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أبرز ما تداولته مراكز األبحاث حول سورية لشهري يوليو وأغسطس 2016
على موقع السورية نت

الســورية نــت ،موقــع مهتــم بالشــأن الســوري وتداعياتــه فــي المنطقــة ،يقــدم األخبــار والتحليــات والدراســات والتقاريــر ومــواد الــرأي ،ويوثــق
ّ
أحــداث القضيــة الســورية ويهتــم بأبــرز األخبــار العالميــة .كمــا يتيــح منصــة تفاعليــة تمكــن القــارئ مــن المشــاركة لتفعيــل دور المواطــن الصحفــي.
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يشــمل التقريــر الشــهري الصــادر عــن الســورية نــت (لشــهري يوليو/تمــوز و أغســطس /آب) دراســات وتقاريــر وأوراق تحليليــة
تنــاول أكثرهــا التحــوالت السياســية والعســكرية وتطوراتهــا للــدول والتنظيمــات الجهاديــة الفاعلــة واملعارضــة الســورية فــي
الحــرب الســورية وتأثيرهــا علــى مســار الثــورة الســورية.
ً
ً
ً
ً
كمــا حللــت وأظهــرت العديــد مــن التقاريــر ،أن هنــاك تقاربــا أمريكيــا روســيا (روســيا املهووســة بتوســعة نفوذهــا) وســوريا تجــاه
توحيــد الجهــود لضــرب تنظيــم “الدولــة اإلســامية” وبقيــة التنظيمــات الجهاديــة ،دفــع إلــى تنســيق عســكري بينهــا دون االلتفــات
إلــى إجــرام نظــام األســد اإلرهابــي واملســتمرمنــذ أكثــرمــن  5ســنوات ،وتفلتــه مــن جرائــم حــرب ومجــازر عديــدة كان أبرزهــا مجــزرة
الكيمــاوي فــي  21أغســطس /آب  2013فــي الغوطــة الشــرقية ،حيــث الزال الســؤال عــن املجــرم األول واألشــرس فــي ســورية يطــرق
املنتديــات السياســية فــي الواليــات املتحــدة ،كمــا عرضنــا لنقــاش جــرى فــي معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق األدنــى.
ً
ً
وقــد شــغل االنقــاب العســكري الفاشــل فــي تركيــا فــي  15يوليــو /تمــوز حيــزا كبيــرا مــن إصــدارات مراكــز األبحــاث والدراســات،
بخاصــة مــا يتعلــق بأســباب فشــله ومســتقبل القضيــة الســورية مــا بعــد االنقــاب الفاشــل علــى الصعيديــن :السيا�ســي
والعســكري.
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ومــن الالفــت للنظــراســتحواذ مســائل التطــرف والعمليــات اإلرهابيــة واســتراتيجيات التنظيمــات الجهاديــة فــي تعاملهــا مــع الغــرب
مســاحة ي�شــي باتفــاق ضمنــي يجــري بيــن وســائل اإلعــام ومراكــزاألبحــاث ومراكــزالقــرارات السياســية العامليــة لحــرف البوصلــة
عــن املســؤول األول عــن مثــل هــذه اإلشــكاالت ،أال وهــو الدعــم املفتــوح ألنظمــة االســتبداد وتمكينهــا علــى رقــاب النــاس فــي العالــم
العربــي واإلســامي ،والتعامــل بمعاييــرإنســانية مزدوجــة فــي فصــل واضــح فاضــح بيــن إنســان الشــمال وإنســان الجنــوب.
كمــا تابعــت تقاريــر صــادرة عــن مركــز عمــران للدراســات االســتراتيجية آليــة عمــل املجالــس املحليــة ودورهــا الخدمــي واإلداري
وطريقــة تعاملهــا مــع شــكاوى الســكان.
وكان ملجــال األخــاق مكانتــه الخاصــة فــي التقاريــر واألوراق البحثيــة املختــارة؛ حيــث عكــف التقريــر علــى تســليط الضــوء علــى
ً
ً
تعــري العالــم وســقوطه أخالقيــا وسياســيا إزاء تعاملــه مــع أبســط مطالــب الشــعب الســوري فــي العيــش الكريــم ،فــي تواطــؤ فاضــح
بيــن نظــام األســد املجــرم والعالــم بمنظماتــه ودولــه ومؤسســاته الحقوقيــة.
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تنسيق رويس إيراين سوري ملحاربة اإلرهاب وموقف واشنطن منه

ســعى وزراء دفــاع إي ـران وروســيا ونظــام األســد إلــى توجيــه رســائل مهمــة خــال لقائهــم األخيــر فــي طه ـران  9يونيــو /حزي ـران
 .2016فقــد أكــدوا علــى ضــرورة منــح األولويــة للحــرب علــى اإلرهــاب ،وعلــى أن مســألة مســتقبل األســد فــي الحكــم تعــود إلــى
الشــعب الســوري وليــس إلــى املفاوضــات .كمــا اتفــق الــوزراء الثالثــة علــى ضــرورة ربــط أي وقــف مســتقبلي إلطــاق النــار بيــن
نظــام األســد وامليليشــيات الحليفــة لــه مــن جهــة وقــوى املعارضــة مــن جهــة أخــرى بالعمــل علــى اســتهداف التنظيمــات اإلرهابيــة
وتقويضهــا ،علــى أســاس أن ذلــك يمثــل املدخــل الحقيقــي ،فــي رؤيتهــم ،للوصــول إلــى تســوية سياســية للحــرب فــي ســورية.
يمكــن القــول إن اجتمــاع طه ـران وجــه رســائل عديــدة يتمثــل أهمهــا فــي أن األط ـراف الثالثــة مــا زالــت قــادرة علــى تحييــد خالفاتهــا
املتعــددة فــي التعامــل مــع التطــورات امليدانيــة والسياســية فــي ســورية ،والتــي بــدأت تتصاعــد مــع اقتـراب نظــام األســد وامليليشــيات
العربيــة الكرديــة مــن املعقــل الرئيــس لتنظيــم “الدولــة” فــي الرقــة.
االتفاق الرويس األمريكي وانعكاساته

ً
وفقــا للمســودة التــي نشــرتها صحيفة واشــنطن بوســت ،وحملهــا وزيــر الخارجيــة األميركيــة جــون كيــري معــه إلــى موســكو،
تســعى إدارة الرئيــس أوبامــا إلــى التوصــل إلــى اتفــاق مــع روســيا لتنســيق عملياتهمــا العســكرية لضــرب “جبهــة النصــرة”
وتنظيــم “الدولــة اإلســامية” ،ويطلــق عليهــا اســم “مجموعــة التنفيــذ املشــتركة” ومركزهــا العاصمــة األردنيــة عمــان.
ال يــرد فــي نــص االتفاق أيــة إشــارة إلــى املســار السيا�ســي أو عمليــة االنتقــال السيا�ســي كمــا ّ
حددهــا قـرار مجلــس األمــن التابــع
لألمــم املتحــدة رقــم  ،2254أو املقابــل الــذي تطالــب بــه واشــنطن ويترتــب علــى موســكو تقديمــه للموافقــة علــى التنســيق
يعزز املخاوف إذا ما أخذنا في الحســبان ً
العســكري واألمني معها في ســورية ،ما ّ
أيضا التطورات امليدانية األخيرة من اتجاه
ّ
األمــور نحــو مزيــد مــن إضعــاف قــوى املعارضــة الســورية ودفعهــا إلــى القبــول بتســوية ال تحقــق شــروط الحــد األدنــى لوقــف
الص ـراع وقيــام الحــل السيا�ســي املنشــود .وهنــاك مخــاوف مــن أن ُيســتخدم االتفــاق كمدخـ ٍـل لتدميــر البنيــة العســكرية
للمعارضــة الســورية ال ســيما فــي محافظــات إدلــب وريــف دمشــق وحلــب حيــث يوجــد مقاتلــو النصــرة ً
جنبــا إلــى جنــب مــع
مقاتلــي فصائــل املعارضــة األخــرى.
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السياسة األمريكية وحماكمة األسد

