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نبذة عن امل�ؤلف
خ�ضر ّ
خ�ضور باحث غري مقيم يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط يف بريوت .تتمحور
�أبحاثه حول العالقات املدنية -الع�سكرية والهويات املحلية يف امل�شرق ،مع الرتكيز على الق�ضايا
ال�سورية.
كان ّ
خ�ضور باحث ًا زائر ًا يف جامعة �شيكاغو ،كما �أجرى بحوث ًا م�ستق ّلة مل�ؤ�س�سة فريدري�ش-
�إيربت�-شتيفتونغ ( ،)Friedrich-Ebert-Stiftungوعمل �صحاف ّي ًا م�ستقلاّ ً يف رويرتز.



ّ
ملخ�ص
عانى تنظيم الدولة الإ�سالمية من نك�سات يف �شرق �سورية مع حترير الرقة ودير الزور.
بيد �أن هذا وحده لن ُي�س ِّهل عودة وا�سعة النطاق لالجئني .فقد خ�سرت كلتا هاتني املحافظتني
و�ضعيتهما كمركزين اقت�صاديني ،وتتنازع ال�سلطة على �أرا�ضيهما قوى متناف�سة .ومما فاقم
من م�س�ألة الالا�ستقرار والتق ُّلب ت�صاعد التوترات بني العرب والأكراد ،وو�سائل التدقيق
الأمني التع�سفية التي تط ّبقها قوات يدعمها التحالف الدويل .وكل هذا يق ّل�ص من فر�ص
العودة.

م�ستقبل �سورية؟
*
*
*
*

*

هزمية الدولة الإ�سالمية يف حمافظتي الرقة ودير الزور لن ت�ؤدي وحدها �إىل عودة
وا�سعة النطاق لالجئني.
من غري املحتمل �أن ُيعاد و�صل ما انقطع من روابط اقت�صادية بني الرقة ودير الزور
وبني املحافظات املجاورة لها يف امل�ستقبل القريب.
ب�سبب النزاع ،قامت اجلماعات امل�سلحة بانتقاء قيادات حملية فوقية ،ماجعل هذه
القيادات �أقل متثيلية ،وبالتايل �أقل التزام ًا بعودة الالجئني.
�آليات التدقيق الع�شوائية لالجئني العائدين التي تقوم بها قوات �سورية الدميقراطية
تفتح الأبواب والنوافذ �أمام التجاوزات ،الأمر الذي يثري خماوف من عمليات قتل
انتقامية.
�أذكت �شكوك العرب ب�أهداف الأكراد يف �شرق �سورية التوترات بني الطرفني .هذا،
�إ�ضافة �إىل �أن الإح�سا�س العميق باالقتالع من اجلذور يف نفو�س العديد من الالجئني،
يق ّو�ض التما�سك االجتماعي الذي يعترب �ضروري ًا للتحفيز على العودة.

تو�صيات
*

*

منطقة �شرق �سورية حيوية جلهود نظام الأ�سد لإعادة و�ضع الأرا�ضي حتت �سيطرته.
كما �أنها حا�سمة بالن�سبة �إىل قوات �سورية الدميقراطية التي يقودها الأكراد ل�ضمان
احل�صول على ال�شرعية ال�سيا�سية يف ت�سوية مابعد احلرب .ولذا ،قد يلي �إحلاق
الهزمية بالدولة الإ�سالمية �صراع بني هذين الطرفني ،مايعيق عودة الالجئني.
يتعينّ �أال يتم الف�صل بني الت�سوية ال�سيا�سية ال�سورية وبني �أزمة الالجئني .ف�أي ت�سوية
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*

*

من دون عودة الالجئني �ستعيق عملية �إعادة الإعمار ،لأنها �ستُق�صي املهنيني و�أطراف
املجتمع املدين الذين ت�شتد احلاجة �إليهم يف هذه العملية .كما �أن عودة من دون
ت�سوية� ،ست�ؤدي �إىل ن�شوب نزاعات بني القيادات التقليدية وبني القيادات اجلديدة
التي جرى متكينها بفعل احلرب.
لكي ُتكلل عملية عودة الالجئني بنجاح ،يجب �أن تكون ُمت�ض َّمنة يف ت�سوية �سيا�سية �أعم
ت�ستهدف ا�ستعادة الأدوار التقليدية للرقة ودير الزور يف نظام املناطق املحلية ال�سوري،
كما يجب �أن تنخرط مع املهنيني واملجتمع املدين ،مما ُيعزّز التما�سك االجتماعي.
ميكن �أن تت�ضمن الت�سويات يف املناطق التي ا�ستولت عليها قوات �سورية الدميقراطية
ت�شجيعها على و�ضع هيئات احلوكمة املحلية التي �ش ّكلتها حتت مظلة الدولة ال�سورية،
وحظر نفوذ �شخ�صيات من �أجهزة �أمن النظام والكوادر التي لها خلفية مع حزب
العمال الكرد�ستاين يف هذه الهيئات .وهذا قد ي�ساعد املحافظتني على ا�ستئناف
وي�شجع على عودة التكنوقراط ،ويحافظ
دورهما يف نظام املناطق املحلية ل�سوريةّ ،
على التوازن بني النظام وبني حزب العمال الكرد�ستاين.

مقدمة
ّ
بدا يف �أواخر  ،2017حني فقدت الدولة الإ�سالمية املُعلنة ذاتي ًا الأرا�ضي التي �سيطرت عليها
يف �شرق �سورية� ،أن فر�ص عودة مئات الالجئني والنازحني قريب ًا �إىل ديارهم عادت لتجتذب
اهتمام ًا متجددا .لكن بالن�سبة �إىل �أولئك الذين يداعبون فكرة العودة ،كان القرار بهذا ال�ش�أن
�أبعد مايكون عن الو�ضوح .وهذا ينطبق على وجه اخل�صو�ص على �أهايل الرقة ودير الزور،
املدينتان الأهم يف �شرق �سورية اللتان تعر�ضتا �إىل دمار كا�سح منذ اندالع االنتفا�ضة العام
 ،2011ما ت�س َّبب يف نزوح ال�سكان قبل و�صول تنظيم الدولة الإ�سالمية ،ثم خالل فرتة �سيطرتها،
وبعدها غداة حترير املدينتني.
لقد د ّمرت احلرب يف �سورية املنازل ،ومقومات حياة النا�س ،واخلدمات العامة ،وم�ؤ�س�سات
الدولة ،وحرمت املدن من وظائفها االقت�صادية وال�سيا�سية التي كانت تقوم بها قبيل  .2011كما
�أن النزاع اجتذب مروحة وا�سعة من القوى املحلية والأجنبية وف َّكك الن�سيج االجتماعي للبالد.
وهذا ي�صح على وجه اخل�صو�ص يف املناطق التي كانت حتت �سيطرة الدولة الإ�سالمية ،حيث
برزت هناك ديناميكيات اقت�صادية واجتماعية وع�سكرية و�سيا�سية مع ّقدة .ففي الرقة ،على
�سبيل املثال ،قبيل وبعد �صعود جنم الدولة الإ�سالمية ،ف ّر ال�سكان املحليون برمتهم تقريب ًا من
املدينة ب�سبب القتال 1.ودير الزور مل تعد تقوم بالدور الذي كانت تت�س ّنمه قبل احلرب كمركز
�سيا�سي واقت�صادي حموري ل�شرق �سورية .واليوم ،ت�ضارب القوى الع�سكرية وال�سيا�سية املُتعادية
جتعل من اال�ستقرار �أمر ًا غري حمتمل .ثم ت�أتي التوترات العربية -الكردية لت�ضيف عام ًال مع ّقد ًا
�آخر على احتمال حتقيق ت�سوية ُم�ستدامة يف �شرق �سورية.
ما يردع عودة فئة من ال�سكان ،الذين تعتمد عليهم املجتمعات املحلية كي تعمل على نحو �سليم،
هي على وجه اخل�صو�ص م�شاعر القلق وعدم الأمان التي تغ�شى العديد من املناطق املح ّررة
من قب�ضة الدولة الإ�سالمية .وهذا ي�شمل املوظفني الر�سميني ،واملهند�سني ،والأطباء ،واملهنيني
الآخرين الذين ُيهدد غيابهم بتقوي�ض قدرة هذه املجتمعات على ممار�سة احلياة ال�سو ّية .لقد
�أدى العنف الذي �ضرب حمافظتي الرقة ودير الزور �إىل حت ّلل الوحدات االجتماعية كالأ�سر
والقبائل والروابط املهنية ،وزعزعة الف�ضاءات املدينية ،وقطع �أوا�صر الروابط بني ال�سكان
وبني مناطقهم الأ�صلية .ويف هذه الأثناء� ،سي�ستغل بع�ض الأفراد واملجموعات مناحي القوة التي
حازوا عليها م�ؤخر ًا يف املناطق التي يرغب الالجئون يف العودة �إليها ،و�سي�ستخدمونها كورقة
�ضغط يف املفاو�ضات مع الأطراف اخلارجية ،بهدف مو�ضعة �أنف�سهم كو�سطاء يف �إطار النخبة
اجلديدة التي تنبثق الآن من �أتون النزاع ال�سوري.
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هذا هو ال�سبب الذي ميكن �أن ت�ؤدي فيه �أي عملية لإعادة الإعمار مبعزل عن الت�سوية ال�سيا�سية
الأو�سع يف �سورية� ،إىل جعل هذه املناطق مك�شوفة �أمام خماطر التناف�س بني القوى املحلية
واالقليمية .ومثل هذا الو�ضع يو ّفر للف�صائل الع�سكرية التي قادت احلملة �ضد الدولة الإ�سالمية
القوة وال�سطوة ،ما قد ُيع ّقد عملية �إحالل اال�ستقرار يف
�إحلاق الهزمية بالدولة الإ�سالمية لن يكون احلافز
الأرا�ضي املحررة ،و ُتثبط عودة الالجئني والنازحني داخليا.
على عودة من غادروا ،بل املطلوب حل �أو�سع ي�شمل كل
بكلمات �أو�ضح� ،إحلاق الهزمية بالدولة الإ�سالمية لن يكون
البالد.
احلافز على عودة من غادروا ،بل املطلوب حل �أو�سع ي�شمل كل
البالد .وهذا الميكن �أن ينجح يف �شرق �سورية� ،إال �إذا انخرط
قادة املجتمعات املحلية خالل فرتة ما قبل النزاع يف هذه العملية ،وعادت املدن كالرقة ودير
الوزر �إىل ممار�سة �أدوارها االقت�صادية اجلغرافية املتج ّذرة ال�سابقة.

