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مدير برامج سوريا ومكافحة اإلرهاب والتطرف يف معهد الرشق األوسط. يركز عمله بشكل أسايس عىل  تشارلز ليسرت

، كان ليسرت زميًال زائرًا يف MEIكل ما يتعلق بسوريا وعىل قضايا اإلرهاب والتمرد يف بالد الشام. قبل انض�مه إىل 

وار املسار الثا� السورية املدعومة دوليًا، حيث أدار ما يقرب معهد بروكينغز يف قطر ومستشاًرا أول يف مبادرة ح

 ج�عة معارضة مسلحة سورية. 100من ثالث سنوات من املشاركة املكثفة وجًها لوجه مع قيادات أكرث من 

 يجازات بشأن سوريا للقيادات السياسية والعسكرية واالستخباراتية يف الواليات املتحدةليسرت هو مصدر متكرر لال 

يف لندن باململكة  IHS Jane’sوعرب أوروبا والرشق األوسط. شغل سابًقا مناصب أخرى يف معهد بروكينغز ويف 

) لسوريا ومستشار منتظم IIIMاملتحدة. ليسرت هو مستشار يف آلية األمم املتحدة الدولية املحايدة واملستقلة (

قانون يف الواليات املتحدة وأوروبا وأسرتاليا. ك� وشاهد خب� يف محاك�ت مكافحة اإلرهاب ومع هيئات إنفاذ ال

 وبرملانية يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة وهولندا. حكوميةأدىل بشهادته أمام هيئات 

 شباطيف " الجهاد السوري: القاعدة والدولة اإلسالمية وتطور التمرد"نُرش كتاب ليسرت الذي نال استحسان النقاد، 

الدولة اإلسالمية: مقدمة موجزة '' (مطبعة بروكينغز "وقد نرش أيًضا كتاب ، من قبل مطبعة جامعة أكسفورد 2016

 : مخاطبة دوافع الجهات املسلحة غ� الحكومية والج�عات املتطرفةاالنتصار يف املعركة وخسارة الحرب) 2015، 

)MEI  ،2019جامعة أكسفورد. دار نرشليف من ). يعمل اآلن عىل كتاب رابع عن سوريا، بتك 

مختّصة يف بعض ، �تلك خربة درجة املاجست� مع مرتبة الرشف األوىل يف العالقات الدولية، جامعة سانت أندروزنال 

اإلرهاب والتمرد والقاعدة وداعش والجيش ، أّما قضاياه الّتي تخّصص بها: سوريا والعراق وتركيا ولبنانالبالد: 

 .والدفاع

ر "تشارلز ليسرت" حول كيفّية احتواء نظام األسد يف سوريا، انطالقًا من رصد ومعاينة افكأ الورقة قراءة يف  تضم هذه

منذ نهاية خالل فرتة زمنّية  دعاءاتأوراق بحثّية تنوعت ب� مقاالت ودراسات وكتب، تضم آراء وتحليالت واعرشة 

، ونرشت يف وسائل االعالم ومراكز األبحاث األجنبيّة والعربيّة. هذه القراءة تعكس 2022نهاية عام  ىحت 2019عام 

كيفيّة تضييق الحصار أكرث عىل نظام األسد ، حول املوقف األورويب تجاه سوريا من خالل ترصيحات "تشارلز ليسرت"

اصل، بل بقاء األسد بحكمه االرهايب وتربير العقوبات من منطق أنّها ليست السبب الرئييس يف االنهيار السوري الح

  ، من وجهة نظره.هو السبب التابع إليران والفاسد
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"تشارلز ليسرت" املعروف بتمريره املتواصل ملعلومات "شبه رسمية" تحت غطاء صحفي حول املوقف األورويب تجاه 

آثر البقاء يف عزلة اقتصادية  الذيفعل نظام األسد  ودرد نتيجةالخيال، بجهود إعادة اإلع�ر أشبه  ، يرى أنسوريا

اقترص تداول الدوالر والقدرة عىل الحصول عىل الواردات بالعملة األمريكية عىل الدائرة الداخلية ، حتى طوعية

فبعد عدة سنوات من الجهود التي بذلت وراء الكواليس، جرى التوقيع عىل "قانون قيرص لح�ية املدني�  .للنظام

 مبوجب "قانون التفويض للدفاع الوطني". ليصبح قانونًا يف واشنطن، ، حسب رأيهالسوري�"

وتوسيع  ،وعزله عن النظام العاملي ،للتسبب يف املزيد من االختناق للنظام السوري عدهذا الترشيع م أنّ  يعتقد ليسرت

