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وِرّي الدیکتاتوري کارثٌة! محاولُة اُألْرُدِن إعادَة الروابِط مع النظاِم السُّ

يف األسابیع املاضیة، انتشرت تکهنات بأن ترکیا ربما تفکر يف إعادة العالقات مع نظام األسد، 

یلع الرغم من أن هناك العدید من األسباب الَِّتي تدعونا للتشکیك بشأن َهَذا االحتمال، إال أن فکرة 

بحث اتصاالت جدیدة مع دمشق لم تکن تطورًا جدیدًا کلیًا.

والَِّتي ال  الوحشي  األسد  ارتکبها نظام  الَِّتي  اإلنسانیة  ِضدَّ  والجرائم  الحرب  الرغم من جرائم  یلع 

األدلة املوجودة ملحاکمة نظام األسد یلع  الدولیین فإن  أحد، وبشهادة املراقبین  تخفی یلع 

جرائمه الدولیة أکثر من تلك الَِّتي ُقّدمت يف محاکمة نورمبیرج ِضدَّ حزب الدکتاتور السابق النازي 

أدولف هتلر، إال إن عددًا من حکومات الشرق األوسط سعت إلی إعادة العالقات والتطبیع مع النظام 

وِرّي، ويف الوقت الحاضر، یجب أن یؤخذ يف االعتبار مصیر وعواقب َهَذا القرار املثیر للجدل. السُّ

یمکنني القول بأن اإلمارات العربیة املتحدة هي أکثر من سعی جاهدًا لتطبیع العالقات مع األسد 

کمسار  التحتیة  والبنی  وِریَّة  السُّ الصناعة  يف  واالستثمار  االقتصادیة  الروابط  تعزیَز  بذلك  مریدًة 

رئیسي.

وِرّي بشار لإلمارات يف شهر آذار، استقبله الشیخ محمد بن زاید أمیر أبو ظبي  وعند زیارة الرئیس السُّ

املسؤولون  یعرفه  لم  ما  وهو  حافًال  استقباًال  دبي  حاکم  مکتوم  آل  راشد  بن  محمد  والشیخ 

األمریکیون رفیعو املستوى إال من خالل وسائل التواصل االجتماعي ودون تلقي أي إخطارات مسبقة 

من أبو ظبي.

وبسبب جهودها الَِّتي فشلت يف تحقیق أي صفقة حقیقیة مع دمشق، اسُتبِعَدِت اإلمارات من 

واألمریکیة  األوربیة  االقتصادیة  العقوبات  لجان فرض  انتباه  والَِّتي جذبت  ُسورَیا  مجموعة أصدقاء 

وهیئات التحقیق الَِّتي َیْنَصبُّ عمُلها یلع مراقبة الفساد وغسیل األموال والتحایل یلع العقوبات 

االقتصادیة.

وِرّي ملدة طویلة ُثمَّ عملت ِبَشکٍل مکثف خالل عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢  تجنََّبت الجزائر معارضة النظام السُّ

إلقناع الدول األعضاء يف الجامعة العربیة بإعادة ُسورَیا إلی الجامعة العربیة، ولکن جهودها باءت 

بالفشل. ويف وقت سابق، أعادت مصر والبحرین وعمان العالقات مع نظام األسد ولکن لم یکن لهذا 

أي تأثیر ُیذکر.
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ربما یکون اُألْرُدن أفضل مثال یلع إعادة العالقة مع األسد بدون إعطائه شرعیة 

مجانیة ودون طي صفحة تطبیق العدالة.

وِریَّة املسلحة منذ ٢٠١٢، إال أنها  یلع الرغم من الدور املحوري والهام ِلُألْرُدن يف دعم املعارضة السُّ

انقلبت یلع عقبیها يف عام ٢٠١٧ و٢٠١٨، لتتخلی عن موقفها تمامًا يف نهایة املطاف وتعطي 

وِرّي يف صیف ٢٠١٨.  وِرّي مدعومًا بروسیا یلع الجنوب السُّ الضوء األخضر لحملة وحشیة للنظام السُّ

االستقرار یلع طول حدودها  برغبتها يف بسط  وِریَّة  السُّ املعارضة  انقالبها یلع  عّمان  وَبرَّرت 

وکذلك  ُسورَیا  جنوب  يف  اإلسالمیة  الدولة  خالیا  من  والتخلص  الالجئین  لعودة  األوضاع  وتهیئة 

للتخلص من الوجود الکثیف لإلیرانیین وحزب اهللا.

