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 الطاقة في سورياعلى األسد العودة إلى طاولة املفاوضات للتخفيف من أزمة 

 معهد واشنطن 

  أندرو جيه. تابلر, إريك يافورسكي

 2022كانون األول  22)اللغة اإلنجليزية( 

املقال آلية    :نص  إذا وافقت دمشق وموسكو على تمديد  في سوريا، ولكن فقط  الوقود  أزمة  التخفيف من  في  املساعدة  بإمكان واشنطن 

 .التقدم نحو تسوية سياسية نهائيةاملساعدة عبر الحدود واستئناف 

 



 

 

 

 

4 | P a g e  

كانون األول/ديسمبر، فتحت قوات األمن السورية في مدينة السويداء في جنوب البالد النار على أكثر من مائتي محتج كانوا يتظاهرون    4في  

 على ذلك، طرد  
ً
املتظاهرون دورية روسية سورية مشتركة كان قد تم  ضد نقص الطاقة واالرتفاع الهائل في األسعار وقضايا الحوكمة. وردا

 في سوريا،    12نشرها ملراقبة االضطرابات املحلية، ثم عادوا إلى الشوارع في  
ً
كانون األول/ديسمبر. وعلى الرغم من أن االحتجاجات تحدث يوميا

 ما تحصل في املناطق الخاضعة لسيطرة األقليات مثل السويداء، حيث يخ
ً
دم العديد من السكان في قوات النظام العسكرية إال أنها نادرا

 .واألمنية

 من املوسم يعني أن هذا الشتاء قد يكون األقس ى  
ً
وال يزال السبب الدقيق لنقص الطاقة غير واضح، لكن واقع حدوث ذلك في وقت مبكر جدا

كانون    10ولي بشأن توفير املساعدة عبر الحدود في  . وفي الوقت عينه، يلوح تصويت آخر في مجلس األمن الد 2016بالنسبة للسوريين منذ عام  

الثاني/يناير. وتسلط هذه العوامل العاجلة الضوء على حاجة واشنطن للعمل بشكل مبتكر مع حلفائها من أجل وضع خطة لتخفيف املعاناة  

ى تنازالت في التفاوض على تسوية سياسية  وطوال ذلك االستفادة من املشاكل االقتصادية للنظام للحصول عل  - اإلنسانية للمدنيين السوريين  

 ."2254نهائية بموجب "قرار مجلس األمن الدولي رقم 

سلط الضوء على الحالة الرهيبة لوضع الطاقة
ُ
 االحتجاجات ت

م عشرات  . فقد اقتح2021كانون األول/ديسمبر بأنه أكبر تظاهرة في السويداء منذ أيام االنتفاضة الوطنية في سوريا عام    4ُوصف احتجاج  

 ودمروا صور الرئيس بشار األسد وأشعلوا النيران بداخله. وفتحت قوات األمن النار في النهاية على املتظاه
ً
 محليا

ً
رين،  السكان مبنى حكوميا

 .فقتلت أحدهم، كما توفي ضابط شرطة

السويداء مدينة  أهالي  رد 
َ
ط بينما  دمشق،  إلى  السويداء  محافظ  استدعاء  تم  الحادث،  على   

ً
واستأنفوا    وردا املذكورة  املشتركة  الدورية 

 لبعض التقارير، عاد املحافظ اآلن إلى السويداء مع تأكيدات من رئيس الوزراء حسين عرنوس بأن 
ً
ه االحتجاجات في الشوارع بعد أيام. ووفقا

 .سيتم توفير مخصصات إضافية للكهرباء والديزل. ولكن االحتجاجات مستمرة حتى كتابة هذه السطور 

وقت سابق، أشارت التقارير إلى أن احتمال اتساع حالة عدم االستقرار واالضطراب في املنطقة دفع األسد إلى نقل ملف السويداء األمني  وفي  

  من "مديرية املخابرات العسكرية" إلى الشخص املوثوق لديه، رئيس "إدارة املخابرات العامة" حسام لوقا. وفي تشرين األول/أكتوبر، افتتح 

"  مركز إيواء في السويداء للهاربين من الجيش واألفراد الفارين من التجنيد اإللزامي، ووضعه تحت مراقبة لوقا و"الفرقة الرابعة املدرعةالنظام  

 .التابعة للجيش، وهي وحدة نخبوية يسيطر عليها ماهر األسد الشقيق األصغر للرئيس السوري

الطاقة  اتخاذ هذه الخطوات في ظل نقص جديد في  الناتج عن عقد من الحرب    وتم  أكثر حدة بكثير من النقص املزمن  الذي هو  والوقود 

ظهر صور من دمشق طوابير طويلة تنتظر الحافالت، التي تم تقليص خدماتها بسبب نقص الوقود. وباملثل، يقوم سائقو سيارات  
ُ
األهلية. وت

م. كما تأثر نقل املواد الغذائية، بحيث ارتفع سعر الخضار بنسبة تزيد  األجرة بالحد من أعمالهم اآلن بعد ندرة الحصول على الوقود املدعو 

في املائة في بعض املناطق ألن نقلها إلى مراكز املدن مكلف للغاية، بينما ال يرغب موزعو الخبز في بعض أحياء حلب في نقل منتجاتهم   100عن 

األساسية للتدفئة مثل زيت املازوت، لجأ بعض السوريين إلى حرق قشور    عندما يكون من األوفر لهم البقاء في مناطقهم. وفي غياب الدعائم

 .الفستق للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء

دة ويمكن إسناد العديد من هذه املشكالت إلى املشاكل االقتصادية للنظام، والتي تنبع إلى حد كبير من الفساد املستشري واالفتقار إلى إعا

 على ذلك، خفض النظام اإلعانات األساسية  اإلعمار على نطاق وا
ً
التي هي من الناحية التاريخية إحدى أفضل أدواته    -سع بعد الحرب. وردا

علن عن خفض دعم الوقود للموظفين الحكوميين بنسبة  
ُ
في   40للحفاظ على والء الجمهور. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، على سبيل املثال، أ
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في املائة   12الكثير من األمل. وتعتزم الحكومة تخفيض إنفاقاتها على اإلعانات االجتماعية بنسبة    2023زنة لعام  املائة. وال يقدم مشروع املوا 

 بعام  
ً
في املائة. وعلى الرغم من أنه من املقرر زيادة توفير املنتجات النفطية    44، مع توقع انخفاض دعم القمح والدقيق بنسبة  2022مقارنة

 للحد من التراجع الحالي. وال يتوفر البنزين اليوم إال في السوق السوداء، حيث ال يستطيع معظم  في املائة، فق  25بنسبة  
ً
د ال يكون ذلك كافيا

العام بنسبة   إلى خفض مخصصات الديزل للسيارات ووسائل النقل  املائة.    30السوريين تحمل األسعار، بينما اضطرت محافظة حلب  في 

الحك املكاتب  املشاكل  أوقفت  ودفعت هذه  تأثرت، حيث  الترفيهية قد  األنشطة  أيام محددة، وحتى  في  املنشآت  إلى اإلعالن عن إغالق  ومية 

 
ً
 .الدوريات الرياضية التي يسيطر عليها النظام أنشطتها مؤقتا

 بمجموعة غامضة من القرارات غير املؤاتية التي يتخذها الفاعلون اإلقليميون الر 
ً
كانون    2ئيسيون. ففي  وترتبط خطورة الوضع الحالي أيضا

أوائل  من   
ً
اعتبارا البالد  إلى  النفط  أوقفت شحنات  قد  إيران  أن  السورية  املستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  أعلنت    األول/ديسمبر، 

 "بظروف تخفيفية". ولكن في تشرين الثاني/نوفمبر، صرحت مصادر إيرانية لصحيفة "الوطن" اليومية  
ً
املوالية للنظام أيلول/سبتمبر، متذرعة

. وبالفعل، تشير التقارير إلى أن ناقالت النفط اإليرانية ما    3إلى   2أن شحنات النفط الخام لطهران إلى سوريا ستزداد من  
ً
ماليين برميل شهريا

  
ً
عد هذه املساعدة بمثابة إسعافات أولية أكثر من كونها عالجا

ُ
، بحيث لم يكن مجموع  زالت تمر عبر املوانئ السورية. ومهما يكن األمر، ت

ً
سحريا

 إال لتغطية  16
ً
 من الطلب املحلي 80مليون برميل من النفط الذي زودته إيران لسوريا من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر كافيا

ً
 .يوما

ا »قوات سوريا الديمقراطية«  ويتمثل عائق خارجي آخر بسلسلة الضربات العسكرية التركية األخيرة عبر الحدود ضد املواقع التي تسيطر عليه

ألف    90)»قسد«( في شمال شرقي البالد. ويبدو أن هذه الحملة أوقفت بعض حقول ومنشآت النفط السورية، مما خفض اإلنتاج الوطني من  

 إلى حوالي  
ً
    20برميل يوميا

ً
وليس من الواضح بعد  ألف برميل.    200وهو انخفاض صارخ في بلد تتراوح احتياجاته اليومية من النفط حول    -ألفا

في عام   إيران  النقص، كما فعلت  للحد من  التدخل  الخارجيين  املنتجين  بإمكان  إذا كان  إجمالية، تشكل األسباب  2019ما  . ولكن بصورة 

 على فشل الدولة.
ً
 آخرا

ً
 املحتملة املتعددة الكامنة وراء املأزق الحالي في سوريا دليال

 نيةاالستفادة من الطاقة لإلغاثة اإلنسا

أشعلت احتجاجات السويداء النقاشات املعتادة في األوساط السياسية، حيث دعا البعض إلى التعليق الفوري للعقوبات بينما دعا البعض  

اآلخر إلى تشديد العقوبات لتسريع انهيار نظام األسد. ومع ذلك، ال يوجد أي نهج واقعي. فسبب نقص الطاقة واملشاكل االقتصادية األخرى  

يا هو التدمير الناجم عن الحرب، وليس العقوبات، التي ال تستهدف واردات البالد من املنتجات النفطية. وبينما يمكن أن يدفع هذا  في سور 

  
ً
فقد قرر األسد ودائرته املقربة منذ    -النقص باملزيد من املتظاهرين للخروج إلى الشوارع هذا الشتاء، فإن احتمال انهيار النظام يبدو بعيدا

التي تخدم    فترة املكاتب   حول إغالق 
ً
تهتم الحكومة كثيرا الخضوع، لذلك ال  السوريين إلرغامهم على  النار على  اتباع سياسة إطالق  طويلة 

 على العقوبات
ً
 .الجمهور، أو تشديد حزام ميزانيتها ردا

، يجب أن تعمل مع الحلفاء لإلبقاء على  ومع أخذ هذه األمور في نظر االعتبار، من الضروري أن تفكر الواليات املتحدة بصورة أكثر  
ً
. أوال

ً
ابتكارا

كانون الثاني/يناير. وتسمح هذه اآللية بإرسال اإلمدادات    10" في  2642املساعدات عبر الحدود قبل انتهاء صالحية "قرار مجلس األمن رقم  

ونازح. وقد سمحت روسيا بتمديد اآللية ملدة ستة أشهر  ماليين الجئ    4عبر معبر باب الهوى إلى شمال غرب سوريا، حيث ال يزال يتواجد حوالي  

 من النفوذ عند التفاوض على القرار التالي.
ً
 على ما يبدو بأن ظروف الشتاء القاسية ستمنحها مزيدا

ً
ففي    فقط في تموز/يوليو املاض ي، مراهنة

 أنها "غير مقتنعة" بأن اآللية  كانون األول/ديسمبر، بدت موسكو وكأنها تبتعد عن اح  21تصريحاتها ملجلس األمن في  
ً
تمال التجديد، معلنة
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ظام،  الحالية هي الطريقة املثلى إلدخال املساعدات إلى البالد. لكن في ظل معاناة السوريين على املستوى االقتصادي حتى في مناطق سيطرة الن

 .قد يكون لدى روسيا حافز لقبول التمديد ملساعدة موكلها في دمشق

 

، يجدر ب
ً
واشنطن أن تدرس بشكل كامل توسيع نطاق اإلعفاءات اإلنسانية للمساهمة في تخفيف املعاناة من دون إفادة شبكات نظام  ثانيا

بقاء على  األسد. وتشمل هذه: املبادئ التوجيهية لوزارة الخزانة التي تم اإلعالن عنها هذا األسبوع والتي تهدف إلى تسهيل تدفق املساعدات مع اإل 

ية. وبناًء على هذه القواعد الجديدة، يجب على املسؤولين دراسة إمكانية تسليم شحنات الوقود الطارئة إلى سوريا مع الحد  العقوبات الحال

 .من الفرص املتاحة للنظام الستغالل التدفقات

بع مع إيران في تشرين على غرار النهج ال  - وتتمثل إحدى الطرق للقيام بذلك في إنشاء "قناة بيضاء" للمساعدات اإلنسانية في سوريا  
ُ
ذي ات

، عندما أعلنت واشنطن أن الحكومات واملؤسسات املالية األجنبية يمكنها إنشاء آلية دفع للصادرات اإلنسانية املشروعة  2020األول/أكتوبر  

التي تتبنى مواقف مماثلة اتخاذ إلى ذلك البلد طاملا لم يتم تحويل أي أموال إلى النظام. فإنشاء مثل هذه القناة لسوريا سيتطلب من الحكومات  

تتم  قرارات متزامنة للسماح بتنفيذ اآللية، باإلضافة إلى إنشاء غرفة مقاصة سيادية لتحمل مخاطر املعامالت املرتبطة بالشحنات في سوريا )س

ضمن عدم استفادة نظام األسد  مناقشة املزيد من التفاصيل حول هذه النقاط الفنية في املراصد السياسية املستقبلية(. ومن شأن ذلك أن ي

 .وهو مصدر قلق سياس ي رئيس ي -واملنظمات املصنفة )إرهابية( من شحنات املساعدات أو التالعب بها 

