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 مساعدة ضحايا الزلزال السوري وليس األسد 

 معهد واشنطن 

   أندرو  تابلر 

 3202شباط   16)اللغة اإلنجليزية والعربية( 

معينة للتأكد من أن الترخيص العام األخير الصادر عن وزارة الخزانة األمريكية ال يخلق ثغرات  على واشنطن اتخاذ خطوات    :قالنص امل 

 .جديدة للنظام السوري أو رعاته في موسكو وطهران أو لشركائه اإلرهابيين األجانب

 
وسوريا، قدم فيها "وكيل األمين  في وقت سابق من هذا األسبوع عقد مجلس األمن الدولي جلسة مغلقة بخصوص الزلزال الذي أصاب تركيا  

املندوب   أعلن  بوقت قصير،  ذلك  وبعد  البلدين.  كال  في  الكوارث  مناطق  إلى  زيارته  إحاطة حول  غريفيث  مارتن  اإلنسانية"  للشؤون  العام 

مساعدات اإلنسانية  السوري لدى األمم املتحدة بسام صباغ أن نظام األسد وافق على فتح معبري باب السالم والراعي كمعبرين إضافيين لل

ارة  وملدة ثالثة أشهر. وأشار على وجه التحديد إلى مساعدات األمم املتحدة التي تم تسليمها إلى شمال غرب سوريا و "من داخل سوريا"، في إش

    .إلى املساعدات التي تأتي "عبر خطوط التماس" من أراض ي النظام إلى املناطق التي تسيطر عليها املعارضة
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هذا اإلعالن بإشادة واسعة من روسيا والصين ودول املنطقة والحكومات الغربية على حد سواء. ولكن على الرغم من أن هذه األخبار  وحظي  

 أن لفتة صباغ ضئيلة للغاية، ومتأخرة للغاية. ومن أسباب ذلك أن النظام لم يسيط
ا

ر  التي تبدو حسنة ألولئك الذين يعانون من الدمار، إال

من املناطق املعنية ألكثر من عقد من الزمن. واألهم من ذلك، أن ثالثة أشهر من املساعدات لن تكون كافية لتلبية االحتياجات  على العديد  

أكثر من   أودى حتى اآلن بحياة  الذي  الزلزال  في أعقاب  املتمردون و  4000اإلنسانية املتفاقمة  التي يسيطر عليها  املناطق  في   1400شخص 

،  شخص في مناطق النظ
ً
ام. وهذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى سجل النظام في تحويل املساعدات املقدمة عبر دمشق وتسليحها. وتاريخيا

 .في املائة من إجمالي املساعدات إلى سوريا 90شملت هذه الفئة من املساعدات حوالي 

 و 
ً
 مهما

ً
. فالواليات املتحدة وبريطانيا و"االتحاد األوروبي" ويتمتع الغرب بقدرة كبيرة على تغيير هذا الوضع وقيامه بذلك سيكون أمرا

ً
حاسما

 حوالي  
ً
(. لذلك   2.38مليار دوالر من    2.16في املائة من املساعدات اإلنسانية التي تتدفق إلى سوريا )  91وكندا تقدم حاليا

ً
مليار دوالر سنويا

 .ضررة من الزلزال في شمال غرب سوريايجب على واشنطن اتخاذ خطوتين فوريتين لتخفيف املعاناة في املناطق املت

، ينبغي أن تسعى إلى استصدار قرار من مجلس األمن يضمن بقاء املعابر التي أعيد فتحها مفتوحة ملدة عام على األقل. فمنذ عام 
ً
، 2020أوال

فيتو" لتقليل عدد املعابر إلى  أصبحت املساعدات عبر الحدود لعبة كرة قدم سياسية في األمم املتحدة، حيث تستخدم روسيا تهديدات "ال

، تجلت العوائق اإلنسانية الكامنة في  
ً
معبر واحد )باب الهوى( وتقصير مدة تجديد آلية املساعدات إلى ستة أشهر فقط لكل تجديد. ومجددا

 .هذه الخيارات الضيقة في االستجابة املتعثرة )ألضرار( الزلزال في سوريا

 بكثير، هي
ً
، واألكثر تعقيدا

ً
مهمة تخفيف العقوبات األمريكية بشكل مناسب لدعم اإلغاثة املشروعة )لضحايا ومتضرري( الزالزل دون   ثانيا

داًء من  تأجيج حملة النظام السوري الثابرة والتي يأمل منها النظام التهرب من املسؤولية عن انتهاكاته العديدة والتي تشمل اليوم الكثير، ابت

 إلى إن
ً
 هو أن بعض دول املنطقة تدفع فظائع زمن الحرب ووصوال

ً
تاج املخدرات واالتجار بها على نطاق واسع. وما زاد هذه املعضلة تعقيدا

 .باتجاه تطبيع العالقات مع النظام

" تحت عنوان "تفويض املعامالت املتعلقة بجهود اإلغاثة من  23شباط/فبراير، أصدرت وزارة الخزانة األمريكية "الرخصة العامة رقم    9في  

لزال في سوريا". ويهدف هذا الترخيص، الذي هو الثالث من نوعه في ظل إدارة بايدن، إلى ضمان عدم عرقلة األنشطة اإلنسانية الطارئة  الز 

، يتناول على وجه التحديد الخسائر امل
ً
ادية  بسبب العقوبات األمريكية. ومع ذلك فهو يختلف عن التراخيص السابقة في ناحيتين رئيسيتين. أوال

، وفي ضوء حالة الطوارئ، بإجراء  للزل
ً
، يسمح الترخيص أساسا

ً
 من تركيزه فقط على الدمار املستمر الذي أحدثه نظام األسد. ثانيا

ً
زال بدال

   .املعامالت مع األجهزة الرسمية للنظام السوري

 توسيع نطاق األنشطة اإلنسانية املسموح بها في سوريا لفسج ا 
ً
ملجال أمام جهود "التعافي املبكر" املحددة التي  وفي ظل إدارة بايدن، تم سابقا

املفهوم أن التنازل عن عقوبات   املياه العذبة والصرف الصحي(. ومن  املثال، مشاريع  النظام )على سبيل  تنفذها كيانات النظام في مناطق 

 لتخفيف معاناة املدنيين، والتي تفاقمت بسبب مقاومة  
ً
النظام املستمرة للمفاوضات السياسية  معينة لتمكين هذه األنشطة كان ضروريا

". وباملثل، أعفى الترخيص العام السابق املزيد من األنشطة الداعمة للمدنيين  2254الرامية إلى إنهاء الحرب بموجب "قرار مجلس األمن رقم 

  في الشمال الشرقي والشمال الغربي من البالد وهي مناطق خارج سيطرة النظام منذ ما يقرب من اثني عشر
ً
 .عاما

 بكثير. فهي تسمح ببساطة وعلى نطاق واسع "بإجراء جميع املعامالت املتعلقة بجهود اإلغاثة من الزلزال في  23ولكن "الرخصة  
ً
" أقل تحديدا

  سوريا" لألشهر الستة املقبلة، بما في ذلك وبشكل مثير للجدل "األشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف الحكومة السورية". ويمض ي الترخيص 

ما  لينص على أن "املؤسسات املالية األمريكية ومرسلي األموال املسجلين في الواليات املتحدة يمكنهم االعتماد على منش ئ تحويل األموال في
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ق في  قييتعلق باالمتثال... شريطة أال تجد املؤسسة املالية أن تحويل األموال ال يتوافق مع... هذه الرخصة العامة أو أن يكون لديها سبب للتح

    ."ذلك

ت  وجوهر املشكلة هو أن املعامالت مع "الحكومة السورية" ال يمكن تمييزها بما فيه الكفاية عن أنشطة األفراد والكيانات الخاضعة للعقوبا

إلى تف إال  األموال لن يؤدي  املنش ئ لعمليات تحويل  أوصاف  املالية بقبول  للمؤسسات  السماح  إن  لنظام األسد وشبكاته.  اقم هذه  التابعة 

العقوبات   في  ثغرة  الجديد قد خلق  الترخيص  أن  يبدو  أخرى،  وبعبارة  كبير.  بها بشكل  املسموح  املعامالت  عتبة  املشكلة من خالل خفض 

سيستغلها نظام األسد ورعاته اإليرانيون والروس بدون شك، كما هو الحال مع كل ثغرة أخرى اكتشفوها طوال الحرب. أما صالت النظام  

التي صنفتها الواليات املتحدة على أنها إرهابية وتعمل في سوريا، مثل »حزب هللا« اللبناني، فهي تثير املزيد من املخاوف بشأن تمكين   بالكيانات

 .املعامالت على نطاق واسع بهذه الطريقة

 مع العقوبات األمريكية، يجب على اإلدارة األمريكية أن
ً
تصدر األوامر على الفور بإجراء تقييم    ولتنفيذ الترخيص الجديد بشكل صحيح تماشيا

رها الزلزال في سوريا أو التي تضررت جراءه م قابل  استخباراتي باستخدام الصور حول الدمار الذي خلفه الزلزال للتمييز بين املنشآت التي دما

 لواشنطن يمكنها من خالله تحديد األماكن الت
ً
 أساسا

ً
نفق فيها إغاثات الزلزال وإلى أي درجة  تلك التي أصيبت في الحرب. وسيمنح ذلك خطا

ُ
ي ت

مرت  يتم تحويل اإلغاثات إلى أنشطة إعادة اإلعمار التابعة للنظام. ومن بين املناطق ذات األهمية الخاصة في هذا السياق هي شرق حلب التي دُ 

 .أجزاء كبيرة منها بسبب قصف النظام وبراميله املتفجرة

األ  اإلدارة  إلى ذلك، على  أنفسهم  باإلضافة  فيها واشنطن وحلفاؤها  تجد  ما   
ً
غالبا الحالية، وهي حلقة  الدورة  لكسر  اتخاذ خطوات  مريكية 

عاجزين عن اإلتيان بأي رد فعل أمام التطورات غير املتوقعة في سوريا ومحاصرين من قبل موسكو، مما يؤدي إلى تقليل الخيارات املتاحة  

أ إعطاء  أهداف  أمامهم. وقد تستلزم صياغة نهج جديد  السبل لتحقيق  أفضل  السورية والتفكير بشكل خالق حول  للسياسة  أكبر  ولوية 

 .السياسة األمريكية، ودعم الشعب السوري، ومواجهة النظام ورعاته

بع  وتتمثل إحدى األفكار الواعدة في إنشاء "قناة بيضاء" في سوريا للمساعدات اإلنسانية وتلك الخاصة بالحوادث، على غرار النهج الذي  
ُ
ات

، عندما أعلنت واشنطن أن الحكومات واملؤسسات املالية األجنبية يمكنها إنشاء آلية دفع للصادرات 2020مع إيران في تشرين األول/أكتوبر  

منة من  اإلنسانية املشروعة إلى ذلك البلد طاملا لم يتم تحويل أي أموال إلى نظامه. ويتطلب إنشاء مثل هذه القناة لسوريا اتخاذ قرارات متزا 

 عن إنشاء غرفة مقاصة سيادية ملعالجة مخاطر املعامالت للشحنات في سوريا. وسيساعد ذلك على 
ً
قبل حكومات متقاربة التفكير، فضال

"،  23ضمان عدم استفادة نظام األسد ومنظمات معينة من املساعدات، أو التالعب بها من خالل الباب الذي فتحته "الرخصة العامة رقم  

 نفسه سيساعد هذا النهج املدنيين السوريين على إعادة بناء منازلهم وحياتهم. وفي الوقت 

 معهد واشنطن املصدر: 

 

 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/msadt-dhaya-alzlzal-alswry-wlys-alasd
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 أمام التقارب بين دمشق وأنقرة.. صفر ثقةهذا أهم معوق 

 فايننشال تايمز

 أيال جان ياكلي 

 3202 كانون الثاني  30)اللغة اإلنجليزية( 

امل ثقة  إن  :قالنص  و"صفر  الحرب  بعد سنوات  العالقة  كبيرة إلصالح  معضلة  تواجهان  طيب      ."تركيا وسوريا  التركي، رجب  الرئيس  إن 

، 2011أردوغان، تعامل مرة مع نظيره السوري، ووصفه بـ"أخي"، واستقبله وعائلته في منتجع سياحي. ومنذ بداية الحرب األهلية في سوريا عام  

يير النظام في دمشق ودعم  وبعد سنوات من الدعوة لتغ ."انهارت العالقات، ووجد كل واحد منهما اسما لآلخر؛ "سارق" ، و"إرهابي"، و"سفاح

الجماعات املسلحة املعادية لألسد، يبدو أن أنقرة مستعدة لتغيير موقفها، حيث قال أردوغان، الشهر املاض ي، إنه سيقابل األسد من أجل  

وذلك حسب    مدفوعون من روسيا، الداعم الرئيس ي لألسد، يتحرك الجيران ببطء نحو تطبيع العالقات،  .""صب زيت على املياه املضطربة

ش املسؤولين األتراك. والتقى وزراء دفاع البلدين في موسكو في كانون األول/ ديسمبر، في وقت قال فيه وزير الخارجية التركي مولود تشاوو 

 .أوغلو إنه سيقابل نظيره السوري فيصل مقداد في "أقرب وقت" بهدف التحضير للقاء الرئيسين

الدولية. أما أردوغان،  ولدى كل طرف ما يحفزه على التقارب، فمن ناحية، األسد يعني التفاوض مع دولة كبيرة وعضو في الناتو تخفيفا للعزلة  

 .أيار/ مايو املقبل 14فيواجه حملة إعادة انتخابية صعبة، ما سيمحنه شعبية في انتخابات 

ماليين الجئ سوري، ما زاد من حنق الناخبين األتراك وسط أزمة اقتصادية خانقة، وزادت التوقعات من   4ويواجه أردوغان تداعيات وجود  

الصحيفة أن أردوغان أصلح ملفات العالقة مع دول أخرى مثل السعودية واإلمارات العربية املتحدة وإسرائيل،    عودتهم إلى تراجع التوتر. وترى 

 .على أمل إحياء التعاون التجاري معها وتعزيز االقتصاد التركي. ويعتقد املحللون أن التقارب مع سوريا سيكون أصعب

 
ً
 ."ين، وليس من السهل على أي منها تقديم التنازالت التي يحتاج إليها التقارب"هناك صفر ثقة بين الطرف  متقاعد:  عن دبلوماس ينقال

وعارضت تركيا نظام األسد؛ بسبب تعامله الوحش ي مع االنتفاضة، وأصبحت الداعم الرئيس ي للجماعات املسلحة، وفي الوقت الذي استعاد  

قامت بسلسلة من التوغالت الحدودية ضد   2016آخر. ومنذ عام  فيه األسد السيطرة بدعم من روسيا وإيران، حرفت أنقرة نظرها ملجال  

 .تنظيم الدولة واملناطق التي يهيمن عليها األكراد

 .% من أراضيها يعيش فيها ربع سكانها5وباتت القوات التركية تتحكم بمناطق واسعة من شمال سوريا تمثل نسبة 

ات املتحدة بأنها فرع لحزب العمال الكردستاني ) بي كي كي(، الذي يقاتل الدولة التركية  وتتهم تركيا قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الوالي

 .عقود 4منذ 

ي  وصنفت الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي إلى جانب تركيا )بي كي كي( منظمة إرهابية. وساهمت الجماعات املسلحة التي دعمتها تركيا ف

 اطية. سوريا في مواجهة قوات سوريا الديمقر 

ماليين   3كما ساهم الجيش التركي في وقف التقدم السوري باتجاه مدينة إدلب، آخر معقل للمقاتلين املعادين للنظام، ويعيش فيها أكثر من  

 .شخصا فروا من املناطق التي سيطرت عليها القوات السورية
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القات بين البلدين. وقال مقداد الشهر املاض ي: "ال نستطيع  وتطالب سوريا تركيا باالنسحاب من األراض ي السورية قبل الحديث عن عودة الع

 ."الحديث عن استئناف العالقات مع تركيا دون إنهاء االحتالل

دوجغيت، أستاذة العالقات الدولية بجامعة    - من جانبها، هددت أنقرة بعملية جديدة ضد الجماعات الكردية املسلحة. وتقول سنيم أيدن

لو كانت تركيا قادرة على تغيير موقفها فجأة، فربما لن يرد الطرف اآلخر بالسرعة ذاتها". مشيرة إلى أن األسد ربما  صابنجي في إسطنبول: "حتى  

 .كان يراقب االنتخابات التركية ومعرفة نتيجتها، وليس من املحتمل التوصل إلى اتفاق قصير األمد

املسلحة السورية أن أنقرة لن تعقد اتفاقا مع النظام على حسابهم، وهي مستمرة بالدفاع وأكد وزير الدفاع التركي، خلوص ي أكار، للجماعات 

 .عن إدلب. وشهدت املناطق التي سيطرت عليها تركيا تظاهرات احتجاج على أخبار التقارب واجتماع موسكو

 عن أكار بمقابلة أجريت في كانون الثاني/ يناير، قوله: "من املستحيل أن نعمل أ
ً
ي ش يء ضد إخواننا السوريين"، وأضاف أن القوات  ونقال

كيا  التركية في إدلب هناك من أجل "منع مأساة إنسانية ومنع موجة جديدة من الهجرة إلى تركيا بسبب القمع" الذي يقوم به األسد. وقال إن تر 

 .ن دمشق في وجه الهجمات التركيةاقترحت على دمشق التعاون في مجال اإلرهاب، أي الجماعات الكردية التي حاولت طلب الدعم م 

وفي الوقت نفسه، حذرت الواليات املتحدة تركيا من تحسين عالقاتها مع سوريا، وكذا القيام بعملية عسكرية جديدة هناك. وعارضت روسيا،  

 .أيضا، التي يقيم أردوغان عالقات قوية مع رئيسها فالديمير بوتين أي توغل جديد

ر املقيم في مجلس الشرق األوسط للشؤون العاملية، أن محادثات تركيا مع سوريا تزيد إمكانية عملية عسكرية  ويرى غالب داالي، الزميل غي 

 .ال منعها، فهي تتوقع ضوءا أخضر من موسكو مقابل التقارب مع األسد

د بإرسال السوريين إلى بالدهم.  ويواجه حزب العدالة والتنمية معركة للحفاظ على الدعم بين السكان في وجه تحالف للمعارضة، والذي تعه

 .% من األتراك تؤيد إرسال السوريين إلى بالدهم59وفي استطالع أجراه مركز متروبول في كانون األول/ ديسمبر، وجد أن نسبة 

والحالة هذه خلق انطباعا  ويرى داالي أن نقاط أردوغان القوية هي السياسة الخارجية واألمن، أما الضعيفة فهي االقتصاد والالجئون، وعليه  

مع حزبه أن عملية التخلص من مشكلة الالجئين قد بدأت. وطاملا طالب حزب الشعب الجمهوري بالتحاور مع األسد كخطوة إلعادة الالجئين،  

 ( 21عربي  : )ترجمة وقام أردوغان اآلن بتبني نفس السياسة، بشكل لم تعد املعارضة قادرة على اتهامه.

