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 تشير الدالئل إلى تحسن العالقات التركية السورية… ولكن ماذا بعد؟

 ستراتفور 

 2022 أيلول  26)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

ن روسيا من إعادة نشر  
ّ
املزيد من القوات من سوريا إلى أوكرانيا، ولكنه سيخاطر برد فعل  تحسين العالقات التركية السورية يمكن أن يمك

أيلول، ذكرت وسائل اإلعالم التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ أعضاء   16معاد لتركيا من قبل املتمردين والراديكاليين السوريين. في  

ار األسد في قمة منظمة شنغهاي للتعاون األخيرة في وقت سابق في حزبه أنه يشعر بخيبة أمل ألنه لم تتح له فرصة لقاء الرئيس السوري بش 

أردوغان في أعقاب  الرئيس  أردوغان الذي طاملا دعا دمشق لإلطاحة باألسد. جاء بيان    الرئيس   أيلول. هذا التعليق هو تحول مفاجئ من خطاب 

 .مؤخًرا في منتصف أيلول  تقارير تفيد بأن رئيس املخابرات الوطنية التركية قد اجتمع مع نظيره السوري 

عارضين  تغيرت استراتيجية تركيا في سوريا على مر السنين. في البداية، سعت أنقرة إلى إزاحة األسد، الذي كان يقاتل مجموعة واسعة من امل

غال فراغ السلطة  باإلضافة الى منع تشكيل كيان كردي والذي تشكل مست،  بما في ذلك أعضاء من جماعة اإلخوان املسلمين    األسد، لنظام  

أنقذ حكومة األسد في عام   املتحدة مع املسلحين األكراد ملحاربة    2015الناجم عن حرب اهلية. لكن بعد تدخل روسيا  الواليات  وتحالفت 

 .تنظيم داعش، تغيرت استراتيجية تركيا. منذ ذلك الحين، ركزت أنقرة على بناء منطقة عازلة على طول حدودها مع سوريا
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، استضافت  2021لعزل الحكومة السورية. في عام    تراجعت تركيا عن الخطاب الذي يدعو دمشق لإلطاحة باألسد مع ضعف الضغط الدولي 

تي تم  اإلمارات العربية املتحدة، وهي دولة أخرى مناهضة لألسد، األخير في دبي، بينما دعت مصر إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ال

 .عندما بدأت الحرب األهلية 2011تعليقها منها في عام 

أنقرة تحول استراتيجيتها في سوريا من القبول السري لألسد إلى التعاون العلني وحتى االعتراف بشرعيته، على الرغم  تشير هذه األحداث إلى أن  

ي ثقة  من أن العودة الكاملة إلى عالقة تركيا وسوريا قبل الحرب أمر غير مرجح. إذا بدأت تركيا تعاوًنا علنًيا مع سوريا، يمكن للدول أن تبن 

ن أنقرة 
ّ
من التمحور بشكل كامل في استراتيجية معادية لألكراد في سوريا. وفي مقابل تراجع تركيا عن دعم املتمردين في محافظة    ثنائية تمك

إدلب، قد تكون سوريا مستعدة للعمل على عرقلة أنشطة وحدات حماية الشعب الكردية في مناطق في جميع أنحاء شمال البالد وشمال  

ي التخلي تماًما عن إدلب، حيث تستضيف املحافظة أكثر من مليون الجئ ال تريد أنقرة أن تراهم يعبرون  شرقها. ومع ذلك، ستتردد تركيا ف

الحدود إلى تركيا. ستواصل سوريا أيًضا الضغط على تركيا إلخالء مناطق أخرى من األراض ي السورية بشكل كامل، لكن أنقرة لن تكون على  

أمنية لح إلى  استعداد للقيام بذلك دون ضمانات  أكثر من ثالثة ماليين الجئ سوري  ماية الحدود التركية ودون ترتيب يسمح لتركيا بإعادة 

إلى األراض ي التي يسيطر عليها األسد  إلى اتفاق، فمن غير املرجح أن يعود الالجئون السوريون    بالدهم. ولكن حتى لو توصلت تركيا وسوريا 

 يا ربما ستحتاج إلى االحتفاظ بنوع من النفوذ في سوريا.بسبب مخاوف من انتقام الحكومة، مما يعني أن ترك

تتمركز القوات السورية وامليليشيات املرتبطة بها في جميع أنحاء الشمال والشمال الشرقي إلى جانب وحدات حماية الشعب. عادت القوات  

فع قوات سوريا الديمقراطية، إلى دعوة دمشق وحلفائها  مما د  2019السورية إلى هذه األجزاء من البالد بعد محاولة االنسحاب األمريكي في عام  

 .للمساعدة في وقف الهجوم التركي

ا رئيسًيا لنظام األسد، حيث إنها آخر محافظة رئيسية ملقاتلي املعارضة املدعومين من تركيا والواليات املتح
ً
دة.  ال تزال محافظة إدلب هدف

 .اإلطاحة بالحكومة السوريةالتركيز على    املعارضون لنظام األسديواصل هؤالء 

ئيس ي  قد يؤدي التعاون األكبر بين تركيا وسوريا إلى تمكين روسيا من إعادة نشر املزيد من القوات من سوريا إلى أوكرانيا. جزء من السبب الر 

ولهذه الغاية، غالًبا ما تنتشر  لبقاء روسيا في سوريا هو املساعدة في منع العمليات العسكرية التركية من السيطرة على املزيد من األراض ي.  

الشرطة العسكرية الروسية في أراض ي وحدات حماية الشعب ملنع الهجمات التركية التي من شأنها أن تمكن أنقرة من تعميق سيطرتها على  

جزئًيا في الداخل، فإنها تسحب  شمال سوريا. لكن روسيا تواجه أيًضا أزمة كبيرة في القوى العاملة في أوكرانيا. بينما تقوم بتعبئة احتياطياتها  

أيًضا على األقل بعض الوحدات في سوريا التي لم تعد ضرورية لألمن السوري. إذا تعاونت تركيا وسوريا بطرق تقلل من احتمالية العمليات  

 .جبهة األوكرانية إذا لزم األمرالتركية، فستكون روسيا قادرة على التعامل مع قواتها املتبقية في سوريا بشكل أكثر مرونة وإعادة نشرها في ال

في حين أن البصمة العسكرية الروسية في سوريا ال تزال منخفضة، فإن نقص القوة البشرية ملوسكو على الخطوط األمامية األوكرانية خلق  

ما ورد سلمت السيطرة    إلى أوكرانيا من سوريا، وبحسب S-300 أزمة للجيش الروس ي. لقد أعادت روسيا بالفعل نشر نظام دفاع جوي من طراز

 .على بعض املطارات، مثل تلك املوجودة في حلب وتدمر، إلى القوات اإليرانية

ة  كما أعادت القوات الروسية انتشارها من منطقة أوسيتيا الجنوبية بجورجيا، وكانت هناك تقارير تفيد بأن بعض املرتزقة املرتبطين بمجموع 

 .يا. كما جندت روسيا بعض أعضاء امليليشيات السورية لدعم قواتها في أوكرانيافاغنر شبه العسكرية الروسية غادروا ليب

  ومع ذلك، فإن توثيق العالقات التركية السورية يخاطر بالتسبب في رد فعل عنيف مناهض لتركيا، بما في ذلك حلفاء الواليات املتحدة، مما 

يا وداخل تركيا نفسها. سيثير التعاون التركي السوري غضب  السوريين، ال  قد يؤدي إلى تصعيد الهجمات ضد األهداف التركية في كل من سور 
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سيما في محافظة إدلب، سيكون لدى بعض هذه الجماعات، مثل هيئة تحرير الشام، وهي فرع من تنظيم القاعدة مناهض لألسد، حوافز  

أنقرة بعقد صفقة مع دمشق. حتى لو ق التركية في حال قيام  اومت هذه الجماعات مهاجمة تركيا، فإن الراديكاليين  أكبر ملهاجمة القوات 

اآلخرين، مثل فلول داعش، سيجدون مجندين ومنشقين على استعداد ملهاجمة تركيا. في غضون ذلك، من املرجح أن تزيد عناصر وحدات  

ي محاولة لردع عملية عسكرية تركية  حماية الشعب الكردية من وتيرة هجماتها على القوات التركية في سوريا وعلى طول الحدود التركية، ف

أخرى. سيؤدي هذا إلى وضع الواليات املتحدة في موقف صعب، حيث ال توجد إرادة سياسية كبيرة لتوسيع مهمة الواليات املتحدة في سوريا  

 من ذلك، قد تدفع مثل هذه الهجمات الواليات املت 
ً
حدة إلى إعادة نشر القوات بعيًدا  لحل التوترات بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا. وبدال

 عن بؤر الصراع املحتملة بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، مما قد يضعف الجهود األمريكية ملحاربة فلول تنظيم داعش.

الغذاء، لذلك  تعتمد العديد من قوات املعارضة السورية في إدلب على الدعم التركي والوصول إلى الحدود التركية للحصول على اإلمدادات و 

 .لن ترغب في تصعيد الهجمات ضد أنقرة ما لم تدفعهم ضغوط اجتماعية مكثفة أو مصالحة تركية سورية إلى ذلك

تنتقم قوات سوريا الديمقراطية بالفعل من القوات التركية بسبب الحملة السرية التركية املستمرة ضد التنظيم وقتلت العديد من الجنود  

ركيا. بينما ضغطت تركيا من أجل الحصول على ضوء أخضر من روسيا ملهاجمة أراض ي قوات سوريا الديمقراطية،  األتراك داخل سوريا وت

 من التوغالت البرية
ً
 .فقد طورت أيًضا استراتيجية غير متكافئة لضرب أهداف قوات سوريا الديمقراطية بطائرات بدون طيار ومدفعية بدال

ت سوريا الديمقراطية وتركيا، أعادت القوات األمريكية انتشارها في النقاط الساخنة املحتملة مثل منبج  في التكرارات السابقة للتوتر بين قوا

يع ملنع القتال. ومع ذلك، فإن الكثيرين في واشنطن يشككون في املهمة السورية، مما يجعل من الصعب سياسًيا على إدارة بايدن النظر في توس

 .مكافحة اإلرهاب الحاليةاملهمة السورية بما يتجاوز زاوية  

 ر ستراتفو املصدر:  
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افق االعتقال في سوريا والعراق ال تزال عرضة لهجمات تنظيم »الدولة اإلسالمية«   مر

 معهد واشنطن  

 ديفورا مارغولين 

 2022 أيلول   29( والعربية )اللغة اإلنجليزية

 : قالنص امل

تسلط محاولة انتحارية استهدفت مخيم الهول للنازحين في شمال سوريا الضوء على املخاطر املستمرة التي يشكلها االحتجاز ألجل غير مسمى  

 . لألجانب املرتبطين بتنظيم »الدولة اإلسالمية

أيلول/سبتمبر، حاولت خلية تابعة لتنظيم »الدولة اإلسالمية« تنفيذ هجوم انتحاري استهدف مخيم الهول للنازحين في شمال شرق    20في  

يا  سوريا. وعلى الرغم من الخسائر اإلقليمية التي تكبدها هذا التنظيم، ال يزال يملك طموحات كبيرة للعودة إلى السلطة في جميع أنحاء سور 

 على مهاجمة السجون واملخيمات في أنحاء املنطقة  والعراق. ويست
ً
 وتكرارا

ً
لزم تحقيق جزء من هذا الهدف حث األعضاء والجهات التابعة مرارا

أيديول الرجال والنساء واألطفال املرتبطين بالتنظيم. وُيعتَبر هؤالء املعتقلون في غاية األهمية فيما يتعلق بنشر  وجية كافة من أجل تحرير 

 .لة اإلسالمية«، وتحسين نجاحه العملياتي، وتسهيل عودته في املستقبلتنظيم »الدو 
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 الوضع الحالي ملرافق االعتقال  •

بقت على مرافق   55000يقيم في مخيم الهول نحو 
ُ
شخص، وهو يكمن في صلب املجادالت املتعلقة بسياسة االحتجاز ألجل غير مسمى التي ط

. وقد شددت هذه النقاشات على وجه التحديد على دور النساء  
ً
حيث تشكل    -والقاصرين املرتبطين بتنظيم »الدولة اإلسالمية«  مماثلة ضمنيا

  النساء غالبية السكان البالغين في املخيم، وتقدر الحكومة األمريكية أن ما يقرب من نصف جميع األفراد املحتجزين هناك تقل أعمارهم عن 

 
ً
 .اثني عشر عاما

ر عددهم بنحو  وفيما يتعلق بدولة املنشأ، تشكل النساء واألطفال العراقيون    25000أكبر مجموعة من األجانب املحتجزين في املخيم، وُيقدَّ

 .دولة أخرى. ويأتي باقي املعتقلين من سوريا 57قاصر من  8000إمرأة و  2000شخص. كما يضم مخيم الهول حوالي 

ر بنحو   ضيف إليها مخيم الهول، يعني ذلك أن حوالى  أجنبي.    10000وتأوي املخيمات والسجون األخرى املنتشرة في سوريا والعراق ما ُيقدَّ
ُ
وإذا أ

أجنبي من املنتسبين لتنظيم »الدولة اإلسالمية« ال يزالون قابعين في هذه املرافق، حيث ينتمون إلى ما يقرب من ستين دولة من بينها    43000

 .العراق. وغالبية هؤالء األفراد هم من النساء والقاصرين

عام   أوائل  ع2022في  هاجمت  مرتبطين  ،  أفراد  سراح  إلطالق  سوريا  شمال شرق  في  غويران  اإلسالمية« سجن  »الدولة  تنظيم  من  ناصر 

بالتنظيم. وكما أشار مسؤول مكافحة اإلرهاب في وزارة الخارجية األمريكية، يان موس، في تموز/يوليو، "أوضح الهجوم أننا ال نستطيع أن  

 في شمال شرق سوريا، وذلك بسبب واقع  نفصل بشكل مصطنع قلقنا بشأن قضايا التشرد واال 
ً
عتقال عن السياق السياس ي األوسع نطاقا

]تنظيم »الدولة اإلسالمية«[، كلما زاد تعقيد جهوده و/أو تكر  التي يتمتع بها  املالية ومجاالت النشاط  املوارد  أنه كلما زادت  ارها  بسيط هو 

أظهرت أدلة مقاطع الفيديو التي الُتقطت أثناء الهجوم أن قاصرين أجانب من  إلطالق سراح املحتجزين والتجنيد في مخيمات النازحين". و 

 .الذكور كانوا محتجزين في مناطق من السجن إلى جانب رجال بالغين، مما زاد من فرص التجنيد والتلقين واالستغالل

السائد في مخيم الهول. فقد أصبح هذا املخيم  وتتجلى قدرة التنظيم على العمل داخل مرافق االعتقال على أفضل نحو من خالل الوضع  

 لنشاط تنظيم »الدولة اإلسالمية«، حيث يدير التنظيم محاكم دينية، ويراقب النساء واألطفال، وينقل أيديولوجيته إلى الجيل القا
ً
دم. مرتعا

 م املاض ي بسبب الجرائم وحدها.حالة وفاة في الهول العا 85كما يتفش ى النشاط اإلجرامي، حيث أحصت "منظمة الصحة العاملية" 

آذار/مارس   في  أسبوعين  استمرت  أمنية  عملية  األكراد  يقودها  التي  الديمقراطية«  سوريا  »قوات  نفذت  املشاكل،  هذه  ، 2021وملعالجة 

 تابعين لتنظيم "الدولة اإلسالمية". لكن بينما تسبب هذا الجهد في تراجع فوري في نشاط تنظيم »الد   125واعتقلت  
ً
ولة اإلسالمية« داخل  فردا

 لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، قتلت عناصر تنظيم »الدولة  
ً
ن التنظيم منذ ذلك الحين من استعادة موطئ قدمه هناك. ووفقا

ّ
املخيم، تمك

 من السكان والعاملين في املجال اإلنساني هذا العام وحده، من بين
ً
هم أربع عشرة إمرأة  اإلسالمية« والجماعات التابعة له أربعة وأربعين شخصا

 .وطفلين

 من خالل تنفيذ "عملية اإلنسانية واألمن" بدعم من  
ً
وخالل الشهر املاض ي، سعت »قوات سوريا الديمقراطية« إلى كبح عودة التنظيم مجددا

 يشيد بـ"شركائها في »قوات   18الواليات املتحدة. وفي  
ً
سوريا الديمقراطية«" إلنجازهم    أيلول/سبتمبر، أصدرت "القيادة املركزية األمريكية" بيانا

. فابتداًء من 
ً
أيلول/سبتمبر، قامت الوحدات املشاركة في العملية  17آب/أغسطس وحتى  25املهمة األمنية التي استمرت أربعة وعشرين يوما

 36بالتنظيم )بينهم    شخص مرتبطين  300بتفكيك العديد من شبكات تابعة لتنظيم »الدولة اإلسالمية« في املخيم، واعتقلت ما يقرب من  

امرأة(، وصادرت أسلحة ومتفجرات. كما أطلقت سراح ست نساء )بينهن إيزيديتان( تعرضن لالحتجاز والتعذيب على أيدي عناصر تابعة 
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بته النساء  لتنظيم »الدولة اإلسالمية«. وعند إطالع أفراد من »قوات سوريا الديمقراطية« بشأن املهمة، شدد هؤالء على الدور البارز الذي لع

