
زلزل سوريا.. كسر عزلة النظام بين الفرص 
السياسية والمساومات الدولية 

تقديرات
استراتيجية

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
Al-Ahram Center For Political And Strategic Studies

Website: https://acpss.ahram.org.eg/

فبراير ٢٠٢٣

العربية  السياسية  الشئون  فى  متخصصة  خبيرة 
ورئيس تحرير دورية بدائل- مركز األهرام للدراسات 

السياسية واالستراتيجية

صافيناز محمد أحمد



زلزل سوريا.. كسر عزلة النظام بين الفرص السياسية والمساومات الدولية 

https://acpss.ahram.org.eg  : املوقع االليكتروني

2

فكانت   - الزلزال  مناطق  ىف   - املسلحة  املعارضة  أما 
هى األخرى هلا حساباهتا التى دفعتها لتكون واحدة من 
اإلنسانية  املساعدات  دخول  دون  حالت  التى  احلواجز 
عرب املعابر التى متر ىف مناطق سيطرهتا، وكان ذلك سببًا 
اهلوى  باب  معرب  رأسها  وعىل  املعابر،  تلك  إخضاع  ىف 
داخل  السياسية  روسيا  ملساومات  تركيا،  مع  احلدودى 
املاضيني،  العامني  مدار  عىل  الدوىل  األمن  جملس  أروقة 
أكثر من  اإلنسانية عرب  املساعدات  ومعارضتها إلدخال 
الدوىل رقم 2156 ىف  لقرار جملس األمن  معرب -إعاماًل 
سوريا-  شامل  ىف  معابر   4 بفتح  القاىض   2014 عام  
باعتبار أن ذلك هيدد سيادة الدولة السورية عىل أراضيها 
األمر  املناطق،  هلذه  استعادهتا  فرص  من  يقلص  ألنه 
الذى أدى إىل تقليص عدد املعابر وفق القرار األممى رقم 
2504 لعام 2020 إىل اثنني فقط مها باب اهلوى وباب 

السالم عىل احلدود مع تركيا. 
ومع استخدام روسيا للفيتو ىف جملس األمن ضد قرارات 
رقم  القرار  عىل  املجلس  وافق  املساعدات  إدخال  متديد 
2533 من العام نفسه، والقاىض باعتبار معرب باب اهلوى 

هو املمر الوحيد إلدخال املساعدات اإلنسانية لسوريا.

النظام يوظف تداعيات الزلزل سياسيًا

تقف  التى  املؤملة  اإلنسانية  املأساة  حجم  من  بالرغم 
السطح  عىل  تطفو  وصفها،  عن  عاجزة  الكلامت 
الشعب  مأساة  توظيف  حياول  الذى  النظام  طموحات 
حساباته  لصالح   - البالد  غرب  شامل  ىف   - السورى 
السورية  باألزمة  اخلاصة  التفاعل  معادلة  ىف  السياسية 
إقليميًا ودوليًا؛ مستهدفًا البحث عن خمرج يكرس العزلة 
املفروضة عليه جراء العقوبات الدولية واألمريكية؛ وهى 
العزلة التى مل تفلح حماوالت التقارب التى أبدهتا العديد 
من الدول العربية مع النظام السورى عىل مدار العامني 
النظام لتجاوزها، وإن  املاضيني ىف اخلروج منها أو دفع 

كانت قد فتحت متنفسًا له قلل من حدهتا. 
املناوئة  القوى  وحتى  الدوىل  املجتمع  أن  هنا،  ويالحظ 
عام  منذ  جتاهه  اجلامدة  مواقفها  من  عدلت  قد  للنظام 
2017؛ ال سيام بعد أن أعادت روسيا وإيران إنتاج النظام 

