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ات وقرٌار دولي
مؤتمر ٌ
يوسف فخر الدين – طارق عزيزة
مدخل
على الرغم من َّ
أن الهدف المعلن لحركة قوى “المعارضات” السورّية المختلفة واجتماعاتها في الفترة الماضية كان
ٍ
موحٍد للتفاوض مع “النظام السور ّي” ،إال أن ما حصل هو أن مؤتمرين من المؤتمرات الثالثة
تشكيل وفد “معارض” ّ
ٍ
صياغة لتحالفات المتقاتلين على األراضي السورّية،
األخيرة التي ُعقدت في هذا التوقيت ،كانا نوعاً من إعادة
باستبعاد األطراف التي ال تقبل مرجعيات القوى
الدولية و”وثيقة جنيف” ،بينما كان الثالث ،المنعقد في
اإلقليمية و ّ
ّ

عية من اآلخرين أو
دمشق ،استم ار اًر بائساً لمحاولة “النظام السور ّي” طرح بعض مواالته معارض ًة لسحب الشر ّ

إضعافها.

بناء على إعادة تموضع داعميها
يناقش هذا التحليل ،إذا كان ما جرى هو إعادة هيكلة التحالفات المتصارعة ً
ٍ
ٍ
بناء على سلطات
جديدة تسعى إلى
بتحالفات
ّ
التصدي للتحديات الناتجة عن مجريات الصراع فيما بينها ،وكذلك ً

ٍ
جولة أخرى من الصراع العسكر ّي والسياسي .بصياغة أخرى ،اختبار
األمر الواقع التي تحوزها ،لخوض غمار
ّ
فرضية تقول إن ما يظهر اليوم هو مشهد سياسي “جديد” إنما بعناصر “ ٍ
قديمة” أُنتجت خالل سنوات الص ارع الراهن
َ
وقد أعيد ترتيبها بحيث تكون قابلة للتجاوب مع حاجات الحرب والتسوية في آن.

األمريكية
اإلستراتيجية
ّ
بناء على األسس نفسها التي ظهرت منذ انتقال الصراع
الالفت أن اإلدارة األمر ّ
يكية مازالت تدير الصراع السور ّي ً
في سوريا إلى طوره المسّلح ،حتى إنها حرصت من خالل القرار الدولي الذي صدر أخي اًر على تثبيت رؤيتها لألزمة،
ّ
وثم ترك المتصارعين لخوض جو ٍ
إضافي ٍة من اإلنهاك المتبادل ،قبل أن يكونوا جاهزين للتنازل أكثر والقبول
الت
ّ
بالتسوية التي ترتضيها واشنطن .في الوقت نفسه ،تترك الفرصة لروسيا وايران للقتال ما شاؤوا القتال ،طالما أنهم

السيما
ينزفون من خاصرة تحالفهم السورّية الرخوة ،ويجدون أنفسهم متنازعين أحياناً ضمن إطار تحالفهم السور ّي ،و ّ
يكية على إبقاء الصراع ضمن حدود
في ضوء التنسيق الروسي اإلسرائيلي .على
مستوى آخر ،تحرص اإلدارة األمر ّ
ً
ّ
ّ
األراضي السورّية ،ودعم جهود “الحرب على اإلرهاب” .وهذا يدفع للعودة من جديد إلى اعتبار ما تريده الواليات
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الحل؟ وهو مما يحاول تقدير الموقف
المتّحدة عنص اًر محورّياً في اإلجابة عن سؤال هل اقترب الصراع السور ُّي من ّ
الذي بين أيديكم مقاربته.

ومعلوم أن حمالت “الحرب على اإلرهاب” تتصاعد ،سواء من طيران التحالف الذي تقوده الواليات المتّحدة أو
ٍ
إسالمي من  33دولة لمحاربة اإلرهاب”
تحالف
الطيران الروسي المساند للنظام ،وأضيف إليها حديثاً اإلعالن عن “
ٍ
ّ
ّ
تقوده السعودية .بينما تسعى روسيا ،في سياق محاولتها ملء الفراغ الذي خلفه األمريكيون ،إلى توسيع دائرة الصراع
باتجاه تركيا عبر دعمها لحزب العمال الكردستاني ،في الوقت الذي تحاول بدورها ايجاد معادالت في سوريا تراعي
ّ
مصالح أطراف مختلفة منها السعودية.
اإلطار الدولي
ّ
ٍ
تبين أنه قد
تمت االستعاضة عن المجلس الوطني المعارض باالئتالف
الوطني كممثل للمعارضة السورّيةّ ،
منذ أن ّ
ّ
ّ
أي منهما ممثالً وحيداً للشعب السور ّي (هذا إن كان هناك لديها مثل
أسقط من حساب اإلدارة األمر ّ
يكية أن يكون ّ

ٍ
ليتبين أن األمريكيين
يكية لتشكيل حكومة شكلية للمعارضةّ .
هذا القرار مسبقاً) ،وفي السياق ذاته دفعت اإلدارة األمر ّ

إنما يصنعون بنى تهدد باستبدال شرعية “النظام السوري” لتكون عوامل ابتزٍاز له ولحلفائه ال أكثر ،في حين هم
ً
يحرصون إلى اآلن على بقائه ومنع انهياره.
التوجه األمريكي شاغالً دائماً لالعبين ،والمحللين السياسيين ،فرّبما التركيز على
واذ كان السعي لفهم مبررات هذا
ّ
ّ
يكية حيال
يكية يساعد في ذلك ،وفي تفسير مسار السياسة األمر ّ
النتائج بوصفها جزءاً من حزمة األهداف األمر ّ

الصراع في سوريا .ومن هذه النتائج على الصعيد اإلقليمي ،والدولي ،عودة دول المنطقة ،والدول صاحبة المصالح
ّ
ّ
نحوا
فيها ،إلى منازعاتهم بعد أن كانوا تحت ضغط المغامرات العسكرّية إلدارة الرئيس السابق جورج بوش ،قد ّ

ٍ
يكية ،وتهدد مكانتها بما هي الدولة العظمى
خالفاتهم جانباً ،وصنعوا تحالفات صارت عبئاً على المصالح األمر ّ
يكية في العراق ،وأفغانستان ،وتلك التي تسود اآلن بون شاسع.
الوحيدة .فبين األوضاع التي كانت إبان الورطة األمر ّ

إقليمية هنا وهناك على
بين أن تتخبط الواليات المتّحدة في المستنقعين العراقي ،واألفغاني ،في وقت تنشأ تحالفات
ّ
ّ
ّ
الروسية،
التركية اإلي ار ّنية ،و
الودّية مع أعدائها (العالقات
أرضية العداء لها ،ويعيش حلفاؤها التقليديون نعيم العالقات ّ
ّ
ّ
في تلك الفترة خير مثال) ،وبين أن تتصارع تلك الدول ،بما فيها التي في تحالف واحد ،بون شاسع.
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ثم إن المزعج للواليات المتّحدة في “النظام السوري” صار أث اًر بعد عين ،وهو يفسر أن تميل اإلدارة األمريكية
ٍ
ٍ
منتصر يبني سوريا بما يتناسب معه ومع
طرف
تشكل
لالستثمار بما تبقى منه طالما أن ذلك سيمنع من فرص ّ
أي منهم
داعمه
تجسد عبر مسيرة حرص اإلدارة األمريكية على تشجيع الجميع ،ومنع انتصار ٍّ
اإلقليمي .األمر الذي ّ
ّ
في آن.
المصلحية
ونتيجة إعادة التموضع األمريكي ،كانت مصالح الدول ،كما سبقت اإلشارة ،تتعارض بشدة؛ فالعالقات
ّ
ّ
يكية /الغر ّبية
التركية التي كانت تنتعش على هامش الوجود األمر
انية
يكي المباشر ،وتتغ ّذى من العقوبات األمر ّ
ّ
اإلير ّ
ّ
على إيران ،تحولت اليوم إلى ٍ
علنية ،وال يخفى الخطر الذي كانت تشعر
حرب بالوكالة في سوريا ،وتهديدات متبادلة ّ
ّ
أي منهما في سوريا ،وأثر ذلك على دورها اإلقليمي .لتعيش سوريا،
به دول الخليج ،و ّ
السيما السعودية ،من انتصار ٍّ
ّ
هدد تقدم “جيش الفتح” في إدلب وسهل الغاب بقلب
بأثر هذا الصراع،
جمود الحلول حتى ربيع ( )5102حين ّ
َ

ٍ
بشكل مباش ٍر،
الموازين ،نظ اًر الحتمال متابعته الزحف باتجاه الساحل ،معقل سلطة األسد،
لتتدخل روسيا عسكرّياً
ّ
التدخل الذي ّأدى لفتح داعمي “المعارضة” قنوات الدعم العسكري
وتغطي ضعف سالح الطيران لجيش سلطة األسدّ .
اف مسّل ٍ
نسبياً ،واعطاء الضوء األخضر ألطر ٍ
حة مرتبطة ،على نحو ما ،باألمريكيين الستخدام صواريخ “التاو”
ّ

