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 ثالث قوى تهدد درعا.. ونظام األسد يفقد السيطرة على املحافظة 

 ندبندت إ

 بورزو دراغاهي 

 2023الثاني كانون  06)اللغة اإلنجليزية( 

 من تنظيم داعش ومهربي املخدرات وقوات النظام يهدد السالم الهش في محافظة درعا جنوب سوريا، مشيرة إلى أن    :قال نص امل
ً
 مكونا

ً
ثالثّيا

الواقع األمني    التقرير إلى هذا  في  ة شار تمت ال و   .باملخدراتالنظام بات يفقد السيطرة على املحافظة وسط الفوض ى األمنية املنتشرة واالتجار  

في املحافظة وانتشار العصابات والقمع السياس ي والعنف، حيث كان من املفترض أن تنهي التسوية بوساطة روسية القتال بين ميليشيات  

 .أسد واملعارضين

 تواصل االحتجاجات وسياسة القمع  •

موا احتجاجات 
ّ
وهتفوا ضد النظام وهم يحملون أعالم الثورة، حيث    أن معارض ي حكومة أسد خرجوا على مدار األيام املاضية في درعا ونظ

 .أنشد املتظاهرون في بلدة جاسم "يا درعا حّنا معاك للموت" و"الشعب يريد إسقاط النظام" الشعار الرئيس ي للثورة السورية
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إنوفي   املخدرات    السياق،  وتّجار  إيران  من  املدعومة  للميليشيات  على حدودهما  املتزايد  الوجود  بقلق  املجاورين شاهدا  واألردن  إسرائيل 

 وروبا. واملتطرفين في املناطق التي يسيطر عليها نظام أسد، فيما يختار العديد من السوريين الفرار إلى أجزاء أخرى من الشرق األوسط أو إلى أ

 في موسكو األسبوع املاض ي،  أنه يمكن للف 
ً
وض ى في الجنوب أن تضعف األمن في شمال سوريا، حيث جمع الكرملين وزيري دفاع أسد وتركيا معا

في محاولة محتملة لقناع أنقرة بالسماح لروسيا بفرض ترتيب مشابه للترتيب املطّبق في الجنوب في املناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات  

 .الشمال قسد والجيش الوطني في 

 نظام األسد يفقد السيطرة في درعا •

وقال ميتي سوهتا أوغلو، املتخصص في شؤون الشرق األوسط في شركة بيلجسام، وهي شركة استشارية مقرها إسطنبول لإلندبندنت: "نظام  

اف املتصارعة تكافح ضد بعضها  األسد يفقد السيطرة في درعا، الفوض ى األمنية تتزايد في جنوب سوريا منذ سيطرة النظام. العديد من األطر 

 ."البعض لظهار وجودها على األرض وعرقلة خطط اآلخرين، هذا يبقي املنطقة في حالة من الفوض ى

، 2018إن جنوب سوريا ظّل في حالة من التوتر الشديد والغموض منذ أن توّسط الكرملين في صفقة بين مقاتلي املعارضة ونظام األسد في عام  

ردين السابقين، يشمل املزيج املتقلب من الالعبين فلول داعش الذين يجوبون املناطق النائية وكذلك املرتبطين بالنظام، هذا  وإلى جانب املتم 

امليثامفيتامين ومخدرات أخرى عبر الحدود األردنية باتجاه الخليج وشبه الجزيرة   و   بالضافة إلى مهربي املخدرات الذين ينقلون الكبتاغون 

 .العربية

 "لة مخدراتدو *

الستراتيجية   املنطقة  في  االضطرابات  إثارة  في   
ً
أيضا متورطون  وحلفاءها  إيران  بأن  الندبندنت،  عنهم  نقلت  ما  بحسب  املراقبون،  ويشتبه 

 .املتاخمة ملرتفعات الجوالن، التي تحتلها إسرائيل، خصم طهران

 من قاعدة كانت  لكن "أكثر الفرقاء شناعة" بحسب الصحيفة، فهم ما زالوا  
ً
القوات املسلحة وامليليشيات املرتبطة بالنظام والتي تعمل أحيانا

 دولة مخدرات".
ً
: "لقد أصبحت سوريا فعليا

ً
 تسيطر عليها روسيا في السابق وهي اآلن في أيدي إيران وحزب هللا، مضيفة

كل من امليليشيات املدعومة من إيران وشبكات التهريب،  باملقابل، تقول الصحيفة إن شقيق بشار، ماهر األسد، يوصف بأنه زعيم عصابة ل 

 .مما ساعد في تمويل النظام في وقت ال يزال يخضع لعقوبات دولية شديدة

وتقوم قوات النظام بشكل متزايد بأنشطة خارجة عن القانون، بما في ذلك عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية واالختطاف القسري  

 احتجاجات كبيرة بسبب اعتقال زوجة أخت قيادي معارض ظّل رهن االعتقالللمعارضين املشتبه به 
ً
 .م، إال أن أهالي درعا أطلقوا مؤخرا

 مخاطر أمنية متواصلة  •

أي ش يء    -ويقول نوار شعبان، الباحث في مركز عمران للدراسات الستراتيجية للصحيفة: "كانت درعا تتعرض ملخاطر أمنّية على أساس يومي  

ي إلى احتجاجات واسعة النطاق، ما حدث هذه املرة هو أنهم اعتقلوا قريب مقاتل سابق في الجيش السوري الحر، كان هذا  يمكن أن يؤد

 
ً
 أحمر رئيسيا

ً
 ."خطا

 انتوفي األيام األخيرة، كانت هناك تقارير متفرقة عن أعمال عنف، بما في ذلك قيام قوات األمن بفتح النار على حشود من املتظاهرين، لكن ك 

 لروايات عدد قليل من الصحفيين السوريين النشطين الذين  
ً
 اغتياالت لثمانية مسؤولين أمنيين على األقل موالين لألسد، وفقا

ً
هناك أيضا

 يعملون بشكل سري في البالد. 
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ا للهجوم من قبل قوات  الجنوبيتين يشكون من تعّرضهم  في محافظتي درعا والسويداء  أن السوريين  الى  الكاتب  لنظام وامليليشيات  ويشير 

 .املدعومة من إيران وكذلك من قبل فلول داعش

 املعارضة وحيدة في التصدي لداعش •

، تجد الفصائل املعارضة نفسها وحيدة في صد داعش، إذ قتل مسلحون معارضون في منتصف أكتوبر/تشرين األول املاض ي،  
ً
 وتكرارا

ً
ومرارا

ديسمبر/كانون األول،    25زعيم داعش السابق "أبو الحسن الهاشمي القرش ي" الذي كانت قواته تستهدف مقاتلي املعارضة عبر االغتياالت، وفي  

 آخر لداعش باالسم الحركي "أبو لؤي القلمونيورد أن مق
ً
 محليا

ً
 ."اتلي املعارضة في الجنوب قتلوا قائدا

 من املتمردين والنظام، وأنشأ "محكمة إسالمية" في مدينة جاسم قبل اكتشافها وإغالقها
ً
 .ونفذ التنظيم تفجيرات انتحارية استهدفت كال

يتجوّ  داعش  "مقاتلو  للصحيفة:  أوغلو  سوهتا  املناطق  ويقول  أن  الواضح  ومن  متواصلة،  والقتل  االغتيال  عمليات  املناطق،  هذه  في  لون 

 الخاضعة لسيطرة النظام االسمية في جنوب سوريا غير آمنة. هناك عمليات خطف وسرقة وقتل وتفجيرات". 

إلى املصاعب التي يواجهها املواطنون    ويرى الكاتب أن الفوض ى، التي أدت إلى تفاقم االنهيار االقتصادي والعودة الواضحة لكوفيد، تضيف

  العاديون، وُيعتقد أنها قد أن تؤدي إلى مزيد من االحتجاجات. وما يفاقم املشكلة، بحسب الكاتب، هو "نظام دمشق الذي يرى العنف والقمع

 ورينت نت(أ  :)ترجمة على أنهما السبيل الوحيد ملعالجة السخط".

 ندبندت إاملصدر: 
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 البنتاغون يحذر من "الجيل القادم" ..  2023خطط داعش في 

 تايمز نواشنط 

 بن ولفجانج 

 3202كانون الثاني   05)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

 .2023يحذر البنتاغون األمريكي من "الجيل القادم" من املقاتلين املتطرفين، فيما يخطط تنظيم "داعش" الرهابي للعودة إلى الواجهة في 

األمريكية، يحذر مسؤولون عسكريون ومصادر باألمن القومي من أن عودة تنظيم داعش التي لطاملا كانت هناك مخاوف  وبحسب الصحيفة  

على  بشأنها قد تصل هذا العام، مع تهيأ الظروف في شتى أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا للعودة الثانية للتنظيم كقوة إرهابية رئيسية وتهديد  

 االستقرار العاملي.

العراق  وستكو  في  األوقات على مساحات شاسعة من األراض ي  أحد  في  الذي سيطرت "خالفته"  للتنظيم الرهابي  بارزة  بمثابة عودة  ن هذه 

 .وسوريا حتى دحرته حملة مكافحة الرهاب بقيادة الواليات املتحدة

يات املتحدة وشركائها بعد عدة ضربات  وقال املتخصصون إن تنظيم داعش من يخطط بشكل شبه مؤكد لحملة انتقامية عنيفة ضد الوال 

 .أمريكية في سوريا العام املاض ي والتي أسفرت عن مقتل العديد من قادة التنظيم وكبار املسؤولين 
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تماما  وربما لم يعد داعش القوة التي كان عليها قبل حوالي عقد من الزمان، لكن مع وجود آالف من املقاتلين بين صفوفه، الزال التنظيم قادرا  

إرهابية مميتة. ويحذر بعض املحللين األمريكيين من "الهمال االستراتيجي" من قبل الواليات املتحدة وحلفائها لتهديد عودة على شن هجمات 

 .داعش

قرب   وتفجير  أشخاص  أربعة  مقتل  عن  أسفر  املصرية،  السماعيلية  مدينة  في  هجوم  مسؤولية  داعش  تبنى  املاض ي،  األسبوع  مدار  وعلى 

بول الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص، بحسب مسؤولين أفغان محليين. وكان تفجير كابول األحدث في سلسلة العاصمة األفغانية كا

 .من الهجمات التي نفذها داعش وأذرعه في أفغانستان منذ استعادة طالبان للسيطرة على البالد

عام   في أغسطس/آب  االنتحاري  التفجير  أكبر هجوم هو  كابول   2021وكان  مطار  مقتل  في  الذي أسفر عن  البحرية    13،  من قوات مشاة 

 .األمريكية في ذروة االنسحاب الفوضوي لدارة الرئيس األمريكي جو بايدن من البلد

ن  وأكد ذاك الهجوم، والهجمات التالية في شتى أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا، املخاطر املباشرة من داعش، لكن قال املسؤولون في البنتاغو 

 يات املتحدة وحلفائها يجب أن يتصدوا للمشاكل طويلة األمد األكثر خطورة. إن الوال 

قوات    –ومنذ استعادة األراض ي في العراق وسوريا من داعش في النصف الثاني من العقد املاض ي، ألق الواليات املتحدة وحلفاؤها القليميون  

 .عشرات اآلالف من مقاتلي داعشعلى   – األمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة األكراد 

من  ويقبع هؤالء املقاتلين اآلن في معسكرات االحتجاز في كال البلدين، فيما لم تضح مصائرهم على املدى الطويل وتزايد التساؤالت بشأن األ 

 .بتلك املواقع

يين من منازلهم خالل الحرب األهلية بالبلد الذي يأوي آالف من النازحين السور   –وقال مسؤولون إن تدهور األوضاع في مخيم الهول السوري  

 .حولت املنشأة إلى أرض خصبة محتملة لإلرهابيين  –التي امتدت لعقد من الزمان 

ريا"، وقال الجنرال إريك كوريال، قائد القيادة املركزية األمريكية في بيان األسبوع املاض ي: "هناك )جيش داعش ي( حرفيا محتجز في العراق وسو 

إطا في  العراق وسورياوذلك  في  لدحر داعش  املتحدة  الواليات  تقودها  التي  املستمرة  العمليات  بالتفصيل  يتناول  املركزية  للقيادة  تقرير    .ر 

ألفا من قادة    20آالف من قادة ومقاتلي داعش بمنشآت االحتجاز بشتى أنحاء سوريا، وأكثر من    10وأضاف كوريال: "يوجد، اليوم، أكثر من  

 ".بمنشآت االحتجاز في العراقومقاتلي داعش 

ألف طفل في مخيم الهول املعرضين للخطر. هؤالء األطفال املوجودين    25وتابع: "لدينا الجيل القادم املحتمل من داعش. هؤالء هم األكثر من  

 ".في املخيم أهداف رئيسية لتطرف داعش

تلك البيئة عبر إعادتهم إلى بلدانهم أو مجتمعاتهم األصلية مع العمل  وأكد كوريال ضرورة عمل املجتمع الدولي على إخراج هؤالء األطفال من  

 .على تحسين األوضاع في املخيم

وبحسب "واشنطن تايمز"، يشكل مخيم الهول ومواقع احتجاز داعش في العراق وسوريا تحديات على املدى القصير والطويل للواليات املتحدة  

 .حاحا يتمثل في تمرد السجون وحلفائها، مشيرة إلى أن الشاغل األكثر إل 

من قوات    100من عناصر داعش وأكثر من    400من سجن الحسكة في سوريا، قتل أكثر من    2022وفي عملية الهروب في يناير/كانون الثاني  