 فايننشال تايمزاملصدر: 
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 نزاعات واألزمة أبعد ما تكون عن نهايتها  6الحرب بسوريا تحولت إلى 

 فورين بوليس ي 

 
 تشارلز ليستر 

 3202كانون الثاني   01)اللغة اإلنجليزية( 

في مارس/آذار القادم، ورغم أن مستوى العنف في جميع أنحاء البالد منخفض اآلن نسبيا    13األزمة السورية ستدخل عامها الـ    : قالنص امل 

تر، زميل أول ومدير برامج سوريا ومكافحة  مقارنة بالسنوات املاضية، فإن األزمة ما زالت بعيدة جدا عن نهايتها، وفقا لألكاديمي تشارلز ليس

 .اإلرهاب والتطرف في معهد الشرق األوسط

صراعات منفصلة داخل سوريا تشمل جهات فاعلة داخلية وحكومات خارجية ال تزال مستمرة حتى يومنا هذا،   6ما ال يقل عن    ولفت وجود

 .وهو ما اعتبره عالمات تصعيد أكثر من كونها عالمات تهدئة

االستقرار املحتمل الذي يغير    عاما من عدم  2023أن التحذيرات من موجات فوض ى جديدة في سوريا ليست بالش يء الجديد، ورجح أن يكون   

 .قواعد اللعبة
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في تركيا وروسيا وإيران ربما تساهم في إحداث تغييرات واسعة إال أن الديناميكية األهم، حسب رأيه، تتعلق باالقتصاد وباألخص    أن التطورات  

 .الوضع داخل مناطق النظام

منذ عام  ورغم أن سعي الرئيس السوري بشار األسد الحثيث للبقاء في السلطة عبر سياسة األرض املحروقة قد وجه ضربة موهنة لالقتصاد 

   .، أي في أعقاب أزمة السيولة في لبنان وما نتج عنها من آثار مدمرة على جارتها سوريا2019، فإنه يسير في طريق االنهيار املستمر منذ عام  2011

القتصادي الحاد في  أن الوضع تفاقم منذ ذلك الحين، أوال بسبب جائحة كورونا، ثم اآلثار العاملية للغزو الروس ي ألوكرانيا، ومؤخرا التدهور ا

 .إيران

فإن االنهيار االقتصادي السوري خرج عن نطاق سيطرة النظام، حيث ال يزال نصف البنية التحتية األساسية مدمرا،     2023ومع دخول عام  

 % من السوريين حاليا تحت خط الفقر، وحيث ميزانية الدولة لهذا العام هي األدنى على اإلطالق. 90ويعيش 

ين ليسوا غرباء عن املعاناة، فإن ما يحدث اليوم داخل مناطق النظام غير مسبوق ويأتي في وقت وصلت فيه األعمال العدائية  ومع أن السوري

 .إلى أدنى مستوياتها، وبعد أن اختفت الطبقة الوسطى وانتشر الفقر حتى بين السوريين املهرة

الذين يعتدون اآلن على أولئك الُعزل الذين يبحثون عن مصادر دخل وكما هو معتاد في اقتصادات الحرب، فإن من يحملون السالح هم  

إضافية، حيث تشير املصادر داخل مناطق النظام إلى عمليات ابتزاز "ممنهجة" للشركات الصغيرة واملتوسطة، بل وحتى األكبر منها من قبل  

 .أجهزة األمن التابعة للنظام

صادي في سوريا، يرى الكاتب أن األشهر املقبلة مشحونة وحبلى باملخاطر ألن النظام ليس لديه ومع عدم ظهور أي بوادر لتباطؤ االنهيار االقت

 .أوراق رابحة يلعبها يمكن أن تحسن الوضع، وال إيران وال روسيا في وضع يسمح لهما بإنقاذه

أن العودة إلى الحرب املباشرة ال تزال غير    وبعبارة أخرى، يبدو أن املسار الرهيب اليوم سيستمر، ومن املحتمل أن يتسارع أكثر. وفي حين

 الجزيرة( : )ترجمة .مرجحة إلى حد كبير، فإن الوضع الراهن ال يمكن أن يستمر وال بد أن يكون هناك تغيير ما

 فورين بوليس ي املصدر:
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 استخدام املساعدات اإلنسانية كسالح.. كيف يمكن منع الّصين وروسيا من التالعب بأموال اإلغاثة؟  

 فورين أفيرز 

 ناتاشا هول وهاردين النغ 

 3202كانون الثاني   09)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

د مجلس األمن الدولي اليوم قراًرا يسمح بإيصال املساعدات اإلنسانية إلى ماليين السوريين من دون موافقة من بشار األسد. في األسا بيع  جدا

اإلغاثة وماليين السوريين بالقلق من أن تستخدم روسيا حقا النقض )الفيتو( في مجلس  التي سبقت التصويت، شعر الدبلوماسيون وعمال  

األمن، ملنع املساعدات عبر الحدود. وكان لديهم سبب وجيه للشعور بالقلق، إذ طاملا جادلت موسكو، وهي واحدة من أقرب مؤيدي األسد،  

دمت حق النقض )الفيتو( ضد استخدام نقاط عبور أخرى إليصال املساعدات  بأن املهمة اإلنسانية تنتهك سيادة سورية، وسبق لها أن استخ

بنا األزمة، على األقل خالل األشهر الستة املقبلة، لكن عدم اليقين بشأن مصير القرار كشف عن صعوبة تق
ديم  إلى سورية. في هذا املرة، تجنا

 .املساعدات اإلنسانية خالل حقبة من املنافسة بين القوى العظمى
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ستخدام قوتهما الدبلوماسية وحق النقض )الفيتو( في مجلس األمن،  في األعوام األخيرة، أظهرت روسيا والصين نفسيهما أكثر استعداًدا ال 

لتمكين الحكومات من حرمان شعوبها من املساعدات اإلنسانية. في هذا الصيف، ساعدت روسيا والصين إثيوبيا في تأخير اجتماعات مجلس  

م السابق للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ.  األمن ملناقشة إعالن املجاعة في تيغراي، وفًقا لـ مارك لوكوك، وكيل األمين العا

  ولم يتم اإلعالن رسمًيا عن املجاعة في شمال إثيوبيا، على الرغم من أنا التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من نصف مليون طفل يعانون سوء

 .التغذية في تيغراي

يا بأنه ال يجوز انتهاك حرمة السيادة حتى عندما تشن األنظمة القمعية حرب  ولتبرير الحدا من املساعدات أو منعها، تجادل الصين وروس

حصار ضد شعوبها. بالطبع، مفهومهم للسيادة يتضارب تماًما مع القانون الدولي، خاصة بالنظر إلى حرب روسيا العدوانية في أوكرانيا. من  

روسيا على توسيع نفوذهما على حساب االستقرار الدولي، وعلى  خالل تسييس املساعدات اإلنسانية واستخدامها كسالح، تعمل الصين و 

 .حساب املعايير اإلنسانية، وحقوق اإلنسان

أداة أساسية   إذا تمكنت الحكومات القمعية من التالعب بمساعدات اإلغاثة للفصل في صراعاتها الداخلية، فإن املجتمع الدولي سيفقد 

الواليات املتحدة وحلفائها إيجاد طرق لتقليل تأثير منافسة القوى العظمى على األزمات اإلنسانية،  لتخفيف املعاناة وإدارة األزمات. يجب على  

 في سورية وغيرها. وتتمثل إحدى الطرق في نقل بعض املناقشات حول مساعدات اإلغاثة من مجلس األمن الذي يعاني حالة من االستقطاب. 

 

 شريان الحياة األخير  -

نسانية كسالح ليس ظاهرة جديدة، ولكن نتائجها في سورية حادة ومأساوية بشكل خاص. بعد اندالع الثورة في  إن استخدام املساعدات اإل

، منع نظام األسد بشكل ممنهج املساعدات اإلنسانية لقطاعات كبيرة من سكانه، بغية إجبار املجتمعات الخاضعة  2011سورية في عام  

ا على ذلك، اعتمد مجلس األمن باإلجماع القراَر )  لسيطرة املعارضة على االستسالم، أو القضاء . وسمح 2014( في عام  2165عليها تماًما. وردًّ

ة  هذا القرار لوكاالت األمم املتحدة بتمويل املساعدات وتسليمها وتنسيقها، عبر أربعة معابر حدودية، إلى املناطق التي لم تكن تحت سيطر 

 .لذلك، وصلت وكاالت اإلغاثة إلى ماليين األشخاص الذين لوال ذلك لظلوا خارج نطاق املساعدة  قوات األسد من دون موافقة النظام. ونتيجة

نفوذها في مجلس األمن، لتقليص صالحيات القرار ليبقي على معبر واحد    -حليف األسد األساس ي-لكن في األعوام األخيرة، استخدمت روسيا  

( مليون شخص محاصرين في شمال غرب سورية، معظمهم  4,5دات األمم املتحدة إلى )بين سورية وتركيا. وحتى مع هذه القيود، تصل مساع

وَجه الغالبية العظمى من مساعدات األمم  
ُ
من الناجين من حصار األسد وحمالت القصف الروسية. ومع ذلك، ضمنت جهود موسكو أْن ت

تسليم  على  السيطرة  من  مزيًدا  األسد  نظام  يمنح  ما  وهو  دمشق،  عبر  بحجب    املتحدة  لألسد  السيطرة  هذه  سمحت  وقد  املساعدات. 

له تشكيل سردية الصراع نفسه. واألمر األسوأ أن مركز األمم   تتيح  أنها   عن 
ً

إلى مناصريه، فضال املساعدات عن مناطق معينة، وتوجيهها 

عة ألطفال  املتحدة في دمشق لم يكشف عن حصار الحكومة السورية لبلدة مضايا التي كان يسيطر عليها املتمردو  ن، حتى انتشرت صور مروا

 .2016يتضورون جوًعا في وسائل اإلعالم، في كانون الثاني/ يناير 

حت موسكو بالتهديد باستخدام حقا النقض )فيتو( النتزاع تنازالت دبلوماسية من األعضاء اآلخرين في مجلس األمن، من ضمنهم الواليات    ولوا

بإغالق املعبر املتبقي، باب الهوى، للحصول على موافقة مجلس األمن على أنشطة التعافي املبكر في   املتحدة. وفي العام املاض ي، هددت روسيا

ه املساعدات اإلنسانية عبر دمشق إلى   املناطق التي يسيطر عليها النظام، وعلى دعم أكبر لعمليات اإلغاثة عبر خطوط التماس، حيث تَوجَّ

ها املعارضة. إن تسليم املساعدات عبر خطوط التماس يمنح نظام األسد مزيًدا من السيطرة على  الخطوط األمامية في سورية التي تسيطر علي
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 عن أن العملية تميل إلى أن تكون ضعيفة التنسيق، وتفتقر إلى آليات الرصد القوي
ً

ة  عملية املساعدات التي تصل إلى شمال غرب سورية. فضال

 .التي تحكم املساعدات عبر الحدود

دتها الخاصة للتمديد عبر الحدود، األمَم املتحدة على  -ليو املاض ي، بعد نقاش شديد في مجلس األمن، أجبرت روسيا  في تموز/ يو  من خالل مسوا

في   في شمال غرب سورية.  للسوريين  ة  امللحا االحتياجات  تلبية  لكيفية  للتخطيط  فقط،  أشهر  من ستة  أكثر  اإلغاثة  منظمات  إعطاء  عدم 

( شهًرا في كلا مرة. وهذا كان سيمنح مجموعات اإلغاثة القدرة على توظيف  12إلى حد ا ما أنا تمديد القرار يكون ملدة ) السابق، كان من املؤكد

الذين يعتمدون على   الغذائية لخدمة املاليين  البرامج، وإدارة املشافي واملدارس ومرافق املياه، وتوصيل املواد  تلك  عمال اإلغاثة، وتخطيط 

كانون الثاني/ يناير، كان على مجلس األمن التصويت مرة أخرى على تمديد تفويض األمم املتحدة    10نتهاء صالحية القرار، في  املساعدات. ومع ا

 ملدة ستة أشهر أخرى.

َر قادرة  وقد ترك اإلطار الزمني القصير البالغ ستة أشهر، إضافة لعدم اليقين الدبلوماس ي، وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير الحكومية غي

ل. وكان أثر ذلك على أرض    على التخطيط الستجابة إنسانية فعالة. على سبيل املثال، ال يمكنهم التوظيف في وظائف قد يتم تمويلها أو ال تموَّ

حكومية في    ( وظيفة غير 8,500الواقع ملموًسا. أشار منتدى املنظمات غير الحكومية في شمال غرب سورية، العام املاض ي، إلى إلغاء أكثر من )

( منشأة طبية وتعليمية وحماية ومياه وصرف صحي. خالصة القول أن التهديد باستخدام  400شمال غرب سورية، وتعليق أنشطة أكثر من )

ص بالفعل االستجابة اإلنسانية لدرجة الشلل
ا
 .حق النقض الروس ي قد قل

ح أن يكون هذا هو بيت القصيد. لم يتم ن النظام السوري وروسيا من استعادة شمال غرب سورية بالقوة بالنسبة إلى روسيا، من املرجا
ا
ك

ًدا ممتًدا وموسًعا ومعقًدا، بسبب وجود القوات التركية. ولكن من خالل الحدا من املساعدات للمنطقة،    سريًعا، حيث كانوا سيواجهون تمرا

ان املدنيين. وسيوفر قطع املساعدات عبر الحدود تماًما  مع قصفها بين الحين واآلخر، فإنهم قادرون على احتواء املعارضة، وإضعاف السك

إلى الدول املجاورة األخرى، التي أ ا، وسيحاول كثيرون الفرار إلى تركيا أو 
ً
غلقت  زيادة تضييق الخناق، وسيدفع ماليين السوريين ثمًنا باهظ

استقرار منطقة هشة بالفعل، وتؤدي إلى معاناة إضافية سيدفع    أبوابها إلى حد كبير أمام الالجئين السوريين. يمكن أن تؤدي النتائج إلى زعزعة

للمسا سخاًء  املانحة  الجهات  أكثر  بالفعل  املتحدة  واململكة  وأملانيا  املتحدة  الواليات  كانت  ثمنها.  واألوروبيون  األميركيون  عدات  املانحون 

 .ط شديدة للحفاظ على هذه املستوياتاإلنسانية في جميع أنحاء العالم، على مدى العقد املاض ي، وسوف تتعرض لضغو 

 
ُ
ح أن تكون استجابة ة لتدهور الوضع اإلنساني في سورية يمكن أن تنتشر بسهولة خارج املنطقة. من املرجا   واألسوأ من ذلك أن اآلثار الضارا

الالجئين السوريين، هي دفعهم نحو  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان )الذي يواجه انتخابات في وقت الحق من هذا العام(، ملوجة  جديدة  من  

، إلى ترسيخ االنقسامات داخل املجتمعات األوروبية،  2016-2015أوروبا. أدت آخر حركة كبرى لالجئين واملهاجرين السوريين، خالل عامي  

هج لرؤية أوروبا تواجه مثل هذا  ورفع شعبية األحزاب اليمينية املتطرفة، وتحدي املفاهيم األوروبية لحقوق اإلنسان. من املؤكد أن بوتين سيبت

 املوقف مرة أخرى. 

 

 هل املوافقة مطلوبة؟ -

ا من تدخل الحكومات  2008ما يحاول األسد وبوتين القيام به في سورية ليس جديًدا. في عام  
ً
، منعت الحكومة العسكرية في ميانمار، خوف

ف إعص 
ا
اَل اإلغاثة الدوليين من دخول البالد، بعد أن خل ( مليون آخرين  2,4( قتيل و)140,000ما يقرب من ) Nargis ار نرجساألجنبية، عما

في حالة خطر. واليوم، يمنع املجلس العسكري في ميانمار وصول املساعدات إلى كثير من مناطق األقليات االثنية، سواء التي يتم تسليمها  
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الية حصاًرا، قبل عامين، على املساعدات والخدمات ملاليين  داخلًيا أو عبر الحدود. وفي منطقة تيغراي في إثيوبيا، فرضت الحكومة الفيدر 

املدنيين، بغية إضعاف قوات املعارضة والسكان الخاضعين لسيطرة املتمردين. على مدى العامين املاضيين، ومنعت روسيا والصين مجلس  

 .يانمار وإثيوبيااألمن من إصدار قرارات، تشجب األزمة اإلنسانية وتدعو إلى عمل إنساني أقوى في كل من م

ال ينبغي أن تكون الحكومة القمعية قادرة على تحديد املواطنين الذين يتلقون مساعدات أجنبية، مع العلم أن روسيا والصين ستحميان تلك  

منافسة بين القوى  الحكومة في مجلس األمن. يجب على الواليات املتحدة وحلفائها إيجاد طرق لتقليل املأساة اإلنسانية التي تنتج عندما تندلع  

 .العظمى في األزمات اإلنسانية. وفي بعض الحاالت، سيكون إخراج مجلس األمن من املعادلة خطوة أولى مهمة

الشرعية على تسليم املساعدات   (، جادل عدٌد من فقهاء القانون بأن قرار مجلس األمن غير مطلوب إلضفاء2165حتى قبل صدور القرار )

، بشكل ال  عبر الحدود، في مواجهة   معارضة الحكومات القمعية. الحجة ذات شقين في األساس. األول، ال توجد قاعدة في القانون الدولي تنصا

الوطنية    لبس فيه، على أنه من غير القانوني للوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة عبور الحدود الدولية إلى جزء من بلد  ال تملك الحكومة

 .، لتقديم املساعدة اإلنسانية املحايدة بالتعاون الكامل مع السلطات املحلية واملجتمعات املحليةسيطرة إقليمية عليه

إلى السكان املحتاجين طوال فترة الصراع إلى ضرورة وجود نمط،  والثاني، يشير رفض نظام األسد السماح بوصول املساعدات اإلنسانية 

د ضرورية. إن الجمعية العامة لألمم املتحدة، ومجلس األمن، ومنسق األمم املتحدة لإلغاثة تكون فيه البدائل مثل املساعدات العابرة للحدو 

في حاالت الطوارئ قد اقترحوا ضمًنا أو صراحة أن حجب الحكومة السورية املوافقة على املساعدات اإلنسانية، في األجزاء غير الخاضعة  

في. وهذا يعن ي، من بين أمور أخرى، أن الحكومة السورية منعت املساعدات بطريقة تنتهك التزامات  لسيطرة الحكومة في سورية، هو أمٌر تعسا

، ألن  الدولة بموجب القانون الدولي. على سبيل املثال، ال ُيسَمح للدول بتجويع السكان املدنيين، كما ال يمكنهم حجب املساعدات عن املدنيين

 .هؤالء املدنيين يعدون داعمين ألعداء الدولة

آلونة األخيرة، قال التحالف األميركي لإلغاثة من أجل سورية، وهو مجموعة من املنظمات اإلنسانية التي يقودها سوريون في الشتات،  وفي ا

، وهي مكتب قانوني بريطاني يركز على القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق اإلنسان: على   37Guernicaواملحامون الدوليون في غيورنيكا   

(، فإن الوضع على  2165أن اإلجراءات التي اتخذها مجلس األمن أعطت أساًسا أوضح للمساعدة عبر الحدود من خالل القرار )الرغم من  

التعسفي   النظام  رفض  إن  باختصار:  املساعدة.  هذه  مثل  الستمرار  قانونية  مبررات  عدة  من  فقط  واحًدا  القرار  يجعل  اليوم  األرض 

 .ط السيطرة الثابتة في البالد يدعم الحجة القائلة بأن املساعدة اإلنسانية عبر الحدود قانونيةللمساعدات طوال فترة الصراع وخطو 

وهذا ال يعني أن مجلس األمن يجب أن يمتنع عن تجديد املساعدة عبر الحدود. حتى التعطيل املؤقت للمساعدات قد يكون كارثًيا على سكان  

ا أساسًيا الستمرار هذه املساعدة اإلنسانية، ومن  شمال غرب سورية. ال يزال مكتب الشؤون 
ً
القانونية التابع لألمم املتحدة يعدُّ القرار شرط

ين في  الواضح أن وكاالت األمم املتحدة ال تزال تشعر بأنها ملزمة بهذا الرأي القانوني الداخلي. على الرغم من أنه يتعين على األعضاء اآلخر 

( على قيد الحياة، فإن املعضلة الحالية ستستمر إلى أن يكون هناك  2165وماسية لإلبقاء على القرار ) مجلس األمن مواصلة جهودهم الدبل

 .نقاش قوي وشفاف بين مكتب الشؤون القانونية وكثير من الخبراء الخارجيين الذين يختلفون مع تحليله

مهًما في حالة سورية، إذ يمكن للجمعية العامة ولجانها ذات الصلة    جادلت الباحثة ريبيكا باربر بأنا هيئات األمم املتحدة األخرى تلَعب دوًرا

ا على    مهمًّ
ً

إصدار قرار يؤكد ضرورة استمرار املساعدات عبر الحدود، في ضوء الظروف في شمال غرب سورية. وستكون هذه الخطوة دليال

 .مجلس األمن ليس ضرورًيا اإلرادة السياسية العاملية، لكونها تعزز الحجة القانونية القائلة بأن إجراء
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على نطاق أوسع، يجب على الواليات املتحدة وحلفائها العمل على تكريس الحق في املساعدة اإلنسانية، حتى لو رفضته حكومة ذات سيادة 

في. يمكن القيام بذلك عن طريق قرار من الجمعية العامة،   بشكل أساس ي  ( الذي أنشأ  1991أو عن طريق تعديل القرار ) [NJ4]بشكل تعسا

ويمكن أن توضح هذه التعديالت كيف ومتى تكون األمم املتحدة قادرة على توفير الدعم للمدنيين، في حاالت  ،  النظام اإلنساني الدولي الحالي

الواليات املتحدة وغيرها من املناصرين للهيكل اإلنساني الدولي تشجيع ا اليوم في سورية وإثيوبيا. يجب على  لدول ذات  مثل تلك املوجودة 

