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عين ىلع سورية
تقرير ربع سنوي يرصد الشأن السوري 

كما تناولته أهم مراكز البحوث والدراسات

يجوز إعادة نشر هذا التقرير ألغراض غير هادفة للربح بشرط اإلشارة للمصدر
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األمانة العامة لالئتالف الوطني السوري لقوى الثورة واملعارضة

العدد -10-

ــا  ــه، كم ــرة في ــع ســنوي يرصــد الشــأن الســوري واألحــداث املؤث ــر رب تقري

ــدرت  ــي ص ــر الت ــا التقاري ــات وأيض ــوث والدراس ــز البح ــم مراك ــه أه تناولت

عــن كبريــات الصحــف ووكاالت األنبــاء صــادر عــن األمانــة العامــة لائتــاف 

ــي الســوري. الوطن

يهــدف مشــاركة نتائــج عمليــة املتابعــة ملــا ينشــر حــول ســورية، وهــو 

تقريــر يرصــد الشــأن الســوري واألحــداث املؤثــرة فيــه، كمــا تناولتــه أهــم 

مراكــز البحــوث والدراســات والتقاريــر التــي صــدرت عــن كبريــات الصحــف 

ووكاالت األنبــاء، باإلضافــة لتلــك التــي تتنــاول األحــداث الدوليــة املؤثــرة 

ىلع مجريــات األمــور يف ســورية، بحيــث يوضــع بيــن يــدي القــراء 

واملتابعيــن للحــدث الســوري وخاصــة املعنييــن مــن باحثيــن وسياســيين 

ــن. وإعاميي
نســأل اهلل أن يكــون يف هــذا العمــل مــا يســاهم ويعــزز قــدرة صنــاع القــرار 

ــا  ــورية، ومهم ــداث يف س ــة لألح ــراءة الصحيح ــف والق ــاء املواق يف بن

حــاول النظــام أن يطيــل عمــر معانــاة شــعبنا لكنــه لــن يمنــع املســتقبل 

الحــر الكريــم القــادم بــإذن اهلل.

عين ىلع سورية
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ال أحــد ُيصــدق خطــوط بايــدن الحمــراء يف أوكرانيــا بعــد فشــل أوبامــا 

الذريــع يف ســوريا

نيويورك بوست
)اللغة اإلنجليزية( 29 اذار  2022

نص املقال: من أوباما إلى بايدن.. أمريكا تفقد ثقة العالم والسبب سوريا

يبــدو أن تصريحــات الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن حــول وجــود خطــوط حمــراء يف أوكرانيــا إبــان 

الغــزو الروســي لهــا، لــم تعــد تلقــى صــدى لــدى حلفــاء واشــنطن يف الشــرق األوســط وأوروبــا، 

حيــث بــدا الغــرب مرتبــكا وضعيفــا يف مواجهــة روســيا، بعــد أن خبــر فشــل خطــوط الرئيــس 

األمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا الحمــراء يف ســوريا عندمــا كان بايــدن نائبــا لــه.

ولــم يعــد أحــد يصــدق خطــوط بايــدن الحمــراء يف أوكرانيــا وتهديداتــه لروســيا بعــد الكارثــة 

التــي تســبب بهــا أوبامــا يف ســوريا، خاصــة حلفــاء واشــنطن الذيــن باتــوا يعرفــون ذلــك جيــدًا 

عــن إدارة بايــدن، حســب صحيفــة »نيويــورك بوســت« األمريكيــة.

وقالــت الصحيفــة يف مقــال لهــا، إن مستشــار األمــن القومــي للرئيــس جــو بايــدن، جيــك 

جوناثان شنزر و إينيا كريفين
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ســوليفان، حــّذر نظيــره الروســي األســبوع املاضــي مــن أن »أي قــرار روســي محتمــل باســتخدام 

ــى أن »البيــت  ــه »عواقــب«، مشــيرة إل ــا« ســتكون ل ــة يف أوكراني ــة أو بيولوجي أســلحة كيماوي

ــدات«. ــل هــذه التهدي ــة إلصــدار مث ــى أي مصداقي ــر إل ــات يفتق ــض ب األبي

مصداقية أمريكا يف الحضيض

وعــن سياســة اإلدارة األمريكيــة يف عهــد أوبامــا ونائبــه آنــذاك بايــدن، قالــت الصحيفــة إن آخــر 

مــرة حــاول فيهــا رئيــس أمريكــي ثنــَي مســتبٍد عــن نشــر أســلحة كيماويــة يف صــراع دمــوي 

كانــت عــام 2013، وذلــك عندمــا حــّذر رئيــس جيــك ســوليفان الســابق بــاراك أوبامــا، بشــار أســد 

ــال  ــر« ويف ح ــا أحم ــر »خط ــاوي يعتب ــاح الكيم ــوري بالس ــعب الس ــوم ىلع الش ــن أن أي هج م

تجــاوزه ســيؤدي ذلــك إلى«عواقــب وخيمــة«.

وبّينــت الصحيفــة أن أســد »لــم يســتجب لتحذيــر أوبامــا، ونفــذ يف النهايــة عشــرات الهجمــات 

الكيماويــة ضــد شــعبه. كان أوبامــا )ونائبــه جــو بايــدن( يأمــل يف الحصــول ىلع دعــم دولــي 

ســاحق للتدخــل. لكــن أوروبــا كانــت منقســمة، لذلــك نظــر أوبامــا إلــى رأي الكونغــرس، ثــم قــرر 

ــس،  ــة الرئي ــت والي ــة، انته ــه. يف النهاي ــض من ــول ىلع تفوي ــل الحص ــن أج ــط م ــدم الضغ ع

ــكا يف الشــرق األوســط«. وحطــم معــه أي مصداقيــة ألمري

تردد أمريكي وخطوط حمراء واسعة

وكان للسياســة األمريكيــة »املتــرددة« تجــاه ســوريا يف عهــد أوبامــا دور كبيــر يف تقليــص دور 

ــرد  ــذي بمج ــن، ال ــادة بوتي ــي بقي ــوذ الروس ــود النف ــاب صع ــة ىلع حس ــنطن يف املنطق واش

ــتهدفة  ــوريا، مس ــى س ــرات إل ــل طائ ــه وأرس ــذ خطوت ــل، اتخ ــن يتدخ ــا ل ــه أن أوبام ــح ل أن اتض

الثــوار الســنة الذيــن هــددوا حكــم أســد، حســب الصحيفــة، التــي أوضحــت أن بوتيــن نشــر ىلع 

ــى مقاتليــن  ــر القــوات الســورية، باإلضافــة إل ــى جانــب مــا أســماها التقري ــوا إل األرض أفــردًا قاتل

مــن جماعــة حــزب اهلل اللبنانيــة وحــرس الثــورة اإلســامية اإليرانــي، مــا تســبب بفقــدان مئــات 

اآلالف مــن الســوريين حياتهــم، وبموجــة نــزوح كبيــرة. وبنــاء ىلع ذلــك، لــم تســمح حقبــة الخــط 

األحمــر التــي ظهــرت يف عــام 2013 لألســد بالبقــاء يف الســلطة وممارســة كل أنــواع الجرائــم 

بحــق اإلنســانية فحســب، بــل أيضــا ســمحت لبوتيــن بإدخــال مــا وصــل عــدده إلــى 63 ألــف جندي 

روســي إلــى ســوريا ومنهــا ىلع مــدار تلــك الســنوات، حيــث اكتســبوا خبــرة عســكرية ميدانيــة 

قّيمــة، اســتفادوا منهــا يف أوكرانيــا اآلن.

وبّينــت الصحيفــة أن العواقــب الوخيمــة لــم تقــف عنــد هــذا الحــد، إذ بمجــرد أن انتقــل بوتيــن 

إلــى ســوريا، نشــر أنظمتــه الهائلــة املضــادة للطائرات مــن طــراز S-400 لحراســة األجواء الســورية، 
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وهــذا مــا أدى لتقييــد إســرائيل، التــي كانــت يف حاجــة متزايــدة لشــّن غــارات جويــة يف ســوريا، 

بفضــل عمليــة تهريــب األســلحة الضخمــة التــي تقــوم بهــا إيــران.

إدارة بايدن أضعفت إسرائيل بمواجهة روسيا وإيران

ــة  ــاحة املعرك ــتخدمة س ــوريا، مس ــرب يف س ــاب الح ــتغلت ضب ــران اس ــة أن إي ــت الصحيف وبّين

لنقــل ذخائــر دقيقــة التوجيــه بهــدوء إلــى ميليشــيا حــزب اهلل يف لبنــان، بالرغــم مــن أنــه لــم 

يســبق لجهــة فاعلــة ال تمثــل دولــة أن حصلــت ىلع ذخائــر موجهــة عاليــة الدقــة، مــا جعــل 

إســرائيل تحــت تهديــدات امليليشــيا بشــّن حــرب مدمــرة يومــا مــا.

دفــع ذلــك اإلســرائيليين إلــى القلــق ىلع مــدى الســنوات العديــدة املاضيــة، حيــث نفــذوا آالف 

الهجمــات ضــد أهــداف تتبــع مليليشــيات إيرانيــة وحــزب اهلل يف ســوريا، األمــر الذي حّتــم عليهم 

عــدم الصــدام مــع الجيــش الروســي، وبالطبــع وبســبب حقبــة الخــط األحمــر التــي تعــود لعــام 

2013، أصبحــت إســرائيل بحاجــة لروســيا، وهــذه الحاجــة تظهــر يف حــال رغبتهــا بشــّن أي عملية 

ىلع حــدود إســرائيل الشــمالية الشــرقية، وفــق »نيويــورك بوســت«. واســتغربت الصحيفــة أن 

العديــد مــن املســؤولين الذيــن فشــلوا يف فــرض الخــط األحمــر ألوبامــا يخدمــون اآلن يف إدارة 

ــدم  ــرائيل لع ــدون إس ــم ينتق ــم، فإنه ــي لديه ــي الذات ــدام الوع ــع انع ــه م ــة أن ــدن، موضح باي

مســاعدة أوكرانيــا بشــكل كاٍف، وقــد نســوا بطريقــة مــا أن إســرائيل ال تســتطيع تحــدي روســيا 

عانيــة إذا كانــت ترغــب يف الوصــول إلــى املجــال الجــوي الســوري.

إحجام عربي وأوروبي

ــة املنتجــة للنفــط تعويــض  ــدول العربي ــد البيــت األبيــض مــن ال ــب آخــر، يري ويف تحــول غري

اإلنتــاج املفقــود مــن جــراء العقوبــات املفروضــة ىلع روســيا، بالرغــم مــن أن تلــك الــدول كانــت 

ــن  ــاء بوتي ــف ج ــب كي ــت يف رع ــا راقب ــد، إال أنه ــا باألس ــح إدارة أوبام ــرة ألن تطي ــوق ذات م تت

ــى  ــران، مــا أدى إل ــووي مــع إي ــام واشــنطن بتوقيــع اتفــاق ن ــوا مــرة أخــرى قي ــم راقب إلنقــاذه، ث

تخفيــف العقوبــات عــن طهــران بنحــو 150 مليــار دوالر، لتســاعد أجــزاء كبيــرة مــن تلــك األمــوال 

يف دعــم حكومــة ميليشــيا أســد. وبينمــا يضغــط بايــدن ىلع حلفائــه العــرب مــن أجــل زيــادة 

إنتــاج النفــط، فــإن املفاوضيــن األمريكييــن واإليرانييــن يف فيينــا ىلع وشــك إبــرام اتفــاق نووي 

آخــر يلعــب فيــه الــروس دور الوســيط الرئيســي، ووفــق الصحيفــة فــإن النتيجــة ســتكون مــرة 

أخــرى إطــاق مليــارات الــدوالرات لتمويــل طهــران ووكائهــا، وســوف يكــون أســد املســتفيد مــرة 

أخــرى.

إال أن بايــدن حــذر مؤخــرًا مــن »العواقــب« إذا اســتخدمت موســكو أســلحة كيماويــة يف أوكرانيــا، 
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ولكــن بالنســبة لحلفــاء أمريــكا يف الشــرق األوســط، تبــدو تلــك التهديــدات جوفــاء اليــوم، كمــا 

كانــت يف عــام 2013، حســب الصحيفــة التــي ختمــت املقــال بالقــول: »كل إجــراء لــه عواقــب، 

ــح بوســع  ــرور عشــر ســنوات، أصب ــه ىلع التقاعــس عــن العمــل، إذ بعــد م ــر ذات ــق األم وينطب

ــكا  ــا إن حلفــاء أمري ــك، كم ــات املتحــدة يف الشــرق األوســط أن يشــهدوا ىلع ذل حلفــاء الوالي

ــة:  ــوم. )ترجم ــن الي ــنوات م ــر س ــرور عش ــد م ــى بع ــه حت ــيء ذات ــون الش ــد يفعل ــن ق األوروبيي

أورينــت(

الرابط:

 نيويورك بوست

https://nypost.com/2022/03/29/no-one-believes-biden-has-a-red-line-in-ukraine-after-syria-debacle/
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ــال يف  ــيا للقت ــى روس ــوريين إل ــة الس ــن املرتزق ــة م ــول أول دفع وص

ــا أوكراني

نيويورك تايمز
)اللغة اإلنجليزية( 31 اذار  2022

خالصــة: وصلــت دفعــة أولــى مــن املقاتليــن الســوريين املرتزقــة إلــى روســيا لتلقــي 
التدريــب العســكري قبــل التوجــه إلــى أوكرانيــا للمشــاركة يف الغــزو الروســي، وفــق مــا 

نقلــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« عــن دبلوماســي غربــي.

بن هوبارد

وقــال الدبلوماســي، وهــو حليــف لحكومــة النظــام الســوري يف دمشــق، للصحيفــة إن الدفعــة 

تضــم مــا ال يقــل عــن 300 جنــدي مــن فرقــة يف الجيــش الســوري عملــت ســابقا مــع القــوات 

الروســية يف ســوريا.

وبحســب الصحيفــة، فــإن املقاتليــن الذيــن وصلــوا إلــى روســيا ســيلتحق بهــم آخــرون مــن جميع 
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أنحــاء ســوريا، مشــيرة إلــى أن قوائــم بــآالف املرشــحين الراغبيــن يف املشــاركة وضعــت ويتــم 

فحصهــا مــن جانــب أجهــزة األمــن الســورية قبــل إرســالها إلــى الــروس.

وأوضحــت الصحيفــة أن ســوريا تحولــت يف الســنوات األخيــرة إلــى مصــدر للمرتزقــة يف أعقــاب 

الحــرب التــي مكنــت الكثيــر مــن الرجــال خبــرة قتاليــة.

ونقلــت الصحيفــة عــن بســام األحمــد، رئيــس منظمــة »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة«، 

ــوريين  ــض الس ــه إن »بع ــوريين قول ــة الس ــارة املرتزق ــول تج ــا ح ــرت أبحاث ــة أج ــي مجموع وه

ــزو  ــاركة يف الغ ــرون باملش ــب آخ ــا يرغ ــد، فيم ــا لألس ــبب دعمه ــيا بس ــوالء لروس ــعرون بال يش

ــال«. ــول ىلع امل ــا يف الحص ــي أم الروس

ويشــير األحمــد، بحســب مــا تنقــل عنــه الصحيفــة، يصــدق أغلــب الســوريين أنهــم ســيعينون 

يف وظائــف غيــر قتاليــة مثــل حراســة القواعــد أو املنشــآت النفطيــة«.

وكان املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان أعلــن يف 15 مــارس أن روســيا أعــدت قوائــم بأكثــر مــن 

40 ألــف مقاتــل ينضــوون ضمــن قــوات النظــام الســوري ومجموعــات مواليــة لهــا ليكونــوا ىلع 

أهبــة االســتعداد للقتــال إلــى جانــب الجيــش الروســي يف أوكرانيــا.

وال تعــد هــذه املــرة األولــى التــي ُيشــارك فيهــا مقاتلــون ســوريون يف حــروب خــارج البــاد، إذ 

توجــه آالف خــال الســنوات املاضيــة للقتــال يف ليبيــا وأذربيجــان إلــى جانب القــوات املدعومة 

مــن روســيا أو تركيــا. 

ــية  ــوات الروس ــدت الق ــن 15 و35 دوالرا، وع ــوري بي ــدي الس ــب الجن ــه رات ــرواح في ــد يت ويف بل

ــض  ــي، وبتعوي ــو 1100 دوالر أميرك ــادل نح ــهري يع ــب ش ــا برات ــى أوكراني ــاب إل ــن للذه املجندي

قــدره 7700 دوالر يف حــال اإلصابــة و16500 دوالر لعائلــة املقاتــل يف حــال وفاتــه، وفــق املرصد.

واألربعــاء، قــال املتحــدث باســم البنتاغــون، جــون كيربــي، إن نحــو 1000 مرتــزق مــن مجموعــة 

ــث أقامــت روســيا  ــا حي ــاس الشــرقية يف أوكراني ــر موجــودون بالفعــل يف منطقــة دونب فاغن

جيبيــن انفصالييــن وإن مــن بينهــم ســوريون. 

الرابط:

 نيويورك بوست

https://www.nytimes.com/2022/03/31/world/middleeast/syrian-mercenaries-ukraine-russia.html
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ما تعنيه الحرب الروسية يف أوكرانيا ملنطقة الشرق األوسط

كارنيغي

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 01 نيسان  2022

خالصة: إيران

كريم سجادبور وآرون ديفيد ميلر  وخضر خّضور ومها يحي و مروان املعّشر

أحــدث الغــزو الروســي ألوكرانيــا انعطافــة غيــر متوقعــة يف اللحظــة األخيــرة يف املفاوضــات 

الراميــة إلــى إعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي اإليرانــي للعــام 2015. لقد منــع املرشــد األىلع اإليراني 

آيــة اهلل علــي خامنئــي الدبلوماســيين اإليرانييــن مــن التفــاوض مباشــرًة مــع الواليــات املتحــدة، 

ولذلــك كانــت موســكو خــال العــام املنصــرم وســيًطا أساســًيا بيــن واشــنطن وطهــران، فقــادت 

املفاوضــات النوويــة يف مســار بــدا آنــذاك وكأنــه يتجــه نحــو خواتيمــه. ولكــن يف خضــم حملــة 

ــم  ــكو تقيي ــادت موس ــيا، أع ــا روس ــّرض له ــي تتع ــديدة الت ــة والش ــة املفاجئ ــوط العاملي الضغ

دورهــا التيســيري، وهــّددت ضمًنــا بضــرب االتفــاق النــووي اإليرانــي تحقيًقــا ملصالحهــا الخاصــة.

ــات يف  ــا للعقوب ــر خضوًع ــة األكث ــع الدول ــران يف موق ــكان إي ــت اآلن م ــي حّل ــيا، الت ــد روس تري

ــب عــن فــرض حظــر ىلع  ــة التــي تترّت ــي بالوطــأة االقتصادي ــم، أن ُتشــِعر املجتمــع الدول العال

النفــط الروســي. ففــي حــال التوصــل إلــى اتفــاق نــووي ُينهــي الحظــر املفــروض ىلع النفــط 

اإليرانــي، مــن شــأن ذلــك أن يخفــف مــن حــّدة التداعيــات املاليــة العامليــة الناجمــة عــن عــزل 

روســيا.

يــدرك الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن أيًضــا أن إعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي اإليرانــي تهــّم 

الرئيــس األميركــي جــو بايــدن أكثــر بكثيــر ممــا تهّمــه شــخصًيا. فهو ال يشــعر بــأن التقــّدم النووي 

اإليرانــي يشــّكل تهديــًدا لــه، وكانــت عزلــة إيــران مفيــدة للمصالــح الروســية: فإيــران تعتمــد ىلع 

التكنولوجيــا الروســية مــن الدرجــة الثانيــة، وتناصــب العــداء للواليــات املتحــدة، وهــي عاجــزة 

عــن اســتثمار مواردهــا الطائلــة يف مجــال الطاقــة، وال تكتــرث للمنافســة التاريخيــة بينهــا وبيــن 

موســكو يف آســيا الوســطى. ويف هــذا الصــدد، قــال رجــب ســافاروف، أحــد كبــار الباحثيــن الروس 

املتخّصصيــن يف الشــأن اإليرانــي، يف مقابلــة معــه مؤخــًرا إن »إيــران املوّجهــة نحــو الغــرب 

ســتكون أســوأ لروســيا مــن إيــران املســّلحة نووًيــا، وســتقود إلــى انهيــار روســيا«.

ــن  ــر م ــدد كبي ــا ع ــي يكّنه ــة الت ــدم الثق ــاعر ع ــّدد مش ــية بتج ــد الروس ــذه املكائ ــّببت ه تس

ــرن  ــي الق ــاع. فف ــه األطم ــذي تحّرك ــمالي ال ــي الش ــار الروس ــا للج ــن تاريخًي ــن اإليرانيي املواطني
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ــي يف  ــن األراض ــعة م ــاحات شاس ــوة ىلع مس ــة بالق ــيا اإلمبريالي ــتولت روس ــر، اس ــع عش التاس

ــوفياتية  ــوات الس ــت الق ــام 1946، احتل ــران. ويف الع ــن إي ــا م ــيطرة عليه ــًة الس ــاز منتزع القوق

ــل  ــه بفض ــِردت من ــا ُط ــا، ولكنه ــه إليه ــى ضّم ــعت إل ــران وس ــرب إي ــمال غ ــان ش ــم أذربيج إقلي

ــات  ــة مــن مفارق ــة غريب ــان. إنهــا فعــًا ملفارق ــذاك هــاري تروم مســاعي الرئيــس األميركــي آن

ــدة  ــات املتح ــن أن الوالي ــتراتيجيان، يف حي ــريكان اس ــوم ش ــا الي ــران هم ــيا وإي ــخ أن روس التاري

وإيــران عــدّوان لــدودان. ىلع الرغــم مــن التكهنــات بــأن انعــدام الثقــة املتبــادل تجــاه روســيا 

قــد يســهم يف تعزيــز التعــاون األميركي-اإليرانــي، يبقــى أن الغــزو الروســي ألوكرانيــا لــم يــؤدِّ 

ــز التحالفــات العامليــة القائمــة.  ــى تعزي ــى إعــادة اصطفــاف جيوسياســية كبــرى، بــل قــاد إل إل

ــن  ــة البلَدي ــإن عزل ــادة يف موســكو أو طهــران، ف ــر ىلع مســتوى القي ــاب التغيي ويف ظــل غي

ونقمتهمــا تجــاه الغــرب ســتدفعهما يف نهايــة املطــاف إلــى تعزيــز االعتمــاد املتبــادل بينهمــا 

بــدال مــن تراجعــه.

إسرائيل

قبــل االجتمــاع الــذي دام ثــاث ســاعات بيــن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالي بينيــت، ىلع نحو 

مفاجــئ، مــع الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن يف موســكو يف 5 آذار/مــارس، اعُتِقــد أن ســبب 

التــرّدد اإلســرائيلي يف إدانــة الهجــوم الروســي ىلع أوكرانيــا، وِذكــر بوتيــن باالســم، هــو رغبــة 

إســرائيل يف تجّنــب إثــارة امتعــاض بوتيــن يف ســورية، فضــًا عــن قلقهــا ىلع أمــن 150,000 

يهــودي يف روســيا ورفاههــم. لقــد ســعت إســرائيل، منــذ بــدء األزمــة تقريًبــا، إلــى التحــّوط يف 

رهاناتهــا. فقــد صــّدت الطلبــات األوكرانيــة املتكــّررة للحصــول ىلع أســلحة، ورفضــت التصويــت 

ــت  ــا يف التصوي ــاركت الحًق ــا ش ــا بأنه ــزو )علًم ــة الغ ــي بإدان ــن الدول ــس األم ــرار مجل ــا لق دعًم

دة  ــدِّ ــة من ــات علني ــن اإلدالء بتصريح ــت ع ــدة(، وامتنع ــم املتح ــة لألم ــة العمومي يف الجمعي

بروســيا. فقــد رفــض وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي يائيــر البيــد الــذي وّجــه يف البدايــة انتقــادات 

إلــى روســيا، إدانتهــا باالســم يف أعقــاب الهجــوم ىلع كييــف الــذي ألحــق أيًضــا أضــراًرا بنصــب 

املحرقــة التــذكاري يف بابــي يــار. ولــم يصــدر عــن بينيــت أي تنديــد بروســيا منــذ بــدء الغــزو. 

ا ىلع الضغــوط املتزايــدة التــي مارســتها الواليــات املتحــدة األســبوع املاضــي، نــّددت  ولكــن ردًّ

ــروس املتنّقليــن  ــرة أقــوى، ووافقــت ىلع وقــف رحــات األوليغارشــيين ال إســرائيل بروســيا بنب

ذهاًبــا وإياًبــا مــن إســرائيل وإليهــا.

ــة بينيــت يف إبقــاء  ــى رغب ــا إل ــرّده جزئًي ــاد م ــا اآلن أن وقــوف إســرائيل ىلع الحي ــدو واضًح يب

ــن  ــكي وبوتي ــيما أن زيلينس ــة، وال س ــاطة يف األزم ــاده ألداء دور الوس ــام ب ــا أم ــاب مفتوًح الب
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ــا بالتوصــل إلــى اتفــاق، فمــن املســتبعد  اجتمعــا بــه مــرات عــدة. ولكــن إذا كان بوتيــن مهتًم

ا أن يســمح للمســؤولين اإلســرائيليين بالتوســط لبلوغــه، بــل يفّضــل بــدال مــن ذلــك انتــزاع  جــدًّ

تنــازالت مــن الواليــات املتحــدة وحلــف شــمال األطلســي )الناتــو(. وعــاوًة ىلع ذلــك، يجــب ىلع 

بينيــت أن يحــذر مــن التحــّول إلــى بيــدق يف لعبــة األكاذيــب واالفتــراءات التــي يمارســها بوتيــن. 

ــام  ــيط يف االنقس ــة يف أداء دور الوس ــا مصلح ــتبقى لديه ــرائيل س ــن أن إس ــب الظ ــن غال ولك

القائــم بيــن بوتيــن والغــرب. فســورية ال تــزال موضــع اهتمــام أساســًيا إلســرائيل، وتــؤّدي روســيا 

دوًرا محورًيــا يف منحهــا هامًشــا واســًعا للتحــرك ضــد األصــول اململوكــة مــن إيــران وحــزب اهلل 

هنــاك. ولكــن مــع مــرور الوقــت، قــد تواجــه إســرائيل صعوبــة أكبــر يف الحفــاظ ىلع التــوازن 

الدقيــق الــذي تعمــل ىلع إرســائه يف تعاطيهــا مــع األزمــة األوكرانيــة. وكذلــك، يعمــد الكثيــر 

ــى التحــّوط  ــارات والســعودية، إل ــل اإلم ــات املتحــدة يف الشــرق األوســط، مث مــن شــركاء الوالي

ويتخّوفــون مــن إثــارة حفيظــة بوتيــن. لكــن هــذه البلــدان ليســت ديمقراطيــة، وليــس تاريخهــا 

ــا الدمــوي.  ــة إســرائيل والشــعب اليهــودي بماضــي أوروب ــط دول ــذي يرب ــا باالضطهــاد ال مطبوًع

ــى حســم خيارهــا،  ــات املتحــدة، إل ــة مــن الوالي وقــد ُتضطــر إســرائيل، باعتبارهــا حليفــة مقّرب

وال ســيما إذا انزلقــت األمــور يف أوكرانيــا إلــى نــزاع بيــن حلــف الناتــو بقيــادة الواليــات املتحــدة 

وبيــن روســيا.

سورية

تســّدد الحــرب يف أوكرانيــا ضربــة قويــة إلــى العاقــات بيــن روســيا والغــرب، والتــي لــن تعــود 

ا ىلع الصعيَديــن  إلــى ســابق عهدهــا. ولكــن تأثيرهــا ىلع ســورية ســيكون محــدوًدا جــدًّ

الجيوســتراتيجي واألمنــي. مــع ذلــك، بــات أكيــًدا اآلن أكثــر مــن الســابق أن الوجــود الروســي يف 

ــة. ســورية ليــس مجــّرد مصلحــة اســتراتيجية ملوســكو بــل هــو ضــرورة وجودي

يجــب النظــر إلــى الوجــود العســكري الروســي يف غــرب ســورية يف ســياَقين اثَنيــن: األول هــو 

ــع ســورية املطــل ىلع شــرق  ــي هــو موق ــة، والثان ــا اإلقليمي ســياق الحــرب الســورية وأبعاده

البحــر املتوســط.

ــد  ــرة. فق ــوام األخي ــواء يف األع ــاوض ىلع الس ــيط واملف ــن دور الوس ــورية، أّدى الكرملي يف س

ســاهمت روســيا يف تيســير العمليــة السياســية التــي ُأطِلقــت برعايــة األمــم املتحــدة، والدافــع 

ــراط يف  ــد باالنخ ــار األس ــوري بش ــس الس ــام الرئي ــاع نظ ــدور كان إقن ــذا ال ــكو ه وراء أداء موس

محادثــات مــع املعارضــة. ويف الوقــت نفســه، ضغــط املســؤولون الــروس العتمــاد إطــار جديــد 

ــورية.  ــدود التركية-الس ــد الح ــق عن ــرة ودمش ــن أنق ــة بي ــوية أمني ــى تس ــل إل ــل التوص ــن أج م
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ــن  ــة م ــوري مرحل ــزاع الس ــل الن ــد دخ ــان اآلن، وق ــي، متوّقف ــي واألمن ــاران، السياس ــذان املس ه

الجمــود.

يف غضــون ذلــك، يكتســي الوجــود العســكري الروســي يف قاعــدة حميميــم الجويــة املطلــة 

ا. فإضافــًة إلــى أن  ىلع البحــر املتوســط يف ســورية منــذ العــام 2015، طابًعــا اســتراتيجًيا جــدًّ

ــا يطــّل ىلع مشــاريع التنقيــب عــن الغــاز يف شــرق املتوســط، تتيــح  القاعــدة تشــغل موقًع

ــا يف  ــا يشــّكل خرًق ــات الســوفياتية الســابقة، م ــا لروســيا ممارســة نفــوذ خــارج الجمهوري أيًض

ــب الشــرق األوســط،  ــا يف قل ــي. وتقــع هــذه املنطقــة أيًض ــع الدول ــة روســيا عــن املجتم عزل

ــدان اإلقليميــة، منهــا دول الخليــج العربيــة ومصــر وإســرائيل  وهــي ىلع احتــكاك مباشــر بالبل

ــا. وتركي

يف ضــوء العمليــة السياســية يف ســورية والقاعــدة العســكرية الروســية، باتــت ملوســكو أهميــة 

كبــرى ال يمكــن تجاهلهــا يف الشــرق األوســط. يتدّخــل الكرمليــن بصــورة متزايــدة يف املنطقــة 

مــن خــال حمايــة نظــام األســد وتحالفاتــه اإلقليميــة، وســُتفرز مختلــف هــذه العوامــل تداعيــات 

عميقــة يف املــدى الطويــل. لكــن يف الوقــت نفســه، لهــذا التدخــل ثمنــه. فاملنطقــة تقــف 

ــتقرة  ــر مس ــة غي ــواء أمني ــد أج ــا يوّل ــية، م ــا السياس ــم يف منظومته ــّول مه ــاب تح ىلع أعت

ســتلقي بضغــوط إضافيــة ىلع الكرمليــن وُترغمــه ىلع زيــادة انخراطه ىلع املســتوى املحلي.

التداعيات اإلقليمية

يؤّثــر الغــزو الروســي ألوكرانيــا ىلع منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يف ثاثــة مياديــن 

أساســية هــي: املفاوضــات السياســية والعمــل العســكري، واملســاعدات اإلنســانية واألمــن 

الغذائــي، وإمــدادات النفــط والغــاز.

ىلع املســتوى السياســي، لــم تدفــع األزمــة حتــى اآلن نحــو تبــدالت واســعة يف االصطفافــات. 

ال بــل إن بلداًنــا عــدة، منهــا دول الخليــج وإســرائيل، تتحــّوط يف رهاناتهــا بيــن الواليــات املتحدة 

وروســيا، وتســعى إلــى زيــادة مكاســبها إلــى أقصــى حــد يف مجــاالت اهتمامهــا األساســية. لكــن 

العقوبــات الطويلــة األمــد ىلع روســيا ســتطرح تحديــات ىلع بلــدان الشــرق األوســط، مثــل مصــر 

ــى  ــعى إل ــة وتس ــا الدفاعي ــع صناعاته ــى تنوي ــا إل ــد جميعه ــي تعم ــارات الت ــعودية واإلم والس

تعزيــز تعاونهــا مــع روســيا.

ــي- ــاون األميرك ــّكل التع ــث يش ــا، حي ــورية وليبي ــا ىلع س ــات بظاله ــي التداعي ــح أن ُتلق ُيرجَّ

الروســي حاجــة ماّســة لتحقيــق نتائــج سياســية مســتدامة. وقــد باتــت احتمــاالت هــذا التعــاون 

األميركي-الروســي اآلن أقــل مــن أي وقــت مضــى. فالوجود العســكري الروســي الكبيــر يف البلَدين، 
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وتزايــد عزلــة موســكو السياســية واالقتصاديــة قــد يدفعانهــا إلــى ممارســة دور املعرقــل للجهود 

الجاريــة حالًيــا ملعالجــة االنقســامات السياســية يف ليبيــا، وحتــى إنهــا قــد تقــّدم دعًمــا أكبــر 

للنظاَميــن الســوري واإليرانــي مقارنــًة مــع املرحلــة الســابقة. أمــا أوروبــا، فهــي قلقــة مــن الوجود 

العســكري الروســي الكبيــر عنــد خاصرتهــا الجنوبيــة يف ليبيــا. ويف غضــون ذلــك، تتخــوف تركيا 

وإســرائيل مــن احتمــال إقــدام روســيا ىلع تحــرك مــا يف ســورية يف املســتقبل. فتركيــا قلقــة 

مــن إمكانيــة قيــام روســيا بزيــادة الضغــوط يف معقــل الثــّوار يف إدلــب، مــا يــؤّدي إلــى موجــة 

ــراد يف ســورية أن يدفعــوا ثمــن مقايضــة  ــى أراضيهــا. ويخشــى الســكان األك لجــوء واســعة إل

أميركية-تركيــة يف هــذا الصــراع الجيوسياســي األوســع. وتتخــوف إســرائيل مــن تنامــي التعــاون 

الروســي-اإليراني ومــن إمكانيــة فــرض قيــود ىلع قصفهــا الجــوي ألهــداف إيرانيــة يف ســورية.

تــزداد املخــاوف أيًضــا بشــأن املســاعدات اإلنســانية واألمــن الغذائــي يف املنطقــة، وال ســيما 

يف البلــدان التــي تعانــي أصــًا أوضاًعــا هشــة. فاألعــداد املتزايــدة مــن الاجئيــن األوكرانييــن 

واالرتفــاع املســتمر يف تكاليــف إعــادة اإلعمــار بعــد النــزاع يثيــران بعــض املخــاوف مــن احتمــال 

وقــف املســاعدات اإلنســانية األساســية إلــى الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بهــدف تحويلهــا 

ــي  ــاة األساس ــريان الحي ــع ش ــبه بقط ــك أش ــيكون ذل ــي. فس ــزاع األوكران ــات الن ــة تداعي ملعالج

ملاييــن الفلســطينيين واللبنانييــن واليمنييــن والســوريين وســواهم مّمــن يعيشــون يف بلــدان 

تشــهد نزاعــات، وانهيــارات اقتصاديــة كارثيــة، وحاجــات متزايــدة ىلع الصعيــد اإلنســاني. 

وتتفاقــم حــّدة هــذه األزمــة أيًضــا بفعــل املخــاوف الجّديــة املتعلقــة باألمــن الغذائــي، وال ســيما 

يف بلــدان مثــل لبنــان ومصــر اللذيــن يعتمــدان ىلع روســيا وأوكرانيــا للحصــول ىلع حاجاتهمــا 

مــن القمــح )أي 96 و85 يف املئــة مــن إمداداتهمــا مــن القمــح ىلع التوالــي(. وغالــب الظــن أن 

هــذه األزمــة ستشــتد مــع االرتفــاع الكبيــر يف أســعار املــواد الغذائيــة ومصــادر الطاقــة عاملًيــا. 

ــا ىلع  ــى الشــارع احتجاًج ــن للخــروج مجــّدًدا إل ــك باملواطني ــرور الوقــت، قــد يدفــع ذل ومــع م

األوضــاع الصعبــة.

ُيعــّد مســتقبل إمــدادات الغــاز والنفــط مســألة بالغــة األهميــة. ستســعى أوروبــا ىلع األرجــح 

إلــى تأميــن الغــاز مــن مصــادر بديلــة، مــا يشــّكل فرصــة ســانحة لبلــدان الخليج وشــرق املتوســط. 

ــادة يف أســعار النفــط، وتســتغل هــذا الوضــع إلعــادة  ــن الزي ــا م ــج راهًن ــدان الخلي تســتفيد بل

ــب  ــق مكاس ــعي لتحقي ــدة والس ــات املتح ــع الوالي ــتراتيجية م ــا االس ــأن عاقته ــاوض بش التف

ــدان  ــك ببل ــي: هــل ســيدفع ذل ــل اليمــن. والســؤال املطــروح هــو التال سياســية يف أماكــن مث

شــرق املتوســط إلــى التعجيــل يف إقــرار بعــض االتفاقــات بشــأن إمــدادات الغــاز الواعــدة، ىلع 
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أمــل أن تصبــح شــريكة أساســية ألوروبــا يف املســتقبل؟

ــذي كشــف مســاره عــن تحــّول  ــزاع ال ــم تتضــح معاملهــا بعــد يف هــذا الن ــرة ل ــور كثي ثمــة أم

طويــل األمــد يف العاقــات العامليــة. فمــا هــي الخطــوات التــي ســُيقِدم عليهــا الرئيس الروســي 

فاديميــر بوتيــن يف املســتقبل، إذا شــعر بأنــه منبــوذ ومعــزول أكثــر ىلع الســاحة الدوليــة، 

ــن  ــاه يف أماك ــق مبتغ ــة لتحقي ــة يف املنطق ــط مختلف ــتخدام أوراق ضغ ــيحاول اس ــل س وه

أخــرى؟

التداعيات الجيوسياسية

تســّبب الغــزو الروســي ألوكرانيــا ومــا أعقبــه مــن حظــر ىلع املنتجــات الروســية – بمــا يشــمل 

ــة الروســية – بارتفــاع يف أســعار النفــط التــي اســتعادت املســتويات  حظــر الصــادرات النفطي

ــي.  ــل 100 دوالر أميرك ــعر البرمي ــي س ــع تخّط ــطس 2014، م ــل آب/أغس ــا قب ــت عليه ــي كان الت

وفيمــا تعّثــرت أيًضــا القــدرات اإلنتاجيــة للجهــات األخــرى املنتجــة للنفــط ألســباب مختلفــة، قــد 

تحافــظ أســعار النفــط ىلع ارتفاعهــا لبعــض الوقــت. ولعــل أهميــة هــذا التطــور تبــرز بصــورة 

خاصــة ىلع املســتوى الجيوسياســي بالنســبة إلــى بلــدان الشــرق األوســط.

يف األعــوام األخيــرة، اضُطــرَّت البلــدان املنتجــة للنفــط يف املنطقــة، وىلع رأســها الســعودية، 

إلــى اعتمــاد تدابيــر لطاملــا كانــت حاجــة إليهــا مــن أجــل تحقيــق إصاحــات اقتصاديــة تتيــح 

لهــا االبتعــاد عــن االقتصــادات الريعيــة ونمــوذج دولــة الرعايــة االجتماعيــة. وهكــذا فــإن الســؤال 

ــا ســوف تــؤّدي  املطــروح هــو إذا كانــت االحتياطيــات املاليــة التــي راكمتهــا تلــك الــدول حديًث

إلــى إعــادة عقــارب اإلصــاح االقتصــادي إلــى الــوراء ســعًيا وراء مكاســب سياســية قصيــرة األجــل، 

أم أنهــا ســتتعلم الــدرس وتــدرك أن اإلصــاح االقتصــادي ضــرورة، بغــض النظــر عــن أســعار النفــط.

ــعار  ــن أن أس ــي حي ــط. فف ــتوردة للنف ــدان املس ــا ىلع البل ــديًدا أيًض ــر ش ــون التأثي ــوف يك وس

ــروف  ــن ظ ــًا م ــي أص ــي تعان ــدان الت ــة بالبل ــر امُلحدق ــن املخاط ــتزيد م ــة س ــط املرتفع النف

اقتصاديــة صعبــة، أمكــَن يف الســابق التخفيــف مــن حــّدة بعــض هــذه التحديــات مــن خــال 

الحصــول ىلع قــروض مــن البلــدان املنتجــة للنفــط. ليــس واضًحــا اآلن إذا كانــت هــذه القــروض 

ــتوردة  ــدان املس ــض البل ــرِّض بع ــا ُيع ــية، م ــات السياس ــوالت يف التحالف ــد التح ــتأَنف بع سُتس

ــد. ــل األردن لخطــر اقتصــادي متزاي للنفــط مث

لقــد أبــدت معظــم البلــدان العربيــة، يف موقفهــا الرســمي يف األمــم املتحــدة، إدانتهــا للغــزو 

الروســي، لكــن ردود الفعــل العامــة كانــت متفاوتــة. فقــد تســاءل البعــض، ىلع نحــو مبــرَّر، ملــاذا 

ــروض ىلع  ــرائيلي املف ــال اإلس ــها لاحت ــّدة نفس ــاِجبة بالح ــة ش ــل دولي ــدر ردود فع ــم تص ل
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الفلســطينيين أو للغــزو األميركــي للعــراق. وأثــارت بعــض التعليقــات يف الغــرب، مــن قبيــل أن 

الاجئيــن األوكرانييــن »يشــبهوننا« وغيرهــا، اتهامــات مبــرَّرة أيًضــا للغــرب بممارســة العنصريــة. 

ردود الفعــل هــذه يف الشــرق األوســط مفهومــة، لكنهــا تجاهلــت حتــى اآلن أن االنتقائيــة يف 

إدانــة اللجــوء إلــى القــوة الحتــال دول أخــرى هــو طريــق مــن اتجاَهيــن: فقــد تســتخدم إســرائيل، 

مثــًا، هــذا التفــاوت يف الــرأي لتبريــر احتالهــا لألراضــي العربيــة. ويتجاهــل رد الفعــل هــذا أيًضــا 

محنــة األوكرانييــن الذيــن يعانــون مــن الحــرب واالحتــال.

إًذا، حاولــت معظــم بلــدان املنطقــة، ومنهــا إســرائيل، التــزام الحــذر، وكان رد فعلهــا ىلع الغــزو 

خافًتــا. لكــن، مــع اســتمرار الحــرب وتداعياتهــا، ســيصبح مــن األصعــب الحفــاظ ىلع هــذا املوقف.

الرابط:

 كارنيغي

https://carnegie-mec.org/2022/04/01/ar-pub-86792
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ــل إســرائيل يف قمــة عقــدت  ــن قب ــرة م ــا وصفــت بخطــة »تبييــض« األســد ألول م ــرت م وأثي

قبــل ثــاث ســنوات يف القــدس املحتلــة، بيــن مستشــاري األمــن القومــي: اإلســرائيلي مائيــر بــن 

شــبات، واألمريكــي جــون بولتــون، والروســي نيكــوالي بيتروشــاف.

ــددة  ــورة متع ــة املذك ــف أن »الخط ــوم، كش ــرائيل الي ــة إس ــب يف صحيف ــا، الكات ــل كهان أريئي

املراحــل، وتتضمــن دعــوة األســد لجميــع القــوات األجنبيــة التــي دخلــت ســوريا بعــد عــام 2011 

ــول ســوريا كأحــد  ــل قب ــاك حاجــة إليهــا، مقاب ــم تعــد هن ــاده، ىلع أســاس أنهــا ل ملغــادرة ب

أعضــاء جامعــة الــدول العربيــة، وبمــوازاة ذلــك ضــخ اســتثمارات مــن دول الخليــج العربــي، بقيــادة 

اإلمــارات، يف االقتصــاد الســوري، بــداًل مــن إيــران، التــي تســيطر أيًضــا ىلع ســوريا اقتصادًيــا أيضا«.

خطة إسرائيلية لتأهيل األسد مقابل إخراج إيران من سوريا

إسرائيل اليوم

)اللغة العبرية( 31 اذار  2022

خالصــة: عقــب تــردد أنبــاء عــن وجــود ضغــوط إســرائيلية ىلع بعــض الــدول العربيــة 
للمســارعة يف التطبيــع مــع النظــام الســوري، بهــدف إبعــاده عــن إيــران، ُكشــف النقــاب 
عــن مبــادرة إقليميــة إســرائيلية، تهــدف إلعــادة ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة، تمهيــدا 

لعزلــه عــن طهــران، ودفعــه إلــى إخــراج اإليرانييــن مــن ســوريا.

أريئيل كهانا 
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وأضــاف أن »الخطــة املشــار إليهــا تتضمــن إصاحــات سياســية، وإجــراء االنتخابــات يف نهايــة 

العمليــة، وحظيــت الخطــة بموافقــة رئيــس الــوزراء آنــذاك بنياميــن نتنياهــو، وقــام بــن شــبات 

بتقديــم الخطــة لجميــع الــدول العربيــة التــي تقيــم إســرائيل عاقــات معهــا، بمــا يف ذلــك دول 

ــا جــًدا بالخطــة، بهــدف تحريــر نفســه مــن العــبء الثقيــل  الخليــج، حتــى أن األردن بــدا مهتًم

ملاييــن الاجئيــن الســوريين الذيــن فــروا إليهــا خــال ســنوات الحــرب، وكذلــك رحبت بهــا مصر«.

مصــدر سياســي إســرائيلي رفيــع املســتوى كشــف للصحيفــة أن دولــة االحتــال لــم يكــن لديهــا 

أي اتصــال مباشــر أو غيــر مباشــر مــع ســوريا، ولــم تســأل األســد بــأي صــورة عــن مــدى موافقتــه 

ــرب  ــة الح ــه يف نهاي ــا أن ــب، ومفاده ــل أبي ــادت ت ــي س ــة الت ــم القناع ــة أم ال، رغ ىلع الخط

التــي شــهدتها ســوريا قــدرت بــأن حكــم األســد ظهــر أمــرًا واقعــا، ومنــذ ذلــك الحيــن، ال يتمتــع 

ــروف  ــا أن الظ ــة مفاده ــى خط ــول ال ــا للوص ــا دفعه ــيا، م ــن روس ــادم م ــي الق ــم الدول إال بالدع

مناســبة للمصالحــة مــع األســد، وإخــراج إيــران مــن ســوريا.

يف الوقــت ذاتــه، فــإن الخطــة املذكــورة لــم تجــد تقدمــا يف الواليــات املتحــدة وإســرائيل، ألن 

التوجــه كان يقضــي بالشــروع يف تحــرك دولــي ىلع أمــل أن يثمــر يف نهايــة املطــاف، بزعــم 

أنــه ال توجــد طريقــة أخــرى إلخــراج اإليرانييــن مــن ســوريا، ويف هــذه الحالــة تركــزت الخيــارات 

اإلســرائيلية يف مزيــج مــن الضربــات العســكرية، والتحــرك السياســي، ألنهــا الوحيــدة التــي قــد 

تتســبب يف إخراجهــم مــن هنــاك.

ــا، زعــم أن الخطــة  ــال خولت الافــت أن الرئيــس الحالــي ملجلــس األمــن القومــي اإلســرائيلي، آي

حظيــت يف حينــه بدعــم واتفــاق بيــن الواليــات املتحــدة وروســيا، مــع أن الحكومــة اإلســرائيلية 

الحاليــة ال تعــارض إجــراء »غســيل« األســد، بقــدر مــا تقــرر الــدول العربيــة، ولذلــك قــدم محمــد 

ــره  ــد يف قص ــع األس ــه م ــول لقائ ــرب ح ــاء الع ــة للزعم ــي إحاط ــو ظب ــد أب ــي عه ــد ول ــن زاي ب

ــه  ــة إعادت ــارض إمكاني ــد، وال يع ــاه األس ــد تج ــف محاي ــه موق ــت لدي ــا أن بيني ــق، ومنه بدمش

ــة. للجامعــة العربي

ــر  ــه، أبــدت الحكومــة الحاليــة عــدم تأييدهــا للخطــة الســابقة، بزعــم أنهــا غي يف الوقــت ذات

ــة  ــب رؤي ــن الصع ــد، وم ــوة األس ــاء ىلع دع ــوريا بن ــودون يف س ــن موج ــة، ألن اإليرانيي مجدي

ــرائيل  ــد إس ــا، وال تج ــا داخلي ــأنا عربي ــة ش ــل القص ــا يجع ــادرة، م ــه للمغ ــم في ــيناريو يدعوه س

ــي 21( ــة: عرب ــا. )ترجم ــزًءا منه ــها ج نفس

الرابط:

 إسرائيل اليوم

https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/9659595
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بعــد مــرور أحــد عشــر عاًمــا ىلع االنتفاضــة الســورية ومــا تاهــا مــن حــروب داخليــة، بــات النــزاع 

الســوري اليــوم محصــوًرا يف القــوس الــذي يربــط شــمال شــرق البــاد بشــمالها الغربــي. وقــد أّدى 

هــذا التحــّول يف طبيعــة النــزاع، مــن خــال انتقــال رقعــة املواجهــات مــن الداخــل الســوري إلــى 

الحــدود مــع تركيــا، إلــى ظهــور ســاحة معركــة جديــدة لألطــراف األساســية يف النــزاع الســوري.

تشــّكل املســائل األمنيــة والديموغرافيــة واألنشــطة االقتصاديــة منظومــة واحــدة ىلع طــول 

هــذه الحــدود. ويف الوقــت نفســه، ُتعتبــر املناطــق املتعــّددة التــي نتجت عــن النــزاع متناقضة 

مــن حيــث األهــداف السياســية امُلبتغــاة يف كلٍّ منهــا، لــذا أصبحت املنطقــة الحدوديــة بأكملها 

هّشــة وعرضــة لحــدوث تصعيــد عســكري يف أي لحظــة. ويف ظــل غيــاب أي مؤّشــر عــن نهايــة 

قريبــة للحــرب، غالــب الظــن أن تبقــى هــذه املنطقــة مصــدر قلــق ألنهــا قــد تشــهد جــوالت 

جديــدة مــن العنــف.

ــى  ــود إل ــورية تع ــة الس ــدود التركي ــول الح ــة ىلع ط ــة األمني ــذور املنظوم ــال أن ج ــع الح واق

ــام  ــة لنظ ــات املعارض ــلحة للمجموع ــول األس ــا وص ــهيل تركي ــد أّدى تس ــام 2012. فق ــف الع صي

األســد، إلــى ســيطرة هــذه األخيــرة ىلع أجــزاء كبيــرة مــن شــمال ســورية، ومــن ضمنهــا نصــف 

مدينــة حلــب التــي انســحب النظــام منهــا يف حزيران/يونيــو مــن العــام نفســه. ودفــع ذلــك 

ــة،  ــة الكردي ــدن الحدودي ــليم امل ــال تس ــن خ ــا م ــة ىلع تركي ــب الطاول ــى قل ــا إل ــام أيًض النظ

عفريــن وكوبانــي وعامــودا، إلــى وحــدات حمايــة الشــعب ذات األغلبيــة الكرديــة، وهــي الجنــاح 

العســكري لحــزب االتحــاد الديمقراطــي. وتعمــل هاتــان املجموعتــان تحــت مظلــة حــزب العمــال 

الكردســتاني اإلرهابــي، الــذي انخــرط يف نــزاع مــع تركيــا منــذ أواخــر ســبعينيات القــرن املاضــي 

بهــدف تحقيــق الحكــم الذاتــي يف شــرق تركيــا. فتحّولت هــذه املناطــق الحدودية إلــى جبهات 

ــة مســرًحا  ــروز الجماعــات الجهادي ــال ناشــطة خــال فصــول الحــرب الســورية، وباتــت مــع ب قت

لعمليــة إعــادة هندســة اجتماعيــة كبيــرة تضــّم جهــات محليــة وإقليميــة.

نزاٌع إلى ما ال نهاية

كارنيغي

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 04 نيسان  2022

نــص املقــال: مــن الصعــب التوّصــل إلــى تســوية حــول الحــدود الشــمالية الســورية مــع 
تركيــا نظــًرا إلــى مــدى تعقيــد الوضــع هنــاك.

خضر خّضور 
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لقــد حّولــت الخيــارات االســتراتيجية التــي اّتخذتهــا الحكومــة التركيــة والنظــام الســوري الحــدود 

الشــمالية الســورية إلــى إحــدى أكثــر املناطــق تســليًحا، إن لــم تكــن األكثــر تســليًحا يف الشــرق 

األوســط. فمئــات اآلالف مــن املقاتليــن يتمركــزون يف إدلــب وعفريــن واملناطــق الواقعــة شــرق 

الفــرات، فضــًا عــن انتشــار قــوات النظــام وامليليشــيات املدعومــة مــن إيــران ىلع طــول خــط 

ــرب  ــة ح ــهد حال ــت ستش ــمالية كان ــة الش ــة يف أن املنطق ــن املفارق ــرات. وتكم ــوب الف جن

مســتمرة لــوال انتشــار قواعــد أميركيــة صغيــرة وقــوات تركيــة ووحــدات عســكرية روســية. لكــن 

وجــود هــذه القــوات الدوليــة جعــل املنطقــة موضــع مســاومة، وتحديــًدا بيــن روســيا وتركيــا.

ــروس، ىلع غــرار نظــام األســد، ىلع أن هــذا الوضــع ســيؤدي مــع مــرور الوقــت إلــى  ويراهــن ال

اتفــاق حــول أمــن الحــدود اســتناًدا إلــى اتفــاق أضنــة للعــام 1998 الــذي ُأبــرم بيــن ســورية وتركيــا 

ومنــح الجيــش التركــي الحــق يف دخــول األراضــي الســورية إلــى عمــق 5 كيلومتــرات ملاحقــة 

مقاتلــي حــزب العمــال الكردســتاني، عندمــا تدعــو الحاجــة لذلــك. وقــد نّفــذت تركيــا االتفــاق 

عملًيــا خــال النــزاع الســوري، لكــن لــم يعــد ثمــة عاقــة أمنيــة بيــن تركيــا ونظــام األســد. واليــوم 

ــيا  ــوري وروس ــام الس ــماح للنظ ــة، الس ــذه العاق ــتعادة ه ــا أرادوا اس ــراك، إذا م ــن ىلع األت يتعّي

ــا، مقابــل الحصــول ىلع ضمانــات أمنيــة  بإلحــاق الهزيمــة بهيئــة تحريــر الشــام يف إدلــب غرًب

ــف يضــّم مجموعــات  بتفكيــك قــوات ســورية الديمقراطيــة شــرًقا، التــي هــي كنايــة عــن تحال

مســلحة بقيــادة وحــدات حمايــة الشــعب.

لكــن، ال يبــدو نظــام األســد قــادًرا ىلع تنفيــذ مثــل هــذا االتفــاق، بســبب عوامــل عــدة مثــل 

الفســاد، ونقــص املــوارد، وهجــرة التقنييــن، وتراجــع قــدرات مؤسســات الدولــة نتيجــة الحــرب. 

يف جنــوب ســورية، تمّكــن النظــام مــن بســط ســيطرته ىلع كامــل الحــدود مــع األردن، ونجــح 

يف تفكيــك الهيــاكل العســكرية واملدنيــة للمعارضــة بدعــٍم مــن روســيا، مــا أرغــم عــدًدا كبيــًرا 

مــن الســكان ىلع الفــرار نحــو الشــمال. وقــد أّدى ذلــك إلــى تعطيــل تــام ملنظومــة الحوكمــة 

ــى مناطــق أمنيــة عــّدة. لكــن الصــورة  ــل املنطقــة إل ــوار يف الجنــوب، وتحوي التــي أرســاها الث

يف الشــمال أكثــر تعقيــًدا، حيــث يتواجــد ماييــن املدنييــن ويبــرز نشــاط اقتصــادي ىلع طــول 

الحــدود. وبالتالــي، مــن شــأن تنفيــذ عمليــة عســكرية أن يتســبب بكارثــة إنســانية هائلــة ىلع 

طــول الحــدود مــع تركيــا )وهــذا األمــر ال ينطبــق ىلع الحــدود مــع األردن(.

يف الوقــت الراهــن، ينحصــر النــزاع الســوري يف الشــمال الســوري، بينمــا تســعى األطــراف املحلية 

واإلقليميــة املتنافســة إلــى تعزيــز مواقعهــا قبــل انطــاق املرحلــة امُلقبلــة. وأًيــا كان مــا يمّيــز 

هــذه املرحلــة، ســواء الترتيبــات السياســية أو التصعيــد العســكري، أســفر النــزاع عــن وضــع يحاول 
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كلٌّ مــن نظــام األســد وتركيــا تغييــره. فالنظــام يســعى إلــى إحــراز تقــّدم يف شــمال غــرب البــاد 

ــرق  ــمال ش ــه يف ش ــر نفس ــا األم ــد تركي ــا تري ــام، فيم ــر الش ــة تحري ــن هيئ ــب م ــتعادة إدل واس

ا  ســورية مــن خــال إلحــاق الهزيمــة بقــوات ســورية الديمقراطيــة. إًذا، ســيكون مــن الصعــب جــدًّ

ىلع تركيــا ونظــام األســد التوصــل إلــى فهــم مشــترك يف املــدى القريــب، أوال ألن شــمال ســورية 

بــات غارًقــا يف حالــة مــن الااســتقرار الدائــم، وثانًيــا ألنهمــا لــن يهــَدآ قبــل تحقيــق أهدافهمــا 

العسكرية.

الرابط:

 كارنيغي

https://carnegie-mec.org/diwan/86805


22 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

الشرق األوسط ىلع املحك مجّدًدا

كارنيغي

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 04 نيسان  2022

نص املقال:

مهى يحي

بعــد مضــّي عقــد ونيــف ىلع انــدالع مظاهــرات الربيــع العربــي التــي أطاحــت ببعــض األنظمــة 

يف الشــرق األوســط وأغرقــت بعضهــا اآلخــر يف مســتنقع الفوضــى، ثمــة منظومــة ســلطوية 

ــن ناجحَتيــن يف  ــن شــهدتا ثورَتي ــس أول دولَتي ــت مصــر وتون ــد التشــّكل. لقــد كان ــدة قي جدي

فتــرة 2010-2011، إال أن كاًّ منهمــا شــهد انقاًبــا أوقعــه مجــّدًدا يف براثــن الســلطوية. والســودان 

ــا  ــل ثورتــه بالنجــاح، شــهد بــدوره انقاًب الــذي كان عليــه االنتظــار حتــى العــام 2018 كــي تتكّل

عرقــل عمليــة االنتقــال الديمقراطــي الواعــدة يف البــاد. يف غضــون ذلــك، لــم تتــواَن إيــران عن 

توســيع نطــاق نفوذهــا يف مختلــف أرجــاء الشــرق األوســط، وال ســيما يف العــراق ولبنــان واليمن، 

فيمــا عمــدت الصيــن وروســيا وتركيــا ودول الخليــج إلــى تكثيــف نشــاطها يف عــدد مــن الــدول 

األكثــر ضعًفــا يف املنطقــة. وُتســهم هــذه التوجهــات تدريجًيــا يف إعــادة نظــام بشــار األســد 

إلــى الحضــن العربــي.

ُتعتبــر هــذه األحــداث أشــبه بــردة فعــل ســلطوية. فاألنظمــة التــي نجــت مــن املوجــة األولــى 

مــن الربيــع العربــي شــاهدت بقلــق خــروج أعــداد غيــر مســبوقة مــن املواطنيــن إلــى الشــوارع 

ــة اســتمالة املواطنيــن الغاضبيــن مــن  ــج مــن القمــع ومحاول للمطالبــة بحقوقهــم، ورّدت بمزي

ــت  ــة، إذ أطلق ــذه املقارب ــال األول ىلع ه ــن املث ــت البحري ــات. وقّدم ــاعدات وصدق ــال مس خ

ــع العــام 2011، لكــن قــوات األمــن  ــادة فــرص العمــل ورفــع مســتوى األجــور يف مطل وعــوًدا بزي

ــة  ــوات اململك ــن ق ــٍم م ــة بدع ــن يف املنام ــدت ىلع املتظاهري ــا اعت ــرعان م ــة ُس البحريني

العربيــة الســعودية. وأعقبــت هــذه األحــداث حمــات قمعيــة أشــّد ضــراوًة بكثيــر أّدت إلــى اندالع 

حــروب أهليــة يف كلٍّ مــن ليبيــا وســورية واليمــن، فيمــا طّبقــت دوٌل أخــرى شــهدت احتجاجــات 

طفيفــة مثــل األردن واملغــرب، مزيًجــا مــن قمــع املتظاهريــن مــن جهــة ومحاولــة اســتتباعهم 

يف املنظومــة السياســية مــن جهــة أخــرى. لكــن القــادة الســلطويين نجحــوا مــن جديــد يف 

انتــزاع الســلطة بالقــوة وإحــكام قبضتهــم عليهــا يف كلٍّ مــن مصــر والســودان وتونــس.

ــاء  ــلطوية يف أرج ــة الس ــودة األنظم ــر ع ــة، ُتعتب ــة القديم ــام املنظوم ــألة انتق ــن مس ــد م أبع
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الشــرق األوســط مرتبطــة ىلع نحــو وثيــق باالنكفــاء األميركــي املتواصــل يف املنطقــة 

والتحــوالت الجيوساســية الناجمــة عــن ذلــك. فقــد ســعت اإلدارات األميركيــة الثــاث األخيــرة، وال 

ســيما إدارَتــي ترامــب وبايــدن، إلــى خفــض االلتزامــات العســكرية األميركيــة يف الشــرق األوســط، 

إنمــا مــع الحفــاظ ىلع قضيــة مكافحــة اإلرهــاب باعتبارهــا مــن األولويــات األميركيــة الراســخة 

يف املنطقــة. ونتيجــًة لذلــك، تراجــع النفــوذ األميركــي يف الشــرق األوســط، وأصبحــت الواليــات 

ــا  ــون أولوياته ــم يدعم ــا أنه ــلطويين، طامل ــركاء س ــود ش ــا لوج ــامًحا وتقبًّ ــر تس ــدة أكث املتح

ــة  ــوى إقليمي ــيا، وق ــن وروس ــل الصي ــرى مث ــام دول كب ــال أم ــح املج ــك أفس ــن ذل ــية. لك األساس

مثــل إيــران وتركيــا والســعودية وســائر دول الخليــج لتعزيــز نفوذهــا يف املنطقــة، انطاًقــا مــن 

قناعتهــا الراســخة بــأن مصالحهــا القوميــة تمتــّد أبعــد مــن حدودهــا الوطنيــة.

وقــد ســاهم كل ذلــك يف انبعــاث املنظومــة الســلطوية القديمــة مــن رمادهــا، لكــن مــن دون 

عــودة الصفقــة الســلطوية الضمنيــة التــي قامــت عليهــا األنظمــة العربيــة يف الســابق، وتوّلــت 

الحكومــات بموجبهــا تحقيــق بعــض النمــو االقتصــادي مقابــل تنــازل املواطنيــن ىلع مضــض 

ــاء  ــف أرج ــلطوية يف مختل ــة الس ــزال األنظم ــوم، ال ت ــية. فالي ــة والسياس ــم املدني ــن حرياته ع

املنطقــة تمــارس القمــع وُتمِعــن يف انتهــاك حقــوق اإلنســان وتقويــض القيــم الديمقراطيــة، 

إنمــا مــن دون أن توّفــر يف املقابــل فــرص عمــل أو منافــع اقتصاديــة ُتذَكــر. وىلع الرغــم مــن أن 

ارتفــاع أســعار النفــط نتيجــة الحــرب يف أوكرانيــا يحّســن اآلفــاق االقتصاديــة لبعــض الحكومــات 

الســلطوية يف الشــرق األوســط ىلع املــدى القريــب، فــإن الكثيــر مــن األنظمــة العربيــة ال تــزال 

تعانــي مــن التداعيــات الناجمــة عــن وبــاء كوفيــد-19 وتواجــه ظروًفــا اقتصاديــة معاكســة يف 

املــدى الطويــل، ومــن ضمنهــا أزمــة مناخيــة ُمحدقــة ســتضرب منطقــة الشــرق األوســط أكثــر 

مــن غيرهــا. إًذا، ال ُيمكــن اعتبــار أن هــذه املنظومــة الســلطوية الجديــدة ســُتحّقق االســتقرار يف 

العالــم العربــي، بــل ُتمّثــل ترتيبــات هشــة قــد تبــدأ بالتداعــي يف املســتقبل القريــب.

الشتاء العربي

خّيبــت الســنوات املتعاقبــة منــذ انطــاق انتفاضــات الربيــع العربــي يف العــام 2011 آمــال أنصــار 

ــا  ــت خراًب ــي عاث ــة الت ــروب األهلي ــر ىلع الح ــر األم ــي. وال يقتص ــم العرب ــة يف العال الديمقراطي

يف ليبيــا وســورية واليمــن، بــل أيًضــا آَثــَرت الحكومــات التــي حافظــت ىلع اســتقرارها اللجــوء 

إلــى قمــع مواطنيهــا والتنّصــت عليهــم، بــدال مــن تنفيــذ اإلصاحــات السياســية واالقتصاديــة. 

ففــي كلٍّ مــن الجزائــر والبحريــن ومصــر واألردن واملغــرب وُعمــان والســعودية والســودان وتونــس 

وغيرهــا، عمــدت الحكومــات إلــى تقييــد هامــش الحريــات األساســية وقمــع املجتمــع املدنــي، 
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ــدول  وزّجــت دوٌل كثيــرة يف الســجن ناشــطين يف مجــال حقــوق اإلنســان، حتــى إن بعــض ال

مثــل البحريــن أقدمــت ىلع تجريــد بعــض معارضيهــا ومنتقديهــا مــن جنســّيتهم. يف غضــون 

ذلــك، اســتخدمت أنظمــة كثيــرة تفّشــي وبــاء كوفيــد-19 كذريعــة لفــرض إجــراءات حظــر 

التجــّول، ومراقبــة مشــّددة ىلع مواطنيهــا، وقيــود ىلع الحركــة والتنّقــل. ىلع ســبيل املثــال، 

ــوك ToTok« للتجّســس  ــو ت ــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تطبيــق الدردشــة »ت اســتخدمت دول

ــات ماييــن املســتخدمين. ىلع بيان

ــا  ــن، م ــن يف دولَتي ــي انقاَبي ــام املاض ــال الع ــي خ ــم العرب ــهد العال ــل، ش ــياق مّتص ويف س

ــهر  ــي ش ــة. فف ــن يف املنطق ــن امُلتبّقيَتي ــاح الوحيدَتي ــي النج ــكيك بقّصَت ــى التش ــع إل دف

تموز/يوليــو الفائــت، جّمــد الرئيــس التونســي قيــس ســعّيد عمــل البرملــان التونســي، وأعفــى 

رئيــس الــوزراء مــن مهاّمــه، وأعلــن أنــه ســيحكم البــاد بموجــب مراســيم رئاســية، وأمــر باعتقــال 

عــدٍد مــن النــواب والصحافييــن الذيــن انتقــدوا أفعالــه. ويف شــهر تشــرين األول/أكتوبــر، أقــدم 

ــتياء  ــان، ىلع االس ــاح البره ــد الفت ــن عب ــق أول رك ــودانية، الفري ــلحة الس ــوات املس ــد الق قائ

ــدة،  ــة جدي ــة، وتشــكيل حكوم ــة االنتقالي ــن حــّل الحكوم ــل، إذ أعل ىلع الســلطة بشــكل مماث

وأصــدر قانــون طــوارئ منــح بموجبــه األجهــزة األمنيــة صاحيــات جديــدة ملاحقــة املواطنيــن 

الســودانيين الذيــن يقاومــون الحكــم العســكري.

ــزالق الحاصــل  ــم االن ــاط األميركــي التدريجــي يف الشــرق األوســط فاق ــى أن فــك االرتب ُيشــار إل

نحــو الســلطوية. فقــد تخّلــت واشــنطن ىلع مــدى العقــد املاضــي عــن أهــداف طموحــة كانــت 

تســعى إليهــا مــن قبــل، مثــل إحــداث تحــّول ديمقراطــي فيهــا، واســتبدلتها بأولويــات متواضعة 

أكثــر تتمّثــل يف ضمــان االســتقرار اإلقليمــي، ومنــع إيــران مــن حيــازة أســلحة نوويــة، ومكافحــة 

ــة. لقــد أفســح تقليــص الوجــود األميركــي  ــد األراضــي األميركي ــذي مــن شــأنه تهدي اإلرهــاب ال

يف املنطقــة مجــاال أكبــر أمــام القــوى اإلقليميــة لتعزيــز نفوذهــا، وإعطــاء األولويــة لبقائهــا يف 

الحكــم ىلع حســاب تأميــن مصالــح شــعوبها.

ولــم تقــف روســيا والصيــن مكتوفَتــي األيــدي، بــل انهمكتــا يف مــلء الفــراغ الــذي تخّلفــه أميــركا، 

ُد بتحويــل منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا إلــى ســاحة منافســة بيــن القــوى  مــا ُيهــدِّ

العظمــى. لقــد أصبحــت موســكو منخرطــة بشــكل كبيــر يف النــزاع الســوري خصوًصــا، وحصــدت 

ــا نفوذهــا  ــج دبلوماســية وعســكرية مهمــة بكلفــٍة ُمنخفضــة نســبًيا. وعــّززت روســيا أيًض نتائ

يف أجــزاء أخــرى مــن العالــم العربــي، وال ســيما يف شــمال إفريقيــا، حيــث اســتخدمت صفقــات 

األســلحة وقــوات املرتزقــة لتحقيــق أهدافهــا. وصحيــٌح أن الحــرب يف أوكرانيــا حّولــت اهتمــام 
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موســكو إلــى جوارهــا الجيوسياســي املباشــر، لكــن مــن املبكــر ألوانــه توّقــع حتــى مــن روســيا 

امُلنَهكــة عســكرًيا واملعزولــة دولًيــا أن تديــر ظهرهــا للشــرق األوســط.

ــعًة  ــا، موّس ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــدان الش ــا ببل ــا عاقاته ــن بدوره ــدت الصي ــد وّط وق

شــراكاتها االقتصاديــة والتجاريــة وكذلــك مبادراتهــا يف مجــاالت البنــى التحتيــة والطاقــة 

والتمويــل والتكنولوجيــا. وأطلقــت بيجينــغ أيًضــا منتديــات دبلوماســية ُمتعــّددة األطــراف، مــن 

ضمنهــا منتــدى التعــاون الصيني-العربــي، ووّقعــت اتفاقــات عســكرية ثنائيــة مــع مصــر وإيــران 

والســعودية. وقــد رّحبــت الحكومــات العربيــة بالنفــوذ الصينــي امُلتنامــي يف املنطقــة، ألنهــا 

تــرى يف التعــاون مــع بيجينــغ فرصــًة لتنويــع عاقاتهــا مــع القــوى العظمــى يف أعقــاب فــك 

ــة. ــم الديمقراطي ــاط األميركــي، ناهيــك عــن أن الصيــن ُتشــاركها عداءهــا للقي االرتب

يف غضــون ذلــك، بــدأت بعــض القــوى امُلتوّســطة أيًضــا تبــذل جهــوًدا أكبــر لتحقيــق مصالحهــا 

ــا  ــا إقليمًي ــابق العًب ــت يف الس ــي كان ــارات، الت ــت اإلم ــال، تحّول ــبيل املث ــى س ــة. فعل اإلقليمي

صغيــًرا نســبًيا، إلــى قــوة مؤّثــرة ُيعتــّد بهــا يف مصــر وليبيــا والســودان وتونــس واليمــن والقــرن 

ــيات ىلع  ــلطوية وامليليش ــات الس ــي للحكوم ــي والسياس ــم املال ــر الدع ــي ُتوّف ــي. وه األفريق

حســاب القــادة اإلصاحييــن أو امُلنتَخبيــن ديمقراطًيــا. أمــا تركيــا التــي كانــت تطمــح إلــى نســج 

عاقــات وثيقــة مــع أوروبــا قبــل عقــٍد مــن الزمــن، فتنشــط راهًنــا يف شــمال أفريقيــا واملشــرق 

ــة  ــامية متحالف ــوى إس ــم ق ــال دع ــن خ ــا م ــرة نفوذه ــيع دائ ــز ىلع توس ــث ترّك ــي، حي العرب

معهــا يف كلٍّ مــن ليبيــا والصومــال وســورية واليمــن. وباملثــل، دخلــت قطــر أيًضــا يف املعادلــة 

إلــى جانــب الســعودية التــي لطاملــا اســتخدمت عائداتهــا النفطيــة لشــراء النفــوذ يف مختلــف 

ــن  ــر م ــري الكثي ــي تعت ــامات الت ــتغال االنقس ــل اس ــران تواص ــى أن إي ــة. وال يخف دول املنطق

الــدول العربيــة لفــرض ســطوتها.

ــق  ــى تحقي ــان إل ــب األحي ــة ســعت يف غال ــر الحكومــات العربي ــر املســتغرب إًذا أن أكث مــن غي

مصالحهــا الخاصــة يف الخــارج ىلع حســاب القيــم الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان. وأســهمت، 

تحــت ذريعــة »االســتقرار«، يف تفــّكك بعــض الــدول، وتقويــض عمليــات االنتقــال الديمقراطــي 

ــا مــن بعــض  يف دول أخــرى، كان آخرهــا الســودان وتونــس، حيــث تلّقــى قــادة االنقــاب دعًم

دول الخليــج. ُيضــاف إلــى ذلــك أن بعــض القــوى اإلقليميــة األخــرى، ومــن ضمنهــا مصــر واألردن 

ــكاب  ــم بارت ــه مّته ــن أن ــم م ــد، ىلع الرغ ــام األس ــع نظ ــا م ــع عاقاته ــدأت بتطبي ــارات، ب واإلم

جرائــم حــرب. والســبب امُلعَلــن لهــذه الخطــوة هــو الســعي إلــى كبــح النفــوذ اإليرانــي يف دول 

املشــرق العربــي.
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ال حرّية وال استقرار

مجــّدًدا، أصبــح املواطنــون يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مخّيريــن بيــن الحريــة أو 

االســتقرار. ولكــن ىلع عكــس الجيــل الســابق مــن القــادة الســلطويين العــرب الذيــن كان يمكنهم 

ىلع األقــل توزيــع مزايــا اقتصاديــة واجتماعيــة ىلع مواطنيهــم مقابــل الحصــول ىلع اإلذعــان 

ــار أو  ــق االزده ــم بتحقي ــدوا مواطنيه ــعهم أن يع ــدد ال يس ــرب الج ــّكام الع ــي، إن الح السياس

االســتقرار. ففــي ظــل الريــاح االقتصاديــة العاتيــة الناجمــة عــن تفّشــي وبــاء كوفيــد-19 وعــن 

ــدول  ــت ال ــد، بات ــدى البعي ــاخ يف امل ــة واملن ــتوَيي الطاق ــّجعة ىلع مس ــر املش ــروف غي الظ

ــان  ــي لبن ــلطوية. يعان ــة الس ــن الصفق ــا م ــاء بجانبه ــن الوف ــد ع ــكل متزاي ــزة بش ــة عاج العربي

والعــراق ضائقَتيــن اقتصاديَتيــن شــديدَتين، فيمــا تغــرق ليبيــا وســورية واليمــن يف مســتنقع 

الحــروب األهليــة وُتكاِبــد أزمــات إنســانية خطيــرة. وحتــى الــدول التــي تنعــم باســتقرار نســبي، 

ــابًقا  ــت س ــي كان ــج الت ــا ىلع دول الخلي ــة، فيم ــاكل اقتصادي ــه مش ــس، تواج ــر وتون ــل مص مث

ــح الغــزو الروســي  ــا من ــة النفــط. ربم ــرب أفــول حقب ــع ق ــراء، أن تســتعّد للتعامــل م بالغــة الث

ــتدامة يف  ــر مس ــُتصبح غي ــة س ــا الريعي ــن أنظمته ــا، لك ــا مؤّقًت ــج متنّفًس ــا دول الخلي ألوكراني

نهايــة املطــاف. ويترافــق كل ذلــك مــع ارتفــاع مســتوى الديــن العــام نســبًة إلــى الناتــج املحّلــي 

اإلجمالــي يف جميــع أرجــاء املنطقــة، يف ظــل تدّنــي معــّدالت اإلنفــاق ىلع الخدمــات العامــة.

مواطنيهــا  الازمــة الســتمالة  الوســائل  إلــى  العربيــة  الحكومــات  بعــض  افتقــار  ونتيجــة 

واســتتباعهم، شــرعت يف إطــاق مشــروعات كبــرى ترمــي إلــى اســتعراض قــوة الدولــة وهيبتها، 

إنمــا مــن دون توفيــر أي خدمــات فعليــة. وخيــر مثــال ىلع ذلــك مصــر، إذ قــد تصــل تكلفة إنشــاء 

عاصمتهــا اإلداريــة الجديــدة اململوكــة بشــكل أساســي من املؤسســة العســكرية ووزارة اإلســكان، 

ــن  ــره م ــروع، وغي ــذا املش ــام ىلع ه ــاق الع ــى أن اإلنف ــار إل ــار دوالر. ُيش ــن 60 ملي ــر م ــى أكث إل

املشــاريع القوميــة التــي تصــوَّر ىلع أنهــا تجســيٌد للتطــور والتقــّدم، أّدى إلــى ارتفــاع مســتوى 

الديــن العــام املصــري نســبًة إلــى الناتــج املحّلــي اإلجمالــي ليبلــغ 88 يف املئــة. وبدرجــة أقــل، 

ــًة  ــة ىلع الشــعارات الفارغــة، متغاضي ــة مبنّي ــة مماثل ــا مقارب اّتبعــت الحكومــة التونســية أيًض

ــض  ــرت بع ــذي ذّك ــعبي ال ــخط الش ــذوة الس ــج ج ــى تأجي ــا أّدى إل ــة، م ــع االقتصادي ــن الوقائ ع

جوانبــه باملــزاج العــام الــذي كان ســائًدا يف تونــس يف فتــرة مــا قبــل انتفاضــة العــام 2010.

وىلع صعيــد آخــر، ُتضــاف التحديــات البيئيــة، بمــا فيهــا ارتفــاع درجــات الحــرارة ونــدرة امليــاه، 

إلــى قائمــة املشــاكل التــي ســتعرقل مســاعي الــدول العربيــة الراميــة إلــى تنميــة اقتصاداتهــا 

وإعالــة مواطنيهــا. واقــع الحــال أن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تشــهد ارتفاًعــا يف 
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درجــات الحــرارة يمّثــل ضعــف املعــّدل العاملــي، مــا يفاقــم انعــدام األمــن الغذائــي، والهجــرة مــن 

املناطــق الريفيــة إلــى املناطــق الحضريــة، وحالــة التنافــس ىلع املــوارد. ومــن أصــل 17 دولــة 

ــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال  ــم، تقــع 11 دول تعانــي مــن اإلجهــاد املائــي يف العال

ــبًة  ــة نس ــات املنطق ــاه حكوم ــّح املي ــُيكّلف ش ــي، س ــك الدول ــرات لبن ــا لتقدي ــا. ووفًق إفريقي

تتــراوح بيــن 7 و14 يف املئــة مــن ناتجهــا املحّلــي اإلجمالــي بحلــول العــام 2050. يف غضــون 

ذلــك، ُترغــم موجــات الجفــاف والتصّحــر املتزايــدة ســكان املنطقــة ىلع النــزوح نحــو املــدن، 

ــر بيــن املجتمعــات املحليــة. فبيــن  مــا يتســّبب بالضغــط ىلع البنــى التحتيــة وتأجيــج التوت

العاَميــن 2007 و2010 ىلع ســبيل املثــال، أرغــم الجفــاف الــذي غــزا شــمال شــرق ســورية قرابــة 

1.5 مليــون شــخص ىلع مغــادرة مناطقهــم والنــزوح إلــى غــرب البــاد، مــا أّدى إلــى زيــادة هائلــة 

يف ســكان املــدن. صحيــٌح أن هــذه الكارثــة لــم تطلق شــرارة انتفاضــة العــام 2011، إال أنها ســّرعت 

وتيــرة تدهــور الظــروف املعيشــية وأذكــت لهيــب الســخط الشــعبي. واليــوم، تتســّبب الصراعــات 

ــال  ــان والصوم ــراق واألردن ولبن ــى الع ــن إل ــق الاجئي ــن بتدّف ــورية واليم ــا وس ــرة يف ليبي الدائ

وتونــس وتركيــا، مــا يســهم يف احتــدام التنافــس ىلع املــوارد الشــحيحة أصــًا، فيمــا تواجــه 

ــن الجــدد. وال  ــة يف اســتيعاب الوافدي ــات جّم ــدول املضيفــة صعوب الســلطات املحليــة يف ال

شــّك أن هــذه الضغــوط الســكانية ســتوقد، مــع مــرور الوقــت، مشــاعر الســخط السياســي وتشــعل 

االضطرابــات االجتماعية-االقتصاديــة.

ــن ســبل  ــى عجزهــا عــن تأمي ــدول العربيــة ىلع أســاليب الترهيــب، نظــًرا إل ازداد إًذا اعتمــاد ال

العيــش ملواطنيهــا، مــا رّســخ بــدوره ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب يف مختلــف أرجــاء املنطقــة. 

وفيمــا شــرعت الــدول العربيــة بتطبيــع عاقاتهــا مــع النظــام الســوري، لــم تعــد مهتّمــة ىلع 

مــا يبــدو بمحاســبة املســؤولين الســوريين ىلع الجرائــم املرّوعــة التــي ارتكبوهــا. ويترافــق ذلــك 

ــح أن يســتخدمها نظــام  مــع غيــاب الزخــم الــازم لتســوية أزمــة الاجئيــن الســوريين، التــي ُيرجَّ

ــلطة  ــاٍق يف الس ــام ب ــا أن النظ ــه. وطامل ــع مع ــة التطبي ــريع عملي ــط لتس ــة ضغ ــد كورق األس

يف ظــل غيــاب أي حــّل سياســي ُيعتــّد بــه، فلــن يتمّكــن ماييــن الاجئيــن مــن العــودة إلــى 

وطنهــم. وطاملــا ُيســمح للمســؤولين الســوريين باإلفــات مــن العدالة، فلــن يكون لقــادة األنظمة 

الســلطوية يف مختلــف أنحــاء املنطقــة رادٌع فعلــي يثنيهــم عــن ارتــكاب جرائــم مماثلــة بحــّق 

شــعوبهم.

منظومة غير مستقّرة

إن املنظومــة الســلطوية الجديــدة التــي تســود يف الشــرق األوســط اليــوم غيــر ُمقــّدٍر لهــا أن 
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تنعــم باالســتقرار. فعلــى عكــس مــا اعتبــره الكثيــر مــن الباحثيــن »الســلطوية املســتدامة« التي 

ــح أن يــؤدي املزيــج الراهــن  طبعــت املنطقــة يف املرحلــة الســابقة النتفاضــات العــام 2011، ُيرجَّ

مــن القمــع املحّلــي، مصحوًبــا بتدهــور الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة والتدّخــل الدولــي يف 

عــدٍد مــن العواصــم العربيــة، إلــى زعزعــة اســتقرار املنطقــة ىلع نحــو متزايــد، وتفاقــم العنــف، 

وعــودة شــبح التطــّرف.

تواجــه الحكومــات الســلطوية يف الشــرق األوســط، التــي نخرهــا الفســاد وســوء اإلدارة وأضنتهــا 

ــت  ــي كان ــة الت ــا االجتماعية-االقتصادي ــن املزاي ــة يف تأمي ــات جّم ــة، صعوب ــات االقتصادي األزم

ــن  ــزة األم ــواء أجه ــلحة، س ــات املس ــت الجه ــعوبها. وبات ــة ش ــابق ىلع تهدئ ــاعد يف الس تس

القومــي أو امليليشــيات الخاصــة، تضطلــع بــأدوار سياســية واقتصاديــة أكبــر مــن أي وقــت مضــى 

ــن تحــت وطــأة  ــون األمّري ــون العادي ــي املواطن ــك، يعان ــدول. يف غضــون ذل ــر مــن ال يف الكثي

العنــف املتزايــد مــن جهــة، واملــوارد املتضائلــة مــن جهــة أخــرى، تماًمــا كمــا كانــت عليــه الحــال 

ــل صعــود نجــم  ــل انطــاق انتفاضــات العــام 2011، ويف العــراق وســورية قب يف دول عــّدة قب

تنظيــم الدولــة اإلســامية.

ــرات  ــن وروســيا حــدة التوت يف خضــّم هــذا املشــهد السياســي املحمــوم، زادت خطــوات الصي

بيــن القــوى العظمــى، فيمــا أّججــت تدّخــات إيــران ودول الخليــج النزاعــات يف املنطقــة وأّدت 

إلــى إذكاء النعــرات الطائفيــة واســتخدام الهويــات الطائفيــة كســاح، ســعًيا وراء نفــوذ إقليمــي 

أكبــر. يف هــذه األثنــاء، ُيبــدي الســّنة يف جميــع أنحــاء الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا غضًبــا 

وتوتــًرا مــن سياســات إيــران التوّســعية، بعــد أن أّدت العمليــات التــي أطلقتهــا القــوات الســورية 

ــة  ــذي قادتــه الواليــات املتحــدة ضــد تنظيــم الدول ــران وروســيا، والتحالــف ال املدعومــة مــن إي

ــذا،  ــب. ل ــة وحمــص وحل ــرى هــي املوصــل والرق ــع مــدن ســنّية كب ــر أرب ــى تدمي اإلســامية، إل

يجــب أاّل يطمئــّن أحــٌد إلــى هــذا املنعطــف الســلطوي الــذي تســلكه املنطقــة، بــل ينبغــي أن 

يشــّكل رســالة تحذيريــة مّمــا قــد يحملــه املســتقبل مــن أحــداث ُمزعزعــة لاســتقرار.

الرابط:

 كارنيغي

https://carnegie-mec.org/2022/04/04/ar-pub-86804
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ــاهد  ــن مش ــاًرا م ــوريين، اعتب ــد الس ــرب ض ــية يف الح ــات الروس ــن العملي ــات ع ــددت الذكري تع

ســقوط صــاروخ “ســكود” الروســي يف الوســط التجــاري للمدينــة أو للحــي، إلــى الطائــرة الروســية 

التــي تنــاور وتنقــض ىلع األبنيــة وتزيــل بعضهــا مــن الوجــود، وتحطــم جوارهــا، ومناظر تســاقط 

ــة  ــة العالي ــاءة الناري ــية والكف ــوة الروس ــتعراض للق ــار، يف اس ــات األمت ــد  مئ ــظايا ىلع بع الش

التــي تســددها إلــى األحيــاء الســكنية املتهمــة باإلرهــاب لعــدم تأييدهــا لنظــام األســد، ورفضهــا 

الحكومــة املنتخبــة بطريقــة اإلجمــاع وبنســبة 99.9% الطريقــة التــي ورثهــا نظــام األســد مــن 

من حلب إلى ماريوبول

ثينك جلوبل هيلث

)اللغة اإلنجليزية( 01 نيسان 2022

نص املقال:
تدميــر مدينــة ماريوبــول األوكرانيــة ىلع يــد القــوات الروســية وتهجيــر ســكانها، أعــاد 
إلــى واجهــة األحــداث تدميــر مدينــة حلــب، وصــار تدميــر املدينتيــن مرجًعــا للداللــة ىلع 
الهمجيــة الروســية يف تعاملهــا مــع املدنييــن، وأعــاد للســوريين ذكرياتهــم الخاصــة 

عــن سلســلة الدمــار الروســية يف بالدهــم.

ليليان بوسنر
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االســتفتاءات واالنتخابــات الســتالينية.

 

ومــع مشــاهد الحصــار التــي تفرضهــا القــوات الروســية ىلع املــدن األوكرانية، اســتعاد الســوريون 

ذكرياتهــم عــن الحصــار يف ريــف دمشــق ويف حمــص، التــي أحكــم إغاقهــا “حــزب اهلل” 

ــت التفتيــش  ــة الروســية، بطــرق مبتكــرة قارب ــة الجوي وامليليشــيات اإليرانيــة يف ظــل الحماي

ــدواء ورغيــف الخبــز الواحــد. ىلع حبــة ال

ومــع إطــاق روســيا صواريخهــا الفراغيــة ىلع األوكرانييــن، تذّكــر الســوريون تصريحــات الجنــراالت 

الــروس ووزيــر الدفــاع، ســيرغي شــويغو، الــذي كان يفاخــر أمــام العالــم بــأن روســيا جربــت حوالــي 

ثاثمئــة ســاح ىلع األراضــي الســورية )وىلع املدنييــن الســوريين( ويف وضــع القصــف 

ــدارس  ــات وىلع امل ــكان املخيم ــر ىلع س ــذي انتص ــي ال ــاح الروس ــا رّوج للس ــذا م ــي، وه الح

ــفيات. واملستش

ــا  ــزّود به ــي ي ــلحة الت ــام األس ــوم أم ــر الي ــوريا يتقهق ــّرب يف س ــي املج ــاح الروس ــن الس ولك

“الناتــو” األوكرانييــن، وتتراكــم العربــات واملصفحــات الروســية يف الطرقــات ىلع شــكل أكــوام 

مــن الحديــد املفــكك، ولــم تجــرؤ الطائــرات الروســية بعــد شــهر مــن الحــرب ىلع احتــال الســماء 

األوكرانيــة بشــكل تــام، فأنبــاء ســقوط الطائــرات والحوامــات الروســية تتاحــق كل يــوم بفضــل 

ــي  ــة الت ــخ املحمول ــك الصواري ــات، تل ــادة للمدرع ــرات واملض ــادة للطائ ــة املض ــلحة الفردي األس

ــم منــع توريدهــا لـــ” الجيــش الحــر” يف ســوريا حفاًظــا ىلع ساســة القصــف الروســي ضــد  ت

الســوريين.

ــروس للمتاجــر، اســترجع الســوريون  ــود ال ــكات الخاصــة ونهــب الجن ــم املمتل ــاء تحطي ومــع أنب

ــوت  ــي يف البي ــاث املتبق ــية، األث ــة روس ــد، وبحماي ــوات األس ــت ق ــش”، إذ نهب ــر “التعفي مناظ

ــار  ــدران وأحج ــوا إال الج ــم يبق ــة، ول ــرادات وأدوات إلكتروني ــجادات وب ــر وس ــب” وحصائ ــن “كن م

ــاج يف  ــى ىلع الدج ــود حت ــتولى الجن ــد اس ــا، وق ــم اقتاعه ــر عليه ــي تعّس ــض الت املراحي

القــرى البعيــدة. وال يعــرف أحــد إن كان الجنــود الــروس قــد افتتحــوا أســواًقا لتصريــف غنائمهــم 

التــي كســبوها يف أوكرانيــا، ىلع شــاكلة األســواق التــي افتتحهــا جنــود األســد يف دمشــق، 

ــص. ــوس، وحم ــة، وطرط والاذقي

ومــع تــداول الفيديوهــات عــن أوضــاع بيــوت األوكرانييــن املدمــرة، اســترجع الســوريون رســائل 

“الواتســاب” التــي تأتيهــم عــن أحــوال بيوتهــم التــي تحطمــت، وصــوال إلــى أخبــار هدمهــا مــن 

ــن،  ــازل الغائبي ــتياء ىلع من ــن االس ــتثمرون يف قواني ــن يس ــدد الذي ــاء الج ــي البن ــل مقاول قب
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واســتياء “الشــبيحة” وامليليشــيات اإليرانيــة ىلع مــا نجــا مــن تلــك البيــوت. واســترجع الكثيــر 

ــة  ــادة هندس ــًرا إلع ــاب، تبري ــة، واإلره ــة املعارض ــم بحج ــتياء ىلع بيوته ــرارات االس ــم ق منه

الســكان.

روســيا اليــوم بحاجــة إلــى هندســة الســكان يف املناطــق التــي اســتولت عليهــا مــن أوكرانيــا، 

ــروس ال  ــر الســكاني، ولكــن ال ــران يف إجــراءات التطهي ــة نظــام األســد وإي ــد تســتلهم تجرب وق

ــه ال  ــروف وجماعت ــان قدي ــبيحة”، فرمض ــة “الش ــاخ تجرب ــر يف استنس ــة تقصي ــون يف حال يزال

يشــّكلون الكثافــة “التشــبيحية” التــي شــّكلها مؤيــدو النظــام وامليليشــيات اإليرانيــة، وحتــى 

لــو نقلــت روســيا “الفيلــق الخامــس” كلــه مــع قائــده “النمــر”، فهــو ال يــكاد أن يكــون نقطــة يف 

بحــر املســافات الكبيــرة يف أوكرانيــا، ولعــل انتفــاء التمايــز الدينــي بيــن روســيا وأوكرانيــا حــرم 

القــوات الغازيــة مــن أهــداف مقدســة تدافــع عنهــا، كمــا فعلــت روســيا يف ادعائهــا الدفــاع عــن 

املســيحيين يف ســوريا أســوة بإيــران التــي تّدعــي أن مجيئهــا مــن أجــل حمايــة مــزار الســيدة 

زينــب، والعتبــات املقدســة التــي زرعتهــا ىلع عجــل يف معظــم مــدن الســاحل الســوري ويف 

حلــب والجزيــرة الســورية.

الســوريون يف ذكرياتهــم يســترجعون مناظــر جحافــل املهّجريــن الذيــن ال يزالــون يصلــون حتــى 
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ــا  ــا وروماني ــبه بولوني ــا أش ــاورة. وم ــدان املج ــألوا البل ــد أن م ــوري، بع ــمال الس ــى الش ــوم إل الي

واملجــر اليــوم بتركيــا واألردن ولبنــان، ومــا أشــبه الضيــاع الــذي القــاه الســوريون بالضيــاع الــذي 

ينتظــر األوكرانييــن، فالنــزوح والتهجيــر والحرمــان مــن الحيــاة املعتــادة، ومــن العمــل، واالضطــرار 

ــد، ويف  ــات االندمــاج يف مــكان جدي ــدة، وصعوب ــن عمــل جدي ــم لغــة أخــرى، وقواني ــى تعل إل

ثقافــة جديــدة، مــن األمــور التــي تزيــد غربــة املهاجريــن، وتحيلهــم إلــى عــبء ىلع اآلخريــن 

مهمــا كانــت درجــة الترحيــب بالنــازح أو املهاجــر، هــذا إن دام الترحيــب أكثــر مــن أشــهر قليلــة.

 

بوتيــن ووزيــر خارجيتــه الفــروف ووزيــر دفاعــه شــويغو، ومرتزقتــه مــن عصابــات طباخــه 

بريغوجيــن، ووكاالتهــم اإلخباريــة الكاذبــة، شــّكلوا كارثــة حّلــت ىلع الســوريين منــذ العــام 2015، 

وهــا هــم يعيــدون صناعــة كارثــة جديــدة تعصــف بحيــاة األوكرانييــن ومســتقبلهم ومســتقبل 

بادهــم، وصــاروا يهــددون الســام يف أوروبــا ويف العالــم عبــر تلويحهــم باســتعمال األســلحة 

النوويــة.

مصيــر حلــب الــذي يشــابه مصيــر ماريوبــول يدفعنــا ملطالبــة العالــم الحــر أن يتحــد يف وجــه 

ــم ضــم  ــل أن يت ــة، ونأم ــع اآلالم األوكراني ــن أجــل معالجــة اآلالم الســورية م ــادة الروســية م القي

ملفــات جرائــم الحــرب الروســية يف ســوريا، إلــى ملــف جرائــم الحــرب يف أوكرانيــا الــذي تعــّده 

ــروس. الــدول الغربيــة ملحاســبة القــادة ال

الرابط:

 ثينك جلوبل هيلث

https://www.thinkglobalhealth.org/article/aleppo-mariupol
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وأوضحــت الصحيفــة أن تقريــرا ملعهــد »نيــو الينــز« )New Lines( سينشــر اليــوم الثاثــاء يرســم 

ــو  ــون، وه ــمى الكبتاغ ــة املس ــرات العقلي ــد املؤث ــاج أح ــرة يف إنت ــر الطف ــة لتأثي ــورة مقلق ص

»أمفيتاميــن« املشــتق مــن عقــار قديــم، مشــيرة إلــى أن التقريــر -الــذي كتبــه املحلــان كاروليــن 

ــر مشــروع ســريع  روز وألكســندر ســودرهولم- يوضــح أن »تجــارة الكبتاغــون تشــكل اقتصــادا غي

النمــو يف الشــرق األوســط والبحــر األبيــض املتوســط«.

و«اســتنادا إلــى عمليــات املصــادرة وحدهــا تقدر القيمــة الســوقية املحتملة للكبتاغــون يف عام 

تجارة الكبتاغون تتجاوز 5 مليارات دوالر يف عام 2021

لوفيغارو

)اللغة الفرنسية( 04 نيسان 2022

خالصــة املقــال: قالــت صحيفــة لوفيغــارو )Le Figaro( الفرنســية إن عائــدات تهريــب 
الكبتاغــون يف الشــرق األوســط وصلــت إلــى 5 مليــارات دوالر، ممــا يعكــس زيــادة هائلــة 
يف تجــارة غيــر مشــروعة واســعة النطــاق تشــكل خطــرا متزايــدا ىلع الصحــة والســالمة 
يف املنطقــة، مشــيرة إلــى أن حكومــة الرئيــس الســوري بشــار األســد -التــي تخنقهــا 
ــي  ــاء السياس ــيلة للبق ــدر كوس ــذا املخ ــب ه ــد ىلع تهري ــة- تعتم ــات الدولي العقوب

واالقتصــادي.



34 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

2021 بأكثــر مــن 5.7 مليــارات دوالر« حســب التقريــر، وهــو مــا يمثــل زيــادة كبيــرة عــن التقديــرات 

البالغــة 3.5 مليــارات دوالر يف عــام 2020، رغــم أنــه ال يعكــس ســوى قيمــة املضبوطــات التــي 

بلغــت أكثــر مــن 420 مليــون قــرص، مــع أن العديــد مــن الــدول لــم تفصــح عــن إحصــاءات ســنوية 

حــول هــذا املوضــوع، ممــا يعنــي أن كميــة الحبــوب املضبوطــة الفعليــة مــن املحتمــل أن تكون 

أىلع ممــا ذكــر وال تمثــل ســوى جــزء بســيط مــن إجمالــي كميــة الكبتاغــون املنتجــة.

وأوضــح التقريــر أن ســوريا هــي املنتــج الرئيســي للكبتاغــون، واململكــة العربيــة الســعودية هــي 

الســوق الرئيســي لــه، وقالــت إنــه يبــاع ىلع شــكل قــرص أبيــض صغيــر مختــوم بشــعار مميــز 

يمثــل نصــف قمــر، وقــد تــم حظــره رغــم أنــه يف األصــل دواء مــن عائلــة األمفيتاميــن وعقــار تــم 

تســويقه منــذ بدايــة الســتينيات يف أملانيــا، ومكونــه الفعــال هــو الفينيثايليــن.

عائلة الرئيس تشارك يف التهريب

ــكل  ــتهاكه بش ــه واس ــم إنتاج ــار يت ــة لعق ــة التجاري ــم العام ــون اآلن اس ــح الكبتاغ ــد أصب وق

ــن أو ال  ــن الفينيثايلي ــل م ــا ىلع القلي ــوي غالب ــو يحت ــط، وه ــرق األوس ــا يف الش ــري تقريب حص

ــر. ــن التقري ــا يبي ــبيد« كم ــدر »الس ــن مخ ــب م ــو قري ــا، وه ــه إطاق ــوي علي يحت

وتتجــاوز القيمــة الســوقية للكبتاغــون املنتــج يف ســوريا اآلن -حســب تقريــر نيــو الينــز- بكثيــر 

الصــادرات القانونيــة للبــاد، ممــا أكســبها لقــب »دولــة املخــدرات«.

ويوثــق التقريــر كيــف يشــارك أفــراد عائلــة الرئيــس بشــار األســد ونظامــه يف تصنيــع وتهريــب 

هــذا املخــدر.

وحســب الصحيفــة، فــإن بعــض وحــدات إنتــاج الكبتاغــون توجــد يف لبنــان ثالــث أكبــر مصــدر 

للحشــيش يف العالــم بعــد املغــرب وأفغانســتان كمــا يقــول التقريــر، ويعتبر هــذا البلــد »امتدادا 

لتجــارة الكبتاغــون الســورية، فهــو نقطــة عبــور رئيســية لتدفقــات هــذه املــادة«، ممــا يشــير 

ــم هــذه  ــى أن شــخصيات النظــام الســوري تســتفيد مــن دعــم املليشــيات املختلفــة لتنظي إل

التجــارة، بمــا يف ذلــك حــزب اهلل اللبنانــي الــذي يشــمل نفــوذه امتــدادا طويــا للحــدود الســورية 

اللبنانيــة، ممــا يعطيــه دورا رئيســيا يف التهريــب.

ويــرى التقريــر أن »حــزب اهلل لعــب دورا داعمــا مهمــا يف تجــارة الكبتاغــون اســتنادا إلــى خبرتــه 

ــة:  ــاع«. )ترجم ــوب وادي البق ــن جن ــي م ــيش اللبنان ــب الحش ــاج وتهري ــيطرة ىلع إنت يف الس

الجزيــرة(

الرابط:

 لوفيغارو

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-trafic-de-captagon-depasse-les-5-milliards-de-dollars-en-2021-20220405


35 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

ــرًا عــن مركــز الدراســات االســتراتيجية الدوليــة يف واشــنطن،  ويف دراســة بحثيــة صــدرت أخي

ومــن إعــداد الباحثــة ناتشــا هــول متخصصــة يف دراســات الشــرق األوســط، كشــفت أن الحكومــة 

الســورية اســتطاعت وبشــكل متزايــد تحويــل املســاعدات اإلنســانية إلــى أداة سياســية، وبالتالي، 

فــإن الجهــود العامليــة لدعــم الشــعب الســوري لهــا تأثيــر متزايــد يف تعزيــز الحكومــة الســورية 

سياســيا وماليــا، وهــي نفــس الحكومــة املســؤولة عــن معانــاة ماييــن الســوريين ونفــي ماييــن 

آخرين.

واعتبــرت الدراســة، أن إضافــة مســاعدات بمليــارات الــدوالرات إلــى النظــام الحالي لن تنقذ ســوريا، 

ــاة  ــا يضمــن اســتمرار معان ــة الســيئة«، م ــة »والجهــات الفاعل ــك، سترســخ الحكوم ــن ذل ــداًل م ب

ــى أن الحكومــة  ــى املســاعدة. وأشــارت إل ــن هــم يف أمــسِّ الحاجــة إل ماييــن الســوريين، الذي

الســورية نجحــت يف تحويــل االهتمــام الدولــي »ببــؤس شــعبها« إلــى مركــز ربــح، فقــد نمــت 

مهاراتهــا يف تحــول وإعــادة توجيــه املســاعدات إلــى أغراضهــا الخاصــة، ســواء يف املناطــق 

التــي تســيطر عليهــا أو مــن خــال تشــكيل الوصــول الدولــي إلــى املناطــق التــي ال تصــل إليهــا. 

وأضافــت: »بينمــا يســعى املانحــون الدوليــون بشــكل متزايــد إلــى دعــم تعــايف ســوريا، فإنهــم 

ــر التــي ال تعــد وال تحصــى، والتــي تشــير إلــى  يفعلــون ذلــك دون معالجــة التقييمــات والتقاري

التاعــب املنهجــي يف نظــام املســاعدة. ولــم تكــن املســاعدة اإلنســانية قــادرة ىلع اإلطــاق 

ىلع معالجــة املشــاكل السياســية يف األســاس. ورغــم ذلــك، فــإن حــدود املســاعدة اإلنســانية 

ال تعفــي وكاالت املعونــة أو الحكومــات املانحــة مــن الحاجــة إلــى فهــم الطــرق التــي تؤثــر بهــا 

النظام السوري استغل املساعدات لتعزيز سلطته

مركز الدراسات االستراتيجية الدولية يف واشنطن

)اللغة اإلنجليزية( 04 نيسان 2022

خالصة املقال:
ــام  ــل اهتم ــوري، مح ــعب الس ــة للش ــانية واإلغاثي ــاعدات اإلنس ــت املس ــا كان ــًرا م كثي
ــم، إال أن طــول األزمــة الســورية، أكســب النظــام  رســمي وشــعبي مــن كافــة دول العال
ــد  ــة أم ــاعدات يف إطال ــك املس ــتغالل تل ــارات وأدوات«، الس ــق »مه ــوري يف دمش الس
األزمــة، حســب تقريــر بحثــي. وأشــار إلــى أنــه ربما يصــح القــول بــأن املســاعدات الدولية 
لســوريا تشــهد »نقطــة انعطــاف«، مع اســتمرار عــدد الســوريين املحتاجيــن يف االرتفاع، 

ومواصلــة دمشــق اســتخدام املســاعدات ملكافــأة حلفائهــا ومعاقبــة خصومهــا.

ناتشا هول 
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املســاعدة اإلنســانية ىلع البيئــة السياســية والعكــس صحيــح«.

ونصحــت الدراســة يأتــي مــن أجــل الحصــول ىلع أي نفــوذ لتفعيــل املبــادئ اإلنســانية، 

وتعظيــم مكاســب املســاعدة للســوريين، يجــب ىلع الحكومــات املانحــة دمــج املســاعدات يف 

اســتراتيجية أكبــر لســوريا واملنطقــة، حيــث يتحمــل املانحــون مســؤولية العمــل معــا، لتشــكيل 

العمليــة خطــوة بخطــوة لضمــان وصــول املســاعدات إلــى جميــع املحتاجيــن، وعــدم وقوعهــا 

ــك  ــام بذل ــدم القي ــن أن ع ــة، م ــة األميركي ــة البحثي ــذرت الدراس ــرب«. وح ــراء الح ــدي »أم يف أي

ســوف يديــم حالــة عــدم االســتقرار، وســتحتاج االســتجابة الدوليــة لألزمــة الســورية إلــى التركيــز 

ىلع أربعــة محــاور أساســية وهــي:

أواًل، يجــب ىلع املانحيــن تقييــم أولوياتهــم، وفهــم إلــى أيــن تتجــه املســاعدة وإلــى مــن تصــل، 

وهــم بحاجــة إلــى إجــراء تقييــم صــارم.

ــا، نصحــت الحكومــات املانحــة التــي لهــا مصلحــة يف ســوريا، باالنخــراط يف دبلوماســية  ثاني

ومفاوضــات أكثــر اتســاقا، ألنهــم بحاجــة إلــى التفــاوض نيابــة عــن قطــاع املســاعدة يف شــمال 

غربــي وشــمال شــرقي ســوريا، وعليهــم التفــاوض بشــكل جماعي مــع الحكومــة الســورية والقوى 

الخارجيــة ملنــع التدخــل يف اســتجابة املســاعدات وتأميــن وقــف إطــاق النــار.

ــي مــن شــأنها  ــة، والت ــر ىلع املرون ــز بشــكل أكب ــا، يجــب ىلع املجتمــع اإلنســاني التركي ثالث

تحســين قــدرات املجتمعــات ىلع تحمــل الصدمــات التــي تتعــرض لهــا اســتجابة املســاعدات 

الطارئــة، مشــيرة إلــى أن هــذا الدعــم مهم بشــكل خــاص يف الشــمال الغربي والشــمال الشــرقي، 

حيــث يواجــه ماييــن األشــخاص الذيــن أنهكتهــم الحــرب واملشــردون مســتقبًا قاتمــا بــدون 

هــذه املســاعدة.

وأخيــرًا، نصحــت بأنــه يجــب أن يعمــل املانحــون بجهــد أكبــر لتيســير املســاعدات، يف حيــن أن 

العقوبــات وإجــراءات مكافحــة اإلرهــاب تخــدم غرضــا مهمــا، فهــي ال تعــوق تقديــم املســاعدة 

فحســب، بــل إنهــا غالبــا تزيــد مــن قــوة الجهــات الفاعلــة الخاضعــة للعقوبــات. كمــا يجــب عمــل 

ــاة مصرفيــة للمســاعدة وتنســيق  ــد مــن التأكيــدات املباشــرة للبنــوك أو حتــى إنشــاء قن املزي

اللوائــح بيــن الحكومــات املانحــة، مــع ضمــان العنايــة الواجبــة لضمــان عــدم تــورط املورديــن 

والشــركاء يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

واختتمــت بالقــول: »ســيؤدي تاعــب الحكومــة الســورية املســتمر باملســاعدات اإلنســانية إلــى 

ــدًا  ــزوح بعي ــة أمــد عــدم االســتقرار والن ــن أشــعا الحــرب، وإطال ترســيخ الحرمــان والقمــع اللذي

يف املســتقبل. يف حيــن أن املســاعدات وحدهــا ال يمكنهــا إصــاح ســوريا، فــإن االســتثمارات 
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ــاة  ــف املعان ــن أن تخف ــا يمك ــة هن ــوات املقترح ــال الخط ــن خ ــري م ــن البش ــة يف األم الواعي

وتعطــي األمــل للســكان املصابيــن بصدمــات نفســية«

املصدر: مركز الدراسات االستراتيجية الدولية يف واشنطن نقًا عن الشرق األوسط

https://aawsat.com/home/article/3573011/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%AA%D9%87
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خلفية زيارة بشار األسد إلى اإلمارات

اورســــــــــــــــام

)اللغة التركية( 23 اذار 2022

نــص املــادة: قــام بشــار األســد بزيــارة إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف 18 مارس 
2022، والتقــى أواًل بالشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، أميــر دبــي، ثــم محمــد بــن زايــد 

آل نهيــان، ولــي عهــد أبــو ظبي.

حمزة هاشيل

ــن  ــن املحللي ــد م ــل العدي ــن قب ــة م ــارة مفاجئ ــا زي ــارة بأنه ــذه الزي ــف ه ــن وص ــم م ىلع الرغ

املحلييــن والدولييــن، إال أنهــا يف الواقــع برنامــج تــم التخطيــط لــه منــذ حوالــي أربعــة أشــهر 

ــا. ــه بســبب تدخــل روســيا يف أوكراني ــم تأجيل وت

يف الواقــع، يف 20 أكتوبــر 2021، أجــرى األســد ومحمــد بــن زايــد محادثــة هاتفيــة، وبعــد هــذا 

االجتمــاع مباشــرة، يف 9 نوفمبــر 2021، زار وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي عبــد اهلل بــن زايــد آل نهيــان 

دمشــق مــع وفــده.

ىلع الرغــم مــن عــدم وجــود معلومــات واضحــة حــول تفاصيــل هــذه الزيــارة يف ذلــك الوقــت، 

فقــد تمــت دعــوة بشــار األســد إلــى اإلمــارات وكان مــن املتوقــع عقــد مثــل هــذا االجتمــاع. لدرجة 

أنــه عندمــا ننظــر عــن كثــب إلــى املســار طويــل األمــد للعاقــات بيــن الجانبيــن، ســنرى بوضــوح 
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أن هــذه الزيــارة هــي جــزء مــن جهــود التطبيــع الــذي يقــوم بهــا نظــام االســد.

 

ــم  ــة الســورية، ت ــة الحــرب األهلي ــات الدبلوماســية التــي تطــورت منــذ بداي ــى العملي بالنظــر إل

إجــراء بعــض الزيــارات رفيعــة املســتوى مــن العالــم العربــي إلــى دمشــق حتــى زيــارة األســد ألبــو 

ظبــي، لكــن بشــار األســد لــم يــزر أي دولــة عربيــة.

إن هــذه الزيــارة التــي تمــت ىلع الرغــم مــن العقوبــات التــي فرضتهــا الواليــات املتحــدة بموجــب 

ــد مــن  ــه ســيتم اتخــاذ املزي ــة املدنيــة يف ســوريا هــي عامــة ىلع أن ــون قيصــر للحماي قان

الخطــوات بيــن العالــم العربــي وإدارة دمشــق.

ستكتســب جهــود التطبيــع األحاديــة التــي يبذلهــا نظــام األســد بعــًدا جديــًدا وتأتــي بعمليــة 

ــة يف  ــة املحتمل ــى إعــادة الهيكل ــادل. وبالنظــر إل يتــم فيهــا تســريع خطــوات التطبيــع املتب

ــرص  ــن الف ــتفادة م ــترغب يف االس ــة س ــدول العربي ــن ال ــد م ــاد أن العدي ــن االعتق ــوريا، يمك س

التــي ستنشــأ هنــا.

هــذه العمليــة، التــي تــم فيهــا اختبــار عــدم فعاليــة العقوبــات املنصــوص عليهــا يف قانــون 

قيصــر، قللــت مــن هامــش املخاطــرة لتطبيــع العاقــات مــع األســد. ورغــم أن جهــود نظام األســد 

إلقامــة عاقــات دبلوماســية مــع اإلمــارات تســتند إلــى أســباب مثــل »الشــرعية وإعــادة الهيكلــة 

ــم  ــي لتقيي ــو ظب ــتعداد إدارة أب ــة«، إال أن اس ــدول العربي ــة ال ــى جامع ــودة إل ــع والع والتطبي

إمكانيــات التعــاون مــع نظــام األســد رغــم الواليــات املتحــدة هــي قضيــة تحتــاج إلــى التوقــف 

عندهــا.

وتحــاول اإلمــارات، أحــد أهــم حلفــاء واشــنطن يف الخليــج، مؤخــًرا تنفيــذ سياســاتها املســتقلة 

بــداًل مــن اتبــاع نهــج الواليــات املتحــدة يف الشــرق األوســط. ىلع الرغــم مــن وجــود العديــد 

مــن األســباب لهــذا املوقــف ومنهــا فشــل الواليــات املتحــدة يف تقديــم الدعــم املتوقــع ضــد 

املخــاوف األمنيــة يف الخليــج، وأيضــا تحــول تركيــز الواليــات املتحــدة العاملــي مــن الشــرق إلــى 

محــور آســيا واملحيــط الهــادي وأوروبــا الشــرقية، دفعــت دول الخليــج إلــى عمليات بحــث جديدة. 

ومــن التطــورات األخــرى التــي ســرعت تنفيــذ الخليــج للسياســات »رغــم الواليــات املتحــدة« أن 

ــن للخليــج يف آذار / مــارس 2019 أتاحــت فــرص تعــاون  ــر بوتي ــارة الرئيــس الروســي فاديمي زي

جديــدة لــدول املنطقــة.

ــة يف ســوريا  ــذي اكتســب صــورة عســكرية قوي ــارات بهــذا النهــج الروســي، ال ــت اإلم ــا رحب كم

رغــم ضغــوط الواليــات املتحــدة، كمــا يمكــن قــراءة فشــل إدارتــي الريــاض وأبــو ظبــي يف إدانــة 
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روســيا يف أزمــة أوكرانيــا نتيجــًة للخطــوات املتخــذة منــذ تلــك الفتــرة.

مــن أجــل خلــق دعــم دولــي ضــد الغــزو الروســي ألوكرانيــا والســيطرة ىلع ارتفــاع أســعار النفــط، 

أراد الرئيــس األمريكــي بايــدن لقــاء ولــي عهــد اإلمــارات، وكذلــك ولــي عهــد اململكــة العربيــة 

الســعودية، لكنــه لــم يتمكــن مــن الحصــول ىلع رد لهــذا الطلــب.

إن حقيقــة أن الواليــات املتحــدة، التــي ُتعــد العمــود الفقــري لاســتراتيجية األمنيــة الخليجيــة، 

لــم تتمكــن مــن الحصــول ىلع إجابــة لهــذا الطلــب كانــت مؤشــًرا آخــر مهــم ىلع افتقــار الخليــج 

للثقــة يف الواليــات املتحــدة.

ــن  ــل ع ــم تتخ ــوريا ول ــا يف س ــتعرضت قوته ــي اس ــيا الت ــورة روس ــف ص ــذا املوق ــزز ه ــد ع وق

ــج. ــو ىلع دول الخلي ــات النات ــم عقوب ــا رغ ــا يف أوكراني تدخله

لذلــك، بــدأت دول الخليــج يف التحــرك مــن خــال تقييــم فــرص التعاون التــي تأتــي يف طريقها 

ــم التحــول يف  ــارة أخــرى، يجــب تقيي ــة. بعب باملعنــى العاملــي واإلقليمــي ملصالحهــا الوطني

سياســة اإلمــارات تجــاه ســوريا وسياســتها املتمثلــة يف إرســال رســائل وحــدة مــع نظــام االســد 

يف كل منصــة، مــن خــال أخــذ هــذه التطــورات يف االعتبــار. وان هــذه العاقــات الوثيقــة بيــن 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة ونظــام االســد تتبعهــا الواليــات املتحــدة بــا شــك عــن كثــب.

لــم يكــن رد فعــل إدارة واشــنطن ىلع زيــارة األســد هــذه لإلمــارات مختلًفــا عــن رد الفعــل الــذي 

تلقــاه ىلع زيــارة وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي عبــد اهلل بــن زايــد آل نهيــان إلــى دمشــق يف تشــرين 

الثانــي )نوفمبــر( 2021.

يف واقــع األمــر، اســتخدم املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة نيــد برايــس عبــارات »نحــن 

منزعجــون للغايــة وحزينــون ملحاولــة إضفــاء الشــرعية ىلع بشــار األســد« ولــم يتضمــن أي بيــان 

يف بيانــه بــأن العقوبــات ســُتفرض ىلع األطــراف التــي تقــوم بتطبيــع العاقــات مــع النظــام 

تحــت قانــون قيصــر.

لــم يكــن نهــج الواليــات املتحــدة هــذا تجــاه تطــور األحــداث يف محــور إدارة دمشــق قــادًرا ىلع 

وقــف خطــوات التطبيــع اإلماراتــي، بــل فتــح البــاب أيًضــا أمــام دول أخــرى أرادت تطبيــع العاقــات 

مــع النظــام.

ــة لتطبيــع  يف حيــن أنــه مــن املهــم للغايــة بالنســبة ملنهــج شــامل قــراءة الجهــود املبذول

ــات املتحــدة  ــع الوالي ــارات والنظــام مــن خــال املشــاركات الدبلوماســية م ــن اإلم ــات بي العاق

وروســيا، فــإن تجاهــل املقاربــات البراغماتيــة اإلقليميــة ألبــو ظبــي ودمشــق يجعــل هــذه القراءة 

غيــر مكتملــة.
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يف واقــع األمــر، عندمــا تؤخــذ مصالــح اإلمــارات يف االعتبــار، ُياحــظ أن هنــاك مكاســب مهمــة 

يمكــن الحصــول عليهــا مــن مثــل هــذا التقــارب.

بنــاًء ىلع التجربــة األمريكيــة، قــد ترغــب اإلمــارات، التــي تتوقــع أنهــا تســتطيع الوثــوق بالقــوى 

العظمــى إلــى حــد مــا، يف الحصــول ىلع فرصــة للتوســط يف نظــام جديــد محتمل يف الشــرق 

األوســط يف املســتقبل مــن خــال تطويــر عاقــات وثيقــة مــع األســد، الــذي ســيطر إلــى حــد 

ــارات رأي يف  ــا لإلم ــون فيه ــة يك ــع معادل ــذا الوض ــق ه ــد يخل ــة. وق ــرب األهلي ــر ىلع الح كبي

عمليــات الحــل السياســي يف املنطقــة.

إدراًكا لحقيقــة أن االقتــراب مــن األســد يف الشــرق األوســط يعنــي االقتــراب مــن القــوة النوويــة 

الروســية، يمكــن إلدارة أبــو ظبــي بالتالــي أن يكــون لديهــا منطقــة منــاورات دبلوماســية.

باإلضافــة إلــى هــذه املكاســب الدبلوماســية، تريــد اإلمــارات االســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية 

املتوقعــة يف ســوريا ىلع املــدى القريــب واملتوســط، إعــادة عاقاتهــا االقتصاديــة املتدهــورة 

مــع ســوريا إلــى مســتوى مــا قبــل الحــرب.

عندمــا ننظــر إلــى العاقــات الثنائيــة التــي تطــورت والتطبيــع مــن خــال الزيــارات املتبادلــة مــن 

حيــث مصالــح النظــام، يمكــن أن نــرى بســهولة أن نظــام االســد هــو الطــرف األكثــر اســتعداًدا يف 

ــذا الصدد. ه

يف واقــع األمــر، يعيــش أكثــر مــن ثمانيــن يف املائــة مــن ســكانها تحــت خــط الفقــر ودمــرت كل 

بنيتهــا التحتيــة، وســتبحث الدولــة عــن فرصــة للنهــوض مــرة أخــرى باســتثمارات دول الخليــج 

الغنيــة مثــل اإلمــارات.

إذا تبــع اســتثمارات اإلمــارات العربيــة املتحــدة اســتثمارات أخــرى مــن قبــل دول عربيــة أخــرى، 

يمكــن لنظــام األســد تجنــب االعتمــاد ىلع روســيا وإيــران لتمويــل إعــادة اإلعمــار إلــى حــد مــا.

ــك، دخلــت روســيا، أقــوى العــب يف ســوريا، يف املجهــول بعــد الحــرب مــع  ــى ذل باإلضافــة إل

أوكرانيــا. وبســبب عقوبــات دول الناتــو، قــد يشــهد االقتصــاد الروســي انهيــارات تاريخيــة، ومــن 

املرجــح أن تظهــر واحــدة مــن أكثــر االنعكاســات الســلبية لهــذا الوضــع ىلع إدارة دمشــق.

لذلــك، ولتقليــل هــذا الخطــر، تولــي دمشــق أهميــة أكبــر مــن أي وقــت مضــى للعاقــات مــع أبــو 

ظبــي. لكــن إدارة األســد، التــي تريــد إحيــاء الورقــة العربيــة عبــر اإلمــارات، تريــد موازنــة نفــوذ 

إيــران مــن خــال كســر الضغــط الــذي تمارســه إيــران ىلع النظــام.

كان الســتضافة بشــار األســد ىلع أىلع مســتوى مــن قبــل الســلطات اإلماراتيــة تأثيــر كبيــر ىلع 

بحــث األســد عــن الشــرعية. لدرجــة أن خطــوات اإلمــارات لتطويــر عاقــات دبلوماســية رفيعــة 
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املســتوى مــع نظــام األســد مــن املرجــح أن تتبعهــا دول عربيــة أخــرى يف الخليــج واملنطقــة، 

ــة مــع نظــام االســد. ولقــد  ــارات متبادل ــن واألردن، وســوف يقومــون بزي وخاصــة عمــان والبحري

ــذا  ــو ه ــمة نح ــوة حاس ــي، خط ــم العرب ــى العال ــودة إل ــص ىلع الع ــد، الحري ــام االس ــذ نظ اتخ

الهــدف بدعــم مــن اإلمــارات.

ــاض  ــي الري ــع نظــام األســد، وصمــت إدارت ــع م لكــن يف ظــل معارضــة قطــر لتوجهــات التطبي

والقاهــرة بشــأن عــودة النظــام الســوري إلــى الجامعــة العربيــة، والعقبــة األمريكيــة، كان نظــام 

االســد بحاجــة إلــى وقــت للعــودة إلــى الجامعــة العربيــة، ودون اتخــاذ خطــوات هادفــة نحــو حــل 

سياســي، يمكــن القــول إن التطبيــع غيــر ممكــن اآلن.

املصدر: اورســـــــــــــــــام

https://orsam.org.tr/tr/besar-esadin-bae-ziyaretinin-arka-plani/
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ــى عــن ســيطرتها ىلع ســوريا وســط حــرب  ــن تتخل ــون: روســيا ل محلل

ــا أوكراني

يونايتد برس انترناشيونال

)اللغة اإلنجليزية( 04 نيسان 2022

نص املقال:
 ظهــرت روســيا كالعــب مهيمــن يف ســوريا بعــد إنقــاذ نظــام الرئيــس بشــار األســد مــن 
االنهيــار يف عــام 2015. ويقــول محللــون سياســيون وعســكريون عــرب لــن تتخلــى عــن 

نفوذهــا املتزايــد ومصالحهــا االســتراتيجية وســط غزوهــا ألوكرانيــا.

دالل سعود

ــا  ــر قصًف ــي تظه ــو الت ــع الفيدي ــور ومقاط ــد الص ــادس، ُتع ــبوعها الس ــرب أس ــول الح ــع دخ و م

مدمــًرا واســع النطــاق للمدنييــن واملستشــفيات وعمليــات تهجيــر قســري يف أوكرانيــا تذكيــًرا 

ــكات املســتخدمة يف ســوريا. ــا بالتكتي مؤمًل

ــرت  ــث أجب ــا حي ــوريا يف أوكراني ــتراتيجي يف س ــيا االس ــاح روس ــح نج ــد ال ينج ــك، ق ــع ذل وم

مقاومــة شرســة غيــر متوقعــة روســيا ىلع تعديــل خططهــا العســكرية. كمــا تواجــه موســكو 

عزلــة دوليــة بســبب غزوهــا يف 24 فبرايــر. ومهمــا كانــت النتيجــة يقــول املحللــون العــرب إن 
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روســيا مــن غيــر املرجــح أن تتخلــى عــن مكاســبها يف ســوريا.

 

حيــث ان موســكو انتظــرت فتــرة طويلــة لتأميــن وجــود عســكري دائــم يف شــرق البحــر األبيــض 

املتوســط بقاعدتيــن عســكريتين يف ســوريا، قاعــدة حميميــم الجويــة بالقــرب مــن الاذقيــة 

والقاعــدة البحريــة يف مينــاء طرطــوس واتفاًقــا ىلع اســتمرار هــذا الوجــود ملــدة 49 عاًمــا ىلع 

األقــل. 

ــن  ــن م ــن تتمك ــا ل ــدم يف أوكراني ــى الق ــرأس إل ــن ال ــة م ــيا املتورط ــض أن روس ــد البع »يعتق

ــوريا. ــز يف س ــا املتمي ــاظ ىلع دوره الحف

قــال عريــب الرنتــاوي مؤســس ومديــر مركــز القــدس للدراســات السياســية يف عمــان لـــ UPI.انني 

أعتقــد أنهــا لــن تتخلــى بســهولة أو تتخلــى عــن مكاســبها بعــد أن اســتثمرت الكثيــر لفــرض 

وجودهــا يف ســوريا ».

-  نهاية مجهولة:

بينمــا ال يــزال مــن املبكــر معرفــة مــا إذا كانــت الحــرب األوكرانيــة ســتكون لهــا تداعيــات خطيــرة 

ىلع ســوريا يف غيــاب تطــورات عســكرية كبيــرة أو تســوية سياســية، قــال الرنتــاوي إن موســكو 

»ســتواصل طريقهــا« هنــاك لكنهــا قــد تعــدل خططهــا.

وقــال إنــه مــن الصعــب أن نتخيــل أن الحــرب األوكرانيــة ســتنتهي بخــروج أحــد الطرفيــن »منتصًرا 

وهــزم اآلخــر«. لكنهــا قــد تكــون »مواجهــة طويلــة األمد«.

»إذا ســجل بوتيــن نقاًطــا لصالحــه يف حــرب أوكرانيــا ، فــإن هــذا ســيعزز موقعــه يف ســوريا بــأي 

شــكل مــن األشــكال. وإذا خســر بطريقــة أو بأخــرى، فلــن ينطبــق هــذا بالضــرورة ىلع ســوريا حيث 

ال تشــارك قواتــه بشــكل مباشــر يف املعــارك«. وأوضــح الرنتــاوي أن معظــم املقاتليــن يف ســوريا 

ليســوا مــن الــروس بــل مــن الســوريين وامليليشــيات املتحالفــة معهــم.

ــة يف  ــوات األمريكي ــة أو الق ــمالية الغربي ــة الش ــا يف املنطق ــل تركي ــن تقات ــيا ل ــال إن روس وق

املناطــق الكرديــة يف الشــمال الشــرقي، وانــه ســتنتهي مشــاكل ســوريا بالتســويات السياســية.

لكــن الرنتــاوي حــذر مــن أن »هزيمــة بوتيــن وإهانــة روســيا قــد يخلقــان أزمــات ال يعــرف أحــد 

كيــف ســتنتهي«. ولــن يتمكــن بوتيــن مــن فــرض إرادتــه ىلع الواليــات املتحــدة وحلــف شــمال 

األطلســي و »املخــرج الوحيــد هــو تســوية لــم تتشــكل بعــد«.

ــذي  ــي ، وال ــم يف دب ــط املقي ــرق األوس ــاع يف الش ــن والدف ــل األم ــي، محل ــاض قهوج ــال ري ق
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ــرات ىلع أن  ــد مؤش ــه ال توج ــكري ، إن ــل العس ــج للتحلي ــى والخلي ــرق األدن ــد الش ــرأس معه ي

الوجــود الروســي يف ســوريا ســيتغير. وال أرى تغييــرا حقيقيــا يف التدخــل أو املوقــف الروســي 

يف ســوريا. وقــال قهوجــي لـــ UPI: »ال أرى عاقــة مباشــرة بحــدوث مثــل هــذا الشــيء باســتثناء 

ــا«. ــكري اآلن ىلع أوكراني ــز العس أن التركي

ــمال  ــف ش ــدة وحل ــات املتح ــع الوالي ــا م ــع »مواجهته ــل م ــاول التعام ــيا تح ــح أن روس وأوض

األطلســي والعقوبــات االقتصاديــة« التــي فرضتهــا الــدول املعارضــة لغزوهــا لإلضــرار باقتصادهــا.

- بلدان أخرى:

 روســيا ليســت وحدهــا يف ســوريا. هنــاك أيًضــا إيــران وإســرائيل وتركيــا والواليــات املتحــدة مــع 

مصالــح مختلفــة واســتراتيجيات متغيــرة خاصــة بعــد انــدالع حــرب أوكرانيــا.

وقــال قهوجــي إن »موســكو بحاجــة إلــى الــدول العربيــة وال يمكنهــا التخلــي عــن اإليرانييــن أو 

طردهــم مــن ســوريا، فهــذا لــن يحــدث، ســيحتاجونهم أكثــر اآلن«.

لكــن التحــدي ســيكون العاقــات الروســية اإلســرائيلية والهــدف االســتراتيجي إلســرائيل املتمثــل 

يف منــع خصمهــا اللــدود إيــران مــن تعزيــز وجودهــا يف ســوريا مــن خــال اســتهداف قواتهــا 

وحلفائهــا مــن امليليشــيات باســتمرار وعرقلــة نقــل األســلحة املتطــورة إلــى حــزب اهلل.

وقــال قهوجــي »هــذا هــو املــكان الــذي يمكننــا أن نــرى فيــه بعــض التغييــرات. إذا قــرر 

اإلســرائيليون املضــي قدمــا يف أي عمليــات كبيــرة يف ســوريا، فســيتعين ىلع روســيا إعــادة 

ــه  ــون في ــت تك ــدة يف وق ــة جدي ــح جبه ــا فت ــتطيعون حق ــم ال يس ــا ألنه ــر يف موقفه النظ

أوكرانيــا يف أيديهــم« .

تبــدو إســرائيل متــرددة أثنــاء محاولتهــا الحفــاظ ىلع التــوازن وتجنــب تفضيــل طــرف ىلع اآلخــر 

يف حــرب أوكرانيــا.

ويقــول الخبــراء إن مــا تريــده إســرائيل يف الغالــب مــن روســيا هــو الحــد من نفــوذ إيــران ووجودها 

سوريا. يف 

وقــال زيــاد ماجــد األســتاذ املســاعد لدراســات الشــرق األوســط بالجامعــة األمريكيــة يف باريــس 

إن إســرائيل تريــد الحفــاظ ىلع »عاقاتهــا املتميــزة واالســتراتيجية للغايــة« مــع موســكو حتــى 

ــة وامليليشــيات املتحالفــة معهــا يف  ــة يف اســتهداف القــوات اإليراني تســتمر قواتهــا الجوي

ســوريا.

ــات املتحــدة، فقــد  ــال ماجــد لـــ UPI: »لكــن يف الوقــت نفســه ال يمكنهــم اســتفزاز الوالي وق
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ــروس  ــدو أن يفــر بعــض املتنفــذون ال ــا يب تعرضــوا بالفعــل النتقــادات ألنهــم ســمحوا ىلع م

ــم فرضهــا«. ــي ت ــات الت ــرام العقوب ــل عــدم احت ــى إســرائيل أو ىلع األق بأموالهــم إل

هــل ستشــعر إســرائيل، التــي تشــعر بقلــق شــديد بشــأن اتفــاق إلحيــاء االتفــاق النــووي اإليرانــي 

مــع الواليــات املتحــدة، بمــرور الوقــت أنهــا تســتطيع اســتهداف القــوات اإليرانيــة بشــكل أكبــر 

يف ســوريا؟

واضــاف »اعتقــد ان االســرائيليون ســيبقون نوعــا مــن الوضــع الراهــن يف ســوريا. وســيحافظون 

ىلع ضغوطهــم دون تســريع أو تكثيــف القصــف أو إنهائــه وإظهــار مــا يمكــن اعتبــاره ضعًفــا أو 

توجًهــا متــردًدا ».

إيــران هــي قضيــة أكثــر تعقيــًدا فيمــا يتعلــق باالتفــاق النــووي الــذي قــد يزيــد التوتــر مــع روســيا. 

وقــال ماجــد: »لــم يرغــب الــروس يف إبــرام االتفــاق النــووي أثنــاء انــدالع حــرب أوكرانيــا«. وأضــاف 

»ال يريــدون تهميشــهم. يريــدون إبقــاء املفاوضــات حيــة لكــن مــن دون التوصــل إلــى حــل.« وال 

ــووي. وأضــاف  ــرام االتفــاق الن ــة بتحالفهــا مــع روســيا وال تفويــت فرصــة إب ــران التضحي ــد إي تري

ماجــد: »ســتظل إيــران كعادتهــا تعتمــد ىلع الوقــت وتتبنــى إســتراتيجية طويلــة املــدى لتعزيز 

وجودهــا يف ســوريا وربمــا تنتقــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــن اإلســرائيليين«.

وقــال الرنتــاوي صحيــح أن روســيا وإيــران حليفــان ولهمــا مصالــح مشــتركة تجعلهمــا »يبقيــان 

ــه  ــه اليــد العليــا يف ســوريا ومــن ل ــة« لكنهمــا »يتنافســان ىلع مــن ل خافهمــا تحــت الطاول

التأثيــر األكبــر داخــل مؤسســات صنــع القــرار فيهــا.«

ــح روســيا وال أعتقــد أن ذلــك ســيتغير«. ولقــد حــان  وقــال الرنتــاوي »امليــزان كان يتحــول لصال

الوقــت بالنســبة لألســد لــرد الجميــل وإظهــار والئــه ودعمــه لبوتيــن. لكنــه يخاطــر »بمزيــد مــن 

العزلــة« بتجنيــد مقاتليــن ســوريين للقتــال إلــى جانــب القــوات الروســية يف أوكرانيــا يف وقــت 

بــدأت عزلتــه العربيــة تتاشــى. ويف وقــت ســابق مــن الشــهر الجــاري، قــام األســد بزيــارة إلــى 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف أحــدث مؤشــر ىلع التقــارب بيــن ســوريا وبعــض الــدول العربيــة.

وأضــاف: »بوتيــن يريــد أن يظهــر أن هنــاك متطوعيــن يدعمــون القضيــة الروســية وأنــه يمكنــه 

االعتمــاد عليهــم. وبالنســبة لألســد، هــذه طريقــة إلظهــار الــوالء وإظهــار أن لديــه دوًرا يلعبــه 

حتــى لــو لــم يأخــذ أحــد ذلــك ىلع محمــل الجــد. وأضــاف ماجــد: »لكــن هــذا ســيكلفه مزيــًدا مــن 

العزلــة وربمــا املزيــد مــن العقوبــات الحًقــا«.

املصدر: يونايتد برس إنترناشيونال

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2022/04/04/syria-analysts-Russia-military-Syria-Ukraine/7511649101123/?u3L=1
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ــر  ــة قط ــم لدول ــد الدائ ــى للوف ــكرتيرة األول ــه الس ــذي ألقت ــر ال ــة قط ــان دول ــك يف بي ــاء ذل ج

لــدى األمــم املتحــدة )شــريفة يوســف النصــف( أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بشــأن 

ــق ومقاضــاة األشــخاص  ــدة واملســتقلة للمســاعدة« يف التحقي ــة املحاي ــة الدولي ــر اآللي »تقري

املســؤولين عــن أخطــر الجرائــم بموجــب القانــون الدولــي املرتكبــة يف ســوريا منــذ آذار / مــارس 

2011 »وبموجــب بنــد منــع النــزاع املســلح.

 

وشــدد البيــان ىلع أن املســاءلة ومنــع اإلفــات مــن العقــاب لهمــا أهميــة قصــوى لــردع اســتمرار 

أو تكــرار الجرائــم ضــد اإلنســانية، مؤكــدة أن املســاءلة عامــل مســاعد لتحقيــق املصالحــة 

دولــة قطــر تجــدد جهودهــا للتعــاون مــع الشــركاء الدولييــن لحــل األزمــة 

السورية

بيننسوله

)اللغة اإلنجليزية( 02 نيسان 2022

نــص املــادة:  أكــدت دولــة قطــر أنهــا ســتواصل الســعي بالتعــاون مــع الشــركاء الدوليين 
ــالل  ــن خ ــورية م ــة الس ــوية األزم ــاءة يف تس ــاهمة البن ــة للمس ــبل املمكن ــم الس لدع
عمليــة سياســية هادفــة تــؤدي إلــى انتقــال سياســي وفــق إعــالن جنيــف يف تنفيــذ 
قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254 لتحقيــق التطلعــات املشــروعة للشــعب الســوري 

والحفــاظ ىلع وحــدة ســيادة ســوريا واســتقاللها.
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والســام املســتدام وإنهــاء األزمــة الســورية التــي طــال أمدهــا. وجــددت دولــة قطــر يف بيانهــا 

ــان  ــدأ املســاءلة. وأشــار البي ــازم لهــا ومب ــم الدعــم ال ــة وتفعيلهــا وتقدي دعمهــا إلنشــاء اآللي

ــم مســاعدات إنســانية  ــزام بتقدي ــك االلت ــى مواقــف قطــر تجــاه األزمــة الســورية بمــا يف ذل إل

ملعالجــة معانــاة الشــعب الســوري الشــقيق، والتأكيــد منــذ البدايــة ىلع تســوية ســلمية لألزمــة، 

مشــيرًا إلــى أنهــا الطريقــة الوحيــدة التــي تضمــن وقــف هــذه املعانــاة.  وشــدد بيــان دولــة قطــر 

ــة  ــة الدولي ــة األخــرى لآللي ىلع ضــرورة اســتمرار دعــم دول األمــم املتحــدة واملنظمــات الدولي

املحايــدة واملســتقلة وحصولهــا ىلع تمويــل كاف ويمكــن التنبــؤ بــه مــن امليزانيــة العاديــة 

لألمــم املتحــدة ممــا يســاهم يف تعزيــز مصداقيتهــا واالســتقال.

املصدر: بيننسوله

https://thepeninsulaqatar.com/article/02/04/2022/qatar-reiterates-efforts-to-cooperate-with-international-partners-to-settle-syrian-crisis
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يف 7 يونيــو 1981 دمــرت القــوات الجويــة اإلســرائيلية )IAF( مفاعــل أوزيــراك النــووي خــارج بغداد 

لتدشــين مــا أصبــح يعــرف بعقيــدة بيغن.

نــص هــذا ىلع أن اإلســرائيليين لــن يتســامحوا مــع حصــول أعدائهــم األلــداء ىلع أســلحة نوويــة 

وأنهــم ســيفعلون كل مــا يف وســعهم ملنــع هــذا االحتمــال.

بعــد ســتة وعشــرين عاًمــا يف 6 ســبتمبر 2007، تــم وضــع مبــدأ بيغــن حيــز التنفيــذ مــرة أخــرى 

ــة  ــا ســورًيا يف منطقــة صحراوي ــرات ســاح الجــو اإلســرائيلي مفاعــًا نووًي ــرت طائ ــا دم عندم

ــد  ــي ق ــة الت ــدات الوجودي ــع التهدي ــتمر ىلع درء جمي ــرائيل املس ــزم اس ــد ع ــا يؤك ــة، مم نائي

تحليل: عندما دمرت إسرائيل املفاعل النووي السوري

اوراسيا ريفيو

)اللغة اإلنجليزية( 02 نيسان  2022

ــدى  ــرائيل ىلع م ــا إس ــي واجهته ــدة الت ــة العدي ــات األمني ــن التحدي ــن بي ــص: م ملخ
ــا ومباشــرًة  ــر وضوًح ــا أكث ــًدا وجودًي ــم يكــن أي منهــا يشــكل تهدي العقــود املاضيــة، ل
مــن إمكانيــة الحصــول ىلع أســلحة نوويــة مــن قبــل الــدول املعاديــة امللتزمــة صراحــًة 

ــة اليهوديــة. بتدميــر الدول

أوري ويرتمان
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تحــدث.

ــذ  ــووي الســوري من ــى قصــف املفاعــل الن ــي أدت إل يصــف هــذا املقــال تسلســل األحــداث الت

اكتشــافه مــن قبــل املخابــرات اإلســرائيلية حتــى قــرار مجلــس الــوزراء األمنــي اإلســرائيلي بتدمير 

املنشــأة.

 

إن استكشــاف عمليــة صنــع القــرار وراء هــذه الحلقــة األخيــرة يلقــي ضــوًءا مثيــًرا للفضــول ىلع 

كل مــن القيــود السياســية الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه صانعــي السياســة اإلســرائيليين 

وهــم يتعاملــون مــع التهديــدات الوجوديــة الفريــدة للدولــة اليهوديــة.

املفاعل النووي السوري:

يف صيــف عــام 2006 ، اكتشــفت املخابــرات التابعــة للجيــش اإلســرائيلي بنــاء منشــأة مخفيــة 

بشــكل جيــد بالقــرب مــن مدينــة ديــر الــزور شــمال شــرق ســوريا.

االشــتباه يف أن املوقــع البعيــد قــد يكــون مفاعــًا نووًيــا قيــد اإلعــداد، خاصــة يف ضــوء تعــاون 

دمشــق الســري املتزايــد مــع كوريــا الشــمالية، عامــوس يادليــن، مديــر املخابــرات، شــارك مخاوفــه 

مــع رئيــس الــوزراء إيهــود أوملــرت، وبينمــا لــم يكــن لديــه دليــل قاطــع يدعــم هــذا االفتــراض 

بحلــول األول مــن تشــرين الثانــي )نوفمبــر(. 2006 بحــث أمــان يف األمــر بشــكل أعمــق وقّيــم أن 

املوقــع ربمــا تــم اســتخدامه ألنشــطة ذات صلــة باملجــال النــووي.

هــذا التقييــم رفضــه مديــر املوســاد مئيــر دغــان ونائبــه رام بــن بــاراك اللــذان اعتبــرا أن دمشــق 

تفتقــر إلــى املعرفــة العلميــة والقــدرات اللوجســتية لبنــاء مفاعــل نــووي، ناهيــك عــن القيــام 

بذلــك دون أن تكتشــفه أجهــزة املخابــرات اإلســرائيلية.

كمــا ســمح أوملــرت للموســاد باختــراق كمبيوتــر مديــر لجنــة الطاقــة الذريــة الســورية الــذي كان 

يمــر عبــر فيينــا لحضــور اجتمــاع.

أثبتــت املــواد التــي تــم العثــور عليهــا يف كمبيوتــر املديــر بمــا ال يــدع مجــااًل للشــك أن نظــام 

األســد كان مشــغواًل ببنــاء مفاعــل نــووي يــكاد يكــون نســخة طبــق األصــل مــن محطــة يونغبيون 

النوويــة يف كوريــا الشــمالية.

ــه  ــذي شــاركها بســرعة مــع وزيري ــى أوملــرت ال ــة إل ــج املذهل ــغ دغــان النتائ يف 13 مــارس، أبل

الكبــار وزيــر الدفــاع عميــر بيريتــس ووزيــرة الخارجيــة تســيبي ليفنــي ومــع رئيــس األركان العامــة 

للجيــش اإلســرائيلي غابــي أشــكنازي ومديــر الشــاباك يوفــال ديســكين. كمــا شــكل فريًقــا صغيــًرا 

مــن الخبــراء بقيــادة يعقــوب عميــدرور، الرئيــس الســابق لقســم األبحــاث للتحقق مــن املعلومات 
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التــي حصلــوا عليهــا حديًثــا وتقييــم تداعياتهــا.

وخلــص الفريــق إلــى أن موقــع ديــر الــزور كان بالفعــل مفاعــًا نووًيــا مــن شــأنه أن يشــكل تهديًدا 

وجودًيــا إلســرائيل عنــد اكتمالــه وبالتالــي يجــب تدميــره دون تأخير.

لــم يكــن أوملــرت بحاجــة إلــى اإلقنــاع، عنــد ســماعه األخبــار املزعجــة، خلــص إلــى أن امتــاك 

نظــام األســد لألســلحة النوويــة مــن شــأنه أن يشــكل تهديــًدا وجودًيــا إلســرائيل ألنــه كان مــن 

املســتحيل التنبــؤ بكيفيــة تعامــل النظــام مــع القنبلــة وألن ســوريا املســلحة نووًيــا ســتزيد مــن 

تقويــض الشــرق األوســط. 

ــك  ــام بذل ــة القي ــووي وكيفي ــل الن ــر املفاع ــد تدمي ــد موع ــط تحدي ــو فق ــه ه ــن فعل ــا يتعي م

بأكثــر الطــرق فعاليــة وأقلهــا تكلفــة. وقبــل كل شــيء كان مــن األهميــة معرفــة متــى ســيصبح 

املفاعــل جاهــًزا للعمــل لتجنــب كارثــة بيئيــة.

وبالنظــر إلــى قــرب املوقــع مــن نهــر الفــرات، قــدرت لجنــة الطاقــة الذريــة اإلســرائيلية أن التلــوث 

اإلشــعاعي الناجــم عــن تدميــر مفاعــل ســاخن ســيعرض ماييــن األشــخاص للخطر.

ــاه  ــد أقص ــة يف موع ــذ العملي ــكرية بتنفي ــادة العس ــت القي ــار، أوص ــذا يف االعتب ــع ه ــع وض م

ســبتمبر 2007، وذلــك الســتباق تنشــيط املفاعــل وإلعطــاء الجيــش اإلســرائيلي، وخاصــة ســاح 

الجــو اإلســرائيلي، أفضــل الظــروف التشــغيلية، يف حــال تــم تصعيــد الهجــوم إلــى حــرب ســورية 

إســرائيلية شــاملة.

يف الواقــع، كان احتمــال انــدالع توتــر جديــد يف أعقــاب حــرب لبنــان عــام 2006 هــو الشــغل 

الشــاغل لصانعــي القــرار اإلســرائيليين منــذ أن نظــر العديــد مــن اإلســرائيليين إلــى تلــك الحــرب 

ىلع أنهــا فشــل مــع اســتمرار التحقيــق الرســمي فيهــا.

ــى  ــال ســتؤدي إل ــى القت كان مــن الواضــح أن الحــرب مــع ســوريا خاصــة إذا انضــم حــزب اهلل إل

ــرائيليين  ــن اإلس ــّرض مايي ــذي ع ــابق ال ــراع الس ــن الص ــر م ــة أىلع بكثي ــرية ومادي ــائر بش خس

ــا. ــن يوًم ــة وثاثي ــدة أربع ــخ مل ــة بالصواري ــات متواصل لهجم

احتــاج صانعــو السياســة أيًضــا إلــى تأكيــدات بــأن الجيــش اإلســرائيلي قــد تعافــى بشــكل كاٍف 

مــن نــزاع عــام 2006 ليتمكــن مــن خــوض حــرب كبــرى أخــرى. ومــن ناحيــة أخــرى، أبقــت دمشــق 

ىلع املفاعــل النــووي ســرًا ألن بنائــه بحــد ذاتــه انتهــك بشــكل صــارخ معاهــدة عــدم انتشــار 

األســلحة النوويــة التــي وقعــت عليهــا ســوريا.

ــد  ــف، فق ــكل خاط ــة بش ــت بالضرب ــا وقام ــرف بحدوثه ــم تعت ــرائيل ل ــا أن اس ــرأي وقته وكان ال

يتخلــى نظــام األســد عــن االنتقــام لتجنــب انتقــاد دولــي واســع النطــاق ألنشــطته املخادعــة.
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هكــذا أمــر أوملــرت الجيــش اإلســرائيلي بإعــداد عــدد مــن الخطــط العملياتيــة التــي مــن شــأنها 

أن تضمــن تدميــر املفاعــل دون إحــداث مواجهــة أوســع. إذا حــدث األســوأ واندلعــت الحــرب، يجب 

ىلع جيــش الدفــاع اإلســرائيلي أن يســعى جاهــدًا إلنهــاء القتــال بطريقــة ســريعة وحاســمة ال 

تتــرك مجــااًل للشــك فيمــا يتعلــق بالجانــب الفائــز.

- خاتمة

بينمــا شــكل تدميــر املفاعــل النــووي الســوري تطبيقــا واضحــا ملبــدأ بيغــن الــذي يقضــي بعــدم 

ــاك اختــاف كبيــر يف  ــووي، كان هن ســماح اســرائيل ألي مــن أعدائهــا بالحصــول ىلع ســاح ن

عمليــة اتخــاذ القــرار املؤديــة إلــى هــذا اإلجــراء. ىلع عكــس رئيــس الــوزراء بيغــن الــذي اختــار 

إبقــاء واشــنطن يف الظــام بشــأن قــراره تدميــر املفاعــل النــووي العراقــي، لــم يعتبــر أوملــرت 

أنــه مــن الضــروري إشــراك اإلدارة األمريكيــة يف عمليــة صنــع القــرار فحســب، بــل كان يأمــل أن 

تقصــف املفاعــل وبالتالــي يعفــي مجلــس وزرائــه مــن الحاجــة إلــى اتخــاذ هــذا القــرار املؤلــم.

ــي  ــار الدبلوماس ــح للخي ــنطن الواض ــل واش ــد تفضي ــا ض ــير بمفرده ــرائيل ىلع الس ــار اس إن إجب

ــة صديقــة. ــدأ بيغــن حتــى مــع إدارة أمريكي ــذ مب ــة تنفي يؤكــد صعوب

وهــذا يجعــل التحــدي الــذي تواجهــه الحكومــة اإلســرائيلية الحاليــة تجــاه إيــران أكبــر بكثيــر مــن 

التحــدي الــذي واجهتــه ســابقاتها. ليــس فقــط أن إدارة بايــدن أقــل تعاطفــا مــع املــأزق النــووي 

ــو  ــي ريغــان وجــورج دبلي ــًا للنظــام اإلســامي يف طهــران( مــن إدارت ــر تحم اإلســرائيلي )وأكث

بــوش، ولكــن تدميــر البنيــة التحتيــة النوويــة الواســعة إليــران ســيتطلب حملــة قصــف مســتمرة 

ــم  ــه بمفرده ــن تحقيق ــرائيليون م ــن اإلس ــد ال يتمك ــيء ق ــو ش ــة وه ــات بري ــة بعملي مصحوب

ــك، تتمتــع طهــران بقــدرات  ــى ذل ــات املتحــدة. باإلضافــة إل ــدون دعــم الوالي ــد ليــس ب بالتأكي

انتقاميــة أكبــر بكثيــر مــن تلــك املوجــودة يف نظامــي صــدام حســين أو بشــار األســد.

يبقــى أن نــرى مــا إذا كانــت حكومــة بينيــت ســتجرؤ ىلع تطبيــق مبــدأ بيغــن يف تحــد إلدارة 

بايــدن.

املصدر: اوراسيا ريفيو

https://www.eurasiareview.com/02042022-when-israel-destroyed-syrias-nuclear-reactor-the-inside-story-analysis/
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سورية.. عواقب ترك الوظيفة يف القطاع العام من دون سابق إنذار

دائرة الهجرة الدانماركية

)اللغة اإلنجليزية( نيسان 2021

نص املادة:
منــذ بدايــة الصــراع الســوري يف عــام 2011، ترك كثيــر من موظفــي القطاع العام الســوري 
وظائفهــم هرًبــا مــن الحــرب. وخــرج بعضهــم مــن ســورية، مــن دون إبــالغ أصحــاب العمــل 
أو مــن دون الحصــول ىلع إذن منهــم، بينمــا تمكــن آخــرون مــن الحصــول ىلع تصريــح 
للذهــاب يف إجــازة، بالرغــم مــن أن الســلطات الســورية نــادًرا مــا وافقــت ىلع مثــل هــذه 
األذونــات. ومــع ذلــك فــإن معظــم موظفــي القطــاع العــام لــم يعــودوا إلــى مواقعهــم. 
وبذلــك يكونــون، وفًقــا للقانــون الســوري، قــد ارتكبــوا جريمــة تــرك الوظيفــة العامــة 

مــن دون إذن مســبق.
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مــن عــام 2011 حتــى عــام 2017، تــم رفــع مــا يقــدر بنحــو )138( ألــف قضيــة تتعلــق بموظفــي 

ــة منهــا:  ــى حكــم يف )50,000( حال ــم التوصــل إل القطــاع العــام أمــام املحاكــم يف ســورية. ت

ــا. تمــت إدانــة معظــم موظفــي القطــاع العــام، غيابًي

 

إذا أِديــن موظــف يف القطــاع العــام بتــرك وظيفتــه دون إذن مســبق، فســيتم توقيفــه عنــد 

عودتــه إلــى ســورية. وهنــاك خطــر مــن توجيــه االتهــام للموظفيــن ذوي املراتــب العاليــة يف 

ــون مكافحــة اإلرهــاب لعــام 2012، حيــث تعــّد الحكومــة الســورية  القطــاع العــام، بخرقهــم قان

ــا للحكومــة. انشــقاقهم عــن منصبهــم يف القطــاع العــام إجــراًء سياســًيا أو نشــاًطا مناهًض

تــم تنفيــذ املراســيم الرئاســية الصــادرة يف أيلــول/ ســبتمبر 2019 وآذار/ مــارس 2020 التــي تمنح 

العفــو للمدانيــن بتــرك وظائفهــم يف القطــاع العــام. ويشــمل العفــو موظفــي القطــاع العــام 

الذيــن لديهــم قضايــا معلقــة بســبب تــرك وظائفهــم مــن دون إذن مســبق.

ال توجــد عواقــب ىلع أفــراد عائــات موظفــي القطــاع العــام الذيــن تركــوا وظائفهــم مــن دون 

إذن مســبق. وهنــاك تزويــر ألحــكام قضائيــة ســورية بحــق الشــخص الــذي تــرك عملــه مــن دون 

إذن مســبق، خاصــة بيــن الســوريين املقيميــن خــارج ســورية.

)ترجمة مركز حرمون للدراسات - لقراءة امللف كامل(

املصدر: دائرة الهجرة الدانماركية
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ــاء توجههــم  ــة )اليونيســف( مقتــل األطفــال األربعــة أثن أكــد صنــدوق األمــم املتحــدة للطفول

صبــاح يــوم االثنيــن إلــى املدرســة يف إدلــب شــمال غــرب ســوريا. وقالــت اليونيســف إن أكثــر مــن 

70 يف املائــة مــن األطفــال الذيــن ُقتلــوا يف ســوريا العــام املاضــي كانــوا يف الشــمال الغربــي، 

حيــث يعيــش مليــون طفــل نــازح.

وأكــدت أن لــكل طفــل الحــق يف الذهــاب إلــى املدرســة بأمــان. »يف ســوريا، فقــد الكثيــر مــن 

األطفــال حياتهــم وهــم يف طريقهــم مــن املدرســة وإليهــا منــذ بــدء األزمــة يف عــام 2011.«

وشــددت الوكالــة األمميــة ىلع أن املــدارس ليســت هدفــا، »فهــي مــكان آمــن حيــث يجــب أن 

يتعلــم األطفــال وأن يكونــوا آمنيــن.« ويف بدايــة العــام الجــاري، ُقتــل طفــان يف شــمال غــرب 

ــال  ــّرض األطف ــرورة أال يتع ــف ىلع ض ــد اليونيس ــراح. وتؤك ــرون بج ــة آخ ــب خمس ــوريا وأصي س

اليونيســف تؤكــد مقتــل أربعــة أطفــال وهــم يف طريقهم إلى املدرســة 

يف إدلــب شــمال غرب ســوريا

األمم املتحدة

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 04 نيسان 2021

نــص املــادة: قالــت اليونيســف إن الهجمــات ىلع املــدارس يف ســوريا أصبحــت شــائعة، 
حيــث تــم تســجيل أكثــر مــن 750 هجومــا ىلع منشــآت تعليميــة وموظفيهــا يف ســوريا 

منــذ عــام 2011، آخرهــا مقتــل أربعــة أطفــال صبــاح اليــوم االثنيــن.
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ــا يف  ــر الضحاي ــا يكــون األطفــال مــن أكب ــا م ــدا. غالب ــي ُتقــّدم لهــم للهجــوم أب ــات الت والخدم

ســياقات النزاعــات. ففــي شــباط/فبراير أفــادت األمــم املتحــدة بوفــاة رضيعتيــن يف مخيمــات 

النــزوح يف إدلــب بســبب البــرد الشــديد.

وحاليــا، يوجــد 4.1 مليــون رجــل وامرأة وطفل يف شــمال غرب ســوريا يعتمدون ىلع املســاعدات 

لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية، و80 يف املائة منهم نســاء وأطفال.

وقــد عبــرت يف آذار/مــارس قافلــة مشــتركة بيــن وكاالت األمــم املتحــدة عبــر الخطــوط مؤلفــة 

مــن 14 شــاحنة محّملــة بمــواد غذائيــة لنحــو 43 ألــف شــخص ومســتلزمات صحيــة ومــواد غيــر 

غذائيــة مــن حلــب إلــى ســرمدا يف شــمال غــرب املحافظــة.

ــى الشــمال الغربــي، تماشــيا مــع  ــرة للخطــوط التــي تصــل إل ــة الثالثــة العاب وهــذه هــي القافل

خطــة العمليــات املشــتركة بيــن الــوكاالت التابعــة لألمــم املتحــدة وبدعــم مــن قــرار مجلــس 

ــع  ــا يف رف ــدود، أم ــوط والح ــرة للخط ــل عاب ــال قواف ــى إرس ــو إل ــذي يدع ــم 2585، ال ــن رق األم

ــاء. ــاة عــن هــؤالء األبري املعان

املصدر: األمم املتحدة

https://news.un.org/ar/story/2022/04/1098062
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ــم  ــل زعي ــارس )آذار( 2019، قت ــش« يف م ــب لـ»داع ــر جي ــقوط آخ ــن س ــهر م ــون أش ويف غض

ــر )تشــرين األول(،  ــة الخاصــة يف أكتوب ــد القــوات األميركي ــر البغــدادي ىلع ي ــو بك ــم أب التنظي

ــر )شــباط( 2022. وىلع الرغــم مــن  ــم القرشــي« يف فبراي ــو إبراهي ــه »أب ــل خليفت ومؤخــرًا، قت

بعــض املخــاوف السياســية املحليــة، ال تــزال القــوات األميركيــة منتشــرة يف ســوريا إلــى جانــب 

»قــوات ســوريا الديمقراطيــة«. وأوضحــت الزيــارة األخيــرة التــي قــام بهــا إلــى املنطقــة القائــد 

املعيــن حديثــا للقيــادة املركزيــة األميركيــة، الجنــرال كوريــا، هــذا االلتزام املســتمر. لذلــك، يبدو 

ىلع الســطح أن الجهــد متعــدد الجنســيات لهزيمــة »داعــش« ال يعــرف ســوى النجاحــات التــي 

تحققــت يف ســوريا، وكذلــك يف العــراق، حيــث أظهــرت قــوات األمــن قــدرة أىلع بكثيــر يف 

»داعش« يتعافى يف سوريا... لكن الحاجة ماسة إلى االستقرار

معهد الشرق األوسط

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 04 نيسان 2021

ــر  نــص املقــال: عندمــا لقــي تنظيــم داعــش اإلقليمــي الهزيمــة يف ســوريا قبــل أكث
مــن ثــالث ســنوات، احتفــل العالــم بإنجــاز تاريخــي. فعلــى مــدار خمــس ســنوات، حشــد 
تحالــف ضــم أكثــر مــن 80 دولــة مــوارده املشــتركة لدحــر »داعــش« يف ســوريا والعــراق، 
والتصــدي للجماعــة اإلرهابيــة ىلع اإلنترنــت، ودحر شــبكاتها املاليــة والشــركات التابعة 

لهــا املكتشــفة حديثــا يف جميــع أنحــاء العالــم.

تشارلز ليستر
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مواجهــة التنظيــم ممــا كانــت عليــه قبــل عــام 2014.

ــا ال  ــنَّ م ــهر، ش ــة أش ــل ثاث ــق. فقب ــرًا للقل ــدًا ومثي ــر تعقي ــدو أكث ــع يب ــإن الواق ــك، ف ــم ذل ورغ

يقــل عــن 100 مســلح مــن »داعــش« أكبــر هجــوم للتنظيــم منــذ ســنوات، ىلع ســجن »الســينا« 

ــو مقــداد  ــم »داعــش« أب ــارز يف تنظي ــادي الب ــة التــي نســقها القي يف الحســكة. وأدت العملي

ــررت  ــة«، وح ــوريا الديمقراطي ــوات س ــراد »ق ــن أف ــن 140 م ــل ع ــا ال يق ــل م ــى مقت ــي، إل العراق

العشــرات، إن لــم يكــن املئــات، مــن أعضــاء التنظيــم، بمــن فيهــم القــادة املســجونون منــذ فتــرة 

طويلــة مــن ذوي الخبــرة، مثــل أبــو دجانــة العراقــي وأبــو حمــزة الشــرقي. وأفــادت مصــادر محليــة 

بــأن الفاريــن مــن تنظيــم »داعــش« تــم نقلهــم جنوبــا يف عمليــة إخــاء مخطــط لهــا مســبقا 

ــة.  ــداد الحــدود العراقي ــرة، ىلع امت ــة شــمال الباغــوز وشــرق البصي باتجــاه املنطقــة الصحراوي

وقــد أصبحــت هــذه املنطقــة، بحكــم الواقــع، معقــًا لـ»داعــش«، ىلع مــدى االثنــي عشــر شــهرًا 

املاضيــة، حيــث يفــرض التنظيــم نظامــا لفــرض الضرائــب ىلع املدنييــن املحلييــن والشــركات 

الصغيــرة، ويســتقبل الفاريــن الذيــن أعلنــوا التوبــة وانشــقوا عــن »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« 

ــر  ــة يف ســوريا، يدي ــة املركزي ــع أنحــاء صحــراء البادي ــن. وىلع نطــاق أوســع يف جمي املحليي

»داعــش« شــبكة مــن املاجــئ واملخيمــات ومعســكرات التدريــب الصحراويــة الصغيــرة.

ــة اســتهدفت  ــة اعتيادي ــة، شــنَّ »داعــش« حمل ــرة واملتنقل ــع الصغي ومــن خــال هــذه املواق

»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« وقــوات النظــام الســوري. ويف األشــهر التــي أعقبــت الهجــوم ىلع 

ــدًا.  ــر تعقي ــر جــرأة، ويف بعــض الحــاالت أكث ســجن »الســينا«، أصبحــت هجمــات »داعــش« أكث

وقــد نجحــت سلســلة مــن الهجمــات املنســقة واملتزامنــة يف ريــف حمــص وجنــوب الرقــة يف 

مــارس )آذار( يف االســتياء مؤقتــا ىلع عــدد مــن املواقــع العســكرية املواليــة للنظــام واألراضــي 

املأهولــة بالســكان. وتشــير زيــادة املخاطــر إلــى أنــه مــن املرجــح أن يحتفــظ »داعــش« بمــوارد 

أكثــر مــن ذي قبــل. وتشــير حقيقــة أن التنظيــم يحتفــظ بهــذه الســيطرة املفتوحــة يف مناطق 

شــرق الفــرات إلــى أنــه ال يبالــي بــأي تحــٍد محلــي لنفــوذه. ويبــدو أيضــا أن تنظيــم »داعــش« 

يتبــرأ عــن عمــد مــن مســؤوليته عــن غالبيــة عملياتــه يف ســوريا، يف اســتراتيجية ال يمكــن إال 

أن تهــدف إلــى غــرس شــعور زائــف بالثقــة داخــل املجتمــع الدولــي. ويف الواقــع، كان مســلحو 

»داعــش« وراء أكثــر مــن خمســين اعتــداء وقــع يف صحــراء الباديــة منذ منتصــف نوفمبر )تشــرين 

الثانــي( 2021، لكنهــم لــم يعلنــوا مســؤوليتهم عــن أي منهــا، ناهيك بأنشــطة »داعــش« والضعف 

املســتمر لشــبكة مراكــز االحتجــاز املؤقتــة التابعــة لـ»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« التــي ُيحتجــز 

فيهــا اآلالف مــن ســجناء »داعــش« املتمرســين يف القتــال.
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وينبغــي ىلع املجتمــع الدولــي أيضــا أن يشــعر بقلــق بالــغ إزاء تدهــور الوضــع يف معســكرات 

مثــل »الهــول«. وال يــزال مــا ال يقــل عــن 60 ألــف امــرأة وطفــل قابعين داخــل معســكرات االعتقال، 

حيــث الظــروف املعيشــية مروعــة، ويســتمر انعــدام األمــن يف االرتفــاع. وحتــى تكــون الحكومات 

املضيفــة ىلع اســتعداد إلعادتهــم إلــى أوطانهــم، ســتظل مخيمــات »الهــول« بمثابــة خزانــات 

تجنيــد قّيمــة لـ»داعــش«، ومنبتــا ألزمــات إنســانية تلحــق الضــرر بالعالم.

ــة  ــت أزم ــا بات ــة الســورية، وبعدم ــة العمل ويف ظــل اســتمرار تدهــور االقتصــاد وانخفــاض قيم

ــزال متضــررًا مــن األعمــال  ــرًا مــن شــمال شــرقي ســوريا ال ي ــا أن جــزءًا كبي الغــذاء وشــيكة، وبم

العدائيــة مــع »داعــش«، سيســتمر التنظيــم يف اســتغال املعانــاة االقتصاديــة وحالــة اليــأس.

ويف نهايــة املطــاف، يجــب ىلع الواليــات املتحــدة وحلفائهــا داخــل التحالــف العاملــي 

االعتــراف باألهميــة الحيويــة لــألدوات االســتراتيجية غيــر العســكرية طويلــة املــدى يف الحــرب 

ــاعدة يف  ــادة املس ــى زي ــي إل ــم اإلرهاب ــض للتنظي ــف املناه ــاج التحال ــش«. ويحت ــد »داع ض

تحقيــق االســتقرار وإعــادة البنــاء يف جميــع أنحــاء مناطــق »داعــش« الســابقة، والعمــل ىلع 

ــة الصــراع املتجــدد وعــدم االســتقرار. ــل لحال ــق ســام واعــد ومســتدام كبدي خل

لكــن، لألســف، لــم ينجــز ســوى قليــل جــدًا من ذلــك منذ عــام 2019. ومــع كــون الحــرب يف أوكرانيا 

تســتقطب االنتبــاه الدولــي يف الوقــت الحالــي، مــن املرجــح أن يواصــل »داعــش« اســتراتيجيته 

البطيئــة واملنهجيــة للتعــايف، مــدركا جيــدًا أن الظــروف التــي يمكــن أن تغــذي هــذا التعــايف 

مــن املرجــح أن تتحســن بمــرور الوقــت. وال يــزال التنظيــم ظــًا ملــا كان عليــه يف الســابق، لكــن 

لديــه الوقــت يف صالحــه، ولديــه ســجل حافــل بالصبــر. ولذلــك، يتعيــن ىلع العالــم أن يســتيقظ 

ويتنبــه إلــى ضــرورة االســتثمار بجديــة أكبــر يف جميــع جوانــب االســتقرار، قبــل فــوات األوان.

ــة  ــوات األميركي ــد الق ــدادي ىلع ي ــر البغ ــو بك ــم أب ــم التنظي ــل زعي ــارس )آذار( 2019، قت يف م

الخاصــة يف أكتوبــر )تشــرين األول(، ومؤخــرًا، قتــل خليفتــه »أبــو إبراهيــم القرشــي« يف فبرايــر 

)شــباط( 2022. وىلع الرغــم مــن بعــض املخــاوف السياســية املحليــة، ال تــزال القــوات األميركيــة 

منتشــرة يف ســوريا إلــى جانــب »قــوات ســوريا الديمقراطيــة«. وأوضحــت الزيــارة األخيــرة التــي 

قــام بهــا إلــى املنطقــة القائــد املعيــن حديثــا للقيــادة املركزيــة األميركيــة، الجنرال كوريــا، هذا 

االلتــزام املســتمر. لذلــك، يبــدو ىلع الســطح أن الجهــد متعــدد الجنســيات لهزيمــة »داعــش« 

ال يعــرف ســوى النجاحــات التــي تحققــت يف ســوريا، وكذلــك يف العــراق، حيــث أظهــرت قــوات 

األمــن قــدرة أىلع بكثيــر يف مواجهــة التنظيــم ممــا كانــت عليــه قبــل عــام 2014.

ــا ال  ــنَّ م ــهر، ش ــة أش ــل ثاث ــق. فقب ــرًا للقل ــدًا ومثي ــر تعقي ــدو أكث ــع يب ــإن الواق ــك، ف ــم ذل ورغ
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يقــل عــن 100 مســلح مــن »داعــش« أكبــر هجــوم للتنظيــم منــذ ســنوات، ىلع ســجن »الســينا« 

ــو مقــداد  ــم »داعــش« أب ــارز يف تنظي ــادي الب ــة التــي نســقها القي يف الحســكة. وأدت العملي

ــررت  ــة«، وح ــوريا الديمقراطي ــوات س ــراد »ق ــن أف ــن 140 م ــل ع ــا ال يق ــل م ــى مقت ــي، إل العراق

العشــرات، إن لــم يكــن املئــات، مــن أعضــاء التنظيــم، بمــن فيهــم القــادة املســجونون منــذ فتــرة 

طويلــة مــن ذوي الخبــرة، مثــل أبــو دجانــة العراقــي وأبــو حمــزة الشــرقي.

ــة  ــا يف عملي ــم جنوب ــم نقله ــش« ت ــم »داع ــن تنظي ــن م ــأن الفاري ــة ب ــادر محلي ــادت مص وأف

إخــاء مخطــط لهــا مســبقا باتجــاه املنطقــة الصحراويــة شــمال الباغــوز وشــرق البصيــرة، ىلع 

ــش«،  ــًا لـ»داع ــع، معق ــم الواق ــة، بحك ــذه املنطق ــت ه ــد أصبح ــة. وق ــدود العراقي ــداد الح امت

ىلع مــدى االثنــي عشــر شــهرًا املاضيــة، حيــث يفــرض التنظيــم نظامــا لفــرض الضرائــب ىلع 

املدنييــن املحلييــن والشــركات الصغيــرة، ويســتقبل الفاريــن الذيــن أعلنــوا التوبــة وانشــقوا عــن 

»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« املحلييــن. وىلع نطــاق أوســع يف جميــع أنحــاء صحــراء الباديــة 

املركزيــة يف ســوريا، يديــر »داعــش« شــبكة مــن املاجــئ واملخيمــات ومعســكرات التدريــب 

الصحراويــة الصغيــرة.

ــة اســتهدفت  ــة اعتيادي ــة، شــنَّ »داعــش« حمل ــرة واملتنقل ــع الصغي ومــن خــال هــذه املواق

»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« وقــوات النظــام الســوري. ويف األشــهر التــي أعقبــت الهجــوم ىلع 

ــدًا.  ــر تعقي ــر جــرأة، ويف بعــض الحــاالت أكث ســجن »الســينا«، أصبحــت هجمــات »داعــش« أكث

وقــد نجحــت سلســلة مــن الهجمــات املنســقة واملتزامنــة يف ريــف حمــص وجنــوب الرقــة يف 

مــارس )آذار( يف االســتياء مؤقتــا ىلع عــدد مــن املواقــع العســكرية املواليــة للنظــام واألراضــي 

املأهولــة بالســكان.

وتشــير زيــادة املخاطــر إلــى أنــه مــن املرجــح أن يحتفــظ »داعــش« بمــوارد أكثــر مــن ذي قبــل. 

وتشــير حقيقــة أن التنظيــم يحتفــظ بهــذه الســيطرة املفتوحــة يف مناطــق شــرق الفــرات إلــى 

أنــه ال يبالــي بــأي تحــٍد محلــي لنفــوذه. ويبــدو أيضــا أن تنظيــم »داعــش« يتبــرأ عــن عمــد مــن 

مســؤوليته عــن غالبيــة عملياتــه يف ســوريا، يف اســتراتيجية ال يمكــن إال أن تهــدف إلــى غــرس 

شــعور زائــف بالثقــة داخــل املجتمــع الدولــي. ويف الواقــع، كان مســلحو »داعــش« وراء أكثــر مــن 

خمســين اعتــداء وقــع يف صحــراء الباديــة منــذ منتصــف نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2021، لكنهــم 

لــم يعلنــوا مســؤوليتهم عــن أي منهــا، ناهيــك بأنشــطة »داعــش« والضعــف املســتمر لشــبكة 

مراكــز االحتجــاز املؤقتــة التابعــة لـ»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« التــي ُيحتجــز فيهــا اآلالف مــن 

ســجناء »داعــش« املتمرســين يف القتــال.
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وينبغــي ىلع املجتمــع الدولــي أيضــا أن يشــعر بقلــق بالــغ إزاء تدهــور الوضــع يف معســكرات 

مثــل »الهــول«. وال يــزال مــا ال يقــل عــن 60 ألــف امــرأة وطفــل قابعين داخــل معســكرات االعتقال، 

حيــث الظــروف املعيشــية مروعــة، ويســتمر انعــدام األمــن يف االرتفــاع. وحتــى تكــون الحكومات 

املضيفــة ىلع اســتعداد إلعادتهــم إلــى أوطانهــم، ســتظل مخيمــات »الهــول« بمثابــة خزانــات 

تجنيــد قّيمــة لـ»داعــش«، ومنبتــا ألزمــات إنســانية تلحــق الضــرر بالعالم.

ــة  ــت أزم ــا بات ــة الســورية، وبعدم ــة العمل ويف ظــل اســتمرار تدهــور االقتصــاد وانخفــاض قيم

ــزال متضــررًا مــن األعمــال  ــرًا مــن شــمال شــرقي ســوريا ال ي ــا أن جــزءًا كبي الغــذاء وشــيكة، وبم

العدائيــة مــع »داعــش«، سيســتمر التنظيــم يف اســتغال املعانــاة االقتصاديــة وحالــة اليــأس.

ويف نهايــة املطــاف، يجــب ىلع الواليــات املتحــدة وحلفائهــا داخــل التحالــف العاملــي 

االعتــراف باألهميــة الحيويــة لــألدوات االســتراتيجية غيــر العســكرية طويلــة املــدى يف الحــرب 

ــاعدة يف  ــادة املس ــى زي ــي إل ــم اإلرهاب ــض للتنظي ــف املناه ــاج التحال ــش«. ويحت ــد »داع ض

تحقيــق االســتقرار وإعــادة البنــاء يف جميــع أنحــاء مناطــق »داعــش« الســابقة، والعمــل ىلع 

ــة الصــراع املتجــدد وعــدم االســتقرار. ــل لحال ــق ســام واعــد ومســتدام كبدي خل

لكــن، لألســف، لــم ينجــز ســوى القليــل جــدًا مــن ذلــك منــذ عــام 2019. ومــع كــون الحــرب يف 

ــش«  ــل »داع ــح أن يواص ــن املرج ــي، م ــت الحال ــي يف الوق ــاه الدول ــتقطب االنتب ــا تس أوكراني

اســتراتيجيته البطيئــة واملنهجيــة للتعــايف، مــدركا جيــدًا أن الظــروف التــي يمكــن أن تغــذي 

ــزال التنظيــم ظــًا ملــا كان عليــه  هــذا التعــايف مــن املرجــح أن تتحســن بمــرور الوقــت. وال ي

يف الســابق، لكــن لديــه الوقــت يف صالحــه، ولديــه ســجل حافــل بالصبــر. ولذلــك، يتعيــن ىلع 

العالــم أن يســتيقظ ويتنبــه إلــى ضــرورة االســتثمار بجديــة أكبــر يف جميــع جوانــب االســتقرار، 

قبــل فــوات األوان.

املصدر: معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/blog/dash-ytafy-fy-swrya-lkn-alhajt-mast-aly-alastqrar
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11 عام من الحرب يف سورية... ماذا بعد؟

مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي

)اللغة العبرية( 13 نيسان  2022

نــص املقــال: تحــدث تقريــر لـــ »معهــد أبحــاث األمــن القومــي اإلســرائيلي« )INSS( عــن 
أهميــة الوضــع الحالــي »املــأزوم« يف ســوريا بالنســبة إلســرائيل، الــذي يشــكل فرصــة 

إلســرائيل للتأثيــر ىلع تشــكيلها واســتقرارها.

جوني عيسى وأيدن بولز

تحــدث تقريــر لـــ »معهــد أبحــاث األمــن القومــي اإلســرائيلي« )INSS( عــن أهميــة الوضــع الحالي 

»املــأزوم« يف ســوريا بالنســبة إلســرائيل، الــذي يشــكل فرصــة إلســرائيل للتأثيــر ىلع تشــكيلها 

واستقرارها.

ــذي نشــره املعهــد، الخميــس 13 نيســان 2022، انتهــت »الحــرب األهليــة«  ــر ال وجــاء يف التقري

يف ســوريا بعــد 11 عامــا بخســارة فادحــة للمعارضــة الســورية و«نصــر أجــوف« لبشــار األســد، مــن 

دون ســيطرة فعليــة ىلع جميــع أنحــاء ســوريا.
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وأشــار التقريــر إلــى أن ســوريا أصبحــت منقســمة وتخضــع تحــت ســيطرة قــوى أجنبيــة، وتعانــي 

مــن أزمــة اقتصاديــة وإنســانية حــادة، تشــكل هــذه الفتــرة االنتقاليــة فرصــة ســانحة لتــل أبيــب 

للعــب دور يف تشــكيلها واســتقرارها.

وأوصــى التقريــر بوجــوب اســتمرار الضربــات الجويــة داخــل ســوريا ملنــع التموضــع اإليرانــي، ألنهــا 

تعطــي ذريعــة لألســد إلخــراج اإليرانييــن مــن ســوريا مــع الحفــاظ ىلع آلية التنســيق مــع الروس.

وأشــار التقريــر إلــى أن إيــران تســتغل الحــرب يف أوكرانيــا لتوســيع نفوذهــا ىلع حســاب النفــوذ 

الروسي.

ــاء  ــع الحلف ــة م ــات خاص ــة عاق ــمة وإقام ــوريا املنقس ــع س ــل م ــر بالتعام ــى التقري ــا أوص كم

املحلييــن املحتمليــن، ال ســيما »األكــراد يف شــمال شــرقي البــاد والــدروز يف الجنــوب«.

وأشــاد التقريــر بالتجربــة »الكرديــة« يف شــمالي غربــي ســوريا يف إنشــاء منطقــة حكــم ذاتــي 

وإدارة ناجحــة ال تخلــو مــن الفســاد.

ــع  ــه موق ــث(، وترجم ــاعدة باح ــدوري )مس ــدان ك ــث( وعي ــى )باح ــي عيس ــه جون ــر كتب التقري

ــًا: ــوريا« كام ــون س »تلفزي

11 عاما من الحرب يف سوريا - ماذا تتوقع؟

يف آذار املاضــي صــادف مــرور 11 عامــا مــن »الحــرب األهليــة«، انتهــت بخســارة فادحــة للمعارضــة 

الســورية و«نصــر أجــوف« لبشــار األســد، مــن دون ســيطرة فعليــة ىلع جميــع أنحــاء ســوريا.

ــوريا،  ــه س ــرت وج ــرب غي ــة، فالح ــتقرار الدول ــتؤثر ىلع اس ــات س ــل وأزم ــاك عوام ــك هن ــع ذل م

ــاك  ــة، وهن ــوات األجنبي ــيطرة الق ــع لس ــة تخض ــق وكل منطق ــع مناط ــى أرب ــمة إل ــاد مقس الب

أزمــة اقتصاديــة وال حــل يلــوح يف األفــق، والوضــع اإلنســاني فيهــا خطيــر، الاجئــون الذيــن فــروا 

ــل  ــود طوي ــوا لوج ــب أسس ــون األجان ــا، الاعب ــون داخله ــك النازح ــرة وكذل ــم كبي ــا أعداده منه

األمــد، والبــاد يف حالــة توتــر بيــن مســاعي نظــام األســد لتطبيــع العاقــات مــع الــدول العربيــة 

والعاقــات مــع إيــران.

ويركــز هــذا التقريــر ىلع أهميــة الوضــع الحالــي يف ســوريا بالنســبة إلســرائيل، وأهــم نقطــة 

هــي اســتمرار الضربــات الجويــة، مــع الحفــاظ ىلع آليــة التنســيق مــع روســيا، إضافــة إلــى بــذل 

جهــود إلقامــة خاصــة مــع الحلفــاء املحلييــن املحتمليــن يف ســوريا.

سوريا كدولة مقسمة

انتهــت الحــرب ببقــاء نظــام األســد وانتصــار التحالــف املوالــي لألســد بمســاعدة روســيا وإيــران، 

ــا يف  ــكانها. أم ــف س ــو نص ــوريا ونح ــن س ــط م ــو 60% فق ــيطرة ىلع نح ــد الس ــتعاد األس واس
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ــات سياســية شــبه مســتقلة. ــم إنشــاء كيان املناطــق الخارجــة عــن ســيطرته ت

وبقيــت ســوريا بحكــم األمــر الواقــع مقســمة إلــى أربــع مناطــق: أراضــي النظــام، جيــب »الحكــم 

ــي  ــب الت ــة إدل ــمال، ومنطق ــا يف الش ــا تركي ــيطر عليه ــي تس ــي الت ــردي«، واألراض ــي الك الذات

يســيطر عليهــا املتمــردون.

ويبــدو أن االنقســام سيســتمر طاملــا ال توجــد قــوة وحــل سياســي يعيــد توحيــد البــاد، وســيادة 

األســد ىلع كل األراضــي الســورية ســتبقى »فارغــة«، مــن دون حكــم كاســح فعلــي.

من الحرب إلى األزمة االجتماعية واالقتصادية

ــاش  ــدر االنكم ــبوقة. ويق ــر مس ــادة وغي ــة ح ــة اقتصادي ــى أزم ــرب إل ــن الح ــر م ــد وأكث أدى عق

ــي  ــي اإلجمال ــج املحل ــبة 40% يف النات ــاض بنس ــع انخف ــار دوالر، م ــو 300 ملي ــادي بنح االقتص

ــن. ــرائية للمواطني ــوة الش ــآكل الق ــى ت ــا أدى إل ــم، مم ــر يف التضخ ــاع كبي وارتف

وركــزت السياســة االقتصاديــة، خــال الحــرب، ىلع حمايــة النظام والحفــاظ ىلع القــدرة القتالية 

لقواته.

ــلة يف  ــة الفاش ــببت اإلدارة االقتصادي ــا تس ــية، كم ــب هامش ــط والضرائ ــدات النف ــت عائ وأصبح

ــار شــبه كامــل لاقتصــاد. انهي

ــة املختلفــة  ــن الجماعــات العرقي ــل، عــدم وجــود حــل سياســي واتفــاق بي ــا تشــكل عوام كم

فيمــا يتعلــق بمســتقبل ســوريا، و«قانــون عقوبــات قيصــر« الــذي ســنته اإلدارة األميركيــة، عائقــا 

كبيــرًا للتجــارة واالســتثمار وإعــادة اإلعمــار.

أزمة إنسانية

ــة، حيــث يعيــش 90% مــن الســكان تحــت خــط  ــرة للغاي ــى أزمــة إنســانية خطي أدت الحــرب إل

ــذاء  ــاد يف الغ ــص الح ــبب النق ــانية بس ــاعدات إنس ــى مس ــة إل ــوري بحاج ــون س ــر؛ 11 ملي الفق

ــار النظــام الصحــي. ــاه، فضــًا عــن انهي واملي

ال يلبــي برنامــج املســاعدة التابــع لألمــم املتحدة ســوى 46% من االحتياجات اإلنســانية، وتشــكل 

األزمــة اإلنســانية املتفاقمــة معضلــة للــدول والحلفــاء والــدول الغربيــة التــي تعــارض النظــام، 

أواًل مــن ناحيــة، التطلــع إلــى تحســين أوضــاع املواطنيــن الســوريين، ومــن ناحيــة أخــرى لإلطاحــة 

بالنظــام عبــر اســتمرار العقوبــات االقتصاديــة.

الاجئون

ــر  ــل ىلع تأثي ــا، دلي ــر وأوروب ــراق ومص ــا والع ــان وتركي ــى األردن ولبن ــوري إل ــن س ــأ 8 مايي لج

ــوريا،  ــى س ــط إل ــئ فق ــف الج ــو 300 أل ــاد نح ــا ع ــاد، بينم ــدود الب ــارج ح ــوريا خ ــة يف س األزم
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ــان،  ــا ولبن ــدان املضيفــة، خاصــة يف األردن وتركي ــن الســوريين يف البل ــر اســتيعاب الاجئي تأث

ــي. ــي واألمن ــي واالجتماع ــادي والسياس ــع االقتص ــن الوض ــًا ع ــرايف، فض ــوازن الديموغ والت

واليــوم، مــع توقــف األعمــال القتاليــة، هنــاك تحــول ملحــوظ مــن اللجــوء إلــى الهجــرة الســلبية - 

يقــف الســوريون يف طوابيــر طويلــة إلصــدار جــواز ســفر يســمح لهــم بمغــادرة البــاد.

تجدد االحتجاجات العامة

ىلع الرغــم مــن أن الحــرب قــد ُحســمت بانتصــار األســد، إال أن االحتجاجــات ال تــزال ُتســمع يف 

جميــع أنحــاء البــاد وخاصــة يف الجنــوب، نظــرًا للظــروف املعيشــية الصعبــة.

يف شــباط املاضــي، اندلعــت احتجاجــات مــن جديــد يف محافظــة درعــا بســبب الفقــر املدقــع 

الــذي تفاقــم ىلع مــدى ســنوات، وللتخفيــف مــن غــاء املعيشــة. كان مــن بيــن املشــاركين يف 

املظاهــرات أعضــاء مــن الطائفــة الدرزيــة، الذيــن يشــعرون بالقلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، رغبــة 

أهالــي الجنــوب الــذي يــرون كيــف إيــران تســيطر علــة منطقتهــم ويدعــون إســرائيل للمســاعدة 

يف طردهــا. يبــدو أن االحتجاجــات، التــي غالبــا مــا تندلــع تعطــي إحيــاء ىلع املســتوى املحلي 

بعــدم االســتقرار واإلحبــاط العــام.

إعادة تأهيل الجيش السوري واألسلحة الكيماوية

ــه  ــذي بنــى عقيدت ــد الرئيســي لقــوات النظــام، ال ــت إســرائيل تشــكل التهدي ــل الحــرب كان قب

القتاليــة وفــق ذلــك، بمــا يف ذلــك بنــاء القــدرات الكيماويــة، ولكــن مــع انــدالع »الحــرب«، أصبــح 

الصــراع الداخلــي وخطــر اســتقرار النظــام تهديــدًا مرجعيــا لعقيــدة الجيــش الــذي تحولــت مهمــة 

لحمايــة النظــام.

واســتخدم الســاح الكيمــاوي يف شــن هجمــات ىلع املدنييــن يف الغوطــة الشــرقية بأطــراف 

دمشــق عــام 2013.

وبــدأت يف الســنوات األخيــرة عمليــة إعــادة بنــاء القــوة العســكرية لجيــش النظــام بدعــم مــن 

ــيا  ــن روس ــة م ــات الجوي ــز الدفاع ــر تعزي ــرائيل عب ــد إس ــي ض ــليح رئيس ــع تس ــران، م ــيا وإي روس

ــة. ــران، للحــد مــن ضرباتهــا الجوي وإي

كمــا تشــير تقاريــر، مؤخــرًا، عــن تجديــد بنــاء القــدرات الكيميائيــة، ويمكــن االفتــراض أن الجيــش 

الســوري سيســتمر يف تحســين قدراتــه العســكرية لخلــق معادلــة ردع جديــدة ضــد إســرائيل.

الوضع اإلقليمي لسوريا

مــع انــدالع الحــرب، قطعــت معظــم دول العالــم، بمــا يف ذلــك العالــم العربــي، العاقــات 

ــرة. ــة األخي ــب يف اآلون ــر ته ــاح التغيي ــاك ري ــن هن ــوريا، لك ــع س ــية م الدبلوماس
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كانــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة رائــدة مــن بيــن الــدول العربيــة، ويف عــام 2018 تــم تجديــد 

عاقاتهــا مــع دمشــق، وبعــد ذلــك تجــددت العاقــات بيــن دمشــق ومصــر. ويف حزيــران 2021، 

ــن ســفارتها  ــك افتتحــت البحري ــي دمشــق، وبعــد ذل ــد اهلل الثان ــك عب ــي املل زار العاهــل األردن

بدمشــق وزار األســد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وتطمــح هــذه الجهــود يف إعــادة ســوريا 

إلــى حضــن الوطــن العربــي، لتقليــص نفــوذ طهــران ىلع األســد وتعويضــه، وإنشــاء محــور ضــد 

إيــران وكذلــك ضــد تركيــا.

التموضع اإليراني يف سوريا

مــن ناحيــة أخــرى، يقــوض الوجــود اإليرانــي رغبــة نظــام األســد يف اســتعادة ســيادته الكاملــة 

ىلع البــاد، ويعطــي إســرائيل ذريعــة االســتمرار يف تنفيــذ الضربــات الجويــة ويمنــع الحصــول 

ىلع دعــم دول الخليــج. مــن ناحيــة أخــرى، يديــن األســد للعديــد مــن اإليرانييــن بالدعــم 

ــن  ــداد الدي ــادر ىلع س ــر ق ــو غي ــرب، وه ــنوات الح ــال س ــه خ ــا ل ــي قدموه ــاعدات الت واملس

املالــي إليــران، والــذي يبلــغ 17 مليــار دوالر. ىلع الرغــم مــن أن اإليرانييــن قلصــوا يف الســنوات 

األخيــرة مــن حجــم الوجــود العســكري، إال أنهــم مــا زالــوا يعتمــدون ىلع امليليشــيات الســورية 

ــق  ــرقي دمش ــب وش ــة حل ــم يف محافظ ــعون عملياته ــيطرتهم ويوس ــة لس ــة الخاضع املحلي

ويف الحــدود الشــرقية مــع العــراق.

الحكم الذاتي »الكردي«

ىلع مــر الســنين، عمــل »األكــراد« يف بيئــة معقــدة – املواجهــات الداميــة مــع داعــش والتعامل 

مــع الهجمــات مــن الجانــب التركــي، إلــى جانب محــاوالت الحصــول ىلع اعتــراف دولــي. ومنطقة 

الحكــم الذاتــي الكــردي مســتقرة نســبيا وتتلقــى الدعــم واملســاعدة مــن الواليــات املتحــدة. يف 

تلــك الســنوات، تحســنت مكانــة »األكــراد«، وتحولــوا مــن فئــة تعانــي مــن التمييــز يف املجتمــع 

الســوري واالضطهــاد يف ظــل النظــام، إلــى مجموعــة مســيطرة تديــر نظــام حكــم ذاتيا مســتقًا، 

يضــم نحــو 3 ماييــن ســوري. ومــع ذلــك، فــإن الحكــم الذاتــي ليــس بمنــأى عــن األزمــة االقتصادية 

الحــادة، إلــى جانــب النقــد العــام للفســاد وســوء اإلدارة.

تنافس النفوذ بين إيران وروسيا

ىلع الرغــم مــن أنــه ال يــزال مــن الســابق ألوانــه إجــراء تقييــم كامــل لعواقــب الحــرب يف أوكرانيا 

ىلع ســوريا، يبــدو أنهــا ستشــمل تقليــص املــوارد التــي تســتثمرها روســيا يف الحفــاظ ىلع 

االســتقرار يف ســوريا. عــاوة ىلع ذلــك، فــإن طــرد روســيا مــن الســاحة الدوليــة وحتــى عزلهــا 

مــن مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة قــد يقــوض شــرعيتها يف تعزيــز التســوية 
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ــاق  ــزز، واالتف ــة تتع ــة واإلقليمي ــران الدولي ــة إي ــن مكان ــوريا، لك ــات يف س ــية واإلصاح السياس

النــووي ســيعززها اقتصاديــا ودبلوماســيا، األمــر الــذي قــد يوســع نفوذهــا يف ســوريا ىلع حســاب 

النفــوذ الروســي.

السياسة األميركية

ركــزت الواليــات املتحــدة لعــد ســنوات ىلع محاربــة »داعــش« وقيــادة تحالــف دولــي لهزيمــة 

تنظيــم »الدولــة«، وبدرجــة أقــل يف »الحــرب األهليــة«، مــع فــرض عقوبــات ىلع نظــام األســد 

مــع عــدم االعتــراف بــه.

وإدارة بايــدن تديــن عمليــات التطبيــع بيــن الــدول العربيــة والنظــام يف دمشــق، لكنهــا ال تعمــل 

ىلع منعهــا، وذلــك اســتمرارًا للضعــف الــذي اتســمت بــه اســتجابة الواليــات املتحــدة والغــرب 

للحــرب يف ســوريا، وتراخــي الجهــود إلنهائهــا، وهــو مــا يعــزوه البعــض إلــى تغييــر األولويــات 

األميركيــة. )ترجمــة: تلفزيــون ســوريا(

املصدر: مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي

https://www.inss.org.il/he/publication/syria-war-11-years/
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مخاوف أوكرانية من تكرار »تجربة الكيماوي« يف الحرب السورية

تايمز اوف اسرائيل

)اللغة اإلنجليزية( 13 نيسان  2022

نص املقال:
ــن  ــور م ــل الكل ــقاط قناب ــد إس ــون بع ــا يختنق ــوريا لضحاي ــن س ــة م ــاهد املروع املش
مروحيــات يف البلــدات والقــرى تــم بثهــا مــرارا وتكــرارا يف ســياق الحــرب يف ســوريا.

زينة كرم

ــال، يف  ــن األطف ــد م ــم العدي ــات، بينه ــل املئ ــة، وُقت ــة واألخاقي ــات القانوني ــرت املحرم ُكس

عشــرات الهجمــات بالغــازات الســامة التــي ألقــي باللــوم فيهــا ىلع قــوات رئيــس النظام الســوري 

بشــار األســد تحــت حمايــة حليفــه الروســي فاديميــر بوتيــن.

بعــد عــدة ســنوات، تتزايــد املخــاوف مــن إمكانيــة اســتخدام مثــل هــذه األســلحة يف أوكرانيــا، 

حيــث تخــوض القــوات الروســية حرًبــا مدمــرة منــذ أســابيع.

ومــع اســتمرار الصــراع، حــذر املســؤولون الغربيــون والرئيــس األوكرانــي زيلينســكي مــن أن بوتيــن 

قــد يســتخدم الســاح الكيميائــي. وقــال زيلينســكي: »يجــب أن يتحــرك العالــم اآلن«
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وحســب تقريــر لوكالــة »أسوشــييتد بــرس«، يقــول املســؤولون إنهــم يحققــون يف مزاعــم غيــر 

مؤكــدة مــن قبــل فــوج أوكرانــي يمينــي عــن إلقــاء مــادة ســامة يف مدينــة ماريوبــول املحاصــرة 

هــذا األســبوع. ولــم تؤكــد مصــادر مســتقلة هــذا االدعــاء، ويقــول مســؤولون أوكرانيــون إنــه يمكن 

أن يكــون ذخائــر مــن الفوســفور - التــي تســببت يف حــروق مروعــة لكنهــا غيــر مصنفة كأســلحة 

كيماوية.

ــا إذا  ــر الواضــح م ــووي، لكــن مــن غي ــى صــراع ن ــا إل ــن بتوســيع نطــاق حــرب أوكراني هــدد بوتي

ــون إن الحــرب  ــه العســكرية. يقــول محلل ــة ستســتخدم لدعــم عمليات ــت العوامــل الكيماوي كان

يف ســوريا شــكلت ســابقة مروعــة فيمــا يتعلــق بنشــر الكلــور والكبريــت وغــاز األعصــاب الســارين، 

متجاهلــة تمامــا املعاييــر الدوليــة ودون مســاءلة.

قالــت املستشــارة القانونيــة يف منظمــة تدافــع عــن الحقــوق املدنيــة )مقرهــا الســويد( عايــدة 

ســماني: »ممــا نــراه اليــوم، يبــدو أن روســيا توصلــت إلــى نتيجــة مفادهــا أنــه مــن اآلمن االســتمرار 

يف أســلوب العمــل يف ســوريا يف الســياق األوكرانــي أيضــا«. وأضافــت: »بالطبــع هــذا يقــوض 

األنظمــة الدوليــة املعمــول بهــا ويقلــل مــن عتبــة اســتخدام مثــل هــذه األســلحة«.

ــن  ــة ع ــة نياب ــكوى جنائي ــم ش ــرى لتقدي ــة أخ ــر حكومي ــات غي ــى منظم ــماني إل ــت س انضم

مجموعــة مــن الســوريين الذيــن يعيشــون يف الســويد ضــد الحكومــة الســورية بســبب جرائــم 

ــة. ــلحة الكيماوي ــتخدامها لألس ــق باس ــانية تتعل ــد اإلنس ــم ض ــرب وجرائ ح

يقــول املســؤولون الغربيــون إن روســيا ربمــا تتطلــع إلــى التعلــم ممــا حصــل يف ســوريا، حيــث 

اختبــرت قــوات األســد عــزم املجتمــع الدولــي مــن خــال تكثيــف وحشــية الهجمــات واألســاليب 

تدريجيــا.

كان جــزء مــن املعادلــة يف ســوريا هــو صعوبــة إثبــات أي شــيء يف أعقــاب مثل هــذه الهجمات. 

ــة أو  ــر األدل ــا املعارضــة بتزوي ــاك خصومــه، متهم كمــا دأب األســد، بدعــم مــن روســيا، ىلع إرب

اســتخدام الغــازات الســامة بأنفســهم ملحاولــة تحطيمــه.

ألقــت آليــة التحقيــق التــي أنشــأتها منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة باللــوم ىلع القــوات 

الحكوميــة الســورية يف هجمــات كيميائيــة متعــددة يف ســوريا، بمــا يف ذلــك اســتخدام غــاز 

ــن  ــفر ع ــان( 2017 أس ــل )نيس ــيخون يف أبري ــان ش ــدة خ ــوم ىلع بل ــارين يف هج ــور والس الكل

ــردل ىلع  ــاز الخ ــل بغ ــد ىلع األق ــوم واح ــوم يف هج ــي بالل ــخص. وُألق ــي 100 ش ــل حوال مقت

ــرب  ــال الح ــنوات خ ــدة س ــراق لع ــوريا والع ــيطر ىلع أراض يف س ــذي س ــش«، ال ــم »داع تنظي
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ــاة نصــف مليــون شــخص. التــي أودت بحي

ــا  ــدة مم ــات املتح ــع الوالي ــة م ــة وبيولوجي ــرات كيماوي ــإدارة مختب ــا ب ــيا أوكراني ــت روس واتهم

ــا  ــا لديه ــث ان أوكراني ــادث كاذب، حي ــم ح ــى تنظي ــعى إل ــكو تس ــأن موس ــات ب ــى اتهام أدى إل

ــات  شــبكة مــن املعامــل البيولوجيــة التــي حصلــت ىلع التمويــل والدعــم البحثــي مــن الوالي

املتحــدة، لكنهــا جــزء مــن برنامــج يســعى إلــى تقليــل احتماليــة تفشــي األمــراض املميتــة عــن 

طريــق مســببات األمــراض، ســواء كانــت طبيعيــة أو مــن صنــع اإلنســان. وتعــود جهــود الواليــات 

املتحــدة إلــى تســعينات القــرن املاضــي لتفكيــك برنامــج االتحــاد الســوفيتي الســابق ألســلحة 

الدمــار الشــامل.

- خطوط حمراء

 يف وقــت مبكــر مــن صبــاح يــوم 21 أغســطس )آب( 2013 صــدم االعتــداء ىلع الغوطــة العالــم 

الــذي أصبــح مخــدًرا إلــى حــد كبيــر بســبب مذبحــة الحــرب األهليــة يف ســوريا. مــا أثــار الغضــب 

الدولــي هــو عشــرات مقاطــع الفيديــو ىلع اإلنترنــت التــي أظهــرت الضحايــا يلهثــون اللتقــاط 

ــس  ــمه الرئي ــذي رس ــر« ال ــط األحم ــوم »الخ ــاوز الهج ــم. تج ــوة يف الف ــدون رغ ــهم، ويزب أنفاس

األميركــي آنــذاك بــاراك أوبامــا للتدخــل العســكري املحتمــل يف الدولــة العربيــة. اقتــرب أوبامــا 

مــن إصــدار أوامــر بضربــات عســكرية بقيــادة الواليــات املتحــدة، لكنــه تراجــع فجــأة بعــد فشــله 

يف تأميــن الدعــم الــازم مــن الكونغــرس وبــداًل مــن ذلــك أبــرم صفقــة مــع موســكو للقضــاء ىلع 

ترســانة ســوريا الكيماويــة. بحلــول أغســطس 2014، أعلنــت حكومــة األســد أن نظــام أســلحتها 

الكيماويــة قــد اكتمــل. لكــن إعــان ســوريا األولــي ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ظــل محل 

خــاف، كمــا اســتمرت بالهجمــات.