ُ
بينما تقصــف ســورية كل يــوم وليلــة بطائـرات روســية أســدية ،تعقـ ًـد منتديــات سياســية ملناقشــة مــن هــو املجــرم األول فــي ســورية؟
أهــي التنظيمــات اإلرهابيــة أم األســد؟ مــن املســؤول األكثــر توحشــا عــن مئــات املجــازر وعش ـرات اآلالف مــن املعتقليــن واملعذبيــن
داخــل الســجون؟ مــن يســتهدف املستشــفيات واألطبــاء واملر�ضــى؟ مــن الــذي يســتحق العقــاب والتجريــم علــى سياســة التجويــع
املمنهــج والحصــار املطبــق علــى مناطــق خارجــة عــن نطــاق نظــام األســد؟
إن الجهــود الراميــة إلــى إحالــة ملــف األســلحة الكيميائيــة إلــى “املحكمــة الجنائيــة الدوليــة” تمــت عرقلتهــا فــي مجلــس األمــن مــن قبــل
روســيا والصيــن .وفــي الواقــع ،لــن توافــق روســيا علــى تدابيــر مــن شــأنها التأثيــر بشــكل ملحــوظ علــى نظــام األســد ،بالرغــم مــن أن
موســكو قــد قدمــت الدعــم فيمــا يتعلــق ب ـ “آليــة التحقيــق املشــتركة”.
ً
ويفــوق عــدد الوثائــق املشــيرة إلــى جرائــم الحــرب فــي ســورية عــدد نظيراتهــا مــن كل مــن البوســنة وروانــدا .ففضــا عــن ملفــات األســد
التــي يتــم النظــر فيهــا مــن قبــل “لجنــة العدالــة واملســاءلة الدوليــة” تــم تقديــم ملفــات وأكثــر مــن  50,000صــورة مــن قبــل محقــق فــي
الشــرطة ملقــب ب ـ “قيصــر” ،الذيــن تبــرز ع ًلــى أجســادهم املشــوهة آثــار التعذيــبُ .ويعتبــر تعقــب املســؤولين عــن الجرائــم املرتكبــة فــي
ً
ً
ـهال نوعــا مــا بالنســبة إلــى ّ
املدعيــن الدولييــن نظـرا للوثائــق املتوفــرة .أمــا تحديــد حــاالت الوفيــات فــي
مراكــز االعتقــال التابعــة للدولــة سـ
ً
صفـ ّـوف املدنييــن الناتجــة عــن القصــف فهــو أكثــر صعوبــة نظـرا لألضـرار الجانبيــة وغيرهــا مــن حــاالت عــدم اليقيــن.
لقد ولدت الجرائم في سورية أكبر تدفقات لالجئين في تاريخ البشرية.
روسيا ورصاع النفوذ واهليمنة

َّ
إن عهــد عالــم الحــروب البــاردة أحــادي القطــب قــد ولــى ،ونحن نتجــه نحــو عالــم يحكــم عالقاتــه الدوليــة نظــام متعــدد
ُّ
املراكز .وقــد يكــون أفضــل مــن َّ
عبــر عــن الفكــرة الرئيســية التــي تقــف خلــف تشــكل هــذا النظــام العالمــي الجديــد ،قبــل خمــس
ســنوات ،هــو ريتشــارد هــاس ،عندمــا وصــف تلــك العالقــات بأنهــا “غيــر أحاديــة
فــي املا�ضــي كان يمكــن التنبــؤ بالعالــم ،وكانــت عالقــات القــوة بيــن األقطــاب معروفــة ،وكان يمكــن توقــع حجــم ًوطبيعــة رد
الفعــل التــي تتوافــق مــع حجــم القــوة التــي تمتلكهــا القــوى العظمــى ،أمــا اليــوم ،فــإن ذلــك يــكاد يكــون مســتحيل ،وهــو مــا
يشـ ّـكل ً
تحديــا كبيـ ًـرا لألمــن العالمــي .إن هــوس الــروس بفكــرة عالــم متعــدد املراكــز ،ينطلــق مــن مقدمــات تفتــرض أنــه ســيكون
ِ
أيســر لهــم ،فــي مثــل هــذا العالــم الالمركــزي ،تحقيــق طموحهــم فــي أن يكونــوا ً
قطبــا ،وبالتالــي ،فســيكون مــن األســهل عليهــم
توســعة نفوذهــم ونشــر قواتهــم.
باتــت روســيا اليــوم تتعامــل مــع العالــم مــن خــال توظيــف مصائــب الشــعوب ،والثــورات امللونــة وتمويــل وســائل اإلعــام
ُ
واملنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا مــن جماعــات املصالــح التــي ّ
توجــه ال ـرأي العــام فــي البلــدان ُاملســتهدفة.
ِ
كانــت روســيا إمبراطوريــة لقــرون طويلــة ،ثــم بعــد انهيــار الشــيوعية وتفــكك االتحــاد الســوفيتي ،أتيحــت الفرصــة أمــام دول
عديــدة لبنــاء نظــام عالمــي جديــد ،وإقامــة نظــام أمنــي ،دولــي وأوروبــي ،جديــدَّ .أمــا بالنســبة ملوســكو ،فــإن كل تلــك االتفاقيــات
والترتيبــات األمنيــة والعالقــات الحديثــة التــي جـ َّـدت خــال خمــس عشــرة ســنة املاضيــة ليســت ســوى انحـراف (خــروج عــن
املألــوف) وأمــر يتحتم تغييره.
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أسباب فشل انقالب تركيا

شــهدت تركيــا مســاء يــوم  15يوليــو /تموز محاولــة انقــاب عســكري بــدأت بقطــع جسـ َـري البوســفور اللذيــن يربطــان قســمي
إســطنبول اآلســيوي واألوروبــي .ثــم توالــت األنبــاء عــن ســيطرة الجيــش علــى مطــار إســطنبول ومقــر التلفزيــون الرســمي
( )TRTقبــل أن تتـ ّـم إذاعــة البيــان اليتيــم لالنقــاب بعــد منتصــف ليــل الجمعــة بقليــل وجــاء فيــه ّ
“إن القــوات املســلحة
التركيــة التــي هــي مكـ ّ ِـون مؤســس للجمهوريــة وأمانــة مــن القائــد العظيــم أتاتــورك” ،وفــي إطــار “الســام فــي الوطــن ،الســام
فــي العالــم” ...،قامــت ب ـ “الســيطرة علــى مقاليــد الحكــم اعتبـ ًـارا مــن الســاعة  03:00مــن صبــاح  16يوليــو بهــدف تأســيس
عالقــات والتعــاون بشــكل أقــوى مــع املنظمــات واملجتمــع الدولييــن إلحــال الســام واالســتقرار فــي العالــم” ،واعتبـ ًـارا مــن
التوقيــت نفســه فقــد تـ ّـم إعــان حالــة الطــوارئ فــي جميــع أنحــاء البــاد” .وبحســب مصــادر الجيــش التر ـكـي ،يبــدو ّأن كشــف
أدى إلــى تقديــم موعدهــا بضــع ســاعات ،إذ كان مقـ ً
محاولــة االنقــاب عصــر يــوم  15يوليــو ّ
ـررا القيــام بهــا عنــد الثالثــة فجـ ًـرا
ً
فــي التوقيــت املحلــي علــى أن تتـ ّـم إذاعــة بيــان االنقــاب عنــد السادســة صباحــا .وثمــة روايــات أخــرى.
ومــن أبــرز أســباب الفشــل هــو اجمــاع الطبقــة السياســية والنخــب الفكريــة ووســائل اإلعــام وقطاعــات عريضــة مــن الشــعب
التر ـكـي علــى رفــض االنقــاب؛ فقــد عــارض االنقــاب قــوى املعارضــة الرئيســة ،وعلــى رأســها “حــزب الشــعب الجمهــوري” الــذي
يعـ ّـد الوريــث السيا�ســي والفكــري للتيــار العلمانــي األتاتور ـكـي ،وحــزب “الحركــة القوميــة” ،وهــو حــزب قومــي يمينــي متطــرف،
ّ
أي عــام كــردي معــارض بشــدة الجيــش التر ـكـي املســؤول عــن سياســة تتريــك
و”حــزب الشــعوب الكــردي” الــذي يعبــر عــن ر ٍ
األكراد.
اجتاهات العالقات الرتكية األمريكية ما بعد االنقالب الفاشل