 .التفكير املماثل على بناء دعم متعدد األطراف لهذا النوع من املقاربة

إن التصراف اآلن هو أمٌر بالغ األهمية. ومن املرجح أن تزداد رغبة الصين وروسيا في استخدام نفوذهما ملصلحة الطغاة، مع اشتداد حدة  

العظمى. وإن استخدامهم   القوى  املتحدة  املنافسة بين  ًفا للواليات 
ا
ٌر ملاليين املدنيين، وسيكون مكل أمٌر مدما للمساعدات اإلنسانية كسالح 

 للمجتمع الدولي ملعالجة املشكلة وجًها لوجه،
ً
وفي هذه    وشركائها. ولكن مع التعاون الدبلوماس ي واملثابرة، يمكن أن تكون األزمة في سورية فرصة

 مركز حرمون للدراسات( : )ترجمة .اإلنسانية األخرى، اآلن، وفي املستقبلالعملية، إنقاذ لألرواح في األزمات 

 فورين أفيرز  املصدر:
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 ضحايا زلزال سوريا محاصرون من قبل األسد 

 فورين بوليس ي  

 تشارلز ليستر 

 3202شباط  07)اللغة اإلنجليزية( 

زلزال مروع  يتمحور هذا املقال حول وضع السوريين في ظل الحصار الذي يفرضه نظام األسد على الشمال السوري، الذي ضربه    :قالنص امل

ف آالف الضحايا ودمارا كبيرا، بينما يصعب إيصال املساعدات واإلغاثة
ا
إنه قبل وقوع الزلزال كان شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه      .خل

ة  مليون مدني محاطين ببنية تحتية أساسية مدمر   4.5املعارضة يمثل إحدى أكثر األزمات اإلنسانية حدة في العالم، حيث يعيش أكثر من  

في املئة منهم على املساعدات اإلنسانية التي تأتي عبر معبر باب الهوى، وهو املعبر الحدودي الوحيد   90في املئة على األقل، ويعتمد  65بنسبة 

باستخدام حق    .املفتوح منها  اثنين  أغلقت  في شمال سوريا، لكن روسيا  في نقل املساعدات عبر الحدود  كانت هناك ثالثة معابر تستخدم 

  لنقض )الفيتو( في مجلس األمن. وفي السنوات األخيرة، هددت روسيا بإغالق معبر باب الهوى تماًما، ما دفع هيئات اإلغاثة التابعة لألمما

 املتحدة واملنظمات غير الحكومية إلى التحذير من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى كارثة إنسانية 

 
ومنذ وقوع الزلزال، تم إغالق املعبر بالقوة، وتعرض الطريق الرئيس ي الوحيد الذي يربطه بتركيا ألضرار جسيمة، وتعطلت البنية التحتية   

 عن آالف    .لهيئات اإلغاثة التابعة لألمم املتحدة
ً
أن السوريين في شمال غرب البالد يموتون كل دقيقة وهم محاصرون تحت األنقاض، فضال
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  بال مأوى. من جهته، تعهد املجتمع الدولي بتقديم مساعدة كبيرة لتركيا، بينما كاملعتاد يبدو أن السوريين مجرد قضية ثانوية. واملنظمة آخرين  

مليون نسمة، وتم تأسيسها لالستجابة للضربات   4.5متطوع يعملون وسط    3000غير الحكومية املعنية، الخوذ البيضاء، لديها ما يقارب  

 .س لزلزال مروعالجوية ولي

توجد معابر حدودية بديلة في باب السالمة واليعربية يمكن من خاللها تقديم املساعدات. وقد تعهدت قوات سوريا الديمقراطية بتسهيل  

عدات،  االستجابة اإلنسانية من الشمال الشرقي. في املقابل، تتجنب األمم املتحدة املخاطرة، وتتأثر بضغوط النظام بشأن آلية دخول املسا

املتحدة وحلفائها   الواليات  الجانب، بقيادة  الوحيد بذل جهد أحادي  الخيار  العديد من األرواح. ويبقى  وهذا من شأنه أن يتسبب بخسارة 

 .وبتيسير من تركيا

  قبل الزلزال، كانت املناطق التي يسيطر عليها النظام تعاني عواقب االنهيار االقتصادي؛ بسبب تبني النظام أسلوب األر 
ً
ض املحروقة، فضال

وط  عن اآلثار غير املباشرة ألزمة السيولة في لبنان وجائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا والتدهور االقتصادي إليران. وفي مواجهة الضغ

صريح للصحفيين في  الداخلية املتصاعدة وسخط املدنيين، حشر هذا الزلزال النظام في الزاوية، ودفعه إلى إصدار نداء استغاثة عاملي. وفي ت

شباط/ فبراير، قال سفير سوريا لدى األمم املتحدة، بسام الصباغ، إن كل املساعدات املقدمة لسوريا ستكون موضع ترحيب، لكنها ال    6

 .يمكن أن تمر إال عبر دمشق، ما يشير إلى رفض النظام السوري أي إغاثة عبر الحدود في مناطق املعارضة

ع نطاق املساعدات التي تمر عبر دمشق مؤقًتا، ولكن فقط إذا تم توفير اإلذن لفعل الش يء نفسه في الشمال الغربي.  ان  أهمية النظر في توسي

ويتمتع النظام بسجل حافل يمتد لعقد من الزمن في التالعب باملساعدات اإلنسانية وسرقتها. وهو يكسب مبالغ طائلة من خالل فرض أسعار  

 تحدة، وبالتالي سرقة نصف كل دوالر من املساعدات املرسلة إلى سوريا.صرف متالعب بها على األمم امل

  يجب اتخاذ إجراء لتخفيف املعاناة اإلنسانية الناجمة عن الكوارث أو الصراع. لكن إذا فشلنا في االلتزام بالشروط الصارمة املوجودة أص
ً
ال

د نحو إعادة النظام إلى الساحة الدولية. وفي السنوات األولى من  لتقديم املساعدات عبر دمشق، فإننا نخاطر بتمهيد الطريق عن غير قص 

 األزمة، وافق املجتمع الدولي على تزويد حلفاء النظام الروس بإحداثيات كل مستشفى في شمال غرب سوريا؛ لحمايتها من األعمال العسكرية.

ت إلى تد   .مير كل مستشفى مدرج في القائمة تقريًبا في ضربات دقيقةلكن سرعان ما تحولت هذه اإلحداثيات إلى معلومات استخباراتية أدا

على   لكن يجب  الغرب،  املحتملة من  املساعدة  له، ويرفض عروض  بالنسبة  أسوأ  املوقف  بجعل  النظام  يقوم  أن  املرجح  من  بشكل عام، 

ول املساعدة، فيجب اتخاذ تدابير صارمة  الواليات املتحدة وحلفائها عدم إغفال السياق األوسع الذي حدثت فيه هذه املأساة. وإذا تم قب 

تى  لشرط وصول املساعدة إلى املجتمعات املستفيدة املتفق عليها مسبًقا عبر الجهات املنفذة التي تم التحقق منها من قبل األمم املتحدة. ح

يانات خاضعة للعقوبات، لكن يبدو أن  هذا غير مثالي إلى حد كبير، حيث يتم توجيه ما يقارب ربع أموال مشتريات األمم املتحدة من خالل ك

ا مستحيلة، ف
ً
يجب  األمم املتحدة قد قبلت هذا باعتباره شًرا ال بد منه. إذا أدار النظام السوري ظهره للعروض الخارجية أو فرض عليها شروط

 أن نكون متيقظين للعواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذه األزمة. 

ُيظ السياس ي والعرقي والطائفي. وال  اإلنسانية وعدم االستقرار  االنهيار االقتصادي واملعاناة  الزلزال، كانت سوريا تقف على هاوية  هر  قبل 

، ارتفعت الهجرة غير الشرعية للسوريين إلى أوروبا  2022أي استعداد لالنفتاح على التسوية. وفي سنة    -أي النظام- السبب الجذري لكل هذا  

 (21)ترجمة: عربي باملئة. ومع تأثيرات هذا الزلزال، فإن هذه األرقام سترتفع بشكل ملحوظ بمجرد حلول الربيع.  100سبة بن

 فورين بوليس ي املصدر:

 

https://foreignpolicy.com/2023/02/07/syria-earthquake-aid-assad/
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 امليليشيات املدعومة من إيران في سورية: املالمح والوظائف

 مركز دراسات الشرق األوسط )أورسام( 

وزديمير 
ٔ
 عمر بهرام ا

 2022ايلول   20)اللغة اإلنجليزية( 

منذ اندالع األزمة في سورية، أرسلت إيران كثيًرا من الجماعات املسلحة إلى البالد، إضافة إلى وحدات من جيشها، بهدف خلق تأثير    : ادةنص امل

 في عملية إعادة تشكي
ً

ل  مباشر في عمل القوات العسكرية لنظام األسد، التي ضعفت بعد االنتفاضة الشعبية. بعد أن لعبت إيران دوًرا فاعال

بيحة، الذي يعود تاريخ نشأته إلى الثمانينيات، تحت اسم “قوات الدفاع الوطني”، لم تستطع تحقيق ما كانت ترغب فيه من تشكيل  تنظيم الش

ل تنظيم “الحشد الشعبي”،   الدفاعية. وأسفرت تجربة إيران في العراق عن تحوا النظام  التأثير في سياسة  قوات الدفاع الوطني، من حيث 

ا مباشًرا على القوات العراقية  املكون من ميليشيات  
ً
 مدعومة من إيران، إلى هيئة قانونية إلنفاذ القانون، بعد عملية طويلة منحت إيران نفوذ

في على الرغم من اختالف البنى االجتماعية لسورية والعراق وعالقاتهما مع الجهات الفاعلة اإلقليمية، فإن دمشق ال تقلا أهمية عن بغداد،  

 ن لزيادة نفوذها في املنطقة والوصول إلى البحر األبيض املتوسط عبر لبنان.  استراتيجية إيرا

 



 

 

 

 

19 | P a g e  

حة مختلفة تضاف إلى قوات الدفاع الوطني. وتتعاون الفرقة  
ا
ولهذا السبب، اختارت طهران زيادة نفوذها في سورية، من خالل مجموعات مسل

ثيق مع الحرس الثوري اإليراني وحزب هللا، وتعدا أهم امتداد لطهران داخل  الرابعة املدرعة، بقيادة ماهر األسد )شقيق بشار األسد( بشكل و 

ا التي  جيش النظام . وتعزز الفرقة الرابعة املدرعة، إلى جانب امليليشيات األخرى املدعومة من إيران، الوجود اإليراني في املنطقة، بسياساته

ي جنوب سورية. يلعب نظام األسد دوًرا رائًدا في تهريب املخدرات، وهي املصدر  تستهدف وحدات عناصر املعارضة السابقة التي ترعاها روسيا ف

 غير الشرعي للتمويل، من خالل القيام بإنتاج وتأمين ممرات املخدرات، وخاصة الكبتاغون . 

عة تتمتع باستقاللية داخل جيش النظام، وباتصال وثيق مع    الفرقة الرابعة املدرا
إيران، فإنها خارج نطاق هذه الدراسة،  وعلى الرغم من أنا

ني،  لكونها عنصًرا ال يتجزأ من نظام البعث والقوة البعثية. حيث تقتصر هذه الدراسة على قوات الدفاع املحلي التي تشبه عناصر الدفاع الوط 

شيات الشيعية” في أدبيات ووظائف هذه  من حيث نشأتها وعمليات بنائها، وعلى امليليشيات الطائفية املدعومة من إيران املصنفة بـ “امليلي

 .القوى في السياسة اإلقليمية إليران

نت مجموعات قوات الدفاع املحلية طهران من تحقيق هدفها املتمثل في التوسع الرسمي لقوات الدفاع التابعة لنظام األسد، وهو الهدف  
ا
مك

الوطني بعيدة عن أهداف إيران ألسباب عديدة، مثل عدم وجود    الذي لم يكن ممكًنا من خالل قوات الدفاع الوطني. ظلت قوات الدفاع 

 من ذلك، أدِرجت قوات الدفاع املحلية، التي تأسست عام  
ً

مهمة رسمية ونفوذ روسيا املتزايد على بعض عناصر قوات الدفاع الوطني. وبدال

ِظمت في حلب ودير الزور والرقة في املرحلة األولى، كعنصر رسمي في جيش ا  2013
ُ
، حيث تعدا 2017لنظام، بقرار اتخذه نظام األسد عام  ون

 ثانًيا إليران بعد الحشد الشعبي ]
ً

[. تزايدت أعداد قوات الدفاع املحلية بسرعة، ووصلت إلى عشرات اآلالف من األشخاص، وهي تعتمد 5مثاال

يب العسكري إلى مدفوعات الرواتب ، وأصبحت واحدة  كلًيا على إيران وحزب هللا اللبناني في كل ش يء، من الدعم باألسلحة والذخيرة والتدر 

 من أكثر قوات النظام فاعلية في ساحة املعركة. 

( ألًفا في فترات الذروة،  40عندما تضاف عناصر امليليشيات الشيعية األفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية واملحلية، التي تجاوز عددها )

( ألف عنصر، يمكن للمرء أن يرى بوضوح مدى قوة إيران لتغيير التوازن في  50لبالغ تعدادها باإلجمال )إلى عناصر قوات الدفاع املحلية ا

ل “لواء القدس” نموذًجا، فهو على عالقة وثيقة مع  
ا
كل  ساحة املعركة . ومع ذلك، ال تتمتع إيران بنفوذ كامل على كل هذه امليليشيات. ويمث

ذين الفاعلين وفًقا للظروف. وإضافة إلى ذلك، هناك أيًضا بعض الجماعات التي تتعاون مع مخابرات  من إيران  وروسيا، وينحاز إلى أحد ه

 النظام وكتائب البعث والحرس الجمهوري، بصرف النظر عن ارتباطهم الوثيق بإيران . 

الدفاع املحلية، واندفاع حزب هللا  لقد أثرت إيران في مسار الحرب األهلية، لصالح النظام من خالل تشكيل قوات الدفاع الوطني وقوات  

جيش  اللبناني في البداية ثم امليليشيات الشيعية األجنبية إلى ساحة املعركة. مع ذلك، أدى تدخل إيران في الحرب األهلية إلى استحالة وضع  

هة النظام. وعلى الرغم من أن روسيا  النظام في قلب السياسات األمنية، وكان بمنزلة القوة الدافعة وراء “جنون امليليشيات” الذي اجتاح جب

أرادت أن تكون القوة املهيمنة في سورية واختارت تحويل جيش النظام إلى جهة فاعلة، من خالل الفيلق الخامس الخاضع لسيطرتها، فقد  

باراتية لنظام األسد أن  أصبحت جهة راعية للميليشيا عندما لم تستطع التغلب على “جنون امليليشيات”. في الواقع، فضلت العناصر االستخ

 من مركزة جيش النظام وجعله القوة العظمة الوحيدة، من أجل البقاء في ساحة املعركة على  
ً

يكون لها نصيب في موضة امليليشيات بدال

م النظام أمراء الحرب، الذين لديهم ميليشيات تقاتل معه، وذلك بوضعهم    الرغم من تنامي نفوذ طهران وموسكو. وتحقيًقا لهذه الغاية، كرا

 في مجلس الشعب في انتخابات استعراضية، مما يكشف عن أهمية امليليشيات في سورية اليوم.
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بعد أن دعمت طهران حملة القمع العنيفة التي شنتها جماعة الشبيحة على التظاهرات في املرحلة األولى من االنتفاضة، صارت تبحث عن  

د جيش النظام خسائر كبيرة، من ضمنها حاالت  فرصة للتنظيم في سورية من خالل امليليشيات . لكن طهران أطلقت هذه العملية بعد أن تكبا

الفرار، بعد عام ونصف من الحرب، والفشل في إظهار القدرة على عكس الخسائر على األرض. دخلت إيران ساحة املعركة من خالل ميليشيات  

طت في ا
ا
لوقت نفسه امليليشيات األجنبية التي جلبتها. عندما دخل حزب هللا اللبناني الحرب  قوات الدفاع املحلية وقوات الدفاع الوطني، ونش

إلى جانب جيش النظام الفاشل في القصير وقلب التيار لصالح النظام، بدأت املوازين في التحول لصالح النظام في حمص على املدى القصير،  

امليليشيات الشيعية إلى سورية، عقب خطاب الجهاد املقدس الذي ركز على قبر  [. بعد أن بدأت في إرسال  12وفي دمشق على املدى املتوسط ] 

نبل  السيدة زينب، نشرت طهران كثيًرا من امليليشيات في عديد  من الجبهات في وقت قصير. ونتيجة النتشار املليشيات بأعداد كبيرة في قريتي  

ه القوات في حصار املدينة خالل الحرب التي استمرت أعواًما في حلب، وفي والزهراء الشيعيتين، إضافة إلى القصير، استفادت إيران من هذ 

بآالف   األفغاني  فاطميون  لواء  لعب  في جنوب حلب،  نفسه.  الوقت  في  في شمال حلب،  والتركي  السوري  الوطني  الجيشين  وتهديد  مضايقة 

 املقاتلين دوًرا كبيًرا لصالح إيران أثناء حصار املدينة. 

كان لحزب هللا اللبناني دوٌر فاعل، خاصة في منطقة الغوطة الشرقية، حول العاصمة دمشق. ومن املعروف على نطاق واسع أن امليليشيات  

، بقدر الدور الذي  2013الشيعية املدعومة من إيران لعبت دوًرا مهًما في الهجوم الكيمياوي وممارسات الحصار الالإنساني على الغوطة عام 

ش النظام. من وجهة النظر هذه، لعبت امليليشيات املدعومة من إيران في دمشق وحلب، وهما الجبهتان األكثر دموية في الحرب، دوًرا  لعبه جي

في في تغيير مصير الحرب، وُسِجلتا في التاريخ كمرتكبين لعديد من جرائم الحرب وفق القانون الدولي. ظهرت امليليشيات املدعومة من إيران  

نت   املقدمة،
ا
في وقت فقد فيه جيش النظام هيكله الوظيفي، وكان النظام يضعف بعد الخسائر املستمرة لألراض ي. هذه امليليشيات، التي مك

 من البقاء ثم منحته موقًعا متميًزا بتدخل روسيا، هي األدوات الوحيدة التي تستخدمها إيران “لبناء النفوذ”، و”تحقيق ال
ً

توازن بين  النظام أوال

 .2022ت الفاعلة األخرى” على طريق شرق البحر األبيض املتوسط بحلول عام الجها

نت امليليشياُت التي تستخَدم كقوى موازنة لتركيا في الشمال، والواليات املتحدة في الجنوب والشرق، وروسيا في املناطق الخاضعة لس
ا
يطرة  مك

نطقة. وإضافة إلى كل ذلك، أدى بقاُء النظام وخفض التكاليف التشغيلية  النظام، طهران أيًضا من إعداد أرضية أيديولوجية لنفسها في امل

ران  للميليشيات في البالد، التي كانت مدمرة اقتصادًيا، إلى استخدام أساليب تمويل غير قانونية. وهذا يعني أن للميليشيات املدعومة من إي

 )ترجمة: مركز حرمون للدراسات(  .والتي تؤثر على املنطقة بأكملهاأدواًرا حيوية في شبكة املخدرات التي تتخذ من سورية مقًرا لها 

 مركز دراسات الشرق األوسط )أورسام(  املصدر:
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 دبلوماسية اإلمارات إزاء النظام السوري انتعشت بعد الزلزال 

 املونيتور 

 3202شباط  18)اللغة اإلنجليزية( 

" أن الدبلوماسية اإلماراتية حيال النظام السوري تلقت انتعاشة بعد الزلزال املدمر الذي  اعتبر تحليل نشره موقع "املونيتور   : قالنص امل 

 إلعادة دمج نظام "بشار األسد" في املنطقة من جديد. ي أبو ظبضرب البالد وأودي بحياة اآلالف، حيث عززت الكارثة من مساعي 
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آالف شخص في سوريا، "يغذيها مزيج إماراتي    6ألف شخص، بما في ذلك أكثر من    45للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من    إن استجابة أبوظبي

وفق التحليل، تقوم هذه الواقعية اإلماراتية على مبدأ: "األسد باق، وسوريا تعاني،   ما هذه الواقعية؟  ."مميز من التعاطف واإلجماع والواقعية

 ."العرب البلد ساحة سهلة لروسيا وإيرانويجب أال يترك  

مليون نسمة، والذي    17ويضيف: "ال يوجد ش يء مثل الوضع الراهن يذكرنا الزلزال بأن هذا البلد املحوري والحيوي الذي يبلغ عدد سكانه  

