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IV خّطة سالم لسوريا الجزء
الحكومة  بتشكيل  اإلعمار  إعادة  في  المساعدة  تربط  األعلى،  نحو  القاعدة  من  تنطلق  مقاربة 

المحلّية

 تقترب الحرب األهلّية في سوريا، إن لم يكن من خاتمة، أقّله
من انقطاٍع يمكن تحويله إلى خاتمة. فشلت أكثر من سّت سنوات من 

الجهود لإلطاحة بالرئيس الّسوري بّشار األسد. تقّر الواليات المّتحدة وحلفاؤها 
األوروبيــون ومــن الخليج العربي بــأّن حّتى توفــير المســاعدة العسكرّيــة 

للمعارضة بشكٍل مستمّر، وهي حاليًا على مستويات أدنى بكثير، لن يحّقق 
ذلك الهدف.1 بداًل من ذلك، فإّن أي نفوذ ال تزال الواليات المّتحدة وحلفاؤها 

يملكونه مستمدٌّ إلى حدٍّ كبير من قدرتهم على تقديم المساعدة في إعادة 
 Geneva( اإلعمار أو حجبها. ال تحرز محادثات السالم في جنيف

Peace Talks( بين الحكومة والمعارضة السوريتين والتي تجري برعاية 
األمم المّتحدة أي تقّدم، ويعيقها عجز األطراف حّتى عن االلتقاء وجهًا 

لوجه، ناهيك عن االّتفاق على مبادئ مرحلٍة انتقالّيٍة قد تؤّدي إلى رحيل 
األسد. في هذه الورقة، نجادل أّن مقاربًة إلعادة اإلعمار يتّم تقديمها على 
أساس كّل مجموعٍة على حدة قد تعّزز عملّيًة سياسيًة تنطلق من القاعدة 
نحو األعلى، وتساعد في ترسيخ السالم، وتحّد من اعتماد النظام على 

يران وتجعل عودة ظهور حركٍة إرهابيٍة مثل الدولة اإلسالمّية في  روسيا واإ

العراق وسوريا )]Islamic State of Iraq and Syria [ISIS( أقّل 
ترجيحًا.

مناطق وقف الصراع والحماية الخارجية 
في المناظير التحليلّية الثالثة السابقة التي ُنِشَرت منذ ديسمبر/كانون األول 

( مرحليٍّ  2015، جادلنا أّن سوريا كانت تتحّرك باّتجاه توازٍن )انتقاليٍّ
يران، سيطرتها  محتمٍل حيث قد ُتحِكم الحكومة السورّية، بمساعدة روسيا واإ
على معظم البلد، مع ترك مناطق محمّية خارجيًا متعّددة على حدودها.2 

بداًل من االســتمرار في مقاومة تلك العملّية من خالل تركيز الجهود 
األمريكّية والحليفة على الهدف غير المرّجح المتمّثل باإلطاحة بالحكومة 
السورّية، اقترحنا أّن تلك المناطق قد تصبح القاعدة التفاقّيٍة طويلة األمد 
نهائها في نهاية المطاف. جادلنا  قد تساعد على وقف تصعيد الحرب، واإ
أّن سوريا المركزّية كانت هدفًا أكثر واقعّيًة من مواصلة الجهود العسكرية 

باستمرار لإلطاحة بالنظام، والتي كانت فقط ُتديم صراعًا كان يقتل ويؤدي 
إلى نزوح الماليين، وُيفاقم الطائفّية، ويزعزع استقرار جيران سوريا. 

http://www.rand.org/pubs/perspectives/PE276.html
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في األشهر الماضية، تّم ترسيخ منــــاطق مماثلــــة متعّددة. تقـــوم في 
الشمال الشرقي المنطقة المحمّية من ِقَبل الواليات المّتحدة الخاضعة لسيطرة 
 )Syrian Democratic Forces [SDF[( القّوات الديموقراطية السورية

التي يهيمن عليها األكراد. وتقوم في الشمال حول مدينة جرابلس منطقٌة 
محمّيٌة من ِقَبل تركيا، تهدف إلى الفصل بين تلك المنطقة الخاضعة 

قليٍم )كانتون( كرديٍّ ثاٍن في الشمال الغربي ُيدعى عفرين.  لسيطرة األكراد واإ
في الجنوب الغربي، بمحاذاة مرتفعات الجوالن التي تحتّلها إسرائيل، تقوم 

منطقة برعاية إسرائيل واألردن والواليات المّتحدة. وكنتيجٍة لمحادثات أستانا 
للسالم )Astana Talks(، تم تأسيس عدٍد من مناطق وقف التصعيد 