تصاعد التوتر ّبين تركيا والواليات املتحدة ،إثر املحاولة االنقالبية الفاشلة ،يؤثر في جهد محاربة تنظيم الدولةً .ـاق مــع روســيا فــي ســورية بشــأن التنســيق األمنــي بينهمــا ،فضــا عــن
 كمــا أنــه قــد يعقــد جهــد واشــنطن فــي التوصــل إلــى اتفـ ٍإيجــاد حـ ٍـل للص ـراع هنــاك.
ً
 كمــا ّأن تركيــا املتشــككة فــي نيــات الواليــات املتحــدة تجاههــا قــد تندفــع نحــو عالقــات أكثــر قــوة مــع روســيا ،خصوصــا بعــدأن تجــاوز الطرفــان مســألة إســقاط الطائــرة الحربيــة الروســية فــي الســنة املاضيــة.
ً ً
ً
 ســوف يمثل هذا األمر ضربة قوية لجهد إدارة الرئيس أوباما التي ما فتئت تخســر مزيدا من الحلفاء في الشــرق األوســط.وال يعنــي ذلــك نهايــة العالقــة بيــن الطرفيــن ،فهــذه العالقــة قائمــة ومســتمرة منــذ بدايــة الحــرب البــاردة ،ســواء تحــت إدارات
ديمقراطيــة أو جمهوريــة ،أو تحــت أنظمــة مدنيــة أو عســكرية فــي تركيــا ،وقــد تجــاوزت توتـرات كبيــرة فــي الســابق.
 إال أنــه مــن املؤكــد ّأن العالقــة بيــن الطرفيــن قــد تضــررت بشــكل كبيــر ولــن تعــود إلــى مــا كانــت عليــه فــي املا�ضــي ،علــى األقــلفــي عهــد حكــم حــزب العدالــة والتنميــة؛ فتركيــا ســوف تتجــه نحــو مزيــد مــن االســتقالل فــي سياســتها الخارجيــة ،وفــي إقامــة
عالقــات مــع شــركاء قــد ال يروقــون “للحليــف” األمير ـكـي املتخبــط فــي سياســاته.
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االنقالب الفاشل يف تركيا :املآالت املحتملة للسياسة الداخلية واخلارجية

ً
املــآالت املحتملــة لالنقــاب الفاشــل فــي تركيــا علــى امللــف الســوري ،ميدانيــا :كان النشــغال الحكومــة التركيــة بالوضــع
ً
ً
الداخلــي عقــب االنقــاب ،أث ـرا خطي ـرا بــدأت تتبــدى مالمحــه علــى الوضــع امليدانــي وبخاصــة فــي الشــمال الســوري ،حيــث
كثــف النظــام وروســيا غاراتهــم علــى حلــب مســتهدفة مقومــات الصمــود وأهمهــا املستشــفيات بعــد قطــع طريــق الكاســتيلو،
ممــا مهــد إلــى إطبــاق الحصــار علــى حلــب لكســب نقــاط قــوة تفاوضيــة للنظــام وروســيا ،ولكــن الــرد الكبيــر لفصائــل املعارضــة
املســلحة فــي حلــب وقلــب الطاولــة علــى النظــام وروســيا ،حيــث باتــت مناطــق ســيطرة النظــام فــي حلــب تقــع تحــت حصــار
املعارضــة ،مــن املمكــن أن يعكــس رغبــة تركيــة فــي اســتباق زيــارة الرئيــس التر ـكـي إلــى روســيا بانتصــار علــى األرض يعــزز قدراتهــا
علــى املنــاورة حــول امللــف الســوري ،ويشــكل ورقــة للضغــط علــى موســكو لفــرض هدنــة فــي الشــمال الســوري ،وهنــا تلتقــي
الرغبــة التركيــة واألمريكيــة .كمــا قــد ينعكــس هــذا التقــارب بشــكل تخفيــض الدعــم الرو�ســي لقــوات ســورية الديمقراطيــة.
ً
سياســيا :أثــارت املصالحــات التركيــة مــع روســيا وإس ـرائيل وإعــان أنقــرة رغبتهــا فــي العــودة إلــى تبنــي سياســة صفــر مشــاكل
مجيــئ حكومــة بــن علــي يلدريــم ،العديــد مــن الشــكوك حــول إمكانيــة تغيــر املوقــف التر ـكـي مــن
فــي عالقاتهــا الخارجيــة مــع ً
القضيــة الســورية ،خصوصــا بعــد صــدور تســريبات –نفتهــا الحكومــة التركية-حــول إمكانيــة القبــول ببقــاء األســد لفتــرة
انتقاليــة ،األمــر الــذي يشــير إلــى مرونــة تركيــة اتجــاه الرؤيــة الروســية فــي حــل القضيــة الســورية .واليــوم وبعــد االنقــاب
الفاشــل والحاجــة التركيــة إلــى العالقــة مــع موســكو ،فهنــاك احتمــال كبيــر لقيــام أنقــرة بالضغــط علــى املعارضــة الســورية
للتنــازل عــن بعــض املطالــب بهــدف الوصــول إلــى انتقــال سيا�ســي.
استطالع رأي :جغرافيا التطرف وإىل أي حد يمكن أن تُربر اهلجامت العنيفة عىل املدنيني؟

علــى مــر القــرون الثالثــة املاضيــة ،مثلــت الوفيــات مــن املدنييــن أكثــر مــن خســائر الحــروب .ففــي القــرن العشــرين وحــده
لقــي عش ـرات املالييــن مــن النــاس حتفهــم خــال الحربيــن العامليتيــن ،والحــروب األهليــة ،واإلرهــاب السيا�ســي ،واالغتيــاالت
السياسية .ومنذ نهاية الحرب العاملية الثانية ،زاد مستوى اندالع الحروب األهلية في تلك الفترة .ومنذ مطلع التسعينيات
بــدأ العنــف السيا�ســي يظهــر علــى نحــو متزايــد ،خاصــة فــي شــكل هجمــات إرهابيــة.
تحــاول هــذه الورقــة البحــث عــن خصائــص األشــخاص الذيــن شــملهم اســتطالع ال ـرأي ،والذيــن يعتقــدون أن الهجمــات
اإلرهابيــة علــى املدنييــن مبــررة.
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شن هجامت إشعاعية؟
هل بإمكان التنظيامت اإلرهابية ّ

