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مركز حرمون للدراسات املعاصرة:

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية واملجتمعية 
ُ
هو مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، ت

والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، وتهتم بتعزيز 
أداء املجتمع املدني، ونشر الوعي الديمقراطي. كما تهتم أيًضا بالقضايا العربية، والصراعات املتعلقة بها، 

وبالعالقات العربية اإلقليمية والدولية.

وقيم  أسس  على  سورية،  مستقبل  بناء  أجل  من  مبادرات  وُيطلق  ونشاطات،  مشاريع  املركز  ُينفذ 
الديمقراطية والحرية واملساواة وحقوق اإلنسان وقيم املواطنة املتساوية، ويسعى ألن يكون ميداًنا للحوار 

البّناء، وساحة لتالقي األفكار.

قسم الدراسات:

وتعالج  األساسية،  السورية  القضايا  تناقش  التي  واملوضوعية  العلمية  الدراسات  القسم  هذا  م  ُيقّدِ
العلمية  البحثّية  املواد  إنتاج  عن  مسؤول  وهو  املناسبة،  والبدائل  الحلول  وتقترح  الرئيسة،  املشكالت 
االجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية، التي تستند إلى جهٍد بحثّي أصيل ورصين يتوافق مع 

أصول العمل البحثّي العلمي.

دراسات  إنتاج  أعماله  جدول  على  ويضع  الراهن،  للواقع  قراءات  تقديم  على  الدراسات  قسم  يحرص 
والتربوية  والثقافية  والقانونية  والسياسية  الفكرية  املنظومة  بناء  إعادة  بهدف  كافة،  البحثية  الفئات  من 
بين السياسة واالقتصاد والقانون واملجتمع والفكر،  املتبادلة  التأثيرات  في سورية املستقبل، ويستكشف 

ويبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في املستقبل في نظام ديمقراطي تعددي تداولي.
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*- تشارلز ليستر زميل أول ومدير برامج سورية ومكافحة اإلرهاب والتطرف في معهد الشرق األوسط. 
يركز عمله على كل ما يتعلق بسورية وعلى قضايا اإلرهاب والتمّرد عبر بالد الشام. قبل انضمامه إلى معهد 
 زائًرا في معهد بروكينغز في قطر، ومستشاًرا أّول ملبادرة حوار املسار الثاني 

ً
الشرق األوسط، كان ليستر زميال

السورية املدعومة دولًيا، حيث أدار ما يقرب من ثالثة أعوام من املشاركة املكثفة وجًها لوجه مع قيادات أكثر 
من )100( جماعة معارضة مسلحة سورية. وهو مصدر معتمد لإلحاطات السياسية حول سورية للقيادات 

السياسية والعسكرية واالستخباراتية في الواليات املتحدة وعبر أوروبا والشرق األوسط. 

القاعدة والدولة اإلسالمية وتطور  السوري:  )الجهاد  النقاد  نال استحسان  الذي  ليستر  شر كتاب 
ُ
ن

التمرد(، في شباط/ فبراير 2016 في مطبعة جامعة أكسفورد؛ ونشر كتاب )الدولة اإلسالمية: مقدمة موجزة( 
وكتاب )ربح املعركة، خسارة الحرب: مخاطبة دوافع الجهات املسلحة غير  2015؛  في مطبعة بروكينغز، 
الحكومية والجماعات املتطرفة(، في منشورات معهد الشرق األوسط، 2019. ويعمل اآلن على إنجاز كتاب 

رابع عن سورية، بتكليف من جامعة أكسفورد.
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ملخص تنفيذي

ربما بدت الدبلوماسية السورية مهّيأة ملرحلة من االستثمار املتجدد في أوائل عام 2022، لكّن الغزو 
يعني أن  الدبلوماسية األميركية واألوروبية مع موسكو،  العالقات  في  الناتج  الرو�سي ألوكرانيا، واالنهيار 

الدبلوماسية السورية قد أضحت مّيتة اآلن.

 يبدو اآلن أن األزمة اإلنسانية غير املسبوقة باتت وشيكة. للتكيف مع هذه البيئة الجديدة، يجب على 
املجتمع الدولي التفكير في تغيير شامل في املقاربة، وإعطاء األولوية لتجميد خطوط الصراع، واستخدام 
اإلستراتيجية بدرجة أكبر للمساعدات، وتحقيق االستقرار وإعادة البناء املوّجه في املناطق غير الخاضعة 

لحكم نظام األسد.

 نجا بشار األسد، بعد أن ارتكب كّل ما يمكن من جرائم الحرب، ومن جرائم محتملة ضّد اإلنسانية، 
لكنه يقف اليوم على أنقاض دولة، ويُعّد نظامه وأجهزته األمنية الوحشية بمنزلة رادع قوي ألي عودة 

مجدية لالجئين.

 سُتعَرض آلية األمم املتحدة الحالية عبر الحدود، التي تسمح بتقديم املساعدة إلى إدلب، على تجديد 
التصويت في تموز/ يوليو املقبل، حيث فرص استخدام روسيا لحق النقض أكبر من أي وقت م�سى.

 سيؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة القمح املدمرة بالفعل في سورية، وستزيد من احتمالية حدوث 
مجاعة، وسيتضاعف هذا بسبب التضخم املتصاعد ونقص الوقود. في هذا الوضع الخطير، يبدو األسد 

على وشك أن يصبح ضعيًفا جًدا.

إّن إستراتيجية »التجميد والبناء« ليست سياسة تقسيم، ولن تعدَّ قرار مجلس األمن رقم 2254 ميًتا 
أو ستضعف االلتزام الدولي به. وإنما ستعزز هذه السياسة، في الواقع، التصميم الدولي وتزيد من النفوذ 

ملتابعة أهداف قرار مجلس األمن رقم 2254.
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توصيات سياسية أساسية 

يجب على الواليات املتحدة، بالتنسيق مع الحلفاء املتشابهين في التفكير، إطالق إستراتيجية »التجميد 
االستقرار  نحو  واالتجاه  التكتيكية،  الطارئة  املساعدة  عن  واالبتعاد  لسورية،  حازمة  بصورة  والبناء« 

اإلستراتيجي وإعادة البناء املوّجه في عموم مناطق شمال سورية غير الخاضعة لسيطرة نظام األسد.

   مع أن استمرار املساعدة ملاليين املدنيين في شمال سورية أمٌر مهّم جًدا، لكن يجب أن تكون األولوية 
اآلن للتركيز على تصميم بديٍل أفضل وأكثر استدامة آللية األمم املتحدة الحالية عبر الحدود، آلية تسعى إلى 

تعزيز الهدوء الدائم واالكتفاء الذاتي للمدنيين.

 من أجل القيام بذلك، يجب على الواليات املتحدة وأوروبا العمل بسرعة وحزم الستغالل التوترات 
الحالية في عالقة تركيا مع روسيا، وذلك في محاولة لتقريب أنقرة من فلك سياستنا تجاه سورية. على الرغم 
من مخاوف تركيا بخصوص “قوات سوريا الديمقراطية”، هناك فرصة لترتيب اتفاق موضوعي بديل مع 

أنقرة، يركز على أعمال املساعدة، وتحقيق االستقرار في شمال غرب وشمال شرق سورية.

 يجب إدراج العمل األخير الذي قامت به الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا، للنظر في طرق بديلة 
لتقديم املساعدة إلى شمال سورية في محادثات رفيعة املستوى مع أنقرة.