 )لطريقة( تصميم
ً
 بشكل خاص ألن معظمها يتم تحويله إلى منشآت وشبكات النظام نظرا

ً
 معقدا

ً
  وُيعد إرسال إمدادات الطاقة إلى سوريا أمرا

 استيراد املنتجات النفطية املكررة، على  البنية التحتي
ً
ة للطاقة في البالد. ولتجنب التأثير على املدنيين، لم تستهدف العقوبات األمريكية مطلقا

 لتقديم امل
ً
زيد  الرغم من أن بعض العقوبات الناشئة عن "قانون قيصر لحماية املدنيين" في سوريا لها آثار جانبية. وأظهرت واشنطن استعدادا

  من ا
ً
إلعفاءات من العقوبات ألنواع معينة من الطاقة حتى لو كان ذلك يساعد النظام بشكل غير مباشر. على سبيل املثال، استثنت مؤخرا

اقتصرت عمليات   الفنية،  الناحية  نظام األسد. ومن  إلى  الطاقة  مقابل تسليم شحنات  لبنان  إلى  عبر سوريا  الطبيعي والكهرباء  الغاز  نقل 

ى االستخدامات اإلنسانية، إال أن املسؤولين األمريكيين يدركون بال شك أن شبكة الكهرباء السورية تزود معسكرات االعتقال  التسليم هذه عل

 .والقواعد العسكرية التابعة للنظام بالطاقة، وليس فقط منازل املدنيين

لك من دون توسيع نطاق التطبيع مع نظام األسد، الذي  وإذا عملت واشنطن على تسهيل شحنات الوقود الطارئة إلى سوريا، فعليها القيام بذ

. ويعني ذلك انتزاع تنازالت سياسية واضحة في املقابل. وعلى وجه التحديد، يجب على املسؤولين األمريكيين مطالب
ً
ة النظام  تزداد انتهاكاته سوءا

،  "، مثل إطالق سراح املح 2254باتخاذ خطوات ملموسة بموجب "قرار مجلس األمن رقم  
ً
تجزين والسماح للجنة الدستورية بأداء عملها فعليا

  بما يتماش ى مع تدابير بناء الثقة "خطوة بخطوة" التي اتخذها املبعوث الخاص لألمم املتحدة إلى سوريا غير بيدرسن. ومن خالل االستفادة 

ظهر للسوريين أنها تهتم بمصيرهم  
ُ
ير في الوقت نفسه إلى األسد ورعاته الروس بأنه ال  بينما تش   - بدقة من أزمة الطاقة، يمكن لواشنطن أن ت

 يستطيع استعادة السيادة الكاملة على األراض ي السورية، لذا فإن التسوية التفاوضية هي سبيله الوحيد للخروج من االنهيار املستمر.

 معهد واشنطن املصدر: 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ly-alasd-alwdt-aly-tawlt-almfawdat-lltkhfyf-mn-azmt-altaqt-fy-swrya
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 سوريا  حول القمة الثالثية 

 سيـــــــتــــــا

 برهان الدين دوران 

 2022ول كانون األ  17)اللغة اإلنجليزية( 

 : خالصة

 .سوريا وتركيا وروسيا بعد زيارته ألفازا بينأردوغان أن يتحدث عن اتخاذ خطوات ثالثية ئيس لر كان من املهم ل

إلى إقامة طاولة    بوتين،أحالوا اقتراح اجتماع الزعماء إلى    والخارجية، الدفاع  وزير  املخابرات و   رئيسالذي قال إن    الرئيس أردوغان، مشيًرا 

 جديدة في سوريا. حوار 

من الواضح أن تركيا هي الدولة التي  و   .دعونا ال نغفل عن التطورات املهمة في السياسة الخارجية  الداخلية،مع التركيز على قضايا السياسة  

ا في البيئة الدولية 
ً
 .التي نشأت بعد الغزو الروس ي ألوكرانياتولت الدور األكثر نشاط

قامت تركيا ببعض التحركات اإليجابية في األزمة األوكرانية. أصبحت هذه    سرى،األ هذا الدور له جانبان: األول هو أنه مع ممر الحبوب وتبادل  

 .2022اإلنجازات الدبلوماسية للرئيس أردوغان قضايا بارزة في السياسة العاملية في عام 

 احتها األزمة األوكرانية. فإن تركيا هي الدولة التي تستفيد على أفضل وجه من الفرص الجيوسياسية التي أت النزاع،إلى جانب جهود حل   ثانًيا،
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ال تشارك في العقوبات وتتخذ خطوات من شأنها أن توفر مزايا على    وأوكرانيا، التي تنفذ سياسة حياد نشطة ومتوازنة تجاه روسيا    ن تركيا، إ

 .عدة مستويات

بحر  هذا يقوي تركيا في سياق شرق ال  أنكما  تأتي مجاالت الطاقة والغذاء والخدمات اللوجستية في املقدمة.    السالم،باإلضافة إلى دبلوماسية  

 .والقوقاز وآسيا الوسطى وأوروبااألبيض املتوسط  

فإن طرح الرئيس الروس ي بوتين لفكرة أن تكون تركيا    أوروبا،على الرغم من قيام اليونان وإسرائيل بمحاوالت طموحة لتوصيل الطاقة إلى  

 مركًزا لتوزيع الغاز الطبيعي ُيظهر أن تركيا تتقدم على منافسيها. 

سيليفري. وأوضح أن الهدف هو تحويل تركيا إلى مركز    منطقة   الرئيس أردوغان أمس أكبر منطقة لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا فيافتتح  

 يتم تحديد السعر املرجعي للغاز الطبيعي في أسرع وقت ممكن. س عاملي حيث 

وعلى الرغم من اعتراضات بعض العواصم    األخيرة،كل من سياسة التطبيع والعالقات الطيبة مع روسيا بشكل كبير في تحركات أنقرة    ت ساهم

 .انتقلت تركيا بعالقتها االستثنائية مع روسيا إلى مرحلة جديدة الغربية،

هذا نتيجة سياسة الحكم الذاتي لتركيا    .وسطى مع أنقرةتتجه موسكو اآلن نحو توازن جديد للمنافسة والتعاون حتى على مستوى آسيا ال

 أردوغان في سد الفجوات الجيوسياسية. الرئيس  ونجاح 

 اسيـتـــــــــاملصدر:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.setav.org/uclu-zirve-ve-suriyede-masa-arayisi/
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 تأثير األزمة االقتصادية السورية على العائالت.. “كيف لنا أن ننجو من هذا” 

 املجلس النرويجي لالجئين 

 2022 يار أ)اللغة اإلنجليزية( 

في جميع    : ملخص السوريون  يزال  الثاني عشر، وال  األزمة السورية اآلن عامها  إذ يخّيم عدم  تدخل  أزمات متعددة،  البالد يواجهون  أنحاء 

االستقرار على السكان املتضررين من الصراع، ويعاني السوريون أسوأ التداعيات االقتصادية منذ بداية الصراع. إن التدهور االقتصادي  

معانا بعد  الضعفاء.  للسكان  بالنسبة  بعد  ينتِه  لم  الكابوس  أن  يعني  البالد  يمزق  الذي  يواجه  الحاد  من عقد،  مميت ألكثر  تهم من صراع 

التأقلم والتكيف مع تلك الظروف. أدت آثار الصراع، مع فيروس   السوريون اآلن ارتفاعات غير مسبوقة في تكاليف املعيشة وصعوبات في 

ن اآلن أيًضا باآلثار املتتالية  ( والعقوبات وجملة من العوامل األخرى، إلى تدهور اقتصادي في جميع أنحاء البالد. يشعر السوريو 19-)كوفيد  

يع  لألزمة األوكرانية، مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بسبب تعطل الواردات، وهي حالة ستزيد من حالة انعدام األمن الغذائي الهشة في جم

 .أنحاء البالد
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حدوث تحول على مستوى البالد، في الطريقة التي يعيش بها السوريون حياتهم. ويتعين  تسبب االنخفاض الحاد في مستوى املعيشة في سورية في  

بير  على ماليين العائالت الضعيفة في جميع أنحاء البالد اتخاذ خيارات صعبة، كجزء من هذا الكفاح املؤلم من أجل البقاء. أدى االرتفاع الك

ل عيش الناس وتجريدهم من الخيارات القابلة للتطبيق. تواجه العائالت السورية  في أسعار السلع والخدمات عبر املحافظات إلى تحطيم سب

العمل  املستضعفة اآلن قرارات مستحيلة، مثل شراء األدوية ألقاربها املرض ى، أو وضع الطعام على املائدة، أو إرسال أطفالهم إلى املدرسة، أو 

 إلى الن
ْ
اس في أي مكان في سورية، وسيقولون لك إن الحياة لم تكن يوًما بمثل هذه الكلفة  من أجل تغطية تكاليف املعيشة األساسية. تحّدث

 بهذه الصعوبة، وقد عّبرت امرأة من الشمال عن ذلك، في مقابلة، بالقول: “كيف نتوقع أن ننجو من هذا!”
ّ
.  الباهظة، وأن التكيف لم يكن قط

لتي أصبحت روتيًنا يومًيا؛ الذهاب إلى الفراش جائًعا، والوقوف في طوابير لساعات  أدت األزمة إلى سلسلة من اإلجراءات التي ال مفر منها، وا

 .للحصول على ربطة من الخبز، وحرق البالستيك السام كي تتدفأ

صادية على ( مقابالت مع مئات العائالت السورية النازحة داخلًيا، ومع العائدين، لفهم تأثير األزمة االقت NRCأجرى املجلس النرويجي لالجئين ) 

لبالد.  حياتهم في األشهر األخيرة. بخالف اإلحصاءات، من األهمية بمكان إظهار ما يعنيه العيش في ظل هذه األزمة االقتصادية، في جميع أنحاء ا

ر النتائج  ترسم الشهادات التي شاركها سوريون من الشمال إلى الجنوب، مروًرا بوسط سورية، صورة للمعركة، وتوضح الحلول املطلوبة. تظه

ملطلوبة التي توصلنا إليها أن غالبية السوريين الذين قابلناهم اضطروا إلى ترشيد الطعام، وأن أكثر من ربعهم اضطروا إلى التخلي عن األدوية ا

ارتفاع أسعار    بسبب التكاليف الباهظة. دفع فصل الشتاء القاس ي الناس إلى أن يحرقوا املالبس القديمة واألكياس البالستيكية للتدفئة، مع 

 الوقود الكبير واملفاجئ.

، وإلى  يريد السوريون الخروج من أكثر من عقد من هذه املعاناة التي ال نهاية لها، ولكنهم يحتاجون إلى دعم ثابت من مجتمع املانحين الدوليين

ل تدعمهم  مستدامة  وبمساعدات  األمد،  طويلة  بحلول  الضعفاء  السوريون  يطالب  األمد.  طويلة  أنفسهم  حلول  على  معتمدين  يصبحوا 

 .وليعيشوا حياة كريمة

يُ  أال  تأثير ونفوذ على األزمة  التي لها  القرار واملانحين والحكومات  الفقر في جميع أنحاء البالد، يجب على صانعي  انتشار  حّولوا  مع استمرار 

في املبكر والصمود في البالد، سيساعدان السوريين في  انتباههم بعيًدا عن سورية. إن الحفاظ على املساعدة اإلنسانية، وزيادة جهود التعا

، مواجهة التحديات الحالية واملستقبلية. مع انتشار األزمات األخرى في العالم بسرعة، فإن سورية معرضة لخطر السقوط من قائمة األولويات

ت املجتمعة في بروكسل، لحضور مؤتمر التعهدات  عندما يتعلق األمر بتمويل املساعدات الدولية والجهود الدبلوماسية، يجب على الحكوما

في هذا  الدولي املقبل حول سورية، أن تظل ملتزمة تجاه املحتاجين في جميع أنحاء البالد، كما يجب زيادة الدعم للفئات األكثر ضعًفا في سورية  

 الوقت الحرج، ال تقليصه.

 

 الحلول  •

ف اإلنسانية واالقتصادية  األزمات  أن تستند حلول  التي قابلها املجلس  يجب  العائالت  إلى وجهات نظر السوريين املتضررين. تدرك  ي سورية 

لول املناسبة  النرويجي لالجئين أنه ال يوجد حّل واحد لألزمة املعّقدة التي تمّر بها البالد. عندما سأل املجلس النرويجي لالجئين العائالت عن الح

 .بين األسر واملحافظات املختلفة لهم، قدمت اإلجابات نظرة ثاقبة على املشتركات 
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( 60( في املئة من املستجيبين. ويرغب )73عموًما، جاء خلق فرص العمل على رأس الحلول طويلة األجل، التي اقترحها ما يقرب من ثالثة أرباع )

ديم مزيد من املساعدات الغذائية  في املئة آخرون في تقديم مساعدات نقدية للفئات األكثر ضعًفا، في حين اقترح أكثر من الربع بقليل تق

 .لتعويض ارتفاع أسعار املواد الغذائية

إحدى املشاركات في االستطالع من حلب، قالت: “كل ما نحتاجه هو أن نكون قادرين على تحقيق دخل يمكن أن يساعدنا في العيش بكرامة”. 

ة لعائالتهم. ويعتقد معظم املستجيبين أن الدخل املستند إلى وذكر من قابلناهم أن الحصول على وظيفة مستقرة يمكن أن يحقق حياة كريم

العمل سيساعدهم في استعادة التحكم بأولوياتهم، مثل تأمين التعليم ألطفالهم. وذكر البعض أنهم يرغبون في بدء عمل تجاري، مثل فتح  

عية، تقديم مزيد من الدعم للقطاع الزراعي. واقترحت  متجر بقالة صغير. واقترح آخرون، وال سيما أولئك الذين يقيمون في املجتمعات الزرا

 مستجيبات عدة إجراء دورات تدريبية لتوليد سبل العيش، حتى يتمكّن من تعلم مهنة جديدة. 