 داخل البلد، وبالتحديد في الغوطة وحمص. تفتقر هذه المناطق إلى ُحماة
خــارجيين ويبـــدو على األرجح أّنهــا ترضخ في نهــاية المطــاف للقـــّوات 
الحكومّية أو ُترَغم على المصالحة مع دمشق وفقـــًا لشــروطها. األكثر 

إشكالّيًة هي المنطقة التي تقع حول مدينة إدلب وتهيمن عليها مجموعٌة 
معارضٌة تنتسب إلى تنظيم القاعدة )al-Qaeda(، جماعة حياة تحرير 
 Levant Liberation Corps أو Hayat Tahrir al-Sham( الشام

]HTS](، والتي كان مكّونها األكثر أهمّيًة ُيعرف رسميًا بتسمية جبهة 
النصرة )al Nusra Front(. يعتمد مستقبل هذا الَجْيب على توّجه تركيا. 
يشير المسار الحالي إلى تآكٍل تدريجي لسيطرة المعارضة بفعل مزيٍج من 
ضغوط النظام والضغوط التركية. من جهٍة أخرى، في حال سمحت تركيا 
بإعادة إمداد المعارضة َعْبر معبر باب الهوى، قد يبقى هذا الَجْيُب تمّردًا 

نشطًا لبعض الوقت. 

وأخيــرًا، تقــع جنــوب الرقّــة الُمحــّررة مؤخــرًا وتمتــّد علــى طــول نهــر الفــرات 
منطقٌة تمسك بها حاليًا الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS( )راجع 

الخريطة(. كانت القّوات الديموقراطية السورية المدعومة من الواليات 
يران على حّد سواء تتنافس  المّتحدة وقّوات النظام المدعومة من روسيا واإ

لتطهير هـــذه األراضي التي تحتوي على معظــم موارد سوريـــا النفطيـــة 
والسيطرة عليها. قد تحصل اشتباكات إضافّية بين قّوات التحرير الُمحتملة 

قبـــل التوّصــل إلى توازٍن محلّي. على الرغـــم من ذلك، يبدو حاليًا مــن 
المرّجح أن تؤّمن القّوات الحكومّية السورّية السيطرة على المراكز السّكانّية 

الرئيسّية جنوب الفرات وصواًل إلى الحدود العراقّية، في حين قد ُتمسك 
القّوات الديموقراطية السورية المدعومة من الواليات المّتحدة ببعض حقول 

النفط شمال النهر.3
سيعتمد في المقام األّول طول فترة استمرار الجيوب الداخلية برعايٍة 

خارجّيٍة على القرارات الصادرة عن واشنطن وموسكو وأنقرة وَعّمان والقدس. 
تريد الحكومة السورّية، المدعومة من إيران، إغالق الجيوب الداخلّية، 

ُمعيدًة التأكيد على السيطرة على كامل األراضي السورّية. لن يتنازل األكراد 
طوعًا عن استقاللهم الذاتّي، ولكّنهم سيطلبون على األرجح الدعم األمريكي 

المستمّر من أجل استدامته. وستريد أنقرة االستمرار بإدخال عائٍق بين 
الجيبين الداخليين الكرديين الشرقّي والغربّي على طول الحدود التركّية. 

وُتعتبر إسرائيل ُمَصمَِّمًة على منع القّوات اإليرانّية أو القّوات بوكالٍة إيرانّية 
من االقتراب من حدودها.

ليس أكيدًا إلى متى ستبقى الواليات المّتحدة منخرطًة عسكريًا في 
سوريا ما إن يتم طرد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا خارج معاقلها 

المتبقّية. نجحت الواليات المّتحدة في ضمان شريٍك محلّي لها، هو القّوات 
الديموقراطّية السورّية، والتي تتألف من ميليشيات وحدات حماية الشعب 

الُكردي )]People’s Protection Units [YPG( قيادتها والقّوات القتالّية 
األكثر كفاءة. على الرغم من أيديولوجيتها الماركسّية وروابطها الوثيقة 

 Kurdistan( بالحركة اإلرهابّية التركّية حزب العّمال الكوردستاني 

سيعتمد في المقام األّول طول فترة استمرار 
الجيوب الداخلية برعايٍة خارجّيٍة على القرارات 
الصادرة عن واشنطن وموسكو وأنقرة وَعّمان 

والقدس. 
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حدود مناطق وقف 
التصعيد الُمبلَّغ عنها

الدولة اإلسالمية في العراق 
(ISIS) وسوريا

حزب االتحاد الديموقراطي 
(PYD) الكردي

خريطة. حدود منطقة وقف التصعيد في سوريا والسيطرة اإلقليمّية، 2017.

