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املستقبل، كما تهتم بالقضايا العربية واإلقليمية.

رهف الدغلي:

 – النكستر  جامعة  من  السياسية  العلوم  في  الدكتوراه  درجة  على  حاصلة  سورية،  وباحثة  أكاديمية 
2017. حاصلة أيًضا على الزمالة من معهد كروك في جامعة نوتردام– أميركا، وعلى الزمالة  بريطانيا سنة 
من منظمة “نساء في األمن الدولي”WIIS . عملت ُمحاضرة في جامعة مانشستر– بريطانيا ضمن قسم التاريخ 
الثقافي للحروب، وعملت أستاذة علوم سياسية في جامعة النكستر – بريطانيا، وكباحث زائر في معهد لندن 
LSE. لديها سجل منتظم ومتناسق من البحوث السياسية الرائدة حول عدد من املواضيع التي  لالقتصاد 
تندرج تحت الحقل الفرعي لدراسات الصراع والسالم في العالقات الدولية. تمتلك الدكتورة الدغلي سجل 
أيًضا  ولديها  عاملًيا،  واملعروفة  الرصينة  املجالت  في  املنشورة  العالية  الجودة  ذات  الدراسات  من  متواصل 
ز 

ّ
رصيد بأكثر من 15 مقالة افتتاحية، ضمن مجال خبرتها، منشورة في الصحف واملجالت الرائدة دولًيا. يترك

اهتمامها األكاديمي والبحثي حول االستعارات اإليديولوجية بين القوميتين العربية واألوروبية، وحول نهوض 
إلى مسألة  إضافة  العربي،  السياق  في  العسكرة  واقع  وتحليل  األوسط،  الشرق  منطقة  في  القومية  الدولة 

العالقة بين االستبداد والدين في السياق السوري.
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املأساوي  الزلزال  على  شهر  من  أكثر  م�ضّي  بعد 
7.8 درجات  بلغت  بقوة  تركيا وسورية،  الذي ضرب 
 51,900 من  أكثر  ًفا 

ّ
1)مخل ريختر،   مقياس  على 

خسائر  البلَدين  وُمكّبًدا  وسورية،  تركيا  في  ضحية 
تركيا  في  دوالر  مليار   84 قيمة  تتجاوز  اقتصادية 
وحدها  2)؛ تتجاوز تداعيات آثار الزلزال الصعيَدين 
في  وخاصة  أيًضا،  لتشمل  واالقتصادي  اإلنساني 
وأدوارها  الدولة  شرعية  مستوى  السورية،  الحالة 
فاملناطق  الطبيعية؛  للكوارث  االستجابة  في 
 
ً
 أزمة

ً
الخاضعة لسيطرة النظام السوري تعاني أصال

الحياة  ظروف  في  متزايًدا  وتدهوًرا   ،
ً
حادة  

ً
اقتصادية

املعيشية، وذلك في جزء منه بسبب الحرب األهلية 
املستمرة منذ أكثر من 12 عاًما، ولكن الجزء األهم 
النظام  مفاصل  في  املستشري  الفساد  بسبب  منه 
نفسه، وتعّنته في رفض أي حّل سيا�ضي ضمن القرار 
لتمويل  الدولة  مقدرات  وضع  في  واستمراره   ،2254
النظام  بقاء  بهدف  املستمرة،  العسكرية  األعمال 
أسئلة  للواجهة  الزلزال  أعاد  لقد  كان.  ثمن  بأّي 
لالستثمار  األسد  بشار  نظام  باستراتيجيات  تتعلق 
الكارثة، من خالل تسخير املساعدات اإلنسانية  في 

ا. ا ودوليًّ بهدف إعادة تأهيله، إقليميًّ

 ،2011 عام  في  الشعبية  االنتفاضة  بدء  منذ 
كان هدف نظام األسد األسا�ضي استرجاع السيطرة 
العسكرية على كامل أرا�ضي سورية، إال أن ذلك كان 
ممنهجة  أساليب  النظام  بابتداع  أيًضا  مصحوًبا 

  1)  أوجه شكر خاص ملساعدة الباحث بتول حديد ملساعدتها في جمع الداتا.

 http://bit.ly/41Lde85 :2)  تصل إلى 84 مليار دوالر.. تقديرات اقتصادية أولية تكشف حجم خسائر الزلزال في تركيا، موقع الجزيرة، نشر في 13 شباط 2023، متوفر على  

( 3)  Aldoughli, Rahaf. Securitization as a Tool of Regime Survival: The Deployment of Religious Rhetoric in Bashar al-Asad’s Speeches, 
Middle East Journal 75 (1): 2021, pp. 9-32. See also: Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis 
(Boulder, CO: Lynne Rienner, 1998), 26; Barry Buzan and Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International Security (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2003), 3–4

https://bit.ly/3KZJ2Ql :4)  وجيه حداد، أثرياء الحرب الجدد محل قدامى رجال األعمال في سورية، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 30 أيار 2022. متوفر على  

الخطابي  والتالعب  التدجين  لعمليات  ومسيسة 
واالستثمار في الهويات الطائفية واالثنية، والدحض 
وقد  للحرب.  مسبًبا  منه  تجعل  سردية  ألي  الكامل 
 (3 معارضيه،    Securitization أمننة  إلى  النظام  لجأ 
الدولي  والحصار  االقتصادية  العقوبات  ف 

ّ
وظ كما 

في خطابه املوّجه للداخل، وبنى سردّية تقول إن هذه 
في األزمة االقتصادية  الرئيس  السبب  العقوبات هي 
التي آلت إليها سورية. وفي حاالت التسلطية املترسخة 
من  بّد  ال   ،entrenched authoritarianism
التسلطي  االستبدادي  النظام  بقاء  أن  إلى  اإلشارة 
تكييف  على  والقدرة  واملرونة  الخبرة  يمنحه  لعقود 
استخدام  جانب  فإلى  السيطرة؛  في  استراتيجياته 
على  سيطرته  ُيحكم  فهو  املباشر،  املادي  العنف 
عنها  الناتج  الريع  ويستخدم  كافة،  الطبيعية  املوارد 
لتعزيز وترسيخ نخب دينية واقتصادية موالية له  4).

الزلزال  كارثة  ظهر 
ُ
ت السوري،  السياق  في 

التسلطي  للنظام  الداخلية  الديناميات  تعقيدات 
في  كفاعلين  الحكومية  األجهزة  وهشاشة  سورية  في 
لتقييم  عامة  نظرة  خالل  ومن  االستجابة.  أعمال 
اإلشارة  من  بّد  ال  التسلطية،  الحكومات  أداء 
السياق  في  كما  الحكم،  وفردانية  مركزية  أن  إلى 
ترّسخ  العسكرية،  اآللة  على  واالعتماد  السوري، 
ترسيخ  إلي  أيًضا  تف�ضي  ولكنها  االستبداد،  ديمومة 
هشاشة الدولة. وتعود أسباب فشل الدولة في إدارة 
الحكم  ومظاهر  الجيش  سيطرة  إلى  عموًما  األزمات 

)1(مقدمة

http://bit.ly/41Lde85
https://bit.ly/3KZJ2Ql
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التصدعات  في  االستثمار  عن   
ً

فضال  ،(5 العسكرية  
الحالة  لكن  والجماعاتية؛  واالثنية  الطائفية 
السورية تبّين أيًضا تقّزم أداء حكومة النظام في فترة 
للمتضررين، وبروز  الكارثة، بعجزها عن االستجابة 
دور األمانة العامة للتنمية، التي باتت أشبه بـ »دولة 
ضمن الدولة« a state within the state، لكنها تأخذ 
مساعي  من  الرغم  وعلى  حكومي.  غير  قالًبا  ا  ظاهريًّ
بشكل  للتعامل  األخيرة،  العقود  خالل  النظام، 
)مرتبطة  مدنية  أو  مجتمعية  مبادرات  أي  مع  أمني 
أو  منه  املنبثقة  املبادرات  باستثناء  املدني(  باملجتمع 
النظام  أن  األخير  الزلزال  ُيظهر  منها،  يستفيد  التي 
سارعت  التي  املجتمعية  املبادرات  تأطير  عن  عاجٌز 

إلى االستجابة للمتضررين. 

عن  الزلزال  هذا  كشف  الدولي،  املستوى  على 
السورية،  األزمة  حّل  في  الدولي  املجتمع  تقاعس 
املتحدة  األمم  اتجاه  م�ضى  وقت  أي  من  أكثر  َن  وبيَّ
نحو ترسيخ شرعية النظام بتفويضه إدارة املعابر، 
يمكن  وهكذا،  السيادة.  خطاب  ذلك  في   

ً
مستخدمة

trans� التحولية اللحظة  بمنزلة  الزلزال   اعتبار 
مفهوم  في  التفكير  إلعادة   formational moment
لألنظمة  الداخلية  والديناميات  والشرعية  السيادة 
الزلزال  كارثة  بأن  الورقة  هذه  وتحاجج  التسلطية. 
العالقات  حقل  في  الباحثين  تذكير  عيد 

ُ
ت األخير 

التسلطية  لألنظمة  الداخلية  والديناميات  الدولية 
بأّن الشرعية والسيادة مفهومان متغيران يتشكالن 
الفاعلين  مصالح  حسب  تشكيلهما  يعاد  و/أو 
الورقة  هذه  تنطلق  وعليه،  املحليين.  أو  اإلقليميين 
متعددة  الشرعنة  مفهومي  وتفكيك  مراجعة  من 
sov�  والسيادة multifaceted legitimation  األوجه
من  معانيهما  ستَمد 

ُ
ت مفهوَمين  بوصفهما   ،ereignty

الفاعلين  مثل   ،external sources خارجية  مصادر 
أو  املتحدة،  كاألمم  الدولية  واملنظمات  اإلقليميين 

( 5)  Bellin, Eva. “The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective,” Comparative Politics 
36, no. 2 (January 2004): p. 139, https://doi.org/10.2307/4150140.

( 6)  Bexell, Magdalena. Global Governance, Legitimacy and Legitimation (Routledge, 2020), p. 5.

داخلية مفروضة من فوقfrom above ، أي من قبل 
السلطة الحاكمة  )). 

ا من التعامل مع كارثة الزلزال، بوصفها 
ً
وانطالق

 
ً

تحليال الورقة  هذه  تقّدم  ومتغيًرا،  مؤثًرا  محدًدا 
للكارثة، من  التسلطي  لكيفية استثمار نظام األسد 
خالل استغالل املبادرات اإلقليمية والدولية لتقديم 
وترسيخ  للشرعنة  كنافذة  للمتضررين  املساعدات 
بتحليل  الورقة  تبدأ  الخارج.  من  مستمدة  سيادة 
استراتيجيات التالعب الخطابية التي يعتمدها نظام 
 كيف يجري توظيف استجابة النظام 

ً
األسد، مبينة

للكارثة، في شكل من أشكال استراتيجيات الشرعنة 
املفروضة من فوق. وتقّدم الورقة، في هذا السياق، 
 

ً
السوريين، فضال إلى  املوّجه  النظام   لخطاب 

ً
تحليال

ذ  تنفُّ إلى  أدت  التي  الدولة  هشاشة  أثر  تحليل  عن 
للتنمية  العامة  األمانة  مثل  للحكم،  أخرى  مصادر 
مناقشة  إلى  الورقة  تنتقل  ثم  رَعن. 

َ
ُمش كبديل 

والشرعية،  السيادة  مفهوَمي  وتناقضات  تعقيدات 
تعامل  طريقة  خالل  من  الزلزال،  كارثة  أبرزتها  التي 
لت إلى أداة  األمم املتحدة مع نظام األسد، وكيف تحوَّ
للشرعنة الخارجية، ومن ثم إلى أداة لتعزيز سلطوية 
تأثير  كيفية  فحص  الورقة  وتحاول  األسد.  نظام 
وأحكامهم  املتضررين  سلوك  في  الطبيعية  الكوارث 
سياقات  في   political judgements السياسية 
الحراك  فاعلية  مدى  مقاربة  إلى  إضافة  أخرى، 
التي  األهلية  واملبادرات   social mobility املجتمعي 
السوري،  النظام  سيطرة  مناطق  في  الزلزال  أتاحها 
املتنفذة،  السلطوية  القيود  ملقاومة  كأداة  وتقييمها 
واستنباط مدى قدرتها على خلق فضاء عام تضامني 

عابر لالنقسامات واالستقطابات.
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أسئلة  األذهان  إلى  لتعيد  الزلزال  كارثة  جاءت 
من  املستخدمة  الشرعنة  باستراتيجيات  متعلقة 
قبل نظام األسد. تستخدم السلطويات، كما ذكرنا 
من  املباشر،  العنف  غير  عديدة  أساليب  سابًقا، 
الجزء  هذا  ويركز  الحصار.  عقلية  تكريس  أبرزها 
الزلزال  كارثة  تبيين  كيفية  إبراز  على  الورقة  من 
السوريين،  أفعال  ردات  على  النظام  خطاب  ألثر 
سورية  عن  العقوبات  برفع  بمطالبتهم  يتعلق  فيما 
الحصار  عقلية  بارتال  ديفيد  ُيعّرف  الزلزال.  بعد 
بأنها  ما،  جماعٍة  لدى  ترسيخه،  يجري  د 

َ
معتق بأنها 

العالم  وأن  أخرى،  جماعات  قبل  من  مستهدفة 
يستهدفها بشكل سلبي  7). ويصبح هذا املعتقد مركزًيا 
بفرض  ما  نخبة  تقوم  عندما  الجماعة،  هذه  لدى 
خطاب ممنهج ومستمر لعقود طويلة، حيث يجري 
التحكم في سرديات االنتماء والهوية، وتأطير توجهات 
الجماعة ورّدات أفعالها السلوكية  8). تتشكل عقلية 
ما،  جماعة  معتقدات  في  مركزية  وتصبح  الحصار 
الشرعنة  استراتيجيات  خالل  من  تترسخ  عندما 
 (9   discursive legitimation strategies.الخطابية

في الحالة السورية، لم يعد الخطاب العام للنظام 
ترسيخ مفهوم الدولة الهشة fragile state فحسب، 

( 7)  Bar-Tal, D. (1986). The Masada syndrome: A case of central belief. In N. A. Milgram (Ed.), Stress and Coping in Time of War (pp. 32-51). 
New York: Burner/Mazel.

( 8)  Krech, D., Crutchfield, R. S., & Ballachey, E. L. (1962). Individual in society. New York: McGraw Hill.

( 9)  Leeuwen, Van Theo. “The Discursive Construction of Legitimation,” in Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis 
(Oxford: Oxford University Press, 2008), pp. 105-123.

 https://bit.ly/3IMR64m :10)  كلمة متلفزة للرئيس بشار األسد حول الزلزال الذي ضرب سورية، )1 شباط 2023. متوفر على  

( 11)  Aldoughli, Rahaf. “What Is Syrian Nationalism? Primordialism and Romanticism in Official Baath Discourse,” Nations and Nationalism 
28, no. 1 (January 2022): pp. 125-140, https://doi.org/10.1111/nana.12786.

( 12)  Connor, Walker. “Beyond Reason: The Nature of the Ethnonational Bond,” Ethnic and Racial Studies 16, no. 3 (1993): pp. 373-389, 
https://doi.org/10.1080/01419870.1993.9993788.

( 13)  Salameh, Franck. The Enigma of the Syrian Nation, The National Interest, March 11, 2013. Available at: http://bit.ly/3ZpceEY. 

