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ملخص تنفيذي
ّ
السوريين الذين
بعد خمس سنوات من الحرب األهلية السورية ،بدأ املجتمع الدولي يدرك ّأن الالجئين
قريبا .يطرح مس تو األزمة تحديات ض خمة وم ّ
بلغ عددهم خمس ة ماليين الجئ ،لن يعودوا إلى بالدهم ً
همة
لدول التماس في الش رق األوس أل ،وألوروبا أي ً ا –وبص ورة موس عة ،للمص الر األميركية -وكما تظهر هذه
النبذة املختصرة من تحديات؛ فإن مواجهة تلك التحديات ستتطلب من اإلدا ة الرئاسية املقبلة أن ّ
تجدد
ر
التزامه ا برن امج الوالي ات املتح دة إلع ادة توطين الالجئين ،وأن تح ا املجتمع ال دولي على تق ديم دعم أكبر
لدول التماس.

مقدمة
س ير الرئيس املنتخب ترامبً ،
قريبا ،النزاع الس وريّ ،
املحرك الن خم للمعاناة ال ي ص دت ياة
ّ
نحو  500.000إنس انّ ،1
وهجرت أكثر من  10ماليين :أي ما يقارب نص تعداد س كان س ورية قبل
الحرب .2يحتاج اليوم  13.5مليون ش خص إلى املس اعدة اإلنس ّ
انية داخل س ورية ،من بينهم  6.5مليون
نازح داخلي ،كما طلب نحو خمس ة ماليين آخرين اللجوء في بلدان مجاورة .3س يكون ّل نلك النزاع أكثر
مهمات السياسة الخا جية للسيد ترامب ّ
ّ
مشقة؛ يا لم تركز سياسة واشنطن تجاه سورية في ّ
ظل إدارة
ر
َ
تقريبا ،املقاربة ال ي ّأدت إلى ّ
أوباما ّإال على هزيمة الدولة اإلس المية ً
تقيح الص راع ،ومن ثم املس اهمة في
ّ
اإلنسانية في وقتنا هذا.
وا دة من أسوأ األزمات
بينما تبدأ إدارة ترامب بصوغ السياسة ول سورية ،يجب عدم التغاض ي عن نحو خمسة ماليين الجئ
في البلدان املجاورة ،4والذين يمثلون ربع س كان س ورية قبل الحرب .يطرح النجم الهائل ألزمة الالجئين
ّ
تحد ّيات ال نظير لها على الص عيد اإلنس انس واالقتص ادي والس ياس ي في منطقة هش ة مس ًبقا؛ يا
تس ت ي تركيا أكثر من  2.8مليون الجئ من س ورية ،أكثر من ّ
أي بلد آخر في العالم ،وأكثر من نص
تعداد الالجئين في املنطقة ،ويس ت ي لبنان أكثر من مليون الجئ ،ما تعادل نس ته أكثر من الجئ وا د
لبنانيينّ ،أما في األ دن فتبلغ تلك النسبة ً
ّ
الجئا وا ًدا إلى ّ
إلى ّ
كل عشرة أشخاص .وعلى
كل خمسة مواطنين
ر
الرغم من مس تو االنتباه املرتفع في عدد من املؤتمرات العاملية هذا العام لنس بة "ا َ
لع َوز الحاص ل"؛ فما
زالت هناك فجوة في املوارد األس اس ّية؛ يا تواجه ؤ
كل من املفوي ية العليا لش ؤون الالجئين في األمم
املتح دة  ،UNHCRوبرن امج الغ ذاء الع املس ،والل ذين يع ّدان اس مين في توص ي ل املس اع دات في بل دان
التماسً ،
ماديا ّأد إلى انعدام االس تقرار على ص عيدي الس كن والغذاء .دفع نقص الدعم ّ
عجزا ًّ
املؤس س ي
نل ك ،متز ً
املعمو وعقب ات اإلق ام ة الق انوني ة ،بمئ ات الالج من الالجئين إلى املخ اطرة غ ً
اوج ا مع الفقر ّ
الب ا
ّ
بحياتهم ،وسلوك طريو أوروبا .وفي أعقاب نلك ،أعيد تشكيل السياسات في تلك القارة بشكل يوتر إلى د
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كبير العالقات عبر األطلس ي ععلى س يل املثال بريكزيت وص عود األش كال املتطرفة من الش عبويةس .وبس ب
األميركية ،على الواليات ّ
ّ
املتحدة أن تزيد
قدرتها على التس ب في عدم االس تقرار الذي يعادي املص الر
الجوهرية ّ
ّ
لسد تلك الفجوات في املوارد.
مساهمتها
ّ
تح الك تل ك املق ّدم ة املختص رة بوجود خطوات على اإلدارة املقبل ة اتب اعه ا ملع الج ة أزم ة اللجوء
الس وري ،ما س يؤدي إلى تحس ين ظروج ياة أولئك املحتاجين ،وفي الوقت نفس ه إلى ّ
تقدم مص الر األمن
ّ
األميركس ،وس تقوم بعرت ثال توص يات تركز على برنامج إعادة التوطين األميركس وعلى الجهد املبذول في
ً
بلدان التماس ،وعلى ر ّد ّ
تنسيقا -على األزمة.
عاملس -أكثر