الروسية.
المضادة للدروع ،وصوالً إلى إسقاط سالح الجو التركي الطائرَة
ّ
ّ
ّ

ٍ
ٍ
حرجة تهدد باالنتقال من الحرب بالوكالة إلى التصادم العسكر ّي
مرحلة
وبوصول االحتكاك بين الداعمين إلى
ٍ
ٍ
ملحوظ لتوضيب بيتها الداخلي ،وفضلت
بشكل
المباشر ،وبعد أن أوضحت تركيا خطوطها الحمراء وتراجعت
ّ
االلتفات للعرض األوربي بإعادة التفاوض على دخولها النادي األوربي ،والتركيز على عالقاتها مع الدول صاحبة
ّ
ّ
ٍ
تحالف تقوده السعودية ،دخلت الواليات المتّحدة على الخط لتمنح روسيا
المشكالت مع روسيا ،ثم االنضواء في

ٍ
كدولة عظمى ذات مصالح وطموحات ،ولالستفادة من نقطة الذروة التي بلغتها األوضاع.
فرصة استعادة ماء الوجه

يكية ،في الوقت الذي تعمل على تكريس وجودها العسكر ّي في سوريا ،وتدعم
وجاء تجاوب روسيا مع المبادرة األمر ّ

مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا وفي سوريا ،ما أفضى الى إصدار القرار ( )5523عن مجلس األمن،

بهدف نقل عناصر من اتفاق جنيف إلى نطاق القرار الدولي.
ّ
ٍ
ٍ
في النتيجة ،يوجد اليوم هيمنة روسية على قرار النظام السوري
لجولة أخرى من
إقليمية
بغطاء دولي ،واستعدادات
ّ
ّ
الدولية على تثبيت مصالحها فيها على
إلمكانية إجراء تسوية ،تعمل األطراف
استطالعية
الحرب يتخللها جوالت
ّ
ّ
ّ

أنها قرار دولي.
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المشهد السورّي
قدم
تجاوباً مع هذا المشهد الدولي اإلقليمي
للتكيف .ذلك ّأنه مع ت ّ
ّ
المستجد ،بدأت “المعارضات” السورّية سعيها ّ
ّ
ّ
المملكة السعودية الصفوف عن جبهة أعداء “النظام السوري” ،بعد إجرائها تو ٍ
افقات مع تركيا ،انتقل مركز “المعارضة”
ّ
ّ
إلى الرياض ،وجاء انتخاب مقربين من اإلمارات العر ّبية المتّحدة (رياض حجاب ،رياض نعسان آغا) لقيادة هيئة
ٍ
سعودية لإلمارات .ومع تقدم روسيا صفوف حماة
تطمينات
المفاوضات التي انتخبها مؤتمر الرياض ،كنوٍع من
ّ

اجع النسبي لتأثير إيران ،واسقاط تركيا طائرة روسية ،برزت أولوية الصراع الروسي مع تركيا؛ األمر
“النظام” ،والتر ٍ
ّ
الذي أضعف أهمية إيجاد شركاء عرب لحزب العمال الكردستاني ،وجناحه السور ّي (حزب االتحاد الديمقراطي) ،من
ّ
فتم االكتفاء بشراكة عدد محدود منهم “هيثم مناع” إلنشاء مظّلة سياسية باسم “مجلس سوريا
وجهة نظر الروسَّ ،
اطية” للمجموعات العسكرّية التابعة لحزب العمال الكردستاني لالستفادة منها في هذا الصراع.
الديمقر ّ
يكية ،ومراهناتهاّ ،أدت لبقاء تسمية “النظام السوري” بهذا االسم على الرغم من تراجع
مع مالحظة أن السياسة األمر ّ

سلطته على األرض لتصبح محصورًة على نحو ( )%51من سوريا ،وعلى الرغم من تراجع أدوار مؤسسات رهينته،

الدولة ،وانتهاء أخرى (هل يمكن مثالً الحديث عن و ازرة نفط ،ومثلها الكثير) ،وتفكك الكثير من مكوناته أو انحصارها
ٍ
بتسميات دون مبنى .وكذلك استمرار وصف “المعارضة” بهذا االسم ،على الرغم من أن المؤثرين من بينها صاروا

سلطات أمر واقع على مناطق متفرقة من سوريا.
المؤتمرات
وضم طيفاً واسعاً من “المعارضة”
السعودية ( 9ديسمبر/كانون األول)،
مؤتمر الرياض ،الذي ُعقد في العاصمة
َّ
ّ

السياسية السورّية ( 013شخصية سورية ممثلين عن قوى وأحزاب سورية منها :االئتالف الوطني ،وهيئة التنسيق،
ّ
ّ
الكردي ،وتيار بناء الدولة ،وعدد من المستقلين) ،والمسّلحة (نحو  01فصيال عسكريا بينها “أحرار
والمجلس الوطني
ّ
ّ
الرسمية إلى
الشام” ،و”جيش اإلسالم” ،و”الجبهة الجنوبية”) .كان البارز فيه انتقال مركز تحالف “المعارضة”
ّ
الرياض ،في المملكة العربية السعودية ،لتكون األخيرة ضامنة االتفاقات بينهم بالتكافل مع تركيا ،ويبدو أن استبعاد

المتحول إلى سلطة ٍ
اقع في بعض مناطق الشمال السور ّي ،كان أحد
(الكردي)،
حزب االتّحاد الديمقراطي
أمر و ٍ
ّ
ّ
ّ
األثمان التي حصلت عليها تركيا مقابل هذا االنتقال.
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ويظهر هذا االنتقال المكانة التي أصبحت تحوزها السعودية في الصراع مع النفوذ اإليراني ،وهو ما ُيفسر بعدم وجود
ُ
ّ
اعتراض أمريكي أو أوربي ،أو روسي ،على دور لها ،فهو مهما تعاظم ال يمكن ان يحتوي سوريا ،أي لكون دورها

ٍ
وسطي ٍة ما بين الدول الداعمة
سياسة
سيبقى بنهاية األمر توافقي مع اآلخرين؛ والعتماد القيادة السعودية الجديدة
ّ

لإلخوان (ابرزها :قطر ،وتركيا) وتلك التي تعتبر الحرب عليهم مسأل ًة مصيرّية (ابرزها :اإلمارات العر ّبية المتحدة،
ٍ
تسويات ما بين الدول المهجوسة بالنفوذ اإليراني ،بما يقتضيه ذلك من “ترويض” بعض
ومصر) .ما يؤهلها لترعى
ّ
فروع اإلخوان المسلمين ،والقوى
السلفية المدعومة من السعودية.
ّ
تالقيات كانت حتى ٍ
ٍ
وقت قر ٍ
التصور ،حيث وكالء أطرافه المسلحون
يب صعبة
وكما التحالف الراعي للمؤتمر ُيبرز
ّ
ٍ
كانوا يتصارعون على مناطق النفوذ ،كذلك يبرز لقاء أطر ٍ
اإلعالمية
السياسية و
معارضة” سورية طبعت صراعاتُها
اف “
ّ
ّ
ُ
َ

“المعارض َة” السورّي َة بطابعها طوال السنوات الخمس الماضية .وهو ما يؤشر إلى تخفيض األطراف المهيمنة في
السيما اإلخوان المسلمون وحلفاؤهم من القوى والمستقلين ،وتراجع اعتقادهم – ولو
“المعارضة” سقف طموحاتها ،و ّ

بإمكانية الفوز بالسلطة وحدهم ،والى توافق جميع المشاركين على ” مبدأ الالمركزية اإلدارية” .في هذا
إلى حين-
ّ
الصدد يمكن ُّ
وقيادي رئيس من
تبوء مقربين من اإلمارات العر ّبية المتحدة (رياض حجاب ،ورياض نعسان آغا)،
ّ
عد ّ
عكاش) ،المواقع الرئيسة في هيئة المفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض ضمانات إضافية
هيئة التنسيق (صفوان ّ

تدل على أن اإلخوان المسلمين جاهزون للشراكة وتخّلصوا من فكرة
قدمت للدول المشاركة في تحالف الداعمينّ ،
االستئثار.

اطية” ،الذي ُعقد في مدينة المالكية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا( 9ديسمبر/كانون
مؤتمر “سوريا الديمقر ّ
األول) ،ونظمه حزب االتحاد الديمقراطي (الواجهة السورّية لحزب العمال الكردستاني التركي) ،شارك فيه ممثلون
ّ
ّ
ّ
ٍ
السياسية ،وممثلين
التجمعات
ّ
عن الحزب المذكور و”تيار قمح” برئاسة هيثم مناع ،إلى جانب عدد من األحزاب و ّ

يضم الوحدات المقاتلة لحزب االتحاد الديمق ارطي وسلطة
اطية” ،التحالف العسكر ّي الذي
ُّ
عن “قوات سوريا الديمقر ّ
ّ
الذاتية” ،وحلفاء محدودين .ومعلوم أن هذه القوات مدعومة من روسيا ،كما تلقى دعماً من
الحكم التابعة له “اإلدارة
ّ
الواليات المتحدة التي تنظر إلى المقاتلين األكراد كشر ٍ
اإلسالمية (داعش).
يك أساسي في قتال تنظيم الدولة
ّ
ّ

ويتعدى الهدف من تزامنه مع مؤتمر الرياض التشويش عليه ،أو سحب شرعية المجتمعين ،إلى تأكيد منظميه على
ّ
ٍ
كطرف
سياسي ٍة لها تؤهلهم لحضور التسويات المقبلة
سلطة األمر الواقع التي يحوزونها ،وسعيهم إلى الخروج بمظّل ٍة
ّ
بضمها .وفعالً انتهى المؤتمر إلى
ولمناطق أخرى يطمع
يسعى لتكريس الحكم الذاتي للمناطق الواقعة تحت سلطته
َ
ّ
ّ
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ليتخلى ألخير بذلك عن
اطية” ،وانتخاب إلهام أحمد وهيثم مناع لرئاستهّ ،
اإلعالن عن تشكيل “مجلس سوريا الديمقر ّ
أن المجلس المذكور هو غطاء سياسي لجس ٍم عسكرٍّي ،مارس كغيره
تأدية دور “المهاتما غاندي” في سوريا ،ذلك ّ