المصدر: تّم استمداد هذه الخريطة من حدود منطقة وقف التصعيد الُمبلَّغ عنها من ِقَبل وكالة األناضول )Anadolu Agency(، “اتفاق ›مناطق وقف التصعيد‹ في سوريا يدخل حّيز 
التنفيــذ” )Syria ‘De-Escalation Zones’ Deal Enters into Force(، البيانــات التصويرّيــة، 5 مايو/أيــار 2017 )http://aa.com.tr/en/info/infographic/5892(. تــم 

 Map of Syrian Civil War, Global Conflict( ”خريطة الحرب األهلّية السورّية، الصراع العالمّي في سوريا“ ،Liveuamap استمداد السيطرة اإلقليمّية من المعلومات التي قّدمها
 .)http://syria.liveuamap.com/( 2017 خريطة، 1 نوفمبر/تشرين الثاني ،)in Syria

http://aa.com.tr/en/info/infographic/5892
http://syria.liveuamap.com/
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]Workers Party [PKK(، كانت وحدات حماية الشعب الُكردي 
محورّيًة بالنسبة لحملة مكافحة الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، وقد 
يريد القادة األمريكيون إبداء بعض الدعم المتبقي للمجموعة على الرغم 

من التكاليف بالنسبة لعالقة واشنطن الثنائية األطراف مع أنقرة. قد يكون 
وجوٌد عسكريٌّ أمريكيٌّ في شرق سوريا ما بعد الدولة اإلسالمية في العراق 

وسوريا مفيدًا أيضًا في موازنة التأثير اإليراني وتوفير وسيلة ضغط في 
التفاوض على مستقبل سوريا على المدى األطول. سيحّث حلفاء واشنطن 

من الخليج العربي واإلسرائيليون الواليات المّتحدة على البقاء في هذا الجزء 
من سوريا من أجل تجّنب توّسع التأثير اإليراني هناك، ولكّن المنطق 

السياسّي القانونّي والداخلّي لمثل هذا الدور العسكرّي األمريكي على المدى 
األطول في سوريا سيصبح إشكاليًا ما إن ُتهزم الدولة اإلسالمية في العراق 
وسوريا. ُيَعقِّد االستفتاء األخير حول االستقالل في إقليم كوردستان العراقي 
والتوّترات الناتجة عنه بين البشمركة وقّوات الحكومة العراقية المشهد بشكل 
كبير، ألّن الوصول األمريكي إلى شرق سوريا يستدعي الموافقة التركّية أو 

العراقية )أو االثنتين معًا(، مع الِعْلِم أّن أي واحدة منهما ليست أكيدة ما 
إن يتّم الحّد من المعاقل المتبقية للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا. 

سيحّث حلفاء واشنطن من الخليج العربي 
 واإلسرائيليون الواليات المّتحدة على البقاء في

]شرق[ سوريا من أجل تجّنب توّسع التأثير 
اإليراني هناك، ولكّن المنطق السياسّي القانونّي 

والداخلّي لمثل هذا الدور العسكرّي األمريكي 
على المدى األطول في سوريا سيصبح إشكاليًا 
ما إن ُتهزم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا 

.)ISIS(

)Geneva Peace Talks( محادثات السالم في جنيف

تواصل الواليات المّتحدة بذل الجهود من خالل عملّية جنيف لجمع نظام 
صالح  دمشق والمعارضة السورّية معًا بشكٍل يؤدي إلى إنهاء الصراع واإ
الدولة السورّية. ليست المجموعات الكردّية الرئيسّية موجودًة بشكٍل كامٍل 
 )[HTS[ في هذه المحادثات، وال المتطّرفون )حركة حياة تحرير الشام

الذين يهيمنون على َجْيب المعارضة الداخلّي المتبقي األكبر حول إدلب. 
في هذه األثناء، تواجه المعارضة الرسمية الُممثَّلة من ِقَبل اللجنة العليا 
للمفاوضات )]High Negotiations Committee [HNC( ضغطًا 

إلشراك معارضين أقّل شّدة )أي ما ُيعرف بمنّصتي القاهرة وموسكو 
]Cairo and Moscow Platforms]( في صفوفها.4 وبالتالي، يمّثل 

مفاوضو المعارضة في جنيف مجموعًة متناقصًة داخل سوريا. تقترن 
مطالبتهم بوجوب تنّحي األسد كجزٍء من أي تسوية باحتمال ضئيل للتنفيذ 

وهي تحول دون التوّصل إلى أي مخرج واقعي للصراع باالعتماد على 
النفوذ الخاّص باألطراف. 