التالعب  ممارسة  إلى  النظام  لجوء  أيًضا  أبرز  بل 
خطاب  ففي  الكارثة.  في  االستثمار  في  الخطابي 
)1 شباط/ فبراير  بشار األسد املتلفز، الذي ُبث في 
اكتفى  بل  عملية،  خطوات  أي  يقّدم  لم   (10   ،2023
إخالء   

ً
بترديد عبارات ذات حمولة عاطفية، محاوال

ضحايا  من  املتضررين  تجاه  مسؤوليتها  من  الدولة 
كارثة الزلزال. لم يكن هذا الخطاب مختلًفا عما قبله، 
حيث يحاول األسد اختزال مفهوم املواطنة، وتحويلها 
من عقد اجتماعي مبني على الحقوق والواجبات، إلى 
حالة مشاعرية قرابية  11). من خالل استخدام نزعة 
رومانسية بدائية Romantic Primordialism تؤطر 
في روابط  بين املواطن والدولة  12)، وتكثفها  العالقة 
القرابية، وتجردها بذلك  عائلية تقوم على املشاعر 
من  ا  جليًّ هذا  ويظهر  للمواطنة.  املدني  املفهوم  من 
»الوطن  مثل  مكثفة،  بعبارات  السوريين  مخاطبته 
»سورية  سورية«،  البيت،  »الوطن،  املنزل«،  هو 

عزيزة بأبنائها، غنية بكرامتها، قادرة بإرادتها«.

بوصفها  الدولة  تأصيل  في  فشله  عن   
ً

فضال
ع أن تتجلى من خالل استجابتها 

ّ
يتوق ، كان 

ً
ممارسة

 13 مدته  خطاٍب  في  األسد،  بشار  عمد   ،(13 للكارثة  
دقيقة، إلى رمنسة الكارثة )أي إضفاء طابع رومان�ضي 

استراتيجيات التالعب الخطابية والسردية عند النظام السوري و استثماره 
للكارثة

https://bit.ly/3IMR64m
http://bit.ly/3ZpceEY
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للتضامن  السوريين  تحشيد  خالل  من  عليها(، 
معه  التضامن  ضمًنا  تعني  دعوة  وهي  واملساندة، 
أي  من  الحكومة  إلعفاء  محاولة  في  هو،  ومساندته 
مسؤولية تجاه املتضررين. ويمكننا استخالص رسائل 
عديدة من خطاب بشار األسد سواء املوّجه للداخل 
املوّجه  خطابه  ففي  اإلقليمي.  للخارج  أو  السوري 
االقتصادية  والعقوبات  الحصار  ربط  للداخل، 
في  واضًحا  هذا  وكان  للزلزال،  االستجابة  بصعوبة 
عبارات: »... هذه الحرب استنزفت واستنفدت الكثيَر 
ملواجهة  اإلمكانيات  وأضعَفت  الوطنية،  املوارد  من 
أكبر  الكارثة...  تلك  »حجم  األزمات«،  من  املزيد 
بكثير من اإلمكانيات املتاحة«. ويواصل بشار األسد 
سيئ  من  سيتجه  السوري  الوضع  بأّن  تلميحاته 
السوريون[  ]أي  »سنواجهه  ما  إلى  مشيًرا  أسوأ،  إلى 
خدمية  تحديات  من  وسنوات،  أشهر  مدى  على 
عما  أهمية  يقل  ال  ]وهو[  واجتماعية،  واقتصادية 
واجهناه خالل األيام األولى من الزلزال«. ورَبط بشار 
النظام  بجيش  واملجتمعية  األهلية  املبادرات  األسد 
من  املقدمة  املساعدات  على  ُمثنًيا  األمنية،  وأذرعه 
الدول العربية والحليفة له. وقد كان الفًتا لالنتباه أّن 
لم  الزلزال،  األولى من  العشرة  األيام  النظام، خالل 
البتة بإحصاء أعداد الضحايا واملتضررين،  ينشغل 
آلته اإلعالمية، بإحصاء  ، عبر 

ً
بقدر ما كان منشغال

عدد البرقيات الواردة إليه من عدد من رؤساء الدول 
وحكوماتها. 

على صعيد آخر، تعامل الخطاب الرسمي للنظام 
سيطرته،  عن  الخارجة  املناطق  في  املتضررين  مع 
 ،othering تهم كعادته، بالتهميش والتأكيد على غيريَّ
»هم«.  مقابل  »نحن«  بخطاب  أخرى  مرة  ا 

ً
متمسك

فضمن بيان استجابة رأس النظام مع مجلس وزرائه 

http://bit.ly/41MMdkm :ا ملجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال واإلجراءات الالزمة، وكالة سانا لألنباء، ) شباط 2023. متوفر على
ً
  14)  الرئيس األسد يترأس اجتماًعا طارئ

  15)  مدير عام املركز الوطني لرصد الزلزال د. رائد أحمد لـ سانا: سورية تأثرت بالزالزل الذي حدث في شمال إسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، فيما كان األشد تأثًرا 
http://bit.ly/3IQPo24 :املناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب والالذقية وحلب، وكالة سانا لألنباء، ) شباط 2023. متوفر على

  http://bit.ly/3JgOixS :1)  مجلس الوزراء: اعتبار املناطق املتضررة في حلب والالذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة، وكالة سانا لألنباء، 10 شباط 2023. متوفر على(  

http://bit.ly/3IV5cRm :17)  حوار خاص، فيصل املقداد وزير الخارجية واملغتربين السوري، 7 شباط 2023. متوفر على  

للكارثة، صباح يوم ) شباط/ فبراير 2023، ُحددت 
محافظات حلب وحماة والالذقية بأنها األكثر تضرًرا 
من الزلزال  14)، على الرغم من أن مدير املركز الوطني 
أن  نفسه  اليوم  في  اعتبر  للنظام،  التابع  للزالزل، 
تأثًرا«  15). وتابعت وزارات  األكثر  املناطق  »إدلب من 
املتضررة  املناطق  تجاهل  اإلعالمية  وآلته  النظام 
ولم  واضح،  بشكل  النظام  سيطرة  عن  الخارجة 
تتحدث صراحة عن تضررها إال بعد مرور 4 أيام من 
أعلنها  عندما   )2023 فبراير  شباط/   10 )في  الكارثة 
»إدلب  ذكر  وربط  منكوبة،  منطقة  الوزراء  مجلس 
بوصول  النظام«  سيطرة  عن  الخارجة  واملناطق 
املساعدات إليها عبر منظمة الصليب األحمر الدولي 
مع  يتفق  ما  وهو   .(1( السوري   األحمر  الهالل  أو 
املقداد،  فيصل  النظام،  خارجية  وزير  تصريحات 
لقناة امليادين في 7 شباط/ فبراير، عندما سئل عن 
الصعوبات التي تواجه الدولة ومسؤوليتها تجاه أبناء 
إذ  الدولة،  سيطرة  عن  الخارجة  املناطق  في  سورية 

قال: 

سواء  سورية،  في  لشعبنا  »أقول 
داخل املناطق التي تسيطر عليها الدولة 
أو في املناطق التي ال تسيطر عليها، بأننا 
شعب واحد، وأن املجموعات اإلرهابية 
الدول  بعض  من  املدعومة  املسلحة 
لعبتهم  بأن  االنسان  حقوق  تدعي  التي 
اإلنسانية  املساعدات  بانت...  قد 
اإلنسانية  املمرات  عبر  رسل 

ُ
ت كانت 

وليست  اإلرهابية  للمجموعات 
للمواطنين األبرياء«  17). 

املساعدات  تمرر  لن  الدولة  أن  ذلك  ومفاد 
ا من سيطرة املجموعات 

ً
للمتضررين في إدلب، خوف

http://bit.ly/41MMdkm
http://bit.ly/3IQPo24
http://bit.ly/3JgOixS%20%20
http://bit.ly/3JgOixS%20%20
http://bit.ly/3IV5cRm
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من  الدولة  لتنصل  تبرير  ذلك  وفي  عليها.  اإلرهابية 
مسؤوليتها عن السوريين في تلك املناطق. كما تحدث 
على  املفروضة  العقوبات  عن  الحوار  في  املقداد 
سورية، وأبرزها »قانون قيصر«، مطالًبا برفعها. وقد 
العقوبات عن سورية  رفع  الحديث عن مطالب  بدأ 
الشرق  كنائس  مجلس  قبل  من  الزلزال،  يوم  مساء 
اإلعالمية،  النظام  آلة  سبق  الذي   ،(18 األوسط  
الثاني  اليوم  في  السوري  األحمر  الهالل  نشر  حيث 
 7 شباط/ فبراير( تغريدة باللغة االنكليزية )تتضمن 
الهالل  ملدير  صحفي  مؤتمر  من  مصوًرا  مقطًعا 
في  خاصة  الدولي،  املجتمع  إلى  موجهة  األحمر( 
مساعدات  وتقديم  العقوبات  برفع  تطالب  الغرب، 
الزلزال املدمر  19)، وتعرب عن استعداد  لالستجابة 
الهالل األحمر إليصال املساعدات إلى إدلب، في حال 

رفعت العقوبات.

طالبة 
ُ
امل )هاشتاغات(  الوسوم  انطلقت  وقد 

االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  العقوبات  برفع 
قبل إعالن الهالل األحمر بساعات. على سبيل املثال 
أسعد  ابو  لورا  الفنانة  صفحة  نشرت  الحصر،  ال 
دمشق(  بتوقيت  صباًحا   10:00 الساعة  20))عند    

ضمن  لسورية،  املتجاهل  الدولي  للدعم  خريطة 
منشور يتضمن الوسوم التالية: #ارفعوا_العقوبات_

 ،  StopSanctionsOnSyrians(22   #  (21 عن_سوريا،  

http:// :18)  مجلس كنائس الشرق األوسط يطالب برفع العقوبات عن سورية فوًرا والسماح لجميع املواد بالوصول إليها، وكالة سانا لألنباء، ) شباط 2023. متوفر على  
 bit.ly/3IMTLLo

https://bit.ly/3ydLOd9 :19)   الهالل األحمر السوري، تويتر، 7 شباط 2023. متوفر على  

https://bit.ly/3mwfsYw :20)  لورا أبو أسعد، فيسبوك، 7 شباط 2023. متوفر على  

https://bit.ly/3msvK4R 21) )#ارفعوا_العقوبات_عن_سوريا( عدد املنشورات التي تحمل هذا الوسم 85 ألف منشور فيسبوك  

https://bit.ly/3mwfsYw :22)  أول املنشورات املطالبة كان للفنانة لورا أبو اسعد، فيسبوك، 7 شباط 2023. متوفر على  

https://bit.ly/3EXT80g شر 72 ألف مرة، نشر ألول مرة عبر بوست للفنانة لورا أبو سعد
ُ
  23) )#رفعوا_العقوبات_عن_السوريين( وسم ن

https://bit.ly/3Zpeqwc شر )8 ألف مرة على الفيسبوك وحده
ُ
  24) )وسم#SSOS( ن

http://bit.ly/3kPPdff :25)  واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا ملدة ) أشهر على خلفية الزلزال، موقع العربية، 10 شباط 2023. متوفر على  

 ،SSOS(24  # ،(23  ارفعوا_العقوبات_عن_السوريين#
لهذه  الترويج  في  السباقة  الصفحات  من  وكانت 
الوسوم التي القت صًدى كبيًرا بين السوريين. يمكن 
فهم إطالق هذه الوسوم وانتشارها الواسع على أنها 
يتجلى  ما  وهو  الحصار،  عقلية  سلوك  عن  تعبير 
دون  من  العقوبات«،  »رفع  وسوم  انتشار  اتساع  في 
اإلشارة إلى فساد نظام األسد وتقاعسه، على الرغم 
الدولة  لدى  واضحة  استجابة  آلية  وجود  عدم  من 

والحكومة. 

الزلزال،  كارثة  في  لالستثمار  األسد  نظام  اتجه 
وتحريضية  إعالمية  بروباغندا  استخدام  خالل  من 
املعيشية.  األوضاع  تدهور  لتبرير  العقوبات  ضّد 
األميركية لضغوط  املتحدة  الواليات  وقد استجابت 
النظام اإلعالمية، فقامت في 10 شباط/ فبراير )بعد 
العقوبات على سورية  بتعليق  الكارثة(  أيام من  أربع 
اإلنساني،  بالجانب  الرفع  محددة  أشهر،   ( ملدة 
»العقوبات  أن  األميركية  الخزانة  وزارة  أعلنت  إذ 
املفروضة على سورية لن تنطبق على معامالت تقديم 
الرفع  خيب  وقد   .(25 بالزلزال«   املتعلقة  املساعدات 
فّعالية  على  قها 

ّ
عل التي  األسد  نظام  آمال  املحدود 

الدولي  املجتمع  على  إنسانية(  )بذرائع  الضغط 
املأساة،  وزر  وتحميله  املتحدة(،  الواليات  )خاصة 
ليصدر بعد ساعات قليلة من قرار تعليق العقوبات 
رّد وزارة الخارجية واملغتربين السوري الرافض لقرار 

واشنطن واملتهم إياه باملضلل، مشيرة إلى أن

http://bit.ly/3IMTLLo%20
http://bit.ly/3IMTLLo%20
https://bit.ly/3ydLOd9
https://bit.ly/3mwfsYw
https://bit.ly/3msvK4R
https://bit.ly/3mwfsYw
https://bit.ly/3EXT80g
https://bit.ly/3Zpeqwc
http://bit.ly/3kPPdff
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أصدرته  الذي  املضلل  »القرار 
التجميد  بشأن  األميركية،  اإلدارة 
التدابير  لبعض  واملؤقت  الجزئي 
التي  القاتلة  واالنفرادية  القسرية 
ليس  السوري،  الشعب  على  تفرضها 
صورية  لقرارات  مكررة  نسخة  سوى 
إنساني  انطباع  إلعطاء  تهدف  سابقة، 
استثناءات  على  نّصت  إذ  كاذب، 
وأثبتت  إنسانية  ألغراض  مزعومة 

الوقائع زيفها«  )2).

 
ً

أصال أدت  قد  كانت  الحرب  أن  من  الرغم  وعلى 
نظام  فإن  املعيشية،  السوريين  أوضاع  تدهور  إلى 
ومركزية  االستجابة  تنظيم  حيث  من  �حتى  األسد 
العملية  الناحية  من  كان  الحكومية�  أجهزته  عمل 
 مع تداعيات الكارثة، سواء من 

ً
األقّل واألبطأ تفاعال

خالل غياب خطة عملية معلنة للتدخل وتقديم يد 
املساعدة للمتضررين، أو من خالل استبعاد احتمال 
تقديم تعويضات لهم. على سبيل املثال، لم يتحدث 
أية  عن  والالذقية،  حلب  إلى  زيارته  خالل  األسد، 
أرقام، ولم يقّدم أي وعود ملساعدة املتضررين، وكّل 
ما قام به هو توجيه الوزارات املعنية لتنسيق جهود 
االستجابة مع املجتمع املدني واملتطوعين. وأشار إلى 
أنه سيدرس تأسيس صندوق لدعم املتضررين، مع 
وضع معايير لتحديد املتضررين وآلية الدعم املقّدم 
النظام بتضخيم أعداد  إلى ذلك، قام  لهم. وإضافة 
الضحايا على نحو الفت، حيث أعلنت وزارة الصحة 
 1414 عن   ،2023 فبراير  شباط/   14 في  السورية، 
ضرب  الذي  الزلزال  جراء  إصابة،  و2357  وفاة، 

https://bit.ly/3EZbVbR :2)  أول رد سوري على القرار األمريكي بالتجميد املؤقت للعقوبات، موقع روسيا اليوم، 10 شباط 2023. متوفر على(  

http://bit.ly/3ZE9nHW :27)  وزير الصحة: 1414 وفاة و2357 إصابة حصيلة ضحايا الزلزال، وكالة سانا لألنباء، 14 شباط 2023. متوفر على  

  28)  تسجيل وفاة 319) سورًيا بسبب الزلزال منهم 2157 في املناطق خارج سيطرة النظام السوري و321 في مناطق سيطرة النظام السوري و3841 في تركيا، الشبكة 
 https://bit.ly/3IRw1Wn :السورية لحقوق اإلنسان، 15 شباط 2023. متوفر على

https://bit. على:  متوفر   .2023 شباط   13 اليوم،  املصري  موقع  مواطن،  ألف   142 من  أكثر  وتضرر  بالالذقية  الزلزال  ضحايا  عن  البحث  أعمال  انتهاء  سوريا..    (29   
ly/3IRw98j

http://bit.ly/3Yqf5MC :30)  أبنية آيلة للسقوط.. تصدعات وهزات ارتدادية تضاعف معاناة سكان الالذقية، موقع الجزيرة، 13 شباط 2023. متوفر على  

https://bit.ly/41MMSm1 :31)  مدينة جبلة غربي سوريا بقيت بمنأى عن الحرب لكن لم تنج من الزلزال، موقع )فرانس 24(، 12 شباط 2023. متوفر على  

السورية  الشبكة  تسجل  لم  حين  في   ،(27 سورية  
321 وفاة في مناطق سيطرة  لحقوق اإلنسان سوى 
شباط/   15 في  املنشور  تقريرها  ضمن  النظام، 
بعد يوم واحد فقط من إعالن وزارة  أي  فبراير  28)، 

الصحة السورية. 

