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الحرب في سورية 

ماذا بعد؟



مؤسســٌة بحثيــٌة مســتقّلة تأّسســت عــام 2015، مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
ُتعنــى بالسياســات العاّمــة والشــؤون اإلقليميــة والدوليــة، وقضايــا العلــوم 
السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة والعســكرية 
وتطبيقــّي(،  )نظــرّي،  الّشــامل  المعرفــّي  بالمعنــى  وذلــك  واألمنيــة، 
باإلضافــة إلــى عنايتهــا بالدراســات المستقبلية/االستشــرافية، وتركيزهــا 
ــا الّراهنــة، ومتابعــة فاعلــي السياســة المحليــة  علــى السياســات والقضاي
واإلقليميــة والدوليــة، علــى أســاس الّنقد والتقييم، واســتقصاء التداعيات 

ــل والخيــارات الممكنــة حيالهــا. ــة والبدائ المحتمل

نشــرة دوريــة، تصــدر عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات )مــداد(، تتناول 
بالعــرض أهــم مــا ُينشــر  فــي  مراكــز الدراســات العالميــة  حــول  األزمــة 

ــًا واجتماعيــًا وعســكريًا. الســورية، سياســيًا واقتصادي
تتألــف النشــرة مــن افتتاحيــة تعــّرف القــارئ بأهــم المحــاور التــي  يتطــرق 
إليهــا العــدد، وعــرض يضــيء علــى تلــك المحــاور  مــن خــال تقديــم قــراءة  
للعناويــن التــي  ُرصــدت  حــول مســتجدات األزمــة الســورية، كمــا يتضمــن 
اإلصــدار زوايــا )غيــر  ثابتــة( مثــل قضيــة العــدد، اســتطاعات رأي ... تتضمــن 
تعليقــات أو وجهــات نظــر، وبيبليوغرافيــا مختــارة بأهــم عناويــن األبحــاث 

والدراســات والتقاريــر والمقــاالت الصــادرة والمرصــودة.

عن مداد..

حول اإلصدار..
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بــدأت الحــرب عــى ســورية تتخــذ منعطفــات حاســمة تنــذر 

بانتهــاء الــراع العســكري امليــداين، وبدايــة رصاع مــن نــوع 

آخــر، إذ تفكــر األطــراف والفواعــل يف الخطــوة التاليــة، مــاذا 

ــه  ــه وانتامءات ــه وحلفائ ــب مصالح ــرب، كلٌّ بحس ــد الح بع

ــن دور  ــده م ــا يري ــه ملســتقبل ســورية، وم ــه، ورؤيت وقدرات

يف هــذا املســتقبل، مقابــل مــا اســتطاع تحقيقــه مــن هــذه 

الحــرب.

تقــود روســيا، ومــن موقــع الطــرف القــوي، حــراكاً دبلوماســياً 

حقيقيــاً، مــن أبــرز تجلياتــه، زيــارة الرئيــس الســوري بشــار 

األســد إىل موســكو وقمــة ســوتيش الثالثيــة التــي ُعقــدت يف 

22 ترشيــن الثاين/نوڤمــر، بــن رؤســاء روســيا، تركيــا وإيــران.

ــي  ــد ينه ــيايس جدي ــار س ــالق مس ــكو إىل إط ــعى موس تس

األزمــة بوســائل ســلمية، ويحجــم دور الجامعــات املســلحة، 

ــة  ــة الدول ــن محارب ــية م ــة املعارضــة السياس ــدل بوصل ويع

ــه  ــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أن ــة التنظيــامت اإلرهابي إىل محارب

مــن املســتبعد قبــول واشــنطن متريــر تســوية يف ســورية دون 

مشــاركتها فيهــا، لكــن ذلــك ليــس مســتحيالً.

تعصــف بالواليــات املتحــدة مخــاوف كثــر فيــام يتعلــق 

ــى األرض  ــع ع ــج الوض ــب نتائ ــوري، إذ ال تص ــأن الس بالش

ــات  ــن االلتزام ــا م ــب عليه ــا ترت ــة إىل م ــا، إضاف يف مصلحته

ســورية.  يف  تدخلهــا  نتيجــة  اإلقليــم  يف  حلفائهــا  تجــاه 

ــادة إعــامر أخــرى يف  ــب إع ــد تجن ــات املتحــدة ال تري الوالي

ــة.  ــة وغــر فعال ــد تكــون مكلفــة وطويل الــرشق األوســط ق

لكنهــا ملتزمــة –حتــى اآلن– بحلفائهــا األكــراد الذيــن باتــوا 

مســؤولن عــن االســتقرار يف الرقــة، مــع العلــم أن تركيــا 

و“رجالهــا” مــن الرتكــامن يرتبصــون بهــم، أمــا بالنســبة 

ــع  ــزاع م ــيحدث الن ــا إذا كان س ــؤال: م ــس  الس ــراد، لي لألك

ــى؟ ــل مت ــة، ب ــيات الرتكامني امليليش

ــن  ــل”، م ــا “إرسائي ــاً، ومعه ــدة أيض ــات املتح ــى الوالي تخ

توســع الوجــود اإليــراين يف ســورية، وتــرى أن فشــلها يف تقييــد 

ــل يف  ــران وإرسائي ــن إي ــزاع ب ــامل نشــوب ن ــر احت ــران يث إي

ــتقر  ــر املس ــان غ ــل إىل لبن ــن أن ينتق ــورية، ميك ــوب س جن

أساســاً.

ــى  ــت ع ــورية بات ــة الس ــأن األزم ــة ب ــوى اإلقليمي ــي الق تع

ــا  ــرض مصالحه ــاول ف ــا تح ــرة، ورمب ــا األخ ــارف مرحلته مش

أيضــاً، وبالتــايل قــد يــزداد خطــر التصعيــد الجديــد للعنــف 

ــة. ــام القادم يف األي
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 تفكــر الواليــات املتحــدة بطريقــة أخــرى، بنــاًء عــى كتابــات 

مراكــز أبحاثهــا. وتــدرك حاليــاً أن ورقتهــا األقــوى هــي “إعادة 

ــتخدامها  ــياً واس ــا سياس ــتفادة منه ــاول االس ــامر”، وتح اإلع

لفــرض النفــوذ األمريــي يف مناطــق معينــة، علهــا تــؤدي يف 

املســتقبل إىل نفــوذ وضغــط أكــر عــى الحكومــة يف دمشــق 

يف املســتقبل.

ــد  ــورية إىل تهدي ــر يف س ــن التوت ــد م ــؤدي مزي ــح أن ي يرجَّ

ــذي  ــر ال ــاورة، األم ــدول املج ــتقرار يف ال ــة اس ــي وزعزع أمن

تداعياتــه  وتفــادي  تجنبــه  املتحــدة  الواليــات  تحــاول 

ــذي  ــة طبيعــة املســار ال ــام القادم ــه، وســتوضح األي وتكاليف

ستســلكه واشــنطن وانعكاســاته عــى املفاوضــات الســورية، 

وعــى قــرارات الدولــة الســورية وحلفائهــا يف روســيا وإيــران.

يغطــي هــذا اإلصــدار مــن تقريــر »ســورية يف عيــون مراكــز 

العامليــة« أهــم مــا نرشتــه مراكــز األبحــاث  الدراســات 

حــول ســورية لشــهر ترشيــن الثاين/نوڤمــر 2017، ويتنــاول 

ــن: ــن التالي املحوري

ــة  ــن فرعي ــة عناوي ــذي ينقســم إىل ثالث املحــور الســيايس، ال

تتنــاول املفاوضــات الســورية والحــراك الدبلومــايس الــرويس؛ 

مناطــق خفــض التصعيــد، واألدوار املتوقعــة لهــا؛ واقــع 

ــا. ــا ورجاله ــة تركي ــتقبلهم مبواجه ــورية ومس ــراد يف س األك

واملحــور اإلنســاين، الــذي يتنــاول معانــاة الالجئــن يف مخيــم 

الركبــان عــى الحــدود مــع األردن، إضافــة إىل محــور إعــادة 

اإلعــامر والرؤيــة األمريكية-الغربيــة لــه.
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صافيناز محمد أحمد

زيارة األسد لروسيا... تفويض سياسي لبدء مرحلة التسوية 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 28 تشرين الثاني/نوڤمبر 2017

ــد  ــارة األس ــوان »زي ــاالً بعن ــد مق ــد أحم ــاز محم ــت صافين كتب
لروســيا... تفويــض ســيايس لبــدء مرحلــة التســوية« نــرشه مركــز 
األهــرام بتاريــخ 28 ترشيــن الثاين/نوڤمــر 2017، تحدثــت فيــه 
ــا الرئيــس الســوري بشــار األســد إىل  ــام به ــي ق ــارة الت عــن الزي
ــوة  ــًة لدع ــر، تلبي ــن الثاين/نوڤم ــن ترشي ــن م ــيا يف العرشي روس
دالالت  مــن  الزيــارة  تلــك  تحملــه  ومــا  الــرويس،  الرئيــس 
ــرب  ــاء الح ــرتاب انته ــورية، واق ــزاع يف س ــورات الن ــط بتط ترتب
ــه  ــذي أدى تدخل ــرويس ال ــف ال عــى “داعــش”، وموقــف الحلي
العســكري يف الحــرب إىل تعديــل ميــزان القــوى العســكري 

ــورية. ــة الس ــح الدول ــداين لصال املي
ــيايس  ــار س ــدء يف مس ــكو الب ــة موس ــاء رغب ــذا اللق ــس ه يعك
جديــد يســتهدف البحــث عــن تســوية ســلمية للــراع الســوري، 
ــل  ــلحة، وتعدي ــورية املس ــة الس ــم املعارض ــة إىل تحجي باإلضاف

اســرتاتيجياتها مــن محاربــة “النظــام الســوري” إىل محاربــة 
ــم اإلرهــاب. ــة عــى قوائ ــل الســورية املصنف “داعــش” والفصائ

أهداف بوتني
أشــارت الكاتبــة إىل عــدة أهــداف أرادهــا بوتــن مــن لقائــه مــع 

الرئيــس األســد، وهــي:
- التأكيــد عــى أن الــدور العســكري الــذي لعبتــه روســيا يف 
ســورية قــد قــارب عــى االنتهــاء، وأن مثــة اســتحقاقات روســية 
يف ســورية يجــب اســتثامرها سياســياً عــر البــدء الفعــي يف مســار 
ــل، وأن موســكو،  ــد الطوي ــة التســوية السياســية عــى األم عملي
يف ســياق ذلــك، تقــدم مســودة ملبــادرة ســالم جديــدة لتســوية 
الــراع الســوري، تحتــاج بشــأنها “تفويضــاً سياســياً” مــن الرئيس 

الســوري.