تصحيح السجل وإكمال برنامج أميركا طويل األمد إلعادة التوطين
اس تقبلت الواليات املتحدة منذ عام  1975أكثر من ثالثة ماليين الجئ من أنحاء العالم ،5وبالعمل مع
وكالة األمم املتحدة لالجئين وش ركااها املنفذين ،أعاد البرنامج توطين أكثر الالجئين ي ً
عفا ،والذين ال يمكن
تلبية ا تياجاتهم الخاص ة في البلدان ال ي طلبوا فاها الحماية ،وت ّمن نلك أس ًرا و يدة الوالد ،وعائالت
ً
وأيتاما وقاص رين من دون معيل ومراهقين في خطر ،كما ت ّمن نس اء وفتيات في خطر،
تعال من نس اء،
ومعوقين وعجزة ،وناجين من التعذيب.6
أعادت الواليات املتحدة ،منذ الحادي عش ر من أيلول /س تمبر ،توطين نحو  860.000الجئّ ،تمت
ّ
ّ
متعلقة باإلرهاب؛ إن ّ
تم بك األعمال تلك كلها في الخارج ،ولم
إدانة ثالثة أش خاص فقأل من بينهم بتهم
ّ
ألي منها .7يخ ع إلز ًاما ّ
يكتب النجاح ّ
لعملية تدقيو متعددة
كل الجئ يعاد توطينه في الواليات املتحدة
وغالبا ما يس تغرق إنجا ها س نتين أو أكثر .ت ّ
الطبقات ،وفعالة تتم خارج الواليات املتحدةً ،
عد تلك العملية
ز
األكثر ص رام ة ألي فرد ي دخ ل البالد ،ويع ّد ا تم ال التعرت للقت ل بالجوم لالجئين متعلو ب اإلره اب في
الواليات املتحدة ب  1إلى  3.4مليار في الس نة ،8ومن ال روري أن تنقل اإلدارة الجديدة تلك املعلومة إلى
الشعب األميركس.
لقد دثت مبالغة في عدد الالجئين الس وريين الذين اعيد توطينهم في الواليات املتحدة ،بالطريقة ناتها
ّ
ال ي دث ت فاه ا مب الغ ة في الخط اب الع ام ،في الخطر ال ذي يمثل ه أولئ ك الالجئون؛ فمن ذ ب دء الثورة
الس ورية في عام  ،2011أعادت الواليات املتحدة توطين جزء ص غير من عدد الس وريين املحتاجين واملقدر
بخمس ة ماليين :عش رة آالج ش خص فقأل ّ ى الن ،9ولن يكون للغلبية العظمى من العدد اإلجمالي
للسوريين املحتاجين ،الفرصة في إعادة التوطين في بلدان غربية.
وعلى الرغم من قيقة ّأن أقل من  1في املئة من الجئي العالم البالغ عددهم ً 21
مليونا س تجري إعادة
ً
توطينهمّ ،إال ّأن نلك ي ّ
ً
مخرجا ّ
عد ًّ
خاص ة
مهما على الرغم من ص غر تلك النس بة؛ يا يش كل نلكّ ،أوال،
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للش خاص ال عفاء من بلدان التماس ال ي ال تس تطيع اس تقبالهم .وإلعادة توطين الالجئين قيمة ر ّ
مزية
ّ
ً
وتوض ر قيقة دعم الواليات املتحدة لحقوق
ثانيا؛ يا تظهر الت امن في العالقة "العبر األطلس ية"،
ً
الجميع ،وتأييدها لتأمين مالن لهم .وثالثا ،لم يكن في إمكان الواليات املتحدة أن تش جع الدول األخر على
ّ
تحمل ص تها من املس ؤولية .على الواليات ّ
تكثي جهدها ،إن لم ت ّ
املتحدة ،لجميع تلك األس باب ،أال ترجئ
أو توق تنفيذ برنامجها إلعادة توطين الالجئين ،بل علاهاً ،
عوي ا عن نلك ،أن تعيد التأكيد على التزامها
به .على اإلدارة املقبلة أن تحافظ على مس ار ّ
التعهد األميركس بإعادة توطين  110.000الجئ في الس نة املالية
 ،2017أي بزيادة نسبتها  30في املئة عن السنة املالية .2016