أرا�ض ممزّ ق
نظام � ٍ
كل من مدينتي وحمافظتي الرقة ودير الزور تف ّكك ًا وحتوالت كربى.
�س ّبب النزاع ال�سوري يف ٍ
وكل منطقة من هذه املناطق تو�ضح بطريقتها اخلا�صة طبيعة التحديات العديدة واجل ّمة التي
كل من الرقة ودير الزور يبقى مو�ضع �إهمال ،لأن
تنطوي عليها عودة الالجئني .لكن م�ستقبل ٍ
�أولئك الذين ا�ستعادوا الأرا�ضي من �أيدي الدولة الإ�سالمية لي�س لديهم ،حتى الآن على الأقل،
ت�ص ّور ملا يجب �أن يحدث الحقا .وهذا يعود جزئي ًا �إىل �أن �أو�ضاع املحافظتني غري وا�ضحة ،يف
�ضوء العدد الكبري من القوى املُتجابهة فيهما.

الرقة :م�ستقبل يف عزلة؟

قبيل العام  ،2011بلغ عدد �سكان الرقة نحو � 220ألف ن�سمة ،ي�شكلون بنية اجتماعية مرتامية
الأطراف ومع ّقدة .وكانت �سيا�سات نخب املدينة متقاطعة مع جوارها الريفي ومع القبائل
املحلية التي لها والءاتها املم ّيزة ،وكذلك مع الدولة املركزية البعثية التي كانت املنطقة تعتمد
2
عليها ب�شدة.
حافظت احلكومة يف دم�شق قبل االنتفا�ضة على عالقات مع الداخل الريفي� ،أ�سا�س ًا من خالل
امل�ؤ�س�سات املحلية والأفراد املرتبطني بالقطاع الزراعي .وهذا
�شمل جمعيات الفالحني ،والإدارات الزراعية يف احلكومة
حافظت احلكومة يف دم�شق قبل االنتفا�ضة على
3
املحلية التي اختفت برمتها تقريب ًا يف خ�ضم احلرب .كان
عالقات مع الداخل الريفي� ،أ�سا�س ًا من خالل امل�ؤ�س�سات
حزب البعث قد �سعى منذ ال�ستينيات �إىل حتطيم الأمناط
املحلية والأفراد املرتبطني بالقطاع الزراعي.
الإقطاعية يف املنطقة ،عرب متكني ال�شخ�صيات القبلية

خضور
خضر ّ

الريفية التي كانت ُمه ّم�شة يف ذلك احلني وو�ضعها يف امل�ؤ�س�سات الزراعية .وقد وازن نظاما
الرئي�س ال�سابق حافظ الأ�سد وبعده الرئي�س ب�شار الأ�سد هذه اخلطوة بو�ضع جمموعات �أخرى
من خلفيات قبلية (خا�صة �أولئك الذين ج ّردتهم القيادة البعثية الراديكالية ال�سابقة من
4
�سلطتهم) يف الأجهزة الأمنية ،والربملان ،وم�ؤ�س�سات حوكمة �أخرى.
�أدى و�صول تنظيم الدولة الإ�سالمية �إىل املنطقة يف ربيع � 2013إىل فرار العديد من النخب
املدينية املحلية ،من �أطباء ومهند�سني ومعلمني وموظفني ر�سميني و�شيوخ قبائل ،من الرقة.
كانت النخب الريفية هذه تمُ ار�س نفوذها على قطاعات كالتعليم وال�سيا�سات العامة والتجارة،
لكن معظمها ا�ست ّقر �إما يف دم�شق (�إذا ما ا�صط ّفت مع النظام) �أو يف �أورفة يف تركيا� ،أو يف
بلدان �أوروبا (�إذا كانت متعاطفة مع املعار�ضة) 5.وبحلول العام  ،2014كان احلكم الوح�شي
للدولة الإ�سالمية قد عزل ال�سكان الذين بقوا يف الرقة عن النخب املحلية التي غادرت املدينة.
وحني بد�أ التحالف الدويل �ضد الدولة الإ�سالمية حملته يف الرقة ،فر�ض املت�شددون يف هذه
اجلماعة قيود ًا �أمنية قا�سية �أ�سفرت عن �إدماج املدينة �أكرث يف املناطق التي ي�سيطرون عليها
يف �سورية والعراق ،وقطعوها عن �أولئك الذين الذوا بالهرب .وهذا عنى �أن نخب ماقبل احلرب
التي نزحت �إىل �أورفة خ�سرت و�ضعيتها ونفوذها ،ومل يعد �أمامها �إمكانية للعودة ب�سبب توا�صل
القتال والقيود الأمنية .ويف هذه الأثناء ،بد�أت تت�ش ّكل هياكل �سلطة �سيا�سية واجتماعية جديدة
6
يف الرقة.
ّ
د�شنت قوات �سورية الدميقراطية ،التي تدعمها الواليات املتحدة وتتك ّون �أ�سا�س ًا من مقاتلني
�أكراد ،هجومها الع�سكري ال�ستعادة الرقة و�ضواحيها يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  7.2016ويف
حني �أن هذه القوات ت�ضم جمموعات عربية� ،إال �أنها تقع حتت هيمنة وحدات حماية ال�شعب
الكردية التي تخ�ضع هيكليتها القيادية �إىل قادة �أكراد د ّربهم حزب العمال الكرد�ستاين 8.وعلى
رغم �أن قوات �سورية الدميقراطية جنحت يف ا�ستعادة الرقة ،لي�س من الوا�ضح البتة ما �إذا
كانت قادرة على احلفاظ على الأمن والنظام فيها ،و�أي�ض ًا على بلورة حوكمة ف ّعالة يف مرحلة
مابعد الدولة الإ�سالمية .حتى الآن ،كانت جتربة قوات �سورية الدميقراطية يف ممار�سة احلكم
املبا�شر ل�سكان غري �أكراد ق�صر ًا على مناطق ريفية وقرى وبلدات �صغرية .على �سبيل املثال،
حررت وحدات حماية ال�شعب يف العام  2015بلدة تل �أبي�ض و�ش ّكلت جمل�س ًا من الأعيان املحليني
لإدارة ال�ش�ؤون املدنية 9،لكن ،تعينّ عليها �أن تتعامل مع ديناميكيات اجتماعية و�سيا�سية �أكرث
تعقيد ًا بكثري حني ا�ستولت على مدينة الرقة يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2017لأن تعداد ال�سكان
10
الأ�صليني فيها كان �أكرب بكثري من تعداد �سكان تل �أبي�ض قبيل احلرب (� 15ألف ن�سمة).
كانت الرقة هي العا�صمة الرمزية للدولة الإ�سالمية .ومبا �أنه لي�س هناك حكومة مركزية-
على الأقل من ذلك النوع الذي تعتربه الواليات املتحدة �شرعيا -للإم�ساك بنا�صية امل�س�ؤولية
بعد انتهاء القتال ،بذل التحالف الذي تقوده وا�شنطن �ضغوط ًا على قوات �سورية الدميقراطية
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لو�ضع خطة حوكمة حلقبة مابعد الدولة الإ�سالمية .كانت هذه القوات قد ملّت ،خالل جتاربها
ال�سابقة يف مناطق �أخرى� ،شمل �أعيان يف جمال�س حملية يف قرى وبلدات قبيل املعركة ،بهدف
تلبية متطلبات احلوكمة لل�سكان غداة العمليات الع�سكرية .لكن يف الرقة بدت خطة القوات
ُمثقلة بالإ�شكاليات.
كانت هذه اخلطة ت�شق طريقها من دون �أمنوذج م�شابه ملا جرى تطبيقه يف مناطق �أخرى،
فيما كانت القوات الع�سكرية ّ
تتوغل يف املناطق الريفية حول مدينة الرقة .ويف ني�سان�/أبريل
 ،2017ويف بلدة عني عي�سى ال�صغرية التي تبعد  65كيلومرت ًا �شمال الرقةّ ،
نظم قادة قوات
�سورية الدميقراطية جتمع ًا ل�شخ�صيات قبلية تتح ّدر من املدينة ،و�ش ّكلوا جمل�س مدينة الرقة
املدين ترقب ًا لهزمية الدولة الإ�سالمية 11.تك ّون هذا املجل�س ب�أغلبية كا�سحة من عرب �أ�صدقاء
للقوات ،مبن فيهم �شخ�صيات معروفة يف الرقة ،وبدا ذلك جزء ًا من ا�سرتاتيجية قوات �سورية
الدميقراطية لإ�ضفاء �شرعية حملية على حكمها .بيد �أن تبنيها لل�شعار امل�ستوحى من زعيم
حزب العمال الكرد�ستاين عبد اهلل �أوجالن «�أخوة ال�شعوب والتعاي�ش هما ال�ضمانة للأمة
الدميقراطية» 12،خلق انطباع ًا ب�أنها ت�سعى �إىل االحتفاظ بالنفوذ الإيديولوجي حلزب العمال
الكرد�ستاين حتى يف املناطق التي يقطنها عرب.
لكن ،بعيد اال�ستيالء على الرقة ،عجزت قوات �سورية الدميقراطية عن تب ّني املقاربة التي
ط ّبقتها يف مناطق حمررة �أخرى ،وهي �أرج�أت ت�سليم ال�سلطة �إىل املجل�س املحلي لأن البنى
التحتية كانت قد د ُِّمرت خالل احلملة �ضد الدولة الإ�سالمية وكان ثمة �ضرورة لنزع الألغام
يف املدينة .وقد عمدت القوات �إىل �إدارة نقاط التفتي�ش و�ش ّكلت قوات �شرطة حملية ،لكن هذا
�أو�ضح �إىل �أي مدى كان جمل�س املدينة غري جاهز للقيام بواجباته من دون دعم قوات �سورية
الدميقراطية .وكل هذا يجعل من ال�صعب على ال�سكان العودة.
الآن ،حتى لو �أزيلت الألغام من املدينة ،التزال هناك حتديات �أخرى �أبرزها �أن الرقة
�ستبقى معزولة �إىل حد كبري عن املناطق املجاورة التي كانت ُمرتبطة بها تاريخي ًا وتعتمد عليها
اقت�صاديا .فقبل اندالع النزاع ،كان املوقع املحوري للرقة بني حمافظات دير الزور واحل�سكة
وحلب قد ح ّولها �إىل مركز جتاري مهم يتم فيه على وجه اخل�صو�ص تداول املنتوجات الزراعية
املُر�سلة �إىل حلب .ولأن احلكومة املركزية يف دم�شق تعترب الرقة و�شرق �سورية عموم ًا مناطق
ُتنتج موارد ا�سرتاتيجية ،كالنفط والقطن والقمح ،عمدت �إىل ت�سهيل تدفق التجارة ،مث ًال عرب
تعيني م�س�ؤولني موثوقني للإ�شراف على �صوامع الغالل يف املنطقة 13.ويف حني �أن اقت�صاد
احلرب وال�سوق ال�سوداء �سي�ستمران على الأرجح يف هذه املحافظات� ،إال �أنه من امل�ستبعد �أن
يعاد يف م�ستقبل قريب �إحياء هذه الروابط التجارية ال�سابقة التي ُقطعت خالل النزاع .ثم �أن
العديد الكبري من نقاط التفتي�ش التي تديرها جمموعات م�س ّلحة يف املنطقة ،جنب ًا �إىل جنب
مع الهياكل الإدارية املُتناف�سة واملُتداخلة التي ُفر�ضت يف غياب ال�سلطة املركزية ال�سورية ،يعني

