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 ركينترسالة من الرئيسين املش

ركي يألمن األمى الإبالنسبة  ةسبب أهمية سوري ةفي هذا التقرير، يطرح أعضاء مجموعة دراسة سوري

قاربة نشطة من قد فات مل األوان بأندل البعض بينما يجاو  بها. ركي االهتماميوملاذا يجب على الجمهور األم

، فإننا نستنتج أن الواليات املتحدة ال تزال قادرة على التأثير في نتائج الحرب ةسوريالواليات املتحدة تجاه 

ملنع  ،نفوذ مهمةنحن نجادل بأن الواليات املتحدة لديها أدوات  .ركيةيالسورية بطريقة تحمي املصالح األم

إلى قاعدة عمليات   ةومواجهة الجماعات اإلرهابية األخرى، ومنع إيران من تحويل سوري  (عشاد)عودة ظهور  

نتيجة ، وتعزيز قاسيةالذين يتعرضون لضغوط  ةوجيران سوريهجرين أمامية، وتوفير اإلغاثة للسوريين امل

 ر ا صرً صد  سياسية تمنع األراض ي السورية من أن تكون م  
ً
 .ا لإلرهاب وعدم االستقرارف

، وتحقيق التوازن الدقيق بين رزينةاستراتيجية با طويل األجل تطلب تحقيق هذه النتائج التزاًم يس

لن تكون الواليات املتحدة   .الدعم السياس ي على أعلى املستويات  توفيرالغايات والوسائل، واألهم من ذلك،  

ركية، إذا واصلنا إظهار يقادرة على حشد الحلفاء والشركاء، أو تحقيق وحدة الهدف داخل الحكومة األم

تعتقد أن مقترحاتنا  ةعلى الرغم من أن مجموعة دراسة سوري ة.بشأن التزامنا بسوري أو التردد عدم اليقين

ننصح باملشاركة في هذا الجهد س  ما كناإننا  فركية،  يتقدم طريقة قابلة للتطبيق من أجل تأمين املصالح األم

إن  .ركييألملشعب ال لتبيان األسبابعلى استعداد  وانو كيلم  رس، وماغما لم يحظ بدعم الرئيس والكون

 .وعمال اإلغاثة ال يستحقون أقل من ذلك يندبلوماسيموظفينا القواتنا و 

تلقينا   .، نود أن نشكر جميع الذين جعلوا عملنا ممكًناةبصفتنا رئيسين مشاركين ملجموعة دراسة سوري

من مجموعة واسعة ومتنوعة من  ،املنطقة العاصمة وفيفي واشنطن  ،العديد من اإلحاطات اإلعالمية

املسؤولين الحاليين والسابقين في الواليات املتحدة واملسؤولين الحكوميين األجانب واملنظمات غير 

ركية يتعاونت اإلدارة األم باألمر. يين املعنيينكر يوالخبراء واألمباحثين الحكومية وممثلي املجتمع املدني وال

يمس جيفري من وزارة الخارجية املعينين: السفير ج دوائرناممثلي شكر خص  بال، ونا مع جهودناعاوًنا تاًم ت

ضابط املخابرات   ،آالن بينوو ون األمن الدولي،  ؤ مساعد وزير الدفاع بالنيابة لش   ،كاثرين ويلبرغرو ركية،  ياألم

ركية للتنمية يالوكالة األم يفمساعد مدير الشرق األوسط  ،مايكل هارفيو الوطنية ملنطقة الشرق األوسط، 

 .الدولية

نود أيًضا أن نعرب عن امتناننا ألعضاء الكونغرس الذين عينوا أعضاء املجموعة االثني عشر خالل 

رئيس   ،كوركرو زعيم األقلية،    ،شومرو   ،زعيم األغلبية  ،ماكونيل: في مجلس الشيوخ ،  ةالخامس عشر دورة  ال

رئيس لجنة إنهوف، ، و رفيع املستوى عضو ، الديزيننيمو ، لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ

 ،رئيس مجلس النواب ،ريانبول في مجلس النواب، و رفيع املستوى،ضو ريد، العو  العسكرية،الخدمات 

، وإنجل، العضو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النوابرويس،  األقلية، و   ةزعيمس ي بيلوس ي،  نانو 

رفيع عضو سميث، الو  ،دارة لجنة القوات املسلحة في مجلس النوابإرئيس  ،ثورنبيري و ، رفيع املستوى 

 ةمجموعة دراسة سوريدونه لم تكن من ناتور شاهين، الذي ينحن نحتفظ بامتنان خاص للس املستوى. 

 .عقدنست
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 ،لسالملأخيًرا، نحن ممتنون بشكل خاص لزمالئنا أعضاء املجموعة وموظفي معهد الواليات املتحدة 

 بذلوه.لطاقة والجهد الذي وقت واعلى ال

 
 
لقد كان  .في هذا التقرير بعناية وتنفيذ توصياته بالكامل والتفكر الكونغرس واإلدارة على النظر نحث

عندما يتعلق األمر بالنهوض بأمن   ،أكثر مما يفرقنا  ناوإظهار أن هناك ما يوحد  ،ا من الحزبينهذا حًقا جهًد 

على الرغم من أنه و  .ها أعضاء املجموعة باإلجماعبتوافق اآلراء، أقر   وثيقةهذه  .ورفاهية الواليات املتحدة

ا من الحزبينت اإنهفوجهات نظر كل عضو في املجموعة بالكامل،  وكأنها تمثلال ينبغي قراءتها 
ً
 ،مثل مخطط

تفويضنا ليشمل فحص خيارات فهم نلم و  ملستقبل،ى الإ تطلعينأمل أن يحظى بدعم واسع. التقرير 

 .في مجمله لجهة ما غير مصنفوالتقرير سياسة السابقة. ال

ولدعم  ،ةوا داخل سوريلمع األميركيين الذينوالعسكريين س هذا التقرير للمدنيين كر  ن ،بكل تواضع

ركيين املفقودين في ينتذكر أيًضا األم .، وخاصة أولئك الذين فقدوا حياتهمةركية في سورييالجهود األم

تفهم خالل ذكرى مئات اآلالف من السوريين الذين لقوا حلونحن متنبهون    .حريتهموا  أن ينالونأمل    ،ةسوري

 كانت.حياتهم كما  عدت مواملاليين الذين ل ،ثماني سنوات من الصراع

 دانا سترول      فيميكائيل سين

 التوقيع               التوقيع 
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 ملخص تنفيذي

ثبت أن راع في سورية. منذ بداية األعمال القتالية،  يمكن للواليات املتحدة تجنب أو تجاهل الصال

التقليل من التورط األميركي في الحرب، وحماية مصالح األمن القومي األميركي، هدفان غير متوافقين، 

وستبقى الحال كذلك في املستقبل املنظور. السؤال األساس ي املطروح أمام صانعي السياسة األميركيين ليس 

 هل كان ينبغي على ا
 
حبها، ولكن ما هي اإلستراتيجية بقي قواتها في سورية أو أن تسلواليات املتحدة أن ت

ومجموعة األدوات التي ستحمي الواليات املتحدة بشكل أفضل من ارتدادات الصراع، وتدفع باملصالح 

 األميركية إلى األمام؟ هذا التقرير يحدد تلك االستراتيجية.

 

 ةركيياألم  واملصالح  السوري  الصراع

كانتفاضة محلية سلمية، حذر الخبراء من أن الرد الوحش ي لـ بشار  ،2011منذ بداية الصراع في عام 

األسد من املرجح أن يكون له آثار سلبية خطيرة على املصالح األميركية. بالنظر إلى موقع سورية املركزي في 

وعدم توافق حكم األسد الشرق األوسط، وعالقات نظامها الحاكم بالجماعات اإلرهابية وإيران، 

مع تطلعات الشعب السوري، فإن كثيرين قلقون من انتشار الصراع إلى خارج الحدود السورية.   االستبدادي

هذه املخاوف هي اآلن واقع. أفرز الصراع السوري أزمة الجئين أثقلت كاهل جيران سورية وعكرت السياسة 

مال عدائية مباشرة بين ركية إلى حد األزمة، وأدت إلى أعاألوروبية، وأدت إلى توتر العالقات األميركية الت

 لعودة روسيا إلى الشرق األوسط، وتحدت املعايير الدولية حول أسلحة 
ً

إيران وإسرائيل، ووفرت عامال

ا آمًنا للقاعدة وزمالئها املتنقلين، وموطًنا ألكبر 
ً
الدمار الشامل وحماية املدنيين. أصبحت مناطق سورية مالذ

أفغانستان في التسعينيات. كما غذى الصراع صعود داعش، مما  مقاتلين اإلرهابيين األجانب، منذتجمع لل

 مفيد  احتواءهناك    كندفع إلى تدخل عسكري مستمر بقيادة الواليات املتحدة. بعد مرور ثماني أعوام، لم ي

 لم يتم حماية الواليات املتحدة من آثاره.و لصراع، ل

د فاز في الصراع. تدخل الحرب السورية، ام األسلرواية التي مفادها أن نظاألحداث على األرض تدحض ا

البعيدة كل البعد عن االنتهاء، مرحلة جديدة. حتى تاريخ كتابة هذه السطور، يضغط نظام األسد وراعيته 

ويؤدي إلى تدفق الالجئين. تندلع  ،روسيا على هجوم ضد إدلب، يمكن أن يخلق كارثة إنسانية جديدة

الديمقراطية، التي دربتها الواليات  االذي يهيمن على قوات سوري ترات بين العنصر )املكون( الكردي التو 

املتحدة في شمال شرق سورية، والسكان العرب في بعض املناطق الخاضعة لسيطرة )قسد(. تقوم تركيا 

ل )قسد( عن املهمة األساسية املتمثلة في منع  بموضعة قوات لغزو شمال شرق سورية، األمر الذي سيحو 

هزم نهائًيا، وبدأت في الظهور بالفعل، واستعادت عودة داعش. إن  داعش اندحرت/ خسرت، ولكنها لم ت 

أراض ي في كل من سورية والعراق. قد يتصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، اللتين تخوضان بالفعل صراًعا 

 ات الجوالن. وقد يسعى نظام األسدمنخفض املستوى في سورية، نحو صراع مفتوح، خاصة في مرتفع
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د داعش، ويسمح إليران بتعزيز وشركاؤه إلى عبور نهر الفرات، األمر الذي بدوره يمكن أن يبعث الحياة في تمر  

طرقها البرية من العراق إلى لبنان. كل هذه السيناريوهات تصبح أكثر ترجيًحا، من دون وجود قوات أميركية 

 سيناريوهات.ادة أميركية ملتزمة لتجنب هذه الفي سورية، ومن دون وجود قي

 
 

كشفت مجموعة دراسة سورية عن عدم وجود حلول سهلة في سورية، حيث انقض ى وقت النتائج املثلى 

وهي اإلرهاب -ت التي يمثلها الصراع في سورية منذ مدة طويلة. ومع ذلك، حددت املجموعة أن التهديدا

ه ضد الواليات ا عداد الكبيرة ملتحدة وحلفائها وشركائها، من إيران املخولة، وروسيا املتضخمة، واأل املوج 

من الالجئين واملهجرين وغيرها من أشكال الكوارث اإلنسانية، وتآكل القواعد الدولية للحرب وااللتزام 

 املتحدة. دات جادة وخطرة بما فيه الكفاية، لتستحق استجابة حازمة من الوالياتهي تهدي -الغربي بها

تحتفظ الواليات املتحدة وحلفاؤها بأدوات للتصدي لتلك التهديدات، وبالنفوذ لتعزيز النتائج التي هي 

ن أفضل للمصالح األميركية من تلك التي قد نراها في غياب مشاركة الواليات املتحدة. ومع ذلك، فإ

يجب أن تكون األولى -وسائل استخدام هذه األدوات بفاعلية، سوف يتطلب مواءمة أفضل للغايات وال

إضافة إلى قيادة سياسية واضحة  -في وسائل الواليات املتحدة )الغايات( أكثر واقعية وزيادة االستثمار

وفشل كبار املسؤولين  ومتسقة وعالية املستوى. أدت التحوالت الحادة وانتكاسات السياسة األميركية،
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لوية للقضية مع نظرائهم، إلى تقويض املصداقية األميركية الحكوميين في الواليات املتحدة في إعطاء األو 

 سياسة األميركية.وفاعلية ال

 
 

 ةسوري  في الحالي  الوضع  ييم قت

بينما يوصف الصراع في سورية غالًبا بأنه يتخامد، فإن تقييم مجموعة دراسة سورية يؤكد أن هذا غير 

 وخطيًرا. وخصوًصا:صحيح. في الواقع، ال يزال الصراع ديناميكًيا 

حدة. لم تعد لم يلِغ تحرير األراض ي التي كانت تسيطر عليها داعش تهديد الجماعة للواليات املت •

هزم. تحولت  الجماعة نحو تمرد بإرادة داعش تحتفظ بأراض مهمة في سورية أو العراق، لكنها لم ت 

ولة اإلسالمية إلى االستفادة وقدرة وموارد لتنفيذ هجمات ضد الواليات املتحدة. سيسعى تنظيم الد

السخط بين السكان   من أي انفتاح، سواء كان تخفيض الضغط األميركي على مكافحة اإلرهاب، أو

رهابية، العرب في شرق سورية، لتجنيد مقاتلين جدد وشن هجمات. ما زالت أيديولوجية داعش اإل 

 أو “عالمتها”، تحظى بقبول عاملي.

يل األمد، ال يتم التعامل معه على نحو كاٍف ومقبول. على الرغم يمثل محتَجزو داعش تحدًيا طو  •

 -بما في ذلك اآلالف من املقاتلين األجانب-يد من مقاتليها من تكبد داعش خسائر كبيرة، فإن العد
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طلق سراحهم،  ما زالوا رهن االحتجاز تحت إدارة )قسد(.
 
سيشكلون جوهر تكرار جديد لـ فإذا أ

اثلة. إضافة إلى ذلك، يقيم عشرات اآلالف من أفراد أسر مقاتلي داعش، داعش، أو أي مجموعة مم

ية. لدى )قسد( وصاية على كلتا الجماعتين، ولكنها تفتقر إلى في معسكرات/ مخيمات في شرق سور 

إلى أجل غير مسمى. وقد عانت الجهود األميركية والحليفة املوارد والدعم الخارجي لالحتفاظ بهما 

 شكلة من نقص اإلرادة السياسية.ملعالجة هذه امل

د الواليات املتحدة. على ال تزال القاعدة وغيرها من الجماعات اإلرهابية نشطة في سورية، وتهد •

ن الجماعات اإلرهابية األخرى تنشط وتسيطر على الرغم من أن داعش قد حظي باهتمام كبير، فإ

 في إدلب، تضم األراض ي، وخاصة في إدلب. شكلت هيئة تحرير الشام، فرع تنظ
ً
يم القاعدة، حكومة

قاعدة، وحر اس الدين، وعدد فرع سورية التابع لتنظيم ال  من ضمنهاالعديد من الجماعات األخرى،  

بير من املقاتلين اإلرهابيين األجانب. تفتقر الواليات املتحدة إلى حرية التصرف للقيام بحملة ك

 شاملة ملكافحة اإلرهاب في هذه املناطق.

م من الضربات الجوية اإلسرائيلية والعقوبات األميركية، تواصل إيران ترسيخ وجودها في على الرغ •

عض عالمات االختالف الخطيرة بين روسيا وإيران. ويبدو أن إيران تتبع سياسة سورية، تظهر ب

العسكري والنشاط السياس ي واالقتصادي، تهدف إلى تعزيز قوتها  مزدوجة تتمثل في الترسيخ

سورية على املدى الطويل. وبحسب ما ورد، تسببت أنشطة إيران في استياء السكان  ونفوذها في

ألسد يعتمد اعتماًدا كبيًرا على الدعم اإليراني. يعتقد املسؤولون السوريين، لكن نظام ا

ت محاوالت إيران لنقل أنظمة أسلحة متطورة إلى اإلسرائيليون أن الغارات الجوية  
 
اإلسرائيلية عطل

كن األهداف اإليرانية الشاملة تبدو كما هي، وخطر الصراع اإليراني اإلسرائيلي األوسع ما سورية، ل

ا. وعلى الرغم من قبول روسيا بالحملة اإلسرائيلية ضد إيران، فإن هناك بعض الدالئل يزال عاليً 

 وسع بين موسكو وطهران، في ما يتعلق باألهداف أو التكتيكات في سورية.على وجود خالف أ

 60يربح األسد الصراع في سورية. استعاد النظام مساحات شاسعة من األراض ي، ويمتلك اآلن  لم •

مساحة البالد. ومع ذلك، فإن سيطرته خارج دمشق ضعيفة، ويعزى ذلك جزئًيا إلى  في املئة من

أمين املناطق التي يستعيدها، ولكن أيًضا ألنه يتبع سياسات عقابية ضد افتقاره إلى القوات لت

سكان املحليين. في معظم املناطق التي يسيطر عليها النظام، يخضع املدنيون للتجنيد، وكذلك ال

التعسفي والتعذيب واإلعدام على أيدي النظام. الجريمة وأمراء الحرب متفشيان. نظام لالعتقال 

ستعادة إدلب، ويتلقى مساعدة روسية للقيام بذلك، لكنه كافح حتى اآلن من األسد مصمم على ا

 أجل استعادة األراض ي، من دون مساعدة القوات البرية اإليرانية.

د لتقديم تنازالت ع السوري، ولم يبِد األسد أي استعداتوقف التقدم نحو تسوية سياسية للصرا •

مع خصومه. ولم تسفر “عملية جنيف”، التي تقودها األمم املتحدة بناًء على قرار مجلس األمن رقم 

 التي تضم روسيا وإيران وتركيا، عن ad hoc” املخصصة لذات الغرض أستانة، أو “عملية 2254
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ا جديًدا لكسر الجمود، تظل نما تقود الواليات املتحدة جهًد م نحو تسوية سياسية للصراع. بيتقد  

العقبة األساسية تتمثل في عدم رغبة نظام األسد في دعم أي إصالح ذي معنى. من غير املرجح أن 

لة ألن عن نتيجة انتخابية شرعية، ألن هناك فرصة ضئي 2021تسفر االنتخابات الرئاسية في عام 

 لشتات السوري.حرة ونزيهة أو بمشاركة موثوقة من ا يسمح النظام بإجراء انتخابات

قللت الواليات املتحدة من قدرة روسيا على استخدام سورية، كمنطقة للنفوذ اإلقليمي. لقد حقق  •

، هدفه القريب )الحفاظ على النظام في تحد لدعوة الواليات 2015تدخل روسيا، ابتداًء من عام 

سمعتها، على نطاق أوسع خفضة نسبًيا. وعززت روسيا مكانتها و ملتحدة األسد إلى الرحيل( بتكلفة منا

في الشرق األوسط. إن مدى نجاح روسيا في سورية أمر قابل للنقاش، لم تترجم بعد مكاسب األسد 

يس العسكرية إلى النصر السياس ي الذي تسعى إليه موسكو على ما يبدو، لكن روسيا أعادت تأس

 قة ألول مرة منذ عقود.نفسها كالعب أساس في سياسة املنط

 بشكل املتباينة النظر  وجهات بسبب ،ةسوري في وتركيا املتحدة الواليات بين العالقات توترت •

 انتكاسة ةسوري شرق  شمال في التركي التوغل سيمثل .الديمقراطية اسوري قوات حول  صارخ

 الواليات  تعتبر  .تركيةلا  ركيةياألم  للعالقة  جديدة  وأزمة  ةسوري  في  املتحدة  الواليات  ألهداف  كبيرة

 عدم بسبب ،ضرورًيا أمًرا داعش ملحاربة الديمقراطية اسوري قوات مع بالشراكة قرارها املتحدة

 أمني  تهديد  الديمقراطية  اسوري  قوات  أن  تركيا  تعتبرو   ،املناسب  الوقت  وفي  موثوق   تركي  بديل  وجود

 تدريبنتيجة  خطورة أكثر أصبح تهديد وهو الكردستاني، العمال بحزب صالتها بسبب ،خطير

 العالقات  كلآت في  مهًما  دوًرا  اعصر ال  هذا لعب  الديمقراطية.  اسوري  قواتل  الواليات املتحدة  وتجهيز

  الحملة يعقد أن شأنه من الذي  األمر ،ةسوري  في ثالث تركي توغل إلى يؤدي وقد ،التركية ركيةياألم

 على  السيطرة  عن  التخلي  تنوي   تركيا  أن  إلى  يشير  ما  يوجد  ال  .داعش  ضد  بشدة  ركيةياألم  العسكرية

 ".الفرات درع" ومنطقة عفرين :حالًيا عليهما تسيطر اللتين السوريتين املنطقتين

 للغاية في الحرب ضد داعش، فإنها  اعلى الرغم من أن قوات سوري •
ً

ا فعاال
ً
الديمقراطية كانت شريك

شرق سورية. يعتبر الجيش األميركي  يجب أن تكابد مرحلة انتقالية لضمان االستقرار في شمال

  اقوات سوري
ً
  االديمقراطية شريك

ً
للغاية في الحملة العسكرية التقليدية ضد داعش. وتواجه  فعاال

ديدة، مع التحول من القتال إلى الحكم. ال يزال األكراد السوريون تلك الشراكة تحديات ج

بالرغم من  -اية الشعبوحدات حممن قبل  اوتحديًد -الديمقراطية  ايسيطرون على قوات سوري

سيطرتها على مساحات شاسعة من األراض ي ذات األغلبية العربية. وقد أدى هذا التباين، ونهج 

لحكم وتخصيص املوارد، إلى اضطرابات في املناطق القبلية وحدات حماية الشعب القاس ي في ا

، ووقف تمويل االستقرار األميركي العربية. أدى الحد األدنى من املشاركة املدنية للواليات املتحدة

 في شمال شرق سورية، إلى تقليص النفوذ األميركي.
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ل جرا •
 
ئم حرب، ويوجب املساءلة، إن استهداف نظام األسد للمدنيين والبنية التحتية املدنية يشك

 عن تعزيز الجهود لحماية املدنيين. استهدف نظام األسد ورعاته، ومنهم روسيا، املدنيين 
ً

فضال

ا منهجًيا، وقد وجدت لجنة تابعة لألمم املتحدة أن النظام متورط وال
ً
بنية التحتية املدنية استهداف

التعسفي والتعذيب واإلعدام على  انية. تعرض السوريون لالعتقالفي ارتكاب جرائم ضد اإلنس

املبذولة أيدي النظام. وعلى الرغم من أن احتماالت املساءلة باهتة على املدى القريب، فإن الجهود  

 لتوثيق فظائع النظام جارية.

األزمة اإلنسانية في سورية، والتحديات التي يطرحها املهجرون داخلًيا والالجئون، سيتردد صداها  •

ملرجح أن يعود معظم الالجئين طوًعا، في ظل الظروف الحالية في سورية. أثار لعقود. ومن غير ا

ماليين سوري مهجرين  6املية الثانية، فهناك الصراع السوري أخطر تهجير بشري منذ الحرب الع

 يماليين آخرين مسجل  6داخلًيا، وحوالي  
ً

ن كالجئين خارج البالد. وضع الالجئون عبًئا اقتصادًيا ثقيال

لبلدان املضيفة، وبخاصة جيران سورية، يتزايد الضغط، خاصة داخل لبنان وتركيا، من أجل على ا

تعتمد نسبة كبيرة من السكان على املساعدات اإلنسانية، العودة غير الطوعية. وداخل سورية، 

 ويسعى النظام إلى السيطرة عليها من أجل تعزيز سلطته.

 
كوباني إلى عين عيس ى في شمال عين العرب/ يع من ركية تسير على طريق سر يقافلة عسكرية أم

صور فرنسية/ وكالة الصحافة ال /ج. )تصوير بولنت كيلي2017سبتمبر أيلول/  29في  ،ةسوري

 يتي(ج
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على الرغم من هذه التحديات، تحافظ الواليات املتحدة على النفوذ لتشكيل نتيجة في سورية،  •

تحمي املصالح األساسية لألمن القومي للواليات املتحدة. حددت املجموعة العديد من نقاط النفوذ 

 إذا استخدمت بالتنس 
ً
ركاء: يق مع الحلفاء والش الرئيسة التي تحتفظ بها الواليات املتحدة، خاصة

النفوذ في شمال شرق سورية، وفرض عقوبات على نظام األسد ومؤيديه، وحجب مساعدات إعادة 

 اإلعمار التي يريدها األسد وروسيا، والعزلة الدبلوماسية املستمرة لنظام األسد.

  املتحدة  الواليات  لسياسة  توصيات

املجموعة أن الواليات املتحدة ما تزال قادرة تعتقد  على الرغم من تقييمها الرهيب للوضع في سورية،

على ممارسة نفوذها على مسار الصراع، وأن عليها أن تفعل ذلك بالنظر إلى التهديدات التي يشكلها الصراع 

على املصالح األميركية. تعتقد املجموعة أن أفضل نهاية لدولة في سورية هي تلك التي ينظر فيها إلى الحكومة 

ا شرعية من قبل سكانها، ولديها اإلرادة والقدرة على إنهاء اعتماد سورية على القوات على أنهالسورية 

ا يعيش فيها 
ً
األجنبية، ومنع الجماعات اإلرهابية من االزدهار على األراض ي السورية. وهذا بدوره يتطلب ظروف

ية وداعش، وفي إطار اإليراناملواطنون السوريون متحررين من الخوف من نظام األسد والوحشية الروسية و 

 ميثاق سياس ي واجتماعي محدث قائم على الحكم الالمركزي وتخصيص املوارد بشكل عادل.

مع إدراك أن مثل هذه النتيجة هي احتمال بعيد، توص ي املجموعة باستراتيجية تجعل التوصل إلى  

، لكنها تسمح أيًضا
ً

تفاوض عليها في سورية أكثر احتماال ات املتحدة بالدفاع عن للوالي تسوية سياسية ي 

مصالحها، وإن لم يتم التوصل إلى حل سياس ي. ال يعتقد أي من املستشارين من قبل املجموعة أن سحب 

القوات األميركية سيجعل داعش أقل  عرضة إلعادة التجمع، أو إيران أقل عرضة لتوطيد نفسها، أو 

 التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

ف مع مهمتي العراق وأفغانستان،  املهمة على الرغم من أن صن 
 
العسكرية األميركية في سورية غالًبا ما ت

م نموذًجا مختلًفا، وأقل  تكلفة بكثير، لكونها جمعت  ضمن فئة “الحرب إلى األبد”، فإن حالة سورية تقد 

بتحالف ومعززة  مجموعات عسكرية أميركية صغيرة، مدعومة بالقوة الجوية وغيرها من القدرات املتطورة،  

عاملي من الشركاء املتشابهين في التفكير، مع قوة شريكة محلية صغيرة لتحرير األراض ي من جماعة إرهابية. 

 إن ما اكتسبته القوات األميركية وشركاؤها في سورية ال ينبغي رميه باالنسحاب املبكر.

مع الحلفاء والشركاء،  التعاون ولتحقيق هذه الغاية، توص ي املجموعة بأن تواصل الواليات املتحدة، ب

مهمتها العسكرية من أجل الحفاظ على الضغط على داعش والجماعات اإلرهابية األخرى، مع الحفاظ على 

الضغط على نظام األسد ومؤيديه وتعزيزه، حتى يتم تهيئة الظروف التي تفض ي إلى تسوية سياسية تنهي 

 ت املتحدة بما يلي:الوالياالحرب السورية. على وجه الخصوص، توص ي املجموعة 

إيقاف االنسحاب العسكري األميركي، وتعزيز املكاسب في أعقاب الهزيمة اإلقليمية لداعش، ودعم  •

املجتمعات املحررة من داعش في تشكيل نموذج بديل للحكم وتخصيص املوارد واألمن في سورية. 

د داعش، ا ( تحديث مهمته1توص ي املجموعة بأن تقوم الواليات املتحدة بـ: ) العسكرية لتفادي تمر 
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( إعادة وجود مدني 3( االستعداد الجيد ملختلف الحاالت الطارئة وسيناريوهات التصعيد، )2)

الديمقراطية  ا( الضغط على قوات سوري4أميركي وتمويل االستقرار إلى شمال شرق سورية، )

( إعطاء 6ة )داعش(، و)مي( رفع مستوى مشكلة محتجزي الدولة اإلسال 5لتحكم بتشاركية أكبر، )

 األولوية للمشاركة الدبلوماسية والعسكرية في العراق.

إلى أن تتحسن الظروف داخل سورية، يجب حرمان نظام األسد ومؤيديه من جميع سبل التطبيع،  •

من خالل فرض العزلة الدبلوماسية على النظام، وفرض بنية عقوبات صارمة. من بين الخطوات 

يات املتحدة مواصلة الضغط على الحلفاء والشركاء، من أجل االمتناع عن وال األخرى، يجب على ال

إعادة إقامة العالقات الدبلوماسية مع نظام األسد، وحجب مساعدات إعادة اإلعمار، وفرض 

العقوبات بصرامة والسعي إلى توسيعها. وإضافة إلى ذلك، يجب على املجتمع الدولي البدء في تمهيد 

بة النهائية للمسؤولين عن جرائم الحرب في سورية، من دون فرض املساءلة اسالطريق اآلن للمح

 كشرط مسبق للتسوية السياسية.

التحقق من استعداد روسيا لدعم التسويات السياسية املقبولة من قبل الواليات املتحدة، مع  •

يعتقد العديد . مواصلة األنشطة التي تزيد من التكاليف التي تتحملها روسيا عن أعمالها في سورية

من املراقبين أن االتفاق بين الواليات املتحدة وروسيا هو شرط أساس للتقدم نحو تسوية 

سياسية، ومع ذلك فشلت روسيا باستمرار في الوفاء بالتزاماتها في سورية. يجب على الواليات 

ة، وفي سياملتحدة أن تطلب إجراءات ملموسة من روسيا، وفًقا ألي مناقشة حول التسوية السيا

حالة عدم وجود مثل هذه اإلجراءات، يجب عليها تجنب تقديم تنازالت ملوسكو أو إضفاء الشرعية 

على مواقفها. وفي الوقت نفسه، يجب على الواليات املتحدة الضغط على موسكو، جزئًيا، من خالل 

 تسليط الضوء على التواطؤ الروس ي في جرائم الحرب.

اإليرانية ووكالئها من سورية، مع معرفة أن هذا أفضل ما يتم على ت إبقاء التركيز على طرد القوا •

مراحل. يجب أن يكون الهدف الرئيس على املدى القريب هو منع إيران والعديد من شركائها ووكالئها 

من ترسيخ نفوذهما، مع رفع التكلفة على إيران بسبب تصرفاتها في سورية. وتحقيًقا لهذه الغاية، 

تحدة مواصلة دعمها للغارات الجوية اإلسرائيلية، وفرض عقوبات تهدف إلى ملعلى الواليات ا

تقويض قدرة إيران على تمويل وكالئها وشركائها في سورية ولبنان والعراق، والحفاظ على الوجود 

العسكري األميركي في قاعدة التنف العسكرية، ودعم جهود فضح النفوذ اإليراني في سورية. يجب 

تحدة أن تصر على أن أي تسوية سياسية توجب انسحاب القوات اإليرانية ووكالئها املعلى الواليات  

 من سورية.

البحث عن مجاالت للتعاون مع تركيا، ومعالجة املخاوف األمنية التركية املشروعة، مع الضغط  •

على تركيا لتجنب أي توغل في شمال شرق سورية، وتحسين الظروف في منطقتي عفرين ودرع 

جب أن تستمر جهود الواليات املتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن منطقة أمنية أو آلية ي الفرات.
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أمنية على طول الحدود التركية مع شمال شرق سورية، ويجب بذل كل محاولة لعزل سورية عن 

املشاكل األخرى في العالقة بين الواليات املتحدة وتركيا. ينبغي على الواليات املتحدة أن تشجع 

حادثات السالم، بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، التي تتمتع بأفضل إمكانات تؤدي م  استئناف

الديمقراطية. كما يجب على الواليات املتحدة الضغط على تركيا،   اإلى انفراج بين تركيا وقوات سوري

 لتحسين الظروف والوصول إلى املناطق التي تسيطر عليها في سورية.

إنسانية في إدلب، في أثناء التعامل مع وجود الجماعات اإلرهابية هناك. ة السعي لتفادي وقوع كارث •

يتعين على الواليات املتحدة استكشاف سبل لزيادة الضغط على الجماعات اإلرهابية في إدلب التي 

قد تكون تخطط لشن هجمات خارجية. في الوقت نفسه، يجب على الواليات املتحدة أن تسعى 

ه، عن مواصلة استهداف املدنيين في املحافظة. استعداًدا لتجدد األزمة ائلردع نظام األسد وشرك 

اإلنسانية والالجئين في إدلب، يجب على الواليات املتحدة الضغط على تركيا لتسهيل عمل 

 املنظمات غير الحكومية التي تخدم السكان.