يف تقديم نوع من  قدرة أمريكا بشكل كب� عىل معاقبة الفاعل� الذين يشاركون يف ارتكاب جرائم نظام األسد أو

فالوجود العسكري األمرييك املستمر يف سوريا  .برأيهم وإيرانأي روسيا ، الدعم الذي يسمح له مبواصلة جرامئه

املقرتن بالضغط االقتصادي والدبلومايس، يهدف إىل تشكيل حملة استنزاف تسعى إىل تقليص الثقة داخل التحالف 

 .االسرتاتيجية مبنية عىل مصلحة طويلة األجل واالستث�ر يف سياسة سورياه وهذ ،املوايل لألسد وإجباره عىل التسوية

 كوروناوالفساد املسترشي، وتداعيات وباء ، ديناميكيات االنهيار البطيء لالقتصاد السوريليسرت  يف قراءاتتتمثل 

 . ورغم إلقاء الكث�ين اللوم عىلالجوار، وانهيار االقتصاد اللبنا� يف يف إدارة شلل البالدوافتقار الحكومة إىل الكفاءة 

بعيد كل البعد عن كونه  ليسرت يربر بأنّه يف الكث� من املشكالت االقتصادية التي تواجهها سوريا، فإنّ  "قانون قيرص"

السبب الجذري األهم واملحرك األول وراء سنوات الرصاع التي عانتها البالد، يكمن  نّ وأ  ،السبب وراء الوضع الراهن

 . التي دمرت اقتصاد البالد والعملة الوطنّية وسياساتهبشار األسد ونظامه  يف

يشكل أقوى الذي ، "قانون قيرص لح�ية املدني� السوري�"تفعيل  2020 حزيران 17بدأت الحكومة األمريكية يف 

هو قانون و  .استغرق الترشيع سنوات حتى متريره ، حيثمجموعة من العقوبات الثانوية تفرض ضد نظام األسد

ا مع يعاود التعاون اقتصاديً  -حليف أو خصم-يفوض الحكومة األمريكية لفرض عقوبات ضد أي شخص أو حكومة 

وبالنظر إىل التوجه البطيء السائد اليوم املتمثل يف تحرك العديد من حكومات املنطقة نحو استعادة  .النظام السوري

إلحباط أي  "قانون قيرص"بدعم عملية إعادة إع�ر سوريا، يهدف  عالقاتها الدبلوماسية مع دمشق، واهت�م بعضها

تفاقم األزمة االقتصادية القامئة  أن العقوباتيؤكد ليسرت تحركات نحو استئناف التعاون االقتصادي مع سوريا. 

سوريا، وإ�ا  رفع العقوبات لن يحل مشكلة االنهيار املايل يف أنّ  ، إذ يرىبالفعل يف سوريا، لكنها ليست السبب فيها

 .قد يسهم يف إطالة أمد هذا االنهيار وتعميق أسبابه الجذرية

ا تلعب فيها أن األزمة السورية بعيدة للغاية عن خط النهاية، وإن كانت تتطور لتتخذ صورة أشد تعقيدً يعترب ليسرت 

طالق املنترص املستقر بعد ال يشكل عىل اإل وأّن األسد ا أهم من أي وقت مىض. الديناميكيات الداخلية للنظام دوًر 

ا تهدد استمرار حكمه أكرث من أي لبقاء، ظروفً لفت األساليب الوحشية التي اتبعها خلّ إذ السنوات العصيبة املاضية، 

وهو تغي� سيايس حقيقي يف  ،ما يطالبون به منذ أمد بعيد "للسوري�"توف� ال مع تأكيده رضورةتحد عسكري. 

دمشق يضمن العدالة واملحاسبة ومتثيل واسع للسكان وتشارك يف السلطة وتفكيك للمركزية واألهم عن ذلك، 

 .ا يف ظل وجود بشار عىل رأس السلطةسوريا لن تصبح مستقرة أبدً  أنّ معتربًا  .مستقبل من االستقرار

ومع  .سوريا التدخالت األمريكيّة يفاملبعث الوحيد الستمرار  ألنّهايحذر ليسرت من غياب ذريعة "مكافحة االرهاب"، 

بصورة واضحة يف الصحراء الوسطى الخاضعة لسيطرة النظام السوري الحاكم، ومع رشوعه  "داعش"ظهور تنظيم 

 يسرت بظهوريبّرش ليف التأث� عىل األوضاع األمنية يف املناطق التي ترشف عليها الواليات املتحدة يف رشق الفرات، 
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يويل ليسرت أهميّة كب�ة لسوريا، بل يؤكد أهميتها بالنسبة للعامل لذا  .فرصة لعقد املناقشات بشأن مكافحة اإلرهاب

