذه التحديات  

يجب إسرائيل    وقلقل.  حالي، األسد غير مهتم بالصراع المباشر مع إسرائيال  قتفي الوو  .روسية وإيرانية

ترسيخ لمنع  العسكري  العمل  حرية  على  الحفاظ  في  يكون  األسل  إيران  وجود  أن  قال و  .حةونقل 

الواليات المتحدة أو روسيا". يجب أن نعترف   واجهة  ائيل هو من خاللالنفوذ الوحيد إلسرإن  رابينوفيتش: "

 ا.الوضع السياسي في سوري هيكلة درتنا المحدودة على بق يدبالتأك

 AND-DEMISE-IASSYR-DNAVIGATE-ISRAEL-HOW-SAVAGERY-OF-YEARS-HTTPS://WWW.TIMESOFISRAEL.COM/10-الرابط: 
REBIRTH-TROUBLING / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.timesofisrael.com/10-years-of-savagery-how-israel-navigated-syrias-demise-and-troubling-rebirth/
https://www.timesofisrael.com/10-years-of-savagery-how-israel-navigated-syrias-demise-and-troubling-rebirth/
https://www.timesofisrael.com/10-years-of-savagery-how-israel-navigated-syrias-demise-and-troubling-rebirth/
https://www.timesofisrael.com/10-years-of-savagery-how-israel-navigated-syrias-demise-and-troubling-rebirth/
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 STEVEN A. COOK  - فورين بوليسي ... ال أحد يعرف لماذا  ...    سوريا مهمة 

 March 23 -2021      ( يزيةاللغة اإلنجل) 

المتحدة تصارع لمعرفة ما يجب فعله حيال  لماذا ال تزال الواليات   : خالصة 

 نظام األسد؟ 

 

لخارجية األمريكي، تساءل ين بوليسي” مقاال لستيفن كوك من مجلس العالقات افور“نشر موقع مجلة   

 الرئيس السوري بشار األسد. فيه عن السبب الذي يجعل الواليات المتحدة تناقش ما تفعله مع 

باإلشارة لحوار سمعه بعد أيام من قرار الرئيس السابق دونالد ترامب في تشرين األول/ بدأ كوك مقالته  و

ار أنفاق نيويورك، حيث وكان هذا عندما خرج من قط األمريكية من سوريا.  واتقسحب ال 2019  وبرتأك

ريا وأنه صحيح، ألن الحرب في سو  استمع لنقاش بين ضابطي شرطة كانا يتحدثان عن مزايا قرار ترامب،

مريكيين في شيء، وأن الحل هو سحب القوات ووقف مشاركة أمريكا في الحروب الالنهائية.  ال تعني األ

األم  ما  ووه الخارجية  السياسة  مجتمع  بفشل  للتفكير  وفهم دفعه  يجري في سوريا  ما  تقييم  ريكي 

 توصيات للتقدم بناء عليها. تأثيرها أو عدم تأثيرها على المصالح األمريكية وطرح

ب المقيتة، إال أنه طرح األسئلة الصحيحة المتعلقة بالشرق األوسط “لماذا نفعل ما ورغم رئاسة ترام

انتهى وكأنه إعادة نشر لها. واليوم  ولكنه لم يحصل على إجابة. ولهذا سحب القوات حيث  ”،  ؟نعمله

السورية في الثورة  على  العاشرة  فا الذكرى  فيها،  جرى  ما  على  وظل  والتحسر  الظالم،  يغطيه  لبلد 

الحرب التي قتلت مئات اآلالف وشردت الماليين غير قاطع. ويدور اآلن حول    اش األمريكي حولالنق

ة سلمية ناجحة؟ أو التعويل على بايدن بانتصار األسد؟ أم االنتظار حتى تظهر تسوييف  زقبول إدارة جو

https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%8a%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%8a/
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ة بشار األسد ن، مما سيؤدي إلى تراجع شعبيالعقوبات االقتصادية واألزمات التي تضرب سوريا مع لبنا

 ن أنصاره؟ بي

ياسة أو إجابة واضحة. الس  ويرى الكاتب أال أحد يريد التعامل مع سوريا، مما ال يترك أي خيار جيد لصناع

يوما، اختفى منه النظر   3650لعام خالل أيام الحرب األهلية السورية وعددها  فغياب التحليل أو النقاش ا

 ات التي يجب عليها متابعتها.ة وما هي السياسمطروحة أمام الواليات المتحدللرهانات ال

ضمان تدفق  ت تهدف لتأمين ثالثة أمور:اسايفمنذ الحرب العالمية الثانية، تابعت الواليات المتحدة س 

أمن إسرائيل، والحفاظ على القوة األمريكية في الشرق األوسط. وأضاف   من المنطقة، وحماية الطاقة

 الدمار الشامل، ومكافحة اإلرهاب. نع انتشار أسلحة الثالثة هدفين آخرين، وهما مالمحللون إلى هذه 

يجب على صناع السياسة عمله للتعامل  ذا  اولو افترضنا أن هذه هي أهداف السياسة األمريكية، فم

فا من  مع سوريا.  يكون مزعجا  قد  اليد  رفع  والقائم على سياسة  النزاع في سوريا  الحالي من  لنهج 

اإلستراتيجية. وهذه هي الصلة التي ال تريح في   عنه من الناحية  األخالقية، لكن يمكن الدفاع  الناحية

ا عدم  وهي  األمريكية،  الخارجية  المصالح.قدرلالسياسة  مع  القيم  موازنة  على   ة 

ا أن ترامب ال ينسحب من سوريا، بل ويعيد االنتشار من أجل الحفاظ على النفط، مما وعندما بدا واضح

أو تنظيم  نظام األسد وريا والذي لم يستخدمهفطي الباقي في سلى التساؤل عن االحتياطي الندعا إ

لكن اإلعالن بطريقة مضرة عن بقاء   حا،ي“الدولة”. وحرمان األطراف المستفيدة من النفط ربما كان صح

سوريا لحماية النفط، هو تحايل من الرئيس على استمرار دعم أمريكا للقوات الكردية    األمريكيين في

يظهر خالل العقد الماضي أن هزيمته. لكن لم  والذي أعلن ترامب عن   دولة”تنظيم “ال ربها ضدفي ح

 الحرب في سوريا أثرت على تدفق الطاقة من المنطقة. 

ن أن الحرب في سوريا تمثل تهديدا على األمر بإسرائيل، فقد جاء وقت اعتقد فيه المحللو   علقتوعندما ي

أن  هذا الخوف. إال  العقد الماضي مدعاة لتجاهل    أمنها. وكان أداء قوات النظام السوري السيئ خالل

في سوريا اء  قهي إيران والتي يبدو أنها تريد الب  -على األقل من المنظور السوري-التهديد الحقيقي  

ح إلى حزب هللا بطريقة سهلة، ليواصل بدوره تهديد إسرائيل.  لمدة طويلة، مما سيسمح لها بتوفير السال

سوريا والعراق. ولم تكن طهران   ات وكيلة لها في وية على مواقع إيرانية وجماعورد اإلسرائيليون بغارات ج

عا أن إسرائيل تستطيع الدفاع عن نفسها طبانقادرة على الرد بفعالية على هذه الغارات، وهو ما خلق ا

 الحرب السورية. من مخاطر 

تعادل، فمن جهة، حصل    وفيما يتعلق بالحفاظ على القوة األمريكية في المنطقة، فسوريا هي حالة 

، إنقاذ األسد التدخل في سوريا و ر بوتين على إعجاب من قادة بالمنطقة لقرارهالروسي فالديمي  الرئيس 

.  2011رك عام  عيف الذي رفض إنقاذ الرئيس المصري محمد حسني مباالض  مقارنة مع الموقف األمريكي

ألمريكية وال قدرتها في ولكن الحرب السورية، من ناحية أخرى، لم تؤد إلى تنازل أو ضعف في القوة ا

ام اإلسرائيليون بالعبء األكبر، اع عن مصالحها في المنطقة. ففي موضوع انتشار السالح النووي، قالدف

ماوية التي كان من المفترض أن المفاعل النووي السوري. وظلت األسلحة الكي  2007  عام  وفّجروا

ع لم تعاونا بشكل كامل. وهذا موضو، لكن األسد لم يكن م2013يسلموها بعدما توسط بوتين عام  

وليس في أي مكان آخر. وردّ ترامب على  يحظ بانتباه، ألن األسلحة المتبقية ستستخدم ضد السوريين  

 ن غاراته لم تؤثر على مسار النزاع.م السالح الكيماوي بعد فترة من توليه السلطة ولك خداتاس

https://www.alquds.co.uk/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a/
https://www.alquds.co.uk/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a/
https://www.alquds.co.uk/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a/
https://www.alquds.co.uk/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b7%d8%a7/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b7%d8%a7/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b7%d8%a7/
https://www.alquds.co.uk/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%86%d8%af%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%86%d8%aa-%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d9%84/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%86%d8%af%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%86%d8%aa-%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d9%84/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%86%d8%af%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%86%d8%aa-%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d9%84/
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تحول لبؤرة جماعات   كافحة اإلرهاب، ذلك أن البلدوما يمكن أن يجعل أمريكا مهتمة بسوريا هي عمليات م

لديمقراطية  ا اين الحفاظ على عالقاتها ودعمها لقوات سورإرهابية، بعضها قد انتهى. ولهذا على واشنط

