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 السورية؟ ما ثمن التصويت الروس ي بنعم على املساعدات  

 معهد واشنطن 

   آنا بورشفسكايا, أندرو جيه. تابلر 

 2023كانون الثاني   11( والعربية )اللغة اإلنجليزية

إن استعداد موسكو للموافقة على تمديد آخر لقرار األمم املتحدة بتقديم املساعدات اإلنسانية إلى شمال غرب سوريا له عالقة   :قالنص امل

تخذ أي  بدعم التطبيع بين  
ُ
تركيا ونظام األسد أكثر من عالقته بمساعدة املدنيين السوريين، الذين سيظلون رهينة املطالب الروسية إذا لم ت

 .خطوة في هذا الصدد قبل التصويت املقبل هذا الصيف

  
تقديم املساعدات اإلنسانية عبر الحدود إلى شمال   يمددالذي   "2672القرار  " كانون الثاني/يناير، وافق مجلس األمن الدولي باإلجماع على  9في  

وعلى املدى القريب، ُيعد التصويت بمثابة بشرى سارة للمدنيين السوريين الذين يعانون من إحدى أسوأ   .ملدة ستة أشهر أخرى  غرب سوريا

ففي غياب آلية بديلة خارج مجلس األمن، ستظل    لكن املشكلة الرئيسية ال تزال قائمة، .2011أزمات الطاقة منذ بداية الحرب األهلية عام  

 املساعدات عبر الحدود مرتبطة باملطالب السياسية واألمنية املتزايدة لروسيا في سوريا، والتي ترتبط في النهاية بالوضع في أوكرانيا أ 
 
 .يضا

األمن. ف الجديد ملجلس  القرار  باملوافقة على  يقض ي  الذي  بقرار موسكو  الكثيرون    لقد فوجئ 
 
وتكرارا  

 
روسيا مرارا السنين، هددت  مر  على 

باستخدام حق النقض ضد قرارات سابقة، ورضخ الغرب إلى حد كبير ملطالبها من خالل إضعاف آلية املساعدة باستمرار. ومن هذا املنظور،  
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م من التعامل مع التحدي الروس ي  على الرغ  بدا تصويت هذا الشهر كعالمة مرحب بها على استعداد إدارة بايدن للتمسك بموقفها في سوريا

 .آلليةاملعقد في أوكرانيا. حتى أن موسكو لم تلجأ إلى تكتيكها املتكرر املتمثل في االمتناع عن التصويت النهائي لإلشارة إلى استيائها من ا

ا للشعب  اإلنسانية  املخاوف  عن  ناهيك  األمريكية،  بالسياسة  كبيرة  عالقة  له  ليس  بنعم  روسيا  تصويت  األرجح .لسوريلكن  نتج   وعلى 

املستمرة عن الدبلوماسية  يبذلها الجهود  بشار   التي  السوري  والرئيس  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  لجمع  بوتين  فالديمير 

  األسد
 
قمة  معا )اجتماع(  العام ضمن  هذا  ربيع  في  ما  وقت  موسكو .في  تزال  العالق وال  تطبيع  وهو  سوريا،  في  الرئيس ي  بهدفها  ات  ملتزمة 

 .ويمكن للموافقة املؤقتة على اآللية العابرة للحدود أن تسهل تحقيق هذا الهدف .مع نظام األسد (أو اإلقليمية على األقل) الدولية

تموز/يوليو   بنعم روسيا تصويت وُيعد السياق  2021في  هذا  في   
 
جيدا  

 
باعتبارها .مثاال بالنتيجة  البعض  أشاد  الوقت،  ذلك     ففي 

 
انتصارا

 دبلوماس
 
 كبيرا

 
بشأن ما إذا كان ينبغي  تنازالت كبيرة إلدارة بايدن. لكن موسكو لم توافق على اآللية في ذلك الصيف إال بعد حصولها على يا

 .التي تفيد نظام األسد وغيرها من املبادرات تطبيق العقوبات على مشاريع "التعافي املبكر" في سوريا

 والتطبي وفي الواقع، يبقى تخفيف العقوبات
 
ممثل روسيا الدائم لدى األمم املتحدة   شرح من أولويات روسيا اليوم. وعندما  ع األوسع نطاقا

تمديد   نيبينزيا  األولى(    9فاسيلي  املسودة  )واضعي  األقالم"  "حملة  لـ  تقديرنا  اليوم  روسيا  تصويت  "ُيظهر  يلي:  ما  قال  الثاني/يناير،  كانون 

أشهر أخرى في تموز/يوليو    6لن يتم التجديد لـ   ...تي تعامال بها مع مفاوضات مشروع القرار هذه املرةالسابقين: النرويج وأيرلندا، والطريقة ال

إذا تغيرت النوعية". وكان   بحلول  إال  إلى سوريا من حيث  اإلنسانية  املساعدة  الدولي تجاه تقديم  األمن  الوقت مقاربة أعضاء مجلس  ذلك 

أعضاء مجلس األمن عن معظم املواضيع   تراجع ، عندما 2022األقالم" على األرجح إشارة منه إلى تصويت تموز/يوليو  تعليقه املتعلق بـ "حملة  

 كان بمثابة ربح صاٍف لروسيا
 
   .الجوهرية وأصدروا قرارا

 
كما أوضحت تصريحاته أن موسكو ستطالب بش يء مقابل دعم آلية املساعدة مجددا

الغرب ضد األسد، بقولهواختتم حديثه باستهج .هذا الصيف املمارس من قبل  املعايير والتمييز  إن العقوبات هي  " :ان ما يعتبره ازدواجية 

وتشّوه العامل الرئيس ي الذي يؤثر على تدهور الوضع اإلنساني في سوريا ... الدول الغربية تعمد إلى تفاقم الوضع بينما تعرقل ... التطبيع و ]

 ."ة الشرعيةالخطوات املتخذة من قبل[ الحكوم

 
 
سبال تدرس  أن  يجب  واشنطن  أن  من  الرغم  وتسهيل  وعلى  اإلنسانية  املساعدات  تقديم  في  لتحسين  املبكر  للتعافي  الحقيقية  الجهود 

موسكو    وسعها ملنع في يتعين عليها بذل كل ما إال أنه ال يزال  ،(على سبيل املثال، املشاريع املتعلقة باملياه والخدمات األساسية األخرى ) سوريا

في  من نقل الشاحنات املليئة بالبضائع عبر هذه الثغرة إلى خزائن نظام األسد. ويقتض ي ذلك التدقيق بشدة في جميع املشاريع املقترحة للتعا

 .من حيث نطاقها واألشخاص والكيانات املشاركة في بنائها وتنفيذها املبكر

العابرة للحدود من أجل منع بوتين واألسد من احتجاز املساعدات كرهينة،  وفي الوقت نفسه، يجب على واشنطن استكشاف بدائل لآللية  

للمساعدات املخصصة   "قناة بيضاء" ويتمثل أحد الخيارات في إنشاء .خاصة بالنسبة للعديد من السوريين املقيمين خارج مناطق سيطرتهم

. باإلضافة إلى ذلك، بما أن روسيا وافقت اآلن على تمديد  2020توبر  لسوريا على غرار تلك التي تمت املوافقة عليها إليران في تشرين األول/أك

 أنه
ّ

إلى مجاملة أي مصالحة محتملة بين األسد وأردوغان، بل   "أو "االتحاد األوروبي سبب يدعو الواليات املتحدة ال يوجد  أمده ستة أشهر، إال

إذا لم تقم واشنطن وحلفاؤها باالستعدادات الالزمة اآلن، قبل اقتراب  ينبغي على املسؤولين األمريكيين ثني تركيا بشدة عن هذه الخطوة. و 

 .يستمرون في ارتكاب الخطأ ذاته عندما يتعلق األمر بسوريا وروسيا فسوف موعد التصويت في تموز/يوليو املقبل،

 معهد واشنطن املصدر: 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ma-thmn-altswyt-alrwsy-bnm-ly-almsadat-alswryt
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 ملاذا تلعب اإلمارات لعبة طويلة في سوريا؟ 

 ميدل ايست اي 

   أندرياس كريغ 

 2023كانون الثاني  12)اللغة اإلنجليزية( 

ر  2023كانون الثاني/ يناير    6في تغريدة بتاريخ    :قال نص امل
ّ
السيناتور األمريكي جيم ريش دولة اإلمارات العربية املتحدة من مواصلة  ، حذ

وذلك بعد يوم واحد فقط من الزيارة الثانية لوزير الخارجية اإلماراتي عبد هللا بن زايد إلى دمشق للقاء    -التعامل مع حكومة األسد في سوريا  

 .بشار األسد

ا الخارجية بمجلس  ا في لجنة العالقات  املدنيين في سوريا  بصفته عضو  أنه مع قانون قيصر لحماية  لشيوخ األمريكي، يجب أن يدرك ريش 

)عقوبات قيصر(، فإن لدى واشنطن إحدى أقوى األدوات املتاحة لها للحفاظ على الشركاء والحلفاء في صفها عندما يتعلق األمر بتطبيع  

 .العالقات مع دمشق

 
ا في سوري ا سلبي   من أن تكون متفرج 

 
إذا اختارت استخدامه. وبالنسبة    -ا، ال تزال الواليات املتحدة تتمتع بنفوذ كبير على الشركاء العرب  فبدال

 .ألبو ظبي، تعتبر سوريا أحد أرصدة بناء الشبكات وتحاول استخدام العالقات مع دمشق كورقة مساومة لتعزيز مكانتها كقوة متوسطة إقليمية 

يوجد خالف بين الالعبين االستبداديين املعادين للثورة، من املهم التأكيد على أن األسد مجرد أداة يجب أن  في حين أنه من الخطأ قول إنه ال 

 .يستغلها اإلماراتيون ليضعوا أنفسهم في موقع الوسيط العربي القيادي في سوريا ما بعد الثورة
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ة وخفية في جميع املجاالت التي ترتبط جميعها بشكل مباشر أو  تعتمد إدارة الدولة الخليجية القائمة على الشبكات على تطوير شبكات معقد

 .وهي الشبكات التي تجعل من اإلمارات العربية املتحدة عقدة رئيسية للتأثير اإلقليمي - غير مباشر بجهاز صنع القرار االستراتيجي في أبو ظبي 

ا.  من جهتها، قدمت سوريا فرصة مثيرة لالهتمام لنظام الحكم امللكي في الخل يج بعد أن بدأت املوازين تنقلب لصالح حكومة األسد املنبوذة عاملي 

سد  وبينما كانت دول الخليج األخرى مثل اململكة العربية السعودية وقطر في طليعة تسليح الثوار الذين يقاتلون ضد نظام دمشق، فإن ثورة األ 

 .ران من التمسك بالسلطةاملضادة هي شهادة على صمود حكومته التي تمكنت بدعم من روسيا وإي

 فراغ إستراتيجي

ا في بالد الشام. واألهم من    أبوظبياستغلت  الفراغ االستراتيجي لتقديم يد العون لدمشق في وقت بدا أن منافستها اإلقليمية إيران تحرز تقدم 

ا في األسد، الذي كان مثل حاكم اإلمارات الرئيس محمد ب  ا أيديولوجي  ن زايد آل نهيان يخوض حملة مضادة على  ذلك، وجدت اإلمارة حليف 

 .اإلسالميين

عيد تنشيط الشبكات اإلماراتية ال سيما في املجاالت   2018لذلك لم يكن قرار اإلمارات في 
ُ
ا، وسرعان ما أ إعادة فتح سفارتها في دمشق مفاجئ 

ع اإلمارات العربية املتحدة كمالذ آمن ألموالهم غير  املالية والتجارية. ولسنوات عديدة، حافظ وكالء دمشق الرئيسيون على عالقات وثيقة م

 .2019وقد ظهر العديد منهم في منتدى االستثمار اإلماراتي السوري الذي استضافته أبوظبي في كانون الثاني/ يناير  - املشروعة 

وقع دبي كمركز مالي للوصول إلى األسواق  بدأ التبادل التجاري الثنائي ينمو حيث تمكن رجال األعمال والشركات السورية من االستفادة من م

للتجارة    العاملية. وأدرِج بعضها على القائمة السوداء لوزارة الخزانة األمريكية ملحاولة التهرب من العقوبات، مثل شركة سامر فوز "إيه إس إم"

 .الدولية ومقرها اإلمارات

مع دمشق وقّدمت لضباط املخابرات السوريين دورات تدريبية في اإلمارات.    على الصعيد االستراتيجي، أعادت أبوظبي تهيئة عالقاتها األمنية 

ولكن عطلت    - إلقحام تركيا في مواجهة عسكرية في سوريا    2020مليارات دوالر في سنة    3ويزعم البعض أن محمد بن زايد عرض على األسد  

 .روسيا هذه الخطة

، مما وضع  2020ي ودمشق مع تطبيق إدارة ترامب لعقوبات قيصر في حزيران / يونيو  انتهى كل هذا التعاون االستراتيجي العلني بين أبو ظب 

  اإلمارات في موقف محرج. ورغم الشكوى في البداية من العقوبات، إال أن اإلمارات حولت انخراطها في سوريا إلى املنطقة الرمادية مستغلة 

ر اإلماراتي مستشفيات ميدانية في حلب ودمشق واستغلت أبوظبي دبلوماسية االستثناءات اإلنسانية لنظام العقوبات. افتتح الهالل األحم

وهي تدابير تم توفيرها في املناطق التي لم تكن فيها العقوبات مؤثرة ولكنها سمحت    -  2021كوفيد لتزويد سوريا باللقاحات والدعم الطبي في سنة  

 .ألبوظبي بكسب ثقة دمشق

 بوابة الى دمشق 

. وتهدف املحادثات حول تحول اإلمارات العربية املتحدة إلى  منذ ذلك الحين، أصب
 
 من كونه فعال

 
ح تعاون اإلمارات مع حكومة األسد أكثر قوال

 إلى دمشق
 
 ."الشريك التجاري العاملي األبرز لسوريا" إلى تشكيل انطباع على املستوى الدولي إلمارة أبوظبي باعتبارها بوابة