واستخدام  الكارثة  الستغالل  محاولة  وفي 
بروباغندا خطابية، بغية التغطية على الجرائم التي 
ارتكبها بقصف العشرات من املدن والبلدات واألحياء 
املتفّجرة  والبراميل  الحربية  والطائرات  باملدفعية 
؛ سعى نظام 

ً
على مدى سنوات وتدميرها دماًرا هائال

إلى قوة زلزال  الدمار ونطاقه  إلى نسب حجم  األسد 
سورية،  غرب  شمال  ضرب  الذي  فبراير  شباط/   (
تبًعا ملا نقله اإلعالم الرسمي على لسان مواطنين في 
تلك املناطق، من دون تقديم بيانات رسمية واضحة 
عمليات  انتهاء  إعالن  فبعد  ونطاقه.  الدمار  لحجم 
بعد  النظام،  لسيطرة  الخاضعة  املناطق  في  اإلنقاذ 
أعداد  في  تضارب  هناك  ظّل  الزلزال،  من  أيام  ستة 
املحافظات  ففي  الزلزال؛  بفعل  انهارت  التي  املباني 
املباني  عدد  أن  الالذقية  محافظ  أعلن  املتضررة، 
 247 103 مبان، وأن هناك  املنهارة كلًيا فيها يتجاوز 
 للسقوط  29)، بينما كان قائد الدفاع املدني 

ً
مبنًى آيال

شباط/   11 في  أي  يومين،  قبل  أعلن  قد  السوري 
 (5 يبلغ  حافظة 

ُ
امل في  املنهارة  املباني  فبراير، أن عدد 

مبًنى  30)؛ وذكر أن املنطقة األكثر تضرًرا في املحافظة 
هي جبلة التي دّمر الزلزال فيها ما يزيد عن 50 مبًنى، 
 ،(31 بالسقوط   مهددة  كمباني  مبًنى   50 ف  وُصّنِ
ليتناقض العدد مع ما أعلنه رئيس مجلس املدينة، 
سكنية  كتلة   19 تضرر  شهدت  املدينة  إن  قال  إذ 

https://bit.ly/3EZbVbR
http://bit.ly/3ZE9nHW
https://bit.ly/3IRw1Wn%20
https://bit.ly/3IRw98j
https://bit.ly/3IRw98j
http://bit.ly/3Yqf5MC
https://bit.ly/41MMSm1
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ظلت  حلب،  حافظ 
ُ

مل وتبًعا   .(32 بالكامل   هدمت 
املهددة واملتصدعة  أما  املباني »غرب حلب سليمة، 
ألعداد  ذكر  أي  دون   ،(33 املدينة«   شرق  فتتواجد 
الحديث على  واقتصر  املحافظة،  في  املهدمة  املباني 
املمنهج  النظام  )الذي تعّرض لقصف  املدينة  شرق 

على مدى سنوات عدة، وخاصة أواخر )201). 

يستفيد نظام األسد، بال شّك، من كارثة الزلزال 
للتغطية على جرائمه السابقة التي أثرت على البنية 
القصف  عمليات  نتيجة   

ً
أصال املتهالكة  التحتية 

الخارجة  املناطق  استهدفت  التي  املتفجرة  بالبراميل 
مناطق  وهي  سنوات،  عدة  مدار  على  سيطرته،  عن 
رؤوس  على  وتتهاوى  تتساقط  فيها  املباني  ظلت 
في  سقط  الذي  املبنى  مع  حدث  مثلما  ساكنيها، 
بيومين.  الزلزال  قبل   (34 حلب   في  الفردوس  منطقة 
حلب  من  الشرقية  املنطقة  أن  بالذكر  والجدير 
 55 هدم  فبراير،  شباط/   19 تاريخ  حتى  شهدت، 
ً  35). ولم تتركز عمليات الهدم في املناطق 

مبًنى ومنزال
ثالثة  بهدم  النظام  قام  بل  بالزلزال،  تضرًرا  األكثر 
مباني في دوما   )3)، منها اثنان كانا مأهولين بالسكان؛ 
املدينة،  هدم  خطة  في  مبًنى   20 من  أكثر  وضع  كما 
 عن إخالء 21 مبنى في 

ً
بحجة التصدعات  37)، فضال

فه 
ّ
خل الذي  الدمار  لطمس  محاولة  في   ،(38 حرستا  

نظام األسد نفسه في حربه على السوريين.

الحساب  تحّول  الخارج،  إلى  موجهة  رسالة  في 
استعراض  منّصة  إلى  السورية  للرئاسة  الرسمي 
إبراز  مع  الدولي،  املجتمع  من  الواردة  للبرقيات 

  http://bit.ly/3Zql8C1 :32)  استمرار عمل اللجان لتقييم املباني املتصدعة في جبلة حتى نهاية األسبوع، وكالة سانا لألنباء، 14 شباط 2023. متوفر على  

http://bit.ly/3F1Gc9P :33)  األبنية املهددة غرب حلب، وأغلب الضحايا التي يتم العثور عليها اآلن متوفاة، جريدة الوطن االلكترونية، 17 شباط 2023. متوفر على  

http://bit.ly/3ZLufNB :34)  أثناء سحب أخشاب منه.. انهيار مبنى في حلب وأنباء عن ضحايا، موقع سناك سوري، 4 شباط 2023. متوفر على  

http://bit.ly/3ZqlAAd :35)  ضحايا الزلزال في شوارع سورية وحكومة النظام بال خطة، العربي الجديد، 19 شباط 2023. متوفر على  

http://bit.ly/3IVXo1s :3)  مجلس مدينة دوما: هدم ثالثة أبنية متصدعة وغير صالحة إنشائًيا، وكالة سانا لألنباء، 12 شباط 2023. متوفر على(  

https://bit.ly/3ZzBvvQ :37)  إخالء أربعة أبنية مأهولة بالسكان في دوما، موقع بتوقيت دمشق، )1 شباط 2023. متوفر على  

http://bit.ly/41FMLbM :38)  21 بناًء سكنًيا مهدًدا باالنهيار، موقع غلوبال، 12 شباط 2023. متوفر على  

2023. متوفر على:    39)  األسد يتلقى عدًدا من برقيات التعزية والتضامن مع سورية من رؤساء وملوك وقادة الدول الشقيقة والصديقة، وكالة سانا لألنباء، ) شباط 
 http://bit.ly/3SQTQCk

إلى  اإلشارة  دون  بالظهور  األسد  بشار  شخصانية 
ساعات  فبعد  للكارثة.  لالستجابة  عملية  خطة  أي 
قليلة من زلزال ) شباط/ فبراير، شرع األسد في تلقي 
 ،(39 الزلزال   ضحايا  في  التعزية  وبرقيات  اتصاالت 
بدأها بوتين ببرقية، وتبعتها مبادرة من تونس بإرسال 
اإلمارات  رئيس  من  اتصاالت  وتلتها  مساعدات، 
ُعمان  وسلطان  البحرين  وملك  املتحدة  العربية 
رؤساء  من  اتصاالت  عن   

ً
فضال العربي،  الخليج  من 

واألردن  والعراق  ومصر  وفلسطين  والجزائر  إيران 
ا من لبنان. وموريتانيا والصين، كما التقى وفًدا وزاريًّ

http://bit.ly/3Zql8C1%20%20
http://bit.ly/3Zql8C1%20%20
http://bit.ly/3F1Gc9P
http://bit.ly/3ZLufNB
http://bit.ly/3ZqlAAd
http://bit.ly/3IVXo1s
https://bit.ly/3ZzBvvQ
http://bit.ly/41FMLbM
http://bit.ly/3SQTQCk%20
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نظام  استمر  التي  الرسائل  هذه  من  نستنتج 
خطابية،  بروباغندا  إلى  مستنًدا  توجيهها،  في  األسد 
على  شرعيته،  وتعزيز  سلطته  ترسيخ  إلى  يسعى  أنه 
بالحصار  ربطها  التي  استجابته  هشاشة  من  الرغم 
والحرب، وإخالء نفسه من املسؤولية، مبرًرا كل ذلك 
بخطاب عاطفي يوظف الكارثة ويكثف استراتيجيات 
الشرعنة من خالل تضخيم التعامل الرسمي العربي 

واإلقليمي معه. 

الدولة املوازية

على الرغم من هشاشة استجابة النظام للزلزال، 
قوى  صعود  على  الضوء  ط 

ّ
تسل الكارثة  هذه  فإن 

للتنمية. تعود  السورية  أبرزها األمانة  للدولة،  بديلة 
2001؛  سنة  إلى  للتنمية  السورية  األمانة  جذور 
فخالل عام واحد من وصول بشار األسد إلى الحكم، 
تأسست مجموعة من املنظمات غير الحكومية وغير 

https://bit.ly/3Ji5EKX .2001 40)  األمانة السورية للتنمية منظمة غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام  

( 41)  Accredited NGOs located in Syria, UNESCO, http://bit.ly/3YwHl0c. 

( 42)  UNESCO Elects Assad-Linked Syrian Charity to Cultural Heritage Body, December 31, 2020, Available at: http://bit.ly/3mvGAH3. 

قد  وكانت  حكومًيا،  واملسجلة  املرخصة   (40 الربحية  
أنشأتها أسماء األسد )زوجة الرئيس( ودمجتها في سنة 
2007 تحت مظلة ما صار يعرف بـ »األمانة السورية 
للتنمية«. وقد عملت في البداية على التراث السوري 
سنة  منذ  اعتمدتها  اليونسكو  إن  حتى  الالمادي، 
الالمادي  التراث  لصون  خبيرة  جهة  بوصفها   2012
جددت  ثم  األوسط�  الشرق  في  الوحيدة  �وهي 
اعتمادها ملرتين )تنتهي في 2025)  41). وتعاظم دورها 
خالل السنوات األربع األخيرة، مع زيادة هيمنتها على 
النظام،  سيطرة  مناطق  في  واإلغاثي  الخيري  العمل 

وتعتبر أبرز أذرع التمويل لدى النظام السوري  42).

دور  األمانة  مارست  للكارثة،  األول  اليوم  منذ 
حيث  للزلزال،  االستجابة  في  »املوازية«  الدولة 
وتحديد  اإلنقاذ  في  للمساعدة  نداء  بإطالق  قامت 
محلية  تبرعات  حملة  أطلقت  كما  التضرر،  مناطق 
استالم  إلى  إضافة  وعينية،  نقدية  الداخل،  في 
من  الرغم  وعلى  الوزارات.  عن  بالنيابة  التبرعات 

https://bit.ly/3Ji5EKX
http://bit.ly/3YwHl0c
http://bit.ly/3mvGAH3%20
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ذلك، فإن األمانة تفتقر إلى الشفافية، فهي لم تعلن 
إطار جهود  في  التي جمعتها  النقدية  التبرعات  حجم 

االستجابة املحلية للكارثة.

 
ً
مقارنة العامة،  األمانة  أن  لالنتباه  الالفت  ومن 

على  األكبر  الدور  تلعب  كانت  الدولة،  دور  مع 
املتضررين،  مع  املباشر  التعامل  حيث  من  األرض، 
»جريح  منظمة  )بمساندة  أهلية  حمالت  أنشأت  إذ 
الوطن«  43)( التي تتبع مباشرة ألسماء األسد في جمع 
بعمليات  والقيام  املباشرة،  واالستجابة  التبرعات 
إحصاء أعداد املتضررين عوًضا عن وزارة الداخلية، 
والكشف عن مدى صالحية املنازل وتضررها عوًضا 
عن وزارة اإلسكان، واستالم املساعدات عوًضا عن 
األوقاف  وزارة  إن  بل  املحلية.  واالدارة  الصحة  وزارة 
صندوق  لصالح  التبرعات  بجمع  قامت  نفسها 
األمانة  44). وركزت التغطية اإلعالمية من قبل مواقع 
االمانة  نشاطات  على  السورية  الحكومة  وصفحات 

 من أنشطة الوزارات الحكومية.
ً

العامة، بدال

عملية  األحمر  والهالل  العامة  األمانة  وتقاسمت 
األمانة  ت 

ّ
تول حيث  اإلغاثية،  املساعدات  استالم 

املعابر  عبر  املقدمة  املساعدات  استالم  العامة 
الحدودية )»معبر جديدة يابوس« مع لبنان، و«معبر 
م الهالل 

ّ
نصيب الحدودي« مع األردن(، في حين تسل

الهالل  من  قدمة 
ُ
امل املساعدات  السوري  األحمر 

القادمة  واملساعدات  الدوليين،  األحمر  والصليب 
املطارات،  عبر  السورية  األرا�ضي  داخل  إلى  مباشرة 
األحمر  الهالل  مستودعات  في  ووضعها  نقلها  تم  إذ 

https://bit.ly/3ZrVop4 ،43)  منظمة جريح الوطن، منظمة غير ربحية، في دمشق والالذقية وطرطوس وحماة  

  44)  وزارة األوقاف: فتح صاالت وخدمات املساجد في األماكن املتضررة الستقبال املتضررين من الزلزال، وجمع التبرعات في صناديق املساجد لصالح املتضررين ضمن 
حملة التبرعات الوطنية التي أطلقتها األمانة السورية للتنمية، وتعطيل املدارس الشرعية ودور األمان لنهاية األسبوع الحالي، وكالة سانا لألنباء، ) شباط 2023. متوفر على: 

http://bit.ly/3kRGrNK

https://bit. على:  متوفر   .2023 شباط   15 السوري،  األحمر  الهالل  يتسلمها  الزلزال،  استجابة  لدعم  دمشق  إلى  يابانية  مساعدات  شحنة  أول  وصول  فيديو:    (45   
ly/3L0cw0O

http://bit.ly/3mrPPbA :4)  “مسار أسماء األسد.. هل يجدد سيرة مجمع يلبغا؟، موقع تلفزيون سوريا، 14 تشرين األول 2020. متوفر على(  

 http://bit.ly/3ISG2CR :47)  موجة ارتفاع أسعار جديدة تفاقم معاناة السوريين في مناطق النظام، الجزيرة، في 22 شباط 2023 متوفر في  

  48)  مجموعة من املقابالت التي أجريت مع ساكني املناطق املتضررة من الزلزال في حلب، وهو ما رصد عبر منشورات على وسائل التواصل االجتماعي حول سرقة املساعدات 
 ( http://bit.ly/3F0yjkQ الجزيرة، في 14 شباط 2023، متوفر على ،)اإلغاثية، )انظر: ناشطة سورية ترصد بيع “مواد إغاثة ضحايا الزلزال” في أسواق دمشق )فيديو

