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 ملخص
تنفيذي
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1 ملخص تنفيذي

قدمت منطقة الشرق األوسط، باعتبارها مهد الحضارة، مساهمات مهمة للمجتمع بأكمله نتيجة 
في  المنطقة  أصبحت  الحظ،  لسوء  ولكن  متعددة.  وثقافات  عريق  بتاريخ  تمتاز  منطقة  كونها 
األزمنة المعاصرة تتسم بعدم االستقرار والتالعب بالسلطة والصراعات، وأتى ذلك مؤخًرا على 
خلفية جائحة كوفيد-19 العالمية. وال يؤدي هذا التقلب إلى تقويض أدوار مؤسسات المنطقة 
الجريمة  تأثير كبير على  أيًضا  له  بل  اليومية لسكانها فحسب،  الوطنية والحياة  واالقتصادات 

المنظمة والتدفقات غير المشروعة. 

خالل القرن العشرين، شهدت منطقة المشرق )وال سيما لبنان واألردن وسوريا والعراق، والتي 
الدول  إنشاء  من  تحديد شكلها،  أعادت  التي  التحوالت  من  التقرير(، سلسلة  هذا  محور  هي 
العسكرية  واالنقالبات  الهامة،  الطبيعية  الموارد  اكتشاف  إلى  الحاكمة،  القوى  في  والتغييرات 
وظهور التطرف الديني. وفي اآلونة األخيرة، أصبح الربيع العربي الذي انطلق عام 2010 نقطة 
اندلعت  عندما  األوسع،  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  ومنطقة  الشام  بالد  في  تحول حاسمة 
القمعية والمعايير  األنظمة  للحكومة رًدا على  المناهضة  سلسلة من االحتجاجات واالنتفاضات 

المعيشية المتدنية ومعدالت البطالة المرتفعة لشريحة كبيرة من السكان الشباب.

على الرغم من أن الجريمة المنظمة لطالما كانت سمة في المنطقة، بدأت األنشطة والتدفقات 
غير المشروعة تزداد في سياق هذه الخلفية المضطربة األخيرة، وهو نمو ساعدت على تزايده 
الفوضى العامة وتدهور قدرة وكاالت إنفاذ القانون التابعة للدولة والصعوبات االقتصادية. وفي 
المشرق، تسببت آثار الربيع العربي قبل عقد من الزمن في نشوب صراع قاٍس طويل األمد في 
سوريا، األمر الذي لم يجعل العنف وعدم االستقرار هو القاعدة في المنطقة فحسب، بل أثر أيًضا 
في  المشروعة  المشروعة وغير  واالقتصاديات  االجتماعي  والتماسك  السياسي  االستقرار  على 
الدول المحيطة بها. باإلضافة إلى ذلك، وكما هي الحال في غالبية دول العالم، تسببت جائحة 
كوفيد-19 في زيادة الضغط على الهياكل الصحية واالقتصادية واالجتماعية الضعيفة بالفعل في 
المشرق العربي، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن رفاه المواطنين وقدرة المنطقة على 
أصبحت  التي  المشروعة  غير  األنشطة  ازدهار  فرص  كوفيد-19  كما جددت جائحة  التعافي. 

عنصًرا ثابًتا وواسع االنتشار في المنطقة، حتى بعد أن انتهى الصراع وتم العثور على لقاح.

في  التحاليل  في  المشرق  منطقة  إلى  ُينظر  كان  عام 2011،  في  السوري  الصراع  اندالع  منذ 
ذلك، كان هناك  والهوية واأليديولوجية. ومع  الوطنية  السياسة  منظار  األول من خالل  المقام 
وعي متزايد بالتأثير المزعزع لالستقرار لالقتصادات اإلجرامية عبر الوطنية والعابرة للحدود، 
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واألسلحة  للمخدرات  اإلقليمية  الجماعية  الحركة  مثل 
واألشخاص والجماعات المسلحة، ال سيما في سياق جائحة 
كوفيد-19، والتي سلطت الضوء على الترابط والتداخل بين 
المشروعة  وغير  المشروعة  التدفقات  وعواقب  الدول 

العابرة للحدود.

تلك  وال سيما  المشروعة،  غير  المخدرات  تجارة  شكلت 
التي تنطوي على الكبتاغون المعروف باألمفيتامين الترفيهي، 
أكثر  ذلك  وترسخ  في سوريا،  قانوني  غير  رئيسًيا  اقتصاًدا 
تزداد  المخدرات،  تهريب  انتشار  ومع  الحرب.  سياق  في 
أيًضا احتمالية اإلدمان وسوء االستخدام من قبل السوريين 
والالجئين والسكان المحليين في الدول المجاورة. عالوة 
تم  إذ  ارتكاب جرائم صيدالنية،  احتمال  ارتفع  ذلك،  على 
اإلبالغ عن مصادرة منتجات طبية مزيفة تتعلق بـكوفيد-19 
في لبنان واألردن والعراق.1 كذلك، تزايد اإلتجار باألسلحة 
لتلبية متطلبات الحرب مما أدى إلى زيادة مستويات العنف 
وتشجيع المتاجرين. أخيًرا، أدى تهجير ماليين األشخاص إلى 
نشوء جاليات كبيرة تعمل خارج سوريا، مما أوجد المزيد 
المساهمة  على  القدرة  لديها  التي  الخارجية  الروابط  من 
العدوى،  ونشر  المنظمة  اإلجرامية  التدفقات  توسيع  في 
وفي الوقت نفسه، فرض ضغط شديد على الخدمات العامة 

واالقتصادية الهشة للبلدان المضيفة.

على الرغم من أن الحدود بين دول المشرق لطالما كانت 
تغّيرات كبيرة في  إلى  الصراع  أدى وجود  االختراق،  سهلة 
توزيع السلطة وهيكل االقتصاد السوري، لتعّم حالة أصبحت 
فيها ندرة المواد الغذائية األساسية والمواد واألشخاص هي 
غير  جديدة  اقتصادات  ظهرت  لذلك،  ونتيجة  السائدة. 

مشروعة لمواجهة هذا النقص )باإلضافة إلى إضفاء الطابع 
األسلحة  أسواق  مثل  الحالية،  االقتصادات  على  الرسمي 
فاعلة  ومعها، ظهرت جهات  المشروعة(  غير  والمخدرات 
جائحة  وعززت  ومحلية(.  )أجنبية  الساحة  إلى  جديدة 

كوفيد-19 هذه الديناميكيات.

في لبنان واألردن والعراق، أدت التدفقات غير المشروعة 
التوترات  تفاقم  إلى  سوريا  مع  المشتركة  للحدود  العابرة 
فعاًل  المتواجدة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
والخفية إلى حد ما. في لبنان، تعمقت االنقسامات الطائفية 
وساهم اإلحباط بين شعبه الذي يعاني من ظروف معيشية 
صعبة )زاد من صعوبتها تدفق الالجئين السوريين( في تزايد 
االضطرابات الحالية، التي ال تزال عواقبها غير واضحة. في 
الجماعات  عواقب حربهم وصعود  من  الناس  عانى  العراق، 
يبدو  ما  على  نتائج  أي  دون ظهور  من  المتطرفة،  الدينية 
حتى اآلن )االحتجاجات الحالية من قبل المدنيين المحبطين 
المتصاعد  االستقرار  أثر عدم  وقد  برد سلمي(.2   ٌتقابَل  لم 
المالية من وإلى سوريا.  التدفقات  البلدين على  في هذين 
المستقر نسبًيا، وهو بلد يمتاز بكون جزء  أما في األردن 
كبير من سكانه فلسطينًيا في الواقع، يمكن للتعامل مع تدفق 
األسلحة والالجئين عبر حدود البالد الصحراوية الشاسعة 
زعزعة استقرار ما تعتبره الجهات الخارجية بمثابة نقطة 
أن جائحة  يبدو  فيما  المنطقة.  في  نسبًيا  محايدة  ارتكاز 
المجتمعية(  )والتوترات  الحياة  توقف  إلى  أدت  كوفيد-19 
بشكل فعال وصرف انتباه الجمهور مؤقًتا، استمرت التدفقات 
غير المشروعة في جميع أنحاء المنطقة وال تنفك التوترات 
تتصاعد وسط عدم كفاية االستجابات الحكومية المتوقعة.

الديناميكيات الداخلية والخارجية
إجراء  يمكن  كوفيد-19،  جائحة  سياق  وخارج  داخل 
تحليل دقيق للجريمة المنظمة والتدفقات غير المشروعة 
على  أفضل  بشكل  واألردن  والعراق  ولبنان  سوريا  في 
الجهات  تفاعل  في  ينظر  أحدهما   – متداخلين  مستويين 
الفاعلة  الجهات  دور  في  ينظر  واآلخر  المحلية،  الفاعلة 

الخارجية في المنطقة.

تحتكر شخصيات  الدول، حيث  من  معقدة  هذه مجموعة 
الديمقراطية،  التقاليد  إلى  تفتقر  ما  غالًبا  التي  النخبة، 
الموارد وحيث تتنافس الجهات الفاعلة على الموارد والسلطة 
والشرعية، بينما ُتسند هذا الصراع استراتيجًيا إلى فكرة 
الهوية. منذ بداية الصراع السوري، أصبحت الموارد والسلع 
التي كانت في السابق محتكرة من الحكومة، تحت سيطرة 
جهات فاعلة غير حكومية، إما من خالل العنف أو من خالل 

المفاوضات المتوترة أو مزيج منهما. وامتد هذا التنافس على 
الحكومية  الحكومية وغير  المحلية  الجهات  بين  السيطرة 
ليشمل األزمة الصحية الحالية، حيث يفسح تدهور االقتصاد 
غير  التدفقات  على  االعتماد  من  لمزيد  المجال  الرسمي 
المجرمون  يسعى  حين  في  الرسمية،  وغير  المشروعة 
الصحية  الرعاية  تقديم  “الشرعية” من خالل  اكتساب  إلى 
على  للبقاء  االقتصادية  باالحتياجات  وتزويدهم  للمواطنين 

قيد الحياة.

في  مختلفة  خارجية  قوى  تدخلت  نفسه،  الوقت  في 
مصالحها  وراء  سعًيا  المعقدة،  اإلقليمية  الديناميكيات  هذه 
االقتصادية و/أو السياسية و/أو األمنية. وبذلك تكون قد 
أنشطة غير مشروعة  أو عن غير قصد على  أثرت عمًدا 
النظر إلى  المعنى، ال ينبغي بالضرورة  عابرة للحدود. بهذا 



3 ملخص تنفيذي

أنماط اإلجرام في هذه المنطقة ضمن سياق إجرامي، ولكن 
أن  يبدو  أخرى،  بعبارة  واقتصادي.  سياسي  منظور  من 
جميع الجهات الفاعلة المتورطة تشارك في الطبخة نفسها 
إذا صح التعبير عندما يتعلق األمر بالجريمة المنظمة، مما 
يؤدي إلى بيئة مزعزعة وغالًبا ما تكون عنيفة للمدنيين 

في المنطقة.

يتجلى التقاطع بين هاتين الطبقتين – أي القوى السياسية 
إلى  الساعية  الذاتية  والمصلحة  الخارجية  واالقتصادية 
السيطرة الداخلية – بشكٍل خاص في مد وجذر السيطرة 
على األراضي. على مدار الصراع السوري، ومع اكتساب 
الحكومية(  وغير  )الحكومية  المحلية  الفاعلة  الجهات 
تمكنت  الخارجيين،  الوكالء  بمساعدة  لألراضي، 
الرسمية  غير  األسواق  إلى  الوصول  من  الجهات  تلك 
والتدفقات غير المشروعة داخل هذه األراضي، بل وقامت 
واكتساب  الحرب  تعزيز جهود  في  لصالحها  باستخدامها 
على  القائمة  التحالفات  تبررها  ما  غالًبا  التي  الشرعية، 
داخل حدود  داخل سوريا وكذلك  الهوية. وهذا صحيح 
الجهات  تحاول  ذلك،  موازاة  في  لها.  المجاورة  الدول 
الخارجية، من خالل الدعم القائم على عوامل أيديولوجية 
المحلية  الفاعلة  الجهات  دعم  اقتصادية،  أو  أو سياسية 
وبالتالي  خسارتها،  أو  األراضي  لكسب  محاولتها  في 
وسط  المشروعة.  غير  التدفقات  على  السيطرة  تحويل 
السكان  يبقى  السلطة،  على  االستراتيجي  التنافس  هذا 
المحليون أكثر من يعانون في النهاية، فيعيشون في ظل 
الهشة وعدم  التحتية  الطائفية والبنى  العنف والتوترات 

االستقرار االقتصادي.

المنطقة  وتكّيف  سوريا  في  الصراع  حدة  تناقص  ومع 
التحول  يوفر  الطويل،  المدى  على  كوفيد-19  مع  للتعامل 
ديناميكيات جديدة  لخلق  فرصة  السالم  إلى  الحرب  من 

سلبية،  أو  إيجابية  أكانت  سواء  السياسي،  لالقتصاد 
وتعزيزها، إذ يصعب تغيير هذه الديناميكيات بعد نشوئها 
وترسخها. ويشكل ضمان االستقرار اإلقليمي في بيئة من 
االقتصادات السياسية المتغيرة المرتبطة بالصراع السوري 
واألزمة الصحية الحالية تحديًا كبيًرا في السعي إلى الحد 
وُيعد  المجاورة.  والدول  في سوريا  السلبي  التأثير  من 
فهم الديناميكيات والجهات الفاعلة واآلثار على المستوى 
اإلقليمي أمًرا ضروريًا لتطوير تدخالت واقعية في المنطقة 
على  القانون  بسيادة  وااللتزام  والسالم  االستقرار  تعزز 

المدى القصير والمتوسط والطويل.

يحلل هذا التقرير اقتصادات الجريمة المنظمة في السياق 
السياسي واالقتصادي في لبنان واألردن والعراق، وعالقاتها 
القسم  في  الجائحة.  وخالل  الحالي  السوري  بالصراع 
الرئيسية  المنظمة  الجريمة  أسواق  تحديد  تم  األول، 
تحديد  وتم  المنطقة،  في  الوطنية  للحدود  العابرة 
تقاطعاتها وتأثيرها. أما القسم الثاني، فيستكشف الدوافع 
االقتصادات  على  تؤثر  التي  السياسية  والديناميكيات 
بقضايا  ارتباطها  وكيفية  المشروعة  غير  المحلية 
والصراع  العنف  فقط من حيث  ليس  اإلقليمي،  االستقرار 
المسلح، ولكن أيًضا من حيث كيفية مساهمتها في تزايد 
الهشاشة عبر الفساد، وذلك من خالل تقويض المؤسسات 
كوفيد-19.  جائحة  حقبة  في  القانون  سيادة  وإضعاف 
ويركز القسم الثالث على السياقات اإلقليمية والقطرية، 
ويحدد الجهات الفاعلة والديناميكيات الرئيسية. ويختتم 
التقرير باستكشاف كيف تشكل هذه األسواق والتدفقات 
التنمية  أهداف  تحقيق  أمام  تحديات  المشروعة  غير 
واالستقرار، ويقترح توصيات بشأن مجاالت التركيز التي 

قد تساهم في إنشاء برامج إنمائية فعالة.
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بقدر  العربي  المشرق  منطقة  في  المشروعة  غير  واالقتصادات  المنظمة  الجريمة  تتنوع 
انتشارها وبروزها. وإّن موقع المنطقة المطل على البحر األبيض المتوسط   والواقع عند تقاطع 
للحدود  العابرة  واألشخاص  السلع  تسّهل حركة  مكانة  في  يضعها  وآسيا،  وأفريقيا  أوروبا 

الوطنية )سواء بشكل رسمي أو غير رسمي(.

والديناميكيات  الروابط  من  بإرث  وثيًقا  ارتباًطا  المنطقة  في  المنظمة  الجريمة  وترتبط 
على  وثيق  بشكل  مرتبطان  ولبنان  سوريا  أن  نجد  الخصوص،  وجه  على  التاريخية. 
بيئة  إلى  الروابط  هذه  وُتترجم  والسياسية،  واالجتماعية  واللغوية  التجارية  المستويات 
البلد اآلخر.  تؤثر فيها االقتصادات غير المشروعة في أحدهما بشكل مباشر على مجتمع 
وبالمثل، مرت الحدود الصحراوية الطويلة التي تفصل سوريا عن األردن والعراق بتغييرات 
القبائل المحلية عبرها. وُيعزى االفتقار لضبط  التاريخ، حيث شهدت استمرار حركة  عبر 
المتمثلة في توفير  العملية  التحديات  الحدود إلى اإلرادة السياسية المحدودة، إلى جانب 
أدت  تضاريس وعرة. وقد  تمتد على طول  التي  الشاسعة  الحدود  كافية عبر هذه  تغطية 
هذه الظروف إلى السماح للمجرمين وغيرهم من السكان المحليين بنقل السلع بشكل غير 

قانوني بين البلدان من دون صعوبة تذكر.

تمتاز منطقة المشرق، التي اشتهرت بتسمية الهالل الخصيب وبكونها مهد الحضارة، بالمواد 
االقتصاد  عليها  استغلها وسيطر  التي  الثقافية،  األثرية  والقطع  الطبيعية  والموارد  الغذائية 
غير المشروع بشكل متزايد في سياق الحرب وفيروس كورونا.3 ومع ذلك، ألغراض هذا 
للمخدرات  المشروعة  غير  األسواق  على  اإلجرامية  األسواق  تحليل  سيقتصر  التقرير، 
الدافعة  العوامل  أبرز  االقتصادات كانت  إن هذه  القول  واألسلحة واألشخاص، حيث يمكن 

لعدم االستقرار والعنف في المنطقة.

وتوفر األقسام التالية لمحة عامة عن هذه االقتصادات غير المشروعة، بما في ذلك تدفقات 
السلع واألشخاص، والبقع الرئيسية اإلقليمية لكل تجارة غير مشروعة، واألسعار المرتبطة 
بالسلع والتجارة غير المشروعة حيثما كان ذلك متاًحا، كما توضح تأثير هذه االقتصادات 

غير المشروعة.
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اإلتجار بالمخدرات
حتى في المناطق الخالية من النزاعات، يمكن أن يكون لإلتجار غير المشروع بالمخدرات آثار 
المواد وأسرهم. في سياق  البلدان، وعلى صحة ورفاه مستخدمي هذه  اقتصادات  مدمرة على 
االقتصاد  من  المخدرات  تجارة  أرباح  تنتقص  استقرار،  انعدام  فعلًيا  تشهد  منطقة  وفي  الحرب 
الرسمي وغالًبا ما ُتستخدم لدعم استمرار العنف. وفي نفس الوقت، يشجع اإلتجار غير المشروع 
بالمخدرات على اإلدمان في المجتمعات المحلية، خاصة بين أولئك الذين يعانون من الصدمة 
القتالية.4 ونظًرا لتوجيه موارد  لتعزيز قدراتهم  الساعين  المقاتلين  نتيجة للصراع وكذلك بين 
الدولة نحو التدابير الصحية واألمنية، يبقى اإلشراف على زراعة المواد الكيميائية والمكونات 
األولية وعلى استخدامها بالطرق المناسبة ضئياًل، ما يؤدي إلى انفتاح المجال واسًعا أمام الجميع 
إلنتاج المخدرات، وإلى تأثيرات غير محددة. وفي ظل استمرار األزمة الصحية العالمية، ترافق 
االضطرابات المؤقتة في سالسل التوريد اإلقليمية فرٌص جديدٌة للتوسع اإلجرامي، حيث تنتشر 

األدوية المزيفة واإلمدادات الطبية المتدنية المستوى في بيئة فوضوية غامضة.

بدء  منذ  تزايدها  الى  التقارير  تشير  هامة  المشرق ظاهرة  منطقة  في  المخدرات  تهريب  ُيعد 
الحرب في سوريا، وال سيما تجارة القنب والمخدرات االصطناعية، وبدرجة أقل، المواد األفيونية. 
أن  إال  المنطقة،  في  يحدث  والهيروين  الكوكايين  مثل  المخدرات  تهريب  أن  من  الرغم  وعلى 
التجارة في هذه المنتجات أقل نسبًيا بسبب ارتفاع تكاليفها ومحدودية الطلب المحلي عليها. 
وُيعتبر المشرق، في المقام األول، منطقة عبور لشحنات المخدرات عالية القيمة المتجهة إلى 
دول الخليج وتركيا وأوروبا.5  فالهيروين القادم من أفغانستان يتم تهريبه عبر إيران والعراق، 
لبنان  الساحل( إلعادة توزيعه في  ليدخل سوريا )حيث يتركز في دمشق وحلب وعلى طول 

واألردن وتركيا ومنها إلى أوروبا.6 

وتشمل المواقع البارزة في تجارة المخدرات كل من مدن الموانئ السورية طرطوس والالذقية، 
بالقرب من حدود لبنان وتركيا، على التوالي.7 وفي المناطق الغربية من سوريا، ترتبط الجهات 
بشكل  المتواجدين  اللبنانيين  بنظرائها  وثيًقا  ارتباًطا  المخدرات  تجارة  في  المشاركة  الفاعلة 
أساسي في سهل البقاع في لبنان. ونظًرا ألن البلدين لديهما منفذ إلى البحر وبسبب كون معظم 
حدود لبنان، إلى الشمال والشرق، هي حدود مشتركة مع سوريا، فإن البضائع غير المشروعة، 

بما في ذلك المخدرات، قادرة على المرور من وإلى الدول المجاورة بسهولة نسبية.

كذلك تمر تدفقات المخدرات من سوريا عبر الحدود الشمالية لألردن، وذلك من خالل مدن 
مثل المفرق، بالتزامن مع تدفق الالجئين، ويتم نقلها جنوبًا نحو مصر والخليج العربي.8 وعلى 
الرغم من وجود معلومات أقل نسبًيا عن مسارات المخدرات بين سوريا والعراق، فقد تم تحديد 
العراق،  الفرات، والسليماني في كردستان  القائم على نهر  المدن الحدودية، مثل مدينة  بعض 

كمراكز تهريب.9

وتمثل المخدرات االصطناعية، وخاصة الكبتاغون، جزًءا كبيًرا جًدا من اقتصادات المخدرات في 
سوريا.10 ويتم تصدير الكبتاغون إلى لبنان، ومن ثم بواسطة البر والبحر والجو إلى شبه الجزيرة 
العربية )المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة بشكل أساسي(، وكذلك األردن 
وتركيا وما وراءهما.11 على الرغم من أن إنتاج الكبتاغون واإلتجار به كانا يحدثان في سوريا 
قبل وقت طويل من اندالع الصراع )تم نقل التصنيع من جنوب شرق أوروبا وتركيا إلى سوريا(،12 
تشير البحوث إلى أن انهيار سيادة القانون في البالد قد سمح بتسريع إنتاج هذا المخدر المربح 
للغاية واإلتجار به. على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أنه تم ضبط حوالي 30 مليون حبة 
على طول الحدود السورية اللبنانية بين عامي 2013 و2014، أي ما يقرب من ضعف الكمية 
التي تم ضبطها في العام السابق.13 وفي تموز/يوليو 2019، صادرت السلطات اليونانية 33 مليون 

في يوليو 2020
تم ضبط أقراص 
كبتاغون منشؤها 
سوريا تبلغ قيمتها 
التقديرية حوالي 1.13 
مليار دوالر أمريكي.
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حبة كبتاغون بقيمة تزيد عن 660 مليون دوالر أمريكي، وهي قيمة أكبر من إجمالي صادرات 
سوريا لعام 2017 مجتمعة.14 ومؤخًرا في تموز/يوليو 2020، تم اإلبالغ عن ضبط 84 مليون حبة 
كبتاغون مصدرها سوريا )تقدر قيمتها بحوالي 1.13 مليار دوالر أمريكي( من قبل وكاالت إنفاذ 
العالم،  القانون اإليطالية.15 وقد ُوِصَفت العملية على أنها أضخم عملية ضبط لألمفيتامينات في 
وهي تقدم دلياًل واضًحا على استمرار التدفقات غير المشروعة في خضم أزمة عالمية،16 كما 

توضح بشكل ملموس الحجم الهائل لهذه السوق غير المشروعة وحدها.17

في اآلونة األخيرة، بينت التقارير أن سوق الكبتاغون قد توسع إلى البلدان المجاورة، وال سيما 
لبنان.18 وتشير زيادة المضبوطات في ذلك البلد إلى أنه قد تحول من منطقة عبور إلى نقطة إنتاج 
بديلة. ويمتلك سوق هذا الدواء في لبنان إمكانات هائلة إليرادات التصدير، حيث تباع كمية 200 
حبة في لبنان بحوالي 70 دوالًرا أمريكًيا، في حين ُيباع القرص الواحد في دول الخليج بـ10 إلى 
20 دوالًرا أمريكًيا.19 وأشارت التقديرات في عام 2016 إلى أن قيمة أنشطة الكبتاغون التجارية 

سلطات  صادرت  نيسان/أبريل 2019،  أمريكي.20 وفي  دوالر  مليار  من  أكثر  بلغت  لبنان  في 

الشكل 1  المعابر الحدودية 
الرئيسية في سوريا )الرسمية 

وغير الرسمية( والتدفقات غير 
 المشروعة.

ملحوظة: ليس من الواضح حالًيا أي 
من المعابر الحدودية هي رسمية 

وأيها غير رسمية.
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أكثر  السعودية،  السلطات  بمساعدة  اللبنانية،  القانون  إنفاذ 
من 800000 حبة كبتاغون بقيمة تزيد عن 12 مليون دوالر 
أمريكي.21 وال شك في أن توفر المواد الكيميائية األولية هو 
من العوامل التي تمّكن انتشار هذه األنشطة إلى لبنان.22 عالوة 
األدوية  الصيدليات ومصانع  مراقبة  نتج عن عدم  ذلك،  على 
المخدرات  إنتاج  المستخدمة في  الكيميائية  المواد  أن تصبح 

رخيصة ويسهل الحصول عليها.

القنب  سوق  شهد  االصطناعية،  المخدرات  إلى  وباإلضافة 
الطلب  بسبب  الماضي  العقد  مدار  على  المنطقة  في  تزايًدا 
الواسع على هذه المادة وانخفاض تكاليفها )وّضحت األبحاث 
القنب ال يتجاوز سعرها  المتعلقة بسوريا أن 100 غرام من 
أكبر  أحد  هو  ولبنان  المتوسط(.23  في  أمريكية  دوالرات   10

منتجي القنب في العالم: فقد أشار تقييم مكتب األمم المتحدة 
هو  لبنان  أن  إلى   2016 لعام  والجريمة  بالمخدرات  المعني 
العالم.24 ويتركز اإلنتاج بشكل  ثالث أكبر منتج للحشيش في 
تاريخ  يعود  البالد، حيث  في شرق  البقاع  وادي  في  أساسي 
زراعة القنب إلى ما قبل حقبة الحرب األهلية في البالد التي 
ازدهرت الصناعة بعدها.25 ووفًقا ألحد التقديرات، ُتستخدم 
حالًيا حوالي 40% من األراضي الزراعية المتاحة في البقاع 
أنحاء  في جميع  ذلك  بعد  توزيعه  يتم  الذي  القنب،  لزراعة 
المنطقة وخارجها.26 وفي 16 آذار/مارس 2020، أي بعد يوم 

واحد من إعالن لبنان إغالقًا لوقف انتشار جائحة كوفيد-19، 
تاريخ  في  للقنب  كمية  أكبر  على  باالستيالء  السلطات  قامت 
في طريقها  القنب  من  طًنا  البالد، حيث صادرت حوالي 25 
إلى ميناء بيروت، متجهة إلى أفريقيا.27 ويشير الحجم الهائل 
تثنيه  أن  القنب مستمر من دون  أن سوق  إلى  للمضبوطات 

هذه الجائحة، بل وأنه يتنامى ويتسع بالفعل.