االلتزام الحقيقي بالتعامل من ال �كن للعامل املعارص االكتفاء مبصافحة سوريا، إذ ال بد بأنّه و  بأرسه عىل نطاق كب�،

الوضع بوجود األسد و  لتأم� مستقبل أفضل من ذلك املوعودة به سوريا فضل ما لديهمأ  وتقديماملبارش معها، 

 املزري. الراهن

التي بدأت بالعديد من اإلدارات السابقة  السياسة الخارجية األم�كية الجديدة للرشق األوسط "فلسفةيقارن ليسرت "

سط، لكنها بتلك الخطوة فكت ارتباطها بتلك االبتعاد عن الرشق األو بعد وصول بايدن إىل الحكم، ب يف التكشف

ا عن تلك املنطقة وتوجيه اهت�مها تريد الرتكيز بعيدً  كونها تختلف إدارة بايدن يف .اً املنطقة برسعة كب�ة جد

ا ، لكنها تدرك أنها ال تستطيع االنفصال متامً "الص�"العظمى  نحو منافسة القوة اومواردها إىل مكان آخر، تحديدً 

 .ق األوسطعن الرش 

سياسة االستقرار املفوض، حيث يجري تشجيع حلفاء الواليات املتحدة وهي إدارة بايدن  لذا يكشف ليسرت منهجية

يف املنطقة عىل التفاوض والتوسط وحل القضايا اإلقليمية مع رقابة أم�كية محدودة تتم عن بُعد. بعبارة أخرى، مل 

من خالل سلسلة  وذلك، "مباتر "مثل� كان الرئيس  "الوسيط"و "لقايض"او "الرشطي"تعد إدارة بايدن تريد أن تكون 

 .من ترتيبات تقاسم األعباء

 تقدم ج�ان سوريا اإلقليمي�و ، ات املتحدة بشكل ملحوظ عن أي دفع دبلومايس جادغياب الوالييربط ليسرت ب� 

 توتوسط، د يف هذه الديناميكية الجديدةكقائ "األردن" تقد برز ف. رغم العقوبات لرتتيب قرارات محلية خاصة بهم

تبادل زيارات وزارية متعددة ، مع بالغاز الطبيعي عرب األرايض األردنية والسورية "لبنان"ة لتزويد يف خطة إقليميّ 

كون النظام السوري دولة مخدرات  إذ يجزم ليسرت ملناقشة مكافحة اإلرهاب وتهريب املخدرات. ب� ع�ن ودمشق

 .بدرجة كب�ة، وهو املحرك األقوى للتطرف العنيف يف سوريا

مبثابة جرس إنذار ألولئك الذين يعتقدون  ، ويعتربهاحالة عدم االستقرار واألزمة املستمرة يف درعا يتخّوف ليسرت من

ويف ظل غياب تغي� كب�، تبدو درعا . 2011م أن مجرد إرشاك دمشق سيأيت بث�ر العالقات التي كانت قامئة قبل عا

يف طريقها إىل سنوات من عدم االستقرار املزمن واملعاناة اإلنسانية، ويف جميع االحت�الت، سيكون  من وجهة نظره

 "حزب الله" درعا بؤرة رئيسية لعملية تهريب أسلحة ومخدرات مرتبطة بـإذ يرى هناك نشاط إرهايب يف املستقبل. 

 إقليميًا.د متامل

اآلن عىل إطالة أمد سياسة  "مجموعة أستانا"، تعمل دول )2022( عىل نتائج قمة طهران بناءً يتصّور ليسرت أنّه و 

ومن ثم، فإن املجتمع الدويل،  .امل�طلة، بالطريقة نفسها التي اتُّهمت بها الدول الغربية عىل مدار سنوات عدة

ا عن سوريا التي أضعفتها الرصاعات املستمرة والكامنة، التي يعد فيها راضيً بتأييده أو قبوله الوضع الراهن، يبدو 

ة السياسية املحترضة، مبنزلة تقسيم فعيل للبالد، لكن التدهور االقتصادي والفساد و�اذج الحكم املتنافسة، والعمليّ 

 ا.ليس رسميً 

مليون دوالر التي تنتجها  150يمتها بأكرث من ر قصودرت يف الخليج كميات من مادة الكبتاغون تقدّ أنّه  يّدعي ليسرت

، "رسايا الدم"سم إ، تُعرف ب"اإليرا� الحرس الثوري"مجموعة من جبهة . وأّن دولة املخدرات التابعة لنظام األسد

ذخائر ضد مواقع عسكرية تركية ش�ل العراق، يف الوقت الذي استهدفت فيه رضبات القصف املدفعي أطلقت 