 هناك فرصة لالستفادة أخيًرا من مجتمع األعمال )البزنس( السوري الكبير واملزود بموارد جيدة، الذي 
يريد االستثمار في املناطق التي ال يسيطر عليها األسد. ولتهيئة الظروف التي تحقق استجابة لجهود املساعدة 
التجارية، يجب على الواليات املتحدة وأوروبا النظر في تقديم إعفاءات من العقوبات في شمال غرب وشمال 

شرق سورية.

 يجب أن تستمّر الواليات املتحدة في االلتزام علًنا بالحفاظ على وجود قواتها الحالي في شمال شرق سورية 
بهدف محاربة )داعش(. ويجب على الواليات املتحدة أيًضا أن تشير علًنا وباستمرار إلى أن تلك القوات تحتفظ 

بالحق في الدفاع عن النفس، وستضمن خطوط السيطرة الحالية.

 يجب أن تلتزم الواليات املتحدة وأوروبا أيًضا بالحفاظ على العقوبات الحالية ضّد نظام األسد والجهات 
الفاعلة املرتبطة به املتورطة في جرائم الحرب والجرائم ضّد اإلنسانية في سورية. يجب تأطير العقوبات 
على أنها تأديبية بطبيعتها، بينما يجب على السلطات أن تواصل بذل الجهود لتقييم وتقليل العواقب غير 

املقصودة.

 يجب أن تظل الواليات املتحدة وأوروبا صارمة عند التعامل مع الحلفاء في الشرق األوسط، وأن توضح 
أن إعادة التعامل مع األسد ونظامه وتطبيعهما سيّضر بمكانتهم في عواصمنا.
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 يجب على الواليات املتحدة وأوروبا والحلفاء املتشابهين في التفكير ممارسة ضغط أكبر بكثير على األمم 
املتحدة، ملعالجة القضايا الهيكلية العميقة املرتبطة بجهود املساعدة في دمشق. ال يمكن للمجتمع الدولي 
أن يواصل استثمار مئات املاليين من الدوالرات مع نظاٍم تتالعب به دمشق لدرجة أن 49 سنًتا فقط من كل 
ل هذه املساعدات بعيًدا عن املحتاجين أو الذين سرقهم عمالء النظام. دوالر يذهب نحو املساعدات، وتحوَّ
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مقدمة

قّدمت أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022 بعض األسباب للتفاؤل املحتمل، بالتحركات الدبلوماسية التي 
تهدف إلى معالجة العملية السياسية املتعثرة منذ مدة طويلة في سورية، لكن الغزو الرو�سي ألوكرانيا ربما غّير 
كل �سيء. لقد انتهت الدبلوماسية السورية كما نعرفها، ويبدو أن أزمة إنسانية غير مسبوقة باتت وشيكة. 
للتكيف مع هذه البيئة الجديدة املقبلة بدون أدنى شك، يجب على املجتمع الدولي التفكير في تغيير شامل في 
املقاربة، تعطي األولوية لتجميد خطوط الصراع القائمة، وملزيد من االستخدام اإلستراتيجي للمساعدات، 

وتحقيق االستقرار وإعادة البناء املوجه في املناطق التي ال تخضع لحكم نظام األسد.

ل الورقة التالية، والتوصيات املتعلقة بالسياسات الواردة فيها، محور ارتكاز 
ّ
كان من املمكن أن تمث

ذكي وإستراتيجي للسياسة تجاه سورية قبل األحداث في أوكرانيا، ولكن في السياق الحالي اليوم، فإنها تقّدم 
االستجابة الوحيدة ذات املغزى لبيئة مختلفة بشكل ملحوظ، وسلسلة من التحديات الناتجة. إذا ظّل 
املجتمع الدولي على مساره الحالي بخصوص السياسة السورية، فإن عدًدا أكبر من العواقب األسوأ، واآلثار 
الدولية املزعزعة لالستقرار، ستصبح شبه مضمونة. يجب أن يكون العقد املا�سي من األزمة السورية درًسا 

للعالم، مفاده أن ترك سورية وحيدة تتفاقم ال يؤدي إال إلى مزيد من التكاليف.

مع دخول األزمة السورية عامها الثاني عشر، تستمر التكاليف البشرية املرتبطة بأكثر من عقد من 
الصراع وعدم االستقرار في االرتفاع. أكثر من نصف السوريين مهجّرون حالًيا، وهو ما جعل مما حدث في 
سورية أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العاملية الثانية. يعيش ما ال يقل عن 90 في املئة من السوريين حالًيا في 
فقر، ويحتاج )11,1( مليون سوري إلى مساعدات إنسانية. ويعاني أكثر من )12,4( مليون سوري انعدام 
األمن الغذائي )ارتفاع بنسبة 56 في املئة عن العام السابق(، من ضمن ذلك )1,3( مليون شخص يعانون 
انعدام األمن الغذائي الشديد، أي إنهم ال يتناولون وجبات الطعام بانتظام، بسبب عدم توفر الغذاء بأسعار 
معقولة. يعاني )20( في املئة من جميع األطفال داخل سورية دون سن الخامسة سوء التغذية املستمر. 
ويفتقر ما يقرب من )8( ماليين سوري إلى إمكانية الوصول إلى األطباء أو األدوية، وأكثر من مليوني طفل ال 

يحصلون على التعليم. وهناك كثير وكثير من هذه اإلحصاءات.

 لدرجة ال نهائية. وتراوح تقديرات تكلفة إعادة بناء 
ً
 محطمة

َ
تركت أحد عشر عاًما من الصراع سورية

مستويات الدمار الهائلة في سورية بين )250 و400( مليار دوالر.

بعد ثالثة أعوام من الركود والصراع الدفين، من املرجح أن يكون هذا الرقم أعلى اليوم. على الرغم من 
االستحالة العملية لجمع مثل هذا املبلغ الضخم، فإن سورية تفتقر إلى البنية التحتية األساسية لبدء تنفيذ 
جهود إعادة بناء بهذا الحجم. في الواقع، أكثر من نصف البنية التحتية األساسية في سورية حالًيا مدمرة أو 

غير صالحة لالستعمال.
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يتربع على قمة هذه الكارثة بشار األسد، مهندس انحدار سورية الكارثي نحو الخزي والعار. صحيح أن 
األسد نجا بعد أن ارتكب كل أصناف جرائم الحرب، وكل الجرائم املحتملة ضّد اإلنسانية، لكنه يقف على 
أنقاض دولة، وُيعّد نظامه وأجهزته األمنية الوحشية بمنزلة رادع قوي ألي عودة مجدية لالجئين، كما تشير 
ا عن حياة 

ً
جميع استطالعات الرأي باستمرار. في الواقع، يواصل السوريون الفرار من مناطق النظام بحث

أفضل في أماكن أخرى.

إن انتشار املعاناة واليأس واإلحباط السائد اآلن ال ُيبشر بأي خير بخصوص استقرار سورية في املستقبل. 
في حين أن ما يقرب من ثلث البالد ال يزال بعيًدا عن سيطرة النظام، فإن الثلثين اللذين ُيزعم أنهما تحت 
سيطرته غير آمنين البتة. باإلضافة إلى اإلجرام املستمر، وتسّود نزعة أمراء الحرب، ظهر أيًضا تمّرد محلي 
وحركات احتجاج مناهضة للنظام. وعلى الرغم من أن حركات االحتجاج تلك كانت تهدف إلى تجسيد جهد 
رو�سي لـ »التوفيق« بين مناطق املعارضة السابقة، فإن جنوب غرب سورية ال يزال املنطقة األكثر اضطراًبا 

في البالد، بعد ما يقرب من أربعة أعوام من القهر العنيف في منتصف عام 2018.