بالنظر إلى نجاح النظام السوري وحلفائه في ساحة المعركة، يتمّثل 
المصدر األكثر أهمّيًة للتأثير الغربي ونفوذ الخليج العربي على هذه 

المحادثات، وبالتالي على مستقبل سوريا، بالقدرة على توفير التمويل إلعادة 
اإلعمار الذي تشتّد الحاجة إليه أو حجبه، وهو أمر ليست روسيا وال إيران 

في موقٍع مالئٍم لتقديمه. ستكون الحكومة السورّية حذرًة في قبول مثل 
هذه المساعدة، ولكّنها تعلم أيضًا أّنها ال تملك القّوة البشرية لتحكم هذه 

المجاالت في حال استمرار المقاومة. وبالتالي، قد يرى النظام منافع في 
نهايٍة للمرحلة العسكرية من الصراع، وباألخّص في حال قضت المتطلبات 

بقيام النظام بتفيذ تنازالت أكثر تواضعًا من تلك الُمَتصوَّرة في محادثات 
السالم السابقة ويرتبط القبول بالمساعدة في إعادة اإلعمار التي َتِعُد بإدامة 

السالم. قد ترّحب روسيا بوسيلٍة إلنهاء الحرب وبدء إعادة البناء. 
ثّمة بطبيعة الحال ترّدٌد كبيٌر في واشنطن، وكذلك في العواصم 

األوروبّية والخليجّية، للمساعدة في إعادة بناء بلٍد يديره األسد وتدعمه روسيا 
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يران. وعلى الرغم من ذلك، تملك الواليات المّتحدة، وحلفاؤها األوروبيون،  واإ
وتركيا، واألردن ولبنان مصلحًة كبيرًة في إنهاء الحرب األهلّية السورّية 

والسماح لماليين الالجئين بالعودة إلى ديارهم. كان لتدّفقات الالجئين تأثيٌر 
خطيٌر من حيث التحّول إلى الراديكالّية على السياسة اإلقليمّية واألوروبّية 
وحّتى األمريكّية. منحت الحرب األهلّية السورّية تنظيم القاعدة حياًة جديدًة 

وأّدت إلى والدة الدولة اإلسالمّية في العراق وسوريا )ISIS(. سُينِتج أي 
يران مؤّثرتين في  تجديد للصراع على األرجح نتائج مماثلة. كانت روسيا واإ
سوريا قبل الحرب وستبقيان كذلك بعدها، لكن كّلما تقترب نهاية الصراع، 

سيجد األسد أّن دعمهما أقّل أهمّية.5

تقديم المساعدة في إعادة اإلعمار مقابل إصالح 
ينطلق من القاعدة نحو األعلى

 United( 2254 بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المّتحدة رقم
Nations Security Council Resolution 2254(، رّكزت محادثات 
السالم في جنيف )Geneva Peace Talks( على الجهود الرامية إلى 

جراء انتخاباٍت وطنّية.  تأسيس حكومٍة انتقالّية، ووضع دستوٍر جديد، واإ
لم يحّقق هذا الجهد الرامي إلى إجراء إصالٍح ينطلق من األعلى نحو 

القاعدة أّي تقّدم، بحيث انهار — كما حصل على مدى سنوات — على 
أساس مطالبة المعارضة بوجوب عدم ترؤس األسد للحكومة االنتقالّية 

وعدم التنافس في أي انتخابات الحقة كذلك األمر. قد يتمّثل بديٌل، من 
غير المرّجح أن تحّبذه دمشق أو ممثلو المعارضة الذين يّتخذون مقرًا لهم 

في الخارج، بمقاربٍة تنطلق من القاعدة نحو األعلى للمرحلة االنتقالّية، 
باالعتماد على االنتخابات المحلّية للمجالس البلدّية التي يدعو إليها 

الدستور السوري ولكن لم يتم تشكيلها البّتة. قد تكون الواليات المّتحّدة 
وحلفاؤها قادرًة على تعزيز مثل هذه المقاربة التي تنطلق من القاعدة نحو 

األعلى لإلصالح من خالل عرض تقديم المساعدة في إعادة اإلعمار 
ألي مجموعٍة أجرت انتخابات محلّية تم رصدها دوليًا طالما أّن المجلس 