الصورة :أطفال سوريون الجئون في ص تعليمي في جبل لبنان 7 .تشرين األول /أكتوبر  .2016رويترز /محمد أزاكير.

التركيزعلى التعليم وأسواق العمل في بلدان التماس
بعد مرور خمس سنوات على الحرب األهلية السورية ،بدأ املجتمع الدولي يدرك أن الالجئين لن يعودوا
أي وقت قريب ،وتبلغ أطول ّ
مدة لحاالت اللجوء ّ
املطولة ً 26
إلى ديارهم في ّ
عاما .10لقد أجهدت األزمة البنى
التحتية واملوارد الخاص ة بلبنان واألردن وتركيا ،وكانت أ د األس باب األس اس ية لنش وب األزمة األوروبية
عام  .2015لذلك ،وألس باب س ياس ّية وإنس انية أي ً ا ،يكون من الواجب تحس ين ظروج ياة املالجرين
مكان وجودهم ،وي ّ
عد توسيع صولهم على التعليم والعمل الخطوة املفتا ية لفعل نلك.
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زيادة الحصول على التعليم ألطفال الالجئين في دول التماس

ًّ
أولوية له؛ فقبل النزاع
على الرئيس املنتخب ترامب أن يجعل من تعليم أطفال الالجئين في دول التماس
الس وري كان  94في املئة من األطفال في س ورية يحص لون على التعليم االبتدا س واإلعدادي ،ولكن ي ّ
عد
ً
متفاوتا .على الس يد ترامب أن يش ّجع
الحص ول على التعليم لالجئين الس وريين في لبنان واألردن وتركيا
ّ
املجتمع الدولي على العمل والتعاون ً
معا ،ودعم دول التماس لتجهيز جدول عمل ش جاع يؤكد على ص ول
ّ
كل طفل س وري الجئ على التعليم االبتدا س واإلعدادي بحلول أيلول /س تمبر  .2017كما أنه على املجتمع
ّ
الدولي أن يتأكد من ّأن نلك الجهد ،لدعم األطفال الالجئين ،ال يغفل ولن يكون على س اب ا تياجات
األطفال في الدول امل يفة.
ّإن عوائد االس تثمار في تعليم الالجئين الس وريين ض خمة وواس عة التأثير وطويلة األمد؛ يا س توفر
ّ
امل دارس والص فوج التعليمي ة البيئ ة للطف ال الالجئين ليتعلموا من -وعن -بع هم بع ً ا ،ولتقوي ة