إن احتمــال اســتخدام “جهــاز تشــتيت إشــعاعي” مــن قبــل تنظيــم «الدولــة اإلســامية» أو جماعــة أخــرى فــي مدينــة أمريكيــة
الواقــع ،حتـ ًـى الهجــوم الــذي ال يــؤدي إلــى انتشــار مــواد إشــعاعية بصــورة
هــو خطــر يجــب أن يؤخــذ علــى محمــل ال ًجــد .وفــي ً
ً
فعالــة عبــر منطقــة كبيــرة قــد يكــون لــه أثـرا اقتصاديــا أو نفســيا كبيـرا.
علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي أحرزتــه الحكومــة األمريكيــة منــذ اعتــداءات  11ســبتمبر فــي تأميــن املصــادر اإلشــعاعية
وتعزيــز قــدرات االســتجابة علــى اإلرهــاب اإلشــعاعي ،إال أنــه ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان باســتطاعة أول املســتجيبين
ً
وأجهــزة الطــوارئ أن يكونــوا علــى أهبــة االســتعداد والجهوزيــة ملواجهــة هجــوم إشــعاعي ،نظ ـرا للتحديــات الكامنــة
فــي احتــواء انتشــار املخلفــات اإلشــعاعية ،والتنســيق الفعــال بيــن العديــد مــن الــوكاالت املحليــة والرســمية
والفدراليــة التــي ستشــارك فــي االســتجابة علــى احتــواء االنتشــار وإزالــة التلــوث مــن أعــداد كبيــرة مــن النــاس والبنــى.
ً
ُويعتبــر احتمــال شــن هجــوم إشــعاعي فــي الخــارج أكثــر ترجيحــا ،بالرغــم مــن التقــدم الــذي أحرزتــه الكثيــر مــن الــدول فــي حمايــة
املواد اإلشــعاعية والنووية ،وبمســاعدة الواليات املتحدة في عدة حاالت.
ـاب اإلشــعاعي ،ألن زرع الخــوف
ال بــد مــن أن تعتمــد الواليــات املتحــدة خطــة تواصــل اســتر
اتيجي موثوقــة للتصــدي لإلرهـ ً
ّ
والذعــر هــو مــن أهــم األســباب التــي قــد تدفــع اإلرهابييــن إلــى شــن مثــل هــذا الهجــوم .وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،ال بــد أن تقــوم
الحكومــة األمريكيــة بتثقيــف الجمهــور حــول كيفيــة االســتجابة لإلرهــاب اإلشــعاعي ،مــن أجــل إزالــة الغمــوض الــذي يكتنــف
“أجهــزة التشــتيت اإلشــعاعي” وتبديــد مخــاوف الجمهــور.
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آخر التطورات الميدانية في سورية

خيارات وحدات محاية الشعب الكردية يف سورية

ً
ألن «وحــدات حمايــة الشــعب» هــي تنظيــم مركــزي ،يمكــن االفتـراض بأنهــا تعمــل انطالقــا مــن أهــداف مشــتركة علــى جبهــات
منفصلــة :حــي “الشــيخ مقصــود” وأعـزاز -مــارع ومنبــج والحســكة .ف ـ «وحــدات حمايـ ًـة الشــعب» باتــت اليــوم تدفــع خطوطهــا
األمامية باتجاه أرا�ضي تنظيم «الدولة اإلسالمية» في شمال محافظة حلب .ويقينا ،ستكون الجماعة مستعدة للمشاركة
فــي الهجــوم التالــي ضــد تنظيــم «الدولــة اإلســامية» ،ممــا يمكنهــا مــن تحقيــق وحــدة األرا�ضــي [التــي تطمــح إليهــا] مــن خــال
إنشــاء دولــة كرديــة تســمى “روج آفــا” أو “كردســتان الســورية” فــي ســورية.
ً
إال أن ســيطرة «وحــدات حمايــة الشــعب» علــى جــزء مــن األرا�ضــي الواقــع بيــن منبــج وعفريــن ســتتصف بالهشاشــة ،نظ ـرا
ألن ســكانها هــم بمعظمهــم مــن العــرب؛ بيــد ،ســيتم دعــم األكـراد مــن قبــل تحالــف األســد وبوتيــن ،الــذي لديــه مصلحــة كبــرى
فــي احتــواء املتمرديــن ضمــن جيــب أع ـزاز ،شــمال محــور منبج-عفريــن الكــردي املســتقبلي .ويف�ضــي الوضــع اإلجمالــي إلـ ًـى
اســتنتاجين متباينيــن :إمــا أن «وحــدات حمايــة الشــعب» ترغــب بإعــادة االســتيالء علــى الرقــة لوحدهــا ،فتصبــح بذلــك حليفـ ًـا
ال غنــى عنــه بالنســبة إلــى القــوى الغربيــة فــي ســورية ،أو أنهــا قــد توصلــت إلــى اتفــاق مــع األســد وبوتيــن ،اللذيــن لــم يفقــدا حتمــا
األمــل باســتعادة “وادي نهــر الفـرات”.
ً
بالنســبة إلــى الواليــات املتحــدةُ ،يعتبــر الدعــم األخيــر الــذي قدمتــه «وحــدات حمايــة الشــعب» لنظــام ًاألســد مقلقــا للغايــة،
ً
نظـرا للدعــم األمريكــي الــذي تحظــى بــه ً الجماعــة .إال أن نشــاط «وحــدات حمايــة الشــعب» يطــرح أيضــا أســئلة حــول صحــة
قـرار الحكومــة األمريكيــة األوســع نطاقــا الــذي يق�ضــي بمنــح األولويــة لهــدف القضــاء علــى تنظيــم «الدولــة اإلســامية» مــن بيــن
جميــع األهــداف األخــرى املرتبطــة بالحــرب فــي ســورية.
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آخر التطورات الميدانية في سورية
التداعيات العسكرية والسياسية ملعركة فك حصار حلب

