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  خطة سالم من أجل سوريا (4)
 
إ�� الرامية ا���ود فشلت وقد األخ��ة، مراحل�ا تق��بمن حتمًا فإ��ا ��اي��ا من تق��ب السور�ة األ�لية ا��رب تكن لم                     إن
والعرب األورو�يون وحلفاؤ�ا املتحدة الواليات وتدرك سنوات. ست من أك�� منذ األسد �شار السوري بالرئ�س                 اإلطاحة
�ذا يحقق لن كب��، �ش�ل مستو�ا��ا تراجعت ال�� للمعارضة، العسكر�ة املساعدة تقديم استمرار بأن                ا��ليجيون
تقديم ع�� قدر��ا من مستمدًا مازال نفوذ من وحلفاؤ�ا املتحدة الواليات به تحظى ما فإن ذلك من و�دًال .                    ال�دف 1

ا���ومة ب�ن املتحدة األمم بوساطة تجري ال�� للسالم جنيف محادثات إن البناء. إعادة عملية �� ����ا أو                   املساعدة
عن فضًال لوجه، وج�ًا االجتماع ع�� األطراف قدرة عدم �س�ب تتع�� و�� ن�يجة، أي إ�� تؤدي لن واملعارضة                    السور�ة
املقدم اإلعمار إعادة ن�� أن نحا�� الورقة �ذه �� األسد. خروج إ�� تؤدي أن شأ��ا من ال�� االنتقال مبادئ ع��                      االتفاق
السالم، توطيد ع�� و�ساعد القمة، إ�� القاعدة من سياسية عملية �عزز أن يمكن حدة ع�� مجتمع �ل أساس                    ع��
وسور�ا العراق �� اإلسالمية الدولة مثل إر�ابية حركة ظ�ور إعادة و�جعل وإيران، روسيا ع�� النظام اعتماد من                   وا��د

  (داعش) أقل احتماًال.

السور�ة.1 املعارضة مجموعات ل�سليح سر�ة م�مة �� التدقيق ،2017 تموز/يوليو �� ، ترامب، دونالد إدارة أ��ت ��فية لتقار�ر وفقًا                     
نيو�ورك سور�ا"، �� .C.I.Aلـ السر�ة ا��رب (دوالر) ملليار املفاجئة ال��اية "وراء شميدت، س. وماي�ل غولدمان، آدم مز���، مارك                    انظر:

 تايمز، 2 آب/أغسطس 2017.
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  خطة سالم من أجل سوريا (4)
 

 مناطق ال��دئة وا��ماية ا��ارجية●
أن يمكن مؤقتمحتمل، توازن نحو تتحرك سور�ا بأن ف��ا جادلنا مقار�ات ثالث �شرنا 2015 األول/د�سم�� �انون                   منذ
من محمية مناطق عدة وت��ك البالد، أنحاء معظم ع�� سيطر��ا وإيران روسيا بمساعدة السور�ة ا���ومة فيه                  �عزز
املتحالفة واألطراف املتحدة الواليات ترك�� خالل من العملية تلك مقاومة �� االستمرار من و�دًال حدود�ا، ع��                  ا��ار�� 2

األجل طو�ل التفاق موضوعًا املناطق �ذه تصبح أن اق��حنا السور�ة، با���ومة لإلطاحة املس�بعد ال�دف ع��                 مع�ا
مواصلة من واقعية أك�� �دفًا سور�ا �� الالمركز�ة اعتماد �ان وا��رب. التصعيد حدة تخفيف ع�� �ساعد أن                   يمكن
الطائفية حدة من زاد كما املالي�ن، وشرد قتل الذي الصراع إطالة إ�� أدت وال�� بالنظام، لإلطاحة العسكر�ة                   ا���ود

 وزعزع استقرار ج��ان سور�ا.