ووفقًا ملا أفادني به قادٌة کنُت قد أجریُت معهم مقابالت يف ذلك الوقت، فقد حوصر مئات األالف 

من املدنیین السوریین بسهولة وتعرضوا للقصف العشوائي من األرض والجو، لتجبر اُألْرُدُن الجیَش 

وِرّي الحر الَِّذي کان حلیفها لسنوات یلع االستسالم مقابل وعود ملصالحٍة بضمانات روسیة. السُّ

ويف مقابل استعداد انقالب اُألْرُدن یلع حلفائها وترکهم لیالقوا مصیرهم، أعادت ُسورَیا واُألْرُدن 

افتتاح معبر نصیب يف تشرین األول من عام ٢٠١٨ الستئناف التجارة بین البلدین. ويف السنوات 

أربعة وتسعون  أجمالي مقداره  بمبلغ   ٪ ٥ نحو  واُألْرُدن  ُسورَیا  بین  التجاري  التبادل  ارتفع  التالیة، 

اف١٦  مقاتلة  خمسین  من  أکثر  من  واحدة  تکلفة  من  بقلیل  أقل  وهو   ،٢٠٢٠ يف  دوالٍر  ملیون 

تستخدمها القوات الجویة امللکیة األردنیة.

التبادل التجاري، ُمني وعد روسیا "باملصالحة " بالفشل  وإلی جانب الفائدة الضئیلة من استئناف 

الذریع. إذ أن محافظة درعا يف الجنوب هي اآلن أقل املناطق استقرارًا َحْیُث تنتشر فیها هجمات 

املتمردین الیومیة والصراعات بین الفصائل واالغتیاالت وما إلی ذلك.

ذلك التعهد الَِّذي فشلت روسیا يف الوفاء به لم یؤِد إلی بقاء اإلیرانیین واملیلیشیات املرتبطة بها 

عت إیران ووکالئها من نفوذها وذلك بسیطرتها یلع حوالي مئة  جانب حزب اهللا فحسب، بل وسَّ

وخمسن منشأة عسکریة جنوب ُسورَیا ویستمر تنظیم الدولة اإلسالمیة بتنفیذ هجمات من حین 

إلی آخر يف املنطقة.
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إن لم یکن ُکّل ما سبق دلیًال کافیًا یلع فشل محاوالت اُألْرُدن إعادة العالقات مع األسد، فالبد أن 

یکون السیل الجارف لتهریب املخدرات والَِّذي یتم برعایة من نظام األسد أن یکون کافیًا یلع َهَذا 

الفشل.

وِرّي املترنح بعد أکثر من ١١ سنة من الصراع وبعد عقود من الفساد، فقد تحولت  مع االقتصاد السُّ

للکبتاغون  املشروع  غیر  اإلنتاج  إلی  وخاصة  باملخدرات  لإلتجار  النظام  یلع  املحسوبة  النخبة 

واألمیفیتامین وهو املنشط املعروف بـ "کوکائین الفقراء"!

وبفضل صناعة الکبتاغون تبوأت ُسورَیا مکانًة عاملیًة يف صناعة املخدرات. يف عام ٢٠٢١ أنتجت 

منشآت من القطاع الخاص یحرسها متعاقدون عسکریون ما قیمته ثالثون ملیار دوالر والَِّتي هربتها 

یتم  وغالبًا  بشار)  شقیق  األسد  ماهر  ویقودها  أمنیًا  سطوًة  األکثر  الجهة  (وهي  الرابعة  الفرقة 

بالتنسیق مع حزب اهللا اللبناني.

َهَذا الرقم البالغ ثالثون ملیار دوالر هو حوالي خمسة وثالثین ضعف حجم الصادرات القانونیة يف 

ُسورَیا. وببساطة، ال یوجد أي مورد اقتصادي أهم من َهَذا املورد والَِّذي یتزاید ِبَشکٍل متسارع جدًا.

بحسب مصادر أردنیة رسمیة، ُصودرت ست عشرة ملیون حبة کبتاغون يف األراضي األردنیة قادمة 

من ُسورَیا يف عام ٢٠٢١، ويف أول خمسة أشهر من سنة ٢٠٢٢ زاد َهَذا الرقم إلی عشرین ملیون 

من  أخرى  أنواعًا  هناك  أن  کما  کبتاغون.  حبة  ملیون  وثالثین  ثالث  إلی  الرقم  وصل  والیوم  حبة 

املخدرات خرجت من ُسورَیا وانتشرت يف اُألْرُدن یلع نطاق واسع من کیلوجرام واحد من الهیروین 

يف عام ٢٠٢١ إلی ستة وثالثین کیلوجرام َحتَّی اآلن يف عام ٢٠٢٢.