المحّلي الناتج عنها بِقَي شريكًا فّعااًل في تقديم هذه المعونة. 
إّن تحديد تشكيل مجالس وطنّية تمثيلّية شاملة كشرٍط لتقديم المساعدة 
في تحقيق االستقرار قد يدعم نتيجتين مفيدتين للواليات المّتحّدة وحلفائها. 
النتيجة األولى واألكثر أهمّية هي أّن ذلك قد يسّهل تشكيل هيئات تتمّتع 
بالشرعّية المحلّية وتكون قادرًة على تحديد أولوّيات الحاجات واإلشراف 

على تحقيق االستقرار في مناطقها. إّن ضمان شريٍك محّليٍّ في نشاطات 
تحقيق االستقرار َيِعُد بتحسيٍن مستداٍم للحالة األمنّية، مع تداعياٍت إيجابيٍة 

على االستقرار اإلقليمي وعلى مستوى التخفيف من التهديدات لألوطان 
األوروبية واألمريكّية. وتتمّثل المنفعة الثانية بأّن ذلك سُيرسي األساس 
لحوكمٍة المركزيٍة تقّدم األمل األفضل في إصالٍح سياسيٍّ في ضوء 

التوّقعات المتناقصة للعملية االنتقالية التي تنطلق من األعلى نحو القاعدة 
الُمَتصوَّرة في القرار رقم 2254.

لم يحّقق هذا الجهد الرامي إلى إجراء إصالٍح 
ينطلق من األعلى نحو القاعدة أّي تقّدم .... 

قد يتمّثل بديٌل، من غير المرّجح أن تحّبذه 
دمشق أو ممثلو المعارضة الذين يّتخذون مقرًا 

لهم في الخارج، بمقاربٍة تنطلق من القاعدة 
نحو األعلى للمرحلة االنتقالّية، باالعتماد على 

االنتخابات المحلّية للمجالس البلدّية التي 
يدعو إليها الدستور السوري ولكن لم يتم 

تشكيلها البّتة.
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ردود فعل الحكومة والمعارضة السوريتين
لن يتم اعتناق مقاربة تنطلق من القاعدة نحو األعلى على الفور من ِقَبل 

دمشق التي أوضحت رغبتها في استعادة السيطرة على “كل إنش” من 
األراضي السورّية. على الرغم من ذلك، تمّثل الالمركزّية الُمَتصوَّرة تفويضًا 

لسلطٍة محدودٍة فحسب من دون تحّدي تشكيل الحكومة المركزّية. لذلك، 
في حين قد يتوّجب على دمشق القبول بقيوٍد على سلطتها، قد تقتصر 

تلك القيود على المجاالت التي ال تنتهك “الملّفات السيادّية” للدولة )مثاًل، 
الشؤون الخارجية والدفاع(. وقد يتّم التعويض أيضًا عن القيود بالمكسب 

الذي قد تحّققه دمشق من استعادة سيادتها الفعلّية من خالل تأسيس 
يران لضمان استمرارها.  الظروف للحّد من اعتمادها على روسيا واإ

ن قاوم األسد الالمركزّية، ال تزال أجزاٌء كبيرٌة من البلد خارج  حّتى واإ
نطاق سيطرة النظام، بما فيها منطقة درعا في الجنوب، والشمال الشرقي 

والشمال الغربي الخاضعين للسيطرة الكردّية، والمنطقة التي تقع بينهما 
وتخضع للهيمنة التركّية. تشّكل هذه جميعها مواقع محتملة لبدء إعادة 

اإلعمار المرتكزة إلى المجموعة والتي يمكن أن تتعّثر بناًء على الظروف 
الكامنة )مثاًل، األمن النسبي(. تملك أغلبية هذه المناطق أصاًل مجالس 

إدارّيــة محلّيــة، والتــي يتمتّــع الكثيــر منهــا أصــاًل بدعــٍم غربــٍي متواضــع. 
في حين قد تتمّثل المعايير العاّمة بانتخابات محلّية موثوقة تؤدي 

إلى توفير المساعدة في إعادة اإلعمار، قد تدعو الحاجة عمليًا إلى إجراء 

قد يواجه على األرجح ربط المساعدة في 
إعادة اإلعمار بالمجالس المحلّية التمثيلية 

بعض المقاومة األّولية ليس من ِقَبل النظام 
فحسب، وإّنما أيضًا من المعارضة التي تتخذ 

مقرًا لها في الخارج ومن القيادة الكردّية 
السورّية.