ٍ
بحق المدنيين في مناطق سيطرته.
من الميليشيات المنخرطة في الحرب السورّية انتهاكات ّ

ويتلقى القائمون على المؤتمر (حزب العمال الكردستاني عبر جناحه السور ّي) ،والغطاء السياسي الذي نتج عنه
ّ
ّ
روسياً صريحاً ،وآخر أور ّبياً وأمريكياً وان كانا مشروطين .فهذا التشكيل الجديد
اطية) ،دعماً
ّ
(مجلس سوريا الديمقر ّ
يناسب روسيا لجهة عدائه لتركيا وتحالفه مع “النظام السور ّي” ،وهو أيضاً يناسب بتطلعاته المعلنة المقاربات الغربية

تعددي المركزي” دون أن يحدد شكل
سياسي
تحدث بيانه الختامي عن “نظا ٍم
ٍ
الحل الفدرالي في سوريا ،إذ ّ
الحتمال ّ
ٍّ
ّ
الحل الذي تسعى
هذه الالمركزّية ،إضافة إلى موقف حزب االتحاد الديمقر
اطي نفسه بشأن “سوريا اتحادية” .وهو ُّ
ّ
للتوصل إليه ،وتترك الصراع على األرض ليقنع األطراف بحدوده الجغرافية والسيادية .ومما قد
الواليات المتّحدة
ّ
ٍ
االنفصالية ،وحرص أصحابها
السياسية المطروحة وتنامي الميول
حل كهذا انسداد آفاق الحلول
ّ
ّ
يساعد على بلورة ّ
على اإلبقاء على الوضع الراهن من تقاسم مناطق السيطرة .هذه السلطات الفعلية لها حضور وازن على األرض،

ٍ
تتوزع فعلياً على مناطق ٍ
لكل منها رعاتها
وسوريا اليوم ّ
نفوذ واضحة المعالم تسيطر عليها قوى أمر واقع ّ
متعددةّ ،
اإلقليميون والدوليون.
القرار الدولي
تطو اًر سياسياً من حيث إن الواليات المتحدة استطاعت تكريس رؤيتها لصراع
كان قرار مجلس األمن رقم (ّ )5523

ٍّ
دولي .حيث أنه ال يذهب باتجاه “تسوية نهائية” في الوقت الراهن ،بل يعتمد استراتيجية “الخطوات
مستمر في قرٍار ٍ
ّ
الصغيرة” لتكريس وقائع جديدة ،ما يعني تركه باب الصراع المسلح مفتوحاً.

من جهتها ،ال تخفي إدارة أوباما رغبتها في تشجيع الدول المتضررة من روسيا على منازعتها في غير مكان من
اإلقليمية العالقة بين دول
العالم وتعود لتطرح مسألة توسيع حلف الناتو لهذا الهدف ،وكذلك تعمل بشأن الخالفات
ّ
اإلقليمية
الدولية و
يكياً .والملفات
المنطقة ،بما يساهم في تخفيف ّ
ّ
ّ
حدة الصراع في سوريا إلى الحدود المقبولة أمر ّ

انتهاء بالملف النووي اإليراني ،واليمن .في هذا اإلطار يمكن قراءة
العالقة عديدة ،بدءاً من أوكرانيا ،والقرم ،وليس
ً
ّ
تزامن انطالق “محادثات السالم” في سويس ار بشأن اليمن واإلعالن عن وقف إطالق النار هناك ،مع لقاء “الفروف”
و”كيري” في موسكو قبل أيام من إصدار قرار مجلس األمن حول سوريا؛ فباإلضافة إلى الملف السور ّي ،المحور
انية ،وكذلك إلى الموضوع
تطرق “كيري” إلى الدور الروسي في المفاوضات
النووية اإلير ّ
ّ
الرئيس للمحادثاتّ ،
ّ
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ضد الروس عبر
اجع تركيا
األوكر
النسبي في سوريا أعقبه تصعيد من قبلها ّ
اني .في السياق نفسه ال عجب أن تَر ُ
ّ
ّ
رسمي ٍة إلى أوكرانيا “التي
أكد رئيس الوزراء التركي ،أحمد داوود أوغلو ،بأنه سيقوم بزيارٍة
انية ،فقد ّ
ّ
خاصرتهم األوكر ّ
ّ

االقتصادي ،ألوكرانيا للحفاظ
يحتل الروس جزءاً من أراضيها” ،مشددًا على أن “أنقرة ستقوم بتقديم الدعم السياسي ،و
ُّ
ّ
ّ
على وحدة األراضي األوكرانية”.

مستفيدة من عدم تورطها عسكرياً ،فتقوم بتبريد
في ضوء ذلك كّله ،تعمل الواليات المتحدة على “إدارة األزمات”
ً
ٍ
مرحلة حرجة ،وتقدم عروضاً تضمن مصالحها ،وتضع
صاعق االنفجار كلما بدا أن الضغط عليه وصل إلى
ٍ
ٍ
جولة أخرى من توزيع أوراق اللعب.
لتعود إلى
تعارض مع بعضها،
مصالح خصومها في
َ

خاتمة
ٍ
تحولت ساحة صراع
إمكانية
هكذا ،يغدو من المشكوك به
ّ
التوصل في المدى المنظور إلى ّ
حل في سوريا ،التي ّ
ّ
بعد ،على العديد من الملّفات
قليميةُ ،
دولية ،وا ّ
الدولية .وطالما أنه ال صيغة توافقات ّ
قليمية و ّ
خلفية لألطراف اإل ّ
ّ
الهوة بين السوريين
المفتوحة ،فستجد األطراف في ساحة المعركة المتاحة فرصة لـ”الكباش” ،وهو ما يغذي اتّساع ّ
إلى درجة لم يعد من السهل ردمها.

على هذه الحقيقة يراهن المتطرفون على جانبي الصراع السور ّي ،فكل منهما يستثمر في طول أمد الصراع ،فبينما

التطرف،
تراهن جبهة النصرة على كسب جمهور منافسيها إلى صفها ،هؤالء الذين يدفعهم اإلحباط إلى مزيد من
ّ
الزالت سلطة األسد تراهن على اعتمادها في “الحرب على االرهاب” الذي ساهمت في اطالقه .،ذلك أن القوى

الحل السياسي بما هو خلق
اإلسالمية كما “النظام
ّ
األسدي” ليس لديها قدرة على التشارك ،وهنا يكمن عجزها عن ّ
ّ
ّ
ٍ
مشتركة وتقديم تناز ٍ
تستمر
الت متبادلة واالستعداد للتوافق بشأنها ،فهي إما أن تفرض سلطتها بالكامل أو أن
أرضي ٍة
َّ
ّ

عالوة على ذلك ،فهذه األطراف ال تمتلك القدرة على تقديم ما يطمح إليه الشعب السور ّي وال حتّى تلبية
في القتال.
ً
ُّ
تستمد قيمتها سوى من استمرار الصراع على اعتبارها تقاتل “الطرف اآلخر”،
احتياجاته الراهنة ،وبالتالي ،لم تعد
مبرر وجودها واستمرارها.
وحين توافق على وقف القتال ستجد ذاتها (بما فيها “النظام السور ّي”) وقد فقدت ّ
ذاتية ومجموعات مصالح متكاملة تغ ّذيها .وفي غياب قوى معارضة
لقد صار للحرب في سورية آلية ديمومة ّ
جداً توقع أن يكون
التطرف هو
اطية مقاتلة ،حيث ركز الطرفان على تصفية إمكانيتها ،يصبح من المعقول ّ
ديمقر ّ
ّ

ظل استمرار الكارثة السورّية.
الرابح الوحيد في ّ
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أوراق
(حسب األحرف األبجدية)

رائد جبر– د.عبد هللا تركماني – د.غياث نعيسة -أ .منار رشواني– د.هيثم خوري

قراءة في الموقف الروسي
ّ

()12

رائد جبر

التداخالت الدولية واإلقليمية في سوريا (الحرب والمفاوضات)

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

ُّ
التطور المحتملة عليه .نظ اًر ألن
أود التركيز في هذه الورقة على أبعاد الموقف الروسي ومحاولة قراءة مسارات
ّ
ّ
تضمنت رؤي ًة وافي ًة ودقيق ًة للموقف األميركي.
المقدمة
ورقة العمل ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
قناعة ر ٍ
ٍ
اسخة لدى مطبخ القرار الروسي َّ
ممكنة في سورية ستكون نتيجة
تسوية
أي
أوالً :تجب اإلشارة إلى وجود
بأن َّ
ٍ
اإلقليمية مهما تعاظمت سوف يتوجب أن تبقى
تفاهمات مباش ٍرة بين موسكو وواشنطن ،بمعنى أن أدوار األطراف
ّ
العام الذي تتفق عليه روسيا مع الواليات المتّحدة ،والذي لم يعد يقتصر
تحت هذا السقف ليمكن ّ
ضمها إلى السياق ّ
تعدى ذلك ليتّخذ شكالً يشمل النظام اإلقليمي الجديد كّله.
على البعد السور ّي بل ّ
ّ