وعلى العكس من لبنان، الذي يعمل بشكٍل راسخ كبلد مصدر 
أساسيان  ممران  بأنهما  والعراق  األردن  يوصف  عبور،  وبلد 
لتجارة المخدرات غير المشروعة. فالحدود الثالثية لألردن 
القتصاد  به  معترف  تهريب  مركز  هي  والعراق  وسوريا 
المخدرات غير المشروع في المنطقة، حيث تشير التقارير 
والعقاقير  والميثامفيتامين  الكبتاغون  مضبوطات  ارتفاع  إلى 

التي تستلزم وصفة طبية.28

تطبيق  مناخ عدم  أدى   ،2003 عام  منذ سقوط صدام حسين 
للتهريب.  مواتية  بيئة  خلق  إلى  العراق  في  السائد  القانون 
كما نتج عن الصراع السوري المجاور ونظام العدالة الجنائية 
تدفقات  في  زيادة   ،2003 عام  بعد  تدهور  الذي  العراقي 
المخدرات عبر البالد، مما شجع المهربين على تسريع وتيرة 
عن  تقارير  عدة  وصدرت  المشروعة.  غير  األنشطة  هذه 
حاالت لإلتجار بالمخدرات في كردستان العراق، باإلضافة إلى 

تمثل المخدرات االصطناعية، وال سيما الكبتاغون المبّين في الصورة، جزًءا كبيًرا من اقتصاد المخدرات غير المشروعة في سوريا. 
© لؤي بشارة/وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيماجيس
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عدة بلدات صحراوية مثل بلدة القائم29 على الحدود السورية العراقية. فعلى سبيل المثال في 
أيار/مايو 2017 تم اعتقال 316 شخًصا في السليمانية بتهمة ارتكاب جرائم اإلتجار بالمخدرات.30 
وفي جنوب شرق البالد، تم تحديد ميناء البصرة كمركز لإلتجار بالمخدرات، حيث تم استبدال 
تهريب النفط بتهريب الهيروين والميثامفيتامين. وتم ضبط أكثر من 80 كيلوغراًما من المخدرات 
الثاني/يناير وآب/أغسطس  كانون  بين شهري  والميثامفيتامين،  القنب  من  معظمها  البصرة،  في 
2016، وهي زيادة كبيرة عن عام 2015 عندما تم ضبط 7 كيلوغرامات في المنطقة.31 وتشمل 

من  يتم  التي  والعبدلي وصفوان،32  والعمارة  ميسان  مدن  البالد  في  األخرى  الرئيسية  المراكز 
السلطات  احتجزت   ،2018 يوليو  تموز/  وفي  الخليج.  إلى  المتوجهة  المخدرات  تهريب  خاللها 
أكثر من  يحمل  العراقية(  الكويتية  الحدود  )على  العبدلي  في  الكويتية سائق شاحنة سوريًا 

300000 قرص من الكبتاغون.33

غير  المخدرات  تجارة  حول  المعلومات  من  القليل  توفر  من  الرغم  وعلى  األردن،  في  أما 
أيًضا. في عام 2018، تم  التقارير إلى أن اإلتجار بالمخدرات يشهد ازدياًدا  المشروعة، تشير 
مركب  )وهو  السيانيد  بنزيل  ذلك  في  بما  األولية،  الكيميائية  المواد  من  كبيرة  كميات  ضبط 
تم وصف  الكبتاغون.34 وعموًما،  لصناعة  أردني  في مختبر  عادة كمضادات حيوية(  يستخدم 
األردن، مثل العراق على أنه منطقة عبور، على الرغم من أن التقارير أوضحت في السنوات 
األخيرة نمًوا في سوق االستهالك المحلي أيًضا، حيث كان الحشيش هو أكثر المخدرات شيوًعا.35 
كما أبلغ المسؤولون عن زيادة في ضبط المخدرات على طول الحدود األردنية مع سوريا. وفي 
عام 2018، صادرت السلطات رقًما قياسًيا يبلغ 47 مليون حبة كبتاغون، و2093 كيلوغراًما من 
الحشيش، و155 كيلوغراًما من “الجوكر” )وهو مصطلح ُيستخدم للقنب االصطناعي(، و74738 
كيلوغراًما من الماريجوانا، و10557 كيلوغراًما من الهيروين، و1693 كيلوغراًما من الكوكايين 
و820790 حبة مختلفة.36 بينما في عام 2017، صادرت السلطات األردنية أكثر من 41 مليون 
حبة كبتاغون، و61 كيلوغراًما من الهيروين، و2038 كيلوغراًما من الحشيش، و331 كيلوغراًما 
من الماريجوانا.37 وفي العام نفسه، تم اإلبالغ عن 29 محاولة للتسلل عبر الحدود من سوريا، 
بما في ذلك حوادث تهريب المخدرات واإلرهاب.38 وتشير العديد من التقارير في عام 2020، 
القنب  لجلب  المخدرات  لمهربي  محاوالت  عدة  أحبطت  األردنية  القانون  إنفاذ  أجهزة  أن  إلى 
من  الرغم  على  المخدرات  استمرار عمل سوق  يوضح  مما  االصطناعية من سوريا،  والحبوب 

إغالق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19. 39

وقد صرح مسؤولون أردنيون أن مهربي المخدرات يستهدفون دول الخليج األكثر ثراًء ألن حبة 
كبتاغون واحدة في الخليج تساوي سبعة دنانير أردنية )10 دوالرات أمريكية(، في حين تبلغ 
قيمتها السوقية في األردن حوالي دينار أردني واحد )1.50 دوالًرا أمريكًيا( للحبة.40 وأوضحت 
نتائج المقابالت في المنطقة أن أسعار المخدرات عالية القيمة تتراوح بين 70 و90 ديناًرا )حوالي 
98 إلى 126 دوالًرا أمريكًيا( للغرام الواحد من الهيروين، وبين 100 و150 ديناًرا )140 إلى 210 

دوالًرا أمريكًيا( للغرام الواحد من الكوكايين.41

بشأن حجم سوق  الُمستنتجة  الدالالت  المخدرات  أسعار  في  الصارخة  االختالفات  تدعم هذه 
المخدرات في منطقة المشرق وديناميكياته. وقد يشير ارتفاع أسعار المخدرات مثل الهيروين 
البلدان  وفي  األردن  في  أصغر  هي  المخدرات  لهذه  االستهالكية  األسواق  أن  إلى  والكوكايين 
الوقت،  االقتصادي. وفي نفس  االنكماش  السوري والتي عانت من  بالصراع  تأثًرا  األكثر  األخرى 
)وكذلك  األردن  إن  القائل  االستنتاج  كالكبتاغون  المخدرات  أسعار  في  الحادة  الزيادة  تدعم 
وهذا  الخليج،  إلى  المتوجهة  للمخدرات  مزودة  جهة  بدور  يضطلع  والعراق(  ولبنان  سوريا 
سوق استهالكي تستطيع الجريمة المنظمة أن تحقق أرباًحا أكبر فيه مما يمكنها تحقيقه في 

المحلي. السوق 

مصادرات 
 عام 2018

الحدود األردنية السورية

47 مليون
حبة كبتاغون

2093 كلغم 
حشيش

155 كلغم 
جوكر

74738 كلغم 
ماريجوانا

10557 كلغم 
هيروين

1693 كلغم 
كوكايين

820790
حبوب مختلفة
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منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في آذار/مارس 2020 
المخدرات  سوق  يتكيف  لم  عالمية،  جائحة  كوفيد-19 
اإلجرامي مع هذا التغيير فحسب، بل تمكن من توسيع نطاقه 
إذ أتاحت األزمة الصحية فرصة جديدة إلنتاج وبيع األدوية 
المقلدة والمستلزمات الطبية دون المستوى المطلوب. وفي 
تموز/يوليو 2020، تم الكشف عن عملية يقودها اإلنتربول 
األوسط  الشرق  منطقة  في  اإلجرامية  الشبكات  تستهدف 
وشمال أفريقيا األوسع، بما في ذلك لبنان واألردن والعراق، 
منتج طبي غير  مليون  يقرب من 20  ما  مصادرة  عنها  نتج 
مشروع بقيمة تقدر بنحو 14 مليون دوالر أمريكي.42 وعلى 
في  المضبوطة  المحددة  المنتجات  من عدم وضوح  الرغم 

كل بلد، تمت مصادرة 360 منتًجا من منتجات التعقيم في 
األردن من ضمن منتجات أخرى غير قانونية، بما في ذلك 
حبوب الكبتاغون والترامادول والمهدئات والمحاقن وأقنعة 
في  ارتفاع  إلى  لبنان  في  التقارير  أشارت  الوجه.43 كذلك، 
تصنيع مستلزمات التنظيف والتعقيم المزيفة التي ثبت عدم 
العراق، تشير  فعاليتها في مواجهة فيروس كورونا.44 وفي 
التقارير الكثيرة بشأن انتشار المعلومات المضللة المحيطة 
القدرة على فرض عمليات  إلى عدم  باإلضافة  بكوفيد-19، 
واإلمدادات  المعدات  في  الكبير  والنقص  الحدود45  إغالق 
الطبية المالئمة،46  إلى ارتفاع خطر تهريب هذه المواد في 

السوق السوداء.47

اإلتجار باألسلحة
إلى  المنطقة  تحويل  إلى  المشرق  في  االستقرار  أدى عدم 
مستضيف لمخزونات هائلة من األسلحة على مدى العقود 
الماضية. ومع تزايد ضعف الضوابط الحكومية، ازداد انتشار 
األسلحة، وال سيما على أيدي الجهات الفاعلة غير التابعة 
للدولة والمدنيين. وتقوم الحكومات )المحلية والخارجية( 
إما علًنا أو سًرا بتوريد األسلحة إلى الفصائل التي تفضلها 
إما ألسباب سياسية أو للتمكن من الوصول إلى الموارد، من 
دون أي ضمانات بأن ُتستخدم هذه األسلحة للغرض المقصود 

للتنظيمات  األسلحة  انتشار  سمح  ذلك،  على  عالوة  منها. 
العنف  باستخدام  المنظمة  الجريمة  وتنظيمات  اإلرهابية 
)في شكل  المشروعة  غير  أعمالها  لتعزيز  به  التهديد  أو 
ابتزاز وفرض ضرائب غير مشروعة(. وبالنسبة للمواطنين 
العاديين في جميع أنحاء المنطقة، غذى الصراع في سوريا 
الشعور بالحاجة الملحة إلى تسليح أنفسهم لتأمين الحماية 

في بيئة يزداد فيها عدم االستقرار.

أسلحة مضبوطة معروضة في قاعدة لقوات سوريا الديمقراطية. أدت الصراعات في المنطقة إلى وجود مخزونات ضخمة من األسلحة، مما 
ساعد على توسع شبكات اإلتجار. © لكريس ماكغراث/غيتي إيماجيس

Caption  
© authorship
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شهدت تجارة األسلحة غير المشروعة تزايًدا كبيًرا منذ بدء 
األسلحة  تلك  أن غالبية  الرغم من  السوري. وعلى  الصراع 
كانت متواجدة في المنطقة نتيجة للحروب السابقة )على 
سبيل المثال، فإن معظم األسلحة المتداولة في لبنان اليوم 
بعد  العراق  من  استيرادها  تم  أو  األهلية  الحرب  إلى  تعود 
سقوط صدام حسين(،48 أدت إعادة توزيع األسلحة منذ بدء 
والمجرمين  المقاتلين  تسليح  انتشار  إلى  السوري  الصراع 
من  زاد  مما  المشرق،  منطقة  أنحاء  جميع  في  والمدنيين 

األرواح. العنف والخسائر في 

أيدي  في  األسلحة  عدد  كان   ،2011 في  النزاع  بدء  قبل 
إال  المجاورة.49  الدول  من  نسبًيا  أقل  سوريا  في  المدنيين 
المجموعات  استبدال  تم  ما  الحرب، سرعان  اندالع  مع  أنه 
إجرامية  بمنظمات  األسلحة  لتهريب  الصغيرة  المحلية 
وإلى  من  احترافية”  “األكثر  األسلحة  تهريب  في  تشارك 
تهريب  شبكات  تمكنت  هكذا،  المجاورة.  والدول  سوريا 
في  أعقبتها  التي  والفوضى  الحرب  استغالل  من  األسلحة 
واليوم،  مسبوقة.50  غير  طفرة  تجارتها  فشهدت  سوريا، 
تعمل البلدان المجاورة بشكل أساسي كنقاط رئيسية لتدفق 

عن  تقارير  ورود  من  الرغم  وعلى  سوريا.  إلى  األسلحة 
السكان  عامة  بين  المرخصة  غير  األسلحة  كميات  تزايد 
بسهولة  األسلحة  تهريب  يتم  ال  المنطقة،51  أنحاء  في جميع 
تحمل  شاحنات  في  إخفاؤها  يتم  ما  )وغالًبا  الحدود  عبر 
شراء  سهولة  إلى  التقارير  وتشير  الزراعية(.52  المنتجات 
المراسلة  تطبيقات  باستخدام  أو  اإلنترنت  عبر  األسلحة 
بعض  وفي  المحمولة.53  الهواتف  على  المشفرة  الفورية 
إلى  وامتداًدا  الشرقي  الشمال  في  سيما  ال  سوريا،  مناطق 
العراق،54 يتم عرض األسلحة وبيعها في األسواق  كردستان 
بهما  تتوفر  التي  والسهولة  العلنية  على  يدّل  مما  المحلية، 
يصّعب  مما  تكلفتها،  تحمل  يستطيع  شخص  ألي  األسلحة 

أثرها. تتبع  للغاية 

أسلحة )خاصة  إلى وجود تجار  لبنان  التقارير في  وتشير 
من  األسلحة  ويشترون  كوسطاء  يعملون  البالد(  شمال  في 
المتمردين  لمجموعات  يبيعونها  ثم  اللبنانيين  المواطنين 
بداية  في  أساسي  بشكل  الحر  السوري  )الجيش  السوريين 
لنقل  رئيسي  كمركز  طرابلس  التقارير  وتذكر  النزاع(. 
األسلحة إلى سوريا بهدف دعم قضية المتمردين، وطرابلس 

بنادق معروضة في سوق لألسلحة في أربيل، في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، آب/أغسطس 2014. 
© يونايتد برس إنترناشيونال/أياد رشيد عبرموقع ألمي ستوك فوتو
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هي مدينة في شمال لبنان ومعقل للمسلمين السنة، وهم 
األسلحة  مهربو  ويقوم  السوري.55  للنظام  معارضة  طائفة 
الحدود،  على  الجنوبي  الكبير  النهر  نهر  باتجاه  بنقلها 
الداخل  إلى  نقلها  يتم  هناك،  وادي خالد.56 ومن  ومنطقة 
باتجاه سوريا وصواًل إلى المعابر غير الشرعية الموجودة 
عبر التضاريس الوعرة بين عرسال ورأس بعلبك.57 وكانت 
تجارة األسلحة غير المرخصة في سوريا قد انتشرت على 
الباب  مثل  المجاورة  والمدن  في ريف حلب  واسع  نطاق 
وإعزاز وعفرين ومارع، حيث يستطيع المدنيون الحصول 

بسهولة.58  األسلحة  على 

كذلك، تستقبل سوريا األسلحة من األردن والعراق وتركيا 
وليبيا على الرغم من كون تلك التدفقات محدودة بدرجة 
أكبر من تلك التي تأتي من لبنان. ومن العراق، يتم تهريب 
األسلحة المتداولة منذ سقوط صدام حسين من محافظة 
السنية  العراقية  القبائل  )بواسطة  العراق  بغرب  األنبار 
دير  )عبر  سوريا  إلى شرق  للنظام(  الموالية  والجماعات 
أيًضا  األنبار  وتقع  النظيرة.59  القوات  إلى  متجهة  الزور( 
ولطالما  واألردن،  السعودية  العربية  المملكة  على حدود 

النائية.  وكهوفها  تاللها  بفضل  للمهربين  مالًذا  كانت 

في شمال العراق، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
في  المشروعة  غير  التجارة  تزايد  كردستان  إقليم  في 
لإلتجار  مركًزا  بكونها  تشتهر  )التي  بالسليمانية  األسلحة 
بالمخدرات( بسبب غياب الضوابط على األسلحة.60 وُيقال 
وبطاقة  نقود  مجرد  هو  على سالح  للحصول  المطلوب  إن 
 ،2017 عام  في  أنه  األبحاث  بينت  وقد  عراقية.61  هوية 
تركي  مسدس  هو  للشراء  متوفر  مسدس  أرخص  كان 
)تكلفته 40 ألف دينار عراقي، أو 34 دوالًرا أمريكًيا(، في 
محلًيا  )المعروفة  كيه-47  إيه  بندقية  سعر  وصل  حين 
باسم “أسامة”( إلى حوالي 2500 دوالًرا أمريكًيا.62 كما ورد 
مركز  إلى  تحولت  العراق  شمال  في  الموصل  مدينة  أن 
 2017 عام  في  اإلعالمية  التغطية  ذكرت  فقد  لألسلحة، 
عليها  يسيطر  منطقة  )وهي  عفرين  من  األسلحة  وصول 
عبر  الموصل  مدينة  إلى  في شمال غرب سوريا(  األكراد 

الحدودي.63 ربيعة  معبر 

محافظاته  على  السيطرة  السوري  النظام  استعادة  وقبيل 
الجنوبية، ازداد تدفق األسلحة من شمال األردن إلى معاقل 
بدء  منذ  ملحوظ  بشكل  درعا  مثل  مناطق  في  المعارضة 
الصراع السوري. وتم اإلبالغ عن ضبط أسلحة عند معبر 
القرى السورية  إلى  تل شهاب الحدودي وهي في طريقها 
في البريقة والكودنة بالقرب من مرتفعات الجوالن.64 وفي 
عام 2013، صادرت األجهزة األمنية الحكومية في األردن 
السابق  العام  عما صادرته في  أكثر بنسبة %300  أسلحة 

على حدودها مع سوريا.65 وفي عام 2018، أفاد مسؤولون 
أردنيون أنهم كشفوا عن عملية تهريب مخدرات وأسلحة 
والبالغ  المستخدم  غير  التابالين  أنابيب  خط  طول  على 
العربية  المملكة  يربط  والذي  كيلومتر،   1200 طوله 

األردن.66  عبر  بلبنان  السعودية 

كما تم اإلبالغ عن تدفق األسلحة من األردن عبر صحراء 
في  كما  األردن  وفي  والسويداء.67  التنف  بين  الحماد 
بيع  فيها  يمكن  التي  الحاالت  من  عدد  عن  أُفيد  سوريا، 
األسلحة في “أسواق األسلحة”، ال سيما في بلدة معان في 
وفي  عمان68  العاصمة  من  بالقرب  سحاب  وفي  الجنوب 
وادي األردن، حيث يستطيع أي شخص يملك ما يكفي من 
مرور  التقارير  بعض  وذكرت  ناري.  سالح  شراء  النقود 
الحدود  على  لالجئين  الركبان  مخيم  عبر  مهربة  أسلحة 
السورية األردنية، حيث تختبئ شبكات إجرامية متحالفة 
مع مختلف الفصائل في الصراع السوري حسب ما ُيقال.69 
في عام 2019، أشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن تهريب 
يستهدف  إسرائيل  إلى  األردن  عبر  سوريا  من  األسلحة 

للفلسطينيين.70  الموالية  الجماعات 

في سياق الصراع السوري، تشكل الدول المجاورة لسوريا 
في المقام األول مصدًرا لتدفقات األسلحة أو مناطق عبور 
أدت  سوريا  في  الحرب  أن  األبحاث  تظهر  ذلك،  ومع  لها. 
المحلي  المستوى  على  لألسلحة  متزايد  انتشار  إلى  أيًضا 
إلى  سوريا،  في  االستقرار  عدم  أدى  إذ  الجوار  بلدان  في 
لخطر  )المعرضين  منها  الخارجين  الالجئين  تدفق  جانب 
بين  األسلحة  على  الطلب  ارتفاع  إلى  المتزايد(،  التطّرف 
أجل  من  واألردن  لبنان  مثل  دول  في  المدنيين  السكان 
الجريمة  أعمال”  “رواد  كان  وبالطبع  أنفسهم.71  حماية 

الطلب.  هذا  لتلبية  تام  استعداد  على  المنظمة 

تجارة  من  طويل  تاريخ  المثال  سبيل  على  وللبنان 
وهي  فيه،  اندلعت  التي  األهلية  الحرب  منذ  األسلحة 
داخل  الطائفية  التوترات  أساسي  بشكل  تدفعها  تجارة 
في  المتطرفة  الجماعات  من  المزيد  ظهور  ومع  البالد. 
في  مختلفة  فصائل  مع  بعضها  وتحالف  البالد  أنحاء  جميع 
السوق  تنامي  عن  اإلبالغ  تم  المجاور،  السوري  الصراع 
بين  سيما  ال  المرخصة،  غير  األسلحة  لشراء  المحلية 
قّدر  وقد  بالتهديد.72  تشعر  التي  المسيحية  المجتمعات 
ما  كان هناك   ،2018 في عام  أنه  الصغيرة  األسلحة  مسح 
يقرب من مليوني سالح ناري في حيازة المدنيين، بمعدل 
31.9 سالح ناري لكل 100 شخص، مما جعل لبنان يحتل 

المرتبة التاسعة في العالم من حيث عدد األسلحة النارية 
الطلب  أن  االعتبار  ويمكن  المدنيين.73  بحوزة  الموجودة 
بين  النزاعات  اندالع  على  يعتمد  لبنان  في  األسلحة  على 
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الصراع  في  الهوية  على  القائمة  بالفصائل  بدوره  يرتبط  وهذا  المجتمعات،74  مختلف 
الذخيرة  طلقات  آالف  اللبنانية  السلطات  اعترضت   ،2020 آب/أغسطس  وفي  السوري. 
ارتفاًعا  األسلحة  أسعار  تشهد  التقارير،  وبحسب  سوريا.75  من  الحدود  عبر  المهّربة 
متزايًدا في أعقاب االنفجار الذي وقع ذلك الشهر في مرفأ بيروت، مع تزايد الطلب عليها 
األسلحة من أصل روسي أو أمريكي التي تتراوح قيمتها بين 500 دوالر أمريكي و1500 

أمريكي.76 دوالر 

وفي األردن، على الرغم من أن تاريخ البدو وثقافتهم القبلية يجعالن من وجود األسلحة 
مسألة طبيعية أكثر من لبنان، حاولت الحكومة الحد من تدفق األسلحة غير المرخصة 
االقتصاد  نمو  إلى  السوري  الصراع  امتداد  بشأن  المخاوف  وأدت  البالد.77  في  المتداولة 
السوداء  السوق  النهاية  في  إلى سوريا  التدفقات  تغذي  إذ  المشروع،  غير  للسالح  المحلي 
المحلية. وفي عام 2014، قال قائد حرس الحدود األردني إن نشاط تهريب األسلحة في 
البالغ طولها 370 كيلومتًرا قد شهد تزايًدا بمقدار  اتجاهين على طول الحدود مع سوريا 
الرغم  وعلى  السابق.78  العام  منذ   %250 بنسبة  التسلل  محاوالت  وازدادت  أضعاف  ثالثة 
األرقام  تسلط  األردن،  في  باألسلحة  اإلتجار  أكثر حداثة حول  إحصائيات  من عدم وجود 
بشكل  عليها  الحصول  يتم  التي  األسلحة  بين  التوازن  عدم  على  بوضوح  الضوء  المتاحة 
وزارة  قدرت   ،2014 عام  في  غير شرعي.  بشكل  عليها  الحصول  يتم  التي  وتلك  شرعي 
البالد،  في  متداولة  مرخصة  غير  قطعة سالح  مليون  من  أكثر  وجود  األردنية  الداخلية 
سالح  قطعة   120000 مع  مقارنة  نسمة،  ماليين   7 الوقت  ذلك  في  بلغ عدد سكانها  والتي 
مرخصة.79 كما ارتفعت أسعار األسلحة في األردن منذ بدء الحرب السورية. وفي حين 
البنادق التركية الصنع ومسدسات إم 7 التكتيكية كانت هي المفضلة بسبب أسعارها  أن 
 9 إم  مسدس  سعر  وقفز  مؤخًرا،  أضعاف  عشرة  األسلحة  بعض  أسعار  ارتفعت  المعقولة، 
براوننغ البلجيكي الصنع من 200 دينار أردني )280 دوالًرا أمريكًيا( قبل الصراع السوري 
ارتفع  وبالمثل،  أمريكًيا( في عام 2014. 80  دوالًرا  إلى أكثر من 1800 دينار أردني )2620 
أمريكًيا( في عام  دوالًرا  دينار )280  من 200  إيه كيه47-  اآللية من طراز  البندقية  سعر 

2012 إلى أكثر من 3000 دينار )4230 دوالًرا أمريكًيا( في عام 2014. 81

مدى  على  األردن  في  األسلحة  تهريب  حول  المتوفرة  المعلومات  قلة  من  الرغم  وعلى 
غير  المبيعات  من  للحد  األخيرة  الحكومية  الحملة  تشير  الماضية،  الخمس  السنوات 
كانت   ،2019 عام  وفي  متفشية.82  أصبحت  قد  اإلجرامية  السوق  أن  إلى  المشروعة 
الحكومة األردنية تستعد إلقرار قانون جديد لألسلحة من أجل الحد من تهريب األسلحة، 
وأدت الحملة األمنية في البالد خالل فترة شهرين في صيف عام 2019 إلى اعتقال 750 
شخًصا بتهم حيازة أسلحة نارية ومصادرة ما يقرب من 900 قطعة سالح مملوكة بشكل 

غير شرعي.83

التي تنتشر فيها األسلحة بشكل كبير، ترتبط األسلحة غير المشروعة  المنطقة  في هذه 
بالنزاع ضمن حلقة يحافظ فيها وجود أحدهما على وجود اآلخر. وتظل األسلحة متداولة 
أيدي  في  تقع  ما  وغالًبا  آخرين،  أشخاص  قبل  من  نشرها  ويتم  األولي  استخدامها  بعد 
بيئة  يخلق  مما  العراق(،  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  )مثل  مقصودين  غير  مستخدمين 

باستمرار. للتهديد  المواطنين  حياة  فيها  تتعرض  التقلب  شديدة 

2018 
لبنان

 31.9 قطعة سالح 
 لكل 100 شخص

في الموقع

التاسع
للتصنيف العالمي لألسلحة 

النارية بحوزة المدنيين

2 مليون قطعة سالح ناري
في حيازة المدنيين
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تهريب البشر
الناس.  حركة  على  مبنية  المشرق  منطقة  في  المشروعة  غير  االقتصادات  أكبر  تكون  ربما 
وال شك في أن سوق تهريب البشر الذي نشأ في المنطقة نتيجة للصراع السوري، وما يرتبط 
به من اإلتجار بالبشر، يشكل االقتصاد غير المشروع الذي حظي بأكبر قدر من االهتمام على 
المستوى الدولي. وقد كان ألسواق األسلحة والمخدرات غير المشروعة تأثيرات مدمرة على 
البشر  االستقرار. لكن تهريب  العنف وعدم  الحرب وأججت  أطالت مدة  إذ  المشرق،  منطقة 
وأزمة الهجرة التي أعقبت ذلك، كان لهما أكبر تأثير مباشر ليس على الدول المجاورة مباشرة 
لسوريا فحسب، بل أيًضا على بقية العالم، وال سيما أوروبا )وخاصة خالل جائحة كوفيد-19(.

في أغلب األحيان، يواجه طالبو اللجوء الذين يتم تهريبهم طوعًيا عبر الحدود صعوبات مالية 
الوقت،  نفس  وفي  بهم.  لإلتجار  عرضة  يجعلهم  مما  واضح،  غير  ومستقباًل  تشرد  ومشاكل 
فإن األعداد الهائلة من المهاجرين التي تتدفق إلى البلدان المجاورة، وال سيما لبنان وتركيا 
)تعتبر تركيا أكبر بلد مضيف لالجئين السوريين في المنطقة(،84 قد ألقت بعبئها الثقيل على 
مفاقمة  إلى  الحالية  الصحية  واألزمة  النزاع  أمد  طول  وأدى  بالفعل،  الهشة  التحتية  البنى 
الوضع. والمحصلة هي أعداد كبيرة من األشخاص المحرومين والمبعدين الذين يعيشون في 
بيئات مضيفة معادية لهم في أغلب األحيان، والذين ليسوا عرضة لإلتجار والتقاط الفيروس 
اإلجرامية  األنشطة  في  المشاركة  أو  التطرف  لخطر  أيًضا  معرضون  ولكنهم  فحسب،  ونشره 

الدخل. لكسب  كوسيلة  المنظمة 

تهريب  تدفقات  اتجاه  انعكس  نهايته،  من  السوري  الصراع  اقتراب  مع  أنه  بالذكر  والجدير 
البشر في بعض الحاالت، إذ دفعت األوضاع المتفاقمة في البلدان المضيفة، إلى جانب التمييز 

مخيم لالجئين في إدلب، سوريا. 
أدى الصراع إلى ظهور سوق إقليمية 

لتهريب البشر واإلتجار بهم. 
© محمد سعيد/وكالة األناضول عبر 

غيتي إيماجيس
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الذي يواجهه الالجئون السوريون في البلدان المجاورة، بعض األشخاص إلى البحث عن طرق 
العائدين، تؤكد  أرقام رسمية بشأن  الرغم من عدم وجود  إلى سوريا. وعلى  تهريبهم  إلعادة 
مرة  الدخول  من  تمكنوا  ولبنان  العراق  وكردستان  تركيا  من  مواطنين  أن  محلية  مصادر 

قانوني.85  البالد بشكل غير  إلى  أخرى 

إلى  ماليين شخص   6 من  يقرب  ما   2011 عام  منذ  اضطر  المتحدة،  األمم  لتقديرات  ووفًقا 
الفرار من منازلهم في سوريا هربًا من ويالت الحرب.86 في السنوات األولى من الصراع، كان 
وقت  في  ولكن  المجاورة.  البلدان  إلى  ينتقلون  الذين  السوريين  للمواطنين  تدفق حر  هناك 
الحق، أدى تدهور الوضع الصحي واإلسكان والبنية التحتية االقتصادية، إلى جانب المتطلبات 
تدفق  من  التخفيف  إلى  تهدف  والتي  المضيفة  البلدان  أدخلتها  التي  المتزايدة  البيروقراطية 
الالجئين، إلى ظهور أسواق تهريب وازدهارها. في سوريا، غالًبا ما يطلب المهربون المحترفون 
والجهات الفاعلة األخرى آالف الدوالرات لنقل األشخاص إلى تركيا أو لبنان هربًا من العنف، 
عادًة  يتم  الحاالت،  مثل هذه  في  النظام.87  قبل  االعتقال من  أو  العسكرية  الخدمة  لتجنب  أو 
ترتيب خروجهم  ويتم  مختلف،  اسم  تحت  األمنية  الهوية  ببطاقات  يسمى  بما  األفراد  تزويد 

التفتيش.88 نقاط  عند  إيقافهم  لتجنب  العسكرية  المركبات  باستخدام  من سوريا 

على  قيوًدا  المنطقة  في  كما  العالم  أنحاء  في جميع  البلدان  فرضت  كوفيد-19،  جائحة  خالل 
الحدود وداخل الدولة من أجل الحد من حركة األشخاص في محاولة لمنع انتشار الفيروس. 
في  البشر  تهريب  على  كوفيد-19  تأثير  حول  اآلن  حتى  إال  ليس  التقارير  بعض  توفرت  وقد 
على  الضوابط  تكون  أن  المرجح  من  أنه  إال  التحديد،89  وجه  على  المجاورة  والدول  سوريا 
إلى  بالنسبة  لكن  القصير.  المدى  على  المشروعة  غير  السوق  أنشطة  من  قللت  قد  الحدود 
الذين  لألفراد  المتردية  المعيشية  الظروف  تفاقم  إلى  الصحية  األزمة  أدت  المشرق،  منطقة 
يحاولون التعايش مع العنف وانعدام سبل العيش. ومع إغالق الطرق الرسمية اآلمنة للهروب من 
هذه الظروف اآلن، قد يلجأ المزيد من األفراد إلى المهربين، الذين قد يفرضون أسعاًرا أعلى 
النهاية عاماًل  بعبارة أخرى، قد تشكل جائحة كوفيد-19 في  المتزايدة.  المخاطر  تتناسب مع 
لالستغالل  أكثر عرضة  والالجئين  المهاجرين  يجعل  مما  البشر،  تهريب  أنشطة  يغذي  إضافًيا 

الجائحة.90 المنطقة في أعقاب  البشر في  إلى نمو كبير محتمل في سوق تهريب  ويؤدي 

المهاجرون في لبنان
نظًرا لقرب لبنان من سوريا وعالقاته الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية الوثيقة 
كان وجهة  إذ  والعراق،  باألردن  مقارنة  المهاجرين  أزمة  من  األكبر  العبء  تحمل  فقد  معه، 
الرسمية  التقديرات  المنطقة. وتشير  الفرار من  إلى  يتطلعون  الذين  ونقطة عبور لألشخاص 
إلى وجود ما يقرب من 1.5 مليون الجئ سوري في لبنان، أي ما يقرب من ربع سكان البالد.91 
سوريا،  مع  كيلومتًرا   375 طولها  يبلغ  التي  البالد  حدود  طول  على  التهريب  عمليات  وتتم 
وهي حدود بها خمس نقاط مراقبة حدودية رسمية لكن تفيد التقارير أن عدد المعابر غير 

