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جــرى يف الــرق األوســط، وتعريفــه هنــا أنــه يضــم 
الــدول العربيــة ودول الجــوار الجغــرايف غــر العربيــة 
“إيــران وتركيــا وإرسائيــل”، تفاعــات تاريخيــة 
رصاعيــة وتنافســية وتعاونيــة مــن دول داخــل 
ــخ  ــات التاري ــر حلق ــه. وآخ ــرى خارج ــم وأخ اإلقلي
الطويــل لإلقليــم، بــدأت مــع بدايــات العقــد الثانــي 
ــبت  ــا نش ــن، عندم ــادي والعري ــرن الح ــن الق م
هبــات جماهريــة ُســميت بـ”الربيــع العربــي”، نتــج 
عنهــا أوالً داخــل اإلقليــم زيــادة يف الحضــور الســيايس 
ــوب  ــاً نش ــامية، وثاني ــية اإلس ــات السياس للجماع
العديــد مــن الحــروب والرصاعــات السياســية يف 
ــم  ــراتيجي يف اإلقلي ــل اس ــدوث خل ــاً ح ــدول، وثالث ال
ــور  ــع ظه ــا، م ــد نفوذه ــوار بم ــدول الج ــمح ل س
ــي  ــدول الت ــن ال ــم ب ــل اإلقلي ــاد داخ ــتقطاب ح اس
نــارصت “الثــورات” وتلــك التــي اســتنكرتها. ورابعــاً 
ــركات  ــوذ الح ــع نف ــد إال وتراج ــه العق ــم ينت ــه ل أن

ــة،  ــي يف املنطق ــود األمريك ــع الوج ــامية، وتراج اإلس
ــن  ــدد م ــة يف ع ــة جذري ــات إصاحي ــرت توجه وظه
الــدول العربيــة نجــم عنهــا توجههــا نحــو التهدئــة 
ــم التعــاون عــى التنافــس.  وتخفيــض التوتــر وتقدي
وضمــن هــذا التوجــه األخــر، جــاءت أحــداث الــزالزل 
التــي أصابــت تركيــا وســوريا، لكــي تفتــح األبــواب 
لفــرص عديــدة مــن املصالحــات والتهدئــة اإلقليميــة. 

فاجعة الزلزال:
ــة  ــوة 7.8 درج ــزال بق ــر 2023، رضب زل يف 6 فرباي
ــوة  ــاعات بق ــد س ــر بع ــه آخ ــوريا، وأعقب ــا وس تركي
ــوادث  ــر الح ــن أكث ــدة م ــت واح ــة، وكان 7.6 درج
ــن،  ــن الزم ــد م ــال عق ــوع خ ــذا الن ــن ه ــة م دموي
حيــث ارتفــع عــدد القتــى يف تركيــا إىل 29 ألفــاً و605 
ــة  أشــخاص، وفقــاً إلدارة الكــوارث والطــوارئ الركي
حتــى يــوم 12 فربايــر الجــاري. أمــا يف ســوريا فقــد 
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»آراء املســتقبل« هــي »مقــاالت رأي« تُنــر مــن خــال املوقــع اإللكرونــي ملركــز »املســتقبل لألبحــاث 

ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــرباء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعامي ــة، والتوجه ــات املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. عبدالمنعم سعيد
كاتب ومفكر مصري
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ــخص. وكذلك  ــل 5200 ش ُقت
ــل إىل 5775  ــا يص ــار م انه
ــازل  مبنــى، بمــا يف ذلــك املن
واملــدارس،  واملستشــفيات 
اآلالف  مئــات  تــرك  ممــا 
بــا مــأوى. كمــا بلــغ عــدد 
الزلــزال  جــراء  املصابــن 
أكثــر مــن 80 ألفــاً يف تركيــا، 
وأكثــر مــن 7 آالف مصــاب يف 

ــوريا.  س

منظمــة  أعلنــت  كمــا 
ــوم 12  ــة، ي ــة العاملي الصح
فربايــر الجــاري، أن عــدد 
جــراء  مــن  املترضريــن 
 26 نحــو  بلــغ  الزلــزال 
ــم 15  ــخص؛ وه ــون ش ملي
مليونــاً يف تركيــا و11 مليونــاً 
يف ســوريا. وأكثــر مــن 5 
مايــن مــن هــؤالء يعتــربون 
ــة  ــر ُعرض ــن األكث ــن ب م
للخطــر، وبينهــم نحــو 350 
ألــف مســن، وأكثــر مــن 
ــد  ــل. وتفي ــون طف 1.4 ملي
ــار  ــة بانهي ــرات املنظم تقدي
أكثــر مــن 4 آالف مبنــى 

ــفى ألرضار  ــو 15 مستش ــّرض نح ــزال، وبتع يف الزل
جزئيــة أو كبــرة.