تفضل
وال تبدو إمكانات تحقيق ّ
تقد ٍم من هذا النوع متاح ًة خالل الفترة المتبقية من والية الرئيس باراك أوباما ،لذلك ّ
ٍ
مسار للخروج منها .بهذا المعنى
موسكو مواصلة المشاركة في إدارة األزمة في سورية بدالً من المساهمة في وضع

الدولي هو اتفاق ضمني بين موسكو وواشنطن على مواصلة توجيه الصراع.
فإن القرار
َّ

ٍ
ٍ
ضمانات غر ّبي ٍة باحترام المصالح
صفقة مع واشنطن ،تحصل فيها على
أن موسكو تتجه إلبرام
لكن ذلك ال يعني ّ
ّ
الروسية مع
بملف إدارة األزمة
ألن فريق "الصقور" في الكرملين الذي انفرد منذ صيف العام الماضي
الروسيةّ ،
ّ
ّ
ّ
ٍ
أوقات
الغرب عموماً والمسألة السورّية خصوصاً ،ينطلق من فكرة أن الضمانات الغر ّبية التي ُقّدمت لروسيا في
تم التراجع عنها ،ويرى هذا الفريق َّ
أن على
سابقة (عدم توسيع األطلسي ،عدم
التدخل في الفضاء السوفييتي ،الخ) َّ
ّ
ٍ
تتقدم بنفسها وتعمل على قلب المعادالت لتكريس ٍ
جديد يفرض رؤيتها ومصالحها (جورجيا،
أمر واق ٍع
روسيا أن ّ
أوكرانيا ،الملف اإليراني ،سورية ،الخ).
ّ

بذلك يكون
التدخل العسكر ّي في سورية ليس مرتبطاً فقط بفكرة إعادة تحقيق توازن على األرض ،أو منع انهيار
ّ
ٍ
تحالفات طويلة األمد ،تدعم تطّلعات روسيا.
دراماتيكي كان محتمالً للنظام ،بل يدخل في إطار بناء
َّ
الروسية ،هي غياب الرؤية الشاملة أو عدم اكتمال بناء
الداخلية في السياسة
احدة من أبرز نقاط الضعف
لكن و ً
ّ
ّ
ٍ
طرح أكثر من ّ ٍ
مرة خالل الفترة األخيرة على مستوى مستشارين
اتيجي ٍة و
اضحة في الشرق األوسط .وهذا أمر ُ
إستر ّ
وكان السؤال :ماذا عن الخطوة التالية؟

عدة لسورية وللمنطقة ،بينها خيار التقسيم
المقربين من الكرملين سيناريوهات ّ
لذلك تطرح فرق الخبراء والمستشارين ّ
تضطر روسيا إلى اللجوء إليها.
باعتباره خطة (ب) قد
ُّ
عودة إلى القرار الدولي ومسار المفاوضات ،فإن موسكو تنطلق من عدة اعتبار ٍ
ات:
ّ
ّ
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مبني ًة
أوالً :النجاح في كسر احتكار االئتالف لتمثيل المعارضة السورّية ،تلّقى نكس ًة في الرياض ،وكانت التوقعات ّ
تعنتاً في التعامل مع الئحة المفاوضين ،وهي
على أساس فشل السعودية في هذه
المهمة .لذلك تُظهر موسكو ّ
ّ

تفضل إرجاء إطالق عملية التفاوض إذا لم يحسم هذا األمر.
ّ

الروسية سوف تتواصل لضمان نوٍع من التوازن
ثانياً :ال يمكن القبول بمبدأ وقف النار الشامل .بمعنى َّ
أن العمليات
ّ
في ميزان القوى .وفي هذا اإلطار يدخل اإلصرار على إدراج ٍ
عدد من الفصائل المسلّحة وعلى رأسها جيش اإلسالم
الميدانية لموسكو فهو في الوقت ذاته يندرج
وأحرار الشام في الئحة اإلرهاب ،وهذا باإلضافة إلى أنه يحقق األهداف
ّ

ضمن مساعي هدم مخرجات الرياض.

ٍ
ٍ
التفاوضية تقوم على تقديم اإلصالحات الدستورّية
العملية
جديدة في أولويات
معادلة
ثالثاً :تتجه موسكو إلى فرض
ّ
ّ
االنتخابية (رئاسة وبرلمان) وهي أنجزت الجزء األول من هذا المدخل عبر تغييب المبدأ األساسي
على االستحقاقات
ّ
ّ
لبيان جنيف حول تشكيل هيئة الحكم االنتقالي ذات الصالحيات الكاملة عن القرار الدولي (.)5523
ّ
ّ
ٍ
األساسية وبينها مصير
مجاالت لتجاوز بعض العقد
وهذا السيناريو قد يوّفر من وجهة نظر مطبخ صنع القرار
ّ
لماني.
األسد ،باعتبار أن جانباً من اإلصالحات الدستورّية قد يتجه نحو تحويل سورية إلى نظا ٍم بر ٍ
ّ
رابعاًُّ :
األمنية ،ألنها تربط تواجدها الدائم
تود روسيا المحافظة على مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش واألجهزة
ّ
يتقدم على مبدأ المحافظة
(أو طويل األمد) في سورية بالمحافظة على تماسك الدولة ،لكن مبدأ استمرار التواجد ّ
على وحدة سورية.

التدخل الروسي .وهذا أمر ال ينسحب على سورية
خامساً :لم يعد الحديث عن الحسم العسكر ّي في سورية ممكناً بعد ّ
ّ
وحدها ،بل إن التحرك الروسي أسقط من وجهة نظر الكرملين مبدأ "التدخل اإلنساني" في أي ٍ
بقعة ساخنة ،وهذا
ّ
ّ
ّ
ّ
مكسب ال ترغب موسكو القلقة على األوضاع في بعض بلدان الرابطة المستقّلة في التراجع عنه.
ٍ
نهائي لألزمة في سورية ،وان
حل
عموماً يمكن القول إن الظروف لم تنضج ،كما توحي التحركات
ٍ
ّ
الروسية إليجاد ّ
ّ
يشكل كل
مسار المفاوضات ،في حال انطلق ،سيكون طويالً ومتعرجاً ومليئاً
بالمطبات ،ألن المنطلقات السابقة ّ
ّ
ظل غياب أو تغييب
خالفي ًة كبيرًة .وفي هذه الظروف فإن شعار الحرب على اإلرهاب
منها نقط ًة
ُّ
ّ
سيظل طاغياً في ّ
ٍ
عملي لمواجهة داعش وملحقاته.
بشكل
فرص توحيد الجهود
ٍ
ّ
األساسية
الروسية في إطار "التحضير لجنيف" أن موسكو لن تتراجع عن المبادئ
الدبلوماسية
وتعكس تحركات
ّ
ّ
ّ
ٍ
لكل منهما الصالحيات
التي وضعتها لنفسها ،وفي هذا السياق تأتي مناورة تقديم "فريقين" عن المعارضة للتفاوضّ ،
عملي ٍة وتدرك موسكو صعوبة قبولها من جانب "ستيفان دي
والقوة
القانونية نفسها ،وهذه إضافة إلى أنها فكرة غير ّ
ّ
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ٍ
الخالفية األخرى تدخل التحضيرات لجنيف
مجموعة من النقاط
ميستورا" أو من األطراف األخرى ،فهي إلى جانب
ّ
ٍ
في ٍ
طويل من السجاالت.
نفق

السياسية في سوريا
العملية
نقاش حول
ّ
ّ
د .عبدهللا تركماني
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أن الحالة السورّية قد خرجت من أيدي السورّيين ،سواء كانوا نظاماً أو معارض ًة ،وباتت قضي ًة تبحث مصيرها
يبدو ّ
قوى
ككل.
ودولية لها
إقليمية
ّ
ّ
ُ
مصالح ،ليس في سورية فقط بل في المنطقة العر ّبية ّ
ً
()0

ٍ
ألول ّ ٍ
مرة ينجح تضافر جهود القوى
حد للمحنة
تفصيلي ٍة
ط ٍة
الدولية المؤثرة في وضع خ ّ
للحل لوضع ّ
ّ
اإلقليمية و ّ
ّ
ّ
السياسية ،وتختبر نياتهم ومدى
المستمرة منذ نحو خمس سنوات .وهي تمتحن إرادة المنادين بالحلول
السورّية
ّ
ّ
المحددات السبعة لمؤتمر الرياض،
جديتهم .فالبنود التسعة وخطة الطريق ،التي انبثقت عن اجتماعات فيينا ،و ّ
وآليات قرار مجلس األمن ( )5523تلبي الشروط األساسية ألية عملي ٍة تصبو إلى تحقيق السالم في ٍ
بلد يسير نحو
ّ
ّ ّ
ّ

االندثار.