نفس الغرض: مرة أخرى، يبدو أن اإلمارات تمتلك مفاتيح إعادة التعامل مع دمشق.    2022ي آذار/ مارس  خدمت صورة األسد في أبو ظبي ف

ا    300وحتى اإلعالن عن مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة   في جنوب سوريا سيبقى مشروع  إماراتية  ِقبل مجموعة شركات  ميغاوات من 

ا طاملا أن العقوبات األمريكية ال تزال سارية  .مطروح 
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  هذا من األمثلة الشاهدة على ذلك، وهو يوضح أن واشنطن ال تزال تتمتع بسلطة كبيرة في سوريا خاصة على الحلفاء والشركاء. وقوة الدوالر 

حتى بالنسبة للشبكات السرية اإلماراتية غير الرسمية في كثير    -كسالح للعقوبات تسمح للواليات املتحدة بحصر حدود أي تعاون مع األسد  

ا ضد الكيانات واألفراد املشتبه في انتهاكهم للعقوبات في سوريا  من ا ا وتكرار  بعضهم    -ألحيان. وقد اتخذت وزارة الخزانة األمريكية إجراءات مرار 

 .لهم صالت باإلمارات. وال شك أن واشنطن ستتخذ إجراءات ضد أبو ظبي إذا انتهكت العقوبات

 إستراتيجية االنسحاب األمريكية 

مثل القضية األساسية بالنسبة للواليات املتحدة في غياب سياسة واضحة املعالم تجاه سوريا. تدرك بعض املؤسسات األمريكية  مع ذلك، تت

 .حالة عدم االنسجام املتزايد بين السياسة األمريكية القائمة على عزل األسد والواقع الذي يشير إلى أن الديكتاتور باٍق في السلطة

إدارة بايدن بفتح باب تجارة الطاقة من األردن عبر سوريا إلى لبنان، وبالتالي السماح لدمشق بجني عشرات املاليين من    ويشير التنازل من قبل

  الدوالرات من اإليرادات، إلى أن واشنطن تخفف موقفها من األسد وتبحث عن استراتيجية خروج في سوريا. وتغيير الواليات املتحدة ملسارها

وعند هذه النقطة تكون شبكات اإلمارات جاهزة للتطبيق والتنفيذ ووضع أبوظبي في قلب إعادة    -مجرد مسألة وقت  بشأن سوريا قد يكون  

 .إعمار سوريا ما بعد الصراع

ذلك،  من  وإذا أرادت الواليات املتحدة ثني شركائها في اإلمارات عن التعامل مع األسد، فال بد من توسيع نطاق عقوباتها لتطال حلفاءها. واألهم  

سيتعين على واشنطن اتخاذ قرار بشأن الوضع الذي تريد أن تصل إليه املنطقة فيما يتعلق بنظام مسؤول عن وفاة أكثر من نصف مليون  

ت  شخص. وحتى اآلن، يبدو أن اإلمارات العربية املتحدة منحازة إلى املواقف السياسية األمريكية الغامضة بشأن سوريا، بينما تبحث عن ثغرا

 )ترجمة: نون بوست(   إلخراج األسد من عزلته.وفرص 

 ميدل إيست آي املصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.middleeasteye.net/opinion/uae-syria-long-game-play-why
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 األسد القذرة لالستفادة من املساعدات األمميةصفقات 

 تاغس شبيغل 

 2023كانون الثاني  12( األملانية)اللغة 

 صحيفة أملانية تكشف باألسماء كيف يستفيد أسد وأتباعه من املساعدات األممية   :قال امل خالصة

 
شبيغل األملانية عبر تقرير لها، كيف يستفيد بشار األسد وأعوانه من املساعدات األممية، مشيرة إلى أن ذلك يتم عبر  كشفت صحيفة تاغس  

 .""الصفقات القذرة

التي ارتكبت مجزرة التضامن والتي راح ضحيتها   التقرير الذي نشرته أمس الجمعة، بأن فادي صقر املسؤول عن املجموعة    280وجاء في 

 وُسرّ 
 
ب العام الفائت مقاطع فيديو للضحايا حيث قام ضابط تابع لنفس املجموعة يدعى أمجد يوسف بتصفيتهم ورميهم في حفرة،  شخصا

جاته  ومع ذلك قامت األمم املتحدة بشراء مالبس وأحذية من الشركات التابعة لفادي صقر واملدرج على لوائح العقوبات األميركية وتم توزيع منت

  .ة التابعة لألمم املتحدة في سورياعلى املنظمات املحلي

وقدرت الصحيفة قيمة املبالغ التي حصل عليها فادي صقر من األمم املتحدة بمليون دوالر، وهذه األموال من املفترض أن تذهب للضحايا 

 .والفقراء واملتضررين من الحرب التي يشنها بشار أسد ضد الشعب السوري

أساس ي في املناطق التي يسيطر عليها نظام أسد، مطالبة املناحين بالنظر لحقوق اإلنسان عند شراء    وتابعت أن األمم املتحدة تنشط بشكل

 .سلع من شركات تابعة مليليشيا أسد
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 فحص أكثر من مئة شريك لألمم املتحدة

انوني السوري "من بريطانيا  وذكرت الصحيفة بأن خبراء في منظمة "مرصد الشبكات السياسية واالقتصادية" من كندا و"برنامج التطوير الق

مليون    140ذهب حوالي    2020و    2019قاموا بفحص أكثر من مئة شريك لألمم املتحدة في سوريا، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه في عامي  

 .دوالر من برامج مشتريات األمم املتحدة إلى املوردين ومقدمي الخدمات املصنفين على أنهم موالون لنظام األسد

الخبراء أن الدول املانحة مثل أملانيا يجب أن تطلب من األمم املتحدة النظر في قضايا حقوق اإلنسان عند الشراء، خاصة وأن أملانيا  وأكد  

 .مليار تم إنفاقها كمساعدات من الدول املانحة 20مليارات من أصل   9وحدها مساهمة بمبلغ 

تحدة في سوريا للصحيفة بأن املبلغ يتوافق مع ما يقرب من نصف جميع أموال األمم  وقال إياد حامد أحد املشاركين بدراسة شركاء األمم امل

 بأوامر تبلغ قيمتها مليون يورو مقارنة با
 
 إلى أن قائد امليليشيا صقر يعّد أصغر منتفع نسبيا

 
نفقت في سوريا، الفتا

ُ
  .آلخريناملتحدة التي أ

ال عن كثب أكثر من السابق وحتى تذهب هذه األموال ملن يحتاجونها وليس لألشخاص وأكد أنه يجب على املانحين مراقبة استخدام األمو 

  .املسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان وارتكاب مجازر 

 الحصة األكبر 

بشار  وأوضحت الصحيفة بأن شركة أمنية تلقت أكثر من مليوني دوالر من األمم املتحدة تابعة ملاهر األسد، قائد الفرقة الرابعة وشقيق  

األسد، ومن املعروف أنها فرقة عسكرية سيئة السمعة ومتهمة بارتكاب جرائم حرب، باإلضافة إلى أن ماهر األسد حصل مع رجل األعمال  

 .مليون دوالر من األمم املتحدة 25سامر فوز على 

 .فخم في دمشق يعود قسم من ملكيته له وأردفت بأن الفوز الخاضع لعقوبات أوروبية وأمريكية، استضاف مسؤولي األمم املتحدة في فندق

 بعقوبات االتحاد األوروبي، قام بتأمين طلبات بقيمة  
 
 أن نزار األسد صاحب شركة زيوت ومشمول أيضا

 
مليون    26وأكدت الصحيفة أيضا

 من برنامج املساعدات
 
 .دوالر تقريبا

حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن توصيات التقرير تخضع  وتأخذ الحكومة الفيدرالية في أملانيا تقرير الصحيفة على محمل الجد،  

ع عام بأن تتمسك األمم املتحدة باملبادئ اإلنسانية املتمثلة بعدم التحيز واالستقالل والحي 
ّ
 لتقييم الدول املانحة، وهناك توق

 
 .ادحاليا

العاملية في دمشق أكجمال ماغتموفا متوّرطة بدعم األسد، حيث  ونقلت الصحيفة عن وكالة أسوشيتد برس بأن مسؤولة منظمة الصحة  

ضغطت على موظفي املنظمة لتوقيع عقود مع سياسيين كبار في حكومة ميليشيا أسد للحصول على األموال، ووزعت أجهزة كمبيوتر وسيارات  

 .على ممثلي النظام وأنفقت الكثير من أموال األمم املتحدة في فندق سامر الفوز 

 وبعضهم متهم بانتهاكات لحقوق  كما أ
 
عطت وظائف في األمم املتحدة ألقارب األسد وأقارب مسؤولين بنظامه، رغم أنهم لم يكونوا مؤهلين تقنيا

 )ترجمة: أورينت( اإلنسان وجرائم حرب. 

 تاغس شبيغل  املصدر: 

 

 

 

 

 

https://www.tagesspiegel.de/internationales/schmutzige-geschafte-in-damaskus-wie-assads-anhanger-von-un-geld-profitieren-8921269.html
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 املخدرات تثري نظام األسد.. والسوريون يعانون الجوع 

 نستيتيوت اميدل إيست  

 تشارلز لستر 

 2023كانون الثاني  09)اللغة اإلنجليزية( 

    :التقرير  خالصة
 
نشر موقع "ميدل إيست أنستيتيوت" تقريرا سلط فيه الضوء على تجارة املخدرات التي يتخذها النظام السوري وسيلة

  .الكهرباء وتضخم غير مسبوق لزيادة إيراداته في ظل اقتصاد متهاو وبنية تحتية مدمرة ونقص في 
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باملئة في غضون ثالثة أشهر.    44باملئة فيما ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من    30أن أسعار املواد الغذائية ارتفعت في سوريا بنسبة    وأورد املوقع

باملئة من البنية   50حالة خراب؛ فأكثر من وبعد أكثر من عقد من الصراع املنهك، يسعى النظام جاهدا للبقاء في السلطة تاركا وراءه سوريا في  

 .التحتية األساسية للبالد مدمرة، والشعب منقسم وموزع على ثالث مناطق تسيطر عليها أطراف متعادية تحت إشراف قوى أجنبية متنافسة

األخيرة السنوات  في  بشدة  واإلنسانية  االقتصادية  األزمة  تفاقمت  للصراع،  الواضحة  التداعيات  جانب  االنهيار    إلى  جّراء  خاص  بشكل 

 .االقتصادي في لبنان وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا

باملئة من السوريين اآلن    90ليرة. ويعيش أكثر من    6300ليرة سورية بينما يساوي اليوم    3600وقبل سنة كان سعر صرف الدوالر في حدود  

ا لألمم املتحدةباملئة منهم على  70تحت خط الفقر، ويعتمد   .املساعدات اإلنسانية، وذلك وفق 

وذكر املوقع أن الظروف املعيشية تكون أسوأ في املناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث أدت معدالت التضخم املتزايد ونقص الوقود وخفض  

 لجعل هذا الشتاء األصعب إلى اآلن 
َ
 .ارنة بسنوات من ذروة الثورةحتى مق - الدعم وارتفاع أسعار املواد الغذائية مجتمعة

الفستق   البالستيكية وقشور  األكياس  النظام إلحراق  التي يسيطر عليها  املناطق  نادرة مما اضطر سكان  الكهرباء عملة  باتت  وفي دمشق، 

  .واملطاط وحتى الروث لتدفئة منازلهم

العا التضخم املفرط هذا  م، حيث يواصل النظام الحصول على الوقود والواردات  ويتوقع بعض املحللين االقتصاديين أن تبدأ موجة من 

 
 
مليارات دوالر(، حيث كان لتقليص إيران املفاجئ   3.5تريليونات ليرة سورية )حوالي  8.8األساسية باالئتمان، ويبلغ عجز امليزان التجاري حاليا

 إلمدادات الوقود تأثير حاد بشكل خاص على السوريين، كما اعترف بذلك وزي
 
  .ر النفط بسام طعمةمؤخرا

د  وأشار املوقع إلى أن قلة اإلمدادات املكتسبة عن طريق االئتمان اضطرت دمشق إلى شراء الوقود من أماكن أخرى بالنقد، مما أدى إلى تزاي

  .ناعة واملجتمعباملئة في ثالثة أشهر، وما صاحبه من آثار مدمرة على الص  44التضخم وارتفاع األسعار، حيث ارتفع سعر البنزين بنسبة 

، صادرت السلطات في جميع 2021وفي ظل معاناة املواطنين السوريين، يواصل النظام إثراء نفسه من عائدات تهريب املخدرات. وفي سنة  

ري وقام  مليارات دوالر من الكبتاغون الذي أنتجه النظام السو   5.7أنحاء الشرق األوسط إلى جانب ماليزيا ونيجيريا والسودان ما ال يقل عن  

 .بتهريبه إلى الخارج

باملئة من إجمالي التجارة، مما يشير إلى أن القيمة اإلجمالية في    10-5ويقدر مسؤولو األمن أن مضبوطات الكبتاغون السوري ال تمثل سوى  

اهية النظام بينما يئّن الشعب  مليار دوالر على األقل، أي عشرة أضعاف امليزانية السنوية للبالد، التي تصب في رف  57كانت في حدود    2021سنة  

 (21)ترجمة: عربي  تحت وطأة الفقر والعوز.