ترتيبات متعّددة. أجرى بعض المجالس اإلدارّية المحلّية أصاًل انتخابات 
متعددة وُينظر إليها على أّنها شرعّية من ِقَبل السّكان الذين تخدمهم. 
ولذلك، قد تدعو الحاجة إلى إبداء بعض المرونة تجاه المجالس التي 

استوفت بالفعل النّية من هذا االقتراح. ويتمّثل اعتباٌر ثاٍن بأّن المجالس 
جميعها لن تكون قادرة على اإلشراف على نشاطات تحقيق االستقرار في 

المناطق التابعة لها. قد ال تكون المجالس الُمقيََّدة من ِقَبل الجهات الفاعلة 
المسّلحة خارج عمليات التفاوض، مثل تلك الموجودة في إدلب تحت 

سيطرة حياة تحرير الشام )HTS(، مؤّهلًة للحصول على المساعدة. ولن 
ن كانت  ن تّم انتخابها ديموقراطيًا وحّتى واإ تملك مجالس أخرى، حّتى واإ

حسنة النّية، القدرة على استيعاب مساعدٍة كبيرة، ولذلك قد تدعو الحاجة 
إلى أن ترّكز المساعدة المبكرة على بناء قدرة المجالس. 

قد يواجه على األرجح ربط المساعدة في إعادة اإلعمار بالمجالس 
ّنما  المحلّية التمثيلية بعض المقاومة األّولية ليس من ِقَبل النظام فحسب، واإ

أيضًا من المعارضة التي تتخذ مقرًا لها في الخارج ومن القيادة الكردّية 
السورّية. قد ترى المعارضة المهاجرة دورها القيادي يتحّول ببطء نحو 

شخصيات تتخذ مقرًا لها في الداخل. وقد يقاوم األكراد ألّن الجهة الفاعلة 
 )PYD( المهيمنة في ذلك الوسط، وهي حزب االتحاد الديموقراطي الكردي

التابع لوحدات حماية الشعب الُكردي )YPG( تتقّيد بأيديولوجية ماركسية 
ُتعتبر بموجبها السياسة المتعّددة األطراف ومشاركة المجتمع المدني 

والمعارضة لعنة.6 على الرغم من ذلك، تفتقر قيادة المعارضة بحسب ما 
تمّثلها اللجنة العليا للمفاوضات )HNC( للنفوذ من أجل وقف مثل هذه 

المبادرة. خسرت أصاًل اللجنة العليا للمفاوضات التأثير لصالح القادة 
المحليين في األراضي الُمحررة في سوريا، ولذلك في حال قاومت اللجنة 

العليا للمفاوضات مبادرة تحقيق الالمركزّية، قد تكون بخطٍر من حيث 
إنقاص أهميتها بالنسبة لعملية السالم بشكٍل إضافّي.

 للواليات المّتحدة أيضًا تأثيٌر كبيٌر على األكراد السوريين. استفاد األكراد
إلى حدٍّ كبيٍر من مهّمة تدريٍب وتجهيٍز أمريكّية ومن رْدع الواليات المّتحدة 
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دوليٍّ كشرٍط للمساعدة في تحقيق االستقرار. قد يقترن ذلك بمنفعة إبعاد 
بعٍض من عدم الموضوعّية عن عملّية اإلقرار مع غرس التقّيد بالعملية 

الديموقراطّية أيضًا. قد تزيد مقاربٌة مماثلٌة الشرعّية التي تتمّتع بها المجالس 
وتؤّدي بشكٍل محتمٍل إلى تأثيٍر على التجربة العملّية في المناطق التي 

تسيطر عليها الحكومة حيث قد يسعى السّكان المحلّيون وراء أمٍر مماثل. 
في بعض الحاالت، قد تؤدي االنتخابات إلى نتائج حسب نظام األكثرّية 

والتي قد ال تكون شاملة بما يكفي. 