يف عــام 2017، أطلــق الرئيــس األميركــي آنــذاك دونالــد ترمــب عشــرات صواريخ كــروز ىلع قاعدة 

ــب  ــدة خــان شــيخون يف محافظــة إدل ــة ســورية ردا ىلع هجــوم بغــاز األعصــاب ىلع بل جوي

ــراء مــن  ــل نحــو 100 شــخص. واتهــم خب ــذي أســفر عــن مقت الخاضعــة لســيطرة املعارضــة وال

األمــم املتحــدة ومنظمــة مراقبــة األســلحة الكيماويــة الحكومــة الســورية بالهجــوم.

يف الوقــت الــذي تدفــع فيــه موســكو هجومهــا يف أوكرانيــا، يتصــارع قــادة العالــم وصنــاع القــرار 

حــول كيفيــة رد الغــرب ىلع اســتخدام روســي محتمــل لألســلحة الكيماويــة أو البيولوجيــة يف 

ســاحة املعركــة. وقــال أعضــاء يف الكونغــرس إن إدارة الرئيــس جوبايــدن وحلفاءهــا لــن يقفــوا 

مكتــويف األيــدي إذا حــدث ذلــك. ىلع عكــس ســوريا، فــإن روســيا قــوة نوويــة. قــد يــؤدي أي رد 

فعــل إلــى انــدالع مواجهــة نوويــة، وهــو مــا أملــح إليــه بوتيــن بالفعــل.
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تحقيق العدالة:  -

تلــوم ســماني املجتمــع الدولــي ىلع عــدم بــذل جهــد حقيقــي للســعي إلــى املســاءلة عــن 

هجمــات األســلحة الكيماويــة يف ســوريا. وقالــت: »لــم تكــن هنــاك يف الواقــع أي رغبــة سياســية 

الستكشــاف كيــف يمكــن، ىلع ســبيل املثــال، إنشــاء محكمــة خاصــة لســوريا«.

ــدة  ــات جدي ــة معلوم ــر الحكومي ــات غي ــن املنظم ــة م ــت مجموع ــي، قدم ــبوع املاض يف األس

ذات صلــة بهجمــات غــاز الســارين ىلع خــان شــيخون يف عــام 2017 والغوطــة يف عــام 2013 

ــدة  ــزال بعي ــة ال ت ــدو أن العدال ــا وفرنســا والســويد، لكــن يب ــق يف أملاني ــى ســلطات التحقي إل

املنــال. وقالــت مديــرة مشــروع األرشــيف الســوري، وهــو مشــروع ســوري يوثــق انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان وغيرهــا، حنيــن حــداد، إن »محاســبة مرتكبــي هــذه الجرائــم ىلع اســتخدام األســلحة 

غيــر املشــروعة هــو الــرادع األول لضمــان عــدم تكرارهــا«. وأضافــت: »مــن دون مســاءلة حقيقيــة، 

يعتقــد الفاعلــون والقســاة أن بإمكانهــم فعــل أشــياء مروعــة دون عواقــب حقيقيــة مــن 

ــي«. املجتمــع الدول

املصدر:تايمز اوف اسرائيل

https://www.timesofisrael.com/chemical-weapons-use-by-russian-ally-syria-fuels-ukrainian-fears/
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الشــّبيحة يف حمــص: مجموعــات شــبه عســكرية بعنــف جماعــي 

اجتماعــي واســتقطاب 

مجلة العنف الدولية

)اللغة اإلنجليزية( نيسان 2020

مقدمة:

اوغور اوميت اونغور

تقــّدم هــذه الدراســة تفحًصــا الرتــكاب أعمــال العنــف ضــّد املدنييــن يف مدينــة حمــص 

ــّوره  ــات تط ــة وآلي ــك املدين ــراع يف تل ــب الص ــل جوان ــي 2011 و2013. وتحل ــن عاَم ــورية، بي الس

وتحّولــه، ومنهــا ظهــور الجماعــات شــبه العســكرية املواليــة للنظــام التــي كانــت مؤثــرة بشــكل 

خــاص يف ارتــكاب أعمــال عنــف ضــد املدنييــن. وتركــز الدراســة ىلع اســتخدام نظــام األســد 

للشــبيحة]1[، وهــي مجموعــات مســّلحة غيــر نظاميــة ترتــدي زًيــا مدنًيــا وترتكــب صــوًرا متعــددة 

مــن العنــف ضــد املدنييــن. وتركــز الدراســة ىلع تلــك األشــكال واألنمــاط املختلفــة مــن العنــف 

)ال ســيما املجــازر واالختطــاف والعنــف الجنســي، والتعذيــب واإلخفــاء القســري والحصــار وغيرهــا(، 

وتأثيراتهــا املختلفــة يف املرحلــة التــي تلــت العنــف )مثــل الّرضــة/ الصدمــة الثقافيــة، 

واالســتقطاب الطائفــي(. وتجــادل الدراســة بــأن ظاهــرة الشــبيحة األوســع ُتظهــر تعقيــًدا 
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أساســًيا يف مظهرهــا وهويتهــا ودوافعهــا وانقســامها وتنوعاتهــا اإلقليميــة. ولكشــف بعــض 

هــذه التعقيــدات، تنظــر الدراســة يف الديناميــات الدقيقــة لعنــف الشــبيحة يف مدينــة حمــص، 

ــة. ــة للدول ــا املوالي ــال إرشــادي للجماعــات شــبه العســكرية )paramilitarism( خصوًص كمث

 

]1[ – مصطلــح )الشــبيحة( هــو مصطلــح عامــي ســوري اســتخدم يف البدايــة لوصــف البلطجيــة 

الذيــن انجذبــوا إلــى ســلطة عائلــة األســد ويعــّدون أنفســهم فــوق القانــون. بــدأت االنتفاضــة 

يف اســتخدام هــذا املصطلــح لإلشــارة إلــى جميــع الحشــود املســلحة املوالية للنظــام يف 2011، 

ىلع الرغــم مــن أن اســمها الرســمي كان )اللجــان الشــعبية(. يف 2012، أعــاد النظــام واملتدخلون 

اإليرانيــون تنظيمهــم يف )قــوات الدفــاع الوطنــي(، وهــو االســم الرســمي الــذي يحملونــه اآلن.

)ترجمة مركز حرمون للدراسات - لقراءة امللف كامًا(

املصدر: مجلة العنف الدولية

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2633002420907771
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حريات املغيبين وممتلكاتهم مشاع بين يدي الحكومة السورية

االورومتوسطي لحقوق االنسان 

)اللغة اإلنجليزية و العربية( 14 نيسان  2022

نــص املــادة: الواقــع الــذي ُفــرض ىلع املعتقليــن واملختفين قســرًيا يف ســوريا ال يمكن 
أن يطــاق أو ُيغفــر، ولســوء الحــظ، فــإن خروجهــم مــن تلــك العتمــة ال يعنــي أنهــم نجــوا 
تماًمــا مــن القمــع، حيــث تجــد األنظمــة االســتبدادية دوًما أســاليب جديــدة لتعقيــد حياة 
الضحايــا وأســرهم ىلع املــدى البعيــد حتــى لــو أخلــت ســبيلهم، وبالنســبة للحكومــة 

الســورية فــإن النهــج معــروف؛ اعتقــال ومصــادرة ممتلكات.

نور علوان

قبــل أيــام معــدودة، ذكــر تحقيــق صحفــي أن الحكومــة الســورية صــادرت أصــوال بقيمــة مليــار 

و500 مليــون دوالر مــن املعتقليــن واملختفيــن قســًرا منــذ 2011 حتــى عــام 2021، وذلــك يشــمل 

أرصــدة بنكيــة وســيارات وعقــارات وأراض زراعيــة، وتجــري عمليــة االســتياء بطــرق غيــر رســمية 

ــدون أي  ــة وب ــراءات القانوني ــاع اإلج ــي، دون اتب ــي املحل ــاز القضائ ــال الجه ــن خ ــمية م أو رس

إشــعار أو تعويــض.

 

وفيمــا يتعلــق بالشــق الرســمي، فقــد ذكــر التحقيــق أن املعتقليــن يجبــرون ىلع توقيــع إدانات 
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ضدهــم وهــم معصوبــو األعيــن بعــد محاكمتهم بتهــم مرتبطــة بـــ »اإلرهــاب«، دون أن يعلموا أن 

قانــون »مكافحــة اإلرهــاب« يحرمهــم مــن حقوقهــم املدنيــة ويســمح للحكومــة بحجــز ومصــادرة 

ممتلكاتهــم بشــكل دائــم، بمــا يصــل حــد اإلخــاء القســري بحــق املالكيــن.

عقاب جماعي طويل األمد  -

يف عــام 2012، أي عقــب انــدالع األزمــة الســورية بعــام واحــد تقريًبــا، أصــدر الرئيــس بشــار األســد 

قانــون رقــم )19( الخــاص بمكافحــة اإلرهــاب، وبموجبــه يمكــن للحكومــة تجميــد األمــوال، بمعنــى 

حظــر التصــرف باألمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة أو تحويلهــا أو نقلهــا أو تغييــر صورتهــا لفتــرة 

معينــة أو خــال مراحــل التحقيــق واملحاكمــة، كمــا يمكنهــا أيًضــا املصــادرة، بمعنــى الحرمــان 

ــك بموجــب  ــة وذل ــى الدول ــة وانتقــال ملكيتهــا إل ــة وغيــر املنقول الدائــم مــن األمــوال املنقول

حكــم قضائــي.

منــذ ذاك الوقــت، اســتغلت الحكومــة الســورية قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب الســتهداف املعارضــة، 

ــراه  ــات باإلك ــزاع اعتراف ــال انت ــن خ ــاب م ــة اإلره ــرًيا بتهم ــن قس ــن واملختفي ــق املعتقلي وخن

تحــت التعذيــب، وخاصــًة أن املــادة )7( تنــص ىلع عــدم تقيــد املحكمــة بإجــراءات املحاكمــة 

املعياريــة، مــا يعنــي أن املحكمــة غيــر ملزمــة بإجــراء محاكمــات مفتوحــة، ولهــا ســلطة مطلقة 

يف تحديــد إجراءاتهــا، وبالتالــي ليــس هنــاك ضمانــات ىلع وجــود محاكمــة عادلــة ألشــخاص 

كانــوا يف الغالــب يمارســون حقوقهــم األساســية يف التعبيــر عــن الــرأي والتجمــع.

))بالنظــر إلــى طبيعــة الحكومــة الســورية وســجلها الحقوقــي املــروع، وتحديــًدا فيمــا يتعلــق 

ــة قائمــة ىلع  ــن قســرًيا، فمــن الســهل جــًدا أن ناحــظ أن الدول ــن واملختفي ــف املعتقلي بمل

نظــام قمعــي مؤسســاتي((

ــن بالكامــل،  ــة أســر املعتقلي ــررت الحكومــة الســورية معاقب ــه، ق ــي ذات وتحــت الغطــاء القانون

وانتهــاك حقهــم يف امللكيــة، ىلع أســاس عاقتهــم باملتهــم، وليس ىلع أســاس املســؤولية 

الجنائيــة الفرديــة، وهــو مــا يحظــره قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولّييــن.

ويف كثيــر مــن الحــاالت لــم يصــل أي إخطار بهــذا الخصوص للضحايــا أو ذويهم، إذ يعلم األشــخاص 

عــن مصــادرة ممتلكاتهــم عنــد محاولــة الوصــول إليهــا أو تســجيلها أو إجــراء معاملــة تتعلــق بها، 

ــب ال يجــرؤ أحــد ىلع  ــر الوســائل اإلعاميــة، ويف الغال ويف بعــض األحيــان يصلهــم الخبــر عب

االعتــراض أو املســاءلة خوًفــا مــن االعتقــال أو لعــدم معرفتهــم بالجهــة التــي يمكنهــم اللجــوء 

ــًدا مــع غيــاب املؤسســات املحايــدة أو املســتقلة يف البــاد.  ــا، تحدي إليهــا لحــل هكــذا قضاي
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ــًدا فيمــا يتعلــق  وبالنظــر إلــى طبيعــة الحكومــة الســورية وســجلها الحقوقــي املــروع، وتحدي

ــة قائمــة ىلع  ــن قســرًيا، فمــن الســهل جــًدا أن ناحــظ أن الدول ــن واملختفي ــف املعتقلي بمل

نظــام قمعــي مؤسســاتي، ال يحــرم آالف النــاس مــن حريتهــم فحســب، وإنمــا مــن قــوت يومهــم 

وســبل عيشــهم، فهــو يدمــر حيــاة املعتقليــن وأســرهم حتــى بعــد نجاتهــم مــن الســجن، حيــث 

ال مــأوى وال مــال وال حــق يف االعتــراض.

وال شــك أن هــذه املمارســات التعســفية تعــد بمثابــة فســحة للحكومــة الســورية، فهــي تحــاول 

ــن  ــض املقاتلي ــة، وتعوي ــة الحالي ــا االقتصادي ــن أزمته ــروج م ــوال للخ ــك األم ــن تل ــتفادة م االس

وامليليشــيات التــي تعمــل معهــا، وهــي املعطيــات التــي تدفعنــا إلــى نفــس االســتنتاجات كل 

مــرة، وهــي أن فــرض عقوبــات دوليــة ىلع الحكومــة الســورية إجــراء غيــر كاف إلنهــاء االنتهاكات 

الجســيمة لحقــوق اإلنســان وتحقيــق العدالــة للضحايــا، فمــن الواضــح أن مــا يحــدث هــو العكــس 

تماًمــا، إذ تتمــادى الســلطات يف وحشــيتها وتكتيــكات القمــع والتجويــع.

ــا أن يواجــه  بنــاًء ىلع هــذه الحقيقــة التــي باتــت أوضــح مــن قــرص الشــمس، لــم يعــد ممكًن

ــح  ــان بلوائ ــوق اإلنس ــيمة لحق ــاكات جس ــن انته ــوريا م ــدث يف س ــا يح ــي م ــع الدول املجتم

ــع بإنهــاء ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب،  ــد مــن التصــدي لسلســلة الفظائ ــات فقــط. ال ب العقوب

والبــدء بمحاســبة املســؤولين عــن الجرائــم املرتكبــة وقــت الحــرب، وتقديــم التعويض املناســب 

للضحايــا وذويهــم. ومــا لــم نــر إجــراءات حاســمة لوقــف هــذه االنتهــاكات، فليــس مــن املتوقــع أن 

نــرى إال املزيــد مــن ممارســات االســتياء واملصــادرة التعســفية دون أن يكــون للســوري الحــق يف 

اســترداد أماكــه أو الســكن بأمــان وكرامــة.

املصدر: االورومتوسطي لحقوق االنسان

https://euromedmonitor.org/ar/article/5053/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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- سوريا

منــذ عــام 2015، شــاركت روســيا بنشــاط يف الحــرب إلــى جانــب الدكتاتــور الســوري األســد الــذي 

ــل  ــوريين بالقناب ــن الس ــرار مايي ــاعد ىلع ف ــا ويس ــي ارتكبه ــرب الت ــم الح ــتر ىلع جرائ يتس

وأوروبــا تدفــع ثمــن الجرائــم الروســية. وقــد وعــد االتحــاد األوروبــي أنقــرة بمــا يصــل إلــى ســت 

مليــارات يــورو لرعايــة مــا يقــرب مــن ثاثــة ماييــن ســوري يف تركيــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك 

برامــج مســاعدات مختلفــة مــن الحكومــة الفيدراليــة واالتحــاد األوروبــي واألمــم املتحــدة لتزويــد 

ــذه  ــن ىلع ه ــة بوتي ــرب مواجه ــب ىلع الغ ــران - يج ــي، إي ــوريا، مال س

ــالث ــات الث الجبه

24 نيووز

)اللغة اإلنجليزية( 08 نيسان  2022

نص املقال:
الســؤال الــذي يطــرح نفســه: ملــاذا ال يواجــه الغــرب موســكو يف ســاحات أخــرى أيًضــا؟ 
ــبًيا يف  ــة نس ــائل متواضع ــرب بوس ــي بالغ ــادًرا ىلع التباه ــن ق ــا كان بوتي ــه بينم ألن
ــة وكل  ــرة طويل ــه لفت ــت علي ــا كان ــف مم ــا أضع ــيا حالًي ــإن روس ــرة، ف ــنوات األخي الس
االهتمــام ينصــب ىلع أوكرانيــا. وُتظهــر BILD الصحيفــة االملانيــة ثــالث جبهــات يمكــن 

للغــرب أن ينتهــز الفرصــة فيهــا للــرد ىلع بوتيــن.
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مخيمــات الاجئيــن الضخمــة يف شــمال ســوريا.

 

ــد ماييــن األشــخاص  ــة لتزوي لكــن حتــى هــذا اإلمــداد يف خطــر، فــإن موافقــة روســيا مطلوب

النازحيــن داخلًيــا مــن قبــل األمــم املتحــدة »يف اآلونــة األخيــرة، يف يونيــو / حزيــران، هــددت 

ــا  ــرة الســورية رين ــاب الهــوى«، و تقــول الخبي ــر الحــدودي املتبقــي يف ب روســيا بإغــاق املعب

نيتجيــس روســيا والصيــن ســبق أن أغلقــت ثاثــة معابــر حدوديــة أمــام املســاعدات اإلنســانية 

لألمــم املتحــدة.

تقــول نيتجيــس: »كان الرئيــس األمريكــي بايــدن قــادًرا ىلع تجنــب الكارثة من خــال املفاوضات 

مــع بوتيــن وأبقــى املعبــر الحــدودي األخيــر مفتوًحــا لبضعــة أشــهر«. لكــن الحــرب الروســية يف 

أوكرانيــا أدت إلــى تدهــور شــديد يف عاقــات موســكو مــع الغــرب لدرجــة أن تكــرار مثــل هــذا 

الحــل هــذا العــام يبــدو غيــر ممكــن.

وبحســب نقابــة األطبــاء املســتقلين، فــإن 2.1 مليــون نــازح يف إدلــب بحاجــة إلــى مســاعدة بمــا 

يف ذلــك الخيــام واألدويــة والغــذاء والتعليــم.

وتقــول نيتجيــس: »لقــد احتجــزت روســيا املســاعدات اإلنســانية لألمــم املتحــدة كرهينــة ويجب 

إيقــاف ذلــك«. »يمكــن للغــرب أن يفعــل ذلــك إذا تعــاون مــع تركيــا يف عمليــات التســليم عبــر 

الحــدود دون تفويــض مــن األمــم املتحــدة«

كمــا تعانــي بعثــة موســكو يف ســوريا حالًيــا مــن نقــص يف عــدد العناصــر ألن القوات املســلحة 

الروســية نقلــت بعــض القــوات التــي كانــت منتشــرة ســابًقا هنــاك إلــى أوكرانيا

باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت تركيــا بإغــاق مضيــق البوســفور أمــام الســفن الحربيــة، ولــم يعــد 

مــن املمكــن للســفن الحربيــة التابعــة ألســطول البحــر األســود االقتــراب مــن القاعــدة الروســية 

يف مينــاء طرطــوس الســوري كمــا كان مــن قبــل.

ــتياء  ــم االس ــية يت ــوات الروس ــدادات الق ــإن إم ــة، ف ــر األمني ــن الدوائ ــات BILD م ــا ملعلوم وفًق

ــة ــل ســفن الشــحن املدني ــل مــن قب ــا ىلع األق عليهــا جزئًي

ومــع ذلــك، إذا اســتمرت الحــرب يف أوكرانيــا لفتــرة أطــول، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى إضعــاف موقــف 

روســيا يف ســوريا كمــا تقــول نيتجيــس »يف جنــوب البــاد يف مــدن مثــل درعــا والســويداء، 

يواجــه الــروس مقاومــة مــن الســكان املحلييــن ويكافحــون مــن أجــل إبقــاء الوضع تحت الســيطرة 

وهــذا كان قبــل الحــرب يف أوكرانيــا ».
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* االتفاق النووي مع إيران

تتعثــر املفاوضــات النوويــة مــع إيــران يف فيينــا ىلع الرغــم مــن التنــازالت بعيــدة املــدى مــن 

الواليــات املتحــدة وفرنســا وبريطانيــا العظمــى. الســبب وراء مطالبــة كبيــر مفاوضــي موســكو 

ميخائيــل أوليانــوف بضمانــات بــأن غــزو أوكرانيــا لــن يكــون لــه أي عواقــب ىلع األعمــال التجاريــة 

الروســية مــع إيــران.

ــة  ــات الغربي ــي لالتفــاف ىلع العقوب ــي اإليران أوضحــت روســيا أنهــا ستســتخدم النظــام املال

ــا.  املفروضــة ىلع غــزو أوكراني

ــران يف مركــز األبحــاث األمريكــي FDD »تواجــه روســيا  ــرة يف إي ــا ســتريكر الخبي وتقــول أندري

ــد  ــران« لعق ــة يف إي ــة املدني ــاريع النووي ــن املش ــدوالرات م ــن ال ــارات م ــدة ملي ــع ع ــا دف أيًض

ــا » ــم يف أوكراني ــض جهوده ــة وتقوي صفق

إن إحيــاء االتفاقيــة مــع إيــران ليــس يف الوقــت الحالــي يف مصلحــة الغــرب، حيــث ستكســب 

طهــران يف البدايــة مــا يصــل إلــى 130 مليــار دوالر مــن األصــول غيــر املجمــدة مــع املزيــد مــن 

ــعبها  ــوال لش ــذه األم ــتخدم ه ــن تس ــة ل ــة اإليراني ــا »الحكوم ــارة ليتبعه ــط والتج ــدات النف عائ

ولكــن مــن أجــل يســلح الكرمليــن ميليشــياته وينفــذ هجمــات يف املنطقــة. وبفضــل شــراكة 

إيــران مــع موســكو، سيســتفيد الكرمليــن ماليــا مــن الصفقــة.

بــداًل مــن االستســام ملوســكو وطهــران وتزويــد كا البلديــن بمليــارات الــدوالرات، ويجــب ىلع 

الواليــات املتحــدة وأوروبــا ممارســة الضغــط مًعــا، كمــا توصــي الخبيــر ة بــأن هــذه هــي الطريقــة 

الوحيــدة لتحقيــق تراجــع دائــم وشــامل عــن برنامــج إيــران النــووي.

املصدر:24 نيووز

https://today.euro-24.com/world/amp/65079
https://today.euro-24.com/world/amp/65079
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ــن  ــل بوتي ــة لعمي ــاب الحتمي ــة الحس ــات يف تصفي ــاكل واضطراب مش

ــد( ــار األس )بش

معهد هوفـــــــــر

)اللغة اإلنجليزية( 09 نيسان 2022

نــص املــادة: رًدا ىلع غــزو الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن ألوكرانيــا، تبحــث الواليــات 
ــف ىلع  ــرض تكالي ــا ف ــن خالله ــن م ــي يمك ــائل الت ــن الوس ــا اآلن ع ــدة وحلفاؤه املتح

العــدوان الروســي ليــس فقــط يف أوكرانيــا ولكــن يف جميــع أنحــاء العالــم.

جويل د.رايبورن ، نواف عبيد

يحــدث أنــه يف أي مــكان آخــر يف الخــارج القريــب ملوســكو، لــدى أحــد عمــاء بوتيــن الرئيســيين 

ســبب جديــد للقلــق ولــدى الحلفــاء الغربييــن فرصــة جديــدة. وألكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، وقف 

العالــم مكتــوف األيــدي إلــى حــد كبيــر حيــث ارتكــب الديكتاتــور الســوري بشــار األســد ونظامــه 

جرائــم قتــل جماعيــة مــع اإلفــات مــن العقــاب يف كثيــر مــن األحيــان بمســاعدة مباشــرة مــن 

جيــش بوتيــن ومرتزقتــه.

ــتضافت  ــارس / آذار اس ــد ، يف 18 م ــع األس ــا م ــع عاقاته ــوات لتطبي ــة خط ــذت دول قليل اتخ

قيــادة اإلمــارات العربيــة املتحــدة األســد للمــرة األولــى منــذ احتجاجــات الربيــع العربــي عــام 2011 

وبــدأت الحــرب األهليــة املســتمرة يف ذكــرى االنتفاضــة يف درعــا. 
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لكــن األحــداث األخيــرة تشــير إلــى أن حســابات نظــام األســد قــد تأتــي أخيــًرا جنًبــا إلــى جنــب 

مــع زيــادة حــادة يف التكاليــف املترتبــة ىلع سياســة بوتيــن تجــاه ســوريا والعقبــات التــي ال 

ــن يرغبــون يف تطبيــع العاقــات مــع الطاغيــة الســوري، و  يمكــن التغلــب عليهــا ألولئــك الذي

يف 13 ينايــر / كانــون الثانــي، حكمــت محكمــة أملانيــة ىلع مســؤول ســابق  يف نظــام األســد 

بالســجن املؤبــد الرتكابــه جرائــم ضــد اإلنســانية.

حيــث ُأديــن أنــور رســان، العقيــد الســابق يف مديريــة املخابــرات العامــة الســورية، باإلشــراف 

ىلع مقتــل مــا ال يقــل عــن ســبعة وعشــرين ســجيًنا وتعذيــب مــا ال يقــل عــن أربعة آالف شــخص 

ــة  ــة أوروبي ــؤول يف محكم ــة املس ــت إدان ــوري. وتم ــراع الس ــن الص ــى م ــنوات األول ــال الس خ

باســتخدام املبــدأ القانونــي لإلعــان العاملــي ، لكنهــا بالتأكيــد لــن تكــون األخيرة، بالفعــل بدأت 

محاكمــة أملانيــة جديــدة يف فرانكفــورت هــذه املــرة لطبيــب ســوري )تــم تشــبيهه بالطبيــب 

النــازي ســيئ الســمعة جوزيــف منغيــل( املتهــم بقتــل ســجين وتعذيــب كثيريــن آخريــن لصالــح 

نظــام األســد بيــن عامــي 2011 و2012.

قــد تكــون هــذه القضايــا التاريخيــة بمثابــة بدايــة لجهــود دوليــة متضافــرة لتقديــم العديــد مــن 

ــات  ــام 2011. وان منظم ــذ ع ــد من ــام األس ــل« لنظ ــة القت ــت دور »آل ــي لعب ــة الت ــات الفاعل الجه

املســاءلة التــي تعمــل ىلع جمــع األدلــة مــن ســوريا التــي مزقتهــا الحــرب ومــن الناجيــن مــن 

فظائــع األســد وبوتيــن. ومــن العناصــر املهمــة لجنــة العدالــة واملســاءلة الدوليــة )CIJA( وهــي 

منظمــة غيــر ربحيــة مكرســة لدعــم التحقيقــات الجنائيــة أثنــاء الحــروب عندمــا ال توجــد إرادة 

سياســية أو قــدرة معقولــة إلشــراك ســلطات التحقيــق العامــة الحاليــة، و لعبــت CIJA دوًرا داعًما 

محورًيــا يف تقديــم رســان إلــى العدالــة منذ بدايــة االنتفاضة الســورية،و ســاعدت CIJA شــبكة 

واســعة مــن الســوريين يف جمــع أكثــر مــن مليــون برقيــة رســمية عــن نظــام األســد و اجهــزة 

املخابــرات واألمــن حيــث كانــت هــذه الــوكاالت مســؤولة عــن توجيــه املجــازر التــي راح ضحيتهــا 

ــران و  ــيا وإي ــن روس ــه الخارجيي ــد وحلفائ ــوات األس ــد ق ــوري ىلع ي ــون س ــف ملي ــن نص ــر م أكث

قياداتهــم العســكرية واألمنيــة ىلع جرائــم ضــد اإلنســانية وهنــاك املزيــد يف املســتقبل.

لقــد حــان الوقــت ألن تؤتــي هــذه القضايــا الجنائيــة ثمارهــا. حفنة مــن الــدول العربيــة واألوروبية 

التــي بحثــت يف تطبيــع العاقــات مــع دمشــق فعلــت ذلــك إلــى حــد كبيــر بإلحــاح مــن روســيا، 

لكــن بالنظــر إلــى جرائــم الحــرب املســتمرة لبوتيــن يف أوكرانيــا، فــا يوجــد مبــرر لهــذه الــدول 

ــية، ىلع  ــا السياس ــن الجغرافي ــر ع ــض النظ ــد اآلن، بغ ــوريا بع ــن يف س ــداف بوتي ــهيل أه لتس

الرغــم مــن أن خطــوات التطبيــع املضللــة هــذه ىلع وشــك االصطــدام باملحاكمــات الجنائيــة 
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الغربيــة التــي مــن املرجــح أن تعــزز وضــع نظــام األســد منبــوًذا إلــى أجــل غيــر مســمى. 

ســيكون األمــر مكلًفــا أيًضــا مــن الناحيــة املاليــة، حيــث يمكــن ملــن يفكــرون يف التعامــل مــع 

ــم  ــكام املحاك ــابكة يف أح ــم متش ــادر دخله ــم أو مص ــا أصوله ــا م ــدوا يوًم ــد أن يج ــام األس نظ

املدنيــة التــي غالًبــا مــا تتبــع إدانــات جنائيــة. الخليــج الفارســي ىلع ســبيل املثــال ال يســتطيع 

تحملــه.

ــة  ــة والعربي ــدول األوروبي ــل لل ــن األفض ــيكون م ــه، س ــع نظام ــد وفظائ ــع األس ــن تطبي ــداًل م ب

ــو  ــدة نح ــود املتزاي ــل وراء الجه ــا الكام ــم دعمه ــدة يف تقدي ــات املتح ــى الوالي ــام إل االنضم

ــم. ــاء العال ــع أنح ــرها يف جمي ــم نش ــي يت ــاءلة الت املس

إذا تمكــن األســد ونظامــه مــن الخــروج ســاملين مــن القتــل الجماعــي ملئــات اآلالف من الســوريين، 

فيمكننــا أن نتوقــع مــن األنظمــة االســتبدادية يف جميــع أنحــاء العالــم أن تأخــذ يف االعتبــار 

أســاليب األســد بمســاعدة بوتيــن وحلفائــه وتجعــل القــرن الحــادي والعشــرين قرًنــا دموًيــا حًقــا.

الــدول الغربيــة التــي أقامــت النظــام الليبرالــي الدولــي الحالــي ىلع أمــل منــع حــدوث أهــوال 

الحــرب العامليــة الثانيــة مــرة أخــرى ال يمكنهــا أن تتوقــع اســتمرار اإلطــار الجيوسياســي العاملــي 

الحالــي يف العقــود القادمــة إذا فشــلت يف التصــرف وفًقــا للضميــر اإلنســاني األساســي اآلن وال 

يمكــن للــدول العربيــة الرائــدة أن تأمــل يف غــرس إصاحــات مفتوحــة حديثــة ومســتدامة يف 

مجتمعاتهــا إذا كان النظــام الديكتاتــوري الحالــي األكثــر فتــًكا يف العالــم غيــر خاضــع للمســاءلة 

يف وســطها. ُتظهــر قضايــا املحاكــم األملانيــة والعديــد مــن الجهــود املماثلــة يف األعمــال يف 

جميــع أنحــاء أوروبــا أن الحســاب قــادم لنظــام األســد وحلفائــه ســواء أحببتــه بعــض العواصــم 

ــي  ــع ثمــن سياســي مال ــداًل مــن دف ــة اآلن ب ــى القافل ــام إل أم ال، األفضــل بالنســبة لهــم االنضم

ومعنــوي لعــدم القيــام بذلــك الحًقــا.

املصدر: معهد هوفــــــر

https://www.hoover.org/research/trouble-putins-arab-client-bashar-al-assads-inevitable-reckoning
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هــذا جــزء ممــا يمكــن تســميته بـ”الحركــة االرتجاعيــة”. فبعــد أن ازعجتهــا مشــاهد االحتجاجــات 

غيــر املســبوقة؛ التــي مــألت الشــوارع للمطالبــة بالديموقراطيــة؛ ســارعت األنظمــة االســتبدادية؛ 

ــك  ــارك يف تل ــن ش ــع كل م ــى قم ــي”؛ إل ــع العرب ــن “الربي ــى م ــة األول ــن املوج ــت م ــي نج الت

الشرق األوسط ىلع حافة الهاوية مرة أخرى

فورين أفيرز

)اللغة اإلنجليزية( 22 آذار 2022

خالصــة املــادة: مصــر وتونــس، أول دولتيــن تخلصتــا مــن الحكــم الديكتاتــوري عــام 2011. 
ــذي كان  ــودان، ال ــتبدادي. الس ــم االس ــى الحك ــا إل ــالب أعادهم ــا النق ــت كل منهم تعرض
عليــه االنتظــار حتــى عــام 2018 حتــى تنجــح ثورتــه، مــا لبــث مســاره الديموقراطــي أن 
ــران توســع نطــاق  ــاء، كانــت إي شــهد انعطافــة ســلبية مــع االنقــالب األخيــر. يف األثن
ــك  ــان واليمــن وســوريا، وكذل ــر الشــرق األوســط، ال ســيما يف العــراق ولبن نفوذهــا عب

فعلــت كٌل مــن الصيــن وروســيا ودول الخليــج يف أضعــف دول املنطقــة.

مهى يحيى
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ــى جانبهــا. يف  ــن وكســبهم إل ــات” للحــؤول دون انضمــام آخري االحتجاجــات، وعرضــت “الَصَدَق

ــت يف  ــا كان ــور، بينم ــع األج ــف ورف ــن الوظائ ــودًا بتأمي ــلطات وع ــت الس ــًا؛ قدم ــن؛ مث البحري

ــد  ــي ض ــع وحش ــة قم ــذ حمل ــعودية؛ ُتنف ــوات س ــن ق ــرة م ــاندة مباش ــه؛ وبمس ــت نفس الوق

محتجيــن مــألوا شــوارع املنامــة يف أوائــل عــام 2011. مثــل حمــات القمــع هــذه تكــررت؛ وبصــورة 

ــزال  ــة ال ت ــى نزاعــات أهلي ــث انتهــت إل ــا وســوريا واليمــن، حي ــن ليبي ــر وحشــية؛ يف كل م أكث

قائمــة، بينمــا تحولــت إلــى مزيــج مــن القمــع واالســتقطاب يف بلــدان أخــرى شــهدت حــركات 

احتجاجيــة طفيفــة، مثــل األردن واملغــرب. فيمــا بعــد، نجــح القــادة االســتبداديون يف كل مــن 

مصــر والســودان وتونــس يف اســتعادة الســلطة.

وراء االنتعــاش االســتبدادي امُلنتشــر يف جميــع أنحــاء الشــرق األوســط تكمــن تداعيــات 

ــد  ــك. لق ــن ذل ــت ع ــي نتج ــية الت ــوالت الجيوسياس ــة والتح ــن املنطق ــي م ــحاب األميرك اإلنس

ســعت اإلدارات األميركيــة الثــاث األخيــرة، ال ســيما إدارتــي الرئيســين دونالــد ترامــب وجــو بايــدن، 

إلــى تقليصالتزاماتهمــا العســكرية يف الشــرق األوســط مــع التركيــز ىلع مكافحــة اإلرهــاب إلــى 

أجــل غيــر ُمســمى. وقــد أدى ذلــك إلــى الحــد مــن النفــوذ األميركــي، وأصبحــت واشــنطن أكثــر 

تســامحا مــع الشــركاء املســتبدين، طاملــا أنهــم يدعمــون أولوياتهــا الرئيســية. حتــى أنهــا أتاحت 

املجــال لنشــاط إقليمــي أكبــر مــن قبــل الصيــن وروســيا وإيــران والســعودية وتركيــا ودول الخليج؛ 

وهــي أنظمــة تتصــور أن مصالحهــا الوطنيــة تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن حدودهــا.

وكانــت النتيجــة إحيــاء جزئــي للنظــام االســتبدادي القديــم مــع إضافــة عنصــر املســاومة، حيــث 

ــات  ــد الحكوم ــية. تعم ــة السياس ــادي ىلع الحري ــار االقتص ــض؛ االزده ــكان؛ ىلع مض ــل  الس فضَّ

االســتبدادية يف جميــع أنحــاء املنطقــة إلــى قمــع حقــوق اإلنســان وتقويــض الديموقراطيــة، 

لكنهــا يف املقابــل تعجــز عــن تأميــن الوظائــف وغيرهــا مــن متطلبــات التنميــة االقتصاديــة. 

ــة  ــات االقتصادي ــن التوقع ــا، وتحس ــرب أوكراني ــة ح ــط نتيج ــعار النف ــاع أس ــن ارتف ــم م فبالرغ

قصيــرة املــدى بالنســبة لبعــض حكومــات الشــرق األوســط، ال يــزال العديــد يعانــون مــن جائحــة 

كورونــا ويواجهــون أوضاعــا اقتصاديــة صعبــة يف ظــل أزمــة مناخيــة تلــوح يف األفق ســتطالهم 

أكثــر مــن غيرهــم. املســتبدون يف الشــرق األوســط اليــوم ليســوا وجــه نظــام ســلطوي جديــد 

ومســتقر، إنهــم يمثلــون تســوية هشــة يمكــن أن تتصــدع يف املســتقبل القريــب.

الشتاء العربي:

كانــت الســنوات التــي تلــت االنتفاضــات العربية يف عــام 2011 مخيبة آلمــال أنصــار الديموقراطية. 

ــل  ــة، ب ــى حــٍد مــا رغــم الحــرب األهلي ــت مســتقرة إل ــا وســوريا واليمــن ظلَّ الحكومــات يف ليبي
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واســتمرت يف النهــج القمعــي ورفــض اإلصــاح السياســي. يف الجزائــر والبحريــن ومصــر واألردن 

واملغــرب وُعمــان والســعودية والســودان وتونــس وغيرهــا، فرضــت الحكومــات قيــودًا مشــددة 

ــت باملدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان يف  ىلع الحريــات وقمعــت املجتمــع املدنــي، وزجَّ

الســجون، حتــى أن بعضهــا، مثــل البحريــن، ســحبت الجنســية مــن كل مــن تجــرأ ىلع انتقــاد 

الحكومــة. كمــا أنــه ال يــزال كثيــرون يســتخدمون جائحــة كورونــا كذريعــة لفــرض حظــر التجــول 

وفــرض القيــود والرقابــة املشــددة. فاإلمــارات، ىلع ســبيل املثــال، فرضــت تطبيــق املراســلة 

ToTok للتجســس ىلع ماييــن األشــخاص.

ــات يف كل مــن تونــس والســودان تســاؤالت حــول قصــص  ــارت االنقاب يف العــام املاضــي، أث

ــق الرئيــس التونســي قيــس  ــو، علَّ ــدة املتبقيــة يف املنطقــة: يف تمــوز/ يولي النجــاح الوحي

ســعيد البرملــان، وأقــال رئيــس الــوزراء، وأعلــن أنــه ســيحكم بمرســوم. كمــا اعتقــل أعضــاًء يف 

البرملــان وصحافييــن فقــط ألنهــم انتقــدوا أفعالــه. ويف تشــرين األول/أكتوبــر، اســتولى قائــد 

الجيــش يف الســودان، اللــواء عبــد الفتــاح البرهــان، ىلع الســلطة بشــكل مماثــل، بعــد أن علَّــق 

ــوارئ  ــلطات ط ــة س ــزة األمني ــح األجه ــدة، ومن ــرى  جدي ــن أخ ــة، وعي ــة االنتقالي ــل الحكوم عم

مشــددة لقمــع املواطنيــن الســودانيين الذيــن يقاومــون الحكــم العســكري.

ــرق  ــي بالش ــدة التدريج ــات املتح ــاط الوالي ــك ارتب ــتبداد بف ــو االس ــاه نح ــذا االتج ــزز ه ــد تع وق

األوســط. ىلع مــدى العقــد املاضــي، تركــت واشــنطن أهدافهــا املوســعة املتمثلــة يف إرســاء 

الديموقراطيــة والتحــول اإلقليمــي ىلع جانــب الطريــق، وتــم اســتبدالها بمجموعــة متواضعــة 

ــووي،  ــران مــن الحصــول ىلع ســاح ن ــات – أي ضمــان االســتقرار اإلقليمــي، ومنــع إي مــن األولوي

ــات  ــص للوالي ــود املتناق ــح الوج ــد من ــي. لق ــن األميرك ــدد الوط ــذي يه ــاب ال ــة اإلره ومكافح

املتحــدة يف املنطقــة القــوى اإلقليميــة مســاحة أكبــر ملتابعــة مصالحهــا االســتبدادية، ومــن 

ــة شــعوبها. ــة لبقائهــا ىلع رفاهي ــر املســتغرب أنهــا أعطــت األولوي غي

مــع انســحاب واشــنطن مــن املنطقــة، تحركــت روســيا والصيــن ملــلء بعــض الفــراغ، ممــا يهــدد 

بتحويــل الشــرق األوســط إلــى ســاحة منافســة بيــن القــوى العظمــى. لقــد انخرطــت موســكو 

يف الصــراع الســوري، وحققــت نتائــج دبلوماســية وعســكرية مهمــة جــدًا وبتكلفــة منخفضــة 

نســبيا. كمــا زادت مــن نفوذهــا يف مناطــق عربيــة أخــرى، وخاصــة يف شــمال إفريقيــا، حيــث 

اســتخدمت صفقــات األســلحة واملرتزقــة لتعزيــز مصالحهــا. صحيــح أن الحــرب يف أوكرانيــا حولت 

تركيــز موســكو إلــى مــكان آخــر، ولكــن ســيكون مــن الســابق ألوانــه توقــع أن تديــر روســيا ظهرهــا 
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للشــرق األوســط.

كذلــك عملــت الصيــن ىلع توطيــد عاقاتهــا مــع دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، حيــث 

ــة ، وأقامــت مشــاريع خاصــة بالبنــى التحتيــة والطاقــة  ــة والتجاري ــعت شــراكاتها االقتصادي وسَّ

ــك  ــا يف ذل ــات دبلوماســية متعــددة األطــراف، بم ــا أبرمــت اتفاقي ــا. كم ــل والتكنولوجي والتموي

ــر  ــن مص ــع كل م ــة م ــكرية ُثنائي ــات عس ــة، واتفاقي ــن ودول عربي ــن بكي ــاون” بي ــدى التع “منت

وإيــران والســعودية. بدورهــا، رحبــت الحكومــات العربيــة بالوجــود املتنامــي للصيــن يف 

املنطقــة، لســببين رئيســيين: حقهــم بتنويــع عاقاتهــم مــع قــوى ُعظمــى أخــرى بعد انســحاب 

الواليــات املتحــدة، والتوافــق املشــترك مــع بكيــن بخصــوص الكراهيــة املشــتركة تجــاه القيــم 

ــة. الديموقراطي

يف هــذا الســياق، أصبحــت مجموعــة مــن القوى الوســطى أيضــا أكثر نشــاطا يف تأميــن مصالحها 

ــت اآلن  ــبيا، أصبح ــرًا نس ــا صغي ــًا إقليمي ــوم فاع ــت ذات ي ــي كان ــارات، الت ــة. فاإلم يف املنطق

العبــا مؤثــرًا يف مصــر وليبيــا والســودان وتونــس واليمــن وكذلــك يف القــرن األفريقــي. وغالبــا 

ــي والسياســي للحكومــات االســتبدادية وللقــوات املســلحة  ــو ظبــي الدعــم املال ــا تقــدم أب م

بالوكالــة ىلع حســاب القــادة املنتخبيــن ديموقراطيــا أو ذوي التوجــه اإلصاحــي. وىلع نحــو 

ــا،  ــع أوروب ــا م ــق عاقاته ــى توثي ــان إل ــن الزم ــد م ــل عق ــعت قب ــي س ــا، الت ــإن تركي ــل، ف مماث

أصبحــت اآلن العبــا نشــطا يف شــمال إفريقيــا واملشــرق العربــي. وهــي تقــوم باقتطــاع املزيــد 

مــن مناطــق النفــوذ مــن خــال دعــم القــوى اإلســامية يف ليبيــا والصومــال وســوريا واليمــن. 

قطــر؛ التــي لطاملــا اســتخدمت دوالراتهــا النفطيــة لشــراء النفــوذ يف املنطقــة؛ دخلــت اللعبــة 

ــن  ــد م ــران اســتغال االنقســامات يف العدي ــع تواصــل إي ــب الســعودية. وبالطب ــى جان أيضــا إل

الــدول العربيــة لتعزيــز نفوذهــا.

ــك  ــت ذل ليــس ُمســتغربا أن تســعى القــوى االســتبدادية وراء مصالحهــا يف الخــارج، فقــد فعل

يف كثيــر مــن األحيــان ىلع حســاب الديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان. وتحــت ســتار “االســتقرار”، 

ســاهموا يف تفتيــت بعــض البلــدان، وقوضــوا التحــوالت الديموقراطيــة يف بلــدان أخــرى؛ كان 

ــدأت  آخرهــا الســودان وتونــس، حيــث تلقــى قــادة االنقــاب دعمــا مــن بعــض دول الخليــج. ب

ــك مصــر واألردن واإلمــارات، يف تطبيــع العاقــات مــع نظــام  قــوى إقليميــة أخــرى، بمــا يف ذل

ــم  ــرب. منطقه ــم ح ــكاب جرائ ــي؛ بارت ــه يف املاض ــن اتهام ــم م ــوريا، ىلع الرغ ــد يف س األس

امُلعلــن هــو كبــح النفــوذ اإليرانــي يف بــاد الشــام.

ال حرية وال استقرار:
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ــتقرار.  ــة واالس ــن الحري ــار بي ــط االختي ــرق األوس ــن يف الش ــن املواطني ــب م ــرى، ُيطل ــرة أخ م

ولكــن ىلع عكــس الجيــل األخيــر مــن املســتبدين العــرب، الذيــن يمكنهــم ىلع األقــل االدعــاء 

بتقديــم مزايــا اقتصاديــة واجتماعيــة مقابــل الطاعــة السياســية، فــإن املجموعــة الجديــدة مــن 

القــادة االســتبداديين ال يمكــن أن تعــد باالزدهــار أو االســتقرار. ففــي مواجهــة الريــاح االقتصاديــة 

ــتبدادية  ــة االس ــت األنظم ــاخ(، أصبح ــة واملن ــي الطاق ــا وأزمت ــة كورون ــراء جائح ــة )ج املعاكس

ــة  ــة اقتصادي ــن ضائق ــراق م ــان والع ــن لبن ــي كل م ــود. يعان ــن الصم ــد ع ــكل متزاي ــزة بش عاج

شــديدة. ليبيــا وســوريا واليمــن غارقــة يف حــروب أهليــة وتواجــه أزمــات إنســانية خطيــرة. حتــى 

البلــدان املســتقرة نســبيا، مثــل مصــر وتونــس، تكافــح مــن أجــل الحفــاظ ىلع وضــع اقتصــادي 

مقبــول. حتــى دول الخليــج، التــي كانــت ذات يــوم ذات ثــراء ال ُيمكــن فهمــه، بــات عليهــا اليــوم 

ــية  ــرب الروس ــون الح ــد تك ــيكة. ق ــت وش ــط بات ــر النف ــة عص ــاس أن نهاي ــرف ىلع أس أن تتص

ــة  ــم الريعي ــتصبح أنظمته ــة س ــن يف النهاي ــة، لك ــة مؤقت ــرة راح ــم فت ــد منحته ــة ق األوكراني

غيــر ُمســتدامة. يف جميــع أنحــاء املنطقــة، ترتفــع نســب الديــن العــام إلــى الناتــج املحلــي 

اإلجمالــي بينمــا ينخفــض اإلنفــاق ىلع الخدمــات العامــة.

ــذ  ــة يف تنفي ــات العربي ــض الحكوم ــرعت بع ــع، ش ــتمالة املجتم ــائل اس ــا لوس ــرًا الفتقاره ونظ

ــة.  ــات فعلي ــم أي خدم ــن دون تقدي ــن م ــا ولك ــا وعظمته ــراز قوته ــدف إب ــة به ــاريع ضخم مش

وُتعــد مصــر مثــااًل بــارزًا ىلع ذلــك. فالحكومــة املصريــة تعمــل ىلع “مشــروع العاصمــة اإلداريــة 

الجديــدة”، اململــوك بشــكل أساســي مــن قبــل الجيــش ووزارة اإلســكان، بتكلفــة تصــل إلــى أكثــر 

مــن 60 مليــار دوالر. وبســبب اإلنفــاق العــام ىلع هــذا املشــروع وغيــره مــن املشــاريع القوميــة؛ 

ــي  ــج املحل ــى النات ــن العــام يف مصــر إل ل الدي ــر التقــدم؛ وصــل ســجَّ ــى تصوي التــي تهــدف إل

اإلجمالــي نســبة فلكيــة تصــل إلــى 88 يف املائــة وإلــى حــد أقــل، اتبعــت الحكومــة التونســية 

أيضــا سياســات الرمزيــة وتجاهلــت الحقائــق االقتصاديــة، مــا أثــار الســخط الشــعبي الــذي يعكــس 

يف بعــض النواحــي املــزاج الوطنــي يف الفتــرة التــي ســبقت ثــورة كانــون األول/ديســمبر 2010.

إن التحديــات البيئيــة، بمــا يف ذلــك ارتفــاع درجــات الحــرارة ونــدرة امليــاه، ســتجعل مــن الصعــب 

ىلع الــدول العربيــة تنميــة اقتصاداتهــا وإعالــة مواطنيهــا. ترتفــع درجــة الحــرارة يف منطقــة 

ــي،  ــن الغذائ ــدام األم ــى انع ــؤدي إل ــا ي ــي، م ــدل العامل ــف املع ــدل ضع ــط بمع ــرق األوس الش

والهجــرة الحضريــة، واملنافســة ىلع املــوارد. ويوجــد يف املنطقــة 11 دولــة مــن أصــل 17 ُتعــد 

األكثــر إجهــادًا للميــاه يف العالــم. ووفقــا للبنــك الدولــي، فــإن نــدرة امليــاه ســتكلف الحكومــات 

يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــا بيــن 7 و14 باملائــة مــن إجمالــي الناتــج املحلــي بحلــول 
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العــام 2050.

ــة  ــة التحتي ــط ىلع البني ــادة الضغ ــدن، وزي ــو امل ــاس نح ــزوح الن ــبب ن ــاف س ــر والجف التصح

والتوتــرات بيــن املجتمعــات. بيــن عامــي 2007 و2010، ىلع ســبيل املثــال، دفــع الجفــاف 

ــرة  ــادة كبي ــى غربهــا، مــا ســاهم يف زي ــزوح مــن شــمال شــرق ســوريا إل 1.5 مليــون شــخص للن

ــل يف  يف عــدد ســكان الحضــر. بالطبــع لــم يكــن هــذا ســبب انــدالع انتفاضــة 2011، لكنــه عجَّ

ى الســخط الشــعبي. واليــوم، يســاهم الصــراع يف ليبيــا وســوريا  تدهــور الظــروف املعيشــية وغــذَّ

واليمــن يف تدفــق الاجئيــن إلــى العــراق واألردن ولبنــان والصومــال وتونــس وتركيــا، ويســاهم 

يف اســتفحال املنافســة ىلع املــوارد الشــحيحة أصــًا، مــا يضــع الســلطات املحليــة يف تحــٍد 

ــن  ــزة ع ــا عاج ــن ويجعله ــؤالء الوافدي ــود ه ــا وج ــي يفرضه ــات الت ــتيعاب التحدي ــب الس صع

ــج  ــى تأجي ــوط إل ــذه الضغ ــؤدي ه ــد أن ت ــن املؤك ــت، م ــرور الوق ــم. وبم ــد منه ــتيعاب املزي اس

ــادي. ــي واالقتص ــي واالجتماع ــخط السياس الس

ــادًا ىلع  ــر اعتم ــة أكث ــة العربي ــت األنظم ــا، أصبح ــة مواطنيه ــا ىلع إعال ــدم قدرته ــرًا لع ونظ

عامــل الترهيــب. وهــذا عــزَّز بــدوره ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب ىلع مســتوى املنطقــة. ومــع 

بــدء بعــض الــدول العربيــة اســتئناف عاقاتهــا مــع نظــام األســد، ال يبــدو أنهــا مهتمة بمحاســبة 

ــرًا بحــل  ــاك اهتمامــا كبي ــم مروعــة. وال يبــدو أن هن ــوا جرائ ــن ارتكب املســؤولين الســوريين الذي

مشــكلة الاجئيــن، التــي مــن املرجــح أن يســتخدمها النظــام الســوري كوســيلة ضغــط لتســريع 

“التطبيــع”. وطاملــا بقــي نظــام األســد يف الســلطة مــن دون حــٍل سياســي ذي مصداقيــة، فلــن 

يتمكــن ماييــن الاجئيــن مــن العــودة إلــى ديارهــم. وطاملــا أن املســؤولين الســوريين ســيفلتون 

مــن العدالــة، فــإن األنظمــة االســتبدادية يف جميــع أنحــاء الشــرق األوســط وخارجــه لــن يكــون 

لدهــا حافــز ُيذكــر لامتنــاع عــن ارتــكاب جرائــم مماثلــة ضــد شــعوبها.

نظام غير مستقر:

النظــام االســتبدادي الجديــد الــذي يتبلــور يف الشــرق األوســط ُمَقــدٌر لــه أن يكــون غيــر مســتقر. 

ــع  ــإن القم ــات 2011، ف ــل انتفاض ــة قب ــهدته املنطق ــذي ش ــم” ال ــتبداد الدائ ــن “االس ــدًا ع وبعي

ــخ يف  ــذي ترس ــي ال ــل الدول ــورة والتدخ ــة املتده ــة واالقتصادي ــروف االجتماعي ــي والظ املحل

بعــض العواصــم العربيــة ســيؤدي إلــى مزيــد مــن عــدم االســتقرار واملزيــد مــن العنــف وعــودة 

التطــرف.

تكافــح الحكومــات االســتبدادية يف الشــرق األوســط؛ التــي نخرهــا الفســاد وســوء اإلدارة وتعصــف 

بهــا ظــروف اقتصاديــة قاســية؛ مــن أجــل تحقيــق املنافــع االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي كانــت 
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ذات يــوم تهــدئ شــعوبها. وتلعــب الجهــات املســلحة، يف العديــد مــن البلــدان، ســواء كانــت 

أجهــزة األمــن القومــي أو امليليشــيات الخاصــة، دورًا اقتصاديــا وسياســيا أكثــر أهميــة مــن أي وقت 

مضــى. ويف الوقــت نفســه، يتعــرض األشــخاص العاديــون لضغــوط بســبب العنــف املتزايــد مــن 

ناحيــة، وشــح املــوارد مــن ناحيــة أخــرى؛ تمامــا كمــا كان الحــال قبــل انتفاضــات 2011، وصعــود مــا 

ُيعــرف بـ”تنظيــم الدولــة اإلســامية” )داعــش( يف مــا بعد.

ــرات متصاعــدة بيــن القــوى  ــى هــذا الوضــع السياســي املتفجــر، أضافــت روســيا والصيــن توت إل

ــة  ــات الطائفي ــج الصــراع واســتخدمت الهوي ــران ودول الخليــج يف تأجي الُعظمــى، وســاهمت إي

ــع أنحــاء الشــرق األوســط،  ــنة، يف جمي ــر. فالُس ــق نفــوذ إقليمــي أكب كســاح مــن أجــل تحقي

يشــعرون بالغضــب تجــاه سياســات إيــران التوســعية، ال ســيما بعــد أن شــاهدوا القــوات الســورية 

)املدعومــة مــن طهــران وموســكو( والتحالــف الــذي تقــوده واشــنطن ضــد “داعــش” يتشــاركون 

ــن  ــهده م ــا نش ــب. م ــص وحل ــة وحم ــل والرق ــية – املوص ــنية رئيس ــدن س ــع م ــر أرب يف تدمي

“تحــول” يف األنظمــة االســتبدادية يجــب أن ال يكــون مطمئنــا ألحــد، بــل ىلع العكــس يجــب 

يكــون بمثابــة تحذيــر مــن عــدم االســتقرار األكبــر الــذي يلــوح يف األفــق.

املصدر: فورين أفيرز

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2022-03-22/middle-east-brink-again
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سراب النزعة الدولية الليبرالية

كارينغي

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 13 نيسان 2022

نص املادة:
كشــف النــزاع األوكرانــي، بغــّض النظــر عّمــا ُيقــال عنــه، نمــط التفكيــر الســائد يف عــدد 
ــن  ــتنكار م ــب واالس ــات الغض ــه طبق ــزع عن ــن نن ــة. فحي ــات الغربي ــن املجتمع ــر م كبي
ــا بصوابيــة الديمقراطيــة الليبراليــة  الغــزو الروســي، نــدرك أن الرســالة ال تتعلــق فعلًي
ــال أولئــك الذيــن يجــب أن تنطبــق عليهــم  ــل باالنتقائيــة حي يف وجــه الســلطوية، ب

القيــم الليبراليــة

مايكل يوتغ

كانــت النزعــة الدوليــة الليبراليــة رّد فعــل ىلع سياســات القــوة يف أوروبــا خــال القــرن التاســع 

ــم  ــر الحك ــوى. فنش ــوازن يف الق ــاء ت ــف إرس ــعي خل ــية ىلع الس ــا األساس ــت آلّيته ــر، وقام عش

الديمقراطــي الليبرالــي وممارســة الدبلوماســية املفتوحــة، يف تجســيٍد لانفتــاح الــذي نصبــو 

ــة يف  ــم كوني ــي قي ــة ه ــم الليبرالي ــا أن القي ــة. وبم ــة األهمي ــٌر يف غاي ــر، أم ــدى البش ــه ل إلي

نتائجهــا األخاقيــة، يجــب إًذا تطبيقهــا يف مختلــف أنحــاء العالــم، وال ســيما أن النظــام الدولــي 

القائــم ىلع منظومــات ديمقراطيــة هــو، ىلع مــا ُيزَعــم، أكثــر اســتقراًرا مــن النظــام القائــم ىلع 

عاقــات القــوة التــي تفتقــر إلــى األخــاق.

لكــن النزعــة الدوليــة ال تقتصــر ىلع الليبراليــة الغربيــة، فالشــيوعية ومعظــم األديــان الكبــرى 

تقــوم أيًضــا ىلع اندفاعــات دوليــة قويــة. ومــع انــدالع النــزاع األوكرانــي، بــرزت رســالة متمايــزة 

يف الغــرب، مفادهــا أن الدفــاع عــن أوكرانيــا هــو دفــاع عــن الديمقراطيــة الليبراليــة بحــّد ذاتهــا. 

وقــد رّدد املســؤولون األوكرانيــون بحنكــة هــذه الرســالة، معتبريــن أن القيــم الكونيــة التــي يعتــّز 

بهــا الغــرب كثيــًرا تفقــد معناهــا إذا لــم يجــِر الدفــاع عنهــا يف أوكرانيــا. وكانــت لهــذه الرســالة 

أصــداء قويــة يف أوســاط الجماهيــر الغربيــة.

ــى  ــة إل ــة املتعالي ــدان الغربي ــن ىلع اســتغال نظــرة البل ــوم األوكرانيي ال يســتطيع أحــد أن يل

نفســها. لكــن، مــن املســتغرب كــم كانــت ردود الفعل الغربيــة باهتة حيــن انتفضــت املجتمعات 

العربيــة ضــد أنظمتهــا الســلطوية يف العــام 2011، ثــم يف مراحــل الحقة خــال العقــد املنصرم. 

ربمــا ُيعــزى ذلــك إلــى شــعوٍر لطاملــا كان ســائًدا يف الغــرب بــأن العالــم العربــي ليــس مســتعًدا 
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فعلًيــا للديمقراطيــة، وبأنــه ال يمتلــك تقليــًدا ديمقراطًيــا. لقــد عّبــر فرانســيس فوكويامــا، يف 

ــذه  ــر ه ــة النظ ــن وجه ــرق( ع ــرق ط ــد مفت ــركا عن ــه America at the Crossroads )أمي كتاب

حيــن كتــب أن املجتمعــات العربيــة ال تملــك املؤسســات الازمــة مــن أجــل »االنتقــال مــن التــوق 

غيــر امُلتبلــور للحريــة، إلــى منظومــة سياســية ديمقراطيــة راســخة وذات أداء جّيــد تترافــق مــع 

اقتصــاد حديــث«.

وقــد أبــدى الكاتــب األميركــي املحافــظ لــي ســميث تشــكيًكا مماثــًا يف املؤّهــات الديمقراطية 

 The Strong Horse: Power, Politics, and the Clash of ــه ــد يف كتاب ــرب، وانتق ــدى الع ل

ــان  ــة( إيم ــارات العربي ــدام الحض ــية وِص ــوذ والسياس ــوي: النف ــان الق Arab Civilizations )الحص

الواليــات املتحــدة بالديمقراطيــة العربيــة. فقــد كتــب قائــًا: »لــم يفهــم العــرب مبــادئ الحكــم 

التمثيلــي، لكــن رزمــة الحريــة التــي قّدمهــا البيــت األبيــض لــم تتضّمــن تعليمــات حــول كيفيــة 

مــت مثلمــا ُتــوزَّع األلعــاب يف صبيحــة عيــد  ســير الديمقراطيــة يف الواقــع. بــدال مــن ذلــك، ُقدِّ

امليــاد، أو مثــل جهــاز آيفــون ُتــِرك للعــرب أن يتدبــروا بأنفســهم أمــر تشــغيله«.

يمكــن الخــوض يف ســجال حــول مــا إذا كان فوكويامــا وســميث ىلع حــق، لكــن بعــد انقضــاء 

ــزال كثــٌر يف الغــرب  عقــٍد ىلع انتفاضــة املجتمعــات العربيــة ضــد حّكامهــا الســلطويين، ال ي

ــا  ــد أكاًف ــرب تكّب ــئ، ألن الغ ــذا مفاج ــي. ه ــي ديمقراط ــٍم عرب ــام عال ــرة قي ــن فك ــخرون م يس

ــن التناقــض  ــري. يكم ــر املشــّككين متناقــض ودائ ــا ألن تفكي ــك. وهــو مفاجــئ أيًض ــة لذل طائل

يف أن القبــول بــأن املجتمعــات العربيــة ليســت مســتعدة للديمقراطيــة يســهم بطريقــة غيــر 

مباشــرة يف توطيــد األنظمــة الدكتاتوريــة، مــا يقّلــص أكثر بعــد احتمــاالت تحقيــق الديمقراطية. 

وُيعتبــر هــذا املنطــق دائرًيــا ألن افتــراض أن مجتمعــات الشــرق األوســط غيــر مســتعدة مؤّسســًيا 

للديمقراطيــة ال يســهم إال يف تشــجيع الســلطويين ىلع العمــل مــن أجــل إبقــاء مجتمعاتهــم 

غيــر مســتعدة مؤّسســًيا للديمقراطيــة.

ُيفَهــم، يف ضــوء هــذا اإلبهــام، ملــاذا ُطبِّقــت هــذه الرســالة الدولية بســهولة كبيــرة يف أوكرانيا، 

لــة بالقيــود واملحاذيــر عنــد التعاطــي مــع العــرب أو املســلمين. وفيمــا تتوالى  بينمــا كانــت محمَّ

فصــول الحــرب يف أوكرانيــا، أقــام بعــض املراقبيــن مقارنــة بيــن هَذيــن الواقَعيــن، حتــى لــو أن 

نصيــب الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا كان يف أغلــب األحيــان عبــارة عــن تلميحــات تنــّم عــن 

اســتعاء وازدراء مــن بعــض املراقبيــن. لنتذّكــر هــؤالء املراســلين الذيــن حاولوا، يف بدايــة الحرب 

ا ألنــه يــدور يف أوروبــا »املتحضــرة«،  األوكرانيــة، أن يشــرحوا أن النــزاع يف أوكرانيــا صــادٌم جــدًّ

وليــس يف دول )»غيــر متحّضــرة« كمــا أملحــوا ضمنًيــا( مثــل العــراق وأفغانســتان حيــث »يحتــدم 
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القتــال منــذ عقــود«.

مــع ذلــك، يتوقــع املــرء أن تكــون النزاعــات الدائــرة منــذ عقــود أمــًرا صادًمــا. لكنــه ليــس كذلــك 

ىلع مــا يبــدو. لقــد أصبــح حوالــى 7 ماييــن ســوري الجئيــن منــذ العــام 2011، وســط المبــاالة 

الغــرب نســبًيا، مــا عــدا الجهــود التــي بذلهــا االتحــاد األوروبــي لضمــان عــدم دخــول الاجئيــن 

ــى األراضــي األوروبيــة. وحيــن خالفــت املستشــارة األملانيــة أنجيــا ميــركل هــذا النهــج يف  إل

العــام 2015 ُمعلنــًة أن بادهــا ســتفتح أبوابهــا أمــام الاجئيــن، كاد االتحــاد األوروبــي أن ينقســم 

فيمــا رفضــت الــدول طلبهــا باســتقبال الاجئيــن أيًضــا. يف غضــون ذلــك، أســفر النــزاع الســوري 

ــخص،  ــل 233,000 ش ــى مقت ــن أّدت إل ــرب اليم ــن أن ح ــخص، يف حي ــل 350,000 ش ــن مقت ع

وتهجيــر 4 ماييــن يمنــي، وتعريــض أكثــر مــن 5 ماييــن شــخص لخطــر املجاعــة.

لــم ُتِثــر هــذه األحــداث املأســاوية ردود فعــل يف الغــرب يمكــن أن تقــاَرن مــع حجــم التضامــن 

الــذي أبدتــه الــدول الغربيــة مــع أوكرانيــا. ال بــل حتــى حيــن اســتخدم النظــام الســوري األســلحة 

الكيميائيــة ضــد املدنييــن يف آب/أغســطس 2013، أظهــر اســتطاع لصحيفــة نيويــورك تايمــز/

ــون  ــم يعارض ــتطَلعة آراؤه ــن امُلس ــن األميركيي ــة م ــوز أن 60 يف املئ ــي إس ني ــي ب ــبكة س ش

إطــاق عمليــة عســكرية للــرد ىلع األســد، ىلع الرغــم مــن أن 75 يف املئــة مــن هــؤالء أعربــوا 

عــن اعتقادهــم أن بشــار األســد اســتخدم بالفعــل هــذه األســلحة املحظــورة.

ــر.  ــا بالكثي ــردود فعــل كهــذه باعتبارهــا »عنصريــة«، لكــن هــذا ال يخبرن ــد ب مــن الســهل التندي

فالعنصريــة راســخة يف كل الثقافــات أكثــر مّمــا يعتــرف النــاس. لكــن مــا يخبرنــا بــه هــذا األمــر 

ــذي طبــع معظــم القــراءة الغربيــة للمأســاة األوكرانيــة ال  ــة ال هــو أن الخطــاب ذا النزعــة الدولي

يمــّت إلــى ذلــك بصلــة. فبالنســبة إلــى أشــخاص ُكُثــر يف الغــرب، إن حقــوق اإلنســان واالعتبــارات 

اإلنســانية، مثــل القيــم الديمقراطيــة الليبراليــة، ليســت مهمــة إال عندمــا تشــمل الشــعوب التــي 

يتماهــى معهــا هــؤالء األشــخاص.

ــرب  ــول ح ــة ح ــة األخاقي ــا أن الحماس ــل لن ــرة، ُخيِّ ــة قصي ــف. فللحظ ــٍز ومؤِس ــٌر ُمخ ــذا أم وه

أوكرانيــا ســتؤّدي إلــى إعــادة إحيــاء النزعــة الدوليــة الليبراليــة يف عالــم تلّوثــه النزعــات القوميــة 

الضيقــة. لكــن ذلــك لــم يحــدث. لهــذا الســبب، قــد يكــون حــان الوقــت ربمــا للتفكيــر بــأن النزعات 

القوميــة التــي يتخــّوف منهــا املواطنــون الكوزموبوليتانيــون قــد ال تشــّكل التهديــد األساســي. 

فمســار العوملــة ســيؤّدي إلــى انحســار أحــام االنكفــاء القومــي. لكــن، بــدأت تســتبدلها نســخة 

أخــرى مــن النزعــة القوميــة، ذات طابــع حضــاري أو ثقــايف، قائمــة ىلع تعاطــف النــاس بشــكل 

أساســي مــع أولئــك الذيــن يتشــاركون معهــم الخصائــص الثقافيــة نفســها، ىلع حســاب القيــم 
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ــا. وهــذا  الكونيــة. وقــد يســّبب ذلــك مشــكلة أكبــر ألنــه يشــمل كيانــات جغرافيــة أوســع نطاًق

كان فحــوى مفهــوم »ِصــدام الحضــارات« لســامويل هنتنغتــون، ولــم يحــدث شــيٌء ُيذكــر يدفــع 

إلــى التشــكيك بهــا.

كثيــًرا مــا يلجــأ أولئــك الذيــن يقارنــون التعاطــف الغربــي مــع محنــة أوكرانيــا اليــوم بالامبــاالة 

ــى اقتبــاس  النســبية التــي أبداهــا الغــرب تجــاه العــرب واملســلمين خــال العقــد املاضــي، إل

ــه الشــهيرة عــن أن  ــات«. فقــد بــدت جملت ــل مــن روايتــه »مزرعــة الحيوان شــهير لجــورج أوروي

جميــع الحيوانــات متســاوية، إال أن بعضهــا أكثــر مســاواة مــن غيــره، طريقــة جيــدة للســخرية مــن 

ازدواجيــة املعاييــر الغربيــة. لكــن إذا اســتبدلنا كلمــة »الحيوانــات« بكلمــة »الثقافــات«، نقتــرب 

أكثــر مــن حقيقــة مــا يجــري يف عاملنــا اليــوم.

املصدر: كارينغي

https://carnegie-mec.org/diwan/86882
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ملاذا يفضل شركاء الغرب بالشرق األوسط بوتين ىلع "املبادئ"؟

إندبندنت 
بورزو دراغاهي 

)اللغة اإلنجليزية( 08 نيسان 2022
يف  اإلمــارات  تصويــت  ىلع  االعتمــاد  مــن  الغــرب  يتمكــن  لــم  املقــال:  نــص 
عــزل  ىلع  الخميــس  يــوم  التصويــت  وخــالل  الغــزو.  إلدانــة  املتحــدة  األمــم 
جرائــم  بعــد  املتحــدة  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  مــن  موســكو 
التصويــت. عــن  الخليــج  دول  جميــع  امتنعــت  أوكرانيــا،  يف  املزعومــة   الحــرب 

ولــم يتمكــن الغــرب مــن حملهــم ىلع تكثيــف إنتــاج النفــط والغــاز لــدرء آثــار االســتغناء 
عــن الوقــود الروســي مــن األســواق. ولــم تتمكــن مــن إقناعهــم بااللتــزام بالعقوبــات، أو 
حتــى منــع القلــة الروســية القريبــة مــن فالديميــر بوتيــن مــن إيــداع أموالهــم ويخوتهم 

يف مــدن الخليــج املتأللئــة.

يقــول أندريــاس كريغ، املتخصص يف شــؤون الخليــج العربي يف جامعة كينغــز يف لندن: "يبدو 

أن هناك غطرســة يف واشــنطن تتمثل يف أن الســعودية واإلمارات وكاء أو حلفاء أو شــركاء ولكن 

 مــا تســتيقظ لــه الواليــات املتحــدة هو واقــع تلعب فيــه الســعودية واإلمــارات لعبتهمــا الخاصة".

ــا، يتجاهــل الكثيــرون يف الشــرق األوســط صــور العائــات الفــارة، واملــدن التــي ُقصفــت،  جزئي

واملدنييــن الذيــن ذبحــوا. ىلع النقيــض مــن أوروبــا، فهــم يعيشــون مــع هــذه الوحشــية يف 
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منطقتهــم منــذ عقــود، بمــا يف ذلــك العــراق وســوريا واليمــن. لكــن ازدواجيــة موقفهــم تجــاه 

املوقــف املتشــدد الــذي اتخــذه الغــرب بشــأن الغــزو الروســي ألوكرانيــا يؤكــد أيضــا ىلع نجــاح 

الكرمليــن يف بنــاء عاقــات يف الشــرق األوســط ىلع مــدى العقــد املاضــي. تتمتــع موســكو 

ــاورات  ــدان أنفســهما شــريكين يف من ــارات، ويجــد البل ــع اإلم ــة وثيقــة بشــكل خــاص م بعاق

ــرا  ــدة جه ــات املتح ــعى الوالي ــك، تس ــون ذل ــط. يف غض ــرق األوس ــا والش ــر أفريقي ــة عب خارجي

وبشــكل نشــط إلــى فــك االرتبــاط بالشــرق األوســط.

يقــول آدم المــون، زميــل الشــرق األوســط يف مركــز ناشــيونال انترســت، وهــو مؤسســة فكريــة 

ــا  ــة حق ــرة وممزق ــة متوت ــت: "العاق ــيونال انترس ــة ناش ــذي ملجل ــرر التنفي ــنطن، واملح بواش

 يف ظــل بعــض التحــوالت السياســية األخيــرة يف عهــد بايــدن، ويف ظــل اإلدارات الســابقة".

وأضــاف: "التصــور هــو أن الواليــات املتحــدة تبتعــد نوعــا ما عــن مخاوفهــا األمنية. إنهم يشــعرون 

أن العاقــة ليســت بالطريقــة التــي كانــت عليهــا مــن قبــل، ويــرون أنهــا اتجــاه وليــس سلســلة 

مــن القــرارات ملــرة واحــدة". العاقــات بيــن روســيا والخليــج أعمــق ممــا يتخيلــه الكثيــرون يف 

ــر املرتبطــة بالكرمليــن إلجــراء  ــارات اســتأجرت مجموعــة مرتزقــة فاغن واشــنطن. ُيزعــم أن اإلم

عمليــات قتاليــة لدعــم أميــر الحــرب خليفــة حفتــر يف ليبيــا، وهــي عاقــة تشــير إلــى تعــاون 

ــان  ــي رمض ــاني الروس ــرب الشيش ــر الح ــتويات. وكان أمي ــدى ىلع أىلع املس ــد امل ــي بعي أمن

قديــروف، الــذي ُيزعــم أنــه يمتلــك فيا بقيمــة 7 ماييــن دوالر يف دبــي، يوفر التدريب العســكري 

والعضــات للقــوات املســلحة اإلماراتيــة وعمــل كمبعــوث مــن الكرمليــن لألنظمــة االســتبدادية 

يف العالــم اإلســامي.

مــول  ذلــك  بمــا يف  الشيشــان،  تنمويــة يف  املاييــن يف مشــاريع  اإلمــارات  اســتثمرت 

ــم  ــام 2018، ت ــارة ع ــال زي ــق. خ ــن 100 طاب ــون م ــر املك ــات الفاخ ــرج أخم ــم وب ــي الضخ غروزن

ــة اإلمــارات، محمــد بــن زايــد، وهمــا يحتضنــان بمــودة.  تصويــر قديــروف والحاكــم الفعلــي لدول

التــي  لإلســام  االســتبدادية  الشــخصية  "إن  اإلندبندنــت:  لصحيفــة  كريــغ  قــال 

البعــض". بعضهمــا  مــن  تقربهمــا  واإلمــارات  الشيشــان  مــن  كل  لهــا   يــروج 

يف برقيــة دبلوماســية مســربة تــم إلغاؤهــا الحقا، حثــت وزارة الخارجيــة األمريكية الدبلوماســيين 

ىلع اعتبــار اإلمــارات إلــى جانــب الهنــد "يف معســكر روســيا" فيمــا يتعلــق بالصــراع يف أوكرانيــا، 

ــة حــرب  ــم املتحــدة إلدان ــع لألم ــن التاب ــس األم ــت يف مجل ــن عــن التصوي ــاع البلدي بعــد امتن

الكرمليــن.

ــوة  ــتمرار يف الدع ــاري: "إن االس ــيوس اإلخب ــع اكس ــه موق ــل علي ــي حص ــرة الت ــاء يف املذك وج
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إلــى الحــوار، كمــا فعلتــم يف مجلــس األمــن، ليــس موقفــا محايــدا وهــذا يضعكــم يف معســكر 

ــن  ــن م ــس األم ــا يف مجل ــن تصويته ــارات ع ــت اإلم ــراع". ودافع ــذا الص ــدي يف ه ــيا املعت روس

ــد مــن العنــف". ــى مزي ــؤدي إال إل ــن ي ــاز ألي طــرف ل خــال اإلصــرار ىلع أن "االنحي

كاهمــا  رحــب  وقــد  الغربيــة،  عاقاتهمــا  والســعودية  اإلمــارات  مــن  كل  تقــدر   

مــارس. آذار/  منتصــف  يف  زار  عندمــا  جونســون  بوريــس  البريطانــي  الــوزراء   برئيــس 

لكــن قيــادة أبــو ظبــي تشــعر ىلع األرجــح أنهــا تســتطيع اإلفــات بدرجــة كبيــرة مــن االنحــراف 

ــدة،  ــات املتح ــا الوالي ــي رعته ــام الت ــات أبراه ــع ىلع اتفاقي ــد التوقي ــي بع ــط األمريك ــن الخ ع

والتــي أدت إلــى تطبيــع عاقاتهــا مــع إســرائيل وحصلــت ىلع استحســان املشــرعين املؤيديــن 

إلســرائيل يف واشــنطن.

ــرو، مــن شــركة غلــف ســتيت أناليتيكــس لاستشــارات: "إن قرارهــا صنــع   يقــول جورجيــو كافي

الســام مــع إســرائيل يمنحهــا الكثيــر مــن النفــوذ يف واشــنطن، وفــازت بالكثيــر مــن األصدقــاء 

يف الكونغــرس".  ظلــت العاقــات بيــن الســعودية وواشــنطن فاتــرة منــذ بدايــة رئاســة بايــدن. 

أثنــاء ترشــحه ملنصــب الرئيــس، وصــف بايــدن ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان بأنــه 

ــام 2015  ــووي لع ــاق الن ــاء االتف ــنطن إلحي ــود واش ــاض جه ــارض الري ــش. وتع ــور متوح ديكتات

مــع إيــران، العــدو اللــدود للســعودية. وكتــب املعلــق املؤيــد للســعودية محمــد اليحيــى يف 

ــق  ــه يمهــد الطري ــم بوســت الشــهر املاضــي: "عيــوب الصفقــة معروفــة.. إن صحيفــة جيروزالي

إليــران لصنــع قنبلــة نوويــة. وتمــأل صنــدوق حــرب الحــرس الثــوري اإليرانــي. واألهــم مــن ذلــك، 

ــران". بالنســبة ملؤلفيهــا، أن الصفقــة تخــرج الواليــات املتحــدة مــن مهمــة احتــواء إي

هنــاك أيضــا مصالــح اقتصاديــة معينــة. مــن املحتمــل أن تشــعر القــوى املتوســطة مثــل 

ــع  ــا تتمت ــازم، بينم ــن ال ــر م ــيا أكث ــور روس ــل نف ــتطيع تحم ــا ال تس ــارات بأنه ــعودية واإلم الس

بنفــوذ ىلع واشــنطن مــن خــال جهــود الضغــط املختلفــة. حتــى قطــر، األكثــر تقبــا للموقــف 

ــن. ــاد الكرملي ــت حــذرة بشــأن انتق ــن روســيا، كان ــي م الغرب

ىلع الرغــم مــن أن روســيا ليســت عضــوا يف أوبــك، إال أنهــا شــريك يف كارتــل النفــط 

ويمكــن أن تقلــب توقعــات األســعار مــن خــال زيــادة اإلنتــاج أو خفضــه. تشــارك اإلمــارات 

أفريقيــا.  أنحــاء  جميــع  يف  األخــرى  التحتيــة  البنيــة  ومشــاريع  املوانــئ  يف   وروســيا 

ــون عــن مصالحهــم اإلســتراتيجية الخاصــة ويضعــون  ــة يبحث ــرو: "إنهــم يف النهاي يقــول كافي

أمنهــم واقتصادهــم قبــل رغبــات الواليــات املتحــدة.. لقــد كانــت اإلمــارات تتماشــى بشــكل وثيق 
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مــع أجنــدات روســيا والصيــن ىلع حســاب الواليــات املتحــدة لســنوات".

هنــاك أيضــا تقــارب أيديولوجــي بيــن بوتيــن ودول الخليــج. تشــعر روســيا وشــبه الجزيــرة 

العربيــة بالريبــة تجــاه الديمقراطيــة والسياســات الجماهيريــة، وتســعى للســيطرة الكاملــة 

تكــون  أن  املحتمــل  مــن  نفســه،  الوقــت  ويف  املدنيــة.  والحيــاة  اإلعــام  وســائل  ىلع 

أوروبــا  أو  الواليــات املتحــدة  أي صفقــة - ســواء كانــت اقتصاديــة أو جيوسياســية - مــع 

ــج.  ــان يف الخلي ــوق اإلنس ــجات حق ــام لس ــق الع ــام والتدقي ــائل اإلع ــام وس ــة باهتم  محفوف

يقــول المــون: "كان االختــاف يف املعاييــر والقيــم الديمقراطيــة دائمــا نقطــة انقســام، وقــد 

منــع دائمــا توثيــق العاقــات".

وتراهــن دول الخليــج ىلع بقــاء بوتيــن يف الســلطة لســنوات قادمــة، بينمــا قــد يكــون بايــدن 

يف طريقــه للخــروج مــن البيــت األبيــض يف 20 كانــون الثانــي/ ينايــر 2025.

هنــاك تصــور أيضــا أن روســيا تقــف إلــى جانــب حلفائهــا ىلع مــدى عقــود، ألنهــا دعمــت بشــار 

األســد يف ســوريا، بينمــا الواليــات املتحــدة متقلبــة وغيــر موثوقــة، كمــا حــدث عندمــا ســمحت 

ــي  ــل، ه ــدى الطوي ــيا، ىلع امل ــغ: "روس ــول كري ــام 2011.  يق ــقوط يف ع ــارك بالس ــني مب لحس

الشــراكة األكثــر اســتدامة مــن الواليــات املتحــدة.. فالواليــات املتحــدة ليســت موثوقــة. تقــوم 

بعكــس اتجاههــا كل أربــع ســنوات. التصــور هــو أن روســيا بلــد يمكنــك االعتمــاد عليــه".

املصدر: اإلندبندنت نقُا عن عربي 21
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هل تستطيع اإلمارات إبعاد سوريا عن إيران؟

إنسايد أرابيا
جورجيو كافيرو

)اللغة اإلنجليزية( 08 نيسان 2022

نص املقال:

هنــاك حديــث عــن تواصــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــع نظــام األســد ربمــا يعمــل ىلع 

إبعــاد ســوريا عــن فلــك النفــوذ اإليرانــي. لكــن تحقيــق هــذا الهــدف يبــدو مســتحيًا مــن الناحية 

لعملية. ا

ــنطن، وىلع  ــتياء واش ــورية اس ــة الس ــم الحكوم ــدة لدع ــة املتح ــارات العربي ــود اإلم ــارت جه أث

الرغــم مــن وجــود ســبب وجيــه للشــك يف أن الواليــات املتحــدة ســتعاقب أبــو ظبــي ملحاولتهــا 

"إضفــاء الشــرعية" ىلع نظــام الرئيــس بشــار األســد، إال أن امللــف الســوري أضــاف احتــكاًكا يف 

العاقــات األمريكيــة اإلماراتيــة.

ــة  ــي محاول ــنطن ه ــق لواش ــع دمش ــارب م ــع التق ــي لبي ــو ظب ــتراتيجيات أب ــدى اس ــت إح وكان

إقنــاع املســؤولين األمريكييــن بــأن اإلمــارات يمكــن أن تبعــد ســوريا عــن فلــك إيــران وتضعــف يــد 

طهــران يف العالــم العربــي. ولكــن بالنظــر إلــى مــدى تأثيــر إيــران ىلع مديونيــة دمشــق واألســد 

لطهــران، هنــاك أســئلة وجيهــة يجــب طرحهــا حــول مــا إذا كان حتــى اإلماراتيــون يعتقــدون 

حًقــا أن هــذا ممكــن.

- تحالف قديم منذ عقود

العوامــل التاريخيــة الحاســمة: دعــم إيــران لنظــام البعــث يف دمشــق خــال فتــرات العزلــة يف 

القرنيــن العشــرين والحــادي والعشــرين جعــل الجمهوريــة اإلســامية)إيران( أهــم حليــف لســوريا 
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يف الشــرق األوســط جنًبــا إلــى جنــب مــع روســيا، وقــد فعلــت إيــران الكثيــر لحمايــة الحكومــة 

الســورية منــذ عــام 2011. 

ــتان  ــان وباكس ــتان ولبن ــن أفغانس ــيعية م ــيات الش ــران امليليش ــي وطه ــش اإليران ــم الجي دع

وأماكــن أخــرى قدمــوا تضحيــات هائلــة يف معــارك ال حصــر لهــا عندمــا دافعــوا عــن نظــام األســد 

مــن أعدائــه الخارجييــن واملحلييــن.

كان هنــاك عــدد قليــل مــن الحكومــات يف جميــع أنحــاء العالــم التــي رحبــت بثــورة 1979 اإليرانية 

ودعمــت طهــران بنشــاط يف الحــرب العراقية اإليرانيــة )1988-1980(.

وعمــل حافــظ األســد مــع اإليرانييــن ضــد صــدام حســين وســط ذلــك الصــراع الــذي فعــل الكثيــر 

لتأميــن مكانــة ســوريا كأحــد الحلفــاء الخاصيــن إليــران.

بعــد أن شــعرت بالخيانــة مــن قبــل مصــر بعــد أن أبرمــت القاهــرة الســام مــع إســرائيل يف أواخــر 

الســبعينيات، وغاضبــة مــن شــاه إيــران ملســاعدته ىلع تســهيل اتفاقــات كامــب ديفيــد، ورحــب 

الزعيــم الســوري الســابق بظهــور نظــام سياســي جديــد مناهــض ألمريــكا يف إيران.

ــن  ــد م ــع العدي ــق م ــط يتواف ــرق األوس ــب دوًرا يف الش ــذا تلع ــا ه ــى يومن ــران حت ــزال إي وال ت

أجنــدات دمشــق. وبالتالــي، مــن الصعــب تصــور ضعــف أوجــه التــآزر بيــن الحكومتيــن بــأي طريقــة 

ملحوظــة.

أوضحــت منــى يعقوبيــان، مستشــارة أولــى يف معهــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة: "مــن غيــر 

املرجــح أن يــؤدي التقــارب اإلماراتــي مــع دمشــق إلــى تغييــر جــذري يف عاقــة األســد بطهــران، 

وهــي عاقــة ثنائيــة إســتراتيجية عميقــة الجــذور تمتــد إلــى عقــود إلــى الــوراء وتســتند إلــى 

شــعور مشــترك بالتهديــد الوجــودي".

وقالــت باربــرا ســافين، مديــرة مبــادرة مســتقبل إيــران يف املجلــس األطلســي إلى داخــل الجزيرة 

ــه اإلماراتيــون".  ــران بغــض النظــر عمــا وعــده ب العربيــة: "ال أعتقــد أن األســد ســينفصل عــن إي

وتعــود هــذه العاقــة إلــى عقــود وتتأثــر أيًضــا بقــوة حــزب اهلل يف كل مــن لبنــان وســوريا. 

 ال أعتقد أن األسد سينفصل عن إيران مهما وعده اإلماراتيون

وقــال كميــل أوتراكجــي ان خبــراء آخــرون ىلع نحــو مماثــل يقــدرون أنــه "يمكــن االعتمــاد ىلع 

ــاك حاجــة  ــا تكــون هن ــران وروســيا فقــط باســتمرار للعمــل كحليفيــن فعاليــن لألســد عندم إي

إليهمــا".

ــون والشــرق أوســطيون  ــات املتحــدة وحلفاؤهــا األوروبي ــت الوالي ــك، أثبت ىلع العكــس مــن ذل
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)باســتثناء عمــان( أنهــا غيــر متوقعــة إلــى حــد كبيــر إن لــم تكــن معادية بشــكل متكــرر للحكومة 

الســورية، وان القيــادة يف دمشــق تتجنــب املخاطــرة وهــذه ســمة لــن تتغيــر بســهولة ".

- حرب واشنطن املالية ضد األسد

هنــاك عقبــات أمــام العاقــة اإلماراتيــة - الســورية أقــوى مــن شــأنها أن تجعــل مــن الصعــب ىلع 

أبــو ظبــي البــدء يف تقديــم مــا يكفــي لدمشــق لدفــع األســد إلــى التفكيــر يف إبعــاد بــاده 

عــن الجمهوريــة اإلســامية)إيران(.

ومــع فــرض الواليــات املتحــدة قانــون قيصــر ىلع ســوريا، تخضــع دول مثــل اإلمــارات للعقوبــات 

الثانويــة األمريكيــة التــي منعتهــا مــن االســتثمار يف إعــادة إعمــار ســوريا وإعــادة تطويرهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن إيــران التــي فرضــت عليهــا عقوبــات شــديدة بالفعــل مــن قبــل الواليــات 

املتحــدة ال تثنــي عــن التجــارة مــع ســوريا واالســتثمار يف اقتصادهــا ألن اإليرانييــن ليــس لديهــم 

ــة اإلمــارات  ــك مــن الصعــب رؤي ــى األســواق األمريكيــة. لذل مــا يخســرونه مــن حيــث الوصــول إل

تحــل محــل إيــران كشــريك اقتصــادي طاملــا أن قانــون قيصــر يقيــد اإلمــارات.

قالــت الدكتــورة أنيــل شــيلين، الباحثــة يف برنامــج الشــرق األوســط يف معهــد كوينســي، يف 

مقابلــة مــع موقــع إنســايد أرابيــا: "إن التقــارب اإلماراتــي مــع ســوريا بحاجــة إلــى التوســع بشــكل 

كبيــر إذا كان ســيخلق مســافة ذات مغــزى بيــن دمشــق وطهــران".

مــن الصعــب رؤيــة اإلمــارات تحــل محــل إيــران كشــريك اقتصــادي بينمــا قانــون قيصــر 

يقيــد اإلمــارات

ــح  ــق املصال ــن يعي ــة األســد ل ــع حكوم ــي م ــارب اإلمارات ــه الســتنتاج أن التق ــاك ســبب وجي هن

اإليرانيــة يف ســوريا. وبعــد أن اســتثمرت الكثيــر مــن الدمــاء واألمــوال يف دعــم الحكومــة 

الســورية، أصبــح لــدى طهــران ســبب للترحيــب بالــدول العربيــة القويــة واملؤثــرة التــي "تضفــي 

ــد. ــرعية" ىلع األس الش

ــم يكــن مــن املســتغرب أن أعــرب مستشــار للمرشــد األىلع اإليرانــي عــن  يف هــذا الســياق، ل

دعمــه لتواصــل أبــو ظبــي مــع دمشــق يف منتــدى الدوحــة الشــهر املاضــي. ومــع ذلــك، قــد ال 

يكــون هنــاك إجمــاع ىلع التقــارب اإلماراتــي الســوري يف طهــران.

"مــن املحتمــل أن تنظــر العناصــر املختلفــة داخــل الحكومــة يف طهــران إلــى التواصــل اإلماراتي 

ــد  ــى الح ــط إل ــدف فق ــه يه ــد بأن ــذا الجه ــن ه ــددون م ــعر املتش ــد يش ــف، فق ــكل مختل بش
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مــن نفــوذ إيــران يف ســوريا ، بينمــا قــد يــرى أولئــك الذيــن يميلــون إلــى تقليــل التوتــرات مــع 

الجيــران العــرب إعــادة دمــج ســوريا يف حظيــرة الــدول العربيــة باعتبارهــا تقــدم فرصــة أخــرى 

لدبلوماســية إقليميــة أوســع "

صرحــت يعقوبيــان أن تقــارب أبو ظبي مع األســد هــو "ذو حدين" بالنســبة للجمهورية اإلســامية 

"مــن ناحيــة، فإنــه يســمح ملنافــس طهــران اإلقليمــي القــوي والغنــي بشــن غــارات يف ســوريا 

مــن املحتمــل أن تؤثــر ىلع األســد يف قضايــا معينــة مــع اســتبعاد إمكانيــة اإلماراتييــن" وقالــت 

إن إبــراز القــوة الناعمــة مــع الشــعب الســوري يتصــدى بالضــرورة للنفــوذ اإليرانــي الــذي غالبــا مــا 

يتعــارض مــع املشــاعر الشــعبية. "ومــن ناحيــة أخــرى، مــن املحتمــل أن يفتــح التقــارب الطريــق 

أمــام قبــول إقليمــي أوســع لســوريا مــع وجــود إيرانــي قــوي، ومــد متصاعــد يرفــع إيــران وكذلــك 

سوريا".

يف الوقت الحالي، يدور الدعم اإلماراتي لحكومة األسد إلى حد كبير حول الرمزية

يف الوقــت الحالــي، يــدور الدعــم اإلماراتــي لحكومــة األســد إلــى حــد كبيــر حــول الرمزيــة والتــآزر 

الفكــري بيــن قــادة أبــو ظبــي ودمشــق.

ــح يف  ــتركان يف املصال ــلمين وتش ــوان املس ــة اإلخ ــان جماع ــن تكره ــن العربيتي ــا الدولتي كلت

ــك  ــث ال يمل ــلطوي" حي ــتقرار الس ــن "االس ــل 2011 م ــا قب ــرة م ــى فت ــة إل ــة العربي ــادة املنطق إع

ــة. ــية التعددي ــة السياس ــلطة يف األنظم ــى الس ــول إل ــائل للوص ــاميون الوس اإلس

كمــا يســاهم تواصــل أبــو ظبــي مــع األســد يف تعزيــز الشــراكة اإلماراتيــة الروســية التــي جعلــت 

الدولــة الخليجيــة أكثــر اســتقالية عــن العواصــم الغربيــة.

مــن خــال سياســة خارجيــة إبداعيــة غالًبــا مــا تقــدم أمثلــة للــدول العربيــة األخــرى، فــإن لدولــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة مصالحهــا الخاصــة يف إعــادة ســوريا إلــى الحظيــرة الدبلوماســية يف 

املنطقــة العربيــة. لكــن مــن الناحيــة الواقعيــة، حتــى لــو رغــب اإلماراتيــون يف جــذب األســد 

بعيــًدا عــن إيــران، فــإن تحقيــق هــذا الهــدف قــد يكــون صعًبــا للغايــة مــن الناحيــة العمليــة.

وأن طهــران تــرى أن موقــف أبــو ظبــي املؤيــد لألســد مفيــد مــن حيــث تعزيــز النفــوذ اإليرانــي 

يف ســوريا. وكمــا قالــت ســافين: "إن تقليــص عزلــة ســوريا أمــر جيــد إليــران".

املصدر: انسايد ارابيه

https://insidearabia.com/can-the-uae-distance-syria-from-iran/
https://insidearabia.com/can-the-uae-distance-syria-from-iran/
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شرح التقارب العربي مع فالديمير بوتين

جيوبوليتيكال فيوتشرز

هال خاشان

)اللغة اإلنجليزية( 07 نيسان 2022

نص املقال: رغم وحشيته يف سوريا.. ملاذا ترتفع شعبية بوتين بين العرب؟

يميل العرب إلى دعم القادة الذين يقفون يف وجه الهيمنة الغربية

ه هال خاشان، أستاذ العلوم السياسية  نشرت مجلة »جيوبوليتيكال فيوتشرز« مقاال أعدَّ

بالجامعة األمريكية يف العاصمة اللبنانية بيروت، يحاول من خاله تفسير أسباب انجذاب 

الشعوب العربية إلى الرئيس الروسي فاديمير بوتين وتقارب قادتها معه، ال سيما يف وقٍت 

أجمع فيه املجتمع الدولي بصورة شبه كاملة ىلع التصدي للغزو الروسي ألوكرانيا. 

يف بداية مقاله، ُيؤكد الكاتب أن كثيًرا من العرب لديهم أسباب قوية تجعلهم يكرهون 

الرئيس الروسي فاديمير بوتين. فالطائفة السنُّية تشعر بإحباٍط وخيبة أمل من الدور الجوهري 

ته روسيا يف الحرب السورية؛ إذ منعت روسيا انهيار نظام بشار األسد، وقتلت بطريقة  الذي أدَّ
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عشوائية عدًدا هائًا من املدنيين، فضًا عن تدمير املدارس واملستشفيات، بل إن املليشيات 

الشيعية، التي قاتلت ضد املعارضة املسلحة املناهضة لحكومة األسد بالتحالف مع الروس، 

نت القوات الجوية اإلسرائيلية من قصف مواقع  تعلم أن عاقات بوتين الوثيقة مع إسرائيل مكَّ

املليشيات اإليرانية والشيعية يف سوريا دون رادع.

ومع ذلك، من الغريب أن يحظى بوتين بشعبية بين كثيٍر من العرب من مختلف االنتماءات 

السياسية، بما فيها الداعمون لألنظمة الجمهورية وزعماء األنظمة امللكية ىلع حدٍّ سواء.

البحث عن بطل

ُيوضح الكاتب أن العرب يبحثون باستمرار عن أبطاٍل ُجدد، أمًا يف العثور ىلع ُمنقذ آخر مثل 

صاح الدين، القائد املسلم الذي هزم الصليبيين يف معركة حطين واستعاد القدس يف عام 

1187 ميادية. ويف خمسينيات القرن املاضي، ظنَّ العرب أنهم وجدوا بطلهم يف الرئيس 

املصري جمال عبد الناصر، الذي وعد بلمِّ شمل العرب وتوحيد صفوفهم وتدمير إسرائيل. إال أن 

دت ثقتهم يف الجيوش العربية  الهزيمة الثقيلة التي ُمنَي بها جيشه يف نكسة عام 1967 بدَّ

دت  التقليدية، وحولتها، بدال من ذلك، إلى دعم حركات مثل املقاومة الفلسطينية التي تعهَّ

رت منظمة التحرير  بمواصلة القتال ضد إسرائيل. ويف عام 1982، اجتاحت إسرائيل لبنان، وهجَّ

الفلسطينية إلى تونس، وأجبرت رئيسها ياسر عرفات، ىلع السعي لتحقيق السام مع إسرائيل، 

وشوَّهت صورة عرفات بصفته زعيًما للحركة الثورية.

ويف عام 1988، حقق العراق انتصاًرا باهظ الثمن ىلع إيران بعد حرب استمرت ثماني سنوات، 

عية. وسعى صدام  وُصوِّرت نتيجة تلك الحرب ىلع أنها انتصار ىلع النزعة الفارسية التوسُّ

حسين وراء طموحاته الرامية المتاك أسلحة الدمار الشامل والتي تضمنت برنامًجا نوويًّا غير 

مدني، ويف إشارة إلى تدمير إسرائيل ملفاعل »أوزيراك« النووي العراقي بالقرب من بغداد عام 

د صدام يف عام 1990 بتدمير نصف إسرائيل إذا حاولت مرًة أخرى استهداف املنشآت  1981، هدَّ

النووية العراقية وتدميرها، لكنه بعد أقل من أربعة أشهر من ذلك الوقت، غزا صدام الكويت، 

وأعلن أنها املحافظة العراقية التاسعة عشرة، وحظَي بتأييد حماسي من الشعوب العربية 

التي ظنَّت أنها بداية للوحدة العربية، إال أن الهزيمة الساحقة التي ألحقها التحالف، الذي تقوده 

الواليات املتحدة، بالجيش العراقي ُسرعان ما غيَّرت نظرة العرب إلى الزعيم العراقي من بطل 

عربي طال انتظاره إلى طاغية مسلوب العقل.

وبعد أن تبين لهم أن إمكانية عثورهم ىلع منقذ من بني جلدتهم مجرد أوهام، وفًقا للكاتب، 

لت الشعوب العربية وجهتها إلى القادة غير العرب. واستطاع الرئيس التركي رجب طيب  حوَّ

م نفسه ىلع أنه نموذج ُيحتذى به  أردوغان بتحديه للغرب وِخطابه املعادي إلسرائيل أن ُيقدِّ
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بين العرب، بيد أن توجهاته املتذبذبة وتحوالته السياسية املفاجئة دفعت كثيًرا من العرب 

لتغيير رأيهم فيه. ويف الوقت نفسه، تمكن بوتين من أن ُيعطي العرب االنطباع الذي يوحي 

بأنه قد يكون بطًا لهم، ىلع الرغم من أنه لم يكن صديًقا لهم يف يوم من األيام.

وباإلضافــة إلــى امتــاك روســيا قــدرة نوويــة هائلــة، حــرص بوتيــن ىلع تطويــر الجيــش الروســي 

ــق النصــر يف حربــه التــي شــنَّها ضــد جورجيــا  بعدمــا أصبــح رئيًســا للبــاد يف عــام 2000، وحقَّ

ى الغــرب  يف عــام 2008 وضــم شــبه جزيــرة القــرم إلــى األراضــي الروســية يف عــام 2014، وتحــدَّ

ــا  ــون أوكراني ــى أن تك ــة إل ــود الرامي ــدي للجه ــد بالتص ــو( وتعه ــي )النات ــمال األطلس ــف ش وحل

منصــة انطــاق الحــروب ضــد االتحــاد الروســي، وتمكــن بوتيــن مــن زعزعــة الهيمنــة األمريكيــة 

ىلع صعيــد السياســات الدوليــة وســعى إلــى أن يحــل محلهــا نظــام متعــدد األقطــاب.

أكثر الشخصيات تأثيًرا

م نفســه ىلع أنه رجــل ذو طبيعة آِســرة، فهو  ه كاتــب املقــال إلــى أن الرئيــس الروســي ُيقــدِّ ُينــوِّ

خبيــر يف الفنــون القتاليــة، ويمتطــي الخيــول ويســبح يف امليــاه البــاردة ويصطــاد الحيوانــات 

البريــة، وُتعــد هــذه الســمات صفــات رجوليــة قلَّمــا يجدهــا العــرب يف قادتهــم، وفًقــا للكاتــب.

وبصفــة عامــة، ينظــر العــرب إلــى بوتيــن ىلع أنــه زعيــم قــوي ال ينبطــح للضغــوط ويســعى 

إلــى اســتعادة مجــد روســيا الســابق. وبالفعــل، بــرزت روســيا بصفتهــا قــوة عامليــة يف عهــد 

بوتيــن، الــذي اختارتــه مجلــة »فوربــس« مــن بيــن أكثــر الشــخصيات تأثيــًرا يف العالــم ملــدة أربــع 

ســنوات متتاليــة يف الفتــرة مــا بيــن عامــي 2013 و2016. ويحكــم بوتيــن شــعبه أيًضــا باألســلوب 

نفســه الــذي تحكــم بــه معظــم النُّخــب الحاكمــة يف املنطقــة العربيــة، مــن خــال اســتخدام 

القــوة الغاشــمة إلجبــار شــعبه ىلع الخضــوع، وكلمــا أظهــر بوتيــن قوتــه وعزمــه يف الحــرب يف 

أوكرانيــا، زاد اإلعجــاب بــه، وىلع عكــس حــكام العــرب غيــر اآلمنيــن واملتوتريــن، يبــدو بوتيــن 

هادًئــا وواثًقــا؛ مجســًدا العــزم والثبــات.

ويف ســوريا، اســتعرض بوتيــن يف كثيــٍر مــن األحيــان قــوة روســيا العســكرية بصــورة ُمباَلــغ فيــه 

وبــا مبــرر، فعلــى ســبيل املثــال كان ُيطلــق صواريــخ باليســتية مــن الســفن البحريــة املوجــودة 

يف البحــر األســود وبحــر قزويــن ضــد معارضــة مســلحة تســليًحا ضعيًفــا، وجــرت العــادة أن يشــير 

الشــيعة العــرب إلــى بوتيــن، الــذي يظهــر ىلع امللصقــات يف كل بقعــة أرض تســيطر عليهــا 

حكومــة النظــام الســوري بجانــب األســد وزعيــم حــزب اهلل حســن نصــر اهلل، ىلع أنــه الحــاج أبــو 

علــي، أو رافــع الظلــم عــن املضطهديــن املظلوميــن، بســبب دوره يف ســحق االنتفاضــة الســنُّية 

يف ســوريا، وينظــر العــرب إلــى بوتيــن ىلع أنــه زعيــم أمــة قويــة متراميــة األطــراف تصمــد يف 
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وجــه الواليــات املتحــدة، التــي ال تريــد مواجهتــه وجًهــا لوجــه ألن روســيا قــوة نوويــة.

اإلرث السوفيتي الباقي

يلفــت الكاتــب إلــى أن العــرب يتعاملــون مــع روســيا بوصفهــا الوريــث لاتحاد الســوفيتي الســابق، 

وعندمــا يحكمــون ىلع أفعــال بوتيــن يف الوقــت الراهــن، فإنهم مــا زالوا يعتمــدون يف حكمهم 

ــة، وىلع  ــا العربي ــه للقضاي ــيوعية ودعم ــة الش ــان الحقب ــة إبَّ ــن الخارجي ــة الكرملي ىلع سياس

رأســها القضيــة الفلســطينية، لقــد أصبحــت عقــدة معــاداة الغــرب جــزًءا ال يتجــزأ مــن الوعــي 

الجماعــي ملعظــم العــرب، بحســب الكاتــب، وبالنظــر إلــى التأييــد األمريكــي املســتمر والثابــت 

ــنطن،  ــة لواش ــة الخارجي ــارض السياس ــة ُتع ــى أي دول ــاز إل ــر لانحي ــرب أكث ــل الع ــرائيل، يمي إلس

بغــض النظــر عــن تقديرهــم الشــخصي لهــذه القضيــة.

ويؤكــد الكاتــب أن قضايــا االســتعمار واإلمبرياليــة ال تــزال تشــغل بــال الشــعب العربــي، الــذي لــم 

ينــَس دعــم االتحــاد الســوفيتي لحــركات التحــرر الوطنــي يف دول العالــم الثالــث، وال يــزال العــرب 

يحتفظــون بهــذه العقليــة، وينظــرون إلــى بوتيــن بنــاًء ىلع ذلــك، حتــى ولــو كانــوا مخطئيــن، 

ــن هــذا  ــوا م ــم يجن ــو ل ــى ل ــا انتصــاًرا لهــم حت ــن يف أوكراني ون انتصــار بوتي إن العــرب ســُيعدُّ

ــرون الرئيــس  ــا ي ــاح عندم ــب. وسيشــعر العــرب باالرتي ــا للكات ــرة، وفًق االنتصــار أي منفعــة أو ثم

ــق قــوي إلســرائيل، ينهــزم  ــي، زيلينســكي، املدعــوم مــن الغــرب، وهــو صدي اليهــودي األوكران

أمــام روســيا، ويف هــذه الحالــة، تكــون النفعيــة واســتغال الظــروف هــي التــي تشــكل املواقــف 

العربيــة وليســت املعتقــدات القائمــة ىلع املبــادئ.

ــزًءا  ــام ج ــن أن اإلس ــر بوتي ــة، وال ينك ــط تاريخي ــيا رواب ــع روس ــة م ــدول العربي ــم ال ــا تتقاس كم

ــد مــراًرا ضــرورة تعزيــز نوعيــة املــدارس اإلســامية يف روســيا،  أساســيًّا مــن التاريــخ الروســي، وأكَّ

وكان الديــن اإلســامي قــد دخــل إلــى منطقــة الفولغــا الفيدراليــة الروســية والقوقــاز يف القــرن 

الســابع امليــادي، أي قبــل دخــول املســيحية بقرنيــن. وأنشــأت الكنيســة األرثوذكســية الروســية 

عاقــات وثيقــة مــع بطريركيــة أنطاكيــة )كانــت ســابًقا جــزًءا مــن ســوريا(.

وُيعــد اإلســام ثانــي أكبــر ديانــة يف روســيا، إذ ُيشــكل 20 مليــون مســلم نحــو 14% مــن الشــعب 

الروســي. ودمجــت هــذه الروابــط التاريخيــة بصفــة دائمــة يف املجتمــع الروســي يف عــام 1788، 

ــم  عت تعلي ــجَّ ــورج« وش ــة »أورينب ــة جمعي ــن الثاني ــية كاتري ــورة الروس ــت اإلمبراط ــا أسس عندم

اللغــة العربيــة يف بعــض املــدارس والكليــات، وىلع الرغــم مــن وجــود تمييــز ضــد املســلمين 

يف روســيا، فإنــه يختلــف عــن اإلســاموفوبيا املنتشــرة يف الغــرب، ويتخــذ التمييــز يف روســيا 

شــكًا مــن أشــكال تسلســل هرمــي ِعرقــي ُيفضــل الِعــرق الروســي.
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تقارب القادة العرب مع بوتين

ــهل  ــيا أس ــع روس ــل م ــد التواص ــرب، ُيع ــكام الع ــر الح ــة نظ ــن وجه ــه م ــى أن ــب إل ــير الكات ُيش

بكثيــر مــن التواصــل مــع الغــرب ألن موســكو ال تتدخــل يف شــؤونهم الداخليــة. وعندمــا اندلعــت 

انتفاضــات الربيــع العربــي يف املنطقــة، أدانتهــا روســيا ووصفتهــا بأنهــا مؤامــرة أمريكيــة ضــد 

األنظمــة القائمــة، ومنــح بوتيــن الطغــاة العــرب طــوق النجــاة مــن خــال ســحق الثــورة الســورية، 

والتــي كان مــن املمكــن أن تغيــر املامــح السياســية للشــرق األوســط إذا انتصــرت.

ويف عــام 2018، عندمــا حضــر ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان قمــة مجموعــة 

ــال  ــارض، جم ــعودي املع ــايف الس ــي للصح ــال الوحش ــن االغتي ــر م ــت قصي ــد وق ــرين بع العش

خاشــقجي، يف مدينــة إســطنبول، كان معظــم املشــاركين يف القمــة يتعاملــون معــه ىلع أنه 

منبــوذ. وتجاهلــه الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب، وســأله كلٌّ مــن الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 

ــب  ماكــرون ورئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي عــن مقتــل خاشــقجي، أمــا بوتيــن فقــد رحَّ

بــه ترحيًبــا حــارًّا، وصافحــه بقــوة.

ــا يســتقبلهم يف  ــة. وعندم ــات ودي ــم معهــم عاق ــع حــكام العــرب ويقي ــن م ويتواصــل بوتي

ــا  ــل عندم ــا يفع ــة كم ــة ضخم ــوس ىلع طاول ــن الجل ــدال م ــم، ب ــى جواره ــس إل ــكو، يجل موس

يلتقــي بالقــادة الغربييــن، ويحــرص بوتيــن ىلع تعزيــز العاقــات الروســية مــع الــدول العربيــة، 

خاصــة أثنــاء حــرب أوكرانيــا، التــي قــد تجبــر روســيا ىلع العزلــة الدوليــة لشــهور، إن لــم تكــن 

لســنوات.

مورد أساسي لألسلحة

ُيضيــف الكاتــب أن روســيا ُتعــدُّ أيًضــا مصــدًرا أساســيًّا لتســليح عــدة دول عربيــة، ومنــذ حصولهــا 

ــا لألســلحة مــن روســيا، بمــا يزيــد  ىلع االســتقال يف عــام 1962، كانــت الجزائــر مســتورًدا ثابًت

ــة للمعــدات  ــة متلقي ــر دول ــث أكب ىلع 80% مــن مشــترياتها العســكرية. كمــا عــادت مصــر، ثال

العســكرية األمريكيــة، إلــى ســوق األســلحة الروســية بعــد الربيــع العربــي، وتســتورد مصــر حالًيــا 

أكثــر مــن 40% مــن احتياجاتهــا العســكرية مــن روســيا، بــل حتــى اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

التــي عــادًة مــا تعتمــد ىلع األســلحة الغربيــة، تشــتري حالًيــا بعــض املعــدات العســكرية مــن 

ر بنحــو 6% مــن وارداتهــا العســكرية. وباإلضافــة إلــى ذلــك، عــرض بوتيــن بيــع  روســيا، بمــا ُيقــدَّ

نظــام الصواريــخ املضــادة للطائــرات »إس -400« إلــى الســعودية.

ــرب  ــرب للح ــادة الع ــة ق ــدم إدان ــبب ع ــل بس ــة أم ــنطن بخيب ــعرت واش ــرى، ش ــة أخ ــن ناحي وم

الروســية ضــد أوكرانيــا. ويف األســبوع املاضــي، زار وزيــر الخارجيــة األمريكــي، أنتونــي بلينكيــن، 
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املنطقــة لحشــد الدعــم العربــي للمســاعدة يف إنهــاء الحــرب، ومــع ذلك، ال تبــدو الــدول العربية 

نهــا مــن الضغــط ىلع بوتيــن للتخلــي عــن أهدافــه اإلســتراتيجية يف أوكرانيــا،  يف وضــع ُيمكِّ

واألكثــر مــن ذلــك، يبــدو أن العــرب غيــر مســتعدين لتغييــر نهجهــم املتَّبــع تجــاه روســيا، ألنهــم 

يعتقــدون أن البقــاء ىلع مقربــة مــن بوتيــن ســُيخفف مــن انتقاد الواليــات املتحدة لسياســاتهم 

املحليــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان وإرســاء دعائــم الديمقراطيــة.

ويختــم الكاتــب مقالــه بالتنويــه إلــى أن القــرب الجغــرايف والتداخــل الثقــايف والدينــي وعــدم 

ــر تغلغــل  ل مــن أم ــة ســهَّ ــة يف املنطقــة العربي ــح اســتعمارية لروســيا اإلمبريالي وجــود مصال

االتحــاد الســوفيتي يف املنطقــة بمباركــة عربيــة معاديــة للغــرب، ويرغــب بوتيــن يف تعزيــز 

صــورة روســيا بوصفهــا مــاًذا مــن الهيمنــة السياســية الغربيــة ودرًعــا واقًيــا إذا قــررت الواليــات 

ــر املحتمــل أن يكــون لنتيجــة الحــرب يف  ــا. ومــن غي املتحــدة االنســحاب مــن املنطقــة تماًم

أوكرانيــا أي تأثيــر ســلبي يف هــذه العاقــات. )ترجمــة: ساســة بوســت(

املصدر: جيوبوليتيكال فيوتشرز

https://geopoliticalfutures.com/explaining-arab-affinity-for-vladimir-putin/?tpa=ZTVlYjdiMmIxZWIxNzhkMjNkMzc4ZjE2NDk5NTA1MDFmNzBlNzk&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=https://geopoliticalfutures.com/explaining-arab-affinity-for-vladimir-putin/?tpa=ZTVlYjdiMmIxZWIxNzhkMjNkMzc4ZjE2NDk5NTA1MDFmNzBlNzk&utm_content&utm_campaign=PAID%20-%20Everything%20as%20it%27s%20published
https://geopoliticalfutures.com/explaining-arab-affinity-for-vladimir-putin/?tpa=ZTVlYjdiMmIxZWIxNzhkMjNkMzc4ZjE2NDk5NTA1MDFmNzBlNzk&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=https://geopoliticalfutures.com/explaining-arab-affinity-for-vladimir-putin/?tpa=ZTVlYjdiMmIxZWIxNzhkMjNkMzc4ZjE2NDk5NTA1MDFmNzBlNzk&utm_content&utm_campaign=PAID%20-%20Everything%20as%20it%27s%20published
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ــاني  ــل إنس ــى تدخ ــة إل ــان بحاج ــم الركب ــازح يف مخي ــوريا.. 8 آالف ن س

عاجــل

املرصد األور ومتوسطي لحقوق االنسان
)اللغة اإلنجليزية والعربية( 06 نيسان 2022

نص املقال:

 دعــا املرصــد األورو متوســطي لحقــوق اإلنســان جميــع األطــراف املعنيــة إلــى التحــرك العاجــل 

لتقديــم الدعــم اإلغاثــي للنازحيــن الســوريين يف مخيــم الركبــان ىلع الحــدود الجنوبيــة لســوريا 

مــع األردن، يف ظــل اشــتداد األزمــة اإلنســانية ونفــاد املــواد األساســية.

وقــال املرصــد األورو متوســطي يف بيــان صحــايف األربعــاء، إّن أكثــر مــن 8 آالف نــازح ســوري يف 

مخيــم الركبــان يعانــون مــن ظــروف معيشــية غايــة يف الســوء، بســبب حصــار قــوات النظــام 

ــب  ــاق الجان ــية، وإغ ــتلزمات املعيش ــية واملس ــواد األساس ــال امل ــع إدخ ــم ومن ــوري للمخي الس

األردنــي للحــدود، وامتنــاع قــوات التحالــف الدولــي التــي تســيطر ىلع منطقــة الـــ"55" كــم التــي 

يقــع املخيــم ضمــن نفوذهــا، عــن تقديــم أي مســاعدة إنســانية للنازحيــن.

ووفــق إفــادة رئيــس املجلــس املحلــي يف مخيــم الركبــان "محمــد أحمــد الدربــاس" لفريــق األورو 

متوســطي، يعانــي ســكان املخيــم هــذه األيــام ظروًفــا معيشــية هــي األصعــب منــذ بــدء حصــار 

املخيــم يف يوليــو/ تمــوز 2019 مــن قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املتحالفــة معهــا.

ــة  ــة الطبي ــم الرعاي ــق لتقدي ــاء أو مراف ــم أي أطب ــا يف املخي ــد حالًي ــاس": "ال يوج ــال "الدرب وق

ــّن  ــة، لك ــدود األردني ــيف" ىلع الح ــة لـ"يونيس ــة طبي ــدون نقط ــون يقص ــن. كان النازح للنازحي

ــا". ــة "كورون ــة جائح ــن بحج ــو عامي ــل نح ــا قب ــة أغلقته ــلطات األردني الس

وأضــاف "تــويف خــال املــدة املاضيــة عــدد مــن األطفــال وكبــار الســن نتيجــة انعــدام الرعايــة 

الصحيــة ونفــاد املــواد الغذائيــة األساســية. ال نتلقــى حالًيــا أي مســاعدات إنســانية مــن الخــارج 

لدرجــة أّن حليــب األطفــال نفــد بشــكل كامــل مــن املخيــم".

ولفــت إلــى أّن "حصــار املخيــم يهــدف إلــى إجبــار النازحيــن ىلع العــودة إلــى مناطــق ســيطرة 

النظــام. النازحــون هنــا يرفضــون العــودة ألنهــم يخشــون ىلع حياتهــم، إذ تعــّرض بالفعــل كثيــر 

مــن النازحيــن الذيــن كانــوا يف املخيــم وعــادوا إلــى مناطــق النظــام، إلــى القتــل أو االعتقــال أو 

اإلخفــاء، وخصوًصــا الشــباب، وســيقوا إلــى جبهــات القتــال ملحاربــة مســلحي املعارضــة".

ــدة يف  ــم املتح ــراط األم ــن انخ ــيته م ــن خش ــطي ع ــد األورومتوس ــر املرص ــياق، عّب ويف الس
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جهــود مــا يســمى "دعــم املغــادرة الطوعيــة ألهالــي الركبــان" دون توفيــر ضمانــات للمغادريــن 

الذيــن قــد يكونــون عرضــة ألعمــال تهــدد حياتهــم يف مناطــق ســيطرة النظــام

" مــن امُلشــين تــرك آالف النازحيــن بــا إمــدادات غذائيــة أو طبيــة يف بيئــة صحراويــة قاحلــة 

ووســط ظــروف جويــة قاســية. مــن الواضــح أّن هــذا التخّلــي يعكــس فشــًا أخاقًيــا فادًحــا لــدى 

جميــع األطــراف املعنيــة  "

ــاء  ــي، وج ــام املاض ــم الع ــكان املخي ــا س ــة تلّقاه ــع ىلع وثيق ــه اطل ــطي أّن ــن األورومتوس وبّي

ــة  ــادرة الطوعي ــتدعمان "املغ ــوري س ــي الس ــر العرب ــال األحم ــدة واله ــم املتح ــا أّن األم فيه

ــان  ــرين ث ــرين أول وتش ــول وتش ــهر )أيل ــة أش ــدة ثاث ــات ومل ــدة دفع ــان" ىلع ع ــي الركب ألهال

ــر أّن  ــا، غي ــي يختارونه ــق الت ــى املناط ــم إل ــن املخي ــروج م ــن يف الخ ــاعدة الراغبي 2021( ملس

الوثيقــة تضمنــت بشــكل صريــح تنصــًا مــن توفيــر الحمايــة أو الدعــم للنازحيــن العائديــن إلــى 

ــام. ــق النظ مناط

ــق  ــن( ىلع عات وجــاء يف الوثيقــة، "تقــع مســؤولية أمــن وســامة األفــراد )النازحيــن املغادري

ــم املتحــدة والهــال  ــر األم ــة الســورية، وتذّك ــة العربي ــة الجمهوري الجهــات املســيطرة وحكوم

ــن. ــات للمغادري ــم أي ضمان ــك"، يف تأكيــد ىلع عــدم تقدي ــع بذل ــا الجمي األحمــر دوًم

ــي  ــدة لتقص ــم املتح ــة األم ــرون للجن ــع والعش ــر الراب ــد التقري ــول 2021، أّك ــبتمبر/ أيل ويف س

ــة". ــة والكريم ــن اآلمن ــودة الاجئي ــة لع ــر صالح ــاد غي ــوريا أّن "الب ــق يف س الحقائ

وقــال مديــر العمليــات يف املرصــد األورومتوســطي "أنــس جرجــاوي": "مــن امُلشــين تــرك آالف 

ــة  ــروف جوي ــط ظ ــة ووس ــة قاحل ــة صحراوي ــة يف بيئ ــة أو طبي ــدادات غذائي ــا إم ــن ب النازحي

ــراف  ــع األط ــدى جمي ــا ل ــا فادًح ــًا أخاقًي ــس فش ــي يعك ــذا التخّل ــح أّن ه ــن الواض ــية. م قاس

ــة". املعني

ووفــق متابعــة املرصــد األورومتوســطي، وصــل أىلع عــدد للنازحيــن يف املخيــم إلــى نحــو 110 

آالف نــازح، غيــر أّن إغــاق الحــدود األردنيــة عــام 2015 وحصــار املخيــم أّدى إلــى تقّلــص العــدد 

ــا، إذ اضطــر  ــازح حالًي ــد نحــو 8 آالف ن ــة، ليســتقر عن ــدار الســنوات املاضي ــر ىلع م بشــكل كبي

كثيــر مــن الذيــن كانــوا يقطنــون املخيــم إلــى العــودة إلــى املناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات 

النظــام الســوري هرًبــا مــن ظــروف الحصــار، رغــم األخطــار واملمارســات األمنيــة االنتقاميــة التــي 

قــد يتعرضــون لهــا يف تلــك املناطــق.

ــذل كل  ــة بب ــة ذات العاق ــات اإلغاث ــدة ومنظم ــم املتح ــطي األم ــد األورومتوس ــب املرص وطال

ــم آالف  ــان، ودع ــم الركب ــية ملخي ــدواء األساس ــذاء وال ــدادات الغ ــال إم ــة إلدخ ــود املمكن الجه
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ــل. ــت طوي ــذ وق ــاك من ــرض هن ــوع وامل ــون الج ــن يصارع ــكان الذي الس

ــة  ــا األخاقي ــد التزاماته ــوف عن ــة ىلع الوق ــلطات األردني ــطي الس ــد األورومتوس ــّث املرص وح

تجــاه النازحيــن يف مخيــم الركبــان، واتخــاذ جميــع اإلجــراءات الازمــة لتخفيــف معاناتهــم يف 

ــم الحــدودي. املخي

وطالــب املرصــد األورومتوســطي األمــم املتحــدة بعــدم املشــاركة يف عمليــات نقــل النازحيــن 

ــدم  ــة، وع ــر آمن ــت غي ــا بقي ــوري طامل ــام الس ــيطرة النظ ــق س ــى مناط ــان إل ــم الركب ــن مخي م

املســاهمة بــأي شــكل مــن األشــكال يف تعريــض أولئــك األشــخاص إلــى مخاطــر حقيقيــة تمــّس 

أمنهــم وســامتهم.

املصدر: املرصد األورو متوسطي لحقوق االنسان

https://euromedmonitor.org/ar/article/5043/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7..-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84
https://euromedmonitor.org/ar/article/5043/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7..-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84
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بعــد التعثــر يف أوكرانيــا .. بوتيــن يلجــأ إلــى قائــد الحملــة الروســية يف 

يا ر سو

واشنطن اكسامنر

ريان كينج

)اللغة اإلنجليزية( 09 نيسان  2022

نص املقال:

ــب النقيــب الروســي الجنــرال ألكســندر دفورنيكــوف بـــ “جــزار ســوريا” منــذ عــام 2016، حيــث  ُلقِّ

ــس  ــاعد رئي ــط، وس ــرق األوس ــي يف الش ــي الوحش ــل الروس ــوف” ىلع التدخ ــرف “دفورنيك أش

النظــام الســوري بشــار األســد يف ســحق املعارضــة.

-  جزار سوريا

ــا  ــة العشــوائية – مم ــات الجوي ــة والضرب ــم اســتخدام األســلحة الكيماوي ــك الوقــت، ت وخــال ذل

ــا املدنييــن يف ســوريا. ويعتقــد أيضــا بحســب صحيفــة  أســفر عــن ســقوط اآلالف مــن الضحاي

ــذي يقــف وراء  ــا، هــو الرجــل ال ــغ مــن العمــر 60 عاًم ــرال البال ــة، أن الجن ــل” البريطاني ــي مي “ديل

الهجــوم الصاروخــي، الجمعــة، ىلع محطــة “كراماتورســك” للســكك الحديديــة، ممــا أســفر عــن 
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ــا. ــون الفــرار غرًب ــوا يحاول مقتــل 52 مدنيــا ىلع األقــل كان

واختــار فاديميــر بوتيــن “دفورنيكــوف” لقيــادة املعركــة يف شــرق أوكرانيــا، بعــد أن شــهدت 

ــى حتفهــم  ــروس إل ــى مــن غــزو موســكو إرســال آالف الجنــود ال األســابيع الســتة الكارثيــة األول

ــات. وتدميــر عشــرات الدباب

وأمــر الكرمليــن الكابتــن الجنــرال “ألكســندر دفورنيكــوف”، الــذي أطلــق عليــه البعــض لقــب “جــزار 

ــدو أن معلومــات  ــا بالكامــل. ويب ــاس الشــرقية بأوكراني ســوريا” ، باالســتياء ىلع منطقــة دونب

“دفورنيكــوف” االســتخبارية يف ســاحة املعركــة تحظــى بتقديــر كبيــر بيــن الجنــراالت الغربيين، 

ــون لروســيا  ــة بمســرح حــرب دونبــاس – حيــث كان االنفصاليــون املوال ويعتقــد أنــه ىلع دراي

يقاتلــون القــوات الحكوميــة األوكرانيــة منــذ عــام 2014.

وتــم تكليــف “دفورنيكــوف” أيًضــا بمســؤولية اإلشــراف ىلع البحــر األســود وشــبه جزيــرة القــرم، 

التــي اســتولت عليهــا روســيا يف عــام 2014. ويعتقــد املحللــون أن بوتيــن يريــد إنشــاء ممــر بــري 

بيــن روســيا وشــبه جزيــرة القــرم – وهــو أمــر تمنعــه   املقاومــة األوكرانيــة الشــديدة.

هــذا وقــام قــادة الناتــو بتجميــع قاعــدة بيانــات إلنجازاتــه وتفضياتــه التكتيكيــة، يف محاولــة 

للتنبــؤ باتخــاذ قــراره يف األســابيع املقبلــة، وقــد اكتســب ســمعة بأنــه قــاٍس ىلع مــر الســنين.

لكــن املســؤولين يقولــون إنــه قــد يواجــه صعوبــة يف إرضــاء فاديميــر بوتيــن، وقــال أحدهــم: 

“مــا لــم يصبــح الجيــش الروســي أكثــر فاعليــة، فمــن الصعــب أن نــرى كيــف ينجــح”.

-  الخسائر الروسية

وأشــارت التقاريــر إلــى أن بوتيــن يريــد أن تكــون قواتــه قــد اســتولت ىلع مــا يكفــي مــن أوكرانيــا 

ــة يف عــام  ــا النازي ــرى الروســية الستســام أملاني ــن النصــر يف الذك ــو، ليعل ــوم 9 ماي ــول ي بحل

1945 وإنهــاء الحــرب العامليــة الثانيــة يف أوروبــا.

ومــع ذلــك وىلع الرغــم مــن كل الصعــاب، نجحــت قــوات كييــف يف صــد جيــوش الكرمليــن مــن 

عــدة مناطــق مــن البــاد، وتكبــدت خســائر فادحــة أثنــاء القيــام بذلــك. ومــع إضعــاف القــوات 

الروســية، هنــاك شــكوك حــول قــدرة موســكو ىلع الســيطرة ىلع مناطــق كبيــرة مــن أوكرانيــا 

لفتــرة طويلــة ضــد التمــردات املحليــة والهجمــات العســكرية املضــادة.

وتقــدر وزارة الدفــاع األوكرانيــة مقتــل 19 ألــف جنــدي روســي منــذ بــدء الغــزو يف 24 فبرايــر. ويف 
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غضــون ذلــك، ُقتــل مــا ال يقــل عــن ســتة جنــراالت روس وتســعة مــن كبــار القــادة.

ويف األيــام األخيــرة ، انســحب اآلالف مــن جنــود موســكو مــن منطقــة كييــف ليتــم نشــرهم يف 

ــرر  ــال، الجمعــة، إن البنتاغــون ق ــة ق ــاع األمريكي ــوزارة الدف ــر ب ــن أخــرى. لكــن مســؤول كبي أماك

أن بعــض الوحــدات القتاليــة الروســية التــي انســحبت مــن منطقــة كييــف يف األيــام األخيــرة 

تعرضــت ألضــرار بالغــة ومســتنفدة لدرجــة أن فائدتهــا القتاليــة موضــع شــك.

واقتــرح بعــض املحلليــن أن التركيــز ىلع دونبــاس والتعهــد بخفــض التصعيــد قــد يكــون مجــرد 

محاولــة إلحــداث تغييــر إيجابــي يف الواقــع: “لقــد تــم إحباط القــوات البريــة ملوســكو – وتكبدت 

خســائر فادحــة – يف محاولتهــا لاســتياء ىلع العاصمــة. وغيرهــا مــن املــدن الكبرى.”

-  من هو الجنرال ألكسندر دفورنيكوف املعروف بـ “جزار سوريا”؟

هــذا وولــد دفورنيكــوف عــام 1961، وبــدأ حياتــه املهنيــة يف املدرســة العســكرية الســوفيتية، 

ــًدا مــن التعليــم يف مدرســة  قبــل أن يلتحــق بالجيــش الســوفيتي يف عــام 1978. وتلقــى مزي

تدريــب القيــادة العليــا يف موســكو، حيــث تخــرج عــام 1982.

ومنــذ ذلــك الحيــن ترقــى يف الرتــب يف الجيــش الســوفيتي ثــم الروســي – خــدم يف مناصــب 

عليــا يف مختلــف األقســام وتخــرج مــن األكاديميــة العســكرية لهيئــة األركان العامــة يف عــام 

.2005

يف عــام 2008 تولــى قيــادة جيــش الرايــة الحمــراء الخامــس، قبــل أن يشــغل منصــب نائــب قائــد 

املنطقــة العســكرية الشــرقية، ثــم رئيــس أركان املنطقــة العســكرية املركزيــة. ويف ســبتمبر 

ــة تدخــل موســكو يف  ــد للقــوات املســلحة الروســية يف ســوريا مــع بداي ــح أول قائ 2015 أصب

البــاد، وتولــى مســؤولية عمليتهــا العســكرية هنــاك يف عــام 2016.

-  روسيا وسوريا

وتدخلــت روســيا عندمــا طلبــت حكومــة النظــام الســوري بقيــادة األســد املســاعدة مــن حليفهــا 

لســحق الجماعــات املتمــردة يف البــاد – مســتخدمة نظاًمــا وحشــًيا مــن الضربــات الجويــة التــي 

ســاعدت الحكومــة ىلع اســتعادة مناطــق كبيــرة.

ــا للمرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ومقــره بريطانيــا، فإنــه بحلــول نهايــة ســبتمبر 2017،  وفًق

ــى  ــال – إل ــن األطف ــم م ــي ربعه ــا – حوال ــي 5703 مدنًي ــية حوال ــة الروس ــارات الجوي ــت الغ قتل

ــن. ــب آالف املقاتلي جان
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وأثــارت تصرفــات روســيا انتقــادات شــديدة من الغــرب، حيــث اتهمت الواليــات املتحــدة وحلفاؤها 

روســيا بالتواطــؤ يف جرائــم الحــرب التي ارتكبها األســد.

كما هو الحال يف أوكرانيا، رفضت روسيا مثل هذه االتهامات.

ــى  ــة لروســيا، وســيحول انتباهــه إل ــد املنطقــة العســكرية الجنوبي ودفورنيكــوف هــو اآلن قائ

ــة. ــاس األوكراني ــة دونب ــتياء ىلع منطق االس

جــاءت أنبــاء تعيينــه يف الوقــت الــذي توجهــت فيــه عربــات صغيــرة إلــى كنيســة يف 

كراماتورســك بشــرق أوكرانيــا صبــاح، الســبت، لجمــع مــن تــم إجاؤهــم بعــد هجــوم صاروخــي 

مميــت ىلع محطــة قطــار يف املدينــة.

ودعــا الرئيــس األوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي، إلــى “رد عاملــي حــازم”، الجمعــة، بعــد أن قتلت 

ضربــة صاروخيــة 52 شــخًصا يف محطــة قطــار بشــرق أوكرانيــا حيــث تجمــع مدنيــون للفــرار مــن 

هجــوم روســي مخيف.

ــو “هــذه جريمــة حــرب روســية أخــرى سيحاســب عليهــا  وقــال زيلينســكي يف رســالة بالفيدي

ــن  ــن بي ــذي كان م ــة وال ــوم الجمع ــي ي ــوم الصاروخ ــى الهج ــارة إل ــن” يف إش ــع املتورطي جمي

ــال. ــة أطف ــاه خمس ضحاي

بعــد الهجــوم ىلع عاصمــة دونيتســك، اتهــم الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن روســيا بالوقــوف 

وراء “فظائــع مروعــة”. كمــا أدانــت فرنســا ذلــك ووصفتــه بأنــه “جريمــة ضــد اإلنســانية”. وقالــت 

حكومــة املنطقــة إن 52 شــخصا ىلع األقــل قتلــوا. وأبلــغ زيلينســكي عــن 300 جريــح، قائــًا إن 

الضربــة أظهــرت “شــر بــا حــدود”.

املصدر:واشنطن اكسمنر

https://www.washingtonexaminer.com/news/putin-taps-butcher-of-syria-for-escalation-in-donbas
https://www.washingtonexaminer.com/news/putin-taps-butcher-of-syria-for-escalation-in-donbas
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كيف يؤدي التدخل األمريكي يف سوريا إلى تفاقم محنة السوريين

جلوبال بوليسي

جوناس إيكي
)اللغة اإلنجليزية( 11 نيسان  2022

نص املقال:

ــديدة،  ــات الش ــة، والعقوب ــرية واملتناقض ــية الس ــاورات الدبلوماس ــف، واملن ــات القص ــن عملي بي

فضــًا عــن اإلهمــال اإلنســاني، مــن الواضــح أن محنــة الســوريين العادييــن ليســت مصــدر قلــق 

كبيــر بيــن صنــاع القــرار يف واشــنطن.

ــرة للحــرب يف  ــزال الســوريون يشــعرون بالعواقــب املدم حتــى يف عامهــا الحــادي عشــر، ال ي

الداخــل ويف الشــتات. ىلع الرغــم مــن أن الصــراع بــدأ ىلع شــكل انتفاضــة ديمقراطيــة محليــة 

ملعالجــة الظلــم الداخلــي، إال أنــه ال يمكــن فهمــه دون النظــر إلــى القــوى اإلقليميــة والعامليــة 

ــع ودوافــع  ــر مباشــر، تحــت ذرائ املتعــددة التــي تدخلــت عســكرًيا، ســواء بشــكل مباشــر أو غي

مختلفــة يف ســوريا. بعــد أن أجريــت العديــد مــن املحادثــات مــع الســوريين مــن خــال عملــي 

ــأن  ــة ب ــة القائل ــت الحج ــكاد واجه ــط، بال ــرق األوس ــي يف الش ــع املدن ــات املجتم ــع منظم م
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ــف  ــذي تعــرض لعن ــة يف ســوريا كان يف مصلحــة الشــعب الســوري ال مشــاركة القــوى العاملي

طويــل.

باإلضافــة إلــى الرفــض، يبــدو أن هنــاك ارتبــاًكا: ال يتفــق مراقبــو الصــراع عموًمــا ىلع مــا تســعى 

القــوى العامليــة املختلفــة يف ســوريا إلــى تحقيقــه. ومــن األمثلــة ىلع ذلــك تدخــل الواليــات 

املتحــدة يف الصــراع الســوري. ال ينبغــي أن يكــون هــذا الشــعور باالرتبــاك مفاجًئــا: فقــد أدارت 

وكاالت املخابــرات والجيــش األمريكيــة السياســة األمريكيــة تجــاه ســوريا بشــكل أساســي. أنتجــت 

ــا ورعاتهــا املســلحين داخــل  ــن وكاالت االســتخبارات املتنافســة أحياًن ــة بي الشــبكات البيزنطي

ســوريا تحالفــات محيــرة ومتغيــرة باســتمرار وديناميكيــة للغايــة، وتحيــط بهــا الســرية.

ــه  ــح أن ــن الواض ــال ، م ــبيل املث ــوريا. ىلع س ــاه س ــنطن تج ــة واش ــن سياس ــل ع ــرف القلي نع

منــذ عــام 2014 ، تدخلــت الواليــات املتحــدة عســكرًيا لتقليــص الكيــان شــبه الحكومــي للدولــة 

ــا هــو أقــل شــهرة هــو أن هــذه املواجهــة أوقعــت خســائر فادحــة يف صفــوف  اإلســامية. م

الســوريين ، وهــو مــا حــاول الجيــش األمريكــي إخفــاءه عــن الــرأي العــام. بينمــا كرســت نيويــورك 

ــة  ــرب األمريكي ــم الح ــن جرائ ــف ع ــة للكش ــا الصحفي ــض قدراته ــرة بع ــهر األخي ــز يف األش تايم

املحتملــة يف ســوريا وأفغانســتان والعــراق ، فشــلت وســائل اإلعــام األوســع عموًمــا يف تنــاول 

مثــل هــذه القضايــا. االدعــاءات ضــد الجيــش األمريكــي عميقــة: يف إحــدى الحــاالت ، يف مــارس 

2017 ، اســتهدف أعضــاء مــن وحــدة أمريكيــة ُتدعــى فرقــة العمــل 9 ســد الطبقــة داخــل ســوريا. 

كاد الهجــوم أن يغــرق عشــرات اآلالف مــن الســوريين. ملنــع حــدوث هــذه الكارثــة يف اللحظــة 

األخيــرة ، عمــل بعــض األعــداء الرئيســيين يف الصــراع الســوري – الحكومــة الســورية ، وتنظيــم 

الدولــة اإلســامية ، والواليــات املتحــدة ، وقــوات الدفــاع الســورية ، وكيــل مدعــوم مــن الواليــات 

ــار بحيــث يمكــن للمهندســين املدنييــن إصــاح  ــا ودعــوا إلــى وقــف إطــاق الن املتحــدة – مًع

الســد. وحــدة أمريكيــة أخــرى ، وهــي مجموعــة العمليــات الخاصــة الســرية للغايــة تالــون أنفيــل ، 

تجنبــت االحتياطــات وقتلــت غيــر املقاتليــن مثــل “املزارعيــن الذين يحاولــون الحصــاد ، واألطفال 

يف الشــوارع ، والعائــات الفــارة مــن القتــال ، والقرويــون الذيــن يحتمــون باملبانــي”.

ــة  ــم الدول ــكرًيا تنظي ــت عس ــدة واجه ــات املتح ــاك أن الوالي ــح هن ــن الواض ــه م ــن أن يف حي

ــي للعــراق  ــر القانون ــة للغــزو األمريكــي غي ــا كان نتيجــة كارثي اإلســامية يف ســوريا – وهــو م

املجــاور ؛ هنــاك اتفــاق ضئيــل للغايــة حــول الخصائــص العامــة الســتراتيجيات الواليــات املتحــدة 

الســابقة والحاليــة تجــاه نظــام األســد. قــد تكــون املأســاة الســورية ، كمــا قــال مهــدي حســن 

، “اختبــار رورشــاخ السياســي والطائفــي النهائــي يف عصرنــا” – حيــث يتوصــل املعلقــون إلــى 
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اســتنتاجات مختلفــة بشــكل جــذري حــول مــا يحــدث يف ســوريا بنــاًء ىلع وجهــات نظرهــم 

األيديولوجيــة حــول الصــراع العاملــي.

ــر  ــة زعزعــة االســتقرار لتغيي ــات املتحــدة بالتــورط يف حمل ــر مــن اليســاريين الوالي اتهــم الكثي

النظــام. وأشــاروا إلــى دعــم الواليــات املتحــدة لبعــض الجماعــات املعارضــة التــي تقاتــل ضــد 

ــات  ــأن الوالي ــدد ب ــون الج ــون واملحافظ ــرون الليبرالي ــادل املفك ــرى ، ج ــة أخ ــن ناحي ــد. م األس

املتحــدة ودول أخــرى وقفــت بشــكل أساســي متفرجــة ولــم تتدخــل بشــكل هــادف حيــث ُقتــل 

مئــات اآلالف مــن املدنييــن ىلع يــد النظــام وداعميــه إيران وروســيا ، وقــد قامت بذلــك. ، ينتهك 

ــيادة  ــوق ىلع الس ــان تتف ــوق اإلنس ــرض أن حق ــذي يفت ــة” ، ال ــن الحماي ــؤولية ع ــدأ “املس مب

ــكرية.  ــوة العس ــتخدام الق ــان ىلع اس ــن األحي ــر م ــى يف كثي ــق األول ــد تطبي ــة ويعتم الوطني

ــدد  ــون الج ــون واملحافظ ــون الغربي ــل الليبرالي ــا يقل ــا م ــاء: غالًب ــاط عمي ــا نق ــذه اآلراء له كل ه

مــن شــأن رد الفعــل والعنــف مــن قبــل الجهــات العســكرية الغربيــة ووكائهــم ، يف حيــن أن 

الكثيــر مــن اليســاريين يميلــون إلــى التقليــل مــن املســؤولية الكبيــرة لنظــام األســد عــن مأســاة 

املدنييــن ، وخاصــة يف الحــاالت الشــائنة ، حتــى أعلــن تعاطفــه مــع النظــام. مــن الواضــح أن 

نظــام األســد صعــد الصــراع الســوري يف مراحلــه األولــى – عندمــا اســتخدم العنــف املكثــف لقمع 

االحتجاجــات الســلمية التــي عبــرت عــن التطلعــات الديمقراطيــة للشــعب الســوري. اســتناًدا إلــى 

جميــع األدلــة التــي جمعهــا الخبــراء ، فــإن نظــام األســد مســؤول أيًضــا عــن الغالبيــة العظمــى 

ــاء  ــت إلق ــي تضمن ــية الت ــة” القاس ــة “األرض املحروق ــع حمل ــث تاب ــن حي ــا املدنيي ــن الضحاي م

عشــرات اآلالف مــن البراميــل املتفجــرة ، واغتصــاب األطفــال ، واإلعدامــات الجماعيــة ، واملجاعــة 

القســرية.

تواطؤ أمريكي روسي سري؟

ــدة  ــات املتح ــدأت الوالي ــذ أن ب ــا من ــة م ــه يف مرحل ــوا بأن ــن جادل ــض املعلقي ــى أن بع حت

ــام  ــع النظ ــؤ م ــدة يف التواط ــات املتح ــدأت الوالي ــامية، ب ــة اإلس ــم الدول ــد تنظي ــا ض حملته

الســوري وداعميــه الــروس ، وأصبحــت حليًفــا لــه بحكــم األمــر الواقــع. ومــن بيــن األدلــة املقدمــة 

ــات املتحــدة غــارات جويــة  ــح هــذه الحجــة تصريحــات للمعارضــة نســقت بموجبهــا الوالي لصال

مــع النظــام الســوري وســاعدت األخيــر يف تقــدم هجومــه ضــد املعارضــة يف املناطــق التــي 

ــا  ــا بأنه ــات وأنماطه ــذه الضرب ــل ه ــار مث ــة آث ــاء املعارض ــف أعض ــد وص ــف. وق ــت للقص تعرض

متعمــدة مــن قبــل أعضــاء املعارضــة – بينمــا مّكــن تقــدم األســد مــن الضربــات الجويــة األمريكيــة 

التــي وصفــت أيًضــا بأنهــا “دفعــة غيــر مباشــرة”. يدعــي األســد نفســه أن املعلومــات املتعلقــة 
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بالضربــات يتــم تبادلهــا معــه عبــر وســطاء.

إذا كانــت مزاعــم التواطــؤ صحيحــة ، فإنهــا تتعــارض مــع معظــم التصريحــات الرســمية لواشــنطن 

، التــي طلبــت مــن نظــام األســد التخلــي عــن الســلطة يف عهــد إدارة أوبامــا ، وتصــر ىلع عــدم 

تطبيــع العاقــات مــع ســوريا يف ظــل إدارة بايــدن. ومــع ذلــك ، فــإن مثــل هــذه األعمــال مــن 

ــخ الحــرب ، ســتكون  ــر منهــا يف تاري ــر الرســمي بيــن األعــداء ، والتــي حــدث الكثي التواطــؤ غي

فعالــة ىلع وجــه التحديــد ألنهــا “يمكــن إنكارهــا بشــكل معقــول”. بالطبــع ، مــن املحتمــل أن 

يخضــع هــذا التواطــؤ اآلن إلعــادة النظــر ، بالنظــر إلــى الغــزو الروســي الوحشــي ألوكرانيــا. ىلع 

الرغــم مــن أنــه مــن غيــر املحتمــل ، فــإن التحالفــات تحــت الطاولــة ليســت نــادرة يف السياســة 

الخارجيــة ، حيــث يتجلــى التنســيق بيــن الطائــرات املقاتلــة الروســية واإلســرائيلية فــوق املجال 

الجــوي الســوري ، والتــي حظيــت ببعــض االهتمــام اإلعامــي بعــد األزمــة األوكرانيــة.

بعــد االجتمــاع بيــن الرئيــس بايــدن – الــذي قلــل من حمــات القصــف األمريكيــة يف جميــع أنحاء 

العالــم – وبوتيــن يف جنيــف الصيــف املاضــي ، كانــت هنــاك مؤشــرات ىلع أن الواليــات املتحدة 

وروســيا قــد توصلتــا إلــى بعــض االتفــاق بشــأن ســوريا ىلع الرغــم مــن الخافــات املتزايــدة يف 

أماكــن أخــرى. يف البدايــة ، كانــت هنــاك مخــاوف مــن أن روســيا ستســتخدم حــق النقــض ضــد 

ــى  ــذي سيســمح بمــرور آمــن ومســتمر للمســاعدات اإلنســانية إل ــي ال قــرار مجلــس األمــن الدول

ســوريا عبــر معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا بعــد اجتمــاع بايــدن وبوتيــن ، لــم تســتخدم 

روســيا حــق النقــض. القــوة ضــد مــرور املســاعدات. إنــه مثــال نــادر ىلع كيــف تصبــح االتفاقيــة 

الدبلوماســية مفيــدة للمدنييــن يف منطقــة الحــرب يف الشــرق األوســط.

التخلي ألسباب إنسانية

يبــدو أنــه مــن الحكمــة الشــائعة يف أروقــة الســلطة ومراكــز الفكــر يف واشــنطن أنــه “ال توجــد 

حلــول ســهلة” لألزمــة الســورية. ومــع ذلــك ، فــإن الواليــات املتحــدة والقــوى العظمــى األخــرى 

ــات  ــا السياس ــؤدي فيه ــن أن ت ــن املمك ــدة كان م ــة واح ــام يف منطق ــوريين بانتظ ــذل الس تخ

الطموحــة والحاســمة إلــى ردود فعــل قليلــة نســبًيا مقارنــة بحمــات القصــف ، أو بنــاء تحالفــات 

جيوسياســية زائفــة ، أو تســليح الــوكاء: تزويــد الســوريين باملســاعدات اإلنســانية الكافيــة.

ال تــزال ســوريا واحــدة مــن أكثــر الكــوارث اإلنســانية تعقيــًدا وخطــورة يف عصرنــا ، ولكــن ىلع مــر 

الســنين ، ســمح املانحــون للســوريين بالعيــش يف مرحلــة مــن التقشــف اإلنســاني. كمــا الحــظ 

مارتــن غريفيــث ، وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ 
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ــن ،  ــة املدنيي ــي يف حماي ، يف خريــف عــام 2021 ، بعــد ســنوات مــن إخفــاق املجتمــع الدول

فضــًا عــن توفيــر اإلغاثــة والحــد األدنــى مــن الخدمــات االجتماعيــة: ” ال يمكــن أن يكــون الفشــل 

كل عــام اســتراتيجيتنا “.

حجبــت الواليــات املتحــدة أمــواال كبيــرة إلعــادة اإلعمــار ، بحجــة أنهــا ســتفيد النظــام الســوري 

– ىلع الرغــم مــن أن هنــاك حاجــة ماســة للتمويــل أيًضــا يف املناطــق التــي ال يســيطر عليهــا 

النظــام أو يف العديــد مــن مخيمــات الاجئيــن الســوريين املتراميــة األطــراف يف البلــدان 

املجــاورة. كمــا ذكــرت منظمــة Syria Relief يف تشــرين الثانــي )نوفمبــر( مــن عــام 2021 ، فــإن 

“35% مــن النازحيــن الســوريين داخــل شــمال ســوريا و 36% مــن الاجئيــن الســوريين يف لبنــان 

ــون إنهــم يعرفــون شــخًصا مــات أو أصيــب بظــروف صحيــة )…( بســبب التعــرض لدرجــات  يقول

حــرارة الشــتاء. “اســتضافت الواليــات املتحــدة أيًضــا عــدًدا صغيــًرا جــًدا مــن الاجئيــن الســوريين: 

يف عــام 2020 ، كان مــا يقــرب مــن 3.7 مليــون الجــئ ســوري يعيشــون يف تركيــا التــي تعانــي 

مــن األزمــة ، يف حيــن أن الواليــات املتحــدة اســتضافت فقــط كاليفورنيــا. 8.7 ألــف الجــئ ســوري. 

ــكل  ــت بش ــا أهمل ــددة ، لكنه ــرق متع ــوريا بط ــكرًيا يف س ــة عس ــوى العاملي ــت الق ــد تدخل لق

موثــوق املصاعــب اإلنســانية الهائلــة التــي يواجههــا الســوريون ، والتــي يمكــن تخفيفهــا مــن 

خــال تمويــل املبــادرات املختلفــة التــي تقودهــا األمــم املتحــدة والتــي تقــدم املســاعدات.

يف حيــن أن الواليــات املتحــدة كانــت باهتــة يف مســاعدتها للســوريين ، فقــد واصلــت حملــة 

“الضغــط األقصــى” مــن خــال وضــع عقوبــات ضــد نظــام األســد. ىلع الرغــم مــن أن العقوبــات 

فشــلت يف تغييــر ســلوك املســؤولين الســوريين ، إال أنهــا ســاهمت يف األزمــة اإلنســانية يف 

ســوريا: فقــد أدت إلــى انهيــار الليــرة الســورية ، وجعلــت مــن الصعــب ىلع الســوريين الوصــول 

ــانية يف  ــاعدة اإلنس ــود وكاالت املس ــة. جه ــد األزم ــن تعقي ــًا ع ــوب ، فض ــود والحب ــى الوق إل

الحفــاظ ىلع ساســل التوريــد الخاصــة بهــا واســتبدال البنيــة التحتيــة الحيويــة التــي دمرتهــا 

الغــارات الجويــة.

شــجب بيرنــي ســاندرز ذات مــرة “عقليــة واشــنطن القديمــة التــي تحكــم ىلع” الجديــة “وفًقــا 

ــر السياســيون التزامهــم تجــاه ســوريا بنــاًء ىلع مــا  لاســتعداد الســتخدام القــوة”. بينمــا اختب

ــر  ــر يف تأثي ــم النظ ــا يت ــادًرا م ــش ، ن ــد داع ــة ض ــرب الجوي ــوكاء أو الح ــون ال ــوا يدعم إذا كان

ــك ،  ــات الجويــة ونقــص تمويــل املســاعدات ىلع الســوريين. يف غضــون ذل ــات والضرب العقوب

يعــرف الســوريون أن القــوى األجنبيــة مثــل الواليــات املتحــدة تركــز بشــكل مفــرط ىلع املخاوف 
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األمنيــة قصيــرة النظــر بــداًل مــن احتياجــات الســوريين العادييــن ، املحاصريــن يف أزمات إنســانية 

شــبه دائمــة. لتخفيــف معاناتهــم ، يجــب أن نحاســب النظــام الســوري والقــوى العامليــة التــي 

تديمــه.

املصدر: جلوبل بوليسي

https://www.globalpolicyjournal.com/blog/11/04/2022/shrouded-secrecy-how-us-engagement-syria-worsens-plight-syrians
https://www.globalpolicyjournal.com/blog/11/04/2022/shrouded-secrecy-how-us-engagement-syria-worsens-plight-syrians
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بايــدن، مثــل أوبامــا، يتحــدث بحــزم لكنــه ال يفعــل الكثيــر بشــأن جرائــم 

الحــرب التــي ارتكبهــا بوتيــن

مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات
إيمانويل أوتولينغي

)اللغة اإلنجليزية( 11 نيسان 2022

نص املقال:

هــل ســتصبح صرخــة الرئيــس جــو بايــدن "بوتيــن مجــرم حــرب" بمثابــة "األســد يجــب أن يرحــل" 

للرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا؟

كلمــات نبيلــة نوايــا نبيلــة أكيــد لكــن أوبامــا جــاء وذهــب وبشــار األســد ال يــزال رئيــس ســوريا. 

ويرجــع ذلــك جزئًيــا إلــى أن الرئيــس األمريكــي دعــم فكــرة “األســد يجــب أن يرحــل" يف البدايــة 

ليتطــور مــن الغضــب األخاقــي إلــى عقبــة سياســية ألنــه ابتعــد عــن الصــراع، فهــل ســيدعم 

خليفتــه نفــس الفكــرة ولكــن ال ينتــج عنــه ســوى القليــل مــن اإلجــراءات؟

أعلــن أوبامــا يف أغســطس 2011 أن "الوقــت قــد حــان ليتنحــى الرئيــس األســد" وبحلــول أبريــل 

2015 أشــار تحليــل لواشــنطن بوســت إلــى أن "تصميــم أوبامــا ىلع اإلطاحــة باألســد ال يــزال أحــد 

ــت عبــارة "تجنــب  نقــاط االحتــكاك الرئيســية بيــن الواليــات املتحــدة وروســيا يف ســوريا" وحّل

هــذا االحتــكاك" محــل عبــارة "يجــب أن يرحــل األســد".
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ــك  ــرب يف ذل ــرم ح ــل مج ــذي كان بالفع ــن ال ــر بوتي ــي فاديمي ــس الروس ــا للرئي ــمح أوبام وس

ــه  ــر خارجيت ــمح لوزي ــد س ــكاك". ولق ــب االحت ــوريا "لتجن ــهمه يف س ــاظ ىلع أس ــت بالحف الوق

جــون كيــري بتحويــل حيلــة روســية قاســية تتعلــق بإيقــاف مخــزون األســلحة الكيميائيــة يف 

ســوريا كبديــل لحملــة عســكرية عقابيــة بقيــادة الواليــات املتحــدة إلــى ذريعــة للتقاعــس عــن 

العمــل.

ــة ألن األســد اســتمر يف قتــل املدنييــن باألســلحة الكيماويــة لفتــرة طويلــة  لقــد كانــت مهزل

بعــد أن توســطت روســيا يف صفقــة لحظرهــا.

لقــد تعلــم بوتيــن الــدرس جيــًدا، وتحدثــت أمريــكا بعصــا كبيــرة لكنهــا لــم تعــد تحمــل واحــدة. 

ــا بشــأن اســتخدام األســد لألســلحة الكيماويــة بغطــاء  وأعلــن أوبامــا خطــه األحمــر الخــاص علًن

روســي واختبــر قوتــه ووجــد أنــه يريــد أن تضاعــف روســيا مــن دعمهــا لحليفهــا الســوري املحاصر 

ــا أظهــر  املتشــوق ليــس فقــط الســتعادة مجــال نفوذهــا املفقــود يف املنطقــة ولكــن أيًض

للعالــم أن كلمــات أمريــكا القويــة كانــت تهديــدات فارغــة مــع وجــود روســيا يف ســماء ســوريا 

وأســطولها يف طرطــوس وقواتهــا ىلع األرض، حيــث أصبــح كل تعهــد بمنــع الفظائــع الجماعية 

القادمــة خاضًعــا لضــرورة تجنــب هــذا االحتــكاك.

ــد  ــكو بتجري ــت موس ــتفزاز وقام ــا دون اس ــيا أوكراني ــزت روس ــام 2022، غ ــن اآلن، يف ع ــا نح ه

ــب  ــروس ىلع النه ــود ال ــز الجن ــي تحف ــة الت ــران الكراهي ــج ني ــانيتهم   لتأجي ــن إنس ــا م ضحاياه

ــزرة. ــن للمج ــون مؤيدي ــروس يهتف ــن ال ــح، واملواطني والذب

ــة  ــق أي منص ــئة وأغل ــة ناش ــة محلي ــن أي معارض ــق الكرملي ــا أغل ــرعان م ــك، س ــون ذل يف غض

ــي  ــم الحقيق ــمولي القدي ــب الش ــاب اللع ــتخدمت كت ــا اس ــاد ألنه ــرأت ىلع االنتق ــة تج إعامي

ــع. ــة املجتم ــر لتعبئ واملختب

ــية  ــة السياس ــة واملعارض ــة املثقف ــية األوكراني ــادة السياس ــع رأس القي ــيا لقط ــت روس خطط

ــداف  ــوائي ىلع أه ــكل عش ــة بش ــا الناري ــان لقوته ــها العن ــق جيش ــي، وأطل ــع املدن للمجتم

ــدت  ــا، واعتم ــت ىلع فتحه ــي وافق ــانية الت ــرات اإلنس ــفيات واملم ــت املستش ــة. وقصف مدني

قواتهــا ىلع محــارق جثــث متنقلــة يف مدينــة ماريوبــول الشــهيدة ودفن ىلع عجــل املدنيين 

القتلــى يف مقابــر جماعيــة وأحرقــوا جثــث الضحايــا بعــد إعدامــات بإجــراءات موجــزة للتســتر 

ىلع جرائــم الحــرب التــي ارتكبوهــا، وهــذا مــا يقودنــا إلــى ان “بوتيــن مجــرم حــرب".
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وهنــا ســؤال يجــب أن ُيطــرح.. هــل تصريــح الرئيــس يشــبه مــا يســمح بــه املعلقــون واملواطنون 

ــؤولية  ــن مس ــب م ــو الغض ــم؟ ه ــاق لديه ــرة األخ ــى وف ــر إل ــر بالنظ ــت آلخ ــن وق ــون م املعني

القيــادة؟ هــل هــو رثــاء الحيــاء الــذي يســيء إليــه الفحــش األخاقــي؟ أم أنهــا سياســة؟

هــل "بوتيــن مجــرم حــرب" وصفــي أم طمــوح؟ هــل ســيفعل بايــدن كمــا فعــل ســلفه دمــوع 

التماســيح وســوريا مشــتعلة؟ أم أن الرئيــس لــن يدخــر وســعا حتــى يواجــه بوتيــن مجــرم الحــرب 

وجاديــه املســتعدون للعدالــة األرضيــة ملحكمــة جرائــم الحــرب كمــا يســتحقون؟

هــذا ســؤال صــادق.. الرئيــس بايــدن ليــس أوبامــا حيــث فعلــت إدارتــه ألوكرانيــا أكثــر ممــا فعلتــه 

إدارة أوبامــا لتخليــص ســوريا مــن األســد. األعبــاء التــي يحملهــا الرئيــس واملخاطــر التــي يجــب 

ــور  ــن ليــس الديكتات ــم روســيا، وبوتي أن يواجههــا وهــو يعــادي روســيا ال تتضــاءل بفســاد جرائ

الصغيــر الــذي لديــه اقتصــاد صغيــر .

لكــن علينــا أن نعــرف هــل تعنــي عبــارة "لــن تتكــرر مــرة أخــرى" مــا توحــي بــه الكلمــات؟ أو هــل 

يعلــن الرؤســاء األمريكيــون "لــن تتكــرر أبــًدا" مــراًرا وتكــراًرا بينمــا ســمحوا لبوتشــا وماريوبــول أن 

يصبحــا  مثــل محافظــة حلــب، حيــث يمكــن أن يهتمــوا برثاءهــا لكنهــم ال يســتطيعون حلهــا.

املصدر: مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات

تورط "حزب اهلل" وأفراد من عائلة األسد بتصنيع الكبتاغون وتهريبه

إندبندنت

https://www.fdd.org/analysis/2022/04/11/biden-talks-tough-does-little-war-crimes/
https://www.fdd.org/analysis/2022/04/11/biden-talks-tough-does-little-war-crimes/
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تورط »حزب اهلل« وأفراد من عائلة األسد بتصنيع الكبتاغون وتهريبه

إندبندنت عن نيوالينز

)اللغة اإلنجليزية( 08 نيسان 2022

خالصــة الدراســة: قيمــة صــادرات ســوريا مــن هــذه املــادة املخــدرة عــام 2020 ال تقــل 
ــار دوالر عــن 3.46 ملي

سوسن مهنا

لــم يعــد موضــوع تــورط النظــام الســوري يف تصنيــع وترويــج املخــدرات حــول العالــم ســرًا، منــذ 
ــات مراكــز األبحــاث والصحــف ووســائل اإلعــام العامليــة  ــرة تنشــر يف كبري ــر كثي أعــوام وتقاري
ــزب اهلل«، يف  ــى »ح ــة إل ــه، إضاف ــد وعائلت ــار األس ــام بش ــوع نظ ــن ضل ــدث ع ــة، تتح واملحلي
عمليــات تصنيــع حبــوب الكبتاغــون املخــدرة وترويجهــا حــول العالــم، حتــى أن صحفــا دوليــة 
ــد«  ــه »إمبراطــور تجــارة املخــدرات يف الشــرق األوســط«، كصحيفــة »لومون وصفــت األســد بأن
الفرنســية، وأضافــت أن األســد ىلع خطــى أكبــر أباطــرة تجــارة املخــدرات يف العالــم »خواكيــن 
إيــل تشــابو غوزمــان«، مســتذكرة تاريــخ دخــول جيــش النظــام إلــى لبنــان واندفاعــه للســيطرة 
ــة  ــات العملياتي ــز التحلي ــا أورد مرك ــام 1976، كم ــة ع ــاع اللبناني ــيش يف البق ــزارع الحش ىلع م
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واألبحــاث، »كــور«، »COAR« يف ورقــة بحثيــة حــول االقتصــاد الســوري يف زمــن الحــرب، بعنوان 
»كبتاغــون وحشــيش - دولــة املخــدرات الســورية«، أكتوبــر )تشــرين األول( 2021، اعتبــر أن 
ســوريا دولــة مخــدرات، لتضمنهــا نوعيــن أساســّيين مــن املخــدرات املثيــرة للقلــق: الحشــيش 

ــي(. ــط األمتيفيتامين ــون )املنش والكبتاغ
وُتعــد »البــؤرة العامليــة إلنتــاج الكبتاغــون، الــذي شــهد تطــورًا صناعيــا وتكّيفــا وتعقيــدًا تقنيــا 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى«، وقــّدرت الدراســة قيمــة صــادرات ســوريا مــن الكبتاغــون عــام 2020 
بأنهــا »ال تقــل عــن 3.46 مليــار دوالر أميركــي«. وتنشــط صناعــة حبــوب الكبتاغــون يف لبنــان 
املجــاور، الــذي انتقلــت إليــه أيضــا خبــرات ســوريا، خصوصــا خــال أعــوام الحــرب، كمــا ُيصّنــع يف 
العــراق، مــع أن االتجــار بالكبتاغــون كان يومــا أحــد مصــادر التمويــل التــي اســتغلتها الجماعــات 
املســلحة املناهضــة للدولــة، إال أن نظــام األســد وحلفــاءه اإلقليمييــن الرئيســيين تمكنــوا، 
ــن  ــيين م ــتفيدين رئيس ــم كمس ــد دوره ــن توطي ــيطرتهم ىلع األرض، م ــكام س ــال إح ــن خ م
تجــارة املــواد املخــدرة، وتضيــف الدراســة أنــه عــاوة ىلع التبعــات االجتماعيــة التــي يتحملهــا 
ــدول  ــتقرار ال ــا ىلع اس ــرًا مزعزع ــوريا أث ــدرات يف س ــارة املخ ــإن لتج ــهم، ف ــوريون أنفس الس
املجــاورة واإلقليميــة، والتــي ســُتجَبر بالتالــي ىلع حمــل أعبــاء مجتمعيــة وأعبــاء يف تطبيــق 

القانــون.
صناعة املخدرات يف سوريا باتت منّظمة بشكل كبير

قبــل فتــرة وجيــزة لــم يكــن هنــاك مــن مصــدر مثبــت حــول املناطــق التــي تتــم فيهــا عمليــات 
التصنيــع والترويــج، ولكــن بحســب تقاريــر اســتقصائية عديــدة ومتنوعــة االتجاهــات والجنســيات 
قالــت إن صناعــة املخــدرات يف ســوريا باتــت منّظمــة بشــكل كبيــر، وأصبحــت لهــا أســواق ليــس 
للخــارج فقــط بــل للداخــل، وىلع جميــع مناطــق النفــوذ، وتركــز الصناعــة املنّظمــة للحبــوب 
ــع  ــدة، كمصن ــورية ع ــات س ــع يف محافظ ــة تق ــع املتفرق ــن املصان ــبكة م ــدرة ىلع ش املخ
ــب  ــى جان ــة، إل ــف الاذقي ــة يف ري ــة البص ــل منطق ــص، ومعم ــة حم ــو« يف محافظ »ميديك
»معمــل التضامــن« الــذي تديــره »الفرقــة الرابعــة« والــذي بــات مــن املعــروف أن هــذه الفرقــة 
تتبــع ملاهــر األســد شــقيق بشــار، ويزيــد عــدد املصانــع التــي تنتــج فيهــا أقــراص الكبتاغــون 
يف ســوريا ىلع 15 مصنعــا، والبعــض منهــا ينتــج أدويــة مهدئــة أخــرى، كاملصانــع الواقعــة يف 

منطقــة حســياء ىلع الطريــق الدولــي الرابــط بيــن دمشــق وحمــص.
وتشــير املصــادر إلــى ورشــات متوســطة بحجــم مصانــع وتتبــع لـــ »حــزب اهلل«، وتتــوزع بشــكل 
أساســي يف منطقــة القصيــر بريــف حمــص التــي ال يســمح ألحــد بدخولهــا حتــى اآلن، وصــواًل 
إلــى مناطــق القلمــون، وأصبــح مــن املعلــوم أن »شــحنة الرمــان« ذات املنشــأ اللبنانــي، والتــي 
احتــوت ىلع مخــدرات وكانــت متوجهــة إلــى أراضــي اململكــة العربيــة الســعودية، كانت الســبب 
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يف حظــر خضــروات لبنــان مــن قبــل الســلطات الســعودية. وقبــل هــذه الشــحنة ُأحبطــت يف 
الســابق، وىلع مــدار العاميــن املاضييــن، عمليــات تهريــب لهــذا املخــدر يف الشــرق األوســط 
وأوروبــا، وفقــا لصحيفــة »الغارديــان« البريطانيــة، وبمــا ال يقــل عــن 15 شــحنة مــن الكبتاغــون، 
ونقلــت الصحيفــة عــن ســتة مســؤولين يف أجهــزة شــرطة واســتخبارات يف الشــرق األوســط 
وأوروبــا قولهــم إن الشــحنات كافــة كان مصدرهــا ســوريا أو عبــر الحــدود اللبنانيــة حيــث تشــكلت 
ــن  ــرة م ــات كبي ــوزع كمي ــع وت ــة تصن ــات حدودي ــيات وعصاب ــاء ميليش ــة وزعم ــات إجرامي عصاب
املخــدرات ىلع نطــاق كبيــر، ونقلــت عــن مســؤول بــارز يف بيــروت قولــه »إن هــذه العصابــات 

خطيــرة جــدًا، فهــم ال يخافــون مــن أي شــيء، إنهــم يختبئــون لكــن ىلع مــرأى مــن الجميــع«.
مراحل تصنيع الكبتاغون

يقــول مــروان فــرزات وهــو صحــايف مشــارك يف تحقيــق عــن صناعــة املخــدرات واالتجــار بهــا 
ــم  ــة، تت ــادر مطلع ــاء ىلع مص ــه بن ــة، أن ــبيغل« األملاني ــر ش ــة »دي ــح صحيف ــوريا لصال يف س
عمليــة تصنيــع الكبتاغــون يف ســوريا عبــر مراحــل عــدة، أبرزهــا مرحلــة الحصــول ىلع املــواد 
ــل  ــق معام ــن طري ــد ع ــن الهن ــتيرادها م ــم اس ــي يت ــن«، والت ــل »األنفيتامي ــة مث ــة الازم األولي
ــن  ــم يك ــة، »ل ــه يف البداي ــف أن ــورية، ويضي ــة الس ــة للحكوم ــة أو التابع ــواء الخاص ــة، س األدوي
هــدف الحكومــة مــن صناعــة األدويــة تحقيــق مكســب مــادي وحســب، بــل الســعي إلــى االنتقــام 

مــن الــدول التــي دعمــت الثــورة، عــام 2012«.
وكانــت الهيئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات قــد أعلنــت أن الهنــد أوقفــت شــحنة مــن 24 طنــا 
مــن »حمــض الفينيليــك« )املكــون الرئيــس لحبــوب الكبتاغــون( متجهــة إلــى ســوريا، إذ تخوفــت 
ــوب  ــع الحب ــة لتصني ــع األدوي ــخاص ومصان ــل أش ــن قب ــادة م ــذه امل ــتخدام ه ــن اس ــة م الهيئ
املخــدرة. ومنــذ عــام 2016 أعلنــت الهيئــة أيضــا عــن اختفــاء كميــات كبيــرة مــن املواد األساســية 
لتصنيــع املخــدرات يف ســوريا، وطلبــت توضيــح أيــن اختفــت هــذه الكميــات مــن قبــل الســلطات 

الســورية، إال أنهــا لــم تعــط أي رد لغايــة اآلن.
ويتابــع فــرزات يف حديــث صحــايف أن بعــض املــواد األوليــة الازمــة لصناعــة الحبــوب املخــدرة 
يتــم اســتيرادها مــن روســيا أيضــا، ويف بعــض الحــاالت مــن بولنــدا، مشــيرًا إلــى أن مصنــع البصــة 
يف ريــف الاذقيــة يعتبــر مــن أبــرز النقــاط املنتجــة للكبتاغــون، تحــت إشــراف وإدارة مــن قبــل 
شــخصيات مــن عائلــة األســد، ىلع رأســها، ســامر األســد ابــن كمــال وأخيــه أيهــم، وأبنــاء طــال 
األســد. لكــن دمشــق كانــت قــد أعلنــت، يف أكثــر مــن مناســبة، أنهــا تحبــط عمليــات التهريــب، 
ويف نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2021، أعلنــت الســلطات الســورية أنهــا أحبطــت عمليــة تهريــب 
ــاس  ــن أكي ــأة ضمــن شــحنة م ــوب الكبتاغــون املخــدرة، مخب ــن حب ــن 500 كيلوغــرام م ــر م أكث
املعكرونــة كانــت يف طريقهــا إلــى الســعودية، يف ثانــي عمليــة مــن نوعهــا خــال أســبوع، 
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حينهــا، وأوردت وكالــة األنبــاء الســورية الرســمية »ســانا« أن »الجهــات املختصــة ضبطــت كميــة 
كبيــرة مــن حبــوب الكبتاغــون املخــّدرة كانــت موضوعــة ضمــن شــحنة معكرونــة معــّدة للتصديــر 

إلــى الســعودية«، مشــيرة إلــى أن الشــحنة تضمنــت نحــو 525 كيلوغرامــا مــن الحبــوب.
وأعلنــت الســلطات الســورية مــرارًا خــال األشــهر املاضيــة، مصــادرة شــحنات مــن حبــوب 
الكبتاغــون، وتــم ضبــط 180 ألــف حبــة كبتاغــون أيضــا داخــل علــب حــاوة يف دمشــق، تــزن 650 
كيلوغرامــا، أي أكثــر مــن أربعــة ماييــن حبــة، تــم ضبطهــا داخــل ســيارة ىلع الطريــق الســريع 
ــل 27 مــن  ــه قت ــة هــذا العــام، أن ــن بداي ــي قــد أعل بيــن حمــص ودمشــق. وكان الجيــش األردن
»مهربــي املخــدرات« أثنــاء محاولتهــم التســلل مــن ســوريا، وقــال متحــدث باســم الجيــش إنهــم 
ــا  ــرة مــن املخــدرات، كم ــات كبي ــوج الكثيفــة بكمي ــوا دخــول األردن تحــت غطــاء مــن الثل حاول
أعلــن الجيــش عــن فــرار عــدد آخــر مــن »املهربيــن« وهــم يحملــون مخــدرات إلــى ســوريا خــال 
املحاولــة، لكــن ىلع نقيــض التحقيقــات التــي تثبــت ضلــوع النظــام الســوري، اعتبــر مديــر مكتب 
اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات التابعــة للنظــام الســوري حســام عــازر التقاريــر الصحافيــة 
ــة  والدراســات الصــادرة عــن مراكــز أبحــاث متخصصــة، التــي أكــدت أن »ســوريا تحولــت إلــى دول
مخــدرات«، أنهــا تنقــل »معلومــات خاطئــة وُمضللــة«. وأضــاف عــازر، خــال لقــاء إعامــي يف 
ينايــر )كانــون الثانــي( 2022، أن هــذه التقاريــر »تختلــق األرقــام« التــي تذكرهــا حــول تجــارة وإنتاج 
املخــدرات يف ســوريا، إذ تعتمــد ىلع »مصــادر مفتوحــة وغيــر موجــودة يف ســوريا«، معتبــرًا أن 
أي أحــد مــن العامليــن يف مجــال املكافحــة العملياتيــة للمخــدرات يســتطيع »كشــف زيــف هــذه 
األرقــام«، ونفــى عــازر مــا ذكرتــه التقاريــر عــن إنتــاج املخــدرات يف ســوريا، عازيــا ارتفــاع عمليــات 
تهريبهــا عبــر الحــدود إلــى زيــادة الطلــب االســتهاكي يف الــدول املجــاورة والقريبــة مــن ســوريا، 
»نظــرًا إلــى موقعهــا الجغــرايف وتوســطها القــارات، مــا جعلهــا بلــد عبــور بيــن الــدول املنتجــة 

والــدول املســتهلكة للمخــدرات«.
تورط »حزب اهلل« وأفراد من عائلة رئيس النظام السوري

وأظهــر تقريــر جديــد صــادر عــن معهــد »نيــو الينــز« لألبحــاث، الــذي يتخــذ مــن واشــنطن مقــرًا، 
ــار أركانــه يف تصنيــع الكبتاغــون وتهريبــه،  ــة األســد وكب ــورط »حــزب اهلل«، وأفــراد مــن عائل ت
بحســب مــا نقلــت وكالــة الصحافــة الفرنســية، كمــا يكشــف التقريــر الــذي أعــده الباحثــان كارولين 
روز وألكســندر ســودرهولم أن ســوريا كانــت تعــد املصــدر األبــرز لتلــك املــادة منــذ مــا قبــل انــدالع 
ــرًا، حتــى باتــت  ــر رواجــا واســتخداما وتصدي ــزاع جعــل تصنيعهــا أكث الحــرب عــام 2011، إال أن الن
قيمــة صــادرات الكبتاغــون تفــوق بأشــواط الصــادرات الشــرعية، مــا جعــل ســوريا تصّنــف ىلع 
ــار أركان  ــد وكب ــة األس ــن عائل ــراد م ــاركة أف ــة مش ــر كيفي ــق التقري ــدرات«، ووث ــة مخ ــا »دول أنه
نظامــه يف تصنيــع تلــك الحبــوب وتهريبهــا، واعتبــر أن لبنــان بمثابــة امتــداد لتجــارة الكبتاغــون 
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الســوري ونقطــة عبــور رئيســية.
دور أساسي لـ »حزب اهلل«

وتســتفيد شــخصيات مرتبطــة بالنظــام الســوري مــن مجموعــات مســّلحة متنوعــة تنشــط ىلع 
ــزب اهلل«. إذ  ــات »ح ــذه املجموع ــن ه ــن بي ــون، وم ــارة الكبتاغ ــم تج ــورية، لتنظي ــي الس األراض
تضطلــع بعــض املناطــق حيــث يحظــى الحــزب فيهــا بنفــوذ، وبينهــا قــرى حدوديــة بيــن لبنــان 
وســوريا، بــدور أساســي يف عمليــات التهريــب، ويبــدو أن »حــزب اهلل« يلعــب دورًا داعمــا مهمــا 
ــيطرة  ــه يف الس ــاء ىلع تاريخ ــب، »بن ــات التهري ــر عملي ــروعة عب ــر املش ــارة غي ــك التج يف تل
ىلع إنتــاج وتهريــب الحشيشــة مــن البقــاع الجنوبــي«، وفــق مــا جــاء بالتقريــر، ذلــك ألن 
منشــآت صغيــرة عــدة لصناعــة الكبتاغــون، تقــع يف لبنــان الــذي يعــد أساســا ثالــث مــورد لنبتــة 
الحشيشــة بعــد املغــرب وأفغانســتان. ووفقــا للبحــث، فــإن العقوبــات الدوليــة املفروضــة ىلع 
النظــام الســوري خــال ســنوات النــزاع جعلــت حكومتــه »تســتخدم هــذه التجــارة كوســيلة للبقــاء 

سياســيا واقتصاديــا«.
تركيبة الكبتاغون تعدل باستمرار

ــا، وينقــش ىلع  ــه تمام ــو من ــن« أو يخل ــل مــن »الفينيثايلي ــوي الكبتاغــون ىلع القلي قــد يحت
الحبــة حرفــا »C« متشــابكين، يف إشــارة إلــى الحــرف األول مــن الكلمــة باللغــة اإلنجليزيــة، وجــاء 
انتشــاره الواســع بعــد أن أدخلــت ىلع تركيبتــه تغييــرات مســتمرة، مــا جعــل محــاوالت إحبــاط 
االتجــار بــه أكثــر صعوبــة، وفــق معهــد »نيــو الينــز« الذي أوضــح أن »أحــد الجوانــب األكثــر صعوبة 
يف تتبــع أنمــاط إنتــاج الكبتاغــون وتهريبــه واســتهاكه يكمــن يف تحديــد مركبــه الطليعــي 

وتعديــل تركيبتــه الكيميائيــة باســتمرار«.
ويف هــذا الســياق، تظهــر وثيقــة بحثية صــادرة عن معهــد Chatham House  »شــاتام هاوس« 
البريطانــي، املتخصــص يف األبحــاث االســتراتيجية، أعدتهــا مديــرة قســم الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا يف املعهــد، لينــا الخطيــب، يف يونيــو )حزيــران( 2021، الطــرق املختلقــة التــي 
يســيطر بهــا »حــزب اهلل« ىلع الدولــة اللبنانيــة ومؤسســاتها، وتقــول الباحثــة، إن »حــزب اهلل 
يختلــف عــن بقيــة األحــزاب املناوئــة لــه يف كيفيــة اســتخدامه مرفــأ بيــروت، إذ يســتغله لنقــل 
املخــدرات واألســلحة واملــواد املتفجــرة داخــل لبنــان وخارجــه مــن دون أيــة رقابــة حكوميــة 
ىلع عملياتــه أو تفتيــش حظائــره التــي يســتخدمها«، كمــا أن »البضائــع غيــر املشــروعة تدخــل 
لبنــان يف بعــض األحيــان عبــر املينــاء لنقلهــا بــرًا إلــى ســوريا، ويف أوقــات أخــرى، تخــزن املــواد 
املســتخدمة يف صنــع املتفجــرات يف املينــاء ويتــم جمعهــا مؤقتــا لتجهيزهــا للشــحن إلــى 
ــر  ــب عب ــات التهري ــزب اهلل« يف عملي ــورط »ح ــر ت ــة، يعتب ــة البحثي ــب الوثيق ــارج«. وبحس الخ

الحــدود، بمــا يف ذلــك املخــدرات، مصــدر دخــل مهمــا للجماعــة.
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»حزب اهلل« ينفي
وكان األميــن العــام لـــ »الحــزب« حســن نصــر اهلل قــد نفــى ضلــوع جماعتــه يف عمليــات إنتــاج 
»األمفيتاميــن«، وقــال يف تصريــح تلفزيونــي يف ينايــر 2021، »إن موقفنــا مــن املخــدرات بجميع 
أنواعهــا واضــح، ومــن املحــرم دينيــا تصنيعهــا وبيعهــا وشــراؤها وتهريبهــا واســتهاكها. ويف 
ــى حــد اإلعــدام، بحســب قوانيــن الشــريعة اإلســامية«،  ــة إل بعــض الحــاالت قــد تصــل العقوب
وأضــاف أن علمــاء الديــن يحظــرون أي تــورط يف تجــارة املخــدرات »حتــى لــو كان الهــدف منــه 
تمريرهــا إلــى العــدو«، وذلــك بعــد أن حامــت الشــكوك حــول دور الحــزب بشــحنة 14 طنــا مــن 

املخــدرات صــودرت يف إيطاليــا يف يونيــو عــام 2020.
املصدر: إندبندنت عن نيوالينز

https://www.independentarabia.com/node/318996/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%87
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القومية املسيحية خلف حرب بوتين

واشنطن بوست

)اللغة اإلنجليزية( 20 نيسان  2022

خالصــة املقــال: نشــرت صحيفــة “واشــنطن بوســت” تقريــرا أعــده إيشــان ثارور قــال فيه 
إن الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن تلقــى مباركــة من أســقف الكنيســة األرثوذكســية 
ــا تدخــل يف عــام 2015 لدعــم رئيــس النظــام الســوري املحاصــر بشــار  الروســية عندم
ــوي  ــف الق ــية والحلي ــة األرثوذكس ــقف الكنيس ــل، أس ــرك كيري ــف البطري ــد. ووص األس
ــة الشــعب  لبوتيــن العمليــة بأنهــا “قــرار مســؤول باســتخدام القــوة العســكرية لحماي
الســوري مــن األالم التــي جلبهــا اإلرهابيــون”. وذهــب الناطــق الرئيســي باســم البطريرك 
كيريــل أبعــد عندمــا قــال إن “قتــال اإلرهــاب معركــة مقدســة اليــوم وبلدنــا اليــوم ربمــا 
كان أكبــر قــوة ناشــطة يف العالــم تقــوم بقتالــه” حســبما نقلــت وكالــة إنترفاكــس عــن 

رئيــس دائــرة الشــؤون العامــة يف الكنيســة القــس فيســفولد.

إيشان ثارور 

وبعــد 7 أعــوام، يقــوم البطريــرك كيريــل ورجــال الديــن يف كنيســته بإلقــاء خطــب عــن “حــرب 

مقدســة” تخوضهــا روســيا اليــوم، وال يهــم إن كان معظــم األوكرانييــن الذيــن يعانــون الويــل مــن 

آلــة الحــرب الروســية هــم مــن أتبــاع كنيســة كيريــل. ففــي أوكرانيا هنــاك حوالــي 000.21 أبرشــية 

تابعــة للكنيســة يف موســكو، ولكــن كيريــل لــم يعبــر إال عــن قلــق قليــل تجــاه حيــاة املاييــن 

الذيــن باتــت حياتهــم يف مهــب الريــح. بل وبشــر رئيــس الكنيســة األرثوذكســية بنفــس الخطاب 

املشــؤوم واأليديولوجــي الــذي أطلقــه بوتيــن. وقــدم القتــال ىلع أنــه درامــا دينيــة وقوميــة، 

معركــة وجوديــة للخيــر ضــد الشــر، صــدام بيــن التقاليــد الروســية- الســافية والقيــم الفاســدة 
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ــوم 6 آذار/ ــة ألقاهــا ي ــال يف خطب ــي تعتمــل ىلع حــدود روســيا. وق ــرات الفاســدة الت والتأثي

مــارس “لقــد دخلنــا يف كفــاح ليــس جســديا بــل ببعــد ميتافيزقــي. وذهــب كيريــل ليزعــم أن 

الــرب يقــف مــع الجانــب الروســي وجــدد هجومــه ضــد الليبراليــة الغربيــة ” اليــوم هنــاك امتحــان 

والء لهــذا النظــام الدولــي الجديــد، نــوع مــن التخلــي عــن ذلــك العالــم “الســعيد”، عالــم اإلفــراط 

يف االســتهاك، عالــم “الحريــة” الزائفــة”، وأضــاف “هــل تعرفــون هــذا االمتحــان؟ االمتحــان هــو 

بســيط ولكنــه رهيــب يف الوقــت نفســه، إنــه اســتعراضات املثلييــن”. وربمــا تســاءلت عن ســبب 

ــل  ــرك كيري ــا، إال أن البطري ــل أوكراني ــة مث ــرب دموي ــة يف ح ــوع املثلي ــرك موض ــال البطري إدخ

طاملــا أطــر التحديــات الجيوسياســية التــي تواجههــا روســيا ضمــن هــذه املصطلحــات، كنــزاع 

ــر األخاقــي الداعــر. وقــد أرشــدت  ــروس املتعلميــن والغــرب غي بيــن املحافظيــن واملتقيــن ال

ــة  ــن القومي ــة بوتي ــكيل رؤي ــاعدت ىلع تش ــن وس ــة للكرملي ــر علماني ــف األكث ــه املواق تعاليم

يف مرحلــة مــا بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي، وهــي تلمــع اليــوم الجهــود الحربيــة املتعثــرة 

لروســيا يف أوكرانيــا. ويقــول أســتاذ علــم الكنيســة والعاقــات الدوليــة والحــركات املســكونية 

يف كليــة اســتوكهولم الجامعيــة ســيريل هوفــوران “أي حــرب يجــب يكــون لهــا بنــادق وأفــكار” 

ويف “هــذه الحــرب، قــدم الكرمليــن األســلحة وأعتقــد أن الكنيســة قدمــت األفــكار”.

وبحســب تقريــر يف الصحيفــة أعدتــه جيــن واليــن قالــت فيــه إن كيريــل تحديــدا مســؤول عــن 

ــيا  ــع روس ــدة تجم ــة واح ــتحضر رؤي ــي “تس ــيا” وه ــم روس ــر” أو “عال ــكي مي ــدة “روس ــر عقي نش

وبياروســيا وأوكرانيــا، يوحدهــا تاريــخ اســتيطان فايكنــغ الفولغــا و اعتناقهــم املســيحية يف 

القــرن العاشــر امليــادي. وهــو تاريــخ فــارغ ألن معظمــه حــدث يف األماكــن التــي تعــرف اليــوم 

بأوكرانيــا. وشــرحت واليــن “للبعــض فــإن هــذه الرؤيــة الدغمائيــة قــد تكــون ســلمية وجامعــة، 

ــيطرت  ــي س ــق الت ــا ىلع املناط ــد هيمنته ــتخدمها لتأكي ــيا تس ــون إن روس ــاد يقول ــن النق لك

ــة الســوفيتية”. عليهــا يف عهــد اإلمبراطوري

وجيــر بوتيــن هــذه الفكــرة واســتخدمها يف خطاباتــه األخيــرة زاعمــا أن أوكرانيــا لــم توجــد أبــدا 

وأنهــا تنتمــي تاريخيــا للمناطــق التــي قادهــا الــروس، وهــو مــا يدحضــه املؤرخــون. ودعــا كيريــل 

الــروس لدعــم الحكومــة، ويف الوقــت الــذي دخــل فيــه حكــم بوتيــن الوجــه األكثــر قمعــا، دعــا 

البطريــرك إلــى دعــم عــام للكرمليــن حتــى يســتطيع “رد أعدائــه” يف الداخــل والخــارج. وهنــاك 

تقاريــر تحدثــت عــن خســارة قساوســة أعمالهــم بســبب خطــب ألقوهــا دعــوا فيهــا لوقــف الحرب 

ــل  ــل يتعام ــذي ظ ــة ال ــادي لإلمبريالي ــار املع ــب اليس ــد الكات ــن. وانتق ــاة األوكرانيي ــاء معان وإنه

مــع بوتيــن كــوزن معــادل للهيمنــة األمريكيــة الدوليــة. ولكــن املواقــف غيــر الليبراليــة للرجــل 
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القــوي جعلــت بوتيــن شــخصية محبوبــة يف أوســاط اإلنجيلييــن واليميــن الدينــي املتطــرف. 

إال أن املئــات مــن القساوســة يف الكنيســة األرثوذكســية بأوكرانيــا وخارجهــا غيــر مندهشــين. 

ــة  ــل بالزندق ــا كيري ــوا فيه ــبوع اتهم ــذا األس ــالة يف ه ــا ىلع رس ــن 023 قسيس ــر م ــع أكث ووق

نظــرا لدعوتــه إلــى الحــرب وطلبــوا تقديمــه أمــام محكمــة كنســية وعزلــه. وجــاء يف الرســالة 

“بمباركتــه الحــرب ارتكــب كيريــل جريمــة أخاقيــة عندمــا بــارك الحــرب ضــد أوكرانيــا ودعمــه 

الكامــل لعــدوان القــوات الروســية يف األراضــي األوكرانيــة” و “بــات مــن املســتحيل علينــا االلتــزام 

ــيم  ــى تقس ــر إل ــكال”. وأدى التوت ــن األش ــكل م ــأي ش ــكو وب ــرك موس ــي لبطري ــوع الكنس بالخض

ــة  ــلطة كنيس ــون بس ــا ال يعترف ــاع يف أوكراني ــا األتب ــات فيه ــي ب ــية الت ــة األرثوذكس الكنيس

ــو زاد  ــر الفيدي ــة عب ــي مكامل ــج، فف ــذا النه ــن ه ــرك م ــراء للبطري ــذر نظ ــم. وح ــكو عليه موس

البابــا فرنســيس مــن عــدم راحــة كيريــل عندمــا حــذره مــن اســتخدام الصليــب املســيحي لتبريــر 

الحــرب، وتعبيــرا عــن ســخطه قــدم كيريــل أيقونــة لقائــد روســي يشــرف ىلع عــدد مــن الفــرق 

ــث يف  ــاك حدي ــكان كان هن ــا م ــل “كان ي ــكان كيري ــا الفاتي ــر باب ــيا. وأخب ــكرية يف روس العس

ــا “اليــوم ال نســتطيع الحديــث بهــذه  ــة” لكنن كنيســتنا عــن الحــرب املقدســة أو الحــرب العادل

الطريقــة”. ... املصــدر: واشــنطن بوســت نقــًا عــن القــدس العربــي

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%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A/
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وقــد تحــّول مبنــى مدرســة البلــدة الــذي كان ذات يــوم يعــج باألطفــال الضاحكيــن واملعلميــن 

والكتــب والســبورات، إلــى أنقــاض مدمــرة مليئــة بالحطــام.

ويصــف تقريــر الصحيفــة الــذي أعــّده مراســلها للشــؤون الدوليــة بــورزو دراغاهــي، مــا آلــت إليــه 

حــال ســوق البلــدة الــذي كان ذات يــوم ســوقا مزدهــرا يؤمــه آالف النــاس ويعــج بالباعــة والبضائع، 

وكذلــك مــا آلــت إليــه حــال أبــرز أحيائهــا التــي تحولــت إلــى أكــوام مــن األنقــاض، ولــم يعــد يف 

جحيــم ىلع األرض.. نازحــون ســوريون يعيشــون يف بلــدة مدمــرة ىلع 

خــط املواجهــة

إندبندنت
)اللغة اإلنجليزية( 17 نيسان  2022

ــب -التــي  ــف إدل ــن الســوريين يف آفــس بري ــات املواطني خالصــة املقــال: يعيــش مئ
دمرتهــا الحــرب- يف ظــروف إنســانية صعبــة، حيــث يقيمــون يف بيــوت مهدمــة يف 
ــت«  ــة »إندبندن ــرته صحيف ــر نش ــق تقري ــاة. ووف ــات الحي ــط مقوم ــر ألبس ــدة تفتق بل
)Independent( البريطانيــة، فــإن بيــوت البلــدة التــي كانــت يف الســابق موطنــا لنحــو 
3 آالف مواطــن، تحّولــت إلــى أكــوام مــن األنقــاض وألــواح الخرســانة امللتويــة، ولــم ينــج 

بيــت مــن بيوتهــا مــن الخــراب الــذي ســببته الحــرب.

بورزو دراغاهي 
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البلــدة ســوى محــل بقالــة صغيــر يديــره رجــل يدعــى حســين )64 عامــا( يلعــب دور عمــدة البلــدة 

التــي يعيــش يف مبانيهــا املدمــرة نحــو 004 شــخص. ويوضــح حســين أنــه ال يوجــد يف البلــدة 

بيــت ســليم، وأن أســقف العديــد مــن بيوتهــا منهــارة جزئًيــا. وتفتقــر للخدمــات األساســية حيــث 

ال توجــد ميــاه للشــرب أو نظــام صــرف صحــي أو كهربــاء، وقــد اســتعان البعــض بألــواح شمســية 

مؤقتــة لتوليــد الطاقــة.

وتقــع بلــدة آفــس -والــكام ملراســل الصحيفــة- ىلع خــط املواجهــة بيــن مقاتلــي املعارضــة 

ــد يف  ــار األس ــوري بش ــس الس ــة للرئي ــام املوالي ــوات النظ ــن ق ــوريا وبي ــي س ــمالي غرب يف ش

الجنــوب. وىلع الرغــم مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار مــدة عاميــن الــذي توصلــت لــه األطــراف 

املتصارعــة، فــإن االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا البلــدة وســكانها لــم تتوقــف، وقــد ُقتــل رجــان 

ــق  ــدة. ويعل ــه البل ــوم 72 فبراير/شــباط املاضــي يف قصــف تعرضــت ل ــان آخــران ي وأصيــب اثن

حســين ىلع الوضــع األمنــي يف البلــدة قائــا »يف كل يــوم تســقط قذائــف الهــاون هنــا. إذا 

كنــت ترغــب يف إعــادة بنــاء منــزل، يمكنــك ذلــك. ولكــن ملــاذا تعيــد بنــاءه إذا كان مــن املحتمل 

القضــاء ىلع كل عملــك يف ثانيــة؟«.

ــى  ــى أن اململكــة املتحــدة تســعى إل ــذي زار آفــس، إل ويشــير مراســل الصحيفــة البريطانيــة ال

إرســال الاجئيــن الذيــن يصلــون إليهــا فــرارا مــن ويــات الحــرب والحرمــان مــن شــتى أنحــاء العالــم 

إلــى روانــدا يف أفريقيــا، وتســعى مــن وراء تلــك الخطــط املثيــرة للســخرية إلــى منــع طالبــي 

اللجــوء مــن ركــوب املخاطــر والســفر إلــى أوروبــا وعبــر القنــاة اإلنجليزيــة.

ويــرى أن آفــس أبــرز مثــال ىلع مــا قــد يتعــرض لــه مــن يقــررون عــدم الخــروج يف رحلــة اللجــوء 

تلــك والبقــاء يف أرضهــم، ومحاولــة العيــش يف ظــروف محفوفــة باملخاطــر هــي بمثابــة جحيم 

حقيقــي ىلع األرض. )ترجمــة: الجزيرة(

املصدر: إندبندنت

https://www.independent.co.uk/independentpremium/voices/syria-war-bombing-idlib-rwanda-b2059600.html
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كمــا قامــت وحــدة قراصنــة النخبة هــذه أيًضــا، املوالية للنظــام الســوري واملعروفة باســم الجيش 

الســوري اإللكترونــي والتــي يحتمــل أن تكــون ممولــة مــن طــرف امليليارديــر رامــي مخلــوف، ابــن 

ــس  ــن رايت ــة، وهيوم ــة األمريكي ــارد، ومشــاة البحري ــتهداف جامعــة هارف ــم بشــار األســد، باس ع

ووتــش، ومنافــذ إخباريــة وطنيــة أخــرى يف هجمــات إلكترونيــة منفصلــة.

مــن ســنة 1102 إلــى ســنة 4102، نفــذ »الجيــش الســوري اإللكترونــي« حملــة إلكترونيــة نشــطة 

ــة  ــة املعادي ــع اإللكتروني ــويه املواق ــد وتش ــدة لألس ــة املؤي ــر الدعاي ــى نش ــدف إل ــة، ته للغاي

هل اختفى جيش بشار األسد االلكتروني إلى األبد؟

ناشونال انترست

)اللغة اإلنجليزية( 19 نيسان  2022

خالصــة املقــال: يف أبريــل/ نيســان 2013؛ اختــرق قراصنــة مؤيــدون لألســد عبــر 
اإلنترنــت، مــن ســوريا، حســاب األسوشــيتد بــرس ىلع منصــة تويتــر وقامــوا بالتغريــد 
حــول انفجــار مزيــف يف البيــت األبيــض، يفتــرض أنــه أصــاب الرئيــس بــاراك أوبامــا، ممــا 

ــار دوالر. ــدار 136 ملي ــا بمق ــة مؤقًت ــهم األمريكي ــوق األس ــع س ــى تراج أدى إل

بينيامين يونج



136 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

للديكتاتوريــة الســورية. ولكــن بعــد ســنة 4102، أصبــح الجيــش الســوري اإللكترونــي أقــل نشــاًطا، 

حتــى إنــه ظــل صامًتــا ىلع صفحــات وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة بــه. فعلــى ســبيل 

املثــال؛ لــم يتــم تحديــث صفحــة الجيــش الســوري اإللكترونــي الرســمية ىلع تويتــر منــذ ســنة 

ــت  ــنوات، وكان ــي س ــن ثمان ــر م ــدة ألكث ــت خام ــوب ظل ــه ىلع اليوتي ــن أن قنات 5102، يف حي

ــة  ــي قليل ــوري اإللكترون ــش الس ــل الجي ــن قب ــة م ــات املزعوم ــن االختراق ــة ع ــر اإلخباري التقاري

ــرة. ومتباعــدة يف الســنوات األخي

ويعتبــر التباطــؤ الســريع يف النشــاط الســيبراني لوكالــة الجيــش الســوري اإللكتروني أمــًرا مذهًا؛ 

نظــًرا لحقيقــة أن مجموعــة املتســللين كانــت تعتبــر ذات مــرة واحــدة مــن مجموعــات الهاكــرز 

الدوليــة األكثــر تطــوًرا وتــم ذكرهــا بشــكل روتينــي يف عناويــن األخبــار الدوليــة. إذن، مــا الــذي 

حــدث للجيــش الســوري اإللكترونــي؟ نجــاح حكومــة الواليــات املتحــدة يف تفكيــك املجموعــة 

ببــطء هــو أحــد األســباب الرئيســية لعــدم نشــاط الجيــش الســوري اإللكترونــي النســبي. ففــي 

ســنة 4102؛ تــم تســليم بيتــر رومــار، وهــو مواطــن ســوري وعضــو يف الجيــش الســوري اإللكترونــي 

مقيــم يف أملانيــا، مــن أملانيــا إلــى الواليــات املتحــدة؛ حيــث أقــر يف النهايــة، يف ســنة 6102، 

بأنــه مذنــب، يف تهــم جنايــة تتعلــق بنشــاط إجرامــي إلكترونــي، كمــا وضــع مكتــب التحقيقــات 

الفيدرالــي عضويــن آخريــن يف الجيــش الســوري اإللكترونــي، فــراس دردار وعَمــاد عمــر آغــا، ىلع 

قائمــة املجرميــن اإللكترونييــن املطلوبيــن يف ســنة 6102.

ــام  ــي الع ــاعد املدع ــال مس ــة - ق ــوص املجموع ــنة بخص ــس الس ــدر يف نف ــان - ص ويف بي

ــى اإلضــرار  ــا ســعت بعــض األنشــطة إل ــن: »بينم األمريكــي لشــؤون األمــن القومــي جــون كارلي

باالقتصــاد واألمــن القومــي للواليــات املتحــدة باســم ســوريا؛ تكشــف هــذه املزاعــم التفصيليــة 

أن األعضــاء اســتخدموا أيًضــا االبتــزاز ملحاولــة مــلء جيوبهــم ىلع حســاب األشــخاص امللتزميــن 

ــك؛ قــام مجتمــع االســتخبارات األمريكيــة  ــم«. وعــاوة ىلع ذل بالقانــون يف جميــع أنحــاء العال

ــة نشــاطه  ــي بنشــاط والكشــف عــن جدي ــع يف متابعــة الجيــش الســوري اإللكترون بعمــل رائ

اإلجرامــي اإللكترونــي. ويعــود الســبب الثانــي لتراجــع الجيــش الســوري اإللكترونــي هــو حقيقــة 

ــم تعــد  ــذ ســنة 4102؛ حيــث ل ــر من ــرت بشــكل كبي ــة قــد تغي ــا السياســية العاملي أن الجغرافي

ــون  ــُتِبَه يف ك ــا اش ــى. ولطامل ــوى العظم ــات الق ــة سياس ــورية يف طليع ــة الس ــرب األهلي الح

الجيــش الســوري اإللكترونــي ىلع صلــة بالحكومتيــن اإليرانيــة والروســية؛ ففــي ســنة 3102، قــال 

رئيــس وكالتــي املخابــرات املركزيــة ووكالــة األمــن القومــي الســابق، الجنــرال مايــكل هايــدن، إن 

الجيــش الســوري اإللكترونــي امتــداد للدولــة اإليرانيــة، مضيًفــا يف وقــت الحــق مــن تلــك الســنة 
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أن الجيــش الســوري اإللكترونــي يبــدو وكأنــه وكيــل إيرانــي.