یلع الرغم من أن تهریب املخدرات یمر عبر املعبر الحدودي بین ُسورَیا واُألْرُدن، إال أن کمیة تجارة 

وِریَّة تزایدت ِبَشکٍل کبیر جدًا يف آخر سنتین. ولکن الطفرة حدثت بعد قرار امللك عبد  املخدرات السُّ

اهللا الثاني التحدث مع األسد هاتفیًا يف تشرین األول من العام ٢٠٢١ مباشرًة. ومنذ ذلك الحین، ُقتل 

وِریَّة. ویلع الرغم من أن اُألْرُدن  العشرات يف االشتباکات الحدودیة ذات الصلة بتجارة املخدرات السُّ

يف السابق کان نقطة عبور نحو السوق الرئیسیة يف الخلیج الفارسي، إال أنه غدا مذ ذاك الحین 

سوقًا رئیسیًا بحد ذاته.
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ومع انتشار الکبتاغون بات اُألْرُدن بلدًا "موبوءًا" َحْیُث انتشر تعاطي الکبتاغون يف أوساط الشباب 

الَِّذیَن تبلغ نسبة البطالة فیهم نحو ٣٠٪.

تبیِّن الطریقُة الَِّتي کافأ بها نظام األسد اُألْرُدن یلع إعادة عالقته به مؤخرًا، والَِّتي تمثَّلت يف شکل 

موجة غیر مسبوقة من تهریب املخدرات، أسلوَب النظام يف التعامل مع جیرانه الَِّذیَن سعوا يف 

وقت سابق إلی اإلطاحة به.

کما یدل حجم تصنیع الکبتاغون الهائل يف املناطق الَِّتي یسیطر علیها األسد يف ُسورَیا یلع أن 

االرتفاع الکبیر يف التهریب إلی اُألْرُدن لم یأِت عن مصادفٍة  

وکذلك یؤکد األهمیة الوجودیة لتجارة املخدرات بالنسبة القتصاد األسد املترنح.

یلع  األولویة  یتبوأ  املتدفقة  املخدرات  أموال  یلع  الحفاظ  فإن  االختیار  یلع  األسد  ُأجبر  وإذا 

محاوالت إعادة العالقات اإلقلیمیة وأعمال التطبیع. بعبارة أخرى، األسد سعید ولکنه بین خیارین 

أحالهما مّر.

وبحسب دبلوماسیین أردنیین، فإن صنعة تهریب املخدرات يف ُسورَیا لم تصبح" منظمة تنظیما 

مین إلی  جیدًا" إال " مؤخرًا" َحْیُث تحدث عملیات تهریب یومیًا ویشارك فیها حوالي مئتي فرد ُمقسَّ

مجموعات، بعضهم یقوم باملراقبة باستخدام طائرات بدون طیار ومجموعات مسلحة تسعی إلی 

تشتیت انتباه القوات األردنیة.

املخدرات  تهریب  تهدید  تطور  حول  خاصة  بإفادات  وأدلوا  واشنطن  کبار  أردنیون  مسؤولون  زار   

وِرّي ودور إیران وحزب اهللا فیها. وِصالِته املباشرة بقلب النظام السُّ

لذا لم یکن مفاجئًا توقف تصریحات األردنیین العامة عن األخّوة والصداقة مع نظام األسد، وتمحورت 

وِرّي حول الالجئین وإیران، االستثناء الوحید هو استمرار اُألْرُدن  محادثات وزراء الحکومة مع الجانب السُّ

يف إقناع الوالیات املتحدة بمنح إعفاء من العقوبات لصفقة طاقة إقلیمیة تقضي بتمریر الطاقة 

عبر ُسورَیا بعضها یمر ِبَشکٍل مباشر عبر خطوط (تغذي سجون النظام ومنشآته العسکریة) کدفعة.

بهذه الصفقة، والَِّتي تقضي بتزوید لبنان بمقدار ساعة إلی ساعتین یومیًا بالکهرباء سیقوى نفوذ 

ُسورَیا يف لبنان وسیجد األسد مکانًا يف ترتیب إقلیمي کبیر بدعم دولي.
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وِریَّة من خالل  عي إمکانیة حل األزمة السُّ یلع الرغم من أن وزیر الخارجیة األردني أیمن الصفدي یدَّ

" نهج تدریجي" إلعادة العالقات مع األسد -َحْیُث یعرض املجتمع الدولي یلع دمشق فوائد مقابل 

خطوات إیجابیة متبادلة من قبل ُسورَیا-، إال أن رؤیة اُألْرُدن تقضي باعتقاد مفاده أن إدماج نظام 

األسد مرة أخرى يف اآللیات اإلقلیمیة سیشجع سلوکیات أفضل ویتخلی عن السلوکیات السیئة.

