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مركز حرمون للدراسات املعاصرة:

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية واملجتمعية 
ُ
هو مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، ت

والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، وتهتم بتعزيز 
أداء املجتمع املدني، ونشر الوعي الديمقراطي. كما تهتم أيًضا بالقضايا العربية، والصراعات املتعلقة بها، 

وبالعالقات العربية اإلقليمية والدولية.

وقيم  أسس  على  سورية،  مستقبل  بناء  أجل  من  مبادرات  وُيطلق  ونشاطات،  مشاريع  املركز  ُينفذ 
الديمقراطية والحرية واملساواة وحقوق اإلنسان وقيم املواطنة املتساوية، ويسعى ألن يكون ميداًنا للحوار 

البّناء، وساحة لتالقي األفكار.

قسم الدراسات:

وتعالج  األساسية،  السورية  القضايا  تناقش  التي  واملوضوعية  العلمية  الدراسات  القسم  هذا  م  ُيقّدِ
العلمية  البحثّية  املواد  إنتاج  عن  مسؤول  وهو  املناسبة،  والبدائل  الحلول  وتقترح  الرئيسة،  املشكالت 
االجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية، التي تستند إلى جهٍد بحثّي أصيل ورصين يتوافق مع 

أصول العمل البحثّي العلمي.

دراسات  إنتاج  أعماله  جدول  على  ويضع  الراهن،  للواقع  قراءات  تقديم  على  الدراسات  قسم  يحرص 
والتربوية  والثقافية  والقانونية  والسياسية  الفكرية  املنظومة  بناء  إعادة  بهدف  كافة،  البحثية  الفئات  من 
بين السياسة واالقتصاد والقانون واملجتمع والفكر،  املتبادلة  التأثيرات  في سورية املستقبل، ويستكشف 

ويبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في املستقبل في نظام ديمقراطي تعددي تداولي.
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)*( – اآلراء الواردة في هذه الدراسة ال تعّبر بالضرورة عن آراء املركز

*- ريم عالف كاتبة ومحررة وشخصية عامة سورية املولد. زميلة سابقة في تشاتام هاوس بلندن منذ ما 
ا وتحدثت وكتبت عن سورية واملنطقة والشؤون الدولية. بخصوص 

ً
يقرب من عشرة أعوام، أجرت أبحاث

سورية، تركز على الشؤون املحلية والجيوسياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية. وقد كتبت وتحدثت 
على نطاق واسع عن البالد في العقد الذي سبق ثورة 2011، وفي العقد الذي تالها. وهي عضو مجلس إدارة 
في منظمة املجتمع املدني السوري، اليوم التالي. وهي أيًضا عضو في املجلس االستشاري لبرنامج سورية التابع 

ملعهد الشرق األوسط.
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إستراتيجية قصيرة النظر وذاتية الهزيمة

على الرغم من التصريحات التي صدرت قبل عام واحد فقط وأشارت إلى عكس مضمونها حول التطبيع 
مع األسد، ليس هناك شك اآلن في أن الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي قد أعطيا موافقتهما الضمنية 
على تطبيع بعض الدول مع نظام األسد، حتى مع استمرار سيطرة األسد على السلطة وتقوية قبضة إيران 
النظام وداعميه  تنازالت من  تأهيل األسد من دون الحصول على  عيد 

ُ
أ وميليشياتها على املنطقة. وإذا 

الرئيسين، فإن األرضية ستصبح ممهدة لفشل طويل األمد، وعدم استقرار مستمر في سورية واملنطقة، 
وسيؤدي ذلك إلى إدامة حتمية لدورة التمرد والقمع.
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العجز الوظيفي

. باستثناء موقفه من إيران، 
ً
 الخارجية في عهد الرئيس دونالد ترامب متقلبة

َ
عّد معظم املراقبين السياسة

الذي توّضح منذ بداية واليته، من خالل إلغاء خطة العمل الشاملة املشتركة )JCPOA(، حيث فاجأ ترامب 
الحلفاء واألعداء على حّد سواء بقرارات عشوائية، ال يبدو أنها تندرج ضمن إستراتيجية مدروسة. كان من 
املتوقع أن يؤدي انتخاب الرئيس جو بايدن إلى إعادة القيادة األميركية إلى املسرح العالمي، وهو أمٌل استند 
جزئًيا إلى تصريحات بايدن الخاصة بهذا املعنى. في شباط/ فبراير 2021، أخبر بايدن الحلفاء املجتمعين في 

مؤتمر ميونخ لألمن االفترا�ضي بأّن »أميركا عائدة« )1(.

مع اقتراب الذكرى السنوية األولى لتوليه اإلدارة، لم يحّقق بايدن معظم توقعات السياسة الخارجية، 
وهذا ما ترك الحلفاء غير متأكدين من االتجاه الذي ستختاره الواليات املتحدة. كان اإلخفاق السيا�ضي األخير 
حول اتفاقية آكوس AUKUS )2( )حيث ضغطت الواليات املتحدة على أستراليا للتراجع عن صفقة بقيمة 66 
مليار دوالر مع فرنسا لبيع غواصات فرنسية تعمل بالديزل والكهرباء، وشراء غواصات نووية أميركية الصنع 
 من ذلك( مؤشًرا غير متوقع على أن العالقات بين الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي لم تكن أولوية 

ً
بدال

بالنسبة إلى بايدن، ولم تعد أساًسا صلًبا ملواجهة التحديات العاملية الحالية. قّرر بايدن التركيز على جنوب 
شرق آسيا، وال سّيما على التحديات املستقبلية مع الصين. والقرار هذا ال يترك أوروبا وحدها للتعامل مع 
قضايا أقرب إلى بلدانها، مثل روسيا، ولكنه يتجاهل أيًضا إمكانية التغيير مع القيادة الجديدة في أملانيا وربما 
في فرنسا. ال تؤثر هذه العوامل في التعاون بين القوى العاملية نفسها فحسب، بل تؤثر أيًضا في ثقل نفوذها 

على بؤر التوتر مثل الشرق األوسط، وقبل كل �ضيء سورية، حيث تعزز الصين وجودها السيا�ضي واملالي.

لم يقّدم بايدن أّي توجيه بخصوص سياسته، بشأن القضية األكثر إلحاًحا ومركزية في الشرق األوسط، 
ِكرت سورية في خطابات السياسة 

ُ
وأوضح اآلن أنه غير راغب في صرف وقت أو موارد إضافية هناك. بالكاد ذ

الخارجية للواليات املتحدة، سواء على لسان الرئيس أو وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، الذي ال يزال فريقه 
الدبلوما�ضي يفتقر إلى املمثل الخاص لالنخراط في سورية، بعد رحيل السفير جيمس جيفري؛ حيث لم يتبق 
سوى إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق املتوسط، املسؤول عن ملف سورية 
اقتصر املسؤولون األميركيون أنفسهم على اإلدالء بتصريحات عرضية، مثل االحتجاجات اإللزامية   .)3(

في مجلس األمن، عند مناقشة قضية املعابر الحدودية للسماح بتدفق املساعدات اإلنسانية إلى سورية. 

)1(  - The White House, “Remarks by President Biden at the 2021 Virtual Munich Security Conference “, February 19, 2021.
https://bit.ly/3rFsbrG

)2(  - Patrick Wintour and Angelique Chrisafis and Julian Borger, “Biden admits to Macron the US was ‘clumsy’ in Aukus sub-
marine deal”, The Guardian, October 29, 2021. https://bit.ly/3vA7EGe

)3( 3 -  See, “Biden administration appoints new Syria policy chief”, Al-Monitor, September 21, 2021.
https://bit.ly/3s64XLN
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قدمت الواليات املتحدة القرار الالحق في مجلس األمن رقم 2585 )4( الذي يسمح بتمديد ستة أشهر فقط 
للمعبر الحدودي املفتوح الحالي، معبر باب الهوى )يتم تجديده ملدة 6 أشهر أخرى(، كنجاح ))( لدبلوماسيتها، 

على الرغم من انخفاض عدد املعابر التي وافقت عليها األمم املتحدة إلى معبر واحد فقط.