القانونية يتراوح بين 120 و150 معبًرا )انظر الشكل 2(.92

ربما أن أكبر االقتصادات 
غير المشروعة في 

منطقة المشرق مبني 
على حركة الناس



الشكل 2: نقاط العبور الرسمية على الحدود اللبنانية السورية 
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شمال

فندقية”  “رسوًما  يواجهون  لكنهم  قانوني  بشكل  الحدود  عبور  السوريين  من  العديد  يحاول 
إلى  اللجوء  على  الكثيرين  يجبر  مما  اللبناني،  العام  األمن  فرضها  أمريكي  دوالر  بقيمة 2000 
مركًزا   )2 الشكل  )انظر  الحدودي  المصنع  معبر  ويعتبر  الحدود.93  لعبور  اللبنانيين  المهربين 
بأنها  البقاع، وهي منطقة معروفة  نقاط في وادي  الحال في عدة  للتهريب،94 كما هو  رئيسًيا 
باألسلحة  اإلتجار  أيًضا  تشمل  التي  األخرى،  المشروعة  غير  األنشطة  من  مجموعة  تحتوي 
بعد،  معروفة  ليست  كوفيد-19  أزمة  وسط  الحالية  األسعار  أن  حين  وفي  والمخدرات.95 
حوالي  هي  عام  بشكل  السورية  الحدود  من  لبنان  إلى  العبور  تكلفة  أن  إلى  التقارير  تشير 
إذا  لتتراوح بين 500 دوالر أمريكي و1500 دوالر أمريكي  100 دوالر أمريكي، ولكنها ترتفع 

التمرد  النظام لتورطه في أنشطة  لبنان مطلوبًا من قبل  إلى دخول  الذي يسعى  كان الشخص 
العسكرية.96 للخدمة  تجنيده  تم  ألنه  أو 

البدايات،  ففي  قاتمة.  تكون ظروفهم  ما  غالًبا  لبنان،  إلى  السوريين  الالجئين  بمجرد وصول 
رحبت السلطات اللبنانية بملتمسي اللجوء الوافدين، لكن عدد السوريين الذين دخلوا البالد 
العامة الهشة بالفعل في  التحتية  البنية  ازداد بشكل كبير لدرجة أنه وضع عبًئا هائاًل على 
لبنان، وتفاقم ذلك أثناء الجائحة. ونظًرا ألن البالد مشبعة بسبب تزايد عدد السكان، يتنافس 
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السكن  على  بعضهم  مع  المضيفة  والمجتمعات  الالجئون 
يواجه  ما  وغالًبا  والتعليم،  الطبية  والرعاية  والوظائف 
عن  نتج  وقد  المحليين.97  السكان  من  تمييًزا  السوريون 
سنوات من االكتظاظ وتراجع الخدمات العامة تزايًدا كبيًرا 
إلى ذلك باستمرار على  التوترات االجتماعية، وُيشار  في 
أنه أحد العوامل وراء االحتجاجات الحالية التي بدأت في 

البالد في تشرين األول/أكتوبر 2019. 98

بيروت  انفجار  أعقاب  في  وخاصة  كوفيد-19،  حقبة  في 
في آب/أغسطس 2020، أدت الضغوط المتزايدة على البنى 
المجتمعات  بعض  اتخاذ  إلى  الصحية  للرعاية  التحتية 
الشرعيين  غير  المهاجرين  ضد  تقييًدا  أكثر  إجراءات 
سبيل  على  أخرى(.99  وأماكن  سوريا  )من  والالجئين 
البلديات  بعض  قامت  التقارير،  بعض  وبحسب  المثال، 
السوريين،100  الالجئين  على  إضافي  تجول  حظر  بفرض 
بإبعاد  المستشفيات  قيام  أخرى  تقارير  تضمنت  بينما 
للعالج.101  المسجلين أو تحديد أسعار باهظة  العمال غير 
بل  فحسب،  اإلتجار  خطر  لتزايد  تؤدي  ال  التدابير  وهذه 
القادرين  غير  األشخاص  تحول  احتمالية  من  أيًضا  تزيد 
المجتمعات  في  للفيروس  ناقلين  إلى  العالج  تلقي  على 
الثاني/ كانون  ومنذ  البالد.102  أنحاء  جميع  في  المضيفة 
الذين تزيد  السوريين  ُيطلب من جميع  بات  يناير 2015، 
أعمارهم عن 15 عاًما والمسجلين لدى المفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، دفع رسوم تجديد سنوية 
ما  وهو  اللبنانية،  الدولة  إلى  أمريكي  دوالر   200 قدرها 
السوريين  من   %70 لحوالي  بالنسبة  كبيًرا  مبلًغا  يعتبر 

الفقر.103 يعيشون دون خط  الذين  البالد  المقيمين في 

لدى  يسجلوا  لم  الذين  أولئك  فإن  ذلك،  على  عالوة 
لبناني.  مواطن  من  “كفالة”  بتأمين  مطالبون  المفوضية 
العالمي  األمن  دراسات  مجلة  في  ُنشرت  لورقة  ووفًقا 
السلطات  تمنح   ،)Journal of Global Security Studies(

غير  السوريين  لالجئين  فقط  مؤقتة  أوراقًا  اللبنانية 
الوثائق  إلصدار  صارمة  نهائية  مواعيد  تذكر  المسجلين 
القانونية، ويعني عدم الحصول على هذه الوثائق أنه سيتم 
كان   ،2014 عام  منتصف  ومنذ  سوريا.104  إلى  ترحليهم 
تسجيل”  “إلغاء  أجل  من  الحدودية  المعابر  يراقب  لبنان 
تم  إذ  سوريا،  إلى  يعودون  الذين  السوريين  الالجئين 
وتشرين  حزيران/يونيو  بين  سوري   68000 وضع  إلغاء 
من  الرغم  وعلى  وحده.105  عام 2014  في  األول/أكتوبر 
لألمن  العامة  المديرية  تقديرات  تشير  األرقام،  تضارب 
إلى أن أكثر من 170000 سوري قد عادوا  اللبنانية  العام 
بالفعل إلى سوريا بين كانون األول/ديسمبر 2017 وآذار/
لتدخل  فرصة  القيود  هذه  أتاحت  وقد  مارس 2019. 106 

رسوم  تحمل  يستطيع  ال  من  فكل  اإلجرامية.  الجماعات 
عن  يبحث  الوطن  إلى  إعادته  خطر  يواجه  أو  باهظة 
المهربين لتسهيل دخوله إلى لبنان والخروج منه. عالوة 
على ذلك، أدى نظام الكفالة في البالد إلى استغالل العديد 
مما  لبنانيين،  مواطنين  قبل  من  السوريين  الالجئين  من 

زاد من خطر اإلتجار بهم.

كانون  في  العام  لألمن  العامة  المديرية  لتوجيهات  ووفًقا 
إلى  اللبنانيون  المقاولون  يضطر  األول/ديسمبر2014، 
بنحو  تقدر  وهي  سوري،  عامل  كل  كفالة  تكلفة  تحمل 
تصاريح  تكلفة  ذلك  في  بما  سنويًا،  أمريكي  دوالر   2000

العدل.  كاتب  وعقود  الصحي  والتأمين  واإلقامة  العمل 
للكفالة.107  “سوق”  ظهرت  المخاطر،  من  الحد  أجل  ومن 
ما  مقابل  اللبنانية  الكفالة  ُتباع  المصادر،  أحد  وبحسب 
يصل إلى 1000 دوالر أمريكي للوافدين الجدد لتمكينهم من 
دخولهم،  وبمجرد  اللبنانية،108  القانونية  المتطلبات  تلبية 
لخطر  ويتعرضون  كفالئهم  رحمة  تحت  الالجئون  يصبح 

بهم.109  اإلتجار 

بينها  من  عديدة،  أشكااًل  المهاجرين  استغالل  ويتخذ 
النساء  من  العديد  فإن  للتقارير،  ووفًقا  بالجنس.  اإلتجار 
بموجب  البالد  يدخلن  لبنان  في  بهن  اإلتجار  يتم  اللواتي 
ما يسمى بـ“تأشيرة فنان”، والتي أصبحت مرادفة للدعارة 
بموجب  لبنان  إلى  استدراجهن  يتم  وبينما  القسرية.110 
عليهن  إن  لهن  ُيقال  وصولهن،  عند  أنه  إال  بالعمل،  وعد 
سداد األموال التي أنفقت على أوراق عملهن وغالًبا ما تتم 
مصادرة وثائق سفرهن. في عام 2016، أفادت التقارير أن 
75 امرأة سورية، ممن تم استعبادهن وضربهن وإجبارهن 

الهرب من منطقة  تمكنت من  قد  الدعارة،  على ممارسة 
بيروت.111 المعاملتين، شمال  في  األحمر  الضوء 

وال تتركز عمليات التهريب في لبنان في المناطق الحدودية 
“وكاالت  من  سماسرة  وجود  التقارير  تبين  بل  فحسب، 
السفر” في منطقة صبرا جنوب بيروت يبحثون عن عمالء 
ويتفاوضون على عبورهم من خالل التسويق للرحلة على 
عمالئهم  وغالبية  مخاطرها.112  من  والتقليل  مغامرة  أنها 
إقامة  الذين يحملون تصاريح  السوريين  الالجئين  هم من 
لترتيب  رسوم  دفع  عليهم  ويتعين  مكتملة،  غير  لبنانية 

أوضاعهم.113 

المفروضة  القيود  تؤدي  قد  كوفيد-19،  جائحة  ظل  في 
مؤخًرا على الحركة، وعلى الرغم من أنها ضرورية للحد 
وزيادة  اإلتجار  ضحايا  عزل  إلى  الفيروس،  انتشار  من 

االستغالل. لخطر  اآلخرين  تعرض 
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طالبو اللجوء في األردن
في حين أن لبنان غالًبا ما يكون الوجهة األولى للسوريين في غرب سوريا، أصبح األردن أيًضا 
وجهة هامة لطالبي اللجوء. منذ حزيران/ يونيو 2011، تشير التقديرات إلى فرار أكثر من 
1.4 مليون سوري إلى األردن، أي ما يعادل 14% من سكان األردن.114 وبين عامي 2011 و2012، 

الالجئين  تدفق  بعد  ولكن،  السوريين.  الالجئين  من  اآلالف  مئات  البداية  في  الدولة  قبلت 
الغربي  الجزء  أغلقت  إذ  األردنية سياسات حدودية صارمة،  الحكومة  في عام 2013، نفذت 
من حدودها مع سوريا.115 وبعد ذلك في عام 2014، أغلق األردن حدوده الشرقية أيًضا، مما 

أدى إلى أزمة إنسانية حادة لطالبي اللجوء السوريين من حماة وحلب ودير الزور ودرعا.116

وقد نجم عن إغالق الحدود أيًضا زيادة في أنشطة التهريب بين البلدين. واحتكرت عمليات 
التهريب إلى األردن مجموعات قبلية موجودة في صحراء البادية وريف دمشق وشرق حمص، 
بما في ذلك قبائل العمور )تدمر وحمص(، وبني خالد )بالقرب من حدود وسط حماة وحمص، 
والغياث  الشرقي وريف دمشق(،  )القلمون  والرولة والشجاع  األردن(،  في  بارزة  قبائل  وهي 
والنعيم  السويداء(  على حدود  قبائل  وهي  )األردن وسوريا  والشرفات  والمساعيد  والحسن 
)تدمر(.117 وعادة ما كان األشخاص الذين يأملون في الوصول إلى األردن يتجمعون على بعد 
حوالي 145 كيلومتًرا شمال الحدود، عند نقطة التهريب المشهورة في تدمر )ومناطق أخرى(، 

البلدين.118 بين  السالح  منزوعة  المنطقة  إلى  قيادة سياراتهم  قبل 

وقد شهد مخيم الزعتري الشهير، الذي تأسس عام 2012 الستضافة الالجئين السوريين، زيادة 
كبيرة في عدد السكان وأصبح في حين ثاني أكبر مخيم لالجئين في العالم بعد مخيم داداب 
المخيم  خارج  الحركة  وكانت  الجئ.119  ألف  حوالي 120  يستضيف  كان  إذ  كينيا،  في شرق 
مقيدة بشكل خفيف قبل تفشي الوباء، مما أدى إلى فرار العديد من الالجئين، وال ُيعرف إلى 

Caption  
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دورية في معبر نصيب الحدودي 
بين سوريا واألردن. 

© أندري بورودولين/غيتي إيماجيس
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أين فروا أو لماذا، وهذا يجعلهم يشكلون تهديدات أمنية 
في  ارتفاًعا  أيًضا  المخيم  شهد  كما  للدولة.120  محتملة 
مستويات األمراض والجريمة، واندالع العديد من أعمال 
تطبيق  تم  وبينما  القاسية.121  للظروف  نتيجة  الشغب 
تدابير الحد من كوفيد-19 في المخيم، ثمة مخاوف من 
االكتظاظ وضعف مستويات الصرف الصحي والنظافة التي 

الفيروس.122  انتشار  لمنع  كافية  غير  تعتبر 

وُتظهر األبحاث أن العديد من السوريين الذين يدخلون 
في  رسميين  غير  مخيمين  في  أيًضا  يستقرون  األردن 
منطقة منزوعة السالح بين األردن وسوريا عند معبري 
الركبان الشمالي والحدالت الجنوبي، واللذين أقيما على 
اسم  عليهما  يطلق  ترابيين  حدوديين  ترسيمين  طول 
إجمالي  ارتفع   ،2016 عام  بحلول  الترابي”.123  “الساتر 
نسمة.124  إلى 85000  المخيمين  كال  في  السكان  عدد 
عدد  ويتزايد  رهيبة،  بأنها  المخيمين  ظروف  وتوصف 
الالجئين على طول الحدود الشمالية لألردن، مما يشكل 
ضغًطا شديًدا على إمدادات المياه الشحيحة بالفعل وعلى 

واألمنية.125 المدنية  التحتية  البنية 

أما خارج هذه المخيمات، فاألعداد تقدر بمئات اآلالف من 
وفلسطين(  العراق  من  الالجئين  جانب  )إلى  السوريين 
للمفوضية  ووفًقا  األردن.  أنحاء  جميع  في  المنتشرين 
جمع  عند  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
يصل  األردن،  في  األجانب  العمال  وعدد  الالجئين  عدد 
أكثر  إلى  البالد  في  المواطنين  لغير  التقديري  الرقم 
من  أكثر  يشكل  أن  يحتمل  عدد  وهو  ماليين،   5 من 
نصف سكان البالد.126 أدى هذا التدفق إلى خلق مشاكل 
ذلك  في  بما  الهاشمية،  للمملكة  اقتصادية  اجتماعية 
على  والضغط  الميزانية  وعجز  والبطالة  الفقر  زيادة 
نتج عن  والتعليم. وقد  الصحية  للرعاية  التحتية  البنية 
والفساد.  السياسي  االستقرار  عدم  زيادة  الضغوط  هذه 
وفي عام 2018 وحده، شهد األردن تغيرات غير مسبوقة 
للتظاهرات  استجابًة  الحكومية  والسياسات  القيادة  في 
اإلصالحات  ضد  األردنيون  بها  قام  التي  الواسعة  العامة 
المتزايدة  الشعبية  وللمطالبات  المقترحة،  االقتصادية 
بمزيد من الشفافية وتحسين الخدمات الحكومية وسط 
لتدفق  نتيجة  متزايد  بشكل  اإلجهاد  من  يعاني  اقتصاد 

الالجئين.127

منذ بداية الجائحة، نفذ األردن إحدى أكثر االستجابات 
صرامة وشمولية لكوفيد-19. 128 ومنذ آذار/مارس 2020، 

أغلقت الدولة حدودها وأعادت فتحها عدة مرات للحد 
الحدود  إغالق  لعمليات  ونظًرا  الفيروس.129  انتشار  من 
يلتمسون  الذين  األشخاص  يستمر  أن  المرجح  هذه، من 
المجاورة  البلدان  في  يائسة  ظروف  من  هربًا  اللجوء 
في البحث عن طرق غير رسمية لدخول األردن. وفي 
في  األخرى  البلدان  من  أفضل  كان  البالد  أداء  أن  حين 
المملكة  وضع  جعل  الحاالت،  عدد  حيث  من  المشرق 
المجتمع  تعقيدات  من  تعاني  والتي  بالموارد  الفقيرة 
األردني التعددي، األزمة الصحية أكثر حدة. على سبيل 
الدولة  في  األجانب  السكان  من  العديد  ثمة  المثال، 
غير المسجلين كالجئين، وهذا يصّعب تقديم المساعدة 
المتعلقة بكوفيد-19. 130 وقد كشف تقييم سريع لبرنامج 
نشره  تم  الجائحة  تأثير  حول  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
أرباع  ثالثة  من  يقرب  ما  أن  حزيران/يونيو 2020  في 
األشخاص الذين شملهم االستطالع أفادوا بوجود صعوبات 
الرعاية  إلى  والوصول  األساسية  االحتياجات  تلبية  في 

اإلغالقات.131  الصحية في ظل 

وكما هو الحال في لبنان، تعكس الممارسات التمييزية 
الموجودة  االختالالت  واالقتصاد  الصحية  الرعاية  في 
الحكومة  خفضت  وبينما  األردني.  المجتمع  في 
الرعاية  إلى  الوصول  تكاليف  الحين  ذلك  منذ  األردنية 
إلى  األفراد  اضطر  السوريين،  غير  لالجئين  الصحية 
جعل  مما  لألجانب،  المحددة  األسعار  من   %80 دفع 
التكلفة  ميسور  غير  الصحية  الرعاية  على  الحصول 
أن  اآلن  التكاليف  خفض  ويعني  لمعظمهم.  بالنسبة 
األردني  المعدل  سيدفعون  األردن  في  الالجئين  جميع 
أجرته  سريع  تقييم  أظهر  وقد  عليهم.132  المؤمن  لغير 
الوباء  تأثير  الستكشاف  مؤخًرا  الدولية  العمل  منظمة 
الضمان  تغطية  أن  العيش،  وسبل  العمل  ظروف  على 
 %24 على  اقتصرت  السوريين  للمستجيبين  االجتماعي 
تغطية  على  األردنيين  من   %63 حصل  بينما  منهم، 
وبالمثل،  عملهم.  أرباب  خالل  من  االجتماعي  الضمان 
السوريين  للمستجيبين  الصحي  التأمين  تغطية  بلغت 
لديهم  أن  األردنيين  من   %42 أفاد  حين  في   ،%15

أرباب  خالل  من  صحي  تأمين  إلى  الوصول(  )إمكانية 
كان  الدخل  فقدان  أن  أيًضا  التقييم  أبرز  كما  عملهم. 
انخفض  الذين  السوريين،  لالجئين  بالنسبة  حدًة  أكثر 
متوسط دخلهم إلى ما دون الحد األدنى لألجور الشهري 
دوالرات   310 )حوالي  أردنًيا  ديناًرا   220 وهو  المحدد 

اإلغالق.133 بدء  منذ  أمريكية( 
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الالجئون في العراق
يملك العراق أطول حدود مشتركة مع سوريا )انظر الشكل 3( من بين الدول المجاورة لها، 
ومع ذلك فقد استقبل عدًدا من الالجئين السوريين أقل بكثير من األردن ولبنان )وذلك نتيجة 
لعدم االستقرار الداخلي في البالد، مما يجعله أقل جاذبية للمهاجرين الذين يفرون من الصراع 
في  يقرب من 250 ألف الجئ سوري  ما  يقيم  إذ  مرتفًعا،  العدد  يزال هذا  ولكن  في وطنهم(. 
البالد.134 وتتركز معظم طرق التهريب في الشمال، داخل كردستان العراق وحوله،135 وتصل 
المحيطة  المناطق  )تليها  السورية  الحسكة  محافظة  من  اللجوء  طالبي  من  العظمى  الغالبية 
بحلب ودمشق(، مما أدى إلى زيادة عدد سكان كردستان العراق بحوالي 30% خالل السنوات 
وغرب  وسط  في  السوريين  الالجئين  من  المتبقية  األقلية  تسجيل  وتم  الماضية.136  القليلة 

الحدودية وحولها. القائم  العراق، ال سيما في بلدة 

في  األكراد  عليها  يسيطر  التي  المناطق  بين  الحدود رسمًيا  فتح  من  الرغم  الوباء، وعلى  قبل 
الكردية  التفتيش  نقاط  تسمح  لم  الرسمي(،  فيشخابور  معبر  )عبر  العراق  وكردستان  سوريا 
الجانب اآلخر من  إلى  بالمرور  القادمين من سوريا  العراق لألشخاص  إلى  الطريق  على طول 
الوحيدة  الطريقة  ألن  مزدهر  تهريب  سوق  ظهور  التقارير  تصف  لذلك،  ونتيجة  الحدود.137 
للسوريين الفارين من الصراع لدخول كردستان العراق هي دفع ما بين 400 إلى 1000 دوالر 
أمريكي على الحدود.138 وهذا يعني أن معظم طرق التهريب تمر عبر المعابر الحدودية األصغر 
في  السوريون  غالبية  فيشخابور.139 ويستقر  كيلومترات جنوب  بعد بضعة  العراق، على  إلى 

الشكل 3: المدن والمعابر الحدودية الرئيسية بين سوريا والعراق
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ودوميز  الحدود(  كم شرق  )حوالي 140  بردرش  في  الموجودة  تلك  مثل  الالجئين،  مخيمات 
)بالقرب من مدينة دهوك العراقية(، حيث توصف الظروف بأنها ظروف سيئة للغاية وتتضاءل 

الموارد.140

وخالل أزمة كوفيد-19 الصحية، حظرت حكومة إقليم كردستان التنقل في اإلقليم )باستثناء 
ألغراض الحصول على الغذاء والضروريات األخرى(. ومع ذلك، فقد تم تنفيذ عدد من االعتقاالت 
أخرى.141 وفي 2 آذار/ إيران وأماكن  الحدود من  األفراد عبر  الذين حاولوا جلب  للمهربين 

مارس 2020، أعلنت الحكومة إغالق جميع الحدود البرية، بما في ذلك معبر سهيلة، كإجراء 
عبر  للسوريين  الرسمية  الحركة  حد  تم  وبذلك  كوفيد-19،  انتشار  على  للسيطرة  وقائي 

إلى كردستان.142 الحدود 

ال تقتصر أنشطة التهريب على العمليات العابرة للحدود فحسب، بل تشمل أيًضا الحركة غير 
الرسمية داخل البالد. في آذار/ مارس، اعتقلت السلطات المحلية خمسة سائقين لمحاولتهم 
تهريب 50 شخًصا من كركوك إلى إقليم كردستان.143 وعلى الجانب اآلخر من العراق، استمرت 
العراقية بطيئة نسبًيا في االستجابة للوباء،  البداية، كانت الحكومة  التهريب.144 في  عمليات 
وعلى الرغم من إعالنها إغالق جميع المعابر الحدودية مع إيران )مركز الفيروس في المنطقة( 
في أواخر شباط/فبراير، ظلت الحدود بين البلدين مليئة بالثغرات، مما يشير إلى استمرار 
من  يقرب  ما  نزح  إذ  سوريا،  شأن  شأنه  إنسانية  أزمة  من  العراق  ويعاني  التهريب.  سوق 

البالد، وصاروا عرضة لخطر االستغالل وفيروس كورونا.145 مليوني شخص داخل 

الجئون سوريون في مخيم بردرش 
في كردستان العراق حيث توجد 
سوق مزدهرة لتهريب البشر في 

المنطقة. 
© سافين حامد/وكالة الصحافة 

الفرنسية عبر غيتي إيماجيس
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© ديفيد مانيوا/األمم المتحدة
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أوقات  في  كما  السلم  أوقات  في  المنطقة  في  أساسًيا  عنصًرا  المنظمة  الجريمة  كانت  لطالما 
على  للحصول  المهربين  على  طويلة  فترة  منذ  المدنيون  اعتمد  السلم،  أوقات  وفي  الحرب. 
المواد الغذائية والسجائر وغيرها من السلع المشروعة في حياتهم اليومية. وقد أدت سنوات 
من اإلتجار في مثل هذه السلع عبر سوريا ولبنان والعراق واألردن إلى ظهور شبكات من رواد 
األعمال غير الشرعيين )المكونين من القبائل المحلية والمهربين الصغار والشبكات المنظمة 
عبر  األشياء  تهريب  كيفية  يعرفون  وبالطبع  ببعضهم،  ويثقون  بعضهم  يعرفون  الذين  األكبر( 
بالحوكمة  والمتعلقة  واالقتصادية  السياسية  الديناميكيات  تغيرت  ذلك،  ومع  المنطقة.  حدود 
حيث  من  المنظمة  الجريمة  نشاط  لتوسع  نتيجة  سوريا،  في  الحرب  بدء  منذ  المنطقة  في 
التدفقات والسلع والجهات الفاعلة المعنية. وأدى تفشي الجائحة إلى توفير زخم جديد لنمو 

هذه. المنظمة  الجريمة  أنشطة 

فعلى  المشرق.  منطقة  تشكيل  سوريا  في  الصراع  إعادة  كيفية  في  المغاالة  ربما  يمكن  ال 
بالمخدرات  المشروع  غير  لإلتجار  واضحة  اتجاهات  ظهرت  الماضية،  التسع  السنوات  مدى 
واألسلحة واألشخاص، وتنامت هذه األسواق اإلجرامية الثالث وامتدت إلى البلدان المجاورة، 

مما زاد سوء الوضع الراهن الهش، وساهم في انتشار عدم االستقرار والعنف.

المحلية  الفاعلة  إذ تتداخل سياسات الجهات  المنطقة متعدد األوجه،  يجب أن يكون تحليل 
فهم  أجل  ومن  التعقيد.  بالغة  الصورة  وتجعل  والتأثيرات،  اإلجرامية  واألسواق  والخارجية 
في  الفاعلة  الجهات  هذه  بين  التفاعالت  تحليل  يمكن  المشرق،  في  المنظمة  الجريمة  مشهد 
سياق الحرب والوباء وكيف أثرت على التدفقات غير المشروعة، على مستويين اثنين هما 
المحلي والخارجي. وال شك أنه نتيجة للحرب، تصبح السلطة المركزية ويتم إعادة توزيعها 
من  المجزأة  القوة  هذه  وتتوطد  الخاصة.  بمصالحه  منها  كل  يتمسك  عدة  فاعلة  جهات  بين 
العنف(.  خالل  من  عليها  الحفاظ  يتم  ما  )وغالًبا  مشروعة  غير  أنشطة  في  االنخراط  خالل 
منطقة  في  الفاعلة  الجهات  يدفع  الذي  الوقود  هي  المنظمة  الجريمة  أصبحت  أخرى،  بعبارة 
المشرق في إطار سعيها لممارسة القوة والسيطرة في بيئة حرب غير مستقرة، وهذا نموذج 

قد يستمر حتى في سياق ما بعد الحرب وفي حقبة كوفيد-19.

بالمنطقة  المحلي والخارجي من حيث عالقاتها  المستويين  الفاعلة ضمن  الجهات  قد تختلف 
)االجتماعي واالقتصادي على حد سواء(  السلطة والنفوذ  الكامنة وراء سعيها وراء  والدوافع 
في  عامة  أنماط  وتظهر  الشكل 4(.  )انظر  المشروعة  غير  األنشطة  بها  تنفذ  التي  والطرق 
فهم  على  تساعد  ال  وهي  دائًما،  وضوحها  عدم  من  الرغم  على  الفاعلة،  الجهات  تصنيف 
لتصميم  الالزمة  األسس  وضع  في  أيًضا  تساهم  قد  ولكن  فحسب،  اإلقليمية  الديناميكيات 

الصراع ووسط جائحة كوفيد-19. بعد  التدخالت 
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تقوم الديناميكيات داخل كل مستوى في نفس الوقت، وترتبط من خالل اكتساب األراضي وخسارتها 
على مدار الصراع. وفي حين أن بعض الجهات الفاعلة، مثل الجماعات القبلية والمهربين على نطاق 
التجارة  أنشطة  لتوسيع  المحلية  باألراضي  ومعرفتها  التاريخية  روابطها  من  تستفيد  ربما  صغير، 
للجماعات  اإلقليمية  االنتصارات  أدخلت  النزاع،  أثناء  التاريخية  أو  بالفعل  القائمة  المشروعة  غير 
تسعى  “جديدة”  فاعلة  جهات  اقتصادية(  أو  أيديولوجية  دوافع  لديها  التي  تلك  ذلك  في  )بما  األخرى 
إلى توسيع مكاسبها من خالل االنخراط في أنشطة غير مشروعة. ويبدو أن السيطرة على األراضي 
وإلى  الضعف.  ومجاالت  التهريب،  طرق  تتغير  وكيف  وأين  سلع،  أي  في  يتحكم  من  لفهم  ضرورية 
تنتج  إذ  كوفيد-19،  سياق  في  أهمية  أكثر  األراضي  على  السيطرة  قضية  أصبحت  الحرب،  جانب 
واألمنية  الصحية  الجوانب  مختلف  واألشخاص  للبضائع  المشروعة  وغير  المشروعة  الحركة  عن 

اإلقليمي. التحليل  في  تضمينها  يجب  التي  اإلضافية  واالقتصادية 

السيطرة  إلى  باإلضافة  عليها،  والحفاظ  األراضي  باكتساب  الفاعلة  للجهات  باألسلحة  اإلتجار  يسمح 
على التدفقات غير المشروعة األخرى من خالل العنف. ويوفر إنتاج المخدرات واإلتجار بها بصورة 
المتحاربة.  للجماعات  لإليرادات  ثابًتا  تدفًقا  الحدودية،  المناطق  ال سيما على طول  غير مشروعة، 
على  السيطرة  المجموعات  مختلف  الكتساب  استجابًة  لألشخاص  الرسمية  غير  التدفقات  وتتغير 
وإغالق  فتح  لمتابعة  وإما  الصحي  الحجر  أو  العنف  لتجنب  إما  فقدانها،  أو  الحدود  إغالق  عمليات 
هذه  ذاتها،  بحد  “حرب”  بأنها  وصفها  يمكن  والتي  الحالية،  الصحية  األزمة  وعززت  العبور.  نقاط 
أمن رفاه  الموارد وانعدام  بيئة غير مستقرة تتسم بعدم توازن  إلى نشوء  أدت  إنها  إذ  الديناميكيات 

والشرعية. السلطة  والمركزية  المواطنين 

تمارس سيطرتها على  التي  المجاورة،  البلدان  بالتحالفات في  اإلقليمية داخل سوريا  السيطرة  ترتبط 
مناطقها الحدودية. هذه المناطق الحدودية كانت بعيدة تاريخًيا عن المراكز السياسية واالقتصادية 
وأصبحت  المركزية،  الحكومات  قبل  من  عليها  السيطرة  يصعب  هامشية  مناطق  فهي  بلدانها،  في 
هذه  في  السكان  تهميش  يتم  ما  وغالًبا  والخارجية.  المحلية  الفاعلة  الجهات  فيها  تتفاعل  مساحات 
الموجودين  السوريين  مع  الرسمية  غير  االقتصادات  على  يعتمدون  يجعلهم  مما  الحدودية،  المناطق 
على الجانب اآلخر من الحدود، أكثر من اعتمادهم على موارد بلدانهم. وقد عززت مثل هذه التبادالت 

 المجموعات
األيديولوجية/السياسية

 المجموعات
الصغيرة/القبلية

رجال األعمال/رواد 
الجريمة

مجموعات الجريمة 
المنظمة المحترفة

قد تكون موجودة ضمن الخلفية
نسيج االقتصاد السياسي 

المحلي قبل الصراع أو قد 
تنشأ بعد ذلك، أو قد يكون 

لها أو ال يكون لها روابط 
إقليمية.