يعّد  الذي   (45 »مسار«   مشروع  بناء  ضمن  السوري 
لقد   .(4( املكتملة   غير  األسد  أسماء  مشاريع  أبرز 
في  بيعها  أو  أسماء«،  مستودعات  إلى  إعادتها  »تمت 
املناطق  في  السوري  الشارع  لنا  قل 

َ
ن كما  األسواق، 

الخاضعة لسيطرة النظام، إذا ترافقت تبعات كارثة 
غذائية  ومواد  سلع  بتوفر  املناطق  تلك  في  الزلزال 
لم تكن موجودة قبل ذلك،  الصنع  عربية وأوروبية 
ومع ذلك فقد شهدت أسواق دمشق تراجًعا في سعر 
في أسعار السلع األساسية  47)، على  الليرة، وارتفاًعا 
إلى  املقدمة  اإلغاثية  املساعدات  حجم  من  الرغم 
املناطق  أسواق  في  وتباع  تسرق  كانت  والتي  سورية، 

املنكوبة  48). 

https://bit.ly/3ZrVop4
http://bit.ly/3kRGrNK
https://bit.ly/3L0cw0O
https://bit.ly/3L0cw0O
http://bit.ly/3mrPPbA
http://bit.ly/3ISG2CR
http://bit.ly/3F0yjkQ
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دولة  بأن  التذكير  السياق،  هذا  في  املهم،  ومن 
اإلمارات العربية املتحدة أرسلت مساعدات 12 مرة 
متتالية، خالل عشرين يوًما من بدء الكارثة، بمقدار 
الطبية  اإلغاثية  املساعدات  من  طن   1,4(8.4
املساعدات؛  حجم  من   48% بنسبة  والغذائية، 
طن،   490 بمقدار  مرتين  ومصر  األردن  وأرسلت 
عمان  وسلطنة  طن،   91 بمقدار  مرتين  والعراق 
خمس مرات بمقدار 85.3 طن، وروسيا ثالث مرات 
 4( 8.3) طن، والجزائر مرة واحدة بمقدار  بمقدار 
وإيران  طن،   12 بمقدار  واحدة  مرة  وتونس  طن، 

ثالث مرات بمقدار 139 طن  49).

 https://www.facebook.com/SYRedCrescent 49)  الهالل األحمر العربي السوري، منشورات بين )) – )2( شباط 2023 على صفحتهم على فيسبوك، متوفر على  

https://www.facebook.com/SYRedCrescent
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األزمات  خالل  الدولي،  األمن  مجلس  عمل 
والحروب األهلية، كوسيط إلدامة األمن والسالم بين 
وأقلمته  سورية  في  الصراع  لتدويل  كان  وقد  الدول. 
السيا�ضي  الحل  أفق  على  ليس  كبيرة،  تداعيات 
أيًضا  بل  في سورية فحسب،  الديمقراطي  واالنتقال 
على الجوانب اإلنسانية للصراع. فمنذ بداية الحرب 
موجات  وتزايد  العنف،  وتيرة  وتصاعد  األهلية 
التي  املمنهجة  والقتل  القصف  عمليات  بعد  النزوح 
نفذتها قوات النظام والقوات الروسية وامليليشيات 
إلى  األممية  املساعدات  دخول  أصبح  اإليرانية، 
نزح  التي  املناطق  أكثر  وهي  سورية،  غرب  شمال 
 hierarchal tool  هرمية 

ً
أداة السوريون عامة،  إليها 

عبر  املساعدات  إدخال  قرار  بتمرير  فقط  مدفوعة 
الحدود، بعد موافقة مجلس األمن الدولي. 

إثر  تردًدا  األكثر  السؤال  كان  السياق،  هذا  في 
إضفاء  إلى  الدولي  األمن  مجلس  جه 

ّ
ات ملاذا  الزلزال: 

من  الرغم  وعلى  األسد؟  نظام  على  السيادة  مظاهر 
قرار 2254، الذي بموجبه أقر مجلس األمن ضرورة 
بدء مسار املفاوضات الرسمية بين النظام واملعارضة 
دائمة  تسوية  إلى  الوصول  »بهدف   ،201( عام  منذ 
لألزمة«  50)؛ فإن اإلجابة عن هذا السؤال غير ممكنة 
دون وضعه في سياق تاريخي لتعامل مجلس األمن مع 
حاالت النزاع التي أثبتت فشل مجلس األمن املتكرر 
العنف  أعمال  إليقاف  اإلنساني  التدخل  إقرار  في 

الواسعة. 

 ال بد من اإلشارة، بداية، إلى أن التدخل اإلنساني 

( 50)  Security Council Resolution, adopted by the Security Council at its 7588th meeting, on December 18, 2015. https://bit.ly/3ybBAdw . 

( 51)  Finnemore, Martha. The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force (2003); Neta C. Crawford, Argument and 
Change in World Politics: Ethics, Decolonization, and Humanitarian Intervention (2002).

( 52)  Nicholas J. Wheeler, Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society (Oxford: Oxford University Press, 2000).

( 53)  Bettati, Mario. “Assistance humanitaire et droit international”, in Les droits de I’homme et la nouvelle architecture de I’Europe, a publi-
cation of the Institute of Peace and Development Law, Nice, 1991, p. 169.

لم يكن ممكًنا خالل الحرب الباردة؛ إذ فشل مجلس 
القتل  أعمال  إيقاف  في  ليس  حينها،  الدولي  األمن 
الذي  الدول  أيًضا  انتقد  بل  فحسب،  الجماعي 
1979، على  تدخلت لوقف إراقة الدماء  51). في عام 
العسكري  فيتنام  تدخل  على  ا  وردًّ املثال،  سبيل 
املحتمل  من  كان  مجزرة  أوقف  الذي  كمبوديا  في 
 ،Khmer Rouge الحمر  الخمير  حركة  ترتكبها  أن 
صّرح املبعوث الفرن�ضي إلى مجلس األمن الدولي بأن 
اإلنسان  52).  حقوق  باسم  التدخل  ضد  تقف  بالده 
َعد 

ُ
ت اإلنسان  حقوق  إلى  اإلشارات  كانت  حينذاك، 

غير مالئمة وغير مشروعة للتداول في مجلس األمن 
الدولي، وال سيما أن النقاشات حول انتهاكات الدولة 
لحقوق اإلنسان كانت تعّد غير شرعية وغير مالئمة، 
وملبدأ  الدولة،  سيادة  لقواعد  ا 

ً
انتهاك َعّد 

ُ
ت كانت  كما 

للدول  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  جواز  عدم 
القانون  وفق   ،domestic non�interference
الدولي، ووفق املادة 2 من الفقرة 7، من ميثاق األمم 

املتحدة  53).

1999، أي بعد مرور عشرين  في عام  ومع ذلك، 
عاًما على انتقاد فرنسا علًنا لفيتنام، بسبب تدخلها 
توجيه  الدولي  األمن  مجلس  رفض  الشرعي،  غير 
شمال  حلف  منظمة  أعضاء  لوم  أو  ا  رسميًّ النقد 
الشرعي  غير  لها 

ّ
تدخ على  فرنسا(  )ومنها  األطل�ضي 

املنتهك لحقوق اإلنسان )حين  الصربي  النظام  ضّد 
كانت الحكومة الصربية تقود حملة تطهير عرقي في 
كوسوفو(، وقد بّرر مجلس األمن الدولي عدم انتقاد 

 للشرعنة الدولية
ً
التفويض أداة

https://bit.ly/3ybBAdw%20
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انخرط مجلس  ثم  إنسانية.  بمبررات  الحلف  ل 
ّ

تدخ
ملنع  إنساني  ل 

ّ
تدخ في   ،2011 عام  في  الدولي،  األمن 

نظام القذافي في ليبيا من ارتكاب جرائم وانتهاكات في 
التحّول  هذا  بات  لقد  ضّده.  املنتفضين  الثوار  حق 
التدخل  وتبرير  الدولي،  األمن  مجلس  اعتبارات  في 
جزًءا  الحكومات،  قبل  من  محتملة  مجازر  بإيقاف 
ما  وهو  الدولي،  األمن  مجلس  مداوالت  من  منتظًما 
املسائل  أصبحت  الباردة.  الحرب  خالل  مبّرًرا  يكن 
مداوالت  من  ثابًتا  جزًءا  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 
التدخل  عدم  تبرير  الصعوبة  من  وأصبح  املجلس، 
التدخل  عدم  حتى  أو  الجماعية  املجازر  حاالت  في 
العسكري إليقاف انتهاكات حقوق اإلنسان. ويمكننا 
االستنتاج أنه على الرغم من هذا التحول الجوهري 
في أنماط اتخاذ قرارات مجلس األمن الدولي وسلوكه، 
شرعيته،  تزايد  مع  حتى  اإلنساني،  التدخل  يظل 
بيئة معيارية  نادًرا وانتقائًيا، خاصة مع ظهور  ا 

ً
حدث

السؤال  يظل  وهنا،   .(54 اإلنساني   للتدخل  مشجعة 
الجدير بالطرح والتمحيص: ملاذا يظّل مجلس األمن 
لالنحراف  األحيان،  بعض  في  استعداد،  على  الدولي 
للسيادة  التقليدية   (55 الويستفالية   املفاهيم  عن 

وإقرار التدخل اإلنساني؟ 

ولكن هذا التجاوز االنتقائي من قبل مجلس األمن 
اإلنساني،  والتدخل  الدول  سيادة  ملفهوم  الدولي، 
ًسا. وكان ذلك واضًحا في إخفاق األمم   مسيَّ

ً
أخذ شكال

وراوندا،  كوسوفو  في  اإلنساني  التدخل  في  املتحدة 
العام  األمين  عنان،  كوفي  اعتراف  عن  أسفر  والذي 
لألمم املتحدة حينها، في خطاب ألقاه عام 1999 أمام 
أعضاء  فيه  دعا  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 

( 54)  Finnemore, Martha. The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force (2003); Neta C. Crawford, Argument and 
Change in World Politics: Ethics, Decolonization, and Humanitarian Intervention (2002).

( 55)  Croxton, Derek. “The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty,” The International History Review 21, no. 3 (1999): 
pp. 569-591, https://doi.org/10.1080/07075332.1999.9640869.

( 56)  Press Release, United Nations, Secretary-General Presents his Annual Report to the General Assembly (20 Sept. 1999).

( 57)  “The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001” (Global Centre for 
the Responsibility to Protect, December 1, 2001), Available at: http://bit.ly/3YrhYwB

( 58)  David John Harris, Cases and Materials on International Law (London: Sweet & Maxwell, 2010),723–4.

( 59)  Trevor Findlay, The Use of Force in UN Peace Operations (Solna, Sweden: Stockholm International Peace Research Institute, 2002), 7.

في  السابقة،  الدروس  من  للتعلم  املتحدة  األمم 
كيفية التوفيق بين مبادئ حقوق اإلنسان والحفاظ 
ل 

ّ
على سيادة الدول  )5). في رّد اللجنة الدولية للتدخ

وسيادة الدولة ICISS، تحّدث األمين العام في تقرير 
عن مسؤولية الحماية R2P، صدر عام 2001، حيث 
دافعت مقاربة مسؤولية الحماية )R2P( عن مفهوم 
حماية  عن  الدولة  مسؤولية  يشمل  الذي  السيادة 
حقوق اإلنسان. وجادل التقرير بأن السيادة تنطوي 
الدول  على  يجب  خارجًيا،  مزدوجة:  مسؤولية  على 
على  يجب  وداخلًيا،  األخرى؛  الدول  سيادة  احترام 
الخاصة  والكرامة األساسية  الحقوق  احترام  الدول 
تعني  مسؤولية  بوصفها  السيادة  إن   .(57 بمواطنيها  
مستعدة  غير  أو  قادرة  غير  تكون  عندما  الدولة  أن 
هذه  في  الحماية  مسؤولية  فإن  مواطنيها،  لحماية 

الحالة تقع على مجلس األمن الدولي. 

على الرغم من أن وجود توافق في القانون الدولي 
فيما  مرًنا  يكون  أن  يجب  السيادة  مفهوم  أّن  على 
يتعلق بالسيادة الوطنية، كي يسمح باالستفادة من 
نظام متعدد األطراف  58)؛ فإّن هذه املرونة السيادية 
مجلس  إلى  العودة  دون  املباشر  بالتدخل  والسماح 
األمن الدولي تندرج تحته االستجابة في حاالت األزمات 
ويمكن  الطبيعية.  الكوارث  أهمها  ومن  اإلنسانية، 
اعتبار جميع الكوارث الطبيعية واملجاعات واألوبئة 
»أزمات إنسانية«، والتي قد تنطوي على التدخل في 
اإلغاثة  تعّد  املثال،  سبيل  فعلى   .(59 الدولة   سيادة 
من زلزال هايتي في عام 2010 أو كارثة تسونامي عام 
2004، أزماٍت يغطيها الفصل السادس من اتفاقية 
 UNTB األمم املتحدة. في مثل هذه الحاالت، يأتي نشر

http://bit.ly/3YrhYwB
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في  وعليه،  للمساعدة.  موجود  أنه  بفهم  مصحوًبا 
األمم  ميثاق  بموجب  ممكًنا،  كان  السورية،  الحالة 
املساعدات  بإدخال  األخيرة  هذه  تقوم  أن  املتحدة، 
دون الرجوع لتفويض من النظام السوري أو تمرير 

قرار عبر مجلس األمن الدولي.

لت منظومة األمم املتحدة آليات جديدة 
ّ
لقد شك

إنشاء  مثل  األمن،  واستدامة  اإلنسانية  لالستجابة 
تبّناها  وقد   ،R2P الحماية  مسؤولية  مبدأ  واعتماد 
لعام  العاملية  القمة  في   2011 عام  العالم،  قادة 
ا بموجب قرار مجلس األمن  2005، واعُتمدت رسميًّ
الدولي عام )200. حتى في حالة عدم موافقة الدولة 
فإن  الحماية،  أجل  من  التدخل  هذا  على  املعنية 
الحماية  لضمان  التدخل  تستطيع  املتحدة  األمم 
للتدخل  الدولية  اللجنة  سعت  هنا  ومن  العامة. 
للسيادة  جديد  تعريف  إلى   )ICISS( الدولة  وسيادة 
ُينظر  أال  »ينبغي  السيادة  أن  بحجة  الوطنية، 
التقاليد  في  الحال  هو  كما  سيطرة«،  أنها  على  إليها 
الويستفالية القديمة، ولكن بوصفها »مسؤولية«  0)) 
على حقوق الناس الذين تشملهم السيادة. وبموجب 
الوطنية  السيادة  إلى  ُينظر  الجديد،  التعريف  هذا 
على أنها امتياز مكتسب من خالل الحكم املسؤول، 
أن  ثبت  ما  فإذا  للدولة.   

ً
أصيال حًقا  بوصفها  وليس 

سيادته  يفقد  فإنه  جرائم،  ارتكبت  ما  بلٍد  حكومة 
إنشاء  فيه  يمكن  الذي  الوقت  يحين  حتى  الوطنية 

حكومة مسؤولة  1)).

على الرغم من أن املسؤولية عن الحماية تساعد، 
من   

ً
بدال قانونية  شرعية  إنشاء  في  أسا�ضي،  بشكل 

الوطنية  املصالح  قضية  في  كبير  تغيير  إحداث 
واألمنية عند الدول املتدخلة؛ فإن اإلرادة السياسية 

( 60)  Gareth Evans, The Limits of State Sovereignty: The Responsibility to Protect in the 21st Century, Eighth Neelam Tiruchelvam Memorial 
Lecture by Gareth Evans, International Crisis Group, Colombo, July 29, 2007.

( 61)  UN General Assembly: World Summit 2005: 15 September 2005: Section 138–9.

( 62)  Phillips, Christopher. “The International System and the Syrian Civil War,” International Relations 36, no. 3 (2022): pp. 358-381, https://
doi.org/10.1177/00471178221097908.