يف ســنواته األولــى؛ أطلــق الجيــش الســوري اإللكترونــي هجمــات إلكترونيــة للهــواة ىلع مواقــع 

الويــب الضعيفــة منخفضــة األمــان. ولكــن، بعــد ســنة 2102، توســعت القــدرات الفنيــة للجيــش 

الســوري اإللكترونــي بشــكل كبيــر، وبــدأت املجموعــة يف شــن هجمــات إلكترونيــة معقــدة ضــد 

مواقــع الويــب عاليــة األمــان، ويعــزو متخصصــو األمــن الســيبراني وخبــراء االســتخبارات الغربيــون 

ــي؛  ــيبراني اإليران ــه الس ــب والتوجي ــى التدري ــي إل ــوري اإللكترون ــش الس ــد للجي ــور املتزاي التط

ــعة  ــبكة املوس ــدة يف الش ــة واح ــوى مجموع ــس س ــي لي ــوري اإللكترون ــش الس ــث إن الجي حي

مــن مجموعــات الهاكــرز املواليــة لطهــران والتــي عملــت إيــران ىلع رعايتهــا يف جميــع أنحــاء 

املنطقــة.

ونظــًرا ألن الجيــش الســوري اإللكترونــي يخضــع للوصايــة اإللكترونيــة إليــران، فــإن طهــران قــادرة 

ــر/ تشــرين  ــال، يف أكتوب ــى ســبيل املث ــر ىلع إمــاء تصرفــات املجموعــة. فعل ــى حــد كبي إل

األول 5102 - يف الوقــت الــذي أصبــح فيــه الجيــش الســوري اإللكترونــي أقــل نشــاًطا يف الفضــاء 

ــة بهــدف  ــة األمريكي ــع الحكوم ــات متعــددة األطــراف م ــران يف محادث ــت إي ــي - دخل اإللكترون

حــل الحــرب األهليــة الســورية. وبالنظــر إلــى الــدور املزعــزع لاســتقرار الــذي يقــوم بــه الجيــش 

الســوري اإللكترونــي؛ ربمــا تكــون طهــران قــد همشــت املجموعــة مــن أجــل إنشــاء مقعــد دائــم 

يف محادثــات الســام الســورية إلــى جانــب ممثليــن عــن روســيا واململكــة العربيــة الســعودية 

والواليــات املتحــدة وتركيــا.

باإلضافــة إلــى الدعــم الكبيــر الــذي تلقــاه الجيــش الســوري اإللكترونــي مــن طهــران، فقــد تلقــت 

املجموعــة أيًضــا مســاعدة مــن روســيا، وهــي حليــف رئيســي لنظــام األســد؛ حيــث تقــع خــوادم 

الجيــش الســوري اإللكترونــي يف روســيا، وقــد الحظــت صحيفــة الغارديــان يف أبريــل/ نيســان 

3102 أن املجموعــة ربمــا تكــون قــد تلقــت مســاعدة فنيــة متفرقــة مــن روســيا. ومــع ذلــك، فــإن 

تركيــز موســكو األخيــر ىلع أوكرانيــا وحلــف شــمال األطلســي دفــع ســوريا إلــى هامــش السياســة 

الخارجيــة الروســية. وبالنظــر إلــى الضغــط الدولــي الهائــل الــذي تواجهــه موســكو يف أعقــاب 

غزوهــا ألوكرانيــا، فمــن غيــر املرجــح أن تســتأنف األجهــزة األمنيــة الروســية املســاعدة التقنيــة 

للقراصنــة املواليــن لألســد.

إّن األحــداث األخيــرة التــي شــارك فيهــا رامــي مخلــوف، الّداعــم املالــي الّرئيســي لوكالــة الجيــش 

الّســوري اإللكترونــي وابــن عــّم األســد، تجعــل مــن غيــر املرّجــح أن يتــّم إحيــاء الجيــش الّســوري 

ــورية وعضــو ســابق  ــا لشــهادات نشــطاء املعارضــة الّس ــي، فوفًق اإللكترونــي يف شــكله األصل
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يف الجيــش الّســوري اإللكترونــي، قــام مخلــوف بتمويــل مجموعــة الهاكــرز إلــى حــّد كبيــر مــن 

مقــّر شــركته يف دبــي، حيــث منــح األعضــاء مــا يصــل إلــى 0001 دوالر لــكل هجــوم إلكترونــي 

ناجــح ىلع املؤّسســات املاليــة والّسياســية الغربيــة. لكــن يف ربيــع 0202، اختلــف مخلــوف مــع 

األســد وبــدأ بانتقــاد الّنظــام ىلع وســائل الّتواصــل االجتماعــي، يف حيــن أن الّنظريــات حــول 

ــع  ــام م ــون االنقس ــد يك ــرة، ق ــزال منتش ــوريا ال ت ــة يف س ــرة الحاكم ــام يف األس ــبب االنقس س

ذلــك ســبًبا آخــر النحــال الجيــش الّســوري اإللكترونــي بشــكل أساســي. ومــن املحتمــل أن تظهــر 

ــة أخــرى مواليــة لألســد يف املســتقبل القريــب، لكــن مــن غيــر املرّجــح أن  مجموعــة إلكترونّي

تكــون بنفــس درجــة تطــّور وقــدرة املجموعــة األصليــة.

ومــع تغّيــر الوضــع الجيوسياســي وديناميكيــات الّنظــام الّداخلــي يف ســوريا، تضاءلــت احتمــاالت 

وجــود مجموعــة إلكترونّيــة ســورّية قوّيــة مثــل الجيش الّســوري اإللكترونــي ذات يوم. ولكــن؛ نظًرا 

للّتوتــرات األخيــرة بيــن الواليــات املّتحــدة وإيــران، قــد تلجــأ طهــران إلــى وكائهــا الّســيبرانيين 

الّشــيعة الســتئناف العملّيــات اإللكترونّيــة ضــد أهــداف أمريكّيــة وإســرائيلّية.

يف حيــن أن الجيــش الّســوري اإللكترونــي الــذي ظهــر يف أوائــل العقــد األّول مــن القــرن الحــادي 

والعشــرين قــد يكــون شــيًئا مــن املاضــي، فمــن الّضــروري أن تراقــب الواليــات املّتحــدة عــن كثــب 

الّشــراكات اإللكترونّيــة اإليرانّيــة يف الّشــرق األوســط وخارجــه. )ترجمــة: نــون بوســت(

املصدر: ناشونال انترست

https://nationalinterest.org/blog/techland-when-great-power-competition-meets-digital-world/bashar-al-assad%E2%80%99s-army-hackers-gone
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مــن خــال املهــارات التــي تــم صقلهــا خــال عقــود مــن العمــل لــدى جهــاز املخابــرات الروســي 

الـــ “كــي جــي بــي” )BGK(، بمــا يف ذلــك الوقــت الــذي أمضــاه كضابــط اتصــال يف مؤسســة 

ــة« يف  ــة »الحقيق ــيا يف معرك ــرت روس ــف انتص ــر: كي ــن يف تدم بوتي

ــا ــا ألوكراني ــت دروس ــوريا وتعلم س

معهد الشرق االوسط

)اللغة اإلنجليزية( 20 نيسان  2022

نص املقال:
ــدأُت  ــام 2015، ب ــبتمبر ع ــول/ س ــهر أيل ــورية يف ش ــرب الس ــيا الح ــت روس ــا دخل عندم
مشــاهدة شــبكة التلفزيــون الروســية )RT( الحكوميــة. لقــد راقبــُت بعنايــة وملــدة ســت 
ســنوات الكيفيــة التــي تعــرض بهــا روســيا نظرتهــا للعالــم أمــام جمهــور عاملــي، وفصاًل 
دراســيا رئيســيا يف الواقــع البديــل والتالعــب باملعلومــات. يتــم اآلن إعــادة اســتخدام 
ــر  ــر روســيا عــن “عمليتهــا العســكرية الخاصــة لتحري هــذه األســاليب نفســها يف تقاري
ــّم إجبــار جميــع وســائل اإلعــالم امُلســتقلة يف  أوكرانيــا مــن النازييــن الُجــدد”. لقــد ت
روســيا ىلع اإلغــالق، ممــا يضمــن أن روايــة الرئيــس فالديميــر بوتيــن لألحــداث فقــط 

هــي التــي ســتصل إلــى آذان وأعيــن الــروس.

ديانا دارك
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شــتازي )isatS( القمعيــة يف برليــن الشــرقية، ُيَعــّد الرئيــس بوتيــن مــن ُعشــاق فــن املعلومــات 

امُلضللــة.

إنــه يعــرف مــدى أهميــة إطــاق ســردّية مــن البدايــة وعــدم االنحــراف عــن نــص تلــك الســردية 

ليحافــظ ىلع الجمهــور الــذي يصدقــه. قدمــت لــه ســورية أرضيــة التدريــب املثاليــة ألوكرانيــا.

 

فقــد ُســمح لصحافيــي TR باالّطــاع بحريــة داخــل البــاد لإلبــاغ عــن روايــة الحكومــة الروســية 

لألحــداث، يف حيــن ُمنــع الصحافيــون الغربيــون مــن التأشــيرات. لقــد شــّوهت وســائل اإلعــام 

الروســية مــرارًا وتكــرارًا ســمعة عمــل الخــوذ البيضــاء، والتــي عرضــت لقطــات لشــريط توثيقــي 

مباشــر ُيناقــض بشــكل قاطــع الدعايــة الروســية حيــث أظهــرت غــارات جّويــة للنظاميــن الروســي 

والســوري ىلع املــدارس واملستشــفيات واألســواق يف جميــع أنحــاء البــاد.

وقامــت شــبكة الـــ “بــي بــي ســي” البريطانيــة ببحــث ُمكّثــف للكشــف عــن هــذا التكتيــك يف 

سلســلة “خرافــات”. وملواجهــة الغضــب الغربــي يف أوكرانيــا، يســتخدم بوتيــن تكتيــكات اعتــاد 

ــا  ــهم نفذوه ــن أنفس ــة أو أن األوكرانيي ــية ُمزّيف ــات الروس ــا أن الهجم ــورية، زاعم ــا يف س عليه

كجــزء مــن حملــة تشــهير ضــد روســيا. يف ســورية، زعمــت روســيا أنهــا ُتجــري مصالحــات، بينمــا 

ترفــض يف الوقــت نفســه املســاعدات اإلنســانية للمناطــق التــي يســيطر عليهــا الثائــرون ىلع 

النظــام الذيــن كانــت مناطقهــم تحــت الحصــار، بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا إحبــاط املمــرات 

اإلنســانية إلجــاء املدنييــن بشــكل روتينــي يف أوكرانيــا.

لقــد تــّم إعطــاء الســكان امُلحاصريــن يف ســورية، الخيــار – إمــا التجويــع أو االستســام. وعندمــا 

استســلموا يف النهايــة، توّســط الــروس يف “صفقــات مصالحــة” وهــي التــي تــّم التراجــع عنهــا 

بعــد ذلــك.

ــاح لهــا  ــة، ممــا أت ــد” كإجــراءات إســتراتيجية مؤقت اســتخدمت روســيا “مناطــق خفــض التصعي

كســب الوقــت إلعــادة التركيــز ىلع الجهــود العســكرية يف مناطــق أخــرى، تمامــا كمــا تفعــل 

يف أوكرانيــا اآلن. يف ســورية خرقــت بعــد ذلــك اتفاقيــات خفــض التصعيــد، وألقــت باللــوم ىلع 

“اإلرهابييــن” يف االنتهــاكات. وحتــى يومنــا هــذا، ال تــزال الروايــة الكاذبــة قائمــة يف العديــد من 

األوســاط الغربيــة بــأن الحــرب الســورية كانــت تــدور حــول محاربــة “اإلرهابييــن” مثــل “داعــش”. 

لكــن األبحــاث أثبتــت أن أكثــر مــن ثاثــة أربــاع القتلــى يف الحــرب الســورية لــم يقتلهــم إرهابيــو 

داعــش ومتطرفــون آخــرون، ولكــن مــن ِقَبــل نظــام األســد وداعميــه – روســيا وإيــران وحــزب اهلل. 

فقــد قتلــت “داعــش” وأمثالهــا 6% فقــط.
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ونــادرًا مــا اســتهدف بشــار األســد وُمشــّغلوه الــروس “داعــش”. وبــداًل مــن ذلــك، طــاردوا املعارضــة 

ــم.  ــي له ــد الحقيق ــكلون التهدي ــم يش ــدًا أنه ــن جي ــش” – ُمدركي ــل “داع ــا فع ــة – كم املعتدل

فمــن بيــن نصــف مليــون ســوري ُقتلــوا، كانــت الغالبيــة العظمــى مــن املدنييــن األبريــاء والنســاء 

واألطفــال وليســوا “إرهابييــن”.

ومــع تزايــد التقاريــر عــن اســتخدام القــوات الروســية لألســلحة الكيميائيــة يف أوكرانيــا، يجــب 

أن نتوقــع املزيــد مــن الــدروس املســتفادة يف ســورية. لقــد زعمــت وســائل اإلعــام الروســية 

أن الصــور امُلرّوعــة العديــدة لســوريين قتلــى بالغــازات، والتــي رفعهــا شــهود عيــان يف مــكان 

الحــادث، كانــت ُمزّيفــة باســتخدام “ممثليــن”. وعندمــا حاولــت ِفــَرق مــن منظمــة حظــر األســلحة 

الكيميائيــة )WCPO( الوصــول إلــى مواقــع لجمــع األدلــة، تــّم منعهــم “ألســباب أمنيــة” وُأخبــروا 

أن الجنــود كانــوا “يؤّمنــون” املنطقــة.

بينمــا كان الذبــاب اإللكترونــي املدعومــون من روســيا نشــطين ىلع وســائل التواصــل االجتماعي 

ــن يف  ــات بوتي ــم تصرف ــوم يف دع ــال الي ــو الح ــا ه ــا كم ــوري، تمام ــام الس ــس النظ ــم رئي لدع

أوكرانيــا، تــم إغــراء املدافعيــن عــن األســد، بمــا يف ذلــك األكاديميــون البريطانيــون املحترمــون 

وأعضــاء البرملــان، بترديــد مــا يقولــه الذبــاب اإللكترونــي الروســي، ممــا تســبب يف أضــرار ال حصــر 

لهــا يف التصــورات العامــة للحــرب الســورية. وقــد أجــرت صحيفــة التايمــز تحقيقاتهــا الخاصــة 

مــع هــؤالء األشــخاص. ففــي شــهر نيســان/ إبريــل مــن عــام 8102، ســافرُت بنفســي مــع وفــد 

ُأطلــق عليــه اســم “bulC yzarC” لتقويــض رســالته مــن الداخــل.

وقــد تّمــت دعوتــي مــن ِقبــل الكنيســة الســريانية األرثوذكســية لزيــارة ســورية والقيــام بجولــة 

ــوال  ــيحيون ط ــار املس ــف اخت ــرى كي ــهل أن ن ــن الس ــة، وكان م ــة َمَلِكيَّ ــا معامل ــا، وُعوملن فيه

ــى األســد لضمــان بقائهــم. يحــدث الشــيء نفســه  ــا االنضمــام إل الحــرب التــي اســتمرت 11 عام

ــى  ــل يف موســكو إل ــرك كيري ــث يقــف البطري ــع الكنيســة األرثوذكســية الروســية، حي ــوم م الي

ــه “حــرب ُمقّدســة”. ــا مباركتــه ووصفــه بأن جانــب بوتيــن، مانحــا غــزو أوكراني

وىلع النقيــض مــن ذلــك، ســافرت بعثــة متعــددة األديــان مــن املســيحيين واملســلمين واليهود 

ــا  ــى أوكراني ــري الســابق، إل ــادة روان ويليامــز، رئيــس أســاقفة كانترب والهنــدوس والبوذييــن بقي

ملقابلــة الاجئيــن، ىلع أمــل إقنــاع الرئيــس بوتيــن والكنيســة الروســية األرثوذكســية بضــال 

طرقهــم.

ويدعــم ويليامــز حتــى الدعــوات الســتبعاد الكنيســة األرثوذكســية الروســية من مجلــس الكنائس 
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العاملي.

إذا كانــت مجموعــة مماثلــة متعــددة األديــان فقــط قــد تحدثــت منذ ســنوات ضــد الطريقــة التي 

اســتخدم بهــا كل مــن الرئيــس األســد والرئيــس بوتيــن عاقاتهمــا مــع الكنيســة األرثوذكســية 

إلبــراز أنفســهم كأوصيــاء ىلع األقّليــات، فربمــا اتخــذت الحــرب مســارًا ُمختلفــا، وكثيــر مــن إراقــة 

الدمــاء كان مــن املمكــن تجنُّبهــا.

ــن  ــم املتظاهري ــة لدع ــور يف البداي ــن الظه ــم م ــاوي، ىلع الرغ ــكل مأس ــك، وبش ــن ذل ــداًل م ب

ــم  ــط، ول ــرق األوس ــات الش ــئمت صراع ــي س ــة، الت ــات الغربي ــإن الحكوم ــد، ف ــن لألس املناهضي

يعــد لديهــم الرغبــة يف املشــاركة، حافظــت ىلع مســافة بينهــا، تاركــة فراغــا تدّخلــت فيــه 

ــام 5102. ــيا يف ع ــم روس ــام 3102 ث ــة يف ع ــه يف البداي ــش” مللئ “داع

ــه  ــة أهداف ــن ىلع متابع ــّجع بوتي ــا ش ــيا، مم ــة لروس ــل هدي ــن العم ــهم ع ــد كان تقاُعس لق

ــراع.  ــن الص ــيا م ــتفادة روس ــان اس ــة ضم ــة كيفي ــذ البداي ــن من ــم بوتي ــد فه ــا. لق يف أوكراني

فقــام بتوســيع القاعــدة البحريــة الروســية يف طرطــوس وإنشــاء قاعــدة جويــة يف حميميــم 

بالقــرب مــن الاذقيــة، َمــاّدًا عقــد إيجــار الدولــة الروســية لتشــغيلها ملــدة 94 عامــا. تــّم إنشــاء 

ــر روســية يف مينــاء الاذقيــة بعــد عــام 5102 والتــي عرضــت املعــدات  قريــة اســتيراد وتصدي

العســكرية الروســية. كمــا تفاخــر بوتيــن باختبــار أكثــر مــن 023 نظــام ســاح يف ســورية، بينمــا 

اكتســب 58% مــن قــادة الجيــش الروســي خبــرة قتاليــة يف ســورية. وقــد تــّم تعييــن الجنــرال 

ــي العمليــات يف  ــروس وأكثرهــم كفــاءة، لتوّل ألكســندر دفورنيكــوف، وهــو أقســى الجنــراالت ال

ــا. منطقــة دونبــاس بشــرق أوكراني

لــم يكــن بنــاء الدولــة وال إعــادة اإلعمــار ىلع جــدول األعمــال الروســي يف ســورية. ىلع العكــس 

مــن ذلــك، كان الكرمليــن راضيــا عــن وجــود دولــة عميلــة مســتقرة بمــا يكفــي لحمايــة مصالــح 

روســيا، ولكنهــا ليســت قويــة لدرجــة أنهــا لــم َتُعــْد بحاجــة إلــى حمايــة موســكو. مــن املحتمــل 

أن يكــون األمــر نفســه صحيحــا يف أوكرانيــا، حيــث تنفــق روســيا مــا يكفــي مــن املــال فقــط 

ــب االســتثمار واســع النطــاق الــذي قــد  يف املجــاالت التــي تعتبرهــا إســتراتيجية، لكنهــا تتجّن

يســبب لهــا إعاقــة، كمــا حــدث يف أفغانســتان. ىلع عكــس الحكومــات الغربيــة التــي تطلــب 

نهايــات لطيفــة وإعــادة قواتهــا إلــى الوطــن، أظهــرت روســيا يف ســورية أنهــا مرتاحــة للصــراع 

ــا تســتخدم املرتزقــة كوقــود لحروبهــا. يف  ــا م ــذي طــال أمــده، وغالب املنخفــض املســتوى ال

أوكرانيــا، ُيقــال إن الجنــود الســوريين املتمرســين يف القتــال يتــم تجنيدهــم بخمســة وعشــرين 

 adzevZ ــد نشــرت شــبكة ــال يف صفــوف القــوات الروســية. وق ــا لراتبهــم الســوري للقت ِضْعف
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sweN الروســية، اململوكــة لــوزارة الدفــاع الروســية، مقطــع فيديــو مؤخــرًا يظهــر فيــه العميــد 

ســهيل الحســن قائــد الفرقــة 52 النخبــة املدعومــة مــن روســيا مــن قــوات املهمــات الخاصــة، 

ــح أن  ــن الواض ــورية. م ــمال س ــوي يف ش ــزال الج ــات اإلن ــات ىلع عملي ــارك يف تدريب ــو يش وه

ــود الســوريين بعــد  ــّم إجــراء مقابــات مــع الجن ــون زمــام األمــور، فيمــا ت ــن يتول ــروس هــم َم ال

ذلــك، وهــم يمدحــون التجربــة ويشــيدون بمدربيهــم الــروس. وباملثــل، ُتظهــر وســائل اإلعــام 

ــال  ــر للقت ــون يف طوابي ــم يصطّف ــم أنه ــوريين ُيزع ــود س ــع جن ــة م ــات مبهج ــية مقاب الروس

ــا، يف حيــن أن وســائل اإلعــام الغربيــة تتحــدث عــن إكــراه بيــن  مــن أجــل روســيا يف أوكراني

املجنديــن الســوريين، الذيــن يعترفــون بمقتــل 09% منهــم.

ــران  ــى إي ــا تتول ــاع، بينم ــن والدف ــيا ىلع األم ــيطر روس ــث تس ــة، حي ــة ُدمي ــورية دول ــوم س الي

امللــف الدينــي والثقــايف. وقــد لّخــص رجــل أعمــال مــن حلــب املوقــف جيــدًا، ووصــف بشــار 

بأنــه “رجــل ذو ســاقين مزيفتيــن، روســية وأخــرى إيرانيــة، يقفــز مــن ســاق إلــى أخــرى ألن األرض 

التــي يقــف عليهــا شــديدة الحــرارة”.

أمــا بالنســبة لــذروة الدعايــة الروســية، فقــد كانــت يف تدمــر يف 5 أيــار/ مايــو 6102. فمــع العلــم 

أن العالــم كان مفتونــا بمصيــر أكثــر املواقــع القديمــة شــهرة يف ســورية، مدينــة تجارية ســحرية 

يف واحــة صحراويــة ســيطر عليهــا “داعــش” ألول مــرة يف عــام 5102، قــام بوتيــن باملســارعة 

ــل،  ــا املفض ــادة قائده ــكو، بقي ــن موس ــية م ــترا روس ــن أوركس ــن ع ــاك ليعل ــى هن ــول إل للوص

إلقامــة حفــل نصــر يف املســرح الرومانــي بعــد أن ســاعدت القــوات الروســية يف اســتعادتها 

مــن “داعــش”. ولتتويــج كل ذلــك بإعــان نصــر “ُمظّفــر”، وبينمــا كانــت دول العالــم تراقــب، ظهــر 

بوتيــن َعْبــر رابــط الفيديــو ىلع مســرح تدمــر لُيقــّدم نفســه ىلع أنــه “ُمنقــذ ســورية”، الزعيــم 

الدولــي الوحيــد الــذي يحــارب اإلرهــاب حقــا.

وقــد حصــل ىلع رصيــد كبيــر، فلقــد كانــت تلــك هــي اللحظــة التــي انتقــل فيهــا مــن مســرح 

تدمــر إلــى املســرح العاملــي، وتحّقــق حلمــه، وأصبــح العبــا عامليــا أخيــرًا.

ــوفياتي  ــاد الس ــا كان االتح ــبعينيات عندم ــى الس ــورية إل ــع س ــوفياتية م ــات الس ــود العاق تع

ــد  ــكريين. وق ــيين والعس ــا السياس ــوى حلفائه ــد أق ــورية وأح ــي لس ــادي الرئيس ــريك االقتص الش

قــال نائــب رئيــس النظــام الســوري حافــظ األســد منــذ فتــرة طويلــة 4891-5002، عبــد الحليــم 

ــا، كان  ــة م ــه، يف مرحل ــوا أن ــم أن تفهم ــس: “عليك ــى يف باري ــن املنف ــة م ــّدام، يف مقابل خ

نصــف الســكان الســوريين عمليــا يعملــون لــدى الشــرطة الســّرية. عليكــم أن تتذّكــروا أن نظامهــم 

تــّم تشــكيله مــن قبــل الســوفيات. هــذا هــو الســبب يف أنهــم كانــوا أقويــاء للغايــة.
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وســرعان مــا أصبحــت أجهــزة املخابــرات العامــل الرئيســي يف الحفــاظ ىلع النظــام فقــد كان 

ــرون يف  ــتازي. كان امُلخب ــي أو ش ــي ج ــي ب ــاَزْي الك ــو جه ــام ه ــه النظ ــذي يحتذي ــوذج ال النم

كل مــكان. وقــد ذهــب آالف الســوريين إلــى روســيا للتدريــب والدراســة وتعّلمــوا اللغــة الروســية 

وتزّوجــوا مــن الــروس”.

لقــد تعّلــم بوتيــن الكثيــر مــن قائمــة العمــل الخاصــة بــه يف ســورية، وهــي تكتيــكات أتقنهــا 

ــال يف  ــاء القت ــد انته ــاد. فبع ــة يف الب ــد طليق ــه ي ــا ل ــي كان فيه ــنوات الت ــدار الس ىلع م

ــس  ــع نف ــف، نتوق ــن القذائ ــة م ــاٍن خالي ــى مب ــدن إل ــن امل ــد م ــّول العدي ــع تح ــا، وم أوكراني

ــن األشــخاص  ــكات م ــع املمتل ــث صــادر النظــام جمي ــكات امُلســتخدمة يف ســورية، حي التكتي

ــم  ــا لدع ــي اّتخذه ــي الت ــدة ىلع األراض ــن جدي ــتخدام قواني ــن”، باس ــم “إرهابيي ــن اعتبره الذي

ــع  ــرادات م ــب اإلي ــة لكس ــة خبيث ــي طريق ــق ىلع األرض، وه ــق الحقائ ــام وخل ــدات النظ أجن

ــات. ــب العقوب تجنُّ

اليــوم، ومــن امُلفاَرقــات، لــم َيُعــْد بإمكانــي مشــاهدة قنــاة TR ىلع weiveerF أو ykS أو غيرهــا 

مــن القنــوات اإلعاميــة الغربيــة؛ ألنــه بعــد أيــام فقــط مــن غــزو روســيا ألوكرانيــا، تــّم إيقــاف 

البــّث َعْبــر أوروبــا واململكــة املتحــدة، واعُتبــر “غيــر الئــق للحصــول ىلع ترخيــص”. لــو تّم حشــد 

يــا لروايــة  هــذا اإلجمــاع الغربــي امُلنّســق ضــد التضليــل الروســي يف ســورية، ممــا يقــدم تحدِّ

النظاميــن الروســي والســوري بأنــه كان دائمــا “يقاتــل اإلرهابييــن”، لكانــت الحــرب الســورية، يف 

رأيــي، قــد انتهــت اآلن، بــداًل مــن الدخــول يف عامهــا الثانــي عشــر. آُمــل أال تشــارك حــرب أوكرانيا 

هــذا املصيــر ىلع األقــل.

املصدر: معهد الشرق االوسط

https://www.mei.edu/publications/putin-palmyra-how-russia-won-truth-battle-syria-and-learned-lessons-ukraine
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ولهــذا أصبحــت ســوريا التــي دمرتهــا الحــرب تحظــى اليــوم باهتمــام الشــارع أكثــر ممــا كان عليــه 

الوضــع قبــل ســنوات، ال ســيما بعــد انتشــار النبــأ الــذي يفيــد بــأن الرئيــس فاديميــر بوتيــن عيــن 

أحــد كبــار القــادة العســكريين لديــه والــذي ســبق لــه أن أرســله إلــى ســوريا لقيــادة العمليــات يف 

أوكرانيــا. إذ بالنســبة لكثيريــن، يذكــر قصــف روســيا ملاريوبــول بقصفهــا لحلــب عــام 6102، خاصــة 

مــع تكــرار روســيا لعــدم مراعاتهــا أو احترامهــا للممــرات اإلنســانية، ونشــرها للدعايــة املضــادة، 

وارتــكاب جرائــم حــرب هنــاك.

 

ــكرية  ــا العس ــوريا وقوته ــت س ــا ليس ــأن أوكراني ــدرك ب ــدأت ت ــيا ب روس

ــك ىلع املح

واشنطن بوست

)اللغة اإلنجليزية( 14 نيسان  2022

نــص املقــال: ال يختلــف اثنــان ىلع أن االعتــداءات الروســية التــي اســتهدفت املدنييــن 
الســوريين كانــت بمنزلــة عــرض مســبق للفظائــع التــي تنزلهــا روســيا اليــوم بأوكرانيــا، 

حيــث تقصــف املشــايف وتذبــح األطفــال، وتقطــع الكهربــاء واملــاء.

بيج وينفيلد كننغهام



146 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

ســبق ألحــد الصحفييــن يف واشــنطن بوســت أن كتــب عــن الغــزو الروســي اآلتــي: »مــع اســتمرار 

الحــرب، أصبحــت نقــاط التشــابه واملقارنــة تظهــر بشــكل أكبــر، وذلــك ألن األســاليب الوحشــية 

وعمليــات القصــف التــي مارســتها روســيا يف تلــك الدولــة الشــرق أوســطية تبــدو بمنزلــة بــث 

تجريبــي للجهــود الحربيــة الروســية يف أوكرانيــا، إذ خــال فتــرة لــم تتجــاوز الشــهرين، خلفــت 

املعــارك آثــارًا ىلع األرض يعرفهــا بشــكلها املأســاوي مــن عــاش وراقــب تفجــر الوضــع يف ســوريا 

ىلع مــدار عقــد كامــل مــن الزمــان«.

ولكــن، مــن حســن حــظ األوكرانييــن، أن كا النزاعيــن يختلــف بعضهمــا عــن بعــض يف بعــض 

النواحــي املهمــة، إذ قــد تكــون ســوريا هــي مــن جعــل بوتيــن يتجــرأ ىلع غــزو أوكرانيــا، ولكنهــا 

ــا هــو  ــدت دفاعــا أقــوى مم ــرة أب ــك ألن األخي ــل العمــل بالنســبة لهــذا الغــزو، وذل ــر دلي ال تعتب

متوقــع لهــا، وهــذا مــا وضــع البراعــة العســكرية الروســية ىلع املحــك، لــذا دعونــا نســتعرض 

تلــك األســباب ونبحــث فيهــا.

كان بوسع روسيا إخفاء عيوبها العسكرية يف سوريا ولكن ليس يف أوكرانيا  -

أرســل بوتيــن جنــودًا مجنــدة إلــى أوكرانيــا، بأعــداد تفــوق مــا أرســله إلــى ســوريا، إذ خــال فتــرة 

ــى ســوريا ملســاعدة بشــار األســد ىلع  ــوده إل ــرات، أرســل بضعــة آالف فقــط مــن جن مــن الفت

ــا  ــي منه ــوب يعان ــص أو عي ــاء أي نقائ ــاعده ىلع إخف ــا س ــذا م ــة، وه ــل املعارض ــحق فصائ س

جيشــه، وتجلــى ذلــك عبــر تنــاوب أفضــل القطعــات لديــه ىلع الذهــاب إلــى ســوريا والعــودة 

منهــا بحســب رأي جويــل رايبــورن الــذي شــغل منصــب املبعــوث األميركــي الخــاص إلــى ســوريا 

بيــن عامــي 1202-8102.

إال أن هــذا الخيــار لــم يكــن متاحــا مــع أوكرانيــا التــي أرســل إليهــا بوتيــن مــا يتــراوح بيــن 001-

002 ألــف جنــدي، حيــث يســتعرض الجيــش الروســي قوتــه أمــام العالــم، إال أن األمــور لــم تكــن 

رائعــة هنــاك، وذلــك ألن تغييــر مســار القــوات أتــى ببــطء، ويعــود ذلــك للبيروقراطيــة العقيمــة 

وللعمــل يف ظــل وجــود معلومــات اســتخبارية ضعيفــة.

فعلــى ســبيل املثــال، عندمــا اقتربــت روســيا مــن كييــف، حــدث ذلــك عبــر إرســال رتــل طويــل 

ــات  ــى يف الطرق ــا أن تبق ــن عليه ــي تعي ــكرية الت ــات العس ــن املركب ــا م ــات وغيره ــن الدباب م

ممــا عرضهــا للهجــوم مــن قبــل األوكرانييــن. أمــا يف ســوريا، فقــد انحصــر دور روســيا يف أغلــب 

األحــوال بتأميــن الدعــم الجــوي )وهنــا ترصــد الصحفيــة ليــز ســاي العثــرات األخــرى التــي ارتكبتها 

روســيا(.
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يعلــق رايبــورن ىلع ذلــك فيقــول: »لقــد ظهــرت عيــوب املؤسســات الروســية مــن حيــث عــدد 

الجنــود وتدريبهــم ومعداتهــم وقيادتهــم ونشــرهم بــكل جــاء ووضــوح«.

روسيا تجابه حكومة موحدة هذه املرة  -

ــل  ــة التــي يرأســها األســد ضــد فصائ يف ســوريا، تحالفــت روســيا مــع حكومــة النظــام املركزي

املعارضــة التــي تفرقــت بمــرور الزمــن. أمــا يف أوكرانيــا، فروســيا تجابــه حكومــة أوكرانيــا 

ــدة. ــة املوح املركزي

إذ شــن األســد حملــة دعائيــة عامليــة وصــف مــن خالهــا فصائــل املعارضــة التــي تشــمل ثــوارًا 

ــة  ــا أن األســاليب القمعي ــة اإلســامية. كم ــم الدول ــن مــع تنظي ــن املتحالفي ســلميين باإلرهابيي

التــي انتهجهــا النظــام خلقــت انقســامات بيــن العشــرات مــن الفصائــل األمــر الــذي غطــى ىلع 

املظاهــرات التــي خرجــت يف البدايــة مطالبــة بالحريــة. ويف نهايــة املطــاف، انحرفــت العديــد 

مــن تلــك الفصائــل عــن املســار التــي رســمته يف بدايــة األمــر، إذ بقــي بعضهــا راغبــا برحيــل 

األســد، يف حيــن أعلنــت فصائــل أكثــر تشــددًا بالــرأي عــن رغبتهــا باالســتعاضة عــن نظــام األســد 

بحكومــة إســامية.

إال أن هــذا الســيناريو يختلــف تمامــا يف أوكرانيــا، وذلــك ألن ضــم روســيا للقــرم يف عــام 4102 

دفــع أوكرانيــا للبــدء بدعــم جيشــها وتقويتــه، أمــا رئيــس البــاد فولوديميــر زيلينســكي، فيعتبــر 

عنصــرًا قويــا مــن عناصــر توحيــد البــاد، كمــا أن الــروح املعنويــة لــدى األوكرانييــن أىلع وأفضــل، 

نظــرًا ألنهــم يحاربــون جنبــا إلــى جنــب مــن أجــل وطنهــم وأهلهــم.

يخبرنــا مايــكل أوهانلــون مديــر أبحــاث السياســة الخارجيــة لــدى معهــد بروكليــن بــأن: »املقاومة 

الســورية لــم تكــن منظمــة يف أي وقــت مــن األوقــات، يف حيــن أن األوكرانييــن وقفــوا جنبــا إلــى 

جنــب كالبنيــان املرصوص«.

أمــا ســتيف كــوك مــن مجلــس العاقــات الخارجيــة فيقــول: »هنالــك معارضــون لألســد يعملــون 

ــاك رئيســا وجيشــا  ــا، حيــث نجــد هن ــراه يف أوكراني ــا ن ــق أغــراض متعارضــة، بخــاف م لتحقي

ودفاعــا مدنيــا«.

تسليح األوكرانيين أفضل مما كان عليه تسليح السوريين  -

يف ســوريا، جابــه الــروس قوات مشــاة ذات أســلحة خفيفــة، ال أســلحة ثقيلة، يف أغلــب األحيان، 

وعمليــا، لــم يكــن هنــاك أي دفــاع جــوي، أمــا يف أوكرانيــا، فقــد أخطــأت روســيا بشــكل كبيــر يف 
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حســاب إمكانياتهــا وقدراتهــا خــال حملــة القصــف حيــث اعتقــدت أن بوســعها أن تقضــي ىلع 

ســاح الجــو األوكرانــي وتدمــر نظــم الدفــاع الجــوي هنــاك.

وىلع ذلك يعلق كوك قائًا: »لم تتوقع روسيا أن تواجه هذا النوع من املقاومة«.

ــاح  ــدادات بالس ــل ىلع إم ــا تحص ــذا فإنه ــع، ل ــي واس ــم دول ــت بدع ــا حظي ــا أن أوكراني وبم

بوتيــرة مطــردة مــن قبــل الواليــات املتحــدة وحلفائهــا، ولكــن الواليــات املتحــدة زودت فصائــل 

املعارضــة الســورية ببعــض األســلحة، إال أن حجــم تلــك اإلمــدادات كان أقــل بكثيــر، ولــم تصــل 

ــرور بضــع ســنوات ىلع الحــرب. ــك املســاعدات إال بعــد م تل

ــر  ــل عب ــكل مذه ــون بش ــح األوكراني ــابيع، نج ــبعة أس ــل س ــي، أي قب ــزو الروس ــة الغ ــع بداي م

ــدات  ــر املع ــت بتدمي ــي قام ــدار والت ــم بيرق ــرف باس ــع تع ــة الصن ــيرات تركي ــتخدامهم مس اس

ــية. الروس

واليــوم، يف الوقــت الــذي تســتعد فيــه روســيا ملرحلــة جديــدة مــن حملتهــا العســكرية، تعــزز 

ــل  ــدن لنق ــتعد إدارة باي ــث تس ــا. حي ــص ألوكراني ــاح املخص ــا للس ــدة إمداداته ــات املتح الوالي

ــوذي  ــره دان الم ــا ذك ــب م ــورة بحس ــدات املتط ــن املع ــا م ــة وغيره ــز املصفح ــات هامفيي عرب

ــان. ــارون ديميرجي وق

السوريون ينقلون خبرتهم إلى األوكرانيين  -

أجــرى الصحفــي جــوش روجــن مقابلــة مــع مديــر منظمــة الدفــاع املدنــي الســوري التــي تعــرف 

ــاذ  ــة بإنق ــك املنظم ــي لتل ــدور األساس ــه ال ــر في ــذي ينحص ــت ال ــاء، إذ يف الوق ــوذ البيض بالخ

ــرة  ــذ فت ــا من ــون فيه ــدأ املتطوع ــم، ب ــة له ــعافات األولي ــم اإلس ــم وتقدي ــن وإخراجه املدنيي

ــدم  ــات تق ــلة فيديوه ــداد سلس ــوا بإع ــث قام ــن، حي ــاعدة األوكرانيي ــز ىلع مس ــة بالتركي قريب

لألوكرانييــن معلومــات ونصائــح عمليــة حــول طــرق النجــاة مــن أي اعتــداء روســي، باإلضافــة إلــى 

تقديــم نصائــح حــول اســتخدام أجهــزة الاســلكي بــداًل مــن الهواتــف النقالــة، ومراقبــة الهجمات 

التاليــة وانتظارهــا ضمــن عمليــات تعــرف باســم: »النقــر املــزدوج«، إذ ال بــد مــن االنتظــار ملــدة 

تتــراوح بيــن ســبع وتســع دقائــق بعــد وقــوع الهجمــة األولــى، وذلــك ألن الهجمــة التاليــة تحــاول 

اســتهداف املســعفين.

ويف مقابلــة مــع مديــر تلــك املنظمــة، رائــد الصالــح، تحــدث هــذا الرجــل عــن شــيء آخــر، إذ ذكــر 

بــأن لــدى أوكرانيــا بنيــة تحتيــة مخصصــة لتقديــم املســاعدات، يف حيــن مــرت ســنوات عديــدة 

ىلع ســوريا قبــل أن تتدفــق املســاعدات إليهــا.
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وهــذا مــا عبــر عنــه الصالــح بالقــول: »إن الدعــم واملــوارد يف ســوريا مختلفــة تمامــا، إذ مضــت 

ســنوات عديــدة قبــل أن يتــم تخصيــص مــوارد وتأســيس منظمــات غيــر حكوميــة«.

املصدر: واشنطن بوست

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/04/14/russia-is-learning-that-ukraine-is-not-syria/


150 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

اآلثار املحتملة للحرب الروسية األوكرانية ىلع سوريا

ســــــــــيــــــــتــــــــــا

)اللغة التركية( 18 نيسان  2022

الخالصة:
اســتمرت سياســة االحتــالل يف أوكرانيــا، والتــي بــدأت بضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم 
ــد، حيــث منعــت حركــة املقاومــة  يف عــام 2014، بدعمهــا لالنفصالييــن يف هــذا البل

بقيــادة فولوديميــر زيلينســكي روســيا مــن تحقيــق أهدافهــا.

جان اجون، كوتلهان جورجو

ــة،  ــة الدولي ــية للسياس ــدة الرئيس ــي األجن ــا ه ــي ألوكراني ــزو الروس ــة الغ ــت محاول ــا أصبح بينم

ــات  ــة والعقوب ــات املتحــدة األمريكيــة، تتبــع سياســة العزل ــدول الغربيــة، وخاصــة الوالي فــإن ال

ــة اســتمرارها هــي مســألة  ــن أن كيفي ــة. ىلع الرغــم م ضــد إدارة موســكو ضمــن حــدود معين

جــدل، حيــث أصبحــت املشــاعر املعاديــة لروســيا يف الغــرب ال رجــوع فيهــا. ويف هــذا الســياق، 

و ىلع الرغــم مــن محاولــة روســيا غــزو أوكرانيــا ، لــم ياحــظ أي تغييــر يف السياســة يف ســوريا 

حتــى اآلن ، بينمــا تتواصــل مخــاوف تركيــا بشــأن وجــود وحــدات حمايــة الشــعب / حــزب العمــال 

الكردســتاني يف شــرق الفــرات ضمــن نطــاق مكافحــة اإلرهــاب.
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يف هذا التحليل، تتم مناقشة آثار الغزو الروسي ألوكرانيا ىلع سوريا تحت ثاثة عناوين:

- اآلثــار العســكرية للحــرب، وخاصــة أثــر ســاح الجــو )الطائــرات بــدون طيــار( 2BT ratkaryaB و

.AHİS

- اآلثار االقتصادية الناجمة عن العقوبات الشديدة وسياسة العزلة التي تنتهجها روسيا

- سياسة الغرب املتمثلة يف توسيع سياسته املحتملة املعادية لروسيا.

الخاتمة:

يف بيئــة تتطــور فيهــا تركيــا بشــكل أفضــل يف التقنيــات العســكرية التقليديــة، بمــا يتجــاوز 

الوضــع الراهــن، قــد تكــون هنــاك مكاســب لروســيا يف ســياق ســوريا، ال ســيما يف القتــال ضــد 

وحــدات حمايــة الشــعب / حــزب العمــال الكردســتاني. 

ــم  ــا تقدي ــن لتركي ــط ، ويمك ــر واملتوس ــدى القصي ــوات ىلع امل ــذه الخط ــا ه ــذ تركي ــد تتخ وق

تنــازالت معينــة يف ســوريا مــن أجــل موازنــة الحــرب التــي طــال أمدهــا، ويمكــن أن تكــون ىلع 

اتصــال ومفاوضــات وثيقــة مــع روســيا يف معالجــة هــذا الشــأن.

ــة  ــى مكافح ــة إل ــا، باإلضاف ــن حلفائه ــرة م ــا أنق ــي تتلقاه ــية الت ــوة السياس ــى الق ــر إل بالنظ

ــوريا.  ــاء س ــع أنح ــد يف جمي ــي جدي ــل سياس ــى ح ــا إل ــعى تركي ــع أن تس ــن توق ــاب، يمك اإلره

باإلضافــة إلــى جهــود إيــران مللئهــا الفــراغ يف الســلطة الذي ســتحدثه روســيا نســبًيا، وســيتغير 

نهــج إســرائيل ودول الخليــج تجــاه ســوريا يف هــذا الســياق، وســتبرز احتماليــة فــرص جديــدة 

للمعارضــة الســورية مــع ممارســة املزيــد مــن الضغــط ىلع نظــام األســد. 

ويف هــذا الصــدد، ال يمكــن النظــر إلــى ســوريا إال ىلع أنهــا ميــدان تنافســي للجهــات الفاعلــة 

األخــرى. ونظــرًا لوجــود ماييــن الاجئييــن، فإنــه يجــب النظــر يف السياســة الســورية إلــى مــا 

هــو أبعــد مــن اإلســقاط األمنــي واغتنــام كل فرصــة. 

ــة الجيوسياســية الجديــدة الحاليــة تتناقــص تدريجيــا، وال يبــدو مــن املمكــن فــرض  ان املعادل

حــل عســكري لصالحهــا كمــا يجب النظــر يف الخيــارات العســكرية، وخاصــة يف مكافحــة اإلرهاب، 

مــن أجــل تعزيــز أمنهــا القومــي.

لقراءة امللف كامل

املصدر: ســـــــــيــــــــتـــــــــا

https://setav.org/assets/uploads/2022/04/A368.pdf
https://www.setav.org/analiz-rusya-ukrayna-savasinin-suriyeye-olasi-etkileri/
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ــر  ــي يف دي ــاوٍر مجتمع ــل كُمح ــي أن يعم ــع املدن ــن للمجتم ــف يمك كي

ــزور ال

تشاتام هاوس

)اللغة اإلنجليزية( 2021 

نــص املقــال: بعــد هزيمــة داعــش يف ديــر الــزور وســيطرة اإلدارة الذاتيــة التــي يقودهــا 
األكــراد ىلع أجــزاء كبيــرة مــن ريفهــا الشــمالي والشــرقي، أخــذت منظمــات املجتمــع 
ــدة  ــن اإلدارة الجدي ــاوِر بي ــدوِر امُلح ــاٍد ب ــض بازدي ــة تنه ــات املجتمعي ــي واملنظم املدن
واملجتمــع املحلــي، وكذلــك داخــل املجتمــع املحلــي نفســه. ويف حيــن لعــب املجتمــع 
املدنــي دورًا أكبــر، ولربمــا يمكــن القــول إنــه أكثــر مركزيــة يف تعزيــز العالقات الرأســية، 
ــة يف  ــاب املصلح ــية وأصح ــة الرئيس ــات الفاعل ــما للجه ــا حاس ــا دعم ــدم أيض ــد ق فق
التوســط يف النزاعــات األفقيــة. ومــع ذلــك، ال يــزال املجتمــع املدنــي مقيــدًا بالســلطة 
املحليــة وديناميــات املجتمــع وهــو يف حاجــة إلــى مزيــد مــن الدعــم والتمكيــن مــن 

املجتمــع الدولــي.

ريم صالحي

العاقات الرأسية  S

ــزور مــن بيــن آخــر املناطــق التــي خضعــت لســيطرة اإلدارة الذاتيــة بعــد هزيمــة  ــر ال كانــت دي
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ــي  ــزور - وه ــر ال ــن يف دي ــبة للكثيري ــارس 8102. وبالنس ــامية يف آذار/ م ــة اإلس ــم الدول تنظي

ــدة  ــة جدي ــراد هيئ ــا األك ــي يقوده ــة الت ــت اإلدارة الذاتي ــد كان ــل – فق ــة بالكام ــة عربي محافظ

ــر  ــد يف دي ــوريا، ال يوج ــرق س ــمال ش ــرى يف ش ــق األخ ــم املناط ــس معظ ــة. وىلع عك وغريب

الــزور ســكان أكــراد، كمــا أن ديــر الــزور تفتقــر إلــى أي صلــة بالســلطات الحاكمــة يف اإلدارة الذاتيــة 

والقــوات العســكرية التابعــة لهــا، ممــا شــكل تحديــا كبيــرًا ملســتوى تقبُّــِل اإلدارة الذاتيــة هنــاك. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، وبســبب اســتمرار وجــود خايــا لداعــش يف أجــزاء مــن ديــر الــزور، مــا تــزال 

اإلدارة الذاتيــة تنظــر إلــى املحافظــة مــن املنظــور األمنــي، وهــو مــا أدى إلــى إهمــال املنطقــة 

بشــكل عــام، ليــس فقــط مــن ِقبــل اإلدارة الذاتيــة، ولكــن أيضــا - ىلع األقــل حتــى فتــرة قريبــة 

- مــن ِقَبــل املجتمــع الدولــي.

وبينمــا ركــز دعــم املانحيــن األولــي لديــر الــزور ىلع أنشــطة تحقيــق االســتقرار وإعــادة التأهيــل 

والخدمــات األساســية، بنــاًء ىلع طلبــات الجهــات الفاعلــة املحليــة يف املجتمــع املدنــي، فــإن 

هــذه الجهــات تتلّقــى اليــوم دعمــا متزايــدًا ملســاعدتها ىلع العمــل كجهــات حــوار بين الســكان 

املحلييــن واإلدارة الذاتيــة. وقــد اشــتملت هــذه الجهــود ىلع جلســات حوار مــع الجهــات الفاعلة 

املحليــة ملناقشــة قضايــا مثــل األمــن والحوكمــة والخدمــات واالقتصــاد وتقديــم توصيــات لإلدارة 

الذاتيــة قابلــة للتنفيذ.

ــة  ــات الفاعل ــع الجه ــت م ــة والتق ــات املجتمعي ــت املنظم ــود، اجتمع ــذه الجه ــياق ه ويف س

املحليــة يف خمــس قــرى وبلــدات مختلفــة يف ديــر الــزور لتخفيــف التوتــرات بيــن املجتمعــات 

املحليــة والســلطات الحاكمــة. وبنــاًء ىلع نتائــج سلســلة من جلســات الحــوار، قدمــت املنظمات 

املجتمعيــة توصيــات للمســؤولين املدنييــن والعســكريين يف اإلدارة الذاتيــة بشــأن ثاثــة 

مواضيــع عامــة هــي: التحديــات األمنيــة يف دير الــزور، وهيئــات الحكــم املحلي، والحوكمــة األكثر 

تمثيــًا وتشــاركية. وتضمنــت التوصيــات إصــدار عفــو عــام عــن جميــع املعتقليــن السياســيين 

املحتجزيــن لــدى اإلدارة الذاتيــة، وتمكيــن الهيئــات الحكوميــة املحليــة مــن اتخــاذ قــرارات ذات 

مغــزى - وليــس رمزيــة فقــط - وتحســين الوصــول إلــى الخدمــات بمــا يتماشــى مــع املناطــق 

ــك، طلبــت منظمــات املجتمــع  ــى ذل ــة. باإلضافــة إل األخــرى التــي تســيطر عليهــا اإلدارة الذاتي

املدنــي أن تواِصــل اإلدارة الذاتيــة إشــراكها بنحــٍو أكثــر انتظامــا وفاعليــة.

وكان هنــاك جهــد آخــر مــن هــذا القبيــل بالتعــاون مــع منظمــات املجتمــع املدنــي يف الرقــة 

والطبقــة ورّكــز ىلع القضايــا التــي تؤثــر ىلع األمــن وأســبابها الجذريــة. وقــد ُوِضعــت توصيــات 

مــن خــال عمليــة حــوار تشــاوري بيــن ســبع منظمــات مجتمعيــة ومجتمعــات محليــة انصــّب 



154 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

فيهــا التركيــز ىلع خمســة مجــاالت رئيســية هــي: التأثيــر الســلبي للمخــدرات ىلع املجتمعــات 

املحليــة، ودور املنظمــات املجتمعيــة يف تعزيــز األمــن واالســتقرار، والحاجــة إلــى إدمــاج 

ريــن قســرًا يف املجتمعــات املضيفــة، وأهمية تمكين النســاء والشــباب  النازحيــن داخليــا واملهجَّ

لتحقيــق االســتقرار يف املنطقــة، وتأثيــر عمالــة األطفــال ىلع األمــن. وُرِفعــت التوصيــات الحقــا 

إلــى ســلطات املحافظــة ومســؤولي األمــن يف اإلدارة الذاتيــة.

ولئــن كانــت هــذه الجهــود ال تــزال وليــدة، إاّل أنهــا تســّلط الضــوء ىلع الــدور املهــم الــذي يمكــن 

للمجتمــع املدنــي وينبغــي أن يلعبــه يف إعــاء أصــوات واهتمامــات املجتمعــات املحليــة إلــى 

الســلطات الحاكمــة - وهــو دور يقــع يف صميــم مشــاركة املجتمــع املدنــي وعملــه.

العالقات األفقية  -

ــزور  ــر ال ــة يف دي ــدأت املنظمــات املجتمعي ــات الرأســية، ب ــى التوســط يف العاق ــة إل باإلضاف

ــائري،  ــع عش ــا ذات مجتم ــي. وبكونه ــتوى األفق ــات ىلع املس ــوية النزاع ــم تس ــا يف دع أيض

تعتمــد ديــر الــزور بشــكل كبيــر ىلع زعمــاء العشــائر ووجهائهــا يف شــؤونها االجتماعيــة، بمــا 

ــا مــع تطــّوره، ســعى املجتمــع املدنــي بشــكل متزايــد  ــك أي تســوية للنزاعــات. وتزامن يف ذل

ــاء القــدرات  ــر التدريــب وبن ــة مــن خــال توفي لدخــول هــذا املجــال وتحســين النظــم التقليدي

ــائريين. ــن والعش ــاء املجتمعيي للزعم

ويف اآلونــة األخيــرة، ســاعدت املنظمــات املجتمعيــة يف تشــكيل خمــس لجــان وســاطة مؤلفة 

مــن زعمــاء العشــائر ووجهــاء املجتمــع. ومــع أن املنظمــات ال تشــارك يف الوســاطة املباشــرة، 

ــم املشــورة لهــا. وحتــى اآلن،  إال أنهــا لعبــت دورًا داعمــا يف تشــكيل اللجــان وتدريبهــا وتقدي

نجحــت لجــان الوســاطة هــذه يف حــل عــدد مــن النزاعــات املحليــة.

ىلع ســبيل املثــال، يف قريــة جديــد بــكارة بريــف ديــر الــزور الشــرقي، حلــت اللجنــة خافــا بيــن 

أصحــاب مخبــز وعائــات محليــة اشــتكت مــن التوزيــع غيــر املتكافــئ للخبــز. وقــد أشــركت لجنــة 

الوســاطة الطرفيــن وخُلصــت إلــى عــدم وجــود دقيــق كاٍف لتلبيــة احتياجــات الســكان. وبعــد 

سلســلة مــن االجتماعــات، نجحــت يف تقديــم طلــب إلــى اإلدارة الذاتيــة لزيــادة كميــة الدقيــق 

بمقــدار 008 كيلوغــرام، وبالتالــي حــل أزمــة الخبــز يف املنطقــة. ويف صــراع آخــر، تدخلــت لجنــة 

الوســاطة بيــن عشــيرتين بعــد عمليــة قتــل بداعــي الثــأر. وتبعــا للتقاليــد يف ديــر الــزور، فــإن 

ــه )حتــى األقــارب مــن الدرجــة الرابعــة(. إاّل  ــل وعائلت ــم هــي مغــادرة القات ــة هــذه الجرائ عقوب

أن مثــل هــذا العقــاب الجماعــي غيــر إنســاني، خاصــة يف مثــل هــذه األوقــات العصيبــة. وبعــد 



155 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

جلســات وســاطة متعــددة، وافقــت أســرة املغــدور ىلع إلــزام القاتــل فقــط بمغــادرة املنطقــة 

مــع الســماح ألســرته بالبقــاء.

ــن يف  ــي كاٍف وقواني ــار قضائ ــود إط ــدم وج ــرًا لع ــة نظ ــة خاص ــود أهمي ــذه الجه ــب ه وتكتس

ــون بأيديهــم. ــراد للقان ــي األف ــان عــدم تول ــن ســوريا، وتســاعد ىلع ضم ــرة م أجــزاء كبي

- القيود والتوصيات

ــي  ــن املجتمــع املدن ــرًا يف تمكي ــا كبي ــد أحــرز تقدم ــي ق ىلع الرغــم مــن أّن املجتمــع الدول

ــى  ــن إل ــون مقّيدي ــن ال يزال ــؤالء الفاعلي ــو أّن ه ــع ه ــزاع، إاّل أن الواق ــل الن ــب دور يف ح ــن لع م

ــق  ــا يتعل ــزور. فعندم ــر ال ــات املجتمعيــة يف دي ــر بســبب كل مــن الســلطة والدينامي حــد كبي

ــم املجتمــع  األمــر بالعاقــات الرأســية، يقتصــر دور املجتمــع املدنــي عمومــا ىلع فهــم مظال

ورفعهــا إلــى الســلطات دون أن يكــون قــادرًا ىلع إجــراء التغييــرات الازمــة بشــكل اســتباقي. أّمــا 

فيمــا يتعلــق بالعاقــات األفقيــة، فــا يمكــن للمجتمــع املدنــي التنافــس مــع الجهــات الفاعلــة 

القائمــة التــي تقــوم تقليديــا بحــل النــزاع. ولكــن مــع نمــو املجتمــع املدنــي وتحســين تدريبــه، 

يمكنــه أن يلعــب دورًا تكميليــا تشــتد الحاجــة إليــه.

يف الوقــت الــذي يســعى فيــه املجتمــع الدولــي إلــى دعــم املجتمــع املدنــي بشــكل أفضــل 

ــع  ــى املجتم ــر إل ــة ال تنظ ــلطات املحلي ــان أن الس ــى ضم ــعى إل ــب أن يس ــزور، يج ــر ال يف دي

املدنــي ىلع أنــه منافــس ولكــن كعامــٍل يضيــف قيمــة ويمكنــه أن يســاعد اإلدارة الذاتيــة ىلع 

اكتســاب الشــرعية والشــعبية يف املناطــق التــي تقــع خــارج معاقلهــا التقليديــة. وفضــًا عــن 

ذلــك، فــإن الجهــات الفاعلــة يف املجتمــع املدنــي ُتعــّد شــريكا ضروريــا يف إعــادة بنــاء النســيج 

االجتماعــي بعــد ســنوات مــن الصــراع والنــزوح الجماعــي، ولكــن يجــب أن تمنحهــا اإلدارة الذاتيــة 

مســاحة كافيــة للعمــل بشــكل مســتقل وأاّل تســعى الحتوائهــا أو تحويلهــا إلــى هيئــات رمزيــة 

فقــط.

وعــاوة ىلع ذلــك، ينبغــي للمانحيــن واملنّفذيــن الدولييــن العامليــن يف ديــر الــزور االنخــراط 

مــع املجتمــع املدنــي والجهــات الفاعلــة املحليــة ذات الصلــة كشــركاء يف تحديــد احتياجــات 

ــذي  ــد ال ــاس الواح ــزة ذات املق ــج الجاه ــادرات أو املناه ــاد ىلع املب ــدم االعتم ــة وع املنطق

يناســب الجميــع. 

فأولئــك املوجــودون داخــل املجتمعــات أكثــر وعيــا بالتحديــات والفــرص املاثلــة أمــام نشــاط 

املجتمــع املدنــي. كذلــك يتعّيــن ىلع يجــب ىلع املانحيــن واملنّفذيــن أال يقصــروا مشــاركتهم 
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ىلع املنظمــات، بــل أن يدركــوا أن املجتمــع املدنــي يضــم فاعليــن غيــر تقليدييــن مثــل زعمــاء 

العشــائر واألعيــان الذيــن قــد يكــون لهــم تأثيــر كبيــر ىلع املجتمــع. ومــا يــزال هــؤالء األفــراد، 

وفقــا ملــا تــراه لجــان الوســاطة، يكتســبون أهميــة كبيــرة يف مناطــق مثــل ديــر الــزور وينبغــي 

زيــادة تمكينهــم.

املصدر: تشاتام هاوس

https://syria.chathamhouse.org/ar/research/2021/how-civil-society-can-act-as-community-interlocutors-in-deir-ez-zor
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خطة إلعادة 1.5 مليون الجئ سوري بمخطط زمني

صحيفة تركيا

)اللغة التركية( 25 نيسان 2022 

خالصة املقال:

يلماز بيلجن 

ــى  ــون الجــئ ســوري إل ــى إعــادة 5.1 ملي ــاد تهــدف إل ــا«، إن حكومــة الب ــت صحيفــة »تركي قال

بادهــم مــن خــال تحســين العاقــات مــع النظــام الســوري، وتأميــن مناطــق آمنــة يف الشــمال 

ــة  ــة آمن ــاء بيئ ــروع إنش ــإن مش ــة، ف ــب الصحيف ــهرا. وبحس ــى 02 ش ــون 51 إل ــوري يف غض الس

يف مناطــق ســيطرة النظــام، مــا يــزال موضــع نقــاش بيــن الجانبيــن، يف حيــن تعمــل كل مــن 

اإلمــارات والســعودية ىلع زيــادة الدعــم للحــراك الدبلوماســي بيــن أنقــرة ودمشــق يف الجزائــر 

ــات هاتفيــة بيــن الرئيــس التركــي  ــى أرضيــة مشــتركة لبــدء محادث واألردن، بهــدف الوصــول إل

رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس النظــام الســوري بشــار األســد.

 

ــن  ــرر م ــي متك ــط نف ــاء، وس ــذه األنب ــرة ىلع ه ــن أنق ــمي م ــق رس ــدر تعلي ــم يص ــن ل يف حي

ــا. ــع تركي ــارب م ــول التق ــوري ح ــام الس النظ

ــل ىلع  ــة تعم ــة التركي ــى أن الحكوم ــن، إل ــاز بيج ــب يلم ــال للكات ــة يف مق ــارت الصحيف وأش

تســريع مبــادرات العــودة اآلمنــة لاجئيــن، مؤكــدة أنــه تــم إحــراز تقــدم كبيــر يف مشــاريع البنــاء 
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الصناعــي املنظمــة يف مناطــق عمليــات درع الفــرات ونبــع الســام وغصــن الزيتــون. ولفتــت 

إلــى أنــه تــم إجــراء تحليــات ميدانيــة لـــ 002 ألف منــزل بتمويــل من قطــر يف مناطــق العمليات 

التركيــة، بالتزامــن مــع تواصــل املحادثــات مــع حكومــة النظــام الســوري.

ــة عســكرية ضــد  ــد مــن النظــام الســوري أن يدعــم عملي ــب التركــي، يري ــى أن الجان ونبهــت إل

حــزب العمــال الكردســتاني »KKP« اإلرهابــي مــن محــور ديــر الــزور والرقــة ومنبــج، ىلع أن تكــون 

ــب  ــددت ىلع أن املطل ــد. وش ــن جدي ــام م ــيطرة النظ ــت س ــاز تح ــط والغ ــول النف ــع حق جمي

األساســي لتركيــا يف حركــة املفاوضــات الدبلوماســية التــي بــدأت مــع نظــام األســد هــو تجديــد 

ســجات الســكان الرســمية وســجات األراضــي ىلع أســاس مــا قبــل عــام 1102.

ــات اآلالف مــن الســوريين  ــازل وأراضــي مئ ــه خــال الســنوات املاضيــة صــودرت من وأوضحــت أن

مــن قبــل حــزب العمــال الكردســتاني ومليشــيات إيــران والنظــام الســوري، مــا يجعــل املخــاوف 

ــوري  ــام الس ــك النظ ــد تمس ــة فق ــق الصحيف ــن. ووف ــودة الاجئي ــام ع ــة أم ــر عقب ــة أكب األمني

بمطالبــه األوليــة املتمثلــة بانســحاب القــوات التركيــة مــن مناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون 

ونبــع الســام. وأشــارت صحيفــة »تركيــا« إلــى أن أنقــرة تتحــدث عــن عــودة 007 ألــف ســوري يف 

ــة  ــا ســتفتتح ممــرات تجاري ــت أن تركي ــن. وبين ــة الازمــة لاجئي ــات األمني ــم الضمان حــال تقدي

وإنســانية مــع مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، إلعــادة تفعيــل قنــوات التبــادل التجــاري بيــن 

البلديــن.

العودة إلى الحرب

ونقلــت الصحيفــة عــن آخــر ســفير لتركيــا يف دمشــق، عمــر أونهــون، قولــه إن قضيــة الاجئيــن 

أصبحــت أهــم أجنــدة يف السياســة الداخليــة، مضيفــا: »عانــت كل مــن تركيــا وســوريا مــن أضــرار 

جســيمة مــن هــذه العمليــة الحربيــة«. وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن بــاب العــودة إلــى مــا قبــل 1102 

ال يــزال مفتوحــا لــكا البلديــن، مرجحــا أن ال تكــون عــودة العاقــات بنفــس الكثافــة يف البدايــة، 

لكــن كا الجانبيــن يحتاجــان إلــى بعضهمــا البعــض.

ورأى أنــه ال يوجــد خاســر واحــد يف هــذه األزمــة، وأن االســتقرار يف مصلحــة الجميــع مــن جميــع 

النواحــي، مؤكــدا أنــه إذا تــم اســتيفاء الحــد األدنــى مــن الظــروف املعيشــية لاجئيــن الســوريين، 

ــل أو  ــة أو القت ــوا للمضايق ــن يتعرض ــم ل ــم بأنه ــم إقناعه ــر إذا ت ــكل كبي ــاس بش ــيعود الن فس

الســجن.
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اســتمرار األزمــة يف مصلحــة روســيا وإيــران ورأت صحيفــة »تركيــا« أن الوضــع الحالــي يف ســوريا 

تحــول إلــى تهديــد لوحــدة األراضــي واإلرهــاب واالقتصــاد والسياســة داخــل ســوريا وكذلــك لتركيا، 

معتبــرة أن اســتمرار األزمــة أو تناميهــا هــو يف مصلحــة روســيا وإيــران. وشــددت ىلع أن روســيا 

ــد متعــددة األبعــاد مــن هــذا  ــة وتحــاوالن جنــي فوائ ــران تســتخدمان األزمــة كرافعــة دولي وإي

ــدرة ىلع  ــا الق ــران لديه ــة أن إي ــة خاص ــف للغاي ــي مختل ــف الترك ــن أن املوق ــع، يف حي الوض

تخريــب العاقــات التركيــة مــع دمشــق بشــكل خطيــر. وأضافــت: »ىلع الرغــم مــن محدوديــة 

مــوارد طهــران، إال أن لديهــا طموحــات سياســية وأيديولوجيــة للمنطقــة بشــكل عــام«. واعتبــرت 

أن الخطــوات التــي اتخذتهــا تركيــا مهمــة ويمكــن أن ترســي األســاس لاســتقرار يف املســتقبل، 

بنــاء ىلع القــرار األممــي 4552، والــذي ســيكون املعيــار األساســي للحــل الدائــم بعــد االتفــاق 

املؤقــت.

املصدر: صحيفة تركيا

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/852582.aspx
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كيف أوقع أكاديميان بمجرم حرب سوري

الجارديان

)اللغة اإلنجليزية( 27 نيسان 2022 

ــو ل 41  ــع فيدي ــًرا مقط ــيات س ــال امليليش ــد رج ــاهد أح ــد أن ش ــال: بع ــة املق خالص
شــخًصا ُيقتلــون بوحشــية، كان يعلــم أنــه يجــب عليــه نقــل الصــور املروعــة إلــى العالــم 

الخارجــي.

مارتن تشولوف

يف صبــاح ربيعــي قبــل ثــاث ســنوات، تــم تســليم مجنــد جديــد يف ميليشــيا ســورية مواليــة 

جهــاز كمبيوتــر محمــول تابــع ألحــد األجنحــة األمنيــة لبشــار األســد. فتــح الشاشــة ونقــر بفضــول 

ىلع ملــف فيديــو، وهــي خطــوة شــجاعة بالنظــر إلــى العواقــب إذا كان أي شــخص قــد ضبطــه 

وهــو يتطفــل.

ــا يف  ــورة حديًث ــرة محف ــن حف ــرب م ــل أن تقت ــة، قب ــة يف البداي ــر واضح ــات غي ــت اللقط كان

األرض بيــن مبنييــن ثقبهمــا بالرصــاص. كان ضابــط مخابــرات يعرفــه قــد ركــع بالقــرب مــن حافــة 

الحفــرة مرتدًيــا بــزة عســكرية وقبعــة صيــد، وهــو يلــوح ببندقيــة هجوميــة ويصــدر األوامــر.

 

تجمــد رجــل امليليشــيا املبتــدئ يف حالــة مــن الرعــب مــن املشــهد: تــم اقتيــاد رجــل معصــوب 
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ــم أنهــا  ــم يكــن يعل العينيــن مــن مرفقــه وطلــب منــه الركــض نحــو الحفــرة العماقــة التــي ل

تقــع أمامــه. كمــا أنــه لــم يتوقــع دوي الرصــاص يف جســده بينمــا كان يســقط ىلع كومــة مــن 

القتلــى تحتــه. واحــًدا تلــو اآلخــر، تبعــه املزيــد مــن املعتقليــن املطمئنيــن؛ قيــل للبعــض إنهــم 

كانــوا يركضــون مــن قنــاص قريــب، بينمــا تعــرض البعــض اآلخــر للســخرية واإليــذاء يف اللحظــات 

األخيــرة مــن حياتهــم. بــدا أن الكثيريــن يعتقــدون أن القتلــة يقودونهــم بطريقــة مــا إلــى بــر 

األمــان.

ــق  ــن بدمش ــة التضام ــة يف ضاحي ــرة الجماعي ــذه املقب ــًا يف ه ــن 14 رج ــل ع ــا ال يق ــل م ُقت

ــن  ــن الذي ــوري واملتمردي ــم الس ــن الزعي ــراع بي ــت يف الص ــك الوق ــال يف ذل ــة قت ــي جبه ، وه

اصطفــوا ضــده. إلــى جانــب أكــوام التــراب املتكدســة التــي سُتســتخدم قريًبــا إلنهــاء املهمــة ، 

ســكب القتلــة الوقــود ىلع الرفــات وأشــعلوها ، ضاحكيــن وهــم يتســترون حرفيــا ىلع جريمــة 

حــرب ىلع بعــد عــدة أميــال فقــط مــن مقــر الســلطة يف ســوريا، ويعــود تاريــخ الفيديــو إلــى 

ــل 3102. 61 أبري

ســاد شــعور بالغثيــان لــدى املجنــد، الــذي قــرر ىلع الفــور أن اللقطــات بحاجــة إلــى املشــاهدة 

ــن  ــر م ــة باملخاط ــة محفوف ــنوات ، يف رحل ــاث س ــد ث ــرار ، بع ــذا الق ــاده ه ــر. ق ــكان آخ يف م

ــا. لقــد  واحــدة مــن أحلــك اللحظــات يف تاريــخ ســوريا الحديــث إلــى األمــان النســبي يف أوروب

وحدتــه أيًضــا مــع اثنيــن مــن األكاديمييــن الذيــن أمضــوا ســنوات يف محاولــة نقلــه - املصــدر 

ــة  ــاد املذبح ــذي ق ــل ال ــد الرج ــع تحدي ــان م ــر األم ــى ب ــتثنائي - إل ــق اس ــي يف تحقي الرئيس

ــدوره. ــراف ب وإقناعــه باالعت

إنهــا جريمــة حــرب، تــم الحصــول عليهــا مــن أحــد أشــهر أفــرع النظــام الســوري، الفــرع 722 مــن 

جهــاز املخابــرات العســكرية يف البــاد، والتــي توضــح أيًضــا الجهــود املضنيــة لقلــب الطاولــة 

ىلع مرتكبيهــا – بمــا يف ذلــك كيفيــة قيــام باحثيــن يف أمســتردام خــدع أحــد أكثــر ضبــاط 

ــريرة  ــرار الش ــاء األس ــاه إلفش ــت وأغري ــه ىلع اإلنترن ــال تبجح ــن خ ــوريا م ــهرة يف س ــن ش األم

لحــرب األســد.

ــابًقا أن  ــد س ــي كان ُيعتق ــم الت ــبوق ىلع الجرائ ــر مس ــكل غي ــوء بش ــم الض ــى عمله ــد ألق لق

النظــام ارتكبهــا ىلع نطــاق واســع يف ذروة االنتفاضــة الســورية، لكنــه دائًمــا مــا ينكــر أو ُيلقــى 

ــن. ــوم ىلع الجماعــات املعارضــة والجهاديي بالل

ــاب  ــر كت ــية نش ــوات الروس ــادت الق ــا، أع ــرب يف أوكراني ــدام الح ــع احت ــنوات، م ــع س ــد تس بع

ــة  ــت العملي ــث تحول ــوريا ، حي ــن يف س ــكان املدنيي ــة ىلع الس ــاب الدول ــة إلره ــد اللعب قواع
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العســكرية الخاصــة املزعومــة لفاديميــر بوتيــن إلــى احتــال وحشــي ألجــزاء مــن شــرق البــاد. 

. كانــت وحــدات املخابــرات العســكرية هنــاك يف طليعــة الوحشــية ، حيــث بثــت الخــوف يف 

ــذي اتســمت بــه محــاوالت  املجتمعــات مــن خــال االعتقــاالت الجماعيــة والقتــل مــن النــوع ال

األســد الوحشــية الســتعادة الســلطة.

ــتينيات ،  ــي يف الس ــوفيت والشتاس ــاط الس ــد الضب ــورية ىلع ي ــة الس ــزة األمني ــت األجه تدرب

وتعلمــت فــن التخويــف بشــكل جيــد. يف كثيــر مــن األحيــان ، كان والء أولئــك الذيــن اختطفــوا 

عنــد نقــاط التفتيــش عواقــب قليلــة ؛ كان الخــوف هــو الوســيلة األكثــر فتــًكا للنظــام للتشــبث 

بالســلطة ، وقــد اســتخدم كل الوســائل املتاحــة لغرســه. يف هــذه الحالــة ، لــم يكــن الضحايــا من 

املعارضيــن بــل مــن املدنييــن غيــر املنحازيــن ألي مــن الجانبيــن وقبلــوا حمايــة األســد. شــوهد 

ــه: “ال تفكــروا يف  ــى الحــي بأكمل قتلهــم ىلع نطــاق واســع يف التضامــن ىلع أنــه رســالة إل

معارضتنــا”.

عند تســريب الفيديو ، أواًل لناشــط معارض يف فرنســا ، ثم للباحثين ، أنصار شــحود والبروفيســور 

أوغــور أوميــت أنجــور ، مــن مركــز الهولوكوســت واإلبــادة الجماعيــة بجامعــة أمســتردام ، كان ىلع 

املصــدر أن يتغلــب ىلع الخــوف مــن القبــض عليــه وربمــا قتلــه. والضيــق الناجــم عــن احتمــال 

طــرده مــن عائلتــه – أعضــاء بــارزون يف الطائفــة العلويــة التابعــة لألســد ، والتــي تمتلــك مقاليد 

الســلطة الرئيســية يف مــا تبقــى من ســوريا.

ســيتعلم يف النهايــة أنــه حتــى مــع عمــل مئــات األشــخاص حــول العالــم لتقديــم األســد إلــى 

العدالــة ىلع جرائــم الحــرب ، فــإن الفيديــو ســينتهي بــه األمــر ليكــون دليــًا بــارًزا يف القضيــة 

املرفوعــة ضــد رأس النظــام الســوري. لكــن أواًل ، احتــاج أنصــار وأوغــور إلــى العثــور ىلع الرجــل 

الــذي يرتــدي قبعــة الصيــد .

كانــت أنصــار مــن أشــد منتقــدي األســد منــذ انــدالع االنتفاضــة الســورية. كانــت عائلتهــا أعضــاء 

ــار  ــراع واالنهي ــن الص ــد ، لك ــع األس ــدة م ــات جي ــر ىلع عاق ــد كبي ــى ح ــظ إل ــع حاف يف مجتم

االقتصــادي الــذي تــاه أدى إلــى توتــر التحالفــات ، ووجــدت أنصــار نفســها مصممــة بشــكل متزايــد 

ىلع محاســبة األســد ، بغــض النظــر عــن الثمــن الشــخصي.

انتقلــت إلــى بيــروت يف عــام 3102 ثــم إلــى أمســتردام بعــد ذلــك بعاميــن، حيــث التقــت بأوغــور 

يف عــام 6102. وقــد شــارك كاهمــا يف محاولــة تأريــخ مــا يعتقــد أنــه إبــادة جماعيــة ُترتكــب 

يف ســوريا. كان تجميــع قصــص الناجيــن وعائاتهــم إحــدى الطــرق للقيــام بذلــك. كان التحــدث 

إلــى الجنــاة أنفســهم أمــًرا آخــر. ومــع ذلــك، كان الحصــول ىلع معلومــات عــن النظــام مهمــة 
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يعتقــد أنهــا شــبه مســتحيلة. لكــن أنصــار كانــت لديهــا خطــة: قــررت أن تلجــأ إلــى اإلنترنــت، 

وتجــد طريقهــا إلــى الحــرم الداخلــي ملســؤولي أمــن النظــام مــن خــال التظاهــر بأنهــا معجبــة 

اعتنقــت قضيتهــم بالكامــل.

ــبية  ــم الخش ــة الرس ــور، يف غرف ــال أوغ ــته. ق ــب دراس ــد يصع ــام األس ــكلة أن نظ ــت املش كان

الداكنــة الكبــرى يف الهولوكوســت، ال يمكنــك أن تدخــل إلــى دمشــق ، وتلــوح بذراعيــك، وتقــول  

ــى  ــا إل ــم اجتمــاع مــن أمســتردام وأود أن أطــرح بعــض األســئلة”. “لقــد توصلن ــا عال ــا  أن “مرحًب

اســتنتاج مفــاده أننــا، يف الواقــع، نحتــاج إلــى شــخصية – ويجــب أن تكــون تلــك الشــخصية امــرأة 

شــابة علويــة.”

ــى اســتخدام فيســبوك، وىلع  ــون إل ــاط الجيــش يميل ــت أنصــار أن جواســيس ســوريا وضب أثبت

الرغــم مــن حياتهــم العمليــة الســرية، إال أنهــم كانــوا يميلــون إلــى عــدم جعــل مواقــع التواصــل 

االجتماعــي الخاصــة بهــم خاصــة. قــررت اختيــار اســم مســتعار، “آنــا ش” ، وطلبــت مــن صديــق 

مصــور لهــا التقــاط ملحــة جذابــة لوجههــا. ثــم حولــت صفحتهــا الرئيســية إلــى إشــادة لألســد 

وعائلتــه وشــرعت يف محاولــة تجنيــد األصدقــاء.

ــا عــن املشــتبه بهــم  ليــا ونهــارا ىلع مــدى العاميــن التالييــن، بحثــت ىلع koobecaF بحًث

املحتمليــن. عندمــا وجــدت أحدهــم ، أخبرتــه أنهــا كانــت باحثــة تــدرس النظــام الســوري مــن 

أجــل أطروحتهــا. يف النهايــة ، أصبحــت جيــدة يف ذلــك. لقــد تعلمــت الحالــة املزاجيــة للنظــام 

يف ذلــك الوقــت ، وعلمــت ، جنًبــا إلــى جنــب مــع أوغــور . ســرعان مــا أصبحــت آنــا ش معروفــة 

بيــن أجهــزة األمــن كشــخصية متفهمــة – 

قالــت: “كانــوا بحاجــة إلــى التحــدث إلــى شــخص مــا، وكانــوا بحاجــة إلــى مشــاركة تجربتهــم”. 

شــاركنا بعــض القصــص معهــم. لقــد اســتمعنا إلــى كل القصــص ، ولم نركــز فقــط ىلع جرائمهم 

.“

تابــع أوغــور: “بعــض هــؤالء األشــخاص تعلقــوا بآنــا”. “وبعضهــم بــدأ يف االتصــال يف منتصــف 

الليــل.”

ىلع مــدى العاميــن التالييــن، عاشــت أنصــار وتنفــس شــخصيتها الجديــدة. يف بعــض األحيــان 

كانــت تتراجــع عمــا أصبحــت عليــه – شــخص دخــل يف أذهــان فرائســها ويمكنــه يف بعــض 

األحيــان فهمــه ىلع املســتوى البشــري الخــام الــذي تجــاوز الحــدود الســريرية ألبحاثهــا.

لكــن العــودة إلــى الواقــع كانــت مفاجئــة. العديــد ممــن تحدثــت إليهــم كانــوا أعضــاًء فاعليــن 

ــرت صحتهــا ، كمــا  ــة التــي مكنتهــم. أث ــوا جــزًءا مــن العصاب ــة قتــل، والبعــض اآلخــر كان يف آل
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أثــرت ىلع حياتهــا االجتماعيــة وســامتها العقليــة. كانــت الجائــزة تســتحق كل هــذا العنــاء. إذا 

تمكنــت مــن العثــور ىلع املســلح يف الفيديــو، فيمكنهــا أن تبــدأ يف تحقيــق العدالــة لعائــات 

ــذي دام  مــن قتلهــم. وربمــا ، يمكنهــا أن تبــدأ مــا أداره عــدد قليــل مــن اآلخريــن يف الصــراع ال

عقــًدا مــن الزمــن: بــدء عمليــة ربطــت بشــكل قاطــع الدولــة الســورية ببعــض أســوأ الفظائــع يف 

الحــرب.

يف مــارس 1202 ، وصــل االختــراق أخيــًرا. كان متابعــو آنــا ش ىلع فيســبوك قــد حصلــوا بحلــول 

ذلــك الوقــت ىلع ثقــة أكثــر مــن 005 مــن أكثــر املســؤولين تفانًيــا يف النظــام. مــن بيــن صــور 

أصدقائهــا، بــرز وجــه مميــز مــع ندبــة وشــعر يف الوجــه. أطلــق ىلع نفســه اســم أمجــد يوســف، 

وكان يشــبه إلــى حــد كبيــر املســلح يف قبعــة الصيــد التــي أرهقــت نفســها يف البحــث عنهــا. 

بعــد ذلــك بوقــت قصيــر، تلقــت أنصــار تأكيــًدا مــن مصــدر داخــل التضامــن بــأن القاتــل كان رائــًدا 

يف الفــرع 722 مــن املخابــرات العســكرية الســورية.

قالــت: “كان االرتيــاح ال يوصــف”. “كان هنــاك شــخص يحمــل مفتــاح كل شــيء. واآلن أنــا بحاجــة 

إلــى جعلــه يتحــدث “.

تتذكــر أنصــار جيــًدا اللحظــة التــي أرســلت طلــب صداقتهــا، واإلثــارة التــي شــعرت بهــا عندمــا 

قبلــت فريســتها. بعــد كل هــذا الوقــت، تــم ضبــط الطعــم. اآلن هــي بحاجــة إلــى لفــه. املكاملــة 

األولــى كانــت عابــرة؛ ارتــاب أمجــد وأنهــى املكاملــة بســرعة. لكــن شــيًئا مــا يف تلــك املحادثــة 

ــى امــرأة  ــاد هــو املطــارد. هــل كان مــن التشــويق التحــدث إل ــه. أصبــح الصي ــار فضول األوليــة أث

ــا  ــر؟ يف كلت ــيء آخ ــه، أم ش ــراب من ــرأ ىلع االقت ــن تج ــتجواب م ــى اس ــة إل ــة، أم الحاج غريب

الحالتيــن، عندمــا اتصــل أمجــد بعــد ثاثــة أشــهر ، ضغطــت أنصــار ىلع التســجيل ، وردت “آنــا” 

ــة. ىلع املكامل

ــة ، يف شــخصية جاســوس يتحكــم يف جميــع  بعــد كل هــذه الســنوات كان صــارم يف البداي

محادثاتــه، نطــق بكلمــات قليلــة، وعندمــا تحــدث تمتــم ، ممــا أجبــر مســتمعه ىلع بــذل جهــد 

كبيــر لســماعه. بذلــت آنــا ش كل مــا يف وســعها لنــزع ســاح أمجــد ، مبتســمة بخجــل ، تضحــك 

وتذعــن لــه وهــو يملؤهــا باألســئلة، وكل ذلــك وفًقــا لشــروطه. يبــدأ وجهــه املتجمــد تدريجيــا 

باالســترخاء ســألته عــن التضامــن.

ثــم طرحــت ســؤااًل غّيــر نبــرة املحادثــة بأكملهــا: “كيف كان شــعور الجــوع، وليــس النــوم، والقتال، 

والقتــل – الخــوف ىلع والديــك ، وىلع شــعبك إنهــا مســؤولية ضخمــة – لقــد تحملــت الكثيــر 

ىلع عاتقــك “.
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طــوال صيــف العــام املاضــي ، حاولــت أنصــار إقنــاع أمجــد بالتحــدث. كان الدخــول إلــى رأس قاتــل 

ــك واســتخراج االعترافــات كان  ــة حــول ســبب قيامــه بذل شــيًئا ، لكــن جمــع معلومــات حقيقي

شــيًئا آخــر. بحثــوا يف ملفــه الشــخصي ىلع koobecaF بحًثــا عــن أدلــة ، وعثــروا ىلع صــورة 

ــن  ــة أشــهر م ــل ثاث ــل عــام 3102 ، قب ــه يف أوائ ــد كتبهــا أمجــد بعــد وفات ــر ، وقصائ ألخ أصغ

مذبحــة التضامــن. اســتمرت آنــا يف مضايقتــه إلجــراء مكاملــة أخــرى ، لكنــه ظــل بعيــد املنــال. 

ثــم يف وقــت متأخــر مــن إحــدى الليالــي يف شــهر يونيــو، اتصــل أمجــد. هنــا كانــت فرصتهــا 

لتثبيتــه.

“لقد قتلت الكثير”

جــاء أول اعتــراف حقيقــي ألمجــد. قــال: “لقــد قتلــت الكثيــر”. “انتقمــت.” وكأنــه يــدرك خطــورة 

ــة ، كان مــن  ــة التالي ــة وأنهــى املكاملــة. خــال األشــهر القليل ــق أمجــد املحادث اللحظــة ، أغل

الصعــب العثــور عليــه ، ولــم يــرد إال ىلع الدردشــة وســأل عــن موعــد عــودة آنــا إلــى ســوريا. مــن 

كانــت هــذه املــرأة التــي كانــت تحــت جلــده؟ متــى ســتتاح لــه الفرصــة الســتجوابها ىلع أرضــه 

وشــروطه؟

بدأ أمجد يف لعب دور الصديق الغيور ، يسأل من هي آنا ، وهل هي تشرب وأين هي.

ــدود  ــى ح ــى أقص ــل إل ــد وص ــر ق ــا املتغي ــأن غروره ــعر ب ــار تش ــدأت أنص ــاء ، ب ــذه األثن يف ه

ــا كمــا فعلــت. تحدثــت الشــخصية إلــى مــا  صاحياتهــا ، وأن آنــا ش بحاجــة إلــى الراحــة ، تماًم

يصــل إلــى 002 مســؤول يف النظــام ، بعضهــم جنــاة مباشــرون يف جرائــم قتــل ، وآخــرون جــزء 

ــدة للتشــبث بالســلطة.  ــذي ســاعد وحــرض محــاوالت األســد الوحشــية املتزاي مــن املجتمــع ال

ــي. ــع بريدهــم اإللكترون ــا بينهــم عــن املــرأة الغامضــة يف جمي ــون فيم ــدأوا يتحدث ب

يف صبــاح بــارد مــن شــهر ينايــر مــن هــذا العــام ، قــام أوغــور وأنصــار بتعبئــة صنــدوق صغيــر 

بــه نســخة مطبوعــة مــن ملــف آنــا الشــخصي ىلع koobecaF ، وهــو ســيف اســتخدمه نظــام 

األســد كرمــز وبعــض الحلــي ، وتوجهــوا بالســيارة إلــى محميــة طبيعيــة خــارج أمســتردام. هنــاك ، 

حفــروا حفــرة ودفنــوا الشــخصية ، مــع شــخص ماشــي كلــب مذهــول هــو الشــخص اآلخــر الوحيــد 

الــذي يشــهد ىلع زوال املحقــق الرقمــي الــذي كان عملــه ســيجعل أي جاســوس حقيقــي فخورًا.

قــال أوغــور: “أعنــي أن علمــاء النفــس واملعالجيــن ســيخبروك أنــه إذا كانــت لديــك فتــرة صعبــة 

بشــكل خــاص، فيمكنــك تمييــز تلــك الفتــرة بطقــوس”. “لــذا فــإن طقــوس شــيء مــا يســاعدك 

يف الواقــع ىلع وضعــه خلفــك. اعتقــدت ، يف الواقــع ، بئــس املصيــر “.

ــا  ــم يتمكن ــي جمعاهــا ول ــز ىلع املــواد الت ــان يف التركي ــدأ الباحث لقــد حــان الوقــت لكــي يب
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مــن معالجتهــا بينمــا كانــا منغمســين بعمــق يف الشــخصية التــي دفناهــا للتــو يف الغابــة مــع 

دقيقــة صمــت.

قالت أنصار “أضحك عليها طوال الوقت”. “نحن دائما نتذكر آنا.”

ولكن كان هناك شيء آخر يتعين عليهم القيام به ؛ يواجهون أمجد بما عرفوه عنه.

ســأل أوغــور: “ألنــه إلــى متــى تريــد أن تســتمر يف مغازلــة ضابــط املخابــرات “أعتقــد أن اللحظــة 

التــي انفتــح فيهــا ىلع أخيــه ، وقيامــه باالنتقــام ، كانــت أقــرب مــا يمكــن أن تحصــل عليــه يف 

هــذا الســياق بالــذات.”

عبــر regnessem koobecaF ، قامــت أنصــار ، باســتخدام هويتهــا الحقيقيــة هــذه املــرة بــداًل 

مــن “آنــا” ، بإرســال مقطــع فيديــو مدتــه 41 ثانيــة إلــى أمجــد.

“كان ســؤاله األول:” هــل هــذا أنــا يف الفيديــو؟ “قلــت:” نعــم ، هــذا أنــت “. قــال:” نعــم ، أنــا. لكــن 

مــاذا يقــول هــذا الفيديــو؟ ال شــيئ. أنــا أعتقــل شــخًصا مــا، وهــذه وظيفتــي “.

وإدراًكا لعواقــب مــا ُعــرض للتــو، انتقــد أمجــد أعضــاء جبهــة الدفــاع الوطنــي، وهــي امليليشــيا 

التــي ينتمــي إليهــا املبتــدئ الــذي ســرب الفيديــو. وصفهــم بأنهــم بلطجيــة وقتلــة وقــال إنــه 

ليــس مثلهــم.

وكتب يف رسالة “أنا فخور بما فعلته” قبل أن يهدد بقتلها هي وعائلتها.

لــم تــرد أنصــار وال أوغــور ىلع أمجــد منــذ فبرايــر / شــباط وحظــراه مــن حســاباتهما ىلع وســائل 

التواصــل االجتماعــي. ومــع ذلــك ، فقــد حــاول التواصــل عــدة مــرات. مــن الواضــح أنــه قلــق بشــأن 

مــا ينتظــره، كمــا قــد يكــون. بــدأت محاكمــات جرائــم الحــرب يف أملانيــا يف كســر درع اإلفــات 

مــن العقــاب الــذي يكتنــف نظــام األســد يف ســوريا. ومــع ذلــك، فــإن تلــك الجلســات ال تحتــوي 

ىلع نفــس األدلــة الدامغــة كمــا تــم تصويرهــا يف فيديــو مذبحــة التضامــن.

قبــل أن يتــم ســرد هــذه القصــة، كان ىلع رجــل واحــد الوصــول إلــى بــر األمــان – الشــخص الــذي 

ســرب الفيديــو إلــى صديــق يف فرنســا، ثــم إلــى أوغــور وأنصــار. يف وقــت مــا يف األشــهر الســتة 

املاضيــة، بــدأ رحلتــه الخطــرة.

هروب املصدر

ــى حلــب يف األشــهر الســتة املاضيــة يف املحطــة  ــق الشــاب مــن العاصمــة الســورية إل انطل

األولــى يف رحلــة كانــت ســتأخذه إلــى الشــمال الــذي تســيطر عليــه املعارضــة ، ثــم إلــى تركيــا 

ومنهــا إلــى فرنســا.

ــدات  ــتلحقه وح ــل س ــن ه ــادرة ، لك ــه باملغ ــمح ل ــد ُس ــرة. لق ــب متوت ــى حل ــة إل ــت الرحل كان
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املخابــرات املرعبــة بــه قبــل أن يتجــاوز براثنهــم؟ ىلع مشــارف حلــب الشــمالية ، حصــل عقيــد 

مــن الفرقــة الرابعــة يف الجيــش الســوري ىلع رشــوة بقيمــة 0051 دوالر )7811 جنيًهــا إســترلينًيا( 

ــا  مقابــل الســماح للرجــل بعبــور املنطقــة الحــرام الفاصلــة بيــن الجانبيــن. تأخــرت الرحلــة يوًم

واحــًدا ، حيــث تــم تجهيــز شــحنة الكابتاغــون مــن قبــل الفرقــة الرابعــة لعبــور نفــس الطريــق. 

ــا  ــطات ، صنعه ــن املنش ــات م ــرات الكيلوغرام ــل عش ــاحنة تحم ــقت ش ــزة ، ش ــرة وجي ــد فت بع

ــه  ــيطر علي ــذي تس ــمال ال ــى الش ــا إل ــط ، طريقه ــرق األوس ــر الش ــدرت عب ــام وص ــا النظ ووزعه

املعارضــة.

ــم ســد  ــا ، حيــث ت ســرعان مــا تبــع املصــدر. بعــد عــدة أســابيع ، التقــى األنصــار بــه يف تركي

ــات  ــب املاحظ ــم ترتي ــات، وت ــن املناقش ــابيع م ــدى أس ــن ىلع م ــة التضام ــرات يف قص الثغ

ــرد. ــكل مط ــرب بش ــم الح ــة جرائ ــة بماحق الخاص

يف فبرايــر / شــباط، ســلم أوغــور وأنصــار مقاطــع الفيديــو، التــي تتكــون مــن آالف الســاعات مــن 

املقابــات، إلــى املدعيــن العاميــن يف هولنــدا وأملانيــا وفرنســا. يف الشــهر نفســه، جــاءت أول 

محاكمــة ىلع اإلطــاق يف أملانيــا ملســؤول آخــر يف املخابــرات العســكرية الســورية، هــو أنــور 

ــدوره يف اإلشــراف ىلع مقتــل مــا ال يقــل عــن 72 ســجيًنا وتعذيــب مــا ال يقــل عــن  رســان، ل

0004 آخريــن. أديــن بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وُســجن مــدى الحيــاة.

ال تــزال أنصــار بعيــدة عــن عائلتهــا وبكلماتهــا ليســت هــي نفســها التــي كانــت عليهــا قبــل أن 

تبــدأ هــذا املشــروع. قالــت “لكــن األمــر كان يســتحق ذلــك”. “كان األمــر مرهًقــا ، لكننــي آمــل أن 

يســاعد عملنــا يف تحقيــق العدالــة”.

التضامــن هــذه األيــام هــو جــزء صاخــب مــن العاصمــة. تمــت تغطيــة الكثيــر مــن األضــرار والفظائع 

ــور  ــار وأوغ ــزال أنص ــفن. ال ت ــام الس ــن حط ــوام م ــيارات أو أك ــف الس ــي أو مواق ــال املبان ــن خ م

مقتنعيــن بحــدوث العديــد مــن املذابــح هنــاك، وقــد تــم جمــع مواقــع وأســماء أولئــك الذيــن 

فقــدوا يف الصــراع الوحشــي للســيطرة ىلع الضاحيــة.

ــب أن  ــم. الغري ــل أحبائه ــن قت ــون م ــام”. يعرف ــون النظ ــون يلوم ــكان املحلي ــور: “الس ــال أوغ ق

القتلــى يف هــذا الفيديــو ليســوا منشــقين، بــل كانــوا يف صــف مــع النظــام. يمكنــك أن تــرى 

ــات.  ــة. هــم مباشــرة مــن نقــاط التفتيــش، وليــس مــن زنزان ــون مــن ســوء التغذي أنهــم ال يعان

ــة “. ــتحق العدال ــم تس ــوط، وعائاته ــدي الخط ــر يف تع ــدم التفكي ــر بع ــوا كتحذي ُقتل

ــرة األعمــق لنظــام األســد –  ــاء فــراره مــن محيطــه – الدائ املصــدر اآلن، بأمــان خــارج ســوريا. أثن

حكــم ىلع نفســه بحيــاة املنفــى. قــال أنصــار: “إنــه ســعيد بقــراره”. “يف بعــض األحيــان يريــد 
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ــه  ــح. إذا كنــت قــد تعلمــت أي شــيء مــن هــذا ، فهــو أن ــام بالشــيء الصحي النــاس فقــط القي

يوجــد الخيــر يف النــاس. هــذه الحقيقــة ال تــزال تــرى النــور يف النهايــة “.

املصدر: الجارديان

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/27/massacre-in-tadamon-how-two-academics-hunted-down-a-syrian-war-criminal
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كيف يمكن لدروس الحرب السورية أن تحمي الحياة يف أوكرانيا

كارنيغي

)اللغة اإلنجليزية( 27 نيسان 2022

نص املقال:
تعكــس بعــض تكتيكات الحــرب الروســية يف أوكرانيــا االســتراتيجيات التي اســتخدمتها 
موســكو يف ســوريا، حيــث يجــب ىلع املجتمــع الدولــي تطبيــق الــدروس املســتفادة 

آنــذاك للحــد مــن الدمــار والخســائر يف الحاضــر واملســتقبل.

إيما بيلز

تمــت تجربــة االســتراتيجية العســكرية والدبلوماســية األوليــة لروســيا يف غزوهــا ألوكرانيــا 

واختبارهــا يف ســياقات أخــرى مثــل الشيشــان والحًقا يف ســوريا، يف حيــن أن الصراعين الســوري 

ــركائها  ــا وش ــا ألوكراني ــدم دروًس ــا تق ــابه بينهم ــه التش ــإن أوج ــا، ف ــان تماًم ــي مختلف واألوكران

ــرب  ــة يف الح ــدول الخارجي ــاركة ال ــة مش ــد كيفي ــا يف تحدي ــاعد فهمه ــن أن يس ــوم، يمك الي

ــي األرواح. ــي وتحم ــال السياس ــظ ىلع رأس امل ــن وتحاف ــت الثمي ــر الوق ــة توف بطريق

لم تكن استراتيجية روسيا يف سوريا بعد تدخلها العسكري يف سبتمبر 5102 جديدة:
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يف 9991-0002، اســتخدمت روســيا تكتيــكات الحصــار ضــد غروزنــي يف حــرب الشيشــان الثانيــة 

لتحقيــق أهدافهــا العســكرية والسياســية خــال املفاوضــات، ووعــدت باملــرور اآلمــن للمقاتليــن 

ــية  ــوات الروس ــرت الق ــم، ودم ــن عاصمته ــروج م ــق الخ ــت طري ــت وقصف ــم ألغم ــان، ث الشيش

ــاب  ــمى كت ــا يس ــزء مم ــا ج ــا ىلع أنه ــيا يف أوكراني ــات روس ــى تصرف ــر إل ــا ُينظ ــي بينم غروزن

اللعــب الخــاص بســوريا، وغالًبــا مــا كان يشــار إلــى النهــج الروســي باســم اســتراتيجية غروزنــي.

منــذ وقــت مبكــر مــن الصــراع الســوري، دعمــت روســيا الرئيــس الســوري بشــار األســد، وقدمــت 

موســكو دعمــَا دبلوماســيا أواًل باســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( ملنــع قــرار مجلــس األمــن التابــع 

ــم املشــورة االســتراتيجية واملســاعدة  ــم تقدي لألمــم املتحــدة بشــأن ســوريا يف عــام 1102، ث

يف صنــع القــرار طــوال فتــرة حكــم النظــام الســوري. وتــم اســتخدام األســلحة الكيماويــة ضــد 

ــن يف الغوطــة الشــرقية يف أغســطس 3102. املدنيي

ــر  ــراءات األكث ــدت اإلج ــيا، مه ــة ىلع روس ــات اقتصادي ــة عقوب ــدول الغربي ــت ال ــا فرض  وبينم

صرامــة الطريــق أمــام التدخــل العســكري الروســي يف ســوريا للحفــاظ ىلع حكــم األســد وتأميــن 

املصالــح الروســية يف بــاد الشــام، بمــا يف ذلــك الوصــول إلــى مينــاء طرطــوس، الغــزو املســتمر 

ــاك  ــدروس، فهن ــم بعــض ال ــم تعل ــد ت ــه ق ــى أن ــة إل ــا تشــير االســتجابة العاملي ــا بينم ألوكراني

املزيــد الســتخاصه.

ــزال  ــة ال ت ــة فاعل ــا حكوم ــك أوكراني ــث تمتل ــواٍح، حي ــدة ن ــن ع ــوريا م ــن س ــا ع ــف أوكراني تختل

تســيطر ىلع غالبيــة أراضيهــا الوطنيــة حيــث تقاتــل قــوة غازيــة بدعــم واســع مــن الحلفــاء. 

جعلهــا غيــر راغبــة يف افتــراض حســن النيــة الروســية. وقــد جعلهــا ذلــك يف وضــع أفضليــة 

يف املفاوضــات بالنســبة للجهــات الفاعلــة الخارجيــة التــي حاولــت التفــاوض مــع موســكو يف 

ســوريا. 

التكتيكات الروسية خال الصراع السوري:

يف ســوريا، طبقــت روســيا مزيًجــا مــن األســاليب لتحقيق أهدافها، وشــمل ذلــك الحصــار والتاعب 

بالقــوة العســكرية للمســاعدة اإلنســانية وتجاهــل دبلوماســية القانــون اإلنســاني الدولــي التــي 

كانــت تهــدف إلــى كســب الوقــت لتحقيــق أهدافهــا واســتخدام املعلومــات املضللــة والتضليــل.

بحلــول الوقــت الــذي دخلــت فيــه القــوات العســكرية الروســية الصــراع، كان شــمال ســوريا تحــت 

ســيطرة مجموعــة متنوعــة مــن الجماعــات املســلحة غيــر الحكوميــة. وكانــت املناطق الوســطى 

والجنوبيــة يف البــاد تحــت ســيطرة الحكومــة مــع خليــط مــن املناطــق الكبيــرة التــي تســيطر 
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عليهــا املعارضــة يف جميــع أنحــاء هــذه املناطــق التــي تــم إخضاعهــا مــن خــال اتفاقيــات 

ــث  ــة حي ــيطرة املعارض ــت س ــت تح ــا ظل ــوة لكنه ــة الق ــارات متفاوت ــة و حص ــة املحلي الهدن

ــد مــن الخطــوط  ــر العدي ــى القــوة البشــرية للقتــال عب افتقــرت القــوات الحكوميــة الســورية إل

األماميــة يف وقــت واحد.وبــدأ رفــض النظــام تقديــم املســاعدة لخصومــه يف وقــت مبكــر مــن 

الصــراع واعتمــد العديــد مــن الحصــارات ىلع خطــوط  تمــر عبــر األنفــاق ونقــاط التفتيــش التــي 

تــم التســامح معهــا يف بعــض األحيــان ألنهــا ســمحت ملجنــدي الجيش الســوري بكســب رشــاوى.

يف آب / أغســطس 6102، أصبحــت داريــا أول مقاتليــن محاصريــن يســيطرون ىلع ريــف دمشــق 

بعــد أن قطعــت القــوات الحكوميــة بدعــم عســكري روســي أنفاق اإلمــداد وبــدأت قصًفا عســكرًيا 

وحشــًيا اســتهدف املستشــفى الوحيــد يف املنطقــة وأغلقــه بعــد أيــام، وتــم إجاؤهــم بالقــوة 

ىلع الحافــات الخضــراء ســيئة الســمعة اآلن. وتكــرر نفــس األســلوب مــراًرا وتكــراًرا يف الفتــرة 

التــي تلــت ذلــك.

جــرت مفاوضــات عاليــة املخاطــر لتأميــن وصــول املســاعدات وعمليــات اإلجــاء أو وقــف إطــاق 

النــار بمــدة ونطــاق متفاوتيــن، وهنــاك نتيجــة مختلفــة ومــن األمثلــة البــارزة ىلع ذلــك محافظة 

إدلــب حيــث أدت مشــاركة تركيــا إلــى تحــول يف الحســابات االســتراتيجية الروســية نتــج عنــه 

اتفــاق هدنــة بيــن البلديــن فــرض هــدوًءا نســبًيا ىلع طــول الخطــوط األماميــة ملــدة عاميــن.

ــات  ــا تســتخدم هــذه العملي ــا م ــا يف مفاوضــات دبلوماســية أخــرى، وغالًب شــاركت روســيا أيًض

ــك،  ــداًل مــن ذل ــة، وب ــل مــن الرغبــة يف املشــاركة بحســن ني للتوقــف لبعــض الوقــت مــع قلي

تــم اســتخدام املفاوضــات تكتيكًيــا لصــرف االنتبــاه عمــا كان يحــدث ىلع األرض، ونفــي مزاعــم 

ــية يف  ــاركة الروس ــتهجنة، إال أن املش ــراءات املس ــن اإلج ــا م ــية وغيره ــرب الروس ــم الح جرائ

املنتديــات الدبلوماســية كان ينظــر إليهــا أيًضــا مــن قبــل البعــض يف املجتمــع الدولــي إلعطــاء 

صــورة معقولــة تشــير إلــى حســن النيــة للتوصــل إلــى تســوية للتوصــل إلــى اتفاقيــات أو تنفيــذ 

النتائــج.

ــروس ىلع اتفاقيــات وقــف إطــاق النــار رفيعــة املســتوى  حتــى عندمــا وافــق املســؤولون ال

ــذي تــم التوصــل إليــه  مــن خــال قــرارات مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، مثــل القــرار ال

خــال الحملــة العســكرية لعــام 8102 ضــد الغوطــة الشــرقية، قالــوا إنهــم لــن ينفذوهــا إال بعــد 

ــك عــن ممــرات إنســانية مــن  ــوا بعــد ذل موافقــة األطــراف ىلع الشــروط املحــددة التــي أعلن

جانــب واحــد.

تــم اســتخدام اســتراتيجية مماثلــة لتأميــن الســيطرة الكاملــة ىلع املســاعدات اإلنســانية داخــل 
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ــماح  ــد الس ــام األس ــض نظ ــراع، رف ــة الص ــذ بداي ــية من ــيطرة الروس ــي الس ــام وأراض ــارج النظ وخ

بوصــول املســاعدات إلــى معارضيــه.

ــة  ــتمرة الواضح ــاكات املس ــب لانته ــكل مناس ــدي بش ــي يف التص ــع الدول ــل املجتم أدى فش

للقانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي يف ســوريا يف شــكل هجمــات ىلع املستشــفيات 

واملــدارس واملدنييــن وكذلــك التهجيــر القســري إلــى تصــور اإلفــات مــن العقــاب الــذي شــجع 

روســيا.

ــات  ــن منظم ــرات م ــب عش ــى جان ــزاع إل ــة الن ــذ بداي ــرب من ــم الح ــق جرائ ــق يوث وكان التحقي

حقــوق اإلنســان ، ولــم يكــن هنــاك أي مســاءلة ىلع مســتوى عــاٍل حتــى اآلن ، أدت ســنوات مــن 

الهجمــات املســتهدفة املوثقــة جيــًدا ىلع املستشــفيات أخيــًرا إلــى إنشــاء مجلــس تحقيــق 

تابــع لألميــن العــام لألمــم املتحــدة يقــوم بالتحقيــق يف الهجمــات ىلع املستشــفيات التــي 

أدت يف عــام 0202 إلــى الحــد األدنــى مــن التوصيــات التــي ركــزت فقــط ىلع نظــام اإلخطــار 

اإلنســاني وتــم وضــع آليــات مســاءلة جديــدة وأكثــر مرونــة لاســتفادة مــن كل فرصــة متاحــة 

ــد  ــام األس ــل نظ ــراد داخ ــام األول ىلع األف ــز يف املق ــا ترك ــة ، لكنه ــق العدال ــعي لتحقي للس

ــة ذات مغــزى  ــادات دولي ــاك انتق ــم تكــن هن ــت التدخــل الروســي ول ــك، و تناول ــم تفعــل ذل ول

لانتهــاكات الروســية املوثقــة.

تكييف دروس سوريا يف أوكرانيا:

يف أوكرانيــا، كــررت روســيا العديــد مــن السياســات التــي تبنتهــا يف ســوريا، وهــذا يمثــل فرصــة 

لتقييــم التكتيــكات الروســية وإعــداد تدابيــر ملواجهتهــا. وفرضــت روســيا حصــاًرا ىلع أوكرانيــا 

ــول  ــع وص ــك من ــن ذل ــد تضم ــام، وق ــار ىلع االستس ــوريا لإلجب ــا يف س ــرض كم ــس الغ لنف

املســاعدات والســلع األساســية، وتــم قصــف البنيــة التحتيــة واملدنييــن، وقــد فتحــوا ممــرات 

إخــاء خطــرة ألعــداد محــدودة فقــط مــن الذيــن تــم إجاؤهــم وتســبب يف نــزوح الســكان.

يف مــكان آخــر كمــا يف كييــف، كان االستســام هــو الطمــوح األصلــي، لكــن املســؤولين الــروس 

عكســوا موقفهــم ألن قواتهــم كانــت مرهقــة وغيــر مســتعدة بســبب املفاوضــات الناجحــة، فقد 

ســارع إلــى تصويــر ذلــك ىلع أنــه تنفيــذ التفاهمــات التــي تــم التوصــل إليهــا خــال املفاوضــات 

مــع أوكرانيــا يف أنقــرة. ثــم أعلــن القــادة الــروس، أن املحادثــات وصلــت إلــى طريــق مســدود، 

ــي  ــاطهم الدبلوماس ــتغلون نش ــث يس ــا، حي ــرق أوكراني ــم يف ش ــة طموحاته ــوا متابع وواصل

للحصــول ىلع موافقــة مــع الــدول التــي كانــت ضــد أو محايــدة بشــأن غزوهــا.
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ــز الســيطرة ىلع وصــول املســاعدات  ــى تعزي ــة إل ــك، ســعت روســيا يف البداي عــاوة ىلع ذل

اإلنســانية مــن خــال قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة الــذي ربــط جميــع املســاعدات 

بالتنســيق الــذي تقــوده األمــم املتحــدة بشــأن إتاحــة الوصــول إلــى األمــم املتحــدة واملنظمــات 

ــوا  ــد وفرض ــب واح ــن جان ــاء م ــرات إخ ــن مم ــروس ع ــؤولون ال ــن املس ــرى، وأعل ــانية األخ اإلنس

ــم إجاؤهــم مــن خــال  ــن ت ــى معالجــة األشــخاص الذي ــل الحاجــة إل ــة مث ــر مقبول شــروًطا غي

معســكرات التصفيــة يف روســيا. حيثمــا أمكن، اســتخدموا مناصبهم للســيطرة ىلع املســاعدات 

أو رفضهــا للنهــوض بأهدافهــم العســكرية والسياســية.

كمــا قصفــت روســيا العشــرات مــن املستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة يف األســابيع األولــى 

مــن الصــراع ممــا يعكــس التكتيــكات املســتخدمة يف ســوريا. 

ربمــا يكــون الــدرس األكثــر أهميــة مــن ســوريا والــذي يمكــن اســتخدامه ملواجهــة النهــج الروســي 

هــو أنــه لتغييــر مســار الصــراع مــن الضــروري تغييــر حســابات روســيا يف ســوريا، حيــث تخشــى 

معظــم الــدول الغربيــة مــن أن الدعــم العســكري أو االشــتباك لــن يــؤدي إال إلــى التصعيــد. ويف 

ــا الوســائل العســكرية لصــد تجــاوزات النظــام الســوري  محافظــة إدلــب عندمــا اســتخدمت تركي

خــال هجومــه األخيــر يف شــباط / فبرايــر 0202 بــداًل مــن التعجيــل بالحــرب العامليــة الثالثــة، 

فقــد أدى ذلــك إلــى واحــدة مــن أنجــح الهدنــات املحليــة يف الصــراع بأكملــه.

ــد  ــش ض ــكل مده ــة بش ــكرية فعال ــة العس ــت املقاوم ــث كان ــا حي ــك يف أوكراني ــرار ذل ــم تك ت

ــر  ــا ويعتي ــك ضرورًي ــة كان ذل ــوات األوكراني ــكري للق ــم العس ــية. والدع ــلحة الروس ــوات املس الق

ــه عامــل مهــم يف إعــادة ضبــط  ــا وســوريا. وهــذا يثبــت أن ــن أوكراني ــرز االختافــات بي أحــد أب

ــا لتهيئــة الظــروف التــي يمكــن أن تنشــأ عــن  روســيا لطموحاتهــا يف الصــراع وســيكون محورًي

ســام تفاوضــي.

ــه  ــت علي ــا كان ــدة مم ــر ش ــة أكث ــيا بطريق ــة ىلع روس ــات االقتصادي ــق العقوب ــم تطبي ــا ت كم

يف ســوريا. إن العقوبــات التكتيكيــة، مثــل الطلــب األوكرانــي التوقــف املؤقــت عــن اســتهداف 

الواليــات املتحــدة لألوليغارشــية الروســية رومــان أبراموفيتــش الــذي شــارك يف محادثات الســام 

يف تركيــا أمــر مهــم أيًضــا. 

إلــى جانــب تهيئــة الظــروف التــي تحــث ىلع دبلوماســية إعــادة التقويــم الروســية يف أوكرانيــا، 

يجــب أن تكــون أكثــر عدوانيــة وتعقيــًدا مــن النهــج املتبــع يف ســوريا فقــط مــن خــال الجهود 

الدبلوماســية املنســقة عبــر مجموعــة مــن املســتويات مــن مجلــس األمــن التابع لألمــم املتحدة 

ــتمرار  ــك. االس ــوا يف ذل ــا أن يأمل ــا وداعميه ــن ألوكراني ــتوى األرض، يمك ــركاء ىلع مس ــى الش إل
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يف عــزل روســيا والتفــاوض بشــأن الوصــول املحلــي ووقــف إطــاق النــار، والتوصــل إلــى حــل 

دبلوماســي للصــراع وعكــس املســار الــذي بــدأ يف ســوريا ودعــم القانــون واألعــراف الدوليــة مــرة 

ى خر أ

حيــث بــدأ الخــط الرفيــع املســتوى لهــذه االســتراتيجية الدبلوماســية جهــوًدا غربيــة قويــة يف 

وقــت مبكــر مــن الغــزو ركــز ىلع تقشــير الدعــم الدبلوماســي بعيــًدا عــن روســيا وعزلهــا دولًيــا. 

وصوتــت الجمعيــة يف 7 أبريــل ىلع تعليــق عضويــة روســيا يف مجلــس حقــوق اإلنســان، حيــث 

صوتــت ثاثــة وتســعون دولــة لصالــح أربعــة وعشــرين دولــة وامتنعــت ثمانيــة وخمســون عــن 

ــا، حيــث صوتــت خمــس دول  ــر مشــروط مــن أوكراني التصويــت للمطالبــة بانســحاب روســي غي

ضــده وامتنــع 53 دولــة عــن التصويــت يف حيــن اســتمرت انتكاســات موســكو مــع خســارة روســيا 

يف االنتخابــات ألربــع لجــان تابعــة لألمــم املتحــدة يف أبريــل

ــدروس مــن ســوريا. هنــاك عــدد كبيــر مــن جهــود التحقيــق  ــك بعــض ال ســيتطلب القيــام بذل

يف حقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب جاريــة يف أوكرانيــا ، ومــع ذلــك فقــد أظهــرت حالــة ســوريا 

أن املســاءلة مشــروع طويــل األجــل مــن املحتمــل أن يكــون غيــر مــرٍض لذلــك يمكــن أن يكــون 

هنــاك اســتخدامات أكثــر إلحاًحــا بالنســبة للمعلومــات التــي تــم جمعهــا يف هــذه العمليــات ، أي 

محاربــة التضليــل الروســي وتعزيــز الجهــود الدبلوماســية ، فــإن التوثيــق الســريع للجرائــم بشــكل 

ال يرقــى إليــه الشــك ونشــر املعلومــات ىلع نطــاق واســع لكســب نفــوذ دبلوماســي حيــوي مــن 

شــأنه أن يســاعد يف منــع التضليــل الروســي مــن اكتســاب الزخــم الــذي يعيــق جهــود موســكو 

إلنــكار أفعالهــا وتجاهــل اللــوم.

لــم تــؤد املفاوضــات بشــأن أوكرانيــا إلــى أي مــكان حتــى اآلن ، بينمــا مــن املحتمــل أال تشــارك 

ــه  ــوب في ــاق مرغ ــرام اتف ــن إب ــن م ــى تتمك ــن حت ــادة األوكرانيي ــع الق ــادف م ــكل ه ــيا بش روس

يســعى إلــى تســوية تفاوضيــة للصــراع واســتغال جميــع االنفتاحــات أمــر بالــغ األهميــة يجــب 

أن تحــدث الدبلوماســية العدوانيــة أيًضــا ىلع مســتوى محلــي أكثــر تتنــاول الشــؤون اإلنســانية 

الوصــول إلــى ممــرات اإلجــاء وانتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني مــن خــال أنظمــة اإلخطــار 

اإلنســاني ىلع جميــع مســتويات املفاوضــات يجــب ىلع أوكرانيــا وداعميهــا إبــراز الوقــت الــذي 

ــة  ــية وخاص ــداف دبلوماس ــق أه ــن تحقي ــا م ــي منعه ــة وبالتال ــوء ني ــيا بس ــه روس ــرف في تتص

الحفــاظ ىلع تحالفاتهــا السياســية واالقتصاديــة. وتــم التعامــل معــه بشــكل ســيء يف ســوريا 

ممــا أدى إلــى نتائــج أفــادت مصالــح النظاميــن الروســي والســوري.

ــا أن تدعــم الدبلوماســية رفيعــة املســتوى مــن خــال  ــدول التــي تدعــم أوكراني يجــب ىلع ال
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لعبــة أرضيــة قويــة ومتكاملــة، إمــا الدعــم الفني لهــذه الجهــود عند الحاجــة أو الدعم السياســي 

ــد مــن  ــر الدعــم املــادي واالســتراتيجي للبل ــد، وتوفي ــى التصعي ــد الحاجــة إل والدبلوماســي عن

ــانية  ــكرية اإلنس ــية والعس ــية والسياس ــاءلة الدبلوماس ــن املس ــط بي ــل يرب ــج متكام ــال نه خ

ودعــم االســتقرار ،و يف ســوريا كان هنــاك القليــل مــن الدعــم العســكري والتوجيــه االســتراتيجي 

الثميــن للمعارضــة ، ولكــن يف أوكرانيــا ، يمكــن أن يســاعد هــذا الدعــم ليــس فقــط يف تحقيــق 

األهــداف العســكرية ولكــن أيًضــا يف الحفــاظ ىلع خطــوط اإلمــداد اإلنســانية والوصــول للســماح 

ــف  ــل يف كيي ــر املحتم ــار املدم ــع الحص ــن أو من ــض ع ــال التعوي ــن خ ــن م ــة املدنيي بحماي

واملــدن األخــرى عنــد القيــام بذلــك ، قــد تكــون حمايــة املدنييــن ممكنــة مــن خــال جهــود 

التوثيــق واملســاءلة املتاحــة عندمــا يفشــل هــذا بــداًل مــن أن تكــون أداة أساســية كمــا شــوهد 

يف ســوريا.

ســيكون إعــداد العامليــن يف املجــال اإلنســاني والبنيــة التحتيــة لاســتهداف الروســي الحتمــي 

ــغ  ــًرا بال ــا أم ــتجابة له ــات واالس ــع االحتياج ــانية ىلع توق ــات اإلنس ــدرة العملي ــان ق ــع ضم م

األهميــة يف إنقــاذ أرواح املدنييــن قبــل الحصــار وبعــده. لتقديــم املشــورة بشــأن الحاجــة إلــى 

محــاور اســتقرار متكاملــة تتضمــن تدفقــات تمويــل مرنــة مــع األنشــطة اإلنســانية بحيــث يمكــن 

ــار  ــة اإلخط ــاد أنظم ــان اعتم ــاوة ىلع ضم ــل ع ــار املحتم ــل الحص ــبًقا قب ــع مس ــع البضائ وض

ــن  ــس األم ــق مجل ــن  تحقي ــتفادة م ــدروس املس ــات وال ــع التوصي ــا جمي ــاني يف أوكراني اإلنس

ــا  ــدول طرًق ــد ال ــوريا وأن تج ــفيات يف س ــات ىلع املستش ــدة يف الهجم ــم املتح ــع لألم التاب

للتصــدي النتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني مــن خــال الرقابــة الدبلوماســية أو املنتديــات 

ــة  األخــرى قــد تســاعد يف الحفــاظ ىلع الثقــة يف األنظمــة اإلنســانية والحفــاظ ىلع مركزي

ــل. ــون اإلنســاني ىلع املــدى الطوي القان

يف حيــن أن بعــض التكتيــكات الروســية يف أوكرانيــا هــي نفســها  يف ســوريا، لكــن رد الفعــل 

عليهــا مختلًفــا بشــكل ملحــوظ يف بعــض األماكــن ، فــإن التوســع يف هــذا النهج لدمــج الدروس 

التــي تــم الحصــول عليهــا بشــق األنفــس يف ســوريا بــداًل مــن تعلــم كل منها مــرة أخرى ســيكون 

أمــًرا بالــغ األهميــة ملنــع أســوأ آثــار الصــراع األوكرانــي وإنقــاذ حيــاة املدنييــن الذيــن لــم يطلبــوا 

أبــًدا مثــل ماييــن الســوريين حــرب الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن

املصدر: كارنيغي

تمت تجربة الاستراتيجية العسكرية والدبلوماسية الأولية لروسيا في غزوها لأوكرانيا واختبارها في سياقات أخرى مثل الشيشان ولاحقًا في سوريا، في حين أن الصراعين السوري والأوكراني مختلفان تمامًا، فإن أوجه التشابه بينهما تقدم دروسًا لأوكرانيا وشركائها اليوم، يمكن أن يساعد فهمها في تحديد كيفية مشاركة الدول الخارجية في الحرب بطريقة توفر الوقت الثمين وتحافظ على رأس المال السياسي وتحمي الأرواح. لم تكن استراتيجية روسيا في سوريا بعد تدخلها العسكري في سبتمبر 2015 جديدة:في 1999-2000، استخدمت روسيا تكتيكات الحصار ضد غروزني في حرب الشيشان الثانية لتحقيق أهدافها العسكرية والسياسية خلال المفاوضات، ووعدت بالمرور الآمن للمقاتلين الشيشان، ثم ألغمت وقصفت طريق الخروج من عاصمتهم، ودمرت القوات الروسية غروزني بينما يُنظر إلى تصرفات روسيا في أوكرانيا على أنها جزء مما يسمى كتاب اللعب الخاص بسوريا، وغالبًا ما كان يشار إلى النهج الروسي باسم استراتيجية غروزني.منذ وقت مبكر من الصراع السوري، دعمت روسيا الرئيس السوري بشار الأسد، وقدمت موسكو دعماَ دبلوماسياً أولاً باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا في عام 2011، ثم تقديم المشورة الاستراتيجية والمساعدة في صنع القرار طوال فترة حكم النظام السوري. وتم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية في أغسطس 2013. وبينما فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا، مهدت الإجراءات الأكثر صرامة الطريق أمام التدخل العسكري الروسي في سوريا للحفاظ على حكم الأسد وتأمين المصالح الروسية في بلاد الشام، بما في ذلك الوصول إلى ميناء طرطوس، الغزو المستمر لأوكرانيا بينما تشير الاستجابة العالمية إلى أنه قد تم تعلم بعض الدروس، فهناك المزيد لاستخلاصه.تختلف أوكرانيا عن سوريا من عدة نواحٍ، حيث تمتلك أوكرانيا حكومة فاعلة لا تزال تسيطر على غالبية أراضيها الوطنية حيث تقاتل قوة غازية بدعم واسع من الحلفاء. جعلها غير راغبة في افتراض حسن النية الروسية. وقد جعلها ذلك في وضع أفضلية في المفاوضات بالنسبة للجهات الفاعلة الخارجية التي حاولت التفاوض مع موسكو في سوريا. التكتيكات الروسية خلال الصراع السوري:في سوريا، طبقت روسيا مزيجًا من الأساليب لتحقيق أهدافها، وشمل ذلك الحصار والتلاعب بالقوة العسكرية للمساعدة الإنسانية وتجاهل دبلوماسية القانون الإنساني الدولي التي كانت تهدف إلى كسب الوقت لتحقيق أهدافها واستخدام المعلومات المضللة والتضليل.بحلول الوقت الذي دخلت فيه القوات العسكرية الروسية الصراع، كان شمال سوريا تحت سيطرة مجموعة متنوعة من الجماعات المسلحة غير الحكومية. وكانت المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد تحت سيطرة الحكومة مع خليط من المناطق الكبيرة التي تسيطر عليها المعارضة في جميع أنحاء هذه المناطق التي تم إخضاعها من خلال اتفاقيات الهدنة المحلية و حصارات متفاوتة القوة لكنها ظلت تحت سيطرة المعارضة حيث افتقرت القوات الحكومية السورية إلى القوة البشرية للقتال عبر العديد من الخطوط الأمامية في وقت واحد.وبدأ رفض النظام تقديم المساعدة لخصومه في وقت مبكر من الصراع واعتمد العديد من الحصارات على خطوط  تمر عبر الأنفاق ونقاط التفتيش التي تم التسامح معها في بعض الأحيان لأنها سمحت لمجندي الجيش السوري بكسب رشاوى.في آب / أغسطس 2016، أصبحت داريا أول مقاتلين محاصرين يسيطرون على ريف دمشق بعد أن قطعت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي أنفاق الإمداد وبدأت قصفًا عسكريًا وحشيًا استهدف المستشفى الوحيد في المنطقة وأغلقه بعد أيام، وتم إجلاؤهم بالقوة على الحافلات الخضراء سيئة السمعة الآن. وتكرر نفس الأسلوب مرارًا وتكرارًا في الفترة التي تلت ذلك.جرت مفاوضات عالية المخاطر لتأمين وصول المساعدات وعمليات الإجلاء أو وقف إطلاق النار بمدة ونطاق متفاوتين، وهناك نتيجة مختلفة ومن الأمثلة البارزة على ذلك محافظة إدلب حيث أدت مشاركة تركيا إلى تحول في الحسابات الاستراتيجية الروسية نتج عنه اتفاق هدنة بين البلدين فرض هدوءًا نسبيًا على طول الخطوط الأمامية لمدة عامين.شاركت روسيا أيضًا في مفاوضات دبلوماسية أخرى، وغالبًا ما تستخدم هذه العمليات للتوقف لبعض الوقت مع قليل من الرغبة في المشاركة بحسن نية، وبدلاً من ذلك، تم استخدام المفاوضات تكتيكيًا لصرف الانتباه عما كان يحدث على الأرض، ونفي مزاعم جرائم الحرب الروسية وغيرها من الإجراءات المستهجنة، إلا أن المشاركة الروسية في المنتديات الدبلوماسية كان ينظر إليها أيضًا من قبل البعض في المجتمع الدولي لإعطاء صورة معقولة تشير إلى حسن النية للتوصل إلى تسوية للتوصل إلى اتفاقيات أو تنفيذ النتائج.حتى عندما وافق المسؤولون الروس على اتفاقيات وقف إطلاق النار رفيعة المستوى من خلال قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل القرار الذي تم التوصل إليه خلال الحملة العسكرية لعام 2018 ضد الغوطة الشرقية، قالوا إنهم لن ينفذوها إلا بعد موافقة الأطراف على الشروط المحددة التي أعلنوا بعد ذلك عن ممرات إنسانية من جانب واحد.تم استخدام استراتيجية مماثلة لتأمين السيطرة الكاملة على المساعدات الإنسانية داخل وخارج النظام وأراضي السيطرة الروسية منذ بداية الصراع، رفض نظام الأسد السماح بوصول المساعدات إلى معارضيه.أدى فشل المجتمع الدولي في التصدي بشكل مناسب للانتهاكات المستمرة الواضحة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي في سوريا في شكل هجمات على المستشفيات والمدارس والمدنيين وكذلك التهجير القسري إلى تصور الإفلات من العقاب الذي شجع روسيا.وكان التحقيق يوثق جرائم الحرب منذ بداية النزاع إلى جانب عشرات من منظمات حقوق الإنسان ، ولم يكن هناك أي مساءلة على مستوى عالٍ حتى الآن ، أدت سنوات من الهجمات المستهدفة الموثقة جيدًا على المستشفيات أخيرًا إلى إنشاء مجلس تحقيق تابع للأمين العام للأمم المتحدة يقوم بالتحقيق في الهجمات على المستشفيات التي أدت في عام 2020 إلى الحد الأدنى من التوصيات التي ركزت فقط على نظام الإخطار الإنساني وتم وضع آليات مساءلة جديدة وأكثر مرونة للاستفادة من كل فرصة متاحة للسعي لتحقيق العدالة ، لكنها تركز في المقام الأول على الأفراد داخل نظام الأسد ولم تفعل ذلك، و تناولت التدخل الروسي ولم تكن هناك انتقادات دولية ذات مغزى للانتهاكات الروسية الموثقة.تكييف دروس سوريا في أوكرانيا:في أوكرانيا، كررت روسيا العديد من السياسات التي تبنتها في سوريا، وهذا يمثل فرصة لتقييم التكتيكات الروسية وإعداد تدابير لمواجهتها. وفرضت روسيا حصارًا على أوكرانيا لنفس الغرض كما في سوريا للإجبار على الاستسلام، وقد تضمن ذلك منع وصول المساعدات والسلع الأساسية، وتم قصف البنية التحتية والمدنيين، وقد فتحوا ممرات إخلاء خطرة لأعداد محدودة فقط من الذين تم إجلاؤهم وتسبب في نزوح السكان.في مكان آخر كما في كييف، كان الاستسلام هو الطموح الأصلي، لكن المسؤولين الروس عكسوا موقفهم لأن قواتهم كانت مرهقة وغير مستعدة بسبب المفاوضات الناجحة، فقد سارع إلى تصوير ذلك على أنه تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات مع أوكرانيا في أنقرة. ثم أعلن القادة الروس، أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، وواصلوا متابعة طموحاتهم في شرق أوكرانيا، حيث يستغلون نشاطهم الدبلوماسي للحصول على موافقة مع الدول التي كانت ضد أو محايدة بشأن غزوها.علاوة على ذلك، سعت روسيا في البداية إلى تعزيز السيطرة على وصول المساعدات الإنسانية من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي ربط جميع المساعدات بالتنسيق الذي تقوده الأمم المتحدة بشأن إتاحة الوصول إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، وأعلن المسؤولون الروس عن ممرات إخلاء من جانب واحد وفرضوا شروطًا غير مقبولة مثل الحاجة إلى معالجة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من خلال معسكرات التصفية في روسيا. حيثما أمكن، استخدموا مناصبهم للسيطرة على المساعدات أو رفضها للنهوض بأهدافهم العسكرية والسياسية.كما قصفت روسيا العشرات من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في الأسابيع الأولى من الصراع مما يعكس التكتيكات المستخدمة في سوريا. ربما يكون الدرس الأكثر أهمية من سوريا والذي يمكن استخدامه لمواجهة النهج الروسي هو أنه لتغيير مسار الصراع من الضروري تغيير حسابات روسيا في سوريا، حيث تخشى معظم الدول الغربية من أن الدعم العسكري أو الاشتباك لن يؤدي إلا إلى التصعيد. وفي محافظة إدلب عندما استخدمت تركيا الوسائل العسكرية لصد تجاوزات النظام السوري خلال هجومه الأخير في شباط / فبراير 2020 بدلاً من التعجيل بالحرب العالمية الثالثة، فقد أدى ذلك إلى واحدة من أنجح الهدنات المحلية في الصراع بأكمله.تم تكرار ذلك في أوكرانيا حيث كانت المقاومة العسكرية فعالة بشكل مدهش ضد القوات المسلحة الروسية. والدعم العسكري للقوات الأوكرانية كان ذلك ضروريًا ويعتير أحد أبرز الاختلافات بين أوكرانيا وسوريا. وهذا يثبت أنه عامل مهم في إعادة ضبط روسيا لطموحاتها في الصراع وسيكون محوريًا لتهيئة الظروف التي يمكن أن تنشأ عن سلام تفاوضي.كما تم تطبيق العقوبات الاقتصادية على روسيا بطريقة أكثر شدة مما كانت عليه في سوريا. إن العقوبات التكتيكية، مثل الطلب الأوكراني التوقف المؤقت عن استهداف الولايات المتحدة للأوليغارشية الروسية رومان أبراموفيتش الذي شارك في محادثات السلام في تركيا أمر مهم أيضًا. إلى جانب تهيئة الظروف التي تحث على دبلوماسية إعادة التقويم الروسية في أوكرانيا، يجب أن تكون أكثر عدوانية وتعقيدًا من النهج المتبع في سوريا فقط من خلال الجهود الدبلوماسية المنسقة عبر مجموعة من المستويات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الشركاء على مستوى الأرض، يمكن لأوكرانيا وداعميها أن يأملوا في ذلك. الاستمرار في عزل روسيا والتفاوض بشأن الوصول المحلي ووقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع وعكس المسار الذي بدأ في سوريا ودعم القانون والأعراف الدولية مرة أخرىحيث بدأ الخط الرفيع المستوى لهذه الاستراتيجية الدبلوماسية جهودًا غربية قوية في وقت مبكر من الغزو ركز على تقشير الدعم الدبلوماسي بعيدًا عن روسيا وعزلها دوليًا. وصوتت الجمعية في 7 أبريل على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، حيث صوتت ثلاثة وتسعون دولة لصالح أربعة وعشرين دولة وامتنعت ثمانية وخمسون عن التصويت للمطالبة بانسحاب روسي غير مشروط من أوكرانيا، حيث صوتت خمس دول ضده وامتنع 35 دولة عن التصويت في حين استمرت انتكاسات موسكو مع خسارة روسيا في الانتخابات لأربع لجان تابعة للأمم المتحدة في أبريلسيتطلب القيام بذلك بعض الدروس من سوريا. هناك عدد كبير من جهود التحقيق في حقوق الإنسان وجرائم الحرب جارية في أوكرانيا ، ومع ذلك فقد أظهرت حالة سوريا أن المساءلة مشروع طويل الأجل من المحتمل أن يكون غير مرضٍ لذلك يمكن أن يكون هناك استخدامات أكثر إلحاحًا بالنسبة للمعلومات التي تم جمعها في هذه العمليات ، أي محاربة التضليل الروسي وتعزيز الجهود الدبلوماسية ، فإن التوثيق السريع للجرائم بشكل لا يرقى إليه الشك ونشر المعلومات على نطاق واسع لكسب نفوذ دبلوماسي حيوي من شأنه أن يساعد في منع التضليل الروسي من اكتساب الزخم الذي يعيق جهود موسكو لإنكار أفعالها وتجاهل اللوم.لم تؤد المفاوضات بشأن أوكرانيا إلى أي مكان حتى الآن ، بينما من المحتمل ألا تشارك روسيا بشكل هادف مع القادة الأوكرانيين حتى تتمكن من إبرام اتفاق مرغوب فيه يسعى إلى تسوية تفاوضية للصراع واستغلال جميع الانفتاحات أمر بالغ الأهمية يجب أن تحدث الدبلوماسية العدوانية أيضًا على مستوى محلي أكثر تتناول الشؤون الإنسانية الوصول إلى ممرات الإجلاء وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من خلال أنظمة الإخطار الإنساني على جميع مستويات المفاوضات يجب على أوكرانيا وداعميها إبراز الوقت الذي تتصرف فيه روسيا بسوء نية وبالتالي منعها من تحقيق أهداف دبلوماسية وخاصة الحفاظ على تحالفاتها السياسية والاقتصادية. وتم التعامل معه بشكل سيء في سوريا مما أدى إلى نتائج أفادت مصالح النظامين الروسي والسوري.يجب على الدول التي تدعم أوكرانيا أن تدعم الدبلوماسية رفيعة المستوى من خلال لعبة أرضية قوية ومتكاملة، إما الدعم الفني لهذه الجهود عند الحاجة أو الدعم السياسي والدبلوماسي عند الحاجة إلى التصعيد، وتوفير الدعم المادي والاستراتيجي للبلد من خلال نهج متكامل يربط بين المساءلة الدبلوماسية والسياسية والعسكرية الإنسانية ودعم الاستقرار ،و في سوريا كان هناك القليل من الدعم العسكري والتوجيه الاستراتيجي الثمين للمعارضة ، ولكن في أوكرانيا ، يمكن أن يساعد هذا الدعم ليس فقط في تحقيق الأهداف العسكرية ولكن أيضًا في الحفاظ على خطوط الإمداد الإنسانية والوصول للسماح بحماية المدنيين من خلال التعويض عن أو منع الحصار المدمر المحتمل في كييف والمدن الأخرى عند القيام بذلك ، قد تكون حماية المدنيين ممكنة من خلال جهود التوثيق والمساءلة المتاحة عندما يفشل هذا بدلاً من أن تكون أداة أساسية كما شوهد في سوريا.سيكون إعداد العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية للاستهداف الروسي الحتمي مع ضمان قدرة العمليات الإنسانية على توقع الاحتياجات والاستجابة لها أمرًا بالغ الأهمية في إنقاذ أرواح المدنيين قبل الحصار وبعده. لتقديم المشورة بشأن الحاجة إلى محاور استقرار متكاملة تتضمن تدفقات تمويل مرنة مع الأنشطة الإنسانية بحيث يمكن وضع البضائع مسبقًا قبل الحصار المحتمل علاوة على ضمان اعتماد أنظمة الإخطار الإنساني في أوكرانيا جميع التوصيات والدروس المستفادة من  تحقيق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الهجمات على المستشفيات في سوريا وأن تجد الدول طرقًا للتصدي لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من خلال الرقابة الدبلوماسية أو المنتديات الأخرى قد تساعد في الحفاظ على الثقة في الأنظمة الإنسانية والحفاظ على مركزية القانون الإنساني على المدى الطويل.في حين أن بعض التكتيكات الروسية في أوكرانيا هي نفسها  في سوريا، لكن رد الفعل عليها مختلفًا بشكل ملحوظ في بعض الأماكن ، فإن التوسع في هذا النهج لدمج الدروس التي تم الحصول عليها بشق الأنفس في سوريا بدلاً من تعلم كل منها مرة أخرى سيكون أمرًا بالغ الأهمية لمنع أسوأ آثار الصراع الأوكراني وإنقاذ حياة المدنيين الذين لم يطلبوا أبدًا مثل ملايين السوريين حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتينالمصدر: كارنيغي
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كيف تحمي إدارة بايدن بشار األسد من العقوبات؟

منارة واشنطن الحرة

)اللغة اإلنجليزية( 29 نيسان 2022

ــاء”  ــيء باألخط ــف، مل ــر، ضعي ــد “متأخ ــروة األس ــر الكونجرس حول ث ــال: تقري ــص املق ن
تحــاول إدارة بايــدن حمايــة الرئيــس الســوري بشــار األســد مــن العقوبــات من خــالل تقرير 
صــدر بتكليــف مــن الكونجــرس، وفًقــا ألعضــاء الكونجــرس الذيــن يقولــون إنــه “متأخــر، 
وضعيــف، وملــيء باألخطــاء”. وُطلــب مــن وزارة الخارجيــة يــوم الثالثــاء إصــدار تقريــر إلــى 
الكونجــرس يشــرح بالتفصيــل اإلمبراطوريــة املاليــة للديكتاتــور الســوري بشــار األســد، 
ــات  ــول ىلع معلوم ــات للحص ــد طلب ــي. بع ــد النهائ ــاء باملوع ــلت يف الوف ــا فش لكنه
حــول التقريــر مــن واشــنطن فــري بيكــون وحملــة ضغــط مــن قــادة السياســة الخارجيــة 

الجمهورييــن، نشــرت وزارة الخارجيــة التقريــر يف وقــت متأخــر مــن يــوم الخميــس.

آدم كريدو

احتــوى التقريــر النهائــي ىلع العديــد مــن األخطــاء، ومعلومــات قليلــة أو معدومــة حــول 

إمبراطوريــة األســد، وتــرك املشــّرعين الجمهورييــن غاضبيــن بشــأن مــا يقولــون إنــه محاولــة إدارة 

ــات  ــي يمكــن أن تســاعد الكونجــرس يف صياغــة عقوب ــة الت ــات الهام ــدن لحجــب املعلوم باي

ىلع عائلــة األســد وحلفائــه املالييــن، بمــا يف ذلــك املســتفيدون منــه يف إيــران. قبــل إصــدار 

التقريــر، قــال أعضــاء جمهوريــون يف لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس النــواب لصحيفــة فــري 

ــي وســط مفاوضــات  ــارة غضــب نظــام املال ــر لتجنــب إث بيكــون إن إدارة بايــدن حجبــت التقري
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ــا يف تشــريع  بشــأن اتفــاق نــووي جديــد. وتوقعــوا أن يقــّدم التقريــر، الــذي تــم تكليفــه قانوًن

مــن الحزبيــن تــم تمريــره العــام املاضــي، تفاصيــل عــن األســد مــن شــأنها أن تســاعد الكونجــرس 

ىلع اســتهداف القنــوات املاليــة غيــر املشــروعة التــي مكّنــت الديكتاتــور مــن ارتــكاب الجرائــم 

الجماعيــة لحقــوق اإلنســان يف ســوريا.

ــواب،  ــس الن ــلحة بمجل ــوات املس ــة الق ــو لجن ــاس(، عض ــن تكس ــون )م ــات فال ــب ب ــال النائ ق

لصحيفــة فــري بيكــون: “مــا تــم إصــداره كان “متأخــرًا، وغيــر مناســب، وملــيء باألخطــاء”. “ال يســع 

ــع نظــام  ــة م ــة الجاري ــة باملفاوضــات الخاطئ ــه عاق ــد يكــون ل املــرء إال أن يعتقــد أن هــذا ق

ــي.” املال

ــه ىلع  ــى درجات ــى أقص ــون إل ــم القان ــق حك ــل يف تطبي ــاه اإلدارة للفش ــون إن “اتج ــال فال وق

ــى  ــن إل ــي بلينكي ــة أنطون ــر الخارجي ــة” ودعــا وزي ــق للغاي ــر مقل ــل هــذا أم ــة مث أنظمــة إرهابي

ــل وقــوي ىلع الفــور”. ــر كام “إصــدار تقري

ــدن للتراجــع عــن الضغــط  ــر املخــاوف بشــأن جهــود إدارة باي تؤجــج أوجــه القصــور يف التقري

ــات  ــاء العقوب ــا إللغ ــه. طرحــت اإلدارة بالفعــل خطًط ــاء الشــرعية ىلع نظام ىلع األســد وإضف

املفروضــة ىلع األســد لتســهيل صفقــة طاقــة مــع لبنــان الــذي يســيطر عليــه حــزب اهلل. كمــا 

توقــع املشــرعون أن التقريــر سيكشــف النقــاب عــن خطــوط األنابيــب املاليــة التــي تربــط األســد 

وحــزب اهلل، الجماعــة اإلرهابيــة املدعومــة مــن نظــام املالــي.

ــر، لصحيفــة  ــد الخــاص بالتقري ــورك(، التــي صاغــت البن ــا تينــي )مــن نيوي ــة كلودي ــت النائب قال

ــة هرعــت لنشــر وحــذف معلومــات عــن تجــارة  ــه مــن الواضــح أن وزارة الخارجي فــري بيكــون أن

ــر املشــروعة لنظــام األســد. املخــدرات غي

وقــال تينــي: “لــم تفشــل وزارة الخارجيــة فقــط يف تســليم التقريــر يف الوقــت املحــدد، ولكــن 

عندمــا تــم تســليمه يف النهايــة، مــن الواضــح أن التقريــر كان مســتعجًا”. “أشــعر بخيبــة أمــل 

خاصــة ألنهــا لــم تناقــش مطــواًل تــورط نظــام األســد املتزايــد يف تهريــب املخــدرات مــن خــال 

تجــارة الكبتاغــون غيــر املشــروعة، والتــي تــدّر عائــدات متزايــدة لنظــام األســد ووكائــه، مثــل 

حــزب اهلل. ال شــك يف أنــه كان بإمــكان اإلدارة، بــل كان ينبغــي لهــا، أن تعــد تقريــرًا أكثــر شــمواًل 

عــن أنشــطة األســد غيــر املشــروعة والفاســدة “.

كان الكبتاغــون، األمفيتاميــن غيــر املشــروع، مصــدًرا رئيســًيا للدخــل لألســد وأفــراد أســرته. وبينما 

يشــير التقريــر إلــى أن شــقيق األســد، ماهــر، متــورط يف “تهريــب الكابتاغــون األمفيتامينــي”، إال 

ــم نشــرها  ــي ت ــل عــن هــذه الشــبكات ويعتمــد فقــط ىلع املــواد الت ــه ال يقــدم أي تفاصي أن
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بالفعــل.

ــر فقــط ىلع “معلومــات مفتوحــة املصــدر” تنشــر يف وســائل اإلعــام  يعتمــد معظــم التقري

ــادر  ــّرعون ومص ــال املش ــري، ق ــق س ــر ملح ــق التقري ــا يراف ــة. بينم ــر الحكومي ــات غي واملنظم

الكونجــرس الكبــرى الذيــن تحدثــوا إلــى فــري بيكــون إن اعتمــاد وزارة الخارجيــة ىلع املعلومــات 

املنشــورة ســابًقا يظهــر أنهــا قضــت وقًتــا قصيــًرا جــًدا يف البحــث يف التقريــر والوفــاء بالقانــون. 

ــدو  ــة: “يب ــة الخارجي ــا السياس ــل يف قضاي ــرس يعم ــر يف الكونج ــوري كبي ــؤول جمه ــال مس ق

ــي ملجــرد االنتهــاء  ــوم التال ــا يف الي ــر يف التاســعة صباًح ــة هــذا التقري ــدأوا يف كتاب أنهــم ب

منــه”. “لقــد قامــوا بعمــل ســيء لدرجــة أنهــم قامــوا بإيــواء األســد وثروتــه بشــكل كامــل. هنــاك 

تقاريــر أفضــل بكثيــر يف املصــادر املفتوحــة مــن قبــل املراســلين والصحفييــن التــي تحتــوي 

ىلع معلومــات حــول ثــروة عائلــة األســد.” يربــط التقريــر صــايف ثــروة عائلــة األســد بحوالــي 

1 إلــى 2 مليــار دوالر لكنــه يزعــم أن “هــذا تقديــر غيــر دقيــق وال تســتطيع ]الخارجيــة[ تأكيــده 

ــغ  ــن عــم األســد، تبل ــوف، اب ــر أن رامــي مخل بشــكل مســتقل”. بعد عــدة فقــرات، يزعــم التقري

قيمتــه مــا بيــن 5 إلــى 01 مليــارات دوالر – وهــو التناقــض الــذي الحظــه ىلع الفــور املشــرعون 

الجمهوريــون الذيــن راجعــوا التقريــر.

قــال النائــب جــو ويلســون، عضــو لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس النــواب، لفــري بيكون “أشــعر 

ــاف  ــوب،” وأض ــو مطل ــا ه ــى مل ــد األدن ــوال، الح ــن األح ــر كان، يف أحس ــل ألن التقري ــة أم بخيب

ويلســون “لألســف، هــذا تقريــر ضعيــف للغايــة ومــن الواضــح أنــه متســرع ويحمــي نظــام األســد 

مــن املســاءلة”.

كما انتقد مسؤولون سابقون يف إدارة ترامب هذا التقرير النهائي.

غــّرد ماثيــو زويــغ، الــذي شــغل منصــب كبيــر مستشــاري العقوبــات يف مكتــب املمثــل الخــاص 

ــروة األســد  ــر الخــاص بث ــا”. “التقري ــد هن لانخــراط يف ســوريا: “ال أرى أي شــيء جوهــري أو جدي

ماهــو إال فرصــة ضائعــة.”

املصدر: منارة واشنطن الحرة

https://freebeacon.com/national-security/how-the-biden-admin-is-protecting-syrias-assad-from-sanctions/
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تهريــب املخــّدرات يف ســورية: دور نظــام األســد والتداعيــات ىلع 

البلــدان اإلقليميــة

مركز دراسات الشرق اآلوسط
)اللغة اإلنجليزية( 01 كانون الثاني 2022

نص املادة:
مقدمة  -

تتزايــد إجــراءات الكشــف عــن شــحنات ضخمــة مــن حبــوب الكبتاغــون، داخــل البضائــع 
ــواردة مــن ســورية، يف عــدٍد مــن الــدول اإلقليميــة والعربيــة، كمــا تتزايــد  التجاريــة ال
جهــود بعــض الــدول العربيــة ملكافحــة تهريــب املخــدرات، بالتزامــن مــع مشــروع قــرار 
ــة  ــود ملكافح ــن الجه ــًدا م ــذل مزي ــى أن تب ــة إل ــو اإلدارة األميركي ــرس يدع يف الكونغ
تصنيــع وتهريــب املخــدرات القادمــة مــن ســورية ولبنــان. وبينمــا يتزايــد الحديــث عــن 
تطبيــع الــدول العربيــة مــع نظــام األســد، تهــدد املخــدرات القادمــة مــن ســورية بإحداث 
مزيــٍد مــن االنقســامات االجتماعيــة يف الــدول العربيــة التــي تعانــي باألســاس أزمــات 

اجتماعيــة واقتصاديــة.

سهيل غازي
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ما هي املخدرات القادمة من سورية؟  -

ُيعــّد الكبتاغــون مــن أكثــر املخــدرات انتشــاًرا يف الشــرق األوســط اليــوم، وهــو املكــّون الرئيــس 

ملعظــم شــحنات املخــدرات القادمــة مــن ســورية ولبنــان. ظهــر الكبتاغــون يف ســتينيات القــرن 

ــل أن  ــة، قب ــادة الطاق ــة ولزي ــات نقــص الحرك ــاب واضطراب ــّي لعــاج االكتئ ــار طب املاضــي كعق

ــان  ــل اإلدم ــة الضــارة، مث ــاره الجانبي ــات، بســبب اكتشــاف آث ــر إنتاجــه يف أواخــر الثمانيني ُيحَظ

ــا  ــل lynatneF، بينم ــار فنتاني ــن عق ــل م ــون يف األص ــون الكبتاغ ــة. يتك ــات العصبي واالضطراب

 enimatehpma( يحتــوي الكبتاغــون املصنــوع يف ســورية ىلع مزيــج مــن أمفيتاميــن وكافييــن

& enieffaC( ومــواد أخــرى.

ــة  ــدورة الدموي ــز ال ــه يحّف ــّوة، لكون ــا بالق ــا عالًي ــَي إحساًس ــار، املتعاط ــون(، كعق ــح )كبتاغ يمن

ويزيــد مــن إنتــاج الطاقــة، باإلضافــة إلــى زيــادة التركيــز وعــدم الشــعور بالنعــاس. لذلــك فمــن 

املنطقــي أن تشــهد تجــارة وتصنيــع )كبتاغــون( طفــرًة يف البلــدان التــي تعانــي حروًبــا أهليــة، 

ألنــه ُيبقــي الجنــود واملقاتليــن مــن دون نــوم لفتــرات أطــول، ويمنحهــم إحساًســا بالشــجاعة 

ــي  ــج العرب ــّد دول الخلي ــوف ]1[. تع ــن دون خ ــة م ــات قتالي ــراط يف عملي ــى االنخ ــم إل يدفعه

مــن أهــّم أســواق كبتاغــون، بســبب انتشــاره الكبيــر بيــن الشــباب لعــدة أســباب منهــا: ســهولة 

الحصــول عليــه واســتخدامه، حيــث إن ســعره يف الســعودية -ىلع ســبيل املثــال- يبلــغ حوالي 

ــاء  ــات البن ــة يف قطاع ــه، وخاص ــب ىلع تعاطي ــال األجان ــال العم ــى إقب ــة إل 01 دوالرات، إضاف

والنقــل، وهــي القطاعــات التــي تتطلــب مجهــوًدا بدنًيــا وســاعات عمــل طويلــة. يأتــي كبتاغــون 

ذو الجــودة العاليــة املنتــج يف ســورية باللــون األبيــض، أمــا النوعيــة الرديئــة فهــي بلــون أصفــر 

محفــور عليهــا الحــرف )C(، وتوَســم بالحــرف )L( ىلع األكيــاس، لتســهيل تمييزهــا عــن الحبــوب 

املخــّدرة األخــرى.

ــم  ــل اس ــورية، تحم ــن س ــة م ــيش قادم ــن الحش ــدرة م ــحنات مخ ــة ش ــدة دول عربي ــادرت ع ص

األميــرة “األميــرة arimA-la”. وتعنــي هــذه العامــات التجاريــة أن هنــاك جهــة واحــدة مســؤولة 

ــن  ــا ع ــة لتمييزه ــة موضوع ــورية، وأن العام ــن س ــدرات م ــب املخ ــحن وتهري ــع وش ــن تصني ع

املخــدرات األخــرى. وال يتطلــب تصنيــع )كبتاغــون( مختبــرات عاليــة التقنيــة أو خبــراء متخصصين 

مثــل مــا تتطلبــه صناعــة األدويــة األخــرى، وال تعــّد مكوناتــه الرئيســة )أمفيتاميــن وكافييــن( مــن 

املــواد املحظــورة أو الخاضعــة للرقابــة، ممــا يســّهل عمليــة الحصــول عليهــا.

ــع  ــإن تصني ــن، ف ــن املاضيي ــب )كبتاغــون( خــال العامي ــد محــاوالت تهري ىلع الرغــم مــن تزاي
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وتهريــب )كبتاغــون( بــدأ قبــل عــدة أعــوام مــن األزمــة الســورية، حيــث تشــير بيانــات رســمية 

ســعودية وأردنيــة إلــى ضبــط البلديــن ملئــات اآلالف مــن حبــوب )كبتاغــون( الــواردة مــن ســورية، 

بيــن األعــوام 8002 و0102، بينمــا ُيعتقــد أن تصنيــع )كبتاغــون( قــد بــدأ يف لبنــان عــام 7002 

]2[. ويعتَقــد أن شــبكات تهريــب املخــدرات القريبــة مــن “حــزب اهلل” زادت مــن نشــاطها بعــد 

حــرب تمــوز/ يوليــو 6002، بتشــجيع مــن الحــزب لدعــم خزينتــه، التــي تضــررت مــن جــراء تلــك 

الحــرب ]3[. مــع بدايــة الحــرب يف ســورية، كانــت هنــاك ثمــة حــاالت اســتخدمت فيهــا بعــض 

ــوب  ــدأ حب ــل أن تب ــون(، قب ــي )كبتاغ ــاع الوطن ــيا الدف ــلحة وميليش ــة املس ــل املعارض فصائ

)كبتاغــون( باالنتشــار يف مناطــق ســيطرة النظــام. لكــن مــع بدايــة عــام 6102، بــدأت عــدة دول 

ــن  ــٍد م ــاف مزي ــا، يف اكتش ــا وتركي ــودان وليبي ــي والس ــج العرب ــل دول الخلي ــة، مث يف املنطق

ــف 8102  ــذ منتص ــحنات من ــذه الش ــان. وازدادت ه ــورية ولبن ــن س ــواردة م ــدرات ال ــحنات املخ ش

ــر  ــح معب ــادة فت ــع إع ــج، م ــان ودول الخلي ــورية ولبن ــن س ــور بي ــري والعب ــل الب ــودة النق ــع ع م

نصيــب جابــر بيــن ســورية واألردن، الــذي كان مغلًقــا منــذ 5102 بعــد ســيطرة فصائــل املعارضــة 

ــة. ــلحة ىلع املنطق املس

تسهيل نظام األسد لصناعة املخدرات وتهريبها وإدارتها:  -

كشــفت تحقيقــات ســابقة تــوّرط رجــال أعمــال مقربيــن من نظــام األســد يف صناعــة املخدرات، 

بالتعــاون مــع مؤسســات النظــام العســكرية واألمنيــة. وبحســب تحقيــق أجرتــه صحيفــة 

)نيويــورك تايمــز( بنــاًء ىلع مقابــات مــع مســؤولين إقليمييــن وضبــاط منشــقين، فــإن اللــواء 

غســان بــال، رئيــس املكتــب األمنــي/ ضابــط األمــن للفرقــة الرابعــة التــي يرأســها ماهــر األســد 

ــى  ــرات، باإلضافــة إل ــة املختب ــر شــبكة تصنيــع وتهريــب وحماي )شــقيق الرئيــس الســوري( يدي

تســهيل نقــل املخــدرات إلــى مينــاء الاذقيــة والــدول املجــاورة ]4[. كمــا ذكــر املقــال أن رئيــس 

جهــاز مكافحــة املخــدرات األردنــي اللــواء حســن القضــاة قــال إن نقــاط تفتيــش وقواعــد الفرقــة 

ــب  ــات تهري ــاق لعملي ــاط االنط ــي نق ــة ه ــدود األردني ــرب الح ــورية ق ــوب س ــة يف جن الرابع

املخــدرات إلــى األردن، وقــد عــّد اللــواء ذلــك أمــًرا خطيــًرا.

ــدرات يف  ــب مخ ــبكة تهري ــود ش ــن وج ــد( ع ــي الجدي ــة )العرب ــر لصحيف ــق آخ ــف تحقي ويكش

ليبيــا، يقودهــا ســوريون تعمــل بنشــاط يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة اللــواء خليفــة حفتــر 

ــا عبــر مصــر ]5[. ُتَعــّد  شــرقي ليبيــا، وتســتورد املخــدرات مــن مينــاء الاذقيــة مباشــرة أو أحياًن

ليبيــا مــن أهــّم وجهــات املخــّدرات يف الشــرق األوســط بســبب الصــراع املســتمر منــذ أعــوام 

ــة  ــدول األفريقي ــى ال ــور املخــدرات إل ــة لعب ــى كونهــا بّواب ــة، إضافــة إل وضعــف األجهــزة األمني
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واألوروبيــة ىلع حــد ســواء ]6[. وبحســب التحقيــق، فقــد أصــدَرت النيابــة العامــة يف بنغــازي 

حكًمــا غيابًيــا باإلعــدام ىلع املواطــن الليبــي مــن أصــل ســوري، محمــود الــدج، بعــد أن ضبطــت 

الشــرطة كميــات ضخمــة مــن املخــدرات داخــل مســتودعات شــركة يملكهــا يف مينــاء بنغــازي 

عــام 9102، يف أعقــاب إفــادة قّدمتهــا الشــرطة اليونانيــة بأّنهــا عثــرت ىلع كمّيــة هائلــة مــن 

ــون  ــن ســفينة “AKON” يف البحــر يف كان ــدج ىلع مت ــة لـــ ال املخــدرات يف شــحنة مملوك

ــركة  ــري لش ــل الحص ــا الوكي ــدج كان أيًض ــود ال ــق أن محم ــف التحقي ــمبر 8102. وكش األول/ ديس

أجنحــة الشــام للطيــران الخاضعــة للعقوبــات األميركيــة واألوروبيــة، وهــي إحــدى الشــركات التــي 

ــدج وشــركته  ــود ال ــا كان ملحم ــا. م ــن خــال بشــار األســد، جــزًءا منه ــوف، اب ــك رامــي مخل يمتل

املســجلة يف ســورية أن يتمكــن مــن القيــام بأنشــطة تهريــب املخــدرات، لــو لــم يكــن يتمتــع 

بعاقــات قويــة مــع نظــام األســد وبحمايــة منــه.

إضافــة إلــى ذلــك، ظهــر اســم رجــل أعمــال ســوري آخــر، حســن دقــو، يف تجــارة الكبتاغــون عبــر 

لبنــان، بعــد أن اكتشــفت الجمــارك الســعودية حوالــي مليونــي حبــة كبتاغــون داخــل شــحنة 

ــوات  ــت ق ــحنة، اعتقل ــاف الش ــد اكتش ــل 1202. بع ــان/ أبري ــان، يف نيس ــن لبن ــة م ــان قادم رّم

األمــن اللبنانــي دقــو، ووجــدت بحوزتــه وثائــق تثبــت عاقتــه بشــحنة كبتاغــون وجــدت ىلع 

متــن ســفينة تجاريــة يف ماليزيــا. وبحســب تحقيــق أجرتــه صحيفــة )عنــب بلــدي(، فــإن لدقــو 

ــه بالســيطرة ىلع أراض شاســعة ىلع الحــدود الســورية  عاقــة وثيقــة بحــزب اهلل، ســمحت ل

واللبنانيــة، خــال العاميــن املاضييــن، أمــام أعيــن الســلطات الســورية واللبنانيــة ]7[. ويكشــف 

التحقيــق كيــف أقــام دقــو مختبــرات لتصنيــع كبتاغــون داخــل األراضــي الســورية تحــت حمايــة 

الفرقــة الرابعــة، وأن شــحنة الرمــان دخلــت مــن ســورية إلــى لبنــان ثــم نقِلــت إلــى مينــاء جــّدة.

ــاء  ــتخدمة إلخف ــرق املس ــورية، والط ــن س ــواردة م ــدرات ال ــحنات املخ ــار ش ــى مس ــر إل بالنظ

ــة،  ــواد كيميائي ــرات وم ــب مختب ــام يتطل ــكل ع ــون( بش ــع )كبتاغ ــة أن تصني ــب، وحقيق التهري

فمــن املنطقــي اإلشــارة إلــى أّن هــذا النشــاط غيــر القانونــي يحــدث داخــل املناطــق الخاضعــة 

ــن  ــم يك ــاط، إن ل ــذا النش ــل ه ــّهل مث ــام يس ــه أّن النظ ــك كل ــن ذل ــّم م ــام، واأله ــيطرة النظ لس

يشــرف عليــه مباشــرة. يف الواقــع، ىلع الرغــم مــن الرقابــة الصارمــة التــي يمارســها النظام ىلع 

املــواد املســتوردة مــن خــال عــدٍد مــن القوانيــن املنظمــة لعمليــة بيــع العمــات األجنبيــة 

للمســتوردين، فــإن هــذه الرقابــة لــم تكــن فّعالــة فيما يتعلــق بتتبــع املــواد الطبيــة والكيمياوية 

التــي تســتوَرد لغــرض تصنيــع )كبتاغــون(. باإلضافــة إلــى ذلــك، بينمــا تعلــن دول املنطقــة علًنــا 

عــن اكتشــافها لشــحنات كبيــرة مــن املخــدرات قادمــة مــن ســورية، يــكاد النظــام يعلــن عــن 
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اكتشــاف مخــدرات معــدة للتهريــب. يبــدو واضًحــا أن الحواجــز بيــن املحافظــات الســورية واملعابر 

الحدوديــة ال تقــوم بتفتيــش الشــاحنات التجاريــة املحّملــة بالبضائــع، بالرغــم مــن فــرض رســوم 

ىلع الشــاحنات للســماح بمرورهــا عبــر الحواجــز.

ُعِثــر ىلع مزيــد مــن األدّلــة حــول اشــتراك رجــال أعمــال مرتبطيــن بالنظــام الســوري يف تهريــب 

ــتخدم  ــس املس ــك الرئي ــن يف التكتي ــد التمع ــورية، عن ــارج س ــى خ ــدرات إل ــون واملخ الكبتاغ

لنقــل املخــدرات إلــى خــارج ســورية، التــي تحــدث بشــكل أساســي مــن خــال اســتخدام البضائــع 

ــّدرات  ــاء املخ ــًدا إلخف ــة جي ــة معروف ــات تجاري ــا عام ــل أحياًن ــي تحم ــورية، والت ــة الس التجاري

بداخلهــا. اكتشــف )كبتاغــون( داخــل شــحنات الخضــار والفواكــه وشــحنات املابــس واملعــادن 

واألجهــزة الكهربائيــة واملنتجــات الغذائيــة القادمــة مــن ســورية. واكتشــفت الجمــارك املصريــة 

يف مينــاء بورســعيد، يف نيســان/ أبريــل 0202، حوالــي 5 أطنــان مــن الحشــيش داخــل عبــوات 

الحليــب التابعــة لشــركة )ميلــك مــان namkliM(، اململوكــة لرامــي مخلــوف. كمــا عثــرت 

ــوكا AKON( داخــل  ــن ســفينة )ن ــوب املخــدرة ىلع مت ــن الحب ــة ىلع مايي الشــرطة اليوناني

عبــوات املنظفــات املعروفــة باســم “امليداليــة الذهبيــة ladeM nedloG” التــي يملكهــا ســليم 

دعبــول، نجــل محمــد دعبــول، الــذي خــدم ألكثــر مــن 03 عاًمــا يف منصــب ســكرتير حافظ وبشــار 

األســد. وأكثــر مــن ذلــك، يف أواخــر نيســان/ أبريــل 0202، اكتشــفت اململكــة العربيــة الســعودية 

 abrey ــه ــا مت ــاس شــراب )يرب ــة )كبتاغــون( داخــل أكي ــون حب ــي 91 ملي ــاء جــدة حوال يف مين

ــة، إحــدى أهــم شــركات تجــارة املــواد الغذائيــة  ــور الدولي etam( التــي تملكهــا ملجموعــة كاب

يف ســورية، التــي يملكهــا رجــل األعمــال أديــب كابــور املقــّرب مــن ماهــر األســد. ىلع الرغــم 

مــن نفــي الشــركات الثــاث عاقتهــا بوجــود املخــدرات يف بضائعهــم، ومطالبتهــا الســلطات 

الســورية بالعمــل ىلع وقــف تهريــب املخــدرات ألنــه يضــّر باالقتصــاد الوطنــي، فــإن عاقــات 

رجــال األعمــال مــع النظــام واملنفعــة االقتصاديــة املتبادلــة التــي يحققونهــا منــه تشــير إلــى 

اشــتراكهم بشــكل مباشــر يف تهريــب املخــدرات، إذا لــم يكونــوا مشــتركين أيًضــا يف تصنيعــه.

إّن تجــارة املخــدرات وصنعهــا يف ســورية تعــود فعلًيــا بفوائــد ماديــة ضخمــة ىلع نظام األســد، 

لســهولة تصنيعهــا واســتحالة كشــف جميــع شــحنات املخــدرات، وال ســيما املهّربــة عبــر الحدود 

ــى دول  ــودان( إل ــا والس ــا )ليبي ــن دول أفريقي ــد م ــم املمت ــوق الضخ ــى الس ــة إل ــة، إضاف األردني

 ،)RAOC( الخليــج والعــراق. وبحســب األرقــام املقــدرة ملركــز التحليــات والبحــوث التشــغيلية

فــإن املخــدرات القادمــة مــن ســورية، التــي ضبطتهــا دول إقليميــة وأوروبيــة عــام 0202، بلغــت 

قيمتهــا نحــو )4,3( مليــار دوالر ]8[. بمقارنــة هــذا الرقــم بالصــادرات الســورية التــي تبلــغ قيمتهــا 
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نحــو )007( مليــون دوالر، يظهــر بوضــوح كيــف أصبحــت تجــارة املخــدرات دخــًا أساســًيا للنظــام، 

ــى  ــة إل ــارة، إضاف ــن يف التج ــيات املتورطي ــادة امليليش ــؤولين وق ــابات املس ــى حس ــب إل يذه

رواتــب مقاتلــي النظــام.

تداعيات تصنيع املخدرات واالتجار بها  -

بقــدر مــا ُتســهم تجــارة املخــدرات يف تحقيــق عائــدات ضخمــة لنظــام األســد، يريــد النظــام 

ــدرات  ــم املخ ــكل حج ــة. ويش ــباب املالي ــن األس ــة ع ــّل أهمي ــرى ال تق ــباب أخ ــتخدامها ألس اس

ــادة  ــو إع ــا نح ــة، تدفعه ــة والعربي ــدول اإلقليمي ــٍط ىلع ال ــة ضغ ــورية ورق ــن س ــة م املتدفق

ــة الحــّد مــن تدفــق املخــدرات. التعامــل مــع النظــام بغي

الدليــل ىلع هــذه الخطــة هــو لقــاء املســؤولين األردنييــن بمســؤولي النظــام يف عمــان يف 

أيلــول/ ســبتمبر 1202، أو يف اجتمــاع “منتــدى االســتخبارات العربــي” يف القاهــرة يف تشــرين 

الثانــي/ نوفمبــر املاضــي. ىلع ســبيل املثــال، يعانــي كل مــن األردن واململكــة العربيــة 

ــة انتشــار املخــدرات، وخاصــة بيــن الشــباب. وبحســب أرقــام حكوميــة أردنيــة،  الســعودية حال

بلــغ عــدد حــاالت التهريــب واالتجــار باملخــدرات نحــو 02 ألــف حالــة يف عــام 1202، أي بمعــدل 

ــا ]9[، وهــي أعــداد كبيــرة تنــذر  45 حالــة يف املتوســط، مــا أدى إلــى توقيــف 97 شــخًصا يومًي

ــى  ــل إل ــذي وص ــة ال ــّدل البطال ــاع مع ــع ارتف ــة م ــة، خاص ــة مهم ــة وأمني ــاكل اجتماعي بمش

مســتويات قياســية بلغــت 52 يف املئــة بحلــول منتصــف عــام 1202 و05 يف املئة بين الشــباب. 

وبحســب اإلحصائيــات الدوليــة لعــام 9102، تبلــغ نســبة مدمنــي املخــدرات يف الســعودية نحــو 

9 يف املئــة، مــع احتمــال زيــادة نســبة املدمنيــن بســبب أزمــة فيــروس كورونــا. وبحســب أرقــام 

ــن  ــم م ــة ه ــدرات يف اململك ــي املخ ــن مدمن ــة م ــو 04 يف املئ ــإن نح ــمية، ف ــعودية رس س

متعاطــي )كبتاغــون(، وقــّدر عــدد الحبــوب التــي اكتشــفتها الجمــارك الســعودية يف شــحنات 

ــي  ــك يعان ــة. كذل ــة، خــال األعــوام الســتة املاضي ــون حّب ــان وســورية بنحــو 006 ملي ــن لبن م

العــراق مــن إدمــان الشــباب ىلع )كبتاغــون(، الــذي أصبــح ثانــي أكثــر العقاقيــر اســتخداًما بعــد 

كريســتال ميــث htem lastyrc ]منبــه قــوي للجهــاز العصبــي املركــزي يســتخدم بشــكل أساســي 

ــمنة[.  ــاط والس ــرط النش ــاه وف ــص االنتب ــراب نق ــاج اضط ــيوًعا كع ــل ش ــي وأق ــدواء ترفيه ك

ــى 06 مليــون حبــة  وبحســب أرقــام الحكومــة العراقيــة، فقــد ضبطــت الشــرطة مــا بيــن 05 إل

كبتاغــون قادمــة مــن ســورية، منــذ بدايــة عــام 1202 حتــى تشــرين األول/ أكتوبــر املاضــي، وهــو 

ــا عــن املخــدرات التــي تــم ضبطهــا يف العاميــن املاضييــن ]01[. عــدد يزيــد عشــرين ضعًف
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ــًرا يف  ــًرا كبي ــا خط ــّكل أيًض ــة، وتش ــدول العربي ــة يف ال ــكلة اجتماعي ــام مش ــذه األرق ــل ه تمّث

املســتقبل، بســبب إســهام تجــارة املخــدرات والتهريــب يف تأجيــج الصــراع يف البلــدان التــي 

تشــهد صراًعــا داخلًيــا، مثــل ليبيــا والســودان والعــراق ولبنــان، حيــث تفــرض تجــارة املخــدرات 

ومحــاوالت وقفهــا عبًئــا إضافًيــا ىلع دول املنطقــة أو املجتمــع الدولــي، للتوصــل إلــى 

تفاهمــات وحلــول سياســية للصراعــات التــي تمثــل تهديــًدا أمنًيــا ألوروبــا، مثــل الصــراع يف ليبيــا 

وســورية. مــع اكتشــاف شــحنات مخــدرات قادمــة مــن ســورية يف دول أوروبيــة عديــدة، مثــل 

اليونــان وإيطاليــا وتركيــا، فــإن تحــّول ســورية إلــى دولــة منتجــة للمخــدرات، لــن يضــّر دول الشــرق 

األوســط وسياســات املجتمــع الدولــي يف هــذه البلــدان فقــط، بــل إنــه يشــكل أيًضــا تهديــًدا 

ــا مباشــًرا لاتحــاد األوروبــي وتركيــا. أمنًي

خاتمة  -

ــلحة  ــات املس ــض الجماع ــي بع ــرًة ىلع تعاط ــورية مقتص ــدرات يف س ــة املخ ــد قضّي ــم تُع ل

للمخــدرات، أو وجــود محــاوالت محــدودة لتهريبهــا إلــى دول الجــوار. يف األعــوام األخيــرة، أصبحت 

تجــارة مربحــة لنظــام األســد وميليشــياته تــّدر املاييــن، يف ظــل األزمــة االقتصاديــة الرهيبــة 

ــدٍد  ــام يف ع ــد النظ ــط يف ي ــة ضغ ــت ورق ــا أصبح ــام، كم ــة ىلع النظ ــات املفروض والعقوب

مــن دول املنطقــة، تعيــد إلــى الذاكــرة اســتخدام النظــام لورقــة الجماعــات الجهاديــة واألزمــة 

اللبنانيــة بيــن عامــي 3002 و0102 لدفــع الــدول إلــى االنخــراط معــه، ولكــن حتــى التطبيــع لــن 

يمنــع النظــام مــن خســارة أحــد أهــّم املــوارد املاليــة مليليشــياته. ومــن ناحيــة أخــرى، يظــّل 

تدفــق املخــدرات بهــذه الكمّيــة الهائلــة عامــًا مــن عوامــل عــدم االســتقرار يف البلــدان التــي 

تعانــي هشاشــة يف االســتقرار، خاصــة يف دول املنطقــة التــي تعانــي الصراعــات املســلحة 

واملشــكات االقتصاديــة وارتفــاع معــدالت البطالــة. يجــب ىلع دول املنطقة واملجتمــع الدولي 

ــة  ــة ذات أهمي ــر ســورية باعتبارهــا قضي ــة تصنيــع املخــدرات وتهريبهــا عب التعامــل مــع قضي

قصــوى، تتطلــب موقًفــا واضًحــا ضــد النظــام واملســؤولين عــن تصنيــع املخــدرات، والعمــل مًعــا 

إليجــاد حلــول وآليــات ملكافحــة التهريــب.

)ترجمة مركز حرمون للدراسات(

املصدر: مركز دراسات الشرق االوسط

https://www.harmoon.org/reports/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%af%d9%91%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3/
https://www.orsam.org.tr/en/drug-smuggling-in-syria-involvement-by-assad-regime-and-complication-on-regional-countries-/
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اســتياء يف الكونغــرس مــن »تراكــم ثــروة األســد« رغــم العقوبــات 

األميركيــة

صحيفةالعرب الدولية )الشرق األوسط(
)اللغة اإلنجليزية( 29 نيسان 2022

نص املادة:
ــه  ــد، إال أن ثروت ــار األس ــوري بش ــس الس ــام الرئي ــة ىلع نظ ــات املفروض ــم العقوب رغ
وثــروة أفــراد عائلتــه تقــدر بمليــار إلــى مليــاري دوالر، بحســب تقييــم لــوزارة الخارجيــة 
األميركيــة. رقــم أثــار دهشــة املشــرعين األميركييــن وســخطهم، خاصــًة يف ظــل تقاريــر 
أمميــة أفــادت أن قرابــة 90 يف املائــة مــن الشــعب الســوري يعيــش تحــت خــط الفقــر، 
فســارع بعضهــم إلــى إلقــاء اللــوم ىلع اإلدارة األميركية بســبب عــدم تطبيقهــا لـ»قانون 
قيصــر« كمــا يلــزم، فقــال كبيــر الجمهورييــن يف لجنــة العالقــات الخارجيــة جيــم ريــش 
ــول  ــه وتم ــخ نظام ــي ترس ــرعية والت ــر الش ــه غي ــع ثروت ــتمر يف جم ــد مس ــأن »األس ب
جرائمــه ضــد الشــعب الســوري. العــزل الدولــي واالقتصــادي يبقــى األداة األفضــل للســعي 
ــون قيصــر«  ــى تصعيــد تطبيــق »قان ــة إل ــى املحاســبة«. ودعــا ريــش اإلدارة األميركي إل
ــن،  ــوريين العاديي ــره ىلع الس ــف تأثي ــرص ىلع تخفي ــع الح ــرس، م ــره الكونغ ــذي أق ال
بحســب تغريــدة لــه كتبهــا بعــد تســلمه للتقريــر الــذي تضمــن ملحقــا ســريا ســلم إلــى 

أعضــاء الكونغــرس.
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ــواردة يف التقريــر لتزيــد مــن قلــق أعضــاء املجلــس التشــريعي تجــاه  وقــد أتــت املعلومــات ال

ــر بعضهــم أنهــا ال  ــا وســوريا خصوصــا، إذ يعتب ــدن يف الشــرق األوســط عموم سياســة إدارة باي

تقــوم بمــا يكفــي للدفــع ضــد تطبيــع بعــض البلــدان لعاقاتهــم مــع نظــام األســد، األمــر الــذي 

يقــوي مــن نفــوذه. وقــد توجــه ريــش بهــذه االنتقــادات إلــى وزيــر الخارجيــة أنتونــي بلينكــن 

الــذي حضــر جلســة اســتماع مطلــع هــذا األســبوع أمــام لجنــة العاقــات الخارجيــة يف مجلــس 

الشــيوخ، فقــال لــه الســيناتور الجمهــوري: »يف ســوريا، رأينــا تقصيــرًا يف تطبيق عقوبــات قانون 

ــم تشــجع التطبيــع مــع نظــام األســد بشــكل علنــي، إال أنــه مــن  قيصــر. يف حيــن أن إدارتنــا ل

الواضــح أنــه ليــس هنــاك تداعيــات لقيــام اآلخريــن بالتطبيــع«. وحــذر ريــش بلينكــن قائــًا: »ال 

يمكننــا أن نتجاهــل ذلــك أو نقــول للعالــم بأنــه يمكــن إعــادة تأهيــل طاغيــة ومجــرم ألنــه تمكــن 

مــن التمســك يف منصبــه…« وأفــادت مصــادر يف الكونغــرس للشــرق األوســط أن هنــاك اســتياء 

عامــا يف صفــوف املشــرعين حيــال املعلومــات الــواردة يف تقريــر الخارجيــة التــي أظهــرت أن 

األســد وعائلتــه التفــوا ىلع العقوبــات األميركيــة والدوليــة املفروضــة عليهــم عبــر »إدارة نظــام 

معقــد يشــمل واجهــات لشــركات وهميــة تخــدم كأداة للنظــام للحصــول ىلع مــوارد ماليــة عبــر 

هيكليــة ملؤسســات شــرعية ظاهريــا إضافــة إلــى مجموعــات غيــر ربحيــة«.

ــر إقــرار قانــون بهــذا الشــأن يلزمهــا بتقديمــه  ــذي فرضــه الكونغــرس ىلع اإلدارة عب ــر ال التقري

للمشــرعين يضيــف أن »النظــام يبيــض األمــوال التــي تــم الحصــول عليهــا عبــر أنشــطة اقتصادية 

غيــر شــرعية بمــا فيهــا التهريــب واالتجــار باألســلحة وباملخــدرات وعمليــات ابتــزاز«.

والافــت يف التقريــر أنــه أشــار يف مطلعــه بــأن تقييــم الخارجيــة لثــروة األســد وعائلتــه »غيــر 

دقيــق وال تســتطيع الــوزارة تأكيــده«، مشــيرًا إلــى »الصعوبــة يف تقييــم الثــروة بشــكل دقيــق 

تعــود إلــى أن أصــول العائلــة منتشــرة وموزعــة ىلع أكثــر من حســاب مــن العقارات واملؤسســات 

ــم  ــم تت ــر أن »أي أصــول خــارج ســورية ل ــة«. ويرجــح التقري ــع بمــاذات ضريبي ــدان تتمت ــى بل إل

ــن  ــخاص آخري ــماء أش ــجلة بأس ــتعارة أو مس ــماء مس ــت أس ــودة تح ــا موج ــا أو تجميده مصادرته

للتعتيــم ىلع ملكيتهــا والتهــرب مــن العقوبــات«.

تفاصيل التقرير باألسماء واألرقام:

يعــرض التقريــر تقييمــا لثــروة كل مــن بشــار األســد وزوجتــه أســماء إضافــة إلــى شــقيقه ماهــر 

وشــقيقته بشــرى وأقاربــه رامــي وإيهــاب مخلــوف وذو الهمــة وريــاض شــاليش وعمــه رفعــت. 

ــروة أوالد األســد  ــم ث ــات لتقيي ــن معلوم ــا يكفــي م ــى أن اإلدارة ليســت لديهــا م ــع اإلشــارة إل م

حافــظ وزيــن وكريــم.



188 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

ــر ملنظمــات  ــواردة يف تقييــم الخارجيــة ىلع تقاري بشــار وأســماء األســد: ترتكــز املعلومــات ال

غيــر حكوميــة وإعاميــة »تقــدر أن األســد وزوجتــه يملــكان ســلطة واســعة ىلع ثــروة ســوريا... 

وإنهمــا حافظــا ىلع عاقــات إداريــة بالاعبيــن االقتصادييــن األساســيين يف البــاد واســتعما 

شــركات هــؤالء لتبييــض األمــوال عبــر األنشــطة غيــر شــرعية والتهريــب«. مشــيرًا إلــى أن »هــذه 

الشــبكات تخــرق كل القطاعــات يف االقتصــاد الســوري«.

ويخــص التقريــر بالذكــر أســماء األســد فيقــول إنهــا »أسســت شــبكة تتمتــع بنفــوذ متزايــد ىلع 

االقتصــاد الســوري«. وأنهــا ســيطرت مــع عــدد مــن أفــراد عائلتهــا واملقربيــن منهــا ىلع شــركات 

تعــود البــن عــم الرئيــس الســوري رامــي مخلــوف. ماهــر وبشــرى األســد: يســلط التقريــر الضــوء 

ىلع دور شــقيق األســد ماهــر يف عمليــات تهريــب املخــدرات »كالجبتاغــون ومــواد غيــر شــرعية 

أخــرى« إضافــة إلــى مصادرتــه ألمــوال عبــر نقــاط التفتيــش التــي تقــع تحــت ســيطرته، وتقاضيه 

رشــاوي لحمايــة وســائل النقــل التجاريــة. وال يوفــر التقريــر العلنــي معلومــات مفصلــة عــن ثــروة 

ماهــر، بــل يحــول املشــرعين إلــى امللحــق الســري »لاطــاع ىلع املزيــد مــن التفاصيــل«.

وبالنســبة لشــقيقة بشــار بشــرى األســد، تقــول الخارجيــة إال معلومــات موثوقــة لديهــا بشــأن 

ــبب  ــام 1202 بس ــذ الع ــي من ــون يف دب ــا يعيش ــرى وأوالده ــى أن »بش ــارة إل ــع اإلش ــا، م ثروته

ــه مــع األزمــة يف ســوريا«. اختــاف مــع بشــار بشــأن تعاطي

رامــي وإيهــاب مخلــوف: وصفــت الخارجيــة ابــن عــم األســد رامــي مخلــوف بأحــد »أغنــى وأقــوى 

األشــخاص يف ســوريا« مقيمــة ثروتــه ب ـ5 إلــى 01 مليــارات دوالر.

املصدر: صحيفة العرب الدولية )الشرق األوسط(

https://english.aawsat.com/home/article/3620836/congressmen-upset-over-assads-wealth-growth-despite-us-sanctions
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تــرك األمريكيــون واألوروبيــون املجــال مفتوًحــا لروســيا يف عــام 5102 يف ســوريا. إنهــم يعضــون 

أوكرانيا: معايير الغرب املزدوجة

لوبوان

)اللغة الفرنسية( 03 أيار 2022

ــل  ــة الكي ــوء ىلع سياس ــية الض ــوان« الفرنس ــة »لوب ــلطت صحيف ــادة: س ــة امل خالص
بمكياليــن التــي انتهجهــا الغــرب تجــاه الحــرب التــي تنفذهــا روســيا يف أوكرانيــا، بعــد 
ســنوات مــن حــرب مماثلــة شــنتها موســكو ىلع ســوريا لتثبيــت دعائــم نظــام األســد.  
وقالــت الصحيفــة يف افتتاحيتهــا التــي كتبها لــوك دي باروشــيز، وترجمتهــا »عربي21«، 
ــام 2015 يف  ــيا يف ع ــا لروس ــال مفتوًح ــوا املج ــن ترك ــن الذي ــن واألوروبيي إن األمريكيي
ــم  ــروس ه ــود ال ــم أن الجن ــرب يزع ــت أن الغ ــا.  وأضاف ــم ندم ــون أصابعه ــوريا، يعض س
الذيــن ارتكبــوا نفــس االنتهــاكات، ونفــس جرائــم الحــرب، وبنفــس الوحشــية، إذ عينــت 
موســكو الجنــرال ألكســندر دفورنيكــوف »جــزار ســوريا«، قائــدا عامــا للقــوات الروســية 

ــا. يف أوكراني

لوك ديباروشيه
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ــم اليوم.  أصابعه

هــل الغربيــون لديهــم أخــاق هندســية متغيــرة؟ يف الشــهر الثالــث مــن الحــرب، جعلــوا مقاومة 

ــة ملســاعدتها ىلع صــد الغــازي الروســي.  ــا ملصلحتهــم، لدرجــة تســليم أســلحة ثقيل أوكراني

إنهــم ىلع حــق، ألن هــذه املعركــة حاســمة للغايــة بالنســبة ملســتقبل الديمقراطيــات.  لكــن 

قبــل ســبع ســنوات خذلــوا املتمرديــن الســوريين مــع قليــل مــن النــدم، تدميــر ماريوبــول يثيــر 

غضبنــا أكثــر مــن قصــف حلــب، ومــع ذلــك، كان نفــس الجنــود الــروس هــم الذيــن ارتكبــوا نفــس 

ــندر  ــرال ألكس ــكو الجن ــت موس ــية. وعين ــس الوحش ــرب، وبنف ــم الح ــس جرائ ــاكات، ونف االنته

دفورنيكــوف »جــزار ســوريا«، القائــد العــام للقــوات الروســية يف أوكرانيــا. إنــه أكثــر مــن مجــرد 

رمــز. تحــت ســتار الدفــاع عــن قيمنــا العامليــة التــي قوضتهــا األنظمــة االســتبدادية، فــإن تضامننا 

ــن وليــس مــن أجــل  ــز. نحــن نحشــد مــن أجــل األوروبيي ــة والتميي ــا مشــوب باألناني مــع أوكراني

العــرب، ومــن أجــل البيــض وليــس مــن أجــل األشــخاص الداكنيــن، ومــن أجــل املســيحيين وليــس 

ــم،  ــة للغــرب حــول العال ــة املشــاعر املعادي ــة التفاضلي ــن أجــل املســلمين.  تغــذي املعامل م

وتشــهد ىلع ذلــك أمثلــة املغــرب والســنغال وجنــوب أفريقيــا والهنــد التــي ترفــض الوقــوف 

ــك  ــن ذل ــر م ــفقة أكث ــر للش ــر مثي ــي أم ــلبيتنا يف املاض ــكو. إن س ــف أو موس ــب كيي ــى جان إل

ألنــه كان مــن املمكــن الحفــاظ ىلع املصالــح األوكرانيــة والغربيــة وحتــى الروســية إذا أوقــف 

األمريكيــون واألوروبيــون فاديميــر بوتيــن يف الوقــت املناســب.

لكــن بعــد سلســلة مــن الهجمــات الجهاديــة يف قلــب أوروبــا، يف عــام 5102، كنــا مســتعدين 

البتــاع دعايــة موســكو التــي تقــدم تدخلهــا لصالــح النظــام الســوري املــارق ىلع أنــه حملــة 

صليبيــة ضــد داعــش. »ســيحل مشــكلة الجهادييــن«، أكــد جان لــوك ميلينشــون، يف 02 شــباط/ 

فبرايــر 6102 يف فرنســا، وكثيــرون ىلع اليســار كمــا ىلع اليميــن اعتقــدوا أنــه زعيــم جماعــة 

إنســوميس.

خطوط ُحمر

ــتراتيجية.  ــا اس ــجل نقاط ــق، وس ــام دمش ــذ نظ ــه أنق ــيئا. لكن ــم ش ــم يحس ــن ل ــر بوتي فاديمي

شــجعه اإلفــات مــن العقــاب الــذي كان يتمتــع بــه ىلع مواصلــة مشــروعه اإلمبراطــوري 

ــر« عــام  ــذي تجاهــل »خطوطــه الحم ــاح، ال ــا االفتت ــاراك أوبام ــه ب ــد عــرض علي ــي. وق والعدوان

ــة. ــلحة الكيماوي ــد لألس ــام األس ــتخدام نظ ــد اس 3102 بع

إن التخلــي عــن الرئيــس األمريكــي جعــل الثــوار الســوريين يفهمــون أن حياتهــم ال قيمــة لهــا 
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يف نظــر الغــرب.

ودفــع عــدد منهــم إلــى أحضــان تنظيــم الدولــة. لقــد غــذت الدرامــا آراءنــا املســبقة حــول العرب 

غيــر املســتعدين ثقافيــا للديمقراطيــة، ومــع ذلــك، فــإن قلــة مــن النــاس دفعــت الثمــن الباهــظ 

الــذي دفعــه الســوريون يف النضــال مــن أجــل الحريــة )مــا ال يقــل عــن 000,005 قتيــل منــذ عــام 

.)!1102

لــم تنفتــح أعيــن الغربييــن إال بعــد غــزو أوكرانيــا. يلعــب شــعور التقــارب دوًرا يف تفســير يقظتنا، 

ولكــن ليــس هــذا فحســب، بــل إننــا نشــعر بحــق بالتهديــد املباشــر مــن األحــداث يف أوكرانيــا. 

هــذه حــرب عــدوان ىلع دولــة ذات ســيادة وليســت حربــا أهليــة كمــا يف ســوريا.

إذا تــم التلويــح بالتهديــد النــووي، فذلــك ألن املخاطــر االســتراتيجية أكبــر. ويعــرف األوروبيــون 

أنهــم مســتهدفون ألنهــم بنــوا مــع االتحــاد األوروبــي الهيئــة الوحيــدة التــي تتنبــأ مســبًقا بمــا 

يمكــن أن تكــون عليــه الحوكمــة العامليــة الديمقراطيــة، وألنهــم لهــذا الســبب مكروهــون مــن 

ــو أخــذ الغربيــون معانــاة  قبــل جميــع املســتبدين ىلع هــذا الكوكــب. تبقــى الحقيقــة أنــه ل

الســوريين ىلع محمــل الجــد لكانــوا قــد أدركــوا يف وقــت ســابق الخطــر الــذي يمثلــه فاديميــر 

بوتيــن. وكان مــن املمكــن أن يكــون رد فعلهــم قــد حــال دون وقــوع املأســاة يف أوكرانيــا. لقــد 

مهــدت المباالتنــا الطريــق لعــدوان روســي. لكننــا ال نعيــد كتابــة التاريــخ. )ترجمــة: عربــي 12(

املصدر صحيفة لوبوان

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/ukraine-face-a-poutine-le-deux-poids-deux-mesures-de-l-occident-03-05-2022-2474045_32.php
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ال تحولوا أوكرانيا إلى سوريا أو ليبيا ثانية

فورين بوليسي

)اللغة اإلنجليزية( 27 نيسان 2022

نص املقال:
أرســلت الواليــات املتحــدة طائــرات بــدون طيــار ومروحيــات ومدافــع هاوتــزر لدعــم الدفاع 
عــن إقليــم دونبــاس بينمــا يعــد الحلفــاء اآلخــرون قاذفــات صواريــخ مضــادة للطائــرات 

ومدفعيــة وربمــا حتــى طائــرات مقاتلــة لدعــم املجهــود الحربــي األوكرانــي.

طارق املجريسي

وقالــت »فوريــن بوليســي« إن كل هــذا يذكــر بشــكل مخيــف باأليــام التــي تحولــت فيهــا الثــورات 

الشــعبية ضــد الزعيــم الليبــي الســابق معمــر القــذايف ورئيــس النظــام الســوري بشــار األســد إلى 

ــا الحســنة األمــل والصــاح واإللحــاح  العنــف، وكان ُيملــي السياســات الداعمــة للثــوار ذوي النواي

الــذي كان ينقصــه العنايــة الازمــة والتخطيــط.

قــد تكــون آثــار ذلــك، كمــا هــو الحــال يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، هــي أن الغــرب يبــذر 

بــذور الســنوات العشــر القادمــة مــن األزمــة بســبب فشــله يف التخطيــط بعنايــة اليــوم.

حتــى قبــل أن تتجــاوز روســيا حدهــا، كان العالــم الغربــي يرســل إلــى أوكرانيــا مــا تحتاجــه حتــى 
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يكــون لديهــا أي أمــل يف مقاومــة الكارثــة الوشــيكة. تــم إرســال أســلحة متطــورة، مثــل صواريــخ 

ــوالت  ــات، وحم ــرات، يف دفع ــادة للطائ ــتينغر املض ــخ س ــات وصواري ــادة للدباب ــن املض جافلي

طائــرات مــن بــاالت األســلحة الصغيــرة والذخيــرة، إضافــة إلــى الســيارات املدرعــة وأجهــزة الراديــو 

املتقدمــة وكل مــا يلــزم للتفــوق يف الحــرب الحديثــة. مــن املرجــح أن يكــون حجــم وســرعة 

النقــل الجــوي لألســلحة إلــى أوكرانيــا هــو األكبــر يف التاريــخ املعاصــر.

مــا حكــم هــذه العمليــة كانــت ضرورتيــن، حيــث يــزود األوكرانيــون بمــا يحتاجــون إليــه إللغــاء 

ــيكون  ــي س ــش الروس ــراض أن الجي ــوات األوان )ىلع افت ــل ف ــية قب ــة الروس ــا التكنولوجي املزاي

أكثــر كفــاءة ممــا أثبــت نفســه(. ويتــم تحديــث هــذا املنطــق بينمــا تكافــح أوكرانيــا لصــد الخطــة 

الروســية ب: غــزو جماعــي ملنطقــة دونبــاس األوكرانيــة. تشــير النجاحــات الروســية املبكــرة إلــى 

أن موســكو تتعلــم مــن إخفاقــات الحــرب الخاطفــة الفاشــلة يف شــباط/ فبرايــر، ويشــير تســليم 

وحــدات كاملــة يف ماريوبــول إلــى أن مــوارد أوكرانيــا تتعثــر. لذلــك، يتزايــد الدعــم كمــا ونوعــا 

مــع اســتعداد حكومــة الواليــات املتحــدة وحلفائهــا ألســلحة ثقيلــة لنقلهــا إلــى أوكرانيــا.

ىلع الرغــم مــن أن هــذا املنطــق صحيــح بالتأكيــد، إال أنــه غيــر مكتمــل. عــادة مــا يتــم تنظيــم 

ــتخدام  ــة لاس ــروط صارم ــع ش ــارم، م ــكل ص ــتينغر، بش ــن وس ــخ جافلي ــل صواري ــلحة، مث األس

ــروس اآلن. حتــى فرنســا،  ــرة - كمــا يكتشــف ال ــة بســبب مــدى قوتهــا املدم ــي واملراقب النهائ

حليفــة الواليــات املتحــدة منــذ فتــرة طويلــة، شــعرت بالحــرج وتــم التحقيــق معهــا يف عــام 

9102 عندمــا تــم اكتشــاف أنهــا كانــت تنشــر جافليــن بشــكل غيــر صحيــح يف عملياتهــا الســرية 

ــا. يف ليبي

ــات  ــلحة يف صراع ــار األس ــمعة النتش ــيئ الس ــع س ــي منب ــرقية ه ــا الش ــإن أوروب ــك، ف ــع ذل وم

العالــم، وأوكرانيــا نفســها لديهــا ســجل ســيئ لدرجــة أنهــا أدت إلــى توتــر مناقشــات االنضمــام 

الســابقة إلــى الناتــو. بصــرف النظــر عــن املشــاركة املباشــرة يف تجــارة األســلحة غير املشــروعة، 

ــا وســطاء  ــا يف عــام 9102 باعتبارهم ــا وجارتهــا مولدوف ــم تســليط الضــوء أيضــا ىلع أوكراني ت

مهميــن يف تســهيل عمليــات نقــل األســلحة األكبــر مــن دولــة إلــى دولــة، مثــا مــن تركيــا أو 

اإلمــارات إلــى طــريف الحــرب األهليــة الليبيــة الثانيــة، يف انتهــاك مباشــر لحظــر األســلحة الــذي 

تفرضــه األمــم املتحــدة.

لذلــك، مــن خــال تحويــل مليــارات الــدوالرات مــن األســلحة املتطــورة إلــى أرض غارقة يف انتشــار 

األســلحة وحيــث ســتتضرر آليــات التنظيــم والرقابــة بســبب الحــرب، ربمــا يكــون العالــم الغربــي 

قــد أســقط لتــوه قطعــة الدومينــو األولــي الــذي ينتهــي بجماعــات الغــد اإلرهابيــة أو غيرهــا مــن 
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الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة القــادرة ىلع الحصــول ىلع صواريــخ جافيلــن وســتنغر بمجــرد 

أن يســتقر غبــار املعركــة يف أوكرانيــا.

لكــن الغــرب لــم يرســل أســلحته للحــرب فقــط ولكنــه أرســل مواطنيــه أيضــا. ىلع الرغــم مــن أن 

هــذا يختلــف عــن عمليــات نقــل األســلحة التــي تجيزهــا الدولــة نظــرا ألن األفــراد يتخــذون إلــى 

حــد كبيــر قــرارات شــخصية للقتــال ويمولون ســفرهم بشــكل خــاص، فإن الــدول الغربيــة ال تفعل 

شــيئا يذكــر ملنــع مواطنيهــا أو ثنيهــم عــن الســفر. إن مشــهد عشــرات الشــباب الذيــن يســافرون 

ــل مــن الجهــد لثنيهــم باســتثناء التصريحــات  ــع القلي ــة م ــال مــن أجــل قضي ــى الخــارج للقت إل

الضعيفــة لتهدئــة حماســهم يذكرنــا مــرة أخــرى بشــكل مقلــق باأليــام األولــى للثورتيــن الليبيــة 

والســورية.

بحلــول 6 آذار/ مــارس، كان حوالــي 02 ألــف مقاتــل أجنبــي يشــقون طريقهــم إلــى أوكرانيــا. هــذا 

عــدد كبيــر مــن املقاتليــن بالنظــر إلــى أن الصــراع املســتمر منــذ أكثــر مــن 01 ســنوات يف ســوريا 

ــا، يمكــن أن يــؤدي ذلــك  اجتــذب مــا يقــدر بنحــو 04 ألــف شــخص. وكمــا أظهــرت ســوريا وليبي

إلــى مشــاكل قانونيــة وأمنيــة كبيــرة يف املســتقبل. العديــد مــن هــؤالء املقاتليــن تلهمهــم 

الســرديات القوميــة. بعضهــم متطرفــون يمينيــون، رغــم أن الدعايــة الروســية بالغــت يف أعــداد 

هــؤالء.

املقاتلــون امللهمــون أيديولوجيــا مــن جميــع األطيــاف يميلــون إلــى التطــرف، والحــرب تجربــة 

تلــوث عقــل وأخــاق أولئــك الذيــن يجربونها. ســيكون مــن الصعــب تتبع انتشــار هــؤالء املقاتلين 

الســابقين العائديــن عبــر أوروبــا والواليــات املتحــدة باإلضافــة إلــى قدرتهــم ىلع جلــب األســلحة 

ــرة معهم. الصغي

تــؤدي عــودة املتطرفيــن اليمينييــن إلــى تفاقــم هــذا األمــر وقــد تتســبب يف أزمــة متفاقمــة 

ــدة.  ــف جدي ــال عن ــط أعم ــد وتخطي ــب وتجني ــراع لتدري ــم يف الص ــتخدمون تجربته ــث يس حي

ســيؤدي هــذا إلــى عــبء الخدمــات الصحيــة واألمنيــة الحكوميــة املجهــدة أصــا والتــي ســتحتاج 

إلــى الــرد ىلع هــذه الظاهــرة.

ــح  ــرب وأصب ــتمرت الح ــا اس ــر كلم ــكل كبي ــوءا بش ــتزداد س ــكلة س ــا مش ــك، إنه ــاوة ىلع ذل ع

املجتمــع األوكرانــي أكثــر تســليحا وعســكرة. لذلــك يجــب أن تخطــط أوروبــا جنبــا إلــى جنــب مــع 

أوكرانيــا ملســاعدة إدارة زيلينســكي يف إدارة سياســات الحــرب ومنــع العســكرة الدائمــة للحيــاة 

االجتماعيــة والسياســية بطريقــة تضمــن أنــه حتــى إن لــم يســتطع الرئيــس الروســي فاديميــر 

بوتيــن الفــوز يف ســاحة املعركــة، فلــن ينجــح يف القضــاء ىلع أي أمــل ألوكرانيــا بديمقراطيــة 
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ليبراليــة.

ــح  ــم اآلن فت ــة، فقــد ت ــا مفهوم ــن أن ردود الفعــل السياســية ىلع غــزو أوكراني ىلع الرغــم م

صنــدوق بانــدورا ]صنــدوق الشــرور يف أســاطير اإلغريــق[ للعواقــب املحتملــة غيــر املقصــودة. 