 موقع وطن( : )ترجمة .سوريا الديمقراطية

   واشنطن تايمز املصدر:

https://www.washingtontimes.com/news/2023/jan/5/pentagon-warns-next-generation-extremist-fighters-/
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 استكشاف وجهات نظر روسيا حول املساعدات اإلنسانية في سوريا 

 معهد واشنطن 

 جوناثان روبنسون 

 3202كانون الثاني    04( و العربية )اللغة اإلنجليزية

 : قالنص امل

مع استعداد مجلس األمن الدولي للتصويت على ما إذا كان سيتم توسيع جهود األمم املتحدة لتقديم املساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب  

مليون مدني يعتمدون على   4.1لتهديد املساعدات النسانية املخصصة لـ ، نجد أن روسيا مستعدة مجدًدا 2023سوريا في كانون الثاني/يناير 

 .شريان الحياة الرئيس ي هذا للبقاء على قيد الحياة

)وتكراراته الالحقة( الذي يرعى آلية املساعدات    2165، كانت روسيا تهدد باستخدام حق النقض )الفيتو( ضد القرار  2014في كل عام منذ  

اء أهدافها السياسية الخاصة، فقللت بشكل مطرد من فاعلية هذا الجراء املنقذ للحياة لتحصره ضمن نقطة عبور  عبر الحدود، سعًيا ور 

 .حدودية واحدة فقط إلى شمال غرب سوريا العام املاض ي
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قابلية تطبيق هذه اآللية الهشة    2022هددت الهوة املتزايدة بين روسيا واملجتمع الدولي على خلفية الغزو الروس ي ألوكرانيا في شباط/فبراير  

 باألمم املتحدة واملنظمات النسانية األخر 
ً
. وداخل سوريا، نجحت روسيا بشكل مطرد في تعزيز نفوذها إلى حد كبير في دمشق مقارنة

ً
ى  أصال

كياًنا حكومًيا وحكومًيا    26ومانحي املساعدات الدولية. في الواقع، طورت روسيا منظومة مساعدات معزولة ومكتفية ذاتًيا تضم ما ال يقل عن  

. إذا لم يتم  2016مجتمًعا في جميع أنحاء البالد منذ العام    731مرة إلى ما ال يقل عن    3090مقنًعا في سوريا، قدمت من خاللها املساعدات  

تجديد قرار املساعدات عبر الحدود، ستضطلع منظومة املساعدات الروسية هذه بدور أهم في تنفيذ عمليات تقديم املساعدات في سوريا في 

 .بل املنظور املستق

عد قديمة بشكل مؤسف في إطار التأهب لهذا  
ُ
لكن املعلومات املتوفرة حول كيفية مقاربة الدولة الروسية للمساعدات النسانية الخارجية ت

، في 2011السيناريو. فأحدث تقرير صادر عن مكتبة الكونغرس األمريكي القانونية حول املساعدات النسانية الخارجية الروسية يعود لعام 

. بينما حاول املؤلف في مقاالته السابقة استكشاف القدرات النسانية لروسيا  2016حين أن أحدث منشور من االتحاد األوروبي يعود لعام  

ة  يفي سوريا، يسعى في هذه املقالة إلى تقديم ملحة محدثة عن الوضع، واصًفا أربع طرق تقارب بها الدولة الروسية مفهوم املساعدات النسان

التي تطرح   الفرص املحتملة ملواجهة إجراءات روسيا  السياسات على تحديد  بها. على نحو مثالي، سيساعد ذلك صانعي  الخارجية الخاص 

 إشكالية في املجال النساني في سوريا وأماكن أخرى. 

ي مجتمع املساعدات الروس ي، ومعلومات للقيام بذلك، يستند هذا املقال إلى مصادر الحكومة الروسية املتاحة للعلن، وشخصيات رئيسية ف

م  تم جمعها من املواقع اللكترونية للكيانات املذكورة في هذه املقالة. في حين أن استخدام املصادر املفتوحة يخضع لقيود واضحة، مثل عد 

مة على دوافع روسيا لجهة تقديم املساعدات في  دقة املعلومات املبلغ عنها ذاتًيا أو املعلومات املحّرفة سياسًيا، إال أنه يوفر مع ذلك نافذة قي ّ 

 .سوريا واآلليات التي تحكم عمليات الغاثة

 

 الطرق األربع التي تقارب بها روسيا املساعدات النسانية الخارجية

 

س ي إلى هم روسيا للمساعدات النسانية الخارجية حديث العهد. يمكن إرجاع أصول املساعدات النسانية الخارجية لالتحاد الرو  -

. تم إنشاء الفيلق لالستجابة 1990السنوات األخيرة من االتحاد السوفياتي مع إنشاء فيلق النقاذ الروس ي في كانون األول/ديسمبر  

للعدد املتزايد من الكوارث الطبيعية والصناعية في االتحاد السوفياتي خالل الثمانينيات، وسرعان ما تحول إلى وزارة حاالت الطوارئ 

باعتباره املستجيب الرئيس ي في روسيا للكوارث الطبيعية والكوارث من صنع النسان محلًيا وخارجًيا. وبعد ما يقارب عشر   1994عام  

عام   الخارجية  النسانية  املساعدات  توفير  لتوجيه  األولى  التنظيمية  لوائحها  روسيا  أصدرت  الحًقا 2000سنوات،  وأصدرت   ،

ال املساعدات  األولى بشأن  الخارجية عام  سياستها  في مراحلها  2007نسانية  الروسية  الخارجية  النسانية  املساعدات  زالت  . فما 

األولى عام   للمرة  الخارجية  النسانية  التي وضعت سياسات املساعدات  املتحدة،  بالواليات   
ً
من خالل قانون    1961األولى مقارنة

 .كية للتنمية الدوليةاملساعدات الخارجية الذي مهد الطريق لنشاء الوكالة األمري

 

املفاهيم الروسية حول املساعدات النسانية الخارجية هي أكثر عمومية من مفاهيم العديد من الجهات الفاعلة األخرى في املجتمع  -

 
ً
النساني. إن ما تسميه الدولة الروسية "التعاون النساني الدولي"، وهو نسختها من املساعدات النسانية الخارجية، يكون له عادة
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 بالكيانات النسانية األخرى. فالتعاون النساني الدولي لروسيا ال يتضمن فقط االستجابة الطارئة للكوارث  معنى أوسع بكثير  
ً
مقارنة

الطبيعية ومناطق النزاعات، كما يعهده الكثيرون في بقية العالم، ولكنه يشمل أيًضا التنمية الدولية وحفظ السالم و"الدبلوماسية  

لثقافية مثل التبادل األكاديمي والفني واألدبي واللغوي واملوسيقي لتعزيز نظرة أكثر إيجابية نحو العامة"، أي استخدام األنشطة ا

أن    2019روسيا. في الواقع، صرح يفغيني بريماكوف جونيور، الرئيس السابق للبعثة النسانية الروسية، في مقابلة إعالمية عام  

ون "مرتبطة بمجال الثقافة" أكثر منه بتوفير الغذاء أو الدواء. وبالتالي، ال تتوافق  تصورات املساعدات النسانية في روسيا غالًبا ما تك 

ا للمساعدات النسانية الخارجية التي تعتمدها الدولة الروسية في الكثير من األحيان مع التعريف الضيق  
ً
التفسيرات األوسع نطاق

 .إنقاذ األرواح أو تخفيف املعاناة أو تحسين الظروف للعمل النساني الذي يتبعه معظم العالم، وهو تعريف يركز على

 

بالنسبة إلى العديد من الروس، ُينظر إلى املساعدات النسانية الخارجية من منظور سلبي. ال ترتبط املساعدات النسانية دائًما   -

 من ذلك، بالجراءات الصائبة من الناحية األخالقية في روسيا كما هو الحال في الجزء األعظم من املجت 
ً

مع النساني األوسع. بدال

غالًبا ما ترتبط باملساعدات النسانية في روسيا كلمة "العار"، وهي نظرة تطورت إلى حد كبير بعد تقديم خدمات إنسانية دولية كبيرة 

لنسانية بسبب الفساد و"مذلة" إلى روسيا في أعقاب انهيار االتحاد السوفياتي في التسعينيات. وغالًبا ما تم تقويض هذه الجهود ا

واالستغالل على نطاق واسع من قبل املسؤولين الحكوميين السوفياتيين السابقين، وهو واقع يساهم على األرجح في انعدام الثقة في 

كومة  الدوافع الخيرية للمساعدات النسانية الذي ال يزال ملموًسا في املجتمع الروس ي حتى يومنا هذا. واألهم من ذلك أن وثائق الح 

التي ترعى جزًءا كبيًرا من عمل   -أي النسانية وعدم التحيز واالستقالل والحياد  -الروسية ال تأتي على ذكر املبادئ النسانية األربعة

 القطاع النساني العاملي وهي جوهر ما يجعل العمل النساني محط ثقة واحترام إلى حد كبير. 

 

ة أداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الخاصة بها. منذ الحقبة السوفياتية، تنظر  تعتبر روسيا املساعدات النسانية الخارجي -

الدولة الروسية إلى املساعدات النسانية الخارجية كأداة لتحسين صورتها كقوة عاملية ذات مصداقية. في الواقع، كان هذا الرث 

الخارجية لعام  حاضًرا إلى حد كبير في سياسة روسيا املتعلقة باملساعدات النسان ، بحيث وصفت في الواقع سبعة من  2007ية 

غير   "لتعزيز موقف  الدولية  والتنمية  الخارجية  النسانية  املساعدات  يمكن استخدام  املذكورة كيف  الشاملة  التسعة  األهداف 

(، أصبح هذا 2016روس ي في سوريا )متحيز تجاه االتحاد الروس ي في املجتمع الدولي" وتعزيز التعاون الدولي. بعد العام األول للوجود ال

االرتباط بين املساعدات النسانية الخارجية وأهداف السياسة الخارجية أكثر وضوًحا، إذ نصت سياسة وزارة الشؤون الخارجية  

ية." على أن املساعدات النسانية الخارجية تشكل "جزًءا ال يتجزأ من جهود ]روسيا[ الرامية إلى تحقيق أهداف السياسة الخارج

املساعدات  إلى  النظر  وعند  الروسية.  للدولة  أساسية  ناعمة  قوة  أداة  الخارجية  النسانية  املساعدات  أصبحت  أخرى،  بعبارة 

النسانية الخارجية من منظور املعلقين العسكريين الروس، يتضح أن الوضع أسوء بعد. فغالًبا ما توصف املساعدات النسانية  

أي حرب غير تقليدية يستخدمها خصوم روسيا لتقويض أهداف السياسة الخارجية الخاصة بها.    على أنها جزء من حرب هجينة،

، واصًفا األنشطة النسانية بأنها "وسائل  2016وذكر فاليري غيراسيموف، قائد الجيش الروس ي، ذلك في مجلة عسكرية روسية عام  

ت النسانية التي تقدمها جزًءا من مجموعة أدوات الحرب الهجينة  عسكرية ذات طابع مخفي." وبالتالي، تعتبر روسيا أيًضا املساعدا 
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، وصف تقرير ملؤسسة "راند" املركز  2017الخاصة بها ملساعدتها في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الخاصة بها في الخارج. عام  

 .في الحروب الهجينةالنساني الروس ي الصربي بأنه مثال على استخدام روسيا للمساعدات النسانية الخارجية 

 

 املساعدات النسانية الخارجية الروسية في السياق السوري  •

دي  من الواضح من املصادر املتاحة للعلن أن الدولة الروسية ال تتقيد بمفهوم املجتمع الدولي للمساعدات النسانية. وفي أحسن األحوال، تؤ 

الدولة على تعطيل الجهود التي تبذلها الكيانات األخرى في مجتمع املساعدات  سياسات املساعدات النسانية الخارجية الروسية إلى إجبار  

، أن  األوسع. وفي أسوأ األحوال، يعتبر جهاز املساعدات في روسيا، ال سيما مؤسستها العسكرية التي توفر غالبية املساعدات الروسية في سوريا

له ويسعى إلى التغلب عليه. على أي حال، ستستمر روسيا على األرجح في إعطاء   جهود املساعدات التي يبذلها املجتمع الدولي هي مصدر تهديد

قرار   تمديد  سيتم  إذا  عما  النظر  بغض  سوريا،  غرب  شمال  في  للخطر  املعرضين  األشخاص  احتياجات  على  الذاتية  ملصالحها  األولوية 

 أم ال.  2023املساعدات عبر الحدود في كانون الثاني/يناير 

ك العديد من السوريين أن روسيا تستخدم مساعداتها كأداة سياسية ملعاقبة أو مكافأة املحتاجين. لكن روسيا غير مهتمة  على األرض، يدر 

  على األرجح بهذه اآلراء املجتمعية، بحيث تفضل إلى حد كبير استخدام أعمال املساعدات الخاصة بها لدعم السردية اليجابية التي تقدمها 

سردية تحاول من خاللها االبتعاد عن صورتها العسكرية والسياسية القاسية في سوريا. فالعديد من وسائل العالم  لجمهورها األوسع، وهي  

 .الروسية الرئيسية يرّوج بانتظام لقصص متعلقة باملساعدات الروسية املوسعة في سوريا باللغة العربية

 بالتزام املجتمع الدولي باملساعدات النسانية الخارجية الهادفة، في حين أنه قد يكون من السهل التقليل من أهمية هذه االستراتي
ً
جية مقارنة

ظهر األمثلة املستقاة من سياقات أخرى الفاعلية املحتملة لنهج روسيا في سوريا. ففي استطالع أجري عام  
ُ
في صربيا، ذكر املستجيبون    2020ت

الخارجية للبالد، في حين أن هذه املساعدات جاءت في الواقع بأغلبية ساحقة من  روسيا والصين على أنهما من أكبر املساهمين في املساعدات  

 فقط من عمليات تسليم املساعدات التي تم التر
ً

ويج  االتحاد األوروبي. وفي الفترة التي سبقت االستطالع، أجرت الدولة الروسية عدًدا قليال

نشاء املركز النساني الروس ي الصربي املذكور سابًقا. وبما أن موسكو تستثمر  ، كما روجت ل2017و   2015و  2014لها بشكل مكثف في األعوام  

ى  منذ فترة طويلة في استخدام وسائل العالم العربية للترويج لوجهات النظر املؤيدة لروسيا لدى الجماهير القليمية، ُيحتمل أن نشهد عل

 .عملية مماثلة فيما يتعلق بتوفير املساعدات الروسية في سوريا

في حال عدم تمرير قرار األمم املتحدة بشأن املساعدات عبر الحدود، قد يصبح نظام الظل للمساعدات الروسية، وهو نظام منعزل ومكتٍف  

   ينبغي ذاتًيا، أكثر هيمنة في سوريا. بالتالي، سيصبح التعامل مع نهج روسيا الراسخ واملتعارض تجاه املساعدات النسانية أكثر صعوبة بعد. وال 

 باملجتمع الدولي تجاهل هذا االحتمال املشؤوم أو التقليل من خطورته.