رّبما يكون املثال األكثر إقناًعا لوعود نظام األسد بتمثيله لسورية هو وضعها الجديد كدولة مخدرات. 
في عام 2021، جنى نظام األسد ما ال يقّل عن )3,5( مليار دوالر من االتجار بالكبتاغون )الذي تم إنتاجه في 
شبكة من املصانع التي يديرها إلى حّد بعيد شركاء ملاهر األسد، شقيق بشار القوي، وفرقته الرابعة املدججة( 
الذي كان ُيهّرب إلى دول الخارج، كاليونان وإيطاليا واألردن واململكة العربية السعودية وماليزيا والسودان. 
ل هذا املبلغ وحده أكثر من خمسة أضعاف إجمالي الصادرات القانونية لسورية في عام 2021. ووفًقا 

ّ
يمث

ملصدرين دوليين من أجهزة إنفاذ القانون واالستخبارات، فمن املرجح أن حجم املخدرات املصّنعة في سورية 
م فيها هو أكبر بخمس مرات على األقل، أي ما ال يقل عن )17,5( مليار دوالر. مثل هذه األموال هي 

َ
وغير املتحك

ر له غًنى 
ّ
بقي األسد ونظامه واقفين على قدميهما، وتوف

ُ
اآلن تماًما العمود الفقري القتصاد الظّل، حيث إنها ت

شخصًيا، في حين أن شعب سورية مستعَبد ويعاني الفقر أكثر من أي وقت م�سى.

إن ظهور نظام األسد كمصّدر عالمي للمخدرات هو مثال مناسب للدرس طويل األمد من األزمة السورية: 
تأثر االستقرار العالمي سلًبا  ما يحدث في سورية لن يقتصر البتة على سورية. على مدى العقد املا�سي، 
من جراء أزمة الالجئين التي سببها الالجئون السوريون، التي بدورها شجعت خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي، وأثارت الشقاق في جميع أنحاء أوروبا، وتحّدت العالقات عبر األطل�سي كما لم يحدث من قبل. 
وقد شهد جيران سورية حاالت شلل في اقتصاداتهم، بفعل الالجئين الذين يبدو من املرجح اآلن أن يصبحوا 
مكونات دائمة في مجتمعاتهم. استغلت )داعش( عدم االستقرار في سورية، لتتحول إلى حركة إرهابية عاملية. 
وأصبح ثاني أكبر جيش دائم في حلف الناتو اآلن على خالف مع الحلف أكثر من كونه موحًدا معه. وانتهك نظام 
األسد القاعدة ضّد استخدام األسلحة الكيمياوية أكثر من )340( مرة، ومات أكثر من )500,000( شخص. ال 
يمكن التقليل من شأن التكاليف الجيوسياسية لألزمة السورية على العالم خالل األعوام العشرة املاضية. 
شعرت روسيا بالجرأة الكافية لغزو أوكرانيا في عام 2022، وهو ما عّجل بأكبر صراع تشهده أوروبا منذ 

الحرب العاملية الثانية، كان في جزء كبير منه نتيجة للدروس التي تعلمتها من سورية.
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حبوب السموم األوكرانية

رّبما بدت الدبلوماسية السورية متأهبة لفترة من االستثمار املتجدد في أوائل عام 2022، لكن الغزو الرو�سي 
ألوكرانيا، واالنهيار الناتج في العالقات الدبلوماسية األميركية واألوروبية مع موسكو، يعني أن الدبلوماسية 
السورية قد ماتت اآلن. وفًقا ملسؤولين دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين، فإن القناة الدبلوماسية النشطة 
الوحيدة مع روسيا موجودة اآلن في فيينا، حيث تتواصل املحادثات بصدد اتفاق نووي مع إيران على قدم 
د أن الخط العسكري األميركي الرو�سي لفض االشتباك في سورية غيُر 

َ
ل. وُيعتق

ّ
وساق، وكّل �سيء آخر معط

نشط في الواقع، حيث توقفت روسيا عن الرد عليه في أوائل آذار/ مارس، وفًقا ملسؤولين أوروبيين. عندما 
لب من مسؤول أميركي كبير تأكيُد هذه املزاعم، قال: إن »تصّرفات روسيا تجاه القوات األميركية في سورية 

ُ
ط

باتت أكثر خطورة وغير ِمهنّية«، مما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا.

من الجّيد أن تجتمع الواليات املتحدة وحلفاؤها املقربون، وأن يتشاوروا مرة أخرى بخصوص سياسة 
سورية على أساس منتظم، ولكن من دون قناة دبلوماسية مفتوحة وبناءة مع روسيا، هناك أمل ضئيل 
إن االستمرار في متابعة عملية  في أي تقّدم دبلوما�سي، في ما يتعلق بقضايا ذات أهمية كبيرة أو صغيرة. 
“خطوة بخطوة”، أو في الواقع أي جهد دبلوما�سي آخر يهدف إلى حّل أو تسوية األزمة السورية في ظّل الظروف 

الحالية، سيكون مسًعى ال معنى له.

في حين أن مسار الصراع في أوكرانيا ال يزال غير واضح، يبدو أن هناك فرصة ضئيلة لحله بسرعة. إذا 
مها حول حّل فالديمير بوتين من قضايا مثل الشيشان وسورية، فهي بعيًدا عن 

ّ
كانت هناك دروس يمكن تعل

إجباره على تقديم تنازالت، فمن املرجح أن يواصل امل�سي قدًما. إذا واصلت روسيا هجومها، كما هو متوقع، 
يمكن االفتراض أن العالقات األميركية الروسية والروسية األوروبية ستستمر في التدهور. وهذا سيضع 
املجتمع الدولي في بيئة إستراتيجية جديدة تماًما، حيث تكون املؤسسات واآلليات املتعددة األطراف القائمة 
منذ فترة طويلة، التي كان ُيعتَمد عليها تقليدًيا للتوسط ووقف التصعيد، عاجزة إلى حّد ما. لم يكن ملجلس 

األمن الدولي أهمّية تذكر قبل غزو أوكرانيا، لكنه اآلن ال قيمة له باملطلق.
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عائلة سورية تعيش في مخيم خالد أحمد في إدلب خالل هطول أمطار غزيرة وباردة، 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. 
تصوير محمد عبد هللا/ وكالة األناضول عبر صور جيتي.

إلى جانب تأثير الغزو الرو�سي ألوكرانيا القاتل في العملية السياسية في سورية، يبدو أنه يحفز سلسلة 
أحد الشواغل الإستراتيجية الحادة بشكل  من التحديات اإلنسانية غير املسبوقة والوشيكة في سورية. 
خاص يتعلق بالتهديد الذي ُيحتمل أن يكون على وصول املساعدات عبر الحدود في شمال سورية. إّن آلية 
األمم املتحدة الحالية عبر الحدود )التي نصَّ عليها قرار مجلس األمن الدولي رقم 2585( والتي تسمح بتقديم 
 عن أن 

ً
املساعدات إلى إدلب عبر معبر )باب الهوى(، هي قيد التصويت للتجديد في تموز/ يوليو املقبل، فضال

فرص استخدام روسيا لحق النقض )فيتو( ضّدها أكبر من أي وقت م�سى. مثل هذا االحتمال سيخلق أزمة 
إنسانية غير مسبوقة، حيث ستنقطع املساعدة عن )2,4( مليون مدني على الفور، يعتمدون »كلًيا« على تلك 
املساعدات للبقاء على قيد الحياة. حذرت وكاالت اإلغاثة من أن قطع املساعدات عبر الحدود سيؤدي على 
الفور تقريًبا إلى عجز بنسبة )80-75( في املئة في املواد الغذائية الالزمة إلطعام سكان الشمال الغربي البالغ 

عددهم )4,2( مليون شخص.