قبل من املحمية املنطقة و�� الشر�� الشمال �� األخ��ة؛ األش�ر �� مناطق عدة �� القبيل �ذا من عملية �عز�ز                     وتم
منطقة �ناك جرابلس، بلدة حول الشمال و�� الكردية. الديمقراطية سور�ا قوات عل��ا �سيطر ال�� املتحدة                 الواليات
الغر�ي الشمال �� الثا�ي الكردي اإلقليم عن األكراد عل��ا �سيطر ال�� املنطقة تلك فصل إ�� ��دف تركيا قبل من                     محمية
قبل من مراقبة منطقة ثمة إسرائيل، تحتل�ا ال�� ا��والن ملرتفعات املتاخم الغر�ي، ا��نوب و�� �عفر�ن. �س�� ما                   أو
�� وخاصة البالد، �� ال��دئة مناطق من العديد أ�ش�ت أستانة ملحادثات ون�يجة املتحدة. والواليات واألردن                 إسرائيل
إ�� تضطر أو ا���ومية القوات بيد تقع أن املر�� ومن خارجية، حماية إ�� املناطق �ذه وتفتقر وحمص.                   الغوطة
�سيطر ال�� إدلب، بمدينة املحيطة املنطقة �� األساسية املش�لة إن املطاف. ��اية �� �شروط�ا دمشق مع                  املصا��ة
باسم �عرفرسميًا �ان ف��ا م�ون وأ�م "��ش"، أو الشام" تحر�ر "�يئة و�� القاعدة، ب�نظيم املرتبطة املعارضة                   عل��ا
املعارضة لسيطرة تدر��� تآ�ل إ�� ا��ا�� املسار و�ش�� ال���ي. التوجه ع�� املنطقة �ذه مستقبل و�عتمد النصرة".                  "ج��ة
فإن ال�وى، باب ع�� املعارضة إمداد بإعادة تركيا سمحت إذا أخرى، ناحية من وتركيا. النظام ضغوط من مز�ج                    �س�ب

  �ذه املنطقة يمكن أن �ستمر �� التمرد ال�شط لبعض الوقت.

(انظر داعش قبل من حاليًا محتلة الفرات ��ر جان�� ع�� منطقة ثمة مؤخرًا، املحررة الرقة جنو�ي ففي                   وأخ��ًا،
ت�نافسان وإيران روسيا تدعم�ا ال�� النظام وقوات املتحدة الواليات من املدعومة الديمقراطية سور�ا وقوات                ا��ر�طة).
ب�ن أخرى اش�با�ات تحدث وقد سور�ا. �� النفطية املوارد معظم ع�� تحتوي ال�� األرا��� �ذه ع�� السيطرة أجل                    من
ع�� بالسيطرة س�تكفل السور�ة ا���ومية القوات أن اآلن املر�� من لكن مح��. توازن إ�� التوصل قبل التحر�ر                   قوات
الديمقرطية سور�ا قوات أن ح�ن �� العراقية، ا��دود إ�� الطر�ق طول ع�� الفرات جنوب الرئ�سية الس�انية                  املراكز

.  املدعومة من الواليات املتحدة قد �سيطر ع�� �عض حقول النفط شمال ال��ر 3

وموس�و واشنطن �� املتخذة القرارات ع�� األول املقام �� ا��ارجية ل��ماية ا��اضعة املناطق استمرار مدة                 ستعتمد
�امل ع�� السيطرة تأكيد وإعادة األرا���، �ذه دمج إيران من بدعم السور�ة ا���ومة وتر�د والقدس. وعمان                  وأنقرة
أمر��ي دعم إ�� األر�� ع�� سيحتاجون لك��م خاطر، طيب عن استقاللي��م عن األكراد يتخ�� ولن السوري.                  ال��اب

,PE-182-RC؛2 2015 راند، مؤسسة �اليفورنيا: موني�ا، سانتا لسور�ا، سالم خطة مارتي��، وجيفري جوردون، فيليب دو���، جيمس                  
مؤسسة �اليفورنيا: موني�ا، سانتا املستقبلية، ا��كم خيارات :2 سور�ا �� السالم خطة مارتي��، وجيفري جوردون، فيليب دو���،                   جيمس
السيطرة، من عل��ا املتفق املناطق :3 لسور�ا السالم خطة مارتي��، وجيفري جوردون، فيليب دو���، وجيمس ,PE-202-RC؛ 2016                   راند،

.PE-233-RC, 2017 ،والالمركز�ة، واإلدارة الدولية، سانتاموني�ا، �اليفورنيا: مؤسة راند 
النظام3 أخذ وقد داعش. سيطرة تحت يزال ال الذي الفرات ضفاف ع�� امل�م الوحيد الس�ا�ي املركز �� البوكمال التقر�ر كتابة وقت ��                       

الواليات من املدعومة الديمقراطية قواتسور�ا أخذت الفرات من الشرق إ�� الرقة. جنوب كب��تان بلدتان و�ما وامليادين، الزور دير                     بالفعل
واشنطن، الزور" دير منطقة "سباق فابر�سباال�ش، انظر: املنطقة. �� حقل أك�� العمر ذلكحقل �� بما النفط، حقول من العديد                       املتحدة

 D.C .:مع�د واشنطن  لسياسات الشرق ، بول�سيوا�ش 2846، 17 آب/أغسطس، 2017.
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  خطة سالم من أجل سوريا (4)
 
ا��دود طول ع�� والغر�ية الشرقية الكرديت�ن املنطقت�ن ب�ن عقبة وضع �� أنقرة �ستمر وسوف عل��ا. ل��فاظ                  مستمر

 ال��كية، وإسرائيل مصممة ع�� منع القوات اإليرانية ووكال��ا من االق��اب من حدود�ا.