المفاوضات السورية والحراك الدبلوماسي الروسي
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- اإلشــارة إىل أن الرؤيــة الروســية لعمليــة سياســية جديــدة تبــدأ 
يف ســوتيش قــد تــم التوافــق بشــأنها مــع كل مــن إيــران وتركيــا، 
وبصــدد بحثهــا مــع اإلدارة األمريكيــة والقــوى اإلقليميــة يف 
الخليــج ومــر واألردن والعــراق، متهيــداً إلطــالق عمليــة حــوار 
موســعة بــن كافــة األطــراف املعنيــة باألزمــة بهــدف التوصــل إىل 

حالــة مــن التوافــق الــدويل بشــأنها. 
ــة الروســية  ــة رأي وموقــف الرئيــس الســوري مــن الرؤي - معرف
لالنتقــال إىل العمليــة السياســية، ومناقشــة املبــادئ العامــة 

ــا. لتنظيمه
ــى  ــل ع ــرويس املقب ــل ال ــق بالداخ ــر يتعل ــدف آخ ــاك ه - وهن
تســويق  يف  بوتــن  ورغبــة  الجديــدة،  الرئاســية  االنتخابــات 
ــادة  ــبه يف إع ــن مكاس ــالً ع ــاب، فض ــة اإلره ــه يف محارب إنجازات
ــرى، كل  ــرة أخ ــط م ــرشق األوس ــة ال ــرويس إىل منطق ــوذ ال النف

ــه. ــد ب ــاً يعت ــويقاً انتخابي ــّد تس ــذا يُع ه

دالالت الزيارة
ــتباقاً  ــاءت اس ــا ج ــة كونه ــة مهم ــة رمزي ــارة دالل ــل الزي - تحم
لقمــة ثالثيــة تجمــع بوتــن بنظريــه الــرتيك واإليــراين يف ســوتيش 
بعــد يومــن مــن لقائــه الرئيــس األســد، باإلضافــة إىل أن أولويــة 
لقــاء بوتن لألســد تشــر إىل االعــرتاف برشعيــة “النظام الســوري” 
وانتصــاره، مبــا يكــرس مــن دوره يف مفاوضــات التســوية القادمــة 
الــدويل يف محاربــة  للمجتمــع  ناحيــة، ودوره كرشيــك  مــن 

اإلرهــاب، مــن ناحيــة ثانيــة. 
- الداللــة الثانيــة، تكمــن يف التأكيــد عــى الــدور العســكري 
ــورية،  ــة الس ــح الدول ــراع لصال ــم ال ــيا يف حس ــي لروس الرئي

ــه. ــزب الل ــران وح ــط إي ــس فق ولي

- الداللــة الثالثــة، تشــر إىل أن مصالــح روســيا العســكرية يف 
ســورية باتــت بحاجــة إىل تطبيــع أوضاعهــا السياســية، ويتســق 
ذلــك مــع اإلعــالن عــن اتجــاه روســيا إىل تقليــص وجودهــا 
العســكري يف ســورية، مــع احتفاظهــا بتواجــد عســكري يف 
نطاقــات يتــم االتفــاق عليهــا مــع الدولــة الســورية، إىل جانــب 

قواعدهــا يف طرطــوس وحميميــم.
ــد  ــس األس ــايب للرئي ــي اإليج ــق بالتعاط ــة، تتعل ــة الرابع - الدالل
ــوري  ــي الس ــوار الوطن ــر للح ــد مؤمت ــيا لعق ــات روس ــع ترتيب م
بســوتيش يف كانــون األول/ديســمر املقبــل ]مل يعقــد املؤمتــر بهــذا 
التاريــخ وتــم تأجيلــه[، والتــزام ســورية باملبــادئ األساســية للحــل 

الســيايس التــي تســعى روســيا لطرحهــا.
ــات  ــق بإشــكاليات إدارة موســكو لتوازن ــة األخــرة، تتعل - الدالل
ــات  ــداً توازن ــية، وتحدي ــة السياس ــن العملي ــة م ــة القادم املرحل
العالقــات مــع تركيــا وإيــران؛ فاللقــاء مــع األســد وموافقتــه عــى 
مبــادئ العملية السياســية الروســية يشــر إىل أن الطرف الســوري 
–الدولــة واملعارضــة– يعــد الطــرف األســهل بالنســبة لروســيا يف 
معادلــة التســوية. أمــا األطــراف األكــر صعوبــة فتتمثــل يف تركيــا 
وإيــران وكيفيــة إدارة التــوازن يف عالقــات روســيا معهــام خــالل 

عمليــة التســوية السياســية.
ــس األســد  ــارة الرئي ــا إىل أن زي ــة مقاله ــة يف نهاي خلصــت الكاتب
لروســيا عكســت حــراكاً دبلوماســياً حقيقيــاً يتعلــق مبلــف األزمــة 
الســورية، تســعى مــن خاللــه روســيا إىل وضــع ملــف “الــراع”   
الســوري عــى طاولــة الرتتيبــات النهائيــة عــر بــدء مســار لعملية 
سياســية تكــون مفاوضــات الجولــة الثامنــة مــن جنيــف منطلقــاً 
ــه أبعــاده  ــداً ل ــذي يفــرض واقعــاً دبلوماســياً جدي ــا. األمــر ال له
الدوليــة واإلقليميــة التــي مــن شــأنها التأثــر بصــورة كبــرة عــى 
مســتقبل التســوية التــي ستشــهد أوىل منطلقاتهــا الفعليــة خــالل 

املرحلــة املقبلــة.

ــة التســوية”، مركــز األهــرام للدراســات السياســية  ــدء مرحل ــارة األســد لروســيا... تفويــض ســيايس لب ــاز محمــد أحمــد، “زي صافين
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كتــب أحمــد قنديــل مقــاالً بعنــوان »هــل تنجــح قمــة ســوتيش 
ــرام  ــز األه ــرشه مرك ــوريا؟« ن ــرب يف س ــاف الح ــة يف إيق الثالثي
بتاريــخ 28 ترشيــن الثاين/نوڤمــر 2017، تحــدث فيــه عــن قمــة 
ســوتيش الثالثيــة التــي ُعقــدت يف 22 ترشيــن الثاين/نوڤمــر، 
ــرتيك  ــه ال ــرويس ونظري ــس ال ــاق الرئي ــن اتف ــفرت ع ــي أس والت
رجــب طيــب أردوغــان، واإليــراين حســن روحــاين، عــى العمــل 
ــة يف ســورية،  ــامل القتالي ــف األع ــز وق ــل تعزي ــن أج ــق م الوثي
والتطبيــق املســتدام ملناطــق خفــض التصعيــد، ورفــع الثقــة 
بــن أطــراف األزمــة الســورية، مــن خــالل إطــالق حــوار وطنــي 
شــامل، بنــاء عــى قــرار مجلــس األمــن الــدويل رقــم 2254، 
ــد هــذا الحــوار، عــى أن يجــري يف  ــد موع والعمــل عــى تحدي

ــوري. ــع الس ــات املجتم ــع مكون ــاركة جمي ــوتيش، مبش س

تطورات مهمة
ــة  ــل قم ــاءت قب ــة ج ــورات مهم ــة تط ــب إىل ثالث ــار الكات أش

ســوتيش، وهــي:
ــع  ــذي جم ــاء ال ــا يف اللق ــل إليه ــم التوص ــي ت ــامت الت - التفاه
بــن الرئيــس الــرويس ونظــره األمريــي ترامــب يف “دانانــج” )يف 
فيتنــام( عــى هامــش قمــة “منتــدى التعــاون االقتصــادي لــدول 
آســيا واملحيــط الهــادي” )أبيــك( حــول التســوية السياســية لألزمة 
ــل  ــة “تعدي ــامت إمكاني ــذه التفاه ــملت ه ــد ش ــورية. وق الس
ــت  ــة تح ــرة وعادل ــات ح ــراء “انتخاب ــوري، وإج ــتور” الس الدس
ــكري”.  ــل عس ــق “لح ــتبعاد أي أف ــدة”، واس ــم املتح إرشاف األم
واألهــم هــو الرتحيــب مــن جانــب الرئيســن مبذكــرة “التفاهــم 
ــا  ــم التوصــل إليه ــي ت ــية-األردنية” الت ــة األمريكية-الروس الثالثي
يف األردن يــوم )2017/11/8( بشــأن “اتفــاق تخفيــض التوتــر يف 

ــوب”. الجن
ــول  ــي ح ــالف رويس-أمري ــر خ ــاين يف تفج ــور الث ــن التط - يكم
ــق  ــوب، واملتعل ــر يف الجن ــض التوت ــاق خف ــود اتف ــم بن أحــد أه

ــورية. ــوب س ــراين يف جن ــكري اإلي ــود العس ــتقبل الوج مبس
- ويتجــى التطــور األخــر يف نجــاح الجيــش الســوري، مــع 
القــوى الحليفــة، يف اســتعادة الســيطرة عــى مدينــة “البوكــامل” 
ــاء  ــاً إنه ــي تقريب ــا يعن ــش”، م ــم “داع ــن تنظي ــرتاتيجية م االس

ــورية. ــامل س ــوده يف ش وج

تقديرات متباينة
ــة  ــاح هــذه القم ــدى نج ــن حــول م ــرات املحلل ــت تقدي اختلف
ــة للحــرب يف ســورية. ففــي حــن ذهبــت  ــة قريب يف وضــع نهاي
تقديــرات إىل القــول بــأن القمــة نجحــت يف إتاحة “بصيــص أمل” 
لتحقيــق االســتقرار يف ســورية، ذهبــت تقديــرات أخــرى إىل أنهــا 
ــاء الحــرب يف ســورية، خاصــة  ــرص إنه ــل ف ــؤدي إىل تقلي ــن ت ل
ــارات  ــته إش ــذي عكس ــد، وال ــي الجدي ــف األمري ــوء املوق يف ض
ــى  ــوازن ع ــب دور امل ــنطن يف لع ــة واش ــن رغب ــّرت ع ــدة ع ع
الســاحة الســورية، عــر حــر الحــل مبســار جنيــف للمفاوضات، 
واإلعــالن عــن بقــاء قواتهــا هنــاك حتــى يتحقــق الســالم، واقــرتاح 
آليــة للحــل تبــدأ بنــزع الســالح حتــى يســود األمــن واالســتقرار. 
وباإلضافــة إىل ذلــك، يســتبعد كثــر مــن الخــراء إمكانيــة توقــف 
الحــرب يف ســورية قبــل نهايــة العــام الحــايل 2017، مشــرين إىل 

عــدد مــن التحديــات والعوائــق املهمــة:
- الصعوبــة الشــديدة يف تحديــد قامئــة املدعويــن إىل مؤمتــر 
ــف  ــوح يف املوق ــك بوض ــر ذل ــوري. ويظه ــي الس ــوار الوطن الح

ــورية. ــراد س ــن أك ــرتيك م ال
ــوية يف  ــر تس ــنطن بتمري ــام واش ــة قي ــع إمكاني ــة توق - صعوب
ســورية مل تشــارك فيهــا، خاصــة أن هــذه التســوية تبــدو يف 