إلى جانب املساعدات عبر الحدود، ستعاني سورية اآلن أيًضا انخفاًضا كبيًرا في إمدادات القمح، الذي 
ُيعّد املنتج الغذائي األكثر حيوية في السوق السورية. نتيجة للتصحر والجفاف املتتالي واألضرار الناجمة عن 
الصراع وسوء اإلدارة، من املتوقع بالفعل أن يكون محصول القمح في سورية لعام 2022 أقّل من )25( في 
املئة من متوسط محصولها السنوي البالغ )4( ماليين طن. شهد عام 2021 وحده انخفاًضا في إنتاج القمح 
املحلي في سورية بأكثر من )60( في املئة، في حين أن االنهيار الدراماتيكي لليرة السورية )كان الدوالر الواحد 
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ليرة سورية( يعوق قدرة دمشق على الشراء محلًيا، من الحزام  ليرة سورية، وهو اليوم 3850  يساوي 50 
الزراعي املوجود في الشمال الشرقي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية.

في حين أن نظام األسد قد يفاوض، كما ورد، للحصول على مليون طن من القمح من روسيا، فإن هذه 
الصفقات أصبحت اآلن الغية وباطلة بشكل شبه مؤكد. نظًرا ألن طريق التصدير عبر البحر األسود أصبح 
اآلن منطقة حرب نشطة، فقد حظرت أوكرانيا جميع الصادرات، وأسواق القمح الروسية واألوكرانية 
)التي تمثل مجتمعة ثلث اإلمدادات العاملية على األقل( إّما تضررت أو تحولت إلى الداخل وسط الحرب 
والعقوبات، فإن أسوأ سيناريو لحالة سورية أصبح اآلن حقيقة واقعة. حظرت دمشق اآلن جميع صادرات 
املواد الغذائية تقريًبا، وفرضت قيوًدا مالية غير مسبوقة على البنوك واملواطنين. يبدو أن نظام األسد قد 
خرب خططه الخاصة إلعطاء األولوية إلنتاج القمح، من خالل الفشل في منع اختفاء ما ال يقل عن )40( في 
املئة من البذور من خالل الفساد والبيع في الخارج في السوق السوداء. حتى برنامج الغذاء العالمي سيكافح 

ملساعدة سورية اآلن، حيث يتم الحصول على معظم إمدادات القمح من أوكرانيا.

إن احتمال حدوث مثل هذا النقص الكارثي في القمح َيِعُد بمجاعة محتملة في كل سورية، في وقت الحق 
من هذا العام. لن يقارن أي عام من األعوام اإلحدى عشرة من األزمات اإلنسانية التي ال مثيل لها في سورية 

بما قد يكون اآلن حتمًيا في عام 2022.

لذلك، حان الوقت للواليات املتحدة والحلفاء املتشابهين في التفكير إلعادة النظر جذرًيا في األولويات 
التأسيسية للسياسة تجاه سورية. إن االستمرار في استثمار الوقت واملوارد في عملية سياسية ميتة لن يرقى 
فقط إلى سياسة »تجنب املشكلة والتهرب من املواجهة”، بل سيكون فتًحا متكرًرا لجرح أصبح معدًيا بحد 
ذاته، شيًئا فشيًئا. في الحقيقة، إن عملية خطوة بخطوة لم يكن لها حًقا فرصة مجدية للنجاح؛ ببساطة، 
ليس في الجينات الوراثية لنظام األسد أن ُيقّدم التنازالت. في غضون ذلك، لطاملا كانت اللجنة الدستورية 
مسعى يهدف فقط إلى إبقاء سراب العملية السياسية على قيد الحياة. إن متابعة هذه العمليات اآلن، وسط 

مأزق دبلوما�سي كامل، لن يكون لها آثار أخرى تتجاوز إضعاف مصداقيتنا ونفوذنا بمرور الوقت.
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دفعة دبلوماسية مؤقتة وعابرة

ت إدارة بايدن مهامها، منذ أكثر من عام بقليل، كان هناك بعض األمل في ظهور دفعة واضحة 
ّ
عندما تول

وحازمة لحل األزمة السورية. يبدو أن تركيز الرئيس جو بايدن العلني على وضع حقوق اإلنسان والدبلوماسية 
 عن سجل حملته 

ً
في صميم سياسته الخارجية، وتأكيده على أولوية أميركا في منافسة القوى العظمى، فضال

من التصريحات القوية بخصوص سورية، تشير جميعها إلى اتجاه يبعث على األمل.

ملدة عام تقريًبا، اّدعت إدارة بايدن بشكل خاص أنها منخرطة في مراجعة مترّوية لسياستها تجاه سورية. 
ومع ذلك، باستثناء االستثمار رفيع املستوى في تأمين تمديد مجلس األمن، للمساعدة عبر الحدود إلى شمال 
غرب سورية في تموز/ يوليو 2021، كان ُينظر إلى هذه املراجعة بشكل متزايد على أنها غطاء لالنحدار الشديد 
لسورية في األهمية السياسية. ازداد غضب حلفاء الواليات املتحدة في أوروبا، وفي الشرق األوسط، رأى 
شركاء أميركا منذ فترة طويلة عدم اهتمام إدارة بايدن الواضح، وبدؤوا في التعامل مع نظام األسد. حتى 
املنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العاملية واإلنتربول، أعادوا بهدوء دمج سورية في شبكاتها ومناصب 

مسؤوليتها.

غّيرت إدارة بايدن موقفها في أواخر عام 2021. بعد االنتهاء من مراجعة سياستها بخصوص سورية، 
أعلنت أن سياسة الواليات املتحدة ستتمحور حول ثالث أولويات: الحملة املستمرة ضّد )داعش( في شمال 
شرق سورية، إلى جانب نشر القوات املصاحب لها؛ والتركيز على الحفاظ على وصول املساعدات اإلنسانية 
وتقديم املساعدة للمحتاجين؛ ودفع دبلوما�سي لوقف إطالق النار على الصعيد الوطني. وقد ُوصفت متابعة 

جهود املساءلة والتسوية املستقبلية، التي صاغها قرار مجلس األمن الدولي رقم 2254، بأنها »ثوابت«.

مع الكشف عن هذه السياسة، بدأت الواليات املتحدة تكثيف املشاورات الدبلوماسية مع الحلفاء 
املتشابهين في التفكير. تمت إعادة ما يسمى بـ »املجموعة الصغيرة« إلى الحياة، وُعقدت في بروكسل في كانون 
األول/ ديسمبر 2021، ومرة أخرى، في واشنطن العاصمة في أوائل آذار/ مارس 2022. وقد قوبل الظهور 
املفاجئ للواليات املتحدة على املسرح الدبلوما�سي تجاه سورية بارتياح وتفاؤل، من حلفاء الواليات املتحدة. 