   معهد واشنطن  املصدر:

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/astkshaf-wjhat-nzr-rwsya-hwl-almsadat-alansanyt-fy-swrya
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رص املشاركة
ُ
 هل باتت سورية في حالة مجّمدة؟ تقييم اللعبة وف

   األوسط معهد الشرق 

 غريغوري ووترز 

 2022الثاني   تشرين 10)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

املتحدة    14في   التابع لألمم  النسان  السامي لحقوق  أن “سورية ال تستطيع تحّمل  أيلول/ سبتمبر، أصدر مكتب املفوض  ر من 
ّ
ُيحذ بياًنا، 

، وبينما  2020العودة إلى القتال على نطاق أوسع، ولكنها مكاٌن محتمل لتجّدد القتال”. تم تجميد الخطوط األمامية في سورية منذ آذار/ مارس  

كبيًرا، مقارنة باألعوام السابقة. ومع ذلك،  تستمّر الهجمات عبر الخطوط مع املتمردين، بشكل شبه يومي، انخفض مستوى العنف انخفاًضا  

شباط/ فبراير، تكّهنات بأن روسيا قد تسحب قواتها من سورية، إن لم تنسحب بالكامل، مما قد يخلق    24أثار الغزو الروس ي ألوكرانيا، في  

ا في السيطرة يدفع القوات املتبقية املناهضة للنظام في البالد إلى التصعيد، وإشعال فتيل
ً
قتال جديد واسع النطاق. ومع ذلك، تتجاهل    فراغ

، وتقلل  هذه املخاوف من التصعيد التغييرات  الكبيرة في ميزان القوى داخل سورية، في األعوام األخيرة، وتبالغ في تقدير مركزية القوة الروسية

حسن األحوال، حيث إن تركيا والواليات املتحدة هما  من أهمية القوة التركية واألميركية. إن دور روسيا في “تجميد” الصراع اليوم ضئيٌل، في أ

املتطور   والدور  الحالي لسورية  الوضع  التوالي. يكشف فهم  على  والشرقي من سورية  الغربي  الشمالين  في  النسبي،  االستقرار  اللتان ضمنتا 

النا  إطالق  وقف  لتعزيز  خيارات سياسية فريدة،  الثالثة عن  الرئيسة  الدولية  الفاعلة  لتحقيق  للجهات  أوسع  مشاركة  ولتمكين  الحالي،  ر 

 .االستقرار ودعم ماليين السوريين الذين يعيشون خارج سيطرة النظام

املساهم األكبر الوحيد في الجمود السوري هو اتفاق وقف إطالق النار في الشمال الغربي، الذي فرضته تركيا على روسيا، في آذار/ مارس  

(  1رئيسة في البالد. خالل ما يقرب من ثالثة أعوام، منذ ذلك الحين، اقتصر القتال على خمس مناطق:  ، إذ جّمد االتفاق آخَر جبهة  2020

( قصف وتفجير عبر الخطوط األمامية  2هجمات عبر الخطوط بين تركيا وحلفائها السوريين وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سورية.  

بين املتمردين في شمال غرب سورية، بين فصائل املعارضة املدعومة من تركيا املعروفة باسم  ( االقتتال الداخلي  3على امتداد جبهة إدلب.  

( التمرد في جنوب سورية بين النظام واملتمردين السابقين  4الجيش الوطني السوري، وقد شهد في اآلونة األخيرة مشاركة هيئة تحرير الشام.  

)داعش( ضد قوات النظام في وسط سورية وضد قوات سوريا الديمقراطية )قسد( في   ( عمليات تنظيم الدولة السالمية5وتنظيم داعش.  

 .الشمال الشرقي

 

 تعريف التصعيد •

ًيا  عندما يتعلق األمر بالتصعيد املحتمل، تكون هناك بعض املحّفزات الرئيسية. النقطة األولى، وهي مرجحة، احتمال أن تشن تركيا هجوًما بر 

الديمقر  املصنفة  آخر ضد قوات سوريا  الكردستاني، الجماعة  العمال  عّد فرًعا لحزب 
ُ
ت التي  املتحدة،  الواليات  اطية/ قسد، املدعومة من 

، أشارت تركيا إلى أنها تعتزم شن هجوم على املناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، باالشتراك  2022إرهابية. منذ صيف عام  

عت ومنبج، التي أصبحت في األعوام األخيرة نقطة انطالق لهجمات ضد القوات التركية، كما أصبحت  مع النظام وإيران، في منطقتي تل رف
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على    منبج أخيًرا مركًزا اقتصادًيا مهًما للشمال الشرقي. وأفصح رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، في املاض ي أيًضا عن رغبته في االستيالء

ات سوريا الديمقراطية، لكّن قرارات أردوغان ومصير الشمال الشرقي ال تحددهما الخطوط الحمراء  عين العرب )كوباني( التي تسيطر عليها قو 

 .الروسية

كري  نقطة االشتعال الثانية املحتملة هي بين “هيئة تحرير الشام” والنظام في إدلب. وال يزال خط املواجهة هذا مجّمًدا بسبب االنتشار العس

لدمشق من ناحية أخرى. ومع ذلك، يتبادل املتمردون والنظام إطالق النار بانتظام، على خط املواجهة،  التركي من جانب، والكبح الروس ي  

حيث ُيقَتل مدنيون في إدلب، ومسلحون من الجانبين، كل أسبوع. في غضون ذلك، تواصل روسيا حملة القصف املتقطع ملنازل املدنيين. وال  

بل النظام أو من روسيا، في نهاية املطاف، إلى هجوم بري للمتمردين، وعند هذه النقطة، قد  يزال هناك احتمال بأن يؤدي هجوم كبير من ق

 .يتصاعد القتال، ويخرج عن سيطرة تركيا أو روسيا

تفتقر حركات التمرد في جنوب ووسط سورية إلى القدرة على تغيير ميزان القوى في هذه املناطق، حتى مع التدخل الروس ي الضئيل بالفعل في 

واجهتها، ففي جنوب سورية أدى ذلك التدخل في الواقع إلى إحكام سيطرة النظام على املناطق التي كانت في السابق شبه مستقلة. وباملثل،  م

فإن تمّرد )داعش( في الشمال الشرقي، حيث تضعف تدريجًيا سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في ريف دير الزور والرقة، يفتقر إلى القوة  

 والعمق لحداث انهيار كامل للحوكمة، وخلق فراغ كبير في السيطرة، مثل انسحاب قوات التحالف.   البشرية

 !فراغ روس ي

السؤال املركزي هو كيف سيؤثر الغزو الروس ي ألوكرانيا في سورية؟ هل يمكن لروسيا الضعيفة أن تشجع عمليات تصعيد جديدة للمعارضة  

حة إلى تعزيز مكانتها؟ هناك جانبان متنافسان في اللعبة هنا: ما يمكن للجهات  أو لقوات سوريا  
ّ
الديمقراطية، حيث تسعى الجماعات املسل

ه، مقابل ما َيعّدون أنفسهم قادرين على فعله
ُ
 .الفاعلة في سورية املختلفة فعل

. 2019و 2018معظم قواتها املقاتلة من البالد خالل عامي لم تُعد روسيا بمنزلة حصن عسكري لدمشق، كما كانت من قبل، بعد أن سحبت 

ز الروس جهودهم على تدريب وتجهيز وإعادة بناء الجيش العربي السوري على وجه  2018منذ استعادة النظام لجنوب سورية في ربيع  
ّ
، رك

البناء هذه مسارات متعددة، لكن األهّم    التحديد، بحيث ال تحتاج دمشق إلى تدخل عسكري روس ي مباشر في املستقبل. اتبعت جهود إعادة

ابة  من ذلك أنها أدت إلى تجديد القوات الخاصة التابعة للجيش العربي السوري، والتركيز على بناء مزيد من الوحدات املتنقلة وسريعة االستج 

املشاركة الروسية املباشرة إلى حد كبير  ، اقتصرت  2020، وأوائل عام  2019املقترنة بدعم مدفعي كبير. خالل هجمات النظام األخيرة في عام  

على توفير الدعم الجوي؛ حيث تركزت جهود روسيا على المداد والتخطيط والسيطرة على وحدات النظام املختلفة. بعد ما يقرب من ثالثة 

ب، بمدفعية )كراسنوبول(  أعوام، منذ ذلك الحين، واصلت روسيا بمنهجية تجهيَز وتدريب مجموعة من وحدات النظام املتمركزة حول إدل

املوجهة بالليزر، حيث يشرف الضباط الروس بشكل روتيني على تدريب مدفعية الجيش العربي السوري في املنطقة. في هذه األوقات، شرعت  

ت ببطء محل دور روسيا في الحملة الجوية ضد )د2018دمشق منذ عام  
ّ
اعش( في وسط  ، في جهود متضافرة لعادة بناء قوتها الجوية، التي حل

 .سورية

كل هذه التغييرات تجعل خطر انهيار خطوط النظام في شمال غرب سورية أمًرا بعيًدا. قام الروس ودمشق ببناء جدار حماية ناري للنظام 

ة  حول إدلب. ال يهّم عدم تصّدي روسيا للفساد املستشري ونقاط الضعف الصارخة في الجيش العربي السوري، عندما تكون دمشق مدعوم

القوات  الديمقراطية أن يأمل في مضاهاتها. في حين أن  ا على أرض الواقع، حيث ال يمكن ألي طرف غير قوات سوريا  النهاية دعًما فعليًّ   في 

 في االحتفاظ بنجاحها هذا. وكذلك
ً

 ضئيال
ً

،  املتمردة ستنجح، بال شك، في االستيالء على بعض األراض ي في هجوم افتراض ي، لكن هناك احتماال
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إن أي سيطرة للنظام على الشمال الغربي ستؤدي إلى تمّرد هائل في نطاق أكبر بكثير مما تعانيه دمشق حالًيا، في جنوب ووسط سورية. إن  ف

  الجيش التركي هو الذي أنهى قدرة النظام على التحليق فوق إدلب، والجيش التركي وحده هو القادر على ضمان ربح املتمردين واستقرارهم في 

 بل.املستق

قد أن  ولذلك، فإن الخطر األكبر للتصعيد يأتي من املبالغة في تقدير دمشق أو هيئة تحرير الشام لقوتهما. ربما ال تزال هيئة تحرير الشام تعت

 بعزم تركيا على منع مزيد  
ّ
من  القوة الجوية الروسية هي الوحيدة التي تقف بينها وبين االنتصارات الجديدة، في حين أن دمشق قد تستخف

 .التعديات على إدلب. وإذا اختبر أحد الطرفين هذا الجمود، فسيقع على عاتق تركيا الدور األكبر في منع دوامة التصعيد

 

 دور تركيا •

م  إن موقف تركيا هو األكثر تأثًرا بالحرب في أوكرانيا. دخلت أنقرة وموسكو في توازن دقيق من الخدع والضربات، منذ التدخل الروس ي في عا

أّوَل تحّول جاد في سياسة أنقرة تجاه روسيا، عندما فرضت بالعنف وقف إطالق النار الذي تفاوض    2020كان الهجوم التركي لعام    .2015

في    عليه البلدان قبل أعوام، والذي كانت روسيا تتجاهله باستمرار. التكاليف السياسية واملادية الستمرار تركيا في تطبيق وقف إطالق النار

لبالد ليست ضئيلة، وعلى رأسها املخاطر واستنزاف املوارد التي يتحملها الجيش التركي، مع حقيقة أن إدلب تسيطر عليها هيئة  شمال غرب ا

تحرير الشام، وهي جماعة مصّنفة إرهابية. ومع ذلك، فإن العامل الوحيد الذي يحّفز على صنع السياسة التركية في شمال غرب سورية هو  

، وهي قضية محلية حساسة لكل من األحزاب السياسية الحاكمة واملعارضة. لذلك ال يمكن أن تسمَح أنقرة بهجوم وقف تدفقات الالجئين

اعدة  للنظام، يمكن أن يدفع ماليين السوريين اآلخرين إلى تجاوز الحدود، وليس لديها أيًضا حافز كبير للمخاطرة بأرواح الجنود األتراك، ملس

 .ض ي من النظاماملتمردين في استعادة األرا

قوات سوريا   التركي ضد  العسكري  العمل  ملي 
ُ
ت الروسية،  القوة  وليس  املتصورة،  القومي  األمن  ومخاوف  الداخلية  السياسة  فإّن  وباملثل، 

ل الضغط الروس ي عق
ّ
بة  الديمقراطية أو عدم اتخاذ أي إجراء ضدها. ال تحتاج تركيا إلى ضوء أخضر روس ي لالستيالء على “تل رفعت”، ويشك

أقل شرق الفرات، حيث تستهدف تركيا بشكل روتيني الخط الرفيع لقوات النظام املتمركزة على طول حدودها مع قوات سوريا الديمقراطية.  

