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ضياع سوريا  
(وكيفية تجنبه)

ملخص تنفيذي

سوريا كدولة يف حالة أنهيار. حيث إن الرئيس بشار األسد يكثف الهجوم 

يف  البالد  من  واسعة  مساحات  عىل  السيطرة  ويفقد  شعبه  ضد  الوحيش 

نفس الوقت، وبهذا يثبت كال من النظام السوري ومعارضيه عدم القدرة 

االنتفاضة،  عسكرة  تسارع  ومع  املدنية.  األساسية  االحتياجات  توفري  عىل 

عىل  أو  الفاشلة،  الدولة  سيناريو  من  متزايد  بشكل  يبدو  ما  عىل  نقرتب 

التصورات  انترشت  لقد  “الفوىض”،  املنشقني  الكبار  القادة  أحد  تعبري  حد 

مبثابة  للعلويني  األخرية  فاالحتجاجات  للرشعية،  النظام  فقدان  تفيد  التي 

رأس  التي وقعت يف مسقط  االشتباكات  ذلك  مبا يف  االستياء،  عن  التعبري 

األسد يف مدينة القرداحة، والتي تشري أن التصدع حدث بني أنصار النظام. 

املعارضة  فشل  أن  إال  الواقع،  أرض  عىل  انتقالية  عملية  وجود  عدم  ومع 

ال  املقبول  البديل  وتقديم  فعال  نحو  عىل  صفوفها  تنظيم  يف  السياسية 

يف  الفراغ  أن  نرى  ذلك  من  وبدالً  مىض.  وقت  أي  من  صارًخا  فشالً  يزال 

 السلطة يزداد اتساعاً، مام يهدد بخلق رصاعات طائفية من لبنان إىل العراق.

مازالت عملية إحراز تقدم يف مسألة اإلطاحة بالرئيس األسد محدودة. حيث 

تكتسب الثورة املسلحة املزيد من القوة، ولكن ال تزال املناطق املحررة يف 

شامل وغرب البالد عرضة لهجامت نظام األسد، بل وتعاين تلك املناطق أيًضا 

من ضعف يف قيادة الحكم وتنظيامته ونقص حاد يف املوارد. وتأيت مزيد من 

أو عرقياً  التهديدات عىل شكل الرصاع الطائفي يف املناطق املختلطة دينياً 

يزيد من هذه  املسلحة. ومام  الجامعات  الشديد بني  والتنافس  أو طائفياُ 

املشاكل عدم قدرة املعارضة الخارجية عىل إقناع الكثري من السوريني داخل 

البالد، وال سيام املجتمعات العلوية واملسيحية، برؤيتهم لسوريا الدميقراطية. 

وال تزال هناك مبادرات جديدة إلنشاء منرب وطنيي متثل مختلف أطياف 

التي من شأنها  التغلب عىل رصاعات  أجل  السوري، ويكافح من  املجتمع 

تقويض الجهود السابقة. ويف هذه األثناء، تضيع سوريا بشكل مطرد.

الدول  مع  باملشاركة  وأوروبا،  املتحدة  الواليات  تلعب  أن  يجب 

متزايد  نحو  عىل  الخطرية  األبعاد  احتواء  يف  أكرب  دوًرا  الرئيسية،  اإلقليمية 

يف  املتحدة  الواليات  تردد  سوًءا  املوقف  يزيد  ومام  السوري.  للرصاع 

 - فعالية  أكرث  أنها  املرجح  من  ولكنها   - صعبة  سياسة  خيارات  إتباع 

هذه  تطرح  الدويل.  املجتمع  داخل  الواضحة  االنقسامات  عن  فضالً 

بني  الرشاكة  تنشيط  يف  تساعد  ليك  سياسية  توصيات  خمسة  الورقة 

الدويل: املجتمع  يف  ومؤيديهم  التغيري  أجل  من  املقاتلني   السوريني 

البالد.  بناء  إلعادة  وطني  مرشوع  حول  السوري  الشعب  توحيد    .1

هيئات  لدعم  العمل  الدوليني  ورشكائها  السورية  املعارضة  عىل  يجب 

الوطني  واملجلس  واالتصاالت  املتابعة  لجنة  فيها  مبا  املمثلة،  املعارضة 

إلنشاء  مخترصة  طرق  توجد  ال  ذلك  ومع  املقرتح.  املؤقت  السوري 

بل  مرشوط،  غري  الدعم  يكون  ال  أن  ويجب  فعالة،  معارضة  مؤسسات 

الرشيد. الداخيل  والحكم  الهيئات  هذه  شمولية  عىل  يقوم  أن   ينبغي 

الدويل  الدعم  قنوات  لتوحيد  املتحدة  الواليات  تقوده  الذي  الجهد    .2

االستقرار  زعزعة  لتجنب  املعارضة.  لجامعات  املسلحة  وغري  املسلحة 

املتحدة  الواليات  عىل  ينبغي  املنطقة،  ولدول  لسوريا  الطويل  املدى  عىل 

من  وغريها  لألسلحة  ومراقب  موحد  تدفق  لخلق  حلفائها  مع  العمل 

عىل  التدابري  تشمل  أن  وينبغي  السورية.  للمعارضة  الدعم  أشكال 

لتوحيد  وعمليات  النظامي،  الجيش  عن  املنشقني  الضباط  لدمج  آليات 

قيادة  تحت  عسكرية  مساعدات  عىل  للحصول  القامئة  الوسائل  بني 

مشرتك  قطري  سعودي  تريك  عمليات  مركز  املثال،  سبيل  (عىل  واضحة. 

عىل  يعملوا  أن  وحلفائها  املتحدة  الواليات  عىل  يجب  تركيا)  أضنة،  يف 

مواصلة  خالله  من  ميكن  والذي  للثوار  واحد  جيش  إنشاء  محاولة  

األسد. بعد  ما  االنتقالية  الفرتة  خالل  سوريا  وأمن  استقرار  يف   اإلسهام 

والتي  سوريا  داخل  والجامعات  األفراد  يقودها  التي  املشاريع  دعم    .3

فمشاريع  الطوائف.  مختلف  بني  العالقات  وتوطد  املعارضة  وحدة  تعزز 

يجب  السنة  للنازحني  السويداء  دروز  أنشاها  التي  اآلمنة  املنطقة  مثل 

البالد. أنحاء  جميع  يف  وتكرارها  بها  االرتقاء  أمكن،  وحيثام   ،  دعمها 

يجب  سوريا.  يف  الكردية  املسألة  حول  ورصيح  صادق  حوار   .4

فيها  ميا  الالزمة  الخطوات  جميع  يتخذ  أن  الدويل  املجتمع  عىل 

بها  معرتف  خاصة  تحقيق  لجنة  وإنشاء  املجاورة  الدول  إرشاك 

سوريا. يف  األكراد  لوضع  مستدام  حل  إىل  التوصل  أجل  من   دوليا، 

ملحة  حاجة  هناك  األسد.  بعد  ما  االنتقالية  للفرتة  الجهود  تنسيق    .5

ترتاوح  أن  يجب  والتي  والدولية،  السورية  املعارضة  بني  الجهود  لتكاتف 

بني دعم اإلدارة املحلية يف املدن والقرى “املحررة” يف شامل البالد وغربها 

وقيادة جامعة الدول العربية واألمم املتحدة املشرتكة بشأن التخطيط من 

أجل “املستقبل”. ويجب أن تكون جهود التخطيط لألمم املتحدة، عىل وجه 

الخصوص، مرتبطة بالجهود السورية، مبا يف ذلك لجنة املتابعة واالتصاالت، 

مع هيئات مثل املجلس اإلقليمي السوري املقرتح للعب دور تنسيقي.

وقد أدى تقاعس الواليات املتحدة واملجتمع الدويل إىل جعل ما ينبغي أن 

يكون هدًفا حقيقًيا وقابالً للتحقيق - سوريا الدميقراطية التي تكفل حقوق 

اتخاذ  يجب  لذا  تحقيقه.  يف  كبري  حد  إىل  أكرث صعوبة   - الطوائف  جميع 

النتائج  تصبح  أن  وقبل  فوًرا،  أعاله  املذكورة  تلك  مثل  ملموسة  خطوات 

املحتملة لسوريا أكرث سواداً. وعالوًة عىل ذلك، ينبغي اتخاذ تلك الخطوات 

باألعامل  وثيًقا  ارتباطا  مرتبط  النظام  سقوط  ترسيع  عمل  بأن  العلم  مع 

التحضريية ملا سوف يتبع ذلك.

عن املؤلف

سلامن شيخ: مدير مركز بروكنجز الدوحة وزميل يف مركز سابان لسياسات الرشق األوسط. توىل شيخ العديد من املناصب ذات األهمية عاملياً ويف منطقة الرشق األوسط. فكان يعمل مع 

األمم املتحدة عىل سياسة الرشق األوسط لعقد من الزمن تقريبا كمساعد خاص ملنسق األمم املتحدة لعملية السالم يف الرشق األوسط ومستشار سيايس للممثل الشخيص لألمني العام 

لألمم املتحدة يف لبنان خالل حرب 2006. كام شغل شيخ منصب مدير السياسات والبحوث يف مكتب صاحبة السمو الشيخة موزا بنت نارص املسند ، حرم أمري دولة قطر ، حيث قاد فريقا 

من املحللني لتقديم املشورة بشأن الخيارات السياسية ومبادرات صاحبة السمو. حاصل عىل شهادة املاجستري يف العالقات الدولية من جامعة كانتريبري وشهادة البكالوريوس يف السياسة 

واالقتصاد من جامعة لفربا.
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سوريا اليوم

لقد ذكر بشار األسد مراًرا أنه بدون نظامه ستكون هناك فوىض يف سوريا. 