خضور
خضر ّ

�أن العالقات التجارية ال�سابقة الميكن �إحيا�ؤها بفعالية اليوم ،ناهيك عن �إمكانية تنظيمها على
نحو �سليم.
رجح �أن تقاوم النخب املدينية يف الرقة اخلطة التي طبقتها قوات �سورية
ثمة ٍ
حتد ٍ
ثانُ :ي ّ
الدميقراطية يف بلدات �أخرى .ولذا� ،ستحتاج هذه القوات� ،أو ًال� ،إىل ك�سب ثقة املوظفني
الر�سميني ،واملهند�سني ،والأطباء ،ون�شطاء املجتمع املدين الذين الت�ستطيع املدينة من دونهم �أن
ت�ستعيد متا�سكها االجتماعي .وهذا ينطبق على وجه اخل�صو�ص على �أولئك الذين ّ
د�شنوا حياة
جديدة و� ّأ�س�سوا �أعما ًال يف تركيا� ،أو وجدوا عم ًال و�أقاموا عالقات جديدة� ،أو �أدخلوا �أوالدهم
�إىل مدار�س .وفيما قلة فقط تود البقاء يف تركيا �إىل ما النهاية� ،إال �أن التدمري وفقدان الأمن
يف �سورية منع معظم الالجئني من العودة 14.والواقع �أنه �سيكون من ال�صعب على � ٍأي كان طرق
�أبواب العودة فيما املدينة ُمد ّمرة �إىل حد كبري ،والهياكل
االجتماعية م�شلولة كليا ،ويفتقد القادة اجلدد الذين جرى ثمة هنا الزمة يكررها ال�سوريون يف تركيا حني
متكينهم �إىل اال�ستقاللية عن القادة الكرد يف جماالت
ُي�س�ألون عما �إذا كانوا �سيعودون �إىل بالدهم ،وهي:
الأمن و�صنع القرار 15.وثمة هنا الزمة يكررها ال�سوريون
«نعود �إىل �أين»؟
يف تركيا حني ُي�س�ألون عما �إذا كانوا �سيعودون �إىل بالدهم،
وهي« :نعود �إىل �أين»؟ �ستحتاج النخب املحلية قبل اجتثاث
حياتها ثانية لأن تتلقى �ضمانات ب�أن احلكم اجلديد يف الرقة ي�ستطيع اال�ستقرار والعمل على
نحو �سليم.
حتد ثالث يكمن يف طبيعة العالقات مع النظام يف دم�شق ومع تركيا .فالنظام ال�سوري
وهناك ٍ
له م�صلحة عميقة يف ف�شل مناذج احلوكمة التي ُتط ّبق خارج �سلطته ،فيما �أنقرة تعار�ض بقوة
تنامي النفوذ الكردي على طول حدودها مع �سورية .هذا عالوة على �أن العديد من القادة
القبليني ال�سابقني املُتحدرين من حمافظة الرقة يقطنون الآن يف دم�شق ،و�أن النظام حافظ
على االت�صاالت القبلية التي قد تعمل كمعرقلة لأي عملية انتقال �سيا�سي.
نظام احلوكمة املحلي اجلديد الذي و�ضعته قوات �سورية الدميقراطية �سيخلق رابحني
وخا�سرين يف �أو�ساط ال�شخ�صيات القوية يف الرقة ،وهو مي ّكن بع�ض الأحزاب ويحرم
غريها .وهذا �سي�سمح ملن ي�سعى �إىل زعزعة ا�ستقرار النظام اجلديد با�ستغالل التظلمات
مل�صلحته.
عدا عملية �إعادة البناء واحلوكمة ،يخ�شى العائدون املُحتملون -خا�صة منهم النخب
املحلية التي ت�ستطيع ك�سب لقمة عي�شها يف �أماكن �أخرى -من �أنه عند العودة قد يواجهون
مناف�سني جدد ًا �أوجدتهم قوات �سورية الدميقراطية� ،أو �أنهم قد ُي�ستهدفون من ِق َبل
�إجراءات الأمن والرقابة .و�إذا ما�شعر العائدون �أنه مل يعد لديهم دور يف املدينة ،على
رغم هزمية الدولة الإ�سالمية ،فحينها لن تكفي حتى عمليات �إعادة بناء �شاملة لإقناعهم
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بالعودة �إىل الرقة.

دير الزور :مركز مد ّمر

بدورها ،تعاين حمافظة دير الزور من م�شاكل كثرية .فمدينة دير الزور ،وهي املركز التاريخي
للمحافظة ،تع ّر�ضت �إىل الدمار خالل النزاع ،ومن غري املحتمل �أن تكون يف موقع مي ّكنها من
�إعادة �إنتاج دورها ال�سابق يف �أي وقت قريب .وحتى لو مت ّكنت ،ف�إن بقية املحافظة تفتتت �إىل
جيوب معزولة ُت�سيطر عليها خمتلف الف�صائل امل�سلحة .وهذا ق ّو�ض اال�ستقرار العام ومعه �أي
�أمل بعودة كثيفة لالجئني �إىل املنطقة.
16
قبيل العام  ،2011عملت دير الزور كمركز ل�شرق �سورية .وقد احتفظ النظام بقاعدة
ع�سكرية كبرية يف املنطقة .واملقر العام ملديرية املخابرات اجلوية القوية التي يغطي عملها
حمافظات احل�سكة والرقة ودير الزور كان موجود ًا يف املدينة .كما �أن جامعة الفرات ،التي
ت�ستقبل طالب ًا من كل �أنحاء �شرق �سورية ،كانت �أي�ض ًا يف دير الزور .و ُيربز وجود القوات
الع�سكرية و�أجهزة الأمن يف هذه املدينة لي�س فقط �أهميتها االقت�صادية بل �أي�ض ًا خماوف
17
النظام من �أن تفلت من قب�ضته.
�أهم الفروقات املهمة بني دير الزور والرقة تتع ّلق �أ�سا�س ًا باجلغرافيا .فمدينة دير الزور
�ضعف م�ساحة مدينة الرقة ،وحمافظة دير الزور �أكرب بكثري �أي�ض ًا من حمافظة الرقة.
ويف حني �أن مدينة الرقة محُ اطة بقرى ،تُز ِّنر دير الزور مناطق �أخرى مع وجود م�سافات
�أكرب بكثري بني املراكز ال�سكانيةَ .يق�سم ال�سكان املناطق حول مدينة دير الزور �إىل
ُربعيات :الريف ال�شرقي والغربي ،ومناطق اجلزيرة �شمال دير الزور ،واملناطق اجلنوبية
املعروفة با�سم ال�شامية .ويف�صل نهر الفرات الذي يخرتق املدينة بني الربعني ال�شمايل
واجلنوبي.
ب�سبب �أهمية مدينة دير الزورَ ،ب َذ َل النظام ال�سوري دم ًا وما ًال كثيفني للدفاع عن وجوده
هناك بعد بدء االنتفا�ضة العام  2011وخالل احل�صار الذي فر�ضه تنظيم الدولة الإ�سالمية يف
الفرتة بني �أوائل  2015و�أيلول�/سبتمرب  18.2017وهذا عنى �أن النظام كان يف �أف�ضل متو�ضع
لل�سيطرة على املدينة و�ضواحيها بعد ك�سر احل�صار .الرتكيبة االجتماعية لدير الزور مع ّقدة،
فهي تتت�ض ّمن طبقة و�سطى متع ّلمة ونخب ًا من رجال الأعمال بع�ضهم مل يعد يقطن يف املدنية
لكنه يحافظ على روابط حيوية مع االقت�صاد .ويف حني �أن نخب رجال الأعمال هذه لديها
روابط بحكم ال�ضرورة بالنظام� ،إال �أنها متيل �إىل العمل ب�شكل م�ستقل ،مايعني �أنه من غري
موحد لإعادة الالجئني .عالوة على ذلك ،الكثري من �سكان مدينة دير
املحتمل حدوث جهد ّ
الزور ي�أتون من خلفيات قبلية ،وبالتايل الروابط بينهم ت�ش ّكل اجلغرافيا املدينية التي تنحو �إىل
ت�أكيد �أنف�صالهم ولي�س وحدتهم .وقد �أُطلق على بع�ض الأحياء �أ�سماء قبائل ارتبطت تاريخي ًا
بهذه املناطق.