ــة  ــة واألمريكي ــلحة األوروبي ــل األس ــع أفض ــن أن تض ــوم يمك ــرب الي ــات الغ ــي أن تصرف ــذا يعن ه

يف أيــدي املتطرفيــن يف املســتقبل، أو تــؤدي إلــى موجــة جديــدة مــن اإلرهــاب املحلــي، أو 

ــا الشــرقية. ــة عســكرية متطرفــة يف قلــب أوروب تســاعد يف تأســيس دول

الضــرورات االســتراتيجية واألخاقيــة تعنــي أن ىلع الغــرب دعــم أوكرانيــا. لكن يجــب ىلع القادة 

الغربييــن أن يفعلــوا ذلــك بالحكمــة التــي تقــر بالحاجــة إلــى التحــرك بشــكل هــادف نحــو تطويــر 

األطــر القانونيــة والرقابيــة والداعمــة الازمــة للتخفيــف مــن مجموعــة مــن املشــاكل اإلضافيــة 

التــي يمكــن أن يتســبب فيهــا نقــل األســلحة وبالتالــي منــع النوايــا الحســنة اليــوم مــن أن تــؤدي 

إلــى رد فعــل معاكــس غــدا.

املصدر: فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/2022/04/27/ukraine-arms-weapons-syria-libya-terrorism/
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هل تستطيع الجامعة العربية جذب سوريا بعيدا عن إيران؟

إنسايد أرابيا

)اللغة اإلنجليزية( 05 أيار 2022

خالصــة املــادة: علقــت جامعــة الــدول العربيــة عضويــة ســوريا منــذ عــام 2011، وبالرغــم 
ــدول  ــد مــن ال ــا، خطــت العدي ــرا صعب ــا زال أم ــى حــل للصــراع الســوري م أن الوصــول إل
ــن  ــنوات م ــد 3 س ــد«. وبع ــار األس ــام »بش ــع نظ ــات م ــادة العالق ــوات إلع ــة خط العربي
انعقــاد القمــة األخيــرة يف مــارس/آذار 2019، تخطــط الجامعــة العربيــة لالجتمــاع مــرة 
أخــرى يف نوفمبر/تشــرين الثانــي بالجزائــر ملناقشــة موضــوع عــودة ســوريا. وبالرغــم 
أن الســبب املعلــن للتأخيــر هــو جائحــة »كورونــا«، إال أن مســاعد األميــن العــام لجامعــة 
الــدول العربيــة »حســام زكــي« أشــار إلــى أن الوقــت اإلضــايف قــد يســمح بـ«تحســين 

ــاخ السياســي« يف الشــرق األوســط.  املن

ماتيو بيس

ــا هــي الشــروط التــي يتــم طرحهــا رســميا لعــودة  وتبقــى األســئلة مطروحــة حــول متــى وم

ــو  ــد أب ــة »أحم ــدول العربي ــام لجامعــة ال ــن الع ــال األمي ســوريا. ويف منتصــف فبراير/شــباط، ق

ــادة  ــض أن إع ــرى البع ــة. وي ــى املنظم ــوريا إل ــودة س ــاع« ىلع ع ــد إجم ــه »ال يوج ــط« إن الغي

دمــج ســوريا سيســاعدها جزئيــا ىلع الفــكاك مــن النفــوذ اإليرانــي الهائــل. وال يــزال الشــريكان 
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الرئيســيان لســوريا )إيــران وروســيا( يخضعــان للعقوبــات الدوليــة، ومــن غيــر املرجــح يف هــذه 

ــادة  ــة أو إع ــة االقتصادي ــق بالتنمي ــا يتعل ــي فيم ــم املال ــن الدع ــر م ــا الكثي ــة أن يقدم املرحل

اإلعمــار يف ســوريا مــا بعــد الحــرب. وهنــاك جهــد مماثــل مــن قبــل دول الخليــج الثريــة لكســب 

جــارة إيــران األخــرى، العــراق. وبالرغــم أن روســيا تواجــه انتكاســة دبلوماســية واقتصاديــة شــديدة 

بســبب غزوهــا أوكرانيــا، إال إن الــدول العربيــة بشــكل عــام تحافــظ ىلع عاقاتهــا مــع موســكو، 

وبالتالــي فــإن روســيا يف موقــع يســمح لهــا بإنهــاء عزلــة »األســد« يف العالــم العربــي.

ــات  ــران والوالي ــن إي ــة بي ــات النووي ــود يف املفاوض ــن الجم ــة م ــاك حال ــك، هن ــون ذل يف غض

املتحــدة. وداخــل نظــام »األســد«، يقــال إن هنــاك أجنحــة -  مرتبطــة بـ«أســماء األســد« - تريــد 

تقليــل اعتمــاد دمشــق ىلع الدعــم اإليرانــي. وتميــل هــذه الشــخصيات إلــى تفضيــل موســكو 

ــم العربــي. وإعــادة دمــج ســوريا يف العال

ــي  ــى دعــم إقليمــي ودول ــاج إل ــح بيــن ســوريا التــي تحت ــاك تقاطعــا يف املصال ويبــدو أن هن

ــد  ــة يف ســوريا. ويزي ــح هائل ــروات ومصال ــي التــي لديهــا ث ــج العرب إلعــادة اإلعمــار، ودول الخلي

ذلــك مــن فــرص التطبيــع بيــن ســوريا والــدول العربيــة. وبالرغــم مــن ذلــك ال تــزال هنــاك دول 

عربيــة، أبرزهــا الســعودية وقطــر، متمســكة بعــدم تطبيــع العاقــات مــع »األســد«.  

ــل  ــران تمث ــألة إي ــإن مس ــة، ف ــدول العربي ــة ال ــى جامع ــوريا إل ــودة س ــة ع ــن احتمالي ــدًا ع وبعي

ــب.  ــا. ومــن املســتبعد جــًدا خــروج ســوريا مــن النفــوذ اإليرانــي يف أي وقــت قري ــا صعب تحدي

وقــال الكاتــب »ويــل كريســتو«: »يبــدو أن نظريــة )دق إســفين بيــن ســوريا وإيــران عبــر إعــادة 

ــم العربــي( نشــأت يف واشــنطن وليــس يف أبوظبــي أو يف أي مــكان  دمــج دمشــق يف العال

ــة«. ــر يف املنطق آخ

وأشــار الخبــراء إلــى أنــه إذا عــادت ســوريا بالفعــل إلــى جامعــة الــدول العربيــة، فمــن غيــر املرجح 

أن يكــون هنــاك أي تغييــر حقيقــي ىلع األرض فيمــا يتعلــق بالنفــوذ اإليراني يف ســوريا.

وتســاءل مديــر األبحــاث يف املركــز العربــي بواشــنطن »عمــاد حــرب« قائــا: »مــا الــذي يمكــن 

ــوري يف  ــام الس ــة النظ ــق عضوي ــاء تعلي ــن إنه ــوس م ــكل ملم ــبه بش ــي أن يكس ــم العرب للعال

جامعــة الــدول العربيــة؟ بعــد كل شــيء، ال تــزال ســوريا هــي الجائــزة التــي فــازت بهــا روســيا 

وإيــران بعــد عقــد مــن الحــرب والدمــار«.

وقالــت املحللــة السياســية »روان رجولــة«، املختصــة بشــؤون الشــرق األوســط، إن ســحب ســوريا 

ــارات  ــه الزي ــذي عززت ــد« وال ــارات و«األس ــن اإلم ــر بي ــارب األخي ــبب التق ــران كان س ــن إي ــًدا ع بعي

الرســمية املتبادلــة بيــن دمشــق وأبوظبــي. ومــع ذلــك، فــإن هنــاك أســباب أكثــر تعقيــدا.
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وأضافــت »روان«: “توســطت الواليــات املتحــدة يف صفقــة مــن شــأنها توصيــل الغــاز الطبيعــي 

مــن مصــر إلــى األردن الــذي سيســتخدمه لتوليــد الكهربــاء ونقلهــا إلــى لبنــان عبــر ســوريا. ىلع 

األرجــح، ســيكون ذلــك هــو الغــاز الطبيعــي اإلســرائيلي الــذي تســتورده مصــر. كمــا خلــق الغــزو 

ــاز  ــة للغ ــادر بديل ــن مص ــث ع ــا تبح ــت أوروب ــدا وأصبح ــيا جدي ــا جيوس ــا واقًع ــي ألوكراني الروس

الروســي مثــل الجزائــر وقطــر«.

وتابعــت: »الجزائــر يف معســكر إعــادة دمــج األســد وبالرغــم أن لديهــا فرصــة مــن خال اســتضافة 

ــدة  ــى الفــرص الجدي ــة للجامعــة العربيــة فإنهــا قــد تعيــد حســاباتها بالنظــر إل القمــة املقبل

أمامهــا بمباركــة أمريكيــة، ومــن املحتمــل أال تكــون إعــادة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيــة 

ىلع جــدول أعمــال القمــة هــذا العــام يف ظــل الوضــع املتقلــب وغيــر الواضــح. ومــع ذلــك، ال 

يمكــن أن تســتمر حالــة عــدم اليقيــن هــذه إلــى األبــد، خاصــة أن التغاضــي عــن بعــض العقوبــات 

األمريكيــة ســيكون ضروريــا لعمليــة التطبيــع«.

هنــاك مســار دبلوماســي مــواٍز قيــد التنفيــذ يف العالــم العربــي، حيــث أقامــت كل مــن اإلمــارات 

ــدة  ــات املتح ــتحاول الوالي ــرائيل. وس ــع إس ــمية م ــات رس ــودان عاق ــرب والس ــن واملغ والبحري

ــة  ــص البصم ــار لتقلي ــذا اإلط ــن ه ــل ضم ــيا - العم ــا روس ــد م ــى ح ــرائيل - وإل ــارات وإس واإلم

ــوريا. ــل س ــران داخ ــكرية إلي العس

ــة،  ــرا مســتبعدا للغاي ــن ســوريا وإســرائيل أم ــة ســام بي ــى اتفاقي ــرى البعــض أن التوصــل إل وي

لكــن هنــاك بعــض الســوابق التاريخيــة. وقبــل الحــرب األهليــة الســورية، يقــال إن الدبلوماســيين 

األمريكييــن اقتربــوا مــن إقنــاع »األســد« بالتخلــي عــن العاقــات مــع »حــزب اهلل« وإيــران مقابــل 

اســتعادة مرتفعــات الجــوالن مــن إســرائيل.

وال يبــدو أن ســوريا أو لبنــان أو العــراق ســتنضم إلــى اتفاقيــات »أبراهــام«. ومــع ذلــك، فــإن كل 

دولــة تتعامــل مــع إســرائيل بشــكل غيــر مباشــر ألغــراض الطاقــة، وقالــت »روان رجولــة« إن ســوريا 

والعــراق ســيعتمدان ىلع الغــاز الطبيعــي اإلســرائيلي بشــكل غيــر مباشــر عبــر مصــر.

وأضافــت: »ســيعطي هــذا فرصــة لإلمــارات للعــب دور وســيط ســام ىلع املــدى الطويــل، أمــا 

جامعــة الــدول العربيــة فلــن تغيــر موقفهــا مــا لــم تتخــذ الســعودية خطــوات جــادة نحــو إضفــاء 

الطابــع الرســمي ىلع عاقاتهــا مــع إســرائيل. وينطبــق هــذا أيضــا ىلع ســوريا«.

وقــال »كريســتو«: »لــن نــرى ســوريا تنضــم مجــدًدا إلــى جامعــة الــدول العربيــة حتــى تخفــف 

ــران، فســيكون هــذا  الســعودية وقطــر موقفهمــا مــن النظــام الســوري. وإذا تــم االتفــاق مــع إي

احتمــاال واردا«. ويف أواخــر مــارس/آذار، التقــى وزيــر الخارجية اإليراني »حســين أميــر عبداللهيان« 
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ــار  ــق. وأش ــوك« يف دمش ــي ممل ــواء »عل ــوري الل ــي الس ــن القوم ــب األم ــس مكت ــد« ورئي »األس

الوفــد اإليرانــي خــال الزيــارة إلــى ترحيــب إيــران بخطــوات اإلمــارات نحــو املصالحــة مــع دمشــق.

لكــن بالرغــم مــن زيــادة العاقــات العربيــة مــع ســوريا، فمــن غيــر املرجــح أن يكون »األســد« ىلع 

اســتعداد لتقليــص العاقــات مــع إيــران أو قطعهــا تماًمــا، نظــًرا للمقــدار الهائــل مــن املســاعدة 

التــي قدمتهــا طهــران إلنقــاذ نظامــه. وســوف يميــل الســوريون إلــى فتــح عاقــات مــع أكبــر 

عــدد ممكــن مــن الــدول العربيــة دون تقديــم الكثيــر يف املقابــل.

ــوى  ــب الق ــن لع ــا م ــيكون مرتاح ــد« س ــول إن »األس ــة تق ــإن التجرب ــتو«، ف ــار »كريس ــا أش وكم

األجنبيــة مــع بعضهــا البعــض، ولن يشــعر »األســد« بأي ضــرورة لانقــاب ىلع »محــور املقاومة« 

الــذي يدعــي أنــه جــزء منــه، وبــدال مــن ذلــك ســيفضل االنتظــار ىلع الســياج واالســتفادة ىلع 

الجانبيــن«. 

املصدر: إنسايد أرابيا عن الخليج الجديد

https://thenewkhalij.news/article/266131/hl-tsttyaa-algamaa-alaarby-baaad-sorya-aan-yran
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هل تتسبب حرب روسيا وأوكرانيا يف اندالع »ربيع عربي« جديد؟

ذا جيوبولوتيكس

)اللغة اإلنجليزية( 25 أبريل 2022

ــب  ــاال للكات ــي مق ــي التحليل ــس« األمريك ــع »ذا جيوبولوتيك ــر موق ــادة: نش ــة امل خالص
املســتقل، ماتيــو بيــس، الــذي درس العالقــات الدوليــة يف جامعــة توريــن، حــول تأثيــر 
الحــرب األوكرانيــة يف األمــن الغذائــي يف الشــرق األوســط واحتمــال تجــدد احتجاجــات 
الربيــع العربــي التــي أطاحــت عــدة أنظمــة يف املنطقــة منــذ 10 ســنوات، مــع ارتفــاع 
أســعار املــواد الغذائيــة واســتعداد أعــداد أكبــر مــن النــاس لالنضمــام إلــى االحتجاجــات 

العنيفــة.

ماتيو بيس

ويســتهل الكاتــب مقالــه بالقــول: أثــار غــزو أوكرانيــا ومــا أعقبه مــن عقوبــات ُفِرضت ىلع روســيا، 

ــذي طاملــا اعتمــدت  ــاز الطبيعــي، ال ــة الحصــول ىلع الغ ــة بشــأن إمكاني ــدول األوروبي ــَق ال قل

عليــه. وعــزَّزت الحــرب الضغــط ىلع مــوارد الطاقــة، وجــاء بصفــة خاصــة مــن خــال زيــادة أســعار 

الغــاز والنفــط والفحــم. لكــن األمــر ال يتعلــق بإمــدادات الطاقــة للــدول األوروبيــة فحســب، بــل إن 

ســوق الغــذاء العاملــي يتعــرض لخطــٍر أيًضــا.

ــا واحــدة  ــد(، بينمــا ُتعــد أوكراني ــن والهن ر للقمــح )بعــد الصي ــج ومصــدِّ ــر منت وُتعــد روســيا أكب

رة للقمــح يف العالــم. وتعرقــل حــرب بوتيــن سلســلة توريــد القمــح  مــن أكبــر خمــس دول مصــدِّ

يف عديــد مــن دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، والتــي تعتمــد اعتمــاًدا كبيــًرا ىلع هــذه 
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الصــادرات نظــًرا إلــى الــدور املهــم الــذي يؤديــه القمــح يف وجباتهــا الغذائيــة اإلقليميــة. ويمكن 

ــارة غضــب  ــة بالفعــل وإث ــة يف حــدوث مجاعــة قائم ــاع أســعار املــواد الغذائي ــِهم ارتف أن ُيْس

الجماهيــر.

 

ويوضــح الكاتــب أنــه يف عــام 1202، أنتجــت أوكرانيــا نحــو 08 مليــون طــن متــري مــن الحبــوب 

ــع أن تحصــد أقــل مــن نصــف هــذه  ــذرة والشــعير(، ومــن املتوقَّ )وهــي فئــة تشــمل القمــح وال

ــر الزراعــة األوكرانــي، رومــان ليشــينكو، إن املزارعيــن غرســوا مــا  الكميــة هــذا العــام. وقــال وزي

مجموعــه 5.6 مليــون هكتــار مــن القمــح الشــتوي ملحصــول 2202، لكــن بســبب الحــرب يف عديٍد 

مــن املناطــق األوكرانيــة يمكــن أن تكــون املســاحة التــي ُتحَصــد نحــو 4 ماييــن هكتــار فقــط.

روسيا تعرقل استخدام موانئ البحر األسود

ويلفــت الكاتــب إلــى أنــه مــع إعاقــة الجيــش الروســي اســتخداَم موانــئ البحــر األســود مثــل ميناء 

أوديســا أو مينــاء ميكواليــف، ُتنَقــل الحبــوب األوكرانيــة اآلن عــن طريــق القطــارات عبــر رومانيــا 

وبولونيــا. ويجــب تغييــر عجــات العربــات عنــد الحــدود ألن عربــات القطــارات األوكرانيــة، ىلع 

عكــس الســكك الحديديــة األوروبيــة، تســير ىلع مســارات أوســع تعــود إلــى الحقبــة الســوفيتية. 

الــة. وهــذا يجعــل الخدمــات اللوجســتية بأكملهــا بطيئــة للغايــة ومكلِّفــة وغيــر فعَّ

وُتعــد دول شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط أكبــر مســتوردي القمــح يف جميــع أنحــاء العالــم، 

ــر مســتورد للقمــح  ــا. وتســتورد مصــر، أكب حيــث تأتــي الشــحنات باألســاس مــن روســيا وأوكراني

يف العالــم، منهمــا نحــو 08% مــن احتياجاتهــا. وتســتورد املغــرب أكثــر مــن 05% مــن الحبــوب، 

وتســتورد تونــس حوالــي 07%، وتســتورد ليبيــا 09%. وتشــير هذه األرقــام إلى ضعف جيوسياســي 

ملحــوظ، يمكــن مقارنتــه بطريقــة مــا باعتمــاد الــدول األوروبيــة ىلع واردات الغــاز.

ويشــير الكاتــب إلــى أن بلــدان شــمال أفريقيــا تتعــرض بالفعــل لضغــوٍط بســبب الجفــاف الشــديد 

ــر واملغــرب وتونــس  ــي للحبــوب. ويمتــد موســم األمطــار يف الجزائ ــاج املحل ــذي يهــدد اإلنت ال

عــادًة مــن أغســطس )آب( إلــى ديســمبر )كانــون األول(. لكــن يف عــام 1202، كان هطــول األمطــار 

املتراكــم لهــذه األشــهر أقــل بنســبة 63%، وكان أقــل مــن متوســط 01 ســنوات يف الجزائــر، وأقــل 

بنســبة 64% مــن املعــدل الطبيعــي يف املغــرب، وأقــل بنســبة 84% مــن املعــدل الطبيعــي 

ــوب لعــام 1202 بنســبة 83%، بســبب انخفــاض  ــن الحب ــر م ــاج الجزائ ــس. وانخفــض إنت يف تون

معــدل هطــول األمطــار والجفــاف.

ونظــًرا إلــى أن معظــم الحبــوب األوكرانيــة عالقــة يف موانــئ البحــر األســود، بدأت هــذه املناطق 
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يف البحــث عــن بدائــل. لكــن املورِّديــن البديليــن يضيفــون تكلفــة شــحن أىلع، أو فتــرات نقــل 

أطــول أو جــودة مختلفــة، ممــا يزيــد مــن تســارع تضخــم أســعار املــواد الغذائيــة، كمــا تدخــل 

الهنــد إلــى ســوق التصديــر، وتتفــاوض للوصــول إلــى األســواق يف مصــر وتركيــا والصيــن، بعــد أن 

احتفظــت دائًمــا بمحاصيــل القمــح الضخمــة يف الداخــل بفضــل الســعر الــذي تحــدده الحكومــة، 

وتتوقــع البرازيــل تحقيــق أىلع صادراتهــا مــن الحبــوب يف عقــد مــن الزمــان. ومــن املقــرر أن 

تصــل إلــى 1.2 ماييــن طــن يف األشــهر الثاثــة األولــى مــن العــام، أي مــا يقــرب مــن ضعــف كل 

صادراتهــا يف عــام 1202.

هل ننتظر ربيًعا عربيًّا جديًدا؟

رت مــن أن أســعار املــواد الغذائيــة – التــي ارتفعــت  وأملــح الكاتــب إلــى أن األمــم املتحــدة حــذَّ

لت  بالفعــل بنســبة 52% خــال العــام املاضــي – قــد ترتفع بنســبة تصــل إلــى 22% أو أكثر. وســجَّ

تكلفــة ســلة الغــذاء األساســية – الحــد األدنــى مــن االحتياجــات الغذائيــة لــكل أســرة يف الشــهر 

– زيــادة ســنوية بنســبة 153% يف لبنــان، وهــي األىلع يف املنطقــة. وتلتهــا ســوريا بنســبة 

79% واليمــن بنســبة %18.

وقبــل عقــد مــن الزمــان، كانــت الزيــادة يف أســعار املــواد الغذائيــة أحــد دوافــع االحتجاجــات 

ــديد يف  ــب الش ــر التقل ــد أثَّ ــام 1102. وق ــي يف ع ــع العرب ــى الربي ــي أدَّت إل ــات الت واالضطراب

األســعار يف األســواق الزراعيــة العامليــة يف البلــدان املعرَّضــة بشــدة لــواردات القمــح. وأوضحــت 

دراســات عديــدة أن هنــاك عاقــة ســببية بيــن ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة )بنســبة 04% يف 

أواخــر عــام 0102(، وتزايــد انعــدام األمــن الغذائــي، واالنتفاضــات يف مصــر وســوريا.

ــارت  ــي أث ــية الت ــة والسياس ــات االقتصادي ــن التحدي ــد م ــزال عدي ــنوات، ال ي ــرور 01 س ــد م وبع

االحتجاجــات بحاجــة إلــى معالجــة. وأدَّت جائحــة كوفيــد-91 إلــى زيــادة ضعف الوضــع االجتماعي 

واالقتصــادي وتؤثــر يف ارتفــاع معــدالت البطالــة، وخاصــة بيــن الشــباب. والنتيجــة هــي أن أســعار 

املــواد الغذائيــة املتزايــدة يمكــن أن تقلــل مــن تكلفــة الفرصــة البديلــة للتمــرد، مــع زيــادة عــدد 

املواطنيــن املســتعدين لتحمــل مخاطــر االنضمــام إلــى االحتجاجــات العنيفــة.

ــك  ــر التاريــخ بوصــف ذل ــًرا عب ــا كبي ــا دعًم وملنــع االنتفاضــات االجتماعيــة، ظــل الغــذاء مدعوًم

جــزًءا مــن »العقــد االجتماعــي« لبلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. واليــوم، هنــاك عــدد 

مــن األســباب التــي ُتزيــد مــن املخــاوف بشــأن قــدرة الحكومــات ىلع دعــم ســوق الغــذاء ىلع 

املــدى الطويــل: قيــود امليزانيــة والتعــايف البطــيء مــن جائحــة كوفيــد-91، وتأثيــر االضطرابــات 

املرتبطــة باملنــاخ يف الزراعــة العامليــة، وأخيــًرا، الحــرب يف أوكرانيــا.
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ــوًءا  ــتزداد س ــا س ــب، لكنه ــت قري ــوب يف أي وق ــص الحب ــكلة نق ــل مش ــن ُتَح ــظ، ل ــوء الح ولس

ــات  ــك، يمكــن أن نتوقــع حــدوث اضطراب ــا. وعندمــا يحــدث ذل مــع اســتمرار الحــرب يف أوكراني

ــا. ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــرة يف منطق ــية كبي سياس

ــد  ــي، ويزي ــن الغذائ ــادة انعــدام األم ــى زي ــؤدي إل ــه بالقــول: إن الحــرب ت ــب مقال ــم الكات ويختت

انعــدام األمــن الغذائــي مــن فــرص االضطرابــات والعنــف. وُتْســِهم الحــرب يف أوكرانيــا يف الجــوع 

ــال نشــوء  ــع احتم ــم، م ــن العال ــي يف أجــزاء أخــرى م ــن الغذائ ــى انعــدام األم ــاس إل ــع الن ودف

صراعــات وأعمــال عنــف. )ترجمــة: ساســة بوســت(

املصدر: ذا جيوبولوتيكس

https://thegeopolitics.com/the-russian-invasion-could-cause-a-new-arab-spring/
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كيف أصبحت سوريا مركزا لتهريب الكوكايين؟

لوموند

)اللغة الفرنسية( 06 أيار 2022

خالصــة املــادة: شــرت صحيفــة »لومونــد« الفرنســية تقريــرا تحدثــت فيــه عــن تهريــب 
املخــدرات الــذي انتشــر ىلع طــول الحــدود مــع األردن، منــذ اســتعادة القــوات املواليــة 
للرئيــس بشــار األســد لجنــوب ســوريا ســنة 2018. وقالــت الصحيفــة إنــه منــذ اســتعادة 
القــوات املواليــة للرئيــس بشــار األســد الســيطرة ىلع جنوب البــالد زادت ظاهــرة تهريب 
املخــدرات ىلع طــول الحــدود بيــن ســوريا واألردن البالغــة قرابــة 400 كيلومتــر. وذكــرت 
الصحيفــة أن عمليــات التهريــب التــي ازدهــرت خــالل الحــرب التــي اندلعــت يف ســوريا 
منــذ ســنة 2011 واألزمــة االقتصاديــة تتمحــور حــول الكبتاغــون، وهــو عقــار أمفيتاميــن 
ســهل اإلنتــاج ورخيــص الثمــن. يوضــح العقيــد مصطفــى الحيــاري »أصبحــت ســوريا مركــزا 
إلنتــاج املخــدرات ســواء الكبتاغــون أو الحشــيش. وتعتبــر املنطقــة الحدوديــة منطقــة 
رماديــة بيــن الحــرب والســلم حيــث يتــم تجنيــد النــاس مــن قبــل التجــار وامليليشــيات«. 
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن تعاطــي املخــدرات يتزايــد يف اململكــة الهاشــمية وســط 
ــى  ــور إل ــق عب ــي كطري ــكل أساس ــتخدم بش ــالد ُتس ــن الب ــة لك ــدالت البطال ــاع مع ارتف
ــون  ــب الكبتاغ ــية لتهري ــة الرئيس ــر الوجه ــي تعتب ــعودية، الت ــة الس ــة العربي اململك
ــباب  ــن الش ــرة بي ــعبية كبي ــى بش ــذي يحظ ــراء«، ال ــن الفق ــاع »كوكايي ــوريا. ُيب ــن س م

الســعودي، بمــا ال يقــل عــن عشــرة أضعــاف ســعره )حوالــي 15 يــورو للقــرص الواحــد(.

هيلين سولون
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سوريا دولة مخدرات

ــوا  ــراء أضح ــة أن الخب ــاق لدرج ــعة النط ــاًدا واس ــدرات أبع ــاج املخ ــب وإنت ــرة تهري ــذت ظاه اتخ

ــل يف  ــًيا للدخ ــدًرا رئيس ــدرات مص ــارة املخ ــت تج ــدرات«. أصبح ــة املخ ــوريا »بدول ــون س يصف

بلــد انهــار اقتصــاده تحــت وطــأة الحــرب والعقوبــات. أشــار تقريــر نشــره مركــز البحــوث والتحليــل 

ــن  ــن بي ــون كان م ــب الكبتاغ ــن أن تهري ــم م ــنة 1202: »ىلع الرغ ــغيلي )RAOC( يف س التش

ــه  ــد وحلفائ ــام األس ــكام نظ ــة، إال أن إح ــة للدول ــلحة املعارض ــات املس ــل الجماع ــادر تموي مص

ــن  ــيين م ــتفيدين الرئيس ــوا املس ــأن يصبح ــم ب ــمح له ــاد س ــيطرتهم ىلع الب ــن س اإلقليميي

ــدرات«.  ــارة املخ تج

وأوردت الصحيفــة أنــه صــودرت منــذ ســنة 7102 كميــات كبيــرة مــن هــذا العقــار يف دول مجــاورة 

ىلع غــرار العــراق واألردن ولبنــان وتركيــا ويف موانــئ يف إيطاليــا واليونــان. بنــاًء ىلع الكميــات 

التــي تــم الكشــف عنهــا يف ســنة 1202، ُيقــدر معهــد »نيوالينــز« األمريكــي يف دراســة ُنشــرت 

يف نيســان/ أبريــل القيمــة املحتملــة لصــادرات املخــدرات الســورية بأكثر مــن 7.5 مليــارات دوالر.

والجديــر بالذكــر أن معظــم املعامــل اإلنتاجيــة تقــع يف مناطــق تخضــع لســيطرة النظــام مــن 

ــب عــدم الكشــف عــن  ــر ســوري طل ــرورا بدمشــق وحمــص. وأشــار خبي ــى الســويداء م ــب إل حل

هويتــه إلــى أن »املنتجــات الصيدالنيــة والكيميائيــة مســتوردة يف معظمهــا مــن لبنــان وتحّضــر 

يف ســوريا يف مختبــرات صغيــرة. كمــا يوجــد كبتاغــون وحشــيش لبنانــي بجــودة أفضــل يمــر 

عبــر ســوريا«. وحســب هــذا الخبيــر، فــإن حــزب اهلل - حليــف نظــام األســد - يســيطر مــع وســطاء 

ىلع إنتــاج املخــدرات يف لبنــان ومــرور البضائــع واملــواد الخــام إلــى ســوريا. وفــق مركــز البحــوث 

والتحليــل التشــغيلي »طــورت الحركــة الشــيعية اللبنانيــة هــذه الخبــرة منــذ حــرب 6002 ضــد 

إســرائيل، مــن خــال التعــاون مــع القــوات اإليرانيــة«.

يف ســوريا، يقــال إن الفرقــة الرابعــة، وهــي وحــدة مــن النخبــة العســكرية تضــم حوالــي 08 ألــف 

عنصــر بقيــادة ماهــر األســد، متورطــة يف هــذه التجــارة- علمــا بــأن ماهــر األســد هــو الشــقيق 

ــه:  ــر ذات ــح الخبي ــزب اهلل. ويوض ــران وح ــع إي ــة م ــات وثيق ــه عاق ــوري ول ــس الس ــر للرئي األصغ

»تقــوم الفرقــة الرابعــة بالتغطيــة ىلع تحــركات املنتجيــن الســوريين مــن خــال رجــال أعمــال 

مرتبطيــن بماهــر األســد يملكــون اســتثمارات يف الســعودية«

أوردت الصحيفــة أن هــذه الفرقــة تتولــى مهمــة مراقبــة النقــل عبــر البــاد. ويضيــف الخبيــر أن 

حــرس الحــدود واالســتخبارات العســكرية يســاعدون املهربيــن ىلع الحــدود، ويعتقــد أن »بشــار 

األســد ال يحصــل بالضــرورة ىلع أمــوال بيــع الكبتاغــون وإنمــا يتــرك هــذه املســاحة ملاهــر ليدفع 
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لرجالــه«، مشــيرا إلــى أن »النظــام ال يســتطيع االســتغناء عــن تهريــب املخــدرات«. 

مهربون أكثر إصرارا

تحــرص الســلطات األردنيــة ىلع عــدم الكشــف عانيــة عــن بعــض املســؤولين عــن عمليــات 

التهريــب يف صلــب عشــيرة األســد. وحســب بعــض الفيديوهــات، ســارع األردن إلــى طرح املســألة 

ىلع دمشــق فــور اســتعادة العاقــات بيــن البلديــن يف صيــف 1202.

ذكــرت الصحيفــة أن تهريــب الكبتاغــون كان محــور االتصــاالت التــي جــرت يف أيلــول/ ســبتمبر 

1202 مــع مديــر مكتــب األمــن الوطنــي الســوري علــي مملــوك، ثــم يف كل اجتمــاع أمنــي ىلع 

الحــدود. يقــول مصــدر مطلــع: »رد الســوريون بأنهــم فوجئــوا وأنهــم ســيتحركون لوقــف ذلــك. 

ــة للتواصــل، تحســن الوضــع ملــدة أســبوع إلــى أســبوعين قبــل أن يتدهــور مــرة  مــع كل محاول

أخــرى ممــا يثبــت أنــه حتــى عندمــا تكــون اإلرادة موجــودة، فليــس لديهــم ســيطرة كاملــة«.

وأفــادت الصحيفــة بــأن املهربيــن، الذيــن يرافقهــم أحيانــا رجــال مســلحون ببنــادق آليــة، أظهروا 

أنهــم أكثــر إصــراًرا. فقــد دفــع مقتــل ضابــط أردنــي يف تبــادل إلطــاق النــار يف منتصــف كانــون 

الثانــي/ ينايــر عمــان إلــى اتخــاذ موقــف أكثــر صرامــة. واآلن، لــدى حــرس الحــدود أوامــر بإطــاق 

النــار ىلع أي شــخص يدخــل املنطقــة املحرمــة الحدوديــة. 

يف األثنــاء، لــم يتوقــف تهريــب املخــدرات وتــم ضبــط أكثــر مــن 71 ألــف عبــوة مــن الحشــيش 

و61 مليــون حبــة كبتاغــون يف الربــع األول مــن هــذا العــام، أي أكثــر مــن ثلــث إجمالــي املحجــوز 

يف ســنة 1202 وفقــا للجيــش. ويشــير ضابــط أردنــي إلــى أن »هنــاك أكثــر مــن 061 شــبكة داخــل 

ســوريا، لكــن ال يمكــن تحديدهــا جميعــا«. 

ملحة ىلع التقارب بين عمان ودمشق

ــرف  ــن يش ــيًئا ألن م ــن ش ــوت املهربي ــر م ــة »ال يغي ــن املعارض ــرب م ــوري مق ــدر س ــب مص حس

ىلع عمليــات التهريــب ليــس هــؤالء املهربيــن الذيــن ليــس لديهــم مــا يخســرونه بســبب كثــرة 

البطالــة وقلــة ســبل العيــش يف ســوريا«. وأضافــت الصحيفــة أن أولئــك الذيــن يحملــون البضائــع 

ســيرا ىلع األقــدام، حوالــي 53 كيلوغرامــا مــن الكبتاغــون يف حقيبــة الظهر، يكســبون ما يقارب 

ــة -  00001 دوالر. إنهــم يعتمــدون ىلع التضاريــس الوعــرة وينتظــرون أن تســوء األحــوال الجوي

ضبــاب أو عاصفــة رمليــة - لتجنــب الكاميــرات. ويضيــف املصــدر الســوري: »هنــاك تكتيــك آخــر 

ــم  ــتخدامها كطع ــة واس ــة رديئ ــدرات ذات نوعي ــع بمخ ــة الدف ــيارة رباعي ــو س ــل يف حش يتمث

لألردنييــن مــن أجــل تهريــب منتجــات أفضــل ىلع طريــق آخــر. ويمكــن لهــذه املركبــات أن تحمل 

مــا يصــل إلــى طنيــن مــن هــذه املــواد«. ونّبهــت الصحيفــة إلــى أن اســتمرار هــذه التجــارة ُيلقــي 
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بظالــه ىلع التقــارب بيــن عمــان ودمشــق. ينــدد النائــب خلــدون حينــا، رئيــس لجنــة الشــؤون 

الخارجيــة النيابيــة، وكلــه أســى ىلع الوضــع: »نطلــب منهــم محاربــة هــذا التهريــب إنــه تهديــد 

ألمننــا القومــي. 05 باملئــة مــن الشــباب األردنــي عاطلــون عــن العمــل والبعــض معرضــون لخطــر 

االنضمــام إلــى تجــارة املخــدرات«. )ترجمــة: عربــي 12(

املصدر: لوموند

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/06/la-syrie-plaque-tournante-du-trafic-du-captagon-la-cocaine-du-pauvre_6124951_3210.html
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سوريا ... الحكم فوق أنقاض حلب

كرايزس جروب

)اللغة اإلنجليزية( 08 أيار 2022

خالصــة املــادة: مــا الجديــد؟ بعــد نحــو ســت ســنوات مــن اســتعادة حلــب، بــات نظــام 
ــا  ــل مل ــرد ظ ــت مج ــة أضح ــد، إال أن املدين ــد بعي ــى ح ــيطرًا إل ــرى مس ــرة أخ ــد م األس
كانــت عليــه يف املاضــي. إذ مــا تــزال عــدة أحيــاء مدمــرة جــراء قصــف الجيــش الســوري 
والغــارات الجويــة الروســية. وتتجــول امليليشــيات يف الشــوارع، ويزدهــر اقتصــاد غيــر 

منظــم، وبالــكاد هنــاك شــيء آخــر.

مــا أهميــة ذلــك؟ كانــت حلــب أكبــر املدن الســورية قبــل عــام 1102، وكانــت مركــز اإلنتــاج والتجارة 

والخدمــات يف الشــمال. وبالتالــي فــإن إعــادة إحيائهــا محوريــة لرخــاء واســتقرار املنطقــة ىلع 

املــدى البعيــد. إذا لــم يكــن مــن املمكــن إعــادة تأهيــل مدينــة بهــذه األهميــة، فــإن مســتقبل 

مــدن أخــرى دمرتهــا الحــرب أكثــر قتامــة بالتأكيــد.

ــكان  ــاعد س ــران، أن تس ــيا وإي ــى روس ــة إل ــق، باإلضاف ــن لدمش ــه؟ يمك ــي فعل ــذي ينبغ ــا ال م

حلــب وطبقــة رواد األعمــال التــي كانــت حيويــة ونشــطة يف املاضــي مــن خــال كبــح جمــاح 

امليليشــيات، وضبــط األجهــزة األمنيــة وعمــاء النظــام، ووضــع حــد الضطهــاد األشــخاص 
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املتهميــن بالصــات مــع املعارضــة. مــا تــزال إعــادة اإلعمــار واســعة النطــاق غيــر مطروحــة، لكــن 

ــاس. ــاة الن ــا يمكــن أن تخفــف معان ــة دولي ــرة املمول مشــاريع »التعــايف« الصغي

 

امللخص التنفيذي

ــاد  ــدن الب ــر م ــت أكب ــد كان ــرب. فق ــد الح ــا بع ــورية م ــم لس ــع القات ــرة للواق ــب نظ ــر حل توف

ومحركهــا االقتصــادي قبــل أن يحــول قصــف املدفعيــة الســورية والغــارات الجويــة الروســية أحياء 

كاملــة فيهــا إلــى ركام، ويتســبب يف تهجيــر معظــم ســكانها. لــم يعــد كثيــرون إلــى املدينــة 

ولــم تتعــاَف الشــركات واألعمــال األخــرى، يف الوقــت الــذي توســع فيــه امليليشــيات املرتبطــة 

بالحكومــة حضورهــا، وتنهــب املنــازل، وتطلــب الرشــى وتنخــرط يف أشــكال أخــرى مــن نهــب 

أولئــك الذيــن ظلــوا يف املدينــة. وال يفعــل نظــام الرئيــس بشــار األســد وحلفــاؤه شــيئا يذكــر 

إلنهــاض املدينــة ىلع قدميهــا مــرة أخــرى. يشــعر قــادة قطــاع األعمــال باالســتياء مــن الحكــم 

العشــوائي لألجهــزة األمنيــة وعمــاء النظــام الذيــن ينشــطون يف ظلهــا؛ ويغــادر كثيــرون مــع 

ــى  ــر حت ــة تذك ــرا رغب ــم تظه ــران ل ــيا وإي ــم أن روس ــي. ورغ ــر صح ــادي غي ــاخ اقتص ــتمرار من اس

ــزاز الســكان وســرقة  ــر املنضبطــة مــن ابت ــع امليليشــيات غي اآلن يف اســتخدام نفوذهمــا ملن

ــك الخطــوات أن تســاعد يف  ــك. إذ مــن شــأن تل ــا مصلحــة يف فعــل ذل ــإن لهم ــكات، ف املمتل

إعــادة إحيــاء املدينــة.

ــم  ــا وَقَس ــط به ــف املحي ــن الري ــرًا م ــام 2102، منتش ــف ع ــب يف منتص ــى حل ــال إل ــل القت وص

املدينــة إلــى منطقتيــن تخضــع إحداهمــا لســيطرة النظــام واألخــرى لســيطرة املعارضــة 

املســلحة. املناطــق التــي كانــت خاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة تكونت بشــكل رئيســي 

مــن مناطــق الســكن العشــوائي التــي يســكنها العمــال القادمــون مــن داخــل البــاد، يف حيــن 

أن حلــب التــي ســيطر عليهــا النظــام، والتــي تكونــت بشــكل رئيســي مــن مركــز املدينــة وجزئها 

الغربــي، شــملت األحيــاء األكثــر ثــراء. وبينمــا تعــرض القســم األخيــر مــن املدينــة لألضــرار، وتــردت 

جــودة الخدمــات العامــة والوصــول إلــى الســلع األساســية فيــه، فــإن حملة القصــف غيــر التمييزي 

التــي شــنها النظــام وحليفــه الروســي دمــرت أجــزاء كاملــة مــن شــرق املدينــة وهّجــرت ســكانه.

بدعــم مــن قــوة النيــران الجويــة الروســية واملشــورة والدعــم البــري اإليرانييــن، تمكــن النظــام من 

إخــراج املعارضــة املســلحة مــن حلــب يف أواخــر عــام 6102 واســتعاد املدينــة بأكملهــا. إال أن 

هزيمــة املعارضــة املســلحة لــم تعــِن العــودة إلــى االســتقرار، ناهيــك عن تحقيــق الرخاء، لســكان 

حلــب. فمــا تــزال مناطــق كبيــرة مــن املدينــة مدمــرة، ومــا مــن دليــل يذكــر ىلع رؤيــة منســقة 
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للدولــة أو جهــد مــن قبلهــا إلعــادة بنائهــا، باســتثناء إجــراء تقديــر لعــدد املبانــي املدمــرة.

ــزال الوضــع األمنــي هشــا؛ وتفــرض قــوات النظــام ســيطرة رئيســية لكــن ليســت حصريــة  مــا ي

ىلع املدينــة، بالنظــر إلــى أن امليلشــيات، ورغــم تحالفهــا االســمي مــع النظــام، تنخــرط يف 

صدامــات متفرقــة مــع جنــود النظــام ومــع بعضهــا بعضــا وتضايــق الســكان. املعارضــة املســلحة 

مبعــدة، وليــس لطــرف فاعــل أجنبــي مصلحــة يف تجديــد التدخــل لتحــدي النظــام، والســكان 

اســتنزفتهم وأفقرتهــم ســنوات الحــرب، وهــم منشــغلون بتلبيــة احتياجاتهــم األساســية بشــكل 

ــك، فــإن معظــم ســكان املدينــة  ال يمّكنهــم مــن الخــروج يف انتفاضــة أخــرى. عــاوة ىلع ذل

ــروا إلــى املناطــق التــي تســيطر عليهــا املعارضــة أو إلــى الخــارج لــم يتمكنــوا مــن  الذيــن ُهجِّ

ــاركتهم  ــبب مش ــام بس ــاري أو االنتق ــد اإلجب ــون التجني ــم يخش ــي ألنه ــكل رئيس ــودة، بش الع

املحتملــة يف الثــورة.

ــا واجتماعيــا، ال تشــبه حلــب اآلن مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب. وتنشــط امليليشــيات  اقتصادي

ــاء املدينــة، فتنهــب  ــران وروســيا علنــا يف جميــع أحي املتحالفــة مــع النظــام وبدعــم مــن إي

ــرة ىلع  ــب كبي ــة تفــرض ضرائ ــا أن القــوى األمني ــا تشــاء. كم ــق الســكان كم ــكات وتضاي املمتل

األنشــطة االقتصاديــة الرئيســية يف املدينــة، وتتاجــر باملنتجــات املتدفقــة مــن الخــارج وتحتكر 

عمــل املولــدات املربــح يف تكملــة الكميــات الشــحيحة مــن الكهربــاء التــي توفرهــا الدولــة. هذه 

الظــروف تجعــل صناعيــي حلــب، الذيــن نقــل كثيــرون منهــم عملياتهــم إلــى الــدول املجــاورة 

يف الســنوات األولــى للحــرب، يتــرددون يف املخاطــرة بالعــودة إلــى االســتثمار يف مدينتهــم 

األصليــة. كمــا أن عــددًا كبيــرًا مــن العمــال املهــرة الذيــن كانــوا يعملــون لديهــم يف املاضــي 

غــادروا أيضــا، ويجعــل التهديــد الدائــم بالتجنيــد اإلجبــاري الــذي يواجهــه جميــع الشــباب الذكــور 

مــن توفــر العمالــة أمــرًا غيــر مؤكــد. هــذا الوضــع يجعــل حتــى احتمــاالت العــودة الجزئيــة إلــى 

الحيويــة االقتصاديــة التــي كانــت تتمتــع بهــا املدينــة قبــل الحــرب ضئيلــة.

ــى امتــاك خطــة شــاملة، ناهيــك عــن امتاكــه القــدرة ىلع إعــادة  يفتقــر النظــام الســوري إل

إعمــار املدينــة؛ ومــا مــن شــيء يشــير إلــى احتمــال تقديــم مســاعدات دوليــة لهــذا الغــرض. ولــم 

تعبــر داعمتــا النظــام، روســيا وإيــران، عــن عزمهمــا إنفــاق مبالــغ كبيــرة مــن املــال ىلع إعــادة 

ــتوى  ــي ىلع مس ــال سياس ــة انتق ــة بعملي ــة ملتزم ــة الغربي ــات الفاعل ــى الجه ــار. وتبق اإلعم

البــاد، اعتقــادًا منهــا أنــه دون هــذه العمليــة فــإن االســتثمارات الكبيــرة ســتفضي فقــط إلــى 

تعزيــز الحكــم القمعــي للنظــام وبذلــك تفاقــم الصــراع. لقــد أشــارت بعــض دول الخليــج العربيــة، 

خصوصــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إلــى أنهــا قــد تكــون مســتعدة لدعــم إعــادة اإلعمــار، ربمــا 
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ىلع أمــل إخــراج ســورية مــن الفضــاء اإليرانــي ووقــف التجــاوزات التركيــة يف الشــمال، لكنهــا 

قلقــة مــن مخالفــة العقوبــات الثانويــة األمريكيــة املفروضــة ىلع التعــاون مــع النظــام. لقــد 

ــر  ــود غي ــة عملهــا اإلنســاني لكنهــا تصــارع للعمــل يف متاهــة القي وســعت املنظمــات الدولي

ــا أنهــا تواجــه تشــككا يف  ــان املفروضــة ىلع تفويضهــا. كم ــر مــن األحي املتناســقة يف كثي

أوســاط املســتفيدين الذيــن يشــكون يف كثيــر مــن األحيــان بنواياهــا تحديــدًا ألن النظــام وافــق 

ىلع وجودهــا.

ــة ســورية أخــرى تضــررت بشــكل كبيــر  ــب – أو أي مدين ــة لعــودة حل ــاك آفــاق محتمل ليــس هن

ــى مســتويات الرخــاء أو الرفــاه اإلنســاني التــي عرفتهــا قبــل عــام 1102. يف  خــال الحــرب - إل

الواقــع، فــإن تجربــة هــذه املدينــة وأجــزاء أخــرى مــن ســورية تشــير إلــى أنــه بــداًل مــن ضبــط 

وتقييــد امليليشــيات واألجهــزة األمنيــة التــي تســتغل املواطنيــن العادييــن وقطــاع األعمــال، 

فــإن النظــام تحــرك لتعزيــز قــوة هــذه العناصــر مــن أجــل الســيطرة ىلع املجتمــع مــن خــال 

ــراس  ــن االفت ــواًل م ــم تح ــن الحك ــكل م ــذا الش ــر ه ــن يف جوه ــات. ويكم ــن االقطاع ــك م موزايي

العشــوائي البحــت للســكان املحلييــن خــال الحــرب إلــى نهــب مــا بعــد الحــرب الــذي يترافــق 

أحيانــا بشــكليات اإلجــراءات القانونيــة دون أن يخضــع للمســاءلة، بــل إنــه يمنــع حــدوث حتــى 

شــكل متواضــع مــن التعــايف.

ــادة  ــات ري ــان طبق ــدرة ىلع احتض ــر ق ــة أكث ــل املدين ــن جع ــن املمك ــزال م ــا ي ــك، م ــم ذل رغ

األعمــال فيهــا وأكثــر قابليــة للحيــاة بالنســبة لســكانها. ففــي حيــن أن مســاعدات إعــادة اإلعمــار 

ىلع نطــاق واســع تبقــى غيــر مطروحــة، فــإن مشــاريع صغيــرة ممولــة دوليــا، مثــل إعــادة إحيــاء 

املخابــز، ىلع ســبيل املثــال، أو اســتعادة املنشــآت الصحيــة وأنظمــة الصــرف الصحــي – يمكــن 

ــر  ــق تغي ــا بتحقي ــد ذاته ــًا بح ــر أم ــا ال توف ــم أنه ــاة، رغ ــدة املعان ــف ح ــاعد يف تخفي أن تس

بنيــوي.

ثمــة خطــوة يمكــن أن تحــدث أثــرًا أكبــر تتمثــل يف قيــام النظــام الســوري، وروســيا وإيــران بكبــح 

جمــاح الســلوك االفتراســي للميليشــيات واألجهــزة األمنيــة، وأيضــا عمــاء النظــام الذيــن يعملــون 

يف ظــل حاملــي األســلحة، أو بالتواطــؤ معهــم. لقــد اتخــذت دمشــق ســابقا مثــل تلــك الخطــوة 

حيــال املهربيــن وأجهزتهــا األمنيــة عندمــا تجــاوزوا حدودهــم، يف حيــن أن روســيا وإيــران يمكن 

أن تكبــح جمــاح امليليشــيات واألجهــزة األمنيــة الخاضعــة لســيطرتها. يف الوقــت الحاضــر، ودون 

وجــود ســيطرة كاملــة ىلع الحــدود أو األراضــي الســورية، فــإن النظــام يفتقــر ملكونــات رئيســية 

مــن مكونــات الدولــة، مــا يحتــم ىلع روســيا وإيــران أن تدعمــاه بشــكل دوري لتبقيه واقفــا. يمكن 
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للمســاعدة يف الحــد مــن الفوضــى يف حلــب أن تخفــف مــن هــذا الصــداع ملوســكو وطهران يف 

منطقــة واحــدة مهمــة ىلع األقــل. قــد ال تكــون دمشــق وحلفاؤهــا الخارجييــن قادريــن ىلع 

ــه، فإنهــم  ــف مــن حدت ــوا مــن التخفي ــراس بشــكل كامــل، لكنهــم إذا تمكن ــة االفت وقــف عملي

ــراءة  ــايف. )لق ــو التع ــى نح ــمة األول ــوة الحاس ــاذ الخط ــة ىلع اتخ ــاعدوا املدين ــن أن يس يمك

التقريــر كامــال«(

املصدر: كرايزس جروب

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/234-syria-aleppos-ruins_0.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/234-syria-aleppos-ruins_0.pdf
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/syria/234-syria-ruling-over-aleppos-ruins


213 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

لــو اختلــف التاريــخ الحديــث، هــل كان الرئيــس الســوري لينضــم لصفــوف القــادة العــرب الجــدد 

الذيــن يصنعــون الســام مــع »إســرائيل« أو حتــى ســبقهم لذلــك؟ ملــاذا لــم يحــدث هــذا؟ وهــل 

ما مدى قرب سوريا من التطبيع مع »إسرائيل«؟

نيوالينز

)اللغة اإلنجليزية( 06 أيار 2022

خالصــة املــادة: نحــن نعيــش يف عصــر التحــول األوســع يف العالقــات العربيــة 
ــال، إال أن  ــد املن ــدو بعي ــطين يب ــرائيل« وفلس ــن »إس ــالم بي ــع أن الس ــرائيلية. وم اإلس
ــا  ــب وإنم ــرائيل« فحس ــع »إس ــات م ــع العالق ــد - ال تطّب ــكل متزاي ــة - بش ــدول العربي ال
ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــت دول ــا. أقام ــراكات معه ــد ش ــى عق ــك إل ــعى كذل تس
والبحريــن عالقــات رســمية مــع »إســرائيل«، وحتى تحــّركات اململكــة العربية الســعودية 
ــا  ــريًكا أمنًي ــر ش ــد مص ــا. وتع ــل معه ــف محتم ــي بتحال ــتدقة توح ــاتها املس بسياس
لـ«إســرائيل«، واألردن مثلهــا وأكثــر. أمــا ســوريا - ىلع األقــل الجــزء الضئيــل الذي يســيطر 

ــك. ــدة عــن ذل ــه بشــار األســد - فبعي علي

فيصل عيتاني
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يمكــن اســتبعاد هــذه الفكــرة اآلن؟

َيْســُرد كتــاب الســفير األمريكــي الســابق فريدريــك ســي هــوف الجديــد بعنــوان »الوصــول إلــى 

ــرة  ــرائيلي«، فت ــوري إس ــام س ــى س ــل إل ــرية للتوص ــة س ــة ملحاول ــة الداخلي ــات: القص املرتفع

ُأســيئ فهمــا ولكنهــا حرجــة يف تاريــخ الشــرق األوســط. وهــو يركــز ىلع املفاوضــات الســرية 

ــكل  ــت بش ــي انته ــوريا، الت ــرائيل« وس ــن »إس ــه بي ــوف نفس ــا ه ــا وأجراه ــط فيه ــي توس الت

ــا يطغــى  ــا م ــة. وغالًب ــًرا الحــرب األهلي ــار ســوريا مــع االحتجاجــات والقمــع وأخي مفاجــئ بانهي

ــوف  ــة ه ــن رواي ــطيني، لك ــرائيلي الفلس ــار اإلس ــوري ىلع املس ــرائيلي الس ــام اإلس ــار الس مس

تقــدم حجــة قويــة بــأن الســام بيــن ســوريا و«إســرائيل« يســتحق كل الطاقــة واالهتمــام الــذي 

ــن 9002 و1102. ــا  بي ــه م كرس

ناقشت نيوالينز مع السفير تجاربه كوسيط يف املفاوضات السرية بين »إسرائيل« وسوريا.

نيــو الينــز: مــا الــذي دفعــك إلــى تكريــس كل هــذا الجهــد ســعًيا للســام اإلســرائيلي الســوري، 

ــي  ــات الســام العرب ــا يكــون محــور محادث خاصــًة أن املســار اإلســرائيلي الفلســطيني عــادة م

ــرائيلي؟ اإلس

فريدريــك ســي هــوف: بحلــول الوقــت الــذي أقســمت فيــه اليميــن الدســتوري يف وزارة الخارجيــة 

يف نيســان/ أبريــل 9002، كان املبعــوث الخــاص جــورج ميتشــل قــد وضــع بالفعــل اســتراتيجيته 

للمســار اإلســرائيلي الفلســطيني، وكان قــد شــكل بالفعــل فريًقــا موهوًبــا لدعمــه. عندمــا وصلت، 

ــرائيلية  ــرائيلية أو اإلس ــورية اإلس ــارات الس ــة املس ــئ ملعالج ــد ُأنش ــل ق ــيء مماث ــن ش ــم يك ل

اللبنانيــة.

كانــت اإلدارة ملتزمــة شــفهًيا بـــ »الســام الشــامل«، لكــن يبــدو أن وقــت ميتشــل ومــوارده كانــت 

ــا إلــى صنــع الســام الفلســطيني اإلســرائيلي الــذي كان وال يــزال محــور عمليــة  موجهــًة حصرًي

ــماليين  ــا الش ــرائيل« وجيرنه ــن »إس ــام بي ــت أن الس ــي آمن ــرائيلية. لكنن ــة اإلس ــام العربي الس

ســيدر مكاســب ألمــن الواليــات املتحــدة. ولــم يكــن مــن الــوارد لــي أن ســوريا يمكنهــا أن تكــون 

يف ســام مــع »إســرائيل« بينمــا تدعــم حــزب اهلل يف لبنــان وتتعــاون مــع إيــران يف جميــع 

املجــاالت.

فكــرت منــذ البدايــة أن إعــادة التنظيــم االســتراتيجي لســوريا - الــذي يشــمل لبنــان - ســيكون 

ــذي ســيتعين عليهــا دفعــه الســتعادة األراضــي التــي خســرتها أمــام »إســرائيل« يف  الثمــن ال

.7691

ــم يكــن هنــاك ســام بيــن »إســرائيل« وســوريا ىلع  ــه ل ــك الحيــن، ملــاذا تعتقــد أن وحتــى ذل
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مــدى عقــود؟ فقــد حاولــت الواليــات املتحــدة - بعــد كل شــيء - اســتمالة األســد األب »حافــظ 

األســد« كذلــك ملســار ســام. فهــل كان بشــار مختلًفــا؟

كان هنــاك جهــود أمريكيــة قويــة يف التســعينات للتوســط للســام الســوري اإلســرائيلي. لكنهــا 

ــأن الطــرف اآلخــر جــاد  ــًدا ب ــا أب ــم يكــن مقتنًع ــن ل ــا مــن الطرفي فشــلت بشــكل أساســي ألن أًي

بشــأن الرغبــة يف الســام ومســتعد لفعــل مــا يلــزم لتحقيقــه. ركــزت املفاوضــات ىلع شــروط 

ــال  ــرائيل« خ ــام »إس ــوريا أم ــرتها س ــي خس ــي الت ــع األراض ــة لجمي ــودة التدريجي ــكام الع وأح

حــرب حزيــران/ يونيــو 7691. لكــن لــم يتــم بتاًتــا تحديــد »جميــع األراضــي« مــن قبــل الوســطاء 

األمريكييــن أو اتفقــت عليهــا األطــراف.

رحــل حافــظ مقتنًعــا أن »إســرائيل« لن تتفــاوض أبًدا ىلع شــروط وأحكام االنســحاب اإلســرائيلي 

الكامــل إلــى »خــط 4 حزيــران/ يونيــو 7691«، وهــو الخــط غيــر املحــدد الــذي يفصــل بيــن القــوات 

الســورية واإلســرائيلية يف وادي األردن قبــل انــدالع الحــرب. أقنــع العديد مــن القادة اإلســرائيليين 

أنفســهم بــأن حافــظ األســد، الــذي رفــض جذب اهتمــام الجمهــور اإلســرائيلي مثــل أنور الســادات، 

ــم إحــراز تقــدم جــاد يف  ــم يكــن مســتعًدا للســام. لكــن ىلع العكــس وخــال وســاطتي، ت ل

إقنــاع كل جانــب بجديــة الجانــب اآلخــر. لكــن كل ذلــك انهــار بــدًءا مــن منتصــف آذار/ مــارس 1102.

لقــد ذكــرت أن واشــنطن، التــي اعتبــرت دعمهــا أمــًرا مســلًما بــه، لعبــت دوًرا أكثــر تعقيــًدا مــن 

دور الداعــم غيــر املشــروط. فهــل يمكنــك توضيــح كيــف أثــر ذلــك ىلع مهمتــك؟

صــرح الرئيــس بــاراك أوبامــا يف وقــت مبكــر مــن إدارتــه أنــه ملتــزم بالســعي للســام العربــي 

اإلســرائيلي الشــامل. اعتبــر الرئيــس وفريقــه الســام الفلســطيني اإلســرائيلي محــور دبلوماســية 

الســام التــي يقودهــا ميتشــل. وقــد قبلــت تماًمــا أولويــة املســار اإلســرائيلي الفلســطيني بينما 

ــرائيلي  ــوري واإلس ــرائيلي الس ــام اإلس ــط للس ــود التوس ــا جه ــم ايًض ــس يدع ــت أن الرئي افترض

اللبنانــي. وقــد طغــت جهــود ميشــل تماًمــا ىلع جهــودي، وهــو مــا صــب مبدئًيــا يف صالحــي.

ــوكاالت واإلدارة  ــن ال ــتمرار بي ــدة باس ــة متزاي ــع ملراجع ــت يخض ــرور الوق ــل بم ــا كان ميتش بينم

الجزئيــة، كنــت أنــا نســبًيا عميــًا حــًرا يتمتــع بغطــاء البيــت األبيــض يف شــخص دينيــس روس، 

ــار  ــع بش ــات م ــد االجتماع ــرا بع ــا كبي ــرزت تقدًم ــا أح ــاطة. وعندم ــي يف الوس ــريكي النهائ ش

وبنياميــن نتنياهــو »رئيــس الــوزراء آنــذاك« يف أوائــل آذار/ مــارس 1102، بــدأت أخشــى أن البيــت 

األبيــض لــم يكــن مســتعًدا للنجــاح يف الجبهــة اإلســرائيلية الســورية. لــم يكــن هنــاك اســتجابة 

تــدل ىلع انفــراج واضــح فحســب، بــل وعندمــا بــدأ العنــف الســوري يف منتصــف آذار/ مــارس، 

لــم يكــن هنــاك أي محاولــة مــن أوبامــا للتواصــل شــخصًيا مــع بشــار األســد ملحاولــة وقــف العنــف 
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والحفــاظ ىلع وســاطة الســام الواعــدة.

ــة  ــا، وخاص ــدة ونفوذه ــات املتح ــوة الوالي ــاه ق ــرك تج ــة نظ ــة وجه ــذه التجرب ــرت ه ــف غي كي

سياســة أمريــكا الدبلوماســية يف مواجهــة التحديــات املعقــدة؟ لقــد أمضيــت وقًتــا طويــًا مــع 

بشــار، الــذي أصبــح الحًقــا بالطبــع مجــرم حــرب وقاتــا جماعيــا. فمــا هــو انطباعــك عنــه وقتهــا، 

شــخصًيا وسياســًيا؟

ــية  ــداف الدبلوماس ــو أن األه ــل: وه ــه بالفع ــي أعرف ــدت أنن ــيًئا اعتق ــي ش ــززت تجربت ــد ع لق

يجــب أن تعكــس بالكامــل رغبــات وأولويــات الرئيــس. لقــد كنــت أعتقــد أن التــزام أوبامــا بالســام 

ــن  ــر م ــأ كبي ــو خط ــة، وه ــة الواجب ــذل العناي ــن ب ــتفادة م ــه دون االس ــروغ من ــر مف ــامل أم الش

جانبــي. أمــا بالنســبة لبشــار، فلــم يبــدو لــي يف لقاءاتــي معــه مــا يوحــي لــي بأننــي أتعامــل 

مــع شــخص يدعــم القتــل الجماعــي والجرائــم ضــد اإلنســانية. كنــت أعلــم طبعــا أن ســوريا دولــة 

بوليســية وأن بشــار هــو قائــد الشــرطة، لكــن خــال اجتماعاتــه معــي ومــع ميتشــل، كان دائًمــا 

مهذًبــا وجدًيــا.

ــه  ــن أن ــيوخ، كان يظ ــس الش ــة بمجل ــات الخارجي ــة العاق ــس لجن ــري، رئي ــون كي ــُد أن ج أعَتِق

ــتمرار ىلع  ــذب باس ــار كان يك ــن بش ــار، لك ــع بش ــة م ــة ىلع الثق ــة مبني ــة قوي ــع بعاق يتمت

ــم يكــذب بشــار خــال لقائــي  ــل، ل ميتشــل وكيــري بشــأن دعــم ســوريا لحــزب اهلل. يف املقاب

ــران وحــزب اهلل  ــك االجتمــاع أن إي الخــاص معــه يف شــباط/فبراير 1102، لكنــه أكــد لــي يف ذل

ســيقبان بســهولة الســام بيــن ســوريا وإســرائيل، ىلع الرغــم مــن أن ذلــك ســيتطلب من ســوريا 

تصفيــة عاقاتهــا العســكرية مــع كا البلديــن، وأن تضغــط ســوريا ىلع لبنــان إلرســاء الســام 

مــع إســرائيل، وبذلــك يخــرج حــزب اهلل مــن لعبــة »املقاومــة«. ال أعــرف مــا إذا كان بشــار يكــذب 

ىلع أمــل أن تنســحب »إســرائيل« مــن الوســاطة يف وقــت مــا وتبعــد عنــه اللــوم، أو مــا إذا كان 

ــا أن إيــران وحــزب اهلل ســيقتنعان بتلقــي الضربــة الحاســمة. يعتقــد حًق

إلى أي مدى تعتقد أننا اقتربنا من تحقيق السام بين سوريا وإسرائيل؟

ىلع الرغــم مــن أننــي أعتقــد أننــا ســبق أن أضعنــا بالفعــل فرصــة حقيقيــة لتحقيــق الســام، 

إال أنــه مــن املســتحيل تحديــد مــدى اقترابنــا مــن هــذا الهــدف. أقــّر بشــار صراحــة بــأن الســام 

ــتراتيجية  ــة اس ــوريا بطريق ــه س ــادة توجي ــيان: إع ــران أساس ــه عنص ــيكون ل ــرائيل« س ــع »إس م

بعيــًدا عــن إيــران وحــزب اهلل وحمــاس، واســتعادة ســوريا بالكامــل لجميــع األراضــي التــي فقدتهــا 

أمــام »إســرائيل« يف حزيــران/ يونيــو 7691. اعتــرف نتنياهــو بالثمــن اإلقليمــي الــذي ســيتعين 

ىلع »إســرائيل« دفعــه وأذن لفريقــه بالعمــل معــي لتحديــد خــط 4 حزيران/يونيــو 7691 بدقــة. 
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وقــد عمــل كا الجانبيــن ىلع حمايــة ســرية هــذه املجهــودات، وتقديــم كل مؤشــر يــدل ىلع 

جديتهــم.

عقــب قــرار بشــار يف منتصــف آذار/ مــارس 1102 بالســماح بــرد فعــل عنيــف ضــد املتظاهريــن 

الســلميين توقفــت جهــود الوســاطة، ومــع اســتمرار العنــف انتهــى األمــر بالقضــاء عليهــا. وحتــى 

لــو تصــرف بشــار بشــكل معقــول وأقنــع ناخبيــه بنوايــاه الحســنة، فلــن يقتنــع أي شــخص يف 

الجانــب األمريكــي، إذ ال يــزال هنــاك الكثيــر مــن العمــل التفصيلــي الــذي يتعيــن القيــام بــه.

ربمــا شــعر نتنياهــو يف النهايــة بوجــود خطــر سياســي يف التنــازل عن األراضــي املحتلــة، وربما 

ــا اإلقليميــة  ــك، يبــدو أن القضاي ــران وحــزب اهلل. مــع ذل ــد إي كان بشــار يخشــى اغتيالــه ىلع ي

تتراجــع إلــى حيــث ســيتم رســم خــط الحــدود فيمــا يتعلــق باملســار العلــوي لنهــر األردن الــذي 

ــل  ــتراتيجي الكام ــم االس ــادة التنظي ــفهيا بإع ــار ش ــزم بش ــا الت ــا، كم ــرة طبري ــى بحي ــق إل يتدف

مقابــل العــودة املرحليــة لجميــع األراضــي املحتلــة.

وربمــا أكثــر مــا كان ليقلقنــي هــو مــا إذا كانــت الواليــات املتحــدة ســتلعب دور الضامــن بشــكل 

فعــال. وبعــد أن شــاهدت البيــت األبيــض وهــو يشــكك يف مصداقيــة ميتشــل، أتســاءل مــا الــذي 

كان ليحــدث للمســار اإلســرائيلي الســوري إذا كان بشــار قــد ســمح باســتمرار العمليــة.

يشــير كتابــك عــدة مــرات إلــى مــا يســمى بالودائــع، وهــي آليــة تســتخدم يف املفاوضــات مــع 

اإلســرائيليين والعــرب. مــا هــي »الوديعــة« ومــا هــو الــدور الــذي لعبتــه يف املفاوضــات العربيــة 

اإلســرائيلية؟

»الوديعــة« والتــي كانــت تســمى يف األصــل »الجيــب« - تنطبــق بشــكل خــاص ىلع املســار 

الســوري اإلســرائيلي لعمليــة الســام. يف ســنة 3991، أوضــح حافــظ األســد إلدارة كلينتــون 

ــتدور  ــا س ــا م ــط إذا كان واضًح ــرائيل« فق ــع »إس ــام م ــأن الس ــيتفاوض بش ــه س ــدة أن الجدي

حولــه املفاوضــات: شــروط وأحــكام االســترداد الســوري الكامــل لجميــع األراضــي التــي فقدتهــا 

ــة الجــوالن وكل شــيء يف وادي األردن  ــو 7691، أي هضب ــران/ يوني »إســرائيل« خــال حــرب حزي

ــو 7691«. ــران/ يوني ــط 4 حزي ــى »خ إل

ويف غيــاب محادثــات مباشــرة مــع املســؤولين اإلســرائيليين، أخبــر حافــظ محاوريــه األمريكييــن 

بــأن شــرطه بشــأن املفاوضــات ســيتم الوفــاء بــه إذا أودعت »إســرائيل« قبولهــا لهذا الشــرط لدى 

الواليــات املتحــدة. ويف محاولــة منــي لشــرح »الوديعــة« لسياســي إســرائيلي مهتــم بالســيارات، 

قلــت إن حافــظ كان مهتًمــا فقــط بالتفــاوض ىلع ســعر ســيارة لكــزس مطليــة بالذهــب؛ ولــم 

ــا بســيارة فيــات أو شــيفي. أراد إعــادة 001 باملئــة مــن األراضــي املفقــودة، ال أقــل.  يكــن مهتًم



218 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

ــوزراء اإلســرائيليين املتعاقبيــن عــن إيــداع الوديعــة، ألنهــم كانــوا يخشــون أن  أحجــم رؤســاء ال

ــبق«  ــرط مس ــة ىلع »ش ــيين باملوافق ــن السياس ــل املعارضي ــن قب ــي م ــفها العلن ــم كش يتس

ســوري: عــودة جميــع األراضــي املحتلــة يف حزيــران/ يونيــو 7691 إلــى ســوريا.

مــع ذلــك، تمكــن وزيــر الخارجيــة وارن كريســتوفر مــن إبــاغ حافــظ األســد يف ســنة 3991 أنــه 

ــوزراء اإلســرائيلي إســحاق رابيــن. وبعــد مهلــة ناجمــة عــن  حصــل ىلع الوديعــة مــن رئيــس ال

ــورية  ــات الس ــرت املحادث ــطينية، ج ــر الفلس ــة التحري ــرائيل« ومنظم ــن »إس ــلو بي ــة أوس اتفاقي

اإلســرائيلية التــي ســهلتها الواليــات املتحــدة بيــن ســنة 4991 و6991. افترضــت ســوريا أن الوديعة 

ــة  ــاء الوديع ــم إلغ ــاف، ت ــة املط ــون. يف نهاي ــل كلينت ــي بي ــس األمريك ــب الرئي ــت يف جي كان

خــال قمــة كلينتــون واألســد يف جنيــف يف آذار/ مــارس 0002، عندمــا أصبــح مــن الواضــح أن 

االتفــاق بيــن الطرفيــن ىلع موقــع خــط 4 حزيــران/ يونيــو 7691، لــم يكــن موجــوًدا.

ــي  ــول األراض ــًة ح ــام خاص ــة للس ــة والتنفيذي ــر اإلقليمي ــل املعايي ــك يف تفاصي ــوض كتاب يخ

التــي ُأخــذت مــن ســوريا يف حــرب 7691. قــد يبــدو هــذا الســؤال ســاذًجا، لكــن هــل كانــت هنــاك 

تفاصيــل مخفيــة أو معقــدة؟ وهــل تحــدد تلــك األشــياء نجــاح أو فشــل مثــل هــذه املبــادرات 

ــة  ــة حقيقي ــود ني ــرد وج ــي بمج ــكل أساس ــق بش ــة للتطبي ــياء قابل ــك األش ــرة؟ أم أن تل الكبي

للتوصــل التفــاق؟

حدســي أنــه كان يمكــن تعديــل جميــع التفاصيــل بمــا يرضــي كا الجانبيــن إذا ظلــوا مقتنعيــن 

ــل  ــتراتيجي مقاب ــم اإلس ــادة التنظي ــرائيلي - إع ــوري اإلس ــام الس ــية للس ــر األساس ــأن املعايي ب

االنتعــاش اإلقليمــي الكامــل - كانــت متينــة. كان بالتأكيــد ليكــون هنــاك نقاشــات حــادة حــول 

التفاصيــل. وكنــا يف منتصــف أحدهــا بالفعــل حــول املــكان الــذي يجــب أن تمــر فيــه الحــدود 

فيمــا يتعلــق بنهــر األردن العلــوي عندمــا انتهــت الوســاطة بســبب إرهــاب الدولــة الســورية. ال 

شــك أنــه كانــت لتكــون هنــاك منازعــات حــول الترتيبــات األمنيــة والتوقيــت العــام لالتزامــات 

املنفــذة. لكــن ىلع الرغــم مــن ذلــك، وىلع عكــس مفاوضــات التســعينات، كان هنــاك أســاس 

متيــن. عّبــر كا الجانبيــن عــن التفهــم الكامــل ملــا هــو مطلــوب، ولــم يتراجــع أي مــن الطرفيــن 

ــارس 1102. يف منتصــف آذار/ م

 

صــورة غــاف كتــاب »الوصــول إلــى املرتفعــات: القصــة الداخليــة ملحاولــة ســرية للتوصــل إلــى 

ســام ســوري إســرائيلي«، مــن تأليــف فريدريــك ســي هــوف.

عندمــا تحــرك النظــام الســوري لقمــع الثــورة، مــا الــذي كان مــن املمكــن فعلــه ملحاولــة إنقــاذ 
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ــاوالت  ــاك مح ــن هن ــم تك ــاذا ل ــة؟ ومل ــة املحوري ــذه اللحظ ــوريا يف ه ــاذ س ــات وإنق املفاوض

ــه؟ لتجربت

لســنا متأكديــن مــن ذلــك لكــن مــن املحتمــل أنــه لــم يكــن مــن املمكــن فعــل أي شــيء إلنقــاذ 

الوســاطة بمجــرد أن ســمح بشــار باســتخدام القــوة املميتــة ضــد املتظاهريــن الســلميين. حــّث 

شــريكي املفــاوض يف البيــت األبيــض، روس، أوبامــا ىلع التواصــل هاتفيــا مــع بشــار لتحذيــره 

ــراء  ــض إج ــس رف ــن الرئي ــف. لك ــتمر العن ــال اس ــتنتهي يف ح ــد س ــام واع ــاطة س ــن أن وس م

املكاملــة. فاقترحــت ىلع روس أن يــأذن لــي بالبحــث عــن طريقــة ألحظــى بلقــاء خــاص آخــر 

مــع بشــار بحيــث أســتطيع أن أوصــل إليــه الرســالة. لكــن لــم يتــم منــح روس اإلذن.

ــة  ــار السياســية املحلي ــي أشــخاص يف مناصــب مرموقــة أن البيــت األبيــض يخشــى اآلث أخبرن

للتواصــل مــع بشــار وأن كبــار املســؤولين األمريكييــن يعتقــدون أن بشــار ســيكون ضحيــة بــارزة 

للربيــع العربــي ىلع أي حــال. لــم يتــم بــذل أي محاولــة للتواصــل معــه وإعطائــه فرصــة للحفــاظ 

ىلع وســاطة الســام. ولكــن مــن يــدري - ربمــا كان ليرفــض بشــار أي رســالة مــن هــذا القبيــل.

مــا هــي التنــازالت التــي ســيحتاج كل طــرف إلــى تقديمهــا، وإلــى أي مــدى بــدا نتنياهــو وبشــار 
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مدركيــن للمخاطــر التــي تنطــوي عليهــا هــذه التنــازالت؟

كان ىلع »إســرائيل« أن تعيــد إلــى ســيادة األرض الســورية، مــع الوقــت - ربمــا مــن ثــاث إلــى 

خمــس ســنوات - كل األراضــي التــي اســتولت عليهــا مــن ســوريا خــال حــرب يونيــو 7691 وكان 

ىلع ســوريا تصفيــة جميــع التهديــدات ألمــن »إســرائيل« املتواجــدة ىلع أراضيهــا والتخلــص 

ــو  ــا ه ــة بم ــة كامل ــن ىلع دراي ــاس. كان كا الجانبي ــزب اهلل وحم ــران وح ــع إي ــا م ــن عاقاته م

ــم يحــاوال إعــادة النظــر أو تقليــص دورهمــا مــن االلتــزام بســجل الحســابات. مطلــوب ول

كان نتنياهــو مــدرًكا تماًمــا للمخاطــر الكامنــة يف إعــادة األراضــي امُلســتولى عليهــا إلــى ســوريا 

وكان يعلــم أنــه ســيدفع ثمًنــا سياســًيا محلًيــا وســيقوم باســتفتاء بشــأن أي اتفــاق مــع ســوريا. 

لقــد أراد أن تكــون إعــادة التوجــه االســتراتيجي لســوريا خطــوة حقيقيــة ومدروســة بعنايــة أثنــاء 

االنســحاب اإلســرائيلي التدريجــي وأراد دعًمــا أمريكًيــا قوًيــا يتضمــن حزمــة مســاعدات عســكرية 

كبيــرة.

أمــا بشــار فقــد قلــل مــن أهميــة املخاطــر الكامنــة يف االنفصــال العســكري عــن إيــران ومطالبــة 

لبنــان بعقــد ســام مــع »إســرائيل« - الخطــوة التــي كانــت ســتنهي الوضــع املســلح لحــزب اهلل 

باعتبــاره رمــز »املقاومــة اللبنانيــة«. وىلع الرغــم مــن أنــه بــدا صادًقــا يف االدعــاء بــأن إيــران 

ــة أن  ــدي شــكوًكا قوي ــع إســرائيل، إال أن ل ــرار ســوريا بعقــد الســام م وحــزب اهلل ســيحترمان ق

هــؤالء الفاعليــن ســيقبلون تهميشــهم بطريقــة ســلبية.

هــل تعتقــد أن هــذه التجربــة تمثــل تحديــا ألي اعتقــادات مشــتركة حــول الدبلوماســية وإرســاء 

الســام؟ ومــا موقــف »إســرائيل« وســوريا مــن هــذا؟ ربمــا يوجــد هنــاك حتًمــا شــعور باألســف يف 

بعــض األجــزاء مــن مذكراتــك. مــن الواضــح أنــه لــم تفلــح جهودكــم يف تحقيــق الســام الســوري 

اإلســرائيلي، ولكــن مــاذا كان بإمكانــك أن تفعــل خافــا لذلــك؟

أعتقــد أنــه كان بإمكانــي التحــرك بســرعة أكبــر إليصــال األطــراف إلــى النقطــة التــي كانــوا عليها 

يف آذار/مــارس 1102. فلــو تمكنــت مــن عقــد االجتماعــات الرئيســية مــع بشــار ونتنياهــو قبــل 

ذلــك بأشــهر، لــكان ممكنــا اإلعــان عــن احتماليــة الســام بحلــول ربيــع 1102، أو ربمــا كان منــع 

االحتجاجــات ورد الفعــل الحكومــي العنيــف يف ســوريا ليمهــد الطريق للســام أيًضــا. كان التحرك 

بســرعة أكبــر ســيتطلب منــي التصــرف بشــكل مســتقل أكثــر ممــا فعلــت مــن قبــل.

ــن  ــدا م ــو إذ ب ــن نتنياه ــي وبي ــة بين ــات خاص ــأي اجتماع ــماح ب ــردًدا يف الس ــل مت كان ميتش

املفهــوم تمامــا أنــه أراد مــن نتنياهــو أن يظــل مركــزا ىلع املســار الفلســطيني. ويف صيــف 

0102، ســمح لــي روس بعقــد مثــل هــذا االجتمــاع الــذي كان ينبغــي أن ُيعقــد قبــل ذلــك بكثيــر 
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ــك. ــادر لتحقيــق ذل وكان يجــب علــي أن أب

ــار مســؤولي  ــاع ِكب ــد إلقن ــي أيًضــا يف وقــت الحــق أنــه كان يجــب علــي بــذل املزي خطــر ببال

البيــت األبيــض بجــدوى عقــد الســام بيــن »إســرائيل« وســوريا. بــذل روس قصــارى جهــده يف 

ــاكًنا إزاء  ــض س ــت األبي ــرك البي ــم يح ــة. ل ــر كافي ــود غي ــذه الجه ــت أن ه ــن ثَب ــدد، لك ــذا الص ه

ــض  ــث رف ــارس 1102 حي ــل آذار/ م ــر وأوائ ــباك/ فبراي ــر ش ــداث يف أواخ ــح لألح ــدم الواض التق

الرئيــس التواصــل مــع بشــار شــخصًيا يف محاولــة منــه لوقــف العنــف والحفــاظ ىلع الوســاطة. 

ــام  ــي للس ــن القوم ــا األم ــي بمزاي ــرف املحل ــاع الط ــل يف إقن ــأداء أفض ــوم ب ــب أن أق كان يج

ــرائيلي. ــوري اإلس الس

ــن  ــم يك ــا إن ل ــا مفتوًح ــاره صراًع ــرائيلي باعتب ــي اإلس ــراع العرب ــى الص ــر إل ــا أن ننظ ــد اعتدن لق

ــارات  ــد اإلم ــن. تري ــن الجانبي ــى بي ــت مض ــن أي وق ــر م ــام أكث ــاك س ــن هن ــه، ولك ــا من ميؤوًس

والبحريــن وربمــا حتــى الســعودية االنضمــام إلــى األردن ومصــر كشــركاء ســام مــع »إســرائيل«، 

فهــم يحاولــون اســتدراج بشــار إلــى الكنــف العربــي بعيــًدا عــن إيــران. ســتكون مــن املفارقــة أن 

يــؤدي تدميــر ســوريا واختراقهــا مــن قبــل إيــران ووكائهــا إلــى جعــل الســام أكثــر إمكانيــة.

ــا  مــع تعقــد جهــود الواليــات املتحــدة بســبب فظائــع بشــار، هــل يمكــن للــدول األقــل اهتماًم

ــوية  ــاوض ىلع تس ــا يف التف ــر نجاًح ــون أكث ــرائيل« أن تك ــن »إس ــة م ــم واملقّرب ــذه الجرائ به

ــورية؟ ــرائيلية س إس

إن الشــرط األساســي الســتئناف مفاوضــات الســام بيــن ســوريا و«إســرائيل« هــو وجــود حكــم 

دســتوري يف ســوريا يعتبــره جميــع الســوريين صائًبــا وســليًما. يمّثــل بشــار وعائلتــه وحاشــيته 

الاشــرعية، وال اعتبــار لديهــم للتحــدث باســم الســوريين يف مســائل الســلم والحــرب. أمــا 

ــدول العربيــة التــي تســعى إلــى تطبيــع العاقــات مــع مجــرم حــرب، فهــي تخــدع نفســها  ال

إذا اعتقــدت أنــه يمكنهــا ثنيــه عــن االعتمــاد ىلع إيــران، وهــم عاجــزون عــن إضفــاء الشــرعية 

ىلع حكمــه. مــا زالــت ســوريا بعيــدة جــًدا عــن تمتعهــا بحكــم دســتوري وبحلــول الوقــت الــذي 

يتــم فيــه االنتقــال السياســي الكامــل، قــد تضــم »إســرائيل« مرتفعــات الجــوالن بالكامــل. قــد 

تضطــر الحكومــة الســورية املســتقبلية إلــى التفكيــر يف التطبيــع مــع »إســرائيل« دون أي ُبعــد 

إقليمــي وربمــا يكــون بشــار قــد تخلــى نهائيــا عــن مرتفعــات الجــوالن إلســرائيل. )ترجمــة: نــون 

بوســت(

املصدر: نيوالينز

https://newlinesmag.com/review/how-close-did-israel-come-to-peace-with-syria/
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األسد يقوم بزيارة نادرة إلى حليفته إيران

دويتشه فيله

)اللغة اإلنجليزية( 06 أيار 2022

ــه  ــّدث في ــًرا تح ــة تقري ــه« األملاني ــه فيل ــة »دويتش ــع إذاع ــر موق ــادة: نش ــة امل خالص
عــن دوافــع زيــارة رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد إليــران للمــرة الثانيــة فقــط منــذ 
انــدالع الحــرب األهليــة يف بــالده.  وأورد املوقــع، يف تقريــره الــذي ترجمتــه »عربــي21«، 
نقــاًل عــن وســائل إعــالم إيرانيــة وســورية، أن األســد قــام بزيــارة قصيــرة إلــى طهــران 
األحــد؛ حيــث التقــى باملرشــد األىلع اإليرانــي آيــة اهلل علي خامنئــي والرئيــس إبراهيم 

رئيســي. 

كانــت هــذه هــي الزيــارة الثانيــة فقــط التــي يقــوم بهــا األســد إلــى إيــران منــذ بــدء الحــرب يف 

ــر 9102، ىلع  ــران يف شــباط/ فبراي ــارة قــام بهــا األســد إلي ســوريا يف ســنة 1102، بعــد آخــر زي

ــا  ــا مالًي ــه دعًم ــت ل ــد قدم ــق وق ــام يف دمش ــا للنظ ــا ثابًت ــت داعًم ــران كان ــن أن طه ــم م الرغ

وعســكرًيا خــال الصــراع املســتمر منــذ 11 ســنة.
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ماذا حدث يف الزيارة؟

وبحســب التلفزيــون اإليرانــي الرســمي، قــال خامنئــي لألســد إن »ســوريا اليــوم ليســت كمــا كانــت 

قبــل الحــرب، لكــن احتــرام ســوريا ومكانتهــا أكبــر مــن ذي قبــل، والجميــع يــرى يف هــذا البلــد 

قــوة«، وُنقــل عــن األســد قولــه إن »العاقــات االســتراتيجية بيــن إيران وســوريا حالت دون ســيطرة 

النظــام الصهيونــي ىلع املنطقــة«. وأوضــح املوقــع األملانــي أن األســد قــال أيًضــا - بحســب 

ــات املتحــدة  ــران وســوريا عملــت ىلع كبــح نفــوذ الوالي ــة بيــن إي مــا ورد - إن العاقــات القوي

يف الشــرق األوســط، فيمــا نقلــت وكالــة األنبــاء الســورية الرســمية )ســانا( عــن األســد قولــه إن 

»أمريــكا اليــوم أضعــف مــن أي وقــت مضــى، ويجــب أن نواصــل هــذا املســار«، وأشــاد بمســاعدة 

إيــران يف »حــرب ســوريا ضــد اإلرهــاب«.

مــن جهتهــا؛ نقلــت وكالــة »تســنيم« اإليرانيــة لألنبــاء عــن الرئيــس اإليرانــي، قولــه يف اجتماعه 

مــع األســد إن أولويــة حكومتــه هــي تعزيــز العاقــات االســتراتيجية مع ســوريا.

ما عاقة إيران بسوريا؟

بحســب »دويتشــه فيلــه«، فــإن القيــادة اإليرانيــة تــرى يف ســوريا حليًفــا وثيًقــا يف معارضتهــا 

لعدوتهــا اإلقليميــة »إســرائيل«، كمــا نمــا النفــوذ االقتصــادي اإليرانــي يف ســوريا يف الســنوات 

ــة  ــركات اإليراني ــازت الش ــق وف ــة دمش ــان لحكوم ــوط ائتم ــران خط ــت طه ــث قدم ــرة؛ حي األخي

ــة  ــة مهم ــكرية ومالي ــاعدة عس ــران مس ــت طه ــد قّدم ــل فق ــة، وباملقاب ــة مربح ــود تجاري بعق

لألســد يف الحــرب األهليــة الســورية، قائلــة إنهــا نشــرت قــوات يف ســوريا بدعــوة مــن دمشــق، 

ولكــن كمستشــارين فقــط.

وأضــاف املوقــع: »مــن املعــروف أن املليشــيات التــي تعمــل بالوكالــة عــن إيــران، بمــا يف ذلــك 

ــا نشــًطا لقــوات النظــام الســوري يف الصــراع، وبمســاعدة كل  حــزب اهلل اللبنانــي، قدمــت دعًم

ــة  ــب دف ــن قل ــد م ــن األس ــنة 5102 - تمك ــة يف س ــا املعرك ــن دخلت ــيا - اللتي ــران وروس ــن إي م

الصــراع، ولــم يتبــق اآلن ســوى عــدد قليــل مــن معاقــل املعارضــة«.

ولفــت إلــى أن الحــرب األهليــة يف ســوريا نشــأت مــن مظاهــرات ســلمية مؤيــدة للديمقراطيــة 

ــا إلــى حــرب  يف البدايــة مســتوحاة ممــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي، لكنهــا تحولــت تدريجيًّ

ــع  ــة قم ــاب حمل ــة يف أعق ــات الفاعل ــن الجه ــد م ــا العدي ــارك فيه ــد ش ــة األم ــة طويل دموي

حكوميــة وحشــية؛ حيــث يقــدر عــدد القتلــى يف الحــرب بـــ 004 ألــف شــخص، مــع نــزوح مايين 

ــا. آخريــن داخلًيــا وخارجيًّ

املصدر: دويتشه فيله

https://www.dw.com/en/syrias-bashar-assad-pays-rare-visit-to-ally-iran/a-61725309
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سوريا ال تزال يف حالة حرب 

جست سيكيورتي

)اللغة اإلنجليزية( 29 نيسان 2022

ملخص:
ــات  ــة وحافظــت ىلع مئ ــة دوري ــات املتحــدة غــارات جوي ــذ عــام 2014، شــنت الوالي من
مــن القــوات يف ســوريا كجــزء مــن جهــود أوســع ملكافحــة اإلرهــاب ضــد تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية )داعــش( والقاعــدة )AQ(. وأصبــح التبريــر القانونــي لهــذه الحــروب املناهضــة 
لإلرهــاب والــذي كان قائًمــا ىلع أســس متزعزعــة منــذ البدايــة أكثــر هشاشــة مــع تحــول 
الصراعــات مــع هزيمــة داعــش ىلع األرض يف كل مــن ســوريا والعــراق ودخــول جهــات 
فاعلــة جديــدة ىلع املعركــة، وىلع األخــص توســع الصــراع ليشــمل الواليــات املتحــدة. 
ــام  ــم نظ ــي تدع ــران والت ــن إي ــة م ــيات املدعوم ــد امليليش ــة ض ــال العدائي وان األعم
ــدف  ــرس أو أي ه ــن الكونج ــح م ــر دون إذن صري ــد املحاص ــار األس ــوري بش ــس الس الرئي
ــا  عســكري واضــح بخــالف ردع الهجمــات املســتقبلية، تهــدد شــمال شــرق ســوريا جنًب
إلــى جنــب مــع الضربــات املتفرقــة ضــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف البــالد بدخــول 
الواليــات املتحــدة يف مواجهــة عســكرية مباشــرة مــع القــوات املواليــة لألســد بمــا يف 
ــات العســكرية  ــا إذا كان العملي ــاك وم ــران وربمــا روســيا. واســتخدام القــوة هن ــك إي ذل

يف ســوريا هــي أفضــل وســيلة لتحقيــق أهــداف الواليــات املتحــدة.

تيس بريدجمان وبريانا روزين
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كيف بدأت تدخل الواليات املتحدة يف حروب سوريا:  -

اندلعــت الحــرب األهليــة الســورية يف مــارس 1102 يف أعقــاب حمــات القمــع الحكوميــة 

الوحشــية ضــد االحتجاجــات املؤيــدة للديمقراطيــة املســتوحاة مــن مظاهــرات الربيــع العربــي 

ضــد الحــكام القمعييــن يف جميــع أنحــاء الشــرق األوســط مــع انــدالع العنــف يف جميــع أنحــاء 

ــش  ــك داع ــا يف ذل ــة بم ــات اإلرهابي ــن الجماع ــردة م ــل املتم ــات الفصائ ــرت مئ ــاد، وظه الب

والقاعــدة، وخلــق حالــة الفوضــى واالنضمــام إلــى القتــال ممــا أثــار مخــاوف يف املجتمــع الدولــي 

ــا أن  ــد الحًق ــة. و أفي ــدات اإلرهابي ــة للتهدي ــا خصب ــاًذا أو أرًض ــوريا م ــح س ــال أن تصب ــن احتم م

وكالــة املخابــرات املركزيــة قــد أنشــأت أيًضــا برنامًجــا مكثًفــا لتدريــب وتجهيــز املقاتليــن الذيــن 

يقاتلــون األســد، والــذي قيــل إنــه تــم إنهــاؤه بعــد ســنوات مــن قبــل الرئيــس دونالــد ترامــب.

ــًرا،  ــًدا عســكرًيا خطي ــاره تهدي ــة اإلســامية باعتب ــل عــام 4102، ظهــر تنظيــم الدول ــول أوائ بحل

حيــث اســتولى ىلع األراضــي يف ســوريا، حيــث أعلنــت الرقــة عاصمــة ملــا يســمى بالخافــة 

والعــراق املجــاور، بينمــا ورد أنــه ال يــزال يدعــم الجماعــات الســورية ضــد األســد، تحــول تركيــز 

الواليــات املتحــدة إلــى حــد كبيــر نحــو أهــداف مكافحــة اإلرهــاب. حيــث أذن الكونجــرس ببرنامــج 

علنــي تحــت إشــراف وزارة الدفــاع )DoD( والــذي يف حيــن تــم تصميمــه مــع أهــداف مكافحــة 

اإلرهــاب ومواجهــة األســد )مثــل »تحديــد شــروط تســوية تفاوضيــة للحــرب األهليــة يف ســوريا«( 

أصبــح يهــدف حصرًيــا إلــى تكويــن مجموعــات محليــة وتجهيزهــا يمكــن أن تقــوم بمهــام ضــد 

تنظيــم الدولــة اإلســامية والقاعــدة يف ســوريا وقــد القــت نجاًحــا محــدوًدا.

يف أغســطس 4102 ، مــع تحقيــق داعــش ملكاســب إقليميــة ســريعة وارتــكاب فظائــع شــنيعة 

ــى  ــت أول ــرة كان ــة مباش ــكرية أمريكي ــة عس ــو حمل ــى نح ــوات األول ــا الخط ــذت إدارة أوبام ، اتخ

ضرباتهــا الجويــة ضــد داعــش هــي حمايــة األمريكييــن يف أربيــل ودعــم القــوات العراقيــة التــي 

تحــاول اســتعادة ســد املوصــل. وكان مــن أجــل »معالجــة األزمــة اإلنســانية« للمدنييــن اليزيدييــن 

املحاصريــن مــن قبــل داعــش ىلع جبــل ســنجار يف العــراق.

بعــد شــهر، أعلــن الرئيــس بــاراك أوبامــا عزمــه إطــاق حملــة واســعة النطــاق ملواجهــة تنظيــم 

الدولــة اإلســامية يف كل مــن العــراق وســوريا. ويف البدايــة، أجريــت العمليــات األمريكيــة يف 

ســوريا مــن خــارج الحــدود الســورية، لكــن يف عــام 5102، أرســلت الواليــات املتحــدة مجموعــة 

ــا  ــة فيم ــة املحلي ــات الكردي ــاعدة الجماع ــورة، ومس ــب املش ــة لتدري ــوات البري ــن الق ــرة م صغي

أصبــح يعــرف باســم قــوات ســوريا الديمقراطيــة يف القتــال ضــد داعــش.

كان الهــدف املعلــن ألوبامــا للمهمــة العســكرية األمريكيــة هــو »إضعــاف داعــش وتدميرهــا يف 
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نهايــة املطــاف مــن خــال اســتراتيجية شــاملة ومســتدامة ملكافحــة اإلرهــاب« يف مخاطبتــه 

للشــعب األمريكــي أوضــح أن تنظيــم الدولــة اإلســامية يشــكل تهديــًدا ىلع »أفــراد ومنشــآت 

ــا  ــرف أيًض ــه اعت ــن األمريكييــن« يف العــراق وســوريا و الشــرق األوســط األوســع »ولكن املواطني

بأنــه لــم يتــم الكشــف عــن أي مؤامــرة ضــد األراضــي األمريكيــة ، ومــع ذلــك ،« إذا تركــت دون رادع 

»،  هــؤالء اإلرهابييــن يمكــن أن يشــكلوا تهديــًدا متزايــًدا يتجــاوز تلــك املنطقــة بمــا يف ذلــك 

الواليــات املتحــدة ».

كانــت ســاحة املعركــة يف ســوريا فوضويــة قبــل أن تتدخــل الواليــات املتحــدة ، وقــد أصبحــت 

أكثــر تعقيــًدا حيــث انحــازت مجموعــة مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة إلــى جانــب يف 

الحــرب األهليــة التــي يشــنها األســد وبــدأت الجماعــات اإلرهابيــة أيًضــا يف التنافــس ىلع األرض 

والســيطرة منــذ عــام 6102 ، تعمــدت الواليــات املتحــدة )ولكــن ال تــزال( تحــت عنــوان الدفــاع عــن 

النفــس( واســتهدفت عــن غيــر قصــد مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة األخــرى يف ســوريا خــارج 

داعــش والقاعــدة بمــا يف ذلــك قــوات الحكومــة الســورية مجموعــات امليليشــيات املدعومــة 

مــن إيــران مثــل كتائــب حــزب اهلل )HK( وكتائــب ســيد الشــهداء )SSK( واملرتزقــة الــروس.

ــار  ــا يف إط ــورية وحلفائه ــة الس ــوات الحكومي ــع الق ــة م ــال العدائي ــب األعم ــدت إدارة ترام صع

ــة  ــر كجــزء مــن حمل ــران يف ســوريا بقــوة أكب ســعيها ملواجهــة الجماعــات املدعومــة مــن إي

»الضغــط األقصــى« ىلع طهــران يف 6 أبريــل / نيســان 7102، وشــنت الواليــات املتحــدة ضربــة 

صاروخيــة ىلع قاعــدة الشــعيرات الجويــة. ردًا ىلع اســتخدام األســد لألســلحة الكيماويــة ضــد 

شــعبه يف املــرة األولــى التــي هاجمــت فيهــا الواليــات املتحــدة عمــدًا قــوات الحكومة الســورية 

ــة ردًا ىلع  ــارة ثاني ــا غ ــدة وفرنس ــات املتح ــنت الوالي ــل 8102 ، ش ــا يف أبري ــام تقريب ــد ع )بع

اســتمرار األســد يف اســتخدام األســلحة الكيماويــة( كانــت تلــك الضربــة بمثابــة بدايــة ملوقــف 

مواجهــة متزايــد بيــن الواليــات املتحــدة والحكومــة الســورية وداعميهــا بحلــول يونيــو 7102 ، 

كانــت هنــاك سلســلة مــن األعمــال العدائيــة بيــن القــوات األمريكيــة وتلــك التــي تدعــم نظــام 

األســد بمــا يف ذلــك املواجهــات بيــن الطائــرات الروســية و »إيــران«. القــوات املوجهــة »بالقــرب 

مــن« منطقــة عــدم الصــراع »التــي تــم إنشــاؤها بيــن الواليــات املتحــدة وروســيا يف عــام 6102 

حــول املوقــع األمريكــي يف التنــف، وهــي منطقــة يف جنــوب شــرق ســوريا تقــع يف موقــع 

اســتراتيجي ىلع طــول طريــق دمشــق بغــداد الســريع عنــد تقاطــع حــدود البــاد مــع األردن 

والعــراق والتــي يمكــن أن تكــون بمثابــة جســر بــري محتمــل إليــران لنقــل األفــراد واملعــدات عبــر 

البــاد لتهديــد إســرائيل مــن مرتفعــات الجــوالن أو يف أي مــكان آخــر.
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ــزاع« يف التنــف سلســلة مــن األســئلة املقلقــة: »هــل  ــار القتــال حــول »منطقــة تفــادي الن أث

ــًرا  ــا أم ــاظ به ــاؤه واالحتف ــد وحلف ــا األس ــعى إليه ــي يس ــورية الت ــي الس ــتياء ىلع األراض االس

ــدة  ــات املتح ــن للوالي ــي يمك ــراءات الت ــدود اإلج ــي ح ــا ه ــك، فم ــر كذل ــا؟ وإذا كان األم قانونًي

اتخاذهــا ضــد القــوات املواليــة للنظــام بموجــب نظريتهــا للدفــاع عــن النفــس ضــد داعــش؟ » 

ىلع نطــاق أوســع، هــل تنــوي الســلطة التنفيذيــة الخــوض يف هــذا الحــد يف الحــرب األهليــة 

يف ســوريا أو اســتخدامها كســاحة معركــة بالوكالــة دون تفويــض مــن الكونجــرس؟ يف ينايــر 

8102، بــدا كمــا لــو أن إدارة ترامــب قــد أجابــت ىلع هــذا الســؤال باإليجــاب، حيــث أعلــن ريكــس 

ــال يف ســوريا بعــد  ــات املتحــدة ســتواصل القت ــة، أن الوالي ــة األمريكي ــر الخارجي تيلرســون، وزي

هزيمــة داعــش لضمــان عــدم اســتعادة األســد أو إيــران للمناطــق املحــررة حديًثــا. ويف الوقــت 

نفســه، زادت اإلدارة مــن العمليــات ضــد امليليشــيات املدعومــة مــن إيــران، وهــو هــدف رئيســي 

ملستشــار األمــن القومــي آنــذاك جــون بولتــون

لكــن تصعيــد ترامــب لألعمــال العدائيــة انعكــس فجــأة يف 91 ديســمبر 8102 عندما أمر بانســحاب 

ــاء يف  ــبب للبق ــه س ــد لدي ــم يع ــوريا. ل ــن س ــة م ــة األمريكي ــوات البري ــريع« للق ــل« و »س »كام

ــا يف دوائــر السياســة  ســوريا التــي وصفهــا بأنهــا بلــد »الرمــل واملــوت« لكــن القــرار أثــار غضًب

ــدة  ــات املتح ــى الوالي ــون أن تتخل ــوا يخش ــن كان ــف الذي ــركاء التحال ــن ش ــر بي ــة والذع الداخلي

عــن حلفائهــا األكــراد والســوريين لصالــح تنظيــم الدولــة اإلســامية. باإلضافــة إلــى التنــازل عــن 

مكاســب اســتراتيجية لروســيا وإيــران )ويف الواقــع ، مــع انســحاب القــوات األمريكيــة مــن مناطــق 

ــن  ــدة م ــوط متزاي ــط ضغ ــراغ«( وس ــلء الف ــية »مل ــوات الروس ــت الق ــيا ، اجتاح ــمال روس يف ش

ــا  ــتترك وراءه ــت اإلدارة س ــتوى أعلن ــة املس ــتقاالت رفيع ــن االس ــلة م ــد سلس ــرس ، وبع الكونج

مجموعــة صغيــرة مــن القــوات األمريكيــة إلــى أجــل غيــر مســمى وهكــذا حتــى مــع انســحاب 

القــوات األمريكيــة مــن ســوريا ، كانــت القــوات الجديــدة تنتشــر يف الشــمال والجنــوب الشــرقي 

ــة  ــم الدول ــن تنظي ــتراتيجية م ــة اس ــرق بري ــوريين وط ــراد س ــاء أك ــد حلف ــط تقل ــة النف لحماي

اإلســامية والقــوات املواليــة للحكومــة الســورية.

ــكل  ــزال تش ــي ال ت ــف والت ــة يف التن ــة يف الثكن ــوات األمريكي ــن الق ــة م ــدة دائم ــزت وح تمرك

موطــئ قــدم للعمليــات العســكرية األمريكيــة ضــد داعــش وامليليشــيات املدعومــة مــن إيــران.

 عــودة تنظيــم الدولــة اإلســامية يعطــل االقتصــاد الســوري ويكتســب النفــوذ يف املفاوضــات 

ــري يمتــد  السياســية املســتقبلية ومواجهــة النفــوذ اإليرانــي مــن خــال منــع ظهــور جســر ب

ــًدا  ــكل تهدي ــا يش ــط ، مم ــض املتوس ــر األبي ــاحل البح ــوريا وس ــى س ــراق إل ــر الع ــران عب ــن إي م
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محتمــًا إلســرائيل. ومخاطــر تصعيديــة تعرضــت الحاميــة للهجــوم أو كادت أن تتعــرض للهجــوم 

يف عــدة مناســبات مــن قبــل القــوات الســورية املدعومــة مــن روســيا وإيــران ىلع الرغــم مــن 

ــط  ــًرا تحي ــاق الروســي األمريكــي ىلع إنشــاء »منطقــة عــدم تضــارب« بطــول 55 كيلومت االتف

ــات املتحــدة  ــرام الوالي ــق باحت ــا يتعل ــق بالســمعة فيم ــف تتعل ــا تكالي ــدت أيًض بالقاعــدة. تكب

ــي. للقانــون الدول

مــاذا االن؟ أمــام إدارة بايــدن فرصــة لطــي الصفحــة يف ســوريا بعــد ثــاث ســنوات مــن   S

ــذ  ــدة تنفي ــات املتح ــل الوالي ــة، تواص ــش اإلقليمي ــة داع ــن هزيم ــؤولين األمريكيي ــان املس إع

عمليــات مكافحــة اإلرهــاب يف ســوريا دون أي هــدف واضــح يتجــاوز تأميــن »الهزيمــة الدائمــة« 

لداعــش. ويمكــن إثبــات أن التدخــل األمريكــي يف عــام 4102 كان ضرورًيــا لحمايــة املدنييــن مــن 

وحشــية داعــش ومســاعدة القــوات املحليــة ىلع اســتعادة املناطــق التــي ســيطرت عليهــا 

ــاهمات  ــدة ومس ــات املتح ــاركة الوالي ــبب مش ــداف بس ــذه األه ــق ه ــم تحقي ــر، ت ــد كبي ــى ح إل

ــن  ــات املتحــدة يف تأمي ــات املتحــدة. لكــن ســجل الوالي ــف التــي نظمتهــا الوالي أعضــاء التحال

ــتعداد  ــي واالس ــم املحل ــن الدع ــة م ــات متفاوت ــردة بدرج ــة متم ــة« لجماع ــة الدائم »الهزيم

الســتخدام تكتيــكات حــرب العصابــات أثنــاء انتظــار مــا تــراه غــزاة أجانــب هــو أن تقــول بســخاء 

إن أفغانســتان ليســت قويــة جــًدا. الحالــة األخيــرة يف هــذا املجــال أضــف إلــى ذلــك األهــداف 

ــن دول  ــاك م ــن هن ــع م ــكرية م ــات العس ــن املواجه ــد م ــيمة ملزي ــر الجس ــة واملخاط الغامض

ــد تقديــم حجــة مقنعــة للبقــاء يف  ــة، ويصبــح مــن الصعــب بشــكل متزاي وميليشــيات معادي

ــي. ــا كان الحــال بالنســبة للتدخــل األمريكــي األول ســوريا كم

ال ينبغــي أيًضــا التقليــل مــن تكاليــف الحفــاظ ىلع هــذه العمليــات يف ســوريا من منظور ســيادة 

ــراح  ــو اقت ــتعادتها ه ــى اس ــة إل ــعى الحكوم ــي تس ــورية الت ــي الس ــال األراض ــون. إن احت القان

ــاع  ــز للدف ــي املهت ــاس املنطق ــو األس ــا ه ــر وضوًح ــبب األكث ــون الس ــا يك ــة وربم ــف للغاي ضعي

عــن النفــس للضربــات األمريكيــة ضــد امليليشــيات املدعومــة مــن إيــران والتــي تبــدو انتقاميــة 

ــذي حــدث  ــاق األمــم املتحــدة ال بطبيعتهــا واالنتهــاكات الواضحــة جــًدا للمــادة 2 )4( مــن ميث

أثنــاء الضربــات املباشــرة إلدارة ترامــب ضــد نظــام األســد، جعلــت ســوريا نقطــة محوريــة لتــآكل 

قانــون الحــرب مــن منظــور القانــون املحلــي. أصبحــت الجماعــات اآلن هــي القاعــدة مــع العمليات 

ــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر )داعــش  ــر املســؤولة عــن هجم ــة ضــد الجماعــات غي األمريكي

وفروعــه( املجموعــات التــي كانــت )القاعــدة األساســية وطالبــان(.

ــاظ ىلع  ــح الحف ــورة لصال ــدم املش ــة أن تق ــاوف التعويضي ــن املخ ــة م ــن ملجموع ــًرا، يمك أخي
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شــكل مــن أشــكال الدعــم العســكري املحــدود لشــركاء الواليــات املتحــدة مــن غيــر الــدول يف 

ســوريا، وال ســيما القــوات الكرديــة التــي تحملــت العــبء األكبــر مــن عــبء تحريــر األراضي الســورية 

مــن داعــش. يجــب أن تكــون دفاعيــة بطبيعتهــا، يجــب أن تكــون أهدافهــا املضــادة لداعــش 

واضحــة ويجــب أن تهــدف فقــط إلــى الحمايــة مــن عــودة ظهــور داعــش يف املناطــق التــي قد 

تكــون أكثــر عرضــة للهجــوم إذا قــررت الواليــات املتحــدة إنهــاء مشــاركتها يف الصــراع ويجــب 

ىلع الواليــات املتحــدة توضيــح كيــف يلبــي أي دعــم عســكري، حتــى يف مثــل هــذا الســيناريو 

املحــدود، معيــار الدفــاع الشــرعي عــن النفــس. 

أهــداف سياســة إدارة بايــدن يف ســوريا جديــرة بالثنــاء ولكــن ال يــزال مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان 

يمكــن تحقيــق أي منهــا مــن خــال الحفــاظ ىلع الوجــود العســكري األمريكــي يف البــاد إلــى 

متــى يظــل القيــام بذلــك قانونًيــا )حتــى لــو كان يف البدايــة( ومــا إذا كانــت هنــاك اســتراتيجيات 

بديلــة قابلــة للتطبيــق موجــودة لتحقيــق هــذه األهــداف هــذه هــي األســئلة التاليــة التــي يجــب 

ىلع إدارة بايــدن معالجتهــا بشــكل عاجــل.

املصدر: جست سيكيورتي

https://www.justsecurity.org/81313/still-at-war-the-united-states-in-syria/
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عودة السوريين

ســـــــيــــتــــــــــــــــا

)اللغة التركية( 07 نيسان 2022

ــة  ــات فاعل ــن جه ــم م ــة، بدع ــودة الطوعي ــا للع ــادرات تركي ــتكون مب ــال: س ــص املق ن
ــرى  ــاد األخ ــانية واألبع ــاد اإلنس ــم لألبع ــل الدائ ــو الح ــا نح ــة أيًض ــوة مهم ــرى، خط أخ
لألزمــة. يف األيــام األخيــرة، كان هنــاك نقــاش جــاد حــول الهجرة غيــر النظاميــة لالجئين 
يف تركيــا، مــع وجــود الســوريين يف مركــز الحمايــة املؤقتــة. ومــن بيــن الذيــن يجــرون 
هــذا النقــاش، هنــاك أيًضــا مــن يســتغل القضيــة ويحــاول تحقيــق مكاســب سياســية 
يف القضيــة أو يف مختلــف املجــاالت. ويف واقــع األمــر، فــإن بعــض املبــادرات ليســت 
واقعيــة وتزيــد مــن التوتــر يف املجتمــع، فهــذه املبــادرات قــد تمهــد الطريــق بوعــي أو 
بغيــر وعــي ألحــداث غيــر مرغــوب فيهــا، وال يخفــى ىلع أحــد أن هنــاك جهــات تخطــط 
للعــب ىلع وتــر الوضــع االجتماعــي وخلــق العديــد مــن التخيــالت واالســتفزازات حــول 

هــذه القضيــة. 

فرحات ريتشيشي

وإن قضيــة الهجــرة غيــر النظاميــة، وخاصــة الســوريين املقيميــن يف تركيــا، هــي قضيــة مهمــة، 

ويجــب التعامــل معهــا بجديــة وإدارة العمليــة بشــكل جيــد. ويف هــذه املرحلــة، مــن الضــروري 

أن يكــون املجتمــع أكثــر تقبــًا وتفهمــا مــن آي وقــت اخــر، خاصــة لتجنــب االســتفزازات وتجنــب 

التعميمــات.

ــور  ــة تتط ــا سياس ــت تركي ــرات الجديدة:اتبع ــاف الهج ــى يف إيق ــة األول األولوي  -

تدريجيــا تجــاه البعــد اإلنســاني لألزمــة الســورية. يف هــذا الســياق، وبصــرف النظــر عــن 
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ــم  ــام 6102، ىلع الرغ ــذ ع ــوريا من ــن س ــة م ــرات الجماعي ــمًيا الهج ــل رس ــم تقب ــتثناءات، ل االس

مــن أنهــا لــم تكــن رســمية، فقــد بــدأت يف الترحيــب بهــم عبــر الحــدود. بالنظــر إلــى بيانــات 

املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة واألمــم املتحــدة، فــإن االنخفــاض يف اتجــاه الهجــرة منــذ عــام 

6102 يرتبــط إلــى حــد كبيــر بهــذا. ومــع ذلــك، لــم تتــرك تركيــا هــؤالء األشــخاص ملصيرهــم، بــل 

حاولــت تلبيــة احتياجاتهــم األساســية يف ســوريا تحــت ســيطرتها وبدعــم مــن املنظمــات غيــر 

ــة. الحكومي

نقطــة تحــول مهمــة أخــرى يف هــذا الصــدد كانــت عمليــة درع الفــرات، الــذي بــدأت يف 

ــذه  ــال ه ــن خ ــك. وم ــت ذل ــي تل ــام الت ــع الس ــون ونب ــن الزيت ــات غص ــطس 6102، وعملي أغس

العمليــات، قامــت تركيــا، مــن ناحيــة، بتطهيــر املنطقــة مــن املنظمــات اإلرهابيــة، ومــن ناحيــة 

أخــرى، أنشــأت بحكــم األمــر الواقــع مناطــق آمنــة محميــة مــن هجمــات النظــام حيــث يمكــن 

ــا. ــوء إليه ــوريين اللج للس

أمــا الناحيــة الثالثــة فهــي نقــاط املراقبــة التــي تــم إنشــاؤها يف إطــار اتفــاق أســتانا املوقــع 

عــام 7102 بيــن تركيــا وروســيا وإيــران، وبفضــل وجودهــا العســكري يف ســوريا، ُمنــع الســوريون 

مــن االنــزالق إلــى الشــمال بفعــل هجمــات النظــام وروســيا. بعبــارة أخــرى، تــم منــع موجــة هجــرة 

ــب  ــم يف إدل ــب الفح ــن قوال ــازل م ــاء من ــم بن ــا ت ــا، كم ــى تركي ــخص إل ــن ش ــن 3 مايي ــر م أكث

اســتمراًرا لهــذه السياســة.

أجندة عودة تركيا:  -

لــم يــأت موضــوع عــودة الســوريين إلــى جــدول أعمــال تركيــا ألول مــرة بهــذه املناقشــات، بــل 

ىلع العكــس مــن ذلــك، لــم يكــن مطروًحــا ىلع جــدول األعمــال أبــًدا. كمــا أن موجــات الهجــرة 

الجديــدة هــي مؤشــر ىلع هــذا الوضــع، ففــي واقــع األمــر ُياحــظ أن أكثــر مــن 005 ألــف ســوري 

قــد أعيــدوا إلــى املناطــق الخاضعــة لحمايــة تركيــا حتــى اآلن.

ــه  ــن الرئيــس أردوغــان عــن خطــة عــودة 2 مليــون ســوري، يف خطاب ــك، أعل ــى ذل باإلضافــة إل

أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف ســبتمبر 9102. لكــن نظــًرا لظهــور الوبــاء وتطــورات 

أخــرى، فــإن الفرصــة متاحــة لتنفيــذ ذلــك.

ــي أعلنهــا الرئيــس أردوغــان هــذا  ــدو أن االســتعدادات للعــودة الت مــن وجهــة النظــر هــذه يب

األســبوع لهــا خلفيــة. ويف الواقــع، البيــان الــذي تــم اإلدالء بــه ليــس ســوى مرحلــة واحــدة مــن 

ــاك  ــون ســوري، وهن ــة مللي ــودة طوعي ــه بعــد ع ــرة أن ــدي فك ــر ل ــى آخ موضــوع العــودة. بمعن

خطــط لعــودة املزيــد مــن الســوريين، وعندمــا ننظــر إلــى تفاصيــل الخطــة يف املرحلــة األولــى 
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يتبيــن أن العديــد مــن القضايــا يتــم العمــل عليهــا، مــن املناطــق التــي ســتكون فيهــا العــودة، 

إلــى إنشــاء البنيــة التحتيــة األساســية يف هــذه املناطــق.

ماذا يفكر السوريون؟  -

ــا  ــودة إليه ــم الع ــي يمكنه ــة الت ــي أن املنطق ــوريين ه ــودة الس ــق بع ــكلة تتعل ــم مش إن أه

ــن النظــام عفــوًا عامــا 71  ــة، ومعظــم األراضــي تحــت ســيطرة النظــام، وقــد أعل محــدودة للغاي

ــس،  ــل ىلع العك ــا، ب ــن أي منه ــي ع ــو حقيق ــاك عف ــن هن ــم يك ــن ل ــام 1102، لك ــذ ع ــرة من م

اســتمر النظــام يف اضطهــاده وهجماتــه، ووضــع مماثــل هــو تنظيــم KKP اإلرهابــي، وينطبــق 

أيًضــا ىلع املناطــق الخاضعــة لســيطرة وحــدات حمايــة الشــعب، وبالتالــي فــإن األراضــي التــي 

أتــوا منهــا هــي النظــام وحــزب العمــال الكردســتاني، وســوريون تحــت ســيطرة وحــدات حمايــة 

الشــعب أكثــر حــذرا بشــأن العــودة مــن غيرهــم. وتقــدم أبحــاث اتجــاه عــودة الســوريين التــي 

ــة مهمــة يف هــذا الصــدد. أجرتهــا ســيتا أدل

باإلضافــة إلــى ذلــك، بينمــا يشــعر 06.62% مــن الســوريين بأنهــم باقــون يف تركيــا، ُياحــظ أن 

87% منهــم يميلــون إلــى الذهــاب إلــى دولــة أخــرى.

ــا  ــن تركي ــدة كل م ــروح ىلع أجن ــودة مط ــوع الع ــول إن موض ــن الق ــق يمك ــذا املنطل ــن ه وم

والســوريين، وأن الخطــط املوضوعــة حســب مــا تســمح بــه الظــروف تتحــول إلــى واقــع عملــي، 

ومــن ناحيــة أخــرى فمــن املعــروف أنــه ال يوجــد حــل شــامل لألزمــة الســورية يف املســتقبل 

ــب. القري

لهــذا الســبب، يبــدو مــن الواقعــي تنفيــذ حلــول مؤقتــة تدريجيــة بــداًل مــن حــل شــامل لعــودة 

الســوريين يف تركيــا ىلع املــدى القصيــر.

بطبيعــة الحــال، فــإن أهــم جهــة فاعلــة مــن حيــث العــودة الطوعيــة اآلمنــة واملســتدامة هــي 

تركيــا نفســها. ومــع ذلــك، فــإن دعــم الجهــات الفاعلــة األخــرى، وخاصــة األمــم املتحــدة واالتحــاد 

األوروبــي، ملبــادرات تركيــا مهــم ليــس فقــط مــن أجــل الحــل الشــامل ملشــكلة الاجئيــن. ولكــن 

أيًضــا مــن أجــل الحــل الشــامل لألزمــة الســورية، ســتكون املبــادرات خطــوة مهمــة للحــل الدائــم 

لألبعــاد اإلنســانية واألبعــاد األخــرى لألزمــة بدعــم مــن فاعليــن آخريــن.

املصدر: ســـــــيــــــتـــــــــــــا

https://www.setav.org/suriyelilerin-geri-donusu/
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ــة يف  ــر القانوني ــة غي ــات األمريكي ــك؛ تســتمر العقوب ــه ىلع الرغــم مــن ذل ــب أن ويوضــح الكات

إلحــاق الضــرر بالفئــات الفقيــرة وعرقلــة إصــاح البنيــة التحتيــة األساســية والحصــول ىلع امليــاه 

ــه الرئيــس الصينــي  ــا قال ــى م ــد ســبل عيــش املاييــن يف ســوريا، مشــيًرا إل النظيفــة، وتقيي

- يف هــذا الســياق - خــال مقابلــة مــع الرئيــس الســوري بشــار األســد يف 5 تشــرين الثانــي/

نوفمبــر: »نرحــب بمشــاركة ســوريا يف مبــادرة الحــزام والطريــق«.

وذكــر الكاتــب أن وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي التقــى يف تموز/يوليــو 1202، برئيــس جامعة 

نظام جديد يف غرب آسيا: الوجود االستراتيجي للصين يف سوريا

مودرن بوليسي

)اللغة اإلنجليزية( 08 أيار 2022

ــث يف  ــب الباح ــال رأي للكات ــي« مق ــودرن ديبلوماس ــع »م ــر موق ــال: نش ــة املق خالص
العالقــات الدوليــة محمــد زريــق، ســلط مــن خاللــه الضــوء ىلع الــدور الــذي تضطلــع بــه 
الصيــن يف ســوريا والتحديــات التــي تواجــه فــرض وجودهــا هنــاك ويف كامــل املنطقة. 
ــر منــذ إنشــائه مــن  وقــال الكاتــب إن االتحــاد االقتصــادي األوراســي تطــور بشــكل كبي
ــع معاييرهــا.  ــد يتب ــح كل بل ــة تخــدم مصال ــة قطبي ــى إنشــاء تعددي خــالل الســعي إل
وتعــد ســوريا واحــدة مــن بيــن هــذه الــدول؛ حيــث عــادت مؤخــًرا إلــى الســاحة العامليــة 
ــة  ــة التقليدي بعــد تمكنهــا مــن التغلــب ىلع هجــوم عســكري تشــنه الجهــات الفاعل

املناصــرة لألحاديــة القطبيــة اســتمر عقــدا مــن الزمــن.

محمد زريق
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الــدول العربيــة ملناقشــة عــودة ســوريا إلــى حضــن الجامعــة، ووقعــت الصيــن خطــة تقــوم ىلع 

أربــع نقــاط إلنهــاء األزمــة الســورية متعــددة األوجــه يف نهايــة الجولــة التــي تزامنــت مــع إعــادة 

ــدة عــن دعمهــا لوحــدة أراضــي  ــت ســوريا خــال مناســبات عدي ــل؛ أعرب انتخــاب األســد. باملث

الصيــن ومعارضتهــا لحــركات انفصاليــة مدعومــة مــن الغــرب، وخــال 8102؛ منحــت الصيــن ســوريا 

ــوزراء العراقــي عــادل عبــد املهــدي  ــار دوالر، ويف أيلول/ســبتمبر 9102، اقتــرح رئيــس ال 82 ملي

النفــط الصينــي العراقــي إلعــادة البنــاء وتحقيــق تكامــل أكبــر ملبــادرة الحــزام والطريــق.

ــن خــال الســعي  ــادرة م ــت التقــدم بهــذه املب ــة عرقل ــى أن القــوات األجنبي ــب إل وأشــار الكات

ــرة؛  ــهر األخي ــار، ويف األش ــادة اإلعم ــل إع ــط مقاب ــة النف ــدي وخط ــد امله ــإدارة عب ــة ب لإلطاح

ســعى العــراق إلــى مواصلــة جهــوده يف هــذا الشــأن لكــن نســبة تقدمــه كانــت متواضعــة إلــى 

حــد مــا.

ــة الشــراكة اإلســتراتيجية  ــى أن معظــم هــذه املشــاريع تنــدرج ضمــن اتفاقي وتجــدر اإلشــارة إل

الشــاملة بيــن الصيــن وإيــران املبرمــة يف آذار/مــارس 1202، التــي قــد تفســح املجــال إلنشــاء 

ــران بالعــراق وســوريا. ــة والطاقــة املســتقبلية التــي تربــط إي خطــوط الســكك الحديدي

ــق  ــادرة الحــزام والطري ــب، فقــد صــّرح بشــار األســد يف أول اجتمــاع رســمي ملب وبحســب الكات

ُعقــد يف نيســان/ أبريــل أن »عبــور طريــق الحريــر )مبــادرة الحــزام والطريــق( عبــر ســوريا هــو 

أمــر ال مفــر منــه بعــد إنشــاء هــذه البنيــة التحتيــة«، موضًحــا أن الصيــن وســوريا تلتزمــان - اآلن 

- الصمــت بشــأن التفاصيــل، لكــن طموحــات األســد تبــدو جليــة مــن خــال رؤيتــه اإلســتراتيجية 

الســابقة لســوريا والتــي تعــرف باســم »رؤيــة البحــار الخمســة«.

وتتمحــور »إســتراتيجية البحــار الخمســة« ىلع بنــاء الســكك الحديديــة والطــرق وأنظمــة الطاقــة 

لربــط ســوريا بالبحــر األبيــض املتوســط والخليــج العربــي والبحــر األســود واألحمــر وبحــر قزويــن، 

وكانــت هــذه املبــادرة »أهــم إنجــاز« قــام بــه األســد ىلع اإلطــاق، ىلع حــد تعبيــره يف ســنة 

.9002

 وأضــاف الكاتــب أن كاًّ مــن أذربيجــان وإيــران والعــراق ولبنــان كانــت مــن بيــن الــدول التــي ســعى 

األســد لتوقيــع اتفاقيــات معهــا يف 1102، يف الوقــت الــذي كان فيــه الرئيــس الليبــي القــذايف 

ــي  ــر الصناع ــون النه ــر يبن ــا ومص ــودان وإثيوبي ــك الس ــا يف ذل ــم بم ــدول يض ــن ال ــف م وتحال

ــبب  ــذايف، أو س ــل الق ــبب مقت ــم س ــا أن نفه ــع، ال يمكنن ــت. يف الواق ــك الوق ــم يف ذل العظي

تقســيم الســودان يف ســنة 9002، أو ســبب دعــم الواليــات املتحــدة جهــود تغييــر النظــام يف 

إثيوبيــا حتــى نفهــم هــذا النمــوذج اإلســتراتيجي الهائــل الــذي يغيــر قواعــد اللعبــة، ال ســيما أن 
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املفاوضــات الدبلوماســية بيــن الصيــن وغــرب آســيا ظلــت ســرية للغايــة.

ويــرى الكاتــب أنــه ىلع مــدى العقــد املاضــي، تعرضــت املبــادرات املتوافقــة مــع مبــادرة الحــزام 

ــول  ــث إن قب ــة؛ حي ــرق مختلف ــة بط ــا للعرقل ــيا وأفريقي ــرب آس ــاء غ ــع أنح ــق يف جمي والطري

جامعــة الــدول العربيــة مــن جديــد لعضويــة ســوريا يف 32 تشــرين الثانــي /نوفمبــر املاضــي؛ 

يكشــف جوهــر هــذه الدبلوماســية الخفيــة، فلقــد أثبتــت جامعــة الــدول العربيــة أنهــا مســتعدة 

لقبــول اإلذالل واالعتــراف بشــرعية األســد، والتكيــف مــع القــوى املهيمنــة ىلع الشــرق األوســط 

ــه  ــب أن ــن الكات ــة الســعودية. ويبي ــة املتحــدة واململكــة العربي ــارات العربي ــل اإلم ــدة مث الجدي

ىلع عكــس عقــود مــن الوعــود األمريكيــة؛ يخلــق التعــاون الصينــي الروســي فرًصــا ال تحصــى وال 

تعــد ملنطقــة الشــرق األوســط؛ حيــث تضــم مبــادرة الحــزام والطريــق اآلن 71 دولــة عربيــة و64 

ــة أفريقيــة، بينمــا أمضــت الواليــات املتحــدة العقــد املاضــي يف معاقبــة وتغريــم أولئــك  دول

الذيــن ال يقبلــون هيمنتهــا العامليــة. عــاوة ىلع ذلــك، لــم تجــد تركيــا مفــرًّا مــن اللجــوء إلــى 

الصيــن لحــل ملشــاكلها االقتصاديــة الحاليــة وتقلبــات العملــة. ويكشــف الكاتــب عــن أنــه ىلع 

ــاع  ــوات الدف ــي لق ــكري األمريك ــه العس ــزز دعم ــدن ع ــو باي ــي ج ــس األمريك ــن أن الرئي ــم م الرغ

ــرأي  الســورية التــي يقودهــا األكــراد، إال أن األكــراد أســاءوا اســتخدام تلــك القــوة، فيمــا يــدرك ال

ــر  ــة خاصــة بهــم غي ــة الكردي ــاء الدول ــراد تعرضــوا للخــداع وأن وعــود بن ــي أن األك العــام الدول

واقعيــة. لفتــرة طويلــة؛ كان مــن الواضــح أن أمــل ســوريا الوحيــد هــو الدعــم العســكري الروســي 

ــا لتتمكــن ســوريا مــن  ــى تركي ــذان كاهمــا يحتاجــان إل ــة، الل ــق الصيني ــادرة الحــزام والطري ومب

الحفــاظ ىلع ســيادة أراضيهــا. ويف الختــام؛ نــوه الكاتــب إلــى أن هــذا الواقــع الجديــد واالنهيــار 

الوشــيك للنظــام األحــادي القطــب القديــم يف غــرب آســيا يعطــي ســبًبا لاعتقــاد بــأن املنطقة 

أو ىلع األقــل جــزء كبيــر منهــا، تعتمــد ىلع طفــرة التنميــة واالتصــال التــي مــن املحتمــل أن 

يشــهدها العالــم يف املســتقبل.

املصدر: مودرن بوليسي

https://moderndiplomacy.eu/2022/05/08/a-new-order-in-west-asia-the-case-of-chinas-strategic-presence-in-syria/
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هل يخسر الغرب معركة السرديات يف الشرق األوسط؟

معهد واشنطن

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 09 أيار 2022

نــص املقــال: مــن الضــروري أن تواصــل واشــنطن وحلفاؤهــا اســتراتيجية عــدم االعتــراض 
ىلع املعلومــات املضللــة، كمــا عليهــم التعبيــر عــن وجهــة نظرهــم للجمهــور العربــي 

بطريقــة أكثــر فعاليــة مــع تســليط الضــوء ىلع النفــاق الروســي والصينــي.

آنا بورشفسكايا, كاثرين كليفالند 

ــن ىلع  ــر بوتي ــي يشــنها الرئيــس الروســي فاديمي ــن الحــرب الت ــي م يف ظــل الغضــب الغرب

أوكرانيــا، تتأثــر وجهــات النظــر يف الشــرق األوســط بشــأن النــزاع بمواقــف املنطقــة تجــاه الغــرب 

نفســه. وعــادة مــا تتبايــن الســرديات العربيــة يف عرضهــا لــردود الفعــل الغربيــة وتشــمل اتهــام 

الواليــات املتحــدة بالنفــاق وازدواجيــة املعاييــر.

وتقــدم الرســوم الكاريكاتوريــة السياســية ملحــة فريــدة مــن نوعهــا عــن هــذه التصــورات. كمــا 

تســاعد ىلع إظهــار الكيفيــة التــي ينظــر فيهــا الشــرق األوســط إلــى نفســه يف إطار املنافســة 

األوســع نطاقــا بيــن القــوى العظمــى، أي الواليــات املتحــدة وروســيا والصيــن. منــذ انــدالع الحــرب 

ــة املنشــورة باللغــة العربيــة وجهــات نظــر متباينــة  ــا، قّدمــت الرســوم الكاريكاتوري يف أوكراني
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حــول أعمــال روســيا. وتتــراوح وجهــات النظــر هــذه بيــن الدعــوات املحايــدة إلجــراء مفاوضــات 

واإلدانــات العلنيــة للفظائــع الروســية - والعــرب املســتعدين لإلشــادة بديكتاتــور مثــل بوتيــن. 

وتجســد صحيفــة »االتحــاد« اإلماراتيــة الــرأي األول، فرســومها املعروضــة تخلــو مــن أي تلميــح إلى 

ــور مثــل عمــاد حجــاج -  الضحيــة أو الذنــب. ومــن ناحيــة أخــرى، عمــد بعــض رســامي الكاريكات

الــذي ُتنشــر رســومه بانتظــام يف صحيفــة »العربــي الجديــد«، ومقرهــا اململكــة املتحــدة - إلــى 

إدانــة مذبحــة بوتشــا علنــا.

النفاق هو املوضوع املحدد

ــو  ــط - وه ــرق األوس ــدد يف الش ــوع مح ــى موض ــر، طغ ــات النظ ــوع وجه ــن تن ــم م ىلع الرغ

االختــال الشــديد يف التــوازن بيــن اســتجابة الغــرب ألوكرانيــا وردة فعلــه ىلع النزاعــات األخــرى. 

ويتصــدر تصويــر رســامي الكاريكاتــور العــرب للنفــاق الغربــي العديــد مــن العــروض عــن الحــرب. 

وكثيــرًا مــا ُيستشــَهد بســوريا التــي شــهدت إراقــة دمــاء وفظائــع أســوأ ممــا رأينــاه حتــى اآلن يف 

أوكرانيــا. ومــن منظــور إقليمــي، أظهــرت أوروبــا معاييــر مزدوجــة مــن خــال اســتقبال األوكرانيين 

بســهولة أكبــر مــن الســوريين - أو الاجئيــن مــن أماكــن أخــرى يف الشــرق األوســط.

أمــا فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، فينصــب التركيــز ىلع نظــرة املنطقــة إلــى النفــاق 

ــع  ــرى م ــات األخ ــأن النزاع ــي بش ــق الدول ــارض القل ــة، يتع ــوم الكاريكاتوري ــي. ويف الرس الغرب

مقاربــات القضيــة الفلســطينية، أو ُينظــر إليــه ىلع أنــه مذعــن للســيطرة األمريكيــة ىلع الــرأي 

العــام العاملــي. ويف الواقــع، تقــارن الرســوم الكاريكاتوريــة السياســية العربيــة مــرارًا وتكــرارًا بيــن 

ــى  ــال، أو إل ــوات االحت ــد ق ــف ض ــى العن ــة إل ــرة الدولي ــث النظ ــن حي ــطين - م ــا وفلس أوكراني

الاجئيــن، أو إلــى تدميــر املبانــي املدنيــة. وعندمــا أجــرى الكاتــب السياســي الكويتــي الســاخر 

شــعيب مقابلــة وهميــة مــع الرئيــس األوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي، أعــرب هــذا األخيــر عــن 

ــرّد  ــدًا«. ف ــرب وحي ــي الغ ــا »تركن ــا، بينم ــا وتدميره ــف أوكراني ــن بقص ــام بوتي ــفه ىلع قي أس

شــعيب بأنــه يبــدو أن زيلينســكي يريــد االرتبــاط مــع ســوريا وفلســطين بحزمــة واحــدة ]يف كل 

مــا يتعّلــق بمــا تمــر بــاده مــن مشــقات[.

االنحطاط الى مستوى التشكيك يف املواقف

تكشــف هــذه املقارنــات عــن ســوء فهــم خطيــر ملــا يتســبب بالغضــب الغربــي، والتأثيــر العميــق 

واملباشــر الــذي ُتحدثــه الحــرب يف أوكرانيــا ىلع الغــرب. أواًل، نشــبت الحــرب يف أوكرانيــا ىلع 
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ــن ونصــف  ــر مــن مليوني ــدا وحدهــا بالفعــل أكث ــي« - وتســتضيف بولن ــاب »االتحــاد األوروب أعت

ــة  ــادة هيكل ــن يف إع ــة بوتي ــن ني ــا م ــي أيض ــب الغرب ــع الغض ــي. وينب ــئ أوكران ــون الج ملي

البنيــة األمنيــة يف أوروبــا. أمــا املخــاوف مــن التصعيــد الروســي املحتمــل إلــى حــرب مــع حلــف 

»الناتــو«، واالســتخدام املحتمــل لألســلحة النوويــة، فتشــّكل عوامــل مقلقــة بشــكل فريــد يجــب 

أن يتعامــل معهــا صانعــو السياســات الغربيــون عندمــا ينظــرون يف الحــرب األوكرانيــة. ويســاعد 

هــذا الســياق يف تفســير ســبب إثــارة الحــرب يف أوكرانيــا لــردة فعــل أقــوى مــن النزاعــات األخرى.

ــرق  ــا بالش ــة أوكراني ــام الغربي ــائل اإلع ــن يف وس ــن الصحفيي ــدد م ــارن ع ــد ق ــك، فق ــع ذل وم

ــاة األوكرانييــن هــي أســوأ نوعــا مــا. وقــد تــم  األوســط مســتخدمين لهجــًة تلّمــح إلــى أن معان

ــة  ــد مــن املقــاالت الفكري ــت العدي اســتنكار هــذه املواقــف بشــدة ىلع النحــو الواجــب. وحاول

شــرح هــذه الثغــرة يف إعــداد التقاريــر وفهمهــا، وذلــك يف بعــض املنشــورات مثــل »اإلذاعــة 

الوطنيــة العامــة« األمريكيــة )RPN(، و«قنــاة الجزيــرة اإلنجليزيــة«، وغيرهمــا. ولكــن تســجيات 

ــا  ــة. ووفق ــة الغربي ــّوض املصداقي ــي تق ــك، وه ــن ذل ــم م ــودة ىلع الرغ ــح موج ــذه التصاري ه

لـ«إحصائيــات جوجــل«، فــإن االهتمــام الــذي أواله األمريكيــون للحــرب يف أوكرانيا يفوق بســهولة 

االهتمــام بســوريا منــذ عــام 1102 فصاعــدًا. ومــع ذلــك، فــإن دور روســيا يف ســوريا ال يقــل تدميــرًا 

عــن أفعالهــا يف أوكرانيــا. وبهــذا املعنــى، يكــون رســامو الكاريكاتــور العــرب ىلع حــق.  ولكــن 

اتهامــات رســامي الكاريكاتــور بالنفــاق تنحــط أحيانــا إلــى مســتوى التشــكيك باملواقــف، وكارلوس 

لّطــوف هــو مثــال ىلع ذلــك. فقــد كــّرس رســام الكاريكاتــور البرازيلــي، املشــهور ىلع وســائل 

التواصــل االجتماعــي العربيــة، جــزءًا كبيــرًا مــن حياتــه املهنيــة ملناصــرة حقــوق الفلســطينيين 

وإقامــة دولــة فلســطينية. وابتكــر لّطــوف، مثلــه مثــل اآلخريــن، عــددًا مــن الرســوم الكاريكاتوريــة 

التــي تنــدد بالنفــاق مــن خــال مقارنــة أوكرانيــا وفلســطين.

إال أن لّطــوف غــّرد أيضــا معّبــرًا عــن بعــض وجهــات النظــر فقــال مثــًا: »ربمــا تكــون الحــرب يف 

أوكرانيــا هــي الحــرب الوحيــدة التــي يتــم فيهــا أخــذ نســخة طــرف واحــد فحســب يف االعتبــار. 

ــة  ــة غربي ــا لهــا مــن دعاي ــة أبطــال، والقــوات الروســية أشــرار. ي ــة األوكراني فامليليشــيات النازي

بحتــة«. وموقــع »مينــت بــرس نيــوز« )swensserptniM( الــذي ينشــر أعمالــه بانتظــام معــروف 

أيضــا بتوصيــف الهجــوم الكيميائــي الــذي نّفــذه الديكتاتــور الســوري بشــار األســد ىلع الغوطــة 

بأنــه عمليــة زائفــة. وهنــا، فــإن ميــل لّطــوف الواضــح للروايــات الروســية يشــّوه الواقــع. ففــي 

الحقيقــة، ال يشــيد الغــرب وال الحكومــة األوكرانيــة بميليشــيات النازييــن الجــدد الصغيــرة جــدًا 
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يف أوكرانيــا.

انطباع مختلف جدًا

ــر العــرب الحــرب يف  ــن رســامي الكاريكاتي ــر م ــا، يصــور الكثي ــن وجهــة النظــر األوســع نطاق وم

أوكرانيــا مــرارًا وتكــرارًا ىلع أنهــا صــراع بيــن قوتيــن - الواليــات املتحــدة وروســيا - يتم فيــه إيقاع 

أوكرانيــا وبقيــة العالــم يف نزاعهــم. وكان هــذا االنتقــاد للمنافســة بيــن القــوى العظمــى يشــكل 

موضوعــا شــائعا قبــل الحــرب. وتوضــح هــذا التوجــه بعــض الصــور التــي ُتظهــر الواليــات املتحــدة 

والصيــن وهمــا تتجهــان بخًطــى متثاقلــة نحــو حــرب بــاردة أخــرى، أو أربعــة جنــود ينتمــون إلــى 

إســرائيل والواليــات املتحــدة وروســيا والصيــن، وهــم يســحقون الســام. ويف ســبيل انتقــاد قيــم 

املجتمــع الدولــي، ُتظهــر صــورة أخــرى عامَلــا شــبيها ببينوكيــو حيــث ُكتــب بخــط رديء ىلع 

أنفــه الطويــل »حقــوق اإلنســان« و«محاربــة الفقــر«.

ــا ىلع أنهــا  ــة الحــرب يف أوكراني ــارة أخــرى، مــن املرجــح أن تصــور وســائل اإلعــام العربي بعب

انعــكاس لصــراع تهكمــي وأوســع نطاقــا للســيطرة بيــن القــوى العظمــى. وهــذا بعيــد كل البعــد 

ــة حــرة ومســاملة عــن نفســها ضــد جهــة  ــع أم ــث تداف ــاع الغــرب عــن الحــرب، حي عــن انطب

معتديــة أكبــر منهــا.

ومــن املهــم فهــم وجهــة النظر هــذه ومعالجتهــا، خاصــة وأن الجهــات الفاعلة األخرى مــن الدول 

يســعدها تعزيــز هــذه الســرديات مــن أجــل تقويــض املصداقيــة الغربيــة. ويمكــن االســتفادة مــن 

سلســلة تغريــدات طويلــة قــام بهــا الدبلوماســي الصينــي يف لبنــان iY oaC )أبــو وســيم( ىلع 

موقــع »تويتــر«. فإلــى جانــب امليمــات التــي تقــارن األوكرانييــن والفلســطينيين وتنتقــد التدخل 

األمريكــي، يحــاول الدبلوماســي تشــويه ســمعة املواقــف الغربيــة بكافــة أشــكالها، ابتــداًء مــن 

ــرودو لاحتجاجــات  ــوزراء الكنــدي جاســتن ت ــى دعــم رئيــس ال ــه ضــد روســيا ووصــواًل إل اتهامات

يف هونــغ كونــغ. ويف هــذه الحــاالت، تتناقــض العناويــن الرئيســية املتشــابهة مــع الســياقات 

املختلفــة جــدًا للحــاالت التــي تتــم مقارنتهــا. وال يمكــن املقارنــة أخاقيــا بيــن قصــف صربيــا 

الــذي أعقــب هجماتهــا املروعــة ىلع البوســنة والهرســك، وبيــن قصــف روســيا لكييــف.

ــات  ــن الرواي ــكو وبكي ــد موس ــد ُتجّس ــرب. فق ــه الغ ــن أن يتعلم ــذي يمك ــدرس ال ــن ال ــا يكم وهن

الســائدة مــن الشــرق األوســط يف رؤيتهمــا العامليــة الخاصــة. وال يســتطيع الغــرب أن يتحمــل 

تــرك هــذه الروايــات تنتشــر مــن دون إبــداء أي اعتــراض، لكنــه لــم يعّبــر حتــى اآلن بشــكل فعــال 
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عــن وجهــة نظــره الخاصــة. ومــن الضــروري أن يعمــل الغــرب ىلع إبــراز نفــاق خصومــه للجمهــور 

العربــي.

املصدر: معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-ykhsr-alghrb-mrkt-alsrdyat-fy-alshrq-alawst
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بعد أن تخلت عنه موسكو.. األسد يطمئن ىلع عالقته بإيران

الكروا

)اللغة الفرنسية( 09 أيار 2022

ــوري  ــس الس ــية إن الرئي ــروا« )La Croix( الفرنس ــة »الك ــت صحيف ــال: قال ــة املق خالص
بشــار األســد التقــى املرشــد اإليرانــي األىلع علــي خامنئــي والرئيــس إبراهيــم رئيســي 
يف طهــران األحــد املاضــي، يف زيــارة مفاجئــة مــن أجــل تعزيــز العالقــات بيــن البلديــن 
الحليفيــن، يف وقــت أصبحــت فيــه موســكو -التــي تمثــل األب الروحــي اآلخــر لدمشــق- 

عالقــة عســكريا يف حربهــا مــع أوكرانيــا.

جولي كونان 

ويف تقريــر بقلــم جولــي كونــان، أوضحــت الصحيفــة أن صــور االجتمــاع املفاجــئ انتشــرت ىلع 

نطــاق واســع مــن قبــل أجهــزة املرشــد األىلع ووســائل اإلعــام اإليرانيــة، وأظهــرت بشــار األســد 

إلــى جانــب نظيــره اإليرانــي وهــو يتحــدث مــع خامنئــي، يف أول زيــارة لــه منــذ فبراير/شــباط 

9102 التــي كان يرافقــه فيهــا الجنــرال القــوي آنــذاك قاســم ســليماني، الــذي قتلــه األميركيــون 

بعــد ذلــك بأشــهر.
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ووصــف خامنئــي العاقــات بيــن البلديــن -كمــا تقــول املراســلة- بأنهــا »حيويــة«، وقــال يف 

ــكان«،  ــدر اإلم ــم ق ــب أن ندعمه ــون ويج ــم يضعف ــب أال ندعه ــه »يج ــر ىلع موقع ــان نش بي

موضحــا أن ســوريا اليــوم ليســت كمــا كانــت قبــل الحــرب، وأن »احترامهــا ومكانتهــا أكبــر مــن ذي 

قبــل«، وأن الجميــع ينظــر إليهــا ىلع أنهــا قــوة، بعــد أن عــزز األســد ســلطته عليهــا بفضــل مــا 

أرســلته طهــران مــن مســاعدات بمليــارات الــدوالرات وآالف »املتطوعيــن« تحــت إشــراف عناصــر 

الحــرس الثــوري لهزيمــة املتمرديــن والجهادييــن.

مساحة أكبر لطهران

وأشــارت الكاتبــة إلــى أن إيــران عازمــة ىلع إبقــاء ســوريا يف حظيرتهــا، يف الوقــت الــذي تطمــع 

ــل  ــن أج ــة م ــدول العربي ــة ال ــا يف جامع ــادة دمجه ــى إع ــارات إل ــل اإلم ــة مث ــه دول خليجي في

موازنــة قــوة طهــران.

وتأتــي هــذه الزيــارة بالنســبة لألســد يف وقــت يتغيــر فيــه ميــزان القــوى، وتحتــاج فيــه دمشــق 

إلــى دعــم اقتصــادي معــزز، بعــد أن اضطــرت روســيا، راعيتهــا الرئيســية األخــرى التــي اســتثمرت 

عســكريا فيهــا منــذ عــام 5102، إلعــادة ضبــط التزامهــا، وأعلنــت منــذ الســاعات األولــى للحــرب 

يف أوكرانيــا أنهــا لــن تفــي بإيصــال القمــح إلــى املناطــق التــي يســيطر عليهــا نظــام دمشــق، 

حيــث يعيــش 09% مــن الشــعب الســوري يف فقــر مدقــع بعــد أن أصبــح ثلثــاه يحتاجــون إلــى 

املســاعدات اإلنســانية.

وحســب تحليــل نشــره املعهــد األملانــي للشــؤون الدوليــة واألمنيــة، فــإن إيــران تنــوي اســتغال 

ــات  ــبب العقوب ــة بس ــات االقتصادي ــل يف أن »التحدي ــي تأم ــيا، وه ــه روس ــذي تركت ــراغ ال الف

ــات عــن طهــران مــع العــودة لاتفــاق  ــة الغربيــة ىلع روســيا واحتمــال رفــع العقوب االقتصادي

ــا بعــد الحــرب يف ســوريا«. ــة يف اقتصــاد م ــدا مــن الحري ــووي، يمكــن أن تمنحهــا مزي الن

زيادة النفوذ اإليراني

وبالفعــل بــدأت موســكو بتكييــف وجودهــا العســكري يف ســوريا وإعــادة انتشــار قواتهــا شــبه 

العســكرية، بــل وســحب قواتهــا -كمــا تزعــم صحيفــة »موســكو تايمــز«- لنقلهــا إلــى الجبهــة 

األوكرانيــة، يف الوقــت الــذي تــرى فيــه وســائل إعــام إســرائيلية أن القواعــد التــي تــم إخاؤهــا 

ستســلم إلــى الحــرس الثــوري اإليرانــي وحــزب اهلل اللبنانــي.
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وســواء كانــت املعلومــات صحيحــة أم ال -كمــا يقــول تحليــل املعهــد األملانــي- فقــد غيــرت 

ــرى يف اهتمــام  ــدو أن طهــران ت ــران بالفعــل سياســتها تجــاه ســوريا يف هــذا الصــدد، و«يب إي

موســكو بأوكرانيــا فرصــة لزيــادة نفوذهــا يف ســوريا مــن الناحيتيــن الكميــة والنوعيــة«. )ترجمة: 

الجزيــرة(

املصدر: ال كروا

https://www.la-croix.com/Monde/Delaisse-Moscou-Assad-vient-rassurer-Teheran-2022-05-09-1201214244
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واشنطن تخفف العقوبات ىلع مناطق يف سوريا

وول ستريت جورنال

)اللغة اإلنجليزية( 13 أيار 2022

ــع  ــن ســوريا تق ــزاء م ــات ىلع أج ــة، العقوب ــدة، الجمع ــات املتح ــت الوالي ــص: خفف ملخ
ــال«. ــا نقلــت صحيفــة »وول ســتريت جورن خــارج ســيطرة نظــام بشــار األســد، وفــق م

جيرد مالسن

ــة  ــف األزم ــات »ضــروري لتخفي ــف العقوب ــن أن تخفي ــت الصحيفــة عــن مســؤولين أميركيي ونقل

االقتصاديــة ومنــع عــودة متشــددي تنظيــم الدولــة اإلســامية«، داعــش. وأصــدرت وزارة الخزانــة 

األميركيــة، الخميــس، ترخيصــا يســمح بنشــاط القطــاع الخــاص يف مناطــق معينــة مــن ســوريا ال 

يســيطر عليهــا نظــام األســد.

 

ــى التحــركات السياســية الرئيســية للرئيــس جــو بايــدن  ــت الصحيفــة إن الخطــوة هــي أول وقال

بشــأن ســوريا منــذ توليــه منصبــه.
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وبحســب الصحيفــة، يســمح القــرار األميركــي باملعامــات يف مجــاالت الزراعــة والبنــاء والتمويــل 

والنقــل وغيرهــا مــن مجــاالت االقتصــاد. وينطبــق ذلــك ىلع املناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة يف شــمال شــرق ســوريا، وغيرهــا مــن 

املناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوات املدعومــة مــن تركيــا.

وســتبقي الواليــات املتحــدة ىلع العقوبــات املفروضــة ىلع نظــام األســد الــذي اســتعاد 

الســيطرة ىلع جــزء كبيــر مــن البــاد بعــد ســنوات مــن الحــرب مــع املتمرديــن بمســاعدة روســيا 

وإيــران.

ــن،  ــوريا، للصحفيي ــن س ــؤول ع ــة، املس ــر الخارجي ــاعد وزي ــب مس ــش، نائ ــان غولدريت ــال إيث وق

ــن  ــدام األم ــن انع ــف م ــال التخفي ــن خ ــش م ــور داع ــودة ظه ــع ع ــو من ــا ه ــة »هدفن الجمع

ــة«. ــة اإلرهابي ــن الجماع ــررة م ــية املح ــات األساس ــتعادة الخدم ــد واس ــادي املتزاي االقتص

وأشــار غولدريتــش إلــى أنــه بــدون اســتقرار اقتصــادي، تصبــح هــذه املناطــق عرضــة لاســتغال 

مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة، وخاصــة داعــش«.

وكان التنظيــم خســر آخــر منطقــة لــه يف ســوريا عــام 9102 ىلع أيــدي القــوات املدعومــة مــن 

الواليــات املتحــدة.

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن إلــى تركيــا انتقــدت هــذا التحــول، وقــال الرئيــس التركــي، رجــب طيــب 

إردوغــان، الجمعــة، إن حكومتــه ال يمكنهــا قبــول التحــول يف السياســة األميركيــة، وفقــا لوكالــة 

ــمية. األنباء الرس

وتعــارض أنقــرة منــذ ســنوات الشــراكة األميركيــة مــع امليليشــيات الكرديــة يف ســوريا، والتــي 

ــا  ــن تركي ــا كل م ــة تصنفه ــي جماع ــي، وه ــتاني اإلرهاب ــال الكردس ــزب العم ــا لح ــمل فروع تش

ــة. ــات املتحــدة منظمــة إرهابي والوالي

 يذكــر أن 009 جنــدي أميركــي متمركــزون يف شــمال شــرق ســوريا، لدعــم القــوات التــي يقودهــا 

ــة  ــا ملواجه ــع نطاق ــنطن األوس ــود واش ــار جه ــة يف إط ــيطر ىلع املنطق ــي تس ــراد والت األك

متطــريف تنظيــم الدولــة اإلســامية.

املصدر: وول ستريت جورنال

https://www.wsj.com/articles/u-s-eases-sanctions-on-syrian-areas-outside-assads-control-11652460888
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أمريــكا تســمح باالســتثمار األجنبــي يف شــمال شــرق ســوريا رغــم 

العقوبــات

رويترز
)اللغة اإلنجليزية( 13 أيار 2022

نص املقال:
ســمحت الواليــات املتحــدة يــوم الخميــس ببعــض االســتثمار األجنبــي يف مناطق شــمال 
ســوريا الخارجــة عــن ســيطرة الحكومــة، فيمــا قالــت إنهــا اســتراتيجية تســتهدف هزيمة 

تنظيــم الدولــة اإلســالمية مــن خــالل تحقيــق االســتقرار االقتصــادي.

حميرة باموق ودافني بساليداكيس

وأقــرت وزارة الخزانــة األمريكيــة أنشــطة يف 21 قطاعــا بينهــا الزراعــة والبنــاء والتمويــل، لكنهــا 

أوضحــت أنهــا لــن تســمح بــأي معامــات مــع الحكومــة أو أولئــك الذيــن اســتهدفتهم العقوبــات 

األمريكيــة خــال الحــرب الســورية التــي اندلعــت منــذ 11 عامــا.

ــس  ــز إدارة الرئي ــن، ترك ــه الصي ــذي تمثل ــدي ال ــا والتح ــي ألوكراني ــزو الروس ــغالها بالغ ــع انش م

ــال ســوريا بشــكل كبيــر ىلع ضمــان عــدم عــودة تنظيــم  األمريكــي جــو بايــدن سياســتها حي

الدولــة اإلســامية للظهــور وتوصيــل املســاعدات إلــى مــن يحتاجونهــا مــن املدنييــن الســوريين.
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ــؤولون  ــول املس ــا يق ــال م ــن خ ــة م ــة األمريكي ــيعا للسياس ــد توس ــص الجدي ــكل الترخي ويش

ــات  ــتهدفهم العقوب ــن ال تس ــخاص الذي ــل لألش ــة أفض ــرص اقتصادي ــز لف ــه تعزي ــون إن األمريكي

ــامية. ــة اإلس ــم الدول ــور تنظي ــودة ظه ــة لع ــق معرض ــون يف مناط ويعيش

ورفــض مســؤولون كبــار، يف اتصــال مــع صحفييــن، تأكيــدات ىلع أن الخطــوة قــد تعتبــر مفيــدة 

ملســاعي بعــض الحلفــاء العــرب الراميــة إلعــادة الرئيــس الســوري بشــار األســد مــن جديــد إلــى 

املشــهد، وشــددوا مجــددا ىلع أن واشــنطن ليــس لديهــا أي نوايــا لرفــع العقوبات عــن حكومته.

وقــال مســؤول كبيــر يف إدارة بايــدن »اســتثمار القطــاع الخــاص يف هــذه املناطــق سيســاعد 

ــة  ــروف اليائس ــدي للظ ــال التص ــن خ ــامية م ــة اإلس ــم الدول ــودة تنظي ــال ع ــل احتم يف تقلي

ــد الجماعــات اإلرهابيــة وشــبكة دعمهــا«. التــي تســمح بتجني

وأضــاف املســؤول أن هنــاك اهتمامــا مــن الشــركات الخاصــة بمــا يف ذلــك تلــك التــي تعمــل يف 

ــة مثــل  ــك بشــراء منتجــات نفطي ــم يذكــر أســماء. ويســمح الترخيــص كذل ــه ل دول الجــوار، لكن

البنزيــن يف املنطقــة باســتثناء املعامــات التــي تشــمل الحكومــة الســورية أو املســتهدفين 

بالعقوبــات األمريكيــة.

ــدة.  ــات املتح ــة يف الوالي ــات البترولي ــأ أو املنتج ــوري املنش ــط الس ــتيراد النف ــمح باس وال يس

ــارج  ــزال خ ــق ال ت ــض املناط ــن بع ــوريا لك ــم س ــيطرة ىلع معظ ــد الس ــوات األس ــتعادت ق واس

ســيطرتها. وتنتشــر قــوات تركيــة يف معظــم مناطــق الشــمال والشــمال الغربــي، آخــر معاقــل 

املتمرديــن، وتتمركــز قــوات أمريكيــة يف الشــرق والشــمال الشــرقي الخاضعيــن للســيطرة 

ــة.  الكردي

ــن بشــأن  ــاء آخري ــا وحلف ــع تركي ــون أن واشــنطن تجــري مشــاورات م وأوضــح مســؤولون أمريكي

هــذه الخطــوة. وتعتبــر أنقــرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي تســيطر ىلع أجــزاء مــن شــمال 

شــرق ســوريا واملدعومــة مــن واشــنطن جماعــة إرهابيــة.

واســتولى تنظيــم الدولــة اإلســامية ىلع مســاحات شاســعة مــن األراضــي عــام 4102 يف العراق 

وســوريا وأعلــن خافــة ســقطت بالكامــل عــام 9102 وُهــزم مقاتلــوه ىلع يــد القــوات األمريكيــة 

والعراقية.

وشــرعت بعــض الــدول العربيــة العــام املاضــي يف التقــارب مــع حكومــة األســد بعــد أن نبذتهــا 

خــال الحــرب األهليــة. وتقــول الواليــات املتحــدة إنهــا ال تشــجع تلــك املحــاوالت لتطبيــع أو رفــع 

مســتوى العاقــات الدبلوماســية مــع األســد لكنهــا لــم تمنــع بعــض حلفــاء واشــنطن العــرب مــن 

إعــادة العاقــات مــع دمشــق.
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وقــال مســؤولون أمريكيــون إن اإلدارة تريــد محاســبة األســد وحكومتــه بشــأن مزاعــم دول غربيــة 

بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق اإلنســان.

وقــال أحــد مســؤولي اإلدارة األمريكيــة »فرضنــا مرتيــن عقوبــات جديــدة يف ظــل هــذه اإلدارة 

ــع  ــان والفظائ ــوق اإلنس ــاكات حق ــة انته ــبب قضي ــد بس ــه التحدي ــد ىلع وج ــام األس ىلع نظ

ــات إضافيــة«. ــى فــرض عقوب ــع باســتمرار إل ونتطل

املصدر: رويترز

https://www.reuters.com/world/us-permits-some-foreign-investment-northern-syria-despite-sanctions-2022-05-12/?rpc=401&
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وســّهل البيــت األبيــض هــذه العمليــة مــن خــال دعــم إدراج نظــام األســد يف زوج مــن صفقــات 

الطاقــة اإلقليميــة شــبه املكتملــة. حيــث تبلــغ القيمــة اإلجماليــة للصفقــات مــا بيــن 055 مليون 

دوالر إلــى 006 مليــون دوالر، وســتحصل دمشــق منهــا ىلع 04 مليــون دوالر إلــى 05 مليــون دوالر.

ــات  ــن أن الصفق ــنطن أن تعل ــن واش ــيتطلب م ــذه س ــة ه ــات الطاق ــام يف اتفاقي إن إدراج النظ

ــن  ــة املدنيي ــر لحماي ــون قيص ــا قان ــي أذن به ــك الت ــة تل ــة خاص ــات األمريكي ــك العقوب ال تنته

ــا  ــل قيمته ــات تص ــيتلقى مدفوع ــد س ــام األس ــن أن نظ ــم م ــام 9102 ىلع الرغ ــوريا لع يف س

ــك  ــن تنته ــات ل ــراًرا ىلع أن االتفاق ــراًرا وتك ــرت م ــدوالرات. و أص ــن ال ــن م ــرات املايي ــى عش إل

قانــون قيصــر، ويتضــح مــن خــال هــذا املقــال  األســباب األربعــة التــي تســتخدمها اإلدارة لتبريــر 

ــق. ــات ال تنطب ــأن العقوب تأكيدهــا ب

إذا أراد بايــدن أن يزيــل االعتراضــات القانونيــة ىلع اتفاقيتــي الطاقــة مــن خــال إصــدار تنازل عن 

العقوبــات ألســباب تتعلــق باألمــن القومــي. »نحــو حــل الحــرب األهليــة يف البــاد ىلع الرغــم 

مــن موافقتهــا الضمنيــة ىلع االنفتــاح العربــي مــع دمشــق، إال أن اإلدارة ال تريــد االعتــراف بأنهــا 

أهملــت جانــب حقــوق اإلنســان يف سياســتها تجــاه ســوريا نظــًرا ألن التنــازل سيشــكل مثــل هــذا 

االعتــراف، وتحــاول اإلدارة بــداًل مــن ذلــك ثنــي قانــون مناســب سياســيا ولكنــه يمهــد الطريــق 

لــكل مــن بايــدن والرؤســاء املســتقبليين لتجاهــل نيــة الكونجــرس فيمــا يتعلــق بالعقوبــات.

ــل  ــق تواص ــن دمش ــة DIVOC-91، لك ــور جائح ــذ ظه ــوريا من ــال يف س ــرة القت ــت وتي انخفض

ارتــكاب الفظائــع ضــد الشــعب الســوري. حيــث يحتفــظ النظــام بنظــام ســجون واســع ويعانــي 

ــي. ــف الجنس ــب والعن ــن التعذي ــيون م ــون السياس املعارض

البيت األبيض يلغى قانون العقوبات ىلع سوريا

 مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات

)اللغة اإلنجليزية( 12 أيار 2022

نص املقال:
ــى أنقــاض بالطريقــة نفســها  ــى تحويــل املــدن األوكرانيــة إل أدى القصــف الروســي إل
ــب  ــن يج ــاه الكرملي ــة تج ــرى. و ان السياس ــورية أخ ــدن س ــب وم ــا حل ــرت به ــي دم الت
أن تنطبــق ىلع النظــام الســوري بقيــادة بشــار األســد الــذي نجــا فقــط بفضــل رعايــة 

ــران. ــكو وطه موس

دافيد  أدينسك
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ــم الجســيمة. ويجــب ىلع  ــون قيصــر ملســاءلة نظــام األســد عــن عقــد مــن الجرائ وُصمــم قان

اإلدارة تطبيــق القانــون كمــا أراد الكونجــرس، كمــا يجــب أن يقــوم الكونغــرس بمســؤولياته 

بموجــب قانــون قيصــر بإجــراء جلســات العتمــاد تشــريع إجرائــي ُيلــزم اإلدارة بتنفيــذ القانــون.

السمات الرئيسية لصفقات الطاقة املقترحة  -

تراجعــت قــدرة توليــد الكهربــاء يف لبنــان بشــكل حــاد وســط أزمــة اقتصاديــة حــادة أدت إلــى 

زيــادة وتيــرة ومــدة االنقطاعــات التــي كانــت تحــدث يومًيــا قبــل بــدء األزمــة يف خريــف 9102. 

ــال  ــس ميش ــيا الرئي ــي ش ــروت دوروث ــة يف بي ــفيرة األمريكي ــت الس ــطس 1202 ، أبلغ يف أغس

عــون أن الواليــات املتحــدة ســتدعم خطــة لتوصيــل الكهربــاء األردنيــة إلــى لبنــان عبــر ســوريا، 

كمــا نقلــت شــي دعــم الواليــات املتحــدة لخطــة لجلــب الغــاز املصــري إلــى لبنــان عبــر األردن 

وســوريا. ســتمكن لبنــان مــن زيــادة اإلنتــاج يف محطــة توليــد الكهربــاء يف ديــر عمــار. وعندمــا 

ســأل أحــد الصحفييــن عــن مــدى توافــق االتفاقيتيــن مــع العقوبــات األمريكيــة ىلع ســوريا، ردت 

الســفيرة بأنهــا تشــاورت مــع البيــت األبيــض ووزارة الخزانــة، وكاهمــا دعــم االتفاقــات، »كانــت 

الواليــات املتحــدة تســاعد يف تســهيل وتشــجيع« الصفقــات، ومــع ذلــك، لــم تشــارك اإلدارة علًنــا 

تقييمهــا للســمات التــي قــد تنتهــك قانــون قيصــر أو عقوبــات أخــرى.

ــاء  ــة الكهرب ــع اتفاقي ــدة وتوقي ــات املتح ــم الوالي ــن دع ــان ع ــن إع ــهر بي ــة أش ــرت خمس وم

ــة 052  ــتجلب االتفاقي ــث س ــر( 2202، حي ــي )يناي ــون الثان ــة يف كان ــورية اللبناني ــة الس األردني

ــا بمــا يكفــي لتوفيــر ســاعتين إضافيتيــن مــن  ميغــاواط مــن الطاقــة األردنيــة إلــى لبنــان يومًي

الكهربــاء يف بيــروت.و املرافــق الوطنيــة للكهربــاء يف لبنــان )LDE( حالًيــا توفــر شــبكة كهربــاء 

لبنــان مــا ال يقــل عــن ســاعتين مــن الطاقــة اليوميــة يف أكتوبــر املاضــي، تــم إغــاق الشــبكة 

بالكامــل لعــدة أيــام.

يقــع اللــوم ىلع الفســاد وســوء اإلدارة يف انقطــاع التيــار الكهربائــي يف لبنــان وعــن متوســط 

خســائر مؤسســة كهربــاء لبنــان التــي تزيــد عــن مليــار دوالر ســنوًيا، وهــو مبلــغ ضخم لبلــد بحجم 

ــة  ــة اللبناني ــاء« لكــن الحكوم ــى »إصــاح شــامل لقطــاع الكهرب ــي إل ــك الدول ــا البن ــان. ودع لبن

تفضــل ذلــك تجنــب مثــل هــذا اإلصــاح.

قــال املديــر اإلقليمــي للبنــك الدولــي ، ســاروج كومار جهــا ، إن لبنــان تقدم بطلــب للحصول ىلع 

052 مليــون دوالر لتمويــل الصفقــة املذكــورة أعــاه، قــال وزيــر الطاقــة الســوري غســان الزامــل إن 

حكومتــه ســتتلقى 8 يف املائــة مــن الكهربــاء التــي يشــتريها لبنــان مــن األردن، وســتبلغ هــذه 

التعويضــات العينيــة 02 مليــون دوالر إذا تبلــغ قيمــة الصفقــة نفســها 052 مليــون دوالر. وشــروط 
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اتفاقيــة الغــاز الطبيعــي ليســت نهائيــة بعــد.

يف كانــون الثانــي )ينايــر(، نشــرت وســيلة إعاميــة لبنانيــة رســالة مــن وزارة الخزانــة األمريكيــة 

ــى أن مصــر ســتوفر 06 مليــون قــدم مكعــب  ــان تشــير إل ــاء لبن ــر عــام مؤسســة كهرب ــى مدي إل

إضافيــة مــن الغــاز الطبيعــي يومًيــا إلــى لبنــان »مــرورًا بــاألردن وســوريا عبــر خــط الغــاز العربــي«. 

كمــا ســتقدم مصــر مدفوعــات غــاز »عينيــة« للمؤسســة العامــة للبتــرول الســورية مقابــل عبــوره 

عبــر ســوريا »قــدر وزيــر الطاقــة اللبنانــي وليــد فيــاض قيمــة صفقــة الغــاز بـــ 003 مليــون دوالر 

مــع حصــول ســوريا ىلع 57.0 دوالر لــكل وحــدة حراريــة بريطانيــة مــن الغــاز. أو يف مــكان مــا بين 

7 و 01 يف املائــة مــن ســعر البيــع إذا كانــت هــذه األرقــام صحيحــة ، فــإن إجمالــي التعويضــات 

الســورية ســيكون مــن 02 مليــون دوالر إلــى 03 مليــون دوالر

يف كانــون الثانــي )ينايــر( 2202 ، قالــت وزارة الخزانــة إن مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة 

)أوفــاك( »لــن يعتبــر مفاوضــات ومشــاركات لبنــان فيمــا يتعلــق بإمــدادات الكهربــاء واقتــراح الغــاز 

خاضعــة لعقوبــات بموجــب لوائــح العقوبــات الســورية أو قانــون قيصــر لحمايــة املدنييــن لعــام 

9102«. لــم تحــدد األســاس القانونــي لهــذا االســتنتاج، لكنهــا عرضــت تقديــم املشــورة لبيــروت 

حــول كيفيــة تجنــب التضــارب املحتمــل بيــن العقوبــات األمريكيــة، ولــم يتــم االنتهــاء بعــد مــن 

جوانــب االتفاقــات.

أربعة أسباب لإلعفاء:  -

يوضــح نــص قانــون قيصــر قابليتــه للتطبيــق ىلع صفقــات الغــاز والطاقــة قيــد النظــر القســم 

2147 )أ( )2( )أ( )1( و يوجــه الرئيــس لفــرض عقوبــات ىلع أي شــخص أجنبــي »يقــدم عــن علــم 

ــة  ــع الحكوم ــة م ــة مهم ــة أو االنخــراط عــن قصــد يف معامل ــة مهم ــة أو تكنولوجي ــواد مالي م

ــخصية  ــورية( أو ش ــة الس ــه الحكوم ــيطر علي ــه أو تس ــان تملك ــك أي كي ــا يف ذل ــورية )بم الس

ــة الســورية » ــارزة يف الحكوم سياســية ب

مصطلــح »الدعــم املــادي أو التكنولوجــي« لــه تعريــف واضــح يف قانــون العقوبــات األمريكــي 

وهــو يشــمل أي ممتلــكات »ملموســة أو غيــر ملموســة« باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن الخدمــات 

والفئــة الواســعة مــن »الســلع« وبالتالــي ينطبــق قانــون قيصــر بغــض النظــر عــن الشــكل مــن 

ــان. ــى لبن ــة إل ــل نقــل الغــاز والطاقــة الكهربائي ــذي ســتحصل عليــه دمشــق مقاب التعويــض ال

يســري القانــون أيًضــا ىلع املجموعــة الكاملــة مــن الشــركاء الذيــن قــد تتعامــل معهــم دمشــق 

ــات التــي  ــك الكيان ــح »شــخص« األشــخاص الطبيعييــن وكذل ــة ، يشــمل مصطل ألغــراض قانوني

تحددهــا اللوائــح الفيدراليــة ىلع نطــاق واســع باعتبارهــا »مجموعــة فرعيــة ملجموعــة شــركات 
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مشــتركة أو مؤسســة أخــرى«

اختــار الكونجــرس عمــًدا جعــل عقوبــات قيصــر إلزاميــة. ينــص القانــون ىلع أن الرئيــس »يجــب« 

أن يفــرض العقوبــات التــي يصــرح بهــا قانــون قيصــر ممــا يعنــي أن عليــه التزاًمــا قانونًيــا بتعيين 

جميــع املخالفيــن، فقــط التنــازل الرئاســي يمكنــه منــح اســتثناء حتــى مع تأكيــد مســؤولي وزارة 

الخارجيــة باســتمرار اتفاقيــات الغــاز والطاقــة معفــاة مــن العقوبــات ممــا يعنــي أن اإلدارة يمكــن 

أن تتجــاوز قانــون قيصــر دون تنــازل.

دفاًعــا عــن هــذا االدعــاء، قــدم هــؤالء املســؤولون أســباًبا منطقيــة ســريعة ومتطــورة. األســاس 

املنطقــي األول هــو أن االتفاقــات ذات طبيعــة إنســانية، أما املبــرران الثاني والثالث فيتشــابكان.

ــة.  ــراض القانوني ــة« لألغ ــة مهم ــكل »صفق ــة تش ــات الطاق ــت صفق ــا إذا كان ــادل فيم األول يج

يؤكــد أن قانــون قيصــر ال ينطبــق ىلع املدفوعــات العينيــة ىلع عكــس النقــد ىلع الرغــم مــن 

أن نــص القانــون يحظــر جميــع أشــكال الدعــم املــادي. وأخيــًرا، يوســع املنطلــق الرابــع إعفــاء 

وكاالت األمــم املتحــدة مــن العقوبــات املفروضــة ىلع ســوريا ليشــمل اتفاقيــات الغــاز والطاقــة.

ــابقة  ــكل س ــر سيش ــات قيص ــن عقوب ــرب م ــة للته ــباب األربع ــذه األس ــن ه ــتخدام أي م إن اس

ــات املفروضــة ىلع  ــا للعقوب ــات ىلع ســوريا ولكــن أيًض مقلقــة ليــس فقــط لتطبيــق العقوب

ــرى. ــة األخ ــات املعادي ــيا والحكوم روس

ــا عــن هــذا االدعــاء، قــدم هــؤالء املســؤولون أســباًبا منطقيــة ســريعة ومتطــورة فقــط.  دفاًع

الســبب األول هــو أن االتفاقــات ذات طبيعــة إنســانية، أمــا املبــرران الثانــي والثالــث فيتشــابكان 

، فــاألول يجــادل فيمــا إذا كانــت صفقــات الطاقــة تشــكل »صفقــة مهمــة« ألغــراض قانونيــة، 

يؤكــد األخيــر أن قانــون قيصــر ال ينطبــق ىلع املدفوعــات العينيــة ىلع عكــس النقديــة رغــم 

أن نــص القانــون يحظــر جميــع أشــكال الدعــم املــادي. وأخيــًرا، يوســع األســاس املنطقــي الرابــع 

ــة.  ــات املفروضــة ىلع ســوريا ليشــمل الغــاز والطاق إعفــاء وكاالت األمــم املتحــدة مــن العقوب

االتفاقــات التــي تســتخدم أًيــا مــن هــذه األســباب األربعــة للتهــرب مــن عقوبــات قيصــر ستنشــئ 

ســابقة مقلقــة ليــس فقــط لتطبيــق العقوبــات ىلع ســوريا ولكــن أيًضــا للعقوبــات ىلع روســيا 

والحكومــات املعاديــة األخــرى.

اإلعفاء اإلنساني:  -

يشــترط القانــون األمريكــي ىلع جميــع العقوبــات أن تشــمل اســتثناءات للتجــارة اإلنســانية للحد 

ــرين األول  ــر / تش ــف أكتوب ــارة يف منتص ــال زي ــن. خ ــودة ىلع املدنيي ــر املقص ــار غي ــن اآلث م

ــد، جــادل املســؤول  ــا نوالن ــة للشــؤون السياســية فيكتوري ــة وزارة الخارجي ــت وكيل ــروت، قال لبي
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الثالــث يف الــوزارة بــأن » ]الطاقــة[ تنــدرج تحــت فئــة املســاعدات اإلنســانية بعــد أســبوع مــن 

ــي يف  ــة العامل ــن الطاق ــؤون أم ــوزارة لش ــاري ال ــر مستش ــتين، كبي ــوس هوشس ــردد آم ــك، ت ذل

ــات.  ــاء معفــاة مــن العقوب بيــروت، يف التأكيــد بشــكل قاطــع ىلع أن اتفاقيــات الغــاز والكهرب

مــن املحتمــل أال تكــون مشــمولة بالعقوبــات »لــم يوضــح هوشســتين ســبب« احتمــال »عــدم 

تطبيــق العقوبــات.

ال تملــك وزارة الخزانــة تعريًفــا لجميــع األغــراض ملــا يعتبــر معامــات إنســانية لتحديــد معناهــا 

ــح  ــون اللوائ ــى أجــزاء مــن قان ــن، يجــب ىلع املــرء الرجــوع إل ــات معي يف ســياق نظــام عقوب

الفيدراليــة )RFC( التــي تحكــم التنفيــذ ىلع وجــه التحديــد، يجــب ىلع املــرء فحــص املــواد 

ــة  ــاءات معين ــمح بإعف ــي تس ــة الت ــول األجنبي ــة األص ــب مراقب ــص مكت ــى تراخي ــة إل ذات الصل

فيمــا يتعلــق بســوريا أصــدر مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة ترخيًصــا عاًمــا يســمح للمنظمــات 

غيــر الحكوميــة باملشــاركة يف أنشــطة غيــر هادفــة للربــح مثــل »املشــاريع اإلنســانية لتلبيــة 

االحتياجــات اإلنســانية األساســية يف ســوريا بمــا يف ذلــك ىلع ســبيل املثــال ال الحصــر 

مســاعدةإغاثة لاجئيــن مــن الجفــاف » األشــخاص النازحــون داخلًيــا وضحايــا النــزاع توزيــع الغــذاء 

والــدواء وتوفيــر الخدمــات الصحيــة »يؤكــد هــذا التعريــف ىلع« االحتياجات اإلنســانية األساســية 

»، مثــل توزيــع الغــذاء واملــاء والرعايــة الطبيــة واملــأوى املؤقــت بقيمة مئــات مايين الــدوالرات.

إعفاء األمم املتحدة:  -

ــات  ــح العقوب ــإن لوائ ــة، ف ــر الحكومي ــات غي ــطة املنظم ــام ألنش ــص الع ــى الترخي ــة إل باإلضاف

تتضمــن إعفــاًء للمنظمــات املختلفــة تحــت مظلــة األمــم املتحــدة بمــا يف ذلــك البنــك الدولــي 

ــع  ــمية« م ــال الرس ــيير األعم ــام ىلع »تس ــص الع ــذا الترخي ــق ه ــد، ينطب ــه التحدي ىلع وج

ــدن تعتمــد ىلع  ــن الرئيســيين يقترحــون ان إدارة باي الحكومــة الســورية، ممــا يجعــل املراقبي

تمويــل البنــك التفاقيــات الغــاز والطاقــة كأســاس لإلعفــاء مــن قانــون قيصــر، لكــن القيــام بذلــك 

يتطلــب تفســيًرا واســًعا بشــكل غيــر معقــول ملــا يعتبــر األعمــال الرســمية للبنــك.

البنــك الدولــي ليــس طرًفــا يف صفقــة الكهربــاء التــي وقعهــا وزيــرا الطاقــة يف لبنــان وســوريا 

واألردن يف أواخــر كانــون الثانــي )ينايــر(، كمــا صــرح مســؤولو البنــك الدولــي بشــكل ال لبــس فيــه 

أن مجلــس إدارتهــم لــم يفكــر حتــى اآلن، ناهيــك عــن املوافقــة ىلع الطلــب اللبنانــي لتمويــل 

الطاقــة. عــاوة ىلع ذلــك، قــال ســاروج كومــار جهــا، املديــر اإلقليمــي للمنظمــة، إن االقتــراح لــن 

يطــرح ىلع املجلــس للموافقــة عليــه حتــى يعتمــد مجلــس الــوزراء اللبنانــي إصاحــات شــاملة 

لقطــاع الكهربــاء.
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ــك  ــس إدارة البن ــاء يف مجل ــرى األعض ــدول األخ ــدة وال ــات املتح ــون الوالي ــن أن تك ــن املمك م

ــر  ــأنه أن يفس ــن ش ــذا م ــي. وه ــب اللبنان ــم الطل ــاص ىلع دع ــكل خ ــت بش ــد وافق ــي ق الدول

ادعــاء وزيــر الطاقــة اللبنانــي بــأن لبنــان قــد حصــل بالفعــل ىلع 003 مليــون دوالر مــن تمويــل 

البنــك الدولــي. االتفــاق ال يغيــر حقيقــة أن البنــك كمؤسســة ليــس طرفــا يف صفقــة الكهربــاء، 

ــا رســمًيا. وبالتالــي فــإن األمــر ال يشــكل عمــًا بنكًي

توصيات السياسة :  -

منــح الســلطة التنفيذيــة إعفــاًء مــن العقوبــات يف حالــة عــدم وجــود مبــرر ســليم يرقــى إلــى 

التحــدي الصريــح للقانــون. وهنــاك مســاران العمــل املناســبان املتاحــان إلدارة بايــدن همــا عكــس 

ــون  ــق باألمــن القومــي كمــا يســمح قان ــات ألســباب تتعل ــازل عــن العقوب موقفهــا أو إصــدار تن

قيصــر إذا لــم تفعــل اإلدارة أي مــن الكونجــرس يجــب املضــي قدًمــا ىلع النحــو التالــي:

- عقــد جلســات اســتماع علنيــة حــول اتفاقيتــي الطاقــة ، حيــث يتعيــن ىلع كبــار املســؤولين 

يف اإلدارة أن يشــرحوا بشــكل كامــل مبرراتهــم إلعفــاء االتفاقيــات مــن العقوبــات ســتعتبر اإلدارة 

فية كا

ــار املشــرعين مــن كا  ــا، يتعيــن ىلع كب ــر إقناًع ــة عــدم وجــود ســبب منطقــي أكث - يف حال

الحزبيــن إبــاغ البيــت األبيــض بأنهــم يعتبــرون إعفــاءه غيــر صالــح. وقــد ال يغيــر هذا من سياســة 

اإلدارة، لكنــه مــن املرجــح أن يجبــر الحكومــات املصريــة واألردنيــة واللبنانيــة ىلع إعــادة تقييــم 

ــة  ــا خاضع ــات ىلع أنه ــون الصفق ــد يعامل ــتقبلية ق ــة مس ــل يف إدارة أمريكي ــر املتمث الخط

للعقوبــات يف الوقــت الحالــي.

ــن  ــي واضــح ولك ــص األصل ــاء. الن ــر اإلعف ــح معايي ــون قيصــر لتوضي ــات ىلع قان ــر تعدي - تمري

ــون ألغــراض سياســية.  ــر القان ــد مــن الجهــود لتغيي ــردع املزي ــد ت ــات ق التعدي

خاتمة  -

ــون قيصــر، لكنهــا يف  ــق قان ــة يف تطبي ــة ســلطة تقديري يجــب أن يكــون للســلطة التنفيذي

هــذه الحالــة تتحــدى كًا مــن املعنــى الواضــح للنــص وكذلــك نيــة الكونجــرس. ومــن املرجــح أن 

يعتمــد البيــت األبيــض ىلع ســلبية الكونجــرس واالنقســامات الحزبيــة ملنــع اســتجابة منســقة. 

ــا  ــن التزاماته ــرب م ــط اإلدارة للته ــدون ىلع مخط ــوف يؤك ــلبيين، فس ــرعون س ــل املش إذا ظ

القانونيــة، وذلــك إثــراء لألســد دون انتهــاك القانــون.

املصدر: مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات

https://www.fdd.org/analysis/2022/05/12/the-white-house-is-bending-the-law-on-syria-sanctions/
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يف 6 نيســان/ أبريــل، انعقــدت »محكمــة الجنايــات« يف بيــروت إلصــدار حكــم يف قضية حســن 

ــو املعــروف ىلع نطــاق واســع باســم »ملــك الكبتاغــون« يف لبنــان. وكان قــد تــم  محمــد دّق

توقيفــه يف بيــروت عــام 1202 بســبب عاقاتــه الوثيقــة مــع »حــزب اهلل« وجهــوده لتهريــب 

]الكبتاغــون[ إلــى اليونــان وماليزيــا والســعودية. ولكــن بــداًل مــن إصــدار حكــم بحقــه يف الشــهر 

املاضــي، قــام القاضــي ســامي صدقــي بتعليــق القــرار إلــى أجــل غيــر ُمســّمى، األمــر الــذي أثــار 

القلــق حــول ســماح الطبقــة الحاكمــة الفاســدة اللبنانيــة لدّقــو باالنــزالق بيــن ثغــرات القوانيــن 

والعــودة إلــى عالــم الجريمــة لاقتصــاد غيــر املشــروع يف البــاد.

ــة. فعلــى  ولــم تكــن هــذه املــرة األولــى التــي يفلــت فيهــا هــذا املواطــن الســوري مــن العدال

ســبيل املثــال، تــم القبــض عليــه للمــرة األولــى بعــد انتقاله إلــى لبنــان يف أيلول/ســبتمبر 5102 

- ىلع وجــه التحديــد يف بعلبــك، عاصمــة نفــوذ »حــزب اهلل«. وىلع الرغــم مــن عثــور دوريــة 

خلع »ملك الكبتاغون« يف لبنان عن عرشه

معهد واشنطن

)اللغة اإلنجليزية( 09 أيار 2022

نص املقال:
ــد  ــزب اهلل« تهدي ــع »ح ــة م ــات وثيق ــه عالق ــر ل ــي كبي ــدرات دول ــرب مخ ــل مه واص
ــببا  ــنطن س ــح واش ــا يمن ــوريا، مم ــد يف س ــام األس ــاعدة نظ ــن ومس ــكان اللبنانيي الس

ــل. ــا للتدخ كافي

لورين فريدريكس
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عســكرية ىلع مخــدرات يف منــزل دقــو، إال أنــه تــم إطــاق ســراحه بعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة. 

ــدأ، بمســاعدة »حــزب اهلل«، بإعــادة تشــكيل املجتمعــات اللبنانيــة واســتغالها  وســرعان مــا ب

ىلع طــول الحــدود مــع ســوريا.

 

بناء إمبراطورية  -

افتتــح دقــو، الــذي هــو نجــل أحــد كبــار املهّربيــن، صالــة عــرض للســيارات والعديــد مــن الشــركات 

الوهميــة يف ســوريا واألردن ولبنــان قبــل أن يبــدأ باســتيراد املــواد الخــام الازمــة إلنتــاج 

الكبتاغــون. وبحلــول عــام 8102، ســعى للحصــول ىلع الجنســية اللبنانيــة أيضــا ونجــح يف ذلــك، 

ــون -  ــرز والزيت ــاح والك ــاتين التف ــة - بس ــي الزراعي ــن األراض ــعة م ــاحات شاس ــتري مس ــدأ يش وب

املمتــدة مــن قريــة طَفيــل اللبنانيــة إلــى قريــة عســل الــورد الســورية. وبعــد االنهيــار الجزئــي 

لســوريا خــال الحــرب األهليــة، أصبحــت هــذه املنطقــة الواقعــة ىلع بعــد ســتة وثاثيــن ميــًا 

ــا أدى  ــرة، مم ــزب اهلل« املباش ــيطرة »ح ــت س ــق تح ــن دمش ــط م ــم( فق ــين كل ــة وخمس )ثماني

بشــكل أساســي إلــى عــزل طفيــل عــن الدولــة اللبنانيــة.

واعتبــارًا مــن منتصــف عــام 0202، اشــترت شــركة »ســيزر« لإلنشــاءات التابعــة لدقــو 31 مليــون 

ــتثمار  ــل واالس ــرص العم ــر ف ــتار توفي ــت س ــل تح ــة بطفي ــي املحيط ــن األراض ــا م ــرًا مربع مت

املحلــي. ولكــن بــداًل مــن وفــاء دقــو بوعــده »بتوظيــف شــباب البلــدة« وتوفيــر فــرص عمــل يف 

مصانــع جديــدة ومصانــع اإلســمنت، قــام بتدميــر املحاصيــل )مــن بينهــا حوالــي 054 ألــف شــجرة 

فاكهــة( وهــدم العديــد مــن املنــازل بالجرافــات. وقــد رافقــت عناصــر مســّلحة تابعــة لـــ »حــزب 

اهلل« املقاوليــن املشــرفين ىلع هــذه العمليــات وُأجِبــر الكثيــر مــن الســكان ىلع االختيــار بيــن 

دفــع رشــوة أو التهجيــر القســري عــن منــازل أجدادهــم.

ــي  ــم القاض ــيزر«، حك ــد »س ــكوى ض ــة، ش ــكان املنطق ــد س ــاهين، أح ــور ش ــّدم منص ــا ق وعندم

لصالحــه، وأمــر محافــُظ بعلبــك الشــركة بوقــف البنــاء. ومــع ذلــك، اســتمّرت عمليات الهــدم. ويف 

تموز/يوليــو 0202، تعــّرض شــاهين للضــرب ىلع يــد عناصــر مــن »حــزب اهلل«، واقتيــد مــن منزله، 

وُســلِّم إلــى »الفرقــة الرابعــة يف الجيــش الســوري«، وفقــا ألربعــة شــهود. وعنــد إطــاق ســراحه 

بعــد ثاثــة أشــهر، ســارع شــاهين إلــى اتهــام دقــو ومختلــف شــركائه باختطافــه يف محاولــة 

لترهيــب ســكان طفيــل. وأّدى ذلــك إلــى اعتقــال دقــو للمــرة الثانيــة، ولكــن تــم إطــاق ســراحه 

مجــددًا بعــد أيــام قليلــة، واســتمر يف اإلشــراف ىلع بنــاء مصانــع جديــدة مشــبوهة ىلع األرض 

التــي تــم تطهيرهــا.
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ــى  ــد بن ــع: فق ــذه املصان ــن ه ــح م ــدف واض ــاك ه ــدو أن هن ــة، يب ــة املتاح ــى األدل ــر إل وبالنظ

»ملــك الكبتاغــون« يف لبنــان مملكــة كبتاغــون. واســتملك دقــو قصــورًا كبــرى يف طفيــل وغرب 

ســوريا، تبلــغ قيمــة كل منهــا ماييــن الــدوالرات، ينتقــل منهــا إلــى مســاكن مختلفــة يف زحلــة 

وبيــروت بمرافقــة موكــب مــن اثنتــي عشــرة ســيارة ورجــال مســّلحين. وقــد ســاعده مســؤولون 

لبنانيــون مــن وراء الكواليــس يف تشــكيل هــذه اإلمبراطوريــة. فعلــى ســبيل املثــال، أثنــاء تولــي 

محمــد فهمــي، حليــف »حــزب اهلل«، منصــب وزارة الداخليــة منــح دقــو اإلذن ببنــاء خمــس حظائر 

ضخمــة يف طفيــل، تخضــع جميعهــا حاليــا لحراســة مشــّددة وتكتنفهــا الســرية. واشــترى دقــو 

ــر الداخليــة الســابق نهــاد املشــنوق؛ كمــا تنشــر صفحتــه ىلع  أيضــا ســيارة مصّفحــة مــن وزي

»فيســبوك« صــورًا لــه مــع نائــب »حــزب اهلل« إبراهيــم املوســوي.

الجرائم مستمرة حتى من وراء القضبان  -

وفقــا ملوقــع درج اإلخبــاري العربــي املســتقل، تحتــوي األراضــي التــي اســتملكها دقــو حديثــا 

ىلع أنفــاق تهريــب تصــل إلــى ســوريا، وتوفــر لــه ســهولة الوصــول إلــى »الفرقــة الرابعــة يف 

الجيــش الســوري«، أحــد شــركائه الرئيســيين يف الجريمــة. وتــم تكليــف هــذه الفرقــة، بقيــادة 

ماهــر األســد شــقيق الرئيــس بشــار األســد، إســميا باإلشــراف ىلع أمــن املســاكن، ولكنهــا يف 

ــون  ــام للكبتاغ ــارة النظ ــق يف تج ــت بعم ــة وانخرط ــا يف اإلدارات املحلي ــت أيض ــع تدّخل الواق

ــر، يوفــر  ــذي، وفقــا لبعــض التقاري ىلع خلفيــة الحــرب. وتعمــل عــن كثــب مــع »حــزب اهلل« ال

ــل  ــل طفي ــية« مث ــور الرئيس ــاط العب ــرف ىلع »نق ــورية ويش ــون الس ــرات الكبتاغ ــن ملختب األم

ــج  ــى دول الخلي ــم تهريبهــا منهــا إل ــان، والتــي يت ــى لبن لضمــان ســهولة انتقــال املخــدرات إل

العربــي ومــا وراءهــا.

وقــد تشــير انتهــاكات دقــو يف طفيــل ومــا يقابلــه مــن فقــدان ســيطرة الجيــش اللبنانــي هنــاك 

إلــى ارتفــاع طفيــف يف إنتــاج الكبتاغــون املحلــي اللبنانــي، أو ىلع األقــل إلــى تعزيــز تحالــف 

»حــزب اهلل« و »الفرقــة الرابعــة«. وقــد تــم تأكيــد هــذا االتجــاه مــن خــال سلســلة مــن عمليــات 

مصــادرة ضخمــة للكبتاغــون طالــت شــحنات مصدرهــا مــن لبنــان أو مــن مينــاء الاذقيــة الســوري 

الــذي يســيطر عليــه »حــزب اهلل«. ويف نيســان/أبريل 1202، ىلع ســبيل املثــال، أحبطــت 

ــأة يف فاكهــة  ــة كبتاغــون مخب ــون حب ــب 3.5 ملي ــة تهري ــة الســعودية محاول اململكــة العربي

ــهر  ــل ش ــة. وقب ــروات اللبناني ــه والخض ــتيراد الفواك ــر اس ــى حظ ــة إل ــع اململك ــا دف ــان، مم الرم

واحــد، وبمســاعدة مــن وزارة الداخليــة الســعودية، اعترضــت ماليزيــا شــحنة تضــم000,008 قرصــا 
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مــن الكبتاغــون بقيمــة 49 مليــون دوالر مصدرهــا الاذقيــة. ووفقــا لبعــض التقاريــر، تــم العثــور 

ىلع صــورة مــن فاتــورة هــذه الشــحنة ىلع هاتــف دقــو، ممــا أدى إلــى اعتقالــه الحقــا. ويف 6 

نيســان/أبريل 1202، احتجزتــه قــوات األمــن اللبنانيــة وأربعــة مــن مســاعديه يف منطقــة الرملــة 

البيضــاء الســاحلية الغنيــة يف بيــروت.

ومــع ذلــك، تشــير التقاريــر املحليــة إلــى أن »حــزب اهلل« رّتــب لدقــو البقــاء يف غرفــة »مريحــة« 

والحصــول ىلع اإلنترنــت حتــى أثنــاء ســجنه، لكــي يتمّكــن مــن »مواصلــة إدارة عمليــات تصنيــع 

املخــدرات«. ومــن هــذه الزنزانــة املجهــّزة بشــكل جيــد، أصــّر دقــو ىلع تهديــد أهالــي طفيــل 

وإحــكام قبضتــه ىلع املنطقــة. ويف تشــرين األول/أكتوبــر املاضــي، أطلــق مســلحون تابعــون 

لدقــو و»حــزب اهلل« النــار ىلع املنــازل والســكان، ممــا أدى إلــى دخــول طفــٍل يبلــغ مــن العمــر 

ــى املستشــفى. ويف الشــهر املاضــي أيضــا، اقتحــم مســلحون مرتبطــون بــه ىلع  21 عامــا إل

األرجــح قريــة طفيــل وأطلقــوا النــار ىلع املنــازل ملــدة ثمانــي ســاعات. ووفقــا لبعــض الســكان، 

كان الهــدف مــن االعتــداء طردهــم مــن البلــدة.

ومــع ذلــك، فقــد اســتخدم دقــو أحيانــا الترغيــب إلــى جانــب هــذا الترهيــب يف محاولــة لتهدئــة 

ــع مــا  ــال، رتــب لتوزي الســكان وإثبــات ســيطرته املســتمرة. ففــي آذار/مــارس ىلع ســبيل املث

يقــارب ألــف حصــة غذائيــة ىلع العائــات اللبنانيــة يف بيــروت ووادي البقــاع بمناســبة شــهر 

رمضــان.

ونظــرًا لعــادة دقــو يف التمّلــص مــن العدالــة، فــإن التعليــق املفتــوح لحكمــه أمــر مثيــر للقلــق. 

ويف نيســان/أبريل 1202، ســّرب صحفــي لبنانــي تســجيًا صوتيــا لزوجــة دقــو، املحاميــة 

ســحر محســن، تشــّجع فيــه مستشــاره القانونــي ىلع رشــوة القاضــي الــذي ســبق صدقــي يف 

القضيــة. ويف وقــت الحــق، اســتعانت بخدمــات األميــن العــام املســاعد لـــ »اتحــاد املحاميــن 

ــو.  ــن دق ــراج ع ــن اإلف ــاعدة يف تأمي ــن دوالر للمس ــه 5 مايي ــت ل ــازي، ودفع ــن غ ــرب«، معي الع

ــر« قبــل تعليــق الحكــم. ــة، »تعــرض« القاضــي صدقــي »لضغــط كبي ــر محلي ووفقــا لتقاري

ــزب  ــن يف »ح ــس األم ــا، رئي ــق صف ــارب وفي ــدى أق ــي إح ــن ه ــل أن محس ــكان طفي ــد س ويؤك

اهلل«. وقــد وّثقــت وزارة الخزانــة األمريكيــة قيــام صفــا بعمليــات تهريــب مخــدرات وأســلحة داخــل 

البــاد وخارجهــا، وقــد تفســر هــذه العاقــة نجــاح دقــو يف تجــارة املخــدرات وتنســيقه الوثيــق 

مــع »حــزب اهلل«. ومحســن هــي أيضــا املالــك الفعلــي لشــركة »ســيزر« لإلنشــاءات، األمــر الــذي 

مّكــن الشــركة مــن العمــل دون عوائــق ىلع الرغــم مــن اعتقــال دقــو.

توصيات يف مجال السياسة العامة  -
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ىلع الحكومــة األمريكيــة أن تعلــن عــن رغبتهــا يف صــدور حكــم يف قضيــة دقــو. وقــد يســاعد 

توجيــه االهتمــام الدولــي ىلع هــذه القضيــة يف إفشــال ســعي دقــو إلــى الحريــة عــن طريــق 

الرشــوة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ىلع املســؤولين األمريكييــن التحقيــق يف العاقــات بينــه وبيــن 

صفــا، الــذي أدرجتــه وزارة الخزانــة األمريكيــة ىلع الئحــة دعــم اإلرهــاب عــام 9102. وقــد تكــون 

إحــدى النتائــج املحتملــة معاقبــة »ملــك الكبتاغــون« نفســه. ونظــرًا إلــى صــات دقــو باالتجــار 

الدولــي باملخــدرات ونظــام األســد وإحــدى أبــرز املنظمــات اإلرهابيــة يف العالــم، فــإن الفرصــة 

مواتيــة إلنهــاء حكمــه.

املصدر: معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/khl-mlk-alkbtaghwn-fy-lbnan-n-rshh
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التجميد والبناء: مقاربة إستراتيجية للسياسة يف سورية

معهد الشرق االوسط

)اللغة اإلنجليزية( 09 اذار 2022

ملخص:
ــأة ملرحلــة مــن االســتثمار املتجــدد يف أوائــل  ربمــا بــدت الدبلوماســية الســورية مهّي
عــام 2022، لكــّن الغــزو الروســي ألوكرانيــا، واالنهيــار الناتــج يف العالقــات الدبلوماســية 
األميركيــة واألوروبيــة مــع موســكو، يعنــي أن الدبلوماســية الســورية قــد أضحــت مّيتــة 

اآلن.

تشارلز ليستر

يبــدو اآلن أن األزمــة اإلنســانية غيــر املســبوقة باتــت وشــيكة. للتكيــف مع هــذه البيئــة الجديدة، 

يجــب ىلع املجتمــع الدولــي التفكيــر يف تغييــر شــامل يف املقاربــة، وإعطــاء األولويــة لتجميد 

خطــوط الصــراع، واســتخدام اإلســتراتيجية بدرجــة أكبــر للمســاعدات، وتحقيــق االســتقرار وإعــادة 

البنــاء املوّجــه يف املناطــق غيــر الخاضعــة لحكــم نظام األســد.

نجــا بشــار األســد، بعــد أن ارتكــب كّل مــا يمكــن مــن جرائــم الحــرب، ومــن جرائــم محتملــة ضــّد 

ــّد نظامــه وأجهزتــه األمنيــة الوحشــية  ــة، ويُع اإلنســانية، لكنــه يقــف اليــوم ىلع أنقــاض دول

بمنزلــة رادع قــوي ألي عــودة مجديــة لاجئيــن.
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ــى  ــاعدة إل ــم املس ــمح بتقدي ــي تس ــدود، الت ــر الح ــة عب ــدة الحالي ــم املتح ــة األم ــُتعَرض آلي س

إدلــب، ىلع تجديــد التصويــت يف تمــوز/ يوليــو املقبــل، حيــث فــرص اســتخدام روســيا لحــق 

النقــض أكبــر مــن أي وقــت مضــى.

ســيؤدي الصــراع يف أوكرانيــا إلــى تفاقــم أزمــة القمــح املدمــرة بالفعــل يف ســورية، وســتزيد 

مــن احتماليــة حــدوث مجاعــة، وســيتضاعف هــذا بســبب التضخــم املتصاعــد ونقــص الوقــود. 

يف هــذا الوضــع الخطيــر، يبــدو األســد ىلع وشــك أن يصبــح ضعيًفــا جــًدا.

إّن إســتراتيجية “التجميــد والبنــاء” ليســت سياســة تقســيم، ولــن تعــدَّ قــرار مجلــس األمــن رقــم 

4522 ميًتــا أو ســتضعف االلتــزام الدولــي بــه. وإنمــا ســتعزز هــذه السياســة، يف الواقــع، التصميــم 

الدولــي وتزيــد مــن النفــوذ ملتابعــة أهــداف قــرار مجلــس األمــن رقــم 4522.

)ترجمة مركز حرمون للدراسات - لقراءة امللف كاماًل(

املصدر: معهد الشرق االوسط

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.harmoon.org/wp-content/uploads/2022/04/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1.pdf
https://www.mei.edu/publications/freeze-and-build-strategic-approach-syria-policy
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البنتاغــون ال يعتــزم معاقبــة العســكريين املســؤولين عن ســقوط ضحايا 

مدنييــن يف غارة ىلع ســوريا

فرانس 24
)اللغة اإلنجليزية( 17 أيار 2022

نص املقال:
أعلــن البنتاغــون أن تحقيقــه يف ســقوط ضحايــا بيــن املدنييــن يف الغــارة األمريكيــة 
ــال  ــرم يف أعم ــن أي ج ــف ع ــم يكش ــام 2019، ل ــوريا ع ــوز يف س ــة الباغ ىلع منطق
ــد القــوات البريــة  ــر قائ ــن تتــم معاقبتهــم. وجــاء يف تقري العســكريين األمريكييــن ول
األمريكيــة، مايــكل غاريــت، الــذي قدمــه املتحــدث باســم البنتاغــون جــون كيربــي خــالل 
مؤتمــر صحفــي يــوم الثالثــاء، أنــه »لــم يكــن هنــاك أي عمــل إجرامــي متعمــد أو خطــأ، 
ىلع الرغــم مــن الكشــف عــن بعــض العيــوب يف االلتــزام بالبروتوكــول املقــرر«. وتابــع 
التقريــر: »وال يوجــد أي دليــل ىلع أن تلــك العيــوب كانــت متعمــدة أو كان الهــدف منهــا 

إخفــاء أي قــرارات أو أعمــال«.