بأرسها”.1  املنطقة  “ستحرق  إسقاطه  محاولة  أن   2011 أكتوبر  يف  وقال 

ويبدو أن نظامه قد لجأ اآلن إىل تأجيج الفوىض. فبعد أن فقد السيطرة عىل 

أصبحت  بحوايل ٪60-50)،  يقدرها  (البعض  األرايض  من  واسعة  مساحات 

صدر  لتقرير  ووفقا  هوادة.  بال  قصف  حمالت  إىل  تتعرض  املناطق  هذه 

مؤخرا ملنظمة العفو الدولية، أسفرت هذه التفجريات “هجامت عشوائية”2 

عن قتىل معظمهم من املدنيني. وتعيد قوات األسد أيضا مضاعفة جهودها 

للتحريض عىل الحرب الطائفية والعرقية يف البالد. من خالل إرهاب الشبيحة،  

الذي صمم خصيصا لتحقيق تلك الغاية. وكانت هذه امليليشيات مسؤولة 

عن املجازر املتكررة بشكل بشع، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف حوال ودرعا يف 

مايو وأغسطس من هذا العام. ويقدم تقرير منظمة إنقاذ األطفال شهادة 
مروعة عن سوء معاملة النظام والتعذيب لألطفال وقتل املئات منهم.3

شبه  الجامعات  هذه  تصبح  قد  متزايد،  ضغط  تحت  النظام  وجود  ومع 

العسكرية الحكومية خارج نطاق السيطرة، وسوف يكون من الصعب جًدا 

النظام  مبحاولة  تفيد  مستمرة  تقارير  وهناك  املستقبل.  يف  عليها  السيطرة 

الطوائف  من  العسكرية  شبه  والجامعات  املسلحة  األهلية  اللجان  لخلق 

الكردي  للمجتمع  العليا  فالقيادة  املناطق.4  بعض  يف  والدرزية  املسيحية 

قبائل عربية معينة  بتسليح  تقوم  الحكومة  أن  يف سوريا تشكو مبرارة من 

(املتعاطفني مع األسد) وتقوم بتشويشهم فكرياُ من خالل الدعاية من أن 

“األكراد يحاولون استعبادهم”.5 ويف الوقت نفسه، تشري القيادات الكردية 

إىل تصاعد التوتر داخل مجتمعهم - مرة أخرى، تدعمها قوات األسد. ومن 

خالل العراق، يواصل نظام إيران تسليح حزب االتحاد الدميقراطي، الفرع 

السوري من حزب العامل الكردستاين الذي تُرَِك اآلن مسيطًرا عىل املناطق 

من  كل  بني  للتوترات  ونتيجة  البالد.  ورشق  شامل  يف  والكردية  املختلطة 

حزب االتحاد الدميقراطي الكردي واملجلس الوطني (ائتالف من ستة عرش 

حزبا سوريًا) وبني العرب واألكراد بشكل عام، فإن الوضع يف هذه املناطق 

عىل حافة الهاوية، وميكن أن يتدهور برسعة ويف أي لحظة. ومُيثل الهجوم 

االنتحاري األخري عىل موقع األمن يف مدينة القامشيل ذات األغلبية الكردية 

عىل الحدود الرتكية - وهو األول من نوعه يف املدينة - نوعا من الحوادث 
الذي قد يؤدي إىل تأجيج رصاع طائفي.6

 مترد مسلح مجزأ وغري موحد

ومام يجعل األمور أشد سوءاً، أن جامعات املعارضة املسلحة والكتائب عىل 

أرض الواقع تكافح من أجل التوحد. ويف حني أن الجهود الرامية إىل تعزيز 

الجامعات عىل املستويات املحلية واإلقليمية يبدو أنها تحرز بعض التقدم 

(يف إدلب وحلب، عىل سبيل املثال)، إال أنها قد تكون قصرية األمد. حيث 

يُشِكل القادة املدنيني املنهكني تحالفات غري مستقرة بشكل منتظم مع زعامء 

آخرين يف الوقت الذي تبحث فيه عن سبل للحفاظ عىل ما متلكه من ميزات 

بدأت  االنقسامات  أن  الواضح  الفردية. ومن  الوحدات  عىل متاسك  وأيضاً 

تظهر داخل هذه املليشيات عىل طول الخطوط الدينية والريفية والحرضية 

من  يتلقونه  الذي  املحدود  الدعم  ويظل  واإلقليمية.  والعسكرية  واملدنية 

يف  األحيان  من  كثري  يف  يساهم  مام  منسق،  وغري  مشتت  الدويل  املجتمع 

يبقى  وبهذا  املعارضة.  جامعات  بني  املتزايدة  واملنافسة  بالتفرق  الشعور 

الحال حيث تناضل القوى اإلقليمية مثل اململكة العربية السعودية وقطر 

وتركيا من أجل تنظيم جهود أكرث تنسيقا لدعم الثوار. ويبدو أن املحاوالت 

األخرية لتنسيق جهودها، مبا يف ذلك إنشاء مكتب لدعم املعارضة السورية 

التكامل  من  املزيد  تشجيع  طريق  عن  القليل  حققت  قد  اسطنبول،7  يف 

لجامعات  النسبي  الربوز  وأصبح  الواقع.8  أرض  عىل  الوطني  التعاون  أو 

املعارضة وسلطة امليليشيات املحلية إىل حد كبري إشارة لقدرتها عىل تأمني 

األسلحة، وقد ارتفعت إىل الصدارة مجموعات غري معروفة بقيادة القادة 

أن  حني  يف  السلفي،  التوجه  ذو  الفكر  يقودها  وغريهم  املحليني  املدنيني 

يفعلوا  مل   - النظام  عن  املنشقون  يقودها  التي  تلك  سيام  وال   - آخرين 

الشام يف  الشام يف إدلب وأحرار  الفئات اإلسالمية، مثل صقور  إنها  ذلك. 

حلب، فضال جبهة النرصة (ويعتقد أنها األقرب إىل فكر تنظيم القاعدة)، 

التي استطاعت تحقيق بعض التقدم يف توحيد صفوفها تحت الجبهة التي 

تشكلت مؤخًرا والتي تسمى جبهة تحرير سوريا. فال تقاتل هذه الجامعات 

فقط من أجل اإلطاحة باألسد ولكنها عىل األرجح تستعد أيًضا لفرتة ما بعد 

نهاية نظام األسد. فلم يُسمح لجامعات علامنية أخرى مثل كتائب شهداء 

سوريا يف إدلب (التي تقاتل جنبا إىل جنب مع تلك الجامعات مثل صقور 

الشام) باالنضامم رسمًيا إىل التحالف اإلسالمي الجديد.9 

لقد وجد القادة املنشقني عن جيش األسد، مع بعض االستثناءات البارزة، 

ذلك،  نحو  أو  ضابط   700 الـ  من  العديد  اآلن  ويقبع  نسبًيا.  قليالً  دعاًم 

بعضهم قيادات كبرية، يف مخيامت الالجئني يف األردن وتركيا. وقد تم إحباط 

ويرجع  وتكراًرا،  مراًرا  الحر”  السوري  “الجيش  وقيادة  لتوجيه  محاوالتهم 

ميكنهم  موثوقة  وقاعدة  خارجي  دعم  وجود  لعدم  األول  املقام  يف  ذلك 

العمل من خاللها. إن القرار الذي اتخذه الجيش السوري الحر مؤخًرا بنقل 

مقر عملياته من جنوب تركيا إىل داخل سوريا قد ترك العديد من املراقبني 

توحيد  عىل  قادًرا  سيكون  األسعد،  رياض  العقيد  قائده  بأن  مقتنعني  غري 

صفوف الثوار. وإذا مل يتمكن األسعد من إظهار تقدم عىل أرض املعركة، 

فستظل النظرة إىل هذه الخطوة عىل أنها حيلة دعائية تهدف إىل مواجهة 

منافسه الرئييس، اللواء مصطفى الشيخ الذي مارس سلطته من خالل إنشاء 

مجالس عسكرية يف املدن الرئيسية واملحافظات.

يؤكد بعض كبار الضباط والقادة املحليني أن إنشاء قناة واحدة موحدة للدعم 

الخارجي لهذه الجامعات سيعزز كثريًا من جهود توحيد العنارص املسلحة يف 

إطار هيكل قيادي عسكري واحد. وهذا الدعم يجب، كام يقولون، أن يأيت 

تقني وعملة صعبة.10 ويشددون، عىل  أسلحة متطورة وتدريب  يف شكل 

وجه الخصوص، عىل أهمية تلقي الخربة العسكرية واملساعدة عىل كيفية 

دمج التسلسل القيادي والتواصل بني املجموعات الرئيسية والكتائب. ويف 

اعتقادهم أن الجهود الجادة وطويلة األجل وامللتزمة من الرشكاء الدوليني 

الرئيسيني سُتسِفر عن وقف الخصومات الناشئة بني الجامعات الثائرة ومنع 
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تعزيز القوات التي تأخذ موقفا إقصائًيا أو غري متعاون.