ا، التي تراهم جماعة إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي الكردية، رغم اعتراض عضو الناتو تركي

الوضع في سوريشن حربا ضد مصالح األ ا، ومن هنا على صناع السياسة األمريكيين  تراك. وهذا هو 

ومرا بالحذر  تعهدااللتزام  أنه  بايدن  ومشكلة  هناك.  المسرح  السياسة  بوض  قبة  مقدمة  في  القيم  ع 

قد يتوصل إلى نفس النتيجة التي سمعها الكاتب من شرطيين في نيويورك وهي الخارجية. ولكن بايدن  

رهانا وجود  فيمعدم  المتحدة  للواليات  أخرى  ومالحقة  ت  العقوبات  مواصلة  بمصالحها، سوى  يتعلق  ا 

)ترجمة:    قد ينهي الكابوس السوري.  شيء  حب عدوانية األسد ضد مواطنيه، حتى يتغيراإلرهابيين وش

 القدس العربي( 

 /  MATTERS-SYRIA-WHY-KNOWS-OLICY.COM/2021/03/23/NOBODYHTTPS://FOREIGNPالرابط: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://foreignpolicy.com/2021/03/23/nobody-knows-why-syria-matters/
https://foreignpolicy.com/2021/03/23/nobody-knows-why-syria-matters/
https://foreignpolicy.com/2021/03/23/nobody-knows-why-syria-matters/
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  –   سوريا   للعدالة بعد عقد من الحرب في سد  األ رأي األوبزرفر في تقديم  

 حنين غدار   -   الجارديان 

 Mar 2021 21 ( اللغة اإلنجليزية) 

   : نص المادة 

الدولية هي أفضل ط  ألحقه  ريقة لمحاسب المحكمة  الذي  الدمار  الديكتاتور على  ة 

 ببلده 

 

جبر ماليين آخرون كم  ،فلط  25000ُقتل مئات اآلالف من األشخاص، من بينهم  و  ،  إلى مقبرةحوّل بلده  
ُ
ا أ

التعذيب والقصف وحرب وجرائم ضد اإلنسانية  الجرائم    مثل  -مروعة  الجرائم  ال  ، والكثير منعلى الفرار

يا في حالة  ارتُكبت باسمه وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. سور  -ية  مات الكيماوالعشوائي والهج

 شار األسد في السلطة؟ ل بيزاسنوات من اندالع الحرب، ال   10خراب. فلماذا، بعد 

لقد صمد دكتاتور جابات، والتي تتلخص في إجابة واحدة: القصور الذاتي. إنه سؤال له العديد من اإل

الم هذه  كل  المجسوريا  ألن  بذلكدة  سمح  الدولي  التحقيق  تمع  لجنة  أصدرت  الدولية  . 

األخير كيف أن عشرات ها  جيل. وتس2011المستقلة التابعة لألمم المتحدة عشرات التقارير منذ عام  

المدنيين قد "اخت أو  اآلالف من  العنف الجنسي  أو  أو تعرضوا "للتعذيب  النظام ،  فوا قسري ا" من قبل 

 تجاز"الموت أثناء االح
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عالمييشير   فشل  إلى  بينيرو،  باولو  اللجنة،  من    رئيس  الصراع  هذا  أطراف  استفادت  لقد  جماعي. 

المؤس واإلهمال  االنتقائي  لالتدخل  لم  لمجف  الذي  الدولي  منهتمع  دف  تسلم  لقد  سورية.  ع أسرة 

تم . ولقد  "لقمع المعارضة   العنف والسحق  تبنت خيار]السوريون[ الثمن ألن حكومة استبدادية وحشية  

لكن لم يتم التصرف بناء  عليها   -دة والمنظمات األوروبية  جمع كم هائل من األدلة من قبل األمم المتح

 .بال رادعا  مستمر ما زال سد األان طغي، وبشكل منهجي

هو رفض القوى الغربية التدخل بالقوة.    أولهافي السلطة.    األسد  األخرى أبقت نظام  العديد من العوامل

حة األسد الكيماوية مئات األشخاص  بعد أن قتلت أسل  2013م بذلك ذروته في عام  الضغط للقيا  وبلغ

ك بعد أيام، حذا بارا.  ا من كارثة أخرى مثل العراقخوفيا  ولم تتدخل بريطانيا عسكربالقرب من دمشق.  

تحدث باسم   أوباما والكونغرس حذوهما. وقال زعيم حزب العمال آنذاك، إد ميليباند، إن مجلس العموم

 ."شعب بريطانيا"

يا ى روسيا وإيران. يكاد يكون من المؤكد أن قرار فالديمير بوتين بالتدخل عسكركما يدين األسد ببقائه إل 

 كما اتُهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب   أنقذ جلد الديكتاتور وغيّر مسار الحرب.  2015عام  في  

ة إليران لعبت الميليشيات المواليوألراضي السورية.  ثة أرباع ا ، حيث استعاد األسد ما يقرب من ثالأيضا  

 .هم ومستقبلهمازل ومنأرواحهم الثمن من دورها الطائفي القاسي. مرة أخرى، دفع المدنيون  

م من حقيقة أن قصفه بالبراميل المتفجرة على أحياء المعارضة ال يزال األسد في السلطة على الرغ

 6رت أكثر من  ية على المستشفيات والعيادات والمدارس أجبلضربات الجووهجمات السارين والكلور وا

المهاجرين في جميع أنحاء أوروبا،    زمةج أماليين سوري على الفرار إلى الخارج. أدى هذا النزوح إلى تأجي

ة حلول إنسانية لها حتى اآلن. بدال  من إرسال هؤالء الضحايا العاجزين إلى الجزر البعيد  والتي ال توجد

الشاطئ الداخليةعن  ووزيرة  جونسون  بوريس  على  ينبغي  الجذري ،  السبب  معالجة  باتيل،  بريتي   ،

لطين  التدخل الخارجي من قبل األنظمة العربية زاد ا، ووضىالف األسد على    اقتاتلقد    .للمشكلة: األسد

تركيا   وفرت  مأزق.  في  أعدائها  إلبقاء  السورية  األراضي  بانتظام  إسرائيل  تقصف  بسخابلة.  ء المأوى 

 .  للماليين

سنوات، األسد ليس بمنأى عن المساس. ال يمكن السماح النتصار االستبداد   10ومع ذلك ، وحتى بعد  

إذا كان هناك في نهاية المطاف أي تعويض، فمالعمن  واإلفالت   يأتي  قاب.  المرجح أن  شكل    علىن 

روسيا والصين    ه. إذا استمرتع ثمن جرائمألن هذا فقط يوفر طريقة واقعية لجعله يدف  -إجراءات قانونية  

واليات واليا  في إعاقة المحكمة الجنائية الدولية في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، يجب على بريطان

ذات التفكير المماثل أن تتحد من أجل إنشاء محكمة جنائية   المتحدة واالتحاد األوروبي والدول األخرى

 .دولية مخصصة لسوريا

حدة تم إنشاؤها لمحاكمة الجرائم في يوغوسالفيا السابقة  محاكم لمرة واابق في شكل  توجد سو

مة لمحاكمة األسد وكبار الشخصيات في محكال ال يوجد سبب وجيه لعدم إنشاء مثل هذهوورواندا. 

بارتكاب جرائم حرب. كما النظام وكذل المتحدة  األمم  تتهمها  التي  والميليشيات  المعارضة  ك جماعات 

بنجاح   تمتات الجناة المزعومين في المحاكم الوطنية، مثل تلك التي  ولوية لمحاكمغي إعطاء األينب

 .وجب مبدأ الوالية القضائية العالميةبم قهافي ألمانيا الشهر الماضي، وتوسيع نطا
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إذا كانت حكومة بوريس جونسون، على سبيل المثال، تطمح ، وة الرهيبة تتطلب حساب اهذه المأسا

ا إ ن أجل الخير" تدافع عن حقوق اإلنسان والقيم العالمية، فيجب عليها "قوة عالمية ملى أن تكون  حق 

ا أن تصر، في كل منتدى من    في كل اجتماع مع القادة الروس والصينيين وغيرهم  لي، دو  من اآلن فصاعد 

السبع   مجموعة  قمة  في  و  المؤثرين،  الواليات  علىالقادة  على  يجب  دولية.  محكمة  المتحدة إنشاء 

 .التصرف بالمثل حلفاء اآلخرينوال

ذين عانوا  والا،  العدالة لجميع أولئك الذين ال حول لهم وال قوة، أحياء وأموات    ينبغي أن يكون الهدف هو

ذُ  العدالة ألمة  ينظر  بشدة.  بينما  إليهابحت  لديكتاتور جرائمه بصمت  العالم  قبل كل شيء،  العدالة،   .