الشباب يعملون في  الحالية من خالل توفير فرص عمل ومشاريع للشباب. في بعض األحيان، أرى  “يمكن أن يكون حل األزمة االقتصادية 

 عبة تتطلب مهارات منخفضة، وأعتقد أنهم يستحقون فرصة للوصول إلى فرص أفضل”.وظائف ص

يمكن للتمويل املستمر واملستدام والدعم الدبلوماس ي لسورية أن يمنع عقًدا آخر من املشقة للسوريين املستضعفين. تدعم الجهات الفاعلة  

االستجابة الحلول واالستجابات التي تعزز االعتماد على الذات واملرونة والتعافي. هناك دعوة  اإلنسانية وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال  

متزايدة من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية من أجل استجابات مستدامة وطويلة األجل للمساعدات في سورية، تساعد السوريين في إعادة  

د. وهناك حاجة إلى مزيد من دعم املانحين الدوليين للمساعدة املستدامة التي تعطي  بناء حياتهم وتطوير سبل عيشهم في جميع أنحاء البال 

ا  األولوية للتدريب املنهي وخلق فرص العمل وبرامج سبل العيش األوسع في جميع أنحاء سورية. يجب أن تكون الجهات الفاعلة اإلنسانية أيضً 

 من توزيع الخيام، وإعادة تأهيل شبكات املياه  قادرة على االستجابة لالحتياجات بطرق أكثر استدامة، مث 
ً

ل إنشاء أماكن مأوى انتقالية بدال

 من توزيع املياه
ً

 .بدال

تخفيض   تم  إذا  التراجع،  لخطر  االستثمارات معرضة  لكن هذه  استثمارات حيوية،  الدولية  املساعدات  املاض ي، حققت  العقد  على مدى 

مات أمًرا حيوًيا أيًضا، ويجب على جميع الجهات الفاعلة العمل بشكل جماعي، لضمان الوصول  املساعدات بشكل كبير. يعّد الوصول إلى الخد 

اعية  العادل إلى الخدمات واملزايا والخطط لدعم السوريين املستضعفين الذين نزحوا والذين ما يزالوا ينزحون. أخيًرا، يجب أن تظل الحلول مر 

 رين من االستجابات.للصراع وغير تمييزية، ومستنيرة بآراء املتضر 

 

 التوصيات  •

نية  في الفترة التي تسبق مؤتمر بروكسل السادس إلعالن التبرعات إلى سورية، يجب على املانحين التأكد أن جميع ركائز خطة االستجابة اإلنسا

املانحين الحفاظ على مستويات املساعدة  . يجب على  2021في سورية سيتم تمويلها بشكل كاٍف، وأال يتم تخفيضها أكثر من تعهدات ومبالغ  

 .اإلنسانية الحالية، خاصة لالستجابة لحاالت الطوارئ، ومن ضمن ذلك املساعدات النقدية

وتعزيز   العامة  الخدمات  باستعادة  يتعلق  ما  في  خاصة  التأهيل،  وإعادة  املبكر  التعافي  أجل  من  التمويل  زيادة  املانحين ضمان  على  يجب 

العيش، وزيادة برامج التعافي املبكر في قطاعات املياه والصحة والزراعة والتعليم. يجب على املانحين االلتزام بنهج البرمجة  املساعدة في سبل  

القائمة على السوق لدعم استعادة أنظمة السوق. هناك حاجة إلى مزيد من دعم الجهات املانحة للتمويل املرن متعدد السنوات، الذي يمكن  

 .التنبؤ به
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على الحكومات التي تفرض عقوبات على سورية ضمان أال تعوق العقوبات االستجابات اإلنسانية في جميع أنحاء سورية، وأال تقوض  يجب  

وصول السكان إلى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم. ينبغي االستمرار في االستثناءات اإلنسانية، وتوسيع نطاقها لضمان تقديم املساعدة  

 .ت املناسباإلنسانية في الوق

 .يجب أن تضمن الحكومة السورية الوصول العادل إلى الدعم العام، واملساعدات والخدمات األساسية واألسواق

يجب على الحكومات املانحة والحكومة السورية والجهات الفاعلة غير الحكومية زيادة الحوار لضمان الوصول اإلنساني املبدئي، والوصول  

 .تخدام الفعال للتمويل واملوارد في جميع أنحاء سوريةالعادل إلى الخدمات واالس

يجب على الحكومات املانحة والحكومة السورية والجهات الفاعلة غير الحكومية ضمان إعطاء األولوية للحلول الدائمة، من خالل تخطيط  

 .السياسات والبرمجة، وعلى أساس رغبات وأولويات النازحين السوريين

 .لفاعلة دعم جميع األساليب املمكنة للوصول إلى السوريين املحتاجين، بغض النظر عن املوقعيجب على جميع الجهات ا

يجب أن تدمج االستجابة والجهات الفاعلة في املجال اإلنساني دعم سبل العيش وبرامج الصمود واألنشطة التي تعزز االعتماد على الذات  

 .كجزء من استجاباتهم

 ات والنهج ملعالجة األزمة االقتصادية في البالد بآراء وتفضيالت السوريين املتضررين. يجب أن تسترشد الحلول والسياس

 )ترجمة مركز حرمون للدراسات( 

 املجلس النرويجي لالجئين  املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.harmoon.org/reports/تأثير-الأزمة-الاقتصادية-السورية-على-ا/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/how-are-we-expected-survive-impact-syria-s-economic-crisis-families
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 زالوا يملكون إرادة حرة إيران تحتل لبنان بالوكالة لكن اللبنانيين ما 

 معهد واشنطن 

 حنين غدار 

 2022كانون األول   13)اللغة اإلنجليزية والعربية( 

 أن أي سياسة غربية جادة ستحتاج إلى    :خالصة
ّ

على الرغم من أنه ال يمكن عمل الكثير بشأن نزع سالح »حزب هللا« في الوقت الحالي، إال

 .السياسية املحلية للحزب واالنخراط في الوقت نفسه مع خصومه الشيعة وحمايتهمالتركيز على معاقبة عوامل التمكين  

 

 
 

، وال يبدو .بعض الوقت أوشك لبنان كدولة على االنهيار منذ
ً
ن بعد عن ذلك رسميا

َ
  وفي حين أنه لم ُيعل

ً
 إلعالن البالد دولة   أن أحدا

ً
مستعدا

 وغير عاملة. وتعني األزمة االقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة بأكثر من  
ً
 أن املؤسسات الحكومية معطلة فعليا

ّ
٪ أن  90فاشلة، إال

ى للتنقل من العمل وإليه. كما أن العديد من املؤسسات العامة الحيوية، مثل "الجامعة اللبنانية"  رواتب املوظفين الحكوميين لم تعد كافية حت 
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الخدمة والبلديات، الكهرباء" ووزارات  املجاالت.   و"شركة  في جميع  املدنية  الخدمة  في نزوح جماعي خطير من  بالكاد تعمل. وتسببت األزمة 

 .امةواختفى جوهر مؤسسات الدولة، أي خدمتها الع

 بهذا الحجم
ً
 انهيارا

ً
لكن األمر املروع هو أن هذا السيناريو ليس األسوأ، إذ يلوح في األفق املزيد   .حتى خالل الحرب األهلية - ولم يشهد لبنان يوما

يلة والشائكة  انفجار اجتماعي خطير. ويتطلب وقف هذا االنهيار وبدء املسيرة الطو  وحدوث من التدهور االقتصادي، وانخفاض قيمة الليرة،

صحيح أن اإلصالحات في االقتصاد، والبنوك، والضرائب، واألنظمة األمنية ضرورية؛   .إلعادة تأهيل الدولة اللبنانية أكثر من مجرد إصالحات

 
ً
 من ذلك لن يحدث اآلن ومع ذلك، نعلم جميعا

ً
 .املسلح يشرف على هذا االنحدار «حزب هللا» طاملا أن  أن أيا

إلى الفساد فحسب، وال يمكن معالجته بالكامل باإلصالحات االقتصادية واملالية. فالفساد وجهاز  وال يعزى هذا االن هيار املفاجئ والشديد 

اإلصالحات في قطاعات معينة، أو انتخاب رئيس، أو تشكيل حكومة أخرى أفضل   وتبدو .«حزب هللا» الدولة الضعيف يشكالن جوهر سياسة

 من السابقة، وجميعها خط
ً
بين   وات مهمة للحفاظ على الشعور باإلرادة الحرة، إال أن الصدام ليس بين حزبين سياسيين لبنانيين، بلقليال

 .خاطف ورهينة

الصدد. وعلى  تنظر إيران إلى لبنان كرهينة، وبالتالي ال ترى حاجة إلى اعتماد سياسة اجتماعية واقتصادية للبنان، أو للعراق أو سوريا في هذا 

 أكثر قوة، األمر الذي ال يصب في مصلحة إيران وي العكس من ذلك،
ً
فالرهينة يجب أن تبقى   - «حزب هللا »عني بناء لبنان مزدهر نشوء دولة

وما يهم هو كيفية الحفاظ على قبضة إيران على هذه البلدان وتعزيزها، سواء بقي مواطنوها أو غادروا أو توفوا في معرض   .ضعيفة وخائفة

إلى تجريد األدوات املؤسسية التي يستخدمها   أو تهديده باستعمال القوة املسلحة، «حزب هللا » لسياق، أّدت أسلحة قيامهم بذلك. وفي هذا ا

 ما يكون هذا   .بال قيمة لبنان لُيظهر للعالم أنه ال يزال دولة ديمقراطية بحيث أصبحت
ً
وفي أي مواجهة بين أوراق االقتراع والرصاص، دائما

 وأكثر األخير
ً
  أعلى صوتا

ً
 .سماعا

، عندما خرج الناس من جميع الطوائف واملناطق إلى الشوارع  2019تشرين األول/أكتوبر    17لقد قرر اللبنانيون تحدي هذا الوضع الراهن في  

لـ للفساد والنظام السياس ي وللمرة األولى  ، واصطدمت االحتجاجات بج «حزب هللا » ليقولوا ال 
ً
الراهن كثيرا الوضع  يتغير  ائحة  وإيران. ولم 

تحقيق 19-"كوفيد في  نجحت  أنها  إال  بيروت"،  "مرفأ  انفجار  ثم  املشهد   "  عن  الحريري  سعد  إقصاء  مثل  املهمة،  النتائج  من  عدد 

لـ واألكثر أهمية هو .السياس ي الوجه الحقيقي  أي حامي النظام وراعي الفساد والعنف والظلم. وفي   - «حزب هللا » أن االحتجاجات كشفت 

رجم ذلك بخسارةالنهاية، 
ُ
 .2022ألغلبيته البرملانية في أيار/مايو  «حزب هللا» ت

ـ  .في كل من وسائل التواصل االجتماعي والشوارع االنتقادات ضد ممارساته وسياساته وازدادت وتعرضت شعبية التنظيم لضربة موجعة 

الشعبي التأييد  وراء  السعي  بين  اختار وبث ولكن  الذين  ال إثارة «حزب هللا» الخوف،  والناخبين  الناشطين  بتهديد  التنظيم  قام  فقد  خوف. 

 عن مهاجمتهم ومضايقتهم. ثم قتل لقمان سليم، فأعاد بطبيعة الحال بث الذعر في النفوس وفرض سيطرته من  
ً
أعربوا عن استيائهم فضال

 .جديد

 «حزب هللا» التحديات أمام

املقبل   للرئيس خياره دة القوة التي فقدها في االنتخابات النيابية من خالل فرضبالحفاظ على سيطرته واستعا اليوم «حزب هللا » يتمثل هدف

ورؤيته للحكومة املقبلة. وسيستمر في منع أي محاوالت إلصالح املؤسسات وسيصبح الحزب األكثر قدرة على الوصول إلى العملة الصعبة في 

الطويل على لبنان، حتى لو كان ذلك يعني تغيير الدستور أو إلغاء "اتفاق   لبنان. وسيستخدم جميع األدوات املمكنة لفرض سيطرته على املدى

 .الطائف". وسيكون ذلك املسمار األخير في نعش لبنان كما عهدناه
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، يمكن أن يشكل وضع دستور جديد للبنان الضمانة الوحيدة لإلبقاء على سلطة إيران وترسيخها. ويمكن أن يؤدي  «حزب هللا» وبالنسبة لـ

 .تدهور مؤسسات الدولة واالقتصاد إلى تمهيد الطريق أمام التنظيم وحلفائه للمطالبة بهذا السيناريو

، يدرك اللبنانيون   «حزب هللا » لكن هذا الفصل من تاريخ لبنان واستراتيجية
ً
في التعامل معه ينطوي على العديد من املخاطر والتحديات. أوال

" عامي  موجه نحو   «حزب هللا» اليوم أن سالح
ً
إلى محتل    2000و  1982الشعب اللبناني. وقد تحول بذلك التنظيم من كونه "مقاومة" و"محررا

الطائفة   وخاصة  اللبناني،  والشعب  التنظيم  بين  القائمة  الديناميكيات  في  تغيير جدي  إلى  الشعب  نظرة  في  التحول  هذا  جديد. وسيؤدي 

 .حتضان الشيعة لهأن يزدهر بدون ا «حزب هللا» وال يمكن لـ .الشيعية

شعبية  تشهد  قد   ،
ً
في «حزب هللا» ثانيا ذلك  يستمر  وقد  التراجع،  من  على املزيد  النيابية   التأثير  واالنتخابات  املقبلة  البلدية  االنتخابات 

 .القرار حقيقة واقعةاملستقبلية. كما قد يستمر التنظيم في خسارة الناخبين والحلفاء، وفي نهاية املطاف، سيصبح خطر فقدانه سلطة صنع  

مع التحالف  أصبح   ،
ً
هللا » ثالثا أو   «حزب  عقوبات،  عليهم  رضت 

ُ
ف أو  االنتخابات،  خسروا  إما  الحاليون  فحلفاؤه  عبء.  بمثابة 

ي  ضمان الرئاسات أو الوزارات أو الصفقات التجارية. فقد غادر ميشال عون القصر الرئاس  «حزب هللا » املقابل، لم يعد بإمكان وفي .كليهما

 .ولم يحل صهره جبران باسيل محله

، يدرك التنظيم أن بإمكانه التهديد بأسلحته من دون استخدامها، ولكن ليس 
ً
بمجرد استخدامها،   غير مسمى. فهو يعرف أنه إلى أجل رابعا