ً
هجومــا كبيـ ًـرا اســتهدف قــوات النظــام املتمركــزة فــي املشــاريع الســكنية
فــي  3أغســطس /آب  2016شــنت قــوات املعارضــة
املعروفة باسم  1070ومدرسة الحكمة ،وفي تالل مؤتة ،وأحد ،واملحروقات ،والعامرية .ومع انتهاء اليوم األول من املعارك
أعلنــت املعارضــة عــن خطتهــا املكونــة مــن عــدة مراحــل لفــك الحصــار .وفــي  6أغســطس  2016بــدأت املعارضــة هجومهــا علــى
املدرســة الفنيــة والتــي كانــت تعتبــر آخــر نقــاط تمركــز النظــام قبــل أوتوســتراد الراموســة ،وفــي الوقــت نفســه قامــت فصائــل
املعارضــة املحاصــرة داخــل املدينــة بهجــوم مــن الجهــة املقابلــة ،تمكنــت خاللهــا مــن الســيطرة علــى دوار الراموســة مــن الجهــة
الداخليــة واملدرســة الفنيــة الجويــة مــن الجهــة الخارجيــة ،وبذلــك تــم فتــح الطريــق وفــك الحصــار عــن أحيــاء حلــب الشــرقية.
وتشــير معــارك حلــب األخيــرة التــي جــرت بالتزامــن مــع محادثــات روســية  -أميركيــة فــي مدينــة جنيــف للتوصــل إلــى اتفــاق تنســيق
عســكري بينهمــا فــي ســورية ،إلــى اســتمرار التناقــض وانعــدام الثقــة بيــن واشــنطن وموســكو ،كمــا أوحــت بذلــك التصريحــات
األخيــرة التــي أطلقهــا الرئيــس األمير ـكـي بــاراك أوبامــا.
ســتلقي معــارك حلــب بظاللهـًـا علــى املفاوضــات التــي ال يـزال موعــد جولتهــا الثالثــة غيــر محــدد ،وســيدخل املســار السيا�ســي فــي
ّ
وتوضــح توجهــات اإلدارة الجديــدة .كمــا تــدل املعــارك علــى
حالــة مــن عــدم اليقيــن وصــول إلــى االنتخابــات األميركيــة القادمــة،
بــدء عــودة فاعليــة الــدول اإلقليميــة الداعمــة للمعارضــة بعــد انكفائهــا (بحكــم التدخــل الرو�ســي العســكري املباشــر) خاصــة
بعــد ســعي قــوات النظــام وحلفائــه القتنــاص الفــرص وإجهــاض العمليــة السياســية وترويــج فكــرة شـراكته “املوضوعيــة” فــي
محاربــة اإلرهــاب كورقــة ضغــط وابتـزاز تهــدف إلــى إعــادة تأهيلــه وشــرعنة اســتمراره.
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وكالء إيران في الحرب في سورية
وكالء إيران الشيعة من األفغان والباكستانيني ودفاعهم عن نظام األسد

ً
ً
تملــك إيـران تاريخــا طويــا فــي تشــكيل جماعــات عرقيــة مقاتلــة فــي جميــع أنحــاء الشــرق األوســط لخــوض معــارك غيــر تقليديــة
ً
ضــد إس ـرائيل واملصالــح الغربيــة ،ومؤخ ـرا ،ضــد الســلفيين السـ ّـنة .وفــي الوقــت املناســب ،أصبــح الــوكالء [الشــيعة] مــن
األفغــان والباكســتانيين الذيــن جندتهــم إيـران للمســاعدة فــي الدفــاع عــن نظــام األســد فــي ســوريا ،قــوات هامــة تســتطيع أن
ُ
تســتخدم فــي النهايــة إلطفــاء نيـران الصراعــات اإلقيلميــة األخــرى أو تأجيجهــا  .
وخــال الحــرب الحاليــة ،بــدأت إيـران فــي تجنيــد متطوعيــن أفغــان وباكســتانيين بشــكل جـ ّ
ـدي بعــد أن فشــلت فــي جمــع عــدد
كاف مــن الســوريين لضمهــم إلــى مختلــف امليليشــيات املحليــة غيــر النظاميــة التــي تدعمهــا قــوات «الحــرس الثــوري» منــذ
عــام  .2012ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هًنــا هــو ،مــا الــذي ســيحدث آلالف املحاربيــن بعــد عودتهــم مــن ســورية؟
ً
فمــن املســتبعد جـ ّـدا أن يتــم الســماح لهــم جميعــا بالســكن بشــكل دائــم فــي إي ـران علــى غ ـرار “فرقــة ًالغــوركا” مــن الجيــش
ً
البريطانــي .وبــدال مــن ذلــك ،مــن املحتمــل أن يتــم ت ّشــجيعهم علــى العــودة إلــى بلدانهــم ،وذلــك جزئيــا ـكـي تســتطيع قــوات
«الحــرس الثــوري» اإليرانــي االســتعانة بهــم بشــكل منظــم فــي املســتقبل .مــن املرجــح أن يقــرر هــؤالء املقاتلــون مــن ذوي الخبــرة
ً
حمــل أســلحتهم مجـ ّـددا أو ســيتم أمرهــم بذلــك ،والقتــال تحــت ظــروف ال يمكــن التنبــؤ بهــا ،ربمــا ضـ ّـد متطرفيــن ســنة مثــل
ً
مقاتلــي حركــة “طالبــان” وتنظيــم «الدولــة اإلســامية» ،أو ضـ ّـد جهــات حكوميــة أو ّ
حتــى ضـ ّـد حكوماتهــم املنتخبــة ديمقراطيــا.
وإذا اســتطاع املقاتلــون األفغــان والباكســتانيون املحافظــة علــى تماســكهم التنظيمــي ،قــد يســتطيعون تغييــر وتيرتهــم مــن
اض يختارونهــا بأنفســهم.
حــرب دفاعيــة إلــى عمليــات هجوميــة فــي أر ٍ
"حزب اهلل" والتضييق عىل موارده املالية

ً
ً
يســتهدف “قانــون مكافحــة تمويــل «حــزب هللا» دوليــا” ،الــذي تــم توقيعــه ليصبــح قانونــا فــي منتصــف ديســمبر /كانــون األول
ُ
 ،2015املؤسسـ ًـات املاليــة التــي اكتشــف أنهــا تسـ ّـهل عــن ســابق معرفــة عمليــة تجاريــة ضخمــة بالنيابــة عــن «حــزب هللا» أو
كل مــن كان تابعــا لــه أو يتصــرف بالوكالــة عنــه .وعلــى غـرار التدابيــر املتخــذة ضــد إيـران قبــل االتفــاق النــووي ،يعطــي هــذا
ل
ن
األمريكــي .وكجــزء مــن
القانــو وزارة الخزانــة األمريكيــة صالحيــة منــع مثــل هــذه املؤسســات مــن الدخــو إلــى النظــام املالــي ً
عمليــة إنفــاذ القانــون ،نشــرت الــوزارة فــي مــارس الئحــة ممــا يقــرب مــن مائــة هيئــة فــي العالــم خاضعــة مســبقا للتجميــد املحلــي
ّ
األمريكيــة عمليــات «حــزب
ألصولهــا بســبب عالقتهــا مــع «حــزب هللا» .فــي الســنوات األخيــرة ،قيــدت مجموعــة مـًـن التدابيــر ً
هللا» املاليــة ،لكــن الضغــط ازداد بســبب “قانــون مكاف ًحــة تمويــل «حــزب هللا» دوليــا” .واليــوم ،وفقــا للقائــم بأعمــال وكيــل
وزارة الخزانــة األمريكيــة آدم زوبيــن ،تمــر املنظمــة حاليــا “فــي أســوأ حاالتهــا املاليــة لعقــود” .وفــي حيــن أنــه مــن الصعــب تقييــم
ً
الصحــة املاليــة ل ـ «حــزب هللا» بشــكل مؤكــد ،تبــذل وزارة الخزانــة األمريكيــة جهــدا متعــدد الســنوات الســتهداف مصالــح
يــة املسـ َ
ـتخدمة مــن أجــل توليــد الدخــل وتوفيــر التغطيــة التجاريــة لألنشــطة غيــر املشــروعة.
الحــزب التجار
ّ
ـوط ماليــة متزايــدة ،مــن املمكــن أن يــرد «حــزب هللا» بعنــف علــى غ ـرار مــا قــام بــه عــام  ،2008عندمــا
وحيــث يواجــه ضغـ ً
اجتــاح بيــروت ،مســببا بمقتـ ًـل مائــة شــخص ،لكــي يــؤدي إلــى عكــس مراســيم حكوميــة غيــر مناســبة .لكــن مــن املحتمــل علــى
األرجــح أن تجــد املنظمــة طرقــا مختصــرة مؤقتــة ،وإن كانــت متعبــة .ومــع ذلــك ،ستســتمر تدابيــر وزارة الخزانــة األمريكيــة فــي
تعقيــد مــوارد املنظمــة املاليــة إلــى حــد كبيــر.
info@alsouria.net | www.alsouria.net
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ً
ً
ووظيفة
وبنية
األجهزة األمنية يف سورية ورضورات التغيري منهج ًا