)4(  - See UN-OCHA, “Security Council Extends Use of Border Crossing for Humanitarian Aid into Syria, Unanimously Adopt-
ing Resolution 2585 )2021(”, July 9, 2021. https://bit.ly/38fH1OU

)5(  - See United States Mission to the United Nations, “Remarks by Ambassador Thomas-Greenfield at a UN Security Council 
Stakeout Following the Adoption of a Resolution on the Syria Cross-Border Mechanism “, July 9, 2021. https://bit.ly/39dXyn3
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التخلي عن املسؤولية تجاه ما يفعله اآلخرون

في ما يتعلق بهذه الالمباالة الظاهرة، ليس هذا التقاعس املتعمد هو الجانب األكثر إثارة للقلق في سياسة 
الواليات املتحدة في ظّل إدارة بايدن. ُيستكمل النقص الحالي في االنخراط األميركي املباشر -بخصوص 
سورية- بقرار غير واضح بما يكفي، لتسهيل إعادة تأهيل نظام األسد عبر الحلفاء التقليديين في الشرق 
األوسط، مثل دول الخليج العربي. هذا السخاء العر�ضي ملحوظ أيًضا عند عدد من حكومات االتحاد 
األوروبي. وبينما تستمر الواليات املتحدة في االدعاء بأنها لن تدعم إعادة التأهيل أو التطبيع )6(، فإنها لم 
تعترض على مبادرات الدول األخرى، مّدعية بصورة غير مقنعة أنها خطوة »لن تشّجعها«. وأكثر من ذلك، 
تتجاهل الواليات املتحدة أيًضا الرغبة املعلنة لبعض الدول األوروبية، منها دول االتحاد األوروبي، في إعادة 

العالقات مع الدكتاتور السوري.

كما سمحت الواليات املتحدة للصفقات التجارية اإلقليمية للنفط والغاز والكهرباء من مصر واألردن 
باملرور عبر سورية، تحت ستار مساعدة لبنان لتجنب االنهيار االقتصادي )7(. بمباركة هذه الصفقات، 
تخالف الواليات املتحدة التزاماتها بموجب قانون قيصر لحماية املدنيين في سورية )8(، الذي يفرض عقوبات 

على الدول والكيانات واألفراد الذين يتعاملون مع نظام األسد.

كل هذا يشير إلى تحّول ملحوظ في سياسة الواليات املتحدة تجاه سورية، على الرغم من التقاعس 
امللحوظ من إدارة بايدن. مع عدم وجود أحكام متهورة على طريقة ترامب ودبلوماسيته املتهورة، يتبع بايدن 
ا بقية املنطقة تلجأ إلى 

ً
سياسة متعمدة، مفادها تفويض القوى املوجودة بالفعل لحّل املشكالت بينها، تارك

اتفاقات مجربة ومختبرة.

خلق انسحاب أميركا من أفغانستان تساؤالت حول القوات األميركية التي ال تزال متمركزة في أماكن أخرى 
من العالم. في الوقت الحالي، ليس من املحتمل أن يكون لذلك تأثير مباشر على حوالي 900 جندي أميركي في 
شمال شرق سورية. السياسة األميركية املعلنة بخصوص هذا املوضوع هي أن املجموعة الصغيرة ستبقى، 

ما استمّرت الواليات املتحدة في دعم الحرب ضّد تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي )9(.

)6(  - See, “US does not support normalization of relations with Syria”, AP News, October 13, 2021. https://bit.ly/3MFhgGL

)7(  - Giorgio Cafiero, “Lebanon’s desperation may offer a big step to Assad’s salvation”, The New Arab, September 29, 2021.
https://bit.ly/3931kiN

)8(  - See US Congress „H.R.31 - Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019“, March 1, 2019. https://bit.ly/3k1IRFD

)9(  - See Lara Seligman, “Troops to stay put in Syria even as Biden seeks to end America’s ‘forever wars’“, Politico, July 27, 2021.
https://politi.co/3rMP2BF
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ومع ذلك، مع التخلي العلني عن كثير من املواطنين األفغان الذين عملوا مع الواليات املتحدة )10(، فإن 
ضمان الدعم األميركي املستقبلي أصبح اآلن أقل من املعتاد، وهو ما يترك الحلفاء املحليين مثل الفصائل 

الكردية وقوات سوريا الديمقراطية غير مرتاحين، بخصوص مصداقية راعيهم األقوى. 

َجّر أكثر نحو املستنقع السوري، فإن بايدن مستعّد -إن لم يكن سعيًدا 
ُ
ما دامت  الواليات املتحدة لن ت

تماًما- للسماح لروسيا وتركيا ومختلف الجهات الفاعلة اإلقليمية بالتعامل مع سورية وغيرها من املناطق 
املضطربة. بينما بدت سياسة الواليات املتحدة في السابق وكأنها غير حاسمة، تشير الدالئل اآلن إلى التصميم 
في هذا االبتعاد املحسوب عن املنطقة، مع مبرر أن هذا االبتعاد غير مؤثر على أميركا. في الواقع، هذا االبتعاد 
ال يفعل شيًئا لحماية املصالح األميركية أو العاملية، وهو احتضان فعلي لترسيخ إيران، من خالل ميليشياتها 

العنيفة العديدة، في كل دولة مجاورة لحدودها الغربية، أي العراق وسورية ولبنان.

)10(  - See Phil McCausland, “U.S. withdrawal leaves Afghan allies grappling with fear, anger and panic” , NBC News, August 
31, 2021. https://nbcnews.to/3KiS8UF
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التراجع عن املبادئ الدولية

مثل الواليات املتحدة، تعود املنظمات الدولية ببطء، ولكن بثبات، إلى التعامل مع بقاء نظام األسد 
 على الساحة العاملية، على الرغم من الكم 

ً
 وفاعلة

ً
 قائمة

ً
على أنه أمر واقع. وهذا يعني عّد سورية دولة

الهائل من األدلة التي توثق جرائم النظام ضّد اإلنسانية، وعلى الرغم من العقوبات الالحقة التي فرضتها 
الديمقراطيات الغربية على الزمرة الحاكمة. فجأة، ال يبدو أّن أًيا من ذلك مهّم أو ذو شأن.

واألمر الالفت لالنتباه أكثر، في أيار/ مايو 2021، ومن دون اعتراض من الدول األعضاء، عّينت منظمة 
الصحة العاملية سورية في مجلسها التنفيذي )11(. ُسمح بحدوث ذلك على الرغم من أن األمم املتحدة قد 
أعلنت بالفعل أن النظام السوري وحلفاءه كانوا يهاجمون عمًدا املشافي والعيادات وسيارات اإلسعاف 
واملستجيبين األوائل )غالًبا بمساعدة سالح الجو الرو�ضي(، حتى إنهم بدؤوا تحقيًقا حول هذه الهجمات 
ة الضرباِت الجوية التي استهدفت 

ّ
)12(. وقد وثقت املنظمات الطبية الدولية، ووسائل اإلعالم املستقلة، بدق

املشافي في سورية )13(.