ویلع الرغم من عدم وجود أي دلیل یلع َهَذا االفتراض، إال أن هناك قائمة غیر منتهیة من األمثلة 

الَِّتي تثبت العکس. يف الحقیقة تجربة اُألْرُدن الخاصة يف إعادة العالقات مع األسد هي ربما أفضل 

دلیل یلع أن "النهج التدریجي" يف إعادة األسد هو يف تقدیم التنازالت لدمشق ويف املقابل، 

الشي (أو ما هو أسوأ)

عي املسؤولون األردنیون سرًا أن نیتهم لم تکن إعادة العالقات الکاملة مع  وبالنظر بأثر رجعي، یدَّ

عندما   ٢٠٢١ أواخر  األردنیین يف  املسؤولین  لهجة  تکن  لم  َهِذِه  لکن  تطبیعه،  ناهیك عن  األسد 

وُجّهت ِلُألْرُدن موجة انتقادات واسعة بشأن أعادة العالقات مع األسد. وبالرجوع إلی ذلك الوقت، 

فقد برر املسؤولون األردنیون لي ولغیري االتصاالت والزیارات رفیعة املستوى الَِّتي تمت مع النظام 

التجارة  وتعزیز  الالجئین  عودة  لتسهیل  األجواء  وتهیئة  وِرّي  السُّ الجنوب  استقرار  أجل  من  بأنها 

التدریجیة  للعودة  النبض  وجس  املخدرات  تهریب  وإنهاء  الحدود  یلع  األمنیة  السیطرة  وإحکام 

للعالقات مع األسد.
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وما کانت َهِذِه الحسابات لتجر عواقب أوضح وأکثر شؤمًا مما جّرته بالفعل.

البد أن "الورقة البیضاء" لسیاسة ملك اُألْرُدن تجاه ُسورَیا والَِّتي ُقدمت للبیت األبیض يف یولیو ٢٠٢١ 

تشرح نقاط املحادثات الروسیة الطویلة األمد والَِّتي دقت ناقوس الخطر. بعد ُکّل شي، سیاسیة 

موسکو  مع  املباشر  والتواصل  التنسیق  إلی  قبلها  وما   ٢٠١٧ العام  من  انقلبت  ُسورَیا  تجاه  اُألْرُدن 

واستمرت َهِذِه االتصاالت منذ ذلك الحین.

وبدًال من ذلك ُأعطي اُألْرُدن إیماءات غیر مباشرة ُتعَتَبر إشارة تحذیر من مغبة املضي قدمًا.

فبعد مضي عدة أشهر، بالکاد انتقدت اُألْرُدن الغزو الروسي ألوکرانیا. وعند النظر إلی عالقة عمان 

اُألْرُدن وجهت ضربة  ِقَبل  من  األسد  مع  العالقات  إعادة  نتائج  أن  نجد  واشنطن  مع  اإلستراتیجیة 

قاسیة للجهود الدولیة الَِّتي تهدف إلی تحقیق االستقرار والعدالة يف ُسورَیا، َحْیُث تواصل الوالیات 

املتحدة استغالل نفوذها ومواردها إلقناع شرکائها الدولیین للحفاظ یلع جبهة موحدة ِضدَّ عودة 

الخط، تبدأ  َهَذا  الدولي، ولکن عندما یکسر أقرب حلفائها اإلقلیمیین  األسد إلی حظیرة املجتمع 

َهِذِه الجهود بالتداعي.

ویلع الرغم من ُکّل ما سبق، منحت الوالیات املتحدة اُألْرُدن صفقة اقتصادیة بقیمة عشرة ملیارات 

دوالر ونصف وبدأت باالستفادة من توسیع سوق الشرکات العسکریة متعددة الجنسیات يف تأمین 

الحدود مع ُسورَیا. 

یلع الرغم من أن الساسة قد ُیسامحون اُألْرُدن بشأن حساباتها الخاطئة مع األسد، إال أنه ال ینبغي 

نسیان الدروس املستفادة من تلك األخطاء، إن الفکرة القائلة بأن التعامل مع األسد یمکن أن یجلب 

أي مصالح یجب أن ُتَقاَبَل بالسخریة الَِّتي تستحقها!