املناطق  شهدهتا  التى  اإلنسانية  الكارثة  أبعاد  التزال 
الذى  املدمر  الزلزال  جراء  سوريا  من  الغربية  الشاملية 
يوم،  بعد  يومًا  تتكشف   ،2023 فرباير   6 ىف  رضهبا 
وصول  تأخر  ظل  ىف  السوريني  معاناة  حجم  عن  لتعرب 
مناطقهم  إىل  اإلغاثة  وإمدادات  اإلنسانية  املساعدات 
التى  وحساباهتا  السياسية  للتجاذبات  نتيجة  املنكوبة 
واملجتمع  السورى  النظام  بني  التفاعل  عالقة  حتكم 
املنكوبني  جعلت  التى  نفسها  التجاذبات  وهى  الدوىل؛ 
حمارصين بني معابر قليلة العدد تأثرت بالزلزال وأخرى 
وتراخى  تقاعس  وبني  ناحية،  من  النظام  فيها  يتحكم 
إىل  رسيعًا  اإلغاثية  املعونة  يد  مد  عن  الدولية  املنظامت 

منكوبى الزلزال ىف الشامل السورى من ناحية ثانية. 
عىل  املفروضة  الدولية  العقوبات  عن  ذلك  ينفصل  وال 
النظام السوري منذ عام 2012، جراء الرصاع بينه وبني 
املعارضة، والعقوبات املفروضة عليه من جانب الواليات 
عن  فضاًل   ،2019 عام  قيرص  قانون  بموجب  املتحدة 
للزلزال-  تعرضت  -التى  الغربية  الشاملية  املناطق  أن 
السورى  النظام  بني  الرصاع  سياق  ىف  خصوصيتها  هلا 
واملعارضة؛ حيث تقطن بعض حمافظتها املعارضة السورية 
املسلحة )حالة إدلب(، والبعض اآلخر تتقاسم السيطرة 
واألكراد،  لرتكيا،  املوالية  املعارضة  قوات  من  كل  فيها 
العسكرية  الرشطة  ودوريات  السورى،  النظام  وقوات 
احلاضنة  يمثل  الثالث  والبعض  حلب(،  )حالة  الروسية 
الالذقية(،  )حالة  السورى  للنظام  واالجتامعية  الشعبية 
وما يرتبه ذلك من حسابات ىف معادلة الرصاع السورى 

الداخلية واإلقليمية من ناحية ثالثة. 
احلسابات السياسية للنظام، واملجتمع الدوىل، واملعارضة 
ىف الشامل الغربى، أصبغت الزلزال ككارثة إنسانية بصبغة 
حتمل  ىف  كثريًا  تأخر  الذى  فالنظام  واضحة؛  سياسية 
احلدث  توظيف  حياول  الزلزال  منكوبى  جتاه  مسئوليته 
واملجتمع  الدولية.  عزلته  يكرس  بام  سياسيًا  اإلنسانى 
ملا جيرى من مآٍس ىف  متابعًا  الدوىل وقواه ومنظامته ظل 
شامل غرب سوريا جراء الزلزال ملدة أسبوع كامل دون 
روسيا  تستغل  أن  خشية  املناسبة  اإلجراءات  يتخذ  أن 
مساومات  ىف  احلدث  األسد-  لنظام  الدوىل  -الداعم 

سياسية بخصوص األزمة األوكرانية ىف أوروبا. 
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خفض  معادلة  ىف  وطرفًا  اإلرهاب،  حماربة  ىف  كرشيك 
إال  املعارضة.  وبني  بينه  املواجهات  مناطق  ىف  التصعيد 
خيضع  نظامًا  باعتباره  إليه  ينظر  ظل  الدوىل  املجتمع  أن 
تفاعله الدوىل واإلقليمى لعدة عقوبات يصعب التغاىض 

عنها.
لسان  عىل  املتحدة  األمم  طالبت  الزلزال،  كارثة  ومع   
السياسية  اخلالفات  كل  “تنحية  رضورة  العام  أمينها 
لضامن حصول السوريني عىل الدعم اإلنسانى العاجل” 
متنع  عوائق  من  الدولية  العقوبات  متثله  ما  إىل  إشارة  ىف 
سوريا  غرب  شامل  ىف  للمترضرين  املساعدات  وصول 