َيبدو أن التحركات رفيعة املستوى من قبل األردن واإلمارات وغيرهما في املنطقة لتطبيع نظام األسد، 
وموجة الغضب التي أعقبت ذلك، قد ساعدت في تحفيز عودة الحكومة األميركية املفاجئة إلى »الطاولة«. 
كما أنها تتما�سى مع حملة موازية من قبل كبار املسؤولين األميركيين للضغط بشكل خاص على هذه الدول 
اإلقليمية للتوقف والكف عن ارتباطاتها »األخوية« مع نظام األسد. مع مرور الوقت، لم ُيسفر عن تحركات 
التطبيع هذه سوى القليل من البيانات الرمزية أو ال �سيء. على الرغم من سلسلة من الصفقات االستثمارية 
املبلغ عنها مع اإلمارات العربية املتحدة، ال يبدو أن أّي دوالر قد انتقل لجهة أخرى، وقد أّدت إعادة االرتباط 

باألردن مع األسد إلى مزيد من عدم االستقرار على طول حدودها، وعدم حدوث تغيير ذي مغزى في التجارة.
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بيدرسون، مبعوث األمم املتحدة الخاص  غير  بالتوازي مع هذه الخطوة األميركية املتأخرة، أم�سى 
لسورية، النصف األخير من عام 2021 في فترة مشاورات مكثفة مع أصحاب املصلحة الرئيسين بهدف 
استكشاف احتماالت عملية خطوة بخطوة الدبلوماسية بصدد سورية. كان ُيعتقد أيًضا أن الحوار الثنائي 
األميركي الرو�سي الهادئ الذي استمر ألشهر -بين بريت ماكغورك، منّسق مجلس األمن القومي األميركي 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا، وسيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الرو�سي- كان بقصد استكشاف 

نطاق إمكانية عملية خطوة بخطوة.

 من الضغط من أجل عملية سالم رسمية على الطاولة، فإن عملية خطوة بخطوة تسعى لالنخراط 
ً

بدال
في مفاوضات سمسرة إلى حّد بعيد مع نظام األسد، تطالب بخطوات ميسرة ذات مغزى )مثل اإلفراج عن 
السجناء، أو وصول املساعدات( مقابل تدابير متبادلة من الغرب )مثل تخفيف العقوبات(. بحلول أوائل 
عام 2022، كان ُيعتقد أّن على جهود بيدرسون أن تتقّدم إلى النقطة التي قد تبدأ عندها العملية نفسها 
قريًبا، شريطة أن يرى جميع أصحاب املصلحة املعنيين أنها تستحق الجهد املبذول. عندما أطلع بيدرسون 
املجموعة الصغيرة على عمله في أوائل آذار/ مارس 2022، قوبل باستجابة صامتة بال ريب، وهي انعكاس 

واضح للمخاوف الجديدة والشكوك التالية من أوكرانيا.
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التجميد والبناء: إستراتيجية تركز على املساعدة والتنمية

مع فشل الجهود الدبلوماسية في الكامل، وصعوبة إحيائها، وكون املؤسسات متعددة الجنسيات في حالة 
إنّ االعتماد على  شلل، حان الوقت للتفكير خارج الصندوق عندما يتعلق األمر بالسياسة تجاه سورية. 
أطر وافتراضات عمرها أعوام سيكون ِقصَر نظر بشكل خطير. يجب على املجتمع الدولي اآلن أن يتجه نحو 
مقاربة أكثر إستراتيجية بكثير تجاه سورية: مقاربة تركز على تجميد خطوط الصراع الحالية، وبناء مناطق 

السيطرة، والتأثير في مناطق االستقرار الذاتي.

يجب اآلن استبدال وقت السياسة التفاعلية قصيرة املدى التي يتّم فيها معالجة املشكالت بالضمادات 
ب�سيء بناء، يسعى لتحقيق االستقرار في مناطق سورية، وتعزيز نفوذنا الدبلوما�سي الجماعي. من خالل تبني 
سياسة الصبر اإلستراتيجي، ستسعى الواليات املتحدة وحلفاؤها إلى خلق حقائق جديدة في شمال غرب 

وشمال شرق سورية، تكون موجودة بالتوازي وتناقض بشكل صارخ الحياة التي يوفرها نظام األسد.

مع وجود أزمة إنسانية خطيرة، وانهيار اقتصادي محتمل، ومع انشغال روسيا بأوكرانيا، املنبوذة اآلن 
دولًيا على غرار كوريا الشمالية في عهد كيم جونغ أون، يبدو أن األسد على وشك أن يصبح ضعيًفا جًدا. هذه 

فرصة ال يمكن استغاللها إال من خالل تحوّل شامل في املقاربة السياسية.

من املهم أن نذكر في البداية أن هذه لن تكون سياسة تقسيم، وهو احتمال استقبله السوريون منذ 
فترة طويلة بعداء عميق من جميع األطياف. ولن تكون هذه أيًضا سياسة تعلن أو تعّد قرار مجلس األمن 
رقم 2254 ميًتا، أو تعمل على إضعاف االلتزام الدولي به. في نهاية املطاف، ستكون هذه مقاربة إستراتيجية 
تعترف في جوهرها بالواقع الطويل األمد املتمثل في أن الصراع في سورية قد تجمد بالفعل إلى حّد بعيد، 
وتعمل على استقرار وتحسين حياة املاليين من املدنيين الذين يعيشون في املناطق الواقعة تحت نفوذنا أو 
سيطرتنا. في قلب هذه املقاربة، سيكون التصميُم على الحصول على إستراتيجية حول أعمال املساعدة، 
 من إضعافه بالطريقة التي اتبعها نهجنا قصير املدى 

ً
وتحقيق االستقرار، واستخدامها لتعزيز نفوذنا، بدال

واملعتمد على ردة الفعل حتى اآلن.

يمكن لسياسة »التجميد والبناء« أن تعمل في الواقع على تعزيز العزم الدولي الجماعي وزيادة النفوذ 
الهادف إلى متابعة أهداف قرار مجلس األمن 2254. وبذلك، ستكون الواليات املتحدة وحلفاؤها في وضع 
أفضل بكثير لالنخراط في دبلوماسية هادفة تهدف إلى تسوية األزمة السورية، إذا أصبحت الظروف للقيام 

بذلك أكثر مالءمة.
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ستبقى بعض األشياء كما هي/ بعض األمور لن تتغير

 قبل استكشاف ما يجب تغييره، يجدر التأكيد على ما سيبقى كما هو ضمن إستراتيجية فعالة للتجميد 
والبناء. ستواصل الواليات املتحدة االلتزام علًنا بالحفاظ على وجود قواتها الحالي في شمال شرق سورية، 
بهدف مكافحة التحدي املستمر الذي تمثله )داعش(. وستشير الواليات املتحدة أيًضا علًنا على أساس ثابت 
إلى أن تلك القوات تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس، وستعمل على ضمان خطوط السيطرة الحالية 
التي تفصل املناطق التي يحكمها شركاؤنا في قوات سوريا الديمقراطية، واملناطق التي تسيطر عليها القوات 
العمليات  -وقوات  املتحدة  الواليات  تركيا. وستظل  املدعومة من  املعارضة  للنظام، وجماعات  املوالية 
الخاصة املتحالفة التي تم نشرها سًرا- منخرطة في حملة مكافحة )داعش(، وتقّدم املشورة واملساعدة 
والتدريب لقوات سوريا الديمقراطية الشريكة، أثناء جمع املعلومات االستخبارية وتنفيذ عمليات مكافحة 

اإلرهاب.