وفي تشرين األول/ أكتوبر 2021، أعلن اإلنتربول )14( أنه سمح لسورية باالنضمام إلى شبكته، ومنحها 
 متجدًدا إلى قاعدة البيانات الخاصة به، وهي أداة قوية لنظاٍم ال يتسامح مع املعارضة. كان النظام 

ً
وصوال

السوري يخضع »إلجراءات انضباطية“ منذ عام 2011، مع بدء القمع العسكري للنظام لالنتفاضة السلمية. 
بالنسبة إلى كثير من السوريين في أصقاع العالم، أثارت هذه الخطوة مخاوف من أن يجد النظام اآلن أن 

مالحقة منتقديه، أينما كانوا، باتت أسهل.

شرت في تشرين األول/ أكتوبر، 
ُ
طت دراسة أجراها مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية )CSIS(، ن

ّ
سل

الضوَء على كيفية اقتطاع نظام األسد لنفسه ماليين الدوالرات من املساعدات اإلنسانية ))1(، من خالل إجبار 
األمم املتحدة على استخدام سعر الصرف الرسمي للبنك املركزي. في عام 2020، بلغت هذه االقتطاعات 
)60( مليون دوالر، أو نصف أموال املساعدات الخارجية، وتذهب مباشرة إلى جيوب النظام السوري. يرتفع 

)11(  - See Ruth Sherlock, “Syria bombs hospitals. Now it will help lead the World Health Organization”, NPR, June 12, 2021. 
https://n.pr/3vHUNSy

)12(  - See Emma Farge, “Strikes on Syrian medical facilities appear deliberate: U.N.”, Reuters, November 8, 2019. 
https://reut.rs/3EETE1P

)13(  - See Malachy Brown et al, “Hospitals and Schools Are Being Bombed in Syria. A U.N. Inquiry Is Limited”, New York 
Times, December 31, 2019. https://nyti.ms/3K5wumB

)14(  - See Bethan McKernan, “Interpol faces criticism for allowing Syria to rejoin its network “, The Guardian, October 5, 2021.
https://bit.ly/3vDJwSW

)15(  - See Natasha Hall, “How the Assad Regime Systematically Diverts Tens of Millions in Aid”, Center for Strategic and In-
ternational Affairs, October 20, 2021. https://bit.ly/3xHJcVV
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املبلغ إلى 100 مليون دوالر أميركي )16(عند األخذ في الحسبان املعامالت التجارية التي تّمت في عام 2019.

أكتوبر أّن عدد القتلى، فيما  فوجئ كثير من السوريين، عندما أعلنت األمم املتحدة في تشرين األول/ 
تسميه األمم املتحدة الحرب األهلية في سورية، ُيحسب اآلن على أنه »350,000 على األقل« )17( )وهو رقم 
أقل بكثير من حصيلة معظم منظمات حقوق اإلنسان(. وقد صّرحت األمم املتحدة بأن هذا الرقم كان أقل 
من العدد، وأنه يتعارض مع العدد الذي قّدره قبل خمسة أعوام، ستيفان دي ميستورا، مبعوثها الخاص 
السابق إلى سورية، الذي كان قد قّدر عدد القتلى بما ال يقل عن 400 ألف سوري )18(. بالنظر إلى أن تقدير 
ديمستورا كان قبل الهجمات العسكرية الشرسة التي شنها النظام السوري وروسيا على حلب )2016(، 
أو القتل  والغوطة )2018(، وإدلب )الهجمات مستمرة(، إضافة إلى الغارات الجوية النظامية والروسية، 
بالتعذيب في جميع أنحاء سورية، فمن الصعب قبول أن األمم املتحدة لم تتمكن من العثور على مزيد من 
الضحايا في األعوام الخمسة املاضية. على عكس األمم املتحدة، يُقدر املركز الدولي ملسؤولية الحماية أن 
تلوا منذ عام 2011 )19(. إن تقديرات معظم املنظمات السورية أعلى من 

ُ
ما ال يقل عن )580,000( سوري ق

ذلك العدد بكثير.

سهم األمم املتحدة، بحساباتها املشكوك فيها، في نسج سردية جديدة تناسب بشكل مالئم مؤيدي 
ُ
ت

التطبيع مع نظام األسد. إن انخفاض عدد القتلى الذي سيوَصف على أنه النتيجة املحزنة للحرب األهلية، 
وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين املدنيين واملقاتلين املسلحين، يجعل تبرير الرواية املتفشية كثيًرا أمًرا 
 تحقيق العدالة 

َ
، بحيث يجب على السوريين والعالم اآلن طّي الصفحة وإعادة بناء البالد. لم ُيعط

ً
سهال

االهتمام الكافي، وكذلك املساءلة املسبقة عن الجرائم الجسيمة ضّد اإلنسانية التي ارتكبها النظام منذ عام 
.2011

في الوقت نفسه، استمرت األمم املتحدة واملجتمع الدولي في التشّدق بالكالم أمام اللجنة الدستورية 
املكلفة بموجب قرار مجلس األمن رقم 2254، حتى مع استمرار غير بيدرسن، املبعوث الخاص، في وصف 
يأتي هذا  املحادثات النادرة بأنها مخيبة لآلمال )20(، وإلقاء اللوم على النظام بإفشال الجولة األخيرة )21(. 
بعد اشتراطات بيدرسن األكثر غموًضا وضعًفا، بأن املحادثات يجب أن تتبع مقاربة »خطوة مقابل خطوة/ 

)16(  - See Tessa Fox, “Assad regime ‘siphons millions in aid’ by manipulating Syria’s currency”, The Guardian, October 21, 
2021.  https://bit.ly/3s65NYX

)17(  - See “Syria war: UN calculates new death toll “, BBC, September 24, 2021. https://bbc.in/3xPmxXQ

)18(  - See United Nations, “Note to Correspondents: Transcript of press stakeout by United Nations Special Envoy for Syria, 
Mr. Staffan de Mistura”, April 22, 2016. https://bit.ly/3MmeNRk

)19(  - See Global Centre for the Responsibility to Protect, “Syria”, September 1, 2021. https://bit.ly/3K4Ddgz

)20(  - Sara El Deeb, “UN: Syria constitution drafting process ‘big disappointment’”, AP News, October 22, 2021. 
https://bit.ly/3K99DX8

)21(  - See “UN envoy blames Syria for failure of constitution talks”, Washington Post, October 27, 2021.
https://wapo.st/3MmEC3v
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خطوة بخطوة«. في املناخ الحالي قبل إعادة تأهيل النظام، ومع عدم وجود حٍد أدنى من الضغط على األسد 
للتراجع عن نقاط ثانوية، من الواضح أنه لن يكون هناك ضغط حقيقي على األسد لالمتثال للمطالب 
خُفوا قسرًيا في سجون النظام.

ُ
األساسية األخرى للقرار 2254، مثل اإلفراج عما يصل إلى 200 ألف معتقل أ

في أماكن أخرى على الساحة الدولية، يستخدم حلفاء األسد، وحلفاء حلفائه، الالجئين واملهاجرين 
ِرضت بسبب قمع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لالحتجاجات 

ُ
كرهائن. لالنتقام من العقوبات األوروبية، التي ف

السلمية، واختطافه طائرة العتقال أحد الصحفيين )22(، لجأت بيالروسيا إلى استخدام الهجرة كسالح )23(، 
عن طريق استدراج السوريين ومواطني الدول األخرى إلى مينسك، ثم إيداعهم على الحدود مع بولندا. هذه 
 ،“Fortress Europe األخيرة )بولندا( تعيدهم إلى الغابة املتجمدة، وهو ما أثار حفيظة دعاة »حصن أوروبا
وأعاد إشعال الجدل حول كيفية إعادتهم -وغيرهم من الالجئين- إلى حيث أتوا. كما يمنح لوكاشينكو فالديمير 
بوتين، الرئيس الرو�ضي، الذي يواجه عواقب طفيفة بسبب غزوه ألوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم، فرصة 

أخرى الستعراض عضالته مع االتحاد األوروبي )24(.