ا.المروعة تخجلنا وتحط من قد ألسد في قفص االتهام، فإن الحرب السورية لن  إلى أن يقف ا  رنا جميع 

 أبدا .تنتهي 

VIEW-OBSERVER-21/MAR/21/THEENTISFREE/20AN.COM/COMMHTTPS://WWW.THEGUARDI-الرابط:   

SYRIA-IN-WAR-OF-DECADE-A-AFTER-JUSTICE-TO-ASSAD-BRINGING-ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/21/the-observer-view-on-bringing-assad-to-justice-after-a-decade-of-war-in-syria
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/21/the-observer-view-on-bringing-assad-to-justice-after-a-decade-of-war-in-syria
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ا   ، ين يعطي األولوية لسوريا بوت    -             ن يفعل ذلك أ   يجب على بايدن أيضً

 ANNA BORSHCHEVSKAYA   - معهد واشنطن 

 March  2021 24اللغة اإلنجليزية(  )

موسكو   : المادة   نص  وواصلت    كثفت  حساسة  مناطق  في  العسكري  انتشارها 

طويلة   عقلية  أظهر  مما  المثمر،  غير  الدبلوماسي  واشنطن األ مسارها  تحتاج    مد 

 جاراتها. لم 

 

ة والمشاكل االقتصادية وال الوباء واالضطرابات المتزايدة  لم تمنع االحتجاجات المحلية الضخم 

الروس  الرئيس  روسيا  حدود  من على  بوتين  فالديمير  سوريا    ي  في  الروسي  الوجود  زيادة 

يخف المسؤولون  لم  ،  مدار السنوات الماضية على الجبهات العسكرية والدبلوماسية. على  

إن موسكو موجودة في سوريا لفترة    لقوات األمريكية البالد. ا   مغادرة   رغبتهم في لروس  ا 

 مباشر. طويلة وتواصل تقويض الجهود األمريكية هناك بشكل غير  

 في شمال شرق سوريا حضور متزايد  
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ا من أواخر كانون األول )ديسمبر(   المتحدة    يات انتقال رئاسي في الوال   وفي أثناء ،  2020بدء 

الذي سيس وهو    -  وا الوقت  ا الختبار  دائم  الكرملين  بوتين في    - شنطن  تخدمه  بدأ فالديمير 

كردي  منطقة  وهي  سوريا،  شرق  شمال  في  الروسي  الوجود  على  زيادة  مختلطة  عربية  ة 

الحدود مع تركيا و العراق. وصل ما يقرب من ثالثمائة من الشرطة العسكرية الروسية إلى  

وه  م الحسكة،  األ ي  يقودها  الشما حافظة  في  ورد كراد  ما  وبحسب  الشرقي.  نشرت    ، ل 

القتال  موس  تصاعد  وسط  الرقة،  في  عيسى  عين  وبلدة  القامشلي  في  إضافية  وحدات  كو 

نتشار هذه على نطاق أوسع على خلفية االحتكاك خالل  قة. تأتي عمليات اال في تلك المنط 

   يا. سور الصيف بين القوات الروسية واألمريكية في شرق  

األخير  التمرك كان   ال ز  الواليات  إلى  رسالة  العسكرية  بأن  للشرطة  تركيا  إلى  وكذلك  متحدة 

للصراع    أحد النقاط المحورية . كان شمال شرق سوريا  المكان موسكو ال تريد التنازل عن هذا  

المحلية   السلطات  داعش.  صعود  لكن    -   قسد   - منذ  المتحدة،  الواليات  قبل  من  مدعومة 

كية واألكراد  عقدة تمتد بين المصالح السورية واألمريكية والتر فساء م رة عن فسي عبا المنطقة 

 العراقية والروسية.  

الروسي في شمال ش  الوجود  زيادة  بوتين عينيه على  لفترة طويل وضع  ة، على  رق سوريا 

. ويبدو أن الوجود  2020األقل منذ االنسحاب الجزئي المعلن للواليات المتحدة في خريف عام  

الم األ  ل مريكي  يمنح  حدود  باس   قسد ن  لدمشق  تسمح  صفقة  عقد  سوى  خيار  تعادة  أي 

النصر.   األسد من  تقريب بشار  وبالتالي  المنطقة  بوتين ساب   إن السيطرة على هذه  ق  أمل 

 لكن المنطقة هشة، ولم يستسلم، كما تظهر عمليات االنتشار اإلضافية. ألوانه حتى اآلن،  

 ميميم ح الكسندر نيفسكي و 

ة حميميم  على الشمال الشرقي: ففي الالذقية حيث توجد قاعد   الروسي ر التقدم  قتص لم ي 

األمير  الروسي،  الجيش  لقديس  تذكاري  نصب  عن  الروس  الجنود  كشف  الروسية،    الجوية 

كا  نيفسكي.  في    ت ن ألكسندر  الروسي  للتدخل  الرئيسية  المحورية  النقاط  أحد  حميميم 

 رية الروسية في طرطوس. ة البح نب المنشأ جا   سوريا وهو معقل استراتيجي رئيسي، إلى 

صدى   وروسيا ية  التذكار   الرموز يتردد  األوسط  الشرق  من  كل  وسام  حيث    ، في  إحياء  تم 

صرية، والذي يُمنح عادة للخدمة  في روسيا القي  وسمة األ ألكسندر نيفسكي، وهو أحد أعلى 

وة  ع عن الوطن. عال دفا العسكرية أو السياسية، من قبل روسيا السوفيتية وبوتين، ويمثل ال 

التذكاري   النصب  عن  الستار  إزاحة  تم  ذلك،  في  على  حميميم  الذي    - يناير    27في  اليوم 

للينينغ  النازي  الحصار  نهاية  ذكرى  روسيا  فيه  بالنص   - راد  تحيي  ا  يقف  تذكير  النهائي.  ر 

 ألكسندر نيفسكي كإعالن عن مصالح روسيا ونواياها في سوريا. 

وتشير أحدث التقارير إلى أن موسكو تعمل    لعمل على األرض، ا   ة الرمزية الروسي   تواكب 

ا ع  لى توسيع مدرج في حميميم يمكن أن يساعد، حسبما ورد، في استيعاب ناقالت  أيض 

تحم  ثقيلة  الم جوية  البضائع ل  من  ذلك،    زيد  على  عالوة  الكبيرة.  الطائرات  من  غيرها  أو 
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المملوك  األولى  الروسية  التلفزيونية  القناة  ل بثت  خاص  ة  ا  عرض  دميتري  لدولة  بقيادة  ا 

كبار   أحد  لتقنيات    اإلعالميين كيسيليوف،  روسيا  في  السريع  التطور  حول  الكرملين،  في 

 ( طيار  بدون  ي UAVالطائرات  والتي  ا (،  أنه شير  إلى  للجيش  لتقرير  رئيسية  أولوية  تمثل  ا 

  ، أثناء التجارب سية الروسي. وكشف التقرير عما وصفه بأنه لقطات سرية لطائرة أوريون الرو 

سوريا. تشير هذه األنشطة إلى توسع  الميدانية واستخدامها في العمليات العسكرية في  

من    ذا ه وجه الخصوص، و على    الوجود العسكري الروسي في سوريا وشرق البحر المتوسط 

 . المرجح أن يزيد من تعقيد عمليات الناتو 

 الدبلوماسية 

الدبلوم  الجبهة  موسكو  تتجاهل  لم  من  اسي كما  أيام  بعد  منصبه،  ة.  بايدن  الرئيس  تولي 

ا بعد الجولة الخامسة من محادثات السالم في  أصدرت موسكو وطهران وأ  نقرة بيان ا مشترك 

سوريا،   بشأن  الق مؤكدي جنيف  "التزامهم  على  السورية  ن  العربية  الجمهورية  بسيادة  وي 

الجولة  عند واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها. . " جاء هذا التصريح   الخامسة  ما فشلت 

في   السورية  الدستورية  اللجنة  اجتماع  الثاني    29من  نتائج    2021كانون  تحقيق  في 

المتحدة الخاص لسو  األمم  يمكننا  ير بيدرسن بعد االجت ريا غ ملموسة. قال مبعوث  ماع: "ال 

األشياء   بعض  حددت  لقد  لآلمال.  مخيبا  األسبوع  كان   ... النحو  هذا  على  ي  الت االستمرار 

الجتماع، وأخشى أننا لم  ب أن نكون قادرين على تحقيقها قبل أن نبدأ هذا ا اعتقدت أنه يج 

 " ننجح في تحقيق هذه األشياء 

في   األخيرة،  اآلونة  استضافت  2021راير  فب   17و    16في  الخامسة عشرة  ،  الجولة  موسكو 

في س  السورية  الدستورية  العملية  لمناقشة  المنفصلة  السالم  محادثات  تحت  وتش من  ي 

محا  أستانا  عنوان  وإيرا   - دثات  روسيا  من  يتكون  ثالثي  خلقت  منتدى  الواقع،  في  وتركيا.  ن 

بديال    ا  مسار  أستانا  في  السالم  الم الواليا   يهمش محادثات  ك   ويروج تحدة  ت  صانع  لروسيا 

سالم يفضل األسد. مع التركيز على القوة الصارمة لموسكو في سوريا، من السهل تفويت  

 دقة.  الناعمة األكثر  وة  جهود الق 

مارس    / آذار  شهر  فيه  يصادف  الذي  الوقت  باالنتفاضات  في  دفعت  التي  العاشرة  الذكرى 

لألسد بتعذيب وحشي  جهزة األمن التابعة  امت أ السورية إلى صدارة الربيع العربي بعد أن ق 

للنظام  مناهضة  كتابات  برش  قيامهم  لمجرد  سنوات  عشر  أعمارهم  تتجاوز  ال    ، ألطفال 

لتوسيع نفو   2015انبها سوريا منذ سبتمبر  تخدم روسيا من ج تس  البالد  ليس فقط  ذها في 

ا كنقطة انطالق للعمليات   أنحاء الشرق  جميع  القوة في    واستعراض ودعم األسد، ولكن أيض 

لن  األوسط   لبوتين.  بالنسبة  أولوية  لكنها  بايدن،  إلدارة  أولوية  سوريا  تكون  ال  قد  بأكمله. 