أكرث  القانون  وحكم  العسكرية  الوحدة  ضامن  إىل  الحاجة  أصبحت  لقد 

إلحاًحا يف املناطق التي استوىل عليها الثوار. وهناك قلق متزايد من أنه مع 

تراجع دولة األسد البعثية، فالكثري من املناطق يف البالد تواجه فراًغا أمنيا 

املزيد من الرصاع بني األعراق  وإداريًا، وهذا بدوره، ميكن أن يشجع عىل 

عليها  أطلق  وقد  الدينيني.  واملتطرفني  املسلحة  الجامعات  وقادة  املختلفة 

أحد كبار القادة املنشقني بأنها “فوىض”.11  وشدد ضابط آخر منشق، برتبة 

عميد، عىل الرضورة امللحة لجهوده لتوحيد املجالس العسكرية والكتائب 

اإلقليمية عىل املستوى املحيل، قائالً إن عدم القيام بذلك يف غضون الشهرين 

كبرية”.  داخلية  “فوىض  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  القادمة  أشهر  الثالثة  إىل 

تستمر يف جذب  أن سوريا سوف  يحذر من   - آخرين  كثريين  مثل  ومثله 

البوتقة  املطاف  نهاية  يف  وستصبح  املنطقة  أنحاء  مختلف  من  الجهاديني 
األكرث خطورة والرصاع غري قابل للحل.12

يف حال انهار نظام غداً سيظل الخطر قامئًا، فلن يكون هناك أي قوة قادرة 

عىل السيطرة عىل الوضع األمني داخل البالد. فال يزال معظم الضباط املقدر 

عددهم بـ 22.000 علوي مواليني للنظام (هناك سبعة ضباط علوينب فقط 

منشقني حتى اآلن13) وقد يستجيبون بصورة جيدة لسقوط الرئيس املفاجئ 

ذلك،  حدث  وإذا  معهم.  جنودهم  آخذين  الفرار،  أو  الترسيح  خالل  من 

فإن الجيش السوري سينهار بشكل فعال قبل أن تكون هناك قوة عسكرية 

وطنية بديلة مستعدة لتأخذ مكانه. وسيعكس املوقف ما حدث فعليا مع 

الجيش العراقي بعد حله قرسيا يف عام 2003، مع انهيار محتمل للقانون 

والنظام وزيادة يف العنف الطائفي. وسيحبط انعدام األمن اآلمال يف فرتة 

انتقالية منظمة وستعوق الجهود الرامية إىل التوصل إىل توافق وطني سوري 

يف تلك املرحلة االنتقالية. وسيجعل عدم وجود قوة وطنية سورية مهمة أي 

قوة استقرار عربية و/ أو دولية خطرة للغاية.

تفتت املعارضة السياسية

ال تزال فكرة التامسك والتنسيق بعيدة املنال بالنسبة للجامعات السياسية 

من  واسعة  مجموعة  وهناك  املنقسمة.  السورية  املعارضة  داخل  املختلفة 

متنافسة  وجامعات  السوري  الوطني  املجلس  ذلك  يف  (مبا  املجموعات 

وطنية  رؤية  عىل  بنجاح  وافقت  آخرين)  و  الوطنية  التنسيق  هيئة  مثل 

ملستقبل البالد يف مؤمتر يوليو يف القاهرة. وتم التعبري عن هذه الرؤية يف 

وثيقتني: امليثاق الوطني، الذي رسم مجموعة الخطوط العريضة من املبادئ 

املشرتكة التي من شأنها أن تشكل أساًسا لدستور املستقبل، وبرنامج املرحلة 

سقوط  وبعد  قبل  اتخاذها  سيتم  التي  الخطوات  يحدد  الذي  االنتقالية 

األسد. ومع ذلك، فقد حظيت الوثائق بالقليل من االهتامم منذ ذلك الحني، 

الرؤية  هذه  ورشح  التواصل  يف  البالد  خارج  السياسية  املعارضة  وفشلت 

داخل البلد. وهذا يعود جزئيا لسوء التخطيط وعدم وجود الوقت الكايف يف 

مؤمتر القاهرة األصيل، وأيضاُ بسبب الخالفات عىل محتويات هذه الوثائق، 

والجدل  السياسية  الخصومات  إىل  يعود  للفشل  األسايس  السبب  ولكن 

حول امللكية وتسييس العملية. وقد ساهم هذا الفشل، وخاصة من جانب 

املجلس الوطني السوري، يف الشعور باالنجراف والشقاق بني السوريني. ويف 

حني يواصل بعض هذه القوى السياسية النضال من أجل الوحدة والتوافق، 

بدأ البعض اآلخر، رمبا بسبب  شعورهم باإلحباط، يف تقديم املبادرات التي 

تتعارض يف الواقع مع الخطة التي كانوا قد اتفقوا عليها من قبل، بدًءا من 

االنتقالية ما بعد  الفرتة  الهدنة مع نظام األسد إىل “تنصيب حكومات يف 

األسد  وبدون التنسيق مع أطراف املعارضة األخرى “.

االنتقالية  والخطة  الوطني  امليثاق  وتعزيز  إلحياء  هناك جهود  كانت  فقد 

أغسطس  يف  تشكلت  التي  واالتصال”  املتابعة  “لجنة  خالل  من  مؤخراً 

بدعم من األمني العام لجامعة الدول العربية والرشكاء الدوليني الرئيسيني، 

أجل  من  العمل  للتو  بدأت  قد  اللجنة  وكانت  املتحدة.  الواليات  وخاصة 

اللجنة   القاهرة، وخاصة داخل سوريا. وتكمن قوة  تعزيز ومناقشة وثائق 

اللجنة،  إىل هذه  االنضامم  وافقت عىل  قد  منظمة   15 نحو  هنالك  أن  يف 

واملنظامت  سوريا،  داخل  العاملة  البارزة  الشعبية  الجامعات  ذلك  يف  مبا 

األكراد  متثل  التي  والحركات  البارزة  السياسية  الكتل  الرئيسية؛  العسكرية 

الدينية. ومع ذلك، يؤكد غياب  العربية، والشخصيات  والرتكامن، والقبائل 

املجلس الوطني السوري هشاشة مثل هذا الجهد والتوترات التي ابتليت بها 

املعارضة السياسية. ولقد لعب املجلس دوًرا يف االجتامعات املبكرة إلنشاء 

اللجنة لكنه انسحب يف وقت الحق، يف جزء منه بسبب املخاوف بأنه قد 

يشغل دوًرا سياسًيا عىل غرار ما كان املجلس قد تصوره لنفسه.

الرئيسية  املعارضة  شخصيات  تواصل  التقرير،  هذا  كتابة  وقت  حتى 

والجامعات - مبا يف ذلك املجلس الوطني السوري نفسه - مناقشة املبادرات 

واحد  “عنوان  أنها  عىل  تترصف  مشرتكة  انتقالية  سلطة  إقامة  إىل  الرامية 

للمعارضة السورية” والتي دعا لها باستمرار الرشكاء الدوليني. واقرتح أحد 

هذه الشخصيات، رياض سيف، وضع خطة لتشكيل هيئة سياسية معارضة 

جديدة، املجلس السوري املؤقت. ويأمل سيف من خالل اقرتاحه لتوسيع 

عضوية لجنة املتابعة واالتصال لتشمل “جميع جامعات املعارضة التي تلتزم 

بوثائق القاهرة”، ومن خالله يتم تأسيس املجلس الجديد باعتباره “الهيئة 

التي تعد املمثل الرشعي الوحيد للشعب السوري”، التمثيل الذي استعىص 

عىل املجلس الوطني السوري. وتتمثل ميزة املجلس السوري املؤقت مقارنة 

الثورية،  املجموعات  األكرب يف توحيد  السوري يف نجاحه  الوطني  باملجلس 

واملجالس العسكرية، وكتائب الجيش السوري الحر، فضال عن ممثيل الكتل 

، ال سيام مع  األكرث صلة  أيًضا   األقليات. وقد يكون  السياسية وجامعات 

ظهور قضايا املرحلة االنتقالية عىل السطح. ويقرتح املجلس السوري املؤقت 

الظروف، يف  به  تسمح  ... حسبام  املحررة  “املناطق  داخل  مؤقتة  حكومة 

أقرب وقت ممكن” والتي ستعمل عىل ضامن األمن، واإلرشاف عىل جهود 

اإلغاثة اإلنسانية، وتوحيد إعادة تنظيم “الجيش الوطني السوري”، والعمل 
مع املجتمع الدويل إلعداد “املرحلة االنتقالية ما بعد األسد”.14

اإلقليمية  العواصم  من  العديد  يف  صاغية  أذن  املبادرة  هذه  وجدت  وقد 

“أصدقاء  من  األساسية  للمجموعة  األخري  االجتامع  والغربية ويف  الرئيسية 
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سوريا” الذي عقد عىل هامش اجتامع الجمعية العامة لألمم املتحدة. وقد 

يكون ذلك الجواب آلمال هذه الدول، التي سعت بصورة متزايدة إليجاد 

هيئة للمعارضة ذات مصداقية لتكون مبثابة بديل للنظام. ومع ذلك، فإن 

وخارج  داخل  الرئيسية،  املعارضة  قوى  قدرة  عىل  يتوقف  املبادرة  نجاح 

سوريا، عىل االتفاق عىل قيادتها وعضويتها وآليات صنع القرار. وحالًيا، تم 

اقرتاح أكرث من 40 منظمة أو كتل أو حركات كأعضاء يف املجلس السوري 

الجديدة  الهيئة  تكوين  عىل  واضح  إجامع  يوجد  فال  ذلك  مع  املؤقت، 

الوطني  املجلس  إىل فشل   أدت  التي  األسباب  وهيكلها. وتلك هي نفس 

السوري.