 بصورة تعسفية دولة آمنة يمكن لالجئين العودة إليها، ألغت 
َ
في الدنمارك، بعد أن عّدت سورية

السلطات اإلقامة املؤقتة لعشرات الالجئين ))2(، وأجبرتهم على االختيار بين العودة الفورية إلى سورية أو 
العيش في معسكر للترحيل )26(. ومع ذلك، استمرت جميع منظمات حقوق اإلنسان الدولية املحترمة في 
شجب مثل هذه املمارسات، والتشديد على أن سورية ال تزال غير آمنة للسوريين، من ضمن ذلك ما ورد في 

أحدث تقرير لـ )هيومن رايتس ووتش( يصف االنتهاكات التي يواجهها السوريون عند عودتهم)27(.

)22(  - See Yuras Karmanau, “What’s behind the crisis at Belarus-Poland border”, AP News, November 11, 2021. 
https://bit.ly/3MlhUZE

)23(  - See Abby Sewell, “Beirut to Belarus: Syrian refugees embark on new, perilous route toward longed-for EU asylum”, 
L’Orient Today, September 29, 2021. https://bit.ly/3xHvH8Q

)24(  - See Dmitry Antonov et al, “Russia sends bombers to fly over Belarus, blames EU for migrant catastrophe “, Reuters, 
November 10, 2021. https://reut.rs/37woYEb

)25(  - See “Denmark strips Syrian refugees of residency permits and says it is safe to go home”, The Guardian, April 14, 2021. 
https://bit.ly/3v3lMsm

)26(  - See Julian Gomez, “The Danish immigration decisions tearing Syrian refugee families apart”, Euronews, June 18, 2021. 
https://bit.ly/38fHKQ8

)27(  - See Human Rights Watch, “Syria: Returning Refugees Face Grave Abuse”, October 20, 2021. https://bit.ly/3v25EaH
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دت منظمة حظر األسلحة الكيمياوية 
ّ
وبينما ال يبدو أن أحًدا يولي أهمية كبيرة لهذه املسألة بعد اآلن، أك

)OPCW(، مرة أخرى، أن النظام السوري يواصل استخدام األسلحة الكيمياوية، من ضمن ذلك »العثور 
على عامل جديد لألسلحة الكيمياوية في العينات التي تم جمعها في حاويات تخزين كبيرة في أيلول/ سبتمبر 
2020“ )28(. ال يزال استخدام نظام األسد لألسلحة الكيمياوية، املوثق جيًدا )29( في الهجمات على املدنيين، ذا 
تداعيات طويلة املدى، وهو ما يتسبب في مجموعة واسعة من األمراض الجسدية لدى الناجين، وتشوهات 

عند األطفال حديثي الوالدة، وينبغي إجراء مزيد من الدراسات بخصوصها )30(. 

)28(  - See Arms Control Association, “OPCW Confirms Chemical Weapons Use in Syria”, July/August 2021.
https://bit.ly/3L5rxv7

)29(  - See New York Times “How We Created a Virtual Crime Scene to Investigate Syria’s Chemical Attack”, June 24, 2018. 
https://nyti.ms/3rIGDiu

)30(  - See Shirin Jaafari, “She survived a chemical attack in Syria. But could her baby have been impacted?”, The World, May 
14, 2021. https://bit.ly/3v3LDjW
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القبة العربية الجديدة

من املؤكد أن األنظمة العربية األقرب ال يوّد بعُضها بعًضا، وقد سبق لبشار األسد أن برع في إثارة غضب 
مختلف القادة في أوقات مختلفة من حكمه. اليوم، يبدو أنهم جميًعا متفقون على أن مصلحتهم الجماعية 
تحّل محّل نفورهم الشخ�ضي من الدكتاتور السوري. بالنسبة إلى أعضاء جامعة الدول العربية، حان 
الوقُت لخلق نهاية لالحتجاجات والثورات ولجعلها أدوات للتغيير أو اإلصالح في املنطقة. وفي هذا الصدد، 

توّحدوا من جديد.

في عام 2018، كانت اإلمارات العربية املتحدة أّوَل دولة أعادت فتح سفارتها في دمشق، وتحدثت عن 
حقبة جديدة في العالقات االقتصادية واملالية. ومع أن كثيًرا من الدول العربية مثل البحرين وسلطنة عمان 
حذت حذوها بهدوء، لم يتم إجراء تغييرات جوهرية حتى وقت قريب. تسارعت وتيرة التطبيع بشكل كبير 
في الجمعية العامة لألمم املتحدة هذا العام، حيث التقى وزير خارجية األسد بعشرات من نظرائه العرب. 
وأعقب ذلك مكاملة هاتفية بين األسد وامللك عبد هللا ملك األردن، وهو ما أدى إلى استئناف الرحالت الجوية 
بين األردن وسورية، وتجديد التعاون بين رؤساء املخابرات في البلدين. استعداًدا لهذا التقارب، بدأت 
السلطات األردنية في استهداف املنظمات ووسائل اإلعالم السورية، بل إنها أجبرت منظمة سورية على طول 

)Syria Direct( على إغالق مكتبها في عمان )31(.

لزيادة تسهيل إعادة دمج األسد، حتى عندما لم تتخذ دول مهمة مثل اململكة العربية السعودية موقًفا 
علنًيا بعُد، بخصوص إعادة التأهيل، تضغط مصر اآلن علًنا من أجل عودة سورية إلى جامعة الدول 
العربية )32(، وهو إجراء شكلي بسيط يشير إلى النهاية الرسمية لقطيعة األسد عن الحظيرة العربية. في 9 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وصل وزير خارجية اإلمارات العربية املتحدة في زيارة غير معلنة إلى دمشق 
مع وفد رفيع املستوى للقاء بشار األسد )33(. كُِسرت املحرمات، وسمحت لدول عربية أخرى بمّد أيديها إلى 

النظام.

مع بدء قادة العالم العربي في التجمع مرة أخرى حول حاجتهم الجماعية إلى قتل -مجازًيا وحرفًيا- أحالم 
األجيال الشابة في الديمقراطية والحرية، بدأت بعض الدول األوروبية أيًضا عمليات تطبيع العالقات مع 
دمشق، بينما يتحدث البعض اآلخر عن ضرورة إعادة العالقات الدبلوماسية. وهذه الدول تشمل اليونان 
واملجر والنمسا وقبرص وبلغاريا، وعدًدا متزايًدا من األحزاب السياسية في الدول األوروبية األخرى التي تدفع 

بالقضية، مع طرد الالجئين، إلى أن تكون في مقدمة القضايا العامة. 

)31(  - See Scott Lucas, “Cozying Up to Assad, Jordan Targets Journalists of Syria Direct”, EA Worldview, October 8, 2021. 
https://bit.ly/3L94M9V

)32(  - See George Mikhail, “Egypt intensifies efforts to bring Syria back into Arab fold”, Al-Monitor, November 4, 2021.
https://bit.ly/3JZuYCo

)33(  - See Tamara Qiblawi and Mostafa Salem, “UAE foreign minister meets Assad, in highest-profile Emirati visit to Syria since 
start of war”, CNN, November 9, 2021. https://cnn.it/36CbqGx
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إن إعادة االندماج الكامل في جامعة الدول العربية هي مسألة وقت، ويتم تحرير األسد تدريجًيا من عبء 
انتظار اإلسهامات املالية من االتحاد األوروبي في عملية إعادة اإلعمار االنتقائية التي سيختار القيام بها. 
وقريًبا، سيتمكن األسد من االعتماد جزئًيا على التمويل العربي، بدفعة من دول أوروبية مختارة، لتوجيه 

األموال إلى املناطق واملجاالت التي يريدها.