 من ذلك، يتأثر صنع القرار التركي في الشمال الشرقي بدرجة أكبر بالضغوط االقتصادية والسياسية األميركية، وهجمات قوات سوريا  
ً

بدال

اطية/ حزب العمال الكردستاني داخل سورية وتركيا. وبالتالي، فإن ما يحدث في أوكرانيا ليس له تأثير ُيذكر على خطر التصعيد في الديمقر 

، وخطر استمرار ارتباك الواليات املتحدة تجاه أوكرانيا، هما ما يخلق  2023الشمال الشرقي. إن االنتخابات التركية املقبلة في منتصف عام  

 .دم اليقين، بخصوص قرارات أردوغان بصدد سوريةحالة من ع

 اآلثار املترتبة على املشاركة األجنبية

على الرغم من الجبهات املجّمدة، ال يزال املدنيون في شمال غرب سورية يتعرضون لقصف أسبوعي، من قوات النظام، ويؤدي ذلك إلى نزوح  

الشام   التي تعمل  اآلالف كّل شهر. بينما استخدمت هيئة تحرير  العابرة للحدود  النسبي لقمع وتفكيك معظم الجماعات الجهادية  الهدوء 

خاطر  هناك، تركت الظروف النسانية املتدهورة فرصة لخاليا )داعش( والقاعدة لالستمرار وإعادة البناء. تعاني املنطقة الشمالية الشرقية امل

ف من انسحاب الواليات املتحدة وعودة النظام، وعثرات الدارة التي يقودها األكراد  نفسها، حيث التهديد املستمر باالجتياح التركي، واملخاو 

 .في األمن والحوكمة، التي عززت بيئة مثالية لـ )داعش( للتجنيد وجمع األموال والعمل
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القومي لص  املنطقتين فرًصا فريدة لتحسين الظروف النسانية ومعالجة التهديدات املحتملة لألمن  الراغبين في  توفر كلتا  انعي السياسات 

التفكير بشكل خالق في الصراع. يجب السماح ملنظمات املعونة الدولية بالعمل، وتشجيعها على توسيع نطاق عملها بما يتجاوز املساعدات  

ر فرص التعليم والعمالة للمدنيين في
ّ
املنطقة البالغ عددهم ثالثة   الفورية املنقذة للحياة في إدلب، واالستثمار في أعمال االستقرار، التي ستوف

على  الضغط  مثل  مختارة،  موضوعات  في  الشام،  تحرير  هيئة  مع  الخاصة  للمشاركة  مغرية  عوائد  الغربية  الدول  تجد  قد  مدني.  ماليين 

 
ّ
ل وجود التحالف  املجموعة الحترام حقوق املجتمع املدني والصحفيين، مع االستمرار في قمع الجهاديين العابرين للحدود. في غضون ذلك، يشك

سوريا   قوات  من  جديدة  مناطق  على  للسيطرة  ودمشق  أنقرة  ومحاوالت  )داعش(،  عودة  ضد  أساسًيا  حصًنا  سورية  شرق  شمال  في 

على أنقرة، دوًرا كبيًرا في ردع هجوم جديد، في منبج أو عين    -وليس الروسية-الديمقراطية. لعبت الضغوط السياسية واالقتصادية األميركية 

العمال  العرب   حزب  قيادة  شبكات  لضعاف  مساحة  أنقرة  أعطت  التركية  طيار  بدون  الطائرات  بحملة  الالمباالة  أن  حين  في  )كوباني(، 

والسياسية   االجتماعية  باألزمات  واالهتمام  املوارد،  من  مزيد  استثمار  وحلفائها  املتحدة  الواليات  على  يجب  ذلك،  ومع  الكردستاني. 

 لة مكافحة )داعش(، وتؤدي إلى شرخ بين العرب والدارة التي يقودها األكراد.واالقتصادية التي تقّوض حم

السياسة أن تركيا وأميركا   لقد تضاءلت مركزية روسيا، كعامل استقرار رئيس للنظام السوري في األعوام األخيرة. ويجب أن يدرك صانعو 

ام، وأنهما وحدهما من يملك القوة لتعزيز مرونة االتفاقات الحالية.  أصبحتا ضامنتين لشبه االستقرار في املناطق الخارجة عن سيطرة النظ 

يجب أن تستمر أميركا في الضغط على أنقرة ضّد أي هجوم بري، مع العمل معها في نفس الوقت لضمان الحفاظ على وقف إطالق النار في 

السياسات، لكن تجاهل األسباب الحقيقية الكامنة وراء    . قد يكون من الصعب اتباع هذه2023شمال غرب البالد، أثناء وبعد انتخابات عام  

العام، يجب على   الهدوء  الذات تجاه   من الشعور بالرضا عن 
ً

ها، يضمن تصعيًدا في املستقبل. بدال
ّ
اليوم، وهشاشتها كل “سورية املجمدة” 

إبداعية لزيادة االستقرار في املناطق الخارجة عن    الدول الغربية إعادة النظر في اتساع الخيارات املتاحة لديها اآلن، من أجل صنع سياسات 

 مركز حرمون للدراسات(  :ترجمة) سيطرة النظام وتحسين حياة ماليين السوريين. 

   معهد الشرق األوسط املصدر:
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 كيف تحاول الصين وروسيا تسييس املساعدات اإلنسانية؟

 فورين أفيرز 

   تاشا هول ان

 2023الثاني  كانون  09)اللغة اإلنجليزية( 

من املفترض أن يجدد مجلس األمن الدولي اليوم قراًرا يسمح بإيصال املساعدات النسانية إلى ماليين السوريين دون انتظار إذن   : قالنص امل 

ين السوريين قلقين بشأن  من الرئيس السوري بشار األسد. وفي األسابيع التي سبقت هذا التصويت، كان الدبلوماسيون وعمال الغاثة ومالي

 .استخدام روسيا حق النقض في مجلس األمن ملنع نقل املساعدات عبر الحدود
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لهذا القلق مبررات، فلطاملا جادلت موسكو التي تعد أكبر داعم لنظام األسد بأن املساعدات النسانية تنتهك سيادة سوريا، وسبق لها أن  

ور أخرى ليصال املساعدات إلى سوريا. يبدو أنه سيتم تفادي األزمة هذه املرة، على األقل  استخدمت حق النقض )الفيتو( ضد فتح نقاط عب

خالل األشهر الستة املقبلة. ولكن حالة عدم اليقين التي تلف مصير قرار مجلس األمن تكشف عن مدى صعوبة تقديم املساعدات النسانية  

ا والصين في السنوات األخيرة مدى استعدادهما لتوظيف نفوذهما الدبلوماس ي  أظهرت كل من روسي  .في عصر املنافسة بين القوى العظمى

وحق النقض في مجلس األمن لتمكين الحكومات الصديقة من حرمان شعبها من املساعدات النسانية. هذا الصيف، ساعدت روسيا والصين  

في تيغراي،   املجاعة  األمن ملناقشة إعالن  اجتماعات مجلس  تأجيل  في  السابق  إثيوبيا  العام  ملا ذكره مارك لوكوك وكيل األمين  وذلك وفًقا 

ون  للشؤون النسانية ومنسق الغاثة في حاالت الطوارئ. ولم يتم العالن عن املجاعة رسمًيا في شمال إثيوبيا رغم حقيقة أن حوالي نصف ملي

 .طفل يعانون من سوء التغذية في تيغراي

السيادة ألي سبب حتى عندما تشن األنظمة القمعية   ات، تجادل الصين وروسيا بأنه ال يمكن انتهاك من أجل تبرير تقييد أو عرقلة املساعد

حرب حصار ضد شعوبها. وبطبيعة الحال، ال يمكن إنكار غياب االتساق في تطبيق هذه الدول للقانون الدولي، ال سيما بالنظر إلى الحرب  

الل تسييس املساعدات النسانية وتسليحها، تعمل الصين وروسيا على توسيع نفوذهما على  العدوانية التي تشنها روسيا في أوكرانيا. ومن خ

 .حساب االستقرار الدولي واملعايير النسانية وحقوق النسان

أ  
ً
أداة الدولي  املجتمع  حينها  يفقد  الداخلية،  نزاعاتها  ملقاومة  النسانية  باملساعدات  التالعب  من  القمعية  الحكومات  تمكنت  ساسية  إذا 

األ  العظمى على  القوى  بين  املنافسة  تأثير  لتقليل  إيجاد طرق  املتحدة وحلفائها  الواليات  املعاناة وإدارة األزمات. ويتعّين على  زمات  لتخفيف 

األمن املستقطب  -النسانية   في مناقشة قضايا املساعدات النسانية خارج مجلس  الطرق  أو خارجها. وتتمثل إحدى   .سواء داخل سوريا 

 شريان الحياة األخير 

، رفض 2011لي تسليح املساعدات النسانية بظاهرة جديدة، لكن عواقبها في سوريا حادة ومأساوية للغاية. ففي أعقاب اندالع الثورة في سنة  

ة املعارضة على  نظام األسد بشكل منهجي تقديم املساعدة النسانية لشرائح كبيرة من الشعب في محاولة لجبار املجتمعات الخاضعة لسيطر 

عدد   القرار  بالجماع  األمن  مجلس  اتخذ  ذلك،  على  ورًدا  تماًما.  عليها  القضاء  أو  سنة    2165االستسالم   .2014في 

وقد سمح هذا القرار لوكاالت األمم املتحدة بتمويل وتسليم وتنسيق املساعدات عبر أربعة معابر حدودية إلى املناطق غير الخاضعة لقوات  

سيبقون  وافقة النظام. وبفضل هذا القرار، وصلت املساعدات التي تقدمها وكاالت الغاثة إلى ماليين األشخاص الذين كانوا  دون م  - األسد  

 .ذلك معزولين لوال

نفوذها في مجلس األمن لتقويض القرار وتقليص عدد املعابر    - حليف األسد الذي ال غنى عنه    - لكن في السنوات األخيرة، استخدمت روسيا  

مليون شخص محاصر في شمال غرب سوريا    4.5ى معبر واحد بين سوريا وتركيا. وحتى في ظل هذه القيود، تصل مساعدات األمم املتحدة إلى  إل

الروسية الناجين من حصار األسد وحمالت القصف  املتحدة    .معظمهم من  األمم  العظمى من مساعدات  الغالبية  لتحويل  سعت موسكو 

ح نظام األسد مزيًدا من السيطرة على عمليات تسليمها وقد سمح ذلك لألسد بوقف املساعدات عن مناطق معينة  تتدفق عبر دمشق، مما يمن

املتحدة في دمشق عن   امتناع مركز األمم  املتعلقة بالصراع نفسه. وخير مثال على ذلك  الرواية  التحكم في  إلى حلفائه فضال عن  وتوجيهها 

نة مضايا التي يسيطر عليها املتمردون حتى تم تداول صور مروعة لألطفال الجوعى في وسائل العالم  الكشف عن حصار الحكومة السورية ملدي

 .2016في كانون الثاني/ يناير 
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هددت موسكو أيًضا باستخدام حق النقض النتزاع تنازالت دبلوماسية من أعضاء مجلس األمن اآلخرين، بما في ذلك الواليات املتحدة. وفي  

، هددت بإغالق معبر باب الهوى املتبقي لتأمين موافقة مجلس األمن على أنشطة النعاش املبكر في املناطق التي يسيطر عليها  السنة املاضية 

النظام وتعزيز الدعم لعمليات الغاثة عبر الخطوط، حيث يتم توجيه املساعدات النسانية عبر دمشق في الخطوط األمامية إلى املناطق  

عليها املعارضة. ويمنح تسليم املساعدات عبر هذه الخطوط نظام األسد مزيدا من السيطرة على املساعدات التي تصل  السورية التي تسيطر  

الحدود عبر  املساعدات  ملسار  القوية  الرصد  آليات  وغياب  التنسيق  ضعف  عن  ناهيك  سوريا،  غرب  شمال   .إلى 

ضت روسيا من خالل مسودتها الخاصة تمديد إيصال املساعدات النسانية  في تموز/ يوليو املاض ي، في أعقاب نقاش حاد في مجلس األمن، فر 

عبر الحدود لستة أشهر فقط، أي أن جماعات الغاثة أمامها ستة أشهر فقط للتخطيط لكيفية تلبية احتياجات السوريين في شمال غرب  

 .سوريا

 وسيحاول الكثيرون منهم الفرار    
ً
 باهظا

ً
إلى تركيا أو البلدان املجاورة األخرى، التي ال يخفى على أحد أنها أغلقت    يدفع ماليين السوريين ثمنا

شهًرا في كل مرة، ملنح جماعات الغاثة الوقت الكافي    12في السابق، كان هذا القرار ُيمّدد بشكل مؤكد ملدة    أبوابها في وجه الالجئين السوريين

يات واملدارس ومرافق املياه وتوصيل الطعام ملاليين السوريين الذين يعتمدون على  لتوظيف عمال الغاثة، وتخطيط البرامج، وإدارة املستشف

كانون الثاني/ يناير، ينبغي على مجلس األمن التصويت مرة أخرى على ما إذا كان سُيمدد    10تلك املساعدات. ومع انتهاء صالحية القرار في  

 .تفويض األمم املتحدة ملدة ستة أشهر أخرى 

ر الزمني القصير املحدد بفترة ستة أشهر وحالة عدم اليقين الدبلوماس ي وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير الحكومية عاجزة  ترك هذا الطا

عن التخطيط الستجابة إنسانية فعالة. فعلى سبيل املثال، ال يمكنهم التوظيف لسد الشغورات في مناصب ال يستطيعون ضمان تمويلها.  