هذا من جانب.
األول  األسبوع  خالل  النظام  سعى  آخر،  جانب  ومن   
بعد الزلزال إىل حرص إدخال املساعدات لتتم من خالله؛ 
بام  اإلنسانية،  املساعدات  توزيع  مهمة  بنفسه  يتوىل  أى 
يعنى دخوله املناطق التى تسيطر عليها املعارضة السورية 
أيضًا؛  املعارضة  ترفضه  ما  وهو  إدلب،  ىف  املسلحة 
املتشددة  السورية  املعارضة  تقبل بعض فصائل  مل  حيث 
واملصنفة إرهابيًا -ىف إشارة إىل هيئة حترير الشام- دخول 
املساعدات ملناطق سيطرهتا ىف الشامل الغربى من خالل 
يعيشه  الذى  الكارثى  الوضع  عن  النظر  بغض  النظام، 

سكاهنا جراء الزلزال.     
تداعيات  سياق  ىف  العزلة  كرس  حماوالت  ىف  وكخطوة 
طلب  إىل  األوىل،  وللمرة  النظام،  سعى  الزلزل،  كارثة 
مساعدات عاجلة من قبل االحتاد األووربى الذى ترى 
بعض دوله رضورة مراعاة اجلانب اإلنسانى الناتج عن 
النظام بضامنات  الوقت نفسه طالبت  الكارثة، لكنها ىف 

كافية تضمن توزيع املساعدات عىل مستحقيها.
النظام  مسئوىل  ترصحيات  خرجت  آخر،  سياق  وىف   
إدخال  بإعاقة  األمريكية  العقوبات  متهمة  السورى 
الثقيلة  املعدات  وحتديدًا  لسوريا،  الدولية  املساعدات 
حلب  هى  مناطق  عدة  ىف  األنقاض  رفع  ىف  املستخدمة 
“مناطق  دمشق  أعلنتها  والتى  ومحاه  والالذقية  وإدلب 
باب  يفتح  ما  الزلزال،  وقوع  من  أيام   4 بعد  منكوبة” 
احلدث،  مع  التفاعل  ىف  النظام  تأخر  بشأن  التكهنات 
التى  املساومات”  لـ“معادلة  البعض  أرجعه  ما  وهو 

يرغب النظام ىف الدفع هبا ىف خضم األحداث ومفادها 
“قبول النظام دخول مساعدات اإلغاثة الدولية وتسهيل 
لسيطرته  ختضع  ال  التى  للمناطق  وصوهلا  إجراءات 
مؤقت  تعليق  مقابل  املعارضة-  سيطرة  -مناطق 
هلا”،  تدرجيى  إلغاء  يعقبها  أوىل  كمرحلة  للعقوبات 
عىل  مجة  تداعيات  خّلف  الزلزال  أن  اعتبار  عىل  وذلك 

البنية التحتية يستغرق إصالحها سنوات. 
معادلة  بشأن  تأكيدات  وجود  عدم  من  وبالرغم 
املساعدات  دخول  تدفق  أن  إال  تلك،  املساومات 
اإلنسانية واإلغاثية عرب معرب باب اهلوى، إىل جانب فتح 
التقاعس، ربام يؤرش إىل  معربين آخرين بعد أسبوع من 
وبينه  األممية،  واملنظمة  النظام  بني  تتم  وجود مساومات 
للمساعدات.  املانحة  واإلقليمية  الدولية  القوى  وبني 
اإلجراءات  ىف  بعضها  متثل  أخرى  مؤرشات  عن  فضاًل 
التي اختذها البنك املركزى السورى بشأن سعر الرصف 
تداولته  ما  بخالف  هذا  األجنبية.  للعمالت  املطبق 
إدخال  بشأن  املفاوضات  بأن  السورية  اإلعالم  وسائل 
تفاهم،  لنقطة  وصلت  املنكوبة  للمناطق  املساعدات 
معربين  عرب  الدولية  املساعدات  إدخال  عىل  أكدت  كام 
باب  معربى  ومها  اهلوى  باب  معرب  جانب  إىل  آخرين 
عن  اإلعالن  فإن  ذلك،  إىل  يضاف  والراعى.  السالم 
طلب  عىل  يقوم  سياسيًا  معنى  حيمل  منكوبة  مناطق 
واسع  وإتاحة جمال  املساعدات  واستقدام  الدوىل  العون 
اإلرشاف  ىف  واإلقليمية  الدولية  اإلغاثة  منظامت  لدور 
عىل توزيع املساعدات، وهو ما يعنى ضمنيًا كرس العزلة 