ُتظهــر دراســة صــادرة عــن مركــز عم ـران للدراســات االســتراتيجية أن الدولــة الســورية ال تملــك قطاعـ ًـا أمنيـ ًـا ابتـ ً
ـداء
ُّ
حتــى يســتوجب اإلصــاح ،فصنــوف العمــل األمنــي فــي ســورية تقــع فــي مســتويين ،األول :أذرع تحكــم وضبــط ،فاملخاب ـرات
ســكرية هــي ذراع الجيــش والقــوات املســلحة ،واملخاب ـرات العامــة هــي ذراع مشــترك ملكتــب األمــن الوطنــي (أو
الجويــة والع ً
القومــي ســابقا) وللحــزب الحاكــم (حــزب البعــث العربــي االشــتراكي) ،واألمــن السيا�ســي ذراع وزارة الداخليــة ،والثانــي:
شــبكات عســكرية – أمنيــة (الحــرس الجمهــوري ،الفرقــة الرابعــة ،قــوات النمــر) ويقــع علــى عاتقهــا هندســة العمليــة
األمنيــة وضبــط عالقاتهــا وقواعدهــا الناظمــة ،وضمــان أمــن النظــام والقيــام بكافــة اإلج ـراءات والعمليــات داخــل
املجتمــع فــي حــال بــروز أيــة مؤش ـرات مهــددة لهــذا األمــن .وعليــه يمكــن تحديــد مكمــن الخلــل واالنح ـراف بأمريــن ،األول
ُ
البنيــة األمنيــة املتشــعبة التــي ســاهمت فــي تطويــق الحركــة املجتمعيــة وحـ ّـدت مــن إمكانيــة تقدمهــا وتطورهــا ،واألمــر
الثانــي متعلــق بوظيفــة هــذه األجهــزة التــي كانــت تتســم بالســيولة والالمحدوديــة ،باســتثناء وظيفــة تثبيــت وتعزيــز عوامـ ًـل
اســتقرار النظــام الحاكــم ،لــذا فــإن أيــة عمليــة إصالحيــة لهــذه األجهــزة ال بــد أن تســتهدف البنيــة والوظيفــة فــي آن معــا.
عليــه ،ينبغــي أن تســتند إج ـراءات إعــادة هيكلــة املؤسســات األمينــة فــي ســورية علــى مبــادئ التغييــر واالنتقــال الســلس
واملتماســك ،خشــية تداعيــات التغييــر املفاجــئ علــى تماســك البــاد ،وتضمــن عــودة هــذه األجهــزة إلــى اإلطــار الوطنــي وتكاملهــا
مــع مؤسســات الدولــة ،وفــي ســبيل ذلــك تقتــرح الدراســة ثــاث مراحــل إلتمــام عمليــة التغييــر والتطويــر ،األولــى تتعلــق
باملنظومــة القانونيــة التــي ســتراعي مبــادئ الدمــج وإعــادة التــوازن وتغييــر الوظيفــة وتعزيــز املراقبــة ،والثانيــة مرتبطــة بتطويــر
البنيــة ســواء البشــرية أو اإلداريــة والفنيــة ،أمــا املرحلــة الثالثــة فهــي مجموعــة إجـراءات تهــدف الســتكمال بنــاء قطــاع أمنــي
متماســك.
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دمشق األسرية

منــذ الســبعينيات ،كان هنــاك حضـ ًـور قــوي لجيــش نظــام األســد فــي منطقــة دمشــق ،يشــمل قواعــد عســكرية كبيــرة متمركــزة
فــي جنــوب وغــرب العاصمــة .ورســميا ،كان هــذا املوقــف العســكري يهــدف إلــى حمايــة دمشــق ضـ ّـد إسـرائيل ،نظـ ًرا ّ
ألن جبهــة
ـمي” مــن هــذا اإلعــداد ّالــذي ّ
الجــوالن تقــع علــى بعــد حوالــي خمســين كيلومت ـ ًرا .غيــر ّأن الهــدف “غيــر الرسـ ّ
صممــه حافــظ
ّ
األســد كان الســيطرة علــى دمشــق بشــكل أفضــل .لقــد آمــن والــد بشــار ّأن كل مــن يســيطر علــى دمشــق يســيطر علــى ســورية.
وكان جــزء مــن هــدف جهــود األســد األب للســيطرة علــى دمشــق بعــد اســتيالئه علــى الســلطة فــي انقــاب عســكري فــي نوفمبــر/
تشــرين الثانــي عــام  1970هــو تمركــز عشـرات اآلالف مــن القـ ّـوات ،باإلضافــة إلــى مســؤولين علوييــن وعائالتهــم ،فــي املدينــة.
ً
ُ
باملقارنــة بمناطــق غــرب حلــب الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة ،تعتبــر العاصمــة الســورية هادئــة نسـ ّـبيا .فالخدمــات العامــة
ّ
املدفعيــة مــن “جبــل قاســيون” وهــي تقصــف مناطــق الثــوار.
ـكل طبيعـ ّـي وتبــدو الحــرب بعيــدة باســتثناء صــوت
تعمــل ًبشـ ٍ
وفضــا عــن ذلــك ،يعمــل املطــار الدولــي مــن جديــد ،كمــا أن الطــرق الرئيســة التــي تــؤدي إلــى حمــص ودرعــا وبيــروت آمنــة .وال
ّ
يمكــن لهــذه التطــورات إال طمأنــة األســد .وبالرغــم مــن عــدم ســيطرته حتــى اآلن علــى معظــم أنحــاء البــاد ،يشــعر األســد أقــل
ً ّ
تهديــدا ألنــه يســيطر علــى دمشــق.
في دمشــق ،ما زال األســد بحاجة إلى اســتمرار الدعم العســكري الدفاعي القو ّي من إيران ووكيلها «حزب هللا» وامليليشــيات
الشــيعية العراقيــة .وكمــا هــو الوضــع اآلن ،فمــن دون وجــود تهديـ ٍـد عســكري حقيقــي علــى دمشــق ،فلــن يوافــق األســد أو
إيـران على حصــول انتقــال سيا�سـ ّـي فــي ســورية ّ
حتــى لــو قبلــت روســيا بذلــك.
ٍ
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مجالس محلية
الدور اإلداري واخلدمي للمجالس املحلية