إذ ثمة عدة متغير ٍ
السياسية :أولها ،االنخراط الروسي
ات حصلت في المشهد السور ّي وجعلته أكثر استعداداً للتسويات
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
سياسي يخرجهم من حالة
حل
ٍ
المباشر في الصراع السور ّي .وثانيها ،تنامي الحاجة لدى حلفاء النظام لتمرير ّ
ّ
التخوف على أشده
االستنزاف المنهكة .وثالثها ،تزايد الضغط اإلقليمي إلطفاء بؤرة التوتر السورّية ،بعد أن أضحى
ُّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
اقتصادية على بلدان
اجتماعية و
أخطار
وطائفية ،ومن
مذهبي ٍة
احتقانات
حاد ٍة و
مما تخّلفه هذه البؤرة من استقطابات ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الجوار نتيجة االزدياد المتواتر ألعداد الالجئين السوريين على أراضيها .ورابعها ،موجة اللجوء السور ّي نحو أوروبا.
ٍ
وخامسها ،تدهور األوضاع االقتصادية والخدمية وشيوع ر ٍ
عارمة وضاغطة لدى السوريين بضرورة الخالص
غبة
ّ
ّ

للتوصل إلى
السياسية
التردي المريع في شروط حياتهم وعيشهم وأمنهم ،ربطاً بتنامي استعداد المعارضة
من هذا ّ
ّ
ّ
ٍ
دوامة العنف وتحفظ وحدة البالد ومؤسسات الدولة.
حلول تخّفف من ّ
()5
تبدو فرص تسوية األزمة السورية أكبر من أي ٍ
السياسي األول الذي
وقت مضى .فالقرار رقم ( )5523هو القرار
ُّ
ّ
ّ
ًّ مباش اًر.
حل المسألة السورية حال
يتناول ّ
لتطور الموقف الروسي من األزمة السورّية ،والتقارب المتنامي بين واشنطن وموسكو ،يؤشران
ويبدو ّ
العام ّ
أن المسار ّ
ّ
بمرحلة انتقالي ٍة جد ٍ
ٍ
ٍ
إلى متغير ٍ
ية .ولكن ثمة عقبات
الدولية للبدء
مقبلة في األزمة السورّية ،وتعزيز قوة الدفع
ات كبي ٍرة
ّ ّ
ّ
االنتقالية ودور رأس النظام ،وسبل الحفاظ
الحل ،بينها استمرار الخالفات على آليات التغيير والفترة
ّ
تعترض انطالق ّ

المكونات.
األمنية ،وتوفير الحقوق والحماية لجميع
على هياكل الدولة ومؤسساتها بما فيها الجيش واألجهزة
ّ
ّ
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وعليه صارت روسيا أمام اختبار قدرتها على ترشيد النظام السور ّي وحلفائه اإليرانيين وانتزاع التنازالت الضرورّية

للحل ،في مقابل أن يفرض الغرب أم اًر واقعاً على المعارضة المسّلحة وداعميها
تصورها ّ
منهم إلنجاح التسوية وفرض ّ

ومموليها لوقف النار واإلعداد لطاولة المفاوضات.
ّ

للحل السياسي ،صيغة تقوم على استنساخ النموذج
ولكن الروس يقاتلون في سورية ،وفي ذهنهم صيغة واحدة
ّ
ّ
ّ
الشيشاني وتنصيب أدو ٍ
قاعدة عسكرية أو مرفأً
ات لحكم سورية .فسورية التي يقاتلون ألجلها ليست بالنسبة إليهم
ً
ّ
إقليمية تتبعهم .وهذان األمران ،النظام والمنظومة ،يتيحان
يريدون حمايته ،بل هي نظام محلي ملحق بهم ،ومنظومة
ّ

لروسيا اإلطاللة على التوازن الدولي من حوض البحر المتوسط ،الذي هو قلب العالم وحيث في اإلمكان تظهير
ّ
ٍ
بشكل مباشر.
التورط
الضعف األميركي من خالل الرغبة التي أبدتها إدارة أوباما في عدم ّ

ٍ
تفاوضية ،باالستفادة
عملي ٍة
بأية
وقائع
أما النظام وحلفاؤه فهم يسعون إلى فرض
ّ
ّ
ميدانية على األرض ،قبل البدء ّ
ّ
َ
تغير المزاج الدولي بشأن المسألة السورّية ،إذ طغت شعارات محاربة اإلرهاب
من القوة التدميرّية
الروسية ،وباستغالل ّ
ّ
ّ
على ما عداها ،وأخذ النظام يعرض نفسه شريكاً في الجهد الدولي لمواجهة "داعش".
ّ
أن الحالة
وعليه ،ال ُيتوقع أن يكون مسار المفاوضات ،في حال انعقدت ،سهالً وسلساً ،وذلك ّ
لعدة أسباب؛ منها ّ

مما يفترض تشكيل
لكل التناقضات المحل ّية و
بكل تناقضاتها
اإلقليمية و ّ
ّ
ّ
وتشعباتها ،أصبحت مسرحاً ّ
السورّيةّ ،
الدوليةّ ،
ٍ
دولي ٍة تكون األداة الفاعلة إلدارة
االنتقالية بقرٍار يتبلور في مجلس األمن
الدولية للمرحلة
اإلدارة
الدولي ،بإرسال قوات ّ
ّ
ّ
ّ
عملية االنتقال السياسي.
ّ
ٍ
تصور
مفاوضات بين النظام والمعارضة .فال يمكن
ظل الظروف الحالية ،أن يصعب إقامة
ومن المحتمل ،في ّ
ّ
تعاو ٍن في رعاية المفاوضات المفترضة بين روسيا وتركيا ،أو بين إيران والسعودية.

()3

ٍ
مشروعة تتمثل في الحرية والكرامة،
مطالب
شعبي ٍة ذات
الحل
لم يكن اعتماد النظام السور ّي َّ
َّ
األمني وانكاره وجود ثورٍة ّ
َ
مجرَد ٍ
تكتيكي بقدر ما كان رهاناً إستراتيجياً وفي العمق.
خيار
ٍ
واعتباره َّ
كل من ينطق باسمها عميالً خارجياًّ ،
ّ
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ٍ
السياسي سوف
الحل
أن َّ
َّ
خاصة به ،من قبيل ّ
من هنا لم يكن النظام سعيداً بالقرار ( ،)5523فأخذ يقدم له تفسيرات ّ
الوطنية " التي يحددها هو بالتشاور مع حلفائه الروس واإليرانيين ،من دون مشاركة "
يجري مع " المعارضة
ّ

وطنية ".
الجماعات المسّلحة " و" معارضة الخارج " ،لتشكيل " حكومة وحدة
ّ

اتيجي ٍة
المحلية إلفراغ
الهدن واالتفاقات
مناطق إستر ّ
ّ
َ
وبالتوازي مع العمليات العسكرّية ،يحاول النظام استكمال سلسة ُ
في أطراف دمشق ومحيطها من فصائل المعارضة المسّلحة ،وترحيل المقاتلين منهم إلى مناطق أخرى في الشمال
والشمال الغربي.
()3

السيما بعد إعالن المبادئ
يعدل من
لعل التوافق
َّ
الوطني ،الذي انبثق عن مؤتمر الرياضّ ،
وضعية الحالة السورية ،و ّ
ّ
ّ
السبعة :وحدة سورية أرضاً وشعباً ،سورية دولة ديموقراطية ومدنية ،احتكار الدولة السالح واستخدامه ،رفض اإلرهاب

بكل أشكاله ،بما فيه إرهاب الدولة ،رفض وجود المقاتلين األجانب كاف ًة والمطالبة بانسحابهم ،التزام مبادئ
ّ
الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ،والحفاظ على مؤسسات الدولة واعادة هيكلة األمن
الديموقراطية وحقوق اإلنسان و
ّ

والجيش.

المدنية
طخ أياديهم ،من أهل النظام ،بدماء السوريين ،ومعارضة مؤمنة بالدولة
وتبقى الكرة اآلن في ملعب من لم تتل ّ
ّ

ٍ
ٍ
أي
فوضتهم القوى المؤثرة بإعادة بناء دولتهم على
أسس جديدة ،مع إبقاء عقدة األسد في دواليب ّ
الديمقراطية ،وقد ّ
اقف
الحلُّ ،
ّ
وتحوله إلى عبء على الجميع .لذلك يجدر بالمعارضة أن تََد َ
ع األسد يرفض ،وأن تتخذ هي مو َ
تقد ٍم نحو ّ
ٍ
ولعل الخالف بين حلفاء األسد
غير
ّ
عدمية ،قد تفتح األفق أمام تحقيق أهداف الشعب السور ّي في الحرية والكرامةّ .