إن هذه التطورات ال تؤثر في حياة السوريين فحسب، بل تؤثر أيًضا بشكل غير مباشر في حياة غالبية 
الناس في املنطقة. بالنسبة إلى الجزء األكبر، فقد تبخرت كل مظاهر اإلصالح في العالم العربي، حيث 
تراجعت الشعارات القديمة عن االستقرار واستعادة األمن، مع تراجع التقّدم في املؤشرات الديمقراطية 
والقضائية واالجتماعية إلى فترة عابرة من التاريخ. في جميع أنحاء العالم العربي، ُيوهم الناس باالختيار بين 

أمرين مطلقين: رجل قوّي، أو فو�ضى )أو أسوأ(.

تتآكل الحريات املدنية أكثر فأكثر، عند العرب، ويستمر الركود في االقتصاد والقطاعات األخرى. بالنسبة 
ر األمل عملًيا. 

ّ
إلى عنصر الشباب املتنامي في املنطقة، فإن اآلفاق قاتمة. أما بالنسبة إلى السوريين، فقد تبخ
في جميع األحوال، فإن اإلحباط واليأس هما نتائج حتمية لهذا التراجع، مع تداعيات خطيرة.
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)Déjà Vu( الوهم الذي نعرفه

في حين أن هذه التطورات غير مسبوقة من نواح كثيرة، بالنظر إلى الحجم الهائل للضرر الذي يلحق 
السوريين وغيرهم، فليست هذه املرة األولى التي تشهد فيها املنطقة تغيًرا من هذا القبيل. وهذا ما خبره نظام 

األسد جيًدا.

بعد اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني األسبق، في شباط/ فبراير )200، في عملية منسوبة 
إلى األسد وحليفه حزب هللا، عانت سورية فجأة حالة عزلة مماثلة لتلك التي مرت بها في الثمانينيات؛ التي 
أعقبت تورط حافظ األسد في محاولة إسقاط طائرة تابعة لشركة العال من لندن، فيما أصبح يعرف بقضية 
ن حافظ 

ّ
الهنداوي )34(. نتيجة ملوافقته على املشاركة في تحالف تحرير الدولة الخليجية عام 1991، تمك

األسد من إعادة االندماج في املجتمع الدولي، مع الغزو العراقي للكويت عام 1990. وبخصوص مشكالته، 
ُعرض على األسد عملية السالم العربية اإلسرائيلية املتعددة األطراف التي انطلقت في مدريد، بعد أن حصل 

على دعم للنفوذ السوري على لبنان من خالل اتفاق الطائف )35(.

 إلى العزلة مرة أخرى، سواء 
َ
دفع اغتيال الحريري واالنسحاب القسري للقوات السورية من لبنان سورية

عن املجتمع الدولي أو عن العالم العربي. بعد أن هاجمت إسرائيل لبنان في تموز/ يوليو 2006، ودّمرت كثيًرا 
من املواقع، ولم تتمكن من سحق حزب هللا؛ نما هذا األخير بشكل أقوى، وبدأ يفرض مطالبه على األحزاب 
اللبنانية األخرى، وهو ما أدى إلى شّل البالد ملا يقرب من عامين، قبل أن يوجه سالحه إلى اللبنانيين في أيار/ 
مايو 2008  )36(. أدى ذلك إلى اتفاقية الدوحة التي رعتها قطر )37(، التي أعادت بشار األسد حليف حزب هللا 
إلى الساحة الدولية. بعد أسابيع، شوهد مبتهًجا في باريس، وهو يختلط برؤساء دول آخرين في الشانزليزيه، 

يشاهدون موكب االحتفال بذكرى 14 تموز/ يوليو )38(.

م نظام األسد، خالل 1) عاًما من حكمه، الدرَس جيًدا: مع عدم وجود تهديدات جدية لبقائه، أو 
ّ
تعل

ضغوط جادة لتغيير أفعاله، فإنه يظّل يراهن على االنتظار، وال سّيما بدعٍم من الحلفاء املتسقين واملخلصين 
ذوي الطموحات اإلمبريالية طويلة األمد، مثل روسيا، أو ذوي األهداف الدينية الثابتة، مثل إيران.

)34(  - See Sir Geoffrey Howe, “Anglo-Syrian relations, UK Parliament, October 24, 1986. https://bit.ly/3L9ssuD

)35(  - See Lauren Lewis, “Remembering the Taif Accord”, Middle East Monitor, October 22, 2020. https://bit.ly/3Lbnduw

)36(  - See International Crisis Group, “Lebanon: Hezbollah’s Weapons Turn Inward”, May 15, 2008. https://bit.ly/3rFFXKL

)37(  - See, Nada Bakri and Alan Cowell “Lebanese reach agreement to resolve 18-month political crisis “, The New York Times, 
May 21, 2008. https://nyti.ms/3vEFidI

)38(  - See Ian Black, “Boycott lifted as France hosts Syria’s president”, The Guardian, July 12, 2021. https://bit.ly/3v6tiTe
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ومع ذلك، فإن إعادة التأهيل التي تلوح في األفق ال تشبه عمليات إعادة التأهيل السابقة التي ُمنحت 
لنظام األسد. تأتي هذه املرة بعد التدمير الكامل لسورية )في الغالب من خالل الضربات الجوية والصواريخ 
واملدفعية الثقيلة للنظام وروسيا( ومقتل مئات اآلالف من السوريين، وعمليات اإلخفاء القسري واالعتقال 
التعسفي والتعذيب حتى املوت لعشرات اآلالف، وخلق أكثر من 13 مليون الجئ ومشرد. بموجب أي تعريف، 
وفًقا لكل وثيقة قانونية تلتزم بها الدول األعضاء في األمم املتحدة، ارتكب نظام األسد جرائم جسيمة ضّد 

اإلنسانية -من ضمن ذلك كثير من املذابح الكيمياوية- ملا يقرب من 11 عاًما على التوالي.

تحّسًبا لعودته، عامل بشار األسد نفسه في احتفال ال مثيل له ملا ُيسمى بإعادة انتخابه، حيث أخذ هوس 
عبادة الشخصية األسدي سيئ السمعة إلى آفاق جديدة جنونية. أظهرت مقاطع الفيديو املصورة في شوارع 
كل مدينة سورية، وخاصة دمشق، مشهًدا أورويلًيا ]نسبة للكاتب جورج أورويل، الذي تحدث بإسهاب عن 
الدولة الشمولية املرعبة في روايته 1984[ مللصقات عمالقة لألسد تصطف تقريًبا على كل شبر من الطرق 
الرئيسة في املدينة. كانت النتيجة املزعومة 95,1 في املئة )39( من األصوات التي منحها لنفسه )مع السماح 
بالتصويت فقط في املناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وفي السفارات السورية في الخارج(. ومع حصول 
تمكّن األسُد من تحقيق إنجاز مذهل في الحصول على  مليون،  األسد على 95,1 في املئة من أصوات 14 

أصواٍت أكثر من عدد َمن يحّق لهم التصويت )بموجب قواعد النظام( في املقام األول )40(.

كان األسد املنتصر عديم الرحمة مع املعارضة السورية بعد أحداث )200 و2006، حيث سجن كثيًرا 
من الكّتاب واملثقفين السوريين الذين تجرؤوا على التعبير عن دعمهم للبنانيين )41( الساعين للعدالة. ليس 
هناك شك في أنه سيكون أكثر قسوة اليوم مع كل أولئك الذين وقفوا ضّد النظام على مدى العقد املا�ضي.