إىل  لالنضامم  سوريا  يف  األقليات  إلقناع  املعارضة  حاجة  اآلن  باتت  لقد 

املرشوع الوطني الوحدوي لبناء دولة دميقراطية حديثة أكرث أهمية من أي 

وقت مىض. ومع ذلك، مل تحرز القوى السياسية الرئيسية وقوى املعارضة 

أي تقدم يذكر يف هذا الصدد، بسبب االنقسامات فيام بينها. وينبع تحفظ 

هذه األقليات - لفقدان الثقة يف قدرة النظام عىل توفري األمن وملستقبل 

واعد- يف كثري من األحيان من الفشل الحقيقي للمعارضة. وتُعرب شخصيات 

الشباب  من  متزايد  وعدد  احرتاًما  األكرث  العلوية  األرس  بعض  من  بارزة 

النظام عن خيبة األمل املتزايدة  الذين انضموا لالحتجاجات ضد  العلويني 

بني مجتمعهم. إنها خيبة أمل يقودها الغضب يف فشل النظام يف حاميتهم يف 

املايض والخوف من الخسائر يف املستقبل. والتقارير األخرية عن االشتباكات 

بني فصيلني علويني مهمني، عائالت الخرًي وعبود، يف مسقط رأس األسد يف 

للنظام.  املوالني  بني  والتوترات  االنقسامات  عىل  دليل  إال  ماهو  القرداحة 

املنضمني  العلويني  الشباب  من  األعداد  يف  زيادة  املستعر  السخط  وشهد 

الشباب من  بعض  واندمج  مناطقهم،  للنظام خارج  املعادية  لالحتجاجات 

ثوار  “حركة  مثل  العلوية  املعارضة  مجموعات  إىل  البارزة  األرس  أعضاء 

النظام  يف  املَُجنِدين  بأن  تفيد  تقارير  أيًضا  وهناك  السوري”.15  الساحل 

املدن والقرى  لقوات األمن من  الذكور  يجدون صعوبة متزايدة يف تجنيد 

العلوية، خاصة أن عدد القتىل يرتفع يف هذه الطائفة. وال يزال أولئك الذين 

يفقدون الثقة يف األسد ال يجدون مكانا واضحا يتحولون إليه، وبالتايل يجب 

عىل املعارضة السياسية استخدام هذا السخط كحافز للحوار حول توحيد 

ذلك،  ومع  املتزايدة.  العلوية  املخاوف  هذه  تعالج  التي  املعارضة  برنامج 

تواصل القوات املوازية - وهي جهود النظام لزرع الفتنة الطائفية والفوىض 

أساس  أهلية شاملة عىل  نحو حرب  البالد  دفع   - املسلح  للتمرد  املتزايدة 

طائفي.

قوة النظام

األسد  عائلة  من  تتألف  أساسية  مجموعة  إىل  األسد  نظام  تجريد  جري 

ومخلوف واملوالني اآلخرين، وكثري منهم من كبار الضباط من ذوي الرتب 

يف الجيش وقوات األمن. فقد أضعف انشقاق الشخصيات السنية السياسية 

والعسكرية رفيعة املستوى وفرار رجال األعامل والشخصيات القبلية البارزة، 

والقلق املتزايد من زعامء األقليات األخرى من رشعية النظام وكشف جوهره 

الطائفي.

وحيث إن املعركة بني النظام واملعارضة املسلحة اجتاحت حلب ودمشق، 

هناك تقارير مستمرة عن وجود خالفات داخل دائرة األسد الداخلية حول 

اإلسرتاتيجية العسكرية واألساليب التي تُستخدم لسحق االنتفاضة. وهناك 

شعور متزايد بعدم األمن، حيث أصبحت التفجريات املذهلة من األهداف 

العسكرية واألمنية من قبل الثوار أكرث حدوثاً. ومع ذلك، فقد تعاىف النظام 

التي لحقت به يف هجوم دمشق 18 يوليو واالنشقاقات من  من الخسائر 

كبار الشخصيات السنية. يف بيئة باتت أكرث عسكرة، يشعر األسد بأنه قد 

ُمِنح “رخصة للقتل” - ومل يقال له خالف ذلك من حيث الوضوح مبا فيه 

الكفاية من قبل مجتمع دويل متحد. ويف وقت سابق من هذا الصيف، كان 

النظام ال يستخدم القوة الكاملة من قدراته القتالية (مبا يف ذلك استخدام 

الطائرات العسكرية)، كام أعلن رئيس فريق املراقبني التابع لألمم املتحدة 

روبرت مويف يف نهاية مهمته. ومن الواضح أن الحالة مل تعد كذلك اآلن.

ملهاجمة  العسكرية  والطائرات  الهليكوبرت  للطائرات  اليومي  االستخدام 

هو  سوريا،  شامل  من  املحررة  باملناطق  يسمى  ما  يف  وخاصة  السوريني، 

انتهاك واضح للقانون الدويل. ومع ذلك هناك تصور يف دمشق وكذلك يف 

الجامعية والرتكيز  السياسية  الغرب يفتقر إىل اإلرادة  طهران وموسكو، أن 

(وخاصة يف عام االنتخابات األمريكية) لهزمية األسد وحلفائه. وبعد 18شهًرا 

من االنتفاضة، أصبح العجز الواضح من املجتمع الدويل لحامية السوريني 

أمًرا واقًعا.

حدود الجهود الدبلوماسية الحالية

حيث إن الوضع قد تفاقم، فهناك عالمات يف العواصم الغربية أن سوريا، 

الكبار، “قد ارتقت إىل أعىل  الدبلوماسيني األوروبيون  عىل حد تعبري أحد 

ليحدث  طويل  وقت  مىض  لقد  وبالتأكيد،  األعامل”.16  جدول  يف  مستوى 

الدبلوماسية،  املبادرات  انتشار  بدالً من ذلك هو  نراه  ما  هذا. ومع ذلك، 

الوطنية  واملصالح  املحيل  السيايس  لالستهالك  أنها  املرء،  يشتبه  وغالبا، 

حكومة  تأييد  عن  متزايد  حديث  هناك  كان  املثال،  سبيل  عىل  الضيقة. 

االنتقالية  الخطة  مع  يتعارض  وهذا  واحد،17  جانب  من  معلنة  “انتقالية” 

املعارضة يف  قبل  عليه من  املتفق  النحو  األوسع، عىل  السورية  للمعارضة 

مؤمتر القاهرة خالل يوليو والتي أقرتها جامعة الدول العربية. وكانت هناك 

أيضا محاوالت متجددة لحشد التأييد لـ “مناطق حظر الطريان”، وإنشاء أو 

العازلة” عىل طول الحدود السورية  حامية “املناطق اآلمنة” أو “املناطق 

لحامية املدنيني والثوار املعرضني للهجوم من طائرات النظام، وحتى للجيوش 

العربية للتدخل يف سوريا كام فعلوا يف لبنان يف عام 1976. طال انتظار مثل 

هذه املبادرات لحامية املدنيني، ولكن املشكلة هي أن أولئك الذين دعوا 

قدرات إلجراء  لديهم  يكن  مل  وفرنسا)  اإلقليمية  القوى  من  (مجموعة  لها 

مثل هذه العمليات املكلفة واملحفوفة باملخاطر. ومع عدم قدرة الواليات 

املتحدة وروسيا والصني ودول مجموعة بريكس الناشئة عىل االتفاق عىل 

األساس القانوين ملثل هذا التدخل، يعلم األسد أنه من غري املرجح أن تكون 

هناك استجابة دولية أكرث قوة.
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بدعوته  الكثري  حديثا،  املنتخب  املرصي  الرئيس  مريس،  محمد  فاجأ  لقد 

الرباعية اإلقليمية” – والتي تشمل  للتنحي وإنشاء “اللجنة  القوية لألسد 

بجانب مرص اململكة العربية السعودية وإيران وتركيا - لصياغة حل وسط 

إقليمي لسوريا. ومببادرات كثرية يف مراحلها املبكرة، هناك بالفعل تساؤالت 

ويشك  إيران.  مع  مشرتكة  قضية  تجد  سوف  األطراف  كانت  إذا  ما  حول 

وسط  حل  تقديم  عىل  قادرة  تكون  سوف  مرص  كانت  إذا  ما  يف  كثريون 

مقبول بني املعارضة السورية والنظام ودول املنطقة. وال تبرش العرثات يف 

السعودي  الخارجية  وزير  عدم وجود   - األوىل  الرباعية  اللجنة  اجتامعات 

يف االجتامع األول يوم 71 سبتمرب وإلغاء االجتامع الثاين يف األمم املتحدة 

نظرا لعدم حضور رئيس الوزراء الرتيك - بالخري بالنسبة لنجاح هذه املبادرة 

يف املستقبل. وكذلك الشكوك العميقة من معظم دول الخليج يف التعامل 

مع إيران بشأن هذه املسألة. وقد يكون أمام هذه املبادرة بعض الفرصة 

يف النجاح يف حال كانت إيران مستعدة لرتك التحالف مع األسد من أجل 

وقد  وغريهام.  وسوريا،  مرص  يف  املسلمني  اإلخوان  مع  إسرتاتيجية  رشاكة 

يكون هذا جوهر ما يحاول مريس تحقيقه. والثمن الذي تريده إيران من 

املرجح أن يكون ضامن أن يتم تجميد دور الواليات املتحدة والقوى الغربية 

األخرى يف املستقبل يف سوريا، ويعطيها القدرة عىل إقامة عالقات أفضل مع 

الحكومة التي سيقودها اإلسالميني يف دمشق. ومع ذلك، إذا استمرت إيران 

يف دعم األسد - كام هو مرجح - فال بد لها من أن التخيل عن الدفء املبديئ 

القاهرة وطهران وإمكانية إقامة رشاكة ثنائية إسرتاتيجية  يف العالقات بني 

مل  ولو  وحتى  علنا.  ذلك  من  مسؤولون مرصيون  كام حذر  األجل،  طويلة 

تنجح املبادرة، فقد حققت بالفعل هدًفا آخر، وهو اإلشارة إىل صعود مرص 

عىل املرسح اإلقليمي والعاملي.