( 63)  James, Patrick. “Structural Realism and the Causes of War,” Mershon International Studies Review 39, no. 2 (October 1995): pp. 181-
208, https://doi.org/10.2307/222750.

الالزمة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى أو 
الحصول على توافق سيا�ضي بين القوى قد يكون غير 
ممكن في ظل التعددية القطبية   multipolarity((2. في 
السياق السوري، كان لبنية النظام الدولي أثر كبير في 

طول أمد الحرب. 

بين  عالقة  هناك  الواقعية،  النظرية  حسب 
بين  حرب  نشوب  واحتمال  القطبية  التعددية 
انتهاء  أن  نت  بيَّ سورية  في  الحرب  ولكن   ((3 الدول.  
الوحيد،  القطب  بوصفها  املتحدة  الواليات  دور 
في سياسة الشرق األوسط كقطب  وانخراط روسيا 
آخر منافس، أثر في سلوك وحسابات الدول املعنية 
القطبية  التعددية  لهذه  كان  السورية.  باألزمة 
الناشئة في املنطقة والتنافس الحاد على املصالح بين 
روسيا  قرار  في  مباشر  أثٌر  املتحدة  والواليات  روسيا 
تدويل  إلى  أدى  مما   ،2015 عام  سورية  في  التدخَل 
فيها من صراع محلي  الصراع  أزمة سورية، وتحويل 

إلى ساحة صراع إقليمية ودولية. 

ل روسيا العسكري في سورية العامل 
ّ

لم يكن تدخ
تماسك  وأبقى على  الحرب  أطال مدة  الذي  الوحيد 
في  أيًضا  األكبر  الدور  له  كان  بل  السوري،  النظام 
تعطيل مسارات االستجابة األممية ألوضاع السوريين 
فقد  سورية.  غرب  شمال  في  السيئة  االقتصادية 
التي  األميركية  التحركات  مواجهة  في  روسيا  نشطت 
ركزت في اجتماع روما، في 2 تموز/ يوليو 2021، على 
عبر  إضافي  لعام  األممية  املساعدات  إدخال  تمديد 
معبر باب الهوى، وعلى عدم االكتفاء بذلك وتوسيعه 
األمن  جلسات  كانت  أخرى.  حدودية  معابر  ليشمل 
حول  متمحورة  الزلزال  كاِرثة  قبل  السابقة  الدولي 
بشأن  واإلقليمية،  الدولية  القوى  موازين  اختبار 
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تمرير قرار إيصال املساعدات عبر معبر باب الهوى 
املساعدات  كانت  حينها،  السوري.  الشمال  نحو 
عن  )الخارجة  السورية  األرا�ضي  تدخل  الدولية 
النظام  موافقة  إلى  حاجة  أي  دون  النظام(  سيطرة 
2014 حتى كانون  السوري، وذلك منذ تموز/ يوليو 
مزدوج،  بفيتو  قوبل  حيث   ،2019 ديسمبر  األول/ 

رو�ضي�صيني، وقف في وجه تمديده  4)).

النظام  سيطرة  عن  الخارجة  املناطق  خنق  بدأ 
الدولية  املشاريع  على  الرو�ضي�الصيني  بالفيتو 
املطروحة في مجلس األمن الدولي، واالتفاق على نص 
2020، حيث بدأ  10 كانون الثاني/ يناير  مشروع في 
أربعة  من  سورية  في  اإلنسانية  املعابر  عدد  تقليص 
معابر إلى اثنين فقط، اقتصرا على تركيا )معبر باب 
القرار سارًيا ملدة  السالمة(. وكان  باب  الهوى ومعبر 
) أشهر فقط، تالفًيا للفيتو  5)). في 11 تموز/ يوليو 
السابق،  القرار  رو�ضي�صيني  فيتو  أوقف   ،2020
املساعدات  تقديم  لتمديد  بديل  قرار  اقتراح  مع 
الهوى  باب  بمعبر  حصرها  بشرط  اإلنسانية 
النظام  القريب من عين  املعبر  فقط  )))، أي تفعيل 
السوري، والتصويت على تمديد القرار كل ) أشهر، 

مما يؤدي إلى تعليق مرور املساعدات عبره.

املتعلقة  األممية  القرارات  في  لالنتباه  الالفت 
األمن  »مجلس  إن  القائلة  الفقرة  هو  باملساعدات 
سورية  بسيادة  القوي  التزامه  جديد  من  يؤكد 
واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها«؛ وهو ما عّبرت 
الخارجية  للمساعدات  املقلص  بالفيتو  روسيا  عنه 
التي  املتحدة  األمم  فعل  وبردة  معابرها،  تقليل  عبر 
انتظرت 3 أيام بعد الزلزال  7)) وبعد صدور موافقة 

https://bit.ly/3JdrMF5 :4))  االستخدام التعسفي للفيتو، تقرير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 17 آب 2020. ص 17، متوفر على  

http://bit.ly/3ZI3qK5 :5))  مجلس األمن يتبنى قراًرا يجدد بموجبه آلية إيصال املساعدات اإلنسانية عبر الحدود إلى سوريا، 10 كانون الثاني 2020. متوفر على  

  )))  سوريا: بعد أربع محاوالت فاشلة، مجلس األمن يتبنى قراًرا يجدد آلية إيصال املساعدات عبر معبر حدودي واحد، أخبار األمم املتحدة، 11 تموز 2020. متوفر على: 
http://bit.ly/3ZI3Obv

http://bit.ly/3SYMj4E :7))  أول قافلة مساعدات تدخل شمال غربّي سورية بعد الزلزال، العربي الجديد، 9 شباط 2023. متوفر على  

http:// :8))  غوتيريس يعلن موافقة األسد على فتح معبرين حدوديين إضافيين إلدخال مساعدات واملعارضة تنتقد تفويضه، العربي الجديد، 14 شباط 2023. متوفر على  
 bit.ly/3yhJBh8

مناطق  إلى  املساعدات  إلدخال   ((8 السوري   النظام 
الشمال السوري الخارجة عن سيطرة النظام. وكما 
عديدة  قانونية  نوافذ  املتحدة  لألمم  إن  أسلفنا، 
تفويض  على  االعتماد  دون  من  اإلنساني،  للتدخل 
النظام السوري، وإن مفهوم السيادة بعد عام )200 
تغّير وبات أكثر مرونة، غير أن التعددية القطبية في 
النظام الدولي، مع تنافس القوى الكبرى على مصالح 
في الشرق األوسط، أّدت إلى عجز في أداء واستجابة 
األمم املتحدة للكارثة، وأّدت أيًضا إلى تعزيز سلطوية 

النظام السوري.

https://bit.ly/3JdrMF5
http://bit.ly/3ZI3qK5
http://bit.ly/3ZI3Obv
http://bit.ly/3SYMj4E
http://bit.ly/3yhJBh8%20
http://bit.ly/3yhJBh8%20
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لطاملا ارتبطت الكوارث الطبيعية بصعود شعبية 
تاريخية عديدة،  وفي حاالت  تراجعها.  أو  الحكومات 
كان للكوارث الطبيعية أثٌر في إعادة صياغة مفاهيم 
عديدة، مثل الشرعية والسيادة، والعالقات الدولية 
واإلقليمية املعقدة واملتشابكة. وقد رصدت أدبيات 
شعبية  تعزيز  في  الطبيعية  الكوارث  أثر  عديدة 
سلوك  على  استجابتها  وأثر  تراجعها،  أو  الحكومات 
في  الشعبية،  قياس  يعتمد   .((9 االنتخابي   املواطنين 
أنظمة  تتبنى  التي  الديمقراطية  شبه  الدول  سياق 
انتخابية، على دراسة دور مؤسسات الدولة في تلبية 
إنشاء  في  السرعة  املتضررين، من خالل  احتياجات 
للكوارث،  استجابة  خطة  وتنفيذ  تنموية  مشاريع 
األممية  املساعدات  مع  تعاملها  طريقة  عن   

ً
فضال

شرعية  قياس  أن  هنا  الذكر  ويجدر  واإلنسانية. 
وتمثيل وأداء الحكومات في السياق الديمقراطي، أو 
عن   

ً
كامال ا 

ً
اختالف يختلف  الديمقراطي،  شبه  حتى 

(70  .robust واملتماسكة hybrid السلطويات الهجينة

املختصة  الدراسات  معظم  زت 
ّ

رك حين  وفي 
على  املحلية  باملجتمعات  السلطويات  عالقة  بفهم 
الدعم من خالل مركزية دور  استراتيجيات تحشيد 
أنها  نجد   ،(71 العام   الرأي  وإدارة  ضبط  في  العنف 

( 69)  Carlin, Ryan E., Gregory J. Love, and Elizabeth J. Zechmeister. “Natural Disaster and Democratic Legitimacy,” Political Research 
Quarterly67 , no. 1 (2013): pp. 3-15, https://doi.org/10.1177/1065912913495592.

( 70)  Bellin, Eva. “The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective,” Comparative Politics 
36, no. 2 (January 2004): p. 139, https://doi.org/10.2307/4150140.

( 71)  Wedeen, Lisa. Authoritarian Apprehensions: Ideology, Judgment, and Mourning in Syria (Chicago: The University of Chicago Press, 
2019).

( 72)  Haggard, Stephan, and Robert R. Kaufman. “The Political Economy of Democratic Transitions,” Comparative Politics 29, no. 3 (1997): 
p. 263, https://doi.org/10.2307/422121.

( 73)  Greene, Kenneth F. “The Political Economy of Authoritarian Single-Party Dominance,” Comparative Political Studies 43, no. 7 (March 
2009): pp. 807-834, https://doi.org/10.1177/0010414009332462.

( 74)  Raj M Desai, Anders Olofsgård, and Tarik M Yousef, The Logic of Authoritarian Bargains: A Test of a Structural Model (Washington, 
DC: The Brookings Institution, 2007). Available at: https://bit.ly/3Zg4zst

مرتبطة  كونها  في  الشرعية  مفهوم  اختزال  إلى  تميل 
وإن  الحاكم،  النظام  سلطة  واستمرارية  باستدامة 
واإلكراه.  العنف  وسائل  كافة  باستخدام  كانت 
والدعم  الوالء  ربط  على  أخرى  دراسات  وتمحورت 
وشرعية السلطة الحاكمة برضا املواطنين عن إدارة 
الِحجاج  أما   .(72 العامة   االقتصادية  السياسات 
باستدامة  املختصة  الدراسات  هذه  في  األحدث 
السلطويات وبقاء شرعيتها، فيذهب إلى أن استدامة 
االستبداد ال يمكن أن تقاس بمبدأ الرضا عن إدارة 
االقتصاد والحصول على منافع ومميزات مادية  73). 
واستدامة  استمرارية  إن  القول  يمكننا  ولذلك، 
ر عنها من خالل قياس  ُيعبَّ أن  السلطويات ال يمكن 

رضا وقبول املواطنين. 

يمكن تلخيص هذا الربط بين حصول املواطنين 
على مزايا مادية واستمرار والئهم السيا�ضي في أطروحة 
تجادل  التي   ،(74 االستبدادي«   االجتماعي  »العقد 
بأن استدامة األنظمة غير الديمقراطية ال ُيحددها 
السلطوية،  السياقات  ففي  االقتصادي.  النمو 
استخدام  إلى  الشمولية  الدكتاتوريات  تسعى 
واملحافظة  سيطرتها  لفرض  مختلفة  استراتيجيات 
مثل  مباشرة،  استراتيجيات  ومنها  استدامتها،  على 

الكوارث الطبيعية وأثرها على البيئات الحاضنة

https://bit.ly/3Zg4zst
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مأسسة  عدم  خالل  من  واإلكراه  العنف  استخدام 
مثل  مباشرة  غير  استراتيجيات  أو   ،(75 الجيش  
والتدجين   ،(7( واالثنية   الطائفية  بالهويات  التالعب 

والتلقين وغيرهما  77). 

األسد  نظام  استخدم  السوري،  السياق  في 
 hard power زاوج بين القوة الصلبة

ُ
استراتيجيات ت

والقوة الناعمة soft power، بغرض كسب الشرعية 
والبقاء في السلطة  78). إذا ما تأملنا في الحالة السورية 
األسئلة  معظم  أن  نجد  األخيرة،  األهلية  والحرب 
زت على أثر العنف 

ّ
البحثية في الدراسات املختلفة رك

اإلقليمي  والدور  العسكرية،  القوة  وعلى  واإلكراه، 
في بقاء بشار األسد في السلطة. إال أن ذلك ال يعني 
أو  بيئات حاضنة،  لديه  ليست  السوري  النظام  أن 
داخلية.  شرعية  الكتساب  يسعى  ال  أنه  أو  موالية، 
املكونات  هذه  من  األكبر  النسبة  أن  من  الرغم  على 
األسد،  بعائلة  ا(  )طائفيًّ ا  عضويًّ مرتبطة  هي  املوالية 
الجيش  قيادات  من  األكبر  النسبة  لون 

ّ
يشك وهم 

ومؤسسات متنفذة أخرى. 

وقد ركز علماء االجتماع والسياسة وعلماء دراسة 
اإلجابة  على  الطبيعية،  الكوارث  حالة  في  السلوك، 
تغّير  في  الطبيعية  الكوارث  تؤثر  كيف  سؤال  عن 
تقييم  وطرائق  السيا�ضي  والوالء  السياسية  األحكام 
دراسة  ففي  املستجيبة.  للحكومات  السيا�ضي  األداء 
عن أثر الزلزال والتسونامي الذي ضرب تشيلي في 27 
على   8.8 شدته  بلغت  الذي   ،2010 فبراير  شباط/ 

( 75)  Aguero, Felipe. “Legacies of Transitions: Institutionalization, the Military, and Democracy in South America,” Mershon International 
Studies Review 42, no. 2 (November 1998): pp. 383-404, https://doi.org/10.2307/254439.

( 76)  Aldoughli, Rahaf. “Departing ‘Secularism’: Boundary Appropriation and Extension of the Syrian State in the Religious Domain since 
2011,” British Journal of Middle Eastern Studies 49, no. 2 (November 2020): pp. 360-385, https://doi.org/10.1080/13530194.2020.1805299.

( 77)  Habermas, Jürgen. “Between Facts and Norms,” MIT Press, 1996, https://doi.org/10.7551/mitpress/1564.001.0001.

( 78)  Heydemann, Steven. “Upgrading Authoritarianism in the Arab World,” Brookings (Brookings, October 15, 2007), Available at: http://
bit.ly/3KZ7qS8. 

( 79)  Carlin, Ryan E., Gregory J. Love, and Elizabeth J. Zechmeister, “Natural Disaster and Democratic Legitimacy,” Political Research 
Quarterly 67, no. 1 (2013): pp. 3-15, https://doi.org/10.1177/1065912913495592.

( 80)  Abney, F. Glenn, and Larry B. Hill, “Natural Disasters as a Political Variable: The Effect of a Hurricane on an Urban Election,” American 
Political Science Review 60, no. 4 (1966): pp. 974-981, https://doi.org/10.2307/1953770.

( 81)  Agren, David. “Analysis | Mexico’s President Faces an Earthquake of His Own When He Asks Citizens for Disaster Assistance,” The 
Washington Post (WP Company, September 30, 2017), Available at: https://wapo.st/3kIFA28. 