ومــن جانبــه، أعلــن الرئيــس الركــي، رجــب طيب 
ــهر يف  ــة أش ــدة ثاث ــوارئ مل ــة الط ــان، حال أردوغ
املقاطعــات الركيــة العــر املنكوبــة. وعــى الجانبــن 
ــرضراً  ــر ت ــخاص األكث ــوري، كان األش ــي والس الرك
ــاً.  ــن داخلي ــورين والنازح ــن الس ــن الاجئ ــم م ه
لقــد عــاش هــؤالء األشــخاص بالفعــل يف حالــة يُرثــى 
لهــا للغايــة، وهــم يكافحــون بشــدة درجــات حــرارة 
الشــتاء البــاردة، فضــاً عــن نقــص الغــذاء والوقــود. 
ــرضورات  ــوق ال ــت تف ــك، كان ــن كل ذل ــة م والنتيج
اإلنســانية عــى املواقــف السياســية القائمــة، يف ظــل 
اتجاهــات املصالحــة التــي تشــهدها منطقــة الــرق 

ــط. األوس

مساعدات عربية:
كان لوقــوع الزلــزال يف تركيــا وســوريا صــدى وتأثــر 
كبــر يف الــدول العربيــة، الشــعوب والحكومــات معــاً، 
ــادث  ــوري للح ــل الف ــام يف النق ــح اإلع ــث نج حي
ــن  ــم م ــى الرغ ــانية. وع ــة واإلنس ــه املادي ونتائج
ــذه  ــل ه ــببه مث ــن أن تس ــذي يمك ــديد ال ــم الش األل
ــنت  ــة تحس ــرة زمني ــاءت يف ف ــا ج ــع، فإنه الوقائ
فيهــا العاقــات، وقلــت الــروط يف تفاعــات الــدول، 
ــذي  ــم ال ــن الزخ ــة م ــا حال ــج عنه ــم نت ــن ث وم
يســعى لتقديــم املســاعدة مــن ِقبــل الــدول العربيــة 
إىل تركيــا بالرغــم مــن توتــرات ســابقة، وإىل ســوريا 
ــي  ــاق العرب ــارج النط ــزال خ ــا ال ت ــن أنه ــم م بالرغ
ــرضورات  ــت ال ــة. وأصبح ــة العربي ــاً يف الجامع ُممث
ــية،  ــات السياس ــف والتباين ــوق املواق ــانية تف اإلنس
وتعمــل يف ظــل اتجاهــات املصالحــة اإلقليميــة التــي 
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تعيشــها املنطقــة بالفعــل منــذ بدايــة العقــد الثالــث 
ــايل.  ــرن الح ــن الق م

ــوراً إىل  ــادرت ف ــي ب ــي الت ــات ه ــت الحكوم وكان
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــاعدة. فف ــم املس تقدي
ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــر صاح ــدة، أم املتح
ــه”،  ــه الل ــة “حفظ ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي زاي
ــن  ــن م ــة املترضري ــون دوالر إلغاث ــم 100 ملي بتقدي
الزلــزال يف تركيــا وســوريا. وتشــمل املبــادرة تقديــم 
50 مليــون دوالر للمترضريــن مــن الزلــزال مــن 
ــون دوالر إىل  ــة إىل 50 ملي ــوري، إضاف ــعب الس الش
املترضريــن مــن الشــعب الركــي. كمــا وجــه ســموه 
بإنشــاء مستشــفى ميدانــي، وإرســال فريقــي بحــث 
وإنقــاذ، إضافــة إىل إمــدادات إغاثيــة عاجلــة إىل 
ــا وســوريا، لتســتفيد  ــزال يف تركي املتأثريــن مــن الزل