وأشــار التقريــر إلــى أن الغــارة ىلع الباغــوز يف ريــف ديــر الــزور أســفرت عــن مقتــل 4 مدنييــن، 

هــم إمــرأة و3 أطفــال، وإصابــة 51 مدنيــا بجــروح هــم 11 إمــرأة و4 أطفــال. وأشــار البنتاغــون إلــى 

ــر، فــإن  أن باقــي القتلــى الـــ 25 كانــوا عناصــر يف تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي. وحســب التقري

العيــوب التــي كشــف عنهــا التحقيــق كانــت متعلقــة بعــدم إبــاغ العســكريين املســؤولين عــن 

ــن بنتيجــة  ــا مدنيي ــة ســقوط ضحاي ــة لألجهــزة املراقبــة يف البنتاغــون بإمكاني ــذ الضرب تنفي
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الغــارة.

وخــال املؤتمــر الصحفــي رفــض كيربــي اإلجابــة عــن الســؤال مــا إذا كانــت مــن املمكن محاســبة 

ــت  ــن يف الوق ــن املحتملي ــا املدنيي ــن الضحاي ــات ع ــوا املعلوم ــم يقدم ــن ل ــؤولين الذي املس

ــوزارة ال تــرى أي  املناســب. وأكــد أن البنتاغــون يأســف لســقوط القتلــى بيــن املدنييــن، لكــن ال

أســس ملحاســبة أحــد ىلع الحــادث، مؤكــدا أنــه لــم يتــم فصــل أي عســكري مــن الخدمة بســببه.

املصدر: فرنس 42

https://www.france24.com/en/live-news/20220517-pentagon-finds-no-wrongdoing-in-2019-syria-strike-that-killed-civilians
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تفاصيل خطة العودة الطوعية للسوريين

صحيفة صباح

)اللغة التركية( 11 أيار 2022

ملخــص: كشــفت صحيفــة تركيــة، اليــوم األربعــاء، تفاصيــل جديدة حــول مشــروع “العودة 
الطوعيــة” الــذي أعلــن عنــه الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، يف  3 مايــو/ أيــار 

الجــاري، ويســتهدف إعــادة مليــون الجــئ إلــى مناطــق عــدة يف الشــمال الســوري.

زبيدة يالتشن

وبحســب مــا نشــر موقــع صحيفــة “صبــاح“، فــإن املشــروع الــذي وصفتــه بـ”الضخــم”، تــم التوافق 

ىلع تســميته بمشــروع )Ç1 -Y2(، ويتضمــن يف معنــاه كلمــات )اســتقر، ِعــْش، اعمــل(

ويشــمل املشــروع، بنــاء مــا بيــن 002 إلــى 052 ألــف منــزل يف 3 أنــواع مختلفــة، قبــل نهايــة 

العــام الجــاري، وبمســاحة 04 و06 و08 متــرًا مربعــا، ليتــم تســليمها للعائديــن، وفــق عــدد أفــراد 

ــة. كل عائل

 

موقع املشروع
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تقــول الصحيفــة، إن بنــاء املنــازل ســيتم يف مناطــق جرابلــس واعــزاز والبــاب ورأس العيــن وتــل 

أبيــض، تزامنــا مــع بنــاء مبــاٍن اجتماعيــة وثقافيــة، مثــل املــدارس ومراكــز التســوق، والقاعــات 

الرياضيــة، والهيــاكل اإلداريــة للمدينــة )مثــل البلديــات(.

ــازل، “ســيتم  ــاء املن ــن بن ــد االنتهــاء م ــه عن ــت أن ــن، بين ــش العائدي ــق بســبل عي ــا يتعل وفيم

ــم”. ــب قوته ــيعودون لكس ــن س ــوريين الذي ــبة للس ــة مناس ــق بيئ خل

وضــرب تقريــر الصحيفــة مثــااًل ىلع ذلــك، بتقديــم كل الدعــم للعائديــن لتمكينهــم مــن إنتــاج 

الزيتــون يف املناطــق التــي ســيتم إنشــاء املنازل فيهــا، ىلع أن تكون مشــاريع الثــروة الحيوانية 

مــن وســائل الدعــم األخــرى.

ويف ذات الســياق، نــوه إلــى أنــه باإلضافــة إلــى توظيــف الســوريين يف عمليــات بنــاء املنــازل، 

التــي ســتخلق فــرص عمــل كبيــرة، فــإن الخطــة تتضمــن بنــاء مناطــق صناعيــة منظمــة حــول 

املــدن املنشــأة حديثــا.

من أين التمويل؟

ــه  ــه، أن ــر في ــه، وذك ــة عن ــة اإلجاب ــر الصحيف ــاول تقري ــي ح ــئلة الت ــن األس ــروع م ــل املش تموي

ــر تكلفــة  ــل إدارة الكــوارث والطــوارئ، وأن توفي ــة، مــن قب ــة التحتي ــر خدمــات البني ســيتم توفي

املنــازل ســيكون عبــر دعــم مــن املنظمــات الدوليــة، والصناديــق، والجمعيــات الخيريــة. مؤكــدة 

ــة. ــام املقبل ــع ىلع البروتوكــوالت الخاصــة ســيجري خــال األي أن التوقي

يف هــذا اإلطــار، ُيجــري حــزب العدالــة والتنميــة أبحاثــا مكثفــة حــول الاجئيــن الســوريين، وفــق 

ــة العظمــى مــن  ــى أن هــذه االســتطاعات، ُتظهــر أن “الغالبي ــر، منوهــا إل ــه التقري ــا أشــار إلي م

الســوريين يريــدون العــودة، إذا كان هنــاك جــو مــن األمــان”.

ويف الثالــث مــن الشــهر الجــاري، وجــه الرئيــس التركــي رســالة مصــورة للســوريين ألول مــرة مــن 

نوعهــا، كشــف فيهــا عــن تحضيــر أنقــرة ملشــروع يتيــح العــودة الطوعيــة ملليــون ســوري إلــى 

بادهــم.

وجــاءت الرســالة خــال مراســم تســليم منــازل مبنيــة مــن الطــوب يف إدلــب الســورية، شــارك 

ــاء املاضــي. ــو، الثاث ــر الداخليــة التركــي ســليمان صويل فيهــا وزي

وقــال أردوغــان يف الرســالة املصــورة، إن “املشــروع ســيتم تنفيــذه بدعــم مــن منظمــات مدنيــة 

ــزاز  ــها اع ــة ىلع رأس ــينفذ يف 31 منطق ــرة، وس ــورة كبي ــامًا بص ــيكون ش ــة، وس ــة ودولي تركي

وجرابلــس والبــاب وتــل أبيــض ورأس العيــن، بالتعاون مــع املجالــس املحلية يف تلــك املناطق”.

وأضــاف الرئيــس التركــي، أنــه “ســيتم بنــاء مرافــق متنوعــة يف إطــار املشــروع مثــل املــدارس 
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واملستشــفيات”، موضحــا أن “املشــروع يتضمــن جعــل التجمعــات الســكنية املقــرر تشــييدها 

ــى  ــواًل إل ــة، ووص ــن الزراع ــُا م ــة، انطاق ــة التحتي ــة االقتصادي ــث البني ــن حي ــا، م ــة ذاتي مكتفي

الصناعــة”.

ــش،  ــبة للعي ــن مناس ــون أماك ــث تك ــيتم بحي ــكنية س ــات الس ــك التجمع ــم تل ــد أن “تصمي وأك

ــق  ــران وحدائ ــة واألف ــز الصحي ــدارس واملراك ــاجد وامل ــق، كاملس ــن املراف ــيء م ــا ش ال ينقصه

ــت( ــورية ن ــة: الس ــال”. )ترجم األطف

املصدر: صباح

https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/05/11/son-dakika-baskan-erdoganin-acikladigi-projenin-detaylari-ortaya-cikti-suriyeli-siginmacilar-icin-2y-1c-formulu
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ندرة املياه

مــن بيــن 71 دولــة تعانــي مــن اإلجهــاد املائــي يف العالــم، توجــد 21 دولــة يف منطقــة 

ــم،  الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وبالرغــم أن املنطقــة العربيــة تضــم 5% مــن ســكان العال

فــإن نصيبهــا مــن امليــاه العذبــة يف العالــم أقــل مــن 1%. وتســتورد الــدول العربيــة أكثــر مــن 

نصــف احتياجاتهــا مــن الغــذاء، وتنفــق 5% مــن ناتجهــا املحلــي اإلجمالــي ىلع هــذه الــواردات. 

ــاف  ــراق، أدى الجف ــة. ويف الع ــرق مختلف ــة بط ــدول العربي ــاكل ىلع ال ــذه املش ــرت ه ــد أث وق

ــى  ــاه إل ــة أمــام تدفــق املي ــات الخارجي والعواصــف الرمليــة ودرجــات الحــرارة املرتفعــة والعقب

فقــدان امليــاه بنســبة 06%. وأدت سياســة بنــاء الســدود التــي تتبعهــا تركيــا وإيــران إلــى تفاقــم 

مشــاكل إمــدادات امليــاه يف كل مــن العــراق وســوريا. ويف مصــر، حــرم ســد النهضــة اإلثيوبــي 

البــاد مــن 52% مــن إمــدادات ميــاه النيــل. وأدى احتــكار إســرائيل مليــاه نهــر األردن إلــى تفاقــم 

ــاه يف األردن. ــدرة املي ن

ويف ســوريا والعــراق، حيــث فقــد 21 مليــون شــخص إمكانيــة الوصــول إلــى امليــاه، بــدأت زراعــة 

ــام  ــال الع ــف خ ــدار النص ــراق بمق ــة يف الع ــي املزروع ــت األراض ــار. وتقلص ــح يف االنهي القم

املاضــي، ويف حيــن ســيتضاعف عــدد الســكان بحلــول عــام 0502 فــإن ميــاه الشــرب ســتنخفض 

املنطقة العربية أمام تحديات خطيرة بسبب أزمة األمن الغذائي

جيوبوليتكال

)اللغة اإلنجليزية( 12 أيار 2022

ملخص:
تواجــه املنطقــة العربيــة، املمتــدة مــن الخليــج العربــي إلــى املحيــط األطلســي، نقصــا 
حــادا يف الغــذاء. وبالنظــر إلــى أن 65% ىلع األقــل مــن النــاس يف معظم الــدول العربية 
فقــراء أو معرضــون للفقــر، فليــس مــن املفاجــئ أن ينتشــر الجــوع وســوء التغذيــة يف 

. ملنطقة ا
وحتــى يف الســعودية الغنيــة بالنفــط، فــإن 20% مــن الســكان ىلع أقــل تقديــر 
يقبعــون تحــت خــط الفقــر. وتتفاقــم هــذه املشــكلة بســبب ســوء اإلدارة، والتغيــرات 
الديموغرافيــة، ونــدرة امليــاه، وتغيــر املنــاخ، وتداعيــات وبــاء »كوفيــد-19«، والنزاعــات 
ــا عــن مــدى خطــورة نقــاط  ــم يتــم حلهــا. واليــوم، تكشــف الحــرب يف أوكراني التــي ل

ــرب. ــاء الح ــد انته ــة بع ــه املنطق ــتظل تواج ــي س ــذه، والت ــف ه الضع

هالل خاشان 
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بنســبة 02% بســبب تراجــع هطــول األمطــار التــي تشــكل 03% مــن إمــدادات امليــاه يف البــاد. 

وتقــول وزارة املــوارد املائيــة العراقيــة إن نهــري دجلــة والفرات ســيتعرضان للجفــاف يف غضون 

02 عامــا مــا لــم تطلــق تركيــا املزيــد مــن امليــاه. ويف ســوريا، يأتــي نحــو 06% مــن تدفــق امليــاه 

إلــى البــاد مــن تركيــا التــي تســتخدم ذلــك كورقــة لزيــادة نفوذهــا يف ســوريا. 

وعــادة مــا يتــم إطــاق املزيــد مــن امليــاه إلــى ســوريا يف الشــتاء عندمــا تصــل الســدود إلــى 

ــد  ــاف، ق ــف الج ــم الصي ــال موس ــة. وخ ــامتها الهيكلي ــدد س ــد ته ــة ق ــا بدرج ــى طاقته أقص

يتســبب انخفــاض تدفــق امليــاه يف خســائر اقتصاديــة هائلــة يف الزراعــة ومصايــد األســماك.

أمــا الســعودية، فقــد اســتنفدت بالفعــل طبقــات امليــاه الجوفيــة بعــد أن اســتخدمت ســنويا 5 

أميــال مربعــة مــن مياههــا الجوفيــة غيــر املتجــددة يف الزراعــة. وبالرغــم أن الســعودية ودول 

مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى لديهــا مــا يقرب مــن 009 محطــة لتحليــة امليــاه، إال أن الزراعة 

ال تســتفيد مــن هــذه امليــاه بشــكل كبيــر، حيــث يذهــب أكثــر مــن نصــف إنتــاج املحطــات إلــى 

االســتخدام املنزلــي. ويف الجزائــر واملغــرب، حيــث يتزايــد نقــص امليــاه، تعتمــد الزراعــة بشــكل 

كبيــر ىلع هطــول األمطــار، وهــو أمــر ال يمكــن التنبــؤ بــه. تكنولوجيــا عفــا عليهــا الزمــن.

وال تعــد نــدرة امليــاه املشــكلة الوحيــدة، حيــث تراجعــت اإلنتاجيــة الزراعيــة نتيجــة للتقنيــات 

القديمــة، فضــا عــن ســوء التخطيــط واإلدارة. وتســتهلك أنظمــة الــري غيــر الفعالــة مثــل الــري 

بالغمــر مياهــا أكثــر بنســبة 04% مــن الــري بالــرش أو الــري بالتنقيــط.

ــز للتوســع يف الزراعــة،  ــة حواف ــادرة، وال تقــدم الحكومــات العربي ــة ن ــات الزراعي وتعــد التعاوني

مــا يــؤدي إلــى تفتــت األرض إلــى قطــع صغيــرة مملوكــة للعائــات بمــا ال يناســب الــري الحديــث 

والزراعــة اآلليــة. كمــا تفتقــر الزراعــة إلــى األســمدة واملبيــدات الكافيــة. وتــؤدي هــذه املشــكات 

إلــى غــات منخفضــة الجــودة، بمتوســط 3.1 طــن للهكتــار، مقارنــة باملتوســط العاملــي البالــغ 

6.3 طــن للهكتــار. وتتســبب معــدالت املواليــد املرتفعــة، بنحــو 2% مقارنــة باملعــدل العاملــي 

ــغ  ــي تبل ــة والت ــة يف املنطق ــة للزراع ــي الصالح ــد األراض ــع. وتع ــد الوض ــغ 1%، يف تعقي البال

ــة االحتياجــات  ــة لتلبي ــار )03% منهــا يف الســودان( كافي ــون هكت ــة 07 ملي مســاحتها اإلجمالي

الزراعيــة لكــن مــا يفتقــر إليــه العــرب هــو نظــام ري عملــي والقــدرة ىلع العمــل معــا. ويقــف 

الفســاد وســوء اإلدارة يف طريــق تحقيــق ذلــك. ويف العــراق، ال يبــدو أن الحكومــة تأخــذ الوضــع 

املائــي ىلع محمــل الجــد. ويف عــام 8102، خصصــت 51 مليــون دوالر، أي نحــو 2.0% فقــط مــن 

ميزانيتهــا، ملعالجــة قضايــا امليــاه. ويحتــاج العــراق إلــى اســتثمار مــا ال يقــل عــن 081 مليــار دوالر 

يف بنــاء الســدود ومشــاريع الــري ملعالجــة نــدرة امليــاه ىلع مــدى العقديــن املقبليــن. 
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وتعــود قضايــا امليــاه يف ســوريا إلــى مــا قبــل انتفاضــة 1102. وتعانــي العاصمــة دمشــق، التــي 

يبلــغ عــدد ســكانها أكثــر مــن 4 ماييــن نســمة، بشــكل متكــرر مــن انقطــاع امليــاه الــذي يســتمر 

عــدة أســابيع. واآلن تعــد نصــف مرافــق معالجــة امليــاه يف ســوريا غيــر صالحــة للعمــل بســبب 

الحــرب، مــا قلــل مــن ميــاه الشــرب املتاحــة بنســبة 04% ىلع مــدى العقــد املاضــي فضــا عــن 

أزمــة تلــوث ميــاه الشــرب بميــاه الصــرف الصحــي.

فشل الحكومات

ــم لذلــك كشــفت حــرب أوكرانيــا عــن  وتعــد الــدول العربيــة أكبــر مســتوردي الحبــوب يف العال

ــدران %21  ــا تص ــيا وأوكراني ــم أن روس ــي. وبالرغ ــاء الذات ــص االكتف ــا يخ ــة فيم ــة املنطق هشاش

ــم، فــإن قربهمــا مــن املنطقــة يجعــل منتجاتهمــا أرخــص بكثيــر وأكثــر  فقــط مــن غــذاء العال

قــدرة ىلع املنافســة مــن منتجــات املصدريــن اآلخريــن للمــواد الغذائيــة. وكان الصــراع مزعجــا 

بشــكل خــاص للــدول العربيــة بســبب أهميــة الخبــز يف النظــم الغذائيــة العربيــة. ويأتــي نحــو 

53% مــن الســعرات الحراريــة يف الــدول العربيــة مــن الخبــز وحــده. وتســتورد بعــض البلــدان، مثل 

العــراق واليمــن ولبنــان، أكثــر مــن 07% مــن احتياجاتهــا مــن القمــح. ويعــد النقــص يف املــواد 

الغذائيــة األساســية، بمــا يف ذلــك الخبــز وزيــت الطهــي والبقوليــات، أمــرا شــائعا، وال ســيما يف 

مصــر والجزائــر واملغــرب، وقــد أجبــر ذلــك النخبــة الحاكمــة ىلع اتخــاذ خطــوات لتجنــب الثــورات 

ــون مــن أزمــة الغــذاء وتضخــم األســعار حيــث  ــة. وىلع مــدى أعــوام، اشــتكى الجزائري املحتمل

انخفضــت قدرتهــم الشــرائية بنســبة 04% خــال األعــوام الـــ 6 املاضيــة. وأدى انفصــال الحكومــة 

ــادة مســتوى  ــى زي ــواردات إل التــي تعانــي مــن ضائقــة ماليــة عــن األزمــة وقرارهــا بتخفيــض ال

اإلحبــاط العــام. ويف مصــر، لــم تــؤد سياســة الــري خــال القــرن العشــرين، التــي بلغــت ذروتهــا 

ــك، اتســعت  ــدال مــن ذل ــة. وب ــورة زراعي ــى ث ــي يف أســوان عــام 0791، إل باســتكمال الســد العال

الفجــوة بيــن إنتــاج الغــذاء املحلــي والــواردات، ووصلــت إلــى معــدل ينــذر بالخطــر يف األعــوام 

ــي  ــاج املحل ــن اإلنت ــام 0002، لك ــا 96% يف ع ــة محلي ــال املزروع ــبة الغ ــت نس ــرة. وبلغ األخي

انخفــض إلــى 54% يف عــام 8102. وخــال نفــس الفتــرة، انخفضــت البقوليــات املزروعــة محليــا 

ــدول العربيــة بأمــن النظــام السياســي  ــى 73%، واســتمر االتجــاه الهابــط. وتهتــم ال مــن 65% إل

أكثــر مــن اهتمامهــا باالســتقال الغذائــي. ىلع ســبيل املثــال، تنفــق مصــر والجزائــر واملغــرب 

خمــس مــرات و21 مــرة و52 مــرة، ىلع التوالــي، ىلع الدفــاع أكثــر ممــا تنفــق ىلع الزراعــة. ومنــذ 

عــام 6591، اقتــرح البعــض إنشــاء ســوق عربيــة مشــتركة تمهيــدا إلطــاق اتحــاد اقتصــادي لكــن 

الفكــرة لــم تتحقــق أبــدا. وقدمــت قمــة جامعــة الــدول العربيــة عــام 5002 يف الجزائــر وقمــة 
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7002 يف الريــاض رؤيــة اســتراتيجية لتحقيــق األمــن الغذائــي العربــي مــن خــال تطويــر قطــاع 

زراعــي فعــال اقتصاديــا وإدارة املــوارد البيئيــة بشــكل صحيــح وتحســين نوعيــة حيــاة املزارعيــن. 

ــة  ــام 8002 للمنظم ــاع ع ــال اجتم ــم خ ــذه القم ــات ه ــرب ىلع توصي ــة الع ــق وزراء الزراع وواف

العربيــة للتنميــة الزراعيــة يف البحريــن. وتضمنــت التوصيــات تطويــر تقنيــات زراعيــة حديثــة 

وتشــجيع االســتثمار يف التصنيــع الزراعــي، كمــا طالبــت بتحســين التنافســية الزراعية واالســتثمار 

يف تنميــة املــوارد البشــرية. لكــن األنظمــة العربيــة دمــرت آفــاق إطــاق ثــورة زراعيــة ناجحــة. 

ورفضــت التعــاون وفضلــت اســتيراد املــواد الغذائيــة التــي تكلــف املنطقــة العربيــة ســنويا أكثــر 

مــن 001 مليــار دوالر وتعرضهــا لتقلبــات األســعار واضطــراب االســتيراد بســبب الصراعــات الخارجية. 

وســاهم املســتبدون العــرب عــن عمــد يف إهــدار املــوارد املائيــة الشــحيحة لبلدانهــم. ويف 

ــاد  ــي الب ــف منطقــة األهــوار جنوب ــس العراقــي »صــدام حســين« بتجفي ــر الرئي ــام 2991، أم ع

ملعاقبــة املتمرديــن الشــيعة وجماعــات املعارضــة الذيــن كانــوا يســكنونها مــا أدى إلــى تدميــر 

ــرن  ــن الق ــعينات م ــل التس ــد. ويف أوائ ــي الفري ــوع البيولوج ــماك والتن ــد األس ــة ومصاي الزراع

املاضــي، حــّول الرئيــس الســوري »حافــظ األســد« ميــاه الصــرف الصحــي إلــى نهــر بــردى، الــذي 

يعبــر دمشــق ويــزود العاصمــة بامليــاه لاســتخدام املنزلــي والزراعــي، كمــا قــام بإعــادة توجيــه 

قنواتــه بعيــدا عــن قصــره ألســباب أمنيــة. وغيــر ابنــه »بشــار« اتجــاه مصــب النهــر ليغمــر مناطــق 

الثــوار خــارج دمشــق.

التأثير ىلع الصحة العامة 

ــاع يف  ــدد الجي ــع ع ــدة، ارتف ــم املتح ــة لألم ــاو« التابع ــة »ف ــة والزراع ــة األغذي ــا ملنظم وفق

املنطقــة العربيــة بأكثــر مــن 09% خــال العقديــن املاضييــن، متجــاوزا 96 مليونا يف عــام 0202. 

ويعانــي ثلــث ســكان املنطقــة البالــغ عددهــم 024 مليــون نســمة مــن ســوء التغذيــة. ويعانــي 

أكثــر مــن 02% مــن األطفــال دون ســن الخامســة مــن مشــاكل يف النمــو. ويعانــي 8% مــن نقــص 

الــوزن، و11% مــن زيــادة الــوزن، ويرجــع ذلــك يف املقــام األول إلــى ســوء النظــم الغذائيــة. ويف 

اليمــن، يعانــي 54% مــن البالغيــن مــن الجــوع فيمــا يعانــي 06% مــن الشــباب مــن فقــر الــدم. 

ويف الســودان، يعانــي أكثــر مــن 02% مــن الســكان البالــغ عددهــم 54 مليــون نســمة مــن الجــوع 

الشــديد، وهــو مــا قــد يتضاعــف يف ظــل الحكومــة التــي يســيطر عليهــا الجيــش. وتعــد هــذه 

األرقــام قاتمــة بالنظــر إلــى أن الســودان يمكنــه تغذيــة معظــم املنطقــة العربيــة إذا كان قــادرا 

ىلع اســتغال إمكاناتــه الزراعيــة الكاملــة.

ــرة.  ــر اإلفــراط يف الغــذاء يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي مشــكلة كبي ــل، يعتب يف املقاب
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وســاهمت العــادات الغذائيــة غيــر الصحيــة يف ارتفــاع معــدالت األمــراض املزمنــة وخاصــة مــرض 

الســكري. وســيصاب ربــع البالغيــن يف مجلــس التعــاون الخليجــي بمــرض الســكري بحلــول عــام 

0302. ويف الســعودية، يعانــي أكثــر مــن 05% مــن األشــخاص فــوق ســن الـــ 03 مــن مقدمــات 

الســكري. باختصــار، فشــلت املنطقــة العربيــة يف معالجــة أســباب أزماتهــا الغذائيــة، ومــن غيــر 

ــتدامة  ــة املس ــق التنمي ــب تحقي ــب. ويتطل ــتقبل القري ــا يف املس ــب عليه ــح أن تتغل املرج

حــل أزمــة الغــذاء والخــروج مــن الحلقــة املفرغــة للفقــر. وتتضمــن هــذه العمليــة إعــادة ترتيــب 

أولويــات أهــداف الدولــة مــن الدفــاع إلــى الزراعــة وعكــس أنمــاط الهجــرة الداخليــة التــي شــهدت 

حركــة ســكانية ضخمــة مــن املناطــق الريفيــة إلــى املراكــز الحضريــة ىلع مــدى نصــف القــرن 

ــز  ــلت يف تعزي ــا فش ــة فيم ــاع الزراع ــة قط ــرات الديموغرافي ــذه التغي ــت ه ــي. وأضعف املاض

الصناعــات اإلنتاجيــة األخــرى. وقــد يكــون الحــكام العــرب متحمســين لتطويــر بادهــم، لكنهــم 

غيــر مســتعدين للتخلــي عــن تركيزهــم ىلع اســتقرار النظــام وأمنــه.

املصدر: جيوبوليتكال نقاًل عن الخليج الجديد

https://thenewkhalij.news/article/267042/anaadam-alamn-alghthay-alaarby-oalfshl-alsyasy
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روسيا ستخسر قواتها بسوريا يف الفترة املقبلة

صحيفة صباح

)اللغة التركية( 11 أيار 2022

ملخــص: تحــدث الصحفــي التركــي حســن يلشــين، يف مقــال نشــرته جريــدة »صبــاح«، 
عــن إمكانيــة تأثيــر الحــرب يف أوكرانيــا ىلع التواجــد الروســي يف ســوريا. وقــال الكاتب 
إن ســوريا لــم تشــهد أي تغييــر منــذ عمليــة »درع الربيــع«، التــي نفذهــا الجيــش التركــي 
يف إدلــب، باســتثناء بعــض النزاعــات الحدوديــة التــي تثيرهــا املجموعــات املختلفــة 

مــن وقــت آلخــر مــع بعضهــا البعــض، معتبــرا أن »الحــرب يف ســوريا قــد توقفــت«.

حسن يالتشن

ورأى أن الســبب الرئيســي لذلــك هــو أن األطــراف أقامــت مناطــق آمنــة خاصــة بهــا، مشــيرا إلى أن 

النظــام الســوري إذا لــم يتخــذ موقفــا أكثــر عدوانيــة تجــاه إدلــب، فــإن الوضع يف ســوريا ســيبقى 
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كمــا هــو، وذلــك »نتيجــة مصالحــة دبلوماســية تســتند إلــى قــرار سياســي«، وفــق الكاتب.

وأكــد أنــه »ال توجــد نتيجــة عســكرية تنهــي الحــرب األهليــة الســورية«، إذ لــم يســتنفد الطرفــان 

بعضهمــا عســكريا، ولــم يقــم أي مــن الطرفيــن بتحييــد كل األطــراف األخــرى، مضيفــا: »باختصــار، 

ــدم  ــرا لع ــه نظ ــر أن ــاد«. واعتب ــرب يف الب ــاء الح ــودة إلنه ــكرية موج ــروف العس ــن الظ ــم تك ل

انتهــاء الحــرب يف ســوريا، فســيكون مــن األنســب النظــر إلــى الظــروف السياســية ملعرفــة كيــف 

ســتتطور الحــرب. وأوضــح أنــه إذا لــم يتــم كســر املصالحــة شــبه الرســمية بيــن تركيــا وروســيا 

والواليــات املتحــدة، فــإن النشــاط العســكري غيــر متوقــع يف ســوريا، خاصــة أن هــذه الــدول ال 

تنــوي أن تطــأ أقــدام بعضهــا البعــض ىلع الســاحة الســورية يف الوقــت الحالــي. وأشــار إلــى أن 

ســيناريوهات املغامــرة الروســية يف أوكرانيــا ال تــزال مجهولــة حتــى اآلن، لكــن األمــر سيســتغرق 

بعــض الوقــت حتــى تنتــج عنــه نتائــج سياســية واقتصاديــة، ويرتبــط يف الغالــب بمدى اســتمرار 

ــة املفروضــة ىلع  ــات الغربي ــج العقوب ــى أن نتائ ــا. ولفــت إل ــة يف دعــم أوكراني ــدول الغربي ال

روســيا، والتــي تهــدف إلــى خلــق عزلــة سياســية واقتصاديــة ملوســكو -كمــا صرحــت واشــنطن- 

قــد تنعكــس ىلع وجودهــا يف ســوريا وتغيــر مكانتهــا.

ووفــق الكاتــب، فــإن حــدوث تفاهمــات بيــن روســيا والواليــات املتحــدة بشــأن أوكرانيــا، ســيكون 

أســوأ ســيناريو يمكــن حدوثــه لتركيــا بالنســبة إلــى ســوريا، يف حيــن ستشــعر أنقــرة باالرتيــاح 

يف كل مــن ســوريا ويف جميــع جوانــب العاقــات التركيــة األمريكيــة يف حــال اســتمرار التنافس 

بيــن موســكو وواشــنطن، وهــو »أمــر مرجــح الحــدوث«. وأضــاف: »لهــذا الســبب ستخســر روســيا 

قواتهــا يف امليــدان الســوري يف الفتــرة املقبلــة«. وتابــع: »يف ظــل هــذه الظــروف، ســيكون 

مــن الضــروري إعــادة حســاب ســوريا؛ ألن تركيــا ستكســب مبــادرة مهمــة«. وبحســب الكاتــب، فــإن 

روســيا لــم تتخــذ خطــوة واحــدة ضــد حــزب العمــال الكردســتاني يف ســوريا، رغــم مخــاوف تركيــا، 

معتبــرا أن موســكو كانــت تمنــع أنقــرة مــن تحقيــق انتصــارات يف ســوريا رغــم تجاوزهــا العقبــة 

األمريكيــة، حيــث كانــت القــوات الروســية تمــأل املناطــق التــي كان ىلع أمريــكا إخاؤهــا. 

)ترجمــة: عربــي 12(

املصدر: صحيفة صباح

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/hasan-basri-yalcin/2022/05/14/ukraynanin-suriye-yansimalari
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الشمال السوري من شرقه إلى غربه

كارينغي

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 11 أيار 2022

نــص الحــوار: يناقــش أرمينــاك توكماجيــان، يف مقابلــة معــه، التعقيــدات التــي تمّيــز 
الحــدود الســورية مــع تركيــا.

مايكل يونغ -أرميناك توكماجيان

ر  ــة الحــدود: إعــادة تصــوُّ ــوان »دول ــور بعن ــغ: نشــرت مؤخــًرا دراســة مــع خضــر خّض ــكل يون ماي

األراضــي الحدوديــة الســورية التركيــة«. مــا الفكــرة األساســية التــي حاولتمــا إيصالهــا إلــى القــّراء؟

ــى تقســيم شــمال ســورية  ــت، أّدى الصــراع الســوري إل ــان: خــال العقــد الفائ ــاك توكماجي أرمين

ــروع حــزب  ــث يفــرض أحــد ف ــا: الشــمال الشــرقي حي ــاث مناطــق شــبه مســتقلة ذاتًي ــى ث إل

العمــال الكردســتاني ســيطرته، وتعتبــره أنقــرة عــدًوا لهــا؛ والوســط حيــث تخضع ثاثــة كانتونات 

لتأثيــر تركــي قــوي؛ وإدلــب يف الشــمال الغربــي، التــي تحكمهــا مجموعــة إســامية محليــة هــي 

هيئــة تحريــر الشــام املرتبطــة بتنظيــم القاعــدة أو كانــت مرتبطــة بــه. ثمــة أنمــاط اجتماعيــة 

ــب  ــة يف إدل ــاكل الحكــم املحلي ــف هي ــا تختل ــة مختلفــة يف هــذه املناطــق. ففيم واقتصادي

ــا  ــة اجتماعًي ــق مرتبط ــذه املناط ــى أن ه ــا، يبق ــيطرة تركي ــة لس ــة الخاضع ــات الثاث والكانتون

واقتصادًيــا بمحافظــات حدوديــة تركيــة، مثــل شــانلي أورفــة وغــازي عنتــاب وكيليــس وريحانلي. 

ــن  ــا ع ــراد، فتفصله ــيطرة األك ــة لس ــاد، والخاضع ــرق الب ــمال ش ــة يف ش ــة الواقع ــا املنطق أم

تركيــا حــدود صلبــة.

تعتــرف الدراســة بهــذه االختافــات، لكنهــا تجــادل ىلع الرغــم منهــا بــأن الشــمال الســوري غيــر 

الخاضــع إلــى ســيطرة نظــام األســد يرتبــط إلــى حــّد كبيــر بسياســات تركيــا الحدوديــة، ويتداخــل 

مصيــره مــع أمــن الحــدود التركيــة الســورية. مــن هــذا املنطلــق، ُيعتبــر الشــمال الســوري بأكملــه 

ــارة أخــرى، قــد تختلــف األنظمــة االجتماعيــة  جــزًءا مــن منظومــة سياســية-أمنية واحــدة. بعب

ــتؤدي  ــب س ــّن يف إدل ــكرية ُتش ــة عس ــن أي عملي ــب، لك ــلي وإدل ــن القامش ــم بي ــاط الحك وأنم

إلــى تداعيــات يف شــمال شــرق البــاد، والعكــس صحيــح، إذ إن املنطقــة الحدوديــة بأكملهــا 

جــزء مــن إطــار أمنــي واحــد. ويعنــي ذلــك أن أي حــل مســتدام )وهــذا ال يبــدو وشــيًكا( ال يمكــن 

أن يســود إال إذا توصلــت ســورية وتركيــا، وحلفائهمــا، إلــى تفاهــم جديــد حــول وضــع األراضــي 

الحدوديــة بأكملهــا.
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يونــغ: كيــف تغّيــر املجتمــع الســوري يف املنطقــة الحدوديــة مــع تركيــا خــال العقــد املاضــي، 

وهــل مــن املمكــن برأيــك أن يعــود الوضــع هنــاك كمــا كان عليــه قبــل انتفاضــة العــام 1102؟

توكماجيــان: ال يمكــن حتًمــا العــودة إلــى الوضــع الــذي كان ســائًدا قبــل العــام 1102. فالتحــوالت 

ــة  ــة والديموغرافي ــل االقتصادي ــر العوام ــة، وُتعتب ــي هائل ــد املاض ــال العق ــهدناها خ ــي ش الت

مثــاال ىلع ذلــك. لقــد ُدّمــرت وُهّمشــت حلــب التــي كانــت الشــريان االقتصــادي لشــمال ســورية، 

وسيســتغرق إعــادة بنــاء املدينــة ســنوات طويلــة. وبــات النظــام االقتصــادي لشــمال غــرب الباد 

يعتمــد يف زمــن الحــرب ىلع التجــارة مــع تركيــا أو عبرهــا، لــذا شــهدنا يف هــذا الســياق نشــوء 

مراكــز اقتصاديــة قريبــة مــن الحــدود مــع تركيــا مثــل ســرمدا وأعــزاز.

ــك، شــهدت املنطقــة تحــوالت هائلــة ىلع الصعيــد الديموغــرايف. فقــد أســفرت أعمــال  كذل

ــاد. ىلع ســبيل  ــى خــارج الب ــن إل ــرت كثيري ــن داخــل ســورية، وهّج ــزوح املايي ــف عــن ن العن

املثــال، يشــّكل النازحــون داخلًيــا حوالــى نصــف ســكان الشــمال الغربــي غيــر الخاضــع للنظــام. 

ــاوًة ىلع  ــوري. ع ــوب الس ــزور والجن ــر ال ــب ودي ــكان حل ــن س ــًرا م ــدًدا كبي ــب ع ــتضيف إدل وتس

ــية ىلع  ــات سياس ــا جه ــي طّبقته ــة الت ــة الديموغرافي ــن الهندس ــّدة م ــاالت ع ــة ح ــك، ثّم ذل

ــئ  ــون الج ــى 7.3 ملي ــتضيف حوال ــا تس ــى أن تركي ــارة إل ــن اإلش ــا م ــّد هن ــدود. وال ب ــول الح ط

ســوري، يعيــش أقــل مــن 06 يف املئــة منهــم بقليــل ىلع مقربــة مــن الحــدود الســورية. وال 

ــزاع. ــذي سيســلكه الن ــرات دائمــة بغــّض النظــر عــن املســار ال ــرات تأثي شــّك أن لهــذه التغّي

يونــغ: مــا مــدى نجــاح أو فشــل السياســة التركيــة يف املناطــق الحدوديــة التــي تســيطر عليها؟ 

ــة  ــة ذات الغالبي ــورية الديمقراطي ــوات س ــّد ق ــم ض ــق أهدافه ــن تحقي ــراك م ــن األت ــل تمّك وه

الكرديــة، التــي يعتبرونهــا امتــداًدا لحــزب العمــال الكردســتاني؟ وهــل أنشــأوا نظاًمــا اقتصادًيــا 

قابــًا للحيــاة هنــاك؟

توكماجيــان: لقــد حققــت سياســات تركيــا الحدوديــة نجاًحــا مختلًطــا. فقــد تمّكنــت أنقــرة مــن 

ــدت  ــب. ووّل ــن كث ــة ع ــر الحدودي ــل وإدارة املعاب ــدار فاص ــاء ج ــال بن ــن خ ــا م ــن حدوده تأمي

تدخاتهــا العســكرية ودعمهــا االقتصــادي نوًعــا مــن منطقــة عازلــة تحمــي حدودهــا الخاصــة. 

ــر منضبــط لألشــخاص نحــو  ــر وغي ــق كبي ــت هــذه السياســات مجتمعــًة دون حــدوث تدّف وحال

ــا  ــدود، وتدخله ــن الح ــا ألم ــا تركي ــي تعيره ــة الت ــاهمت األهمي ــه، س ــت نفس ــا. ويف الوق تركي

ــح النظــام الســوري وروســيا أداة  ــن جــدد، يف من ــق اســتقبال الجئي العســكري، ورفضهــا املطل

قّيمــة للضغــط ىلع أنقــرة عنــد الحاجــة. إضافــًة إلــى ذلــك، كانــت نســبة عــودة الاجئيــن مــن 

تركيــا إلــى شــمال ســورية أقــل ممــا كانــت تأملــه.
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ــا إلــى جنــب مــع أحــد  يف شــمال شــرق ســورية، وجــدت تركيــا نفســها منــذ العــام 2102 جنًب

فــروع عدوهــا اللــدود، حــزب العمــال الكردســتاني. وخــال الســنوات القليلــة املاضيــة، حاولــت 

أنقــرة جاهــدًة الحــؤول دون بنــاء دويلــة يهيمــن عليهــا حــزب العمــال الكردســتاني يف ســورية، 

ــن  ــكري يف عفري ــل العس ــات التوّغ ــا عملي ــن بينه ــار، م ــذا اإلط ــّدة يف ه ــر ع ــذت تدابي واّتخ

ــك، فشــلت أنقــرة حتــى اآلن يف وضــع حــدٍّ للمشــروع الكــردي يف  والشــمال الشــرقي. مــع ذل

ســورية، وخصوًصــا نتيجــة الدعــم العســكري األميركــي لألكــراد، الذيــن تعتبرهــم واشــنطن شــركاء 

ــا، يشــّكل الشــمال الســوري معضلــة  مهّميــن يف الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية. عموًم

ــزال مــن غيــر الواضــح كيــف يمكــن الخــروج مــن هــذا  ــا. وال ي ديموغرافيــة وأمنيــة كبيــرة لتركي

املــأزق.

يونــغ: هــل يمكنــك توّقــع مــا قــد تبــدو عليــه املنطقــة الحدوديــة الســورية التركيــة بعــد خمس 

ــنوات مثًا؟ س

ــبي يف  ــدوء النس ــن اله ــط بي ــي الخل ــيتغّير. ال ينبغ ــن س ــع الراه ــد أن الوض ــان: أعتق توكماجي

شــمال ســورية ونهايــة الحــرب، وال ســيما أن هــذا الوضــع غير مقبــول بالنســبة إلى تركيــا والنظام 

الســوري اللذيــن يتخــذان موقًفــا هجومًيــا. وهمــا يمتلــكان الوســائل الازمــة لتغييــر الوضــع الراهن 

مــن خــال العنــف واملفاوضــات واملســاومات، وســيأتي ذلــك ىلع حســاب املشــاريع السياســية 

ــورية،  ــة الس ــام، واملعارض ــر الش ــة تحري ــة يف: هيئ ــمال، واملتمّثل ــة يف الش ــة املتبقي الثاث

واإلدارة الذاتيــة الكرديــة. بعبــارة أخــرى، إن املســاحة بيــن النظــام وتركيــا يف الشــمال ســتتقّلص 

ىلع حســاب الجهــات الفاعلــة املحليــة هنــاك.

املصدر: كارينغي

https://carnegie-mec.org/diwan/87111
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وذكــرت الصحيفــة التركيــة نمــاذج مــن مدنييــن فقــدوا إخوتهــم وأحباءهــم منــذ ســنين بعــد 

أن قامــت ميليشــيا أســد باعتقالهــم، يف حيــن أكــد ذووهــم أنهــم ال يزالــون يرجــون أن يكــون 

الذين صّدقوا األسد ماتوا

صحيفة يني شفق

)اللغة التركية( 11 أيار 2022

ملخــص: أفــردت صحيفــة »ينــي شــفق« التركيــة مقــااًل مطــّوال رّدت فيــه ىلع الخطــاب 
العنصــري الــذي وّجهــه قــادة كل مــن حــزب الشــعب الجمهــوري وحــزب الجيــد املعارَضيــن 
ــا فيــه منهــم العــودة إلــى بالدهــم،  ــذي طلب ــا، وال ضــد الالجئيــن الســوريين يف تركي
وذلــك بعــد »العفــو« األخيــر الــذي أصــدره رأس اإلجــرام بســوريا »بشــار األســد«. وبعنــوان 
)مــات الذيــن آمنــوا بعفــو األســد: »العــودة إلــى الوطــن« تعنــي املــوت للســوريين( بّينت 
ينــي شــفق أن أحــزاب املعارضــة ال تفّكــر مطلقــا مــاذا تعنــي العــودة بالنســبة ملئــات 
اآلالف مــن الســوريين، وال ســيما مــع وجــود مليــون ســجين وأكثــر مــن 300 ألــف مفقــود.

حسن يالتشن
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هــؤالء املفقــودون ىلع قيــد الحيــاة، بالرغــم مــن معرفتهــم بحقيقــة مــوت الكثيريــن منهــم 

بعــد تعرضهــم للتعذيــب.

وبحســب »ســيلفا أكســوي« فإنهــا لــم تســمع أي خبــر عــن شــقيقها »إبراهيــم شــيتاف« منــذ 7 

ســنوات، كمــا يشــير »منيــر الفقيــر« إلــى أن معظــم الذيــن آمنــوا بقــرار العفــو املزعــوم ماتــوا يف 

الســجن وُدِفنــوا يف مقابــر جماعيــة، أمــا »ملــك عــودة« التــي لــم تعلــم أي شــيء عــن طفليهــا 

وشــقيقها يف الســجن منــذ ســنوات، فتؤكــد أيضــا أنــه ال يمكنهــا العــودة إلــى ســوريا إال بعــد 

رحيــل نظــام األســد. وأشــارت الصحيفــة إلــى احتماليــة تعــرُّض العائديــن إلــى وطنهــم للتعذيــب، 

ــرات أســد اســتجوبتها وقامــت  ــز” التــي ذكــرت أن مخاب مستشــهدًة بــكام الســيدة “ميســا قزي

بتعذيبهــا، وأنهــا رأت هنــاك طفــًا عمــره خمســة أشــهر يف الزنزانــة.

رّواد الخطاب العنصري

ــن َفقــدوا أقرباءهــم، تناولــت الصحيفــة التركيــة بالنقــد موقــف مــن  وبعــد ذكرهــا شــهادات َم

ســّمتهم “رّواد الخطــاب العنصــري” بتركيــا، كحــزب الشــعب والجّيــد والنصــر، مشــيرة إلــى أن هــؤالء 

يســعون بــكل جهدهــم لوضــع يدهــم بيــد األســد، زاعميــن أنــه أصــدر عفــوًا ويســعى إلعــادة 

الســوريين، يف حيــن أن الاجئيــن قلقــون بشــأن هــذا االقتــراح وال يثقــون بــأي عفــو يصــدر عــن 

رأس اإلجــرام، وخاصــة بعــد أن تجــاوز عــدد االعتقــاالت غيــر القانونيــة منــذ 1102 مليــون شــخص. 

أرقــام وإحصائيــات مــن ناحيتــه قــال املتحــدث باســم لجنــة األســرى الســوريين مــروان الحــوش: 

ــة  ــذ بداي ــك من ــمائهم وذل ــع أس ــد م ــيا أس ــات ميليش ــل يف زنزان ــف معتق ــوا 451 أل ــم وّثق إنه

ــا، وأكثــر مــن 003 ألــف شــخص يف عــداد  الثــورة، حيــث تجــاوز عــدد األســرى يف ســوريا مليون

املفقوديــن، مــن بينهــم 2217 امــرأة و 734 طفــًا دون ســن العاشــرة.

شهادات مرّوعة

ــرة  ــدر وال م ــم يص ــد ل ــر« أن األس ــر الفقي ــابق »مني ــل الس ــي واملعتق ــط الحقوق ــح الناش ويوض

عفــوًا حقيقيــا منــذ 11 عامــا فهــو يقــوم دائمــا باعتقــال مئــات األشــخاص الذيــن ال عاقــة لهــم 

بــأي شــيء قبــل إصــدار العفــو ثــم يطلــق ســراحهم، الفتــا إلــى أنــه جــاء إلــى إســطنبول لحضــور 

اجتمــاع عــام 2102 وعــاد إلــى ســوريا حيــث تــم اعتقالــه ىلع الفــور، وقضــى عاميــن يف الســجن 

خســر فيهــا نحــو 001 كيلــو غــرام مــن وزنــه.

ــا  ــان وتركي ــى وطنهــم مــن األردن ولبن ــن إل ــت العائدي ــر« أن ميليشــيا أســد اعتقل ــن »الفقي وبّي

والعديــد مــن الــدول األخــرى فــور عبورهــم الحــدود، وأن معظــم الذيــن صّدقــوا العفــو ماتــوا يف 

الســجن وُدفنــوا يف مقابــر جماعيــة وال تــزال عائاتهــم تنتظــر عودتهــم، لكنهــم لألســف لــن 
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يعــودوا أبــدًا.

أمــا الســيدة »ملــك عــودة« فقــد دخــل ولداهــا الســجن ولــم ُيســَمع أي خبــر عنهمــا منــذ ســنوات، 

ــا  ــر 91 عام ــن العم ــغ م ــا كان يبل ــام 1102 عندم ــل ع ــد( اعُتق ــمه )محم ــر واس ــت أن األكب وأوضح

ــذي يبلــغ مــن العمــر 51 عامــا اعُتقــل عــام 2102، كمــا إن  فقــط، يف حيــن أن شــقيقه ماهــر ال

ميليشــيا أســد قتلــت أخاهــا واعتقلتهــا هــي األخــرى أيضــا وبقيــت مــدة 51 شــهرًا.

تقرير الشبكة السورية

ــم  ــم إخراجه ــن ت ــدد َم ــا ع ــر له ــت يف تقري ــان وّثق ــوق اإلنس ــورية لحق ــبكة الس ــر أن الش ُيذك

مــن الســجن مؤخــرًا بمرســوم العفــو الجديــد، والذيــن بلغــوا نحــو 674 شــخصا مــن أصــل 231 ألــف 

معتقــل منــذ آذار 1102 . وأكــدت الشــبكة أنــه بالرغــم مــن ُمضــي 11 ســنة ىلع الثــورة الســورية 

وصــدور 91 عفــوًا، إال أنــه ال يــزال لــدى ميليشــيا أســد 78 ألــف مختــٍف قســريا، مؤكــدة أنــه إلــى 

اآلن لــم تتوقــف تلــك امليليشــيات عــن عمليــات االعتقــال التعســفي وفعــل مــا يحلــو لهــا يف 

البــاد. )ترجمــة: أورينــت(

املصدر: يني شفق

https://www.yenisafak.com/dunya/esedin-affina-inananlar-oldu-suriyeliler-icin-eve-donmek-olum-demek-3819991
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الزيــارة القطريــة إلــى إيــران توحــي بتقــدم محتمــل ىلع مســتوى 

السياســات

معهد واشنطن
)اللغة اإلنجليزية والعربية( 11 أيار 2022

نــص املــادة: مــن املرجــح أن يســعى أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي إلــى 
ــتيعاب  ــة يف اس ــاعدة اإليراني ــن املس ــاًل ع ــووي، فض ــاق الن ــاء االتف ــب دور يف إحي لع

مشــجعي »كأس العالــم« يف كــرة القــدم يف وقــت الحــق مــن هــذا العــام.

سايمون هندرسون 

وفقــا لوكالــة األنبــاء اإليرانيــة الرســمية، يصــل أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي يــوم 

21 أيار/مايــو إلــى طهــران إلجــراء محادثــات يف البــاد. ومــن هنــاك، مــن املتوقــع أن يــزور أملانيــا 

وبريطانيــا ملناقشــة قضايــا أمــن الطاقــة املتعلقــة باألزمــة األوكرانيــة. والواقــع أن هــذه الدولــة 

الخليجيــة الغنيــة، ىلع الرغــم مــن عــدد ســكانها الصغيــر - حوالــي 003 ألــف مواطــن -  تتمتــع 

بطاقــات دبلوماســية هائلــة ألنهــا تمتلــك ثالــث أكبــر احتياطــي للغــاز يف العالــم كمــا أنهــا مــن 
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كبــرى الــدول املصــّدرة للغــاز الطبيعــي املســال، ال ســيما إلــى آســيا.

ــارك  ــد تش ــة ق ــى أن الدوح ــي إل ــل االجتماع ــع التواص ــة ىلع مواق ــث املتداول ــير األحادي وتش

ــة قطــر  ــة املجمــدة، خاصــة وأن ســفير دول ــوال اإليراني ــراج عــن األم ــة لإلف ــات معين يف ترتيب

يف طهــران كان قــد التقــى بمحافــظ »البنــك املركــزي اإليرانــي« قبــل ثاثــة أيــام فقــط. ومــن 

املســّلم بــه أن الخــاف حــول هــذه القضيــة مــا هــو إال أحــد العوامــل الكثيــرة التــي منعــت إيــران 

والواليــات املتحــدة مــن إحيــاء االتفــاق النــووي املبــرم عــام 5102، إال أن قطــر تنســق ىلع األرجــح 

دورًا مــا مــع واشــنطن. وربمــا أيضــا ُتربــط تحويــات األمــوال باإلفــراج عــن األشــخاص املحتجزيــن 

الذيــن يحملــون جنســية البلديــن، وهــي عمليــة لعبــت فيهــا ســلطنة ُعمــان الخليجيــة دورًا يف 

الســابق. وبغــض النظــر عّمــا إذا كانــت الجهــود القطريــة ســتنجح أم ال، مــن املرجــح أن تلقــى 

االستحســان مــن إدارة بايــدن.

لكــن األمــر األكثــر إثــارة للجــدل هــو أن الدوحــة تتفــاوض مــع إيــران لتأمين أماكــن إقامــة احتياطية 

ــر.  ــم« يف تشــرين الثاني/نوفمب ــة »كأس العال ملشــجعي كــرة القــدم الذيــن ســيحضرون بطول

فحتــى اآلن، ســيتم التعويــض عــن األماكــن املحــدودة يف الفنــادق القطريــة عبــر تأميــن الســكن 

ــة  ــة املقترح ــط البديل ــدى الخط ــّن إح ــئ، لك ــية يف املوان ــة الراس ــات البحري ــفن الرح يف س

هــي اســتخدام الفنــادق اإليرانيــة املوجــودة ىلع »جزيــرة كيــش« ىلع ُبعــد خمســة وثاثيــن 

دقيقــة عــن الدوحــة. ويبــدو أن الحاجــة إلــى مثــل هــذا الخيــار تنبــع مــن الصعوبــات املســتمرة 

التــي تواجههــا قطــر مــع دولَتــي البحريــن واإلمــارات املجاورتيــن، اللتيــن كانــت قــد انضمتــا إلــى 

الســعودية ومصــر يف الحصــار االقتصــادي والدبلوماســي الــذي ُفــرض ىلع البــاد منــذ عــام 7102 

وحتــى العــام املاضــي. فعنــد صياغــة الطلــب القطــري الســتضافة »كأس العالــم« أساســا، كان 

ــدو أن  ــارات ىلع وجــه الخصــوص بعــض املشــجعين؛ لكــن يب مــن املتصــور أن تســتضيف اإلم

الدوحــة لــم تعــد تعتبــر هــذا االحتمــال واردًا.

ومــن وجهــة نظــر األميــر تميــم، ُتعتبــر خيــارات قطــر محــدودة بســبب عاقاتهــا الصعبــة تاريخيــا 

مــع الــدول العربيــة املجــاورة والحقيقــة الجيولوجيــة البســيطة بــأن احتياطاتهــا العماقــة مــن 

الغــاز موجــودة بشــكل أساســي يف »حقــل الشــمال« البحــري املتاخــم لـ »حقــل بــارس« الجنوبي 

ــا  ــر احتياطاته ــها ىلع تطوي ــرعة نفس ــل بالس ــم تعم ــران ل ــا أن طه ــة. وبم ــاه اإليراني يف املي

هنــاك، فــا يــزال احتمــال نشــوب خافــات ثنائيــة حــول حقــوق الغــاز يلــوح يف األفــق. غيــر أن 

الدوحــة تعــّوض جزئيــا عــن هــذا الخطــر مــن خــال اســتضافة القــوات األمريكيــة يف »قاعــدة 

ــتان  ــن أفغانس ــة يف كل م ــات الجوي ــما يف العملي ــت دورًا حاس ــي لعب ــة«، الت ــد الجوي العدي
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والعــراق وســوريا. حتــى أن الواليــات املتحــدة أعلنــت قطــر حليفــا رئيســيا لهــا مــن خــارج حلــف 

»الناتــو« خــال شــهر آذار/مــارس.

وليــس مــن الواضــح بعــد مــا إذا كانــت طهــران تعتبــر عاقــات الدوحــة مــع واشــنطن أداًة مفيــدة 

ــر، التقــى األميــر تميــم بالرئيــس األمريكــي  يف املفاوضــات النوويــة. ففــي كانــون الثاني/يناي

بايــدن يف البيــت األبيــض، وال شــك يف أن الصــور مــن ذلــك اللقــاء ســتوضع إلــى جانــب صــور 

الزيــارة املرتقبــة هــذا األســبوع مــع القــادة اإليرانييــن. إن رحلــة األميــر هــي، ىلع أقــل تقديــر، 

تذكيــٌر بــأن قطــر تــرى إيــران دولــًة يجــب التعامــل معهــا بــداًل مــن مواجهتهــا.

املصدر: معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alzyart-alqtryt-aly-ayran-twhy-btqdm-mhtml-ly-mstwy-alsyasat
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ــرؤى الغربيــة لســورية مــا بعــد الحــرب إنشــاَء برامــج نــزع الســاح وإعــادة  ــا مــا، تســتلزم ال غالًب

االندمــاج املوجهــة نحــو أعضــاء الجماعــات وامليليشــيات اإلســامية. ومــع ذلــك، هنــاك نقــاٌش 

الجديــدة: تقريــب األطــراف املواليــة  آفــاق املصالحــة يف ســورية 

واملعارضــة

معهد الشرق األوسط
)اللغة اإلنجليزية( 22 نيسان 2022

خالصــة املــادة: يف أثنــاء إعــادة انتخــاب بشــار األســد للرئاســة يف عــام 2021، انتشــرت 
مشــاهد مواليــن للنظــام، ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي ويف املدونــات اإلخباريــة 
يف البــالد، وهــم َيِخــزون أصابعهــم ويصّوتــون بالــدم بـــ “نعــم”. وكانــت مقاطــع الفيديو 
املماثلــة للدعــم العاطفــي وشــبه الطقوســي للنظــام هــي القاعــدة طوال عقــود، وهي 
تعــود إلــى الصعــود األولــّي لحافــظ األســد )والــد بشــار( يف الســبعينيات. ومــع أن بعــض 
هــذه املشــاهد قــد يكــون مفروًضــا بتنظيــم مــن النظــام، فــإن الحجــم الكبيــر والحمــاس 
الهائــل إلعجــاب املواليــن ُيشــّكل تحّدًيــا ألولئــك الذيــن يرغبــون يف االعتقــاد بأّن األســد 
معــزول، وأنــه ال يحتفــظ بالســلطة إال مــن خــالل الخــوف والعنــف. ال ينبغــي االســتهانة 
بالهيمنــة األيديولوجيــة والعاطفيــة التــي غالًبــا مــا يمارســها الطغــاة، والتــي تمتلــك 

آثــاًرا مهمــة ىلع مفهــوم املســتقبل املشــترك واملصالحــة الوطنيــة.

رهف الدوغلي
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أقــّل حــول تــركات اســتبدادية الدولــة يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام أو املناطــق 

املواليــة لــه، كيــف أنهــا ســتؤدي ىلع األرجــح إلــى إعاقــة أي نــوع مــن املصالحــة بعــد الحــرب. 

حتــى يف البلــدان التــي انتقلــت إلــى الديمقراطيــة بعــد عقــود مــن االســتبداد، كانــت العمليــة 

ــة،  ــات النفســية وعــادات الدكتاتوري ــان، بســبب املوروث ــر مــن األحي ــة وضعيفــة يف كثي بطيئ

التــي يمكــن أن تقــود النــاس إلــى رؤيــة االســتبداد واملحســوبية، كإجابــة أولــى ىلع أي مشــقة 

أو صــراع، أو صعوبــة شــخصية أخــرى.

صّنــَف كثيــر مــن املحلليــن واملحلليــن السياســيين املواطنيــَن الســوريين إلــى مجموعــات تبــدو 

واضحــة ومثيــرة لانقســام، وصنفوهــم وفًقــا لطائفتهــم أو دينهــم أو ِعرقهــم، أو بشــكل أكثــر 

عدوانيــة، صنفوهــم وفًقــا لتوجهاتهــم السياســية. ظهــرت أيًضــا مصطلحــات مثــل “املوالــي” و 

“املعــارض”، يف روايــة ثنائيــة يف الغالــب بيــن جماعــات املعارضــة ومســؤولي النظــام. وانتشــر 

مصطلــح آخــر، “محايــد” )الرمــادي(، بيــن صفــوف املعارضــة ومســؤولي النظــام، ىلع حــٍد ســواء.

ــرا والتــرز، يف 6 كانــون األول/ ديســمبر 1102، أشــاد األســد بأولئــك الذيــن  ويف مقابلــة مــع بارب

ــا أنهــم منحــوه الشــرعية. يف الوقــت نفســه،  ــدة، مّدعًي لديهــم وجهــات نظــر سياســية محاي

فــإن املعارضــة تعــّد أولئــك الذيــن لديهــم موقــف سياســي متناقــض )مثــل املحايديــن( تعّدهــم 

ــم تكــن  متواطئيــن مــع النظــام؛ وهــذا يفــرض مــرة أخــرى ثنائيــة مسّيســة مفادهــا أنــه “إذا ل

مــع الثــورة، فأنــت أســدّي”. هــذا التصنيــف املتشــدد للســوريين يســتهين بتأثيــر عمليــة التلقيــن 

األيديولوجــي، ومــن ثــّم يزيــد مــن انقســام الســوريين.

يف حيــن صــاغ البعــض منطــق الدعــم أو الــوالء للنظــام، ىلع أنــه نابــٌع مــن االنتمــاء الطائفــي 

أو الفوائــد املاديــة أو الوضــع االجتماعــي، لــم يتنــاول أحــد كيــف أثــرت األيديولوجيــة والتنشــئة 

االجتماعيــة، ىلع مــدى العقــود الخمســة املاضيــة، يف الحكــم السياســي للســوريين، وســاعدت 

ــا هــو الحــال يف أي حــرب أو صــراع مســلح،  ــع، كم يف تشــكيل أســاس دعــم األســد. يف الواق

يعكــس التصنيــف املبســط لألحــزاب -تقســيم الســوريين إلــى معســكرين “معارضيــن” و 

“مواليــن”، و “محايديــن”- فهًمــا غيــر كاٍف لكيفيــة الــوالء السياســي أو املوافقــة الســلبية لنظــام 

ــة مــن  ــر، مــن خــال عقــود طويل ــى حــد كبي ــة املعارضــة إل ــى تشــكل تعبئ ــا، أو حت حكــم م

ــكات القســرية. ــن األيديولوجــي والتكتي التلقي

ــة  ــن األيديولوجي ــوذج م ــرّوج لنم ــورية ي ــث يف س ــام البع ــّل نظ ــا، ظ ــن 05 عاًم ــر م ــوال أكث ط

الوطنيــة التــي تؤكــد االنتمــاء العســكري الشــهم للنظــام، كشــكل مــن أشــكال الهويــة الشــخصية 

ونمــط للتقــدم االجتماعــي. يف حيــن أن الســيطرة مــن أىلع إلــى أســفل ىلع املــوارد املاديــة 
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ــرار  ــتيعاب والتك ــإن االس ــد، ف ــلطة األس ــاظ ىلع س ــد يف الحف ــهمت بالتأكي ــات أس واملعلوم

الواســعين لأليديولوجيــة املواليــة بيــن شــرائح كبيــرة مــن عامة الســكان أصبح الوســيلة املركزية 

التــي يســتمّر النظــام مــن خالهــا يف مهمتــه. حتــى بيــن هــؤالء الســوريين الذيــن ال يعــّدون 

أنفســهم مواليــن لألســد، غالًبــا مــا يكــون هنــاك شــعور بالامبــاالة السياســية أو عــدم االعتقــاد 

بــأن مجتمًعــا مختلًفــا يمكــن أن يكــون ممكًنــا. كثيــًرا مــا يصــف هــؤالء الســوريون أنفســهم بأنهــم 

ــخصي  ــادي الش ــاح امل ــك ىلع النج ــن ذل ــدال م ــزون ب ــون”، ويرك ــًيا أو “رمادي ــدون” سياس “محاي

واالســتقرار. ويميــل كثيــٌر ممــن يســّمون باملحايديــن واملواليــن إلــى النظــر إلــى الــوراء بحنيــن 

إلــى عصــر النظــام االشــتراكي النســبي وغمــر االختافــات الطائفيــة والعرقيــة التــي فِرضــت يف 

ظــل الدكتاتوريــة البعثيــة. مــع معارضــة تنقســم بشــكل متزايــد بيــن الهويــات واأليديولوجيــات 

املختلفــة، والحــرب املســتمرة منــذ أكثــر مــن 01 أعــوام، هنــاك ســبٌب كبيــر للقلــق مــن أن اإلرهاق 

السياســي واالكتئــاب والحنيــن االســتبدادي سيســتمر يف ابتــاء السياســة الســورية إلــى مــا هــو 

أبعــد مــن أي اتفــاق سياســي محتمــل إلنهــاء الصــراع.

ــذي يهيمــن ىلع تحليــات الصــراع الســوري هــو كيــف يمكــن إنهــاء  ــي ال ــّح الحال الســؤال املل

الحــرب باملعنــى العســكري؟ ولكننــا ســاعَة حــدوث ذلــك ســنواجه مســألة حــول كيفيــة بنــاء 

رؤيــة بديلــة وإعــادة توحيــد ســورية ملنــع تجــدد العنــف. إن شــحذ الخطــوط الطائفيــة والعرقية 

التــي حدثــت أثنــاء الصــراع، وكذلــك اســتمرار العــادات العقليــة والسياســية املتأصلــة يف أجيــال 

متعــددة مــن االســتبداد، ســيخلقان عقبــة أمــام اإلصاحــات الديمقراطيــة. ومــن أجل تحــدي هذه 

املوروثــات االســتبدادية واملســاعدة يف منــع تجــدد العنــف السياســي، يجــب ىلع املجتمــع 

الدولــي أن يولــي اهتماًمــا وثيًقــا لكيفيــة تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 4522، وتأثيراتــه ىلع 

ســرديات الهويــة ومواقــف املواطنيــن.

ىلع الرغــم مــن عــدم وجــود دولتيــن متطابقتين، فــإن األمثلة الســابقة لــدول ما بعد االســتبداد 

ُتقــّدم رؤى مفيــدة لواضعــي السياســات. يف عــراق مــا بعــد البعــث، قــام النظــام املؤقــت بقيادة 

ــة مــن أي شــخص ىلع عاقــة بحــزب البعــث أو  ــة العراقي ــر الحكوم ــات املتحــدة بتطهي الوالي

مرتبــط بــه. ُأبِعــد كبــار املهنييــن الذيــن يشــغلون مناصــب رفيعــة يف القطاعــات السياســية 

والعســكرية واملدنيــة. وقــد أدى ذلــك إلــى شــعور قــوّي باإلقصــاء والحرمــان بيــن أجــزاء كبيــرة من 

الســكان العراقييــن، وكان ُينظــر إلــى هــذا املســعى عموًمــا ىلع أنــه جهــد طائفــي يســتهدف 

الســّنة. وإضافــة إلــى ذلــك، تضــررت شــرعية الحكومــة املؤقتــة بشــدة مــن تصــّور أنهــا دميــة 

يف يــد قــوة أجنبيــة )الواليــات املتحــدة(. أســهم رفــض الســماح ألي شــخص مرتبــط بالبعثييــن 
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باملشــاركة يف إعــادة اإلعمــار الوطنــي للعــراق بشــكل مباشــر يف انــدالع الحــرب األهليــة يف 

عــام 6002.

تثيــر الحاجــة إلــى مخاطبــة املواليــن للنظام، وإعــادة دمجهم )باإلضافــة إلى فصائل امليليشــيات 

املختلفــة( يف مجتمــع مشــترك، التســاؤل حــول نــوع العمليــة والسياســات التــي ســتكون أكثــر 

فعاليــة. أود أن أزعــم أنــه يجــب مواجهــة املوروثــات االســتبدادية مــن خــال عمليــة تصاعديــة، 

تمّكــن املنظمــات املدنيــة الســورية املتنوعــة للتوســط يف جهــود املصالحة وإنشــاء ســرديات 

وطنيــة جديــدة وأرضيــة مشــتركة. هــذا ال يعنــي أنــه يجــب منــح املقاتليــن عفــًوا واســًعا كمــا 

ــردية  ــت الس ــة، أصبح ــذه الحال ــد. يف ه ــك البل ــة يف ذل ــرب األهلي ــد الح ــان بع ــدث يف لبن ح

ــة  ــرات الكامن ــات والتوت ــص الذكري ــم ُتفَح ــث ل ــري، حي ــرة القس ــدان الذاك ــردية فق ــائدة س الس

ــال  ــد واخت ــل األم ــراع طوي ــوب ص ــرى يف نش ــرة أخ ــذا م ــهم ه ــي. وأس ــكل حقيق ــل بش وتَح

وظيفــي مدنــي. ولذلــك يجــب ىلع املجتمــع الدولــي أن يواصــل دعــم املبــادرات التــي يقودهــا 

الســوريون ملحاكمــة املقاتليــن الذيــن ثبــت ارتكابهــم جرائــم، ىلع ســبيل املثــال، يف عمليــة 

ــكاب  ــوري بارت ــام الس ــًرا يف النظ ــؤوال كبي ــت مس ــي أدان ــرة الت ــز األخي ــة كوبلن ــة ملحاكم مماثل

ــى عــزل  ــك، ال ينبغــي أن تمتــد هــذه املاحقــات القضائيــة إل جرائــم ضــد اإلنســانية. ومــع ذل

ــة التــي  ــارات الصعب ــن بالنظــام. يجــب أن تؤخــذ الخي ــراد املرتبطي ــع األف ــة لجمي شــامل أو إدان

يواجههــا هــؤالء األفــراد وعقــود مــن التلقيــن االجتماعــي الواســع النطــاق التــي واجهوهــا يف 

الحســبان، كنقطــة انطــاق لتطويــر ســرديات سياســية جديــدة للديمقراطيــة وإعــادة االندمــاج.

ــة مشــتركة للســوريين يف رفــض “التدخــل”  ــة ألرضي ــور ىلع نقطــة أخــرى محتمل يمكــن العث

األجنبــي. ُتظهــر املتابعــة الوثيقــة لصفحــات املواليــن وللصفحــة الرســمية للحــرس الجمهــوري 

الســوري، ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي، انتقــاًدا صريًحــا للتدخــل اإليراني والروســي. وباملثل، 

تتفــق معظــم الفصائــل املتنوعــة يف البــاد ىلع أن تدخــات القــوى اإلقليميــة والدوليــة أثنــاء 

الحــرب أدت إلــى تعزيــز األجنــدات الجيوسياســية لتلــك الــدول األجنبيــة، بــدال مــن دعــم مصالــح 

ــات املتحــدة ىلع  ــات التــي فرضتهــا الوالي ــى العقوب ــال، ُينظــر إل الســوريين. ىلع ســبيل املث

ذلــك البلــد، مــن خــال “قانــون قيصــر لحمايــة املدنييــن يف ســورية”، ىلع نطــاق واســع يف 

ســورية، ىلع أنهــا ضــارة بجهــود املعارضــة كمــا هــي ضــارة باألســد. شــكك األكاديميــون ومحللــو 

ــلوكها.  ــر س ــى تغيي ــتبدادية أو حت ــة االس ــة األنظم ــات يف إطاح ــد العقوب ــة يف فوائ السياس

وأكثــر مــن ذلــك أن العقوبــات جــردت الســوريين مــن إرادتهــم، حيــث أصبحــوا جــزًءا مــن الصــراع 

ــى نفــوذ تســتخدمه  ــون قيصــر إل ــات املتحــدة وروســيا، وهــو مــا حــّول قان األوســع بيــن الوالي
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القــوى العظمــى لتعزيــز مصالحهــا الخاصــة، بــدال مــن كونــه أداة سياســية يف أيــدي الســوريين. 

وألن العقوبــات تــم تشــجيعها والنظــر إليهــا ىلع أنهــا نتيجــة للضغــط الســوري يف الواليــات 

ــون  ــن الســوريين. الســوريون العادي ــى حــدوث شــرخ اجتماعــي بي ــك إل املتحــدة، فقــد أدى ذل

الذيــن يعيشــون يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام، ويخضعــون أيًضــا لدعايــة النظــام 

ــة أو  ــي تصــّور أي معارضــة ســورية ىلع أنهــا إرهابي ــة للغــرب، وللســردية الت الراســخة املعادي

أصوليــة أو متواطئــة مــع إســرائيل، وينظــرون بعيــن العــداء إلــى مجموعــات املعارضــة الســورية، 

ويعــزون أســباب مشــكاتهم إلــى الســوريين الذيــن فــّروا مــن البــاد. لذلــك، يجــب ىلع الســوريين 

ــم  ــرب واألم ــب ىلع الغ ــة، ويج ــات املدني ــال املنظم ــن خ ــاعدة م ــم املس ــتات تقدي يف الش

املتحــدة تســهيل مثــل هــذه الشــبكات املجتمعيــة. سيســاعد هــذا يف بنــاء مزيــد مــن الســرد 

ــوريين  ــأن الس ــا ب ــق إحساًس ــده( وتخل ــم ض ــن ه ــد أو م ــدى األس ــي تتع ــامل )الت ــي الش الوطن

متوحــدون يف هــذه. وأكثــر مــن ذلــك، يمكــن ملجموعــات الضغــط الســورية يف الغــرب اتخــاذ 

خطــوات فعالــة، حيــث ال يجــب اتخــاذ خطــوات لتخفيــف العقوبــات االقتصاديــة إال إذا تــم تنفيــذ 

آليــات لضمــان العــودة اآلمنــة لاجئيــن والســماح ملنظمــات املجتمــع املدنــي املحليــة بتوزيــع 

املســاعدات أوال.

يمكــن أن تكــون االنتقــادات املتزايــدة للنظــام مــن قاعدتــه املواليــة، بســبب فشــله االقتصــادي، 

أرضيــًة مشــتركًة أخــرى بيــن جميــع الســوريين. وتتمثــل إحــدى الطــرق التــي يمكــن بهــا لجماعات 

ــن  ــتعادة اإلرادة م ــتقلة يف اس ــورية املس ــية الس ــة السياس ــات الفاعل ــوري والجه ــتات الس الش

خــال إنتــاج ســردية وطنيــة شــاملة ترّكــز ىلع انتقــاد تاعــب األســد بالعقوبــات، مــن خــال 

تحويــل ماييــن املســاعدات مــن الــوكاالت األجنبيــة. إن اســتعادة القــوة بإنتــاج ســردية بديلــة 

ــع  ــوازى م ــاد ضــد االســتبداد واملحســوبية، يجــب أن تت للســوريين يف الشــتات، ُتســّهل االنتق

تطويــر آليــٍة لدعــم الفئــات الضعيفــة يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام للبقــاء ىلع 

قيــد الحيــاة يف وضــع اقتصــادي يائــس. ال ينبغــي أن يكــون هــذا عــن طريــق إقنــاع الســوريين 

داخــل البــاد باملخاطــرة بحياتهــم ملواجهــة نظــام عدوانــي، ولكــن مــن خــال لعــب دور نشــط 

يف تحــدي عقليــة الحصــار التــي خلقتهــا العقوبــات وتشــويه ســمعة مزاعــم النظــام بالشــرعية، 

ــو  ــة ]وه ــرب كأدوات للتعبئ ــة للغ ــم” املناهض ــول العَل ــاف ح ــرديات “االلتف ــتخدم س ــي تس الت

مفهــوم مســتخدم يف العلــوم السياســية والعاقــات الدوليــة لشــرح الدعــم الشــعبي املتزايــد 

ــة  ــات الدولي ــرات األزم ــال فت ــيين خ ــادة السياس ــا أو الق ــد م ــة بل ــر لحكوم ــدى القصي ىلع امل

ــتبدادية  ــات االس ــدي االتجاه ــدة لتح ــاء قاع ــاعد يف بن ــن أن يس ــدوره يمك ــذا ب ــرب.[. وه أو الح
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يف ســورية يف مرحلــة مــا بعــد الصــراع. يجــب ىلع املجتمــع الدولــي استكشــاف طــرق 

ــت  ــل يف الوق ــام، والعم ــق النظ ــل مناط ــي داخ ــقاق السياس ــاف/ االنش ــاحات الخ ــم مس لدع

ــة اإلقليميــة، لدعــم هيــاكل الحكــم الامركزيــة يف املناطــق غيــر  نفســه مــع الجهــات الفاعل

الخاضعــة لســيطرة النظــام الواقعــة تحــت نفوذهــا. وبطريقــة مماثلــة، أصبــح كثيــر مــن املواليــن 

مســتائين مــن التدخــل الروســي واإليرانــي، مشــتبهين يف أن هــذه القــوى ال تريــد لهــم الخيــر 

يف الجوهــر. يمكــن للســوريين أن يجتمعــوا، الســتعادة إرادتهــم مــن خــال معارضــة اســتخدام 

البــاد كبيــدق يف ألعــاب القــوة الدوليــة، مــع معالجــة قضايــا االســتبداد واملحســوبية داخــل 

املجتمــع الســوري التــي تســاعد يف تمكيــن هــذا التدخــل األجنبــي. إن تحســين الحكــم املحلــي 

والظــروف املعيشــية يف املناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة النظــام يمكــن أن يقــدم سياســة 

بديلــة منشــودة للمواليــن واملحايديــن املهتميــن بإعــادة النظــام واالزدهــار.

أخيــًرا، يمكــن أن تســتفيد عمليــة إعــادة إعمــار ســورية مــن العــودة اآلمنــة لاجئيــن والشــتات 

ومــن تمكيــن األجيــال الشــابة. ويجــب ىلع الجماعــات املدنيــة وىلع صانعــي السياســات أيًضــا 

التفكيــر يف كيفيــة االســتفادة مــن ظهــور جيــل جديــد مــن الســوريين ىلع مــدى عقــد مــن 

الصــراع. لــدى كثيــر مــن هــؤالء األفــراد اليــوم والٌء ضئيــل، ســواء أكان لنظــام األســد أو مليليشــيات 

املعارضــة. ىلع هــذا النحــو، فهــم يف وضــع جيــد إلقامــة عاقــات مــع الســوريين داخــل البــاد، 

ــة بمــكان تحــدي االفتــراض  ــزع االســتقطاب وتســييس الســردية. مــن األهمّي وللمســاعدة يف ن

ــأن االختافــات يف اآلراء السياســية ترتكــز ىلع النزاعــات  ــل ب ــر املســتقر القائ االســتبدادي غي

بيــن املجتمعــات والهويــات والطوائــف املختلفــة وشــبكات املحســوبية. يمكــن القيــام بذلــك 

ــة ىلع  ــّرض طائف ــة وأال تح ــار أي مجموع ــادة اإلعم ــة إع ــتبعد عملي ــان أال تس ــال ضم ــن خ م

ــم مــن التجــارب الســابقة مــع الدمقرطــة أن نجاحهــا  ــة ضــد أخــرى. نحــن نعل طائفــة أو عرقي

يعتمــد ىلع إنشــاء شــكل جديــد مــن الثقافــة السياســية وإنشــاء مواطنــة فاعلــة. لذلــك، يجــب 

أن تبــدأ عمليــة املصالحــة والحــد مــن الصــراع، مــع نظــرة الســوريين إلى الداخــل وتقييــم الظروف 

املدنيــة لبلدهــم، بــدال مــن افتــراض أن اإلرادات الخارجيــة أو الزعمــاء األقويــاء يمكنهــم التدخــل 

وإنقاذنــا مــن اإلرث املدّمــر للحــرب. )ترجمــة: حرمــون(

املصدر: معهد الشرق األوسط

https://www.mei.edu/publications/bringing-loyalist-and-opposition-factions-together-prospects-reconciliation-new-syria
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ــغل  ــخصيا يش ــو ش ــكري، فه ــي العس ــل الهرم ــد يف التسلس ــم واح ــو رق ــك ه ــا ش ــد ب األس

املنصبيــن املشــتركين للرئيــس الســوري القائــد األىلع للقــوات املســلحة وأىلع رتبة عســكرية 

يف الدولــة، لكــن يف الشــهر املاضــي اختــار األســد اثنيــن مــن الجنــراالت غيــر املعروفيــن لشــغل 

منصبيــن أو ثاثــة شــكليا.

هــل يمكــن لتعيينــات األســد العســكرية الجديــدة أن تســاعد يف إعــادة 

بنــاء نظامــه؟

مؤسسة القرن
)اللغة اإلنجليزية( 23 ايار 2022

نص املقال:
لطاملــا كان الجيــش هــو العمــود الفقــري للحكومــة الســورية يف معظــم فتــرات تاريــخ 
ــوات  ــة الق ــن أهمي ــط م ــام 2011 زادت فق ــت يف ع ــي اندلع ــة الت ــرب األهلي ــالد. الح الب
املســلحة ىلع الرغــم مــن تالشــيها مــن الناحيــة الهيكليــة مــع انحســار القتــال النشــط 
يف الســنوات األخيــرة، وتحــرك الرئيــس بشــار األســد إلعــادة تنظيــم أجهزتــه األمنيــة 
التــي مزقتهــا الحــرب، ممــا أدى إلــى إحــكام قبضتــه ىلع امليليشــيات غيــر النظاميــة 

وترقيــة جيــل جديــد مــن الضبــاط إلــى الرتــب العليــا.

آرون لوند
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يف 82 نيســان أصــدر األســد مرســوما بتعييــن اللــواء علــي محمــود عبــاس وزيــرا للدفــاع ونائــب 

ــر  ــذ 8102 )انظ ــب من ــغل املنص ــذي ش ــوب ال ــد اهلل أي ــي عب ــق عل ــا للفري ــد األىلع خلف القائ

الجــدول أدنــاه للحصــول ىلع شــرح لرتــب الضبــاط الســوريين(. بعــد يوميــن، رفــع األســد أيًضــا 

رتبــة عبــاس لتتوافــق مــع رتبــة ســلفه، وعيــن اللــواء عبــد الكريــم إبراهيــم رئيســا لهيئــة األركان 

العامــة، وهــو املنصــب الــذي ُتــرك شــاغًرا بشــكل غريــب ملــدة أربــع ســنوات.

عصر حافظ  -

شــكليا، لــم يكــن نظــام األســد ديكتاتوريــة عســكرية بمعنــى أن القــوات املســلحة كمؤسســة 

حكمــت البــاد بشــكل مباشــر لكــن حافــظ األســد والــد بشــار والــذي حكــم ســوريا مــن 0791 إلــى 

0002 كان ضابًطــا يف القــوات الجويــة وشــغل منصــب وزيــر الدفــاع قبــل االســتياء ىلع الســلطة 

ــًرا مــن  ــًرا، جــزًءا كبي ــا ماك ــًزا للســلطة ومكيافيلي ــذي كان مكتن يف انقــاب. وأمضــى حافــظ، ال

فتــرة حكمــه التــي دامــت ثاثيــن عاًمــا يف تحريــض قــادة األمــن ضــد بعضهــم البعــض، وتطويــع 

الضبــاط مــن أفــراد عائلتــه وطائفــة العلوييــن ولكــن معظــم الســوريين ينتمــون إلــى العقيــدة 

اإلســامية الســنية التــي كان أتباعهــا يســيطرون تاريخيــا ىلع البــاد.

دفــع التوتــر االجتماعــي الناجــم عــن طبيعــة األقليــة للنظــام إلــى ضــرورة قيــام حافــظ بتعييــن 

شــخصيات ســنية يف العلــن كواجهــة يف مناصــب عليــا ووســيلة إليهــام النــاس وإظهــار التنــوع 

إلرضــاء الجماهيــر املحافظــة دينيــا يف ســوريا وتمكيــن رجــال أقويــاء مواليــن قادريــن ىلع جذب 

أتبــاع ســّنة إلــى فلــك النظــام. 

ــع  ــث التاب ــزب البع ــام ح ــد ق ــة. فلق ــات املدني ــك يف املؤسس ــام بذل ــهل القي ــن الس كان م

ــن  ــوريين م ــن الس ــات اآلالف م ــن مئ ــم تعيي ــع وت ــر املجتم ــعة عب ــبكة واس ــاء ش ــظ بإنش لحاف

ــد، كمــا  ــة املتضخمــة بشــكل متزاي ــة الدول ــان كموظفيــن مدنييــن يف بيروقراطي جميــع األدي

حــرص الرئيــس دائًمــا ىلع اختيــار الســنة يف وظائــف عليــا معينــة مثــل رئيــس الــوزراء ووزيــر 

ــث كان  ــاط حي ــلك الضب ــن ويف س ــاز األم ــن يف جه ــة تكم ــلطة الحقيقي ــن الس ــة، لك الخارجي

ــا. ــل الســنة ضعيًف تمثي

حــاول حافــظ تعويــض هــذا التمثيــل الضعيــف عــن طريــق حجــز بعــض وظائــف القيــادة العليــا 

بشــكل غيــر رســمي للضبــاط الســنة دون التقليــل مــن التمثيــل الزائــد للعلوييــن داخــل »الدولــة 

ــى  ــت إل ــا ذهب ــكرية العلي ــف العس ــم الوظائ ــن أن معظ ــم م ــوريا ىلع الرغ ــة« يف س العميق
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الضبــاط العلوييــن. مثــل إدارة املخابــرات العامــة واألمــن السياســي ومكتــب األمــن القومــي التابــع 

لحــزب البعــث. لكــن محــور اســتراتيجية األســد كان مناصــب وزيــر الدفــاع ورئيــس هيئــة األركان 

العامــة للجيــش، وهمــا مــن أىلع اثنيــن يف البــاد وأكثرهمــا ظهــوًرا للعامــة. وكا الوظيفتيــن 

األمنيتيــن كانــا يشــغلهما ضبــاط مــن املســلمين الســنة موالــون لحافــظ.

طــوال فتــرة حكــم حافــظ األســد تقريًبــا، كانــت وزارة الدفاع تحــت ســيطرة الفريــق األول مصطفى 

ــألركان ، ُأرســل  ــا ل طــاس )2391-7102(، بينمــا كان الفريــق حكمــت الشــهابي )1391-3102( رئيًس

أخيــًرا إلــى التقاعــد يف عــام 8991 ىلع األرجــح. لتمهيــد الطريــق لخافــة بشــار للرئاســة بعــد 

ــم يغــادر  ــن، ول ــى االب ــه لتســهيل انتقــال منصــب األب إل ــك بعاميــن، ظــل طــاس يف مكان ذل

املنصــب إال يف عــام 4002. واســتمر العديــد مــن أقــارب طــاس يف االرتقــاء يف املراتــب العليــا 

يف النظــام.

ــوات  ــل الق ــة يف عم ــب حساس ــهابي مناص ــاس والش ــغل ط ــاتية، ش ــة املؤسس ــن الناحي م

ــه  ــا توحــي ب ــر مم املســلحة الســورية، لكــن نفوذهــم العســكري والسياســي كان محــدوًدا أكث

ــن  ــر م ــس أكث ــن الرئي ــة بالنفــوذ الشــخصي والقــرب م ــة عاق ألقابهــم. كان للسياســة الداخلي

ارتباطهــا باملناصــب الرســمية، وىلع الرغــم مــن أن طــاس كان شــخصية عامــة معروفــة، فقــد 

كان ُينظــر إليــه ىلع نطــاق واســع ىلع أنــه شــخصية صورّيــة يف معظــم حياتــه املهنيــة، بــدا 

ــا حساســة مثــل لبنــان ومحادثــات الســام  الشــهابي وكأنــه وحــش سياســي يعمــل يف قضاي

بيــن ســوريا وإســرائيل، لكنــه أيًضــا كان بحاجــة إلــى موافقة األســد الشــخصية ملمارســة الســلطة 

داخــل النخبــة العســكرية التــي يهيمــن عليهــا الضبــاط العلويــون والذيــن يف الغالــب مرتبطيــن 

بالعائلــة الحاكمــة.

سلسلة خالفة منظمة؟  -

مــع صعــوده إلــى الســلطة يف صيــف عــام 0002، حــرص بشــار األســد ىلع الحفــاظ ىلع الهيكل 

ــه  ــال الطائفــي املدمــج يف خلفيت ــك االخت ــده، بمــا يف ذل ــاه وال ــذي بن األساســي للنظــام ال

ــي  ــار يعن ــول بش ــل وص ــا كان قب ــتمر كم ــيء سيس ــن كل ش ــم يك ــن ل ــكرية، ولك ــة العس األمني

اإلطاحــة بالعديــد مــن املقربيــن مــن حافــظ املســنين، وقــد بشــرت بنهايــة العصــر الــذي كانــت 

فيــه املناصــب العليــا مــدى الحيــاة.

مــن دون إضفــاء الطابــع الرســمي ىلع األمــر أو جعلــه قاعــدة صارمــة، تحــول الرئيــس الجديــد 

ىلع مــا يبــدو نحــو سياســة محــدودة الوقــت والتعيينــات العســكرية القائمــة ىلع األقدميــة 
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ــار يف  ــاط الكب ــف الضب ــور يف وظائ ــد للظه ــي موح ــار وظيف ــمح بمس ــا يس ــا، مم ــد م ــى ح إل

ســوريا.

ــس  ــب رئي ــن منص ــرة م ــوريين مباش ــاع الس ــن وزراء الدف ــم تعيي ــًدا، ت ــاس فصاع ــة ط ــذ اقال من

هيئــة األركان العامــة، وكان عليهــم أواًل قضــاء بضــع ســنوات كنائــب لرئيــس األركان، األمــر الــذي 

ســهله حقيقــة وجــود يف كثيــر مــن األحيــان أكثــر مــن نائــب واحــد، ومــن هــذا القبيــل خلــق 

هــذا النظــام تدرًجــا منطقًيــا مــن املنصــب الرســمي رقــم أربعــة يف التسلســل الهرمــي )نائــب 

رئيــس األركان( إلــى املرتبــة الثالثــة )رئيــس األركان( وأخيــرًا املرتبــة الثانيــة )وزيــر الدفــاع ونائــب 

القائــد األىلع(. مــن حيــث الرتبــة، كان نــواب رؤســاء األركان برتبــة لــواء يف حيــن تــم االحتفــاظ 

باملنصبيــن األوليــن برتبــة عمــاد، وهــي عملًيــا أىلع رتبــة يمكــن أن يتطلــع إليهــا ضابط ســوري.

إن املمارســة الجديــدة املتمثلــة يف التنــاوب شــبه املنتظــم ىلع هــذه املناصب العليــا الرمزية 

تعنــي أن غيــر الســنة يأتــون لشــغلها يف بعــض األحيان. 

ــلم  ــو مس ــي، وه ــن تركمان ــق حس ــه الفري ــام 4002، خلف ــه يف ع ــاس منصب ــرك ط ــا ت عندم

ســني مــن حلــب كان يشــغل منصــب رئيــس األركان يف ذلــك الوقــت، وتــرك تركمانــي منصبــه 

ــب  ــب، كان حبي ــي حبي ــق عل ــة الفري ــألركان العام ــس ل ــه كرئي ــى خليفت ــام 9002، وتول يف ع

محارًبــا مخضرًمــا وعســكرًيا قوًيــا وألول مــرة شــخصية علويــة خــال حكــم األســد تشــغل منصــب 

وزيــر الدفــاع. تــرك منصبــه بعــد وقــت قصيــر مــن بــدء انتفاضــة 1102 املناهضــة للنظــام، حيــث 

أشــارت وســائل اإلعــام الحكوميــة إلــى اعتــال الصحــة كســبب، ثــم خلفــه الفريــق داوود راجحة، 

شــخصية نــادرة مــن الديانــة املســيحية يف الرتــب العســكرية العليــا، ويف غضــون عــام ُقتــل 

راجحــة يف تفجيــر مهــد الطريــق للفريــق فهــد جاســم الفريــج للتقــدم إلــى منصــب وزيــر الدفاع، 

فريــج املنحــدر مــن عشــيرة بدويــة يف وســط ســوريا، وتــم اعــادة تعييــن املنصــب إلــى مســلم 

ســني بعــد ثــاث ســنوات. ثــم انتقــل إلــى علــي عبــد اهلل أيــوب علــوي آخــر، وكان ذلــك عندمــا 

أصبحــت األمــور غريبــة بعــض الشــيء.

عندمــا انتقــل أيــوب إلــى منصــب وزارة الدفــاع، لــم يعيــن األســد أبــًدا خليفــة لــه كرئيــس لــألركان 

العامــة، مــا بــدا يف البدايــة غيــر مهــم، أصبــح التأخيــر محيــًرا يف نهايــة املطــاف، وأثــار دهشــة 

الكثيريــن عندمــا اضطــر أيــوب كوزيــر للدفــاع إلــى تمثيــل الجانــب الســوري يف اجتماعــات دوليــة 

ىلع مســتوى رئيــس األركان لعــدم وجــود رئيــس فعلــي لهيئــة األركان العامــة مــع مرور الســنين، 

اســتمر األســد يف تعييــن نــواب رؤســاء األركان، لكنــه لســبب غيــر مفهــوم لــم يتخــذ أي خطــوة 

ملــلء املقعــد الفــارغ يف أىلع هيئــة األركان العامــة.
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يف 82 أبريــل مــن هــذا العــام، عّيــن األســد علــي محمــود عبــاس الــذي كان نائًبــا لرئيــس هيئــة 

األركان العامــة وزيــًرا جديــًدا للدفــاع. بعــد أيــام، عيــن األســد أخيــًرا وبــدون تفســير عبــد الكريــم 

إبراهيــم رئيًســا جديــًدا لهيئــة األركان العامــة الســورية لشــغل هــذا املنصــب ألول مــرة منــذ أربــع 

ســنوات.

عباس وإبراهيم وحسن  -

ولــد وزيــر الدفــاع الســوري الجديــد علــي محمــود عبــاس عــام 4691 يف إفــراح، وهــي بلــدة ســنية 

ــن  ــة، لك ــيعية علوي ــة ش ــمه خلفي ــل اس ــق، يحم ــرب دمش ــردى غ ــة وادي ب ــرة يف منطق صغي

جميــع املعلومــات املتاحــة تشــير إلــى أنــه يف الحقيقــة مــن أصــول ســنية.

تقــول الســيرة الذاتيــة لوزيــر الدفــاع عبــاس إنــه التحــق باألكاديميــة العســكرية يف حمــص عــام 

3891 وتخــرج بعــد ذلــك بعاميــن كقائــد مدرعــات. ثــم تتخطــى الســيرة الذاتيــة معظــم حياتــه 

املهنيــة ىلع الرغــم مــن أنهــا تشــير إلــى أنــه حضــر مجموعــة متنوعــة مــن الفصــول والبرامــج 

التعليميــة يف باكســتان والســويد وهولنــدا بيــن عامــي 7991 و6002 مــن املرجــح أن تجعلــه أول 

وزيــر دفــاع ســوري ُمــدرب غربًيــا يخــدم يف ظــل حكــم األســد. 

ــل أن  ــن املحتم ــوذ ىلع األرض م ــاط ذوي النف ــار الضب ــبة لكب ــال بالنس ــو الح ــذا ه ــون ه أن يك

ــر  ــاط الســنة قــد اقتصــر يف املقــام األول ىلع األدوار غي ــار الضب ــد مــن كب ــل العدي ــاس مث عب

ــتية واإلدارة. ــة واللوجس ــوث األكاديمي ــكري والبح ــم العس ــل التعلي ــة مث القتالي

ــد  ــس للمعه ــورية كرئي ــة الس ــف الحكومي ــدى الصح ــام 7102 يف إح ــر يف ع ــع، ظه يف الواق

العســكري للغــات األجنبيــة، بينمــا ال حــرج يف التدريــب اللغــوي، فمــن غيــر املرجــح أن تكســب 

ــاب  ــط مص ــلك ضاب ــل س ــاس داخ ــرام لعب ــن االحت ــر م ــوع الكثي ــذا الن ــن ه ــة م ــة مكتبي وظيف

بالكدمــات والدمــاء ىلع مــدى ســنوات الحــرب الشرســة ملكافحــة الحــراك )التقاريــر التــي تزعــم 

أن عبــاس قــاد اشــتباكا فاشــًا عــام 6102 مــع املعارضــة يف تــل صــوان يف منطقــة الغوطــة 

وأنــه أصيــب بجــروح يبــدو أنهــا تشــير إلــى ضابــط آخــر بنفــس االســم(.

ــا  ــه نائًب ــم تعيين ــاث ســنوات، ت ــواء يف عــام 8102، وبعــد ث ــة ل ــى رتب ــاس إل ــة عب تمــت ترقي

لرئيــس األركان، ممــا جعلــه ينتقــل الشــهر املاضــي إلــى وزارة الدفــاع وترقيتــه الحًقــا إلــى رتبــة 

فريــق.

أثــارت ســيرة عبــاس غيــر امللهمــة ورتبتــه املنخفضــة نســبًيا دهشــة مراقبــي الجيــش الســوري 

ىلع الفــور. وقــال محمــد الفتيــح، الباحــث الســوري يف شــؤون الشــرق األوســط، »اختيــار لــواء 
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ليكــون وزيــرا للدفــاع أمــر مثيــر لاهتمــام ألنــه ربمــا يكون هنــاك مائــة ضابــط يف رتبتــه والعديد 

منهــم ظلــوا يف الرتبــة لفتــرة أطــول ممــا بقــي«.

وال ُيعــرف الكثيــر عــن رئيــس هيئــة األركان الجديــد عبــد الكريــم إبراهيــم، الــذي لــم يتــم الكشــف 

ــة  ــن قري ــه م ــون أن ــي باحث ــث يدع ــول، حي ــر للفض ــكل مثي ــه بش ــمية ل ــة رس ــيرة ذاتي ــن س ع

أرزونــة الواقعــة غربــي تــل كلــخ بالقــرب مــن الحــدود اللبنانيــة.

ــل أن  ــن املحتم ــا.  و م ــون علوًي ــل أن يك ــن املحتم ــه م ــي أن ــذا يعن ــا، فه ــذا صحيًح إذا كان ه

نــدرة املعلومــات حــول ماضــي إبراهيــم يمكــن أن تشــير إلــى أنــه خــدم داخــل األجهــزة األمنيــة 

الســورية.

وفًقــا لوســائل التواصــل االجتماعــي املواليــة لألســد، قــام مســؤول يف حــزب البعــث والعديــد 

مــن الصحــف ىلع اإلنترنــت بإجــراء تغييــرات أخــرى غيــر معلنــة لهيــكل القيــادة، وأبرزهــا أنــه 

ــة األركان العامــة ىلع األرجــح.  ــًدا لرئيــس هيئ ــا جدي ــد حســن نائًب ــواء مفي ــن الل ــه عّي ــل إن قي

حيــث شــغل املنصــب الــذي كان يشــغله عبــاس ســابقا. ىلع عكــس عبــاس وإبراهيــم حســن، 

هــو علــوي مــن نفــس املنطقــة التــي تنتمــي إليهــا عائلــة األســد، مــن املعــروف أنــه تقلــد عدة 

قيــادات عســكرية ثقيلــة الــوزن يف الســنوات األخيــرة بمــا يف ذلــك رئيــس الفرقــة الخامســة 

ومنــذ عــام 2202 كرئيــس للفيلــق األول الــذي يغطــي جنــوب ســوريا. ويقــول الفتيــح إن حســن 

قــد يكــون يف الواقــع أقــوى الجنــراالت الثاثــة.

جهاز األمن العسكري السوري سري بقدر ما هو معقد، لكن يبدو أن هناك شيئان واضحان:

أواًل، خلقــت فوضــى الحــرب األهليــة الســورية شــرًخا يف نظــام الخافــة التقليــدي الــذي نفــذه 

ــة  ــوب لهيئ ــا بمجــرد مغــادرة أي ــح واضًح ــذي أصب بشــار األســد يف وقــت مبكــر مــن عهــده وال

ــام 8102. ــة يف ع األركان العام

مــن خــال إعــادة السلســلة الكاملــة للمناصــب العليــا، قــد يكــون األســد قــد وضــع األســس للعودة 

ــا  ــد يف ســوريا مرتبًط ــاع جدي ــر دف ــاس كوزي ــن عب ــة. وكان تعيي ــى النظــام املنتظــم للترقي إل

بشــكل شــبه مؤكــد بخلفيتــه الدينيــة ســواء ىلع املــدى الطويــل أو املؤقــت، فقــد أعــاد هــذا 

التعييــن ممارســة عهــد حافــظ املتمثلــة يف إبقــاء مســلم ســني ىلع رأس وزارة الدفــاع. 

ــني  ــط الس ــن الضاب ــم يك ــه ل ــرى ألن ــل أخ ــا بعوام ــر أيًض ــد تأث ــاس ق ــار عب ــن أن اختي ــد م للتأك

ــال، ســبقه  ــدأ صعــوده قبــل بضــع ســنوات )ىلع ســبيل املث ــاح لألســد عندمــا ب الوحيــد املت

اللــواء موفــق أســعد كنائــب لرئيــس األركان ضابــط ســني مــن منطقــة دمشــق( أحــد االحتمــاالت 

هــو أن لعبــاس عاقــات مــع زمــرة محــددة مــن الضبــاط والرجــال األقويــاء وأن تعيينــه مرتبــط 
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ــر  ــن غي ــال فم ــو الح ــذا ه ــن إذا كان ه ــام، ولك ــل النظ ــة داخ ــل واإلقليمي ــن الفصائ ــوازن بي بالت

ــل تظهــر يف العــرض العــام. املرجــح أن تكــون التفاصي

هنــاك أيًضــا قضيــة النفــوذ الخارجــي. حيــث يميــل مــدى النفــوذ الروســي واإليرانــي ىلع نظــام 

األســد إلــى املبالغــة فيــه بشــكل كبيــر يف مصــادر املعارضــة الغربيــة والعربيــة الســورية بهدف 

االســتخفاف بالزعيــم الســوري باعتبــاره لعبــة يف أيــدي أصحــاب الدمــى األجانــب. وأدلــة موثوقــة 

تدعــم هــذا الــرأي ىلع الرغــم مــن أن األســد يعتمــد بشــكل كبيــر ىلع حلفائــه األجانب ويســعى 

إلــى إرضائهــم مــن خــال تصريحــات السياســة الخارجيــة املتعاطفــة والتنــازالت االقتصاديــة، وال 

ــق أو  ــى صدي ــام إل ــة للنظ ــؤون الداخلي ــيطرة ىلع الش ــن الس ــه ع ــى تخلي ــير إل ــا يش ــد م يوج

عــدو. وليــس مــن املســتبعد أن نفتــرض أن الضبــاط الســوريين الذيــن يتطلعــون إلــى التقــدم 

الوظيفــي ســوف يعتمــدون ىلع شــركاء أجانــب لتطويــر عاقتهــم مــع رئيســهم.

يشــير الفتيــح إلــى أن تعييــن عبــاس ربمــا كان ىلع العكــس مــن ذلــك طريقــة األســد للــرد ىلع 

االفتراضــات الروســية واإليرانية.

ومــن خــال فــرض مرونــة ال أحــد يســتطيع إظهــار أن لديــه خيــارات أخــرى ويمكنــه اســتبدال أي 

شــخص. وقــال الفتيــح كمــا هــو الحــال مــع كل شــيء آخــر يتعلــق بالجيــش الســوري، حيــث مــن 

الصعــب تجــاوز التكهنــات.

باختصــار، ســيكون عبــاس وزيــر دفــاع ضعيًفــا بالتأكيــد ىلع الرغــم مــن نــدرة املعلومــات، إال أنــه 

ــا بالســلطة يف النخبــة األمنيــة الســورية.  ــا مــن الســمات املرتبطــة تقليدًي يبــدو أ ال يمتلــك أًي

ــور  ــع أوراق حض ــص يف توقي ــر تتلخ ــة الوزي ــت مهم ــان كان ــن األحي ــر م ــد يف كثي ــام األس نظ

ــوريين،  ــاط الس ــة للضب ــر املتوازن ــة غي ــة الطائفي ــاء التركيب ــاعدة يف إخف ــاالت واملس االحتف

وبهــذا املعنــى يمكــن أن يكــون عبــاس هــو الرجــل الوحيــد لهــذه الوظيفــة.

أمــا بالنســبة لتعييــن رئيــس األركان، فــإن الحقيقــة األكثــر بــروًزا حــول الــدور الجديــد إلبراهيــم 

ــع ســنوات يف إحــدى املؤسســات  ــه أرب ــا مدت ــن حــدث لينهــي فراًغ هــي ببســاطة أن التعيي

ــية. ــكرية األساس العس

ــة  ــام بترقي ــث ق ــت حي ــب الوق ــد لكس ــة األس ــاغر طريق ــس األركان الش ــب رئي ــون منص ــد يك ق

ــا  ــب العلي ــى الرت ــاس( إل ــك عب ــاط الســنة املناســبين )بمــا يف ذل ــدة مــن الضب مجموعــة جدي

ــا أن يكــون  ــن املمكــن أيًض ــر. كان م ــات التطهي ــن الحــرب وعملي ــض االنشــقاقات يف زم لتعوي

الغــرض منــه منــع شــخص معيــن مــن االنضمــام إلــى هــذه املناصــب العليــا، ممــا يــؤدي إلــى 

تجميــد الحركــة الصعوديــة حتــى تحــل عمليــات النقــل والتقاعــد املرتبطــة بالعمــر املشــكلة.
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اآلن وىلع أي حــال، يبــدو أن إبراهيــم ســيكون ىلع الــدور وزارة الدفــاع بمجــرد تقاعــد عبــاس. 

إذا كانــت املعلومــات حــول أصــول إبراهيــم صحيحــة، فســيكون لــدى ســوريا وزيــر دفــاع علــوي 

مــرة أخــرى )ليــس مــن الواضــح أن حســن أيًضــا ســيخلف إبراهيــم كرئيــس لــألركان حيــث يمكــن 

أن يكــون هنــاك أكثــر مــن نائــب واحــد يف أي وقــت( ولكــن األســد قــد يختــار إبقــاء عبــاس يف 

منصبــه ملــدة عقــد أو أكثــر بالنظــر إلــى أنــه يبلــغ مــن العمــر ثمانيــة وخمســين عاًمــا فقــط، 

وهــو أصغــر وزيــر دفــاع منــذ عقــود، فــإن القيــام بذلــك يمنــح الرئيــس الكثيــر مــن الوقــت إلعــادة 

ــزال  ــك وزارة الدفــاع ال ت ــد ترقيــة مرشــح معيــن أو ضمــان ذل تشــكيل خــط الخافــة إذا كان يري

تحــت القيــادة الســنية.

إعادة تنظيم الجيش  -

يف النهايــة، قــد تكــون هويــة الرجــال الذيــن عينهــم األســد الشــهر املاضــي أقــل أهميــة مــن 

حقيقــة أن املؤسســة العســكرية الســورية بــدأت تســتعيد شــكلها املألــوف مهمــا كانــت أســباب 

ــل  ــادة التسلس ــة. وإن إع ــة األركان العام ــس هيئ ــب رئي ــنوات يف منص ــع س ــدة أرب ــغور مل الش

ــة  ــد يســهل جهــود إعــادة هيكل ــة ق ــى حالتهــا الطبيعي ــة الســورية إل ــألركان العام الهرمــي ل

القــوات املســلحة.

خــال أكثــر مــن عقــد مــن الحــرب، تحلــل الكثيــر مــن الجيــش الســوري إلــى خليــط مــن الوحــدات 

ــة  ــع بعــض هــذه املجموعــات املحلي ــم تجمي ــة، وت ــة والطائفي ــة وامليليشــيات املحلي الرديئ

يف أطــر أكبــر، مثــل قــوات الدفــاع الوطنــي التــي ترتبــط بالجيــش النظامــي دون أن تكــون جــزًءا 

منــه.

ــاعد  ــد وس ــف األس ــتقرار موق ــى اس ــذي أدى إل ــام 5102 ال ــي يف ع ــل الروس ــاب التدخ يف أعق

قواتــه ىلع اســتعادة الســيطرة ىلع معظــم البــاد، بذلــت الحكومــة الســورية جهــوًدا محــدودة 

لإلصــاح العســكري ، فتــم تســريح بعــض امليليشــيات وتــم دمــج بعضهــا يف تشــكيات الجيــش 

ــا  ــزال مختلًف ــش الســوري ال ي ــن الجي ــش. لك ــاء البعــض اآلخــر منفصــًا عــن الجي ــع بق ــى م حت

ــكاد يشــبه القــوة العســكرية  ــت موجــودة يف عــام 1102، فهــو بال ــي كان ــا عــن القــوة الت تماًم

ــة املحــدودة وحمــات  ــأ ألي شــيء يتجــاوز الهجمــات املحلي ــر مهي ــه غي ــدو أن ــة ويب التقليدي

مكافحــة التمــرد.

ــرب  ــد الح ــي يف تجمي ــي الروس ــكري والدبلوماس ــم العس ــاعد الدع ــام 8102، س ــي ع ــذ حوال من

بشــروط مواتيــة للحكومــة الســورية. ونتيجــة لذلــك، تــم تغييــر القليــل مــن مناطــق الســيطرة 

يف الســنوات األخيــرة وكان الصــراع راكــًدا إلــى حــد كبيــر منــذ سلســلة مــن املعــارك املدمــرة 
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ــع ســوريا. 9102 يف شــتاء وربي

ــيطرة  ــة لس ــر الخاضع ــزاء غي ــل يف األج ــة العم ــة واألمريكي ــكرية التركي ــوات العس ــل الق تواص

ــردع العســكري وعــدم التضــارب مــع روســيا ضمنــت أن  الحكومــة مــن ســوريا، لكــن اتفاقيــات ال

يســود ســام بــارد غيــر معتــرف بــه يف معظــم األوقــات، ىلع الرغــم مــن أنــه مــن املرجــح أن 

ــع القتــال مــرة أخــرى يف وقــت مــا. يندل

يبــدو أن التعيينــات العســكرية يف الشــهر املاضــي تتماشــى مــع هــذا الســياق، وإذا كان األســد 

يأمــل يف إعــادة تشــكيل قــوة مســلحة تقليديــة قــادرة ىلع الحــرب حتــى إلــى درجــة محــدودة، 

فإنــه يحتــاج إلــى إعــادة بنــاء الوظائــف املركزيــة مثــل هيئــة األركان العامــة.  هــي مجــرد بدايــة، 

لكــن التخلــص مــن الفوضــى يف امليليشــيات ىلع املســتوى امليدانــي قــد يكــون مهمــة أكثــر 

صعوبة.

املصدر: مؤسسة القرن

https://tcf.org/content/report/can-assads-new-military-appointments-help-rebuild-his-regime/?agreed=1&session=1&session=1
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األردن يتلّمس طريقه بحذر نحو التقارب مع سورية

كارنيغي

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 24 ايار 2022

ــام  ــا الع ــم عالقاتهم ــو ترمي ــة نح ــى حثيث ــان خط ــق وعّم ــت دمش ــال: خط ــص املق ن
املاضــي. لكــن ســورية ســتكون شــريًكا مختلًفــا للغايــة عّمــا كانــت عليــه يف الســابق 

بعــد أن مّزقتهــا الحــرب طــوال عشــر ســنوات.

أرميناك توكماجيان 

فتــح األردن يف آب/أغســطس 1202 كــّوًة يف جــدار العزلــة السياســية واالقتصاديــة التــي 

ــتويات.  ــوري ىلع أىلع املس ــام الس ــع النظ ــراط م ــادة االنخ ــال إع ــن خ ــورية م ــها س تعيش

وشــّكلت هــذه الخطــوة نقطــة تحــّول، ليــس يف ســياق النــزاع الســوري فحســب، بــل أيًضــا يف 

إطــار العاقــات التــي تجمــع دمشــق بعّمــان، والتــي شــهدت الكثيــر مــن االنعطافــات والتقّلبــات 

منــذ نشــأة الدولَتيــن الحديثَتيــن يف ســورية واألردن قبــل مئــة عــام. صحيــٌح أن املصالحــة بيــن 

ــى تطبيــع كامــل للعاقــات بينهمــا، إال أنهــا قــد تشــّكل خطــوة ىلع  ــم تتحــّول إل الجانَبيــن ل

مســار تحقيــق هــذا الهــدف. لكــن مــا يختلــف بشــكل كبيــر عــن مراحــل التقــارب الســابقة هــو أن 

هيــاكل الحكــم يف ســورية التــي مّزقتهــا الحــرب أصبحــت أكثــر ضعًفــا بكثيــر، وتلّقــى اقتصادهــا 

ــراع  ــة والص ــات الدولي ــأة العقوب ــت وط ــرزح تح ــاد ت ــزال الب ــا ال ت ــة، فيم ــة للغاي ــات موجع ضرب

الداخلــي، ناهيــك عــن اســتمرار التدّخــل الخارجــي يف شــؤونها.

أمــا األســباب التــي دفعــت األردن لانفتــاح مجــّدًدا ىلع ســورية فتتــراوح مــن االعتبــارات األمنيــة 

والديموغرافيــة إلــى املكاســب االقتصاديــة امُلحتملــة. ويبــدو ُملفًتــا أن خطــوة األردن أتــت يف 

ســياق مــن السياســات األميركيــة األكثــر مرونــة نســبًيا تجــاه ســورية، ويف ظــل مؤّشــرات ىلع 

ــدال  ــرار األردن ج ــار ق ــد أث ــط. وق ــرق األوس ــا يف الش ــف انخراطه ــب يف تخفي ــنطن ترغ أن واش

يف أوســاط مراقبــي الشــأن الســوري حــول مــا إذا ستســتفيد عّمــان مــن انفتاحهــا ىلع نظــام 

محاصــر ومنبــوذ مــن معظــم دول العالــم. وسيســتمر هــذا الســجال لبعــض الوقــت، إذ مــن غيــر 

ــراًرا  ــون م ــا أوضحــه املســؤولون األردني ــد، وم ــه األمــور. لكــن األكي ــا ســتؤول إلي الواضــح بعــد م

وتكــراًرا هــو أن الوضــع الســابق لــم يكــن يصــّب يف صالــح األردن.

ُيعتبــر العامــل االقتصــادي مــن بيــن العوامــل الرئيســة التــي دفعــت األردن إلــى إعــادة االنخــراط 

مــع ســورية. فقــد كانــت ســورية مهمــة لاقتصــاد األردنــي طيلــة القــرن الســابق الــذي أعقــب 
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نشــأة الدولَتيــن بشــكلهما الحديــث يف أعقــاب الحــرب العامليــة األولــى. وثمــة تشــبيه شــائع 

لوصــف العاقــة بيــن الجانَبيــن ومفــاده أن »ســورية بمثابــة رئَتــي األردن«. كان هــذا صحيًحــا إلــى 

حــدٍّ مــا يف العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، لكــن مــن غيــر الواضــح مــا إذا ســيعود 

هــذا الوضــع إلــى ســابق عهــده. فســورية دولــة مّزقتهــا الحــرب وُجــرِّدت مــن قطــاع صناعــي كان 

قوًيــا يف املاضــي، ولــم تعــد تؤّمــن عبــوًرا آمًنــا ومنخفــض الكلفــة إلــى البحــر األبيض املتوســط 

أو حتــى إلــى األردن بحــد ذاتــه. فعامــة »ُصنــع يف ســورية« التــي كانــت ســابًقا مرادًفــا للســلع 

واملــواد الغذائيــة املنخفضــة الثمــن والعاليــة الجــودة نســبًيا، بــدًءا مــن الفاكهــة والخضــروات 

ووصــوال إلــى األلبســة واألحذيــة، باتــت اليــوم مرتبطــة أكثــر بإنتــاج وتصديــر الكبتاغــون وغيــره 

مــن املــواد املخــّدرة غيــر املشــروعة.

أهون الشرور

ــو جزئــي، مــع نظــام  لــدى األردن أســباب ُمقنعــة كثيــرة تدفعــه إلــى تحقيــق تقــارب حــذر، ول

بشــار األســد يف ســورية، أبرزهــا شــعوره بأنــه لــن يكســب شــيًئا مــن مشــاركته املتواصلــة يف 

املســاعي التــي يقودهــا الغــرب لعــزل جارتــه الشــمالية. ومــع أن األردنييــن يدركــون جيــًدا أن 

إصــاح العاقــات مــع ســورية لــن يشــّكل حــاًّ ســحرًيا ملشــاكل بادهــم الكثيــرة، ترّســخت قناعــة 

لــدى كثيريــن يف أوســاط الطبقــة السياســية األردنيــة بــأن إعــادة إحيــاء العاقــات مــع دمشــق 

ســتفضي إلــى نتائــج إيجابيــة إلــى حــّد كبيــر، وال ســيما ىلع الصعيــد االقتصــادي.

واقــع الحــال أن األردن انضــّم إلــى املعســكر املناهــض لألســد ىلع مضــض، وكان متخّوًفــا مــن 

عواقــب هــذه الخطــوة. وخيــر دليــل ىلع ذلــك أن عّمــان لــم تعمــد إلــى قطــع عاقاتهــا نهائًيــا 

ــا تجــاه نظــام  مــع دمشــق. ففــي صيــف العــام 1102، ُطلــب مــن األردن تبّنــي موقــف أكثــر حزًم

األســد، وأتــت هــذه الضغــوط مــن داخــل اململكــة ومــن خارجهــا. ففــي الداخــل، كان جــزء مــن 

ا ىلع حملــة القمــع العنيفــة التــي  املعارضــة السياســية يطالــب بتغييــر السياســة امُلعتمــدة ردًّ

ــس  ــدة ومجل ــات املتح ــت الوالي ــارج، قام ــن. ويف الخ ــوري ىلع املتظاهري ــام الس ــّنها النظ ش

التعــاون الخليجــي، اللــذان أصبحــا ينتقــدان األســد بشــّدة، باألمــر نفســه. ويف تشــرين الثانــي/

نوفمبــر مــن العــام نفســه، صــّرح العاهــل األردنــي امللــك عبــداهلل الثانــي لقنــاة بــي بــي ســي 

قائــًا إن األســد إذا كان حريًصــا ىلع مصلحــة بــاده، »فعليــه التنّحــي«. ربمــا يكــون هــذا التصريح 

ــه  ــم يجعــل خيارات ــه ل ــن، لكن ــه املحليي ــه ومنتقدي ــي قــد أرضــى بعــض حلفائ للعاهــل األردن

املتعلقــة بســورية أســهل.

ويف العــام 4102، فيمــا كانــت ســورية تغــرق أكثــر فأكثــر يف مســتنقع الحــرب األهليــة، اعتبــر 
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األردن أن النــزاع الســوري قــد يفضــي إلــى عــدد مــن النتائــج املحتملــة التــي تنطــوي جميعهــا 

ــًدا  ــّكان تهدي ــا يش ــدا أنهم ــيناريوان ب ــا س ــن بينه ــرز م ــة. وب ــات متفاوت ــكاليات بدرج ىلع إش

أكبــر: االحتمــال األول هــو وجــود نظــام معــاٍد يف دمشــق مــن شــأنه أن ُيلحــق الضــرر بــاألردن؛ 

واالحتمــال الثانــي هــو حلــول مرحلــة غيــر مســتقرة مــا بعــد األســد يف ســورية يف ظــل حكــم 

القــوى اإلســامية التــي ســيطرت ىلع املعارضــة املســلحة يف العــام 3102. ويف هــذا الســياق، 

ــة  ــى السياس ــبة إل ــة بالنس ــد اللعب ــام 4102 قواع ــر الع ــن، »غّي ــد املراقبي ــول أح ــدّ ق وىلع ح

ــورية،  ــامية يف س ــة اإلس ــم الدول ــود تنظي ــام صع ــك الع ــهد ذل ــد ش ــة«.1 فق ــة األردني األمني

وباتــت مواجهتــه وتطويقــه إحــدى أولويــات األردن، بــدال مــن الســعي إلــى تغييــر النظــام. إًذا، 

يف العــام 4102 )إن لــم يكــن قبــل ذلــك(، بــدأت عّمــان تعتبــر أن بقــاء النظــام الســوري هــو ىلع 

األرجــح أهــون الشــرور.

وســرعان مــا أصبــح ســيناريو بقــاء النظــام أكثــر ترجيًحــا نتيجــة التدّخــل الروســي يف النــزاع بــدًءا 

ــا عســكرًيا لألســد، واســتولت قواتــه  ــا. فقــد قّدمــت موســكو دعًم مــن أواخــر العــام 5102 تقريًب

ىلع معاقــل املعارضــة واحــًدا تلــو اآلخــر بيــن العاَميــن 6102 و8102، بمــا يف ذلــك درعــا الواقعــة 

ىلع الحــدود الســورية األردنيــة والخاضعــة آنــذاك إلــى ســيطرة الثــوار، وتضــّم املعبــر الحــدودي 

األهــم بيــن البلَديــن. وبحلــول العــام 8102، أصبــح احتمــال بقــاء األســد يف الســلطة شــبه مؤكــد. 

ــران  ــه روســيا وإي ــا لحلفائ ــل أيًض ــان نفســها مجــاورة لنظــام ســاخط وحســب، ب ــم تجــد عّم ول

وحــزب اهلل، وبــات عليهــا التعامــل مــع التحديــات الناجمــة عــن ذلــك.

ــه  ــع جارت ــل م ــات أفض ــاء عاق ــة يف بن ــدى األردن رغب ــد، أب ــع الجدي ــذا الواق ــة ه ويف مواجه

الشــمالية، وحــرص يف الوقــت نفســه ىلع عــدم إثــارة حفيظــة حلفائــه األساســيين، وال ســيما 

الواليــات املتحــدة التــي بقيــت معاديــة لألســد بشــّدة. ولعــّل املؤّشــر األبــرز ىلع رغبــة األردن 

ــتعاد  ــد أن اس ــدودي بع ــا الح ــر درع ــح معب ــراره بفت ــورية كان ق ــع س ــه م ــين عاقات يف تحس

ــدًءا مــن أواخــر  ــوار يف آب/أغســطس 8102. وب ــدي الث النظــام الســيطرة ىلع املنطقــة مــن أي

ذلــك العــام، شــهدت املناطــق الحدوديــة األردنيــة فــورة اقتصاديــة، إال أن ذلــك لــم َيــدم طويــًا 

ــرة النطــاق  ــة أقــل تســامًحا مــع التجــارة الصغي ألســباب عــّدة. فقــد أصبحــت الســلطات األردني

ــي  ــات املتحــدة، الت ــك، مارســت الوالي ــر رســمي. عــاوًة ىلع ذل ــب غي ــي انطــوت ىلع جان الت

فرضــت عقوبــات ىلع ســورية بموجــب قانــون قيصــر، ضغوًطــا ىلع عّمــان لثنيهــا عــن االنخــراط 

ــزام حلفائهــا بنظــام  ــة مــع دمشــق. وشــّددت واشــنطن ىلع ضــرورة الت يف أنشــطة اقتصادي

العقوبــات، وال ســيما الــدول التــي تتلّقــى منهــا مســاعدات اقتصاديــة كبيــرة مثــل األردن. وقــد 
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امتثلــت عّمــان لذلــك، حتــى أصبحــت الفرصــة ســانحة أمامهــا للمنــاورة بعــد فتــرة قصيــرة، أي 

عندمــا انُتخــب جــو بايــدن رئيًســا للواليــات املتحــدة.

ــد وزيــر الخارجيــة األميركــي أنتونــي بلينكــن يف تصريــح أدلــى بــه يف آذار/مــارس 1202 أن  أّك

األولويــة القصــوى لسياســة بــاده الخارجيــة هــي الصيــن، ولــم يــأِت ىلع ذكــر الشــرق األوســط 

ســوى مرَتيــن: املــرة األولــى يف ســياق حديثــه عــن خطــط الواليــات املتحــدة لتنشــيط عاقاتها 

مــع حلفائهــا وشــركائها يف املنطقــة، واملــرة الثانيــة يف معــرض تســليط الضــوء ىلع الدروس 

الصعبــة التــي اســتقتها واشــنطن مــن »تدخاتهــا العســكرية املتماديــة يف الخــارج« فضــًا عــن 

»محدوديــة القــوة يف بنــاء ســام دائــم«. إضافــةً ىلع ذلــك، أبــدت اإلدارة األميركيــة الجديــدة 

ــا مــع روســيا بشــأن وصــول  ــف الســوري، إذ أبرمــت اتفاًق ــال املل ــر مــن ســابقتها حي ــًة أكب مرون

املســاعدات اإلنســانية إلــى دمشــق، وقــّررت تخفيــف وطــأة العقوبــات املفروضــة ىلع ســورية 

ــد  ــة تزوي ــدت صفق ــن، وأّي ــوريين العاديي ــن الس ــلبية« ىلع املواطني ــا الس ــبب »تداعياته بس

لبنــان بالغــاز مــن مصــر والكهربــاء مــن األردن عبــر ســورية. صحيــٌح أن الواليــات املتحــدة ال تــزال 

ــر  ــات أكث ــا سياس ــط واعتماده ــرق األوس ــبي يف الش ــا النس ــات، إال أن انكفاءه ــة بالعقوب ملتزم

مرونــًة حيــال ســورية أتاحــا فرًصــا جديــدة أمــام دول أخــرى ىلع غــرار األردن.

وعمــدت عّمــان ســريًعا إلــى االســتفادة مــن هــذه التغييــرات. ففــي تموز/يوليــو مــن العــام 1202، 

حيــن أصبــح امللــك عبــداهلل أول قائــد عربــي يــزور واشــنطن بعــد توّلــي بايــدن ُســدة الرئاســة، 

كانــت ســورية ىلع رأس جــدول أعمالــه. لــم يّتضــح بالكامــل مــا تــّم االتفــاق حولــه بيــن الجانَبين، 

ــة  ــه »وثيق ــرف بأن ــات ُيع ــا ب ــل عّم ــام تفاصي ــائل اإلع ــض وس ــّربت بع ــاع س ــد االجتم ــن بع لك

ــات الســابقة،  ــاك، وشــّددت ىلع اإلخفاق ــت تشــخيًصا للوضــع هن ســرية حــول ســورية« تضّمن

وقّدمــت اقتراًحــا للمســار الــذي ُيمكــن اعتمــاده يف املســتقبل. وُيذكــر يف هــذا اإلطــار أن امللــك 

عبــداهلل حظــَي بدعــم روســي لهــذه الوثيقــة خــال الزيــارة التــي قــام بهــا إلــى موســكو يف 

ــوء  ــداهلل الض ــت عب ــنطن أعط ــى أن واش ــة إل ــورات الاحق ــير التط ــت. وتش ــطس الفائ آب/أغس

األخضــر لتوطيــد عاقاتــه مــع النظــام الســوري.

وَترافــق هــذا التحــّول يف السياســة األردنيــة مــع حملــة إعاميــة هدفــت إلــى شــرح خطــوات 

ــه وأن  ــاٍق يف منصب ــد ب ــى أن األس ــؤولين إل ــار املس ــض كب ــار بع ــد أش ــا. فق ــة وتبريره اململك

جميــع املقاربــات التــي انُتهجــت لغايــة اآلن بهــدف التوّصــل إلــى حــّل للنــزاع الســوري قــد بــاءت 

بالفشــل. ونتيجــًة لذلــك، لــم يعــد محمــوال الحفــاظ ىلع الوضــع القائــم، وال ســيما بالنســبة إلــى 

األردن ودول أخــرى يف املنطقــة. وىلع عكــس الــدول التــي قــادت الجهــود الراميــة إلــى عــزل 
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األســد، والتــي هــي جميعهــا بعيــدة عــن ســورية )مثــل الواليــات املتحــدة وأملانيــا وفرنســا يف 

الغــرب، وقطــر يف العالــم العربــي(، ُيعتبــر األردن، ىلع حــّد قــول وزيــر خارجيتــه، »يف مرمــى 

النيــران«.

ــورية  ــة الس ــّل األزم ــدة لح ــرق جدي ــى ط ــل إل ــة للتوّص ــدة كمحاول ــته الجدي ــاغ األردن سياس ص

ــر  ــياق دور أكب ــي، ويف س ــاق أميركي-روس ــي، واتف ــن الدول ــس األم ــرارات مجل ــى ق ــتناًدا إل اس

للــدول العربيــة يف الشــؤون الســورية. لكــن خطــوة األردن كانــت، مــن نــواٍح عــّدة، بمثابــة محاولة 

ملعالجــة مخاوفــه الرئيســة مــن خــال االنخــراط املباشــر مــع ســورية، بــدال مــن االســتمرار يف 

ــان. وشــملت  ــح عّم ــذي فشــل بــكل وضــوح يف تحقيــق مصال ــب، ال اّتبــاع نهــج االنتظــار والترّق

هــذه املخــاوف مكافحــة تهريــب املخــدرات، وإعــادة إحيــاء العاقــات االقتصاديــة بيــن الجانَبيــن، 

وإرســاء األمــن واالســتقرار االقتصــادي يف جنــوب ســورية، وتحقيــق عــودة )وإن جزئيــة( لاجئيــن 

الســوريين يف األردن، ومعالجــة مســألة وجــود قــوات إيرانيــة وأخــرى مواليــة إليــران يف املنطقة 

الحدوديــة األردنيــة الســورية.

أمــا ىلع أرض الواقــع، فقــد تجّلــت السياســة الجديــدة ىلع شــكل اتصــال هاتفــي بيــن األســد 

صــت  وعبــداهلل، واجتماعــات بيــن وزيــَري خارجيــة البلَديــن وغيرهمــا مــن كبــار املســؤولين، ُخصِّ

ملناقشــة قضايــا عــّدة ىلع غــرار أمــن الحــدود وتهريب املخــدرات، والتعــاون يف مجــال إمدادات 

الطاقــة وامليــاه، وتســهيل النشــاط التجــاري عبــر معبــر درعــا الحــدودي. وقــد شــّكك بــرز بعــض 

املراقبيــن يف مــدى فاعليــة هــذا النهــج، وســخر آخــرون مــن قــرار األردن مناقشــة مســألة تهريب 

املخــدرات مــع وزيــر الدفــاع الســوري، نظــًرا إلــى أن النظــام الســوري مّتهــم ىلع نطــاق واســع 

بالوقــوف وراء هــذه الظاهــرة. إضافــًة إلــى ذلــك، عمــد األردن إلــى إعــادة فتــح الحــدود لتحســين 

التبــادالت التجاريــة. وأشــار النّقــاد إلــى ســورية لــم يعــد لديهــا مــا تقّدمــه لــألردن بعــد عقــد مــن 

الحــرب.

ال يــزال مــن الســابق ألوانــه توفيــر تقييــم شــامل عّمــا إذا كانــت إعــادة إحيــاء العاقات مع ســورية 

قــد ســاعدت األردن يف بلــوغ أهدافــه ىلع الصعيَديــن األمنــي والسياســي. لكــن بعــد مــرور أكثــر 

مــن ســتة أشــهر ىلع تبــّدل املوقــف األردنــي، تبــرز بعــض املؤشــرات ىلع أن سياســة عّمــان 

الجديــدة تؤتــي ثمارهــا ىلع املســتوى االقتصــادي، مــا ُيعتبــر إنجــاًزا ملحوًظــا ألن التعــايف مــن 

الركــود االقتصــادي يقــع يف ُصلــب أولويــات األردن. كذلــك، قــد يحمــل هــذا التقــّدم امُلحــرز ىلع 

الســاحة االقتصاديــة مؤّشــرات ُتنبــئ بمــا ســيحدث يف املســتقبل.

رة ليست طفرة اقتصادية، إنما بداية ُمبشِّ
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طالــت أبــرز التغّيــرات التــي حدثــت خــال األشــهر الســتة املاضيــة املجــال االقتصــادي، وتحديــًدا 

قطــاع التجــارة والترانزيــت. قبــل الحــرب، كانــت ســورية شــريًكا تجارًيــا مهًمــا لــألردن، مــن خــال 

التجــارة البســيطة والصغيــرة النطــاق التــي أفــادت بالدرجــة األولــى املناطــق الحدوديــة األردنية، 

ــي  ــاحنات( الت ــدة ىلع الش ــت )امُلعتم ــارة الترانزي ــاق وتج ــعة النط ــارة الواس ــن التج ــًا ع فض

اســتفادت مــن ارتبــاط األردن بــرًّا بأســواق الخليــج املــدّرة للربــح. وتشــير بيانــات نوعيــة وكّميــة 

ــة. وإن دّل  ــتة املاضي ــهر الس ــال األش ــاث خ ــتويات الث ــذه املس ــع ه ــن ىلع جمي ــى تحسُّ إل

اإليقــاع التاريخــي للعاقــات الســورية األردنيــة ىلع شــيء فإنمــا يــدّل ىلع أن توطيــد العاقــات 

االقتصاديــة ُيفســح مجــال التعــاون ىلع الصعيَديــن السياســي واألمنــي.

يف هــذا الســياق، تقــّدم مدينــة الرمثــا مثــاال مفيــًدا ىلع هــذه الديناميكيــات ألنهــا تقــع ىلع 

الحــدود األردنيــة وُتشــّكل تقليدًيــا مركــًزا لبيــع الســلع الســورية املســتوردة بشــكل رســمي وغيــر 

رســمي. ففــي فتــرة مــا قبــل العــام 1102، كانــت الرمثــا تتباهــى بأنهــا تســتضيف أكبــر ســوق يف 

ــة الجــودة نســبًيا، والتــي تشــّق طريقهــا مــن  البــاد للســلع الســورية الرخيصــة الثمــن والعالي

الرمثــا إلــى جميــع املــدن األردنيــة األخــرى. يف الواقــع، كانــت التجــارة الصغيــرة العابــرة للحــدود 

ــًرا مــن فــرص العمــل، وأبقــت  ــة، إذ أتاحــت عــدًدا كبي تشــّكل العمــود الفقــري القتصــاد املدين

تكاليــف املــواد الغذائيــة األساســية وبعــض الســلع االســتهاكية منخفضــة بســبب فــرق األســعار 

بيــن األردن وســورية.

لكــن الحــرب الســورية طيلــة عقــد مــن الزمــن قلبــت األمــور رأًســا ىلع عقــب. فقــد أّدى تدهــور 

االقتصــاد الســوري، وإغــاق الحــدود لفتــرة طويلــة، والتعطيــل الناجــم عــن جائحــة كوفيــد-91، 

ــا بارتفــاع مســتويات الفقــر  ــا، مصحوًب ــر يف الرمث ــة بشــكل كبي ــى تراجــع األوضــاع االقتصادي إل

والبطالــة. وأســهمت إعــادة فتــح الحــدود مــع ســورية يف نهايــة العــام 8102 يف إنعــاش 

اقتصــاد املدينــة، إال أن ذلــك لــم يــدم طويــًا، إذ عمــدت الحكومــة األردنيــة إلــى تشــديد القيــود 

املفروضــة ىلع التجــارة غيــر الرســمية مــن أجــل وقــف تدّفــق املخــدرات واألســلحة والســجائر 

غيــر املشــروعة مــن ســورية. عــاوًة ىلع ذلــك، مارســت الواليــات املتحــدة ضغوًطــا ىلع األردن 

لثنيــه عــن االنخــراط يف أي نشــاط اقتصــادي مــع ســورية )يف إطــار سياســة واشــنطن الراميــة 

إلــى عــزل البــاد(. وُتضــاف إلــى كّل مــا ســبق ذكــره التداعيــات الناجمــة عــن أزمــة كوفيــد-91.

مــع ذلــك، أّدت إعــادة فتــح الحــدود بالكامــل يف أيلول/ســبتمبر 1202 إلــى إنعــاش اقتصــاد الرمثــا 

ــرق  ــة املف ــة ومدين ــر الحدودي ــدة جاب ــهدت بل ــد. وش ــن جدي ــرى م ــة األخ ــق الحدودي واملناط

ــافرين  ــدد املس ــا يف ع ــان ارتفاًع ــق وعّم ــن دمش ــريع بي ــي الس ــق الدول ــة ىلع الطري الواقع
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والشــاحنات التجاريــة. ووصــف تاجــر أردنــي مخضــرم )مــن البّحــارة( يعمــل يف التجــارة الصغيــرة 

ــًة مــع فتــرة مــا قبــل  ــًا إن الحركــة التجاريــة أضعــف اليــوم مقارن النطــاق التغييــر الحاصــل قائ

العــام 1102، لكنهــا بالتأكيــد أفضــل ممــا كانــت عليــه أثنــاء إغــاق الحــدود أو فــرض قيود شــديدة 

ىلع الحركــة عبــر الحــدود.2 ويعّبــر هــذا التقييــم خيــر تعبيــر عــن التغّيــرات التــي طــرأت ىلع 

الحــدود. فقبــل العــام 1102، كان التجــار العاملــون يف التجــارة الصغيــرة النطــاق يتــرّددون إلــى 

ــن  ــر م ــدات أىلع بكثي ــي عائ ــن جن ــم م ــا مّكنه ــوم، م ــن يف الي ــا مرتي ــا، وأحياًن ــورية يومًي س

متوســط الدخــل يف األردن )فقبــل انــدالع االنتفاضــة الســورية، كان الســائق الــذي يقــوم بعشــر 

ــا الحــّد  ــوازي تقريًب ــارة إلــى ســورية يف الشــهر يحقــق مدخــوال ي ــي عشــرة زي ــى اثنَت ــارات إل زي

ــا يف الوقــت الراهــن. فالســائقون  ــا تماًم األدنــى لألجــور يف األردن(. لكــن الوضــع يبــدو مختلًف

يذهبــون إلــى ســورية مــرة واحــدة فقــط كل بضعــة أيــام، بســبب تشــديد إجــراءات التفتيــش 

األمنــي، وضــرورة االلتــزام بالقيــود املفروضــة بســبب جائحــة كوفيــد-91، وتراجــع تســامح 

الســلطات األردنيــة مــع التجــارة غيــر الرســمية. إًذا، تســّببت هــذه العوامــل بخفــض هامــش ربــح 

التجــار، بيــد أن الوضــع ال يــزال أفضــل ممــا كان عليــه أثنــاء إغــاق الحــدود.3

ــي  ــارة الت ــذه التج ــًدا ألن ه ــروًزا، تحدي ــل ب ــاف أق ــت، فاالخت ــارة الترانزي ــتوى تج ــا ىلع مس أم

اســتؤنفت يف أيلول/ســبتمبر 8102 عندمــا ُأعيــد فتــح الحــدود للمــرة األولــى بيــن األردن 

ــرة اإلحصــاءات العامــة  ــام الصــادرة عــن دائ ــادرة ىلع االســتمرار. وتشــير األرق ــت ق وســورية، كان

ــف  ــرة مــن العــام 8102 شــهدت تضاُع ــة األخي ــى أن األشــهر الثاث ــة إل التابعــة للحكومــة األردني

الــواردات مــن ســورية مقارنــًة مــع العــام الــذي ســبقه. ثــم انخفضــت األرقــام بيــن العاَميــن 9102 

ــاع  ــاود االرتف ــد-91، لتع ــة كوفي ــات جائح ــورية واألردن وتداعي ــن س ــات بي ــبب خاف و0202، بس

ــر  ــال، يف تشــرين األول/أكتوب ــى ســبيل املث ــرة. فعل ــح الحــدود آخــر م مجــّدًدا بعــد إعــادة فت

1202، ارتفعــت الــواردات مــن ســورية بنســبة 04 يف املئــة، والصــادرات بنســبة 02 يف املئــة، 

والســلع امُلعــاد تصديرهــا بنســبة 55 يف املئــة، مقارنــًة مــع الشــهر نفســه مــن العــام 0202. 

وصــّرح نقيــب أصحــاب شــركات التخليــص ونقــل البضائــع يف األردن أن أعــداد الشــاحنات التــي 

ــر مــن العــام 1202 تراوحــت مــا بيــن  ــى ســورية يف تشــرين الثاني/نوفمب ــت مــن األردن إل دخل

ــى 02 شــاحنة قبــل إعــادة فتــح الحــدود آخــر مــرة.  ــًة مــع 51 إل ــا، مقارن 001 و021 شــاحنة يومًي

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــى اململك ــورية إل ــادرات الس ــبان الص ــذ يف الحس ــا أن نأخ ــي أيًض وينبغ

ــات رســمية صــادرة عــن  ــا لبيان ــر األردن. ووفًق ــر وجهــة رئيســة للســلع الســورية عب التــي ُتعتب

الهيئــة العامــة لإلحصــاء يف الســعودية، ارتفعــت قيمــة الصــادرات الســورية إلــى الســعودية مــن 
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643 مليــون ريــال ســعودي )مــا يعــادل 29 مليــون دوالر( يف العــام 7102 )وهــو أدنــى مســتوى لهــا 

ــام 1202. ــون دوالر( يف الع ــعودي )أو 023 ملي ــال س ــون ري ــى 0021 ملي ــاق(، إل ىلع اإلط

ال شــّك أن الحــرب غّيــرت بعــض الســمات التاريخيــة للتجــارة بيــن ســورية واألردن. فعلــى ســبيل 

ــّب يف  ــد أن كان يص ــيء، بع ــض الش ــح األردن بع ــوم لصال ــاري الي ــزان التج ــل املي ــال، يمي املث

ــًرا،  ــًوا كبي ــا شــهدت التجــارة نم ــي، عندم مصلحــة ســورية خــال العقــد األول مــن القــرن الحال

ــر بيــن العاَميــن 4102 و1202، حيــن بلغــت قيمــة  باســتثناء العــام 6002. لكــن هــذا التــوازن تغّي

البضائــع امُلصــّدرة أو امُلعــاد تصديرهــا إلــى ســورية نحــو 785 مليــون دينــار أردنــي، فيمــا بلغــت 

ــا. ــواردات 464 مليوًن قيمــة ال

ــة بســورية  ــط األســواق الدولي ــة وهــو رب ــه آخــر قــد يتعــّزز خــال الســنوات املقبل وثمــة توّج

ــب أصحــاب شــركات  ــر نقي ــة، َيعتب ــر إحصــاءات مفّصل ــر األردن. وىلع الرغــم مــن عــدم تواف عب

التخليــص ونقــل البضائــع يف األردن أن تجــارة الترانزيــت مــع ســورية عبــر مينــاء العقبــة ومعبــر 

جابر-نصيــب الحــدودي يمكــن أن ترتفــع بنحــو 0001 يف املئــة يف املســتقبل املنظــور، بفضــل 

الرســوم التنافســية. بعبــارة أخــرى، ســاهم تغّيــر سياســة األردن مؤخــًرا تجــاه ســورية يف تكريســه 

كمنطقــة عبــور )ترانزيــت( للمســتوردين الســوريين.

عــاوًة ىلع ذلــك، تنطــوي إعــادة إحيــاء العاقــات االقتصاديــة مــع ســورية ىلع ُبعــد سياســي 

ــرأي أجــراه  مهــم، ســواء لجهــة العاقــات الثنائيــة أو السياســات الداخليــة. وأظهــر اســتطاع لل

ــد شــعبي واســع  ــر وجــود تأيي ــي يف تشــرين األول/أكتوب ــز الدراســات االســتراتيجية األردن مرك

كبيــر لقــرار اململكــة إعــادة االنخــراط مــع ســورية. ويعتقــد حوالــى 87 يف املئــة مــن املشــاركين 

يف االســتطاع، وعددهــم 8021 أشــخاص، أن األضــرار األكبــر التــي لحقــت بــاألردن نتيجــة الحــرب 

الســورية كانــت اقتصاديــة يف طبيعتهــا. وقــد حظيــت السياســتان اللتــان اّتبعهمــا األردن، أي 

االنفتــاح ىلع ســورية وإعــادة فتــح معبــر جابر-نصيــب الحــدودي، بتأييــد 08 و48 يف املئــة مــن 

املشــاركين ىلع التوالــي. وتشــير هــذه األرقــام، إلــى جانــب املاحظــات امليدانيــة واملحادثــات 

التــي أجراهــا املؤّلــف يف عّمــان وإربــد والرمثــا، إلــى أن معظــم األردنييــن يوافقــون ىلع النهــج 

الجديــد لبادهــم تجــاه ســورية ويتوقعــون أن يحّقــق مكاســب اقتصاديــة.

يف ســياق العاقــات الســورية األردنيــة، التــي تشــهد منــذ الخمســينيات وحتــى اليــوم فتــرات 

ــا  ــا آخــر، لطاملــا ســّهل التحّســن االقتصــادي عموًم ــرات مــن الوفــاق حيًن ــا وفت مــن العــداء حيًن

ــال،  ــد التعــاون السياســي واألمنــي. ففــي منتصــف الســبعينيات ىلع ســبيل املث آفــاق توطي

ــاح  ــم إلص ــى تفاه ــورية إل ــل األردن وس ــن، توّص ــن الجانَبي ــديد بي ــداء الش ــن الع ــرة م ــد فت وبع
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عاقتهمــا االقتصاديــة. وبالفعــل، كان االقتصــاد ىلع رأس جــدول أعمــال امللــك حســين حيــن 

زار الرئيــس حافــظ األســد يف دمشــق خــال العــام 5791. لكــن، بــدا واضًحــا أن لــدى األردن حافــًزا 

ــوري  ــي الس ــق األردن ــة للتواف ــاد االقتصادي ــز األبع ــو أراد تعزي ــاع، فه ــك االجتم ــد ذل ــا لعق إضافًي

»بمــا يتجــاوز املكاســب القصيــرة األمــد ويســمح ببنــاء عاقــات سياســية أقــوى مــن خــال وضــع 

األســس الازمــة لعاقــات اقتصاديــة راســخة«.4

لكــن هــذا التوافــق لــم يعّمــر طويــًا، وأعقبــه عــداء متجــّدد دام عقَديــن من الزمــن. ولكــن ُأتيحت 

ــدة للتعــاون بعــد وفــاة الرئيــس الســوري الســابق حافــظ األســد والعاهــل األردنــي  فــرض جدي

الســابق امللــك حســين ووصــول الرئيــس بشــار األســد وامللــك عبــد اهلل إلــى ُســدة الحكــم يف 

البلَديــن اللذيــن ُســرعان مــا عــاودا االنفتــاح ىلع بعضهمــا البعــض. وخــال الســنوات القليلــة 

األولــى مــن العاقــات الوديــة، كانــت االتفاقــات املوّقعــة بيــن الطرَفيــن اقتصاديــة يف الغالــب.5 

لكــن مــع مــرور الوقــت، تعــّززت آفــاق التعــاون بينهمــا لتشــمل قضايــا امليــاه، والتمويــل، واألمــن، 

وطــرد أعضــاء جماعــة اإلخــوان املســلمين الســوريين مــن األردن، ومعارضــة الضغــط األميركــي 

ىلع ســورية يف مطلــع العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين.6

خاتمة

ــد  ــك يعتم ــل، إذ إن ذل ــق الكام ــو التواف ــا نح ــورية واألردن ُحكًم ــن س ــات بي ــه العاق ــد ال تتّج ق

بشــكل كبيــر ىلع ســلوك النظــام الســوري تجــاه األردن، فضــًا عــن السياســات اإلقليميــة والدولية 

حيــال ســورية. وحتــى لــو كانــت هــذه فاتحــًة لحقبــة جديــدة مــن العاقــات الســورية األردنيــة، 

د بعــد. مــع ذلــك، تــدّل  إال أن البلَديــن ال يــزاالن يف بدايــة الطريــق واملســار املســتقبلي لــم ُيحــدَّ

ــق  ــن توثي ــع، م ــكل متواض ــتفاد، وإن بش ــد اس ــي ق ــاد األردن ــرات ىلع أن االقتص ــم املؤّش معظ

العاقــات مــع ســورية. عــاوًة ىلع ذلــك، يحــاول األردن خلــق نمــوذج اقتصــادي جديــد لنفســه، 

ال يكــون فيــه مجــّرد ســوق لبيــع البضائــع الســورية ونقطــة عبــور لهــا يف طريقهــا إلــى األســواق 

الخليجيــة، بــل أيًضــا ُمصــّدًرا إلــى ســورية وصلــة وصــل تربــط دمشــق باألســواق الدوليــة. أخيــًرا، 

ومــع أن توطيــد العاقــات االقتصاديــة الســورية األردنيــة هــو إنجــاز بحــّد ذاتــه، فإنــه قــد يســهم 

ــات  ــدود، والسياس ــن الح ــاه، وأم ــل املي ــرى مث ــاالت أخ ــاون يف مج ــر التع ــز أواص ــا يف تعزي أيًض

اإلقليميــة.

املصدر: كارينغي

https://carnegie-mec.org/2022/05/24/ar-pub-87193
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ــة مــن املشــهد الجيوسياســي يف منطقــة شــرق البحــر  ــة انتقالي نحــن اآلن يف خضــم مرحل

ــاون.  ــل التع ــم نق ــترك، إن ل ــش املش ــو التعاي ــات ونح ــن الصراع ــدًا ع ــط بعي ــض املتوس األبي

وبديهيــا، هنــاك بعــض األســئلة التــي تطــرح نفســها يف هــذه املرحلــة: كيــف تســارعت وتيــرة 

هــذا التغييــر واتســعت رقعتــه يف األشــهر األخيــرة وملــاذا حــدث ذلــك؟ مــا الــذي يعــزز احتمــال 

اســتمراره ىلع األقــل لفتــرة مــن الوقــت؟ ســيتناول هــذا املقــال الصــورة العامــة لهــذا التحــّول 

الــذي تشــهده املنطقــة مــن خــال اإلجابــة ىلع هــذه األســئلة. يتمثــل العامــل الوحيــد األكثــر 

أهميــة وراء هــذا التحــول اإليجابــي هــو التغييــر يف موقــف تركيــا، ممــا يــدل ىلع نطــاق واســع 

ىلع انتصــار السياســة املحليــة ىلع السياســة الخارجيــة. ويف الوقــت نفســه، وبغــض النظــر 

عــن كافــة املســائل السياســية، ال يجــب أن ننســى الــدور الــذي تلعبــه عوامــل الطاقــة العامليــة 

ــى  ــداء إل ــول األع ــل يتح ــزر: ه ــد وج ــة م ــط يف حال ــرق املتوس دول ش

ــاء؟ أصدق

معهد واشنطن

)اللغة اإلنجليزية والعربية( أيار 2022

نــص املقــال: ىلع الرغــم مــن أن شــبح تحقــق أســوأ الســيناريوهات التــي تجلــت قبــل 
بضــع ســنوات فقــط لــم يعــد قائمــا، إال أن أفضــل الســيناريوهات القائمــة ىلع التعــاون 

التحويلــي ال تــزال بعيــدة املنــال.

ديفيد بولوك
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واملنــاخ واالقتصــاد يف هــذا التحــّول أيضــا. فالقيمــة النســبية املتصــورة ىلع املــدى القصيــر 

ــرت، ممــا  ــة ملــوارد الغــاز الطبيعــي يف منطقــة شــرق املتوســط قــد تغّي والوجهــات املفضل

جعــل املواجهــات حولهــا أقــل احتمــااًل ىلع املــدى القريــب.

ولتقديــر مــدى االختــاف الــذي يبــدو عليــه املشــهد البحــري اليــوم، مــن الضــروري العــودة إلــى 

عامــْي 9102 و 0202. فخــال معظــم هذيــن العاميــن، شــهدت املنطقــة أزمــات صغيــرة متواصلــة 

ــة  ــكرية البحري ــات العس ــة والعملي ــب البحري ــب واملطال ــر والتنقي ــس ىلع الَحف ــبب التناف بس

الفعليــة التــي جــرت يف كافــة أنحــاء شــرق املتوســط، بــدءًا مــن الســاحل الليبــي ووصــواًل إلــى 

اللبنانــي. ويف تناقــض صــارخ، تراجعــت حــدة املنافســة بشــكل ملحــوظ خــال العــام والنصــف 

العــام املاضييــن. وكانــت تركيــا هــي الرائــدة يف كلتــا الحالتيــن، لألســوأ يف املاضــي القريــب 

ولألفضــل اليــوم.

تركيا والتغيير يف سياستها.

كمــا هــو الحــال غالبــا، قــد يكــون الســبب الــذي يدعــو تركيــا إلــى تغييــر سياســتها )إن لــم يكــن 

ــب  ــب طي ــس رج ــل. فالرئي ــن الداخ ــا م ــاورة نابع ــدول املج ــاه ال ــل( تج ــا بالكام ــل موقفه تبدي

أردوغــان سيرشــح نفســه مجــددًا لانتخابــات يف غضــون عــام تقريبــا، يف وقــت يتدهــور فيــه 

االقتصــاد التركــي، حيــث تتراجــع قيمــة الليــرة التركيــة بينمــا يناهــز التضخــم يف البــاد 04 يف 

ــى الدرجــة غيــر االســتثمارية، واآلن  ــا اإلئتمانــي إل ــّم تخفيــض تصنيــف تركي املائــة. كمــا أنــه ت

ــدو أن  ــات يف املــدن الرئيســية، يب ــم االنتخاب ــة« الحاك ــة والتنمي بعــد أن خســر »حــزب العدال

قاعــدة مؤيديــه مــن الطبقــة الوســطى يف املحافظــات قــد انحســرت أيضــا بشــكل كبيــر.

ولذلــك، فــإن أردوغــان بحاجــة ماســة إلــى حبــل نجــاة اقتصــادي قريبــا، ويف وقــت أقــرب ممــا 

ــحتان  ــارات مرش ــعودية واإلم ــدو أن الس ــة. ويب ــة متاح ــة بحري ــروات طاق ــح أي ث ــن أن تصب يمك

واضحتــان كمســاهمتين ولكــن مقابــل ثمــن، وهــو: تصالــح معنــا، ومــع مصــر، وحتــى مــع إســرائيل 

فضــًا عــن أصدقائهمــا الجــدد يف منطقــة البحــر األبيــض املتوســط. ويــزور كبــار املســؤولين 

ــث  ــنوات، حي ــذ س ــى من ــرة األول ــا للم ــرائيليين تركي ــن واإلس ــن واليونانيي ــن واملصريي الخليجيي

وعــد الخليجيــون بمســاعدات وتعامــات تجاريــة وودائــع مصرفيــة واســتثمارات بقيمــة عشــرات 

مليــارات الــدوالرات، بهــدف عــزل إيــران ومصــادر تهديــدات أخــرى. ويف اســتجابة لهــذه املبــادرة، 

تخفــض تركيــا دعمهــا لجماعــة »اإلخــوان املســلمين«. كمــا ُتظهــر تعاونــا أكبــر مــع جهــود صنــع 

ــة لدعــم أحــد طــريف  ــة عســكرية جريئ ــث أرســلت إليهــا مؤخــرًا بعث ــا - حي الســام يف ليبي

الحــرب األهليــة وطالبــت بمســاحات شاســعة مــن البحــر األبيــض املتوســط مقابــل ذلــك. كمــا 
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تشــير أنقــرة إلــى اســتعداد جديــد للتفــاوض مــع كافــة الــدول املجــاورة لهــا يف منطقــة البحــر 

املتوســط بــداًل مــن اســتفزازها بشــأن ترســيم الحــدود البحريــة. أمــا إســرائيل فهــي حالــة خاصــة 

يف هــذا الصــدد. فعلــى الرغــم مــن كل العــداء بيــن أردوغــان وإســرائيل، إاّل أنــه لــم تحــدث أي 

ــايف  ــفينة »م ــة س ــراز حادث ــد ىلع ط ــن عق ــر م ــذ أكث ــا من ــة بينهم ــة علني ــات عنيف مواجه

ــة  ــوة إيجابي ــل، ويف خط ــزة. ويف املقاب ــاحل غ ــة س ــمعة قبال ــوء الس ــهورة بس ــرة« املش مرم

ــن  ــدًا ع ــة ج ــمية مختلف ــة رس ــوة علني ــباط/فبراير 2202 بخط ــان يف 4 ش ــام أردوغ ــة، ق للغاي

ــا اســتخدام الغــاز  ــراك: »بإمكانن ــن األت ــال للمراســلين الصحفيي ــاد يف هــذا املجــال، إذا ق املعت

الطبيعــي اإلســرائيلي يف بادنــا... كمــا يمكننــا االنخــراط يف جهــود مشــتركة تتعلــق بمــروره 

إلــى أوروبــا«.

ــن  ــع م ــه ناب ــااًل جــادًا، لكن ــه احتم ــن كون ــر م ــال أكث ــد املن ــم بعي ــع مجــرد حل وهــذا يف الواق

أســباب إقتصاديــة ولوجســتية وليســت سياســية. وتتمثــل النقطــة األساســية يف وجــود إرادة 

ــة  ــركات اقتصادي ــة بمح ــط، مدفوع ــر املتوس ــن دول البح ــارب م ــرة للتق ــية اآلن يف أنق سياس

ــة. ــة املقبل ــنوات القليل ــدى الس ــتمر ىلع م ــل أن تس ــن املحتم ــي م ــة الت ــية محلي وسياس

لبنان

شــهد العــام املاضــي أيضــا الكثيــر مــن النقاشــات حــول إشــراك لبنــان. ومــن البنــود املطروحــة 

هــي مخطــط الســتجرار الغــاز الطبيعــي مــن شــرق املتوســط إلــى لبنــان، مــن خــال مســار خــط 

ــاه  ــن املي ــاز م ــدر الغ ــون مص ــوريا، ىلع أن يك ــر األردن وس ــر عب ــة يم ــف للغاي ــري ملت ــب ب أنابي

املصريــة واإلســرائيلية. ويجــري البحــث بهــذا املشــروع املعقــد بوســاطة أمريكية وبهــدف معلن 

هــو تخفيــف الضائقــة االقتصاديــة الخانقــة التــي يشــهدها لبنــان. ومــن األهــداف غيــر املعلنــة 

األخــرى هــي تشــجيع إحــراز تقــّدم ىلع صعيــد الحــدود البحريــة بيــن إســرائيل ولبنــان أو ىلع 

األقــل اســتئناف املفاوضــات بشــأنها. ويف أوائــل عــام 2202، وافقــت الحكومــة اللبنانيــة، التــي 

ــة  ــاطة أمريكي ــات، بوس ــة املحادث ــى طاول ــودة إل ــرًا ىلع الع ــزب اهلل«، أخي ــا »ح ــن عليه يهيم

أيضــا. وىلع الرغــم مــن أن الطرفيــن لــن يتوصــا إلــى اتفــاق عمــا قريــب ىلع مــا يبــدو، فمجــرد 

بــروز هــذا االحتمــال قــد يمنــع تصاعــد حــدة التوتــرات.

ــاق  ــاه بعــد االتف ــن املي ــاز م ــان ىلع ســحب الغ ــدرات لبن ــر ق ــال تطوي ــن احتم وىلع الرغــم م

ىلع ترســيم الحــدود مــع إســرائيل، والــذي قــد يســتغرق ســنوات، إال أنــه قــد يِعــد يف النهايــة 

بتحقيــق مكاســب كبيــرة القتصــاد البــاد الغــارق يف الصعوبــات. عــاوًة ىلع ذلــك، قــد يحمــي 

أيضــا األصــول اإلســرائيلية يف البحــر مــن بعــض األعمــال العدائيــة تجاههــا؛ فالجانــب اللبنانــي، 
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ــك،  ــن تســتثمر يف منطقــة حــرب. ومــع ذل وحتــى »حــزب اهلل«، يــدركان تمامــا أن أي شــركة ل

ــاق.  ــرة ىلع أي اتف ــات األخي ــع اللمس ــره لوض ــن أم ــة م ــس يف عجل ــزب اهلل« لي ــدو أن »ح يب

وتعكــس إعاقتــه ملســار األمــور انتصــار السياســة ىلع االقتصــاد، يف تناقــض صــارخ مــع مجريــات 

األحــداث مــع تركيــا. فـــ »حــزب اهلل« يفضــل الســيطرة ىلع اقتصــاد متهــاٍو بــداًل مــن إثارة اســتياء 

إيــران أو االعتــراف بــأي اتفــاق مــع إســرائيل، وذلــك ألســباب خاصــة إيديولوجيــة ونفعيــة. وىلع 

الرغــم مــن أن »حــزب اهلل« يبقــى خــارج الصــورة الجديــدة ملنطقــة شــرق املتوســط، إال أنــه لــن 

يتمكــن مــن إشــعال فتيــل صــدام حــاد مباشــر مــع إســرائيل.

إسرائيل

هنــاك تناقــض يف سياســة إســرائيل الحديثــة حيــال منطقــة البحر األبيض املتوســط. فإســرائيل 

تحــرص ىلع جمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــركاء يف املنطقــة وترحــب بنــزع فتيــل الخــاف 

ــي، تتفاعــل إســرائيل بحــذر ولكــن بشــكل  ــة. وبالتال ــب الخصــوم ذوي الصل ــق بمطال فيمــا يتعل

إيجابــي مــع املبــادرات األخيــرة مــن أنقــرة للتنســيق البحــري ويف مجــال الطاقــة، وســط الحفــاظ 

ىلع اتصــال وثيــق مــع كل مــن اليونــان وقبــرص ومصــر )وكذلــك مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

التــي تشــارك يف العديــد مــن املشــاريع يف البحــر األبيــض املتوســط(. كمــا وّقعــت الحكومــة 

اإلســرائيلية بهــدوء ىلع نقــل الغــاز البحــري املصــري واإلســرائيلي عبــر األردن إلــى ســوريا ولبنان.

ومــع ذلــك، يــرزح اإلئتــاف اإلســرائيلي الحاكــم الجديــد تحــت وطــأة ضغــوط متعــددة جديــة مــن 

قبــل العناصــر املدافعــة عــن البيئــة، وال ســيما ألن وزيــر البيئــة ينحــدر مــن اليســار. لهــذا الســبب، 

علــق اإلئتــاف العمــل بالعديــد مــن املشــاريع الرئيســية ذات الصلــة، مــن بينهــا توســيع خــط 

أنابيــب إماراتــي ينقــل الغــاز والنفــط مــن إيــات الواقعــة ىلع البحــر األحمــر إلــى أشــدود ىلع 

البحــر األبيــض املتوســط، إلــى جانــب أي عمليــات جديــدة واســعة النطــاق للتنقيــب عــن النفــط 

والغــاز يف البحــر أو الحفــر الســتخراجهما. وممــا يزيــد مــن هــذه الحالــة مــن عــدم اليقيــن هــي 

هشاشــة حكومــة إســرائيل الحاليــة، التــي يؤّمــن مقعــد واحــد يف الكنيســت صمودهــا حتــى 

اآلن.

وإلــى جانــب هــذا التــردد اإلســرائيلي، ظهــرت عقبــة جديــدة يف أوائــل عــام 2202 حيــن أعلنــت 

الواليــات املتحــدة أنهــا ســتوقف دعــم بنــاء خطــوط أنابيــب الطاقــة اإلســرائيلية )أو املصريــة( 

ــى حــل بديــل جزئــي  ــك، َتوصــل »االتحــاد األوروبــي« للتــو إل ــا. ومــع ذل ــى أوروب تحــت البحــر إل

ــة  ــن الناحي ــدوى م ــر ج ــون أكث ــأن يك ــد ب ــدة - وَيِع ــات املتح ــم الوالي ــى بدع ــألة - يحظ للمس

االقتصاديــة والبيئيــة والفنيــة يتمثــل بمــّد كابــل كهربائــي يف البحــر يصــل إلــى أوروبــا ويحمــل 
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إمــدادات مصريــة و/أو قبرصيــة و/أو إســرائيلية، وتصــل تكلفــة االســتثمارات الفعليــة املقترحــة 

فيــه إلــى 007 مليــون دوالر تقريبــا. وإذا تحقــق هــذا املشــروع بالفعــل، فسيرســي فعليــا أسســا 

أكثــر متانــة لعاقــات تعاونيــة مــن هــذا النــوع بيــن مختلــف دول البحــر األبيــض املتوســط.

اليونان وقبرص

إن وصــف مفصــل للسياســة اليونانيــة أو القبرصيــة بشــأن قضايا شــرق املتوســط هو خــارج نطاق 

هــذه النظــرة العامــة. ويكفــي القــول إن كا الحكومتيــن رحبتــا بالتغّيــر الجديــد يف موقــف تركيا، 

ــات الرســمية التصالحيــة، وبعــض االتفاقــات  ــارات الرفيعــة املســتوى، والبيان ــك الزي بمــا يف ذل

بشــأن مختلــف األمــور الثانويــة، واألهــم مــن ذلــك، الغيــاب شــبه التــام لألعمــال االســتفزازية.  

ومــع ذلــك، لــم يتــّم حــّل أي مــن الخافــات الشــائكة، وليــس مــن املحتمــل أن يتــم حلهــا يف أي 

وقــت قريــب. وال يــزال التوصــل إلــى تســوية نهائيــة ورســمية بشــأن تقســيم قبــرص أو توحيدهــا 

بعيــد املنــال - إلــى جانــب املطالبــات البحريــة املتضاربــة التــي ينطــوي عليهــا األمــر. وباملثــل، 

لــم ُيحــَرز ســوى تقــدم ضئيــل يف توســيع »منتــدى غــاز شــرق املتوســط« ليضــّم تركيــا. ويف 

الواقــع، فــإن التكهــن األكثــر منطقيــة ىلع املــدى القريــب هــو الهــدوء النســبي ولكــن ليــس 

حــل النــزاع أو التعــاون الفعــال.      

مصر

تشــكل مصــر إحــدى أبــرز الــدول املســتفيدة مــن هــذه التحالفــات الجديــدة يف شــرق املتوســط. 

فهــي لــم تعــد تواجــه خطــرًا من تركيا، ســواء يف البحــر أو يف ليبيا أو ىلع املســتوى السياســي 

املحلــي. كمــا أنهــا مرشــحة طموحــة ألن تكــون جــزءًا مــن العديــد مــن عــروض الطاقــة الجديــدة 

متعــددة األطــراف، وجميعهــا بتمويــل مــن الخــارج. ولديهــا أيضــا مصلحــة عامليــة وإقليميــة أكبــر 

ــى البحــر  ــاة الســويس وصــواًل إل ــر البحــر األحمــر وقن ــور عب ــر فعاليــة يف ضمــان أمــن العب وأكث

األبيــض املتوســط، حيــث قــد تضطلــع فيــه بــدور متزايــد إلــى حــّد مــا.  

ويف خــال ذلــك، بإمــكان مصــر الســعي إلــى إبــرام اتفاقــات إضافيــة ثنائيــة أو متعــددة األطــراف 

خاصــة بهــا يف شــرق املتوســط، وســط تطّلعهــا إلــى الوصــول حتــى إلــى ســوريا ىلع األقــّل. 

ــة أو  ــوال النقدي ــا لألم ــر فعلي ــق كبي ــُد بتدف ــوات ال تِع ــذه الخط ــن ه ــا م ــإن أي ــك، ف ــع ذل وم

ــتتة  ــها مش ــرة نفس ــد القاه ــة. وتج ــزال ىلع الحاف ــذي ال ي ــاد ال ــاد الب ــتثمارات يف اقتص االس

ــا أو الســودان.     ــات املســتعرة ىلع جبهــات أخــرى، ســواء يف أثيوبي بســبب االضطراب

لذلــك، ويف حيــن تســتعيد مصــر تدريجيــا دورهــا يف املنطقــة، فمــن غيــر املرجــح أن تصبــح 

الطــرف املبــادر أو املحــّرك الرئيســي الــذي كانــت عليــه يف األوقــات الســابقة. وبــداًل مــن ذلــك، 
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مــن املرجــح أن تعــّزز امليــل العــام الجديــد نحــو االســتقرار والحــّد مــن النزاعــات، وذلــك وفــق 

حســابات تعــود عليهــا بالفائــدة. وهــذا وحــده ُيعــّد مســاهمة قّيمــة لتحقيــق املصلحــة العامــة.    

ــك، يتمثــل أحــد الجوانــب املهمــة يف موقــع مصــر يف الهجــرة يف البحــر املتوســط  ــى ذل إل

أو تدفــق الاجئيــن. فعلــى الرغــم مــن املســتويات املرتفعــة للفقــر والضغــط الســكاني، حيــث 

ــرة ال  ــه، إاّل أن القاه ــيواصل ارتفاع ــمة وس ــون نس ــا 001 ملي ــاد حالي ــكان الب ــدد س ــى ع يتخط

ــم قبضتهــا ىلع حركــة الهجــرة هــذه. وال شــك يف أن اســتمرار تدفــق املســاعدات  ــزال ُتحِك ت

ــد  ــى مصــر يشــّكل الجانــب املفي ــات املتحــدة إل واالســتثمارات مــن »االتحــاد األوروبــي« والوالي

اآلخــر مــن هــذه املقايضــة الضمنيــة إلــى حــّد مــا.    

الجهات املخّربة واألحداث التي ال يمكن التنبؤ بها: إيران و»حماس« وروسيا والصين

يجــدر هنــا أخــذ نظــرة ســريعة ىلع بعــض االعتبــارات األخــرى. فـــ »حمــاس« تســيطر ىلع غــزة 

ولكــن ليــس ىلع ســاحلها، الــذي يشــهد دوريــات إســرائيلية متواصلــة. ومــن املؤكــد أن األســلحة 

وغيرهــا مــن املــواد املهربــة ال تــزال تمــّر عبــره إلــى حــّد مــا، إاّل أنهــا ال تشــّكل تهديــدًا بحريــا 

مهمــا. وخــال املناوشــات التــي دامــت 01 أيــام يف أيار/مايــو 1202 بيــن »حمــاس« وإســرائيل، 

ــدوى(  ــت )دون ج ــط حاول ــا فق ــل منه ــن القلي ــف، ولك ــخ والقذائ ــة آالف الصواري ــت الحرك أطلق

اســتهداف الســفن أو املنصــات البحريــة اإلســرائيلية.  

ــآت  ــط واملنش ــر املتوس ــب ىلع البح ــرائيلي القري ــدود اإلس ــاء أش ــرَّض مين ــل، تع ويف املقاب

ــقان  ــاه( يف عس ــة املي ــة تحلي ــة، ومحط ــة الطاق ــب، ومحط ــط األنابي ــة خ ــية )محط الرئيس

ــطين«، إال أن  ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة الجه ــاس« أو »حرك ــن »حم ــواء م ــرة س ــات خطي لهجم

معظمهــا كانــت خــارج املســار أو تــم اعتراضهــا مــن قبــل »القبــة الحديديــة« والدفاعــات األخــرى. 

ــردع اإلســرائيلي والدفــاع عــن  ــؤدي الجمــع بيــن ال ويف املســتقبل القريــب، يمكــن توقــع أن ي

النفــس، باإلضافــة إلــى التنســيق املصــري املعــزز يف احتــواء »حمــاس«، إلــى الحــد مــن هــذا 

ــط.         ــض املتوس ــر األبي ــرة للبح ــاحة املباش ــل يف الس ــد، ىلع األق التهدي

ــا يف  ــع نطاق ــات أوس ــا طموح ــي لديه ــر، وبالتال ــر بكثي ــدرات أكب ــا ق ــك أساس ــران، فتمل ــا إي أم

الســاحة نفســها. كمــا أنهــا قــادرة ىلع النفــاذ إلــى موانــئ يف كل مــن ســوريا ولبنان وتســتخدم 

قنــاة الســويس للعبــور يف بعــض األحيــان. ومــع ذلــك، أفــادت بعــض التقاريــر أنهــا لم تســتهدف 

منشــآت بحريــة إســرائيلية بشــكل مباشــر يف البحــر املتوســط ســوى مــرة أو مرتيــن، حيــث ال 

يــزال موقــع قوتهــا ضعيفــا نســبيا.  

ُيذكــر أن إيــران تــزّود »حمــاس« )وكذلــك شــريكتها، »حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطين«( 
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يف غــزة و»حــزب اهلل« يف لبنــان بالســاح واملــال والتدريــب. ويف حــال تجــدد أي مواجهــات 

عســكرية كبيــرة بــأي شــكل مــن األشــكال، فقــد ُتســتخدم بعــض هــذه اإلمــدادات مــن دون شــّك 

ضــّد الســاحل اإلســرائيلي واملنشــآت البحريــة مــن جديــد. ولكــن يف الوقــت الحالــي، تركــز إيــران 

بشــكل أكبــر ىلع جبهــات أخــرى، وبالطبــع تشــعر بالقلــق مــن االنتقــام اإلســرائيلي. لذلــك يبــدو 

مــن املرجــح أن إيــران تفضــل مبــدأ ضبــط النفــس مــن قبــل عمائهــا، مــا لــم تكــن بحاجــة إلــى 

رّدهــم ىلع اإلجــراءات اإلســرائيلية التــي تســتهدف بنيتهــا التحتيــة )النوويــة(.     وتركــز روســيا 

أيضــا هــذه األيــام بشــكل أكبــر ىلع جبهــات أخــرى مثــل آســيا الوســطى وســوريا وتركيــا وأوروبــا 

ــكل  ــود بش ــر األس ــة يف البح ــي منخرط ــي فه ــا. وبالتال ــيء أوكراني ــل كل ش ــام، وقب ــكل ع بش

أكثــر نشــاطا ممــا يســميه العــرب البحــر األبيــض، أي البحــر األبيــض املتوســط. لكــن يف الوقــت 

نفســه، ُتعتبــر روســيا قــوة مهمــة يف البحــر املتوســط، مــع َمْنفــذ رئيســي إلــى املوانــئ يف 

ســوريا وتشــارك أســاطيلها بمنــاورات متواصلــة خارجهــا. كمــا أن مرتزقتهــا منخرطــة يف الصــراع 

الدائــر يف ليبيــا وهــي تحــاول جاهــدًة زيــادة مبيعاتهــا مــن األســلحة وتحســين صورتهــا عمومــا 

يف مصــر ودول أخــرى. ومــع ذلــك، فبشــكل عــام ال يبــدو ىلع األرجــح أن جميــع هــذه األنشــطة 

ســتهدد أو تقــّوض العاقــات األكثــر اســتقرارًا التــي تحظــى باألولويــة حاليــا مــن قبــل القــوى يف 

املنطقــة.

وينطبــق األمــر نفســه تقريبــا ىلع الصيــن، التــي تعــزز وجودهــا وُتحســن صورتهــا يف جميــع 

أنحــاء العالــم، بمــا يف ذلــك يف منطقــة شــرق املتوســط، مــن مصــر وصواًل إلــى املغرب. فشــرق 

املتوســط، بشــكل خــاص، هــو محطــة أساســية يف »مبــادرة الحــزام والطريــق« التــي أصبحــت 

ــة روســيا،  مركزيــة لسياســة الصيــن الخارجيــة. وال يــزال قســم كبيــر مــن دوافعهــا، بخــاف حال

يرتبــط باملجــاالت التجاريــة والثقافيــة وبالبنيــة التحتية/االســتثمار، وليــس باملجــال العســكري. 

وىلع أي حــال، تحــاول الصيــن عمومــا )وتنجــح يف( تجّنــب التــوّرط يف الخافــات اإلقليميــة مــن 

خــال عــدم االنحيــاز إلــى أي طــرف. ولهــذه األســباب، ال يمكــن منطقيــا يف الوقــت الراهــن اعتبــار 

توســع الصيــن ىلع طــول البحــر املتوســط عامــًا مزعزعــا لاســتقرار ىلع الرغــم مــن ضــرورة 

مراقبتــه عــن كثــب.

الخاتمة

تبقــى الصــورة اإلجماليــة املتغّيــرة للعوامــل الجيوسياســية لشــرق املتوســط ىلع املســار األكثــر 

اســتقرارًا الــذي تــّم رســمه للمــرة األولــى منــذ أكثــر مــن عــام . ومــع ذلــك، فــإن مــا يحــدث ليــس 

انتقــااًل جذريــا نحــو تعــاون عملــي دائــم أو شــامل. ومــن املفارقــات أن املســاهمات االقتصاديــة 
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ــة  ــل كاف ــّم تذلي ــا ت ــط عندم ــدًا، فق ــر تقيي ــت أكث ــاون أصبح ــة للتع ــة الضروري ــة والبيئي والفني

ــذا  ــادي ه ــن االقتص ــدم اليقي ــو أن ع ــة ه ــة يف النهاي ــن بل ــا زاد الطي ــية. وم ــات السياس العقب

والحــذر البيئــي، إلــى جانــب االضطرابــات السياســية يف قــارات أخــرى، جميعهــا عوامــل ســاهمت 

يف الواقــع يف تراجــع االســتثمارات وارتفــاع أســعار الطاقــة مــن جديــد إلــى مســتويات عاليــة 

يف األشــهر األخيــرة.

ولــو كانــت الظــروف مختلفــة، لــكان عــدم اليقيــن االقتصــادي والحــذر البيئــي قــد عــززا احتمــال 

إنشــاء مشــاريع كبيــرة جديــدة يف شــرق املتوســط يف مجــال النفــط والغــاز، بمــا فيهــا مشــاريع 

مشــتركة مبتكــرة بيــن خصــوم إقليمييــن ســابقين أو شــركات متنافســة، وجعلتهــا تبــدو أكثــر 

ربحيــة. لكــن الهــدوء الحالــي الــذي تشــهده املنطقــة لــم يكــن متوقعــا عمومــا، كمــا أنــه ال يمكن 

التعويــل فعليــا ىلع اســتمراره. ونتيجــًة لذلــك، صحيــح أن أســوأ ســيناريوهات الصراعــات الكبيــرة 

التــي ســادت قبــل ســنوات قليلــة لــم تتبلــور، إال أن تلــك القائمــة ىلع التعــاون التحويلــي ال تــزال 

بعيــدة املنــال أيضــا.

املصدر: معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/dwl-shrq-almtwst-fy-halt-md-wjzr-hl-ythwl-alada-aly-asdqa
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يف العــام 6002، تــم إلغــاء “لجنــة حقــوق اإلنســان”، التــي كانــت قــد ُأنشــئت يف العــام 6491، 

ــن معاهــدات حقــوق اإلنســان األخــرى،  ــد م ــت اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان والعدي وتبن

معايير مزدوجة يف مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

كاونتربنش

)اللغة اإلنجليزية( 17 أيار 2022

ــدم  ــدة يخ ــم املتح ــع لألم ــان التاب ــوق اإلنس ــس حق ــرًا أن مجل ــس س ــال: لي ــص املق ن
ــاه  ــامل تج ــج ش ــه نه ــس لدي ــة، ولي ــة املتقدم ــدول الغربي ــح ال ــي مصال ــكل أساس بش
ــت  ــد أثبت ــائعتان، وق ــتان ش ــة ممارس ــزاز والبلطج ــه االبت ــان، وفي ــوق اإلنس ــع حق جمي
الواليــات املتحــدة أن لديهــا “قــوة ناعمــة” كافيــة إلقنــاع الــدول األضعــف بمــا تريــد. وال 
داعــي للتهديــد يف القاعــة أو يف املمــرات؛ يكفــي اتصــال هاتفــي مــن الســفير. ويتــم 
تهديــد الــدول بالعقوبــات -أو مــا هــو أســوأ- كمــا علمــُت مــن الدبلوماســيين األفارقــة. 
ــأن يطلــق  وبطبيعــة الحــال، إذا تخلــى هــؤالء عــن وهــم الســيادة، فإنهــم يكافــأون ب
عليهــم لقــب “ديمقراطيــون”. وال تســتطيع ســوى القــوى الكبــرى فقــط أن تكــون لهــا 

آراؤهــا الخاصــة وأن تصــوت وفقــا لهــا.

ألفريد زاياس 
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وأنشــأت نظــاَم املقرِّريــن. ويف ذلــك الوقــت، كنــت مــن بيــن الذيــن فوجئــوا بمنطــق الجمعيــة 

العامــة لألمــم املتحــدة، ألن الســبب املقــدم لحــل الجمعيــة كان وقــوع الهيئــة يف فــخ 

ــف  ــل مــن أجــل إنشــاء لجنــة أصغــر تتأل ــا كل ــات املتحــدة ب “التســييس”. وقــد ضغطــت الوالي

ــة. وكمــا  ــرم حقــوق اإلنســان، ويمكنهــا إصــدار أحــكام ىلع البقي ــدول التــي تحت فقــط مــن ال

حــدث، قامــت الجمعيــة العامــة بإنشــاء هيئــة جديــدة مــن 74 دولــة عضــو، هــي “مجلــس حقوق 

اإلنســان”، الــذي يتســم، كمــا ســيؤكد أي مراقــب، بأنــه أكثــر تسييًســا وأقــل موضوعيــة مــن ســلفه 

الســيئ.

ــس،  ــوم الخمي ــف ي ــي ُعقــدت يف جني ــس حقــوق اإلنســان، الت ــت الجلســة الخاصــة ملجل كان

ــا مزعجــا بشــكل خــاص، شــابته تصريحــات معاديــة  ــار )مايــو(، بشــأن حــرب أوكرانيــا، حدًث 21 أي

لألجانــب تنتهــك املــادة 02 مــن “العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية”. وقــد 

اســتخدم املتحدثــون نبــرة خبيثــة لشــيطنة روســيا وبوتيــن بينمــا تجاهلــوا جرائــم الحــرب التــي 

ارتكبتهــا أوكرانيــا منــذ العــام 4102، ومذبحــة أوديســا، والقصــف األوكرانــي املســتمر ىلع مــدى 

8 ســنوات للســكان املدنييــن يف دونيتســك ولوغانســك… إلــخ.

تكشــف مراجعــة ســريعة لتقاريــر “منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا” ابتــداًء من شــباط )فبراير( 

ــة الخاصــة  ــة املراقب ــر( الصــادر عــن بعث ــر 51 شــباط )فبراي ــر. وقــد ســجل تقري 2202 عــن الكثي

التابعــة ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا إلــى أوكرانيــا حوالــي 14 انفجــاًرا يف مناطــق وقــف 

إطــاق النــار. وارتفــع هــذا العــدد إلــى 67 انفجــاًرا يف 61 شــباط )فبرايــر(؛ و613 يف 71 منــه؛ و456 

يف 81 منــه؛ و314.1 يف 91 منــه؛ وبإجمالــي 620.2 يف 02 و12 منــه؛ و484.1 يف 22 شــباط )فبراير(. 

وأظهــرت تقاريــر بعثــة منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا أن الغالبيــة العظمــى مــن االنفجــارات 

املؤثــرة مــن قذائــف املدفعيــة كانــت ىلع الجانــب االنفصالــي مــن خــط وقــف إطــاق النــار. 

ويمكننــا بســهولة إجــراء مقارنــة بيــن القصــف األوكرانــي لنهــر دونبــاس وقصــف صربيــا للبوســنة 

وســراييفو. ولكــن يف ذلــك الوقــت، كانــت األجنــدة الجيوسياســية لحلــف الناتــو تفضــل البوســنة، 

وهنــاك أيًضــا انقســم العالــم إلــى أخيــار وأشــرار.

ســوف ياحــظ أي مراقــب مســتقل االفتقــار إلــى التــوازن الــذي ظهــر يف املناقشــات التــي جــرت 

ــن  ــد مــن املفكري ــك العدي ــوم الخميــس. ولكــن، هــل يفعــل ذل يف مجلــس حقــوق اإلنســان ي

املســتقلين يف صفــوف يســار “صناعــة حقــوق اإلنســان”؟ إن الضغــط الــذي يمارســه “التفكيــر 

الجماعــي” هائــل.

ــا  ــي ُترتكــب يف أوكراني ــم الحــرب الت ــق يف جرائ ــة خاصــة للتحقي ــرة تشــكيل لجن ليســت فك



317 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

فكــرة ســيئة بالضــرورة. لكــن أي لجنــة مــن هــذا القبيــل يجــب أن تكــون مــزودة بتفويــض واســع 

يســمح لهــا بالتحقيــق يف جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا جميــع املتحاربيــن -الجنــود الــروس، 

وكذلــك الجنــود األوكرانيــون ونحــو 02 ألــف مرتــزق قدمــوا مــن 25 دولــة يقاتلــون يف الجانــب 

األوكرانــي. وبحســب قنــاة الجزيــرة، فــإن أكثــر مــن نصفهــم، 7.35 يف املائــة، يأتــون مــن الواليــات 

املتحــدة وبريطانيــا وكنــدا، ويأتــي 8.6 يف املائــة مــن أملانيــا. وســيكون مــن املبــرر أيًضــا منــح 

تفويــض للجنــة للنظــر يف أنشــطة 03 مختبــرًا بيولوجيــا أميركًيــا/ أوكرانًيــا.

ــدول  ــو أن ال ــس ه ــو( يف املجل ــار )ماي ــرحية” 21 أي ــاص يف “مس ــكل خ ــيًئا بش ــا كان مس إن م

انخرطــت يف خطــاب يتعــارض مــع الحــق اإلنســاني يف الســام )قــرار الجمعيــة العامــة 11/93(، 

ــية(.  ــة والسياس ــوق املدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 6 م ــاة )امل ــق يف الحي والح

لــم تكــن األولويــة ُتعطــى إلنقــاذ األرواح مــن خــال ابتــكار طــرق لتعزيــز الحــوار والتوصــل إلــى 

تســوية معقولــة يكــون مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى إنهــاء األعمــال العدائيــة، وإنمــا كانــت األولويــة 

تتعلــق ببســاطة بإدانــة روســيا واالستشــهاد بالقانــون الجنائــي الدولــي -إلدانــة روســيا حصرًيــا 

بطبيعــة الحــال. ويف الواقــع، انخــرط املتحدثــون يف الجلســة بشــكل أساســي يف “االتهــام 

ــم تكــن مدعومــة بحقائــق  ــة، ألن العديــد مــن االدعــاءات ل والتشــهير”، ومعظمــه مــن دون أدل

ملموســة تســتحق املحاكمــة. واعتمــد املتِهمــون أيًضــا ىلع مزاعــم ســبق لروســيا أن تناولتهــا 

ودحضتهــا. ولكــن، كمــا نعلــم مــن كلمــات أغنيــة فرقــة ســايمون وغارفنــِكل “املاكــم” -فــإن 

“ثمــة رجــًا يســمع مــا يريــد أن يســمع ويتجاهــل الباقــي”. ينبغــي أن يكــون الغــرض املحــدد 

مــن إنشــاء لجنــة التحقيــق هــو جمــع أدلــة يمكــن التحقــق منهــا مــن جميــع األطــراف، وســماع 

أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــهود. ولســوء الحــظ، ال يبشــر القــرار املقتــرح يف 21 أيــار )مايــو( بالخيــر 

للســام واملصالحــة ألنــه متحيــز بطريقــة مؤســفة. ولهــذا الســبب بالــذات، تخلــت الصيــن عــن 

ممارســتها املتمثلــة يف االمتنــاع عــن التصويــت ىلع مثــل هــذه القــرارات وذهبت إلــى التصويت 

ضــد القــرار. ومــن الجديــر بالثنــاء أن كبيــر الدبلوماســيين الصينييــن يف مكتــب األمــم املتحــدة 

يف جنيــف، تشــين شــو، تحــدث عــن محاولــة التوســط يف إحــال الســام والدعــوة إلــى وضــع 

هيــكل أمنــي عاملــي. وأعــرب عــن أســفه قائــًا: “لقــد الحظنــا أن التســييس واملواجهــة يف 

)املجلــس( قــد تصاعــدت يف الســنوات األخيــرة، األمــر الــذي أثــر بشــدة ىلع مصداقيتــه وحيــاده 

ــي  ــية الت ــف الطقوس ــة جني ــن ممارس ــر م ــة بكثي ــر أهمي ــي”. كان األكث ــن الدول وىلع التضام

تلخصــت يف تقريــع روســيا والنفــاق املذهــل الــذي انطــوى عليــه القــرار هــو اجتمــاع آخــر لألمــم 

ــث  ــو(، حي ــار )ماي ــس، 21 أي ــوم الخمي ــورك ي ــس األمــن يف نيوي املتحــدة، هــذه املــرة يف مجل



318 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

جــادل نائــب الســفير الصينــي لــدى األمــم املتحــدة، داي بينــغ، بــأن العقوبــات املفروضــة ىلع 

روســيا ســوف تأتــي بنتائــج عكســية بالتأكيــد: “لــن تجلــب العقوبــات الســام، ولكنهــا ســتؤدي 

فقــط إلــى تســريع انتشــار األزمــة، ممــا يــؤدي إلــى أزمــات غــذاء وطاقــة وأزمــة ماليــة واســعة 

النطــاق يف جميــع أنحــاء العالــم”.

ــار )مايــو(، قــدم ممثــل روســيا الدائــم لــدى األمــم  يف مجلــس األمــن أيضــا، يــوم الجمعــة، 31 أي

ــا  ــًرا بيولوجًي ــي 03 مختب ــرة لحوال ــطة الخطي ــق األنش ــة توث ــا، أدل ــيلي نيبينزي ــدة، فاس املتح

ــى اتفاقيــة األســلحة البيولوجيــة والســامة للعــام 5791، وأعــرب  ــا. وأشــار إل ــا يف أوكراني أميركًي

عــن القلــق مــن املخاطــر الهائلــة التــي تنطــوي عليهــا التجــارب البيولوجيــة التــي أجريــت يف 

ــد. ــة ماريان ــة، مثــل “فــورت ديتريــك” بوالي ــرات الحــرب األميركي مختب

ــة  ــة تخضــع إلشــراف مباشــر مــن وكال ــة األوكراني ــرات البيولوجي ــى أن املختب ــا إل وأشــار نيبينزي

الحــد مــن التهديــدات الدفاعيــة األميركيــة، يف خدمــة “املركــز الوطنــي لاســتخبارات الطبيــة” 

ــة  ــات خارجي ــا طفيلي ــة به ــن 041 حاوي ــر م ــل أكث ــم نق ــد ت ــه ق ــد أن ــون. وأك ــع للبنتاغ التاب

للخفافيــش مــن مختبــر بيولوجــي يف خاركــوف إلــى خــارج البــاد، يف غيــاب أي رقابــة دوليــة. 

ــة أو  ــراض إرهابي ــرقة ألغ ــراض للس ــببات األم ــرض مس ــر تع ــا خط ــاك دائًم ــح أن هن ــن الواض وم

لبيعهــا يف الســوق الســوداء. وُتظهــر األدلــة أنــه تــم إجــراء تجــارب خطيــرة منــذ العــام 4102، 

ــا،  ــا املنتخــب ديمقراطي ــذي رعــاه الغــرب ضــد رئيــس أوكراني يف أعقــاب االنقــاب املنســق ال

ــادة حــاالت عــدوى  ــات املتحــدة تســبب يف زي ــدو أن برنامــج الوالي ــور يانوكوفيتــش. ويب فيكت

خطيــرة ذات صلــة باالقتصــاد يف أوكرانيــا. وقــال نيبينزيــا: “توجــد أدلــة ىلع أنــه يف خاركــوف، 

ــون  ــر يف كان ــزا الخنازي ــا بســبب إنفلون ــا أوكرانًي ــرات، تــويف 02 جندًي حيــث يقــع أحــد املختب

الثانــي )ينايــر( 6102، وتــم نقــل 002 آخريــن إلــى املستشــفى. وإلــى جانــب ذلــك، تحــدث حــاالت 

لتفشــي حمــى الخنازيــر األفريقيــة بانتظــام يف أوكرانيــا. ويف العــام 9102، انتشــر مــرض كانــت 

لــه أعــراض مشــابهة للطاعــون”.

ــببات  ــر مس ــف تدمي ــن كيي ــدة م ــات املتح ــت الوالي ــية، طلب ــاع الروس ــر وزارة الدف ــا لتقاري ووفًق

األمــراض والتســتر ىلع جميــع آثــار البحــث حتــى ال يحصــل الجانــب الروســي ىلع أدلــة تثبــت 

ــة والســامة.  ــة األســلحة البيولوجي ــن اتفاقي ــادة 1 م ــات املتحــدة للم ــا والوالي انتهــاكات أوكراني

واســتجابة لذلــك، ســارعت أوكرانيــا إلــى إغــاق جميــع البرامــج البيولوجيــة، وأمــرت وزارة الصحــة 

ــن 42  ــاًرا م ــة اعتب ــرات البيولوجي ــة يف املختب ــة املودع ــل البيولوجي ــة العوام ــة بإزال األوكراني

ــر( 2202.  شــباط )فبراي
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ــي يف 8 آذار  ــرس األميرك ــتماع يف الكونغ ــة اس ــاء جلس ــه أثن ــى أن ــا إل ــفير نيبينزي ــار الس وأش

)مــارس(، أكــدت وكيلــة وزارة الخارجيــة األميركيــة، فيكتوريــا نوالنــد، وجــود مختبــرات بيولوجيــة 

يف أوكرانيــا حيــث تــم إجــراء أبحــاث بيولوجيــة لألغــراض العســكرية، وأنــه مــن الضــروري أن ال 

تســقط مرافــق األبحــاث البيولوجيــة هــذه يف أيدي القــوات الروســية”. يف األثناء، رفضت ســفيرة 

الواليــات املتحــدة لــدى األمــم املتحــدة، لينــدا تومــاس غرينفيلــد، األدلــة الروســية، واصفــة إياهــا 

بأنهــا “دعايــة”، وأملحــت بــا مبــرر إلــى تقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائية املشــكوك فيه 

عــن االســتخدام املزعــوم لألســلحة الكيماويــة يف دومــا مــن قبــل الرئيــس الســوري بشــار األســد، 

محاولــة أن تؤســس بذلــك لنــوع مــن الذنــب بالتبعيــة. بــل إن األكثــر مدعــاة للرثــاء هــو البيــان 

الــذي أدلــت بــه ســفيرة اململكــة املتحــدة باربــرا وودوارد، ووصفــت فيــه مخــاوف روســيا بأنهــا 

“سلســلة مــن نظريــات املؤامــرة الجامحــة التــي ال أســاس لهــا مــن الصحــة وغيــر املســؤولة”. يف 

جلســة مجلــس األمــن تلــك، حــث الســفير الصينــي، داي بينــغ، الــدول التــي تحتفــظ بأســلحة 

دمــار شــامل، بمــا يف ذلــك األســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة، ىلع تدميــر مخزوناتهــا: “نحــن 

نعــارض بشــدة تطويــر وتخزيــن واســتخدام األســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة مــن قبــل أي دولــة 

وتحــت أي ظــرف مــن الظــروف، ونحــث البلــدان التــي لــم تدمــر بعــد مخزوناتهــا مــن األســلحة 

البيولوجيــة والكيميائيــة بعــد ىلع القيــام بذلــك يف أقــرب وقــت ممكــن. يجــب أن يكــون أي أثــر 

ملعلومــات عــن نشــاط عســكري بيولوجــي مصــدر قلــق كبيــر للمجتمــع الدولــي”. ودعــت الصيــن 

ــم  ــة يف الوقــت املناســب، وتقدي ــرد ىلع األســئلة ذات الصل ــى ال ــة إل ــع األطــراف املعني جمي

توضيحــات شــاملة لتبديــد الشــكوك املشــروعة للمجتمــع الدولــي.

وكمــا هــو مفتــرض، ســوف تعطــي وســائل اإلعــام الرئيســية رؤيــة وفيــرة لتصريحــات الواليــات 

املتحــدة واململكــة املتحــدة وتتجاهــل صراحــة األدلــة التــي قدمتهــا مقترحــات روســيا والصيــن. 

وهنــاك املزيــد مــن األخبــار الســيئة عــن الســام والتنميــة املســتدامة. ثمــة أخبــار ســيئة عــن 

ــات العســكرية  ــادة امليزاني ــار ســيئة عــن زي ــووي؛ وأخب ــزع الســاح الن ــزع الســاح، وال ســيما ن ن

باســتمرار وإهــدار املــوارد ىلع ســباق التســلح والحــرب. وقــد علمنــا للتــو عــن محاولــة فنلنــدا 

ــن  ــا يمك ــى م ــة إل ــان يف الحقيق ــا تنضم ــدركان أنهم ــل ت ــو. ه ــى النات ــام إل ــويد االنضم والس

اعتبــاره “منظمــة إجراميــة” ألغــراض املــادة 9 مــن النظــام األساســي ملحكمــة نورمبــرغ؟ هــل 

همــا مدركتــان لحقيقــة أن الناتــو ارتكــب خــال الثاثيــن عامــا املاضيــة جرائــم عــدوان وجرائــم 

ــو  ــع النات ــا وســورية؟ بطبيعــة الحــال، تمت حــرب يف يوغوســافيا وأفغانســتان والعــراق وليبي

حتــى اآلن بالحصانــة واإلفــات مــن العقــاب. لكــن “اإلفــات مــن العقــاب” ال يجعــل مثــل هــذه 
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الجرائــم أقــل إجرامــا. يف حيــن أن مصداقيــة مجلــس حقــوق اإلنســان لــم تمــت بعــد، يجــب أن 

نعتــرف بأنــه أصيــب بجــروح خطيــرة. ولألســف، لــم يكســب مجلــس األمــن أي أمجــاد أيًضــا. كان 

كاهمــا ســاحتي مصارعــة حيــث تحــاول البلــدان تســجيل النقــاط فقــط. فهــل تتطــور هاتــان 

ــاء حــول مســائل الحــرب والســام وحقــوق  ــة للنقــاش البن ــات حضاري ــى منتدي املؤسســتان إل

اإلنســان، وبقــاء البشــرية نفســه؟ )ترجمــة: الغــد(

املصدر: كاونتربنش

https://www.counterpunch.org/2022/05/17/double-standards-at-the-un-human-rights-council/
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وقالــت شــبكة SWEN VTI البريطانيــة إن الســوريين ىلع درايــة جيــدة ببعــض تكتيــكات 

فاديميــر بوتيــن يف أوكرانيــا، بعــد أن وقعــوا ضحايــا لعقــد مــن الصــراع تلقــى فيــه نظــام أســد 

الدعــم مــن روســيا، لكــن منــذ أن غــزت األخيــرة أوكرانيــا يف شــباط املاضــي أدى االرتفــاع الاحــق 

يف أســعار الوقــود والغــذاء العامليــة إلــى إصابــة ســوريا بالشــلل أكثــر.

أحــد الخبازيــن يف إدلــب قــال إن 08% مــن الســكان باتــوا ال يســتطيعون شــراء الخبــز منــذ ارتفــاع 

ــة  ــب الوخيم ــن العواق ــون م ــوريا يعان ــية يف س ــرب الروس ــا الح ضحاي

ــا ــرى يف أوكراني ــرب أخ لح

شبكة آي تي يف البريطانية
)اللغة اإلنجليزية( 19 أيار 2022

ــذاء  ــن الغ ــات تأمي ــوء ىلع صعوب ــة الض ــة بريطاني ــبكة إخباري ــت ش ــال: ألق ــص املق ن
والوقــود يف الشــمال الســوري نتيجــة الحــرب التــي أطلقتهــا روســيا ضــد أوكرانيــا ومــا 

ــا. ــة واملحروقــات دولي ــك مــن ارتفــاع يف أســعار الســلع واملــواد الغذائي ــال ذل ت

روحي حسن
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أســعار القمــح بعــد الغــزو، موضحــا أنــه اعتــاد ىلع شــراء طــن مــن الدقيــق مقابــل 004 دوالر 

ويف ليلــة واحــدة قفــز ســعره إلــى 035 دوالرًا.

املفارقــة املحزنــة أن املنطقــة كانــت تعتمــد ىلع اإلنتــاج املحلــي يف املــزارع قبــل تدميرهــا 

مــن قبــل ميليشــيا أســد وروســيا، مــا أجبــر الزبائــن ىلع االعتمــاد ىلع القمــح املســتورد.

السيدة وفية ال تنام الليل حزنا

ــة« النازحــة يف أحــد املخيمــات تبكــي طــوال  هــذه األســعار املرتفعــة تجعــل الســيدة »وفي

الليــل بســبب قلقهــا إزاء كيفيــة بقــاء أســرتها ىلع قيــد الحيــاة، وال ســيما أنهــا ترعــى أحفادهــا 

اليتامــى الـــ 21، الذيــن ُقتــل آباؤهــم أو ُســجنوا، مــا تركهــم بــا معيــل.

تقــول »وفيــة« التــي أتعبتهــا الحيــاة: »نحــن بحاجــة إلــى الســكر، والخبــز، والزيــت، والزبــدة - ال 

نســتطيع تحمــل التكاليــف. مــا الــذي أفكــر بــه يف النــوم؟ مــا زلــت أفكــر كيــف يمكننــي إطعــام 

الفتيــات والفتيــان!«.

األرقــام األخيــرة مــن ســوريا ترســم صــورة رهيبــة حتــى قبــل غــزو أوكرانيــا، كان 09% مــن ســكان 

ســوريا يعيشــون يف فقــر، وكان ثلثاهــم يعتمــدون ىلع املســاعدات اإلنســانية و55% يعانــون 

مــن انعــدام األمــن الغذائــي.

يف الوقــت الحالــي، قالــت عائلــة واحــدة فقــط مــن بيــن كل عشــر عائــات شــملها االســتطاع 

ــف  ــة مصاري ــهر لتغطي ــة كل ش ــترلينيا املطلوب ــا إس ــة 561 جنيه ــادرة ىلع تلبي ــت ق ــا كان أنه

الطعــام والضروريــات، فيمــا يقــول 78% مــن ســكان املنطقــة إنهــم مضطــرون اآلن إلــى تخطــي 

الوجبــات لتغطيــة تكاليــف املعيشــة األخــرى.

عبد العزيز غير قادر ىلع عاج أطفاله

فــّر عبــد العزيــز عمــر مــن القصــف الروســي ملنزلــه يف ســوريا قبــل ثــاث ســنوات، واآلن يعانــي 

هــو وعائلتــه مــن جــراء الــروس مــرة أخــرى.

ثاثــة مــن أطفالــه معاقــون وعليــه أن يأخذهــم إلــى العــاج الفيزيائــي إلعــادة تأهيلهــم - ولكــن 

بســبب ارتفــاع أســعار الوقــود نتيجــة للحــرب يف أوكرانيــا، فإنــه يجــد صعوبــة يف القيــام بهــذه 

الرحلــة. يقــول، إنــه يقتلــه كأب عجــزه عــن تحمــل تكاليــف األدويــة والطعــام ألطفالــه. 

ــية  ــات الروس ــبكة  SWEN VTI  للهجم ــع ش ــا م ــاء إحصائياته ــوذ البيض ــة الخ ــاركت منظم ش

ــر املباشــرة )الداعمــة لقصــف النظــام( التــي حدثــت بالتزامــن مــع الصــراع يف  املباشــرة أو غي

ــا. أوكراني

تقول املنظمة إنه منذ بداية العام قتل ما يقرب من 07 شخصا وجرح املئات.
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أخبــرت اليونيســف الشــبكة أنــه يف األشــهر الثاثــة األولــى مــن هــذا العــام، كان من بيــن القتلى 

أو الجرحــى 312 طفًا.