مه اراتهم الفردي ة ،ولتطوير الق درة على التع افي ،ولبن اء مه ارات ّل النزاع .وفي ال ع دم ق درة األطف ال
الذهاب إلى املدرس ة ،س يواجهون ص عوبات االندماج في املجتمعات امل يفة ،وس يش كلون ،على األرلر،
ً
عبئا أثقل على اقتص ادات البلدان امل يفة في املس تقبل .في الوقت الحالي ،يحتاج الالجئون الس وريون في
س ّن املدرس ة إلى دعم نفس ي-اجتماعي فوري بس ب ّ
تعرت كثير منهم ملعاناة هائلة ،يجب أن يوجدوا في
ّ
بيئ ة تعليمي ة تمكنهم من تطوير ش عور ب الس الم ،وب االنتم اء والثق ة واال ترامّ .أم ا على امل د البعي د،
فس تمنح إمكانية الحص ول على تعليم ني جودة عالية الالجئين القدرة على أن يص بحوا مس اهمين نوي
ّ
وأهمية ملجتمعاتهم امل يفة ،ولبلدهم األم ،كذلك ،عندما يس تطيعون العودة إليه .وبفش له في
قيمة
ّ
تعليم األطفال الالجئين ،لن يحطم املجتمع الدولي آمالهم وطمو اتهم فحس ب ،بل س يغ ّ الطرج أي ً ا
ّ
التطرج العني .
عن بيئات كامنة لتعشيش
هنالك عدد من العوائو املش تركة أمام الوص ول إلى التعليم في دول التماس ،ومنها نقص التمويل لبناء
الحكومية ،والص عوبات االقتص ادية ال ي تدفع بالعائالت إلرس ال أبنااها إلى العمل ً
ّ
عوي ا عن
املدارس
الص فوج التعليمي ة ،وفي ال ة تركي ا ،هن ال ك أي ً ا اجز اللغ ة .تكمن الطريق ة الو ي دة لتج اوز تل ك
العوائو في ّا اإلدا ة الجديدة للمجتمع الدولي ،والحكومات امل يفة ،والشركاء ّ
املنفذين على الفعل.
ر
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تشجيع اإلصالح التعليمي في لبنان وتمويله
ً
جاهدا ملواكبة الحاجات ،لكن ال يزال نحو  250.000طفل س وري –
لقد س ى نظام التعليم في لبنان
نص عدد األطفال السوريين في ّ
سن التعليم -خارج املدرسة .وقد دفع العدد النخم للطفال السوريين
بوزارة التعليم إلى إدخال نظام املدارس بدوامين ،فيكون ّأول دوام للتالميذ اللبنانيين ،وهو متاح للسوريين
في ال توافر أماكنّ ،أما الدوام الثانس ،والذي يبدأ بين الس اعة الثانية والثانية والنص من بعد الظهر،
ّ
مخص ص للطالب الس وريين فحس ب .لتحس ين الوي ع القائم ،س يحتاج لبنان إلى تبني إص ال ات
فهو
ّ
ض خمة لتقوية التعليم الحكومسّ ،
ولتلقس املنح املخص ص ة لذلك الهدج .لقد كلفت مس ؤولية اس تقبال
نل ك الع دد الكبير من الالجئين أكثر من  13ملي ار دوالر أميركس ،كم ا قلص من ق درة الحكوم ة على ك ل خير
عام م َ
فترت.

زيادة الدعم السياس ي واملالي لتعليم اللغة التركية في تركيا
رفعت تركيا ،ويحس ب لها نلك ،الحواجز القانونية أمام ص ول الالجئين الس وريين على التعليم،
عائقا للكثير من األطفال الس وريين ،والذين ّ
ولكن تبقى اللغة التركية ً
يتحدثون اللغة العربية أس ً
اس ا ،كما
ال يمتلك معظم املدرس ين القدرة على تعليم اللغة التركية بوص فها لغة أجن ية؛ يا ّأنهم س يحتاجون إلى
ّ
خاص لهذا الغرت.
تدريب
ت ّ
عد الص عوبات االقتص ادية الس ب الرئيس لبقاء معظم األطفال الس وريين في س ن التعليم خارج
ّ
املدرس ة؛ يا ّأنها تدفع العديد من األطفال الالجئين إلى العمل إلعالة عائالتهم .يش كل األطفال نس بة 35
ّ
في املئة من بين املاليين الخمس ة ،ومن بينهم  900.000طفل خارج املدرس ة 11.وفي األردن ،يش غل  84في
املئ ة من أرب اب العم ل أطف ال الجئين س وريين ،12وي دعم  77في املئ ة من األطف ال الس وريين في العراق
عائالتهم .13وفي لبنان وتركيا ،يعمل األوالد والبنات في س ّن الس ادس ة للمس اعدة في تغطية النفقات .في
عدة من االس تغالل واإلس اءة ،وي ّ
معري ين بش ّدة ألنواع ّ
ظل تلك الظروج ،ي ّ
عد األطفال الالجئون ّ
عد جيل
ّ
بأكمله في خطر فقدان فرص ة التعليم .يتطلب إدخال األطفال الس وريين في س ن التعليم إلى املدرس ة
ً
إعطاء السوريين الحو في العمل النظامس؛ ما سيجعل العائالت ّ
اعتمادا على التشغيل.
أقل