البحث عن بدائل. لكن   «هللا  حزب » باملال والسالح كما اعتادت، وتوّجب على «حزب هللا» سيخسرها. ولم تعد إيران في وضع جيد إلعادة تزويد

 بصورته وحّولت "املقاومة" إلى أكبر كارتل للمخدرات في لبنان  
ً
وربما في  تجارة املخدرات وأعمال التهريب التي لجأ إليها في املاض ي أضّرت أيضا

 .املنطقة

، وافق
ً
األول/أ «حزب هللا » خامسا في تشرين  إسرائيل  مع  لبنان  الذي وقعه  البحري  االتفاق  مع    2022كتوبر  على  الصراع  تجنب  أجل  من 

على توجب  إذ  التنظيم  خطاب  على  تداعيات  لذلك  كان  ولكن  هللا » إسرائيل.  صفقة   «حزب  بعقد  ويقبل  معادية  دولة  بوجود  يعترف  أن 

 .دبلوماسية معها. وتضررت صورة املقاومة بشدة نتيجة لذلك

التنظيم ورعاته في طهران طريقة للتوفيق   فمن املحتمل أن يجد .أو والئه إليران  على تغيير سياسته  «حزب هللا» غير أن هذه التحديات لن ترغم

 .االهتمام الدولي بلبنان مع غياب بين السلطة والشعبية طاملا يملك السالح والقوة والسلطة في لبنان، واألهم من ذلك طاملا يعمل 

 الفرص والتوصيات 

 في بالدهم. وقد يستغرق  ينظر اللبنانيون والسوريون والعراقيون اليوم إل
ً
ى إيران ويشعرون باألمل ألنهم يعرفون أن التغيير في إيران يعني تغييرا

، ولكن هناك طرق إلضعاف
ً
 طويال

ً
بين الواليات   - في لبنان بصورة أكثر، ويتطلب ذلك اعتماد سياسة شاملة تجاه لبنان «حزب هللا » ذلك وقتا

حيث لم تنجح أي سياسة في   - كما يستوجب إشراك جماعات املعارضة اللبنانية  .العربية السعوديةاملتحدة وأوروبا )خاصة فرنسا( واململكة  

 النقاش حول لبنان بين جميع هذه الدول، إال أنها تركز في نقاشها على البرنامج   وحتى اآلن، .لبنان من دون مشاركة داخلية نشطة
ً
يجري أساسا

في لبنان وهي: الطائفة الشيعية والحلفاء   «حزب هللا» أن تستهدف الركائز األساسية الثالث لقوة  اإلنساني، في حين يجب على السياسة الجادة

 .واألسلحة

على حلفاء العقوبات  من  املزيد  أوروبا «حزب هللا » ويلعب فرض  لقيام  حان  قد  الوقت  أن  غير  بالتأكيد،   
ً
 مساعدا

ً
وجه   - دورا على  فرنسا 

بزيارة الواليات   «حزب هللا » باإلضافة إلى ذلك، ال ينبغي السماح لحلفاء .2019كانت تناقشها منذ عام  بإصدار العقوبات التي   - الخصوص

 .مخاطرة كبيرة «حزب هللا » يجب أن يشكل التحالف مع .املتحدة أو أوروبا أو حتى امتالك حسابات مصرفية وأصول في أي من هذه الدول 
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 مع الشيعة، واالستماع أكثر إلى األصوات املعِبرة عن االستياء، وتقديم  أما بالنسبة للطائفة الشيعية، فهذا هو الوق
ً
ت املثالي للعمل مباشرة

   - الدعم السياس ي واملادي للمعارضة الجديدة بين الشيعة
ً
وخاصة أولئك الذين يتمتعون برؤى اجتماعية واقتصادية. هؤالء يحتاجون أيضا

 .بقتلهم كما قتلت لقمان سليم وآخرين «حزب هللا» صرفبدون حماية ستقوم عنا  -إلى الحماية والدعم 

 دون شّن حرب. وت
ً
. فال أحد يستطيع استهداف هذه الترسانة فعليا

ً
هتم  ويؤدي وجود إمدادات كبيرة من األسلحة إلى تغيير قواعد اللعبة تماما

وبعضها عفا عليها   .2006ن مخزنة تحت األرض منذ عام  املوجودة في لبنا األسلحة إسرائيل بمصانع ومنشآت األسلحة اإليرانية في سوريا، لكن

 في الحرب القادمة مع إسرائيل
ً
 جسيما

ً
بطريقتين: إما عبر شن   األمور  ويمكن التعامل مع هذه .الزمن، لكن الكثير منها ال يزال يشكل خطرا

ألسلحة التي تم بناؤها تحت البنية التحتية  من شأنها تدمير األسلحة من دون قتل املدنيين، أو فضح منشآت ا  مستهدفة إسرائيل هجمات

يريدون  ال  بالطبع  وهم  وأرضهم،  منازلهم  تحت  يوجد  عما  فكرة  أي  اللبنانيين  لدى  فليس  واملستشفيات.  كاملدارس  بأي   املدنية،  املخاطرة 

 .بعد اآلن ش يء

، مع خسارة حلفاء
ً
، ومواجهة إيران تحدياتها الخاصة، وفقدان الطائفة  خالل االنتخابات «حزب هللا» لقد بدأت هذه الركائز باالهتزاز أصال

لقد حان الوقت لتسديد الضربة املوجعة. ففي النهاية، قد يكون الشعب اإليراني األمل الوحيد املتبقي للمنطقة،   .«حزب هللا » الشيعية ثقتها في

فالبديل عن ذلك مقلق بالفعل، وهو قيام لبنان جديد بدستور    في لبنان بالفائدة. «حزب هللا » ولكن في انتظار التغيير في إيران، قد يعود تقييد

 .مع إيران أو بدونها وسيطرته، «حزب هللا » جديد يضمن سلطة

 معهد واشنطن املصدر: 
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 الالجئين السوريين: العودة االنتقائية 

 لسياسة الشرق األوسط معهد التحرير 

 محسن املصطفى 

 2022ول كانون األ   22( والعربية )اللغة اإلنجليزية

  2017منذ منتصف عام    : نص املقال
ً
 ملحوظا

ً
 إضافيا

ً
، بدأ الحديث يتصاعد حول “العودة الطوعية” لالجئين السوريين، إال أنه شهد زخما

 خالل الفترة املاضية، وباألخص على الصعيد  
ً
 أمام العودة، نظرا

ً
 منيعا

ً
اإلقليمي في تركيا ولبنان، وُيشكل الخوف على مصير العائدين حاجزا

تلوا تحت التعذيب  
ُ
ملمارسات نظام األسد األمنية في ظل غياب أي ضمانات دولية أو إقليمية تحمي العائدين من مصير عشرات اآلالف ممن ق

في هذا الصدد، هناك فكرة محورية يجب توضيحها عبر اإلجابة عن السؤالين التاليين:    .يةفي سجون األسد على مدار األحد عشر سنة املاض

 في هذا الخيار كأحد مقومات التطبيع مع املجتمع الدولي من أجل الحصو 
ً
دما

ُ
ض ي ق

ُ
؟ وهل يمكن له امل

ً
ل  هل ُيريد األسد عودة الالجئين حقا

 على أموال إعادة اإلعمار؟ 

 
مليون في دول    5.6منهم    –أكثر من نصف عدد السكان    –مليون شخص    13حوالي    2022نازحين السوريين حتى عام  بلغ عدد الالجئين وال

    2021الجوار، ومنذ منتصف عام  
ً
 وإقليميا

ً
بدأت تتشكل مالمح أعمق حيال املطالبة بعودة الالجئين في ظل أوضاع اقتصادية متردية عامليا

عيد تركيا “من يرغب” بالعودة لسورية، إلى مناطق شمال غرب سورية، وهي  بسبب نتائج جائحة كورونا والغزو الر 
ُ
وس ي ألوكرانيا، ففي حين ت

، ألنه ليس للبنا
ً
ن  مناطق تسيطر عليها فصائل املعارضة السورية، يقوم لبنان بإعادة الالجئين لديه إلى مناطق سيطرة النظام السوري حصرا
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رة املعارضة، وبالتالي ال خيار أمامه إال إبقاء الالجئين لديه أو العمل على إرسالهم عبر املنافذ  أي اتصال جغرافي مع مناطق واقعة تحت سيط

 .كم التي تتواجد بها قوات أمريكية وبريطانية 55الحدودية الرسمية إلى سورية، وهو ما ينطبق على األردن، باستثناء منطقة التنف/ منطقة 

 آلية العودة “الطوعية” ومسارها 

، حيث تقوم السلطات    15رفض أممي وسجاالت محلية داخل حكومة تصريف األعمال اللبنانية، ُوضعت خطة إلعادة  في ظل  
ً
ألف الجئ شهريا

، ثم يقوم األمن العام اللبناني بإرسال  2017اللبنانية بتسجيل أسماء الالجئين الراغبين بالعودة إلى سورية عبر آلية كان قد تم اعتمادها عام  

ماء ألجهزة املخابرات السورية، ثم انتظار املوافقة على دخولهم. في بعض األحيان، يتم إبالغ السلطات اللبنانية برفض عودة بعض قوائم األس

األشخاص الواردة أسماءهم في تلك القوائم بناًء على ماضيهم الثوري أو نتيجة وجود منازلهم في مناطق سيطرة املعارضة املسلحة في شمال  

في مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية شمال شرق، أما من يتم قبول عودته فيتم تحديد تاريخ العودة عبر اتفاق ُمسبق    غرب سورية أو

 .بين السلطات اللبنانية ونظيرتها السورية ليتم ترحيلهم عبر املعابر الرسمية إلى سورية

السو  الحدود  العودة حتى  بتأمين رحالت  اللبناني  العام  األمن  الالزمة إليصال  يتكفل  النقل  تأمين وسائل  السورية  السلطات  تتولى  ثم  رية، 

 ألولئك الذين ال ُيسمح لهم بالعودة لقراهم وبلداتهم نتيجة د
ً
واع أمنية  العائدين إلى قراهم وبلداتهم، أو نقلهم ملراكز إيواء تم بناؤها خصيصا

 على ال
ً
جميع سواء داخل سورية أو خارجها ريثما تتم إعادة تأهيل تلك املناطق،  معينة، حيث أن العودة لهذه املناطق تكون ممنوعة أصال

 
ً
 .سواء عبر إزالة أنقاض ومخلفات الحرب أو تأمين املنطقة عسكريا

 أن عملية التسجيل  
ً
، وال ُيجبر أحد عليها، خصوصا

ً
وفق ما سبق، وحسب ما ورد على لسان السلطات اللبنانية، تبدو العودة “طوعية” تماما

 عن سوللعو 
ً
قيد عملهم وحركتهم، فضال

ُ
. إال أن عمليات التضييق التي يتعرض لها الالجئين، باإلضافة لألوضاع القانونية التي ت

ً
ء  دة تتم طوعا

 ألجهزة النظام
ً
 منهم على طلب العودة لسورية، أما من يعلم بأنه مطلوب أمنيا

ً
درك  ، يُ األوضاع االقتصادية التي يمرون بها، كل ذلك ُيجبر عددا

 وممارساته مستمرة
ً
 بأنه لن يعود ما دام النظام قائما

ً
 .تماما

 ألجهزة  
ً
بشكل عام، أغلب األشخاص العائدين هم من كبار السن والنساء واألطفال، في ظل إحجام عدد من الرجال والشباب املطلوبين أساسا

أدية الخدمة اإللزامية أو االحتياطية، وبالتالي ُيفضلون البقاء في  املخابرات السورية على خلفية مشاركتهم بالثورة ضد النظام، أو مطلوبين لت

 .لبنان بانتظار حل ما يضمن سالمتهم، أو أنهم سيخاطرون بحياتهم برفقة مواطنين لبنانيين محاولين الهروب من لبنان عبر البحر

 السماح بالعودة ال تعني أنها آمنة 

د من الالجئين، إال أن ذلك ال يعني أنهم في مأمن من سطوة األجهزة األمنية، فربما يتعارض  على الرغم من سماح أجهزة املخابرات بعودة عد

عمل األجهزة نتيجة ضعف التنسيق فيما بينها، وبالتالي يكون الالجئ العائد واملطلوب ألحد تلك األجهزة ضحية لضعف التنسيق وممارسات  

 أن إدارة املخابرات العامة 
ً
 .في سورية هي من تتولى التنسيق مع األمن العام اللبناني النظام الوحشية، خصوصا

 أن  
ً
ُسجلت عدة حاالت اعتقال تعسفي وغير قانوني بحق عدد من العائدين، باإلضافة لحاالت اغتصاب وُعنف جنس ي وإخفاء قسري، علما

 أو أنه 
ً
، بل يكفي أن يكون الجئا

ً
ينتمي لبيئة معارضة وقفت في وجه النظام، حيث  هذه املمارسات ليست لش يء يتعلق بكون املرء معارضا

 .وصفت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها، الالجئين العائدين بأنهم عائدون إلى املوت

، ُيطلب من جميع العائدين مراجعة األفرع األمنية، كما يتم في بعض األحيان قيام محققين من املخابرات بالتحقيق مع الشخص العائ
ً
 د الحقا

 ملجموعة عوامل بحسب الشخص وأهميته، وكذلك بحسب إمكانيات تلك  
ً
ضمن البلدة أو القرية أو الحي الذي يقطنه، ويختلف ذلك تبعا



 

 

 

 

19 | P a g e  

 من أجل وضع تقييم  
ً
األجهزة. بالطبع ال بد من دفع رشاوي للمحققين من أجل التغاض ي عن بعض األمور وتيسير إجراءات التحقيق، والحقا

 .ئد ليتم إغالق ملفه لدى تلك األجهزةإيجابي لالجئ العا

 السوريون الذين يريدهم األسد 

ونظامه  توحي سياسة العودة التي ُيطبقها نظام األسد عبر قبوله أو رفضه لعدد من الالجئين أو النازحين أن هناك فئات معينة منهم ُيريد األسد  