 .في الحفاظ على شبكات تنظيم »الدولة اإلسالمية« وعرقلة العملية عند تنفيذها

 

 آخر الهجمات على الهول  •

مه،  من املرجح أن يكون تنظيم »الدولة اإلسالمية« قد اعتبر العملية التي قادتها »قوات سوريا الديمقراطية« بمثابة تهديد مباشر لقاعدة دع

ال الذي يستلزم  الذي يعتمده  األمر  التحفيزي  الخطاب  في   
ً
 رئيسيا

ً
بالجنسين( تؤدي دورا )الخاصة  النوع االجتماعي   ألن ديناميات 

ً
رد. ونظرا

 من املقاتلي
ً
ر إلى هذه العملية على أنها تستهدف النساء واألطفال في تنظيم »الدولة اإلسالمية«، مما يتطلب انتقاما

َ
ن الذكور  التنظيم، فسُينظ

 .نهم مضطرين إلى الظهور كحماة لهمالذين يشعرون أ

ا  ومن غير املستغرب أن يكون تنظيم »الدولة اإلسالمية« قد حاول مهاجمة الهول بعد أيام قليلة من انتهاء املهمة التي قادتها »قوات سوري

إحداهما انفجرت قبل األوان    أيلول/سبتمبر، حاول سبعة عناصر من هذا التنظيم تجهيز مركبتين باملتفجرات، ولكن  20الديمقراطية«. ففي  

على ُبعد حوالي عشرة كيلومترات من الهدف املفترض، أي الهول. وعند وصول عناصر »قوات سوريا الديمقراطية« إلى مكان الحادث، خرج  

تل اآلخر قبل أن يتمكن من القيام 
ُ
   مهاجمان من املركبة الثانية يرتديان سترتين ناسفتين، ففّجر أحدهما نفسه، بينما ق

ً
بخطوة مماثلة. ووفقا

ت
ُ
ق املجموع،  وفي  املتفجرات.   من 

ً
يقل عن خمسين كيلوغراما بما ال  الثانية  املفخخة  املركبة  ُجّهزت  األمريكية"،  املركزية  "القيادة  أربعة  لـ  ل 

 .«وريا الديمقراطية عناصر من تنظيم »الدولة اإلسالمية« واعُتقل واحد، من دون اإلبالغ عن أي إصابات أو وفيات ضمن صفوف »قوات س

 لبيانات »
ً
قوات  وبعد أربعة أيام، أعلن تنظيم »الدولة اإلسالمية« عبر إحدى قنواته على "تلغرام" مسؤوليته عن العملية االنتحارية. وخالفا

. كما وصف الحادثة بأنها جزء من "انت   13سوريا الديمقراطية«، زعم التنظيم أن الهجوم أسفر عن مقتل أو إصابة  
ً
قامه املستمر  شخصا

 مع الخطاب السابق الذي وصف إطالق سراح املعتقلين بأنه في صلب شعور التنظيم بالظلم واستراتيجيته  
ً
للسجينات" في الهول، تماشيا

 داخل سوريا والعراق.

 

 التداعيات على السياسة األمريكية •

إلى   إلى بلدانهم  كانت الحكومة األمريكية صريحة في عهد إدارات متعددة في دعوتها  إعادة األشخاص املرتبطين بتنظيم »الدولة اإلسالمية« 

 من تموز/يوليو. واعترفت فرنسا بخطورة الوضع الحالي هذا الصيف    39األصلية. وقد أعادت الواليات املتحدة ذاتها  
ً
 إلى وطنهم اعتبارا

ً
فردا

ذ من هذا القبيل م  51عندما أعادت  
َ
صر، وهو أكبر إجراء ُيتخ

ُ
. ولكن بشكل عام، كانت باريس وشركاء أوروبيون آخرون  2019نذ عام  إمرأة وق

 إلى حد كبير
ً
 مستمرا

ً
 .مترددين في إعادة مواطنيهم، كما أن إقناعهم بتسريع العملية ال يزال يمثل تحديا

وريين والعراقيين. ففي ظل استمرار  الغالبية العظمى من األفراد الباقين في الهول هم من الس  - إن التردد األوروبي ليس سوى جزء من املشكلة  

.  2021غياب أي إجابة على املسألة السورية وسط املأزق السياس ي في البالد، سعت الحكومة العراقية بنشاط إلى إعادة مواطنيها منذ أيار/مايو  

حزيران/يونيو   حوالي  2022وحتى  أعادت  قد  كانت  نحو    2500،  تبلغ  بوتيرة  الهول،  من  كل    150عراقي  ففي  أسرة  ذلك،  ومع    12شهر. 

ة وأن إتمام  أيلول/سبتمبر، أشار قائد "القيادة املركزية األمريكية" الجنرال مايكل كوريال إلى أن الوتيرة الحالية للعودة إلى الوطن بطيئة للغاي

اوف األمنية، ومشاكل التوثيق،  العملية سيستغرق أربع سنوات. وتحاول بغداد تكثيف جهودها، غير أن العقبات ما زالت قائمة، من بينها املخ

 .وقضايا التماسك االجتماعي
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جب  وباإلضافة إلى تقديم الدعم من الواليات املتحدة إلى العراق والدول األخرى التي تتعامل مع قضية اإلعادة إلى الوطن على نطاق أوسع، ي

ضاِعف واشنطن جهودها لحشد التعاون الدولي في هذا الشأن، وأن تعيد التأك
ُ
يد على العواقب الوخيمة املترتبة على الدول الحليفة. وفي أن ت

األحمر"    28 للصليب  الدولية  "اللجنة   
ً
اتخذته مؤخرا الذي  بالقرار  ويندي شيرمان،  األمريكي،  الخارجية  وزير  نائبة  أشادت  أيلول/سبتمبر، 

 إلى أن "هذا املنسق سي
ً
 في تحسين األوضاع في مخيم ]الهول[  والذي قض ى بتعيين منسق خاص جديد لشمال شرق سوريا، مشيرة

ً
 مهما

ً
ؤدي دورا

 في االتجاه الصحيح. ومع ذلك، بينما تركز الحجج الداعية إلى العو 
ً
دة ومراكز االعتقال هناك". وفي الواقع، يشكل القرار خطوة ضرورية جدا

 أن جولة الهجمات التي شنها ت
ّ

نظيم »الدولة اإلسالمية« والعمليات التي نفذتها »قوات  إلى الوطن على الجانب اإلنساني في أغلب األحيان، إال

سوريا الديمقراطية« تؤكد هذا العام على إمكانية حدوث تداعيات أمنية محفوفة باملخاطر إذا لم يتم ضبط الوضع. وسوف يستمر تنظيم  

 لتنفيذ خططه من    »الدولة اإلسالمية« في استهداف مرافق االعتقال في جميع أنحاء سوريا والعراق، طاملا يبقى
ً
تحرير املنتمين إليه محوريا

 
ً
 .أجل الظهور مجددا

ظِهر بال شك ما كان النشطاء والعاملون في املجال اإلنسا
ُ
شدد واشنطن على أن الوقائع املوجودة على األرض ت

ُ
ني  باختصار، من الضروري أن ت

رون منه منذ سنوات: فسياسة األمر الواقع املتمثلة  
ّ
في االعتقال ألجل غير مسمى تتسبب في تهديد أمني كبير على الواليات  واألكاديميون يحذ

يه  املتحدة والدول األخرى حول العالم، وهو تهديد لم يواجهه شركاء التحالف منذ أن فقَد تنظيم »الدولة اإلسالمية« الجزء األخير من أراض

الدولة اإلسالمية« ومناصريه إلى أوطانهم من شأنها أن تشكل مخاطر  . وقد تعتبر حكومات شريكة أن عملية إعادة أتباع تنظيم »2019في عام  

انت  أمنية داخلية كبيرة خاصة بها، لكن املسؤولين األمريكيين يحتاجون فقط إلى تذكيرها بأن ما ُيدعى "خالفة" تنظيم »الدولة اإلسالمية« ك 

اإلرهابية التي واجهتها على اإلطالق والتي تسببت في سقوط  بمثابة منصة إطالق، ومركز تخطيط، ومصنع تحريض لبعض من أسوأ الهجمات 

 في التخفيف من املخاطر املتعلقة بالعودة 
ً
ضحايا بشكل جماعي. باإلضافة إلى ذلك، سيساعد اعتماد استراتيجية استباقية ومخططة جيدا

 من تركها تتسلل عبر حد
ً
ودها دون الكشف عنها. ولالبتعاد عن املسار الذي  إلى الوطن، وتمكين البلدان من رصد التهديدات املحتملة بدال

، على واشنطن أن تحث شركاءها على السماح لألدلة  
ً
بتوجيه    -وليس لألمور السياسة    -يبدو أن املجتمع الدولي مصمم على اتباعه مجددا

 .سياستهم

 واشنطن  د معهاملصدر: 
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 وفاة يوسف القرضاوي 

 كارنيغي 

 هـ. أ. هليير 

 2022 أيلول  29)اللغة اإلنجليزية( 

 : ادةنص امل

 كارنيغي حول األحداث املتعلقة بالشرق األوسط وشمال أفريقيا. تحليل مقتضب من باحثي 

 ماذا جرى؟  •

عمر    26في   عن  القطرية،  الجنسية  يحمل  والذي  مصر  في  املولود  القرضاوي  يوسف  ي 
ّ
توف من    96أيلول/سبتمبر،  القرضاوي  كان  عاًما. 

الخ ارتبط على وجه  اإلنتاج، وقد  في   
ً
األكثر غزارة املسلمة  الدينية  استعداده  الشخصيات  نتيجة  نجمه  ملع  محّددة.  بنزعة حداثية  صوص 

للخوض في مجموعة واسعة من املواضيع املعاصرة، وحضوره اإلعالمي عبر قناة الجزيرة، وشبكته الواسعة في أوساط القاعدة األكبر ألتباع  

ارات التعزية في أجزاء مختلفة من العالم اإلسالمي،  اإلخوان املسلمين، والدعم الذي حظي به من مضيفيه في الدوحة. إثر وفاته، تقّدم كثٌر بعب

 .وتجّدد أيًضا النقاش والسجال بشأن إرثه الديني
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 أين تكمن أهمية املسألة؟  •

السلفية الحداثية التي  كان القرضاوي آخر الشخصيات في جيل من أنصار السلفية الحداثية، ولعله كان األكثر بروًزا في امليدان العام. كانت 

ين التاسع عشر والعشرين، وكان دافعها األساس ي استعادة ا
َ
لحكم  يجب عدم الخلط بينها وبين التيار السلفي السعودي، توّجًها فكرًيا في القرن

وقد اعتبر أتباعها أن بعض    الذاتي السياس ي اإلسالمي في عالٍم ال يزال يعاني من تداعيات االستعمار الغربي، وما تبعه من نزعٍة إمبريالية.

اإلصالحات وأساليب التكّيف ضرورية في املساحة الدينية من أجل تحقيق ذلك. ضّم التيار في بداياته شخصيات مثل جمال الدين األفغاني،  

ر السوري رشيد رضا. وتعرضت هذه النزعة لالنتقادات، على أسس د
ّ
ينية، من شخصيات  ومحمد عبده )مفتي الديار املصرية سابًقا(، واملفك

ت مصدر إلهام لعدٍد من التيارات السياسية املختلفة، وال سيما جماعة اإلخوان 
ّ
  عدة داخل املؤسسة الدينية اإلسالمية. لكنها استمرت وظل

 .املسلمين التي تأسست في مصر على يد حسن البنا الذي كان من املؤّيدين األساسيين ألعمال رضا 

ثيق باإلخوان املسلمين في أربعينيات القرن العشرين. واستمّر هذا الرابط في املرحلة املتبقية من حياته، وتسّبب  أصبح القرضاوي على ارتباط و 

بدخوله السجن في مصر في محطات عدة على خلفية صالته مع التنظيم املحظور. وقد دفعه ذلك في نهاية املطاف إلى مغادرة مصر، علًما بأنه 

 .وبعدها على السواء 2011ت عدة، قبل انتفاضة العام عاد إليها زائًرا بعد سنوا

 مختلفة    1961وفي قطر التي انتقل إليها القرضاوي في العام  
ً

ف أعماال
ّ
حيث أصبح مرشًدا دينًيا، بدأ اسمه بالبروز وحّقق شهرة واسعة، وأل

هة إلى الجماهير الواسعة، ال إلى زمالئه الفقهاء،  حول مواضيع معاصرة. وتمايز عن أقرانه بتقديم االستنتاجات بعبارات بسيطة وشائعة موّج 

الدين  وكان أيًضا أقل اعتماًدا من نظرائه على املنهجيات الدينية التقليدية. كان القرضاوي، بوصفه خّريج جامعة األزهر، يتمتع بمؤهالت رجل  

  الضرورية إلرضاء أتباعه األكثر تدّيًنا، ولكنه كان قادًرا أيًضا على التكلم بلغ
ً
ة بسيطة غير فقهية، مع نزعٍة حركية في معظم األحيان. ونتيجة

 .لذلك، تفّوق إلى حّدٍ كبير على معظم أقرانه في صورته العلنية واستقطابه للجماهير

بال القرضاوي كان محط تقدير من جماهيره، لكن كثًرا انتقدوه أيًضا، وال سيما أن تمّسكه القرضاوي  بعه 
ّ
ات توّجه  صحيٌح أن النهج الذي 

كون في منهجي
ّ
لون التيار السائد ينظرون إلى عمله بأنه مثير لإلشكاليات، ويشك

ّ
ته  السلفي الحداثي جعل الفقهاء األكثر تقليدية الذين يمث

مة الديني السوري الشهير سعيد رمضان البوطي. وخارج التيار ا
ّ
لسائد، أبدى  الدينية. وقد وّجه كثٌر انتقادات إليه في هذا املجال، أبرزهم العال

 .أيًضا سلفيون مرتبطون بالسعودية معارضتهم لنهج القرضاوي 

ا، ما  
ً
ى عمادة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة قطر التي كانت قد تأسست حديث

ّ
تزايدت شهرة القرضاوي من الدوحة، حيث تول

ر له منصة هائلة. وازدادت شهرته الدولية أكثر بفضل برنامجه "الشر 
ّ
ر مضموًنا لقاعدة بيانات وف

ّ
 على قناة الجزيرة ووف

ّ
يعة والحياة" الذي ُبث

ل ظاهرة فريدة من نوعها في أوساط الشخصيات اإلسالمية آنذاك. وُعرف القرضاوي بمواقفه  
ّ
إلكترونية واسعة مع انتشار اإلنترنت، ما شك

ا لزياراته املنتظمة  السياسية املثيرة للجدل التي أّدت إلى منعه من دخول الواليات املتحد ة واململكة املتحدة وفرنسا ودول أخرى، إذ وضعت حدًّ

 .إلى الغرب

أنه بّدل موقفه في السنوات   الفلسطينيين االنتحارية ضد االحتالل اإلسرائيلي )مع  تشمل بعض األمثلة على هذه املواقف تأييده لعمليات 

اّتهمه منتقدوه باعتماد تكتيك باتت تستخدمه الحًقا مجموعات أكثر تشّدًدا بكثير،  الالحقة(، ودعمه للسوريين الذين يحاربون نظام األسد. و 

ع على بيان رسالة عّمان التي دعت إلى التسامح والوحدة في العالم اإلسالمي في  
ّ
ع. ومع أنه وق

ّ
العام وعلى نطاق أوسع مما كان القرضاوي يتوق

راد، وال  2004
ّ
 باط

ً
، في سياق الدعم اإليراني لبشار األسد في سورية وامليليشيات    2011 سيما بعد العام  ، ازداد خطابه حول الشيعة حدّية

 الشيعية في العراق، واعتبار القرضاوي أن أنشطتهم الدعوية موجهة ضد السّنة حول العالم. 
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أنها انتفاضة الشيعة ضد النظام امللكي  أّدى ذلك أيًضا إلى معارضة القرضاوي لالنتفاضة في البحرين خالل الربيع العربي، والتي صّورها على  

ه خالل االنتفاضات ال 
ّ
عربية كان  السّني، على الرغم من دعمه لالنتفاضات الثورية في كافة أنحاء العالم العربي تقريًبا. ُيشار أيًضا إلى أن سجل

معظم   لدعمه  بالقرضاوي  املضادة  الثورة  ومجموعات  الحكومات  تنديد  كان  وفيما  للجدل.  بعض  مثيًرا  أدانت  متوقًعا،  أمًرا  االنتفاضات 

 .املجموعات الثورية بدورها دعمه لجماعة اإلخوان املسلمين

 

 ما املضاعفات على املستقبل؟  •

 برنامج القرضاوي التلفزيوني الذي كان ُيعرض على قناة الجزيرة في العام  
ّ
ف بث

ّ
، بعد أن استمر لحوالى عقَدين من الزمن. فقد  2013توق

ته ودعمته، متوّرطة في صراع جيوسياس ي أوسع مع أقرب جيرانها، أي اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة  باتت قطر، ال
ّ
تي تبن

وة  والبحرين. وأّدت التصريحات النارية التي كان القرضاوي يطلقها في الكثير من األحيان ضّد التوجهات السياسية لهذه الدول إلى تأجيج جذ

 .بين الدوحة وجيرانها. ولهذا السبب، كان صوت القرضاوي غائًبا خالل السنوات املاضيةالتوترات 

استفاد القرضاوي، في مرحلة أبكر من حياته، من شبكات دعم مختلفة بفضل صالته بجماعة اإلخوان املسلمين، ناهيك عن الدعم الحكومي  

ع في العالم العربي. ومع التطّور الذي شهدته وسائل اإلعالم الدولية وشبكة  واإلعالمي القطري، على خالف غيره في املؤسسة الدينية األوس

الشرق األوسط   في  الدينية  الناعمة  القوة  تعبئة  متنافسة على  إذ تعمل مجموعات  أكثر تشرذًما،  اليوم  املعلومات  بيئة  اإلنترنت، أصبحت 

 .ركياوشمال أفريقيا، بدعم من دول مختلفة أبرزها السعودية واإلمارات وت

ر بوفاة القرضاوي، لكن األكيد أن وفاته تطوي الصفحة على مرحلة بدأت خاللها الشخصيات الدينية  
ّ
صحيٌح أن هذه التوجهات قد ال تتأث

 بمواكبة عصر تطّور القنوات الفضائية اإلقليمية وتوّسعها، وانتشار املوارد اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي.