الدولية املفروضة عىل دمشق من الناحية العملية.  
اإلنسانية ىف شامل  الكارثة  األمريكى مع  التعاطى  ويعد 
عىل  تفرضها  التى  العقوبات  من  بالرغم  سوريا،  غرب 
دمشق ممثلة ىف قانون قيرص، درجة من درجات استثامر 
أو أخرى؛ حيث  الزلزال بصورة  كارثة  السورى  النظام 
أعلنت وزارة اخلزانة األمريكية إعفاء املعامالت اخلاصة 
ملدة  العقوبات  من  سوريا  ىف  اإلنسانية  اإلغاثة  بجهود 
تعطيل  شبهة  لدرء  واشنطن  من  حماولة  ىف  شهور   6
تفرضها  التى  العقوبات  بفعل  اإلنسانية  اإلغاثة  جهود 
حتى  أنه  واشنطن  أكدت  كام  دمشق.  ىف  النظام  عىل 
مل  اإلنسانية  املساعدات  فإن  العقوبات،  وجود  ومع 
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نقاط  عىل  حيتوى  حيث  هلا؛  املنظم  للقانون  ختضع 
التى  املجاالت  أما  اإلنسانية،  املساعدات  تستثنى  حمددة 
والنظام  النفطية  املنتجات  هى  هى  العقوبات  تشملها 
من  اإلعفاء  خطوة  مع  لكن  العسكرية.  واملعدات  املاىل 
العقوبات ملدة 6 شهور وفقًا لترصيح شمل كافة جهود 
اإلنسانية تكون دمشق قد كرست، ولو بصورة  اإلغاثة 
جزئية، العزلة التى فرضتها عليها العقوبات األمريكية، 
السورى  النظام  بني  للتواصل  جديدة  أفق  فتح  يعنى  ما 

والعامل. 
ىف السياق نفسه، كان التواصل العربى مع نظام األسد، 
بارزًا  املاضيني،  العاميني  مدى  عىل  حتسنًا  يشهد  الذى 
التى  الكارثة اإلنسانية  التفاعل مع  وحارضًا عىل مشهد 
وزيرا  زارا  حيث  سوريا،  غرب  شامل  زلزال  خّلفها 
وأيمن  زايد  بن  اهلل  عبد  واألردين  اإلماراتى  اخلارجية 
من  تونس  رفعت  كام  برئيسها،  والتقيا  دمشق  الصفدي 
هذا  السورى،  النظام  مع  الدبلوماسى  التمثيل  مستوى 
فضاًل عن إرسال عدة دول منها اجلزائر ومرص والعراق 
واألردن مساعدات إنسانية عرب دمشق من خالل جسور 
جوية، بينام فضلت قطر والكويت وسلطنة عامن إرسال 
تركيا.  عرب  سوريا  ىف  للمترضرين  اإلنسانية  مساعداهتا 
رغم  األحداث  خضم  ىف  حارضًا  لبنان  كان  كذلك 
ظروفه االقتصادية الصعبة؛ حيث فتح موانيه أمام حركة 