ــر. ــكل كب ــورية بش ــراين يف س ــود اإلي ــز الوج ــح تعزي صال
- مســألة رحيــل الرئيــس األســد باتــت بعيــدة جــداً خاصــة يف ظل 
النجاحــات التــي حققهــا الجيــش الســوري، حيــث أصبــح الطــرف 
املنتــر يف الحــرب عمليــاً. كــام أن واشــنطن مل تعــد تطــرح 

مســألة التنحــي يف وقــت قريــب.
ــا  ــة مفاده ــة مهم ــه إىل حقيق ــة مقال ــب يف نهاي ــَص الكات وَخلَ
ــن  ــر م ــب بكث ــيكون أصع ــالم س ــق الس ــار يف تحقي أن »االنتص
االنتصــار يف الحــرب؛ فالوعــي لــدى القــوى اإلقليميــة بالوصــول 
إىل املرحلــة األخــرة مــن األزمــة الســورية ســوف يــؤدي إىل 
محاولــة هــذه القــوى فــرض مصالحهــا أيضــاً، وبالتــايل قــد يــزداد 

ــة«. ــام القادم ــف يف األي ــد للعن ــد الجدي ــر التصعي خط

أحمد قنديل

هل تنجح قمة سوتشي الثالثية في إيقاف الحرب في سوريا؟ 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 28 تشرين الثاني/نوڤمبر 2017

2

أحمــد قنديــل، “هــل تنجــح قمــة ســوتيش الثالثيــة يف إيقــاف الحــرب يف ســوريا؟”، مركز األهــرام للدراســات السياســية واالســرتاتيجية، 

 aspx.16477/http://acpss.ahram.org.eg/News .2017 28 ترشين الثاين/نوڤمر

عدد تشرين الثاني / نوڤمبر 2017



W W W . D C R S . S Y

9

كتــب كل مــن جينفييــف كاســاغراندي، باتريــك هامــون، وبريــان 
أموروســو مقــاالً بعنــوان »اتفــاق جنــوب ســورية يفشــل يف كبــح 
ــران والقاعــدة«، نــرشه معهــد دراســة الحــرب يف 15 ترشيــن  إي
الثاين/نوڤمــر 2017. تحدثــوا فيــه عــن “مذكــرة مبــادئ” تتعلــق 
ــات املتحــدة وروســيا  ــا الوالي ــوب الســوري، وافقــت عليه بالجن
االتفــاق  يتضمــن هــذا  الثاين/نوڤمــر.  واألردن يف 8 ترشيــن 
“منطقــة اســتبعاد” تقتــي بقــاء القــوات األجنبيــة )إيــران 
وحــزب اللــه( عــى بعــد 5-7 كيلومــرت عــى طــول خــط االتصــال 
املتفــق عليــه. تبقــي هــذه املنطقــة العازلــة يف أقــى حدودهــا 
القــوات األجنبيــة عــى بعــد 30 كيلومــرتاً مــن الحــدود الســورية 
ــة لتوســيع منطقــة  ــة ومرتفعــات الجــوالن. وهــي محاول األردني
خفــض التصعيــد املوجــودة جنــوب ســورية والتــي اتُفــق عليهــا 

ــو. يف 7 متوز/يولي
ــروف  ــن الظ ــة م ــران مجموع ــت إي ــال، أرس ــاب املق ــرأي كتّ وب
تحافــظ فيهــا عــى مكانــة جيــدة جنــوب ســورية. حيــث قامــت 
مــع حــزب اللــه بدايــة بســحب قواتهــا مــن مناطــق عــى الحدود 
الســورية األردنيــة، عندمــا دخلــت منطقــة خفــض التصعيــد حيز 

ــبه  ــات ش ــت مجموع ــك ترك ــع ذل ــو. وم ــذ يف 9 متوز/يولي التنفي
ــن  ــالً مــن املقاتل ــران، وعــدداً قلي ــة صديقــة إلي عســكرية محلي
ملواصلــة تجنيــد الجامعــات املحليــة يف املناطــق التــي ال تشــملها 
منطقــة االســتبعاد ولكنهــا تخضــع يف نهايــة املطــاف إليــران. كــام 
تواصــل إيــران الحشــد عــى أطــراف هــذه املنطقــة، مــام يضــع 

قواتهــا عــى بعــد أقــل مــن ســاعة مــن هضبــة الجــوالن.
ــكل  ــران بش ــد إي ــد” يف تقيي ــض التصعي ــة خف ــل “منطق إن فش
مجــٍد، كــام جــاء يف املقــال، يهــدد مبزيــد مــن التدخــل مــن جانب 
ــس  ــرب رئي ــد أع ــوالن. وق ــات الج ــول مرتفع ــى ط ــل ع إرسائي
ــون  ــؤولون إرسائيلي ــو ومس ــن نتانياه ــي بنيام ــوزراء اإلرسائي ال
آخــرون عــن قلقهــم إزاء رشوط منطقــة الحظــر يف جنــوب 
ســورية مؤكديــن أن االتفــاق »ال يلبــي مطالبهــم القاطعــة« 
بإبعــاد إيــران ووكالئهــا مــن الجــوالن. كــام أن االتفــاق لــن مينــع 
ــر  ــورية، األم ــة يف س ــكرية دامئ ــدة عس ــر قاع ــن تطوي ــران م إي
ــي تؤكــد دامئــاً  ــل، الت ــذي يعــد خطــاً أحمــراً بالنســبة إلرسائي ال

ــورية. ــران يف س ــة إي ــى مواجه ــل ع ــتمرارها يف العم ــى اس ع

جينفييف كاساغراندي، باتريك هامون، وبريان أموروسو

اتفاق جنوب سورية يفشل في كبح إيران والقاعدة 

معهد دراسة الحرب، 15 تشرين الثاني/نوڤمبر 2017

مناطق خفض التصعيد، واألدوار المتوقعة لها
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 وقــد رصح مســؤولون إرسائيليــون مــراراً أن إيــران تخاطــر 
ــل  ــن العم ــد م ــع إىل مزي ــن أن يدف ــر ميك ــط أحم ــاوز خ بتج
ــذي  ــاين. ال ــه اللبن ــران وحــزب الل ــي ضــد إي العســكري اإلرسائي
أشــار إىل اســتعداده لتصعيــد عســكري محتمــل، ويشــاع أنــه بــدأ 

ــان. ــوب لبن ــورية إىل جن ــن س ــة م ــوات النخب ــرش ق بن
إن فشــل الواليــات املتحــدة يف تقييــد إيــران يثــر احتامل نشــوب 
نــزاع بــن إيــران وإرسائيــل يف جنــوب ســورية ميكــن أن ينتقــل 
يف نهايــة املطــاف إىل جنــوب لبنــان، خاصــة يف ظــل األزمــة 
السياســية املتفاقمــة يف لبنــان بعــد اســتقالة رئيــس الــوزراء 

ــري. ــعد الحري ــاين س اللبن
وضمــن موضــوع منطقــة خفــض التصعيــد يضيــف كتّــاب 
املقــال، »لقــد اســتغل تنظيــم القاعــدة هــذه املنطقــة لتطويــر 
مــالذ آمــن دائــم جديــد عــى طــول الحــدود الســورية األردنيــة. 
وسيســتفيد تنظيــم “هيئــة تحريــر الشــام” التابــع للقاعــدة 
مــن تراجــع الدعــم الخارجــي ملــا يســمى “املعارضــة املنتقــاة”، 
لتوســيع نفــوذه جنــوب ســورية«. أصــدرت إدارة ترامــب أوامــر 
ــة  ــات املعارض ــري للجامع ــم ال ــي كل الدع ــأنها أن تنه ــن ش م
يف ســورية بحلــول كانــون األول/ديســمر 2017. وبالتــايل إلغــاء 
الرواتــب آلالف املقاتلــن واملجموعــات املعارضــة وهيــاكل الحكم 
التابعــة لهــم التــي تعــاين باألصــل للحفــاظ عــى أساســيات األمــن 
ــورية.  ــوب س ــم- جن ــجون واملحاك ــل الس ــة -مث ــة التحتي والبني
يجهــز تنظيــم “هيئــة تحريــر الشــام” نفســه ملــلء هــذا الفــراغ 

عســكرياً وإداريــاً. كــام اســتأنف العمليــات الهجوميــة يف جنــوب 
ســورية لتعزيــز “رشعيتــه” داخــل املعارضــة كضامــن الســتمرار 

ــورة”. “الث
يف 3 ترشيــن الثاين/نوڤمــر اســتطاع تنظيــم “هيئــة تحريــر 
الشــام” إىل جانــب فصائــل معارضــة أخــرى أن يفــك مؤقتــاً 
حصــار الجيــش الســوري لبلــدة بيــت جــن يف ضواحــي الغوطــة 
بعــد  الجــوالن  مرتفعــات  مــن  بالقــرب  بدمشــق  الغربيــة 
اشــتباكات شــملت تفجــراً انتحاريــاً واحــداً عــى األقــل. وحثــت 
غرفــة العمليــات املشــرتكة التــي قــادت الهجــوم الجامعــات 
املعارضــة عــى تجاهــل “الضغــط الــدويل” لالنضــامم إىل “منطقة 
ــم”  ــامم إىل إخوانه ــك “االنض ــن ذل ــدالً م ــد” وب ــض التصعي خف
ــر  ــاع األخ ــإن االرتف ــه، ف ــت نفس ــاد”. ويف الوق ــة “الجه ملواصل
ــادة املعارضــة ومســؤوليها ميكــن  ــة لق ــاالت غــر املعلن يف االغتي
ــل القاعــدة لتهميــش  ــة نشــطة مــن قب أن يشــر أيضــاً إىل حمل
جامعــات املعارضــة املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة واألردن يف 
جنــوب ســورية. وقــد اســتخدم “هيئــة تحريــر الشــام” تكتيــكات 
ــب  ــن يف محافظــة إدل ــة للقضــاء عــى املنافســن املحتمل مامثل
منــذ عــام 2014. تســعى القاعــدة يف نهايــة املطــاف إىل الهيمنــة 
ــة”،  ــن “املعارض ــا وب ــرتكة بينه ــكرية املش ــاكل العس ــى الهي ع
ودعــم الحكــم املحــي، واســتهداف مــن يعارضهــا مــن مســؤويل 
ــد  ــن جدي ــالذ آم ــاء م ــا وإنش ــراط فيه ــادة االنخ ــة لزي املعارض

ــة. ــة عــى طــول الحــدود الســورية األردني للســلفية الجهادي

Genevieve Casagrande, Patrick Hamon, and Bryan Amoroso, “Southern Syria Deal Fails To 
Constrain Iran, Al Qaeda”, The Institute for the Study of War, 15 November 2017.
http://www.understandingwar.org/backgrounder/southern-syria-deal-fails-constrain-iran-
al-qaeda 

3

عدد تشرين الثاني / نوڤمبر 2017



W W W . D C R S . S Y

11

جيمس دوبينز، فيليب غوردن وجيفري مارتيني

خطة سالم لسورية )4( 

مؤسسة راند، 30 تشرين الثاني/نوڤمبر 2017

4

كتــب كل مــن جيمــس دوبينــز، فيليــب غــوردن وجيفــري 
ــورية )4(«،  ــالم لس ــة س ــوان »خط ــة بعن ــة بحثي ــي ورق مارتين
نرشتهــا مؤسســة رانــد، يف 30 ترشيــن الثاين/نوڤمــر 2017. هــذه 
الورقــة بــرأي معديهــا »مقاربــة “مــن القاعــدة إىل القمــة”، 
تربــط املســاعدة يف إعــادة اإلعــامر بتشــكيل حكومــة محليــة«.