)39(  - See “Assad wins Syrian election dismissed as farce by critics”, BBC, May 27, 2021. https://bbc.in/3v6ia9h

)40(  - See “Syria’s Assad wins fourth term in election US calls fraudulent “, Al-Monitor, May 28, 2021. https://bit.ly/3xPmNpN

)41(  - See “The Beirut Damascus declaration”, Memri, December 7, 2006. https://bit.ly/3L63Hjd
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من املستفيد Cui Bono؟

مرة أخرى، من خالل ما قّدمته ميليشيات إيران اإلقليمية من مساعدات مهمة، وبشكل رئيس حزب 
هللا، تعيد الظروف األسَد إلى دائرة الضوء. كان تأثير التدخل العسكري الرو�ضي في سورية منذ عام )201 
كارثًيا بالتأكيد، مع الضربات الجوية الوحشية والقصف املكثف في جميع أنحاء البالد. ومع ذلك، كانت 
امليليشيات اإليرانية هي القوات الفعلية على األرض في أغلب فترات الحرب، إذ أرِسلت لقمع االنتفاضة 
السلمية منذ البداية، لصالح النظام ونيابة عنه، وقامت هذه امليليشيات بمحاصرة البلدات واملناطق، 
مت ونّفذت بفاعلية الهندسة الديموغرافية 

ّ
ونّفذت حرًبا حضرية على نطاق واسع، وارتكبت مجازر، ونظ

التي غيرت وجه املشهد السوري. من دون إيران وميليشياتها، كان على روسيا قصف املزيد من السوريين، 
على مساحة أكبر بكثير، مدة أطول.

ال يتجلى إفالت حزب هللا من العقاب في سورية فقط، بل يتجلى بشكل أكبر في لبنان، حيث لم تعد 
امليليشيا القوية تتظاهر بممارسة السياسة. لم يكتِف حزب هللا باملطالبة بإبعاد القا�ضي طارق بيطار )42( 
في بيروت، بل تفاخر زعيمه حسن نصر هللا، بعد ذلك،   2020 أغسطس  من التحقيق في انفجار 4 آب/ 
مهدًدا، بأن ميليشياته تضم أكثر من 100 ألف مقاتل )43(. ورتب حزب هللا العمليات املتعلقة بشحنات 
النفط اإليراني )44( لدخول لبنان، مشيًرا إلى أن وجود إيران في البالد أصبح اآلن أقوى مما كان عليه في أي 

وقت م�ضى، وأن التحايل على العقوبات صار ممكًنا في وضح النهار.

ثّبتت امليليشيات اإليرانية نفوذها في بقية املنطقة أيًضا، وأصبحت أقوى الجهات الفاعلة من غير الدول 
علن أي جماعة مسؤوليتها عن محاولة اغتيال فاشلة، بطائرة مسيرة محملة 

ُ
ا. في العراق، لم ت

ً
وأكثرها فتك

باملتفجرات في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ملصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي)45(، لكن ميليشيا 
كتائب حزب هللا املدعومة من إيران أصدرت بياًنا شريًرا، زعمت فيه أن تلك العمليات هي »طرٌق أقل تكلفة 

وأكثر ضماًنا إللحاق الضرر برئيس الوزراء«.

)42(  - See Sarah El Deeb and Bassem Mroue, “The judge leading Beirut blast probe: Discreet and defiant”, AP News, October 
26, 2021. https://bit.ly/3xLOcJp

)43(  - See “Lebanon’s Hezbollah chief claims militant group has 100,000 ‘trained’ fighters”, France 24, October 18, 2021. 
https://bit.ly/3L5fjCQ

)44(  - See Kareem Chehayeb, “Lebanon: Hezbollah seeks to deflect anger through fuel patronage”, Al Jazeera, September 28, 
2021. https://bit.ly/3K6Xrq3

)45(  - See Hamdi Alkhshali, “Iraqi Prime Minister survives exploding drone assassination attempt”, CNN, November 8, 2021. 
https://cnn.it/3vALzaD
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قبل تولي بايدن منصبه، كان بعض املراقبين يأملون أن يحاول اشتراط إعادة التفاوض بخصوص اتفاق 
نووي مع إيران والحصول على بعض التنازالت من النظام اإلسالمي، وكبح نفوذ إيران وتدخالتها في املنطقة. 
يقال إن الواليات املتحدة تسعى إلزالة بند إنهاء العمل في خطة العمل الشاملة املشتركة، ومعالجة برنامج 
الصواريخ اإليراني في اتفاقية جديدة )46(، لكن بايدن ذكر في خطابه أمام الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر 
أنه مستعد للعودة إلى االمتثال الكامل، إذا كانت إيران مستعدة للقيام بال�ضيء نفسه )47(. ورًدا على ذلك، 

 بضمان عدم االنسحاب من الصفقة مرة أخرى )48(.
ً

طالبت إيران الواليات املتحدة أوال

إن إعادة تأهيل األسد، والتطبيع الكامل للعالقات بين الدول العربية وسورية، لهما فائدة سياسية 
وعسكرية ومالية ضخمة إليران. إذا أعاد العرب إحياء العالقات االقتصادية والتجارية، فسيرفعون بعًضا 
من العبء املالي عن إيران في دعم نظام األسد، ويتركها ذلك أكثر مرونة في تمويل جهود الحرب التي ال تنتهي 
مليليشياتها املختلفة. ومن املفارقات، أّن الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج، تحاول الحّد من نفوذ 
إيران على مدى األعوام املاضية، حتى إنها دّبرت فرض حظر على قطر في عملية مواجهة بعض النفوذ، مع 
أّن تلك الدول العربية نفسها هي التي تعزز إيران أكثر من خالل التطبيع مع األسد، وفرض الحظر )49( على 
لبنان، احتجاًجا على التصريحات التي تنتقد دور اململكة العربية السعودية في اليمن، والتي أدلى بها وزير 

اإلعالم املدعوم من حزب هللا.

ستستفيد روسيا كثيًرا من إعادة ضبط الوضع في سورية، حيث إنها تتمتع بنفوذ جاد على منطقة كانت 
تهيمن عليها املصالح األميركية في السابق، غير أنها بحاجة اآلن إلى املطالبة بالنصر الكامل، وجني الثمار املالية 
التي ستأتي معه. في الوقت الحالي، تقف العقوبات األميركية واألوروبية عقبة في الطريق لذلك. وقد طلب 
الرئيس الرو�ضي فالديمير بوتين، خالل لقائه في تشرين األول/ أكتوبر في سوت�ضي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

 في تخفيف العقوبات األميركية على سورية )0)(.
َ
نفتالي بينيت، من إسرائيل املساعدة

)46(  - See Steven Erlanger, “The Iran Nuclear Talks, Explained “, The New York Times, April 5, 2021. https://nyti.ms/3v511N2

)47(  - See Omri Nahmias and Tovah Lazaroff, “Biden: ‘We are prepared to return to full compliance’ with the JCPOA if Iran 
does the same”, The Jerusalem Post, September 21, 2021. https://bit.ly/3EJAIz9

)48(  - See “Iran wants U.S. assurances it will never abandon nuclear deal if revived”, Reuters, November 9, 2021.
https://2u.pw/xbdNy

)49(  - See Marc Daou, “What political, economic consequences will Lebanon face over Saudi Arabia row?”, France 24, No-
vember 2, 2021. https://2u.pw/mk748

)50(  - See Barak Ravid, “Putin seeks Israel’s help in easing U.S. sanctions on Syria”, Axios, October 27, 2021.
https://2u.pw/4UOhI
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يدرك بوتين أيًضا أنه بحاجة إلى حّل طويل األمد لتعايش روسيا مع إيران، ومع تركيا، ومع الوجود 
األميركي البسيط في سورية. ومن غير املرجح أن يتغّير الوضع الراهن العام في إدلب بشكل جذري في املستقبل 
القريب، لكن إعادة دمج األسد في املجتمع الدولي ستمنح بوتين بالتأكيد بعض املزايا على نظيره التركي، 

الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتشابك معه بعالقة حساسة جًدا )1)(.