إن الجهود الدبلوماسية املشرتكة التي تقودها األمم املتحدة واملمثل الخاص 

أيًضا أن تسفر  العربية األخرض اإلبراهيمي من غري املرجح  الدول  لجامعة 

عن نتائج يف وقت قريب. ويعني استمرار االنقسامات داخل املجتمع الدويل 

- وال سيام يف مجلس األمن الدويل - أنه يواجه مهمة شاقة تزداد أكرث يوما 

بعد يوم. والحقيقة املحزنة هي أن مجتمع دويل أكرث توحًدا من غري املرجح 

قيد  عىل  البقاء  أجل  من  املقاتل  النظام  ردع  عىل  قادًرا  يكون  أن  كذلك 

يرى رضورة  النظام  أن  لدرجة  تضعف  مل  القمعية  النظام  فأجهزة  الحياة. 

تلك  التحول  نقطة  إىل  الوصول  وسيتطلب  الوحيش.  هجومه  لكبح جامح 

جهًدا دولًيا موحًدا قويًا مبا يكفي لضغط حقيقي وعزل للنظام. ويف ضوء 

لعبة القوى العظمى التي تلعب عىل طول خط االحتكاك مع سوريا، يتطلب 

التمسك مبثل هذا الجهد بعض التفكري الحامل.

الركض حول  الخربة، يف  اإلبراهيمي، كمصارع محرتف من ذوي  وسيواصل 

دفعت  وقد  الفعالة.  اللكامت  بعض  لرضب  فرصة  له  تسنح  حتى  الحلبة 

حالة عدم وجود مثل هذه الفرص اإلبراهيمي للدعوة إىل وقف إطالق النار 

أكتوبر.  األخري من  األسبوع  األضحى يف  عيد  أيام خالل عطلة  أربعة  ملدة 

ومع ذلك، فإن هذه الجهود ستلقى عىل املرجح نفس مصري جهود سلفه، 

اإلبراهيمي أن هناك احتامل ضئيل يف  أنان، قبل ستة أشهر. ويعلم  كويف 

أن األسد سيتفاوض معه بحسن نية. ولهذا السبب، سيرتك اإلبراهيمي إىل 

ملاين. وكام هو  إىل رجله يف دمشق مختار  النظام  املحادثات مع  كبري  حد 

إىل  تنضم  إيران  جعل  يف  الحقيقي  الجهد  يرتكز  مريس،  مبادرة  مع  الحال 

املفاوضات وتخلق الفرصة النتقال حقيقي. وإذا بدأنا نرى انشقاقات رفيعة 

بإمكان  الذي  انقالب  حتى  أو   - لألسد  الداخيل  األمن  دائرة  من  املستوى 

لها من عالقات مع املؤسسة األمنية - عندئٍذ نعلم أن  إيران تشجيعه مبا 

“خطة إيران” قد نجحت.

وخصوًصا  السهولة،  بهذه  ليست  مهمة  أخرى  مرة  هذه  تبدو  ذلك،  ومع 

عندما يكون الرجل الذي يدير سياسة سوريا هو القائد األعىل اللواء قاسم 

سليامين، رئيس عمليات إيران الخارجية الرسية قوة القدس. وصعدت قوة 

من  مستوى  أعىل  بتوفري  املايض،  العام  خريف  منذ  لألسد  التأييد  القدس 

لقوات  العام  القائد  مؤخرا  اعرتف  وقد  املتقدمة.  واألسلحة  التقني  الدعم 

بأن رجاله يف سوريا يوفرون  اإليراين، محمد عيل جعفري،  الثوري  الحرس 

أن  يبدو  أنه  االعرتاف،  هذا  وراء  ويلوح  فقط.18  االستشارية”  “املساعدة 

هناك تحذيرا ضمنيا بأن إيران ووكالئها يف املنطقة ستأيت إلنقاذ األسد إذا 

قرر الغرب وإرسائيل التدخل وفرض اإلطاحة به.

مل تضع مثل هذه الرسالة عىل دول الخليج، الذين يرون يف هذا دليل آخر 

الخليج  منطقة  ويف  الشام  بالد  يف  سواء   - املتصاعد  اإليراين  العدوان  عىل 

بالقيام  إليران  يسمح  جهد  أي  يف  الخليج  دول  تثق  لن  وبالتأكيد  نفسها. 

بدور يف تشكيل الحل يف سوريا، وال سيام من دون قراءة وثيقة يف ما يكتب 

عن قصد وبصورة غامضة. ومع تزايد ساحة املعركة يف سوريا ليس فقط بني 

املشرتك،  الدين  أصحاب  اإلقليميني  إخوانهم  بني  ولكن  الطائفية،  الفصائل 

ترى دول الخليج اآلن مستقبلها مرهون مبصري األسد.

تزايد الخطر اإلقليمي

و كون سوريا عىل وشك الوقوع يف حرب أهلية دموية أكرث من أي وقت 

مىض، فإننا اآلن نواجه احتامالً مخيًفا يف بالد الشام: قوس من الرصاع الذي 

إىل  املتوسط رشًقا  األبيض  البحر  شواطئ  من  ميتد  والذي  الطائفية  تغذيه 

بالفعل  باتوا  الذين  والالجئني  العنف  دائرة  اتساع  ومع  الفاريس.  الخليج 

حقيقة واقعة يف لبنان وتركيا واألردن والعراق، تستمر التحديات التي تواجه 

املنطقة بأرسها يف االرتفاع بشكل كبري. ونحن نواجه بالفعل أزمة إنسانية 

داخل وعرب حدود سوريا، مع عدد الجئني يُقدر بـ 300.000 وأكرث من 1.5 

مليون من املرشدين داخليا.19 ومن املرجح أن يزداد الوضع اإلنساين سوًءا، ال 

سيام يف املناطق املحيطة بحلب ودمشق، مع تحذير املفوضية العليا لألمم 

األشهر  يتضاعف خالل  قد  الالجئني  أن عدد  الالجئني من  املتحدة لشؤون 

القليلة القادمة ألكرث من 700.000 - رمبا مقلقة ملوازين عرقية مضطربة يف 

بعض املناطق، وال سيام يف لبنان وتركيا. وهناك احتامل اإلرهاب املتصاعد 

وانعدام األمن يف تركيا، وإشعال الرصاع الطائفي يف لبنان، وتصاعد املزيد 

من العنف بني السنة والشيعة يف العراق (خاصة أن السنة، ومبساعدة من 

احتاملية  بغداد)، وحتى  أخرى ملحاربة  الخليجية، يصعدون مرة  التربعات 

أن الحدود الشاملية إلرسائيل ستكون مرة أخرى عرضة للتحدي أو الخطر. 

الله  أثارت عالمات تورط حزب  لقد  الخصوص،  لبنان عىل وجه  ويف حالة 



ضياع سوريا (وكيفية تجنبه)

6

يف  السياسيني  منافسيه  من  قوية  فعل  ردود  السوري20  الرصاع  يف  املتزايد 

14 آذار، حيث رصح رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة أن الحزب يهدد 

“بتعرض لبنان ملخاطر ال ميكن التنبؤ بها وال ميكن تحملها”.21 وهناك تقارير 

موثوق بها عن وجود أعداد متزايدة من املتشددين الشيعة العراقيني الذين 

يقاتلون إىل جانب قوات نظام األسد والذي يعد دليال آخر عىل أبعاد طائفية 

خطرية.22 ويف ظل هذه الظروف، يجب أن نسأل عن الذين لديهم القدرة 

عىل وقف الحروب األهلية يف لبنان وسوريا والعراق، والتي تتغذي بعضها 

البعض من خالل القبلية عرب الحدود والعالقات السياسية والطائفية.