خضور
خضر ّ

على رغم �أن النظام ا�ستعاد دير الزور� ،إال �أن املدينة
تع ّر�ضت �إىل دمار ماحق ي�شبه ما ح ّل ب�أحياء حم�ص وحلب
التي كانت حتت �سيطرة املتمردين .معظم �سكان دير الزور
هُ ِّجروا ،واليبدو �أن لدى النظام خطة ملعاجلة هذا الأمر يف
وقت قريب 19.والحظ م�س�ؤول يف النظام يف حزيران/يونيو
 ،2017حني ُ�سئل عن �آفاق امل�صاحلة« ،نحن نت�صالح مع الأر�ض ولي�س مع النا�س» 20.ما ي�شي به
هذا البيان هو �أو ًال� :أن مزيد ًا من النا�س �س ُيهجرون نحو املناطق التي ت�سيطر عليها قوات �سورية
الدميقراطية فيما يتق ّدم النظام ،وثاني ًا �أن �أولوية هذا الأخري هي ا�ستعادة الأر�ض ،مايو ّفر
له �أوراق �ضغط للتفاو�ض على عودة النازحني وفق �شروطه .وهذا ُم�شابه للمنطق الذي طبقه
النظام يف الن�صف ال�شرقي ملدينة حلب الذي كان خالي ًا تقريب ًا حني �سيطرت عليه احلكومة
جمدد ًا يف كانون الأول/دي�سمرب .2016
من �ش�أن ا�سرتاتيجية تقوم على اال�ستغالل ال�سيا�سي لعودة النازحني �أن تعطي النظام فر�صة
ال�ستعادة االعرتاف الدويل ،من خالل �إجبار احلكومات الغربية على التفاو�ض مع دم�شق
لت�سهيل عودة ه�ؤالء .وهذا لي�س من �ش�أنه �سوى تعقيد �صعوبات العودة ،لأن الكثري من ال�سكان
ال�سابقني قد يرتددون يف الرجوع �إىل ديارهم خوف ًا من االعتقال �أو من �إجبارهم على اخلدمة
الع�سكرية.
مي ّثل تدمري دير الزور ،بو�صفها مركز ًا حموري ًا ل�شرق �سورية ،تطور ًا تاريخي ًا ال ح ّل وا�ضح ًا له
يف الأفق .كان هم النظام الأ�سا�سي حني �شنّ الهجوم يف حمافظة دير الزور هو ا�ستعادة �أكرب
قدر من الأرا�ضي و�إعادة و�صلها باملناطق التي ي�سيطر عليها يف باقي �أنحاء �شرق �سورية .وقد
م ّهدت هزمية الدولة الإ�سالمية الطريق �أمام طراز جديد من التناف�س لتحديد من �سيحكم
و�شكل احلكم الذي ميكن �إقامته يف املناطق التي كانت حتت �سيطرة تلك اجلماعة .ولذا،
ال�س�ؤال عما �إذا كان مبقدور النازحني العودة �أم ال �سيعتمد على من �سيحكم هذه النواحي
وكيف .وحتى بعد �إحلاق الهزمية بالدولة الإ�سالمية ،ميكن للح ّكام اجلدد التح ّكم �أوحتى تقييد
عودة الالجئني لأ�سباب �أمنية.

على رغم �أن النظام ا�ستعاد دير الزور� ،إال �أن املدينة
تعر�ضت �إىل دمار ماحق ي�شبه ما ّ
حل ب�أحياء حم�ص
ّ
وحلب التي كانت حتت �سيطرة املتمردين.

العقبات �أمام عودة النازحني
حالة الرقة

اجتاهان ظهرا خالل ال�صراع ال�سوري �سيتح ّكما �إىل حد كبري مب�ستقبل حمافظة الرقة.
الأول ،هو الكيفية التي غيرّ فيها النزاع هياكل ال�سلطة املحلية ،خا�صة منها دور مهنيي الطبقة
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الو�سطى ،وانتفاء احتمال العودة �إىل ما كان �سائد ًا �سابقا .والثاين ،هو �آليات الغربلة الأمنية
اجلديدة التي طورتها وطبقتها القوات املدعومة �أمريكي ًا والتي قاتلت النتزاع حمافظة دير الزور
من قب�ضة الدولة الإ�سالمية .وقد كانت ح�صيلة هذين االجتاهني بروز نخبة حملية جديدة،
بالتع�سف والعدوانية .و�سيكون لهذه
وكذلك تطبيق �أمنوذج �أمني يف الرقة يتّ�سم �إىل حد بعيد
ّ
التطورات �آثار كبرية على �سكان املحافظة وحجم عودة الالجئني.
حني �أعلنت قوات �سورية الدميقراطية بدء احلملة ال�ستعادة الرقة ،بد�أ ال�سكان يفر ّون �إىل ثالثة
خميمات للنازحني �أن�ش�أتها هذه القوات �شمال املدينة 21.هناك� ،أُخ�ضع النازحون �إىل عملية تدقيق
قام بها جهاز الأ�ساي�ش ،وهو قوة �شرطة تتك ّون من عرب حمليني مجُ ندين ،ووحدات حماية ال�شعب،
و�أعيان حمليني م ّكنتهم القوات الكردية لبناء �شبكة من اال�شخا�ص املوثوقني الذين ميكنهم �أن
يكفلوا �شخ�صي ًا الأفراد الذي يجري التحقيق معهم 22.ه�ؤالء الأعيان ا�ستخدموا معرفتهم بالعائالت
الرئي�سة يف الرقة (ويف بع�ض احلاالت كانوا �أقارب لها) لتقدمي معلومات ق ّيمة وللقول ،بقدر معقول
من الدقة ،ما �إذا كان بع�ض اال�شخا�ص قد عملوا مع الدولة الإ�سالمية ،و�إىل �أي مدى.
بالطبع ،مثل هذا التدقيق غري ّ
املنظم وذو الطبيعة الع�شوائية ،والذي يعتمد غالب ًا على
و�سطاء ،مفتوح على التجاوزات و ُيثبط عزم النازحني على العودة .ثم هناك احتمال كبري �أي�ض ًا
بحدوث هجمات انتقامية وحتى مذابح ،ب�سبب التظلمات ال�شخ�صية التي يحملها العديد من
املقاتلني .على �سبيل املثال ،زعم مقاتل يف قوات �سورية الدميقراطية -وهو ع�ضو �سابق يف
تهجر مع عائلته حني ا�ستوىل تنظيم الدولة الإ�سالمية على الرقة
اجلي�ش ال�سوري احلر كان قد ّ
يف كانون الثاين/يناير � -2014أن  18فرد ًا يف عائلته املمتدة قتلوا .وحني ُ�س ِئ َل من امل�س�ؤول عن
عمليات القتل هذه ،مل ُي ِنح بالالئمة على الدولة الإ�سالمية ،بل ق ّدم بد ًال من ذلك الئحة ب�أ�سماء
23
�أ�شخا�ص يف املدينة ،ما ي�شي ب�أن هزمية الدولة الإ�سالمية لن ي�ضع حد ًا لعمليات االنتقام.
و�إذا مات�سنى لهذا املقاتل �أن ي�شارك يف عملية التدقيق� ،سيكون على الأرجح قادر ًا على جمع
معلومات تف�صيلية عن �أهداف حمتملة ورمبا حتى تو�سيع الئحته ،وهذا خيار متوافر لآخرين يف
مواقع ال�سلطة يف قوات �سورية الدميقراطية .هذا �إ�ضافة �إىل �أن الب�ساطة الظاهرة التي ت�س ِّهل
فيها عملية التدقيق فر�ض العقوبات ال�شخ�صية ،ميكن �أي�ض ًا �أن تق ّو�ض �شرعية �أي �سلطة حملية
حتاول �إنفاذ �سلطتها وحتقيق اال�ستقرار.
حتى الآن ،تفرت�ض قوات �سورية الدميقراطية �أن �سكان الرقة الذين بقوا يف املدينة بعد �إطباق
الدولة الإ�سالمية عليها ،مرتبطون بهذا التنظيم �إىل �أن يثبت
حتى الآن ،تفرت�ض قوات �سورية الدميقراطية �أن
العك�س 24.وهذا يعود �إىل حد كبري �إىل احلقيقة ب�أن تنظيم
�سكان الرقة الذين بقوا يف املدينة بعد �إطباق الدولة
الدولة الإ�سالمية غر�س نف�سه بعمق يف البنية االجتماعية
الإ�سالمية عليها ،مرتبطون بهذا التنظيم �إىل �أن يثبت
التوجه �إىل امل�ساجد،
املحلية ،وحمل ال�سكان املحليني على ّ
العك�س.
وفر�ض على قطاع الأعمال ال�صغرية دفع ال�ضرائب .ومن
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ال�صعب اليوم التمييز بني املتعاطفني مع تنظيم الدولة الإ�سالمية وبني املدنيني الذين �أُجربوا
على التواط�ؤ معه ق�سر ًا� ،أو �أنهم بب�ساطة كانوا يحاولون فقط البقاء على قيد احلياة .واحلال
�أن مقاربة «مذنب �إىل �أن يثبت العك�س» تعترب مع�ضلة و�إ�شكالية يف حد ذاتها� ،إذ هي تقود
�إىل االعتقاالت والتحقيقات االعتباطية ،والقتل خارج ال�سياقات الق�ضائية ،عالوة على �أ�شكال
�أخرى من العنف التي لن ت�ؤدي �سوى �إىل مفاقمة ال�سخط ال�شعبي والالا�ستقرار االجتماعي.
ماذا �سيعني كل ذلك بالن�سبة �إىل ق�ضايا على غرار هياكل القيادة اجلديدة يف حمافظة
الرقة ،وعودة الالجئني ،وامل�صاحلة؟ يف ما يتعلق بالقيادة املحلية اجلديدة ،ظهر منطان �إثنان
من اجلماعات .فقوات �سورية الدميقراطية م ّكنت جمموعة من القادة من خالل تعيينهم يف
هياكل احلوكمة كاملجال�س املحلية .وح�صدت جمموعة ثانية النفوذ عرب عملية الغربلة الأمنية
عقب انتهاء القتال �ضد الدولة الإ�سالمية .هذان النمطان �سيم�سكان بتالبيب املفاتيح اخلا�صة
بعودة الالجئني وعملية امل�صاحلة يف الرقة .لكن امل�شكلة �أنه مت انتقاء ه�ؤالء اال�شخا�ص يف عملية
متت من فوق �إىل حتت� ،أي �أنهم مل يكونوا ممُ ثلني حق ًا ملجتمعاتهم املحلية ،ولذا الم�صلحة لهم
يف عودة الالجئني الذين ال يتحدثون هم با�سمهم.