توجد تاريخًيا ضمن نسيج 
االقتصاد السياسي المحلي. 

قد تكون محرومة أو 
مستبعدة، وفي كثير من 

األحيان لها روابط إقليمية 
قوية.

قد تكون موجودة ضمن 
نسيج االقتصاد السياسي 

المحلي قبل الصراع أو قد 
تنشأ بعد ذلك.

قد تكون جزًءا ال يتجزأ من 
المنطقة تاريخًيا قبل الصراع 
أو قد تظهر بعد ذلك. تعمل 
في االقتصاد غير المشروع 
الموازي، وال تملك بالضرورة 

سيطرة إقليمية.

االنخراط في أنشطة غير الدوافع
مشروعة لدعم األيديولوجيات 

والنفوذ السياسي وتعزيزها.

تعزيز االنخراط في األنشطة 
غير المشروعة لمواجهة 

االستبعاد التاريخي.

االنخراط في أنشطة غير 
مشروعة لتوسيع األعمال 

التجارية، و/أو الحصول على 
نفوذ سياسي.

تعزيز االنخراط في األنشطة 
غير المشروعة من أجل 

دخول االقتصاد الرسمي، و/
أو الحصول على الشرعية 

السياسية.

شبكات الرعاية، وأنشطة أسلوب العمل
العنف، واالبتزاز، وأنشطة 

تعزيز الشرعية.

البناء على الروابط 
االجتماعية واالقتصادية 

القائمة بالفعل في 
المجتمعات المحلية.

البناء على الروابط 
االجتماعية واالقتصادية 

القائمة بالفعل، والتعامل 
مع جهات فاعلة إجرامية 
جديدة، وتقاطع قوي مع 

األعمال القانونية.

شبكات الرعاية، وأنشطة 
العنف، واالبتزاز، وأنشطة بناء 

الشرعية.

الشكل 4: أنواع الجهات الفاعلة في مجال الجريمة بالمشرق
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االقتصادية العالقات التي تستمر حتى في سياق الحرب واألزمة الصحية، والتي تدعمها تحالفات 
الحدود. الجانب اآلخر من  المتحاربة على  الفصائل  الهوية مع  قائمة على 

الديناميكيات المحلية
على المستوى المحلي، وجد المهربون المطلعون على طرق التجارة غير الرسمية فرصة لالستفادة 
القانون بشكل متزايد. ونتج عن  القوة في بيئة نزاع ينعدم فيها  من معارفهم ومهاراتهم الكتساب 
في  المتحاربة  الفصائل  إلى  والمخدرات،  األسلحة  مثل  مشروعة،  غير  سلع  بتهريب  قيامهم  ذلك 
لهم  الصراع. وقد سمح  الهروب من  في  الراغبين  للسوريين  نجاة  وتوفير حبل  المجاورة،  الدول 

لألرباح.  تدفق مستمر  السيطرة في مجاالت نشاطهم وضمان  بممارسة  ذلك 

وأثناء تطور الحرب في سوريا، حدث تغير آخر إذ توجب على المهربين والتجار المحليين إفساح 
المزيد  أدرك  حيث  المشروعة،  غير  األنشطة  في  االنخراط  تريد  جديدة  فاعلة  لجهات  المجال 
الحدود  عبر  التدفقات  على  السيطرة  تعطيها  التي  االستراتيجية  المزايا  المتحاربة  الجماعات  من 

لإلتجار صفة رسمية. وأصبح 

عام  بشكل  عدة  لتحديات  مسبًقا  الموجودة  الحوكمة  ديناميكيات  تتعرض  الصراع،  سياقات  في 
بسبب العنف، مما يخلق فرًصا للمجموعات المتنافسة الناشئة إلرساء شرعيتها.146 ومع أن العنف 
ضروري لكسب السلطة واألرض والحفاظ عليهما،147 يبقى جزًءا واحًدا ليس إال من صيغة إرساء 
المشروعة(  االقتصادية غير  )أو  االقتصادية  األنشطة  السيطرة على  أيًضا هو  فالمطلوب  الشرعية. 
لضمان تحقيق اإليرادات لتمويل الجهود الحربية من جهة، ولتوفير الخدمات للسكان الذين يعانون 
من آثار الحرب من جهة أخرى. وتستطيع الجهات الفاعلة تحقيق ذلك عن طريق استخدام العنف 
لتأمين الوصول إلى الموارد )أي عن طريق االنخراط بشكل مباشر في التدفقات غير المشروعة( 
عبر  المنظمة(  الجريمة  أنشطة  على  قانونية  غير  فرض ضرائب  )أي  إجرامية  “إيجارات”  وفرض 
أو  العرقية  أو  )الدينية  الهوية  من خالل مخطط  ذلك  تطبيق  ويمكن  الحماية.148  اقتصادات  إنشاء 

المعنية. الفاعلة  الجهات  ذلك  يناسب  ذلك( عندما  غير 

والرفاه  الصحة  مسألة  وتتحول  الشرعية،  وراء  السعي  يستمر  كوفيد-19،  جائحة  استمرار  مع 
في  األخرى  األساسية  الخدمات  مع  الحال  الهوية. وكما هو  وقائمة على  أمنية  إلى مسألة  نفسها 
الجهات  لتدخل  مساحة  تاركة  شعوبها،  احتياجات  توفير  أجل  من  الدول  تكافح  الحرب،  زمن 
مشترًكا  عدًوا  المنطقة  إلى  قّدم  قد  كورونا  فيروس  أن  حين  وفي  النزاع.  في  الفاعلة  األخرى 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية  التحديات  استمرار  مع  الجائحة  تزامنت  ما،  إلى حد  جديًدا 
المنظمة. ال  الجريمة  أكثر فوضوية النتشار أنشطة  المنطقة، مما ولّد بيئة  لم يتم حلها في  التي 
بحد  مورد  الحكومية جائحة كوفيد-19 إلى  الحكومية وغير  الفاعلة  الجهات  بل حولت كل من 

السلطة. إلى  أهدافها سعًيا  لتعزيز  ذاته 

في  للسكان  وسياسية  اقتصادية  منظمة  كجهات  النزاع  في  الفاعلة  الحكومية  غير  الجهات  تعمل 
هذه المناطق من خالل مشاركتها في األسواق اإلجرامية. وهي ال تستخدم اإليرادات المتأتية من 
التدفقات غير المشروعة لتوفير الخدمات األساسية للمجتمعات فحسب )عندما تكون الحكومات 
إما غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك(، ولكنها توفر أيًضا الحماية من المجموعات األخرى 
التي تسعى للسيطرة على هذه األراضي. وبهذه الطريقة، ال تكتسب هذه الجهات الفاعلة الشرعية 
أيًضا من سيطرتها على األراضي والتدفقات غير  المحليين فحسب، بل تستفيد  في أعين السكان 
المشروعة لتزيد من عزل أراضيها عن األنشطة االقتصادية الرسمية، مما يزيد من صعوبة تفكيك 

الصراع.149 بعد  ما  بيئة  الديناميكيات في  هذه 



الجريمة المنظمة في المشرق العربي26

وتعني  الحكومية.  غير  المسلحة  الجماعات  على  المحلية  الديناميكيات  هذه  تقتصر  وال 
التحديات التي تفرضها هذه الديناميكيات على معاقل الحكومة أن الجهات الفاعلة الحكومية 
الحكومية  غير  الفاعلة  الجهات  مع  تتنافس  يجعلها  مما  سلطتها،  على  الحفاظ  أجل  من  تكافح 
في  الحكومية  الجهات  تلجأ  وبالتالي،  الدولة،  أراضي  على  السيطرة  واستعادة  الموارد  على 
استمرار  ومع  ذلك.  لتحقيق  المنظمة  الجريمة  أنشطة  في  االنخراط  إلى  الحاالت  من  كثير 
انتشار الجائحة، استخدمت الحكومات في المنطقة الفيروس كوسيلة لممارسة السيطرة على 
أراضيها، وقمع االنتقادات في محاولة للحفاظ على الوضع الراهن150 واستخدام الرعاية الصحية 
الهوية.151  أساس  على  أو  األراضي  بحسب  المعارضة  العناصر  عن  حجبها  من خالل  كسالح 
إلى  والسالمة  الصحة  باسم  الصارمة  الخارجية  والتدابير  الموسعة  الصالحيات  تؤدي  وقد 
إخفاء ممارسات الفساد السرية واالنخراط في األنشطة غير المشروعة، مما يؤدي إلى مزيد 

واالضطرابات. االنقسامات  من 

الديناميكيات الخارجية
تفعل  تزال  الخارجية، وال  األجنبية  الدول  المحلية، تدخلت  الديناميكيات  بالتوازي مع هذه 
ذلك، في المنطقة، لتشكيل تحالفات سياسية مع الجهات الفاعلة المحلية التي تناسب أجنداتها 
الديني  النفوذ  تعزيز  أو  الحرب152  بعد  المنطقة  في  التجارية  المصالح  تأمين  مثل  الخاصة، 
والعقائدي. يقدم هؤالء المتدخلون األجانب الدعم للجماعات المتحاربة المحلية التي تتماشى 
لتعزيز  إما  والرجال،  األسلحة  توفير  من خالل  أو  المالية،  الوسائل  من خالل  مصالحهم  مع 
األخيرة،  اآلونة  الراهن. في  الوضع  للحفاظ على  أو  الحكم  ديناميكيات  تواجه  التي  التحديات 

المساعدة إلدارة جائحة كوفيد-19. 153  تقديم  إلى  الديناميكيات  امتدت هذه 

قصد.  غير  عن  أو  قصد  عن  إما  المشروعة،  غير  التدفقات  على  أيًضا  التدخالت  هذه  تؤثر 
على سبيل المثال، تجبر العقوبات الجهات الفاعلة المحلية على االعتماد على التدفقات غير 

شاحنة في األردن. عملت حكومة 
البالد مع النظام السوري لضمان 
أمن الحدود وإعادة فتح التجارة 

الرسمية. 
© إيدي وكارولينا ستيجسون/موقع 

أونسبالش
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األسواق  توفر  فيما  تحتاجها،  التي  اإلمدادات  لتأمين  المشروعة 
المتحاربة  للجماعات  أرباًحا  المخدرات،  تجارة  مثل  اإلجرامية، 
إمدادات  تنتهي  كما  المجندين.  أجور  ودفع  األسلحة  لشراء 
األسلحة التي يتم إرسالها لمساعدة فصيل متحارب معين بشكل 
حتمي في السوق السوداء، وبالتالي تصبح متاحة ألي شخص لديه 
القدرة على شراء سالح. ويسمح ذلك بتمديد حياة األسلحة إلى 
ما هو أبعد من استخدامها المقصود، ويزيد من احتمالية العنف 
األراضي. كما يمكن  المختلفة على كسب  الجماعات  ومن قدرة 
استخدام المساعدة المالية المقدمة للجماعات المعارضة لتعزيز 
المخدرات،  إنتاج  مثل  للدخل،  المدرة  المشروعة  غير  األنشطة 
بينما يؤدي تحويل الحدود إلى أسلحة سياسية إلى إعادة توجيه 
تدفقات المهاجرين وإلى ظهور أسواق تهريب رسمية. والنتيجة 
الديناميكيات  فيها  تتفاعل  حرب،  داخل  حرب  األساس  في  هي 
اإلقليمية  السيطرة  في  التغيرات  من خالل  والخارجية  المحلية 

على مدى مسار الصراع.

ما من شيء ثابت جغرافًيا في منطقة المشرق، ألن السيطرة على 
األراضي تتوقف أساًسا على القدرة على التحكم بالبنية التحتية 
غير  التدفقات  مسارات  على  يؤثر  مما  الحدود،  عبور  لمناطق 
الحرب  مدار  على  وفقدانها  األراضي  اكتساب  ومع  المشروعة. 
خارجية(،  جهات  تدعمها  التي  المحلية  الجماعات  قبل  )من 
من  خالل  من  إما  بطريقتين،  المشروعة  غير  التدفقات  تتغير 
أن  هي  والنتيجة  الجغرافي.  موقعها  حيث  من  أو  عليها  يسيطر 
السياسيين  والفاعلين  المنظمة  الجريمة  في  الفاعلة  الجهات 
التدفقات  على  السيطرة  وتحولهم  متشابهين،  يصبحون  العنيفين 
اإلقليمي،  الحرب  اقتصاد  من  يتجزأ  ال  إلى جزء  المشروعة  غير 
بشراء  النزاع  في  الفاعلة  للجهات  تسمح  كافية  أموااًل  فيولدون 
االجتماعية  الخدمات  وتوفير  المقاتلين  رواتب  ودفع  األسلحة 
المناطق  داخل  المحلية  المجتمعات  في  المؤسسات  وإنشاء 
األنشطة  هذه  تساهم  المطاف،  نهاية  وفي  لسيطرتهم.  الخاضعة 
جميعها في استدامة الصراع، وتؤدي إلى اكتساب الجهات الفاعلة 
أدوارها  ترسيخ  وإلى  المحليين  السكان  أوساط  في  للشرعية 
الصراع  انتهاء  من  طويلة  فترة  بعد  عليها  والحفاظ  المستقبلية 

والوباء.

يتركز إنتاج القنب في لبنان في سهل البقاع. 
© غريغ ديمارك
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مشهد من إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.
© سافين حامد/وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيماجيس

السياقات القطرية 
وتأثيرها على منطقة 

المشرق
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دور سوريا في ديناميكيات التعامالت السياسية 
واالقتصادية اإلقليمية 

األرباح  على  سوريا  في  المنظمة  اإلجرامية  الجماعات  تنافس  من  الرغم  وعلى  الصراع،  قبل 
السلطة  تمتلك  التي  هي  الدولة  أن  دائًما  الواضح  من  كان  األعمال،  على حصص  والسيطرة 
النهائية في الحكم، وأن الحكومة كانت )أو على األقل بدا أنها كانت( تتحكم تماًما في األراضي 
والخدمات العامة والسكان من خالل العنف أو غير ذلك. وفي كثير من األحيان، كان النظام 
في  نفوذه  من  يزيد  مما  كبير،  بشكل  سلطته  تدعم  التي  المناطق  في  العامة  الخدمات  يعزز 
تلك المناطق، لكنه في الوقت نفسه ينشر استياًء كبيًرا في أجزاء البالد التي ال تحصل على 
نفس سخاء الدولة. وظلت الدول المجاورة لسوريا، أي لبنان واألردن والعراق، “هادئة” على 
حياتهم  مواطنوها  ليواصل  يكفي  بما  خافتة  فيها  االجتماعية  التوترات  وبقيت  ظاهريًا  األقل 

نسبي. استقرار  في  اليومية 

األراضي  على  سيطرته  فقدان  خالل  من  السوري  النظام  إضعاف  أدى  عام 2011،  منذ  لكن 
والشرعية  السلطة  على  للتنافس  الحكومية  وغير  الحكومية  الفاعلة  للجهات  منبر  خلق  إلى 
إلى  ذلك  أدى  الهشة،  المجاورة  البلدان  وفي  الدينية.  الهوية  ستار  تحت  غالًبا  والسيطرة، 
أجنداتها  لتحقيق  تسعى  التي  المعارضة  والجهات  للنظام  الموالية  الميليشيات  من  كل  ظهور 
أو  السنية  الطائفية  االنتماءات  طول  على  بشكل حصري(  يكن  لم  )وإن  عام  بشكل  الخاصة 
سيطرة  تكون  حيث  الحدودية  المناطق  في  سيما  ال  سوريا،  في  نظرائها  وتدعم  الشيعية، 

عادًة.  ضعيفة  الحكومة 

منفصلة  البقاع،  وادي  سيما  وال  سوريا،  مع  الشرقية  لبنان  كانت حدود  المثال،  سبيل  على 
دائًما عن سلطة الدولة اللبنانية، إما ألن هذه المنطقة كانت تحت تأثير االحتالل السوري في 
أعقاب الحرب األهلية اللبنانية أو بسبب مزيج متوتر من الحكم الذاتي الذي تفرضه العشائر 
المحلية وحزب اهلل.154 أما في األردن، فنجد أن المناطق الشمالية للبالد على طول الحدود 
وفي  المحلية.155  القبائل  عليها  وتهيمن  عمان،  عن  وسياسًيا  جغرافًيا  بعيدة  هي  السورية 
المحافظات  وكانت  الذاتي،  بالحكم  تتمتع  كردية  كمنطقة  البالد  بشمال  االعتراف  تم  العراق، 
المناطق  هذه  أصبحت  هكذا،  األصلية.156  القبلية  العائالت  سيطرة  تحت  الغربية  الصحراوية 
األعمال  ورواد  الحكومية  غير  الفاعلة  للجهات  مثالية  مناطق  واقتصاديًا  سياسًيا  الهامشية 

الحالية. الصحية  األزمة  المجاورة، فضاًل عن  بالصراع في سوريا  والتأثر  للتأثير 

السياقات القطرية وتأثيرها على منطقة المشرق
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على مدار السنوات التسع الماضية، شاركت مئات الجماعات 
والجهات الفاعلة في الصراع السوري، واندمجت ثم انقسمت 
التحليل  سيبقى  الفهم،  لتسهيل  ولكن  الحرب.  استمرار  مع 
مقتصًرا على عدد من الجهات الفاعلة الرئيسية في الصراع، 

للمعارضة.  أو  للنظام  منحازة  أكانت  سواء 

أدى إضعاف النظام السوري إلى اعتماده على عدد من الجهات 
اهلل  حزب  وهي  واستعادتها،  قوته  على  للحفاظ  الفاعلة 
اللبناني وقوات الحشد الشعبي )العراق( محلًيا،157 وروسيا 
بدور  الفاعلة  الجهات  هذه  اضطلعت  وقد  وإيران خارجًيا. 
سيطرتها  وتأمين  السورية  الحكومة  مساعدة  في  هائل 
روسيا  كانت  وبينما  البالد.  أراضي  غالبية  على  الحالية 
أسلحة  مخزونات  ملء  عن  األول  المقام  في  مسؤولة 
الحكومة السورية، قدمت إيران الدعم بشكل غير مباشر، 
في  المشروعة(  )غير  اهلل  أنشطة حزب  تعزيز  من خالل 
لبنان المجاور والمصالح الشيعية في العراق، وعبر التحالف 

العلوي.158 السوري  النظام  مع 

الجهات  هذه  واصلت  العالمية،  الجائحة  سياق  وفي 
تحويل  في  روسيا  وساهمت  النظام.  موقف  دعم  الخارجية 

من  تستخدمه  سالح  إلى  الطبي  للدعم  السورية  الحكومة 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  عن  المساعدات  حجب  خالل 
العراق،  وعبر  البالد  شرق  شمال  في  سيما  ال  المعارضة، 
ذلك  روسيا  وحققت  األردن.  وعبر  الجنوب  في  وكذلك 
قرارات  على  )الفيتو(  النقض  لحق  استخدامها  خالل  من 
لدخول  تصريح  على  الحصول  إلى  الهادفة  األمن  مجلس 
يعني  المعارضة،  مناطق  وفي  الحدود.159  عبر  المساعدات 
نقص المساعدات أن الناس تعتمد على سلع السوق السوداء 
الظروف  من  الهروب  إلى  وتحتاج  الحياة  قيد  على  للبقاء 
غير الصالحة للسكن، مما يؤجج التدفقات غير المشروعة.

أساًسا  الدعم  تلقت  قد  السورية  المعارضة  قوات  وكانت 
في  الحدود  الواقعة على طول  المحلية  السنية  القبائل  من 
البلدان المجاورة، وكذلك من الدول الغربية أو الدول ذات 
والمملكة  المتحدة  الواليات  ذلك  في  بما  السنية،  األغلبية 
األردن  مثل  المجاورة  الدول  من خالل  السعودية  العربية 
وسياسًيا  مالًيا  دعًما  بالوكالة  القوى  هذه  وتوفر  وتركيا. 
المحلية  المكاسب  على  كبير  بشكل  أثرت  وقد  وماديًا، 

العملية. وخسارة األراضي في هذه 

تحويل  في  رئيسي  بدور  أخرى  فاعلة  جهات  اضطلعت 
المنطقة، جزئًيا  أنحاء  في جميع  المشروعة  غير  التدفقات 
تتماشى  ال  أنها  ولو  حتى  الذاتية  أجنداتها  تعزيز  أجل  من 
سعت  وقد  األخرى.  المعارضة  أهداف  مع  مباشر  بشكل 
الخاصة:  مصالحها  تحقيق  إلى  والكردية  التركية  القوات 
فالجماعات الكردية تطالب بقيام اتحاد فيدرالي،160 في حين 
تسعى القوات التركية إلى القضاء على النفوذ الكردي، الذي 
ُينظر إليه إلى حد كبير على أنه إرهابي بطبيعته.161 وأخيًرا، 
)داعش(  وسوريا  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  سعى 
إلى إقامة خالفة إسالمية داخل سوريا والعراق، وممارسة 
وعلى  العالم.162  أنحاء  جميع  في  للمسلمين  العالمية  القيادة 
الرغم من طرد داعش الحًقا من األراضي التي احتلتها حتى 
ال  المنطقة،  في  تهديًدا  يمثل  التنظيم  يزال  ال   ،2017 عام 
سيما مع ظهور جائحة كوفيد-19، 163 ويقدم تحليل ظهوره 
مهًما  مثااًل  المنطقة  من  شاسعة  مساحات  على  وسيطرته 
السيطرة  خالل  من  المشروعة  غير  التدفقات  تطور  على 

األراضي.  على 

وعلى مدار الصراع، اندمجت وتفككت المئات من األطراف 
المتورطة في الصراع السوري. يوضح الشكل 5 العالقة بين 
الجهات الفاعلة الرئيسية التين تم ذكرها في هذا التقرير. 
على الرغم من أن الديناميكيات المحلية والخارجية كانت 
من  أيديولوجية،  بدوافع  األحيان  من  كثير  في  مدفوعة 
المهم تسليط الضوء على مرونة االلتزام بالتحالفات القائمة 
مصالح  لتحقيق  السعي  ضمن  مناسبة  كذريعة  الهوية  على 

الرئيس السوري بشار األسد يتحدث عن عودة الالجئين السوريين 
إلى ديارهم، متوجًها إلى الحضور في مؤتمر دولي، تشرين الثاني/

نوفمبر 2020.
© سيرغاي بوبيلي/وكالة إيتار تاس عبر غيتي إيماجيس
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ومن  األسد  لنظام  )الموالي  اهلل  أن حزب  المعروف  من  المثال،  سبيل  على  عملية.  اقتصادية 
الطائفة الشيعية( يلعب دوًرا نشًطا في إنتاج الكبتاغون والحشيش، إذ يتوفر سوق استهالكي كبير 
في الخليج ذي األغلبية السنية )مؤيدو المعارضة(.164 تستخدم أرباح هذه التجارة لدعم النظام 
األخالقية  الفتاوى  أن  من  الرغم  وعلى  السنة.  لمصالح  مباشرة  معارضة  في  )العلوي(،  السوري 
في  التنظيم  تورط  إلى  التقارير  من  العديد  تشير  المخدرات،  استخدام  تحظر  لداعش  والدينية 
)ألن  الستهالكها  أو  مباشرة  لتوزيعها  أو  االبتزاز  لغرض  إما  المشروعة  غير  المخدرات  تجارة 

القتال(.165 أثناء  دفعة  التنظيم  مقاتلي  يعطي  الكبتاغون  استهالك 

وشجع  الجائحة  وسط  استمر  والقوانين،  القواعد  فيه  تغيب  وضًعا  السوري  الصراع  أنشأ  وقد 
وخدماتهم  أنشطتهم  استغالل  على  المجاورة  والدول  سوريا  من  كل  في  اإلجرام  أعمال  رواد 
إلى إضفاء طابع  أدى  التي يسيطرون عليها، مما  األراضي  السلطة والسيادة على  اكتساب  بهدف 
رسمي على االقتصادات غير المشروعة في هذه المناطق. على سبيل المثال، في سوريا وعلى 
طول حدود الدول المجاورة، أقامت جميع أطراف الحرب نقاط تفتيش لمراقبة تدفق األشخاص، 
األمنية.  األجهزة  وفروع  والجيش  للنظام  الموالية  والميليشيات  المتمردة  الجماعات  فيهم  بمن 
وتضمن ذلك أيًضا مراقبة السلع غير المشروعة وابتزاز األموال، إما بشكل مباشر أو عن طريق 
الواقع،  ثابت لإليرادات.166 في  للقيام بذلك، وبالتالي ضمان تدفق  التفتيش لآلخرين  نقاط  تأجير 
التدفقات  على  والسيطرة  بها  واإلتجار  المشروعة  غير  السلع  بإنتاج  المتعلقة  التقارير  تتزامن 
غير المشروعة من قبل مجموعات مختلفة مع المكاسب والخسائر اإلقليمية على مدار الصراع 

السوري الذي دام تسع سنوات )الشكل 6(.
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الشكل 6: التغييرات في السيطرة على األراضي السورية، 2019-2014.
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الفصائل  مختلف  من  مزيج  استحوذ  الصراع،  مدار  على 
والمتمردين  للنظام  الموالية  الميليشيات  من  المتحاربة، 
العلمانيين167 إلى األكراد والجماعات السلفية، على األراضي 
ويتم  والموارد.  التجارية  التحتية  البنية  على  وسيطروا 

المناطق والحفاظ عليها من خالل مزيج  الحصول على هذه 
الشرعية،  اكتساب  في  تساهم  التي  واألنشطة  العنف  من 
المدنيين  السكان  على  األمد  طويلة  تأثيرات  ذلك  ولكل 

لمحليين. ا

2019

داعش

20142016

مجهولتركياالنظام الحاكمالمتمردونكردية

لبنان: تداعيات الحرب األهلية السورية 
كان للحرب األهلية في سوريا تأثير كبير على بلد الجوار 
لبنان. فقد لعبت سوريا دوًرا مهيمًنا في العالقات التاريخية 
والجغرافية والثقافية بين البلدين، مما جعل من المستحيل 
ولطالما  السوري.  الصراع  تداعيات  من  اإلفالت  لبنان  على 
بين  الداخليين  والتهميش  باالستقطاب  البالد  اتسمت 
الشكل 7(،  )انظر  والمسيحية  والشيعية  السنية  مجتمعاتها 
الطائفية  االنقسامات  تفاقم  إلى  أدت  السورية  الحرب  لكن 
اللبنانيين مع نظرائهم في الصراع  من خالل تعزيز تحالفات 
طول  على  وضوًحا  أكثر  التحالفات  هذه  وكانت  السوري. 
الطيف السياسي اللبناني بين المعارضة الداعمة لتحالف 14 
السني(  المستقبل  لتيار  السياسية  المجموعة  )بقيادة  آذار 
ينتمي  )الذي  السورية  للحكومة  الموالي  آذار   8 وتحالف 

إليه حزب اهلل(.168

الحدودية  المناطق  إلى  سوريا  في  الحرب  امتداد  ومع 
السنة  عليها  يسيطر  التي  الجماعات  دعمت  اللبنانية، 
وهّربت  الهوية،  إلى  استناًدا  المتحاربة  الفصائل  والشيعة 
الجهات  إلى  األخرى  واإلمدادات  والمخدرات  األسلحة 
المثال، تلقت  الفاعلة في الصراع عبر الحدود. على سبيل 
شحنات  سني(  )معقل  الشمالية  الساحلية  طرابلس  مدينة 
إلى  مقاتلين  إلرسال  المدينة  استخدام  وتم  األسلحة  من 
أيد  المتمردة في شمال غرب سوريا.169 وعندما  الجماعات 
دفع  السورية،  المعارضة  جماعات  اللبناني  المستقبل  تيار 

الجماعات  إلى  لالنضمام  السنة  اللبنانيين  من  بالعديد  ذلك 
لالجئين  الدعم  وتقديم  الحدود،  عبر  تقاتل  التي  المتمردة 
المشروعة  غير  والسلع  اإلمدادات  وتوفير  السوريين 
يهيمن  التي  الحدود  مناطق  من خالل  السورية  للمعارضة 
اللبنانيين  النظام السوري السياسيين  عليها السنة.170 واتهم 
التدفقات  لتأمين  سلطتهم  باستغالل  لسوريا  المناهضين 
المعارضة.  قوى  دعم  بهدف  سوريا  إلى  المشروعة  غير 
المستقبل  تيار  النائب عن  أن  الخصوص، ُزعم  وعلى وجه 
الجماعات  بين  األسلحة  لنقل  عقاب صقر قد عمل كمنسق 

العربي.171 الخليج  من  والممولين  المتمردة 

وتحديًدا  السلفية،  الجماعات  سيطرت  الحرب،  تقدم  مع 
داعش وجبهة النصرة، على مناطق سنية على طول الحدود 
اللبنانية السورية، ال سيما في بلدة عرسال وما حولها في 
سوريا.172  إلى  التهريب  طريق  على  تقع  التي  البقاع،  سهل 
وأدى وجود التنظيم إلى تطرف العديد من السنة المهمشين 
مهمة  مناطق  على  سيطر  أنه  كما  المنطقة،  في  اقتصاديًا 
فإن  وبالفعل،  الكبتاغون.173  إلنتاج  ومنشآت  القنب  لزراعة 
الوجود المتكرر لداعش في هذه المنطقة بين األعوام 2014 
في  التنظيم  تورط  عن  تقارير  صدور  مع  يتزامن  و2017 
منتجي  ابتزاز  خالل  من  األرجح  على  المخدرات،  تجارة 

المنطقة.174  في  المحليين  المخدرات 
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إلى حد  ُيعتبر  )الذي  اهلل  كان حزب  عام 2017،  بحلول 
مع  يعمل  لبنان(  في  وعسكرية  سياسية  قوة  أقوى  كبير 
حماية  واعتمد  السوري.  للنظام  الموالية  الميليشيات 
فأطاح  ألفعاله،  كمبرر  السنة  المتطرفين  من  الحدود 
البقاع.  على  سيطرته  وعزز  السلفية  الجماعات  بهذه 
على  المدنيين  مئات  العنف  أجبر  نفسه،  الوقت  وفي 

إلى تركيا.175  التهريب  الفرار، وأعاد توجيه طرق 

وقد سمحت سيطرة حزب اهلل الحالية على سهل البقاع، 
غير  باألنشطة  طويلة  فترة  منذ  مرتبطة  منطقة  وهي 
األسلحة(،  أقل  وبدرجة  المخدرات  )أي  المشروعة 
وتعزيز  السورية  الحكومة  لدعم  إيرادات  بتوليد 
جانَبي  طول  على  المنظمة  الجريمة  القتصاد  احتكارها 
بين  العالقة  هذه  تتضح  السورية.176  اللبنانية  الحدود 

القصير  بلدة  في  السوري  النظام  في  ونظرائه  اهلل  حزب 
الحدودية السورية،177 إذ ارتفعت إمدادات الكبتاغون في 
السوريون  المتمردون  أن خسر  عام 2013 بعد  المنطقة 
الجيش  المدعومين من  مقاتلي حزب اهلل  لصالح  المدينة 
معقل  إلى  القصير  تحولت  الوقت  ذلك  ومنذ  السوري. 
)الحشيش  المخدرات  إلنتاج  ومركز  الشيعة  للمهربين 
الفساد  على  التجارة  شبكات  وتعتمد  وتوزيعها.  والقنب( 
في الحكومة والجيش السوريين من أجل توزيع سلع حزب 
وقد  الحكومة،178  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  اهلل 
أمريكي  قدرها 5000 دوالر  رشوة  أن  المقابالت  كشفت 
أن تسمح بمرور  السوري يمكنها  الجيش  ُتدفع لضابط في 

تفتيش.179  نقطة  عبر  القنب  شحنة 

 الشكل 7: التوزيع الطائفي الرئيسي في لبنان.
مالحظة: تم تحديد المناطق بشكٍل تقريبي فحسب إذ ال يزال الوضع متغيرًا.
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شكلت الحرب السورية 
محرًكا رئيسًيا 
لالضطرابات األخيرة 
التي شهدها لبنان 
في جميع مناطقه.
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وليست المخدرات واألسلحة السلع غير المشروعة الوحيدة الخاضعة لسيطرة حزب اهلل. تشير 
اآلن  بين سوريا ولبنان، ويتم  البشر  تهريب  الصادرة في عام 2019 إلى تصاعد عمليات  األبحاث 
للجيش  الرابعة  الفرقة  قبل  ومن  اللبناني  الجانب  من  اهلل  قبل حزب  من  التجارة  هذه  تسهيل 
من الجانب السوري.180 وتؤكد المراقبة اإلقليمية وجود طريق تهريب رئيسي بين بلدة سرغايا 
لبنانية  فاعلة  جهات  عليها  تسيطر  مناطق  وهي  اللبنانيتين،181  ومعربون  حام  وبلدتي  السورية 

وسورية.