كالهما بحاجة إلى العالقات مع االتحاد األوروبي. يمتلك الرئيس أردوغان كثيًرا من األوراق التي لها نفوذ 
على أوروبا، وإلى حّد ما على الواليات املتحدة وغيرها من أعضاء الناتو، وأهمها قضية الالجئين السوريين 
الذين أبرم أردوغان صفقة مربحة مع االتحاد األوروبي ملنع هجرتهم، لكنه في الوقت نفسه يواجه استياًء 
شعبًيا متزايًدا، وردة فعل عنيفة من قادة املعارضة األتراك، الذين وعد بعضهم علًنا بأنهم سيعيدون 
السوريين إذا تم انتخابهم )2)(. من ناحية أخرى، يمسك الرئيس بوتين بورقة ”نورد ستريم 2“ ألنابيب الغاز، 

وهو ما يجبر األوروبيين على االعتماد على روسيا في تدفق الغاز )53(.

عيد تأهيل األسد من دون تنازالت مضادة من رعاته، فسيكون األسد قد انتصر بشكل كبير، لكن 
ُ
إذا أ

بوتين سيكون قد انتصر بشكل أكبر، على مسرح عالمي أوسع بكثير.

)51(  - See Ibrahim Hamidi, “Are Putin and Erdogan doing territorial swaps in Syria again? “, Atlantic Council, October 15, 
2021. https://shorturl.ae/1bX5u

)52(  - See Umar Farooq, “Uncertainty for Syrians in Turkey as opposition warms to Assad”, Al Jazeera, November 3, 2021. 
https://cutt.ly/xGtuEAZ

)53(  - See Diane, “Europe must defend itself against Vladimir Putin’s energy weapon”, Atlantic Council, October 27, 2021. 
https://cutt.ly/wGtuYKV
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ال يزال السوريون ينتظرون غودو/ املستحيل

في هذه األثناء، بينما تقرر قوى مختلفة مصيرها، فإن السوريين الذين ينتظرون بإخالص العدالة 
م وتبني مبادرات املجتمع املدني في املنفى. يستمر 

ّ
جبروا على التعل

ُ
واملساءلة لم يتلقوا وعوًدا فحسب، بل أ

إنفاق ماليين ال تح�ضى من الدوالرات على السوريين لجعلهم بقسوة يرددون كببغاء، إن لم يكن تطبيًقا، 
معايير الديمقراطية النبيلة والتشاركية ومفاهيم أخرى طموحة، وإن أظهر لهم الواقع أنه ال يمكن تحقيقها. 
وفي الوقت الذي تستمر فيه القنابل في السقوط على املناطق السورية التي يحرص النظام وروسيا على 
استعادتها، تتمسك بعض الحكومات األوروبية بفانتازيا مختلفة، وهي عودة الالجئين السوريين السريعة 

 يُعلن العالم أن الحرب قد انتهت.
َ
إلى الوطن األم، بشكل جماعي، ساعة

بينما ينتظر السوريون، ُيجَبرون على دفع مبالغ باهظة للنظام لتأخير خدمتهم العسكرية )8000 دوالر( أو 
لتجديد جوازات سفرهم )800 دوالر( )54(. في جميع املناطق التي يسيطر عليها النظام، ُيعّد السوريون سجناء 
ورهائن للنظام، مثلهم مثل مواطنيهم املهجرين أو املنفيين. ومع ذلك، فإن االنهيار االقتصادي في سورية 
ر اآلن بشكل متزايد على أنه نتيجة للعقوبات الغربية، وليس نتيجة تدمير األسد  التي يسيطر عليها األسد يصوَّ
للبالد ونهبها. ملواصلة تمويل النظام، إضافة إلى املاليين املسحوبة من املواطنين السوريين ومن املساعدات 
اإلنسانية الدولية، تحولت سورية إلى دولة مخدرات )))(، مع تصدير كميات كبيرة من عقار الكبتاغون التي 

تجلب للنظام مزيًدا من العملة الصعبة التي يحتاج إليها.

بالنسبة إلى ماليين الالجئين واملهجرين السوريين، ال يبدو أن هناك طريقة للخروج من مأزقهم. وإْن هم 
تمكنوا يوًما من العودة إلى سورية، أو العودة إلى مناطقهم األصلية داخل سورية، فلن يجدوا منازلهم التي 
ِصفت أو صودرت أو خصصت لآلخرين في إستراتيجية الهندسة الديموغرافية الواسعة التي أعادت رسم 

ُ
ق

الخطوط في كثير من املدن. لن يكون لعودة الالجئين )أكثر من 6 ماليين بين تركيا ولبنان واألردن( أي آفاق، 
وإن كانوا محظوظين بما يكفي للهروب من االعتقال، أو ما هو أسوأ، عند عودتهم إلى البالد.

)54(  - See Ali Al Ibrahim, “Syrian exiles forced to prop up regime with fees for avoiding conscription”, The Guardian, Septem-
ber 28, 2021. https://cutt.ly/LGtuAsU

)55(  - See “Syria has become a narco-state”, The Economist, July 24, 2021. https://cutt.ly/uGtuD6h
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الالجئون ليسوا متأكدين حتى من مستقبلهم في البلدان املضيفة الحالية. يتزايد املزاج املعادي لالجئين 
في لبنان مع انهيار البالد، وهناك حالة من عدم اليقين بخصوص مصير الالجئين في األردن، بعد املصالحة 
بين النظامين. في تركيا، موطن أكبر مجتمع لالجئين السوريين في العالم، تتصاعد املشاعر املعادية للسوريين 
. على 

ً
أيًضا ويتزايد صخبها، وتتخذ الحكومة التركية إجراءات صارمة حتى في أعقاب أكثر الحوادث ابتذاال

سبيل املثال، أحدثت عمليات الطرد املدّبرة لعدٍد من السوريين ضجة كبيرة في الشتات؛ كانت جريمتهم 
هي نشر مقاطع فيديو ساخرة ألنفسهم، وهم يأكلون املوز على منصة )تيك توك TikTok( )6)(، رًدا على شكاوى 

املواطنين األتراك بخصوص التضخم وعدم قدرتهم على شراء هذه الفاكهة.

في كل مكاٍن يجدون أنفَسهم بدرجات متفاوتة من الخطر وعدم اليقين، يتزايد استياُء السوريين ومرارتهم، 
وخاصة عندما يشعرون بأن كل معاناتهم قد تضيع هباًء، مع استمرار العالم في االبتعاد عنهم. لقد تضاعفت 
الصدوع املجتمعية وتوسعت في كل مكان، ومن الصعب تخّيل أّن أي �ضيء أقّل من املساءلة والعدالة وشكل 
من أشكال االنتقال يمكن أن يسمح للبلد بامل�ضّي قدًما، خاصة عندما يكون هذا األمر هو املطلوب منذ أكثر 

من عقد، كما قيل للسوريين.

 
ً

 كامال
ً

إن قبول الوضع السائد وامل�ضّي قدًما، كما يدفعهم املجتمع الدولي لفعل ذلك، ال يزال يترك جيال
من السوريين من دون تعليم، ومن دون قوت، وبال آفاق. وبذلك القدر من األهمية، ال يزال ُيبقيهم تحت 

القبضة الخانقة لنظام قاٍس في طريقه إلى نصف قرن ثاٍن من السلطة.