ا  الوجود  في  لرو يؤدي  المتزايد  األمري سي  بالمصالح  اإلضرار  من  مزيد  إلى  إال  كية  البالد 

 والغربية على نطاق أوسع. 

SYRIA-ZESPRIORITI-PUTIN/SISANALY-HTTPS://WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG/POLICY-الرابط:  

TOO-SHOULD-BIDEN 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/putin-prioritizes-syria-biden-should-too
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/putin-prioritizes-syria-biden-should-too
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 HALA  -   ليبراسيون   -   ي سورية.. كوفيد الزوجين الرئاسيين غير المحتمل ف 

KODMANI 

 March  22      2021 (الفرنسيةاللغة )

عدم    19أثار إعالن الرئاسة عن إصابة بشار األسد وزوجته أسماء بكوفيد :  خالصة 

 السوريين وك  تصديق وشك 

 
و فيرو  بشار  أمام  سرعة  بأقصى  يهرب  أرجله  على  كورونا  فرزت  س  علي  رسم  يريد  األسد.  أسماء 

بصورة   استعيد  الذي  التعليق  الكاريكاتوري،  وجرى  التو واسعة  ّن  عليه في شبكات  ِ يبي أن  االجتماعي،  اصل 

المغردين. سي  أحد  كما تخيل  أكثر منه”،  وقاتل  يخاف من مجرم  “الفيروس  م أن  الفعل، ف ل  ردود  بداية  ن  ي 

بعد إجراء    19الرئاسة السورية بأن األسد وزوجته مصابان بكوفيد ـ  األسبوع، تال اإلعالن الرسمي الصادر عن  

 .العزلة بمقر إقامتهما ا وضعا نفسيهما في  الختبار لهما، وأنهم ا 

رَ السوريون بألف طريقة بثَّ هذه ا  لومات، من  لمع سخرية، أو عدم تصديق، أو حسابات.. فسَّ

أ  المر دون  بحقيقة  أو  الشفافية  في  إرادة  وجود  يصدقوا  منفيٌّ  ن  يرى  عنه.  المعلن  ض 

الدو “ سوري  الذين أصيب أن األسد يريد أن يقلد رؤساء  وا بالمرض، كي  ل األخرى 

ا؛ إنه يضع نفسه على هذا النحو على مستوى دونالد ترامب أو بوريس    يبدو  مهمًّ

 .”ويل ماكرون مان جونسون أو بولسانارو أو إ 

 ”إلفالت من الضغط الشعبي ا “
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السياسية  التحليالت  بالمرض،    بعض  وزوجته  األسد  إصابة  األخرى، في حقيقة  تشك، هي 

تعاطف شعب غاضب من شروط حياته.    ة يجذب بها الزوجان معتبرة أن األمر يتمثل في طريق 

هناك   الصراع،  من  ر خالل عشر سنوات  المدمَّ البلد  السك 80ففي  من  تحت  ان  %  يعيشون 

األساس،    درجة  الغذائية  المواد  النقص  يطال  إذ  العملة  الفقر،  فيه  تنهار  الذي  الوقت  في 

 .ألسعار تلتهب مقابل الدوالر، جاعلة ا 

أيم  المعارض  المنف يرى  النور،  عبد  الضغط  ن  من  لإلفالت  ماهرة  “طريقة  أنها  كندا،  في  يُّ 

يتدخل  كي  أنصارهما،  ضغط  ا  وخصوص  الكبير  ي عل   الشعبي  أن  أجل  من  ا  الوضع  ن  شرح 

الِم باألمور، المرصد السوري لحقوق اإلنسان، الذي  االقتصادي الكارثي”. شكٌّ يتقاسمه الع 

ه عن االحتجاجات المتزايدة  ه لكي يحول االنتبا األسد ابتكر كذبة كوفيد هذ “ أن يؤكد  

 .”]…[ في مواجهة الفقر الذي ابتليت به البالد 

 مزاعم أسماء السياسية 

اإلعالن  يند “ هذا  أجل  رج  من  االنتخابية  الحملة  ير  ،   ”الرئاسة ضمن  ،  كما  د  ّ مغرِ ى 

في   المتوقعة  االنتخابات  إلى  ا  األ استناد  بشار  ينوي  التي  المقبل  مايو  يرشح  أيار/  أن  سد 

يها من أجل والية رابعة لسبع سنوات على رأس الدولة. ضمن هذا اإلطار، تستهدف  نفسه ف 

ا، أسماء األس خصو الشكوك بصورة أكثر،   د، في الوقت الذي يعزى فيه إلى زوجة الدكتاتور  ص 

منذ أن أبعَدت عن السلطة ابن خال  عاوى سياسية باإلضافة إلى طموحاتها االقتصادية. ف د 

كبي زوج  مخلوف،  رامي  أسماء  ها  ترشح  حول  اإلشاعات  كثرت  سورية،  في  األعمال  رجال  ر 

زو  مكان  القادمة  الرئاسية  االنتخابات  يمك   جها في  الذي  يفلت  بشار،  أن  النحو  ن على هذا 

الد  العدالة  يمكن ألس من مالحقات  النحو،  الحربية. على هذا  تقوم  ولية ضد جرائمه  أن  ماء 

العرش”  على  “الوصية  ا   بدور  يبلغ  أن  من  بانتظار  عشر  التاسعة  في  اآلن  وهو  األكبر،  بنها 

 .عمره، السن القانونية كي يصير رئيس جمهورية البلد 

نون، بل  وري الس  على )تويتر(،  ذهب بعضهم إلى درجة إعالن موت الدكتاتور السوري  ون يخمّ

وهو  إ  األكثر  أو،  ا،  االستشفاء  تكرار  وجوب  بحجة  روسيا  إلى  األسد  هروب  عن  الحديث  لى 

َم الناطق باسم الكرملين، ديم  الجواب عن هذه اإلشاعات،    بسكوف، ما يشبه   تري هناك. قدَّ

ي  بأال  تمنياته  ا  إنه مؤكد  قائال   السوريين  الرئاسيين  الزوجين  مرض  كان    ستفحل  “إن  يجهل 

ه طلب    )ترجمة: مركز حرمون(   .”ا بمساعدة طبية ما ]األسد[ قد وجَّ

  HTTP://BIT.LY/3R7YURIالرابط:

 

 

 

file://///xn--mgb/Ù�Ù�Ø«Ø±
http://bit.ly/3r7yuRI
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  -                        .. يجب أال يفشل رئيس الواليات المتحدة سد يختبر بايدن األ 

ATLANTIC COUNCIL   -  FREDERIC HOF 

 March  27      2021  (اللغة اإلنجليزية)

 : المادة نص  

المدفعية مشفى   آذار/   21م  يو   صباح      الجراحي، في شمال   األتارب  مارس، ضربت قذائف 

ه الجمعية الطبية م ع غرب سورية. وأدى الهجو  السورية األميركية:    لى المشفى )الذي تدعُم

و  مرضى  ستة  مقتل  إلى  الطاقم  سامز(،  من  أشخاص  منهم  آخرين،  عشر  سبعة  إصابة 

مت إحداثيات المشفى م  دِ ّمتها  نذ وقت طوي الطبي. وسبق أن قُ ل إلى األمم المتحدة، وسل

دو أن القذائف صدرت عن قوات  ويب ى روسيا، لضمان سالمة المشفى من الهجوم.  بدورها إل 

لعمي  فع تابعة  فإن  ذلك،  فعلوا  ما  وإذا  األسد.  بشار  جريمة  ل موسكو:  تشكل  لن  لتهم هذه 

والكرملين - حرب   روتيني عند األسد  ا إلدار   - وهذا فعل  بايدن بل اختبار  الجريمة  ة جو  ، وهي 

ا، وأال تمرّ مرور الكرام التي ال يجب أن تنال تقويم    .ا سيئ 

 

م لن يدخلوا امتحانات بخصوص سورية،  لبعض في اإلدارة األميركية الجديدة أنه م ا سيزع 

يحدث   ما  رة  وأن  المدمّ السورية  العربية  الجمهورية  دولة  - في  بعودة  األمر  يتعلق  لم  ما 

والشام   إلى    - داعش   اإلسالمية: العراق  بالنسبة  هامشية  أهمية  المتحدة.  ذو  الواليات 

دار في الهند وا   اسة وسيزعمون أن اختبارات السي  لمحيط الهادئ،  الخارجية الحقيقية ستُ



 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
2
7
5

 

وسيش  وأوروبا.  الغربي،  الكرة  في  ونصف  الخارجية  وزارة  ألقوال  الكامل  باالرتياح    22عرون 

ر بخصو آذار/ مارس، التي ردت فيها على ال  فراد  ص سورية: “إن المدنيين، ومن ضمنهم األ تذمّ

ال   الطبية،  والمرافق  المدنيون  ال ينب الطبيون  للعمل  ا  هدف  يكونوا  أن  ا  أبد  لهم  عسكري.  غي 