المناطق  على  والعسكرية  السياسية  سيطرته  إلى  إضافة  سوريا،  في  اهلل  حزب  تدخل  وكان 
سيطرته  تحت  تكون  للحدود  عابرة  منطقة  إنشاء  أمام  الطريق  مّهد  قد  اللبنانية،  الحدودية 
في  المثال،  سبيل  على  المنطقة.  في  اللبناني  الجيش  وجود  من  الرغم  على  والفورية،  المباشرة 
عام 2016، أفادت التقارير أن الجماعة تفاوضت مع داعش من تأمين أجل عودة 30 عائلة سورية 
عبر الحدود، وذلك خالل غياب تام للقوات المسلحة اللبنانية عن العملية التي كانت في النهاية 

الحدود.182 عبر  للعائالت  مرافقة  مجرد 

في  للحكم  شرعية  كبنية  مكانته  عزز  إذ  البقاع،  لسكان  بالنسبة  مهًما  دوًرا  اهلل  حزب  لعب 
المنطقة وقدم الوظائف والخدمات االجتماعية للمواطنين الذين طالما تجاهلتهم بيروت. يستخدم 
لبنانيين  شيعة  مقاتلين  لتجنيد  المنظمة  الجريمة  أنشطة  عن  الناتجة  األموال  أيًضا  اهلل  حزب 
يمكنهم كسب ما يقرب من 600 دوالر أمريكي شهريًا والحصول على نظام رعاية اجتماعية واسع 
الجنود  عائالت  برعاية  الحزب  يقوم  كما  والعيادات.183  والمستشفيات  المدارس  يشمل  النطاق 
من  القليل  سوى  تقدم  ال  منطقة  في  المجاور  القتال  إلى  لالنضمام  حوافز  خلق  أجل  من  القتلى 
الفرص االقتصادية البديلة. وتتميز عالقة حزب اهلل مع سكان منطقة البقاع بكونها عالقة تتسم 
التدفقات  تأمين  في  باإلتجار  والعاملون  المحليون  المهربون  يساعد  فبينما  المتبادلة:  بالمنفعة 
في  اهلل  حزب  يساعد  باإلمدادات،  سوريا  في  للنظام  الموالية  القوات  لتزويد  المشروعة  غير 

المقابل على تزويدهم بالحماية السياسية من القمع الحكومي الذي يحدث أحيانًا في المنطقة.184

لبنان من خالل  وفي سياق جائحة كوفيد-19، تم تعزيز دور حزب اهلل كهيكل حكم بديل في 
من  لبنان  في  الهوية  على  القائمة  السياسية  األحزاب  وتمكنت  للجائحة.  االستجابات  تسييس 
المستلزمات  على  التجارية  عالماتها  ووضعت  كبيرة،  دعائية  حمالت  في  الجائحة  استغالل 
الطبية، مثل األقنعة، ونشرت مقاطع فيديو ألعضاء الحزب وهم يقدمون الدعم في مجال الرعاية 
ومنافسيهما  المسيحي  اللبنانية  القوات  وحزب  البالد  في  الحر  الوطني  التيار  وقام  الصحية.185 
السياسيين ومنهم الحزب السوري القومي االجتماعي، بنشر صور ألعضاء األحزاب وهم يعقمون 
الشوارع في البلد.186 وبالمقارنة، نفذ حزب اهلل أكبر استجابة لألزمة الصحية حتى اآلن )والتي 
للفحص،  بإنشاء مستشفيات ميدانية ومواقع  فقام  الحكومي(،  للجهاز  أنها مكملة  تم عرضها على 
كوفيد-19  فضاًل عن رصد حاالت  عليها،  يسيطر  التي  المناطق  في  الطبية  الكوادر  آالف  وبتعبئة 

اإليجابية.187

ومن المعروف أن مصدر دعم حزب اهلل )وبالتالي النظام السوري( يأتي إلى حد كبير من إيران 
أسلحة  ترسانة  بناء  في  الحزب  وساعدت  سنويًا  دوالر  بنحو 700 مليون  اهلل  تزود حزب  التي 
أميركيين.188 وألن غالبية حاالت  لبنان، وفًقا لمسؤولين  تتكون من حوالي 150 ألف صاروخ في 
اإلصابة اإليجابية بفيروس كورونا في لبنان نجمت عن أفراد قادمين من إيران، وبالنظر إلى معقل 
الحزب على حدود البالد مع سوريا، ألقى خصوم حزب اهلل السياسيون باللوم على الجماعة في 

التهريب.189 أنشطة  واستمرار  الفيروس  نشر 

خالل الصراع السوري، ورد أن حزب اهلل عمل مع نظرائه في فيلق القدس اإليراني )وحدة تابعة 
للحرس الثوري اإليراني( من أجل تطوير أسلحة وخطوط تهريب غير مشروعة عبر سوريا وإلى 
النظام  نتيجة الستعادة  أن  إيران بشكل كبير.190 ويبدو  نفوذ  لتوسيع  االستفادة منها  لبنان يمكن 
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السوري لمعظم األراضي في البالد، تجد إيران نفسها في وضع 
استياء  يثير  ما  المنطقة،  في  نفوذها  ممارسة  لها  يسمح  جيد 
والمملكة  المتحدة  الواليات  سيما  وال  الخارجية،  األطراف 

السعودية. العربية 

األخيرة  لالضطرابات  رئيسًيا  محرًكا  السورية  الحرب  شكلت 
التي شهدها لبنان في جميع مناطقه، ومهدت هذه االضطرابات 
لزيادة عدم االستقرار وسط جائحة كوفيد-19. كما أدى النفوذ 
سوريا  من  كل  في  اهلل  لحزب  الواسع  واالقتصادي  السياسي 
ولبنان، إلى جانب العزلة السنية، إلى تأجيج االنقسام السني-
الوطن  في  باإلقصاء  الشعور  هذا  عن  ونتج  البالد.  في  الشيعي 
مصادر  عن  وبحثها  الدولة  عن  السنية  الفئات  بعض  ابتعاد 
الجماعات  إلى  االنضمام  ذلك  في  بما  والحماية،  للدعم  بديلة 
اإلسالمية التي تقدم الخدمات، والعمل مع الشبكات اإلجرامية 
في  السني  التطرف  ظهور  أن  الذكر  ويجدر  المال.191  مقابل 
وأمنية  دينية  لديناميكيات  العنان  أطلق  قد  السوري  الصراع 
النصرة  جبهة  مثل  مجموعات  أسست  إذ  لبنان،  في  مقلقة 
للقتال  الحدود  عبر  الكثيرين  وأرسلت  لبنان  في  لها  فروًعا 

السورية.192 إدلب  منطقة  في 

مثل  الرئيسية،  القطاعات  على  أيًضا  كبير  تأثير  للنزاع  وكان 
التدفق  يؤد  ولم  األخرى.193  االقتصادية  واألنشطة  السياحة 
اللجوء السوريين في لبنان إلى إجهاد  الكبير لالجئين وطالبي 

الموارد العامة للبالد وزيادة التوترات االجتماعية بين مواطنيها 
الذين يتعين عليهم اآلن مشاركة هذه الموارد الضئيلة فحسب، 
سوريا  إلى  المنظمة  الجريمة  تدفق  فرص  من  أيًضا  زاد  بل 
الجئ سوري  مليون  تعداد 1.5  أن  إلى  التقارير  وتشير  ومنها. 
الفقر  إلى  لبناني  بـ200000  يقدر  ما  دفع  إلى  أدى  البالد  في 
البطالة  مزيج  وكان  الرسمي.194  غير  االقتصاد  إلى  واللجوء 
االنقسام  جانب  إلى  االجتماعي،  واألمن  التحتية  البنية  ونقص 
في  واسع  نطاق  على  السخط  حّفز  الذي  هو  العميق،  الطائفي 
الراهن.  الوضع  من  سئموا  الذين  اللبنانيين  المواطنين  أوساط 
وتفاقمت هذه الظروف بسبب األزمة الصحية، ومؤخًرا انفجار 

للبالد.195 الذي وجه ضربة قاصية  ميناء بيروت، 

وتعكس االحتجاجات الحالية التي يشهدها لبنان انهيار االقتصاد 
التجارية  العالقات  على  أثرت  التي  المصرفية196  واألزمة 
أدت  الحرب،  مدار  على  سوريا.  مع  الرسمية  وغير  الرسمية 
إلى  السورية  التجارية  األعمال  على  األمريكية  العقوبات 
أو  معامالتهم  إلجراء  لبنان  على  السوريين  من  العديد  اعتماد 
الفاصلة  الخطوط  فيها  أصبحت  بيئة  في  بمدخراتهم  االحتفاظ 
اقتراب  الرسمية غير واضحة.197 ومع  التهريب والتجارة  بين 
كمصدر  دوره  ينتهي  قد  الصعبة،  عملته  لكل  لبنان  استنفاد 
حيوي لتوفير األموال لسوريا، مما يؤدي إلى اعتماد أكبر على 

السوداء.198  السوق  تعامالت 

توترات اجتماعية: متظاهرون لبنانيون في بيروت. ساهمت الحرب السورية وجائحة كوفيد-19 وانعدام األمن االقتصادي في انتشار 
االضطرابات المدنية في البالد. © أنور عمرو/وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيماجيس
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ماذا يخبئ المستقبل للبنان؟
حتى قبل الوباء، كان لبنان على شفير االنهيار. ومنذ تشرين األول/أكتوبر 2019، شهدت البالد اندالع 
في  الفاسدة  النخبة  من  سئموا  متدهوًرا  اقتصاًدا  يواجهون  مواطنون  نظمها  النطاق  واسعة  احتجاجات 
ووفًقا  المواطنين.  حساب  على  المحسوبية  شبكات  عبر  وتوجهها  الموارد  على  تستحوذ  التي  البالد 
الناتج  من   %9 بنحو  يقدر  ما  لبنان  السياسية  النخبة  تكلف سيطرة   ،2016 لعام  الدولي  البنك  لتقرير 
المحلي اإلجمالي سنويًا، بسبب عدم فرض الفاعلين السياسيين األثرياء أي عقوبات على األنشطة غير 
1% من السكان األغنى على   الثروة إذ تحصل نسبة  البالد من فجوة كبيرة في  المشروعة.199 وتعاني 

25% من الدخل القومي.200 

الليرة  قيمة  انخفاض  إلى  وأدت  الوطنية،  احتياطياته  لبنان  في  االقتصادية  األزمة  استنفدت  وقد 
ووفًقا  المفرط.201  للتضخم  لبنان عرضة  يجعل  مما  السوداء،  السوق  في  تقريًبا   %40 بنسبة  اللبنانية 
للتقارير، تواجه البالد نسبة دين إلى الناتج المحلي اإلجمالي تبلغ 150%،202 ومع تزايد عدد األشخاص 
من  أكثر  أن  ُقدر  ذلك،  على  عالوة  العمالت.  تهريب  يزيد  أن  المرجح  من  أموالهم،  يسحبون  الذين 
انتشار  ومع  األول/أكتوبر.203  تشرين  في  االحتجاجات  بدء  منذ  وظائفهم  فقدوا  قد  شخص   200000

الحياة. البقاء على قيد  المشروعة من أجل  إلى األنشطة غير  المواطنون  يلجأ  الفقر،204 قد 

منظر للدمار الناجم عن انفجار كمية كبيرة من نترات األمونيوم المخزنة في ميناء بيروت في آب/أغسطس 2020. 
© كافح كاظمي/غيتي إيماجيس
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تختلف  السوري(،  الصراع  بسبب  )تفاقمت  طائفية  بانقسامات  يتسم  لبنان  أن  من  الرغم  على 
للمطالبة  الطائفية  الخطوط  مختلف  عبر  المشاركون  يّتحد  إذ  سواها  عن  الحالية  االحتجاجات 
بإصالحات اجتماعية واقتصادية شاملة وعن بديل عّما ُينظر إليه على أنه حكومة مختلة األداء 
هذه  تؤثر  أن  المحتمل  من  االحتجاجات،  تغذي  المحلية  المظالم  كانت  لو  وحتى  كبير.  حد  إلى 

أيًضا. المنطقة  في  المشروعة  التدفقات غير  األخيرة على 

ازدهر في  الذي  المحلية، مثل حزب اهلل  الحاكمة  الجهات  اندالع جائحة كوفيد-19، كانت  قبل 
وسيطرته  األسد  لنظام  الحزب  دعم  على  ربما  أثر  مما  الدعم،  تفقد  الطائفية،  على  القائم  الوضع 
السورية في  الحكومة  يعني تورط  البلدين. عالوة على ذلك،  بين  المشروعة  التدفقات غير  على 
غير  التدفقات  تحويل  إلى  يؤدي  قد  النقدي  التدفق  نقص  أن  الشفاف  غير  اللبناني  المالي  القطاع 

أماكن أخرى. إلى  المشروعة 

وفي غضون أشهر قليلة، لم تؤِد أزمة كوفيد-19 الصحية إلى تفاقم االنكماش االقتصادي وشل نظام 
اهلل  الحكومة وحزب  من  لكل  حياة  أيًضا شريان  قدمت  بل  فحسب،  البالد  في  الصحية  الرعاية 
التركيز  وحولت  المحلية  المظالم  مؤقًتا  الجائحة  فأوقفت  السكان.  أعين  في  الشرعية  الستعادة 
للطائفية  الداعمة  الحاكمة  المباشر. في ظل هذه الظروف، تدخلت السلطات  التهديد الصحي  إلى 
كورونا،  لفيروس  لالستجابات  السياسي  التوسيم  في  رأينا  وكما  األزمة.  مع  التجاوب  بهدف 
تصاحب  التي  المشروعة  غير  التدفقات  أيًضا  وربما  الراهن  الوضع  اللبنانية  السلطات  رّسخت 

الديناميكيات.  هذه 

في 4 آب/أغسطس 2020، أحدث االنفجار الهائل في ميناء بيروت موجات صادمة في جميع أنحاء 
البالد وبقية العالم، وأسفر عن مقتل ما يقرب من 200 شخص وتشريد 300000 شخص. وميناء 
الدولة  في  الوحيدة  الحبوب  صوامع  يضم  للبالد،  االقتصادي  الحياة  شريان  يمثل  الذي  بيروت 
ويتلقى 80% من وارداتها.205 وقد زاد تدمير الميناء من مشاكل اقتصاد البالد شبه المنعدم، وأدى 
متجدد  زخم  اللبنانيين  لدى  أصبح  االنفجار،  ومنذ  دوالر.206  مليارات   5 بنحو  تقدر  خسائر  إلى 

لبنان. في  الحاكمة  السلطات  قدرات  انعدام  استيائهم من  للتعبير عن 

اللبنانية  الليرة  لسعر  الحاد  التفاوت  يؤدي  وأن  الصرف،  أسعار  ضوابط  تستمر  أن  المحتمل  من 
غير  والدخول  األموال  لغسيل  حوافز  خلق  إلى  الرسمي،  بالسعر  مقارنة  السوداء  السوق  بحسب 
لبنان. وأثبت حزب اهلل على مدى فترات طويلة قدرته على نقل األموال  إلى  المشروع لألموال 
للتهرب من ضوابط العملة والعقوبات،207 وهي خدمة يمكن أن يقدمها الحزب محلًيا مقابل النفوذ 

بأنشطة أخرى غير مشروعة.  يتعلق  الحوافز األخرى، وقد تعزز قوته فيما  أو  السياسي 

االحتجاجات  تؤدي  أن  من  خطر  فثمة  الصعبة،  العملة  من  كافًيا  ضًخا  لبنان  يتلَق  لم  ما  ولكن، 
العنيفة وعدم االستقرار المتزايد في البالد إلى صراع أهلي، مما يخلق فراًغا أمنًيا ويسمح للجهات 
أخرى  مرة  ويعزز  الشرعية،  واكتساب  الحماية  لتوفير  بالتدخل  الطائفي  التوجه  ذات  الفاعلة 

والصراع.  المنظمة  الجريمة  حلقة 

ومن الواضح أن الوضع في البالد يشهد تطورات متسارعة، ولكن نظًرا إلى الدمار االقتصادي الذي 
البالد يعيشون في فقر،208  تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19، وإلى كون ما يقرب من نصف سكان 
التدفقات  سوق  استمرار  في  للسكن  الصالحة  غير  والظروف  المجاعة  انتشار  خطر  يساهم  فقد 

الحالي. الحوكمة  إطار  أو بدون  الجماعية، مع  الهجرة  المشروعة عبر  غير 
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األردن: منصة إقليمية محايدة؟
لعب األردن دوًرا أساسًيا في الصراع السوري كمنصة للجهات الفاعلة الخارجية التي تسعى 
إلى التدخل في المنطقة )ال سيما الواليات المتحدة ودول الخليج العربية(. وعلى العكس من 
لبنان، كانت الحكومة األردنية موحدة بشكل عام في موقفها، ومتحالفة مع السكان المحليين 
حاولت  ذلك  ومع  للبالد.  الحدودية  المناطق  في  سيما  ال  المتمردين،  قضية  يدعمون  الذين 
العنف والتطرف عبر  انتشار  الحياد ساعية لتحقيق هدف نهائي هو منع  البقاء على  المملكة 
الحدود.209 ولهذه الغاية، عملت الحكومة األردنية مؤخًرا مع النظام السوري ونظرائها الروس 
االنقسامات  عن  األردن  لبعد  ونظًرا  الرسمية.210  التجارة  فتح  وإعادة  الحدود  أمن  لضمان 
الطائفية المحلية التي غّذت المنافسة على األراضي والموارد في لبنان، يركز السياق األردني 
المتحالفة  الدول  مع  بعضها )ال سيما  تعتمد على  التي  الدولية  العالقات  على موازنة مختلف 
مع المعارضة السورية( والتي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في توسيع نطاق األسواق 
الوضع  تدهور  رغم  االستقرار  على  الحفاظ  إلى  الوقت  نفس  في  السعي  مع  المشروعة،  غير 

محلًيا. واالجتماعي  واالقتصادي  األمني 

بشدة  عليها  تسيطر  كانت  التي  المناطق  حدود  على  األردن  في  الشمالية  المناطق  تقع 
المدفعية  والقذائف  الصواريخ  النزاع، سقطت  مدار  في سوريا.211 وعلى  المسلحة  المعارضة 
السورية عدة مرات على المدن والبلدات األردنية، وزادت عمليات تهريب وتسلل األسلحة 
والممنوعات عبر الحدود، مما أدى إلى تزايد العبء على األجهزة األمنية. وقبل استعادة النظام 
المعارضة،  إلى معاقل  األردن  تتدفق من شمال  األسلحة  الجنوبية، كانت  لمحافظاته  السوري 

في األردن، كانت حركة األشخاص 
الفارين من سوريا المجاورة هي 

الدافع الرئيسي للتدفقات غير 
المشروعة عبر الحدود المشتركة. 

© جون إسحاق/األمم المتحدة
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مثل درعا.212 وأثار ذلك مخاوف بشأن انتشار الخاليا اإلسالمية المتطرفة في البالد، ال سيما 
الحال  اللتين يتعاطف سكانهما مع رفاقهم في سوريا، كما هو  في بلدات مثل معان والزرقاء، 

لبنان.213 في 

للتعامل مع اآلثار السلبية للصراع السوري المجاور، اعتمد األردن بشكل كبير على المساعدات 
الواليات  وخاصة  السورية،  المعارضة  فصائل  مع  المتحالفة  الخارجية  القوى  من  الخارجية 
المتحدة ودول الخليج السنية. وفي المقابل، أيدت هذه القوى الخارجية موقًفا حازًما مناهًضا 
لنظام األسد في األردن، وأفادت بعض التقارير بأنه قد تم توجيه المساعدات النقدية والمادية 
عام 2016،  في  المثال،  سبيل  على  سوريا.214  في  المتمردين  قوات  إلى  أيًضا  للبالد  المقدمة 
“تيمبر  الرمزي  االسم  يحمل  األمريكية  المركزية  المخابرات  لوكالة  سريًا  برنامًجا  أن  تبين 
السوريين  المتمردين  إنشاؤه في األردن لتدريب وتسليح  سيكومور” )Timber Sycamore( تم 
بسرقة  فاسدين  أردنيين  قيام مسؤولين  الكشف عن  وتم  المجاور.215  الصراع  في  المعتدلين 
أسلحة أمريكية وتحويلها إلى السوق السوداء، وجعلها غير قابلة للتعقب ومتاحة ألي شخص 

المتطرفة(.216 الجماعات  ذلك  في  )بما  تكلفتها  تحمل  يستطيع 

في األردن، كانت حركة األشخاص الفارين من العنف في سوريا المجاورة هي القناة الرئيسية 
التي تغذي التدفقات غير المشروعة عبر الحدود المشتركة. وأدى استخدام النظام السوري 

الشكل 8: التدفقات غير 
المشروعة الرئيسية في 

األردن وعبره.
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للمواد الغذائية واإلمدادات األساسية األخرى كسالح لدعم 
إلى  الجنوبية،  مناطقه  على  تدريجًيا  وسيطرته  وجوده، 
محاولة  وفي  األردن.  إلى  جماعية  هجرة  حاالت  حدوث 
وهو  البالد،  يدخلون  الذين  الالجئين  تدفق  من  للحد 
والعنف،  التطرف  يزيد من خطر  أنه  على  إليه  ُينظر  أمر 
سياساتها  بتقييد  دوري  بشكل  األردنية  الحكومة  قامت 
الحدودية، مما سبب أزمة إنسانية وأعاد توجيه تدفقات 
في  ذروته  إلى  الالجئين  تدفق  وصل  وعندما  الهجرة. 
لالجئين(  الزعتري  مخيم  إنشاء  )بعد   2012 عام  أواخر 
المزيد من  إلى فرض  الحكومة  وأوائل عام 2013، سعت 
أعداد  على  للسيطرة  محاولة  في  الحدود217  على  القيود 
المرتبطة  األمنية  المخاوف  ومعالجة  المتزايدة  الالجئين 
طول  على  األسلحة  مصادرة  عمليات  في  الهائل  باالرتفاع 

الحدود.218

ولطالما  بالتدخل.  للمهربين  السياسات  هذه  وقد سمحت 
جميع  في  المتمركزة  المحلية،  السنية  القبائل  اضطلعت 
بدور  النائية،  والغربية  الشمالية  األردن  صحراء  أنحاء 
طرق  على  وسيطرت  المناطق  هذه  إدارة  في  رئيسي 
التي  القاحلة  أنحاء األراضي  التقليدية في جميع  التهريب 
تمتد عبر سوريا واألردن والعراق.219 وسّهلت هذه القبائل 
مع  جنب  إلى  )جنًبا  األشخاص  تهريب  المستقلة  شبه 
عبر  والمخدرات(  األسلحة  ذلك  في  بما  األخرى،  السلع 
عالقات  ساهمت  كما  األردنية.  السورية  الحدود  جانبي 
هياكل  بمثابة  تعمل  التي  المحلية،  القبائل  مع  المملكة 
تعزيز  في  األردن،  من  النائية  المناطق  في  مساندة  حكم 
التدفقات غير المشروعة بموافقة الدولة من أجل تعزيز 
تشير  المثال،  على سبيل  التطرف.  آثار  من  والحد  األمن 
شجع  الحدود،  إغالق  حاالت  بعض  في  أنه  إلى  التقارير 
السوريين  اللجوء  طالبي  بالفعل  األردنيون  الحدود  ضباط 
التهريب  وقنوات  الرسمية  غير  المعابر  استخدام  على 
أهدافها  موازنة  إلى  الحكومة  سعي  يؤكد  مما  كبديل، 
في  الحكومية  غير  الفاعلة  الجهات  مع  تساهلها  ومدى 

البالد.220 

وباإلضافة إلى تقاضي المهربين مبالغ كبيرة مقابل تهريب 
من  االستفادة  من  تمكنوا  فقد  األردن،  إلى  األشخاص 
الالجئين  السوريين في مخيمات  استيطان جزء كبير من 
على طول الحدود )خاصة حول الساتر الترابي(، إذ أدت 
والمساعدات  األساسية  لإلمدادات  المتزايدة  الحاجة 

على  تسيطر  التي  المحلية  القبائل  تحكم  إلى  اإلنسانية 
من  المثال،  سبيل  على  أيًضا.  الخدمات  بهذه  المنطقة 
إلى  الالجئين  وصول  من  تحد  القبائل  أن  المعروف 
اإلمدادات، مثل الغذاء والدواء، مقابل تحصيل الرسوم.221 
الالجئين  عدد  مع  للتعامل  الخارجية  الجهود  تنجح  ولم 
التي  المخيمات  في  التطرف  والتخفيف من حدة  المتنامي 

سيئة.222 معيشية  بظروف  تمر 

ونتج عن آثار الصراع السوري في األردن تفاقم التوترات 
على  الحكومة  قدرة  فتراجعت  سكانه.  بين  الداخلية 
توفير متطلبات الحياة األساسية للمواطنين، كالغذاء والماء 
والسكن والرعاية الصحية والتعليم والخدمات القانونية، 
في حين انتشر الفقر والبطالة والتهميش والظلم والفساد 
أدت  كما  واسع.  نطاق  على  والمساءلة  الرقابة  وانعدام 
إلى  األردن  في  السوريين  الالجئين  من  الكبيرة  األعداد 
طرق  وتعطيل  األجنبي،  واالستثمار  السياحة  انخفاض 
انخفاض  أدى  نفسه،  الوقت  وفي  اإلقليمية.223  التجارة 
السكان  تنافس  إلى  جزئًيا  يعود  الذي  التوظيف،  معدالت 
المضيفين والالجئين على الوظائف، إلى زيادة الضغط على 

المتعثر.  البالد  اقتصاد 

األردنيين  بين  السخط  زيادة  التوترات  هذه  عن  ونجم 
الصراع  اندالع  فمنذ  اإلسالمي.  التطرف  انتشار  واحتمال 
مجموعات  مع  المتعاطفين  األردنيين  آالف  ذهب  السوري، 
بذلك  فازدادت  معها،  للقتال  وداعش  النصرة  جبهة  مثل 

المشروعة.224  غير  التدفقات 

وعلى الرغم من أن غسيل األموال لم يطرح مشكلة كبيرة 
قطاعات  استخدام  عن  سردية  تقارير  أفادت  البالد،  في 
غير  األنشطة  من  األموال  لغسل  العقارات،  مثل  معينة، 

المجاورة.225 الحرب  لدعم  المشروعة 

األردن  نجح  لسوريا،  المجاورة  األخرى  بالدول  مقارنة 
التسع  مدار  على  النسبي  استقراره  على  الحفاظ  في 
لزعزعة  عرضة  البالد  فإن  ذلك،  ومع  الماضية.  سنوات 
استقرارها، حتى مع عودة العالقات مع النظام السوري إلى 
سياق  في  وحالًيا،  نهايته.  من  الصراع  واقتراب  طبيعتها 
جائحة كوفيد-19، سيعتمد استمرار استقرار األردن إلى 
على  الصحية  لألزمة  الحكومة  استجابة  على  كبير  حد 

والطويل. القصير  المديين 
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ماذا يخبئ المستقبل لألردن؟
البقاء  المملكة على  بقدرة  كبير  إلى حد  مرهونًا  بجيرانه  مقارنة  لألردن  النسبي  االستقرار  كان 
على الحياد )قدر اإلمكان( طوال الصراع السوري. ومع ذلك، فإن العدد المتزايد لالجئين في البالد 
رأس  على  القضايا  هذه  يجعل  مما  المملكة،  استقرار  بزعزعة  يهددان  التطرف  انتشار  واحتمال 
تصنيف  تم   ،2018 عام  في  المثال،  سبيل  على  القادمة.  السنوات  في  األردنية  الحكومة  أولويات 
األردن ضمن الدول العشر األولى في العالم من حيث اإلنفاق العسكري مقارنة بالدخل القومي.226 