املساعدات اإلنسانية لسوريا. 
وجدير بالذكر أن التقارب بني دمشق وعدد من األنظمة 
العربية خالل العامني املاضيني لقى استحسان الواليات 
يوازن  إقليميًا  عربيًا  دعاًم  لدمشق  يوفر  باعتباره  املتحدة 
الدوىل  والدعم  إيران  هلا  توفره  الذى  اإلقليمى  الدعم 
التى  التقارب  حاالت  أبرز  ومن  روسيا.  متثله  الذى 
رحبت هبا واشنطن بني عدد من الدول العربية ودمشق 
سوريا  عرب  لبنان  إىل  املرصى  الغاز  نقل  مرشوع  هو 
العام  خالل  أعاد  األخري  وأن  خاصة  األردن،  برعاية 
املاىض فتح املعابر احلدودية بينه وبني سوريا أمام حركة 
البينية. ومل تطبق الواليات املتحدة أية عقوبات  التجارة 
عىل الدول املشاركة ىف هذا املرشوع باعتباره يمثل خرقًا 
لقانون قيرص املفروض عىل دمشق منذ عام 2019، فيام 
ُفرس وقتها أن الواليات املتحدة “ربام” ترتك باب التقارب 

مل  القانون  وأن  خاصة  “مواربًا”،  السورى  النظام  مع 
املنظامت  تقدمها  التى  اإلنسانية  املساعدات  يشمل 
الدولية للسوريني سواء ىف مناطق سيطرة النظام، أو ىف 

منطقة سيطرة املعارضة ىف الشامل.
مع  العربى  التطبيع  خطوات  ىف  البارزة  اجلمود  نقطة 
تباينات  والتى  السعودية؛  مع  كانت  السورى  النظام 
فمن  املاضيني،  العاميني  مدار  عىل  دمشق  جتاه  مواقفها 
النظر  وجهات  تقريب  حاولت  اإلمارات  أن  املعروف 
املحاوالت  هذه  حمصلة  وكانت  ودمشق،  الرياض  بني 
ملزيد من  قد متهد  التى  اإلجيابية  املؤرشات  وجود بعض 

هتيئة األجواء عىل املستويات العليا للدولتني. 
لسوريا  مساعداهتا  الرياض  قدمت  الزلزال،  كارثة  وىف 
عرب مسارين: األول، مساعدات تصل تركيا ومن خالهلا 
متثل  والثانى،  املنكوب.  السورى  للشامل  إدخاهلا  يتم 
مواد  نقل  السعودى  املدنى  الطريان  من  جوى  جرس  ىف 
املناطق  داخل  إىل  الطبية  واملساعدات  اإلنسانية  اإلغاثة 
اعتربه  ما  النظام ىف حلب والالذقية،  يسيطر عليها  التى 
ودمشق  الرياض  بني  التقارب  نتائج  إىل  إضافة  البعض 
السورية  االستخبارات  مدير  زيارة  وأبرزها  مؤخرًا، 

للرياض ىف عام 2022.  
اإلغاثة بشامل سوريا- وفقًا  الرياض ىف جهود  مشاركة 
وبني  بينها  التقارب  خطوات  من  ترسع  ربام  ملحللني- 
التداعيات  وأن  سيام  ال  املقبلة،  الفرتة  خالل  دمشق 
سنوات  مدار  عىل  ممتدة  آثارها  تبدو  للزلزال  الكارثية 
قادمة ستحتاج فيها املناطق املنكوبة للكثري من املساعدات 
اإلنسانية. لكن يالحظ أن مستوى هذا التقارب لن يصل 
إىل حد التطبيع الكامل للعالقات مع النظام السورى عىل 
إقليمى  بعامل  الرتباطه  نظرًا  القريب،  املدى  ىف  األقل 
بني  القوية  االسرتاتيجى  التعاون  درجة  ىف  يتمثل  مهم 
النظام السورى وبني إيران. فبالرغم من املباحثات التى 
جرت بني مسئولني سعوديني وإيرانيني برعاية العراق ىف 
حلحلة  عن  تسفر  مل  أهنا  إال  املاىض،  العام  خالل  بغداد 
نتيجة  البلدين،  بني  العالقات  ىف  اجلمود  حلالة  كاملة 
وطهران  الرياض  بني  اإلقليمى  االشتباك  ملفات  تعدد 