أفاد منتدى املنظمات غير الحكومية في شمال غرب سوريا السنة املاضية بأن أكثر من    .ض الواقع ملموًسا إلى حد كبيروكان تأثير ذلك على أر 

نشاط طبي وتعليمي وأمني إلى جانب توقف عمل    400موظف غير حكومي في شمال غرب سوريا فقدوا وظائفهم بينما تم تعليق أكثر من    8500

وهذا ما    -صة القول أدى تهديد روسيا باستخدام حق النقض الروس ي إلى تقويض االستجابة النسانية  مرافق املياه والصرف الصحي. خال 

 .تسعى إليه موسكو على األرجح

لم يستطع النظام السوري وروسيا استعادة شمال غرب سوريا بالقوة بسرعة، وسيواجهان تمرًدا مطّوال وموّسًعا ومعقًدا بوجود القوات  

املعارضة    التركية. ولكن من  احتواء  املنطقة وقصفها بشكل متقطع، سيتمكن نظام األسد من  إلى هذه  املوجهة  املساعدات  تقليص  خالل 

الشعب على  الخناق  تضييق  من  يزيد  أن  شأنه  من  بالكامل  الحدود  عبر  املساعدات  وقطع  املدنيين.  السكان   .وإضعاف 

 وسيحاول الكثيرون م
ً
 باهظا

ً
نهم الفرار إلى تركيا أو البلدان املجاورة األخرى، التي ال يخفى على أحد أنها أغلقت  سيدفع ماليين السوريين ثمنا

التي سيدفع فاتور  املعاناة   وتعميق 
ً
في منطقة هشة أصال إلى زعزعة االستقرار  النتائج  الالجئين السوريين. قد تؤدي هذه  في وجه  تها  أبوابها 

املتحدة وأملانيا واململكة املتحدة بالفعل أكثر املانحين سخاًء للمساعدات النسانية في جميع    املانحون األمريكيون واألوروبيون. كانت الواليات

املستويات نفس  على  للحفاظ  شديدة  لضغوط  يتعرضون  وسوف  املاض ي،  العقد  مدار  على  العالم   .أنحاء 

بسهولة خارج املنطقة. من املرجح أن يستجيب الرئيس    واألسوأ من ذلك أن اآلثار السلبية للوضع النساني املتدهور في سوريا يمكن أن تنتشر 

التركي رجب طيب أردوغان، الذي تنتظره انتخابات في وقت الحق من هذه السنة، ملوجة جديدة من الالجئين السوريين من خالل فتح الحدود  

ف السوريين  آخر موجة كبيرة لالجئين واملهاجرين  أن  إلى  أوروبا. وتجدر الشارة  إلى  الفترة  أمامهم  االنقسامات داخل    2016-2015ي  رّسخت 
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د  املجتمعات األوروبية وأدت إلى صعود األحزاب اليمينية املتطرفة وتحدت املفاهيم األوروبية لحقوق النسان. ومن املؤكد أن بوتين سُيسع

 .برؤية أوروبا تواجه مثل هذا املوقف مرة أخرى 

، منعت الحكومة  2008كل من األسد وبوتين القيام به في سوريا ليس جديًدا. ففي سنة  ما يحاول  هل هناك حاجة لذن من النظام السوري؟ 

ف إعصار  
ّ
بل الحكومات األجنبية عمال الغاثة الدوليين من دخول البالد بعد أن خل ا من التدخل الخارجي من ق 

ً
العسكرية في ميانمار خوف

خطر. واليوم، يمنع املجلس العسكري في ميانمار املساعدات من الوصول إلى  مليون آخرين تحت ال  2.4ألف قتيل ووضع  140نارجيس قرابة 

 .العديد من مناطق األقليات العرقية سواء تم تسليمها داخلًيا أو عبر الحدود

الفيدرالية     - ن  على أمل عزل قوات املعارضة وإضعاف السكان الخاضعين لسيطرة املتمردي  - في منطقة تيغراي بإثيوبيا، فرضت الحكومة 

  حصاًرا قبل سنتين على املساعدات والخدمات املوجهة ملاليين املدنيين. وعلى مدى السنتين املاضيتين، منعت روسيا والصين مجلس األمن من 

 .تمرير قرارات تدين األزمة النسانية وتدعو إلى تكثيف العمل النساني في كل من ميانمار وإثيوبيا

من مواطنيها سيتلقى مساعدات خارجية، مع العلم أن روسيا والصين ستآزرها في مجلس األمن. يجب  ليس من حق أي حكومة قمعية أن تقرر  

 للتخفيف من املأساة النسانية الناجمة عن اندالع منافسة بين القوى العظمى في األزمات الن
ً
سانية.  أن تجد الواليات املتحدة وحلفاؤها سبال

، رأى عدد من الباحثين  2165عدد   حتى قبل صدور القرار  .من من هذه املعادلة خطوة أولى مهمةوفي حاالت معينة، سيكون إخراج مجلس األ 

القانونيين أن قرار مجلس األمن ليس مطلوًبا لضفاء الشرعية على تسليم املساعدات عبر الحدود في مواجهة معارضة الحكومات القمعية.  

قا توجد  ، ال 
ً
أوال أساسين.  تقوم على  في ذلك  الغاثة  وحجتهم  لوكاالت  القانوني  غير  أنه من  على  قاطع  تنص بشكل  الدولي  القانون  في  عدة 

ة  النسانية التابعة لألمم املتحدة عبور حدود دولية إلى جزء من دولة ال تملك الحكومة الوطنية فيها سيطرة إقليمية عليها لتقديم مساعد 

امل تعاون كامل مع السلطات واملجتمعات  في  األسد السماح بوصول املساعدات النسانية  إنسانية محايدة  حلية. وثانًيا، يشير رفض نظام 

 
ً
ضروريا  

ً
أمرا الحدود  عبر  املساعدات  مثل  البدائل  فيه  تكون  نمط  وجود  إلى  الصراع  فترة  طوال  املحتاجين   .للسكان 

بع لألمم املتحدة، بشكل ضمني أو صريح، امتناع  اعتبرت الجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن ومنسق الغاثة في حاالت الطوارئ التا

. وهذا يعني، من بين أمور أخر 
ً
 تعسفّيا

ً
ى، أن  الحكومة السورية عن املوافقة على املساعدة النسانية في األجزاء غير الخاضعة لسيطرتها أمرا

فعلى سبيل املثال، ينص القانون على أنه ال ُيسمح    الحكومة السورية منعت املساعدات بطريقة تنتهك التزامات الدولة بموجب القانون الدولي.

الدولة ألعداء  داعمين  اعتبارهم  بسبب  املدنيين  عن  املساعدات  منع  يمكنها  وال  املدنيين،  السكان  بتجويع   .للدول 

وشركائها      املتحدة  للواليات  مكلًفا  وسيكون  املدنيين  ملاليين  مدمر  أمر  النسانية  املساعدات  عسكرة  أن  شك   ال 

ات،  في اآلونة األخيرة، قالت الرابطة األمريكية لإلغاثة من أجل سوريا، وهي مجموعة من املنظمات النسانية التي يقودها السوريون في الشت

ن  ، وهي غرفة محاماة بريطانية تركز على القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق النسان، إنه على الرغم م37واملحامون الدوليون في غيرنيكا  

، إال أن الوضع على األرض  2165أن الجراءات التي اتخذها مجلس األمن قدمت أساًسا أوضح للمساعدة عبر الحدود من خالل القرار عدد  

اليوم يجعل القرار واحًدا فقط من عدة مبررات قانونية الستمرار مثل هذه املساعدة. ورفض النظام التعسفي وصول املساعدات طوال فترة  

وخط قانونيةالنزاع  عملية  الحدود  عبر  النسانية  املساعدة  إن  القائلة  الحجة  يدعم  البالد  في  الثابتة  السيطرة   .وط 

ال يعني أي مما سبق أن مجلس األمن مطالب باالمتناع عن استئناف تقديم املساعدات عبر الحدود. وحتى االنقطاع املؤقت للمساعدات  

 ال 
ً
ا الزما

ً
ستمرار  يمكن أن يكون كارثًيا على سكان شمال غرب سوريا. ال يزال مكتب الشؤون القانونية التابع لألمم املتحدة يعتبر القرار شرط

ملساعدات، ومن الواضح أن وكاالت األمم املتحدة ال تزال تشعر بأنها ملزمة بهذا الرأي القانوني الداخلي. ومع أنه ينبغي على األعضاء  هذه ا
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، فإن املعضلة الحالية ستظل قائمة إلى أن يكون  2165اآلخرين في مجلس األمن مواصلة جهودهم الدبلوماسية لضمان استمرار القرار عدد 

نقاش  تفصيله  هناك  مع  يتفقون  ال  الذين  الخارجيين  الخبراء  من  والعديد  القانونية  الشؤون  مكتب  بين  وشفاف   .قوي 

صلة إصدار  تلعب هيئات األمم املتحدة األخرى دوًرا مهًما في حالة سوريا. وكما قالت الباحثة ريبيكا باربر، يمكن للجمعية العامة ولجانها ذات ال 

 لإلرادة  قرار يؤكد على ضرورة استمرار  
ً
املساعدات عبر الحدود في ضوء الظروف في شمال غرب سوريا. وستكون هذه الخطوة دليال هاما

 
ً
 .السياسية العاملية ومن شأنها أن تعزز الحجة القانونية القائلة إن عمل مجلس األمن ليس ضروريا

املساعدة النسانية حتى لو رفضته حكومة ذات سيادة    وعلى نطاق أوسع، يجب على الواليات املتحدة وحلفائها العمل على تكريس الحق في

الذي أوجد بشكل    1991بشكل تعسفي. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق قرار من الجمعية العامة أو عن طريق تعديل القرار الصادر سنة  

حدة قادرة على توفير الدعم للمدنيين  أساس ي النظام النساني الدولي الحالي. يمكن ملثل هذه التعديالت أن توضح كيف ومتى تكون األمم املت

تشجيع  في حاالت مثل تلك املوجودة اليوم في سوريا وإثيوبيا. ويجب على الواليات املتحدة واألطراف األخرى املناصرة للهيكل النساني الدولي  

من املرجح أن تزداد رغبة الصين وروسيا   البد من التحرك بسرعة ألنه .الدول التي تشاطرها الرأي على إرساء دعم متعدد األطراف لهذا النهج

  في استخدام نفوذهما لصالح الطغاة مع اشتداد حدة املنافسة بين القوى العظمى. وال شك أن عسكرة املساعدات النسانية أمر مدمر ملاليين 

أن تكون األزمة في سوريا فرصة للمجتمع    املدنيين وسيكون مكلًفا للواليات املتحدة وشركائها. ولكن مع املثابرة والتعاون الدبلوماس ي، يمكن 

 )ترجمة: نون بوست( .الدولي ملعالجة املشكلة مباشرة وإنقاذ األرواح في األزمات النسانية األخرى، اآلن وفي املستقبل

 رين أفيرز فو  ر:املصد 
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 ما نوع الضمانات التي يمكن أن يقدمها األسد؟ 

 ني شفق ي

 ياسين أقطاي

 2023الثاني   كانون  09( العربية)اللغة 

 : قالنص امل

الغضب التي تنجم عن تدهور العالقات بين طرفين  عند إجراء تغييرات سياسية رئيسية في العالقات الدولية، ليس من املمكن تجنب حالة  

مبادرة  بعد مرحلة طويلة من ازدهارها الذي أصبح روتينًيا. ففي امللف السوري، الذي ال يزال يعاني من آالم وجروح ما زالت تنزف. وبالطبع فإن  

 بالنسبة لجميع األطراف. ومع ذلك فمجرد محاولة الحديث ع 
ً
عاًما وليس فيها بوادر    12ن قضية مستمرة منذ  تركيا السياسية كانت مفاجأة

 .الشجاعةللحلول، تتطلب الكثير من  

  يمكننا أن نستنتج بوضوح من خالل التطورات أن تركيا هي التي اتخذت هذه املبادرة ولم تكن هناك نية لتغيير الوضع من قبل سوريا وروسيا 

 .تحدة األمريكية أعربت عن عدم رضاها إزاء املبادرة التركيةوإيران والواليات املتحدة األمريكية. ولكن الواليات امل

لذي  وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس، في رده على سؤال حول االجتماع الثالثي في العاصمة الروسية موسكو، وا

ما يمكنني قوله هو أن سياستنا لم تتغير، وواشنطن ال تدعم  ضم وزراء دفاع ورؤساء أجهزة االستخبارات التركية والروسية والسورية: "كل  

بار سجل  "الدول التي تعّزز عالقاتها أو تعرب عن دعمها لعادة االعتبار لبشار األسد الدكتاتور الوحش ي، كما ندعو الدول إلى األخذ بعين االعت

الذي يواصل فيه ارتكاب املزيد من الفظائع بحق الشعب السوري،  عاما في الوقت  12انتهاكات حقوق النسان املرّوع لنظام األسد على مدار 

 .ويمنع وصول املساعدات النسانية إلى محتاجيها في املناطق الخارجة عن سيطرة قواته. كما تحدث عن النفاق في السياسة السورية

الوحش ي،   )الدكتاتور  التالية:  بالعبارات  لنظام األسد، معاناة  عاًما من سجل ح  12في كل فرصة تستشهد واشنطن  "املرّوع"  قوق النسان 

عاًما، فقد أصبحت واشنطن شريكة في سجل    12الشعب السوري(. ولكنها لم تفعل شيًئا لتغيير الوضع في سوريا بشكل حقيقي على مدار  

املهمة   الرهابية، حيث جعلت  املنظمات  الوحش ي من خالل دعمها  الدكتاتور  هذا  النسان مع  تعقيًدا، ووقفت ضد  انتهاكات حقوق  أكثر 

 .محاوالت تغيير هذا الوضع، وهذا أهم سبب الستمرار األزمة السورية حتى اآلن

نظام  والواليات املتحدة األمريكية ليست وحيدة في إعاقة إيجاد الحل، إذ إنه لم تصدر أية خطوة ليجاد حل من قبل روسيا أو إيران أو حتى ال

ألزمة السورية يزعج هذه األطراف. ولم يكن عبثًيا طرح مفاهيم من قبيل "فوض ى خالقة، فوض ى ل لأن محاولة إيجاد ح  كوال شالسوري.  