أكثر من    ."عتمدا فقط على إيران وروسياماليين في حاجة ماسة للمساعدة، ال يجب تركه لالنهيار الكامل واملزمن، وإبقائه م  4يوجد فيه 

الرؤية هذه  وفق  "األسد"،  مع  للتطبيع  املقدمة  في  تحركت  اإلمارات  لكن  القناعة،  هذه  إلى  توصل  العربي  العالم  أن  التحليل   .وأوضح 

  ه السهولة، حيث ال ويلفت التحليل إلى املنتقدون يخشون من أن كل هذا سيسرع عملية التطبيع مع "األسد"، لكنه يرى أن األمر لن يكون بهذ

 .يوجد دفء حقيقي للديكتاتور السوري، وكل العرب باتوا يعرفونه، ويعرفون سجله في القسوة

ل  ويخلص التحليل إلى أن احتمال التطبيع ليس مرغوًبا فيه، لكن ال العزلة والعقوبات والتنازل عن األرض إليران وروسيا، دون إحساس باألم

 .ملاليين السوريين هو الحل

ردف: مع تشتت انتباه إيران وروسيا وتعثرهما في أماكن أخرى، هناك منطق في املنطقة لفتح باب في سوريا، حتى في الوقت الذي تعارض فيه  وي

وغير بعيد عن "األسد"، يصعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في الضفة الغربية    "تصعيد "نتنياهو  .الواليات املتحدة التطبيع

طفافه مع اليمين املتطرف وخططه لتوسيع املستوطنات في الضفة الغربية، وهذه فرصة دبلوماسية أخرى ألبوظبي التي تتولى املقعد  واص

 .العربي في مجلس األمن حاليا

أن تصعيد   وستكون اإلمارات صاحبة الصدارة في صياغة قرار يعارض النشاط االستيطاني اإلسرائيلي باعتباره يقوض حل الدولتين السيما

 ."نتنياهو" ال يحظى بتأييد اإلدارة األمريكية هذه املرة

منع   هو  أبيب  وتل  أبوظبي  بين  العالقات  طبعت  والتي  إبراهيم"  "اتفاقيات  وراء  الدافع  كان  حيث  موقف حساس،  في  واإلمارات خصوصا 

اإل  يضع  الحالي  سلوكه  إن  لذلك  الغربية،  الضفة  أراض ي  من  املزيد  قضم  من  املتهم"نتنياهو"  موضع  في   .مارات 

التحليل أن اإلمارات هي اآلن وسيط موثوق به من قبل جميع األطراف   املتحدة وإسرائيل والدول العربية    -ويرى  بناء    - الواليات  وهي تعيد 

بإلحاح الحاجة إلى    وفي املحادثات مع املسؤولين اإلماراتيين، هناك شعور   .عالقاتها مع السلطة الفلسطينية حول دبلوماسية األمم املتحدة

 .وقف تصعيد الصراع، ومنع أي تهديد لألماكن املقدسة ودور األردن، والحفاظ على حل الدولتين على قيد الحياة

 املونيتور املصدر: 
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 حوار دولي وإعفاء أمريكي.. مكاسب األسد من كارثة الزلزال

 الدولية  املعهد اإليطالي للدراسات السياسية

 ماتيا سيرا 

 3202شباط   17)اللغة اإلنجليزية( 

ألف شخص. ولكن في حين أن فرق اإلغاثة   40فبراير/شباط الجاري بحياة أكثر من  6أودى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في   :قالنص امل

واإلنقاذ طارت دون عوائق إلى تركيا، فإن الجزء الشمالي الغربي من سوريا الذي تسيطر عليه املعارضة السورية تم إهماله بشكل مأساوي،  

 ."د اإليطالي للدراسات السياسية الدوليةبحسب تقرير لـ"املعه
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ماليين نسمة    4في األيام التي أعقبت الزلزال تمكن القليل من املساعدات ورجال اإلنقاذ من الوصول إلى شمال غربي سوريا حيث يوجد نحو  

 .يعتمدون بالكامل تقريبا على املساعدات اإلنسانية من األمم املتحدة

تقريبا دخلت إلى سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي )آخر معبر ظل مفتوحا(، والذي لم يكن حتى قبل الزلزال  كل هذه املساعدات  

 .كافيا لتلبية االحتياجات اإلنسانية للمنطقة السورية

)رئيس النظام السوري( بشار  فبراير/شباط الجاري، وبعد اإلصرار أليام على أن دمشق يجب أن تتعامل مع جميع املساعدات، وافق    13وفي  

 .األسد على فتح معبرين حدوديين إضافيين )مع تركيا( مؤقتا

ذلك  ويمكن النظر إلى هذا إلى حد كبير على أنه محاولة من النظام السوري إلعادة تأكيد سيطرته على املناطق التي فقدها منذ فترة طويلة، وك

 .ى الزلزال األسد الفرصة الدبلوماسية التي كان ينتظرهاإلعادة إقامة حوار مع املجتمع الدولي، فربما أعط

 "املحاور "الشرعي الوحيد

ووفق سهيل الغازي، باحث سوري، فإن "األسد نجح جزئيا في استغالل الزلزال إلعادة ترسيخ مكانته كمحاور شرعي وحيد، حيث هبطت في  

 ."دولة 25رحالت جوية تحمل مساعدات من  105سوريا حوالي 

الغازي: "لكن املساعدات ليست العامل الوحيد، فقد دفع األسد في البداية لتمرير جميع املساعدات عبر املناطق التي يسيطر عليها    واستدرك

ملدة   جديدين  معبرين  لفتح  املتحدة  األمم  على  فرض شروطه  ثم  العقوبات   3النظام،  من  مؤقت  إعفاء  على  الحصول  من  وتمكن  أشهر، 

 ."أشهر 6معه الحتجاجات شعبية( ملدة األمريكية )على خلفية ق 

 ."واعتبر أن "هذه السابقة تضعه في موقع متميز بفرض شروط إضافية على التعافي املبكر وإعادة اإلعمار )بعد الزلزال(

 كرة قدم سياسية 

ملساعدات القادمة من دمشق هي  أما دارين خليفة، محللة في مجموعة األزمات الدولية، فقالت إن "املجتمعات في شمال غربي سوريا ترى أن ا

وتابعت: "هم ليسوا مخطئين. اتفق املانحون على أن األمم املتحدة يجب أن تدعم مرور    .""لعبة كرة قدم سياسية" وليست طريقة إنسانية

العضوية في  املساعدات عبر الحدود من خالل دمشق، وذلك في األساس كتنازل سياس ي لروسيا )حليفة األسد وإحدى الدول الخمس دائمة

 ."مجلس األمن الدولي( وعلى أمل االحتفاظ بقبول موسكو للعمليات )اإلنسانية( عبر الحدود )مع تركيا(

 فرصة دبلوماسية 

ن جهود نظام األسد من فرض سيطرته على شمال غربي سوريا  
ا
الدولي مك اعتبرت إيما بيلز، زميلة في معهد الشرق األوسط، أن "املجتمع 

 ."ر بحياة السكان السوريين، عندما قالت األمم املتحدة إنها ال تستطيع الوصول إلى املنطقة إال من خالل معبر باب الهوى واللعب بشكل ساخ

الهوى(،   باب  )معبر  التفويض  الدولية غير الحكومية إرسال املساعدات خارج هذا  الغربية واملنظمات  الدول  أنه "عندما رفضت  وأضافت 

 ."دعى بسام صباغ، مندوب سوريا في األمم املتحدة، أن هذه املنطقة جزء ال يتجزأ من األراض ي السوريةأعطوا النظام فرصة، حيث ا

وي  وأردفت: "وافق النظام على فتح معبرين حدوديين جديدين، قبل أن يصرح بأنه ال يعرف ملاذا لم يعبر أحد إلنقاذ األرواح في األسبوع الحي 

حكم في تلك املعابر. وبهذه الطريقة، حقق النظام مكسبا دبلوماسيا، مع إلقاء اللوم على آخرين بشأن  الذي سبق منح اإلذن موضحا أنه ال يت

 )ترجمة: الخليج الجديد( قسوته".

 املعهد اإليطالي للدراسات السياسية الدولية  املصدر:

 

https://www.ispionline.it/en/publication/after-the-earthquake-the-politics-of-aid-in-syria-115920
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 والخروج من العزلة األسد استخدم الزلزال ملحو جرائمه ضد شعبه ومحاولة التقرب للغرب 

 تايمز يصاندا

   لينا الخطيب

 3202شباط  19)اللغة اإلنجليزية( 

هاوس، وستتولى إدارة معهد    قالت لينا الخطيب التي ستترك عملها كمديرة لبرنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في تشاتام  :قالنص امل

تايمز” إن رئيس النظام السوري بشار األسد، استغل كارثة الهزة األرضية    يصانداالشرق األوسط بجامعة ساواس، في مقال نشرته صحيفة “

التي ضربت البالد، ملحو األدلة الشنيعة عن جرائم الحرب التي ارتكبها نظامه على مدى العقد املاض ي، وفوق ذلك التزلف للمجتمع الدولي 

 وطلب املساعدة في عمليات اإلعمار. 
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غرب سوريا، زار وزوجته أسماء مواقع الدمار   -يضحك، فبعد أربعة أيام من الهزة األرضية املدمرة في شمال وقالت الخطيب إن “بشار األسد 

  والناجين في حلب التي يسيطر عليها النظام. وفي أول ظهور علني له، لم يكن مهيبا في مظهره، ولكنه كان يضحك بالفعل”. وأشارت إلى لقاء

رحبوا به وصافحوه، حيث صرخ رجل بأن حلب اآلن لم تعد مدمرة بسبب وجود األسد، وضحك الرئيس.  األسد في حي مدمر مع السكان الذين  

 .وطلب الرجل صورة “سيلفي” وتم توزيع صورة األسد بشكل واسع على منصات التواصل

ق املعارضة التي تعرضت  وهذا هو نفسه األسد، الديكتاتور الذي يقوم بذبح شعبه ألكثر من عقد، وظل يقصف مع الطيران الروس ي مناط 

لون له  للدمار األكبر بسبب كارثة الزلزال. وطاملا أراد األسد تدمير املنطقة وقتل سكانها. ثم جاءت الهزة ومنحته مكسبا تكتيكيا. ونشر املوا

، بدأ 2011تفجرة. فمنذ عام  رسائل على منصات التواصل االجتماعي قالوا فيها إن العناية اإللهية تدخلت ووفرت على األسد كلفة البراميل امل

نظام األسد جرائمه ضد الشعب السوري والتي تضم “كاتولوجا” من االغتصاب والتعذيب واألسلحة الكيماوية والحصار والتجويع والقصف  

 .الجماعي وتدمير التجمعات املدنية

 أحمر، لكن األسد  ، األسد من استخدام ال2012وأشارت الخطيب إلى أن الرئيس باراك أوباما حذر في عام 
ً
سالح الكيماوي باعتبار ذلك خطا

  6.7كان هناك    2022. وبحلول  2018ودوما في    2017في الغوطة بدون تداعيات. ولهذا اخترقه بعد ذلك في خان شيخون في    2013خرقه عام  

 .لجأوا إلى دول الجوار وحول العالم 6.8مليون سوري نازحون في بلدهم، و

أنه لم يطور استراتيجية واضحة لوقف الحرب. وتم دفع األسد  ورغم دعم املجتمع الدول املتحدة، إال  السلمية التي قادتها األمم  ي العملية 

للعزلة من خالل العقوبات، فقد تفوقت سوريا على إيران في معدالت العقوبات، حيث فرضت عقوبات على األسد وزوجته وعلى أكبر أوالده  

. وأصبحت سوريا تدار من خالل مافيا، وتأثر االقتصاد بالعقوبات األمريكية، وحتى الغرب فرض عقوباته عاما(  21واملرشح لخالفته، حافظ )

تعليق عضوية سوريا بسبب    2011على سوريا وأغلق كل سفاراته في دمشق، وأنهى كل العالقات الدبلوماسية. وقررت الجامعة العربية في  

 .الحرب األهلية

اإلنس استثناء املساعدات  العقوبات على  وتم  إجبار األسد من خالل  الفكرة هي  الغرب دورا مهما فيها. وكانت  التي لعب  العقوبات  انية من 

تسوية، إال أن إيران وروسيا والصين وبقية الدول الصديقة له، ساعدته على التحايل والتهرب من العقوبات من خالل شركات وهمية وإدارة  

 .يا يشمل على الوقود والقروض وصفقات االستثماراتعقود مزيفة، ومنحه شريان حياة اقتصاد

ومع فرض العقوبات على أفراد الحاشية املحيطة باألسد، أخذ باالعتماد على جماعات أثرت نفسها على حساب الشعب املغلوب على أمره،  

ريا، ظل يظهر العناد والتحدي والظهور  بل على حساب أعضاء النخبة املقربة منه. وتقول الخطيب إن األسد ومع زيادة أثر العقوبات على سو 

 .عاما( بارتداء أحدث األزياء وأغلى املجوهرات 47بمظهر من يستخدم آخر مبتكرات التكنولوجيا، فيما استمرت زوجته أسماء )

هي أن كل من يعارض  واستمر النظام بالترويج لرواية أن الغرب هو املالم على الظروف االقتصادية بسبب العقوبات، إلى جانب رواية أخرى و 

خير، ولهذا  النظام هو إرهابي. وكان الترويج لهاتين الروايتين مهما لنظام عانت املناطق التي يسيطر عليها من مآس  إنسانية ودمار في الزلزال األ 

ل الغرب مسؤولية املعاناة، وقال وهو في حلب إن “الغرب ال رحمة لديه”. مع أن األسد لم يعزا شعبه على ضحا يا الكارثة، وكان همه هو  حما

تصوير الشرعية الدولية التي حصل عليها من خالل رسائل التعازي التي تلقاها مكتبه من قادة دول العالم ومعظمهم عرب، عبروا فيها عن  

 .تعاطفهم معه. وطبعا تم التأكيد على رسالة التعزية من فالديمير بوتين، الحليف الرئيس ي لألسد

ه، عندما بدأت الدول العربية ترسل طائرات املساعدة، مع أنه كان راغبا أكثر بالحصول على اعتراف أو تطبيع مع  وزادت ثقة األسد بنفس

ت نية شريرة، فالهزة األرضي ة هي  الغرب بدون أن يظهر بمظهر من تنازل. وأراد األسد الحصول على الدعم الغربي في عمليات اإلعمار مع أنه بيا
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ر الذي تسبب به نظامه من خالل قصف املناطق املدنية. وبالتالي، سيزعم أن كل الدمار الذي حل بالبالد هو قدر  فرصة ملحو كل آثار الدما

 .إلهي. ونفذ األسد سياسة األرض املحروقة ضد معارضيه ودكا مناطقهم بالقصف

يس القصف الجوي. وقالت إن الرقم الذي أعلنته  وبعد الزلزال، قامت جرافات النظام بهدم العديد من البنايات بزعم أنها تضررت بالكارثة ول

ل  وزارة الصحة السورية عن القتلى في الكارثة كان أعلى من الرقم الذي نشرته منظمات حقوقية بأربعة أضعاف. فالنظام املعروف بتعذيبه وقت

 .السجناء، سيحسب املوتى في أقبية السجون كضحايا الزلزال

تطبيع، حيث طلب مع روسيا رفع الحصار حتى تتمكن املساعدات اإلنسانية من العبور، ويجب أن تصل  وبعد الهزة، كرر النظام دعواته لل

أشهر لتسريع وصول    6أوال إلى النظام كي يتولى توزيعها. وعارض عضوان في الكونغرس األمريكي قرار وزارة العدل تخفيف بعض العقوبات مدة  

 .اال إن هذا هو خطوة نحو التطبيعاملساعدات اإلنسانية للسوريين املنكوبين، وق

ورأت الكاتبة أن قرار األسد فتح معبرين آخرين ملرور املساعدات جاء كمحاولة منه ألخذ املبادرة من مجلس األمن الذي كان يخطط لعقد 

األمم املتحدة، كان ضاحكا مثل  جلسة لفتح معبرين إلى جانب املعبر الوحيد عبر الحدود مع تركيا. وقالت إن بسام صباغ مبعوث سوريا في  

  - رئيسه عندما أعلن أن قرار فتح املعبرين هو سيادي، وأن الحكومة هي من تسيطر على الحدود، مناقضا نفسه عندما قال إن حدود شمال 

 .غرب سوريا هي تحت االحتالل التركي والجماعات اإلرهابية

وتظل العقوبات غير كافية، فعلى الغرب عدم تجاهل حقيقة أن الوجود الروس ي في سوريا هو من أنقذ األسد من الهزيمة. وبطريقة معينة  

في أوكرانيا، كما أن العالقات العسكرية بين روسيا وإيران التي تطورت في سوريا تستخدم   كبروفة للحرباستخدمت روسيا التدخل في سوريا 

 .وكرانيااليوم في أ

من العزلة الدولية،    يقترب للخروجوعلى الغرب االعتراف أن األسد ليس الوحيد الفرح بل روسيا تضحك معه ولكن من الخلف. ويعتقد أنه  

ة  ولو كان الغرب جادا في تحميل بوتين مسؤولية أفعاله في أوكرانيا، فإنه ال يستطيع العامل السوري الذي ساعد، بوتين واألسد وجهان لعمل

 واحدة. 

 عن    صانداي تايمز املصدر:
ً
 القدس العربينقال
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 : مستويات التهديد واملسائل املتعلقة باإلعادة إلى الوطن 2023تنظيم "الدولة اإلسالمية" عام 

 معهد واشنطن 

   ديفورا مارغولين 

 3202شباط   15( والعربية )اللغة اإلنجليزية

املنظمة اإلرهابية الضوء على ضرورة إحراز املزيد من التقدم في معالجة تحديات اإلعادة  يسلط أحدث تقرير لألمم املتحدة عن    :قالنص امل 

 .إلى الوطن، وأساليب التمويل الجديدة، وانتشار األسلحة، والتهديدات التي يتعرض لها االستقرار األفريقي، من بين قضايا أخرى 

 
اإلسالمية"   "الدولة  تنظيم  تهديد  يغطي  الذي  عشر  السادس  التقرير  املتحدة  لألمم  العام  األمين  أصدر  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  في 

الدول األعضاء على مواجهته. ويتم إعداد التقرير نصف السنوي بدعم من   املتحدة ملساعدة  الدولي ونطاق جهود األمم  )"داعش"( لألمن 

مم املتحدة، بما فيها "املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب"، و"مكتب مكافحة اإلرهاب"، و"االتفاق العاملي لتنسيق  العديد من هيئات األ 
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(".  2015)  2253( و2004)  1526مكافحة اإلرهاب"، و"فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات"، الذي يعمل بموجب "قراري مجلس األمن رقم  

 باسم "داعش"( من ناحية سيطرته على األراض ي في آذار/مارس  وعلى الرغم من هزيمة تن
ً
بسقوط    2019ظيم "الدولة اإلسالمية" )املعروف أيضا

ظهر أن التهديد الذي يشكله التنظيم والجماعات  
ُ
 أن األحداث على مدى السنوات األربع املاضية ت

ا
التابعة  آخر معاقله في الباغوز في سوريا، إال

، ال
ً
 ملحاربة  له ال يزال قائما

ً
 واستعدادا

ً
 سيما في أفريقيا. وفي الوقت نفسه، من الضروري االعتراف بأن املجتمع الدولي أصبح اآلن أكثر أمانا

ود  تنظيم "الدولة اإلسالمية": فقد تراجعت الهجمات في العراق وسوريا، ولم تعد املوارد املالية للتنظيم كما كانت عليه من قبل، وتوشك جه

 .لوطن أن تصل إلى نقطة إجماعاإلعادة إلى ا

 

 تهديد "الدولة اإلسالمية" اليوم 

  في معرض مناقشة تهديدات "الدولة اإلسالمية" الحالية، يسلط التقرير الضوء على أربع قضايا رئيسية. تتمثل األولى باالستقرار الداخلي. 