إن طبيعة استجابة أنقرة ملثل هذه التهديدات قد متليها حسابات املصالح 

الوطنية الرتكية التي تتعرض للخطر عىل نحو متزايد - وبشكل غري مقبول 

- بسبب النزاع السوري، وخاصة إذا كان هناك دليل قوي إلثبات أن حزب 

يستخدم  الكردستاين،  العامل  حزب  من  فرع  وهو  الدميقراطي،  االتحاد 

تصاعد  يكون  وقد  تركيا.  يف  اإلرهاب  أعامل  إلطالق  السورية  األرايض 

الرتكية  العلوية  والطائفة  املتزايدين  السوريني  الالجئني  السكان  بني  التوتر 

يف جنوب تركيا واملخاوف من أن النزاع يف سوريا قد يكون لها تأثري سلبي 

عىل االقتصاد الحقيقي لرتكيا من العوامل الهامة األخرى. وقد يكون التدخل 

العسكري الرتيك يف نهاية املطاف الدافع لتدخل دويل أكرب يف سوريا. ويشري 

االندالع الخطري إلطالق النار عرب الحدود والهجامت املدفعية التي بدأت يف 

أواخر سبتمرب وأوائل أكتوبر بشكل كثيف إىل مخاطر تصاعد الرصاع الجاد 

ترتدد،  تركيا  فإن  ذلك،  ومع  العسكرية.  األسد  وقوات  تركيا  بني  واملستمر 

وخاصة بعد أن اكتشفت مؤخرا أن املؤيدون قلة يف حلف الناتو وواشنطن 

تبذل جهوًدا جامعية إلقامة مناطق إنسانية ومناطق حظر الطريان يف سوريا. 

ويف الوقت الذي أفصح فيه حلف الناتو عن وجود خطط طوارئ لحامية 

الذي سيكون سببا للحرب، ويبدو  بالفعل، فإنه مل يحدد بوضوح ما  تركيا 

عىل الرغم من ذلك أن أعامل اإلرهاب - دون وجود أدلة دامغة عىل تورط 

رغبة  هناك  األثناء،  هذه  ويف  ذلك.23  لحدوث  ترقى  لن   - دولية  جهات 

“مناطق  تخص  طوارئ  خطط  إلعداد  األمرييك  الكونغرس  داخل  متزايدة 

قيد  يزال  ال  الخطوات  ملثل هذه  الجاد  الدعم  ولكن  داخل سوريا،  آمنة” 

الدراسة بني الكونغرس والبيت األبيض. ومن املحتمل أن يؤدي االنخفاض 

الحاد يف الدعم املحيل لألعامل العدوانية الداخلية – بسبب إدراك التكاليف 

إىل   – بالتهور  الحكومة  تتهم  التي  الرصيحة  السياسية  املعارضة  وحمالت 

أنقرة  تجد  قد  النهاية،  ويف  األخرية.24  أردوغان  لتهدئة  العداء  من  املزيد 

نفسها مضطرة ملتابعة حملة من القصف واإلغارة عىل قواعد حزب االتحاد 

الدميقراطي وحزب العامل الكردستاين يف شامل ورشق سوريا، بقدر ما قاموا 

به يف شامل العراق.

من  مزيد  إىل  املنطقة  وانزالق  سوريا،  يف  الثوار  مؤيدي  لتوقف  نظًرا 

إيران  وضع  خاللها  من  يتم  واضحة  إمكانية  يف  التفكري  يجب  االضطراب، 

ووكالئها اإلقليميني يف أفضل وضع لالستفادة من انتشار الفوىض العنيفة. 

أدلة وافرة عىل دعم هذه  العراق يف عام 2003  الفرتة عقب غزو  وتقدم 

تقودها  التي  املقاومة”  “محور  نفوذ  فيه  كان  الذي  الوقت  ففي  الفكرة. 

طهران ينهار بشكل مطرد يف املنطقة (وخاصة بني األغلبية السنية)، سيؤدي 

الفشل يف سوريا إىل توفري رشيان حياة لهؤالء املوجودين يف إيران من ذوي 

الحفاظ عىل جيوب الرصاع  الواسعة يف تعزيز مصالحهم من خالل  الخربة 

عىل نطاق أوسع يف الدول املجاورة لهم. وبالنسبة للدول الغربية وحلفائها 

اإلقليميني، سيؤدي امتداد الرصاع يف سوريا والفشل يف ترسيع بداية املرحلة 

االنتقالية ما بعد األسد إىل حدوث فشل اسرتاتيجي خطري يف الوقت نفسه.

الخامتة

التعايش  وتقاليد  والثقافة  الغني  وتاريخها  سوريا  يعرفون  الذين  ألولئك 

السلمي، تعد مأساة األزمة الحالية أكرث ما يزيد الصدمة. فاألفعال الوحشية 

التي يعجز اللسان عن وصفها تقع عىل شعب سوريا من قبل النظام الذي 

من املفرتض أن يحميهم. ويهدد الرصاع بتمزيق سوريا ونسيجها االجتامعي 

الغني. ويبدو أن األسد قد أوىف بكلمته: إذا مل تتمكن أرسته من االحتفاظ 

بالسيطرة عىل سوريا، فلن يفعل ذلك أحد آخر.

لقد أدت عدم قدرة مجلس األمن الدويل عىل االتفاق ودعم األصوات التي 

تنادي بالتغيري السلمي الذي ميز السنة األوىل من االنتفاضة السورية إىل 

وفاة عرشات اآلالف من الرجال والنساء واألطفال. كام أدى تعنت روسيا 

والصني وعدم رغبتهام يف التعامل مع هذه الدعوات من أجل التغيري بجدية 

إىل عسكرة األزمة يف سوريا وحدوث وضع خطري جًدا يف املنطقة. وحتى اآلن، 

مل تأخذ الدول الغربية، وخصوًصا إدارة أوباما، الرصاع يف سوريا عىل محمل 

الخارجية  وزارة  يف  وغريه  فورد  روبرت  السفري  قام  ولقد  يجب.  كام  الجد 

األمريكية بأعامل مهمة، وخاصة إرشاك املعارضة السياسية وتقديم الدعم 

الرامية إىل توحيد صفوفها. كام يجري تقديم املساعدات  املستمر للجهود 

 – املتزايد  والدعم  لألزمة  املتفاقمة  اإلنسانية  العواقب  من  للتخفيف 

السيايس واللوجستي واملايل - إىل املنظامت الشعبية وله كذلك بعض التأثري. 

ومع ذلك يف كل من دمشق وأماكن أخرى يف املنطقة، يعد ما قاله الرئيس 

مستعدة  تكن  مل  واشنطن  بأن  لالعتقاد  تعزيزًا  أغسطس  أواخر  يف  أوباما 

لألسد  الوحيد  األحمر  الخط  وأن  املعارضة  دعم  يف  أكرب  بشكل  للمشاركة 

واشنطن  وصلت  الحقيقة،  ويف  الكياموية.25  لألسلحة  نظامه  استخدام  هو 

وحلفاؤها األوروبيون مؤخًرا إىل طريق مسدود من الدبلوماسية يف مجلس 

األمن الدويل وتجنبوا النظر يف خيارات أكرث رصامة وأكرث تدخالً.

صانعي  تواجه  التي  التحديات  أكرب  من  واحدة  تأكيد  بكل  سوريا  تشكل 

والتدخل  رسيع.  تغري  مبرحلة  متر  التي  املنطقة  يف  الغربية  السياسات 

العسكري يف سوريا، وخاصة ألولئك الذين فقدوا الدم واملال يف الرصاعات 

الدائرة يف أفغانستان والعراق، ليس من السهل تربيره للجامهري التي أنهكتها 

الحرب. كام أنه يجب االعرتاف لألسف بعدم وجود إجامع إقليمي، حجة 

قانونية لتدخل عسكري من هذا القبيل. ومع ذلك، تظل حامية املدنيني يف 

الدويل. فالواضح حتى اآلن أن  سوريا مسؤولية واقعة عىل عاتق املجتمع 

الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو إزالة رسيعة لنظام األسد وبدأ عملية 

انتقالية رشعية.
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األسد سيضمن  نظام  أعلن عدم رشعية  بني من  التنسيق  الرتدد وعدم  إن 

انتقال  عىل  األوان  فات  قد  سيكون  وعندئذ  سوريا.  يف  الدمار  استمرار 

العريب  والعامل  أوروبا  وعواصم  واشنطن  يف  القرار  صناع  إن  وآمن.  سلمي 

بحاجة إىل اتخاذ قرارات صعبة اليوم للتعجيل بزوال النظام واملساعدة يف 

تهيئة الظروف لنظام بديل. ويجب أن يكون املبدأ األسايس هو أن يُعطَى 

النظام  من  خاٍل  مستقبل  مستقبلهم،  لتحديد  الالزمة  األدوات  السوريون 

لدعم  أفضل  بشكل  منسق  دويل  جهد  هناك  يكون  أن  يجب  كام  الحايل. 

السوري  الوطني  املرشوع  تنشيط  عىل  يعملون  الذين  السوريني  أولئك 

الشامل سياسيا واملتنوع عرقيا والدميقراطي يف صميمه. عدم القيام بذلك 

سيؤدي عىل أن يفقد الجيل القادم سوريا كدولة سلمية وفاعلة. وعالوة عىل 

ذلك، قد تعني العواقب الوخيمة عىل نحو متزايد ملصالح الواليات املتحدة 

الواليات  تقوده  أكرب  تدخل  سُيحتم  للقيادة  الحايل  فشلها  أن  وحلفائها 

املتحدة يف سوريا أكرث تعقيدا وأكرث متزًقا يف املستقبل.