قتراح  إنتاجية، فوض ى مربحة" في الحديث عن األزمة السورية. وتعد مراكز التفكير االستراتيجي األمريكية مصدر هذه املفاهيم التي تم طرحها ال

 .األمريكية، حيث تتناسب هذه املفاهيم مع واقع كل هذه األطراف الفاعلة نموذج سياس ي على مزاج الواليات املتحدة 

فإن   ولذلك  األزمة،  استمرار  من  االستفادة  إلى  تتطلع  فكلها  الفاعلة.  األطراف  لجميع  السياسية  املكاسب  من  الكثير  الحالي  الوضع  يحقق 

 .املواقف الداعية ليجاد حلول تزعج كل تلك األطراف
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كم مع سوريا،    900يريد استمرار هذا الوضع الذي جلب له الويالت، وكذلك تركيا ال تريد استمراره ألن لديها حدوًدا بطول  الشعب السوري ال  

إليها وتتلقى خطر التهديدات الرهابية وعدم االستقرار. ومع ذلك فقد أظهرت تركيا الشجاعة    عن وجود موجة من الالجئين قادمة 
ً

فضال

 .غيير في األزمة السورية عبر انتهاج سياسة جديدةللقيام بمحاولة إحداث ت

فاجأ بادعاءات البعض من الذين يحاولون تصوير هذه املبادرة على أنها استسالم وتراجع في سياسة تركيا تجاه سوريا. علًما أن 
ُ
تركيا  ولكننا ن

ا. وأثناء إعادة استعراض شريط األحداث كانت  عاًم   12اتخذت مواقف أخالقية يستدعيها الوضع السوري منذ بداية األزمة املستمرة منذ  

 .هناك تطورات ال يمكن رؤيتها بطريقة أخرى. وال داعي اليوم الستنباط أحكام مجحفة من خالل هذا التقارب

بي كي كي/و  تنظيم  السوري ضد  النظام  التعاون مع  إلى  تهدف  التركية  املبادرة  بأن  االعتقاد  املنطقي  املثال، من غير  بي جي فعلى سبيل  اي 

 خاضًعا لسيطرة النظام السوري. كما أنه ال ُيتوقع من النظام السوري أن يخوض معركة  
ً

الرهابي، ألن هذا التنظيم الرهابي ليس هيكال

الرهابي  فعالة ضد هذه التنظيمات الرهابية أو أن يتعاون مع تركيا بناًء على طلبها. لو كان لدى النظام القدرة على محاربة تنظيم بي كي كي  

ليس    لكان الوضع في سوريا مختلًفا كثيًرا. وفي الوقت الحاضر، األراض ي السورية محتلة من قبل الواليات املتحدة األمريكية، والنظام السوري

كيا، فالطرف  لديه القدرة على تنفيذ عملية في هذه األراض ي. لذلك، قد ال يكون النظام السوري طرفا في أي مفاوضات ضد التهديد الرهابي لتر 

 .هنا هو الواليات املتحدة األمريكية، وربما روسيا أيًضا

في غضون ذلك، تركيا هي الطرف الوحيد الذي يمكنه ضمان وحدة األراض ي السورية على املدى البعيد. وسيكون من األنسب للنظام السوري،  

 .ات املتحدة وتنظيم بي كي كي الرهابي لبلدهالذي يعبر عن حساسية مفرطة تجاه وحدة أراضيه، أن يقلق من احتالل الوالي

ومن خالل املحادثات املباشرة مع سوريا، ليس من الضروري توقع إيجاد حل على املدى القريب فيما يتعلق بعودة الالجئين السوريين. بغض 

ن السوريين بأن يثقوا باألسد، الذي كان  النظر عن نوع الضمانات املقدمة من قبل األسد. وال يمكن لتركيا وال ألي دولة أن تطالب الالجئي

 .عاًما عبارة عن مجازر عديدة 12موقفه الوحيد تجاه املعارضة على مدار 

ارتكاب  وال يمكن لروسيا وال ليران منح الثقة والضمانات التي ستمنح لالجئين الذين يريدون العودة إلى قاتليهم. فالجهات الفاعلة األخرى في  

 أن تكون هناك ضمانات بأن مرتكبي املجازر لن يكرروا مجازرهم  املجازر هي أيضا شري
ً

كبت بحق املدنيين. فهل ُيعقل أصال
ُ
كة في املجازر التي ارت

 مرة أخرى؟ 

كما أن املنطقة اآلمنة التي سيتم تنفيذها واالعتراف    العودة،ولكن قد تكون تركيا هي الطرف الوحيد الذي يمكنه منح ضمان التعاون من أجل  

اطق الحماية والسيطرة التركية داخل سوريا قد تحفز السوريين على العودة طواعية. وكما قال مختار الشنقيطي على موقع الجزيرة نت:  بمن

 جيًدا حتى تنتهي األزمة السورية". وبالنظر إل
ً
ى حلب  "إن توسيع املنطقة اآلمنة التي تسيطر عليها تركيا داخل سوريا لتشمل حلب قد يكون حال

أنها أكبر محافظة سورية خرج منها الجئون إلى تركيا، فقد تكون هذه القضية األهم في املفاوضات واألكثر منطقية لصالح جميع األطراف  نجد  

 .من أجل إيجاد حل

 ني شفق ي ر:املصد 
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 شمالي سوريا دون عملية عسكرية YPG/PYDتركيا ستنتصر على 

 بلومبيرغ

 2023الثاني  كانون  09)اللغة اإلنجليزية( 

أشادت وكالة بلومبيرغ األمريكية، بالدبلوماسية التركية النشطة خالل الفترة األخيرة حيث كان لها صدى في مختلف القضايا   :قالامل  خالصة

الة ومقرها الواليات املتحدة في مقال تحليلي  وناقشت الوك   .على الساحة السياسية العاملية، ال سيما الحرب الروسية األوكرانية وامللف السوري

 .”لها، السبت، مبادرات تركيا وحراكها الدبلوماس ي على الساحة الدولية في السنوات األخيرة والذي وصفته بـ”الناجح

الرهابي”، مشيرة  YPG/PYD وقالت الوكالة إن “تركيا بدأت حركة دبلوماسية جديدة على مستوى وزراء الخارجية مع سوريا حيث يقبع تنظيم 

 على التنظيم دون اللجوء إلى عملية عسكرية
ً
 مفاده بأن أنقرة تتوقع انتصارا

ً
 سائدا

ً
 .”إلى أن “هناك رأيا

ف أنقرة دور الوسيط  أقامتها تركيا على نطاق عاملي في السنوات األخيرة، حيث لعبت  التي  الدبلوماسية  إلى “العالقات  ي كما تطرقت الوكالة 

ة األوكرانية وقادت العالقات بين الشرق والغرب، وأعطت درًسا للعالم من خالل الجسر الدبلوماس ي الذي أنشأته بين روسيا  الحرب الروسي 

 .”والدول الغربية

إلى أن “سياسة تركيا تجاه سوريا التي طرحها الرئيس رجب طيب أردوغان ستضع تنظيم الرهابي املدعوم من   YPG/PYD وأشارت الوكالة 

 .”املتحدة األمريكية، في موقف صعب  الواليات

إلى أن “أنقرة التي تحاول إحالل السالم في املنطقة عب  إلى “الخطوات التي اتخذتها تركيا للتطبيع مع النظام السوري، مشيرة  ر  كما تطرقت 

 .”عالقاتها الدبلوماسية

 األوسط وسيوجه رسالة ضغط لواشنطن التي تدعم تنظيم  ورأت الوكالة أن “التقارب بين أنقرة والنظام السوري سيعزز دور تركيا بالشرق 

YPG/PYD الرهابي أن وجودها هناك غير ضروري وغير عادل”. 

م  ونهاية العام املاض ي، احتضنت العاصمة الروسية موسكو، اجتماعا سداسيا بين وزير الدفاع الروس ي ووزير الدفاع التركي ووزير دفاع النظا 

 .لروسية ورئيس االستخبارات التركية ورئيس استخبارات النظام السوريالسوري ورئيس االستخبارات ا

آكار، والروس ي سيرغي شويغو، والسوري علي محمود   التركي خلوص ي  الدفاع  التركية في بيان أن “االجتماع ضم وزراء  الدفاع  وذكرت وزارة 

 .”عباس، بالضافة إلى رؤساء أجهزة االستخبارات في البلدان الثالثة

للتنظيمات  وأضاف   املشتركة  واملكافحة  الالجئين  ومشكلة  السورية  األزمة  ناقش  موسكو  في  السوري  الروس ي  التركي  “االجتماع  أن  البيان 

في سوريا الثالثية “من أجل ضمان    .”الرهابية  استمرار االجتماعات  بناءة”، على  أجواء  في  “الذي عقد  اللقاء  املجتمعين خالل  اتفاق  وأكد 

 .”اظ عليه في سوريا واملنطقةاالستقرار والحف

   11ويعد اللقاء بين وزير الدفاع التركي آكار ووزير دفاع النظام السوري علي محمود عباس األول من نوعه منذ  
ً
 ( وكالة أنباء تركيا)ترجمة:    .عاما

 يرغ  بلومب  ر:املصد 
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 هل ينذر التدخل الروس ي في أوكرانيا بإنهاء املساعدة اإلنسانية املقدمة للسوريين؟

 معهد واشنطن 

  د. جوناس إيكيه الحسين، محمود 

 2023الثاني  كانون  07)اللغة اإلنجليزية( 

بدأت الحرب في سوريا كانتفاضة داخلية ديمقراطية ضد حكومة مركزية غاشمة وفاسدة، إال أنها سرعان ما تحولت إلى أحد    : قالنص امل

 .أكثر الصراعات الدولية تعقيًدا في التاريخ املعاصر

 
 شبكات  

ً
لة

ّ
في سوريا، ُمشك الدائر  الصراع  في  إقليمية وعاملية شيًئا فشيًئا  انخرطت قوى    وبالفعل، فقد 

ً
في سوريا، وحاشدة التعقيد  بالغة 

 قدراتها العسكرية ملساندة عدد ال يستهان به من الوكالء في امليدان.

ومع ذلك، فقد تمكنت األمم املتحدة وشركاؤها من التفاوض مع الجهات الفاعلة الرئيسية في النظام ومع عدد من القوى املعارضة ودول 

ين، على األقل، من عمليات إيصال املساعدات الضرورية للشعب السوري املتضرر، ما يثبت  مجاورة وقوى عاملية للحفاظ على مستوى مع

حقق تداعيات الحرب  
ُ
الروسية  فائدة مبدأ "الحياد" في العمل النساني، وهو املبدأ الذي غالًبا ما يتعرض لالنتقادات والتشكيك. أما اآلن فقد ت
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ل من االنتهاكات املستمرة للمبادئ النسانية تحقيقه، أال وهو إنهاء املساعدة النسانية  على أوكرانيا ما لم تستطع عشر سنوات على األق

 برمتها في سوريا. 