ــا يف  ــن نوعه ــَة م ــترشافية الرابع ــِر االس ــة النظ ــذه وجه ــدُّ ه تَُع
سلســلة يدعــم فيهــا املؤلفــون خطــوات عمليــة، تهــدف إىل 
التوصــل إىل وقــف دائــم لألعــامل العدائيــة وفصــل للقــوات يف 
ــرق  ــه عــن طُ ــدويل يف بحث ــام يســتمر املجتمــع ال ســورية. وبين
إليجــاد حــلٍّ “للحــرب األهليــة” يف ســورية، يجــادل الباحثــون يف 
ــّدم عــى أســاس معالجــة  ــادة اإلعــامر، تُق ــة إلع ــد أن مقارب ران
مشــكالت كّل مجتمــع محــيٍّ عــى ِحَدتــه، ميكــن أن تعــزز عملية 
سياســية تتــم مــن القاعــدة إىل القمــة، وترســخ الســالم، وتقلــل 
ــف  ــك تُضع ــران، وكذل ــيا وإي ــى روس ــام” ع ــامد “النظ ــن اعت م
مــن احتامليــة ظهــور حــركات إرهابيــة مــن جديــد. ميكــن لهــذه 
املقاربــة أن توفــر فرصــًة أفضــل، ذلــك أنــه عــى األقــل ميكــن أن 
تشــهد بعــض املناطــق -وفقــاً لهــذه املقاربــة- نشــاطاً اقتصاديــاً 
متزايــداً وتطــوراً سياســياً، كــام ميكــن أن يعــود بعــض الالجئــن، 
وكذلــك ميكــن إحــراز بعــض التقــدم عــى طريــق إصــالح الدولــة 

الســورية.
ــل  ــرتب، إن مل نق ــورية تق ــرب يف س ــة أن الح ــدو الورق ــرى مع ي
ــن انعطــاف ميكــن أن يتحــول إىل  ــل م ــا، فعــى األق ــن نهايته م
النهايــة. فلقــد فشــلت جهــوٌد اســتمرت ألكــر مــن ســت ســنوات 
لإلطاحــة بالرئيــس الســوري. وتقــرُّ الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا 
يف أوروبــا والخليــج العــريب أنــه حتــى يف حــال اســتمرار تقديــم 
ــتوياته–  ــدُّ اآلن يف أدىن مس ــة –ويَُع ــكري للمعارض ــم العس الدع
لــن يفــي لتحقيــق ذلــك الهــدف. عوضــاً عــن ذلــك، فــإنَّ النفوذ 
الــذي ال تــزال تتمتــع بــه الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا ُمســتمد 
بشــكل كبــر مــن قدرتهــم عــى اإلقــدام أو اإلحجــام عــن تقديــم 

الدعــم يف مجــال إعــادة اإلعــامر.
إضافــة إىل أن محادثــات الســالم يف جنيــف التــي تتــم بوســاطة 
ــل  ــن تص ــة ل ــة الســورية واملعارض ــن الحكوم ــدة ب ــم املتح األم
لــيشء، ويعوقهــا عجــز األطــراف حتــى عــن اللقــاء وجهــاً لوجــه، 

ناهيــك عــن االتفــاق عــى مبــادئ النتقــال الســلطة.
يحــاول معــدو هــذه الورقــة القــول بــأن مقاربــًة إلعــادة اإلعــامر 
ــن أن  ــَدة، ميك ــى ِح ــي ع ــع مح ــاس كل مجتم ــى أس م ع ــدَّ تُق
ــاعد يف  ــة، وأن تس ــدة للقم ــن القاع ــية م ــة سياس ــم عملي تدع
ــران  ــى إي ــام” ع ــامد “النظ ــن اعت ــل م ــالم، والتقلي ــاء الس إرس

ــة  ــركات إرهابي ــور ح ــودة ظه ــرص ع ــن ف ــك م ــيا، وكذل وروس
ــش”. ــم “داع كتنظي

مناطق منع التصادم والحامية الخارجية
ــرشت  ــي نُ ــابقة الت ــالث الس ــا إىل األوراق الث ــاب هن ــر الكتَ يش
حــول الســالم يف ســورية، بــدءاً مــن كانــون األول/ديســمر 2015، 
ــت  ــوازن مؤق ــو ت ــه نح ــت تتج ــورية كان ــرت أن س ــي اعت والت
محتمــل، ستســتطيع فيــه الحكومــة الســورية، مبســاعدة روســيا 
وإيــران، ترســيخ ســيطرتها عــى معظــم البــالد، باســتثناء بعــض 
ــايل  ــة عــى حدودهــا. وبالت ــة مــن قــوى خارجي املناطــق املحمي
ــة  ــح هــذه املناطــق أساســاً التفاقي ــز عــى أن تصب يجــب الرتكي
طويلــة األمــد، ميكــن أن تصــل باملحصلــة إىل إنهــاء الحــرب. 
هــذا الهــدف أكــر واقعيــة مــن االســتمرار يف الجهــود العســكرية 
الراميــة لإلطاحــة “بالنظــام” والتــي كانــت فقــط تطيــل مــن أمــد 
الحــرب، وإثــارة الطائفيــة، وزعزعــة االســتقرار يف الــدول املجــاورة 

لســورية.
يتحــدث معــدو الورقــة أيضــاً عــن مناطــق خفــض التصعيــد هذه 
التــي أنشــأت يف ســورية كنتيجــة ملحادثــات أســتانة، إضافــة إىل 
الكانتونــات التــي تكرســت بحكــم األمــر الواقــع مناطــق خفــض 
تصعيــد. والفواعــل التــي تتنافــس عــى هــذه الجيــوب يف امليدان.

ــدرة  ــف ق ــوف تتوق ــة »س ــاء يف الورق ــوع ج ــذا املوض ــول ه ح
ــة مــن الخــارج عــى االســتمرار، بشــكل رئيــس،  الجيــوب املُمول
األردن  وتركيــا،  روســيا  أمريــكا،  املتخــذة يف  القــرارات  عــى 
ــران،  ــن إي ــة م ــورية، املدعوم ــة الس ــد الحكوم ــل. تري وإرسائي
ــل األرايض  ــى كام ــيطرتها ع ــيخ س ــوب، وترس ــك الجي ــالق تل إغ
الســورية. لــن يتنــازل الكــرد بإرادتهــم عــن الحكــم الــذايت، لكــن 
يُحتمــل أنهــم ســيحتاجون إىل الدعــم األمريــي للحفــاظ عليــه. 
وأمــا أنقــرة فرتغــب يف االســتمرار يف خلــق مشــكلة بــن الجيــوب 
ــد  ــة، بي ــى طــول الحــدود الرتكي ــة ع ــة والغربي ــة الرشقي الكردي
أنَّ إرسائيــل مصممــة عــى منــع اإليرانيــن أو القــوات “الوكيلــة” 

ــرتاب مــن حدودهــا«. ــران مــن االق إلي
ــدة يف  ــات املتح ــتمر الوالي ــم ستس ــد ك ــر املؤك ــن غ ــى م  يبق
ــاد “داعــش”  ــم إبع ــد أن يت االنخــراط العســكري يف ســورية بع
ــة  ــاً يف مرحل ــة. إنَّ وجــوداً عســكرياً أمريكي ــه املتبقي مــن معاقل
ــداً أيضــاً يف  ــد يكــون مفي ــا بعــد “داعــش” يف رشق ســورية ق م
تحقيــق تــوازن مقابــل للنفــوذ اإليــراين، وكذلك يف توفــر التأثر يف 
املفاوضــات حــول مســتقبل ســورية عــى املــدى الطويــل. ســوف 
ــل  ــريب وإرسائي ــج الع ــدة يف الخلي ــات املتح ــاء الوالي ــّث حلف يح
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واشــنطن عــى البقــاء يف هــذه املنطقــة مــن ســورية ملنــع متــدد 
النفــوذ اإليــراين هنــاك، لكــن املنطــق الســيايس القانــوين واملحــي 
)يف أمريــكا( فيــام يخــصُّ دوراً أمريكيّــاً عســكريّاً كهــذا عــى 

ــزم “داعــش”.  املــدى الطويــل، ســيكون إشــكالياً عندمــا يُه
وتحــت عنــوان “محادثــات الســالم يف جنيــف” ، تتحــدث هــذه 
املقاربــة عــن األطــراف املشــاركة ومــا تبقــى لــدى كل منهــم مــن 
أوراق للتفــاوض، حيــث مل يبــق للغــرب والخليــج مصــدر نفــوذ 
فعــي يف هــذه املحادثــات، وبالتــايل يف مســتقبل ســورية، إال مدى 
ــه  ــذي تحتاج ــامر ال ــادة اإلع ــل إع ــن متوي ــاع ع ــل أو االمتن متوي
ســورية بشــكل كبــر. يجــب أن يكــون تقديــم الدعــم يف إعــادة 
اإلعــامر مقابــل إصــالح مــن “القاعــدة إىل القمــة” فالجهــود 
ــدة مل  ــة إىل القاع ــن القم ــالح م ــى إص ــزت ع ــي رك ــة الت الدولي
ــة– ميكــن  ــا جــاء يف الورق ــل –بحســب م تفــض إىل يشء، والبدي
ــر يف ســورية،  ــة للتغي ــدة إىل القم ــن القاع ــة م أن يكــون مقارب
تقــوم عــى انتخابــات محليــة للمجالــس املجتمعيــة التــي نــص 
عليهــا الدســتور الســوري، ومل يتــم تشــكيلها. ذلــك إىل أنــه ميكــن 
للواليــات املتحــدة وحلفائهــا تعزيــز مقاربــة لإلصــالح كهــذه مــن 
ــم الدعــم يف  ــة تقدي القاعــدة إىل القمــة بوســاطة عــرض إمكاني
ــات  ــادة اإلعــامر ألي مكــون مجتمعــّي، يقــوم بإجــراء انتخاب إع
محليــة مبراقبــة دوليــة إذا بقــي املجلــس املحــي الــذي ســينتج 

رشيــكاً فعــاالً يف تقديــم هــذه املســاعدة.
ــادرة “مــن القاعــدة إىل القمــة” بقبــول دمشــق  ــن تحظــى مب ل
الفــوري، وهــي التــي أعربــت بوضــوح عــن رغبتهــا يف اســتعادة 
الســيطرة عــى “كل شــر” يف ســورية. لكــن الالمركزيــة التــي تــم 
ــة  ــدٍّ لرتكيب ــدودة دون تح ــلطات املح ــالً للس ــل نق ــا متث تصوره
الحكومــة املركزيــة. وهكــذا فبينــام عــى دمشــق أن تقبــل 
بقيــود عــى ســلطتها، ســتقتر هــذه القيــود عــى املناطــق التــي 
ال تتعــدى عــى امللفــات الســيادية للدولــة )الخارجيــة والدفــاع، 
عــى ســبيل املثــال(. وســيتم تعويــض تلــك القيــود مــن املكاســب 
ــك  ــة، ذل ــيادتها الفعلي ــتعادة س ــق يف اس ــتحرزها دمش ــي س الت
باالســتفادة مــن الظــروف املواتيــة للتقليــل مــن اعتامدهــا عــى 

روســيا وإيــران يف بقائهــا.