البلدان املضيفة  عمتنشيط الجهود ملعالجة األزمة اإلنسانية داخل سورية، مع اتخاذ خطوات لد •

لالجئين السوريين. يجب على الواليات املتحدة العمل لضمان استمرار تقديم املساعدات اإلنسانية 

إلى السكان املستضعفين داخل سورية وخارجها. يجب على الواليات املتحدة الضغط من أجل 

اص بتقديم لخا 2018، للعام 2449تجديد “قرار األمم املتحدة عبر الحدود” ]وهو القرار 

املساعدات الدولية عبر الحدود[، وحشد الدول األخرى لتمويل النداءات اإلنسانية لسورية، 

والعمل مع املؤسسات املالية الدولية لدعم الدول املضيفة لالجئين. يجب على الواليات املتحدة 

ن تستأنف قبول وأالوقوف بحزم ضد الجهود املبذولة إلعادة الالجئين السوريين قسًرا إلى وطنهم، 

 الالجئين السوريين في الواليات املتحدة.

 

 ؟سبب أهمية سورية/ لِم سورية مهمة

دخل عامه التاسع اآلن، كانتفاضة محلية سلمية ضد ديكتاتور استبدادي.   وقد،  ةدأ الصراع في سوريب

ات املتقاطعة الحرب، تطور املسرح السوري ليصبح بوتقة لسلسلة معقدة من الصراعسنوات على مدار 

 التي 
 
بتانتباه حلفاء الواليات املتحدة وشركائها وأضعفتهم، و  تشت ا ومنافسين لتشكيل خصومً  نص 

  تعماليين السوريين، وسر   واستهدفتاألوسط، مستقبل الشرق  
ً
 .إلدارة الحروب في املستقبل  عميًقا اسباق

 :بزيارة املوقعقم اع، صر للحصول على جدول زمني مفصل لل

https://www.usip.org/publications /2019 /07/ assad-against-uprising-timeline-syria  

، 1979في عام  .ركييفي ظل نظام األسد تشكل تهديًدا ملصالح األمن القومي األم ةلطاملا كانت سوري

عائلة األسد في السلطة من خالل العمل  استمرت .كدولة راعية لإلرهاب ةفت الواليات املتحدة سوريصن

https://www.usip.org/publications/2019/07/syria-timeline-uprising-against-assad
https://www.usip.org/publications/2019/07/syria-timeline-uprising-against-assad
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هلة بشار األسد بيئة متسا ةت سوري، وفر  2011قبل انتفاضة  .تقاطع الشبكات اإلجرامية واإلرهابية على

ناصر القاعدة إلى د وشجع حركة علقد سهل األس .راعية لإلرهابأخرى لكل من القاعدة وإيران، وهي دولة 

في الوقت نفسه، سمح األسد إليران بتوسيع شبكتها املسلحة   .(1)  ركيةيالعراق لشن هجمات ضد القوات األم

 .من أجل تهديد إسرائيل ،وإلى لبنان ةالشيعية عبر سوري

خط األمامي أرض خصبة للمنظمات اإلرهابية امللتزمة بمهاجمة الواليات املتحدة، وال ةسوري ،اآلن

في العبين أصبح كل واحد من هؤالء ال .الرئيسة لعودة روسيا إلى املنطقة املنصةالقوة اإليرانية، و شروع مل

ي الوقت نفسه، فإن وف  .من الواليات املتحدة وحلفائها وشركائهاأكثر    ةمستقبل سوري  فيوضع أفضل للتأثير  

 ،داعش لةافسمن من وحشية نظام األسد أو  نو فر يالذين سواء - ةتدفقات الالجئين الهائلة من سوري

 .والتأثير على النتائج االنتخابية في أوروبا ةتؤدي إلى تفاقم الهشاشة االقتصادية لجيران سوري

، بل صارت انتباه الجمهور   محط  ةالحرب في سوريلم تعد  ومع ذلك، على الرغم من تقديم هذه األخطار،  

عد ت: لم االنحدارألزمة السورية يتجه نحو راقبين أن قوس اقد يفترض بعض امل على هامش انشغاالته.

كية االنسحاب ر يسيطر على األرض، واألسد على أعتاب النصر، ويمكن للقوات العسكرية األمتداعش 

لسوء الحظ، في حين أن الكثير من األميركيين  .مكافحة اإلرهابفي قريًبا، بعد أن حققت مهمتها الرئيسة 

اع أثبتت صر ، إال أن التنبؤات األكثر إلحاًحا للةاحتواء الصراع في سوريإمكانية مرار في كانوا يأملون باست

 وحذرة. على مر السنين أنها محافظة

 

 
1 - Anonymous, “U.S. Cross-Border Raid Highlights Syria’s Role in Islamist Militancy,” CTC Sentinel, U.S. 
Military Academy at West Point, Combatting Terrorism Center, November 2008,  
https://ctc.usma.edu/u-s-cross-border-raid-highlights-syrias-role-in-islamist-militancy   

https://ctc.usma.edu/u-s-cross-border-raid-highlights-syrias-role-in-islamist-militancy
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 /كانون الثاني 18، ةمر في شرق حلب، شمال غرب سورياملدحي صالح الدين  فيسوريون يمشون 

 أسوشيتد برس/ شترستوك(.)تصوير حسن عمار/ . 2018يناير

 

، وتأثيرها على قساوتها، و مدتها من طول طراد  ابركيون  ي، قلل األم2011ة األزمة السورية في عام  بدايمنذ  

األميركيين مستمرون   هو أن  ةاألساسية للواليات املتحدة. إن تقييم مجموعة دراسة سورياملصالح الوطنية  

 القيام بذلك اآلن.في 

ول، على الرغم من تحرير األراض ي السورية األ حدة.  خمسة تهديدات رئيسة للواليات املت  ةتنبع من سوري

علية انهيار ااستغلت إيران بف ثاني، لقدال ة.من قبضة داعش، يبقى خطر الهجمات اإلرهابية من سوري

للمض ي قدًما في محاولتها للهيمنة اإلقليمية وفتح جبهة جديدة في حملتها ضد إسرائيل، مما زاد من  ةسوري

بمثابة انتصار استراتيجي بالنسبة لروسيا، التي  ةثالث، كانت سوريال .أوسع خطر إشعال صراع إقليمي

 .منافس للواليات املتحدة في الشرق األوسطو وسيط موثوق به استفادت باملثل من الحرب إلدراج نفسها ك

العنان لتهجير رابع، أطلقت حملة العنف الوحشية املستمرة التي يقوم بها األسد ضد الشعب السوري ال

مأساة إنسانية كان لها آثار سياسية واجتماعية مزعزعة لالستقرار في بلدان في  سوريين،هائل من الد عد

خامس، أدى االنتهاك املستمر للمعايير الدولية األساسية التي دافعت ال .داخل حلف الناتو ومنهامتعددة، 

لعالم مع ركية في جميع أنحاء اياألمكل تصورات القوة واملصداقية آا إلى تعنها الواليات املتحدة تاريخيً 

 .اعات املستقبليةصر سوابق مقلقة لل تأسيس

ومع ذلك، سعت السياسة  .بعضالعزز بعضها تعالوة على ذلك، فإن هذه التهديدات متشابكة و 

ركي على التهديد اإلرهابي يحيث تركز نصيب األسد من االهتمام األم ،املشكلة السوريةقسيم ركية إلى تياألم

 .ركيينيواملواطنين األم أميركاإلى الخطر الفريد الذي يشكله على  انظرً 



 
 17 

 
ن من الواليات املتحدة على أهبة االستعداد إلى و الديمقراطية املدعوم ايقف مقاتلو قوات سوري

سيطر عليها داعش، كانت تبعد إجالئهم من األراض ي التي  تفتيشهمجانب الرجال الذين ينتظرون 

 /أسوشيتد برس. )تصوير فيليب دانا/ 2019فبراير شباط/ ، في ةسوري ، شرق باغوز البالقرب من 

 .شترستوك(

 

 داعش والقاعدة

خالل السنوات الخمس املاضية، قام التحالف العاملي بقيادة  .هزم بعدت  لم  افي حالة فرار، لكنه داعش

ومع ذلك، فقد   ة.عراق وسوريتحتلها داعش في الكانت  ألراض ي التي  الواليات املتحدة لهزيمة داعش بتحرير ا

 استغل مالذهت، سا، وفي غياب ضغوط فعالة ضدهالعصيان / تمردحالة الداعش بالفعل إلى  تانتقل

في كل من التصريحات -عة اتنظيم وتوجيه وإلهام الهجمات الخارجية. أوضحت الجم من أجلالسوري 

اتلي داعش التي تضم اآلالف من مقيمكن للسجون املخصصة  .تواصل القتالأنها س -والهجمات املستمرة

 .(2) 2014األول في  صعود داعشبالسجن، تماًما كما فعلوا أثناء  انهيارتقوية املجموعة في حالة حدوث 

إيران في لبنان  عميل/ وكيل –حزب هللا  ة.داعش التهديد اإلرهابي الوحيد املتمركز في سوريليست 

في  .قبل الواليات املتحدة حددتهانبية منظمة إرهابية أج هو -2012منذ عام  ةوموجود عسكرًيا في سوري

منظمة إرهابية تحرير الشام، املعروفة سابًقا باسم جبهة النصرة، وهي هيئة ، فإن ةشمال غرب سوري

 
2 - Aki Peritz, “The Great Iraqi Jail Break,” Foreign Policy, June 28, 2014, 
 https://foreignpolicy.com/2014/06/26/the-great-iraqi-jail-break    

https://foreignpolicy.com/2014/06/26/the-great-iraqi-jail-break
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كما توجد جماعات إرهابية أخرى، مثل حراس الدين،  .، تسيطر بشكل فعال على محافظة إدلبأجنبية

يصف العديد من املحللين  .وملتزم بالعمليات الخارجيةموجود في إدلب ، ةسوري لقاعدة فيلابع نظيم التالت

 .(3) حتوي على أكبر تجمع للمقاتلين األجانب منذ أفغانستان في التسعينياتت اإدلب بأنه

 إيران

أمًرا ها من دول أخرى تالتي جندالوكيلة على مدار الحرب السورية، كان نشر إيران لقواتها وميليشياتها 

ونتيجة لذلك، أصبح لدى إيران اآلن  .ملعارضة السوريةا ه األراض ي أمامنظام األسد لخسائر  قلبا في حاسمً 

بما في ذلك إدخال أنظمة أسلحة على األراض ي السورية،  يوستراتيجيةالج أجندتهاحرية واسعة ملتابعة 

 
 
يض ة في شرق البحر األبوتهديد حرية املالح ،ن إيران من فتح جبهة جديدة ضد إسرائيلمتطورة تمك

تشعر بالقلق من أنها قد تجد س، فإن إسرائيل في أي وقتإذا امتلكت إيران أسلحة نووية . )4)املتوسط 

ا ال يختلف عن  
ً
ترسانة تقليدية   يمتلككوريا الجنوبية: مهددة من قبل عدو    هواجهالذي تنفسها تواجه مأزق

مثل الواليات املتحدة عن الوصول إلى مساعدتها في نب جايمكن أن تردع الشركاء األ  ،خمة وقدرة نوويةض

 .حالة الصراع

وإسرائيل ليست سوى واحدة من الصراعات الثانوية التي يمكن أن تنشأ عن علنية بين إيران  احربً إن 

ز الزعماء على إسرائيل في األراض ي السورية قد حف   يرانإن التهديد الذي تشكله إ ة.الصراع في سوري

ود موسكو نحو اآلن  انطلبيباملثل، فإن األردن ولبنان  .ة مع روسياين على البحث عن تسوياإلسرائيلي

، وزيادة ةالتي تشعر بالقلق من وجود إيران، وتزايد عدم االستقرار في جنوب غرب سوري  ها،عالقات أوثق مع

 .ركيةيعدم اليقين بشأن السياسة األم

 روسيا

 ،عالقات مثمرة مع موسكوبفظ تاألوسط تحدول الشرق  ، كانت معظمةخل روسيا في سوريقبل تد  

اآلن، تعمل حكومات  .لقيادة والعالقات االقتصادية والشراكات األمنيةمن أجل اواشنطن  تتطلع إلىبينما 

عسكرية، ودبلوماسية، واقتصادية، -الشرق األوسط على تعميق العالقات مع روسيا عبر قطاعات متعددة  

ها ليس دور  تعزيزتعمل روسيا على  .ركي وعدم املوثوقيةيالتخندق األم صوراتضد ت ستعدادلال  -وطاقة

مركز القوة الذي يحدد نتائج القضايا التي تراوح بين كولكن أيًضا فحسب، اع السوري صر رئيس لل حكٍم ك

ام ر التز صو  ي  حتى بين خصوم األسد، غالًبا ما  .الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وأسعار الطاقة العاملية

 .لواضحا تقلب واشنطنكو الثابت ببقاء نظام األسد في تناقض صارخ مع موس

 
3 - Bruce Hoffman, “Al-Qaeda’s Resurrection,” Expert Brief, March 6, 2018, Council on Foreign 
Relations, https://www.cfr.org/expert-brief/al-qaedas-resurrection.  
4 - Mark P. Fitzgerald, “The Eastern Mediterranean Needs More US Warships,” Defense One, June 4, 2019, 
https://www.defenseone.com/ideas/2019/06/eastern-mediterranean-needs-more-us-warships/157440/.  

https://www.cfr.org/expert-brief/al-qaedas-resurrection
https://www.defenseone.com/ideas/2019/06/eastern-mediterranean-needs-more-us-warships/157440/
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ونفوذها املتزايد في منطقة الشرق األوسط لحوظ عالوة على ذلك، من املرجح أن يكون لنجاح روسيا امل

في  مكانتها كقوة عظمى في املنطقة  االستفادة منستسعى موسكو إلى  .عواقب تتجاوز بكثير املنطقة ،الكبير

تركيا( ها إلى تكثيف االحتكاكات واالنقسامات داخل حلف الناتو )بما فيذلك يؤدي وسعالقاتها مع أوروبا، 
 .ر روسيا نفسها كبديل موثوق به ومتسق للواليات املتحدةعلى الصعيد العاملي، ستصو   .(5)

 
من الحدود  غير رسمي بالقرب سكنفي  ،مدرسة مؤقتةأطفال الجئون سوريون يحضرون درًسا في 

 أسوشيتد برس/ شترستوك(. )تصوير محمد محيسن/ ية على مشارف املفرق باألردن.السور 

 

 ن و الالجئ

هم اآلن إما الجئون  ،مليون نسمة 21عددهم كان  الذين ،قبل الحرب ةأكثر من نصف سكان سوري

ضيفة في ون مجتمعاتهم املالالجئون السوريأرهق  .(6) ماليين( 6ا )داخليً هجرون مليون( أو م 6,5مسجلون )

تستضيف الدول األوروبية أيًضا ما يقرب من مليون الجئ   .(7)تركيا ولبنان واألردن والعراق    :البلدان املجاورة

 
5 - Anna Borshchevskaya, “Russia Growing Influence in North Africa,” Atlantic Community, February 
26, 2019, https://atlantic-community.org/russias-growing-influence-in-north-africa/.  
6 - United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Syria Regional Refugee Response: Durable 
Solutions,” on UNHCR Refugee Situations Portal, accessed July 27, 2019, 
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions.   
7 - Syria’s neighbors are among the top refugee-hosting countries in the world. Only Iraq is not in the top ten. 
See “The World’s Refugees in Numbers,” on the Amnesty International website,  
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/global-refugee-crisis-
statistics-and-facts/.     

https://atlantic-community.org/russias-growing-influence-in-north-africa/
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/global-refugee-crisis-statistics-and-facts/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/global-refugee-crisis-statistics-and-facts/
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متوسط مدة بقاء الالجئ ر البنك الدولي أن ويقد   .)8(الجئ في أملانيا وحدها 000,580أكثر من  منهمسوري، 

 لن يك ت بقليل، وبالتالي فإن العبء على الدول املضيفةفي بلد مضيف هو أكثر من عشر سنوا
ً

 ون ثقيال

 .(9) أيًضا طويل األمد بل ،حسبف

تكافح حكوماتهم لتوفير الخدمات  ة.في الواقع، فإن الوضع الراهن غير مستدام بالفعل لجيران سوري

ة على العمل مع در ق وأقل   خطًراة االنكماش االقتصادي وضغوط املوارد، مما يجعلها أكثر حلر مخالل 

يواجه الالجئون السوريون عوائق أمام الخدمات والتوظيف،  .الواليات املتحدة لتحقيق أهداف مشتركة

قليل من هؤالء الالجئين يريدون العودة  أكثر فأكثر. ةميسر وأصبحت الظروف في املجتمعات املضيفة غير 

قد  جئين خطاب والسياسات املضادة لال ما لم تتحسن الظروف هناك بشكل ملحوظ، ولكن ال ؛ةإلى سوري

تقاعست الحكومات املانحة عن تقديم املساعدات الكافية للبلدان املضيفة  .تصل قريًبا إلى نقطة الغليان

العنف في  سبةن ةعودة الالجئين القسرية أو السابقة ألوانها إلى سوري. ستزيد عبءلالجئين التي تتحمل ال

 .جاورةلدان املإلى الب العنف متدي، وقد ةسوري

هذا التحدي   .معظمهم من األطفال، و داعش  ت، يضم مخيم الهول اآلالف من أفراد عائال ةداخل سوري

  نإ-
 
 .املزيد من التطرف في العقود القادمةيمكن أن يزرع بذور  -دون عالجمن رك ت

 املعايير الدولية

املصالح  أفادتقواعد الدولية التي ركية دوًرا مهًما في إنشاء وتطبيق نظام من اليتلعب القيادة األم

للحرب، أدى استخدام نظام األسد   متابعتهاوطوال فترة    .ركييالرخاء األممن    تدااألمنية للواليات املتحدة وز 

من الحرمان الهادفة للتجويع و حصار عمليات الللتعذيب املنهجي، واالعتقاالت واالختفاء غير القانوني، و 

 ةالطبياملواد 
ً

اوية ضد املدنيين، إلى ياألسلحة الكيم ومنهاالجماعي،  القتلألسلحة  تخدامهعن اس ، فضال

قصف قوافل املساعدات  ومنها، ةارتكبت روسيا أيًضا جرائم حرب في سوريكل هذه املعايير. لقد آت

 .(10)املدنية مثل املستشفيات بنى اإلنسانية وال

  ةالسلوك أثناء الحرب في سوري أسسلقد 
ً
دون من ملدنيين وقصفهم استهداف ا يمكن فيها سابقة

  .روسيا وإيران وبقية العالم تراهلقد رأى األسد هذا وفهمه، كما  مهمة.تداعيات دولية 
ً
يقبل هذه  اإن عامل

 
8 - Phillip Connor, “Most Displaced Syrians Are in the Middle East, and about a Million Are in Europe,” Pew 
Research Center, January 29, 2018, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/29/where-displaced-
syrians-have-resettled/ft_18-01-26_syriarefugees_map/;  and “Foreign Population by Sex and Selected 
Citizenship,” on the Statistiches Bundesamt (Federal Statistics Office) website, accessed July 27, 2019, 
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Migration-Integration/Tables/foreigner-
gender.html;jsessionid=A133E11D268B2D2D7B248C4966603F56.internet712.    
9 - Xavier Devictor and Quay-Ton Do, “How Many Years Do Refugees Stay in Exile?,” World Bank Blogs, 
September 15, 2016, https://blogs.worldbank.org/dev4peace/how-many-years-do-refugees-stay-exile.  
10 - Chloe Cornish and Asser Khattab, “Syrian Regime and Russia Allies Accused of Bombing Hospitals,” Financial 
Times, May 29, 2019. https://www.ft.com/content/1288a6e0-81ee-11e9-9935-ad75bb96c849.  
 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/29/where-displaced-syrians-have-resettled/ft_18-01-26_syriarefugees_map/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/29/where-displaced-syrians-have-resettled/ft_18-01-26_syriarefugees_map/
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Migration-Integration/Tables/foreigner-gender.html;jsessionid=A133E11D268B2D2D7B248C4966603F56.internet712
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Migration-Integration/Tables/foreigner-gender.html;jsessionid=A133E11D268B2D2D7B248C4966603F56.internet712
https://blogs.worldbank.org/dev4peace/how-many-years-do-refugees-stay-exile
https://www.ft.com/content/1288a6e0-81ee-11e9-9935-ad75bb96c849
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مثل هذا إن    .وخطيًرا على أمننا القومي  ،ركيةيركية ومعادًيا للمصالح األميللقيم األم  نقيًضاالسابقة سيكون  

يزيد من تجنيد و  ،كاستراتيجية بقاء للديكتاتوريين ينمدنيلل ةجماعيالقتل الجريمة سيشرعن العالم 

 ع أنحاء العالم.ملتطرفين في جميا

 

 ةتقييم الوضع الحالي في سوري

 داعشعد تلم . ال يزال ديناميكًيا وخطيًرا ةهو أن الصراع في سوري ةن تقييم مجموعة دراسة سوريإ

ال يزال نظام و  .والعراق ةداخل سورينفسها عيد بناء ت اكنهول ،سيطر على مساحات شاسعة من األراض يت

في املناطق التي يسيطر عليها،  سلطته أن من رغمبالاألسد مصمًما على استعادة كامل األراض ي السورية، 

تي استولى  تنازع، ويرجع ذلك جزئًيا إلى قسوة النظام تجاه السكان في األراض ي المحل  ما تكون ضعيفة و   اغالبً 

، لكنها ال تزال وجهةيق الغارات الجوية اإلسرائيلية املردع إيران من الناحية التكتيكية عن طر  يتم .عليها

 .، ليس فقط عسكرًيا ولكن أيًضا اقتصادًيا وثقافًيا وسياسًياةا بترسيخ نفسها في سوريملتزمة استراتيجيً 

 وتنظر .اعصر ية سياسية تنهي اللقد فشلت روسيا في تحويل نجاحها العسكري لصالح نظام األسد إلى عمل

تشكل على أنها الديمقراطية التي يسيطر عليها األكراد  االقدرات العسكرية املتزايدة لقوات سوري إلىتركيا 

وفي الوقت  .الديمقراطية الطرد قوات سوري ةوقد تتدخل عسكرًيا في شمال شرق سوري ،تهديًدا وجودًيا

 ، ل الظروف اإلنسانية رهيبةام وفي املناطق املحررة من داعش، ال تزانفسه، في املناطق التي استعادها النظ

، والتجمعات ةكمو قد يؤدي االفتقار إلى الخدمات والح  .البناء إلى حد كبيرو االستقرار  إعادة  ولم تبدأ أعمال  

 ،ل األوان، وعودة الالجئين قبةواملقاتلين املحتجزين في املخيمات في جميع أنحاء سوريهجرين الكبيرة من امل

 .صراعإلى اندالع جوالت جديدة من ال

من  ءً اتداب ،ةاملالحظات التالية بشأن الوضع على أرض الواقع في سوري ةتقدم مجموعة دراسة سوري

 .2019أغسطس  األول من آب/ 

 داعش والقاعدة

غم من الر  على .عة للواليات املتحدةاعليها داعش تهديد الجمكانت تسيطر تحرير األراض ي التي ال يلغي 

ن داعش تعاود الظهور كتمرد قوي فإ، 2019مارس آذار/ في  ،أن الواليات املتحدة أعلنت هزيمة داعش

عة سليمة إلى حد كبير، اقيادة الجم . ( 11) وكذلك خارجها ةوتواصل التخطيط للهجمات داخل سوري

عبر الحدود في العراق   اوفهتجميع صفعيد  ت، و ةوتحافظ على "قدرة ممتازة على القيادة والسيطرة" في سوري

 
11 - Kenneth F. McKenzie Jr., “Advance Policy Questions, Nomination Hearing: Commander, U.S. Central 
Command,” December 4, 2018, https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/McKenzie_APQs_12-
04-18.pdf.  

https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/McKenzie_APQs_12-04-18.pdf
https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/McKenzie_APQs_12-04-18.pdf
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 طليقين  -تراوح التقديرات بين بضعة آالف إلى أكثر من خمسة عشر ألًفا-اآلالف من املقاتلين ال يزال  .(12)

ا موارد من بين أغنى املنظمات اإلرهابية في العالم، أيضً  ذات يومعة، التي كانت االجملدى  .(13) في البالد

 .تها على الصعيدين املحلي والدوليمالية كبيرة متبقية لتمويل عمليا

في وضع يمكنها من االستفادة من أي توقف مؤقت أو تخفيض تضعها  ، شبكة داعش املرنة  ةداخل سوري

قائد  االبن،الجنرال كينيث ف. ماكنزي ، صرح 2018ديسمبر كانون األول/ في  .في عمليات مكافحة اإلرهاب

زال تربما ال  داعش،سيطر عليها كانت تحرير األراض ي التي تى بعد تر أنه، ح"أقد   :ركيةيالقيادة املركزية األم

بالظهور أكثر قدرة من تنظيم القاعدة في العراق في ذروته، مما يوحي بأنها في وضع جيد يسمح لها  داعش

عة حملة من الهجمات االنتحارية ابالفعل، تشن الجم.  (14)عة"  اإذا تراجعت الضغوط على الجم  ؛مرة أخرى 

، في املناطق التي كانت تسيطر عليها ذات وجهةغتيال املات بالعبوات الناسفة، وكذلك عمليات اال والهجم

 يوم.

أبريل  ظهر في نيسان/ في شريط فيديو  ،عةاداعش، إستراتيجية الجم زعيمأوضح أبو بكر البغدادي، 

هضة لداعش املنا القواتشتيت لت على جبهات متعددةشن داعش تمرًدا ت، ةفي العراق وسوري .(15) 2019

إلى منع تشكيل أشكال بديلة   باطرادسعى داعش  تفي هذه املرحلة الجديدة،    .وتقويض أشكال الحكم البديلة

في شعور متزايد بعدم التمكين  ةجذر تواستغالل املظالم السنية العربية، امل ،ةللحكم في شمال شرق سوري

 عملياتيةة في املناطق املحررة من داعش بيئ توفر املجتمعات العربية الساخطة .في ظل الحكم الكردي 

 .لمجندين الجددلمواتية ومجموعة جذابة 

، مما يؤكد تقييم بعض ةعات واألفراد خارج سورياا، ما زالت أيديولوجية داعش جذابة للجمأخيرً 

رض األ تلت  عندما اح تاآلن أكثر مما فعل  )أميركا( مثل تهديًدا أكبر للوطنتركيين بأن داعش  ياملسؤولين األم

الهجمات االنتحارية املنسقة في مسؤوليتها عن داعش  أعلنتأبريل، نيسان/  16في   .(16)ة في العراق وسوري

أفغانستان في " جديدة، من بين أماكن أخرى، مقاطعات واليات/ عة عن تشكيل "اأعلنت الجم .سريالنكا

ة املستمر   الجاذبيةوضحون  يد، لكنهم مًعا ينفس مستوى التهد  املناصرينال يمثل كل هؤالء    .ونيجيريا وتركيا

 سلوب داعش.أل 

 
12 - Glenn A. Fine, Steve A. Linick, and Ann Calvaresi Barr, “Operation Inherent Resolve and Other Overseas 
Contingency Operations: Lead Inspector General Report to the United States Congress,” October 1, 2018–
December 31, 2018, https://media.defense.gov/2019/Feb/05/2002086500/-1/-
1/1/FY2019_LIG_OIRREPORT.PDF.  
13 - For a discussion of these estimates, see ibid.  
14 - McKenzie, “Advance Policy Questions.”  
15 - Ben Hubbard, “ISIS’ Mysterious Leader Is Not Dead, New Video Shows,” New York Times, April 29, 2019, 
https://www.nytimes.com/2019/04/29/world/middleeast/isis-baghdadi-video.html.  
 
16 - Syria Study Group confidential source.  

https://media.defense.gov/2019/Feb/05/2002086500/-1/-1/1/FY2019_LIG_OIRREPORT.PDF
https://media.defense.gov/2019/Feb/05/2002086500/-1/-1/1/FY2019_LIG_OIRREPORT.PDF
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 اتحتجز قوات سوري .ال يتم التعامل معه بشكل كاٍف  ،محتجزو داعش تحدًيا طويل األمديمثل 

من مراكز االعتقال املؤقتة  مجموعة صغيرةفي  ،ا حوالي عشرة آالف من مقاتلي داعشالديمقراطية حاليً 

هؤالء املعتقلين إن الغالبية العظمى من  .(17) ة" في شمال شرق سوريت فجأةالتي ظهر  / والسجون "املنبثقة

 .(18) السوريينالعراقيين و من  -ركيينيما يقرب من ثمانية آالف، وفًقا ملسؤولين أم-

هجرين للمخيمات نساء وأطفال، في ممن ائل داعش، و حتجز اآلالف من أفراد عي  إضافة إلى املقاتلين، 

الديمقراطية بعدد  اسوريفوجئ مسؤولو الواليات املتحدة وقوات وقد  ة.ق سوريا في شمال شر داخليً 

هؤالء  .سيطر عليها داعشكان تاملنطقة األخيرة من األراض ي التي وهي باغوز، الجدوا في األشخاص الذين و  

 و املدني
 
 /سكراتوتقع أكثر هذه املع ات واإلمكانات.قدر مما تجاوز السكان املخيمات،  وامن سرعان ما ضخ

، بالقرب من الحدود العراقية، وتضم حوالي سبعين ألف  الهول  بلدةثقلة باألعباء خارج امل املخيمات

الهول أكثر من ضعف طاقته، وعلى الرغم من أن   معسكر / مخيميتحمل   .(19) شخص، ثلثاهم من األطفال

إن املوارد فة األساسية، مديري املخيم والشركاء من املنظمات غير الحكومية يقدمون اإلغاثة اإلنساني

ها هؤالء النساء إلي الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية التي يحتاجتقديم والقدرات غير كافية ل

الكثير منهم الذين قضوا سنوات و ادة التأهيل واإلدماج ألطفال مقاتلي داعش، برامج إعإن  .(20) واألطفال

الديمقراطية لطلبات القبائل في شرق  اوات سوريتستجيب ق .تحت حكم داعش، ليست موجودة نشأتهم

 ةالديمقراطي اسوري قوات ت، قام2019أبريل نيسان/ اعتباًرا من  ،إلفراج عن معتقلين محددينبا ةسوري

وكذلك بعض رعايا   ،كما نقلت مئات العراقيين.  (21)  ةالقبليرعاية  أكثر من ألف سوري إلى المسؤولية    بنقل

ومع ذلك، فإن املحاكم العراقية تعاني أوجه قصور كبيرة،  .(22) الحكومة العراقيةة رعايإلى  ،الدول الثالثة

تحت االعترافات  للحصول علىالتعذيب بادعاءات  بسببكما تعاني املنخفضة،  األدلةبما في ذلك معايير 

 .(23) املحاكمات على عجل اءجر إ، و اإلكراه

 
17 - Syria Study Group confidential source.  
18 - Syria Study Group confidential source. 
19 - Liz Sly, “New Suffering for the Children of the ISIS Caliphate as Sickness and Hunger Spread,” Washington 
Post, June 19, 2019, https://www.washingtonpost.com/world/new-suffering-for-the-children-of-the-isis-
caliphate-as-hunger-and-sickness-spread/2019/06/18/3824fe6c-87a2-11e9-9d73-
2ba6bbf1b9b_story.html?utm_term=.01f225941609.  
20 - Ibid. 
21 - Robin Wright, “The Dangerous Dregs of ISIS,” New Yorker, April 16, 2019, 
 https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-dangerous-dregs-of-isis.     
22 - Belkis Wille, “Transfer of ISIS Suspects, Including Foreigners, to Iraq Raises Torture Concerns,” Human 
Rights Watch, March 4, 2019, https://www.hrw.org/news/2019/03/04/transfer-isis-suspects-including-
foreigners-iraq-raises-torture-concerns.  
23 - Human Rights Watch, “Flawed Justice: Accountability for ISIS Crimes in Iraq,” December 5, 2017, =  

https://www.washingtonpost.com/world/new-suffering-for-the-children-of-the-isis-caliphate-as-hunger-and-sickness-spread/2019/06/18/3824fe6c-87a2-11e9-9d73-2ba6bbf1b9b_story.html?utm_term=.01f225941609
https://www.washingtonpost.com/world/new-suffering-for-the-children-of-the-isis-caliphate-as-hunger-and-sickness-spread/2019/06/18/3824fe6c-87a2-11e9-9d73-2ba6bbf1b9b_story.html?utm_term=.01f225941609
https://www.washingtonpost.com/world/new-suffering-for-the-children-of-the-isis-caliphate-as-hunger-and-sickness-spread/2019/06/18/3824fe6c-87a2-11e9-9d73-2ba6bbf1b9b_story.html?utm_term=.01f225941609
https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-dangerous-dregs-of-isis
https://www.hrw.org/news/2019/03/04/transfer-isis-suspects-including-foreigners-iraq-raises-torture-concerns
https://www.hrw.org/news/2019/03/04/transfer-isis-suspects-including-foreigners-iraq-raises-torture-concerns
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الديمقراطية  احالًيا تحت حراسة قوات سوري املوجودينيطرح أكثر من ألفي مقاتل أجنبي من داعش 

حلفاء الواليات املتحدة في أوروبا، إعادة مواطنيها، أو  ومنهمترفض العديد من الدول،  .(24) تحدًيا كبيًرا

تفتقر  .فقطين مختار ت عائال أفراد على استعداد إلعادة  اتجريدهم من الجنسية في بعض الحاالت، أو أنه

يشعر و  ،التهام إلى مقاتلي داعش في املحاكم املحليةإلى األدلة الالزمة لتوجيه ا العديد من هذه البلدان

سوف يقضون فترات قصيرة قبل إطالق بالتالي  آخرون بالقلق من أنه يمكن إدانة املقاتلين فقط بتهم أقل، و 