البناء".
أن مصيره سيبقى لدى الروس في دائرة "الغموض ّ
اإليرانيين والروس سيرسم المصير البائس له ،طالما ّ

كل المستويات ،ينبغي على قوى المعارضة
وهكذا ،في سياق مواجهة التحديات واألخطار المقبلة ،وهي عديدة وعلى ّ

ٍ
عالمي ًة إلى ٍ
الخارجية
التدخالت
أن هناك حاج ًة
دور سورٍّي ،مهما بلغت شدة ّ
السورّية االنتباه إلى نقطة مركزّية ،وهي ّ
ّ
ّ

اإلقليمية .لذلك يجب
الحل برعاية الدول
و
ّ
ّ
اإلقليمية .فمن دون هذا الدور ،ال يوجد حل دائم ،وال يمكن تغطية هذا ّ
البناء على قرار مجلس األمن واالستفادة القصوى من التوافق الدولي.
ّ
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السياسية في سوريا"
"العملية
ورقة نقاش حول
ّ
ّ

د .غياث نعيسة

نشر لدر ٍ
اطية على ما يقومون به من ٍ
اسات لها قيمة
بداي ًة أشكر األصدقاء في مركز دراسات الجمهورّية الديمقر ّ
العامة في سوريا ،وال َّبد لي من اإلشادة بالمستوى المهني الرفيع
جدية ،وأيضاً قيمة ّ
سياسية ّ
ّ
عملية حول األوضاع ّ
ّ
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أخص بالذكر ورقة الصديقين يوسف فخر الدين وطارق عزيزة (مؤتمرات وق اررات )...وهي محور
لهذه الدراسات .و ُّ
نقاشنا.
ٍ
سأشير إلى بضع ٍ
حد كبير ،إجاباتي عن األسئلة المطروحة في ورقة المركز.
أفكار رئيسة وهي ستشمل ،إلى ّ
العام في سوريا ،وترتكز على أن اندالع الثورات
وتخص تفسير سياسات الواليات تجاه الوضع
الفكرة األولى:
ُّ
ّ
يح بل هز ٍ
"العربية" في نهاية عام ( )5101ترافق مع ٍ
يمة للواليات المتّحدة في العراق ،الذي غادرته قواتها
فشل صر ٍ
ّ

في عام (.)5100

كل القوى
وشكلت تهديداً كبي اًر للنظام اإلقليمي
الدولية واألنظمة
المحليةّ ،
ّ
اإلقليمية و ّ
ّ
هذه الثورات فاجأتنا كما فاجأت ّ
ّ
تعرضت للثورات هي أنظمة
الذي رعته وساهمت بتشكيله الواليات المتّحدة نفسها .و ّ
السيما أن األنظمة األولى التي ّ
تردٍد إلى
نفسر ارتباك سياساتها تجاه الثورات ،ودعواتها بعد فترة ّ
موالية للغرب (مصر ،تونس ،البحرين .)..من هنا ّ
ٍ
ٍ
فوقي ٍة في طاقمها .ليبيا والبحرين كانتا االستثناء األمريكي-
"انتقال من ّ
ظمٍ" يحافظ على األنظمة مع إدخال تعديالت ّ
ّ
الغربي في هذه السياسة.
ّ
ٍ
اصطفافات كانت تستخدمها األنظمة
لكن الثورات شملت دوالً "ممانع ًة" كالنظام السور ّي ،وبلحظة كسرت الثورات
ٍ
قمعي ٍة وفاسدة .وهكذا وجدنا أن "النظام
العربية إلدامة سيطرتها ،وأسقطت حجة "معاداة اإلمبريالية" لبقاء أنظمة ّ
وتخبطه الفكر ّي
مهدداً بالثورات .وهذا جوهر ارتباكات بعض اليسار المحلي و
اإلقليمي العر
بي" بكامله أصبح ّ
العالمي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نموذج كان يبرر له مواقفه.
والسياسي ،بسبب سقوط
ٍ
ّ

المضادة هو األنظمة العربية نفسها ،مثال وحشية النظام
الفكرة الثانية :إن الطرف الرئيس واألكثر شراس ًة للثورة
ّ
السور ّي ،تأقلم النظام التونسي وانقالب العسكر في مصر و"درع الجزيرة" في البحرين.
ّ

وليس هذا فحسب ،بل إن القوى
إضافية لهامش
اإلقليمية ،وجدت ،مع االنحسار األمريكي في المنطقة ،فسح ًة
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
عنيف في اليمن
بشكل
تحركها ،وهذا ما فعلته؛ حيث وجدنا تحركات (السعودية وايران وقطر وتركيا) لها وتعاركها

ٍ
حد ما في البحرين.
وسوريا ،والى ّ

الفكرة الثالثةَّ :
إن ّأياً من القوى
الدولية (بتحالفاتها وتصارعها) لم تكن ترغب بانتصار الثورات بصفتها
اإلقليمية أو
ّ
ّ
ثور ٍ
وبكل األحوال إجهاضها.
ات
ّ
شعبي ًة ،وعملت إما على سحقها أو تطييفها وأسلمتهاّ ،

()25

التداخالت الدولية واإلقليمية في سوريا (الحرب والمفاوضات)

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

ٍ
حد ٍ
كبير وتفكك .أتحدث عن اللحظة
الفكرة الرابعة :إن الحراك
الشعبي والثور ّي األصيل في سوريا قد ُسحق إلى ّ
ّ
ٍ
ٍ
المضادة (النظام وحلفائه والقوى اإلسالمية وحلفائها من
وقابل للتغيير ،لصالح قوى الثورة
سياق دينامي
الراهنة في
ّ
موجودة بشكل
وتدخالت الدول اإلمبريالية  .)..التعبيرات المباشرة للحراك الشعبي تهشمت ولم تعد
الدول اإلقليمية ّ
ً
ّ
ظ ٍم وفاعل .في حين أن (المعارضات) المكرسة والمرتهنة التي نعرفها (االئتالف أو هيئة التنسيق وما بينهما)
من ّ

قوى
ودولية ،تستجيب بما تقرره األخيرة .وفي الوقت نفسه فإن
إقليمي ٍة
ّ
ّ
فهي ،في حقيقة األمر ومرارته ،أوراق بيد ً
ثم روسيا ،يجعل من النظام ،هو أيضاً ،أسير
تدخ ٍل و ٍ
اسع لحزب هللا وايران ومن َّ
ضعف النظام الذي أدى إلى ّ

ٍ
حد ٍ
كبير ،من يد السوريين.
إرادات هؤالء الحلفاء .ما يعني باختصار أن مصير سوريا خرج ،إلى ّ

كل ما نراه من مؤتمر ٍ
ات ،هي ،أساساً ،مفاوضات بين قوى
ودولي ٍة تتصارع في ما بينها وتعمل
إقليمي ٍة
لذلك ،فإن َّ
ّ
ّ
على تعديل موازين القوى لصالحها ،ولكن على حساب دماء السوريين.

قد تنفتح تسوية بمقدار ما تتوافق هذه القوى ،ويبدو أن اجتماع فيينا يشكل خطوة ،لم تكتمل بعد ،لتفاهماتها ،ولكن
دور القوى
(السياسية المعارضة) السورية المدعوة للتفاوض دور هامشي ،لألسباب المذكورة أعاله وألنها تفتقر إلى
ّ
ٍ
وشعبي .ودورها الراهن والمستقبلي ،إن بقي لها وجود الحق ،ليس سوى ٍ
سند جماهيرٍّي
تابع للقوى
اإلقليمية
دور ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
بأي حال ،الثقة بها أو الرهان عليها .دورها دور تابع ،باستثناء بعض التصريحات
و ّ
الدولية الراعية لها .وال يمكنّ ،

تعبر فيه عن امتعاضها من تبعيتها.
من حين آلخر ّ

المضادة :النظام
الفكرة الخامسة :واضح أن المشهد السور ّي يؤكد أن القوى المؤثرة ميدانياً هي جميعها قوى الثورة
ّ
ٍ
رجعي ٍة ،وبعضها فاشي في أطروحاته وممارساته ،جزء
جهادية
سلفي ٍة
ّ
ّ
والميليشيات الحليفة له ،في مقابل ميليشيات ّ
ٍ
قليمي ٍة،
ممول ومدعوم من تركيا والسعودية وقطر ،والطرف الثالث هو القوى العسكرّية لدول "إمبريالية" وا ّ
هام منها ّ

الحر ،بما يعنيه من حالة
السيما روسيا وايران ،وأيضاً التحالف
و ّ
الدولي بقيادة الواليات المتّحدة .أما الجيش السور ّي ّ
ّ
ٍ
ٍ
وتهمش
محلي ٍة فهو أضعف األطراف بما ال يقارن ،مشابه بحالته لحالة الحراك
مقاومة
شعبية ّ
ّ
الشعبي الذي خفت ّ
ّ
ٍ
درجة كبي ٍرة.
إلى
استقاللية أو نزاهة الوفد المعارض
على أساس معرفة هذا المشهد يمكن أن نستنتج بأنه ال يمكن الرهان ال على قوة و
ّ

الدولية التي
للتفاوض ،وال على نوايا نظا ٍم مجرٍم أثبت أنه عصي على اإلصالح ،وال على نوايا الدول
اإلقليمية و ّ
ّ
معني ٍة بقضية تحرر الشعب السور ّي.
توضح بما ال يترك مجاالً للشك أنها غير ّ
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اطية والثورّية الحاملة لبرنامج الثورة ،هذه القوى التي تشتت
ما يمكن ويجب عمله ،هو إعادة إنهاض القوى الديمقر ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اضحة هي أهداف الثورة مع الحفاظ
أهداف و
وعملي ،على
اسع
عدة .فإعادة توحيدها في
وتفتت
ٍ
تحالف و ٍ
ألسباب ّ
ّ
ٍ
ٍ
تسوية تعيد إنتاج النظام أو إقامة نظام
أي
على
ّ
استقاللية مكوناته ،قد يسمح ،من جهة ،بإعاقة أو منع أو إدانة ّ
ٍ
طائفية) ستكون كار ّثي ًة على مستقبل البالد .ومن جهة أخرى ،يعمل على إنهاض
محاصصات (طائفية أو غير
ّ

استقاللية الق ارر
وعلمانية ،سوريا المساواة والعدل االجتماعي ،و
حرة وديمقراطية
الحراك
ّ
ّ
الشعبي من أجل سوريا ّ
ّ
ّ
الشعبي للسوريين .وكمقدمة لذلك وقف آلة القتل والدمار ورفع الحصار واإلفراج عن المعتقلين والمخطوفين وعودة
ّ
الالجئين والنازحين إلى ديارهم .
ٍ ٍ
اطية واليسارّية ،سيبقى مصير بالدنا وشعبنا رهناً لقوى
ودولي ٍة
إقليمي ٍة
ّ
ّ
من دون تشكيل تحالف وازن لقوى الثورة الديمقر ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
استغالل ووصاية.
استبداد و
كل
ورجعي ٍة
ّ
ّ
ألي ّ
توجه تحررٍّي لشعبنا من ّ
وفاشية معادية بشراسة ّ