 ي كارنيغاملصدر: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://carnegie-mec.org/diwan/88041
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 حرب الكبتاجون: التهريب على الحدود بين األردن وسوريا

 معهد واشنطن 

 سعود الشرفات 

 2022 ايلول  30)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

إلى البحث عن حلول في كال املجالين األمني  مع تصاعد عمليات تهريب املخدرات عبر الحدود األردنية مع   سوريا، تحتاج السلطات األردنية 

 .واالجتماعي

كم سواء من خالل املعابر الحدودية التابعة ملحافظة إربد في 375نشطت حركة التهريب على طول الحدود األردنية السورية التي تمتد ملسافة 

حدود درعا على الجانب السوري، أو من مركز حدود جابر الذي يقابله مركز حدود نصيب على  الشمال وهي مركز حدود الرمثا ويقابله مركز  

  .الجانب السوري

فترة   السورية خالل  األردنية  الحدود  عبر  التهريب  كان  املاض ي، حيث  العقد  بشكل جذري خالل  التهريب  انشطة  طبيعة  تغيرت  ذلك،  ومع 

واألسلحة، ثم أصبح اليوم يركز على تهريب املخدرات بأنواعها )الحشيش، حبوب الكبتاجون،    التسعينات قاصرا على تهريب املواش ي والدخان

 الكريستال وغيرها(. 
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الذي انتشر من سوريا التي مزقتها الحرب إلى البلدان املجاورة    –وغالًبا ما يطلق على هذا التطور والتوسع الناتج عن أنشطة تهريب املخدرات   

ين االردن ونظام االسد، رصدت السلطات االردنية تصاعد كبير في عمليات تهريب املخدرات  "حرب الكابتاجون." ورغم التقارب الذي حدث ب   -

. هذا االرتفاع امللحوظ في عمليات التهريب وضع قوات األمن األردنية أمام تحدي كبير وهو تأمين الحدود لوقف 2022إلى األردن طوال عام  

وقت تواجه فيه تلك القوات هجمات مستمرة عبر الحدود من قبل امليليشيات املدعومة    تدفق املخدرات إلى املنطقة وأوروبا. كل ذلك يحدث في

 .من إيران

 

  تطور تجارة الكبتاجون  •

تعتبر سوريا اليوم؛ عاصمة مخدرات الكبتاجون العاملية، والكبتاجون هو االسم التجاري لعقار كان يوصف لعالج اضطراب نقص الحركة  

القهري، واالكتئاب. ويقال بانه يحسن وعي من يتعاطونه بحالة محيطهم ويعطيهم دفعة من الطاقة، ويساعد في رفع  وفرط االنتباه، والنوم  

 .التركيز وكبت الشهية والتخفيف من القلق

ضد  كانت الجماعات املسلحة املناهضة للدولة في سوريا من أوائل من استخدموا تجارة الكبتاجون كمصدر رئيس ي للتمويل خالل حربهم  

نظام األسد. منذ ذلك الحين، تمكن النظام وحلفاؤه اإلقليميون الرئيسيون مثل إيران وحزب هللا، من خالل إحكام سيطرتهم على األرض  

وتوطيد دورهم كمستفيدين رئيسيين من تجارة املواد املخدرة، حتى صارت سوريا اليوم بؤرة عاملية إلنتاج وتصدير مخدرات الحشيش وحبوب 

، ووصلت الصادرات السورية من  2020إلى مختلف دول العالم خاصة تركيا، والخليج العربي، وشمال افريقيا، وأوروبا وفي عام    الكبتاجون 

  .2020مليار دوالر أمريكي عام  3.46مخدر الكبتاجون إلى قيمة سوقية ال تقل عن 

ومليشي   السوري  النظام  في  مرموقة  رموز  املصادر على تورط  من  العديد  على  تشير  ترويجها  في  ونجاحهم  املخدرات  في تجارة  ات حزب هللا 

مهربي   مع  تتعاون  السوري  النظام  غير منضبطة من جيش  قوات  أن  األردنيين  األمنيين  املسؤولين  من  عدد  اكد  اإلقليمي، حيث  املستوى 

 املخدرات عبر الحدود.

  اإلجراءات األردنية •

رة؛ سواء من قبل دوريات الجمارك األردنية أو من قوات "قيادة البادية وحرس الحدود "  كانت ظاهرة التهريب في األردن دائما تحت السيط

، صارت القوات املسلحة األردنية  1997والهجانة )قوات من حرس الحدود تستخدم الجمال في تنقلها وتحركها على طول الحدود. ومنذ عام  

س الحدود " بالقوات املسلحة األردنية، وصدرت اإلرادة امللكية بإعادة تسميتها  هي من تتولى حماية الحدود حينما ألحقت "قيادة البادية وحر 

بة الحدود "قيادة قوات البادية امللكية." ومع ذلك، فإن ضلوع القوى اإلقليمية مثل إيران في عمليات تجارة املخدرات قد شكل تحدًيا كبيًرا ملراق 

 .األردنية

ها تجارة املخدرات لالستمرار في اتباع ما يمكن أن نسميه " دبلوماسية املخدرات" في عالقته املتوترة  استغل النظام السوري األموال التي تدير 

للتهدئة"،  "كان يشكل مصدرا  في جنوب سوريا  الروس ي  "الوجود  أن  الثاني سابقا  امللك عبد هللا  ذاته، صرح  السياق  األردن.وفي  مع  تاريخيا 

يرانيون ووكالؤهم.، ولألسف أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكالت على حدودنا"، كما أكد في حوار  وأضاف أن "هذا الفراغ سيملؤه اآلن اإل 

على ضرورة قيام إيران بتغير سلوكها كشرط إلقامة عالقات طيبة معها مبنية على االحترام  2022يوليو  -تموز 24مع صحيفة الرأي األردنية في  

  .شؤونها ألن األردن يواجه هجمات على الحدود بصورة منتظمة من مليشيات لها عالقة بإيران  املتبادل واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في



 

 

 

 

15 | P a g e  

في  ورغم التقارب األردني السوري الذي اتخذ شكل اتصاالت هاتفية بين امللك والرئيس األسد، ولقاءات مشتركة بين كبار املسؤولين والوزراء  

اإلرهاب والتهريب بشكل خاص، استمر النظام السوري في التساهل مع شبكات التهريب على    الخارجية والدفاع من كال الطرفين ملناقشة ملف

الطرفين، خاصة عندما يتعلق األمر بتهريب مخدرات مثل الكبتاجون. ورغم تدخل امللك عبد هللا الثاني وتصريحاته الواضحة والصريحة حول  

إليراني بالوقوف وراء هذا السلوك الخطير الذي يزعزع األمن الداخلي لألردن ودول  خطورة هذه املمارسات واتهامه املباشر للنظام السوري وا

 
ً
 .الجوار خاصة إسرائيل والسعودية، إال أن هذا التحذير لم يغير من األمر شيئا

ت األمنية ووضع  في غضون ذلك، عمل األردن على معالجة هذه التهديدات مستخدما أفضل الوسائل املمكنة، حيث اتخذ العديد من اإلجراءا

اء  امللك عبد هللا الثاني مكافحة املخدرات على أولوية اهتمامات "مديرية األمن العام" وذلك عندما طلب من مدير األمن العام الجديد اللو 

 ."مواصلة الجهود الحثيثة ملكافحة تهريب املخدرات دون هوادة 2022 - 9 -11عبيدهللا املعايطة الذي عّين بتاريخ 

  كذلك؛ لم يتردد األردن في إرسال تحذيرات شديدة اللهجة إلى دمشق لوقف عمليات تهريب املخدرات. ثم قامت القوات املسلحة بحملة إعالمية 

املنط  العسكري " ودعت وسائل اإلعالم املحلية واإلعالمية وعدد من املحللين والخبراء األمنيين لزيارة  قة  واسعة من خالل "مديرية اإلعالم 

 بهذه الجولة( لالطالع على سير العمل على الواجهة  2021فبراير  -شباط    17حدودية الشمالية الشرقية الخميس  ال
ً
م )لقد شاركت شخصيا

 .العسكرية الحدودية وخطورتها

بمراقبة مستمرة    ومع ذلك ما زال هناك الكثير أمام األردن ليفعله ملواجهة عمليات تهريب مخدر الكبتاجون، حيث ينبغي على األردن القيام

لة  وطويلة األجل لتجار املخدرات واملشتبه بهم، وان يستمر في تشديد الرقابة على الحدود، والقيام بمراجعة شاملة وجادة لخطط التنمية طوي

ذ عقود من  األجل والعمق وتطوير جيوب الفقر في قرى منطقة البادية الشرقية والشمالية الشرقية خاصة في لواء الرويشد التي تعاني من

  .الفقر والتهميش واإلهمال الحكومي الذي تفاقم مع جائحة كورونا خالل السنوات املاضية

التهريب، خاصة املخدرات، ليست ظاهرة أمنية فقط؛ بل هي أيضا ظاهرة اجتماعية وثقافية واقتصادية،  ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة 

ية
ّ
إلى مقاربة كالن تدمج األمني مع االجتماعي بشكل مؤسس ي وحصيف. ينبغي أيضا على "مديرية   (holistic approach) لذلك، فهي بحاجة 

 وذلك بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدن
ً
ي،  اإلعالم العسكري " في القوات املسلحة ان تستمر في بذل الجهود الحثيثة التي تقوم بها حاليا

ا توعية  في  والجامعات،  واملعاهد  واملدارس  اإلعالم،  السلبية على  خاصة  وأثاره  التهريب  من مخاطر  الحدودية  املناطق  في  ملواطنين، خاصة 

 .املجتمع واألمن واالقتصاد الوطني

األمريكي في ملف حماية الحدود، وحث إدارة بايدن على فرض املزيد من الضغوطات على  - هناك ضرورة أيضا لزيادة التعاون والتنسيق األردني  

يليشيات املدعومة من قبلها والتي تقوم باستهداف الحدود األردنية، وذلك حتى يتسّنى للقوات األردنية هناك  إيران ودفها للسيطرة على امل

نحو   (USAIDإعادة التركيز على عمليات التهريب. كما يتوجب على اإلدارة االمريكية توجيه املانحين خاصة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )

التمكين والتنمية املحلية في بؤر الفقر في املناطق الحدودية في البادية الشمالية الشرقية النائية التي تشهد عمليات  تنفيذ بعض مشاريعها في  

صة وان  التهريب. باإلضافة إلى تزويد الجانب األردني باملعدات الالزمة والتدريب الالزم، لزيادة فعالية مراقبة الحدود الصحراوية الوعرة، خا

جودة حاليا مع قوات حرس الحدود غير مناسبة وغير كافية. يجب أيضا تزويد تلك القوات بكاميرات مراقبة نهارية وليلية على  املركبات املو 

 طول الحدود، خاصة في ظل تطور أساليب التهريب التي وصلت إلى استخدام الطائرات بدون طيار.

 واشنطن  د معهاملصدر: 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hrb-alkbtajwn-althryb-ly-alhdwd-byn-alardn-wswrya
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 أمن أميركا متصل برحيل بشار األسد 

 ناشونال انترست 

 طارق كتيله 

 2022 اكتوبر  01)اللغة اإلنجليزية( 

قصفت الطائرات الحربية األميركية امليليشيات املدعومة من إيران في شرق سوريا ردا على هجمات تلك امليليشيات على أفراد    :قالنص امل 

القوات الخاصة األميركية املنخرطة في عمليات ضد داعش. ُيظهر هذا الحادث، الذي حظي باهتمام ضئيل نسبًيا في وسائل اإلعالم، سبب  

الفكر السائد بشك أميركا املستمر في الحرب  تضليل  الخارجية األميركية. سئم البعض في واشنطن من تورط  السياسة  ل متزايد في مجتمع 

عاًما. إنهم يشعرون أن الدكتاتور السوري بشار األسد قد هزم في الغالب الفصائل املتمردة املختلفة، لذلك    11األهلية السورية املستمرة منذ  

 .األسد، وإزالة العقوبات املفروضة على نظامه، وغسل أيدينا من املحنة بأكملهامن املنطقي إصالح األمور مع 

 
لكنه أمر خطير. األسد هو العمود الفقري ملعظم أعداء أميركا الجيوسياسيين، بما في ذلك إيران وروسيا   -هذه الرغبة في االبتعاد أمر مفهوم 

 .تأكيد سيطرته على سوريا من شأنه أن يقوي أعداء أميركا ويوحدهم وحزب هللا وغيرها. التقرب منه وتمكين نظامه من إعادة
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اندلعت الحرب األهلية السورية منذ أكثر من عقد عندما انتفضت القوى املؤيدة للديمقراطية ضد نظام األسد القمعي. منذ ذلك الحين،  

من نصف   أكثر  بحياة  أودى  فيها ضد شعبه.  ال هوادة  في هجمات وحشية  األسد  البالد،  انخرط  نحو نصف سكان  مليون شخص وشرد 

 .واستخدم األسلحة الكيماوية، وسجن وعذب األبرياء على نطاق واسع، واستهدف املدنيين عمدا

 للغاية ألبسط املصالح األمنية األميركية
ً
 حقيقيا

ً
 .باختصار، األسد ديكتاتور ومجرم حرب وقاتل. كما يشكل تهديدا

 أفلت من العقاب 

إفالت األسد من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبها أرسل إشارة خطيرة إلى العالم. في الواقع، لو تصرفت الواليات املتحدة    بادئ ذي بدء، إن

  وحلفاؤها بقوة أكبر لتوقف عدوان األسد في وقت مبكر من الصراع، ولربما بعث برسالة قوية بما يكفي لردع الرئيس الروس ي فالديمير بوتين 

، انخرط الجيش  2015نيا. فليس من قبيل املصادفة أن بوتين كان أحد أقرب حلفاء األسد في الصراع السوري. ابتداء من عام عن غزو أوكرا

الروس ي في غارات جوية وحشية في سوريا نيابة عن األسد، استهدفت املدارس واملستشفيات واألسواق. كان هذا التدخل بمثابة نقطة تحول  

 قو 
َ
 .ات املعارضة تماًمافي الحرب، ولم تتعاف

روسيا ليست الخصم األميركي الوحيد الذي تربطه عالقات قوية باألسد. قدمت إيران الدعم العسكري للديكتاتور منذ بداية الحرب األهلية  

األسد إليران  ، وساعدت في تجنيد ميليشيات من العراق ولبنان وباكستان وأفغانستان للقتال من أجله. والعالقة تسير في االتجاهين. سمح  

 .باستخدام سوريا كمالذ آمن يمكن من خالله مهاجمة دول أخرى في الشرق األوسط، بما في ذلك إسرائيل واألردن

رام سوريا  في مايو، زار األسد طهران لتوطيد عالقته باملرشد األعلى آية هللا علي خامنئي. أشاد خامنئي في ذلك االجتماع باألسد ، معلنا أن "احت

 ."أكبر من ذي قبل، والجميع يرى في هذا البلد قوة  ومكانتها

ألسد،  لنظام األسد أيًضا شراكة وثيقة ومفيدة للطرفين مع حزب هللا، املنظمة اإلرهابية اللبنانية. أرسل حزب هللا آالف املقاتلين ملساعدة ا

نظام   ساعد  باختصار،  الحزب.  إلى  اإليرانية  األسلحة  بتحويل  الجميل  الديكتاتور  أميركا  ورد  أعداء  أخطر  بعض  بين  الجمع  في  األسد 

 .الجيوسياسيين، ما قوض املصالح األميركية في الشرق األوسط وحول العالم

 دم أميركي 

، بعد أن أطاحت القوات األميركية نظام الدكتاتور العراقي صدام حسين، أرسلت حكومة  2003لعب نظام األسد هذا الدور من قبل. في عام  

هاديين إلى العراق ملهاجمة األميركيين والعراقيين املوالين ألميركا، وهذا عمل لطخ يدي األسد بالدماء األميركية، وغذى تجارة  األسد مقاتلين ج 

 .املخدرات من خالل اإلشراف على ظهور سوريا واحدة من أهم موردي الكبتاغون في العالم

مواجهة هذ في  مترددين  األميركيون  املسؤولون  كان   ، الحظ  إلى تسوية  لسوء  التوصل  بايدن هو  الرسمي إلدارة  الهدف  يزال  الحقيقة. ال  ه 

  سياسية تفاوضية في سوريا. وبقدر ما تبقى القوات األميركية في البالد، فإن هدفها الرئيس ي، كما قيل لنا، هو إبقاء داعش تحت السيطرة. 