م ريختر، قام باحثون بقياس األحكام السياسية 
ّ
سل

نتائج  وخلصت  الكارثة.  هذه  من  املتضررين  لدى 
املتضررين  لدى  العام  الرأي  فحص  أن  إلى  البحث 
أكثر  وتوّجًها  للديمقراطية،  تقييمهم  في  تغّيًرا  ُيظهر 
يمكن  تحديًدا،  أكثر  نحو  وعلى  السلطوية.  نحو 
مباشر  سلبي  أثر  لها  كان  الزلزال  أضرار  إن  القول 
على رضا املتضررين عن أداء مجالس البلديات، وبّين 
العسكرية  االنقالبات  دعم  نحو  أكبر  ميل  صعود 
من  النوع  هذا  بّين  ذلك،  على  عالوة   .(79 والتنفيذية  
لت أثر الزلزال على الدعم والرأي 

ّ
الدراسات، التي حل

السيا�ضي، أنه على الرغم من ظهور تغير في األحكام 
الرغم  وعلى  املتضررين،  لدى  السياسية  السلوكية 
الديمقراطية، فإن كارثة  للقيم  من وجود دعم أقل 
الزلزال توضح تعزيًزا للتشاركية الوطنية والتضامن 
السياسية  واالنتماءات  للتوجهات  العابر  الشعبي 
ا في أثر الزلزال الذي  املختلفة  80). وقد كان هذا جليًّ
 7.1 بقوة   2017 في  بوبيال،  املكسيك،  وسط  ضرب 
شخًصا،   3(9 بحياة  أودى  والذي  ريختر،  م 

ّ
سل على 

ّدرت 
ُ
وق شخص،  ألف   25( يقارب  ما  منه  وتضرر 

) بيليون دوالر.  أضراره االقتصادية حينذاك بنحو 
كان زلزال املكسيك لحظة تحولية في صعود مبادرات 
املجتمع املدني واألهلي، بغرض تحشيد الدعم؛ وأثر 
ا في تقزيم االستقطابات األيديولوجية  81). ذلك إيجابيًّ

االقتصادية  لألزمة  كان  سورية،  زلزال  قبل 
تململ  في  وكبير  مباشر  أثٌر  املعيشة  أوضاع  وتدني 

http://bit.ly/3KZ7qS8
http://bit.ly/3KZ7qS8
https://wapo.st/3kIFA28
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مناطق  في  القاطنين  السوريين  من  واسعة  شريحة 
سيطرة النظام، تعبيًرا عن استيائهم. ولم يكن لهذه 
السوري  النظام  تركيبة  تغيير  في  أثٌر  االحتجاجات 
معظم  الواقع،  في  تناول،   .(82 سلوكه   تغيير  حتى  أو 
الطبيعية  الكوارث  أثر  على  ركزت  التي  الدراسات 
حكم  أنظمة  ذات   

ً
دوال املواطنين  وسلوك  أداء  على 

شبه ديمقراطية؛ ولم تكن ثمة أدبيات وافية تسعى 
لقياس أثر هذه الكوارث على تراجع أو صعود الوالء 
منا حالة 

ّ
عل

ُ
لدى املواطنين في الدول املستبدة  83). وت

النظام السوري أنه رغم تصاعد وتيرة االحتجاجات 
وسائط  في  عنه  املعبر  والنقد  والغضب  الشعبية 
أو  معتاًدا  يكن  لم  الذي  االجتماعي،  التواصل 
مسموًحا أبًدا في سورية، فإن الكارثة كانت ستؤدي 
إلى إحداث تصّدع آخر أعمق في بنية البيئة الحاضنة 
مرتبطة  أنها  على  ا  تقليديًّ تفهم  كانت  )وإن  للنظام 
ا بالنظام السوري(. والجدير بالذكر أن النظام  طائفيًّ
السوري سارع إلى استثمار وتوظيف الكارثة، لتوجيه 
حكومته  تقاعس  ربط  خالل  من  السوريين،  غضب 
االقتصادية  العقوبات  بأثر  الدولة  استجابة  أو 
بمنزلة  الكارثة  عّد 

ُ
ت أسلفنا.  كما  عليه،  املفروضة 

اللحظة التحولية في تحرك املوقف اإلقليمي والدولي 
التحوالت  صياغة  إعادة  وفي  األسد،  نظام  اتجاه 
الشرعية والسيادة؛  الخطابية فيما يخّص مفهومي 
في  وأهلية  فردية  ملبادرات  نافذة  كانت  أيًضا  أنها  إال 
مناطق سيطرة النظام في بعدها اإلنساني، ولم يكن 
ممكًنا للنظام أن يقوم بتأطيرها أو تقويضها بحجة 

التسييس واإلرهاب.

الحرب،  قبل  حتى  عموًما،  سورية  وصف 
ُ
ت

وهي  ومركزية،  سلطوية  دولة  بتقاليد  بعة 
ْ

مش بأنها 

http://bit. :82)  مظاهرات في السويداء جنوبي سوريا.. املحتجون يقتحمون مبنى املحافظة وقوات النظام تطلق النار، موقع الجزيرة، 4 كانون األول 2022. متوفر على  
ly/3Yjsshu

( 83)  Albrecht, Frederike. “The Social and Political Impact of Natural Disasters: Investigating Attitudes and Media Coverage in the Wake of 
Disasters,” (Uppsala University, 2017), Available at: http://bit.ly/3L0cPsr. 

( 84)  Hinnebusch, Raymond. A. State and Civil Society in Syria, Middle East Journal, 47 (2): 1993, pp. 234-257. (244)

( 85)  Hinnebusch, Raymond. “Modern Syrian Politics,” History Compass 6, no. 1 (2008): pp. 263-285, https://doi.org/10.1111/j.1478-
0542.2007.00487.x.

( 86)  Veen, Erwin Van, and Beatrice Noun. “Strategies for European Engagement with Syrian Diaspora Civil Society Organisations.,” (Fried-

املنظمات  وحتى  املدني،  املجتمع  ضعيفة  تقريًبا 
ُيقَبل  غير الحكومية تتعّرض لضغوط شديدة أو ال 
بأفراد  وثيقة  عالقة  على  كانت  إذا  إال  بوجودها 
الطبقة الحاكمة. يرى رايموند هينيبوش، في دراسته 
 ،)1993( سورية«  في  املدني  واملجتمع  »الدولة  عن 
أّن النظام السوري كانت لديه محاوالت الستخدام 
تحرير  عملية  خالل  من  املحسوبية،  عن  بدائل 
السوري،  النظام  وأن  املدني،  للمجتمع  محدودة 
القطاع  تشجيع  إلى  مضطًرا  كان  حجاجه،  حسب 
تطور  استنفاد  بسبب  املدني،  واملجتمع  الخاص 
الدولة من جهة، وتوسيع قاعدته خارج حزب البعث 
من جهة أخرى  84). وقد تجلى ذلك أكثر بعد وصول 
السورية  األمانة  وتأسيس  الحكم،  إلى  األسد  بشار 
أخذت  التي  سابًقا(،  شرحنا  )كما  للتنمية  العامة 
بدورها آلية السيطرة على املنظمات غير الحكومية، 
إما عبر تقويضها بشكل كامل ووضعها ضمن برامج 
األمانة العامة، وإما عبر قيام النظام بالتضييق على 
منح الرخص لتشكيل منظمات غير حكومية، في حال 
للنظام السوري. وهنا،  التأكد من محسوبيتها  عدم 
التحديث  عملية  إن  القائلة  السائدة  للنظرية  نعود 
والتطوير املجتمعي لجعله أكثر تعقيًدا ال يمكن أن 

تنجح من دون تعددية سياسية  85). 

السوريين  وهجرة  للحرب  كانت  أخرى،  جهة  من 
للخارج آثار جانبية، تمثلت في إنشاء قاعدة منظمة 
التي  الحكومية  غير  واملنظمات  املدني  املجتمع  من 
املجتمع  كأدوات ضغط على  أسا�ضي  نشطت بشكل 
مجرمي  ومالحقة  املعتقلين،  ملفات  لتحريك  الدولي 
الحرب، وحتى إطالق مبادرات حقوقية وتضامنية  )8). 
نقل  إلى  الربحية  غير  املنظمات  هذه  عمل  ويؤدي 

http://bit.ly/3Yjsshu
http://bit.ly/3Yjsshu
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فرصة االنخراط في السياسة خارج أرا�ضي الدولة  87)، 
 (88 الشتات   وظهر  الحدود،  عبر  التعبئة  خالل  من 
األسد  نظام  سلطوية  لتحدي  السوري   diaspora
التعبئة  أثر  نفي  يمكن  ال  الحالة،  في هذه  وجرائمه. 
في   transnational mobilization للحدود  العابرة 
نفسه،  الوقت  في  علينا،  ولكن  مقاومة،  أداة  كونها 
التمحيص،  بعين  التشكيالت  هذه  إلى  ننظر  أن 
القوة  ديناميات  لدينا  تتكشف  أن  يمكن  وحينئذ 
لفاعلين  املنظمات  تلك  أجندات  وارتهان  واملصالح 
املنظمات  هذه  أهمية  فإن  ذلك،  ومع   .(89 إقليميين  
السوري  الشتات  القادمة من  الحقوقية  واملبادرات 
عيد تعريف »السوريين« بكونهم ليسوا 

ُ
تكمن في أنها ت

ضحايا أو الجئين ينتظرون املساعدة اإلنسانية، بل 
أهمية  وتكمن   .(90 ا   سياسيًّ وناشطون  فاعلون  هم 
العابر  واإلنساني  السيا�ضي  النشاط  استمرارية 
في أن الشتات السوري ليس  للحدود، بعد الحرب، 
في  النظام  استبداد  الستراتيجيات  سلبًيا  متلقًيا 
من  الدور  هذا  دراسة  يمكن  ال  ذلك،  ومع  سورية. 
دون فهم عميق للسياسة الداخلية للتعبئة العابرة 
ملعار�ضي  املختلفة  املواقف  وتعقيدات  للحدود، 
باملانحين  أجنداتهم  تأثر  ومدى  الشتات،  في  النظام 

.donors

على الرغم من استراتيجيات النظام التي تستهدف 
خنق أي مبادرات أو حراك مجتمعي، حيث تم وصم 
للنظام وتم  بأنه سيا�ضي ومناهض  أي عمل جماعي 
في  مباشر  إيجابي  أثر  للزلزال  كان  بالعنف،  تأطيره 

rich-Ebert-Stiftung, November 2, 2021), Available at: http://bit.ly/41N13r7

( 87)  Orjuela, Camilla. “Passing on the Torch of Memory: Transitional Justice and the Transfer of Diaspora Identity Across Generations,” 
International Journal of Transitional Justice 14, no. 2 (2020): pp. 360-380, https://doi.org/10.1093/ijtj/ijaa005.

  88)  تم استخدام مصطلح »شتات« للتعبير عن السوريين في املهجر

( 89)  Fiona B. Adamson, “Non‐State Authoritarianism and Diaspora Politics,” Global Networks 20, no. 1 (July 2019): pp. 150-169, https://
doi.org/10.1111/glob.12246.

  90)  لفهم أعمق عن أثر الدايسبورا في مقاومة االستبداد، انظر:
Betts, A. and W. Jones. 2016. Mobilizing the Diaspora: How Refugees Challenge Authoritarianism. Cambridge University Press

 https://bit.ly/3Jkel7a :91)  مشروع أحمد اإلنساني، منشور على فيسبوك، 19 شباط 2023. متوفر على  

 https://bit.ly/3ZIwHo2 :92)  الناشط خالد ادريس، منشور على فيسبوك، 9 شباط 2023. متوفر على  

 https://bit.ly/3ZpppWr :93)  املحامي رامي هاني الخّير، منشور على فيسبوك، 7 شباط 2023. متوفر على  

خلق مستوى عال من مشاركة شبكات مجتمعية في 
عمليات اإلغاثة التي أعقبت الزلزال. ومن هنا، برزت 
التحركات الفردية والتالحم املجتمعي املبادر بشكل 
واضح في االستجابة للكارثة، حيث كانت هناك تبرعات 
بمصداقيتها  ومعروفة  بارزة  شخصيات  عبر  تجمع 
العالية، لتقوم بتأمين إيجار السكن البديل ووجبات 
الزلزال،  من  باملتضررين  اإلنساني  والتكفل  وأدوية 
كبيًرا  صًدى  القت  التي  »عّقمها«  حملة  منها:  نذكر 
تبرعات عينية؛ مشروع »أحمد«  في دمشق وجمعت 
شخص   2000 من  أكثر  ساعد  الذي   (91 اإلنساني  
100 طن من األدوية واألغذية واأللبسة  عبر تقديم 
فريق  اإلعمار؛  إلعادة  ليرة  مليون   150 وجمع 
»جريح وطن« الذي يعمل إلى جانب األمانة السورية 
األيتام«  لكفالة  التميز  »جمعية  منصات  للتنمية؛ 
التي أطلقت حملة إلكترونية لجمع التبرعات؛ حملة 
الذي   (92 إدريس   خالد  والناشط  »#كفو_حلب« 
املحامي  حملة  إلى  إضافة  حلب؛  محافظة  في  عمل 
رامي هاني الخير، الذي أطلق مبادرة لجمع التبرعات 
بهدف إرسال قافلة مساعدة أهلية إلى حلب، ولكنه 
لم يتمكن من إنجاز ذلك بسبب عدم الحصول على 

املوافقة لنقل التبرعات العينية طرقًيا  93).

http://bit.ly/41N13r7
https://bit.ly/3Jkel7a
https://bit.ly/3ZIwHo2%20
https://bit.ly/3ZpppWr
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تراوحت املصاعب التي واجهت االستجابة األهلية 
املجتمعية بين عرقلة الحصول على موافقات جمع 
ونقل التبرعات، إلى الحبس واملساءلة؛ إذ اتجه نظام 
إلى استعمال ذراعه األمنية في محاولة ضبط  األسد 
الحراك املجتمعي في جمع وتوزيع املساعدات املحلية 
أي  وتقويض  السوريين،  من  القادمة  والخارجية 
إلى املؤسسات األمنية  تحرك فردي ال يعود مباشرة 
انتقاد  أو  النظام،  من  املقربة  واملنظمات  الفرق  أو 
وظهر  عليها،  القائمين  قبل  من  املساعدات  سرقة 
بسبب  حلب،  من  غزال  محمد  باعتقال  جلًيا  ذلك 
املقدمة  للمساعدات  سرقة  »عمليات  عن  الحديث 
من  علي  معين  وتوقيف  الزلزال«؛  من  للمتضررين 
لب منه تسليم املساعدات ملبنى 

ُ
الالذقية  94) الذي ط

 (95 مصّور   تسجيل  عبر  اعتراضه،  وعند  املحافظة، 
الحكومة  فيه  اتهم  فيسبوك  على  صفحته  على 
بالسرقة، تم توقيفه مباشرة. وفي هذه املرة، طالبت 
الحاضنة املؤيدة، عبر منصات التواصل االجتماعي، 
بإطالق حمالت رقمية تطالب بإطالق سراح الشابين: 

https://2u.pw/gJXVMB :94)  مواد اإلغاثة بيد التجار والعسكر في مناطق سيطرة النظام السوري: استغالل املأساة، العربي الجديد، 9 شباط 2023. متوفر على  

  95)  فيديو معين علي من الالذقية يعترض على تسليم املساعدات ملبنى املحافظة، منشور Omar Alshogre على فيسبوك، 11 شباط 2023. متوفر على:
/https://fb.watch/i�gSoZUJJr 

https://2u.pw/Z19ovE :شر أكثر من 1000 مرة على فيسبوك، متوفر على
ُ
  )9)  وسم )#كلنا_معين_علي( ن

#كلنا_ بوسم  فبراير،  شباط/   9 في  األولى  الحملة 
بنحو  #أطلقوا_سراح_معين_علي«   (9( معين_علي  
3000 منشور حمل الوسوم/ الهاشتاغات السابقة؛ 
والحملة الثانية في 10 شباط/ فبراير، بوسم »#كلنا_

محمد_غزال«، بما يقارب 1000 منشور. 