احية يف ش�ل العراق، ما أسفر عن مقتل العديد من املدني�. ويف لبنان، تصّعد السلطات ضغوطها الرتيك منطقة سي
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األردن محاوالت عدة  تعىل الالجئ� السوري� للعودة إىل سوريا، األمر الذي �سُّ حقوقهم اإلنسانية، ك� أحبط

  .لتهريب مخدرات عىل صلة بنظام األسد

 أنّ  لديهفقد ثبت  ،لرتسيخ مكانته الجديدة كدولة مخدرات ذات أبعاد عاملية يسعى النظام أيضاً  يضيف ليسرت أنّ 

من النوع املتطور تشمل  "الكبتاغون"شبكة من رجال األع�ل املرتبط� بالنظام، تقف وراء عمليات إنتاج مخدر 

الفرقة الرابعة ملاهر  توزيع وتهريب املخدراتعىل  أيًضاوتقوم  ،مصانع يف حمص وحلب والالذقية وطرطوس ودرعا

عند عودتهم إىل قواعد  "الكبتاغون"بتعقب مهريب قامت السلطات األردنية وبأّن اللبنا�.  "حزب الله"األسد وأحياناً 

 يف اشتباكات عىل طول الحدود األردنية.  "حزب الله"الفرقة الرابعة، وقتل عنارص من 

 "كبتاغون"، صادرت السلطات يف األردن ودول خليجية مخدر 2022م يف األشهر الثالثة األوىل من عايزعم ليسرت أنّه 

، 2021يف عام . وأنّه مليون دوالر جرى تصنيعه يف سوريا، مع مصادرات أخرى يف قارات متعددة 500بقيمة تفوق 

سوري الصنع يف أوروبا والرشق األوسط وأفريقيا  ،مليار دوالر 3.5بقيمة  "كبتاغون"استولت جهات إنفاذ القانون عىل 

لخرباء الجر�ة املنظمة، فمن املرجح أن يكون الحجم اإلج�يل لتهريب املخدرات السورية  اوفقً ويضيف أنّه وآسيا. 

مليار دوالر من  17.5سيحقق ما ال يقل عن  2021عىل األقل خمسة أضعاف املبلغ الذي تم ضبطه، لذلك كان عام 

بيع املخدرات هو  فهو يعترب أنّ ضعف قيمة تجارة الصادرات السورية املرشوعة. لذلك  25ات، وهو ما يعادل العائد

 .رشيان الحياة للنظام

يصنّف ليسرت هذه املوجة غ� املسبوقة من تهريب املخدرات، مقابل حرص األردن عىل تجديد تواصله مع النظام 

رة التي كانت تحاول إسقاطه منذ فرتة. ونظرًا إىل ضخامة قطاع الكبتاغون السوري، سوء تعامل األسد مع الدول املجاو 

يف املناطق السورية التي يسيطر عليها النظام، ال �كن أن يكون تصاعد عمليات التهريب إىل األردن بهذه الدرجة 

تدفق أموال املخدرات  االستثنائية مجرّد صدفة. ما يؤكد من وجهة نظر ليسرت أنّه يف األوقات الحاسمة تطغى أهمية

عىل محاوالت تشجيع التواصل اإلقليمي واملبادرات الرامية إىل تطبيع العالقات. بعبارة أخرى، يلمح إىل أّن النظام 

السوري يجب أّن يكون مرسوراً بهذا الوضع، فهو يحصل عىل حصته الخاصة من هذه العمليات ويستفيد منها عىل 

 .أكمل وجه

ي دبلوماسي� أردني�، بات قطاع تهريب املخدرات يف سوريا "منظًّ� يف الفرتة األخ�ة"، فقد باعت�د ليسرت عىل رأ 

شخص يتوزعون عىل مجموعات، ويتوىل البعض  200أصبحت هذه العمليات يوميّة، وتشمل كل واحدة منها حواىل 

ردنية. حيث زار كبار املسؤول� األردني� املراقبة عرب استع�ل طائرات مسّ�ة وِفرَق متويهية مسلّحة إللهاء القوات األ 

واشنطن، وقّدموا بيانات خاصة حول التهديدات التي يطرحها تهريب املخدرات، وعالقتها املبارشة بالنظام السوري، 

 .ودور إيران و"حزب الله" يف هذه النشاطات

 اإلنسانية أصبح معروفاً، ومع ذلك أطلقتيجزم ليسرت أّن سجل نظام األسد املريع يف جرائم الحرب أو الجرائم ضد 