توفير إعادة اإلعمار المرتكزة إلى المجموعة 
بغّض النظر عن أّي واحد من المعيارين يتّم استخدامه الختيار المجالس، 

 قد تتمّثل الخطوة القادمة بإجراء المجالس المحلّية تقييمات للحاجات، أو
اعتمادها على التقييمات القائمة التي قد تصبح قاعدًة للتوزيع الفّعال 
والمستهدف ألموال تحقيق االستقرار. قد تزيد هذه العملية المسؤولّية 

المحلّية بشأن تحقيق االستقرار وتعزز مساءلة المجالس فيما يتعّلق بنتائج 
تحقيق االستقرار، محّفزًة على االستخدام اإلنتاجي للموارد المحلية. في فترٍة 
من القيود المالّية، ومع إدارة ترامب )Trump administration( العازفة 

لعمليٍة عسكريٍة تركيٍة أوسع ضّدهم. وبما أّن األكراد السوريين قد استنفذوا 
تقريبًا ُمتناولهم العسكري، تتراجع فائدتهم بالنسبة الئتالف مكافحة الدولة 

اإلسالمية في العراق والشام )ISIS( بقيادٍة أمريكّية. تحتفظ الواليات المتحدة 
بنّيٍة حسنٍة متبقّية تجاه هذه المجموعة، وقد يكون الضغط على القيادة 

الكردّية للقبول بالالمركزّية باالعتماد على مجالس تمثيلّية شاملة استخدامًا 
مفيدًا للنفوذ األمريكي. 

تشكيل مجالس محلّية تمثيلّية 
ثّمة مقاربتان أساسّيتان يمكن للواليات المتحدة وشركائها الدولّيين اعتمادهما 
في تكييف المساعدة في تحقيق االستقرار للمناطق. قد تتمّثل األولى بتبيان 
مبادئ عريضة يتوّجب على المجالس المحلّية التقّيد بها لتتأّهل للحصول 
على المساعدة. وقد تشمل هذه مثاًل الشمولية بحسب ما يتّم تجسيدها في 

تمثيل األقلّيات العرقّية والدينّية والمرأة في صفوفها. وقد تشمل أيضًا التزامًا 
بالمراقبة المدنّية للقّوات األمنّية المحلّية. 

َنــة في منّظمــة متعــّددة  قــد تكــون آلّيــة الحكــم على االمتثــال ُمضمَّ
 Syrian Recovery( األطراف، مثل صندوق االئتمان إلعادة إعمار سوريا

Trust Fund(. في حال اعتماد مقاربة المبادئ العريضة، قد يتوّفر 
عنصٌر من عدم الموضوعّية في اإلقرار باالمتثال؛ فقد ال يؤّيد مؤّلفو هذه 
الورقة مثاًل تحديد حّصة من المقاعد بحسب الطائفة أو الِعْرق أو تحديد 

عتبة لتمثيل المرأة. بداًل من ذلك، يمكن الحكم على االمتثال من ِقَبل لجنٍة 
قد تتبادل الزيارات مع المجالس المحلّية من أجل قياس التزامها بالمبادئ. 

يمكن أيضًا دمج هيئات سورّية، بما فيها وزارة اإلدارة المحلية واإلغاثة 
 Ministry of Local Administration, Relief, and( وشؤون الالجئين
Refugee Affairs( التابعة للحكومة )االنتقالية( المرحلّية السورّية ووحدة 
 )Local Administration Councils Unit( المجالس اإلدارّية المحلّية

في عملية اإلقرار باالمتثال.
 قد تتمّثل المقاربة البديلة بتحديد االنتخابات المحلّية الخاضعة لرصٍد 

قد تتمّثل الخطوة القادمة بإجراء المجالس 
 المحلّية تقييمات للحاجات، أو باعتمادها على

التقييمات القائمة التي قد تصبح قاعدًة 
للتوزيع الفّعال والمستهدف ألموال تحقيق 

االستقرار .... ستكون هذه العملّية مستساغًة 
بشكٍل أكبر بالنسبة ألولئك الذين يشعرون 

بالحذر من تكرار برامج المعونة المفتوحة 
بدفٍع مركزّي في العراق وأفغانستان.  
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عن بناء األمة، ستكون هذه العملّية مستساغًة بشكٍل أكبر بالنسبة ألولئك 
الذين يشعرون بالحذر من تكرار برامج المعونة المفتوحة بدفٍع مركزّي في 

العراق وأفغانستان.
توّفر إدارة ترامب مساعدًة إنسانيًة ومساعدًة في تحقيق االستقرار 

 محدودًة جدًا في مناطق سوريا التي ال يسيطر عليها النظام وقد أعلنت عن
نّيتها بعدم توفير أي مساعدة في إعادة اإلعمار، مهما كانت، مجاِدلًة 
أّن ذلك يجب أن يكون من مسؤولّية الجهات المانحة التي لم تساهم 

بشكٍل كبيٍر في الحملة العسكرية لمكافحة الدولة اإلسالمية في العراق 
وسوريا )ISIS(.7 ال يعتمد اقتراحنا على توفير الواليات المتحدة المعونة 