حالة دير الزور

يبدو الو�ضع يف دير الزور خمتلف ًا �إىل حد ما .ففي حني تط ّلب اال�ستيالء على حمافظة الرقة
�أ�سا�س ًا تطويق واجتياح املدينة الرئي�سة ،انطوت احلملة الع�سكرية �ضد الدولة الإ�سالمية يف
دير الزور على هجمات متعددة�ُ ،ش َّنت �ضد �أهداف جغرافية خمتلفة من ِق َبل قوى متن ّوعة
ومن اجتاهات خمتلفة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،كانت القوات يف دير الزور تتك ّون من مزيج �أو�سع
من ذلك الذي كان يف الرقة -وهنا املق�صود لي�س فقط قوات �سورية الدميقراطية وقوات
التحالف بقيادة الواليات املتحدة بل �أي�ض ًا خمتلف ف�صائل اجلي�ش ال�سوري احلر وكذلك
اجلي�ش ال�سوري وامليلي�شيات املتحالفة معه 25.ثم �أن الطبيعة املُت�شظية للغاية للمنطقة،
�ست�ؤثر على الطريقة التي �سيتم فيها تقا�سم ال�سيطرة بعد رحيل الدولة الإ�سالمية بني هذه
القوات ،و�ست�سبك طبيعة الآليات الأمنية التي �ستقام .وهذا بدوره �سيحدد ك ًال من �آفاق
اال�ستقرار وعودة الالجئني.
ق ّو�ض هذا الت�شظي دور مدينة دير الزور كمحور اقت�صادي و�سيا�سي للمحافظة ككل ،وقطع
يف الوقت نف�سه دابر عالقاتها املديدة باحل�سكة والرقة .لكن ،منذ بداية النزاع ال�سوري،
جهد النظام ل�ضمان وجود ولو حد �أدنى من م�ؤ�س�سات الدولة قيد العمل يف املدينة .على
�سبيل املثال� ،أبقى النظام �أبواب اجلامعة وحفنة من امل�ست�شفيات مفتوحة ،ووا�صل �إ�صدار
الوثائق الر�سمية .وهذا و ّفر له قاعدة ي�ستطيع منها تو�سيع نفوذه حاملا ُيغ َلق ف�صل احلملة
26
الع�سكرية.
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ال�س�ؤال امللح الآن هو :كيف �ستبدو دير الزور يف الأ�شهر
الأرجح �أن دير الزور �ستت�شظى �إىل جزر �سيطرة
وال�سنوات املقبلة؟ الأرجح �أن املحافظة �ستت�شظى �إىل جزر
منعزلة عن بع�ضها البع�ض ولكل منها �أجهزته الإدارية
�سيطرة منعزلة عن بع�ضها البع�ض ولكل منها �أجهزته
والأمنية التي التن�سق مع الأجهزة يف مناطق �أخرى.
الإدارية والأمنية التي التن�سق مع الأجهزة يف مناطق �أخرى.
وبذا� ،سيكون من امل�ستحيل و�ضع اخلطط لعودة النازحني �إىل
حمافظة دير الزور ككل ،بل �ستكون ثمة حاجة لتقييم �سياقات هذه اجلزر ك ًال على حدة وحلياكة
كل منها .وهي مهمة �ستكون �شاقة للغاية.
خطط العودة على مقيا�س ٍ
تو�ضح االطاللة العامة على الو�ضع يف دير الزور ملاذا الو�ضع على هذا املنوال .ففي ريف دير
الزور غرب نهر الفرات ،يرتبط �شيوخ قبيلة البو�سرايا املهيمنني ،على غرار �أحمد ال�شال�ش،
على نحو وثيق بنظام الأ�سد ،مايعطي هذه الأخري ميزة تفا�ضلية يف هذه املنطقة .لكن يف الريف
ال�شمايل الغربي تبدو الأمور �أكرث تعقيدا� :إذ هناك ،ا�ست�أنف ر�أ�س قبيلة البكارة القوية كونه
حليف ًا للنظام بعد �سنوات خم�س من دعم املعار�ضة 27.هذه املنطقة مهمة لأنها تقع على حوايف
الأرا�ضي التي ت�سيطر عليها قوات �سورية الدميقراطية .بيد �أن هذه الأخرية ج ّندت �أي�ض ًا �أفراد ًا
من قبيلة البكارة يف خ�ضم قتالها الدولة الإ�سالمية يف حمافظة احل�سكة ومناطق �أخرى ،الأمر
28
الذي يو�ضح مدى االنق�سامات التي �ضربت هذه القبيلة.
يف الريف ال�شرقي لدير الزور ،يتبدى الو�ضع ب�شكل �أكرث تعقيد ًا ،بفعل وجود موارد طبيعية
كالغاز والنفط .فبعد اندالع انتفا�ضة � ،2011شهدت هذه املنطقة قتا ًال عنيف ًا� ،أ�سا�س ًا لل�سيطرة
على هذه املوارد 29.معظم اجلماعات يف الريف ال�شرقي ترتبط بقبيلة العقيدات الذي ي�شتق
ا�سمها من تعبري «العقد» ،ماي�شري �إىل �أن هذه القبيلة هي مظلة لتجمعات قبلية وع�شائرية �أ�صغر
وافقت على االحتاد يف بداية القرن الثامن ع�شر 30.وقد تباينت مع مرور الزمن قدرة ع�شائر
العقيدات على الت�ضامن مع بع�ضها البع�ض ،وو�صلت �إىل �أدنى م�ستوياتها حني انقلبت االنتفا�ضة
ال�سورية �إىل حرب �أهلية .وبدء ًا من العام  ،2013كانت خمتلف الع�شائر يف العقيدات تتقاتل
يف ما بينها لل�سيطرة على موارد النفط ،ما �أحيى �صراعات �أو تظلمات قدمية� ،أو دفع الع�شائر
�إىل اتهام بع�ضها البع�ض باالرتباط بجبهة فتح ال�شام (الن�صرة �سابق ًا) املرتبطة بالقاعدة �أو
بالدولة الإ�سالمية.
كانت امل�ضاعفات ال�سيا�سية الندالع النزاع يف �أو�ساط �أفراد قبيلة العقيدات عميقة ،و�أ ّدت
�إىل انهيار الت�ضامن القبلي ،كما جعلت من امل�ستحيل �إ�سناد �أي �أمنوذج حوكمة جديد يف مرحلة
مابعد الدولة الإ�سالمية على الهوية واالنتماء القبليني .والواقع �أن ف�شل اجلهود لت�شكيل هيئات
موحدة للقبائل مييل �إىل ت�أكيد هذه الواقعة .ففي ني�سان�/أبريل ّ � ،2017أ�س�س بع�ض
متثيلية ّ
الأعيان املحليني «جمل�س قبائل وع�شائر دير الزور» 31.وقد طلب «االئتالف الوطني لقوى الثورة
واملعار�ضة ال�سورية» من املجل�س اختيار ثالثة �أع�ضاء كممثلني يف االئتالف ،بيد �أن املجل�س مل
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ي�ستطع االتفاق على من �سيوفد �إىل االئتالف ،ثم جرى ت�شكيل جمل�س جديد بعدها بثالثة �أ�شهر
يف البحرين �أُطلق عليه ا�سم «جمل�س الع�شائر وقبائل الفرات» 32.كان هذا املجل�س ،النا�شط يف
�أورفة برتكيا ،بقيادة �أعيان حمليني من دير الزور .وقد عمد بع�ض �أع�ضاء جمل�س قبائل وع�شائر
دير الزور �إىل ترك املجل�س ال�سابق واالن�ضمام �إىل املجل�س اجلديد -برئا�سة �شخ�ص من عائلة
الهفل التي كانت مت ّثل تاريخي ًا قبيلة العقيدات -حتى فيما كان املجل�س ال�سابق يوا�صل �أعماله.
خلق غياب الت�ضامن القبلي يف �شطور وا�سعة من �شرق حمافظة دير الزور و�ضع ًا ت�ستند فيه
الآن الوالءات �إىل حد كبري على الع�شرية والتجاور .عالوة على ذلك ،ميكن تف�سري املحاوالت
يف خمتلف املناطق لت�شكيل جمال�س حملية ال بو�صفها تعبري ًا عن الت�ضامن القبلي ،بل على �أنها
�ضرب من �ضروب االنتهازية يقوم بها �سما�سرة احلكم املحلي بهدف مو�ضعة �أنف�سهم �سيا�سي ًا
ب�شكل �أف�ضل للم�ستقبل ،ولي�ست تعبري ًا عن الت�ضامن القبلي 33.ومثل هذا الت�شظي العام الميكن
�إال �أن يع ّقد اجلهود التي تقوم بها خمتلف ال�سلطات يف حمافظة دير الزور لتحقيق ا�ستقرار
م�ستدام ،وبالتايل ت�سهيل عودة النازحني.
يف الرقةُ ،و�ضعت خطة حوكمة بعد �إحلاق الهزمية بالدولة الإ�سالمية لإدارة املنطقة ،بيد �أن
�سجل جناحها كان حمدود ًا حتى الآن .وقد تط ّلبت �أو�ضاع دير الزور التخلي عن هذه املقاربة
لأن فيها العديد من الأطراف ،ولأن النظام املحلي مفتت .ثم �أن وجود قوى خارجية رئي�سة يف
املحافظة� ،أ�سبغ �أبعاد ًا دولية على املعركة �ستكون لها م�ضاعفات �أعمق حول من �سيحكم �سورية
يف نهاية املطاف.
أرا�ض من دون �سكان حني كان يتقدم يف حمافظة دير الزور
لقد �سيطر النظام ال�سوري على � ٍ
كل من الأرا�ضي وال�سكان.
يف العام  ،2017فيما كانت قوات �سورية الدميقراطية ت�سيطر على ٍ
لكن هذا مل يكن يف الواقع ل�صالح هذه القوات ،لأن التحالف الذي يقوده الأكراد الي�ستطيع �أن
يحكم ه�ؤالء النا�س بان�سجام على املدى الطويل ،ما يو ّفر له�ؤالء ال�سكان دافع ًا كي يعودوا �إىل كنف
�سلطة النظام .والآن وبعد هزمية الدولة الإ�سالميةُ ،يحتمل �أن ي�صبح النازحون ورقة م�ساومة
بني قوات �سورية الدميقراطية وبني النظام ،ورمبا ي�صب ذلك يف م�صلحة هذا الأخري.
بيد �أن اال�ستقرار ال�سيا�سي لي�س العقبة الوحيدة �أمام العودة� ،إذ طر�أ ماهو �أعمق ،حيث ُاقتلع
الالجئون من مواطنهم الأ�صلية و ُقطعت روابطهم متعددة الأوجه معها ،وب�شكل عنيف �أحيان ًا،
ب�سبب طول حقبة النزاع .وهذا �أي�ض ًا �سيجعل من عودة الالجئني �إىل ديارهم �صعب ًا على نحو
ا�ستثنائي .وامل�س�ألة املتعلقة بكيفية معاجلة هذا الأمر �ست�ساعد على حتديد ما �إذا كان الالجئون
�سيعودون �إىل �شرق �سورية و�أماكن �أخرى.
لقد عانت دير الزور والرقة ومعهما حلب من دمار كا�سح .وبدء ًا من العام  ،2011بد�أ �شرق
�سورية يخلو من �سكانه بالتدريج .وعلى رغم �أن اجلزء الأكرب من عملية النزوح متت العام
� ،2015إال �أنها يف الواقع انطلقت قبل ذلك ثم ا�ستمرت بعد تلك ال�سنة .فقد بد�أ ال�سكان
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مبغادرة حمافظة دير الزور يف وقت مب ّكر من العام  ،2011غداة هجوم النظام على املحتجني.
ويف العام  ،2013دفع القتال بني ف�صائل املتمردين يف دير الزور العديدين على الفرار .وو�صلت
موجة النزوح �إىل ذروتها مع و�صول الدولة الإ�سالمية �إىل مدن دير الزور والرقة يف عامي
 2013و .2014كما �أثار تق ُّدم قوات �سورية الدميقراطية خالل العام  2014املزيد من حتركات
ال�سكان ،وكذا فعلت احلمالت املتعددة يف � 2017ضد الدولة الإ�سالمية.
بيد �أن اقتالع �سكان �شرق �سورية كان �أبعد من جمرد نزوح ب�سيط� ،إذ �أن �أ�سو�أ �إرث للنزاع هو
�أنه د ّمر البيئة وال�شبكات االجتماعية لل�سوريني .فالعنف �شتّت
كان اقتالع �سكان �شرق �سورية �أبعد من جمرد نزوح
وق�سم الوحدات االجتماعية ،وعلى ر�أ�سها الوحدة الأهم وهي
ب�سيط� ،إذ �أن �أ�سو�أ �إرث للنزاع هو �أنه د ّمر البيئة
العائلة التي كانت ت�ش ّكل حمور املرجعية بالن�سبة �إىل الأفراد.
وال�شبكات االجتماعية لل�سوريني.
كما �أنه (العنف) �أ�سفر عن ت�شظي الوحدات االجتماعية
الأكرب مثل القبائل ،وح ّل الروابط بني مهنيي الطبقة الو�سطى،
وحرم الأفراد مما كان يف ال�سابق مالذهم .وحتى لو بقيت العائالت جغرافي ًا معا� ،إال �أن النزوح
وال�سخط �أديا �إىل انهيار العالقات العائلية الأ�سا�سية ،وق ّو�ض الزيجات وامل�ساعدات املتبادلة
بني الأباء والأمهات وبني �أوالدهم .ويف الوقت نف�سه� ،ش ّوه تدمري البلدات والقرى غالب ًا ال�صورة
العامة املدينية والريفية ،وهذه كانت خطوة مهمة يف جمال ف�صل ال�سوريني عن مواطنهم
الأ�صلية .ولذا ،حني ينتهي ال�صراع� ،سيكون املجال مفتوح ًا �أمام �إمكانية عودة النازحني ،لكن
�سيكون من ال�صعب عليهم ا�ستعادة الإح�سا�س باالنتماء .ويف العديد من احلاالت� ،سيكون ثمة
فجوة عميقة بني حقائق مابعد احلرب وبني الذكريات التي كانت لدى ال�سوريني حيال ديارهم
ال�سابقة.