عود ذلك ملجموعة من العوامل ُيدركها النظام أكثر من غيره، فالنظام عاجز  عودتهم، فهو يرغب بعودة أبناء األرياف أكثر من أبناء املدن، وي

عن تقديم خدمات أكبر في مختلف القطاعات في املدن، سواء في حوامل الطاقة أو التعليم أو الصحة أو النقل، وبالتالي عودة أبناء املدن  

 على الخدمات التي ما زال يقدمها با
ً
شتقات النفطية وندرة الكهرباء.  ستزيد من الضغط املوجود أصال

ُ
 مع تنامي أزمة امل

ً
لحد األدنى، خصوصا

الريف   إذ أن أبناء  الناحية اإلنتاجية،   من 
ً
أبناء الريف أقل تكلفة من جهة الخدمات وأعظم مردودا النقيض من ذلك، ستكون عودة  على 

اإل  عمليات  في  زيادة  وبالتالي  الزراعي،  اإلنتاج  في  املساهمة  نحو  واالستهالكية  سيتجهون  الزراعية  املواد  أسعار  في خفض  ُيسهم  مما  نتاج، 

 .يقوم بالعمل على تحسين األمن الغذائي في البالد –أي النظام  –األساسية كالحبوب والخضروات، وهو هنا 

 أن    أما أبناء املدن، باإلضافة للمزاحمة على الخدمات، ستكون هناك مزاحمة أكبر على الوظائف وفرص العمل وهو ما 
ً
ال يريده النظام، علما

، كما أن أبناء املدن ميالون  
ً
عجلة اإلنتاج الصناعي شبه متوقفة نتيجة نقص حوامل الطاقة باإلضافة لضعف قيمة الرواتب املقدمة عموما

 .نة النظام املاليةأكثر من غيرهم لدفع بدالت الخدمة العسكرية اإللزامية أو االحتياطية وهو ما يوفر املزيد من القطع األجنبي لخزي

عودة   أو  اغتيال  عمليات  بتنفيذ  العائدين  قيام  كاحتمال  األمنية،  األجهزة  تواجهه  قد  الذي  األمني  التهديد  هاجس  يلعب  ملا سبق،  إضافة 

 عما كان في بدايات  
ً
هدد األمني في األرياف مختلف تماما

ُ
 في تفضيل الجئي الريف على املدينة، إذ أن امل

ً
الثورة، وهو اآلن أسهل  املظاهرات، دورا

 من ناحية ضبطه، وتؤكد البيانات الخاصة بالالجئين العائدين أن
ً
هدد األمني أصعب نسبيا

ُ
، أما في املدن يكون امل

ً
هم  من ناحية ضبطه أمنيا

 ريفي حمص ودمشق
ً
 .ينحدرون من األرياف في الغالب، خصوصا

ستفيد األكبر من  من جهة أخرى، يستخدم النظام السوري الجانب التشريعي من  
ُ
أجل الضغط على الالجئين عبر عدة تشريعات يكون هو امل

التي يتم تطبيقها    2018لعام    10، والقانون رقم  2012لعام    66تطبيق أي منها، كتشريع قوانين تتعلق بامللكية العقارية، كاملرسوم التشريعي  

سهم بنزع امللكية من كل شخص ال ي
ُ
 دمشق، حيث ت

ً
ستطيع أن يثبت ملكيته لعقاره، وباألخص في حال عدم وجود الشخص  في املدن وخصوصا

تخلف عن أداء الخدمة اإللزامية وأمالك زوجاته وأبن
ُ
اءه ليقوم بذلك. باإلضافة إلى ذلك، سيتم إلقاء الحجز التنفيذي على أمالك السوري امل

بلغ سنه   مبلغ    43إذا  يلتزم بدفع   ولم 
ً
العودة  8عاما أو عليه      آالف دوالر 

ً
بلوغه ذلك السن، وأخيرا العسكرية قبل  الخدمة  تأدية  من أجل 

استخدام األراض ي الزراعية العائدة ملكيتها لالجئين والنازحين من أجل الضغط عليهم عبر وضعها في مزادات علنية بغرض تأجيرها في حال  

نطاق واسع في ريفي حماه وإدلب بعد سيطرة قوات  وُيطبق على    2019عدم وجود مالك األرض األساس ي، وهو نظام جديد تم ابتداعه عام  

 .النظام عليهما

 من ُمختلف الخيارات التي يضطر الالجئ أو النازح التخاذها، والتي تتمثل في مصادرة أمالك
ً
ظهر هذه االتجاهات استفادة النظام ماديا

ُ
ه، أو  ت

، وهذا يندرج ضمن سياسة العودة ا
ً
ه على العودة ُمجبرا

ّ
 .النتقائية التي يحاول النظام تطبيقهاتأجيرها، أو حث

خرى من السوريين يحاول النظام استمالتهم، وهم من أبناء الجاليات السورية املوجودين في الخارج من قبل عام  
ُ
 فئة أ

ً
،  2011هناك أيضا

بال عليه  يعود  بما  مناطق سيطرته  في  أجل االستثمار  النظام من  باستمرار من قبل مسؤولي  تتم دعوتهم  عبر  حيث  ويتم ذلك  املادي،  نفع 
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ً
 باإلضافة لتوفير فرص عمل جديدة، فضال

ً
 جديدا

ً
 ماديا

ً
 إغراءهم بمشاريع استثمارية أغلبها خدمي أو في قطاع السياحة، مما يوفر له رافدا

 ما في إعادة اإلعمار والتعافي املبكر
ً
 .عن اسهامها نوعا

 أرقام غير ُمبشرة 

 وال توحي بوجود مشروع    750نة، عاد قرابة  منذ عدة سنوات، ونتيجة ظروف متباي
ً
ألف الجئ إلى سورية، لكن هذه األعداد غير ُمبشرة بتاتا

لالجئين   التقريبية  األعداد  حول  تقارير  عدة  املتحدة  األمم  أصدرت  املاضية،  السنوات  مدار  على  لالجئين.  وكريمة  طوعية  لعودة  حقيقي 

 :العائدين، وباألخص من دول الجوار

شكل  
ُ
من مختلف بلدان الجوار نسبة كبيرة من عدد الالجئين اإلجمالي، وُيشكل العائدون من    2016أعداد الالجئين العائدين منذ عام  ال ت

ألف عاد أغلبيهم ملناطق سيطرة املعارضة في شمال غرب سورية بعد التدخل العسكري    500تركيا النسبة األكبر، حيث بلغ عددهم حوالي  

 .YPG ة ووحدات حماية الشعب التركي ضد تنظيم الدول

الجئ، وال ُيشكل هذا الرقم سوى    43,254حتى نهاية شهر تشرين األول/أكتوبر، بلغ عدد الالجئين العائدين إلى سورية    2022منذ بداية عام  

 من مجمل أعداد العائدين منذ عام  
ً
ذكر أمام ُمجمل أعداد ال2016نسبة ضئيلة جدا

ُ
 عن أن ُيشكل أي نسبة ت

ً
الجئين والنازحين،  ، فضال

الجئ من    7,087الجئ من تركيا نحو شمال غرب سورية، أما عدد العائدين ملناطق سيطرة النظام فقد بلغ    29,501حيث تم تسجيل عودة  

 .الجئ من األردن 3,679لبنان و

االنسان   السورية لحقوق  أو   3,083باملقابل سجلت الشبكة  اللجوء  اعتقال لالجئين عادوا من دول  االفراج عن    حالة    1,887اإلقامة، تم 

شخص إلى حاالت اختفاء قسري، ومعظمهم عادوا من لبنان وتركيا واألردن منذ عام    864رهن االعتقال، تحّول منهم    1,196ُمعتقل، وبقي  

2014. 

االقتصادي، وتوفر   بشكل عام، هناك عدة عوامل وحاجات تؤثر في قرار الالجئ حيال العودة، كالخوف من بطش أجهزة النظام، والوضع 

العمليات   في  غبية  ذخائر  واستخدام  الحربي  والطيران  الثقيلة  لألسلحة  النظام  استخدام  نتيجة  كبيرة  بنسبة  تدمرت  التي  التحتية  البنية 

في حال كانت  . ُيضاف إلى ذلك عامل الوقت، فكلما طالت مدة البقاء خارج البالد ازداد عامل االستقرار لدى الالجئ  2011العسكرية منذ عام  

 .أوضاعه القانونية واالقتصادية تسمح بذلك

 ممارسة الخداع 

عي نظام األسد بأن الالجئين والنازحين، هربوا بسبب “العصابات اإلرهابية املسلحة”، وهو ادعاء باطل، إذ أن السواد األعظم هرب نت يجة  يدَّ

زة التي نفذتها قوات النظام 
َّ
رك

ُ
وامليليشيات املوالية له، باإلضافة لقوات إيران وروسيا، على أهداف مدنية    العمليات العسكرية والهجمات امل

ت بذات الوقت لظهور ودخول مجموع ات  في الغالب، وهو ما أّدى لتدمير الُبنى التحتية وخلق أزمة لجوء سورية على املستوى العاملي، كما أدَّ

 .راديكالية لسورية كتنظيم الدولة وجبهة النصرة وغيرها

سهم 
ُ
 من الخارج من قبل ذويهم، أي أن مسار    ت

ً
عودة الالجئين والنازحين ملناطق سيطرة النظام بزيادة كمية األموال التي يتم تحويلها يوميا

 أن النظام السوري يقوم بتسليم دوالر الحواالت من الخارج بمبلغ  
ً
 من دول الجوار، علما

ً
  3,000الحواالت سيكون إلى النظام السوري بدال

ليرة لرفد خزينته املالية، في حين   3,300ليرة للدوالر في السوق السوداء، أي أن النظام يستفيد من هذا الفرق البالغ    6,300ورية مقابل  ليرة س

أن أجهزته تعتقل كل من يقوم بالعمل في تسليم الحواالت عبر شبكات صرافة غير رسمية، في محاولة منه لحصر عمليات التحويل ضمن  

 .من قبله شبكات معتمدة 
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ً
عالوة على ذلك، ستسمح عودة أعداد من الالجئين ملناطق سيطرة النظام باملطالبة بكميات أكبر من املساعدات اإلنسانية املقدمة دوليا

بحجة زيادة أعداد املواطنين الذين يحتاجون للمساعدة، والضغط عبر روسيا الستخدام حق النقض/ الفيتو من أجل وقف تمديد قرار  

الخاص بإدخال املساعدات عبر الحدود، وتحويل مسار املساعدات ليصبح عبر خطوط التماس،    2014لعام    2165ألمن الدولي رقم  مجلس ا

، والتصرف بغالبيتها بما تقتضيه مصلحته هو ال مصلحة الالجئين والنازحين 
ً
،  مما يعني استيالء النظام على كافة املساعدات املقدمة دوليا

 في شمال غرب سورية من املساعدات الدوليةوبالتالي حرمان مال 
ً
 .يين النازحين داخليا

 الالجئين كنافذة للتطبيع الدولي 

الذين يريدهم واملوجودين في لبنان أو تركيا أو حتى األردن، من تقديم نفسه للمجتمع   الالجئين  سيتمكن النظام، في حال عودة قسم من 

، إ
ً
ال أن واقع األمر سيكون تطبيق سياسة عودة انتقائية قائمة على املصلحة وليس املصالحة أو  الدولي على أنه يريد عودة السوريين فعال

 من أزمات سياسية  
ً
املواطنة، باإلضافة الستمرار الضغط على بلدان اللجوء عبر إبقاء من ال يرغب بهم لدى تلك الدول، والتي تعاني أصال

 .واقتصادية وتهديدات أمنية متنوعة

سهم في الجهود الرامية إليجاد حل لقضية الشعب السوري يضمن عودة كريمة  إن سياسة التغا
ُ
ض ي والعجز املتواصل للمجتمع الدولي لن ت

 عن حماية أرواحهم وممتلكاتهم، كما ال ينبغي القبول بربط املساعدات اإلنسانية بامللف السياس ي أو دفع عجلة 
ً
  لالجئين والنازحين، فضال

ملبكر، أو حتى السماح بتخفيف العقوبات املفروضة على النظام بمجرد عودة قسم من الالجئين والنازحين إلى سورية  إعادة اإلعمار والتعافي ا

 ُمكرهين ال راغبين.   –بسبب مجموعة من الظروف املحيطة بهم  –

 التحرير لسياسة الشرق األوسط   معهد املصدر:
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 يجب أن يواجه األسد املحاكمة على فظائعه ضد الشعب السوري

 التيلغراف 

   نواف العبيد  - جويل رايبيرن 

 2022كانون األول  16)اللغة اإلنجليزية( 

البريطانية نشرت صحيفة  :خالصة    تلغراف 
ً
بشكل  مقاال كتبه  السوريين،  بحق  جرائمه  على  األسد  بشار  ومحاكمة  مساءلة  حول ضرورة 

 .مشترك كل من املبعوث األمريكي السابق إلى سوريا، جويل رايبيرن، ونواف العبيد مفوض لجنة العدالة واملساءلة الدولية

 
الضروري محاكمة املسؤولين عن ارتكاب بعض أسوأ جرائم الحرب في القرن  بينما يتركز اهتمام العالم بشكل مفهوم على أوكرانيا، يظّل من  

على الرغم من كل اإلنكار الرتكاب أخطاء من قبل نظام الدكتاتور بشار األسد، ودعايته السخيفة    .الحادي والعشرين والتي حدثت في سوريا

دعومين من الخارج، فإن مجموعة مفِحمة من األدلة ترسم قصة  بأنه زعيم متحّضر ملتزم بالقانون كان يحمي بالده فقط من املتطرفين امل

: قصة ارتكب فيها النظام فظائع بشكل منهجي ضد مواطنيه
ً
 .مختلفة تماما

رتكب في أوكرانيا سيواجهون العدالة بكل تأكيد، فمن الضروري أن يضمن 
ُ
  وإذا كان مرتكبو الجرائم املروعة املماثلة ضد اإلنسانية التي ت