تظهر نتائج اســتطالع الرأي الذي أجراه مركز عمران للدراســات االســتراتيجية مركزية الدور الخدمي للمجالس وشــمولية
ً
خدماتهــا مــن حيــث النطــاق الجغرافــي والديمغرافــي بحيــث تشــمل القطــاع اإلداري الــذي تديــره وكال مــن الســكان املحلييــن
ُ
والنازحيــن دون تمييــز ،وتقــدم املجالــس خدماتهــا وفــق أولويــات يأتــي فــي مقدمتهــا قطاعــي البنيــة التحتيــة والتعليــم .وتواجــه
املجالــس تحديــات عــدة تحــد مــن دورهــا الخدمــي ومــن أبرزهــا قلــة املــوارد املاليــة وقلــة الكــوادر وهــو مــا يتطلــب منهــا العمــل
علــى صياغــة اســتراتيجية متكاملــة ملعالجــة مكامــن الضعــف وتعزيــز نقــاط قوتهــا فــي هــذا املجــال.
وبالنظــر إلــى البيئــة االقتصاديــة ملنطقــة عمــل املجالــس ،فيالحــظ تنــوع النشــاط االقتصــادي القائــم فيهــا يأتــي فــي مقدمتهــا
النشــاط الخدمــي ثــم الزراعــي ثــم التجــاري ،فــي حيــن يغيــب النشــاط الصناعــي عــن مناطــق عمــل عينــة املجالــس ألســباب
موضوعيــة وذاتيــة .وتتــرك البيئــة االقتصاديــة أثرهــا علــى املــوارد املاليــة للمجالــس والتــي تشــمل :الضرائــب والرســوم املحليــة،
وإيـرادات املشــاريع التنمويــة ،ومــوارد خارجيــة تتضمــن الدعــم الــذي توفــره الجهــات املانحــة ومؤسســات املعارضــة واألفـراد.
ونتيجــة اســتمرار الحــرب وتنامــي حجــم االحتياجــات اإلنســانية اضطــرت الجهــات املانحــة واملجالــس املحليــة لتبنــي حلــول
تنمويــة علــى حســاب التدخــات النقديــة والعينيــة املباشــرة بمــا يســهم فــي توفيــر مصــادر دخــل للســكان وإحــداث تغييــر نوعــي
فــي املجتمعــات املحليــة .وتعتبــر املجالــس أحــد الفاعليــن فــي عمليــة التنميــة وتســهم فــي ذلــك مــن خــال مــا تقــوم بــه مــن دور
ً
تنســيقي نظـرا لضعــف مقوماتهــا الذاتيــة.
آليات تعاطي املجالس املحلية مع شكاوى السكان

تولــي هيئــات اإلدارة املحليــة أهميــة لشــكاوى الســكان باعتبارهــا إحــدى األدوات التــي يعبــرون مــن خاللهــا عــن مطالبهــم
وتوقعاتهــم مــن تلــك الهيئــات ،وهــو مــا دفعهــا لتبنــي إج ـراءات ّ
نصــت عليهــا أنظمتهــا الداخليــة للتعامــل مــع تلــك الشــكاوى.
وتمثــل شــكاوى الســكان علــى عمــل املجالــس املحليــة العاملــة فــي مناطــق ســيطرة فصائــل املقاومــة الوطنيــة ظاهــرة ّ
صحيــة فــي
ً
ً
حــال تــم تأطيرهــا قانونيــا ومؤسســاتيا وتوظيفهــا لتجــاوز مكامــن الضعــف وتحســين جــودة الخدمــة املقدمــة وتعزيــز التواصــل
مــع الســكان بمــا يســهم فــي ترســيخ شــرعية املجالــس وتطويــر أدائهــا .أمــا فــي حــال التعاطــي الســلبي معهــا فإنــه مــن املتوقــع وكمــا
دلــت الوقائــع تعثــر املجالــس وفقدانهــا ملقومــات االســتمرارية.
ولتعزيــز قــدرة املجالــس علــى التعاطــي مــع الشــكاوى فإنــه يتوجــب العمــل بالتــوازي علــى ثالثــة مســارات ،يتصــل األول
ً
ً
باملجالــس املحليــة مــن خــال البنــاء علــى مــا تحقــق ومراكمــة الخب ـرات وتأطيــر ذلــك قانونيــا ومؤسســاتيا ،فــي حيــن يتصــل
املســار الثانــي بالســكان املحلييــن لجهــة نشــر الوعــي لديهــم بأهميــة ممارســة حقهــم فــي الشــكوى وفــق قواعــد منضبطــة
ومحــددة ،أمــا املســار الثالــث فيتعلــق بالجهــات الداعمــة التــي يتوجــب عليهــا رفــد املجالــس باملــوارد التــي تعــزز قدرتهــا علــى
ً
التعاطــي مــع موجبــات الشــكاوى ،إضافــة إلــى االســتمرار فــي تدريــب كوادرهــا ورفدهــا باالختصاصيــن فــي هــذا املجــال.
info@alsouria.net | www.alsouria.net
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سورية يف العامل ..العامل يف سورية

يبــدو القــول إن ســورية فــي العالــم تحصيــل حاصــل .لكنــه يمكــن أن يتضمــن فكــرة أساســية ،فكــرة العالــم ،العالــم الواحــد.
ٌ
وهــذا مكتسـ ٌـب حديــث ال يــكاد يتجــاوز عمــره قرنيــن أو ثالثــة ،وفــي شــكله النشــط يعــود إلــى مــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة
وعمليــة نــزع االســتعمار ،وفــي آخــر موجاتــه يعــود إلــى ربــع قــرن فقــط ،بعــد الحــرب البــاردة والديناميكيــة العامليــة املســماة
ً
العوملة.وبصــورة مــا ،ال يـزال وعــدا .فالعالــم الواحــد إدارتــه ســيئة ،ومحاباتــه لألغنيــاء واألقويــاء مشــينة ،وتغييــر نظامــه ُم ِلـ ّـح.
ً
والقــول إن العالــم فــي ســورية يبــدو تقريـرا لواقـ ٍـع ظاهــر :هنــاك عشـرات الــدول فــي أكثــر مــن حلــف دولــي تحــارب فــي ســورية،
منهــا أربعــة أعضــاء فــي مجلــس األمــن ،وهنــاك جهاديــون مــن عشـرات الــدول يحاربــون فــي ســورية.
تطــورت لــدى النخــب العليــا فــي القــوى الغربيــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة نزعــات مضــادة للديمقراطيــة ،وذلــك بفعــل تفردهــا
فــي االســتئثار بأرصــدة القــوة فــي العالــم مــن ثــروة وتكنولوجيــا وســاح ،وميلهــا إلــى اســتثمار هــذا التفــرد لحــل املشــكالت
السياســية واألمنيــة الدوليــة ،واقت ـران هذيــن بشــعور منتشــر بالســيادة والتفــوق علــى املنافســين والخصــوم وبالغلبــة
الحضاريــة ،وهــذا فــي غيــاب حــركات اعت ـراض محليــة ودوليــة فاعلــة.
َ
اقتــرن تغيــر النظــام الدولــي بالحــروب بيــن الكبــار ،هــذا جــرى بعــد الحــرب العامليــة األولــى ،ثــم الحــرب الثانيــة ،وبصــورة مــا
فــي نهايــة الحــرب البــاردة ،وكان النظــام األوربــي يتشــكل ويعــاد تشــكله علــى ضــوء نتائــج الحــروب منــذ معاهــدة وســتفاليا
ً
عــام  .1648وبينمــا تبــدو الحــروب علــى مســتوى القمــة الدوليــة مســتبعدة جــدا ،فــإن النظــام الدولــي القائــم علــى امتــاك
القــوى القائــدة فيــه للحــرب ســيبقى دون تغييــر ،بــل ســيزداد تهميــش الضعفــاء فيــه وكتــم أصواتهــم .مــا يعنــي أننــا ربمــا نتجــه
إلــى بربريــة جديــدة يذهــب ضحيتهــا الضعفــاء ،وتســوغ نفســها بمفاهيــم مثــل الحضــارة ،وســورية هــي املثــال األبــرز اليــوم.
أوليغارشــية مجلــس األمــن واشــتغال األمــم املتحــدة كشــاهد زور ،وضآلــة هامــش اســتقاللية منظماتهــا عــن القــو ًى الدوليــة
ـات أقـ َّـل تشــاؤما.
واملصالــح الكبــرى ،وضعــف املنظمــات اإلقليميــة ،بمــا فيهــا اليــوم االتحــاد األوربــي ،ال تثيــر توقعـ ٍ
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األمن املائي يف أتون الثورة السورية