واليات املتحدة تتضاءل يوًما بعد يوم. النهج األفضل كثيًرا هو  هذه األهداف ليست استجابة كافية للتحدي الذي يمثله األسد، وسياسة ال

. نظام األسد هو  2015في عام    2254استخدام الضغط الدبلوماس ي املستمر لتحقيق "االنتقال السياس ي" املتصور في قرار األمم املتحدة رقم  

ا عل
ً
ى املواطن األميركي. يحتاج قادة أميركا إلى االعتراف بهذه الحقائق والتزام  إهانة للقيم الغربية، وتهديًدا للنفوذ األميركي العاملي، وخطًرا وشيك

 )ترجمة: إيالف(  .مساعدة الشعب السوري على االنتقال إلى الديمقراطية وإنهاء حكم األسد الديكتاتوري

 ناشونال انترست املصدر: 

 

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/america-be-secure-assad-must-go-205111
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 السعي إلعادة إدماج نظام بشار األسد حماقة 

 ورين بوليس ي ف

   شارلز ليستر 

 2022 ايلول  28)اللغة اإلنجليزية( 

كشف مدير برامج سوريا ومكافحة اإلرهاب والتطرف في معهد الشرق األوسط شارلز ليستر، في مقال بمجلة فورين بوليس ي    :قالنص امل 

(Foreign Policy .أن سعي عدد من الدول العربية لتطبيع العالقة مع نظام بشار األسد فشل ،) 

 
لة إلعادة إدماج النظام السوري ضمن املجتمع الدولي، مبرزا أن  وأوضح الكاتب أن حالة األردن هي أبرز نموذج على حتمية فشل أي محاو 

تغيير سياسته تجاه دمشق، لرغبته في ضمان االستقرار على طول الحدود وتهيئة الظروف املالئمة    2018و  2017األردن حاول خالل عامي  

املنطقة، وكذلك املليشيات املسلحة التابعة إليران وحزب  لعودة الالجئين إلى بلدهم، باإلضافة إلى تفادي تركز وجود خاليا تنظيم الدولة في  

 .هللا اللبناني
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، واستأنفا املبادالت التجارية بينهما التي سجلت رقما إجماليا  2018وبحسب الكاتب، فإن البلدان فتحا معبر نصيب في أكتوبر/تشرين األول  

مليون دوالر، وهو مبلغ بسيط جدا. وإلى جانب العائد التجاري املتواضع، تبخرت الوعود الروسية حول تحقيق املصالحة وضمان    94قدره  

 .املنطقةاستقرار  

 مخدرات 

ويقول الكاتب إن توّرط النخب القريبة من النظام السوري في عمليات تهريب مخدرات عبر األردن يقّوي املواقف التي تؤكد فشل أي سعي  

 .نحو تحقيق املصالحة مع نظام األسد وإعادة إدماجه

محسوبة نخبة  حّول  سوريا،  في  االقتصادي  الوضع  تدهور  أن  ليستر  شارلز  إنتاج    ويضيف  وخاصة  املخدرات،  تجارة  إلى  النظام  على 

مليار دوالر من    30توضح أنه تم إنتاج ما قيمته    2021"الكبتاغون" الذي يعرف باسم "كوكايين الفقير"، مبرزا أن األرقام التي صدرت عام  

 .لبالدالكبتاغون في منشآت يحرسها متعاقدون عسكريون في سوريا، ويتم تهريبها بطريقة ممنهجة خارج ا 

مليون حبة كبتاغون قادمة من سوريا، وارتفع    16نحو    2021ونقل الكاتب عن مسؤولين أردنيين قولهم إن السلطات األردنية ضبطت عام  

 .مليون حبة  33مليون حبة، وإلى حدود أواخر سبتمبر/أيلول الجاري وصل الرقم إلى    20إلى    2022هذا الرقم خالل الشهور الخمسة األولى من  

الكاتب إن  الجاري ارتفع    2021السلطات األردنية ضبطت عام    أيضا، يقول  العام  كيلوغراما واحدا من الهيروين قادما من سوريا، وخالل 

كيلوغراما. ونقل عن مسؤولين أردنيين قولهم إن صناعة تهريب املخدرات أصبحت "منظمة" بشكل ملفت خالل اآلونة األخيرة    36الرقم إلى  

ر واشنطن قّدموا إحاطات خاصة عن مدى تعقيد عمليات تهريب املخدرات، وعالقة ذلك بالنظام فقط، وحين زار مسؤولون أردنيون كبا 

 .السوري ومليشيات مسلحة

نظام  ويرى الكاتب أن "االنفجار" الذي شهده تهريب املخدرات من سوريا إلى األردن، يؤكد أن سعي عّمان إليجاد مخرج ما إلعادة العالقة مع ال

 .خراط هيئات مرتبطة بالنظام السوري في موجة غير مسبوقة لتهريب املخدراتالسوري، "كوفئ" بان

وتحدث شارلز ليستر عن توقف املسؤولين في األردن عن الحديث العلني املباشر عن "الصداقة األخوية" مع النظام السوري، وتحول التركيز  

عدم وجود رغبة منذ البداية في إعادة إشراك نظام األسد في املنظومة    إلى الحديث عن مواضيع أخرى بينها الالجئون وإيران، مع التأكيد على

 .العربية والدولية بشكل كامل

  وبحسب الكاتب، فإن ما جرى مع األردن يؤكد مرة أخرى وبامللموس أن التفكير في إعادة إدماج نظام بشار األسد في املنظومة الدولية مجرد 

 جمة: الجزيرة( )تر  .دائما إلى الفشل"حماقة"، وأن محاوالت تحقيق ذلك ستؤول 

 فورين بوليس ي املصدر: 

 

 

 

 

https://foreignpolicy.com/2022/09/28/jordan-syria-assad-relations-normalization-captagon-trade-russia/?tpcc=recirc_latest062921
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 في سوريا؟  ةاإلسرائيلي  الغاراتيادة ز ما هو سبب 

 زاييكو م

 وناثان سبايرج

 2022 ايلول  23)اللغة اإلنجليزية( 

من أيلول، نفذ الجيش اإلسرائيلي غارات في محيط مدينة دمشق، الستهداف مراكز لوجستية إيرانية موجودة   17و  16في    :قالامل   خالصة

الغارات التي   األسابيع األخيرة، والتي كان من بينها هناك بحسب ما ورد من تقارير. وأتت تلك الغارات في ظل زيادة في وتيرة هذه الهجمات خالل

من أيلول، ما دفع املحلل اإلسرائيلي جوناثان سباير للتعليق بالقول: "إن استهداف مطار حلب بشكل   6من آب و 31استهدفت مطار حلب في 

 والتي تشير إلى اعتماد إيران بشك
ً
ل أكبر على "الجسر الجوي" الذي أقامته بين سوريا  محدد له عالقة بكل تأكيد باملؤشرات التي ظهرت مؤخرا

 )أي عبر العراق(. بيد أن زيادة وتيرة النشاط
ً
 لنجاح إسرائيل في استهدافها املمنهج لعمليات نقل األسلحة واملعدات برا

ً
اإلسرائيلي    ولبنان، نظرا

 من الصورة األكبر التي تعبر عن زيادة التوتر في املنطقة،  ال يتصل فقط بمسألة استخدام طهران للنقل الجوي بصورة أكبر، وإنما يعتبر جزء
ً
ا

 :إذ ثمة عدة عوامل أسهمت في رسم تلك الصورة
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أولها: سحب روسيا لجنودها من سوريا على ما يبدو.. بالرغم من عدم وجود أي أمل بانسحاب روسيا بشكل كامل من هناك، وذلك ألن القاعدة  

قى  الجوية في حميميم واملرافق التابعة للبحرية الروسية في كل من طرطوس والالذقية تعتبر من األصول االستراتيجية الثابتة التي وجدت لتب

 عن ذلك، نجد بأن الروس باتوا منشغلين اليوم  هناك
ً
. كما أن اإلبقاء على حكم األسد من األهداف الواضحة ملوسكو في املنطقة، ولكن بعيدا

 .
ً
 وعن كثب في موقعين معا

ً
 بحملة عسكرية متعثرة وعبثية في أوكرانيا، وموسكو ال يمكنها أن تتدخل استراتيجيا

 

: إذا افترضنا عدم وقوع تغير في اللحظة األخيرة، يبدو بأن العودة لالتفاق النووي اإليراني الذي أبرم في  
ً
لن تكون قريبة، إذ بغياب   2015ثانيا

 لتصميم إسرائيل على تحطيم طموحات إيران في املنطقة، لذا فقد  
ً
أصبح  أي عملية دبلوماسية لها عالقة بالبرنامج النووي اإليراني، ونظرا

 .احتمال املواجهة هو األرجح

 

 مما 
ً
، البد من اإلشارة إلى أن ارتفاع وتيرة النشاط اإلسرائيلي ال عالقة له بسوريا وحدها كما هو واضح، بل إن ذلك يمثل جزءا

ً
تبذله    وأخيرا

ول املنطقة...  في  اإليراني  النشاط  مجمل  تجاه  الجازم  موقفها  وتعمق  لتوسع  قليلة  أشهر  منذ  الجوي  إسرائيل  النشاط  مجال  يعكس  ذلك 

 )ترجمة: تلفزيون سوريا(  اإلسرائيلي في سوريا وجرأته مدى التغير الحاصل.

 موزاييك املصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mosaicmagazine.com/picks/israel-zionism/2022/09/why-the-recent-uptick-of-israeli-activity-in-syria/
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 جماعات إيرانية تزيد نفوذها في الحسكة حياكة السجاد اإليراني شرق الفرات: رغم الرفض الشعبي 

 معهد واشنطن 

 حمد سامر األ 

 2022 ايلول   12( والعربية )اللغة اإلنجليزية

في   22شهدت مدينة الحسكة شمال شرق سوريا يوم    :قالامل   صن اإليراني  للنفوذ  الحالي توزيعا ملنشورات وملصقات مناهضة  أغسطس 

ش النظام  املدينة، حيث ظهرت امللصقات في عدة مناطق حساسة وسط املدينة في املنطقة املعروفة بـ "املربع األمني" التي تخضع لسيطرة جي

 السوري وميليشيات الدفاع الوطني التي أصبحت تخضع لنفوذ إيران. 

 
أنهم مجموعة من أبناء عشائر   أفاد  الشباب املسؤولين عن توزيع امللصقات  الثانية خالل هذا الصيف، وبحسب أحد  هذه املنشورات هي 

ء املطار واملحطة، وشارع املاركات وفي شارع الجامع الكبير وفي الشارع املدينة يرفضون التمدد اإليراني، حيث قاموا بتوزيع املنشورات في أحيا

 الرئيس ي الذي يقع فيه فرع حزب البعث وسط املدينة. 
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ل تهديدا للنسيج االجتماعي والعشائري في الحسكة، ويأتي ضمن مساعي إ
ّ
يران  وجاء في املنشور أن نشاطات وانتهاكات امليليشيات اإليرانية تشك

رات اجتماعية من أجل إضعاف عشائر الحسكة وسهولة السيطرة عليهم، ونّبه املنشور إلى أن هذه املليشيات تحاول استغالل  إلحداث تغيي

املناشير إلى تحرك عشائري ملواجهة هذه املدينة لخدمة املشروع اإليراني في املنطقة، ودعا موزعو    الوضع االقتصادي الس يء لتجنيد أبناء 

 ثورة السوريين الداعية لتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية.  األنشطة والتمسك بقيم 

 
 استغالل التوتر العسكري وفتح باب التجنيد 

طية  تحاول إيران عبر وكالئها على األرض استغالل حالة التوتر الذي تشهده الحدود الشمالية لسوريا بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقرا 

بيع  سا"قسد"، عبر الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية واللوجستية عبر االحتماء بالتعزيزات التي دفعتها قوات النظام إلى املحافظة خالل األ 

 .املاضية
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وبحسب مصادر محلية فقد افتتحت إيران دورات تجنيد جديدة في ريف القامشلي الجنوبي، عبر الحاج مهدي القيادي في حزب هللا الذي  

منتسب، كما يحاول    1200دوالر حيث بلغ عددهم حتى مطلع الشهر الحالي أكثر من    100أعلن رفع رواتب منتسبي قوات املهام إلى أكثر من  

جنوب املدينة، حيث يملك الحاج مهدي مقرين سابقا األولى يدعى مقر مكتب النقل وهو املقر الرئيس ي   m4 تتاح مقرين إضافيين قرب طريقاف

 .الجتماع قيادات املهام والثاني مقر الكم او الثروة الحيوانية يعد مستودع للسالح ومركز لتدريب العناصر الجدد

 

عنصر معظمهم من ن املطلوبين للتجنيد اإلجباري في جيش النظام    300الجديدة من العناصر البالغ عددهم    تشير املعلومات إلى أن الدورة 

دوال بشكل مبدئي وكان من املفترض أن تبدأ مطلع    100أو املنشقين وذلك مقابل تعهد الحاج مهدي بحمايتهم من املالحقة األمنية ويكون رابتهم  

اج مهدي وقائد الدفاع الوطني العقيد احمد املعروف بقربه من القوات الروسية في مطار القامشلي أدت  هذا األسبوع ولكن خالفات بين الح

 .لتعليق افتتاح الدورة

قبل يومين صدر قرار مفاجئ بإقالة العقيد احمد وتعيين رجل إيران في القامشلي حسن السلومي، وهذا ما يدل على النفوذ الواسع الذي  

والقيادات اإليرانية في املنطقة، ما يعني أن الدورة التي تم تعليقها سيعاد تفعيلها من جديد إضافة لنية الحاج مهدي   وصل إليه الحاج مهدي

 .زيادة عدد العناصر بشكل أكبر خالل الفترة القادمة

 

 الحرس الثوري يفتتح مقرا لسرايا الخرساني في الحسكة 

 جديدا يدعى "سرايا الخرساني" يعرف بتبعيته املباشرة للحرس الثوري اإليراني قد  مصادر خاصة من داخل مدينة الحسكة أكدت ان فصيال

فقة افتتح مقرا وسط املدينة بدعم من قائد الدفاع الوطني املدعو عبد القادر حمو، حيث تم افتتاح املقر بعد زيارة قام بها الحاج مهدي، بر 

العراقي أحمد الكناني والسوري أبو الحسن للمتابعة مع عبد القادر حمو، لتوسيع    قيادات عراقية للمدينة قبل أسبوع، وتم تعيين القيادي 

 .وتحصين املقر الجديد

عنصرا مع افتتاح باب االنتساب للفصيل ودفع رواتب مغرية للعناصر، إضافة إلى مقر    50وصل عدد عناصر السرايا في املقر الجديد إلى  

، ويشكل الفصيالن مرجعا داعما لنشاطات قائد الدفاع الوطني، عبد  200عدد منتسبيه أكثر من    استقطاب حزب هللا في املدينة والتي يبلغ

 .القادر حمو املعروف بنشاطاته املشبوهة في تجارة املخدرات وترويجها في املحافظة

 بشكل واسع في املدينة إذ توجد  بدأت تنتشر خالل األيام املاضية صور قاسم سليماني وعلى الياسري قائد سرايا الخرساني وحسن نصر هللا

  هذه الشعارات على سيارات الدفاع الوطني، ومداخل املقرات العسكرية التابعة للدفاع الوطني، وبات من الطبيعي أن تسمع في شوارع املربع 

 .األمني أناشيد عراقية تمّجد السرايا والحشد الشعبي وقاسم سليماني

م، ويقودها حاليا املدعو علي الياسري أبو القاسم، وتتبع للحرس الثوري اإليراني  1995ت في العراق عام  تعرف "سرايا الخرساني" التي تأسس

وتحمل نفس شعار الحرس الثوري، وتعرف هذه السرايا بوالئها املطلق للولي الفقيه، وتشير مصادر عراقية إلى دور مباشر لهذا الفصيل في 

 .، كما قاتل الفصيل في سوريا في كل من ريف دمشق وحلب2019جات بغداد قتل املتظاهرين عبر قناصين خالل احتجا

 

 تهديد للقوات األميركية واستغالل العشائر 



 

 

 

 

25 | P a g e  

ران  يبدو أن التوتر الذي شهدته مناطق شرق الفرات وخاصة دير الزور خالل األيام األخيرة بين القوات األميركية في حقل العمر وميليشيات إي

نه التي تستهدف دوريات وقواعد  املنتشرة على ضفاف  الهجمات  في  ازديادا  البداية فقط، وربما نشهد  الوحيد، بل هو  الفرات، لن يكون  ر 