وقد مؤكدة. غ�� املتبقية معاقل�ا داعشمن إخراج يتم أن �عد سور�ا �� العسكري املتحدة الواليات تورط استمرار                    مدة
القيادات خالل�ا من �ش�لت وال�� الديمقراطية، سور�ا قوات �و مح�� شر�ك صناعة �� املتحدة الوالیات                 ن��ت
الوثيقة وروابط�ا املاركسية أيديولوجي��ا من الرغم وع�� الشعب، حماية وحدات میل�شيات �� كفاءة األك��                واملقاتل�ن
ضد ا��ملة �� �انتمحور�ة الشعب وحداتحماية فإن ل��كيا، املعادية اإلر�ابية ا��ركة الكردستا�ي العمال حزب                  مع
ع�� وا�ع�اسه ذلك ت�لفة من الرغم ع�� للمجموعة الزائد الدعم �عض إظ�ار �� األمر�كيون القادة يرغب وقد                   داعش،

  العالقات الثنائية األمر�كية ال��كية.

�� النفوذ وتوف�� اإليرا�ي، النفوذ موازنة �� مفيدًا أيضًا سور�ا شر�� �� داعش �عد األمر��ي العسكري الوجود ي�ون                    قد
واإلسرائيلي�ن ا��ليجي�ن العرب من واشنطن حلفاء سيحث الطو�ل. املدى ع�� سور�ا مستقبل حول               املفاوضات
والقانو�ي السيا��� املنطق ولكن �ناك، اإليرا�ي النفوذ توسيع ملنع سور�ا من ا��زء �ذا �� البقاء ع�� املتحدة                   الواليات
حول األخ�� االستفتاء إن داعش. �ز�مة بمجرد مش�لة سيصبح سور�ا �� األجل طو�ل أمر��ي عسكري لدور                  املح��
�عقيد من يز�د العراقية ا���ومة وقوات الب�شمركة قوات ب�ن توترات من ي��تبعنه وما العراق كردستان ��                   االستقالل
يزال ال وكال�ما �ل��ما)، من (أو عراقية أو تركية موافقة يتطلب سور�ا شر�� إ�� املتحدة الواليات وصول ألن                    الصورة؛

 غ�� مؤكد بمجرد أن تتقلص معاقل داعش.
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  خطة سالم من أجل سوريا (4)
 

 

 

 خر�طة مناطق ال��دئة �� سور�ا: ا��دود والسيطرة اإلقليمية 2017
 

 

ح�� يدخل سور�ا �� ال��دئة مناطق "اتفاق �عنوان ال��دئة، مناطق حدود حول األناضول و�الة تقر�ر من مقت�سة ا��ر�طة                    املصدر :
�عنوان ليفياماب من مقت�سة االقليم ع�� السيطرة معلومات ، http://aa.com.tr/en/info) 2017 أيار/مايو 5 إنفوغرافيك،               التنفيذ"،

 http://syria.liveuamap.com 2017 خر�طة ا��رب السور�ة : الصراع العال�� �� سور�ا،1 �شر�ن الثا�ي/نوفم��  

  

4 



  خطة سالم من أجل سوريا (4)
 

 محادثات جنيف للسالم●
إل��اء �وسيلة معًا السور�ة واملعارضة دمشق نظام ��مع جنيف عملية خالل من ا���ود بذل املتحدة األمم                  تواصل
تحر�ر �يئة من املتطرفون وال املحادثات، �ذه �� حاضرة ل�ست الكردية ا��ماعات السور�ة. الدولة وإصالح                 الصراع
عدة للمفاوضات العليا ال�يئة تواجه نفسه الوقت و�� إدلب. حول املتبقية املعارضة املناطق ك��ى ع�� ��يمن ال��                   الشام
�� املعارضة مفاو��� فإن ثم ومن . وموس�و القا�رة بمنص�� �س�� ما أو حدة، أقل معارضة أطراف لضم                   ضغوط 4

ضعيف احتمال �و �سو�ة أي من كجزء األسد تن�� بضرورة ومطالب��م سور�ا، داخل منقوصة دائرة يمثلون                  جنيف
 ومجرد من الواقعية، إذا أخذنا �ع�ن االعتبار نفوذ �ل طرف داخل �ذا الصراع.