ال ينبغي أن يكون تجميد خطوط السيطرة الحالية عبر شمال سورية قضية مثيرة للجدل. على الرغم من 
العيوب املوجودة في عملية وقف إطالق النار، فإن شمال غرب سورية يتمتع بأطول فترة وقف إلطالق النار 
طوال 11 عاًما من الصراع؛ منذ أكثر من عامين من اآلن. نشأ هذا الهدوء النسبي على أساس ترتيب ثنائي 
بين تركيا وروسيا، في أعقاب هجوم جوي تركي غير مسبوق على قوات النظام السوري، في أواخر شباط/ 
فبراير وأوائل آذار/ مارس 2020. وعلى الرغم من عدم وجود وقف إطالق نار رسمي في حد ذاته، فإن شمال 
شرق سورية يتمتع أيًضا بهدوء نسبي بفضل سلسلة اتفاقيات عدم التضارب وخطوط السيطرة التي تشمل 
قوات سوريا الديمقراطية، وروسيا وتركيا ودمشق. على الرغم من استمرار وقوع حوادث عنف متبادلة 
عبر الخطوط في الشمال الغربي والشمال الشرقي، لم يكن هناك تهديد حقيقي بوقوع أعمال عدائية كبيرة 

ومستمرة ملدة عامين على األقل.

سيلتزم الحلفاء األميركيون واألوروبيون أيًضا بالحفاظ على املجموعة الحالية من العقوبات ضّد نظام 
األسد والجهات الفاعلة املرتبطة به املتورطة في جرائم الحرب والجرائم ضّد اإلنسانية في سورية. وسُتصاغ 
العقوبات بشكل واضح على أنها تأديبية بطبيعتها، بينما ستواصل وزارة الخزانة األميركية ونظيراتها في أوروبا 
وستعمل الواليات  جهودها املستمرة الهادفة إلى تقييم وتقليل العواقب الثانوية السلبية غير املقصودة. 
املتحدة وأوروبا أيًضا بشكل ثابت وحازم على مواجهة التصعيد املتوقع للخطاب املناهض للعقوبات من 
دمشق وموسكو وطهران. في صميم هذه السردية املضادة، سيكون تأكيد الحقيقة املركزية طويلة األمد: أن 
هناك مجموعة متنوعة من العوامل األخرى )مثل فساد النظام؛ وانهيار االقتصاد اللبناني؛ وحجم الدمار 
الهائل الذي ألحقه النظام منذ عام 2011؛ ورفض الداعمين الخارجيين األساسيين للنظام تقديم مساعدة 
مالية كبيرة( التي هي سبب أكبر بكثير النهيار االقتصاد السوري والنضال املستمر أكثر من أي تأثير للعقوبات.
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ستلتزم الواليات املتحدة وأوروبا أيًضا بمواصلة جهود املساءلة املستمرة، إن لم يكن مضاعفتها، من 
ضمن ذلك على وجه الخصوص تلك التي تستخدم سلطات الوالية القضائية العاملية في أوروبا. يجب أال 
يتعامل املجتمع الدولي مع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضّد اإلنسانية وكأنها قضية اتهام مؤقت، بل يجب 

أن تكون اتهاًما دائًما.

وباملثل، يجب أن تظّل الواليات املتحدة وأوروبا متشددة عند التعامل مع حلفاء في الشرق األوسط، وأن 
توضح بكلمات ال لبس فيها أن إعادة التعامل مع األسد ونظامه وتطبيعهما سيضّر بمكانتهم في عواصمنا. يبدو 
أن إعادة الهيكلة األخيرة ملجموعة سورية الصغيرة قد أرسلت بالفعل تلك اإلشارة إلى البعض في املنطقة، 

معيدة إلى الذهن عبارة »أنت معنا أو ضدنا«.

ومع ذلك، يجب أن تدرك الواليات املتحدة أيًضا االحتمال الحقيقي بأنه في حالة التوصل إلى اتفاق نووي 
مع إيران، فمن املرجح أن يؤدي االختالف الناتج بين حلفاء الواليات املتحدة التقليديين في الخليج إلى خسارة 
ض أّي تقّدم في إقناع أمثال اإلمارات العربية املتحدة  نفوذنا على مواقفهم في سورية. من املرّجح أن ُيقوَّ
بإبطاء إعادة ارتباطها باألسد، وذلك بسبب الغضب الذي سيحدث بعد صفقة إيرانية جديدة. وقد يكون 

ذلك أيًضا بمنزلة دافع كاٍف لدفع اململكة العربية السعودية إلى معسكر إعادة املشاركة.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

16

بعض األشياء تحتاج إلى التغيير

في صميم إستراتيجية البناء والتجميد هذه، هناك حاجة ملحة إلى التوصل أخيًرا إلى إستراتيجية حول 
املساعدة وأعمال تحقيق االستقرار في شمال سورية. من أجل القيام بذلك، تحتاج الواليات املتحدة وأوروبا 
إلى العمل بسرعة وحزم الستغالل التوترات الحالية في عالقة تركيا مع روسيا، في محاولة لتقريبها من فلك 
سياستنا تجاه سورية. أشارت املناقشات األخيرة مع كبار املسؤولين األتراك إلى وجود نافذة واضحة وغير 
عادية، ولكنها ضئيلة جًدا الستكشاف ترتيبات إستراتيجية بديلة في شمال سورية. على الرغم من مخاوف 
تركيا الواضحة واملعروفة، بخصوص قوات سوريا الديمقراطية، وعالقاتها بحزب العمال الكردستاني 
)PKK(، فإن هذه املناقشات كانت فرصة لترتيب مقايضة موضوعية مع أنقرة، تركّز على أعمال املساعدة 

وتحقيق االستقرار في شمال غرب وشمال شرق سورية.

حتى قبل الغزو الرو�سي ألوكرانيا، كانت هناك مستويات حادة من القلق بشأن احتمال تمديد املساعدة 
عبر الحدود في مجلس األمن في تموز/ يوليو املقبل. هذه املخاوف كبيرة جًدا اليوم. لهذا السبب، يجب إدراج 
العمل االستكشافي األخير الذي قامت به الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا للنظر في طرق بديلة 
لتقديم املساعدة إلى شمال سورية في مناقشة رفيعة املستوى مع أنقرة. بالنسبة إلى تركيا، ُيَعّد الحفاظ 
على إمدادات املساعدات إلى الشمال الغربي مسألة ذات أهمية وجودية، بالنظر إلى عدم االستقرار الكبير 
الذي سينتج حتًما عن أّي انقطاع للمساعدات، إضافة إلى تدفقات الالجئين الالحقة التي ستتبع ذلك. أما 
بالنسبة إلى الغرب، فإن أي جهد ذي مغزى عبر الحدود يتم إجراؤه بشكل مستقل عن تفويض من األمم 
املتحدة يتطلب مشاركة وتسهيالت تركية كاملة، ولذلك يجب أن تبدأ املناقشة على وجه السرعة )رّبما 
أثارتها ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية األميركية، خالل زيارتها األخيرة ألنقرة، وهي أكبر زيارة ملسؤولة 

أميركية لتركيا في وقت ما(.