يُرّجــُح أيضــاً أن يواجــه الربــط بــن دعم إعــادة اإلعــامر واملجالس 
ــة ليــس فقــط مــن “النظــام”،  ــة بعــض “املقاومــة” األولي املحلي
ولكــن أيضــاً مــن املعارضــة املوجــودة يف الخــارج والقيــادة 
الســورية الكرديــة أيضــاً. وهكــذا ســرتى املعارضــة املوجــودة يف 
ــادي ينتقــل ببــطء لشــخصيات موجــودة يف  املنفــى دورهــا القي
الداخــل.  ورمبــا يعــارض الكــرد ألن الالعــب املهيمــن بــن الكــرد، 
وهــو حــزب االتحــاد الدميقراطــي يف “وحــدات حاميــة الشــعب”، 
يتمســك بإيديولوجيــا ماركســية، تَُعــدُّ فيهــا السياســة القامئــة عى 
ــن،  ــي، واملعارض ــع األه ــاركة املجتم ــددة، ومش ــزاب املتع األح
مبثابــة اللعنــة. ولكــن قيــادة املعارضــة التــي متثلهــا الهيئــة العليــا 
ــادرة. لقــد  ــل هــذه املب للمفاوضــات، تفتقــر للنفــوذ لوقــف مث
ــح القــادة املحليــن يف  ــا للمفاوضــات لصال ــة العلي خــرت الهيئ
املناطــق “املحــررة” مــن ســورية، ولــذا يف حــال قاومــت الهيئــة 
العليــا للمفاوضــات مبــادرة الالمركزيــة، ســتجازف بتقليــص 

ــة الســالم.   ــا بعملي عالقته
تقــدم إدارة ترامــب القليــل يف مجــال الدعــم اإلنســاين وترســيخ 
ــد  ــام”. وق ــا “النظ ــيطر عليه ــي ال يس ــق الت ــتقرار يف املناط االس
ــم أي دعــم يف مجــال إعــادة  عــّرت عــن نواياهــا يف عــدم تقدي
اإلعــامر أيــاً كان، مجادلــة بــأن ذلــك مســؤولية املانحــن الذيــن 
ــة العســكرية ضــد “داعــش”. مل يســهموا بشــكل كبــر يف الحمل

بحســب معــدي الورقــة، ال يعتمــد هــذا املقــرتح فكــرة أن تقــوم 
الواليــات املتحــدة بتقديــم املســاعدة للحكومــة الســورية أو 
ــات  ــوم الوالي ــى أن تق ــرتح ع ــذا املق ــد ه ــل يعتم ــاطتها؛ ب بوس
املتحــدة بتوظيــف نفوذهــا مــع البنــك الــدويل، وصنــدوق النقــد 
ــن،  ــن آخري ــاد األورويب ومانح ــدة واالتح ــم املتح ــدويل، واألم ال
للســامح بتدفــق الدعــم إلعــادة اإلعــامر إىل املناطــق التــي 
يســيطر عليهــا “النظــام” واملناطــق التــي ال يســيطر عليهــا التــي 
ــا. ســيتطلب  ــة فيه ــة متثيلي ــد وجــود أطــراف محلي ميكــن تحدي
هــذا بعــض التفاعــل مــع الحكومــة الســورية، ولكــن ليــس 
تقديــم الدعــم املبــارش باملــوارد لوزاراتهــا أو بوســاطة وزاراتهــا.

ويختــم معــدو هــذه الورقــة بالقــول، توفــر هــذه املقاربــة مــن 
ــددًة  ــَق مح ــة أن مناط ــل لدرج ــاً أفض ــة أفق ــدة إىل القم القاع
ــيعود  ــياً، وس ــوراً سياس ــداً وتط ــاً متزاي ــاطاً اقتصادي ــهد نش ستش
ــص  ــام يخ ــدم في ــض التق ــام ببع ــن القي ــن، وميك ــض الالجئ بع

ــورية. ــة الس ــالح الدول إص
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كانــت اســتعادة الســيطرة عــى الرقــة يف 20 ترشيــن األول/
ــاره انتصــاراً عــى تنظيــم  ــر موضــع ترحيــب واســع، باعتب أكتوب
“داعــش” ونقطــة تحــّول كــرى يف جهــود مكافحــة اإلرهــاب. إال 
أن املعركــة ضــد الجامعــات املتطرفــة مل تنتــِه بعــد، ومثــة مســائل 
ــة  ــات الفاعل ــة والجه ــلطات املحلي ــى الس ــة ع ــة مطروح جّدي
ــن  ــة م ــتقرار يف املنطق ــق االس ــة تحقي ــر يف كيفي ــة للنظ الدولي
ــة  ــف األطــراف، وإعــادة اإلعــامر، والعدال خــالل مشــاركة مختل
االنتقاليــة. ومتــت مناقشــة املســائل الســابقة مــع أربعــة خــراء.

نيكوالس هرياس – زميل متخصص يف أمن الرشق األوسط
يــرى هــراس بــأن نجــاح الواليــات املتحــدة يتوقــف عــى مــا إذا 
كان الــرشكاء الذيــن تدعمهــم عــى األرض قادريــن عــى الحكــم، 
ــا العســكرية ضــد “داعــش” هــو  فالعنــر الرئيــي يف عملياته
ــض  ــردي غام ــزب ك ــن ح ــذى م ــة تتغ ــية اجتامعي ــة سياس حرك
هــو “حــزب االتحــاد الدميقراطــي” ، واملعــروف بعالقاتــه الوثيقــة 
مــع حــزب العــامل الكردســتاين املــدرج ضمــن قامئــة اإلرهــاب 
ــع  ــة م ــن الرشاك ــوام م ــة أع ــن ثالث ــر م ــد أك ــة. وبع األمريكي
الواليــات املتحــدة، كُلِّفــت “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”  بتســلّم 

ــرِد منهــا تنظيــم “داعــش”. زمــام الحكــم يف املناطــق التــي طُ

هنــا يكمــن التحــّدي والفرصــة أمــام “قــوات ســوريا الدميقراطية” 
، والتــي ينبغــي عليهــا أن تُظهــر لرتكيــا أنهــا ليســت أداة خطــرة 
بــن يــدي حــزب العــامل الكردســتاين ميكــن أن تســتهدف تركيــا 

وتهــدد االســتقرار اإلقليمــي.
ــا  ــب عليه ــتقبل، يج ــوات يف املس ــك الق ــاح تل ــل نج ــن أج وم
أن تســتمر يف مامرســة ســلطاتها بشــكل شــامل ومســؤول، مــع 
ــن  ــي تتواجــد ضم ــات الت ــي للمجتمع ــع االجتامع ــاة الواق مراع
ــل  ــن تحوي ــق م ــن أي فري ــث ال يتمك ــيطرتها، بحي ــق س مناط
التنظيــم إىل مــالذ آمــن لإلرهــاب يُســتخَدم يف رضب حلفــاء 

ــدة. ــات املتح الوالي

نديــم حــوري – املديــر املســؤول عن شــؤون اإلرهــاب ومكافحة 

اإلرهــاب يف منظمــة “هيومــن رايتــس ووتش” 
ــر  ــد دح ــه بع ــة برأي ــة املهم ــن النقط ــوري ع ــم ح ــدث ندي تح
ــة  ــة قضائي ــاء منظوم ــي إرس ــة وه ــن الرق ــش” م ــم “داع تنظي
فّعالــة تتمكــن مــن إحقــاق العدالــة للضحايــا، ومقاضــاة املشــتبه 
بهــم الخطريــن املنتمــن إىل التنظيــم، والبــت يف عــدد كبــر مــن 

الخالفــات التــي طــرأت خــالل النــزاع.
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وبرأيــه، يتوقــف اســتقرار الرقــة مســتقبالً عــى قــدرة الســلطات 

عــى توفــر العدالــة يك ال يســعى الضحايــا إىل االنتقــام، ويك 

ــد أنهــم  ــن يُعتَق ــزال عقــاب جامعــي باألشــخاص الذي ــم إن ال يت

عملــوا مــع “داعــش” أو قدمــوا لــه املســاعدة. يف الوقــت الراهن، 

ــا  ــاً، لكنه ــت هــذه املهمــة يف عهــدة محاكــم أنشــئت حديث تُرِكَ

تعــاين مــن شــح املــوارد، ومحدوديــة الرشعيــة، ومــن مشــكالت 

ــة.  ــراءات القانوني ــول واإلج ــاع األص ــدم اتب ــق بع ــرة تتعل خط

ــليم  ــتقوم بتس ــا س ــة”  أنه ــوريا الدميقراطي ــوات س ــت “ق وأعلن

إدارة الشــؤون اليوميــة للمدينــة إىل مجلــس الرقــة املــدين، 

والــذي يســعى لالنضــامم إىل منظومــة الحكــم الــذايت الالمركزيــة 

ــا”  شــامل ســورية. ــراد يف “روج آف ــي أنشــأها األك الت

أمــا فيــام يتعلــق بقضايــا اإلرهــاب، فهــي مــن اختصــاص 

ــن  ــا يف كل م ــرات له ــك مق ــي متل ــعب الت ــة الش ــة حامي محكم

القامشــي وعفريــن. ولكــن هنــاك مخــاوف شــديدة بشــأن مــدى 

تقيّــد هــذه املحكمــة باألصــول واإلجــراءات القانونيــة. لكــن، ويف 

خطــوة إيجابيــة، أقدمــت الســلطات يف “روج آفــا”  عــى إلغــاء 

ــا اإلرهــاب. ــك قضاي ــة اإلعــدام، مبــا يف ذل عقوب

مــن الســهل توجيــه االنتقــادات إىل هــذه املحاكــم املحليــة. فهــي 

تعمــل يف ظــل الشــح الشــديد يف املــواد واملــوارد البرشيــة، كــام 

أنهــا ال تســتويف املعايــر األساســية التــي تضمــن التقيــد باألصــول 

واإلجــراءات القانونيــة. إال أنــه ليــس هنــاك مــن بديــل آخــر يف 

الوقــت الراهــن. وال شــك أن بــذل املزيــد مــن الجهــود الدوليــة 

ــن  ــوق املعتقل ــامن حق ــم لض ــذه املحاك ــن ه ــاهم يف تحس يس

ومعالجــة مســألة محاكمــة الرعايــا األجانــب.