املحادثات، �ذه �� وا��لي�� الغر�ي للنفوذ مصدر أ�م فإن املعركة، ساحة �� وحلفائه السوري النظام نجاح إ��                   بالنظر
إيران، وال روسيا تملك�ا ال ال�� اإلعمار إعادة أموال منع أو توف�� ع�� بالقدرة أساسًا مرتبط سور�ا، مستقبل �� ثم                      ومن
املساعدة، �ذه مثل قبول حيال متحفظة السور�ة ا���ومة ت�ون سوف بتقديم�ا. ل�ما �سمح وضع �� ل�ستا أ��ما                   كما
�� فوائد النظام يرى قد لذلك املقاومة. استمرت إذا املناطق �ذه لتحكم العاملة القوى لد��ا ل�س أنه أيضًا �عرف                     لك��ا
املتوخاة تلك من تواضعًا أك�� تنازالت النظام ينفذ أن املطالب�� �انت إذا وخاصة الصراع، من العسكر�ة املرحلة                    إ��اء
س��حب وروسيا السالم. بإحالل وعدًا تحمل ال�� اإلعمار إعادة بمساعدات القبول و�رتبط السابقة، السالم محادثات ��                

 بوسائل إل��اء ا��رب والبدء �� إعادة البناء.

بلد بناء إعادة �� املساعدة اتجاه وا��ليجية، األورو�ية العواصم وكذلك واشنطن، �� كب�� تردد ا��ال بطبيعة                  �ناك
كب��ة مص��ة لد��م ولبنان واألردن وتركيا األورو�يون وحلفاؤ�ا املتحدة الواليات لكن وإيران. روسيا وتدعمه األسد                 يديره
جذري تأث�� الالجئ�ن لتدفقات �ان وقد ديار�م. إ�� بالعودة الالجئ�ن ملالي�ن والسماح السور�ة، األ�لية ا��رب إ��اء ��                 
حياة القاعدة تنظيم السور�ة األ�لية ا��رب منحت وقد األمر�كية. وح�� واألورو�ية اإلقليمية السياسة ع��                وخط��
سور�ا �� مؤثرت�ن �انتا وإيران وروسيا مماثلة. نتائج إ�� للصراع تجديد أي يؤدي أن املر�� ومن داعش. وأنجبت                    جديدة،
أن األسد اعتبار �� �ذا ��ل أسرع، �ش�ل الصراع انت�� �لما ولكن أيضًا، ا��رب �عد كذلك وست�ونان ا��رب،                    قبل

.   دعم�ما أقل أ�مية 5

  �ارول�ن عا�وم، "املعارضة السور�ة للتفاوض تحت وفد واحد ولكن رؤى مختلفة"،" الشرق األوسط "، 18 آب/أغسطس 4.2017
نار5 إطالق تبادل إ�� بالفعل أدى خالف �� الصي�� وحليفه �انوي نظام تورط في�نام �� ا��رب ان��اء �عد أنه كيف نتذكر أن املفيد                          ومن

 قص�� ب�ن البلدين �عد أر�ع سنوات فقط، �� عام 1979.
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  تقديم املساعدة إلعادة اإلعمار وانتقال اإلصالح من األسفل إ�� األع��●
إ�شاء إ�� الرامية ا���ود ع�� للسالم جنيف محادثات ركزت ،2254 املتحدة لألمم التا�ع األمن مجلس لقرار وفقًا                   
يف�� لم األسفل إ�� األع�� من اإلصالح من ا���د �ذا إن وطنية. انتخابات وإجراء جديد، دستور ووضع انتقالية،                    ح�ومة
ا��كم يرأساألسد ال أن بوجوب املعارضة مطالبة ن�يجة سنوات منذ ا��ال �و كما متع�� و�و ن�يجة، إ�� الوصول ��                    
ممث�� قبل من أو دمشق قبل من تفضيله املس�بعد من آخر، بديل وثمة الحقة. انتخابات أي �� ي�نافس ال وأن                      االنتقا��
ال�� للمجالسالبلدية املحلية االنتخابات إ�� اس�نادًا القمة إ�� القاعدة من االنتقال ن�� �� يتمثل ا��ارج، ��                   املعارضة
�ذا ملثل ال��و�ج ع�� قادر�ن وحلفاؤ�ا املتحدة الواليات ت�ون وقد قط. ت�ش�ل لم وال�� السوري، الدستور إل��ا                   دعا
محلية انتخابات أجرى مجتمع ألي اإلعمار إلعادة املساعدة تقديم خالل من القمة، إ�� القاعدة من اإلصالح ��                   الن��

 مراقبة دوليًا، ما دام املجلس املح�� املنتخب ظل شر��ًا فعاًال �� إيصال �ذه املساعدات.