وأبرزها؛ ملف اليمن، والربنامج النووى اإليرانى. 
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هذا إىل جانب أن التقارب العربى مع النظام ىف دمشق مل 
يسفر حتى اللحظة عن مؤرشات تقول بأنه قد يؤدى إىل 
تقليص دور إيران ىف سوريا. فثمة من يرى أن التقارب 
العربى مع دمشق ربام يوازن دور إيران ىف سوريا، لكنه 
اإليرانى،  النفوذ  من  الكامل  “الفكاك”  من  يمكنها  لن 
بل إن هذا التقارب ترحب به إيران ألنه ىف النهاية يعزز 
النظام السورى، ويساعده عىل جتاوز  من مكانة حليفها 
املسلح  الرصاع  سنوات  عن  الناجتة  االقتصادية  اآلثار 
السعودى  االنفتاح  عملية  تظل  ثم  ومن  املعارضة.  مع 
األبعاد  الراهنة حمصورة ىف  الظروف  عىل دمشق ىف ظل 
اإلنسانية فقط، خاصة بعد الزيارة التى قام هبا قائد فيلق 
ملدينة  قاآنى  إسامعيل  اإليرانى  الثورى  باحلرس  القدس 
حتت  الزلزال  لوقوع  الثالث  اليوم  ىف  السورية  حلب 
فبهذه  اإليرانى،  اإلغاثة  فريق  عىل  اإلرشاف  مسمى 
لعدة  سياسية  رسائل  توصيل  إيران  تعمدت  الزيارة 
أطراف إقليمية وحتديدًا السعودية وتركيا تقول بأهنا دائاًم 
رقم مهم ىف معادلة النفوذ اإلقليمى ىف سوريا حتى داخل 
املناطق التى تشكل “اشتباكًا إقليميًا” كمنطقة حلب!!.  

النظام  مع  وثيقة  حتالف  بعالقات  ترتبط  التى  روسيا  أما 
ورقتها  دمشق  مع  اإلسرتاتيجى  حتالفها  فتعترب  السورى، 
الرابحة ىف سياق تفاعالهتا مع الواليات املتحدة والغرب 
عىل  ضغط  وأداة  ناحية،  من  السورية  األزمة  ملف  بشأن 
الغرب والواليات املتحدة ىف أوكرانيا من ناحية ثانية. ويعد 
التعاطى الروسى مع متديد تفويض استخدام معرب اهلوى 
مدى  عىل  سوريا  لشامل  اإلنسانية  املساعدات  إليصال 
العام املاىض دلياًل عىل ذلك. وترى روسيا ىف أزمة الزلزال 
فرصة  سوريا  ىف  اإلنسانى  الوضع  عىل  اجلمة  وتداعياته 
تفاعلهام  ىف  الغرب  ضد  استخدامها  يمكن  -مؤجلة- 
لتثبيت  سانحة  وفرصة  ناحية،  من  أوكرانيا  بخصوص 
حليفها النظام السورى ىف معادلة فرض السيادة عىل املعابر 

باعتبارها ممرات للمساعدات اإلنسانية من ناحية ثانية.
غرب  شامل  لزلزال  اإلنسانية  التداعيات  أعادت  كام 
سوريا الزخم حلالة التقارب التى متت بني النظام وتركيا 
داخل  نفسه  بالزلزل  املثخنة  املاىض، فرتكيا  العام  خالل 
ىف  إجيابية  مسافات  قطعت  وأن  سبق  اجلنوبية  حدودها 
دفع  الذى  األمر  السورى،  النظام  مع  التقارب  مسار 

إعادة  إىل  تتجهان  قد  الدولتني  بأن  لالعتقاد  البعض 
بينهام غري معرب باب اهلوى.  فتح بعض املعابر احلدودية 
ويقع  “كسب”  معرب  بفتح  أنقرة  تقوم  أن  املحتمل  فمن 
النظام  عليها  يسيطر  التى  املناطق  ضمن  أى  الالذقية  ىف 
وليس املعارضة، ما يؤرش إىل أن هدف فتح معابر أخرى 

هو هدف سياسى أكثر منه إنسانى.