بينمــا ينصــب اهتمــام العالــم ىلع أوكرانيــا، ذكــرت األمــم املتحــدة هذا األســبوع أن ســتة مايين 

طفــل ســوري بحاجــة اآلن إلــى مســاعدات إنســانية، وهــو أىلع رقــم منــذ أكثــر مــن عقــد، وهــو 

مــا يضيــف إلــى الوضــع الحــرج الــذي يعيشــه الشــعب الســوري.  )ترجمــة: أورينــت(

املصدر: شبكة آي تي يف البريطانية

https://www.itv.com/news/2022-05-19/how-syria-is-suffering-the-brutal-consequences-of-russias-new-war-in-ukraine
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إسرائيل وسوريا وروسيا ورمال الشرق األوسط املتحركة

إسرائيل هيوم

)اللغة اإلنجليزية( 22 أيار 2022

نــص املقــال: الدخــان يرتفــع بعــد أن ذكــرت وســائل اإلعــالم الحكوميــة الســورية هجومــا 
صاروخيــا إســرائيليا يف منطقــة تخزيــن الحاويــات، يف مينــاء الالذقية الســوري، ســوريا، 
يف هــذه الصــورة التــي نشــرتها ســانا يف 28 ديســمبر 2021. ســانا/هاندوت عبــر رويتــرز 
ــية  ــوي روس ــاع ج ــة دف ــت بطاري ــهر، أطلق ــذا الش ــن ه ــابق م ــت س JNS.org - يف وق
متمركــزة يف ســوريا صواريــخ ىلع طائــرات إســرائيلية هاجمــت مصنعــا ســوريا لتصنيــع 

األســلحة املخصصــة لحــزب اهلل.

إيال زيسر  

كان الهــدف مــن إطــاق الصواريــخ، وهــو أول حــادث مــن نوعــه منــذ وصــول القــوات العســكرية 

ــا،  ــرب يف أوكراني ــن الح ــم م ــه ىلع الرغ ــار أن ــنوات، إظه ــبع س ــل س ــوريا قب ــى س ــية إل الروس

فــإن موســكو مصممــة ىلع الحفــاظ - بغــض النظــر عــن التكلفــة - ىلع موطــئ قدمهــا يف 

ــه  ــخ ىلع أن ــاق الصواري ــير إط ــى تفس ــرائيليون إل ــؤولون اإلس ــل املس ــك، يمي ــع ذل ــوريا. وم س

ــة إســرائيل ىلع موقفهــا مــن الحــرب يف  ــر ورســالة، حيــث يمكــن لروســيا معاقب إشــارة تحذي

أوكرانيــا مــن خــال تقييــد وربمــا حتــى نفــي حريــة عمــل إســرائيل يف املجــال الجــوي الســوري. 

ــك  ــع ذل ــدا، وم ــا واح ــل حادث ــل أن يظ ــعنا إال أن نأم ــزوال وال يس ــا مع ــذا حادث ــى اآلن، كان ه حت

فإنــه يثيــر الشــكوك وحتــى املخــاوف. كمــا أنــه يعيدنــا 55 عامــا إلــى األســابيع األخيــرة مــن مايــو 
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7691 إلــى العــد التنازلــي قبــل حــرب األيــام الســتة - وهــي حــرب لــم يتوقعهــا أحــد ولــم يريدهــا 

ــاه عــن  ــل املي ــاط جهــود الســوريين لتحوي ــم أيضــا، تصرفــت إســرائيل يف ســوريا إلحب أحــد. ث

نهــر األردن وضــد الهجمــات التــي نفذهــا إرهابيــو فتــح، الذيــن شــجعهم الســوريون ىلع طــول 

الحــدود الشــمالية إلســرائيل. مــن املمكــن أن يكــون التصعيــد ىلع طــول تلــك الحــدود قــد أثــار 

مخــاوف يف موســكو مــن أن إســرائيل ىلع وشــك مهاجمــة ســوريا، ولكــن يبــدو أيضــا أن روســيا 

أرادت اســتغال األحــداث عــن طريــق ســكب النفــط ىلع النــار، وخلــق جــو مــن الحــرب، وبالتالــي 

ضمــان والء حلفائهــا العــرب وتعزيــز مكانــة موســكو اإلقليميــة.

نتيجــة لذلــك، حــذر الــروس العــرب مــن أن إســرائيل مــن املقــرر أن تهاجــم ســوريا، يف حيــن أن 

كل إنــكار إســرائيل وقــع ىلع آذان صمــاء. مــن خــال القيــام بذلــك، بــدأ الــروس تأثيــر كــرة الثلــج 

الــذي أدى إلــى انــدالع الحــرب. يف أعقــاب التحذيــر الروســي، نشــر الرئيــس املصــري آنــذاك جمــال 

ــران أمــام الســفن اإلســرائيلية  ــق مضيــق تي ــرة ســيناء، وأغل ــه يف شــبه جزي ــد الناصــر قوات عب

وطــرد جميــع قــوات األمــم املتحــدة مــن قطــاع غــزة.

ــعور  ــرائيليون ىلع الش ــيطر اإلس ــن س ــرائيل، يف حي ــد إس ــرب ض ــي للح ــم العرب ــد العال احتش

بالحصــار والخنــق. أصبحــت الحــرب حتميــة. يبــدو أن الــروس فوجئــوا بسلســلة األحــداث، وفقــدوا 

الســيطرة عليهــا وأذلــوا بالهزيمــة الكاملــة للجيــوش العربيــة، التــي قامــوا بتســليحها وتدريبهــا. 

ردا ىلع ذلــك، قطعــوا العاقــات مــع إســرائيل كعقــاب ىلع انتصارهــا. بعــد ثــاث ســنوات، يف 

أوائــل عــام 0791، يف ذروة حــرب االســتنزاف، عــاد الــروس إلــى التدخــل النشــط يف الصــراع بيــن 

ــغيل  ــاعدوا يف تش ــن س ــارين متقدمي ــلحة ومستش ــوريا بأس ــر وس ــرب. زودوا مص ــرائيل والع إس

هــذه األنظمــة. كمــا أرســلوا طائــرات مقاتلــة، يقودهــا طيــارون روس، إلــى مصــر. يف حــادث جــوي 

يف ذلــك العــام، أســقطت الطائــرات اإلســرائيلية خمــس طائرات روســية فــوق قناة الســويس. كان 

االنتقــام الروســي هــو بنــاء مجموعــة دفــاع صاروخــي ىلع طــول الجبهتيــن الســورية واملصريــة، 

والتــي ســتفرض ثمنــا باهظــا مــن القــوات الجويــة اإلســرائيلية يف حــرب يــوم الغفــران. ومــع 

ــر مــن 05  ــى هــذه املنطقــة منــذ أكث ــروس إل ــك، فــإن الواقــع اليــوم مختلــف تمامــا. جــاء ال ذل

عامــا ملســاعدة العــرب يف حربهــم ضــد إســرائيل. اليــوم، روســيا بلــد لديــه حــوار مفتــوح وحتــى 

عاقــات وديــة معنــا، وهدفهــا ليــس اإلضــرار بإســرائيل بل تعزيــز مصالحهــا الخاصــة ىلع األراضي 

الســورية - والتــي ال تتعــارض بالضــرورة مــع املصالــح اإلســرائيلية.

واألكثــر مــن ذلــك، أن إســرائيل دولــة أقــوى بكثيــر ممــا كانــت عليــه عشــية حــرب األيــام الســتة 

ــكل  ــرة، بش ــرار كبي ــاق أض ــط - إلح ــيا فق ــس روس ــا - ولي ــا أيض ــران، ويمكنه ــوم الغف ــرب ي أو ح
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مباشــر أو غيــر مباشــر، بخصومهــا. إرغــو، املصلحــة اإلســرائيلية الروســية املشــتركة هــي التحــدث 

والتعــاون قــدر اإلمــكان.

ومــع ذلــك، كمــا كان الحــال يف املاضــي، تحــل املصلحــة الروســية محــل جميــع املصالــح األخــرى 

مــن وجهــة نظــر موســكو، وهــي ىلع اســتعداد للذهــاب إلــى أبعــد الحــدود لحمايتهــم - كمــا 

ــر  ــا، يف أكث ــا. وباملثــل، عندمــا يتــم تقطيــع األشــجار يف أوروب يتضــح مــن الحــرب يف أوكراني

األحيــان يتــم إرســال رقائــق الخشــب تحلــق إلــى الشــرق األوســط. ال يســعنا إال أن نأمــل أن تكــون 

إســرائيل وروســيا حكيمتيــن بمــا يكفــي الحتــواء التوتــرات والخافــات - واملواجهــات املعزولــة 

- ألن الحــوار، وليــس الصــراع، ســيخدم مصالــح كا الجانبيــن ويعززهــا. )ترجمــة: منتــدى الشــرق 

األوســط للعلــوم العســكرية(

املصدر: إسرائيل هيوم

https://www.algemeiner.com/2022/05/22/israel-syria-russia-and-the-shifting-middle-east-sands/
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وبحســب مــا ورد يف الدراســة، فــإن ظاهــرة انتقــال األشــخاص )الهجــرة/ اللجــوء( يجــب إدارتهــا 

ــو  ــدان ه ــف البل ــتمرار ويف مختل ــرح باس ــا ُيط ــا. وم ــرية وأنظمته ــات البش ــل املجتمع ــن قب م

ــم دراســة الهجــرات  ــا اآلن فتت ــة. أم ــة والخارجي ــة للهجــرة الداخلي ــة املؤدي األســباب االقتصادي

ــا  ــوريا وأوكراني ــن س ــال يف كل م ــو الح ــا ه ــروب، كم ــببها الح ــي تس ــة الت ــة والجماعي املفاجئ

ــن. ــن حديثتي ــا تجربتي لكونهم

ــاة  ــر ىلع حي ــا تؤث ــك بأنه ــرة ال ش ــة أن الهج ــف: الحقيق ــة تضي ــبب، فالدراس ــا كان الس ومهم

ــة يف محاولتهــا إدارة  ــل الدول ــرارات مختلفــة مــن قب ــم اتخــاذ ق ــة يت املجتمعــات؛ فمــن ناحي

العمليــة واحتــواء ظاهــرة املهّجريــن القادميــن، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الحيــاة ستســتمر يف 

ــاالت. كل الح

دراسة: انخفاض نسبة الرافضين للوجود السوري يف تركيا

صحيفة ملييت

)اللغة التركية( 22 أيار 2022

نــص املــادة: أوردت صحيفــة »ملييــت« التركيــة، نتائــج دراســة ميدانيــة تناولــت فيهــا 
قضيــة تعاطــي املواطنيــن األتــراك مع ظاهــرة الهجــرة الداخليــة والخارجيــة واللجوء يف 
بالدهــم، وانعــكاس تلــك الظاهــرة ىلع مختلــف األوضــاع يف تركيــا وخاصــة االقتصاديــة 

منهــا.
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تطورات ىلع املشهد السوري يف تركيا

وتوضــح الدراســة أن هنــاك اختافــا يف املفاهيــم لــدى األتــراك تجــاه الســوريين مقارنــة بنتائــج 

دراســة أجريــت قبــل عاميــن.

وقالــت: يمكننــا أن نــرى اســتمرار الحيــاة يف تركيــا، وهنــاك تغيــرات يف منظــور املجتمــع تجــاه 

الاجئيــن الســوريين:

ــس  ــراك نف ــوريين واألت ــط أن للس ــد فق ــد واح ــراك، يعتق ــن أت ــن كل 01 مواطني ــن بي م  -

عاميــن. قبــل  نفســها  كانــت  النســبة  وهــذه  والقيــم،  والتقاليــد  العــادات 
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ــدل  ــن مع ــن املاضيي ــع يف العامي ــك، ارتف ــع ذل ــن. وم ــن الجانبي ــك بي ــا ش ــح ب ــاف واض االخت

ــرة. ــدار 5.1 م ــوري بمق ــق س ــم صدي ــن لديه ــراك الذي األت

ونــرى اليــوم أن مــن بيــن كل 5 أتــراك هنــاك شــخص واحــد لديــه صديــق ســوري. وىلع الرغــم 

ــس  ــًدا للح ــدًا ج ــااًل جي ــدو مث ــذا يب ــات، وه ــن الصداق ــع تكوي ــذا ال يمن ــن ه ــاف ولك ــن االخت م

ــليم. ــي الس االجتماع

ــكلة  ــكل مش ــا سيش ــوريين يف تركي ــود الس ــدون أن وج ــن يعتق ــبة الذي ــت نس انخفض  -

ــك  ــبة أولئ ــت نس ــا انخفض ــة. كم ــى 26 يف املئ ــة إل ــن 86 يف املئ ــتقبل، م ــة يف املس أمني

الذيــن يعتقــدون أنــه يجــب عليهــم العــودة إلــى بادهــم مــن 77 يف املئــة إلــى 07 يف املئــة.

 

انخفاض الفت

وبالرغــم مــن هيمنــة األطــراف املعاِرضــة للوجــود الســوري يف تركيــا عمومــا، ولكــن االنخفــاض 

يف هــذه املعــدالت الفــت أيضــا، فاالنخفاضــات الحاصلــة ذات داللــة إحصائيــة مهمــة، ولهــا دور 

يف توجيــه سياســة األطــراف ذات الجهــة للتعامــل وفــق نتائجهــا.

وختمــت الصحيفــة بالقــول: النقاشــات السياســية املحتدمــة يف اآلونــة األخيــرة تجــاه األوضــاع 
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يف البــاد، دّلــت الدراســة ىلع أن 3 يف املئــة مــن املجتمــع يــرون أن الســوريين »أهــم مشــكلة 

تواجــه البــاد«، بينمــا قــال اآلخــرون إن املشــكلة األهــم التــي تواجههــا البــاد هــي االقتصــاد. 

)ترجمــة: تلفزيــون ســوريا(

املصدر: صحيفة ميليت

https://www.milliyet.com.tr/gundem/gocmen-istemeyen-sayisinda-dusus-var-6759346
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ــوزراء  ــس ال ــي لرئي ــن القوم ــار األم ــل مستش ــوب ناغ ــة جاك ــه للمجل ــذي كتب ــال ال ــح املق وأوض

اإلســرائيلي الســابق بنياميــن نتنياهــو، وجوناثــان شــانزر مــن مؤسســة الدفــاع عــن الديمقراطيات 

ــت  ــا دفع ــرب يف أوكراني ــف أن الح ــوريا. ويضي ــو س ــه اآلن نح ــار تتج ــنطن أن كل األنظ يف واش

روســيا إلــى إعــادة نشــر بعــض القــوات واملعــدات خــارج ســوريا، حيــث كانــت تدعــم نظــام بشــار 

انسحاب روسيا من سوريا فرصة إلسرائيل

نيوزويك

)اللغة اإلنجليزية( 21 أيار 2022

خالصــة املقــال: يؤكــد مقــال نشــرته مجلــة »نيوزويــك« )Newswwek( األميركيــة أنــه 
»بيــن رحيــل روســيا مــن ســوريا، وأزمــة لبنــان، والعقبــة األخيــرة يف املفاوضــات النووية 
مــع إيــران، قــد يكــون لــدى إســرائيل فرصــة قصيــرة للحــد بشــكل كبيــر مــن التهديــد 
اإليرانــي يف ســوريا والبنيــة التحتيــة إلنتــاج القذائــف املوجهــة بدقــة مــن قبــل حــزب 

اهلل يف لبنــان«.

جاكوب ناغل 
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األســد املحاصــر، مشــيرا إلــى أنــه مــع رحيــل الــروس، يريــد اإليرانيــون مــلء الفــراغ.

إيران يف سوريا

وأشــار إلــى أن الحــدود الســورية اإلســرائيلية، وكذلــك القواعــد واملرافــق الرئيســية يف ســوريا، 

شــهدت اشــتباكات كبيــرة يف الســنوات األخيــرة. ويف الوقــت نفســه تواصــل إيــران بنــاء قدراتها 

يف ســوريا الســتهداف إســرائيل مــن هــذه املنطقــة التــي مزقتهــا الحــرب، لكــن اإلســرائيليين 

مصممــون ىلع عــدم الســماح بحــدوث ذلــك.

وتقــول املجلــة إن إســرائيل تعمــل ضــد تهريــب إيــران »أســلحة تغيــر قواعــد اللعبــة، وهــو تعبير 

ملطــف عــن الذخائــر املوجهــة بدقــة«، مؤكــدة أن »إســرائيل تقــوم بتتبــع أجــزاء هــذه الذخائــر 

وآالت اإلنتــاج وأي شــيء آخــر قــد يســاهم يف إنتاجهــا يف املســتقبل«.

وأضــاف الكاتبــان أن خــروج روســيا مــن ســوريا يشــكل اآلن خطــرا وفرصة إلســرائيل. فبــدون الروس 

وأنظمــة دفاعهــم الجــوي املتقدمــة، ســيتمتع ســاح الجــو اإلســرائيلي بحريــة أكبــر للمنــاورة. 

ــة  ــدء الحــرب األوكراني ــذ ب ــات اإلســرائيلية يف ســوريا قــد زاد بالفعــل من وأوردا أن عــدد العملي

ومــن املرجــح أن يتكثــف.

تدريبات إسرائيلية

وكان وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتــس قــد كشــف األســبوع املاضــي عــن تفاصيــل أكبــر 

تدريبــات للقــوات اإلســرائيلية يف الســنوات األخيــرة. وتضمنــت التدريبــات محــاكاة ضربــات جويــة 

ــان  ــران يف ســوريا ولبن ــران ومحــاكاة حــرب متعــددة الجبهــات ضــد وكاء تدعمهــم إي ىلع إي

ــش  ــكرية، والجي ــا العس ــزن خياراته ــرائيلية ت ــة اإلس ــة: الحكوم ــالة واضح ــت الرس ــزة. و«كان وغ

مســتعد ملــا تقــرره الحكومــة«.

ــي والروســي،  ــوال التدخــل اإليران ــذي كان ســيفقد ســلطته ل ــان أن نظــام األســد، ال ــر الكاتب وذك

ــوريا،  ــا يف س ــب به ــدة الترحي ــاوزت م ــران تج ــرائيلية، ألن إي ــة اإلس ــف الحمل ــب بتكثي ــد يرح ق

وانتهكــت ســيادة البــاد وعرقلــت عاقاتهــا الدبلوماســية مــع العالــم العربــي، وأضافــا أن العديــد 

مــن الــدول العربيــة البراغماتيــة تؤيــد التخلــص مــن القــوات اإليرانيــة مــن ســوريا يف محاولــة 

لتحقيــق االســتقرار يف املنطقــة بعــد ســنوات مــن االضطرابــات.

وقــاال إن الحــرب ضــد حــزب اهلل هــي الحــرب التــي تجنبتهــا إســرائيل منــذ فتــرة طويلــة ملنــع 

ــا  ــح حالي ــذي يتأرج ــان، ال ــبة للبن ــر بالنس ــوأ بكثي ــتكون أس ــاق، وس ــعة النط ــرار واس ــدوث أض ح

يف أزمــات سياســية واقتصاديــة. ويــدرك حــزب اهلل أن حربــا مدمــرة يف لبنــان ســتضر بصورتــه، 

ناهيــك عــن قدراتــه.
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ــران، فــإن تخفيــف  ــووي مــع إي ــات املتحــدة ىلع االتفــاق الن ــه إذا وقعــت الوالي ــى أن وأشــارا إل

ــكرية  ــود العس ــة للجه ــة نعم ــيكون بمثاب ــران س ــه طه ــل علي ــذي تحص ــل ال ــات الهائ العقوب

ــرة( ــة: الجزي ــة. )ترجم اإليراني

املصدر: نيوزويك

المصدر: نيوزويك
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ــت مدنييــن يف  ــة قتل ــة جوي “البنتاغــون”: ال مخالفــات أو إهمــال بضرب

ســوريا

الجزيرة اإلنجليزية

)اللغة اإلنجليزية( 19 أيار  2022

نص املادة:
ــة  ــة أمريكي ــارة جوي ــق يف غ ــون(، أن التحقي ــة )البنتاغ ــاع األمريكي ــت وزارة الدف أعلن
أســفرت عــن مقتــل مدنييــن يف ســوريا عــام 2019، خلص إلــى عــدم ارتــكاب أي مخالفات 

لقواعــد االشــتباك املتبعــة أو إهمــال متعمــد.

ــا  ــا بعــد أن نشــرت صحيفــة “نيويــورك تايمــز” األمريكيــة تحقيًق ــوزارة فتحــت تحقيًق وكانــت ال

ــوريا  ــة يف س ــة جوي ــت ضرب ــدة أخف ــات املتح ــه إن الوالي ــت في ــي 1202، قال ــرين الثان يف تش

عــام 9102، أدت إلــى مقتــل العشــرات مــن املدنييــن خــال حــرب التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم 

ــدة الباغــوز شــرقي ســوريا. ــة اإلســامية” يف بل “الدول

وقــال املتحــدث باســم الــوزارة، جــون كيربــي، يف إيجــاز صحفــي، مســاء الثاثــاء 71 مــن أيــار، إن 

التحقيــق النهائــي أوضــح أن قائــد القــوات البريــة األمريكيــة يف التحالــف الدولــي تلّقــى مــن 
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“قــوات ســوريا الديمقراطيــة” )قســد( طلــب مــؤازرة بضربــة جويــة.

ــًدا  ــه “تأكي ــة بعــد تلقي ــذ الضرب ــًرا بتنفي ــد العســكري األمريكــي أعطــى أم ــى أن القائ وأشــار إل

ــا وجــود مدنييــن يف املوقــع. ــن الحًق ــه تبّي ــة”، إال أن بعــدم وجــود مدنييــن يف موقــع الضرب

ــى “عــدم حصــول أي خــرق ألي مــن قواعــد االشــتباك أو  وخلــص التحقيــق، بحســب كيربــي، إل

ــال  ــن إهم ــد أو ع ــن عم ــبب ع ــم يتس ــة “ل ــوات البري ــد الق ــى أن قائ ــيًرا إل ــرب”، مش ــون الح قان

ــن”. ــا مدنيي ــقوط ضحاي ــد بس متعّم

ونــوه تحقيــق الــوزارة إلــى أن “قصــوًرا إدارًيــا” أّخــر إصــدار تقريــر عــن الضربــة مــن قبــل الجيــش 

األمريكــي، مــا أعطــى انطباًعــا عــن محاولــة تســّتر عليهــا.

ويف رده ىلع أســئلة الصحفييــن، أعلــن كيربــي أن الضربــة الجويــة ىلع الباغوز خّلفــت 37 قتيًا 

وجريًحــا، إذ ُقتــل 25 مقاتــًا بينهــم طفــل، وأربعــة مدنييــن )امــرأة وثاثــة أطفــال(، وُأصيــب 51 

مدنًيــا )11 ســيدة وأربعــة أطفــال(

ــوب  ــى وج ــص إل ــم يخل ــق ل ــي إن “التحقي ــال كيرب ــة، ق ــؤولين يف الضرب ــاءلة املس ــن مس وع

تحميــل أي شــخص أي مســؤولية، ولــم يبّيــن أي ســلوك ألي شــخص خــارج نطــاق قانــون الحــرب”.

ــرة  ــق، إن طائ ــز” يف تحقي ــورك تايم ــة “نيوي ــت صحيف ــي 1202، قال ــرين الثان ــن تش ويف 31 م

عســكرية أمريكيــة مــن دون طيــار مــن طــراز “S51-S” حّلقــت يف ســماء بلــدة الباغــوز يف 81 مــن 

آذار 9102، بحًثــا عــن أهــداف عســكرية عندمــا ُحوصــر عناصــر تنظيــم “الدولــة” يف حقــل ترابــي 

بجــوار البلــدة، وأســقطت قنبلــة بــوزن 005 رطــل )نحــو 722 كيلوغراًمــا( ىلع مجموعــة كبيــرة 

مــن النســاء واألطفــال املتجمعيــن عنــد ضفــة نهــر.

ــو  ــل )نح ــوزن 0002 رط ــرى ب ــة أخ ــقطت قنبل ــرة أس ــا أن الطائ ــة حينه ــق الصحيف ــر تحقي وذك

019 كيلوغرامــات( ىلع الناجيــن مــن الضربــة األولــى، مــا أســفر عــن مقتــل 07 شــخًصا بحســب 

ــي ألضــرار الهجــوم. ــم األول التقيي

ــق  ــكريين، وف ــؤولين العس ــور للمس ــا ىلع الف ــى كان واضًح ــدد القتل ــة أن ع ــت الصحيف وأوضح

التفاصيــل التــي تــم اإلبــاغ عنهــا ألول مــرة، ووصــف ضابــط قانونــي الغــارة بأنهــا جريمــة حــرب 

محتملــة تتطلــب إجــراء تحقيــق.

ــد  ــر، لوي ــة أن الوزي ــاع األمريكي ــت وزارة الدف ــق، أعلن ــة للتحقي ــر الصحيف ــن نش ــن م ــد يومي وبع

أوســتن، طالــب القيــادة املركزيــة )ســنتكوم( بإطاعــه ىلع تفاصيل الضربــة الجويــة يف الباغوز.

وقــال كيربــي، إن الوزيــر أوســتن لــم يصــدر تعليمــات خاصــة بالتدقيــق حــول الغــارة املذكــورة، 

ــل  ــه ىلع تفاصي ــزي، بإطاع ــث ماكين ــة، كيني ــكرية املركزي ــادة العس ــد القي ــب قائ ــه طال لكن
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ــوم. الهج

ــة  ــكرية األمريكي ــادة العس ــز”، إن القي ــورك تايم ــة “نيوي ــت صحيف ــون األول، قال ــن كان ويف 81 م

تحفظــت عــن نشــر بيانــات حــول أعــداد الضحايــا املدنييــن نتيجــة غاراتهــا يف ســوريا والعــراق 

وأفغانســتان خــال الســنوات املاضيــة.

وخُلــص تقريــر للصحيفــة حينهــا إلــى أن قيــادة “البنتاغــون” لــم تنشــر أعــداد الضحايــا املدنيين، 

بمــن فيهــم األطفــال، ولــم يأخــذ العســكريون األمريكيــون باالعتبــار أن املدنييــن قــد يكونــون 

يف املبانــي التــي قــدروا أنهــا تعــود ملســلحين، يف أغلبيــة الحــاالت.

وبينمــا أشــارت تحليــات معــّدي التقريــر للصحيفــة إلــى أن هنــاك مئــات الضحايــا مــن الســكان 

املدنييــن جــراء الضربــات الجويــة األمريكية، تشــير اإلحصاءات الرســمية الصــادرة عــن “البنتاغون”، 

إلــى مقتــل 7141 مدنًيــا خــال املعــارك ضــد تنظيــم “الدولــة اإلســامية” يف ســوريا والعــراق منذ 

ــذ عــام  ــة األمريكيــة يف أفغانســتان من ــات الجوي ــا جــراء الضرب ــل 881 مدنًي عــام 4102، كمــا ُقت

.8102

املصدر: الجزيرة اإلنجليزية

https://www.aljazeera.com/news/2022/5/18/pentagon-says-no-wrongdoing-in-syria-strike-that-killed-civilians
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روسيا تستعين بخبراء »البراميل املتفجرة« من سوريا

الغارديان

)اللغة اإلنجليزية( 22 أيار 2022

نص املقال:
ــل  ــرة«، يص ــل املتفج ــة »البرامي ــال صناع ــوريين، يف مج ــراء س ــيا بخب ــتعين روس تس
ــبوها  ــي اكتس ــم الت ــن خبراته ــتفادة م ــل االس ــن أج ــخصا، م ــو 50 ش ــى نح ــم إل عدده
يف الحــرب يف ســوريا، ونقلهــا إلــى القــوات الروســية املحاربــة يف أوكرانيــا، وبحســب 
التقريــر، أن املســؤولين األوروبييــن، يعتقــدون أن الخبراء الســوريين يف مجــال »البراميل 
املتفجــرة« قــد تــم نشــرهم يف روســيا، للمســاعدة يف االســتعداد لحملــة مماثلــة يف 
حــرب أوكرانيــا، حيــث كانــوا يف روســيا منــذ عــدة أســابيع يعملــون مــع مســؤولين يف 
الجيــش الروســي.ولفتت إلــى أن وصــول هــؤالء الخبــراء، أثــار مخــاوف أمريكيــة وأوروبيــة، 
مــن أن الجيــش الروســي ربمــا كان يســتعد الســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف الحــرب 
يف أوكرانيــا، نظــرَا ألن البراميــل املتفجــرة كانــت لهــا ســمعة ســيئة، حيــث يقــال إنهــا 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــور، مم ــة، مــن خــالل ملئهــا بالكل ــت إحــدى وســائل الحــرب الكيماوي كان

وقــوع أعــداد كبيــرة مــن الضحايــا.

مارتن شولوف
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والبراميــل املتفجــرة هــي عبــارة عــن متفجــرات بدائيــة معبــأة يف برميــل، ويتــم إســقاطها مــن 

مروحيــة، وتعــد ســاحا عشــوائيا ال يمكــن توجيهــه.. ويعود التوســع يف اســتخدامها يف ســوريا 

إلــى انخفــاض ُكلفــة تصنيعهــا، مقارنــة بصواريــخ الطائــرات باهظــة الثمــن، حيــث ال تزيــد ُكلفــة 

تصنيــع البرميــل الواحــد ىلع 004- 005 دوالر، كمــا يميزهــا اتســاع نطــاق التدميــر الــذي تحدثــه.

ــادة )TNT( املتفجــرة،  ــؤه بم ــم مل ــع، يت ــي الصن ــل محل ــن برمي ــل املتفجــرة م ــون البرامي وتتك

والســماد النيتروجينــي، ومــواد نفطيــة قابلــة لاشــتعال، ومســحوق األملنيــوم، باإلضافــة إلــى 

ــو  ــي 051-003 كيل ــل الواحــد حوال ــزن البرمي ــد االرتطــام باألرض.وي صاعــق إلحــداث االنفجــار عن

غــرام، كمــا يتــم وضــع كــرات حديديــة، زنــة الواحــدة منهــا بيــن ربــع كيلــو إلــى 3 كلغــم، وقطــع 

حديديــة، وُكتــل إســمنتية، إلحــداث أكبــر قــدر مــن الدمــار، ويبلــغ قطــر دائــرة الخطــر بالنســبة 

للبرميــل مــا بيــن 05- 052 متــرًا.

االختالف بين سوريا وأوكرانيا:  -

إال أن ســاحة املعركــة يف ســوريا، تختلــف عــن ســاحة حــرب أوكرانيــا، فخــال الحــرب يف ســوريا، 

كان للجيــش الســوري ســيطرة جويــة مطلقــة، جعلتــه يتمكــن مــن اســتخدام املروحيــات بحريــة 

كبيــرة، دون وجــود مخــاوف مــن وجــود أســلحة مضــادة للطائــرات، تشــكل خطــرًا ىلع طائــرات 

ومروحيــات الجيــش الســوري، وهــو األمــر املختلــف يف ســاحة الحــرب يف أوكرانيــا، التــي تمتلــك 

أنواعــا مختلفــة مــن األســلحة املضــادة للطائــرات.

الدعم السوري لروسيا  -

ــن  ــة م ــوا يف طليع ــوريين، كان ــرة« الس ــل املتفج ــراء »البرامي ــى أن خب ــة إل ــارت الصحيف وأش

أرســلتهم ســوريا، ملســاعدة روســيا يف الحــرب يف أوكرانيــا، حيــث يعتقــد مســؤولون أن هنــاك 

أعــدادًا ُتــراوح مــا بيــن 008- 0001 جنــدي ســوري، تطوعــوا حتــى اآلن للســفر إلى روســيا، ووعدهم 

الكرمليــن برواتــب ُتــراوح بيــن 0051- 0004 دوالر، وهــي مبالــغ ضخمــة، تصــل إلــى أكثــر مــن 02 

ضعفــا مــن رواتبهــم يف ســوريا.

ــيا، يف كل  ــال يف روس ــية للقت ــد رئيس ــز تجني ــت 4 مراك ــورية فتح ــة الس ــن أن الحكوم  وتبي

ــة  ــع مجموع ــد م ــب عق ــد بموج ــم التجني ــث يت ــص، حي ــاة وحم ــة وحم ــق والاذقي ــن دمش م

ــات  ــة يف عملي ــد املرتزق ــت دورًا يف تجني ــي لعب ــة، والت ــية الخاص ــكرية الروس ــر« العس »فاغن

ــرب  ــية يف الح ــوات الروس ــة الق ــت يف طليع ــر، كان ــوات فاغن ــردد أن ق ــة، ويت ــية خارجي روس
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يف أوكرانيــا، وأن مقاتليهــا ارتكبــوا مجــازر يف مناطــق، مثــل منطقــة بوتشــا األوكرانيــة، حيــث 

نحــو 0001 شــخص لقــوا مصرعهــم يف غضــون أيــام قليلــة أوائــل أبريــل املاضــي. إال أن وضــع 

ــن  ــًا ع ــة، ونق ــم مرتزق ــن كونه ــر ع ــع آخ ــه طاب ــا كان ل ــيا، ربم ــوريين يف روس ــن الس املقاتلي

أحــد أقــارب ضابــط ســوري ســافر للحــرب مــع روســيا، قولــه »إنهــم ذاهبــون إلــى هنــاك كوحــدة 

مــن الجيــش النظامــي الســوري، حيــث ســافرت كتيبــة كاملــة منــه ملســاندة روســيا، لقــد فعــل 

ــا مســاعدته اآلن«. ــا، ويمكنن ــر مــن أجلن ــن الكثي ــر بوتي الرئيــس الروســي فاديمي

ويف أواخــر أبريــل املاضــي، زعمــت الحكومــة األوكرانيــة مقتــل مــا يصــل إلــى 52 مــن املقاتليــن 

الليبييــن أو الســوريين يف بلــدة »بوباســنا«، ىلع الرغم من أن املســؤولين الســوريين  واملعارضة 

نفــوا ذلــك. كمــا أنــه مــن املعتقــد أن »فاغنــر« نشــرت نحــو 005 رجــل اســتطاع يف أوكرانيــا، 

قادميــن مــن النقــاط الســاخنة يف جميــع أنحــاء شــمال ووســط أفريقيــا.

املصدر: الغارديان 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/22/syrias-barrel-bomb-experts-in-russia-to-help-with-potential-ukraine-campaign
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الدنمارك تجبر الالجئين ىلع العودة إلى سوريا

الجارديان

)اللغة اإلنجليزية( 25 أيار 2022

خالصــة املقــال: ســلط تقريــر لصحيفــة »الغارديــان« البريطانيــة، الضــوء ىلع مخــاوف 
ــم،  ــى بالده ــم إل ــة بترحيله ــة الحكوم ــن سياس ــارك م ــوريين يف الدنم ــن الس الالجئي
بزعــم أنهــا أصبحــت »آمنــة«، الفتــة إلــى أن سياســة الدنمــارك »صفــر لجــوء سياســي«، 

قلبــت حيــاة الالجئــات الســوريات رأســا ىلع عقــب.

فيرونيكا سترانيسسكا

ــزا بلينكبــرغ، مــن منظمــة »العفــو الدوليــة« يف الدنمــارك، إن الحكومــة الدنماركيــة  ــت لي وقال

ــودة،  ــوريين الع ــن للس ــة يمك ــق بدرج ــف يف دمش ــد توق ــف ق ــام 9102 أن العن ــررت يف ع ق

ــال  ــة خ ــت معادي ــن أصبح ــوء والاجئي ــي اللج ــن طالب ــارك م ــة الدنم ــى أن سياس ــيرة إل مش

الســنوات املاضيــة. قالــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« يف بيــان لهــا، إن الدنمــارك »تمّيــز 

ــودة  ــوريين ىلع الع ــار الس ــاول إجب ــن، وتح ــوريين واألوكرانيي ــن الس ــن الاجئي ــة بي يف املعامل

إلــى بادهــم بدعــوى أنهــا أصبحــت آمنــة«. وأوضحــت املنظمــة أن »دائــرة الهجــرة الدانماركيــة 

طلبــت مــن 89 بلديــة تقييــم قدرتهــا ىلع اســتقبال الجئيــن أوكرانييــن. كانــت الدائــرة نفســها 

ــم ىلع  ــا إلجباره ــة منه ــوريين، يف محاول ــن س ــن الجئي ــة م ــحب اإلقام ــرا س ــدأت مؤخ ــد ب ق
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ــن أن  ــت: »يف حي ــة«. وقال ــاك أصبحــت آمن ــى ســوريا، مؤكــدة أن بعــض األماكــن هن العــودة إل

ــاء، فــإن التــذرع بالتضامــن األوروبــي ال  ــرة بالثن ــة الدنماركيــة لاجئيــن األوكرانييــن جدي املعامل

يبــرر املعاملــة املختلفــة لاجئيــن الســوريين، الذيــن جــرد بعضهــم مــن حقوقهــم األساســية 

ــش  ــار العي ــام خي ــم أم ــأزق مؤل ــوا يف م ــث ترك ــل، حي ــز الترحي ــاء يف مراك ــروا ىلع البق وأجب

ــى ســوريا«. ــم، أو العــودة إل ــن مــن حــق العمــل والحصــول ىلع التعلي محرومي

ولفتــت إلــى أن »املعاملــة الدنماركيــة غيــر املتكافئــة بحــق طالبــي اللجــوء ممــن هــم بعظمهم 

ســود أو ســمر وغيــر مســيحيين وغيــر أوروبييــن تخاطــر بإدامــة هــذه األســطورة«، وأكــدت أنــه 

»يجــب ىلع الدنمــارك اســتغال هــذه اللحظــة لكبــح بعــض سياســاتها الخاصــة باللجــوء األكثــر 

ــع الاجئيــن الســوريين، وتوســيع احتضانهــا لاجئيــن  ــة املؤقتــة لجمي ــدا، وإعــادة الحماي تقيي

ــن أيضــا«. وكانــت اســتنكرت شــبكة »ســي إن إن« األمريكيــة، موقــف  األوكرانييــن ليشــمل آخري

ــن  ــا بالاجئي ــن ترحيبه ــت ع ــث أعرب ــن، حي ــع الاجئي ــل م ــال التعام ــض حي ــارك املتناق الدنم

األوكرانييــن، يف وقــت تطلــب فيــه مــن الاجئيــن الســوريين العــودة إلــى بلدهــم رغــم اســتمرار 

الحــرب فيهــا.

وقالــت الشــبكة يف تقريــر، إنــه »بــداًل مــن أن يتعــرض الاجئــون األوكرانيــون لفوبيــا كــره الغرباء، 

نــرى الدنمــارك ترحــب بهــم وقــد فتحــت لهــم ذراعيهــا واســتقبلتهم بــكل حفــاوة«، ولفتــت إلــى 

ــون  ــروع قان ــة مش ــد الحكوم ــث تع ــارك، حي ــوء يف الدنم ــن اللج ــارخ« بقواني ــز ص ــود »تميي وج

يهــدف إلــى تعليــق قوانيــن تقديــم طلبــات اللجــوء بالنســبة لألوكرانييــن، لتســهيل حصولهــم 

ىلع اإلقامــة. وذكــرت أن تلــك اإلجــراءات دفعــت إلــى اتهــام الحكومــة الدنماركيــة بـ«النفــاق«، 

ألنهــا تطلــب يف الوقــت ذاتــه مــن الاجئيــن الســوريين العــودة إلــى بلدهــم رغــم اســتمرار الحرب 

ومواصلــة النظــام »وحشــيته املعهــودة«.

ورأت رئيســة منظمــة »الترحيــب بالاجئيــن« يف الدنمــارك ميشــاال كانتــي بنديكســن، أن هناك 

تفريقــا يف التعامــل يوحــي بــأن الحكومــة تعطــي قيمــة أكبــر ألرواح البيــض، فيمــا يتــم التعامل 

مــع الاجئيــن الســوريين بريبــة، مشــيرة إلــى أن نحــو 006 الجــئ ســوري مــن أصــل 53 ألــف ســوري 

يف الدنمــارك، تــم تجريدهــم مــن اإلقامــة. وســبق أن قالــت مصــادر إعــام غربيــة، إن محكمــة 

دنماركيــة أعــادت حــق اللجــوء السياســي لاجئيــن ســوريين، بعــد أن تــم رفــض طلبــات تمديــد 

إقامتهــم يف البــاد، وربحــت الاجئــة الســورية املقيمــة يف الدنمــارك منــال جمــال، وزوجهــا 

خالــد بصلــة، القضيــة يف املحكمــة الدنماركيــة الخاصــة بالاجئيــن، وحصــا ىلع تصاريــح إقامة 

ــن الســوريين  ــات الاجئي ــة مــن مئ ــات املؤقت ــة، اإلقام سياســية. وســحبت الســلطات الدنماركي
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املنحدريــن مــن دمشــق وريفهــا، وباتــوا حاليــا محروميــن مــن جميــع الحقــوق، ولكــن ال يمكــن 

ترحيلهــم ألن كوبنهاغــن ال تقيــم عاقــات دبلوماســية مــع النظــام، وإنمــا ُنقــل بعضهــم إلــى 

مراكــز احتجــاز. كان قــال موقــع وكالــة »أورونيــوز«، إن عائــات ســورية يف الدنمــارك تواجــه خطــر 

الشــتات العائلــي بعــد قــرار الحكومــة الدنماركيــة حرمــان مئــات الســوريين مــن وضــع اللجــوء، 

ــر مــن 002 ســوري بعــد خضــوع  ــى أن قــرار الســلطات الدنماركيــة يطــال حتــى اآلن أكث ــا إل الفت

وضعهــم إلعــادة تقييــم. )ترجمــة: شــبكة شــام(

املصدر: الجارديان

https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/25/zero-asylum-seekers-denmark-forces-refugees-to-return-to-syria
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وتســتهدف الضربــات اإلســرائيلية مواقــع مختلفــة، بمــا يف ذلــك املناطــق املدنيــة يف ســوريا، 

ويقــوم الطيــران اإلســرائيلي بذلــك يف كثيــر مــن األحيــان دون أن يدخــل املجــال الجوي الســوري، 

ويتصــرف بشــكل رئيســي مــن األجــواء اللبنانيــة أو مــن البحــر األبيــض املتوســط.  وكانــت آخــر 

ــار ىلع مدينــة مصيــاف الســورية، وأســفرت عــن مقتــل  غــارة إســرائيلية كبيــرة يف 21 مايو/أي

ــاع الجــوي  ــوات الدف ــاء الســورية »ســانا« إن ق ــة األنب ــت وكال ــن. وقال ــة 7 آخري 5 أشــخاص وإصاب

الســورية تمكنــت مــن إســقاط معظــم املقذوفــات بعــد تفعيــل منظومــة »إس-003« الروســية. 

وبالرغــم مــن عــدم إلحــاق أضــرار محــددة بالطيــران اإلســرائيلي، لكــن تفعيــل قــوات الدفــاع الجوي 

الســوري املدعومــة بمنظومــات روســية يشــير إلــى اســتعداد إلســقاط الطائــرات اإلســرائيلية يف 

املســتقبل.

أمريكا تحاول فتح جبهة ثانية ضد روسيا يف سوريا

نيو إسترن أوتلوك

)اللغة اإلنجليزية( 25 أيار 2022

ــة  ــيا يف منطق ــد روس ــة« ض ــة ثاني ــالق »جبه ــدة إلط ــنطن جاه ــعى واش ــة: تس خالص
حساســة أخــرى ملوســكو وهــي ســوريا، فقــد أصبحــت الغــارات الجويــة ىلع األراضــي 

ــرا. ــر توات ــرائيل، أكث ــتخدام إس ــورية، باس الس

فالديمير دانيلوف 



344 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

ويف األعــوام األخيــرة، أنشــأت إســرائيل وروســيا مــا يســمى بالخــط الســاخن لتســوية النزاعــات 

حتــى ال يتصــادم الطرفــان بالخطــأ يف ســماء ســوريا. وخال اجتماع يف سوتشــي العــام املاضي، 

اتفــق رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي »نفتالــي بينيــت« والرئيــس الروســي »فاديميــر بوتيــن« ىلع 

مواصلــة هــذه اآلليــة مــن أجــل تجنــب األزمــات يف املجــال الجــوي الســوري. ومــع ذلــك، كما تشــير 

وســائل اإلعــام اإلســرائيلية: »ال يــزال مــن الصعــب تحديــد مــا إذا كان الهجــوم الصاروخــي عبــر 

منظومــة إس-003 هــو حالــة اســتثنائية أو إشــارة مــن روســيا إلــى إســرائيل بتغييــر سياســتها«.

لكــن ىلع أي حــال، مــن املتوقــع أن تلتقــط إســرائيل هــذه اإلشــارة وتعيــد النظــر يف تكتيــكات 

ضرباتهــا الجويــة ضــد األراضــي الســورية. ومــن أجــل زعزعــة اســتقرار الوضــع يف ســوريا وتصعيــد 

النــزاع املســلح هنــاك، اســتخدمت الواليــات املتحــدة أيضــا طائــرات بــدون طيــار وضربــت أهدافــا 

ــع  ــات مواق ــتهدفت الهجم ــوريا. واس ــرقي س ــزور ش ــر ال ــة دي ــار يف محافظ ــة يف 7 مايو/أي بري

للتشــكيات الشــيعية املواليــة إليــران )يف منطقتــي الحويجــة وجســر املعلــق( العاملــة يف 

محيــط القواعــد العســكرية األمريكيــة التــي أقيمــت ىلع الضفــة الشــرقية لنهــر الفــرات. ويشــار 

إلــى أن طائــرات أمريكيــة مســيرة هاجمــت يف 2 مايو/أيــار أيضــا معســكرات املقاتليــن الشــيعة 

يف باديــة العشــارة. وتزايــدت الهجمــات األمريكيــة ىلع مواقــع املســلحين الشــيعة مــع تزايــد 

نشــاط تنظيــم »الدولــة« يف املنطقــة.

يف املقابــل، تزايــد رد الفعــل املعــادي ألمريــكا مــن قبــل الســكان املحلييــن الذيــن يتحولــون 

إلــى أســاليب حــرب العصابــات ضــد القــوات األمريكيــة ويتجلــى ذلــك يف تزايــد الهجمــات ىلع 

القوافــل العســكرية األمريكيــة التــي تقــوم بســرقة النفــط واملــوارد األخــرى وتصديرهــا للخــارج. 

ــورية  ــكة الس ــة الحس ــدادي بمحافظ ــدة الش ــة يف بل ــكرية األمريكي ــدة العس ــت القاع وتعرض

لهجــوم آخــر بقذائــف الهــاون مؤخــرا. وذكــرت قنــاة »املياديــن« التلفزيونيــة أن النيــران جــاءت 

ــرت يف  ــخ انفج ــم الصواري ــد أن معظ ــم تحدي ــد ت ــة. وق ــورية العراقي ــدود الس ــب الح ــن جان م

محيــط املنشــأة العســكرية، ولــم تــرد أيــة معلومــات عــن خســائر محتملــة أو أضــرار ماديــة.

ويف مطلــع أبريل/نيســان املاضــي، أصيــب 4 جنــود أمريكييــن خــال قصــف قاعــدة أمريكيــة 

شــرقي ســوريا. وقــد تــم إطــاق قذيفتيــن ىلع القاعــدة، مــا أدى إلــى إلحــاق أضــرار بمبنييــن 

خارجييــن. ويف نوفمبر/تشــرين الثانــي املاضــي، هاجــم أهالي قريــة حامو بمحافظة القامشــلي 

الســورية رتــا عســكريا مــن املدرعــات ورشــقوه بالحجــارة وأجبــروه ىلع االلتفــاف. وكمــا يتضــح 

مــن اللقطــات التــي نشــرها شــهود عيــان ىلع »تويتــر«، لــم يقتصــر األمــر ىلع الرجــال البالغيــن 

فحســب، بــل قــام األطفــال أيضــا بإلقــاء الحجــارة ىلع األمريكييــن، وعندمــا عــادت املركبــات، بــدأ 
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بعــض الســوريين بمطاردتهــا. وحدثــت قصــة مماثلــة يف منتصــف شــهر يوليو/تمــوز مــن العــام 

املاضــي عندمــا ألقــى ســكان قريــة فرفــرة الســورية الحجــارة ىلع دوريــة أمريكيــة وطردوهــا 

أثنــاء محاولتهــا املــرور عبــر القريــة. 

املصدر: نيو إسترن أوتلوك نقاًل عن الخليج الجديد

https://thenewkhalij.news/article/268331/alolayat-almthd-thaol-nsha-gbh-thany-dd-rosya-fy-sorya
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كيف يمكن لألزمة األوكرانية أن تزيد طين الحرب السورية بلة؟

واشنطن بوست

)اللغة اإلنجليزية( 25 أيار 2022

ــي  ــار الت ــا، واألخب ــن ىلع أوكراني ــر بوتي ــنها فالديمي ــي ش ــرب الت ــت الح ــة: تحول خالص
تتحــدث عــن الخســائر الفادحــة التــي منيــت بهــا القــوات الروســية، إلــى اختبــار للقــوة 
ــرف  ــا يع ــن. إال أن م ــن املحللي ــر م ــرأي كثي ــكو ب ــا موس ــع به ــي تتمت ــكرية الت العس
بالعمليــة العســكرية الخاصــة يف أوكرانيــا، والتــي بــدأت يف 24 شــباط املاضــي، 
أنهكــت قــدرة روســيا ىلع تحقيــق أهدافهــا يف مناطــق النــزاع ســواء يف ســوريا أو يف 

ــا. شــمال أفريقي

فالديمير دانيلوف 

يعكــس الخطــاب الــذي ألقــاه بوتيــن يف عيــد النصــر املوافــق لـــ 9 مــن أيــار، والتصريحــات األخيرة 

الصــادرة عــن مجلــس الدومــا الروســي بأنــه مــن غيــر املرجــح لروســيا أن تبــدأ عمليــة تعبئــة 

ــن  ــض املحللي ــن أن بع ــم م ــا، بالرغ ــود لديه ــداد الجن ــص يف تع ــد النق ــة لس ــكرية عام عس
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يعتقــدون بــأن املؤسســات العســكرية الروســية منهمكــة يف عمليــات التجنيــد الســرية وقــد 

وصلــت إلــى مرحلــة التخطيــط لحملــة تعبئــة ســرية.

ــار  ــادة انتش ــبة إلع ــرك بالنس ــف التح ــرًا بوق ــية أم ــاع الروس ــدر وزارة الدف ــل أن تص ــن املحتم وم

مجنديهــا، وهــذا مــا ســيحرم 031 ألــف مجنــد حاليــا مــن إنهــاء خدمتهــم العســكرية اإللزاميــة يف 

وقــت الحــق خــال هــذا العــام. إال أن روســيا قــد تحــاول ســحب املجنديــن ليخضعــوا ملســتويات 

جاهزيــة أىلع مــن املعتــاد، أو قــد تطبــق عملية تجنيد وســحب خــارج الــدورة. إال أن كا الخيارين 

قــد يقــوض تأكيــدات بوتيــن املتكــررة للشــعب الروســي بــأن العمليــات يف أوكرانيــا تجــري وفــق 

مخطــط محــدد، ولذلــك مــن غيــر املرجــح إطــاق أي عمليــة حاليــا.

ولكــن مــا الــذي يعنيــه ذلــك بالنســبة للنزاعــات التــي تخوضهــا روســيا يف أماكــن أخــرى؟ وكذلك 

بالنســبة لــآلالف مــن الجنــود واملرتزقــة الــروس الذيــن تــم نشــرهم للقيــام بتلــك املهــام؟ يقــدر 

أن هنالــك ألــف مرتــزق ســوري وروســي ســبق أن تــم نشــرهم يف ليبيــا قــد رحلــوا عــن شــمال 

أفريقيــا، إذ يبــدو أن الســعي وراء تحقيــق »االنتصــار« يف أوكرانيــا- بصــرف النظــر عــن التعريــف 

الــذي يختــاره بوتيــن لوصــف الحالــة- أمــر مؤكــد إلــى حــد بعيــد، وهــذا مــا سيتســبب بســحب 

القــوات الروســية املوجــودة يف ســوريا يف املســتقبل القريــب.

يبــدو أن موســكو تعتقــد أن بوســعها ســحب قواتهــا مــن ســوريا مــن دون املخاطــرة بالهــدف 

الرئيســي الــذي تســعى روســيا لتحقيقــه هنــاك، أال وهــو ضمــان بقــاء بشــار األســد يف الســلطة. 

ولهــذا يــرى بعضهــم يف الحــد مــن الــدور الروســي الداعــم لنظــام األســد تطــورًا إيجابيــا، إال أن 

تقييمنــا وجــد بــأن تلــك التحــوالت يمكــن أن تتســبب بظهــور تهديــدات كبيــرة تتمثــل بتجــدد 

القتــال إلــى جانــب تصعيــد حالــة التوتــر بيــن إســرائيل وإيــران.

هل ستلعب إيران دورًا أكبر يف سوريا؟

يف حــال قــررت موســكو ســحب جــزء كبيــر مــن قواتهــا، عندئــذ ســيعتمد نظــام األســد بشــكل 

أكبــر ىلع إيــران وىلع الحــرس الثــوري اإليرانــي وذلــك إلبقــاء ســيطرته ىلع املناطــق املتنــازع 

عليهــا يف الســابق، وملواصلــة قتالــه للمعارضــة الســورية.

إال أن العاقــة بيــن موســكو وطهــران طــوال الحــرب الســورية شــابها الكثيــر مــن العــداء، إذ تصــارع 

الطرفــان يف معظــم األحيــان ىلع الســيطرة التكتيكيــة يف بعــض املناطــق، كمــا اختلفــا ىلع 

ــية  ــة والسياس ــات االقتصادي ــول السياس ــك ح ــرب، وكذل ــد الح ــوريا بع ــار س ــادة إعم ــة إع عملي

والعســكرية. بيــد أن ذلــك لــم يمنــع كا البلديــن مــن التنســيق فيمــا بينهمــا عنــد الضــرورة، كمــا 

ــك  ــات كل منهمــا يف مواضــع أخــرى. ولذل ــا مــن اقتطــاع مســاحات خاصــة بعملي ــم يمنعهم ل
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ــة الروســية ىلع  ــع الحمل ــرت عــن دعمهــا وتضامنهــا م ــة عب ــن دول قليل ــران مــن بي ــت إي كان

ــي  ــا يوح ــي، م ــمال األطلس ــف ش ــع حل ــا لتوس ــيا يف انتقاده ــذو روس ــذت ح ــا ح ــا، كم أوكراني

باحتمــال تمتيــن العاقــات بيــن البلديــن.

وطاملــا بقــي الهــدف النهائــي املتمثــل بإبقــاء نظــام األســد بعيــدًا عــن أي تهديــد، عندئــذ قــد 

توافــق روســيا ىلع تســليم الحــرس الثــوري اإليرانــي أو أي مــن الجماعــات التــي تدعمهــا إيــران 

ــران هــو  ــب الدعــم مــن إي ــر طل ــدو أم ــال التكتيكــي يف بعــض املناطــق. ولهــذا يب ــام القت زم

الســبب املرجــح لزيــارة األســد إليــران يف مطلــع شــهر أيــار ولعقــد اجتماعــات مــع آيــة اهلل علــي 

خامنئــي، املرشــد الروحــي األىلع إليــران، وكذلــك مــع الرئيــس إبراهيــم رئيســي، إذ تشــير بعــض 

األخبــار إلــى أن القــوات اإليرانيــة قــد تــم نشــرها قبــل مــدة لتمــأل الفــراغ الــذي خلفتــه القــوات 

الروســية بعــد توجههــا اليــوم إلــى أوكرانيــا.

كيف سترد إسرائيل يف سوريا؟

إال أن زيــادة أعــداد امليليشــيات اإليرانيــة وأنشــطتها يف ســوريا قــد تجــذب املزيــد مــن الغــارات 

اإلســرائيلية التــي ال بــد وأن تســتهدف األراضــي الســورية. وذلــك ألن إيــران تــرى يف االنســحاب 

الروســي، حتــى لــو كان جزئيــا، فرصــة لترســيخ وجودهــا يف ســوريا ولتحقيــق أهدافهــا اإلقليمية 

لبعيدة. ا

ــًا مؤهــًا عــن  ــرى قــادة إســرائيل يف امليليشــيات اإليرانيــة بدي ــر املرجــح أن ي ولكــن مــن غي

القــوات الروســية التــي رحلــت، كمــا أنــه مــن غيــر املحتمــل أن يرحبــوا باملزيــد مــن التجــاوزات 

اإليرانيــة. إذ ســبق إلســرائيل أن شــنت املئــات مــن الغــارات ىلع امليليشــيات اإليرانيــة وىلع 

عناصــر حــزب اهلل املدعوميــن إيرانيــا يف ســوريا طــوال العقــد املاضــي الــذي امتــدت الحــرب 

ــال  ــزاع يف ح ــد الن ــدد بتصعي ــيات ته ــدد امليليش ــادة يف ع ــإن أي زي ــذا ف ــه. ل ــورية خال الس

ردت إســرائيل ىلع ذلــك التغييــر يف أعــداد القــوات بزيــادة جهودهــا وتصعيــد غاراتهــا التــي 

ــيات. ــتهدف امليليش تس

احتمال تجدد القتال شمالي وجنوبي سوريا

قــد يترتــب ىلع ذلــك زيــادة يف مســتوى القتــال، ال ســيما يف املناطــق التــي وفــر فيهــا الوجود 

الروســي شــيئا مــن »االســتقرار«. فقــد وقعــت حــاالت قتــال بيــن القــوات املواليــة لألســد وقــوات 

املعارضــة يف درعــا جنوبــي ســوريا، يف صيــف عــام 1202، إذ عــادت تلــك املنطقــة لســيطرة 

ــة لحكــم  ــة مقاومــة مدنيــة وعســكرية فعلي النظــام يف عــام 8102، إال أنهــا كشــفت عــن حال
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ــي  ــيط يف عام ــت دور الوس ــيا لعب ــى أن روس ــارة إل ــدر اإلش ــا تج ــن. وهن ــك الحي ــذ ذل ــد من األس

8102 و1202، لــذا فــإن انحســار الوجــود الروســي يف عــام 2202 قــد يــؤدي إلــى عــودة املقاومــة 

املســلحة إلــى الظهــور.

لقــد ســاهم الجيــش الروســي يف وقــف إطــاق النــار يف الشــمال الســوري يف بعــض األحيــان، 

ــات عســكرية وىلع  ــود عملي ــًا، اســتطاعت موســكو أن تفــاوض ىلع بن إذ يف عــام 0202 مث

هدنــات لوقــف إطــاق النــار بيــن النظــام واملعارضــة، وبيــن تركيــا وامليليشــيات املدعومــة مــن 

قبلهــا، وبيــن القــوات الكرديــة املتمركــزة بالقــرب مــن إدلــب ويف الشــمال الســوري. 

بيــد أن االلتــزام بإحــدى تلــك الهــدن لوقــف إطــاق النــار لــم يتطلــب أكثــر مــن الحــد األدنــى مــن 

القــوات الروســية، ولهــذا فإنــه مــن غيــر املرجــح أن تنســحب تلــك القــوات بشــكل كامــل مــن 

تلــك املناطــق، ولكــن يف حــال قامــت روســيا بســحب قواتهــا بشــكل كامــل، فــا بــد وأن يعقــب 

ذلــك فتــرة سيشــتد فيهــا القتــال كثيــرًا.

ــود  ــد تع ــا ق ــات، كم ــك االتفاقي ــد تل ــة أم ــي إلطال ــع دبلوماس ــران أي داف ــدى إي ــون ل ــد ال يك ق

اســتراتيجية نظــام األســد للظهــور، وهــي اســتراتيجية قائمــة ىلع ضمــان االستســام الكامــل 

مــن خــال العنــف العشــوائي، وذلــك يف ظــل غيــاب املفاوضــات الروســية. ثــم إن املعارضــة 

الســورية يف الشــمال قــد يشــجعها غيــاب روســيا ىلع انتهــاز تلــك الفرصــة الســتعادة الســيطرة 

ىلع بعــض املناطــق.

خلق حالة توازن بين سوريا وأوكرانيا

إن أوكرانيــا أهــم مــن ســوريا بميــزان األولويــات االســتراتيجية لــدى روســيا، ولكــن يف ظــل غيــاب 

ــر  ــد تضط ــا، ق ــح حالي ــر مرج ــر غي ــذا األم ــاق، وه ــعة النط ــة واس ــكرية عام ــة عس ــة تعبئ عملي

موســكو، حتــى تحــل معضلــة نقــص الجنــود اليــوم، إلــى ســحب مقاتليهــا مــن ســوريا لتحقــق 

أهدافــا تحتــل درجــة أىلع ىلع ســلم أولوياتهــا يف أوكرانيــا. وهــذا قــد يهــدد بتصعيــد النــزاع 

يف ســوريا وبزعزعــة اســتقرار الوضــع الراهــن الــذي مــا يــزال متقلقــًا.

لقــد اســتثمرت روســيا بشــكل كبيــر يف ســوريا بــكل تأكيــد، ولهــذا مــن غيــر املحتمــل أن تقــوم 

بســحب كامــل جنودهــا مــن هــذا النــزاع يف املســتقبل القريــب. وهــذا إن دل ىلع شــيء فإنمــا 

يدل ىلع أن الوجود الروســي وتوســعه املســتمر يف ســوريا يعتمد بشــكل كبير ىلع االحتماالت 

التــي لــم تعــد مؤكــدة بنظــر موســكو لتحقيــق النجــاح يف أوكرانيــا. )ترجمــة: تلفزيــون ســوريا(

املصدر: واشنطن بوست

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/24/russia-ukraine-syria-deployments-iran-israel-confilct/
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 لجنة أممية تدعو إلى عدم إغالق آخر معبر حدودي يف سوريا 

اخبار األمم املتحدة

)اللغة اإلنجليزية( 26 أيار 2022

نص املقال:
دق رئيــس لجنــة رئيــس لجنــة التحقيــق بشــأن ســوريا، باولــو بينيــرو، اليــوم، ناقــوس 
الخطــر حيــال الوضــع اإلنســاني ملالييــن الســوريين العالقيــن يف صــراع بــدأ منــذ أكثــر 
مــن عقــد مــن الزمــن، داعيــا مجلــس األمــن إلــى تجديــد آليــة إيصــال املســاعدات عبــر 

الحــدود.

ــم يمــدد مجلــس األمــن  ــرًا إذا ل ــه ســيكون إخفاقــا كبي وقــد حــذرت اللجنــة يف بيانهــا مــن أن

ــوريا.  ــدود يف س ــر الح ــاعدات عب ــم املس األذن لتقدي

وشــدد بينيــرو يف بيــان اللجنــة ىلع أنــه »ال يمكــن للمجتمــع الدولــي أن يتخلــى عــن الشــعب 

الســوري اآلن. ففــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه البــاد أســوأ أزمــة اقتصاديــة وإنســانية منــذ بدايــة 

الصــراع، يجــب ىلع املجتمــع الدولــي حمايــة املســاعدات الحاليــة املنقــذة للحيــاة عبــر الحــدود 

وزيــادة تعهداتــه التمويليــة لدعــم هــذه املســاعدات.«

ــاة ال  ــذي تســبب يف معان وأوضــح أن »الســوريين قــد عانــوا مــن 11 عامــا مــن الصــراع املدمــر ال
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توصــف. ولــم يكونــوا أكثــر فقــرا وبحاجــة إلــى مســاعدتنا كمــا حالهــم اليــوم«.

 

ــر الحــدود يف مواجهــة  ــة عب ــى هــذا القــرار لتســهيل املعون ــرو الحاجــة إل ــو بيني ــر باول واعتب

ــب  ــا بموج ــرى - اللتزاماته ــراف األخ ــوريا واألط ــة س ــب حكوم ــن جان ــتمرة - م ــاكات املس االنته

ــرا فظيعــا.  ــن وتيســيرها، أم ــن املحتاجي ــة اإلنســانية للمدنيي ــي للســماح باإلغاث ــون الدول القان

وينتهــي التفويــض االســتثنائي الحالــي ملجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة إليصــال 

املســاعدات اإلنســانية عبــر آخــر معبــر حــدودي متبــٍق إلــى شــمال غــرب ســوريا، يف 01 تمــوز/

يوليو.

آراء متضاربة يف مجلس األمن  -

ــام  ــه أم ــد شــدد يف كلمت ــس، ق ــن غريفيث ــن العــام للشــؤون اإلنســانية مارت ــل األمي وكان وكي

مجلــس األمــن مؤخــرا ىلع أهميــة أن يجــدد مجلــس األمــن الــدول تفويــض آليــة إيصــال 

ــدود. ــر الح ــانية عب ــاعدات اإلنس املس

وقــال إن »العمليــات عبــر الخطــوط ال يجــب أن تســتبدل بــأي شــكل عمليــات عبور األمــم املتحدة 

عبــر الحــدود. وعــدم تجديــد هــذه األذون ســوف يضــع حــدا للمســاعدات املنقــذة للحيــاة التــي 

نقدمهــا ملــن يعيشــون يف شــمال غربــي ســوريا بمــن فيهــم أكثــر مــن مليــون طفــل.«

ــزاع  ــراف الن ــل أط ــى فش ــة، إل ــو اللجن ــي وعض ــي مجال ــوض هان ــار املف ــدد أش ــذا الص ويف ه

ــانية  ــة اإلنس ــق لإلغاث ــريع ودون عوائ ــرور الس ــماح بامل ــا للس ــاء بالتزاماته ــتمرار يف الوف باس

ــهيلها.  ــلت يف تس ــا فش ــوريا كم ــاء س ــع أنح ــن يف جمي ــن املحتاجي للمدنيي

وقــال »مــن غيــر املعقــول أن املناقشــة ســتركز، ىلع مــا يبــدو، ىلع مــا إذا كان ســيتم إغــاق 

املعبــر الحــدودي الوحيــد املصــرح بــه لتوفيــر املســاعدات، بــداًل مــن كيفيــة توســيع الوصــول 

إلــى املســاعدات املنقــذة للحيــاة يف جميــع أنحــاء البــاد ومــن خــال كل املســالك املائمــة«.

احتياجات إنسانية متنامية  -

ويأتــي التصويــت يف وقــت وصلــت فيــه االحتياجــات اإلنســانية يف جميــع أنحــاء ســوريا إلــى 

أىلع مســتوى لهــا منــذ بدايــة الصــراع املدمــر الــذي دام 11 عامــا. 

وكان برنامــج األغذيــة العاملــي قــد أنــذر أنــه ســيقلص برامجــه أكثــر يف تموز/يوليــو بســبب 

االرتفــاع الحــاد يف أســعار املــواد الغذائيــة وتراجــع مســتويات التمويــل. مــا يــؤدي بنتائــج كارثية 

ىلع النــاس الذيــن يعولــون ىلع مســاعدة البرنامــج.

ــون شــخص إضــايف قــد  ــى أن 9.1 ملي ــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية )األوتشــا( إل ويشــير مكت
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يســقطون يف مســتنقع الجــوع بســبب ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة وآثــار األزمــة األوكرانيــة.

وتقــدر األمــم املتحــدة أن 6.41 مليــون ســوري يعتمــدون اآلن ىلع املســاعدات اإلنســانية، وهــو 

أىلع رقــم تــم تســجيله ىلع اإلطــاق. ويواجــه 21 مليــون شــخص يف جميــع أنحــاء ســوريا اآلن 

انعداًمــا حــاًدا يف األمــن الغذائــي - وهــي زيــادة مهولــة بنســبة 15 يف املائــة منــذ عــام 9102.

ويف شــمال غــرب ســوريا الخاضــع لســيطرة املعارضة، تتدهــور األوضاع اإلنســانية بســبب األعمال 

العدائيــة املســتمرة واألزمــة االقتصاديــة املتفاقمــة. ويعتمــد حوالــي 1.4 مليــون شــخص هنــاك 

ىلع املســاعدات لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية، و08 يف املائــة منهــم مــن النســاء واألطفال.

ــر الحــدود التــي  ــات عب ــان لجنــة األمــم املتحــدة للتحقيــق بشــأن ســوريا أن العملي وأوضــح بي

أذن بهــا مجلــس األمــن تســمح بوصــول املســاعدات إلــى حوالــي 4.2 مليــون منهــم كل شــهر. 

»ويعتبــر شــريان الحيــاة هــذا أمــرا حيويــا للســكان يف شــمال غــرب ســوريا.«

وفيمــا يتــم تســليم بعــض املســاعدات عبــر خطــوط التمــاس داخــل ســوريا، فــإن هذه اإلمــدادات 

تحتــوي ىلع كميــات أقــل بكثيــر وغيــر كافيــة وهي عرضــة لهجمات ىلع طــول طريــق إمدادات 

خطيــر يمــّر عبــر الخطــوط األمامية النشــطة.

ويف هــذا الســياق أكــدت املفوضــة ليــن ويلشــمان ىلع أهميــة »أال يســتند إيصــال املســاعدات 

إال ىلع تقييــم إنســاني شــفاف وغيــر متحيــز، بغــض النظــر عمــا إذا كان قــد تــم تحقيقــه مــن 

خــال طرائــق عابــرة لخطــوط التمــاس أو للحــدود.«

ودعــت إلــى »إزالــة جميــع العوائــق أمــام املســاعدات اإلنســانية. ويشــمل ذلــك العوائــق التــي 

تســببها العقوبــات، حتــى ولــو عــن غيــر قصــد«.

وتشــير لجنــة األمــم املتحــدة بشــأن ســوريا أيضــا إلــى املســار املثيــر للقلــق فيمــا يخص اســتمرار 

تضييــق نطــاق املســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود. وكان مجلــس األمــن قــد تبنــى قــرارا ألول 

مــرة عــام 4102، يــأذن بإيصــال املســاعدات إلــى شــمال ســوريا عبــر أربعــة معابــر حدوديــة، حتــى 

ــاق  ــن نط ــر م ــة معاب ــتبعاد ثاث ــم اس ــام 0202، ت ــذ ع ــورية. ومن ــة الس ــة الحكوم ــدون موافق ب

القــرار، ممــا جعــل بــاب الهــوى املعبــر الحــدودي الوحيــد املتبقــي املصــرح بــه.

 

وطــوال 11 عامــا مــن التحقيــق يف النــزاع، وثقــت اللجنــة كيــف أدت األعمــال العدائيــة، بمــا يف 

ذلــك الهجمــات التــي تؤثــر ىلع موظفــي اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، والنقــل والبنيــة التحتية، 

فضــًا عــن املزيــد مــن العنــف وانعــدام األمــن، إلــى عرقلــة إيصــال املســاعدات اإلنســانية يف 

جميــع أنحــاء البــاد.
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ووجــدت أيضــا أن كًا مــن الحكومــة والجماعــات املســلحة غيــر التابعــة للدولــة قــد اســتخدمت 

ــا مــا  مــرارا وتكــرارا املســاعدات اإلنســانية داخــل ســوريا مــن أجــل املســاومة السياســية، وغالًب

ــن يخضعــون للحصــار.  ــك الذي ــن، ال ســيما أولئ ــد لســكان محددي ــع عــن توفيرهــا عــن عم تمتن

ويف جميــع أنحــاء ســوريا، يتعــرض موظفــو املنظمــات اإلنســانية باســتمرار لخطــر املضايقــة 

واالعتقــال واالحتجــاز التعســفيين.

املصدر: اخبار األمم املتحدة

https://news.un.org/en/story/2022/05/1119082
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كفاح تركيا ضد اإلرهاب يف العراق وسوريا

ســــــــيـــــــــتــــــــا

)اللغة التركية( 28 أيار 2022

نص املقال:
كشــف قــرار مجلــس األمــن القومــي األخيــر عــن صــورة مختلفــة. وشــدد املجلــس ىلع 

عبــارة العمليــات ىلع حدودنــا الجنوبيــة، فمــاذا تعنــي هــذه العبــارة؟

مراد أصالن 

بعــد خطــاب الرئيــس أردوغــان عــن عمليــة جديــدة يف ســوريا، تحركــت الصحافــة وراء الكواليس، 

بشــكل عــام »هــل ســتكون هنــاك عمليــة يف ســوريا؟« بــدال مــن »أيــن ســتجرى العمليــة يف 

ســوريا؟« بــدأ الســؤال يحتــل جــدول األعمــال.

غيــر أن القــرار األخيــر ملجلــس األمــن القومــي كشــف صــورة مختلفــة، حيــث أكــد املجلــس عبــارة 

»عمليــات ىلع حدودنــا الجنوبية«.

يبــدو أن العمليــات العســكرية التــي نفــذت يف ســوريا أو العــراق يف الســنوات املاضيــة لهــا 

 kcoL walC ــة ــال، عملي ــبيل املث ــكان. ىلع س ــان وامل ــث الزم ــن حي ــح م ــدد وواض ــدف مح ه

ــاء  ــن إنش ــدف م ــوريا كان اله ــن، ويف س ــة' اإلرهابيي ــل 'مكافح ــن أج ــة aniteM paZ م وعملي

منطقــة آمنــة يف املقدمــة، أي إبعــاد األنشــطة اإلرهابيــة عــن الحــدود التركيــة وإنشــاء منطقــة 
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آمنــة للســوريين ألســباب إنســانية.

 

يف املرحلــة الحاليــة ال يوجــد تغييــر يف اســتمرارية أهــداف وغايــات العمليــات املنفــذة يف 

ــي  ــن القوم ــس األم ــرار مجل ــتخدم يف ق ــر املس ــول إن التعبي ــن الق ــن يمك ــوريا، لك ــراق وس الع

يشــير إلــى أســلوب جديــد.

يف العــراق وســوريا، اللتــان يتــم التعبيــر عنهمــا بـــ »جيراننــا الجنوبييــن«، هنــاك خيــار عســكري 

جديــد يمكنــه تحقيــق نتائــج اســتراتيجية مــن خــال مراقبــة اإلرهابييــن ىلع الجبهة الواســعة.

ــة  ــا، وإزال ــدود تركي ــن ح ــاز بأم ــا بإيج ــب تلخيصه ــي يج ــداف الت ــرف األه ــياق، ُتع ــذا الس يف ه

الخايــا اإلرهابيــة مــن جذورهــا، ومنــع موجــات الهجــرة اإلضافيــة وحتــى توســيع املناطــق اآلمنة 

مــن أجــل تمهيــد الطريــق للعــودة. لهــذا الســبب ســيتم محاولــة تحقيــق هــذه األهــداف يف أي 

وقــت، ويف أي مــكان، وبــأي طريقــة.

ــدول التــي هــي طــرف يف املشــكلة مــع سلســلة مــن العمليــات التــي  إذن، كيــف تتفاعــل ال

ســيتم تنفيذهــا ىلع جبهــة واســعة؟ هنــاك عالــم غربــي يســتمع إلــى مخــاوف تركيــا األمنيــة 

هــذه األيــام عندمــا تتــم مناقشــة حــرب أوكرانيــا مــع عضــوي الناتــو يف الســويد وفنلنــدا.

لهــذا الســبب، قــد ترغــب الواليــات املتحــدة املتــرددة يف كبــح جمــاح ملــف ســوريا. ومــع ذلــك، 

ــن يتســاءلون عــن ســبب وجودهــم بالفعــل يف ســوريا بســبب  ــن، الذي ــن ىلع األمريكيي يتعي

املخــاوف الجيوسياســية، وتبريــر التركيــز ىلع عمــق 03 كيلومتــًرا ألنهــم لــم يتمكنــوا مــن الوفــاء 

بالتزاماتهــم يف الوثيقــة التــي تــم توقيعهــا.

ــال  ــزب العم ــى ح ــرون إل ــم ينظ ــروف أنه ــن املع ــروس، فم ــبة لل ــًا بالنس ــف قلي ــع مختل الوض

الكردســتاني / حــزب االتحــاد الديمقراطــي، الــذي لــه ممثــل يف موســكو، ىلع أنــه رافعــة ضــد 

ــاق ىلع  ــعة النط ــة واس ــز عملي ــع أن ترك ــي توق ــك، ينبغ ــع ذل ــدة. وم ــات املتح ــا والوالي تركي

ــي لروســيا. اســتمرارية النظــام املوال

لهــذا الســبب، ُيتوقــع أن روســيا التــي ســتعارض بشــدة أي عمليــة ضــد مراكــز املــدن الحيويــة 

مثــل حلــب، حتــى وإن كانــت ىلع مضــض ، لــن تصــدر أي رد فعــل بشــأن العمليــات التــي يصــل 

عمقهــا إلــى 03 كيلومتــًرا .

ــال  ــزب العم ــع ح ــي م ــران الخلف ــوار إي ــيء، فح ــض الش ــد بع ــر معق ــران، فاألم ــبة إلي ــا بالنس أم

ــن  ــبب، م ــذا الس ــا. وله ــًرا ىلع تركي ــكل خط ــي يش ــاد الديمقراط ــزب االتح ــتاني / ح الكردس

ــوريا. ــراق وس ــن الع ــا يف كل م ــران وأفعاله ــاب إي ــى خط ــاه إل ــروري االنتب الض
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والنتيجــة أننــا ندخــل موســًما أكثــر نشــاًطا يف العــراق وســوريا، وســتكون العمليــات املتزامنــة 

ــم تســفر  أو املتداخلــة يف مناطــق مختلفــة ىلع جــدول أعمــال فتــرة الصيــف. بالطبــع، إذا ل

املفاوضــات الدبلوماســية مــع روســيا والواليــات املتحــدة آي نتيجــة.

املصدر: ســـــــــيــــتــــــــا

https://www.setav.org/turkiyenin-irak-ve-suriyede-terorle-mucadelesi/
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ــيين  ــه إن الدبلوماس ــت في ــس قال ــه الرا جيك ــرا أعدت ــز” تقري ــورك تايم ــة “نيوي ــرت صحيف نش

يخشــون مــن اســتخدام روســيا اإلغاثــة لســوريا كورقــة مقايضــة يف أوكرانيــا. وأضافــت أن دول 

الشــرق األوســط وأوروبــا ســتواجه موجــة لجــوء جديــدة لــو أغلقــت روســيا آخــر معبــر إنســاني 

إلــى ســوريا.

ــة  ــواد الغذائي ــة وامل ــاه الصحي ــه املي ــن خال ــر م ــد تم ــاني واح ــر إنس ــوى مم ــق س ــم يتب فل

واألدويــة إلــى أكثــر مــن مليــون ســوري محاصريــن بســبب الحــرب األهليــة. ويحــذر املســؤولون 

اآلن مــن إغــاق روســيا املعبــر واســتخدامه كورقــة مقايضــة مــع القــوى العامليــة وبعيــدا عــن 

أوكرانيــا بألــف ميــل. ويقــول الدبلوماســيون إن إغــاق معبــر بــاب الهــوى مــع الحــدود التركيــة 

دبلوماســيون يتخوفــون من مســاومة روســيا ىلع املســاعدات الســورية 

أوكرانيا يف 

نيويورك تايمز

)اللغة اإلنجليزية( 28 أيار 2022

نــص املقــال: ال يــزال هنــاك طريــق واحــد مفتــوح أمــام القوافــل الدوليــة التــي تنقــل 
الغــذاء واملــاء وغيرهــا مــن املســاعدات إلــى أكثــر مــن مليــون ســوري محاصريــن بســبب 
الحــرب.  أمــا اآلن، يحــذر املســؤولون مــن أن روســيا قــد تحــاول إغالقهــا أو اســتخدامها 

كورقــة مســاومة مــع القــوى العامليــة يف حــرب أخــرى.

الرا جاكس
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ــن يف  ــة الاجئي ــيزيد أزم ــا س ــوريا، مم ــن س ــروب م ــوريين ىلع اله ــد آالف الس ــيجبر بالتأكي س

الشــرق األوســط وأوروبــا ســوءا، وهــي األزمــة التــي تعــد األســوأ منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة.

وســيكون موضــوع املعبــر األخيــر محــا للنقــاش يف مجلــس األمــن الــذي تتمتــع فيــه روســيا 

ــدو أن  ــر مفتوحــا للمســاعدات اإلنســانية. ويب ــل وإن ســيظل املعب ــو الشــهر املقب بحــق الفيت

ــح الروســية واألمريكيــة والحــرب التــي شــنتها موســكو يف  ــا لتنافــس املصال ــات رهن ــر ب املعب

ــا. أوكراني

ونقلــت الصحيفــة عــن وزيــر خارجيــة األردن، أيمــن الصفــدي قولــه “تركــت الحــرب يف أوكرانيــا 

تداعيــات واســعة ىلع ســوريا وبقيــة املنطقــة والعالــم”. وأضــاف الصفــدي الــذي قابلتــه 

ــي ســتتعامل فيهــا  ــة الت ــق الكيفي ــب بقل الصحيفــة هــذا الشــهر يف واشــنطن أن األردن يراق

ــت. روســيا مــع التصوي

وأشــار إلــى أن هنــاك أكثــر مــن مليــون الجــئ ســوري يعيشــون يف مخيمــات داخــل األردن وأي 

تســوية للحــرب الســورية التــي مضــى عليهــا 11 عامــا “تحتــاج بالتأكيــد التفــاق أمريكي- روســي”. 

واعتبــر أنــه “يف ظــل الديناميــة الحاليــة” فـ”التداعيــات قــد تكــون شــديدة فيما يتعلــق بظروف 

الاجئيــن الســوريين واملشــردين”.

ــاث ممــرات إنســانية يف عــام  ــس األمــن إلغــاق ث ــو يف مجل واســتخدمت روســيا حــق الفيت

ــاب الهــوى وبعــد مفاوضــات  0202 ووافقــت يف العــام املاضــي ىلع االحتفــاظ بواحــد يف ب

ــة للحفــاظ  ــر األخــرى بأنهــا ضروري ــات املتحــدة. ودافعــت عــن إغــاق املعاب حاميــة مــع الوالي

ــة  ــة الحكوم ــة ىلع موافق ــات الدولي ــول املؤسس ــو حص ــت نح ــورية ودفع ــيادة الس ىلع الس

ــم املتحــدة. ــر وكاالت األم ــن توزيعهــا عب ــدال م ــع املســاعدات اإلنســانية ب الســورية لتوزي

وتعتبــر روســيا مــن أهــم داعمــي الرئيــس بشــار األســد يف الحــرب األهليــة التــي بــدأت عــام 1102 

وكان الدعــم متركــزا يف معظمــه ىلع مناطــق املعارضــة.

ويقــود معبــر بــاب الهــوى إلــى محافظــة إدلــب يف شــمال- غــرب ســوريا، وهــي آخــر جيــب ال 

يــزال تحــت ســيطرة املعارضــة الســورية وأصبــح ملجــأ لجماعــة متشــددة ىلع عاقــة بتنظيــم 

القاعــدة. وتجــري يف الوقــت الحالــي حملــة ضغــط للحفــاظ ىلع املعبــر بــدون إغــاق.

وتتــرأس الواليــات املتحــدة مجلــس األمــن هــذا الشــهر ودعــت إلــى سلســلة مــن االجتماعــات 

ــاعدات  ــة ملس ــوت وبحاج ــدون بي ــوا ب ــن أصبح ــوريين الذي ــاة الس ــا معان ــت فيه ــي ناقش الت

ــري بوليانســكي إن  ــم املتحــدة ديمت ــدى األم ــب الســفير الروســي ل ــال نائ مســتمرة للنجــاة. وق

ــاعدات  ــة إن املس ــوم الجمع ــال ي ــه ق ــا، لكن ــتخدم صوته ــف ستس ــد كي ــرر بع ــم تق ــكو ل موس
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ضمــن النظــام الحالــي عرضــة الســتفادة املتطرفيــن يف إدلــب. وتابــع “ال أنكــر أنهــا تذهــب إلــى 

ــل  ــوا قواف ــن هاجم ــا أن املتطرفي ــا”، مضيف ــع منه ــة، تنتف ــات اإلرهابي ــن الجماع ــن ولك الاجئي

ــات  ــول إن املحادث ــا بالق ــر مكتفي ــوع املعب ــة موض ــكي مناقش ــض بوليانس ــاعدات. ورف املس

األمريكيــة- الروســية جامــدة يف “ضــوء الظــروف الجيوسياســية الحاليــة”. و”بصراحــة ال توجــد 

ــة”. ــذه املرحل ــاؤل يف ه ــا للتف ــياء تدعون أش

ــرح  ــة دبلوماســيين قولهــم إن روســيا أرســلت إشــارات غامضــة تقت ــت الصحيفــة عــن ثاث ونقل

أنهــا قــد تحــاول اســتخدام التصويــت للحصــول ىلع تنــازالت يف املواجهــة الحاليــة بأوكرانيــا.  

ــات ىلع روســيا ملعاقبتهــا ىلع  ــة عــددا مــن العقوب ــدول األوروبي فقــد فرضــت واشــنطن وال

ــم تتحــدث عــن ربــط  ــوا إن موســكو ل ــم يناقــش الدبلوماســيون اإلشــارات وقال غــزو أوكرانيــا. ول

مصيــر املعبــر بالحــرب يف أوكرانيــا، ولكنهــم ال يســتبعدون محاولــة روســيا التأثيــر ىلع الــدول 

التــي تتأثــر مباشــرة بموجــات الاجئيــن املســاعدة يف تجنيبهــا العقوبــات.

وتكهــن دبلوماســي رفــض االتهامــات بأنهــا خرقــت ســيادة أوكرانيــا عبــر الغــزو باإلشــارة إلى خرق 

قوافــل املســاعدات اإلنســانية لســيادة ســوريا. وبشــكل منفصــل قــال املســؤولون األمريكيــون 

والــدول التــي تتعامــل معهــا إنهــا سترســل رســالة قويــة ملوســكو بعــدم محاولــة إغــاق املعبر، 

مــع أنهــا ليســت متأكــدة بأنهــا ستســتمع إليهــا.

ــاك  ــن هن ــم يك ــدة “ل ــم املتح ــونال يف األم ــتي انترناش ــرة أمنس ــادروس، مدي ــيرين ت ــت ش وقال

أبــدا أي اعتــراف مــن روســيا أن معبــر بــاب الهــوى يعتبــر حيويــا ونحــن بحاجــة للحفــاظ عليــه 

مفتوحــا”. و”كان جــزءا مــن اســتراتيجيتهم لقــص وقــص وكان هــذا دائمــا موضوعــا للصفقــات 

الخلفيــة” و”هــذا محــزن جــدا وكيــف يتاعبــون بحيــاة النــاس”.

ــل أن  ــت طوي ــؤولون ولوق ــذر املس ــث ح ــا، حي ــوريين يف تركي ــن الس ــة الاجئي ــش غالبي وتعي

ــب  ــيا، بحس ــتفعله روس ــا س ــا م ــر تركي ــار. وتنتظ ــة االنهي ــو حافي ــاد نح ــع الب ــم يدف وجوده

شــخصين ىلع معرفــة بالنقاشــات، تحدثــا شــرط الكشــف عــن هويتهمــا. وتوقــع كل منهمــا أن 

ــا. ــر جــزءا مــن النقاشــات مــع موســكو حــول أوكراني يكــون املعب

وتعتبــر تركيــا عضــوا يف الناتــو وقدمــت ألوكرانيــا طائــرات مســيرة ومنعــت الســفن العســكرية 

مــن عبــور املضائــق التــي تســيطر عليهــا إلــى البحــر األســود. ولكــن الرئيس رجــب طيــب أردوغان 

أعلــن عــن معارضتــه لعضويــة كل مــن الســويد وفنلنــدا يف الناتــو. وطاملــا رفضــت روســيا توســع 

الحلــف قريبــا مــن حدودهــا.

ويف هنغاريــا، رفــض رئيــس الــوزراء فيكتــور أوربــان وقــف اســتيراد النفــط مــن روســيا، وطــردت 
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هنغاريــا عشــرات اآلالف مــن الاجئيــن الســوريين ودول الشــرق األوســط خــال الســنوات املاضيــة 

لكنهــا اســتقبلت أكثــر مــن 000.006 الجــئ أوكرانــي منــذ بدايــة الحــرب.

وحــاول األردن الــذي يقيــم عاقــات مــع روســيا وأمريــكا تجنــب االنجــرار إلــى أوكرانيــا وحــث إدارة 

ــة  بايــدن ىلع إحيــاء التســوية يف ســوريا، وقــال الصفــدي إن الحــرب األوكرانيــة زادت مــن حال

الجمــود يف ســوريا “فالوضــع الراهــن يظــل مــن منظورنــا خطيــرا ألنــه يزيــد مــن معانــاة الشــعب 

الســوري”. وكان األردن واحــدا مــن دول يف الشــرق األوســط اســتأنفت عاقاتهــا مــع ســوريا رغــم 

عــدم موافقــة واشــنطن.

ــث عــدد  ــرار مــن بادهــم، أي ثل ــون ســوري ىلع الف ــة الســورية 7.5 ملي ــرت الحــرب األهلي وأجب

ــة  ــل ثاث ــي قب ــزو الروس ــة الغ ــذ بداي ــي من ــون أوكران ــي 7.6 ملي ــر حوال ــل ف ــكان. وباملقاب الس

أشــهر تقريبــا. وهنــاك أزمــة غــذاء تلــوح باألفــق بســبب توقــف اإلمــدادات الروســية واألوكرانيــة.

ويف واشــنطن قــال رئيــس الــوزراء اإليطالــي ماريــو دراغــي للصحافييــن: “افترضــوا أننــا ســنواجه 

أزمــة إنســانية بســبب نقــص الطعــام” و”عندهــا ســيصبح الوضــع صعبــا وال يمكــن إدارتــه”.

وتعهــدت روســيا بتخفيــف األزمــة االقتصاديــة لــو تــم تخفيــف العقوبــات عنهــا. ووصــل مئــات 

ــا يف ذروة أزمــة 5102،  ــن فــروا مــن الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــن الذي اآلالف مــن املهاجري

وقــال دراغــي إن إيطاليــا اســتوعبت حوالــي 000.021 مــن الاجئيــن األوكرانييــن. ولكنــه أضــاف أن 

عــدد الســوريين الــذي ظلــوا يف إيطاليــا “ليــس كبيــرا”.

ويف مؤتمــر للمانحيــن عقــد ببروكســل هــذا الشــهر، تعهــدت الواليــات املتحــدة بـــ808 مليــون 

ــت  ــرب. وجمع ــذ الح ــكا من ــه أمري ــاهم في ــغ تس ــر مبل ــو أكب ــوريا، وه ــاني لس ــم إنس دوالر كدع

األمــم املتحــدة 7.6 مليــار دوالر لدعــم ســوريا وغيرهــا مــع أنهــا ســعت لـــ5.01 مليــار لعــام 2202 

فقــط. وقالــت ســفيرة الواليــات املتحــدة يف األمــم املتحــدة لينــدا تومــاس غرينانــد إن نقــص 

ــاة أو مــوت”.  الغــذاء جعــل مــن الوضــع اإلنســاني يف ســوريا “مهــم هــذا العــام” و”مســألة حي

واقتــرح بلويانســكي الدبلوماســي الروســي وغيــره أن معابــر غيــر رســمية ســتظل مفتوحــة لنقــل 

املســاعدات اإلنســانية، فإغــاق بــاب الهــوى ال يعنــي أن هــذه ســتظل هادئــة.

املصدر: نيويورك تايمز

https://www.nytimes.com/2022/05/28/us/politics/russia-syria-aid-refugees.html
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مــن اآلثــار الجانبيــة املأســاوية للحــرب يف أوكرانيــا أنــه أخيــرًا - ولســوء الحــظ فقــط اآلن - ربمــا 

أدرك آخــر شــخص يف الغــرب مــا حــدث بالفعــل يف ســوريا خاصــة بعــد التدخــل الروســي. هــذا 

ال يســاعد أولئــك الســوريين الذيــن يعانــون منــذ أكثــر مــن عقــد مــن القصــف العنيــف ألحيائهــم 

درب بوتيــن الدمــوي مــن ســوريا إلــى أوكرانيــا ... النمــوذج الروســي: حرب 

ال ضميــر لهــا ضــد املدنيين

الصحافة األملانية

)اللغة األملانية( 22 أيار 2022

خالصــة: )درب بوتيــن الدمــوي مــن ســوريا إلــى أوكرانيــا( هــو عنــوان هــذا البحــث الهــام 
ــاري  ــار مستش ــن كب ــو م ــدCarsten Wieland.. وه ــتن فيالن ــور كارس ــه الدكت ــذي كتب ال
ــط  ــرق األوس ــؤون الش ــر يف ش ــي، والخبي ــي أملان ــابقا ودبلوماس ــدة س ــم املتح األم
والصــراع،.. وقــد نشــر كتابــا عــن ســوريا بعنــوان )ســوريا وفــخ الحيــاد: معضــالت تقديــم 
ــره  ــذي تنش ــث ال ــذا البح ــة( ويف ه ــة العنيف ــالل األنظم ــن خ ــانية م ــاعدة اإلنس املس
ــر  أورينــت نــت ىلع جزأيــن.. يتتبــع بمهــارة عاليــة طموحــات بوتيــن اإلمبراطوريــة عب
ــا  ــا يف أوكراني ــوريا، ويخوضه ــا يف س ــي خاضه ــة الت ــة والتدميري ــرب الدموي ــك الح تل

اليــوم. 

كارستن فيالند 
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ــى الفــرار مــن  ــوا جوعــا يف املناطــق املحاصــرة أو اضطــروا إل ــن مات ــة والذي ومنشــآتهم الطبي

ــع  ــورة األوس ــم الص ــاعدنا ىلع فه ــد يس ــا ق ــوريا وأوكراني ــرب يف س ــوع الح ــن ن ــم، لك وطنه

واســتخاص النتائــج للمســتقبل.

يظهــر تغييــر القيــادة العســكرية الروســية لحملــة أوكرانيــا يف أبريل/نيســان كنتيجــة للفشــل 

ــد  ــا ض ــر له ــي ال ضمي ــرب الت ــاليب الح ــرون أس ــه يعتب ــق ل ــد املراف ــن والوف ــكري أن بوتي العس

ــا »ناجحــا« يجــب اتباعــه. تــم تكليــف الجنــرال »ألكســندر يف دفورنيكــوف«  املدنييــن نموذًج

ــة. ــاع نفــس اإلســتراتيجية يف الســاحة األوكراني ــاد حــرب االستســام يف ســوريا باتب ــذي ق ال

ــم  ــدو وجرائ ــن الع ــانية ع ــة اإلنس ــزع الصف ــادة ون ــرب اإلب ــا وح ــي ىلع أوكراني ــدوان الروس الع

الحــرب املمنهجــة ضــد املدنييــن تتحــدى أيضــا خطــاب »التطبيــع« الــذي حــاول رئيــس النظــام 

الســوري بشــار األســد وحلفــاؤه الــروس واإليرانيــون فرضــه ىلع أجنــدة العــرب والخطــاب الدولــي، 

لقــد أخــذت روايتهــم تكتســب أرضيــة يف الســنوات األخيــرة: روايتهــم بأنهــا كانــت حربــا ضــد 

اإلرهابييــن اإلســاميين ومؤامــرة مــن قــوى أجنبيــة وقــد حــان الوقــت للقيــام باألعمــال كاملعتــاد 

بقبــول عــودة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيــة واالســتثمار يف اقتصــاد الحــرب الــذي يهيمــن 

عليــه األســد، ولــم ُيذكــر أي انتفاضــة مجتمعيــة ســلمية يف البدايــة ضــد ديكتاتوريتــه يف عــام 

1102 أو لدعــوات الحريــة والكرامــة التــي اجتاحــت البــاد خــال الربيــع العربــي.

قــارن هنــا مــع الدعايــة الروســية يف ســياق أوكرانيا: تقاتل روســيا نظامــا نازيا بالوكالــة يف كييف 

يتآمــر مــع الواليــات املتحــدة ضــد مصالــح روســيا .. حتــى الحــرب ضــد اإلرهابييــن اإلســاميين قــد 

تظهــر يف الروايــة الروســية بمجــرد أن يتــم جــر املرتزقــة مــن البلــدان املضطربــة يف الشــرق 

ــا إلــى حــرب عصابــات أوكرانيــة كوقــود رخيــص للمدافــع، ويف  األوســط أو أفغانســتان تدريجي

النهايــة قــد ينتهــي األمــر بالســوريين إلــى القتــال ىلع الجانبيــن كمــا هــو الحــال يف املواجهــة 

ــب  ــذي يطال ــن ال ــن ىلع بوتي ــهولة املقاتلي ــد بس ــرض األس ــث ع ــان حي ــا وأذربيج ــن أرميني بي

بتعويــض جهــود الحــرب الروســية يف ســوريا.

العدو الحقيقي ليس الناتو ولكن تطلعات الحرية

مــا يجــري يف أوكرانيــا يعطــي انطباعــات عــن قيمــة جديــدة يف ســوريا ؛ قــال لــي دبلوماســي 

روســي ذات مــرة يف األمــم املتحــدة يف جنيــف: »يمكننــا التعايــش مــع مجموعــة متنوعــة مــن 

الســيناريوهات يف ســوريا باســتثناء الديمقراطيــة ىلع النمــط الغربــي«، وهــذا مــا يــدور حولــه 

ــن  ــان املواطني ــي، وحرم ــط الغرب ــة ىلع النم ــة والديمقراطي ــار الليبرالي ــع انتش ــا: من ــر حق األم

مــن ســيادة القانــون والكرامــة والحريــة والرفاهيــة املوزعــة بشــكل عــادل، وينظــر إلــى مكونــات 
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القــوة الناعمــة هــذه ىلع أنهــا تهديــدات لقــادة روســيا مــن ذوي القــوة الصارمــة.

لذلــك، لــم يكــن توســع الناتــو الســبب وراء قــرار »بوتيــن« شــن حــرب ىلع أوكرانيــا .. قــرر الناتــو 

يف عــام 8002 عــدم تقديــم أي شــكل مــن أشــكال الحمايــة املؤسســية ألوكرانيــا التــي كانــت 

ثالــث أكبــر قــوة نوويــة يف العالــم بعــد ســقوط االتحــاد الســوفييتي والتــي تخلــت طواعيــة عن 

هــذه القــدرة الرادعــة يف مذكــرة بودابســت عــام 4991، وقــد كان هــذا منعطفــا مأســاويا آخــر يف 

هــذه املؤامــرة التــي تتكشــف والــذي ســيكون لــه تأثيــر ىلع حســابات وتطلعــات القــوى النوويــة 

الحاليــة أو املحتملــة األخــرى يف الشــرق األوســط وأماكــن أخــرى.

ــة  ــركات الحري ــت ح ــل كان ــة - ب ــوة الصارم ــن – الق ــه بوتي ــذي كان يخاف ــو ال ــو ه ــن النات ــم يك ل

والديمقراطيــة التــي كانــت تقتــرب أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــن معقلــه العقلــي والسياســي؛ 

خــرج رجــال ونســاء مــن روســيا البيضــاء إلــى الشــوارع يف 1202/0202 ، متحديــن ســلطة حليــف 

ــس  ــر الرئي ــس مصي ــن نف ــا م ــي تقريًب ــذي كاد يعان ــينكو« ال ــندر لوكاش ــر »ألكس ــن األصغ بوتي

األوكرانــي املخلــوع »فيكتــور يانوكوفيتــش« يف ثــورة ميــدان عــام 4102، وبــدوره طالــب بالدعــم 

غيــر املشــروط ملســاعيه املســتقبلية التــي نشــهدها اليــوم.

لكــن تأثيــر الحــركات املناهضــة لاســتبداد اقتــرب أكثــر مــن أي وقــت مضــى؛ هــددت الحمــات 

ــي  ــا »أليكس ــام به ــي ق ــة الت ــة التكتيكي ــات االنتخابي ــاد والحم ــة للفس ــة املناهض االنتخابي

نافالنــي« وأنصــاره بإحــداث تداعيــات خطيــرة يف روســيا نفســها، تــم وضــع القيــادة الروســية 

يف موقــف دفاعــي بســبب موجــات الســخط االجتماعــي والسياســي، ولــم يكــن لديهــا الكثيــر 

لتقدمــه لشــعبها باســتثناء تقليــص املســاحات االجتماعيــة والسياســية يف نظــام اقتصــادي 

عفــا عليــه الزمــن، وتصديــر املــوارد الطبيعيــة التــي تفيــد األوليغارشــية واألثريــاء الجــدد .. بعــد 

فشــل تســميم »نافالنــي« مــن املحتمــل أن ُينظــر إلــى ســجنه املحتمــل مــدى الحيــاة ىلع أنــه 

ــة ضــد  ــن التاريخي ــا يف الســياق األوســع ملراجعــة بوتي ــة للحــرب يف أوكراني ــن مقدم جــزء م

الليبراليــة، لــم يكــن التهديــد يتمثــل يف توســع الناتــو باتجــاه حــدود روســيا بــل إن إمبراطوريتــه 

ــبيهة  ــب الش ــبب املطال ــل بس ــن الداخ ــر م ــآكل أكث ــوف تت ــاة س ــدة املتوخ ــتالينية الجدي الس

بالربيــع العربــي بالحريــة والكرامــة والديمقراطيــة.

تطلعات القيم العاملية قيد التحطيم

ــا بــل متفرجــا  ــم يكــن الغــرب بريئ ــرة؛ ول ــواٍح كثي ــا مــن ن ــة ألوكراني كانــت ســوريا مقدمــة فعال

انتهازيــا يف هــذه املأســاة التــي تتكشــف؛ نــزل الســوريون إلــى الشــوارع من أجــل القيــم العاملية 

املنصــوص عليهــا يف ميثــاق األمــم املتحــدة وليــس مــن أجــل »القيــم الغربيــة«، لكنهــم لجــؤوا 



364 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

إلــى الغــرب طلبــا للمســاعدة ىلع الرغــم مــن حقيقــة أنهــم نشــؤوا وتأثــروا بعمــق يف إطــار 

ــى الغــرب  ــون إل ــل لجــأ األوكراني ــة، وباملث ــة بعثي نظــام مدرســي مناهــض للغــرب وأيديولوجي

بتوقعــات كبيــرة هــي اآلن يف طــور التعديــل.

ــم يكــن هنــاك روس يف  ــى الشــوارع يف عــام 1102 ل ــزل الســوريون إل الفــرق هــو أنــه عندمــا ن

ــا  ــك عندم ــع ذل ــال، وم ــدة املن ــة بعي ــة الثالث ــرب العاملي ــدات الح ــت تهدي ــد، وكان ــوريا بع س

واجهــوا البراميــل املتفجــرة التــي ألقاهــا عليهــم جيــش األســد، طالب الســوريون بيــأس بمنطقة 

حظــر طيــران أو أنظمــة دفــاع جــوي محمولــة للدفــاع عــن أنفســهم؛ وجــدوا أن الدبلوماســيين 

الغربييــن يدرســون مواجهــة آخــذة يف االتســاع أو احتمــال أن تنتهــي هــذه األســلحة الدفاعيــة 

»يف األيــدي الخطــأ” أي اإلســاميين، لكــن الســبب الحقيقــي كان هــو عــدم رغبــة أي شــخص يف 

التــورط يف ســوريا بعــد الغــزو األنغلو-أمريكــي للعــراق عــام 3002 والتدخــل يف ليبيــا عــام 1102، 

حيــث أدى تجــاوز تفويــض املهمــة إلــى مقتــل الزعيــم الليبــي معمــر القــذايف، وتركــت هاتــان 

الحلقتــان بصمــة دائمــة يف ذاكــرة بوتيــن السياســية.

أمــا اليــوم؛ فعــدة مئــات آالف مــن املدنييــن قــد ُقِتلــوا يف وقــت الحــق، وجميــع أنــواع األســلحة 

باتــت يف أيــدي اإلســاميين، وفقــدت املعارضــة املعتدلــة كل قوتهــا تقريًبــا، وماييــن الاجئين 

باتــوا يف الخــارج )حيــث قامــوا أيضــا بتغييــر السياســة الداخليــة األوروبية واســتقطابها(، وســوريا 

مدمــرة، والســوريون منقســمون وفقــراء وال يزالــون تحــت حكــم ســالة اختــارت نهــج »األســد أو 

نحــرق البلــد« بــداًل مــن الحــوار عندمــا كان ذلــك ال يــزال ممكنــا.

تفاوض كما لو أنه ال توجد حرب، واقصف كما لو لم تكن هناك مفاوضات

يف عــام 5102 قــررت روســيا االســتفادة مــن الفــراغ الــذي تركــه الفاعلــون الغربيــون وانخرطــوا 

يف ســوريا ىلع ثاثــة مســتويات يف وقــت واحــد: عســكرًيا ودبلوماســًيا وسياســًيا، مــن الســمات 

املشــتركة للحــروب يف ســوريا وأوكرانيــا اإلســتراتيجية الروســية يف التفــاوض وكأنــه لــم تكــن 

هنــاك حــرب وقصــف وكأنــه ال مفاوضــات، وىلع املســتويات الثاثــة تفــّوق الــروس ىلع 

ــي، ويف  ــوار السياس ــة الح ــدرات العالي ــروس ذوو الق ــيون ال ــد الدبلوماس ــن؛ أي ــم الغربيي نظرائه

الوقــت نفســه أبقــوا الخيــار العســكري مفتوحــا، كاهمــا عــززا بعضهمــا البعــض؛ فالجلــوس ىلع 

ــة خطــاب  ــات يمكــن تغذي ــة الحاجــة إليهــا، وخــال املحادث ــارات يف حال ــح الخي ــة يفت الطاول

ســلمي لوســائل اإلعــام، ممــا يقلــل مــن الغضــب الدولــي ويســمح بإعــادة تجميــع القــوات.

عندمــا ظلــت األمــم املتحــدة غيــر نشــطة إلــى حــد مــا يف العمليــة السياســية وكانــت الواليــات 

ــة، انتهــزت  ــا عــن هــذه القضي ــد توقفــت عملي ــد ترامــب ق املتحــدة يف عهــد الرئيــس دونال
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روســيا الفرصــة وحاولــت زيــادة ســيطرتها ىلع العمليــة السياســية مــن خــال تأســيس صيغــة 

أســتانا باالشــتراك مــع تركيــا وإيــران بــداًل مــن الواليــات املتحــدة اعتبــارًا مــن عــام 7102، وكانــت 

روســيا وتركيــا همــا الاعبيــن الرئيســيين يف ســوريا وأماكــن أخــرى يف املنطقــة .. لقــد عارضــوا 

يف ســاحة املعركــة، ليــس بهــدف إخمــاد بعضهــم البعــض ولكــن مــن أجــل إبــرام الصفقــات 

الثنائيــة وتقســيم الكعكــة وتحييــد اآلخريــن - هؤالء اآلخــرون هــم دول غربية والواليــات املتحدة 

أو حتــى جهــود وســاطة األمــم املتحــدة- وهــي سياســة تكتيكيــة آنيــة ثنائيــة مخصصــة لهمــا 

)روســيا وتركيــا( بــداًل مــن العمــل ىلع ســام شــامل ومســتدام ومتعــدد األطــراف: ولقــد عملــت 

ــا  ــوريا وليبي ــة يف س ــرات معين ــال فت ــاح خ ــة بنج ــة الثنائي ــة اآلني ــة التكتيكي ــذه السياس ه

والقوقــاز.

املصدر: كارستن فيالند نقاًل عن أورينت

https://orient-news.net/ar/news_show/197470


366 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

هل يعّوض تشكيل كتلة عربية إسرائيلية عن التردد األمريكي؟

معهد واشنطن

)اللغة اإلنجليزية( 12 أيار 2022

ــاالت  ــرائيلي( احتم ــي وإس ــان وأوروب ــة )عربي ــن دول مختلف ــراء م ــم خب ــة: يقّي خالص
التطبيــع وحدودهــا، ويناقشــون املخــاوف بشــأن برنامــج إيــران النــووي، وتقليــص الــدور 

ــطينية. ــة الفلس ــة، والقضي ــي يف املنطق األمريك

نيكوالي مالدينوف, زوهار بالتي, ابتسام الكتبي, كريم حجاج 

ــوف  ــدى سياســي افتراضــي مــع نيكــوالي مادين ــو، عقــد معهــد واشــنطن منت يف 01 أيار/ماي

وزوهــار بالتــي وابتســام الكتبــي وكريــم حجــاج. ومادينــوف هــو »زميــل زائــر متميــز يف زمالــة 

ــرق  ــام يف الش ــة الس ــدة لعملي ــم املتح ــابق لألم ــاص س ــق خ ــد ومنس ــيغال« يف املعه س

األوســط. وبالتــي شــغل مؤخــرًا منصــب رئيــس »املكتــب السياســي العســكري« يف وزارة الدفــاع 



367 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

اإلســرائيلية. والكتبــي هــي مؤسســة ورئيســة »مركــز اإلمــارات للسياســات«. وحجــاج خــدم ملــدة 

52 عامــا يف الســلك الدبلوماســي املصــري، ويشــغل حاليــا منصــب زميــل يف »مبــادرة الشــرق 

األوســط« يف »كليــة هارفــارد كينيــدي«. وفيمــا يلــي ملخــص املقــرر ملاحظاتهــم«.

نيكوالي مادينوف

تتســم »اتفاقيــات إبراهيــم« بأهميــة بالغــة، وتنطــوي ىلع جانبيــن جوهرييــن يســتحقان 

املزيــد مــن االهتمــام. فمــن وجهــة نظــر إســرائيل، ُيعــرب العالــم العربــي عــن قبولــه واعترافــه 

بــأن اليهــود وإســرائيل هــم جــزء مــن ماضــي املنطقــة وحاضرهــا ومســتقبلها. ومــن املنظــور 

ــان اإلبراهيميــة. ــرز مــا يمكــن اســتخاصه هــو التســامح والتفاهــم بيــن األدي العربــي، أب

وىلع الرغــم مــن إمــكان اســتمرار االتفاقيــات بــدون الواليــات املتحــدة، إأّل أنــه ال ينبغــي ىلع 

واشــنطن االبتعــاد عــن الشــرق األوســط، فالواليــات املتحــدة تلعــب دورًا عســكريا أساســيا يف 

املنطقــة، وتتمتــع قيادتهــا وتوجيههــا بأهميــة كبيــرة أيضــا. وقــد ظهــرت فــرص هائلة لتوســيع 

ــن  ــدة بي ــة الجدي ــة الرباعي ــن العاق ــح م ــا يتض ــو م ــرى، وه ــا أخ ــمل بلدان ــراكات لتش ــذه الش ه

الواليــات املتحــدة واإلمــارات العربيــة املتحــدة وإســرائيل والهنــد.

ــل فرصــة  ــات ُتمث ــام صانعــي السياســات ليظهــروا أن االتفاقي ــح املجــال متاحــا أم ــوم أصب والي

للفلســطينيين، وليســت عقبــة. وتضطلــع كل مــن مصــر واألردن بالــدور الرئيســي يف هــذا الصدد، 

بينمــا تــؤدي جميــع األطــراف األخــرى دورًا داعمــا. وهنــاك بصيــص أمــل، فاملشــاريع املشــابهة 

مثــل تبــادل الطاقــة الشمســية مقابــل امليــاه بيــن إســرائيل واألردن الــذي تمولــه دولــة اإلمــارات 

يمكــن أن تحّســن حيــاة الفلســطينيين إلــى حــدٍّ كبيــر.

ــا زال باإلمــكان التصــرف  ــة الســام اإلســرائيلية الفلســطينية، م وىلع الرغــم مــن جمــود عملي

عندمــا يكــون تركيــز العالــم منصّبــا ىلع مــكان آخــر. ويف الوقــت نفســه، فــإن الوضــع معــرض 

ــرات  ــو التوت ــك ه ــال ىلع ذل ــر مث ــي. وخي ــدم السياس ــاب التق ــور يف غي ــر التده ــا لخط دائم

األخيــرة يف القــدس: فرفــع أعــام »حمــاس« فــوق املســجد األقصى أســاء بشــدة للكثيريــن، إذ ال 

ينبغــي تســييس األماكــن املقدســة. وقــد أدت قلــة الكفــاءة التــي أظهرتهــا الشــرطة والحكومــة 

اإلســرائيلية بشــكل دوري إلــى إثــارة التوتــرات أيضــا، وال مفــر مــن تضّخــم األمــور بســبب انعــدام 

ــك،  ــوا ذل ــادة؛ وإذا فعل ــار القي ــطينيين إظه ــرائيليين والفلس ــب ىلع اإلس ــية. يج ــة سياس عملي

ســيحصلون ىلع دعــم الــدول العربيــة.

ــي  ــات. فشــجرة الغــاف الت ــى يف ظــل هــذه التحدي ــات حت ولحســن الحــظ، ستســتمر االتفاقي

تمتــد جذورهــا عميقــا يف األرض هــي الشــجرة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات؛ وإســرائيل جعلــت مــن 
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الصحــراء حديقــة. إذًا فــإن هــذه البلــدان تصمــد وتزدهــر يف البيئــة الصعبــة. واملبــدأ الرئيســي 

ــد  ــح: لق ــواب واض ــرب؟ والج ــام أم الح ــيط: الس ــؤال بس ــو س ــات ه ــه االتفاقي ــوم علي ــذي تق ال

ســئمت املنطقــة الحــروب، وجيــل الشــباب يريــد املضــي قدمــا. واليــوم ليــس هــو ســوى الفقــرة 

ــك هــو يف  ــد - مــا ســيحدث بعــد ذل ــى مــن الشــرق األوســط الجدي ــى مــن الصفحــة األول األول

أيــدي القــادة.

زوهار بالتي

يمكــن القــول إن »اتفاقيــات إبراهيــم« هــي »ســام الشــجعان«، ويعــود الفضــل فيهــا إلــى جميــع 

القــادة الذيــن تفاوضــوا بشــأنها، فهــي أكبــر تطــور شــهده الشــرق األوســط خــال العقــود الثاثة 

ــدول تــدرك أن إســرائيل هــي فرصــة وليســت مشــكلة. وال  املاضيــة. وقــد بــدأت املزيــد مــن ال

تــزال الخافــات قائمــة، إال أن األمــور التــي ُتبنــى معــا كثيــرة. وباملثــل، ال يــزال الســام الطويــل 

األمــد مــع مصــر واألردن أمــرًا بالــغ األهميــة.

ويف املرحلــة املقبلــة، يأمــل الكثيــرون يف أن تنضــم ُعمــان وإندونيســيا قريبــا إلــى االتفاقيات. 

ــذه  ــن أن ه ــم م ــا، ىلع الرغ ــعودية أيض ــة الس ــة العربي ــا اململك ــم إليه ــروري أن تنض ــن الض وم

الخطــوة لــن تحــدث بــدون الواليــات املتحــدة. ولهــذه األســباب وغيرهــا، ال ترغــب إســرائيل يف 

ــبة  ــدة بنس ــات املتح ــد ىلع الوالي ــرائيل تعتم ــنطن. فإس ــاض وواش ــن الري ــكاكات بي ــة احت رؤي

0001 يف املائــة وتقــدر تعاونهــا.

ــؤوليتها ىلع  ــع مس ــي تق ــط، الت ــران فق ــق بإي ــات ال تتعل ــى أن االتفاقي ــارة إل ــن اإلش ــد م وال ب

ــات. ــج هــذه االتفاقي ــة أن تلمــس طهــران نتائ ــغ األهمي ــك، فمــن بال ــع ذل إســرائيل. وم

ــا  ــاد قادته ــي اعت ــة« الت ــة األمريكي ــادة املركزي ــل »القي ــاق عم ــى نط ــرائيل إل ــل إس ــا أن نق كم

تجنــب ]دخــول[ البــاد، يوفــر فرصــة هائلــة للعمــل مــع الجيــوش العربيــة. ومــع ذلــك، يجب ىلع 

الطرفيــن التصــرف ببــطء وحــذر، والتعــرف ىلع بعضهمــا البعــض بــداًل مــن التســرع يف دخــول 

ــرة  ــة املباش ــات الجوي ــة والرح ــق التجاري ــر املناط ــل، تعتب ــدى الطوي ــى امل ــراكة. فعل يف ش

وغيرهــا مــن الروابــط أكثــر أهميــة مــن الروابــط األمنيــة؛ ويف حيــن ســتعتني إســرائيل دائمــا 

بنفســها، إال أنهــا ستســعد بوجــود شــركاء أيضــا.

ــذا تســعى للحفــاظ ىلع الوضــع  ــة، ول ــوع اشــتباكات ديني ــده إســرائيل هــو وق ــا تري إّن آخــر م

القائــم يف جبــل الهيــكل )الحــرم القدســي الشــريف(. ولكــن ال يمكنهــا التســامح مــع الهجمــات 

ــة  ــة الغربي ــكلة يف الضف ــر املش ــي جوه ــن ه ــوارعها. وجني ــاب يف ش ــدس أو اإلره ىلع الق

ويجــب معالجتهــا. وبمــا أن »الســلطة الفلســطينية« ضعيفــة جــدًا، يتعيــن ىلع األطــراف أيضــا 



369 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

مواصلــة تطبيــق الخطــوات الناجحــة التــي أجــدت نفعــا حتــى اآلن؛ ىلع ســبيل املثــال، يعمــل 

ــرائيل.  ــزة يف إس ــكان غ ــن س ــة و 000,02 م ــة الغربي ــن الضف ــطيني م ــن 000,051 فلس ــر م أكث

ــذي  ــار ال ــررون املس ــا يق ــهم. وعندم ــز ىلع أنفس ــطينيين التركي ــب ىلع الفلس ــار، يج باختص

ــون أنفســهم، ســتكون إســرائيل ىلع اســتعداد للتعــاون معهــم. ــدون اتخــاذه وكيــف يمثل يري

ابتسام الكتبي

يجــب أن تكــون »اتفاقيــات إبراهيــم« عبــارة عــن ســام ودي بيــن شــعب وآخــر، وينبغــي أن يكون 

ــران فحســب، بــل لصياغــة  جميــع الشــركاء متفقيــن ىلع األمــور نفســها، ليــس بهــدف ردع إي

ــه بيــن البلــدان التــي تشــترك يف القيــم واألعــراف نفســها أيضــا.  خطــاب جديــد يمكــن تداول

وىلع الصعيــد الثقــايف، إن الهــدف هــو جمــع النــاس معــا. وىلع الصعيــد الدفاعــي، يجــب أن 

تــدرك األطــراف أن األمــن ليــس مجــرد مســألة عســكرية، بــل يشــمل أيضــا عناصــر الغــذاء وامليــاه 

واملنــاخ. وليــس الديــن هــو املشــكلة، بــل وجــود املفســدين واملتطرفيــن مــن كا الجانبيــن.

وال تحتــاج املنطقــة إلــى الواليــات املتحــدة لضمــان األمــن، بــل إلــى قــادة ذوي إرادة قويــة وإلــى 

االنخــراط األمريكــي. وال تكمــن القضيــة يف عــدد البلــدان التــي تنضــم إلــى االتفاقيــات، بــل يف 

جــودة هــذه الشــراكات. ىلع ســبيل املثــال، ُتعتبــر التفاهمــات التــي تــم التوصــل إليهــا بشــأن 

األمــن وقضايــا أخــرى يف أعقــاب قمــة النقــب السداســية تطــورًا إيجابيــا، لكــن ليــس مــن الواضــح 

مــا إذا كانــت ســتكفي لــردع إيــران إذا خرجــت الواليــات املتحــدة مــن املنطقــة. ويشــكل إحــراز 

التقــدم ىلع هــذا الصعيــد أمــرًا بالــغ األهميــة، ســواء مــن أجــل االســتقرار أم مــن أجــل إضعــاف 

الســردية اإليرانيــة.

ــاع  ــر يف إقن ــطينية دوٌر كبي ــة الفلس ــأن القضي ــدم بش ــاب التق ــارات، كان لغي ــة اإلم ويف دول

ــم«.  ــات إبراهي ــن خــال »اتفاقي ــن الشــعبين م ــئ بي ــق ســام داف ــة تحقي املســؤولين بمحاول

ــى الشــك يف أفعالهــا، ليــس محمــود  فمهمــا تفعــل اإلمــارات، يميــل القــادة الفلســطينيون إل

عبــاس و«الســلطة الفلســطينية« فحســب، بــل »حمــاس« أيضــا. وقــد حاولــت اإلمــارات العمــل 

مــع الفلســطينيين عــدة مــرات لكنهــا قوبلــت بالرفــض، حتــى أن البعــض اتهــم اإلمــارات بتجــاوز 

الفلســطينيين، ولكــّن وقــف األعمــال اإلســرائيلية لضــم الضفــة الغربيــة ال يمكــن اعتبــاره تجــاوزًا 

للفلســطينيين. فاإلمــارات تريــد مســاعدة ســكان غــزة والضفــة الغربيــة وليــس »حمــاس«.

ــه  ــي كل حيات ــد أن يقض ــن ألح ــه ال يمك ــات ألن ــذه االتفاقي ــتنجح ه ــاف، س ــة املط ويف نهاي

يف صــراع. لقــد ســئم كل َمــن يف املنطقــة مــن العنــف؛ فالســام هــو األمــر الطبيعــي وليــس 

الحــرب.



370 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

كريم حجاج

ــع إســرائيل بشــأن  ــي م ــة عــن االنخــراط يف تعــاون عمل ــة إقليمي ــف فكــرة تشــكيل كتل تختل

ــزال  ــن اخت ــواها. إذ ال يمك ــل س ــر قب ــه مص ــا فعلت ــو م ــة، وه ــة والزراع ــارة والطاق ــائل كالتج مس

تعقيــدات العاقــات الثنائيــة بتكتــات إقليميــة؛ فالصراعــات منتشــرة جــدًا واملصالــح متباينــة 

ــات إبراهيــم« ليســت تحالفــا ضــد أحــد. ــة. و »اتفاقي للغاي

إن التعــاون العملــي بيــن العــرب وإســرائيل ليــس باألمــر الجديــد - ىلع ســبيل املثــال، بــدأت 

املناطــق الصناعيــة املؤهلــة األولــى يف مصــر بالعمــل يف عــام 4002، وتربــط بيــن الحكومتيــن 

عاقــاٌت أمنيــة وثيقــة. ومــن املمكــن أيضــا أن ينشــأ تعــاون أكبــر مــن التحــوالت الجيوسياســية 

التــي تؤثــر ىلع املنطقــة، مثــل الحــرب يف أوكرانيــا.

ــليط  ــات، وتس ــة الصراع ــل معالج ــن أج ــي م ــاون اإلقليم ــن التع ــتفادة م ــب االس ــك، يج ــع ذل وم

ــداًل مــن تهميشــها. وال تكمــن املشــكلة يف  ــة اإلســرائيلية الفلســطينية ب الضــوء ىلع القضي

إســرائيل بحــد ذاتهــا، بــل يف االحتــال اإلســرائيلي. فالقــادة اإلســرائيليون ينتظــرون منــذ عقــود 

أن يتواصــل معهــم القــادة العــرب، ولكــن الجمــود يف الصــراع الفلســطيني مــا زال مســتمرًا حتــى 

ــؤدي توســيع  ــات إبراهيــم« ىلع أمــل أن ي ــد مصــر »اتفاقي بعــد أن حصــل هــذا التواصــل. وتؤي

ــتضافت  ــبب اس ــذا الس ــام. وله ــة الس ــا بعملي ــي قدم ــى املض ــرائيلي إل ــي اإلس ــاون العرب التع

مصــر مؤخــرًا إســرائيل واإلمــارات يف شــرم الشــيخ وشــاركت يف قمــة النقــب.

ويف هــذا اإلطــار، يجــب أن تكــون الدبلوماســية الرصينــة واملنســقة للحــد مــن الصــراع هدفــا 

رئيســيا، مــع تركيــز كل دولــة ىلع منطقتهــا )ىلع ســبيل املثــال، تركيــز دولــة اإلمــارات ىلع 

اليمــن؛ ومصــر ىلع إســرائيل وفلســطين(. يجــب ىلع الجميــع التركيــز ىلع ســوريا والعمــل ىلع 

تهدئــة التوتــرات اإلقليميــة مــع إيــران.

ــز  ــاث ركائ ــتقرارًا ىلع ث ــر اس ــل وأكث ــة أفض ــات ملنطق ــتها االتفاقي ــي أرس ــة الت ــوم الرؤي وتق

رئيســية، هــي: حــل الصراعــات، والتعــاون اإلقليمــي، واالعتدال/التعايــش. يجــب أن تســتمر هــذه 

ــال  ــة واالحت ــروب األهلي ــل الح ــا مث ــة قضاي ــوم معالج ــن الي ــب، ويتعي ــى جن ــا إل ــود جنب الجه

ــه. ــع إلي ــا ســوى التطل ــا، ومــا علين لضمــان غــٍد أفضــل. إّن املســتقبل أمامن

املصدر: معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-ywwd-tshkyl-ktlt-rbyt-asrayylyt-n-altrdd-alamryky
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وســيؤدي عــدم تجديــد اآلليــة إلــى تفاقــم ســوء الوضــع اإلنســاني املخيــف أساســا يف شــمال 

غــرب ســوريا، حيــث أن حوالــي ثاثــة أربــاع الســكان هــم مــن النازحيــن داخليــا. وبينمــا سيســتمر 

ــق  ــيا ح ــتخدمت روس ــر إذا اس ــة بكثي ــر محدودي ــكل أكث ــح بش ــاعدات ىلع األرج ــن املس تأمي

النقــض ضــد اآلليــة، إاّل أنــه مــن وجهــة نظــر الواليــات املتحــدة فــإن زيــادة االعتمــاد ىلع الــذات 

ــق  ــّث ىلع تحقي ــذي يح ــي ال ــاب الجوالن ــع وخط ــن الواق ــق بي التواف

ــي ــاء الذات االكتف

معهد واشنطن

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 08 حزيران 2022

نــص املقــال: مــع اقتــراب تصويــت رئيســي يف األمــم املتحــدة حــول مســتقبل آليــة 
توفيــر املســاعدات عبــر الحــدود لشــمال غــرب ســوريا، مــن الضــروري أن تعمــل واشــنطن 
ــز اقتصــاد متنــوع ومتــوازن يف تلــك  ــا لكــي تســاعد يف تعزي ىلع الضغــط ىلع تركي

املنطقــة التــي تســيطر عليهــا »هيئــة تحريــر الشــام«.
يف 10 تموز/يوليــو، ســتقرر عمليــة التصويــت يف األمــم املتحــدة مســتقبل آليــة توفيــر 
املســاعدات عبــر الحــدود لشــمال غرب ســوريا، وهي منطقــة تديرهــا الجماعــة الجهادية 
»هيئــة تحريــر الشــام«. وتواجــه اآلليــة، التــي تســّهل تقديــم املســاعدات إلــى شــمال 
غــرب ســوريا عبــر تركيــا دون الحاجــة إلــى املــرور عبــر دمشــق، احتمــال عــدم تجديدهــا 

للمــرة األولــى منــذ إنشــائها يف عــام 2014، كنتيجــة للغــزو الروســي ألوكرانيــا. 

هارون ي. زيلين
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يف األراضــي التــي تديرهــا »هيئــة تحريــر الشــام«، األمــر الــذي يتطلــب قــدرًا أقــل من املســاعدات 

الدوليــة، ســيكون يف الواقــع أفضــل بكثيــر مــن الوضــع الــذي يظــل فيــه تجديــد املســاعدات 

خاضعــا للتغيــرات الدوريــة يف األحــداث.

وىلع مــدى الســنوات الســت املاضيــة تقريبــا، حّولــت »هيئــة تحريــر الشــام« نفســها مــن فــرع 

ــت  ــث انخرط ــة، حي ــة تقليدي ــة إقليمي ــة حاكم ــبه هيئ ــا يش ــى م ــدة« إل ــم »القاع ــع لتنظي تاب

ــزت  ــدء، رك ــادئ ذي ب ــا. وب ــا تحريضي ــت خطاب ــان واعتنق ــوق اإلنس ــاكات حق ــة يف انته الجماع

بشــكل متزايــد ىلع تطويــر املؤسســات املحليــة واالقتصــاد. وتــم تســهيل التقــدم الــذي أحرزته 

ــا وروســيا يف  ــار بيــن تركي ــا، مــن خــال اتفــاق وقــف إطــاق الن الجماعــة يف الحوكمــة، جزئي

ــرر  ــن، ك ــك الحي ــذ ذل ــزاع. ومن ــد خــط الن ــى تجمي ــا إل ــى حــد م ــذي أدى إل ــارس 0202، وال آذار/م

زعيــم »هيئــة تحريــر الشــام« أبــو محمــد الجوالنــي التأكيــد ىلع القيمــة التــي يوليهــا لاكتفــاء 

ــة. وإذا اتبعــت  ــد ال يعتمــد ىلع املســاعدة الخارجي ــاء نظــام حكــم ومجتمــع جدي الذاتــي وبن

»هيئــة تحريــر الشــام« و«حكومــة اإلنقــاذ الســورية« التــي يقودهــا املدنيــون أفــكار الجوالنــي 

بالفعــل، فقــد يجــد الســكان املحليــون ســبًا أخــرى لدعــم أنفســهم. ومــع ذلــك، يجــب اإلقــرار 

هنــا أن »هيئــة تحريــر الشــام« لــم ُتقاِبــل خطابهــا النبيــل بالجهــود املبذولــة لتطويــر القــدرات 

املحليــة. وبــداًل مــن ذلــك، عملــت بجهــود كبيــرة الحتــكار القــوة االقتصاديــة.

املساعدات الخارجية مقابل التنمية الداخلية  S

ــش  ــن«، ناق ــج »فرونتاي ــن برنام ــر 1202 ضم ــباط/ فبراي ــي يف ش ــا الجوالن ــة ُأجراه يف مقابل

الحاجــة إلــى »إنهــاء األزمــة اإلنســانية«، ممــا يعنــي أنــه كان يقــّدر ضــرورة املســاعدات الخارجية. 

لكــن بعــد حوالــي عــام، أشــار يف كانــون الثاني/ينايــر 2202 إلــى تفضيلــه بنــاء االقتصــاد مــن 

خــال تطويــر البنيــة التحتيــة، والوظائــف، وزيــادة اإلنتــاج، مقابــل تلقــي املســاعدات اإلنســانية 

والدعــم الخارجــي. ثــم استشــهد الجوالنــي بالوضــع البائــس يف البلد املجــاور، موضحــا أن الوضع 

ــة  ــاعدات األوروبي ــم باملس ــن ترحيبه ــم م ــة »ىلع الرغ ــيئا للغاي ــان كان س ــادي يف لبن االقتص

والغربيــة...« وقــال: »إخوانــي، يجــب أن نرّكــز ىلع اإلنتــاج، الــذي ننمــي مــن خالــه االقتصــاد يف 

املناطــق املحــررة«. وتابــع الجوالنــي موضحــا أن »الحريــة تأتــي مــن القــوة العســكرية... والكرامــة 

تأتــي مــن املشــاريع االقتصاديــة واالســتثمارية التــي يعيــش مــن خالهــا الشــعب واملواطنــون 

حيــاًة كريمــًة تليــق باملســلمين«.

وأشــار الجوالنــي عبــر اســتخدامه مثــل هــذا الخطــاب إلــى إيمانــه بالحلــول املحليــة املســتدامة 

للمشــاكل االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا »هيئــة تحريــر الشــام«، وبتعزيــز قــوة تأثيــر الســكان 
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ــتجابة  ــل، كاس ــياق متص ــة. ويف س ــات الخارجي ــزوات الجه ــاد ىلع ن ــل االعتم ــن مقاب املحليي

لظــروف البــرد القــارس الــذي ســاد مخيمــات النازحيــن داخليــا يف كانــون الثاني/ينايــر املاضــي، 

ــًا: »نســعى جاهديــن  أطلقــت إدارة الجوالنــي حملــة »دفؤكــم واجبنــا«. وأوضــح الجوالنــي قائ

بــكل قوتنــا إلــى إيجــاد حلــول جذريــة ملعانــاة النــاس يف الشــمال املحــّرر، دون االعتمــاد ىلع 

تلقــي اإلغاثــة مــن هنــا وهنــاك، وذلــك عبــر تمكيــن ]الســكان املحلييــن[ مــن نيــل قوتهــم بعــرق 

جبينهــم«.

وقــد يعــود تاريــخ اعتنــاق الجوالنــي ملثــل هــذا النــوع مــن التفكيــر إلــى آب/أغســطس 0202، 

ــا، عــن هــذا  ــى أحــد مخيمــات النازحيــن داخلي ــه إل ــى، خــال زيارت ــا للمــرة األول ــر علن حيــن عّب

الــرأي معتبــرًا أن »هيئــة تحريــر الشــام« يجــب أن تســعى إلــى تحقيــق االكتفــاء الذاتــي كهــدف 

ــل  ــادرًا ىلع العم ــون ق ــب أن يك ــة يج ــليم البني ــخص س ــرة أن أي ش ــاس فك ــي، ىلع أس نهائ

وإعالــة نفســه. وبعــد بضعــة أيــام، يف مخيــم آخــر للنازحيــن داخليــا، أقــر الجوالنــي بــأن »هيئــة 

تحريــر الشــام« ليســت »دولــة كبيــرة«، وأنهــا تتمتــع بقــدرة محــدودة ىلع مســاعدة النــاس، لكــّن 

ذلــك لــم يــؤدي ســوى إلــى تعزيــز الحاجــة إلــى االكتفــاء الذاتــي الفــردي واملبــادرة.

وتشــكل روح االكتفــاء الذاتــي، وفقــا لتصريحــات الجوالنــي يف أيار/مايــو 1202 وكانــون الثانــي/

ينايــر 2202، عنصــرًا أساســيا مــن خطــة أكبــر تهــدف إلــى االســتياء يف النهايــة ىلع الســلطة 

يف كل ســوريا. وكمــا عّبــر عــن ذلــك يف أيار/مايــو، فــإن »املرحلــة الحاليــة هــي مرحلــة إعــداد 

ــون  ــوى« يف كان ــاب اله ــب - ب ــق »حل ــاح طري ــروع، كافتت ــر كل مش ــات«. وُيعتَب ــاء املؤسس وبن

ــب،  ــه يشــكل »خطــوة نحــو دمشــق، وخطــوة نحــو حل ــا ألن ــر 2202، مشــروعا مهم الثاني/يناي

وخطــوة نحــو باقــي ســوريا كلهــا بــإذن اهلل عــز وجــل«.

ووفقــا للجوالنــي، يتطلــب تحقيــق هــدف كبيــر كهــذا اســتثمارًا يف رأس املــال البشــري، ممــا 

ســيعزز بــدوره اإلدارة املحليــة واالقتصــاد املحلــي عبــر تقديــم خدمــات أكثــر ذكاًء. ولهذا الســبب، 

أوضــح الجوالنــي يف أواخــر آذار/مــارس 2202 أن تطويــر املنطقــة هــو »مشــروع متكامــل« وأن 

»كل شــيء مرتبــط بــكل شــيء آخــر«، حيــث قــال: »بــدون تعليــم، ليــس لدينــا مــدراء. وبــدون 

مــدراء، ليــس لدينــا بنــاء. وبــدون بنــاء، ليــس لدينــا اقتصــاد. وبــدون اقتصــاد، ال حيــاة لنــا يف 

]املناطــق[ املحــررة. وبــدون الحيــاة يف املناطــق املحــررة... ال يمكننــا حمايــة املنطقــة 

]عســكريا[«. واعتبــارًا مــن أواخــر تموز/يوليــو 1202، تــم تســجيل مــا يقــرب مــن 000,054 طالــب 

ــجلين يف  ــب مس ــارس 2202، كان 000,81 طال ــر آذار/م ــول أواخ ــة، وبحل ــدارس االبتدائي يف امل

الجامعــات.



374 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

تمكين الخطاب مقابل احتكارات الدولة الناشئة  S

ىلع عكــس خطــاب الجوالنــي الــذي يبــدو أنــه يفضــل ريــادة األعمــال املحليــة، تعمــل »هيئــة 

ــخوا  ــف قطاعــات االقتصــاد. فقــد رّس ــكار مختل ــر الشــام« وأعضاؤهــا يف الواقــع ىلع احت تحري

حصصهــم يف القطاعــات التــي تشــمل التمويــل واملعابــر الحدودية والطاقــة واإلنترنــت واإلعام 

واإلعــان واالتصــاالت الســلكية والاســلكية والزراعــة.

وقــد اشــتكى الســكان املحليــون مــن أن »هيئــة تحريــر الشــام« نّفــذت أيضــا شــكًا مــن أشــكال 

ــررت  ــو 1202، ق ــال، يف تموز/يولي ــبيل املث ــى س ــة. فعل ــادة الجماع ــح ق ــام لصال ــتياء الع االس

»هيئــة تحريــر الشــام« وهيئتهــا الحاكمــة املدنيــة، أي »حكومــة اإلنقــاذ الســورية«، هــدم البــازار 

الشــعبي يف دارة عــزة وتحويلــه إلــى مركــز تســوق، ممــا أثــار احتجاجــات محليــة. وتــم تنفيــذ 

ــخصيا يف  ــام« ش ــر الش ــة تحري ــادة »هيئ ــل ق ــا يتدخ ــال. كم ــة ىلع أي ح ــة يف النهاي الخط

مشــاريع البنــاء، نظــرًا إلــى وقــوع »حكومــة اإلنقــاذ الســورية« ضمــن نطــاق إدارة »هيئــة تحريــر 

ــن ُهــم يف الســلطة اســتغال مثــل هــذه املبــادرات لصالحهــم وىلع  الشــام«، وباســتطاعة َم

حســاب الســكان العادييــن. ووفقــا لخالــد الخطيــب، صحفــي ســوري ومحاضــر ســابق يف »جامعــة 

حلــب« يكتــب ملوقــع »املونيتــور«: »يتــم تنفيــذ غالبيــة العمليــات واملشــاريع االســتثمارية التي 

يملكهــا قــادة »هيئــة تحريــر الشــام« مــن خــال وســطاء مدنييــن مقربيــن مــن القــادة، الذيــن 

يعملــون يف الواجهــة ويختبــئ خلفهــم املســتثمرون الحقيقيــون«.

وفقــا لـ«مجموعــة األزمــات الدوليــة«، ينّمــي النشــاط االقتصــادي الخــاص بـــ »هيئة تحرير الشــام« 

ــة  ــة ومنوط ــد ىلع الجماع ــي تعتم ــمال الغرب ــاء الش ــع أنح ــوريين يف جمي ــن الس ــبكة م »ش

ــر الشــام« يف ظــل  ــة تحري ــارت أســعار الســلع، التــي تســيطر عليهــا أيضــا »هيئ ببقائهــا«. وأث

احتكاراتهــا، احتجاجــات خاصــة بهــا. فعلــى ســبيل املثــال، يف منتصــف تشــرين األول/أكتوبــر 

1202، وبعــد قيــام شــركة الوقــود »وتــد« التابعــة لـــ »هيئــة تحريــر الشــام« بزيادة ســعر أســطوانة 

الغــاز للمــرة الخامســة يف غضــون شــهر، تجّمَع الســكان يف »ســاحة الســاعة« يف إدلــب للتظاهر 

ضــد هــذا االبتــزاز، مدركيــن تمامــا صعوبــة العيــش حتــى بــدون ارتفــاع األســعار. ومــن الشــعارات 

الســاخرة التــي اســُتخدمت خــال هــذا االحتجــاج: »واهلل يــا إنقــاذ بــدك ميــن ينقــذك«.

عاقة واشنطن باملوضوع  S

يف الوقــت الحالــي، ليــس لــدى الواليــات املتحــدة عاقــة مــع »هيئــة تحريــر الشــام«، وال تــزال 

ــدى  ــن. إاّل أن ل ــة األمريكيتي ــة والخزان ــي الخارجي ــل وزارت ــن ِقَب ــة م ــة كإرهابي ــة ُمصنَّف الجماع

واشــنطن مصلحــة يف تحقيــق اســتقرار املناطــق التــي تســيطر عليهــا »هيئــة تحريــر الشــام«. 
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ــدة إال ىلع  ــود بالفائ ــوريا ال يع ــرب س ــمال غ ــاني يف ش ــع اإلنس ــور الوض ــإن تده ــل، ف وباملث

النظــام الســوري وحلفائــه. لذلــك، مــن املجــدي ىلع األقــل أن تضغــط الواليــات املتحــدة ىلع 

ــر نضجــا يقــوم ىلع  ــر نظــام اقتصــادي أكث ــر الشــام« يف تطوي ــة تحري ــا ملســاعدة »هيئ تركي

تجربــة أنقــرة يف املــزج بيــن املبــادئ اإلســامية والرأســمالية. وبهــذه الطريقــة، تســتطيع أن 

توّســع دائــرة املســتفيدين االقتصادييــن يف هــذه األراضــي. ويمكــن ملثــل هــذه الخطــوة أيضــا 

أن تخفــف العنــاء الــذي ســينتج ىلع األرجــح إذا اســتخدمت روســيا حــق النقــض ضــد اســتمرار 

آليــة توفيــر املســاعدات عبــر الحــدود يف 01 تموز/يوليــو. ومــن منظــور طويــل األمــد، سيكتســب 

ــع  ــة صن ــوا بالفضــل لعملي ــق االزدهــار مــن دون أن يدين ــون أيضــا أدوات لتحقي الســكان املحلي

القــرار يف »هيئــة تحريــر الشــام«، وقــد يتمكنــون يف نهايــة املطــاف مــن تحــدي الحالــة التــي 

ــم فيهــا الجماعــة قبضتهــا ىلع املجتمــع. ُتحِك

املصدر: معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/altwafq-byn-alwaq-wkhtab-aljwlany-aldhy-yhthw-ly-thqyq-alaktfa-aldhaty
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الحرب األهلية »الباردة« يف سوريا قد تشتعل مرة أخرى

وورلد بوليتكس ريفيو

)اللغة اإلنجليزية( 14 حزيران 2022

ه أليكســاندر كالركســون،  نــص املقــال: شــرت مجلة »وورلــد بوليتكــس ريفيو« تقريــًرا أعدَّ
املحاضــر يف الدراســات األوروبيــة بجامعــة لنــدن، اســتعرض فيــه الحديــث عــن مــدى 

ســهولة اشــتعال الحــرب األهليــة مــرًة أخــرى يف ســوريا.

أليكساندر كالركسون 

فوضى عاملية

ــرَّب  ــار تتس ــدأت األخب ــا ب ــران( 1102، عندم ــو )حزي ــذ يوني ــره: من ــة تقري ــب يف بداي ــول الكات يق

مــن ســوريا عــن مؤشــراٍت أوليــة تفيــد بوجــود مقاومــة مســلحة ضــد النظــام البعثــي للرئيــس 

الســوري، آنــذاك، بشــار األســد، لــم يكــن بوســع كثيــٍر مــن املراقبيــن لألوضــاع أن يتنبــؤوا بحجــم 

الفوضــى التــي ســتضرب النظــام العاملــي مــن جــرَّاء ذلــك الصــراع الدائــر يف ســوريا.

وبعــد مــرور أشــهر مــن ممارســة نظــام األســد أعمــاَل عنــٍف وحشــية ضــد املحتجيــن، ســيطر 

ســكان محليــون يف محيــط مدينــة جســر الشــغور بمحافظــة إدلــب، التــي تقــع شــمال البــاد، 

ــه إال قليــل مــن  ــم يفهــم تداعيات ــٍر ل ٍل كبي ــى تحــوُّ ى إل ىلع مركــز شــرطة يف 4 يونيــو، مــا أدَّ

املراقبيــن لألوضــاع يف ســوريا، وبعــد يوميــن، ومــع نشــوب مقاومــٍة مســلَّحٍة بقيــادة ضبــاط 

ــورية  ــكرية س ــدات عس ــة وح ــة يف مواجه ــى املعارض ــوا إل ــن انضم ــقين الذي ــرطة املنش الش
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ــرق  ــات الش ــكيل سياس ــادة تش ــى إع ــدف إل ــراٍع يه ــَة ص ــك بداي ــام، كان ذل ــة للنظ ــة تابع قريب

ــا. األوســط وأوروب

وأســفرت املعانــاة اإلنســانية التــي تفاقمــت بســبب األعمــال الوحشــية التــي يرتكبهــا النظــام 

ــم  ــه تنظي ــذي ُيحدث ــار ال ــن الدم ــًا ع ــامة، فض ــازات الس ــتخدام الغ ــك اس ــا يف ذل ــوري، بم الس

ــة  داعــش والتناحــر الداخلــي يف صفــوف حركــة معارضــة ُمشــتَّتة ومحــاوالت مليشــيات كردي

ــة، عــن تمــزُّق أوصــال املجتمــع الســوري، الــذي يبــدو أنــه لــن يجــد  ســورية تشــكيل شــبه دول

حــاًّ للخــروج مــن هــذه املشــكلة يف أي وقــٍت قريــٍب، بحســب الكاتــب، وأدَّت موجــات كبيــرة مــن 

الهجــرة الســورية، التــي أذكــى لهيبهــا قتــال ال نهايــة لــه وانهيــار اقتصــادي، إلــى إنشــاء شــبكة 

جاليــات ســورية تضــم مــا يصــل إلــى 11 مليــون الجــئ منتشــر يف جميــع أنحــاء لبنــان وتركيــا 

وأملانيــا وغيرهــا مــن الــدول التــي أصبحــت سياســاتها مرتبطــة بالتطــورات الجاريــة يف ســوريا 

التــي فــرَّ منهــا هــؤالء الاجئــون.

وبعــد أن وصلــت الحــرب ىلع مــا يبــدو إلــى ذروتهــا يف عامــي 6102 و7102، تحــوَّل انتبــاه كل 

ل  ــكِّ ــي ُتش ــاث الت ــر واألبح ــز الفك ــن مراك ــرة م ــة كبي ــرب ومجموع ــة يف الغ ــاع السياس ــن ُصنَّ م

يــات جيوسياســية أخــرى. غيــر أن التــوازن  املناقشــات املتعلقــة بالسياســات الخارجيــة إلــى تحدِّ

الظاهــر الــذي دفــع ســوريا عــن صــدارة جــداول األعمــال السياســية واهتمامــات وســائل اإلعــام 

قــت اهتماماتهــا بالتطــورات الجاريــة منــذ أمــد بعيــد يف  ة قــوى خارجيــة عمَّ نتــج مــن أن ِعــدَّ

ســوريا، وكان ذلــك بطــرق تشــير إلــى أن تلــك القــوى ال تســتطيع أن تتحاشــى تأثيــر التغييــرات 

التــي تســتجد ىلع أرض دمشــق، مــع أنهــا تأمــل أن لــو اســتطاعت ذلــك.

األسد ُيحِكم قبضته ىلع سوريا

ووفــق التقريــر، كان التدخــل العســكري األمريكــي للوقــوف إلــى جانــب قــوات ســوريا الديمقراطية 

أو »قســد« ذا أهميــة حاســمة لطــرد جهاديــي داعــش مــن املــدن الكبــرى إلــى مناطــق نائيــة 

ــي يســيطر عليهــا  ى ســقوط املناطــق الت ــول أغســطس )آب( 7102. وأدَّ يف وســط ســوريا بحل

معارضــون يف مدينــة حلــب يف أواخــر عــام 6102 يف هجــوم عســكري للنظــام، مدعــوم مــن 

قــوات املدفعيــة والغــارات الجويــة الروســية إلــى جانــب آالف من املقاتليــن بقيادة قــوات الحرس 

الثــوري اإليرانــي وحــزب اهلل يف لبنــان، إلــى أن أحكــم األســد قبضتــه ىلع املــدن الكبــرى يف 

ســوريا. ويف الوقــت ذاتــه، ضمــن التدخــل التركــي يف املناطــق الشــمالية مــن محافظتــي حلــب 

وإدلــب نجــاة املجموعــة األخيــرة مــن مناطــق املعارضــة التــي تخضــع لحمايــة أنقــرة العســكرية.

ــكت حكومــة الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان بموقفهــا الجديــد يف ســوريا. ويف  وتمسَّ
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ــدي  ــن أي ــا م ــاد، وانتزعته ــرق الب ــمال ش ــن، ش ــة عفري ــا ىلع منطق ــيطرت تركي ــام 8102، س ع

ــنطن  ــريك واش ــابًقا ش ــت س ــي كان ــورية، الت ــة الس ــعب الكردي ــة الش ــدات حماي ــيات وح مليش

ــا أيًضــا بأعمــال التمــرد التــي ينفذهــا حــزب  الرئيــس ىلع األرض، ولكنهــا ترتبــط ارتباًطــا وثيًق

ــل عمليــة نشــر أخــرى للقــوات  العمــال الكردســتاني التركــي. وبعــد مــرور عــام، أعقــب هــذا التدخُّ

ــل العميــق  العســكرية التركيــة مــن أجــل منــع هجــوم لنظــام األســد تدعمــه روســيا مــن التوغُّ

ــب. يف محافظــة إدل

شبه دولة

ويــرى الكاتــب أن األهــم مــن كل هــذه املســتجدات هــو أن اســتعداد مليشــيات جبهــة النصــرة 

الجهاديــة لانفصــال الحاســم عــن تنظيــم القاعــدة وإعــادة تشــكيل صفوفهــا تحــت رايــة »هيئــة 

نهــا مــن بنــاء  تحريــر الشــام« التــي تركــز ىلع ســوريا بقيــادة أبــي محمــد الجوالنــي هــو مــا مكَّ

شــبه دولــة يف محافظــة إدلــب تحــت أعيــن القــوات التركيــة. ومــع انهيــار جماعــات املعارضــة 

ــرة  ــاورة الجوالنــي أن الديناميــات املتغي ــر من األخــرى وتركيزهــا ىلع الصراعــات الداخليــة، ُتظِه

يف ســوريا ال تــزال تتيــح للمســتفيدين األذكيــاء مــن هــذه األوضــاع فرًصــا للوصــول إلــى مواقــع 

هيمنــة.

ــاع  وقــد تســبَّب تقســيم ســوريا الفعلــي إلــى ثــاث ســاحات سياســية مســتقلة يف اقتنــاع صنَّ

السياســات يف أوروبــا والواليــات املتحــدة بــأن الصــراع الســوري جــرى تســويته إلــى حــد كبيــر. 

ــدالع  ــتمر ان ــوريا، يس ــة يف س ــاع الجاري ــي باألوض ــام العامل ــتمرار االهتم ــع اس ــى م ــن حت ولك

ــة  ــة التركي ــع للحماي ــة تخض ــات معارض ــن مجموع ــاس بي ــوط التم ــداد خط ــات ىلع امت مناوش

وقــوات نظــام األســد. ويف وســط ســوريا، تقــوِّض الهجمــات التــي يشــنُّها تنظيــم »داعــش« ضــد 

قــوات النظــام الســوري، فضــًا عــن املــدن التــي تســيطر عليهــا »قســد«، الجهــود الراميــة إلــى 

إنعــاش اقتصــاد البــاد.

ويتســبَّب تبــادل القصــف بيــن »قســد« واملجموعــات املدعومــة مــن تركيــا، فضــًا عــن التناحــر 

الداخلــي بيــن فصائــل املعارضــة، يف شــعور آالف مــن املدنييــن بالبــؤس. وحتــى يف املناطــق 

التــي اســتعادتها قــوات األســد بالكامــل يف محافظــة درعــا جنــوب البــاد، تشــير أعمــال الســطو 

وإطــاق النــار التــي يشــارك فيهــا معارضــون ســابقون، مــن املفتــرض أنهــم تصالحــوا مــع النظام، 

إلــى مــدى ُضعــف ســيطرة األســد ىلع مناطــق كثيــرة.

احتواء داخلي وخارجي

ه التقريــر إلــى أنــه يف ِظــل اســتمرار هــذه التوتــرات يف الخفــاء، يحتــوي كل فصيــل مــن  وينــوِّ
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الفصائــل الســورية الثاثــة مصــادر عــدم االســتقرار الداخلــي ونقــاط الضعــف الخارجيــة التــي قــد 

تــؤدي إلــى جولــة أخــرى مــن التصعيــد الوحشــي الــذي يتجــاوز الحــدود الســورية.

ــة التــي يوفرهــا  ــزال تســتفيد مــن الحماي وىلع الرغــم مــن أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة ال ت

وجــود القــوات األمريكيــة، فضــًا عــن بعــض الوحــدات العســكرية الروســية املتمركــزة بالقــرب 

مــن مدينتــي تــل رفعــت ومنبــج، فإنهــا تبــدو ُمعرَّضــة ملحاولــة تركيــة أخــرى لاســتياء ىلع 

األراضــي التــي تســيطر عليهــا.

وعــاوًة ىلع ذلــك، نجــد أن العــداء يف أنقــرة تجــاه العاقــات التــي تربــط قــوات ســوريا 

ــال  الديمقراطيــة بوحــدات حمايــة الشــعب وأنصــار النزعــة الوحدويــة الكرديــة يف حــزب العمَّ

ــك، وىلع  ــان. ولذل ــه أردوغ س ــذي أسَّ ــم ال ــة الحاك ــة والتنمي ــزب العدال ــاوز ح ــتاني يتج الكردس

ــل االنســحاب مــن ســوريا، فــإن عــدم املوثوقيــة  عــاء املعارضــة التركيــة بأنهــا تُفضِّ الرغــم مــن ادِّ

التــي يتَّســم بهــا األســد إلــى جانــب الضغوطــات التــي تمارســها وحــدات حمايــة الشــعب ىلع 

طــول الحــدود التركيــة ومخاطــر تدفــق مزيــد مــن املهاجريــن إلــى أنقــرة يزيــد مــن احتماليــة أن 

تشــعر أي حكومــة تركيــة بأنهــا مضطــرة للتصــدي ألي تهديــد ىلع الوضــع الراهــن يف ســوريا 

مــن خــال مزيــد مــن التوغــل العســكري.

وتتفاقــم نقــاط ضعــف قــوات ســوريا الديمقراطيــة بســبب حالــة اإلحبــاط التــي أعربــت عنهــا 

ــها يف  ــي تنافس ــة الت ــات الكردي ــن املجموع ــًا ع ــرب، فض ــوريين الع ــن الس ــرة م ــرائح كبي ش

ــم  ــتاني ىلع حك ــال الكردس ــزب العم ــع ح ــة م ــبكات متحالف ــيطرة ش ــة س ــا، إزاء كيفي أراضيه

ــن عــن  ــن يشــعرون بأنهــم منعزلي شــمال شــرق ســوريا. وهــذا الغضــب يجعــل األشــخاص الذي

ــي  ــب الت ــال التخري ــة ألعم ــا محتمل ــة أهداًف ــوريا الديمقراطي ــوات س ــدى ق ــي ل ــام السياس النظ

ينفذهــا تنظيــم داعــش أو َعْقــد اتفاقــات تركيــة أو الرشــوة التــي يقدمهــا نظــام األســد، وهــو مــا 

ــًدا مــن الصراعــات يف األراضــي التــي تنتشــر فيهــا القــوات األمريكيــة. قــد يؤجــج مزي

ضغوط اجتماعية

ــة  ــة تتعــرض لضغــوط اجتماعي ــة التركي ــي تخضــع للحماي ــر أن املحافظــات الت ــف التقري ويضي

ــاء  ــعار الكهرب ــاع أس ــى ارتف ــة إل ــلع والطاق ــعار الس ــي يف أس ــاع العامل ــفر االرتف ــرة. إذ أس خطي

والغــاز، وهــو مــا تســبَّب يف انــدالع أعمــال شــغب ىلع نطــاق واســع ضــد الحكومــات املحليــة 

ى انهيــار قيمــة الليــرة التركيــة، وهــي العملــة الرئيســة يف املناطــق  يف مدينــة عفريــن. كمــا أدَّ

ــج  ــبَّب يف تأجي ــا تس ــتوَردة، مم ــلع امُلس ــعار الس ــاع أس ــى ارتف ــرة، إل ــا أنق ــيطر عليه ــي تس الت

حالــة االســتياء وزيــادة صعوبــة أن تحكــم تركيــا هــذه املناطــق مــن خــال وكاء محلييــن.
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ــذه  ــل يف ه ــائل النق ــة ووس ــق العام ــة واملراف ــة الصحي ــم والرعاي ــاج التعلي ــى إدم ــًرا إل ونظ

ــر الحــدود،  ــة عب ــة التركي ــاكل الحكومي ــا يف الهي األراضــي الســورية التــي تســيطر عليهــا تركي

ــذي يتزعمــه أردوغــان أو أي  ــة والتنميــة الحاكــم ال تواجــه أنقــرة، ســواء يف عهــد حــزب العدال

حــزب الحــق، أحــد خياريــن إمــا إعــادة مدينــة عفريــن إلــى نظــام األســد الــذي ال يمكــن الوثــوق 

بــه يف إقصــاء وحــدات حمايــة الشــعب، وإمــا اســتمرار االســتيعاب الفعلــي للمدينــة يف تركيــا. 

ــال يف محافظــة إدلــب مجــاال  كمــا ُتفِســح الصعوبــات التــي تواجههــا تركيــا يف إرســاء حكــم فعَّ

ــى تحقيــق طموحاتهــا ىلع نطــاق أوســع يف  ــر الشــام حتــى تســعى إل ــة تحري ــا لهيئ إضافيًّ

شــمال ســوريا.

كمــا تضــع حالــة الفوضــى التــي ســادت يف االقتصــاد العاملــي نظــاَم األســد تحــت ضغــط. ويف 

ِظــل عجــز النظــام عــن مكافحــة الفســاد امُلستشــري مــن خــال املحســوبية، التــي ُتعــد أمــًرا 

ــكرية  ــوارد العس ــد ىلع امل ــام يعتم ــزال النظ ــلطة، ال ي ــه ىلع الس ــكام قبضت ــًما يف إح حاس

ــارات  ــخِّ اإلم ــل ض ــير دالئ ــرة، تش ــة األخي ــه. ويف اآلون ــاظ ىلع موقف ــية للحف ــة والروس اإليراني

ــر مصــدر آخــر للتمويــل الــازم لــدرء االنهيــار االقتصــادي. اســتثماًرا يف ســوريا إلــى احتماليــة توفُّ

شعور باإلحباط

ويســتدرك الكاتــب قائــًا: غيــر أن ارتفــاع أســعار الســلع األساســية مثــل الخبــز وغــاز الطهــي أدَّى 

ــي  ــي للقطــاع املال ــار الكارث ــا تســبَّب االنهي ــاط. كم ــن باإلحب ــى شــعور أنصــار النظــام العلويي إل

اللبنانــي يف إلحــاق ضــرر بالوضــع املالــي الخــاص باملواليــن للنظــام الســوري املؤثريــن، الذيــن 

ينقلــون رؤوس األمــوال ويهرِّبــون البضائــع عبــر بيــروت.

ويف ِظــل شــنِّ خايــا داعــش غــارات بصــورة دوريــة ىلع املناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام 

الســوري، قــد يــؤدي الســيناريو الــذي تقــوِّض فيــه االضطرابــات الداخليــة أو التوســع اإلمبريالــي 

إليــران أو روســيا قدرتهمــا ىلع دعــم نظــام األســد، ومــن ثــم اإلســراع بقلــب موازيــن القــوى يف 

ــاع  ســوريا. وقــد ُيعيــد هــذا الوضــع بــدوره طــرح أســئلة حــول مســتقبل البــاد التــي اعتقــد ُصنَّ

السياســة يف الغــرب أنهــم وجــدوا حــاًّ لــه عــام 7102.

ــا  ــاع أنه ــن لألوض ــن املراقبي ــر م ــرض كثي ــي افت ــة الت ــروب األهلي ــرة للح ــوابق كثي ــاك س وهن

تاشــت، إال أنهــا تصاعــدت فجــأة مــرًة أخــرى بعــد أن تســبَّبت صدمــة خارجيــة أو تحــدٍّ داخلــي 

يف إفشــال التــوازن السياســي. ويف أكتوبــر )تشــرين األول( 6791، نظــر كثيــر مــن األشــخاص يف 

ــظ  ــدي حاف ــة ىلع أي ــة اللبناني ــرب األهلي ــر يف الح ــوري الكبي ــل الس ــى التدخُّ ــت إل ــك الوق ذل

ــك  ــرة يف ذل ــه الحلقــة األخي ــار األســد، بصفت ــي بشَّ ــد رئيــس النظــام الســوري الحال األســد، وال
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ى  الصــراع. غيــر أن التنافــس بيــن املليشــيات إلــى جانــب إصــرار منظمــة التحريــر الفلســطينية أدَّ

امــات األعمــال القتاليــة التــي  إلــى تصعيــد أكبــر بلــغ ذروتــه مــع الغــزو اإلســرائيلي عــام 2891 ودوَّ

اســتمرت حتــى أدَّت حالــة اإلنهــاك الجماعــي إلــى إبــرام اتفــاق ســام عــام 0991.

ــدوث  ــة لح ــادر املحتمل ــع املص ــار جمي ــا يف االعتب ــول: وإذا أخذن ــره بالق ــب تقري ــم الكات ويخت

كارثــة يف ســوريا، والتــي انتشــرت تداعياتهــا يف كل فصيــل مــن فصائلهــا الثاثــة، ُيعــد ميــل 

ــة يف  ــرب األهلي ــاء الح ــراض انته ــى افت ــن إل ــن واألمريكيي ــة األوروبيي ــاع السياس ــن ُصنَّ ــر م كثي

ســوريا أمــًرا خياليًّــا. ولســوء الحــظ، إذا كان الــرد العاملــي ىلع الحــروب األهليــة املاضيــة، بدايــة 

مــن لبنــان ومــروًرا بالبوســنة وصــوال إلــى جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، شــيًئا يمكــن القيــاس 

عليــه، فســيعرب األشــخاص الذيــن ينبغــي أن يكونــوا عقــاء عــن دهشــتهم عندمــا تخرج ســوريا 

عــن الســيطرة مــرًة أخــرى. )ترجمــة: ساســة بوســت(

املصدر: وورلد بوليتيكس ريفيو

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/30592/the-syria-civil-war-is-far-from-over
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ــى  ــاحنات قتل ــي.. ش ــرس األميرك ــام الكونغ ــور« أم ــار القب ــهادة »حف ش

ــوريا ــن س ــة م ــص مروع وقص

سي ان ان

)اللغة اإلنجليزية( 8 حزيران 2022

نــص املقــال: ال تــزال املقابــر الجماعيــة قيــد الحفــر يف ســوريا وهــي مليئــة بضحايــا 
الصــراع الدائــر ونظــام الرئيــس الســوري بشــار األســد، بحســب مــا ذكــر رجــل يعــرف باســم 
ــوريا،  ــراع يف س ــت للص ــرس خصص ــتماع يف الكونغ ــة اس ــالل جلس ــور« خ ــار القب »حف

األربعــاء.

إيلي كوفمان

ــه  ــول إن ــة، الق ــه الحقيقي ــف هويت ــم تكش ــذي ل ــل ال ــن الرج ــي إن إن« ع ــبكة »س ــت ش ونقل

»غــادر ســوريا يف 8102، وتحــدث حينــه مــع آخريــن فــروا مــن البــاد مؤخــرا، وأخبــروه أن املقابــر 

ــزال قيــد الحفــر«. الجماعيــة ال ت

ــى  ــن رأســه حت ــة م ــس ســوداء كامل ــدي ماب ــور« يرت ــار القب خــال جلســة االســتماع كان »حف

أخمــص قدميــه، وتحــدث عــن الفظائــع التــي شــهدها أثنــاء عملــه كواحــد مــن العمــال املدنيين 

يف مقبــرة جماعيــة يف ســوريا خــال الفتــرة بيــن عامــي 1102 إلــى عــام 8102.

وتقــول الشــبكة إن »حفــار القبــور« كان يعمــل قبــل الحــرب »موظفــا إداريــا يف بلديــة دمشــق«، 
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لكــن يف عــام 1102 وبعــد انــدالع الصــراع زار »مســؤولو مخابــرات النظــام« مكتبــه وأمــروه بالعمــل 

لديهم.

وأضــاف »عندمــا يطلــب النظــام شــيئا مــا منــك، فــا يمكنــك القــول ال«، مبينــا أنــه »كانــت تصــل 

ثــاث شــاحنات أســبوعيا أو مرتيــن يف األســبوع وهــي محملــة بمــا يتــراوح بيــن 003 و006 جثــة 

لضحايــا التعذيــب والقصــف والذبــح«.

وتابــع »كذلــك ثــاث أو أربــع شــاحنات صغيــرة تحمــل 03 إلــى 04 جثــة ملدنييــن تــم إعدامهــم 

يف ســجن صيدنايــا للتخلــص منهــا بأكثــر الطــرق وحشــية«.

تمكن »حفار القبور« من الفرار من سوريا عام 8102 والتحق بعائلته يف أوروبا.

وكان الرجــل أدلــى بشــهادته أمــام محكمــة أملانيــة يف كوبلنــز حــول الفظائــع التــي شــهدها، 

وقــال إنــه بســبب األشــخاص اآلخريــن الذيــن عمــل معهــم والذيــن فــروا مؤخــرا، فهــو يعلــم أنــه 

ال تــزال هنــاك مقابــر جماعيــة يتــم حفرهــا حتــى اليــوم.

ــر  ــه يف مقاب ــهم في ــم تكديس ــذي ت ــكان ال ــط امل ــرف بالضب ــاالت، أع ــض الح ــع: »يف بع وتاب

جماعيــة ال تــزال قيــد الحفــر حتــى اليــوم، أعــرف ذلــك ألن آخريــن ممــن عملــوا معــي يف املقابــر 

الجماعيــة قــد هربــوا مؤخــرا وأكــدوا مــا نســمعه«.

وتحــدث »حفــار القبــور« كذلــك عــن دور موســكو يف الحــرب يف ســوريا وقــال إنــه »كلمــا طالــت 

الحــرب واســتمر األســد يف الســلطة زاد تمكيــن الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن«.

وأضــاف أن »تمكيــن األســد يمّكــن بوتيــن، أمــا إيقافــه األســد فســيضر بالديكتاتــور الروســي.. يجــب 

أن نتعلــم مــن املاضــي وأال نــدع هــذه اللحظــة تتكــرر مــرة أخــرى«.

روى »حفــار القبــور« الفظائــع التــي عاشــها أثنــاء عملــه يف مواقــع املقابــر الجماعيــة، ومنهــا 

يف إحــدى الحــاالت، قيــام رجــل ُألقــي مــن شــاحنة مــع جثــث أخــرى بحركــة تشــير إلــى أنــه ال 

يــزال ىلع قيــد الحيــاة.

»عندمــا رأى أحــد العمــال املدنييــن املشــهد بــدأ بالبــكاء وطلــب منــا القيــام بشــيء مــا«، يقــول 

حفــار القبــور، مضيفــا أن »ضابــط اســتخبارات يشــرف علينــا أمــر ســائق الجرافــة بدهــس الرجــل... 

لــم يتــردد الســائق وإال لــكان التالــي«.

ويتابــع: »دهــس ســائق الجرافــة الرجــل وقتلــه.. أمــا الشــاب الــذي تجــرأ ىلع البــكاء، فلــم نــَره 

منــذ ذلــك الحيــن«.

خــال جلســة االســتماع دعــا »حفــار القبــور« أعضــاء مجلــس الشــيوخ األميركــي للتحــرك، وقــال 

إنــه »ىلع الرغــم مــن أن مئــات اآلالف قــد قتلــوا واختفــوا بالفعــل ونــزح املاييــن، إال أن األســوأ 
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لــم يــأت بعــد«.

وذكر الرجل »أرجو منكم أال تنتظروا ثانية واحدة، وأن تتخذوا إجراء«.

ــق ردا  ــم تتل ــة الســورية، لكنهــا ل ــت مــع وزارة الخارجي ــت شــبكة »ســي إن إن« إنهــا تواصل وقال

حتــى ســاعة نشــر هــذا التقريــر.

وتشــير تقديــرات األمــم املتحــدة إلــى أن عــدد القتلــى الســوريين مــن جــراء النــزاع بلــغ 004 ألــف 

شــخص. )ترجمــة: الحــرة(

املصدر: سي ان ان

https://edition.cnn.com/2022/06/08/politics/syria-mass-graves-whistleblower/index.html
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سوريون شاركوا بمجازر ارتكبتها »فاغنر« ببلد أفريقي

إم إي إي

)اللغة اإلنجليزية( 9 حزيران 2022

نــص املــادة: قــال موقــع »ميــدل إيســت آي« إن مقاتليــن ســوريين شــاركوا يف مجــزرة 
ارتكبتهــا مجموعــة فاغنــر الروســية بجمهوريــة أفريقيــا الوســطى.  ونقــل املوقــع يف 
تقريــر ترجمتــه »عربــي21«، عــن شــهود عيــان قولهــم: إن مرتزقــة ســوريين ومقاتليــن 
عربــا كانــوا مــن بيــن القــوات التابعــة لفاغنــر، والذيــن قامــوا باحتجــاز وقتــل زمالئهــم. 
وأشــار شــاهدا عيــان إلــى سلســلة مــن الهجمــات التــي بــدأت يف منجــم للتنقيــب عــن 
الذهــب يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى بمنطقــة أنداهــا، بنهايــة شــهر آذار/ مــارس، 
إلــى أن وصــال قريــة بلوبــل، جنــوب دار فــور، بعــد رحلــة ىلع األقــدام اســتمرت أســبوعا 
دون طعــام أو مــاء، وعبــرا الحــدود إلــى تشــاد ومنهــا إلــى الســودان، ومــات عــدد مــن 
الذيــن فــروا مــن الهجمــات وهــم يبحثــون عــن مــكان آمــن. وبــدأ الهجــوم يف أنداهــا، 
وهــي منطقــة معروفــة باملناجــم، يف 23 آذار/ مــارس، واســتمر بشــكل متقطــع، مخلفــا 
حوالــي 100 قتيــل مــن العامليــن يف املنجــم مــن الســودان وتشــاد والنيجــر وجمهوريــة 

أفريقيــا الوســطى.

محمد أمين 
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وبعــد نجاتهمــا مــن الهجــوم، احتجــز مرتزقــة فاغنــر العامليــن الســودانيين لعــدة أيــام. وتعرضــا 

للتعذيــب ىلع يــد املقاتليــن، بعضهــم بمامــح ســورية، ويتحدثــون اللغــة العربيــة باللهجــة 

الســورية. وقــال أحــد املعتقليــن: »كانــوا مقاتليــن مــن عــدة جنســيات مع شــركة األمن الروســية، 

ورأينــا مقاتليــن مــن روســيا وســوريا وآخريــن مــن دول أفريقيــة بمــن فيهم مــن جمهوريــة أفريقيا 

ــن  ــض املقاتلي ــت بع ــر، رأي ــو فاغن ــي مقاتل ــا اختطفن ــاف: »عندم ــرى«. وأض ــطى ودول أخ الوس

الســوريين، وحقــق أحدهــم معنــا، وترجــم للضبــاط الــروس. وتحدثــوا بلهجــة عربيــة مشــرقية، 

والتــي أعرفهــا جيــدا، ولهــذا اعتقــدت أنهــم مرتزقــة ســوريون«.

وقــال الشــاهدان إن قــوات فاغنــر املتحالفــة مــع قــوات حكومــة أفريقيــا الوســطى يف 

محاربــة املتمرديــن، بمــن فيهــم جماعــة ســيليكا، هاجمــوا املدنييــن، مــع أنــه لــم تكــن هنــاك 

مواجهــات بيــن الحكومــة واملتمرديــن يف أنداهــا. وتســيطر شــركة فاغنــر ىلع مناجــم الذهــب 

ــر  ــركة فاغن ــون أن ش ــؤولون الغربي ــرى املس ــودان. وي ــطى والس ــا الوس ــة أفريقي يف جمهوري

هــي وســيلة يســتخدمها الرئيــس فاديميــر بوتيــن لنشــر التأثيــر حــول العالــم، والحصــول ىلع 

تنــازالت مهمــة يف التنقيــب عــن الذهــب، بشــكل يســاعد موســكو ىلع تجــاوز العقوبــات، وبنــاء 

عاقــات وديــة مــع أنظمــة أفريقيــة ويف دول الشــرق األوســط.

ــادة  ــى زي ــة. وأدت إل ــوارد املالي ــكو للم ــة موس ــادة حاج ــى زي ــا إل ــي ألوكراني ــزو الروس وأدى الغ

ــارات. ــر اإلم ــله عب ــم غس ــذي يت ــب ال ــول ىلع الذه ــود للحص الجه

ويقــال إن يفغينــي بريغوجيــن، املقــرب مــن الرئيــس بوتيــن، ويعــرف بطاهــي بوتيــن، هــو الــذي 

يتــرأس مجموعــة فاغنــر، وينفــي بريغوجيــن هــذه املزاعــم. وبعــد تدخــل روســيا إلــى جانــب 

رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد يف الحــرب ببــاده عــام 5102 والحقــا يف ليبيــا، زاد حضــور 

شــركة فاغنــر يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. ويعمــل اآلن مقاتلــون مــن ســوريا وليبيــا مــع 

فاغنــر خــارج بادهــم.

وقالــت بوليــن باكــس، مديــرة برنامــج أفريقيــا، بمجموعة األزمــات الدوليــة، إن »هناك أدلــة عديدة 

عــن نشــر فاغنــر مقاتلين ســوريين وشيشــان وليبييــن يف جمهوريــة أفريقيا الوســطى«.

وقالــت باكــس إن قــوات فاغنــر جنــدت الشــباب ومــن املقاتليــن الســابقين مــن أقاليــم جمهورية 

أفريقيــا الوســطى للعمــل كمليشــيا محليــة. ويقــوم املقاتلــون الذيــن يطلــق عليهــم »الــروس 

ــدون مــن  ــا يري ــدا حــرة لجمــع م ــرة مــن الهجمــات  و«اعطــوا ي ــة املــدن الصغي الســود« بحماي

الضرائــب حتــى ال تدفــع لهــم فاغنــر«.

ــي  ــا نديل ــا فيه ــا بم ــم يف أنداه ــر مناج ــة تدي ــر إن املجموع ــوم فاغن ــا هج ــد ضحاي ــال أح وق
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ــو. وتهتــم شــركة املرتزقــة بمنجــم مدينــة انديلــي الــذي يعتبــر  وســينكيلو وكورديــل وتريغول

منجــم املــاس الرئيســي ويقــع مــا بيــن انداهــا والعاصمــة بانغــي.

ــدون  ــوا يري ــة. وكان ــرة واضح ــر األخي ــي فاغن ــركات مقاتل ــت تح ــوداني »كان ــاهد الس ــال الش وق

تشــديد الســيطرة ىلع املدينــة اإلســتراتيجية انديلــي مــن أجــل الهيمنــة ىلع منطقــة 

املناجــم«. وقالــت باكــس »تتناســب هــذه التطــورات مــع أشــكال أخــرى لفاغنــر يف جمهوريــة 

ــطى«. ــا الوس أفريقي

و«يف بانغــي، تقــوم قــوات فاغنــر بحمايــة الحكومــة وبالتحديــد الرئيــس. بينمــا يشــير أســلوب 

عملهــم يف املقاطعــات أنهــم مهتمــون بتأميــن مناجــم الذهــب واألملــاس«، و«هــم يســيطرون 

ىلع مناطــق مناجــم مهمــة، ويخوضــون بشــكل مســتمر قتــاال يف مناطــق التنقيــب الواقعــة 

تحــت ســيطرة املتمرديــن«.

ــد.  ــدة يف البل ــر الحــق ملنطقــة مناجــم الذهــب الوحي  ومنحــت حكومــة بانغــي شــركة فاغن

وقالــت باكــس: »تقــدم فاغنــر الحمايــة األمنيــة لهــذا املنجــم، وال يوجد هنــاك مســؤولون تابعون 

لحكومــة جمهوريــة أفريقيــا الوســطى«، و«يف مناطــق أخــرى، تقــوم قــوات فاغنــر بالســيطرة 

ىلع محــاور التنقيــب، لكنهــم ال يطــردون العمــال منهــا إال يف حالــة االشــتباه بعملهــم لجماعات 
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املتمرديــن«. 

وقــال شــاهد العيــان، الــذي قضــى عاما يعمــل يف قطــاع املناجــم بجمهوريــة أفريقيا الوســطى، 

إن وجــود تحالــف املتمرديــن ضــد الحكومــة -بمــن فيهــم ســيليكا- ال يظهــر عــادة يف منطقــة 

أنداهــا. وقــال الشــاهدان إن الهجــوم يف شــهر آذار/ مــارس ومــا تبعــه بأنداهــا لــم يكن لــه عاقة 

بالحــرب بيــن الحكومــة واملتمرديــن، ولكــن الســيطرة ىلع مناجــم الذهــب واألملــاس. وقــال أدم 

زكريــا ابابكــر الــذي فــر مــن جمهوريــة أفريقيــا الوســطى: »لــم أالحــظ حضــورا واضحــا للمتمرديــن 

يف أنداهــا«، و«هاجمــوا العامليــن باملنجــم، وهــم مدنيــون، وأرادت فاغنــر الســيطرة ىلع مناجم 

الذهــب واألملــاس«. وقالــت باكــس إن العامليــن الحرفييــن يف املناجــم هــم ضحايــا جانبيــون 

يف املعركــة بيــن فاغنــر واملتمرديــن. وليــس لــدى الحكومــة املــال لتدفــع إلــى فاغنــر، ولهــذا 

تقــوم هــذه بتمويــل نفســها عبــر مــوارد التنجيــم«، و«يحــاول الــروس توســيع مجــال التأثيــر يف 

أفريقيــا مــن خــال تقديــم نفســها كمــزود للخدمــات األمنيــة. وأهــم نقطــة تســويق إلــى جانــب 

تقديــم األســلحة هــي أن فاغنــر عربــة جيــدة، ألنهــا ليســت كيانــا قانونيــا وال يتبــع القواعــد«. 

)ترجمــة: عربــي 12(

املصدر: إم إي إي

https://www.middleeasteye.net/news/syria-fighters-wagner-group-attacks-central-african-republic
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قــد نــرى يف هــذا الهجــوم تغييــرًا معينــا يف السياســة اإلســرائيلية. يف املاضــي، ضربــت بنــى 

تحتيــة ســورية أثنــاء هجمــات ســاح الجــو، لكــن هــذا حصــل كنتيجــة الحقــة.

إذا كانــت بطاريــات مضــادات الطائــرات الســورية عرضــت طائــرات إســرائيلية للخطــر، فقــد أصيبت. 

وإذا كانــت إيــران أو فروعهــا عملــت مــن داخــل منشــآت ســورية، فقــد تعرضــت للهجوم.

يف الحالــة الراهنــة، كانــت اإلشــارة إلــى ســوريا مباشــرة وواضحــة. وهــي تعبــر عــن مــدى اإلحبــاط 

ــن  ــود اإليرانيي ــيكلفك وج ــد: س ــرائيل لألس ــق.. إس ــار دمش ــا مط بضربه

ــا ــا مضاعف ثمن

إسرائيل اليوم
)اللغة العبرية( 12 حزيران 2022

نــص املقــال: لــم تكــن إيــران هــي هــدف هجــوم ســالح الجــو الــذي جــرى ليــل الخميــس، 
بــل ســوريا: فمــن خــالل ضــرب مســارات مطار دمشــق الدولــي وتعطيلــه لســاعات طويلة، 
ســعت إســرائيل للضغــط ىلع الرئيــس بشــار األســد ليتخــذ خطــا نشــطا وأكثــر حزمــا ضد 
اســتخدام إيــران لســوريا وبناهــا التحتيــة كــي تواصل تهريــب الوســائل القتاليــة لـ”حزب 

اهلل” وملراكــز قــوة مختلفــة يف ســوريا نفســها.

يوآف ليمور 
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يف الجانــب اإلســرائيلي مــن أن إيــران تواصــل عادتهــا رغــم كل الجهــود واملحــاوالت والهجمــات.

رئيــس األركان أفيــف كوخــايف، قــال إن الجيــش اإلســرائيلي نفــذ يف األســابيع األخيــرة عــددًا من 

منزلتيــن مــن الهجمــات يف املنطقــة. يمكــن االفتــراض بــأن قســما ال بــأس بــه منهــا كان يف 

الســاحة الشــمالية، ضــد النشــاطات اإليرانيــة.

واســتبعد هــذا بالتأكيــد غيــر قليــل مــن القــدرات والوســائل عــن إيــران، لكنــه لــم يغيــر قرارهــم 

االســتراتيجي بإحاطــة إســرائيل بطــوق مــن النــار والوســائل القتاليــة املتطــورة.

اقتاع األوتاد

ــات.  ــن النجاح ــل م ــر قلي ــذه غي ــجلت ه ــروب”، س ــن الح ــة بي ــن “املعرك ــنوات م ــبع س يف س

ــد  ــة قواع ــران إقام ــة إي ــدة بني ــس وبش ــات م ــآالف الهجم ــمح ب ــذي س ــتخباري ال ــلل االس فالتس

دائمــة وميليشــيات مســلحة يف ســوريا وشــوش قطــار تســليح “حــزب اهلل”. باملقابــل، فإنــه لــم 

ــة. ــة اإليراني ــاع الرغب ينجــح يف اقت

وعليــه، فــإن الجهــد اآلن هــو لتفعيــل ضغــط إضــايف عليهــم، هــذه املــرة ليــس إســرائيليا بــل 

ســوري. وذلــك مــن خــال دفــع الرئيــس األســد إلــى االســتنتاج بــأن الثمــن املباشــر الــذي يدفعــه 

ــيدفعه ىلع  ــذي س ــن ال ــن الثم ــيكون أىلع م ــاده س ــي يف ب ــاط اإليران ــتمرار النش ىلع اس

املواجهــة معهــم.

ثمــة شــك بــأن األســد يريــد تقييــد اإليرانييــن، فهــو مديــن لهــم بحياتــه، بعــد أن وضعــوا ألجــل 

حمايتــه وســائلهم وأموالهــم يف أصعــب أيــام الحــرب األهليــة يف ســوريا.

ــد فعــًا(، فمشــكوك أن  ــه يري ــك )وثمــة يف إســرائيل مــن يعتقــد بأن ــو أراد األســد ذل وحتــى ل

يكــون قــادرًا عليــه. فســوريا ضعيفــة ومنكســرة ومتعفنــة مــن الداخــل، وإيــران دقــت فيهــا أوتادًا 

عميقــة.

وحدها يف املعركة

الــروس الذيــن كان بوســعهم أن يســاعدوا األســد يف ذلــك، ال يبــدون ي اهتمــام باملوضــوع؛ فهــم 

ــن يصطدمــوا باإليرانييــن يف هــذه املســألة التــي يرونهــا  منشــغلون بالحــرب يف أوكرانيــا، ول

هامشــية.

ــة  ــى طاول ــودة إل ــا الع ــتوجب منه ــة ويس ــا يف املعرك ــرائيل وحده ــرك إس ــذا يت ــاد، ه كاملعت

ــن الحــروب”. ــا بي ــة م ــر “املعرك ــدة لتحســين وتطوي الترســيم والبحــث عــن ســبل جدي

إن عــدم التوقيــع ىلع االتفــاق النــووي مــرة أخــرى وعــدم رفــع العقوبــات عــن إيــران، حقيقــة 

ــران ووقــف  تخــدم مصلحــة إســرائيل التــي ســيكون بوســعها العمــل بحريــة نســبيا يف ردع إي
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ــر. نشــاطها الخطي

املصدر: إسرائيل اليوم نقاًل عن القدس العربي

https://www.alquds.co.uk/%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81%D9%83/
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القضــاء العالــي البريطانــي يؤيــد ترحيــل الالجئيــن إلــى روانــدا واألمــم 

املتحــدة تعتبــر الخطــوة ســابقة كارثيــة

الجزيرة إنجلش
)اللغة اإلنجليزية والعربية( 13 حزيران 2022

نــص املقــال: أيــد القضــاء العالــي البريطانــي، اليــوم االثنيــن، خطــة الحكومــة لترحيــل 
طالبــي اللجــوء إلــى روانــدا، يف حيــن اعتبــرت األمــم املتحــدة الخطــوة ســابقة كارثيــة. 
وقــد ردت كل مــن محكمــة االســتئناف واملحكمــة العليــا التماســات اللحظــة األخيــرة ضــد 
خطــة الحكومــة البريطانيــة املثيــرة للجــدل إلبعــاد مهاجريــن وصلــوا للبــالد بشــكل غيــر 

قانونــي إلــى روانــدا، عشــية الرحــالت األولــى املخطــط لهــا.
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ورغــم االنتقــادات مــن املدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان واألمــم املتحــدة والكنيســة األنجليكانيــة 

ــوزراء بوريــس جونســون مصممــة  وحتــى العائلــة املالكــة البريطانيــة، تبــدو حكومــة رئيــس ال

ىلع منــع العبــور غيــر الشــرعي للمانــش والــذي يتزايــد رغــم وعــوده املتكــررة منــذ بريكســت.

وقــال قاضــي محكمــة االســتئناف يف لنــدن »تــم رفــض هــذا الطعــن« الــذي قــدم ضــد مشــروع 

حكومــة املحافظيــن برئاســة جونســون الــذي يهــدف إلــى وقــف عمليــات العبــور غيــر القانونيــة 

لقنــاة املانــش.

وثّبــت القاضــي رابينــدر ســينغ بذلــك القــرار الصــادر يف محكمــة البدايــة األولــى إثــر طعــن طــارئ 

قدمتــه جمعيــات مدافعــة عــن الاجئيــن.

ويف وقــت الحــق رفضــت املحكمــة العليــا يف لنــدن طعنــا يرمــي لوقــف تنفيــذ خطــة ترحيــل 

الاجئين.

وقــد نــدد مفــوض األمــم املتحــدة لشــؤون الاجئيــن فيليبــو غرانــدي بخطــة اململكــة املتحــدة 

إرســال طالبــي لجــوء إلــى روانــدا، معتبــرا أنهــا »كّلهــا خطــأ« وتشــّكل ســابقة »كارثيــة«. وقــال 

للصحفييــن »نعتقــد أن كّلهــا خطــأ.. ألســباب عديــدة«.

ومنــذ مطلــع الســنة الجاريــة عَبــر أكثــر مــن 01 آالف مهاجــر بشــكل غيــر شــرعي املانــش لبلــوغ 

الســواحل البريطانيــة ىلع متــن زوارق صغيــرة، يف ارتفــاع كبيــر مقارنــة مــع الســنوات املاضيــة 

التــي شــكلت رقمــا قياســيا.

وتعتقــد وزارة الداخليــة البريطانيــة أن خطتهــا مهمــة ملنــع تدفــق الاجئيــن بهــذه الطريقــة 

وأنهــا تصــب يف املصلحــة العامــة وينبغــي عــدم عرقلتهــا.

ــي  ــة الت ــات اإلجرامي ــة إن »املجموع ــات إذاعي ــن يف تصريح ــون، االثني ــس جونس ــال بوري وق

تعــرض حيــاة أشــخاص للخطــر يف املانــش يجــب أن تفهــم أن نموذجهــا االقتصــادي ســينهار 

ــة«. ــذه الحكوم ــل ه يف ظ

املصدر: الجزيرة 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/6/13/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84
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الغزو الروسي ألوكرانيا يعقد الوضع يف سوريا

كارتر سنتر

)اللغة اإلنجليزية( 07 حزيران 2022

ــة ىلع  ــرات واضح ــر 2022 تأثي ــا يف فبراي ــي ألوكراني ــزو الروس ــال: كان للغ ــص املق ن
ــتقرار يف  ــة لالس ــة املزعزع ــة واملحتمل ــاره الحالي ــن آث ــرقية، لك ــا الش ــا وأوروب أوكراني

ــه. ــة إلي ــس الحاج ــم يف أم ــذي ه ــام ال ــى باالهتم ــوريا ال تحظ س
األزمــة االقتصاديــة القائمــة مســبًقا يف ســوريا ىلع وشــك أن تتحــول إلــى كارثــة مــع 
تزايــد النقــص مــع انقطــاع شــحنات القمــح مــن روســيا املصــدر الرئيســي لســوريا للقمــح 
املســتورد، كمــا تعتبــر روســيا مؤثــًرا رئيســًيا يف الشــؤون واملفاوضــات الســورية، لكــن 
التوتــرات بيــن الناتــو وروســيا ســتعيق مزيــد مــن الجهــود الدبلوماســية. ومــن املتوقــع 

ســيكون هنــاك انســحاب روســي مــن جنــوب ســوريا.

هاري براساد

قــد تــؤدي الحــرب الروســية األوكرانيــة املطولــة إلــى مزيــد مــن التحــول يف ديناميكيــات الصــراع 

يف ســوريا حيــث تمــأل إيــران الفــراغ، وقــد تزيــد املعارضــة الســورية مــن ضغطهــا ىلع الحكومــة 
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الســورية وقــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي يقودها األكــراد وتنظيــم الدولة اإلســامية )داعش(.و 

قــد تواجــه قيــوًدا عســكرية أقــل ويمكــن حتــى إرســال الســوريين للقتــال يف أوروبــا الشــرقية. 

نظــًرا ألن القــوى العامليــة تركــز ىلع كيفيــة إشــراك روســيا يف قضيــة أوكرانيــا، فمــن الضــروري 

أن تفكــر أيًضــا يف كيفيــة تأثيــر األزمــة ىلع الوضــع يف ســوريا.

أزمة الغذاء  -

مــع العقوبــات الشــديدة مــن الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي، تعتمــد ســوريا بشــكل كبيــر 

ىلع اســتيراد القمــح الروســي. أوكرانيــا أيًضــا مــورد مهــم للقمــح يف الســوق العامليــة ال تــزال 

غيــر قــادرة ىلع تصديــر حبوبهــا وبالتالــي تقليــل العــرض العاملــي ممــا أدى إلــى نقــص وزيــادة 

ــاع أســعار املــواد  ــد تســبب الغــزو يف ارتف ــز. وق ــل الخب ــة األساســية مث أســعار املــواد الغذائي

ــادة انعــدام األمــن  ــل يف معــدل زي ــى ارتفــاع هائ ــا أدى إل الغذائيــة يف ســوريا واملنطقــة مم

ــد  ــل الهن ــار مث ــح الكب ــدري القم ــع مص ــط م ــرق األوس ــرى يف الش ــت دول أخ ــي. وتواصل الغذائ

ــذي قيــل إن الهنــد وعــدت بالتبــرع بالقمــح واألرز للتخفيــف مــن  لتعويــض النقــص املتوقــع ال

نقــص الغــذاء يف ســوريا. إذا اســتمر الصــراع، فــإن نقــص الغــذاء يف ســوريا يلــوح يف األفــق ممــا 

ســيؤثر ىلع الديناميكيــات السياســية بمــا يف ذلــك بيــن املواطنيــن والكيانــات الحاكمــة.

تراجع الدور الروسي يف سوريا؟  -

ــاط  ــض النش ــر انخف ــز كارت ــات مرك ــا لبيان ــية ووفًق ــة السياس ــة العملي ــة االقتصادي ــل األزم تعرق

العســكري الروســي يف ســوريا حيــث يلعــب دوًرا رئيســًيا بشــكل حــاد يف األســابيع األولــى مــن 

عملياتــه يف أوكرانيــا. ومــع ذلــك بحلــول أبريــل، عــادت الضربــات الجويــة الروســية يف ســوريا 

إلــى مســتويات مــا قبــل الحــرب يف أوكرانيــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، كانــت هنــاك بعــض التقاريــر 

ــا  ــز ىلع جهوده ــوريا للتركي ــوب س ــن جن ــا م ــحب قواته ــيا بس ــام روس ــن قي ــدة ع ــر املؤك غي

الحربيــة يف أوكرانيــا ممــا يتــرك فراًغــا قــد تمــأله إيــران.

ــود  ــال وج ــإن احتم ــدة، ف ــر مؤك ــزال غي ــي ال ت ــحاب روس ــن انس ــر ع ــن أن التقاري ــم م ىلع الرغ

فــراغ روســي ال يــزال مصــدر قلــق، وأعمــال روســيا تزعــزع اســتقرار ســوريا بغــض النظــر عــن األردن 

وإســرائيل والعديــد مــن مقاتلــي املعارضــة الســابقين ال يزالــون معادييــن للنفــوذ اإليرانــي يف 

ــة  ــل الحكومي ــام الفصائ ــوريين بقي ــر للس ــوء األخض ــيا الض ــت روس ــة، وأعط ــة الحدودي املنطق

ــاء حصــار  ــر أثن ــل املعارضــة الســابقة بشــكل كبي ــران بإضعــاف قــوة بعــض فصائ واملواليــة إلي

ــد ، والعنــف مســتمر ويمكــن أن يتصاعــد دون وســاطة روســية. درعــا البل
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ــوب  ــروعة يف جن ــر املش ــارة غي ــن التج ــد م ــد للح ــكل متزاي ــة بش ــراءات صارم ــذ األردن إج اتخ

ســوريا حيــث اشــتبك بانتظــام مــع مهربــي املخــدرات واتهــم إيــران وفصائــل الحكومــة الســورية 

برعايــة تجــارة األمفيتاميــن.

عملــت روســيا يف املاضــي كوســيط بيــن األردن والحكومــة الســورية ملناقشــة القضايــا األمنيــة 

املتعلقــة بالحــدود، وقــد يؤثــر الوجــود الروســي املتناقــص ســلًبا ىلع األمــن ىلع طــول الحدود 

األردنيــة الســورية ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن العنــف وعــدم االســتقرار يف املنطقــة.

يف شــمال ســوريا، تواصــل القــوات الجويــة الروســية تعزيــز الســيطرة املواليــة للحكومة وتســاعد 

روســيا يف التوســط مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي يقودهــا األكــراد يف عــدة مناطــق 

تعمــل القــوات الروســية ىلع ردع تركيــا وحلفائهــا عــن شــن توغــات جديــدة يف شــمال ســوريا.

ــار يف آذار /  ــاق الن ــف إط ــاق وق ــيين التف ــن الرئيس ــن الضامني ــدة م ــا كواح ــيا أيًض ــل روس تعم

ــة  ــي يف مواجه ــب رئيس ــي الع ــيا ه ــورية. روس ــة الس ــة والحكوم ــن املعارض ــارس 0202 بي م

داعــش داخــل األراضــي التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية ، حيــث تحشــد امليليشــيات 

ــد اهلل  ــف عب ــة . ووص ــة البادي ــش يف منطق ــة داع ــواء ملحارب ــد س ــة ىلع ح ــوات الجوي والق

ــة. ــة الحدودي ــتقرار يف املنطق ــل اس ــه عام ــي بأن ــود الروس ــي الوج الثان

ــذي تواجــه فيــه روســيا عقوبــات اقتصاديــة، فــإن قدرتهــا ىلع دعــم الحكومــة  يف الوقــت ال

الســورية ماليــا ودبلوماســيا ســوف تتعثــر. ويتركــز اهتمــام العالــم ىلع أوكرانيــا واالبتعــاد عــن 

ســوريا. ومــن املرجــح أن يــؤدي تصاعــد التوتــرات بيــن الناتــو وروســيا إلــى إلحــاق الضــرر بالعمليــة 

السياســية املتعثــرة بالفعــل يف ســوريا. ىلع ســبيل املثــال، قــد تواجــه موافقة األمــم املتحدة 

املطلوبــة لتشــغيل معبــر بــاب الهــوى الحــدودي اإلنســاني حــق النقــض الروســي يف يوليــو / 

تمــوز.

مقاتلون سوريون يف أوكرانيا / روسيا؟  -

تكشــف حســابات ىلع مواقــع التواصــل االجتماعــي لقــادة مرتبطيــن بالقــوات املواليــة 

واملعارضــة للحكومــة يف ســوريا عــن رغبــة معلنــة يف جميــع املجــاالت للذهــاب إلــى روســيا أو 

أوكرانيــا ملحاربــة مصــادر املعارضــة يف ســوريا، والتــي تزعــم أن روســيا تســتعد لتجنيــد أكثــر من 

04 ألــف جنــدي ســوري مرتبطيــن بقــوات النظــام للقتــال يف أوكرانيــا. وأعــرب مقاتلــو املعارضــة 

الســورية البــارزون عانيــة عــن رغبتهــم يف القتــال ضــد روســيا يف أوكرانيــا.

ــا  ــدت تركي ــام 0202، حش ــذ ع ــل من ــه مثي ــبق ل ــم يس ــارج ل ــال يف الخ ــوريين للقت ــد الس تجني
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ــة ومخــاوف  ــات دولي ــار تكهن ــا أث ــا وأذربيجــان مم ــا وأرميني ــال يف ليبي وروســيا الســوريين للقت

ــا ــي يف أوكراني ــراع الروس ــوريين يف الص ــود س ــال وج ــأن احتم بش

ىلع الرغــم مــن الشــائعات واالتهامــات العديــدة، ال توجــد أدلــة ُتذكــر تــدل ىلع قتــال ســوريين 

يف أوكرانيــا.  وهــذا ال يعنــي أنــه مــن غيــر املرجــح أن يقاتــل الســوريون يف أوكرانيــا. يمكــن 

أن تصبــح تلــك الحــرب جبهــة أخــرى ســيقاتلها الســوريون مــن أجــل زيــادة تداخــل الصــراع يف 

ســوريا مــع الصــراع يف أوروبــا الشــرقية.

توقع آثار السالم يف سوريا  -

اســتحوذ الصــراع بيــن روســيا وأوكرانيــا ىلع قــدر كبيــر مــن االهتمــام بيــن صانعــي السياســات 

واملعلقيــن العامليــن يف املجــال اإلنســاني يف أمريــكا الشــمالية وأوروبــا. ولقــد تأثــرت آفــاق 

الســام يف ســوريا يف صــراع ينظــر إليــه املراقبــون الخارجيــون ىلع نطــاق واســع ىلع أنــه 

ــا ودبلوماســًيا. ركــود تأثــر بالفعــل بالحــرب الروســية األوكرانيــة اقتصادًي

املصدر: كارتر سنتر

https://www.cartercenter.org/news/features/blogs/2022/russias-invasion-of-ukraine-complicates-the-situation-in-syria.html
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تراجع دور  روسيا يف سوريا وانعكاساته ىلع إسرائيل

مركز دراسات الشرق األوسط

)اللغة التركية( 08 حزيران 2022

نــص املقــال: يف اآلونــة األخيــرة، انتشــرت أنبــاء عــن عــدم تمكــن روســيا مــن تحقيــق 
ــا  ــى أوكراني ــا، وأنهــا نقلــت بعــض قواتهــا مــن ســوريا إل النتائــج املرجــوة يف أوكراني

مــن أجــل دعــم املجــال األوكرانــي.

سهر بولوت

يف هــذه املرحلــة، تتابــع إســرائيل بعنايــة كيــف ســتتصرف روســيا، وهــي الداعــم األكبــر للنظام، 

وماهــي  سياســاتها يف ســوريا، ومــن ناحيــة أخــرى ، كيــف يمكــن للتحالــف الــذي تقــوده الواليــات 

املتحــدة الــرد ىلع هــذا التطــور. قوبلــت املزاعــم بــأن القواعــد التــي تخلــت عنهــا روســيا يف 

البــاد بنقلهــا إلــى جيــش الحــرس الثــوري اإليرانــي وحــزب اهلل بقلــق مــن قبــل إســرائيل. كمــا 

هــو معلــوم، فــإن التدخــل العســكري الروســي يف األزمــة الســورية مــن أجــل دعــم نظــام بشــار 

األســد عــام 5102 ســاهم بشــكل كبيــر يف بقــاء نظــام األســد واســتعادة األراضــي التــي فقدتهــا 

القــوات املواليــة للنظــام قبــل وصــول روســيا إلــى امليــدان. ، وأصبحــت إحــدى نقــاط التحــول 

يف عمليــة األزمــة يف ســوريا خــال فتــرة رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي األســبق بنياميــن نتنياهــو ، 

حيــث تــم إنشــاء آليــة ملنــع نشــوب الصــراع مــن أجــل منــع وقــوع حــادث بيــن إســرائيل وروســيا 

فيمــا يتعلــق بالعمليــات العســكرية املنفــذة يف تركيــا و واســتمرت هــذه اآلليــة ىلع الرغــم مــن 
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املتغيــرات امليدانيــة، وحاولــت منــع االســتقرار يف هــذه النقــاط مــن الجهــات املذكــورة.

 

يبــدو مــن املرجــح أن إيــران ســتعمل ىلع تعميــق عاقاتهــا مــع نظــام األســد بعــد التطــورات 

ــن  ــتمر م ــران ستس ــح أن إي ــن املرج ــدو م ــدان، ويب ــا يف املي ــيا يف فعاليته ــع روس يف تراج

قاعــدة اإلمــام علــي يف حمــص. منطقــة البوكمــال القريبــة مــن الحــدود العراقيــة خــال األزمــة 

إلــى قاعــدة T-4 بالقــرب مــن تدمــر 'كانــت تعمــل ىلع طــول ممــر يمتــد باتجــاه أي منهمــا.

اعتبــاًرا مــن عــام 8102 ، كان إليــران أيًضــا أنشــطة توســعية نحــو املناطــق القريبــة مــن الجــوالن 

، ىلع الحــدود اإلســرائيلية.

ال يعنــي الوضــع األخيــر يف أنشــطة إيــران الراميــة إلــى تحقيــق فاعليــة ميدانيــة أن العمليــة 

ســتمضي بساســة بالنســبة إليــران.

ألنــه يمكــن االعتقــاد بــأن إيــران، التــي زادت مــن نفوذهــا يف امليــدان بفضــل تواطــؤ روســيا، لــن 

تكــون قــادرة ىلع التصــرف بســهولة كمــا كانــت مــن قبــل إذا تغيــر هــذا الوضــع.

ــطتها  ــأن أنش ــذرة بش ــت ح ــة ، ظل ــال األزم ــران خ ــع إي ــاون م ــيا تتع ــت روس ــا كان ــى عندم حت

ــة. ــه األمني ــه وأجهزت ــى جيش ــد إل ــلل األس ــق تس ــن عم ــد م ــا الح ــت دائًم ــة وحاول اإلقليمي

كانــت آليــة منــع نشــوب النزاعــات التــي ُأنشــئت بيــن روســيا وإســرائيل يف عهــد نتنياهــو مــن 

أهــم املؤشــرات األساســية لسياســة روســيا هــذه.

اســتمرت روســيا يف تشــغيل هــذه اآلليــة بهــدف الحــد ليــس فقــط مــن نفــوذ إســرائيل، بــل 

ــران عبــر إســرائيل. ــا، وبهــذه الطريقــة حاولــت روســيا تقييــد إي ــران اإلقليمــي أيًض لنفــوذ إي

وقــد لوحــظ أن اإلدارة اإلســرائيلية التــي تهتــم باســتمرار هــذه اآلليــة تصرفــت بحــذر شــديد يف 

عمليــة تقييــم الحــرب التــي بدأتهــا روســيا ضــد أوكرانيــا.