الثقة املمزّ قة بني العرب والأكراد
رجح �أن تلعب التوترات بني العرب والأكراد دور ًا رئي�س ًا حيال م�ستقبل اال�ستقرار يف �شرق
ُي ّ
�سورية .وهذا ي�شمل حمافظتي الرقة ودير الزور ،وكذلك حمافظة احل�سكة يف �أق�صى ال�شمال
و�أجزاء من حمافظة حلب .وح�صيلة هذه التوترات �ست�ؤ ّثر ت�أثري ًا كبري ًا على عودة الالجئني �إىل
هذه املناطق.
اليزال العديد من العرب الذين يعي�شون خارج �سورية (يف العديد من احلاالت منذ نحو ن�صف
عقد من الزمن) يعتقدون �أن الأكراد ي�سعون �إىل �إقامة دولة ت�ستند �إىل العرق وبالتايل اليثقون
بهم .و�أدى غياب �أي ج�سر توا�صل بني الطرفني �إىل عرقلة اجلهود للتفاو�ض حول عودة الجئني
يتكونون يف غالبيتهم العظمى من العرب �إىل مناطق ي�سيطر عليها الأكراد.
خالل معظم فرتات ال�صراع يف �سورية ،انتهج حزب االحتاد الدميقراطي ،وهو �أقوى االحزاب
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خضر ّ