خمس مبادئ سياسة لالنتقال السوري

1.  توحيد السوريني حول مرشوع وطني إلعادة بناء سوريا. فال يوجد هناك 

البالد.  لبناء مستقبل االستقرار واالزدهار يف  طرق مخترصة سهلة وقصرية 

املعارضة يف سوريا عىل رؤية مشرتكة ملستقبل  تتوافق جامعات  أن  يجب 

املعارضة وهو مسعى  املتناحرة  املليشيات  الفجوات بني  البالد وليك تغلق 

معقد وصعب. وقد أوضح هذا بجالء عمق األذى الطائفي واملخاوف من 

االنتقام. لكن يجب أن يكون هناك اعرتاف بأن التنوع يف سوريا ميكن أيًضا 

تاريخيا طوائف  املايض، عملت  القرن  فعىل مدى  قوتها.  يكون مكمن  أن 

وعرقيات مختلفة وقبائل وأرس بارزة وقادة مدنيني ودينيني معا تحت قومية 

السوري يف  بالنسيج االجتامعي  سورية واحدة وقوية. وسيساعد االعرتاف 

الجهود العملية لبناء مرشوع وطني ملرحلة ما بعد األسد. ومع وضع هذا 

الحوار،  عىل  والحفاظ  للتنسيق  للمعارضة  حاجة  هناك  االعتبار،  عني  يف 

والذي كان حتى اآلن بعيد املنال، مع وجود األقليات السورية – فهناك عىل 

سبيل املثال ال الحرص العلويني واملسيحيني واألكراد والرتكامن واألذربيجانيني 

بني  االنقسامات  لتأجيج  األسد  نظام  جهود  أن  حني  ويف  واإلسامعيليون. 

يزالوا  ال  املجتمعات  تلك  داخل  يف  قادة  هناك  صداها،  تجد  املجتمعات 

يسعون لتوحيد برامج العمل الوطنية ذات املصداقية للمعارضة.

ويف هذا الصدد، تُعد اللجنة التي ُشكلت حديثا “لجنة املتابعة واالتصال” 

مع  االنتقالية  والخطة  الوطني  امليثاق  ومناقشة  تعزيز  إىل  تهدف  والتي 

لها  اللجنة  فهذه  إيجابًيا.  تطوًرا  البالد)،  داخل  (وخاصة  السوري  الشعب 

عالقات داخل سوريا وخطط عملية لتطوير شبكتها التوعوية، مبا يف ذلك ن 

القادة العسكريني واملجالس الثورية. وهي بالفعل عىل تواصل مع العديد 

من هذه املجموعات. ومع ذلك، فإن اللجنة ال تزال هشة وبحاجة إىل دعم 

- من  العربية  الدول  الرئيسية وجامعة  العربية  الدول  - وخاصة من  قوي 

أجل مواصلة عملها. ينبغي عىل الواليات املتحدة، التي وفرت دعام قويا، 

االستمرار يف جهودها إلقناع الرشكاء اإلقليميني لتوفري الدعم السيايس واملايل 

للجنة التي هي يف أمس الحاجة إليهام.

يجب عىل الواليات املتحدة ورشكائها الدوليني الرتحيب بحذر بفكرة إنشاء 

املجلس السوري املؤقت، خاصة وأنها تسعى الستكامل عمل لجنة املتابعة 

عمل  مجلس  إلنشاء  واملبادرة  الوطني.  وامليثاق  االنتقالية  الخطة  وتأييد 

طموح غري أنه تأخر كثرياً نظرا لعدم قيام املجلس الوطني السوري بالعمل 

وخارجها.  البالد  داخل  الرئيسية  املعارضة  لجامعات  وطني  حقيقي  كمنرب 

املبادرة جملة قبل أن يوضح املجلس  ومع ذلك، ال ينصح باحتضان هذه 

ضعفه.  مصدر  وليست  قوته  منبع  التنظيمية  هياكله  أن  املؤقت  السوري 

املحاوالت  عىل  التغلب  يف  املجلس  قدرة  عىل  سيعتمد  الكثري  وأن  خاصة 

الحتمية من قبل أولئك الذين يودون يف استغالل املجلس لتحقيق مصالحهم 

املجلس  يتشابه  ال  أن  يجب  الصدد  هذا  ويف  والضيقة.  الخاصة  السياسية 

السوري املؤقت مع املجلس الوطني السوري، أو أن يكون النسخة الثانية 

منه. ويف حال نجاحه ميكن للمجلس السوري املؤقت أن يوفر إمكانية وجود 

طابعها  يف  حقيقية  وطنية  تعد  والتي  السياسية،  للسلطة  ناجعة  طريقة 

يف  االنتقال  عملية  وتنفيذ  لتخطيط  الدويل  املجتمع  مع  تعمل  أن  وميكن 

سوريا، بدءا من تلك املناطق التي فقد النظام فيها السيطرة الفعالة.

توحيد  إىل  الرامية  الدولية  الجهود  قيادة  املتحدة  الواليات  2.  يجب عىل 

إن  حيث  املعارضة.  لجامعات  العسكري  وغري  العسكري  الدعم  قنوات 

الدائم الستخدام  النظام  أمر واقع نجم عن عزم  األزمة يف سوريا  عسكرة 

أخرى  أبعاد  العسكرة  طبيعة هذه  وتضيف  االنتفاضة.  رده عىل  القوة يف 

إىل الفوىض عىل أرض الواقع. حيث عانت الجهود التي تبذلها دول املنطقة 

املتطورة، من نقص  األسلحة  فيها  الدعم، مبا  الثوار وتوفري  كتائب  لتوحيد 

التأخري  من  الجهود  هذه  عانت  لذلك،  ونتيجة  الرتكيز.  وعدم  القدرات  يف 

جهد  تشكيل  من  تأيت  أن  ميكن  التي  األمنية  الضامنات  توفري  يف  والفشل 

عسكري ملعارضة أكرث توحًدا. 

لقد أصبح اآلن من الرضوري للواليات املتحدة أن تضمن بأن هذا التسليح 

املدى  عىل  األمن  يقّوض  ولن  قادمة  لسنوات  سوريا  استقرار  يزعزع  لن 

الطويل للدول اإلقليمية الرئيسية، مبا يف ذلك دول الخليج. ويف حال احتجنا 

للتذكري، تُقدم ليبيا درسا هاما عن مخاطر الفشل يف السيطرة عىل انتشار 

األسلحة املتقدمة إىل الجامعات املسلحة املستقلة عىل نحو متزايد.

إن تزويد املعارضة باحتياجاتها باإلضافة إىل التسليح املنسق سيرسع بزوال 

للثوار  الخارجي  الدعم  نظام األسد. وهذا يتطلب إنشاء قناة موحدة من 

للواليات  بالنسبة  حان  قد  الوقت  إن  حاليا.  لها  وجود  ال  التي  املسلحني، 

هذا  كان  ولقد  القناة.  هذه  إنشاء  يف  املبادرة  زمام  تأخذ  ألن  املتحدة 

من  والعديد  السوري  الجيش  عن  انشقوا  الذين  للضباط  الرئييس  الطلب 

املعارضة.  السياسية  الكتل  غالبية  قبل  من  ترديده  وتم  املليشيات،  قادة 

وتنسيق  بتوحيد  لها  املتحدة يف وضع سيسمح  الواليات  أن  يدركون  إنهم 

الدعم الذي يجري تقدميه حاليا بواسطة الدول الرئيسية باملنطقة وأوروبا. 

الحاجة  تشتد  حزمة  توفري  عىل  األقدر  هي  أيضا  املتحدة  الواليات  وتُعترب 

إليها من الدعم العسكري، والذي يتضمن مشورة الخرباء والتدريب والدعم 

املضادة  األسلحة  وكذلك  الهامة،  االستخبارات  واملعلومات  اللوجستي، 

اآلن،  إليها. وحتى  الحاجة  أشد  التي هم يف  للطائرات  واملضادة  للدبابات 
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أدى عدم وجود دعم من قبل الواليات املتحدة يف هذا الصدد إىل إحساس 

متزايد من الخيانة وفقدان الثقة يف القيادة األمريكية، ال سيام بني أولئك 

املقاتلني عىل األرض.

املتحدة  الواليات  تقوده  الذي  الجهد  هذا  مثل  أن  إىل  تشري  أدلة  وهناك 

سيساعد يف منع انتشار قنوات الدعم، ال سيام من الخليج. وكانت اململكة 

متقدمة  أسلحة  تقديم  يف  مرتددتان  اآلن،  حتى  وقطر،  السعودية  العربية 

الدعم  دون  املحمولة  الجوي  الدفاع  منظومات  مثل  للطائرات  مضادة 

تجاوزوا  كونهم  عن  مفهومة  تحفظات  الدول  تلك  لدى  أن  كام  األمرييك. 

الواليات املتحدة يف مساعدة التمرد املسلح، وخاصة يف ضوء تكثيف الحرب 

اإلقليمية بالوكالة.

ونظًرا النقسام امليليشيات عىل أرض الواقع، تعد الواليات املتحدة وحدها 

العسكري  الدعم  عىل  للحصول  كافية  رشوط  فرض  عىل  القادرة  الجهة 

الخارجي للمعارضة املسلحة، وهذا هو القول، الرقابة عىل توزيع األسلحة 

األساسية  اإلنسان  حقوق  ملبادئ  املقاتلني  قبل  من  وااللتزامات  املتقدمة 

مساعدة  املتحدة  للواليات  ميكن  الجهد،  هذا  خالل  ومن  الرصاع.  وقوانني 

جيش  لخلق  األساس  ووضع  اتحادا  أكرث  قتالية  قوة  تشكيل  يف  املعارضة 

وطني سوري. وكجزء من هذا الجهد، يجب عىل الواليات املتحدة أن تهدف 

يف دعمها لرفع طبقة الضباط الذين انشقوا وانضموا إىل صفوف املعارضة، مبا 

يف ذلك املوجودين يف األردن، وزيادة وجودهم يف مركز العمليات يف أضنة 

والسعودية  تركيا  بني  الجهود  تنسيق  تم من خاللها  التي  تركيا،  يف جنوب 

وقطر.