زيادة الوصول إلى فرص العمل في بلدان التماس
ًّ
سياسيا ،وللواليات املتحدة ،واملجتمع الدولي ،دور
ّإن فتح أسواق العمل أمام الالجئين مسألة ساسة
في تشجيع الدول على املض ّي ً
قدما في نلك االتجاه ،ودعمها عند فعلها نلك.
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الشراكة مع القطاع الخاص
في اس تطاعة واش نطن تقديم مجموعة من الحوافز لتش جيع الش ركات لتقديم تعهدات ملموس ة من
ّ
وبخاص ة في مجتمعات بلدان التماس مع األزمة .من املمكن أن
ش أنها توس يع االندماج في س وق العمل،
تت ّمن تلك الحوافز ي مان ص ول الالجئين على الخدمات املالية ّ ،ى وإن كانوا ال يمتلكون أي مكان
لإلق ام ة ال دائم ة ،بتمكين الالجئين من الحص ول على التموي ل األ ّولي لب دء أعم ال ج دي دة ،وإن ّادع ت
ّ
والتزود من الب ا ع والخدمات املنتجة من أعمال الالجئين.
الحاجة ،تزويدهم بالدعم التقني لفعل نلك،

زيادة الدعم املالي لخطة األردن لالستجابة لالجئين

ّ
ّ
في جوابها على أزمة اللجوء الس ورية ،أنتجت الحكومة األردنية ،مؤخ ًرا ،خطة ملدة ثال س نوات تقوم
على نالك مرن 14.وي ّ
عد نلك النالك ي رورّيا ل مان االس تقرار؛ ونلك بوص فه مس ً
تداما والس تطاعته تقديم
فوائد للمجتمعات امل يفة ولالجئين على ّد س واء .وعلى الرغم من دعم املجتمع الدولي لتلك الخطة ،لم
ّ
يدفع إال مبلغ مليار دوالر أميركس ع 37.5في املئةس من ال  2.7مليار املطلوب لتمويلها لعام في عام  ،2016وكما
أش ار مايكل أغانتيي  ،وفريو من البا ثين في ورقة أعدت ملؤس س ة بروكينغز في وقت مبكر من عام
 ،2016يعتمد نجاح تلك الخطة على مد الدعم الذي تتلقاه 15.أش ار األردن إلى إمكانية خلو 200.000
فرص ة عمل مالئمة لالجئين الس وريين ،من بينها  150.000وظيفة في س لس لة من خمس مناطو ص ناعية
ّ
جديدة ،و 50.000فرص ة أخر في مش اريع مكثفة في مجاالت البنى التحتية .كما أنه في اس تطاعة نلك
الرقم أن يزيد في ال الحصول على دعم إيافي من املجتمع الدولي ،وبشكل خاص ملناطو التطوير.
وفي وقت مبكر من عام ّ ،2016
قدم االتحاد األوروبس تنازالت تجارية من ش أنها الس ماح ب يع الب ا ع
املنتجة هناك في األس واق األور ّ
وبية ،وتكون معفاة من ال رائب واملحاص ص ة ،ونلك بش ر أن تبلغ نس بة
ّ
اتفاقيات تجارية
الس وريين فاها  15في املئة على األقل من اليد العاملة .على الواليات املتحدة ،وال ي تمتلك
خاصة مع األردن ،أن تشجع الدول األخر لفعل األمر نفسه.

تشجيع تركيا على زيادة فتح أسواق عملها
تس ت ي تركيا  2.8مليون الجئ من س ورية ،أي أكثر من ّ
أي بلد آخر في العالم ،وأكثر من نص عدد
الالجئين في املنطقة .وقد فتحت تركيا لهم أس واق عملها في كانون الثانس /يناير من العام املنص رم ،ونلك
ّ
بتمريرها ً
قانونا يس مح لالجئين الس وريين املس جلين ،واملقيمين في البالد خالل مدة تتجاوز س تة أش هر،
بالتقديم للحص ول على تص ريح عمل ،ونلك في الواليات ال ي س جلوا فاها ّأول مرة عند قدومهم .وفي ظل
8