 نستيتيوتاميدل إيست  املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mei.edu/blog/monday-briefing-assads-narco-state-enriches-itself-syrians-face-spiraling-economic-and
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 املشكلة في سوريا ليست بين تركيا والنظام بل بين النظام والشعب 

 يني شفق 

 ياسين أقطاي

 2023كانون الثاني  11( تركية والعربية)اللغة ال

 : قالنص امل

ا. ويعد رد النظام الوحش ي وشدته املفرطة    12يبدو واضحا الجهة التي تسببت بنشوب الحرب األهلية السورية، والتي ما زالت مستمرة منذ   عام 

 عن التسبب بهذه الحربالتي مارسها على الشعب السوري، الذي طالب 
 
ا ليس منفصال  .بحريته واحترام حقوقه وكرامته أمر 

م  رأى العالم منذ البداية أن رد فعل النظام على هذه الثورة الشعبية غير مقبول من الناحية اإلنسانية. واعترف العالم باملعارضين بوصفه

 لسوريا على أساس أن هذا النظام فقد شرعيته
 
 شرعيا

 
 .ممثال

ه النظام  وأدت إطالة أمد األزمة إلى تحويل هذا الوضع الجديد إلى وضع بحكم األمر الواقع. لقد تحولت سوريا بحكم األمر الواقع إلى بلد ال يمثل

ا املعارضة. وحقيقة أن النظام يسيطر بحكم األمر الواقع في بعض املناطق اليوم، ال يعني أن الوضع في مناطق أخرى هادئ    فقط، بل أيض 

ا تنقسم إلى ثالثة أجزاء على األقل وتحكمها ثالث إدارات منفصلة  .وآمن بالنسبة له. على العكس من ذلك، فإن سوريا حالي 

عما   والنظام السوري اليوم ليس له سيطرة وال يستطيع التدخل في املناطق التي تسيطر عليها الواليات املتحدة. ولم تسأل أية دولة غير تركيا 

ي كي كي/واي بي جي اإلرهابي املدعوم من الواليات املتحدة هناك. ال إيران وال النظام وال حتى روسيا تسأل. لقد قبلوا فعليا  يفعله تنظيم ب

 .االحتالل األمريكي

ا ولبنان  لقد سيطر النظام السوري على بعض املناطق عن طريق إخالئها من سكانها. وكان على املالك الحقيقيين لهذه املناطق أن يحتموا بتركي

اد  واألردن وأوروبا من أجل إنقاذ حياتهم في مواجهة الغارات الجوية ومجازر الشبيحة وما يسمى الدفاع الوطني. من الواضح أنه ال يمكن إيج

 
 
 واقعيا

 
 .حل في سوريا بتجاهل وضع هؤالء الالجئين وجعله أمرا

السوري وتركيا. تعد مش النظام  بين  في سوريا ليست مشكلة  املجازر  املشكلة  انعكاسات  نتيجة  البداية مشكلة غير مباشرة  كلة تركيا منذ 

املرتكبة داخل سوريا على تركيا. ما يحدث في سوريا ال يمكن تجاهله بحجة أنه من الشؤون السورية الداخلية، وال يمكن التغاض ي عنه وال  

تتمكن تركيا من إيقاف تدفق الالجئين إال من خالل إنشاء منطقة  عن عشرات اآلالف من الناس املتضررين جراء الحرب، ولجؤوا إلى تركيا. ولم  

آمنة للشعب السوري داخل سوريا. وهذا هو الحل الذي أظهرته تركيا ومهد الطريق لحل املشكلة. وبفضل هذا الحل نجد اليوم أن املناطق  

 .الخارجة عن سيطرة الواليات املتحدة والنظام السوري تحت حماية تركيا

ا، ليس فقط لتركيا والشعب السوري فحسب، بل ألوروبا أيضا التي تعاني وتعد املن طقة اآلمنة هي الحل الفعلي األكثر منطقية، وإن كان مؤقت 

 600من مشكلة الالجئين. ألنه منذ اللحظة التي دخل فيها هذا الحل حيز التنفيذ، لم نشهد موجة لجوء كبرى، بل على العكس، عاد قرابة  

 .كيا إلى املناطق اآلمنة في سورياألف الجئ من تر 
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  في هذه املرحلة، أكرر أن املشكلة في سوريا ليست في الواقع مشكلة بين النظام السوري وتركيا. وبغض النظر عن نوع التقارب املحتمل بين 

 إلنهاء املشكلة في سوريا. ألن املشكلة بين النظام ال 
 
سوري وشعبه وال يمكن حلها دون مقترحات  تركيا وسوريا فإن هذا في حد ذاته لن يكون كافيا

 .وضمانات وخطط معقولة قابلة للتنفيذ

لسوري  لن يكون وجود تركيا دائما في املناطق التي تسيطر عليها حاليا في سوريا، ال سيما أنها تؤكد باستمرار أن هذه املناطق هي ملك للشعب ا

 .ووحدة أراضيه

منذ   املستمرة  لألزمة  ونتيجة  في عا   12اليوم،  السورية  األراض ي  وحدة  احترامها  أنقرة  تؤكد  مسدود،  إلى طريق  التي وصلت  املرحلة  وفي  ما، 

 .املفاوضات التي أجرتها تركيا عبر مبادرتها

مكن العملية الجارية من إعطاء األمل واالهتمام في مستقبل الشعب 
ُ
  ومع ذلك، هناك حاجة ملرحلة انتقالية يتم فيها إعطاء ضمانات معينة ت

 من توليد املخاوف والقلق. قلت سابقا إنه ال يمكن للنظام وال إليران وروسيا الشريكتين في ار ال
 
تكاب  سوري بأكمله والالجئين السوريين، بدال

املجازر، تقديم هذه الضمانات. حتى لو فعلت روسيا وإيران ذلك وقدمت الضمانات، فإن الشعب السوري ال يثق بهما. وفي هذه املرحلة قلت 

الحل األكثر منطقية هو تحرير حلب من قبضة النظام وميليشيات الشبيحة بشكل مؤقت ووضعها تحت سيطرة تركيا، وذلك من أجل    أن

ار  عودة حلب إلى أهلها. ذكرت سابقا أن هذه الفكرة يتحدث السوريين عنها بين بعضهم وقد ذكرها ألول مرة الكاتب واملفكر املحترم محمد مخت

 .الشنقيطي

ا ألمر كما لو أن األسد لم يكن له يد في حدوث كل هذا، وأن الالجئين الذين نجوا من املوت هم املجرمون، حتى تركيا كانت بنظرهم  يبدو 

دة  الجاني. لم تذكر هذه االعتراضات واالنتقادات من قبل السوريين، بل من قبل أنصار األسد. كما أن الدوائر، التي كانت تعبر بحماس عن عو 

ا. تقول هذه الدوائر دعونا ال نزعج األسد وال نخرب  الالجئين ا لسوريين إلى بالدهم في كل فرصة تسنح لها، كان رد فعلها على مثل االقتراح غريب 

خالل  العملية أثناء بدء املحادثات. ولجعل كل ش يء كما يريد األسد، لم ينظروا إلى أي حادث من وجهة نظر الالجئين، بل نظروا إلى كل ش يء من  

 .عاما  12ون األسد ورجاله ملدة عي

 وربما يكون مثل هذا االقتراح معقوال لألسد وللجميع. ولكن ملاذا ترفضون، نيابة عن األسد، مثل هذا االحتمال املعقول للتوصل إلى حل؟

 هل لديكم مكاسب من استمرار سفك الدماء؟

 يني شفق املصدر: 
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 ؟ رغم الخراب واملجازر كيف يستعد األسد للعودة إلى الساحة الدولية 

 لكسبرس 

 ركار كورنتين بين

 3202 كانون الثاني 14( الفرنسية)اللغة 

امل  إلى ساحات    :قالنص  األسد  النظام السوري، بشار  رئيس  ا تحدثت فيه عن سيناريو عودة  تقرير  الفرنسية  نشرت صحيفة "لكسبرس" 

من جديد الدولية  الصحيفة    .السياسة  الشعور    وقالت  دون  بخطوة  الدولية خطوة  للساحة  يعود  األسد  بشار  الجثث  إن  بشأن  بالقلق 

 .املوجودة على جانبي طرقات سوريا التي ال يزال يتصاعد منها أعمدة دخان الحرب
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ا؛ يواصل الديكتاتور السوري رحلته نحو إعادة    13ألف شخص وتشريد    500فبعد مرور اثنتي عشرة سنة من الحرب ومقتل أكثر من   مليون 

 .عالم كله بانتصارهالتأهيل الدولي، ولعل هدفه يكمن في أن يعترف ال

وأضافت الصحيفة أن هذا السيناريو غير مطروح للنقاش بالنسبة للغرب رغم صعوبة تجاهل الوقائع في الكواليس؛ حيث نقلت عن مصدر  

  70لى نحو إسرائيلي قوله في تشرين الثاني/ نوفمبر إن "األسد ربح الحرب على األرض وعلينا التعامل مع هذا الواقع". ويسيطر اليوم النظام ع 

 .باملائة من األراض ي السورية بفضل دعم عسكري من إيران وروسيا ويستعد بصبر للخطوة التالية

 إيماءة أردوغان لألسد 

ا تلو اآلخر على الصعيد الدبلوماس ي، فقد استأنف النظام السوري االتصال منذ سنة   مع    2018وأفادت الصحيفة أن دمشق تحرز تقدم 

اإلمارات شديدة النفوذ كما ترغب بعض دول جامعة الدول العربية في إعادة اندماجها على الساحة اإلقليمية. أما في الوقت الحالي؛ فقد 

 .اإليجابية التركية تجاه سوريا  تواترت اإلشارات

وفي هذا الصدد؛ التقى وزراء سوريون بنظرائهم األتراك في موسكو ملناقشة تطبيع محتمل للعالقات في شهر كانون األول/ديسمبر وألول مرة  

ح رجب طيب أردوغان في أوائل شهر كانون الثاني /يناير املاض ي أنه قد  
ّ
يلتقي بشار األسد في األشهر  منذ بداية الحرب. واألهم من ذلك؛ مل

 .املقبلة

ل عقد قمة مع الرئيس التركي، الخصم الرئيس ي للديكتاتور السوري منذ فترة طويلة وممول ومدرب  
ّ
وبحسب الصحيفة؛ فمن املتوقع أن يشك

شرق األوسط بجامعة امللكة  الجماعات املتمردة في سوريا، نقطة تحول مذهلة في هذا امللف، وقد أفاد كريستوفر فيليبس، باحث في شؤون ال

د.  ماري بلندن، أن "الطريق ال يزال طويال أمام املصالحة الكاملة بين دمشق وأنقرة. لكنها ستكون خطوة جوهرية نحو إعادة تأهيل بشار األس 

 ."اإلقليمية والدوليةوبالتعاون مع الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي؛ تشكل تركيا العقبة الرئيسية أمام عودة سوريا إلى الساحة 

عات ويدين التحول التركي بالكثير للتقويم االنتخابي؛ حيث يواجه أردوغان في شهر يونيو/ حزيران القادم انتخابات رئاسية دقيقة، مع استطال 

ماليين الجئ أربعة  يوجد  الهجرة، حيث  الحر القتصاده. عالوة على ذلك؛ ستكون مسألة  السقوط  مع  تتزامن  معاكسة  على    للرأي  سوري 

األراض ي التركية، مسألة محورية في هذه االنتخابات، فقد وعدت املعارضة املوحدة ضد أردوغان بالفعل، في حال فوزها، باستئناف االتصال  

 .مع بشار األسد إلعادة املهاجرين السوريين إلى بالدهم

لنظام السوري أو على األقل موافقته الضمنية لشن هجوم  وأوضحت الصحيفة أنه بخالف الالجئين؛ يحتاج الرئيس التركي أيضا إلى دعم ا

عسكري ضد األكراد في شمال سوريا. وقد وعد أردوغان بعملية عسكرية برية ضد الجماعات الكردية التي تسيطر على شمال سوريا لعدة 

ا منذ هجوم إسطنبول في    .تشرين الثاني /نوفمبر املاض ي 13أشهر وتحديد 

ا لتقسيم املعارضة املشتركة بين حزب الشعوب الديمقراطي املوالي لألكراد، والكمالّيين  وتهدف العملية إلى إس عاد القوميين األتراك ولكن أيض 

 .املؤيدين ملثل هذا التدخل. باختصار؛ إنها خطوة تكتيكية جديدة من قبل أردوغان الذي ال يمكن التنبؤ بما يفكر به.، بحسب الصحيفة

ونش: "يتحرك الروس أيضا من خلف الكواليس. في الوقت الراهن ال خيار أمام األسد غير الخضوع  بالنظر إلى أن  وعلق الكاتب فابريس بال

ا إلى جنب مع تنامي االحتجاجات بسبب غالء تكلفة املعيشة. في الحقيقة؛   الحرب استنزفت قواه وعدم تسجيل االقتصاد السوري أي نمو، جنب 

ا ب  ا على النظام السوري من أجل قبول الشروط التركية التي تخول إنشاء جبهة موحدة تجمع  ال يقدم الروس خدماتهم مجان 
 
ل يمارسون ضغط

 ."موسكو وأنقرة ودمشق، موجهة بشكل أساس ي ضد األكراد

 .الناتووبسبب تورطه في الحرب األوكرانية؛ يجد بوتين نفسه مضطر إلرضاء نظيره التركي، الذي يعارض دخول السويد وفنلندا إلى حلف 



 

 

 
 

16 | P a g e  

وتشير الصحيفة إلى نفاد صبر موسكو بسبب تفش ي الفساد داخل النظام السوري ورغبتها في تسريع عائد االستثمار؛ ففي حال عدم خروج  

دمشق من العزلة الدولية، فإن مسألة إعادة بناء سوريا ستترك على الرف، وهو األمر ذاته الذي ينطبق على إيران، التي تستميت في تمويل 

ام السوري، والتي تعيش على وقع احتجاجات جماهيرية منذ أيلول/سبتمبر من العام املاض ي. وفي سياق متصل؛ يعتزم وزير الخارجية  النظ

 .اإليراني زيارة أنقرة الثالثاء املقبل من أجل تعزيز التقارب التركي السوري

: "من الناحية املوضوعية؛ األسد هو 
 

الحلقة األضعف ويخدم التوصل إلى اتفاق مع تركيا مصالحه، لكن    في هذا الخصوص يتابع بالونش قائال

هذا دون األخذ بعين اإلعتبار نفسيته ونفسية املواطن السوري بشكل عام. على مدى عقود من الزمن؛ اشتهر السوريون بخلق رهانات على  

راكهم حقيقة إزعاج ذلك لإلمارات والسعودية، اللتين  جميع الجهات؛ حيث يعود اقترابهم من تركيا، أو التظاهر بالتقرب من تركيا، إلى إد

 "تعارضان توسع النفوذ التركي في املنطقة. وبناء عليه، يسعى األسد إلى االستفادة من القوى املتنافسة فيما بينها

لتي ستحتضنها الرياض في وبحسب بالونش فإن سياسة املناورات التي يمتهنها األسد قد تضمن حضوره قمة جامعة الدول العربية املقبلة، ا

 .الربيع املقبل

 التطبيع مستحيل مع الغرب 

وتابعت الصحيفة مع كريستوفر فيليبس الذي قال: "من غير املستبعد عودة األسد إلى اللعبة اإلقليمية؛ ال سيما أن تاريخ الشرق األوسط  

ا ترقى زاخر بمثل هذه املواقف. على العكس من ذلك؛ بالنسبة للغرب يعتبر األمر معق  خاصة في حال لم يقدم األسد عروض 
 

ا ويبدو مستحيال د 

 ."إلى مستوى التحديات

والجدير بالذكر أنه في بداية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، عقب كشف أردوغان عن احتمال عقد لقاء مع األسد، استبعدت الواليات  

  .ها ملثل هذا التقارب تحت أي ظرف كاناملتحدة تطبيع العالقات مع النظام السوري معبرة عن عدم دعم

وفي نهاية التقرير نوهت الصحيفة إلى أنه رغم إقناع بعض دول جنوب أوروبا قبل عامين بالتعاون الخفي مع دمشق، غير أن األزمة الروسية  

.
 