سن الهاشمي القرش ي، إال أنه سرعان ما تم استبداله بالزعيم  فعلى الرغم من أن العام املاض ي شهد مقتل زعيم "الدولة اإلسالمية" أبو الح 

 على الرغم من استنزاف 
ً
  الحالي أبو الحسين الحسيني القرش ي. وبايعت الجماعات التابعة للتنظيم "الخليفة" الجديد، وبقي التنظيم مستقرا

 .قيادته

، على الرغم من أن جهود التحالف أعاقت قدرة التنظيم على استخدا
ً
م أساليبه التقليدية في التمويل، إال أن الصندوق اإلجمالي لتمويل ثانيا

، بحيث يضم ما مجموعه حوالي
ً
ستخدم غالبية هذه األموال    50إلى    25الحرب التابع لتنظيم "الدولة اإلسالمية" ال يزال كبيرا

ُ
مليون دوالر. وت

إلى ذلك، لجأ التنظيم إلى العمالت املشفرة لزيادة مرونته املالية. وعلى الرغم    لدفع رواتب املقاتلين وإعالة أسر الذين ماتوا أو ُسجنوا. باإلضافة 

الفترة   في   بذروته 
ً
اليوم ضئيل مقارنة   2017  -  2014من أن تمويل "داعش" 

ً
 نظرا

ً
أيضا بكثير  أقل  التنظيم  لبقاء  الالزمة  التكاليف   أن 

ا
إال  ،

 .لخسارته لألراض ي ووقفه املؤقت ألنشطة بناء الدولة

، يؤكد تقرير األمم املتحدة على "انتشار األسلحة التقليدية واالرتجالية بين الجماعات التابعة ]لتنظيم "الدولة اإلسالمية"[ في  ثا
ً
أفريقيا".  لثا

 لقوات التحالف والجهات الفاعلة األخ
ً
 كبيرا

ً
رى التي  فهذا الوصول املستمر إلى األسلحة، ال سيما األنظمة الجوية بدون طيار، يمثل تهديدا

 .تسعى إلى محاربة التنظيم

، يشير التقرير إلى أن مرافق االحتجاز التي تضم مقاتلي "داعش" األجانب وعائالتهم في العراق وسوريا ال تزال عرضة لهجمات "داع
ً
ش"، رابعا

الء األفراد إلى بلدانهم األصلية متى أمكن.  والديناميات الداخلية املتقلبة، والتحديات اإلنسانية. ويزيد هذا الوضع من الحاجة امللحة إلعادة هؤ 

دولة أخرى إلى    12فرد من    500عراقي و  2500ولكن على الرغم من الضغوط الدولية الهادفة إلى تحقيق هذه الغاية، فقد تم إعادة حوالي  

 عند األخذ في االعتبار أن ما يقدر بنحو 2022أوطانهم في عام 
ً
قاصر ما زالوا محتجزين في مخيم الهول  إمرأة و  56000، وهو رقم صغير نسبيا

 .رجل وفتى في السجن  10,000السوري للنازحين، وال يزال حوالي

 للمنطقة الفرعية )أي وسط وجنوب  
ً
 على طبيعة التهديد الذي تتعرض له أفريقيا، حيث يتناول التحديات الفردية وفقا

ً
ويركز التقرير أيضا

إفريقيا( إفريقيا، وشمال  والتنظيمات  إفريقيا، وغرب  له  التابعة  والجماعات  "الدولة اإلسالمية"  تنظيم  املناطق، واصل  من هذه  وفي كل   .

الديناميكية   أجنداتهم". وأصبحت هذه   في 
ً
املحلية من أجل املض ي قدما الهشاشة  اإلرهابية األخرى "استغالل ديناميكيات الصراع وأوجه 

 في تقارير األمم املتحدة، مع استفادة تنظيم "الدولة اإلسالمية"  للجهات اإلرهابية التي تعمل في مناطق غير خاضعة ل
ً
 متكررا

ً
لحكم الكافي نمطا

 .بشكل خاص من هذه الظروف في منطقة الساحل
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. ففي العام املاض ي، أعلن التنظيم مسؤوليته عن  
ً
وال تزال عناصر "داعش" تستخدم بشكل ناشط تكتيكات التمرد في سوريا والعراق أيضا

 في سوريا وهجوم  279
ً
 في العراق. ويتناقص العدد السنوي ملثل هذه الهجمات بشكل مطرد. ففي عام    483ا

ً
، أعلن التنظيم  2020هجوما

 في العراق. وفي عام    1459هجمات في سوريا و  608مسؤوليته عن  
ً
في العراق.   1113في سوريا و  359، انخفضت هذه األرقام إلى  2021هجوما

 .لدولة اإلسالمية" في موقف دفاعي في هذه البلدان، إال أن التنظيم لم ُيهزمولكن على الرغم من أن "ا

استخدام   التنظيم  يواصل  ، حيث 
ً
أيضا قلق  يشكل مصدر  الصراع  مناطق  خارج  "داعش"  تنظيم  الذي يطرحه  الداخلي  التهديد  يزال  وال 

التهديد واقع أن املقاتلين اإلرهابيين األجانب الذين سافروا إلى  املساحات عبر اإلنترنت لنشر أيديولوجيته من خالل الدعاية. وما يفاقم هذا  

.  العراق وسوريا لالنضمام إلى التنظيم استطاعوا اكتساب خبرة في ميدان املعركة، ومنذ ذلك الحين يعودون إلى موطنهم أو بلدانهم الثالثة

قدرات متطورة وفتاكة بشكل بارز". وال يأتي هذا التهديد من املقاتلين  وكما يشير تقرير األمم املتحدة، "أثبت" هؤالء األفراد "أنهم يتمتعون ب

 من النساء العائدات اللواتي يسعين إلى تلقين اآلخرين
ً
 .الذكور فحسب، بل أيضا

 "الردود على تهديد "داعش

 :"الميةيسلط تقرير األمم املتحدة الضوء على سبعة جهود توجه الردود الدولية الحالية لتنظيم "الدولة اإلس

 دعم ضحايا التنظيم  .1

 تحسين إدارة الحدود وإنفاذ القانون  .2

 مكافحة تمويل اإلرهاب  .3

املثال   .4 )على سبيل  الحديثة  والتقنيات  واالتصاالت  املعلومات  منصات  استغالل  إلى  الرامية  اإلسالمية"  "الدولة  تنظيم  لجهود  التصدي 

 املشفرة، ووسائل التواصل االجتماعي(الطائرات بدون طيار، والعمالت 

 مكافحة الخطاب اإلرهابي والعمل مع املجتمعات املحلية ملنع ومكافحة التطرف العنيف الذي يؤدي إلى اإلرهاب  .5

 تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي .6

 معالجة التحدي املتمثل بأعضاء "داعش" املشتبه بهم وأسرهم في مناطق النزاع  .7

التقرير معظم تركيزه على النقطة األخيرة، حيث يبرز الوضع الحالي للعودة إلى الوطن ويناقش الجهود املبذولة للتحقيق مع هؤالء  ويصب  

 .األفراد ومقاضاتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم

 

 التداعيات السياسية 

 من املخاوف اإلنسانية  يثير االحتجاز إلى أجل غير مسمى لألفراد املرتبطين بـ "داعش"، وبعضهم محت
ً
جز منذ أكثر من أربع سنوات، عددا

تعامل  واألمنية. وبدعم من األمم املتحدة والشركاء الدوليين، شددت الواليات املتحدة على ضرورة إعطاء األولوية للعودة إلى الوطن من أجل ال

طأ مواجهة القدرات املالية والعسكرية للتنظيم من دون معالجة  مع التهديد املتمثل بتنظيم "الدولة اإلسالمية" بصورة شاملة. وسيكون من الخ

 .أوضاع هؤالء املعتقلين

 

ال  وال يمكن القول أن جميع األفراد الذين سافروا لالنضمام إلى "داعش" ما زالوا يؤيدون التنظيم وأيديولوجيته. ولكن كما سبقت اإلشارة،  

ي التي  التهديدات  يتجاهل  أن  الدولي  للمجتمع  والنساء  يمكن  املعركة  ساحة  في  الخبرة  ذوي  من  العائدون  الذكور  األجانب  املقاتلون  شكلها 
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الوطن، حيث أعادت   إلى  العودة   يراعي نوع الجنس في 
ً
البلدان نهجا إلى تلقين اآلخرين. واتبعت بعض  الداعمات املتطرفات اللواتي يسعين 

    النساء والقاصرين املنتسبين إلى التنظيم ولكن ليس الرجال
ً
البالغين أو الفتيان املراهقين. وفي هذه الحاالت، اعتمدت بعض البلدان نهجا

، في حين ركزت بلدان أخرى فقط على إعادة اإلدماج. ومع ذلك، فم  على املالحقة القضائية للنساء الراشدات العائدات إلى أوطانهنا
ً
ثل  قائما

وطنهم أو التركيز فقط على جهود إعادة اإلدماج تجاه النساء البالغات( تعكس   هذه السياسات )على غرار عدم إعادة الفتيان املراهقين إلى

 عن التحيزات القائمة على العمر والجنس. يجب تشجيع الدول ليس فقط  
ً
سوء فهم ملا يسعى تنظيم "الدولة اإلسالمية" إلى تحقيقه فضال

 تطبيق جهود املق
ً
اضاة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج املناسبة التي تجمع بين نهج قائم على  على إعادة هؤالء األفراد إلى أوطانهم، ولكن أيضا

ة  نوع الجنس وآليات التقييم. إن القيام بذلك يمكن أن يساعد في منع تنظيم "الدولة اإلسالمية" من العودة إلى مشروعه الخاص ببناء الدول 

دول بأنه من األفضل معالجة هذه القضية بشكل مباشر، أي في الوقت الحالي  وثني املؤيدين الجدد عن االنضمام إليه. ومن الضروري إقناع ال

 من أن تؤخذ على حين غرة في املستقبل
ً
 .وباملوارد والطاقة املناسبة، بدال

أن الهاجس    شباط/فبراير في تركيا وسوريا. وعلى الرغم من   6وفي هذا الصدد، يجب على املجتمع الدولي تقييم كيفية تأثر هذه القضايا بزلزال  

 االعتراف بالعواقب الثانوية للكارثة، والت
ً
ي يسلط  الرئيس ي في ظل هذا الوضع اإلنساني املروع هو تقديم املساعدة للمحتاجين، فمن املهم أيضا

ل، ربما فرا ما ال يقل  الكثير منها الضوء على نقاط الضعف في محاربة تنظيم "الدولة اإلسالمية". على سبيل املثال، في األيام التي أعقبت الزلزا

 منتمين إلى "داعش". وفي تركيا، قلصت بعثات نمساوية وأملانية وإسرائيلية  
ً
 من سجن في شمال غرب سوريا يضم أفرادا

ً
عن عشرين شخصا

التقارير.  لبعض 
ً
التحديد وفقا التهديدات األمنية، وتهديدات من "داعش" على وجه  باملساعدات من جهودها بسبب  وعلى    مختلفة مهتمة 

 .الرغم من أن هذه الحوادث قد تكون معزولة، يجب على البلدان االستعداد لواقع أن التنظيم قد يستفيد من البيئة الهشة ما بعد الكوارث

 أن  ومن الناحية اإليجابية، يتم اتخاذ عدة خطوات في االتجاه الصحيح. فعلى الرغم من أن العودة اإلجمالية إلى األوطان ال تزال بطيئة، إال

طن  أستراليا وفرنسا ودول أخرى التي قاومت هذه الفكرة منذ فترة طويلة بدأت في إحراز تقدم، بينما استأنف العراق برنامج اإلعادة إلى الو 

. باإلضافة إلى ذلك، إنا دعاوى مهمة هولندية وأملانية وأمريكية مرفوعة ضد نساء منتميات إلى "داعش"، والتي كان  
ً
ُيعتقد  بعد إيقافه مؤقتا

، من بينها اآلليات القانونية املتعل قة بجرائم  منذ فترة طويلة أنها األكثر صعوبة في املقاضاة، أبرزت األدوات التي يمكن استخدامها ملحاسبتهنا

ت األبحاث وتقييمات املخاطر وآليات التقييم الخاصة بجهود إعادة اإلدماج، إلى مساعدة البلدان على تح  ، أدا
ً
ديد الخطوات  الحرب. وأخيرا

 التالية الالزمة للتركيز على القاصرين، وكذلك البالغين بعد مغادرتهم السجن. 

 معهد واشنطن  املصدر:
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 بشار األسد يستخدم دبلوماسية الزالزل للعودة للمسرح العاملي ..الديكتاتور املنبوذ

 نيويورك تايمز

   ديكالن وولش

 3202شباط  17)اللغة اإلنجليزية( 

 .العودة إلى املسرح الدبلوماس ي العالم  الزالزل بهدف رأت صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية أن بشار األسد يستخدم دبلوماسية    :قالنص امل 

ديكالن وولش قال إن الزلزال قذف الرئيس الديكتاتوري إلى دائرة الضوء العاملية ومنحته فرصة للتقدم خطوة   الصحيفة وفي تقرير أعده  

ي عبر دبلوماسية الكارثة. وقال ساخرا تلقى األسد املنبوذ بسبب قصفه وتعذيبه شعبه سيال من رسائل العزاء والتعاطف  إلى املسرح العامل

 .واالنتباه من دول أخرى 

 
واملساعدات من دول  الصحيفة أضافت: القادة العرب الذين تجنبوه لعقد أمسكوا بالهاتف واتصلوا به، وهبطت الطائرات املحملة باملالبس  

 .أخرى، وليس من حلفائه الروس واإليرانيين فقط

له  نيويورك تايمزنقلت عن الباحث إميل هوكايم، املحلل في شؤون الشرق األوسط باملعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية والدولية في لندن قو 

 .”حدا ال يريد إدارة هذه الفوض ى“ال شك بأنها لحظة مهمة لألسد” و”مأساة للسوريين هي مكسب لألسد ألن أ
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والتهجير   الكيماوي ضد شعبه  السالح  واألوروبية الستخدامه  األمريكية  العقوبات  وبخاصة  األسد،  على وضع  الكثير  يتغير  لم  ذلك  ورغم 

 .القسري للسكان من مناطق املعارضة وانتهاكات أخرى 

طبيعية قد تكون خطيرة على األنظمة السياسية، فهزة أرضية في املكسيك عام  الصحيفة األمريكية أشارت إلى أن الهزات األرضية والكوارث ال

والتي أدت لصعود الرجل القوي رجب طيب    1999أدت لتغيير في النظام السياس ي بسبب رد الحكومة الضعيف، وكذا في تركيا عام    1986

ضع املثير للشفقة لسوريا في ظل األسد. وبعد عقد من الحرب  شباط/فبراير عرت الو   6أردوغان.وإن لم تفعل شيئا فكارثة الهزة األرضية في  

استطاع النظام استعادة معظم املناطق من املعارضة، والفضل يعود للقصف الجوي الذي ال يرحم من الروس، حيث سكتت املدافع وانتهت  

 .نهاملعارك الكبرى. إال أن األسد خرج مفلسا من الحرب ويسيطر على بلد متشرذم ويحكم جزءا م

والتعب.    االقتصاد السوري الذي أصبح منهكا دفع السوريين للهروب إلى الدول العربية األخرى أو تركيا وأوروبا ومن ظلوا في البالد أنهكهم الجوع

ل إال جزء  وفي األيام التي تبعت الكارثة األرضية، بدا األسد يرقص رقصة حرب فارغة، ففي الوقت الذي تدفق فيه الدعم الدولي لتركيا لم يص 

قليل منه إلى سوريا، وجاء من إيران وروسيا، مما كشف عن محدودية التحالف الذي استخدمه األسد لحماية نفسه من بقية العالم. وعلقت  

ما  دارين خليفة، من مجموعة األزمات الدولية في بروكسل قائلة إن فكرة مسارعة إيران وروسيا للمساعدة “تتالش ى”، فهما ال تأتيان إال عند 

 .”تكون هناك معركة و”ليس عندما يعاني السوريون 

دبلوماسية الزلزال التي يستخدمها االسد تسهل األمور وهي أقل كلفة لعدد من الدول لكي تتحدث معه، كما يقول هوكايم. إال أن شيئا لم  

اح بدخول األموال واملساعدات للمناطق  يتغير بالنسبة لسوريا من جانب أمريكا وأوروبا، وقد خففت واشنطن، مؤقتا من العقوبات للسم

املنكوبة وكل هذا لن يغير من وضع سوريا كدولة منبوذة، كما تقول خليفة. ويظل التعاطف مع سوريا تعبيرا عن جهود تحاول تخفيف تأثير  

وأن قبضة األسد على السلطة   إيران وتركيا في سوريا أو ردة فعل على الضغوط الدولية. وهو في معظمه تعبير عن اعتراف بالواقع السياس ي

ون  لن تخف في أي وقت قريب. قال أرون لوند، الخبير في سوريا بمؤسسة القرن األمريكية “لم يعد هناك أحد يريد اإلطاحة باألسد” و”هم يحاول

 .”النظر في شروط دمجه ونجاته

يؤدي ألزمات داخلية نابعة من األوضاع االقتصادية، فقد   الصحيفة خلصت إلى أن فتح األبواب لألسد مع الخارج ال يعني نهاية األزمة، فقد

وكذا الالذقية على البحر املتوسط.    2016ضربت الهزة حلب التي خاضت فيها قواته مواجهات دموية مع املعارضة قبل انتصارها عليها عام  

سبوع املاض ي إليها مع زوجته وزار الجرحى وصافح وفقط في الصيف املاض ي تجول األسد مع أوالده في حلب متعهدا بإعادة بنائها، ثم عاد األ 

الفساد إلى مناطقه عبر  املساعدات  األزمة ومخاوف من حرف  الضعيف على  للرد  الروس، كما يواجه األسد غضبا داخليا نظرا    .املنقذين 

 (مينا مونيتور )ترجمة: 

 نيويورك تايمز املصدر:

 

 

 

 

https://mena-monitor.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B0-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B4%D8%A7/
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 دقيقة في الكارثة ليستفيد منها األسد يريد استغالل كل 

 ميست و إيكون

 3202شباط  16)اللغة اإلنجليزية( 

امل  مجلة  :قالنص  وأول   إيكونوميست؛ قالت  الكوارث،  وقوع  بعد  ش يء  كل  هو  التوقيت  ألن    72إن  اإلنقاذ؛  لعمال  حاسمة  تكون  ساعة 

من عزلتهم، فهؤالء يتسامحون مع التوقيت   الكارثة يأملون أن تخفف اإلصابات والعطش يقتل الناجين، لكن بالنسبة للمستبدين، الذين  

 .بعض الش يء

 
وأوضحت املجلة أن مناطق املعارضة السورية، كانت األكثر تضررا بسبب الزلزال الذي ضربها مع جنوب تركيا، لكن رئيس النظام السوري  

فوات األوان في إنقاذ املحاصرين، الذين ماتوا بسبب نقص الوقود بشار األسد، لم يسمح بدخول املساعدات سوى بعد أسبوع كامل، وبعد  

 .وانعدام اآلليات الثقيلة

وأشارت إلى أن "مساعدتهم لم تكن حقا الهدف، وكان األسد قد بدأ بالخروج فعال بعد عقد من الزمان في الساحة الدبلوماسية، حيث أصبحت  

 ."اآلن يرى فرصة لجذب الغرب أيضا، وال شك أنه يأمل أن تساعده لفتة تجاه مناطق الثوارالدول العربية تقبل أنه سيبقى في السلطة. 

شخص في سوريا، سواء في الشمال الغربي أو في املدن التي يسيطر عليها النظام مثل حلب والالذقية. من املؤكد أن هذا    6000وقتل حوالي  

ماليين سوري قد تشردوا، وستكون مساعدتهم مهمة ضخمة، بعد عقد من الحرب، تم    5الرقم سيرتفع. وتعتقد األمم املتحدة أن ما يصل إلى  

 .تقطيع سوريا إلى خليط من الدويالت، الفقيرة، وبدرجات متفاوتة، معزولة عن بقية العالم
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نح  خلية  هي  واملنطقة  األسد،  رواية  بحسب  للقاعدة،  فرع  عليه  يسيطر  من سوريا  الغربي  الشمال  املجلة؛"إن  في  وقالت  اإلرهابيين.  من  ل 

 ."ماليين هم من املدنيين املعوزين الذين نزحوا مرارا من أجزاء أخرى من سوريا 4الحقيقة، معظم سكانها البالغ عددهم 

املعارضة، حذرت من قبول املساعدات من مناطق النظام، ورفضت قافلة كانت قادمة من مناطق سيطرة قوات ما يعرف   وكانت حكومة 

 .راطية، التي تقودها الوحدات الكرديةبسوريا الديمق

رة أو  ولفتت إلى أن املخاوف مفهومة؛ فللنظام تاريخ في املوافقة على قوافل املساعدات إلى املناطق املحاصرة، فقط إلعادتها في اللحظة األخي

 .والدواء والضروريات األخرى لسنواتنهبها. وبدال من ذلك، يريد املعارضون جلب املساعدات عبر تركيا، التي يتدفق من خاللها الغذاء  

تصل   وهكذا  التسليم.  عمليات  على  املوافقة  ويرفض  السيادة  بشأن  مواقف  يتخذ  لكنه  الحدود،  من  الجزء  هذا  على  األسد  يسيطر  ال 

نوات لتقليص  . وقد سعت روسيا، حليف األسد في املجلس، لس2014املساعدات بموجب قرار مجلس األمن الذي تم تمريره ألول مرة في عام 

 .أو حتى إيقاف الشحنات

، اقتصر استخدام األمم املتحدة على نقطة حدودية واحدة تسمى باب الهوى. لكن الزلزال أضر بالطرق السريعة في تركيا  2020ومنذ عام  

 .ييناملؤدية إلى املعبر، مع ارتفاع الطلب على املساعدات. وافق األسد اآلن على تدفقها عبر معبرين حدوديين إضاف

لكن دوافع النظام ليست خيرة؛ إنه يكافح من أجل التعامل مع الدمار في مناطقه، وقد حاول إلقاء اللوم على كبش فداء مناسب: الغرب.  