تحقيق ع�� وتمثيلية، شاملة محلية مجالس إ�شاء تكييف مجال �� االستقرار بتحقيق ا��اصة املساعدة س�سا�م                 
املحلية، بالشرعية تتمتع ال�� ال�يئات إ�شاء س�س�ل أنه �� واأل�م األو�� وحلفا��ا. املتحدة للواليات مفيدت�ن                 ن�يجت�ن
أ�شطة �� مح�� شر�ك فوجود مناطق�ا. �� االستقرار ع�� واإلشراف لالحتياجات األولو�ة إعطاء ع�� قادرة                 وت�ون
من والتخفيف اإلقلي��، االستقرار ع�� إيجابية تداعيات مع األم�� الوضع �� مستدام بتحسن وعدًا يقدم                 االستقرار

 املخاطر ال�� ��دد الدول األورو�ية والواليات املتحدة األمر�كية.

اآلفاق ضوء �� السيا��� لإلصالح أمل أفضل يوفر الذي الالمركزي، ل��كم أساسًا ستخلق أ��ا �� الثانية                  والفائدة

  املتناقصة �� االنتقال من األع�� إ�� األسفل املتو�� �� القرار 2254.
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  خطة سالم من أجل سوريا (4)
 

 ردود فعل ا���ومة السور�ة واملعارضة●
من ش��" "�ل ع�� السيطرة استعادة �� رغب��ا أو��ت فلقد القمة"، إ�� "القاعدة من مبادرة الفور ع�� دمشق ت�ب��                     لن
ا���ومة �شكيل تحدي دون فقط محدودة سلطة تفو�ض تمثل املتوخاة الالمركز�ة فإن ذلك ومع السور�ة.                 األرا���
ف��ا تن��ك ال ال�� املناطق ع�� ستقتصر ا��دود تلك فإن لسلط��ا، حدودًا تقبل أن دمشق ع�� أن ح�ن و��                     املركز�ة.
دمشق ستحقق�ا ال�� امل�اسب خالل من ا��دود �عو�ض س�تم كما والدفاع). ا��ارجية الشؤون (مثل الدولة"                 "سيادة

 �� استعادة سياد��ا الفعلية، من خالل ��يئة الظروف لتقليل اعتماد�ا ع�� روسيا وإيران من أجل بقا��ا.

ا��نوب، �� درعا ذلك �� بما النظام؛ سيطرة خارج البالد من كب��ة أجزاء �ناك تزال فال الالمركز�ة األسد قاوم لو                      ح��
�� �ذه بي��ما. تركيا عل��ا ��يمن ال�� واملنطقة األكراد، عل��ما �سيطر اللتان الغر�ي والشمال الشر�� الشمال                  ومنطقتا
ع�� بناء متدرج اعتماد �� ي�ون أن يمكن والذي املح��، املجتمع ع�� القائم اإلعمار إعادة لبدء املحتملة املواقع                    جميع
دعمًا م��ا العديد و�تلقى محلية، إدارة مجالس بالفعل لد��ا املناطق �ذه ومعظم ال�س��). (األمن األساسية                 الظروف

 غر�يًا متواضعًا.

من فإنه اإلعمار، مجال �� املساعدة تقديم إ�� تؤدي مصداقية ذات محلية انتخابات العامة املعاي�� ست�ون                  و��نما
انتخابات بالفعل املحلية اإلدار�ة املجالس �عض أجرت وقد بذلك. للقيام التج���ات توف�� العم�� الواقع ��                 الضروري
ال�� املجالس أمام املرونة �عض إظ�ار الضروري من فإنه لذلك شرعية. تخدم�م الذين الس�ان و�عت���ا                 متعددة،
أ�شطة اإلشرافع�� ع�� املجالسقادرة جميع ت�ون لن أنه �و الثا�ي واالعتبار االق��اح. �ذا من القصد بالفعل                    حققت
تقع ال�� تلك مثل التفاوض، عمليات خارج مس��ة فاعلة ج�ات تقيد�ا واملجالسال�� مناطق�ا. �ل �� االستقرار                   تحقيق
لو ح�� األخرى، املجالس أن ح�ن �� املساعدة. ع�� ل��صول مؤ�لة ت�ون لن الشام، تحر�ر �يئة تأث�� تحت إدلب ��                    
املساعدة فإن وعليه كب��ة، مساعدة اس�يعاب ع�� القدرة لد��ا ت�ون لن حسنة، نية وذات ديمقراطيًا منتخبة                  �انت

 املبكرة ستحتاج إ�� ال��ك�� ع�� بناء قدرات املجالس.