 .”لى وقف إطالق النار على الصعيد الوطني ويجب أن يتوقف هذا العنف. ونكرر دعوتنا إ 

زفلت مقاليد الحكم، لديها كثير من  رانكلين رو والواقع أنه ال توجد إدارة منذ تولي الرئيس ف 

ا - قضايا على طاولتها  ال  ا وخارجي    ارة الرئيس بايدن. سيكون من المفهوم أن إد   أكثر من   - محلي 

ير قريبة منهم. هذا أمر  مفهوم، ولكنه  يفضّل الرئيس ومستشاروه الرئيسون إبقاء سورية غ 

وحاشيته   األسد  أسرة  وجود  استمرار  إن  حيث  سورية،  خطير؛  إيران  في  من  المدعومة 

أن   يمكنه  وأمن وروسيا،  األميركي،  القومي  األمن  على  تحديات  والشركاء  ال   يفرض  حلفاء 

الج  اإلدارة  تأمل  وا الذين  الرغبة  إن  العالقات معهم.  بناء  إعادة  تكون  ديدة في  أن  لدعاء في 

بال  وتكون  بحتة،  سورية  قضية  سورية  في  للمدنيين  الجماعي  القتل  لن   عمليات    عواقب، 

 .دارة باراك أوباما تفعل إلدارة بايدن أكثر مما فعلته إل 

لداخل والخارج.  ل شيء، تتلخص في حماية األميركيين في ا د ك إن السياسة الخارجية، بع 

األسد وحاشيته ع  عائلة  بقيت  السياسي في سورية  وإذا  األسود  الثقب  فإن  الساحة،  لى 

ا  ا من  ض وعنف النظام. وستصبح سورية  لجوع والمر سوف يتعمق. وسوف يقهر الناس خوف 

ا  اعد رهابيين إسالميين من أصول إيرانية وتنظيم الق محطة إل  ة وداعش. وسيكون ذلك تهديد 

ان عليه خالل العقد الماضي.  من الدوليين في المنطقة وخارجها، بل أسوأ مما ك للسلم واأل 

ى هناك؛ لم يبَق  ناك ال يبقَ ولن يكون األميركيون محصنين ضد ما يحدث لسورية. ما يحدث ه 

، ولن يبقى    .في المستقبل من قبُل

األك  الرابح  إيران هي  ب   بر. في سورية،  لبنان:  مثل  البلد  إلى جعل  دولة،  إنها تسعى  بال  لد 

لوكالئها  يمكن  حيث  للحكم  خاضع  المسلحة -   وغير  حزب هللا  جماعة  األخص  العمل    - وعلى 

 .وكقتلة، وإرهابيين المخدرات،  بشكل آمن ودولي، كغاسلي األموال، ومهربي  

اإلسال  انتش المتطرفون  مع  المحتملون.  الفائزون  هم  اآلخرون  والمرض،  ار  ميون  المجاعة 

ش( في الشمال  لألسد وإيران. يأمل تنظيم الدولة اإلسالمية )داع سيقدمون أنفسهم كبديل  

دة  يات المتح الشرقي إعادة تأسيس “الخالفة” من خالل التمرد. ويأمل بجدية أن تنهي الوال 

 .وجودها العسكري هناك 

ذ الهجوم األخير على المشفى، إذا ثبت أن   يكون من المعقول افتراض  فس   النظام هو من نفّ

كة الدبلوماسية، على  تظر شهرين ليرى أستسلُك إدارة بايدن طريق المشار أن األسد قد ان 

ستباقي،  الخضوع اال النحو الذي أوصى به مركز كارتر، أم ال. وحين ال يرى أي دليل على  

المنطقي  الخطوة  اآلن  يتخذ  للم قد  الجماعي  القتل  عمليات  استئناف  التالية:  ين،  دني ة 

حدة.  ة الخارجية سيكون الحد األقصى لرد الواليات المت ليؤكد لنفسه ولحاشيته أن كالم وزار 

المدنيين   الكيمياوية على  الهجمات  أن تكون    ومن - إذا كان هذا هو ما يحدث، فهل يمكن 

 ؟ في غياهب النسيان   - جمات بغاز السارين ضمنها اله 
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سياسة   بايدن  إدارة  تتبنى  لن  سابقاتها،  على  تغي مثل  لها،  ينبغي  وال  بالعنف.  النظام  ير 

وهي الحالة  - ود لفشل الدولة والفوضى  الرغم من اليقين أن انزالق سورية إلى الثقب األس 

لن يتسارع إال مع    - والسنّة من الشيعة  التي يرحب بها المتطرفون اإلسالميون واإلرهابيون  

األ  يتجاوزان عائلة  ببساطة  واالحتالل  الغزو  وحاشيته.  السياسة حد   سد  الضربات    .ود  لكن 

العسكر  الس الجوية  تهديد  مقابل   ، ثمن  بدفع  األسد  تُلزم  التي  والدولي  ية  اإلقليمي  الم 

به   أوصى  ما  هذا  إلزامية.  تكون  أن  يجب  العزل،  المدنيين  وخمسو باستهداف  ن  واحد 

ا في   ا شجاع  ا أميركي  تباع  م ا . ألْم نتعلْم أي شيء على اإلطالق من عد 2015عام  دبلوماسي 

 !نصيحتهم؟ 

ا  حق.  على  بايدن  السوري، الرئيس  عميله  مثل  بوتين،  فالديمير  الروسي  “قاتل”.    لرئيس 

مجموعة  يجب إخبار بوتين أن التحقيق في جرائم الحرب الروسية في سورية، الذي أوصت به  

، سيبدأ. ويجب تحذيره من أن عمليات  2019عام  سة سورية المكلفة من الكونغرس في  درا 

ا القت  ا، في األوقات  لجماعي للمدنيين من قبل عميله السوري س ل  الرد عليها عسكري  يتم 

ال  مع  واألماكن  بايدن  إدارة  مشاورات  تبدأ  أن  ينبغي  الواقع،  في  أميركا.  تختارها  تي 

 .ذي يشكله األسد على السالم، بسرعة التهديد ال الكونغرس، بشأن  

التفكي  في  بايدن  إدارة  ترغب  قد  عما  النظر  ف وبغض  مستعدة  ر  تكون  فقد  به،  اإلقرار  أو  يه 

ّم الكثير من الدروس الم  القاسية للرؤساء األميركيين(. لن يكون  تحان أولي يديره األسد )معل

و  األسُد  العواقب.  من  ا  خالي  االختبار  في  ال الفشل  الواليات  حلفاؤه،  هزيمة  على  عازمون 

 .ة وتهديد األمن األميركي، حريصون على ذلك المتحد 

 THE-BIDEN-TESTING-IS-RCE/ASSADHTTPS://WWW.ATLANTICCOUNCIL.ORG/BLOGS/MENASOU-بط: الرا   

FAIL-NOT-MUST-NTPRESIDE-US / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/assad-is-testing-biden-the-us-president-must-not-fail/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/assad-is-testing-biden-the-us-president-must-not-fail/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/assad-is-testing-biden-the-us-president-must-not-fail/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/assad-is-testing-biden-the-us-president-must-not-fail/
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 بين واشنطن وطهران   قدم مخاوف من عدم إحراز ت 

ATLANTIC COUNCIL   -   MICHEL DUCLOS 

 March. 23, 2021  ( اللغة اإلنجليزية) 

في  : خالصة  والزميل  السابق  الفرنسي  للدبلوماسي  مقاال  كاونسل"  "أتالنتك  موقع  مايكل  نشر  ه 

إحراز   عدمإدارة جو بايدن السلطة، تتزايد المخاوف بشأن  فيه إنه بعد شهرين من تولي    داكلوس قال

وإيران.  أمريكا  بين   تقدم 

إلى االلتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة   نه لم يحدث اختراق على أي من الجانبين في العودةوقال إ

(JCPOA.)   المدعومة  ريخ التي أطلقتها المليشيات  أخرى. وأصابت الصواوتزايدت التوترات اإلقليمية مرة

 لعراق تضم القوات األمريكية. ي امن إيران أو وقعت بالقرب من قواعد ف

ة. وتعرضت سفينة إسرائيلية لحادث ثيون في اليمن هجمات صاروخية متكررة على السعوديويشن الحو

قتها مليشيا شيعية  الصواريخ التي أطل  وردا على في الخليج ولوث تسرب نفطي شواطئ إسرائيلية.

متعاقدا أمريكيا، شنت أمريكا غارة   تلتمدعومة من إيران على منشأة عسكرية أمريكية في أربيل وق

وكان جميع المراقبين يدركون   شباط/ فبراير.  25وحدة من تلك المليشيا في البوكمال، سوريا، في    على

ل حملته الرئاسية،  تي أظهرها بايدن خالشاملة المشتركة، الأن رغبة أمريكا بالعودة إلى خطة العمل ال

 ستواجه صعوبات في التنفيذ.