الكردية ال�سورية ،م�شروع ًا لت�أ�سي�س منطقة حكم ذاتي يف �شمال البالد 34.هذا امل�سعى ،الذي
ُيطلق عليه هذا احلزب «الكونفيدرالية الدميقراطية» الي�ستند على وجه التحديد �إىل الإثنية ،بل
هو م�شروع �سيا�سي يتو ّدد �إىل مروحة من ّوعة من املجتمعات املحلية الالمركزية .لكنه يف الوقت
نف�سه يبني بكثافة على م�شاعر تظ ّلم كردية تاريخية متج ّذرة وي�ستخدمها لتعبئة قواعد احلزب.
ولذا ،هناك قطيعة بني الإيديولوجيا التي ير ّوج لها قادة احلزب ،الذين يدعمون م�شروع ًا ال
�إثنيا ،وبني �أع�ضاء احلزب الذين يحملون يف دواخلهم تظلمات خا�صة مبجتمعهم ،ويعتقدون �أن
م�شروع احلزب هو جمرد قناة لتحقيق احلكم الذاتي الكردي .وهذا خلق �إحتكاكات مل ي�ستطع
احلزب ال�سيطرة عليها خالل تطبيق �سيا�ساته.
ثمة تاريخ من الأحقاد وال�شكوك بني العرب والأكراد ،وهذا �أدى يف بع�ض الأحيان �إىل �أحداث
عنيفة ،على غرار ما وقع العام  2004خالل االحتجاجات يف القام�شلي �ضد نظام الأ�سد،
مادفع بع�ض �أفخاذ القبائل العربية �إىل اال�صطفاف �إىل جانب النظام 35.ثم �أن �ضم العرب �إىل
قوات �سورية الدميقراطية و�إىل التحالف الع�سكري الأو�سع يف الرقة ودير الزور ،مل يخ ّفف من
�شكوك ال�سكان العرب بالأهداف النهائية حلزب االحتاد الدميقراطي �أو نوايا وحدات حماية
ال�شعب .ويخ�شى العديدون من �أن وحدات حماية ال�شعب تهدف ،يف �أف�ضل الأحوال� ،إىل فر�ض
هيمنة كردية �أو ،يف �أ�سوئها� ،إىل التطهري العرقي ل�شمال �سورية من العرب 36.لكن لي�س من
املحتمل �أن تكون لدى قوات �سورية الدميقراطية ووحدات حماية ال�شعب خطة لتطهري الأرا�ضي
التي ي�سيطرون عليها من العرب ،حتى ولو كان ثمة ت�صرفات فردية ُتعزز هذا االنطباع� .إال �أن
اخلطوات التي يقوم بها احلزب والوحدات والتي قد ُتغذي هذه االنطباعات� ،ستكون لها تبعات
كبرية ،و ُمثبطة ،على م�ستقبل اال�ستقرار ،وت�ؤ ّثر �سلب ًا على عودة الالجئني.
�أحد الأمثلة على الكيفية التي جرى فيها فيها تف�سري الأحداث الراهنة( ،وهو التف�سري
الذي فاقم التوترات العربية -الكردية) ،كان الدور الذي لعبه حممود �شواخ الربو�سان،
�أحد ال�شيوخ القبليني .يتحدر برو�سان هذا من جمموعة من الأفراد القبليني الذين �أعادت
احلكومة البعثية توطينهم بعد طوفان �سد الفرات يف العام  .1968وت�ضمنت هذه اخلطوة
37
نقل ع�شائر مع ّينة �إىل حمافظة احل�سكة قرب القام�شلي ،وهي منطقة ذات غالبية كردية.
وبغ�ض النظر عن الدوافع� ،إال �أن الأكراد الزالوا �إىل هذا اليوم يط ّلون على هذه اخلطوة
بكونها جزء ّا من م�ؤامرة حاكتها احلكومة ال�سورية -والعرب ب�شكل عام -للتوطني ولتقوي�ض
جمتمعهم 38.وقد ع ّينت القوات الكردية بور�سان كرئي�س ملجل�س الرقة ،فيما كانت تعد العدة
وف�سر العديد من املحليني هذا
لل�سيطرة على املدينة بعد ا�ستعادتها من الدولة الإ�سالميةّ .
على �أنه �إ�شارة �إىل �أن القبائل العربية التي كانت تعي�ش يف احل�سكة ملدة جيلني رمبا تجُ رب
39
على العودة �إىل مناطقها الأ�صلية.
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أذكت الأحداث طيلة احلرب يف �سورية هذه ال�شكوك ،على غرار ماحدث
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يف تل �أبي�ض مبحافظة الرقة ،حيث كان تعداد الأكراد والعرب مت�ساوي ًا تقريب ًا قبل �إندالع
النزاع ،على رغم �أن الأرقام الدقيقة مو�ضع خالف .وحني
ا�ستولت الدولة الإ�سالمية على تل �أبي�ض يف العام ،2014
حني ا�ستولت الدولة الإ�سالمية على تل �أبي�ض يف
ت�ش ّرد العديد من الأكراد .وباملثل ،حني ا�ستوىل مقاتلو وحدات
ت�شرد العديد من الأكراد .وباملثل ،حني
العام ّ ،2014
حماية ال�شعب على املدينة يف وقت الحق من ذلك العام،
ا�ستوىل مقاتلو وحدات حماية ال�شعب على املدينة يف
غادر العديد من العرب� ،أو �أُجربوا على املغادرة .وقد مار�ست
وقت الحق من ذلك العام ،غادر العديد من العرب� ،أو
وحدات حماية ال�شعب نوع ًا من االنتقام �ضد العرب ،مث ًال عرب
�أُجربوا على املغادرة.
ا�ستعادة منازل كردية كان تنظيم الدولة الإ�سالمية �س ّلمها
�إىل عائالت عربية 40.وعلى رغم �أن حجم مثل هذه العمليات اليزال غري وا�ضح� ،إال �أن هذا
�أدى �إىل دفع العديد من العرب �إىل الفرار خوف ًا من الث�أر .وبعدها ُو�ضعت تل �أبي�ض حتت �سلطة
كانتون كوباين التابع لإدارة احلكم الذاتي الكردية املُعلنة ذاتي ًا يف �شمال �سورية ،والتي ي�سميها
الأكراد «روج �آفا» .وقد اعترب الكثري من العرب هذه اخلطوة داللة على �أن الأكراد ُم�صممون
41
املتو�سعة.
على م�صادرة الأرا�ضي العربية و�ض ّمها �إىل �أرا�ضيهم ّ
ُتعترب الأحداث يف قرية احل�سينية ،يف حمافظة احل�سكة ،مثا ًال �آخر على ذلك .ففي �شباط/
فرباير  ،2014اندلعت ا�شتباكات هناك بني ف�صائل من املتمردين وبني وحدات حماية ال�شعب
التي تك ّبدت خ�سائر فادحة� .سقطت القرية الحق ًا ب�أيدي تنظيم الدولة الإ�سالمية حتى �شباط/
فرباير  ،2015حني ا�ستعادت وحدات حماية ال�شعب ال�سيطرة عليها .كان معظم ال�سكان قد ف ّروا
يف ذلك الوقت ،رمبا خوف ًا من التع ّر�ض �إىل �أعمال انتقامية .وقد ك�شف بع�ض الذين بقوا ملنظمة
العفو الدولية �أن وحدات حماية ال�شعب عاثت يف القرية تدمري ًا وخرابا ،متّهم ًة ال�سكان املحليني
42
بال�ضلوع يف قتل املقاتلني الأكراد ،والوقوف �إىل جانب املتمردين ومن ثم الدولة الإ�سالمية.
لكن مهما كانت دوافع الأكراد ،ر�أى العرب يف تدمري القرية مثا ًال على حملة التطهري العرقي
التي ي�ش ّنها الأكراد.
كانت حالة منبج يف حمافظة حلب ،التي تت�ألف مبعظمها من العرب ،على النقي�ض من هذين
الو�ضعني .فعندما ا�ستوىل الأكراد على املدينة يف �آب�/أغ�سط�س  ،2016مل يكرروا ما فعلوه يف
تل �أبي�ض واحل�سينية ،رمبا لأن امل�ست�شارين الع�سكريني الغربيني كانوا حا�ضرين .عالو ًة على
يتم و�ضع منبج حتت �إدارة منطقة «روج �آفا» الكردية املتمتعة بحكم ذاتي ،وبقي وجود
ذلك ،مل ّ
كوادر حزب العمال الكرد�ستاين طفيف ًا ن�سبي ًا ،مقارنة مبدى انت�شارهم يف القام�شلي ،على �سبيل
43
املثال ،حيث قال �أحد امل�صادر �إنه ميكن ر�ؤيتهم «حتى يف احلمامات».
يف منبج مزي ٌج غري اعتيادي من القوى ال�سيا�سية ،مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة اخلارجية.
غري �أنه من غري الوا�ضح ،ملن �ستكون الغلبة يف النهاية .وبالنظر �إىل الوجود الدويل الكبري
يف املناطق املحيطة مبنبج ،ف�إن ال�سكان املحليني ميزحون بالقول �إنه �إذا و�ضعت �إبريق
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ال�شاي على النار وخرجت يف نزهة ،فقد ُت�صادف قوات �أمريكية وفرن�سية ورو�سية ،ووحدات
حماية ال�شعب ،وقوات تركية و�أفراد من جي�ش النظام ال�سوري ،و�سيظ ّل �أمامك الوقت الكايف
للعودة �إىل منزلك قبل االنتهاء من غلي ال�شاي 44.وبينما ي�ستثمر كل طرف يف �إقامة عالقات
حملية ،عمد الكثري من اجلهات الفاعلة التي تتناف�س لك�سب النفوذ �إىل خلق جو من عدم
اليقني يثبط ب�شكل خا�ص عودة الطبقة الو�سطى ،التي ت�سعى �إىل التمتّع بالقدرة على التنب�ؤ
و�ضمان اال�ستقرار .وعلى الرغم من وجود وحدات حماية ال�شعب وحماوالتها �إن�شاء �أنظمة
حم�سوبية جديدة ،التزال الدولة ال�سورية حتتفظ بنوع من الوجود يف منبج وتوا�صل ت�شغيل
بع�ض امل�ؤ�س�سات ،وال�سيما امل�ؤ�س�سات التعليمية التي تدفع رواتب املعلمني فيها .وقد ر ّكز
النظام على التعليم العتقاده �أن مثل هذا اال�ستثمار �سي�سمح له باحلفاظ على موطئ قدم له
يف املدينة وال�سيطرة على املناهج املدر�سية ،وبالتايل منع وحدات حماية ال�شعب من فر�ض
منهج خا�ص بها .مثل هذه الإجراءات ت�سمح للنظام ب�أن ميهد الطريق رمبا لك�سب مزيد من
النفوذ يف امل�ستقبل.
على الرغم من �أن التوترات الكردية -العربية تعود �إىل
ماقبل احلرب يف �سورية� ،إال �أنها ازدادت ح ّدة يف كثري على الرغم من �أن التوترات الكردية -العربية تعود
حدة
من احلاالت ب�سبب النزاع ،ما �أ ّدى �إىل �أعمال انتقامية �إىل ماقبل احلرب يف �سورية� ،إال �أنها ازدادت ّ
و�شكوك متبادلة على ال�صعيدين الفردي واملحلي .يف هذه يف كثري من احلاالت ب�سبب النزاع ،ما �أ ّدى �إىل �أعمال