لحظة  الزلزال  اعتبار  يمكن  أخرى،  جهة  من 
الحاضنة  النظام  بيئة  محاوالت  إبراز  في  تحّولية، 
املمنهج  السيا�ضي  واالستقطاب  التهميش  مقاومة 
السوريين  ضّد  النظام  قبل  من   2011 منذ  املمارس 
وقد  ا.  عسكريًّ سيطرته  عن  الخارجة  املناطق  في 
للنظام،  الحاضنة  البيئات  من  أصوات  تصاعدت 
 لحكومة 

ً
معروفة بموقفها غير املعارض واألكثر ميال

النظام السوري. ويمكن فهم ذلك على أنه ردة فعل 
ضمن  من   

ً
واحدة إدلب  النظام  إعالن  عدم  على 

مرور  من  أيام  خمسة  بعد  إال  املنكوبة  املناطق 
عليه  طغت  فقد  ذلك،  فعل  حين  وحتى  الزلزال؛ 
الزلزال،  الستثمار  محاولٍة  في  السياسية  االعتبارات 

https://2u.pw/gJXVMB
https://fb.watch/i-gSoZUJJr/
https://fb.watch/i-gSoZUJJr/
https://2u.pw/Z19ovE
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كأداة ضغط على املجتمع الدولي ليستلم املساعدات 
بنفسه، وهذا ما يمنحه مكاسب سياسية. على سبيل 
إدلب  مع  تضامنها  عن  األصوات  هذه  عّبرت  املثال، 
الخارجة عن سيطرة النظام، وهي األكثر تضرًرا من 

الزلزال. 

الزلزال،  كارثة  على  السوريين  فعل  ردات  وضمن 
نشر  أو  إدلب  محافظة  لذكر  عاًما  اتجاًها  نالحظ 
صور للدمار في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام 
منذ اليوم األول للكارثة، وهو ما تجلى في ردات فعل 
النظام.  على  املحسوبين  السوريين  الفنانين  بعض 
 (97 العظمة   ياسر  من  كّل  ذكر  الذكر،  سبيل  فعلى 
صفحاتهم  على  إدلب  ياخور،  وباسم  عرفة  98)  وأمل 
على وسائل التواصل االجتماعي، في ) شباط/ فبراير، 
فكتب  بالزلزال.  املنكوبة  املناطق  إحدى  بوصفها 
ضحايا  ألهالي  القلب  من  العزاء  »كل   :

ً
قائال ياخور 

الزلزال الذي ضربنا في األمس ملحافظات حلب حماة 
والالذقية وإدلب األكثر تضرًرا«  99). وعند توثيقنا لهذه 
األصوات، ال نستنتج أن هذا االنتعاش، الذي شهده 
في مناطق سيطرة  األهلية  املدني واملبادرات  املجتمع 
إلى أي تحول ديمقراطي على املدى  النظام، سيؤدي 
القريب، إال أنه قد يكون فرصة ملمارسة التقاطعية 
وبناء   ،humanitarian intersectionality اإلنسانية
خالل  من  السياسية،  لالستقطابات  عابرة  سردية 
وإن  مجتمعية،  شبكات  لخلق  األصوات  هذه  تأهيل 
كان دورها اليوم مقتصًرا على االستجابة للزلزال  100).

https://bit.ly/41QvTiv :97)  ياسر العظمة يذكر إدلب في تعزيته بضحايا الزلزال، تويتر، ) شباط 2023. متوفر على  

https://bit.ly/3ZrWYHh :98)  أمل عرفة تذكر إدلب في تعزيتها بضحايا الزلزال، تويتر، 10 شباط 2023. متوفر على  

 https://bit.ly/3F1qQSW :99)  باسم ياخور يذكر إدلب في تعزيته بضحايا الزلزال، فيسبوك، ) شباط 2023. متوفر على  

( 100)  Yuval-Davis, Nira. “Recognition, Intersectionality and Transversal Politics,” in Recognition as Key for Reconciliation: Israel, Palestine, 
and Beyond. (Leiden: Brill, 2017), pp. 157-167.

https://bit.ly/41QvTiv
https://bit.ly/3ZrWYHh
https://twitter.com/AmalArafaa/status/1624043776086794240?s=20
https://bit.ly/3F1qQSW%20
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يجري  الورقة،  هذه  فيه  أكتب  الذي  الوقت  في 
املفوضية  أعلنت  وقد  املانحين،  ملؤتمر  التحضير 
ل 

ّ
األوروبية توجهها لدعوة شخصيات ومنظمات تمث

وهنا،  النظام.  عليها  يسيطر  التي  املتضررة  املناطق 
في  املعارضين  السوريين  من  مجموعات  سارعت 
واشنطن وفرنسا ولندن إلى تحضير مذكرات حقوقية 
ر من دعوة الهالل األحمر، كممثل عن السوريين 

ّ
حذ

ُ
ت

في مناطق سيطرة النظام. ومن خالل ما أسلفت عن 
املتحدة،  كاألمم  الدولية،  املنظمات  استجابة  آلية 
للكوارث اإلنسانية، ال يمكن فهم سعي هذه األخيرة 
اإلنساني  الشق  في  تصّب  أنها  على  النظام  لدعوة 
الدولية،  السياسية  لإلرادة  تمثيٌل  إنها  بل  للكارثة، 
وخصوًصا بعض دوائر األمم املتحدة، وبذلك تظهر 

ا.  ا ودوليًّ تعقيدات امللف السوري إقليميًّ

ال شك أّن الحرب في سورية تعيد تسليط الضوء 
لتعزيز األمن  أداء دورها  في  املتحدة  األمم  لل 

َ
على ش

ذلك  مبررة  السلطوية،  ترسيخ  دون  من  والسالم 
الرغم  على  والسيادة،  الشرعية  بمفهومي  بالتقّيد 
الورقة،  في هذه  ناقشت  املفهومين، كما  أن كال  من 
جرت إعادة صياغتهما ليصبحا أكثر مرونة وتعقيًدا 
وجود  مجرد  بوصفها  للسيادة،  املبّسط  الفهم  من 
أنه  على  ومصنف  بالقوة،  يحكم  نظام  أو  حكومة 
القانون  شهد  حيث  اإلنسانية.  ضد  جرائم  ارتكب 
وقانونية  شرعية  ومنافذ  آليات  استحداث  الدولي 
االستبداد.  إنتاج  إعادة  دون  اإلنساني  للتدخل 
ولكن، يبدو أن هذه اآلليات لم تكن كافية لتتما�ضى 
األمم  أجله  من  تأسست  الذي  األسا�ضي  الهدف  مع 
املتحدة، إذ برزت في الحالة السورية صعوبة تحقيق 
وعدم  والقانونية،  األخالقية  العناصر  بين  التوازن 

( 101)  Jennifer M. Taw and Alan Vick, ‘‘From Sideshow to Center Stage: The Role of the Army and Air Force in Military Operations Other 
than War,’’ Strategic Appraisal 1997 (Santa Monica: Rand, 1997), 189.

املتدخلة. ومع صعود  الدول  خضوعها ملوازين قوى 
على  الضغط  الصعب  من  كان  القطبية،  التعددية 
ا 

ً
املجتمع الدولي، ألن تكون هناك معايير تحّدد هامش

 لسلوكيات أخالقية في حالة الحرب.
ً

مقبوال

قّدم بعض األمثلة 
ُ
ت صحيح أّن الحرب في سورية 

مجتمعي  صراع  في  ل 
ّ

التدخ صعوبات  على  الحديثة 
عنيف؛ إال أنه ال يمكن في هذا السياق عدم مراجعة 
بّين 

ُ
ت حيث  أخرى،  حروب  في  املتحدة  األمم  سلوك 

أمثلة من التاريخ الحديث انسحاب الجيش األميركي 
بالكامل، أو التقليل من وجوده، أو انخراطه في حرب 
لحّل  التدخل  صعوبات  جاءت  لقد  شمولية.  أكثر 
القوى  موازين  استدامة  صالح  في  سورية  في  األزمة 
الحرب  في  فاعل  كّل  سيطرة  خالل  من  املتصارعة، 
 عن 

ً
السورية على منطقة صراع محددة  101). وفضال

ذلك، ال شك أن التنافس الحاد بين الواليات املتحدة 
األوكرانية،  الروسية  الحرب  وتطورات  وروسيا، 
األزمة  لحّل  املباشر  التدخل  فرص  جميعها  صت 

ّ
قل

في سورية، ونرى أن التدخل في الصراع السوري أخذ 
ا. 

ً
منهًجا استراتيجًيا أمنًيا صرف

فيما يتعلق بكارثة الزلزال، كان من املمكن اعتماد 
االستجابة  بغرض  العسكرية،  املنهجيات  بعض 
لتفويض  الرجوع  دون  من  والفعالة،  السريعة 
إضافية  مكاسب  إعطاء  حتى  أو  السوري  النظام 
املنهجيات  هذه  بين  ومن  الواقع.  األمر  لسلطات 
منهج »املبعوث«commissary ، حيث يمكن للجيش 
وضمان  اإلنسانية  املساعدات  بإيصال  يقوم  أن 
بسبب  العسكرية،  للقوات  أيًضا،  ويمكن  توزيعها. 
صّعب على أمراء 

ُ
حركيتها وأصولها اللوجستية، أن ت

اإلنسانية  املساعدات  تحويل  مًعا  والنظام  الحرب 

خاتمة
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خالل  من  املحلية،  الجماعات  على  سيطرة  أداة  إلى 
وتوفير  املستودعات  على  األمنية  الحراسة  توفير 
إمدادات  من  مزيد  لنقل  الالزمة  والخبرة  املعّدات 

املساعدة  102). 

ال بد من إلقاء الضوء على أن االستراتيجية املتبعة 
في األزمة السورية هي استراتيجية التوازن، التي تسعى 
خالل  من   ،stalemate مأزق  إلى  النزاع  تحويل  إلى 
 من 

ً
تمكين كّل فاعل إقليمي/ دولي مجموعاٍت معّينة

توفير األمن الخاص بها. وكان هذا واضًحا في السياق 
أربع،  مناطق  إلى  سورية  تقسيم  جرى  إذ  السوري، 
حيث يقوم كّل فاعل إقليمي/ دولي بالسيطرة اإلدارية 
توازن  لخلق  الواقع،  أمر  سلطات  على  املباشرة  أو 
للقوى. وغالًبا ما يكون الهدف األسا�ضي الستراتيجية 
من  طرف  أي  ملنع  مؤقت  تكتيك  هو  هذه  التدخل 
بأّن  القائلة  النظرية  على  النهج  هذا  يرتكز  الفوز. 
»الجمود املؤذي« hurting stalemate مع »الهاوية« 
نهاية  في  سيؤدي  للوضع(  وشيك  )تدهور   precipice
املطاف باملقاتلين إلى الجلوس إلى طاولة السالم؛ أي إن 
الجمود مع الشعور باإللحاح سيخلق حالة يدرك فيها 
جميع املقاتلين أن القتال املستمر سيهدد مصالحهم 
التوازن  نهج  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  وال   .(103 الفردية  
يتضمن موارد قليلة نسبًيا للقوة املتدخلة. لكن من 
سلبيات هذا النهج، على واقع األزمة في سورية، أنه ال 
hardened identi� املتصلبة الهويات   يعالج صعود 
ties والهويات ما دون الدولة، وُيعّمق مشاكل تقاسم 
الطائفية  موروثات  ترسيخ  إلى  تؤدي  التي  السلطة، 
كنتيجة للحرب. في الواقع، ال تكمن سلبّية هذا النهج 
استراتيجية  إن  بل  املتصلبة،  الهويات  ُيعّزز  أنه  في 
توازن القوى �من الناحية الجوهرية� ترتكز في ضمنها 
يتجاهل  وأنه  بالجماعات كحكومات،  على االعتراف 
التعامل مع فشل دولة النظام السوري، مما يخلق 

إمكانية التقسيم بحكم األمر الواقع.

( 102)  For more on Commissary strategy, see Posen, ‘‘Military Responses to Refugee Disasters,’’ 98-104.

( 103)  William Zartman, Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa (Oxford: Oxford University Press, 1989).

وبالعودة إلى حالة الزلزال، تنبع جهود عدم تسليم 
سيا�ضي  موقف  من  السوري،  للنظام  مساعدات 
ثبت 

ُ
معارض لتأهيل النظام، وتنبع أيًضا من قرائن ت

والعاملين  املتنفذة  ومؤسساته  السوري  النظام  أن 
الكارثة  هذه  عّد 

ُ
ت لذلك،  املساعدات.  يسرقون  معه 

الفردية  املبادرات  أصحاب  مع  قنوات  لفتح   
ً
فرصة

تكون  قد  وهذه  الفساد.  ضد  لتقف  واملجتمعية 
خلفها  التي  اإلنسانية  األزمة  فهم  في  تحّول  نقطة 
عابًرا  السيا�ضي  االستقطاب  يكون  أن  على  الزلزال، 

لأليديولوجيات والثنائيات. 

قبل  من  الخطابي  التالعب  فإّن  أسلفت،  وكما 
لرفع  مجتمعية  أخرى  ضغط  أداة  ل 

ّ
شك النظام 

الحراك  هذا  يبدو  وقد  سورية.  عن  العقوبات 
وحمالته  النظام،  سيطرة  مناطق  في  املجتمعي 
للمطالبة برفع العقوبات، مدفوًعا من قبل النظام، 
 لعقلية الحصار املفروضة؛ لكن هذا ال ينفي 

ً
ونتيجة

الحاجة إلى التمحيص في آلية هذه العقوبات وأثرها 
سيطرة  مناطق  في  للسوريين،  اليومية  الحياة  على 
سلبية  إيجابية/  جدلية  طرح  فإن  لذلك،  النظام. 
بين  والتقارب  للتفاوض  قابلة  كسردية  العقوبات، 
انطالق محتملة ألرضية  نقطة  يكون  قد  السوريين، 
في  التفكير  إعادة  السوريين، من خالل  بين  مشتركة 
فَرض على نظام ُيعَرف 

ُ
مفهوم »العقوبات«، عندما ت

ا«.  بأنه » راسخ استبداديًّ

ينبغي على مراكز األبحاث واألكاديميين والباحثين 
واإلعالميين ومجموعات الضغط السورية في الخارج 
استطالعات  ينجزوا  أن  العقوبات،  بإقرار  املعنية 
النظام،  سيطرة  مناطق  في  السوريين،  بين  رأي 
اليومية،  حياتهم  في  العقوبات  تأثير  كيفية  لفحص 
بسبب  تواجههم  التي  املشكالت  أهّم  واستكشاف 
عقلية  أن  الدراسات  هذه  مثل  تكشف  قد  الحظر. 
غيُر  ممنهج  بشكل  النظام  يمارسها  التي  الحصار 
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للمواطنين.  السيا�ضي  السلوك  التأثير على  في  فعالة 
في سورية  ُينظر على نطاق واسع  املثال،  على سبيل 
عبر  املتحدة،  الواليات  فرضتها  التي  العقوبات  إلى 
»قانون قيصر لحماية املدنيين في سورية«، على أنها 
العقوبات  نفهم  أن  السهل  من  ولذلك،  غربّية.  أداة 
السياسية،  أهميتها  من  جزًءا  تفقد  التي  املفروضة 
آلية  خلق  في  الدولي  املجتمع  منظمات  فشل  ظّل  في 
وقد  ا.  سياسيًّ األسد  نظام  لعزل  وفعالة  شاملة 
السياسات  ومحللو  والباحثون  األكاديميون  قام 
اإلطاحة  في  وأثرها  العقوبات  فوائد  بتمحيص 
النظام.  تغيير سلوك  أو حتى  باألنظمة االستبدادية 
املشهد  تعقيدات  فإن  الزلزال،  كارثة  بّينت  وكما 
ت 

ّ
أخل املتعدد األقطاب  التنافس  السيا�ضي وتبعات 

السوريون  أصبح  ولذلك،  العقوبات.  فعالية  في 
أصبحوا  حيث  السياسية،  فاعليتهم  من  مجردين 
جزًءا من النزاع األوسع بين الواليات املتحدة وروسيا، 
لتجاذبات  تخضع  أداٍة  إلى  قيصر  قانون  حّول  مما 
وتستخدمه  وسياساتها،  العظمى  القوى  مصالح 
 من 

ً
القوى العظمى لتعزيز مصالحها الخاصة، بدال

أن يكون أداة سياسية ملعاقبة نظام األسد. 