 .التحالف الدولي أو حتى قوات سوريا الديمقراطية املدعومة اميركيا في املنطقة

إن افتتاح مقرات تتبع للحرس الثوري اإليراني وسط مدينة الحسكة، إضافة ملقرات حزب هللا وتمكنها من تجنيد مئات من أبناء العشائر،  

كل خاصرة رخوة يمكن إليران عبرها إزعاج القوات األميركية بشكل مستمر، إذ توجه القيادات اإليرانية والعراقية العناصر في املقرا
ّ
ت  سيش

 .إلى أن الهدف األساس هو تحرير الحسكة من قسد وطرد القوات األميركيةالجدد  

  يؤكد أحد عناصر الدفاع الوطني إن القيادات العراقية التي زارت املحافظة األسبوع املاض ي أكدت على هدفها في محاربة القوات األميركية 

ة املتوسطة والثقيلة ستصل تباعا للمدينة خالل األيام القادمة،  وتحرير املدينة من سيطرة قسد، وقالت إن مزيدا من السيارات واألسلح

 .تحضيرا ملا قالوا إنها معركة التحرير

 

 هل تنجح دبلوماسية حياكة السجاد في الحسكة؟ 

ترسيخ نفوذها  اتبعت إيران في األشهر املاضية سياستها املعتادة في حياكة السجاد، والدخول عبر الطرق الناعمة بهدوء وصبر وتباطئ من أجل  

في املحافظة مستغلة سخط نسبة واسعة من وجهاء وأبناء العشائر على سياسات قوات سوريا الديمقراطية التمييزية بحقهم، واألوضاع  

 .االقتصادية املتردية لتوسيع نفوذها والتغلغل أكثر من املدينة عبر مستويات عسكرية ميدانية واجتماعية

املاضيين وفدا من وجهاء وزعماء قبائل من الحسكة في ظهران وقم، على رأسهم كان ضاري الفارس العساف    استدعت إيران خالل األسبوعين 

شيخ قبيلة طي في الحسكة، وبعد يوم من عودتهم إلى الحسكة، تم اإلعالن بشكل مفاجئ عن إعادة هيكلة مجلس القبائل والعشائر التابع  

ه حسن املسلط أحد وجهاء قبيلة الجبور واملعروف بقربه من القوات الروسية، حيث تم تعيين  للنظام في املنطقة الشرقية والتي كان يتزعم

ضاري الفارس العساف زعيما للمجلس ونائبه أصبح محمود الحسناوي املعروفين بوالئهما إليران، ورغم رفض املسلط لذلك إال أن القرار  

 .صدر وأصبح املجلس بمعظم أعضائه من املوالين إليران

القامشلي، لشراء عقارات وأراض ي زراعية مستغلين موجة  ت إلى أن أشخاصا ينشطون في مدينة الحسكة وبعض قرى ريف  شير املعلومات 

الهجرة الكبيرة التي تشهدها املحافظة خالل هذه األيام، حتى إن آخر العروض من أشخاص مرتبطين بعبد القادر حمو في مدينة الحسكة  

ت في املدينة مقابل إخراج أثنين او ثالثة من أبنائها إلى أوربا، حيث تبلغ تكلفة هجرة الشخص الواحد من الحسكة إلى  كان شراء منزل من عائال 

 .آالف دوالر 10أملانيا عبر طرق غير قانونية نحو  

يل هجرتهم والسيطرة على  بهذه الطريقة تحقق إيران مزيدا من النفوذ حيث تتخلص من ال يرغب التطوع أو االنضمام مليليشياتها عبر تسه

مزيد من العقارات كما حصل في محيط دمشق وحمص ودرعا خالل السنوات املاضية ما يسهم في إحداث خلل ديمغرافي سيظهر في املحافظة  

 .خالل سنوات قليلة

 ماهي أهداف إيران من التمدد في الحسكة 

شرق سوريا، أن تؤمن بشكل عاجل وسريع طريقا بديال مليليشياتها عبر  تريد إيران من زيادة نفوذها وترسيخه في محافظة الحسكة شمال   

ة تأمين  العراق، ربما لم يعد معبر القائم قرب دير الزور آمنا بعد االستهدافات األميركية املتكررة للمنطقة، لذلك ربما يشكل تمددها في الحسك

 .ل عفر العراقية التي تنتشر فيها جزء من قوات الحشد الشعبيخط إمداد ثاني وخاصة أن الحسكة قريبة من منطقة سنجار وربيعة وت
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  كما انها تروج عقائديا عبر محاولة فتحها هذا الطريق إلى استعادة ما يعرف في العقيدة الشيعية "طريق السبايا" وهو طريق تقول الحكاية 

حسين كأسرى، وهو يمتد من الكوفة إلى شمال العراق ثم  الشيعية إن قتلة اإلمام الحسين سلكوه للوصول إلى دمشق حاملين معهم عائلة ال

 .قرب مدينة القامشلي وصوال إلى حلب

وتريد إيران من تمددها في الجزيرة السورية أن تكون شريكة وفاعلة في أي اتفاق يحصل بخصوص مستقبل املنطقة وخاصة مع بوادر التقارب  

عمال الكردستاني والسعي إلعادة فتح العالقات بين أنقرة ودمشق وخاصة أن الدول  التركي الروس ي اإليراني بخصوص مواجهة تهديد حزب ال

 .الثالث تطالب القوات األميركية باالنسحاب من منطقة شرق الفرات

  تسعى إيران بشكل معلن إلى تكرار تجربة العراق ودفع القوات األميركية لالنسحاب أو تخفيف نشاطها عبر مزيد من الضغط على القواعد 

إيران في الحسكة باستهداف طرق الدوريات األميركية سيشكل هذا تهديدا حقيقيا لطرق امداد   األميركية، وإذا ما صدقت تهديدات وكالء 

 .وتحرك قوات التحالف الدولي في املحافظة

ء هذه العشائر على صالت قربى  إن نجاح إيران في استغالل السخط العشائري على قسد لكسب والئهم لن يكون بهذه السهولة وخاصة ان أبنا

 .بعشائر العراق التي عانت سنوات عديدة من املمارسات اإليرانية التي هددت وجودهم وتاريخهم وهويتهم

ل  إن بوادر املقاومة الشعبية من أبناء العشائر بدأت تظهر عبر امللصقات واملنشورات التي انتشرت في مدينة الحسكة والتي ربما ستتكرر خال

التحركات قبل أن يفوت الوقت وتتمكن طهران من إكمال نسج سجادتها  الفتر  القادمة ولكن يبقى التعويل على تحرك جدي لدعم هذه  ة 

 الجديدة شرق الفرات. 

 األوسط معهد الشرق  املصدر: 
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 شراكات التعاون األمني اإلقليمي في الشرق األوسط 

 عهد واشنطن م

   ديفيد شينكر 

 2022 ايلول   21( والعربية )اللغة اإلنجليزية

زادت اتفاقيات إبراهيم بشكل كبير من خيارات املنطقة ملواجهة التهديدات اإليرانية، لكن األداء السابق للتحالفات العربية يجب    :قالامل  صن

تم تحضير الشهادة التالية لجلسة استماع أمام "اللجنة الفرعية    .جعل صناع السياسة حذرين بشأن توقع الكثير من التحالفات الجديدةأن ي

 ."للشؤون الخارجية حول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومكافحة اإلرهاب العاملي" بـ "مجلس النواب األمريكي

 
ط خالل العامين املاضيين اللذين أعقبا توقيع "اتفاقيات إبراهيم" التاريخية. فقد مضت البحرين واإلمارات  لقد تغير الكثير في الشرق األوس 

" مع الدولة اليهودية. وباإلضافة إ
ً
 وديا

ً
 وبسرعة وتصميم لتطبيع العالقات مع إسرائيل، وتّبنى البلدان "سالما

ً
لى األردن  العربية املتحدة قدما

    ومصر واملغرب، يكون نحو
ً
 إقليميا

ً
ثلث الدول العربية قد اختار اآلن السالم مع إسرائيل، األمر الذي ينهي أحد املحرمات القبيحة ويخلق زخما

. وقد شجعت هذه البيئة اإلقليمية املتحسنة بدورها الدول العربية األخرى  
ً
من بينها تلك التي ليس لها عالقات دبلوماسية رسمية    - إيجابيا

 .على التصرف باملثل واالنخراط ]في اتفاقيات[، حتى لو بشكل سري   -لناحية املنطقية "في حالة حرب" مع إسرائيل والتي ال تزال من ا
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املتعاظمة في حجمها واملوالية للوال  ع كتلة السالم هذه،  إمكانية توسُّ يات  وإحدى النتائج الواعدة لهذه الديناميكية اإلقليمية الجديدة هي 

ط، لتتحول إلى تعاون استراتيجي إقليمي غير مسبوق. ولطاملا كان التعاون األمني في املنطقة مصلحة أمريكية في الشرق  املتحدة في الشرق األوس

 مع ما يسمى بـ "التحول نحو آسيا" والطلبات املتزايدة على الجيش األمريكي في جميع أنحا
ً
ء  األوسط، لكن الحاجة إليه أصبحت أكثر إلحاحا

 إال في اآلونة األخيرة مع توقيع "اتفاقيات  العالم، والخطر املتز 
ً
ايد الذي تشكله إيران. غير أن هذا النوع من التعاون امللموس لم يصبح ممكنا

 ."إبراهيم" وانتقال إسرائيل من منطقة عمليات "القيادة املركزية األوروبية" إلى منطقة عمليات "القيادة املركزية األمريكية

 

وخالل األشهر القليلة املاضية، ومع انتشار التقارير عن حصول اتصاالت بين كبار مسؤولي األمن اإلسرائيليين والعرب، احتدم النقاش في 

حرز حتى اآلن، إال أن القصص املتداولة بهذا الشأن  
ُ
واشنطن حول تحالف استراتيجي إقليمي جديد. وفي حين يصعب معرفة مقدار التقدم امل

 .إلعجابمثيرة ل

 

من   الدفاع  ملسؤولي   
ً
اجتماعا املاض ي  آذار/مارس  األمريكية" خالل شهر  املركزية  "القيادة  "وول ستريت جورنال"، عقدت   لصحيفة 

ً
فوفقا

جوي  لاململكة العربية السعودية وقطر ومصر واألردن واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وإسرائيل في شرم الشيخ في مصر، ملناقشة التهديد ا

انعقاد ما يقرب من   اّدعى وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس   بين عناصر الدفاع اإلسرائيليين    150اإليراني. وفي حزيران/ يونيو، 
ً
اجتماعا

  . بعد ذلك، أعلن العاهل األردني امللك عبد هللا أنه "سيكون 2019ونظرائهم من دول املنطقة، "باستثناء مصر واألردن"، منذ آب/أغسطس  

من أوائل املؤيدين لحلف مشابه للناتو في الشرق األوسط". وأثارت كل هذه الضجة بدورها تكهنات واسعة النطاق بأن الرئيس بايدن سيجعل  

 أنه ل
ّ

 على جدول أعمال بايدن، إال
ً
م  هذا التعاون محور رحلته إلى الشرق األوسط في تموز/يوليو. ومع ذلك، بينما كان موضوع األمن مدرجا

 .ر أي إعالن كبير عن إحراز تقدم على صعيد التعاون االستراتيجي اإلقليميَيصد

 

 ملواجهة ال
ً
تهديدات  وقبل الزيارة، حدد مسؤوٌل كبير في اإلدارة األمريكية بشكل عام ما قد يبدو عليه التعاون، وانطوى على "جمع الُبلدان معا

كل فريد، ضمن أطر جديدة تهدف إلى تسخير القدرات األمريكية الفريدة لتمكين  والتحديات املشتركة، وهو أمر تتقنه الواليات املتحدة بش

 بشكل أوثق". وبالفعل ُيعتبر دور الواليات املتحدة هنا فائق األهمية. ومع ذلك، فإن ما تتصوره إدارة بايدن ال
ً
يرقى إلى    الشركاء من العمل معا

بل   عبد هللا،  امللك  طرحه  الذي  العربي"  "الناتو  التصدي  درجة  على  وتركز  املتحدة  الواليات  تدعمها  إقليمي  استراتيجي  تعاون  مبادرة  هو 

خي  للصواريخ والطائرات املسّيرة اإليرانية، بما يتضمنه ذلك من تبادل املعلومات املستمدة من أجهزة الرادار ودمج منظومات الدفاع الصارو 

 أن هذا التعاون يشمل تد 
ً
 عن بيع معدات إسرائيلية تشمل  املتعددة املستويات. ويبدو أيضا

ً
ريبات ومناورات مشتركة للقوات الجوية، فضال

 تفاصيل قليلة    500على وجه التحديد صفقة بيع منظومة دفاع صاروخي بقيمة  
ّ

مليون دوالر إلى املغرب. وعلى العموم، لم تظهر حتى اآلن إال

ضمنها ومن  األوسط"،  للشرق  الجوي  الدفاع  "تحالف  بـ  يسمى  ما  الدفاع    حول  لوزير   
ً
ووفقا ذلك،  مع  مشاركتها.  ومستوى  املعنية  الدول 

 .اإلسرائيلي، فإن "تحالف الدفاع الجوي للشرق األوسط" جاٍر على قدم وساق و"يحبط املحاوالت اإليرانية" الستهداف املنطقة

 

. وليس باألمر الجديد أن تساعد  
ً
 مستحسنا

ً
 أمرا

ً
واشنطن على تسهيل التعاون االستراتيجي بين الشركاء،  في الواقع، إن هذا النهج األقل طموحا

تعزيز  فالواليات املتحدة تقوم بذلك في جميع أنحاء العالم، وبنجاح كبير. ولكن في الشرق األوسط، لم تنجح الواليات املتحدة بالقدر نفسه في  
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 بالقدر نفسه.  التعاون االستراتيجي بين شركائها العرب. كما أن سجّل التنسيق العسكري بين الدو 
ً
ل العربية، دون دعم أمريكي، ليس متميزا

ي الواقعية عند توقع ما يمكن تحقيقه وما  
ّ
وفي حين أن الحماسة الحالية في املنطقة هي سبب لبعض للتفاؤل، تشير السوابق إلى ضرورة توخ

 .سيتم إنجازه

 

 املحاوالت السابقة 

، كانت التجارة الثنائية بين الدول العرب
ً
 .ية ضئيلة للغاية. وكذلك األمر بالنسبة للتعاون االستراتيجي البيني في املنطقةتاريخيا

 من قوات حفظ السالم وقوات الحمالت العسكرية منذ إنشائها في عام  
ً
تم   1976. ففي عام  1945لقد نشرت جامعة الدول العربية عددا

ب األهلية اللبنانية. وفي نهاية املطاف، ما فعلته هذه القوة املكونة بشكل  إنشاء ما يسمى بـ "قوات الردع العربية" للمساعدة على إنهاء الحر 

أساس ي من قوات سورية معززة ببعض القوات السعودية والسودانية والليبية الرمزية، هو أنها سّهلت االحتالل العسكري السوري للبنان  

س التعاون الخليجي" في "قوات درع الجزيرة"، وهي وحدة قوامها  ، ساهمت الدول الست األعضاء في "مجل1982الذي استمر لعقود. وفي عام  

رسلت قوة لقمع انتفاضة شعبية في البحرين، لم تشهد    2011ألف جندي مصممة ملواجهة التخريب اإليراني. ولكن باستثناء عام    40
ُ
حين أ

بل
َ
 ."قوات درع الجزيرة" معارك قتالية ِمن ق

 

ن  1991بية إلى حد ما في عملية "عاصفة الصحراء" )باإلضافة إلى ذلك، شاركت سبع دول عر   بقيادة الواليات املتحدة مكوَّ
ٌ
(، عندما قام تحالف

من خمس وثالثين دولة بتحرير الكويت من العراق في عهد صدام حسين. وفي أعقاب "حرب الخليج"، وافق "مجلس التعاون الخليجي" على 

كنها لم تبصر النور. والواقع أن "حرب الخليج" شكلت ذروة التعاون العسكري العربي،  تشكيل قوة عسكرية إقليمية تضم مصر وسوريا، ول

 .تحت مظلة أمريكية منسقة بعناية، ولم يتكرر هذا املستوى من التنسيق منذ ذلك الحين

 

 في عام  
ً
، أنشأت الرياض تحالفا

ً
املدعوم من إيران. وفي حين شارك  لدعم السعودية في تدخلها في اليمن في أعقاب التمرد الحوثي    2015ومؤخرا

سبعة أعضاء من جامعة الدول العربية في عملية "عاصفة الحزم"، تفاوتت درجة املشاركة بين الدول، شأنها شأن األداء في ساحة املعركة  

 عن ذلك، خرجت قطر واملغرب من ال
ً
 2017تحالف في عاَمي والقدرة على العمل املتبادل. وباختصار، لم تعمل القوة "بشكل مشترك". فضال

 لبعض 2019في عام    -الشريك الذي ال غنى عنه للرياض في الحملة    -على التوالي. كما انسحبت أبو ظبي    2019و  
ً
، دون موافقة السعودية وفقا

، ولكن ليس كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية. وفي الواقع،
ً
كان الجهد العسكري   التقارير. )ال تزال اإلمارات منخرطة في اليمن حاليا