نلك القانون ،يطلب من أرباب العمل أن يدفعوا لحاملي تلك التص ريحات الحد األدنى من األجور ،وعند
األخذ في الحسبان قيقة أن الكثير من السوريين في تركيا يعملون بصورة غير قانونية وبأجور منخف ة،
وأ ً
يانا بش رو اس تغاللية ،نجد ّأن نلك اإلجراء كان ًّ
مهما .لكن ،وعلى الرغم من نلك ،ليس من الواض ر
ً
ّ
ً
إن كان الق انون الج دي د ك ً
مخرج ا آ ًّلي ا من الس وق الس وداء؛ ي ا أن ه
افي ا؛ فهوّ ،أوال ،ال يمنح الالجئين
يش تر أن يمنح أ د أ باب العمل بمنح الالجئ عقد عمل قبل أن يس تطيع األخير أن ّ
يقدم على الرخص ة،
ر
وليس من املرلر أن يتق دم أرب اب العم ل ،وال ذين جنوا األرب اح من ّ
جراء اس تغالل الالجئين ،بمنح تل ك
العقود ،وقد يكون نلك هو الس ب إلص دار عدد قليل ًّ
ثانيا ،ال ي ّ
جدا من التص اريح ّ ى النً .
طبو نلك
القانون على جميع الس وريين؛ يا ّأنه ّ
يتحتم على الراغبين في الحص ول على نلك التص ريح أن يكونوا قد
ملدة س ّتة أش هر قبل ّ
تركية ّ
ّ
عهويةس ّ
التقدم ،وليس ت تلك البطاقات بس هلة
ص لوا على بطاقة تعري
التأمين بالنسبة لالجئين16.
في اس تطاعة واش نطن أن تس تخدم التزاماتها املالية لحا كومة إردوغان على توس يع الطريو للعمل
النظامس ،لكن س تكون تلك املقاربة ص عبة التحقيو في أعقاب محاولة االنقالب في تركيا في ش هر تموز/
يوليو  ،2016وال ي قادت إلى س لس لة من أعمال القمع ال ي س ّب ت عدم يقين جوهر ّي في العالقة ما بين
ً
أنقرة وواشنطن ،ولكنها تبقى جديرة باملحاولة.

التعاون مع املنظمات غيرالحكومية وتعزيزالتعاون فيما بينها
عبر ك ل وا دة من ه ذه املب اد ات ،ف ّ
إن للتع اون بين الحكوم ة ومنظم ات املجتمع امل دنس ،ومنظم ات
ر
املجتمع املدنس نفس ها ،إمكانية املس اهمة ،بص ورة رئيس ة ،في النجاح .يجب على املنظمات املبنية على
اإليمان ،وعلى مجموعات الش تات أن تلعب دو ًرا م ًّ
هما في تأمين الحاجيات امليدانية للمحتاجين ،وينطبو
األمر ناته على مناص ري الالجئين .على املؤس س ات البحثية الفكرية في واش نطن العمل مع منظمات كهيئة
اإلنقان الدولي ،ومؤسسات أخر أصغر منها تقوم بأعمال خاصة بالالجئين ،واملساعدة في زيادة تأثيرها.

خاتمة

ّ
وماليا ً
يتطلب تقديم املس اعدة لالجئين الهاربين من العن في س ورية اس تثما ًرا س ياس ًّيا ًّ
متينا،
س
وس تكون تكالي التص رج بطريقة أخر أعلى بكثير .س يؤدي تقليص االلتزام األميركس -بمس اعدة أولئك
البا ثين عن األمان -إلى ارتدادات في التحال عبر األطلس ي ،وإلى تعزيز القو القومية والش عبوية ال ي
س تنتج التفكك داخل أوروبا ،وإلى رمان دول هش ة في الش رق األوس أل تص ارع للتعامل مع األزمة من
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ً
أش كال الدعم املطلوبة ،وإلى جعل الواليات املتحدة في عداد املتفرجين على كارثة تص ر مس تنجدة بقيادة
ما.
لتل ك األس ب اب ،على اإلدارة األميركي ة أن تكم ل تنفي ذ البرن امج األميركس إلع ادة توطين الالجئين طوي ل
األمد ،بينما تس تمر في تقديم الدعم لالجئين الس وريين في دول التماس .من املهم ،أي ً ا ،أن يبني الس يد
ً
تحالفا ًّ
عامليا ،ويقوده ،لتقديم ا تياجات الالجئين الس وريين واملجتمعات ال ي تس ت يفهم ،وتلك
ترامب
ّ
هي الطريقة الو يدة إلزالة ال غأل عن دول الش رق األوس أل الهش ة ،وعن لفاء الواليات املتحدة في
الش رق األوس أل ،وال ي أثقلت بفعل األ مة ،وال ي ت ّ
عد اس مة ملص الر الواليات املتحدة ّ
األمنية .إن أرادت
ز
اإلدارة املقبل ة أن ت أخ ذ تل ك املخ اوج على محم ل الج د ،وت ّ
حول الالجئين الس وريين إلى أكثر من مح
ّ
ش عار ،س يكون لز ًاما علاها ا املجتمع الدولي على التص ّرج ،ولن يكون في مقدورها أن تفعل نلك إن لم
ت ّ
تصرج أميركا نفسها.
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