لكن هذا النقاش وحده ال يكفي. في حين أن استمرار املساعدة ملا يقرب من )4( ماليين مدني في شمال 
غرب سورية أمر مهّم جًدا، يجب أن يتحول التركيز من املساعدات الطارئة إلى االستقرار وإعادة اإلعمار 
املوجهة. عالوة على ذلك، يجب أن تمتد هذه املقاربة اإلستراتيجية للمساعدة عبر شمال سورية، لتشمل 
املناطق الخاضعة للنفوذ التركي في شمال حلب ومنطقة قوات سوريا الديمقراطية الواسعة في الشمال 
الشرقي. ليس هناك شك في أّن أي قرار بالتمحور نحو تركيز أكبر على االستقرار وإعادة اإلعمار في مناطق قوات 
سوريا الديمقراطية سيكون مصدر قلق لتركيا، ولكن أيًضا يمكن أن يكون توقًفا مفاجًئا للدعم الغربي 
للشمال الغربي الخاضع لتركيا. على الرغم من التحديات الدبلوماسية الواضحة، يبدو أن هناك صفقة 

قائمة هنا، على أساس مبدأ التبادل اإلستراتيجي املتبادل.

إّن إنجاز مثل هذه األجندة الطموحة يحتاج إلى أكثر من مجرد عقد صفقة مذهلة مع تركيا، إذ إنه 
يحتاج إلى زيادة في جمع األموال، في وقٍت تستعد فيه الحكومات األوروبية لألثر اإلنساني للحرب في أوكرانيا. 
وملواجهة هذا التحدي، يجب أن تتحول مناقشة السياسة واملانحين عن تلبية االحتياجات الطارئة باتجاه 
جهود تحقيق االستقرار التي تهدف إلى تعزيز الهدوء الدائم واالكتفاء الذاتي املدني. لوضعها بكلمات صريحة: 
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يجب على املجتمع الدولي التوقف عن توفير الخيام والبطانيات والسالل الغذائية، والبدء في بناء مساكن 
شبه دائمة للنازحين، وتوفير االستثمار للشركات الصغيرة والزراعة، وكذلك املوارد املستدامة مثل الطاقة 
الشمسية. سيتم تسليم هذه املساعدة من قبل تحالف من وكاالت املعونة الحكومية املتحالفة، مع دور 
مركزي تتواله الوكالة األميركية للتنمية الدولية في شمال شرق سورية، وعلى األرجح، من قبل إدارة الكوارث 

والطوارئ التركية )أفاد( في الشمال الغربي.

سُيشكل هذا تحدًيا ملجتمع املانحين الدوليين املحدود بالفعل، ولكنه أيًضا فرصة لالستفادة أخيًرا من 
مجتمع األعمال السوري الكبير واملزود بموارد جيدة في املنفى. لطاملا أراد كثيٌر من رجال وسيدات األعمال 
السوريين الناجحين، واملقيمين في أماكن أخرى في الشرق األوسط وأوروبا، استثمار مبالغ كبيرة من املال 
في مناطق ال يسيطر عليها األسد. ومع ذلك، فإن املضاعفات التي تفرضها العقوبات التي تفرضها الواليات 
املتحدة واالتحاد األوروبي، وإعطاء األولوية لإلغاثة الطارئة على االستقرار وإعادة اإلعمار، حالت دون أي 

توجيه ذي مغزى لألموال إلى شمال سورية. حان الوقت لكي تتغير.

لذلك يجب على الواليات املتحدة وأوروبا النظر في تقديم إعفاءات من العقوبات عبر شمال غرب وشمال 
شرق سورية، لتهيئة الظروف التي ستكون أكثر مالءمة لجهود املساعدة التجارية مدفوعة باالستثمارات 
الخارجية في االستقرار وإعادة اإلعمار واألعمال املحلية والتعليم واملجتمع املدني. تستعّد إدارة بايدن إلعفاء 
شمال شرق سورية من تطبيق قانون قيصر، ولكن في الوقت الحالي على األقل، يبدو أنها استبعدت الشمال 

الغربي من ترتيب مماثل. هذا قصر نظر، وتضييع فرصة للتعامل مع تركيا.

قد تّدعي الحكومة األميركية أن اإلعفاء من العقوبات في الشمال الغربي مستحيل، بسبب حقيقة أن 
املنطقة تخضع فعلًيا لسيطرة هيئة تحرير الشام، وهي منظمة إرهابية. ومع ذلك، يخضع الشمال الشرقي 
لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي ال تزال تحت سيطرة الناشطين املخضرمين في حزب العمال 
الكردستاني على مستوى القيادة، وهو أيًضا مصنف منظمة إرهابية. إذا أرادت إدارة بايدن تحقيق تسوية 
على مستوى الشمال، فيمكنها القيام بذلك. إّن العقبات القانونية الكبيرة التي كان من املمكن طرحها في عام 
خذ القرار بتسليح وتجهيز وحدات حماية الشعب الكردية والشراكة معها -وكانت الحكومة  2014، عندما اتُّ
يت  ّحِ

ُ
األميركية قد وصفتها علًنا بأنها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، أي أنها منظمة إرهابية- ن

جانًبا، بعد كل �سيء.

في الشمال الغربي اليوم، قدمت بعض الحكومات املانحة بالفعل للمنظمات غير الحكومية التي تنفذ 
كثيًرا من  لكن  الشام،  تحرير  هيئة  مع  للتفاوض  الضرورة،  للعمل، وعند  الالزمة  التصاريح  مساعدتها 
الحكومات األخرى ما زالت مترددة. إحدى القضايا الرئيسة التي تعرقل عمل املساعدات الهادف في شمال 
غرب سورية هي مخاوف املانحين، بخصوص تمويل عمل املنظمات غير الحكومية داخل املناطق التي 
نفذها 

ُ
تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، على الرغم من أن غالبية مساعدات األمم املتحدة في املنطقة ت

منظمات محلية غير حكومية.

هناك ما ال يقل عن )3,5( مليون نازح في شمال سورية، )2,5( مليون منهم في الشمال الغربي، وقد نزح أكثر 
من )80( في املئة منهم ست مرات على األقل، بل إن بعضهم نزح 25 مرة. إن أزمة نزوح بهذا الحجم، وطوال 
هذه الفترة املمتدة من الوقت، توجب أكثر من مساعدة طارئة قصيرة األجل. لن تعود هذه املجتمعات إلى 
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مناطق النظام، وما لم يتغير النهج الدولي للمساعدة، فإنها ستبقى نازحة وهشة جًدا.

هناك أيًضا حجة قوية يجب طرحها بأن اتباع نهج أكثر إستراتيجية للمساعدة واملساعدة اإلنمائية 
لشمال غرب سورية هو أقوى فرصة لدينا لتحدي صدارة مجموعة مثل هيئة تحرير الشام. في كانون الثاني/ 
يناير 2022، أطلقت هيئة تحرير الشام جهوًدا منّسقة للعالقات العامة، إلظهار أن »حكومة اإلنقاذ« التابعة 
لها قد شّيدت طريًقا بطول ميلين يربط بين مدينتين في إدلب. وأشاد أبو محمد الجوالني، زعيم هيئة تحرير 

الشام، بالطريق املجهز بعشرات مصابيح الشوارع، ووصفه بأنه »إنجاز ثوري«.

35 شاحنة مساعدات إنسانية تابعة لألمم املتحدة تدخل شمال غرب سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع 
تركيا، في 1 حزيران/ يونيو 2021. تصوير محمد الرفاعي/ صور نور عبر صور جيتي.