 في جلب الجماعة املدعومة من إيران إلى طاولة املفاوضات.(  2022اإلماراتي في أوائل عام 
ً
 لوقف هجوم الحوثيين في مأرب حاسما

 

 ضبط التوقعات 

. وفي حين أن املسار الحالي  أدى التصّور املشترك للتهديد اإليراني إلى تغيير املقاربة املتبعة لتحقيق التعاون العسكري اإلقليمي مع إسرائيل

 أنه ال تزال هناك عقبات كبيرة أمام بناء "تحالف" عملي فعال
ّ

 .للتعاون االستراتيجي بين إسرائيل والدول العربية غير مسبوق، إال
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دول العربية. فبين عاَمي  املنافسة بين العرب: إن الحديث الدائم عن العالقات "األخوية" ال يعني بالضرورة أن الوفاق والوئام يسودان بين ال

 على قطر. وفي حين تم رأب الصدع، إال أن الشكوك ال تزال قائمة. وباملثل،  2021و    2017
ً
 واقتصاديا

ً
 سياسيا

ً
، فرضت ست دول عربية حصارا

 إلى إرغام  خالل السنوات األخيرة، كانت السعودية واإلمارات شريكتين استراتيجيتين في اليمن ومتنافستين في االقتصاد. فاململ
ً
كة تسعى حاليا

، أفادت بعض التقارير أن السعوديين حاولوا  2021الشركات متعددة الجنسيات على نقل مقراتها الرئيسية من دبي إلى الرياض. وفي عام  

ثقة إلى تقويض تقويض صفقة املياه والطاقة الشمسية بين القدس وأبوظبي وعّمان. ]وبالتالي[، قد تؤدي املنافسات اإلقليمية وانعدام ال

 .الجهود املبذولة إلقامة تعاون أمني وثيق

 

إبراهيم" ومسأل "اتفاقيات  أن  إلى  التجريبية على حد سواء  العام واألدلة  الرأي  الهادئ: تشير استطالعات  التعاون  العلني مقابل  ة  التعاون 

الشريكان    - د. ولهذا السبب، فّضل كلٌّ من األردن ومصر  التطبيع مع إسرائيل ال تحظى بشعبية كبيرة في الخليج والشرق األوسط إلى حد بعي

 التعامل بسرية    - األوالن إلسرائيل في السالم  
ً
 عن األضواء. وتم أيضا

ً
 إبقاء التعاون الدبلوماس ي واالستراتيجي مع الدولة اليهودية بعيدا

ً
تاريخيا

" أعقاب  في  التي تشكلت  الخليج،  إسرائيل ودول  بين  الناشئة  العالقات  عام  مع  أوسلو"  إبراهيم"،  1993اتفاقيات  "اتفاقيات  أعقاب  وفي   .

 
ً
 .أصبحت تعامالت الدول العربية مع إسرائيل أكثر علنية، لكن التحفظ ال يزال قائما

 

 على التطبيع مع إسرائيل، إال أن اململكة حرصت حتى اآلن على سرية تعامال
ً
تها مع  وعلى الرغم من االعتقاد السائد بأن الرياض ستعمل حتما

زير  القدس. وفي الشهر املاض ي، أدت الخالفات الناتجة من نشر إسرائيل ملكاملة هاتفية بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي املؤقت يائير البيد وو 

د  الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى إحباط مخطط لفتح قنصلية إسرائيلية في الدوحة خالل كأس العالم. لذلك فإن ترد

بعض الدول العربية في اإلعالن عن تعاون استراتيجي قد يجعل من الصعب نشر املعدات اإلسرائيلية و/أو العناصر اإلسرائيليين في الدول  

  ن رفعالتي لم تنضم إلى "اتفاقيات إبراهيم". فميل املسؤولين اإلسرائيليين إلى تسريب املعلومات لن ُيطمِئن الدول التي ما زالت مترددة بشأ

 .الرهان

 

إن  معاداة إيران: يثير الرأي العام بشأن التطبيع مع إسرائيل مخاوف متفاوتة بين الدول العربية. غير أن هذه الدول متخوفة بالقدر نفسه،  

 بشأن رد فعل طهران إزاء توثيق التعاون االستراتيجي مع إسرائيل. فمنذ عام  
ً
الحرس  ، حذر كبار املسؤولين في »2019لم تكن أكثر تخوفا

 من مواصلة العالقات األمنية مع شريكهم الجديد في السالم. ومنذ البداية، أفاد
ً
 وتكرارا

ً
ت بعض الثوري اإلسالمي« اإليراني دول الخليج مررا

لطائرات التقارير أن أبوظبي سعت إلى استباق هذه التهديدات عبر اإلعالن أن اإلمارات العربية املتحدة لن تسمح إلسرائيل بإقامة قاعدة ل

أن  العسكرية على أراضيها. وال شك في أن إيران ستجد إشكالية في وجود أنظمة الرادار اإلسرائيلية على األراض ي اإلماراتية، على الرغم من  

املطروح    ". وبالنسبة لإلمارات والبحرين والسعودية، سيكون السؤال الرئيس ي35-تهديدها ال يتفوق على تهديد الطائرات املقاتلة من طراز "أف

مان  هو: إلى أي مدى يمكنها التنسيق مع إسرائيل قبل أن ترد إيران، إما مباشرة أو عبر وكالئها. وعلى غرار اإلمارات، ترتبط قطر وسلطنة عُ 

 بشأن اتخاذ خطوات مع إسرائيل قد تثير استعدا 
ً
 بعالقات اقتصادية ودبلوماسية مهمة مع إيران، وقد يتبين أنهما أكثر حذرا

ً
 .ء طهرانأيضا
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. ومن املؤكد أن تبادل املعلو 
ً
 إيجابيا

ً
مات ما الذي يجب مشاركته؟ ومع من؟ يعتبر التعاون االستراتيجي بين إسرائيل وشركائها العرب تطورا

  االستخباراتية سيؤدي إلى تحسين أمن الدول اإلقليمية املهددة من قبل إيران ووكالئها. ولكن في الوقت نفسه، يتمتع بعٌض من أفضل شركاء

التي تم تطوير بعضها بصورة مشتركة    -سرائيل املحتملين في املنطقة بعالقات وثيقة بشكل متزايد مع الصين. وإذا تم نشر املعدات اإلسرائيلية  إ

الواليات املتحدة   تأمل    - مع  التي  العربية  الدول  أن بعض  التكنولوجيا. كما  اختراق  تدابير معينة لضمان عدم  اتخاذ  الخارج، فسيتعين  في 

العقوبات  من  التخلص  على  طهران  مساعدة  إلى  تهدف   
ً
جهودا  

ً
حاليا تقود  إيران  مواجهة  في  معها  االستراتيجي  التعاون  تعزيز  في  إسرائيل 

 .األمريكية

 

 الخاتمة 

األوسط على   تتمتع الشراكة األمنية اإلقليمية بين إسرائيل والدول العربية بإمكانيات كبيرة ملساعدة أصدقاء واشنطن وحلفائها في الشرق 

ن أن  التصدي بشكل أفضل للتهديد املتزايد من الصواريخ والطائرات املسيرة اإليرانية، ولكن هذه الشراكة ال تزال في مراحلها األولى. وفي حي

إلرهاب على  تبادل املعلومات االستخباراتية قد يتوسع في نهاية املطاف ليشمل مجموعات أخرى من التهديدات، بما في ذلك تحديات مكافحة ا

 لتفاوت  
ً
. وفي الواقع، نظرا

ً
 استباقيا

ً
 حركيا

ً
 أنه من الصعب التخيل أن يتخذ هذا التعاون نهجا

ّ
درجات األرض التي يطرحها وكالء إيران، إال

التعاون يتطور،    تحّمل التهديدات في جميع أنحاء املنطقة، تبدو العمليات الجوية البرية املنسقة واالستباقية غير مرجحة. ومع ذلك، فإن هذا

 عما كانت عليه املنطقة قبل عامين
ً
 كبيرا

ً
 .على الرغم من أنه يمثل تحسنا

 

ومع ذلك، من املهم وضع توقعات معقولة بشأن حدود التعاون االستراتيجي. ففي حين أن الدول العربية الشريكة هي في أحسن األحوال دول  

 عن ذلك، ال تزال قدرات الكثير من هذه الدول    غير ديمقراطية، إن لم تكن استبدادية، إال أنها ما
ً
زالت تولي بعض االعتبار للرأي العام. فضال

 والذخائر الجوية لتنفيذ مهام معينة ضد إير 
ً
ان.  العربية محدودة، في حين تفتقر إسرائيل إلى القدرات الكافية في مجال التزود بالوقود جوا

 .ي للشرق األوسط" الدواء الشافي، على الرغم من فائدتهوفي هذا الصدد، ال يعتبر "تحالف الدفاع الجو 

 

 في تقاسم األعباء، لكنها ليست خطة بديل
ً
 مهما

ً
ة وتشكل البنية االستراتيجية الجديدة التي أصبحت ممكنة بفضل "اتفاقيات إبراهيم" عنصرا

 إلى العتبة النووية. وحتى لو حقق التعا
ً
ون االستراتيجي في املنطقة كامل طاقاته في التصدي لتحدي  يمكن اللجوء إليها عندما تصل إيران حقا

 ني.الصواريخ والطائرات املسيرة، ستبقى الواليات املتحدة الحليف الذي ال غنى عنه لشركائها اإلقليميين في مواجهة التهديد النووي اإليرا

 معهد واشنطن املصدر: 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/shrakat-altawn-alamny-alaqlymy-fy-alshrq-alawst


 

 

 

 

32 | P a g e  

 هل يصمد النظام اإليراني 

 كارنيغي 

 مايكل يوتغ 

 2022 ايلول   22( والعربية )اللغة اإلنجليزية

د للنظام السياس ي في مرحلة ما بعد  يناقش علي فتح هللا نجاد االحتجاجات التي اندلعت مؤخًرا في إيران، واآلفاق الطويلة األم  :قالامل   صن

 .الثورة

 
 

ز أعماله على إيران والشرق األوسط والنظام العاملي بعد األحادية ال
ّ
قطبية. هو  علي فتح هللا نجاد خبير إيراني أملاني في العلوم السياسية، ترك

حيث يبحث كيف يمكن للسياسة الخارجية عبر األطلس ي  زميل حائز على منحة ماكلوي لالتجاهات العاملية في املجلس األميركي حول أملانيا،  

تجاه الدول السلطوية التوفيق بين مصالحها وقيمها. فتح هللا نجاد زميل مشارك أيًضا في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون  

ف كتاب صدر في  )الترك Iran in Focus الدولية في الجامعة األميركية في بيروت، حيث يصدر له موجز شهري بعنوان
ّ
يز على إيران(. هو مؤل

)إيران في ظل نظام   Iran in an Emerging New World Order: From Ahmadinejad to Rouhani ونال استحساًنا كبيًرا بعنوان  2021العام  

ية واألفريقية في جامعة لندن،  عاملي جديد ناش ئ: من أحمدي نجاد إلى روحاني(. فتح هللا نجاد حائز على دكتوراه من كلية الدراسات الشرق
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بتمبر  وهو فاز بزمالة أبحاث ما بعد الدكتوراه من مشروع إيران في كلية كينيدي في جامعة هارفرد. أجرت "ديوان" مقابلة معه في أواخر أيلول/س

 .ملناقشة االحتجاجات التي أشعلت في إيران عقب مقتل مهسا أميني

 

عتبر االحتجاجات التي  
ُ
اندلعت في إيران مؤخًرا األحدث ضمن سلسلة احتجاجات شهدتها البالد خالل األشهر والسنوات املاضية.  مايكل يونغ: ت

 ماذا تخبرنا هذه األحداث عن حالة النظام اإليراني وقدرته على الصمود؟

 

تسونا إلى  األخيرة  الخمس  السنوات  اإليرانية على مدى  الجمهورية اإلسالمية  تتعّرض  نجاد:  في ذلك  علي فتح هللا  بما  مي من االحتجاجات، 

انتفاضات مناهضة للنظام في جميع أنحاء البالد وآالف االحتجاجات االجتماعية. ويظهر ذلك مدى االستياء املتنامي والواسع النطاق من  

حتجاجات الشعبية  النظام وعجز الدولة املتواصل عن تلبية حاجات شعبها األساسية، ما أسفر عن حالة انعدام استقرار دائمة بسبب اال 

ا، لم يتعّرض استقرار النظام للخطر وحسب، بل تزعزت أيًضا قدرته على الصمود، وأدركت املنظوم
ً
ة  املتكررة وحمالت القمع العنيفة لها. إذ

 .السياسية واألمنية بأن التهديد الرئيس يتأتى من داخل البالد وليس من خارجها

 

، وأثارت صدمة في أوساط  2018إلى مطلع العام    2017جات التي اجتاجت البالد من أواخر العام  تّم التوصل إلى هذا اإلدراك عقب االحتجا

لت احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر  
ّ
استمراًرا لها بحكم األمر الواقع. وفي الحالَتين، نزلت الطبقات الدنيا للمرة األولى إلى    2019النخب، وشك

لون تقليدًيا قاعدة النظام االجتماعية أو هم على األقل موالون له.  الشارع بأعداد كبيرة. الجدير بالذكر أن  
ّ
اإليرانيين من هذه الطبقات يمث

،  2019شخص في احتجاجات العام    200,000شخص، فيما نزل إلى الشارع    50,000حوالى    2018-2017وبلغ عدد املشاركين في احتجاجات  

ين اال 
َ
نتفاضَتين في الدرجة األولى نتيجة تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية، لكن سرعان ما  وفق أرقام وزارة الداخلية. وقد اندلعت هات

،  ارتدت طابًعا سياسًيا. واستهدفت الشعارات املكّونات الدينية والعسكرية للجمهورية اإلسالمية، أي رجال الدين والحرس الثوري اإلسالمي

 .مدينة وبلدة  100وانتشرت املظاهرات كالنار في الهشيم في جميع أنحاء البالد، لتشمل حوالى  وكذلك املنظومة بجناَحيها املتشّدد واإلصالحي،  

 

طلق  جادلُت بأن هذه االنتفاضات تعّبر عن نسخة إيرانية من "عملية ثورية طويلة األمد"، وتشبه إلى حّدٍ كبير ما شهدناه في العالم العربي  
ُ
وأ

وموجا العربي  الربيع  انتفاضات  اسم  واالقتصادية عليه  االجتماعية  املعاناة  من  مزيًجا  وراءها  األساس ي  الدافع  كان  وباملثل،  املستمرة.  تها 

ام إلجراء أي إصالحات
ّ
 عن عدم استعداد الحك

ً
 .والسلطوية السياسية، فضال

 

 على ذلك، شهدنا خالل السنوات القليلة املاضية آالف االحتجاجات التي ضّمت فئات اجتماعية متنوعة. وبحسب مشروع بيانات مواقع  
ً
عالوة

م  
ّ
ظ

ُ
حة )الذي ال يشمل مصادر إيرانية(، ن

ّ
وهو رقم قياس ي لم يسّجل منذ    - وحده    2021احتجاج في العام    4,000وأحداث الصراعات املسل

عتبر هذه األرقام مؤشًرا على االستياء العارم من الظروف في 2022احتجاج خالل النصف األول من العام    2,200وأكثر من    -  2016العام  
ُ
. وت

الثالثية" للجمهورية اإلسالمية التي تطال املستويات االجت الدافع وراء اندالع هذه االحتجاجات في ما أسميته "األزمة  ل 
ّ
- ماعيةإيران. ويتمث

ل مركز الثقل فيها. ففي نهاية املطاف، تحتكر األوليغارشية الحاكمة في االقتصاد
ّ
ية والسياسية والبيئية، مع العلم بأن األزمة السياسية تشك

 .إيران السلطة السياسية واالقتصادية على السواء، فيما تكاد تنعدم قدرة البالد على تجاوز أزماتها املتعددة من دون حدوث تغيير سياس ي
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ه  العام  أّدى  في  الطالبية  املظاهرة  من  بدًءا  االحتجاجات،  وتيرة  تزايد  إلى  الوضع  العام  1999ذا  في  الخضراء  بالحركة  ومروًرا   ،2009 ،

 إلى ما نشهده راهًنا. وفيما لم تضّم احتجاجات  2019و   2018-2017واحتجاجات  
ً

أعداًدا مهمة من الطبقة    2019و  2018-2017، ووصوال

مثيل أوسع تركيبة اجتماعية في أي انتفاضة حتى اآلن، إذ تتصّدر النساء والشباب صفوفها األولى، ُمبدين شجاعة  الوسطى، نشهد اليوم ت

وعزيمة كبيَرين، ألن مقتل مهسا أميني ضرب على وتٍر حّساس في أوساط الطبقَتين الوسطى والدنيا على السواء، وترافق مع تضامن ملحوظ  

 عن انضمام العّمال واملشاهير إليهم. أصبحت هذه االحتجاجات بحق ثورة  بين مختلف اإلثنيات ومشاركة قوي
ً

الجامعات، فضال ة لطالب 

 .وطنية تطرح تهديًدا جّدًيا للنظام، ما يفّسر وحشية ردود فعله

 

التحالف موجود،   أما اآلن فهذا  القطاعات.  بين  ثمة تحالف  لم يكن  البالد،  ين على صعيد 
َ
االنتفاضَتين األخيرت الطبقة  خالل  وكان إلفقار 

عتبر أن  الوسطى )األعداد املتزايدة لـ"فقراء الطبقة الوسطى"( في األعوام األخيرة دوٌر أيًضا في تسهيل هذه العملية. لم تعد الطبقة الوسطى ت

النساء والخّريجي في صفوف  إذ تواجه بطالة مرتفعة، وال سيما  بالضرورة مصالحها،  بأّي ثمن يخدم    تحقيق االستقرار 
ً
نتيجة ن والشباب. 