هل كسر الزلزال حقًا عزلة األسد؟

املعطيات السابقة تشري إىل أن النظام السورى يعمل فعليًا 
اإلنسانية  وتداعياته  املدمر  الزلزال  كارثة  توظيف  عىل 
 .. السؤال  لكن  الدولية.  عزلته  كرس  ملصلحة  الكارثية 

هل سينجح النظام فعليًا ىف حتقيق هدفه؟.
العربية  الدول  العديد من  بأن  السابقة تقول  التطورات   
وتركيا قد خطت خطوات فاعلة نحو التقارب مع النظام 
قبل كارثة الزلزال، وبالتاىل فإن الكارثة بأبعادها اإلنسانية 
ستعمق من حالة التقارب هذه، باستثناء السعودية التى 
التزال تتحسب خلطوات التقارب بينها وبني دمشق وفقًا 

للحسابات السابق ذكرها. 
بأن  القول  الصعوبة  فمن  الدوىل،  املستوى  عىل  لكن 
السورى  النظام  دمج  تعيد  أن  شأهنا  من  الزلزال  كارثة 
قد  كانت  وإن  املتحدة  فالواليات  الدوىل؛  املجتمع  ىف 
شهور،   6 ملدة  قيرص  قانون  بعقوبات  العمل  “علقت” 
عملية  تسهيل  ىف  املسامهة  هو  لذلك  الرئيسى  فالدافع 
تقديم املساعدات اإلنسانية، بدليل أهنا مل تتعامل مبارشة 
ولكنها  الشأن،  هذا  ىف  وحكومته  السورى  النظام  مع 
فضلت تقديم مساعداهتا للمناطق اخلاضعة للنظام عرب 
املجال، وحتديدًا  العاملة ىف هذا  الدولية  املنظامت  آليات 
قانون  عقوبات  أن  بخالف  هذا  املتحدة.  لألمم  التابعة 
األساس،  ىف  اإلنسانية  املساعدات  له  ختضع  ال  قيرص 
لكن القانون نفسه سيمثل حجر عثرة أمام جهود إعادة 
وهو  املقبلة،  املرحلة  خالل  السورى  الشامل  ىف  اإلعامر 
ما سيتطلب من الواليات املتحدة حتديد املجاالت التى 
تتأثر  أن  املتوقع  بشأهنا، ألنه من  العقوبات  تطبيق  سيتم 
مرحلة  خالل  التحتية  والبنية  والطاقة  البناء  قطاعات 

إعادة اإلعامر بالعقوبات.  
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فضاًل عن ذلك، فإن دواًل مثل فرنسا وبريطانيا أعلنت أن كارثة الزلزال تفرض عىل اجلميع تقديم املساعدات اإلنسانية 
للمترضرين، لكن هذا ال يعنى وجود تغيريات “حدية” ىف املواقف من نظام األسد. 

وحتى عىل مستوى التطبيع العربى مع نظام األسد، فيطغى عليه احلدث اآلنى بأبعاده اإلنسانية، ومن ثم فإن وترية 
املساعدات  تقديم  حتمية  تتجاوز  بصورة  الزلزال  كارثة  هدوء  بعد  استمرت  إذا  األسد  نظام  مع  العربى  التقارب 

اإلنسانية، فمن املمكن القول حينها أننا أمام عودة حمتملة للنظام السورى إىل عمقه اإلقليمى العربى.
-دواًل  اجلميع  تدفع  السوريني  املنكوبني  حياة  واقع  عىل  املدمر  الزلزال  خّلفها  التى  اإلنسانية  الكارثة  فإن  وأخريًا، 
النظام  التطبيع مع  الدول بصدد  أن بعضًا من هذه  يعنى ذلك  اإلنسانية، لكن ال  املساعدات  تقديم  إىل  ومنظامت- 
السورى بام خيرجه من عزلته الدولية ويرفع العقوبات عنه ولو تدرجييًا، وإن وجب القول أن كارثة الزلزال سيكون هلا 
تداعياهتا اإلقليمية التى ستفرض عىل اجلميع بصورة أو بأخرى “رضورة” إعادة رسم السياسات الدولية واإلقليمية 

املتعلقة بسوريا خالل املرحلة املقبلة. 
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