 .(25) سراحهم

مجموعات فرعية ي تمثله التحدي الذمع    ،ركيةيفي جميع أنحاء الحكومة األم  وزاراتال  / تتعامل املكاتب

ركي رفيع مسؤول عن تنسيق وتنفيذ جميع ي، لكن ال يوجد مسؤول أمةمتميزة من معتقلي داعش في سوري

ذلك والعاملين في املجال اإلنساني الدولي  لقوات التحالف  سياسات الواليات املتحدة بشأن هذه املسألة. إن  

 جهودهما. ن لتنسيقلوياتهم، مع عدم وجود وسيط أميولكن يحتمل أن يتنافسوا في أو  ،القدر من األهمية

سهل، عند اإلمكان، تداعش، و  معركيين الذين قاتلوا يركية في إعادة املواطنين األميتستمر الحكومة األم

بذلت دول مثل كوسوفو ومقدونيا الشمالية   (.جنسيتهم)بلدان    انهم األصليةبلدعودة املقاتلين األجانب إلى  

 . (26) ةجديرة بالثناء إلعادة مقاتلي داعش من سوري وإيطاليا جهوًدا

يعمل التحالف العاملي لهزيمة داعش على مواجهة تحديات معتقلي داعش وعائالتهم، لكنه مقيد 

يان املشترك للمديرين البلم يسلط  األصلي. اإلعادة إلى الوطنعملية يتعلق بباالختالفات بين األعضاء فيما 

 اوليس لدى قوات سوري. (27) الضوء على هذه املسألة املحددة ،2019يونيو  /حزيران 25في  ،السياسيين

الظروف األمنية ضعيفة  .الديمقراطية القدرة وال الرغبة في احتجاز هؤالء املعتقلين إلى أجل غير مسمى

في  انقطاعات / داعش عدة فواصل تاستغل حديثة النشأة.والسجون هجرين داخل كل من مخيمات امل

 

https://www.hrw.org/report/2017/12/05/flawed-justice/accountability-isis-crimes-iraq.  See also Human 
Rights Watch, “Iraq: Key Courts Improve ISIS Trial Procedures: But Changes Needed in aws, Response to 
Torture, Other Courts,” March 13, 2019, https://www.hrw.org/news/2019/03/13  
/iraq-key-courts-improve-isis-trial-procedures. 
24 - Ryan Browne and Jennifer Hansler, “US Officials Say More than 2,000 Suspected Foreign ISIS Fighters 
Being Held in Syria,” CNN, April 17, 2019, https://www.cnn.com/2019/04/17/politics/foreign-isis-fighters-
syria/index.html.  
25 - Syria Study Group confidential source.  
26 - Nathan Sale, “After the Caliphate: A New Global Approach to Defeating ISIS,” remarks made at the 
Brookings Institution, April 30, 2019, https://www.state.gov/after-the-caliphate-a-new-global-approach-to-
defeating-isis/;  and Michael R. Pompeo, “U.S. Applauds Italy’s Foreign Terrorist Repatriation,” press statement, 
U.S. Department of State, July 2, 2019, https://www.state.gov/u-s-applauds-italys-foreign-terrorist-fighter-
repatriation/.  
27 - Office of the Spokesperson, “Joint Statement by the Political Directors of the Global Coalition to Defeat 
ISIS,” press release, U.S. Department of State, June 25, 2019, https://www.state.gov/joint-statement-by-
the-political-directors-of-the-global-coalition-to-defeat-isis/.    

https://www.hrw.org/report/2017/12/05/flawed-justice/accountability-isis-crimes-iraq
https://www.hrw.org/news/2019/03/13
https://www.cnn.com/2019/04/17/politics/foreign-isis-fighters-syria/index.html
https://www.cnn.com/2019/04/17/politics/foreign-isis-fighters-syria/index.html
https://www.state.gov/after-the-caliphate-a-new-global-approach-to-defeating-isis/
https://www.state.gov/after-the-caliphate-a-new-global-approach-to-defeating-isis/
https://www.state.gov/u-s-applauds-italys-foreign-terrorist-fighter-repatriation/
https://www.state.gov/u-s-applauds-italys-foreign-terrorist-fighter-repatriation/
https://www.state.gov/joint-statement-by-the-political-directors-of-the-global-coalition-to-defeat-isis/
https://www.state.gov/joint-statement-by-the-political-directors-of-the-global-coalition-to-defeat-isis/
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فكر في ت ومن املرجح أن ،2013و 2012إلى السلطة في عامي  اإلذكاء صعوده ،ي العراقالسجون ف

السكان على و  ،ةإذا استعاد نظام األسد السيطرة على شمال شرق سوري ة.استراتيجية مماثلة في سوري

ات املتحدة املحتجزين، فيمكنه "تسليح" هؤالء األفراد بالطريقة التي استخدم بها مقاتلي القاعدة ضد الوالي

 .أثناء الحرب في العراق

 
تحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، "الجمهورية العربية السورية: املصادر: بيانات من مكتب األمم امل

 ، 2019أغسطس آب/  4معسكر الهول" - ةشمال شرق سوري

https://reliefweb.int/-SitRip-Snapshot-Hol-sites/reliefweb.int/files/resources/Al

  040819.pdf 

 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Al-Hol-Snapshot-SitRip-040819.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Al-Hol-Snapshot-SitRip-040819.pdf
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منذ   .للواليات املتحدة  اتهديًد تشكل  و  ،ةسوريال تزال القاعدة وغيرها من الجماعات اإلرهابية نشطة في  

م مجموعة متنوعة من الجماعات التي تشاركها ودعَ بداية الحرب السورية، قاد تنظيم القاعدة 

عناصر بارزة في تنظيم  ،زعيم القاعدة ،أيمن الظواهري وأرسل  .(28) أيديولوجيتها والتزامها بالجهاد العاملي

أقوى هذه الجماعات هي . (29)فشلوا في توحيد صفوف هذه املجموعات املتباينة  لكنهم ،ةالقاعدة إلى سوري

تتركز قواتهم في إدلب، التي  .يستانالترك يحزب اإلسالمالحراس الدين، و و (، هتش) تحرير الشام هيئة

 .(30) "سبتمبرأيلول/  11منذ  ،ركيين بأنها "أكبر مالذ آمن للقاعدةيوصفها كبار املسؤولين األم

، ةفي سوري )داعش( هي أكبر مجموعة متطرفة غير تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية هيئة تحرير الشام

سيطرة فعالة، وإن لم تكن وتتمتع ب. (31) لألمم املتحدةيقدر عدد أفرادها بعشرين ألف مقاتل، وفًقا يث ح

تشكلت  .(32) "، التي تسيطر ببطء على جميع هياكل الحوكمةاإلنقاذكاملة، على إدلب وشكلت "حكومة 

 
28 - Michael Jenkins, “What’s in a Name? The Rebranding of the Nusra Front,” The RAND Blog, August 8, 
2016, https://www.rand.org/blog/2016/08/whats-in-a-name-the-rebranding-of-the-nusra-front.html; and 
“Jund al-Aqsa,” on the Mapping Militant Organizations database on the Stanford University website, updated 
October 25, 2016, http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/669.   
29 - “Ahrar al-Sham,” on the Mapping Militant Organizations database on the Stanford University website, 
updated August 5, 2017, https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/523; Abdullah 
Suleiman Ali, “Saudi Jihadists Flow into Syria,” Al-Monitor, December 8, 2013, https://www.al-
monitor.com/pulse/security/2013/12/saudi-fighters-syria-official-silence.html; “Announcement of the Formation 
of Hayat Tahrir al-Sham,” January 28, 2017, available at jihadology. net; Thomas Joscelyn, “Zawahiri’s Deputy 
Sought to ‘Unify’ Syrian Rebels,” FDD’s Long War Journal, March 3, 2017, 
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/zawahiris-deputy-sought-to-unify-syrian-rebels.php;  and 
Jenkins, “What’s in a Name?”  
30 - Then–U.S. Special Presidential Envoy to the Anti-ISIS Coalition Brett McGurk stated in July 2017 that Idlib 
had become “the largest al Qaeda safe haven since 9/11” during a panel discussion at the Middle East Institute. 
See “Assessing the Trump Administration’s Counterterrorism Policy,” Middle East Institute, July 27, 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=UgzqabDYK7I#t=59m03s.  
31  - “Syria: Who’s in Control of Idlib?,” BBC News, June 22, 2019, https://www.bbc.com/news/world-
45401474.  
32 -Yasir Abbas, “Another ‘State’ of Hate: Al-Nusra’s Quest to Establish an Islamic Emirate in the Levant,” 
Hudson Institute, April 29, 2016, https://www.hudson.org/research/12454-another-state-of-hate-al-nusra-s-
quest-to-establish-an-islamic-emirate-in-the-levant; Elhanan Miller, “In al-Nusra Front’s Syria, No Room for 
Religious Minorities,” Times of Israel, May 29, 2015, https://www.timesofisrael.com/in-al-nusra-fronts-syria-
no-room-for-religious-minorities/;  and Noura Hourani and Avery Edelman, “After the Idlib City Council Refuses 
to Hand Over Administrative Control, HTS Takes It by Force,” Syria Direct, August 29, 2017, 
https://syriadirect.org/news/hts-storms-idlib-city-council-after-its-refusal-to-surrender-control-of-civil-
institutions/.  

https://www.rand.org/blog/2016/08/whats-in-a-name-the-rebranding-of-the-nusra-front.html
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/669
https://www.al-monitor.com/pulse/security/2013/12/saudi-fighters-syria-official-silence.html
https://www.al-monitor.com/pulse/security/2013/12/saudi-fighters-syria-official-silence.html
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/zawahiris-deputy-sought-to-unify-syrian-rebels.php
https://www.youtube.com/watch?v=UgzqabDYK7I#t=59m03s
https://www.bbc.com/news/world-45401474
https://www.bbc.com/news/world-45401474
https://www.timesofisrael.com/in-al-nusra-fronts-syria-no-room-for-religious-minorities/
https://www.timesofisrael.com/in-al-nusra-fronts-syria-no-room-for-religious-minorities/
https://syriadirect.org/news/hts-storms-idlib-city-council-after-its-refusal-to-surrender-control-of-civil-institutions/
https://syriadirect.org/news/hts-storms-idlib-city-council-after-its-refusal-to-surrender-control-of-civil-institutions/
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ولديها ما يقدر  (33)هيئة تحرير الشام منشقة عن  كجماعة ،2018فبراير شباط/ حراس الدين في جماعة 

هيئة حراس الدين و  بينكان  .(34) القدرة والرغبة في شن هجمات خارجية يمتلكون بنحو سبعمئة مقاتل 

 انستمر تا  محلي، لكنهاملتنافس  على الا  وأحيانً   ةنزاعات خطيرة على قيادة استراتيجية في سوري  تحرير الشام

  .(35)في التعاون على الرغم من هذا االحتكاك 
ً
، يوجد لدى حراس الدين نسبة هيئة تحرير الشام بـ مقارنة

 .(36) ةوتركز على الهجمات الخارجية أكثر من التركيز على العمليات داخل سوري ،أكبر من املقاتلين األجانب

ركية غارة جوية ضد عناصر القاعدة ي، نفذت القيادة املركزية األم2019يونيو حزيران/  30في 

ايكان الهجوم األم .(37) ن هجمات خارجية" في غرب حلب"املسؤولين عن التخطيط لش 
ً
نظًرا  ،ركي ملحوظ

 ة.للسيطرة الروسية على املجال الجوي في شمال غرب سوري

 إيران

إيران ترسيخ نفسها في ركية، تواصل يعلى الرغم من الضربات الجوية اإلسرائيلية والعقوبات األم

تتبع   .(38)ستراتيجية "الدفاع األمامي" املزعومة لطهران  تاح ال واملف  ،هي الحليف الوحيد إليران  ةسوري  ة.سوري

تتمثل في الترسيخ العسكري والتوسع االقتصادي والسياس ي املصمم لضمان  ،إيران سياسة ذات مسارين

القوة والنفوذ في الشرق األوسط،   برازمسرح إل   ةن، فإن سوريإيراى  لإبالنسبة    ة.في سوري  ينوجود ونفوذ دائم

 .ضد إسرائيل -إضافة إلى لبنان وغزة-لثة إلى بالد الشام والبحر املتوسط، وجبهة ثا وجسر بري 

القدس فيلق  ، عززت قوات األسد بأفراد من قوة  2012في عام    .ا في الصراع السوري تدخلت إيران مبكرً 

يات أعضاء امليليش وب ،من أفغانستان وباكستان املجندينالشيعة وب ،التابع للحرس الثوري اإلسالمي

 
33 - “‘Guardians of Religion’ Organization Opens a New Camp in Idlib (photos)” [transl.], Orient News, April 12, 
2018, https://bit.ly/2TOJG6S; and Thomas Joscelyn, “Jihadists Form ‘Guardians of Religion’ Organization in 
Syria,” Long War Journal, March 4, 2018, https://www.longwarjournal.org/archives/2018/03/jihadists-form-
guardians-of-the-religion-organization-in-syria.php.  
34 - International Crisis Group, “The Best of Bad Options for Syria’s Idlib,” report no. 197, March 14, 2019, 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/197-best-bad-options-
syrias-idlib.  
35 - Ibid. 
36 - Charles Lister, “Assad Hasn’t Won Anything,” Foreign Policy, July 11, 2019, https://foreignpolicy.com 
/2019/07/11/assad-hasnt-won-anything-syria/; Sultan Al Kanj, “Jihadist In-fighting and the Birth of Horas ad-
Deen,” Chatham House, April 2018, https://syria.chathamhouse.org/research/jihadist-in-fighting-and-the-
birth-of-horas-ad-deen;  and Mohanad Hage Ali, “Guarding the Al-Qa’eda Flame,” Diwan, a blog by Carnegie 
Endowment for International Peace, June 6, 2018, https://carnegie-mec.org/diwan/76530.  
37 - U.S. Central Command, “Statement from U.S. Central Command on Strike against al-Qaida in Syria,” June 
30, 2019, https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/1891697/statement-from-
us-central-command-on-strike-against-al-qaida-in-syria/ #.XRmAvnFAMYI.twitter.   
38 - International Crisis Group, “Golan Heights and South/West Syria,” updated June 25, 2019, 
https://www.crisisgroup.org/trigger-list/iran-us-trigger-list/flashpoints/golan-heights.  

https://www.longwarjournal.org/archives/2018/03/jihadists-form-guardians-of-the-religion-organization-in-syria.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2018/03/jihadists-form-guardians-of-the-religion-organization-in-syria.php
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/197-best-bad-options-syrias-idlib
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/197-best-bad-options-syrias-idlib
https://syria.chathamhouse.org/research/jihadist-in-fighting-and-the-birth-of-horas-ad-deen
https://syria.chathamhouse.org/research/jihadist-in-fighting-and-the-birth-of-horas-ad-deen
https://carnegie-mec.org/diwan/76530
https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/1891697/statement-from-us-central-command-on-strike-against-al-qaida-in-syria/
https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/1891697/statement-from-us-central-command-on-strike-against-al-qaida-in-syria/
https://www.crisisgroup.org/trigger-list/iran-us-trigger-list/flashpoints/golan-heights
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، 2015سبتمبر أيلول/ إلى جانب روسيا، التي تدخلت في  .(39)واملقاتلين من حزب هللا.  ،لعراقيةالشيعية ا

زخم جماعات املعارضة  نقضو قلب ، كان إليران دور أساس ي في ساسيةالنظام بالقوة الجوية األ لتزويد 

  من األراض ي. عادة ما فقدهومن ثم في مساعدة النظام على البدء في است ،املسلحة املناهضة لألسد

 ، ثالثة أشكال على األقل: إدخال أنظمة أسلحة متطورة ةيأخذ الترسخ العسكري اإليراني في سوري

تزود إيران النظام  .القوات قحاموإ ،غالًبا داخل قواعد النظام القائمةو إنشاء مراكز قيادة عسكرية، و 

، )درون(  دون طيارمن  والطائرات  تية قصيرة املدى،  الصواريخ الباليس   ومنهابمجموعة واسعة من الذخائر،  

، التي ال تزال تحت القيادة ةإضافة إلى أنظمة األسلحة الخاصة بها في سوري.  (40)ة للدبابات  والصواريخ املضاد

 . (41)  حزب هللاى  لإالصواريخ املوجهة بدقة،    ومنهااإليرانية، تواصل إيران أيًضا محاولة نقل أسلحة متطورة،  

القوات اإليرانية بلغت    .(42) ا في البالدأربعين موقعً   نحوا ألحد التقديرات، في  نية موجودة، وفًق اإليرا  القوات

تشير التقديرات األخيرة إلى أن عدد األفراد   ناقصت.ومنذ ذلك الحين ت  ،2015عام    اذروته  املوجودة في سورية

يراوح العدد اإلجمالي ملقاتلي حزب هللا  .(43) ف"يراوح بين "املئات إلى اآلال  ةالعسكريين اإليرانيين في سوري

 .(44) بين عشرة آالف وعشرين ألًفا ةوامليليشيات الشيعية في سوري

 
39 - Will Fulton, Joseph Holliday, and Sam Wyer, “Iran’s Strategy in Syria,” American Enterprise Institute, Critical 
Threats Program and the Institute for the Study of War, May 2013, 
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/IranianStrategyinSyria-1MAY.pdf.  
40 - Seth Jones, “War by Proxy: Iran’s Growing Footprint in the Middle East,” CSIS Brief, Center for 
Strategic and International Studies, March 11, 2019, https://www.csis.org/war-by-proxy.  
41 - Neri Zilber, “To Target Israel, Iran’s ‘Suitcase’ GPS Kits Turn Hezbullah Rockets into Guided Missiles,” 
Daily Beast, February 21, 2019, https://www.thedailybeast.com/to-target-israel-irans-suitcase-gps-kits-turn-
hezbollah-rockets-into-guided-missiles.  See also comments by Hanin Ghaddar on “Russia, Hezbollah, and 
Iran . . . Oh, My!,” a podcast sponsored by the Center for New American Security, May 15, 2019, 
https://www.cnas.org/publications/podcast/russia-hezbollah-and-iran-oh-my.  
42 - “Posture of Syrian Regime and Allies: April 2, 2018,” Institute for the Study of War, 
 http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Assad%20Coalition%20Posture.pdf.     
43 - Ben Hubbard, Isabel Kershner, and Anne Barnard, “Iran, Deeply Embedded in Syria, Expands Its Axis of 
Resistance,” New York Times, February 19, 2018, 
https://www.nytimes.com/2018/02/19/world/middleeast/iran-syria-israel.html.  
44 - Ibid. Information also from Syria Study Group confidential source.  

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/IranianStrategyinSyria-1MAY.pdf
https://www.csis.org/war-by-proxy
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https://www.nytimes.com/2018/02/19/world/middleeast/iran-syria-israel.html
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 املحتمل البري  : جسر إيران3الخريطة 

جونز، "الحرب بالوكالة: بصمة إيران املتنامية في الشرق  املصدر: استناًدا إلى خريطة في سيث

راتيجية والدولية، األوسط"، مركز الدراسات اال   ، 2019مارس آذار/  11ست

proxy-by-http://www.csis.org/war  ، هذه النسخة من الخريطة رسمهاLucidity Information 

Design. 

 

حتى اآلن، استهدفت  ها.ردع، لكنها لم تةاإلجراءات اإليرانية في سوري الغارات الجوية اإلسرائيليةدت ي  ق

من ا القيادة أو غيرهكنها لم تستهدف إسرائيل إلى حد كبير أنظمة األسلحة والبنية التحتية العسكرية، ول

قوة  تجمعقد إيران  لكانتحملتهم الجوية،  لوالومع ذلك، يعتقد املسؤولون اإلسرائيليون أنه  الطواقم.

ومنع إيران من  ،ن حدود إسرائيلمالقوات اإليرانية إبعاد يل هي أهداف إسرائإن  .(45)ة أكبر بكثير في سوري

، استهدفت إيران أو وكالؤها إسرائيل ةداخل سوريمن    .(46)  أنظمة أسلحة تهدد إسرائيلأن تنصب في سورية  

يخش ى مسؤولو األمن اإلسرائيليون من أن حزب . (47)دون طيار وبصواريخ من في عدة مناسبات، بطائرات 

بالطريقة التي يتبعها على الحدود اللبنانية  ،على الحدود اإلسرائيلية السورية تعزيز وجودهل هللا سيواص

 
45 - Isabel Kershner, “Israel Is Blamed for Deadly Missile Strikes in Syria,” New York Times, July 1, 2019, 
https://www.nytimes.com/2019/07/01/world/middleeast/israel-syria-airstrikes.html.  
46 - Carla E. Humud, Kenneth Katzman, and Jim Zanotti, “Iran and Israel: Tension Over Syria,” CRS Report 
IF1058, Congressional Research Service, updated June 5, 2019, https://fas.org/sgp/crs/mideast/IF10858.pdf.  
47 - Isabel Kershner, “Israel Confirms Attacks on Iranian Targets in Syria,” New York Times, January 20, 2019, 
https://www.nytimes.com/2019/01/20/world/middleeast/israel-attack-syria-iran.html?module=inline.  
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إسرائيل زيادة املوارد على  ويوجب هذا األمر ،التسلل على طول تلك الحدود، ما يزيد من خطر يةسرائيلاإل 

 .(48) الحدودالتي تكرسها ملراقبة والدوريات الدفاعية 

تركز على تأمين نفوذ  ،قتصادية وسياسية واجتماعيةتها العسكرية بحملة اتكمل إيران استراتيجي

في  .الجهود اإليرانية في جميع أنحاء البالدتختلف  .يمكن مقارنته بما لديها في العراق ةطويل األجل في سوري

واتب أو من خالل توفير الر  ،القبائل املحليةالتودد إلى ب باطراد، تقوم إيران ةفي شرق سوريوالجنوب، 

توفر املراكز الدينية الشيعية التي تمولها إيران البرامج االجتماعية والدينية واالقتصادية في  .الوظائف

دير الزور منًحا دراسية في  النظام    املنطقة التي يسيطر عليهايقدم املركز الثقافي اإليراني في  و   .املناطق الفقيرة

كما فتحت إيران ما ال   .الفارسيةلتعلم اللغة  لطالب في دورات  ويقوم بتسجيل ا  ،انللسوريين للدراسة في إير 

التحق   .سون إيرانيون ها مدر  فيويعمل    ،يقل عن ثالث مدارس في ريف دير الزور بالقرب من الحدود العراقية

  250أكثر من 
ً

 .(49) مقابل حضوره ،يحصل كل منهم على راتب صغيرو املدارس، بتلك  طفال

في  ، وإيران بشراء العقارات السكنية والتجاريةة، يقوم كل من حزب هللادمشق والضواحي املحيطفي 

العديد من الجامعات، بموجب توجيهات   .(50)  محاولة إلقامة قاعدة مماثلة ملعقل حزب هللا في جنوب بيروت

 .(51) في الفارسية كورسات / النظام، تقدم اآلن دورات

سوى عدد  ةسوري يوجد في ال .املجتمع السوري  درة إيران على اختراقومع ذلك، هناك حدود ملدى ق

العلوية األسد  طائفة    بناءحتى أ  .(52)قليل من الشيعة، ويقال إن العديد من السوريين لديهم عداء تجاه إيران  

 حسابعلى  ،يكرهون استعداد النظام إلعطاء األولوية للمصالح اإليرانية -فرع من اإلسالم الشيعيوهي -

 ل السعي إلطالق سراح املخاوف السورية، مث
ً

 . (53)  في عمليات تبادل األسرى رجال امليليشيات الشيعية أوال

ها مللء الثغرات في الخدمات واألمن في املناطق التي يسيطر ئوكال  قحامومع ذلك، ستواصل إيران جهودها إل

 .عليها النظام

 
48 - International Crisis Group, “Golan Heights and South/West Syria.”  
49 - Ghaith al-Ahmad, “Post-Conflict, How Will Iran Preserve Its Presence in Syria?,” Syria Source, a blog by 
Atlantic Council, February 1, 2019, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/post-conflict-how-will-
iran-preserve-its-presence-in-syria.  
50 - Hanin Ghaddar and Dana Stroul, “Pushing Back on Iran in Syria: Beyond the Boots,” Policy Watch Analysis 
no. 3068, Washington Institute for Near East Policy, January 22, 2019, 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/pushing-back-on-iran-in-syria-part-1-beyond-the-
boots.  
51 - Ibid. 
52 - Lina Sinjab, “Iran Is Building a New Source of Shia Influence in Syria,” Chatham House, November 2017, 
https://syria.chathamhouse.org/research/iran-is-building-a-new-source-of-shia-influence-inside-syria.  
53 - Elizabeth Tsurkov, “Between Regime and Rebels: A Survey of Syria’s Alawi Sect,” New York Review of 
Books, July 22, 2019, https://www.nybooks.com/daily/2019/07/22/between-regime-and-rebels-a-survey-of-
syrias-alawi-sect/;  and Sam Dagher, “The Families Who Sacrificed Everything for Assad,” Atlantic, April 12, 
2018, https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/assad-alawite-syria/557810/.  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/post-conflict-how-will-iran-preserve-its-presence-in-syria
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/post-conflict-how-will-iran-preserve-its-presence-in-syria
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/pushing-back-on-iran-in-syria-part-1-beyond-the-boots
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/pushing-back-on-iran-in-syria-part-1-beyond-the-boots
https://syria.chathamhouse.org/research/iran-is-building-a-new-source-of-shia-influence-inside-syria
https://www.nybooks.com/daily/2019/07/22/between-regime-and-rebels-a-survey-of-syrias-alawi-sect/
https://www.nybooks.com/daily/2019/07/22/between-regime-and-rebels-a-survey-of-syrias-alawi-sect/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/assad-alawite-syria/557810/
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األسد   حفاظ على عميلهما، والتزامهما بالةفي سوري  مشتركةحول أهداف  تحتفظ إيران وروسيا بتحالف  

بشكل دوري، لكن ال يوجد حتى اآلن أي مؤشر على أنه  الدولتينأقوى من أي خالف. قد تنشأ توترات بين 

بتقويض هدفهما املشترك على املدى القصير املتمثل في العملياتية سيسمح لالختالفات التكتيكية أو 

بالهروب من أي رقابة من إليران ن مع روسيا عالوة على ذلك، سمحت شراكة إيرا .النظام الحفاظ على

 ة.مجلس األمن الدولي على أفعالها في سوري

 

 الحرب األهلية السورية

 .مرحلة جديدة تدخلإنما  توقفوالحرب لم ت ،ةالصراع في سوريبلم يفز األسد 

ب املئة من البالد، معظمها في غرب وجنوب غر في  60حسب بعض التقديرات، يسيطر النظام على ب

، على سبيل املثال، 10القانون رقم    .ويسعى النظام إلى تعزيز سيطرته من خالل وسائل مختلفة  .(54)  ةسوري

يشترط القانون على مالكي العقارات، وكثير  .ل عمليات االستيالء على املمتلكات من املالكين الغائبينسه  ي  

إال أن  .مللكية أو املخاطرة بمصادرة ممتلكاتهمة الذين فروا من البالد، تزويد النظام بإثبات امنهم من السن  

استخدام وحدها  . ال تحتكر قوات النظام  ةسيطرة النظام، خاصة في الجنوب الغربي، ضعيفمناطق    معظم

والقوات البرية املدعومة من إيران للحفاظ على واإليرانية ة الجوية الروسية وتعتمد على القو  ،القوة

 .لتوترات العرقية الطائفية في تأجيج عدم االستقرارالهجمات اإلرهابية واسيستمر عنف النظام و   .سيطرته

 83يعيش    وفي الوقت نفسه، تكافح االقتصادات املحلية للتعافي في املناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث

عرضة و . في املستقبل املنظور، ستبقى بنية الدولة السورية ضعيفة  (55)في املئة من السكان تحت خط الفقر  

 .ر الناس واإلرهاب، وتصد  للخطر

 1الصندوق 

 رض لسيطرة األسد على األ قشرة قانونية : 10القانون رقم 

  (1). 2018أبريل نيسان/  2في ز التنفيذ حي  نظام األسد  أدخله •

 (2). األراض ي "إلعادة التطوير" في أي مكان في البالدحديد وتخصيص يسمح للحكومة بت •

لملكية في محكمة لعقارات تقديم )في غضون ثالثين يوًما( إثبات مالكي اليجب على في البداية،  •

 (1,3). امللكية االفتراضية للنظامفخالف ذلك، و  ،النظام السورية

 
54 - James Jeffrey, U.S. Special Representative for Syria Engagement and the Special Envoy for the Global 
Coalition to Defeat ISIL, remarks at the Herzliya Conference [on international security], July 2, 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=e3_zp50-mTI.  
55 - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “2019 Humanitarian Needs 
Overview: Syrian Arab Republic,” March 1, 2019, https://reliefweb.int/report/syrian-arabrepublic/2019-
humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic-enar.  

https://www.youtube.com/watch?v=e3_zp50-mTI
https://reliefweb.int/report/syrian-arabrepublic/2019-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arabrepublic/2019-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic-enar
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 .من املمتلكات واألراض ي التي تم إخالؤها أثناء الحرب مساحات واسعةيسمح للنظام باستعادة  •

 
 
بحث عن من دون أن ي  عبر اإلنترنت، ولكن قوائم التملك العقاري في صحيفة محلية و  تشر ن

 (1,3). أصحابها بشكل نشط وإبالغهم

سندات ملكية أو أي دليل آخر على ا يحملون داخليً هجرين قلة من الالجئين أو األشخاص امل •

 (3). بسبب الخوف من االنتقام ،مع النظامعامل ن للتو املستعد هممن يلقلوال ،ملكيتهم
إيران وحزب هللا، وكالهما  ومنهممؤيديه، ن ملعاقبة خصومه ومكافأة استخدم النظام هذا القانو  •

 
 
 (5) سيطر عليها.يشترون مساحات من العقارات امل

ويعمق ويوسع النفوذ الشيعي عن   ،ةفي تغييرات ديموغرافية كبيرة في سوري  10القانون رقم  يساهم   •

 
 
 (5)جانب. واملستثمرين األ الشيعية  ستعادة ملقاتلي امليليشياتطريق منح عقود إيجار للممتلكات امل

 ، تحت الضغط الروس ي لتمديد فترة تقديم2018نوفمبر تشرين الثاني/  11في  القانون  لد  ع   •

 (4,6). 42املعروف اآلن باسم القانون رقم  ،واحد عاماملستندات للمطالبة بامللكية إلى 

 املصادر:

، 2018أبريل نيسان/  2، 10انون رقم الجمهورية العربية السورية، رئاسة الوزراء، الق . 1

.https://bit.ly/2qIRGci  

 :2018لعام  10القانون رقم عن عودة الالجئين:  معهد التحرير لسياسة الشرق األوسط، "موجز . 2

 ، 2018ديسمبر كانون األول/  10اإلسكان واألراض ي واملمتلكات"، 

https://timep.org /-and-land-housing-2018-of-10-no-law-brief-briefings/timep-reports

property /.  

، 2018 مايوأيار/  29"، ةيد في سور هيومن رايتس ووتش، "سؤال وجواب: قانون امللكية الجدي. 3 

.law-property-new-syrias-https://www.hrw.org/news/2018/05/29/qa  

ثاني/ تشرين ال 23السوري"، هيومن رايتس ووتش،  في الصراعسارة الكيالي، "الخط األمامي التالي  . 4

  front-next-conflicts-https://www.hrw.org/news/2018/11/23/syrian.، 2018نوفمبر

، ةر "، منتدى فكةتشكيل التركيبة السكانية في سوري: إعادة  10إبراهيم أبو أحمد، "قانون األسد رقم   .  5

، 2018، سبتمبر / أيلول   17مدونة معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 

-reshaping-10-law-rg/fikraforum/view/assadshttps://www.washingtoninstitute.o

demographics-yriass. 