ل�س ببعضاالع��اضاألو�� ذلك وسيواجه املحلي�ن، باملمثل�ن اإلعمار إعادة �� املساعدة ر�ط يتم أن أيضًا املر��                   ومن
دور�ا بأن امل�اجرة" "املعارضة وس�شا�د السور�ة. الكردية والقيادة ا��ارجية املعارضة من أيضًا بل فحسب النظام                 من
االتحاد حزب و�و املجال، �ذا �� امل�يمن الفاعل ألن األكراد يقاوم وقد داخلية. فواعل ملص��ة ببطء ي��اجع                   القيادي
ذلك ومع . واملعارضة املد�ي املجتمع ومشاركة ا��ز�ي التعدد سياسة تحرم ماركسية بأيديولوجية يل��م               الديمقراطي، 6

ال��نة فقدت وقد املبادرة. �ذه مثل لوقف النفوذ إ�� تفتقر للمفاوضات العليا ال��نة تمثل�ا ال�� املعارضة قيادة                   فإن
العليا ال��نة قاومت إذا لذلك سور�ا، �� املحررة األرا��� �� املحلي�ن القادة ع�� النفوذ بالفعل للمفاوضات                  العليا

 للمفاوضات مبادرة الالمركز�ة، فإ��ا ست�ون �� خطر وستقلل من صل��ا �عملية السالم.

واإلشراف التدر�ب من كب��ة استفادة األكراد استفاد وقد السور��ن. األكراد ع�� كب��ًا تأث��ًا املتحدة للواليات أن                  كما
قد السور��ن األكراد وألن ضد�م. أوسع تركية عسكر�ة عملية دون ا��ؤول �� الفضل املتحدة وللواليات                 األمر�كي�ن،
ومحافظة داعشتضاءلت. ضد املتحدة الواليات تقوده للتحالفالذي فائد��م فإن العسكر�ة، قدر��م تقر�بًا                اس�نفدوا
لقبول الكردية القيادة ع�� وضغط�ا املجموعة، �ذه تجاه املتبقية ا��سنة النيات ع�� األمر�كية املتحدة                الواليات

  الالمركز�ة ع�� أساس املجالس الشاملة والتمثيلية، سي�ون استخدامًا مجديًا للنفوذ األمر��ي.

  مات براد�� وجو بارك�سون، "حلفاء أمر��ا املاركسيون ضد داعش"، وول س��يت جورنال، 24 تموز/يوليو 6.2015
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  خطة سالم من أجل سوريا (4)
 

 �شكيل املجالس املحلية التمثيلية●
تث�يت أجل من املساعدة تقديم �� الدوليون وشر�اؤ�ا املتحدة الواليات ت�بع�ما أن يمكن أساسيان ن��ان                 و�ناك
أن و�مكن ب�نفيذ�ا. تل��م أن املحلية املجالس ع�� يجب عامة مبادئ صياغة �و األول املحلية. املناطق ��                   االستقرار
�� وال�ساء والدي�ية اإلث�ية األقليات تمثيل �� املجسد النحو ع�� الشمولية املثال، س�يل ع�� املبادئ، �ذه                  �شمل

 صفوف�ا. و�مكن أن �شمل أيضًا االل��ام بالسيطرة املدنية ع�� قوات األمن املحلية.

لإل�عاش االس�ئما�ي الصندوق مثل األطراف، متعددة منظمة من يتجزأ ال جزءًا االل��ام ع�� ا��كم آلية ت�ون                  وقد
�ذه مؤلفو يدعو فلن االل��ام؛ ع�� التصديق �� ذا�ي عنصر �ناك سي�ون العامة، املبادئ ن�� اعتمد إذا                   السوري.
ذلك من و�دًال املرأة. لتمثيل إلزامية عتبة وضع أو اإلث�ية أو بالطائفة املقاعد حصة تحديد إ�� املثال، س�يل ع��                     الورقة،
باملبادئ.ال�يئات ال��ام�ا لقياسمدى املجالساملحلية مع الز�ارات ب�بادل تقوم ��نة خالل من االل��ام ع�� ا��كم                  يمكن
مجالس ووحدة املؤقتة السور�ة ل���ومة التا�عة الالجئ�ن وشؤون واإلغاثة املح�� ا��كم وزارة ذلك �� بما                 السور�ة،

 اإلدارة املحلية، يمكن إدماج�ا �� عملية التصديق.