ا متولمشوكانت  "التسلسل"  في  المتمثلة  المزعجة  وكيف   -قعة  كلة  األولى  الخطوات  سيتخذ  من 

ع منصب وتركيز اإلدارة الجديدة، باعتراف الجمي ان تزامن اإلجراءات الالزمة إلحياء االتفاقية؟سينسق البلد

ك فيروس  االعلى  واألزمات  بهامورونا،  المنقسم  الشيوخ  مجلس  في  مرشحيها  وتأكيد  ش قتصادية، 

تراجعت واستغرقت تحركات اإلدارة األولى عدة أسابيع. و .سيط، مما أدى إلى بطء تعاملها مع إيرانب

  ،2020يلول/ سبتمبر  أ  20شباط/ فبراير عن اإلعالن الذي أصدرته إدارة دونالد ترامب في    18أمريكا في  

". وفي نفس اليوم snapbackألمم المتحدة على إيران قد أعيد فرضها من خالل آلية "مؤكدة أن عقوبات ا

ألمانيا وفرنسا والمملكة    -  E3  وزير الخارجية أنطوني بلينكن ونظرائه في مجموعة   وخالل اجتماع بين

قة  ل عودة إيران المسبات مع طهران دون جعأعلنت أمريكا عن استعدادها الستئناف المباحث -المتحدة 

يد ومع ذلك، توقع اإليرانيون المز مسبقا.  رطاإلى االمتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة ش

مثل تحرير بعض أصولها المجمدة في البنوك األجنبية    -  من اإلجراءات الملموسة مسبقا لتخفيف العقوبات

 ما لم يحدث.وهو  –وإعفاءات من بعض الصادرات 

في نفس الوقت، ة،  كما أن السلطات اإليراني حضور محادثات برعاية أوروبية.   رفضوا حتى اآلن عرض وقد   

لتحقيق الخارجية    جعلت جهود واشنطن  اإليراني محمد جواد اختراق أكثر صعوبة، فبينما أرسل وزير 

نون األول/ ديسمبر كا  3اإليراني في    ظريف بعض اإلشارات اإليجابية، إال أن القانون الذي تبناه البرلمان

ثالثة أشهر وإال ستتوقف إيران عن  ون  وهو في جوهره إنذار ألمريكا برفع العقوبات في غض  -  2020

النووية  السما تنازالت.جعل م  –ح بعمليات تفتيش دقيقة لمنشآتها   ن الصعب على واشنطن تقديم 

رانيوم إلى  في ذلك تخصيب اليو  قانون الجديد، بماوبدأت إيران في ارتكاب انتهاكات أخرى دعا إليها ال
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ات قابلة  تطورة، مع التأكيد على أن كل هذه الخطوي مبالمئة وتركيب أجهزة طرد مركز  20ما يقرب من  

لتزم بعد اآلن بالبروتوكول اإلضافي لمعاهدة عدم انتشار األسلحة  للتراجع. وبينما أعلنت إيران أنها لن ت

ي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يضمن  توصل إلى اتفاق تقنت اإليرانية من الالنووية، تمكنت السلطا

 ت متأخر من أيار/ مايو.ة والتحقق من المنشآت اإليرانية حتى وقاقباستمرار المر

  إليراني، حاول األوروبيون لعب دور الوسيط النزيه لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. ومع زيادة تصلب الموقف ا

أثار اوربما  التصريحات  وبداية عام    أللمانية والفرنسيةت بعض  الماضي  العام  الشكوك في   2021نهاية 

في توقيت غير مناسب، على أن العودة إلى   أكدت العاصمتان، في تصريحات ربما كانت  فقدطهران.  

الطريق لمفاوضات أوسع، ال سيما بشأن الصواريخ والقضايا اإلقليمية  االتفاق  .النووي يجب أن تمهد 

 ليمية أخرى.رورة جهات فاعلة إقوستشمل هذه بالض

امل بخطة العمل  ي عودة إيران وأمريكا إلى االلتزام الكة همنذ ذلك الحين، أوضح األوروبيون أن األولوي 

ثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، الشاملة المشتركة. وقد يكون المم

على لعب دور مفيد في هذا الصدد.  كة الشاملة، قادرا  خطة العمل المشتر  الذي يعمل كمنسق للجنة

آذار/ مارس لحضور اجتماع الناتو،    24و  23نكين، عند زيارته لبروكسل يومي  بليوقد يجد وزير الخارجية  

والممثل األعلى. ويجب أن تكون هذه فرصة لألوروبيين لمراجعة    E3التشاور مع مجموعة  أنه من المفيد  

 رابوالعامل اآلخر الذي يعقد األمور هو اقت زيد تجاه طهران.ا كان يمكن فعل الماتهم ومعرفة ما إذخيار

ف اإليرانية  الرئاسية  االنتخابات  المراقبين مموعد  العديد من  وقد حذر  يونيو.  الفصائل ي حزيران/  أن  ن 

منح   يران/ يونيو لتجنبحز18المتشددة تفضل عدم رفع العقوبات قبل الذهاب إلى صناديق االقتراع في 

 ماتي / اإلصالحي أي ميزة.المرشح البراغ

م في السباق االنتخابي.  ومه بصب الزيت على النار لتعزيز أوراقهخص  واتهم الرئيس حسن روحاني نفسه 

مجا فإن  أخرى،  ناحية  في ومن  للكثيرين  السلبي  بالموقف  مقيد  بايدن  للرئيس  المتاح  المناورة  ل 

وتشير هذه االختالفات حول  ار مع إيران. تجاه الحو  - ي حزبه  لك أعضاء مؤثرين فبما في ذ  -الكونغرس  

بيرة إلحياء اتفاقية من الواضح أنها في واشنطن وطهران حول قيمة بذل جهود ك  كوكالتكتيكات إلى ش

 وب وثبت أنها يمكن أن تتأثر بشكل كبير بأي تغير في اإلدارة األمريكية. تعاني من عي

عدم االنتشار، ينبغي النظر إلى االتفاقية النووية في تفاقية المتعلقة بالنظر عن مزايا االومع ذلك، وبغض  

طرابات األزمة اإليرانية يهدد بزيادة تورط أمريكا في اضلمخاوف بشأن صعود الصين. إن إطالة أمد  ء اضو

والهادئ. الهندي  المحيطين  منطقة  على  التركيز  في  رغبتها  عكس  على  األوسط،  بالنسبة  الشرق 

خلي عن هدفها التمع أمريكا والعالقات المتوترة مع أوروبا قد يجبرها على  إن استمرار العداء  إليران، ف

على الصين في اقتصادها   االعتماد على "الشرق وال الغرب"، واالعتماد كلياالتاريخي المتمثل في عدم  

اإلقليمي. األمن  أجل  من  روسيا  على  ما  حد  ا وإلى  فإن  العوبالتالي،  خطة  إلى  الشاملة  لعودة  مل 

أعبائها في الشرق األوسط. وما    من  ة توفر أفضل احتمال لتعزيز استقالل إيران وتحرير أمريكاالمشترك

 .ايدال يزال من الممكن تحقيق ذلك يبقى مصدر قلق متز إذا كان

 THE-OVER-CONCERNS-IRANSOURCE/RISINGGS/HTTPS://WWW.ATLANTICCOUNCIL.ORG/BLO-الرابط: 

VIEW-EUROPEAN-A-IMPASSE-IRAN-SU / 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/rising-concerns-over-the-us-iran-impasse-a-european-view/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/rising-concerns-over-the-us-iran-impasse-a-european-view/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/rising-concerns-over-the-us-iran-impasse-a-european-view/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/rising-concerns-over-the-us-iran-impasse-a-european-view/
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لتحقيق المكاسب فيما يدرس بايدن االقتراب من الحرب    خصوم يسعون ال 

 ELLEN KNICKMEYER  -   رس أسوشيتد ب   -   السورية 

 March  23      2021  (اللغة اإلنجليزية)

 خالصة: 

 

، بعد وصول يا في سوريا، تقريرا تناولت فيه استراتيجية روسوكالة "أسوشييتد برس" األمريكية  نشرت

وبدا أن   .2011بالد التي تعاني حربا منذ  إدارة جو بايدن للسلطة في أمريكا، وسط ترقب لخطط في ال

أن روسيا تحاول فرض  لم تحدد بعد كيف تخطط للتعامل مع سوريا، في حين  اإلدارة األمريكية الجديدة  

إن   مل معه وفق األمر الواقع.ا يجب التعابشار األسد في معادلة الحل السياسي وأنه بات طرفا فائز

يح روسيا سيرغي الفروف،  أنوزير خارجية  مفادها  تمرير رسالة  النظام ال  اول  األمريكية على  عقوبات 

لم يكن للوضع أن يتأزم لوال   ، لكن  ء سوريامدعوم من روسيا تعرقل الجهود الدولية إلعادة بناالسوري ال

لمنع سقوط نظ وإيران  األتدخل روسيا  وبراميل متفجرة، ام بشار  الذي شن هجمات كيماوية  سد، 

 . بدا على شكل انتفاضة سلميةما جة ضد الشعب السوري، لسحق وأطلق حملة تجويع ممنه 

ولوية الشرق األوسط مقارنة بآسيا،  واشنطن مع الحرب السورية سيختبر موقف بايدن من أإن تعامل  

 .ن برئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهواتصال بايد  وليس العكس كما تم الترويج له بسبب تأخر

https://apnews.com/article/joe-biden-us-approach-syria-war-8025c05507326d7e896b85802119f0f4
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الوالياتو قلصت  الشرق    إذا  في  وجودها  علاألالمتحدة  عموما،  أمريكا  وخصوم  روسيا  فإن  ى وسط، 