أخطار التوافق الدولي واإلقليمي على مستقبل سورية
ّ
ّ
منار الرشواني
ٍ
ٍ
وكالة
بعد قرابة خمس سنوات على اندالع الثورة السورّية ،واتخاذها طابعاً مسّلحاً يجسد حرب
دولي ٍة ،وصوالً
إقليمية و ّ
ّ

التدخل الروسي العسكر ّي المباشر منذ ( 31أيلول /سبتمبر  ،)5102يبرز اليوم توافق دولي واقليمي على
إلى
ّ
ّ
ٍ
سياسي ٍة تؤدي إلى إنهاء الصراع في سورية.
تسوية
التوصل إلى
ضرورة
ّ
ّ
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ٍ
أخطار قصيرة المدى على األقل ،بحكم أسبابه ودوافعه؛ فإنه يحجب
عما ينطوي عليه هذا التوافق "الجديد" من
وعدا ّ

في الوقت ذاته توافقاً ،إن لم يكن إجماعاً ،دولياً واقليمياً آخر؛ أكثر رسوخاً وأشد تهديداً لمستقبل سورية وشعبها،
وقبل ذلك حاضرهما ،وهو يتمثّل في عدم السماح بوجود سورية قوية متماسكة وديمقراطية.
التوافق على "سالم" ..ال على "السالم"
ٍ
عملي ٍة إليجاد
التدخل
شكل ّ
التحول األبرز نحو السعي إلى اتخاذ خطوات ّ
الروسي العسكر ّي المباشر في سورية نقطة ّ
ّ
ٍ
سياسي ٍة لألزمة السورّية .وقد تمّثلت هذه الخطوات أساساً بمحادثات فيينا في ( 03تشرين الثاني /نوفمبر
تسوية
ّ

تم تبني بنودها دولياً عبر قرار مجلس األمن
لحل األزمةَّ ،
الماضي) ،والتي ّ
عما اعتبر "خريطة طريق" ّ
تمخضت ّ
رقم ( )5523في ( 01كانون األول /ديسمبر الماضي).
تم وصفه ،لم يكن إال خشية األطراف جميعاً الداعمة
والحقيقة أن المبعث األول واألساس لهذا التوافق "النادر" ،كما َّ
ٍ
ٍ
تحول
لنظام بشار األسد والداعمة للمعارضة ،على ّ
حد سواء ،من الدخول في حالة من التصعيد المتبادل تؤدي إلى ّ
ٍ
وكالة إلى ٍ
مؤكد ،بين الفاعلين اإلقليميين
الحرب السورية من حرب
حرب مباشرة ،ستكون أوسع جغرافياً بشكل شبه ّ
روسي ًة بدعوى
تأكد مع إسقاط تركيا ،العضو في حلف شمال األطلسي "الناتو" ،طائرًة حر ّبي ًة
والدوليين (وهو ما ّ
ّ

الجوي التركي على الحدود مع سورية).
خرقها المجال
ّ
ّ

الدولي واإلقليمي هو توافق على إحالل "سالم"
واستناداً إلى هذه الخشية المتبادلة ،يبدو ممكناً القول إن التوافق
َّ
ّ
وليس على إحالل "السالم" في سورية.
كل فر ٍ
يق منهما /منهم هو األفضل لفرض مفهومه
إذ ما تزال القناعة تتملك الفرقاء على جانبي الصراع بأن وضع ّ
ثم أجهزة
ورؤيته للسالم والتسوية
السيما فيما يتعّلق بمصير بشار األسد في المستقبل ،ومن َّ
النهائية في سورية ،و ّ
ّ

األمنية.
نظامه العسكرّية و ّ

تروج روسيا ،أو هي تعتقد فعالً ،أنها صاحبة اليد العليا في فرض التسوية استناداً إلى شروطها وحدها،
فمن ناحيةّ ،
بحكم وجودها العسكر ّي المباشر هناك .إذ يسمح لها ذلك ،على األقل ،بإطالة أمد الصراع ،بل ولربما تكون موسكو

هابية والمتطرفة ،العابرة للحدود
تمارس عن شديد وعي سياسة ابتزاز الغرب عبر تنامي قوة التنظيمات اإلر ّ
بأيديولوجيتها وأنشطتها ،نتيجة سياسة األرض المحروقة التي تمارسها روسيا في سورية .إذ تستفيد هذه التنظيمات

الروسية للمدنيين وفصائل المعارضة السورّية.
من استهداف الغارات
ّ
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في المقابل ،فإن داعمي المعارضة أو خصوم روسيا تحديداً ،قد يرون أن تد ّخل روسيا المباشر ليس أكثر من توّر ٍط
مكلف؛ إذ هو يؤدي إلى استنزافها مالياً بما يفاقم أزمات اقتصادها المنهك أصالً بالعقوبات الغر ّبية وانهيار أسعار

اتيجي
انية في تحقيق تقد ٍم إستر ٍ
النفط؛ والذي قد تضاف إليه تكلفة بشرّية في حال فشل قوات األسد والمليشيات اإلير ّ
ّ
على األرض .ومثل هذا األمر في حال تحققه سيؤدي إلى تحجيم واضعاف التهديد الروسي المتصاعد في أوروبا
ّ
وضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام (.)5103
انية
مثل اندالع األزمة األوكر ّ
ّ
ضمن هذه الرؤية المتناقضة بين الفرقاء اإلقليميين والدوليين ،يصير متوقعاً تماماً تصاعد العمليات العسكرّية في
زمن "التفاوض على السالم" ،كون هذه العمليات هي وحدها المعيار الحاسم في تقرير مفهوم السالم الملغز .ففيما
ٍ
جديدة على األرض عبر تعديل وحتى قلب ميزان القوى لصالح األسد بأسرع ٍ
وقت
حقائق
تسعى موسكو إلى خلق
َ

ممكن ،من خالل إيقاع أكبر حجم ممكن من الخسائر بفصائل المعارضة السورّية المسّلحة؛ فإن داعمي هذه
ٍ
السيما في
الفصائل سيسعون في المقابل إلى حرمان روسيا من تحقيق أي
أفضلية تسمح لها ّ
بادعاء االنتصار ،و ّ
ّ
ظل تحالفها على األرض مع إيران التي تمثل التهديد األساس بالنسبة ٍ
السيما دول المنطقة العر ّبية.
لكثير من الدول و ّ
ّ
انية
روسيا في أزمة العالقات السعودية-اإلير ّ
الدبلوماسية بين البلدين ،إلى تعقيد
حد قطع العالقات
انية ّ
ّ
العام بأن يؤدي تأزم العالقات السعودية-اإلير ّ
رغم التوّقع ّ
ٍ
احتمالي ًة لحدوث العكس تماماً ،بحكم موقع روسيا الحالي
سياسي ٍة في سورية؛ إال أن هناك
تسوية
فرص التوصل إلى
ّ
ّ

في قلب الصراع.

الدبلوماسية مع طهران على أنه قرار حاسم ونهائي بعدم
فمن البدهي النظر إلى القرار السعودي بقطع العالقات
ّ
التوصل
ثم ،فقد يدفع ذلك بموسكو إلى تسريع
أي ظرف .ومن َّ
السماح ببقاء حليف هذه األخيرة؛ بشار األسد ،تحت ّ
ّ

ٍ
ٍ
سعودي في سورية ستدفع موسكو تكاليفه مباشرة
اني-
خضم
سياسي مقبول خشية إيجاد نفسها في
حل
تصعيد إير ٍ
ٍ
إلى ّ
ٍّ
ّ
ّ
ّ
بالتأكيد ،مع احتمالية حدوث مو ٍ
اجهة مع السعودية وتركيا نتيجة لذلك ،تؤدي إلى خروج األمور عن السيطرة إقليمياً
ّ
ولربما عالمياً.

اطية
التوافق على سورية ضعيفة غير ديمقر ّ
ٍ
االنتقالية
إقليمي بشأن مصير بشار األسد خالل أو بعد المرحلة
دولي
التوصل إلى
ٍ
اتفاق ٍ
إذا كان ممكناً ومتوقعاً
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
نهائي ٍة للصراع في سورية ،فإن المعضلة األكبر التي تواجه سورية والسورّيين هو
تسوية
المفترضة للتوصل إلى
ّ
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توافق دولي إقليمي آخر أشد تماسكاً وأكثر خطورًة ،ويتمثّل في حرص جميع األطراف بال استثناء ،سواء كانت

اطية ،باستثناء
داعم ًة للنظام أم للمعارضة ،على أن تكون سورية ما بعد الحرب /األسد دولة ضعيفة وغير ديمقر ّ
بعض المظاهر الشكلية تماماً ،بل وبما يضمن استدامة عدم االستقرار.