أن شأنه من و�ذا دوليًا. مراقب��ا تتم ال�� املحلية االنتخابات �� االستقرار لتحقيق املساعدة تقديم �و البديل                    والن��
تز�د أن املقار�ة �ذه شأن ومن الديمقراطية. بالعملية االل��ام أيضًا �عزز أنه ح�ن �� التصديق، مسار من الذاتية                    ي��ع
ا���ومة، عل��ا �سيطر ال�� املناطق �� التقليد من أخرى مظا�ر تخلق أن و�حتمل املجالس، ��ا تتمتع ال�� الشرعية                    من
ال أغلبية ذات نتائج إ�� االنتخابات تؤدي قد �عضا��االت و�� مشابه. ���ء ع�� ل��صول املحليون الس�ان �س��                    حيث

  ت�ون شاملة ع�� نحو �اف.
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  خطة سالم من أجل سوريا (4)
 

 توف�� إعادة اإلعمار املجتمعية●
أو لالحتياجات، تقييم بإجراء املجالساملحلية تقوم أن �� التالية ا��طوة فإن املجلس، اختيار معاي�� عن النظر                   �غض
�ذه شأن ومن وموجه. فعال نحو ع�� االستقرار صناديق لتوز�ع أساسية ستصبح ال�� املوجودة، التقييمات ع��                  البناء
تحفز وأن االستقرار، تحقيق نتائج املجالسعن مساءلة �عزز وأن االستقرار، تحقيق �� املحلية امللكية تز�د أن                   العملية
الدولة، بناء مسار دخول �� الراغبة غ�� ترامب إدارة ومع املالية، القيود من مرحلة و�� للموارد. املثمر االستخدام                    ع��
العراق �� واملركزة املفتوحة املعونة برامج تكرار من حذروا الذين قبل من اس�ساغة أك�� ست�ون العملية �ذه                   فإن

 وأفغا�ستان.

ال ال�� السور�ة املناطق �� االستقرار وتحقيق اإل�سانية املساعدة مجال �� جدًا محدودة مساعدات ترامب إدارة                  تقدم
ي�ون أن ي�ب�� �ذا أن ب��ة اإلطالق، ع�� اإلعمار إلعادة مساعدة أي تقديم عدم أعلنتعن وقد النظام، عل��ا                     �سيطر
�عتمد ال واق��احنا . داعش لتنظيم املنا�ضة العسكر�ة ا��ملة �� كب�� �ش�ل �س�م لم ال�� املانحة ا���ات                  مسؤولية 7

نفوذ�ا املتحدة الواليات توظف أن ع�� �عتمد ولكنه خالل�ا، من أو السور�ة ل���ومة أمر�كية مساعدات تقديم                  ع��
مساعدات بتدفق للسماح اآلخر�ن، واملانح�ن األورو�ي واالتحاد املتحدة واألمم الدو�� النقد وصندوق الدو�� البنك                لدى
الذين املنتخبون املحليون الشر�اء يوجد حيث واملعارضة، النظام ج�ات عل��ا �سيطر ال�� املناطق إ�� اإلعمار                 إعادة
املباشرة واملساعدة املوارد ل�ستوف�� ولكن السور�ة، ا���ومة مع �عضالتفاعل وس�تطلبذلك �و�ا��م. تحديد                 يمكن

 إ�� وزارا��ا أو من خالل�ا.

املساعدات موارد تخصیص سابقًا، ذکرنا کما أیضًا، امل�م من سی�ون اإلعمار، إلعادة التمو�ل توف�� إ��                 باإلضافة
الذي ،107 القانون �و السور�ة للمجالساملحلية ا��ا�� القانو�ي اإلطار املحلیة. للمجالس املؤسسیة القدرات                لتطو�ر
عل��ا �سيطر ال�� املناطق �� ح�� مرجعية، نقطة القانون �ذا يظل و األسد. ح�ومة قبل من 2011 عام أواخر ��                      صدر

 املعارضة، ع�� الرغم من أنه ُعدل من قبل السلطات املحلية �� تصميم لوائح�ا الداخلية.