ا مستحيال  (21)ترجمة: عربي  األوكرانية غيرت املوازين وجعلت من تطبيع العالقات مع دولة تسيرها روسيا أمر 

 لكسبرساملصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lexpress.fr/monde/proche-moyen-orient/syrie-comment-bachar-el-assad-prepare-son-come-back-sur-un-champ-de-ruines-et-de-cadavres-LQ3F63SZXVH5FEG2HLNOH4JJFU/
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 2023مسح مشهد التهديد اإلرهابي لعام 

 معهد واشنطن 

   كريستين أبي زيد

 2023كانون الثاني   11( والعربية )اللغة اإلنجليزية

قّيم رئيسة مؤسسة مكافحة اإلرهاب في أمريكا التهديدات التي    :قالنص امل 
ُ
ستتطلب أكبر قدر من االهتمام خالل العام املقبل، بدء  من  ت

 .املتطرفين ذوي الدوافع العنصرية في الواليات املتحدة إلى فروع تنظيمي »الدولة اإلسالمية« و»القاعدة« في إفريقيا
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 مع مديرة    10"في  
 
 افتراضيا

 
ى سياسيا "املركز الوطني ملكافحة اإلرهاب" كريستين أبي زيد.  كانون الثاني/يناير، استضاف "معهد واشنطن" منتد 

 وفيما يلي كلمتها الرسمية". 

، وأشكركم على دعوتكم للتحدث إلى هذه املجموعة املميزة اليوم عن مكافحة اإلرهاب ومشهد التهديدات الحالية. ع
 
 سعيدا

 
لى  أتمنى لكم عاما

نوعة  ملتالرغم من إحراز تقدم كبير في الحد من التهديد اإلرهابي الذي تتعرض له الواليات املتحدة، ال تزال البالد تواجه بيئة من التهديدات ا

املشهد    
َ
الفاعلة طبيعة الجهات   من 

ٌ
حدد مجموعة

ُ
الخارج. وت في  أو  الداخل  في  املتوقعة على أصعدة متعددة سواء  للحدود، وغير  والعابرة 

التهديدات  من  البيئة  وتتواجد هذه  منفردة.  فاعلة  أو جهات  لإلرهاب  راعية   
 
أو دوال أجنبية  إرهابية  منظمات  أكانت  اليوم، سواء    اإلرهابي 

، مع أولويات  مهمة للغايةملستمرة في ظل مرحلة انتقالية جارية يشهدها مجتمع مكافحة اإلرهاب، تتنافس فيها مكافحة اإلرهاب، التي ال تزال  ا

 .متعددة يجب أن يعالجها مجتمع األمن القومي األمريكي

لى سبيل املثال، الغزو الروس ي ألوكرانيا والحرب فيها،  وعلى الصعيد الدولي، تشمل أخطر التحديات التي يواجهها األمن القومي األمريكي، ع

،  وإثبات الصين لنفسها بشكل متزايد على املستويين االقتصادي واألمني، واألنشطة اإليرانية املزعزعة لالستقرار في الشرق األوسط وخارجه

ظهرها كوريا الشمالية في سلوكها، وتنامي قدرات عدد من الج 
ُ
هات الفاعلة السيبرانية. وفي الوقت نفسه، يواصل التطرف  ونزعة املواجهة التي ت

العنيف تأجيج التهديدات ضد الغرب في رقعة متسعة من األراض ي التي تمتد من الساحل األفريقي إلى جنوب شرق آسيا، ويساهم هذا التطرف  

ل  في تدهور األوضاع اإلنسانية في بعض املناطق مثل أفغانستان والصومال واليمن. وتجدر ا
ّ
إلشارة إلى أن انتشار هذا التهديد، رغم كونه يمث

، قد أدى إلى تدني مستوى التركيز والفعالية الذي تتسم به القدرة اإلرهابية املوجهة داخل الوطن
 
 .تحديا

مثل هذه التنظيمات،  وتعمل املنظمات اإلرهابية مثل تنظيمي »الدولة اإلسالمية« )»داعش«( و»القاعدة«، واملتطرفين العنيفين الذين تلهمهم  

غالل الدول النامية، وعدم االستقرار السياس ي، وضعف سلطة الدولة على بعض األراض ي، وذلك من أجل ترسيخ نفسها في بيئات  تعلى اس 

حتى في    عمل صعبة والتقرب من السكان املحليين. وتبقى هذه الحركات ملتزمة بمهاجمة األفراد األمريكيين واملنشآت األمريكية حول العالم،

 بالنسبة  
 
ظل تحقيق التوازن بين السعي لبلوغ تلك األهداف والحصول على املكاسب املحلية. وتشكل هذه الجماعات التهديد األكثر إلحاحا

 .ملصالح الواليات املتحدة في الخارج

قّدر أ
ُ
 من  أما في الداخل، فال نزال قلقين بشأن تنظيَمي »القاعدة« و»الدولة اإلسالمية«، ولكننا ن

 
ن التهديد الذي يطرحانه هنا أصبح أقل حدة

 في الواليات    11أي وقت آخر منذ  
 
أيلول/سبتمبر، ويتماش ى هذا التقدير مع ما أعربنا عنه العام املاض ي. وفي الواقع، يأتي التهديد األكثر احتماال

جنبية واملتطرفون العنيفون األجانب ذوو الدوافع العنصرية املتحدة من جهات فاعلة منفردة، من بينها تلك التي تلهمها املنظمات اإلرهابية األ 

 .والعرقية

تركيز  على خلفية هذا املشهد من التهديدات املطروحة، سواء خارج الواليات املتحدة أو داخلها، يستمر "املركز الوطني ملكافحة اإلرهاب" في ال

تهديدات لألمريكيين وأمريكا. وحتى في الوقت الي نرصد فيه التهديد، علينا    على كشف الشبكات العابرة للحدود وتعطيلها، والتي قد تنبع منها
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 تقييم حالة القدرة التي يتمتع بها مجتمع مكافحة اإلرهاب على صده. وتزداد أهمية هذا الدور في ظل تراجع املوارد املخصصة ملكاف
 
حة  أيضا

 .ة التي نحافظ عليها ملواجهة التهديد كيفما تطور اإلرهاب على حساب مجاالت أخرى، ونحن بحاجة إلى احتساب القدر 

 التهديد الرئيس ي داخل الواليات املتحدة 

أكبر من   إرهابي يشنه مهاجم فردي هو  عرُّض الشعب األمريكي اليوم لهجوم 
َ
ت ، إن احتمال 

 
على عكس ما حدث قبل إحدى وعشرين عاما

عرُّضهم لهجوم تنفذه منظمة إرهابية ذات  
َ
هيكلية منظمة. ويمكن أن تتجسد التهديدات املتأتية اليوم من الجهات الفاعلة املنفردة  احتمال ت

 ملجموعة متنوعة من الدوافع
 
 .بطرق غير متوقعة وفقا

ومن شبه املؤكد أن هؤالء األفراد يمارسون العنف بشكل مستقل دون توجيهات من جماعات محددة. فمنذ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر،  

فذ سب
ُ
 بثماني هجمات كانت على صلة  ن

 
 داخل الواليات املتحدة بإلهاٍم من تنظيَمي »الدولة اإلسالمية« و»القاعدة«، مقارنة

 
 وثالثون هجوما

ٌ
عة

 املاضية، نّفذت جهات فاعلة تعتنق فكرة تفّوق العرق األبيض سبعة عشر هجوم
 
  مباشرة بهاتين الجماعتين. وباملثل، خالل االثني عشر عاما

 
ا

 عبر اإلنترنت ومارسوا العنف  متط
 
 بدوافع عنصرية وعرقية، وحدثت جميع هذه الهجمات من قبل أفراٍد تطرفوا على األقل جزئيا

 
 عنيفا

 
رفا

 .كجهات منفردة، كما اسُتلهم الكثيرين منهم من قبل أجانب من املتطرفين العنيفين ذوي الدوافع العنصرية والعرقية وتأثروا ببياناتهم

لهم الجهات الفاعلة املنفردةاملنظمات ا
 
 إلرهابية األجنبية ت

األجنبية.  ما زلنا قلقين وحذرين فيما يتعلق بالتهديد املتأتي من الجهات الفاعلة املنفردة والجماعات الصغيرة التي تلهمها املنظمات اإلرهابية  

ات املعقدة والواسعة النطاق التي تديرها منظمة إرهابية  ، تطور التهديد الناش ئ عن هؤالء األفراد من تهديٍد تحدده الهجم2001فمنذ عام  

 بإلهاٍم من منظمة إرهابية أجنبية. وتراجعت الرسائل املوجهة إلى هؤال
 
ن ذاتيا

َ
ش

ُ
 ما تحدده هجمات بسيطة ت

 
ء األفراد  أجنبية، إلى تهديٍد غالبا

)التي ينشرها تنظيم »القاعدة في جزيرة  (Inspire) "مجلة "إنسباير  لتنفيذ الهجمات، مع أنهم ما زالوا يستلهمون من املنشورات التاريخية مثل

 .«العرب«( ورسائل تنظيم »الدولة اإلسالمية 

 املتطرفون العنيفون املحليون 

املتطرفون   يطرحه  الذي  التهديد  تحليل  في  الداخلي  األمن  ووزارة  الفيدرالي"  التحقيقات  "مكتب  اإلرهاب"  ملكافحة  الوطني  "املركز  يدعم 

لعنيفون في الداخل، والذين لهم صالت إرهابية دولية وعابرة للحدود. والتهديد الذي يطرحه بشكل خاص املتطرفون العنيفون ذوو الدوافع  ا

نة أولئك الذين يتأثرو 
َ
لها  ن برسائالعنصرية والعرقية له روابط كبيرة بالجهات الفاعلة العابرة للحدود التي تشجع مؤامراتها وأيديولوجيتها املعل

حور  على الحشد ملمارسة العنف. ويتسم هذا التهديد األخير العابر للحدود بحٍد كبيٍر من االنسيابية والتشتيت وغياب البنى الهرمية، إذ تتم

 .أطر األعمال التي ينفذها املسؤولون عنه حول مفهوم املقاومة بدون قيادة
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 ما تشمل العالقات القائمة بين املتطرفين العنيف
 
ين ذوي الدوافع العنصرية والعرقية في الواليات املتحدة من جهة، ونظرائهم األجانب  وغالبا

  من جهة أخرى، مشاركة رسائل التطرف العنيف املزدوجة االتجاه، والشكاوى املتبادلة، وبيانات املهاجمين الناجحين، والتشجيع على ممارسة 

و. وعلى غرار التحديات األخرى التي يطرحها اإلرهاب، يمكن أن يعمل املتطرفون  الجهات املنفردة للعنف، مثل مطلق النار في مدينة بوفال

م الذي تربطه وسائل التواصل االجتماع
َ
ي  العنيفون ذوو الدوافع العنصرية والعرقية في أي مكان بشكل عابر للحدود، من خالل استغالل العال

وجيا بتحسين قدراتها على كشف املحتوى املرتبط بالتطرف العنيف والتصدي  واملنصات األخرى على اإلنترنت. وحتى مع قيام شركات التكنول

 جديدة لنشر رسالتهم
 
 .له عبر اإلنترنت، يجد املتطرفون العنيفون ذوو الدوافع العنصرية والعرقية وداعموهم طرقا

 تعطيل سفر اإلرهابيين وتأمين الحدود 

 الجهود
 
الرامية إلى منع تسلل اإلرهابيين إلى أرض الوطن. وُيعتَبر تحديد اإلرهابيين املعروفين أو    يدعم "املركز الوطني ملكافحة اإلرهاب" أيضا

 في ا 
 
 محوريا

 
ستراتيجية  املشتبه بهم أو التابعين لهم الذين يسعون إلى التسلل عبر حدود الواليات املتحدة عن طريق البر أو البحر أو الجو أمرا

اإلرهاب. ملكافحة  األمريكية  حكوميين    الحكومة  شركاء  مع  عنهم  وبالنيابة  شركائه،  مع  بانتظام  اإلرهاب"  ملكافحة  الوطني  "املركز  ويتعاون 

ومحليين من أجل بناء صورة مشتركة عن التهديدات، لتمكين الشركاء العاملين من حماية حدود الواليات املتحدة. وبشكل خاص، يواصل  

 في معالجة حاالت اللجوء  "املركز الوطني ملكافحة اإلرهاب" دعم مشروع الف
 
 جدا

 
 مهما

 
حص والتدقيق التابع للحكومة األمريكية، ويؤدي دورا

 .والهجرة من خالل تحديد أي صالت ملقّدم الطلب وأفراد محددين من عائلته باإلرهاب الدولي

 التهديد اإلرهابي في الخارج مستمر في التطور 

واصُل الحركات اإلرهابية
ُ
األجنبية حول العالم إلهام أتباعها وتمكين التخطيط لتنفيذ هجمات ضد الواليات املتحدة    في البيئة الخارجية، ت