ــة ، فقــد لوحــظ أن  ــة تاريخي ــا وإســرائيل لهــا خلفي ــن أوكراني ىلع الرغــم مــن أن العاقــات بي

اإلدارة قــد تبنــت نهًجــا ســلبًيا تجــاه التطــورات يف أوكرانيــا ألن العامــل األمنــي يلعــب دوًرا مهًمــا 

يف آليــات صنــع القــرار اإلســرائيلي.

حاولــت اإلدارة اإلســرائيلية أال تكــون طرًفــا يف التوتــر بيــن موســكو وكييــف ، وحاولــت الحفــاظ 

ــاد مختلفــة ، وعرضــت  ــات ذات أبع ــا عاق ــن تربطهــا بهم ــن اللذي ــع الحليفي ىلع عاقاتهــا م

ــا. ــم املســاعدات اإلنســانية ألوكراني التوســط يف املفاوضــات مــع تقدي
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ــت  ــد أن قوبل ــيا ، بع ــش ، روس ــد التهمي ــي ال تري ــرائيل، الت ــدت إس ــة، انتق ــة التالي يف العملي

ــي. ــور الدول ــن الجمه ــر م ــل كبي ــرد فع ــا ب ــيا يف أوكراني ــا روس ــي اتخذته ــراءات الت اإلج

يف األيــام املاضيــة ، قوبــل موقــف إســرائيل املشــترك مــع الواليــات املتحــدة بشــأن اســتبعاد 

روســيا مــن مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمم املتحــدة وتصريحــات وزيــر الخارجية اإلســرائيلي 

يائيــر البيــد بشــأن ارتــكاب روســيا جرائــم حــرب يف أوكرانيــا بــرد فعــل مــن روســيا.

أدلــت وزارة الخارجيــة الروســية بتصريحــات مفادهــا أن اإلدارة اإلســرائيلية تريــد تحقيــق مكاســب 

ــاه  ــرف انتب ــة لص ــا محاول ــد بأنه ــات لبي ــت تصريح ــا ، ووصف ــع يف أوكراني ــن الوض ــية م سياس

املجتمــع الدولــي عــن القضيــة الفلســطينية اإلســرائيلية ، وهــي مــن أصعــب القضايــا. صراعــات 

القــرن العشــرين.

نتيجــة لهــذا املوقــف، بــذل وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي لبيــد، الــذي أراد أن يضــع موقًفــا واضًحــا 

تجــاه أوكرانيــا حتــى فتــرة مــا، جهــًدا ليكــون وســيًطا بيــن البلديــن، وكان يهــدف إلــى الحفــاظ 

ــيا.  ــة ىلع روس ــات املفروض ــب العقوب ــيا بتجن ــرائيل وروس ــن إس ــات. بي ــتوى العاق ىلع مس

وبهــذه الطريقــة حاولــت إســرائيل الحفــاظ ىلع حركتهــا يف امليــدان الســوري.

بعــد الضربــات الجويــة اإلســرائيلية ىلع ســوريا يف األيــام األخيــرة مــن شــهر مايــو ، قــال قائــد 

روســي كبيــر يف البــاد إن صاروًخــا مضــاًدا للطائــرات أنتجتــه روســيا ثــم بيعــه لســوريا اعتــرض 

صاروًخــا أرســلته إســرائيل. قــدم هــذا املوقــف أدلــة مهمــة ىلع أن موســكو ســتراجع سياســاتها 

القديمــة فيمــا يتعلــق باســتخدام إســرائيل للمجــال الجــوي الســوري.

ىلع الرغــم مــن أن التنســيق الجــوي بيــن البلديــن لــم يتدهــور بعــد ، فمــن املمكــن توقــع أن 

عمليــة التقــدم لــن تكــون ســهلة كمــا كانــت مــن قبــل بالنســبة إلســرائيل.

ــد  ــي أن ىلع إســرائيل أن تتصــرف يف ظــروف حساســة بشــكل متزاي كل هــذه التطــورات تعن

بســبب حــرب أوكرانيــا. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن أنبــاء تقليــص روســيا لقواتهــا يف ســوريا لتعزيــز 

وجودهــا يف أوكرانيــا، تتابعهــا إســرائيل عــن كثــب، حيــث قــد يحــل اإليرانيــون وامليليشــيات 

املواليــة إليــران محــل الجنــود الــروس املنســحبين.

ــواء 74 مــدرع الســوري، الواقــع يف جنــوب منطقــة حمــاة، للقيــادة  ــرك الل بعــد هــذا التطــور، ُت

اإليرانيــة، وتبيــن أنــه تــم إجــراء بعــض التعزيــزات العســكرية.

ىلع الرغــم مــن أن هــذا الوضــع ال ُيحــدث تغييــًرا كبيــًرا يف عــدد الجنــود اإليرانييــن يف ســوريا، 



401 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

ــر أنــه ســيقدم مســاهمات إيجابيــة يف عاقــات إيــران مــع ســوريا. إال أنــه ُيفسَّ

يمكــن تفســير حقيقــة أن هــذا االنتشــار تــم بعــد إرادة وموافقــة نظــام األســد ىلع أنــه فتــح 

املجــال لــإلدارة اإليرانيــة ملــلء الفــراغ الــذي تركتــه القــوات الروســية. تنعكــس املقاربــات التــي 

قامــت بهــا روســيا بتنشــيط امليليشــيات الســورية التــي ســاعدت القــوات الروســية يف امليــدان 

ــب نظــام  ــم ترفــض مطال ــا ، يف حقيقــة أن روســيا ل ــرة هــدوء الخافــات يف أوكراني خــال فت

األســد تجــاه إيــران.

ــر، إال  ــا يف وقــت قصي ــه مــن املتوقــع أال ينتهــي وضــع الحــرب يف أوكراني ىلع الرغــم مــن أن

أنــه مــن املتوقــع أن تســحب روســيا املزيــد مــن وحداتهــا العســكرية املنتشــرة يف ســوريا إلــى 

أوكرانيــا بســبب الحاجــة إلــى تعزيــزات.

ظهــر مؤخــًرا رد الفعــل املتراكــم ضــد روســيا بســبب تواطــؤ إيــران مــع تصرفــات إســرائيل مــن 

خــال االنتقــادات التــي جــاءت يف العمليــة التــي بدأتهــا روســيا ضــد أوكرانيــا. زاد رد الفعــل هذا 

ألن روســيا لــم تكــن تريــد إفســاح املجــال إليــران يف عمليــة التعــايف االقتصــادي بعــد هــدوء 

النزاعــات واســتياء ســوريا ىلع حقــول النفــط. كمــا انتقــدت إيــران تصريحــات الفــروف بشــأن 

اســتبعاد العقوبــات مــن هــذا التعــاون لعــدم اإلضــرار بالتعــاون بيــن موســكو وإيــران يف حــال 

توقيــع الواليــات املتحــدة ىلع اتفــاق نــووي مــع إيــران.

هــذا البيــان، الــذي يعطــي مظهــر تعــاون مهــم بيــن روســيا وإيــران، زاد مــن رد فعــل إيــران ضــد 

ــرى أن إســرائيل بذلــت جهــودًا أكبــر ملنــع انتشــار إيــران يف املجــال الســوري بهــذه  روســيا. وُي

الخلفيــة.

نشــر وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتــس مؤخــًرا تفاصيــل حــول التدريبــات العمليــة التــي 

يخطــط لهــا الجيــش اإلســرائيلي ضــد إيــران ، والتــي تشــمل غــارات جويــة ىلع ســوريا ولبنــان 

وقطــاع غــزة. مــن املعــروف أنــه يف ســياق مفهــوم الحــرب بيــن الحربيــن الــذي طرحته إســرائيل 

، طرحــت إيــران أســلوبا جديــدًا للنضــال ، خصوصــا ضــد قدراتهــا يف ســوريا ولبنــان.

ــة  ــات الفاعل ــط الجه ــتهدف فق ــرائيل تس ــت إس ــاه، كان ــور أع ــوم املذك ــق املفه ــل تطبي قب

التــي تشــكل تهديــًدا ملموًســا مرتبًطــا بإيــران. ويقــدم هــذا موقًفــا أكثــر اســتباقية يف ســياق 

ــد. ــوم الجدي املفه

يشــير االنســحاب الروســي النســبي مــن بعــض املناطــق يف ســوريا إلــى إمكانيــة تســهيل حركة 
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إســرائيل يف امليــدان إذا تمكنــت إســرائيل مــن إدارة التطــورات ىلع الجبهــة الروســية األوكرانيــة 

بشــكل أفضــل يف املســتقبل. ألخبــار التــي تفيــد بــأن إســرائيل زادت مــن عملياتهــا يف ســوريا 

ــة امللموســة ىلع هــذا  ــى أوكرانيــا هــي أحــد أكثــر األدل خــال فتــرة تحــول اهتمــام روســيا إل

ــرة  ــران يف الفت ــر كثافــة وســرعة ضــد إي ــا أكث الوضــع. ومــن املتوقــع أن تخــوض إســرائيل حرب

املقبلــة، مــع تأثيــر االنزعــاج الــذي تشــعر بــه بســبب تزايــد ظهــور إيــران اإلقليمــي يف بعــض 

الــدول العربيــة.

املصدر:مركز دراسات الشرق األوسط 

https://orsam.org.tr/tr/rusyanin-suriyede-azalan-gorunurlugu-ve-israile-yansimalari/
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وقــد أثــار هــذا املبــدأ دهشــة املنطقــة وَحِظــَي بتغطيــة واســعة. ويأتــي ذلــك وســط توتــرات 

مــع إيــران، وكذلــك االنتقــاد األخيــر إليــران مــن ِقبــل مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة. كمــا يأتــي ذلــك بعــد أن قالــت إيــران: إن مســؤواًل بــارزًا يف الحــرس الثــوري اإليرانــي تــّم 

ــي  ــّم اإلعــان عــن تبّن ــد ت ــا. وق ــد اإلســرائيليين يف تركي ــران بتهدي ــا تقــوم إي ــه، وبينم اغتيال

ــذي ُتلقــي فيــه ســورية بالائمــة ىلع إســرائيل يف شــّن غــارات  هــذه العقيــدة يف الوقــت ال

جّويــة. مــن الواضــح أن ســورية ســتكون املــكان الــذي ســيتّم فيــه تطبيــق جــزء مــن هــذا املبــدأ 

الجديــد. هــذا ليــس ألن ســورية لــم تكــن مســبقا يف مرمــى النيــران اإلســرائيلية وإنما ألن ســورية 

ــرائيلية  ــوط اإلس ــدة األخطب ــع عقي ــل م ــوريا التعام ــتطيع س ــل تس ه

الجديــدة؟

 منتدى الشرق األوسط

)اللغة اإلنجليزية( 13 حزيران 2022

نــص املقــال: تعّهــد رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت بتطبيــق مبــدأ 
ــز ىلع  ــْد ُنرّك ــم َنُع ــا “ل ــال: إنن ــث ق ــران حي ــرائيل إلي ــة إس ــوط” يف مواجه “األخطب
ــه لــرأس  اســتهداف األذرع مــع وكالء إيــران بــل أنشــأنا معادلــة جديــدة قائمــة ىلع التوجُّ

ــرًة”. ــوط ُمباَش األخطب

سيث ج. فرانتزمان



404 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

هــي الدولــة الواقعــة بيــن لبنــان والعــراق، وتســتخدمها إيــران كجــزء مــن الطريــق الــذي يوصلهــا 

إلــى البحــر املتوســط. وهــذا يعنــي أن إيــران تقــوم بتهريــب األســلحة َعْبــر ســورية وتوّجــه حــزب 

اهلل ووكاء آخريــن هنــاك لتهديــد إســرائيل. وتنقــل إيــران أيضــا طائــرات بــدون طّيــار إلــى ســورية 

لتهديــد إســرائيل، ومنــذ عــام 8102 حاولــت إيــران نقــل دفاعاتهــا الجويــة، مثــل نظــام خــرداد 

الثالــث، إلــى ســورية.

 

وســط التهديــد اإليرانــي يف ســورية، كانــت هنــاك زيــادة يف العمليــات اإلســرائيلية ضــد ترســيخ 

وجــود إيــران هنــاك ىلع مدى الَعْقــد املاضي. وابتداًء من عام 7102 بدأ املســؤولون اإلســرائيليون 

يتحدثــون بصراحــة أكبــر عــن مواجهــة إيــران يف ســورية. وتعّهد املســؤولون اإلســرائيليون ىلع 

مــّر الســنين بوقــف الترّســخ اإليرانــي، كمــا أملــح بينيــت عندمــا كان وزيــرًا للدفــاع إلــى أن إيــران 

كانــت تنســحب مــن ســورية. وقــد تعّرضــت إيــران منــذ ذلــك الحيــن لضربــات يف ســورية حيــث 

قامــت إســرائيل بشــّن آالف الغــارات الجّوّيــة. كمــا وّســعت إيــران نطــاق تهديداتهــا إلســرائيل مــن 

خــال إطــاق طائــرة بــدون طّيــار واحــدة ىلع األقــل مــن العــراق يف عــام 1202. وباإلضافــة إلــى 

ذلــك، تقــوم إيــران بإطــاق طائــرات بــدون طيــار مــن إيــران لتهديــد إســرائيل.

ظاهريــا، يقــوم مبــدأ “األخطبــوط” ىلع فكــرة “شــّن حــرب وســط الحــروب”. حيــث يبــدو أن هــذا 

الصــراع الانهائــي هــو نــوع مــن “ضــرب العميــل” حيــث تهاجــم إســرائيل إيــران يف ســورية. كمــا 

أنهــا تعمــل ىلع “جــز العشــب” وتشــذيب مخالــب العــدو هنــاك مــن خــال الحــّد مــن التهديــد 

اإليرانــي ىلع مــا يبــدو. وقالــت إســرائيل: إنهــا قصفــت أرتــااًل يف ســورية. باإلضافــة إلــى ذلــك، 

أدانــت روســيا الضربــات الجويــة يف بعــض األحيــان. ويف شــهر أيلــول/ ســبتمبر مــن عــام 8102، 

ألقــت روســيا باللــوم ىلع إســرائيل بعــد أن أســقطت الدفاعــات الجّويــة الســورية طائــرة روســية 

خــال غــارة جّويــة. ثــم يف تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 9102، كشــفت روســيا التفاصيــل العملياتيــة 

لغــارات إســرائيلية مزعومــة، زاعمــة أن إســرائيل حّلقــت فــوق األردن. واآلن، انتقــدت روســيا مــا 

قالــت: إنــه غــارة جويــة إســرائيلية ىلع مطــار دمشــق الدولــي ليلــة 9-01 مــن شــهر حزيــران/ 

يونيــو.

الســؤال اآلن ليــس فقــط كيــف يمكــن أن يكــون رد فعــل النظــام الســوري ىلع التوتــرات األخيرة؟، 

ولكــن أيضــا مــا إذا كان النظــام الســوري يســتطيع التعامــل مــع العقيــدة الجديــدة. مــاذا يمكــن 

أن يفعــل؟ النظــام الســوري لديــه أنظمــة صواريــخ s002-S و s003-S. وغالبــا مــا يطلــق هــذه 

ــاق  ــى إط ــام 7102 أّدى إل ــا ىلع األردن يف ع ــق صاروخ ــد أطل ــع. فق ــاق واس ــران ىلع نط الني
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صــاروخ “أرو” اإلســرائيلي، وأطلــق صاروخــا حّلــق يف ســماء صحــراء النقــب بالقــرب مــن ديمونــا. 

كمــا أطلــق صاروخــا أصــاب قبــرص. فالنظــام الســوري لديــه ســجل ســيئ يف هــذا الشــأن. حتــى 

بعــد أن قالــت روســيا إنهــا ســتزّود النظــام الســوري بنظــام S-003، فــإن أداء النظــام لــم يكــن 

أفضــل بكثيــر. هــذا يعنــي أن النظــام ال يســتطيع فعــل الكثيــر لوقــف العمليــات ضــد إيــران يف 

ســورية. وال يســتطيع تحســين أنظمــة الدفــاع الجــوي بانتســير أو زيــادة قــدرات راداراتهــا. فمــع 

تقييــد روســيا يف أوكرانيــا، ليــس مــن الواضــح حتــى مــا إذا كان بإمــكان موســكو توفيــر أجــزاء 

جديــدة مــن دفاعهــا الجــوي وراداراتهــا للنظــام الســوري.

مــن ناحيــة أخــرى، تشــير التقاريــر إلــى أنــه إذا انســحبت روســيا بشــكل نهائــي مــن ســورية، فقــد 

تســتفيد إيــران وتعيــد شــحن طاقتهــا. فيمكــن إليــران أيضــا اســتخدام تشــتُّت موســكو لزيــادة 

ــال،  ــن البوكم ــرب م ــي بالق ــام عل ــدة اإلم ــل يف قاع ــادت العم ــد أع ــران ق ــدو أن إي ــا. ويب دوره

وليــس مــن الواضــح مــدى اســتخدامها لقاعــدة T-4 حتــى اآلن، لكــن إيــران ال تــزال نشــطة. كمــا 

ــة التنــف وشــرق ســورية. وشــّنت  ــران ســورية لضــرب القــوات األمريكيــة يف ثكن اســتخدمت إي

إيــران ووكاؤهــا نحــو 92 هجومــا ىلع القــوات األمريكيــة يف العــراق وســورية منــذ شــهر تشــرين 

األول/ أكتوبــر املاضــي. مــا يعنيــه هــذا هــو أن إيــران نشــطة للغايــة. ويبــدو أن إيــران تعمل ىلع 

تفعيــل الــوكاء يف العــراق باســتمرار. إنهــا تقــوم بتحريــك أعضــاء كتائــب حــزب اهلل يف العــراق 

لتهديــد القــوات األمريكيــة.

ــك  ــل، وكذل ــات املتحــدة يف أربي ــد الوالي ــدة يف ســنجار لتهدي ولقــد أنشــأت مجموعــات جدي

ــت  ــران ليس ــي أن إي ــذا يعن ــيقة. ه ــن بعش ــرب م ــة بالق ــدة تركي ــخ ىلع قاع ــاق الصواري إط

ُمحاَصــرة، بــل هــي تشــعر بالقــوة. ومــع انتقــاد الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ُتقّلــص إيــران 

ــي. وقــد تتشــّجع بســبب غــزو  ــة واملجتمــع الدول ــة الدوليــة للطاقــة الذري تعاُونهــا مــع الوكال

روســيا ألوكرانيــا وعاقاتهــا الجديــدة مــع الصيــن. وقــد قامــت إيــران مؤخــرًا باحتجــاز ســفينتين 

يونانيتيــن. فإيــران تعتقــد أن لديهــا حصانــة، كمــا تقــوم باســتخدام العــراق وســورية أيضــا مــن 

أجــل اإلفــات مــن العقــاب. وهــذا يعنــي أن ســورية قــد تدفــع ثمنــا ُمســتمّرًا ألفعــال إيــران.

مــاذا عــن النظــام الســوري. كيــف ســيكون رد فعلــه وهــل يمكنــه التعامل مــع اإلجــراءات املتزايدة 

مــن ِقبــل إســرائيل؟ هــل يمكــن لخــوف النظــام الســوري مــن هجمــات كبيــرة، أو اإلضــرار بالِبْنيــة 

ــيختار  ــر؟ أم س ــران أكث ــكاء ىلع إي ــى االّت ــه إل ــار، أن يدفع ــل املط ــتراتيجية، مث ــة اإلس التحتي

محاولــة إيجــاد طريقــة لتقليــل اســتهداف دولتــه؟ إلــى أي درجــة يمكــن للنظــام أن ُيخبــر إيــران 

بمــا يجــب أن تفعلــه؟ وهــل تســتمع طهــران لســورية أصــًا؟ هــل يهــم النظــام أن تدفــع ســورية 
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ثمــن الوجــود اإليرانــي؟ وهــل يهتــم حــزب اهلل لذلــك؟ تلــك هــي األســئلة الرئيســية.

ــران  ــا أن إي ــي أيض ــوط تعن ــد “رأس” األخطب ــل ض ــد العم ــا تري ــرائيل بأنه ــاءات إس ــدو أن ادع يب

ــى اآلن  ــواردة حت ــر ال ــإن التقاري ــك، ف ــع ذل ــتمرة. وم ــا املس ــن تهديداته ــع ثم ــد تدف ــها ق نفس

مــن ســورية، والتــي تّدعــي شــّن غــارات جّويــة كبيــرة ىلع املطــار ليلــة 9-01 حزيــران/ يونيــو، 

ــد مــن  ــل العدي ــى مقت ــران. وتشــير إل ــدو أنهــا تعنــي أن دمشــق حتــى اآلن يف مرمــى الني يب

أعضــاء الحــرس الثــوري اإليرانــي يف إيــران واالدعــاءات يف إيــران بحــدوث بعــض الحــوادث يف 

بارشــين إلــى مخــاوف إيرانيــة مــن أنهــا مســتهدفة أيضــا. وقــد هاجمــت إيــران أربيــل مســتخدمة 

الصواريــخ وشــجعت الــوكاء ىلع مهاجمــة إقليــم كردســتان املتمتــع بالحكــم الذاتــي؛ ألن إيــران 

ــران ُتفّضــل ضــرب األهــداف الســهلة،  ــرة. فإي تبــدو قلقــة أيضــا بشــأن مواجهــة إســرائيل ُمباَش

مثــل الناقــات التجاريــة ُقبالــة ســواحل اليمــن أو عمــان.

ىلع هــذا النحــو، قــد ال يكــون لــدى إيــران خيــارات رئيســية حتــى اآلن ملواجهــة أي نــوع مــن 

العقيــدة اإلســرائيلية الجديــدة. وأشــارت طهــران إلــى أنهــا قــد تزيــد مــن ِحــّدة التوتــرات بيــن 

ــة  ــران يف ســورية هــو القضي ــان بشــأن حقــل كاريــش للطاقــة. لكــن وجــود إي حــزب اهلل ولبن

ــة. الحقيقي

إنهــا ســورية حيــث تســعى إيــران إلــى توفيــر تهديــد ال يشــمل فقــط نقــل األســلحة إلــى لبنــان 

ولكــن نقــل أعضــاء حــزب اهلل بالقــرب مــن الجــوالن وإيجــاد طائــرات بــدون طيــار وصواريــخ يف 

ســورية وبالتالــي خلــق فرصــة لشــن حــرب متعــددة الجبهــات ضــد إســرائيل. تريــد إيــران أيضــا 

نقــل امليليشــيات العراقيــة إلــى ســورية. كمــا تســتخدم مرتزقــة آخريــن للســيطرة ىلع رقعــة 

مــن ســورية مــن البوكمــال إلــى ديــر الــزور.

كل هــذا يعنــي أن األخطبــوط يبســط كل أذرعــه فــوق األراضــي الســورية. ســيتعين ىلع دمشــق 

ــي  ــوم ترك ــن هج ــة م ــا قلق ــا أنه ــدة. كم ــرائيلية الجدي ــدة اإلس ــه العقي ــد تعني ــا ق ــر م أن ُتفّك

جديــد يف شــمال ســورية، وتتســاءل عّمــا إذا كانــت روســيا ستســحب قــوات بالفعــل مــن ســورية 

للتعامــل مــع األزمــة األوكرانيــة.

العديــد مــن القضايــا يف حالــة مــن التســاُرع، وتحــرُّك متاطــم وِشــبه عشــوائي يف املنطقــة. 

مــا دبلوماســيا مــن خــال التواصــل  وقــد عــّزز النظــام الســوري قوتــه منــذ عــام 8102، وحّقــق تقدُّ

ــد  ــي تري ــة الت ــة الطاق ــن صفق ــد م ــض الفوائ ــا ىلع بع ــل أيض ــد حص ــر. وق ــارات ومص ــع اإلم م

ــر األردن  ــر َعْب ــن مص ــل م ــا ينتق ــن دعم ــي تتضم ــا، والت ــا فيه ــّي ُقُدم ــدة املض ــات املتح الوالي

وســورية إلــى لبنــان، لــذا فالنظــام يريــد تخفيــف العقوبــات. لكنــه يف الوقــت نفســه يســمح 
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إليــران وحــزب اهلل وآخريــن باســتخدام عصابــات املخــدرات لنقــل املنتجــات إلــى األردن والخليــج، 

ممــا ُيزعــزع اســتقرار جنــوب ســورية.

ــن  ــة م ــابقة ومجموع ــورية الس ــل الس ــع الفصائ ــاكله م ــا مش ــورية أيض ــوب س ــل جن ــد واص وق

الجماعــات املتنافســة. هــذا يعنــي أن إيــران ُيمكنهــا العمــل هنــاك بســهولة. فالنظــام ببســاطة 

ــدة مــن الضغــط  ــة جدي ال يســتطيع الســيطرة ىلع كل هــذه املشــاكل دفعــة واحــدة. إن جول

ــارات  ــاذ خي ــا ىلع اتخ ــُتجبره أيض ــام وس ــد ىلع النظ ــتؤّثر بالتأكي ــورية س ــران يف س ىلع إي

ــداء بوســت( صعبــة. )ترجمــة: ن

املصدر: منتدى الشرق األوسط

https://www.meforum.org/63319/can-syria-handle-the-new-octopus-doctrine
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عملية جديدة يف سورية؟

كارينغي

)اللغة اإلنجليزية( 08 حزيران 2022

نــص املقــال: أطلقــت تركيــا أربــع عمليــات عســكرية ىلع طــول حدودهــا مــع ســورية 
بيــن العاَميــن 2016 و2020. ففــي 26 أيار/مايــو، تبّنــى مجلــس األمــن القومــي التركــي 
ــدة  ــكرية جدي ــة عس ــتنّفذ عملي ــرة س ــأن أنق ــان ب ــب أردوغ ــب طي ــس رج ــالن الرئي إع
ــى أن  ــار إل ــاب«. ُيش ــر اإلره ــن خط ــة م ــا الجنوبي ــر حدوده ــورية »لتطهي ــمال س يف ش
املدفعيــة التركيــة قصفــت مواقــع عــدة يف املنطقــة منــذ مطلــع حزيران/يونيــو، فيمــا 
كّثفــت روســيا تســيير دورياتهــا العســكرية يف األجــزاء الخاضعة لســيطرتها يف الشــمال 

الســوري. لكــن ملــاذا اختــارت تركيــا هــذا التوقيــت لتنفيــذ عمليــة جديــدة؟

مارك بييريني فرانشيسكو سيكاردي 

ــا  ــد أن محاوالته ــورية، بي ــمال س ــي يف ش ــن األراض ــعة م ــاحات شاس ــرة ىلع مس ــيطر أنق تس

الســابقة الراميــة إلــى إقامــة منطقــة آمنــة بعمــق 03 كيلومتــًرا ىلع طــول الحــدود التركيــة-

الســورية بــاءت بالفشــل. فالقــوات التركيــة والقــوات التابعــة لهــا لــم تنجــح يف الســيطرة ىلع 

ــًرا وتمتــّد شــرق مدينــة كوبانــي وغربهــا، ومســاحة أكبــر مــن  ــغ قرابــة 07 كيلومت منطقــة تبل

ــذه  ــي ه ــرق. فف ــرات يف الش ــر الف ــى نه ــوال إل ــلي، وص ــة القامش ــة بمدين ــي املحيط األراض

املناطــق، أوقفــت القــوات الروســية مــراًرا التوّغــل التركــي، فيمــا اتفقــت موســكو وأنقــرة ىلع 

ــات مشــتركة«. ــذ »دوري تنفي

يبــدو أن تركيــا باتــت واثقــة اآلن مــن قدرتهــا ىلع تجديــد محاولــة الســيطرة بشــكل كامــل ىلع 

بعــض هــذه املناطــق، مــا دفــع أردوغــان إلــى اإلعــان عــن هــذه العمليــة ىلع املــأل. كذلــك، 

صــّرح الرئيــس التركــي بــأن القــوات التركيــة ستســتهدف يف البــدء مدينَتــي منبــج وتــل رفعــت 

الواقعَتيــن غــرب كوبانــي.

يبــدو أن ثمــة أربعــة أســباب أساســية خلف هــذه العملية. أوال، سيشــكل إحــكام الســيطرة الكاملة 

ىلع منطقــة آمنــة إضافيــة ىلع طــول الحــدود التركية-الســورية اســتمراًرا منطقًيــا للعمليــات 

التركيــة الســابقة يف شــمال ســورية. وينــدرج ذلــك أيًضــا يف إطــار املحــور األساســي للسياســة 

التركيــة، وهــو محاربــة حــزب العمــال الكردســتاني الــذي تعتبــره أنقــرة تنظيًمــا إرهابًيــا، وحليفــه 

الســوري املتمّثــل بوحــدات حمايــة الشــعب. ال جديــد يف هــذا الصــدد ســوى كســر الوضــع القائــم 

الــذي تــم االتفــاق بشــأنه مــع القــوات الروســية ىلع األرض حيــن ُأوقفــت عمليــة نبــع الســام 
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يف شــهر تشــرين األول/أكتوبــر 9102.

ثانًيــا، ربمــا تعتقــد أنقــرة أن روســيا، املنهمكــة بغزوهــا املديــد ألوكرانيــا، قــد ال تملــك الوقــت 

واملــوارد الازمــة ملنــع التوّغــل التركــي الجديــد، وال الشــرعية السياســية لاعتــراض عليــه نظــًرا 

ــا للمرصــد  ــى أن روســيا، وفًق ــى العمليــات التــي تشــّنها يف دونبــاس. لكــن تجــدر اإلشــارة إل إل

الســوري لحقــوق اإلنســان، أرســلت تعزيــزات إلــى قاعدتهــا يف مطــار القامشــلي تضــّم طائــرات 

ــة  ــوات أميركي ــرات. وكشــف املصــدر نفســه عــن تواجــد ق ــخ مضــادة للطائ ــات وصواري ومروحي

أيًضــا يف الطــرف الجنوبــي لتلــك املنطقــة.

ثالًثــا، تــرى الــدول الغربيــة أن ثّمــة مــن دون شــّك بعــًدا سياســًيا محلًيــا ملثــل هــذه العملية، ىلع 

ــدا والســويد.  ــو( ليشــمل فنلن ــف شــمال األطلســي )النات ــا ىلع توســيع حل ــراض تركي غــرار اعت

ففيمــا يواجــه أردوغــان نتائــج غيــر مؤاتيــة إلــى حــدٍّ كبيــر يف اســتطاعات الــرأي ملرحلــة مــا 

ــا، بمــا يف ذلــك معــدالت تضخــم مرتفعــة ومســتويات  ــا مزرًي قبــل االنتخابــات ووضًعــا اقتصادًي

ــواه  ــّم أف ــن وك ــد الناخبي ــى حش ــة إل ــه الرامي ــدو محاوالت ــي، تب ــتثمار األجنب ــن االس ــة م متدني

ــه مــن ائتــاف املعارضــة حــول قضيــة متعلقــة باملصلحــة الوطنيــة واضحــة. عــاوًة  منتقدي

ــادة  ــا القي ــا رأت فيه ــة، كلم ــا للعملي ــرة انتقاداته ــة وتي ــوى األجنبي ــا زادت الق ــك، كلم ىلع ذل

ــر نفســها كقــوة مســتقلة عــن روســيا  ــى تصوي ــا إل ــر، إذ إنهــا تســعى دائًم ــدة أكب ــة فائ التركي

والغــرب.

رابًعــا، إذا أثبتــت العمليــة نجاحهــا واســتدامتها، قــد تعــّزز خطــة أنقــرة التــي تقضــي »بإعــادة 

الاجئيــن الســوريين [يف تركيــا] طواعيــًة إلــى وطنهــم«، وبالتالــي قــد تســّجل نجاًحــا جديــًدا 

ىلع الســاحة السياســية الداخليــة، وســط تزايــد االســتياء مــن وجــود الاجئيــن يف البــاد.

لكــن املســألة األساســية بالنســبة إلــى القيــادة التركيــة تتمحــور حــول تقييــم املخاطــر التــي 

ــكرية  ــة عس ــُتعارض عملي ــدة س ــات املتح ــّك أن الوالي ــة، إذ ال ش ــذه العملي ــا ه ــوي عليه تنط

ــي  ــة األميرك ــر الخارجي ــان وزي ــك ىلع لس ــد ذل ــاء تأكي ــورية. وج ــمال س ــدة يف ش ــة جدي تركي

ــال إن واشــنطن »تدعــم الحفــاظ ىلع خطــوط  ــن ق ــو، حي ــي بلينكــن يف 1 حزيران/يوني أنتون

وقــف إطــاق النــار الحاليــة«. وبالتالــي، قــد يعمــد االتحــاد األوروبــي إلــى تبّنــي املوقــف عينــه.

ُتبقــي الواليــات املتحــدة فرقــة صغيرة قوامها 009 جندي يف شــمال شــرق ســورية، وتهدف يف 

الدرجــة األولــى إلــى منــع عــودة ظهــور تنظيــم الدولــة اإلســامية. وقــد شــّكل تعــاون واشــنطن 
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مــع وحــدات حمايــة الشــعب يف هــذه املنطقــة إحــدى أكثــر املســائل الشــائكة التــي تواجــه 

ــة  ــة تركي ــدم أي عملي ــد تصط ــي، ق ــدة. وبالتال ــات املتح ــا والوالي ــن تركي ــة بي ــات الثنائي العاق

جديــدة باملصالــح األميركيــة ىلع األرض، مــا قــد يفاقــم بشــكل إضــايف الخــاف الدبلوماســي 

بيــن تركيــا وحلفائهــا الغربييــن حــول بيــع الطائــرات الحربيــة األميركيــة، والعاقــات مــع روســيا، 

وتوســيع نطــاق الناتــو.

ــانية  ــاعدات اإلنس ــذب املس ــا بج ــل تركي ــى أم ــتبعد أن يحظ ــن املس ــك، م ــى ذل ــة إل باإلضاف

ــمال  ــا يف ش ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــوريين يف املناط ــن الس ــن الاجئي ــادة توطي ــة إلع الدولي

ســورية بدعــم كبيــر، وذلــك ألســباب واضحــة، أبرزهــا أن العمليــات املتتاليــة يف شــمال ســورية 

ــم، إذ إن  ــرايف ضخ ــر ديموغ ــدوث تغيي ــرات ىلع ح ــرز مؤش ــي. وتب ــض دول ــك أي تفوي ال تمتل

غالبيــة الاجئيــن الســوريين املتواجديــن راهًنــا يف تركيــا هــم مــن العــرب الســّنة، لــذا مــن شــأن 

نقلهــم إلــى شــمال ســورية أن يســاعد تركيــا ىلع تحقيــق هدفهــا االســتراتيجي املتمثــل يف 

تحجيــم وجــود الســكان األكــراد الذيــن يعيشــون هنــاك. وتأمــل أنقــرة أن تمّكنهــا هــذه الخطــوة 

ــك، ُتبــدي املناطــق الســورية األخــرى  ــل. عــاوًة ىلع ذل مــن ضمــان أمنهــا ىلع املــدى الطوي

الخاضعــة للســيطرة التركيــة مؤشــرات االســتمرار، إذ إن أنقــرة تعّيــن الهيــاكل اإلداريــة واألمنيــة 

ــة  ــن أن العمل ــك ع ــد، ناهي ــب البري ــة ومكات ــة كالصح ــات العام ــإدارة الخدم ــوم ب ــة، وتق املحلي

املســتخدمة بحكــم األمــر الواقــع هــي الليــرة التركيــة.

ــارات  ــة بعب ــة مماثل ــذ عملي ــا تنفي ــن معارضته ــا ع ــيا أيًض ــت روس ــو، أعرب ويف 2 حزيران/يوني

واضحــة وال لبــس فيهــا، ومفادهــا: »نأمــل أن تمتنــع أنقــرة عــن تنفيــذ أي خطــوات مــن شــأنها 

التســّبب بتدهــور خطيــر للوضــع الصعــب أساًســا يف ســورية«. لكنهــا عّبــرت يف الوقــت نفســه 

عــن تفهمهــا »للتهديــدات التــي تطرحهــا املناطــق الحدوديــة ىلع األمــن القومــي ]التركــي[«.

وأشــار بيــان رســمي صــادر عــن رئاســة الجمهوريــة التركيــة إلــى أن العمليــة املخطــط لهــا يف 

الشــمال الســوري جــرى التــداول بشــأنها يف مكاملــة هاتفيــة بيــن أردوغــان والرئيــس الروســي 

فاديميــر بوتيــن يف 03 أيار/مايــو، لكــن لــم يتطــّرق بيــان مــواٍز مــن الكرمليــن إلــى هذه املســألة. 

ال بــّد مــن اإلشــارة إلــى أن روســيا تدعــم نظــام األســد يف ســورية، وتؤّيــد ســيادة البــاد الكاملــة 

ووحــدة أراضيهــا. وىلع الرغــم مــن الثقــة التــي أبدتهــا الدوائــر الرســمية يف أنقــرة، مــن الصعــب 

ــتها  ــّد سياس ــم ض ــذا التصمي ــل ه ــّرك بمث ــو بالتح ــو يف النات ــيا لعض ــماح روس ــبب س ــم س فه
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ــل الغربــي بأكملــه بعــد غزوهــا ألوكرانيــا. فــأي فشــل  يف ســورية، فيمــا تواجــه موســكو التكّت

ملوســكو يف حمايــة مصالحهــا يف املنطقــة ســُيعتبر ىلع نطــاق واســع أنــه مؤّشــر ضعــف. إن 

العاقــة بيــن أردوغــان وبوتيــن معّقــدة، وقــد وقعــت خــال الســنوات األخيــرة أحــداث خطيــرة 

للغايــة بيــن جيَشــيهما ىلع األراضــي الســورية ويف املجــال الجــوي الســوري. وإن لــم نفتــرض 

وجــود تفاهــم ســرّي قائــم، قــد تكــون املخاطــر املحيطــة بأنقــرة هــذه املــرة أكبــر مــن ذي قبــل.

املصدر: كارنيغي

https://carnegie-mec.org/diwan/87282
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أكثر من 14 مليون سوري يعانون الفقر املدقع وأزمة األمن الغذائي

تقارير دولية

)اللغة اإلنجليزية( 4 حزيران 2022

نــص املقــال: نبهــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر إلــى خطــورة الوضع املعيشــي يف 
ســوريا، وقالــت إن 14 مليونــا و600 ألــف شــخص يحتاجــون للمســاعدة، وإن 90% يعيشــون 
تحــت خــط الفقــر. وتؤكــد أرقــام املنظمــات الدوليــة مــا أوردتــه تغريــدة اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر، إذ أفــاد تقريــر برنامــج الغــذاء العاملــي بــأن 12 مليــون ســوري يعانــون 
مــن انعــدام األمــن الغذائــي، يف حيــن يبلــغ عــدد الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن 
ــر  ــون لخط ــخاص املعرض ــا األش ــون، أم ــف امللي ــن ونص ــى مليوني ــديد إل ــي الش الغذائ
انعــدام األمــن الغذائــي فقاربــوا املليونيــن. ويتطلــب الوضــع الحالــي تمويــال قــّدر يف 

الســنة الحاليــة بأكثــر مــن مليــار و30 مليــون دوالر أميركــي.

لكــن برنامــج الغــذاء العاملــي لــم يحصــل -وفــق آخــر تقاريــره- إال ىلع تمويــات بـــ653 مليــون 

دوالر، وهــو مــا يمثــل 62% فقــط مــن التمويــات املطلوبــة، وفــق البرنامــج العاملــي.
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ومــن املقــرر أن تنتهــي صاحيــة تفويــض مجلــس األمــن الــذي يســمح بتســليم املســاعدات عبر 

الحــدود مــن تركيــا، يف العاشــر مــن يوليو/تمــوز املقبــل. لكــن روســيا، حليفــة دمشــق، أشــارت 

إلــى معارضتهــا لتجديــد العمليــة، بحجــة أنهــا تنتهــك ســيادة ســوريا وســامتها اإلقليميــة، وأنــه 

ينبغــي تقديــم املزيــد مــن املســاعدات مــن داخــل البــاد.

وقالــت األمــم املتحــدة إن 4 قوافــل مســاعدات انتشــرت يف شــمالي غربــي ســوريا مــن داخــل 

البــاد، لكنهــا ال يمكــن أن تكــون بديــا يف الوقــت الحالــي عــن العمليــة عبــر الحــدود مــن حيــث 

الحجــم والنطــاق.

ــر  ــره األخي ــس األمــن يف تقري ــو غوتيريــش ملجل ــن العــام لألمــم املتحــدة أنطوني وصــرح األمي

ــب ىلع  ــن التغل ــزال يتعي ــه »ال ي ــي، إن ــان املاض ــوريا يف أبريل/نيس ــاعدات يف س ــن املس ع

التحديــات إلجــراء عمليــات منتظمــة ومســتمرة عبــر الخطــوط )مــن داخــل ســوريا( يف الشــمال 

ــي«. الغرب

ــراف  ــن األط ــب م ــت املناس ــة يف الوق ــات أمني ــات ضمان ــذه التحدي ــن ه ــن بي ــى أن م ــار إل وأش

ــوريا. ــل س ــن داخ ــانية م ــاعدات اإلنس ــل املس ــل يف توصي ــدم التدخ ــات بع والتزام

املصدر: تقارير دولية نقاًل عن الجزيرة

https://www.aljazeera.net/news/2022/6/4/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-14-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a
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قد تكون هذه هي الحرب الكبرى التي تطال العالم بأسره

معهد واشنطن

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 2 حزيران 2022

نــص املقــال: لطاملــا قــال القــادة اإلســرائيليون إنــه لــن يتــم تقييــد بالدهــم أو إلزامهــا 
ــؤدي مخاطــر  ــات املتحــدة. وقــد ت ــران والوالي ــن إي ــده بي ــووي يتــم تجدي ــأي اتفــاق ن ب
ــى  ــة، إل ــة إيراني ــات انتقامي ــدوث عملي ــال ح ــران، واحتم ــل إي ــررة داخ ــات املتك الهجم

خــروج هــذه العمليــات عــن نطــاق الســيطرة.
خرجــت الحــرب الجاريــة بيــن إســرائيل وإيــران عبــر الشــرق األوســط مــن الظــل إلــى العلن 
منــذ فتــرة طويلــة. ولكــن اآلن، يف ظــل العديــد مــن الهجمــات اإلســرائيلية املشــتبه 
بهــا داخــل إيــران نفســها، قــد يشــهد الصــراع املميــت تصاعــدًا - ربمــا فيمــا يتخطــى 

املنطقــة.

نيري زيلبر 

ــة  ــأة إيراني ــراوح منش ــة امل ــار رباعي ــدون طي ــرات ب ــدة طائ ــت ع ــي، اقتحم ــبوع املاض يف األس

ــل  ــن مقت ــفر ع ــا أس ــين، مم ــار يف بارش ــدون طي ــرات ب ــة والطائ ــوث النووي ــا للبح ــتبه به مش

مهنــدس. وقبــل ذلــك ببضعــة أيــام، اغتــال قاتــان ىلع دراجتيــن ناريتين عقيــدًا عســكريا إيرانيا 

يف قلــب طهــران. ويف شــباط/فبراير، أصابــت عــدة طائــرات مســيرة قاعــدة إيرانيــة للطائــرات 
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ــرائيليين  ــؤولين اإلس ــن أن املس ــم م ــاد. وىلع الرغ ــرب الب ــاه يف غ ــار يف كرمانش ــدون طي ب

ــر امللحوظــة الصــادرة عنهــم  ــوا املســؤولية رســميا، إال أن التلميحــات املختلفــة غي ــم يتحمل ل

وتقاريــر وســائل اإلعــام لــم تتــرك مجــااًل للشــك يف مصــدر هــذه الهجمــات.

ــك جــزءًا ممــا وصفتــه الحكومــة اإلســرائيلية، بعــد أقــل مــن عــام بقليــل ىلع  ويشــكل كل ذل

توليهــا ســدة الحكــم، بـــ »مبــدأ األخطبــوط«، وهــو توســع جديــد وخطيــر لحملتهــا ضــد القــدرات 

العســكرية والنوويــة اإليرانيــة. فــإذا كانت إســرائيل قــد ضربت داخــل إيران يف الســنوات املاضية، 

فقــد فعلــت ذلــك ســرًا - عــادًة مــن خــال جواســيس وهجمــات إلكترونيــة - واســتهدفت بشــكل 

شــبه دائــم العلمــاء النووييــن واملنشــآت النوويــة اإليرانيــة. وىلع مــدى مــا يقــرب مــن عقــد 

ــوريا  ــل س ــة، داخ ــات الجوي ــة ىلع الضرب ــا القائم ــرائيل حملته ــِف إس ــم ُتخ ــا، ل ــن أيض ــن الزم م

بشــكل رئيســي، ضــد امليليشــيات املتحالفــة مــع إيــران وشــحناتها مــن األســلحة. ولكــن اآلن، 

يتكلــم املســؤولون اإلســرائيليون بصراحــة عــن »اســتراتيجية دفاعيــة جديــدة«، كمــا عّبــر عنهــا 

ــوط يف  ــتهدف »رأس« األخطب ــت« )staeB yliaD ehT(، تس ــي بيس ــع »ذي ديل ــم ملوق أحده

ــان  ــوريا ولبن ــل س ــة، يف دول مث ــاء املنطق ــف أنح ــه« يف مختل ــط »أذرع ــس فق ــران، ولي إي

والعــراق، ويف قطــاع غــزة.

ــدى  ــال: »ىلع م ــد، ق ــوم األح ــت ي ــي بيني ــرائيلي نفتال ــوزراء اإلس ــس ال ــا رئي ــة ألقاه ويف كلم

ســنوات عديــدة، نّفــذ النظــام اإليرانــي أعمــااًل إرهابيــة ضــد إســرائيل واملنطقــة عبــر وكائــه، 

ولكــن لســبب مــا تمتــع رأس األخطبــوط - إيــران نفســها -  بالحصانــة، أمــا اليــوم فقــد انتهــى 

ــة النظــام اإليرانــي«. عصــر حصان

ويقينــا، اســتخدم بينيــت للمــرة األولــى هــذا التشــبيه باألخطبــوط اإليرانــي قبــل عــدة ســنوات، 

ــة  ــوم كرئيــس وزراء، أصبــح يف مكان ــه الي ــة. ولكن ــر عدواني ــب بتبنــي سياســة أكث ــا طال عندم

تخّولــه تحقيــق التحــّول السياســي، الــذي تبنــاه صنــاع القــرار اإلســرائيليون الرئيســيون اآلخــرون.

وقــال املســؤول اإلســرائيلي الرفيــع املســتوى: »لــدى ]اإليرانييــن[ معادلتهــم العســكرية القائمــة 

ــن  ــة م ــاء مجموع ــاعدة يف إنش ــران باملس ــا طه ــت بموجبه ــي قام ــة«، والت ــرة طويل ــذ فت من

امليليشــيات والجماعــات اإلرهابيــة املتحالفــة معهــا املحيطــة بإســرائيل وتزويدهــا بترســانات 

وقذائــف صاروخيــة ضخمــة، ىلع غــرار »حــزب اهلل« يف لبنان أو »حمــاس« و»الجهاد اإلســامي« 

يف قطــاع غــزة، والحوثييــن يف اليمــن أو جهــات شــيعية مختلفــة تعمــل بالوكالــة عنهــا يف 

ســوريا والعــراق.

ووفقــا ملســؤول الدفــاع اإلســرائيلي الــذي تحــدث إلــى »ذي ديلــي بيســت«، هنــاك أيضــا خطــر 
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متزايــد مــن الطائــرات املســيرة اإليرانيــة التــي يمكــن أن تختــرق الشــبكة املعقــدة للدفاعــات 

ــع رأس«  ــا، وقط ــع لصالحن ــر الوض ــى تغيي ــاج إل ــؤول: »نحت ــاف املس ــرائيلية. وأض ــة اإلس الجوي

األخطبــوط. ومــن أجــل القيــام بذلــك، وكمــا يفتــرض املنطــق، يجــب تقليــص القــدرات اإليرانيــة، 

األمــر الــذي أدى إلــى تنفيــذ الهجمــات األخيــرة ىلع قواعــد الطائــرات املســيرة اإليرانيــة واغتيــال 

ــذي  ــي ال ــامي« اإليران ــوري اإلس ــرس الث ــق »الح ــادة فيل ــد ق ــي، أح ــاد خداي ــن صي ــد حس العقي

ُيعتقــد أنــه مســؤول عــن التخطيــط لشــن هجمــات إرهابيــة ضــد أهــداف إســرائيلية يف الخــارج. 

ومــن املرجــح أن يكــون األمــر األكثــر أهميــة بالنســبة لاســتراتيجيين اإلســرائيليين هــو ضــرورة 

إدراك إيــران حاليــا بأنهــا ســتدفع ثمنــا مباشــرًا لــكل هجــوم يشــنه أحــد وكائهــا.

ــر الخارجيــة اإلســرائيلي يائيــر البيــد: »إذا كان اإليرانيــون  ويف الثاثيــن مــن أيار/مايــو، قــال وزي

يعتقــدون أنــه يمكنهــم ترهيبنــا يف وطننــا وأننــا لــن نــرد عليهــم يف وطنهم، فهــم مخطئون. 

ال تســير األمــور ىلع هــذا النحــو. ال ُيســمح لهــم بنشــر اإلرهــاب ىلع حدودنــا أو داخــل إســرائيل 

والبقــاء محصنيــن يف إيــران بينمــا نواصــل التنافــس معهــم يف ســاحات ثانويــة مثــل ســوريا أو 

لبنــان«.

ــون  ــؤولون إيراني ــى مس ــد ألق ــا. فق ــة أساس ــد واضح ــرائيلي الجدي ــج اإلس ــذا النه ــر ه إن مخاط

اللــوم ىلع إســرائيل يف مقتــل خدايــي يف طهــران وتعهــدوا بالــرد. ويف عطلــة نهايــة 

ــهداء  ــامي: »الش ــين س ــواء حس ــي، الل ــوري« اإليران ــرس الث ــد »الح ــال قائ ــرم، ق ــبوع املنص األس

ــداء«. ــن األع ــننتقم م ــاء اهلل، س ــر. إن ش ــة أىلع بكثي ــم يف مكان ــة ه ــم الصهاين ــن قتله الذي

ووفقــا لبعــض التقاريــر، ُوضعــت أنظمــة الدفــاع الجــوي اإلســرائيلية، بمــا فيهــا القبــة الحديديــة، 

يف حالــة تأهــب قصــوى بســبب خطــر الهجمــات الصاروخيــة مــن لبنــان وســوريا. ولــن تكــون هذه 

ــم تســتهدف مثياتهــا يف الســابق إســرائيل مباشــرًة.  ــو ل الضربــة األولــى مــن نوعهــا، حتــى ل

ففــي شــباط/فبراير، بعــد تعــرض املنشــأة اإليرانيــة األولــى للطائــرات املســيرة لهجــوم، أطلقــت 

إيــران عــدة صواريــخ ىلع مــا قالــت إنهــا قاعــدة اســتخبارات إســرائيلية يف »كردســتان العــراق« 

ُتســتخدم إلطــاق الطائــرات املســيرة املهاجمــة.

وبشــكل أكثــر تحديــدًا، ويف الثاثيــن مــن أيار/مايــو، »شــحذ« »مجلــس األمــن القومــي« 

ــدًا«  ــة ج ــر عالي ــاك »مخاط ــّدرًا أن هن ــا، مق ــى تركي ــفر إل ــن الس ــي م ــره الحال ــرائيلي تحذي اإلس

و«تهديــدًا ملموســا« ضــد اإلســرائيليين مــن جانــب عمــاء إيرانييــن داخــل البــاد. ويف خطــوة 
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غيــر عاديــة للغايــة، وفقــا لبعــض التقاريــر، اتصلــت الســلطات اإلســرائيلية بـــ 001 مواطــن ُيعتقــد 

أنهــم أهــداف محــددة وطلبــت منهــم العــودة إلــى إســرائيل. ومــن دون ســْبْق مــا نشــرته وســيلة 

إعاميــة تابعــة للنظــام اإليرانــي، أصــدر هــذا املنفــذ اإلعامــي أســماء خمســة ضبــاط ســابقين 

ــا(  ــرات العســكرية اإلســرائيلية )ومديريــن تنفيذييــن حالييــن يف مجــال التكنولوجي يف املخاب

ُيزعــم أنهــم مدرجــون يف قائمــة املســتهدفين مــن قبــل طهــران. ويف تحذيره، أضــاف »مجلس 

ــاعي  ــأن املس ــة بش ــة األمني ــد يف املؤسس ــق متزاي ــاك قل ــرائيلي: »هن ــي« اإلس ــن القوم األم

ــدول األخــرى املحيطــة  ــم«، مشــددًا ىلع ال ــة ملهاجمــة أهــداف إســرائيلية حــول العال اإليراني

بإيــران ورابطــا هــذا القلــق مباشــرًة بتداعيــات مقتــل العقيــد يف »الحــرس الثــوري« اإليرانــي.

ىلع مــدى العقــود الثاثــة املاضيــة، ضربــت إيــران - و»حــزب اهلل« ىلع وجه الخصــوص - أهدافا 

إســرائيلية ويهوديــة يف أمريــكا الاتينيــة وأوروبــا الشــرقية وآســيا، مــن بينهــا هجومــان مدمــران 

بشــاحنتين مفخختيــن يف بوينــس آيــرس يف تســعينيات القــرن املاضــي اســتهدفا الســفارة 

اإلســرائيلية ومركــزًا ثقافيــا يهوديــا، وهجــوم تفجيــري انتحــاري ىلع مصطافيــن إســرائيليين يف 

بلغاريــا يف عــام 2102، وهجــوم يف العــام ذاتــه يف نيودلهــي أســفر عــن إصابــة دبلوماســي 

إســرائيلي.

ووفقــا ملســؤولين ومحلليــن إســرائيليين يف شــؤون األمــن، ُيعتقــد اآلن أن جميــع هــذه األنــواع 

مــن األهــداف ىلع مســتوى العالــم هــي يف مرمــى نيــران إيــران. وقــال مســؤول إســرائيلي رفيــع 

املســتوى ملوقــع »ذي ديلــي بيســت«: »إنهــم يبحثــون باســتمرار عــن الفــرص، واألهــداف التــي 

ــدًا، كمــا حــرص املســؤول ىلع  ــك جدي ــم يكــن ذل ــة«. ومــع هــذا، ل ــر ليون يعتقــدون أنهــا أكث

التأكيــد، حتــى مــع االســتراتيجية اإلســرائيلية املشــّددة يف األشــهر األخيــرة. وأضــاف املســؤول: 

»لــدى ]إيــران[ قائمــة طويلــة مــن املظالــم املتصــورة، وهنــاك دائمــا خطــر اإلرهــاب والهجمــات 

األخــرى مــن جانبهــم«.

ويتماشــى ذلــك مــع وجهــة النظــر العامــة للحكومــة اإلســرائيلية بــأن مخاطــر الهجمــات املتكــررة 

ىلع إيــران نفســها، واحتمــال حــدوث عمليــات انتقاميــة إيرانيــة، يمكــن أن تخــرج عــن نطــاق 

الســيطرة. وكمــا أشــار لــي أحــد كبــار مســؤولي الدفــاع اإلســرائيليين )بشــكل غيــر متوقــع( يف 

ــرق  ــرى يف الش ــرب كب ــا ح ــت فيه ــي اندلع ــرة الت ــرة األخي ــت امل ــى كان ــي: »مت ــام املاض الع

األوســط؟«. مــن خــال دحــض ســمعة املنطقــة التــي تطبعهــا آثــار املعــارك، ســلط املســؤول 
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الضــوء ىلع الحــرب اإلســرائيلية اللبنانيــة عــام 6002 والتــي »بــدأت كخطــأ يف التقديــر، ولكــن 

بخــاف ذلــك، كانــت الواليــات املتحــدة هــي التــي شــنت حربيــن يف العــراق«، كمــا قــال. »هنــاك 

الكثيــر مــن الطــرق لتجنــب الحــرب«.

وكان القــادة اإلســرائيليون قــد قالــوا مــرارًا وتكــرارًا إنــه لــن يتــم تقييدهــم أو إلزامهــم بــأي اتفــاق 

نــووي يتــم تجديــده بيــن إيــران والواليــات املتحــدة، والــذي تبــدو آفاقــه غيــر مؤكــدة يف الوقــت 

ــووي  ــج الن ــن البرنام ــر ع ــض النظ ــوط« بغ ــدة األخطب ــتمر »عقي ــرى، ستس ــارة أخ ــي. بعب الحال

اإليرانــي الــذي يتوســع باطــراد، وربمــا بالتزامــن معــه. وســتكون الثقــة اإلســرائيلية فيمــا يتعلــق 

باســتبعاد احتمــال انــدالع حــرب كبــرى يف الشــرق األوســط ىلع املحــك.

املصدر: معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/qd-tkwn-hdhh-hy-alhrb-alkbry-alty-ttal-alalm-basrh
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ويضيــف املقــال -الــذي كتبتــه ميــرزا شــهناز- أن األســد يبــدو نموذجــا للتواضــع بيــن الحــكام 

العــرب، إذ إنــه ال يرتــدي أي مجوهــرات وال خاتــم زواج وال حتــى ســاعة متأللئــة، وأكثــر مابســه 

شــهرة هــي مابــس الســباحة وربطــة العنــق الســوداء، ومــع ذلــك فهــو يديــر مافيــا لنهــب بــاده 

واالتجــار بــكل شــيء.

وضع مزٍر

ــاء منقطعــة يف العــادة،  ــب مــن الوضــع الراهــن »املــزري« لســوريا: كهرب ــة جوان وأوردت الكاتب

وانخفــاض عــدد ســكان املناطــق الواقعــة تحــت إدارة النظــام إلــى النصــف مقارنــة بعــام 1102 

ــة،  ــات الخارجي ــم والتحوي ــم ىلع الدع ــر منه ــد الكثي ــر، ويعتم ــم يف فق ــش 09% منه ويعي

األسد يدير مافيا لنهب بالده واالتجار بكل شيء

إيكونوميست

)اللغة اإلنجليزية( 16 حزيران  2022

نــص املقــال: نشــرت مجلــة إيكونوميســت )The Economist( البريطانيــة مقــاال يصــف 
الرئيــس الســوري بشــار األســد بأنــه أكثــر الحــكام الذيــن نهبــوا أوطانهــم تمامــا، مشــيرا 
إلــى أنــه فــّرغ الدولــة املدمــرة مــن كل مــا تملــك، كمــا أصبــح كزعيــم مافيــا مســتمرة يف 

تدميــر ســوريا.

ميرزا شهناز 
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ويلقــي املســؤولون باللــوم ىلع العقوبــات الغربيــة ووبــاء كوفيــد-91 وانهيــار البنــوك املجــاورة 

يف لبنــان، وقبــل وقــت ليــس ببعيــد الصــراع يف أوكرانيــا.

ــك إن الســبب الرئيســي هــو قيــام األســد بتفكيــك أمتــه، وتنقــل  لكــن الكاتبــة تقــول بعــد ذل

عــن أحــد املقربيــن منــه -الــذي انشــق منــذ وقــت ليــس ببعيــد- قولــه »إنــه يحكــم مثــل زعيــم 

املافيــا«.

ــدق  ــى فن ــال إل ــال األعم ــار رج ــتدعائه كب ــد اس ــة بع ــة املالي ــز املؤسس ــد ه ــرت أن األس وذك

شــيراتون دمشــق، واحتجــز بعضــا ممــن رفضــوا تســليم ممتلكاتهــم أو حصصهــم، وأخضعهــم 

ــق  ــه يف دمش ــة ل ــاز التابع ــز االحتج ــن مراك ــد م ــو واح ــرع 152، وه ــايف يف الف ــتجواب إض الس

واملشــهورة بالتعذيــب، فقــد تــم وضــع رامــي مخلــوف ابــن عــم األســد والوســيط األىلع للنظــام 

تحــت اإلقامــة الجبريــة، وفــر العديــد مــن أغنــى الرجــال يف ســوريا، وتــم االســتياء ىلع مئــات 

الشــركات أو إغاقهــا.

وحلــت مــكان أولئــك -وفقــا للكاتبــة- مجموعــة متواطئــة مــن كبــار رجــال األعمــال وكثيــر مــن 

أمــراء الحــرب الذيــن يغســلون عائــدات التهريــب، وبــدال مــن ضــخ األمــوال يف املشــاريع الصناعية 

التــي قــد يســتولي عليهــا النظــام فإنهــم يحبــون أماكــن تنــاول الطعــام الفاخــرة، وفــق تعبيــر 

شــهناز.

يبيع كل شيء

وقالــت شــهناز إن األســد يكســب ثــروة مــن مبيعــات الوقــود والطاقــة الكهربائيــة، فهــو يبيــع 

ــأة  ــودا كمكاف ــي وق ــزب اهلل اللبنان ــيوفر لح ــدوالر، وس ــون بال ــان يدفع ــطاء يف لبن ــود لوس الوق

لدعمــه نظامــه، كمــا أنــه يبيــع جــوازات الســفر ملختلــف الســوريين العازميــن ىلع املغــادرة أو 

يحصــل بواســطة املافيــا التــي يتزعمهــا ىلع مقابــل مالــي إلزالــة األســماء مــن القوائــم الســوداء 

عنــد نقــاط التفتيــش.

ــد  ــا ملعه ــدرات، ووفق ــة واملخ ــو األدوي ــة- فه ــا للكاتب ــد -وفق ــا لألس ــر ربح ــل األكث ــا الدخ أم

نيوالينــز )seniL weN( لإلســتراتيجية والسياســة يف واشــنطن ينتج 51 مصنعا داخــل إقطاعيته: 

الكبتاغــون، األمفيتاميــن، الكريســتال ميــث وغيــر ذلــك، ويجعلهــا قريبــة مــن الحــدود مــع لبنــان 

واألردن.

وتحدثــت الكاتبــة عــن عمليــة قالــت إن الســوريين يصفونهــا بالعماقــة ويســمونها »النقابــة« 

ُيســتخدم فيهــا البــدو لتهريــب الكبســوالت يف بطــون األغنــام وعربــات الخضــار.

وأضافــت أنــه يتــم تصديــر األدويــة غيــر املشــروعة هــذه األيــام يف ســيارات مصفحــة تحميهــا 
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طائــرات مســيرة وأســلحة ثقيلــة.

»النقابة«

وقالــت شــهناز إن األســد ينفــي مزاعــم التــورط، لكــن رفاقــه يقولــون إن »النقابــة« تعمــل انطاقا 

مــن التقســيم »النقــدي« للرئاســة، ويشــرف عليهــا مســاعد يوصــف بأنه »بابلو إســكوبار الســوري« 

)نســبة ألحــد أباطــرة املخــدرات الكولومبييــن(، وُيزعــم أن هــذا الشــخص الغامــض ينســق النقــل 

ــة ســاحل البحــر األبيــض املتوســط مســتفيدا مــن شــركة الســامة الخاصــة  ىلع الســفن قبال

التــي تتبــع لــه ملرافقــة القوافــل، وباإلضافــة إلــى ذلــك فإنــه يســتدعي رجــال األعمــال نيابــة 

ــى التبــرع لصنــدوق شــهداء ســوريا، وهــو مصــدر جيــد آخــر، وُذكــر أن  عــن األســد ويدعوهــم إل

التجــار يجيئــون إلــى القصــر الرئاســي بحقائــب مليئــة باملــال.

ويقــول البعــض إن تجــارة املخــدرات الخاصــة باألســد تســمح لــه بشــراء والء زمائــه العلوييــن، 

األقليــة الطائفيــة التــي طاملــا خدمــت قاعــدة نظامــه وبــدأت باالبتعــاد عنــه مؤخــرا.

وتضيــف شــهناز أنــه مــع انشــغال حليفــه الروســي بســبب الصــراع يف أوكرانيــا فــإن األســد أصبح 

أقــل ثقــة بشــأن ســامته الشــخصية، ففــي 01 يونيو/حزيــران الجــاري أصابــت صواريــخ إســرائيلية 

مطــار دمشــق الرئيســي، وتقــول تقاريــر يف الصحافــة اإلســرائيلية إن قصــور األســد قــد تكــون 

أهدافــا الحقــة.

املصدر: إيكونوميست

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/06/16/bashar-al-assad-is-hollowing-out-syrias-ravaged-state
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دروٌس من الحرب السورية قد تسهم يف حماية األرواح يف أوكرانيا

كارنيغي

)اللغة اإلنجليزية و العربية( 16 حزيران  2022

نص املقال:
تطّبــق روســيا يف أوكرانيــا بعــض التكتيــكات الحربيــة التــي اعتمدتهــا يف ســورية. لذا، 
ىلع املجتمــع الدولــي االســتفادة مــن هــذه الــدروس للحــّد مــن الخســائر والدمــار يف 

أوكرانيــا.

إيما بيلز

منــذ بدايــة الغــزو الروســي ألوكرانيــا، طّبقــت موســكو االســتراتيجية العســكرية والدبلوماســية 

نفســها التــي ســبق أن اّتبعتهــا يف ســياقات أخرى، مثل الشيشــان وســورية. صحيــٌح أن الصراَعين 

الســوري واألوكرانــي يختلفــان اختاًفــا كبيــًرا، إال أنهمــا ينطويــان ىلع أوجــه شــبه عــدة يمكــن 

أن تقــّدم دروًســا ألوكرانيــا وشــركائها يف الوقــت الراهــن. ومــن شــأن فهــم أوجــه الشــبه هــذه 

أن يســاعد يف تحديــد كيــف يمكــن للمجتمــع الدولــي التعامــل مــع الحــرب بطريقــة تحــول دون 

إضاعــة الوقــت الثميــن وتحافــظ ىلع الرصيــد السياســي وتحمــي األرواح.

إن االســتراتيجية التــي انتهجتهــا روســيا يف ســورية، بعــد تدّخلها العســكري يف أيلول/ســبتمبر 

ــّد  ــار ض ــكات الحص ــكو تكتي ــتخدمت موس ــرة 9991-0002، اس ــي فت ــدة. فف ــن جدي ــم تك 5102، ل
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غروزنــي خــال الحــرب الشيشــانية الثانيــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا العســكرية والسياســية. 

وأثنــاء املفاوضــات، تعّهــدت بتأميــن ممــّر آمــن للمقاتليــن الشيشــان، ثــم عمــدت إلــى قصــف 

الطريــق املؤديــة إلــى خــارج املدينــة وزرع األلغــام فيهــا. وقــد دّمــرت القــوات الروســية العاصمــة 

ــر خطــوات روســيا  ــا ُتعتب ــة. وفيم ــة اإلنســانية واملدني ــك بنيتهــا التحتي ــي، بمــا يف ذل غروزن

يف أوكرانيــا جــزًءا مــن قاموســها الســوري، ُعرفــت املقاربــة التــي طّبقتهــا موســكو يف ســورية 

عموًمــا باســتراتيجية غروزنــي.

دعمــت موســكو نظــام الرئيس الســوري بشــار األســد منــذ أولى مراحــل الصراع الســوري. وســاعدته 

ىلع املســتوى الدبلوماســي، أوال مــن خــال اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( الــذي تتمتــع بــه 

لوقــف مشــروع قــرار حــول ســورية يف العــام 1102، ثــم مــن خــال تقديــم املشــورة االســتراتيجية 

للنظــام ومســاعدته يف عمليــة صنــع القــرار خــال مختلــف فصــول الصــراع الســوري. ويف العــام 

3102، حيــن شــّن النظــام هجوًمــا باألســلحة الكيميائيــة ضــد املدنييــن يف شــرق الغوطــة، مــا 

ــس  ــّدده الرئي ــذي ح ــر ال ــط األحم ــك الخ ــاوًزا بذل ــخص، متج ــى 005,1 ش ــل حوال ــن مقت ــفر ع أس

األميركــي األســبق بــاراك أوبامــا، وافقــت روســيا ىلع التوصــل إلــى حــل دبلوماســي لألزمــة عــن 

ــر مســتعّدة  ــة أنهــا غي ــدول الغربي ــب ال ــرد الصــارم مــن جان ــاب ال ــق التفــاوض. وأظهــر غي طري

للتدخــل، حتــى بعــد انتهــاك القوانيــن واملعاييــر الدوليــة.

ــا إلــى جملــة مــن التداعيــات. ففــي العــام 4102، بعــد  يف أوكرانيــا، أّدى هــذا التقاعــس تاريخًي

أن شــهدت أوكرانيــا احتجاجــات امليــدان األوروبــي التــي تخّللتهــا اإلطاحــة بالرئيــس املوالــي 

لروســيا، رّدت موســكو عبــر ضــم القــرم ثــم احتــال شــرق أوكرانيــا، حيــث ال تــزال القــوات الروســية 

منتشــرة حتــى اليــوم. صحيــٌح أن الــدول الغربيــة فرضــت عقوبــات اقتصاديــة ىلع روســيا، إال أن 

عــدم اّتخــاذ إجــراءات أكثــر صرامــة مّهــد الطريــق أمــام التدخــل العســكري الروســي يف ســورية 

مــن أجــل إبقــاء األســد يف الحكــم وضمــان املصالــح الروســية يف دول املشــرق، بمــا يف ذلــك 

إمكانيــة الوصــول إلــى مينــاء طرطــوس. وقــد لجــأت روســيا إلى تكتيــكات عســكرية ودبلوماســية 

وإلــى حمــات التضليــل اإلعامــي يف ســورية، وطّبقــت الكثيــر منهــا خــال األســبوَعين األوَليــن 

ــض  ــم بع ــي تعّل ــع الدول ــى أن املجتم ــي إل ــرد الدول ــير ال ــا. يش ــتمر ألوكراني ــا املس ــن غزوه م

الــدروس، لكــن ثمــة املزيــد مــن العبــر التــي يمكنــه اســتخاصها.

تختلــف أوكرانيــا عــن ســورية مــن نــواٍح عــدة. فلــدى أوكرانيــا حكومــة فّعالــة ال تزال تســيطر ىلع 

معظــم أراضــي البــاد، وتحــارب قــوة احتــال وتحظــى بدعــم كبيــر مــن حلفائهــا. كذلــك، تحتــل 

أوكرانيــا موقًعــا مختلًفــا يف عاقتهــا مــع روســيا وهــي ملّمــة تاريخًيــا باســتراتيجيات موســكو، 
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ــة يف  ــر أفضلي ــذا األم ــا ه ــد أعطاه ــي. وق ــب الروس ــن الجان ــة م ــن ني ــود حس ــرض وج وال تفت

املفاوضــات مقارنــًة مــع الجهــات الخارجيــة التــي حاولــت التفــاوض مــع موســكو يف ســورية. لذا، 

ســيكون مــن الضــروري البنــاء ىلع املقاربــة األوكرانيــة، إلــى جانــب تطبيــق الــدروس املســتفادة 

يف ســورية، إذا مــا أرادت الجهــات املعاِرضــة للخطــوات الروســية يف أوكرانيــا إنهــاء الحــرب.

التكتيكات الروسية يف الصراع السوري

ــك  ــا يف ذل ــق أهدافهــا، بم ــن أجــل تحقي ــن اإلجــراءات م ــا م طّبقــت روســيا يف ســورية مزيًج

فــرض الحصــار، والتاعــب باملســاعدات اإلنســانية، وممارســة القــوة العســكرية، وتجاهــل القانــون 

ــق  ــازم لتحقي ــت ال ــب الوق ــل كس ــن أج ــي م ــار الدبلوماس ــتغال املس ــاني، واس ــي اإلنس الدول

ــة. ــار الكاذب أهدافهــا، واســتخدام التضليــل اإلعامــي والترويــج لألخب

ــوات  ــراط الق ــدأ انخ ــن ب ــا. فحي ــل ورثته ــورية، ب ــار يف س ــكات الحص ــيا تكتي ــر روس ــم تبتك ل

العســكرية الروســية يف الصــراع، كان الشــمال الســوري قــد أصبــح خاضًعــا لســيطرة مزيــٍج متنــّوع 

مــن املجموعــات املســلحة غيــر الحكوميــة. كانــت املناطــق الواقعــة يف وســط البــاد وجنوبها 

تحــت ســيطرة الحكومــة، مــع وجــود مجموعــة بــارزة مــن الجيــوب الخاضعــة لســيطرة املعارضــة. 

ــات  ــار بدرج ــكات الحص ــة وتكتي ــة املحلي ــات الهدن ــال اتفاقي ــن خ ــوب م ــذه الجي ــت ه ُأخضع

متفاوتــة، بيــد أنهــا بقيــت تحــت ســيطرة املعارضــة نظــًرا إلــى أن القــوات التابعــة للحكومــة 

الســورية لــم تملــك العــدد الــكايف مــن العناصــر لخــوض معــارك ىلع هــذا الكــّم مــن الجبهــات 

يف الوقــت نفســه. بــدأ ســعي النظــام إلــى حرمــان خصومــه مــن املســاعدات يف مراحــل مبكرة 

ــز،  ــاق والحواج ــر األنف ــب عب ــوط التهري ــز خط ــارات تعزي ــن الحص ــر م ــهد الكثي ــراع، وش ــن الص م

ــي الرشــاوى  ــدي الجيــش الســوري بتلّق ــا ألنهــا ســمحت ملجّن ــم التســامح معهــا أحياًن والتــي ت

لــة ألجورهــم، وســمحت للمتنّفعيــن مــن الحــرب املرتبطيــن بالنظــام بجنــي األمــوال. ويف  املكمِّ

ــي  ــق الت ــف دمش ــة يف ري ــرة الواقع ــدن املحاص ــى امل ــا أول ــت داري ــطس 6102، أصبح آب/أغس

ــت خاضعــة لســيطرة املعارضــة. فقــد أوقفــت  ــب التدخــل الروســي، بعــد أن كان ســقطت عِق

ــة قصــف عســكري  ــة، بدعــم عســكري روســي، أنفــاق اإلمــدادات وشــّنت حمل القــوات الحكومي

شرســة اســتهدفت املستشــفى الوحيــد يف املنطقــة، مــا تســّبب بإغاقــه. ويف غضــون أيــام، 

تــم إجــاء الســكان قســًرا ىلع متــن الباصــات الخضــراء التــي أصبحــت ذائعــة الصيــت. وتكــّرر هــذا 

األســلوب مــراًرا خــال املرحلــة الاحقــة.

وقــد انطلقــت مفاوضــات عاليــة املخاطــر اختلفــت مّدتهــا ونطاقهــا، لضمــان وصول املســاعدات 

أو حــدوث عمليــات إجــاء أو وقــف إطــاق النــار. يف األماكــن التــي ســعت فيهــا روســيا وحلفاؤها 
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ــى  ــم التوصــل إل ــم يت ــك. ول ــم يرضــوا بأقــل مــن ذل ــى تحقيــق انتصــار عســكري وسياســي، ل إل

نتيجــة مغايــرة إال حيــن ُأرِغمــوا ىلع التخّلــي عــن أهدافهــم التوســعية الكبــرى. وخيــر مثال ىلع 

ذلــك محافظــة إدلــب، حيــث دفــع االنخــراط التركــي روســيا إلــى تغييــر حســاباتها االســتراتيجية، 

ــة مــن الهــدوء النســبي يف الخطــوط  مــا أّدى إلــى اتفاقيــة هدنــة بيــن الدولَتيــن فرضــت حال

ــل  ــن أج ــاوض م ــة التف ــًا بإمكاني ــل ضئي ــى األم ــك، يبق ــع ذل ــنَتين. م ــدى س ــة ىلع م األمامي

تحقيــق عمليــة وقــف إطــاق النــار ىلع املســتوى الوطنــي يف ســورية.

ــب  ــك، انخرطــت روســيا يف مفاوضــات دبلوماســية أخــرى، مســتخدمًة يف أغل عــاوًة ىلع ذل

ــا  ــاركة فيه ــة يف املش ــن دون الرغب ــت، م ــب الوق ــة وكس ــم ماطل ــات لل ــذه العملي ــان ه األحي

بحســن نّيــة. بــدال مــن ذلــك، تــّم اســتخدام املفاوضــات تكتيكًيــا لصــرف االنتبــاه عمــا كان يحــدث 

ىلع أرض الواقــع، وإنــكار االّدعــاءات بارتــكاب روســيا جرائــم حــرب وغيرهــا مــن األعمال املشــينة، 

ــي أن  ــر البعــض يف املجتمــع الدول ــك، اعتب ــوم عنهــا. مــع ذل ــر حــّل الصــراع، وإبعــاد الل وتأخي

ــّرف  ــكو تتص ــا أن موس ــورة مفاده ــس ص ــية تعك ــاعي الدبلوماس ــية يف املس ــاركة الروس املش

ــاركة  ــذه املش ــٌح أن ه ــوية. صحي ــى تس ــل إل ــة يف التوّص ــة ورغب ــن ني ــدي حس ــة وتب بعقاني

منحــت روســيا شــرعية قّيمــة، إال أنهــا عجــزت يف أغلــب األحيــان عــن إبــرام اتفاقيــات أو عــن 

تطبيــق نتائجهــا.

وحتــى حيــن امتثــل املســؤولون الــروس التفاقيــات وقــف إطــاق النــار الرفيعــة املســتوى مــن 

ــة  ــّم التوصــل إليــه خــال الحمل ــذي ت خــال قــرار مجلــس األمــن الدولــي، ىلع غــرار االتفــاق ال

العســكرية ىلع الغوطــة الشــرقية يف العــام 8102، أعلنــوا أنهــم لــن ينفّذوهــا إاّل بعــد موافقــة 

األطــراف ىلع الشــروط املحــددة. وبعدئــٍذ، أعلنــوا عــن فتــح ممــرات إنســانية مــن جانــب واحــد، 

يف ظــل ظــروف جعلتهــا فعلًيــا غيــر صالحــة لاســتخدام. وكانــوا يســعون تحــت الطاولــة إلــى 

فــرض االستســام عســكرًيا. ويف غضــون أســابيع، حققــوا هدفهــم هــذا ولــم ُيطبَّــق قــرار مجلس 

األمــن القاضــي بوقــف إطــاق النــار.

وقــد تــّم اللجــوء إلــى اســتراتيجية مماثلة لضمــان الســيطرة الكاملة ىلع املســاعدات اإلنســانية، 

ــراع،  ــة الص ــذ بداي ــا. فمن ــيا أو خارجه ــام وروس ــيطرة النظ ــة لس ــق الخاضع ــل املناط ــواء داخ س

رفــض نظــام األســد الســماح بوصــول املســاعدات إلــى معارضيــه. ويف العــام 4102، أصــدر مجلس 

األمــن الدولــي القــرار رقــم 5612 بشــأن إيصــال املســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود إلــى املناطــق 

الواقعــة شــمال غــرب ســورية وشــمال شــرقها والخاضعــة لســيطرة املتمرديــن. كذلــك، عمــدت 

روســيا إلــى التاعــب بعمليــة تجديــد هــذا القــرار التــي تتــّم ســنوًيا ، مــن أجــل إغــاق املعابــر 
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الحدوديــة عندمــا كان ذلــك مناســًبا لهــا، بينمــا هــّددت بإغــاق معابــر أخــرى مــا لــم تنتــزع هــي 

وحلفاؤهــا مجموعــة مــن التنــازالت.

ــة  ــة والواضح ــاكات املنتظم ــم لانته ــكل مائ ــّدي بش ــي يف التص ــع الدول ــل املجتم أّدى فش

للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي يف ســورية، والتــي تجّلــت ىلع شــكل هجمــات 

ــجيع  ــى تش ــري، إل ــزوح القس ــن الن ــًا ع ــن ، فض ــدارس واملدنيي ــفيات وامل ــتهدفت املستش اس

موســكو أكثــر نظــًرا إلــى اســتمرار حالــة اإلفــات مــن العقــاب. فمــع أن لجنــة التحقيــق الدوليــة 

املســتقلة التابعــة لألمــم املتحــدة ، ومعهــا عشــرات املجموعــات املعنيــة بحقــوق اإلنســان، 

ــذ أي آليــة مســاءلة  وّثقــت جرائــم الحــرب امُلرتكبــة منــذ بدايــة الصــراع الســوري، لــم ُتنفَّ

ــتهدفت  ــي اس ــة الت ــات املوّثق ــن الهجم ــنوات م ــد س ــة اآلن. وبع ــع لغاي ــتوى الرفي ىلع املس

ــي  ــدة املعن ــم املتح ــام لألم ــن الع ــع لألمي ــق التاب ــس التحقي ــاء مجل ــّم إنش ــفيات، ت املستش

بالتحقيــق يف الهجمــات ىلع املستشــفيات ، والــذي أصــدر يف العــام 0202 توصيــات متواضعة 

ترّكــزت ىلع نظــام اإلخطــار اإلنســاني ليــس إال. كذلــك، ثّمــة آليــات مســاءلة جديدة وأكثــر فعالية 

مخّصصــة لاســتفادة مــن كل فرصــة متاحــة لتحقيــق العدالــة، لكنهــا ترّكــز يف الدرجــة األولــى 

ىلع أفــراد داخــل نظــام األســد مــن دون التطــّرق إلــى التدّخــل الروســي. ولــم يصــدر أي تنديــد 

دولــي ُيعتــد بــه لانتهــاكات الروســية املوّثقــة.

إضافــًة إلــى ذلــك، لــم تتــواَن روســيا ونظــام األســد عــن اســتخدام تقنيــات التضليــل اإلعامــي 

وتلفيــق املعلومــات منــذ بدايــة الصــراع الســوري، لطمــس أفظــع ارتكاباتهمــا يف ســورية. ومــن 

ــن  ــة م ــة لبناني ــي راهب ــس ، وه ــف األم أغني ــج ملواق ــيا بالتروي ــام روس ــك قي ــة ىلع ذل األمثل

ديــر القديــس يعقــوب املقّطــع يف ســورية، أبــدت شــكوًكا حيــال اســتهداف الغوطــة الشــرقية 

ا ىلع هــذه الهجمــات، صّوت البرملانيــون يف اململكة  باألســلحة الكيميائيــة يف العــام 3102. وردًّ

املتحــدة ضــّد التدخــل يف ســورية للــرد ىلع هــذا الهجــوم، ولــم ُيطــرح خيــار اســتخدام القــوة 

العســكرية حتــى للتصويــت يف الكونغــرس األميركــي. بــدال مــن ذلــك، ُأحيــل ملــف الهجــوم إلــى 

منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ، مــا أطلــق عمليــة يتعّيــن ىلع ســورية بموجبهــا اإلعــان 

عــن حجــم ترســانة أســلحتها الكيميائيــة وتفكيكهــا، وهــو أمــر لــم تفعلــه دمشــق بعــد. وقــد 

أتاحــت أحــداث الحقــة املزيــد مــن الفــرص لنشــر معلومــات مضّللــة ومغلوطــة القــت صــدى يف 

وســائل إعــام هامشــية يف الــدول الغربيــة.

لقــد اكتســبت حملــة التضليــل الروســية زخًمــا أكبــر بعــد تدخلهــا يف ســورية، إذ عمــدت قنــاة 

TR )روســيا اليــوم ســابًقا( املؤيــدة للكرمليــن، وشــبكات البــوت نــت )tentob( املتخصصــة يف 
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تنفيــذ هجمــات إلكترونيــة، ومواقــع األخبــار الزائفــة ىلع مــا يبــدو، إلــى الترويــج لبعــض األصوات 

املحليــة، مثــل مواقــف األم أغنيــس، لصنــع حالــة مــن اإلجمــاع الواســع النطــاق حــول ســردية 

النظــام الســوري ملســار األحــداث، األمــر الــذي ســاهم يف إضعــاف االســتجابات الدوليــة للصــراع. 

ــح يف ســورية،  ــدول التــي لديهــا مصال فكلمــا ازداد فقــدان الثقــة بالســرديات الرســمية يف ال

تراجــع نطــاق التدخــل املحتَمــل. ويف نهايــة املطــاف، باتــت أولويــات الــدول املناهضــة لألســد 

ــواء الوضــع وإرســاء االســتقرار يف البــاد، مــا ســاعد روســيا ىلع البــدء  ــل يف احت ســابًقا تتمّث

بتســهيل عمليــة تطبيــع العاقــات مــع نظــام األســد ، وبالتالــي تعزيــز مكاســب كلٍّ مــن النظــام 

وموســكو، وربمــا التخفيــف مــن حــّدة املخاطــر والتقليــل مــن التكاليــف التــي تكّبدتهــا روســيا 

يف ســورية.

ــا عســكرًيا، بمــن فيهــم الســكان  لقــد نجحــت روســيا والنظــام الســوري يف إخضــاع خصومهم

املدنييــن، ويف الســيطرة ىلع شــبكة واســعة مــن املســاعدات، وزرع الشــكوك حــول حادثــة 

ــوع  ــب الخض ــط لتجّن ــس فق ــك لي ــتخدما ذل ــي، واس ــون الدول ــاكات القان ــوأ انته ــن أس ــر م ُتعتب

للمســاءلة واملحاســبة فحســب، بــل أيًضــا لتوطيــد حكــم األســد ومكاســب موســكو. وأّدى ذلــك 

إلــى تقويــض القوانيــن واألعــراف الدوليــة يف ســياق دبلوماســي دولــي يــزداد تعقيــًدا. وهــذا 

هــو تحديــًدا الســياق األوســع الــذي انطلــق فيــه الغــزو الروســي ألوكرانيــا.

تطبيق الدروس املستقاة من سورية يف السياق األوكراني

انتهجــت روســيا يف أوكرانيــا عــدًدا كبيــًرا مــن السياســات التــي تبّنتهــا يف ســورية، مــا 

يســمح بتقييــم تكتيكاتهــا واّتخــاذ التدابيــر الازمــة ملواجهتهــا. لقــد فرضــت موســكو حصــاًرا 

ــا للغــرض نفســه كمــا يف ســورية، وهــو إرغامهــا ىلع االستســام. وانطــوى هــذا  يف أوكراني

ــة اإلنســانية  ــة التحتي ــع وصــول املســاعدات والســلع األساســية، وقصــف البني النهــج ىلع من

واســتهداف املدنييــن، وفتــح ممــرات محفوفــة باملخاطــر إلجــاء أعــداد محــدودة فقــط مــن 

األشــخاص، ودفــع الســكان إلــى النــزوح. ويف الكثيــر مــن الحــاالت، كان هــدف موســكو هــو فــرض 

ــول . ــة ماريوب ــي شــّنتها ىلع مدين ــة الوحشــية الت ــا يف الحمل االستســام، كم

ويف أماكــن أخــرى، كمــا يف كييــف، كان فــرض االستســام هــو الطمــوح األساســي، لكــن 

ــة االســتعداد ، وليــس  ــروس عكســوا مســارهم ألن قواتهــم كانــت مرهقــة وقليل املســؤولين ال

بســبب نجــاح املفاوضــات. مــع ذلــك، اســتخدمت روســيا االنســحابات ملحاولــة تعزيــز موقعهــا 

الدبلوماســي ىلع الصعيــد الدولــي. صحيــٌح أنهــا انســحبت مــن كييــف ومناطــق أخــرى وأعــادت 

تنظيــم قواتهــا لتحقيــق أهدافهــا الخاصــة، إال أنهــا ســارعت إلــى تصويــر ذلــك ىلع أنــه تنفيــذ 
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ــك،  ــد ذل ــرة . وبع ــا يف أنق ــع أوكراني ــات م ــال املفاوض ــا خ ــل إليه ــّم التوص ــي ت ــم الت للتفاه

أعلــن القــادة الــروس بشــكل شــبه تلقائــي أن املحادثــات وصلــت إلــى طريــق مســدود وأكملــوا 

ــوا اســتغال  ــع الحــال أنهــم حاول ــا . واق ــق طموحاتهــم يف شــرق أوكراني ــى تحقي ســعيهم إل

املســار الدبلوماســي للحصــول ىلع تأييــد يف صفــوف الــدول التــي كانــت تعــارض غزوهــم أو 

تشــّكك بــه.

عــاوًة ىلع ذلــك، ســعت روســيا يف البدايــة إلى تعزيــز ســيطرتها ىلع طرق إيصال املســاعدات 

اإلنســانية مــن خــال قــرار مجلــس األمــن الدولــي الــذي ربــط جميــع املســاعدات بعملية تنســيق 

تقودهــا األمــم املتحــدة . لكــن نظــًرا إلــى االحتياجــات اإلنســانية الهائلــة الناجمــة عــن الغــزو 

وديناميكيــات الســيطرة يف أوكرانيــا، مــن األجــدى أن تتولــى الحكومــة األوكرانيــة مهمــة تأميــن 

املمــرات الازمــة إليصــال مســاعدات األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنســانية األخــرى. وقــد أعلــن 

املســؤولون الــروس مــن جانــب واحــد عــن فتــح ممــرات إلجــاء الســكان وفرضــوا شــروًطا غيــر 

ــة، مثــل ترحيــل األشــخاص إلــى مخيمــات فــرز يف روســيا . ويف أحيــان أخــرى، ســمحت  مقبول

ــن،  ــا أمك ــية . وحيثم ــلع األساس ــول الس ــت دخ ــا منع ــن، لكنه ــدود للمدنيي ــرور مح ــكو بم موس

ــز  ــل تعزي ــن أج ــا، م ــكان منه ــان الس ــاعدات أو حرم ــيطرة ىلع املس ــا للس ــتخدمت نفوذه اس

أهدافهــا العســكرية والسياســية.

ــة  ــز الرعاي ــفيات ومراك ــرات املستش ــيا عش ــت روس ــزاع، قصف ــن الن ــى م ــابيع األول ــال األس خ

الصحيــة ، محاكيــًة بذلــك التكتيــكات املســتخدمة يف ســورية. وال يــزال الكرمليــن يحــاول نشــر 

ــر  ــات األكث ــة املعلوم ــم أن بيئ ــع العل ــات، م ــذه الهجم ــول ه ــة ح ــة ومغلوط ــات مضّلل معلوم

ــى املراوغــة  ــا تعمــل ىلع التصــّدي لهــذه املحــاوالت. ولجــأت موســكو إل ــا يف أوكراني انفتاًح

ــون يف  ــه املدني ــي في ــرح يحتم ــن مس ــًا ع ــد فض ــفى للتولي ــا مستش ــباب قصفه ــأن أس بش

ماريوبــول ، وحاولــت صــرف االنتبــاه عــن هــذه الجرائــم والتمّلــص مــن املســؤولية. وظهــرت صــور 

القتــل الجماعــي للمدنييــن مــن بوتشــا بعــد انســحاب القــوات الروســية ، لكــن روســيا نســجت 

نســختها الخاصــة مــن األحــداث ىلع وقــع تصاعــد وتيــرة اإلدانــات. وســمح لهــا ذلــك مــرة أخــرى 

بحشــد بعــض الدعــم، أو تجّنــب إثــارة اســتنكار بعــض الــدول التــي تهّربــت مــن اتخــاذ مواقــف 

ــزت حمــات التضليــل الروســية بشــكل كبيــر ىلع  ــا. ورّك حازمــة بشــأن الغــزو الروســي ألوكراني

ــى  ــا تتوال ــر فيم ــر أكب ــذا تأثي ــون له ــح أن يك ــن املرّج ــن . وم ــد والصي ــة كالهن ــر غربي دول غي

فصــول النــزاع وتتراجــع التغطيــة اإلعاميــة الشــاملة، مــا يســاعد موســكو يف كســب )أو الحفــاظ 

ىلع( األهميــة والتعاطــف يف أوســاط دول أخــرى غيــر تلــك التــي تدعــم أوكرانيــا. ُيشــار إلــى أن 
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الحملــة اإلعاميــة الشرســة التــي دعمتهــا روســيا وزعمــت وجــود مختبــرات بيولوجيــة مدعومــة 

أميركًيــا يف أوكرانيــا ، فشــلت يف اكتســاب زخــم واســع النطــاق يف وســائل اإلعــام الغربيــة. 

لكــن موســكو تمكنــت مــع ذلــك مــن إثــارة حالــة مــن التشــكيك لــدى بعــض الوســائل اإلعاميــة 

واألفرقــاء السياســيين .

ــي  ــج الروس ــة النه ــتخدامه يف مواجه ــورية واس ــن س ــتخاصه م ــن اس ــم درس يمك ــّل أه ولع

يتمّثــل يف ضــرورة تغييــر حســابات روســيا مــن أجــل تغييــر مســار النــزاع. يف ســورية، خشــيت 

ــى  ــوى إل ــؤدي س ــن ي ــادف ل ــكري اله ــم العس ــراط أو الدع ــن أن االنخ ــة م ــدول الغربي ــم ال معظ

ــا الوســائل العســكرية لصــّد تجــاوزات النظــام الســوري  ــا اســتخدمت تركي ــد. لكــن عندم التصعي

يف محافظــة إدلــب خــال الهجــوم األخيــر يف شــباط/فبراير 0202، لــم يســهم ذلــك يف انــدالع 

حــرب عامليــة ثالثــة، بــل ســاهم يف بلــوغ اتفاقــات هدنــة محليــة كانــت مــن بيــن األنجــح يف 

كل فصــول الصــراع.

وتــّم تكــرار هــذا الســيناريو يف أوكرانيــا أيًضــا، حيــث كانــت املقاومــة العســكرية ضــّد القــوات 

املســلحة الروســية فّعالــة ىلع نحــو مفاجــئ. وبــدال مــن أن تنجــح روســيا يف االســتياء ىلع 

البــاد بشــكل ســريع كمــا كان متوقًعــا، ســحبت موســكو قواتهــا مــن مناطــق عــّدة يف البــاد ، 

أقّلــه لحيــن. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الــدول الغربية تقــّدم دعًما عســكرًيا كبيــًرا للقــوات األوكرانية. 

وسيشــّكل االســتمرار يف هــذا النهــج، طاملــا أنــه ضــروري، أحــد أبــرز االختافــات بيــن الصراَعيــن 

األوكرانــي والســوري. وقــد َثُبــت أن هــذا العامــل مهــم يف إعــادة ضبــط روســيا لطموحاتهــا يف 

النــزاع، وســيكون حاســًما أيًضــا مــن أجــل تهيئــة الظــروف الازمــة لتحقيــق ســام عــن طريــق 

التفــاوض.

كذلــك، تــّم فــرض عقوبــات اقتصاديــة ىلع روســيا بطريقــة أكثــر صرامــة ممــا كان عليــه الحــال 

ــل إخــراج روســيا مــن نظــام ســويفت  ــر محــّددة مث ــدو أن تدابي بعــد تدّخلهــا يف ســورية. ويب

ــرد  ــن مج ــدال م ــا، ب ــكو لخياراته ــم موس ــر تقيي ــا لتغيي ــّم تصميمه ــد ت ــي، ق ــريف الدول املص

معاقبــة املشــاركين مباشــرًة يف العمليــات الحربيــة أو تحذيرهــم. وُتعتبــر العقوبــات التكتيكيــة 

مهمــة أيًضــا، مثــل التوقــف املؤقــت الــذي طلبتــه أوكرانيــا بشــأن اســتهداف الواليــات املتحــدة 

األوليغارشــي الروســي رومــان أبراموفيتــش الــذي شــارك يف محادثــات الســام يف تركيــا. ومــن 

شــأن العقوبــات املوّجهــة، حيثمــا أمكــن، أن تــؤدي إلــى اســتجابة سياســية محــددة قــد تســاعد، 

ــتدام  ــّل مس ــل ح ــال التوص ــز احتم ــيا وتعزي ــلوك روس ــر س ــية، يف تغيي ــب الدبلوماس ــى جان إل

للصــراع عــن طريــق التفــاوض.
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إضافــًة إلــى تهيئــة الظــروف التــي تدفــع روســيا إلى إعــادة ضبــط تكتيكاتهــا، ىلع الدبلوماســية 

ــذي اتُّبــع يف ســورية. وال  ــًدا مــن النهــج ال ــا أن تكــون أكثــر نشــاًطا وصرامــًة وتعقي يف أوكراني

ــرات  ــوا يف االســتمرار بعــزل روســيا، والتفــاوض بشــأن املم ــا وداعميهــا أن يأمل يمكــن ألوكراني

املحليــة للدخــول ووقــف إطــاق النــار، والتوصــل إلــى حــّل دبلوماســي للصــراع، وقلــب املســار 

الــذي بــدأ يف ســورية، وصــون القانــون واألعــراف الدوليــة مــن جديــد، إاّل مــن خــال بــذل جهــود 

ــم  ــع لألم ــي التاب ــن الدول ــس األم ــن مجل ــدًءا م ــّدة، ب ــتويات ع ــقة ىلع مس ــية منّس دبلوماس

املتحــدة ووصــوال إلــى الشــركاء يف املســتويات األدنــى.

ــزت الجهــود الغربيــة يف  ــع بقــوة. فقــد رّك ــق املســار الدبلوماســي ىلع املســتوى الرفي انطل

ــن  ــم م ــا. وىلع الرغ ــا دولًي ــي، وعزله ــم الدبلوماس ــن الدع ــيا م ــد روس ــزو ىلع تجري ــة الغ بداي

النجــاح الكبيــر الــذي حققــه هــذا املســار يف بــادئ األمــر، أصبــح أقــل وطــأًة مــع مــرور الوقــت. 

ــان/أبريل ىلع  ــدة يف 7 نيس ــم املتح ــة لألم ــة العام ــت الجمعي ــك تصوي ــل ىلع ذل ــر دلي وخي

تعليــق عضويــة روســيا يف مجلــس حقــوق اإلنســان ، إذ صّوتــت ثــاث وتســعون دولــة لصالــح 

القــرار، فيمــا صّوتــت أربــع وعشــرون دولــة ضــّده، وامتنعــت ثمــاٍن وخمســون دولــة عــن التصويت. 

وشــّكل هــذا تغييــًرا ملحوًظــا مقارنــًة مــع تصويــت 141 دولــة لصالــح قــرار الجمعيــة العامــة يف 

آذار/مــارس الــذي طالــب بانســحاب روســيا غيــر املشــروط مــن أوكرانيــا ، إذ صوتــت خمــس دول 

ضــّده وامتنعــت خمــس وثاثــون دولــة عــن التصويــت. وفيمــا تتوالــى انتكاســات روســيا التــي 

ــع  ــير تراج ــان/أبريل، يش ــدة يف نيس ــم املتح ــة لألم ــان تابع ــع لج ــات يف أرب ــرت االنتخاب خس

الدعــم يف التصويــت الخــاص بمجلــس حقــوق اإلنســان إلــى أن اســتراتيجية العــزل ســتتطلب 

تحفيــًزا لتســتمر يف املــدى الطويــل.

ــا  ــا راهًن ــهد أوكراني ــورية. تش ــدروس الس ــض ال ــن بع ــتفادة م ــن االس ــّد م ــك، ال ب ــق ذل ولتحقي

عــدًدا كبيــًرا مــن التحقيقــات يف قضايــا تتعّلــق بحقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب. لكــن إن دّلــت 

الحــرب الســورية ىلع شــيء فإنمــا تــدّل ىلع أن املســاءلة هــي مشــروع طويــل األمــد ســُيخّلف 

ــات  ــا للمعلوم ــر إلحاًح ــتخدامات أكث ــاد اس ــن إيج ــك، يمك ــة. لذل ــر مرضي ــج غي ــح نتائ ىلع األرج

التــي يتــم جمعهــا يف إطــار هــذه املســاعي، ىلع غــرار مكافحــة حمــات التضليــل الروســية 

وتعزيــز الجهــود الدبلوماســية. فمــن شــأن توثيــق الجرائــم بشــكل ســريع وال لبــس فيــه، ونشــر 

املعلومــات ىلع نطــاق واســع لكســب ورقــة ضغــط دبلوماســية مهمــة أن يســاهما يف الحــّد 

مــن تأثيــر املعلومــات املضللــة الروســية، وتقويــض جهــود موســكو الراميــة إلــى إنــكار أفعالهــا 

وإبعــاد اللــوم عنهــا.



431 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

لقــد راوحــت املفاوضــات حــول أوكرانيــا مكانهــا حتــى تاريــخ كتابــة هــذا املقــال. وفيمــا مــن 

املســتبعد أن تنخــرط روســيا بشــكل فّعــال مــع القــادة األوكرانييــن قبــل أن تتمكــن مــن إبــرام 

ــاوض،  ــق التف ــن طري ــراع ع ــوية للص ــرام تس ــى إب ــعي إل ا الس ــدًّ ــم ج ــن امله ــا، م ــاق يرضيه اتف

ــطة ىلع  ــية النش ــة الدبلوماس ــن ممارس ــّد م ــة. وال ب ــرص املتاح ــع الف ــن جمي ــتفادة م واالس

ــانية،  ــاعدات اإلنس ــال املس ــل إيص ــائل مث ــة مس ــروري معالج ــن الض ــر، إذ م ــي أكث ــتوى محل مس

وعمليــات اإلجــاء، واملمــرات، وانتهــاكات القانــون اإلنســاني الدولــي مــن خــال أنظمــة اإلخطــار 

اإلنســاني. ويتعّيــن ىلع أوكرانيــا وداعميهــا، خــال مراحــل املفاوضــات كافــة، تســليط الضــوء 

ىلع املــرات التــي تتصــرف فيهــا روســيا بســوء نيــة ملنعها مــن تحقيــق أهدافهــا الدبلوماســية 

ــّم  ــة، وت ــات جّم ــه صعوب ــة. هــذا الهــدف دون والحفــاظ ىلع تحالفاتهــا السياســية واالقتصادي

التعامــل معــه بشــكل ســيئ يف ســورية، مــا خّلــف نتائــج صّبــت يف مصلحــة روســيا والنظــام 

الســوري.

ــز الدبلوماســية الرفيعــة املســتوى باســتراتيجية  وينبغــي ىلع الــدول الداعمــة ألوكرانيــا تعزي

قويــة ومتكاملــة. ويبــدأ ذلــك بضمــان عــدم تســّرب لغــة قــد تكــون شــائنة يف قــرارات مجلــس 

األمــن الدولــي، والحــرص ىلع أاّل تقــّوض مفاوضــات األمــم املتحدة بشــأن املســاعدات اإلنســانية 

يف موســكو حــوارات أوكرانيــا الخاصــة، فيمــا تقــّدم فيــه الــدول املؤيــدة لهــا إمــا الدعــم الفنــي 

لهــذه الجهــود عنــد الحاجــة أو الدعــم السياســي والدبلوماســي عندمــا يتطّلــب األمــر تصعيــًدا. 

ــا،  ــر نهــج متكامــل أن يســاعد أيًض ــاد عب ــر الدعــم املــادي واالســتراتيجي للب ومــن شــأن توفي

مــن خــال الربــط بيــن الدعــم الدبلوماســي والسياســي والعســكري واإلنســاني وبيــن تحقيــق 

املســاءلة واالســتقرار، بــدال مــن الســماح لــكلٍّ مكــّون منهــا بالعمــل بمعزل عــن اآلخر. يف ســورية، 

لــم تحــَظ املعارضــة ســوى بدعــم عســكري وتوجيــه اســتراتيجي ضئيــل، لكــن يف أوكرانيــا، قــد 

يســاعد هــذا الدعــم ىلع تحقيــق أهــداف عســكرية والحفــاظ ىلع خطــوط اإلمــداد اإلنســانية 

وطــرق إيصــال املســاعدات للســماح بحمايــة املدنييــن مــن خــال االســتعداد لحصــار محتمــل 

قــد يكــون مدمــًرا يف كييــف ومــدن أخــرى، أو الحــؤول دون حصولــه. فمــن خــال هــذه اإلجــراءات، 

قــد تصبــح حمايــة املدنييــن ممكنــة، ىلع أن تتوّفــر جهــود التوثيــق واملســاءلة عندمــا يفشــل 

ذلــك بــدال مــن أن تكــون أداة أساســية، كمــا رأينــا يف ســورية.

ــة الســتهداف روســي حتمــي،  ــة التحتي ــر إعــداد العامليــن يف املجــال اإلنســاني والبني وُيعتب

ــتجابة  ــات واالس ــع االحتياج ــانية ىلع توّق ــات اإلنس ــدرة العملي ــان ق ــه ضم ــت نفس ويف الوق

لهــا، أمَريــن أساســيَّن يف إنقــاذ أرواح املدنييــن قبــل الحصــار وخالــه وبعــد انتهائــه. يف هــذا 
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ــب  ــن التدري ــدًءا م ــّدة، ب ــا ع ــّدم دروًس ــورية أن تق ــة يف س ــات الفاعل ــتطيع الجه ــياق، تس الس

العملــي ىلع التعامــل مــع الضربــات املــزدوج ة، ووصــوال إلــى تقديــم املشــورة بشــأن الحاجــة 

إلــى مراكــز متكاملــة لتحقيــق االســتقرار تدمــج مصــادر التمويــل املرنــة مــع األنشــطة اإلنســانية 

ــك، قــد يســاهم  ــن الســلع مســبًقا قبــل أي حصــار محتمــل. عــاوًة ىلع ذل بحيــث يمكــن تخزي

ضمــان تبّنــي أنظمــة اإلخطــار اإلنســاني يف أوكرانيــا جميــع التوصيــات والــدروس املقّدمــة مــن 

مجلــس التحقيــق التابــع ملجلــس األمــن الدولــي حــول الهجمــات التي اســتهدفت املستشــفيات 

ــي مــن  ــون اإلنســاني الدول ــدول بإيجــاد طــرق ملعالجــة انتهــاكات القان ــام ال يف ســورية، وقي

خــال اإلدانــة الدبلوماســية أو غيــر ذلــك، يف الحفــاظ ىلع الثقــة باألنظمــة اإلنســانية وبأهميــة 

القانــون اإلنســاني ىلع املــدى الطويــل.

صحيــٌح أن بعــض تكتيــكات روســيا يف أوكرانيــا مشــابهة لتلــك التــي اســُتخدمت يف ســورية، 

إال أن ردود الفعــل عليهــا كانــت مختلفــة بشــكل كبيــر يف بعــض األماكــن. وُيعتبــر العمــل ىلع 

توســيع هــذا النهــج مــن خــال تبّنــي الــدروس امُلســتخلصة بشــّق األنفــس يف ســورية، بــدال 

ــا للتخفيــف مــن وطــأة أســوأ تداعيــات النــزاع األوكرانــي  مــن إعــادة تعّلمهــا مــن جديــد، ضرورًي

وإنقــاذ حيــاة املدنييــن الذيــن، شــأنهم شــأن ماييــن الســوريين، لــم يطلبــوا أبــًدا مــن الرئيــس 

الروســي فاديميــر بوتيــن أن يشــّن الحــرب عليهــم.

املصدر: كارنيغي

https://carnegie-mec.org/2022/06/16/ar-pub-87347
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فقــد قالــت الصحيفــة األميركيــة إن إســرائيل صعــدت حملــة هجماتهــا عبــر اســتخدام طائــرات 

مســيرة صغيــرة لضــرب املنشــآت النوويــة اإليرانيــة.

ــدة ســميت  ــران جــزء مــن إســتراتيجية جدي ــرة ىلع إي وأضافــت أن الهجمــات اإلســرائيلية األخي

»عقيــدة األخطبــوط«. وتابعــت أن إســتراتيجية رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت تهــدف 

لنقــل املعركــة ضــد طهــران إلــى داخــل األراضــي اإليرانيــة.

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن إســرائيل شــنت أكثــر مــن 004 غــارة ضــد إيــران وحلفائهــا يف ســوريا 

ــف  ــن تحال ــدث ع ــب تتح ــل أبي ــران وت ــرائيلية إلي ــات اإلس ــد الضرب تصاع

ــة ــادة أميركي ــوي بقي ــاع الج للدف

وول ستريت جورنال

)اللغة اإلنجليزية( 20 حزيران  2022

نــص املقــال: كشــفت »وول ســتريت جورنــال« اليــوم االثنيــن أن إســرائيل كثفــت 
عملياتهــا ضــد املنشــآت النوويــة والصاروخيــة وبرامــج الطائــرات املســيرة اإليرانيــة، يف 

ــادة أميركيــة. ــف للدفــاع الجــوي بقي ــاء تحال حيــن أعلنــت إســرائيل أنهــا بصــدد بن
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ــأة  ــا منش ــة -بينه ــة إيراني ــآت نووي ــت منش ــة تعرض ــنوات املاضي ــال الس ــام 7102. وخ ــذ ع من

نطنــز- وأخــرى للتصنيــع العســكري لحــوادث اتهمــت طهــران تــل أبيــب بالوقــوف وراءهــا، كمــا 

اتهمتهــا باغتيــال عــدد مــن العلمــاء اإليرانييــن يف البرامــج النوويــة والصاروخيــة.

تحالف للدفاع الجوي

يف هــذه األثنــاء، أعلــن وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتــس اليــوم أنهــم بصــدد بنــاء تحالــف 

ــران  ــدات إي ــماها تهدي ــا س ــدي مل ــة للتص ــادة أميركي ــط بقي ــرق األوس ــوي يف الش ــاع الج للدف

ودول أخــرى يف املنطقــة. وقــال غانتــس إن إســرائيل ســجلت عــدة نجاحــات األشــهر األخيــرة 

ــة  ــي ىلع قائم ــوري اإليران ــرس الث ــاء الح ــك إبق ــن ذل ــران« وم ــة إي ــم ملحارب ــخير العال يف »تس

ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. ــرك امللفــات مفتوحــة للوكال »املنظمــات اإلرهابيــة« وت

ــارة  ــام بزي ــرائيلي ق ــي اإلس ــن القوم ــة األم ــس هيئ ــرائيلي ىلع أن رئي ــؤول اإلس ــف املس وكش

ــه. ــة عن ــألردن نياب ــية ل دبلوماس

كمــا ذكــر أن بــاده تمكنــت بمشــاركة قــوات األمــن التركيــة مــن إلقــاء القبــض ىلع مجموعــة 

حاولــت شــن هجمــات ضــد إســرائيليين يف تركيــا.

ويف طهــران، قــال املتحــدث باســم القــوات املســلحة اإليرانيــة أبــو الفضــل شــكرجي اليــوم إن 

تحــركات إســرائيل وبعــض الــدول الخليجيــة نابعــة مــن »يــأس الكيــان الصهيونــي وعجــزه«.

وأضــاف شــكرجي أن تحليــق طائــرات »بــي-B( »25-25( األميركيــة برفقــة املقاتات اإلســرائيلية 

ــتعراض. مجرد اس

ــدة  ــات املتح ــه الوالي ــتراتيجي تقترف ــأ إس ــن أن أي خط ــي م ــكري اإليران ــدث العس ــذر املتح وح

ــره. ــرد قــوي أخطــر ممــا تلقتــه ســابقا، وفــق تعبي ســيقابل ب

قــال قائــد القــوات البحريــة يف الجيــش االيرانــي االدميــرال شــهرام إيرانــي، إن التعــاون االقليمــي 

ــز  ــاعد يف تعزي ــة أن تس ــدول كاف ــة، وإن ىلع ال ــن يف املنطق ــز األم ــن أركان تعزي ــر م يعتب

مســتوى األمــن اإلقليمــي.

ــة، وال  ــوات اإليراني ــور الق ــبب حض ــتقرة بس ــة ومس ــة آمن ــه- أن املنطق ــح ل ــاف -يف تصري وأض

ــره. ــن، حســب تعبي ــق األم ــة لتحقي حاجــة لحضــور العناصــر األجنبي

ــة  ــاه اإلقليمي ــم يف املي ــق أهدافه ــوا يف تحقي ــم ينجح ــداء« ل ــماهم »األع ــن س ــد أن م وأك

اإليرانيــة، ولــم يعــد لهــم حضــور الفــت يف املنطقــة. والســبت، أجــرى وزيــر الخارجيــة اإليرانــي 

حســين أميــر عبــد اللهيــان اتصــاال مــع نظيــره اإلماراتــي عبــد اهلل بــن زايــد آل نهيــان، حيــث قــال 

عبــد اللهيــان إن وجــود إســرائيل يف املنطقــة يزعــزع األمــن، بينمــا أكــد نظيــره اإلماراتــي أن 
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بــاده لــن تســمح ألي طــرف باالنطــاق منهــا ضــد دول الجــوار.

رد كبير

ــى رد كبيــر يف  ويف موضــوع آخــر، قــال غانتــس اليــوم إن أي مســاس بإســرائيليين ســيقود إل

أماكــن مختلفــة وبطــرق مختلفــة.

وأضــاف غانتــس -خــال مســاءلة أمــام لجنــة الخارجيــة واألمــن التابعــة للكنيســت بشــأن 

تهديــدات إيرانيــة محتملــة ألهــداف إســرائيلية يف تركيــا- أن إســرائيل تتواصــل مــع املؤسســات 

ــة ضــد اإلســرائيليين. ــدات اإليراني ــة بشــأن التهدي ــة ذات الصل التركي

ويف مقابلــة مــع القنــاة-21 اإلســرائيلية، ذكــر غانتــس أنــه يقتــرح ىلع اإليرانييــن عــدم اتخــاذ 

أي خطــوة بهــذا الصــدد.

يف هــذه األثنــاء، قــال مكتــب وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي يائيــر لبيــد إنــه يعتــزم التوجــه إلــى 

ــذي زار تــل  ــو ال ــود جاويــش أوغل ــا الخميــس املقبــل، حيــث ســيلتقي نظيــره التركــي مول تركي

ــارة ســتتناول التعــاون األمنــي  أبيــب الشــهر املاضــي. ونقلــت وســائل إعــام إســرائيلية أن الزي

ــا. مــع أنقــرة يف إحبــاط هجمــات كانــت تخطــط الســتهداف ســياح إســرائيليين يف تركي

املصدر: وول ستريت جورنال )نقاًل عن الجزيرة(

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/6/20/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9
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تنظيم »القاعدة« و»هيئة تحرير الشام« ومستقبل الحركة الجهادية

معهد واشنطن

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 15 حزيران  2022

نــص املقــال: تناقــش لجنــة من كبــار الباحثيــن واملمارســين يف مجــال مكافحــة اإلرهاب 
الوجــه املتطــور للحركــة الجهاديــة العامليــة وســط التغيــرات يف موقــف واشــنطن تجاه 

ــة اإلرهاب. مكافح

إيما بيلز

يف 9 حزيران/يونيــو، عقــد معهــد واشــنطن منتــدى سياســي افتراضــي مــع أناســتازيا ســميث 

ــة األمريكيــة  ــرات الوطني ــة مســؤول املخاب ــو ليفيــت. وســميث هــي نائب ــن وماثي وهــارون زيلي

لشــؤون اإلرهــاب والجريمــة العابــرة للحــدود يف »مجلــس االســتخبارات الوطنــي«. وزيليــن هــو 

»زميــل ريتشــارد بــورو« يف املعهــد ومؤلــف دراســته األخيــرة »عصــر الجهــاد السياســي: دراســة 

يف »هيئــة تحريــر الشــام««. وليفيــت هــو »زميــل فرومــر ويكســلر« يف املعهــد ومديــر »برنامــج 

راينهــارد لاســتخبارات ومكافحــة اإلرهــاب«. وفيمــا يلــي ملخــص املقــررة ملاحظاتهــم«.
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أناستازيا سميث

منــذ عــام 1002، واصــَل تنظيــم »القاعــدة« تطــوره مــن جماعــة لهــا قاعدتهــا يف أفغانســتان 

ــة. وباملثــل،  ــه وذات القواعــد اإلقليمي ــى شــبكة عامليــة مــن الجهــات التابعــة ل وباكســتان إل

انتقلــت ســلطة التخطيــط املركزيــة التــي يتمتــع بهــا »مركــز تنظيــم »القاعــدة«« إلــى فروعــه 

اإلقليميــة، التــي تســتمر يف االســتفادة مــن املســاحات غيــر الخاضعــة للحكــم الكلــي، إلحــداث 

الفوضــى وزيــادة قوتهــا التنظيميــة.

ــم يبــَق يف »مركــز التنظيــم« ســوى عــدد قليــل مــن أعضــاء القيــادة القديمــة يف تنظيــم  ول

ــاب  ــة اإلره ــر مكافح ــل تدابي ــن قب ــا م ــن زعمائه ــد م ــتهداف العدي ــم اس ــث ت ــدة«، حي »القاع

الدوليــة. وال يــزال أيمــن الظواهــري، خليفــة أســامة بــن الدن كـــ »أميــر« التنظيــم، متواجــدًا يف 

ــن  ــران كل م ــع يف إي ــام 1202. ويقب ــة ع ــادر إعامي ــرات يف مص ــدة م ــَر ع ــيا وظه ــوب آس جن

ســيف العــدل، نائــب أميــر الجماعــة، وعبــد الرحمــن املغربــي، مديرهــا اإلعامــي. ويواصــل هــؤالء 

وغيرهــم مــن القــادة إظهــار الوحــدة التــي يتســم بهــا هيــكل القيــادة يف تنظيــم »القاعــدة« 

مــن خــال اســتخدام وســائل اإلعــام والدعايــة، ممــا يزيــد مــن قــوة التجنيــد التــي تتمتــع بهــا 

ــدد ال  ــن ُج ــاء إقليميي ــع زعم ــا م ــادة أيض ــار الق ــاون كب ــا. ويتع ــظ ىلع صورته ــة ويحاف الجماع

ُتعــرف أســماؤهم جيــدًا ولكنهــم يتمتعــون بســلطة كبيــرة ضمــن التسلســل الهرمــي املركــزي 

ــم. يف التنظي

وتســمح هيكليــة الفــروع بصمــود تنظيــم »القاعــدة« أمــام التحديــات املختلفــة. فبينمــا تحقــق 

ــة  ــاحل و«حرك ــة الس ــلمين« يف منطق ــام واملس ــرة اإلس ــة نص ــل »جماع ــوى مث ــروع األق الف

الشــباب« يف الصومــال املكاســب، إاّل أنهــا تعــّوض عــن الخســائر الكبيــرة التــي تلحــق بالفــروع 

األضعــف يف ســوريا واليمــن وجنوب شــرق آســيا. ويواصل قــادة تنظيــم »القاعدة« أيضا إشــادتهم 

بقيــادة حركــة »طالبــان« وهــم مهتمــون بشــدة بالحفــاظ ىلع مــاذ آمــن يف أفغانســتان. حتى 

ــن يشــن هجمــات مــن داخــل حــدود البــاد مــن أجــل  أن تنظيــم »القاعــدة« صــّرح علنــا أنــه ل

ــب النــزاع مــع الحكومــة الجديــدة. الحفــاظ ىلع هــذه العاقــة وتجنُّ

وبشــكٍل عــام، يواجــه التنظيــم نوعــا مــن املفاضلــة بيــن االعتــراف الــذي يحظــى بــه بســبب 

نشــاطه العابــر للحــدود، والــذي يمكــن أن يجــذب انتباهــا وتهديــداٍت غيــر مرغــوب فيهــا ىلع 

ــق  ــٍر التدقي ــٍد كبي ــى ح ــب إل ــي تتجن ــة، الت ــه املحلي ــن عمليات ــاب، وبي ــة اإلره ــد مكافح صعي

الدولــي. ويأتــي التهديــد األشــد وقعــا الــذي يشــكله تنظيــم »القاعــدة« مــن فروعــه األقــوى يف 
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غــرب أفريقيــا وشــرقها، ذات القــدرات املتفاوتــة. وبالنظــر إلــى املســتقبل، ســتظل املنظمــات 

اإلرهابيــة العامليــة تشــكل تهديــدًا مترابطــا. إال أن العوامــل التــي سُتســاعد تنظيــم »القاعــدة« 

ىلع االســتمرار يف عملياتــه لفتــرة أطــول مــن ســواه - أي الوحــدة بيــن قيادتــه، وجهــاز إعامــي 

متماســك وجــذاب - قــد تصبــح أكثــر صعوبــة مــع اســتمرار الســلطة املركزيــة لهــذه الجماعــة 

يف تنويــع خبراتهــا.

هارون واي زيلين

توفــر حالــة »هيئــة تحريــر الشــام« - الفــرع الســابق لتنظيمــي »القاعــدة« و »الدولــة اإلســامية 

يف العــراق« - التــي تركــز محليــا بشــكل واضــح ىلع محافظــة إدلــب يف شــمال ســوريا، عدســة 

ــي  ــة. فف ــات الجهادي ــل للمنظم ــتقبلي املحتم ــاه املس ــة االتج ــا رؤي ــن خاله ــن م ــدة يمك جي

ــع  ــل م ــة للتواص ــة عام ــي حمل ــد الجوالن ــو محم ــة أب ــد الجماع ــدأ قائ ــو 8102، ب حزيران/يوني

املجتمعــات املحليــة يف إدلــب. ومنــذ ذلــك الحيــن، تحولــت »هيئــة تحريــر الشــام« مــن منظمــة 

جهاديــة بحتــة إلــى هيــكل حكــم أولــي يســيطر بنشــاط ىلع األراضــي ويحافــظ عليهــا مــن 

أجــل االحتفــاظ بالســلطة السياســية.

وىلع هــذا النحــو، وّســعت »هيئــة تحريــر الشــام« حمــات الدعــوة التــي أطلقتهــا يف املنطقة، 

ممــا يعنــي التواصــل ىلع مســتوى القاعدة الشــعبية وتوفيــر الخدمــات للســكان املحليين. ويف 

حيــن وّســعت املنظمــات الجهاديــة األخــرى، مثــل حركــة »طالبــان« و»جماعــة نصــرة اإلســام 

واملســلمين«، أنشــطتها لتشــمل الدبلوماســية الدوليــة واملفاوضــات مــع القــوى الخارجيــة، إاّل أ، 

»هيئــة تحريــر الشــام« ربمــا تكــون قــد قطعــت شــوطا بعيــدًا يف االنتقــال مــن النزعــة الجهادية 

الســلفية التــي تهيمــن عليهــا النظــرة الدينيــة إلــى النزعــة التــي تتخــذ اتجاهــا سياســيا أكبــر. 

وبالتالــي، لــم َيُعــد الجوالنــي زعيــم لجماعــة إرهابيــة أو فصيــل متمــّرد فحســب، بــل أصبح رئيســا 

لنظــام حكــٍم غيــر مكتمــل أيضــا.

ويبــدو أن هــذا النهــج يشــمل التواصــل مــع الواليــات املتحــدة. فوفقــا للســفير جيمــس جيفــري، 

املبعــوث الخــاص الســابق لواشــنطن يف كل مــن عمليــة التدخــل يف ســوريا و«التحالــف الدولي 

ــر الشــام« اســتخدمت االتصــاالت الســرية  ــم أن »هيئــة تحري ملكافحــة تنظيــم »داعــش««، ُيزَع

مــن أجــل بعــث الرســالة التاليــة إلــى املســؤولين األمريكييــن: »نريــد أن نكــون أصدقاءكــم. نحــن 

لســنا إرهابييــن. نحــارب األســد فقــط... ال نشــكل تهديــدًا لكــم«.

ــة  ــذه الجماع ــف ه ــع تصني ــل واق ــق لتعدي ــد الطري ــا أن تمه ــرات وغيره ــذه التغيي ــن له ويمك

كتنظيــم إرهابــي بموجــب القانونيــن األمريكــي والدولــي. إال أن هــذه الخطــوة لــن تتحقــق ىلع 
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األرجــح ىلع املــدى القريــب بالنظــر إلــى أن »هيئــة تحريــر الشــام« مــا زالــت تســتويف الشــروط 

ــاالت،  ــن يف االغتي ــا متورطي ــا زال أعضاؤه ــة. وم ــا كإرهابي ــتدعي تصنيفه ــي تس ــة الت القانوني

وعمليــات إطــاق القذائــف يف املناطــق املدنيــة )وإن كانــت هــذه العمليــات أقــل بكثيــر ممــا 

كانــت تقــوم بــه الجماعــة يف املاضــي(، وقمــع املتظاهريــن، ودعم املنظمــات اإلرهابيــة األخرى 

)مثــل »حمــاس«(، والترويــج للرســائل التاريخيــة لقيــادة تنظيــم »القاعــدة« ىلع اإلنترنــت.

ومــع ذلــك، أصبحــت اآلن قضيــة تصنيــف »هيئــة تحريــر الشــام« كمنظمــة إرهابيــة أضعــف بكثيــر 

ــة  ــدة« و »الدول ــي »القاع ــن تنظيم ــزءًا م ــكل ج ــة تش ــذه الجماع ــت ه ــن كان ــابق حي ــن الس م

ــدال  ــو االعت ــه نح ــف والتوج ــاطها العني ــل نش ــتمرت يف تقلي ــراق«. وإذا اس ــامية يف الع اإلس

بــداًل مــن ذلــك، فقــد ُيعــاد النظــر يف تصنيفهــا )تتــم مراجعــة الكيانــات املدرجــة يف قائمــة 

وزارة الخارجيــة األمريكيــة لـــ »املنظمــات اإلرهابيــة األجنبيــة« بمعــدل مــرة واحــدة كل خمــس 

ســنوات(. ويقينــا، قــد تســتمر هــذه الجماعــة يف مواجهــة عقوبــات أخــرى بســبب انتهاكاتهــا 

لحقــوق اإلنســان. ومــع ذلــك، يمكــن للحكومــة األمريكية التفكيــر يف اســتخدام اتصاالتها الســرية 

ــا األمنيــة واإلنســانية - ىلع افتــراض أن  ــر الشــام« يف القضاي مــع تركيــا إلشــراك »هيئــة تحري

الجماعــة تفــي بالشــروط الرئيســية مثــل تحســين وضعهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان وفتــح 

انتخابــات مجالــس الشــورى املحليــة لجميــع الســكان، بمــا يف ذلــك النســاء.

ــة  ــة جهادي ــن منظم ــام« م ــر الش ــة تحري ــّول »هيئ ــاكاة َتح ــم مح ــد تت ــع، ق ــاٍق أوس وىلع نط

ــة. فــإذا كانــت  ــة العاملي ــان سياســي، يف أماكــن أخــرى ضمــن الحركــة الجهادي ــى كي ــة إل بحت

هــذه الجماعــات مســتعدة لانخــراط يف الدبلوماســية والحكــم باإلضافــة إلــى عمليــات التمــرد 

واإلرهــاب التــي تقــوم بهــا، فسيشــكل ذلــك تحديــا فريــدًا للحكومــات والجهــات الفاعلــة األخــرى 

التــي تســعى إلــى عزلهــا، أو ردعهــا، أو تدميرهــا. لذلــك، قــد يكــون تطويــر سياســة مــن أجــل 

التعاطــي مــع هــذه املنظمــات مفيــدًا، حتــى إذا قــررت الواليــات املتحــدة يف النهايــة الحفــاظ 

ىلع نهــج أمنــي كلــي تجاههــا.

ماثيو ليفيت

ــى أن  ــة، خلــص إل ــدات أجــراه مجتمــع االســتخبارات األمريكي يف أحــدث تقييــم ســنوي للتهدي

ــع أن  ــم. وم ــول العال ــط وح ــرق األوس ــتمرًا يف الش ــدًا مس ــل تهدي ــة تمّث ــات الجهادي املنظم

الضغــط املتواصــل ملكافحــة اإلرهــاب قــد أضعــف قــدرات الهجــوم الخارجيــة لتنظيمــي »الدولــة 

اإلســامية« و»القاعــدة«، فــا يــزال كاهمــا يطمــح إلــى توجيــه هجمــات ضــد الواليــات املتحــدة.

ــات التــي تقــوم بهــا  ــم »القاعــدة« مــن العملي ــذي يشــكله تنظي ــد األساســي ال ــي التهدي ويأت
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الجهــات التابعــة لــه، إال أن التهديــد الــذي يشــكله هــذا التنظيــم إلــى حــد بعيــد ال يــزال كبيــرًا. 

ويــؤدي االنتشــار الجغــرايف لهــذا التهديــد بطــرٍق مــا إلــى صعوبــة مواجهتــه. ويســمح التفويض 

ــرق  ــتان وش ــيما يف أفغانس ــم، وال س ــول العال ــق ح ــة يف مناط ــلطة الحكومي ــتمر للس املس

ــا  ــدة« وبنائه ــم »القاع ــل تنظي ــات مث ــض املنظم ــوذ بع ــيع نف ــا، بتوس ــرب أفريقي ــا وغ أفريقي

مــاذات آمنــة يف األماكــن غيــر الخاضعــة للحكــم الكلــي.

وَتحــدث هــذه التطــورات يف وقــت يخضــع فيــه موقــف الواليــات املتحــدة يف مجــال مكافحــة 

اإلرهــاب لعمليــة إصــاح مــن أجــل اســتيعاب حــدوث تحــول اســتراتيجي باتجــاه املنافســة بيــن 

ــذي يمّكنــه  ــات املتحــدة وال ــذي تقــوده الوالي القــوى العظمــى. فبــداًل مــن اعتمــاد النمــوذج ال

الشــركاء ملكافحــة اإلرهــاب يف العالــم، ترّكــز واشــنطن حاليــا بشــكل أساســي ىلع التهديــدات 

التــي تشــكل خطــرًا ىلع الواليــات املتحــدة واملصالــح األمريكيــة يف الخــارج. وُتعتَبــر اآلن 

مواجهــة التهديــدات اإلقليميــة الناشــئة مــن مســؤولية الشــركاء املحلييــن يف املقــام األول، 

ــن  ــب م ــزال ُيطَل ــك، ال ي ــع ذل ــرورة. وم ــد الض ــا عن ــدة دورًا تمكيني ــات املتح ــؤدي الوالي ــث ت حي

ــع  ــى م ــوازي حت ــة بالت ــر كافي ــة تحذي ــر مؤشــرات وأنظم ــع االســتخبارات األمريكــي تطوي مجتم

ــات اســتراتيجية أخــرى. ــه ومــوارده ىلع أولوي ــع ميزانيات إعــادة توزي

ــادة  ــال إع ــن خ ــام م ــا الع ــين نهجه ــدة تحس ــات املتح ــل الوالي ــروري أن تواص ــن الض ــك، م لذل

تحقيــق التــوازن بيــن العمليــات التكتيكيــة ملكافحــة اإلرهــاب وجهودهــا االســتراتيجية ملنــع 

التطــرف العنيــف ومكافحتــه. وىلع مــدى الســنوات العشــرين املاضيــة، أنشــأت واشــنطن 

ــم  ــكله تنظي ــذي يش ــد ال ــتجابتها للتهدي ــل إدارة اس ــن أج ــاب م ــة اإلره ــة ملكافح بيروقراطي

ــد  ــذا الجه ــاطها. وكان ه ــل نش ــوارد وتفعي ــتجابة بامل ــذه االس ــد ه ــه، وتزوي ــدة« وأمثال »القاع

ــل  ــاط الهجمــات وتعطي ــم إحب ــث ت ــة، حي ناجحــا بشــكل ملحــوظ مــن وجهــة النظــر التكتيكي

الشــبكات اإلرهابيــة. لكنــه كان أقــل نجاحــا بكثيــر مــن وجهــة النظــر االســتراتيجية، بالنظــر إلــى 

ــا كان  ــر مم ــح أكب ــف أصب ــرف العني ــا يف التط ــون حالي ــن يتورط ــخاص الذي ــن األش ــد م أن املزي

عليــه يف عــام 1002، ممــا يشــكل تهديــدًا إرهابيــا أكثــر تنوعــا وانتشــارًا ىلع الصعيــد العاملــي. 

وملعالجــة هــذا التناقــض، يجــب أن ال تركــز السياســة األمريكيــة فقــط ىلع القضايــا التكتيكيــة 

مثــل مكافحــة تنظيــم »القاعــدة« و»هيئــة تحريــر الشــام«، بــل أيضــا ىلع الضــرورة االســتراتيجية 

ــر  ــيد، وتدابي ــم الرش ــر( يف الحك ــر بكثي ــرعة أكب ــر )وبس ــكٍل أكب ــتثمار بش ــة يف االس املتمثل

ــى منــع ممارســة العنــف. مكافحــة الفســاد، وغيرهــا مــن الجهــود الراميــة إل

املصدر: معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/tnzym-alqadt-whyyt-thryr-alsham-wmstqbl-alhrkt-aljhadyt
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قــّدم األميــن العــام لـ«األمــم املتحــدة« أنطونيــو غوتيريــش، يف تقريــره األخيــر إلــى »مجلــس 

ــات  ــدة« والجماع ــامية« و»القاع ــة اإلس ــا »الدول ــكله تنظيم ــذي يش ــد ال ــول التهدي ــن« ح األم

التابعــة لهمــا ىلع الســام الدولــي، نظــرة عامــة ىلع املســتوى االســتراتيجي عــن هــذه 

الجماعــات وعــَرَض التطــورات األخيــرة يف نطــاق الجهــود التــي تبذلهــا »األمــم املتحــدة«، مــن 

ــى عمــل  ــر إل ــدات. ويســتند هــذا التقري ــدول األعضــاء يف مكافحــة هــذه التهدي أجــل دعــم لل

قائمــة »األمــم املتحــدة« للكيانــات اإلرهابيــة »غيــر املدَرجــة يف القائمة 

املوحدة«

معهد واشنطن

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 12 حزيران  2022

نــص املقــال: نظــرة عــن كثــب ىلع األفــراد والجماعــات الذيــن يجــب أن تعتبرهــم الــدول 
ــي«  ــن الدول ــس األم ــة »مجل ــيين لقائم ــحين رئيس ــدة مرش ــم املتح ــاء يف األم األعض
ــة اإلســالمية« وحركــة  ــي »القاعــدة« و»الدول ــة التــي تشــمل تنظيَم ــات اإلرهابي للكيان

ــان«. »طالب

ماثيو ليفيت 
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»فريــق الدعــم التحليلــي ورصــد الجــزاءات )العقوبــات(« التابــع لـ«األمــم املتحــدة«، وهــو كالعــادة 

موضوعــي وملــيء بالبيانــات املفيــدة. ويقّســم التقريــر تحليلــه وفقــا للمناطــق ويحلــل التهديد 

املتطــور الــذي يشــكله تنظيمــا »القاعــدة« و»الدولــة اإلســامية« والجماعــات املرتبطــة بهمــا 

ــو  ــي. وىلع نح ــهد اإلرهاب ــرى يف املش ــة األخ ــات الفاعل ــم والجه ــه قادته ــذي يلعب ــدور ال وال

مماثــل، تحلــل سلســلة تقاريــر مشــابهة بــل منفصلــة، ُنشــر أحدثهــا يف أيار/مايــو 2202، حركــة 

ــدَرج  ــات املرتبطــة بهــا التــي تهــدد الســام واالســتقرار يف أفغانســتان. وُي ــان« والكيان »طالب

األفــراد والجماعــات الذيــن يســتوفون معاييــر التعــاون مــع هــذه الكيانــات أو تقديــم الدعــم لهــا 

أو تلقــي الدعــم منهــا ضمــن »القائمــة املوحــدة ملجلــس األمــن الدولــي« ويخضعــون لتجميــد 

األصــول وحظــر الســفر وحظــر األســلحة.

لكــن تقاريــر تنظيَمــي »القاعدة«/»الدولــة اإلســامية« وحركــة »طالبــان« )املشــار إليهــا فيمــا 

يلــي بـ«التقاريــر«( لهــا القــدر نفســه مــن األهميــة ملــا ال تتضمنــه، وىلع وجــه التحديد إشــارتها، 

وفقــا ملمارســات »األمــم املتحــدة«، إلــى العناصــر اإلرهابيــة التــي تســتدعي ذكرهــا يف التقاريــر 

ــي«.  ــم يتــم تضمينهــا يف قائمــة تصنيــف اإلرهابييــن الخاصــة بـ«مجلــس األمــن الدول ولكــن ل

ويتألــف هــؤالء العناصــر »غيــر املدرجيــن يف القائمــة« مــن 83 شــخصا و61 مجموعــة، ويشــكلون 

ىلع الرغــم مــن عــدم تجميعهــم معــا يف قائمــة واحــدة، قائمة بحكــم األمــر الواقع مــن العناصر 

اإلرهابييــن الذيــن يــود »فريــق الرصــد« التابــع لـ«األمــم املتحــدة« تصنيفهــم كإرهابييــن، ويشــير 

ــن  ــد م ــع املزي ــر يف جم ــب أن تنظ ــدة« يج ــم املتح ــاء يف »األم ــدول األعض ــه ىلع ال ــى أن إل

املعلومــات عنهــم وتقتــرح إدراجهــم ىلع قائمــة اإلرهــاب.

َمن ُيعّد القائمة وَمن هو »غير مدَرج يف القائمة«؟

يف عــام 9991، صــدر قــرار »مجلــس األمــن« رقــم 7621 لفــرض حظــر جــوي محــدود ىلع حركــة 

»طالبــان« وتجميــد أصولهــا، فأعــد مــا ســيصبح معروفــا بـ«القائمــة املوحــدة«. ويف عــام 1102، 

قّســم قــراران جديــدان )القــراران 8891 و9891( القائمــة إلــى قســمين، أحدهمــا يركــز ىلع تنظيــم 

»القاعــدة« واآلخــر ىلع حركــة »طالبــان«، حيــث يقــّدم كل منهمــا تقاريــر منفصلة نصف ســنوية 

عــن التهديــدات العامليــة التــي تشــكلها كل مجموعــة وشــبكاتها. ويف عــام 5102، تــم توســيع 

ــت،  ــك الوق ــرار 3522(، ويف ذل ــامية« )الق ــة اإلس ــم »الدول ــمل تنظي ــدة« لتش ــة املوح »القائم

وّســع »فريــق الرصــد« نطــاق تقاريــره التــي تركــز ىلع تنظيــم »القاعــدة« لتشــمل التهديــد الــذي 

تشــكله الجماعــة املنشــقة الجديــدة. ويف عــام 1202، أعــاد القــرار 0162 التأكيــد ىلع صاحيــة 

تجميــد األصــول وحظــر الســفر وحظــر األســلحة التــي تســتهدف الكيانــات املدرجــة ىلع قائمــة 
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عقوبــات تنظيَمــي »الدولــة اإلســامية« و»القاعــدة«.

ــي  ــن تنظيَم ــباط/فبراير 2202 ع ــهر ش ــادر يف ش ــدة الص ــم املتح ــام لألم ــن الع ــر األمي إن تقري

ــذي  ــر األول ال ــس التقري ــه، لي ــن نوع ــر م ــع عش ــو الراب ــامية«، وه ــة اإلس ــدة« و»الدول »القاع

يشــير إلــى عــدم ظهــور األفــراد املذكوريــن يف التقريــر يف قائمــة تصنيــف اإلرهــاب الصــادرة 

ــق الرصــد«  ــل »فري ــر النصــف ســنوية مــن قب ــم إعــداد هــذه التقاري ــس األمــن«. ويت عــن »مجل

التابــع لـ«األمــم املتحــدة«، و«املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب« التابعــة لـ«األمــم 

املتحــدة«، و«مكتــب مكافحــة اإلرهــاب« التابــع لـ«األمــم املتحــدة«، بالتعــاون مــع جهــات أخــرى. 

وتأتــي املعلومــات الــواردة يف التقاريــر مــن الــدول األعضــاء التــي تشــارك املعلومــات مــع »فريق 

ــات  ــن، همــا مســاعدة لجــان العقوب ــن مختلفتْي ــؤدي وظيفتْي ــق الرصــد« ي الرصــد«. ولكــن »فري

ــدات  ــن التهدي ــة ع ــات منتظم ــم تقييم ــدة«، وتقدي ــم املتح ــزاءات »األم ــم ج ــع قوائ يف وض

اإلرهابيــة للســلم واألمــن الدوليْيــن، وعــادًة مــا تركــز الــدول األعضــاء ماحظاتهــا املوجهــة إلــى 

»فريــق الرصــد« ىلع مســألة تقييــم التهديــد حصــرًا. وَتذُكــر هــذه الــدول األعضــاء األفــراد الذيــن 

تســتدعي أنشــطتهم إدراجهــم ضمــن تقييمــات التهديــد، ولكــن باســتثناء الواليــات املتحــدة 

وعــدد قليــل مــن الــدول األخــرى، نــادرًا مــا تفكــر الــدول األعضــاء يف اقتــراح هــؤالء األشــخاص 

ــى  ــدث إل ــح التح ــاء ىلع األرج ــدول األعض ــض ال ــض بع ــع، ترف ــي. ويف الواق ــف اإلرهاب للتصني

ــد جهــات لتســتهدفها  ــق الرصــد« إذا ركــزت هــذه اإلحاطــات بشــكل أساســي ىلع تحدي »فري

ــات.  ــة العقوب ــأن أنظم ــاوف بش ــق بمخ ــا تتعل ــردد ولكنه ــذا الت ــباب ه ــف أس ــزاءات. وتختل الج

ــز  ــا ترك ــمة، أو أنه ــر حاس ــزال غي ــزاءات ال ت ــة الج ــأن فعالي ــل ب ــرأي القائ ــات ال ــمل االعتراض وتش

بشــكل غيــر متناســب ىلع منطقــة معينــة )وهــو اعتــراض غالبــا مــا تثيــره الــدول األفريقيــة(، 

أو أنهــا قــد تــم تسييســها مــن قبــل الخصــوم الجيوسياســيين )كمــا أعربــت الهنــد وباكســتان(.

ــم  ــع رق ــر، يوض ــف يف التقري ــرد مصنَّ ــر ف ــا ُيذَك ــدة«، عندم ــم املتح ــات »األم ــب ممارس وبموج

ــان«  ــر املصنفيــن املرتبطيــن بحركــة »طالب تصنيــف الفــرد بيــن قوســين. وينتمــي األفــراد غي

أو تنظيــم »القاعــدة« أو تنظيــم »الدولــة اإلســامية« إلــى فئــة »غيــر املدَرجيــن يف القائمــة« 

مــا لــم يكــن الفــرد املعنــي متوفيــا. ومــع ذلــك، بينمــا ُيذَكــر رقــم تصنيــف الجماعــات املصنفــة، 

إاّل أنــه وفقــا ملمارســات »األمــم املتحــدة«، ال تشــير التقاريــر إلــى تلــك الجماعــات التــي لــم يتــم 

تصنيفهــا )أي ال ُتعتَبــر »غيــر مدَرجــة يف القائمــة«(. ومــن جهتــه، ال يتمتــع »فريق الرصــد« التابع 

لـ«األمــم املتحــدة« بصاحيــات اســتقصائية، وال يمكنــه اقتــراح أفــراد أو جماعــات إلدراجهــم يف 

القائمــة، ولكــن يمكنــه لفــت االنتبــاه إليهــم بشــكل أكبــر. ووفقــا ملســؤول يف مكافحــة اإلرهــاب 
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املنخــرط يف هــذه العمليــة والــذي ناقشــنا معــه هــذه املســألة، ترمــي املمارســة املتمثلة يف 

اإلشــارة إلــى عــدم إدراج اإلرهابييــن املشــار إليهــم يف التقريــر ىلع »القائمــة املوحــدة« إلــى 

إبــاغ الــدول األعضــاء بــأن الفــرد املعنــي يســتحق املزيــد مــن التحقيــق وربمــا اقتــراح تصنيفــه. 

ــم  ــا يخــص إعــداد قوائ ــة واملســؤولية فيم ــة توســيع نطــاق امللكي ــى محاول وهــي تهــدف إل

جــزاءات »األمــم املتحــدة« وتحديثهــا لتشــمل مجموعــة أكبــر مــن الــدول األعضــاء فيمــا يتخطــى 

الواليــات املتحــدة وحلفــاء غربييــن آخريــن فقــط.

ــة اإلســامية« و»القاعــدة« أو قائمــة  ــي »الدول ــى قائمــة تنظيَم ــان مــا إل ــر إضافــة كي إن معايي

ــان« واضحــة وتشــمل: حركــة »طالب

املشــاركة يف تمويــل أعمــال أو أنشــطة أو التخطيــط لهــا أو تيســير القيــام بهــا أو اإلعداد   S

لهــا أو ارتكابهــا، أو املشــاركة يف ذلــك معهمــا أو باســمهما أو بالنيابــة عنهمــا أو دعمــا لهمــا؛

توريد األسلحة وما يتصل بها من معدات إليهما أو بيعها لهما أو نقلها إليهما؛  S

التجنيد لهما؛ أو  S

تقديــم أي أشــكال أخــرى مــن الدعــم لألعمــال أو األنشــطة التــي يقوم بهــا تنظيــم »الدولة   S

اإلســامية يف العــراق والشــام« )»داعــش«( أو تنظيــم »القاعــدة« أو أي خليــة أو جماعــة مرتبطة 

بهمــا أو منشــقة أو متفرعــة عنهمــا... ]أو بالنســبة إلــى حركــة »طالبــان«: »األفــراد والجماعــات 

واملشــاريع والكيانــات املرتبطــة بـ«طالبــان« والتــي تشــكل تهديــد للســام واالســتقرار واألمــن 

يف أفغانســتان«[.

ــر يف  ــتحقون الذك ــن يس ــة مّم ــرد أو جماع ــون أي ف ــرض أن يك ــر، ُيفت ــذه املعايي ــب ه وبموج

التقاريــر مؤهليــن إلدراجهــم يف القائمــة، بالنظــر إلــى أنهــم مدرجــون ىلع وجه التحديد بســبب 

ــة اإلســامية« أو »القاعــدة« أو حركــة »طالبــان« أو أي جماعــة  عاقاتهــم مــع تنظيَمــي »الدول

ــر الضــوء ىلع أن بعضهــم »غيــر مــدَرج يف القائمــة«،  ــة. لذلــك عندمــا تســلط التقاري ذات صل

فــإن ذلــك مؤشــر غيــر دقيــق جــدًا بأنــه ربمــا ينبغــي إضافتهــم يف املســتقبل القريــب. ويف 

بعــض الحــاالت، مثــل حالــة الزعيــم الجديــد لتنظيــم »الدولــة اإلســامية«، ســيتم بالتأكيــد إدراج 

ــا  ــض القضاي ــييس بع ــم تس ــب. وت ــتقبل القري ــة يف املس ــن ىلع القائم ــخاص املذكوري األش

إلــى حــد كبيــر بيــن الــدول األعضــاء، ممــا ســمح بطريقــة مــا للقائــد األىلع الحالــي يف حركــة 

»طالبــان«، هبــة اهلل أخونــد زاده، بعــدم الظهــور أبــدًا ىلع قائمــة »األمــم املتحــدة« الخاصــة 

ــد«  ــق الرص ــك »فري ــد يمل ــرى، ق ــاالت أخ ــى يف ح ــان«. وحت ــؤولي »طالب ــن مس ــن م باملصنفي

ــرًة.  ــة مباش ــم يف القائم ــة إلدراجه ــر كافي ــن غي ــر، ولك ــراد يف تقري ــة إلدراج األف ــات كافي بيان
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ــو ياســر حســن  ــي أب ــر املواطــن التنزان ــر شــباط/فبراير ذك ــن تقري ــال، تضّم ــى ســبيل املث فعل

كقائــد لتنظيــم »أهــل الســنة والجماعــة«، أو »تنظيــم الدولــة اإلســامية يف موزمبيــق«، ولكــن 

الســلطات التنزانيــة ال تملــك ســجًا لفــرٍد يحمــل هــذا اإلســم. ويف مثل هــذه الحاالت، يبــدو تقرير 

»األمــم املتحــدة« بمثابــة تنبيــه خفــي للــدول األعضــاء مــن أجــل التعــاون مــع بعضهــا البعــض 

وجمــع املعلومــات الضروريــة لدعــم مثــل هــذا اإلجــراء. وبينمــا ال تشــير التقاريــر إلــى الجماعــات 

ــمائها يف  ــور أس ــة ظه ــح حقيق ــة«، توض ــر مدَرج ــا »غي ــة ىلع أنه ــة يف القائم ــر املدَرج غي

التقاريــر، لكــن مــن دون أن يتبعهــا رقــم تصنيفهــا، أنهــا لــم ُتــدَرج بعــد يف القائمــة وربمــا ال بــد 

مــن ذلــك. ومــن الجديــر بالذكــر أيضــا أن هــذه القائمــة تتطــور بســرعة، إذ ُقتــل الكثيــرون مــن 

العناصــر اإلرهابيــة التــي صنفهــا تقريــر األميــن العــام لألمــم املتحــدة الصــادر يف شــهر شــباط/

ــة  ــة الجاري ــك ضمــن األعمــال العدائي ــر مدَرجــة يف القائمــة«، وذل ــر 2202 ىلع أنهــا »غي فبراي

خــال األشــهر القليلــة التــي أعقبــت إصــدار التقريــر.

وقــد حددنــا أدنــاه اثنتــي عشــرة جهــة مــن األفــراد واملنظمــات األكثــر بديهيــة وتوثيقــا ىلع 

مــا يبــدو يف تقريــر األميــن العــام لألمــم املتحــدة الصــادر يف شــهر شــباط/فبراير 2202 بشــأن 

ــأن  ــو 2202 بش ــادر يف أيار/ماي ــر الص ــامية«، أو يف التقري ــة اإلس ــدة« و»الدول ــي »القاع تنظيَم

حركــة »طالبــان«، وهــذه الجهــات لــم تظهــر بعــد ىلع قائمــة تصنيــف اإلرهــاب الخاصــة بـ«األمم 

املتحــدة«.

الدزينة القذرة »غير املدَرجة يف القائمة«

1. سامي جاسم محمد الجبوري

ــا  ــز حالي ــد(، املحتج ــي حمي ــم حج ــا باس ــروف أيض ــوري )املع ــد الجب ــم محم ــامي جاس كان س

يف العــراق، ُيعتبــر النائــب األكبــر لخليفــة تنظيــم »الدولــة اإلســامية« املتوفــى أبــو إبراهيــم 

ــم  ــريعة يف تنظي ــس الش ــس مجل ــب رئي ــابقا منص ــوري س ــغل الجب ــي. وش ــمي القرش الهاش

»الدولــة اإلســامية«، وعمــل بصفــة »مســاعد قائــد« املجموعــة يف جنــوب املوصــل. وأكــدت 

ــا ىلع تنســيق  ــوري يشــرف حالي ــي« أن الجب ــن الدول ــس األم ــدول األعضــاء يف »مجل إحــدى ال

ــة. ــه الخارجي ــع مقاطعات ــامية« م ــة اإلس ــم »الدول تنظي

)obulakN eiddeM( 2. ميدي نكالوبو

يعمــل املواطــن األوغنــدي ميــدي نكالوبــو )»املعاِقــب«( مــع الجماعــة اإلســامية املتمــردة يف 

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة هــي »القــوات الديمقراطيــة املتحالفــة«، وقــد نشــر الدعايــة 

ــع أنحــاء املنطقــة. وعمــل  ــة اإلســامية« يف جمي ــم »الدول ــة لتنظي ــو تعليمي ومقاطــع فيدي
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نكالوبــو كصانــع قنابــل ومنســق العمليــات اإلرهابيــة املحليــة يف »القــوات الديمقراطيــة 

املتحالفــة« منــذ آب/أغســطس 1202، وتــورط يف هجــوم انتحــاري بالحافلــة يف تشــرين األول/

أكتوبــر 1202، والتفجيــرات االنتحاريــة الثاثيــة التــي ُنفــذت يف تشــرين الثاني/نوفمبــر 1202 يف 

مدينــة كامبــاال األوغنديــة، وأســفرت عــن مقتــل ثاثــة أشــخاص وإصابــة 33 آخريــن بجــروح.

3. عبد البراء الصحراوي

حــّل عبــد البــراء الصحــراوي )املعــروف بعبــد البــراء األنصــاري؛ أبــو عمــرو( محــل زعيــم تنظيــم 

ــة اإلســامية يف الصحــراء الكبــرى« عدنــان أبــو وليــد الصحــراوي )املــدَرج يف »القائمــة  »الدول

ــط  ــن، ُرِب ــك الحي ــذ ذل ــر 1202. ومن ــي«( يف تشــرين األول/أكتوب ــن الدول ــس األم املوحــدة ملجل

»تنظيــم »الدولــة اإلســامية يف الصحــراء الكبــرى« بمجــزرة ارُتكبــت يف قريــة نائيــة يف جنــوب 

غــرب النيجــر، وأســفرت عــن مقتــل 96 شــخصا يف تشــرين الثاني/نوفمبــر 1202.

4. خالد باطريف

ــد  ــرب« خال ــرة الع ــدة يف جزي ــم »القاع ــم تنظي ــي« زعي ــن الدول ــس األم ــر »مجل ــف تقري يص

باطــريف بأنــه »زعيــم صاعــد مــن الجيــل الثانــي لتنظيــم »القاعــدة««. وبعــد اعتــراف الواليــات 

املتحــدة بالقــدس ]عاصمــة إلســرائيل[، أمــر باطــريف املســلمين بـ«النهــوض ومهاجمــة اليهــود 

واألمريكييــن يف كل مــكان«. وخــال فتــرة واليــة باطــريف كأميــر، فّجــر مقاتلــو تنظيــم »القاعدة 

ــريف يف  ــر باط ــاء، وظه ــة البيض ــا يف محافظ ــزًا صحي ــرت مرك ــة دم ــرب« قنبل ــرة الع يف جزي

ــق فيهمــا ىلع الجهــود التــي  ــرة العــرب« يعّل ــو لـــ تنظيــم »القاعــدة يف جزي ــْي فيدي مقطَع

تبذلهــا الجماعــة اســتعدادًا لشــن هجمــات تســتهدف الغــرب.

5. هبة اهلل أخوند زاده

ــر القائــد األىلع لحركــة »طالبــان« هبــة اهلل أخونــد زاده لتنظيــم »القاعــدة« »مــاذًا آمنــا«  وّف

وحريــة أكبــر يف الحركــة منــذ أن اســتولت جماعتــه ىلع الســلطة يف أفغانســتان. ويف ظــل 

ــات،  ــم الفتي ــرت تعلي ــابق، وحظ ــؤول س ــة مس ــن مائ ــر م ــان« أكث ــة »طالب ــت حرك ــه، قتل قيادت

وســمحت لجماعــة »تحريــك طالبــان باكســتان« باســتخدام أفغانســتان كمنصــة انطــاق لشــن 

هجمــات تســتهدف باكســتان.

6. أسامة محمود

أســامة محمــود هــو املتحــدث الســابق والقائــد الحالــي لـــ تنظيــم »قاعــدة الجهــاد يف شــبه 

القــارة الهنديــة«، وهــو فــرع أنشــأه زعيــم تنظيــم »القاعــدة« أيمــن الظواهــري يف عــام 4102. 

ويبــدو أن مقاتلــي محمــود مندمجيــن يف وحــدات حركــة »طالبــان«، ومــن بينهــم أولئــك الذيــن 
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اضطلعــوا بــدور يف العمليــات خــال اســتياء حركــة »طالبــان« ىلع أفغانســتان.

7. »كتيبة ماسينا«

تعمــل »كتيبــة ماســينا« التابعــة لـــ »جماعة نصرة اإلســام واملســلمين« يف وســط مالــي. وأحد 

ــي  ــاد أغ غال ــواب إي ــم ن ــد أه ــر أح ــدة« وُيعتَب ــة املوح ــدَرج يف »القائم ــا م ــادو كوف ــا أم قادته

زعيــم »جماعــة نصــرة اإلســام واملســلمين«. ويف كانــون األول/ديســمبر 1202، نصبــت »كتيبــة 

ــة عامــة بالقــرب مــن قريــة ســونغو املاليــة، ممــا أســفر عــن مقتــل 23  ــا لحافل ماســينا« كمين

مدنيــا.

8. »أهل السنة والجماعة«

ُيعتقــد أن تنظيــم »أهــل الســنة والجماعــة« )املعروف أيضا باســم تنظيم »الدولة اإلســامية يف 

موزمبيــق«، أو محليــا باســم »حركــة الشــباب يف موزمبيــق«( بايــع تنظيــم »الدولــة اإلســامية« 

منــذ نيســان/أبريل 8102، مــع اعتــراف القيــادة األساســية يف تنظيــم »الدولــة اإلســامية« بأنــه 

تابــع لهــا يف آب/أغســطس 9102. وقتلــت الجماعــة أكثــر مــن 0031 مدنــي وشــّردت مــا يقرب من 

000,076  شــخص منــذ تشــرين األول/ أكتوبــر 7102. ومــن املعــروف أن خايــا تنظيم »أهل الســنة 

ــرات  ــات الصغي ــف الفتي ــا تختط ــادًة م ــن، وع ــع رؤوس املدنيي ــرى وتقط ــب الق ــة« تنه والجماع

الســتعبادهن جنســيا والفتيــان الصغــار لتجنيدهــم يف ســن صغيــر. ويف تشــرين الثاني/نوفمبــر 

0202، قطــع مقاتلــو تنظيــم »أهــل الســنة والجماعــة« رؤوس أكثــر مــن 05 شــخصا يف شــمال 

موزمبيق.

9. »أنصار بيت املقدس«

ــيناء«(  ــة س ــامية يف والي ــة اإلس ــم »الدول ــدس« )أو تنظي ــت املق ــار بي ــة »أنص ــت جماع بايع

ــن ىلع أنهــا  ــك الحي ــذ ذل ــراف بهــا من ــم االعت ــة اإلســامية« يف عــام 4102 وت ــم »الدول تنظي

تابعــة لــه، وظهــرت بشــكل بــارز يف دعايــة هــذا التنظيــم. ووقــع الهجــوم األخيــر الــذي شــنته 

جماعــة »أنصــار بيــت املقــدس« يف أيار/مايــو 2202، عندمــا هاجــم مســلحون مــن قبلهــا نقطــة 

تفتيــش يف إحــدى محطــات ضــخ امليــاه شــرق قنــاة الســويس وقتلــوا 11 جنديــا مصريــا.

01. »حراس الدين«

ىلع الرغــم مــن أن تقريــر »مجلــس األمــن الدولــي« يقــّدر أن اســتمرارية تنظيــم »حــراس الديــن« 

ــك أن  ــع ذل ــد م ــه يؤك ــا، إال أن ــكوك فيه ــل مش ــدى الطوي ــدة« ىلع امل ــم »القاع ــع لتنظي التاب

ــذا  ــرف ه ــو 0202، أش ــوم. ويف حزيران/يوني ــي 002 هج ــى حوال ــن« تبن ــراس الدي ــم »ح تنظي

ــم  ــة باس ــدة« ومعروف ــم »القاع ــة لتنظي ــكرية تابع ــات عس ــة عملي ــج غرف ــم ىلع دم التنظي
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ــا بالقــرب مــن درعــا والســويداء. ــوا«، وأرســلت الجماعــة بعــض أعضائهــا لتشــكيل خاي »فاثبت

11. »أنصار اإلسام«

تقــّدم جماعــة »أنصــار اإلســام« التــي تتخــذ مــن شــمال بوركينا فاســو مقرًا لهــا، الدعــم لـ«كتيبة 

ماســينا« و«كتيبــة غورمــا« التابعتيــن لتنظيــم »القاعــدة«. واعتبــارًا مــن آذار/مــارس 8102، ُنســب 

مــا ال يقــل عــن 87 هجومــا يف شــمال بوركينــا فاســو إلــى جماعــة »أنصــار اإلســام«، وقــد تــم 

توثيــق حــاالت أرســلت فيهــا »جماعــة نصــرة اإلســام واملســلمين« عناصرهــا لتدريــب مقاتلــي 

جماعــة »أنصــار اإلســام«.

21. »باكورا«

تعمــل جماعــة »باكــورا« املنشــقة، التــي بايعــت زعيــم جماعــة »بوكــو حــرام« أبــو بكــر شــكوي 

ــة  ــادت الجماع ــارس 0202، ق ــاد. ويف آذار/م ــرة تش ــة بحي ــبتمبر 9102، يف منطق يف أيلول/س

ــة  ــا جماع ــت أيض ــا. وُربط ــدي تقريب ــة جن ــل مائ ــن مقت ــفر ع ــادية أس ــة تش ــا ىلع ثكن هجوم

ــاد. ــرة تش ــرة داراك ىلع بحي ــن يف جزي ــرات الصيادي ــدت عش ــزرة حص ــورا« بمج »باك

التطلع نحو التقرير القادم

ــن  ــكان املدنيي ــب الس ــاه بترهي ــم أع ــم وصفه ــن ت ــر الذي ــا عش ــات اإلثن ــراد والجماع ــام األف ق

وأظهــروا عاقــات وثيقــة مــع تنظيمــي »القاعــدة« أو »الدولــة اإلســامية« أو حركــة »طالبــان« 

أو أي جماعــة ذات صلــة. وهــم يجّســدون األمثلــة األكثــر وضوحــا وبــروزًا عــن الكيانــات اإلرهابيــة 

التــي تفــي بشــكل ال لبــس فيــه باملتطلبــات الازمــة إلدراجهــا يف القائمــة. وتجــري اآلن 

ــي«  ــس األمــن الدول ــى »مجل ــن العــام لألمــم املتحــدة إل ــر النصــف ســنوي لألمي صياغــة التقري

حــول تنظيَمــْي »القاعــدة« و»الدولــة اإلســامية«، ومــن املتوقــع إصــداره يف تموز/يوليــو 2202. 

ــخاص  ــباط/فبراير 2202 ىلع األش ــر ش ــكٍل واٍف يف تقري ــاء بش ــدول األعض ــاع ال ــم إط ــد ت وق

ــوا  ــب أن يكون ــن يج ــرى، والذي ــات أخ ــر وتنظيم ــن عناص ــن بي ــا، م ــروا هن ــن ُذك ــات الذي والجماع

ىلع األرجــح يف قائمــة »األمــم املتحــدة« ولكــن لــم يتــم تضمينهــم يف ذلــك الوقــت. ونأمــل 

أن يكــون الكثيــرون قــد ُأضيفــوا بحلــول الوقــت الــذي يصــدر فيــه األميــن العــام لألمــم املتحــدة 

ــو. ــى »مجلــس األمــن« يف تموز/يولي ــره الخامــس عشــر إل تقري

املصدر: معهد واشنطن

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/qaymt-alamm-almthdt-llkyanat-alarhabyt-ghyr-almdrajt-fy-alqaymt-almwhdt
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ال يــوّد املــرء الوقــوع يف الحتميــة الثقافيــة، لكــن النــزاع األوكرانــي ســّلط الضــوء ىلع املفاهيــم 

ــن  ــر م ــا أن الكثي ــس مفاجًئ ــيا. ولي ــة وروس ــدان الغربي ــر يف البل ــوة والنص ا للق ــدًّ ــة ج املختلف

ــن  ــر بوتي ــي فاديمي ــس الروس ــق الرئي ــم منط ــارًة يف فه ــر مه ــدت أكث ــة ب ــات العربي الحكوم

ــن. ــه الغربيي وحســاباته، مــن منتقدي

حيــن قــام الــروس بغــزو أوكرانيــا، وقاومهــم األوكرانيــون، وكانــت مقاومتهــم ناجحــة يف البدايــة، 

بــدت الســردية وكأّنهــا ُكِتبــت لفيلــم هوليــوودي. كان املســتضَعف يهــزم معتدًيــا شــّريًرا، وبــدا 

أن نهايــة ســعيدة تلــوح يف األفــق. يف أواخــر نيســان/أبريل، قــال وزيــر الدفــاع األميركــي لويــد 

أوســتن يف اجتمــاع لــوزراء الدفــاع: »مــن الواضــح أن أوكرانيــا تعتقــد أن بإمكانهــا الفــوز، وهــذا مــا 

يعتقــده أيًضــا جميــع الحاضريــن هنــا«. تزامــن هــذا التصريــح مــع إعــان أوســتن أن روســيا تفشــل 

ــه  ــث ال يمكن ــا بحي ــي »ضعيًف ــش الروس ــرى الجي ــد أن ت ــدة تري ــات املتح ــا وأن الوالي يف غزوه

القيــام باألمــور التــي أقــدم عليهــا يف اجتياحــه ألوكرانيــا«. حتــى إن الرئيــس جــو بايــدن ذهــب 

أبعــد مــن ذلــك، مشــّدًدا ىلع أن بوتيــن »ال يمكنــه البقــاء يف الســلطة«.

أمــا اليــوم، فتبــدو األمــور مختلفــة إلــى حــدٍّ كبيــر، إذ تحّقــق القــوات الروســية مكاســب كبــرى يف 

شــرق أوكرانيــا وتعانــي االقتصــادات الغربيــة مــن ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز، األمــر الــذي يعــود 

بالفائــدة ىلع روســيا. وقــد صــّرح بايــدن، يف محاولــة واضحــة إلبعــاد املامــة عنــه، أن الرئيــس 

األوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي »لــم يــرد أن يســمع« يف مطلــع العــام الجــاري أن روســيا ىلع 

وشــك أن تغــزو بــاده. لقــد كان التلميــح الضمنــي أن زيلينســكي، لــو أجــرى تقييًمــا أفضــل للوضع، 

لســلك ربمــا مســاًرا مختلًفــا، وأنقــذ أوكرانيــا ممــا تمــّر بــه اآلن. وهــذا الــكام بعيــٌد كل البعــد عــن 

مقارنــة زيلينســكي بوينســتون تشرشــل يف األســابيع األولــى للنــزاع. فالبلــدان الغربيــة تشــّكك 

اآلن يف احتمــال أن تخــرج أوكرانيــا منتصــرًة، يف ظــّل تعّمــق االنقســام بينهــا حــول الخطــوات 

الاحقــة. وىلع الرغــم مــن كل مــا قيــل عــن جنــون بوتيــن، روســيا هــي التــي تنتصــر.

ــن  ــن بوتي ــة. لك ــات الغربي ــبب العقوب ــل بس ــت طوي ــتعاني لوق ــيا س ــه أن روس ــك في ــا ال ش مم

ملاذا يتفّهم الشرق األوسط بوتين

كارنيغي

)اللغة اإلنجليزية و العربية( 20 حزيران  2022

نــص املقــال: يــرى القــادة يف الشــرق األوســط أن الرئيــس الروســي يتعاطــى مــع النــزاع 
األوكرانــي وفًقــا للمقاربــة نفســها التــي كانــوا ليّتبعوهــا لــو واجهــوا وضًعــا مماثــاًل.

مايكل يونغ 
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ا لدفعــه إذا كان البديــل هــو هزيمــة بــاده يف  مســتعدٌّ لدفــع هــذا الثمــن ولطاملــا كان مســتعدًّ

أوكرانيــا. الوقــت كفيــٌل بــأن يحســم إذا ســينجح الــروس يف االحتفــاظ بســيطرتهم ىلع شــرق 

أوكرانيــا، ولكــن يف الوقــت الراهــن، وّطــدت روســيا قدرتهــا ىلع الوصــول إلــى القــرم، وحرمــت 

أوكرانيــا مــن منطقتهــا الصناعيــة، وجعلــت الغــرب يــدرك أن جــزًءا كبيــًرا مــن أوكرانيــا ســيبقى 

ــة  ــدوًدا حقيقي ــة ح ــن أن ثم ــك لألوكرانيي ــرت كذل ــكو، وأظه ــيطرة موس ــت س ــح تح ىلع األرج

للخطــوات التــي يمكــن أن يقــدم عليهــا الغــرب ملســاعدتهم يف الدفــاع عــن أنفســهم.

مــن وجهــة نظــر عربيــة، قــد يبــدو ذلــك كّلــه مألوًفــا. فمــا تعتبــره البلــدان الغربيــة معاييــر للنصر 

والهزيمــة يف الحــرب يــكاد يكــون يف معظــم األحيــان غيــر ذي قيمــة يف الشــرق األوســط. ال 

ــل  ــل يتمّث ــا، ب ــك مهًم ــو كان ذل ــى ل ــال، حت ــكل فّع ــوة بش ــرض الق ــادًة يف ف ــر ع ــل النص يتمّث

ــا مــا بتصويــر حربــه ضــد إســرائيل  يف الصمــود بوجــه عــدوٍّ أقــوى. فقــد نجــح حــزب اهلل نوًع

ــا مــن املعاييــر  ل لــه، ىلع الرغــم مــن أنهــا لــم تســتوِف أيًّ يف العــام 6102 بأنهــا »نصــر« ُســجِّ

ــك،  ــف النصــر. كذل ــن أجــل تعري ــون ليســتخدموها م ــي كان املســؤولون الغربي الكاســيكية الت

تخضــع إيــران للعقوبــات األميركيــة منــذ عقــود، مــا يســّبب لهــا معانــاة كبيــرة، لكنهــا لــم تبــّدل 

ــرق  ــاء الش ــف أنح ــرى يف مختل ــب كب ــت مكاس ــا وحقق ــًكا بموقفه ــل ازدادت تمّس ــلوكها، ب س

األوســط. ال يعتبــر قــادة إيــران أن النصــر يقــوم ىلع إلحــاق الهزيمــة بالطــرف اآلخــر فحســب، بــل 

أيًضــا ىلع مواصلــة املســار اإليديولوجــي.

ينطبــق األمــر نفســه إلــى حــدٍّ كبيــر ىلع روســيا يف مواجهــة عالــٍم غربــي أقــوى. حيــن يقــول 

القــادة الغربيــون إن الــروس سيشــعرون بوطــأة املعانــاة وينقلبــون ىلع بوتيــن، يبــدون وكأنهــم 

يعيشــون يف فّقاعــة. ال شــك أن الرئيــس الروســي ليــس مســروًرا برؤيــة مجتمعــه يــزداد اســتياًء، 

لكــن األمــر الوحيــد الــذي ســيراقبه هــو مــا إذا ســيهّدد ذلــك ســلطته. لقــد اعتمــد القــادة يف 

العالــم العربــي – بــدًءا مــن ســورية ومــروًرا بلبنــان والســودان ووصــوال إلــى مصــر والجزائــر – ســلوًكا 

مماثــًا حيــن شــعرت األوليغارشــيات الحاكمــة بالضعــف. ُيجــري املســؤولون الغربيــون انتخابــات 

ديمقراطيــة، لكــن بإمــكان األنظمــة الســلطوية يف العالــم العربــي وروســيا أن تلجــأ دوًمــا إلــى 

التاعــب بنتائــج االنتخابــات، وإلــى العنــف، يف حــال خســرت قبضتهــا مؤقًتــا.

ــارات  ــة للخي ــر املرن ــن غي ــراءة األوكرانيي ــو ق ــرب ه ــادة الع ــه الق ــف مع ــن يتعاط ــذي ل ــر ال األم

املتاحــة أمامهــم. يف لحظــة معّينــة، كان بإمــكان زيلينســكي أن يلعــب لعبــة البقــاء، مــا يتيــح 

لــه هامًشــا للمنــاورة. يف شــباط/فبراير املاضــي، توّجــه الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون إلى 

موســكو وكييــف للتفــاوض ىلع حــلٍّ لألزمــة املتفاقمــة. وىلع متــن الرحلــة إلــى روســيا، طــرح 
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 ،)noitazidnalniF( »ماكــرون فكــرة أن أوكرانيــا قــد تنظــر يف ترتيــٍب مشــابه لنمــوذج »الَفْنَلنــدة

كســبيل للخــروج مــن املــأزق، وتعــّرض لانتقــادات بســبب كامــه هــذا. لكــن، هــل كان ماكــرون 

ــت ســيادتهم  ــن كان ــن حي ــدة« بامتعــاض، متذّكري ــى »الَفْنَلن ــون إل ىلع خطــأ؟ ينظــر الفنلندي

ــن  ــاردة. لك ــرب الب ــال الح ــوفياتي خ ــاد الس ــوار االتح ــم يف ج ــع باده ــبب موق ــة بس منقوص

فنلنــدا بقيــت حــّرة، وظّلــت أيًضــا جــزًءا مــن أوروبــا الغربيــة.

أجــاب زميلــي الســابق ديميتــري ترينيــن، حيــن ُســِئل يف مقابلــة مــع »ديــوان« عــن إمكانيــة 

ــاطة  ــا ببس ــًيا: »علين ــاًرا قاس ــه خي ــاد تواج ــا، أن الب ــدة« يف أوكراني ــوذج »الَفْنَلن ــق نم تطبي

معاينــة الوضــع الجيوسياســي واالســتراتيجي الفعلــي ألوكرانيــا. فقــد أوضــح الرئيــس األميركــي 

جــو بايــدن أن الواليــات املتحــدة لــن تدافــع عــن أوكرانيــا، حتــى يف حــال تعّرضــت إلــى الغــزو 

واحُتلَّــت أراضيهــا«. بعبــارة أخــرى، حيــن يوشــك عــدوٌّ أقــوى منــك ىلع شــّن هجــوم عليــك، قــد 

يكــون التصــّرف األمثــل يف هــذه الحالــة إبــرام صفقــة للحفــاظ ىلع مــا لديــك.

ــيادتها،  ــدود س ــًدا ح ــدرك جّي ــا ت ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــن دول الش ــر م ــّك أن الكثي ال ش

وتتكّيــف مــع ذلــك يف الكثيــر مــن األحيــان. بقــي لبنــان لفتــرة طويلــة رازًحــا تحــت نفــوذ ســوريا، 

واآلن إيــران. ومــع أن شــرائح مــن اللبنانييــن قاومــت ذلــك يف مراحــل مختلفــة، يشــّكل هــذا األمــر 

ــل معظــم النــاس التعايــش معــه. وقــد تمّتعــت الســعودية بنفــوذ كبيــر يف اليمــن  ــا َقِب واقًع

ــًرا يف  ــران تأثي ــارس طه ــوم، تم ــاد. والي ــا يف الب ــران دوره ــدت إي ــى أن وّط ــل، إل ــرة طوي لفت

العــراق وســورية، فيمــا تســيطر تركيــا ىلع مناطــق شاســعة يف شــمال ســورية، وقــد تســعى 

ــا إلــى توســيع دائــرة نفوذهــا هنــاك بشــكل أكبــر. وباملثــل، لطاملــا كان ملصــر دوٌر نشــط  قريًب

يف الســودان.

ــزال ملتبســة وغيــر واضحــة  واقــع الحــال أن الســيادة يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ال ت

املعالــم. هــذا الوضــع ليــس مثالًيــا إطاًقــا، لكــن دول املنطقــة اضطــّرت للتكّيــف معــه، وإن كان 

ذلــك ملجــّرد كســب الوقــت بانتظــار حلــول وضــع أفضــل. لــو أن أوكرانيــا أّخــرت الغــزو الروســي 

ــادي  ــا تف ــا ربم ــكان بإمكانه ــك، ل ــات مينس ــأن اتفاقي ــاومة بش ــية واملس ــائل الدبلوماس بالوس

الهجــوم الروســي واســتخدام هــذه املهلــة لتعزيــز قوتهــا. بعــد انتهــاء الحــرب األهليــة اللبنانيــة 

يف العــام 0991، فرضــت دمشــق مجموعــة مــن االتفاقيــات التــي شــّكلت عبًئــا ىلع لبنــان. لكــن 

الوضــع انقلــب بشــكل حاســم يف العــام 5002، حيــن أرغمــت املظاهــرات الحاشــدة املعاديــة 

لســورية بعــد اغتيــال رفيــق الحريــري الســوريين ىلع ســحب قواتهــم مــن لبنــان.

إن الدفــاع عــن مبــادئ مثــل الحريــة والســيادة أمــٌر مفهــوم. وهــذه مبــادئ مهمــة، لكــن فقــط إذا 
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كان مــن املمكــن الدفــاع عنهــا. أمــا إذا لــم يكــن ذلــك ممكًنــا، فالتعّنــت االنتحــاري يف املقاومــة 

ــردية  ــر بس ــادة النظ ــى إع ــن إل ــع كثيري ــد يدف ــا ق ــار أوكراني ــل. فدم ــل األمث ــا البدي ــس دائًم لي

ــات  ــدأ خطاب ــد تب ــزو. وق ــن الغ ــى م ــابيع األول ــال األس ــادت خ ــي س ــة الت ــة البطولي املواجه

زيلينســكي »التشرشــلية« بإثــارة االمتعــاض إذا كان الثمــن الــذي يجــب تكّبــده هــو خــراب أوكرانيا، 

والهجــرة الجماعيــة، واإلفقــار االقتصــادي. وغالًبــا مــا يكــّن التاريــخ اعتبــاًرا ألولئــك الذيــن يتجّنبــون 

ــث لبلــوغ فهــم طويــل األمــد ملــا مــن شــأنه  االنجــراف وراء انفعــاالت اللحظــة، ويفّضلــون الترّي

تحقيــق املصلحــة الوطنيــة العليــا.

لعــّل الــدول العربيــة يقودهــا حــّكام ســلطوّيون عتــاة وفاشــلون، لكــن هؤالء أثبتــوا أنهــم يتقنون 

فــّن البقــاء. فحيــن يتعلــق األمــر بفــرض ســطوتهم، لــم تؤرقهــم العوامــل التــي تــردع نظراءهــم 

الغربييــن. لهــذا الســبب، امتنعــوا إلــى حــدٍّ كبيــر عــن إدانــة الرئيــس الروســي الــذي يبــدو أنهــم 

باتــوا يعتبرونــه واحــًدا منهــم.

املصدر: كارينغي

https://carnegie-mec.org/diwan/87358
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وأضــاف املســؤولون، لـــSSS، أن ذلــك أدى ذلــك إلــى قيــام الواليــات املتحــدة بتحذيــر املقاتليــن 

ــم  ــة يف الجــوار، ول ــوات أمريكي ــن عــدم وجــود ق ــا م ــد أيًض ــك مواقعهــم والتأك بســرعة لتحري

يكــن ىلع القــوات األمريكيــة التحــرك ألنهــا كانــت بعيــدة بمــا فيــه الكفايــة، لكــن املقاتليــن 

املحلييــن فعلــوا ذلــك.

 

ويبــدو أن الضربــات الجويــة الروســية محســوبة للغايــة، وتأتــي يف وقــت تتصاعــد فيــه التوتــرات 

بيــن واشــنطن وموســكو بشــأن الحــرب يف أوكرانيــا، وتحــاول وزارة الدفــاع األمريكيــة )البنتاغــون( 

ــث عمــل  ــك يف ســوريا حي ــع القــوات الروســية ، بمــا يف ذل ــرات م ــان عــدم تصاعــد التوت ضم

الجانبــان فيهــا بالقــرب مــن بعضهمــا البعــض لعــدة ســنوات.

روسيا حذرت أمريكا بشأن شن غارات ىلع مسلحين بسوريا

سي ان ان 

)اللغة اإلنجليزية( 16 حزيران  2022

ــذرت،  ــيا ح ــبكة CNN، إن روس ــون، لش ــون أمريكي ــؤولون دفاعي ــال مس ــال: ق ــص املق ن
يف وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع، الجيــش األمريكــي مــن أنهــا ستشــن ضربــات جويــة 

ضــد مســلحين محلييــن متحالفيــن مــع الواليــات املتحــدة يف جنــوب شــرق ســوريا.

باربرا ستار
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وقــال املســؤولون إن التقييــم األمريكــي األولــي هــو أنــه من املحتمــل أن تكــون القوات الروســية 

قــد تلقــت أوامــر بإخطــار الواليــات املتحــدة يف وقــت مبكــر وشــن الضربــات الجويــة مــع العلــم 

أنهــا لــن تضــرب القــوات األمريكيــة وأن األمريكييــن ســيحذرون حلفائهــم.

ولكــن أحــد املســؤولين قــال إن الــروس قــد حققــوا، ىلع األرجــح، هدفهــم املتمثــل يف »بعــث 

رســالة« إلــى الواليــات املتحــدة مفادهــا أن بإمكانهــم الهجــوم دون القلــق مــن االنتقــام.

وجــاء اإلخطــار مــن قبــل روســيا مــن خــال قنــاة اتصــال تعمــل منــذ عــدة ســنوات حيــث يقــوم 

كل جانــب بإخطــار اآلخــر بالعمليــات العســكرية والتحــركات التــي قــد تــؤدي إلــى ســوء تقديــر إذا 

لــم يكــن كل جانــب ىلع علــم بأنشــطة الطــرف اآلخــر.

وتقــول وجهــة النظــر األمريكيــة إن الــروس كانــوا يقللــون مــن مخاطــر حــدوث أزمــة، مــع العلــم 

أن الواليــات املتحــدة ســتبلغ املقاتليــن املحلييــن.

ووقــع الحــادث يف محيــط ثكنــة التنــف يف جنــوب شــرق ســوريا حيــث تعمــل القــوات األمريكية 

واملعارضــة الســورية منــذ فتــرة طويلة.

ــر الثــورة« املدعومــة  ــو جماعــة »مغاوي وشــنت الضربــات ىلع مواقــع كان ينشــط فيهــا مقاتل

مــن الواليــات املتحــدة، ولــم تــرد تقاريــر فوريــة عــن ســقوط ضحايــا لكــن يعتقــد أن املمتلــكات 

تضــررت.

وقــال املســؤولون األمريكيــون إن الــروس زعمــوا أن الجماعــة نفــذت هجومــا بقنبلــة زرعــت ىلع 

جانــب الطريــق ضــد القــوات الروســية.

وتعتقــد الواليــات املتحــدة أن ذلــك لــم يحــدث، وأن الــروس زعمــوا ذلــك كســبب لشــن غــارات 

جويــة.

ــباط 8102،  ــر/ ش ــي فبراي ــد، فف ــس جدي ــه لي ــادر ولكن ــي ن ــتفزاز الروس ــن االس ــوع م ــذا الن و ه

تصاعــدت املواجهــة بســرعة وأصبحــت مميتــة عندمــا عبــرت قــوة قوامهــا 005 فــرد معظمهــا 

مــن املتعاقديــن الــروس وميليشــيا مســيحية مواليــة للنظــام الســوري نهــر الفــرات بالقــرب مــن 

ديــر الــزور.

وكان الــروس يعملــون لصالــح شــركة شــبه عســكرية ُتدعى«فاغنــر«، كان لهــا مئــات املتعاقديــن 

ىلع األرض يف ســوريا، ملســاعدة كل مــن الجيــش الروســي والقــوات املواليــة للنظــام.

وال تــزال مهمــة عمليــة تلــك الليلــة غيــر واضحــة، لكــن القــوات كانــت تتقــدم نحــو حقــل النفــط 

ــة )قســد(، وهــي مليشــيا مدعومــة مــن  كونيكــو، الخاضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطي

الواليــات املتحــدة يف ســوريا.



455 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

وعندمــا بــدأت قــوات النظــام قصــف قاعــدة تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ردت 

ــات جويــة عنيفــة ونيــران مدفعيــة اســتمرت قرابــة 3 ســاعات. ــات املتحــدة بضرب الوالي

وحــاول القــادة العســكريون األمريكيــون الوصــول إلــى نظرائهــم الــروس للتحذيــر مــن ردهــم ولكن 

بحلــول الوقــت الــذي تــم فيــه إنشــاء االتصــاالت، كان الهجــوم املضــاد جارًيــا.

املصدر: سي ان ان

https://edition.cnn.com/2022/06/16/politics/russia-syria-warning/index.html
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العقوبات ىلع سوريا لم تعاقب األسد.. آذت السوريين فقط

ريزون

)اللغة اإلنجليزية( 17 حزيران  2022

نــص املقــال: إن تراكــم العقوبــات وعرقلــة جهــود إعــادة اإلعمــار يف الــدول األخــرى لــن 
يــؤدي إال إلــى معاقبــة الشــعب الســوري. بينمــا أدى ارتفــاع أســعار النفــط إلــى إضعــاف 
العقوبــات األمريكيــة التــي اســتهدفت روســيا، والتــي رأت أن عائداتهــا النفطيــة تــدر 
ــم  ــوريا، ل ــن يف س ــة املدنيي ــر لحماي ــون قيص ــة قان ــك ونتيج ــع ذل ــورو، وم ــار ي 93 ملي

يســتطيع الشــعب الســوري االســتفادة مــن ذلــك.

ناتالي أرمبروستير

ــد  ــون بع ــع القان ــذ. توس ــز التنفي ــر حي ــون قيص ــول قان ــن ىلع دخ ــرور عامي ــوم م ــادف الي يص

ــار  ــة الســابقة، واســتهدفت “كل مــن يقــدم الدعــم للحكومــة الســورية وكب ــات األمريكي العقوب

الشــخصيات السياســية، ويدعــم صناعــة النفــط والغــاز الســورية، ويقــدم طائــرات عســكرية أو 

قطــع غيــار، ويقــدم خدمــات بنــاء أو هندســية بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للحكومــة الســورية”. 

فتــح البــاب أمــام الواليــات املتحــدة لفــرض عقوبــات ليــس فقــط ىلع حلفــاء الرئيــس الســوري 

بشــار األســد داخــل حــدود البــاد ولكــن أيًضــا ىلع أي كيانــات أجنبيــة ترغــب يف مســاعدته.
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إن اســتراتيجية فــرض عقوبــات قاســية لــم تنجــح. حتــى اآلن، حصلــت واشــنطن ىلع القليــل من 

التنــازالت ولــم ينتــج عنهــا أي تغييــر ذي مغــزى. ىلع الرغــم مــن نجاحهــا يف تحقيــق العدالــة 

ــب  ــل تعاق ــد – ب ــب األس ــوريا ال تعاق ــة يف س ــات األمريكي ــتراتيجية العقوب ــة، إال أن اس العقابي

ــا، يعيــش تســعة مــن كل 01 ســوريين يف  ــوا يدعمــون النظــام أم ال. حالًي الســوريين، ســواء كان

ــة ىلع  ــات األمريكي ــل العقوب ــوع. تعم ــر الج ــون خط ــن كل 01 يواجه ــتة م ــن س ــر م ــر، وأكث فق

تفاقــم الحالــة االقتصاديــة غيــر املســتقرة لســوريا مــن خــال منــع التعــاون االقتصــادي املحتمــل 

مــن الشــركاء اإلقليمييــن أو الدولييــن الراغبيــن.

تهــدف حملــة العقوبــات األمريكيــة يف ســوريا إلــى إحــداث ضــرر اقتصــادي كاٍف للضغــط ىلع 

الحكومــة لدرجــة أنهــا قــد “تتصــدع”، مما يجعــل من املســتحيل ىلع األســد البقاء يف الســلطة 

ــل  ــن أفض ــم م ــاعدة. ىلع الرغ ــر املس ــان وتواف ــوق اإلنس ــق بحق ــا يتعل ــازالت فيم ــرض تن أو ف

الجهــود التــي بذلتهــا واشــنطن ىلع مــدار العقــد املاضــي، فــإن األلــم الــذي ألحقتــه الواليــات 

املتحــدة بســوريا وشــعبها لــم يترجــم إلــى تغييــر يف ســلوك النظــام، ووصــف العقوبــات الحالية 

وأي عقوبــات مســتقبلية قــد تفرضهــا الواليــات املتحــدة بأنهــا عقيمــة وعديمــة الجــدوى.

لقــد فشــلت هــذه العقوبــات لســببين: الواليــات املتحــدة تطلــب غايــات ال يمكــن تحقيقهــا يــرى 

األســد أنهــا تضــر بأمنــه وســلطته، واألســد قــادر ىلع تجــاوز العقوبــات بدعــم روســي وإيرانــي. ال 

توجــد أي مبــرر اســتراتيجي أو أخاقــي للعقوبــات إذا ثبــت أنهــا وســيلة مدمــرة ليــس لهــا غايــة 

قابلــة للتحقيــق أو منتجــة، رغــم أنهــا نبيلــة مــن الناحيــة النظريــة.

ــر  ــن يغي ــد ل ــه – فاألس ــراف ب ــنطن االعت ــض واش ــذي ترف ــع ال ــون الواق ــوريا يدرك ــران س ــدأ جي ب

ســلوكه وذلــك بفضــل الدعــم الروســي واإليرانــي. اعتبــاًرا مــن كانــون األول 8102، بــدأت الــدول 

ــة املتحــدة أول مــن  ــارات العربي ــت اإلم ــح ســفاراتها يف دمشــق – وكان العربيــة يف إعــادة فت

فعــل ذلــك. اليــوم، عــاودت 31 دولــة مــن دول الجامعــة العربيــة التعامــل مــع األســد، ويبــدو أن 

ــاط بســوريا. ــن – الكويــت وقطــر – تدعــم إعــادة االرتب ــدول باســتثناء دولتي ــع ال جمي

ــك، ترفــض  ــون قيصــر. مــع ذل ــد قان ــن زاي ــد اهلل ب ــي الشــيخ عب ــة اإلمارات ــر الخارجي وانتقــد وزي

الواليــات املتحــدة الخــروج عــن سياســة عــزل النظــام. يجــب ىلع الواليــات املتحــدة تشــجيع 

ــر يف اســتقرار  ــن لديهــم مصلحــة أكب الدعــم املحتمــل مــن الشــركاء اإلقليمييــن – أولئــك الذي

ســوريا يف املســتقبل مــن الواليــات املتحــدة. مــن مصلحتنــا تحويــل تكلفــة إعــادة اإلعمــار إلــى 

شــركاء إقليمييــن، مثــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة، التــي لديهــا الوســائل والرغبــة واملصلحــة 

امللحــة لتحمــل هــذا العــبء بــداًل مــن صــد االســتثمار األجنبــي املحتمــل. آخــر شــيء يجــب أن 
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تريــده الواليــات املتحــدة هــو تحمــل فاتــورة إعــادة اإلعمــار املقــدرة بـــ 052 مليــار دوالر إلــى 004 

مليــار دوالر إلعــادة إعمــار ســوريا وحدهــا.

مــن الحكمــة توزيــع تكلفــة تعــايف ســوريا ىلع اآلخريــن الراغبيــن والقادريــن. إذا لــم يكــن األمــر 

كذلــك، فمــن املرجــح أن تقــوم الواليــات املتحــدة بدفــع الفاتــورة بمجــرد أن تتعــب مــن عنادهــا. 

واســتمرار هــذا النمــط ســيجبر الشــعب الســوري ىلع دفــع الثمــن يف هــذه األثنــاء.

إن تراكــم العقوبــات وعرقلــة جهــود إعــادة اإلعمــار يف الــدول األخــرى ســيعاقب الشــعب 

الســوري، لكنــه لــن يغيــر موقــف األســد أو يحــرر نظامــه أو يعــزز اســتقراًرا إقليمًيــا أكبــر. إن الواجــب 

االســتراتيجي واألخاقــي هــو أن تتخلــى إدارة بايــدن عــن سياســة قاســية، فاشــلة، قائمــة ىلع 

العقوبــات مــن أجــل سياســة تقــوم ىلع الدبلوماســية والتنــازل. مثــل هــذه السياســة ســتفيد 

ــرب  ــن الح ــا م ــد 11 عاًم ــا بع ــي له ــقة ال داع ــوري مش ــعب الس ــب الش ــدة وتجني ــات املتح الوالي

األهليــة.

املصدر: ريزون

https://reason.com/2022/06/17/sanctions-on-syria-arent-punishing-assad-theyre-hurting-syrians/


459 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

وينتهــي يف العاشــر مــن يوليــو تمــوز تفويــض األمــم املتحــدة الــذي ســمح بتوصيــل شــحنات 

مــن تركيــا إلــى شــمال غــرب ســوريا الخاضــع لســيطرة املعارضــة.

ــة تنتهــك ســيادة ســوريا  ــرة طويل ــذ فت ــة القائمــة من تقــول روســيا، حليفــة ســوريا، إن العملي

ووحــدة أراضيهــا. وتقــول إنــه يجــب تســليم املزيــد مــن املســاعدات مــن داخــل البــاد، ممــا يثيــر 

مخــاوف املعارضــة مــن أن الغــذاء واملســاعدات األخــرى ســتقع تحــت ســيطرة الحكومــة.

 

وقــال جوتيريــش إن األمــم املتحــدة نفــذت العــام املاضــي خمــس عمليــات تســليم مــن هــذا 

ــاق  ــن »ىلع النط ــم تك ــا ل ــة، لكنه ــيطرة املعارض ــع لس ــي الخاض ــمال الغرب ــى الش ــل إل القبي

أمين عام مجلس األمن: ال يمكننا التخلي عن شعب سوريا

رويترز

)اللغة اإلنجليزية( 21 حزيران 2022

نــص املقــال: ناشــد األميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو جوتيريــش مجلــس األمــن 
ــن  ــى ماليي ــا إل ــن تركي ــاعدات م ــليم املس ــه ىلع تس ــد موافقت ــن تمدي ــوم االثني ي
األشــخاص املحتاجيــن يف شــمال غــرب ســوريا، قائــال للمنظمــة »ال يســعنا التخلــي عــن 

شــعب ســوريا«.

ميشيل نيكولز
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ــدود«. ــر الح ــة عب ــاعدات الضخم ــليم املس ــة تس ــل عملي ــل مح ــوب لتح املطل

 وأضــاف »أناشــد أعضــاء املجلــس بشــدة الحفــاظ ىلع التوافــق بشــأن الســماح بعمليــات عبــر 

ــاة 1.4 مليــون شــخص يف املنطقــة يحتاجــون  ــا تخفيــف معان الحــدود.. فمــن الواجــب أخاقي

إلــى املســاعدة والحمايــة ودعمهــم يف ضعفهــم هــذا«.

وأفــاد جوتيريــش بــأن 08 يف املئــة مــن املحتاجيــن للمســاعدات يف شــمال غــرب ســوريا نســاء 

وأطفــال. وتنقــل نحــو 008 شــاحنة شــهريا مســاعدات مــن تركيــا يف إطــار عملية األمــم املتحدة 

التــي طلــب جوتيريــش تمديدهــا لعــام آخر.

وأبلغــت الســفيرة األمريكيــة لــدى األمــم املتحــدة لينــدا تومــاس جرينفيلــد، التــي زارت املعبــر 

الحــدودي التركــي هــذا الشــهر، املجلــس بأنــه يتعيــن عليــه اتخــاذ »قــرار بالــغ األهميــة« وبــأن 

هنــاك حاجــة إلــى زيــادة املســاعدات ال تقليصهــا.

وقالــت »املســاعدات عبــر الخطــوط )األماميــة داخــل ســوريا( وحدهــا ال يمكــن أن تقتــرب مــن 

تلبيــة االحتياجــات املاســة ىلع األرض. يمكــن أن تصــل إلــى اآلالف، ولكــن ليــس املاييــن. هنــاك 

حاجــة إلــى مزيــد مــن املســاعدة«.

ــي  ــى املناطــق الت ــن أجــاز يف عــام 4102 تســليم املســاعدات اإلنســانية إل ــس األم وكان مجل

ــيا  ــن روس ــا. لك ــن يف تركي ــراق واألردن ونقطتي ــن الع ــوريا م ــة يف س ــا املعارض ــيطر عليه تس

ــة  ــة حدودي ــرد نقط ــى مج ــك إل ــا ذل ــو( قلصت ــض )الفيت ــق النق ــان بح ــان تتمتع ــن، اللت والصي

ــدة. ــة واح تركي

وتوصلــت روســيا والواليــات املتحــدة إلــى اتفــاق يف اللحظــة األخيــرة عــام 1202 ىلع تجديــد 

العمليــات باملعبــر التركــي الوحيــد املتبقــي بعدمــا أثــار الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن األمــر مــع 

نظيــره الروســي فاديميــر بوتيــن.

وكان التوتــر محتدمــا بيــن واشــنطن وموســكو يف ذلــك الوقــت لكــن املوقــف ازداد ســوءا منــذ 

أن غــزت روســيا أوكرانيــا يــوم 42 فبرايــر شــباط.

ووصــف نائــب ســفير روســيا لــدى األمــم املتحــدة دميتــري بوليانســكي جهــود األمــم املتحــدة 

إليصــال املســاعدات إلــى شــمال غــرب ســوريا مــن داخــل البــاد بأنهــا »مثيــرة للشــفقة« ويتعين 

زيادتهــا.

وقــال ســفير الصيــن لــدى األمــم املتحــدة تشــانغ جــون إن عمليــة املســاعدة عبــر الحــدود كانــت 

ــات  ــى عملي ــزم االتفــاق ىلع جــدول زمنــي إلنهائهــا واالنتقــال إل ــه يل ــا اســتثنائيا« وإن »ترتيب

التســليم مــن داخــل البــاد.
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وتســاءل ســفير تركيــا لــدى األمــم املتحــدة فريــدون هــادي ســينيرلي أوغلــو »هــل يســتطيع أي 

شــخص يحتــرم حيــاة اإلنســان وأساســيات ميثــاق األمــم املتحــدة أن يعطــل مثــل هــذا النظــام 

الحيــوي؟«.

ــف مــن 51 عضــوا يســتلزم تأييــد تســعة أصــوات وعــدم  وصــدور قــرار مــن مجلــس األمــن املؤل

اســتخدام أي مــن الــدول الخمــس دائمــة العضويــة )الفيتــو(. والــدول الخمــس هــي روســيا والصين 

والواليــات املتحــدة وفرنســا وبريطانيــا.

املصدر: رويترز

https://www.reuters.com/world/middle-east/un-chief-security-council-we-cannot-give-up-people-syria-2022-06-20/
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ال تزال روسيا متورطة عسكرًيا يف سوريا التي مزقتها الحرب

معهد وارسو

)اللغة اإلنجليزية( 21 حزيران 2022
ــالم يف  ــة لالستس ــا ني ــس لديه ــوريا ولي ــطة يف س ــيا نش ــزال روس ــادة: ال ت ــص امل ن
بعــض األماكــن التــي مزقتهــا الحــرب حيــث اكتســبت ميــزة ىلع الالعبيــن اآلخريــن. ىلع 
الرغــم مــن أن موســكو أعــادت توجيــه بعــض القــوات مــن ســوريا للقتــال يف أوكرانيــا، 
ــرائيل  ــدو أن إس ــطية، ويب ــرق أوس ــة الش ــا يف الدول ــل دوًرا حيوًي ــكو تحت ــزال موس ال ت

وتركيــا قــد أدركتــا أنهمــا قــد يمــألان الفــراغ الــذي تركــه الجيــش الروســي.

ــران  ــة لروســيا وســوريا أجــرت يف 7 يونيــو / حزي ــت وزارة الدفــاع الســورية إن القــوات الجوي قال

ــا.  ــيا ألوكراني ــزو روس ــذ غ ــى من ــي األول ــرب ه ــا الح ــي مزقته ــة الت ــتركة يف الدول ــاورة مش من

ــوزارة إن طائرتيــن مقاتلتيــن روســيتين مــن طــراز US-53 وســت طائــرات ســورية مــن  وقالــت ال

طــراز GiM-32 و GiM-92 قامــت بمحــاكاة مواجهــة طائــرات حربيــة وطائــرات مســيرة »معاديــة«.
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نفــذت الطائــرات الحربيــة الروســية والســورية دوريــات مشــتركة يف جنــوب البــاد حيــث شــنت 

ــم تكبــح  ــران تســعى موســكو إلظهــار أنهــا ل ــة ضــد أهــداف مرتبطــة بإي ــة جوي إســرائيل حمل

وجودهــا العســكري يف ســوريا ليــس فقــط ملنــع الجيــش اإلســرائيلي مــن اســتهداف املواقــع 

الســورية.

ــر  ــة تحذي ــى مطــار القامشــلي بمثاب ــر إل ــرات هليكوبت ــة وطائ ــرات مقاتل قــد يكــون إرســال طائ

لتركيــا بينمــا تقــوم املروحيــات بدوريــات فــوق الجيــوب التــي يســيطر عليهــا األكــراد، والتــي 

ــاع  ــير- 1S للدف ــام بانتس ــروا نظ ــروس نش ــو، ورد أن ال ــي يف 3 يوني ــش الترك ــتهدفها الجي اس

ــى الجيــوب التــي يســيطر عليهــا  الجــوي يف مطــار القامشــلي. كمــا أرســلت قــوات إضافيــة إل

األكــراد. وتشــارك روســيا عســكريا يف شــمال ســوريا حيــث يمكــن لتركيــا شــن هجــوم ضــد األكــراد 

يف تــل رفعــت.

ســعت القــوات املدعومــة مــن إيــران إلــى نشــر قاذفــات صواريــخ هنــاك، لكــن جهودهــم أحبطــت 

ــت،  ــل رفع ــن ت ــي م ــمال الغرب ــى الش ــة إل ــية قريب ــة روس ــل دوري ــن قب ــاف م ــة املط يف نهاي

فــإن الجهــود الروســية لإلبقــاء ىلع الوضــع الراهــن يف شــمال ســوريا وردع تركيــا وإيــران تعنــي 

أن موســكو لــن تتراجــع عــن مكاســبها يف ســوريا، وبالرغــم بعــض املشــاكل يف أوكرانيــا، لــن 

تخفــض روســيا عــدد قواتهــا يف ســوريا.

قالــت دانــا ســترول، كبيــرة مســؤولي السياســة يف الشــرق األوســط يف البنتاغــون، ألعضــاء لجنة 

العاقــات الخارجيــة يف مجلــس الشــيوخ إن روســيا ال تــزال ملتزمــة بشــدة باألســد الســوري. وان 

وجــوة عــدة آالف مــن املرتزقــة مــن ســوريا للقتــال يف أوكرانيــا مجــرد معلومــات مضللــة.

املصدر: معهد وارسو

https://warsawinstitute.org/russia-remains-military-involved-war-torn-syria/
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ــن مــن  ــرار املاليي ــرة مــع ف ــات خطي ــام تحدي ــو الشــرق األوســط أم الجئ

ــا أوكراني

مركز ويلسون

)اللغة اإلنجليزية( 21 حزيران 2022
ــا  ــه م ــر في ــت اضط ــام يف وق ــذا الع ــن ه ــي لالجئي ــوم العامل ــي الي ــال: يأت ــص املق ن
يقــرب مــن 100 مليــون شــخص حــول العالــم إلــى الفــرار مــن ديارهــم وطلــب اللجــوء يف 

ــا ألحــدث بيانــات صــادرة عــن األمــم املتحــدة. دول أخــرى، وذلــك وفًق

ديانا السبيتي 

ــون الجــيء  ــر مــن 5.5 ملي ــن نتيجــة تدفــق أكث ــى تفاقــم أزمــة الاجئي ــا إل وأدت حــرب أوكراني

ــل مــن  ــد هــذا العــدد الهائ ــى النظــام اإلنســاني العاملــي املجهــد بالفعــل. ويتزاي ــي إل أوكران

ــره. ــي بأس ــع الدول ــة ىلع املجتم ــب وخيم ــل عواق ــر ويحم ــذر بالخط ــدل ين ــن بمع الاجئي

واســتحوذت الحــرب يف أوكرانيــا ىلع اهتمــام وســائل اإلعــام العامليــة واملنظمــات اإلنســانية 
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وصنــاع السياســات، بينمــا تراجــع االهتمــام بالشــرق األوســط وبالتالــي تمويــل الاجئيــن الذيــن 

فــروا مــن دول املنطقــة بالرغــم مــن ظروفهــم القاســية.