تشرين الثاني/  11"، 10سناء، "الرئيس األسد يصدر قانوًنا جديًدا يعدل بعض أقسام القانون رقم . 6

  .p=842393؟/ https://www.sana.sy، 2018نوفمبر 

https://bit.ly/2qIRGci
https://timep.org/reports-briefings/timep-brief-law-no-10-of-2018-housing-land-and-property/
https://timep.org/reports-briefings/timep-brief-law-no-10-of-2018-housing-land-and-property/
https://timep.org/reports-briefings/timep-brief-law-no-10-of-2018-housing-land-and-property/
https://timep.org/reports-briefings/timep-brief-law-no-10-of-2018-housing-land-and-property/
https://www.hrw.org/news/2018/05/29/qa-syrias-new-property-law
https://www.hrw.org/news/2018/11/23/syrian-conflicts-next-front
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/assads-law-10-reshaping-syrias-demographics
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/assads-law-10-reshaping-syrias-demographics
https://www.sana.sy/؟p=842393
https://www.sana.sy/؟p=842393
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  سوريةغرب  

الطوابير الطويلة  ، وكثرتةغاز الطهي ووقود التدفئالسوريون في دمشق نقص    عانى،  2019طوال عام  

في املناطق الساحلية، يعتمد النظام على   .(56)  انقطاع التيار الكهربائي املتكرر ى  لإإضافة    ،في محطات الوقود

 هذه الجماعات، التي غالبً  .القوات شبه العسكرية من أجل األمن
ً

 من العصابات ا ما تكون أكثر قليال

أصبحت عمليات االختطاف من أجل الحصول  .(57)ظام ل بشكل متزايد خارج سيطرة الناإلجرامية، تعم

التوترات وانعدام الثقة حدة بين  ازدادت . (58) العام املاض ي  لاو ط سيارات أكثر شيوًعا العلى فدية وسرقة 

 .(59) الحرببدء منذ  ،السنية املجتمعاتالعلويين و 

، وجوهرية  النظام، بمساعدة روسية وإيرانية كبيرة، تمكن  2018مايو  أيار/  و   ،فبرايرشباط/  شهَري  بين  

 على الطريق املؤدي إلى إدلب حمصمحافظة شمال من استعادة الغوطة الشرقية، بالقرب من دمشق، و 
على  من السكان. أعداد كبيرةإلى نزوح  ذلك أدى و . بعد ذلك عاقب النظام كال املنطقتين على تمردهما، (60)

قة زراعية غنية تقليدًيا، تكافح من أجل التعافي من لغوطة الشرقية، وهي منطوجه الخصوص، كانت ا

 .نظاملل الذي فرضهسنوات الحرب والحصار 

 2الصندوق 

 االقتصاد السوري نظرة سريعة على 

 (1) مليون نسمة 21 :قبل الحرب ةعدد سكان سوري •

 (2) مليون  18 :2019ة عام عدد سكان سوري •

 (3)خط الفقر يعيشون تحت في املئة  83 •

 (3)حاجة إلى املساعدات اإلنسانية بمليون شخص  11,7 •

 الوطنيالبطالة على الصعيد في املئة نسبة  50 •

 الشباببين بطالة في املئة نسبة ال 78 •

قدت وظيفة ألف  538 •
 
 2015إلى عام  2011ا من عام سنويً ف

 (5) في املئة 58 التضخم بلغت نسبة 58 •

 
56 - Raja Abdulrahim, “Syrian Fuel Shortages Squeeze Assad Loyalists,” Wall Street Journal, April 23, 2019, 
https://www.wsj.com/articles/syrian-fuel-shortage-squeezes-assads-loyalists-11556017200.  
57 - Nick Grinstead, “Coastal Breakdown in Syria Creates Opportunities for Russia,” Middle East Institute, June 
13, 2019, https://www.mei.edu/publications/coastal-breakdown-syria-creates-opportunities-russia.  
58 - Ibid. 
59 - Tsurkov, “Between Regime and Rebels.”  
60 - International Crisis Group, “Lessons from the Syrian State’s Return to the South,” report no. 196, February 
25, 2019, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/196-lessons-
syrian-states-return-south.  

https://www.wsj.com/articles/syrian-fuel-shortage-squeezes-assads-loyalists-11556017200
https://www.mei.edu/publications/coastal-breakdown-syria-creates-opportunities-russia
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/196-lessons-syrian-states-return-south
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/196-lessons-syrian-states-return-south
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 (5) الصراع بسبب كلفة الدمارمليار دوالر  388 •

 (6) 2016 إلى 2011مليار دوالر خسائر الناتج املحلي اإلجمالي من  226 •

شر قيمته إلىالليرة السورية انخفضت  •  (5)قبل الحرب  اكانت عليه التيا ع 

 (5)مليار دوالر(  1 مقارنة بـ)مليار دوالر  20نخفاض في احتياطيات النقد األجنبي بلغ مقدار اال  •

 (5) 2011منذ عام  في املئة 93لنفط بنسبة انخفاض إنتاج ا •

 (5) 2015و 2011بين عامي  في املئة 92انخفاض الصادرات بنسبة  •

 املصادر:

  ،ن"البنك الدولي، "الجمهورية العربية السورية، إجمالي السكا .1

worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=SYhttps://data..  

 ، 2019يونيو حزيران/ "، ةسوري عنبرنامج األغذية العاملي، "موجز  .2

2019-june-brief-country-syria-public/wfpre-arab-https://reliefweb.int/report/syrian.   

إلنسانية: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، "نظرة عامة على االحتياجات ا  .3

 ،2019الجمهورية العربية السورية"، 

ttps://reliefweb.int/sitesh /.  reliefweb.int/files/resources/2019_Syr_HNO_Full.pdf 

، 2019 كتاب حقائق العالم، املركزية،كالة املخابرات و  .4

.factbook/geos/sy.html-world-ations/thehttps://www.cia.gov/library/public  

حقائق  -ة اع في سوريصر ة للالبنك الدولي، "حصيلة الحرب: اآلثار االقتصادية واالجتماعي  .5

   ،2017يوليو تموز/ أساسية"، 

https://www.worldbank.org /-and-economic-war-of-toll-rief/theen/country/syria/b

. facts-key-syria-in-conflict-the-of-esia-analysis-impact-social 

 ية: نظرة عامة"، البنك الدولي، "البنك الدولي في الجمهورية العربية السور  . 6

.https://www.worldbank.org/en/country/syria/overview  

، "يناقش الخبراء )األسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم املتحدة . 7

آب/   7موجز إعالمي،  ة". بعد االتفاق السياس ي في سوريانتهاء الصراع  سياسات إعادة اإلعمار بعد 

 ،2018أغسطس 

-econstruction-conflict-post-discuss-experts-https://www.unescwa.org/news/syrian

 syria-agreement-political-after-policies.   

 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=SY
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/wfp-syria-country-brief-june-2019
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Syr_HNO_Full.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Syr_HNO_Full.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html
https://www.worldbank.org/en/country/syria/brief/the-toll-of-war-economic-and-social-impact-analysis-esia-of-the-conflict-in-syria-key-facts
https://www.worldbank.org/en/country/syria/brief/the-toll-of-war-economic-and-social-impact-analysis-esia-of-the-conflict-in-syria-key-facts
https://www.worldbank.org/en/country/syria/overview
https://www.unescwa.org/news/syrian-experts-discuss-post-conflict-econstruction-policies-after-political-agreement-syria
https://www.unescwa.org/news/syrian-experts-discuss-post-conflict-econstruction-policies-after-political-agreement-syria
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 سورية جنوب 

تنتشر   .، حيث يواجه النظام حالة من عدم االستقرار املتزايدةتنتشر االضطرابات في جنوب غرب سوري

 تياالت وهجمات على نقاطشهدت األشهر األخيرة اغوقد  نظام.املشاعر املعادية لل ]درعا[في املحافظة 

ينتهك النظام بشكل روتيني اتفاقات   .(61)التفتيش ومواجهات متقطعة بين عناصر املعارضة وجنود النظام  

تموز/ عندما استعاد السيطرة على املنطقة في  ،"املصالحة" التي تم التفاوض عليها مع مقاتلي املتمردين

ن و جند آخر وي   .او قتللم ي   نإ ،كثير من األحيانفي  بون عذي  و ن، و ن السابقو ملتمردقل اعت  ي، و 2018يوليو 

إضافة إلى ذلك، تسعى إيران وعمالئها إلى زيادة نفوذهم في و للقتال في عمليات النظام في أماكن أخرى. 

 .(62)املنطقة 

 إدلب

   اإنه  .املناهضة لألسدإدلب هي واحدة من آخر الجيوب التي ال تزال تحتفظ بها الجماعات  
 
ا ديًد شكل تهت

ا. عززت الجماعات اإلرهابية السيطرة العسكرية والسياسية على ا إنسانيً ا ملكافحة اإلرهاب وتحديً رئيًس 

 .سكان إدلب

مليون في عام  1,5منذ بداية الحرب، حيث قفز من أقل من  ،زاد عدد سكان إدلب بأكثر من الضعف

   .يومماليين ال  3إلى أكثر من    2010
 
ا من أماكن داخليً هجرين  إلى تدفق املقاتلين واملرة  الكبيزيادة  هذه العزى  وت

أدت  .يعتمد املدنيون الضعفاء على املساعدات اإلنسانية املقدمة عبر الحدود من تركيا ة.أخرى في سوري

 باتجاه الحدود التركيةألف    400املوالية للنظام ضد إدلب إلى نزوح أكثر من  القوات  هجمات  
ً

 ،سوري شماال

تكثيف هجوم النظام إن    .(63)دون مأوى  من  يعيش ثلثاهم  و ،  2019يوليو  تموز/  أواخر  إلى    أبريلنيسان/  من  

عدد كبير منهم إلى حدود  من املحتمل أن يفر  و سيفرض املزيد من الخسائر الفادحة على السكان املدنيين، 

 .حالًيا واملغلقة، ةتركيا أو املناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوري

 
 
على استسالم  بعد فشلهما في فرض ،2019هجوًما على إدلب في أوائل عام ظام األسد ت روسيا ونشن

  .لجماعات املناهضة لألسدا
 
 .للقوات البرية لنظام األسدعوامل املساعدة قدم روسيا الدعم الجوي والت

األسد مجتمعة املستشفيات واملدارس التابعة لنظام الغارات الجوية واملدفعية الروسية و قصف ت

خالل  من السكان. املناطق فريغتنونية من أجل ترويع السكان و األسواق وغيرها من األهداف غير القاو 

 
61 - Danny Makki, “As Violence Flares Up in Daraa, Control Can Be an Illusion,” Middle East Institute, July 3, 
2019, https://www.mei.edu/publications/violence-flares-daraa-control-can-be-illusion.  
62 - Ghaddar and Stroul, “Pushing Back on Iran in Syria.”  
63 - Agence France-Presse (AFP), “More Than 400,000 Displaced in Northwest Syria in 3 Months: UN,” July 
26, 2019,https://news.yahoo.com/more-400-000-displaced-northwest-syria-3-months-
091952105.html;_ylt=AwrC2Q58zDpdmTwAJwPQtDMD;_ylu=X3oDMTEyNTNnbTQ3BGNvbG8DYmYxBHBvcw
MxBHZ0aWQDQjgzMjBfMQRzZWMDc3I    

https://www.mei.edu/publications/violence-flares-daraa-control-can-be-illusion
https://news.yahoo.com/more-400-000-displaced-northwest-syria-3-months-091952105.html;_ylt=AwrC2Q58zDpdmTwAJwPQtDMD;_ylu=X3oDMTEyNTNnbTQ3BGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjgzMjBfMQRzZWMDc3I
https://news.yahoo.com/more-400-000-displaced-northwest-syria-3-months-091952105.html;_ylt=AwrC2Q58zDpdmTwAJwPQtDMD;_ylu=X3oDMTEyNTNnbTQ3BGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjgzMjBfMQRzZWMDc3I
https://news.yahoo.com/more-400-000-displaced-northwest-syria-3-months-091952105.html;_ylt=AwrC2Q58zDpdmTwAJwPQtDMD;_ylu=X3oDMTEyNTNnbTQ3BGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjgzMjBfMQRzZWMDc3I
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فى وأربع سيارات إسعاف في ش م 22 ت، على سبيل املثال، قصف2019 يونيو / مايو وحزيران / شهري أيار

 .(64) إدلب

ارضة املدعومة من بسبب رد مجموعات املع ،سوى مكاسب محدودةومؤيدوه لنظام الم يحقق هجوم 

. وتقوم القوات املرتبطة بتنظيم القاعدة بحفر شبكات األنفاق (65)ا والقوات املرتبطة بتنظيم القاعدة  تركي

يشير التقدم البطيء للعمليات املؤيدة للنظام إلى أن  .(66)ا األسد وروسيعمليات ضد حافظة لتحصين امل

دون مساعدة كبيرة من من  ،إدلب لقتالية لالستيالء علىة يفتقران إلى القوة انظام األسد والقوات الروسي

قد يحاول النظام وروسيا تعويض قواتهما البرية الفاشلة بتكتيكات غير  .حتى اآلنقدمها إيران، التي لم ت

يع وتشتيت لجماعية التي تهدف إلى ترو قتل ااوية وغيرها من عمليات اليمثل هجمات األسلحة الكيم  ،متماثلة

 .املدنيين

 لية السالممع

بد األسد أي استعداد لتقديم اع السوري، ولم ي  صر توقف التقدم نحو تسوية سياسية لللقد 

 ملعارضيه.تنازالت 

توقفت عملية جنيف التي  .اعصر لم تحقق أي عملية سياسية حتى اآلن تقدًما ملموًسا نحو حل ال

املرفق  )انظر مربع النص 2254في قرار مجلس األمن  كما هو منصوص عليهاتقودها األمم املتحدة، 

تركز وساطة األمم املتحدة حالًيا على تشكيل لجنة دستورية ذات تمثيل متساٍو من النظام  .(4 هامشوال

سمح بإصالح حقيقي من يم أن التسوية ضرورية ولن  من جانبه، ال يعتقد النظا  .واملعارضة واملجتمع املدني

ال  .(67)من وجهة نظره، يشير مسار املعركة إلى انتصار األسد  .خالل اللجنة الدستورية أو أي وسيلة أخرى 

  ،، مع نفوذ ضعيفةتزال جماعات املعارضة السياسية السورية منقسمة ومعظمها خارج سوري
 
 طالبألن ت

 .بتنازالت من النظام على طاولة املفاوضات تشترطأو 

 
64 - World Health Organization, “Surveillance System for Attacks on Health Care (SSA),” 
https://publicspace.who.int/sites/ssa/SitePages/PublicDashboard.aspx.  
65 - Tom Perry and Suleiman al Khalidi, “Assad Hits a Wall in Syrian War as Front Lines Harden,” Reuters, July 
10, 2019, https://www.reuters.com/article/us-syria-security-northwest-analysis/assad-hits-a-wall-in-syrian-
war-as-front-lines-harden-idUSKCN1U51TC.  
66  - “HTS Forms ‘Popular Resistance Companies’ in Northern Syria,” Enab Baladi, May 12, 2019, 
https://english.enabbaladi.net/archives/2019/05/hts-forms-popular-resistance-companies-in-northern-syria/;  
and “Dr. Abdullah Muhaysini and the Trench Campaign,” On the Ground News, Twitter, July 9, 2019, 
https://twitter.com/OGNreports/status/1148547343190380546.  See also “Dr. Abdullah Muhaysini and the 
Trench Campaign,” On the Ground News, YouTube, July 9, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=NucDo4I-
fCg.  
67 - Aron Lund, “Mission Impossible for the Next UN Syria Envoy?”, New Humanitarian, October 29, 2018, 
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2018/10/29/mission-impossible-next-un-syria-envoy.  

https://publicspace.who.int/sites/ssa/SitePages/PublicDashboard.aspx
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-northwest-analysis/assad-hits-a-wall-in-syrian-war-as-front-lines-harden-idUSKCN1U51TC
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-northwest-analysis/assad-hits-a-wall-in-syrian-war-as-front-lines-harden-idUSKCN1U51TC
https://english.enabbaladi.net/archives/2019/05/hts-forms-popular-resistance-companies-in-northern-syria/
https://twitter.com/OGNreports/status/1148547343190380546
https://www.youtube.com/watch?v=NucDo4I-fCg
https://www.youtube.com/watch?v=NucDo4I-fCg
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2018/10/29/mission-impossible-next-un-syria-envoy
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كحوار خارج رعاية األمم   2017يناير  ثاني/  كانون ال، بقيادة روسيا وتركيا وإيران، في  أستانةبدأت عملية  

 أستانةولكن في املمارسة العملية، سمحت  .(68)التصعيد"  لخفضوأدت إلى إنشاء ثالث "مناطق  ،املتحدة

نيسان/ الغوطة الشرقية ) علىالستعادة السيطرة بوحشية  ،استغالل التوقف في القتالبلروسيا والنظام 

التصعيد خفض انتهكت روسيا والنظام أيًضا منطقة  .(2018يو امأيار/ ( وشمال حمص )2018أبريل 

 .(69) بشكل منفصل مع الواليات املتحدة واألردنيها التفاوض عل تم   التي ة،الثالثة في جنوب غرب سوري

 من صغرة" التي تقودها الواليات املتحدةتحاول "املجموعة امل
ً

مصر وفرنسا وأملانيا ، التي تضم كال

ال تشمل روسيا أو تركيا أو إيران، التي تنشط عملية جنيف، أن  ،دية واململكة املتحدةواألردن والسعو 

انخرطت الواليات املتحدة في مسار دبلوماس ي منفصل مع  .وجميعهم من الالعبين الرئيسين على األرض

نظام   لىع  الضغوطعلى أمل اختبار استعداد روسيا لتقديم تنازالت وممارسة    ،قترح "خارطة طريق"يروسيا  

 .(70)تسوية سياسية مقبولة لدى واشنطن يوصل إلى من أجل إحراز تقدم  ،األسد

والوفاء بمرحلة  ،تحت رعاية األمم املتحدة 2021يأمل بعض املراقبين أن يتم إجراء انتخابات 

 االسوري قادرً  الشتاتإذا كان  ،عملية جنيف، ما يتيح فرصة لالنتقال السياس ي النابعة مناالنتخابات 

ال يوجد   ،مجلس األمن  ، ومع حماية روسيا لألسد فيةبالنظر إلى الظروف الحالية داخل سوري  .على املشاركة

 و  .ة ونزيهة وذات مصداقيةحر   2021هناك احتمال أن تكون انتخابات 
ً

 من ذلك، سيحاول األسد بدال

ئج االنتخابات روسيا نتا سوف تنتهز ،وباملثل .لتعزيز مطالبته بالشرعية 2021استخدام انتخابات عام 

 .ق وإعادة استثمارها في البالدإعادة العالقات الدبلوماسية مع دمش الدول بأن على اجج لتح

 3الصندوق 

 : عملية متوقفة2254قرار مجلس األمن رقم 

خذ •
 
 .2015ديسمبر كانون األول/ باإلجماع في  أ

 ".ن و يقر  بها السورية سورية و أربع خطوات من أجل "انتقال سياس ي بقياد 2254يحدد القرار  •

 : العملية السياسيةالخطوة األولى

بين الحكومة واملعارضة  2016يناير كانون الثاني/ اإلجراء املقترح: تبدأ املحادثات في منتصف  •

 .كخطوة أولى نحو االنتقال السياس ي

 
68 - Carla Humud, Christopher Blanchard, and Mary Beth Nikitin, “Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. 
Response,” CRS Report RL33487, Congressional Research Service, updated March 25, 2019, 
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf.  
69 - Heather Nauert, “Preserving the Southwest De-escalation Zone,” press statement, U.S. Department of 
State, June 14, 2018, https://www.state.gov/preserving-the-southwest-de-escalation-zone-in-syria/.  
70 - Andrew S. Weiss and Nicole Ng, “Collision Avoidance: Lessons from U.S. and Russian Operations in 
Syria,” Carnegie Endowment for International Peace, March 2019, 
https://carnegieendowment.org/files/Weiss_Ng_U.S.-Russia_Syria-final1.pdf.  

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf
https://www.state.gov/preserving-the-southwest-de-escalation-zone-in-syria/
https://carnegieendowment.org/files/Weiss_Ng_U.S.-Russia_Syria-final1.pdf
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اني جوالت محادثات مباشرة بين النظام واملعارضة. عقدت األمم املتحدة ثم صلما حدث: لم تح •

شكل "محادثات عن  علىر من األحيان في كثيكانت - 2016منذ عام  بين السوريينمن املحادثات 

 .دون أي نتائج مهمةمن  -في غرف منفصلة ةعارضآخر من املحكومة و وفد من ال بينقدت قرب" ع  
(1) 

 الدالخطوة الثانية: وقف إطالق النار في كل الب

الخطوات رد أن تتخذ األطراف نار على مستوى البالد يبدأ بمجاإلجراء املقترح: وقف إطالق ال •

 .األولية نحو انتقال سياس ي

، لكنه 2016فبراير شباط/ ما حدث: بدأ سريان وقف إطالق النار على مستوى البالد في أواخر  •

  .انهار في غضون شهرين
 
 .، لكنه أيًضا انهار2016سبتمبر أيلول/ وقف إطالق نار آخر في  علنوأ

 الثالثة: مشروع دستور جديد طوةالخ

 .2016يونيو حزيران/ اإلجراء املقترح: صياغة دستور جديد يبدأ في  •

ما حدث: تم اقتراح لجنة دستورية بتمثيل متساٍو من النظام واملعارضة واملجتمع املدني. ومع ذلك،  •

مل مستمر من قبل لم يتم االنتهاء من اللجنة بسبب الخالفات حول األسماء املقترحة للعضوية. الع

 للتوصل إلى اتفاق بشأن عضوية اللجنة. ةلألمم املتحدة إلى سورياملبعوث الخاص 

 الخطوة الرابعة: االنتخابات

، تشرف عليها األمم 2017يونيو حزيران/ اإلجراء املقترح: إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحلول  •

جميع السوريين، بما   يشارك فيهاحيث    لة،لضمان "أعلى املعايير الدولية للشفافية واملساء  املتحدة

 ".الشتاتهم من هم في في

 .ما حدث: لم تتم االنتخابات  •

، 2019يوليو تموز/  28"، تم الوصول إليها في ة. أخبار األمم املتحدة، "سوري1املصدر: 

https://news.un.org/en/focus/syria  

 روسيا

 .كمنطقة للنفوذ اإلقليمي ةركية من قدرة روسيا على استخدام سورييالسياسة األمقللت 

ا على محاربة )الذي كان يرتكز زورً  2015سبتمبر عام أيلول/ لقد حقق التدخل العسكري الروس ي في 

 نفسها موسكو الفرصة إلظهار ىكما أعط .داعش( هدفه املباشر املتمثل في الحفاظ على نظام األسد

الحظت الحكومات اإلقليمية دور  .لعرض أسلحتها وممارسة قدراتها العسكرية امسرًح وفر لها كشريك، و 

 
 
 روسيا الذي أ

ً
 .(71)دت اتصاالتها مع موسكو يزات، ثم في املنطقة ككل، و ة في سوريعيد تنشيطه أوال

 
71 - Syria Study Group confidential source.  

https://news.un.org/en/focus/syria
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شركاء  فيما بينا نً فع ثملم تدو  ،اإلقليمية بشكل ملحوظنت صورة روسيا ، تحس  ةمنذ تدخلها في سوري

الواليات املتحدة لتحالفها مع إيران لدعم األسد. وقعت موسكو صفقات أسلحة مع اململكة العربية 

خالل زيارة قام  .(72) السعودية واإلمارات العربية املتحدة وقطر ومصر والعراق وتركيا، من بين أمور أخرى 

بها العاهل السعودي إلى ، وهي األولى التي يقوم 2017 العاهل السعودي لروسيا في عام ،امللك سلمانبها 

 موسكو، اتفق البلدان على خفض إنتاج النفط، وبالتالي زيادة النفوذ الروس ي في أسواق الطاقة العاملية
وفي العراق، فتحت روسيا مركًزا لتبادل املعلومات االستخباراتية لتسهيل التعاون مع الجيش العراقي  .(73)
(74). 

ركي إجراء تعديالت عملياتية، والتدخل في يوجود القوات الروسية من الجيش األم استدعى، ةفي سوري

 . (75)ركية ياإللكترونية ضد األهداف األمركية، ومنح روسيا فرصة الختبار قدراتها في الحرب ياالتصاالت األم

وسعة في طرطوس املة ريبحالقاعدة الوفي  ،جويةالفي قاعدة حميميم  ومنها، قواتهامن خالل عمليات نشر 

موسكو نقل الطاقة حيث تستطيع  ،(76) التي ضمنت روسيا حقوق تمديد لها ةعلى الساحل الغربي لسوري

، وهو نظام دفاع 400من إس بطاريات متعددة  ةكما نشرت روسيا في سوري .إلى شرق البحر املتوسط

إن وجوده في ف، عركةفي امل مهاخدااستلم يتم  400إس على الرغم من أن  .جو بعيد املدى -صاروخي أرض

 .(77) ركيةيفرض قيوًدا على القوات األميركية و ييهدد الهيمنة الجوية األم ةسوري

لقد أظهر الجيش الروس ي  .اروسيا لنظام األسد وتغيير مسار الصراع ضئيلة نسبيً كانت تكلفة إنقاذ 

في نشر القوة الجوية   البصمة الخفيفة  مقاربةوقد استخدمت    .وقابل للتكيف  نفعي  /نفسه على أنه انتهازي 

لحق بهم ،( 78) واحد ا بين أربعة وستة آالف في وقتم ،وعدد قليل نسبًيا من القوات البرية اقدين متع ي 

روسيا، رغم عدم اإلعالن عنها  منكانت حصيلة القتلى العسكريين  .( 79)عسكريين من القطاع الخاص 
 

72 - Sarah A. Topol, “What Does Putin Really Want?,” New York Times Magazine, June 25, 2019, 
https://www.nytimes.com/2019/06/25/magazine/russia-united-states-world-politics.html;  and Liz Sly,  “In the 
Middle East, Russia Is Back,” Washington Post, December 5, 2018, https://www.washingtonpost.com/world/in-
the-middle-east-russia-is-back/2018/12/04/e899df30-aaf1-11e8-9a7d-
cd30504ff902_story.html?utm_term=.aaa93fdb2cc2.  
73 - Ibid. 
74 - Ibid. 
75 - Colin Clark, “Russia Widens EW War, ‘Disabling’ EC-130 or AC-130,” Breaking Defense, April 24, 2018, 
https://breakingdefense.com/2018/04/russia-widens-ew-war-disabling-ec-130s-in-syria/.  
76 - Polina Ivanova, “Russia Establishing Permanent Presence at Its Bases in Syria: RIA,” Reuters, December 
26, 2017, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-russia-bases/russia-establishing-
permanent-presence-at-its-syrian-bases-ria-idUSKBN1EK0HD.  
77 - Thomas Grove, “The New Iron Curtain: Russian Missile Defense Challenges U.S. Air Power,” Wall Street 
Journal, January 23, 2019, https://www.wsj.com/articles/russias-missile-defense-draws-a-new-iron-curtain-
against-u-s-military-11548255438.  
78 - Weiss and Ng, “Collision Avoidance.”   
79 - Topol, “What Does Putin Really Want?”  

https://www.nytimes.com/2019/06/25/magazine/russia-united-states-world-politics.html
https://www.washingtonpost.com/world/in-the-middle-east-russia-is-back/2018/12/04/e899df30-aaf1-11e8-9a7d-cd30504ff902_story.html?utm_term=.aaa93fdb2cc2
https://www.washingtonpost.com/world/in-the-middle-east-russia-is-back/2018/12/04/e899df30-aaf1-11e8-9a7d-cd30504ff902_story.html?utm_term=.aaa93fdb2cc2
https://www.washingtonpost.com/world/in-the-middle-east-russia-is-back/2018/12/04/e899df30-aaf1-11e8-9a7d-cd30504ff902_story.html?utm_term=.aaa93fdb2cc2
https://breakingdefense.com/2018/04/russia-widens-ew-war-disabling-ec-130s-in-syria/
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-russia-bases/russia-establishing-permanent-presence-at-its-syrian-bases-ria-idUSKBN1EK0HD
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-russia-bases/russia-establishing-permanent-presence-at-its-syrian-bases-ria-idUSKBN1EK0HD
https://www.wsj.com/articles/russias-missile-defense-draws-a-new-iron-curtain-against-u-s-military-11548255438
https://www.wsj.com/articles/russias-missile-defense-draws-a-new-iron-curtain-against-u-s-military-11548255438
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ة فقط في سورييومًيا  ماليين دوالر    4لى أن موسكو تنفق حوالي  رسمًيا، منخفضة، وتشير معظم التقديرات إ
(80). 

ترجم  الدعم الروس ي    كان علىومع ذلك،   من   ،ةميدان املعركة إلى انتصار سياس ي في سوريفي  نجاح  الأن ي 

إلى   وحدهاملجتمع الدولي. تفتقر روسيا من اخالل تأمين قبول دبلوماس ي واسع لألسد واإلشراف على قبوله  

ث لم يحفشلت في إجبار األسد على تغيير سلوك النظام، ، كما أنها ةصادية إلعادة بناء سوريوة االقتالق

باستثناء حركة كبيرة  .والكريمة لالجئين اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز العودة الطوعية واآلمنة تتمكن من

  -مساعدات إعادة اإلعمار وعودة الالجئين-في هذين املجالين 
 
م روسيا من االعتراف الدولي الذي حرَ سوف ت

 ة.تعزيز مكاسبها في سورييه لتسعى إل

 

 

 تركيا

بسبب وجهات النظر املتباينة بشكل صارخ  ،ةتوترت العالقات بين الواليات املتحدة وتركيا في سوري

انتكاسة كبيرة ألهداف الواليات املتحدة في يمثل توغل تركي إن أي  .الديمقراطية احول قوات سوري

 .وأزمة جديدة للعالقة بين الواليات املتحدة وتركيا ةسوري

 
 
قدرة تركيا املحدودة على   نتاجالديمقراطية، إلى حد كبير،    اعد شراكة الواليات املتحدة مع قوات سوريت

 اركي إلى قوات سورييينظر الجيش األم .دعم الجهود األولية التي تقودها الواليات املتحدة ضد داعش

طلبات متجاوبة مع و عملياتية ناجحة من الناحية ال كما كانت، تمتلك القدراتكقوة شريكة الديمقراطية 

 .ركيةيالعمليات األم

 ، تواجه شراكة الواليات املتحدةعملياتيةمن الناحية ال الديمقراطية اقوات سوريوبقدر أهمية عمل 

 اقوات سوري أنت املتحدة، تركيا، الشريك الوثيق وحليف الناتو للواليا د  تع   .عدة تحديات معها

الكردي  عنصرال-من وجهة نظر تركيا، فإن وحدات حماية الشعب و  .الديمقراطية تهديد أمني خطير

ال يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني املتمركز في تركيا،  -الديمقراطية االسوري في قوات سوري

 الذي دام، انهار وقف إطالق النار 2015يوليو  تموز/ في  .إرهابيةصنفتها الواليات املتحدة وهو منظمة 

مما أشعل فتيل الصراع املستمر منذ عام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني،  ،عامين ونصف العام

تل ما يقرب من ثالثة آالف شخص في تركيا2017يوليو تموز/ و  2015يوليو تموز/ بين   .(81) 1984
 
 ،، ق

 
80 - Ibid., and cited in Sinan Hatahet, “Russian and Iran: Economic Influence in Syria,” Chatham House, March 
2019,https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2019-03-
08RussiaAndIranEconomicInfluenceInSyria.pdf.    
81 - “Conflict between Turkey and Armed Kurdish Groups,” in the Global Conflict Tracker on the Council on 
Foreign Relations website, updated August 1, 2019, https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-
tracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups.  

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2019-03-08RussiaAndIranEconomicInfluenceInSyria.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2019-03-08RussiaAndIranEconomicInfluenceInSyria.pdf
https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups
https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups
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تفجيرات التي وقعت في أنقرة وإسطنبول الكردستاني، بما في ذلك ال العنف املرتبط بحزب العمال نتيجة
التهديد الذي  زيد منالديمقراطية ي ا. تخش ى تركيا من أن تدريب وتجهيز الواليات املتحدة لقوات سوري(82)

 .يشكله حزب العمال الكردستاني على األمن الداخلي لتركيا

   ةالتوغالت التركية السابقة في سوريتقدم  
ً

العمليات العسكرية   ه من املحتمل أن تؤدي يًرا على أن كبدليال

 ،نتج عن عملية درع الفرات ة.ركية في سورييالتركية اإلضافية إلى زعزعة االستقرار وتقويض األهداف األم

عزاز في الغرب إلى جرابلس في إسيطرة تركية على األراض ي السورية من مدينة  ،2016أغسطس آب/ في 

على الرغم  .، احتلت تركيا مساحة ثانية من األرض، في مدينة عفرين وحولها2018مارس    /آذارفي  و  .الشرق 

منطقة درع  .بشكل ملحوظ تجاه كل منهما ةمختلف مقاربةمن أن املنطقتين متجاورتان، فقد اتبعت تركيا 

في  .(83)ات تركيا الدعم في مجال الحكم وتوفير الخدملها  الفرات هي منطقة عربية في الغالب حيث قدمت

عفرين، وهي منطقة كردية تقليدية، اتهمت املنظمات غير الحكومية تركيا بالتواطؤ في انتهاكات حقوق 

على أيدي امليليشيات التي  -االعتقاالت التعسفية واالختفاء القسري ومصادرة املمتلكاتها بما في-اإلنسان 

 .(84)ا تدعمها تركي

الديمقراطية في شمال  اهيمنة قوات سوري التسامح وقبول تها في عدم رغب ،مراًرا وتكراًرا ،أكدت أنقرة

يتسبب في عدد من املشاكل: س  هقلق الواليات املتحدة من أنيالذي  هو األمر  هدد تركيا بتوغل آخر، و ت    ة.سوري

من جانب نظام  وتقدمصفقة مع نظام األسد تحت اإلكراه، عقدها لأو  الديمقراطية اسوريانهيار قوات 

تسعى الواليات  .مكافحة داعش في الديمقراطية اتركيز قوات سوريل تشتيتشركائه عبر الفرات، و األسد و 

من خالل التفاوض على "منطقة آمنة" على طول   ةاملتحدة إلى إحباط أي عمل عسكري تركي إضافي في سوري

ركة بين الواليات من املفترض أن تشمل اتفاقية إنشاء منطقة آمنة دوريات مشت .الحدود التركية السورية

 .ة متفق عليهامن منطق الديمقراطية اسوريوانسحاب قوات  ،املتحدة وتركيا

 ن و األكراد السوري

  افي حين أن قوات سوري
ً
 الديمقراطية كانت شريك

ً
عليها  فإن للغاية في الحرب ضد داعش، ا فعاال

 ة.االنتقال لضمان االستقرار في شمال شرق سوري

 
82 - Berkay Mandıracı, “Turkey’s PKK Conflict Kills Almost 3,000 in Two Years,” International Crisis Group, July 
20, 2017, https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkeys-pkk-
conflict-kills-almost-3000-two-years.  
83 - Gregory Waters, “Between Ankara and Damascus: The Role of the Turkish State in North Aleppo,” Middle 
East Institute, June 20, 2019, https://www.mei.edu/publications/between-ankara-and-damascus-role-turkish-
state-north-aleppo.  
84 - ”Syria: Turkey Must Stop Serious Violations by Allied Groups and Its Own Forces in Afrin,” Amnesty 
International, August 2, 2018, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-
serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/.  