ســامر عبــود – أســتاذ مســاعد يف مــادة الدراســات الدوليــة يف 

جامعــة أركاديــا وزميــل يف مركــز الدراســات الســورية يف جامعــة 

ســانت أنــدروز، اســكتلنده.

يــزداد النقــاش حــول إعــادة اإلعــامر بعــد تحــول مســار النــزاع يف 

ســورية ملصلحــة الدولــة الســورية. إال أنــه يتعــّذر عمليــاً وضــع 

ــد  ــادة اإلعــامر يحظــى بتأيي ــي واســع النطــاق إلع برنامــج وطن

ــن  ــر م ــز الجــزء األك ــن. يرتك ــن واإلقليمي ــن املحلي ــار الفاعل كب

النقــاش حــول إعــادة اإلعــامر يف املناطــق الحرضيــة، مــا يــؤدي 

إىل تهميــش املناطــق الريفيــة وتلــك الواقعــة يف األطــراف. مــام 

ال شــك فيــه أن إعــادة اإلعــامر يف ســورية ســتكون غــر متوازنــة 

جغرافيــاً، ومجــزأة، وعشــوائية، وغــر مندرجــة يف إطــار برنامــج 

ــادة  ــة بقي ــلطات املحلي ــتتوىل الس ــاق. وس ــع النط ــي واس وطن

“قــوات ســوريا الدميقراطيــة”  يف الرقــة تخطيــط املشــاريع 

ووضعهــا حيــز التنفيــذ. وســتتوقف جــدوى إعــادة اإلعــامر عــى 

قــدرة الســلطات املحليــة عى حشــد املــوارد الوطنيــة واإلقليمية. 

وهــذا يقتــي ضــامن دخــول مجموعــات املســاعدات، وتحفيــز 

ــة  ــة الرضوري ــوارد املالي ــن امل ــوري، وتأم ــال الس ــودة رأس امل ع

لتقديــم الخدمــات االجتامعيــة األساســية، مثــل الرعايــة الصحيــة 

والتعليــم.

ــران، حــول شــعورها  ــا وروســيا وإي ــة، تركي ــوى الثالث ــي الق تلتق

الســوري،  الكــردي  الســيايس  التوســع  بالريبــة مــن  املوّحــد 

ــوارد  ــف امل ــهيل توظي ــاهم يف تس ــن تس ــا ل ــن أنه ــب الظ وغال

ــق  ــوح يف األف ــذي يل ــزاع ال ــن أن الن ــالً ع ــذا فض ــة. ه يف املدين

ــة  ــن هشاش ــد م ــة، يزي ــوات الكردي ــورية والق ــة الس ــن الدول ب

األوضــاع يف الرقــة، ويُثنــي الــرشكات الخارجيــة أو رجــال األعــامل 

ــة. ــتثامر يف املدين ــل واالس ــى العم ــال ع ــن اإلقب ع

مبســتقبل  وثيقــاً  ارتباطــاً  الرقــة  إعــامر  إعــادة  ترتبــط  إذاً، 

ــر،  ــكاين كب ــز س ــا مرك ــا أنه ــورية، ومب ــة الس ــات الكردي التطلع

ــة للمحــاوالت التــي  ــار األكــر جدي ســوف تشــكل محــك االختب

يبذلهــا األكــراد مــن أجــل بســط حكمهــم الــذايت عــى مســاحات 

أوســع يف شــامل رشق ســورية. وهــذا يثــر الرهانــات السياســية 

حــول إعــادة إعــامر املدينــة، ويضمــن بــأن معانــاة الســكان قــد 

ــش”  ــم “داع ــة بتنظي ــاق الهزمي ــن إلح ــم م ــى الرغ ــتمر ع تس

ــة. ــن الرق وطــرده م
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ــد  ــة ران ــية يف مؤسس ــوم السياس ــن كالرك – خبــري يف العل كول

ــاي ــة اإلرهاب-اله ــدويل ملكافح ــز ال ــاعد يف املرك ــل مس وزمي
تشــارف دولــة الخالفــة عــى االنهيــار بعــد طــرد تنظيــم “داعش” 
مــن الرقــة. لكــن التنظيــم بــاٍق كشــبكة إرهابيــة رسيــة خطــرة 
ــى  ــدرة ع ــا الق ــة، ولديه ــدود الوطني ــرة للح ــط عاب ــك رواب متتل
ــد  ــامت ض ــن هج ــدة لش ــورية كقاع ــن س ــزاء م ــتخدام أج اس

الغــرب.
ظاهريــاً، تســعى الواليــات املتحــدة للوصــول إىل مواقــع معينــة 
ــلطة،  ــراغ الس ــع ف ــى األرض ومن ــبها ع ــز مكاس ــالد لتعزي يف الب
أمــا هدفهــا األســايس فيتمثــل يف منــع إيــران مــن الســيطرة عــى 
املمــر بــن طهــران ودمشــق. كــام أن قطــع الطريــق عــى الدولــة 
الســورية ملنعهــا مــن الســيطرة عــى مزيــد مــن األرايض يحــول 
ــية  دون اكتســابها أوراق ضغــط حاســمة يف املفاوضــات السياس

يف املســتقبل.
يواجــه التحالــف بقيــادة أمريــكا مزيــداً مــن التعقيــد بعــد 
ــن  ــد َم ــة. فمــن غــر الواضــح بع اســتعادة الســيطرة عــى الرق
ــن  ــن وتؤّم ــتفرض األم ــي س ــة الت ــا هــي اآللي ــة أو م هــي الجه
الحكــم يف الرقــة. حيــث يخــى ســكانها مــن بقــاء امليليشــيات 
الكرديــة يف املدينــة. عــالوًة عــى ذلــك، ال يــزال مقاتلــون موالــون 

لتنظيــم “داعــش” متواجديــن يف مختلــف املناطــق الواقعــة رشق 
ــّن  ــد يتب ــن. وق ــزور وامليادي ــر ال ــك حــول دي ســورية، مبــا يف ذل
ــيام  ــدن، ال س ــذه امل ــن ه ــن م ــرد املقاتل ــب ط ــن الصع ــه م أن
إذا اســتمروا يف التحــرك خلســًة إىل أن يصبــح التنظيــم قويــاً مبــا 
ــزال  ــث ال ي ــرات. حي ــر الف ــه يف وادي نه ــادة تجمع ــي إلع يكف
ــراق  ــن الع ــن ب ــل موزع ــن 6000 إىل 10.000 مقات ــا ب ــم م يض

وســورية.
حــان الوقــت يك يضــع التحالــف الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة 
تصــّوراً عــن خطواتــه املقبلــة ملكافحــة اإلرهــاب، حتــى يف الوقت 
ــالد  ــن أجــل بســط االســتقرار يف الب ــل م ــذي يســتمر يف العم ال
ــة –  والتحــرك نحــو تســوية سياســية مــع القــوى الكــرى املعني
إيــران وتركيــا والســعودية وروســيا وســواها. وعــى الرغــم مــن 
ــوية  ــل إىل تس ــد، إال أن التوص ــِه بع ــورية مل تنت ــرب الس أن الح
سياســية عــن طريــق التفــاوض هــو خطــوة رضوريــة للحــد مــن 
قــدرة “داعــش” عــى إعــادة تجميــع صفوفــه والتخطيــط لشــن 

هجــامت مــن األرايض غــر الخاضعــة للســلطة يف البــالد.
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كتــب مهنــد حــاج عــي مقــاالً تحــت عنــوان »رجــال تركيــا« نــرشه 

مركــز كارنيغــي بتاريــخ 15 ترشيــن الثاين/نوڤمــر 2017، تحــدث 

ــورية،  ــة الس ــورية ودوره يف األزم ــامين يف س ــود الرتك ــن الوج ــه ع في

ــه. ــرتيك ل ــم ال ــة إىل الدع باإلضاف

قــام الرتكــامن املحليــون بــدور مركــزي يف إدارة األرايض، منــذ أن 

أنشــأت تركيــا منطقــة آمنــة يف شــامل ســورية العــام املــايض خــالل 

ــن  ــداء م ــذا ع ــار ه ــد أث ــرات”. وق ــكرية “درع الف ــا العس عمليته

ــة  ــاة الرتكي ــن املحاب ــة، وســط شــكاوى م الســكان العــرب يف املنطق

ــة. ــاريع التنمي ــاعدات ومش ــع املس ــامن يف توزي للرتك

ــد  ــامن بعه ــاط الرتك ــن ارتب ــع م ــريب ينب ــض الع ــب أن الرف رأى الكات

ــك  ــة يف ذل ــم املنطق ــم يف حك ــورية، ودوره ــامين يف س ــم العث الحك

الوقــت. حيــث كان الرتكــامن جــزءاً مــن النســيج االجتامعــي الســوري 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــل، ع ــى األق ــامين ع ــد العث ــذ العه ــي من واملرشق

ــع  ــلجوقية. وم ــة الس ــم إىل اإلمراطوري ــع أصوله ــن تتب ــض ميك البع

ذلــك، فــإن معظــم الهجــرة الرتكامنيــة إىل ســورية وقعــت يف نهايــة 

ــز  ــن لتعزي ــتوطنن مثالي ــوا مس ــث »كان ــرش، حي ــع ع ــرن التاس الق

الوجــود العثــامين يف مناطــق الحــدود الســورية«، كــام كتــب املــؤرخ 

الريطــاين يوجــن روجــان. وتُعــد ســورية أكــر الــدول العربيــة التــي 

ينتــرش فيهــا الرتكــامن، حيــث ميتــد وجودهــم مــن مرتفعــات الجوالن 

ــب. ــدات يف شــامل محافظــة حل إىل عــرشات البل

انضــم الرتكــامن إىل مــا يســمى “الثــورة الســورية”  وشــاركوا يف 

املظاهــرات ضــد الدولــة الســورية، وانخرطــوا فيــام بعــد بجامعــات 

املعارضــة املســلحة التــي تقاتــل يف شــامل ســورية. ويف وقــت الحــق، 

ــد  ــي يتواج ــة الت ــة يف املنطق ــيات تركامني ــم إىل ميليش ــم بعضه انض

ــراد. ــر، الســلطان م ــة األك ــرات، وخاصــة املجموع ــا درع الف فيه

ــزاع  ــن الن ــر م ــت مبك ــورية يف وق ــامن س ــرتيك لرتك ــم ال ــدأ الدع ب

ــم  ــى تنظي ــا ع ــاعدت تركي ــية، س ــة السياس ــن الناحي ــوري. فم الس

املجتمــع الرتكــامين. إذ تــم تأســيس الجمعيــة الرتكامنيــة الســورية يف 

29 آذار/مــارس 2013 يف مؤمتــر عــام ُعقــد يف أنقــرة وحــرضه أردوغان 

ورئيــس الــوزراء الــرتيك آنــذاك أحمــد داود أوغلــو. وعســكرياً، كانــت 

امليليشــيات الرتكامنيــة، وال ســيام الســلطان مــراد والســلطان ســليامن 

شــاه، وكتائــب الســلطان عثــامن، متحالفــة بشــكل وثيــق مــع تركيــا. 