العام  األردني  الدعم  بدأ  أراضيها،  على  السيطرة  من  المزيد  السورية  الحكومة  استعادة  ومع 
األسد  نظام  مع  الداخلية  العالقات  استئناف  بوادر  األردن  وأظهر  يتضاءل،  السورية  للمعارضة 
إقامة  على  الثالث  الدول  اتفقت   ،2017 عام  وفي  الداخلية.  التوترات  تهدئة  أجل  من  وروسيا 
األردنية،  الشمالية  للمناطق  المتاخمة  لسوريا227  الجنوبية  المحافظات  في  التصعيد  لخفض  منطقة 

اإلقليمية.229 التجارة  واستأنفت  المشتركة228  الحدود  أمن  على ضمان  وتعاونت 

الجوار لعشر سنوات قد ساهمت في ظهور أزمة اجتماعية واقتصادية في األردن،  وكانت حرب 
في  وعجًزا  الوباء(230  قبل  للشباب   %40 من  يقرب  )ما  البطالة  وزيادة  التجارة  تباطؤ  شملت 
البالد  شهدت  و2019،   2018 عامي  وفي  االجتماعية.  التحتية  البنية  على  وضغوًطا  الميزانية 

الحكومة.231 في  الشفافية  وزيادة  اقتصادية  بإصالحات  للمطالبة  النطاق  واسعة  عامة  مظاهرات 

وفرض  االقتصاد،  على حساب  العامة  للصحة  األولوية  إعطاء  األردن  اختار  الجائحة،  اندالع  ومنذ 
أثبتت  الفيروس.232 وقد  انتشار  أيام( للحد من  الكامل لمدة ثالثة  قيوًدا صارمة )تضمنت اإلغالق 
من  الرغم  وعلى  المنطقة.  في  نجاح  قصة  كبير  حد  إلى  البالد  واعُتبرت  نجاحها  اإلجراءات  هذه 
الوقت  أدت، في  الحكومة قد  أن استجابة  إلى  األخيرة  االستقصائية  الدراسات  القيود، تشير  شدة 

مخيم الزعتري لالجئين في 
األردن. ساهمت سياسة 
الدولة بشأن الهجرة في 

ارتفاع اقتصاد تهريب البشر
© مارك غارتن/األمم 

المتحدة
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اإلجراءات  على   )%74 )حوالي  الجمهور  من  العظمى  الغالبية  وافقت  إذ  االجتماعي،  التماسك  تحسين  إلى  الحالي، 
الحكومية.233

قد  أواًل،  رئيسيين.  عاملين  على  المشروعة،  غير  التدفقات  وبالتالي  للبالد،  الداخلي  االستقرار  يعتمد  ذلك،  ومع 
أن  إال  القصير،  المدى  على  نجاًحا  حقق  قد  الصحية  األزمة  على  فوري  أمني  طابع  بإضفاء  الحكومة  قيام  يكون 
 2020 أيار/مايو  في  الصادرة  التقارير  وُتظهر  العامة.  من  المعارضة  تزايد  إلى  يؤدي  قد  الشديدة  القيود  استمرار 
عدًدا من االعتقاالت التي قامت بها السلطات األردنية بحق إعالميين لنشرهم أخباًرا من شأنها “إثارة الذعر” بشأن 
سنوات.234  ثالث  لمدة  السجن  إلى  تصل  عقوبة  يفرض  نيسان/أبريل  في  صدر  مرسوم  إلى  استناًدا  وذلك  الوباء، 
وتقول جماعات حقوق اإلنسان إن االعتقاالت تظهر تنامي عدم تسامح السلطات مع االنتقاد،235 مما قد يؤدي بدوره 

الثقة في الحكومة واحتمال اندالع االحتجاجات مرة أخرى. إلى تراجع 

)الذي  البالد  اقتصاد  تعرض  الفيروس،  تفشي  بعد  الفورية  االستجابة  في  للصحة  األولوية  إعطاء  تم  بينما  ثانًيا، 
بلغ معدل   ،2020 األول من عام  الربع  ففي  الجائحة.  كبيرة جراء  لضربة  السوري(،  الصراع  بالفعل بسبب  أُضعف 
المتوقع أن  العام.237 ومن  30% بحلول نهاية  إلى  الرقم  19%،236 مع توقع االقتصاديين أن يرتفع هذا  البطالة حوالي 
وانخفاض  الخدمات،  وصناعة  السياحة  تعطيل  ذلك  في  بما  كبيرة،  تحديات  االقتصادية  القطاعات  جميع  تواجه 

الخارج. في  العاملين  تحويالت 

انتفاضات  يشهد  أو  أهلي  أي صراع  إلى  األردن  ينزلق  أن  المحتمل  غير  من  التوترات،  هذه  من  الرغم  على  ولكن 
جماعية حول اآلثار المجتمعية للصراع السوري. بداًل من ذلك، قد يدفع االقتصاد المتدهور في البالد الكثيرين إلى 

األساسية. احتياجاتهم  لتلبية  المشروعة  غير  واألنشطة  الرسمية  غير  األسواق  على  االعتماد 

بلد حيث  في  العنيف  التطرف  يولد  قد  محدودة  فرًصا  يواجهون  الذين  الشباب  بين  المتزايد  االستياء  فإن  كذلك، 
واحًدا  األردن  يجعل  مما  السلفية،238  الجماعات  إلى جانب  للقتال  انضموا  2500 و4000 شخص  بين  ما  أن  ُيقّدر 

المقاتلين األجانب.239 العالم مساهمًة في أعداد  أكثر دول  من 

العراق: بقايا التطرف
تتسم  عالقة  أنها  على  والعراق  سوريا  بين  العالقة  يمكن وصف  السوري،  الصراع  سياق  في 
الجريمة  تدفقات  على  السوري  الصراع  تأثير  األبحاث حول  غالبية  وإن  المتبادلة.  بالفوضى 
المنظمة العراقية قد ركزت بشكل أساسي على دور داعش في الصراع. وعلى الرغم من أنه 
شك  بال  بقيت  اإلرهابي،  التنظيم  هذا  عليها  يسيطر  كان  التي  األراضي  استرجاع  رسمًيا  تم 
الذي عانى من عدم االستقرار منذ غزوه عام 2003 من  العراق،  عناصر من نفوذ داعش في 
قبل التحالف الذي قادته الواليات المتحدة، وتفاقمت أوضاعه نتيجة للصراع السوري األخير.

الجريمة  وتدفقات  السورية  الحرب  بين  تجمع  التي  وضوًحا  األكثر  الروابط  اليوم  تتركز 
المنظمة في العراق في كردستان العراق، وترتبط بسوق تهريب البشر وأزمة الهجرة. ويبدو 
تدار  بحيث  لسوريا،  المجاورة  األخرى  البلدان  مع  عام  بشكل  يتماشى  العراق  في  الوضع  أن 
في  لها  النظيرة  بالفصائل  نفسها  تربط  طائفية  جماعات  قبل  من  المشروعة  غير  االقتصادات 
عالوة  البالد.  شمال  في  الموجودة  تلك  هذه  التهريب  ديناميكيات  فتشبه  السورية،  الحرب 
تداعيات  بسوريا  يتعلق  فيما  وإيران  العراقية  الحكومة  بين  الوثيق  للتحالف  كان  ذلك،  على 

المنطقة. البالد وبقية  أنحاء  اإليراني في جميع  النفوذ  انتشار  عديدة على 
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بدأ  عندما  كبيرة  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  أزمات  من  بالفعل  يعاني  العراق  كان  وقد 
الصراع السوري. ففي أعقاب سقوط صدام حسين عام 2003، تحولت األقلية العربية السنية 
في العراق من كونها فئة حاكمة إلى فئة محكومة بين عشية وضحاها.240 وأدت إعادة هيكلة 
نظام الحكم في العراق بعد عام 2003 إلى إنشاء حكومة مركزية يهيمن عليها الشيعة وتدعمها 
ذلك،  إلى  إضافة  السياسية.  والعملية  الدولة  في  السنة  مشاركة  عدم  إلى  وبالتالي  إيران، 
البالد بعد غزو عام 2003 ديناميكيات سياسية241  الديمقراطية في  نتجت عن عملية إرساء 
قائمة على الهوية، قّسمت السكان على أسس طائفية وأوجدت أرًضا خصبة لمناصرة القضية 

السنية، بما في ذلك ظهور تنظيم داعش.242

ومن خالل تبني إنشاء الخالفة والسعي إلى تحقيق قيادة عالمية للمجتمع اإلسالمي في جميع 
الحكومية  والقوات  المتمردين  قوات  جهود  عّطلت  طاغية  قوة  داعش  أصبحت  العالم،  أنحاء 
للقضاء على تنظيم  إلى جانب بعضها  المعارضة  الفصائل  في سوريا. وتقاتل في بعض األحيان 
أنشطة  في  المشاركة  من خالل  كبير  حد  إلى  تمويلها  داعش  واستمدت  اإلرهابي.243  داعش 
بنحو  يقدر  ما  باألسلحة والبشر(، وولدت  االبتزاز واإلتجار  ذلك  )بما في  المنظمة  الجريمة 
6 مليارات دوالر أمريكي لعملياتها في العراق وسوريا في أوج نشاطها عام 2015. 244 وقد أدى 

الهش  العراقي  االقتصاد  تدهور  إلى  أعمال عنف  من  تاله  وما  السوري  الصراع  في  داعش  دور 
والعراقيين.  السوريين  المدنيين  آالف  ونزوح 

الخليج  دول  من  المزعوم  الدعم  ذلك  في  بما  األخرى،  التمويل  طرق  عن  النظر  وبصرف 
العربي،245 جنى تنظيم داعش معظم إيراداته من خالل احتالل األراضي. ففي وقت من األوقات 
شخص  ماليين   8 حوالي  ويقطنها  تقريًبا  المتحدة  المملكة  بحجم  منطقة  على  يسيطر  كان 

الشكل 9(.246  )انظر 

نهج  اعتماد  خالل  من  عليها  يسيطر  التي  المنطقة  في  حصري  سلطة  مجال  التنظيم  وأنشأ 
فحسب،  المنظمة  الجريمة  أنشطة  في  مباشر  بشكل  يشارك  لم  إذ  بالعنف،  يتسم  للحوكمة 
المهربين  بل جمع الضرائب والتعرفة على كل شيء يقع ضمن نطاق نفوذه، بما في ذلك من 
المجموعة  أن  ُقدر  عام 2015 وحده،  وفي  األخرى.247  المنظمة  الجريمة  المحليين وشبكات 

الشكل 9: المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في أوجه في عام 2015. 
 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034 المصدر: مقتبس من بي بي سي
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توفير  مسمى  تحت  وحده،  االبتزاز  من  أمريكي  دوالر  مليون  من 360  يقرب  ما  كسبت  قد 
النزاع.248 الفاعلة في  الجهات األخرى  الحماية من 

الموارد في هذه  باستغالل  أيًضا  قام  األراضي،  التنظيم على مساحات شاسعة من  ومع سيطرة 
يوضح  المثال،  سبيل  على  المشروعة.  غير  إليراداته  استراتيجية  تدفقات  لتأمين  المناطق 
تقرير حول كيفية تهريب داعش لآلثار العراقية من المواقع التراثية في محافظة نينوى249 أن 
التنظيم استخدم األساليب الملتوية لتأمين اآلثار العراقية القديمة وبيعها في السوق السوداء 
داعش  وزعتها  التي  الفيديو  مقاطع  في  ظهر  ما  عكس  وعلى  عملياته.  تمويل  بهدف  الدولية 
ورد  أيديولوجية،  لدوافع  العراقية  األثرية  القطع  يدمرون  وهم  عناصرها  فيها  والتي صورت 
أجل  األثرية من  القطع  قيمة هذه  لتحديد  يوجهونه  أو  التنظيم  يرافقون  كانوا  آثار  أن علماء 
تقرير  ذكر  عام 2015،  في  الربح.  تحقيق  بغرض  العالية  القيمة  ذات  الثقافية  الكنوز  تداول 
فريق العمل المعني بالتحقيق في إجراءات التنظيم المالية أن “قدرة داعش على جني إيرادات 
من البيع غير المشروع لآلثار تتوقف على وجود آثار داخل األراضي التي تعمل فيها، ومعرفة 
خالل  من  أخرى،  بعبارة  المادية”.250  قيمتها  وتقدير  عليها  التعرف  على  وقدرتها  وجودها، 
إجرامية متطورة. التنظيم دوره كمؤسسة  التي تسيطر عليها داعش، عزز  األراضي  استغالل 

استخدم التنظيم أمواله لتنفيذ هجمات في سوريا والعراق، وسعى إلى تعزيز جاذبيته ككيان 
العامة للشعب.251 وكان معقل داعش األساسي في محافظة  الخدمات  شرعي من خالل تقديم 
إلى  تقارير  عدة  وتشير  سوريا.  مع  الصحراوية  الحدود  طول  على  العراق،  بغرب  األنبار 
تم  وقد  باألقليات.252  واإلتجار  والمخدرات  لألسلحة  النطاق  واسعة  مشروعة  غير  تدفقات 
على  الجماعة.  تجنب وحشية  أجل  من  والعراقيين  السوريين  تهريب  تدفقات  توجيه  إعادة 

جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي بعد 
استعادة منطقة في الموصل من 

قبضة داعش. ©  فاضل سنا/وكالة 
الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيماجيس



من خالل استغالل 
األراضي التي تسيطر 

عليها داعش، عزز 
التنظيم دوره كمؤسسة 

إجرامية متطورة
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سبيل المثال، عبر السوريون من المناطق الشمالية لسوريا بشكل غير قانوني إلى تركيا ثم 
الجماعة.253 لتفادي  العراق  إلى شمال 

يبدو  العراق،  في  داعش  عليها  تسيطر  كانت  التي  األراضي  استرجاع  من  الرغم  على  واليوم، 
أن الجائحة تؤجج البيئة الفوضوية التي أحدثها الصراع السوري في السابق، مما يوفر فرصة 
للتنظيم لزيادة قوته وزيادة تواتر الهجمات في األشهر األخيرة.254 وفًقا ألحد التقارير الصادرة 
في أيار/مايو 2020، ازدادت هجمات داعش في مدينة كركوك بنسبة تصل إلى 200%.255 عالوة 
على ذلك، تستمر االنقسامات الطائفية العميقة التي سمحت للتنظيم بالظهور في المقام األول.

مع  نفسها  المحلية  المجموعات  تربط  لسوريا،  المجاورة  األخرى  الدول  في  الحال  هو  وكما 
نظرائها في سوريا وتعمل على دعمهم، بما في ذلك من خالل األنشطة اإلجرامية. على سبيل 
المثال، تنخرط قبائل سنية مختلفة في العراق )أبرزها عشيرة البو محل( في محافظة األنبار 
ذات الكثافة السكانية المنخفضة في تهريب األسلحة والمعدات العسكرية، وإرسال المقاتلين 

السورية.256 المعارضة  إلى رفاقها في جماعات  األجانب 

في  بما  العراق،  في  الحاليين  والتطرف  االستقطاب  فاقم  قد  السوري  الصراع  أن  في  شك  ال 
العراقية  الشعبي  الحشد  قوات  إن  وُيقال  السوري.  النظام  لصالح  الشيعية  الجماعات  بين  ذلك 
المشرق  منطقة  في  واألسلحة  المخدرات  تهريب  في  تنخرط  إجرامية  شبكة  من  جزء  هي 
وخارجها.257 وتشير األبحاث إلى أن وجودها في بلدة القائم على الحدود السورية العراقية قد 
سمح لها بنقل البضائع واألسلحة والميليشيات إلى سوريا للقتال إلى جانب القوات المتحالفة 
إقامة نقاط تفتيش(، مما أدى  المهربين من خالل  إيران )باإلضافة إلى فرض ضرائب على  مع 
البلدة.258  فيها  تقع  والتي  السنة  عليها  يسيطر  التي  المنطقة  في  والتوتر  االستياء  زيادة  إلى 
الشعبي  الحشد  قوات  تمكنت  المشروعة،  غير  األنشطة  من  إيرادات  تحقيق  إلى  وباإلضافة 
طرد  بعد  سياسي  نفوذ  لكسب  األراضي  على  وسيطرتها  العسكرية  قدرتها  من  االستفادة  من 

العراقية.259 الحكومة  اإليراني داخل  النفوذ  داعش، مما عزز 

وأدى الدور الذي اضطلعت به إيران في العراق من خالل وكالئها اإلقليميين، والصراع السوري 
بشكل عام، إلى جعل الدول الغربية والدول ذات األغلبية السنية في حالة تأهب قصوى، مما 
أثر بشكل مباشر على التدفقات غير المشروعة. في عام 2019، ورد أن وكالء إيران بدأوا 
ببناء أنفاق عبر العراق وسوريا )عبر معبر القائم–أبو كمال الحدودي( لربط البلدين بلبنان 
عبر ما يسمى بالهالل الشيعي، أو مجال النفوذ الشيعي.260 وبينما ال ُيعرف الكثير حالًيا عن 
األخرى  والسلع  واألسلحة  المقاتلين  نقل  سيسهل  أنه  األنفاق  هذه  بناء  يعني  قد  األمر،  هذا 
الحربية،  جهودها  ودعم  إليران  المؤيدة  الجهات  إلى  للوصول  المنطقة  عبر  المشروعة  غير 

المنطقة. نفوذها في  باكتساب ميزة تزيد من  مما يسمح إليران 

إقليمية لحاالت كورونا اإليجابية،  إيران بؤرة  العالمية، أصبحت  لكن منذ أن بدأت الجائحة 
التهريب على  ارتفاًعا في حوادث  العراق  المرض، شهد  انتشار  للحد من  البالد  تكافح  وبينما 
الرغم من إغالق الحدود مع جارته الشرقية.261 وفي حين شهد دعم إيران المالي للحكومة 
بقيادة  المشروعة  غير  التدفقات  استمرت  الصحية،  األزمة  انخفاًضا وسط  الشيعية  العراقية 
الجماعات االنتهازية في جميع أنحاء البالد. وأدى انخفاض التمويل المقدم للجماعات الموالية 
إليران إلى بدء هذه الجماعات باتباع أنماط إقليمية من النشاط اإلجرامي والبحث عن مصادر 

العراق وعبر سوريا.262 أنشطتها من خالل روابط عبر  لتنفيذ  تمويل بديلة وعن األسلحة 
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في شمال العراق، أدت الهجرة الواسعة النطاق للمدنيين الفارين من الصراع في شمال سوريا 
ثابًتا  تدفًقا  نفسه  الوقت  في  وفرت  بينما  بالمهاجرين،  العراق  كردستان  إقليم  إغراق  إلى 
للدخل للمهربين المحليين في المنطقة. وعلى مدار الحرب السورية، وسعت القوات الكردية 
وميليشيات  المتحدة  الواليات  من  المدعوم  الديمقراطي  االتحاد  حزب  وتحديًدا  السورية، 
البالد  من  الشرقية  الشمالية  المنطقة  على  سيطرتها  له،263  التابعة  الشعب  حماية  وحدات 
في  السيطرة  مع  داعش  من  تدريجًيا  األراضي  انتزاع  من  مكنها  مما  العراق،  مع  الحدود  على 
الوقت نفسه على خطوط التجارة وطرق التهريب.264 وفي أعقاب هزيمة معاقل داعش، سحبت 
الواليات المتحدة دعمها.265 وبالتالي، حولت تركيا دورها في سوريا من كونها جهة خارجية 
تهديًدا  تعتبره  ما  ومحاربة  البالد  في  الصراع  في  المباشر  االنخراط  إلى  للمتمردين،  داعمة 

الكردي.266  االمتداد  للوطن، أي  أمنًيا 

وأدى القتال بين القوات الكردية والتركية إلى زيادة حادة في أسواق التهريب حيث فر أكراد 
الشعب على  العراق.267 وتعني سيطرة وحدات حماية  إلى كردستان  سوريا )بشكل أساسي( 
الحدود بين سوريا الكردية والعراق )واألهم من ذلك معبر فيشخابور الحدودي( أن التدفقات 
بين تركيا وسوريا والعراق هي تدفقات غير مشروعة بشكل أساسي.268 ونظًرا ألن الالجئين 
يواجهون العنف من جميع األطراف، ال يعود لديهم أي خيار سوى الدفع للمهربين كي يتمكنوا 

من الوصول الى العراق.269

العراق  في  إليران  الوكيلة  الفاعلة  والجهات  المهمشة  السنية  الجماعات  من  كل  وتنخرط 
وتفاقم  المجاور  الصراع  أمد  إطالة  إلى  يؤدي  مما  سوريا،  وفي  محلًيا  المنظمة  الجريمة  في 
التوترات االجتماعية المحلية. ويواجه المواطنون العاديون نتيجة لذلك فساًدا واسع االنتشار 
األول/ تشرين  احتجاجات  مجتمعًة  أججت  عناصر  وهي  طائفًيا،  وعنًفا  اقتصاديًا  وفشاًل 
أدت  السوري،  الصراع  شأن  وشأنها  هذا.270  يومنا  حتى  مستمرة  تزال  ال  التي   2019 أكتوبر 
البالد  تكافح  وقت  في  الطائفية،  التوترات  وتغذية  الظروف  هذه  تفاقم  كوفيد-19 إلى  جائحة 

الصحية. األزمة  مع  للتعامل  فيه 

الشكل 10: الجهات الفاعلة 
الرئيسية في الصراع السوري منذ 

عام 2020.
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ماذا يخبئ المستقبل للعراق؟
احتجاجات  يشهد  يزال  وال  طائفية  انقسامات  لبنان،  مثل  العراق،  يواجه 
إلى  مواطنوه  يسعى  إذ   ،2019 األول/أكتوبر  تشرين  منذ  النطاق  واسعة 
المنهكة  التحتية  والبنية  البطالة  مستويات  وارتفاع  للفساد  حد  وضع 
االحتجاجات  قوبلت  ذلك،  على  رًدا  إيران.  تمارسه  الذي  األجنبي  والتدخل 
القوات  أيدي  على  اآلالف  وُجرح  األشخاص  مئات  ُقتل  حيث  عنيف،  بقمع 
الحكومة  رد  أن  إلى  المصادر  وتشير  المظاهرات.271  بدء  منذ  العسكرية 
فقدان  بشأن  إيران  قلق  على  عالمة  يكون  قد  المتظاهرين  على  العنيف 
نفوذها في البالد.272 كما ندد المسؤولون الحكوميون العراقيون بالمظاهرات 
بهدف  الخليج  ودول  األمريكية  السفارة  تقودها  مؤامرة  بأنها  ووصفوها 

العراق.273 في  الشيعية  بالحكومة  اإلطاحة 

يخصص  الذي  الحصص  بنظام  العراقية  الحكومة  اتسمت   ،2003 عام  منذ 
الرغم  وعلى  والهوية.274  الطائفية  الخطوط  أساس  على  الحكومية  المناصب 
من أن النظام كان يهدف إلى ضمان التمثيل النسبي العرقي والطائفي، عّمق 

في   2019 عام  في  أجريت  التي  الرأي  الستطالعات  وفًقا  وأججها.  المحسوبية  وشبكات  االنقسامات  المخطط  هذا 
أنهم شعروا  أفادوا  الذين  السابق  العام  المجيبين مقارنة مع  خمس محافظات ذات أغلبية عربية سنية، ازداد عدد 

البالد.275 األخرى في  بالمجموعات  الخدمات مقارنة  العادل من  لم تحصل على نصيبها  أن مجموعتهم 

التماسك  في  تزايًدا  هناك  وأن  األرض،  على  تحسًنا  تشهد  الطائفية  أن  االستطالعات  نفس  تظهر  عام،  وبشكل 
ظهور  إلى  العنيفة  الحكومة  فعل  ردود  تؤدي  قد  لبنان،  في  االحتجاجات  حال  هي  كما  ذلك،  ومع  االجتماعي. 
يولّد  الحكومة، وقد  إلى حد كبير ضد  العراق  المظاهرات في  التي تبديها  الوحدة  الرغم من  نزاعات جديدة على 
الواقع  في  العراق  يخاطر  االحتجاجات،  عن  الناتج  األمني  لالنهيار  ونظًرا  المنظمة.  الجريمة  تستغلها  فرًصا  ذلك 
الجنود والمجموعات شبه  تثير تحركات  إلى ذلك،  باإلضافة  المتظاهرين.  الطائفية عبر معارضته ألهداف  بتكريس 

مخاطر صحية. المنطقة  أنحاء  في جميع  العسكرية 

وغذى فشل الحكومة العراقية في االستجابة بشكل فعال إلى كوفيد-19 عدم الثقة في الحكومة وأدى إلى إضعاف 
1000 شخص.276 عالوة على ذلك،  لكل  المستشفيات و0.8 طبيًبا  1.4 سريًرا في  العراق  فيمتلك  الصحية،  الهياكل 
تراجعت أسعار النفط بشكل كبير منذ آذار/مارس، مما ساهم في تفاقم الوضع السياسي، علًما أن العائدات النفطية 

الحكومة. 90% من عائدات  تمثل 

اللبنانيين،  شأن  شأنهم  اليوم،  العراقيون  استأنف  ولكن  كورونا،  فيروس  تفشي  بسبب  مؤقًتا  المظاهرات  توقفت 
مظاهراتهم ضد الحكومة وقوبلوا بالعنف مرة أخرى. ولقد استحوذت الجائحة والتظاهرات على اهتمام قوات األمن، 
اقتصاديًا وسياسًيا عن  معزولين  السنة  يزال  فال  الطائفية.  التوترات  تجدد  وربما  داعش277  ظهور  بعودة  يهدد  مما 

العنيف. التطرف  ذلك خطر تجدد  إيران، ويطرح  المدعومة من  الشيعية  الحكومة 

والركود  االضطرابات  تواجه  تزال  ال   ،2020 أيار/مايو  في  جديد  وزراء  رئيس  بتعيين  الدولة  قامت  حين  وفي 
االقتصادي.278 وفي شمال البالد، قد تؤدي التوترات المتقلبة بين شمال شرق سوريا والحدود مع تركيا إلى زيادة 
أفضل استعداًدا له نسبًيا من  للفيروس في منطقة  إلى كردستان، وانتشار محتمل  البشر  عدم االستقرار وتهريب 

البالد. بقية 

في الوقت الحالي، تعني االضطرابات السياسية وانعدام األمن االقتصادي واألزمة الصحية في العراق أن هناك احتمااًل 
قويًا بأن تستمر البالد في مواجهة العنف وأن تشهد انتشاًرا للتدفقات غير المشروعة قد يؤدي إلى تجدد الصراع 

األهلي.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
© كريستيان ماركارت/مجموعة الصور/غيتي إيماجيس
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المنظمة  الجريمة  لتدفقات  المتزايد  والخطر  المشرق  منطقة  تشهدها  التي  التقلبات  إلى  بالنظر 
التي أصبحت متأصلة بشكل متزايد في النسيج االجتماعي والسياسي واالقتصادي للمنطقة، تواجه 
برامج المانحين في لبنان واألردن والعراق تحديات استراتيجية وتشغيلية. وتم إجراء مراجعة 
للمساعدة  المنظمة  الجريمة  تدفقات  معالجة  على  ركزت  المنطقة  في  الحالية  للبرامج  مكتبية 

الجهود. ازدواجية  التعاون وتجنب  المانحين وتحديد فرص  أولويات  في تشكيل 

إحصاءات  من  أساسي  بشكل  المنطقة  في  المانحة  الجهات  نشاط  حول  المعلومات  جمع  تم  وقد 
التنمية الدولية، ومبادرة الشفافية الخاصة بالمعونة  التعاون والتنمية االقتصادية حول  منظمة 
اقتصر  العالمية،  الجائحة  عن  الناتجة  االضطرابات  من  وغيرها  السفر  قيود  وبسبب  الدولية. 
الرغم  وعلى  للجمهور.  المتاحة  تلك  على  التقييم  وتقارير  المشاريع  وثائق  أحدث  إلى  الوصول 
من هذه القيود، يقدم ما يلي لمحة سريعة عن مشهد الجهات المانحة الحالي من أجل المساعدة 

التخطيط. المنطقة ودعم  في  األنشطة  لمحة عامة عن  في تشكيل 

توفر بعض الجهات الدعم في بناء القدرات العسكرية وإمداد المعدات كما هو موضح أعاله )بما في 
ذلك إيران وروسيا ودول الخليج العربي( فيما تشكل الواليات المتحدة وألمانيا واالتحاد األوروبي 
السالم  وبناء  واإلصالح  التنمية  عمليات  تدعم  التي  الرئيسية  المانحة  الجهات  وكندا  وهولندا 
في المنطقة.279 في ما عدا استثناءات قليلة )مثل كندا(، يتم تقديم غالبية المساعدات اإلنمائية 
الرسمية في المنطقة وفق نموذج التعاون الثنائي بدالً من استخدام قنوات متعددة األطراف )مثل 
بهدف  الميزانية”  “دعم  أجل  من  األموال  توزيع  األوروبي  االتحاد  يفضل  حيث  المتحدة(،  األمم 

للمعونة.280 المتلقية  الدولة  ملكية  تعزيز 

)انظر  واإلصالح  المؤسسية  القدرات  على  المنطقة  في  المانحين  أولويات  تركز  عام،  وبشكل 
اإلنسانية  والمساعدات  االستقرار  تحقيق  جهود  نحو  كبير  حد  إلى  توجيهها  ويتم  الشكل 11(، 
الطارئة، ال سيما لالجئين، ودعم الرعاية الصحية لمواجهة الجائحة. ويركز عدد أقل بكثير من 
من  المنظمة.  الجريمة  تدفقات  مكافحة  مباشرة  تستهدف  استراتيجية  أهداف  على  المبادرات 
توفير  وإدارتها وعلى  الحدود  مراقبة  قدرات  بناء  التركيز على  إلى  ميل  ثمة  البرامج،  تلك  بين 
المساعدة التقنية إلنفاذ القانون. ويرد في مرفق هذا التقرير جدول لألنشطة البارزة التي يجري 

المشرق. منطقة  في  حالًيا  تنفيذها 
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الجهات 
المانحة

التركيز الجغرافيمجاالت التركيز

 تضع سياستها في إطار الهدف الشامل المتمثل في »محاربة األسباب ألمانيا
الجذرية للنزوح«. تركز على الهجرة والتهجير القسري، واألمن الغذائي، 

والتدابير الصحية.