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkeys-pkk-conflict-kills-almost-3000-two-years
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkeys-pkk-conflict-kills-almost-3000-two-years
https://www.mei.edu/publications/between-ankara-and-damascus-role-turkish-state-north-aleppo
https://www.mei.edu/publications/between-ankara-and-damascus-role-turkish-state-north-aleppo
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/
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على مدار أربع  .(85) الديمقراطية اقوات سوري بواسطة ،موذًجا ملحاربة داعشنفذت الواليات املتحدة ن

 اسوريالواليات املتحدة وقوات تشاركت ، 2019مارس آذار/ إلى  2014أغسطس آب/ سنوات ونصف، من 

ة سيطر عليها داعش في سوريكانت تأكثر من عشرين ألف ميل مربع من األراض ي التي تطهير ل الديمقراطية
وزعة ماطية تبلغ حوالي ستين ألًفا، الديمقر  اركيون أن قوات سوريير املسؤولون الحكوميون األمقدي .(86)

 اعندما كان العرب واألكراد داخل قوات سوري .(87)بالتساوي بين القوات الكردية والعربية زيادة أو نقصاًنا 

ا
ً
اتهم وانقساماتهم العرقية. في داعش، قللوا إلى حد كبير من خالف ،الديمقراطية يقاتلون عدًوا مشترك

لألراض ي السورية، عادت خطوط الصدع هذه إلى الظهور في املناطق التي يسيطر  داعشاب فقدان أعق

 .عليها العرب

، ال توجد وتبادلية"ركيين يصفون العالقة بأنها "تكتيكية ومؤقتة يعلى الرغم من أن املسؤولين األم

الديمقراطية بعد تحرير  ايات املتحدة وقوات سوريقة بين الوال طبيعة العال تحويللسة واضحة عامة سيا

لم تتعهد الواليات املتحدة صراحة بدعم االستقالل الكردي أو الحكم  .(88)داعش  األراض ي السورية من

ومع ذلك، استفادت وحدات حماية الشعب من الدعم االستراتيجي والتكتيكي الذي تلقته   ة.الذاتي في سوري

املتحدة إلقامة حكم مدني بقيادة جناحها السياس ي، حزب االتحاد الديمقراطي، عبر املناطق من الواليات 

لديمقراطية، ا  ااملدني لقوات سوريقابل  (، وهو املمسد)  ةالديمقراطي  اسوريقام مجلس    .من داعش  املحررة

علنركي يبالبحث بشكل متقطع عن تسوية مع نظام األسد، لكن االنسحاب األم
 
كانون األول/ في  الذي أ

 ااملوقف التفاوض ي لقوات سوريفي الوقت نفسه ض سارع هذه الجهود مؤقًتا، قو  تو ، 2018ديسمبر 

في غياب  .توقفت املفاوضات، ةتطمينات الحفاظ على الوجود العسكري في سوريبعد  .(89) الديمقراطية

الديمقراطية على أسس  ايالقوات على األرض، من املحتمل أن تتصدع قوات سور وجود ركي و يالدعم األم

بينما يبدأ األسد وروسيا وإيران عمليات عسكرية الستعادة املناطق التي تسيطر عليها  ،عرقية وطائفية

 
85 - Joseph L. Votel and Eero R. Keravuori, “The By-With-Through Operational Approach,” Joint Force 
Quarterly 89 (April 12, 2018), https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/1491891/the-
by-with-through-operational-approach/.  
86 - “The United States and Our Global Partners Have Liberated All ISIS-Controlled Territory,” White House 
Fact Sheet, March 23, 2019, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-global-partners-
liberated-isis-controlled-territory/.  
87 - Syria Study Group confidential source.  
88 - Comments by then–Deputy Assistant Secretary of State Jonathan Cohen at a panel discussion, “Tensions 
in U.S.-Turkish Relations,” at the Middle East Institute, May 17, 2017, https://www.mei.edu/events/tensions-
us-turkish-relations.  
89  - See two of President Donald Trump’s tweets, on December 19, 2018: 
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075397797929775105, and on December 20, 2018: 
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075718191253504001?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etwe
etembed%7Ctwterm%5E1075718191253504001&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vox.com%2F2018%2F12%
2F20%2F18150037%2Ffake-news-trump-tweet-troops-syria.   

https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/1491891/the-by-with-through-operational-approach/
https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/1491891/the-by-with-through-operational-approach/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-global-partners-liberated-isis-controlled-territory/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-global-partners-liberated-isis-controlled-territory/
https://www.mei.edu/events/tensions-us-turkish-relations
https://www.mei.edu/events/tensions-us-turkish-relations
https://twitter.com/realDonald
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075718191253504001?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1075718191253504001&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vox.com%2F2018%2F12%2F20%2F18150037%2Ffake-news-trump-tweet-troops-syria
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075718191253504001?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1075718191253504001&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vox.com%2F2018%2F12%2F20%2F18150037%2Ffake-news-trump-tweet-troops-syria
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075718191253504001?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1075718191253504001&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vox.com%2F2018%2F12%2F20%2F18150037%2Ffake-news-trump-tweet-troops-syria
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 ابأن قوات سوري (الديمقراطية اقائد قوات سوري) عبدي الجنرال مظلومح صر   الديمقراطية. اسوريقوات 

عترف بسلطة "اإلدارة الذاتية" يبشرط أن  ،النظام الديمقراطية ال تزال مستعدة للتفاوض على صفقة مع

لكن األسد من غير املرجح أن يوافق على   .(90) هاحافظ على استقالل قواتيو  ،الديمقراطية القوات سوري

 .الحالية ظروففي ال الديمقراطية اسوري قواتاستقاللية محدودة لـ

لفعل، وتتحدى إمكانية بقاء السطح با  تطفو على  ةبدأت التوترات داخل أراض ي ما بعد داعش في سوري

  الديمقراطية. اسلطة قوات سوري
 
والتمثيلي  ركيشاتبالحكم ال االتزامه الديمقراطية اقوات سوريبرز ت

ومع ذلك، لم تنقل السلطة بشكل ملموس إلى السكان املحليين في املناطق التي يتركز فيها  .والالمركزي 

 امن أن القيادة الكردية في قوات سوري ةرب في شرق سوريقادة العيشكو ال .العرب، وخاصة في دير الزور

تشكو املجتمعات العربية من املعاملة القاسية  .(91)الديمقراطية ال ترغب في تقاسم املوارد بشكل عادل 

أبريل نيسان/ في  .الكردية، بما في ذلك التجنيد القسري  الديمقراطية اسوريالتي تقوم بها وحدات قوات 

 اون العرب في دير الزور "ال لالحتالل الكردي!" واشتكوا من أن قوات سوريهتف املتظاهر ، 2019

 .(92)بيعها الحًقا لنظام األسد تالنفط املحلية، التي  ناتخزاالديمقراطية كانت تستفيد من 

 4الصندوق 

 الجماعات الكردية

 ( PKKحزب العمال الكردستاني )

ني كمنظمة إرهابية أجنبية في ة حزب العمال الكردستاصنفت الواليات املتحد .1978تأسس عام  •

عم. و 1997أكتوبر تشرين األول/   (1) 2019مارس في آذار/ بعد مراجعة صنيف هذا الت د 

 (PYDحزب االتحاد الديمقراطي )

 .(2) 2003الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، تأسس في العام  •

 (YPGوحدات حماية الشعب )

دأت الواليات املتحدة ب (3)( PYDلحزب االتحاد الديمقراطي )كذراع عسكري  2201ظهرت في عام  •

 .2014في التعاون مع وحدات حماية الشعب في أواخر عام 

 (SDFالديمقراطية ) اقوات سوري

 
90 - Jared Szuba, “New Syrian Military Councils Are the SDF’s Latest Push for Decentralization,” Defense Post, 
June 23, 2019, https://thedefensepost.com/2019/06/23/syria-sdf-military-councils/.  
91 - Bassem Mroue, “Anti-Kurdish Protests in Eastern Syria Could Endanger U.S. Plans,” Associated Press, 
May 9, 2019, https://www.apnews.com/3314a11ddb2b40fdbfbe689d812fa080.  Information also from Syria 
Study Group confidential source.  
92 - Suleiman Al-Khalidi, “Arabs in Syria’s Deir al-Zor Protest against Ruling Kurdish Militia: Residents,” 
Reuters, April 28, 2019, https://www.reuters.com/article/us-syria-kurds-protests/arabs-in-syrias-deir-al-zor-
protest-against-ruling-kurdish-militia-residents-idUSKCN1S40RD.  

https://thedefensepost.com/2019/06/23/syria-sdf-military-councils/
https://www.apnews.com/3314a11ddb2b40fdbfbe689d812fa080
https://www.reuters.com/article/us-syria-kurds-protests/arabs-in-syrias-deir-al-zor-protest-against-ruling-kurdish-militia-residents-idUSKCN1S40RD
https://www.reuters.com/article/us-syria-kurds-protests/arabs-in-syrias-deir-al-zor-protest-against-ruling-kurdish-militia-residents-idUSKCN1S40RD
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•  
 
قيادة قوات  .(4)داعش كشريك محلي للواليات املتحدة في الحرب لهزيمة  2015في عام ئت نش أ

حد كبير من وحدات حماية الشعب، لكنها "قوة متعددة األعراق تضم  لىإ هيالديمقراطية  اسوري

القيادة والسيطرة الرئيسية تحت سيطرة  .(5)األكراد والعرب والجماعات العرقية األخرى" 

 .العناصر الكردية

 مسد( /SDCالديمقراطية ) امجلس سوري

•  
 
ة املدعومة من الواليات قراطيالديم اسوريقوات لباعتباره "الجناح السياس ي  2015في عام ئ نش أ

شمال شرق في معظم الحكم تولى وي ،الديمقراطي اسوريجلس معلى  يهيمن األكراد .(6)املتحدة" 

 .املناطق ذات الغالبية العربية ومنها، ةسوري

 (KNCاملجلس الوطني الكردي )

مات كمجموعة شاملة ملختلف األحزاب الكردية السورية، وأعضاء منظ 2011تأسس في عام  •

 ضم املجلس، 2019املجتمع املدني املختلفة، وشخصيات مستقلة. اعتباًرا من منتصف عام 

 .(7) أربعة عشر حزًباكردي الوطني ال

 املصادر:

منظمة كحزب العمال الكردستاني األميركية تبقي على مكتب الناطق الرسمي "وزارة الخارجية  .1

 ،2019مارس آذار/  1منظمة إرهابية أجنبية"، مذكرة إعالمية، 

organization-terrorist-foreign-maintains-department-statehttps://www.state.gov/--fto

pkk-party-workers-kurdistan-the-of-designation /.   

يونيو حزيران/    27ركية،  ي"لقاء صحفي مع السفير جيمس جيفري"، نسخة من وزارة الخارجية األم .2

2019  ،with-briefing-https://www.state.gov/press-jeffrey-james-bassadoram /;     وأندرو

تشرين األول/  23معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى،  ،تابلر، "لغز الواليات املتحدة وتركيا"

 ،1520أكتوبر 

puzzle-turkey-pyd-u.s.-analysis/view/the-institute.org/policyhttps://www.washington.  

خلفية، معهد دراسة ال ،("PYDجون كايفز، "األكراد السوريون وحزب االتحاد الديمقراطي ) .3

 ،2012ديسمبر كانون األول/  6الحرب، 

http://www.s.pdfckgrounder_SyrianKurdunderstandingwar.org/sites/default/files/Ba;   

تنفيذ أنشطة تحقيق  : استخدام الشؤون املدنية فيةبيتر إس. براو، "السلطة املدنية في منبج، سوري

 (،2019يونيو حزيران/  –مايو أيار/ االستقرار في البيئات غير املتسامحة، "املراجعة العسكرية )

https://www.armyupress.army.mil/Journals /-Edition-Review/English-Military

print-Syria-2019/Brau-June-Archives/May /;  

 ،2017يوليو ، تموز/  "2016ركية، "التقارير القطرية عن اإلرهاب يجية األمووزارة الخار 

https://www.state.gov/state-department-maintains-foreign-terrorist-organization-fto-designation-of-the-kurdistan-workers-party-pkk/
https://www.state.gov/state-department-maintains-foreign-terrorist-organization-fto-designation-of-the-kurdistan-workers-party-pkk/
https://www.state.gov/state-department-maintains-foreign-terrorist-organization-fto-designation-of-the-kurdistan-workers-party-pkk/
https://www.state.gov/state-department-maintains-foreign-terrorist-organization-fto-designation-of-the-kurdistan-workers-party-pkk/
https://www.state.gov/press-briefing-with-ambassador-james-jeffrey/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-u.s.-pyd-turkey-puzzle
https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/May-June-2019/Brau-Syria-print/
https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/May-June-2019/Brau-Syria-print/
https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/May-June-2019/Brau-Syria-print/
https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/May-June-2019/Brau-Syria-print/
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2016-terrorism-on-reports-https://www.state.gov/reports/country /.  

تغيير   موحدات حماية الشعب السورية: عليكجنرال أميركي يخبر  وفيل ستيوارت، "  جوناثان الندي .4

 ،2017يوليو تموز/  21، "، رويترزالتجارية معالمتك

https://www.-ypg-syrias-told-general-s-ypg/u-usa-crisis-mideast-reuters.com/article/us

  idUSKBN1A62SS-brand-your-change-to-got-have-you 

دلي بها في  ،والجنرال ريموند توماس
 
يوليو تموز/    21  منتدى أسبن لألمن،  مقطع فيديو للمالحظات التي أ

2017، https://www.youtube. qCnLjSx7Mcom/watch?v=wC  

"عملية حل متأصل وغيرها من عمليات الطوارئ في الخارج"، تقرير املفتش العام الرئيس إلى  .5

 ،2018ديسمبر كانون األول/  31 - 2018أكتوبر تشرين األول/  1 ،كونغرسال

.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oirreport.pdfhttps://www  

 CRS: نظرة عامة ورد الواليات املتحدة"، تقرير  ةاع املسلح في سوريصر أبحاث الكونغرس، "الدائرة    .6

RL3347 2019مارس آذار/  25، تم تحديثه في،  

s.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdfhttps://fa.  

  .geneva.org/?page_id=49&lang=en-http://kncاملجلس الوطني الكردي،  .7

 

 الحماية املدنية

ب وجويللمدنيين والبنية التحتية املدنية يشكل جرائم حرب  ياملنهجإن استهداف نظام األسد 

 .املساءلة

في  .يةو باألسلحة التقليدية والكيميا ،بشكل متكرر  ،اعمًد  ةلقد استهدف نظام األسد املدنيين في سوري

الوقت نفسه، استخدم بشكل منهجي االغتصاب والتعذيب واالختفاء واالحتجاز غير القانوني كأسلحة 

أن تصرفات النظام بلغت "جرائم  2016أفادت لجنة تحقيق مستقلة تابعة لألمم املتحدة في عام  .حرب

 .(93) ضد اإلنسانية" و"إبادة"

ل قام ب ،املستشفيات والقوافل اإلنسانيةفقط النظام، بتواطؤ من روسيا ومساعدتها، لم يقصف 

ال يزال استخدام البراميل املتفجرة )القنابل غير املوجهة املليئة  .(94)  أيًضا باعتقال وتعذيب الطاقم الطبي

 
93 - United Nations Human Rights Council, Independent Commission of Inquiry, “Out of Sight, Out of Mind: 
Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic,” February 3, 2016, 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf.  
94 - Amnesty International, “Syria: Detained Medics Tortured and Killed amid Aleppo Crackdown,” press release, 
June 26, 2012, https://www.amnesty.org/en/press-releases/2012/06/syria-detained-medics-tortured-and-
killed-amid-aleppo-crackdown/.  

https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2016/
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2016/
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2016/
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-ypg/u-s-general-told-syrias-ypg-you-have-got-to-change-your-brand-idUSKBN1A62SS
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-ypg/u-s-general-told-syrias-ypg-you-have-got-to-change-your-brand-idUSKBN1A62SS
https://www.youtube.com/watch?v=wCqCnLjSx7M
https://www.youtube.com/watch?v=wCqCnLjSx7M
https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oirreport.pdf%206
https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oirreport.pdf%206
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf
http://knc-geneva.org/?page_id=49&lang=en
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2012/06/syria-detained-medics-tortured-and-killed-amid-aleppo-crackdown/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2012/06/syria-detained-medics-tortured-and-killed-amid-aleppo-crackdown/
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لنظام على املصممة للتسبب في خسائر فادحة( هو السمة املميزة للحرب الوحشية التي شنها ابالشظايا 

سمح م يكن ل .( 95) تفصيل أهوال الحياة داخل سجون األسدالالسجناء السابقون ب روى .املدنيين ي 

 يز االزنو دون إذن، من بالنوم أو التحدث عتقلين للم
 
يب والتعذتعفن، حتى تك جثث املوتى ترَ ن مكتظة، وت

الواليات املتحدة، قد شددت على أهمية الحماية املدنية   ومنهمعلى الرغم من أن العديد من الدول،    .روتيني

لم تكن أي دولة على لكن ومن خالل الجهود الدبلوماسية مع روسيا واألمم املتحدة،  ،في بياناتها العامة

 .لمدنيينلظام أو الروس ا على استهداف الناستعداد للقيام بعمل عسكري مستمر ردً 

سارين، غاز الالواليات املتحدة عسكرًيا على استخدام النظام لت ، رد  2018و 2017مرتين، في عامي 

سارين منذ لغاز اللم يكن هناك أي هجمات مزعومة أو مؤكدة من قبل النظام    .وهو عامل األعصاب القاتل

( بأن النظام قد استخدم اتتأكيديس هناك )ولكن ل مزاعمركية، على الرغم من وجود يالضربات األم

واصل النظام استخدام األسلحة التقليدية الستهداف  .( 96)ة األخرى منذ ذلك الحين يو األسلحة الكيميا

 .الهجمات الحالية ضد إدلب ومنها ،وقتل املدنيين

مام املحكمة لن يمثل األسد أ .تم محاسبة النظام على جرائمهتعلى املدى القصير، من غير املرجح أن 

إلى املحكمة الجنائية الدولية، لذا ال يمكن أن يبدأ املدعي العام باملحكمة   ةائية الدولية. لم تنضم سوريالجن

أسفرت .  (97)إحداها    بدأ منأن تللمحكمة  تحقيًقا. لقد رفضت روسيا اإلحاالت من مجلس األمن، التي يمكن  

سيما من خالل استخدام "الوالية القضائية العاملية"  الو ، ةلاالعدالسعي وراء بعض الخيارات األخرى عن 

أسفر تحقيق مشترك أملاني وفرنس ي عن اعتقال   .واملحاكمات الرفيعة املستوى في أوروبا، عن نتائج محدودة

ما . ك( 98) 2019فبراير شباط/ ا، في ن في أملانيا وواحد في فرنس يمن مسؤولي النظام السابقين، اثن ثالثٍة 

 
95 - Amnesty International, “Saydnaya: Inside a Syrian Torture Prison,” video report, in collaboration with 
Forensic Architecture, https://saydnaya.amnesty.org/.  
96 - Morgan Ortegas, “Alleged Use of Chemical Weapons by the Assad Regime in Northwest Syria,” press 
statement, U.S. Department of State, May 21, 2019, https://www.state.gov/alleged-use-of-chemical-
weapons-by-the-assad-regime-in-northwest-syria/.  
97 - Anne Barnard, Ben Hubbard, and Ian Fisher, “As Atrocities Mount in Syria, Justice Seems Out of Reach,” 
New York Times, April 15, 2017, https://www.nytimes.com/2017/04/15/world/middleeast/syria-bashar-al-
assad-evidence.html?module=inline.  
98 - Nick Cumming-Bruce, “Germany Arrests Syrian Intelligence Officials Accused of Crimes against Humanity,” 
New York Times, February 13, 2019, https://www.nytimes.com/2019/02/13/world/europe/germany-syria-
arrests.html?module=inline.  See also “Germany Arrests Two Syrians Suspected of Crimes against Humanity,” 
DW News, February 13, 2019, https://www.dw.com/en/germany-arrests-two-syrians-suspected-of-crimes-
against-humanity/a-47496784-0.  

https://saydnaya.amnesty.org/
https://www.state.gov/alleged-use-of-chemical-weapons-by-the-assad-regime-in-northwest-syria/
https://www.state.gov/alleged-use-of-chemical-weapons-by-the-assad-regime-in-northwest-syria/
https://www.nytimes.com/2017/04/15/world/middleeast/syria-bashar-al-assad-evidence.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2017/04/15/world/middleeast/syria-bashar-al-assad-evidence.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2019/02/13/world/europe/germany-syria-arrests.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2019/02/13/world/europe/germany-syria-arrests.html?module=inline
https://www.dw.com/en/germany-arrests-two-syrians-suspected-of-crimes-against-humanity/a-47496784-0
https://www.dw.com/en/germany-arrests-two-syrians-suspected-of-crimes-against-humanity/a-47496784-0
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لدى السابق الجوية مدير املخابرات  ،جميل حسنبحق ر اعتقال دولية ت الفرنسية أوامأصدرت السلطا

 .(100) األمن القومي للنظام، بتهمة التواطؤ في جرائم الحربجهاز رئيس وبحق علي مملوك،  .(99)األسد 

مرة على إن جهود التوثيق مستفلتأمين املساءلة على املدى القريب،  رجح  على الرغم من االحتمال غير امل

تؤكد  .وتواصل الواليات املتحدة تقديم التمويل لدعمها ،الحقات القضائية في نهاية املطافأمل دعم امل

الداخل وشهادات املنشقين عن النظام الصورة الكئيبة لجرائم من  ووثائق النظام    جنبيةعشرات التقارير األ 

ضابط سابق في الشرطة  ، فر  2014عام نظام التي رسمها السجناء السابقون. على سبيل املثال، في ال

مع آالف الصور لجثث األشخاص الذين  ةالعسكرية للنظام )يحمل اسم مستعار "قيصر"( من سوري

 تكلش .(101)تحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما بعد من صحة الصور  .تعرضوا للتعذيب قبل القتل

 .2016ة مجلس األمن، في عام دية واملستقلة، متجاوز اآللية الدولية والحياالجمعية العامة لألمم املتحدة 

لفتو 
 
ومع ذلك،   ة.باملساعدة في التحقيقات واملقاضاة لجرائم الحرب املرتكبة في سورياآللية الدولية  هذه    ك

 .سلطات اعتقالبأو  القانون  بسلطات إنفاذ تلك الهيئةال تتمتع 

 التحدي اإلنساني

طاق، إلى جانب التحديات نسانية القاسية والدمار الواسع النمن املرجح أن يتردد صدى الظروف اإل

من غير املرجح أن يعود و   .والالجئون داخل املنطقة وخارجها لعقود من الزمنهجرون داخلًيا  التي يطرحها امل

منذ نهاية  تهجيرإلى أكبر أزمة  ةأدى الصراع في سوري .على املدى القريب ةمعظم الالجئين طوًعا إلى سوري

مليون سوري كالجئين خارج  5,6ل أكثر من ج  س   .اداخليً  هجرستة ماليين سوري م .ثانيةرب العاملية الالح

   .قانونيعشرات اآلالف بشكل غير  النظام  حتجز  وا  .(102)أكثر من مليون شخص في أوروبا    منهمالبالد،  
 
ل يشك

 .السوريون أكبر عدد من طالبي اللجوء في العالم

ت تلق  ،  2018في عام    .(103)إلى مساعدات إنسانية    مليون شخص بحاجة  11من    داخل البالد، هناك أكثر

وهي جهد بقيادة األمم املتحدة تضم العديد من وكاالت األمم املتحدة - ةخطة االستجابة اإلنسانية لسوري

 اعصر البملعالجة االحتياجات اإلنسانية ذات الصلة  ،واملنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة األخرى 

 
99  - Associated Press, “Syrian President Replaces Security Chiefs,” July 7, 2019, 
https://www.apnews.com/2499e6eece8443e9bfd607a0872f47d9.    
100 - Anne Barnard, “Inside Syria’s Secret Torture Prisons: How Bashar al-Assad Crushed Dissent,” New York 
Times, May 11, 2019, https://www.nytimes.com/2019/05/11/world/middleeast/syria-torture-prisons.html.  
101 - Stav Ziv, “Syria Torture Photos ‘Depict Real People and Events’: FBI Report,” Newsweek, July 22, 2015, 
https://www.newsweek.com/syria-torture-photos-depict-real-people-and-events-fbi-report-356057.  
102 - Phillip Connor, “Most Displaced Syrians Are in the Middle East, and About a Million Are in Europe,” Pew 
Research Center, January 29, 2018, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/29/where-displaced-
syrians-have-resettled/.  
103 - Relief web, “UNHCR-Syria Factsheet (April 2019),” April 2019, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-
republic/unhcr-syria-factsheet-april-2019.   

https://www.apnews.com/2499e6eece8443e9bfd607a0872f47d9
https://www.nytimes.com/2019/05/11/world/middleeast/syria-torture-prisons.html
https://www.newsweek.com/syria-torture-photos-depict-real-people-and-events-fbi-report-356057
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/29/where-displaced-syrians-have-resettled/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/29/where-displaced-syrians-have-resettled/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-syria-factsheet-april-2019
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-syria-factsheet-april-2019
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، 2019مايو أيار/ حتى  .(104)فقط ثلثي التمويل املطلوب  -وخارجها على حد سواء ةلسوري داخل سوريا

مليار   3,3البالغ  و   ،في املئة من املبلغ املطلوب  16فقط    2019لعام    خطة االستجابة اإلنسانية لسوريةتلقت  

 .(105)دوالر 

ة تنوي التخلص التدريجي من منسق في وقت سابق من هذا العام، برزت مخاوف من أن األمم املتحد

ض في رأي بع .تعزيز عملياتها اإلنسانية في دمشقمن و  ،ةسوريللشؤون اإلنسانية األمم املتحدة اإلقليمي ل

املنظمات اإلنسانية، يبدو أن األمم املتحدة تختار العمل في املقام األول من خالل دمشق كتنازل لكل من 

وحيد للمساعدة أن تتبنى مقاربة أن تكون فيها دمشق املمر الن أجل النظام وروسيا، التي تضغط بقوة م

 .(106)اإلنسانية 

 ،اإلنسانية كوسيلة ملعاقبة املعارضين ومكافأة املوالينلقد استخدم النظام باستمرار املساعدات 

ستجابة وتأكد من أن "اال   ،فرض "قيوًدا منتظمة على وصول املنظمات اإلنسانية إلى املجتمعات املحتاجة"و 

 .(107)ولصالحه"  ئمركزًيا من خالل جهاز الدولة السي شفطهايتم اإلنسانية 

(، الذي يجيز إيصال املساعدات عبر 5)انظر امللحق  2449 رقم جدد قرار مجلس األمنأن ي  من املقرر 

يا ، امتنعت روس2018في عام  .2019ديسمبر كانون األول/ ، في ةالحدود إلى إدلب وأجزاء أخرى من سوري

لواقع"، مما أثار ل بعيد ومناٍف إن القرار " ةلى منذ أربع سنوات على التجديد، قائلعن التصويت للمرة األو 

 إيصالجدد إذا لم ي   .( 108)جدد القرار مخاوف بين العاملين في املجال اإلنساني وغيرهم من أنه لن ي  

أنفسهم ن يعملون في إدلب سيجدون  ستجيبين اإلنسانيين الذي، فإن امل2020املساعدات عبر الحدود لعام  

ومن املرجح أن يتقلص إجمالي املساعدات اإلنسانية املتدفقة إلى املنطقة األكثر  ،في وضع أكثر خطورة

 ة.احتياًجا في سوري

 يواصل النظام تجنيد واعتقال وتعذيب وقتل بعض  .(109)ة  الجئ سوري إلى سوري  ألف 200عاد أقل من  

 و  ،عليهاي لو أو است   تمر ممتلكاتهم ومنازلهم قد د   لعائدين أنيجد بعض ا .الذين عادوا من
 
بلغ آخرون عن أ

 
104  - OCHA, “2018 Humanitarian Response Plan (HRP): Funding Overview,” March 2019, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hrp_weekly_funding_status_190306.pdf.  
105 - OCHA, “2019 Humanitarian Response Plan (HRP): Funding Overview.”  
106 - Syria Study Group confidential source.  
107 - Sara Kayyali, “Rigging the System: Government Policies Co-opt Aid and Reconstruction Funding in Syria,” 
Human Rights Watch, June 28, 2019, https://www.hrw.org/report/2019/06/28/rigging-system/government-
policies-co-opt-aid-and-reconstruction-funding-syria.  
108 - Reuters, “Russia, China Abstain in UN Vote on Syria Cross-Border Aid” (news brief on CNBC website, 
December 13, 2018), https://www.cnbc.com/2018/12/14/russia-china-abstain-in-un-vote-on-syria-cross-
border-aid.html.  
109  - UNHCR, “Syria Regional Refugee Response: Durable Solutions,” 
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions.  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hrp_weekly_funding_status_190306.pdf
https://www.hrw.org/report/2019/06/28/rigging-system/government-policies-co-opt-aid-and-reconstruction-funding-syria
https://www.hrw.org/report/2019/06/28/rigging-system/government-policies-co-opt-aid-and-reconstruction-funding-syria
https://www.cnbc.com/2018/12/14/russia-china-abstain-in-un-vote-on-syria-cross-border-aid.html
https://www.cnbc.com/2018/12/14/russia-china-abstain-in-un-vote-on-syria-cross-border-aid.html
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions
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ال يبدو أن هناك اهتماًما دولًيا ثابًتا  .( 110)أسرهم أفراد  اإلخبار ]كتابة التقارير[ عنإجبارهم على 

 .أخرى أو أي رعاية  ،تحت إشراف األمم املتحدة اتعقار إصالح البأو  ،عتقلينباألشخاص املفقودين وامل

تهم اتخاذ القرارات املتعلقة بالالجئين بشأن عودى  لإستكون عمليات معالجة هذه القضايا حاسمة بالنسبة  

، فإن ةمنية واإلنسانية السيئة في املناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريفي ضوء الظروف األ  ة.إلى سوري

 .دة إلى ديارهما ليسوا على استعداد للعو داخليً هجرين معظم الالجئين وامل

 ،
ً

واملنفصل فعلًيا عن كال  ،م الركبان، الذي يقع على الحدود السورية األردنيةالوضع في مخي  مثال

عن العدد على الرغم من انخفاض عدد سكان الركبان إلى حوالي خمسة وعشرين ألًفا  .البلدين، خطير  

 .(111)ل خطيرة  ين ألًفا، ال تزال هناك مشاك يراوح بين سبعين ألًفا وثمانوالذي    2016في عام  الذي وصل إليه  

الوصول إلى املياه  .داخل املخيم، الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية األساسية، غير موجودة فعلًيا

النساء والفتيات في خوف من تعيش  .ارتفعت أسعار املواد الغذائيةو  .النظيفة الصالحة للشرب محدود

إذا سمح النظام وروسيا  ،دمشقخالل ركبان من الكان في ول إلى الس يمكن الوص .(112)االعتداء الجنس ي 

ركبان التي البالعبور، كما يتضح من عمليتي توصيل سابقتين من املساعدات الناجحة لألمم املتحدة إلى 

لقد رفض النظام الطلبين السابقين لألمم  .2019فبراير شباط/ قادتها الواليات املتحدة، وكان آخرها في 

 .طلب األمم املتحدة الحاليلبعد سمح ، لم ي2019وليو يتموز/ ى أواخر إلدة إليصال املساعدات، و املتح

ا سياسًيا واقتصادًيا كبيًرا على جيران سوري تإن استضافة ماليين الالجئين قد فرض
ً
: لبنان ةضغط

يستضيف لبنان و  ،(مليون  3,6تستضيف تركيا أكبر عدد من الالجئين السوريين ) .وتركيا واألردن والعراق

 مدال توجد دولة في املنطقة لديها خطة طويلة األ   .(113)  لفرد في العالمعدل مقابل امك  ،الالجئينأكبر عدد من  

 
110 - Louisa Loveluck, “Assad Urges Syrian Refugees to Come Home. Many Are Welcomed with Arrest and 
Torture,” Washington Post, June 2, 2019, https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-
refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-
7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?utm_term=.e41911d33978.  
111 - Mina Aldroubi, “Thousands Flee Syria’s Rukban Camp after Brutal Regime Siege,” The National, July 28, 
2019, https://www.thenational.ae/world/mena/thousands-flee-syria-s-rukban-camp-after-brutal-regime-
siege-1.891862;  United States Agency for International Development (USAID), “Syria–Complex Emergency,” 
USAID Fact Sheet no. 4, July 13, 2016, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/07.13.16-
USGSyriaComplexEmergencyFactSheet04.pdf;  and Relief web, “Jordan: UNHCR Operational Update, June 
2016,” August 3, 2016, https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-unhcr-operational-update-june-2016.  
112 - Sarah Ferguson, “Inside the Largest Ever Humanitarian Convoy to Reach Syrian Refugees,” UNICEF-
USA, February 15, 2019, https://www.unicefusa.org/stories/inside-largest-ever-humanitarian-convoy-reach-
syrian-refugees/35524.  
113  - UNHCR, Global Trends: Forced Displacement in 2018 (UNHCR, 2019), 
https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf.  

https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?utm_term=.e41911d33978
https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?utm_term=.e41911d33978
https://www.washingtonpost.com/world/assad-urged-syrian-refugees-to-come-home-many-are-being-welcomed-with-arrest-and-interrogation/2019/06/02/54bd696a-7bea-11e9-b1f3-b233fe5811ef_story.html?utm_term=.e41911d33978
https://www.thenational.ae/world/mena/thousands-flee-syria-s-rukban-camp-after-brutal-regime-siege-1.891862
https://www.thenational.ae/world/mena/thousands-flee-syria-s-rukban-camp-after-brutal-regime-siege-1.891862
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/07.13.16-USGSyriaComplexEmergencyFactSheet04.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/07.13.16-USGSyriaComplexEmergencyFactSheet04.pdf
https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-unhcr-operational-update-june-2016
https://www.unicefusa.org/stories/inside-largest-ever-humanitarian-convoy-reach-syrian-refugees/35524
https://www.unicefusa.org/stories/inside-largest-ever-humanitarian-convoy-reach-syrian-refugees/35524
https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf
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 .(114) ضد الالجئين، وخاصة في لبنان ةكبير  ةفعل عنيف ةأدى التدفق إلى رد .للتعامل مع الالجئين السوريين

 ة، و في جميع أنحاء لبنان، يتصاعد خطاب الكراهي
 
حرق خيام الالجئين، وكانت هناك عدة حاالت عودة ت

تفيد تقارير بأن الحكومة التركية بدأت عمليات و   ات،مضايق  الالجئون السوريون في تركيا  واجه  .(115)  قسرية

 .(116) 2019يوليو تموز/ منذ  ،ةإعادة قسرية إلى سوري

هذا كان   ،ومع ذلك  ،خارجي إضافي كبير  األردن على إيواء الالجئين السوريين على توفير دعمتعتمد قدرة  

في املئة من ميزانيتها في عام  62خطة االستجابة األردنية، على سبيل املثال، بنسبة  تولم   .االدعم محدودً 

 .(117) 2018في املئة فقط في عام  34، وبنسبة 2017في املئة في عام  65، وبنسبة 2016

 
 .2019يوليو تموز/ جاورة، : الالجئون السوريون في الدول امل4الخريطة 

 
114 - Bethan McKernan, “Syrian Refugees Forced to Destroy Their Own Homes in Lebanon,” Guardian, June 
30, 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/jun/30/syrian-refugees-forced-destroy-own-homes-
lebanon.  
115 - Human Rights Watch, “Lebanon: Syrians Summarily Deported from Airport,” May 24, 2019, 
https://www.hrw.org/news/2019/05/24/lebanon-syrians-summarily-deported-airport.  
116 - Kareem Fahim and Zakaria Zakaria, “Turkey Has Deported Hundreds of Syrian Migrants, Advocates and 
Refugees Say,” Washington Post, July 22, 2019, https://www.washingtonpost.com/world/turkey-has-deported-
hundreds-of-syrian-migrants-advocates-and-refugees-say/2019/07/22/14114c9c-ac87-11e9-9411-
a608f9d0c2d3_story.html?utm_term=.df7f56a0c7eb.  
117 - Ministry of Planning and International Cooperation, the Hashemite Kingdom of Jordan, “Jordan Response 
Plan for the Syria Crisis: 2018–2020,” 
https://www.dropbox.com/s/2y01rc0ctb3phwt/JRP%20Executive%20Summary%20Final%20Copy.pdf?dl=0.  