صادرة عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون   ياناتب عالوة على ذلك، قد يؤدي تطور األوضاع هذا إلى حدوث مأساة ذات أبعاد هائلة. تشير 

. إال أن  2021مليون شخص منذ العام    1.2مليون سوري يحتاجون حالًيا إلى املساعدة النسانية، وهي زيادة قدرها    14.6النسانية إلى أن  

االحتياجات هذه  من  جزًءا  سوى  يغطي  ال  الحالي  بشكله  النسانية  لالستجابة  املخصص  منذ  التمويل  يتم  لم  أدّق،  وبصورة   .30  

باملئة منها، وذلك مقارنة بالعام السابق حيث    26.7خطة األمم املتحدة لالستجابة النسانية بشأن سوريا سوى بنسبة   تمويل أيلول/سبتمبر 

  4.6 في املائة. ومن الجدير بالذكر أن الحاجة في شمال غرب سوريا وحدها وصلت إلى مستوى هائل. فمن بين  46مويل الخطة إلى  وصل حجم ت

ماليين شخص على أنهم "ال يتمتعون    3.3نيف  ماليين شخص بحاجة إلى املساعدة، بينما تم تص   4.1نسمة يعيشون في املنطقة، ثمة   ماليين 

 مليون شخص يعيشون في مخيمات النازحين.  1.8مليون شخص على أنهم "نازحون داخلًيا"، وهناك  2.9باألمن الغذائي" و

ف القارص ونقص الوقود  الشتاء  ارتفاع أسعار النفط والغاز، يواجه سكان شمال غرب سوريا برد  ي خيمهم  وبينما يتخوف األوروبيون من 

  املغطاة بالغبار والطين والتي ال تزال تحمل شعار املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين املتآكل بسبب عوامل الطقس، وهو ما 

تقارير في األشهر األخيرة عن انتشار داء   وردت ُيعتبر تذكيًرا دائًما بوعود املجتمع الدولي التي لم يتم الوفاء بالكثير منها حتى اآلن. من جانب آخر

التحتي للبنية  التام  ما اعتبره االختصاصيون مؤشًرا على االنهيار  السورية،  املحافظات  في جميع  املياه  الكوليرا  للرعاية الصحية وشبكات  ة 

 الصالحة للشرب. 

الكارثة   يفاقم  الذي  األمر  وتركية،  روسية وإسرائيلية  من طائرات مقاتلة  للقصف  يتعرض شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا  وحالًيا 

لة ضد القوات الكردية في سوريا حيث  النسانية الرهيبة التي أصاب تلك املناطق. تجدر الشارة إلى أن تركيا تخوض معارك مباشرة وبالوكا

عنى بدحر القوات الكردية ووقف الهجرة. أما عن سياسات االتحاد األوروبي تجاه تركيا الشريكة في حلف الناتو، فهي  
ُ
تدير قواعد عدة وت

تركيا في مواجهة روسيا وغزو  تشدد تركيزها على دور تركيا كحاجز لوقف الهجرة إلى القارة األوربية، وهي اآلن مهتمة بشكل أساس ي بموقف  

 أوكرانيا. فبالنسبة إلى دول االتحاد األوروبي، فإن محنة السوريين هي في أحسن األحوال مسألة ثانوية.

ر  ولطاملا أدى نقص التمويل والقيود الصارمة، الى جانب السياسات القليمية إلى إعاقة املساعي النسانية في سوريا، ولكن مع التوجه أكث

ا غير مسبوقة. وقد أشارت شبكة التعلم  فأكثر  
ً
إلى تخصيص أموال املساعدات ألوكرانيا، باتت املساعي في مجال املساعدات تواجه ضغوط

، وهي منظمة تسعى إلى تعزيز التعليم داخل قطاع املساعدات، إلى أن الجهات املانحة غالًبا ما تقوم بإعادة (ALNAPالنشط للمساءلة واألداء )

 والتي تحظى باهتمام جيوسياس ي وإعالمي كبير. عالوة على  تخصيص التم
ً
ويل من حاالت الطوارئ غير البارزة إلى حاالت الطوارئ االكثر ظهورا

ذلك، تخصص معظم الجهات املانحة األموال للحاالت الطارئة مع بداية كل عام، لكن غالبا ما تحظى االزمات واسعة النطاق باألولوية من  

إلى أكثر من ربع    2022برات. ومن املتوقع أن تصل التكلفة الجمالية للمساعدات املقدمة ألوكرانيا خالل السنة املالية  حيث التمويل والخ

 (.OECDإجمالي تكلفة املساعدات النمائية التي توفرها دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

أنحاء الشرق األوسط، ثمة أماكن يحصل فيها السكان على الحد األدنى من    وبحسب ما أفاد به زائرو مخيمات النازحين املمتدة في مختلف

عاملي  املساعدات ليبقوا على قيد الحياة ال أكثر. ولكن حتى هذا الهدف املتواضع بات اآلن في خطر. فعلى سبيل املثال، اضطر برنامج الغذاء ال

الحصص الغذائية التي يقدمها، ما يعني أن السوريين املعرضين للخطر في شمال غرب سوريا ال يحصلون إال على   تقليصإلى القيام تدريجًيا ب

وص ى بها. وفي السياق ذاته، أرجع برنامج الغذاء العاملي التخفيضات التي طرأت على  من السعرا  1,177حوالي  
ُ
ت الحرارية، أي نصف الكمية امل

https://www.unocha.org/syrian-arab-republic/about-ocha-syria
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2022-11/syria-49.php
https://reports.unocha.org/ar/country/syria/
https://reports.unocha.org/ar/country/syria/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/whole-syria-cholera-outbreak-situation-report-no8-issued-29-november-2022
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في املائة من التمويل   27كمية املواد الغذائية املقدمة إلى نقص التمويل العاملي. وفي ظل ارتفاع أسعار املواد الغذائية، لم يتلق البرنامج سوى 

 شهر تشرين األول/ أكتوبر.  املطلوب بحلول 

وال يتوقف األمر عند انعدام التمويل لسوريا، ولكن قد يصعب أيًضا على املنظمات الوصول إلى شمال غرب البالد حيث يعيش هناك الكثير  

 للخطر. وهنا يجدر الذكر أن مجلس األمن  
ً
 وعرضة

ً
تحدة قد واجهوا مراًرا  امل  واألمم من السوريين، والذين ُيعتبرون من الفئات األكثر ضعفا

 صعوبات كثيرة في تجديد اآللية األممية بشأن "قرار إرسال املساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا" نتيجة الضغوطات التي  
ً
وتكرارا

من خالل    مارستها روسيا في مجلس األمن باستخدامها حق النقض "الفيتو"، وهذا ما يمكنها كعضو في مجلس األمن من إيقاف املساعدات

العام   املباشر ملساعدة نظام األسد في  العسكري  الروس ي خالل الحرب في سوريا بعد تدخلها  الدور   برز 
ً
التهديد املستمر باستخدامه. أيضا

، حيث ساهمت بإنقاذه من السقوط بعد خسارته معارك أساسية ضد قوات املعارضة السورية، كما ساعدته في استعادة السيطرة  2015

    على ثلثي
ً
األراض ي السورية. وخالل هذه الفترة أيًضا، قصف الطيران الروس ي املرافق الصحية والتعليمية والطرقات ومعامل الطاقة، إضافة

 إلى تشريد مئات اآلالف من السوريين. 

 في العام  
ً
، إيصال املساعدات  2165رقم  كقرار األمم املتحدة    2014وقد أتاح القرار الحالي بشأن األنشطة العابرة للحدود، الذي ُوضع بداية

مارك كاتس، النائب   تعبير النسانية إلى املناطق الخاضعة ملجموعات املعارضة في سوريا عبر املعابر الحدودية بين تركيا وسوريا. ولكن على حّد 

السابق للمنسق القليمي إلى سوريا في مكتب الشؤون النسانية لألمم املتحدة، "ثمة احتمال بعدم تجديد القرار كل عام، وهذا االحتمال  

 يزداد عاًما تلو العام".

علما بأن روسيا قد أزالت معبر حدودي أخر من القرار في  -الوحيد املتبقي حتى اآلن  وبذلك سيكون لعدم التجديد وإغالق املعبر الحدودي

تأثيرات فورية مباشرة. وفي هذا الطار، أشار أحد املوظفين، في منظمة دولية غير حكومية، يقوم بالشراف على مشروع الرعاية   -2020العام 

"إذا لم يتم تجديد القرار، سنفقد نحن والشركاء اآلخرون في مجال الصحة إمكانية  الصحية في سوريا، طالًبا عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه  

الحصول على تمويل ضروري من األمم املتحدة. وهذه كارثة لخدمات الرعاية الصحية التي تدعم الناس في شمال غرب سوريا". وبالتالي، إذا 

 عن مصادرة وسرقة شحنات املساعدات. كما  قررت املنظمة نقل أنشطتها إلى دمشق، ستصبح رشوة النظام السو 
ً
ري أمًرا ال مفر منه، فضال

 سيصبح من املستبعد وصول املساعدات إلى شمال غرب سوريا، على الرغم من الوعود الصادرة عن مسؤولي النظام السوري. 

ام. ولكن في خضم التحول الكامل الذي  وكانت روسيا في املاض ي تفرض مزيد من الصعوبات والتعقيدات واملطالب حول مسألة التجديد كل ع

التجديد واآلخر. ففي تموز/يوليو   التي تفصل بين  ، تمكن مجلس األمن الدولي من  2022يشهده املشهد الجيوسياس ي، تتقلص اآلن الفترة 

ب على  أشهر  خمسة  مض ي  بعد  أي  الوقت،  ذلك  وفي  أكثر.  ال  أشهر  ستة  ملدة  للحدود  العابرة  املساعدة  عمليات  في  تجديد  الحرب  دء 

ق أوكرانيا،
ّ
: "ال يخفى أنها كانت مفاوضات صعبة".ممثل إيرلندا في األمم املت عل

ً
 حدة الذي طرح مسودة القرار باالشتراك مع النرويج، قائال

في   الحدود  عبر  الحالية  املساعدة  عمليات  تنتهي  أن  املقرر  الثاني/يناير    10من  أثناء  2023كانون  النقض  حق  روسيا  تمارس  أن  ويرّجح   .

قوبات االقتصادية التي فرضتها عليها الدول الغربية منذ غزوها ألوكرانيا في شباط/فبراير  املفاوضات القادمة، على خلفية ما عانته من الع

. كما أنه من املتوقع أن تطالب روسيا تركيا والواليات املتحدة خالل هذه املفاوضات بتقديم تنازالت كبيرة مثل تخفيف العقوبات على  2022

ل العالقات مع نظام األسد. ونتيجة  باالنتخابات  سوريا وتطبيع  املتعلقة  الداخلية  التركية  الضغوط   عن 
ً
التركية، فضال الروسية  لتفاهمات 

الترك  املخابرات  ورؤساء  الدفاع  وزراء  بين  لقاء  عقد  تم  ومؤخًرا،  السوري.  النظام  مع  تقاربها  تسريع  أنقرة على  عملت  املقبلة،  ية  الرئاسية 

 . 2023زراء خارجية الدولتين في نهاية شهر كانون الثاني /ينايروالسورية في موسكو، ومن املتوقع عقد اجتماع آخر لو 
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لطاملا نددت املعارضة السورية بما آلت إليه السياسات داخل الحدود السورية وخارجها من تسييس للمساعدات النسانية إلى سوريا، وهو  

ا على استخدام املساعدات كورقة مساومة آخذة في االزدياد، واقع يتسارع اآلن نتيجة الحرب في أوكرانيا. اضافة إلى ذلك، يبدو أن قدرة روسي

على الرغم من أن ذلك يتعارض مع االتفاقيات الدولية وحق النسان في الحصول على املساعدة في األزمات. ويتطابق هذا الواقع مع نزعة  

 ثة من "تقلص املساحات النسانية".مأساوية لوحظت في مناطق مضطربة أخرى، بينما يحذر العلماء والعاملون في مجال الغا

حداث  يعتبر الوضع في سوريا، على أكثر من صعيد، نموذًجا مصغًرا لديناميكيات املناطق التي تعاني من األزمات حول العالم. فقد أدى التقاء أ

اس ي الجغرافي الناجم عن الحرب  غير مترابطة بظاهرها، كالوباء واالحتباس الحراري والسياسات الحكومية لوقف الهجرة واالستقطاب السي

إلى مقتل ماليين املدنيين املحاصرين في مناطق الصراع والذين لم يشاركوا بأي شكل في  في أوكرانيا، إلى خلق إعصار هائل يمكن أن يؤدي 

 أنها معركة ط
ً
ويلة وشاقة ليجاد الرادة  إحداث هذه األزمات. سوف يتطلب حّل هذه املشاكل استثمارات عاملية ضخمة وتعاوًنا دولًيا، علما

 السياسية للقيام بذلك.

العام   منذ  النسانية  االحتياجات  مستويات  أعلى  حالًيا  يواجهون  الذين  السوريين،  أن  تجديد  2011إال  يعد  ولذلك  االنتظار.  يمكنهم  ال   ،

الكافية للمواطنين السور  املناطق األكثر احتياًجا في سوريا وتمويل املساعدات  إلى  أكثر األولويات النسانية إلحاًحا للعام الوصول  يين من 

. وفى هذا الصدد، هناك عدد من الجراءات التي يمكن اتخاذها لتجنب حدوث كارثة كبرى هذا الشتاء، بما في ذلك إعادة تخصيص  2023

تو في مجلس األمن الدولي ضد تجديد  املزيد من األموال للمدنيين في سوريا، وزيادة الضغط على روسيا لجبارها على عدم استخدام حق الفي

 القرار. 