ً
تشــكل امليــاه أحــد أهــم مقومــات اســتمرارية الحيــاة واملــورد األكثــر تأثيـرا فــي حيــاة الســكان فــي جميــع مناطــق ســورية .إال أنــه
ومنــذ بدايــة عــام  2011بــدأت تبــرز قضيــة امليــاه كإحــدى أهــم التحديــات املرتبطــة باملعانــاة اإلنســانية للســكان املدنييــن.
إن تنــوع القــوى العســكرية وتوزعهــا علــى امتــداد األرض الســورية إلــى جانــب ســيولة املشــهد العســكري يحمــل معــه العديــد
مــن التحديــات فــي ظــل تبــادل الســيطرة بيــن هــذه القــوى ،والقــدرة علــى التحكــم باملــوارد املائيــة فــي ًاملناطــق الخاضعــة لهــا،
ومــدى إدراكهــا ألهميــة املــورد املائــي كعامــل لالســتقرار وتوطيــد الســلطة فــي مناطــق ســيطرتها وفقــا ألجندتهــا املســتقبلية.
وســيلقي كل ذلــك بثقلــه علــى املــوارد املائيــة مــن خــال االســتنزاف الكبيــر لهــا ،نتيجــة افتقــاد هــذه القــوى القــدرة علــى إدارة
وتنميــة املــوارد املائيــة فــي هــذه املرحلــة االنتقاليــة للحفــاظ علــى األمــن املائــي واســتمرار ديموميتــه .مــع مــا ســيحمله كل ذلــك
مــن زيــادة معانــاة الســكان نتيجــة نقــص امليــاه وتلوثهــا وصعوبــة الحصــول عليهــا.
اليوم املجلل بالعار ورعاته وعامله

مــا يذهــل فــي قصــة القتــل املعلــن هــذه هــو الصفاقــة الخارقــة فــي كل حــال .صفاقــة فــي الكــذب والتضليــل وفــي وأد الحقيقــة،
صفاقــة فــي حمايــة القاتــل العــام وفــي اغتيــال العدالــة ،وصفاقــة فــي حمايــة الحــرب وضمــان اســتمرارها ،وتســهيل عمــل
ً
املعتديــن اإليرانييــن والــروس وأتباعهــم ،أي فــي قتــل السياســة .عالــم اليــوم عـ ٍـار جــدا فــي عــاره.
ً
كانــت الصفقــة الكيماويــة األميركيــة الروســية مذبحــة أشــد هــوال حتــى مــن املذبحــة الكيماويــة ،ألن الحقيقــة ًوالعدالــة
والسيا ًســة هــي مــا تحمــي حيــاة النــاس ،فــإذا هــي قتلــت لــم يبــق لحيــاة النــاس أي قيمــة أو حرمــة ،وصــار قتلهــم مباحــا ،وربمــا
مرغوبــا .وهــو مــا تحقــق بالفعــل ع ًلــى نطــاق واســع فــي بلدنــا طــوال الســنوات الثــاث املاضيــة ،وبرعايــة عامليــة بعــد أن كان
يجــري طــوال أكثــر مــن أربعيــن عامــا برعايــة أقــل عامليــة.
ن
منــذ ذلــك اليــوم املشــين لــم يعــد األمــر يتعلــق بســورية ،بــل بالعالــم .العالــم الــذي يحمــل ثــاث جثــث ونصــف مليــو جثــة فــي
روحــه هــو عالــم مســموم ،نــرى أعـراض تســممه فــي صعــود تيــارات يمينيــة وفاشــية ،وفــي تــآكل الديموقراطيــة فــي كل مــكان،
وفــي تدهــور تيــارات التحــرر والتجــدد واألمــل .القضيــة الســورية قضيــة عامليــة أكثــر مــن أي قضيــة فــي عالــم اليــوم ،وهــي
ً
مؤهلــة ألن تكــون مفصــا فــي مســارات العالــم السياســية والفكريــة واألخالقيــة فــي العقــود املقبلــة.
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"أمراض احلروب" يف دول الربيع العريب

ً
تواجــه دول الحــروب فــي املنطقــة العربيــة أنماطــا مــن التهديــدات األمنيــة غيــر التقليديــة تتمثــل فــي انتشــار مــا ُيطلــق عليــه
أمـراض الصراعــات وأوبئــة الحــروب ،وهــى تلــك األمـراض التــي تظهــر بشــكل فجائــي وبــدون إنــذارات مبكــرة نتيجــة الظــروف
والتداعيــات التــي تفرضهــا الحــروب ،وخاصــة علــى املســتويين االقتصــادي واإلغاثــي؛ حيــث باتــت ظاهــرة واســعة االنتشــار فــي
كافــة دول الحــروب ،خاصــة ســورية ،والع ـراق ،واليمــن ،وليبيــا ،ويتمثــل أبرزهــا فــي األم ـراض العضويــة املعديــة ،وأم ـراض
ً
الصحــة النفســية ،عــاوة علــى أمـراض ســوء وانعــدام األمــن الغذائــي.
ُويضــاف لذلــك ،أم ـراض التشــوهات الخلقيــة والعصبيــة لألجنــة وحديثــي الــوالدة التــي بــدأت تظهــر في ســورية ،علــى وجــه
التحديــد بعــد الهجــوم الكيمــاوي الــذي شــنه نظــام األســد على الغوطتيــن الشــرقية والغربيــة لريــف دمشــق في أغســطس
 ،2013حيــث لوحــظ أن حــاالت الوفيــات والتشــوهات لألجنــة تتركــز فــي مناطــق الهجــوم الكيمــاوي ،خاصــة تلــك التــي تــم
اســتخدام غــاز الســارين فيهــا.
علــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة التــي تقــوم بهــا املنظمــات الطبيــة الدوليــة ملكافحــة أم ـراض الحــروب ،إال أن اســتمرار تلــك
الصراعــات يفــرض تداعيــات ســلبية عديــدة تــؤدي إلــى عرقلــة تلــك الجهــود ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بظهــور أم ـراض فتاكــة
تحتــاج إلــى تبنــي اســتراتيجيات موســعة ملواجهتهــا ،وبالتالــي فــإن العامــل الحاســم فــي مواجهــة تلــك األمـراض هــو تهيئــة منــاخ
مالئــم للتهدئــة يبــدأ مــن إقـرار وقــف إطــاق نــار وااللتـزام بهدنــة حقيقيــة بيــن األطـراف املتصارعــة لتمكيــن الجهــات الطبيــة
مــن القيــام بعملهــا.
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لتحميل تقرير مايو /أيار  -يونيو /حزيران  2016اضغط هنا
لتحميل تقرير مارس /آذار  -ابريل /نيسان  2016اضغط هنا
لتحميل تقرير فرباير /شباط  2016اضغط هنا
لتحميل تقرير يناير /كانون الثاين  2016اضغط هنا
لتحميل تقرير ديسمرب /كانون األول  2015اضغط هنا
لتحميل تقرير نوفمرب /ترشين الثاين  2015اضغط هنا
لتحميل تقرير أكتوبر /ترشين األول  2015اضغط هنا
لتحميل تقرير شهر سبتمرب /أيلول  2015اضغط هنا
لتحميل تقرير أغسطس /آب  2015اضغط هنا