ت، لكن الحرب األهلية ستبقى   .الدولي محاسبة األسد وأتباعه على جرائمهم املروعةاملجتمع 
ّ
ربما تكون أسوأ تجاوزات الصراع السوري قد ول

ال    إلى األبد في الذاكرة بسبب صور البراميل املتفجرة تمطر على األحياء املدنية، والسجون السورية تفيض باملدنيين الذين يتعرضون ألهوال 

 .وات النظام تقتل املتظاهرين في الساحات العامةتوصف، وق
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، تم تجميع جزء كبير من املواد  (CIJA) اآلن، وبفضل البحث الشامل الذي أجراه فريق متخصص يعمل مع لجنة العدالة واملساءلة الدولية

كبت خالل النزاع
ُ
توفر املواد تفاصيل شاملة حول الطريقة التي    .التي توفر أدلة ال جدال فيها على تورط النظام في بعض أسوأ الفظائع التي ارت

النظام   بها  يدير    - أجرى  زال  والتعذيب  -وما  الجماعي  القتل  من   
ً
مركزيا لها   

ً
ومخططا منهجية   .حملة 

الرتكاب  جمعت اللجنة املواد التي تميز بين فئتين من السلوك اإلجرامي: تعذيب وقتل املعتقلين، واستخدام القوات العسكرية وشبه العسكرية  

 .فظائع ضد املدنيين العزل 

"بعدم  القيادة  مستويات  أعلى  من  تظهر  أوامر  صدرت  واملساءلة  للعدالة  الدولية  اللجنة  عليها  حصلت  التي  الداخلية  النظام  اتصاالت 

يمات خطية بتهديد  التعاطف والرحمة تجاه املتظاهرين" وحل االحتجاجات العامة "بغض النظر عن العواقب"، كما تلقى قادة عسكريون تعل

 .املجتمعات بالتدمير في حال مقاومة قوات األسد

 بتتبع سلسلة السلطات التي تم من خاللها تنفيذ هذه التهديدات، بما في ذلك عن طريق األوامر املباشرة بض 
ً
رب تسمح لنا وثائق النظام أيضا

ال املوالية  العسكرية  شبه  القوات  وتسليح  وتعبئة  باملدفعية  املدنييناملستشفيات  بذبح  ذلك  بعد  قامت   .تي 

 عن الفظائع التي حدثت في مراكز احتجاز نظام األسد، يمكن ملسؤولي النظام رفيعي املستوى مشاهدة  
ً
إن املسؤولية الجنائية واضحة تماما

م، بل إن بعض كبار املسؤولين  هذه الجرائم في الوقت الفعلي عبر الكاميرات املثبتة في غرف االستجواب، مع إرسال الصور مباشرة إلى مكاتبه

 .شاركوا في اغتصاب املعتقلين أنفسهم

ر األسد  تم إصدار أوامر بهذه الجرائم وإدارتها بشكل دقيق من قبل الخلية املركزية إلدارة األزمة، وهي هيئة عليا التخاذ القرارات أنشأها بشا

كرية واألمنية وقد أبقت هذه اآللية بشار األسد على اطالع واسع بما  لتنسيق حملة القمع من قبل مؤسساته السياسية والعس  2011في آذار  

 .يجري، وقد كان يديرها عن كثب 

 كما كان الحال في محاكمات نورمبرغ ملجرمي الحرب النازيي
ً
ن بعد  في نهاية املطاف، ستنتهي قضية املالحقة القضائية ضد األسد وأتباعه، تماما

التق  على  الثانية،  العاملية  ملواطنيهاالحرب  الجماعي  القتل  بشأن  بيروقراطيتهم  سجلتها  التي  الدقيقة   .ارير 

القيادي، وتظهر   التسلسل  التعليمات من خالل  إليه بشكل يومي، وقام بدوره بإصدار  املرسلة  التفصيلية  التقارير  بنفسه  لقد قرأ األسد 

لهم كان  الحاليين  األسد  مساعدي  كبار  جميع  أن  للنظام  الداخلية  بوحشية  الوثائق  تعليماته  وتنفيذ  إبالغه  في  مباشر   .دور 

تحولت األولويات الغربية   -أعاقتها روسيا على وجه الخصوص  -مع وصول عملية السالم السورية التي تقودها األمم املتحدة إلى طريق مسدود  

األسد على  الغربي  الضغط  تخفيف  تم  ولألسف،  ألوكرانيا،  الروس ي  الغزو  مثل  أخرى  صراعات   .إلى 

 تجري التحقيقات واملال 
ً
حقات  لكن هذا يجب أن ال يعني السماح للجناة الرئيسيين في جرائم النظام ضد اإلنسانية باإلفالت من العدالة، حاليا

القضائية   الواليات  مختلف  في  السوريين  الحرب  مجرمي  لبعض  الخصوص  - القضائية  وجه  على  أوروبا،   .في 

 هو تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة في الهاي  هذه بداية جيدة، على الرغم من  
ً
 لحجم الجرائم املرتكبة، فإن املطلوب حقا

ً
أنه، نظرا

 .مخصصة للقضايا املتعلقة بسوريا من شأنها تسريع عملية املساءلة الجنائية

ئم الحرب في سوريا إلى العدالة من املؤكد أن إنشاء مثل هذه املحكمة سيخدم مصالح القوى الغربية الكبرى، وسيساعد تقديم مرتكبي جرا

على توليد الزخم الالزم لتأمين تسوية سياسية حقيقية للحرب في سوريا، كما من شأن محاسبة نظام األسد ومجرمي الحرب اآلخرين أن يخدم  

 ترجمة: أورينت() .غرض ردع األنظمة األخرى، مثل روسيا، التي قد تحاكي حرب األسد الوحشية في املستقبل لحل مشاكلها السياسية

 التيلغراف املصدر:

https://www.telegraph.co.uk/news/2022/12/16/assad-must-face-trial-atrocities-against-syrian-people/
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 فك االرتباط بأميركا

 كارنيغي 

 مايكل يونغ 

 2022كانون األول   16)اللغة اإلنجليزية والعربية( 

 .ينبغي صياغة النقاشات الكثيرة حول االنسحاب األميركي من الشرق األوسط بطريقة معاكسة :نص املقال

 
لت زيارة الرئيس الصيني ش ي جينبينغ إلى السعودية خالل األسبوع املاض ي لحظة حقيقة جديدة بالنسبة إلى الواليات املتحدة. فقد استق

ّ
بل  شك

 مع استقبالهم الفاتر لجو بايدن حين زار اململكة في تموز/يوليو املاض ي. وُيعزى سبب ذلك جزئًيا  
ً
إلى  السعوديون ش ي بحفاوة الفتة، مقارنة

 .واقع أن الرئيس األميركي لم يرد أن يحظى بمراسم استقبال كبيرة على خلفية اغتيال جمال خاشقجي

االنطباع السائد على نطاق واسع في الشرق األوسط بأنها في طور فك ارتباطها باملنطقة. وفي قمة شهدت  لم تكن الواليات املتحدة راضية مع  

مشاركة بايدن وقادة عرب في شهر تموز/يوليو املاض ي، سارع الرئيس األميركي إلى طمأنة نظرائه بأن واشنطن "لن تنسحب من الشرق األوسط  

ا تملؤه الصين أو روسيا أ
ً
ل موقفه هذا، الذي رّدده الكثير من املسؤولين األميركيين وخبراء السياسة الخارجية،  ولن تترك فراغ

ّ
و إيران". يتمث

 .في أن املجهود الرامي إلى احتواء النفوذ الصيني ال يمكن أن يقتصر على مناطق مثل شرق آسيا، بل يجب أن يكون مجهوًدا عاملًيا

مستعدة ألن تصبح جزًءا من حمالت ضد الصين وروسيا. في غضون ذلك، الحظ خصوم بايدن على  ربما، لكن حكومات الشرق األوسط غير  

بعها اإلدارة تجاه املنطقة، وقد يكونون محّقين في ذلك. حين خدم بايدن في إدارة أو 
ّ
باما، كان  يمين الطيف السياس ي تناقًضا في املقاربة التي تت
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ز كثيرً 
ّ
ز على إرساء توازن قوى إقليمي. اعتبرت إدارة  األساس املنطقي مختلًفا، إذ لم يرك

ّ
ا على احتواء النفوذ الصيني في الشرق األوسط، بل رك

 .أوباما أن هذا األمر سيتيح لدول املنطقة إدارة شؤونهم بأنفسهم، ما يسمح للواليات املتحدة بتقليص وجودها العسكري 

ل عنصر أساس ي من هذه املعادلة في اعتراف واشنطن بأن
ّ
من حق إيران االنخراط بشكل أكبر في الشؤون اإلقليمية. مع أن اإلدارة لم    تمث

ق بامل
ّ
لف النووي  تفّسر ما يعنيه هذا األمر تحديًدا، اعتبر منتقدو إدارة أوباما أن ذلك ينطوي على نقاط ثالث هي: التعامل مع إيران في ما يتعل

وي بأن يؤدي إلى رفع العقوبات املفروضة على االقتصاد اإليراني وإلى تحقيق االزدهار  لتحسين العالقات بين الجانَبين؛ والسماح لالتفاق النو 

 .االقتصادي؛ واالعتراف ضمنًيا بنفوذ طهران في دول عربية عدة مثل العراق وسورية واليمن ولبنان

فذة على تفكير الرئيس األميركي األسبق. فبعد  نا  2016فتحت املقابلة التي أجراها جيفري غولدبرغ من مجلة ذي أتالنتيك مع أوباما في العام  

: "التنافس القائم بين السعوديين واإليرانيين، والذي ساهم  
ً

في إذكاء  أن بّرر التحّول األميركي بعيًدا عن الشرق األوسط إلى آسيا، أردف قائال

نقول ألصدقائنا  أن  منا  ب 
ّ
يتطل والعراق واليمن،  في سورية  الفوض ى  بالوكالة ونشر  فعالة   حروب  إلى طريقة  التوّصل  عليهم  إن  ولإليرانيين 

 ."لتقاسم املنطقة وإرساء نوع من السالم البارد

ن من التوفيق بين تفكير أوباما وبين مواقفه هو حول ضرورة احتواء إيران والصين وروسيا. ألم  
ّ
يتساءل منتقدو بايدن اليوم كيف سيتمك

 أن إدارة أوباما، عدا عن س
ً

،  2013عيها إلى إبرام اتفاق نووي مع إيران، منحت روسيا هامش تصّرف كبيًرا في سورية في العام  يكن صحيًحا مثال

ما أشار إلى أنها لم تعارض "مشاركة" الشرق األوسط مع أطراف آخرين؟ ثمة تناقض واضح بين موقف بايدن العلني اليوم وموقف أوباما  

ض هو وهم، ومسعى يرمي إلى إظهار اختالف مع أوباما، في حين أن ما من اختالف فعلي  آنذاك. لكن بالنسبة إلى معارض ي بايدن، هذا التناق

ا. بالنسبة إليهم، بايدن هو ببساطة نسخة محّدثة من أوباما
ً
 .إطالق

كثير عن  هذا مشكوك فيه، لكن السياسات الفئوية تفسح املجال أمام االستنتاجات املتسرعة والسطحية. في املقابل، ال يقول املنتقدون ال

اد  دونالد ترامب. لكنه عندما وصل إلى سدة الرئاسة، لم يبذل جهًدا ُيذكر لتبديد االرتباك حيال املواقف األميركية تجاه املنطقة. لقد أش 

ذلك االعتراف  مؤيدو ترامب بانسحابه من خطة العمل الشاملة املشتركة، أي االتفاق النووي مع إيران، والتنازالت التي قّدمها إلسرائيل، بما في  

بالقدس عاصمة إلسرائيل وتأييد الضّم غير القانوني ملرتفعات الجوالن. سعى ترامب من خالل هذه الخطوات إلى إظهار أن أميركا ما زالت  

 .قادرة على الدفاع عن حلفائها

خاذ أي خطوة حين يطالهم تهديد  لكن املشكلة هي أن جّل ما أظهره ترامب فعلًيا هو ميله إلى التغاض ي عن انتهاكات حلفائه، والتقا
ّ
عس عن ات

، حين تعّرضت منشأتان نفطيتان كبيرتان في شرق السعودية إلى 2019فعلي. أبرز مثال على هذا النهج الغريب كان في أيلول/سبتمبر من العام  

صت الواليات املتحدة
ُ
إلى أن إيران هي من نّفذت العملية.   هجوم. فعلى الرغم من أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، سرعان ما خل

فيد، أرادوا "إبرام اتفاق
ُ
 إنه "يفّضل تجّنب نزاع عسكري"، ألن اإليرانيين، كما أ

ً
 ."حتى إن ترامب كّرر هذا االتهام، إنما أضاف قائال

وديين لم يكونوا من محّبي أوباما،  وإن كان ثمة حدث يفّسر سبب ترّدد السعودية في الوثوق بواشنطن، فعلى األغلب أنه هذا. صحيٌح أن السع

د  لكنهم كانوا متعّقلين بما يكفي لالعتراف، بعد استهداف منشآتهم النفطية، بأن ترامب ليس أفضل منه بكثير، حتى لو تفاخر بحماية ولي عه

ا أحمر استراتيجًيا،  محمد بن سلمان بعد مقتل خاشقجي. ففي السابق، كانت الواليات املتحدة تعتبر أمن اإلمدادات النفطية الس
ًّ
عودية خط

ح  لكن اململكة أدركت أن الوضع لم يعد كذلك عندما لم ُيثر هذا الهجوم السافر أي رّد فعل، وال سيما في وقت كانت أميركا على وشك أن تصب

 .لواقعمصّدًرا صافًيا للنفط. ومنذ ذلك الحين، فهم السعوديون أنهم أصبحوا بمفردهم، وأن عليهم التأقلم مع هذا ا
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ذكر لطمأنتهم، حتى إن الرئيس األميركي لم َيُزر اململكة إال بعد مرور عام ونصف ع
ُ
يه  ُيضاف إلى ذلك أن إدارة بايدن لم تّتخذ أي خطوة ت