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/30/syrian-refugees-forced-destroy-own-homes-lebanon
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/30/syrian-refugees-forced-destroy-own-homes-lebanon
https://www.hrw.org/news/2019/05/24/lebanon-syrians-summarily-deported-airport
https://www.washingtonpost.com/world/turkey-has-deported-hundreds-of-syrian-migrants-advocates-and-refugees-say/2019/07/22/14114c9c-ac87-11e9-9411-a608f9d0c2d3_story.html?utm_term=.df7f56a0c7eb
https://www.washingtonpost.com/world/turkey-has-deported-hundreds-of-syrian-migrants-advocates-and-refugees-say/2019/07/22/14114c9c-ac87-11e9-9411-a608f9d0c2d3_story.html?utm_term=.df7f56a0c7eb
https://www.washingtonpost.com/world/turkey-has-deported-hundreds-of-syrian-migrants-advocates-and-refugees-say/2019/07/22/14114c9c-ac87-11e9-9411-a608f9d0c2d3_story.html?utm_term=.df7f56a0c7eb
https://www.dropbox.com/s/2y01rc0ctb3phwt/JRP%20Executive%20Summary%20Final%20Copy.pdf?dl=0
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 قاط قوة/ نفوذ الواليات املتحدةن

تحمي املصالح   ةنفوذ لتشكيل نتيجة في سوريبفظ الواليات املتحدة  تالتحديات، تح  تلكلى الرغم من  ع

ل ، تقوم الواليات املتحدة، من خالةفي شمال شرق سوري .األساسية لألمن القومي للواليات املتحدة

وسكانها  ةعزل جزء كبير من سوريبالديمقراطية،  اقوات سوريلشراكة مع سيطرتها على املجال الجوي وا

تتميز املنطقة بأهمية خاصة، نظًرا ملوقعها االستراتيجي وإنتاجها الزراعي   .وإيران  اعن عمليات النظام وروسي

النفط والغاز في املئة(  66)ع ثلثا ال يخض .ومواردها الطبيعية الغنية، مثل احتياطي املياه والنفط

تمثل هذه  .(118) ةلسيطرة النظام، ومعظم الثلثين يقع في شمال شرق سوري ةفي سوري (روكربوناتالهيد)

الواليات الكبرى الوحيدة لدى  قوةالوهي نقطة  ،شرق نهر الفراتالبلد وتقع املنطقة حوالي ثلث مساحة 

 ة.في سورياملتحدة 

 
دية في ي"نعم" باللغة العربية معلق في سوق الحم الفتة مكتوب عليهايحمل بشار األسد لملصق 

 شترستوك(. /وكالة الصحافة الفرنسيةالبلدة القديمة في دمشق. )تصوير حسن عمار/ 

لعقوبات من االغرض املعلن  داعميه.عقوبات واسعة على نظام األسد و أيًضا فرضت الواليات املتحدة 

ها ملواصلة العنف ضد إلي نظام من املوارد التي يحتاجهو "حرمان ال هيعماد ةكركية على األسد وشبياألم

لم   .(119)كما يطالب الشعب السوري"    ،والضغط على النظام السوري للسماح بانتقال ديمقراطي  ،املدنيين

 
118 - Jeffrey, remarks at the Herzliya Conference.  
119 - See the U.S. Department of State’s archive of economic sanctions and policy implementation, “Syria 
Sanctions,” https://www.state.gov/syria-sanctions/.  

https://www.state.gov/syria-sanctions/
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منع   ، لكن بنية العقوبات التي قادتها الواليات املتحدة كانت ناجحة من حيثحتى اآلناألهداف  تلك  تتحقق  

وجعل األمر أكثر صعوبة على أفراد عائلة األسد ونخبة النظام في السفر  ،االستفادة اقتصادًياالنظام من 

لكنها توسعت بشكل كبير منذ عام  ،اع الحاليصر لل ة سابقةركية على سورييالعقوبات األم كانت .إلى الخارج

من  .(120)نية استثناء املساعدات اإلنساهي فعلًيا "حظر كامل"، ب ةالعقوبات املفروضة على سوري. 2011

ستهدف تعقوبات متعدد الطبقات بنية رس، أنشأت الواليات املتحدة غخالل أوامر تنفيذية وقوانين الكون

 ،الشبكات املالية الخارجية التي تساعد النظامو  ،األفراد والشركات واملؤسسات املرتبطة بالنظام

كما فرضت الواليات  .التي تقدم الدعم املادي للنظام لد ثالثمن أي بلشركات واملؤسسات وان واطنيوامل

، وعدد من (روسوبورون اكسبورت)ر األسلحة الروس ي املتحدة عقوبات على عدة بنوك روسية، ومصد  

 .(121) األفراد لتقديمهم الدعم املادي والخدمات لنظام األسد

املساعدة   ات املتحدة الجهود املبذولة لرفضاألوروبية والدولية، تقود الواليإلى جانب املؤسسات املالية  

كما أشارت الواليات املتحدة إلى عزمها استخدام  .ار النظام سلوكه جذريً حتى يغي   ةإلعادة اإلعمار في سوري

 .(122)ظام الثقل الكامل لنفوذها الدبلوماس ي لثني الدول األخرى عن تقديم مساعدات إعادة اإلعمار للن

 فيمليار دوالر  120منها مليار دوالر،  400بحوالي  ةفي سوريالناجم عن الحرب  ر الضرر االقتصادي ويقد  

 .(123) مليار دوالر في اإلنتاج املفقود 268و ،ي دااملالدمار 

ونتيجة لكفاح  .للحفاظ على العزلة الدبلوماسية الحالية لنظام األسد محوريةالواليات املتحدة 

دول الفقد كانت ، ةسوريموحدة تجاه استراتيجية على فقوا أن يتها من أجل ئوحلفاالواليات املتحدة 

وداعمة  ،ركا الشمالية وأوروبا وآسيا موحدة نسبًيا في معارضتها ألعمال نظام األسد وداعميهيالرئيسة في أم

ى حفنة من الدول، مثل سو  األسَد ال يدعم على النقيض من ذلك،  .لواليات املتحدة إلى حد كبيرجهود ال

تبذل بعض الدول  قد "فاز"، ألسدبأن اومع ذلك، ويرجع ذلك جزئًيا إلى الرواية السائدة  .انروسيا وإير 

جهوًدا متواصلة إلعادة تأسيس النفوذ مع األسد في محاولة لتعديل سلوكه أو، في حالة شركاء الواليات 

اإلمارات  ، أعادت2018ديسمبر كانون األول/ على سبيل املثال، في  .إيراننفوذ املتحدة العرب، ملواجهة 

ومع ذلك،  .(124)رين عملياتها في سفارتها في دمشق واستأنفت البح ،العربية املتحدة فتح سفارتها في دمشق

ال يوجد أي دليل على أن األسد مستعد لتعديل سلوكه في مقابل التطبيع أو أنه مستعد لالنفصال مع إيران، 

 
120 -  Syria Study Group confidential source.  
121 - Congressional Research Service, “U.S. Sanctions on Russia,” CRS Report R45415, January 11, 2019, 
https://fas.org/sgp/crs/row/R45415.pdf.  
122 - Humud, Blanchard, and Nikitin, “Armed Conflict in Syria.”  
123 - Associated Press, “The Latest: UN Says Civil War Has Cost Syria $388B in Damage,” August 9, 2018, 
https://www.apnews.com/aa0aaa2c44cd430196f572227b45c150.  
124 - Associated Press, “Omani Foreign Ministers Makes Rare Visit to Syria,” July 7, 2019, 
https://www.apnews.com/3741d8b6018440419e441197c1abf050.  

https://fas.org/sgp/crs/row/R45415.pdf
https://www.apnews.com/aa0aaa2c44cd430196f572227b45c150
https://www.apnews.com/3741d8b6018440419e441197c1abf050
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حليف قوي للنظام، وإن لم يكن  اوأثبت أنه ،من الزمنعن قرب لعقود  ان بهيكان هو وعائلته مرتبط قدو 

 .السوري  للشعب

 التوصيات

تتطلب التزاًما سياسًيا   ةأن سياسة الواليات املتحدة السليمة تجاه سوري  ةتعتقد مجموعة دراسة سوري

 .اتركية، إضافة إلى استراتيجية تتماش ى مع الوسائل والغاييمستداًما من ِقبل كبار قادة الحكومة األم

يجب على الرئيس ومسؤولي األمن القومي في الواليات املتحدة  .املشكلة األولى هي أسهل بكثير في معالجتها

نحو   واستخدام جميع الفرص لدفع هذه السياسة  ،ةركا تجاه سورييإيصال رسالة متسقة لدعم سياسة أم

ضمان مراقبة نشطة  اللمن خ ،يجب على الكونغرس أيًضا إعطاء األولوية للتحدي السوري  األمام.

السفر ، وعقد جلسات استماع حول هذا املوضوع، واستخدام فرص ةلسياسة الواليات املتحدة في سوري

والتشريع لإلشارة إلى أن ممثلي الواليات املتحدة املنتخبين يعتقدون أن الصراع السوري الذي لم يتم حله 

أكثر من   ةركي في سوريياألشياء قوضت النفوذ األم  من قلة  .مصالح األمن القومي للواليات املتحدة  فييؤثر  س

القوات العسكرية، -  فيها  كان لديها نفوذ  في املناطق التيلقد تراجعت الواليات املتحدة    .انطباع عدم اليقين

 نتركولم  ،النفوذ للخصوم ذلكوبالتالي تنازلت عن  -واملساعدات الخارجية، واملشاركة الدبلوماسية

 .خياًرا سوى التكيف مع ذلك نائنا وشركائحلفال

من غير املرجح أن  .من الصعب معالجتها -مشكلة الغايات والوسائل غير املتطابقة-واملشكلة األخيرة 

بأن هناك شهية  ةتقر مجموعة دراسة سوري ة.الواليات املتحدة بشكل كبير األولوية التي توليها لسوري تعلي

من  .سواء كانت استثمارات عسكرية أو مساعدة اقتصادية ،ركيةياألممحلية قليلة لزيادة كبيرة في املوارد 

محدودة من الواليات املتحدة  وسائل / دون زيادة كبيرة في املوارد، سيكون من األهمية بمكان نشر أدوات

أو حشد أصحاب  ،أو حماية املدنيين ،ة لداعشلتحقيق غايات استراتيجية، سواء ضمان الهزيمة الدائم

 .للحربأجل نهاية متفاوض عليها  املصلحة من

تسعى روسيا اآلن إلى ترجمة نجاحاتها في ميدان املعركة  .ركا مكتوفة األيدي أو تتراجعييجب أال تقف أم

تعمل إيران على  .لصالح نظام األسد إلى نصر سياس ي وتأكيد نفسها كقوة عظمى على الساحة الدولية

دمج نفوذها السياس ي واالقتصادي والثقافي في املجتمع وت ،سدترسيخ نفوذها في البنية األمنية لنظام األ 

تحتفظ داعش  .في البحر املتوسط وتهدد إسرائيل القوةدة دائمة تنطلق منها وتدعيم قاع ،السوري 

والقاعدة وفروعها وغيرها من املنظمات املتطرفة العنيفة بالقدرات العسكرية وبنية التخطيط للهجمات 

ا، بل صراًعا ديناميكًيا ومتطوًرا، يستمر في تعريض الشعب السوري اًعا متجمًد هذا ليس صر  .الخارجية

 .ية في املنطقة وخارجهاكر يويهدد املصالح األم ،ةلخطر ويزعزع استقرار جيران سوريل

 -وهو ش يء فشلت روسيا في تحقيقه بشكل واضح-في حالة عدم وجود تغييرات في سلوك نظام األسد 

ستبقى املصدر الرئيس لعدم االستقرار  ةبذلك في الظروف داخل البالد، فإن سوريوالتحسينات املرتبطة 

النفوذ وسيتعمق  ،خصبة ألنشطتهم اأرضً تابعة داعش والقاعدة والكيانات الستجد ي الشرق األوسط: ف

 .وستسعى موجات جديدة من الالجئين إلى األمان في الخارج ،ستتوسع األزمة اإلنسانيةو  ،اإليراني
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خالل  .إلى تفاقم هذه االتجاهات وتسريعها ةركية من سورييالقوات العسكرية األم سحبي ؤديس

ركية سيجعل ي، لم يجادل أحد بأن سحب القوات األمةاإلحاطة واملقابالت التي أجرتها مجموعة دراسة سوري

 إلعادة تنظيم صفوفه تنظيم داعش أقل  
ً

على الرغم  .فسهامن غير املرجح أن ترسخ إيران ن هأو أن ،احتماال

صنفغالًبا ما  ةركية في سورييممن أن املهمة العسكرية األ 
 
ضمن فئة  ،مع مهمتي العراق وأفغانستان ت

عسكرية مجموعة عت تقدم نموذًجا مختلًفا وأقل تكلفة بكثير. جم   ةن قضية سوريفإ"، ية"الحرب األبد

ي ة، معززة من قبل تحالف عاملالقدرات املتطور ركية وغيرها من  يركية صغيرة، مدعومة بالقوة الجوية األميأم

لتحرير األراض ي من أكبر بمرات من تلك املجموعة  من الحلفاء والشركاء املتشابهين في التفكير، قوة شريكة  

باالنسحاب  التخلي عنهال ينبغي  ةركية وشركاؤها في سورييإن ما اكتسبته القوات األم .جماعة إرهابية

 .املبكر

نظر فيها إلى الحكومة السورية على   حالةمن خالل  بأفضل خدمة  تحدة  اليات املأمن الو   ظىحسي نهائية ي 

ولديها اإلرادة والقدرة على إنهاء االعتماد السوري على القوات األجنبية ومنع  ،أنها شرعية من ِقبل سكانها

نهائية، في تقدير هذه تتطلب مثل هذه الحالة ال .الجماعات اإلرهابية من االزدهار على األراض ي السورية

ا يعيش فيها املواطنون السوريون جامل
ً
من نظام األسد والوحشية الروسية  ينخائفغير موعة، ظروف

ن  ،يةداعش الواإليرانية و 
 
َمك

 
ث يستند إلى الحكم املحلي امل وفي إطار ميثاق سياس ي واجتماعي محد 

 .ل القريبلنهائية ستتحقق في املستقبلكننا نشك في أن هذه الحالة ا .وتخصيص املوارد بشكل عادل

باستراتيجية تجعل التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق  ةلذلك، توص ي مجموعة دراسة سوري

،  ةالتفاوض في سوري
ً

 بحالة لم يتمتسمح أيًضا للواليات املتحدة بالدفاع عن مصالحها حتى و أكثر احتماال

يات املتحدة، بالتعاون املجموعة بأن تواصل الوال  ولتحقيق هذه الغاية، توص ي .التوصل إلى حل سياس ي

الوثيق مع الحلفاء والشركاء، مهمتها العسكرية من أجل الحفاظ على الضغط على داعش والجماعات 

الظروف من أجل تسوية سياسية  أتهيتاإلرهابية األخرى مع تعزيز الضغط على نظام األسد وداعميه حتى 

 .الصراع السوري تنهي 

اتيجية دعم الحكم املحلي في املناطق التي تتمتع فيها الواليات املتحدة هذه االستر سوف تتطلب 

تحسن ظروف واستقرار أن  عالقات موثوقة، على األقل،  يمكن لو   ،وحلفاؤها وشركاؤها بالسيطرة اإلقليمية

جميع أطراف   ل إلى تسوية سياسية من قبلإذا تم التوص  .ملدنيين السوريين على املدى القصير إلى املتوسطا

. من غير املرجح أن يوافق ةمكن إعادة ربط مناطق الحكم املحلي هذه بمركز سوريإن من املاع، فصر ال

 شتري تطرأ على نموذج الحكم الخاص به، وبالتالي فإن هذه االستراتيجية تساألسد على التغييرات التي 

 . على الحكم على املدى الطويل بينما تتزايد الضغوط على نظامه، بهدف فرض تغييرات جذرية ،الوقت

سوف يتطلب األمر قيادة والتزاًما مستمرين من الواليات املتحدة، ولكن بالنظر إلى املخاطر التي تواجه 

 يستحق العناء.ركية، فإن تقييم املجموعة هو أن هذا استثمار ياملصالح األم
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يبلغ عدد  ة.الحسكة، سوري م الهول في محافظةلمساعدات في مخي  ل طلًبا بالطابور  فنقنساء ي

من سكان املناطق التي كانت تحت سيطرة  69000سكان املخيم أكثر من ضعف طاقته، حيث يوجد 

 .شترستوك( /أسوشيتد برس)تصوير مايا أليروزو/  ة.داعش في سوري

 

يات لوال اترتكز هذه اإلستراتيجية على االستنتاج املبين في القسم السابق من هذا التقرير: أن مصالح 

ال سيما إذا و مفيدة للدفاع عن تلك املصالح، ضغط وتحتفظ بأدوات  ،ةاملتحدة على املحك في سوري

إلى تقويض الفوز قاربة امل ههدف هذتاملالية بالتعاون مع الحلفاء والشركاء. كما يزة تلك امل خدمتاست  

 .الجيوسياس ي لروسيا

وتقديم رؤية بديلة للحكم  ،بعد الهزيمة اإلقليمية لداعش ةاملكاسب في شمال شرق سوري تعزيزل

يجب على الواليات املتحدة وقف انسحابها العسكري من شمال شرق  ،ةوتخصيص املوارد واألمن في سوري

هزم ت  لم  .ألمن واالستقراراتهديدات من ركية ملعالجة النطاق الحالي يوتحديث مزيج القوات األم ،ةسوري

ومع ذلك، لم تنتقل إستراتيجية مكافحة  عصيان. /لت إلى تمردتحو   وإنما ة،ي سوريداعش بشكل حاسم ف

من أجل ضمان الهزيمة املستمرة  .ملعالجة الطبيعة املتغيرة لخطر داعش ةركية في سورييداعش األم

تدمج خطوط العمل السياسية   هادفةعسكرية  -ملة مدنية  بدأ حلداعش، يجب على الواليات املتحدة أن ت

 .إلعالمية والعسكرية واالقتصاديةوا

 :يجب أن تركز هذه الحملة على
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 /لضمان الحكم الشامل ،الديمقراطية األنشطة االستقرار والعمل مع قوات سوريإعطاء األولوية  •

ملجتمعات العربية العادل إلى املوارد وفرص املشاركة املوثوقة في ا، بما في ذلك وصول التشاركي

 . الحكم املحلي

عن  عمليات مكافحة التمرد ومكافحة اإلرهاب لتعطيل داعش وخاليا القاعدة، بما في ذلكإجراء   •

 .طريق التدريب، وتقديم املشورة، ومساعدة الشركاء املحليين

 ،األهمية  ي املعلومات املضللة لتعزيز الحكم السوري املوثوق ذ  إفشالو   االستخباراتدعم عمليات   •

وروسيا وإيران وداعش  في حكمه، ولدى  لألسد والفساد وحشيةوإلقاء الضوء على الطبيعة ال

 ة.العنيف والقاعدة واملنظمات املتطرفة

تأمين ومعالجة محتجزي داعش، وتوفير الخدمات للنساء واألطفال غير لتمكين الشركاء املحليين  •

 .ا للمعايير القانونية واإلنسانية الدوليةاملقاتلين، وفًق 

مات الحلفاء والشركاء لتحقيق االستقرار )على سبيل املثال، عمود فقري تمكيني ملساهكالعمل  •

الخدمات اللوجستية، و  ،الدعم الجوي املباشر وتغطية املجال الجوي و  ،والسيطرةالقيادة 

 االستطالع(.و املراقبة و  ،واالستخبارات والتعاقد،

 :التصعيد مثل ركي أيًضا الحاالت الطارئة التي تراعي سيناريوهاتييجب أن يتضمن التخطيط األم

 ة.داعش و/ أو تدهور كبير في الوضع األمني في شمال شرق سوري عودة •

 .ركية في التنفيالضغط على القوات األم •

 .ركية مع وكالء مدعومين من إيران أو قوات مرتزقة تدعمها روسيايالقوات األماشتباك  •

 ة.توغل تركي في شمال شرق سوري •

كالء املدعومين من إيران، أو من من قبل الو و لنظام،  من قبل ا  لخفض التصعيدخرق خط الفرات   •

 .قبل قوات املرتزقة املدعومة من روسيا

(، ويجب استعادة مساعدة START) ةيجب إعادة فريق االستجابة للمساعدة االنتقالية في سوري

 استقرارسوف يرسل إنفاق أموال الواليات املتحدة ألنشطة  .الواليات املتحدة لتحقيق االستقرار

محدودة إشارة ضرورية اللتزام الواليات املتحدة ويسمح للمسؤولين في الواليات املتحدة بالقيام 

كجزء من استعادة املساعدة لتحقيق  .بعمليات تخطيط وبرمجة فعالة بناًء على توفر األموال

 االستقرار:

حمل بعض املخاطر زارة الخارجية ومكتب األمن الدبلوماس ي مرونة ورغبة في تيجب أن تظهر قيادة و  •

 ة.علية في شمال شرق سورياركيون بفيمن أجل أن يعمل املدنيون األم

 التشاركاتركية خالل جميع يركيين مرافقة القوات األمييجب على املستشارين السياسيين األم •

 .املدنية
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لقوة العسكرية، ولكن أيًضا في جهود في ااهمات ليس فقط ينبغي مطالبة الشركاء بزيادة املس •

 .حقيق االستقرار املدنية هذهت

لزم األموال غير امل •
 
ظهار التزام إل في صندوق اإلغاثة واإلنعاش    ةاملخصصة لسوريصروفة و يجب أن ت

في محاولة لتشجيع زيادة تقاسم األعباء لتحقيق االستقرار في شمال شرق  ،الواليات املتحدة

 ة.سوري

اك الزعماء القبليين الرئيسين في وادي الفرات ركية إشر ييجب على العناصر املدنية والعسكرية األم •

 من خالل إشراكهم بشكل مباشر في جهود األمن وتحقيق االستقرار املحلية. ،األدنىو األوسط 

الديمقراطية  االواليات املتحدة االستفادة من النفوذ الكبير الذي تتمتع به مع قوات سورييجب على 

خاصة بالنظر إلى النجاح الذي حققته  ،ةشرق سوري لتشجيع املزيد من الحكم الشامل في شمال

سيتطلب ذلك مشاركة أكثر  .حتى اآلن في تشكيل النهج العسكري للقوات الديمقراطية السورية

والقيادة  املدنيةمن جانب كل من القيادة  ،الديمقراطية في هذه القضايا امع قوات سوري احزمً 

ركيين أن يطلبوا من قوات يعلى املسؤولين األمركية. على وجه الخصوص، يجب يالعسكرية األم

 الديمقراطية: اسوري

العمال  حزبمن أي شخصيات بعاد وإ( PKK)قطع روابطها مع قيادة حزب العمال الكردستاني  •

 ة.الكردستاني من مناصب املسؤولية في سوري

 .السماح للجهات الفاعلة في املجتمع املدني والصحفيين بالعمل بحرية •

 .ثل هياكل الحكم املحلي التركيبة السكانية والتنوع السياس ي لسكانهاضمان أن تم •

 ة.رق سوريف أي جهود لتعزيز أيديولوجية حزب العمال الكردستاني بين سكان شمال شاقإي •

•  
ً
 . ا مع السكان العرب املحليينمشاركة املوارد بشكل أكثر إنصاف

 حيث  ،اداخليً هجرين املخيمات ال سيما من وإلى مو تمكين حرية التنقل للسكان املدنيين،  •
 
فرض ت

ا أمنيً  ضامًناالديمقراطية إلظهار كيف ستكون  اهذه فرصة لقوات سوري بشكل متكرر. قيودال

 
ً

يتيح وصول املساعدات اإلنسانية الدولية وتحقيق االستقرار إلى سكان شمال شرق ، مما مسؤوال

 ة.سوري

والحكومات الشريكة في االئتالف العاملي لهزيمة  ز اهتمام أكبر داخل الواليات املتحدةيركتوينبغي 

تحقيًقا لهذه و  .داعش على مواجهة التحديات التي يطرحها مقاتلو داعش املحتجزون وعائالتهم

 :ن على الواليات املتحدةالغاية، يتعي  

ركي يوتعيين مسؤول أم إعدادا ملعالجة مشكلة محتجزي داعش، وضع إستراتيجية منسقة دوليً  •

املقاتلين األجانب  حتىف بتنفيذ استراتيجية متماسكة ملعالجة جميع محتجزي داعش، كبير مكل

 .العراقيين والنساء واألطفالو السوريين و 
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 ةأو مقاضاتهم من دول  ،داعشعمل مع الحكومات األوروبية بشأن إعادة مواطنيها املحتجزين لدى  ال •

 حتجزين.وإيجاد حلول دائمة لعائالت امل ،ثالثة

لتقليل الفجوة في  ،الهول  مخيم / الديمقراطية التي تدير معسكر اقوات سوري ضغط علىلا •

وتقديم  ،ت غير الحكومية الوصول إلى املخيمالخدمات؛ زيادة الشفافية فيما يتعلق بمنح املنظما

حالًيا في املخيمات، وعن أفراد األسرة املحتجزين لدى   ةتوفر املاملزيد من املعلومات حول الخدمات  

 .جنسيتهم ان، وحول اإلعادة املحتملة ألفراد األسرة إلى بلدالديمقراطية اوريسقوات 

 ة.ح بها لسوريوتحديث األنشطة املصر   ،كافحة داعشزيادة تمويل صندوق التدريب والتجهيز مل •

 ايجب استخدام أموال إضافية لتحسين البنية التحتية في املخيمات التي تديرها قوات سوري

صندوق التدريب عطي يجب أن ي .ا غير املقاتلينداخليً هجرين وامل داعشزي الديمقراطية ملحتج

املدعومة من الواليات  الديمقراطية اسوريقوات لحاجة إلى لاألولوية والتجهيز ملكافحة داعش 

وصول املساعدات ها لضمان تلبية الظروف في املخيمات للمعايير الدولية، بما في ،املتحدة

 .اإلنسانية

صاالت االستراتيجية بشأن استعداد الواليات املتحدة إلعادة مواطني الواليات املتحدة، تحسين االت •

 .ركية الناجحة ملقاتلي داعش العائدينيالدعاوى القضائية األم اإلعالن عنو 

لذلك، يجب على  .إذا أعادت الجماعة تشكيل نفسها في العراق، ةتم هزيمة داعش في سوريتلن 

ركي ياألولوية للشراكة العراقية من أجل الحفاظ على الوجود العسكري األم  الواليات املتحدة إعطاء

اقية في منع عودة داعش، والشراكة مع املؤسسات العراقية غير ملساعدة قوات األمن العر 

على وجه الخصوص، يجب على الواليات  .بعد داعشما العسكرية للمساعدة في استعادة العراق 

 :املتحدة

لين العراقيين لتحديد أولويات أنشطة االستقرار في املجتمعات املحررة من الضغط على املسؤو  •

 داعش.