ات، عقوبوقالت بثينة شعبان املستشارة الرئاسية بعد الزلزال: "كل ما نريده من أوروبا والواليات املتحدة اآلن هو رفع العقوبات. إذا رفعوا ال

 ."فسيكون املغتربون السوريون والشعب السوري قادرين على االعتناء ببلدهم

والواقع أن عشرات الطائرات التي تحمل مساعدات هبطت في مطار دمشق منذ الزلزال، ويضم املانحون شركاء أمريكيين مقربين مثل مصر  

 .اطق التي يسيطر عليها النظامواألردن واإلمارات. لم تمنعهم العقوبات من إرسال املساعدة إلى املن

ويمكن للعقوبات أن تعرقل املساعدات على الهامش. وجد بعض األجانب ذوي النوايا الحسنة الذين حاولوا تنظيم جهود تمويل جماعي أن  

شباط/ فبراير    9مريكية في  حمالتهم تم رفضها؛ ألن إرسال األموال إلى سوريا قد يكون مخاطرة قانونية. ولهذه الغاية، أصدرت وزارة الخزانة األ 

تم  تنازال واسع النطاق يغطي "جميع املعامالت املتعلقة باإلغاثة من الزلزال". وسيبقى في مكانه ملدة ستة أشهر ويتوقع الدبلوماسيون أن ي

 .تمديده

عض املحللين الغربيين أسئلة أوسع  ويأمل األسد أن يرى املزيد من هذا، فمنذ الزلزال تلقى مكاملات الدعم من معظم القادة العرب. وأثار ب

املدنيين.   له عواقب على  الذي سيكون  األمر  السورية،  الدولة  الكوارث، فإنهم يعرقلون  في حاالت  اإلغاثة  لم تعق  لو  العقوبات. حتى  حول 

صريح قطاعي الطاقة ، بشكل  2019يستهدف قانون قيصر، وهو عبارة عن حزمة من العقوبات األمريكية على سوريا أصبحت قانونا في عام  

 .والبناء، في بلد يعاني من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وأضرار جسيمة لإلسكان والبنية التحتية

وقالت املجلة: "أولئك الذين يريدون تخفيف محنة السوريين يواجهون معضلة مروعة، فلن يضمن تخفيف العقوبات حصول السوريين على  

 ."ساعة ومنازل جديدة، ومع ذلك، فإن إبقاءها قائمة يضمن أال يفعلوا 24الكهرباء على مدار 

ة  وقالت؛ إن الدول الغربية مترددة في تحويل األموال إلى األسد ملساعدته في إعادة البناء. كما أنهم حريصون على تجنب عرقلة عملية إعاد

بالدماء،    ملطخة الدمار في سوريا مع عدم إعادة تأهيل نظام يداه    البناء بالكامل. وفي البحث عن كيفية مساعدة الناس الذين يعيشون وسط 

 (21)ترجمة: عربي  ال توجد إجابات سهلة.

 إيكونيميست  املصدر:

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2023/02/16/bashar-al-assad-does-not-want-to-let-a-calamity-go-to-waste
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 األسد يستغل مآس ي ضحايا الزلزال لفك العزلة عن نظامه 

 واشنطن بوست 

 ثارور إيشان 

 3202شباط  15)اللغة اإلنجليزية( 

( األميركية تقريرا تناول إعاقة نظام الرئيس بشار األسد دخول املساعدات  Washington Postنشرت صحيفة "واشنطن بوست" )  :قالنص امل 

 السادس من فبراير/شباط الجاري.اإلنسانية إلى املناطق التي تسيطر عليها املعارضة بعد الزلزال املدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 
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وأبرز تقرير الصحيفة أنه في حين تركز الجهات املعنية على الوضع اإلنساني الكارثي جراء الزلزال، فإن نظام األسد يضغط من أجل تحقيق  

 .مصالحه الضيقة

ثارور إسهان  "بواشنطن بوست"  الخارجية  الشؤون  التقرير -  وقال محرر  أعد  الزلزال    -الذي  التي خلفها  الكارثة  نظام األسد يستخدم  إن 

 .للمطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الغرب على دمشق، مشيرا إلى أن تلك العقوبات تعرقل وصول املساعدات اإلنسانية إلى سوريا

الستثناءات الرامية إلى تسهيل وصول املساعدات اإلنسانية  وأشار إلى أن جهات سورية معارضة للنظام تشكك في هذا االدعاء، وتؤكد أن ا

عدم إعاقة جميع املعامالت    - منذ وقوع الزلزال- كانت سارية منذ مدة طويلة. كما تؤكد تلك الجهات أن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن ضمنت  

 .يوًما 180رقلتها، وذلك ملدة املالية السورية املتعلقة بأعمال اإلغاثة اإلنسانية التي قد تسبب العقوبات ع

ونقلت واشنطن بوست عن مديرة برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس" لينا الخطيب قولها إن األسد يحاول استغالل  

 .الزالزل للخروج من العزلة الدولية، وإن دعوة نظامه لرفع العقوبات محاولة للتطبيع الفعلي مع املجتمع الدولي

قوله إن األسد "يحاول تحسين صورته من خالل إظهار رغبته    - الزميل في مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية- نقلت عن ويل تودمان  كما  

ن  في تقديم تنازالت عبر املفاوضات مع الجهات الدولية املعنية )بالوضع اإلنساني في سوريا(، وهي تنازالت طفيفة، لكن األسد يأمل أن تكو 

ناع العواصم األوروبية وغيرها بأن التعامل مع النظام السوري سيكون أمرا مثمرا لتحسين ظروف السوريين الذين هم في أمس  كافية إلق

 .الحاجة للمساعدة

  صل وأبرزت الصحيفة إلى أن األسد استفاد من تدفق املساعدات اإلنسانية إلى سوريا بعد الزلزال املدمر، وأن هناك قلقا متناميا بشأن ما سي

 .من تلك املساعدات للمتضررين الذين هم في أمس الحاجة إليها

كما أشارت إلى أن التعاطف الطبيعي مع سوريا خالل املحنة التي تمر بها قد يسهم في فك العزلة عن النظام الذي كان منبوذا من قبل جزء 

 )ترجمة: الجزيرة( كبير من املجتمع الدولي.

 واشنطن بوست   املصدر:
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 الزلزال ليس جواز سفر مجاني لألسد 

 فاينانشال تايمز

 3202شباط  15)اللغة اإلنجليزية( 

    :قال نص امل
ً
 وقع في بلده حتى يعيد تأهيل نفسه أمام املجتمع الدولي وهو  أثبت بشار األسد أنه ذلك الديكتاتور الذي يستغل زلزاال

ً
مدمرا

 .يتجهز اللتقاط الصور في منطقة منكوبة برفقة زوجته

 
  للمرة الثانية يجول بشار األسد جولة املنتصر في حلب كتلك التي فعلها برفقة أسرته خالل الصيف املاض ي في رحلة ثقافية استجمامية، على 

أصبح لألسد الذي نبذه الجميع طوال العقد املاض ي مبرر وسبب    .الرغم من أن قواته رمت براميل متفجرة على تلك املدينة قبل سنوات قليلة

 قادة سبق أن    ليشعر
ً
باالرتياح من جديد، فقد وصلته مكاملات لتعزيته من حلفاء أمثال الرئيس الروس ي فالديمير بوتين، كما اتصل به أيضا

 عاد وزير خارجية اإلمارات عبد هللا بن زايد آل نهيان لزيارته للمر 
ً
  ة الثالثة، نأوا بأنفسهم عنه، مثل الرئيس املصري عبد الفتاح السيس ي، وأيضا

. وصار املسؤولون السوريون يظهرون على اإلعالم الدولي، ويطالبون بإنهاء العقوبات 2021بعد كسر الجليد بينهما في تشرين الثاني من عام  

ق  الغربية التي زعموا أنها تعيق جهود اإلغاثة، بيد أن تلك العقوبات تتضمن في الحقيقة إعفاءات تخص املساعدات اإلنسانية التي ظلت تتدف

 .لى دمشق من خالل األمم املتحدة طوال السنوات املاضيةع

طائرة تحمل مساعدات إنسانية في املناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا، كان من بينها حلب، وقد أرسلت معظم تلك   60حطت أكثر من  

سبق أن رفضت إحياء العالقات مع دمشق، أرسلت  الطائرات من قبل الدول الصديقة مثل إيران والعراق واإلمارات، بيد أن السعودية التي 

 من املساعدات ملدينة حلب، لتكون تلك الطائرة األولى من بين طائرات أخرى ستلحق بها. إذ ينبغي بذل كل    35هي األخرى طائرة تحمل  
ً
طنا

لك يجب أال يدفع للترحيب بعودة األسد  جهد ملساعدة الشعب السوري املتضرر بسبب الزلزال، سواء في مناطق النظام أو املعارضة، إال أن ذ
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ً
  2013منذ تراجع باراك أوباما املشين في عام    .إلى املجتمع الدولي، ألن منحه الحصانة كمكافأة لن يترتب عليه سوى انعدام االستقرار مستقبال

إلى  عن خطه األحمر فيما يتصل باألسلحة الكيماوية، وما أعقب ذلك من تدخل عسكري روس ي شامل لدعم األ  سد، تحول النهج األميركي 

 بالنسبة له.  
ً
عملية كي للجرح السوري، ألن إسقاط األسد سيكلف الكثير، بيد أن انسحاب القوات األميركية من شمال شرقي سوريا يعد نصرا

ارثية على املدنيين السوريين.  ومع تراجع موجة اللجوء إلى أوروبا، واحتواء خطر اإلرهاب، تقبل الجميع الوضع الراهن على الرغم من ظالله الك

ب من استمرار الوضع على ما كان عليه أبنية مدمرة في حلب وفرق اإلنقاذ املنتشرة فيها    .إال أن الزخم الدبلوماس ي الذي خلفه الزلزال قد يصعا

 2023شباط  7التاريخ:  -

 عن إرسال املساعدات اإلنسانية وتخفيف العقوبات بما يسمح بعقد بعض ال
ً
صفقات املالية، من غير املرجح للواليات املتحدة أن  وبعيدا

 على سياستها تجاه سوريا، حيث علق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األميركية على ذلك بقوله: "ال يعتبر اآلن
ً
 شامال

ً
الوقت    ترسم تغييرا

ضبط، إلى جانب حلفائها الروس واإليرانيين، ولذلك ال  املناسب حتى يجير النظام كارثة طبيعية ملصلحته"، بيد أن ذلك ما تفعله دمشق بال

قبل الزلزال، بدت قبضة األسد على املناطق الخاضعة لسيطرته ال تطاق، بعد    .يجوز أن تخلي الواليات املتحدة الساحة لهم بكل بساطة

. أما اليوم،  انهيار االقتصاد، وانقطاع الكهرباء طوال النهار، ومضاعفة إيران لسعر وارداتها النفطية إل
ً
ى سوريا، ومطالبتها لسوريا بالدفع مقدما

فيبدو األسد كمن قرر االستفادة بشكل مباشر من املساعدات اإلنسانية املخصصة للسوريين. فقد كشفت تحقيقات عديدة بأن مسؤولي  

موال عبر التالعب بسعر الصرف،  النظام، وبعضهم خاضعون للعقوبات، يسرقون تلك املساعدات. كما أن حكومة النظام تقوم بسرقة األ 

ثم إن األسد وضع نفسه في موقف جعل منه الحل للشرور التي خلقها بنفسه، وذلك عبر تقديم تنازالت ضئيلة تتمثل بالسماح للمساعدات  

عدة قرارات  بدخول شمال غربي سوريا حيث يسيطر الثوار من خالل أكثر من معبر حدودي وملدة ثالثة أشهر، وذلك بعدما عرقلت روسيا  

ذلك على  يكافأ  أن  اليوم  األسد  يتوقع  ولهذا  سوريا،  غربي  لشمال  املساعدات  تسليم  عملية  لتوسيع  سعت   .أممية 

 ضد صدام حسين بهدف تحرير الكويت، كان يأمل بمشاركة عربية، فهبت سوريا لذلك. وهكذا  1990في عام  
ً
، عندما أقام جورج بوش تحالفا

 أهلية ملدة  حدثت املبادلة غير املعلنة  
ً
    15وغير املكتوبة عندما طالب حافظ األسد بسيطرة كاملة على الجارة لبنان، التي عاشت حربا

ً
عاما

. وهكذا، وبعد تحرير الكويت، أعلن بوش عن قيام نظام عاملي جديد، حيث انتزعت الواليات املتحدة 
ً
 فاعال

ً
 أساسيا

ً
  لعبت سوريا فيها دورا

مشق مثل املساعدة على تحرير الرهائن األميركيين الذين ظلوا محتجزين في لبنان، فبدت الصفقة وقتها طيبة،  مزيدا من التنازالت من قبل د

، ترسخ خاللها الفساد والطائفية وأحكم    15بيد أن الشعب اللبناني هو من دفع الثمن عندما عاش تحت حكم االحتالل السوري ملدة  
ً
عاما

كانت اإلمارات واألردن من بين الدول التي ارتأت بأن عزل األسد    .كل ذلك بدأ ينهار اليوم بطريقة الفتةحزب هللا قبضته على املنطقة. إال أن  

 لم يفض إلى أي نتيجة، ولم تخطئا في ذلك، ولكن بعد مقتل أكثر من نصف مليون إنسان، وتشريد املاليين وهروبهم خارج البالد،    12ملدة  
ً
عاما

 له، ألن الثمن الذي يجب أن يدفعه  ووجود اآلالف من املفقودين في ز 
ً
نازين األسد، ال مجال للعودة إلى الحال الذي كانت األمور تسير وفقا

 كما يجب أال يقدر على التراجع عن أي تنازل يقدمه، ثم علينا أال ننس ى السوريين وأال نقدمهم كق
ً
 ومؤكدا

ً
رابين  األسد ال بد وأن يكون باهظا

 )ترجمة: تلفزيون سوريا(  .ن املنطقة والغرب سئما من تعنت األسد وعنادهمقابل تسويات تتم على عجل أل 

 فاينانشال تايمز املصدر:

 

https://www.ft.com/content/b1966250-538b-4cc0-b4d3-b61638d3da58
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 غضب في مناطق املعارضة السورية بعد وصول مساعدات إنسانية قليلة عقب كارثة الزلزال

 وول ستريت جورنال 

 جاريد ماسلين 

 3202شباط  13)اللغة اإلنجليزية( 

 القليل من الدعم  قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن السوريين في مناطق تسيطر عليها    :قالنص امل
ا

املعارضة شمالي البالد، لم يتلقوا إال

 اإلنساني بعد كارثة الزلزال. 

 
من   ويعانيأشهر،    3وفي تقرير أعده جاريد ماسلين من معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، قال إن الرضيع غيث رجب، البالغ من العمر  

حاضنة بغرفة عناية فائقة، وكان يتنفس باستخدام جهاز تنفس ي آلي، ويبرز من رأسه  جرح خطير في الجمجمة جراء الزلزال، كان ممددا في  

 .أنبوب تصفية. وحول الطفل في مستشفى تديره جماعة أمريكية غير ربحية، عدة أطفال تلطخهم الدماء، ومضمدين بالشاش

كارثة عارمة، وعدم القدرة للحصول على الدعم الخارجي بشكل  وقالت الصحيفة إن األطباء في منطقة إدلب، يكافحون للتعامل مع ما وصفوه  

 .سريع وكاف
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وشوهد املواطنون وهم يبحثون بين جبال من األنقاض. وفي املعبر الحدودي بين تركيا وسوريا، كانت هناك شاحنات صغيرة محملة بأكياس  

غاثة، مصطفى حسن “إن الوضع مثل يوم القيامة”، مشيرا إلى أنه  املوتى والتوابيت الخشبية للسوريين الذين ماتوا في تركيا. وقال عامل اإل 

البنى   ة. ولم تكن  البعض على األرض واألسرا إلى مستشفى منطقة حارم القريبة، وهناك شاهد الجثث فوق بعضها  قاد سيارته وسط البرد 

 .التحتية الهشة واملدمرة بسبب سنوات الحرب قادرة على التعامل مع الكارثة الجديدة

بعد  و  إال  املتحدة  لألمم  تابعة  قافلة  أول  تصل  اآلخر،    4لم  والدعم  والخيام  واملخدات  بالبطانيات  املحملة  الشاحنات  أيام، حيث وصلت 

 .وقطعت املعبر باتجاه مناطق سوريا

غرب سوريا.. يشعرون    -وقال منسق الشؤون اإلنسانية في األمم املتحدة مارتن غريفيث يوم األحد: “حتى اآلن، لقد تخلينا عن سكان شمال 

وهم محقون، باإلهمال ويتطلعون لدعم دولي لم يصلهم. واجبي وواجبنا هو تصحيح الفشل بشكل سريع بالقدر الذي نستطيع، وهو ما أركز  

 .”عليه اآلن

اإلنسانية،    املساعدات ومرور  ونظرا للقصف املتواصل على املنطقة من الطيران الروس ي ومدفعية النظام السوري، ولعدم توفر معبر للخروج  

 .فقد كانت املنطقة غير مستعدة أبدا للتعامل مع صدمة بهذا الحجم، وليس لديها املصادر الكافية للرد على الكارثة

وتواجه املستشفيات مشاكل في استيعاب األعداد املتزايدة من املرض ى، بعد نزوح نحو مليون شخص جديد إلى منطقة إدلب، نتيجة حملة  

تها قوات النظام السوري بدعم روس ي عسكرية قبل  .عامين، شنا

بائية  وهنا كما في تركيا، خلفت الهزة دمارا واسعا بات يظهر للعيان اآلن، ففي بلدة سرمدا بإدلب، كان عمال اإلغاثة يحفرون باملناشير الكهر 

 .والفؤوس في بقايا بناية، وحملوا ما تبقى من ألعاب األطفال ودفاترهم املدرسية

 .”عائلة… مات عشرة أشخاص، ومات ابن أخي أيضا 12عبد الكريم البلش ي، الذي وقف على كومة من األنقاض: “عاشت هنا وقال 

ومصر  إسبانيا  من  فريقين صغيرين  إدلب سوى  إلى  يصل  لم  أخرى،  دول  ومن  بالعشرات  اإلغاثة  عمال  تدفق  حيث  تركيا،  خالف  وعلى 

إلنقاذ ليال ونهارا وسط األنقاض النتشال الجثث والبحث عن الناجين، نظمت األمم املتحدة  للمساعدة. وفي الوقت الذي عمل فيه عمال ا

قوافل مساعدات من تركيا، ووصلت إدلب بعد أربعة أيام. وقال املتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، إن التأخير كان بسبب  

 .تعطل الطرق في تركيا

هل لدى أهل إدلب، وأغلقت تركيا أبوابها منذ عدة سنوات أمام الالجئين السوريين، وذلك بعد ضغوط  وزادت الكارثة من حس اإلهمال والتجا

منذ    من أوروبا واملواقف املعادية للمهاجرين في تركيا. ونقلت الصحيفة عن رائد صالح، مدير الخوذ البيضاء: “أدار العالم ظهره لشمال سوريا

 .”لم ظهره، لكان لدينا اآلن رد على الهزة األرضيةمدة طويلة وليس اآلن. ولو لم يدر العا

ويقول املحللون إن حكومة األسد في دمشق حرمت مناطق املعارضة من املساعدات اإلنسانية كجزء من استراتيجية زيادة حنق الناس على  

 .إلى معبر باب الهوى فقطاملتمردين. وأدت التهديدات الروسية في مجلس األمن ملنع تدفق املساعدات اإلنسانية، وتوجيهها 

 

ولدى الخوذ البيضاء تجربة في إنقاذ الناس من تحت األنقاض بسبب القصف السوري والروس ي. وتحولت املجموعة إلى رمز دولي عن األمل  

ات البحث عن  في وجه الوحشية وبشاعة الحرب األهلية، ولدورها البطولي في إخراج عشرات اآلالف من تحت املباني املقصوفة. وأوقفت عملي

 .الناجين في يوم السبت وركزت على استخراج الجثث
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ها  وفي مقابلة بمقر الخوذ البيضاء، كان صالح غاضبا من قلة الرد الدولي. وقال: “لقد ارتكبت األمم املتحدة اليوم جريمة هنا ويجب محاسبت

 .”عليها

مصطفى بأخذ صورة سيلفي من أوالده لتخفيف خوفهم: “أنظروا هذه هزة  وعندما بدأت األرض تهتز من تحت أقدامهم، بدأ عامل اإلغاثة  

أرضية”. ويعود حسن إلى بلدة الطبقة في شرق سوريا، ويمارس الرسم والخط العربي في أوقات الفراغ، وتشرد أكثر من مرة منذ بداية الحرب  

الدولة اإلسالمية بعد سيطرته عل2011عام   ، وترك هو وزوجته وأوالده 2014ى معظم سوريا عام  ، وهرب من هجمات الحكومة وتنظيم 

السبعة البيت مرة ثانية وينامون في غرفة على األرض في بناية قريبة. وهو إيجابي في نظرته، قائال: “لو سقطت فإنك تأخذ اآلخرين معك،  

 وشعاري: كن قويا لتنقذ الضعاف”.