)56(  - See Dima Babilie, “Why Syrians face deportation from Turkey over banana jokes “, BBC, November 2, 2021.
https://cutt.ly/fGtuZkG
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إهمال ال هوادة فيه للواجب

لقد وعد الرئيس بايدن األميركيين والعالم بأن الدبلوماسية القاسية )57(، من اآلن فصاعًدا، ستحّل 
محل الحرب التي ال هوادة فيها. في حين أن هذا طموح مثير لإلعجاب، فقد أظهر العقد املا�ضي بوضوح 
أن الدبلوماسية والتصريحات والتحذيرات الفارغة فشلت في الكشف عن مرتكبي الجرائم املروعة ضّد 
نوا األنظمة االستبدادية ورعاتها االستبداديين، 

ّ
اإلنسانية. في الواقع، لقد كان لها تأثير معاكس: فقد مك

وأعطوا األخيرة مجال نفوذ يتسع باستمرار، وهم يمارسون القمع بجرأة متزايدة. وقد الحظ الدكتاتوريون 
الطموحون هذه الالمباالة، وتشجعوا على فعل األكثر: إذا لم يوقف أحد نظام األسد الذي يمارس اإلبادة 

الجماعية، فلن يتوقف بقية الدكتاتوريين أيًضا عن جرائم مماثلة.

في ما يتعلق بسورية، أظهر املجتمع الدولي باستمرار نقًصا حاًدا في القيادة، وتقصيًرا ال هوادة فيه في أداء 
الواجب. وقد كلف هذا السوريين كل �ضيء تقريًبا، لكنه كلف املنطقة أيًضا -حتى أوروبا- الكثير أيًضا.

كما أظهر التاريخ مراًرا وتكراًرا، ال يمكن الخلط بين التهدئة والدبلوماسية. من املؤكد أن التطبيع مع 
مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضّد اإلنسانية املثبتين سيكون نذيًرا ملشكالت أكبر مقبلة، وخاصة أن هذا 

سيكون على حساب االستقرار الحقيقي والسالم والديمقراطية، وليس في سورية فقط.

على هامش الدبلوماسية العاملية واملساومة خلف الكواليس، فإن املعلومات املضللة بخصوص سورية، 
واملؤامرة املزعومة التي كانت قيد اإلعداد منذ عقد ضّد األسد، تضاف إلى االضطرابات االجتماعية في 
املنطقة وخارجها، وتؤجج الخطاب السيا�ضي لكٍل من اليسار املتطرف واليمين املتطرف. مثل هذه املعلومات 
املضللة »تثبت« أن النيات الغربية كانت دائًما سيئة وشائنة بشكل افترا�ضي، في حين أن مشاركة روسيا 

والصين تحقق التوازن الضروري ملساعدة الناس على العيش في سالم.

من الخطر أن تظّل الديمقراطيات سلبية، ألن األنظمة االستبدادية تكتسب سيطرة متزايدة )فيزيائية 
وأيديولوجية( على النقاط الساخنة، من الشرق األوسط إلى نقاط مختلفة في أوروبا الشرقية وما وراءها. 
ومن الحماقة املطلقة السماح لهم بالسيطرة على السردية، وخلق نسخة منقحة من األحداث تنكر الحقائق 
االنتفاضة  دوافع  أهم  أحد  وهي  أساسية،  بكرامة  للعيش  الصادقة  الناس  وتشوه طموحات  بوقاحة، 

السورية السلمية عام 2011.

)57(  - See Josh Boak and Aamer Madhani, “Biden promises ‘relentless diplomacy’ to skeptical allies”, AP News, September 22, 
2021. https://cutt.ly/5GtuVMK
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التحول عن املأزق املقبل

إن الحّل الوحيد إلنهاء الحرب السورية حتى اآلن هو الحل العسكري، الذي يخوضه النظام وروسيا 
وإيران وميليشياتها العديدة التي تعمل بجنون في جميع أنحاء املنطقة، وتمارس سيطرة كبيرة في أربع دول 
عربية )اليمن ولبنان وسورية والعراق(. لم يعد هناك مكان للدبلوماسية التقليدية، كما وعد الرئيس بايدن 

أنها ستكون كذلك.

ومع ذلك، فإن نافذة تمكين الجنود السوريين املنشقين، واملقاومة املسلحة للنظام، قد أغلقت منذ 
أعوام، وكذلك نافذة منطقة حظر الطيران التي طالب بها السوريون، والتي كانت ستحول دون تفاقم الكارثة.

األداة الحقيقية الوحيدة املتاحة تظل عقوبات قوية ومتسقة، ولكنها مقترنة فقط بضغط حقيقي 
لالمتثال لألداة القانونية الوحيدة التي يمكن أن تبدأ في إصالح سورية: قرار مجلس األمن رقم 2254. يعرف 
كل من مؤيدي األسد وأعدائه جيًدا أنه في الوقت الحالي، ال توجد إرادة دولية جادة على اإلطالق لتحقيق 
ذلك، ربما يكون هذا انعكاًسا لقناعة املجتمع الدولي بأن هذا مجرد حّل وهمي. ومع ذلك، ُيشاع أن هذا القرار 
غير الكافي والضعيف قد أصبح قديًما بالنسبة إلى روسيا التي ُيقال اآلن إنها تبحث عن طرق إلعادة التفاوض 

على املعايير املقبولة من قبُل بشأن امل�ضي قدًما في سورية.

ال يكفي أن تعلن الواليات املتحدة أنها ال تشجع الدول على تطبيع العالقات مع نظام األسد. ليس من 
الجاد أن تتظاهر الواليات املتحدة بااللتزام بنظام العقوبات الخاص بها، عندما تسمح بإعفاءات تحافظ على 
الوضع اإلقليمي الراهن، بينما تفرض في الوقت نفسه أكثر العقوبات املحيرة هذا الصيف على شخصيات 

سورية مختارة، كان من املفترض أن تخضع للعقوبات على أّي حال )58(.

إن إعادة السوريين إلى »ديارهم«، مع عدم القيام بأي �ضيء على اإلطالق الستعادة مساكنهم، وتهيئة 
 وغير 

ٌ
الظروف )قبل كل �ضيء، السالمة( التي تمكنهم من العودة الجماعية الحقيقية، لهي أمٌر سخيف

أخالقي. يقوم املجتمع الدولي فقط بتأخير النتيجة الحتمية: االنهيار الداخلي، مرة أخرى، لشعب لم يتبق له 
�ضيء ليخسره، وتجدد الحلقة املفرغة التي تحّرض الداووديين في املنطقة ضّد الجالوتيين ]الضعفاء ضد 

األقوياء[ الذين سمحت أميركا وأوروبا بنموهم من دون عوائق.

ال إعادة التأهيل أو التطبيع أو تخفيف العقوبات املخصصة يمكن أن تساعد السوريين واملنطقة 
على امل�ضي قدًما وإعادة البناء. يجب أن تكون هناك مساءلة وعدالة، ويجب أن تتم السيطرة على القادة 
االستبداديين في املنطقة وأسرابهم من الجهات الفاعلة العنيفة من غير الدول، لتجنب املزيد من الحروب. 
إن تخيل احتواء الضربة على مستوى إقليمي هو محض خيال؛ فعلى مدى 11 عاًما، تردد صدى ما حدث في 

سورية في جميع أنحاء العالم.

)58(  - See Press Statement by Antony J. Blinken, “Imposing Sanctions in Defense of Human Rights in Syria”, US Department 
of State, July 28, 2021. https://bit.ly/3L8cnpa



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

23

والقيم  اإلنسان  حقوق  عن  قدامى  مدافعين  بصفتهم  األوروبي،  واالتحاد  املتحدة  الواليات  على 
 عن ممارسة املواعظ واملطالبات االنتقائية بمحاسبة مجرمي 

ُ
ف

ّ
الديمقراطية والحريات الشخصية، التوق

الحرب. وأّي �ضيء أقّل من ذلك سيكون فكرة تشامبرلينية ]إشارة إلى فكرة تشامبرلن، رئيس وزراء بريطانيا 
)1937 1940-( حول احتواء هتلر[.
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