ــراً.  ــر تأث ــق األكث ــا األرس يف املناط منه

ووجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت راش
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي “رعــاه اللــه”، بتقديــم 
ــوريا  ــن يف س ــة للمترضري ــانية عاجل ــاعدات إنس مس
ــادرات  ــال “مب ــن خ ــم، م ــون دره ــة 50 ملي بقيم
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العامليــة”. كمــا أعلنــت 
ــاري،  ــر الج ــوم 7 فرباي ــة، ي ــاع اإلماراتي وزارة الدف
ــانية إىل  ــاعدات إنس ــان مس ــن تحم ــول طائرت وص
ــادف  ــوي اله ــر الج ــن الج ــق، ضم ــار دمش مط
ــت  ــذي تعرض ــزال ال ــن الزل ــن م ــاعدة املترضري ملس
لــه ســوريا، وذلــك يف إطــار عمليــة “الفــارس الشــهم 
ــة  ــانية يف املرحل ــاعدات اإلنس ــذه املس ــملت ه 2”. وش
األوىل 12 طنــاً مــن املــواد اإلغاثيــة وعــدداً مــن 
ــمو  ــت س ــك، وجه ــرضراً. كذل ــواء 216 مت ــم إلي الخي
ــاد  ــة االتح ــارك، رئيس ــت مب ــة بن ــيخة فاطم الش
ــم  ــم لدع ــون دره ــم 50 ملي ــام، بتقدي ــائي الع النس
حملــة “جســور الخــر” التــي أطلقتهــا هيئــة 
ــانية  ــود اإلنس ــم الجه ــي لدع ــر اإلمارات ــال األحم اله
والعمليــات اإلغاثيــة لصالــح املتأثريــن مــن الزلــزال يف 

ــا.  ــوريا وتركي ــن س كل م

ويف السـياق ذاته، أمـرت اململكة العربية السـعودية 
بتسـير جر جـوي وتقديـم مسـاعدات وتنظيم حملة 
شـعبية عرب منصة “سـاهم” ملسـاعدة ضحايـا الزلزال 
يف سـوريا وتركيـا. وانتقلـت فـرق اإلنقـاذ السـعودية 

إىل مواقـع الحـدث بعـد تدشـن الجر الجـوي، ضمن 
حملـة “عطاؤكـم يخفـف عنهـم”، التي تربع لهـا أكثر 
12 فربايـر  مـن مليـون شـخص، حتـى مسـاء يـوم 
2023. وأعلنـت اململكـة عـن وصـول حجـم التربعات 
للمترضريـن مـن الزلـزال إىل أكثـر مـن 320 مليـون 
ريـال سـعودي منـذ أن انطلقـت الحملـة عـرب منصـة 

“ساهم”. 

ــة  ــادرات الحكومي ــن املب ــوال م ــذا املن ــى ه وع
واألهليــة، جــرى تدفــق املعونــات مــن الكويــت ومرص 
وقطــر والجزائــر وتونــس والعــراق واألردن والبحريــن 
ــطينية،  ــة الفلس ــلطة الوطني ــان والس ــلطنة ُعم وس
لتقديــم املســاعدات ويــد العــون ملتــرضري الزلــزال يف 

ــا. ســوريا وتركي

اإلقليمية الجديدة:
ــة  ــحاب األمريكي ــة االنس ــوازي لحال ــر امل كان التغي
مــن الــرق األوســط هــو اتجــاه دول املنطقــة 
العربيــة نحــو التصالــح والتهدئــة، وكان أصــل 
ــا يف 5  ــة الُع ــان قم ــرف ببي ــا ُع ــاً فيم ــر كامن التغي
ــاون  ــس التع ــة مجل ــاد قم ــاء انعق ــر 2021، أثن يناي
لــدول الخليــج العربيــة، والــذي ســعت إليــه اململكــة 
العربيــة الســعودية، ووضــع األســاس النتهــاء “األزمة 
ــن  ــر م ــاك كث ــد هن ــم يع ــم ل ــن ث ــة”. وم القطري
الخيــارات إال أن تأخــذ دول اإلقليــم األمــور بيدهــا مــن 
ــر  ــة غ ــدول اإلقليمي ــع ال ــارش م ــل املب ــال التعام خ
ــة،  ــن ناحي ــل م ــا وإرسائي ــران وتركي ــة؛ إي العربي
وتحســن العاقــات فيمــا بينهــا مــن ناحيــة أخــرى. 