للحكومة السورية أو من خاللها. إّنه يعتمد على استخدام الواليات 
المتحدة لتأثيرها على البنك الدولي )World Bank(، وصندوق النقد 

 United( واألمم المتحدة ،)International Monetary Fund( الدولي
Nations(، واالتحاد األوروبي )European Union(، والجهات الفاعلة 
الثنائّية األطراف األخرى للسماح بتدّفق المساعدة في إعادة اإلعمار إلى 
المناطق التي يمسك بها النظام وتلك التي ال يمسك بها على حّد سواء 
حيث يمكن تحديد وجود شركاء محليين تمثيليين. سيتطّلب ذلك بعض 

ّنما ليس التوفير المباشر لموارد المساعدة  التفاعل مع الحكومة السورية، واإ
لوزاراتها أو من خاللها. 

باإلضافة إلى توفير تمويل إعادة اإلعمار، سيكون من المهّم أيضًا، 

سيساعد ]تقديم المساعدة في إعادة اإلعمار[ في تطوير جيٍل جديٍد من القيادة على مستوى 
الشعب في مختلف أنحاء البلد وتسهيل عمليٍة انتقالية تنطلق من القاعدة نحو األعلى باّتجاه 

إجراء إصالٍح في نهاية المطاف على المستوى الوطني. سيسمح تقديم المساعدة في إعادة 
اإلعمار على أساس كل مجموعة على حدة، كحّد أدنى، بتدفق بعض المساعدة إلى بعض المناطق 

التي ال يسيطر عليها النظام وبالتالي تعزيز الحكومة التمثيلّية في بعض المجتمعات.

كما تمت اإلشارة إليه سابقًا، تكريس موارد معونة لتطوير القدرة المؤسساتّية 
للمجالس المحلّية. يتمّثل إطار العمل القانوني الحالي للمجالس المحلّية 

في سوريا بالقانون رقم Law 107( 107(، الذي أصدرته حكومة األسد 
في أواخر عام 2011. يبقى هذا القانون، حّتى في المناطق التي تسيطر 

عليها المعارضة، نقطًة مرجعيًة على الرغم من أّنه قد جرى تعديله من 
ِقَبل النواحي في سياق تصميم قوانينها الداخلّية الخاّصة.

تقّدم الواليات المتحدة وحلفاؤها حاليًا مساعدًة إنسانيًة ومساعدًة في 
تحقيق االستقرار محدودًة جدًا من خالل المجالس المحلّية في المناطق 

التي ال يسيطر عليها النظام. سيساعد توسيع نطاق هذا العرض ليشمل 
إعادة اإلعمار — وليشمل المناطق التي يمسك بها النظام وحيث يجري 

تشكيل هذه المجالس وَمْنِحها السلطة — في تطوير جيٍل جديٍد من القيادة 
على مستوى الشعب في مختلف أنحاء البلد وتسهيل عمليٍة انتقالية تنطلق 

من القاعدة نحو األعلى باّتجاه إجراء إصالٍح في نهاية المطاف على 
المستوى الوطني. سيسمح تقديم المساعدة في إعادة اإلعمار على أساس 

كل مجموعة على حدة، كحّد أدنى، بتدفق بعض المساعدة إلى بعض 
المناطق التي ال يسيطر عليها النظام وبالتالي تعزيز الحكومة التمثيلية 
ن كانت دمشق تمنع المناطق الخاضعة  في بعض المجتمعات. حّتى واإ
لسيطرتها من المشاركة، لن تكون قد تمت خسارة أي شيء من تقديم 

العرض. في حال سمح النظام بتشكيل مجالس محلّية وتمكينها من العمل 
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مع أوساط الجهات المانحة، قد يكون جرى إطالق عملية إصالح تنطلق 
من القاعدة نحو األعلى. 

إن توفير المســـاعدة بهـــذه الطريقة هو بوضـــوح أكثر تعقــيدًا بكثير 
من العمل مع الحكومة المركزّية ومن خاللها، ولكن حصول ذلك يقترن 

باحتماٍل ضئيٍل طالما أن األسد ال يزال في السلطة وطالما أن توّقع رحيله 

في أي وقت قريٍب ضعيف. وبالتالي، تقّدم هذه المقاربة التي تنطلق من 
القاعدة نحو األعلى توّقعًا أفضل بأن تشهد بعض المناطق على األقّل 

نشاطًا اقتصاديًا وتطورًا سياسيًا متزايدين، وأن يعود بعض الالجئين، وأن 
يتم إحراز بعض التقّدم باّتجاه إصالح الدولة السورّية. 
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