 عن  وول ستريت جورنال املصدر:
ً
 القدس العربي نقال
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 ال تثقوا باألسد 

  الغارديان

 3202شباط  12)اللغة اإلنجليزية( 

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن رأس النظام بشار األسد ليس إال مجرد "دكتاتور حقير" انتهز فرصة وقوع الزلزال من    : قالنص امل 

  أجل الحصول على  
ً
 رئيسيا

ً
مساعدات دولية، إذ إنه ال يمكن الوثوق به في الوفاء بوعوده أو مساعدة شعبه، مشيرة إلى أن روسيا تعدا مسببا

د للمنشآت واملرافق الطبية في شمال غرب سوريا  .لتفاقم األزمة اإلنسانية بعد وقوع الزلزال بسبب قصفها املتعما

 
 

اليوم األحد، حول ضعف االستجابة للزلزال في سوريا وتركيا في الساعات واأليام األولى من وقوعه، حيث  وتطرقت الصحيفة في تقرير لها،  

 .بات ماليين الناس في املنطقة بحاجة للمساعدة

األسد  وأوضحت الغارديان أنه في املناطق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد بات القلق يختلط مع الغضب من الرد غير املناسب لنظام بشار  

عة   غير الشرعي في دمشق، خاصة وأن املناطق التي يسيطر عليها في الشمال بما فيها حلب التي عانت بشدة خالل الحرب، تعراضت لضربة مروا

 .أخرى 

   "دكتاتور حقير"

الت امليليشيات  مع  قتال  إثر  جاء  بعدما  الزلزال  تأثير  تفاقم  فقد  املعارضة،  عليها  تسيطر  التي  إدلب  في  والقوات  وباملثل،  وإيران  ابعة ألسد 

 .الروسية
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ة اآلن، واألسوأ من ذلك    2.7ويعتمد في تلك املناطق حوالي   مليون شخص بالفعل على املساعدات الخارجية، إال أن حاجتهم اليوم باتت ماسا

واملوظف الطبية  الكوادر  وقتلوا  قصفوها  الروس  ألن  والعيادات  املستشفيات  إلى  يفتقرون  واملرض ى  الجرحى  املناطقأن  تلك  في   .ين 

  وتضيف الصحيفة أن األسد حاول نقل اللوم إلى العقوبات األمريكية والغربية بحجة أنها تعرقل جهود اإلغاثة، إال أنه في الواقع، استثنت 

 .العقوبات األمريكية املساعدات اإلنسانية فيما تم تخفيفها األسبوع املاض ي

فق على فتح طرق اإلغاثة من األراض ي التي تسيطر عليها ميليشياته إلى مناطق املعارضة، إال أن  ورغم بعض املعلومات التي تقول إن األسد وا

شعبه مساعدة  أو  بوعده  الوفاء  في  به  الوثوق  يمكن  ال  الحقير  الدكتاتور  هذا  أن  ظهر 
ُ
ت املروعة  التجارب  من   .سنوات 

الغارديان إن فشل الغرب الديمقراطي في تقديم األسد وأعوانه من  ويمكن القول حسب    الغرب فشل في تقديم األسد للعدالة وروسيا متورطة 

العدالة   إلى  الحرب  إدلب    -مجرمي  حصار  إنهاء  اليوم  -وفرض  الطوارئ  حالة  تأثير  تفاقم  إلى  مباشر  غير  بشكل   .أدى 

دنيين السوريين بال رحمة، وما زال  وفيما يتعلق بإرث الحرب، فإن الشرير الرئيس ي هو الرئيس الروس ي، فالديمير بوتين الذي أمر بقصف امل

باألسد ُيطاح  أن  ح  املرجا من  كان  بوتين  دعم  فلوال  املتحدة،  األمم  في  إدلب  إلى  اإلغاثة  وكاالت  وصول  عرقلة   .يواصل 

ذائية األساسية  وحول تأثير الزلزال على سكان املنطقة، أوضحت الغارديان أن االفتقار إلى املرافق الطبية ومياه الشرب النظيفة واملواد الغ

ر منظمة الصحة العاملية أن    في سوريا وتركيا، حيث تقدا
ً
 حقيقيا

ً
مليون    23واملأوى اآلمن والصرف الصحي والتدفئة في الشتاء يشكل اختبارا

 .مليون طفل، قد يحتاجون إلى مساعدة طويلة األجل 1.4شخص، بما في ذلك 

 سرقة املساعدات اإلنسانية 

لع ملراسلنا بريف إلى ذلك، ومع استمرار و 
ا
صول املساعدات اإلنسانية املخصصة ملتضرري الزلزال إلى مطاري دمشق وحلب، قال مصدر مط

الدولي دمشق  مطار  إلى  الواصلة  املساعدات  نقل  على   
ً
أيضا أشرفت  وإيران  أسد  ميليشيات  إن   .دمشق 

ميليشيات أسد وإيران على استالم ونقل شحنا املصدر، فقد أشرف ضباط من  املحافظات  ووفق  إلى  الغذائية وغيرها  التبرعات واملواد  ت 

 .املتضررة، وسرقوا كميات كبيرة منها

أسد ميليشيا  سيطرة  مناطق  في  وبيعها  املساعدات  سرقة  عمليات  انتشار  تقارير  عدة  في  نت  أورينت  موقع  رصد  املاضية،  األيام   .وخالل 

    12بال مأوى في شمال سوريا، الذي يعاني بالفعل من حرب استمرت طوال  ماليين شخص    5ووفًقا لألمم املتحدة، أصبح اآلن أكثر من  
ً
عاما

 في   85ألف قتيل واملصابين إلى نحو    23وارتفعت حصيلة وفيات الزالزل إلى أكثر من    .خلفت وراءها أزمة إنسانية صعبة يعيشها السوريون 
ً
ألفا

 )ترجمة: أورينت(   .آالف مصاب في سوريا 10قتيل ونحو  5200تركيا، وإلى أكثر من 

  الغارديان  املصدر:
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 النظام السوري والروسالزلزال فعل بالسوريين ما أراده  

 أتالنتك كاونسل  

   أروى ديمون 

 3202شباط  09)اللغة اإلنجليزية( 

ضرب سوريا وتركيا فجر اإلثنين، مشيرة إلى أن السوريين يرون    سلطت الكاتبة األمريكية "أروى ديمون" الضوء على الزلزال التى :قالنص امل 

الوقت طوال  بهم  يفعلوه  أن  والروس  األسد  بشار  نظام  يريد  كان  ما  فعلت  اآلالف،  ضحيتها  راح  التي  الكارثة   .إن 

رة حاليا على األرض بين األوضاع  واستعرضت "ديمون" في مقال نشره مركز األبحاث األمريكي "أتالنتك كاونسل" أوجه املقارنة والفوارق الكبي

 .ما بعد الزلزال، في تركيا وسوريا

 
 .وأوضحت أن تركيا، التي تمتلك استعدادات جيدة للتعامل مع الزالزل وغيره من الكوارث الطبيعية، قامت بتعبئة فرق الطوارئ والجيش

تقديم  وعلى األرض، ال تزال فرق اإلنقاذ الدولية تصل من الواليات املتحدة وأوكرانيا ولبنان واليابان وغيرها، حيث تعهدت العديد من الدول ب

 .الدعم للضحايا في في تركيا وسوريا
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ألف شخص، إذ أن تداعيات وحجم    19لكن حتى مع تلك االستعدادات لم يكن مستوى االستجابة كافيا، فقد أودى الزلزال بحياة أكثر من  

 .الكارثة واسعة النطاق بشكل ال يصدق

ود وأشارت الكاتبة إلى نشر العديد من األتراك والسوريون في تركيا رسائل ال حصر لها على وسائل التواصل االجتماعي للتنبيه بعدم وجود جه

 .اإلنقاذ في مناطق معينة

ركيا من جميع أنحاء العالم عن طريق الهواء واألرض والبحر، في املقابل ال ترى سوريا نسبة  وفي حين تتدفق املساعدات بشكل متزايد على ت

 .تذكر من تلك املساعدات

  على األرض في سوريا، تقود جهود البحث واإلنقاذ فرق الدفاع املدني السوري، املعروف أيًضا باسم "الخوذات البيضاء" والتي لديها خبرات 

 .في أعقاب التفجيرات سابقة في إنقاذ األرواح

  ومع ذلك، فإن هذا املستوى الكبير من الدمار الذي أحدثه الزلزال في وقت واحد، يتفوق على قدرة الخوذات البيضاء، الذين يعانون وغيرها 

الثقيلة، وعدم    من مجموعات املتطوعين اآلخرين من نقص كل ما قد يحتاجون إليه لتنفيذ مهامهم، بما في ذلك نقص الديزل لتشغيل آلياتهم 

 .وجود مالجئ للمشردين اآلن في البرد والثلوج

ذ  بينما اندفعت املنظمات املحلية في سوريا إلى تقديم املساعدة اإلنسانية )جهودهم عبارة عن قطرة في دلو(، لم ترسل أي حكومة فريق إنقا 

 .رسمي إلى الحدود السورية

إلى  على الرغم من وجود العديد من املعابر الحدودية ب ين تركيا وشمال غرب سوريا، إال أن هناك معبًرا وحيدا لنقل املساعدات من تركيا 

 .املناطق الخاضعة لسيطرة فصائل املعارضة في سوريا وهو معبر  باب الهوى 

ة إلى املعبر تضررت،  وفي هذا الصدد قالت األمم املتحدة إن "استخدام املعبر ذاته كمنصة إعادة الشحن في الواقع سليمة.. لكن الطرق املؤدي

ًسا بشدة، مع الروس الدائم باستخدام حق الفيتو    ."مما يؤثر مؤقتا على قدراتنا الستخدام املعبر كليا ولطاملا كان وجود معبر باب الهوى مسيا

 .تي عبر العاصمةشهًرا لتجديد استخدامه، فيما تصر حكومة األسد في دمشق على أن جميع املساعدات إلى سوريا يجب أن تأ 12إلى  6كل 

 .وإضافة إلى ذلك، تأثرت بشكل مدمر املناطق التي تسيطر عليها حكومة "األسد"، مثل حلب والالذقية

م  وذكرت الكاتبة أن املئات فقدوا حياتهم هناك، نظًرا لوجود نقص شديد في البنية التحتية أو القدرة على إطالق عمليات اإلنقاذ على الرغ

 .م األسدمن كونهم تحت سيطرة نظا

 .ومع ذلك، وصلت املساعدات إلى دمشق من دول مثل العراق وإيران وروسيا

 للوصول إلى جميع السوريين املحتاجين، لكن هذا بالكاد على وشك 
ً

ووفق الكاتبة، فإنه من الناحية النظرية، يمكن أن تكون دمشق مدخال

 .أكبر البطاقات الجيوسياسيةالحدوث، نظًرا ألن الوصول إلى املساعدات اإلنسانية أصبح أحد  

للمساعدة   للسماح  الضغط على نظام "األسد"  إلى  الدولية  الفاعلة  الجهات  بيربوك" روسيا وجميع  الخارجية األملانية "أنالينا  ودعت وزيرة 

الدولية التي لم تنجح في منع حكومة  وعقبت الكاتبة أن الدعوات مثيرة للضحك بشكل مأساوي، ألن األصوات   .بالوصول إلى الجميع في البالد

 .األسد من قصف شعبها، لن تكون فعالة في الحصول على استجابة النظام لتغذية وإبقاء شعبه دافًئا

إلى تعليق أحد أصدقائها السوريين على املأساة قائال إن "الزلزال فعل ما أراد نظام األسد والروس فعله بنا طوال     الوقت."وأشارت الكاتبة 

 )ترجمة: الخليج الجديد(

 أتالنتك كاونسل  املصدر:

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/in-syria-the-earthquake-did-what-the-assad-regime-and-russians-wanted-to-do-to-us-all-along/
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 العقوبات عن نظام األسد.. فاملنكوبون هم ضحاياه ال ترفعوا 

 واشنطن بوست  

   وائل الزيات

 3202شباط  09)اللغة اإلنجليزية( 

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقال رأي لوائل الزيات، املدير التنفيذي ملنظمة “إنغيج” واملسؤول السابق في وزارة الخارجية    :قال نص امل

 الحكومة األمريكية بالتمسك بموقفها وعدم رفع العقوبات عن سوريا في أعقاب الزلزال املدمر. األمريكية، طالب فيه  

 
تحدة.  وقال الزيات إن العقوبات ال عالقة لها بتقديم الخدمات التي يحصل عليها السوريون، والتي تأتي منذ بداية الحرب األهلية عبر األمم امل

رت  وقال إن منطق العقوبات التي  
ا
فرضتها الواليات املتحدة يختلف عن دور حكومة النظام السوري في تقديم الخدمات، رغم اعترافه أنها أث

 .نوعا ما على االقتصاد، وتراجع قيمة العملة السورية

يم املساعدات  وجاءت مقالته ردا على الدعوات التي صدرت من حكومة النظام السوري لرفع العقوبات األمريكية عليها حتى تتمكن من تقد

للشعب السوري. وتحدثت بثينة شعبان، الناطقة باسم الحكومة مع قناة سكاي نيوز، قائلة إنه في حال رفعت الواليات املتحدة واالتحاد  
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العقوبات، فقد صدرت   في مطالبتها برفع  ببلده”. ولم تكن شعبان وحيدة  العناية  السوري  الشعب  العقوبات، فعندها “يستطيع  األوروبي 

 .وات من جماعات دينية وإنسانية حسنة النيةدع

ورفضت وزارة الخارجية األمريكية هذه الدعوات حتى اآلن، إال أنها ستواجه الضغوط مع معرفة حجم الدمار والضحايا بسبب الزلزال. ويرى  

 .الزيات أن الدواعي لتمسك الحكومة األمريكية بموقفها من العقوبات مرتبطة باآلتي

، نظرا لتصنيف البلد كدولة راعية لإلرهاب واحتالله لبنان. وبعد  1979مة األمريكية سابقا عقوبات على سوريا منذ عام  فقد فرضت الحكو 

، فرضت الواليات املتحدة سلسلة من العقوبات لحرمان  2011قيام الرئيس بشار األسد بحملة قمع ضد املتظاهرين املطالبين بالتغيير عام  

يل جيشه كي يكون قادرا على قمع املدنيين واستخدام العنف ضدهم. وشمل هذا تجميد أمالك املسؤولين في النظام  النظام من القدرة على تمو 

 .وحظر الشركات األمريكية من استيراد النفط السوري

العقوبات على  2019وفي عام   القانون عددا من  في سوريا. وزاد  املدنيين  الكونغرس األمريكي قانون قيصر لحماية  أقر  السورية  ،  الحكومة 

 .وصناعاتها والكيانات األجنبية التي تقدم الدعم املالي واملادي للنظام

رضت في مرحلة ما بعد  
ُ
، كانت واضحة: الحد من قدرة األسد على تمويل  2011ويرى الكاتب أن الدافعية وراء هذه العقوبات، خاصة تلك التي ف

ول داعموه، روسيا وإيران، إبعاد األسد عن املسؤولية في املشاكل االقتصادية التي تعاني جيشه وميليشياته ممن تورطوا في مذابح. في وقت حا

 .منها سوريا وتحميل العقوبات املسؤولية

نية  صحيح أن العقوبات لعبت دورا في وقف اإلنفاق الحكومي وانهيار قيمة الليرة السورية، لكنها لم تؤثر على طريقة إيصال املساعدات اإلنسا

م  انت توزعها األمم املتحدة في مناطق النظام. ورغم التوثيق للفساد داخل عمليات شراء املواد التي توزعها األمم املتحدة ومحاولة النظاالتي ك 

  مليار دوالر لسوريا واملنطقة. ووصلت معظم هذه  16السوري التأثير على مناطق توزيعها، ظلت الواليات املتحدة املانح األكبر، وقدمت تقريبا 

 .لسيطرة النظام، ألنه منع وصولها إلى املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة ةالخاضعاملساعدات للمناطق  

النظام يحاصر   األمريكية، كان  الخارجية  في وزارة  الزيات  اإلنسانية    18وخالل عمل  املواد  املعارضة، حيث منع وصول  بلدة تحت سيطرة 

ات اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة والصليب األحمر الدولي بالعودة، والتي سمح لها بدخول املناطق  والدواء إليها. وأمرت قواته قوافل املساعد 

 .املحاصرة، كانت تجرد من األدوية واملواد الضرورية إلنقاذ حياة املرض ى

بمعبر واحد للمواد اإلنسانية من تركيا إلى  ويقول الزيات إن روسيا وطوال الحرب، جعلت مجلس األمن رهينة ملوقفها، وأجبرته على القبول  

مناطق املعارضة، وهي نفسها اليوم التي بات سكانها تحت األنقاض، وهم بحاجة ماسة للدعم الدولي. وبحسب الخوذ البيضاء أو مؤسسة  

 .لالدفاع املدني، فلم تكن هناك اتصاالت من األمم املتحدة، ولم تصل املنطقة سوى قافلة واحدة منذ الزلزا

 .النوافذ للنجاةوقالت املنظمة إن مئات العائالت عالقة تحت األنقاض في ظروف برد قارس، وأغلقت 

اإلنقاذ   املنكوبة ووصول فرق  املناطق  إلى  املباشر  الدعم  إيصال  على  العمل  يجب  العقوبات،  لرفع  الدعوات  من  بدال  إنه  الكاتب،  ويقول 

 .الصالحة لالستخدام عبر تركيااملتخصصة واستخدام كل املعابر 

غرب سوريا. قائال إن َمن يريدون مساعدة الشعب السوري يجب عليهم   - وقدم الزيات قائمة من املنظمات املستعدة لتقديم العون إلى شمال

ادتهم.. فقط الناس الطيبون  التعاون مع هذه املنظمات. مشيرا إلى أنه ال يمكن االعتماد على األسد ونظامه ملساعدة نفس الناس الذين حاول إب

 في العالم هم من يستطيعون، بحسب قول الزيات. 

 عن   واشنطن بوست املصدر:
ً
 القدس العربينقال

https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b9%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
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 نظام األسد وروسيا يحاوالن تسييس الكارثة.. وأمريكا تخلت عن السوريين ملدة طويلة

 ذي أتالنتك  

   كيم غطاس

 3202شباط  08)اللغة اإلنجليزية( 

امل لكيم   :قالنص  مقاال  أتالنتك”  “ذي  مجلة  الكارثة    نشرت  واآلن  األهلية  الحرب  أوال  متراكما،  دمارا  تواجه  سوريا  إن  فيه  قالت  غطاس 

غرب البالد وهي بحاجة للمساعدات الدولية، مع أن من الصعب إيصالها. وقالت إن العالم التفت إلى سوريا    -الطبيعية، التي ضربت شمال 

سنة من الحرب األهلية واملقسم بين الحكومة    12ن، وهو البلد الذي دمرته  بعد واحدة من أكبر الهزات األرضية في القرن الحادي والعشري 

 وامليليشيات املسلحة والقوى األجنبية وهو بلد يعيش فيه ماليين من النازحين. 