 .لذلك، أصبحت قضّيتا "الرغيف" و"الحرية" مترابطَتين على نحٍو وثيق

 

ِقل عن الباحث في مؤسسة كارنيغي كريم سجادبور قوله إن للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ثالث ركائز إي
ُ
ِشر مؤخًرا، ن

ُ
ديولوجية  يونغ: في مقال ن

 من ذلك في ما يتعلق بالركائز الدينيةاملوت إلسرائيل، واملوت ألميرك  – متبّقية 
ّ
- ا، والحجاب. هل توافقه الرأي، وفي هذه الحالة، ماذا نستشف

 الثقافية للنظام، إنما أيًضا هشاشته؟ 

 

مين  أفتح هللا نجاد: إنه على صواب في مالحظته، كالعادة، إذ ال يمكن تخّيل الجمهورية اإلسالمية من دون هذه الركائز األساسية. لكن بهدف ت

الثقافية التي تتعارض مع مشاعر الجماهير العامة، والتكّيف  - استمرارية النظام، قد تعمد إيران بعد خامنئي إلى تخفيف بعض القيود الدينية

س واألئمة الحاكمين ، واستيعاب الرفض الشعبي الواسع للدين املسيَّ
ً
 .مع مجتمع يزداد علمانية

 

تشهدها إيران اليوم باالحتجاجات التي اندلعت ضد الشاه محمد رضا بهلوي في أواخر سبعينيات    يونغ: كيف تقارن دورة االحتجاجات التي

هذه   تختلف  كيف  بالفرار.  الشاه  الذ  أن  إلى  منها،  الخروج  عن  عجزت  احتجاجات  دورة  في  السلطات  عِلقت  آنذاك،  العشرين؟  القرن 

 تائج مختلفة؟ االحتجاجات في ظل الجمهورية اإلسالمية، بحيث قد تقود إلى ن

 

ًدا في معارضته للشاه. ومن العوامل املهمة أيًضا في   فتح هللا نجاد: في سبعينيات القرن العشرين، كان التّيار الثوري في إيران تعّددًيا وموحَّ

وا عنه. ولكن الفارق األساس ي بين املرحلة الراهنة وتلك املرحلة قد يكمن
ّ
في مستوى الوعي العام.  إطاحة الشاه أن داعميه الخارجيين قد تخل

الًعا. لكن الفارق األبرز هو 
ّ
ا يمكن استخدامها لجعل الرأي العام أكثر اط

ً
استعداد  اليوم، فتح اإلنترنت، على الرغم من جوانبه السلبية، آفاق

 نظام  النظام الحالي للجوء إلى العنف الهمجي من أجل االحتفاظ بالسلطة، على الرغم من جميع املعّوقات، بشكٍل يتخ
َ
طى بأشواط همجية

 .الشاه في أيام احتضاره
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خالل  لكن األمل األكبر هو في أن إيرانيين كثًرا يدركون اليوم أهمية حقوق اإلنسان، وال سيما نتيجة االنتهاكات غير املسبوقة لهذه الحقوق  

رأة. على النقيض، قد تكون الشائبة األهم في الحركة  حكم الجمهورية اإلسالمية على امتداد أربعة عقود. ويبرز اآلن أيًضا إدراٌك ألهمية امل

سيطرة ذهنيٍة تبسيطية مناهضة لإلمبريالية وللواليات املتحدة األميركية هّمشت فعلًيا أي اهتمام بحقوق اإلنسان    1979الثورية قبل العام  

 .أو بحقوق املرأة والديمقراطية

 

خامنئي الذي ترّدت حالته الصحية في اآلونة األخيرة. هل ُوِضعت خطة لخالفته برأيك،    يونغ: تكثر التكهنات بشأن َمن سيخلف آية هللا علي

 وأي دور يمكن أن تؤّديه االحتجاجات التي تشهدها البالد في هذا الصدد؟ 

 

مكننا أن نفترض أن  فتح هللا نجاد: ثمة نقاط كثيرة ال تزال غامضة حتى اآلن، وتتعلق بالقوى الداخلية وموقف الداعمين الخارجيين. لكن ي 

الحرس الثوري اإلسالمي يفعل كل ما بوسعه لإلبقاء على "سيطرته الكاملة" في إيران بعد خامنئي، وسوف يسعى إلى تحقيق ذلك من خالل  

مكن تماًما  تعيين خلٍف ضعيف في موقع املرشد األعلى الذي لن يتمتع بعد اآلن بصالحيات استثنائية كتلك التي استحوذ عليها خامنئي. من امل 

الق  على 
ً
قة الرئيسة، متفّوِ ومية  أن تتراجع سلطة رجال الدين الشيعة، ما قد يؤّدي إلى منظومٍة تصبح فيها القومية اإليرانية اإليديولوجيا 

ول العلمانية.  الشيعية وعلى النزعة اإلسالموية. ولكْن ثمة انقساٌم أيًضا داخل الحرس الثوري اإلسالمي بين ذوي امليول الشيعية وذوي املي 

زعة  باختصار، قد تتحول إيران إلى دكتاتورية عسكرية بحكم األمر الواقع، بحيث يميل الخليط اإليديولوجي الحالي بين النزعة اإلسالمية والن

 
ً

 على ذلك، سيكون تموضع الداعمين الخارجيين األساسيين لطهران، وعلى رأسهم روسيا، عامال
ً
 .مهًما القومية ملصلحة الثانية. عالوة

 

 حيال القيود االجتماعية، على غرار ما يجري في السعودية في ظل ولي العهد األ 
ً

 عن أن إيران بعد خامنئي قد تكون أكثر تساهال
ً

مير  هذا فضال

، فقد بات اإليرانيون يدركون أن األئم 
ً
ل ستكون أقل قوة ة والحرس  محمد بن سلمان. لكن ذلك ال يعني أن املعارضة الشعبية للنظام املعدَّ

 الثوري اإلسالمي متساويان في الشر. بعبارة أخرى، قد تستمر "العملية الثورية الطويلة األمد" في إيران بعد خامنئي. 

 كارنيغياملصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/88077
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 .. املخدر الذي يفتك بالشباب طريق الكبتاغون من سوريا 

 لوفيغارو 

 جورج مالبرونت 

 2022 ايلول  19( فرنسية)اللغة ال 

لتحقيق حمل توقيع “جورج مالبرونو” الذي أشار إلى أن “آفة الكبتاغون .. تخطت منطقة الشرق األوسط” وأنه “تم ضبط   :التحقيق صن

ب سوريا  إن “التهريب عبر الحدود الشمالية لألردن ازداد منذ استعادة بشار األسد سيطرته على جنو  .”مليون حبة منه منذ بداية العام 250

  .”عملية تهريب 13” وإن “الجيش األردني بات يحبط يوميا 2018عام 

 
 

  ، الثانوية قبل ثماني سنوات. “ظل أصدقائي يخبرونني أن ذلك سيجعلني    26بشير  الكبتاغون  منذ أن ترك املدرسة  عاًما ، “مدمن” على  

ألردني ، الذي التقى في مركز ملكافحة املخدرات في منطقة جبل الحسين ،  سعيًدا ، وفي الواقع ، كنت مبتهًجا ، شعرت بالحيوية” ، يقول هذا ا

  5شاًبا آخر. ثم فتح بشير متجرا.  قال بصوت خجول:  “كنت أتناول حبتين كل يوم “. كلفني فقط    70في  عمان ، العاصمة ، حيث يتم عالج  

ا كان يتعاطى املخدرات ، اتصلوا باملركز ، حيث خضع بشير للعالج األول  ، عندما علم والديه أن ابنهم  2016يورو(. « في عام   7دنانير  )حوالي  

 ”.لعدة أشهر ، قبل املغادرة والعودة مرة أخرى. “كان جميع أصدقائي يأخذون الكبتاغون ، وكان يجب أن أبتعد عنه



 

 

 

 

37 | P a g e  

املخدرات بالعار. قال: “ال أحد ،  كما قال ،  يريد  اليوم ، يريد بشير كسر هذه الحلقة املفرغة. في املجتمع األردني التقليدي ، ُيوصم مدمنو  

الزواج من أخواتي ، بمجرد أن يعرف الخاطبون أن شقيقهم يأخذ الكبتاغون”.  وحتى ال يتم الكشف عنهم أكثر ، لم يتم الكشف عن أسمائهم  

نونية ، بينما يعاقب القانون متعاطي املخدرات  من قبل مركز مكافحة املخدرات ؛ وإذا جاءوا بأنفسهم للعالج ، فلن يخضعوا ألي إجراءات قا

أو حامليها بالسجن ثالث سنوات. يقول عبد الرحمن عبد القادر ، الطبيب النفس ي في مركز جبل الحسين لألدوية ، “الكبتاغون   أرخص  

ت 
ُ
 .”ِجرين يعرضون الكبتاغون أيًضا في الشارعوأسهل في الحصول عليه من األدوية األخرى ” ، ويشير إلى:“االستهالك ينتشر في الجامعة ، لكن امل

 

مليون حبة في جميع أنحاء العالم   250بهدوء ، يتسبب الكبتاغون بالفعل في إحداث فوض ى في الشرق األوسط وخارجه ، حيث تمت مصادرة 

بيض صغير مختوم بشعار يمثل نصف  في األشهر الثمانية األولى من هذا العام. عقار اصطناعي من عائلة األمفيتامين ، يباع على شكل قرص أ

لعربية قمر. في األصل عقار تم تسويقه في  أملانيا  منذ أوائل الستينيات ، وتم حظره منذ ذلك الحين. سوريا  هي املنتج الرئيس ي ، واململكة ا

سورية إلى ميناء جدة السعودي ،  تتبعت  السعودية املستهلك الرئيس ي ، واألردن ولبنان دولتا العبور. من البقاع اللبناني إلى حدود الحدود ال

 لوفيجارو  تهريب هذا املخدر الذي يهدد شباب الشرق األوسط. 

 ”كبتاغون ضد الجهاديين“

العالم كله يفرض علينا    ، أن نعيش بشكل جيد  . “علينا  لبنان  في   اجتمع  السلطة ،  ، مقرب من  أعمال سوري  املوعد األول كان مع رجل 

ه ، مشيًرا إلى اإلجراءات الشديدة التي اتخذها الغرب ملعاقبة  بشار األسد  على القمع الدموي لخصومه ، منذ عام  عقوبات!” يدافع عن نفس

.  “خالل كل سنوات الثورة هذه ،وصل جهاديون على أمل بإسقاط األسد ،  يالحظ رجل األعمال. اآلن نرسل لهم كبتاغون ،  يبتسم.  2011

 .“ وعطاءلدينا سالح جيد ضدهم. إنه أخذ 

. أرسلنا املواد الخام إلى  الجهاديين الذين  2014-2013يعطي الرجل بعض التفاصيل حول أصل الكبتاغون في سوريا. “بدأنا من السنوات  

صنعوها. في ذلك الوقت ، رأيت شاًبا في مستشفى عسكري بدمشق مصاًبا بكسر مفتوح في ركبته. كان يضحك ، لقد تناول الكثير من الحبوب  

 .رجة أنه لم يعد يدرك أنه يعاني من األلم. بعد ذلك بدأنا في صنعها وإرسالها “  إلى الخليج عبر األردنلد

كيلومتًرا من الحدود ، وأحياًنا في الصحراء. منطقة في جميع األحوال الجوية مواتية    375اتجاه شمال اململكة الهاشمية على الحدود مع سوريا.  

، تغيرت طبيعة التهريب عبر هذه الحدود    2018ا. لكن منذ استعادة بشار األسد السيطرة على جنوب بالده في عام  لحركة املرور بجميع أنواعه

  . ”  املليئة بالثغرات.  “نحن اآلن في حالة حرب. لم نعد نواجه متاجرين أفراد بل منظمة حقيقية

ستهلك اآلن محلًيا. أصبحت مكافحة الكبتاغون قضية تتعلق بالصحة  ٪ من األدوية التي تصل إل20لم تعد اململكة مجرد بلد عبور: حوالي  
ُ
يها ت

 .العامة واألمن القومي

بأكمله. كل يوم ، في    2021مليون حبة كبتاغون على هذه الحدود. هذا العدد يصل إلى عام    19، تم ضبط    2022في الفترة من يناير إلى مايو  

بل الجيش األردني. وهناك كل أولئك الذين ليسوا كذلك. عمليات شبه عسكرية متطورة بشكل  ق من الذعة عملية  13 إحباط  يتم ،املتوسط 

 صواريخ آر  
ً
في صباح    .بي جيمتزايد. مجهزين بنظارات الرؤية الليلية ، املهربين ، العدوانيين والكثيرين ، يلجأون إلى  الطائرات بدون طيار  وأحيانا

مهاجما منتشرين في ثالث فرق على امتداد    160د ، مما جعل كاميرات املراقبة معطلة. الخبز املبارك:  يناير ، غطى ضباب كثيف الحدو   27يوم  

منهم وجرح آخرون فيما تمكن آخرون من    27كيلومترا على طول الحدود حاولوا التسلل في عملية منسقة بعناية. وقتل الجيش األردني    73

 .الفرار إلى سوريا
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 ”!اقتلوا املهربين“

امللك  أسابيع قليلة ، ذهب امللك عبد هللا إلى الحدود وأمر رجاله بتغيير قواعد اللعبة ضد املهربين:  “اقتلوهم !” ومنها دخول سوريا ، سمح  بعد  

 .، بعد مقتل ضابط في معارك في وجه املتاجرين

في   إخفاء حبوبهم  أيًضا  يمكنهم  الكبتاغون.  ، ويعرض صورا ملضبوطات   ” للغاية  مبدعين  “املهربين أصبحوا  أن  إلى  األردني  املسؤول  ويشير 

الشاحنات التي تعبر الحدود عبر نقاط العبور الرسمية كما هي عبر الصحراء ، حيث توجد معظم حركة املرور. “يخفونها في حواف األمشاط  

إرسالها إلى الحالقين في األردن أو دول الخليج العربي ، في زجاجات زيت زيتون ، في باذنجان ، داخل كتل خرسانية مخصصة للبناء التي يتم  

ق  يصعب اكتشافها ، حتى مع وجود الليزر. كما تم اكتشافها في الجزء الخلفي من سيارات األجرة ، ومؤخرا في املراتب. ويضيف املصدر أن سائ

 . ات ليس على علم دائًماهذه الشاحن 

املمرات املعمول بها في الصحراء أكثر خطورة. “جيشنا يشعل النار بعد ذلك” ، يوضح ضابط ، صورة داعمة. نرى شاحنة صغيرة قسمت 

ه املرة ،   األسوار على طول الحدود ، والجزء الخلفي مغطى بقماش مشمع مموه بلون الرمال ، مع أقراص بداخلها ، ولكن أيًضا أسلحة. “هذ

 يحدد الضابط ،  كان تريمادال” ، حبة أخرى من األمفيتامينات ، مشتقة من الكبتاغون. 

ومن منطقة درعا جنوبي سوريا ينزل املهربون إلى قريتي برشيا وعرب شايم قبل عبور الحدود. يوضح الضابط: “هذه هي نفس القبائل على كال  

الطريق الثاني من منطقة ا البدو في   الجانبين “. ويمتد  الجبلي حيث يتورط  إلى الشرق من البادية السورية وجيب لحجة  لسويداء والثالث 

 كان شديد العدوانية ،  يتذكر الضابط األردني. واستغرق األ 
ً
مر  التهريب . بعض املهربين هم أنفسهم تحت تأثير الكبتاغون. “اعتقلنا سوريا

 .“ ثالثة أيام حتى يتعافى

قطعة من املاريجوانا. وأصيب    150ألف حبة كبتاغون و    900نيو / حزيران آخر نوبة صادرة كبرى: ما يقرب من  شهد الحادي عشر من يو 

املتج أسماء  “لدينا   : الضابط  النهاية. ويضيف  في  املهربون األسرى يتحدثون  املهربين بجروح واعتقلتهما قوات األمن األردنية.  رين  اثنان من 

 .“ ، لكن األشخاص الذين نعتقلهم ال يعرفون من هم رؤسائهم الحقيقيون  واملهربين ، من قبيلة كذا وكذا 

 

يليشيا  إن األردنيين الكبار يعرفون ذلك:  الفرقة الرابعة التي يتزعمها ماهر األسد في جيش النظام السوري ، واملخابرات العسكرية السورية وم

 .الكبتاغون من سوريا ، والتي يضيف إليها رجال أعمال متعاونين معهم  حزب هللا )حليفهم اللبناني( هم الفاعلون الرئيسيون في تهريب

 من الشباب األردني عاطلون عن العمل  % 50

نقاذ  الفرقة الرابعة يقودها ماهر األسد شقيق رأس النظام األسد. إنها قريبة من إيران ، التي أرسلت ميليشيات مرتزقة متحالفة إلى سوريا إل 

يؤكد املسؤول األردني الكبير  : “نحن بحاجة إلى جهاز حكومي لتنسيق هذه الهجمات وإنتاج أكبر قدر من الكبتاغون”  .  و 2013األسد من عام  

 .. ويضيف ، “ورش اإلنتاج خارج حدودنا” ، ويكشف خريطة لجنوب سوريا وأخرى لسوريا. هم بليغون 

وأخيًرا تلك الخاصة بإنتاج    – محفز نفس ي آخر يزداد  في األردن     –يث  يوضح األول موقع مختبرات تصنيع الكبتاغون ، ومختبرات الكريستال م

اج  املاريجوانا. ويقال إن هذه الورش الصغيرة ، التي تم تركيبها في فيالت أو سقيفة فارغة ، يبلغ عددها حوالي خمسين ، معظمها مخصص إلنت

ن القلمون ، على طول الحدود اللبنانية. حول مدينة حمص وفي البلد الكبتاغون في املناطق الريفية املحيطة بدمشق ، في القطاع الجبلي م

  العلوي الذي تنحدر منه عائلة األسد. تم رصد مختبر آخر بالقرب من الرقة ، معقل داعش السابق ، وثالثة آخر بالقرب من حلب ، في الشمال 
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راكز الشرطة ويتنقلون في سيارات في أيدي  “عناصر معينة من  وفي عمان صور تظهر مهربين يحتمون في م  .، على مقربة من الحدود التركية

 الجيش السوري” .  الفرقة الرابعة ملاهر األسد. 