وموا اإلقليمية  مكانتهم  وتعزيز  للتدخل  الروسي،  ،  ردهماستعداد  الخارجية  وزير  جولة  جاءت  هنا  ومن 

ونقلت الوكالة كذلك عن فريدريك هوف، الذي عمل   .شهروسط هذا السيرغي الفروف، في الشرق األ

ا، قوله إن رسالة  ا في إدارة الرئيس السابق، باراك أوبام وريا للواليات المتحدة بشأن سمستشارا ومبعوث

تهت، وانتصر األسد، وسيظل األسد في السلطة طالما أنه يتنفس  روسيا هي أن الحرب في سوريا ان

 . األوكسجين

، وشغل  ، وهو دبلوماسي عمل مع إدارات جمهورية وديمقراطية في البيت األبيضجيمس جيفري  أما

الرئيس   مبعوث  أنهالسمنصب  فيرى  إلى سوريا،  ترامب،  دونالد  الواليات   ابق  تحافظ  أن  الضروري  من 

 .ناكها في سوريا بحكم "أطماع" موسكو التي ال يمكن أن تخدم إال النظام الحاكم هالمتحدة على وجود

جميعا في ورطة"،    جيفري من أنه "إذا كان هذا هو المستقبل األمني للشرق األوسط، فنحن ويحذر  

 .ذا ما يدفع إليه بوتين والفروف"ه مضيفا أن

 //:WAR-SYRIA-APPROACH-US-BIDEN-ARTICLE/JOEAPNEWS.COM/HTTPS-: الرابط 

8025C05507326D7E896B85802119F0F4 
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  -   المشردين   يين لدعم السور مليارات دوالر    10تسعى لجمع   م المتحدة ألم ا 

VOICE OF AMERICA 

 March  28      2021  (غة اإلنجليزيةالل)

 خالصة: 

وليين والدول المجاورة على زيادة المساعدات لماليين  الدحث كبار مسؤولي األمم المتحدة المانحين  

 ."فويس أوف أميركا" ق ما نقل موقعوف السوريين المتضررين بسبب الحرب األهلية،

سيعقد الذي  سوريا  لدعم  بروكسل  مؤتمر  قبل  المناشدة  هذه  ااأل  تأتي  في  المقبل  لعاصمة سبوع 

 .البلجيكية 

 

بنحو   يقدر  ما  وجود  وكال  24مع  إلى مساعدات مليون شخص في سوريا  بحاجة  المنطقة  في  جئين 

مليارات دوالر. ومن هذا   10لغ قياسي قدره  مب  إنسانية، سيسعى اجتماع بروكسل الوزاري إلى جمع

 .أغلبهم من النازحينن شخص داخل سوريا ليوم 13مليار دوالر ألكثر من  4.2المبلغ، سيتم تخصيص 

 .مليار دوالر 5.8ل المنطقة بمبلغ الجئ سوري خارج البالد في دو 5.5كذلك، سيتم دعم 

https://www.voanews.com/middle-east/un-officials-urge-more-aid-syrians-crushed-decade-war?_ga=2.36570535.602279098.1617008347-1282571084.1611731087
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فيليبو غراندي، إن ماليين الالجئين والمجتمعات ن،  يقول المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئي

قيد على  ببقائهم  يدينون  السوريين  تستضيف  للدعم  ال  التي  خال حياة  المانحين  قبل  من  ل المقدم 

  .السنوات العشر الماضية من الصراع

 .ن توتر الحرب التي طال أمدها أدى إلى خسائر فادحةلكنه قال إ

والمجتم الالجئين  إن  غراندي  والتدهور    عاتقال  المعيشية  الظروف  تدهور  من  يعانون  المستضيفة 

كورو فيروس  جائحة  أن  مضيفا  تفانا  االقتصادي،  إلى  الزيأدت  بعد  الالجئين  أوضاع  في قم  الحادة  ادة 

 .مستويات الفقر بين هؤالء المشردين

وري دخلوا  ئ سوأشار إلى أن التقديرات التي رصدت بالتعاون مع البنك الدولي تؤكد وجود مليون الج

 .في فقر مدقع، خاصة أولئك الذين يعيشون بشكل خاص في لبنان

لمئة من الالجئين السوريين في في ا  90إلى أن ما يقرب من    ألخيرة تشيرت اقال غراندي إن التقديرا

 .قر مدقع بسبب األزمة السياسية االقتصادية الحادة في البالدلبنان يعيشون في ف

بر الجائحة على ناممن جانبه، حذر مدير  المتحدة، أكيم شتاينر، من أن ضغوط  التابع لألمم  التنمية  ج 

 .رعاية الالجئين السوريينائل الذي تتحمله بالفعل في  ى العبء الهإل  البلدان المضيفة تضاف

عدم المساواة يتصاعدان في جميع أنحاء المنطقة، مضيفا أن هذا يضر بحياة وسبل  قال شتاينر إن الفقر و

ئين والمجتمعات المستضيفة التي تكافح من أجل توفير الخدمات األساسية مثل الرعاية  الجعيش ال

 .همياالصحية وال

إلنمائي على المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األمم المتحدة ااء المفوضية السامية لألمم  يتفق رؤس

  .سانية لالجئين السوريين إلن الحاجة إلى الدعم الدولي اآلن أكثر من أي وقت مضى لتلبية االحتياجات ا

خالل معالجة حالة   ى الصمود منعل  يقولون إن األموال ضرورية لبناء قدرة الالجئين والمجتمعات المضيفة

 ع قناة الحرة( )ترجمة: موق.التنموية الحادة التي تواجه المنطقة الطوارئ 

SYRIANS-AID-MORE-URGE-OFFICIALS-EAST/UN-IDDLEHTTPS://WWW.VOANEWS.COM/M-الرابط:  

1282571084.1611731087-WAR?_GA=2.36570535.602279098.1617008347-DECADE-CRUSHED 

 

 

 

 

 

 

https://www.voanews.com/middle-east/un-officials-urge-more-aid-syrians-crushed-decade-war?_ga=2.36570535.602279098.1617008347-1282571084.1611731087
https://www.voanews.com/middle-east/un-officials-urge-more-aid-syrians-crushed-decade-war?_ga=2.36570535.602279098.1617008347-1282571084.1611731087
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 جوزيان مطر   -   كارينغي   –   اللعب بمصائر الالجئين 

 March  2021 26 ( اللغة اإلنجليزية والعربية) 

المادة:  وس   نص  لبنان  من  كلٌّ  لترقية  يستخدم  السوريين  عودة  ملف  ورية 

 .ادية والسياسية الخاصة أجنداتهما االقتص 

أجراها مؤخر ا  زيارة  ، فيمشرفيةالتقى وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف األعمال رمزي ال

ين في لبنان السوريجئين  إلى سورية، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لمناقشة مسألة عودة الال

البالد أزمة اقتصادية خطيرة.  جه  إلى ديارهم. وهذه القضية تندرج في صلب أولويات اللبنانيين فيما توا

ودة الالجئين السوريين، فيما عقدت روسيا لع  طةخ ، أقر مجلس الوزراء اللبناني2020 وز/يوليوتم 14 وفي

دمشق. وينبغي النظر إلى زيارة المشرفية  ين في  الالجئحول   مؤتمر ا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي

 .على ضوء هذين الواقعين

صة بوضع الالجئين، وفضّل المسؤولون استخدام الخا 1951 لم يوقّع على اتفاقية العام  نانُيشار إلى أن لب 

في   ح "نازحين" بدال  من "الجئين" في معرض الحديث عن السوريين. ومنذ اندالع الحرب السوريةمصطل

غة سياسة  صيا، اتّصفت استجابة الحكومة اللبنانية ألزمة الالجئين بقصر النظر، إذ لم تحاول  2011 عامال

ب معها،  للتعامل  موّحدة  حوكموطنية  أسلوب  خالل  من  الالسياسة"،  "سياسة  اعتمدت  قوامه  ل  ة 

 .الالمباالة وضعف مؤسسات الدولة والتملّص من المسؤولية

المسّجلين   عدد سكانه، إذ وصل عددمن الالجئين السوريين نسبة  إلى   األكبر يستضيف لبنان العدد

طار ا لكن، بدل أن يعّد لبنان إ .2020 ون األول/ديسمبرالجئ في أواخر كان 865500 إلى أكثر منهم  من

التماس مساعدات م الالجئين من خالل  أزمة    وروبيةالية أسياسي ا مركزي ا، سعى إلى االستفادة من 

، وتعبّر عن موقف راسخ "من الالجئينتحقيق الريع  "لمعالجة المشكلة، وهي مقاربة يسّميها الخبراء بـ

 .لتبعية واالعتماد على الجهات الخارجية في إدارة األزماتيركّز على ا

س حول سورية  الخام مؤتمر بروكسل فية في دمشق ُقبيل المشر  اجتماعليس من قبيل الصدفة أن يأتي  

ُيعتبر االتحاد األوروبي من أبرز الجهات المانحة لدعم الالجئين  والذي سينعقد في نهاية آذار/مارس. و

ونظر ا  .ار يوروملي 2.3 مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها 2011 عاممنذ القّدم    السوريين في لبنان، إذ