الزمن، قادرة عىل إعطاء  القوة، يف فرتة قصرية من  ويجب أن تكون هذه 

األمن  تحقيق  ميكن  وأنه  السوريني،  جميع  لتمثيل  تسعى  بأنها  ضامنات 

إلحاًحا  األكرث  املهمة  إنها  النظام.  سقوط  بعد  االنتقالية  الفرتة  يف  واألمان 

بسبب احتاملية اختفاء اآلالف من الضباط العلويني املوجودين يف صميم 

الفرتة  يف  دور  بأي  القيام  يف  عنهم  األهلية  نزع  أو  املقاتلة  األسد  قوات 

االنتقالية.

 

3.  دعم املجتمع املحيل بقيادة مشاريع داخل سوريا تعزز من هدف توحيد 

املعارضة وبناء العالقات بني املجموعات املختلفة. إن املناطق املحررة داخل 

سوريا بحاجة إىل دعم كبري من حيث املساعدة اإلنسانية وغريها. وينبغي 

عىل أولئك الساعني يف املجتمع الدويل إىل توفري هذه املساعدة أن يركزوا 

بشكل خاص عىل املبادرات القامئة التي ميكن أن تكون مبثابة مناذج لجهود 

إعادة اإلعامر يف املناطق التي يتواجد بها أعراق أو طوائف مختلطة. وأحد 

هذه الجهود هو الطائفة الدرزية يف السويداء يف جنوب سوريا، حيث اقرتح 

القادة املحليون إنشاء منطقة آمنة وتقديم الدعم اإلنساين للمواطنني السنة 

املبادرة  هذه  قادة  وسعى  املجاورة.  األخرى  والبلدات  درعا  من  الفارين 

بالفعل لتصدير منوذجهم إىل املناطق املختلطة األخرى يف البالد، والتحدث 

إىل قادة األقليات األخرى عىل وجه الخصوص. أنها بحاجة إىل دعم عميل 

أكرث لهذه الجهود. وقد قدمت مبادرة أخرى مقرها يف دير الوطن من الكهنة 

أرسة   700 نحو  بشدة  يحتاجه  الذي  اإلنساين  الدعم  حلب  يف  اليسوعيني 

املجموعة  هذه  وتكافح  البالد.  يف  أخرى  ومناطق  من حمص  الفارين  من 

يف  داخليا  املرشدة  للمجتمعات  املساعدة  تقديم  أجل  من  اآلن  املسيحية 

ويف  الخارجي،  العامل  من  نسبيا  قليل  دعم  مع  أخرى  ومرة  نفسها،  حلب 

ومن  النظام.  قوات  قبل  من  للقصف  الدير  هذا  تعرض  سبتمرب،  منتصف 

املناطق التي ميكن تكرار مثل هذه املبادرات فيها هو شامل رشق سوريا، 

حيث يسعى العرب واألكراد معا لتنظيم املوارد للجان املشرتكة التي تعالج 

األمن املتدهور بشكل مطرد والوضع السيايس واإلنساين. ودعوا إىل الدعم 

املايل واإلنساين، فضال عن معدات االتصال، ولكن مل يتلقوا الكثري بعد.

 

4.  إنشاء عملية ذات مصداقية للحوار لحل الخالفات حول املسألة الكردية 

الكردي  العريب  للحوار  الدعم  يقدم  أن  الدويل  للمجتمع  ينبغي  يف سوريا. 

أشمل  برنامج  خالل  من  املصالحة  ويسهل  الكردية  املخاوف  يعالج  الذي 

للمعارضة السورية. وقد شارك القادة األكراد والعرب بالفعل يف سلسلة من 

املحادثات التي تهدف إىل نزع فتيل التوتر املتصاعد يف املنطقة. وحدثت 

سابقة أخرى يف إنشاء فريق عمل بشأن القضية الكردية يف إطار لجنة املتابعة 

واالتصاالت املذكورة أعاله. وهناك حاجة، ملبادرة أوسع - رمبا عىل مستوى 

لجنة تحقيق خاصة معرتف بها دوليا - تسعى إىل حل هذه القضايا من خالل 

تركيا  وخاصة  اإلقليميني،  والالعبني  الدوليني  الخرباء  مستمر، مبشاركة  حوار 

وحكومة إقليم كردستان يف العراق. (حالة واحدة قد تكون مبثابة مثال هنا 

هي تلك اللجنة التي شكلتها األمم املتحدة يف كركوك يف العراق.) ورضورة 

االستعجال يف صياغة قرار مستدام للمسألة الكردية يف سوريا. وعىل املدى 

الطويل، ميكن أن يكون للفشل يف القيام بذلك أثر سلبي شديد عىل استقرار 

عملية االنتقال، وميكن أن يهدد بعرقلة عملية صياغة الدستور.

5.  تنسيق الجهود الدولية مع السوريني يف وضع خطط للمرحلة االنتقالية 

ما بعد األسد. من الواضح أن هذه الجهود يجب أن تكون بقيادة سوريا 

ومحددة لسوريا. ومع ذلك ينبغي عىل املجتمع الدويل البدء يف االنخراط 

ما  لفرتة  تطوير خطتهم  السوريني عىل  مع  للتعاون  تضافرا  أكرث  يف جهود 

بعد األسد. إن تنافس املصالح بني لالعبني اإلقليمني وحالة الترشذم املتزايد 

يف املجتمع السوري، ووحشية النظام ، كلها عوامل تشري إىل أهمية مشاركة 

السوريني واملجتمع الدويل يف التخطيط الدقيق للمرحة االنتقالية.

يف  كعكة”  “تقطيع  نهج  كثرية  سيناريوهات  يف  الدويل  املجتمع  طبق  لقد 

أيدي  يف  ألقيت  ولقد  الدولة.  وبناء  والحكم  الرصاع  انتهاء  بعد  املصالحة 

متخصصني فنيني عىل معرفة قليلة بالبلد أو العموميني مع القليل جدا من 

املعرفة باملجاالت التي تتطلب مساعدة حقيقية. ويف حالة سوريا، املطلوب 

األمن،  مثل  الرئيسية  القضايا  بشأن  الفعالة  املتخصصة  املشورة  تقديم 

إىل  القضايا  االنتقال، والحكم وإذا حدث وتركت هذه  والعدالة يف عملية 

ما بعد سقوط األسد، ميكن أن تهدد بعرقلة عملية االنتقال أو إطالة أمد 

الرصاع.

 

جهود  لدعم  الدولية  الجهود  تنسيق  لتحسني  ملحة  حاجة  هناك  بالفعل، 

الحكم اإلدارية واملحلية يف املناطق التي فقد النظام السيطرة عليها، وخاصة 

يف شامل البالد وغربها. وينبغي أن ال نشجع االتجاه الحايل للدول “بانتقاء” 
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ما يسمى بـاملدن والقرى املحررة يف هذه املناطق. وبدال من ذلك، ينبغي 

الدولية  الجهود  مًعا  يقودا  أن  العربية  الدول  وجامعة  املتحدة  األمم  عىل 

ونهج  منهجية  أكرث  بأسلوب  “املستقبل”،  أجل  من  التخطيط  إىل  الرامية 

متامسك مام قاموا به حتى اآلن. وعىل وجه الخصوص، تحتاج األمم املتحدة 

لربط جهودها الخاصة يف التخطيط مع السوريني، مبا يف ذلك من خالل لجنة 

املتخصصة  الدولية  والوكاالت  األعضاء  الدول  وعىل  واالتصاالت،  املتابعة 

إبداء االستعداد للمشاركة. إن املجلس السوري املؤقت املقرتح يوفر صلة 

واضحة للتنسيق بني املجتمع الدويل والسلطة السورية السياسية املعارضة. 

حيث  السوريون  الخرباء  وضعه  الذي  املستقبل”،26  “مرشوع  أيضا  ويوفر 

قدموا أفكارا مفيدة لتخطيط مفصل للمرحلة االنتقالية وهو املطلوب اآلن. 

وميكن أن ينسق هذا العمل نائب املمثل الخاص لألمم املتحدة والجامعة 

األخرى.  الدولية  الفاعلة  الجهات  بني  بها  ويتواصل  القدوة،  نارص  العربية 

األمني  ينظر  أن  ينبغي  بهذا،  يسمح  ال  املشرتك  املمثل  تفويض  كان  وإذا 

العام لألمم املتحدة يف تعيني مستشار خاص للعمل عىل الرتتيبات االنتقالية 

والحكم يف سوريا. إن الصعوبات التي تواجهها ليبيا يف إقامة إدارة مدنية 

فعالة يف املرحلة االنتقالية، عىل الرغم من الجهود البارزة للمجلس الوطني 

االنتقايل، هو دليل واقعي ملدى التحدي القادم يف سوريا.
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الجيوسياسية التي تواجه منطقة الرشق األوسط الكبري ، مبا يف ذلك العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية.
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