 
قتيل.   6.000على مقياس ريختر وسجل أكثر من    7.8والصورة األكثر دمارا التي خرجت من الكارثة جاءت من تركيا حيث ضربت هزة بدرجة  

والعدد مرشح لالرتفاع. لكن ألم الحياة في مناطق املعارضة وبخاصة منطقة إدلب    1.900وبالنسبة لسوريا فالضحايا الذين سجل عددهم هو  

  3غرب سوريا حوالي    -ال يحتمل. فقد جاءت الهزات األرضية بعد سنوات من القصف الروس ي وقصف الحكومة السورية. ويعيش في شمال

التحتية، بما فيها املستشفيات،    ماليين البنى  الدولي وفي ظل وضع دمرت فيه  من املهجرين من مدنهم وقراهم، وهم معزولون عن املجتمع 

 .الهدف املفضل للروس والحكومة، وجعلت الهزات األرضية حياة السوريين ال تحتمل

ن الصعب إيصالها. فرغم تدفق العون إلى تركيا إال أن الظروف  وتذكر كارثة اإلثنين بحاجة سوريا املاسة للمساعدات الدولية، رغم أن م

غرب البالد، وهي صعبة في ظل النزاع    - الطبيعية واللوجيستية والسياسية تضيف ملصاعب سوريا وبخاصة املناطق املحتاجة جدا في شمال
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ة السورية وروسيا تحاوالن تسييس املساعدات للكارثة  املستمر والعقوبات الدولية املفروضة على نظام بشار األسد. وتقول الكاتبة إن الحكوم

غرب البالد. ويجب على الواليات املتحدة    -من خالل الدعوة لرفع العقوبات ومن املحتمل استخدام الفرصة الستعادة السيطرة على شمال

 .لعسكري السوري والروس يالتحرك بسرعة ومن طرف واحد وأن تقدم الدعم اإلنساني في وقت تمنع فيه التحرك الدبلوماس ي وا

وقبل الهزة األرضية، سيطرت روسيا والحكومة السورية على الدعم اإلنساني العابر للحدود من تركيا. وأكدت الحكومة السورية على ضرورة  

دة لزيادة  مرور الدعم املخصص ملناطق املعارضة من دمشق أوال. وفي الوقت نفسه استخدمت روسيا دائما الفيتو ضد جهود األمم املتح

السورية. وتعرض الطريق إلى املعبر للدمار    -املساعدات اإلنسانية إلى سوريا وبخاصة مناطق املعارضة عبر معبر باب الهوا على الحدود التركية

 .بسبب الهزة وما هو متوفر من املساعدات اإلنسانية يحتاج إلى ثالثة أو خمسة أيام

جزائر وإيران والعراق واإلمارات العربية املتحدة وكذا من األمم املتحدة، ولكن ال أحد سارع لدعم  وتلقت دمشق بعضا من الدعم للكارثة من ال

غرب سوريا، نظرا للتحديات السياسية والعقبات التي تقف أمام الوصول إلى هناك. وفي الوقت الذي ناشد فيه سفير سوريا    -لسكان شمال 

شترط مروره عبر دمشق، مما يعني أن حياة الذين فروا من النظام إلى مناطق املعارضة ستكون  باألمم املتحدة الدول لتقديم الدعم إال أنه ا

 .مرة أخرى في يد األسد

وعلى منصات التواصل املؤيدة للنظام دعوات تطالب بعدم تقديم الدعم ملناطق املعارضة. وفي ظل الدمار الواسع، يجب على املجتمع الدولي  

الدعم إلى سوريا بما في ذلك عبر الحكومة السورية، ولكن بشرط التزام األخيرة بإيصال املساعدات والسماح    التفكير بالسماح لكل قنوات

صوير  بمرورها إلى مناطق املعارضة. إال أن نظام األسد لن يقاوم رغبة زيادة معاناة السكان في مناطق املعارضة، ومن الخطأ، في الوقت نفسه ت

 دعم لحكومة األسد.  وصول الدعم إلى دمشق على أنه 

غرب البالد. وألن الجيش    - وأشارت الكاتبة إلمكانية قيام األمريكيين باستخدام معبر آخر وبالتنسيق مع األتراك إليصال العون ملناطق شمال

ليس خيارا جيدا  األمريكي موجود في بعض املناطق من هذا الجزء السوري، فيمكنه استخدام الطيران إلنزال املساعدات اإلنسانية، مع أنه  

شرق سوريا وتحويلها إلى مركز للمساعدات ونقلها للمناطق املتضررة    -بسبب سوء األحوال الجوية. ويمكن للجيش استخدام قاعدته في شمال

ي زار أبو ظبي إال  بالتنسيق مع األتراك واألكراد في سوريا. وفي العام املاض ي قام األردن واإلمارات العربية املتحدة بخطوات تقارب مع األسد الذ

 .أن الواليات املتحدة حذرت من هذه املحاوالت

رة  وتعهدت إدارة بايدن بدعم الطرفين في سوريا، وقال بايدن إن شركاء الواليات املتحدة هناك يردون على الكارثة. وهي تصريحات عكستها وزا 

ر في تغريدة على تويتر إنها تحدثت مع رائد صالح رئيس جماعة الخوذ  الخارجية ووكالة املساعدات اإلنسانية. وقالت مديرة الوكالة سامنثا باو 

  البيضاء. ولدى منظمة الدفاع املدني خبرة في اإلنقاذ ونشرت املتطوعين للمساعدة في إخراج الضحايا من تحت األنقاض لكنها تعاني من نقص 

  .املعدات والوقود

غرب سوريا ثم    -كابوسا، لكن على الواليات املتحدة وشركائها النظر في طرق لتخفيف معاناة السكان في شمال  وتمثل املساعدات اللوجيستية

التفكير بخطوات إبداعية ملساعدة سوريا دون تحليل األسد من مسؤولية جرائمه. ولو كان هناك درس من الهزات األرضية األخيرة غير ضرورة  

ع فهو أن الجروح العميقة ال يمكن عالجها بالكي ثم تجاهلها كما فعلت واشنطن مع سوريا، فقد تم  التحضير في منطقة تقع على خطوط صد

 التخلي عن السوريين وتجاهلهم لوقت طويل. 

 ذي أتالنتك  املصدر:

 

https://www.alquds.co.uk/%d8%b0%d9%8a-%d8%a3%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%83-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa/
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 زلزال تركيا وسوريا كشف عن وجه أوروبا الذي ال يعرف الرحمة 

 ميدل إيست آي 

 دافيد هيرست 

 3202  شباط 10)اللغة اإلنجليزية( 

 في يومين اثنين  12مساحة تعادل  :قالنص امل
ً
 .ضعفا من مساحة بلجيكا ضربها عشرون زلزاال

 يعادل    7.8زلزال تركيا وسوريا الذي بلغ  
ً
مليون طن من مادة الـ تي إن تي. ما لبث هذا الزلزال أن    7.5درجة على مقياس ريختر أحدث انفجارا

 .درجة على الساحل التركي السوري 5.6درجة، في وسط وشرق تركيا، ثم هزة ارتدادية أخرى بقوة  7.6تبعته هزة ارتدادية بلغت قوتها  

 هزة ارتداد 800تم تسجيل ما مجموعه و 
ً
 .ية تقريبا

في سوريا   3,377في تركيا و    17,674  –مليون إنسان. عند كتابة هذا املقال ما زالت هذه األرقام تتغير كل ساعة    21تضرر ما يقرب من  وقد  

 300ا على الـ.. أما الذين شردوا وباتوا بال مأوى فيزيد عددهم في تركيا على املائة ألف وفي سوري72,879قضوا نحبهم، بينما بلغ عدد الجرحى  

 .ألف

. والطرق السريعة وخطوط    12مئات املباني متعددة الطوابق، بعضها يصل إلى  
ً
، تحولت إلى أكوام من الركام. أحياء بأسرها دمرت تدميرا

ً
طابقا

 بسبب اكتظاظها بالشاحنات التي  
ً
، أو اختنقت تماما

ً
 .تنقل املساعداتالسكة الحديدية التي تصل املدن الكبيرة بعضها ببعض مزقت تمزيقا
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 من السيفرن في الغرب إلى هامبر إستيوري في الشمال.  لو أسقطت خارطة ه 
ً
ذا الزلزال على بريطانيا، لوجدت أن خطوط الصدع تمتد قطريا

هذه األرقام ال تمس بالكاد سوى  و   .ولكان جل إنجلترا، بما في ذلك مدن بيرمنغهام ومانشستر وشفيلد، قد تعرضت لهزة من املستوى السابع

 .الكارثة، أما التفاصيل فسوف تصبح متاحة في القادم من األيام واألسابيعمناسيب هذه 

 

 خسارة اهتمام الجمهور  -

 للبحث واإلنقاذ. ولكن بعد ثالثة أيام فقط على الكارثة، بالضبط عند النقطة التي تتحول فيها عملية البحث  
ً
أرسلت عشرات الدول فرقا

 .للجثث، بدأت املأساة تفارق العناوين اإلخبارية الرئيسية في أوروبا، جار تركيا املباشرواإلنقاذ إلى وضع الكآبة، االستخراج البطيء 

 .نعلم ما الذي يتبع هذه الخسارة الهتمام الجمهور 

كي، الذي  أزيح الزلزال هذا األسبوع على يد زيارة الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بريطانيا وبروكسل. زيلينسكي املغوار بمالبسه الكا

تشكل في الضمير السياس ي على هيئة شخصية تجمع ما بين تشيرتشل وبوديكا وجاندارك، غدا ورقة سياسية ساخنة، تتنافس على حضوره  

 .املجالس البرملانية

 

 للفخار الوطني. وكذلك ح
ً
 إياها على فرنسا وبروكسل أشير إليها باعتبارها مصدرا

ً
 مفضال

ً
ال املساعدة العسكرية حقيقة أنه زار بريطانيا أوال

مليار دوالر( والتي قدمتها بريطانيا ألوكرانيا العام املاض ي، وهو املبلغ الذي أكد لنا رئيس    2.7مليار جنيه إسترليني )ما يعادل    2.3التي تبلغ  

 الوزراء ريش ي سوناك أنه سوف يتكرر منحه هذه السنة. وهذا يجعل بريطانيا ثاني أكبر مانح عسكري ألوكرانيا. 

ال تركيا  هذا هو نوع املال املتوفر في بريطانيا عندما توجد اإلرادة السياسية. قارن ذلك بمبلغ املال الذي ستنفقه الحكومة البريطانية على زلز 

 لجنة طوارئ الكوارث، حملتها لجمع التبرعات يوم الخميس من أجل توفير  
ً
وسوريا. عندما أطلقت خمسة عشر جمعية خيرية، تشكل معا

الخارجية جيمز كلفرلي أن بريطانيا سوف تتبرع بما يعادل  مساع الطبي وتوفير املالذ والبطانيات والطعام، أعلن وزير  دات لإلنقاذ والعالج 

 .ماليين دوالر( التي تبرع بها الشعب 6الخمسة ماليين جنيه )

املرعبة، فإننا نعلم أن الشعب البريطاني يرغب في املساعدة. ولقد أثبتوا  وقال كلفرلي: "عندما تقع مثل هذه الكوارث التي تنجم عن تلك الزالزل  

 ."املرة تلو األخرى أن قلة هم أكثر سخاء وشفقة

 ماليين جنيه. هل هذا حقيقي؟ يبدو كذلك.  5مليون من ضحايا الكارثة هو  23مليار جنيه ونصيب إغاثة   2.3نصيب أوكرانيا من األسلحة 

 تجاوز السياسة 

 .ريقتان لقياس ذلك على مقياس ريختر ملدى انعدام إنسانية اإلنسان تجاه أخيه اإلنسانهناك طو 

 يتجاوز السياسة 
ً
 عامليا

ً
أو الدرجة التي يعامل بها الرئيس التركي رجب طيب    –على املستوى اإلنساني، تتطلب الكوارث ذات الحجم العاملي ردا

 .نا منبوذين، وذلك في اللقاءات التي تجمع العظماء والنبالء كما هو حال دافوسأردوغان أو الرئيس السوري بشار األسد كما لو كا

 تظهر فيه بناية متضررة وسيارة مقلوبة وكوم
ً
 كاريكاتوريا

ً
ة من  بعد يوم واحد من الكارثة، نشرت املجلة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو رسما

 ."الركام وعليها تعليق يقول: "ال داعي إلرسال الدبابات

 .كان ذلك أكثر من مجرد رسم كاريكاتوري كريه، وشارلي إيبدو ليست مجرد مجلة ساخرة
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عام   املتطرفون    2015ففي  يشنها  التي  الهجمات  ضد  التعبير  وحرية  الديمقراطية  عن  بالدفاع  يوصف  ما  مركز  إيبدو  شارلي  أصبحت 

 كما يتم توصيف أوكرانيا اليوم. فقد تعرضت مكات  –واإلرهابيون  
ً
بها في باريس لهجوم من قبل سعيد وشريف كواتش ي، وقد زعما أنهما  تماما

 وجرحا  12يمثالن مجموعة القاعدة، فقتال 
ً
 .آخرين 11شخصا

 لحرية التعبير التي تتع
ً
رض  انطلقت على إثر الهجوم مظاهرات حاشدة، وانتشر كالنار في الهشيم شعار "أنا شارلي". أصبحت شارلي إيبدو رمزا

للعدوان من قبل البرابرة امللتحين. ولتحقيق هذه الغايات كنست عنصرية شارلي إيبدو الوقحة تحت البساط، وكما تم ذلك في حينه فإن  

 .ستمر حتى اليوماألمر م

 .قلة من وسائل اإلعالم أشارت إلى وقاحتها األخيرة، على الرغم من أن مواقع التواصل االجتماعي لم تكن بطيئة في ردها

 

 خطأ جسيم  -

كاب في  الثياب  رثة  الطالبان  العاملية، بعد أن دحرتها جيوش  املتحدة وأوروبا على الساحة  للواليات  البطيء  الكثيرون عن املوت  أو  كتب  ول 

 .الهجمات االنتحارية لجيش فاغنر في دونباس

 

ظهار  إال أن تردد االتحاد األوروبي في أن يكون أول املستجيبين في هذه األزمة أمر تطوعي بالكامل. إنه خطأ جسيم لم يفرضه أحد. هذه فرصة إل 

ليس مخاطبة حكوماتهم أو رؤسائهم الذين يناورون من  الزعامة األخالقية واإلنسانية ملاليين الناس. إنها فرصة ملخاطبتهم بشكل مباشر، و 

 .أجل إعادة انتخابهم

قلعة  إنها فرصة من أجل اإلثبات للعالم أن الغرب بإمكانه أن يعيد البناء كما أن بإمكانه أن يدمر. إال أن هذا آخر ما يخطر ببال أوروبا ال

 .املرتفع ودوريات مسيراتها إال للحيلولة دون دخول قطعان الكافرين   اليوم. أوروبا القلعة تحيط ثروتها بسياج. فما سياجها املكهرب

 وأي محفز أعظم من ذلك يمكن أن تقدمه ملاليين البشر حتى يبحثوا في مكان آخر عن الزعامة؟ 

ربعة أيام من إطالق منصة  مليون دوالر بعد أ  51بينما لم تجمع مبالغ كبيرة في بريطانيا أو فرنسا أو أملانيا، جمع السعوديون ما يزيد على الـ

 .سهم إلغاثة املتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

نا نتخلى  إنه مبلغ تافه بالنسبة ألفراد العائلة امللكية، ولكنه تبرع كبير من أفراد الشعب السعودي. جدير ببريطانيا أن تشعر بالعار. ولكن دعو 

 دعونا نكتفي بالتركيز على منطق املصلحة الذاتية.  .املشتركةعن األخالقيات أو عن أي إحساس باإلنسانية  

 

 أرقام مذهلة  -

، ومعظم هؤالء جاءوا من سوريا  2021باملائة في عام    25قبل الحرب في أوكرانيا، كانت نسبة طالبي اللجوء في أوروبا من منطقة الشرق األوسط  

 .ن املرتبة الثانيةوالعراق وتركيا التي احتلت املرتبة الخامسة. احتلت أفغانستا

ألف    320مليون الجئ سوري باإلضافة إلى    3.6بسبب الحرب في سوريا تحولت تركيا إلى أكبر مأوى لالجئين في العالم، إذ لجأ إليها ما يزيد على الـ

باملائة من    0.86شكل  مليار دوالر على املساعدات اإلنسانية، وهو ما ي  5.59شخص من جنسيات أخرى. في العام املاض ي فقط، أنفقت تركيا  

 ."الناتج املحلي اإلجمالي، وهذا يؤهلها ألن تكون الرائدة على مستوى العالم، وذلك بسحب ما ورد في تقرير صادر عن "مبادرات التنمية
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بالنسبة لحكوم أرقام مذهلة  املتحدة. وهذه  الواليات  الثانية بعد  املرتبة  في  تأتي تركيا  إنفاقه،  يتم  الذي  املال   ما تتعرض  من حيث 
ً
ة كثيرا

 .للشيطنة في الغرب

، لجمع  
ً
النصر، تنظم الحمالت خلسة وتربصا  في الصخر. فاألحزاب اليمينية املتطرفة في تركيا، مثل حزب 

ً
الجهد ليس محفورا ولكن هذا 

اإلغاثة، بعض  املسؤولية عن بطء جهود  يحمل   عمن 
ً
بحثا السوريين.  لترحيل  تذاكر حافالت  على    األموال من أجل شراء  انقضوا  األتراك 

 .الالجئين بعيد هذه الكارثة

 .هذه أحداث بلغت من الضخامة ما يؤهلها ألن تدفع بأمواج قادمة من الالجئين بينما تستغرق عملية إعادة البناء سنوات إن لم يكن عقودا

،  ولذلك فإن من مصلحة أوروبا ضمان أن تتمكن تركيا من االستمرار في سياسة إعادة توطين الال 
ً
جئين في الشمال السوري. ولكن سوريا أيضا

ي  والتي كانت وجهة لكثير من التسليح الغربي، تم التخلي عنها. لم يزل الالجئون السوريون يموتون من البرد قبل وقت طويل من الزلزال الذ

 .ضرب حلب وإدلب

ية. كان للدمار الذي حل بهاتاي تأثير مباشر على اإلغاثة  ويعتقد أن ثلث جميع الضحايا هم في إقليم هاتاي على مرمى حجر من الحدود السور 

التي تتوجه إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، الحبل السري للمساعدات التي تصل إلى ماليين الناس في شمال غرب سوريا، والذين يعيشون  

 .داخل مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية

 كما  والسوريون الذين يعيشون تحت سيطرة الحك
ً
، فالدولة مزقتها الحرب، وتشلها العقوبات املفروضة عليها تماما

ً
ومة ليسوا أحسن حاال

 .كان عليه الحال في إيران في األيام األولى للجمهورية اإلسالمية

 

 مصير أخروي  -

التي يتلفظ بها زعماء أوروبا أشد    كل عام تتسع الهوة بين ما ينبغي أن نعمله من خير وما ينتهي بنا الحال إلى عمله. كل عام تصبح الكلمات

 .بشاعة

 في حفل تدشين  
ً
السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، خطابا املاض ي، ألقى املسؤول األول عن  في أكتوبر / تشرين األول 

 للنسخة الرسمية من خطابه األكاديمية الدبلوماسية األوروبية في بروكسل. كان ذلك في الثالث عشر من أكتوبر. وفي ما يأتي ما
ً
 :قاله طبقا

  أوروبا حديقة. لقد بنينا حديقة. كل ش يء يعمل. إنها أفضل مزيج من الحرية السياسية والرفاه االقتصادي والتماسك االجتماعي الذي تمكنت "

الحديقة. يتوجب على العاملين في الحديقة  األشياء الثالثة معا.... معظم بقية العالم عبارة عن غابة، وقد تغزو الغابة    –البشرية من إقامته  

 مع بقية العالم. وإال فإن بقية العالم سوف تغزونا، بطرق ووسائل مخ
ً
  ."تلفةالتوجه إلى الغابة. يجب على األوروبيين أن يكونوا أكثر اشتباكا

 .إذا كانت هناك فرصة على اإلطالق لوضع حد لهذه الرطانة املتخلفة، فهي اآلنو 

هل ستغتنم أوروبا الفرصة؟ أشك في ذلك، وذلك أنني تخليت منذ وقت طويل عن مفهوم التقدم. وحديقة عدن التي يتكلم عنها بوريل تستحق  

 مصيرها األخروي.  
ً
 (21عربي : )ترجمةتماما

 ميدل إيست آي  املصدر:

 

https://www.middleeasteye.net/opinion/turkey-syria-earthquake-europe-heartless-face-billions-war
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