والسورية وتدهور األوضاع االقتصادية في البلدين، ينظر كثيرون إلى زيارة    إلى انهيار الليرتين اللبنانية

ها تمهيد لتنسيق لبناني سوري يرمي إلى ممارسة المزيد من الضغوط  على أندمشق  المشرفية إلى

المفروضة   لرفع العقوبات الدولية لالجئينلتوفير التمويل، واستخدام ورقة عودة ا  وليعلى المجتمع الد

 .سورية  على

الخاوفي   التمويل  استغالل  أيض ا  رياض سالمة  لبنان  مصرف  حاكم  حاول  مستغربة،  غير   رجيخطوة 

ا الحّد ا إلى الجهات المانحة الدولية، طلب منهخر  وّجهها مؤ رسالة المخصّص لمساعدة الالجئين. ففي

ل أموال المساعدات إلى مصرف لبنان فقط، الذي يتولّى  من تعامالتها مع المصارف التجارية وتحوي

، بحسب سعر الصرف الرسمي. يشار هنا إلى أن الليرة ال تزال بنانيةاللتوزيعها على الالجئين بالليرة  

بالدوالر على رسمي ا  ف  1500ر  سع  مربوطة  الواحد،  للدوالر  لبنانية  الواحد ليرة  الدوالر  تجاوز  حين  ي 

ا طائلة من خالل    ليرة في السوق   13000 السوداء، ما يعني أن مصرف لبنان يمكن أن يحّقق أرباح 

http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/125644/Musharrafieh-following-his-visit-to-Syria-Syrian-authorities-are-ready-to-secure-return-of-refugees
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/125644/Musharrafieh-following-his-visit-to-Syria-Syrian-authorities-are-ready-to-secure-return-of-refugees
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/125644/Musharrafieh-following-his-visit-to-Syria-Syrian-authorities-are-ready-to-secure-return-of-refugees
https://almashareq.com/en_GB/articles/cnmi_am/features/2020/07/30/feature-01
https://almashareq.com/en_GB/articles/cnmi_am/features/2020/07/30/feature-01
https://almashareq.com/en_GB/articles/cnmi_am/features/2020/07/30/feature-01
https://today.lorientlejour.com/article/1240459/a-damascus-conference-seeks-to-promote-syrian-refugee-return-efforts-heres-why-theyve-stalled.html
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Lebanon%20-%20Operational%20Fact%20Sheet%20-%20January%202021.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Lebanon%20-%20Operational%20Fact%20Sheet%20-%20January%202021.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Lebanon%20-%20Operational%20Fact%20Sheet%20-%20January%202021.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Lebanon%20-%20Operational%20Fact%20Sheet%20-%20January%202021.pdf
https://osf.io/preprints/socarxiv/a6s58/
https://osf.io/preprints/socarxiv/a6s58/
https://osf.io/preprints/socarxiv/a6s58/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_427
https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/lebanon_en
https://globalnews.ca/news/7456452/assad-blames-west-syrian-refugees/
https://orient-news.net/ar/news_show/187844/0/%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%B4%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85
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ة بسعر مبالغ فيه إلى حّد كبير. وعلى الرغم من التداعيات الكبيرة التي قد تترتب بالليرال  توزيع األمو

قبين خطوة سالمة هذه كمحاولة لزيادة احتياطيات جئين بسبب هذا القرار، اعتبر بعض المرالالعلى ا

 .لمصرف المركزي من العمالت األجنبيةا

االنتقاد يوم  بعد  ا  يوم  تزداد  ذلك،  يات  عالوة  على  اللبنانية  التي  الحكومة  إلى  الدولي  المجتمع  وّجهها 

االنفجار الذي وقع   عانيها البالد ولتعثّر ملّف التحقيق فيي ت لفشلها في معالجة األزمة االقتصادية الت

لماضي. إذ ا تعمد الحكومة، من خالل التركيز من جديد على الالجئين في مرفأ بيروت في آب/أغسطس ا 

صرف االنتباه عن إخفاقات الدولة اللبنانية. وفيما يسعى المزاج اإلقليمي ، إلى  خرىوقضايا إنسانية أ

ية  ة ولبنان مصائر الالجئين لترقية أجنداتهما المال ء األزمة السورية، يستغّل كلٌّ من سورينهاوالدولي إلى إ

 .والسياسية

نتهاء الصراع، ما يسمح على ا  ليلأما نظام األسد فيَعتبر عودة الالجئين أساسية، إذ تشكّل بنظره خير د

لالجئين. لكن ينبغي أن تكون عودة  ف ابعودة عالقات البالد إلى طبيعتها مع الدول المجاورة التي تستضي

للالالج والواعي  الحر  تقييمهم  إلى  كارنيغي في ر عن مصاد  تقرير وضع. وفيئين طوعية استناد ا  ركز 

إلى2018نيسان/أبريل   للعودة  استعدادهم  عن  الالجئين  من  الكثير  تحّدث  تحقيق سو  ،  بمجرد  رية 

ان. بيد أن الوضع الراهن سياسي، وبمجرد ضمان عودتهم إلى وطنهم بسالمة وأمالمصالحة واالنتقال ال

ن ا، ونظام األسد ال يزال يحكم ية راهسورال يلبي أي ا من هذين الشرطين، إذ ما من عملية سياسية في  

 .قبضته على السلطة 

التنّقل بسبب جائحة    في سورية فضال  عن القيود المفروضة علىار  في هذا اإلطار، أدّى انعدام االستقر

ا هو  العائ  رادعدد األف تراجع ، إلى19-كوفيد ا ليبلغ مستوى متدني ا جدًّ في   21618دين إلى بالدهم طوع 

أن2020العام   فضال  عن  اال  ،  األشهر  فخالل  ُمطَمئِنة.  تكن  لم  العام  ظروف  من  األولى  ،  2020لتسعة 

 .ة اعتقال لالجئين عائدين من لبنانعملي 62ما ال يقل عن  ة لحقوق اإلنسانوري الشبكة الس وثّقت

  بعض طريق طويال  على مسار وضع برنامج لتنظيم العودة الطوعية لالجئين. يشار هنا إلى أن  لذا، يزال ال

، تُعتبر وال  د التي ُبذلَت في لبنان مؤخر ا لضمان عودة الالجئين استندت إلى قراءة خاطئة للواقع. أالجهو

إلى التعاون  تستند انية لمتتطلّب تخطيط ا منهجي ا، بيد أن المقاربة اللبن   إعادة الالجئين عملية معّقدة

يق مع وزارات أخرى في ما يتعلّق تنسوالتنسيق على المستويين المحلي والدولي. بل لم يجرِ حتى ال

ع المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المفوضية  رات التي قام بها المشرفية، ولم تتّم مناقشتها مبالزيا

ظيم عملية سلسة لعودة الالجئين إلى بالدهم.  أجل تنمن  السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،  

 تسجيلهم نهجية لتحديد هوية الالجئين، إذ لم يتمّ ة مإضافة  إلى ذلك، عجز لبنان عن اعتماد سياس

ا عندما دخلوا البالد. إذ ا، وفي ظل الظروف الراهنة، سيكون من الصعب للغاية تنظيم ومراقبة عودة   جميع 

 .ديارهمن إلى جئي أعداد كبرى من الال

وضع االقتصادي في ال  وتدهور  19-ثاني ا، لم تأخذ استراتيجيات عودة الالجئين في الحسبان جائحة كوفيد

بين في العودة إلى بالدهم  سبّب هذان العامالن في خفض أعداد الالجئين الراغسورية. وُيرّجح أن يت

ا. ثالث ا، سيبقى عدد الالجئين العائدين إلى وطنهم م بب الوضع السياسي المتقلّب  د ا بسحدوطوع 

 .لوصول إلى البالد أو في وقت الحقد افي سورية والخوف من عمليات االعتقال واالحتجاز التعسفية عن

https://carnegie-mec.org/2018/04/18/ar-pub-76065
https://carnegie-mec.org/2018/04/18/ar-pub-76065
https://carnegie-mec.org/2018/04/18/ar-pub-76065
https://carnegie-mec.org/2018/04/18/ar-pub-76065
http://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Syrian_regime_prevents_hundreds_of_Syrian_citizens_from_returning_from_Lebanon_to_their_homeland.pdf
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86


 

   -5- العدد -2021 – األولالربع   –ة سوري ى عين عل                     

 

حة
صف

ال
2
8
5

 

معّمقة ووافية، وال يمكن معالجتها بزيارات يجريها ا، تتطلّب قضية عودة الالجئين إلى سورية دراسة  أخير  

ذ البداية في االستجابة على نحو مالئم لألزمة السورية. لوا منفش  من حين إلى آخر مسؤولون لبنانيون 

بلوغ  ة هبل إن ما يقتضيه الوضع في سوري حّل سياسي يراعي و استجابة دولية موّحدة ترمي إلى 

 .ودة اآلمنة لالجئين إلى ديارهمالظروف اإلنسانية التي تضمن الع

 MEC.ORG/DIWAN/84178-HTTPS://CARNEGIEالرابط:    
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   ة عني على سوري   

 لالستفسار والتواصل 

 tr.gs@etilaf.orgالبريد االلكتروني: 

 05395122275 - 02126020968هاتف: 

 Şenlikköy mahallesi, konaklı sokak, no 50, Florya, Bakırköy, Istanbulالعنوان: 