ــن  ــرات اآلالف م ــرد عش ــر بط ــل املج ــة مث ــدول املضيف ــض ال ــت بع ــال، قام ــبيل املث ىلع س

الاجئيــن مــن ســوريا ودول أخــرى يف الشــرق األوســط، يف الوقــت الــذي اســتقبلت فيــه أكثــر 

مــن 006 ألــف أوكرانــي. وينــذر هــذا التحــول يف أولويــات تقديــم الحمايــة وتوزيــع املســاعدات 

ــاة أعمــق لاجئــي الشــرق األوســط. بمعان

ــاد  ــذاء واالقتص ــة والغ ــات الطاق ــم أزم ــع تفاق ــر م ــة للخط ــر عرض ــة أكث ــو املنطق ــح الجئ وأصب

العامليــة. وقــد أجبــرت حــرب أوكرانيــا معظــم الــدول ىلع البحــث عــن مصــادر بديلــة للطاقــة 

والغــذاء؛ ممــا أدى إلــى ارتفــاع األســعار العامليــة، ويؤثــر ذلــك ىلع الاجئيــن بطــرق مختلفــة.

ومــع االرتفــاع الهائــل ملعــدالت التضخــم، تتــآكل القــدرة الشــرائية لاجئيــن الســوريين يف لبنــان 

وتركيــا، والذيــن أصبحــت مصــادر دخلهــم محــدودة بالفعــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، أصبــح تقديــم 

املســاعدة أكثــر تكلفــة بالنســبة للحكومــات واملنظمــات املانحــة.

ويف الوقــت الحالــي، هنــاك قلــق مــن تأثيــر األزمــة االقتصاديــة العامليــة ىلع املســاعدات التــي 

تقدمهــا الــدول املانحة.

ــة  ــة والدولي ــة اإلقليمي ــات الفاعل ــب ىلع الجه ــة، يج ــة املتواصل ــات العاملي ــم االضطراب ورغ

ــاني  ــور إنس ــن منظ ــط م ــرق األوس ــي الش ــانية لاجئ ــاعدات اإلنس ــم املس ــتمرار يف تقدي االس

ــة  ــة التــي تعــزز االقتصــادات املحلي ــا املســاعدة املالي ــك أيًض وسياســي. ويجــب أن يشــمل ذل

ــه  ــا يحتاجــون إلي ــن مــن خــال تزويدهــم بالقــدرة ىلع شــراء م وتحافــظ ىلع كرامــة الاجئي

ــهم. بأنفس

ــة  ــاعداتها التمويلي ــادة مس ــج، زي ــيما يف الخلي ــة، وال س ــات املانح ــا ىلع الحكوم ــب أيض يج

الســتعادة الخدمــات العامــة الحيويــة يف بلــدان مثــل ســوريا، وتحديــدًا مــن خــال دعــم قطاعات 

امليــاه والصحــة والزراعــة والتعليــم.

ومــع املخــاوف التــي أثارتهــا األزمــة األوكرانيــة بشــأن املســاعدات، يجــب االســتثمار يف برامــج 

املســاعدة التــي تتجــاوز مجــرد توزيــع الغــذاء.

ويمكــن أن يــؤدي توفيــر فــرص العمــل إلــى مرونــة طويلــة األمــد يف نظــام املســاعدات. ومــن 

خــال دمــج القطــاع الخــاص يف نمــاذج املســاعدات اإلنســانية، يمكننــا تمكيــن الاجئيــن مــن 

االعتنــاء بأنفســهم يف أوقــات األزمــات.

ــي  ــارات الت ــال امله ــب وإصق ــر التدري ــاص توفي ــاع الخ ــتطيع القط ــل، يس ــرص العم ــاف ف وبخ
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ــتدامة. ــاعدة مس ــات مس ــى آلي ــم إل ــن أن تترج يمك

يف نهايــة املطــاف، ال ينبغــي أن يكــرس املجتمــع الدولــي جهــوده لتلبيــة احتياجــات مجتمــع 

ــح  ــم تكاف ــن العال ــرى م ــزاء أخ ــط وأج ــرق األوس ــاب دول الش ــا( ىلع حس ــد )أوكراني ــرر واح متض

للتعامــل مــع األزمــة.

املصدر: مركز ويلسون )نقاًل عن الخليج الجديد(

https://thenewkhalij.news/article/270331/lago-alshrk-alaost-ytathron-slba-bsbb-allagyn-alaokranyyn
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وبحســب البيانــات التــي جمعهــا املعهــد، فــإن هــذه الشــبكة تتكــون مــن 02 شــخصا ومنظمــة 

ووســيلة إعــام، يتابعهــم أكثــر مــن 8.1 مليــون شــخص، تنشــر آالف التغريــدات املضللــة؛ لتشــويه 

واقــع الصــراع الســوري وردع تدخــل املجتمــع الدولــي، بحســب صحيفــة »الغارديــان«.

ــي:  ــنوات، ه ــذ 01 س ــد من ــراع املمت ــية يف الص ــا رئيس ــل ىلع 3 قضاي ــات التضلي ــزت حم ورك

تحليل يكشف حمالت روسية مضللة لتحريف حقائق الصراع السوري

معهد الحوار االستراتيجي

)اللغة اإلنجليزية( 20 حزيران 2022
نــص املقــال: كشــف تحليــل ملعهــد الحــوار االســتراتيجي )ISD( عــن شــبكة مــن 
حســابات وســائل التواصــل االجتماعــي واألفــراد ووســائل اإلعــالم واملنظمــات، مدعومــة 

ــوريا. ــراع يف س ــول الص ــة ح ــات مضلل ــر معلوم ــيا، تنش ــن روس م
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ــول  ــق ح ــكار الحقائ ــن، وإن ــاء املدنيي ــاعد يف إج ــي تس ــاء، الت ــوذ البيض ــة الخ ــويه منظم تش

اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة، ومهاجمــة النتائــج التــي توصلــت إليهــا هيئــة 

ــم. ــة يف العال ــة األســلحة الكيماوي مراقب

ــم الحــرب واالنتهــاكات  ــا للغضــب الروســي بعــد توثيقهــا لجرائ وأصبحــت الخــوذ البيضــاء هدف

التــي ارتكبتهــا موســكو والنظــام مثــل الهجــوم الكيمــاوي ىلع خــان شــيخون عــام 7102، والــذي 

أودى بحيــاة 29 شــخصا ثلثهــم مــن األطفــال. 

وخلصــت وحــدة تابعــة لألمــم املتحــدة يف وقــت الحــق إلــى وجــود »أســباب معقولــة لاعتقــاد 

بــأن قــوات النظــام أســقطت قنبلــة غــاز الســارين« ىلع البلــدة يف محافظــة إدلــب.

ــل أن الحســابات الرســمية للحكومــة الروســية لعبــت دوًرا رئيســًيا يف إنشــاء  كمــا وجــد التحلي

ــدة  ــة املتح ــكو يف اململك ــفارة موس ــل س ــوريا مث ــرب يف س ــن الح ــوى كاذب ع ــر محت ونش

ــق. ودمش

وذكــر التحليــل أن أحــد فريــق هــذه الشــبكة يدعــى »جوهــر« نشــر منــذ 5102 أكثــر مــن 74 أف 

تغريــدة منهــا فقــط 91 ألــف حقيقــة، والبقيــة تتضمــن معلومــات مضللــة.

ــات  ــرون للمعلوم ــرون مؤث ــم ناش ــر ىلع أنه ــم يف التقري ــن ورد ذكره ــك الذي ــن أولئ ــن بي وم

املضللــة، فانيســا بيلــي، الصحفيــة البريطانيــة املعروفــة بحديثهــا عــن نظريــات املؤامــرة. يف 

ســبتمبر 5102، اتهمــت الخــوذ البيضــاء بالتحالــف مــع القاعــدة وغيرهــا مــن املنظمــات اإلرهابيــة، 

مدعيــا أن اللقطــات التــي يجمعونهــا وهــم ينقــذون املدنييــن مــن املبانــي التــي دمــرت »غيــر 

حقيقــة«.

وقــال فــاروق حبيــب، نائــب مديــر الخــوذ البيضــاء: »يف البدايــة اعتقدنــا حًقــا أن هــذا قــد يكــون 

مجــرد شــخص ليــس لديــه معلومــات صحيحــة كافيــة، وعلينــا االتصــال بــه لشــرح األمــر. ولكــن 

بعــد ذلــك ببعــض األبحــاث، أدركنــا أنهــا متعمــدة ومنهجيــة«.

وأشــار التحليــل إلــى مجموعــة مــن األكاديمييــن البريطانييــن املتهميــن بنشــر معلومــات مضللــة 

مؤيــدة للنظــام الســوري ونظريــات املؤامــرة التــي تــروج لهــا روســيا

ــار  ــاحة اختب ــوريا س ــت س ــن: »كان ــة للباحثي ــة األمريكي ــابق يف وزارة الخارجي ــؤول س ــال مس وق

لهــذا النــوع مــن نشــاط املعلومــات املضللــة والــدروس املســتفادة مــن هــذه الحالــة يمكــن أن 

تســاعد يف اتخــاذ إجــراءات بشــأن أوكرانيــا وخارجهــا«. )نقــًا عــن الحــرة(

املصدر: معهد الحوار االستراتيجي
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ــة دونيتســك الشــعبية«، أن رئيــس النظــام الســوري،  ــاة تلغــرام التابعــة لـ«جمهوري ــت قن ونقل

بشــار األســد، دعــا إلــى ذلــك عندمــا التقــى بوزيــرة خارجيــة »جمهوريــة دونيتســك الشــعبية«، 

ناتاليــا نيكونوروفــا، معربــا عــن دعمــه لقتــال روســيا ضــد الواليــات املتحــدة وحلفائهــا يف حلــف 

دعمــا لروســيا.. نظــام األســد »يعتــرف قريبا« بـــ »جمهوريتي« دونيتســك 

ولوهانسك

فوكس نيوز

)اللغة اإلنجليزية( 16 حزيران  2022
نــص املقال: تســتعد ســوريا لالعتراف الرســمي بـــ »جمهوريتي« دونيتســك ولوهانســك 
ــف،  ــن كيي ــتقلتين ع ــا كمس ــرق أوكراني ــيا يف ش ــن روس ــن م ــن املدعومتي االنفصاليتي

وفــق مــا نقلــت شــبكة »فوكــس نيــوز« األميركيــة.

كايتلين ماكفول
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شــمال األطلســي.

وقالــت »وزارة الجمهوريــة« التــي تعتــرف بهــا روســيا فقــط يف بيــان: »أشــار رئيــس الجمهوريــة 

ولوهانســك  دونيتســك  بجمهوريتــي  لاعتــراف  الدولــة  اســتعداد  إلــى  الســورية  العربيــة 

الشــعبيتين«. 

وزعمــت أن األســد أعلــن »البــدء الرســمي إلجــراء االعتــراف وأشــار إلــى أن وزارة الخارجيــة الســورية 

ســتتلقى ىلع الفــور التعليمــات ذات الصلــة منــه«، بحســب مــا نقلــت »فوكــس نيــوز«.

ــا يف  ــة« يف أوكراني ــكرية الخاص ــه العس ــن »عمليت ــر بوتي ــي فاديمي ــس الروس ــق الرئي وأطل

فبرايــر، بعــد ثاثــة أيــام فقــط مــن اعترافــه بـ«اســتقال« املناطــق االنفصاليــة الواقعــة شــرقي 

البــاد.

وقالــت الشــبكة إنهــا لــم تتمكــن مــن التحقــق بشــكل مســتقل مــن مزاعــم االنفصالييــن 

ــادة  ــخ« و«إع ــا للتاري ــره »تصحيح ــا واعتب ــن ألوكراني ــزو بوتي ــد غ ــد أي ــم أن األس ــن، رغ األوكرانيي

ــوفيتي. ــاد الس ــار االتح ــاب انهي ــم« يف أعق ــوازن للعال ت

واســتخدمت وكالــة األنبــاء التابعــة للنظــام الســوري، »ســانا«، وصــف »جمهورية« يف خبــر يتعلق 

باســتقبال األســد »وفــدًا مشــتركا مــن روســيا االتحاديــة وجمهوريــة دونيتســك الشــعبية برئاســة 

ــورية- ــة الس ــة البرملاني ــة الصداق ــي يف لجن ــب الروس ــس الجان ــابلين رئي ــري س ــب ديمت النائ

الروســية ووزيــرة خارجيــة دونيتســك ناتاليــا نيكونوروفــا«، بحســب تعبيرهــا.

وقالت »سانا« إن األسد هنأ »أعضاء الوفد بتحرير القسم األكبر من إقليم دونباس«.

فيمــا قالــت »فوكــس نيــوز« إن املجموعــة االنفصاليــة زعمــت أن األســد »أعــرب عــن ثقتــه يف 

اإلكمــال الســريع والناجــح لعمليــة تحريــر أراضــي جمهوريتــي دونيتســك ولوغانســك الشــعبيتين 

مــن نظــام كيــف«.

وتدعــم روســيا نظــام األســد، ويف 1102 بعدمــا بــدت قبضتــه ىلع الســلطة معلقــة بخيــط رفيع 

بعــد انــدالع االنتفاضــة، ســرعان مــا تحولــت إلــى حــرب أهليــة قبــل أن تتدخــل القــوات الروســية 

بعــد أربــع ســنوات وتســاعده ىلع قلــب املعادلــة لصالحــه.

املصدر: فوكس نيوز

https://www.foxnews.com/world/syria-recognize-donetsk-luhansk-republics-ukraine-support-russia-war


471 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

وبالنســبة للعديــد مــن الشــباب والناشــطين اللبنانييــن، كانــت نتائــج االنتخابــات مدعــاة للفــرح 

ــتقا  ــحا مس ــاب 41 مرش ــم انتخ ــري: ت ــاد املستش ــتمرة والفس ــة املس ــة االقتصادي ــط األزم وس

ــهد  ــم يف املش ــه مه ــرا ولكن ــوال صغي ــل تح ــا يمث ــواب، مم ــس الن ــام يف مجل ــا للنظ مناهض

الالجئون السوريون يف لبنان.. أمل ضئيل بعد االنتخابات

فورين بوليسي

)اللغة اإلنجليزية( 16 حزيران  2022
ــة،  ــة طرابلــس اللبناني ــداوي لالجئيــن يف ضواحــي مدين ــم الب نــص املقــال: يف مخي
ــود. كان  ــه جن ــن يحرس ــل محص ــوار مدخ ــد بج ــى محم ــطيني ُيدع ــاب فلس ــس ش جل
يتحــدث مــع أصدقائــه أمــام متجــر عائلتــه الــذي يبيــع الدجــاج والديــوك والقطــط وقــرد 
ــات النيابيــة يف  ــا ســألته عــن االنتخاب ــل 500 دوالر. وعندم كابوشــين يف قفــص مقاب
لبنــان، التــي ُنظمــت الشــهر املاضــي، أجــاب محمــد - الــذي رفــض ذكــر لقبــه - بإيجــاز: 
»هــذا ليــس مــن شــأننا«. يتشــارك العديــد مــن الالجئيــن الســوريين والفلســطينيين يف 

لبنــان هــذا الشــعور.

آج نداف
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ــه نفــس األطــراف السياســية لعقــود. ــت علي ــذي هيمن ــي، ال السياســي اللبنان

لكــن الجئــي البلــد، الذيــن يواجهــون التمييــز يف كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة اليوميــة تقريًبــا، 

لــم يشــاركوا هــذا الحمــاس الخاطــف. بالنســبة لهــم، ليــس لانتخابــات جانــب إيجابــي خاصــة 

مــع انحــدار قيمــة الليــرة اللبنانيــة يومــا بعــد يــوم.

ــن  ــدءا م ــاد، ب ــاء الب ــع أنح ــن يف جمي ــوب الاجئي ــأس يف جي ــس الي ــن نف ــون ع ــر الاجئ عّب

مخيــم البــداوي وغيــره مــن مخيمــات الاجئيــن الفلســطينيين وصــوال إلــى التجمعــات العشــوائية 

للســوريين. لقــد تخلــوا منــذ فتــرة طويلــة عــن مســتقبلهم يف لبنــان. قال أســامة العلــي، رئيس 

ــات  ــى أن االنتخاب ــير إل ــا يش ــاك م ــس هن ــه »لي ــداوي، إن ــطيني يف الب ــايف الفلس ــادي الثق الن

ستحســن الوضــع، لذلــك لســت متفائــًا«.

ال تخفــى أســباب هــذا اليــأس عــن أحــد. فقــد رفضــت بيــروت إلــى حــد كبيــر منــح وضــع قانونــي 

ــرك منازلهــم خــال حــرب  ــروا ىلع ت ــذ دخــول الفلســطينيين البــاد بعــد أن أجب ــن من لاجئي

8491 التــي أدت إلــى قيــام دولــة إســرائيل. وباإلضافــة إلــى مــا يقــارب 291 ألــف الجــئ فلســطيني 

يف البــاد، يســتضيف لبنــان حوالــي 5.1 مليــون ســوري فــروا ألول مــرة مــن الحــرب يف ســنة 1102. 

واعتبــاًرا مــن ســنة 0202، بــات أكثــر مــن 08 باملئــة مــن هــؤالء الاجئيــن الســوريين يفتقــرون 

إلــى اإلقامــة القانونيــة.

يشــكل الاجئــون حوالــي ربــع إجمالــي ســكان البــاد - أكبــر عــدد مــن الاجئيــن ىلع مســتوى 

العالــم. وتعيــش هــذه الفئــة يف ظــروف مزريــة حيــث يفتقرون إلــى الوظائــف والســكن والتعليم 

والرعايــة الصحيــة. ومــن بيــن القيــود األخــرى، ُيمنــع الاجئــون مــن ممارســة املهــن املختصيــن 

فيهــا، بــدءا مــن الطــب وصــوال إلــى القانــون، وال يمكنهــم شــراء العقــارات بأســمائهم الخاصــة.

مكنتهــم برامــج املســاعدة النقديــة مــن وكاالت األمــم املتحــدة مــن خــال التحويات الشــهرية، 

ــطينيين  ــن الفلس ــات الاجئي ــن عائ ــد م ــن العدي ــش لك ــن العي ــي، م ــدوالر األمريك ــا بال غالًب

والســوريين وجــدوا أنفســهم يف مواقــف يائســة بشــكل متزايــد مــع التدهــور الســريع لاقتصــاد.

يف الــدورة االنتخابيــة املاضيــة، لــم يكترث املرشــحون املســتقلون الجدد لاجئيــن، وتجاهلوهم 

إلــى حــد كبيــر وركــزوا بــداًل مــن ذلــك ىلع األزمــة االقتصاديــة. كان الاجئــون - الذيــن كانــوا ذات 

يــوم كبــش فــداء مــن قبــل السياســيين التقليدييــن بحجــة ســرقتهم للوظائــف، وإثقــال كاهــل 

ــن بشــكل أساســي عــن  ــة - غائبي ــات الحكومي ــة، والعيــش ىلع اإلعان ــة املدني ــة التحتي البني

الخطــاب السياســي منــذ انخفــاض قيمــة العملــة اللبنانيــة يف أواخــر ســنة 9102. ومــع ذلــك، ال 

يــزال التمييــز املســتمر الــذي تفرضــه الحكومــة واضًحــا.
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يف 41 أيــار/ مايــو، قبــل يــوم مــن االنتخابــات، أمــرت محافظــة النبطيــة ومنطقــة البقــاع الغربــي 

جميــع البلديــات بمنــع الاجئيــن الســوريين مــن مغــادرة منازلهــم ملــدة 83 ســاعة يف »إغــاق« 

ــن«  ــم »مهاجري ــوريين باعتباره ــى الس ــير إل ــذي يش ــوم، ال ــذا املرس ــار ه ــد أث ــمي. وق ــر رس غي

وليســوا »الجئيــن«، مخــاوف الســوريين الذيــن ُيزعــم أنهــم يهــددون وظائــف املواطنيــن.

ــا ســينثيا زرازيــر،  يف وقــت الحــق مــن ذلــك الشــهر، تعّرضــت عضــوة البرملــان املنتخبــة حديًث

ــن  ــطاء وأكاديميي ــل نش ــن قب ــادات م ــنة 9102، النتق ــاج لس ــة االحتج ــن حرك ــت م ــي خرج الت

بســبب تغريــدة نشــرتها يف ســنة 6102 تدعــو إلــى اإلبــادة الجماعيــة للســوريين. ويف مقابلــة 

حديثــة ىلع التلفزيــون املحلــي، اعتــذرت عــن انتقائهــا للكلمــات ولكــن ليــس عــن موقفهــا 

ــن الســوريين. تجــاه الاجئي

ورغــم إدانــة الجماعــات الحقوقيــة لهــذه املمارســات باعتبارهــا عنصريــة وتمييزيــة، إال أن حظــر 

التجــول ُيفــرض بشــكل متكــرر ىلع الســوريين يف لبنــان خــال فتــرات حساســة، مثــل بدايــة 

جائحــة كوفيــد-91 أو يــوم عاشــوراء.

كان محمــود كنــو، البالــغ مــن العمــر 72 ســنة، الــذي يعمــل حــارس أمــن مبنــى يف مكتــب شــبه 

ــن ُأمــروا بالبقــاء يف منازلهــم مــع  ــاء بيــروت، مــن بيــن الســوريين الذي شــاغر بالقــرب مــن مين

أســرته يــوم االنتخابــات يف مدينــة صيــدا الســاحلية. وقــد وصــل إلــى لبنــان ســنة 8002 ليــس 

كاجــئ بــل كعامــل بنــاء. وبمــرور الوقــت، شــعر بأنــه محظــوظ.

ــن  ــي م ــم الهندس ــهادة يف الرس ــول ىلع ش ــن الحص ــن م ــظ، تمك ــة والح ــال العزيم ــن خ م

ــه.  ــا يقــارب عقــدا مــن الكفــاح، حقــق أحام ــاث ســنوات، بعــد م ــل ث ــة. وقب ــة محلي أكاديمي

أصبــح رئيــس عمــال يشــرف ىلع ســتة مبــاٍن يف شــركة عقاريــة وفــرت لــه ســيارة ومنــزال وراتًبــا 

ــهرًيا. ــدره 0041 دوالر ش ق

لكــن يف ظــل تعمــق األزمــة االقتصاديــة يف لبنــان وتفاقم معــدالت التضخــم، بدأ راتبــه يتضاءل. 

بعــد ذلــك، يف الرابــع مــن آب/ أغســطس 0202، انفجــر مــا يقــارب 0003 طــن متــري مــن نتــرات 

األمونيــوم يف مينــاء بيــروت وقتــل مــا ال يقــل عــن 812 شــخًصا - بمــا يف ذلــك شــقيقته ســيدرا 

البالغــة مــن العمــر 51 ســنة، ومــا ال يقــل عــن 04 ســوريا آخريــن.

بعــد وقــت قصيــر مــن وفــاة أختــه، انتقلــت عائلــة كنــو إلــى صيــدا، لكنــه ظــل يقيــم ويعمــل 

ملــدة خمســة أيــام يف األســبوع بالقــرب مــن مينــاء بيــروت. عــاوة ىلع الصدمــة، يكافــح كنــو 

لدفــع تكاليــف األدويــة اليوميــة باهظــة الثمــن التــي يحتاجهــا أفــراد أســرته الذيــن ُاصيبــوا يف 

ــل  ــتيكي داخ ــي باس ــاقاه ىلع كرس ــز س ــا تهت ــراغ بينم ــا يف الف ــال محدق ــد ق ــار. وق االنفج
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املبنــى الــذي يعمــل فيــه يف بيــروت: »ليــس لــدي خيــار ســوى العمــل، وســداد ديونــي، ومحاولة 

ــه  ــم أفكــر يف املغــادرة أو التســجيل كاجــئ إال بعــد االنفجــار«. )كون ــى الغــرب. ل املغــادرة إل

مســجا يؤهلــه للحصــول ىلع طلــب اللجــوء، ممــا يزيــد مــن فرصــة مغادرتــه البــاد(.

ــة االنتقــاد  ــزال ضحي ــه كان ال ي ــة، إال أن ــة الفني ــا مــن الناحي ــو الجئ ــم يكــن كن ــل االنفجــار، ل قب

الــاذع املناهــض لســوريا الــذي تســامح معــه نظــرا ألســلوب حياتــه املريــح. لكــن بعــد االنفجــار، 

أدرك مــا يشــعر بــه معظــم الاجئيــن منــذ فتــرة طويلــة؛ أال وهــو انعــدام األمــن يف البــاد. وقــد 

كافــح يف يــوم االنفجــار مــن أجــل العثــور ىلع مستشــفى لعــاج أفــراد أســرته الجرحــى نظــرا 

ملــا يتلقــاه اللبنانيــون مــن معاملــة تفضيليــة يف بلــد يعانــي بالفعــل مــن محدوديــة املــوارد.

ــيونال«  ــة »ناش ــع صحيف ــة م ــه، يف مقابل ــن فقي ــة، حس ــظ النبطي ــى محاف ــه، ادع ــن جانب م

التــي تتخــذ مــن أبــو ظبــي مقــرا لهــا، أن حظــر التجــول ليــس ســوى »إجــراء عــادي« و«ليــس 

عنصريــا« مضيفــا أن »هــذا اإلجــراء احتــرازي ألن هنــاك الكثيــر مــن الســوريين يف البــاد. نحــن ال 

ــد أي مشــاكل«. نري

ــذي يتلقــاه الاجئــون الســوريون مــن الحكومــة اللبنانيــة، إال أن الفقــراء  رغــم الدعــم القليــل ال

اللبنانييــن يف جميــع أنحــاء البــاد كثيــرا مــا يشــتكون مــن حصــول هــذه الفئــة ىلع املزيــد 

ــا مــا يتلقــون املســاعدات الدوليــة  ــاة أفضــل منهــم ألنهــم غالب مــن املســاعدة وعيشــهم حي

بعملــة الــدوالر، بمــا يف ذلــك معونــة مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الاجئيــن. ومنــذ االنهيار 

ــك  ــي تمتل ــة الت ــب القليل ــن النخ ــي بي ــع اللبنان ــم املجتم ــنة 9102، انقس ــادي يف س االقتص

ــتقرة  ــر املس ــة غي ــرة اللبناني ــتخدام اللي ــى اس ــرون إل ــن يضط ــكان الذي ــة الس ــدوالرات وأغلبي ال

التــي فقــدت مــا بيــن 08 و09 باملئــة مــن قيمتهــا يف الســنة املاضيــة - وذلــك وفقــا لســعر 

الصــرف اليومــي يف الســوق الســوداء.

مــع ذلــك، يصعــب دعــم االدعــاءات القائلــة إن الاجئيــن يعيشــون حيــاًة أفضــل مــن اللبنانييــن 

ــد ىلع  ــم ويعتم ــة حاجياته ــي لتغطي ــكاد يكف ــا بال ــون مبلًغ ــا يتلق ــادة م ــم ع ــراء، ألنه الفق

ــة  ــك عــدد املنظمــات اإلنســانية املســجلة لديهــم. باإلضاف ــد مــن العوامــل بمــا يف ذل العدي

إلــى ذلــك، تكــون املســاعدة املاليــة املقدمــة مــن بعــض املنظمــات بالليــرة اللبنانيــة وليــس 

الــدوالر.

تتجلــى املعانــاة املوازيــة بيــن فقــراء اللبنانييــن والاجئيــن بشــكل خــاص يف بلــدة عرســال 
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الواقعــة ىلع الحــدود بالقــرب مــن جبــال القلمــون الســورية. وأثنــاء عبــوري إلــى املدينــة يف 

ســيارة دفــع رباعــي تابعــة ملنظمــة إنســانية، قــال الجنــدي الــذي يحــرس حاجــز البلــدة مازحــا 

إنــه يتمنــى لــو كان ســوريا حتــى نتمكــن مــن مســاعدته.

يف بدايــة الحــرب الســورية، عبــر العديــد مــن الاجئيــن جبــال القلمــون للوصــول إلــى لبنــان، 

ليتجــاوز عددهــم يف النهايــة عــدد اللبنانييــن الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن الحــدود. )تشــتهر 

الجبــال الوعــرة بأنهــا أصبحــت موطنــا للعديــد مــن املتمرديــن اإلســاميين الســوريين - بمــا يف 

ــى  ــة اإلســامية الذيــن ُطــردوا عندمــا شــن الجيشــان اللبنانــي والســوري، إل ــو الدول ــك مقاتل ذل

جانــب حــزب اهلل، هجومــا كبيــرا يف ســنة 7102(.

مــن بيــن األعــداد الكبيــرة ممــن عبــروا توجــد مجموعــة صغيــرة مــن العائديــن اللبنانييــن، الذيــن 

ُينظــر إليهــم ىلع أنهــم لبنانيــون ىلع الورق فقــط. فعندما اندلعــت الحرب يف ســنة 1102، عاد 

هــؤالء املواطنــون اللبنانيــون، بعــد أن أمضــوا حياتهــم كلهــا يف ســوريا، إلــى جانــب الاجئيــن 

الســوريين. وهــم يشــعرون اآلن وكأنهــم الجئــون يف بلــد آبائهــم، وبســبب عــدم قدرتهــم ىلع 

دفــع تكاليــف الســكن، بنــى بعضهــم خيامــا خــارج التجمعــات العشــوائية التــي يســكنها عــادة 

الســوريون املنتشــرون يف جميــع أنحــاء املنطقــة.

يقولــون إن هنــاك مــا ال يقــل عــن ألفــي عائلــة لبنانيــة عائــدة وأن املجلــس النرويجــي لاجئيــن 

كان الجمعيــة اإلنســانية الوحيــدة التــي اســتقبلت شــكاواهم، حيــث قــدم لهــم الخشــب واأللــواح 

الباســتيكية لبنــاء الخيــام. ورغــم عــدم معرفــة عددهــم بالضبــط، إال أنه يف ســنة 5102 ســجلت 

املنظمــات اإلنســانية أكثــر مــن 82 ألــف عائــد لبنانــي.

عندمــا ســألت أســرة لبنانيــة مكونــة مــن 31 فــردا كانــت قــد انتقلــت مؤخــرا إلــى خيمــة عمــا إذا 

كانــوا يشــعرون بأنهــم لبنانيــون، نظــرت إلــيَّ األم عزيــزة فــارس، وأجابــت ســاخرة: »هــل هكــذا 

يعيــش اللبنانيــون؟«. كانــت تشــير إلــى الخيمــة العاريــة، واملوقــد الصغيــر الصــدئ ىلع أرضيــة 

خرســانية عاريــة متصــل بعبــوة غــاز وإبريقــان للشــاي بــدون مغســلة.

ــم  ــة ألن لديه ــن املفوضي ــم م ــون الدع ــدون اللبناني ــى العائ ــوريين، ال يتلق ــس الس ىلع عك

جــوازات ســفر لبنانيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ال تعطيهــم البلديــات املحليــة األولويــة ألنهــا تعتبــر 

العائديــن جــزءا مــن مجتمــع الاجئيــن. وال يقــع االعتــراف بهــم إال يف إطــار وعــود ورشــاوى مــن 
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قبــل بعــض السياســيين مــن األحــزاب التقليديــة عندمــا يحيــن وقــت االنتخابــات نظــًرا  لقدرتهــم 

ىلع التصويــت.

أوضــح الزميــل اللبنانــي العائــد وزوج عزيــزة فــارس أحمــد فــارس، الــذي يعمــل يف مقلــع الحجارة، 

ىلع الرغــم مــن خضوعــه لعمليــة قلــب مفتــوح مؤخــًرا، أنــه يف ســنة 8102، قــام بالتصويــت 

ــذاك  ــوزراء آن ــع رئيــس ال ــا م ــذي كان متحالف ــري ال ــر الحجي ــح املرشــح الســني بك ــه لصال وزوجت

ســعد الحريــري. وقــد وعــد الحجيــري بمســاعدة العائلــة يف العثــور ىلع شــقيق فــارس الــذي 

ُاعتقــل بشــكل تعســفي يف ســوريا يف وقــت مبكــر مــن الحــرب. ولكــن مــكان وجــوده ال يــزال 

مجهــوال إلــى حــد اآلن. قــال فــارس: »ملــاذا نصــوت هــذه الســنة؟ لــم يقومــوا بمســاعدتنا ىلع 

اإلطــاق يف آخــر مــرة«.

املصدر: فورين بوليسي

https://foreignpolicy.com/2022/06/16/syrian-refugees-palestinians-lebanon-politics-elections-economic-crisis/
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وانتزعــت فيينــا املركــز األول مــن أوكانــد، التــي تراجعــت إلــى املرتبــة 43 بســبب قيــود جائحــة 

ــاق  ــع إغ ــام 1202 م ــل ع ــة 21 أوائ ــى املرتب ــت إل ــد تراجع ــا ق ــت فيين ــن كان ــا، يف حي كورون

ــى  ــا، أت ــد فيين ــي 8102 و9102. بع ــز األول، عام ــت يف املرك ــا  كان ــا بعدم ــا ومطاعمه متاحفه

ــاري  ــرية وكالج ــورخ السويس ــة زي ــن ومدين ــة كوبنهاغ ــة الدنماركي ــن العاصم ــة كّل م يف القائم

وفانكوفــر وجنيــف، فيمــا تشــمل املــدن األخــرى التــي تحتــل املراكــز العشــرة األولــى فرانكفــورت 

ــورن. ــو وأمســتردام وأوســاكا وملب وتورونت

 

دمشق األسوأ يف العالم وفق 30 معيارًا

اإليكونوميست 

)اللغة اإلنجليزية( 22 حزيران 2022
ــة،  ــم للمعيش ــدن العال ــوأ م ــق كأس ــورية دمش ــة الس ــت العاصم ــادة: حّل ــة امل خالص
فيمــا جــاءت فيينــا عاصمــة النمســا بقائمــة األفضــل بينهــا وفقــا للتصنيــف الســنوي 
ــة البريطانيــة األســبوعية  ــة التابعــة للمجل ــذي نشــرته وحــدة املعلومــات االقتصادي ال
ــر  ــرا »ســنويا« عــن املــدن األكث ــة التــي تصــدر تقري »اإليكونوميســت«. وكشــفت املجل
ــا جــاءت يف مقدمــة املــدن مــن حيــث مالئمــة  ــم، أن فيين مالئمــة للعيــش يف العال

ــم. ــول العال ــة ح ــت 173 مدين ــي ضّم ــة الت ــق القائم ــت دمش ــا تذّيل ــش بينم العي
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دمشق أسوأ مدينة للعيش يف العالم

ــباب،  ــدة أس ــى ع ــم إل ــش يف العال ــة للعي ــوأ مدين ــق كأس ــف دمش ــى تصني ــبب إل ــود الس ويع

ــى الخدمــات الصحيــة واألنشــطة  ــة، إضافــة إل ــر االقتصادي مــن بينهــا البنيــة التحتيــة واملعايي

ــن  ــو ثاثي ــا، ىلع نح ــة يف تصنيفه ــدت املجل ــر. واعتم ــب التقري ــة، حس ــة الثقافي الترفيهي

معيــارًا مــن ضمنهــا أيضــا دخــل املواطــن والفســاد والرقابــة واألمــان ومعــدالت الجريمــة والبطالة، 

لتكشــف إخفــاق حكومــة ميليشــيا أســد يف جميــع محاوالتهــا بتصويــر دمشــق ىلع غيــر مــا 

هــي عليــه.

 

ــا يف  ــات واقع ــوء الخدم ــون س ــم يعيش ــد فه ــق بجدي ــكان دمش ــأِت لس ــم ي ــف ل إال أن التصني

ــي  ــكاد ال يكف ــعار وي ــاء األس ــع غ ــب م ــن ال يتناس ــل املوظفي ــث إن دخ ــة، حي ــم اليومي حياته

الراتــب وفقــا لتقاريــر، لســد احتياجــات عائلــة متوســطة العــدد ســوى ليــوم أو يوميــن ىلع أبعــد 

تقديــر، بــل إنــه أقــل ممــا يجنيــه أحــد املتســّولين يف الشــوارع وفــق تصريحــات مســؤولين يف 

امليليشــيا ذاتهــا، وبحســب موقــع »erolpxEyralaS« يبلــغ متوســط األجــور يف ســوريا 941 ألــف 

ليــرة ســورية يف الشــهر، وتبــدأ مــن 73 ألــف ليــرة.

ــون يف  ــا املقيم ــي منه ــدة يعان ــكلة واح ــام مش ــاكل أم ــك املش ــع تل ــون جمي ــد ته ــا ق وربم

دمشــق وغيرهــا مــن املــدن القابعــة تحــت ســيطرة ميليشــيا أســد وهــي األمــان، فالســوريون 
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يف تلــك املناطــق معّرضــون لاعتقــال دون ســبب واضــح أحيانــا، مــا يثيــر قلــق األهالــي مــن 

زيــادة االنتهــاكات بحقهــم يف ظــل األزمــات التــي تســّبب بهــا أســد، حتــى جعلــت أمــر بقــاء 

الســوري حّيــا هــو املوضــوع األساســي، ومــا عــدا ذلــك مجــرد تفاصيــل، بينمــا تنخــرط قــوات تلــك 

امليليشــيا بســرقة ونهــب مــا تبقــى مــن أرزاق الســوريين دون إعطــاء أهميــة لحيــاة املواطنيــن. 

)ترجمــة: أورينــت(

املصدر: اإليكونوميست

https://www.economist.com/graphic-detail/2022/06/22/the-worlds-most-liveable-cities
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خطة أمريكية جديدة »لحماية« الشرق األوسط من إيران

ستراتفور

)اللغة اإلنجليزية( حزيران 2022
ــة  ــتراتيجية واألمني ــات اإلس ــي للدراس ــتراتفور« األمريك ــز »س ــر مرك ــادة: نش ــة امل خالص
تحليــاًل حــول مشــروع قانــون أمريكــي لنشــر نظــام دفــاع جــوي وصاروخــي متكامــل يف 
منطقــة الشــرق األوســط، يغطــي حلفــاء الواليــات املتحــدة ويهــدف إلــى حمايتهــم مــن 
الهجمــات التــي تشــنها إيــران أو ميليشــياتها الوكيلــة بالصواريــخ أو الطائــرات املســيَّرة. 
غيــر أن هــذا النظــام يعوقــه عــدم موافقــة بعــض الــدول، مثــل العــراق والكويــت وربمــا 
قطــر وعمــان، ىلع املشــاركة يف نظــام تمثــل إســرائيل جــزًءا منــه. ويشــير املشــرِّعون 
األمريكيــون صراحــًة إلــى أن القانــون يهــدف إلــى إحــراز تقــدم يف مســاعي التطبيــع 

العربــي اإلســرائيلي.

ويهــدف قانــون الدفــاع هــذا إلــى إنشــاء نظــام دفــاع جــوي وصاروخــي متكامــل )DMAI( عبــر 

ــر واألردن  ــرائيل ومص ــي إس ــط، ويغط ــرق األوس ــركائها يف الش ــدة وش ــات املتح ــاء الوالي حلف

ــادة  ــة قي ــاع األمريكي ــس التعــاون الخليجــي. وســيتطلب التشــريع مــن وزارة الدف والعــراق ومجل

الجهــود املبذولــة إلنشــاء نظــام الدفــاع الجــوي والصاروخــي املتكامــل للدفــاع ضــد الهجمــات 

الصاروخيــة والصواريــخ والطائــرات املســيرِّة التــي تطلقهــا إيــران وامليليشــيات املدعومــة منهــا.

ــا  ــا لديه ــى دمجه ــريع إل ــدف التش ــي يه ــدول الت ــن ال ــًدا م ــا أن عدي ــل موضًح ــع التحلي ويتاب

ــاد  ــام ث ــارات نظ ــة اإلم ــك دول ــا. وتمتل ــرة ىلع أراضيه ــة منتش ــاع أمريكي ــة دف ــل أنظم بالفع
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)DAAHT( املتقــدم. كمــا يمتلــك كل مــن الســعودية وقطــر واإلمــارات والبحريــن ومصــر واألردن 

والعــراق والكويــت بطاريــات صواريــخ باتريــوت التــي تديرهــا الواليــات املتحــدة أو تســتضيف هــذه 

 )KWAH( الصواريــخ، بينمــا ال تــزال دول أخــرى يف املنطقــة تســتخدم صــاروخ هــوك أرض-جــو

األقــدم مــن صنــع الواليــات املتحــدة. 

تعثر العودة إلى االتفاق النووي ينذر بمزيد من الهجمات

ويأتــي التشــريع يف الوقــت الــذي تبــدو فيــه احتمــاالت إبــرام اتفــاق نووي بيــن الواليــات املتحدة 

وإيــران قاتمــة، ممــا قــد ينــذر بمزيــد مــن الهجمــات الصاروخيــة والصواريــخ والطائــرات املســيَّرة 

اإليرانيــة يف جميــع أنحــاء املنطقــة. وتمتــد قــدرات إيــران الصاروخيــة البالســتية والصاروخيــة 

ــران  ــح طه ــا يمن ــن، مم ــراق واليم ــوريا والع ــر س ــان عب ــى لبن ــران إل ــن إي ــيَّرة م ــرات املس والطائ

القــدرة ىلع اســتهداف القــوات األمريكيــة واإلســرائيلية والخليجيــة مــن عــدة مصــادر.

وتشــارك الواليــات املتحــدة بالفعــل يف نظــام الدفــاع الجــوي املتكامــل )SDANITAN( التابــع 

ــاع  ــام الدف ــدف نظ ــي. ويه ــرن املاض ــن الق ــينيات م ــس يف الخمس ــذي تأس ــو، وال ــف النات لحل

ــط  ــيا واملحي ــة آس ــر يف منطق ــل آخ ــوي متكام ــاع ج ــام دف ــاء نظ ــى إنش ــل إل ــوي املتكام الج

ــل  ــي التحلي ــاك. ويمض ــدة هن ــات املتح ــركاء الوالي ــاء وش ــن حلف ــام 8202 بي ــول ع ــادئ بحل اله

إلــى أنــه ىلع الرغــم مــن أن أنظمــة الدفــاع الحاليــة موجــودة بالفعــل يف معظــم البلــدان، فــإن 

السياســات املحليــة تمنــع التنفيــذ الكامــل لنظــام دفــاع جــوي وصاروخــي إقليمــي – خاصــة يف 

الســعودية وقطــر وعمــان والكويــت والعــراق – ألن إســرائيل ســتكون جــزًءا مــن الشــبكة.

ــع  ــرية م ــية س ــة أو دبلوماس ــة أو اقتصادي ــات أمني ــان بعاق ــر وعم ــعودية وقط ــع الس وتتمت

ــة  ــة العبري ــع الدول ــل م ــع الكام ــول التطبي ــد لقب ــتعداد بع ــت ىلع اس ــا ليس ــرائيل، لكنه إس

ألســباب محليــة وأيديولوجيــة مختلفــة، بحســب التقريــر. أمــا العــراق والكويــت، اللــذان انتخبــا 

مجالــس تشــريعية ولديهمــا ســكان يعارضــون بأغلبيــة ســاحقة العاقــات مــع إســرائيل، فهمــا 

ــا، فــإن بغــداد أيًضــا  أبعــد مــا يكــون عــن التطبيــع. وبســبب النفــوذ اإليرانــي يف العــراق جزئيًّ

بعيــدة عــن امتــاك نظــام دفــاع جــوي أو صاروخــي أمريكــي متقــدم. وتظــل بطاريــات باتريــوت 

ــار  ــة األنب ــة يف محافظ ــد الجوي ــن األس ــدة عي ــة يف قاع ــيطرة األمريكي ــت الس ــاد تح يف الب

العراقيــة. وىلع الرغــم مــن هــذه التحديــات، فــإن التكامــل الســري ممكــن لــدول مثــل الســعودية 

ــة  ــات دفاعي ــى عاق ــة إل ــرائيل باإلضاف ــع إس ــا م ــر تقدًم ــات أكث ــان بعاق ــث تتمتع ــر، حي وقط

عميقــة مــع الواليــات املتحــدة. كمــا تمنــح األنظمــة السياســية املركزيــة يف الســعودية وقطــر 

ــًة بــدول مثــل العــراق والكويــت، حيــث  كلتــا اململكتيــن مســاحة أكبــر لتنفيــذ األنظمــة مقارن
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تكــون البرملانــات املنتخبــة أكثــر قــدرة ىلع كبــح جمــاح الســلطة التنفيذيــة، بحســب تقريــر 

املركــز األمريكــي.

معضات التطبيع

ويشــير التحليــل إلــى أن الســعودية ال تــزال تعــارض التطبيــع رســميًّا مــع إســرائيل حتــى قيــام 

دولــة فلســطينية. لكــن مســار التطبيــع يف الريــاض مــع ذلــك متقــدم نســبيًّا.

ــات املتحــدة ســاعدت يف التوســط يف  ــد أن الوالي ــر تفي ويف الشــهر املاضــي، ظهــرت تقاري

نقــل جزيرتــي تيــران وصنافيــر مــن مصــر إلــى الســعودية مــن خــال إقنــاع إســرائيل بالتخلــي 

عــن اعتراضاتهــا )تقــع الجــزر اإلســتراتيجية ىلع طــول مضيــق العقبــة، والــذي تحتاجــه إســرائيل 

للوصــول إلــى البحــر األحمــر. كانــت إســرائيل يف الســابق قــادرة ىلع منــع انتقــال تيــران وصنافير 

ــرائيلية  ــام اإلس ــدة الس ــواردة يف معاه ــروط ال ــى الش ــارة إل ــال اإلش ــن خ ــعودية م ــى الس إل

املصريــة لعــام 9791 والتــي تنــص ىلع بقــاء الجــزر منزوعــة الســاح(. ويأتــي التطــور االســتثنائي 

ــرام  ــرائيلية بإب ــركات إس ــام ش ــن قي ــر ع ــط تقاري ــا وس ــر أيًض ــران وصنافي ــزاع تي ــأن ن ــر بش األخي

صفقــات يف الســعودية، فضــًا عــن شــائعات عــن اجتماعــات ُعِقــدت بيــن مســؤولين ســعوديين 

وإســرائيليين تهــدف إلــى تعزيــز العاقــات التجاريــة.

عمان وقطر والحياد اإلقليمي

يعــارض كل مــن عمــان وقطــر رســميًّا تطبيــع العاقــات مــع إســرائيل قبــل إقامــة دولــة 

فلســطينية. ولكــن كليهمــا حريــص أيًضــا ىلع الحفــاظ ىلع حيادهمــا اإلقليمــي بيــن الواليــات 

ــث  ــة إلســرائيل متقــدة يف العــراق، حي ــزال املشــاعر املعادي ــران. وال ت املتحــدة وإســرائيل وإي

قتلــت غــارة جويــة إســرائيلية ىلع أهــداف مرتبطــة بإيــران مــا يصــل إلــى 74 شــخًصا يف عــام 

9102. ويف الشــهر املاضــي، عــزز البرملــان العراقــي قوانيــن مكافحــة التطبيــع يف البــاد. ولــدى 

ــعه البرملــان يف  الكويــت أيًضــا قانونهــا الخــاص بمكافحــة التطبيــع منــذ عــام 4691، والــذي وسَّ

عــام 8102 ليشــمل أيًضــا حظــر العاقــات بيــن الكويتييــن واإلســرائيليين عبــر اإلنترنــت.

ويوضــح املركــز األمريكــي أنــه حتــى نظــام الدفــاع الجــوي والصاروخــي املتكامــل املطبــق جزئيًّــا 

ســيعزز قــدرة إســرائيل، و)بدرجــة أقــل( قــدرة الــدول املجــاورة األخــرى، ىلع ردع بعــض الهجمــات 

اإليرانيــة والهجمــات التــي تشــنها وكاؤهــا. لكــن املســافة الجغرافيــة ونقطــة انطــاق الهجمات 

ــا فعاليــة مثــل هــذا النظــام ىلع األقــل. وســتزيد أنظمــة اإلنــذار املبكــر التــي  ســتحددان جزئيًّ

تقــدم املعلومــات، حتــى لنظــام الدفــاع الجــوي والصاروخــي املتكامــل اإلقليمــي الجزئــي، مــن 

ــل  ــرب، وســيجري تفعي ــة يف وقــت أق ــات بالوكال ــة أو هجم ــات إيراني ــة اكتشــاف هجم احتمالي
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أنظمــة الدفــاع الجــوي والصاروخــي ىلع نحــو أســرع ملنــع مثــل هــذه الضربــات. وحتــى لــو كان 

قانــون الدفــاع يغطــي إســرائيل والبحريــن واإلمــارات ومصــر واألردن فحســب، فإنــه ال يــزال يعطــي 

إســرائيل إنــذاًرا أكثــر تقدًمــا بشــأن بعــض الضربــات اإليرانيــة القادمــة مــن العــراق وإيــران. غيــر 

أنــه مــن دون مشــاركة الســعودية يف نظــام الدفــاع الجــوي والصاروخــي املتكامــل، سيســتغل 

الحوثيــون املدعومــون مــن إيــران يف اليمــن الفجــوة االســتخباراتية حــول اململكــة.

كمــا أن نظــام الدفــاع الجــوي والصاروخــي املتكامــل لــن يفعــل الكثيــر لتقليــل فعاليــة الهجمــات 

الصاروخيــة القصيــرة املــدى، وكذلــك الهجمــات الصاروخيــة والطائــرات املســيَّرة، ضــد األهــداف 

اإلقليميــة. وهــذا صحيــح ىلع وجــه الخصــوص عندمــا يتعلق األمــر بحماية إســرائيل والســعودية 

مــن الهجمــات التــي ُتَشــن مــن دول مجــاورة مثــل لبنــان وســوريا )يف حالــة إســرائيل( واليمــن 

ــٍر مــن األحيــان ىلع هجمــات  ــة الســعودية(، حيــث قــد يعتمــد املهاجمــون يف كثي )يف حال

األســراب القصيــرة املــدى وفتــرات الطيــران األقصــر لضــرب األهــداف قبــل أن تتمكــن الدفاعــات 

الجويــة مــن اعتراضهــا. وتمتلــك إســرائيل أنظمــة رادار مختلفــة مضــادة للصواريــخ منتشــرة يف 

البــر والجــو والبحــر. ولكــن حتــى وقــت قريــب، اقتصــر مــدى هــذه األنظمــة ىلع حــدود إســرائيل 

وقواعدهــا. ويبلــغ مــدى نظــام رادار )eniP neerG 0802-M / LE( اإلســرائيلي، وهــو نظــام الــرادار 

ــن  ــزاء م ــل أج ــا يجع ــل، مم ــى 005 مي ــي 063 إل ــاد، حوال ــخ يف الب ــاد للصواري ــي املض األساس

العــراق، وكل إيــران واليمــن، خــارج قدرتــه ىلع الكشــف. وليــس مــن الواضــح هــل يشــجع قانــون 

الدفــاع إســرائيل ىلع إرســال أنظمتهــا إلــى الــدول املشــاركة أم ال.

تعميق التطبيع بين إسرائيل والسعودية هدف واضح

ويلفــت التحليــل إلــى أنــه يف ظــل قانــون الدفــاع، يمكــن للواليــات املتحــدة أيًضــا االســتفادة من 

التكامــل الوثيــق مــع الدفاعــات الجويــة التــي تقودهــا الواليــات املتحــدة وإمكانيــة الوصــول إلــى 

التقنيــات العســكرية اإلســرائيلية لتحفيــز الســعودية – وهــي هــدف متكــرر لهجمــات الحوثييــن 

واإليرانييــن – ىلع تعميــق التطبيــع مــع إســرائيل. وأوضــح املشــرِّعون األمريكيــون صراحــًة أن 

قانــون الدفــاع يهــدف إلــى إحــراز تقــدم يف مســاعي التطبيــع العربــي اإلســرائيلي املنصــوص 

عليــه يف اتفاقيــات أبراهــام لعــام 0202 – وهــو الهــدف الــذي مــن شــأنه أن يفســر إدراج إســرائيل 

يف القانــون.

ــة الحــدود  ــة اإلســرائيلية للمســاعدة يف حماي ــة الحديدي ــة بالقب وُيشــاع أن الســعودية مهتم

الجنوبيــة للمملكــة والبنيــة التحتيــة النفطيــة مــن الهجمــات التــي تشــنها إيــران والحوثيــون 

ــدة لهجمــات الحوثييــن واإليرانييــن ربمــا تجعــل  ــرة املتزاي اليمنيــون املدعومــون منهــا. والوتي
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الريــاض أكثــر اهتماًمــا ببرنامــج نظــام الدفــاع الجــوي والصاروخــي املتكامــل الــذي تقــوده الواليات 

ــعاع  ــاع الش ــام دف ــة ونظ ــة الحديدي ــل القب ــرائيلية، مث ــات إس ــن تقني ــدة إذا كان يتضم املتح

ــع املعارضــة الشــعبية  ــزر. ومــن أجــل من ــذي يعمــل باللي ــدي اإلســرائيلي املســتقبلي ال الحدي

املحليــة، يمكــن أن يكــون لــدى الســعودية خيــار املشــاركة ســرًّا يف البرنامــج، ىلع غــرار 

الطريقــة التــي أجــرت بهــا اإلمــارات والبحريــن بهــدوء تدريبــات عســكرية إلــى جانــب القــوات 

اإلســرائيلية يف املنــاورات التــي قادتهــا الواليــات املتحــدة وحلــف شــمال األطلســي قبــل وقــت 

قصيــر مــن تطبيــع البلديــن العاقــات مــع إســرائيل يف عــام 0202.

رت بالفعــل عاقــات ســرية أخــرى  ويختتــم املركــز األمريكــي التحليــل موضًحــا أن الســعودية طــوَّ

مــع إســرائيل، بمــا يف ذلــك العاقــات التجاريــة ولقــاء يشــاع أنــه عقــد بيــن ولــي العهــد محمــد 

بــن ســلمان ورئيــس الــوزراء الســابق بنياميــن نتنياهــو يف عــام 9102. وتعكــس هــذه العاقــات 

رغبــة ولــي العهــد الســعودي يف بنــاء عاقــات مــع إســرائيل حتــى مــن دون إحــراز تقــدم يف 

القضيــة الفلســطينية، ىلع الرغــم مــن أنــه يفتــرض ىلع نطــاق واســع أن الجمهــور الســعودي 

ســيعارض التطبيــع.

املصدر: ستراتفور )نقاًل عن ساسة بوست(

https://www.sasapost.com/translation/us-plan-middle-east-allies-iranian-aggression/
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ما عواقب عرقلة روسيا تمديد املساعدات »عبر الحدود« إلى إدلب؟

خبر تورك

)اللغة التركية( 27 حزيران 2022
ــر  ــاعدات عب ــل املس ــددة لتوصي ــة املح ــة األممي ــدة اآللي ــي م ــادة: تنته ــة امل خالص
ــن  ــات م ــط تخوف ــة، وس ــابيع املقبل ــوري يف األس ــمال الس ــى الش ــة إل ــدود التركي الح
رفــض روســي إلقرارهــا بســبب التطــورات الدوليــة وتداعيــات الحــرب ىلع أوكرانيــا. ويف 
ــال  ــة إيص ــد آلي ــمح بتمدي ــرار 2585، وس ــن الق ــس األم ــد مجل ــو 2021، اعتم ــوز/ يولي تم
املســاعدات اإلنســانية العابــرة للحــدود إلــى ســوريا عبــر »معبــر بــاب الهــوى« التركــي 
ــر  ــة »خب ــتثنائي«. صحيف ــض االس ــي »التفوي ــث ينته ــو 2022 حي ــوز/ يولي ــى 10 تم حت
ــاة  ــريان الحي ــي ش ــة ه ــانية الدولي ــاعدات اإلنس ــت إن املس ــا قال ــر له ــرك« يف تقري ت
بالنســبة للمالييــن املحاصريــن يف إدلــب شــمال ســوريا. وأضافــت أن أزمــة إدلــب، عــادت 
ــخص  ــن ش ــة ماليي ــد أربع ــث يعتم ــام، حي ــذا الع ــورة ه ــر خط ــكل أكث ــدة بش ــن جدي م
ــة  ــدودي يف منطق ــوزو« الح ــا غ ــر »جلف ــر معب ــر عب ــي تم ــاعدات الت ــاك ىلع املس هن
الريحانيــة بواليــة هتــاي. وقــد تصــل هــذه املســاعدات األمميــة إلــى إدلــب إذا ســمحت 

ــة ــك، لكنهــا قــد تســتخدمها كورقــة مســاومة يف الحــرب األوكراني روســيا بذل

تشيتينار تشيتين
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ويتــم تســليم مــا بيــن ثمانمائــة إلــى ألــف شــاحنة مــن املنظمــات الدوليــة، وحوالي ألف شــاحنة 

مــن جمعيــات اإلغاثــة التركيــة وتحمــل مــواد غذائيــة وأدويــة وغيرهــا كل شــهر إلــى إدلــب عبــر 

املعبــر الحــدودي، وإذا لــم تســمح روســيا باســتمرار اآلليــة فقــد تحــدث كارثــة إنســانية.

ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر دبلوماســية روســية، أن موســكو لــن تســمح بتمديــد آليــة إيصــال 

املســاعدات اإلنســانية إلــى إدلــب عبــر البوابــة التركيــة، وعليــه فقــد تصبــح »الحــدود التركيــة 

ــردع  ــيا ل ــج روس ــا. وتتحج ــبة لتركي ــرة بالنس ــات خطي ــبب يف تداعي ــد يتس ــا ق ــتانية، م باكس

املنظمــات اإلغاثيــة مــن خــال االدعــاء بوجــود »إرهابييــن« يف إدلــب، و«أن هيئــة تحريــر الشــام 

ــون يف  ــة يقطن ــل أربع ــن أص ــن م ــة مايي ــن ثاث ــاك«، ولك ــيطر هن ــي تس ــي الت ــة ه املتطرف

ــاعدات  ــى مس ــة إل ــم بحاج ــون وجميعه ــم مدني ــة ه ــن 59 باملئ ــر م ــن، وأكث ــات الاجئي مخيم

إنســانية.

ــا، أحــد املخيمــات التــي تعانــي   ويعــد مخيــم أطمــة لاجئيــن بجــوار املعبــر الحــدودي لتركي

أســوأ الظــروف يف العالــم، ويفتقــر إلــى البنيــة التحتيــة وســط انتشــار لألمــراض يف املخيــم. 

وكان مــن املفتــرض أن يتخــذ مجلــس األمــن الدولــي قــراره بشــأن تمديــد عمــل آلية املســاعدات 

للشــمال الســوري، ويف عــام 0202 اســتخدمت موســكو »الفيتــو« وســمحت بتمديــد عمــل اآلليــة 

ــد العمــل ملــدة عــام واحــد فقــط.  ــم تمدي ــة واحــدة فقــط، وت ــر بواب إليصــال املســاعدات عب

وذكــرت الصحيفــة أن العــام الحالــي يختلــف، إذ تســتخدم روســيا هــذه القضيــة فقــط كورقــة 

مســاومة يف ظــل حربهــا ىلع أوكرانيــا.

 ويف املاضــي، كان ينظــر إلــى إدلــب أنهــا مخــزون الحبــوب الســوري، ومــع ذلــك لــم يتبــق الكثيــر 

ــق  ــوق مناط ــات ف ــاء مخيم ــن ببن ــام الاجئي ــن، وقي ــن املزارعي ــزوح م ــة الن ــبب حال ــه، بس من

ــاك نقــص يف القمــح يف جميــع أنحــاء  ــا، كان هن ــدالع الحــرب ىلع أوكراني الحقــول. وقبــل ان

ســوريا، واألزمــة العامليــة اآلن تفاقــم الوضــع، وهنــاك نقــص حــاد يف الخبــز والســكر والوقــود، 

والظــروف املعيشــية اإلنســانية يف إدلــب الســيئة ســوف تنجــر إلــى واقــع أســوأ.

 وإذا أغلقــت روســيا البــاب أمــام إدلــب، »فســتتحول األمــور إلــى الجحيــم مــرة أخــرى يف ســوريا، 

وســتواجه تركيــا خطــر نــزوح ألربعــة ماييــن ســوري تجاههــا. وتصــر روســيا ىلع إيصــال 

املســاعدات إلــى مناطــق الشــمال الســوري عبــر دمشــق التــي تســعى لتوســيع نفوذهــا ىلع 

ــى الشــمال الســوري يتــم  املناطــق التــي ال تخضــع لســيطرتها. وإذا كان إيصــال املســاعدات إل

ــي 12( ــة عرب ــية. )ترجم ــراض سياس ــتخدمها ألغ ــه سيس ــوري، فإن ــام الس ــق النظ ــن طري ع

املصدر: خبر تورك

https://www.haberturk.com/yazarlar/cetiner-cetin/3472840-idlibde-oksijen-krizi
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انقلبــت حيــاة تيــم رأســا ىلع عقــب بعــد مداهمــة عناصــر مــن األمــن اللبنانــي، يف عــام 9102، 

منزلــه “بالخطــأ”، إذ لــم يكــن الشــخص الــذي يبحثــون عنــه “لكنهــم أخذونــي أنــا وجــاري”، كمــا 

قــال الاجــئ الســوري لـ”ســوريا ىلع طــول”.

بــدأت املعاملــة الوحشــية منــذ لحظــة اقتيــاده إلــى أحــد مراكــز االعتقــال يف بيــروت، وهنــا 

تعــرض للضــرب تســعة أيــام متواليــة، وحيــن اعتقــل عناصــر األمــن ابنــه، لــم يعــد أمامــه ســوى 

ــن  ــاؤون م ــا يش ــوا م ــم أن يدّون ــي أخبرته ــي أمام ــوا ابن ــا ضرب ــم، “عندم ــام ألوامره االستس

اعترافــات”، وفقــا لتيــم، فوّجــه األمــن اللبنانــي لــه تهمــة التــورط باإلرهــاب، واالنتســاب للجيــش 

الحــر. 

يف ظــل “اإلفــالت مــن العقــاب”: ســوريون عرضــة للتعذيب يف الســجون 

نية للبنا ا

سيريا دايركت

)اللغة اإلنجليزية والعربية( 26 حزيران 2022

خالصة املادة:

أليثيا مدينا
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أمضــى تيــم ىلع ورقــة االعترافــات دون قراءتهــا، يف قصــة ليســت األولــى مــن نوعهــا، حيــث 

أســفرت ســنوات مــن اإلفــات مــن العقــاب إلــى انتشــار ثقافــة التعذيــب يف املعتقــات 

اللبنانيــة. ومــع أن التعذيــب قــد يطــال أي شــخص يف لبنــان إال أن أوضــاع الاجئيــن الســوريين 

يف لبنــان تجعلهــم مــن أكثــر الفئــات عرضــة للتنكيــل وســوء املعاملــة يف حــال اعتقالهــم مــن 

قبــل الســلطات. 

يف العقــود األخيــرة، أحــرز لبنــان بعــض التقــدم ىلع املســتوى الرســمي بإقــرار تشــريعات ضــد 

ــل  ــة يف مث ــب، املبرم ــة التعذي ــدة ملناهض ــم املتح ــة األم ــة ىلع اتفاقي ــب واملصادق التعذي

ــون ســابقون تظهــر أّن  ــى بهــا معتقل ــد أّن الشــهادات التــي أدل هــذا اليــوم مــن عــام 7891، بّي

التعذيــب مــازال مســتمرًا.

هــذا مــا وجــده الســيد نيــكا كفاراتســخيليا، رئيــس بعثــة اللجنــة الفرعية ملنــع التعذيــب التابعة 

لألمــم املتحــدة، عقــب زيــارة مفاجئــة للبعثــة إلــى لبنــان، يف أيــار/ مايــو املاضــي. “مــرت اثنتــا 

عشــرة ســنة ىلع آخــر زيــارة للجنــة، إال أّن معظــم التوصيــات التــي ُطرحــت إثــر زيارتنــا األولــى مــا 

تــزال بانتظــار التنفيــذ، وليــس هنــاك أثــرًا كبيــر للمســاعي التــي بذلتهــا الحكومــة ىلع وضــع 

األشــخاص املحروميــن مــن حريتهــم”، كمــا جــاء يف تصريحــه.

منــذ عــام 0102، أوصــت اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب بإنشــاء آليــة وطنيــة وقائيــة “تــؤدي 

ــى لهــا”، وتتصــدى  ــي ُيرث ــز االعتقــال “الت ــن أوضــاع مراك ــح”، وتحّس وظيفتهــا ىلع نحــو صحي

ــل املحاكمــة. ــة قب ــرات طويل ملشــكلة االحتجــاز لفت

ــه تحــت  ــر ىلع التوقيــع ىلع اعترافات ــم مــن دون حضــور محــاٍم، وأجب جــرى التحقيــق مــع تي

التعذيــب، وهــو مــا حصــل مــع معتقليــن ســابقين تعرضــوا لتصرفــات مشــابهة ىلع يــد قــوات 

األمــن اللبنانــي، أدت هــذه املمارســات مــع غيــاب الرغبــة بإنفــاذ القانــون وتطبيــق التشــريعات 

الحاليــة املناهضــة للتعذيــب والتحقيــق يف قضايــا التعذيــب، إلــى خلــق منــاخ مــن اإلفــات مــن 

العقــاب، ىلع حــّد وصــف محاميــن.

ــى بهــا تيــم، ُأفــِرج عــن ابنــه، ومثــل تيــم أمــام محكمــة عســكرية،  بعــد االعترافــات التــي أدل

الــذي كشــف عــن الكدمــات يف أنحــاء جســده أمــام القاضــي، وأخبــره “هــذا جســمي بعــد ســبعة 

أيــام مــن االعتقــال، يمكنــك أن تــرى آثــار الضــرب”، وأضــاف “لقــد عذبــوا ابنــي ىلع مــرأى عينــي، 

فمــاذا كان يمكننــي أن أفعــل؟”، مســتدركا: “”ال يوجــد لنــا حقــوق. نحــن يف لبنــان”.

ــن  ــى أن ُأطلــق ســراحه يف الســنة املاضيــة بعــد أن بّي ُأوِدع تيــم يف الســجن لعــدة أشــهر إل

ــدى مداهمــة منزلــه يف عــام 9102. محاميــه أنــه اعُتقــل خطــًأ ل
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ــي  ــز اللبنان ــع للمرك ــز نســيم، التاب ــن ســاندهم مرك ــب الذي ــن التعذي ــن م ــم هــو أحــد الناجي تي

لحقــوق اإلنســان )HDLC(، ومقــره بيــروت، الــذي ُيعنــى بتقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي 

ــا  ــج املركــز 85 شــخصا مــن ضحاي ــا التعذيــب وعائاتهــم. يف عــام 1202، عال والقانونــي لضحاي

التعذيــب وعائاتهــم، علمــا أن معظــم مراجعيــه مــن الســوريين.

“كل من يرونه ُمستضعفا”

تعــّرف األمــم املتحــدة “التعذيــب” ىلع أنــه “أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســديا 

كان أم عقليــا، ُيلحــق عمــدًا بشــخٍص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص أو مــن شــخص ثالــث 

ىلع معلومــات أو ىلع اعتــراف… ُيحــرِّض عليــه أو ُيوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي 

أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية”. 

خــال العقــد األخيــر يف لبنــان، وثقــت عــدة منظمــات ُتعنــى بحقــوق اإلنســان اســتخدام األفــرع 

ــي(،  ــن الداخل ــوى األم ــام، ق ــن الع ــة األم ــكرية، مديري ــتخبارات العس ــل: االس ــن قبي ــة )م األمني

ــات ُمّجهــّدة، والتعذيــب النفســي مــن  ــاء، التعليــق يف الســقف، وضعي ــرح، الكهرب الضــرب املب

ــاء االســتجواب. قبيــل التهديــدات أو الســجن االنفــرادي أثن

ــن  ــمل “كل م ــن أن يش ــع، ويمك ــان واس ــب يف لبن ــا التعذي ــد ضحاي ــي لتحدي ــار التعريف إّن اإلط

يرونــه ُمســتضعفا”، بحســب مــا ذكــرت ناديــن مبــارك، متخصصــة يف املشــاريع واألبحــاث يف 

املركــز اللبنانــي لحقــوق اإلنســان، مشــيرة إلــى أنــه قــد يكــون “بنــاًء ىلع التمييــز ىلع أســاس 

ــن  ــي لتعيي ــم مال ــك دع ــه ال يمل ــة أو أن ــا عائل ــخص ب ــون الش ــى ك ــرق، أو حت ــية أو الع الجنس

محامــي”.

أوضــح محمــد صبلــوح، محامــي متخصــص يف قضايــا التعذيــب، ومديــر مركــز حقــوق الســجين 

يف نقابــة املحاميــن يف طرابلــس، أّن أولئــك املتهميــن باإلرهــاب أو بتهــم تتعلــق باملخــدرات 

يتركــزون غالبــا “حيــث تتركــز قضايــا التعذيــب”.

وذكــر صبلــوح لـ”ســوريا ىلع طــول” بــأّن الدعــم الدولــي املوجــه للبنــان بغيــة مكافحــة اإلرهــاب 

ــدد  ــر ع ــاز أكب ــى “احتج ــة إل ــزة األمني ــع األجه ــرة دف ــنوات األخي ــدرات يف الس ــم املخ وجرائ

ممكــن مــن األشــخاص، وضربهــم بأســوأ الطــرق” مــن أجــل انتــزاع اعترافــات بالتــورط باإلرهــاب أو 

ــروا “املجتمــع الدولــي أنهــم يحاربــون اإلرهــاب واملخــدرات”. املخــدرات، لُي

ــن  ــوا م ــوريا عان ــهادات 62 س ــع ش ــرًا جم ــة تقري ــو الدولي ــة العف ــرت منظم ــام 1202، نش يف ع

ــات  ــن الفئ ــّد الســوريون م ــق باإلرهــاب، ويع ــاء احتجازهــم بتهــم تتعل ــان أثن ــب يف لبن التعذي

ــا.  ــدى احتجازه ــيئة ل ــة س ــل بطريق ــي ُتعام ــة الت الهش
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وتبلــغ نســبة الاجئيــن الســوريين يف لبنــان الذيــن ال يملكــون إقامــة قانونيــة 48%، وهــم عرضة 

لاعتقــال التعســفي ىلع الحواجــز، وال ملجــأ لهــم يحميهــم إذا مــا انتهكــت حقوقهــم إال مــن 

خيــارات محــدودة.

ــي،  ــو املاض ــار/ ماي ــان )RHCA(، يف أي ــوق اإلنس ــول لحق ــز وص ــن مرك ــادر ع ــر ص ــق تقري ووف

ــة  ــت املفوضي ــام، قدم ــك الع ــفيا. يف ذل ــم تعس ــاء اعتقاله ــب أثن ــوريا للتعذي ــرض 04 س تع

املســاندة القانونيــة إلــى 059 معتقــًا ســوريا وقدمــت “دعمــا مخصصــا” لألفــراد الذيــن أبلغــوا 

عــن “ادعــاءات بتعّرضهــم للتنكيــل”، كمــا قالــت دالل حــرب، املتحدثــة باســم املفوضيــة يف 

ــن الكشــف عــن عــدد  ــم تتمكــن م ــة ل ــى أن املفوضي ــان لـ”ســوريا ىلع طــول”، مشــيرة إل لبن

املعتقليــن الذيــن بّلغــوا عــن التنكيــل بهــم “لحساســية املوضــوع املطــروح”، بحســب حــرب.

ب مرتين اعُتقل مرتين وُعذِّ

ــا  ــيا، حينم ــة جنس ــرأة متحول ــا، ام ــه لي ــة زوج ــيارته برفق ــود س ــازر يق ــام 7102، كان ع يف ع

أوقفهــم حاجــز للجيــش اللبنانــي، وبعــد أن فتــش الضابــط هواتفهــم ووجــد صــورًا تجمعهمــا 

معــا “ســألوني إن كان زوجــي وأعاشــره”، أجابــت ليــا بـ”نعــم. لــم أعلــم أّن ذلــك ممنــوٌع هنــا”، كمــا 

قالــت لـ”ســوريا ىلع طــول”.

يجــّرم قانــون العقوبــات اللبنانــي، بموجــب املــادة 435، “العاقــات الجنســية املخالفــة للفطرة”، 

ويعاقــب عليهــا بالســجن ملــدة تصــل إلــى عــام.

ــا  ــتائم ونعتهم ــرب والش ــا بالض ــوا ىلع كليهم ــاط انهال ــاال إن الضب ــي، ق ــل الثنائ ــا إن اعُتق وم

ــك، قلــت لهــم  ــاء أمامــي… حينمــا رأيــت ذل ــا بالكهرب بالشــذوذ، “ضربونــي ومــن ثــم صعقــوا لي

ــال عــازر. ــأي شــيء”، ق ســأعترف ب

ــات،  ــون االعتراف ــراءة مضم ــة” دون ق ــاآلداب العام ــال ب ــراف “اإلخ ــا ىلع اعت ــازر ولي ــى ع أمض

واعتقــا لشــهر، خــال العشــرة أيــام األولــى لــم يتمكنــا مــن تعييــن محــاٍم، وحينمــا أوكلــت عائلة 

عــازر محــاٍم لــه “بــدأ بابتــزازي” وتهديــده بإبــاغ عائلتــه حــول عاقتــه بليــا، كمــا قــال.

تركــت هــذه الحادثــة الثنائــي يف حالــة صدمــة وخــوف مــن الســلطات. بعــد ســنة، ألقــي القبض 

ىلع عــازر وهــو يشــتري الحشــيش “ضربتنــي الشــرطة ىلع رأســي، وفقــدُت الوعــي”، مشــيرًا 

إلــى اتهامــه بأنــه التاجــر وليــس املشــتري.

اســتمرت التحقيقــات شــهرًا كامــًا، تعــرض عــازر خالهــا “للضــرب 41 يومــا”، وأجبــر ىلع البقــاء 

يف وضعيــات مجهــدة، كمــا قــال، وعندمــا أخبــر القاضــي يف املحكمــة أن اعترافاتــه انتزعــت 

منــه تحــت التعذيــب، وهــي ليســت صحيحــة، “أجــاب القاضــي بأنهــا غيــر ظاهــرة. هــّز كتفيــه 
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وتصــّرف كمــا لــو أنــه أمــر طبيعــي”، بحســب عــازر. 

ــظ  ــت واملكت ــيء الصي ــة س ــجن رومي ــنوات يف س ــس س ــدة خم ــجن مل ــازر بالس ــم ىلع ع ُحِك

بالنــزالء، وظــل قابعــا يف زنزانــٍة مســاحتها 3م×2م، رفقــة ثمانيــة ســجناء آخريــن، وملــدة عاميــن 

“كنــت أنــام يف ممــٍر قــذٍر للغايــة”.

ُأطِلــق ســراحه قبــل عــدة أشــهر بعــد إنهــاء محكوميتــه، ومنــذ ذلــك الحيــن يراجــع عــازر مركــز 

نســيم لتلقــي جلســات عاجيــة نفســية، متمنيــا “أن تعــود حياتــي كمــا كانــت قبــل اعتقالــي، 

حينمــا كنــا نعمــل وســعداء بوجودنــا معــا”، كمــا قــال.

ــت  ــا أبلغ ــا، فيم ــان قريب ــتغادر لبن ــدا وس ــن يف كن ــادة التوطي ــة إلع ــا ىلع موافق ــت لي حصل

مفوضيــة شــؤون الاجئيــن عــازر أن “ملفــه غيــر مؤهــل إلعــادة التوطيــن”، ولكــن مــا يــزال الثنائي 

يأمــان يف الســفر معــا إلــى كنــدا.

فن إقرار القوانين وعدم تطبيقها

يف عــام 0002، وّقــع لبنــان ىلع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب، ويف عــام 7102، 

أقــّر قانــون مكافحــة التعذيــب رقــم 56، الــذي يجــرم التعذيــب، ويتضمــن عقوبــات تنــص ىلع 

ســجن مــن يرتكــب أيــا مــن ممارســات التعذيــب. 

ــه،  ــة أي شــخص بموجب ــم إدان ــم يت ــون 56، ل ــرار القان ــرور خمــس ســنوات ىلع إق لكــن رغــم م

ومــن بيــن الحــاالت القليلــة التــي رفعــت للقضــاء بموجــب هــذا القانــون، قضيــة حّســان الضيقــة، 

ــاء  ــا ج ــام 9102، كم ــازه يف ع ــاء احتج ــب أثن ــة التعذي ــويف نتيج ــذي ت ــي ال ــوف اللبنان املوق

يف االدعــاء، لكــن “ظلــت القضيــة قيــد التحقيــق لثــاث ســنوات مــن دون أي تحــّرك”، بحســب 

املحامــي صبلــوح.

“نحــن نســن القوانيــن باســتمرار، ودائمــا نكــون أول مــن يصــادق ىلع املعاهــدات”، كمــا قالــت 

ــورق، يف  ــه ىلع ال ــذا كل ــا، فه ــن عملي ــدم، لك ــن يف تق ــا نح ــة: “نظري ــارك، مضيف ــن مب نادي

ــزال ُيمــارس التعذيــب”.  الواقــع مــا ي

يف عــام 0202، أقــّر البرملــان اللبنانــي تعديــل املــادة 74 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، لضمان 

ــق املــادة  ــم تطبي ــة، ويف حــال ت ــاء التحقيقــات األولي ــل محــاٍم أثن ــن يف توكي حــق املتهمي

املعدلــة “ســتتوقف 09% مــن قضايــا التعذيــب”، بحســب مــا قــال صبلــوح، لكــن يف الحقيقــة 

الواقــع مغايــر لذلــك، برأيــي املحاميــن والجماعــات الحقوقيــة.

“القضــاة هــم أول مــن يتعيــن عليهــم إنفــاذ القانــون”، بحســب مبــارك، يف إشــارة إلــى القانــون 

ــن  ــن نتمك ــاءلة ل ــاب للمس ــك غي ــا دام هنال ــة، م ــة مفرغ ــا حلق ــت: “إنه ــادة 74، وأضاف 56 وامل
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مــن كســر تلــك الحلقــة”، فاملســألة “ال تتمحــور حــول القانــون بحــد ذاتــه وإنمــا حــول ثقافــة 

ــب”.  التعذي

ــدى  ــائدة ل ــة الس ــي “الثقاف ــوح، وه ــا لصبل ــية، وفق ــة األساس ــي العقب ــب” ه ــة التعذي “ثقاف

ــاخ مــن  ــى من ــؤدي إل ــراف”، وهــذا ي ــة للحصــول ىلع اعت ــة واألجهــزة األمني الســلطات القضائي

ــل القضــاء، وهــم ىلع  ــة مــن قب ــة أنهــا محمي ــه األفــرع األمني ــدرك في اإلفــات مــن العقــاب ت

ــه. ــب قول ــات”، بحس ــزاع االعتراف ــد بانت ــاعدون البل ــم “يس ــن أنه يقي

يف عــام 9102، بحثــت دراســة للمركــز اللبنانــي لحقــوق اإلنســان يف اســتخدام التعذيــب ىلع 

أنــه أداة اســتجواب، وقالــت مبــارك أنــه “خــال عمليــات االســتجواب، هنالــك دائمــا عنف”، مشــيرة 

إلــى أن “الفكــرة تكمــن يف أننــا نريــدك أن تخافنــا فتعطينــا مــا نريــد ســماعه”.

كذلــك، ال يعــي ضبــاط األمــن ماهيــة املمارســات التــي تشــكل تعذيبــا، فبعــض املحققيــن “مــا 

يزالــون يعتقــدون أن صفــع اإلنســان ال يعتبــر تعذيبــا، أو زجــه بمفــرده يف غرفــٍة مظلمــٍة صغيرة 

ال يســمع فيهــا لســاعات ســوى نــزول قطــرات امليــاه” ال يعتبــر تعذيبــا وإنمــا أداة “للعثــور ىلع 

الجــواب الصحيــح” وفقــا ملبــارك.

ــك ضغوطــا  ــزال حقيقــًة واقعــة يف املعتقــات، إال أّن هنال ــا ت ــب م رغــم أن ممارســات التعذي

مــن املجتمــع الدولــي لوضــع حــٍد لهــا وقــد “أثمــرت قليــًا” بحســب صبلــوح، موضحــا أن “بعــض 

األســاليب مثــل الصعــق الكهربائــي أو البانكــو ]التعليــق مــن الســقف مــن املعصميــن[ لــم تعــد 

ُتســتخدم كمــا كان ســابقا، حينمــا كان كل الســوريين القادميــن مــن ســجن عرســال تبــدو عليهــم 

أثــار تشــير إلــى تعرضهــم لصعقــاٍت كهربائيــة”.

ومــع ذلــك “مــا يــزال هنــاك تعذيــب، ولكن بطريقــة أكثر دهــاًء”، وفــق صبلــوح، إذ قــام املحققون 

ــل:  ــة مــن قبي ــرك عامــات جســدية واضحــة، مستشــهدًا بأمثل بتكييــف أســاليب تعذيــب ال تت

الحرمــان مــن النــوم، أو صــوت قطــرات املــاء. 

ــت  ــة أجري ــان، يف دراس ــوق اإلنس ــي لحق ــز اللبنان ــا املرك ــي وثقه ــب الت ــاليب التعذي ــن أس وم

عــام 9102، “تقديــم امليــاه للســجناء طيلــة 84 ســاعة، ومــن ثــم حرمانهــم مــن دخــول الحمــام، 

مــا اضطرهــم إلــى الوقــوف عــراة والتبــول ىلع أنفســهم”، بحســب مبــارك، كل ذلــك “ليشــعروا 

بــاإلذالل واإلهانــة”.

’إلى من أشتكي؟‘

كان جــواد طفــًا حينمــا الذ وأهلــه بالفــرار مــن ســوريا عــام 2102، واعتقــل يف عــام 7102 ملــدة 

25 يومــا إثــر مشــادة وقعــت بنــاٍد ليلــي يف لبنــان، ولــم يبلــغ حينهــا الســن القانونيــة، وخــال 
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ــا  ــح جرح ــة وفت ــا فوالذي ــي بعص ــي وضربن ــاء ىلع ذراع ــط بالكهرب ــي الضاب ــال “صعقن االعتق

بيــدي”، كمــا قــال جــواد لـ”ســوريا ىلع طــول”، ولــم ُيســمح لــه بمراجعــة طبيــب.

بعــد اإلفــراج عنــه، لــم يفكــر جــواد يف رفــع شــكوى ىلع ســوء معاملتــه وتعذيبــه، وتســاءل 

ضاحــكا: “إلــى مــن أشــتكي؟ الدولــة؟!”.

يف عــام 9102، قــرر جــواد العــودة إلــى مســقط رأســه يف ســوريا للحصــول ىلع بعــض الوثائــق 

الرســمية، متجاهــًا مخاطــر العــودة إلــى ســوريا، ال ســيما مــن هــم يف ســن التجنيــد، وفــور عبــور 

الحــدود اعتقــل وعــّذب لثاثــة أشــهر يف أحــد مراكــز االعتقــال يف ســوريا، حيــث ُكِســرت ثاثــًة 

مــن أضاعــه، بحســب قولــه، وتــم ســوقه ألداء الخدمــة العســكرية، لكــن بعــد عــاٍم مــن الخدمــة 

تمكــن مــن الفــرار والعــودة إلــى لبنــان بطريقــة غيــر نظاميــة.

اعتقــل جــواد مــرًة ثانيــة لفتــرة وجيــزة، العــام املاضــي، عقــب شــجاٍر يف الشــارع، لكــن يف هــذه 

ــم تقــم بالكثيــر،  املــرة زارتــه محاميــة مرســلة مــن قبــل مفوضيــة شــؤون الاجئيــن، إال أنهــا ل

ــم  ــم تتمكــن مــن مســاعدتي، ث ــه، إذ تكلمــت معــه ىلع عجــل “أخبرتنــي أنهــا ل بحســب قول

غــادرت”.

ُأفــِرج عــن جــواد، لكنــه لــم يســتعد حريتــه ىلع وجههــا األكمــل، ىلع حــد قولــه، “إن اعتقلوني 

ــنواٍت  ــبع س ــجن لس ــم بالس ــوريا، فالحك ــى س ــدت إل ــي، وإن ع ــيقومون بترحيل ــارع، س يف الش

بانتظــاري” نظــرًا لفــراره مــن الخدمــة العســكرية، كمــا أوضــح.

يشــعر جــواد أنــه “محاصــر مــن كل االتجاهــات”، ىلع حــد وصفــه، كونــه ال يملــك إقامــة قانونيــة، 

وال يســتطيع العمــل، لذلــك “قليــًا مــا أخــرج مــن املنــزل”، خشــية توقيفــه ىلع أحــد الحواجــز، 

ــى  ــوريا وال حت ــى س ــودة إل ــه الع ــك ال يمكن ــيم”. وكذل ــز نس ــارة مرك ــه ىلع “زي ــر خروج ويقتص

الحصــول ىلع إعــادة توطيــن.

“لم أعد أحتمل مزيدًا من التعذيب”

ــام  ــروت، لانضم ــر مطــار بي ــا، عب ــى تركي ــرار إل ــه الف ــاء محاولت ــال أثن يف عــام 5102، اعتقــل ب

إلــى عائلتــه هنــاك، وهــو مقاتــل ســابق يف صفــوف جبهــة النصــرة، التــي كانــت تابعــة آنــذاك 

لتنظيــم القاعــدة.

ــي  ــع مقاتل ــزب اهلل م ــي وح ــش اللبنان ــن الجي ــتباكات بي ــت اش ــام 4102، اندلع ــف ع يف صي

تنظيــم الدولــة وجبهــة النصــرة يف منطقــة عرســال، وهــي بلــدة لبنانيــة قريبــة مــن الحــدود 

ــود. ــن والجن ــن واملقاتلي ــل 96 مــن املدنيي ــى مقت ــا أدى إل مــع ســوريا، م

بعــد اعتقــال بــال، اعتــرف أنــه انضــم إلــى جبهــة النصــرة، لكنــه نفــى تورطــه بالهجــوم ضــد 
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الجيــش اللبنانــي يف عرســال، وخــال التحقيــق “أجبرونــي ىلع الوقــوف 42 ســاعة متواصلــة 

وضربونــي، وعلقونــي بوضعيــة البانكــو”، كمــا قــال لـ”ســوريا ىلع طــول”، مشــيرًا إلــى أنهــم 

كانــوا يتبعــون الروتيــن ذاتــه “يضربوننــي حتــى أنــزف ومــن ثــم يتوقفــون”. بعــد خمســة أيــام 

أمضــى ىلع اعتــراٍف بقتــل جنــدي لبنانــي “ألننــي لــم أعــد أحتمــل مزيــدًا مــن التعذيــب”.

يف املحكمــة العســكرية، أخبــر القاضــي بــأن اعترافاتــه انتزعــت تحــت التعذيــب، ومــع ذلــك، 

حكــم عليــه باإلعــدام، وألن لبنــان أوقــف تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام ىلع نحــو غيــر رســمي، يتحــول 

الحكــم إلــى ســجن مؤبــد.

ومنــذ ســبع ســنوات يقضــي بــال محكوميتــه يف ســجن روميــة، وفــور إيداعــه الســجن أخــذه 

ــجن،  ــل الس ــن داخ ــف م ــر الهات ــه عب ــال يف حديث ــا ق ــتجواب، كم ــن االس ــد م ــي ملزي ــرع أمن ف

مضيفــا: “كنــت أقــف ملــدة 42 ســاعة متواصلــة، أثناءهــا كنــت أتعــرض للضــرب ىلع أعضائــي 

ــة”. الحساســة لســاعة كامل

حصــل بــال ىلع تقريــر طبــي مــن األطبــاء يف الســجن يوثــق تعرضــه للضــرب، وقــدم شــكوى 

بنــاء ىلع التقريــر، لكــن بعــد علــم الفــرع األمنــي بالشــكوى أبرحــه ضربــا، فلــم يشــتك بعدهــا 

أبــدًا.

ــأنها  ــن ش ــي م ــل الت ــر والتفاصي ــذا التقري ــورية يف ه ــادر الس ــماء املص ــع أس ــر جمي ــم تغيي ت

ــم  أن تكشــف هويتهــم مــن قبــل األفــرع األمنيــة املعنيــة باعتقالهــم أو أماكــن اعتقالهــم، وت

ــة. ــدواٍع أمني ــا ل حجبه

املصدر: سيريا دايركت

https://syriadirect.org/%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d9%84%d9%84/?lang=ar
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وتســتهل الكاتبــة مقالهــا باإلشــارة إلــى التقــارب الزمنــي لتســمية طريــق باســم خاشــقجي يف 

واشــنطن وزيــارة بايــدن للســعودية للقــاء قاتلــه، ىلع حــد تعبيرهــا، قائلــة: »مــن املؤســف أنــه 

يف الوقــت الــذي ُيــزاح فيــه الســتار عــن )طريــق جمــال خاشــقجي( الــذي ُأعيــد تســميته حديًثــا 

ويقــع أمــام الســفارة الســعودية يف واشــنطن، أعلــن البيــت األبيــض شــيًئا يشــبه إلــى حــد كبيــر 

االعتــراف القســري«.

أمريكا أبعد ما يكون عن االنسحاب من الشرق األوسط!

أميركان بروسبكت

)اللغة اإلنجليزية( 23 حزيران 2022

خالصــة املــادة: نشــرت مجلــة »أمريــكان برســبيكت« األمريكيــة مقــاال لســارة ليا ويتســن، 
ــم العربــي، والتــي كانــت تشــغل  ــرة التنفيذيــة ملنظمــة الديمقراطيــة يف العال املدي
ــا يف  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــم الش ــذي لقس ــر التنفي ــب املدي ــابق منص يف الس
ــادث يف  ــول الح ــول التح ــى 2020، ح ــن 2004 إل ــش« م ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم منظم
ــدول الخليــج العربــي، الســيما الســعودية واإلمــارات، يف  ــات املتحــدة ب عالقــات الوالي
ضــوء تحالــف جديــد تقــوده أمريــكا للدفــاع عــن دول املنطقــة بمــا فيهــا إســرائيل ضــد 

التهديــدات اإليرانيــة.

سارة ليا ويتسن 
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ــه  ــه ىلع أن ــد بمعاملت ــذي وع ــد ال ــعودية، البل ــى الس ــدن إل ــس باي ــافر الرئي ــت: »سيس وأضاف

»منبــوذ«، حيــث ســيضطر حتًمــا إلــى مصافحــة الرجــل الــذي كشــفت اإلدارة األمريكيــة أنــه أمــَر 

ــذل،  ــاٍم م ــلمان. ويف استس ــن س ــد ب ــر محم ــعودي األمي ــد الس ــي العه ــقجي؛ ول ــل خاش بقت

ــعودية،  ــة الس ــي لحكوم ــم الكارث ــن الدع ــود م ــم عق ــادة تقيي ــد بإع ــذي وَع ــدن، ال ــول باي يتح

إلــى تعميــق غيــر مســبوق اللتزامــات الواليــات املتحــدة، وذلــك مــن خــال تحالــف أمنــي وشــيك 

ــا بالدفــاع عــن منطقــة الخليــج«. ــِزم بادن ُيقــال إنــه ُيل

البدايات مشجعة.. ولكن الصمود صعب

ــية  ــه الرئاس ــال حملت ــعودية خ ــذي أدان الس ــل ال ــوي واملرتج ــدن الق ــس باي ــاب الرئي كان خط

ــل  ــة القت ــن جريم ــام م ــب الع ى الغض ــت. وأدَّ ــك الوق ــية يف ذل ــة السياس ــن الناحي ــا م منطقيًّ

»الوقحــة« لخاشــقجي، وفــق تعبيــر الكاتبــة، بعــد أن أمــر بهــا محمــد بــن ســلمان، إلــى جانــب 

األدلــة الدامغــة ىلع جرائــم الحــرب التــي ارتكبتهــا اململكــة يف اليمــن، إلــى تصويــت أغلبيــة 

ــى الســعودية، والتــي  ــن إلنهــاء مبيعــات األســلحة إل ــادرة مــن الحزبيــن يف الكونجــرس مرتي ن

لــم يعرقلهــا ســوى الرئيــس ترامــب. وبــدا التوقيــت مناســًبا لانســحاب مــن االلتزامــات املرِهقــة 

يف الشــرق األوســط والتحــول نحــو آســيا، وهــو هــدف إســتراتيجي اســتعصى ىلع عديــد مــن 

ــابقة. اإلدارات الس

وبمجــرد وصولــه إلــى الســلطة، تحركــت إدارة بايــدن بجــرأة وشــجاعة إلنهــاء حــرب أمريــكا التــي 

ــع  ــدد م ــووي متج ــاق ن ــول اتف ــات ح ــتئناف املحادث ــتان، واس ــا يف أفغانس ــتمرت 02 عاًم اس

ــزة  ــرة وجي ــت لفت ــن، وعلَّق ــعودية يف اليم ــرب الس ــا للح ــتنهي دعمه ــا س ــت أنه ــران. وأعلن إي

بعــض مبيعــات األســلحة إلــى الســعودية واإلمــارات وســحبت ثمانــي بطاريــات باتريــوت مضــادة 

للصواريــخ مــن املنطقــة.

وقــد أوفــت بوعدهــا بإصــدار تقريــر املخابــرات الوطنيــة الــذي يــورِّط محمــد بــن ســلمان مباشــرًة 

يف مقتــل خاشــقجي، وأعلنــت »حظــر خاشــقجي« )سياســة اتخذتهــا وزارة الخارجيــة األمريكيــة 

ــرًدا ســعوديًّا تعتقــد  ــات املتحــدة ىلع 67 ف ــى الوالي ــود ىلع تأشــيرات الدخــول إل لفــرض قي

الــوزارة أنهــم شــاركوا يف تهديــد منشــقين أو معارضيــن يف الخــارج، بمــن فيهــم جمــال 

خاشــقجي( ملعاقبــة ســعوديين مــن املســتوى املنخفــض ُيعتَقــد أنهــم متورطيــن يف مقتــل 

خاشــقجي، ىلع الرغــم مــن أنهــا رفضــت رفًضــا صارًخــا معاقبــة محمــد بــن ســلمان نفســه.

ــرائيليين،  ــن واإلس ــوكاء اإلماراتيي ــد ال ــرى ض ــة األخ ــوات القانوني ــراءات والخط ــذه اإلج ــن ه وبي

والتحذيــر مــن دورهــم يف القمــع خــارج حدودهــم، كان فريــق بايــدن يشــير إلــى اتجــاه جديــد 
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يف العاقــات األمريكيــة الخليجيــة. ولكــن بالســرعة نفســه، أذعنــت اإلدارة لكــي تطمئــن الخليــج 

إلــى أن »العمــل الحقيقــي« ســيبقى كاملعتــاد.

التطورات السياسية يف العالم تقلب الخطط رأس ىلع عقب

تشــير الكاتبــة إلــى أنــه يف أبريــل )نيســان( املاضــي، وافــق البيــت األبيــض ىلع تمريــر صفقــة 

ــر  ــة غي ــع فئ ــه ســيوقف عــن بي ــن أن ــار دوالر، وأعل ــغ قيمتهــا 32 ملي ــارات تبل ــى اإلم أســلحة إل

ــى الســعودية. ويف األســبوع املاضــي،  ــة« فقــط إل محــددة مــن مبيعــات األســلحة »الهجومي

ــم يتمكــن مســؤولو  ــه، حيــث ل ــى أن التمييــز ال معنــى ل ــص مكتــب املســاءلة الحكوميــة إل خُل

وزارة الخارجيــة مــن »تقديــم تعريــف للمعــدات ذات الطبيعــة الدفاعيــة«. وتِبــع ذلــك يف 

الخريــف املاضــي صفقــة صواريــخ للســعوديين تزيــد قيمتهــا ىلع مليــار دوالر، إلــى جانــب عــدد 

مــن صفقــات األســلحة الكبــرى األخــرى.

عــة، وأبرزهــا الحــرب يف  ومنــذ ذلــك الحيــن، أدَّت عاصفــة مــن التطــورات السياســية غيــر املتوقَّ

أوكرانيــا، إلــى منــع أي مزيــد مــن تخفيــف العاقــات مــع الشــرق األوســط. وليــس مــن الســهل، 

ــتري  ــْن يش ــر َم ــد أكب ــق ىلع ي ــي تتحق ــهلة الت ــب الس ــيل املكاس ــل س ــال، تعطي ىلع أي ح

األســلحة األمريكيــة وأكثــر َمــْن يحقــق الربــح للواليــات املتحــدة يف العالــم، الســعودية واإلمــارات، 

يف وقــت تحتفظــان فيــه أيًضــا بنســبة 22% مــن احتياطيــات النفــط يف العالــم.

ضغوط صناعة الساح

وتشــير الكاتبــة إلــى أن اإلدارة األمريكيــة تعرضــت لضغــوط مــن صناعــة الدفــاع، والتــي يرتبــط 

ــد  ــر الدفــاع لوي ــر الخارجيــة أنطونــي بلينكيــن ووزي ــار املســؤولين، ال ســيما وزي مــن خالهــا كب

ــة األمــد. أوســتن، بعاقــاٍت تجاريــة وشــخصية عميقــة وطويل

ــعودية  ــرائيلية والس ــط اإلس ــات الضغ ــد لجماع ــو متزاي ــدة ىلع نح ــوة املوحَّ ــت الق ــا واجه كم

ــال  ــن باحتم ــات، ملوِّحي ــودة للعاق ــم املوع ــادة التقيي ــق إع ــوا لخن ــن تحرك ــة، الذي واإلماراتي

ــج،  ــرائيل ودول الخلي ــن إس ــات بي ــع العاق ــام، وتطبي ــات أبراه ــى اتفاق ــعودية إل ــام الس انضم

ــكا. ــاًرا ألمري ــه انتص بوصف

وأعلــن الوزيــر بلينكــن مــراًرا وتكــراًرا، دون تقديــم أي شــيء ســوى التفســيرات األكثــر عموميــة، 

أن توســيع االتفاقــات وتعميقهــا ســيكون أولويــة قصــوى لــإلدارة، ىلع الرغــم مــن حقيقــة أن 

عتهم ىلع العمــل كتلــة تجــاه بقيــة العالــم، بمــا يف ذلــك  الوحــدة بيــن هــذه الــدول قــد شــجَّ

الواليــات املتحــدة.

ووفــق تعبيــر الكاتبــة، فقــد ضاعفــت الضربــات الصاروخيــة الحوثيــة، التــي ألحقت أضراًرا جســيمة 
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بأبوظبــي ألول مــرة، ىلع نحــو دراماتيكــي مــن الترانيــم الجنائزيــة التــي عزفتهــا جوقــة صغــار 

العامليــن يف املؤسســات البحثيــة الذيــن انتقــدوا تخلــي بايــدن عــن »حلفائنــا« يف الشــرق 

األوســط. وســرعان مــا تحولــت اإلمــارات والســعودية إلــى تكتيــكات صعبــة خاصــة بهمــا، حيــث 

ــعة مــع الصيــن وروســيا، وســرَّبتا خطًطــا عــن بنــاء مصانــع  فاخرتــا بالعاقــات الدفاعيــة املوسَّ

دتــا أيًضــا بربــط أســعار النفــط باليــوان. إنتــاج أســلحة صينيــة، بــل هدَّ

حرب أوكرانيا تقوِّي املحور السعودي- اإلماراتي- اإلسرائيلي

وتشــير الكاتبــة إلــى أن الحــرب يف أوكرانيــا ومــا صاحــب ذلــك مــن تصاعــد يف أســعار النفــط 

دَفَعــت املحــور الســعودي- اإلماراتــي- اإلســرائيلي إلــى التعامــل مــع األمــور بمزيــٍد مــن العنــاد 

والعدوانيــة والقســوة.

ــة روســيا ىلع  ــدن ملعاقب ــد حــد تجاهــل »شــركائنا« ملناشــدات إدارة باي ــر عن ــم يقــف األم ول

غزوهــا، بــل إنهــم لــم يؤيــدوا قــرار الجمعيــة العامــة التحذيــري الــذي بــا أنيــاب مــن األســاس، 

ورفضــوا املشــاركة يف رعايــة قــرار مجلــس األمــن الــذي يطالــب بانســحاب روســيا مــن أوكرانيــا 

ــروس الهاربيــن. ــاء ال ــا لألثري ــك مــاًذا آمًن ودعــم العقوبــات ضــد روســيا، وقدمــوا بــدال مــن ذل

ــف  ــا تصني ــيا لقراره ــم روس ــل دع ــن، مقاب ــس األم ــت يف مجل ــن التصوي ــارات ع ــت اإلم وامتنع

الحوثييــن جماعــة إرهابيــة، وهــو مــا رفضتــه إدارة بايــدن. وذهبــت الســعودية إلــى أبعــد مــن 

ذلــك، حيــث رفضــت زيــادة إنتــاج النفــط، وُأِشــيع أن محمــد بــن ســلمان رفــض الــرد ىلع مكاملــة 

مــن بايــدن.

كمــا أعطــت حــرب أوكرانيــا لهــذا املحــور نفــوًذا هائــًا جديــًدا يف مطلبــه الحقيقــي، والــذي مــرَّ 

دون أن يلفــت األنظــار بســبب الحــركات البهلوانيــة املتعلقــة بالســؤال حــول إمكانيــة أن يجتمــع 

ــا  ــر مســبوقة مــن شــأنها ىلع م ــة غي ــة أمني ــن ســلمان مــن عدمهــا: اتفاقي ــدن بمحمــد ب باي

يبــدو إلــزام الواليــات املتحــدة رســميًّا بالدفــاع عــن الســعودية واإلمــارات ضــد أي هجــوم.

ــاون  ــس التع ــاع مجل ــدة يف اجتم ــام يف ج ــا اللث ــف عنه ــع أن ُيكَش ــة، املتوقَّ ــذه االتفاقي وه

ــتظهر ىلع  ــدن – س ــة باي ــة لرحل ــل ذريع ــتبداد تمث ــة لاس ــوز( – قم ــو )تم ــي يف يولي الخليج

األرجــح مغلَّفــة بافتــة »دفــاع جــوي للشــرق األوســط« بقيــادة الواليــات املتحــدة، يحمــل اســًما 

ــدة إلســرائيل مثــل  ــح املؤي ــد يف إســرائيل واإلمــارات، وبدفــع مــن جماعــات املصال ــًدا، ُأِع جدي

املعهــد اليهــودي لألمــن القومــي األمريكــي، واآلن مقــدم بوصفــه مشــروع قانــون مــن جانــب 

أصدقــاء إســرائيل يف الكونجــرس. ويهــدف التحالــف إلــى توحيــد الدفاعــات الجويــة والصاروخيــة 

لجيــوش إســرائيل ودول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق واألردن ومصــر، يف إطار إســتراتيجية 
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ــا للدفــاع ضــد تهديــدات إيــران ولكنهــا تنطــوي أيًضــا ىلع »مــآرب  يصممهــا البنتاجــون، ظاهريًّ

أخــرى«.

هل ستكون التزامات أمريكا يف االتفاقية سرية؟

أشــار اإلماراتيــون إلــى أنهــم راجعــوا مســودة االتفاقيــة، وتقــول الكاتبــة إنهــم تفاخــروا مؤخــًرا 

ىلع »تويتــر« بـ»اتفاقيــة شــراكة إســتراتيجية ودفاعيــة شــاملة وملزمــة مــع الواليــات املتحــدة 

ــام مؤسســات  ــى اآلن«، تاهــا ىلع الفــور انضم ــة يف املنطقــة حت ــم تحصــل عليهــا أي دول ل

لهــا اإلمــارات يف تهنئــة اإلمــارات ىلع فوزهــا. األبحــاث التــي تموِّ

كمــا أكــد وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي جانتــس وجــود االتفــاق هــذا األســبوع، مدعًيــا أنــه قيــد 

العمــل بالفعــل ويســتخدم »العتــراض الهجمــات اإليرانيــة ضــد إســرائيل وغيرهــا«، بينمــا رفــض 

تحديــد دول التحالــف. وســيكون الكشــف الكبيــر يف جــدة، إذا جــرت األمــور وفــق مــا هــو مخطــط 

لهــا، وهــو املشــاركة الرســمية للســعودية يف هــذا التحالــف الجديــد، مــا يمثــل خطــوة علنيــة 

كبيــرة إلــى األمــام نحــو التطبيــع مــع إســرائيل.

وحتــى اآلن، لــم تقــل إدارة بايــدن شــيًئا علًنــا عمــا ســيترتب ىلع أمريــكا مــن جــراء هــذا التحالــف. 

ــر املتعلقــة باالتفاقيــة بوصفهــا مجــرد شــائعة،  ونفــى بعــض املســؤولين األمريكييــن التقاري

بينمــا أكــد آخــرون ســرًّا أنهــا لــن تنطــوي ىلع التزامــات مماثلــة للمــادة 5 مــن اتفاقيــة حلــف 

شــمال األطلســي. ولكــن مــا تتطلبــه هــذه االتفاقيــة األمنيــة مــن التزامــات تتعلــق بالدفــاع ونشــر 

ا ىلع هجــوم، ومــا هــي الظــروف التــي قــد تــؤدي  القــوات واألســلحة، ســواء كانــت وقائيــة أو ردًّ

إلــى تدخــل الواليــات املتحــدة، فهــي تظــل ســرية، كمــا هــو الحــال للســؤال األوســع: كيــف تخــدم 

حمايــة األمــراء القتلــة ومجرمــي الحــرب يف الخليــج مصالــَح األمــن القومــي للواليــات املتحــدة؟

ــول  ــا أن الحص ــمية، وأقرَّت ــدة رس ــي بمعاه ل ــا األوَّ ــن مطلبهم ــارات ع ــعودية واإلم ــت الس وتراجع

ــبكة  ــص ش ــا يخ ــى فيم ــتحيًا، حت ــيكون مس ــيوخ س ــس الش ــاء مجل ــي أعض ــة ثلث ىلع موافق

الضغــط الخاصــة بهــا والتــي ال مثيــل لهــا. لكــن تجنُّــب معاهــدة رســمية لــه مزاياهــا مــن وجهــة 

نظــر إدارة بايــدن، ممــا يســمح لهــا بتجنــب التدقيــق والنقــاش العــام حــول شــروط تحالــف جديد. 

ولــم يتضــح بعــد هــل هــذه الضمانــات األمنيــة ال تــزال تتطلــب موافقــة الكونجــرس أم ال، ويبــدو 

أن الكونجــرس ليــس ىلع وعــي باملــرة بأنــه يجــب تقديــم أي ضمانــات.

مكاسب أمريكا من التحالف ليست سوى أوهام

ــكا مــن هــذا  ــه نقــاط فــوز ألمري ــه إدارة بايــدن ىلع أن ــى أن مــا أشــارت إلي ــة إل وتمضــي الكاتب

ــن ســلمان ليســت يف الواقــع مكاســب  ــد ومــن خــال املصالحــة مــع محمــد ب ــف الجدي التحال
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ىلع اإلطــاق. ويف حيــن أن الســعودية واإلمــارات وافقتــا، ىلع الرغــم مــن الغمــوض والفتــور، 

ــدن قصــارى جهدهــا  ــت إدارة باي ــازل األمريكــي، فقــد بذل ــل التن ــاج النفــط مقاب ــادة إنت ىلع زي

ــا ملموًســا. ــى انخفــاض أســعار النفــط انخفاًض ــادة ســتؤدي إل للتنصــل مــن أن الزي

وىلع الرغــم مــن أن اإلدارة قــد أطنبــت يف مــدح نفســها بســبب تأمينهــا وقــف إطــاق النــار 

ــو أن  ــر ه ــة األم ــة، فحقيق ــة الهائل ــازالت األمريكي ــل التن ــن مقاب ــعودي/اإلماراتي يف اليم الس

وقــف إطــاق النــار جــاء هديــة لحفــظ مــاء الوجــه ستســمح لــدول الخليــج بالخــروج بهــدوء مــن 

مســتنقع كارثــي باهــظ الكلفــة هنــاك، الســيما يف أعقــاب فهــم جديــد للضــرر الــذي يمكــن أن 

يلحقــه الحوثيــون بهــم.

ويف حيــن أن إدارة بايــدن قــد قبلــت أيًضــا متازمــة الوضــع املعكــوس تماًمــا املتمثلــة يف أن 

أمريــكا تســترضي الخليــج وإســرائيل ليكــون ذلــك بمثابــة الثمــن الضــروري للتوصــل إلــى اتفــاق 

نــووي جديــد مــع إيــران، فــإن اســتخدام التحالــف الجديــد حلــوى لتأميــن اإلذعــان يبــدو أنــه رأس 

ــدم  ــن يق ــة، فل ــة إيجابي ــاك أي نتيج ــى. وإذا كان هن ــة فوض ــة يف حال ــع، ألن الصفق ــال ضائ م

التحالــف الجديــد شــيًئا ســوى تأكيــد شــعور إيــران بــأن األســلحة النوويــة ســتكون أفضــل وســيلة 

دفــاع أمامهــا.

ولــم يمــِض وقــت طويــل ىلع تبريــر إدارة ترامــب التفاقــات أبراهــام ودفاعهــا عــن ذلــك، ىلع 

الرغــم مــن انحرافهــا عــن القوانيــن واألعــراف الدوليــة، مــن خــال االدعــاء بأنهــا ســتعزز قــدرة 

ــل ىلع  ــاًدا أق ــدوا اعتم ــهم ليعتم ــن أنفس ــاع ع ــط ىلع الدف ــرق األوس ــكا يف الش ــركاء أمري ش

ــة. ــة األمريكي الحماي

وتــرى الكاتبــة أن األمريكييــن مــا زالــوا يدفعــون حتــى اآلن فواتيــر التطبيــع العربــي مــع إســرائيل، 

ــه، متظاهــًرا بدفــع  ــادة االلتزامــات األمريكيــة يف املنطقــة. وينحنــي بايــدن ىلع ركبت مــع زي

محمــد بــن ســلمان لاقتــراب مــن إســرائيل كمــا لــو أنــه بحاجــة إلــى اإلقنــاع، بينمــا يأخــذ ىلع 

ــق  ــوص يف عم ــج، ويغ ــوك الخلي ــرائيل ومل ــاه إس ــر تج ــية أكب ــة وسياس ــات أمني ــه التزام عاتق

مســتنقع اعترفــت إدارات متعــددة بأنــه ال يخــدم مصالــح أمريــكا الوطنيــة لكنهــا تبــدو عاجــزة 

ــا عــن الهــروب منــه. كليًّ

بالوعة االستبداد والفصل العنصري والحرب والدمار

وتلفــت الكاتبــة إلــى أنــه بــدال مــن االنســحاب مــن بالوعــة االســتبداد والفصــل العنصــري والحــرب 

ــل  ــن أج ــابقة، م ــن أي إدارة س ــر م ــكا أكث ــدن أمري ــورِّط إدارة باي ــط، ت ــرق األوس ــار يف الش والدم

التعويــض الظاهــري ببضــع قطــرات مــن النفــط والتطبيــع العربــي اإلســرائيلي. وتضيــف الكاتبــة: 
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»محاولــة اإلدارة تأميــن الــوالء أمــر مثيــر للضحــك، وبغــض النظــر عــن مــدى صعوبــة محاولــة هــذه 

اإلدارة اســتمالتهم قبــل االنتخابــات القادمــة، لن يثــق الســعوديون وال اإلماراتيون وال اإلســرائيليون 

يف بايــدن والديمقراطييــن ولــن يختاروهــم أو يفضلوهــم ىلع ترامــب والجمهورييــن«.

ــل ىلع  ــرة األج ــة قصي ــف مؤمل ــيفرض تكالي ــع س ــم املرتف ــك يف أن التضخ ــاك ش ــس هن ولي

الديمقراطييــن يف االنتخابــات املقبلــة. وبينمــا يتمتــع الرئيــس بفرصــة تاريخيــة إلقنــاع 

األمريكييــن بالحاجــة املاســة لتقليــل اعتمادنــا ىلع الوقــود األحفــوري، فــإن ذلــك لــن يتحقــق 

ــرعة. بس

ومــن املؤكــد أن التراجــع إلــى صنابيــر النفــط الســعودية أمــر ُمغــٍر. لكــن اإلدارة أقــرت بالفعــل 

بــأن إنتــاج أوبــك املتســارع لــن يوفــر حتــى تخفيًفــا ألســعار الطاقــة ىلع املــدى القصيــر. وبــدال 

مــن ذلــك، ُيســتخدم هــذا القنــاع مــرًة أخــرى إلعطــاء األولويــة ألربــاح صناعــة األســلحة واملصالــح 

اإلســرائيلية.

ويف حيــن ركــزت مجتمعــات املناصــرة التقدميــة ىلع التضليــل الــذي تنطــوي عليــه زيــارة بايدن 

إلــى الســعودية وانتقــدت إخفاقــه يف »إعطــاء األولويــة لحقــوق اإلنســان«، فقــد تجاهلــت تماًما 

التطــور األخطــر واألكثــر إضــراًرا لتــورط بايــدن الجديــد والطويــل األمــد مــع اســتبداديي الشــرق 

األوســط، والــذي يخاطــر بأمــن الشــعب األمريكــي يف ظــل عــدم وجــود أي شــيء إيجابــي يف 

املقابــل، وفــق الكاتبــة.

ــة إن  ــة القائل ــات الزائف ــاوز املغالط ــم تج ــب عليه ــه يج ــول إن ــا بالق ــة مقاله ــم الكاتب وتختت

الدعــوات إلــى إعــادة تقييــم عاقــات أمريــكا مــع الحكومــات االســتبدادية تســاوي قطــع العاقات 

ــم  ــادة التقيي ــرى أن إع ــة. وت ــعوب املنطق ــع ش ــة م ــاركة اإليجابي ــاء املش ــية وإنه الدبلوماس

املناســبة مــن شــأنها ببســاطة تطبيــع سياســات أمريــكا غيــر الطبيعيــة حاليًّــا مــن خــال إنهــاء 

الدعــم السياســي والعســكري الهائــل لحــكام املنطقــة املتهوريــن – ومــن أبرزهــم محمــد بــن 

ســلمان – الذيــن يقوِّضــون الديمقراطيــة والقوانيــن واألعــراف الدوليــة ويُجــرُّون الواليــات املتحدة 

ــراًرا وتكــراًرا، أنهــا تتجــاوز  ــة لهــا. وأثبتــت تكاليــف هــذا الدعــم، م يف صراعاتهــم التــي ال نهاي

بكثيــر الفوائــد التــي تعــود عليهــم منــه.

املصدر: أميركان بروسبكت

https://prospect.org/world/americas-middle-east-withdrawal-breathes-its-last-breath/
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ــوريا  ــى س ــا إل ــودون تدريجي ــون يع ــياح األوروبي ــادات.. الس ــط انتق وس

ــة املنكوب

واشنطن بوست

)اللغة اإلنجليزية( 23 حزيران 2022

خالصــة املــادة: نشــرت صحيفــة »واشــنطن بوســت« )Washington Post( تقريــرا عــن 
عــودة الســياح الغربييــن إلــى ســوريا، كتبت فيــه مراســلة الصحيفة يف الشــرق األوســط 
ــي وســط انتقــادات بعــد ســنوات مــن الصــراع  ســارة دعــدوش أن عــودة الســياحة تأت
ــرت فيهــا ســوريا كثيــرا. هــذا الصيــف أبلــغ الســكان املحليــون ومنظمــو الرحــالت  تغّي
ــدار  ــتأنفت إص ــد اس ــلطات ق ــت الس ــة. وكان ــدول الغربي ــن ال ــزوار م ــدد ال ــادة يف ع بزي
ــة  ــن« برؤي ــب »الفضوليي ــماح لألجان ــي للس ــرين األول املاض ــيرات يف أكتوبر/تش التأش

البلــد الــذي هيمــن صراعــه ىلع شاشــات التلفــاز وغمــر أوروبــا بالالجئيــن.

سارة دعدوش

وذكــرت املراســلة أنــه مــع تاشــي أصــداء الحــرب يف البــاد اآلن -رغــم العديــد مــن الخطــوط 

األماميــة للمواجهــة التــي ال تــزال نشــطة- وعــودة املســافرين، يطالــب املنتقــدون الــزوار بــأن 

يفكــروا يف أن رحاتهــم تدّعــم حكومــة معروفــة بقمعهــا ووحشــيتها. وقالــت إن االنتقــادات 

ملثــل هــذه الرحــات تصاعــدت يف الخــارج، ال ســيما يف عــام 9102 بعــد انتعــاش قصيــر 

للســياحة الغربيــة ومــا تــاه مــن تدفــق ملقاطــع الفيديــو واملدونــات مــن قبــل املؤثريــن يف 

مجــال الســياحة. واندلــع الغضــب بيــن الســوريين املقيميــن يف الخــارج، الذيــن نــزح كثيــر منهــم 
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بســبب الحــرب وال يمكنهــم العــودة إلــى ديارهــم.

ولفتــت الكاتبــة إلــى مــا قالــه املركــز الســوري للعدالــة واملســاءلة، وهــو منظمــة غيــر ربحيــة 

مقرهــا واشــنطن، يف الصيــف املاضــي إنــه يف وقــت يمكــن فيــه للســياحة أن تســاعد الســكان 

ــؤول  ــر مس ــلوٌك غي ــم س ــص أو فه ــي دون تمحي ــج الجماع ــإن »التروي ــوريا، ف ــن يف س املحليي

يف أحســن األحــوال، وربمــا يكــون قاتــا« ألولئــك الذيــن مــا زالــوا يعيشــون يف ظــل »حكومــة 

ــي  ــى أن حامل ــدوش إل ــارة دع ــارت س ــان«. وأش ــوق اإلنس ــة لحق ــاكات منهجي ــارك يف انته تش

جــوازات الســفر األميركيــة يتــم رفضهــم دائمــا تقريبــا، يف حيــن يســمح بشــكل متزايــد بدخــول 

أصحــاب جــوازات الســفر األوروبيــة. ويفيــد املقيمــون يف دمشــق ومــدن أخــرى بأنهــم رأوا أعدادا 

ــزوار الصينييــن  ــروس وال ــر مــن الســياح تختلــف عــن الحجــاج اإليرانييــن واملرتزقــة ال ــر بكثي أكب

املعتاديــن.

ــم  ــم ال يرافقه ــم إنه ــن قابلته ــوالت الذي ــادة الج ــع ق ــه جمي ــا قال ــى م ــلة إل ــت املراس وأملح

مراقبــون حكوميــون يكلفــون عــادة باإلشــراف ىلع حركــة الــزوار األجانــب وتقييدهــا. باســتثناء 

واحــد وهــو وجــود فــرد غيــر مســلح مــن الجيــش الســوري يرافــق كل مجموعــة يف مدينــة تدمــر 

ــة، وعــادة مــا يكــون هــذا الشــخص مازمــا شــارك بشــكل مباشــر يف معــارك  ــة األثري الصحراوي

تحريــر املدينــة مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية، الــذي احتــل املنطقــة مرتيــن يف عامــي 5102 

و7102 ودمــر بعــض اآلثــار التاريخيــة فيهــا.

ومــع ذلــك تــرى املراســلة أن اســتئناف الســياحة الغربيــة يف ســوريا يمثــل شــريان حيــاة للفنادق 

واملطاعــم واألعمــال الصغيــرة، ال ســيما تلــك املوجــودة يف املــدن القديمــة ومــا حولهــا يف 

دمشــق وحلــب، والتــي كانــت ىلع مــدى أجيــال تقــدم الطعــام لألجانــب املغامريــن. ولكنهــم 

ليســوا املســتفيدين الوحيديــن، إذ مــن الطبيعــي أن يســتفيد الجماعــات واألفــراد املقربــون مــن 

الحكومــة أيضــا.

املصدر: واشنطن بوست

https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/23/syria-european-tourism-returns-criticism/
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شــبكة مدعومــة مــن روســيا تنشــر معلومــات مضللــة عــن ســوريا 

البيضــاء الخــوذ  وتســتهدف 

الغارديان
)اللغة اإلنجليزية( 23 حزيران 2022

خالصــة املــادة: كشــف تحليــل جديــد أبرزتــه صحيفــة الغارديــان البريطانيــة أن شــبكة 
ــة روســية  ــات املؤامــرة املدعوميــن مــن حمل تضــم نحــو 20 شــخًصا مــن أصحــاب نظري
منســقة، تطلــق آالًفــا مــن التغريــدات املضللــة لتشــويه واقــع الصــراع الســوري، ومنــع 

تدخــل املجتمــع الدولــي.
ــن  ــبكة م ــإن ش ــتراتيجي )ISD( ف ــوار االس ــد الح ــا معه ــي جمعه ــات الت ــق البيان ووف
حســابات وســائل التواصــل االجتماعــي واألفــراد واملنافــذ واملنظمــات تنشــر معلومــات 
ــة  ــات الكاذب ــع. وتضمنــت الرواي ــة حــول الصــراع الســوري ولديهــا 1.8 مليــون متاب مضلل
الرئيســية الثــالث التــي روجــت لهــا شــبكة منظــري املؤامــرة تشــويه الدفــاع املدنــي 
الســوري )الخــوذ البيضــاء(، وهــي منظمــة تطوعيــة تعمــل ىلع مســاعدة املتضرريــن من 
الحــرب يف ســوريا، وإجــالء النــاس مــن مناطــق الصــراع. كمــا ركــزت الحملــة ىلع إنــكار أو 
تشــويه الحقائــق املتداولــة عــن اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيماويــة وىلع 
مهاجمــة النتائــج التــي توصلــت إليهــا هيئــة مراقبــة األســلحة الكيميائيــة يف العالــم.
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وأصبحــت الخــوذ البيضــاء هدًفــا للغضــب الروســي بعــد توثيقها لحــوادث مثــل: الهجــوم الكيماوي 

ىلع مدينــة خــان شــيخون عــام 7102، الــذي أودى بحيــاة 29 شــخصا ثلثهــم مــن األطفــال، وكانــت 

ــة  ــباب معقول ــود “أس ــى وج ــق إل ــت الح ــت يف وق ــد خلص ــدة ق ــم املتح ــة لألم ــدة تابع وح

لاعتقــاد بــأن القــوات الســورية أســقطت قنبلــة تنثــر غــاز الســارين” ىلع البلــدة يف محافظــة 

إدلــب. كمــا وجــد التحليــل الجديــد أن الحســابات الرســمية للحكومــة الروســية لعبــت دوًرا رئيســيًّا 

يف إنشــاء ونشــر محتــوى كاذب، حيــث لعبــت الســفارة الروســية يف اململكــة املتحــدة وســوريا 

دوًرا بــارًزا يف ذلــك. ومــن بيــن 74 ألــف تغريــدة مضللــة أرســلها 82 مــن أصحــاب نظريــة املؤامــرة 

ــادة  ــت إع ــي تم ــور أصل ــف منش ــد أن 91 أل ــى 1202، وج ــن 5102 إل ــنوات م ــبع س ــدى س ىلع م

تغريــده أكثــر مــن 176 ألــف مــرة.

ومــن بيــن أولئــك الذيــن ورد ذكرهــم يف التقرير ىلع أنهم ناشــرون مؤثرون للمعلومــات املضللة، 

)فانيســا بيلــي( التــي تصــف نفســها بأنهــا صحفيــة مســتقلة، لكنهــا صاحبــة نظريــات مؤامــرة 

قدمتهــا روســيا كدالئــل يف مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة. ويف ســبتمبر/أيلول 5102، 

اتهمــت فانيســا بيلــي الخــوذ البيضــاء بالتحالــف مــع القاعــدة وغيرهــا مــن املنظمــات اإلرهابيــة، 

مدعيــة زيــف اللقطــات التــي يجمعونهــا وهــم ينقــذون املدنييــن مــن املبانــي املدمــرة. وقــال 

فــاروق حبيــب نائــب مديــر الخــوذ البيضــاء للغارديــان “يف البدايــة اعتقدنــا أن األمــر ربمــا يكــون 

متعلــق بشــخص ليــس لديــه مــا يكفــي مــن املعلومــات الصحيحــة، وعلينــا االتصــال بــه لشــرح 

األمــر. ولكــن بعــد البحــث، أدركنــا أنهــا حملــة متعمــدة وممنهجــة”.

وهنــاك أيًضــا مجموعــة مــن األكاديمييــن البريطانييــن املتهميــن بنشــر معلومــات مضللــة مؤيدة 

للنظــام الســوري ونظريــات مؤامــرة تــروج لهــا روســيا. ومنــذ عــام 0202 قيــل إن الصحفــي )آرون 

ماتــي( قــد تجــاوز فانيســا بيلــي باعتبــاره األكثــر نشــًرا للمعلومــات املضللــة مــن بيــن 82 مــن 

أصحــاب نظريــة املؤامــرة الذيــن تــم تحديدهــم. ومــن بيــن مروجــي نظريــات املؤامــرة اآلخريــن 

الصحفيــة الكنديــة املســتقلة )إيفــا بارتليــت( التــي ظهــرت يف لجنــة حكوميــة ســورية يف 

ــات اإلنقــاذ. وتمــت مشــاهدة نســخة  األمــم املتحــدة، زاعمــة أن الخــوذ البيضــاء يزيفــون عملي

واحــدة مــن حديثهــا 5.4 ماييــن مــرة ىلع فيســبوك.

ــة  ــدة مصمم ــف تغري ــن 12 أل ــر م ــوم بأكث ــا للهج ــر تعرًض ــاء األكث ــوذ البيض ــو الخ ــد متطوع وُيع

لتشــويه ســمعة املجموعــة أو تشــجيع هجمــات عليهــا. وقــال حميــد قطينــي املتطــوع يف 

شــمال غــرب ســوريا “النظــام الســوري وروســيا يجعــان عملنــا املنقــذ للحيــاة محفوًفــا باملخاطــر 

مــن خــال الهجمــات املزدوجــة. عندمــا نذهــب إلنقــاذ النــاس مــن موقــع تــم قصفــه، فإنهــم 
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يعيــدون اســتهداف نفــس املنطقــة لقتــل املســتجيبين األوائــل”. ومنــذ عــام 2102 ُقتــل حتــى 

ــا أثنــاء أداء واجبهــم. اآلن 692 متطوًع

املصدر: الغارديان نقاًل عن الجزيرة

https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2022/6/21/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1
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س 1: هل ستوفر هذه االتفاقية للبنان كهرباء موثوقة؟

ــتظل  ــة س ــازل اللبناني ــم املن ــإن معظ ــل، ف ــة بالكام ــذه الصفق ــذ ه ــم تنفي ــو ت ــى ل ج 1: ال، حت

ــة. ــن الحكوم ــاء م ــر الكهرب ــوم دون توفي ــاعة يف الي ــل 81 س تتحم

كمــا أن الصفقــة عبــارة عــن إصــاح قصيــر األجــل ال يفعــل الكثيــر ملعالجــة الفســاد والخلــل يف 

قطــاع الكهربــاء يف لبنــان، وســيضاف إلــى ديــون لبنــان ويمكــن أن يخفــف فعلًيــا الضغــوط ىلع 

الدولــة إلصــاح إمــدادات الكهربــاء.

ال يــزال الكثيــرون يرحبــون بالكهربــاء اإلضافيــة، خاصــة خــال أشــهر الصيــف الحــارة وحــروق الغــاز 

سياسة صفقة غاز لبنان مع مصر وسوريا

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

)اللغة اإلنجليزية( 23 حزيران 2022

نــص املــادة: وقــع مســؤولون مــن لبنــان وســوريا ومصــر يف 21 يونيــو 2022 اتفاقــا لضــخ 
22.95 مليــار قــدم مكعــب ســنويا مــن الغــاز الطبيعــي املصــري عبــر خــط أنابيــب يمــر 

عبــر األردن وســوريا باتجــاه لبنــان.
يمكــن للغــاز أن يولــد 450 ميغــاواط إضافيــة مــن الكهربــاء ممــا يمنــح املنــازل اللبنانيــة 

أربــع ســاعات إضافيــة مــن الكهربــاء يف اليــوم.
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األنظــف مــن الديــزل الــذي تعتمــد عليــه محطــات الكهربــاء واملولــدات يف لبنــان.

 

س 2: هل سيتم تنفيذ الصفقة؟

ج 2: ال يــزال ذلــك غيــر واضــح. ال تــزال االتفاقيــة تتطلــب موافقــة الواليــات املتحــدة ىلع الرغــم 

مــن أن الســفيرة األمريكيــة دوروثــي شــيا هــي التــي أعلنــت عــن الصفقــة منــذ مــا يقــرب مــن 

عــام، مــا زالــت مصــر واألردن تنتظــر تأكيــًدا مــن الواليــات املتحــدة بأنهــا لــن تخضــع لعقوبــات 

قانــون قيصــر التــي تمنــع التعامــل مــع الواليــات املتحــدة. الحكومــة الســورية ىلع الرغــم مــن 

عــدم تــداول أي أمــوال، إال أن الصفقــة تســمح للحكومــة الســورية باســتخدام بعــض الغــاز الــذي 

يعبــر أراضيهــا، حيــث قــال مســؤولون أمريكيــون مؤخــًرا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن التأكيــد إال ىلع 

أن املشــروع غيــر خاضــع للعقوبــات بعــد توقيــع لبنــان ومصــر ىلع العقــد والكشــف عــن مــوارده 

املاليــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن تمويــل البنــك الدولي للمشــروع مرهــون بإصاحــات يف قطــاع الكهرباء 

اللبنانــي، بمــا يف ذلــك ضمــان تحصيــل الرســوم الجمركيــة بشــكل صحيــح. ولــم يوافــق البنــك 

بعــد ىلع الوفــاء بشــروطه.

س 3: ما هي سياسة الصفقة؟

ج 3: الصفقــة نتــاج منافســة أمريكيــة إيرانيــة: يف لبنــان أعلنــت الســفيرة شــيا عــن الصفقــة 

ــه  ــر اهلل أن ــن نص ــزب اهلل حس ــم ح ــان زعي ــن إع ــط م ــاعات فق ــد س ــطس 1202 بع يف أغس

ــات املتحــدة حساســة تجــاه اتهامــات حــزب اهلل  ــران. الوالي حصــل ىلع شــحنات وقــود مــن إي

بــأن العقوبــات األمريكيــة تســبب املعانــاة يف لبنــان وهــي حريصــة ىلع دعــم املبــادرات التــي 

تعمــل ىلع تحســين ظــروف اللبنانييــن بشــكل واضــح.

قــد تمنــح هــذه الصفقــة أيًضــا الواليــات املتحــدة نفــوًذا ىلع الحكومــة اللبنانيــة يف مفاوضــات 

الحــدود البحريــة بيــن إســرائيل ولبنــان والتــي تقودهــا الواليــات املتحــدة وتســعى مــن خالهــا 

إلــى الحصــول ىلع تنــازالت لبنانيــة أكبــر.

ــوريا  ــراط س ــو انخ ــي نح ــرك رئيس ــاق أول تح ــل االتف ــد، ويمث ــة األس ــب لحكوم ــاق مكس االتف

االقتصــادي مــع املنطقــة منــذ أن هــزت احتجاجــات الربيــع العربــي ســوريا يف آذار / مــارس 1102 

وأوقفــت جهــود االندمــاج الســابقة. الغــاز الــذي سيســاعد البــاد ىلع معالجــة مشــاكل الطاقــة 

ــز  ــا القــدرة ىلع قطــع إمــدادات الغــاز عــن لبنــان لتعزي الخاصــة بهــا. وستكتســب دمشــق أيًض

النفــوذ ىلع بيــروت ، كمــا أن إدراج ســوريا يف الصفقــة يضفــي أيًضــا الشــرعية ىلع بشــار األســد 
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ويمثــل خطــوة نحــو إعــادة تأهيــل ســوريا دولًيــا.

الكونجــرس األمريكــي منقســم بشــأن الحكمــة مــن الصفقــة. يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام، 

كتــب كبــار املشــرعين الجمهورييــن إلــى وزيــر الخارجيــة أنطونــي بلينكيــن معربيــن عــن 

»مخــاوف جديــة« بشــأن االتفاقيــة بحجــة أنهــا ســتوفر »مخطًطــا للتحايــل ىلع عقوبــات قيصــر 

ــتقبل« يف املس

املصدر: مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

https://www.csis.org/analysis/politics-lebanons-gas-deal-egypt-and-syria
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نظام األسد لن ينجو من خسارة عائدات الكبتاغون

شبيغل

)اللغة اإلنجليزية( 21 حزيران  2022

نص املقال:
يبــدو أن نظــام بشــار األســد متــورط بعمــق يف تجــارة املخــدرات، حيــث وجــد املحققون 
األملــان اآلن دليــال ىلع أن طاغيــة ســوريا يمــول ىلع ما يبدو ســلطته بأمــوال املخدرات. 
بــدأ األمــر برمتــه بالصدفــة، حيــن وجــد مســؤولو الجمــارك الرومانيــون يف أبريــل 2020 
ســلعة أكثــر إثــارة لالهتمــام ممــا قــد تشــير إليــه بوليصــة الشــحن داخــل حاويــة شــحن 
ــث  ــة Thermo King حي ــد مارك ــدات تبري ــة بوح ــم ARKU 837499-1، محمل ــل الرق تحم
ــة  ــبة 11.5 يف املائ ــن بنس ــوي ىلع األمفيتامي ــون تحت ــة كبتاغ ــون حب ــدوا 2.1 ملي وج

وقيمتهــا 43.5 مليــون يــورو، لكــن مــن أيــن أتــت املخــدرات؟

يورغ ديل، مهند النجار وكريستوف رويتر

ــة. أدت  ــة البداي ــا بمثاب ــر روماني ــعودية عب ــى الس ــوريا إل ــن س ــا م ــحنة يف طريقه ــت الش كان

املعلومــات التــي تحتويهــا الوثائــق إلــى التنصــت ىلع الهواتف ومراقبــة املحادثات املشــبوهة. 



511 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

رويــدًا رويــدًا ظهــرت مجموعــة يقودهــا شــخص ُيدعــى “أبــو فــؤاد”. كان املحققــون مهتميــن 

ــدون ىلع  ــوا يقص ــب”، كان ــن “الحلي ــوا ع ــا تحدث ــركاؤه: عندم ــؤاد وش ــو ف ــه أب ــا قال ــة بم للغاي

ــم يكــن مــن الســهل  ــى مخــدرات أخــرى. ل األرجــح الكوكاييــن. تشــير “الســيارات” أو “األشــياء” إل

دائًمــا متابعــة محادثــات الرجــال، ونــادًرا مــا تحدثــوا عبــر الهاتــف ىلع أي حــال، لكــن ذلــك لــم 

ــا. يكــن مســتحيًا تماًم

ببــطء، أصبــح مــن الواضــح أن أبــو فــؤاد، كبيــر اللوجســتيين لتجــار املخــدرات، هــو إيــاد س، البالــغ 

ــا، مــن مدينــة الاذقيــة الســورية، حيــث كان يديــر شــركة اســتيراد وتصديــر  مــن العمــر 55 عاًم

يف املينــاء. أوقفــت وحــدة عســكرية نخبويــة تابعــة لنظــام الديكتاتــور الســوري بشــار األســد 

أعمالهــا يف وقــت مــا يف عــام 7102 وتولــت زمــام األمــور. منــذ ذلــك الحيــن، يعيــش يف الخــارج: 

أحياًنــا يف تركيــا، وأحياًنــا يف لبنــان، وبيــن الحيــن واآلخــر، يف جنــوب غــرب أملانيــا، حيــث فرت 

عائلتــه إليهــا يف عــام 5102. ويبــدو أنــه تولــى الســيطرة ىلع الشــحنات الحساســة يف وقــت 

قياســي. 

آل األسد يف قلب عصابة املخدرات  -

إذا تمكــن املدعــون العامــون مــن إثبــات مــا يزعــم املحققــون مــن واليــة شــمال الرايــن وســتفاليا 

األملانيــة يف املحكمــة أنهــم اكتشــفوه بعــد جهــد متعــدد الســنوات، فــإن كتــب تاريــخ الجريمة 

ــة أنــه مجــرد قضيــة أخــرى  ــد مهــم. مــا بــدا يف البداي ــا ســتحصل ىلع فصــل جدي يف أملاني

تتعلــق بعصابــة مخــدرات تطــور منــذ ذلــك الحيــن إلــى شــبكة سياســية مــن املؤامــرات – مــع 

آل األســد.

تبلــور الشــك يف أن النظــام يف دمشــق يجنــي جــزًءا كبيــًرا مــن عائداتــه مــن خــال املبيعــات 

الدوليــة ملركــب الكبتاغــون، الــذي يحظــى بشــعبية خاصــة يف الــدول العربيــة. باإلضافــة إلــى 

إيــاد س، تــم توجيــه االتهــام إلــى ســوريين آخريــن وجزائــري يف أملانيــا، ومــن املقــرر أن تبــدأ 

ــع أن تســلط إجــراءات املحكمــة  ــن املتوق ــة. وم ــة إيســن األملاني ــا يف مدين محاكمتهــم قريًب

الضــوء ىلع تجــارة املخــدرات املزدهــرة تحــت ســيطرة الديكتاتوريــة الســورية.

يف الســنوات األخيــرة، تمكــن مســؤولو األمــن مــراًرا وتكــراًرا مــن اعتــراض شــحنات ضخمــة مــن 

ــاليرنو  ــاء س ــة يف مين ــة كامل ــون حب ــادرة 48 ملي ــت مص ــو 0202 – تم ــون. يف– 1 يولي الكبتاغ

بإيطاليــا، بقيمــة تبلــغ حوالــي مليــار يــورو. يف يوليــو املاضــي، صــادر املســؤولون اليونانيــون 

ــون يف  ــارك املصري ــؤولو الجم ــر مس ــان 0202، عث ــل / نيس ــون. يف أبري ــن الكبتاغ ــن م 52.5 ط

بورســعيد ىلع كل مــن الكبتاغــون والحشــيش معبأيــن يف 91 ألــف عبــوة مــن شــركة ميلكمــان 
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الســورية، التــي كانــت مملوكــة يف ذلــك الوقــت مــن قبــل ابــن خــال بشــار األســد رامــي مخلــوف، 

والــذي سيشــعر باالســتياء الحًقــا. ونفــى مخلــوف وقتهــا تــورط شــركته.

ــة.  ــون حب ــرة أخــرى ىلع الكبتاغــون، وهــذه املــرة 11 ملي ــون م ــر املصري ــر 1202، عث يف نوفمب

ــة كبتاغــون بالكامــل يف  ــا، حيــث ظهــرت 8.49 مليــون حب ويف أواخــر مــارس، جــاء دور ماليزي

ــى جانــب  ــا إل ــغ ونيجيري ــغ كون ــان وهون ــاك مصــادرات ُأخــرى يف لبن ــج. وكانــت هن ــورت كان ب

ــة الســعودية. ــي واململكــة العربي ــد مــن املوانــئ يف دب مصــادرة العدي

ــة املنهــارة  ــى الدول ــة مخــدرات متوســطية. بالنســبة إل ــى دول ــت إل ــدو أن ســوريا قــد تحول يب

اقتصادًيــا والتــي ال تــزال مدمــرة إلــى حــد كبيــر تحــت قيــادة األســد، أصبحــت أعمــال الكبتاغــون 

أهــم صادراتهــا ، كمــا يقــول جويــل رايبــورن، املبعــوث األمريكــي الخــاص الســابق لســوريا. يقــول: 

“أعتقــد أن نظــام األســد لــن ينجــو مــن خســارة عائــدات الكبتاغــون”. وليــس األمــر وكأن النظــام 

الســوري يقــف جانًبــا فقــط للســماح بإنتــاج وتصديــر املخــدرات بشــكل مســتمر، ىلع حــد قولــه 

“هــم العصابــة”.

بــدا األمــر كمــا لــو أن املنتجيــن يف ســوريا كانــوا قادريــن ىلع تحمــل االنتكاســات التــي عانــوا 

منهــا بســهولة – كمــا لــو أنهــم ينتجــون كميــات هائلــة مــن املخــدرات التــي لــم تتــرك حتــى 

الحمــات واملصــادرات الهائلــة أي تأثيــر. 

يعتقــد املدعــون العامــون املحققــون يف إيســن واملحققــون الجنائيــون يف شــمال الرايــن – 

وســتفاليا أن إيــاد س هــو قلــب العصابــة. لقــد تمكنــوا مــن ربــط أكثــر مــن طــن مــن الحشــيش 

وأكثــر مــن طــن مــن الكبتاغــون بإيــاد س وعصابتــه – بقيمــة تبلــغ حوالــي 031 مليــون يــورو.

شحنة تلو األخرى  -

تمكــن مســؤولو التحقيــق أيًضــا مــن رســم هيــكل الصفقــات، والتــي تشــمل داعميــن يف ســوريا 

يســيطرون ىلع تجــارة الكبتاغــون بمســاعدة خبــراء لوجســتيات فــروا ســابًقا إلــى أوروبــا. يقــول 

أحــد املحققيــن: “إنهــم يرســلون شــحنة تلــو األخــرى”.

»مواقع إنتاج الكبتاغون املشتبه بها يف سوريا«

يتــم إخفــاء الحبــوب كمنتجــات قانونيــة للشــحن – أشــياء مثــل اإلطــارات املطاطية أو املســننات 

ــة  ــى الفاكه ــك أو حت ــون األرائ ــرى، تك ــاالت أخ ــة. ويف ح ــورق الصناعي ــات ال ــة أو لفاف الفوالذي

الباســتيكية. ىلع الرغــم مــن ذلــك، تأتــي الشــحنات دائًمــا مــن مينــاء الاذقيــة، الــذي يخضــع 
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لســيطرة عائلــة األســد منــذ الثمانينيــات.

لــو نظــر املــرء إلــى قيمــة الكابتاغــون التــي تــم اعتراضهــا ســيعرف أنــه عمــًا ضخمــا جدًا. يشــير 

ــى أن القيمــة اإلجماليــة للشــحنات  ــز لألبحــاث ومقــره واشــنطن إل ــر مــن معهــد نيــو الين تقدي

بلغــت 7.5 مليــار دوالر ىلع األقــل يف عــام 1202 ، وهــي أىلع بعــدة مــرات مــن الصــادرات 

الســورية القانونيــة، والتــي وصلــت إلــى 068 مليــون دوالر يف عــام 0202. و ال أحــد يعــرف مقــدار 

املنتــج الــذي يصــل بالفعــل إلــى وجهتــه. تقــدر مراكــز الفكــر ووكاالت االســتخبارات الغربيــة أن 

إجمالــي األربــاح يبلــغ عشــرات املليــارات.

إنشاء إمبراطورية  -

اســتناًدا إلــى قــوة التقارير االســتقصائية وشــهادات الشــهود واملناقشــات مع محققــي املخدرات 

ــكا مــن  ــر شــبيغل والصحيفــة اليوميــة اإليطاليــة ال ريبوبلي ىلع مــدار عــدة أشــهر، تمكنــت دي

رســم صــورة لنظــام يتمتــع بســيطرة محــدودة ىلع شــبكاته اإلجراميــة. حيــث أقــام أبنــاء عمــوم 

األســد وحــزب اهلل وزعمــاء املافيــا املحليــون إمبراطوريــات صغيــرة تتصــادم أحياًنــا.

ولكــن عندمــا يتعلــق األمــر بالشــحن، فــإن اســم ماهــر األســد، األخ األصغــر للرئيــس وقائــد الفرقــة 

الرابعــة، يظهــر مــراًرا وتكــراًرا. ويعتقــد املحققــون أن القســم تحــول يف الســنوات األخيــرة إلــى 

نــوع مــن تكتــل املافيــا بجنــاح عســكري يحــرس الشــحنات واملصانــع باإلضافــة إلــى الســيطرة 

ىلع املوانــئ وصــرف األمــوال. وُيعتقــد أن نائــب ماهــر ، اللــواء غســان بــال، هو رئيــس العمليات 

واملنســق مــع حــزب اهلل.

قــد يكــون بشــار األســد الزعيــم املطلــق للبــاد، لكــن والء أمــراء الحــرب األقويــاء وقــادة األعمــال 

وحتــى أقاربــه لــه ثمــن. الرجــال الذيــن يقفــون وراء القضيــة قيــد املحاكمــة يف إيســن عملــوا 

أيًضــا مــع عائلــة األســد، ولكــن نيابــة عنهــم، وفًقــا مُلخبــر مــن مدينــة صيدنايــا املســيحية، التي 

ــرة”.  ــم صغي ــة متورطــة يف جرائ ــوا عصاب ــد مــن قــادة الجماعــة. يقــول: “كان جــاء منهــا العدي

ــه ال يعــرف مــن  ــا أن ــه، مضيًف ــة الحــوت، ىلع حــد قول ــق عليهــم اســم الحــوت، أو عصاب ويطل

أيــن أتــى االســم. واألدهــى مــن ذلــك أنهــم مســيحيون. “عندمــا اندلعــت الحــرب، أراد األســد إبقــاء 

صيدنايــا واملســيحيين إلــى جانبــه مهمــا حــدث”. لذلــك، أعطــى أفــراد العصابــة حريــة التصــرف 

يف رجــال األعمــال اآلخريــن، مثــل أولئــك الذيــن فــروا مــن ضواحــي دمشــق املزدهــرة.

قــال امُلخبــر إنهــم عاشــوا لســنوات مــن النهــب واالبتــزاز، لكــن يف النهايــة جفــت مصــادر الدخــل 

هــذه. قــدم الكبتاغــون نفســه كمصــدر جديــد ممتــاز لإليــرادات. يقــول املخبــر إنهــم ينتجــون 

ــدود  ــن الح ــرب م ــة بالق ــوس، الواقع ــدة رنك ــا وبل ــن صيدناي ــع بي ــة مواق ــا يف ثماني اآلن حبوًب
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اللبنانيــة.

الكبتاغــون هــو عقــار أمفيتاميــن يحظــى بشــعبية كبيــرة بيــن أطفــال الخليــج الذيــن يشــعرون 

بامللــل الذيــن يحتفلــون طــوال الليــل كمــا هــو الحــال مــع قــوى اإلرهــاب وامليليشــيات األخــرى 

يف الشــرق األوســط وأفريقيــا الذيــن يريــدون أن يشــعروا بأنهــم ال يقهــرون. وتبــاع حصــة األســد 

مــن األقــراص، التــي يشــار إليهــا باســم “قمريــن” أو “لكــزس” يف الشــارع، يف اململكــة العربيــة 

الســعودية ودول الخليــج األخــرى مقابــل 23 دوالًرا للحبــة. وفًقــا لتقديــر فريــق مــن علمــاء الطــب 

النفســي االســتقصائيين، فــإن مــا يصــل إلــى 04 يف املائــة مــن متعاطــي املخــدرات الشــباب 

يف اململكــة العربيــة الســعودية يتعاطــون الكبتاغــون اآلن.

إلى أين تتجه؟  -

يف أوروبــا ، حيــث تمــت مصــادرة كميــات ضخمــة مــن الحبــوب يف عــدة مناســبات مختلفــة، لــم 

يعــد الكبتاغــون بنفــس الشــعبية تقريًبــا. يقــول محققــو املخــدرات اإليطاليــون واألملــان إنهــم 

فوجئــوا باالكتشــافات يف وقــت مبكــر، وتســاءلوا إلــى أيــن كانــت متجهــة.

ومــع ذلــك، كشــفت التحقيقــات أن االلتفــاف الــذي تســلكه املخــدرات عبــر أوروبــا هــو جــزء مــن 

الخطــة، التــي تهــدف إلــى خــداع مســؤولي الجمــارك يف اململكــة العربيــة الســعودية ودبــي. 

ــا إلــى الخليــج. يقــول محقــق  بمجــرد وصولهــا إلــى أوروبــا، يتــم إعــادة حزمهــا وإعادتهــا جنوًب

ــة  ــن الاذقي ــرة م ــي مباش ــي تأت ــات الت ــة: “الحاوي ــرطة aznaniF id aidrauG اإليطالي يف ش

يتــم تفكيكهــا ىلع الفــور مــن قبــل الســعوديين، وصــواًل إلــى املســمار األخيــر”. “لكــن الحاويــات 

القادمــة مــن أوروبــا التــي تحتــوي ىلع أجــزاء آالت ولفائــف مــن الــورق؟ نــادًرا مــا يفحصونهــا”.

مــن بيــن شــركاء إيــاد س املشــتبه بهــم هــو زميلــه الســوري محمــد ب، وهــو وحــش ضخــم يبلــغ 

ارتفاعــه حوالــي متريــن ويعيــش يف بأملانيــا. ُيعتقــد أنــه متــورط يف تهريــب املخــدرات يف 

ــدة  ــة جي ــا لائحــة االتهــام، فقــد كان يف مكان ــا. ووفًق ــى أملاني ــر إل ــل أن يف ــى قب ســوريا حت

وســط أفــراد مــن عائلــة األســد لدرجــة أنــه تمكــن مــن العيــش يف أحــد أفضــل أحيــاء دمشــق. 

ىلع األقــل حتــى خــدع شــركائه التجارييــن ىلع مــا يبــدو واضطــر إلــى الفــرار. ورفــض محامــو 

املتهميــن مناقشــة القضيــة عنــد االتصــال بهــم للتعليــق.

ُيعتقــد أن الفريــق املحيــط بإيــاد س قــد عمــل امتــداًدا للنظــام الســوري، ويرجــع ذلــك جزئًيــا إلى 

األدلــة التــي توصــل إليهــا املحققــون بــأن اثنيــن مــن الرجــال األربعــة كانــا يشــغان يف املاضــي 

مناصــب حساســة يف مينــاء الاذقيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن جميــع شــحنات املجموعــة قــد 

خرجــت مــن ذلــك املينــاء – وىلع الرغــم مــن اعتــراض البضائــع ومصادرتهــا يف عــدة مناســبات، 
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فقــد تــم باســتمرار شــحن شــحنات إضافيــة، ممــا يشــير إلــى قــدرة إنتاجيــة كبيــرة. يمكــن أيًضــا 

ســماع الشــريك املشــتبه بــه محمــد ب وهــو يتفاخــر يف محادثــة هاتفيــة تــم اعتراضهــا حــول 

عاقاتــه املمتــازة املســتمرة مــع أفــراد مــن آل األســد، حتــى أنــه قــال إنهــم أصدقــاء لــه.

 

»طرق تجارة الكبتاغون من سوريا«

املحققــون ، باختصــار ، مقتنعــون بــأن جميــع صفقــات املخــدرات يف ســوريا تخضــع لحمايــة 

ــد،  ــر األس ــس ماه ــقيق الرئي ــادة ش ــة، بقي ــة الرابع ــًا ىلع أن الفرق ــدوا دلي ــد. ووج ــام األس نظ

تجنــي أيًضــا أمــواال مــن شــحنات املخــدرات. ويعتقــدون أن الفرقــة الرابعــة تحصــل ىلع 003 ألف 

دوالر عــن كل حاويــة يتــم شــحنها مــن الاذقيــة، مــع 06 ألــف دوالر أخــرى ُيفتــرض أنهــا تدفــع 

للجنــود حتــى ال يأخــذوا واجبــات املراقبــة ىلع محمــل الجــد. لــم يــرد ماهــر األســد ىلع عــدة 

محــاوالت لاتصــال بــه. حتــى لــو كانــت أوروبــا حتــى اآلن مجــرد محطــة نقــل، فــإن املحققيــن 

قلقــون بســبب الحجــم الهائــل لألعمــال. ويقــول مســؤول أملانــي: “الشــحنات مربحــة للغايــة. 

حاويــة يمكــن أن تجلــب مئــات املاييــن مــن اليــوروات – وتجــذب املجرميــن مثــل الذبــاب. علينــا 

ــا  ــه ليــس هنــاك غــد”. ُيطلــق عليــه أحياًن ــك”. “الســوريون ينتجــون األشــياء وكأن أن نوقــف ذل
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اســم “الكوكاييــن الخــاص بالرجــل الفقيــر” .

الكميات الصناعية  -

ــن  ــبتها م ــي اكتس ــتية الت ــا اللوجس ــن خبرته ــي م ــزب اهلل اللبنان ــيا ح ــتفادت ميليش ــا اس كم

خــال تصديــر الحشــيش – الــذي زرع يف ســهل البقــاع لعقــود تحــت إشــرافها– لدخــول ســوق 

حبــوب منــع الحمــل. ظهــرت االتصــاالت التجاريــة رفيعــة املســتوى للميليشــيا يف أكتوبــر 5102، 

عندمــا تــم القبــض ىلع األميــر الســعودي عبــد املحســن بــن عبــد العزيــز آل ســعود يف مطــار 

بيــروت يف الوقــت الــذي كان ىلع وشــك اإلقــاع ىلع متــن طائرتــه الخاصــة. ىلع متــن الطائــرة 

كان هنــاك طــن مــن الكبتاغــون. يبــدو أن األميــر كان ىلع خــاف مــع شــركائه يف العمــل. وكان 

ــان: “لقــد صنعــه حــزب  ــي لصحيفــة الغاردي ــرات لبنان ــط مخاب ــال ضاب ــا ق االنتقــام ســريًعا، كم

اهلل”.

كانــت مواقــع إنتــاج املخــدرات الصغيــرة التابعــة للميليشــيا، والتــي بــدأت يف الظهــور بأعــداد 

كبيــرة يف عــام 3102، يف املقــام األول يف املنطقــة املحيطــة ببلــدة القصيــر غرب ســوريا التي 

احتلهــا مقاتلــو امليليشــيا، مجــرد البدايــة. يف الســنوات األخيــرة، ظهــرت املصانــع املناســبة، 

ــن  ــوي م ــة، مســقط رأس األســد يف القرداحــة ويف القســم العل ــط الاذقي وال ســيما يف محي

حمــص. يتــم تشــغيلها مــن قبــل العديــد مــن أبنــاء عمــوم األســد وأتبــاع النظــام اآلخريــن.

يف عــام 1202، قــال رجــل أعمــال فــر مــن ســوريا لـــ “ديــر شــبيغل” إنــه زار أحــد املصانــع يف 

ــون  ــلحين يقوم ــراس مس ــاف “إن ح ــة”. وأض ــات صناعي ــون بكمي ــم ينتج ــال “إنه ــة. وق الاذقي

بدوريــات يف املجمــع”. وألن والديــه مــا زاال يف البــاد، طلــب منــا عــدم وصــف املوقــع الدقيــق 

للمصنــع والــذي يقــوم بتشــغيله ابــن عــم األســد.

أكــد محقــق مخــدرات ســوري ســابق وقائــد ميليشــيا النظــام وحــارس مــن املصنــع وجودهــا. لكن 

ال أحــد يريــد املجازفــة بتعريــض نفســه للــذراع الطويلــة النتقــام األســد وطلــب عــدم الكشــف 

عــن هويتــه.

بالنســبة للمحققيــن األجانــب، فــإن ســوريا هــي يف األســاس ثقــب أســود. ليــس مــن املنطقــي 

إرســال طلبــات للحصــول ىلع مســاعدة قضائيــة لدكتاتوريــة حيــث تســيطر األســرة الحاكمة ىلع 

تجــارة املخــدرات. يف عــام 0202، ســجلت األمــم املتحــدة أن ســوريا اســتوردت 05 طنــا بالكامــل 

مــن مكــون أساســي مهــم إلنتــاج الكبتاغــون. وتســمى هــذه املــادة الكيميائيــة الســودوإيفيدرين 
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enirdehpeoduesp ، والتــي ُتســتخدم يف األدويــة التــي ُتصــرف بوصفــة طبيــة. خمســون طنــا 

هــي أكثــر مــن نصــف الكميــة التــي تســتوردها سويســرا، التــي تمتلــك صناعــة أدويــة ضخمــة.

ليــس مــن الواضــح ىلع وجــه التحديــد أي الجماعــات يف ســوريا تتحكــم يف عمليــات التهريــب 

ــم ارتكابهــا واالســتعدادات  ــي ت ــى كل مــن األخطــاء الت ــة تســتند إل ــاك أدل ــة، ولكــن هن الفردي

املهنيــة التــي أظهرتهــا بعــض الشــحنات. خــال التحقيــق الــذي دام عاميــن يف شــمال الرايــن 

ــحنات  ــب أي دور يف الش ــدو ال يلع ــا يب ــزب اهلل ىلع م ــح أن ح ــن الواض ــح م ــتفاليا، أصب – وس

القادمــة مــن الاذقيــة. بــداًل مــن ذلــك، ســعى أبنــاء عمــوم األســد ىلع مــا يبــدو إلــى إنشــاء 

ــم يكــن  ــوا بعــض أخطــاء املبتدئيــن يف الخــارج، حيــث ل ــع خاصــة بهــم – وارتكب شــبكة توزي

لديهــم نفــس القــدر مــن الخبــرة مثــل حــزب اهلل.

ومــع ذلــك، فاجــأت الشــحنة التــي تــم اعتراضهــا يف ســاليرنو املســؤولين بســبب جــودة اإلخفاء. 

يقــول مســؤول إيطالــي: “كانــت لفافــات الــورق ضخمــة جــًدا لدرجــة أننــا لــم نكــن لنجــد الحبــوب 

بداخلهــا لــو قمنــا بتصويرهــا باألشــعة الســينية”. يقــول إنــه مــن الواضــح أن القوائــم تــم إنتاجها 

يف مصنــع تــم إنشــاؤه لهــذا الغــرض، وهــو اســتنتاج تــم التوصــل إليــه مــن خــال فحــص بعــض 

التمزقــات التــي تــم إصاحها.

الجائزة الكبرى  -

ــات  ــتخدام عج ــة باس ــار ومصنوع ــدة أمت ــا ع ــغ طوله ــة يبل ــة مزيف ــا آل ــحنة أيًض ــت الش تضمن

مســننة ضخمــة. مــن املحتمــل أنــه تــم تجميعهــا مــن أجــزاء مــن خــردة ســفينة، والتــي تــم 

 .ittesuF ــة ــة اإليطالي ــة امليكانيكي ــركة الهندس ــعار ش ــا بش ــم ختمه ــل وت ــا ب ــا حديًث طاؤه

يقــول املســؤول: “تــم صنــع كل شــيء ليبــدو كمــا لــو أن الحاويــات أتــت مباشــرة مــن إيطاليــا”. 

مــن ســاليرنو، كان مــن املفتــرض أن يتــم إرســال الشــحنة إلــى أثينــا ثــم إعادتهــا إلــى املنطقــة 

العربيــة. 

ولكــن بعــد ذلــك جــاء فيــروس كورونــا. ووصلــت الشــحنة األولــى مــن الاذقيــة يف 21 أبريــل / 

نيســان 0202، لكــن بســبب توقــف عمليــات املينــاء، ال يمكــن إرســالها بعــد ذلــك. وصلت الشــحنة 

ــك،  ــد ذل ــن بع ــابيع، ولك ــيء ألس ــدث ش ــم يح ــان. ول ــل / نيس ــاء يف 51 أبري ــى املين ــة إل الثاني

أخطــر جاســوس مــن كامــورا الشــرطة بالحاويــة األولــى. يقــول محقــق إيطالــي: “مــن املحتمــل 

أن يكونــوا قــد علمــوا بحقيقــة أن شــخًصا مــا أراد تهريــب املخــدرات عبــر أراضيهــم”.

كان امُلخبــر قــد تحــدث إلــى الشــرطة عــن كميــات حشــيش تــم اكتشــاف 8.2 طــن منهــا مخبــأة 



518 عين ىلع سورية - الربع الثاني 2022 - العدد 10

ــول  ــون. يق ــن الكبتاغ ــا م ــا ىلع 091 كيلوغراًم ــروا أيًض ــم عث ــتعملة. لكنه ــس املس ــن املاب بي

ــم  ــي ت ــات الت ــع حجــوزات الحاوي ــك، راجــع مســؤول آخــر جمي ــي: “بعــد ذل ــن نابول املحقــق م

إجراؤهــا ىلع مــدار عــدة أســابيع ملعرفــة مــا إذا كان قــد تــم حجــز شــحنات إضافيــة ىلع نفــس 

ــزة  ــا بالجائ ــا وظفرن ــة. 41 طن ــا الشــحنة الثاني ــل نفــس العمــاء”. هكــذا وجدن ــق مــن قب الطري

الكبــرى.

فوجــئ املســؤولون يف ســاليرنو ونابولــي بمزيــج مــن االســتعدادات املثاليــة التــي تــم إجراؤهــا 

يف ســوريا واللوجســتيات املبتذلــة إلــى حــد مــا يف أوروبــا – بمــا يف ذلــك خطــة غابــت تماًمــا 

عــن حقيقــة أن معالجــة الحاويــات يف ســاليرنو قــد تــم تعليقهــا بســبب جائحة فيــروس كورونا.

ولكــن حتــى املصــادرة الواســعة لحبــوب الكبتاغــون يف ســاليرنو لــم تكــن تمثــل مشــكلة كبيــرة 

ــة  ــن حب ــون 4 مايي ــون الروماني ــف املحقق ــط، اكتش ــهرين فق ــد ش ــورية. وبع ــة الس للعصاب

ــؤولون يف  ــح املس ــذ أن أصب ــار. ومن ــون الغ ــأة يف صاب ــتانتا، مخب ــاء كونس ــون يف مين كبتاغ

أوروبــا متشــككين يف جميــع الشــحنات القادمــة مــن الاذقيــة، يتــم تهريــب كميــات متزايــدة من 

الكبتاغــون بــرًا عبــر العــراق واألردن. وينخــرط حــرس الحــدود هنــاك بانتظــام يف معــارك بالنيران 

مــع املهربــون. ويف 62 كانــون الثانــي )ينايــر( 2202، ُقتــل 72 مهرًبــا ســورًيا بالرصــاص، وأصيــب 

عــدد أكبــر عندمــا حاولــوا االســتفادة مــن عاصفــة ثلجيــة لعبــور الحــدود إلــى األردن.

ــاد س إلــى أملانيــا حامــًا تأشــيرة ســياحية. وكان  يف شــهر تشــرين الثانــي )نوفمبــر( ســافر إي

املحققــون يف إيســن ينتظرونــه منــذ أكثــر مــن عــام – وأرادوا إلقــاء القبــض عليــه بأنفســهم، 

مــع العلــم أن مذكــرة التوقيــف الدوليــة لــن تكــون ذات فائــدة كبيــرة يف تركيــا أو لبنــان. 

عندمــا علــم املســؤولون بعــد يــوم واحــد مــن محادثــة هاتفيــة تــم اعتراضهــا أنــه كان يخطــط 

ــه  ــا بقليــل، وتــم اعتقال ــوا إليــه بعــد الســاعة 6 صباًح ــا، انتقل ملغــادرة البــاد مــرة أخــرى قريًب

ووضعــه األصفــاد يف يديــه، لكــن تجــارة الكبتاجــون غالبــا مــا تــزال طليقــة.

املصدر: شبيغل

https://www.spiegel.de/international/world/syrian-drug-smuggling-the-assad-regime-would-not-survive-loss-of-captagon-revenues-a-b4302356-e562-4088-95a1-45d557a3952a
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شــكلت الســنوات العشــر األخيــرة خيبــًة أمــل هائلــة لجيــل الناشــطين السياســيين الذيــن 

أشــعلوا شــرارة »الربيــع العربــي« يف عــام 1102. فقــد ناشــدت الحشــود آنــذاك بإجــراء إصاحــات 

ــر. ــى حــد كبي ــم تتحقــق إل ــب ل ــة، إال أن هــذه املطال ديمقراطي

وال تــزال هنــاك آفــاق للتطــور الديمقراطــي يف شــمال أفريقيــا، ولكــن يف كل مــن تونــس وليبيــا، 

ــة،  ــية واالقتصادي ــات السياس ــبب النكس ــة بس ــة للغاي ــعب محبط ــرائح الش ــض ش ــت بع أصبح

لدرجــة أنهــا أصبحــت مســتعدة للعــودة إلــى حكــم أكثــر اســتبدادية.

ال رجوع إلى الوراء

معهد واشنطن

)اللغة اإلنجليزية( 07 أيار 2022

نــص املــادة: تكشــف املقابــالت التــي أجريــت مــع ثالثــة عشــر ناشــطا عــن إحســاس 
ــأن حركــة إصالحيــة  ــاع مشــترك ب عميــق بخيبــة أمــل، لكنهــا تكشــف أيضــا عــن اقتن
ــرق  ــة الش ــا يف منطق ــرًا دائم ــدث تغيي ــاف وتح ــة املط ــتنهض يف نهاي ــدة س جدي

ــط. األوس

روي غوتمان
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 أمــا يف البلــدان األربعــة األخــرى التــي شــهدت انتفاضــات وطنيــة يف عــام 1102، فقــد وصلــت 

ــو  ــه نح ــد يتج ــام األس ــدو أن نظ ــوريا، يب ــي س ــض. فف ــى الحضي ــي إل ــاح السياس ــة اإلص حرك

املصالحــة مــع بعــض الــدول العربيــة ىلع الرغــم مــن ســجله يف خــوض الحــرب ضــد شــعبه 

واضطهــاد معارضيــه السياســيين. أمــا الحكومــة املصريــة بقيــادة عبــد الفتــاح السيســي فقــد 

مارســت قمعــا شــديدًا بحــق املجتمــع املدنــي، ويواجــه املنشــقون يف دولــة البحريــن الصغيرة 

تحديــاٍت شــديدة، ويغــرق اليمــن يف حــرٍب أهليــٍة معّقــدة انبثقــت عــن االنتفاضــة.  

ويف حيــن قــد تبــدو بعــض الحــركات اإلصاحيــة يف جميــع أنحــاء املنطقــة يف حالــٍة مزريــة، 

إال أن الناشــطين الذيــن شــاركوا يف هــذه الحــركات أعربــوا عــن إصرارهــم ىلع الضغــط لتحقيــق 

إصاحــات سياســية ســتعزز حــق الشــعوب يف املشــاركة يف اختيــار قادتهــا، وتعطيهــا دورًا يف 

عمليــة الحوكمــة، وتحقــق لهــا العدالــة الفعليــة.

تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى جــس نبــض حــركات اإلصــاح الوطنــي بعــد مــرور عقــٍد مــن 

الزمــن ىلع اندالعهــا، وإلــى ســؤال الناشــطين فيهــا عــن إمكانيــة اســتمرارها. ويف هــذا الصــدد، 

شــارك ناشــطون مــن البلــدان الســتة التــي شــهدت انتفاضــات وطنيــة يف مقابات دامت ســاعًة 

واحــدة وُأجريــت مــع املؤلــف عبــر تطبيــق »زوم« )mooZ(. وتحاكــي هــذه املنهجيــة مجموعــات 

التركيــز املتعــددة الجنســيات أكثــر منهــا اســتطاعات الــرأي العاديــة. وقــد ُأجريــت هــذه الحوارات 

ىلع افتــراض أن عــام 1102 شــّكل تجربــًة تحّوليــة، وأن األفــراد الــذي مــا زالــوا ناشــطين يف هــذا 

املجــال ســيضفون وجهــة نظــٍر فريــدة. وُطرحــت أربعــة أســئلة ىلع املشــاركين يف املقابــات، 

وهــي: هــل ســار أي شــئ بشــكل صحيــح يف عــام 1102؟ ومــا هــي األخطــاء املرتكبــة؟ ومــا هــي 

الــدروس املســتخلصة؟ ومــا هــي الخطــوات املســتقبلية يف هــذا املجــال؟

)لقراءة البحث كامل اضغط هنا(

املصدر: معهد واشنطن

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.washingtoninstitute.org/media/5649
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/la-rjw-aly-alwra-nashtwn-ysharkwn-afkarhm-bd-mrwr-qdin-ly-alrby-alrby
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نص املادة:

ملخص:  -

يف عــام 8102، بســط النظــام الســوري ســيطرته ىلع املناطــق الغربيــة والجنوبيــة مــن البــاد، 

غيــر أن هــذا التحــّول يف الســيطرة ىلع األراضــي لــم ُيــؤد إلــى توقــف األنشــطة غير املشــروعة. 

ــتغًا  ــا، مس ــة عمله ــب ملواصل ــبكات التهري ــة لش ــة مواتي ــق بيئ ــام ىلع خل ــّجع النظ ــد ش لق

البيئــة الهشــة التــي أعقبــت الحــرب يف ســورية واالنهيار االقتصــادي يف لبنــان واألردن. اســتناًدا 

إلــى إمكانيــة الوصــول النــادرة إلــى جهــات تابعــة للدولــة وجهــات غيــر حكوميــة متورطــة يف 

أنشــطة التهريــب يف ســورية، التــي حدثــت جميعها بيــن كانون األول/ ديســمبر 1202 ونيســان/ 

أبريــل 2202، تبحــث هــذه الورقــة يف الديناميكيــات والجهــات الفاعلــة الضالعــة يف التهريــب 

بيــن ســورية ولبنــان، ومــن ســورية إلــى األردن.

مقدمة:  -

التهريــب كمجــال للكســب والربــح كان موجــوًدا يف ســورية منــذ تأســيس الدولــة، لكــّن الصــراع 

ــا جديــدة لنشــاط التهريــب يف جميــع  ــذي بــدأ يف عــام 1102، أصبــح يحــدد أنماًط الســوري، ال

أنحــاء البــاد. ففــي عــام 8102، وصــل الصــراع إلــى نقطــة انعطــاف، حيــث قلــب النظــام، بدعــم 

مــن حلفائــه الــروس واإليرانييــن، مجــرى الحــرب واســتعاد الســيطرة ىلع مســاحات شاســعة مــن 

األراضــي يف املناطــق الغربيــة والجنوبيــة مــن ســورية. غيــر أن هــذا التحــول يف الســيطرة ىلع 

األراضــي لــم ُيــؤد إلــى توقــف األنشــطة غيــر املشــروعة. وبــدال مــن ذلــك، عــزز النظــام الســوري 

خلــق بيئــة مواتيــة لشــبكات التهريــب ملواصلــة عملهــا، مســتغًا البيئــة الهشــة بعــد الحــرب 

ــة  ــب ثنائي ــطة التهري ــة أنش ــاورة، ملواصل ــدان املج ــادي يف البل ــار االقتص ــورية، واالنهي يف س

ــوري  ــام الس ــد النظ ــذ 8102، وج ــى األردن. من ــاه إل ــة االتج ــطة أحادي ــان، واألنش ــع لبن ــاه م االتج

عمليــات التهريــب بيــن ســورية ولبنــان، ومــن ســورية إلــى األردن: تطــّور 

املمارســة وتوّســعها

الشرق األوسط يف زمن الحرب وما بعد الصراع يف سوريا

)اللغة اإلنجليزية والعربية( نيسان 2022

نص املادة:

جوزيف ضاهر ونزار أحمد وسلوان طه
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يف تهريــب البضائــع املشــروعة وغيــر املشــروعة، وكذلــك تهريــب البشــر، مصــدر دخــل لتأميــن 

األســلحة وتجنيــد املقاتليــن ودفــع رواتبهــم، وتعزيــز الشــبكات الداعمــة وتكديــس الثــروة.

باالعتمــاد ىلع نــدرة الوصــول إلــى الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة املتورطــة يف أنشــطة 

التهريــب يف ســورية، التــي وقعــت جميعهــا بيــن كانــون األول/ ديســمبر 1202 ونيســان/ أبريــل 

2202، تبحــث هــذه الورقــة يف أنمــاط التهريــب والجهــات الفاعلــة املتورطــة منــذ بدايــة عــام 

9102 بيــن ســورية ولبنــان، ومــن ســورية إلــى األردن، مــن حيث ثاثــة عوامل رئيســة: العامــل األول 

هــو األوضــاع املختلفــة ىلع الحــدود بيــن ســورية ودولتــي الجــوار )مليئــة بالثغــرات أو مؤّمنــة(؛ 

والعامــل الثانــي هــو مســتوى الســيطرة األمنيــة للنظــام الســوري يف املناطــق الحدوديــة )عالية 

أو محــدودة(؛ والثالــث رّدات فعــل الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة يف لبنــان واألردن، ىلع 

عمليــات التهريــب )التعــاون النشــط أو املواجهــة العنيفــة(.

1. التهريب ثنائي االتجاه بين سورية ولبنان

بســبب الحــدود غيــر الخاضعــة للرقابــة التــي يســهل اختراقهــا بين ســورية ولبنــان، تتــم عمليات 

التهريــب بيــن البلديــن عبــر )021-051( نقطــة عبــور غيــر شــرعية ىلع حــدوٍد طولهــا )493( كــم. 

ــر مناطــق يمــارس فيهــا النظــام  ــة عب ــة والخارجي ــب الداخلي ــات التهري يف ســورية، تمــّر عملي

درجــة عاليــة مــن الســيطرة األمنيــة. ويتركــز هــذا بشــكل أساســي حــول ريــف حمــص الجنوبــي، 

والقلمــون الغربــي، وريــف دمشــق، حيــث الفرقــة الرابعــة يف الجيــش الســوري )بقيــادة ماهــر 

األســد( لهــا وجــود ظاهــر وقــوّي وتشــارك بشــكل مباشــر يف أنشــطة التهريــب. هــذه املناطــق 

زع فيمــا بعــد يف مناطــق ســيطرة النظــام.  ــوَّ ــة محــاور لتهريــب املنتجــات التــي ت هــي بمنزل

يف منطقــة بعلبك-الهرمــل يف لبنــان، اســتغّل حــزب اهلل، وبدرجــة أقــّل حركــة أمــل، ضعــف 

ــا.  ــاركة فيه ــب واملش ــطة التهري ــن أنش ــدود، لتمكي ــة الح ــن مراقب ــا ع ــة وعجزه ــيطرة الدول س

تشــتهر منطقــة وادي خالــد أيًضــا بالتهريــب إلــى ســورية، مــع مشــاركة جهــات فاعلــة محليــة 

ــع  ــون بالتعــاون م ــن يعمل ــرة والتجــار الذي ــل الكبي ــات والقبائ ــك العائ ــن ضمــن ذل مختلفــة، م

املخابــرات الســورية منــذ عقــود

ــرات يف أســعار صــرف  ــن تغّي ــا تاهــا م ــة، وم ــة اللبناني ــة االقتصادي ــذ عــام 9102، أدت األزم من

العمــات األجنبيــة املتعــددة، إلــى زيــادة كبيــرة يف التهريــب مــن لبنــان إلــى ســورية، وخاصــة 

الوقــود، كــون ســعر املــازوت أصبــح أرخــص بكثيــر يف لبنــان ممــا هــو عليــه يف ســورية. وذلــك 

ألن مســتوردي الوقــود تمّكنــوا مــن تــداول الليــرة اللبنانيــة مقابــل الــدوالر األميركــي يف مصــرف 
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ــر 1202(. ويف  ــرين األول/ أكتوب ــر 9102 وتش ــرين األول/ أكتوب ــن تش ــي )بي ــعر تفضيل ــان، بس لبن

الوقــت نفســه، أدت التخفيضــات الحكوميــة يف دعــم النفــط يف ســورية إلــى زيــادة األســعار، 

ــة نقــص متكــرر يف املشــتقات النفطيــة. خلــق هــذا الوضــع فرصــة  بينمــا تعانــي البــاد حال

ــن  ــان م ــت واردات لبن ــروة. ارتفع ــن الث ــر م ــدر كبي ــع ق ــدود لتجمي ــي الح ــن ىلع جانب للمهربي

البنزيــن )الرســمي( بنســبة 31 يف املئــة خــال عــام واحــد، مــن )274,2( مليــون ليتــر يف عــام 

ــى  ــا إل ــرة منه ــبة كبي ــب نس ــم تهري ــث ت ــام 0202، حي ــر يف ع ــون ليت ــى )897,2( ملي 9102 إل

ــام  ــن ع ــدًءا م ــط، ب ــب النف ــارة تهري ــن يف تج ــتجيبين املتورطي ــد املس ــب أح ــورية. وبحس س

ــا  ــا، معظمه ــورية يومًي ــى س ــل إل ــة تدخ ــن )001( ناقل ــر م ــت أكث ــف 1202، “كان ــى صي 0202 حت

مــن خــال املمــرات غيــر الشــرعية القريبــة مــن القصيــر والقلمــون الغربــي”. يف كانــون األول/ 

ديســمبر 1202، قــّدر عضــو يف نقابــة أصحــاب املحطــات اللبنانيــة أنــه تــم تهريــب مــا يصــل إلــى 

مليــار ليتــر مــن الوقــود إلــى ســورية خــال العــام. وقــدرت عائــدات هــذه التجــارة غيــر املشــروعة 

ــى  ــان إل ــك، فقــد انخفــض تهريــب النفــط مــن لبن بنحــو )532( مليــون دوالر أميركــي. ومــع ذل

ــر 1202، إذ صــار ســعره  ــان يف تشــرين األول/ أكتوب ــذ انتهــاء دعــم الوقــود يف لبن ســورية، من

أىلع بكثيــر ، وأدى ذلــك إلــى انخفــاض كبيــر يف هوامــش ربــح املهربيــن. وانعكــس يف الحجــم 

ــا بنســبة )71( يف  ــذي شــهد انخفاًض ــى لبنــان يف عــام 1202، ال الرســمي للنفــط املســتورد إل

املئــة، مقارنــة بالعــام الســابق

بالتنســيق مــع الفرقــة الرابعــة، ســيطر حــزب اهلل ىلع ســوق تهريــب املحروقــات مــن لبنــان إلى 

ــر مــن رأس املــال. يســيطر حــزب اهلل ىلع  ــك لكليهمــا بتكديــس قــدر كبي ســورية، وســمح ذل

املعابــر الحدوديــة غيــر الشــرعية املتعــددة يف بعلبــك، ويمّكنــه ذلــك مــن نقــل الوقــود إلــى 

املســتودعات ىلع الجانــب اآلخــر مــن الحــدود التــي تســيطر عليهــا الفرقــة الرابعــة مباشــرة 

أو رجــال األعمــال املرتبطــون بهــا. يمكــن للشــبكات ورجــال األعمــال غيــر املرتبطيــن مباشــرة 

بالفرقــة الرابعــة اســتخدام نقــاط العبــور غيــر القانونيــة هــذه لتهريــب الوقــود إلى ســورية، وذلك 

بدفــع رســوم تقــدر بحوالــى )005 إلــى 006( ليــرة ســورية )مــا يعــادل 2.0 إلــى 42.0 دوالر أميركــي 

بســعر الصــرف الرســمي البالــغ )215,2( ليــرة ســورية/ دوالر أميركــي( مقابــل الليتــر الواحــد، للفرقة 

الرابعــة التــي تســيطر ىلع نقــاط العبــور غيــر القانونيــة. يف شــمال لبنــان، تــوّرط سياســيون 

ورجــال أعمــال مــن عــكار يف تهريــب الوقــود، لكــن ذلــك التــورط لــم يكــن بمســتويات حــزب اهلل.

أظهــر انفجــار آب/ أغســطس 1202، يف قريــة التليــل/ عــكار، الــذي أســفر عــن مقتــل نحــو ثاثين 
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شــخًصا، تــورط ثاثــة نــواب مــن املنطقــة، اتهمهــم الســكان املحليــون بالتواطــؤ يف أنشــطة 

التهريــب، أو يف أقــل األحــوال، بأنهــم “العقــول املدبــرة” .

ــى ســورية. ويرجــع  ــان إل ــة مــن لبن ــن املنتجــات الرئيســة املهرب ــق والقمــح مــن بي كان الدقي

ذلــك أساًســا إلــى أن أســعارها يف لبنــان أرخــص منهــا يف ســورية التــي تعانــي نقًصــا كبيــًرا يف 

هــذه املنتجــات. يف منتصــف عــام 0202، وصلــت تكلفــة الطــن املتــري مــن الطحيــن )023( دوالًرا 

ــا فقــط )بســعر  أميركًيــا يف ســورية، بينمــا كان الســعر املدعــوم يف لبنــان )051( دوالًرا أميركًي

الصــرف الرســمي 7051 ليــرة لبنانيــة/ دوالر أميركــي(. ومــع ذلــك، فــإن انــدالع الحــرب يف أوكرانيــا 

ــث إن  ــى ســورية، حي ــق املهــرب إل ــق الدقي ــة تدف ــد يعقــد عملي ــر 2202 ق يف شــباط/ فبراي

ــا،  ــة مــن قمحــه مــن روســيا وأوكراني ــي )59( يف املئ ــان كان يســتورد يف املتوســط حوال لبن

منــذ عــام 2102، وتوقفــت هــذه الــواردات بســبب الحــرب. وإضافــة إلــى ذلــك، منــذ تنفيــذ الحظــر 

الســعودي ىلع املنتجــات اللبنانيــة يف نيســان/ أبريــل 1202، لجــأ بعــض املزارعيــن اللبنانييــن 

بشــكل متزايــد إلــى تهريــب منتجاتهــم إلــى ســورية، ثــم يعيــد التجــار الســوريون بيعهــا إلــى 

الســعودية. املــواد األخــرى املهّربــة إلــى ســورية هــي األدويــة املتبقيــة التــي ال تــزال الحكومــة 

اللبنانيــة تدعــم أســعارها.

مــن ناحيــة أخــرى، تتعامــل عمليــات التهريــب مــن ســورية إلــى لبنــان بالســلع املشــروعة وغيــر 

ــة  ــان املــواد الغذائي ــى لبن ــة مــن ســورية إل املشــروعة. تشــمل املنتجــات املشــروعة املهّرب

ــة  ــزة املنزلي ــرى(، واألجه ــة األخ ــلع الزراعي ــان والس ــوم واأللب ــن واللح ــل الدواج ــة )مث املدعوم

ومنتجــات التنظيــف. شــّجع هــذا االتجــاه االنخفــاض النســبي يف أســعار هــذه املنتجــات يف 

ســورية، واالنخفــاض الكبيــر يف القــوة الشــرائية لقطاعــات كبيــرة مــن الســكان اللبنانييــن. فيمــا 

ــاج  ــم إنت ــب الكبتاغــون بشــكل ملحــوظ. يت ــادة تهري ــر املشــروعة، ىلع زي ــق بالســلع غي يتعل

معظــم هــذا الكبتاغــون يف ســورية، وهنــاك كميــة صغيــرة ُتنتــج يف لبنــان الــذي يقــوم يف 

الغالــب بــدور دولــة العبــور. لذلــك يتــم نقــل بعــض الكبتاغــون املنتــج يف ســورية إلــى لبنــان، 

ومــن ثــم يتــم تهريــب الحبــوب املخــدرة عــن طريــق البــر والبحــر والجــو إلــى ممالــك الخليــج، وال 

ســيما اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة، وكذلــك األردن املجــاورة. بيــن 

ــون  ــن )006( ملي ــر م ــب أكث ــاوالت تهري ــعودية مح ــلطات الس ــت الس ــي 6102 و2202، أحبط عام

حبــة أمفيتاميــن مــن لبنــان، وفًقــا للرائــد محمــد النجيــدي، املتحــدث باســم املديريــة العامــة 

ملكافحــة املخــدرات يف اململكــة العربيــة الســعودية. تســيطر الفرقــة الرابعــة ورجــال األعمــال 
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الســوريون املرتبطــون بهــا الذيــن ظهــروا خــال الحــرب، مــن ضمنهــم عامــر خيتــي وخضــر علــي 

طاهــر، إلــى جانــب جهــات فاعلــة أخــرى مثــل حــزب اهلل ورجــال األعمــال املرتبطيــن بــه، ىلع 

جــزء كبيــر مــن إنتــاج وتوزيــع الكبتاغــون. وتطــور االتجــار باملخــدرات بشــكل كبيــر يف األعــوام 

القليلــة املاضيــة، حيــث أدت العقوبــات املفروضــة ىلع النظــام الســوري وحــزب اهلل، وعزلتهمــا 

السياســية ىلع الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة، إلــى زيــادة احتياجاتهمــا إلــى مصــادر جديــدة 

للدخــل.

ــف  ــتعدادها لتكثي ــت اس ــد أعلن ــة ق ــة اللبناني ــت الحكوم ــة، كان ــة املاضي ــوام القليل يف األع

مكافحــة عمليــات التهريــب بيــن لبنــان وســورية، وهــو أحــد الشــروط التــي فرضها صنــدوق النقد 

الدولــي ىلع بيــروت لتلّقــي مســاعدات ماليــة. ومــع ذلــك، يجــب مراعــاة العقبــات الرئيســة قبــل 

أن يكــون هنــاك تغييــر فعلــي يف ديناميكيــات الحــدود الحاليــة. األول هــو حاجــة حــزب اهلل، 

عســكرًيا واقتصادًيــا، إلــى اســتخدام الحــدود مــن دون أي شــكل مــن أشــكال القيــود، ال ســيما يف 

ظــل تدخلــه العســكري ووجــوده يف ســورية. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الجهــات الفاعلــة األخــرى 

التــي تغطيهــا مختلــف األحــزاب السياســية اللبنانيــة واملتورطــة يف التهريب مع ســورية ليســت 

لديهــا مصلحــة يف وقــف األعمــال التجاريــة. أخيــًرا، ُتعــّد األزمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة يف 

لبنــان، التــي شــهدت ارتفــاع معــدل الفقــر، مــن 52 يف املئــة يف 9102 إلــى 47 يف املئــة عــام 

2202، دافًعــا إضافًيــا للتهريــب واألنشــطة غيــر املشــروعة.

تأثــرت املناطــق الحدوديــة، يف عــكار وبعلبــك الهرمــل والبقــاع بشــكل خــاص، باألزمــة 

االجتماعيــة واالقتصاديــة. فهــذه املحافظــات لديهــا أىلع معــدالت الفقــر، كلهــا فــوق )09( يف 

ــو محطــات  ــي. شــارك مالك ــة ىلع التوال ــة )53، 94 و64( يف املئ ــة، وأىلع معــدالت بطال املئ

الوقــود واملولــدات الخاصــة يف هــذه املناطــق، ىلع ســبيل املثــال، يف تهريــب الوقــود عبــر 

الحــدود الســورية، حيــث جلــب لهــم ذلــك أرباًحــا كبيــرة. عمــل بعــض النــاس يف شــبكات تهريــب 

معينــة، كســائقي شــاحنات ينقلــون الوقــود إلــى ســورية. لذلــك، غالًبا ما تكــون أنشــطة التهريب 

وســيلة للســكان املحلييــن يف هــذه املناطــق الحدوديــة، الذيــن أهملتهــم الدولــة منــذ فتــرة 

طويلــة، للتخفيــف مــن ظروفهــم املعيشــية املتدهــورة عــن طريــق شــراء ســلع مهربــة أرخــص، 

أو االنخــراط يف هــذه الشــبكات.
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2. التهريب أحادي االتجاه من سورية إلى األردن

تتــم عمليــات التهريــب مــن ســورية إلــى األردن عبــر حــدود مشــتركة بطــول )263( كــم، حيــث 

ــة. ىلع  ــة املعني ــات الفاعل ــع والجه ــواع البضائ ــب وأن ــاه التهري ــة اتج ــل مختلف ــدد عوام تح

عكــس التهريــب بيــن ســورية ولبنــان، فــإن أحاديــة االتجــاه واالســتثمارات الكبيــرة يف املخــدرات 

غيــر املشــروعة همــا الســمتان الرئيســتان املحددتــان للتهريــب مــن ســورية إلــى األردن. وذلــك 

لســببين رئيســين مترابطيــن: األول أن تهريــب البضائــع املشــروعة مــن األردن إلــى ســورية ال ُيعــّد 

عمــًا مربًحــا بشــكل عــام، ألن األردن ليــس مركــًزا لإلنتــاج أو التصنيــع الزراعييــن، والســلع األردنيــة 

ــإن  ــي ف ــوريين، وبالتال ــن الس ــى م ــة العظم ــى الغالبي ــبة إل ــن، بالنس ــة الثم ــام باهظ ــكل ع بش

ــى ســورية، ويتضــح هــذا بالنظــر  ــواردات املنتجــات األجنبيــة إل ــد عبــور ل ــب بل األردن يف الغال

إلــى اإلحصــاءات الرســمية للتجــارة املشــروعة مــن األردن إلــى ســورية، التــي ســجلت )89( مليــون 

دوالر و)96( مليــون دوالر، يف عامــي 9102 و0202 ىلع التوالــي. والثانــي أن األردن، بالنســبة إلــى 

املهربيــن الذيــن يســعون لتعظيــم أرباحهــم، هــو مجــرد بلــد عبــور للمخــدرات غيــر املشــروعة 

ــون  ــة الكبتاغ ــة أن حب ــج. فحقيق ــن دول الخلي ــا م ــعودية وغيره ــة الس ــة العربي ــو اململك نح

تكّلــف يف املتوســط أقــل مــن دوالر واحــد يف ســورية، وتبــاع بأكثــر مــن )02( دوالًرا أميركًيــا يف 

بعــض دول الخليــج )اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة( تجعــل االتجــار 

غيــر املشــروع باملخــدرات عبــر األردن عمــًا مربًحــا للغايــة.

ــة  ــرق مختلف ــتخدام ط ــى األردن، باس ــورية إل ــن س ــب م ــات التهري ــق عملي ىلع األرض، تنطل

ومتغيــرة بســرعة مــن محافظتــي الســويداء ودرعــا، حيــث ال يتمتــع النظــام إال بســيطرة ضعيفــة، 

وحيــث استشــرت الفوضــى وغيــاب القانــون والعنــف اإلجرامــي والسياســي بعمــق. يف محافظــة 

درعــا، أدى النمــوذج الــذي تقــوده روســيا لعــودة النظــام يف 8102 إلــى تفتيــت أمنــي وتقطيــع 

إقليمــي )األراضــي(. ويف محافظــة الســويداء، تواصــل الجماعــات املســلحة املحليــة والعصابــات 

اإلجراميــة منافســة النظــام ىلع الســلطة. وبعيــًدا عــن كونهــا ســهلة االختــراق، فــإن الحــدود 

ــر  ــرق أكث ــا بط ــة تأمينه ــلطات األردني ــن للس ــل، ويمك ــكل أفض ــومة بش ــة مرس ــورية األردني الس

ــة الســورية موجــودة، فــإن معّداتهــا وتنســيقها  ــز الحدودي ــة. ىلع الرغــم مــن أن املراك فاعلي

غيــر فعالــة إلــى حــّد كبيــر، ولذلــك تختــار الســلطة الســورية االعتمــاد ىلع نظيرتهــا األردنيــة، 

يف مواجهــة مهربــي املخــدرات املنظميــن واملســلحين جيــًدا.
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يف جنــوب ســورية، تضبــط الفرقــة الرابعــة وحــزب اهلل أنشــطتهما غيــر املشــروعة يف 

ديناميكيــات سلســلة التوريــد واالعتمــاد ىلع املتعاونيــن املحلييــن، الذيــن تتمثــل مهمتهــم 

يف تنفيــذ عمليــات التهريــب إلــى األردن. الســعُي لتأميــن تدفقات اإليــرادات التي تشــتد الحاجة 

إليهــا، مــع تفويــض أنشــطة التهريــب إلــى الجهــات الفاعلــة املحليــة، يخــدم هدفيــن رئيســين: 

األول أن االعتمــاد ىلع وكاء محلييــن هــو إحــدى طــرق العمــل يف املجتمعــات املعاديــة. نظــًرا 

ــات  ــن مجتمع ــدرون م ــن ينح ــون محليي ــا يكون ــا م ــة غالًب ــة الرابع ــزب اهلل والفرق ــاء ح ألن عم

عشــائرية وعائليــة يف محافظتــي درعــا والســويداء، وهــم قــادرون جيــًدا ىلع العمــل بحريــة 

وىلع إخفــاء أنشــطتهم غيــر القانونيــة، وحيــن ُيكتَشــف العمــاء املحليــون، فإنهــم هــم الذيــن 

يعاقبــون. يف محافظــة درعــا، ىلع ســبيل املثــال، اغتيــل أو جــِرح كثير مــن األفراد الذيــن ُحدِدوا 

ــر القانونيــة  ــوا النــداءات إلنهــاء أنشــطتهم غي ىلع أنهــم متعاونــون وتجــار مخــدرات، وتجاهل

بشــكل انتقائــي، بــدال مــن عناصــر حــزب اهلل. والهــدف الثانــي أن العمــاء املحلييــن يمنحــون 

النظــام الســوري ميــزة اإلنــكار املعقــول، ال ســيما تجــاه الســلطات األردنيــة. ويبــدو أن مــا يكمــل 

هــذه االســتراتيجية هــو تقاريــر النظــام املتكــررة عــن إحبــاط عمليــات التهريــب مــن ســورية إلــى 

ــخيفة،  ــرحية س ــو مس ــج “ه ــذا النه ــإن ه ــا، ف ــن درع ــن م ــابق للمتمردي ــد س ــا لقائ األردن. وفًق

هدفهــا أن ُتثبــت لــألردن أن ســورية تعانــي انتشــار املخــدرات”. وعندمــا أّكــدت اململكــة صراحــة 

تــوّرط جهــات تابعــة للدولــة يف أنشــطة التهريــب، كان املتهمــون بالتعــاون مــع املهّربيــن هــم 

مخافــر الشــرطة الســورية، وليــس الفاعليــن الرئيســين.

تعمــل الحوافــز االقتصاديــة والحمائيــة التــي تقّدمهــا الفرقــة الرابعــة وحــزب اهلل ىلع جــذب 

ــواع عــدة مــن الفاعليــن املحلييــن يف شــبكات التهريــب. املجموعــات البدويــة يف  ودمــج أن

ــان  ــا فاع ــا هم ــام يف درع ــع النظ ــن م ــى متعاوني ــوا إل ــن تحّول ــردون الذي ــويداء واملتم الس

رئيســان متورطــان يف التجــارة غيــر املشــروعة عبــر الحــدود، مــن جنــوب ســورية إلــى األردن. 

ويف محافظــة الســويداء، ينفــذ املهربــون البــدو معظــم عمليــات التهريب غيــر القانونيــة. البدو 

هــم فاعلــون مســتقلون مشــهورون بخبرتهــم يف التهريــب وبمعرفتهــم الطــرق يف الصحــراء 

النائيــة وباالســتعداد الشــديد للمشــاركة يف القتــال ضــد حــرس الحــدود يف الصحــراء. بالنســبة 

إلــى البــدو، تتطلــب عمليــة التهريــب الناجحــة تكتيــكات وتخطيطــات. وبحســب كلمــات أحــد 

البــدو مــن منطقــة اللجــاة، “يف كثيــر مــن األحيــان، يشــتت البــدو الدوريــات الحدوديــة األردنيــة 

بشــحنات صغيــرة مــن الحشــيش. الهــدف هــو توفيــر شــحنات أكبــر مــن الكبتاغــون يف أماكــن 
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ــب.  ــات التهري ــاط عملي ــي بخصــوص إحب ــرور ســلس. انســوا تصريحــات الجيــش األردن أخــرى بم

يمكننــي أن أؤكــد لكــم أن عمليــات التهريــب الناجحــة التــي قــام بهــا البــدو يف األعــوام الثاثــة 

املاضيــة ال ُتعــّد وال ُتحصــى”. ووفًقــا ملصــدر محلــي يراقــب الحــدود الجنوبيــة، يتلقــى كل مهرب 

حوالــي )0005( دوالر أميركــي، إذا نجــح يف توصيــل شــحنته مــن املخــدرات إلــى األردن.

ــردع وكبــح أنشــطة التهريــب  ــرد الرئيــس للســلطات األردنيــة ل بشــكل عــام، كان العنــف هــو ال

عبــر حدودهــا الشــمالية. يف عــام 0202، ىلع ســبيل املثــال، أعلنــت القــوات املســلحة األردنيــة 

أنهــا أحبطــت )163( عمليــة تهريــب وتســلل. ويف كانــون الثانــي/ ينايــر 2202، كان هنــاك 

تصعيــد دراماتيكــي للعنــف يف شــمال األردن، حيــث اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات أمــن 

الحــدود األردنيــة وخمــس مجموعــات، يتألــف كل منهــا مــن نحــو عشــرة مهربيــن مخــدرات. ويف 

72 كانــون الثانــي/ ينايــر 2202، أعلــن الجيــش األردنــي أنــه أحبــط عمليــات تهريــب املخــدرات 

بالقــرب مــن الحــدود مــع ســورية، حيــث أســفرت العمليــة عــن مقتــل )72( مهرًبــا وإصابــة آخريــن. 

ــى أن عــدد  ــة يف الســويداء إل ــن، أشــارت مصــادر محلي ــن مفقودي ــة مهربي ــب ثماني ــى جان وإل

القتلــى تجــاوز عددهــم )04( مهّرًبــا، وأن بعــض الناجيــن تمكنــوا مــن ســحب بعــض الجثــث إلــى 

ــى مقتــل ســبعة مهربيــن فقــط ىلع  ــر مهــّم، بالنظــر إل األراضــي الســورية. هــذا العــدد الكبي

الحــدود األردنيــة يف عــام 1202. “مثــل هــذه الحــوادث لــن توقــف عمليــات التهريــب إلــى األردن. 

ــن  ــك، إن هــذه االشــتباكات ســُتحّفز املهّربي ــل ىلع العكــس مــن ذل ــن يستســلموا، ب ــدو ل فالب

ىلع أن يكونــوا أكثــر تنظيًمــا وتجهيــًزا واســتعداًدا للقتــال مــع حــرس الحــدود. إذا رأى الضبــاط 

ــر  ــي/ يناي ــون الثان ــدو يف الحــادث ]كان ــون الب ــون األســلحة التــي حصــل عليهــا املهّرب األردني

2202[؛ فســوف يدركــون بســرعة أن األســوأ لــم يــأت بعــد”.

الخاتمة  -

ظهــرت ديناميكيــات جديــدة لتنشــيط عمليــات التهريــب بشــكل متزايــد يف األعــوام القليلــة 

املاضيــة، وال ســيما منــذ بدايــة عــام 9102. ومــن أبرزهــا -مــن حيــث األربــاح- تهريــب الوقــود مــن 

لبنــان إلــى ســورية، بيــن تشــرين األول/ أكتوبــر 9102 وتشــرين األول/ أكتوبــر 1202، واملنتجــات 

غيــر القانونيــة )مثــل الكبتاغــون( إلــى كل مــن لبنــان واألردن. وســيطرت الفرقــة الرابعــة ورجــال 

األعمــال التابعــون لهــا، إلــى جانــب حــزب اهلل، ىلع عمليــات التهريــب مــن وإلــى األردن ولبنــان، 

ىلع الرغــم مــن اختــاف أنــواع الهيمنــة ودرجاتهــا. يمتلــك كا الفاعليــن ســيطرة مباشــرة ىلع 

ــق  ــإدارة تدف ــا ب ــمح لهم ــة، تس ــورية اللبناني ــدود الس ــة ىلع الح ــر القانوني ــور غي ــاط العب نق
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البضائــع، ويعتمــدان ىلع الجهــات الفاعلــة املحليــة ىلع الحــدود الســورية األردنيــة يف 

ــة، أدى توســع مشــاركة الفرقــة الرابعــة وحــزب اهلل يف عمليــات  أنشــطة التهريــب. يف البداي

التهريــب، إلــى زيــادة األشــكال الجديــدة لتراكــم رأس املــال يف وضــع مزقتــه الحــرب، وإلــى تدمير 

اإلنتــاج الوطنــي يف ســياق األزمــة االقتصاديــة )يف كّل مــن لبنــان وســورية(، ثــم أدى إلــى إنشــاء 

وتطويــر شــبكات تأثيــر ونفــوذ جديــدة، بالتعــاون مــع جهــات فاعلــة محليــة معينــة.

ملواجهــة تصاعــد أنشــطة تهريــب البضائــع املشــروعة وغيــر املشــروعة، كانــت السياســة األكثــر 

انتشــاًرا ملكافحــة هــذه الديناميكيــات للســلطات اللبنانيــة واألردنيــة، والجهــات الفاعلــة الدوليــة 

مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والــدول، هــي الدعــوة إلــى مزيــد مــن اإلجــراءات األمنيــة وتعزيــز أمن 

الحــدود. وهــذا يف األســاس وصفــة للفشــل، مــا لــم يقتــرن بسياســات تعــزز التنميــة االجتماعيــة 

ــر  ــل توفي ــن أج ــة، م ــرة واملهمل ــق الفقي ــي، ويف املناط ــتوى الوطن ــة ىلع املس واالقتصادي

ــز  ــن. يجــب التركي ــة وتحســين الظــروف املعيشــية للســكان املحليي ــة مــن العمال أشــكال بديل

ىلع تشــجيع االســتثمار يف القطاعــات اإلنتاجيــة لاقتصــاد يف ســورية والــدول املجــاورة، مــن 

أجــل تقليــل احتياجــات الســكان وتقليــل االعتمــاد ىلع الســلع املهربــة )واملصــدرة(.

ــات  ــردع قطاع ــل ي ــم، أو ىلع األق ــة ويردعه ــات املحلي ــل للمجتمع ــرص عم ــيخلق ف ــذا س وه

ــة  ــب. الغالبي ــطة التهري ــر يف أنش ــر مباش ــر وغي ــكل مباش ــاركة بش ــن املش ــم، ع ــعة منه واس

العظمــى مــن األشــخاص املتورطيــن يف أنشــطة التهريــب أو يف شــراء البضائــع والســلع 

املهربــة يفعلــون ذلــك بدافــع الضــرورة، ال ســيما يف ظــل األزمــة االقتصاديــة املتفاقمــة، مــع 

عــدم وجــود خيــارات أخــرى متاحــة. ومــع ذلــك، فــإن مثــل هــذه الحلــول والتحســينات املتوقعــة 

ممكنــة فقــط يف ســياق تدخــل فيــه البــاد عمليــة نحــو شــكل من أشــكال االســتقرار السياســي 

واالقتصــادي، وهــو أمــر بعيــد عــن الواقــع يف ســورية.

)ترجمة مركز حرمون للدراسات(

املصدر: مشروع اتجاه الشرق األوسط يف زمن الحرب وما بعد الصراع يف سوريا

https://www.harmoon.org/reports/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%b3/
https://bit.ly/3tDTt2A
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