هت األموال الدولية نحو إعادة بناء البنية التحتية األساسية إلدلب، وتعليم أبنائها، وتعزيز  إذا ُوِجّ
االقتصاد املحلي، فإن ذلك سيطغى بسرعة على أّي �سيء تستطيع هيئة تحرير الشام تحقيقه، وستتضاءل 
صدارة هيئة تحرير الشام من دون منازع بسرعة. لو قامت هيئة تحرير الشام بمهاجمة أو عرقلة جهود 
وتخاطر بفقدان  االستقرار والتنمية الخارجية، فإنها ستكشف عن أولوياتها الذاتية بحيث يرى الجميع، 
كل �سيء. بعيًدا عن تشجيع هيئة تحرير الشام، فإن بذل جهد دولي متضافر ليكون إستراتيجية أكثر في ما 
 لهيمنة الجماعة، ومن املرّجح أنها لن تستطيع 

ً
ل تحدًيا هائال

ّ
ق باملساعدات وأعمال التنمية في إدلب يمث

ّ
يتعل

التغلب عليه، وقد يجبرها ذلك أيًضا على مواصلة مسارها الحالي لالعتدال البراغماتي. إن الضغط الخارجي 
املتكرر واملنسق ضّد هيئة تحرير الشام، رًدا على مزاعم التدخل في توفير املساعدات، وتخصيصها منذ عام 
2019، أدى باستمرار إلى انسحاب املجموعة وتنازلها. تحتاج هيئة تحرير الشام إلى املساعدات الخارجية 
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لتستمر أكثر بكثير مما تحتاج للسيطرة عليها أو االستفادة منها بشكل مباشر.

باإلضافة إلى الجهد الحازم الذي يركز على »بناء« القدرات والبنية التحتية املحلية عبر شمال سورية، 
يجب على الواليات املتحدة وأوروبا والحلفاء املتشابهين في التفكير ممارسة ضغط أكبر على األمم املتحدة 
نفسها، ملعالجة القضايا الهيكلية العميقة املرتبطة بجهود املساعدة في دمشق. ال يمكن للمجتمع الدولي 
أن يواصل استثمار مئات املاليين من الدوالرات مع نظام تتالعب به دمشق، لدرجة أن 49 سنًتا فقط من 
كل دوالر يذهب نحو املساعدات، وتحّول هذه املساعدة بعيًدا عن املحتاجين أو يسرقها عمالء النظام. لم 
يعد بإمكان بعثة املساعدة التابعة لألمم املتحدة في دمشق االستمرار في دفع ماليين الدوالرات للشركات 
العسكرية املرتبطة بالنظام واملرتبطة بجرائم الحرب، أو توجيه املساعدات عبر الكيانات التي يملكها ويديرها 
ركت من دون مواجهة، فإن هذا الوضع يعني أن أموال املانحين من املرّجح أن 

ُ
أفراد من عائلة األسد. إذا ت

 من مساعدة املحتاجين حًقا.
ً

تسهم في جرائم النظام بدال
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مواجهة الواقع

قبل الغزو الرو�سي ألوكرانيا، واالنهيار السريع للعالقات األميركية واألوروبية مع موسكو، كانت فرص 
 بشكل واضح. اللجنة الدستورية ميتة إلى حّد 

ً
إحراز تقّدم ملموس في العملية الدبلوماسية السورية ضئيلة

بعيد -ولم تكن محاولة جادة بشكل خاص في البداية- وقوبلت املناقشات حول خطوة بخطوة بقلق شديد 
في العديد من العواصم األوروبية. فشلت إعادة بعض الدول اإلقليمية التعامل مع نظام األسد، تحت ستار 
خطوة بخطوة، في تحقيق أي �سيء يتجاوز تعريض أنفسهم للسخرية واإلدانة الدولية، وقّوِض املفهوم قبل 
ِبع هذا األسلوب، فإن عملية خطوة بخطوة تكافئ نظام األسد من خالل منحه  أن تبدأه األمم املتحدة. إذا اتُّ

الشرعية، وتغرز خنجًرا آخر في جهد دبلوما�سي ضعيف بالفعل وخادع إلى حّد بعيد.

اليوم، يواجه املجتمع الدولي خياَرين، عندما يتعلق األمر بالسياسة تجاه سورية. سيكون أحد الخيارات 
سهلًا نسبًيا، للحفاظ على الوضع الراهن، والتعبير عن دعم الجهود الدبلوماسية التي تتطلب االستثمار 
الكامل واملستمر والبناء من جميع أصحاب املصلحة الرئيسين، مع االستمرار في محاربة )داعش( على أمل 
استمرار تسليم املساعدات لبعض من هم بحاجة إليها، على الرغم من املشكالت الحادة في دمشق، والنقض 
)فيتو( الرو�سي املحتمل في األمم املتحدة في تموز/ يوليو املقبل. وعلى الرغم من املخاطر العديدة املرتبطة 
 بهذا النهج القديم، فإن الظروف السائدة اآلن مع الحرب في أوروبا تعني أن هذا النهج، في أفضل 

ً
عادة

األحوال، يساوي »االنسحاب وعدم مواجهة املشكلة”، ولكن في أسوأ األحوال، ستكون سياسة تضمن 
تدهوًرا تدريجًيا في امليزة املالية التي يمتلكها الغرب، ودق ناقوس موت محتمل ألي حّل ذي معنى في املستقبل.

يوجب النهج البديل، كما هو موضح في هذه الورقة، أن يكون هناك تحّول جريء في املوقف. ويجب 
على الواليات املتحدة وأوروبا والحلفاء املتشابهين في التفكير أن يعترفوا بأن العملية الدبلوماسية في سورية 
باتت مشلولة حالًيا، ومن أجل الحفاظ على نفوذنا الجماعي، وتعزيزه حينما تعود العملية الدبلوماسية إلى 
الحياة، نحتاج إلى تجميد خطوط الصراع، والحصول على إستراتيجية بخصوص املساعدات. من خالل 
القيام بذلك، ستسعى هذه السياسة لتحقيق االستقرار في شمال سورية، واملساعدة في إعادة بناء بنيتها 
 

ً
التحتية األساسية، وتقديم بدائل أكثر استدامة ومصداقية لحكم النظام. سيستدعي هذا النهج عمال
أساسًيا مكثًفا متعدد األطراف إلعداد الشروط واآلليات الالزمة لتنفيذ مثل هذا التحّول من التكتيكي إلى 

اإلستراتيجي، لكن الفوائد املحتملة متعددة.

ر الغزو الرو�سي ألوكرانيا حافًزا لهذا التحّول في السياسة، إال أنه يمثل في الحقيقة تغييًرا إستراتيجًيا 
ّ
قد يوف

كان ضرورًيا منذ فترة طويلة. على املسار الحالي اليوم، يسير املجتمع الدولي نائًما نحو الالمباالة أو االستسالم 
تجاه سورية، وهذا ال يِعد إال بمكافأة جرائم الحرب، وبضمان عدم االستقرار على املدى الطويل. لم يكن 

 مستداًما، على األقّل حتى اآلن.
ًّ

تقديم الضمادات لعديد من أعراض األزمة السورية حال



ُ ّ

ً

ُ ُ

ً

ّ


	ملخص تنفيذي
	توصيات سياسية أساسية 
	مقدمة
	حبوب السموم الأوكرانية
	دفعة دبلوماسية مؤقتة وعابرة
	التجميد والبناء: إستراتيجية تركز على المساعدة والتنمية
	ستبقى بعض الأشياء كما هي/ بعض الأمور لن تتغير
	بعض الأشياء تحتاج إلى التغيير
	مواجهة الواقع