ملصالح  واألمريكيين والدول الغربية األخرى. ويستمر تنظيما »الدولة اإلسالمية« و»القاعدة«، وهما أبرز تهديدين إرهابيين أجنبيين تواجههما ا

املتحدة واملصالح الغربية األخرى، لكنهما كانا أكثر فعالية في السعي إلى تنفيذ العمليات ضد الخصوم  األمريكية، في التطلع إلى مهاجمة الواليات  

اإلقليميين واملحليين. وقد لعب الضغط الذي مارسته الواليات املتحدة والشركاء األجانب في مجال مكافحة اإلرهاب خالل الخمسة عشر  

 في إضعاف قدرة 
 
 حاسما

 
 املاضية دورا

 
هاتين الجماعتين، ال سيما عبر تعطيل القادة والعناصر ذوي الخبرة وفرض ضغط مستمر على    عاما

 .الشبكات الرئيسية

 «املشروع العاملي لتنظيم »الدولة اإلسالمية 

ح  في العراق وسوريا، بقي تنظيم »داعش« الذي يتمتع بقيادة مركزية على حالته األصيلة، وسيستمر على األرجح في تشكيل تهديد عاملي للمصال 

  األمريكية والغربية األخرى، وللسكان املحليين على حد سواء. وعلى الرغم من خسارته أكثر من عشرة من كبار القادة خالل السنوات الثالث 

، ويترأس شبكة  2018اضية، يستمر التنظيم في قيادة تمرد منخفض املستوى في العراق وسوريا منذ الهزيمة اإلقليمية التي لحقت به في عام  امل

عاملية متماسكة سمحت للتنظيم بالحفاظ على نفوذه، وأتاحت له في بعض املناطق مثل أفريقيا توسيع نطاق التجنيد والعمليات. ونقّدر أن  
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العام املاض ي، بعد الغارة التي أسفرت عن مقتل "أميره"  تنظيم »   في شباط/فبراير من 
 
" جديدا

 
الدولة اإلسالمية« عّين بسهولة كبيرة "أميرا

العام. وقد قِبَل عناصر »داعش« الزعيم الجديد بسهولة، وال نالحظ بوادر انقسامات أو تفكك داخل فروع وشبكات التنظيم على الرغم من  

 .يواجهها في العراق وسوريا القيود التي

 بتحقيق هدفه الطويل األجل املتمثل في إقامة خالفة إسالمية، وي
 
واصل  وحتى في ظل القيادة الجديدة، يبقى تنظيم »الدولة اإلسالمية« ملتزما

 كجهة متمردة سرية. وفي  
 
هذا العام، أعطى تنظيم  استغالل املناطق التي تضعف فيها سلطة الدولة في العراق وسوريا، حيث ينشط حاليا

  »داعش« األولوية ملهاجمة مركز اعتقال في شمال شرق سوريا يضم قادة رئيسيين ومقاتلين متمرسين ينتمون إليه، ونفذ هذه العملية. وبينما 

 أن  
ّ

تلوا عندما ردت القوات املحلية على الهجوم، إال
ُ
عيد القبض عليهم أو ق

ُ
العملية نفسها تشير إلى  نقّدر أن معظم املعتقلين املهمين قد أ

 الحقة لإلفراج عن  
 
قدرة التنظيم على شن هجمات بارزة وإعطاء األولوية لجهود إعادة تشكيل صفوفه املتضائلة. وقد شهدنا دعوات وجهودا

ومسارها معتمدين  األعضاء املسجونين، بما فيها تلك التي أطلقتها فروع »داعش« في مناطق بعيدة مثل غرب أفريقيا. وستظل قدرات الجماعة  

على مستوى الضغط الذي تواجهه في مجال مكافحة اإلرهاب، ال سيما من قبل الجهات الفاعلة في هذا املجال التي تستمر بشكل روتيني في  

 .«تعطيل شبكات التيسير والعمليات الخاصة بتنظيم »الدولة اإلسالمية

هديد الغرب هي وسائله اإلعالمية. وحتى مع انخفاض قدراته اإلعالمية اإلجمالية  إن إحدى اآلليات األساسية التي يستخدمها تنظيم »داعش« لت

األكثر   »داعش«  تهديد  يأتي  األولى،  بسنواته   
 
بالنسبةمقارنة  

 
امللَهمين    انتشارا املهاجمين  من  األخرى  الغربية  الدول  أو  املتحدة  الواليات  إلى 

قدرة    
 
مؤخرا تجلت  وقد  برسائله.  للتأثر  في املعرَّضين  أوسلو  في  هجوم  بتنفيذ  مناصريه  أحد  قيام  خالل  من  العنف  إثارة  على  التنظيم 

آخرين. كما ساعدت بعض الجماعات املؤيدة لتنظيم »الدولة اإلسالمية«    21حزيران/يونيو من العام املاض ي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة  

ا وترجمتها ونشرها على اإلنترنت. ونشرت إحدى هذه الجماعات الداعمة  في تعزيز وجوده اإلعالمي عبر إنشاء دعايات بلغات متعددة وأرشفته

 ."والية خراسان" وسائل إعالمية باللغة اإلنكليزية ركزت على نزع الشرعية عن الواليات املتحدة وتشويه سمعة حركة "طالبان - لـ "»داعش« 

 في عدد الهجمات املنفذة في الغرب بإلهاٍم من 
 
، إال أن  2017تنظيم »الدولة اإلسالمية« منذ أن بلغت ذروتها في عام    وفي حين شهدنا انخفاضا

نواصل رصد   الغرب، ونحن  في  العناصر  نشر  إلى  تطمح  الجماعة  تزال  ال  كما  للتنظيم.  بالنسبة  أولوية  تزال تشكل  العمليات ال  مثل هذه 

هة ضد األهداف اإلقليمية الجذابة البارزة للعيان، والتي    وتوفر قيمة دعائية وترويجية، التهديدات املوجَّ
 
 مشابها

 
 كبيرا

 
حِدث تأثيرا

ُ
من شأنها أن ت

م" األخيرة في قطر
َ
 .مثل "بطولة كأس العال

 وشبكة، والذي ُيظهر قادته  
 
وعلى نطاٍق أوسع، استمر تنظيم »داعش« في تنمية مشروعه العاملي، الذي يضم اآلن ما يقرب من عشرين فرعا

عبرها رواية هزيمة التنظيم. ففي آذار/مارس من العام املاض ي، اعترف تنظيم »داعش« بأحدث فرع له في منطقة    من خاللها قوتهم ويبددون 

 
 
  الساحل. وفي تموز/يوليو، أعلن هذا الفرع مسؤوليته عن تنفيذ هجوم على سجن كوجي النيجيري، الذي يقع على ُبعد أربعة وأربعين كيلومترا

طلق فيه سراح ما يقرب من  فقط من السفارة األمريكية، حيث
ُ
 .سجين، ومن بينهم بعض اإلرهابيين  1,000أ
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، وقد نّفذ آخرها في نيسان/أبريل من العام  2019كما استخدم تنظيم »داعش« فروعه وشبكاته لتصميم حمالت هجومية عاملية منذ عام  

 ملقتل أميره العام. واحتل عناصر »داعش« في العراق وسوريا م
 
ركز الصدارة من حيث عدد الهجمات التي تبنوها، وقد دعمهم  املاض ي انتقاما

 .والية خراسان"، اللذان نعتبرهما من بين الفروع التي تتمتع بالقدرة األكبر ضمن الجماعة -والية غرب أفريقيا" و"»داعش«   -فرعا "»داعش«  

من خالل تنفيذه عدد قليل من الهجمات الصاروخية عبر    والية خراسان" طموحاته خارج أفغانستان  -وفي العام املاض ي، وّسع فرع "»داعش«  

حبطت في الهند. وال تزال طموحاته بمهاجمة الغرب، وربما أرض الوطن، تشكل  
ُ
الحدود ضد طاجيكستان وأوزبكستان، ومن خالل مؤامرة أ

 .2021أولوية استخباراتية قصوى، على الرغم من انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان في آب/أغسطس 

كما يستغل تنظيم »داعش« الضغوط املحلية غير املتكافئة ملكافحة اإلرهاب في وسط وشرق وجنوب إفريقيا لتوسيع وجوده وزيادة قدرته  

  على االتصال، وتطويره قدرات جديدة خارج معاقله التقليدية في شمال وغرب إفريقيا. ويهدد توسع الجماعة في موزمبيق بشكل متزايد مشاريع 

ظهر عالمات نفوذ »داعش« في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ودول أخرى في املنطقة  الطا
ُ
قة التي يقودها الغرب هناك، بينما ت

 .جاذبيته املتزايدة في جميع أنحاء القارة

 تنظيم »القاعدة« ما بعد الظواهري 

س تنظيم »القاعدة« لفترة  
ّ
طويلة، أيمن الظواهري، في تموز/يوليو املاض ي في كابول ضربة استراتيجية ورمزية  شكل مقتل الزعيم الذي ترأ

 ضمن
 
 محتَرما

 
 أيديولوجيا

 
الشبكة    مهمة تلقتها شبكة »القاعدة«، التي قادها من عزلته النسبية ألكثر من عقٍد من الزمن. وكان الظواهري زعيما

 إلى تعزيز الترا
 
 .بط عبر الفروع اإلقليمية املنتشرة للتنظيمالعاملية للتنظيم الذي سعى جاهدا

تنظيم   في  املتبقين  املحاربين  قدامى  بين  ومن  خليفته.  عن  بعد  الجماعة  علن 
ُ
ت لم  بحياته،  أودت  التي  العملية  تنفيذ  على  أشهٍر  مرور  بعد 

اللذان ربما يستمران في تقديم التوجيه    »القاعدة« الكثير من كبار القادة املقيمين في إيران، وأبرزهم سيف العدل وعبد الرحمن املغربي،

العاملية واإلقليمي في وسائل اإلعالم  الذين يظهرون  تنظيم »القاعدة«  في  اآلخرون  العاملية. والقادة  للشبكة  ة هم  األيديولوجي واالستراتيجي 

 .مسؤولون عن الفروع اإلقليمية، ويتشاورون على األرجح عبر فريق قيادي موزع بشأن توجه الشبكة

آسيا   وجنوب  األوسط  والشرق  أفريقيا  في  إقليمية   
 
فروعا تضم  التي  العاملية،  الشبكة  على  إيران  في  »القاعدة«  تنظيم  قادة  كبار  ويشرف 

تدور    باإلضافة إلى العديد من الشبكات املحلية التي تدعم الفروع. وتهدد »جماعة نصرة اإلسالم واملسلمين«، التي نشأت في غرب أفريقيا والتي 

»الدولة  في   تنظيم  وعناصر  املحلية  العسكرية  القوات  تحارب  بينما  الساحل،  منطقة  في  العواصم  متزايد  بشكل  »القاعدة«،  تنظيم  فلك 

اإلسالمية« في منطقة الساحل والقوات شبه العسكرية الروسية في مالي. ففي تموز/يوليو من العام املاض ي، هاجمت الجماعة أكبر معسكر  

املنطقة. وربما تأمل »جماعة نصرة اإلسالم واملسلمين« في للجيش في مالي يقع خ ، مما يؤكد قدراتها وجرأتها املتزايدة في 
 
ارج باماكو مباشرة

استغالل رحيل القوات الفرنسية من مالي في وقٍت سابٍق من هذا العام لتسريع نموها وترسخها، بما في ذلك داخل الدول الساحلية من غرب  
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حل العاج وتوغو. كما أدت مخاوف مكافحة اإلرهاب في املنطقة إلى عدم االستقرار الذي أدى إلى تأجيج عمليات االنتقال  أفريقيا مثل بنين وسا

 .غير الديمقراطية للسلطة، وكان آخرها في بوركينا فاسو

طنين األمريكيين واملصالح الغربية. فهذه  وفي القرن األفريقي، ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التهديد املستمر الذي تشكله "حركة الشباب" على املوا 

 من بين فروع »القاعدة« بأجمعها، وتسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب الصومال، وقد أثبتت قدرتها على تن
 
فيذ  الحركة هي األغنى واألكثر فتكا

 .عمليات ناجحة في أرجاء املنطقة، بما في ذلك ضد أفراد أمريكيين من القوات املسلحة

، ولكنه 2018أفريقيا، شهد تنظيم »القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي« انتكاسات بسبب ضغوط مكافحة اإلرهاب منذ أوائل عام  وفي شمال  

، شغل الجزائري  2020ربما يقدم إرشادات لعناصر آخرين من »القاعدة« في املنطقة، وال سيما »جماعة نصرة اإلسالم واملسلمين«. ومنذ عام  

 في إدارة العمليات العاملية لتنظيم »القاعدة«، بما  يزيد مبارك منصب زع 
 
 رئيسيا

 
يم تنظيم »القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي«، وهو يؤدي دورا

 .فيها اختطاف األمريكيين وقتلهم

إلقليمية الحليفة.  وفي الشرق األوسط واليمن، ينوي تنظيم »القاعدة في جزيرة العرب« القيام بعمليات في الغرب وضد املصالح األمريكية وا 

 كبيرة نتيجة مكافحة اإلرهاب في السنوات األخيرة، مما أ
 
، لكنه واجه ضغوطا

 
نشأ  وقد أثبت أنه من بين فروع شبكة »القاعدة« األكثر إبداعا

لسادس من  ، نشر تنظيم »القاعدة في جزيرة العرب« العدد ا2021عقبات أمام تخطيط الجماعة للعمليات الخارجية. وفي حزيران/يونيو  

الذي يوفر إرشادات متعلقة بالعمليات للمهاجمين املحتملين على أرض الوطن، ويشير إلى أن الجماعة   (Inspire Guide) "دليل "إنسباير غايد

 .2001ال تزال تحتفظ بقدرات إعالمية قابلة لالستمرار، على الرغم من وفاة داعيتها الرئيس ي في عام 

عدة« تحت راية »حراس الدين« صعوبة في ترسيخ مكانتهم، وخسروا العديد من القيادات وتعّرضوا لضغوط  وفي سوريا، واجه عناصر »القا