واليــوم، هــم متحــدون تحــت قيــادة لــواء الســلطان مــراد.

أشــار الكاتــب إىل تأثــر العالقــة الوثيقــة بــن تركيــا والرتكــامن عــى 

ــرب ال  ــكان الع ــن الس ــد م ــة. فالعدي ــة يف املنطق ــورات العربي التص

ــة. ــة والرتكامني ــن القــوات الرتكي ــون ب يفرق

ونظــراً للغــة املشــرتكة والقرابــة العرقيــة مــع األتــراك، أخــذ الرتكــامن 

ــي تعتمــد  ــادرة يف ســوق العمــل الصغــرة يف املنطقــة، الت زمــام املب

اعتــامدا كبــراً عــى املســاعدات، ومعظمهــا مــن تركيــا. فقــد تحولــت 

بلــدة الراعــي، وهــي بلــدة تركامنيــة بالقــرب مــن الحــدود، إىل مركــز 

للخدمــات املقدمــة للمنطقــة، لتحــل محــل مراكــز ســكانية أكــر مثل 

ــد يف  ــز معــر حــدودي جدي ــاء وتجهي ــا يف بن ــاب. وســاعدت تركي الب

الراعــي، مــع مرافــق تخزيــن جديــدة للمســاعدة اإلنســانية، ووضعهــا 

تحــت ســيطرة لــواء الســلطان مــراد، مــا يشــر إىل أنهــا ســتلعب دوراً 

قياديــاً يف املنطقــة. وقــد أدت هــذه الخطــوة إىل تفاقــم التوتــرات بن 

الرتكــامن والجامعــات املســلحة العربيــة التــي تســيطر عــى املعابــر 

الحدوديــة يف جرابلــس والســالمة.

مهند حاج علي
رجال تركيا 

مركز كارنيغي للشرق األوسط، 15 تشرين الثاني/نوڤمبر 2017
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بريان ريفز، تمارا كوفمان ويتس
ال توجد طريقة سهلة إلعادة بناء الرقة 

معهد بروكينغز، 6 تشرين الثاني/نوڤمبر 2017

كتــب بريــان ريفــز ومتــارا كوفــامن ويتــس مقــاالً بعنــوان »ال توجــد 

طريقــة ســهلة إلعــادة بنــاء الرقــة« نــرشه معهــد بروكينغــز بتاريــخ 

6 ترشيــن الثاين/نوڤمــر 2017، تحدثــا فيــه عــاّم ســيأيت بعــد انتهــاء 

حكــم “داعــش” يف الرقــة، مــع إشــارتهام إىل عــزم الواليــات املتحــدة –

عــى مــا يبــدو– عــى تجنــب مهمــة أخــرى إلعــادة اإلعــامر يف الــرشق 

األوســط والتــي قــد تكــون مكلفــة وطويلــة وغــر فعالــة.

وإذا كانــت املصلحــة الوطنيــة األمريكيــة هــي بالفعــل منــع تجــدد 

ــي  ــق الت ــن املناط ــا م ــة وغره ــة الرق ــادي يف محافظ ــف الجه العن

ــه “داعــش” ســابقاً، فيجــب عــى واشــنطن إعــادة  كان يســيطر علي

التفكــر يف مقاومتهــا لجهــود إعــادة اإلعــامر. وبحســب بريــت 

ماغــورك –املبعــوث الرئــايس الخــاص للتحالــف الــدويل ملواجهــة 

ــا  ــاض مب ــام واألنق ــة األلغ ــق »بإزال ــإن االســتقرار يتحق “داعــش”– ف

ــاج  ــي تحت ــق الت ــول للمناط ــدات إىل الوص ــاحنات واملع ــن الش مُيّك

إليهــا. كــام أنــه يعنــي وصــول الكهربــاء، والــرف الصحــي، وامليــاه، 

ــم«.  والرضوريــات األساســية للســامح للســكان بالعــودة إىل وطنه

هــذه النظــرة قــارصة بحســب الكاتبــن، ألن إبقــاء القــوات األمريكيــة 

ــة  ــاء مكافح ــد انته ــورية بع ــة( يف س ــال التنمي ــن يف مج )أو العامل

“داعــش” أمــر محفــوف باملخاطــر مــن الناحيتــن السياســية واألمنية. 

إعادة اإلعامر الصحيحة

ــدى القصــر  ــات املتحــدة أن تتجــاوز االســتقرار عــى امل عــى الوالي

وتســعى إىل مســاعدة ســكان الرقــة ليصبحــوا أكــر قــدرة عــى 

مقاومــة النــداءات املوجهــة إىل العنــف والتطــرف.

ــة الشــاملة  ــادئ التوجيهي ــان مؤخــراً بعــض املب ــّدم ســتيفن هيدم ق

ــك  ــل يف البن ــي عم ــد حلقت ــد عق ــورية. وبع ــامر يف س ــادة اإلع إلع

الــدويل حــول تحقيــق االســتقرار وإعــادة اإلعــامر يف الــرشق األوســط، 

تــم اقــرتاح بعــض األفــكار، منهــا:

ــكا خــالل الحــرب الســورية  ــرت أمري - عــدم املبالغــة بالوعــود: فّك

ــايس،  ــج الدبلوم ــاع النه ــش” باتب ــم “داع ــة لتنظي ــة املناهض والحمل

وتقديــم الدعــم العســكري للجامعــات داخــل ســورية، باإلضافــة إىل 

ــاً  ــة بوســائل تتشــكل غالب ــر الدعــم املــدين للمجتمعــات املحلي توف

مــن قبــل السياســات املحليــة واإلقليميــة. فالواليــات املتحــدة اليــوم 

لديهــا مصلحــة يف اســتقرار ســورية، ولكــن األســباب السياســية تقيّــد 

اســتعدادها الســتثامر مــوارد كبــرة يف هــذا الجهــد. 

- ال يجــب أن تبــدأ مســاعدات إعــادة اإلعــامر مــن املســتويات 

ــة  ــدول املانح ــوة ال ــي دع ــام يعن ــر: م ــية األك ــة واملؤسس الحكومي

لالســتفادة مــن تجــارب إعــادة اإلعــامر الســابقة يف املناطــق اآلمنــة 

ــم هــذه  ــإن تقدي ــا. ويف هــذا الســياق، ف ــراع فيه ــى ال ــي انته والت

ــاء املؤسســات املركزيــة ســيؤدي إىل خلــق  الــدول الدعــم إلعــادة بن

ــزة يتصارعــون  ــة فيهــا، فتصبــح كجائ ــدى الفواعــل املحلي منافســة ل

عليهــا. والصحيــح، تقديــم الدعــم لقــادة محليــن، مــام ســيدفعهم إىل 

ــر  ــادة إعــامر”  للحصــول عــى الحصــة األك ــات إع تشــكيل “تحالف

مــن املســاعدات، وســيحاول هــؤالء كذلــك العمــل عــى تقــي 

أمــا األكــراد، فــرون أن السياســة الرتكيــة تجــاه الرتكــامن موجهــة ضــد 

املناطــق الكرديــة املتمتعــة بالحكــم الــذايت. وينظــرون إىل الرتكــامن 

عــى أنهــم مظهــر مــن مظاهــر السياســة الخارجيــة العثامنيــة 

الجديــدة لحــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم يف تركيــا، والتــي تهــدف 

إىل اســتعادة نفــوذ أنقــرة يف املنطقــة، مــع التأكيــد عــى الروابــط بــن 

اإلســالمين والدفــاع عــن األقليــات الرتكيــة يف الخــارج. 

وتنتــرش  الكرديــة،  املخــاوف  هــذه  العثامنيــة  الرمزيــة  تفاِقــم 

ــتاين  ــزب الرتكس ــي الح ــل مقات ــة لنق ــط تركي ــن خط ــائعات ع الش

اإلســالمي األيغــوري وأرسهــم، املوجوديــن حاليــاً يف محافظــة إدلــب، 

إىل مناطــق أكــر أمانــاً يف تركيــا. وبحســب الكاتــب، فــإن األكــراد عــى 

حــق يف مخاوفهــم. حيــث تصاعــدت حــدة الخطــاب املناهــض لألكراد 

يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا تركيــا يف شــامل ســورية، باإلضافــة إىل 

الحشــد العســكري القائــم حاليــاً. وبالنســبة لألكــراد، ليــس الســؤال 

مــا إذا كان ســيحدث النــزاع مــع امليليشــيات الرتكامنيــة، بــل متــى؟

7 

  Mohanad Hage Ali, “Turkey’s Men”, Carnegie Middle East Center, 15 November 2017. 
http://carnegie-mec.org/diwan/74726 
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ــول  ــايل تتح ــل، وبالت ــكل األفض ــا بالش ــات وتلبيته ــات املجتمع حاج

ــي يتنافســون عليهــا. ــزة الت ــة إعــادة اإلعــامر نفســها إىل الجائ عملي

ــوم إىل  ــورية الي ــم س ــورية: تقس ــك س ــتعجال يف تفكي ــدم االس - ع

مناطــق تســيطر عليهــا الدولــة الســورية والتــي تتدفــق إليهــا 

املســاعدات اإلنســانية وإعــادة اإلعــامر عر دمشــق، ومناطق تســيطر 

عليهــا املعارضــة والتــي تأتيهــا املســاعدات عــر الحــدود الخارجيــة. 

وهنــا، يجــب عــى الحكومــة األمريكيــة التفكــر يف تداعيــات تدفقات 

املعونــة التــي تقدمهــا مــن أجــل تحقيــق نتائــج سياســية يف البــالد. 

خاصــة إذا كانــت تــرى أن الحكــم الالمركــزي هــو أفضــل أمــل 

ــورية. ــتقرار س الس

- بنــاء جهــود تحقيــق االســتقرار عــى عالقــات القــوة القامئــة حاليــاً: 

ــد  ــا، وتعي ــية بطبيعته ــار سياس ــا آث ــرة له ــتقرار املبك ــود االس إن جه

منافســات القــوة التــي أنشــئت قبــل وأثنــاء الــراع. ويف حــن يتبــع 

الجيــش األمريــي نهجــاً مــن أجــل اإلرساع يف إرســاء األمــن والخدمات 

األساســية، فــإن تســليم مــوارد إعــادة اإلعــامر إىل مــن يعلــن نتائــج 

ــات  ــن للوالي ــتقراراً. ميك ــر اس ــة األك ــق النتيج ــد ال يحق ــة ق رسيع

املتحــدة أن تبــدأ بتحديــد واضــح لفهمهــا لـــ “الرابــح”  و “الخــارس”  

ــن  ــم م ــل وغره ــامء القبائ ــيات وزع ــن امليليش ــة م ــر الرق يف تحري

ــات املتحــدة وغرهــا  ــم الوالي ــف شــّكل دع ــن، وكي ــن املحلي الفاعل

ــال تــوازن القــوى هــذا بالفعــل. مــن قــوات التحالــف خــالل القت

- الحــذر مــن املفســدين: تســهم تلــك الديناميــات بســهولة يف 

ــم الخاصــة  ــق مصالحه ــررون أن تحقي ــن يق ــود املفســدين الذي صع

يكــون بالتدخــل يف جهــود تحقيــق االســتقرار وإعــادة اإلعــامر محليــاً. 