جامعة  وطنية  سردية  بناء  الزالل  كارثة  تتيح 
تكثيف  خالل  من  القائم،  االجتماعي  الشرخ  تردم 
من  املساعدة  لتقديم  املهاجر  في  السوريين  جهود 
واألمم  الغرب  على  ويجب  املدنية،  املنظمات  خالل 
املتحدة تسهيل عمل مثل هذه الشبكات املجتمعية. 
وسيساعد هذا في بناء مزيد من السرديات الوطنية 
الجامعة )التي تتجاوز الثنائيات السياسية(، ويخلق 
الصعيد  على  تضامن  وحلقات  ا  تشاركيًّ إحساًسا 
ملجموعات  يمكن  ذلك،  إلى  وإضافة  اإلنساني. 
فعالة،  خطوات  اتخاذ  الغرب  في  السورية  الضغط 
العقوبات  لتخفيف  خطوات  اتخاذ  يجب  ال  حيث 
االقتصادية، إال إذا تم تنفيذ آليات لضمان العودة 
املدني  املجتمع  ملنظمات  والسماح  لالجئين،  اآلمنة 

  104)  »اإلدانة التاريخية« لضابط سوري تمثل تقّدًما تمّس الحاجة إليه لتحقيق العدالة للضحايا والناجين، أخبار األمم املتحدة، 13 كانون الثاني 2022. متوفر على: 
https://2u.pw/xXsZ2R

.
ً

املحلية بتوزيع املساعدات أوال

وفي ظل الحديث عن فشل أممي في عدم تقديم 
الزلزال،  بعد  السوري  للنظام  سياسية  مكاسب 
مرهونة  غير  فاعلة  سورية  إرادة  وجود  وعدم 
ومراعاة  املعقدة  والدولية  اإلقليمية  بالتشّعبات 
تكون  أن  يمكن  ال  والسياسية،  األمنية  مصالحها 
هناك ممارسة للتعددية السياسية، التي ال تقتصر 
بل  فحسب،  االقتصادية  واللبرلة  التحديث  على 
أيًضا على وجود مجتمع مدني قوي ومستقل. وعلى 
خلق  في  إيجابي  أثر  للحرب  كان  ذلك،  من  الرغم 
حراك سيا�ضي وإنساني في الخارج، إذ جرى تأسيس 
التي  الربحية  غير  املدنية  املنظمات  من  العديد 
تقديم  مثل  املهمة،  القضايا  العديد من  في  أسهمت 
ارتكبوا جرائم  بحّق من  الدولية  للمحكمة  مذكرات 

في سورية  104).

للنظام  املتزايدة  االنتقادات  تكون  أن  يمكن 
االقتصادي  فشله  جّراء  من  املوالية،  قاعدته  من 
املقدمة،  اإلنسانية  املساعدات  على  واستحواذه 
وتتمثل  السوريين.  بين جميع  أخرى   

ً
 مشتركة

ً
أرضّية

السوري  املهجر  جماعاِت  جعل  في  الطرائق  إحدى 
املستقلين  السوريين  السياسيين  والفاعلين 
سردية  إنتاج  في  وينخرطون  فاعليتهم،  يستعيدون 
األسد  تالعب  انتقاد  على  ز 

ّ
ترك جامعة  وطنية 

والشبكات  املبادرات  تكون  األممية. قد  باملساعدات 
للزلزال  االستجابة  ظل  في  تشكلت  التي  املجتمعية 
من   ،agency السورية  الفاعلية  الستعادة   

ً
بادرة

خالل إنتاج سردية بديلة للسوريين في املهجر، تسّهل 
أن  ويجب  واملحسوبية.  االستبداد  ضّد  االنتقاد 
املجتمعية  الشبكات  بين  التواصل  هذا  خلَق  يوازي 
املختلفة تطويُر آليٍة لدعم الفئات الهشة في املناطق 
الحياة،  قيد  على  للبقاء  النظام  عليها  يسيطر  التي 
أهمية  تنبع  ولذلك،  سيئ.  اقتصادي  وضع  ظّل  في 
تفكيك وتمحيص الخطاب الرسمي للنظام وكشف 

https://2u.pw/xXsZ2R
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مركزية،  انطالق  نقطة  كونه  من  الخطابي  تالعبه 
النظام  يستخدمها  )التي  الحصار  عقلية  لتحدي 
النظام  مزاعم  دحض  خالل  من  للتعبئة(،  كأدوات 
بناء  في  يساعد  أن  يمكن  بدوره  وهذا  بالشرعية؛ 
مجال  في  خبرة  أكثر  تكون  مؤهلة  مجتمعية  قاعدة 
االستجابة اإلنسانية وأقّل ثقة في مؤسسات الدولة، 
 من مقاومة سلطات األمر الواقع، من 

ً
لتشكل حالة

إننا  املشتركة.  والقيم  الجماعي  العمل  تعزيز  خالل 
السوري،  النظام  يواجهها  مسبوقة  غير  حالة  أمام 
حيث ظهرت قوة األمانة السورية من جهة، والحراك 
انبعاث  إلى  يؤدي  الذي  أخرى،  جهة  من  املجتمعي، 
مجتمعي  حراك  عن   

ً
فضال املجتمعي،  التعاضد 

داخل حواضن نظام األسد. وكل ذلك من شأنه أن 
ضد  الخيانة  سردية  استخدام  النظام  على  يصّعب 

الحراك املجتمعي. 
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https://bit.ly/3JdrMF5
https://bit.ly/3JdrMF5
http://bit.ly/3Zql8C1%20%20
http://bit.ly/3Zql8C1%20%20
http://bit.ly/3SQTQCk%20
https://bit.ly/3Ji5EKX
https://bit.ly/3EZbVbR
https://bit.ly/3EZbVbR
http://bit.ly/3SYMj4E
https://bit.ly/3IRw1Wn%20
https://bit.ly/3IRw1Wn%20
http://bit.ly/41Lde85
https://bit.ly/3KZJ2Ql
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http://bit.ly/3IV5cRm .2023/2/7

ا ملجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال واإلجراءات الالزمة، وكالة سانا لألنباء، . 17
ً
الرئيس األسد يترأس اجتماًعا طارئ

http://bit.ly/41MMdkm .2023/2/(

سوريا.. انتهاء أعمال البحث عن ضحايا الزلزال بالالذقية وتضرر أكثر من 142 ألف مواطن، املصري اليوم، . 18
https://bit.ly/3IRw98j .2023/2/13

سوريا: بعد أربع محاوالت فاشلة، مجلس األمن يتبنى قرارا يجدد آلية إيصال املساعدات عبر معبر حدودي واحد، . 19
http://bit.ly/3ZI3Obv .2020/7/11 ،أخبار األمم املتحدة

20 .http://bit. .2023/2/19 ،ضحايا الزلزال في شوارع سورية وحكومة النظام بال خطة، العربي الجديد
ly/3ZqlAAd

غوتيريس يعلن موافقة األسد على فتح معبرين حدوديين إضافيين إلدخال مساعدات واملعارضة تنتقد تفويضه، . 21
http://bit.ly/3yhJBh8 .2023/2/14 ،العربي الجديد

22 . ،Syrian Presidency YouTube Channel ،كلمة متلفزة للرئيس بشار األسد حول الزلزال الذي ضرب سورية
https://bit.ly/3IMR64m 2023/2/1(

مجلس األمن يتبنى قرارا يجدد بموجبه آلية إيصال املساعدات اإلنسانية عبر الحدود إلى سوريا، أخبار األمم . 23
http://bit.ly/3ZI3qK5 .2020/1/10 ،املتحدة

مجلس الوزراء: اعتبار املناطق املتضررة في حلب والالذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة، وكالة سانا لألنباء، . 24
 http://bit.ly/3JgOixS .2023/2/10

مجلس كنائس الشرق األوسط يطالب برفع العقوبات عن سورية فوًرا والسماح لجميع املواد بالوصول إليها، . 25
http://bit.ly/3IMTLLo .2023/2/( ،وكالة سانا لألنباء

2( .http://bit. .2023/2/12 ،مجلس مدينة دوما: هدم ثالثة أبنية متصدعة وغير صالحة إنشائًيا، وكالة سانا لألنباء
ly/3IVXo1s

مجموعة من املقابالت التي أجريت مع ساكني املناطق املتضررة من الزلزال في حلب، وهو ما رصد عبر منشورات . 27
بيع “مواد إغاثة  التواصل االجتماعي حول سرقة املساعدات االغاثية، انظر:  ناشطة سورية ترصد  على وسائل 

 http://bit.ly/3F0yjkQ .2023/2/14 ،ضحايا الزلزال” في أسواق دمشق )فيديو(، الجزيرة

مدير عام املركز الوطني لرصد الزلزال د. رائد أحمد لـ سانا: سورية تأثرت بالزالزل الذي حدث في شمال اسكندرون . 28
بشكل عام بمختلف مناطقها، فيما كان األشد تأثًرا املناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب والالذقية وحلب، 

http://bit.ly/3IQPo24 .2023/2/( ،وكالة سانا لألنباء

29 .https://bit. .2023/2/12 ،24 مدينة جبلة غربي سوريا بقيت بمنأى عن الحرب لكن لم تنج من الزلزال، فرانس
ly/41MMSm1

30 .http://bit.ly/3mrPPbA .2023/10/14 ،مسار« أسماء األسد..هل يجدد سيرة مجمع يلبغا؟، موقع تلفزيون سوريا

http://bit.ly/3IV5cRm
http://bit.ly/41MMdkm
https://bit.ly/3IRw98j
http://bit.ly/3ZI3Obv
http://bit.ly/3ZqlAAd
http://bit.ly/3ZqlAAd
http://bit.ly/3yhJBh8%20
https://bit.ly/3IMR64m%20
http://bit.ly/3ZI3qK5
http://bit.ly/3JgOixS%20%20
http://bit.ly/3JgOixS%20%20
http://bit.ly/3IMTLLo%20
http://bit.ly/3IVXo1s
http://bit.ly/3IVXo1s
http://bit.ly/3F0yjkQ
http://bit.ly/3IQPo24
https://bit.ly/41MMSm1
https://bit.ly/41MMSm1
http://bit.ly/3mrPPbA
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النار، الجزيرة، . 31 مظاهرات في السويداء جنوبي سوريا.. املحتجون يقتحمون مبنى املحافظة وقوات النظام تطلق 
http://bit.ly/3Yjsshu .2022/12/4

مواد اإلغاثة بيد التجار والعسكر في مناطق سيطرة النظام السوري: استغالل املأساة، العربي الجديد، 2023/2/9. . 32
https://2u.pw/gJXVMB

33 .http://bit.  .2023/2/22 الجزيرة،  النظام،  مناطق  في  السوريين  معاناة  تفاقم  جديدة  أسعار  ارتفاع  موجة 
ly/3ISG2CR

34 .http://bit.ly/3kPPdff .2023/2/10 ،واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا ملدة ) أشهر على خلفية الزلزال، العربية

وزارة األوقاف: فتح صاالت وخدمات املساجد في األماكن املتضررة الستقبال املتضررين من الزلزال، وجمع التبرعات . 35
في صناديق املساجد لصالح املتضررين ضمن حملة التبرعات الوطنية التي أطلقتها األمانة السورية للتنمية، وتعطيل 

http://bit.ly/3kRGrNK .2023/2/( ،املدارس الشرعية ودور األمان لنهاية األسبوع الحالي، وكالة سانا لألنباء

3( .http://bit.  .2023/2/14 لألنباء،  سانا  وكالة  الزلزال،  ضحايا  حصيلة  إصابة  و2357  وفاة   1414 الصحة:  وزير 
ly/3ZE9nHW

مواقع التواصل االجتماعي: 

تويتر:

1 .https://bit.ly/3ZrWYHh .2023/2/10 ،أمل عرفة تذكر ادلب في تعزيتها بضحايا الزلزال، تويتر

2 .https://bit.ly/3ydLOd9 ،2023/2/7 ،الهالل األحمر السوري، توتير

3 .https://bit.ly/41QvTiv .2023/2/( ،ياسر العظمة يذكر ادلب في تعزيته بضحايا الزلزال، تويتر

فيسبوك:

1 .https://bit.ly/3F1qQSW .2023/2/( ،باسم ياخور يذكر ادلب في تعزيته بضحايا الزلزال، فيسبوك

على . 2  Omar Alshogre منشور  املحافظة،  ملبنى  املساعدات  تسليم  على  يعترض  الالذقية  من  علي  معين  فيديو 
/https://fb.watch/i�gSoZUJJr .2023/2/11 ،الفيسبوك

فيديو: وصول أول سحنة مساعدات يابانية إلى دمشق لدعم استجابة الزلزال، يتسلمها الهالل األحمر السوري، . 3
https://bit.ly/3L0cw0O .2023/2/15

4 .https://bit.ly/3mwfsYw .2023/2/7 ،لورا أبو اسعد، فيسبوك

5 .https://bit.ly/3mwfsYw .2023/2/7 ،لورا أبو أسعد، منشور على الفيسبوك

( .https://bit.ly/3ZpppWr .2023/2/7 ،املحامي رامي هاني الخّير، منشور على الفيسبوك

http://bit.ly/3Yjsshu
https://2u.pw/gJXVMB
http://bit.ly/3ISG2CR
http://bit.ly/3ISG2CR
http://bit.ly/3kPPdff
http://bit.ly/3kRGrNK
http://bit.ly/3ZE9nHW
http://bit.ly/3ZE9nHW
https://bit.ly/3ZrWYHh
https://twitter.com/AmalArafaa/status/1624043776086794240?s=20
https://bit.ly/3ydLOd9
https://bit.ly/41QvTiv
https://bit.ly/3F1qQSW%20
https://fb.watch/i-gSoZUJJr/
https://fb.watch/i-gSoZUJJr/
https://bit.ly/3L0cw0O
https://bit.ly/3mwfsYw
https://bit.ly/3mwfsYw
https://bit.ly/3ZpppWr
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7 .https://bit.ly/3Jkel7a .2023/2/19 ،مشروع أحمد اإلنساني، منشور على الفيسبوك

8 .https://bit.ly/3ZIwHo2 .2023/2/9 ،الناشط خالد ادريس، منشور على الفيسبوك

9 .https:// فيسبوك،  على  صفحتهم  على   2023 شباط   )2( – (( بين  منشورات  السوري،  العربي  األحمر  الهالل 
www.facebook.com/SYRedCrescent

أبو سعد  . 10 لورا  للفنانة  ألف مرة نشر ألول مرة عبر بوست   72 لـ  شر 
ُ
ن وسم #ارفعوا_العقوبات_عن_السوريين، 

https://bit.ly/3EXT80g

11 .https:// وسم #ارفعوا_العقوبات_عن_سوريا، عدد املنشورات التي تحمل هذا الوسم 85 ألف منشور فيسبوك
bit.ly/3msvK4R

12 .https://2u.pw/Z19ovE .شر ألكثر من 1000 مرة على الفيسبوك
ُ
وسم #كلنا_معين_علي ن

13 .https://bit.ly/3Zpeqwc شر لـ )8 ألف مرة على الفيسبوك لوحدها
ُ
وسم#SSOS ن

https://bit.ly/3Jkel7a
https://bit.ly/3ZIwHo2%20
https://www.facebook.com/SYRedCrescent
https://www.facebook.com/SYRedCrescent
https://bit.ly/3EXT80g
https://bit.ly/3msvK4R
https://bit.ly/3msvK4R
https://2u.pw/Z19ovE
https://bit.ly/3Zpeqwc
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