  من الجماعة املناِفسة، »هيئة تحرير الشام«. غير أن هؤالء العناصر يمكنهم أن يستخدموا مالذهم اآلمن التقليدي في األراض ي التي تسيطر 

 .األمريكية والغربية األخرى في املنطقةعليها املعارضة من أجل استهداف املصالح 

، في أفغانستان، ُيعتَبر فرع »القاعدة« في جنوب آسيا، أي »قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية«، أضعف جماعة في الشبكة العا
 
ملية  وأخيرا

 على ضرب املصالح األمريكية وإلهام أتباعه بالقيام
 
 إلى القدرة على توجيه    للتنظيم. وال يزال تنظيم »القاعدة« عازما

 
بذلك، ولكنه يفتقر حاليا

  هجمات ضد الواليات املتحدة من أفغانستان. وبمعزٍل عن فرع »قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية«، ربما يبلغ عدد العناصر القدامى في 

 هناك قبل  »القاعدة« الذين يتمتعون بعالقات تاريخية مع الجماعة واملوجودين في أفغانستان أقل من ا
 
ثني عشر، وربما كان بعضهم متواجدا

 .سقوط كابول، ولكن ليس لدينا ما يشير إلى أن هؤالء األعضاء القدامى املتبقين في أفغانستان متورطون في التخطيط لهجمات خارجية

 التهديد اإليراني للواليات املتحدة

وا
ُ
صُل إيران تشجيع ودعم املؤامرات ضد الواليات املتحدة في الداخل والخارج،  في سياق التهديدات املنبثقة عن إيران وشركائها ووكالئها، ت

 في الشرق األوسط. ويستمر تصميم إيران و»حزب هللا« اللبناني على االنتقام ملقتل قائد »فيلق القدس« في »الحرس الثوري« اإليرا
 
ني  وخاصة
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إيران بالتخطيط لشن هجمات ضد   إيران حملة متنوعة تستخدم  قاسم سليماني، وتمثل ذلك بقيام  مسؤولين أمريكيين سابقين. وتنتهج 

 بشن عمليات مميتة يستهدف بعضها الرئيس األمريكي السابق  
 
إجراءات قانونية ومالية وفتاكة في سعيها لالنتقام. فقد هددت طهران علنا

بت تهديداتها  من   
 
مؤخرا وزادت  بومبيو،  مايك  السابق  الخارجية  ووزير  ترامب  وفي  دونالد  املتحدة.  الواليات  داخل  فتاكة  أعمال  نفيذ 

آب/أغسطس املاض ي، اُتهم عضو من »الحرس الثوري« اإليراني مقره في إيران بمحاولة تدبير مقتل مستشار األمن القومي األمريكي السابق  

 .جون بولتون في الواليات املتحدة 

، اتهمت السلطات  2021، بما في ذلك داخل الواليات املتحدة. ففي تموز/يوليو  كما تنتهج إيران حملة ضد معارض ي النظام اإليراني حول العالم

 في االستخبارات وأربعة آخرين بمحاولة اختطاف صحفية أمريكية
 
 إيرانيا

 
إيرانية في نيويورك وإعادتها  -األمريكية املعنية بإنفاذ القانون مسؤوال

 إلى إيران. وفي تموز/يوليو املاض ي، اعُتقل رجل 
 
 بطريقة مشبوهة خارج منزل الصحفية    قسرا

َ
 قابل لإلطالق بعد أن تصّرف

 
 هجوميا

 
يحمل سالحا

ألقت السلطات   املاض ي عندما   استعدادها لالنخراط في اإلرهاب في الشرق األوسط، كما ثُبت في حزيران/يونيو 
 
أيضا نفسها. وأبدت إيران 

اغتيال مواطنين إسرائيليين في اسطنبول. وكانت املؤامرة تهدف إلى الرد على  التركية القبض على أعضاء خلية إيرانية كانت تخطط لخطف و 

  عملية إسرائيلية مزعومة في طهران. وعلى نحو منفصل، يستهدف املقاتلون املدعومون من إيران في العراق وسوريا القوات األمريكية بواسطة 

 .محاولتهم إرغامها على االنسحاب من املنطقةمنظومات طائرات مسيرة وهجمات غير مباشرة بأسلحة نارية، أثناء 

 تطوير مشروع مكافحة اإلرهاب 

ة  ما زال مدى تعقيد التهديد الذي ُعرض للتو يتطلب بذل جهود في مجال مكافحة اإلرهاب تقوم على التعاون والسرعة وتوفير املوارد املناسب

املتحدة الواليات  تواجهها  التي  اإلرهابية  التهديدات  من  منذ  للتخفيف   
 
عاما والعشرين  اإلحدى  وفي  الحكومة    11.  طورت  أيلول/سبتمبر، 

التكيف مع طبيعة التهديد. ويعمل ممارس  إلى حد كبير في مجال مكافحة اإلرهاب، يستمر في 
 
 وناجحا

 
 ومبتكرا

 
 متكامال

 
و  األمريكية مشروعا

اإل  مكافحة  استخدام عمليات  يوم لضمان  كل  الكواليس  وراء  اإلرهاب  املترابطة بشكل فعال واستعمال مجموعة  مكافحة  وبرامجها  رهاب 

  واسعة من األدوات، بما فيها استخبارات الهوية واألمن الدبلوماس ي والعقوبات وتحقيقات إنفاذ القانون وعمليات األهداف العالية القيمة 

 .وجهود بناء قدرات الشركاء

 من مج 
 
 لتحقيق أمننا القومي.  وعلى الرغم من أن األولويات األخرى تتطلب اهتماما

 
تمع األمن القومي األمريكي، تبقى مكافحة اإلرهاب أساسا

ويجب أن يحافظ مشروع مكافحة اإلرهاب على أساسيات مكافحة اإلرهاب، مثل الجمع والتحذير والتحليل والتعطيل ومشاركة املعلومات  

قت واملجال للتركيز على األولويات غير املرتبطة بمكافحة اإلرهاب. ويعمل والشراكات الرئيسية، التي تمنح مجتمع األمن القومي في النهاية الو 

"املركز الوطني ملكافحة اإلرهاب" وشركاؤه في مجال مكافحة اإلرهاب في الحكومة األمريكية من أجل تحقيق مستوى مستدام ودائم من الدعم  

فسح مجا
ُ
 لالستثمار في األولويات األخرى املتعلقة باألمن القوميلتنفيذ هذه املهمة التي تحافظ على نجاحنا االستراتيجي وت

 
 .ال
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 التطلع إلى املستقبل 

 املاضية جه 
 
  ُيعد الحفاظ على فعالية وكفاءة بنية مكافحة اإلرهاب مهمة متواصلة، وأثمر التقدم الذي أحرزناه خالل اإلحدى وعشرين عاما

 
دا

. وبينما نتطلع إلى اتخاذ موقف من  
 
 كامال

 
التهديدات املتطورة وأولويات األمن القومي، علينا التأكد من أننا نستفيد من البنى التحتية  حكوميا

 للجهود األخرى املرتبطة باألمن القومي. وتتمتع بيئة التهديدات    11والعالقات التي ُبنيت في مجال مكافحة اإلرهاب منذ  
 
أيلول/سبتمبر دعما

ى العظمى والصراعات اإلقليمية وحاالت الطوارئ اإلنسانية بالقدرة على مفاقمة التهديدات بسرعة.  املترابطة التي تغذيها املنافسة بين القو 

  وعلينا ضمان احتفاظ مشروعنا في مجال مكافحة اإلرهاب، الذي يشمل شركاءنا الدوليين وفي الواليات املتحدة، بالقدرة على وقف التهديدات

 .ومواكبة مشهدها الدائم التطور 

في الختام بتوجيه الشكر إلى املجتمع املذهل من رجال املخابرات والدبلوماسيين والعسكريين واملتخصصين في إنفاذ القانون الذين  اسمحوا لي  

 كبي 
ٌ
ٌر أن  أدى تفانيهم في مهمة مكافحة اإلرهاب إلى املساهمة الهائلة في حماية هذا البلد ومواطنيه من خصٍم دائٍم وغير متبلور. وإنه لشرف

إلى عاٍم مليٍء بالتحديات وباملكافآت  أكون ج  
 
 عن الشعب األمريكي، وأنا أتطلع قدما

 
اليوم وأن أعمل نيابة  من مشروع مكافحة اإلرهاب 

 
زءا

.
 
 أيضا

 معهد واشنطن املصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/msh-mshhd-althdyd-alarhaby-lam-2023
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 تاركة حليفها في أزمة  ،ةسوريقيد توريد النفط الرخيص إلى  إيران ت

 وول ستريت جورنال 

 بينوا فوكون 

 3202 كانون الثاني  15)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

  عقب يوم واحد من زيارة وزير خارجيتها لسوريا وفي خطوة  
 
مفاجئة، وّجهت إيران صفعة جديدة لحليفها األسد بعد مطالبته بالدفع مقدما

 للبرميل 70لقاء شحنات النفط التي تزوده بها، مع رفعها السعر ليصل إلى أكثر من 
 
 .دوالرا

 حليفها في أزمة( أكدت الصحيفة  
 
األمريكية "وول ستريت جورنال" أن طهران  وبعنوان )إيران تقّيد توريد النفط الرخيص إلى سوريا، تاركة

 مع االنهيار االقتصادي الذي تشهده. 
 
 ضاعفت السعر الذي تدفعه دمشق مقابل النفط الخام، ما أدى إلى نقص الوقود في البالد تزامنا

 مقابل النفط، ورفضت الطلبات الجديدة للتسليم بالدين، األمر الذي  
 
سيسفر عن تعريض االقتصاد  إن طهران طالبت األسد بالدفع مقدما

السوري للخطر بسبب نقص الوقود في الوقت الذي اعتمد فيه على إيران ألكثر من نصف احتياجاته النفطية، مشيرة إلى أن نظام املاللي 

 استخدم النفط املدعوم لتوسيع نفوذه ودعم األسد في قمع الثورة ضد أبناء شعبه وتحدي الخصوم اإلقليميين. 
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لعين قولهم إنه في األسابيع األخيرة أكد مسؤولون إيرانيون لنظرائهم السوريين أنهم سيضطرون إلى دفع املزيد مقابل 
ّ
  ونقلت عن أشخاص مط

 للبرميل.  70الطلب بفصل الشتاء، األمر الذي ضاعف السعر إلى ما يزيد على شحنات النفط اإلضافية مع حلول ذروة  
 
 دوالرا

وبينت أن الناس في العاصمة أصبحوا يصطفون كل يوم لساعات بالقرب من محطات الوقود املعطلة، وأن تكلفة النقل ارتفعت بشكل كبير  

 حكومة ميليشيا أسد بإغالق بعض املكاتب اإلدارية لعدة أيام لتوفير الطاقة.  ما أدى إلى إجهاد االقتصاد املتعثر وارتفاع أسعار السلع، وقيام 

من ناحيته قال الفرنس ي "فابريس باالنش" األستاذ املساعد املتخصص في شؤون الشرق األوسط بجامعة ليون "إن هذه أسوأ أزمة وقود في 

 .يةالذاكرة الحية لسوريا وإن إيران ال تستطيع تحّمل طموحاتها اإلقليم

 

 رفض رسمي لدعم األسد بالنفط  -

م  القرار اإليراني املفاجئ جاء بعد لقاء وزير الخارجية اإليراني "حسين أمير عبد اللهيان" مع األسد أمس في دمشق، حيث زعمت وسائل إعال 

 لتوليد الكهرباء دون اإلشارة  رسمية في البلدين بالحفاظ على العالقات قوية فيما ذكرت وكالة األنباء اإليرانية )إرنا( أن الجانبين ن
 
اقشا مشروعا

 .إلى إمدادات النفط

 إنه ال يوجد سبب للبيع لسوريا بأسعار منخفضة، فيما  
 
مسؤول إيراني في اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في طهران قال أيضا

 .لم ترد وزارتا خارجية البلدين على الفور على طلبات التعليق

 للعام السابق، فقد رفضت زيادة    2022بينما كان حجم النفط الذي أرسلته طهران إلى دمشق في الربع األخير من عام  أنه    كما توضح
 
مماثال

 سرعان ما  
 
لعون إن خط االئتمان الذي سمح لسوريا في السابق بالدفع الحقا

ّ
املعروض لتلبية الطلب املتزايد في سوريا كما قال أشخاص مط

 للبرميل إلى  30إيران السعر من معدل استنفد بعد أن رفعت 
 
  70دوالرا

 
 ما دفعها إلى فرض رسوم على حليفها مقدما

 
 .دوالرا

 من إيران، لكن الناقلة التالية لن تغادر البالد متوجهة إلى سوريا حتى أو 
 
 ما تستقبل سوريا شحنتين من النفط على األقل شهريا

 
ائل آذار  وعادة

 لشركة بيانات السلع األساسية من كابلر 11 القادم أي إن هناك فجوة ملدة 
 
 وفقا

 
 .أسبوعا

 

 أزمة نفطية غير مسبوقة -

وكان نظام أسد أعلن قبل فترة عن وصول ناقة نفط خام محملة بمليون برميل إلى ميناء بانياس في طرطوس، كما وصلت ناقلتا غاز تحمالِن  

عث التابعة للنظام، الوجهة التي قِدمت منها هذه الناقالت، والتي ُيعتقد أنها  طن من الغاز املنزلي، في حين لم تذكر صحيفة الب  4400نحو  

 .قادمة من إيران، ضمن ما ُيعرف بـ "الخط االئتماني" اإليراني

نت "أورينت نت" من الوصول إلى مص 
ّ
در  ولفهم سبب التأخير املتعّمد رغم وجود عقود توريد طويلة األمد مبرمة بين نظام األسد وطهران، تمك

لع على بعض التفاصيل التي رشحت من اجتماعات النظام مع املسؤولين اإليرانيين خالل سنوات الثورة
ّ
 .في وزارة الخارجية في حكومة أسد، مط

 