وميكــن رؤيــة ذلــك مــن خــالل املنافســة األخــرة بــن مجلــس الرقــة 

املــدين املدعــوم مــن “قــوات ســوريا الدميقراطيــة”  ومجلــس محافظة 

الرقــة املدعــوم مــن تركيــا.

- عــدم إهــامل العدالــة االنتقاليــة: كثــراً مــا تنصــح الجهــات الفاعلــة 

ــن  ــة م ــة الحق ــة إىل مرحل ــة االنتقالي ــود العدال ــف جه ــة بوق الدولي

إعــادة اإلعــامر بعــد انتهــاء الــراع، أو أن تخضــع لتســوية سياســية 

يتــم التفــاوض بشــأنها يف الغــرب يف وقــت الحــق. ولكــن مــن دون 

ــؤدي إىل  ــق االســتقرار أن ت ــود تحقي ــة، ميكــن لجه ــامم بالعدال االهت

ــارة املشــاكل  ــح للمفســدين فرصــاً ســهلة إلث تفاقــم املظــامل، مــا يتي

مــن أجــل العــودة إىل العنــف. كــام أن الشــكوك املتبادلــة بــن أولئــك 

الذيــن هربــوا مــن حكــم “داعــش”، وأولئــك الذيــن عاشــوا )طوعــاً 

ــل  ــداوة والقت ــهولة إىل الع ــؤدي بس ــن أن ي ــه، ميك ــاً( يف ظل أو كره

االنتقامــي.

ــر الرقــة ســتجني النتائــج التــي  ــان إىل أن جهــود تحري ــص الكاتب َخلَ

تريدهــا أمريــكا فقــط إذا مــا تعلمــت مــن أخطــاء بعثــات االســتقرار 

ــش”  ــى “داع ــر ع ــامن الن ــالزم لض ــتثامر ال ــل االس ــابقة، وجع الس

يســتمر إىل مــا بعــد انتهــاء املعركــة العســكرية.

 Brian Reeves, Tamara Cofman Wittes, “No easy way out of reconstructing Raqqa”, 6 
November 2017. https://www.brookings.edu/blog/markaz/06/11/2017/no-easy-way-out-
of-reconstructing-raqqa/
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مخيم الركبان ومعاناة الالجئين السوريين 

المجلس األطلنطي، 9 تشرين الثاني/نوڤمبر 2017

    8

ــاة  ــان ومعان ــم الركب ــوان »مخي ــاالً بعن ــالوي مق ــارس ع ــب ي كت
 9 بتاريــخ  األطلنطــي  املجلــس  نــرشه  الســورين«  الالجئــن 
ترشيــن الثاين/نوڤمــر 2017، تحــدث عــن ســوء أوضــاع الالجئــن 
ــة،  ــدود األردني ــن الح ــرب م ــان بالق ــم الركب ــورين يف مخي الس
حيــث أن العــرشات مــن الالجئــن عالقــون يف مخيــم صحــراوي 
ــاعدات  ــف املس ــل توق ــورية يف ظ ــن األردن وس ــمي ب ــر رس غ

ــهر. ــدة أش لع
مل يكــن لــدى املنظــامت اإلنســانية واألمــم املتحدة ســوى إمكانية 
محــدودة للوصــول إىل مخيــم الركبــان عــر الجــدار الرمــي بــن 
األردن وســورية. غــر أن الوضــع األمنــي املتدهــور بالقــرب 
ــاً،  ــم متام ــع وصوله ــايض إىل قط ــام امل ــدود أدى يف الع ــن الح م
ــا جعــل الســكان يعتمــدون بشــكل شــبه كي عــى شــحنات  م
متقطعــة عــر الحــدود مــن األردن. التــي توقفــت بدورهــا اآلن.

ــر  ــإن آخ ــن، ف ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــة األم ــاً ملفوضي ووفق
أيار/مايــو  بــن  تســليمها  تــم  قــد  كان  جزئيــة  مســاعدات 
وحزيران/يونيــو، إال أنهــا مل تصــل إىل جميــع املوجوديــن داخــل 
املخيــم واملقــّدر عددهــم بـــ 50.000 نســمة. ومنــذ ذلــك الحــن 

ــوءاً. ــع س ازداد الوض
وبحســب املفوضيــة، فــإن وكاالت األمــم املتحــدة مســتعدة 
الســتئناف تســليم الشــحنات عــر الحــدود عــى الفــور، ولكــن 
ال ميكنهــا التعليــق عــى مــا إذا كان ذلــك ممكنــاً مــن األردن يف 
ــاعدات  ــع املس ــراً أن توزي ــة. إذ رّصح األردن مؤخ ــرتة املقبل الف

ــس عــر حــدوده. ــان ميــر عــر ســورية ولي ــم الركب عــى مخي
ــم إنشــاؤها  ــي ت ــزع الســالح الت ــة ن ــم داخــل منطق ــع املخي يق
حــول حاميــة أمريكيــة يف بلــدة التنــف. واتهمت روســيا الواليات 
ــة”   ــدروع برشي ــان “ك ــكان الركب ــتخدام س ــراً باس ــدة مؤخ املتح
لحاميــة قاعدتهــا العســكرية هنــاك. ووصفــت وزارة الدفــاع 
الروســية املنطقــة بأنهــا »ثقــب أســود يولــد موجــات مــن التمــرد 

اإلســالمي«.
تدهور الظروف

ال يقــع املخيــم متامــاً خــارج ســورية وال داخــل األردن، مــا 
يضــع الســكان يف مــأزق قانــوين بــن وصفهــم نازحــن داخليــاً أو 
الجئــن، وفقــاً ملركــز رصــد التــرشد الداخــي. مــام شــكَّل تحديــاً 
للمنظــامت اإلنســانية. وقــد تدهــورت إمكانيــة الوصــول إىل 
املخيــم يف حزيران/يونيــو 2016، بعــد أن فّجــر “داعــش” ســيارة 
مفخخــة وأودى بحيــاة ســبعة مــن حــرس الحــدود األردين. 

ــم.  ــر املخي ــلل ع ــد تس ــش” ق ــى األردن أن “داع وادع
ــر  ــد ع ــن جدي ــحنات م ــليم الش ــات تس ــتؤنفت عملي ــم اس ث
املنظــامت  بــن  اتفــاق  عقــب  عــام 2016،  نهايــة  الحــدود 
الدوليــة غــر الحكوميــة وعــاّمن، مــا ســمح للمقاولــن األردنيــن 
ــاعدة  ــع املس ــن األردن بتوزي ــة م ــة املدعوم ــات املعارض وجامع
بالنيابــة عــن املنظــامت اإلنســانية، وهــذا مــا أدى إىل عشــوائية 
ــع وعــدم وصــول املســاعدات إىل الســكان األشــد حاجــة  التوزي

ــهود. ــد الش ــب أح ــا، بحس له
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إضافــة إىل ذلــك، أدت عوامــل أخــرى مثــل تلــوث امليــاه وارتفــاع 
ــرى.  ــة ك ــاكل صحي ــة إىل مش ــم القامم ــرارة وتراك ــات الح درج
ــن  ــان م ــم الركب ــاه إىل مخي ــخ املي ــاً بض ــة حالي ــوم املفوضي وتق
املتــرضر أدى إىل  األنابيــب  األردنيــة، إال أن خــط  الخزانــات 
انخفــاض إمــدادات امليــاه خــالل الصيــف، ويجــر هــذا النقــص 
الــدوري يف امليــاه الســكان عــى رشاء ميــاه غــر نظيفــة مــن بــر 
خــاص بســعر 1.50 دوالر مقابــل 70 لــرتاً. كــام أنــه مــن املمكــن 
أن تزيــد التكلفــة إىل حــوايل 4 دوالرات يف حــاالت النقــص الحــاد.

القوات املحلية تسد الثغرات
حاولــت املنظــامت غــر الحكوميــة املحليــة وجامعــات املعارضــة 
ســد الثغــرات، إال أن تأثرهــا كان محــدوداً بســبب عــدم توافــر 
الدعــم واملــوارد الكافيــة. فهنــاك منظمــة “جســور األمــل” التــي 
تديــر عيــادة يف املخيــم وتحــاول إلحاقهــا بعيــادة متولهــا األمــم 
ــم  ــد ت ــب. وق ــكان قري ــدارس يف م ــالث م ــأت ث ــدة، وأنش املتح
ــر إىل  ــرات تش ــن التقدي ــاً، لك ــو 360 طالب ــول نح ــى اآلن قب حت

ــن 5 و17  ــرتاوح أعامرهــم ب ــل ت ــن 10 آالف طف ــر م وجــود أك
ــا ال  ــاه، ولكنه ــز واملي ــر املنظمــة الخب ــم. كــام توف عامــاً يف املخي

ــة احتياجــات جميــع الســكان. تســتطيع تلبي
يكمــن التهديــد األمنــي الرئيــي للمخيــم يف تنظيــم “داعــش”، 
وتســاعد  املــايض.  العــام  املنطقــة  يف  نفــذ هجومــاً  والــذي 
ــن  ــق األم ــة”  املعارضــة يف تحقي ــش أســود الرشقي ــة “جي جامع
ــع  ــة ملن ــا خارجــه. ويف محاول ــم، عــى الرغــم مــن كونه يف املخي
تســلل املســلحن، قامــت الجامعــة بنــرش قواتهــا حــول املخيــم 
ــي  ــاألرايض الت ــه ب ــي تربط ــية الت ــرق الرئيس ــول الط ــى ط وع
يســيطر عليهــا تنظيــم “داعــش” يف ديــر الــزور ملراقبــة الحركــة 
يف املنطقــة. ويقــوم مســلحوها بالدخــول إىل املخيــم يف حــاالت 
الطــوارئ ملنــع القتــال بــن الســكان واملســاعدة يف نقــل وتوزيــع 
ــاً  ــك كافي ــن ذل ــن مل يك ــن األردن. ولك ــة م ــاعدات القادم املس
ــام  ــش” و“النظ ــال “داع ــغال بقت ــوارد، واالنش ــص امل ــبب نق بس
ــس  ــة، يون ــك بحســب املتحــدث باســم الجامع الســوري” ، وذل

ــالمة. الس

عدد تشرين الثاني / نوڤمبر 2017
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