وهكــذا ظهــرت حالــة “اإلقليميــة الجديــدة” التــي 
تشــهدها منطقــة الــرق األوســط وتقــوم عــى نســج 
عاقــات ومصالــح يجــري إنضاجهــا عــى نــار هادئة، 
وتكــون مهمتهــا االســتجابة إىل مصالــح قائمــة 
ومتوقعــة، ويف الوقــت نفســه تخلــق توازنــات جديــدة 
ليســت فيهــا شــعارات جوفــاء، أو يقظــة كــربى عــى 
فجــر ليســت لــه ســابقة، وإنمــا يوجــد فيهــا القــوة 
مــع الرويــض واالســتيعاب لقــوى إقليميــة وعامليــة. 
ــدرة  ــراتيجي”، والق ــرب االس ــن “الص ــوع م ــي ن فه
ــة،  ــل أو هرول ــن دون تعج ــور م ــة الجس ــى إقام ع
امُلركــب العربــي فيهــا واضــح، ولكنــه ليــس بالــذي 
ــادل  ــذي يب ــا ال ــاوف، وإنم ــق مخ ــتفز أو يخل يس

ــح. ــق املصال ويوف
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زلزال تركيا وسوريا.. كيف تعزز المساعدات المصالحات اإلقليمية؟

تعزيز المصالحات:
بـكل  عصفـت  التـي  املروعـة  اإلنسـانية  املأسـاة  إن 
مـن سـوريا وتركيـا، مثلـت فرصـة واضحة مـن أجل 
محاولـة دفـع عملية املصالحـة اإلقليمية التـي تجري يف 
املنطقـة مع بقية العالـم العربي، والتي تتقـدم بالفعل. 
املنطقـة  فالبدايـة كانـت عندمـا رحبـت بعـض دول 
بالرئيـس بشـار األسـد وعـودة العاقـات مع سـوريا، 
وأخـذ ذلك أشـكاالً رسـمية وغر رسـمية. ففـي مارس 
2022، رحبـت دولـة اإلمـارات باألسـد يف أبوظبي. ويف 
شـهر ينايـر املـايض، ذكـر الرئيـس أردوغـان أنـه قد 

يلتقـي األسـد قريبـاً إلجـراء محادثات سـام. 

ــى  ــانية ع ــاعدات اإلنس ــذه املس ــول ه ــل وص وقبي
ــة  ــوك دول عربي ــادة ومل ــل ق ــزال، تواص ــة الزل خلفي
ــداء  ــي إلب ــوري والرك ــن الس ــع الرئيس ــدة م عدي
تضامنهــم يف املحنــة التــي تعرض لهــا شــعبا البلدين. 
وتلقــى بشــار األســد اتصــاالً هــو األول من نوعــه، أكد 
فيــه الرئيــس املــرصي، عبدالفتــاح الســييس، تضامــن 
ــون  ــه الع ــة أوج ــم كاف ــتعدادها لتقدي ــاده واس ب
ــد  ــى األس ــا تلق ــة. كم ــة املمكن ــاعدة اإلغاثي واملس
ــن  ــد ب ــك حم ــي، املل ــل البحرين ــن العاه ــاالً م اتص

عيــى آل خليفــة، هــو األول مــن نوعــه منــذ أكثــر من 
عقــد. ونقــل وفــد وزاري لبنانــي ُمكلــف مــن رئيــس 
حكومــة ترصيــف األعمــال، نجيــب ميقاتي، إىل األســد 
ــه الســتقبال  ــان لفتــح مطاراتــه وموانئ اســتعداد لبن
ــة.  ــة أو جه ــن أي دول ــوريا م ــرد إىل س ــاعدات ت مس
كمــا تعهــدت الســعودية، التــي قطعــت عاقاتهــا مــع 
نظــام األســد يف 2012، بتقديــم مســاعدات إىل مناطــق 

ــة. متــرضرة تحــت ســيطرة القــوات الحكومي

ختامـاً، وفـرت كارثـة الـزالزل يف سـوريا وتركيـا 
سـبباً إضافياً لتدعيم اتجاهـات املصالحة والتهدئة 
السـارية يف منطقـة الـرق األوسـط. وبينما صب 
هـذا الدعم يف تعميـق اتجاهات جاريـة بالفعل بني 
الـدول العربية وتركيا، وكان أبرزها لقاء الرئيسـني 
املـري والرتكي عىل هامـش افتتـاح كأس العالم 
لكـرة القـدم يف قطـر؛ فإنهـا ربما قلصـت الفجوة 
بني دمشـق وبعـض الـدول العربية التـي ترددت يف 
إعـادة عالقاتها مـع النظام السـوري. وأصبح لدى 
بشـار األسـد فرصة كبـرة لتحويـل هذه املأسـاة 
والتضامـن الحاصـل مـع سـوريا عـىل املسـتوى 
أمـام  ومفتوحـة  واضحـة  قنـاة  إىل  السـيايس، 

مشـاركة دبلوماسـية مستدامة.
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