ّ
لى تول

هذا  منصبه، وكانت الزيارة فقط بغرض طلب املساعدة من السعودية لزيادة إنتاج النفط. لقد كانت قضية خاشقجي السبب الرئيس وراء  

التباعد، ودفعت بايدن إلى وصف النظام السعودي بأنه "منبوذ". لكن حين قّرر السعوديون خفض إنتاج النفط في اجتماع منظمة أوبك+ في  

تشرين األول/أكتوبر، تدهورت العالقات مع الواليات املتحدة بشكل أكبر، ما أظهر أن الرياض ستحّدد مصالحها كما تراه مناسًبا، بغض  

 .موقف واشنطن النظر عن 

يين  لدى بايدن، خالل السنَتين املتبقيَتين من واليته، فرصة لبلورة استراتيجية خاصة بمنطقة الشرق األوسط من شأنها إقناع شركائه اإلقليم

موعة من األفكار  أن الواليات املتحدة قادرة على تلبية احتياجاتهم. لكن فيما تضّم استراتيجية األمن القومي التي تعتمدها هذه اإلدارة مج

 من حلفاء واشنطن. فالواليات املتحدة تتعّهد بتقليل اعتمادها على "السيا
ً

سات املوّجهة  الجيدة، إال أن عدًدا كبيًرا منها سيسترعي تفكيًرا مطّوال

ا تدفع إلى التشكيك في هذا االلتزام، بما فيها مساعدة الدول على الدفاع  
ً
عن نفسها في وجه أي تهديد خارجي، عسكرًيا"، لكنها تضع الحًقا أهداف

أو التعبير عن استعدادها "الستخدام وسائل أخرى" في حال فشلت الدبلوماسية في منع إيران من حيازة سالح نووي. لكن ما ستراه الدول  

ة أو متضاربة بحيث تصعب العربية وإسرائيل في هذه الوثيقة، وفي نهج بايدن بشكل عام، هو انعدام الدقة واملراوغة، ووعود فضفاضة للغاي

 .معرفة شكل السياسات األميركية التي ستنجم عنها

ت تركيا وقطر وُعمان ذلك منذ فترة،  
ّ
ع أن تواصل دول املنطقة شّق مسارها الخاص بمعزل عن واشنطن. وقد استهل

ّ
على ضوء ما سبق، نتوق

رائيل منذ فترة طويلة أجندتها الخاصة، بغض النظر عن تعاونها  وسارت على خطاها كلٌّ من السعودية واإلمارات ومصر، في حين أن لدى إس

ا، لم يعد السؤال حول ما إذا كانت الواليات املتحدة تفّك ارتباطها بالشرق األوسط، بل بات واضًحا على نحو
ً
متزايد    الوثيق مع األميركيين. إذ

 أن الشرق األوسط هو الذي يفّك ارتباطه بالواليات املتحدة. 

 كارنيغي املصدر:
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 التدخل األمريكي املريب في سوريا ليس دستوريا وغير أخالقي أو استراتيجي 

 ناشونال انترست 

   تيد غالين كاربنتر 

 2022كانون األول  20)اللغة اإلنجليزية( 

نشر موقع “ناشونال إنترست” مقاال لتيد غالين كاربنتر، الزميل البارز في شؤون الدفاع والسياسة الخارجية بمعهد كاتو،   :خالصة املقال 

 أشار فيه إلى التدخل األمريكي “املريب” املستمر في سوريا. 

 
أرضية دستورية وأخالقية واستراتيجية، لكّن هذا الوجود ال يزال يحظى بدعم من  وقال: “يجب االعتراض على التدخل األمريكي في سوريا على  

األوكرانية، والتوتر املتزايد مع الصين    -الحزبين في الكونغرس ومؤسسة السياسة الخارجية”. وأضاف أن التركيز املستمر على الحرب الروسية

وأهم مثال بارز وخطير هو الوجود األمريكي املستمر في سوريا،   .ق طارت فوق الرادارحول تايوان، فإن املغامرات األمريكية األخرى املثيرة للقل

اعدة. وهو تدخل ال أساس له دستوريا أو أخالقيا أو استراتيجيا، لكن الحزبين في واشنطن يدعمانه. ولم يعد من املمكن تبرير املهمة على أية ق

سوريا التي توجد فيها احتياطات النفط السورية، ما أثار شكوكا مفهومة حول    -شرق وليس مصادفة وضع قوات االحتالل األمريكي في شمال  

وأكثر من ذلك، فإن العميل الرئيس ي للواليات املتحدة في املنطقة، وهي قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها األكراد،    .الدوافع األمريكية

  .تعرضت القوات األمريكية لهجمات من الجماعات املوالية إليران عبر الحدود من العراقليست نموذجا للديمقراطية. وفي الوقت نفسه، طاملا  

وكأن هذه املشاكل ليست كافية لتثير الشكوك حول املهمة املطلوبة من القوات األمريكية، فإن وجودها بات يثير مصاعب متزايدة مع تركيا  
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أنقرة جولة  جديدة من الغارات ضد أه الناتو. وشنت  متر فقط عن قاعدة    300داف كردية في شمال سوريا، إحداها كانت بعيدة  عضو 

 .عسكرية أمريكية، مما قاد البنتاغون للشكوى إلى األتراك بأن هذه األساليب ليست ضرورية، وتعرض حياة الجنود األمريكيين للخطر

الكاتب أن زيادة الخالفات مع تركيا فيما يتعلق بسوريا، ليست أمرا صغيرا أنقرة كي تقوم بتطبيق  ويرى  ، نظرا لحاجة إدارة بايدن لتعاون 

سياستها في عزل الكرملين، نتيجة لغزو أوكرانيا. وحتى هذا الوقت كان موقف تركيا من روسيا متقلبا. وخالفات جديدة مع واشنطن قد تدفع  

ده إدارة بايدن هي جولة جديدة من التوترات مع تركيا فيما  تركيا ملغازلة إيران وتعطيها دعما ملواجهة العقوبات املفروضة عليها. وآخر ش يء تري

 .يتعلق بسوريا. وأضاف الخبير األمريكي أن السياسة األمريكية غير الحكيمة حول سوريا تتكشف منذ وقت، ويبدو أن عملية االنهيار متسارعة

وتركيا ودول سنية أخرى لإلطاحة ببشار األسد. وكان السبب  وقال إن املغامرة الفاشلة بدأت عندما تعاونت إدارة باراك أوباما مع السعودية  

الوكيل   األسد  األوسط، وبقيت عائلة  الشرق  في  الرئيس ي إليران  الحليف  إيران. وبالتأكيد ظلت سوريا  الوثيقة مع  األسد  وراء ذلك، عالقة 

 .جريمة، بل جريمتين ال يمكن غفرانهماالرئيس لروسيا. ولهذا السبب، لم يكن نظام األسد في نظر الواليات املتحدة، مذنبا ب

ة.  وقام خصوم سوريا في الشرق األوسط بإثارة ثورة هيمن عليها السنة ضد نظام األسد الذي يعتمد على األقليات، العلوية والدرزية واملسيحي

ارتكبها النظام   التي  انتهاكات حقوق اإلنسان  السوري، متجاهلة في الوقت نفسه  وزادت أمريكا من دعمها للمسلحين السوريين وركزت على 

وحاولت إدارة أوباما اللعب على النبرة األخالقية من ناحية تصوير األسد   .املمارسات التي قام بها املتمردون وحلفاؤهم من الدول الديكتاتورية

بالجهاديين، وانضمام بعضهم    كوحش، وخصومه كدعاة للحرية. واستمرت السياسة بهذه الطريقة حتى بعد ظهور أدلة على عالقة املقاتلين

حلم واشنطن واملتمردين بتحقيق انتصار ضد النظام. ورفضت إدارة أوباما التخلي عن    2015اآلخر للقاعدة. وأنهى التدخل الروس ي في عام  

 .النظام السوريبزيادة نشر القوات األمريكية، رغم معارضة   2015و 2014سياساتها املثيرة لالستغراب. وفي الحقيقة كانت منشغلة في 

وسلوك كهذا أثار السخرية من محاضرات واشنطن حول احترام النظام الدولي القائم على القواعد. وكانت سوريا دولة ذات سيادة وعضوا  

 .ع تركيافي األمم املتحدة، إال أن الواليات املتحدة نشرت قواتها في ذلك البلد بدون موافقة حكومته. واستمر التدخل رغم زيادة التوترات م 

وكان رجب طيب أردوغان من أكبر الداعمين للمتمردين السوريين، لكن حماسته تالشت عندما بات واضحا أن واحدا من تداعيات الحرب،  

القوات   نشر  بإعادة  ترامب  دونالد  الرئيس  بتحذير  أنقرة  ورّدت  لتركيا.  املحاذية  السورية  الحدود  على  األكراد  لالنفصاليين  فتح فرص  هو 

، وهو ما فعله ترامب. ورغم ذلك تعرضت القوات األمريكية لضربات املدفعية التركية. وكشف  2019يكية قبل العملية العسكرية عام  األمر 

الحماس ي   بالدعم  النار،  الجنود األمريكيين عن خطوط  بإبعاد  الحكيمة  السياسية والخارجية على خطوة ترامب  الرد من داخل املؤسسة 

لى منطق في سوريا. ولم يدعم الكونغرس أبدا التدخل في سوريا، وقاد تحالف من الحزبين بزعامة املتشددة ليز تشيني،  للمهمة التي ال تقوم ع

ر في سحب القوات األمريكية من سوريا
ّ
 ضد ترامب عندما فك

ً
 .البرملانية الجمهورية في حينه، حملة

جندي. ولم تصبح    4000إلى    2000ال أن األدلة تظهر أن الرقم يتراوح ما بين  جندي أمريكي في سوريا، إ  500ورغم ما يقوله املسؤولون عن وجود  

إال أن الظروف باتت خطيرة بشكل متزايد. وضغط القادة األكراد   .األمور في ظل بايدن واضحة أو دستورية. وال تزال املهمة في سوريا متواصلة

مزيدا من الدعم. وطالب قائد قوات سوريا الديمقراطية بايدن، بمنع تركيا من  في تشرين األول/ أكتوبر على اإلدارة األمريكية كي ترسل لهم  

 .إنهاء سيطرة قواته على الحدود. ووّسع البنتاغون من دورياته بشكل قد يخلق فرصا ملواجهة مباشرة مع القوات التركية

ية ولديها القدرات على تحميل األسلحة بالرؤوس النووية، ويظل التدخل األمريكي في أوكرانيا، أخطر؛ ألنه قد يؤدي إلى مواجهة مع دولة نوو  

 إال أنه يجب عدم التغاض ي عن املخاطر املتعددة النابعة من تدخل واشنطن في سوريا. 

 عن  
ً
 القدس العربياملصدر: ناشونال انترست نقال

https://www.alquds.co.uk/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A/
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 ؟2023عام التقارب في الشرق األوسط.. هل يستمر في  2022

 ميدل إيست آي 

 سين ماثيوس 

 2022كانون األول   20)اللغة اإلنجليزية والعربية( 

املنطقة الفرصة إلظهار  على األيديولوجية، ومنحت مناسبة تنظيم قطر بطولة كأس العالم، قادة  2022االقتصاد تفوق في  ":نص املقال

 .."التحوالت في املنطقة وعرضها على العالم

 
اتسمت بـ"البراجماتية"،    2022هكذا خلص تقرير ملوقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الذي قال إن السياسة في الشرق األوسط خالل العام  

 .موجة من التقارب حيث قام القادة في معظم املنطقة باملصافحة ولوحوا برايات بعضهم البعض في

ت  وينقل التقرير عن الباحث غير املقيم في مؤسسة كارنيجي "عبدهللا باعبود" القول: "ظهرت هذا العام حالة اإلجهاد من الخالفات التي مزق

 ."املنطقة خالل العقد املاض ي".. و"كان تحوال مفاجئا في مسار األحداث، وإيجابيا للمنطقة التي حرمت من الحوار
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  9لهجمة الدبلوماسية في فبراير/شباط املاض ي عندما قام الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بأول زيارة رسمية له إلى اإلمارات منذ  وبدأت ا

إلى السعودية، حيث استقبله ولي عهدها األمير "محمد بن سلمان"، بعد سنوات من العداء على   أعوام، وأتبع ذلك بزيارة في أبريل/نيسان 

 ."لصحفي "جمال خاشقجيخلفية مقتل ا

، حيث ألقى "أردوغان" بثقله خلف جماعة اإلخوان  2011وكانت أنقرة قبل ذلك على خالف مع دول الخليج، بسبب دعمها للربيع العربي عام 

"خاش بمقتل  ذروته  الخالف  يصل  أن  قبل  لها،  تهديدا  الخليج  ملكيات  تراها  التي  الديمقراطية  والحركات  واإلسالميين  في املسلمين  قجي" 

 .2018إسطنبول عام 

تحسين   يريد  املقبل  العام  في  انتخابات  سيواجه  الذي  فأردوغان  األيديولوجية..  على  العام  هذا  في  تفوق  "االقتصاد  فإن  التقرير،  ووفق 

االحتياطي األجنبي  %، وتعهدت كل من السعودية واإلمارات بضخ مليارات الدوالرات لدعم  80االقتصاد ومواجهة التضخم الذي وصلت نسبته  

 ."التركي

وينقل التقرير عن الباحث في معهد صوفان "كين كاتزمان"، القول: "يعتبر االقتصاد مشكلة أردوغان الكبرى وهو يحاول إصالح العالقات مع 

 ."دول الخليج من أجل الحصول على شريان حياة مالي

عب مالية، قامت بإعادة ضبط العالقة مع أعدائها. فقد دعمت كل من قطر  وعلى الجانب اآلخر من الخالف، مصر الدولة التي تعاني من مصا 

 .وتركيا الحكومة املنتخبة لـ"محمد مرس ي"، الذي أطاح به الجيش وانهارت العالقة معهما بعد ذلك 

ؤونها املالية من خالل  وتساءل "أردوغان" عالنية عن شرعية الرئيس املصري "عبدالفتاح السيس ي"، فيما اتهمت القاهرة قطر بالتدخل في ش