كان األردن والعراق من بين أكبر 10 متلقين 
للمساعدة اإلنمائية الرسمية األلمانية في عام 

.2018

بموجب سياسة المساعدة النسوية الدولية، تطبق كندا نهًجا قائًما على كندا
حقوق اإلنسان في مجال عملها األساسي، وهو تحقيق المساواة في النوع 

االجتماعي وتمكين النساء والفتيات. تركز كندا أيًضا على خمسة مجاالت 
عمل أخرى هي 1( الكرامة اإلنسانية )بما في ذلك التثقيف الصحي، 

والمساعدة اإلنسانية، والتغذية، والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، 
 واألمن الغذائي(، و2( النمو االقتصادي الشامل، و3( البيئة وتغير المناخ، 

و4( الحوكمة الشاملة، و5( السالم واألمن.

كانت سوريا واألردن والعراق من بين أكبر 10 
دول متلقية للمساعدات اإلنمائية الرسمية في 

عام 2018.

االتحاد 
األوروبي

منطقة المشرقالقضايا المتعلقة بالهجرة والمساعدات اإلنسانية.

دعم استقبال الالجئين في المنطقة، بما في ذلك دعم التعليم والتوظيف هولندا
لالجئين والمجتمعات المضيفة.

احتل لبنان المرتبة األولى في قائمة الدول التي 
تلقت المساعدة اإلنمائية الرسمية الهولندية في 
عام 2018، على الرغم من أن هولندا تعمل على 

زيادة التعاون مع األردن والعراق أيًضا.

الواليات 
المتحدة

في ظل إدارة ترامب، ارتبطت البرامج ارتباًطا وثيًقا بمخاوف األمن القومي 
األمريكي والنمو االقتصادي، وتم خفض المبادرات الصحية فيما وجهت 

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية دعمها نحو تعزيز اعتماد البلدان 
المتلقية على ذاتها.

كان األردن أكبر متلٍق للمساعدة اإلنمائية 
الرسمية األمريكية في عام 2018.

 الشكل 11: أولويات الجهات المانحة الرئيسية في المنطقة. 
https://donortracker.org/countries المصدر: موقع تتبع المنح التابع لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

المؤسسات  تعزيز  الدعم بشكل عام على  األردن، يركز  في 
االستقرار  تعزيز  عن  فضاًل  القانون،  وسيادة  الديمقراطية 
اإلقليمي. ويرجع ذلك على األرجح إلى الدور المتصور لألردن 
كدولة مستقرة في المنطقة، والتطور النسبي لنظم العدالة 
الدولة.  في  االجتماعية  والمؤسسات  والحوكمة  الجنائية 
الالجئين  من  عدد  أكبر  يضم  لبنان  أن  من  الرغم  وعلى 
لكل فرد، يتلقى األردن قدًرا أكبر بكثير من تمويل الجهات 
المانحة الموجه لتسهيل الهجرة والتنقل بشكٍل منظم وآمن 
تلقى  له. وقد  المجاورة  بالدول  مقارنة  ومنتظم ومسؤول 
األردن 27.3 مليون دوالر من المساعدات اإلنمائية الرسمية 
في 2018 )مقارنة بـ5.6 مليون دوالر في لبنان و1.6 مليون 
دوالر في العراق(.281 تماشًيا مع البلدان األخرى في المنطقة، 
القدرات  تعزيز  على  األردن  في  المانحين  تركيز  ينصب 
المؤسسية بدالً من التعامل مع قطاع األمن ومقدمي العدالة 
التي  المدني  المجتمع  منظمات  )باستثناء  الحكوميين  غير 

القانونية(. المساعدة  توفير  على  تركز 

واألسلحة  الصغيرة  األسلحة  على  بالرقابة  يتعلق  فيما 
في  أمريكي  دوالر  ألف   50 سوى  البالد  تتلَق  لم  الخفيفة، 
تتعلق  تمويلية  معلومات  على  العثور  يتم  ولم   ،2018 عام 
تدريب  مثل  أنشطة  تشمل  والتي  المخدرات،  بمكافحة 
بالمخدرات.  اإلتجار  من  للحد  التوعية  وحمالت  الشرطة 
التي  المشاريع  من  عدد  تنفيذ  حالًيا  يجري  ذلك،  من  بداًل 
تركز على إدارة الحدود بشكل عام. وشكل االتحاد األوروبي 

الذي  الوفد  خالل  من  المجال  هذا  في  مانحة  جهة  أكبر 
له. التابعة  والسالم  االستقرار  في  المساهمة  وآلية  يمثله 

في عام 2019، أطلق االتحاد األوروبي، بالعمل مع مكتب األمم 
الدولي  والمركز  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة 
يورو  ماليين   6 بقيمة  مشروًعا  الهجرة،  سياسات  لتطوير 
لتعزيز قدرات األردن على حدوده الشرقية، بهدف دعم نهج 
الجريمة  مكافحة  قدرات  وتحسين  الحدود  إلدارة  متكامل 
إنشاء مركز  التجارة عبر  الوطنية، وتعزيز  للحدود  العابرة 
مّول  قد  األوروبي  االتحاد  وكان  الوكاالت.  متعدد  لوجستي 
مشاريع مماثلة في البالد، بما في ذلك مشروع تطوير معبر 
الكرامة الحدودي لتحسين الوصول إلى التنمية االقتصادية 
المساعدة  تقديم  على  ركز  والذي  االستقرار،282  وتعزيز 
الفنية لمسؤولي الحدود على طول الحدود الشرقية للبالد 
مع العراق بهدف دعم االنتعاش االقتصادي واالستقرار، والحد 
من المخاطر األمنية. باإلضافة إلى ذلك، تدعم إدارة سياسة 
حالًيا  األوروبية  المفوضية  في  التوسع  ومفاوضات  الجوار 
األردن،  في  للحدود  المتكاملة  اإلدارة  على  يركز  مشروًعا 
وتشمل أهدافه ضمان “التدفق السلس عبر الحدود لألشخاص 
والبضائع”. وسيستمر هذا المشروع الذي يستغرق 36 شهًرا 

تموز/يوليو 2022.  حتى 

ويشكل األردن أيًضا جزًءا من مشاريع عدة ذات نطاق إقليمي 
التماسك  وتعزز  الالجئين  السكان  كبير  حد  إلى  تستهدف 
األلمانية  الحكومة  قامت  المثال،  سبيل  على  االجتماعي. 
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لدعم  مشروع  بتمويل  بيرغوف(  مؤسسة  مع  )بالشراكة 
الدينيين  القادة  بين  اإلقليمية  والتبادالت  المحلي  الحوار 
التوترات  لمعالجة  المجتمعية  الفاعلة  والجهات  السنة 

لبنان(.283 جانب  )إلى  التطرف  ومنع  المجتمعية 

في  تزدحم  األردن  في  التمويل  أنشطة  إن  القول  ويمكن 
نطاق قطاع األمن، مما يؤدى إلى دعم دولي مجزأ واختالف 
االفتقار  يؤدي  وقد  المشاريع.  لتنفيذ  الموضوعة  الترتيبات 
تنفيذ  على  الحكومة  قدرة  تقويض  إلى  التماسك  إلى 
هناك  أن  حين  وفي  ذلك،  على  عالوة  بفعالية.284  المشاريع 
الصحية،  الرعاية  إصالح  إلى  تهدف  التي  المبادرات  بعض 
تتمثل المجاالت المواضيعية التي تتطلب مزيًدا من التركيز 

التأهيل. بالمخدرات ومراكز اإلصالح وإعادة  اإلتجار  في 

األردن،  في  مكتظة  المانحة  الجهات  بيئة  أن  حين  وفي 
يمكن وصف المبادرات اإلنمائية في العراق بأنها أكثر تفكًكا 
وتركز بشكل كبير على التعافي. نظًرا للتقلبات التي شهدها 
ركزت  السوري،  الصراع  وطوال   2003 عام  بعد  العراق 
أولويات المانحين على جهود تحقيق االستقرار والمساعدات 
اإلنسانية، وال سيما التي الموجهة نحو الالجئين والنازحين 
داخلًيا وإدارة الحدود وإزالة األلغام. وتلقت الدولة 284.7 
لمبادرات  رسمية  إنمائية  كمساعدة  أمريكي  دوالر  مليون 
تم  النقيض من ذلك،  الصراع والسالم واألمن.285 على  حول 
بلغ  إذ  الفساد،  مكافحة  جهود  على  نسبًيا  قلياًل  التركيز 
إجمالي المساعدة اإلنمائية الرسمية من البلدان األعضاء في 
المؤسسات  بين  الفساد  لمكافحة  اإلنمائية  المساعدة  لجنة 

والمنظمات 25000 دوالر فقط في عام 2018. 286

للمؤسسات  المستمر  المانحة  الجهات  دعم  تقديم  يتم 
لبرنامج  القطري  البرنامج  من خالل  أساسي  بشكل  العراقية 
األمم المتحدة اإلنمائي، وهو صندوق مجمع متعدد المانحين 
لمؤسسات  أمريكي  دوالر  مليون  من 15  يقرب  ما  يخصص 
البرنامج  وهذا  القوية،  والمؤسسات  والعدالة  السالم 
أيًضا  العراق  ويستفيد  فترة 2024-2020. 287  مستمر خالل 
برنامج  ذلك  في  بما  نطاقًا،  األصغر  الثنائية  المبادرات  من 
والعراق  سوريا  في  واالستقرار  السالم  لتحقيق  الدنمارك 
ومدته ثالث سنوات )2019-2021(، والذي يركز على جهود 
تحقيق االستقرار على المدى القصير والمتوسط وفق ثالثة 
والمرونة  والعدالة،  السالم  بناء  هي:  مواضيعية  أهداف 
وكندا  ألمانيا  وتشارك  األمنية.  والحوكمة  والتعافي، 
تدعم  التي  المبادرات  في  أيًضا  المتحدة  والواليات  وهولندا 
الشرطة  منتديات  إنشاء  ذلك  في  بما  المجتمعية،  الشرطة 
التمثيل  وتعزيز  االجتماعي،  التماسك  لتعزيز  المجتمعية 

والمجتمعات. القانون  إنفاذ  سلطات  بين  والثقة  السياسي 

وفي حين ازداد الدعم لألردن والعراق في السنوات القليلة 
الماضية، لم يشهد تمويل المانحين للبنان سوى نمًوا طفيًفا، 

مع تجدد زخم عمليات إعادة اإلعمار الطارئة والمساعدات 
لمنظمة  وفًقا  بيروت.288  ميناء  انفجار  أعقاب  في  اإلنسانية 
الحوكمة  قطاع  دعم  شهد  االقتصادية،  والتنمية  التعاون 
من  الممتدة  الفترة  في  واضًحا  انخفاًضا  البالد  في  واألمن 
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مع  لبنان  في  الوضع  يتماشى  األمن،  قطاع  يخص  ما  في 
الوضع في الدول المجاورة، بحيث تركز المساعدة القائمة 
على  أكبر  بشكل  المانحة  الجهات  تقدمها  التي  األمن  على 
إلى حد كبير نحو  العمليات  توجيه دعم  المؤسسات، ويتم 
في  الحال  هو  وكما  الداخلي.  األمن  وقوى  اللبناني  الجيش 
األردن، تقدم إدارة سياسة الجوار ومفاوضات التوسع الدعم 
المقرر  ومن  للحدود،  المتكاملة  اإلدارة  خالل  من  للبنان 
حزيران/يونيو  في  البرنامج  من  الثانية  المرحلة  تنتهي  أن 
مراقبة  برنامج  من  جزًءا  أيًضا  هو  لبنان  يشكل   .2021

بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  لمكتب  التابع  الحاويات 
للبضائع  فعالة  تأسيس ضوابط  على  يعمل  والذي  والجريمة، 
وموانئها.  سوريا  مع  البرية  الحدود  عبر  التهريب  لمنع 
التابع  واألمن  الدفاع  برنامج  األخرى  المبادرات  وتشمل 
الخارجية  وزارة  تموله  الذي  الدولية،  الشفافية  لمنظمة 
القدرات  وبناء  الفنية  المساعدة  يوفر  والذي  الهولندية، 
وزارة  وموظفي  الجيش  أفراد  بين  الفساد  مخاطر  لتحديد 

الدفاع.

المانحين في لبنان بقوة  بشكل عام، تركز تدخالت مجتمع 
إلى  المبادرات  من  عدد  ويهدف  االجتماعي،  التماسك  على 
المضيفة،  والمجتمعات  الالجئين  بين  التوترات  تخفيف 
ودعم الحوار بين القطاعات والتبادل اإلقليمي. على النقيض 
اإلنمائية  المساعدة  من  تمويل  أي  تلقي  يتم  لم  ذلك،  من 
الصغيرة  واألسلحة  اإلدماج  إعادة  نحو  موجه  الرسمية 
واألسلحة الخفيفة في عام 2018. وفيما يتعلق بالمخدرات، 
تم تخصيص 250 ألف دوالر أمريكي من المساعدة اإلنمائية 
دوالر  آالف  عن 110  فضاًل  عام 2018،  في  للبالد  الرسمية 
أمريكي للتنمية البديلة للمشاريع الزراعية وغير الزراعية 
المشروعة. وعلى  المخدرات غير  الحد من زراعة  بهدف 
نحو متزايد، يجري تنفيذ عدد من البرامج التي تركز على 

العمل. االقتصادي وخلق فرص  النمو 

المانحة في لبنان بأنها  وعموًما، يمكن وصف بيئة الجهات 
أقل  جهود  عبر  متخصصة  مواضيعية  مجاالت  على  تركز 
الحالية  االحتجاجات  ضوء  في  ذلك،  على  عالوة  تنسيًقا. 
يعتمد  المانحين  تمويل  أصبح  الحكومة،  إلصالح  والدعوات 

الدولة على إصالح حكومتها.290 بشكل متزايد على قدرة 
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االقتصاد  دور  ترسيخ  في  قد ساعد  لالستقرار  المزعزع  السوري  النزاع  تأثير  أن  الواضح  من 
ال  سوريا  ألن  ونظًرا  المشرق.  منطقة  في  االستقرار  وعدم  العنف  إدامة  في  المشروع  غير 
في  بما  اإلطالق،  على  تنفيذها  تم  التي  شموالً  العقوبات  أنظمة  أكثر  من  لواحد  تخضع  تزال 
السوريين  المسؤولين  أصول  وتجميد  السفر  وحظر  األسلحة  وحظر  التجارية  القيود  ذلك 
وقد  راسخة.  العقوبات وسائل  هذه  من  للتهرب  المتطورة  الوسائل  أصبحت  فقد  الرئيسيين، 
وأصبحت  الصراع،  غذى  الذي  النظام  من  رئيسًيا  جزًءا  المشروعة  غير  االقتصادات  كانت 

لسوريا. المجاورة  البلدان  في  مترسخة 

يمكن  ال  هذا،  يومنا  حتى  دون حل  أمده  طال  الذي  القاسي  السوري  الصراع  استمرار  ومع 
فهم توازن القوى النهائي بشكل كامل. فبينما انخفض حجم العنف في سوريا اآلن بعد القضاء 
على التحديات الكبرى التي كانت تتحدى سلطة النظام، ال يزال القبول الكامل لهيمنته موضع 
تساؤل، ال سيما في ظل استمرار انتهاكات النظام لحقوق اإلنسان ومخالفاته للقانون الدولي 
اإلنساني. كما أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير إدلب والمناطق الشمالية الشرقية، 
دائم  إلى حل  التوصل  أن  يعنيان  النظام،  والدولية شرعية  المحلية  الفاعلة  الجهات  وتحدي 
للصراع السوري واستعادة سيادة القانون والقدرة على الحوكمة الفعالة ال يزال احتمااًل بعيًدا.

بالنسبة لألشخاص العاديين في سوريا والدول المجاورة الذين يحاولون إعالة أنفسهم، أدت 
تدريجي،  بشكل  عيشهم  وسبل  التحتية  والبنى  االقتصاد  تآكل  إلى  الحرب  من  سنوات  تسع 
إلى  الحدود  عبر  البضائع  من  واسعة  مجموعة  تهريب  وأدى  جماعي.  نزوح  في  وتسببت 
استكمال واستبدال ما تبقى من التجارة المشروعة. ومع اقتراب الحرب من نهايتها، سيحتاج 
الالجئون والنازحون داخلًيا إلى العودة إلى سوريا وقد ال يكون لديهم خيار سوى االعتماد على 
المشروعة  غير  التجارة  هياكل  تظل  أن  المرجح  ومن  بذلك.  للقيام  الرسمية  غير  الشبكات 
التي تم ترسيخها على مدار هذه السنوات التسع قائمة، إذ من غير المرجح أن تتنازل الجهات 
جائحة  تفشي  ومع  الحرب.  اكتسبتها خالل  التي  األراضي  في  السلطة  عن  المعنية  الفاعلة 
الظروف  تفاقم  إلى  المنطقة  المجهدة في  الصحية واالقتصادية  التحتية  البنى  أدت  كوفيد-19، 
الجريمة  على  كورونا  لفيروس  الكامل  التأثير  يزال  ال  وبينما  الناس،  يعيشها  التي  القاسية 
المنظمة في المنطقة غير واضح، من المرجح أن يتم استغالل عدم اليقين المحيط بالفيروس 

السلطة. من  المزيد  في سعيها الكتساب  والخارجية  المحلية  الفاعلة  الجهات  قبل  من 
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على  الطلب  أتاح  إذ  لها،  ونتيجة  سوريا  في  للحرب  مصدًرا  المنظمة  الجريمة  أنشطة  تعد 
المستويات  جميع  على  الفاعلة  للجهات  واألسلحة،  المخدرات  مثل  المشروعة،  غير  السلع 
الفاعلة، بما في ذلك الجماعات  السيطرة على هذه األسواق اإلجرامية. شاركت هذه الجهات 
اإلجرامية المحلية والفصائل غير الحكومية والكيانات الحكومية نفسها، في االقتصادات غير 
االقتصادات  لوقف هذه  أي جهود حقيقية  تظهر  الخاصة. ولم تكن  أهدافها  لتعزيز  المشروعة 
األسواق  من  للحد  المحلية  األهداف  تنفيذ  يتم  ال  إذ  المشرق،  منطقة  في  المشروعة  غير 
العمليات  ما ساهمت  وغالًبا  معارضة.  تدعم مجموعة  تدفقاتها  كانت  إذا  إال  المشروعة  غير 
الخارجية في هذه التجارة غير المشروعة. بشكل أساسي، يمكن النظر إلى منطقة المشرق 
كبيئة انحل فيها مفهوم سيادة القانون إلى حد كبير، وتم تسخير مصادر اإليرادات وتسليحها 
والوطنية  المحلية  المصالح  تناسب  التي  المصير  تقرير  وأهداف  السياسية  األهداف  لدعم 

السلطة.  الكتساب  الساعية  الديناميكيات  كوفيد-19 هذه  وقد عززت جائحة  والدولية. 

وكانت النتيجة زيادة تدريجية في تأثير االقتصادات غير المشروعة في جميع أنحاء المنطقة، 
الكامنة،  المساواة  لعدم  لالستجابة  الدولة  مؤسسات  في  القصور  أوجه  على  الضوء  سلطت 
والظروف السياسية والصحية واالجتماعية واالقتصادية غير المستدامة. فقد تسللت السلع 
غير المشروعة مثل المخدرات إلى المجتمعات، كما يتضح من زيادة حاالت اإلدمان واإلتجار. 
كما أصبح جيران سوريا أكثر تسلًحا إذ يزداد عدد المدنيين الذين يشترون األسلحة لحماية 
الجماعية  الهجرة  أدت  كما  لهم.  األمن  توفير  في  الدولة  مؤسسات  لفشل  نتيجة  أنفسهم 
الوطنية وأسواق  اإلغالق  لعمليات  نتيجة  المتردية  والظروف  الصراع  الفارين من  لألشخاص 
التهريب التي تسهل نزوحهم، إلى تفاقم واقع أن الرعاية الصحية والبنى التحتية االقتصادية 
واالجتماعية غير قادرة على تلبية احتياجات الشعب. وقد نجم عن هذا التقصير في تقديم 
االستقرار وانتشار  الحكومات وانعدام  الشعب ضد  لدى  االستياء والمعارضة  تنامي  الخدمات 

لبنان والعراق.  التطرف، كما رأينا في االحتجاجات األخيرة في 

ومع تالشي الصراع في سوريا ووسط األزمة الصحية الحالية، هناك فرصة لتقديم ديناميكيات 
اقتصادية سياسية إيجابية جديدة مصممة لتقليل هشاشة الفئات السكانية الضعيفة، وتوفير 
وانتزاع  االستجابة  على  بالتركيز  لها  والسماح  المجاورة،  للبلدان  االستقرار  من  أكبر  قدر 
بالتالي، هناك حاجة  التي وقعت في شركها.  السائدة  المشروعة  االقتصادات غير  أنفسها من 

وتقويتها. المنطقة  في  اإليجابية  الديناميكيات  تعزيز  أجل  من  اإلنمائية  للتدخالت  ماسة 
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التوصيات
التنمية يجب أن ُتصاغ في إطار يفهم حدودها. فيسيطر على  المهم اإلدراك أن مبادرات  البداية، من  في 
واقتصادات  المشروعة  االقتصادات غير  بين  بوضوح  يفّرق  ال  األمد  النطاق وطويل  المشهد غموض واسع 
الحرب وتأثيرها، وستكون التغييرات في هذه الديناميكيات بطيئة. لذلك، تحتاج البرامج إلى تقييم األطر 
الزمنية بين التنفيذ والنتائج، بهدف بناء منطقة مستقرة ومزدهرة في المشرق على المدى الطويل. النقاط 
السياسي  االقتصاد  ديناميكيات  أساس  على  ترتكز  المنطقة  في  للتدخالت  رئيسية  توصيات  هي  التالية 

المانحة. الجهات  مساعدات  في  الحالية  واالتجاهات  لسوريا  المجاورة  البلدان  في  المنظمة  للجريمة 

1.   تطوير قاعدة األدلة من خالل األبحاث المستهدفة
إلى  المنظمة بشكل مباشر في منطقة المشرق  الحالية المصممة الستهداف الجريمة  البرامج  تؤدي ندرة 
تستند  أن  يجب  أولي،  وكاعتبار  لذا،  المنطقة.  في  اإلجرامية  الديناميكيات  حول  المعرفة  إلى  االفتقار 
المبادرات المتعلقة بالجريمة المنظمة في المنطقة على فهم شامل للقضايا الرئيسية الكامنة وراء األنشطة 
غير المشروعة وتأثيرها. ويمكن أن يساعد البحث والتحليل الموجهان للسياقات المحلية، والدور الذي 
جهود  تشكيل  في  والسياسية،  االجتماعية  والمجاالت  المحلية  االقتصادات  في  المنظمة  الجريمة  تلعبه 
التدخالت وتقليل مخاطر المساهمة عن غير قصد في التدفقات غير المشروعة و/أو إزالة سبل العيش.

إذا أردنا تكوين قاعدة أدلة يمكن على أساسها إنشاء برامج هادفة وفعالة، من الضروري أن يتوفر تحليل 
مواقع  في  الوقت  مرور  مع  تطورت  كيف  ويكشف  محددة  إجرامية  أسواق  النتشار  خرائط  رسم  يتضمن 
معينة، ويحدد الجهات الفاعلة الرئيسية )المحلية أو الخارجية، والحكومية وغير الحكومية( المتورطة 
في التدفقات غير المشروعة ودوافعها، وكذلك الجهات التي تعمل لبناء القدرة على الصمود ضد الجريمة 
تأثير  كيفية  حول  االجتماعي  الوعي  وزيادة  السياسية،  اإلرادة  لبناء  أيًضا  أمر ضروري  وذلك  المنظمة. 
القطاعية  اإلصالحات  مع  الروابط  المحلية واإلقليمية، وتحديد  السياقات  السلبية على  الديناميكيات  هذه 
المستمرة  المراقبة  في  االستثمار  فإن  المنطقة،  لها  تتعرض  التي  للتقلبات  نظًرا  ذلك،  األوسع. عالوة على 
طرح  في  يساهم  أن  يمكن  للجمهور  النتائج  وإتاحة  المحلية  السياقات  في  التغير  الدائمة  للديناميكيات 

عليها. الضوء على  التدخالت وتسليط  للتدخالت، وتنسيق هذه  أفكار جديدة 

2.  العمل مع المؤسسات والجهات الفاعلة غير الحكومية 
عاتق  على  المطاف  نهاية  في  المشروعة  غير  االقتصادات  من صد  البلدان  لتمكين  المبذولة  الجهود  تقع 
هي  تكون  قد  التي  الحكومية  غير  الكيانات  مع  العمل  بأهمية  االعتراف  المهم  ومن  السلطة،  في  هم  من 
تمويل  يركز  حين  وفي  فعالة.  تدخالت  بتنفيذ  تسمح  التي  الرئيسية  المجاالت  على  فعلًيا  يسيطر  من 
الفنية  الحدود والمساعدة  إدارة  المقام األول  المؤسسية )في  القدرات  بناء  الحالي على  المانحة  الجهات 
المناطق  في  المحلية  العشائر  مثل  الحكومية،  غير  المحلية  الفاعلة  الجهات  تكون  ربما  القانون(،  إلنفاذ 
السياسية  المحليين( والجماعات  األعمال  الخاص )رجال  لبنان واألردن والعراق، والقطاع  الحدودية في 
التعاون معها  فإن  لذا  المحلية،  المجتمعات  أعين  الشرعية في  اكتساب  )مثل حزب اهلل( قد تمكنت من 
بشكل من األشكال ضروري لضمان قبول تلك المجتمعات لبرامج التنمية ودمجها. عالوة على ذلك، وفي 
من  والصراعات،  المشروعة  غير  التدفقات  إدامة  في  الدول  دور  أهمية  لتقليص  نزعة  هناك  أن  حين 
الضروري فهم أوجه القصور في الحوكمة والهياكل القائمة، وكيف تؤدي جهات فاعلة أخرى هذه األدوار. 
في  أكبر  دوًرا  تلعب  ما  غالًبا  التي  المدني  المجتمع  في  الفاعلة  الجهات  مع  االنخراط  تعزيز  أيًضا  يجب 
التي  البلدان  في  ال سيما  الدولة،  بمؤسسات  مقارنة  المنظمة  الجريمة  أنشطة  أمام  الصمود  على  القدرة 

واألردن(.291  لبنان  )مثل  المدني  المجتمع  فيها  ينشط 
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أي  يستند  أن  يجب  المشرق،  منطقة  في  الفساد  مكافحة  لمبادرات  المحدود  الدعم  ضوء  في  كذلك، 
وعلى  والرصد.  المساءلة  إجراءات  تضمين  فيها  يتم  التي  البرامج  إلى  المحليين  المحاورين  مع  تعاون 
الحكومية( في ممارسة  الفاعلة )الحكومية وغير  الجهات  الصراع السوري، شاركت مجموعة من  مدار 
المحلية.  المجتمعات  على جذب  الوقت  نفس  في  عملت  بينما  الموارد،  واحتكار  األراضي  على  السيطرة 
متورطة  السياسية  الروابط  ذات  الجماعات  أن  المعروف  من  أعاله،  موضح  هو  كما  المثال،  سبيل  على 
أن  نجد  لذا،  متفاوتة(.  )بدرجات  والعراق  لبنان  في  البشر  وتهريب  الحدود  باألسلحة عبر  اإلتجار  في 
والتقييم  والرصد  والتواصل  للميزانية  والتخطيط  العامة  المالية  إدارة  قدرات  بناء  مثل  المجاالت  بعض 

توسيعها. المنطقة وينبغي  في  الكافي  الدعم  إلى  تفتقد عادًة  هي مجاالت 

البلدان، مما أدى إلى تفاقم  إثقال كاهل وظائف الحكم األساسية في  إلى  الوقت نفسه، أدت الجائحة  في 
الفساد، وعزز دور الحوكمة الذي تضطلع به الجهات الفاعلة غير الحكومية. لذا، قد ترى هذه الجهات 
الفاعلة المشاركة مع الكيانات اإلنمائية على أنها تهديد لسيطرتها، فتحد من قدرة صانعي السياسات على 
مراقبة البرامج المنفذة. لذلك من الضروري التأكيد على أهمية التدخالت التنموية كتدخالت تنفع الجميع، 
وتقديم إجراءات المراقبة والمساءلة كعنصر من الجهود المشتركة الشاملة لضمان التنفيذ الناجح. وعماًل 
على ضمان تخصيص المساعدة اإلنمائية وتنفيذها بأكبر قدر ممكن من الفعالية، هناك حاجة إلى إيجاد 
تعزيز  و/أو  وإنشاء  اإلنفاق،  خطط  بشأن  والمتلقين  المانحين  بين  الواضح  التواصل  مثل  عملية،  تدابير 
أدوات وأطر مساءلة لمتلقي تلك المساعدات. عالوة على ذلك، قد يكون فرض شروط على المساعدات 
)بما في ذلك الحوافز الموثوقة الواجب االمتثال بها( أداة مفيدة في التصدي للفساد والمصالح المكتسبة.