 ا سياسات تهدف إىل تطبيع العالقات معه. فخالل فرتات معينة، جّددت مرصحكومات عدة يف الرشق األوسط حديثً 

مؤكًدا أنّه يف خضم  .، لكن مل تُحقق هذه املساعي األثر املنشودأيًضا والبحرين وسلطنة ع�ن تواصلها مع نظام األسد

امليليشيات "هذه الفوىض العارمة التي فشلت روسيا يف حلّها، تحافظ إيران عىل مكانتها مع "حزب الله" وشبكة من 

منشأة عسكرية يف جنوب سوريا.  150 حوايل، حيث وّسعوا نطاق نشاطاتهم ونفوذهم هناك، فهم يديرون "العميلة

 .ذ اعتداءات متفرقة يف املنطقةكذلك، تتابع "الدولة اإلسالمية" تنفي

مليارات دوالر مع الواليات املتحدة،  10.5ل األردن عىل اتفاق اقتصادي بقيمة و حصيش� ليسرت إىل مع ذلك، 
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لكنّه يحذر من توّسعٍ ملحوظ يف التعاون العسكري متعدد األطراف إلرساء األمن عىل الحدود مع سوريا. االستفادة و 

يُفرتض أن تُقابَل األفكار التي  ي، فهوالخاطئة يف امللف السور  االسياسة مع األردن، رغم حساباته يتساهل صانعمن 

 .تتوقع تحقيق منافع ملموسة عرب التعاون مع نظام األسد بالتشكيك الذي تستحقه

ق ب� الدول الشقو تظهر عىل الرغم من املوقف الرسمي لالتحاد األورويب الرافض لعودة العالقات الشاملة، بدأت 

 أن عىل الرغم من وجود اختالفات طفيفة يف املنظور داخل االتحاد لبعض الوقت، إّال و  ،األعضاء يف االتحاد األورويب

ه وفقاً أوضح ليسرت أنّ  حيث .2022هذه االختالفات تحولت إىل خالفات خط�ة وجوهرية يف األشهر األخ�ة لسنة 

الحكومات مبا يف ذلك اليونان وقربص وإيطاليا واملجر والنمسا وبولندا ملصادر رفيعة املستوى متعددة، تستخدم 

حتى أنه مواقعها داخل االتحاد األورويب للضغط عىل عدد من خطوط السياسة لتغي� السياسة تجاه سوريا. مضيًفا 

رباء لتبادل خارج غرف االتحاد األورويب، عقدت بعض هذه الحكومات أيًضا اجت�عات مع مجموعات مختارة من الخ

 .األفكار حول الطرق اإلبداعية لتجاوز لوائح وعقوبات االتحاد األورويب التقييدية من أجل "بذل املزيد" يف سوريا

قود إىل زيادة الدعوات قد ت، وكذلك السياسة الشعبوية والقومية ،وهذه إشارة إىل أن الخوف العام من الالجئ�

تجاه آخر مزعج افالقوة الرادعة لقانون قيرص كان تأث�ها ضئيالً، ومع ذلك، هناك  .لتخفيف موقف أوروبا من سوريا

بنفس القدر ولكنه يحتمل أن يكون أكرث أهمية بكث� نحو إعادة االرتباط مع (سوريا الرسمية) الذي يتطور خلف 

 الكواليس أوروبيًا.

ن يؤدي الرتحيب بعودة األسد إىل املجتمع الدويل ال يزال حل األزمة السورية هدفًا بعيد املنال، ولبحسب ليسرت، 

إّال إىل تفاقم كل دافع يؤجج النزاع وعدم االستقرار. لذلك، يف هذا املنعطف، يواجه املجتمع الدويل رضورة االختيار 

تلف ب� الجلوس وقبول حالة عدم االستقرار هذه وتركه دو�ا رادع، أو العمل عىل تحقيق االستقرار تدريجيًا يف مخ

ذلك سيكون يف مصلحة الجميع، فإنه ال  رغم أنّ املناطق املعارضة داخل سوريا، وخلق وضع قائم أكرث استدامة، 

لدفع نظام فدول الجوار ووكالء أم�كا يف املنطقة يف سعي دائم  .يوجد احت�ل واضح للتحول نحو نهج االستقرار

نقالب الدويل عىل األسد نظرًا ألن االنقالب الداخيل مل يجدي األسد نحو خط النهاية، إّما عن طريق العقوبات أو اال 

واملخدرات واالع�ل غ� املرشوعة إّال ذريعة إلضعاف إحدى جبهات  لإلرهابنفًعا، وما هذا الزخم من تضخيم 

 .غ ملواجهة التن� األعظم "الّص�"محور املقاومة يف غرب آسيا، والتفرّ 
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