العسكري لقوات األمن العراقية الشرعية لتعزيز عمليات مكافحة اإلرهاب مواصلة الدعم  •

 .ومكافحة التمرد

ين إلعادة مقاتلي داعش املحتجز   ،ركية لدعم جهود الحكومة العراقيةياالستفادة من املساعدة األم •

 .وعائالتهم إلى الوطن

ه من جميع سبل التطبيع حرمان نظام األسد ومؤيديال بد من  ،  ةإلى أن تتحسن الظروف داخل سوري

جب تو لنظام والحفاظ على بنية عقوبات صارمة. يعلى امن خالل فرض العزلة الدبلوماسية 

 :على الواليات املتحدة

 .دنى، تغييرات في سلوك النظامأن أي خطوات نحو التطبيع تتطلب، كحد أبح يوضالت •
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الحكومة  لدى وموارد  سياسةسورية واالستثمار فيها، كمسألة على إعطاء األولوية للعقوبات  •

 .ركيةياألم

يين املحتجزين قبل تخفيف العقوبات أو العزلة كر ياملطالبة باإلفراج عن املواطنين األم •

 .الدبلوماسية

املناطق التي يسيطر عليها النظام في غياب إصالح  االستمرار في رفض تمويل إعادة اإلعمار في •

 .حقيقي

في حالة حدوثها في غياب إصالح ذي معنى من   ،2021قبول شرعية االنتخابات الرئاسية لعام    رفض •

 .تم وفًقا للمعايير الدوليةمن دون أن تو  ،قبل نظام األسد

مع االعتراف بأن  ،ئينوبين مجتمعات الالج ةمواصلة دعم تطوير املجتمع املدني داخل سوري •

جه مخاطر كبيرة على سالمتهم الشخصية من النظام الجهات الفاعلة في املجتمع املدني توا

 .وحلفائه

وتوضيح أن إعادة   ،ثني الحكومات األجنبية، وخاصة في الشرق األوسط، عن إعادة االتصال باألسد •

 .ركيةيعقوبات األمالسفارات إلى دمشق أو قبول عقود إعادة اإلعمار سوف يعرضها لل

الذي يفرض عقوبات إضافية على األشخاص الذين يدعمون -  يندعم املدنيلقيصر  قانون    اعتماد •

 .من أجل اإلشارة إلى عزم الواليات املتحدة ضد تطبيع نظام األسد -نظام األسد

وتشمل هذه املناطق  .مجاالت جديدة لزيادة الضغط االقتصادي على نظام األسداستكشاف  •

الشركاء اإلقليميين والجهات ومنها من خالل ، ةشحنات النفط اإليرانية إلى سوري تقليص

الضغط على األمم املتحدة لتحسين شفافية ومساءلة جميع الصناديق، من أجل و  ،الخارجية

وحث الحكومات األوروبية  ،تنقل عائداتها إلى أصدقاء األسد ضمان أن عملياتها في دمشق ال

 .العقوباتوالعربية على تشديد 
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   2017يوليو  تموز/  كوباني في  في  الديمقراطية يحضرون جنازة    اجنود قوات سوري

 
تلوا لخمسة رفاق ق

 موروكج أمنابير/ صورة باالشتراك مع صور جيتي( )تصوير  .خالل القتال مع داعش

 

ستقرار نظام األسد واملعارضة، فإن اال  :لطرفيندى اإذا تم التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة لحتى 

اع مستمر، فإن املحاسبة صر طاملا أن ال .على املدى الطويل يتطلب املساءلة عن جرائم الحرب ةفي سوري

 في غضون ذلك، يجب على الواليات املتحدة: .غير مرجح عن جرائم الحرب التي يرتكبها النظام وداعش أمر  

 .ثالثة ةدولفي دلة ملحاكمات ل جهود التوثيق بقوة ودعم املنظمات التي تركز على بناء األ يتمو  •

من أجل ساءلة باملرس أن يشير إلى التزامه بمحاكمات جرائم الحرب في نهاية املطاف و غينبغي للكون •

ر املتجول للعدالة الجنائية العاملية في وزارة املرشح ملنصب السفي دعمالضحايا من خالل 

ية لحماية ودعم املخبرين الذين يجب أن يركز هذا املكتب على توحيد الجهود الدول .الخارجية

تحسين تبادل املعلومات مع و   ة،يرغبون في الشهادة أو تقديم أدلة على ارتكاب جرائم حرب في سوري

في قاضاة لجهود امل ةمان توثيق الجرائم في سوريوض ،الحكومات التي تتمتع بسلطة االدعاء

 ي.املستقبل والحفاظ على السجل التاريخ

 معالواليات املتحدة،  منروسيا لدعم التسويات السياسية املقبولة التحقق من استعداد 

 ة.االستمرار في األنشطة التي تزيد من التكاليف التي تتحملها روسيا بسبب أعمالها في سوري

أفضل طريقة  .املسؤولون الروس بقوة لوضع موسكو كقوة إقليمية في الشرق األوسطيعمل 

 :هي ت املتحدةلوالياى الإملواجهة ذلك بالنسبة 
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املتحدة، وحشد الحلفاء والشركاء من خالل على االتساق في النهوض بأهداف الواليات  ةحافظامل •

والتأكد من أن املض ي قدًما لن يفاجئهم أو يقوضهم من خالل إجراءات أو  ،مراعاة مخاوفهم

 .ركيةيإعالنات السياسة األم

الهجينة روسيا من خالل فضح عمليات  ،دالتأكيد على أن روسيا متواطئة إلى جانب نظام األس •

 ة.داخل سوريفاعلين وال ،خابراتوعمليات امل

في و ،أي مناقشات للتسوية السياسيةحول ا يً املطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة من روسيا عمل •

 .غياب مثل هذا العمل، تجنب التنازالت ملوسكو أو إضفاء الشرعية على مواقفها

ل التي من خالل الرسائ  -وتحميل روسيا مسؤولية تمثيلها الدبلوماس ي-ة  مواجهة االدعاءات الروسي •

 .أو في املنطقة ةتؤكد فشل موسكو في الوفاء بأي من التزاماتها في سوري

إستراتيجية لعمليات املعلومات تعزز األدوات من مركز املشاركة العاملية بوزارة الخارجية،  تطوير •

لتخريب جهود التضليل الروسية وتعزيز الرسائل في مجاالت   ووزارة الدفاع، ومجتمع االستخبارات

 :تشملالضعف الروس ي، 

 .استهداف روسيا العشوائي للمدنيين السوريين واألهداف املدنية  -

 .والعالم ةوالفاسد في سوري وحش يدعم روسيا للسلوك ال  -

 ة.على سوري تسلل إيران للدولة السورية والهياكل الثقافية التي قد تقوض النفوذ الروس ي  -

ه الدراسة أنماط التواطؤ سوف تظهر مثل هذ  ة.دراسة عن جرائم الحرب الروسية في سوريالقيام ب •

نشر الدراسة عالنية، و  .في الجرائم التي ارتكبها كل من نظام األسد وروسيا نفسهاتعمد وال

 .واستهداف الرأي العام داخل روسيا والعالم العربي

ك أن ادر مع اإل ، ةن تظل مركزة على طرد القوات اإليرانية من سورييجب على الواليات املتحدة أ

يجب أن يكون الهدف الرئيس على املدى القريب هو منع  .أفضل إنجاز على مراحلهذا هو 

املزيد من ترسيخ إيران والعديد من شركائها ووكالئها مع رفع التكلفة على إيران لدعمها لنظام 

 :اليات املتحدة، يجب على الو وبالتحديد .األسد

يمكن القول إن هذه و  ة.خل سورياإليراني دالعتاد مواصلة دعم الضربات اإلسرائيلية على ا •

، لكن من غير املحتمل أن تردع ةفي سوريأكثر الضربات منعت إيران من تحقيق أهداف توسعية 

 .حملتها االستراتيجية لزيادة وجودها هناكعن إيران 

تي تستهدف الدعم اإليراني لنظام األسد والوكالء املنخرطين في فرض وتوسيع نطاق العقوبات ال •

يجب تشجيع املزيد من  .أمكن ماالنزاع السوري، مثل حزب هللا اللبناني وامليليشيات الشيعية، 

لبحرية يوليو من قبل اتموز/ مثل االستيالء في أوائل -اإلجراءات التي اتخذتها الدول األوروبية 
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كما ينبغي تشجيع  -تحمل النفط اإليراني ةلى ناقلة نفطية متجهة إلى سوريامللكية البريطانية ع

 .االتحاد األوروبي على فرض عقوباته الخاصة به

تجنب التنازل و   ة.الجسر البري اإليراني عبر سوري  تعزيزملنع    ،في التنف  ألميركيا  وجودالالحفاظ على   •

 .إيرانازالت كبيرة من جانب روسيا و عن تلك األرض في غياب تن

يجب أن و . ةاستراتيجية متعددة األطراف لتعطيل أنشطة القوة الناعمة إليران في سوري تطوير •

 تتضمن هذه االستراتيجية:

دعم الجهود الدولية واملنظمات غير الحكومية لرسم خريطة لألنشطة السياسية واالقتصادية  -

 ة.ي سوريوالثقافية والدينية اإليرانية ف

 وخارجها، استعداًدا ملواجهة جهود إيران. ةولئك غير املسلحين داخل سوريتقديم املساعدة أل  -

استخدام مصادر املعلومات العلنية والسرية لنشر الرسائل التي تعكس األثر السلبي ألنشطة إيران  -

 .وعواقبها ةفي سوري

 ت إيرانب إجالء قواوجاع السوري تصر املتحدة للتوضيح أن أي تسوية سياسية تدعمها الواليات   •

 ة.ن سوريووكالئها م

البحث عن مجاالت للتعاون مع تركيا ومعالجة املخاوف األمنية التركية املشروعة مع الضغط على 

يجب  .فراتدرع الوتحسين الظروف في منطقتي عفرين و  ةتركيا لتجنب أي توغل في شمال شرق سوري

 على الواليات املتحدة:

إذا   ة.أمنية على طول الحدود التركية مع شمال شرق سوريمواصلة املفاوضات مع تركيا حول آلية   •

 
 
منطقة، فيجب عليها الحفاظ على ظروف آمنة ومأمونة للسكان املحليين، والسماح بحكم ئت نش أ

يجب أن تكون الواليات املتحدة على  .مالذ آمنمن  محلي شرعي، وحرمان الجماعات املتطرفة

يات في أي منطقة أمنية وأن تسعى أيًضا إلى تجنيد استعداد إلرسال قوات إضافية للقيام بدور 

 .شركاء التحالف للمشاركة

تشجيع وعرض تسهيل محادثات السالم بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، والتي توفر أفضل  •

 .الديمقراطية ات سوريطريق لحل املخاوف التركية مع قوا

ا •
ً
عن   اركية التركية، جزئيً يفي العالقات األم  السعي لعزل القضية السورية عن التوترات األوسع نطاق

ركيين )خاصة القيادة يطريق تعزيز الحوار املنتظم بين الجيش التركي والقادة العسكريين األم

ن تستكشف هذه اآللية االقتراح التركي ركية(. يمكن أيركية األوروبية والقيادة املركزية األمياألم

 ة.تمرة ضد داعش في شمال شرق سوريبتوفير األمن والعمليات العسكرية املس

ضغط على تركيا لاللتزام بطرد لبالتنسيق مع الجهود املبذولة ملعالجة املخاوف األمنية التركية، ا •

وإنهاء أي قمع للسكان املحليين، ، ةسوريفي الجماعات املتطرفة من املناطق التي تسيطر عليها 

يجب أن توفر تركيا الشفافية الكاملة ملسؤولي  .قوااللتزام بالحكم املحلي التمثيلي في تلك املناط 
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في الوقت نفسه،  .مون الظروف في هذه املجاالتالواليات املتحدة واألمم املتحدة وغيرهم ممن يقي  

في هذه   أتباعهاإلنهاء هجمات    ،الديمقراطية  اورييتعين على الواليات املتحدة الضغط على قوات س

 .املناطق

إلنسانية في إدلب ومواجهة وجود الجماعات اإلرهابية هناك. يجب على السعي ملعالجة األزمة ا

 الواليات املتحدة:

ية أو غيرها من و السعي لردع نظام األسد عن طريق التحذير من أن استخدام األسلحة الكيميا •

يجب التعامل مع الضربات االنتقامية  ا.عسكريً  اردً جلب ملدنيين يمكن أن يأشكال استهداف ا

أخير، يتم إجراؤه على   ذالجماعية التي يشنها النظام في إدلب وفي أماكن أخرى كمال   القتللعمليات  

ومع ذلك، فإن تهديد القوة العسكرية ذي املصداقية وممارستها يعزز  .أفضل وجه مع الحلفاء

إهمال مثل هذا الردع يغذي و  ،ماسية لردع ومكافحة إرهاب دولة نظام األسدالجهود الدبلو 

 .وخارجها ةمدمرة في سوري اآثارً  ويجلبظام باإلفالت من العقاب، إحساس الن

والعمل في الوقت  ،إعطاء األولوية للدبلوماسية إلنهاء الهجوم على إدلب من قبل النظام وروسيا •

 .ركي إلجراء املراقبة وعمليات مكافحة اإلرهاب املستهدفةيعلى استعادة الوصول الجوي األم نفسه

 .اختبار استعداد روسيا وقدرتها على القيام بخطوات ملموسةها فيإدلب منطقة يمكن 

 .من إدلبهجرين حث تركيا على فتح حدودها، وكذلك منطقة درع الفرات، لألشخاص امل •

لى السماح للمنظمات غير الحكومية باستخدام طرائق املساعدة عبر حث الحكومة التركية ع •

 .ة ملن هم في إدلبالحدود من أجل االستجابة لالحتياجات اإلنساني

 .مواصلة دعم جماعات املجتمع املدني املعتدلة التي تقدم املعلومات واملساعدة اإلنسانية •

مع اتخاذ خطوات لدعم البلدان املضيفة ، ةتنشيط الجهود ملعالجة األزمة اإلنسانية داخل سوري

 على وجه الخصوص، يجب على الواليات املتحدة: .لالجئين السوريين

تكون آمنة يجب أن عودة الالجئين التي  فيتساعد ال  ةلًنا على أن الظروف داخل سورياإلصرار ع •

 .لى سالمتهمبسبب مخاوف ع ،من غير املرجح أن يعود معظم الالجئين السوريين .وطوعية وكريمة

عن  ،بشكل خاص ةمن الحكومات املجاورة لسوري ،التنسيق مع الشركاء األوروبيين لثني املسؤولين •

 .ربط الالجئين السوريين بالتهديدات االقتصادية واألمنيةيي ذم الخطاب الاستخدا

رقم ومن خالل حملة عامة لتجديد قرار مجلس األمن  ،زيادة الجهود الدبلوماسية في مجلس األمن •

الفشل في تجديد هذا القرار سيمنح إن  .لضمان وصول املساعدات اإلنسانية عبر الحدود 2449

 ة.ض )الفيتو( على تقديم املساعدة اإلنسانية في سورينظام األسد حق النق

لضمان قدر أكبر من املساءلة  ،الضغط على األمم املتحدة واملنظمات غير الحكومية اإلنسانية •

ما يضمن عدم فائدة با لها، في جميع عمليات املساعدات التي تتخذ من دمشق مقرً  ،والشفافية
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ي هو  ،ةسوري فيارضة نقل عمليات األمم املتحدة بكاملها النظام. ينبغي على الواليات املتحدة مع

 .تتمركز حالًيا في كل من عمان ودمشق إلى دمشق وحدها

تجاه الالجئين مع زيادة مستويات املساعدة  ركيةشاتالجهود لتشجيع السياسات ال تضافر •

ب على الواليات والتنسيق لتمويل تعهدات املساعدة للبنان واألردن بالكامل. على وجه التحديد، يج

 :املتحدة

مع ، للمساعدة اإلنمائية بالتشاور والتنسيق عديدة إنشاء آليات تمويل مجمعة، وتمويل لسنوات -

 .البلدان املضيفة لالجئين

 .، لالجئين السوريين في املنطقةعاليخاصة في املرحلتين الثانوية والو تحسين فرص التعليم،   -

 .قانونية لتوظيف الالجئين طرٍق تشجيع ودعم البلدان املضيفة لتقديم   -

دعم  وسائلدعم الجهود التي يبذلها البنك الدولي واملؤسسات املالية الدولية األخرى لتقديم   -

 تتجاوز املساعدات لدعم الحكومات التي تستضيف الالجئين. 

 من خالل قبول وإعادة توطين عدد متزايد من الالجئين السوريين في  ،تحمل جزء من عبء الالجئين •

وهذا من شأنه إرسال إشارة مهمة إلى كل من الحلفاء األوروبيين  .2020الواليات املتحدة في عام 

 .والدول املضيفة اإلقليمية

 

 املالحق

 1ملحق  

 مجموعة دراسة سورية  أسيستشريع/ قانون ت

 سورية. ة. مجموعة دراس1501 القسم، Gدائرة ، 254-115القانون العام 

عرف باسم "مجموعة دراسة سوريهنا - )أ( التأسيس
 
" )يشار إليها في هذا القسم ةك مجموعة عمل ت

 .باسم "املجموعة"(

يتمثل هدف املجموعة في دراسة وتقديم توصيات بشأن االستراتيجية العسكرية  - هدف)ب( ال

 ة.والدبلوماسية للواليات املتحدة فيما يتعلق بالصراع في سوري

 )ج( التكوين 

ا في الكونغرس، ويتم وً عضًوا، ال يجوز ألي منهم أن يكون عض 12تكون املجموعة من ت - العضوية( 1)

 تعيينهم على النحو التالي:

 عضو واحد يعينه رئيس لجنة القوات املسلحة التابعة ملجلس الشيوخ.)أ( 

 .عضو واحد يعينه عضو األقلية البارز في لجنة القوات املسلحة التابعة ملجلس الشيوخ)ب( 
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 .ضو واحد يعينه رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخعج( )

 .عضو واحد يعينه عضو األقلية البارز في لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ)د( 

 عضو واحد يعينه رئيس لجنة القوات املسلحة بمجلس النواب.)ه( 

 ة التابعة ملجلس النواب.الخدمات املسلحعضو واحد يعينه عضو األقلية البارز في لجنة )و( 

 عضو واحد يعينه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.)ز( 

 عضو واحد يعينه عضو األقلية البارز في لجنة الشؤون الخارجية التابعة ملجلس النواب.)ح( 

 عضو واحد يعينه زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ.)ط( 

 الشيوخ.قلية في مجلس عضو واحد يعينه زعيم األ)ي( 

 عضو واحد يعينه رئيس مجلس النواب.)ك( 

 عضو واحد يعينه زعيم األقلية في مجلس النواب.)ل( 

 –تركة املش ئاسة ( الر 2)

 رك واحد من بين أعضاء املجموعة، بشكل مشترك من خالل:ايتم تعيين رئيس مش)أ( 

 .الخارجية بمجلس الشيوخرؤساء لجنة القوات املسلحة ولجنة العالقات ( 1)

 .رؤساء لجنة القوات املسلحة ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب( 2)

  .( زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ3)

 .( رئيس مجلس النواب4)

 يتم تعيين رئيس مشارك واحد من بين أعضاء املجموعة، بشكل مشترك من خالل:)ب( 

 .عالقات الخارجية بمجلس الشيوخالبارزين في لجنة الخدمات املسلحة ولجنة ال ةأعضاء األقلي( 1)

 .البارزين في لجنة الخدمات املسلحة ولجنة الشؤون الخارجية التابعة ملجلس النواب  ةأعضاء األقلي(  2)

 .( زعيم األقلية في مجلس الشيوخ3)

 ( زعيم األقلية في مجلس النواب.4)

 يتم تعيين عضو مدى الحياة للمجموعة. -فترة التعيين ( 3)

 يتم ملء أي منصب شاغر في املجموعة بنفس طريقة التعيين األصلي.  -الشاغرة  الوظائف( 4)

 ( الواجباتج)

تقوم املجموعة بإجراء مراجعة لالستراتيجية العسكرية والدبلوماسية الحالية للواليات  -مراجعة ( 1)

 ةالحالية في سوريوالتي تتضمن مراجعة ألهداف الواليات املتحدة  ةسورياع في صر املتحدة فيما يتعلق بال

 ة.النهائية املرجوة في سوريحالة وال

 :ن على املجموعةيتعي   -التقييم والتوصيات ( 2)

، وتأثير هذا الوضع على الدول املجاورة، والتهديدات ةإجراء تقييم شامل للوضع الحالي في سوري -

رية والدبلوماسية والجيوسياسية الناتجة عن ذلك للواليات املتحدة، والجهود العسكاإلقليمية 

 .ةوالسياسية الحالية لتحقيق استقرار سوري
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توصيات بشأن االستراتيجية العسكرية والدبلوماسية للواليات املتحدة فيما يتعلق وتطوير وضع  -

 ة.بالصراع في سوري

 تعاون حكومة الواليات املتحدة.( د)

  -بشكل عام ( 1)
ً

ب من قبل وزير الدفاع ووزير الخارجية وفي الوقت املناس يتلقى الفريق تعاوًنا كامال

ومدير االستخبارات الوطنية في تزويد املجموعة بالتحليالت واإلحاطات اإلعالمية وغيرها من املعلومات 

 الالزمة ألداء مهام املجموعة تحت القسم الفرعي )د(.

ا أو يعين كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية ومدير املخابر  - رتباطاال  / التصالا( 2)
ً
ات الوطنية ضابط

وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومكتب مدير االستخبارات الوطنية، على كل من موظًفا واحًدا على األقل في 

 لفريق.مع ااتصال عنصر التوالي، ليكون بمثابة 

 ت املتحدة للسالم اإلجراءات املناسبة لتسهيل املجموعة في أداءيتخذ معهد الواليا -التسهيالت. ( 3)

 بموجب هذا القسم. هاواجبات

 )ه( التقارير

 ( التقرير النهائي1)

يوًما من تاريخ سن هذا القسم، تقدم املجموعة إلى الرئيس  180في موعد ال يتجاوز  -بشكل عام )أ( 

العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة القوات املسلحة ووزير الدفاع ولجنة القوات املسلحة ولجنة 

في مجلس الشيوخ، ورئيس  ةاألغلبية واألقليزعماء الشؤون الخارجية في مجلس النواب، و  الخدمات ولجنة

يعرض النتائج واالستنتاجات، وتوصيات املجموعة   اتقريرً   -مجلس النواب، وزعيم األقلية في مجلس النواب  

 .بموجب هذا القسم

 عية )أ( على كل مما يلي:يشتمل التقرير املطلوب بموجب الفقرة الفر  - املكونات / العناصر)ب( 

 ة.تقييم لألوضاع األمنية والسياسية واإلنسانية واالقتصادية الراهنة في سوري( 1)

 ة.تقييم املشاركة واألهداف الحالية ملختلف الجهات الفاعلة الخارجية في سوري( 2)

 ة.اقب الصراع املستمر في سوريتقييم لعو ( 3)

 ل:وتشم، ةاع في سوريصر توصيات لحل ال( 4)

 .ما بعد األسد ةسوريفي انتقال سياس ي تدريجي من أجل خيارات ( الأ)

 اإلجراءات الالزمة للمصالحة.( ب)

تشمل ، ةلتحالف إلعادة األمن والحكم في سوريو لواليات املتحدة استراتيجية ال خريطة طريق ( 5)

 .توصيات ملزامنة االستقرار والتنمية ومكافحة اإلرهاب وجهود إعادة اإلعمار

 ترى املجموعة أنها مناسبة. ةاع في سوريصر أي مسألة أخرى تتعلق بال( 6)

يوًما من تاريخ تفعيل هذا القسم، تقدم املجموعة إلى لجنة   90في موعد ال يتجاوز    -( التقرير املؤقت  2)

املسلحة ولجنة الشؤون  الخدماتالعالقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة القوات املسلحة ولجنة 

في مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب وزعيم األقلية  ةاألقليو غلبية األ زعماء و  ،جية ملجلس النوابالخار 
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في مجلس النواب، تقرير يصف حالة املراجعة والتقييم بموجب البند الفرعي )د( وأي توصيات مؤقتة 

 املجموعة اعتباًرا من تاريخ اإلحاطة. وضعتها

( في شكل غير مصنف، 1ير املقدم إلى الكونغرس بموجب الفقرة )يجب تقديم التقر   -التقرير    ( صيغة3)

 ا.ا سريً ولكن قد يتضمن مرفًق 

 هاءتناال )و( 

لوب يوًما من تاريخ تقديم املجموعة للتقرير املط 180املجموعة في التاريخ الذي يكون بعد  ستنتهي

 (.1( )هبموجب الفقرة الفرعية )

 

 2ملحق  

 سوريةأعضاء مجموعة دراسة 

 ةاملشترك ةساالرئ

 السيدة دانا سترول     السيد مايكل سينف

 باحث أول في برنامج بيث وديفيد     اإلدارة فيأول ومدير  باحث

 للسياسة العربية جيدولد    معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى

 لشرق األدنىمعهد واشنطن لسياسة ا                                                        

 أعضاء مجموعة الدراسة

 االسم االسم

)ملحق، مؤسسة راند، القائد السيد تشارلز كليفالند 

 العام السابق، وحدة املهام الخاصة في الجيش األميركي( 

 )سيناتور سابق، والية إيلينويس(السيد مارك كيرك 

، )باحث أول ونائب املديرالسيدة ميليسا دالتون 

ملي، ومركز الدراسات االستراتيجية برنامج األمن العا

 والدولية(

)مساعد وزير الخارجية لشؤون السفير أني باترسون 

 الشرق األدنى(

)نائب رئيس ميرس ي كوربس للبحوث الدكتور دافنا راند  رد()دبلوماس ي مقيم، كلية باالسفير فريدريك هوف 

 والسياسات(

 مؤسس ورئيس معهد دراسات)  الدكتور كيميرلي كاغان

 (الحرب

املدير اإلداري، مجلس السيد كريستوفر توتل )

 العالقات الخارجية(

)مدير الدراسات االستراتيجية،  الدكتور مارا كارلين

مدرسة جون هوبكنز للدراسات الدولية املتقدمة، 

 باحث أول غير مقيم في مؤسسة بروكينغز( 
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 طاقم املشروع

حث مستشار حول سورية، والشرق األوسط وشمال )املدير التنفيذي، باالسيدة منى يعقوبيان 

 ، معهد الواليات املتحدة للسالم( أفريقيا

 )باحث عالقات في املعهد، نائب الرئيس لشؤون الشرق األوسط وأفريقيا( مارك يافيالدكتور 

 )منسق أول( السيدة كيريل سفرشتاين

 )كاتب أساس ي(الدكتور غريغوري جونسون 

 حث مساعد( )با السيدة جود منال حسن

 )باحث مساعد( السيدة غريس مخول 

 3ملحق  

 جهات التشاور 

ركية التالية والوكاالت والبرامج يلوكاالت الحكومية األما عن نمع ممثلي ةمجموعة دراسة سوريتشاورت 

ؤسسات املو   ،املنظمات الدولية واإلقليميةو   ،ركييرس األمغمكاتب الكونو   ،الحكومات األجنبيةو   ،ذات الصلة

 .غير الحكوميةاملنظمات السورية ركية و يواملنظمات السورية األم ،حكوميةالنظمات غير وامل ،األكاديمية

 ركية والوكاالت والبرامج ذات الصلةيوكاالت الحكومة األم

 دائرة أبحاث الكونغرس

 مركز مكافحة اإلرهاب القومي

 يمو قمجلس املخابرات ال

 مجلس األمن القومي

 يركية للتنمية الدولية الوكالة األم

 مكتب الديمقراطية والصراع واملساعدة اإلنسانية       

 مكتب الشرق األوسط       

 مكتب الغذاء مقابل السالم       

 االستجابة اإلنسانية -طأزمة الشرق األوس-مكتب املساعدات الخارجية للكوارث        

 مكتب املبادرات االنتقالية      

 يلجيش األميرك ا

 القيادة املركزية في الواليات املتحدة

 إسطنبول قنصلية الواليات املتحدة، 

 وزارة الدفاع

 قوة مهام هزيمة داعش

 مكتب وزير الدفاع لشؤون األمن الدولي
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 وزارة الخارجية

 مكتب مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف

 مكتب شؤون الشرق األدنى

 والهجرةمكتب السكان والالجئين 

 لي لهزيمة داعشالتحالف الدو 

 مكتب املمثل الخاص للوزير إليران

 لسوريةمكتب املمثل الخاص للوزير 

 ةبرنامج مساعدة جنوب سوري

 ةنتقال سوريفي افريق االستجابة للمساعدة 

 سفارة الواليات املتحدة، األردن

 لبنانسفارة الواليات املتحدة، 

 تركياسفارة الواليات املتحدة، 

 ركيياري األمتحف الهولوكوست التذك م

 معهد الواليات املتحدة للسالم

 قيادة العمليات الخاصة للواليات املتحدة

 ركيةيوزارة الخزانة األم

 مكتب مراقبة األصول األجنبية

 الحكومات األجنبية

 وزارة الخارجية، فرنسا

 وزارة الخارجية، أملانيا

 إسرائيل ،دائرة االستخبارات

 الدفاع اإلسرائيليةقوات 

 إسرائيل ،دفاعوزارة ال

 إسرائيل ،وزارة الخارجية

 األردن  ،مديرية املخابرات العامة

 القوات املسلحة األردنية )الجيش األردني(

 األردن ،وزارة الخارجية واملغتربين

 األردن ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 األردن ،وزارة الدولة للشؤون االقتصادية

 امللكي األردني الديوان

 اللبناني عامة لألمن العاماملديرية ال
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 القوات املسلحة اللبنانية/ الجيش اللبناني

 لبنان ،وزارة الخارجية واملغتربين

 لبنان ،مكتب الرئيس

 لبنان ،مكتب رئيس الوزراء

 لبنان  ،مكتب رئيس البرملان

 البعثة الدائمة للبنان لدى األمم املتحدة

 تركيا ،وزارة الدفاع

 تركيا ،وزارة الخارجية

 ، تركيا(AFAD) لكوارث الطوارئ،إدارة ارئاسة  ،رة الداخليةوزا

 ، تركيااالستخبارات الوطنية وكالة

 اململكة املتحدة ،وزارة الخارجية والكومنولث

 ركيةيمكاتب الكونغرس األم

 النواب مجلسفي لجنة القوات املسلحة 

 لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب 

 لنواب مكتب زعيم األقلية في مجلس ا

 في مجلس الشيوخ األغلبيةمكتب زعيم 

 مكتب زعيم األقلية في مجلس الشيوخ

 مكتب رئيس مجلس النواب

 مكتب السيناتور جين شاهين

 لجنة القوات املسلحة بمجلس الشيوخ

 الشيوخلجنة العالقات الخارجية بمجلس 

 املنظمات الدولية واإلقليمية

 األمم املتحدةفي إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم 

 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك

 مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئين

 مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 مكتب األردن اإلقليمي

 املكتب اإلقليمي للبنان

 تحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةمكتب األمم امل

 ةم إلى سوريمكتب األمم املتحدة للمبعوث الخاص لألمين العا

 مجموعة البنك الدولي
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 املؤسسات األكاديمية

 ركية في بيروتيالجامعة األم

 ونزجامعة جورج مي

 جامعة برينستون 

 جامعة ستانفورد

 كلية سميث

 جامعة ليون 

 جامعة أوكالهوما

 جامعة ييل

 املنظمات غير الحكومية

 ركيةيالواليات املتحدة األمفي منظمة العفو الدولية 

 طلس ياملجلس األ 

 ركيةيالواليات املتحدة األم( CARE)كير 

 مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي

 مركز كارنيغي للشرق األوسط

 مركز السياسة العاملية

 ركي الجديديمركز األمن األم

 االستراتيجية والدوليةمركز الدراسات 

 مؤسسة القرن 

 األزمة حركة 

 مركز جنيف للسياسة األمنية

 يةشبكة االستراتيجية العامل

 معهد بحوث السياسة الخارجية

 مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات

 هيومن رايتس ووتش

 برامج إدارة املعلومات واألعمال املتعلقة باأللغام

 هيانمعهد مونت

 الحربمعهد دراسة 

 التفاعل

 اللجنة الدولية للصليب األحمر
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 لجنة اإلنقاذ الدولية

 مجلس البحوث والتبادالت الدولية

 سميرس ي كورب

 األوسطمعهد الشرق 

 ركيةيالواليات املتحدة األمفي املجلس النرويجي لالجئين 

 ركايأوكسفام أم

 من أجل السالمالسالم 

 راند مؤسسة

 منظمة الالجئين الدولية

 الشيخمجموعة 

 الدولية التضامن

 معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى

 ركيةيالواليات املتحدة األمفي العالم ( VISION)رؤية 

 سوريةميركية الاملنظمات غير الحكومية السورية واأل 

 حرة ةركيون من أجل سورييأم

 ةسوريمن أجل ركية يتحالف اإلغاثة األم

 ومأمونةركا آمنة يمواطنون من أجل أم

 إيتانا

 برامج كايال قائمة

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية

 سياسةللمركز الشرق 

 بالتغيير بيطال الشعب

 كلالراديو 

 راديو الوطن وراديو بيسان

 ةحملة سوري

 فرقة الطوارئ السورية

 ةمركز العدالة واملساءلة في سوري

 ركيياملجلس السوري األم

 )سامز( ركيةيالسورية األمالجمعية الطبية 

 املركز السوري ألبحاث السياسات

 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
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 الشبكة السورية لإلعالم املطبوع

 اليوم التالي

  ملجلس الديمقراطي السوري ا

 هيئة املفاوضات السورية

  ائتالف املعارضة السورية

 الخوذ البيضاء

 

 4ملحق  

 2015للعام  2254قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 .2015كانون األول/ ديسمبر  18في تي انعقدت ، ال7588 رقم الذي اعتمده مجلس األمن في جلسته

 :إذ إن مجلس األمن

(، 2014)  2165(، و2014)  2139(، و2013)  2118(، و2012)  2043(، و2012)  2042اته  يشير إلى قرار 

(، 2015) 2235(، و2015) 2199(، و2014) 2191(، و2014) 2178(، و2014) 2175و(، 2014) 2170و

 آذار/ 21و(، S/PRST/2011/16) 2011أغسطس  آب/  3 في (، والبيانات الرئاسية املؤرخة2015) 2249و

 تشرين األول/ 2و ،S/PRST/2012/10) ) 2012أبريل  نيسان/  5و(، (S/PRST/2012/6 2012مارس 

أغسطس  آب/  17و (S/PRST/2015/10) 2015أبريل  نيسان/ 24و(، S/PRST/2013/15) 2013أكتوبر 

2015  (S/PRST/2015/15) ، الجمهورية العربية واستقالل سيادة بويؤكد من جديد التزامه القوي

ويعرب عن أشد القلق إزاء  ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،أهداف وسالمتها اإلقليمية، وب اتهووحدالسورية 

 ه، واستمرار الصراع الدائر وعنفاملتدهورة والقاسيةالحالة اإلنسانية  و ،  املستمرة  معاناة الشعب السوري 

األزمة أثر و اإلرهاب،  الوحش ي املتواصل، واألثر السلبي لإلرهاب واأليديولوجية املتطرفة العنيفة في دعم

ذلك في أعداد اإلرهابيين الذين يجتذبهم  عنة  الزيادة املترتب  فيهزعزع لالستقرار في املنطقة وخارجها، بما  امل

أن الحالة ستستمر في يؤكد القتال في سورية، والدمار املادي الذي لحق بالبلد، وتزايد النزعة الطائفية، و 

ناسبة وإذ يشير إلى مطالبته بأن تتخذ جميع األطراف كل الخطوات امل  ،التدهور في ظل غياب الحل السياس ي