3.   توجيه التدخالت إلى فئات ضعيفة محددة تتأثر باألنشطة اإلجرامية
ثقة  انعدام  وأدى  السوري.  الصراع  الناتج عن  المتزايد  اإلقليمي  السخط  تفاقم  كوفيد 19- إلى  أزمة  أدت 
أي   – المختلفة  المجتمعات  بين  التوترات  جانب  إلى  والعراق،  واألردن  لبنان  في  بالحكومات  الشعب 
المجموعات الطائفية والمضيفين والالجئين - إلى جعل المنطقة أكثر اضطرابًا من أي وقت مضى. وكان 
عزلهم  أو  الناس  نزوح  وشمال:  كبير  حد  إلى  متشابهان  الوباء  وتأثير  السوري  للنزاع  االجتماعي  التأثير 
عن مجتمعاتهم، وتوقف الوصول إلى التعليم، وفي كثير من الحاالت توزيع المساعدات بشكل تمييزي أو 
التي تشعر  المحلية  المجتمعات  استياء  الخفية في  االجتماعية  التيارات  غير متوازن. وقد ساهمت هذه 

األسلحة. والتطرف وحشد  المخدرات  استخدام  تزايد  مخاطر  معها  جالبة  بالتهميش، 

ثالث  استهداف  خالل  من  االجتماعية  التجزئة  على  التنمية  برامج  تتغلب  أن  ينبغي  الصدد،  هذا  وفي 
مجموعات ضعيفة رئيسية. أوالً، كانت محنة الالجئين والمهاجرين، أثناء جائحة كوفيد19- وبعد العثور 
على لقاح، من أولويات المانحين ويجب أن تظل أولوية. فالنزوح الجماعي الناجم عن الصراع في سوريا 
تقبل  بالتالي  البرامج  على  ويتوجب  اإلنمائية.  والمساعدات  االستقرار  يقوض  الحالية  الصحية  واألزمة 
حقيقة أن المساعدة ال ينبغي أن توجه فقط إلى مواطني الدولة، ولكن يجب أن تشمل األعداد الكبيرة 
وقد  للتطرف  عرضة  األكثر  الفئات  من  وهم  والعراق،  واألردن  لبنان  في  المسجلين  غير  األشخاص  من 
في  المبادرات  من  العديد  تركز  وبينما  الحياة.  قيد  على  للبقاء  المشروع  غير  االقتصاد  على  يعتمدون 
المنطقة على المساعدات اإلنسانية قصيرة األجل للفئات السكانية الضعيفة، ال سيما في خضم الجائحة، 
يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة  الطويل.  المدى  على  واالجتماعي  االقتصادي  التكامل  لتحقيق  واسع  مجال  ثمة 
القانوني )ال سيما في لبنان واألردن(، بحيث يتم توضيح وضع وحقوق  أن تركز التدخالت على اإلصالح 
ويحد  المهربين  على  االعتماد  يقلل  أن  شأنه  من  مما  وتطبيقها،  الشرعيين  غير  والمهاجرين  الالجئين 

لالتجار. التعرض  من 

ثانًيا، مقارنة مع تركيز تمويل الجهات المانحة عادًة على الالجئين، لم يتم توجيه سوى القليل من االهتمام 
كرد  المنطقة  في  واستخدامها  بالمخدرات  اإلتجار  ازدياد  أن  إال  المخدرات.  تجارة  من  المتضررين  نحو 
فحسب،  التحتية  البنية  على  أعباًء  ويفرض  مخاطر صحية  يشكل  ال  والعنف  االستقرار  عدم  على  فعل 
وينطبق  المنطقة.  في  المحلية  والمجتمعات  المدمنين  تجاه  االجتماعية  العار  وصمات  أيًضا  يغذي  بل 
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العمل  عن  العاطلين  مثل  اإلجهاد”،  من  “عالية  مستويات  تعاني  التي  المجموعات  على  خاص  بشكل  ذلك 
عن  فضاًل  المخدرات،  مكافحة  برامج  المبذولة ضمن  الجهود  تعزيز  ينبغي  لذا،  والالجئين.  والمهاجرين 

المخدرات. في زراعة  تقليديًا  يشاركون  الذين  المحليين  للسكان  بديلة  توفير سبل عيش 

السياسية  العمليات  عن  تقليديًا  معزولة  لسوريا  المجاورة  للدول  الحدودية  المناطق  كانت  أخيًرا، 
والتجارية المركزية في بلدانها. لذلك يجب أن تركز المبادرات اإلنمائية على تحسين التكامل بين هذه 
الحدودية مع احترام  المناطق  إدماج  التركيز على  الرسمية، من خالل  المهمشة واالقتصادات  المجتمعات 
مصادر  على  االعتماد  تقليل  إلى  يؤدي  مما  الوطنية،  الحدود  عبر  تمتد  التي  المحلية  االجتماعية  النظم 
لصانعي  ينبغي  الغاية،  هذه  ولتحقيق  التطرف.  من خطر  ويحد  المشروعة  غير  أو  الرسمية  غير  الرزق 
إلى  تؤدي  مبادرات  إطالق  من  أيًضا  حذرين  يكونوا  أن  التنمية  مجال  في  الفاعلة  والجهات  السياسات 
استمرار دورة االعتماد على المساعدات في المجتمعات الحدودية، وذلك من خالل التركيز على المشاريع 

االجتماعي. االستقرار  من  وتزيد  العيش  ملكية سبل  التي تشجع على  المنتجة  االقتصادية 

لقد أدت الجائحة بشكل ما إلى التسوية بين انعدام األمن االقتصادي في بلدان المشرق العربي. فقد تأثر 
حدوث  إلى  المنطقة  في  الرسمية  باالقتصادات  لحق  الذي  الكبير  الضرر  يؤدي  وقد  بالفيروس،  الجميع 
القريب  المدى  على  فقط  ليس  اإلجرامية،  والتدفقات  الرسمي  غير  القطاع  على  متوازن  غير  اعتماد 
في  االقتصادية  التحتية  البنى  وكانت  للجائحة.  ثانوي  كتأثير  ولكن  الحياة(،  قيد  على  للبقاء  )كوسيلة 
اعتماًدا  والعراق  واألردن  لبنان  اقتصادات  العتماد  نظًرا  كوفيد19-،  تفشي  قبل  ضعيفة  المشرق  منطقة 
عدد  في  النحصارها  أو  حدودها،  في  السيولة  لضخ  العالمي  والمجتمع  الخارجية  التحويالت  على  كبيًرا 
االقتصادية توازنًا  التدخالت  السياحة(. لذا، يجب أن تحقق  أو  النفط  الرئيسية )مثل  القطاعات  قليل من 
على  تركز  التي  البرامج  إلى  ماسة  حاجة  هناك  أن  حين  وفي  األجل.  والطويلة  القصيرة  األهداف  بين 
المساعدات الفورية للتخفيف من حدة األزمات اإلنسانية، فإن المبادرات التي تهدف إلى تنويع القطاعات 
االقتصادية وتقليل االعتماد على المساعدات الخارجية هي التي يمكنها أن تحد من مخاطر االنخراط في 

المشروعة.  غير  االقتصادات 

وبالفعل، أدى الوباء إلى تفاقم االختالالت االقتصادية في منطقة المشرق، بحيث لم يكن لدى أولئك الذين 
شهدنا  وكما  الرسمي.  االقتصاد  في  لالنخراط  فرصة  األدنى  واالقتصادية  االجتماعية  الفئات  إلى  ينتمون 
في  المشروعة  غير  أنشطتهم  توسيع  فرص  وراء  اإلجراميون  األعمال  رجال  يسعى  السوري،  الصراع  في 
أوقات عدم االستقرار. ومع انهيار الشركات وسط عمليات اإلغالق وعدم اليقين االقتصادي، تصبح األعمال 
والتجارة الخاصة بالطبقة الوسطى عرضة لالستيالء اإلجرامي عليها، إذ تسعى الجهات الفاعلة اإلجرامية 

تنهشها. الحصول على فرص تمويل كي  إلى 

األعمال  االجتماعي واالقتصادي، والذي يستهدف رواد  الهرم  قاع  يركز على  الذي  الدعم  وبالتالي، يشكل 
الصغار إلى المتوسطين والتدريب المهني، خطوًة نحو التخفيف من حدة الفقر والحد من االعتماد االقتصادي 
وخلق  واالبتكار  االقتصادي  الشمول  تعزيز  وبالتالي  الخاصة،  المصالح  ذات  الناهبة  الفاعلة  الجهات  على 
العربي،  العالم  بقية  مثل  المشرق،  منطقة  أن  إلى  بالنظر  أهمية  أكثر  الجهود  هذه  وتعتبر  العمل.  فرص 
تتضمن عدًدا كبيًرا من الشباب الذين يمكن االستفادة منهم كموارد وعناصر دافعة للنمو االقتصادي. ولكن 
المنظمة. الجريمة  أيًضا لالنخراط بشكل كبير في  الرسمية، هم عرضة  القطاعات  الفرص في  في غياب 
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قائمة غير شاملة ألنشطة البرامج ذات الصلة في منطقة المشرق
اإلقليمية األنشطة 

المصلحة األوروبيةأصحاب  المفوضية  التوسع في  الجوار ومفاوضات  إدارة سياسة 

الجغرافي العراقالتركيز  لبنان، سوريا، األردن، 

االجتماعياألولوية التماسك 

لبنان وسوريا واألردن والعراقالمشروع/البرنامج األديان وبينها في  المتبادل داخل  الديني والتفاهم  التسامح  تعزيز 

967324 دوالًرا أمريكًياالميزانية

الزمنية الثاني/نوفمبر 2021الفترة  األول/ديسمبر 2018 - تشرين  كانون 

لبنان وسوريا واألردن والعراق الوصف المستهدفة في  المجتمعات  بين  الديني والتمييز  التعصب  العام: مكافحة  الهدف 
من خالل تعزيز التفاهم واالحترام المتبادلين بين مختلف األديان والطوائف. وبشكل أكثر تحديًدا، دعم منظمات 

الحوار. لتعزيز  فرعية  منح  من خالل  الدينية  والمنظمات  الحكومية  غير  المدني/المنظمات  المجتمع 

المصلحة اإلنمائيأصحاب  المتحدة  األمم  برنامج  الالجئين؛  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 

الجغرافي العراقالتركيز  لبنان، تركيا، مصر، األردن، 

الالجئيناألولوية مساعدة 

األزمات )3RP(المشروع/البرنامج القدرة على مواجهة  لالجئين وتعزيز  اإلقليمية  الخطة 

1557041433 )اعتباًرا من آب/أغسطس 2020( الميزانية

الزمنية 2015 )جاري(الفترة 

دمج االستجابات اإلنسانية واإلنمائية لألزمة السورية في خطة واحدة متماسكة تتماشى مع الخطط واألولويات الوصف
المتحدة  األمم  وبرنامج  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  المشتركة  القيادة  تحت  الوطنية، 
ولبنان  تركيا  تغطي  بذاتها  قائمة  قطرية  فصول  واحدة، وخمسة  إقليمية  من خطة  المشروع  ويتألف  اإلنمائي. 
واألردن والعراق ومصر. تشتمل خطة االستجابة 3RP على مكونين مترابطين: يتناول مكون الالجئين احتياجات 
الصمود  احتياجات  األزمات  مواجهة  على  القدرة  مكون  يتناول  بينما  لالجئين،  اإلنسانية  والمساعدة  الحماية 
الوطنية. الفاعلة  الجهات  قدرات  تعزيز  بهدف  المتأثرة،  والمؤسسات  والمجتمعات  لألفراد  والتنمية  واالستقرار 

المصلحة ُمنفذة(أصحاب  غير حكومية  )منظمة  بيرغوف  مؤسسة  ألمانيا؛ 

الجغرافي األردنالتركيز  لبنان، 

االجتماعياألولوية التماسك 

السنيةالمشروع/البرنامج واالجتماعية  الدينية  للجهات  الوقائية  والقدرات  اإلقليمي  والتبادل  المحلية  الحوارات  دعم 

-الميزانية

الزمنية آب/أغسطس 2019 – تشرين األول/أكتوبر 2021الفترة 
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مجاالت المشاركة الرئيسية: )1( دعم الحوارات على المستوى المحلي لتعزيز جهود الوقاية العملية والقائمة على الوصف
الواقع في مناطق مختلفة - معاقل السنة الرئيسية حيث غذت المظالم التطرف في الماضي والمناطق المختلطة 
والوسطاء  )الشباب(  الشيوخ  قدرات  تعزيز  و)2(  المجتمعيين،  واالستقطاب  للتوتر  احتمالية  على  تنطوي  التي 
المطلعين وبناة الجسور )ذكوًرا وإناثًا( في جميع أنحاء لبنان على الحوار والوساطة وجهود الوقاية لتمكينهم من 
تنفيذ جهود وساطة وحوار/توعية ووقاية ملموسة في مناطقهم؛ و)3( سيبدأ تبادل إقليمي منظم بين السلطات 
واستخالص  لتحليل  والعراق  والمغرب  واألردن  ومصر  لبنان  في  المدني  المجتمع  وشخصيات  والعلماء  الدينية 
الدروس المستفادة من جهود الوقاية في هذه البلدان، ووضع توصيات استراتيجية وابتكار مبادرات مشتركة.

المصلحة النرويجأصحاب  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  مكتب 

الجغرافي سورياالتركيز  لبنان، 

إدارة الحدوداألولوية

الحاويات المشروع/البرنامج مراقبة  برنامج 

-الميزانية

الزمنية 2019–2020الفترة 

دعم إنشاء ضوابط فعالة للبضائع لمنع اإلتجار وغيره من الجرائم غير المشروعة التي تشمل الحاويات والبضائع الوصف
التجاري والتسهيالت  التجارة المشروعة؛ تعزيز األمن  البري مع سوريا )المصنع( وتعزيز  المعبر الحدودي  عند 
المناطق  وإدارة  الحدود  مراقبة  تعزيز  في  المساهمة   )1( هو  نهائي  هدف  لتحقيق  وطرابلس  بيروت  موانئ  في 

االقتصادي. التحسن  االستقرار و)3(  الساحلية و)2( 

المصلحة الدنماركيةأصحاب  الخارجية  وزارة 

الجغرافي العراقالتركيز  سوريا، 

االستقراراألولوية

السالم واالستقرار في سوريا والعراق )2019-2021(  المشروع/البرنامج برنامج تحقيق 

دنماركيةالميزانية 397 مليون كرونة 

الزمنية 2021–2019الفترة 

المطول من خالل الوصف والنزوح  النظامية  والهجرة غير  اإلقليمي واإلرهاب  األمن  انعدام  الحد من  األسمى هو  الهدف 
والعراق. في سوريا  األجل  والمتوسطة  الفورية  االستقرار  احتياجات  تلبية 

الدولة تستهدف  التي  األنشطة 

المصلحة لتطوير سياسات أصحاب  الدولي  المركز  بالمخدرات والجريمة،  المعني  المتحدة  األمم  األردن، مكتب  األوروبي،  االتحاد 
الهجرة

الجغرافي األردنالتركيز 

إدارة الحدوداألولوية

تعزيز قدرة األردن على حدوده الشرقيةالمشروع/البرنامج

6 ماليين يوروالميزانية

الزمنية الثاني/نوفمبر 2019الفترة  18 شهًرا: تم إطالقه في تشرين 

وتحسين الوصف الوطنية  عبر  الجريمة  مكافحة  قدرات  وتعزيز  الحدود  إدارة  في  متكامل  نهج  لتطوير  األردن  دعم 
والجوية. والبحرية  البرية  الحدود  لمراكز  التجارة  حركة 

المصلحة الُمنفذة(أصحاب  )الجهة  للهجرة  الدولية  المنظمة  ألمانيا؛ 

الجغرافي العراقالتركيز 

الشرطةاألولوية

العراقالمشروع/البرنامج في  االستقرار  وتحقيق  المجتمعية  الشرطة  دعم 

 5.7 مليون يوروالميزانية
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الزمنية إلى كانون األول/ديسمبر 2022الفترة  الثاني/يناير 2021  من كانون 

الهدف العام: المساهمة في تعزيز السالم واألمن واالستقرار من خالل إعادة بناء الثقة بين مسؤولي إنفاذ القانون الوصف
إلى  التماسك االجتماعي وزيادة الوصول  للعودة من خالل تعزيز  والمجتمعات، والمساهمة في بناء بيئة مواتية 

السياسي. والتمثيل  الحقوق 

المصلحة اإلنمائيأصحاب  المتحدة  األمم  برنامج  ألمانيا؛ 

الجغرافي العراقالتركيز 

القانوناألولوية إنفاذ  القدرات في مجال  بناء 

العراقالمشروع/البرنامج الجريمة في  الجنائي وإدارة مسرح  التحقيق  تعزيز قدرات 

 1.13 مليون دوالر أمريكي )منحة(الميزانية

الزمنية -الفترة 

من الوصف استباقي  بشكل  وتنفيذها  جيًدا  تكاملها  وضمان  وفعاليتها،  الجنائية  التحقيقات  موثوقية  زيادة  إلى  يهدف 
التحقيقات  في  دورهم  الشرطة، وجعل  أداء محققي  تحسين  إلى  أيًضا  اإلجراء  المحلية. وسيؤدي  الشرطة  قبل 
الجنائية أكثر عرضة للمساءلة. تشمل األنشطة في إطار هذا المشروع دورات تدريبية شاملة لضباط التحقيق 

التحقيق. الصلة وقضاة  ذات  والمديريات  المحلية  الشرطة  مراكز  من 

المصلحة كندا أصحاب 

الجغرافي لبنانالتركيز 

اقتصادياألولوية

لبنانالمشروع/البرنامج في  اإلنتاجية  القطاعات  تنمية  دعم  برنامج 

7.6 مليون دوالر أمريكيالميزانية

الزمنية من آذار/مارس 2020 – إلى آذار/مارس 2021الفترة 

تتمتع الوصف أنها  على  تحديدها  تم  والتي  لبنان،  في  والزراعة  الزراعية(  )األغذية  التصنيع  قطاعات  دعم  إلى  يهدف 
الوصول  تعزيز  المشروع على  يعمل  المحرومة.  المناطق  للنساء والشباب في  لخلق فرص عمل  بإمكانية عالية 
االجتماعية  المساواة  دعم  أجل  من  اإلنتاجية،  القطاعات  في  والرجال  للنساء  االقتصادية  الفرص  إلى  المتكافئ 
واالقتصادية وتحفيز النمو االقتصادي. تشمل أنشطة المشروع: )1( تطوير االستراتيجيات والمراجعات التشريعية 
والتعاونيات  للمزارعين  اإلنتاجية  والقدرات  المهارات  تعزيز  و)3(  التحتية  البنية  في  االستثمار  دعم  و)2( 

الصغيرة. والشركات 

المصلحة والجريمةأصحاب  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  ومكتب  للهجرة  الدولية  المنظمة  نفذته  األوروبي:  االتحاد 

الجغرافي األردنالتركيز 

إدارة الحدوداألولوية

االستقرار المشروع/البرنامج وتعزيز  االقتصادية  التنمية  إلى  الوصول  تحسين  الحدودي:  الكرامة  معبر  تطوير 

1 مليون يوروالميزانية

الزمنية حزيران/يونيو 2018 - كانون األول/ديسمبر 2019الفترة 

الهدف العام للمشروع هو المساهمة في االنتعاش االقتصادي واالستقرار في األردن والمنطقة مع ضمان الحد من الوصف
الحدود. البضائع واألشخاص عبر  في تحركات  األمنية  المخاطر 

المصلحة األوروبيةأصحاب  المفوضية  التوسع في  الجوار ومفاوضات  إدارة سياسة 

الجغرافي األردن التركيز 

إدارة الحدوداألولوية

المتكاملة للحدود في األردنالمشروع/البرنامج دعم اإلدارة 

-الميزانية
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الزمنية كانون األول/ديسمبر 2019 – تموز/يوليو 2022الفترة 

الهدف العام لهذا المشروع الذي يستغرق 36 شهًرا هو المساهمة في تطوير قدرة السلطات الوطنية على المدى الوصف
الطويل للسيطرة على حدودها الدولية وإدارتها، وبالتالي ضمان قدر أكبر من األمن للمواطنين والزوار، وضمان 
احترام سيادة القانون وعمليات التنمية المستدامة في البلد. سيقتضي هذا المشروع دعم التدفق السلس لألفراد 

والمالي. االقتصادي  النمو  في  المساهمة  وبالتالي  الحدود،  عبر  والسلع 

المصلحة المتحدةأصحاب  الخارجية(؛ األمم  السياسة  أدوات  االتحاد األوروبي )دائرة 

الجغرافي لبنانالتركيز 

الصحيةاألولوية الرعاية  االجتماعي؛  التماسك 

لبنانالمشروع/البرنامج أزمة كوفيد-19 في  المضيفة في سياق  الالجئين من سوريا والمجتمعات  بين  التوترات  منع 

-الميزانية

الزمنية نيسان/أبريل 2020 – كانون األول/ديسمبر 2021الفترة 

اللبناني الوصف الصحي  النظام  قدرة  تعزيز  خالل  من  المحلية  المجتمعات  بين  التوترات  منع  إلى  المشروع  يهدف 
دعم  وبالتالي  مستقبلية،  أوبئة  وأي  كوفيد-19  مع  التعامل  على  الخصوص(  وجه  على  العامة  )المستشفيات 

االجتماعي. واالستقرار  الوطنية  المرونة 

المصلحة األوروبيةأصحاب  المفوضية  التوسع في  الجوار ومفاوضات  إدارة سياسة 

الجغرافي لبنانالتركيز 

اقتصادي األولوية

البقاع المشروع/البرنامج المحلي في شمال شرق  باالقتصاد  النهوض 

13 مليون دوالر أمريكيالميزانية

الزمنية -الفترة 

والمتوسطة؛ الوصف الصغيرة  المشاريع  وتنمية  الزراعية،  التنمية  الحدودية؛  المناطق  في  المحلي  االقتصاد  تعزيز 
الوطنية دون  المحلية  الحكومات  ودعم  الالمركزية 

المصلحة اإلنمائيأصحاب  المتحدة  األمم  برنامج 

الجغرافي لبنانالتركيز 

االجتماعياألولوية التماسك 

التوتراتالمشروع/البرنامج مراقبة  نظام 

-الميزانية

الزمنية حزيران/يونيو 2018 - كانون األول/ديسمبر 2020الفترة 

يحدد هذا المشروع نظاًما لمراقبة التوترات بقيادة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبالتنسيق الوثيق مع المفوضية الوصف
التوترات على مدى  تتبع هذه  أجل  من  االجتماعية،  الشؤون  الالجئين ووزارة  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 

ثالث سنوات من 2018 إلى 2021.

المصلحة الُمنفذة(أصحاب  )الجهة  كاب  بلدي  الدولية:  للتنمية  األمريكية  الوكالة 

الجغرافي لبنانالتركيز 

اقتصادياألولوية

العامالمشروع/البرنامج التمويل 

-الميزانية

الزمنية أيلول/سبتمبر 2013 - آذار/مارس 2021الفترة 
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يشمل الوصف وهذا  لها.  الصغيرة  المنح  وتقديم  المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  قدرات  لتنمية  مخصصة  مساعدة 
الدينية  لألقليات  األساسية  الخدمات  لتقديم  الحكومية  وغير  الدينية  المنظمات  من  جديدة  مجموعة   )1( دعم 
وسيطة  خدمة  منظمات  ثالث  وصول  نطاق  توسيع  و)2(  الخدمات،  من  المحرومة  المجتمعات  في  والعرقية 
المدني  المجتمع  منظمات  عمل  و)3(  المناصرة،  جهود  تأثير  وتضخيم  المدني،  المجتمع  منظمات  من  وأعضائها 
إليهما  الحاجة  تشتد  اللتين  الفنية  والخبرة  المعرفة  توفير  خالل  من  الفساد  ومكافحة  الشفافية  زيادة  على 

األخرى. الحكومية  الرقابة  وقضايا  العامة  المشتريات  بشأن 

المصلحة الهجرةأصحاب  لتطوير سياسات  الدولي  المركز  األوروبية -  المفوضية  التوسع في  الجوار ومفاوضات  إدارة سياسة 

الجغرافي لبنانالتركيز 

إدارة الحدوداألولوية

المبنية المشروع/البرنامج والحدود  الهجرة  إدارة  لتعزيز  لبنان  دعم  )IBM Lebanon 2(؛  للحدود  المتكاملة  لإلدارة  معززة  قدرة 
اإلنسان على حقوق 

-الميزانية

الزمنية قادمةالفترة   2 المرحلة  1(؛  )المرحلة   2020 الثاني/نوفمبر  – تشرين   2018 الثاني/نوفمبر  تشرين 

لبنان من خالل الوصف للحدود في  المتكاملة  اإلدارة  البرنامج دعم  التقني والمعدات، سيواصل  الدعم  توفير  من خالل 
تحسين أنظمة التشغيل في المعابر الحدودية القانونية وداخل المؤسسات. سيؤدي هذا الهدف الطموح إلى تعبئة 
العديد من المؤسسات األمنية )األمن العام والجمارك والجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي والدفاع المدني وما 

إلى ذلك( واالعتماد على أفضل الخبرات المتاحة بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

المصلحة المفوضية األوروبيةأصحاب  التوسع في  الجوار ومفاوضات  إدارة سياسة  اإلنمائي -  المتحدة  األمم  برنامج 

الجغرافي لبنانالتركيز 

إدارة الحدوداألولوية

الشرقيةالمشروع/البرنامج الشمالية  اللبنانية  الحدود  اللبناني على طول  للجيش  تدخالت  األمن:  أجل  من  المستدامة  الطاقة 

3.9 مليون دوالر أمريكيالميزانية

الزمنية حزيران/يونيو 2019 - كانون األول/ديسمبر 2021الفترة 

تعزيز أمن المجتمعات الحدودية وتقوية الخدمات اللوجستية على الحدود الشمالية الشرقية من خالل تفعيل الوصف
أمن  المستدامة  الطاقة  أنظمة  استخدام  سيعزز  اللبنانية.  المسلحة  للقوات  المستدامة  الطاقة  استراتيجية 
المناطق  في  راحتهم  مستوى  زيادة  من خالل  اللبنانية  المسلحة  القوات  وأفراد  اللبنانية  الحدودية  المجتمعات 

أفضل. تشغيلية  استعداًدا وقدرة  بدوره  ما سيضمن  مقبولة،  إلى مستويات  النائية  الحدودية 

المصلحة إنترناشيونالأصحاب  كيمونكس  الدولية:  للتنمية  األمريكية  الوكالة 

الجغرافي لبنانالتركيز 

اقتصادياألولوية

تطوير األعمال في لبنان )LED(المشروع/البرنامج

19.3 مليون دوالر أمريكيالميزانية

الزمنية 2022الفترة  أيلول/سبتمبر   –  2017 أيلول/سبتمبر 

األعمال الوصف تطوير  تقديم خدمات وحلول  لتسهيل  المحلية  الشركات  السوق ويتعاون مع  يقوده  نهًجا  النشاط  يطبق 
العمل.  فرص  وخلق  والمبيعات  اإلنتاجية  زيادة  من  أفضل  بشكل  وتمكينها  األساسية،  التقنية  القيود  تعالج  التي 
إلى  أكبر وال يحتاج  لكي يكون تجاريًا بشكل  التجارية  االستشارات  المحلي لخدمات  السوق  النشاط  ينمي هذا 

األجنبية. والمساعدات  الدعم  من  مزيد 

المصلحة الهولنديةأصحاب  الخارجية  وزارة  واالجتماعية؛  االقتصادية  التنمية  صندوق 

الجغرافي لبنانالتركيز 

اقتصادياألولوية

لبنانالمشروع/البرنامج العمل في مناطق مستهدفة محددة في  االقتصادي وخلق فرص  النمو  تعزيز 
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-الميزانية

الزمنية -الفترة 

المساهمة في إنعاش االقتصاد المحلي وتعزيز صمود الفئات السكانية الضعيفة التي تعيش في المناطق التي يتركز الوصف
اللبنانيين وغير  )للسكان  المحدد هو خلق فرص عمل  الهدف  لبنان.  في  السوريون بشكل كبير  الالجئون  فيها 
للمؤسسات  المالي  المالي وغير  الدعم  توفير  إشكالية من خالل  تطرح  التي  المستهدفة  المناطق  في  اللبنانيين( 

والمتوسطة. الصغيرة  اللبنانية 

المصلحة األوروبيةأصحاب  المفوضية  التوسع في  الجوار ومفاوضات  إدارة سياسة 

الجغرافي لبنانالتركيز 

الفساداألولوية مكافحة 

الوطنيالمشروع/البرنامج المستوى  على  الفساد  ومكافحة  الشفافية  تعزيز 

944212 دوالًرا أمريكًياالميزانية

الزمنية آذار/مارس 2019 – شباط/فبراير 2022الفترة 

الهدف العام للمشروع هو معالجة الفساد والشفافية من خالل تحسين الحكم الرشيد في لبنان عبر دعم جهود الوصف
هذا  في  المدني  المجتمع  ودعم  الوطنية،  االستراتيجية  تنفيذ  ذلك  في  بما  الفساد،  لمكافحة  اللبنانية  الحكومة 
الصدد. تهدف األهداف المحددة للمشروع إلى تعزيز المساءلة العامة، وتحسين الشفافية من خالل بناء قدرات 

الرقابة، من بين أمور أخرى. هيئات 

المصلحة األوروبيةأصحاب  المفوضية  التوسع في  الجوار ومفاوضات  إدارة سياسة 

الجغرافي العراقالتركيز 

الفساداألولوية مكافحة  الحوكمة: 

العراق المشروع/البرنامج المساءلة في  العامة ومؤسسات  المالية  إدارة  الرقابة على  تعزيز 

-الميزانية

الزمنية 2021الفترة 

المساءلة.الوصف العامة ومؤسسات  المالية  إدارة  الرقابة على  لتعزيز  فنية  أنشطة مساعدة 

المصلحة الدوليأصحاب  البنك 

الجغرافي العراقالتركيز 

االستقراراألولوية

العراقالمشروع/البرنامج في  االجتماعي والصمود  االستقرار  لدعم  الطارئ  المشروع 

-الميزانية

الزمنية 2017–2021الفترة 

في الوصف العيش  كسب  فرص  زيادة   )1( هو:  العراق  في  االجتماعي  االستقرار  لدعم  الطارئ  للمشروع  اإلنمائي  الهدف 
تقوية  و)3(  المحررة؛  المناطق  في  واالجتماعية  النفسية  الخدمات  إلى  الوصول  زيادة  و)2(  المحررة؛  المناطق 
المكون  يسعى  مكونات.  ثالثة  من  المشروع  هذا  يتألف  االجتماعي.  األمان  شبكات  توفير  نطاق  لتوسيع  النظم 
األول، وهو النقد مقابل العمل والدعم االجتماعي وفرص كسب العيش، إلى زيادة الوصول إلى فرص العمل قصيرة 
كسب  فرص  وتوفير  العمل،  مقابل  النقد  برنامج  تمويل  من خالل  األزمات  بتعاقب  المتأثرة  المناطق  في  األجل 
العمل و2(  مقابل  النقد   )1 ثالثة مكونات فرعية:  المكون على  المستدام. يشتمل هذا  االستقرار  لتحقيق  العيش 
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي و3( فرص كسب العيش. المكون الثاني هو شبكات األمان االجتماعي المرنة 
التوسع في  المرونة وقابلية  الحالية من خالل تعزيز  األمان االجتماعي  إلى تحسين قدرة برامج شبكة  ويسعى 

للمستفيدين. النقدية  التحويالت  المشروع  يمول  لن  البرنامج.  تصميم 
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نبذة عن المبادرة العالمية 

هي  الوطنية  للحدود  العابرة  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  العالمية  المبادرة 
شبكة عالمية تضم أكثر من 500 من خبراء الشبكات في جميع أنحاء العالم. 
المبتكرة  والنهج  النقاش  من  لمزيد  للترويج  منصة  العالمية  المبادرة  وتوفر 
لمكافحة  شاملة  عالمية  استراتيجية  إلنشاء  األساسية  اللبنات  باعتبارها 

الجريمة المنظمة.

www.globalinitiative.net