 تركيا وروسيا  -

دوري عبر خطوط  ويرى املصدر بأن أحد أهم األسباب التي دفعت إيران للضغط على نظام األسد في قطع خطوط املواد التي كانت تصل بشكل  

 
 
  االئتمان هي محاولة النظام إعادة عالقاته مع تركيا عبر وساطة روسية دون أن يكون لطهران أي دور في العملية، وهو ما ُيعتبر تهديدا

 
مباشرا

 .من دولة إقليمية ومجاورة على مصالح إيران التي حاولت أن تعميقها خالل عقد كامل من دعم النظام غير املحدود لبقائه
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 هي أن يتم اعتماد ما يسمى بـ"الحوزة العلمية" في مقام السيدة زينب كمرجع رسمي  
 
وبحسب املصدر فإن أحد مطالب إيران الرئيسية أيضا

يرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، حيث اعتبَرت خطوة إلغاء رئيس النظام بإلغائه منصب "مفتي الجمهورية"، واستبداله بـ"املجلس الفقهي  

السياسية الخاصة، بلقائه بشار مطلع  العلمي"غ الخارجية اإليراني للشؤون  ير كافية، وهو ما طلبه علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير 

 على مطلبهم قبل نهاية  2022
 
 .، لكن لم يرّد النظام على هذا املطلب2022وكان من املفترض أن يسمعوا ردا

لرازي كانت حاضرة في أغلب اجتماعات الطرفين حيث تطالب إيران بإخالئها بشكل  ولفت املصدر إلى أن الحديث عن منطقة املزة خلف ا

 لتحويلها ملا يشبه الضاحية الجنوبية في بيروت بتركيبتها الطائفية، وكذلك األمر تطالب إيران بجعل املنطقة املمتدة من  
 
رأس  كامل تمهيدا

ذي للحدود اللبنانية جهة عرسال بيد ميليشيات إيرانية دون وجود للفرقة الرابعة  املعرة في القلمون الغربي والبريج في حمص أي الشريط املحا

 ورينت نيوز(أ :)ترجمة .التي تتمركز عبر عدة كتائب هناك

   وول ستريت جورنال املصدر:
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 شبكة دفاع جوي في سوريا وإسرائيل تواصل قصفها إيران تواصل بناء 

 نيوزوييك

 
 توم أوكونور 

 3202كانون الثاني   10)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

كشف مصدر استخباراتي من دولة متحالفة مع الواليات املتحدة ملجلة "نيوزويك" األميركية أن إيران سعت إلى إنشاء شبكة دفاع جوي شاملة  

خالل إرسال معدات وأفراد إلى الدولة العربية التي مزقتها الحرب، وذلك في مشروع سعت إسرائيل جاهدة إلحباطه من خالل  في سوريا من  

 .الضربات الجوية املتكررة

نيوزويك، إلى وأشار املصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للمعلومات االستخباراتية التي تمت مشاركتها مع  

، عندما بدأت القوات اإليرانية في ترسيخ نفسها في حليفتها 2017الكيفية التي بدأت بها الضربات الجوية اإلسرائيلية في سوريا أواخر عام  

 .سوريا، حيث استهدفت هذه الضربات "مواقع ومصالح عسكرية إيرانية في األراض ي السورية تهدد إسرائيل"، بحسب املصدر
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 "سياسة "عدم النفي -

سؤوليتها عن الحملة الجوية املشار إليها بشكل غير رسمي في األوساط  ال تؤكد أو تنفي م  -بشكل روتيني  -وأضاف إلى أنه في حين أن إسرائيل

ة،  اإلسرائيلية باسم "الحرب بين الحروب"، تلوم سوريا إسرائيل بانتظام على هذه الحملة، وقد أشارت العديد من التقارير اإلعالمية الدولي 

القيادة اإلسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه،    بما في ذلك من "نيوزويك" إلى تورط إسرائيل في هذا األمر، كما أشادت

 .من حين آلخر بمثل هذه العمليات واعترف الجيش اإلسرائيلي بعمليات معينة في املاض ي

الحها في سوريا لكن املصدر قال لنيوزويك إنه على مدار "العامين املاضيين" غيرت إيران استراتيجيتها "بتعزيز نشر قدرات دفاع جوي لص 

 .بتكلفة عشرات املاليين من الدوالرات من أجل التعامل معها

 

  الضربات الجوية اإلسرائيلية -

وقال املصدر: إن "تعزيز هذه القدرات يتم كمشروع مشترك مع الجيش السوري وربما حتى بهدف تمكين عملية إيرانية مستقلة ألنظمة الدفاع  

" سوريا".  من  أجزاء  داخل  من  املصممة  الجوي  بهم،  الخاصة  الرادار  مجموعة  تحديث  في  السوريين  اإليرانيون  ساعد  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 ."ضد املؤسسة اإليرانية في سوريا -بشكل أساس ي  - للمساعدة في الكشف عن الهجمات اإلسرائيلية ومنعها 

يعمل بالوقود الصلب، والذي تم الكشف عنه في نوفمبر  الذي  (B4 وقال املصدر: إن األسلحة املشاركة في الجهود تشمل صاروخ صياد )هنتر

جو ، ويقال إن مداه يزيد عن   - أرض   373في حفل حضره كبار أعضاء القيادة العسكرية اإليراني، وتم إقران القذيفة مع نظام صواريخ بافار 

 مع مدى رادار يزيد عن  186
 
  280ميال

 
 .ميال

ا من نظام صواريخ باتريوت أرضوروج املسؤولون لقدرات أكبر للنظام املنت  جو األميركي الصنع ونظام دفاع منطقة االرتفاعات العالية-ج محلي 

(THAAD) املضاد للصواريخ باإلضافة إلى S-300 جو روس ي الصنع. نظام الصواريخ-سطح. 

قرب من املواقع التي يسيطر عليها الجيش السوري،  بالنظر إلى أن البطاريات اإليرانية يتم تركيبها على األراض ي السورية وفي كثير من األحيان بال

ا "معرضة للخطر" نتيجة املشروع اإليراني والضربات اإلسرائيلية ضدها.   قال املصدر إن العناصر السورية أصبحت أيض 

 غارات إسرائيلية على سوريا 7أبرز 

القوات   نفذتها  التي  املزدهرة  اإليرانية  الشبكة  على  غارات  سبع  املصدر  تدمر وحدد  في  ذلك  في  بما  املاضيين،  العامين  خالل  اإلسرائيلية 

، واثنتان من  2022، وضربة إضافية في طرطوس في يوليو  2022، ودمشق في مارس  2021، والالذقية في ديسمبر  2021وطرطوس في أكتوبر  

 .2022الضربات في حمص في نوفمبر وديسمبر 

باللوم عالنية على إسرائيل البالد مقتل وإصابة جنود ومدنيين    ألقت الحكومة السورية  في الضربات، وذكرت وسائل اإلعالم الحكومية في 

 .سوريين في هذه الهجمات وغيرها، بما في ذلك الغارات األخيرة مثل تلك التي ضربت دمشق األسبوع املاض ي فقط

تل  
ُ
إيرانيين في غارات جوية إسرائيلية في سوريا، وحددت    10قال املصدر الذي تحدثت معه نيوزويك إنه على مدار السنوات القليلة املاضية ق

تال في الغارة الجوية في مارس  
ُ
وهما مرتض ى سعيد نجاد وإحسان كربالء بور، وكالهما قيل إنهما من مهندس ي الدفاع الجوي.    2022إيرانيين ق

 .واعترف الحرس الثوري اإليراني بوفاتهما في ذلك الوقت، متعهدا باالنتقام

ظهر  
ُ
أفراد  ت أنه مركب يستخدمه  نيوزويك  املتحدة ملجلة  الواليات  مع  متحالفة  دولة  من  قاله مصدر  ما  لقطة شاشة من خرائط جوجل 

 .عسكريون إيرانيون في مشروعهم إلنشاء شبكة دفاع جوي على مشارف العاصمة السورية دمشق 
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   مقتل العقيد اإليراني داود جعفري  -

ا في سوريا هو العقيد داود جعفري في قوة الفضاء الجوي في الحرس الثوري اإليراني،  وكان أحد اإليرانيين البارزين ا لذين لقوا حتفهم مؤخر 

ا باسم "مالك"، والذي حدده املصدر بأنه قائد جهود الدفاع الجوي اإليرانية في سوريا. واعترفت إيران بأن مقتل الجعفري  قد واملعروف أيض 

 .قصف على جانب الطريق نظمته إسرائيل نسبته الجمهورية اإلسالمية إلى

وقبل وفاته، قال املصدر إن الجعفري ينطلق من بلدة معلوال بريف دمشق، حيث قيل إن الضباط اإليرانيين ما زالوا ينشطون. وقال املصدر  

 .أيضا إن نائب قائد سالح الجو في الحرس الثوري اإليراني العميد فريدون محمدي صقائي يعمل قائدا ملشروع الدفاع الجوي 

ملصدر شبكة مزعومة من عمالء إيرانيين وسوريين ولبنانيين لم تتمكن نيوزويك من التحقق من أسمائهم وتورطهم  في عهد الجعفري، حدد ا

 .بشكل مستقل

في   للقوات اإليرانية  السابق  "القائد  بـ  املوصوف  الجنرال جواد غفاري،  بينهم  إيران، من  في  آخرين  إن جعفري عمل أيضا مع  املصدر  وقال 

 .لحرس الثوري محمد رضا زاهدي، املوصوف بـ "قائد سوريا ولبنان"الفيلق"، من بين أمور أخرى سوريا"، والعميد في ا

مم  ورفضت البعثة اإليرانية لدى األمم املتحدة في نيويورك طلب نيوزويك للتعليق. كما تواصلت نيوزويك مع البعثة السورية الدائمة لدى األ 

 موقع العرب مباشر(  :)ترجمة املتحدة واملتحدث باسم حزب هللا للتعليق.

 نيوزوييك املصدر:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newsweek.com/exclusive-iran-keeps-building-air-defense-network-syria-israel-keeps-bombing-it-1772013?piano_t=1
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 تجديد اتفاقية اقتصادية طويلة األمد بصدد  ةإيران وسوري

 اسوشتيد برس 

 ألبرت آجي وكريم شيهيب 

 3202 كانون الثاني 14)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

للترحيب   دمشق  تستعد  فيما  البلدين  بين  االقتصادي  االستراتيجي  الترتيب  تجديد  على  السبت  يوم  إيران  الرئيس ي  وحليفها  اتفقت سوريا 

 .اإليراني في املستقبل القريببالرئيس 

، أرسلت طهران آالف املقاتلين املدعومين من إيران ملساعدة الرئيس بشار األسد  2011منذ أن تحولت االنتفاضة السورية إلى صراع أهلي في  

 .على البقاء في السلطة وسط قتال أسفر عن مقتل مئات اآلالف من املدنيين وتشريد املاليين

ا   ا لسوريا، حيث توفر الوقود وخطوط االئتمان بمليارات الدوالرات ملساعدة دمشق على تعويض كانت إيران أيض  ا مهم  شريان حياة اقتصادي 

  العقوبات التي يقودها الغرب. سجل االقتصاد السوري في كل من املناطق التي تسيطر عليها الحكومة واملعارضة أدنى مستوى له على اإلطالق 

 .تصاعد التضخم، وهبوط العملة، وانقطاع التيار الكهربائيخالل العقد املاض ي، مع 

كجزء من االتفاقية االقتصادية االستراتيجية طويلة األجل لتعزيز    2019وقعت سوريا وإيران ما يقرب من اثني عشر صفقة اقتصادية في عام  

 .العالقات التجارية
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ا ملوعد   ولم يحدد وزير الخارجية اإليراني، حسين أمبر عبد اللهيان، الذي التقى في دمشق مع األسد ونظيره السوري فيصل املقداد، موعد 

 .ومكان التوقيع على التمديد

 .”وقال امير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب االجتماعات ان “طهران ودمشق ستستمران في التعاون في كل األمور وخاصة في مجال الطاقة

غير   الغربية  القسرية  االقتصادية  اإلجراءات  ملواجهة  التعاون  وتعزيز  والتجارية  االقتصادية  العالقات  توسيع  سبل  “بحثنا  املقداد  وقال 

 .”ة املفروضة على البلدين القانوني

  وتشعر إسرائيل بالقلق بشأن النفوذ اإليراني في سوريا وشنت مئات الغارات الجوية في السنوات األخيرة داخل أجزاء تسيطر عليها الحكومة 

 .من البالد

ة املتحالفة مع إيران، مثل حزب هللا  نادرا ما تعترف إسرائيل أو تناقش مثل هذه العمليات، لكنها قالت إنها تستهدف قواعد الجماعات املسلح

 )ترجمة موقع اوغاريت بوست(  اللبناني، الذي قدم آالف املقاتلين لدعم قوات األسد.