املجالساملحلية خالل من االستقرار لتحقيق محدودة إ�سانية مساعدات بتقديم حاليًا وحلفاؤ�ا املتحدة الواليات                تقوم
إشراك ول�شمل اإلعمار، إعادة ل�شمل العرض �ذا �� التوسع وس�سا�م النظام. لسيطرة ا��اضعة غ�� املناطق ��                
�� الشعبية القيادة من جديد جيل لتطو�ر الصالحية وإعطا��ا �شكيل�ا تم وال�� النظام لسيطرة ا��اضعة                 املناطق
سي�يح و الوط��. الصعيد ع�� ال��ا�ي اإلصالح نحو القمة إ�� القاعدة من انتقالية عملية و�س�ل البلد، أنحاء                   جميع
إ�� بالتدفق املساعدات لبعض األقل، ع�� حدة، ع�� مجتمع �ل أساس ع�� اإلعمار إعادة مجال �� املساعدة                   تقديم
�انت لو وح�� املحلية. �عضاملجتمعات �� التمثيلية ا���ومة �عز�ز ثم ومن النظام، عل��ا �سيطر ال ال�� املناطق                    �عض
النظام سمح وإذا العرض. �ذا بتقديم ش�ئًا نخسر فلن املشاركة، من لسيطر��ا ا��اضعة املناطق تمنع                 دمشق
الوا�� ومن القمة. إ�� القاعدة من إصالح عملية �� البدء حي��ا يمكن املانح�ن، مع والعمل بال�ش�ل املحلية                   للمجالس
��دوث فرصة توجد ال ولكن وع���ا، املركز�ة ا���ومة مع العمل من �عقيدًا أك�� �عد الطر�قة ��ذه املساعدة تقديم                    أن

  انظر ع�� س�يل املثال: وز�ر ا��ارجية ر�كس تيلرسون �� 22 آذار/مارس 2017، خطاب للتحالف العال�� ضد داعش، الذي قال فيه:7
داعش، تجدد منع أجل من واملحدودة الثمينة مواردنا تخصيص نضمن أن علينا و�جب بنا��ا. إعادة أو الدولة بناء بإنجاز نقوم ال                       "نحن
توفر وسور�ا، العراق �� اآلن، وح�� االستقرار... إ�� والعودة مؤسسا��ا بناء إعادة �� املبادرة زمام ا��روبألخذ مزق��ا ال�� املجتمعات                      وإمداد
واالستقرار، اإل�سا�ي للدعم داعش.و�ال�سبة ضد معرك��م �� املحلي�ن شر�اءنا تدعم ال�� ا���ش موارد من املئة �� 75 املتحدة                    الواليات
ولكن بدور�ا، املتحدة الواليات وستقوم التحالف. يقدم�ا الباقية والـ%75 ٪25 املتحدة الواليات توفر حيث ال�سبة، �ذه عكس                   فيتم

 الظروف ع�� أرض الواقع تتطلب املز�د من �ل واحد منكم".

 انظر: ر�كس تيلرسون، "مالحظات �� االجتماع الوزاري للتحالف الدو�� ملحار�ة داعش"، واشنطن العاصمة، 22 آذار/مارس 2017.
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  خطة سالم من أجل سوريا (4)
 
إ�� القاعدة من الن�� �ذا فإن ثم ومن قر�ب. وقت �� �غادر�ا أن املحتمل غ�� ومن السلطة �� باقيًا األسد دام ما                        ذلك
وتمكن السيا���، والتطور االقتصادي ال�شاط ز�ادة األقل ع�� س�ش�د ال�� املناطق �عض �� أفضل فرصة يوفر                  القمة

 �عض الالجئ�ن من العودة، و�مكن إحراز �عض التقدم نحو إصالح الدولة السور�ة.
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  خطة سالم من أجل سوريا (4)
 

 عن املؤلف�ن
الدولة● �� سابق وز�ر مساعد و�و راند. مؤسسة �� والدبلوماسية لألمن اإلدارة مجلس رئ�س دو���،                 جيمس

األمامية ا��طوط ع�� عقود خمسة ا��ارجية: ا��دمة "مؤلف و�و األورو�ية، ا��ماعة لدى              سف��
 لدبلوماسية الواليات املتحدة األمر�كية".

األوسط،● للشرق األبيض للب�ت كم�سق مؤخرًا وعمل ا��ارجية. العالقات مجلس �� زميل جوردون،               فيليب
2009) اآلسيو�ة و األورو�ية للشؤون ا��ارجية وز�ر ومساعد ،(2015-2013) ا��ليج ومنطقة أفر�قيا،             وشمال

.(2013- 
واألمنية.● السياسية القضايا يتخصص�� حيث راند، مؤسسة �� األوسط الشرق �� كب�� محلل مارتي��،                 جيفري

اإلخوان جماعة داخل األجيال ب�ن واالنقسامات مصر، �� والعسكر�ة املدنية العالقات عن مارتي��               كتب
ا��ارجية وزارة �� مارتي�� عمل العر�ي". "الر�يع لدول السيا��� واالنتقال العر�ي، ا��لي�� واألمن               املسلم�ن

 األمر�كية، حيث �ان م�لفًا بملف شمال أفر�قيا لدى مكتب ال��اع وعمليات االستقرار.

 

 رابط املادة األصل:

 https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE276/RAND_PE276.pdf   
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