 .قناة "الجزيرة" للهجوم عليها إعالميا

شاركت مصر السعودية واإلمارات والبحرين في مقاطعة قطر بتهمة مساعدة األخيرة اإلخوان املسلمين التي صنفتها الرياض    2017وفي عام  

 .وأبوظبي بالجماعة اإلرهابية

ء حفل افتتاح بطولة كأس العالم الشهر املاض ي، وظهر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد  ، صافح "أردوغان" نظيره "السيس ي" أثنا2022لكن في  

 .آل ثاني" مبتسما بينهما

 .وتعهدت قطر إلى جانب السعودية واإلمارات بدعم االقتصاد املصري، ووضع ودائع باملليارات في املصرف املركزي املصري 

الخليج الضغائن القديمة جانبا، في نفس ارتفاع    ووضعت دول  الوقت الذي ساعدت فيه الحرب بأوكرانيا على ملء خزائنها باملال، نتيجة 

 .أسعار الطاقة، وعززت من نفوذها على الدول الضعيفة اقتصاديا مثل تركيا ومصر

 ."ويقول "باعبود": "أهم حدث في هذا العام هو غزو روسيا ألوكرانيا وساعد دول الخليج بعدة طرق 

و السيس ي في الخليج راضين عن طريقة إدارته لالقتصاد ودعم الدوحة املالي ال يعني أنها ال تتفق مع السيس ي على كل  ويضيف: "لم يكن داعم

 ."ش يء"، متابعا: "لكن هناك مخاوف من انهيار االقتصاد املصري بتداعيات تؤثر على استقرار الشرق األوسط

 .الفرصة إلظهار التحوالت في املنطقة وعرضها على العالم  ومنحت مناسبة تنظيم قطر بطولة كأس العالم قادة املنطقة

 .وخالل املباريات ظهر ولي العهد السعودي متوشحا بالعلم القطري وكذا أمير قطر متوشحا بالعلم السعودي

 ."تةيقول دبلوماس ي خليجي: "كان التوشح بالعلم رمزيا، وهو رسالة للجماهير في املنطقة والغرب، ولكنه أكثر من كونه لف

ويضيف الدبلوماس ي الذي رفض الكشف عن هويته: "االلتزام بتطبيع العالقات حقيقي وتربط العالقات العائلية والقبلية الخليج وخفض  

 ."التوتر مصلحة وطنية
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طري "حقيقي"، مضيفة  من جانبها، تشير الزميلة الزائرة في املجلس األوروبي للعالقات الخارجية "سيزنيا بيانكو" إلى أن التقارب السعودي الق

 ."بأنه "مدفوع بالفهم املتبادل ألهمية التعاون الجيوسياس ي وأهميته الجوهرية للطرفين

، لكنهم يرون أن الخالفات قائمة. يقول "كاتزمان": "هؤالء هم حكام  2023ويتوقع املحللون مواصلة القوى اإلقليمية إصالح العالقات عام  

 ."حول املنطقةوراثيون وليست لديهم نفس اآلراء 

ويضيف: "الرئيس اإلماراتي الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان متشككان من اإلخوان املسلمين، لكن قطر ال تزال  

 ."تؤمن بإمكانية جلبهم للخيمة

حة مع السعودية، برغم زيارة "بن زايد"  وال تزال العالقات بين قطر والبحرين متوترة، فيما لم تكن املصالحة مع اإلمارات سلسة مثل املصال

 .للدوحة في ديسمبر/كانون األول الجاري 

تقول "بيانكو" إن قطر كانت منشغلة بتنظيم كأس العالم، ولكنها ستصبح ناشطة في األمور الجيوسياسية بعد صمت ملنع أي منغصات على  

 .املباريات

البلدين في  وترى أن محاولة قطر تأكيد نفسها في الخارج تعني وجود   القرن األفريقي، حيث تتالقى مصالح  مجال للتعاون مع السعودية في 

 .املنطقة، لكنها ال تستبعد مصادمة مع اإلمارات في تركيا وأفغانستان حيث يحاول البلدان الحصول على أكبر قدر من االستثمارات 

تحاول كل من تركيا وقطر الحصول على عطاء إدارته. فيما تظل سوريا  وفي سبتمبر/أيلول املاض ي، اقترحت اإلمارات إدارة مطار كابل الذي  

"أردوغان" غير   النظام السوري "بشار األسد"، ومحاوالت  أبوظبي رئيس  استقبلت فيه  الذي  الوقت  املنطقة، ففي  بين دول  منطقة خالف 

 .مةالناجحة حتى اآلن للتقارب، ال تزال السعودية واإلمارات مترددتين بجلب دمشق للخي 

  يقول "كاتزمان" إن سوريا هي واحدة من الشقوق في املنطقة التي يجب على املنطقة التعامل معها. ويرى أن التقارب سيكون محل امتحان عام 

 .، لو حدثت مواجهات في غزة مثال2023

عالق اإلمارات  وعززت  معها،  تركيا  تقاربت  فقد  باملنطقة،  الجليد  ذوبان  فترة  خارج  إسرائيل  تكن  "اتفاقيات  ولم  معها ضمن  التجارية  اتها 

 ."رائيلإبراهيم"، وتم السماح للطائرات اإلسرائيلية بالسفر إلى الدوحة أثناء البطولة. يقول "باعبود": "لو كان هناك رابح في املنطقة فهو إس

عي، دعت للتقارب واستضافت جولة كما تختلف دول الخليج حول كيفية التعامل مع إيران، فقطر التي تشترك مع إيران بحقل للغاز الطبي

محادثات بهدف إحياء امللف النووي. وفي الوقت الذي تعارض فيه اإلمارات والسعودية االتفاقية النووية، قامتا بخطوات للتقارب. وعينت  

 .بداية العام الحالي أبوظبي سفيرها في إيران في أغسطس/آب. وجاء القرار بعد تعرض أبوظبي لهجمات صاروخية من حلفاء إيران في اليمن

ويرى "كاتزمان" أن "التقارب السعودي اإلماراتي مع إيران يدفعه عدم معرفتهما بما ستفعله أمريكا حالة تعرضهما لهجوم"، لكن محاوالت  

 .التقارب بردت بسبب التظاهرات التي تشهدها إيران

السعوديين   بين  اللقاءات  إن  عراقيون  مسؤولون  الحوار  يقول  أن  "باعبود"  ويتوقع  اليمن.  موضوع  مناقشة  فيها  وتمت  جارية،  واإليرانيين 

 .اإليراني مع السعودية سيتباطأ لو استمرت املظاهرات حتى العام املقبل

با  العربي  الربيع  بعد  للنزاعات  القادة  "ذهب  "باعبود":  يضيف  سيستمر.  معها  الخليجي  التقارب  أن  املراقبون  فيرى  تركيا،  أنهم  أما  عتقاد 

عام   زخما وسيستمر  التقارب يكسب  احتكاكات لكن  هناك  الكثير، وستظل  يحققوا  لم  والثمن  الجهود  من  الكثير  وبعد  سيحققون شيئا 

 )ترجمة: الخليج الجديد( ".2023

 ميدل ايست آي املصدر:

https://www.middleeasteye.net/news/2022-middle-easts-year-pragmatism-over-politics
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 ِعَبر سياسية من كأس العالم

 ارنيغي ك 

 وان املعشر مر 

 2022كانون األول   20)اللغة اإلنجليزية والعربية( 

 .ما زالت الشعوب العربية تولي القضية الفلسطينية اهتماًما كبيًرا على الرغم من االتفاقيات مع إسرائيل :نص املقال

 
 كبير أن يصل املغرب إلى املربع الذهبي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في سابقة لم تحصل ألي دولة عربية أو أفريقية من قبل

ٌ
. ولم  حدث

 وفخًرا بهذا اإلنجاز الكبير. وفي الوقت نفسه، رافقت هذا االنتصار دروس سياسية أتت بطريق
ً
ة  يبق عربي أو عربية واحدة إال وامتأل نشوة

عفوية وعن غير قصد، لكنها ِعَبٌر تستحق التوقف عندها واستخالص نتائج مهمة ينبغي البناء عليها للوصول إلى مستقبل أفضل للمنطقة  

 .كلها

وفي طليعة هذه الدروس التعبير العفوي الصادق والطبيعي لدعم فلسطين والقضية الفلسطينية. لم تطلب دولة قطر من الجماهير العربية  

زج بين أيدي الناس بطرق قسرية كنا قد اعتدنا عليها في املنطقة،اآلتي
ُ
بل    ة لحضور املباريات أن ترفع علم فلسطين، ولم توّزع هذه األعالم أو ت

  بَق رفعتها الجماهير العربية والخليجية كتعبير صادق وعفوي دعًما لفلسطين واحتجاًجا على املمارسات العنصرية لالحتالل اإلسرائيلي. ولم ي
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صحافي إسرائيلي حاول تغطية الحدث أو مقابلة الناس إال وتعّرض لتأنيب سلمي وصارم في الوقت نفسه، ورسائل واضحة بأن وجوده غير  

 .مرحب فيه

  يحدث كل ذلك في الوقت الذي ُيقال لنا إن القضية الفلسطينية ما عادت تحظى بأولوية لدى الشعوب العربية، وإن أولويات الشعوب العربية

عامة، والخليجية خاصة، باتت في أماكن أخرى، بل إن االتفاقيات اإلبراهيمية دليٌل على أن الشعوب العربية تولي االهتمام إلى مصالحها  

 .االقتصادية واألمنية وتعليها على أي اهتمامات سياسية تتعلق باالحتالل اإلسرائيلي وضرورة إنهائه

ا، ما زال  إن الدرس السياس ي للمشاعر الشعبية الت 
ً
ي رآها العالم بكل وضوح هو أن املوقف الشعبي العربي، من املغرب غرًبا حتى قطر شرق

عات يولي القضية الفلسطينية اهتماًما كبيًرا، على الرغم من االتفاقيات املوقعة بين بعض دوله وإسرائيل. يتفق هذا الكالم مع كل االستطال 

جريت حول امل
ُ
وضوع، والتي تتجاهلها الدوائر الرسمية في عدد من العواصم العربية أو الدولية، ألنها ال تتفق مع ما  اإلقليمية والدولية التي أ

ج له من أن العالم العربي مستعد للسالم مع إسرائيل، من دون التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. وكما أثبتت اتفاقيات ا لسالم  ُيراد أن يروَّ

ل سالًما بين الحكومات وليس بين الشعوب، حتى إنهاء  املوقعة بين إسرائيل وكّلٍ من م 
ّ
صر واألردن قبل عقود، ستبقى هذه االتفاقيات تمث

 .االحتالل وتحقيق الفلسطينيين تطلعاتهم السياسية

مالعب كرة القدم في  حين كنت سفيًرا لألردن في تل أبيب، وأكّرره اليوم، كما تكّرره كل الجماهير العربية من    1995قلُت هذا الكالم في العام  

امللعب،  قطر. ال يحتاج املرء للكثير من التفكير ليدرك أن مثل هذا اإلنجاز املغربي ما كان يمكن له أن يتأتى عن طريق وضع أحد عشر العًبا في  

العميق ليدرك أيًضا أن  وتمّني أن يتمكن هؤالء من تسجيل األهداف في مرمى الخصم، أو صّد األهداف عن مرماهم. وال يحتاج املرء للتفكير 

ب. اللياقة البدنية لالعبين مهمة، ولكنها غير كافية للفوز إن لم ترافقها خطة محكمة يتم التدريب عليها لوقت طويل قبل الدخول إلى امللع

 عن العمل الجماعي والخطة املحكمة
ً

 .فاملهارات الفردية رافد وليست بديال

بشكل واضح ملختلف الناس، فلماذا ننجح في تطبيقها كروًيا ونعجز عن فعل ذلك سياسًيا؟ تصّوروا    إن كانت بديهيات كرة القدم هذه مفهومة

ر  لو أن مدرب كرة القدم قال إن الوقت غير مؤات للعمل الجماعي، وإن الخطة املوضوعة تعتمد على املهارات الفردية لالعبين، ولو أن الكثي 

ية، وال يتمتع حتى باللياقة البدنية املطلوبة. تخّيلوا لو أن املدرب حاول إقناعنا بأنه على الرغم  منهم دخل الفريق عن طريق الواسطة واملحسوب

من اضطراره إلى إدخال عناصر بناًء على محاصصات مناطقية بحتة، سيتمكن فريقه من إحداث االنتصارات، فهل سيقتنع أحد من عامة  

 الناس بهذا املنطق؟ 

بق على إدارة البالد أيًضا. فالعمل الجماعي، املترَجم بالطبع من خالل أحزاب سياسية تقوم على وضع الخطط  ما ينطبق على كرة القدم ينط

، وحده ما يؤّمن ا
ً

لنجاح.  وتنجح أو تفشل في االنتخابات بناًء عليها، وتأتي إلى الحكم لتطبيق هذه الخطط من قبل أفراد مؤهلين، نساًء ورجاال

علق األمر بكرة القدم، أما في السياسة، فنسعى دائًما الختالق كل األعذار إلقناع الناس بأن األمور أكثر تعقيًدا  هذه األمور واضحة عندما يت

ت  من مباراة كرة قدم. في علم الرياضيات، ثمة قاعدة تقول إنه عندما يتعثر حل مسألة معقدة، من املفيد الرجوع إلى األساسيات. واألساسيا

الوصول   أجل  فمن  الجماعي،  واضحة،  العمل  على  مبنية  واضحة  خطة  وجود  الضروري  من  املباريات،  في  للفوز  املطلوبة  االحترافية  إلى 

ومصحوبة بمهارات فردية ولياقة بدنية. نستطيع اختالق كل األعذار حين يتعذر ذلك في السياسة، لكن النتيجة واحدة: لن نربح املباريات  

 هي دروس كرة الق .بهذه الطريقة
ٌ
 دم ملن يرغب في أن يّتعظ. كثيرة

 كارنيغي املصدر: 

 

https://carnegie-mec.org/diwan/88669
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