 اسوشيتد برس  املصدر:
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  الشرق األوسط ما يحدث في  بايدن لن يتمكن من تجنب

 ليس ي ورين بو ف

 ن ميلر آرو 

 3202 كانون الثاني 13)اللغة اإلنجليزية( 

ا للغاية، ألنه تجنب التشابك املستمر    :قالنص امل 
 
خالل معظم العامين األولين من توليه املنصب، كان الرئيس األمريكي جو بايدن محظوظ

ا ما تموت فيه أفكار السياسة الخارجية األمريكية كما يرى عدد    -الجيدة والسيئة على حد سواء  -مع الشرق األوسط، وهو املكان الذي غالب 

، يشير كل من آرون ميلر، الزميل في مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي، وستيفن سيمون، زميل مركز الدراسات الدولية التابع  لذلك  .من الخبراء

قد يكون مدى    .”وما بعده  2023ملعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. إلى أن بايدن “قد يواجه صعوبة أكبر في تجنب الشرق األوسط في عام  

ا بالدرجة
 
 التي يمكن لنتنياهو أن يمارس نفوذه على شركاء االئتالف املتطرفين   سوء الوضع مرتبط
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حول مستقبل عالقات الواليات املتحدة في املنطقة، على أن الحرب   Foreign Policy /ُيشدد الكاتبان، في جدالهما املنشور في فورين بوليس ي

 .الخارجية لإلدارةالروسية ضد أوكرانيا، والصين الصاعدة، تظل على رأس أولويات السياسة 

ا  ا محاطا بقوى إقليمية أصغر، لكنها مصممة حريصة على تعزيز مصالحها الخاصة، وغير راغبة في اللعب وفق  ومع ذلك، قد يكون بايدن قريب 

 .للقواعد األمريكية

الوظيفي، سيظل العالم العربي   في مراحل مختلفة من االختالل  -سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا-يقول التحليل: مع وجود خمس دول  

مع   واشنطن،  عن  أكبر  باستقالل  تعمل  التي  واإلمارات،  السعودية  العربية  اململكة  الثرية،  الخليج  دول  باستثناء  االستقرار.  لعدم  ا  مصدر 

 .اإلصرار على دعم الواليات املتحدة

األ  اإلقليمي  الخصم  إيران وإسرائيل، إحداهما  العربيتين،  غير  القوتين  هما  لكن  اإلقليميين.  أصدقائها  أقرب  واآلخر  املتحدة،  للواليات  ول 

 .اللذان قد يحددان جدول األعمال للرئيس بايدن للعامين املقبلين 

 .”ويلفت املحلالن إلى أن “اآلثار املترتبة على ذلك ال تبعث على االرتياح بشكل خاص

 أزمة اليمين اإلسرائيلي 

 في تاريخ الدولة العبرية، مع عودة بنيامين نتنياهو إلى منصب ر 
 
ئيس الوزراء اإلسرائيلي، تواجه إدارة بايدن اآلن الحكومة اليمينية األكثر تطرفا

 .والتي من املرجح أن تتسبب في تصاعد خطير للتوترات بشأن القضية الفلسطينية والبرنامج النووي اإليراني، إن لم يكن انفجارها

فإن هذا التحالف    -وليس هناك سبب لعدم ذلك-رائها )الحكومة اإلسرائيلية الجديدة( املتطرفين  يقول التحليل: إذا كنت تؤمن بخطاب وز 

مصمم على تغيير نظام إسرائيل الديمقراطي، وتحويل املجتمع على أساس الخطوط اإلقصائية اليهودية، وزرع التوترات مع املواطنين العرب  

فون حول إقامة دولة فلسطينية، من خالل ربط غالبية الضفة الغربية والقدس بإسرائيل  في إسرائيل. بل وإقامة شاهد قبر فوق األمل املد

 .بشكل دائم

ا بالدرجة التي يمكن لنتنياهو أن يمارس نفوذه على شركاء االئتالف. في 
 
إلى أنه قد يكون مدى سوء الوضع في الضفة الغربية مرتبط ولفت 

 .محاكمته املستمرة -إن لم يكن يلغي-ة إلى االئتالف، لتمرير تشريع من شأنه أن يؤجل  الوقت نفسه، فإن نتنياهو حاليا في أمس الحاج

ا تشكيل ائتالف بدون متط ا عن اليمين مثل األعضاء اآلخرين في حزبه، فإن نتنياهو يفضل كثير  ا لكونه ليس بعيد  رفين،  يوضح الكاتبان أنه نظر 

لكن معاناته القانونية وجودية، ودون دعم هؤالء املتطرفين، من شبه املؤكد أنه يواجه  وقد يفكر بالفعل في توسيع حكومته في مرحلة ما.  

 .السجن إذا أدين. أو، على األرجح، سيقبل صفقة اعتراف بالذنب ويضطر إلى االبتعاد عن السياسة

 .لذلك، ال يستطيع نتنياهو التخلص من املتطرفين. في الوقت الحالي، سيتعين عليه إدارتهم

 التطرف   إدارة

يؤكد التحليل أن نتنياهو سيفعل ما في وسعه لخنق سياسات اليمين املتطرف األكثر فظاعة أو تحويلها. لكن “من الصعب أن نرى أنه يمكنه  

ا  .”السيطرة عليها تمام 

ا في عالقات   إسرائيل مع العرب  يضيف: من السهل أن نرى كيف يمكن لإلقطاعيات التي أقاموها في مؤسساتهم الحكومية أن تعيث فساد 

 .والفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس

ا، ركض على “شيطنة” املواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وسيكون له قدر كبير 
 
  وتابع: بن جفير، وزير األمن القومي الذي تم تكليفه حديث

 .قوة الشرطة الوطنية اإلسرائيليةجندي إضافي تم أخذهم من الجيش اإلسرائيلي، و  2000من السلطة على شرطة الحدود، و
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العرب   يتفاعل  املدن املختلطة، حيث  في  بها. ال سيما  إعادة ضبط قواعد االشتباك والتكتيكات املسموح  في  هكذا، سيكون بن جفير حرا 

ا على إعادة توجيه القوات من الضفة الغربية إلى النقب أو الجليل، األمر الذي يمنحه قوة   قسرية غير مسبوقة داخل  واليهود. سيكون قادر 

 .الخط األخضر

أيضا، بتسلئيل سموتريتش، ربما األكثر خطورة بين الوزيرين، سيكون له سلطة شبه كاملة إلدارة حياة السكان في املنطقة “ج”. والتي تضم  

لطات ذات الصلة بالبنية  ألف فلسطيني. مع جمع الس  280ألف إسرائيلي و  400% من الضفة الغربية، ويعيش بها ما يقرب من  60أكثر من  

 .التحتية، والتخطيط، والبناء، والطاقة، وإمدادات الكهرباء، وحماية البيئة

ويؤكد التحليل أن الهدف االستراتيجي لسموتريتش هو “تخفيف نفوذ وزارة الدفاع، والعمل على تطبيق القانون املدني اإلسرائيلي على هذه  

 .”املناطق، وتسريع الضم بشكل فعال

ع: ال يتطلب األمر الكثير من الخيال لرؤية كيف يمكن ألي عدد من االستفزازات أن يؤدي إلى اضطرابات أوسع، يمكن لبعض الجماعات  وتاب

وأكد التحليل أن “السلطة الفلسطينية فقدت القدرة، وربما اإلرادة، للمساعدة في السيطرة على    .الفلسطينية استغاللها، وسوف تستغلها

الجماعات.   العنف واإلرهابهذه  في حلقة دائمة من  املتطرفين فقط، من اإلسرائيليين والفلسطينيين، على االنخراط  ال    .”وسيشجع هذا 

 يتطلب األمر الكثير من الخيال لرؤية كيف يمكن ألي عدد من االستفزازات أن يؤدي إلى اضطرابات أوسع

 صفقة ميتة 

ا على مدى سوء الوضع، من املحتمل أن يواجه   عاجال وليس آجال، سيصبح االنفجار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين مشكلة بايدن. اعتماد 

في الوقت نفسه، ليس من مصلحة بايدن السياسية    .الرئيس األمريكي إجراءات في مجلس األمن، مما يجبره على الدفاع عن إسرائيل أو انتقادها

بين الجمهوريين، الذين سيطالبون بدعم إسرائيل، وعدد متزايد من التقدميين داخل الحزب الديمقراطي، الذين يريدون منه أن ينتقد    الوقوع

 .تصرفات إسرائيل ضد الفلسطينيين

ك  فوق  التحليق  يؤدي  وقد  إبراهيم.  اتفاق  دول  وكذلك  نتنياهو،  جماح  لكبح  األوروبيون  الحلفاء  عليه  يضغط  سوف  إلى  كذلك،  ذلك  ل 

، استغلت حماس اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس إلحداث تصعيد 2021يقول التحليل: كما رأينا في مايو/ أيار    .اضطرابات وعنف خطيرة

ا على التوسط مع نتنياهو ومصر، للضغط من أجل وقف إطالق النار  .خطير مع إسرائيل استمر قرابة أسبوعين، وأجبرت بايدن شخصي 

 ووية القضية الن

ا على زيادة إلحاح القضية النووية اإليرا  .نيةوأضاف: إذا كانت عودة نتنياهو تنذر بتوترات متزايدة على الجبهة الفلسطينية، فقد تعمل أيض 

ن أكثر  وأوضح املحلالن أن نتنياهو “جعل التهديد النووي اإليراني موضوعه املميز. ويبدو أكثر من أي وقت مض ى “رجل في مهمة”. والظروف اآل 

: “لقد  2022مالءمة لوجهة نظر نتنياهو للتحدي اإليراني أكثر من أي وقت مض ى. بدا هذا عندما قال نتنياهو في أواخر ديسمبر/ كانون األول  

 .”عدت إلى املنصب لسبب رئيس ي واحد، ألفعل كل ما في وسعي ملنع إيران من امتالك أسلحة نووية

االتفاق النووي بعيدة في هذه املرحلة. حتى أن بايدن اعترف الشهر املاض ي بأن “الصفقة ماتت”، رغم    في الواقع، تبدو احتماالت العودة إلى

ا. فقد أثارت حملة القمع اإليرانية الوحشية على املظاهرات غير املسبوقة التي تطالب بإنهاء النظام، وا  لتي دخلت أنه ال يريد أن يقول ذلك علن 

إلى   ا  أثارت العداء ضد طهران في  اآلن شهرها الخامس، جنب  جنب مع تزويد طهران بطائرات بدون طيار لتأجيج حرب روسيا ضد أوكرانيا، 

 .واشنطن

 تحركات إسرائيلية 
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مل  بالنظر إلى معارضة الكونجرس، يمكن الجدال حول ما إذا كان بإمكان اإلدارة األمريكية حتى إبرام صفقة بشأن القضية النووية، ألنها ستش

 .العقوبات لطهران، في وقت تقتل فيه إيران مواطنيها، وتساعد الرئيس الروس ي فالديمير بوتين في قتل األوكرانيين  تقديم تخفيف

إيران”،  أما إسرائيل، التي لديها أكبر الخسارة من إيران املسلحة نوويا، تتوتر بشكل متزايد بشأن مخزونات املاللي “رجال الدين الذين يحكمون  

 .الق العنان لها من خالل حث الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب على التخلي عن االتفاق النوويوالتي ساعدت في إط 

إيال هوالتا، ورئيس    -آنذاك- بيني جانتس، ومستشار األمن القومي اإلسرائيلي    - آنذاك-بداية الصيف املاض ي، سافر وزير الدفاع اإلسرائيلي  

ت الزيارة حث إدارة بايدن على التخطيط لشن هجوم على إيران، وإجراء جولة أخرى من التدريبات  املوساد ديفيد بارنيا، إلى واشنطن. هدف

، تم إطالع مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان  2022أكتوبر/ كانون األول    25في    .املشتركة الختبار الخطط وضبط التنسيق الثنائي

 .د التدريبات املقترحةعلى الخطط العسكرية األمريكية وتم تحديد موع

اإليراني   النووي  البرنامج  منع  إلى  الحاجة  لترك منصبه مع مجيء حكومة جديدة، قال إن  “بينما كان جانتس يستعد  أنه  إلى  التحليل  يشير 

ا أمر يتفق عليه معظم اإلسرائيليين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي  .”عسكري 

 .”الجدد، قال “بالنسبة لبعض اإلسرائيليين، إن الهجوم على إيران يدخل في مستقبلهموفي خطاب إلى طياري سالح الجو اإلسرائيلي 

اإلسرائيلي  -رغم هذا، تجنب املسئولون األمريكيون التنبؤات، لكن لم يشكك أي خبراء في التسريبات اإلسرائيلية بشأن التخطيط األمريكي  

 اإلسرائيلي املكثف لضربة ما على إيران - بات اإلسرائيلية بشأن التخطيط األمريكي لم يشكك أي خبراء في التسري .املكثف لضربة ما على إيران

 السؤال هو: أي نوع من الضرابات؟

يات  فقط الواليات املتحدة لديها القدرة على تدمير أجهزة الطرد املركزي اإليراني املدفونة في األعماق دون وضع قوات على األرض. فقط الوال 

رات القادرة على حمل ما يسمى بقاذفات املخابئ، والقواعد على الجانب العربي من الخليج، والقوات الجوية/ البحرية  املتحدة لديها الطائ

 .للقيام بحملة جوية منسقة مستمرة لتدمير الدفاعات الجوية اإليرانية، وكذلك مراكز القيادة والسيطرة

ألسبق باراك أوباما، وتم تطويرها بشكل جيد. بينما يمكن إلسرائيل أن تنضم،  تم وضع الخطط للقيام بذلك في ظل إدارة الرئيس األمريكي ا 

املعلومات   الجوية، وتبادل  الضربات  في  املتحدة  الواليات  إلى  بالطبع، من خالل إطالق صواريخ هجومية أرضية من غواصاتها، واالنضمام 

 .لرد اإليرانياالستخباراتية، وتنفيذ عمليات التخريب واالغتياالت التي قد تعوق ا

ا في التخصيب، وسمعة دولية تقلل من التكلفة الدبلوماسية للهجوم، وخصم   ا إيران بحوافز قوية للمض ي قدم  بالتالي، يواجه العالم حالي 

 لصالح استخدامها  - إسرائيل-إقليمي استراتيجي  
 
 وطنيا

 
على الرغم  -كما أن اإلدارة األمريكية    .أعلن عن نيته استخدام القوة، وأظهر إجماعا

أوضحت بشكل واضح دعمها للعمليات املشتركة ضد إيران. هذه التطورات تفعل أكثر من مجرد اإليحاء بأن    - من العالقة املتوترة مع إسرائيل

 .الواليات املتحدة تدخل مرحلة جديدة محفوفة باملخاطر

 .رق األوسط في العام املقبل أو نحو ذلكبعبارة ملطفة، ال ينبغي أن يتوقع بايدن الكثير من األخبار الجيدة من الش

: كيفية تجنب حدوث  ماهجه اتو يوضح املحلالن أن قدرة واشنطن على تشكيل األحداث، ناهيك عن السيطرة عليها، محدودة بالتحديين اللذين  

 ن السيئ إلى األسوأ. انفجار بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وكيفية كبح جماح برنامج إيران النووي. لتتدرج خيارات بايدن م

 بوليس ي فورين  املصدر:

 

 

https://foreignpolicy.com/2023/01/13/biden-united-states-middle-east-iran-israel/
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