 معهد واشنطن  ر:املصد 
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 على الغرب إعادة النظر في سياسته تجاه إيران وتفادي األخطاء السابقة قبل فوات األوان 

 أوبزيرفر

 2023الثاني  كانون  07)اللغة اإلنجليزية( 

 .نشرت صحيفة “أوبزيرفر” افتتاحية دعت فيها بريطانيا والدول الحليفة، بشكل ملّح إلعادة التفكير في املوقف من إيران  :قالامل   خالصة

 
الثالثة الغتيال قائد فيل الذكرى  املاض ي لحياء  األسبوع  في  ظمت 

ُ
ن إبراهيم  ففي مناسبة  الرئيس املتشدد  ق القدس، قاسم سليماني، قدم 

بسالم القتلة  ينام  ولن  محتوم  االنتقام  أن  معرفة  األمريكيين  على  ويجب  سليماني.  الشهيد  دم  ننس ى  “لن  للغرب  تحد  رسالة   .”رئيس ي، 

مستشار األمن القومي السابق، جون بولتون.  وحاولت إيران في املاض ي االنتقام لسليماني مما قال املسؤولون األمريكيون بأنه التآمر لقتل  

 بمن فيهم دونالد ترامب الذي أمر بإطالق الطائرة املسيرة التي اغتالت سليماني   150وتطالب إيران باعتقال أكثر من  
ً
 وأمريكيا

ً
“مشتبها” بريطانيا

لى عدد من املسؤولين الغربيين وقاعدة سالح  وأبو مهدي املهندس، قائد الحشد الشعبي، قرب مطار بغداد. وفرضت طهران عقوبات غريبة ع 

   .الجو امللكي “مينويذ هيل”، في شمال يوركشاير، والتي تزعم أنها ساعدت في الغارة

إرهابية كمنظمة  اليراني  الثوري  الحرس  تصنيف  في  املتحدة  الواليات  حذو  بريطانيا  تحذو  أن  املتوقع   .ومن 

ام اليراني حول مقتل سليماني إلى جانب املظالم األخرى املتقرحة ليست مثيرة للغرابة، وترى الصحيفة أن مدى وعمق العداء داخل النظ

ل  ولكن على الحكومات الغربية التفكير مليا. فهي تغذي الكثير من التهديدات على املصالح الغربية. وهي تعكس هزيمة غربية استراتيجية: فش 
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الغ والدول  املتحدة  الواليات  قادتها  التي  عنيدالسياسة  كعدو  السالمية  الجمهورية  وظهور  إيرانن  تجاه  املاضية  العقود  مدى  على   .ربية 

والطاحة بالشاه، الحليف املهم للواليات املتحدة، وبدرجة أقل للسعودية التي    1979وتضيف الصحيفة أنه يمكن رد الدم الفاسد إلى عام  

ريا، وامليليشيا املعادية للغرب في لبنان، حزب هللا، وكذا اليمن والعراق. وتضيف تتعامل مع إيران كتهديد وجودي. وإيران داعمة لديكتاتور سو 

للمحادثات   املتوقع  االنهيار  هو  األول،  متفجرة.  ثالثة موضوعات  زادت من خالل  الغرب،  مع  مفتوحة  مواجهة  من  املخاطر  أن  الصحيفة 

محتوما. أما املوضوع الثاني، فهو التوتر الزائد بسبب    يصبح أمرال  النووية. ولو فشلت الدبلوماسية، فمنظور العمل العسكري من إسرائي

عقوبات “املسيرات االنتحارية” التي قدمتها إيران لروسيا لكي تقوم بإدارة حربها في أوكرانيا. وفي يوم الجمعة، قامت الواليات املتحدة بفرض  

ر الثالث وهو األكثر تهديدا من املوضوعين السابقين، الدعم الغربي للحركة  أخرى على طهران في محاولة منها للحد من التصعيد اليراني. األم

لندن نهاية    املتظاهرين فياالحتجاجية التي باتت تمثل تهديدا لنظام املاللي، والتي تقودها املرأة اليرانية وتطالب بنهاية النظام. وتجّمع آالف  

وتتساءل الصحيفة إن كان ان انزالق إيران نحو طغيان محلي ودولة    .القديم باالرتعاشاألسبوع للمطالبة بإيران حرة وجديدة. وبدأ النظام  

تهدف  ( تبني سياسات  2021  -2013( وحسن روحاني )2005  -1997منبوذة دوليا أمرا ال مفر منه. فقد حاول الرئيس الصالحي محمد خاتمي )

 .ها فشلت بسبب عدوانية املتشددين واملحافظين الذين يسيطرون على البرملانمع الغرب، وبرامج إصالحية وتقدمية في الداخل. ولكن  للتقارب

تحقيق   الصالحيون  يستطع  ولم  بسبب سياساتهما.  هدفها  إلى  إيران  لتقريب  أدى  من حدوثهن  نتنياهو  وبنيامين  ترامب  دونالد  وما خش ي 

ز عليه املحتجون غضبهم  األعلى آية هللا  الطاغي للمرشدأهدافهم بسبب الحرس الثوري الفاسد والحضور  
ّ
 خامنئي. وكان هو الشخص الذي رك

إلى شرعية فوضوية. وكذا سلسلة من   انزالق النظام  إرثه هو  الرحيل. وسيكون  إيران أن تتغير، فعليه  أرادت  أميني، فلو  بعد مقتل مهسا 

نحو الشرق” حيث فّضل التعامل مع روسيا والصين على  الخيارات املتعاقبة في مجال السياسة الخارجية، والتي علمتها استراتيجيته “التوجه 

وال ننس ى أن األخطاء التي ارتكبها الغرب وسياسة الرضا عن النفس أسهمت في هذه األزمة. وحاول باراك أوباما التعامل مع    .حساب الغرب

فع العقوبات عن طهران. وأدى هذا إلى منع  ، لكن الحزب الجمهوري في الكونغرس منع عملية ر 2015إيران، وكانت النتيجة هي اتفاقية عام  

ع روحاني والصالحيين من تنفيذ الوعود االقتصادية التي وعدت بها االتفاقية. وزاد الوضع سوءا مع وصول ترامب إلى السلطة، حيث قام وبدف

إير  نشاطات  زيادة  في  أسهم  بشكل  االتفاقية،  في  أمريكا  التزامات  عن  بالتخلي  نتنياهو،  بنيامين  النوويةمن   .ان 

ن  وكان قرار أوباما بعدم الرد على تجاوز النظام السوري الخط األحمر باستخدامه األسلحة الكيماوية، مدعاة للتخلي عن سوريا كساحة ليرا

 ملنح إيران الفرصة للتأثير على حماس في غزة، وتمويل  
ً
حزب هللا.  وروسيا. وفتح الفشل في التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بابا

وفي تعاونها مع روسيا، وضعت إيران نفسها كحليف مهم، مما يعني أن مالمح عدة من النزاع قد تندمج مع بعضها البعض وتتحول إلى مواجهة  

 .أوسع

يرانيين  والغريب أنه ال يوجد أي نقاش في الغرب حول ما يجب عمله. فهل تبحث الواليات املتحدة وحلفاؤها عن طرق ملساعدة املحتجين ال 

بشكل نشط. وإن لم يكن هذا، فهناك حاجة ماسة لعادة النظر حول بناء عملية حوار مع غالبية اليرانيين الذين يرفضون نظام بلدهم  

  ، ويحلمون بغد أكثر ازدهارا وديمقراطيا. فما هي السياسة الغربية تجاه إيران؟ بداية جديدة يجببشكل متزايدوقيادتهم التي تفقد شرعيتها  

 .القيام بها قبل أن تأتي بشكل متأخر

 عن   صدر:امل
ُ
 القدس العربيأوبزرفر نقال

 

 

https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3/
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 االحتضان اإلقليمي لنظام األسد يضع الواليات املتحدة في مأزق 

 ملونيتور ا

 إليزابيث هاجدورن 

 2023الثاني  كانون  07)اللغة اإلنجليزية( 

 آخر لجيران سوريا من تعزيز العالقات مع رئيس    :قال نص امل
ً
األسد، لكن    النظام بشار أصدرت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن تحذيرا

  العديد من النقاد قالوا إن الدارة يمك
ً
املونيتور”، الذي أشار إلى لقاء    ملوقع ”ن أن تفعل املزيد ملنع عودة النظام إلى الحظيرة العربية، وفقا

 .2021وزير الخارجية الماراتي عبد هللا بن زايد، األربعاء ، مع األسد في العاصمة السورية للمرة الثانية منذ نوفمبر 

 
 إنه ال يوجد لديها  

ً
“لتطبيع أو ترقية” عالقاتها املقطوعة مع النظام السوري، كما أنها ال تدعم الدول القليمية    أي خططقالت إدارة بايدن مرارا

وهي األولى له إلى دولة عربية منذ   –إلى المارات العربية املتحدة  2022بعد زيارة األسد في مارس  االجتماع جاءوأفاد املوقع أن  في القيام بذلك

السورية ف الثورة  املنطقة تجاه األسد، عقد وزيرا دفاع تركيا وسوريا محادثات في موسكو    .2011ي سوريا  اندالع  وفي مؤشر آخر على دفء 

،  2022األسبوع املاض ي، وجاءت أول مشاركة رسمية لهم منذ أكثر من عقد في أعقاب عدة مبادرات تركية لدمشق في النصف الثاني من عام 

 .دوغان نفسه الذي أثار إمكانية لقاء األسدبما في ذلك الرئيس التركي رجب طيب أر 
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ر عن  وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس للصحافيين، الثالثاء، إن الدارة ال تدعم الدول “لتحسين عالقاتها أو التعبي

عناية في سجل حقوق النسان الفظيع لنظام وأضاف برايس “نحث الدول على النظر ب  .”دعمها لعادة تأهيل الديكتاتور الوحش ي بشار األسد

الـ   املنقذة    12األسد على مدى السنوات  الفظائع ضد الشعب السوري ومنع وصول املساعدات النسانية  ارتكاب  املاضية، حيث يواصل 

 .”للحياة

 إنها ال تملك أي  
ً
السوري، كما أنها ال تدعم الدول القليمية    لتطبيع أو ترقية” عالقاتها املقطوعة مع النظام خطط “وقالت إدارة بايدن مرارا

قيصر بقانون  يسمى  ما  خالل  من  سوريا  جيران  على  الضغط  مواصلة  على  بايدن  املمر  جانبي  على  املشرعون  وحث  بذلك.  القيام   .في 

دارة بايدن بعد عقوبات “قانون قيصر”، ولكن منذ توليه منصبه، لم تصدر إ  بموجب سلطةأصدرت إدارة ترامب عدة جوالت من العقوبات      

التنفيذ في عام    خاصة بقيصر على املستفيدين من األسد الذي دخل حيز  بفرض عقوبات واسعة على أي    2020ويسمح التشريع الحزبي 

 في قطاعات البناء والهندس  – سوري أو أجنبي    – شخص  
ً
ة  يقدم الدعم للعمليات العسكرية للنظام أو يتعامل عن علم مع الحكومة، وتحديدا

 .والطيران والطاقة

وبحسب ما ورد، أصدرت إدارة ترامب عدة جوالت من العقوبات بموجب هذه السلطة، ولكن منذ توليه منصبه، لم تصدر إدارة بايدن بعد  

وقال ديفيد اديسنيك ، مدير األبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات : “إدارة    .عقوبات خاصة بقيصر على املستفيدين من األسد

الجيش واملخابرات بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة، ولكن لم   عاقبت ضباط والحظ أنها “ . ”بايدن ترفض استهداف الشخصيات املهمة اقتصادًيا

الذين يمولون النظام أولئك  إنه من املرجح أن يضغط   .”تفرض عقوبات على  لـ “املونيتور”  الكونغرس الجمهوريين  وقال أحد كبار أعضاء 

ا مجلس  سورياأعضاء  على  العقوبات  وتعزيز  استخدام  زيادة  أجل  من  العام  هذا  الجمهوري  الحزب  عليه  يسيطر  الذي   .لنواب 

روسيا      على  العقوبات  وتعزيز  استخدام  زيادة  أجل  من  العام  هذا  النوب  مجلس  أعضاء  يضغط  أن  املرجح   من 

هن يكن  لم  ألنه  الشديد  بالحباط  الجمهوريون  يشعر   ، عام  “بشكل  بايدنوأضاف:  عهد  في  قيصر  لعقوبات  تطبيق  أي  تقريًبا   .”اك 

 مصلحة للديمقراطيين في تصعيد العقوبات على سوريا، حيث حث خطاب في يناير 
ً
وقعه كبار الديمقراطيين والجمهوريين   2022هناك أيضا

في العواقب” للدول التي تسعى إلى    في لجان الشؤون الخارجية بالكونغرس بايدن على االستفادة بشكل أفضل من قانون قيصر و “التفكير 

ومع استمرار التواصل الدبلوماس ي للمنطقة مع دمشق، فإن إدارة بايدن في “مكان صعب للغاية مع وجود عدد قليل جًدا    .إعادة تأهيل األسد

، كما يقول تشا املتحدة  الواليات  التهديد بفرض عقوبات على حلفاء وشركاء  باستثناء   ، للعبها”  األوراق  الشؤون  من  في  الخبير  ليستر،  رلز 

كما يقول    احتواؤها،لقد تعامل بايدن حتى اآلن مع الحرب األهلية املدمرة في سوريا على أنها أزمة يجب    .السورية في معهد الشرق األوسط

  .يسعون لتغيير الديناميكيةليستر، ولكن “ال يكفي أن يكون لدينا سياسة الوضع الراهن عندما يتحرك العديد من الجهات الفاعلة من حولنا و 

 عن )
ُ
 (القدس العربينقال

   املونيتور  : املصدر

 

https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84
https://www.al-monitor.com/originals/2023/01/takeaway-regional-embrace-syrias-assad-puts-us-tight-spot


 

 

 

 

32 | P a g e  
 