احلالة ،ي�صعب على العرب �أن يثقوا بدوافع حزب االحتاد انتقامية و�شكوك متبادلة على ال�صعيدين الفردي
الدميقراطي ،بغ�ض النظر عن خطاب احلزب وحماوالته واملحلي.
لدمج العرب يف القوات الع�سكرية و�إ�شراكهم يف عملية
احلوكمة يف �شرق �سورية .من هذا املنظور ،ثمة فر�صة �ضئيلة
�ضم عدد من العرب يف قوات �سورية الدميقراطية
�أمام حماوالت الأكراد لتلميع ال�صورة  -عرب ّ
 لتغيري الأمور جذري ًا ،ومن املرجح �أن يبقى �شعور الريبة وانعدام الثقة هذا �سائد ًا.من ال�صعب �أن نرى كيف �سي�ؤدي دخول قوات �سورية الدميقراطية �إىل املناطق ذات الأغلبية
العربية �إىل ت�شجيع عودة الالجئني .والواقع �أن ال�صعود الالحق للعديد من اجلهات الفاعلة
املحلية اجلديدة �سي�ش ّكل عقبة ك�أداء يف وجه هذه العملية .وبالن�سبة �إىل الكثريين� ،ستكون ر�ؤية
القوات الأجنبية ،التي �شاركت يف عمليات ع�سكرية �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية ،تقوم ب�إن�شاء
هيئات حكم جديدة وتعمل على متكني قادة حمليني غري معروفني �سابق ًا� ،أمر ًا مثري ًا للقلق.
ويف �شرق �سورية ،التزال هيئات احلكم التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي ووحدات حماية
ال�شعب غري مقبولة ،حتى يف �أو�ساط الطبقة الو�سطى الكردية املتح ّدرة �أ�سا�س ًا من املنطقة.
ومن املرجح �أن يتج ّلى هذا االنزعاج �أكرث �إذا مامتت غربلة عودة النازحني بوا�سطة و�سطاء غري
م�ألوفني مرتبطني بالقيادات اجلديدة.
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خامتة :معركة جديدة يف الأفق؟
هزمية الدولة الإ�سالمية لن مت ّهد الطريق تلقائي ًا �أمام عودة الالجئني �إىل �شرق �سورية .ففي
يتم فيها �إر�ساء اال�ستقرار وت�شجيع الالجئني على العودة� ،ستكون للأطراف التي
املناطق التي ّ
تتح ّكم بالأمن م�صلحة يف تطبيق نظام �إعادة �إدماج ي�ضمن �سلطتها و ُي�سقط الآراء املخالفة �أو
�أي معار�ضة حمتملة يف �أو�ساط ال�سكان.
بعبارة �أخرى� ،ست�صبح على الأرجح عودة �أولئك الذين غادروا البالد �أداة هيمنة ي�ستخدمها
�أولئك الذين مي�سكون مبقاليد ال�سلطة ،مع ا�ستخدام و�سطاء ال�سلطة املحلية مل�س�ألة الالجئني
والنازحني داخلي ًا ملو�ضعة �أنف�سهم يف �إطار النخبة النا�شئة ل�سورية اجلديدة .ومن املرجح �أن
ت�شمل هذه العملية �صعود جنم قادة جدد ،مع عمل �أع�ضاء بارزين يف املجتمع ك�أوجه �إدارات
جديدة ،و�إ�ضفاء ال�شرعية على حكم الف�صائل امل�سلحة املوالية �إما للنظام ال�سوري �أو لقوات
�سورية الدميقراطية .اجلدير ذكره هنا �أن هذين الطرفني ي�سريان يف م�سار ت�صادمي يف �شرق
�سورية ،حيث يعترب كل طرف وجوده مهم ًا من الناحية اال�سرتاتيجية – وحتى �أي�ض ًا من الناحية
الوجودية .عني النظام �ساهرة على الرقة بوجه خا�ص ،نظر ًا �إىل �أن هدفه الأ�سا�سي يتم ّثل يف
�إعادة ربط حمافظتي دير الزور وحلب ،باعتبار الرقة نقطة الو�صل بينهما .وبالن�سبة �إىل قوات
�سورية الدميقراطيةُ ،يعترب البقاء يف �شرق �سورية مهم ًا بالقدر نف�سه ،فيما هي ت�سعى �إىل
حتويل مكا�سبها الإقليمية �إىل �شرعية �سيا�سية وعالقات ُم�ستدامة مع الواليات املتحدة.
الينبغي توقع عودة الالجئني على نطاق وا�سع ،يف الوقت الذي تت�صاعد فيه �أوجه العداوة بني
النظام وبني قوات �سورية الدميقراطية� .سيخ�شى الكثريون من ح�صول هجمات بدافع االنتقام
وغياب اال�ستقرار ،حيث تتناف�س اجلهات الفاعلة املحلية على النفوذ يف �ساحة ُمفككة ب�شكل
كبري .و�سيوا�صل الدمار الذي ح ّل بالرقة ودير الزور ،املادي واالقت�صادي على ال�سواء ،وال�شكوك
التي تولدها التوترات الكردية -العربية تبديد تلك الآفاق .لذلك الب ّد من �أن يهدف �أي حل
ل�ضمان عودة الالجئني �إىل معاجلة هذه العوامل .عالو ًة على ذلك� ،إذا ما تب ّدلت معامل مناطق
الالجئني الأ�صلية ب�شكل كامل ،بحيث ت�صبح غريبة عنهم بالفعل ،ميكن �أن يقنع الثمن الباهظ
للعودة يف نهاية املطاف �أولئك الذين انتقلوا �إىل �أماكن �أخرى ،وال�سيما �إىل �أوروبا ،بالبقاء
هناك ب�شكل دائم.
�أحد اخليارات املتاحة ملعاجلة هذا الو�ضع ميكن �أن يت�ضمن اقرتاح ًا هجين ًا ،تو�ضع مبوجبه
امل�ؤ�س�سات التابعة لقوات �سورية الدميقراطية حتت مظلة الدولة ال�سورية ،مع �إبقاء كوادر
حزب العمال الكرد�ستاين وموظفي الأمن يف النظام بعيد ًا عن هيئات احلوكمة يف املناطق
التي انتُزعت من تنظيم الدولة الإ�سالمية .هذه الهيئات ميكن �أن تدار من ِق َبل موظفي الدولة
ال�سابقني ،ومن �ش�أن مثل هذه العملية �أن تتجنب حدوث �شرخ بني القادة املحليني املعينني من
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قبل قوات �سورية الدميقراطية وبني النخب املحلية ال�سابقة ،وحتقيق توازن بني الكوادر املدربة
على يد حزب العمال الكرد�ستاين والنظام ،وت�شجيع التكنوقراط على العودة ،وال�سماح بعودة
�أكرث �سال�سة لالجئني .قد يكون من امل�ستح�سن �أي�ض ًا ا�ستك�شاف كيف ميكن �أن تتح ّول عمليات
�إعادة الإعمار وعودة النازحني �إىل عوامل حمفزة للح�صول على �أوراق �ضغط وا�ستعمالها �ض ّد
نظام الأ�سد كي يوافق على عملية انتقال ال�سلطة .وهذا ميكن �أن ي�ضع حد ًا ل�سيا�سة النظام
التي ا�ستمرت عقود ًا طويلة ،واملتمثلة يف ا�ستخدام ال�سلطة من �أجل �إحكام قب�ضته على ال�سكان
ال�سوريني.
بيد �أننا يجب �أال نن�سى �أن �أي �سيا�سة قابلة للتطبيق يف �شرق �سورية ،الب ّد و�أن تكون جزء ًا
ال يتجز�أ من �إطار ت�سوية �سيا�سية �أو�سع نطاق ًا للبلد ،تر ّكز
البد و�أن
على تهيئة الظروف لعودة الالجئني بد ًال من الرتكيز بب�ساطة �أي �سيا�سة قابلة للتطبيق يف �شرق �سوريةّ ،
على و�ضع ح ّد للأعمال العدائية .ومن �ش�أن ذلك �أن يعيد تكون جزء ًا ال يتجز�أ من �إطار ت�سوية �سيا�سية �أو�سع
�إىل مدن املحافظات �أدوارها التقليدية يف نظام املناطق نطاق ًا للبلد ،تر ّكز على تهيئة الظروف لعودة الالجئني
حد للأعمال
املحلية يف �سورية .ويعني ذلك �أي�ض ًا �إدماج موظفي اخلدمة بد ًال من الرتكيز بب�ساطة على و�ضع ّ
املدنية واملعلمني واملهنيني الذين غادروا املدن يف عملية العدائية.
�إعادة الإعمار ،وخلق ال�شبكات االجتماعية اجلديدة التي
التب�صر ،حيث �أن
ت�شجع النا�س على العودة من جديد .واليوم ،يبدو �أن هذا امل�سار
ّ
ع�صي على ّ
ّ
املح�صالت ال�سيا�سية يف �شرق �سورية ال تزال �ضبابية ب�سبب جداول الأعمال املعقدة واملتعار�ضة،
الأمر الذي �سيوا�صل الت�أثري على احتماالت عودة الالجئني� .أما بالن�سبة �إىل العديد من الالجئني
والنازحني داخلي ًا ،فقد كان غياب اال�ستقرار و�أعمال العنف هو الذي جعلهم يف ّرون يف املقام
الأول ،ووحده اال�ستقرار احلقيقي �سيكون كفي ًال بتحفيزهم على العودة.
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مركز كـارنيغي

للشرق األوسط

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها
يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز
حتليالت مع ّمقة حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي
تواجه ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف
ال�ش�ؤون الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف
بيجينغ وبروك�سل ومو�سكو ونيو دلهي ووا�شنطن .يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات
�إىل �صانعي القرار واجلهات املعنية الرئي�سة ،من خالل تقدمي الدرا�سات املع ّمقة،
و�أي�ض ًا من خالل و�ضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي
مت ّر يف مراحل انتقالية.
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث
ُتعنى بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والهند
والواليات املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية
ق�ضية ال�سالم عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة،
واالنخراط والتعاون مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع
املدين .مراكزنا ،التي تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية
املتع ّددة التي تق ّدمها حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
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