أفراد الجماعات العرقية والدينية واملذهبية، ويؤكد في هذا الصدد أن السلطات السورية و لحماية املدنيين،  

لألزمة الراهنة في فقط دائم الحل الأن ؤكد من جديد وي تتحمل املسؤولية الرئيسة عن حماية سكانها،

من خالل عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات املشروعة للشعب السوري،  سيكون سورية 

ذلك و (،  2013)  2118، الذي أيده القرار  2012  ويوني  حزيران/   30التنفيذ الكامل لبيان جنيف املؤرخ  غية  ب

شكل اسلطات تنفيذية كاملة،  بإنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة    من خالل
 
وافقة املتبادلة، على امل  ادً اعتمت

مجموعة للويشجع، في هذا الصدد، الجهود الدبلوماسية  مع كفالة استمرارية املؤسسات الحكومية،

، على النحو ةالدوليجموعة  ويثني على التزام امل  اع في سورية،صر لدعم سورية للمساعدة على إنهاء ال  ةالدولي
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 30بتاريخ  ،األطراف بشأن سورية الصادر في فيينا ات املتعددةاملحادثيجة في البيان املشترك عن نتبين امل

)املشار إليهما  2015نوفمبر  تشرين الثاني/  14املؤرخ  ةالدوليجموعة وبيان امل 2015أكتوبر  تشرين األول/ 

 "فيما يلي بـ 
 
على أساس  ،تحت قيادة سوريةو  أمرهيمتلك السوريون انتقال سياس ي  لضمان(، "ي فيينابيان

بشكل و جٍد ما جاء في بيان جنيف، ويشدد على الحاجة امللحة ألن تعمل جميع األطراف في سورية ب مجمل

  في سبيل تحقيق هذا الهدف، بناء
 
جميع األطراف في العملية السياسية التي تتولى األمم املتحدة  ويحث

ة سورية واستقاللها وسالمتها االلتزام بوحدو ، ةالدوليجموعة ها املتتيسيرها على االلتزام باملبادئ التي حدد

وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية املؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين،  أراضيها

ضمان وصول املساعدات اإلنسانية إلى جميع أنحاء لذهب الديني، و امل  أو  طائفةبغض النظر عن العرق أو ال

عملية السياسية التي تتولى األمم املتحدة تيسيرها من أجل لمرأة في الجادة لشاركة ويشجع على م البلد،

 هااختار التي الهدف املتمثل في جمع أوسع نطاق ممكن من أطياف املعارضة،  عتباراال ي أخذ فوي سورية،

تسنى  الذين سيقررون من يمثلهم في املفاوضات ويحددون مواقفهم التفاوضية، وذلك حتى يو ن، و السوري

ا باالجتماعات التي عقدت في موسكو والقاهرة وبما اتخذ من علمً يأخذ ، و بدأن تللعملية السياسية أ

هذه الغاية، وإذ يالحظ على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض، في الفترة من  في سبيلمبادرات أخرى 

لعقد مفاوضات تحت رعاية األمم حضير ، الذي تسهم نتائجه في الت2015ديسمبر  كانون األول/  11إلى  9

، ويتطلع إلى قيام "بياني فيينا"ا لبيان جنيف واع، وفًق صر بشأن التوصل إلى تسوية سياسية لل ،املتحدة

 .هذه الغاية في سبيلالجهود  باستكمال/ إنهاءاملبعوث الخاص لألمين العام إلى سورية 

 "ني فيينابيا"، ويؤيد 2012 ويوني زيران/ ح 30 في لبيان جنيف املؤرخ دعمهموافقته و يؤكد من جديد  .1

يمتلك السوريون  ،ساس النتقال سياس ي بقيادة سوريةونه األ إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف، ك سعًيا

ع في سورية، ويشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل صرامن أجل إنهاء ال ،أمرها

 .سورية

دعو ممثلي أن يية، من خالل جهود مبعوثه الخاص إلى سور و ، من موقعهاألمين العام  منيطلب  .2

ي مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال على وجه السرعة فالحكومة السورية واملعارضة إلى الدخول 

ا مع بيان جنيف وتماشيً حسب بكموعد لبدء املحادثات،  2016يناير  أوائل كانون الثاني/  فيسياس ي، 

التوصل إلى تسوية سياسية غية ، ب2015نوفمبر  تشرين الثاني/  14 خبتاري ،ةالدوليجموعة بيان امل

 .دائمة لألزمة

مم املتحدة لتحقيق تسوية سياسية األ لتيسير جهود    ةالرئيس صة  املنكونها  ب  ةالدوليجموعة  بدور امل  يقر   .3

 .دائمة في سورية

األمم املتحدة وتقيم، في سرها يعرب عن دعمه، في هذا الصدد، لعملية سياسية بقيادة سورية تي   .4

  وغيرا ذا مصداقية يشمل الجميع ستة أشهر، حكمً غضون فترة مدتها 
ً

ا  زمنيً طائفي، وتحدد جدوال

 
 
لدستور وفًقا ل جرى وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه النتخابات حرة ونزيهة ت

ستجيب ملتطلبات الحوكمة وأعلى املعايير وتاألمم املتحدة،  مراقبةا تحت شهرً  18الجديد، في غضون 



 
 75 

أولئك  حتىحق لهم املشاركة، يمن حيث الشفافية واملساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين الدولية 

 تشرين الثاني/   14املؤرخ    ةالدوليجموعة  منصوص عليه في بيان املكما هو ، شتاتالذين يعيشون في ال

 .2015نوفمبر 

بيان جنيف لعام   حسببوقف إطالق النار وانطالق عملية سياسية موازية،  بالصلة الوثيقة بين    يعترف .5

، ويعرب في هذا الصدد عن تأييده لوقف على وجه السرعة  بكلتا املبادرتينا  ، وبضرورة الدفع قدمً 2012

بدعمه واملساعدة على تنفيذه،  ةالدوليجموعة امل تإطالق النار في جميع أنحاء سورية، وهو ما التزم

لسورية واملعارضة الخطوات األولى نحو يدخل حيز النفاذ بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة ا على أن

جموعة عليه في بيان امل كما منصوصا إلى بيان جنيف، انتقال سياس ي برعاية األمم املتحدة، استنادً 

 .، على أن يتم ذلك على وجه السرعة2015نوفمبر  تشرين الثاني/  14بتاريخ  ةالدولي

أن خاص وبالتشاور مع األطراف املعنية، يطلب إلى األمين العام أن يقود، من خالل مكتب مبعوثه ال .6

حدد طرائق وشروط وقف إطالق النار، ومواصلة التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطالق النار، ويحث ي

 لدعم سورية، على دعم وتسريع كل الجهود ةالدوليجموعة الدول األعضاء، وال سيما أعضاء امل

طراف املعنية للموافقة على وقف إطالق الضغط على جميع األ بما فيها لتحقيق وقف إلطالق النار، 

 .النار والتقيد به

وقف إطالق النار والتحقق منه واإلبالغ عنه، ويطلب إلى األمين العام راقبة  يشدد على الحاجة إلى آلية مل .7

تحظى بدعم املجلس، يمكن أن  بشأن إنشاء آلية  ا عن الخيارات املتاحة  مجلس األمن تقريرً   إلى  يقدمأن  

ا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويشجع الدول وفي موعد ال يتجاوز شهرً  ،ب وقت ممكنوذلك في أقر 

الخبرة الفنية واملساهمات  بما فيهااألعضاء، بما في ذلك أعضاء مجلس األمن، على تقديم املساعدة، 

 .هذه اآلليةمثل العينية، لدعم 

ل األعضاء ملنع وقمع األعمال اإلرهابية ( واملوجهة إلى الدو 2015) 2249يكرر دعوته الواردة في القرار  .8

التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )املعروف أيضا باسم داعش( 

ن بتنظيم القاعدة أو تنظيم وجبهة النصرة، وسائر األفراد والجماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطي

اعات اإلرهابية، على النحو الذي يعينه مجلس األمن، وعلى نحو ما الدولة اإلسالمية، وغيرها من الجم

 جموعة بتاريخا لبيان امللدعم سورية ويحدده مجلس األمن، وفًق   ةالدوليجموعة  ا املتفق عليه الحًق تقد  

على أجزاء كبيرة من سورية، وه املالذ اآلمن الذي أقام، والقضاء على 2015نوفمبر  تشرين الثاني/  14

طبق على األعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد  أن وقف إطالق النار املذكور أعاله لن ي  ويالحظ  

 ةالدوليجموعة منصوص عليه في بيان املكما هو هؤالء األفراد والجماعات واملؤسسات والكيانات، 

 .2015نوفمبر  شرين الثاني/ ت 14بتاريخ لدعم سورية 

 ةالدوليجموعة فهم مشترك داخل امل توسيعألردن للمساعدة في يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة ا .9

وسينظر على وجه  ،ألفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيينعن الدعم سورية 

 .لغرض تحديد الجماعات اإلرهابيةجموعة الدولية ها املتالسرعة في التوصية التي قدم
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سورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل املساهمة في فرص   شدد على ضرورة قيام جميع األطراف فيي.   10

القيام بعملية سياسية ووقف دائم إلطالق النار، ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى 

الثقة وتدابير بناء  ،ا بعملية السالمسورية واملعارضة السورية من أجل املض ي قدمً الحكومة ال

 .إلى وقف إلطالق الناروالخطوات الرامية إلى التوصل 

ا ا إلى املجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال يتجاوز شهرً األمين العام أن يقدم تقريرً  منيطلب  .11

 .ا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، عن الخيارات املتاحة للقيام باملزيد من تدابير بناء الثقةواحًد 

وصول سريع ومأمون وغير معرقل إلى جميع بنسانية للوكاالت اإل تسمح مباشرةيدعو األطراف إلى أن . 12

ا بوصول املساعدات اإلنسانية إلى جميع من هم أنحاء سورية ومن خالل أقصر الطرق، وأن تسمح فورً 

 كلراج عن في جميع املناطق املحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، واإلف وخصوًصافي حاجة إليها، 

لدعم سورية إلى  ةالدوليجموعة واألطفال، ويدعو دول املالنساء  وخصوًصا، اتعسفيً عتقلين امل

( 2014) 2139تحقيق هذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات لاستخدام نفوذها على الفور 

 .قابلة للتطبيق ( وأي قرارات أخرى 2014) 2191( و2014) 2165و

 هاد املدنيين واألهداف املدنية، بما فيوجهة ضاملهجمات ال جميعا األطراف فورً  كليطالب بأن توقف . 13

ها الهجمات ضد املرافق الطبية والعاملين في املجال الطبي، وأي استخدام عشوائي لألسلحة، بما في

غط على لدعم سورية بالض ةالدوليجموعة القصف املدفعي والقصف الجوي، ويرحب بالتزام امل

ا بالتزاماتها بموجب القانون ع األطراف فورً األطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد جمي

 .حسب االقتضاءبالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،  هالدولي، بما في

ا داخليً هجرين ة لالجئين واملالحاجة املاسة إلى تهيئة الظروف املواتية للعودة اآلمنة والطوعيعلى يؤكد . 14

األحكام الواجبة  هلقانون الدولي، بما فيبالتوافق مع ااملناطق املتضررة،  إلى مناطقهم األصلية وتأهيل

الالجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف  بوضعالتطبيق من االتفاقية والبروتوكول املتعلقين 

الالجئين بالحسبان، ويحث الدول األعضاء على تقديم املساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر 

وتستضيفه اململكة املتحدة وأملانيا والكويت   ،2016فبراير    عقد في شباط/ نن سورية الذي سيلندن بشأ

ر سورية اعمعادة إهم في هذا املسعى، ويعرب كذلك عن دعمه إل م إسهاٍم ك والنرويج واألمم املتحدة، 

 .اعصر وتأهيلها بعد انتهاء ال

، حول تنفيذ هذا القرار ،ايوًم  60ن في غضون ا إلى مجلس األماألمين العام أن يقدم تقريرً  منطلب . ي15

 .في العملية السياسية التي تيسرها األمم املتحدةحقق التقدم امل يشمل

 .يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. 16
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 5ملحق  

 2018للعام  2449قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 .2018كانون األول/ ديسمبر  13في  تعقدتي ان، ال423الذي اعتمده مجلس األمن في جلسته 

 2139و(، 2013) 2118و(، 2012) 2043و(، 2012) 2042شير إلى قراراته ي إذ مجلس األمنإن 

)  2254و(،  2015)  2235و(،  2015)  2209و(،  2014)  2191و(،  2014)  2175و(،  2014) 2165و(،  2014)

 2393و(، 2016) 2336و (،2016) 2332و(، 2016) 2286و(، 2016) 2268و(، 2015) 2258و(، 2015

 21و، (S/ PRST/2011/16) 2011أغسطس آب/  3 في ( وبياناته الرئاسية املؤرخة2018) 2401( و2017)

تشرين  2و، (S/ PRST /2012/10) 2012أبريل نيسان/  5و، (S/PRST /2012/6) 2012مارس آذار/ 

آب/  17( و S/ PRST/2015/10) 2015أبريل نيسان/  24و، (S/ PRST/2013/15) 2013أكتوبر األول/ 

واستقاللها ووحدتها  ةبسيادة سورييعيد تأكيد التزامه القوي  (،S/ PRST /2015/15) 2015أغسطس 

عرب عن غضبه إزاء مستوى العنف غير وي ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،فًقا ألهداف وسالمتها اإلقليمية و 

اع لصر نتيجة لكضحايا األطفال، الت اآلالف من عشرا ومنهماملقبول ومقتل مئات اآلالف من األشخاص، 

 .السوري 

ألن في الحقيقة و ةمن استمرار الحالة اإلنسانية املدمرة في سوري ؤكد من جديد على حزنه الشديديو 

، ةمليون شخص في سوري 13كثر من أل ضروريةاملساعدة الطبية،  ومنهااملساعدات اإلنسانية العاجلة، 

ا، بمن فيهم الالجئون الفلسطينيون، وأكثر من مليون شخص ما زالوا يعيشون ليً داخ  مهجرمليون    6,2منهم  

 .مناطق يصعب الوصول إليهافي 

 2191( و2014) 2165( و2014) 2139 التنفيذ غير الكافي لقراراته ذات األرقامشعر بقلق بالغ إزاء وي

التزامات بفي هذا الصدد  ذكري( و 2018) 2401( و2017) 2393( و2016) 2332( و2015) 2258( و2014)

الدولي لحقوق اإلنسان، وكذلك جميع القرارات  جميع األطراف بموجب القانون اإلنساني الدولي والقانون 

وقف جميع الهجمات ضد املدنيين واألهداف املدنية، بما املتعلقة بذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن،  

 ومنهاألسلحة، لملرافق الطبية، واالستخدام العشوائي لك التي تنطوي على هجمات على املدارس واها تفي

رة والغارات الجوية، والقصف العشوائي بقذائف الهاون، والسيارات املفخخة، املدفعية والبراميل املتفج

 
ً

عن االستخدام الواسع النطاق للتعذيب وسوء املعاملة  والهجمات االنتحارية وقنابل األنفاق، فضال

القائم على أساس الجنس ي العنف و  ،قتل خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري واإلعدام التعسفي وال

 .، وكذلك جميع االنتهاكات الجسيمة واالنتهاكات املرتكبة ضد األطفالة )الجندرة(الجنساني

إلى التقدم املحرز في استعادة مناطق سورية من الدولة اإلسالمية في العراق والشام  املجلس يشيرو 

األثر زال تحت سيطرتها وبشأن مناطق ال تثمة ة النصرة، ومعرًبا عن قلقه البالغ من أن وجبه ،()داعش

واملنطقة، بما في  ةوجودهم وأيديولوجياتهم املتطرفة العنيفة وأعمالهم على االستقرار في سوريلالسلبي 

ن الناس وتدمير التراث مئات اآلالف مهجير ر على السكان املدنيين الذي أدى إلى تذلك األثر اإلنساني املدم  
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شكله تمعالجة جميع جوانب التهديد الذي على يؤكد من جديد تصميمه و الثقافي بصورة غير قانونية، 

وجميع األفراد والجماعات واملشاريع والكيانات املرتبطة بالقاعدة وغيرها من جبهة النصرة داعش و 

جموعة املتوافق عليها د من ذلك تلك التي أبعالجماعات اإلرهابية، على النحو الذي حدده مجلس األمن و 

ذات  مجلس األمن اتويوافق عليها مجلس األمن وتدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار  ،ةم سوريدعلالدولية 

 2347و،  (2015)2253و،  (2015)2249و (،2015) 2199و،  (2014) 2178و، (2014) 2170 األرقام

 .(2017) 2370و 2017)) 2368و،  (2017) 2354و،  (2017)

املقاتلين اإلرهابيين األجانب وغيرهم من اإلرهابيين والجماعات ا إزاء حركة يعرب عن قلقه البالغ أيضً و 

مع القانون الدولي، ملنع بالتوافق ، ويكرر دعوته جميع الدول إلى اتخاذ خطوات، ةاإلرهابية من وإلى سوري

وجميع األفراد والجماعات واملشاريع هة النصرة جبوقمع تدفق املقاتلين اإلرهابيين األجانب إلى داعش و 

أو تنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات اإلرهابية، على النحو الذي حدده  بداعشكيانات املرتبطة وال

 .مجلس األمن اافق عليهيو و  ةاملجموعة الدولية لدعم سوريوالتي توافق عليه مجلس األمن، 

التزاماتها مع كل  ،تدابير ملكافحة اإلرهابال كل اتخاذان ؤكد من جديد أن على الدول األعضاء ضموي

ما القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي لالجئين والقانون بموجب القانون الدولي، وال سي  

املسؤولية األساسية للسلطات السورية عن حماية السكان في على ؤكد من جديد يو  اإلنساني الدولي،

سلح جميع الخطوات املمكنة لحماية اع املصر أطراف التتخذ أن التأكيد على يد من جد يكرر و  ،ةسوري

 صر شير في هذا الصدد إلى مطلبه بأن تمتثل جميع أطراف اليو  ،املدنيين
ً

 اع املسلح امتثاال
ً

 لاللتزامات  كامال

الصحفيون  مومنهاعات املسلحة، صر السارية عليها بموجب القانون الدولي املتعلق بحماية املدنيين في ال

 .ووسائل اإلعالم واألفراد املرتبطون بها

الشديدة لجميع أشكال العنف والتخويف التي ال يزال يتعرض لها  إدانتهمجلس األمن وإذ يكرر 

املشاركون في العمليات اإلنسانية، وكذلك الهجمات على القوافل اإلنسانية وأعمال التدمير والنهب 

سالمة وأمن وحرية تنقل العاملين في تحقيق مسلح على  صراعضالعة في لوحث جميع األطراف ا ،ملمتلكاتها

العاملون في املجال الطبي والعاملون في املجال اإلنساني الذين يشاركون حصرًيا في  ومنهماملجال اإلنساني، 

ستمر ملا تقديرهن بها وممتلكاتهم، معرًبا عن و األمم املتحدة واألفراد املرتبط ووموظف ،الواجبات الطبية

وغيرهم من العاملين في املجال اإلنساني الذين يعملون في  ،األحمر السوري الهالل  يمتطوع تفاني والتزام ل

لضمان سالمة وأمن  ،ويحثون جميع األطراف على اتخاذ جميع الخطوات املناسبة ،ظروف صعبة للغاية

وجميع املوظفين اآلخرين  ،خصصةتموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطين بها، وسالمة وكاالتها امل

 .املشاركين في أنشطة اإلغاثة اإلنسانية

مليون شخص باملساعدة  5,4ها املنفذين قد وصلوا في املتوسط إلى ءالحظ أن األمم املتحدة وشركاوي

وأن املساعدة املنقذة للحياة املقدمة عبر الحدود تمثل جزًءا حيوًيا من  ،2018اإلنسانية كل شهر في عام 

ومنذ بدء  ،2018تقديم املساعدات الغذائية لنحو مليون شخص في املتوسط كل شهر في عام  ومنهاذلك، 
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 25املساعدة الصحية من خالل و  ،مواد غير غذائية لستة ماليين شخصتقديم ، 2014العمليات في عام 

 .ماليين شخص 5وإمدادات املياه والصرف الصحي ألكثر من  ملية عالجعمليون 

جميع حاالت العوائق التي تحول دون تقديم املساعدة اإلنسانية بشكل   تجاهد تأكيد قلقه البالغ  وإذ يعي

وجميع  ،جبهة النصرةفعال، مع اإلشارة إلى أن تنظيم الدولة اإلسالمية )املعروف أيًضا باسم داعش( و 

لمساعدة لتنفيذ الفعال عوق الالتي تاألفراد والجماعات واملشاريع والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة، 

 .سؤولة عن منع إيصال املساعدات من خالل التدخل املتعمد والعرقلةاملاإلنسانية و 

اعدة إنسانية تأكيد قلقه البالغ إزاء استمرار العوائق التي تحول دون تقديم مس املجلس يعيدكما 

املناطق التي  ومنهار مباشرة، مستدامة قائمة على االحتياجات في جميع أنحاء البلد من خالل الطرق األكث

ن الوصول إلى الرعاية الطبية ال من أرب عن القلق البالغ ويع يصعب الوصول إليها وعبر خطوط الصراع،

للعاملين أ الحياد الطبي، وتيسير املرور املجاني ويؤكد من جديد الحاجة إلى احترام مبد ،يزال مقيًدا بشدة

يؤكد من جديد الحاجة و  ،إلى جميع املناطق املواد الجراحية ومنها، الطبيين واملعدات والنقل واإلمدادات

 ،إلى دعم األمم املتحدة وشركائها املنفذين في جهودهم الرامية إلى توسيع نطاق تقديم املساعدة اإلنسانية

( 2014) 2165الوارد في القرار  حكمها / قرارهاعلى تأكيد الوإعادة  ،ةيع املحتاجين في سوريللوصول إلى جم

دون من  ،للمساعدة اإلنسانية مباشرةتسليم الفوري من الاع صر بتمكين جميع األطراف السورية في ال

األمم املتحدة وشركائها املنفذين، على أساس تقييمات  خالل، من ةإلى الناس في جميع أنحاء سوري ،عوائق

إلزالة الفورية لجميع العوائق التي اومنها  تخلو من أي تحيزات وأهداف سياسية،  التي  األمم املتحدة للحاجة  

 .تحول دون توفير املساعدة اإلنسانية

( S/2018/617) 2018 وحزيران/ يوني 19 في تقرير األمين العام املؤرخ املجلس بالحسبانويأخذ 

ا كذلك بالجهود الجارية لتنفيذ التوصيات حيط علمً ياستعراض عمليات األمم املتحدة عبر الحدود، وإذ ب

مرحلة  ومنهاضمان أن يكون إيصال املساعدات والخدمات اإلنسانية، ى لإؤكد الحاجة يفيه، وإذ  الواردة

ن من هذه يوأن يكون املحتاجون هم املستفيد ،على االحتياجات اا وغير تمييزي وقائًم التوزيع، نزيهً 

 .دون اختالسومن املساعدات والخدمات، 

ا في رصد الشحنات وتأكيد طبيعتها اإلنسانية، وفًق مراقبة  لويعرب عن تقديره لعمل آلية األمم املتحدة ل

ثني على ي  ( و 2017) 2393( و2016) 2332( و2015) 2258( و2014) 2191( و2014) 2165للقرارات 

الجهود التي تبذلها اآللية في تيسير إيصال املساعدات اإلنسانية عبر الحدود من جانب األمم املتحدة 

للطبيعة اإلنسانية لشحنات اإلغاثة  ةالقوياقبة ر لتشديد على أهمية مواصلة املوشركائها املنفذين، مع ا

لى مواصلة الشركاء املنفذين عوتشجيع األمم املتحدة و  ،ةداخل سوريإلى التابعة لألمم املتحدة وإيصالها 

طق التي يصعب ما في املناخطوات لتوسيع نطاق اإلمدادات اإلنسانية في جميع أنحاء البالد، وال سي  الاتخاذ  

 .الوصول إليها

د ضرورة احترام جميع األطراف لألحكام ذات الصلة من القانون اإلنساني الدولي كد من جديويؤ 

واملبادئ التوجيهية للمساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ والتمسك بها، مع التشديد على أهمية التمسك 
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لى أهمية وصول ا إويشير أيضً   ،تقديم املساعدة اإلنسانيةبمبادئ اإلنسانية والحياد والنزاهة واالستقالل في  

 .املساعدات اإلنسانية إلى املستفيدين املستهدفين

الحظ الدور الذي يمكن أن تؤديه اتفاقات وقف إطالق النار املتسقة مع املبادئ اإلنسانية والقانون يو 

كرر يو اعدة في إنقاذ أرواح املدنيين، في تيسير إيصال املساعدة اإلنسانية من أجل املس  ،اإلنساني الدولي

، إلى جانب التنفيذ والوفاء بالتزاماتهاته جميع األطراف إلى احترام اتفاقات وقف إطالق النار الحالية دعو 

 ،(، كخطوة نحو وقف شامل إلطالق النار على املستوى الوطني2018)  2401( و2016)  2268الكامل للقرار  

ات اإلنسانية يجب أن يكون جزًءا من هذه الجهود وفًقا للقانون اإلنساني والتأكيد على أن وصول املساعد

مليون امرأة وطفل،  4,2مليون الجئ، بمن فيهم أكثر من  5,6ويعرب عن قلقه البالغ إزاء أكثر من  الدولي،

لتي ميق للجهود الكبيرة والرائعة اعن تقديره الععرب من جديد وي نتيجة للعنف املستمر،ة فروا من سوري

ويتفهم   ،ما لبنان واألردن وتركيا والعراق ومصر، الستيعاب الالجئين السوريينبذلتها بلدان املنطقة، وال سي  

يشير إلى الحاجة إلى و  نتيجة لألزمة،كلتكاليف الهائلة والتحديات االجتماعية التي تتكبدها هذه البلدان ا

ا إلى داخليً هجرين  منة والطوعية والكريمة لالجئين واملنحاء البالد وتيسير العودة اآل تهيئة الظروف في جميع أ

االتفاقية والبروتوكول املتعلق   مناألحكام السارية    ومنهاا للقانون الدولي، ، وفًق ةمناطقهم األصلية في سوري

 .مصالح تلك البلدان التي تستضيف الالجئين آخذين في االعتبارن، يبوضع الالجئ

من خالل تقديم مساعدات إنسانية إضافية، مع  ،ةادة مساعدته لسوريالدولي إلى زي دعو املجتمَع وي

مهااإلشارة إلى أن االستجابة الدولية لألزمة السورية واإلقليمية ال تزال غير كافية لتلبية االحتياجات التي    تقي 

تقاسم  يحث مرة أخرى، جميع الدول األعضاء، بناًء على مبادئ  لذلكالحكومات املضيفة واألمم املتحدة، 

بدعم األمم املتحدة وبلدان املنطقة، بما في ذلك من خالل اعتماد استجابات متوسطة تقوم  أن    علىاألعباء،  

إضافة وطويلة األجل للتخفيف من التأثير على املجتمعات املحلية، وتوفير تمويل متزايد ومرن وقابل للتنبؤ  

ذي انعقد واملنطقة ال ةسوري ثاني حول دعم مستقبلزيادة جهود إعادة التوطين واإلشارة إلى املؤتمر الى لإ

 .، برئاسة مشتركة من االتحاد األوروبي واألمم املتحدة2018أبريل نيسان/ في  ،في بروكسل

 ، ةدعو إلى تسريع اإلجراءات اإلنسانية املتعلقة باأللغام على وجه االستعجال في جميع أنحاء سوريوي

 عتقالما في السجون ومراكز اال ، ال سي  ةسوريذيب لألفراد في  ندد بشدة باالعتقال التعسفي والتعوي
ً

 ، فضال

عن عمليات الخطف واالختطاف واحتجاز الرهائن واالختفاء القسري واملطالبة بوضع حد فوري لهذه 

النساء واألطفال، وكذلك املرض ى والجرحى و ا تعسفيً عتقلين واإلفراج عن جميع األشخاص امل ،املمارسات

ويالحظ بقلق بالغ أن   ألمم املتحدة والعاملين في املجال اإلنساني والصحفيين،ملسنين وموظفي اواملعوقين وا

حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني واسعة ليسهم في انتشار انتهاكات    ةاإلفالت من العقاب في سوري

وإعادة   ،زاتنتهاكات والتجاو الدولي، مع التشديد على الحاجة إلى وضع حد لإلفالت من العقاب على هذه اال 

 إلى العدالة، هميجب تقديم ةوالتجاوزات في سوريالتأكيد في هذا الصدد على أن مرتكبي هذه االنتهاكات 

 .أخرى أو ببطريقة 
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ش ى ايتم ،ويؤكد أن الحالة اإلنسانية ستستمر في التدهور أكثر في غياب حل سياس ي للصراع السوري 

واتخاذ تدابير لبناء الثقة  ،األطراف إلى إحراز تقدم في هذا الصددجميع (، ويدعو 2015) 2254مع القرار 

في  ومنها الذي يجري الجهود التي يبذلها مكتب املبعوث الخاص لألمم املتحدة واملجتمع الدولي، بواالعتراف 

فال، وال سيما النساء واألط ،ايً تعسف  عتقل، من أجل النهوض باإلفراج املبكر عن أي شخص مأستانةإطار  

ال  ةويقرر أن الوضع اإلنساني املدمر في سوري وتسليم الجثث وكذلك تحديد هوية األشخاص املفقودين،

 25أن الدول األعضاء ملزمة بموجب املادة من جديد ؤكد يو  يزال يشكل تهديًدا للسالم واألمن في املنطقة،

 :من ميثاق األمم املتحدة بقبول وتنفيذ قرارات املجلس

في عام  ةإلى سوري كافيةاألطراف إلى ضمان تقديم مساعدة إنسانية مبدئية ومستدامة و  يدعو جميع   .1

2019. 

التزاماتها بموجب القانون الدولي بما السلطات السورية، ال سي  و يكرر مطالبته بأن تمتثل جميع األطراف،   .2

طالب يحسب االقتضاء، و بق اإلنسان القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقو  هعلى الفور، بما في

 2139كذلك بالتنفيذ التام والفوري لجميع أحكام األمن ذات الصلة قرارات املجلس، بما في ذلك القرارات  

 2401( و2017) 2393و(، 2016) 2332و(، 2015) 2258و(، 2014) 2191و(، 2014) 2165و(، 2014)

قد تكون بمثابة جرائم حرب وجرائم  ةسوريفي تي ارتكبت شير إلى بعض االنتهاكات والتجاوزات الي( و 2018)

 .ضد اإلنسانية

( لفترة أخرى مدتها اثنا 2014) 2165من قرار مجلس األمن  3و 2يقرر تجديد القرارات الواردة في الفقرتين . 3

  .2020كانون الثاني/ يناير  10ا، أي حتى عشر شهرً 

ها ة التابعة لألمم املتحدة وشركائها املنفذين، بما فييطالب كذلك جميع األطراف بالسماح للقوافل اإلنساني  .  4

 اإلمدادات الطبية والجراحية، بالوصول اآلمن وغير املعاق واملستدام إلى جميع املناطق املطلوبة والسكان

 .ةنحاء سوريوفًقا لتقييم األمم املتحدة للحاجة في جميع أ املحتاجين لها

ر  ،في غياب حل سياس ي للصراع السوري  ،في التدهور أكثريكرر التأكيد على أن الوضع سيستمر  . 5
 
ويذك

( لتيسير االنتقال السياس ي بقيادة سورية 2015) 2254بمطلبه من أجل التنفيذ الكامل والفوري للقرار 

من  ،املجموعة الدوليةوفًقا لبيان جنيف على النحو املنصوص عليه في بيانات  ن و سورييمتلك زمامها الو 

 .ةويؤكد مرة أخرى أن الشعب السوري سيقرر مستقبل سوري ،ةاع في سورير صأجل إنهاء ال

 60ا بصفة منتظمة، كل وأن يقدم تقريرً  ،م إحاطة إعالمية شهرية إلى املجلساألمين العام أن يقد   منيطلب . 6

 (،2015)  2258و(، 2014) 2191و(، 2014) 2165و(، 2014) 2139على األقل، عن تنفيذ القرارات  ايومً 

وبشأن امتثال جميع األطراف املعنية في  ،( وهذا القرار2018) 2401و(، 2017) 2393و(، 2016) 2332و

وصول مات عن معلو و ، يطلب كذلك إلى األمين العام أن يواصل تضمين تقاريره االتجاهات العامة ةسوري

سانية املقدمة من ومعلومات مفصلة عن املساعدات اإلن ،الحدودالجبهات و املساعدات اإلنسانية عبر 

(، بما في 2014) 2165خالل عمليات األمم املتحدة عبر الحدود اإلنسانية على النحو املسموح به في القرار 

  وادوحجم وطبيعة املنطقة ذلك عدد املستفيدين ومواقع توصيل املساعدات على مستوى امل
 
 .مةاملسل
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األمم املتحدة في حالة عدم االمتثال لهذا القرار أو تخذ تدابير إضافية بموجب ميثاق  يسؤكد من جديد أنه ي  .7

 2393و(، 2016) 2332و(، 2015) 2258و(، 2014) 2191( و2014) 2165( و2014) 2139القرارات 

 .(2018) 2401( و2017)

 .يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي .8
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