نقطة إنتاج وتجميع وتهريب. شبكة عنكبوتية واسعة تغطي املنطقة الحدودية األردنية بأكملها    73الخريطة الثانية ، لجنوب سوريا ، تظهر  

ملزيد  عصابة تهريب ، وفًقا لعمان.  “في مواجهة املخاطر املتزايدة ، يحذر دبلوماس ي عربي في األردن ،  يطالب املهربون با  160تقريًبا ، حيث تعمل  

أن يكسب   للمهرب  التي تعرقل عمل    2000إلى    1000واملزيد من األموال: يمكن  القيود  يتساءل عن  بينما   ، ، كما يقول  دوالر لكل عملية” 

 . السلطات األردنية

ن  التوترات موجودة  ويقول هذا الدبلوماس ي الذي يتابع القضية عن كثب:  “يستفيد املهربون من التواطؤ داخل العشائر األردنية . ويضيف أ 

٪ من  50أيًضا في الحكومة األردنية  . يجب أال نشدد الخناق أكثر من الالزم على القبائل التي ال تستطيع الدولة توفير فرص عمل لها.  حوالي  

 الشباب األردني عاطلون عن العمل. 

حركة املرور ، فإن الدولة تضطر أحياًنا إلى التراخي. قادم من  حتى لو تم إلقاء القبض بانتظام على عمالء املخابرات ، املشتبه في “مالمستهم” ل 

،  لشمالقبائل قوية ، نائب من ناعور ، جنوب عمان ، يزرع املاريجوانا ، على مرأى ومسمع من الجميع تقريًبا ، في حين أن آخر من الرمثا ، في ا

 .على حدود ‘ العراق  وسوريا ، معروف بأنه مهرب

 

 املعامل السرية 

عضو سابق في القصر امللكي في عمان ، الذي يروي املغامرة التي حدثت قبل عشر سنوات البن عمه ، وهو    ، يؤكدعشائر البدوية تستغلها”  ال“

له  عميل في املخابرات العسكرية. وكان قد تلقى معلومات تفيد بأن زعيم عشيرة في شمال األردن سيتلقى مخدرات في منزله. أرسل اثنين من رجا

تباء أمام منزله أثناء الليل. لكن عند الفجر ، أرسل الشيخ ، الذي كان يعلم بوجودهم هناك بفضل اتصاالته االستخباراتية ، أحد رفاقه  لالخ

 . ”!إلى الجاسوسين. فتح سجادة صالة أمامهم. هذا النوع من الرسائل في عادتنا واضح: “أنت ميت إذا فعلت ذلك مرة أخرى 

 

هاشم صفي الدين ، الرجل الثاني في تنظيم حزب هللا اإلرهابي ، من مكتبه شديد األمان في الضاحية الجنوبية لبيروت:     يدا بيد ، أقسم الشيخ 

ميليشيا  “الكبتاغون حرام  في  ديننا”.  العمامة السوداء للسيد على الرأس ، الذي يظهر كخليفة محتمل لحسن نصر هللا ، األمين العام الحالي لل

 . لية إليران الشيعية املوا

موجودة في سهل البقاع والهرمل ، وهما منطقتان تنشط    –حوالي عشرين    –ومع ذلك ، وحتى بداية العام املاض ي ، كانت هناك مخابر تصنيع  

ل ، التقى  فيهما امليليشيات الشيعية. زراعة املخدرات نشاط قديم في هذه املناطق املتاخمة لسوريا. “بالطبع هناك ” ، يقول أحد سكان الهرم

يضاف  في بيروت. التضاريس الجبلية مواتية والقبائل تراقب املهربين. لكنها في الغالب عبارة عن حبوب سيلفيا ، تنتج من أوراق ملوخية مجففة  

 إليها دواء. يأتي في أجهزة لوحية ، إنه ليس باهظ الثمن. 

عام   املخ  2015في  مكافحة  رئيس وحدات   ، املشموش ي  عادل  اللواء  قام  لتصنيع  ،  معمل  بتفكيك   ، اللبناني  الداخلي  األمن  قوى  في  درات 

ل .  الكابتاغون في الشويفات ، وهي منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت ، معقل حزب هللا. “عدنا إلى نائب من ميليشيا حزب هللا” ،  كما يقو 

 . ”ويضيف بحذر: “اليوم ، ليس لدي دليل على تورطهم املباشر في لبنان
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. بعد ضغوط من اململكة العربية السعودية ، التي أوقفت استيراد الفواكه والخضروات من لبنان بعد ضبط  2021الوضع في ربيع عام  تغير  

ماليين حبة كبتاغون مخبأة في شحنات الفاكهة ، زادت بيروت من الضغط على املهربين. ووقعت اعتقاالت رمزية ، ال سيما اعتقال    5أكثر من  

ك الكبتاغون” ، في قريته الطفيلية التي يسكنها لبنانيون ولكن في األراض ي السورية الواقعة على جانبي الحدود. الضغوط التي  حسن دكو ، “مل

 .بدورها جعلت الحدود السورية األردنية أكثر جاذبية للمتاجرين بالبشر

، جاء مسؤولو حزب هللا لرؤيتي وقالوا لي إن قوى    2009“في عام    في لبنان ، تعيق املخدرات حزب هللا. يروي وزير الداخلية السابق زياد بارود:  

 في الضاحية الجنوبية ألنهم قالوا لي إننا مشاكل مخدرات. لقد فوجئت بسرور بهذا التغيير  
ً
في  األمن الداخلي بحاجة ألن تكون أكثر تواجدا

ر. ومن هنا جاءت عملية التوازن التي تنخرط فيها التشكيالت الشيعية  عقلية حزب هللا. يجب أن يقال أن بيئتهم املباشرة تتأثر أيًضا “  بالعقا

سيما  املوالية إليران في لبنان:  “يسمح حزب هللا لقوى األمن الداخلي أو الجيش بتنفيذ عمليات ضد املتاجرين الذين ال يسيطرون عليه ، وال 

ا. الخصوم “يقول مفكر شيعي. وبحسب هذا املصدر املطلع على حزب هللا  “ليس  القبائل الكبيرة في البقاع والهرمل والتي غالًبا ما تكون له أيضً 

 . ”لديه الوسائل لوقف كل العصابات املرتبطة بحركة السير في لبنان

حزب  منذ العام املاض ي ، كان من املفترض أن يتم نقل معظم املعامل اللبنانية إلى الجانب اآلخر من الحدود السورية ، وهي مناطق يتولى فيها

 .هللا قيادة امليدان مع الفرقة الرابعة  ملاهر األسد

 

 املخدر الذي يفتك بالشباب 

، سيطر تنظيم حزب هللا اإلرهابي وجماعات أخرى على بعض البنى  ضح. “خالل الحربفي املقابل ، في سوريا ، تداعيات التشكيل الشيعي وا 

، كما يقول مصدر داخل جهاز  التحتية لصناعة األدوية السورية ، مما سمح لهم ، بفضل اآلالت التي تم االستيالء عليها ، بإنتاج الكبتاغون”

  – مليار يورو    5.1تهريب الكابتاغون مروجيها السوريين واللبنانيين أكثر من    ، كسب  2021استخبارات في الشرق األوسط. النتيجة: في عام  

مليار في   3.1مقارنة بـ    –وحتى ذلك الحين ، بناًء على عمليات ضبط واسعة النطاق وحدها ، وفًقا لتقرير صادر عن معهد نيو الينز لألبحاث  

 .2020عام 

وأعلنت السلطات ، الشهر املاض ي ،     –ن حبة كبتاغون خالل السنوات الست املاضية  مليو   600تم اعتراض    –في مواجهة الخطر املتزايد  

مليون حبة أمفيتامين ، كانت مخبأة في شحنة دقيق ، في ميناء الرياض الجاف بالعاصمة ، فيما اعتقلت ستة سوريين وباكستانيين    47ضبط  

 اثنين. 

 لوفيغارو املصدر: 

 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/de-la-syrie-a-l-arabie-saoudite-sur-la-route-du-captagon-la-drogue-qui-menace-la-jeunesse-20220918
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 الربيع الجديد آٍت؟ 

 كارنيغي 

 مروان املعشر 

 2022 ايلول   22( والعربية )اللغة اإلنجليزية

حدقة  :قالامل  صن
ُ
منحت الثورات العربية التي بدأت أول    .يبدو العالم العربي اليوم في أمّس الحاجة إلى أدوات مختلفة ملجابهة التحديات امل

 للشعوب العربية في أن تفض ي إلى مجتمعات أكثر تعددية، وحكومات تنعم بالديمقراطية، ونظم يسود فيها القانون على  
ً

العقد املاض ي أمال

دون تمييز، وتنمية اقتصادية تحّسن مستوى معيشة الناس، وتعالج تحديات ارتفاع البطالة والدين العام واألسعار بشكل منهجي  الجميع من  

 قبل أن تنضج، وقبل
ً

ر البعض، وأنا منهم، من أن العملية التحولية التي يشهدها العالم العربي ستأخذ وقًتا طويال
ّ
أن    ومستدام. وفي حين حذ

اجات إلى بناء مؤسس ي وتعددي مستدام للدولة الحديثة، فقد أعطت تونس حتى وقت قريب األمل في إمكانية تحقيق نجاحات  تتحّول االحتج

 .سريعة في مجال إرساء الدولة الديمقراطية املدنية، واختصار املسافات التي مّرت فيها دول ومناطق أخرى في العالم

 
ت، يبدو أن العالم العربي ما زال يأبى أخذ العبر مما جرى، والتأسيس ملجتمعات حداثية  بعد مرور أكثر من عشر سنوات على هذه الثورا

ن  مستقرة ومزدهرة، وما زالت أغلب النظم العربية ترفض اللحاق بباقي مناطق العالم، قياًسا بمؤشرات الحرية واملعرفة، مع ما يرافق ذلك م 

 .انحدار ال ترجى عواقبه في مستويات التنمية والحرية
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ً

إلى أن تصبح دوال إن أي جردة حساب لحال العالم العربي اليوم ال ترض ي العدو قبل الصديق، فثمة دول عربية ليست بقليلة في طريقها 

لم تحترم تعددية مكوناته  ها دول 
ّ
الخارجية، وجل التدخالت  الداخل، وتنهش لحمها  املتهالكة من  ا  فاشلة، تمزقها الحروب األهلية واإلدارات 

األدنى  خلية. لبنان وليبيا واليمن وسورية والعراق هي اليوم نماذج لدول تمتلك املوارد البشرية واملالية والطبيعية، ولكنها تفتقر إلى الحد الدا

لذي كان  من الحوكمة الرشيدة واحترام تعدديتها اإلثنية والدينية والجندرية. أما النموذج اآلخر املاثل أمامنا فهو نموذج الدولة السلطوية، ا

 قبل الثورات العربية في أغلب الدول العربية، واآلخذ في التمادي في سلطويته اليوم، على الرغم من ترّدي أوضاعه االقتصادية وا
ً

ألمنية  ماثال

طريق االعتماد    واالجتماعية. هذا النموذج عص يٌّ على التغيير، ألن قوى الوضع القائم فيه ما زالت تفّضل انتهاج الطريق األسهل سياسًيا، وهو

على املساعدات الخارجية والدين العام والضرائب غير املباشرة، وارتفاع التضخم، عوًضا عن إصالحات سياسية واقتصادية حقيقية، وذلك 

 المتيازات شخصية ونظم ريعية بائدة. وفي حين تشكل مصر أحد األمثلة الواضحة على استمرار هذا النموذج، تنضم إلى هذا الن
ً
ادي  حماية

 عرض الحائط بكل مكتسباتها الديمقراطية في الفترة املاضية، وغير آبهة بتقديم أي تصور اقتصادي ملعالجة التحديات  
ً
تونس اليوم، ضاربة

له أغلب النظم امللكية في العالم العربي، وهو النموذج الذي يقّدم إصالحات صغير 
ّ
إلرضاء  ة  التي تواجهها البالد. وثمة النموذج الثالث الذي تمث

ة  الشارع مرحلًيا، مع التركيز على بعض اإلصالحات االقتصادية واملجتمعية، من دون أن يترافق ذلك مع تصور متكامل ألركان الدولة الحداثي

ثير  كافة، ولنظم حوكمة تعتمد الفصل والتوازن بينها، ولتنمية اقتصادية مستدامة تبتعد عن الريع وتعتمد اإلنتاجية. ما من شك في أن الك

ا مهمة في مجال التنمية االقتصادية 
ً
من دول الخليج العربي بدأت تدرك استحالة استمرار النظم القائمة على النفط، وتقطع اليوم أشواط

 .الجادة، وإن كانت بحاجة إلى قطع أشواط موازية في مجال اإلصالح السياس ي

م منها في السابق غياب نظم الحوكمة الرشيدة. وتواجه املنطقة اليوم تحديات  تبدو التحديات التي تواجه املنطقة العربية كبيرة وقديمة، فاق

ها بجائحة كورونا والحرب الروسية األوكرانية، وإن كانت بطبيعتها عارض
ّ
ة،  جديدة عدا تداعيات الربيع العربي، وتدني سعر النفط، يتمثل جل

 .مستويات البطالة والدين والتضخم وأسعار الغذاء إال أنها قد عّمقت تلك التحديات وأدت الى ارتفاعات خطيرة في

ر ثمة تحّدٍ آخر جديد تجاهلته املنطقة حتى وقت قريب، وبدأت باالهتمام به مؤخًرا، وهو التغير املناخي، فارتفاع درجات الحرارة بات يؤث

ة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة إال دليل على  بشكل ملحوظ في تبخر املياه ونقص املخزون املائي وانحسار األراض ي املزروعة، وما األزم

ضاف إلى ذلك أزمة الالجئين في املنطقة العربية، بعد أن أصبحت تؤوي أكثر من نصف الجئي
ُ
العالم    أثر التغير املناخي في العالقات بين الدول. ت

 عن تأثيرها في هويا
ً

ت الدول املضيفة. بتنا نعيش اليوم في منطقة تتالحق بها  أجمع، وهي أزمة لها تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية، فضال

بهة تحديات  األزمات، والكثير منها عاملي التأثير وصعب التنبؤ به. وقد بات واضًحا أن أدوات األمس، عاملًيا وليس عربًيا فقط، لم تعد كافية ملجا

 اليوم، فما بالك إن عجزت هذه األدوات عن حل التحديات املاضية؟

ست صرخة يأس من املستقبل، وقد ال يملك أحد ان يستسلم لواقع الحال، من دون أن ينتج عن هذا االستسالم تداعيات مستقبلية  هذه لي

خطيرة، لكن الواجب الوطني والعربي يستدعي أن نبقى ندق ناقوس الخطر من استمرار الوضع القائم. إن أرادت الدول العربية أن تلحق  

اإلنسانية،  التنمية  السياسية    بركب  تحدياتها  ملعالجة  متكاملة  كلية  لتصورات  بل  جديدة،  ألدوات  بحاجة  أنها  تدرك  أن  من  لها  بّد  ال 

واالقتصادية واملجتمعية، وأنه ال سلك الطرق السهلة، وال اإلصالحات املتجزئة وال التشبث في املاض ي سيحصنها عن الحاضر واملقبل من  

ض ي عن كل هذه التحديات، فأخش ى أننا قد نكون مقِبلين على مرحلة من االحتجاجات العربية املتجددة  التحديات. أما مع االستمرار في التغا

 قد تكون أقل سلمية من املاض ي، وقد تنتج عنها تداعيات كبيرة ليست من مصلحتنا جميًعا. 

 كارنيغياملصدر: 

https://carnegie-mec.org/diwan/87975
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