ٍ
نموذج
مصلحة في السماح بظهور
اإلقليميين والدوليين ،ليسوا أصحاب
إذ يمكن القول بشديد ثقة ،إن جميع الفاعلين
ٍ
ّ
اطي في المنطقة يلهم بأي ٍ
تم استخدام الثمن الباهظ الذي دفعه ويدفعه
ديمقر ٍ
شكل الشعوب العر ّبية األخرى .وكما َّ
ُ
ّ
ّ
ٍ
محاولة مماثلة ،فإن
يتم بها تحذيرهم من اإلقدام على
السوريون في ثورتهم" ،فزاع ًة" للشعوب العر ّبية خصوصاًُّ ،
أي
أن َّ
كل هذه التضحيات السورّية لم ّ
المتوقع بداهة أن تواصل الدول العر ّبية تعزيز هذا "الدرس" ّ
بادعاء ّ
تؤد إلى ّ
ٍ
نتيجة جوهرّية في النهاية.

ٍ
جيش سورٍّي
وطني
الدولية في عدم وجود
ضمن ذلك ،وبشكل أكثر وضوحاً ،تبدو مصلحة جميع األطراف
ٍ
اإلقليمية و ّ
ّ
ّ
ٍ
طائفي ٍة موازية للجيش السور ّي
مليشيات
محترف .ينطبق ذلك ،بداهة ،على إيران (وحزب هللا) التي شرعت في خلق
ّ
(مليشيا الدفاع الوطني) يسهل السيطرة عليها؛ تماماً كما ينطبق هذا الموقف على الواليات المتّحدة واسرائيل ،ودول
ّ
بالشك والخوف (لبنان بطوائفه كاف ًة ،واألردن) .وحتى بالنسبة لروسيا،
الجوار بحكم تاريخ عالقتها بسورية المشوب
ّ

ٍ
تابع لها تماماً ،فإنها ستحرص في قيامها بذلك على
فإنه عدا عن حرصها على إعادة تشكيل /خلق
جيش سورٍّي ٍ
ٍ
التدخل الروسي
ظل التنسيق الحالي منذ
ّ
مميزٍة بموسكو ،و ّ
إرضاء مطالب تل أبيب التي ترتبط بعالقات ّ
السيما في ّ
ّ
المباشر في سورية.

خاتمة
عدا عن األخطار المتأتية عن سعي الفرقاء الدوليين واإلقليميين ،خالل المرحلة الحالية ،إلى تكثيف عملياتهم
الميدانية لهذه العمليات هي المعيار الوحيد في حسم الخالف بشأن
العسكرّية ،مباشرة وبالوكالة ،باعتبار النتائج
ّ
يظل الخطر األكبر متمثالً في التوافق الدولي واإلقليمي على ضرورة عدم
جوهر "السالم" المطلوب في سوريةُّ ،
ّ
ّ
اطية ومتماسكة.
وجود سورية ديمقر ّ
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هذه المعضلة ال يمكن التغلّب عليها ،على مستوى النخب المؤثرة ،إال بوعيها من قبل السياسيين وقادة الفصائل

ٍ
ٍ
تشكيل
أي
المسّلحة الرئيسة ،ومن َّ
اسم مشتركة كبرى تضمن عدم إقصاء –كما عدم هيمنةّ -
ثم السعي إلى إيجاد قو َ
ٍ
أساس كان.
أي
ٍ
سياسي أو عسكرٍّي على ّ
ّ
ٍ
يعوض عن غياب الدولة أو ُّ
شخصيات
يحد من قوتها في حال بروز
لكن يبدو أهم من ذلك ،خلق
ٍ
مجتمع ٍّ
قوي ّ
الحقيقية،
ثم ،فال َّبد من العمل منذ اآلن على تعزيز حضور وفعالية مؤسسات المجتمع المدني السورّية
مستبد ٍة .ومن َّ
ّ
ّ
ّ
التي تهدف إلى تكريس العمل االجتماعي والتطوعي والسياسي من أدنى مستوى
ٍ
محلي (األحياء والبلديات) وصوالً
ّ
ّ
ّ
ّ
المدنية التي تعزز االنتماء على أساس المصلحة في االستقرار
إلى المستوى الوطني األوسع؛ بما يخلق التر ّبية
ّ
ّ
والسالم واالزدهار ،وضمن ذلك طبعاً حماية الحقوق والحريات الرئيسة.

الدولية
المحلية و
خضم التجاذبات
مصير جنيف ( )3في
اإلقليمية و َّ
َّ
َّ
ّ
د.هيثم خوري
للبحث في مآالت جنيف ( )3وامكانية نجاحه أو فشله ،ال َّبد لنا من البحث في عدة مواضيع ذات ٍ
صلة ،ومنها:
ّ
ّ
َ
الدولية ،وأخي اًر إستراتيجيات أطراف
اإلقليمية ،التجاذبات
الدولية ،الصراعات
الوضع الميداني ،المؤتمرات والق اررات
ّ
ّ
ّ
ّ

التفاوض.

الوضع الميداني
ّ
ٍ
مهم ًة في النصف الثاني من عام ( )5103والقسم األول من عام (،)5102
حققت المعارضة المسّلحة انتصارات ّ
وذلك على ثالثة محاور .المحور األول هو محور إدلب حيث سيطر جيش الفتح على كامل محافظة إدلب ريفاً
اتيجية ولم يكتف بإدلب بل تعداها إلى سهل الغاب ،فسيطر على
ومدين ًة ممتداً إلى مدينة جسر الشغور اإلستر ّ
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العديد من القرى فيه .المحور الثاني هو محور درعا الشيخ مسكين ،فبعد السيطرة على الشيخ مسكين واللواء ()15
أواخر عام ( ،)5103سيطرت قوى المعارضة على معبر نصيب  .تلى ذلك دخول قوات المعارضة إلى بصرى
الشام في شهر آذار ،ثم اقتحام الفوج ( ،)25ثاني أكبر لواء مشاة في الجيش السور ّي .أما المحور الثالث هو محور

ريف القنيطرة ،حيث دخلت قوات المعارضة مع قوات النظام بالعديد من المعارك ،خالل مجمل هذه المعارك

يبق في قبضة النظام إال بلدة حضر ،مدينة البعث،
ّ
تقدمت المعارضة فاستولت على معظم محافظة القنيطرة ،ولم َ

خان أرنبة ،وتل كروم.

متعدد األبعاد للنظام وحلفائه .فالتقدم في محافظة إدلب جعل من قوات المعارضة
ّ
تقدم المعارضة هذا تهديداً ّ
شكل ّ
على بعد ( 31كم) من قرى الساحل حيث الحاضنة الشعبية للنظام ،وقطع طريق إمداد الالذقية -حلب ،حيث

النظام مازال يحارب قوات المعارضة هناك ،وحيث مازالت هذه األخيرة تحاصر العديد من القرى الشيعية ككفريا
والفوعة ونبل والزهراء .أما التقدم في محور القنيطرة ،فقد جعل قوات المعارضة بالقرب من الجنوب اللبناني حيث
أهمي ًة لحزب هللا .أما التقدم على محور درعا الشيخ مسكين ،فلقد حرم النظام من آخر
المنطقة
اللبنانية األكثر ّ
ّ

المهمة ،ذلك الذي
االقتصادية
المعابر الحدودية (ما عدا تلك التي تربط سورية مع لبنان) ،قاطعاً بذلك أحد الشرايين
ّ
ّ
يصل سورية باألردن ،وجعل قوات النظام على بعد ( 11كم) عن العاصمة دمشق.

لم تكن نتيجة هذه المعارك فقط تقليص منطقة سيطرة النظام إلى أقل من ( )%51من مساحة سورية ،بل أيضاً
استنزاف العنصر البشر ّي ضمن قواته ،نتيجة كثرة القتلى بين عناصره ،وكسر معنويات عناصره الذي تجّلى بالهروب

الجماعي المخزي من كثير من المعارك.
ّ

ٍ
فردت السعودية
دفع هذا بإيران بالزّج بوحدات من الحرس الثور ّي في الحرب الدائرة في سورية بقيادة "قاسم سليماني"ّ ،

التدخل اإليراني المباشر في المعارك ،و ّأدى إلى زيادة اإلصابات
مما ع ّ
طل مفعول ّ
على ذلك بزيادة تسليح المعارضةّ ،
ّ
في صفوف الحرس الثور ّي اإليراني ،ومنها مقتل "حسين همذاني" قائد فيلق القدس واصابة "قاسم سليماني" نفسه
ّ
ٍ
بليغة.
بجرو ٍح
تقدماً ملموساً ،ذهب "قاسم سليماني" إلى موسكو لطلب
عندما استنفدت قوات الحرس اإلير
اني من غير أن تحّق َق ّ
ّ
الشيعية
غطاء جوياً لقوات األسد وقوات الحرس اإليراني والمليشيات
تقدم روسيا
النجدة العسكرّية منها ،بحيث ّ
ّ
ً

ٍ
أساسي بسالح طيرانها في الحرب الدائرة على األرض السورّية ،وأصبحت
بشكل
األخرى ،هكذا دخلت روسيا
ٍ
ّ
الالعب األكبر فيها ،والوصي على النظام عسكرياً وسياسياً ،ونجم عن هذا تحجيم كبير للدور اإليراني في سورية.
ّ
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السيما
روسيا دخلت الحرب السورية بحجة محاربة داعش ،ولكنها في الحقيقة استهدفت فصائل المعارضة المسّلحة و ّ

ولكنها تراجعت عنه عندما أيقنت أن
جيش الفتح .لقد وضعت في البداية سقفاً زمنياً لعملياتها مدته ثالثة أشهرّ ،

االنتصار السريع الذي تحلم به لن يحدث.
اجتماعات فيينا والقرار الدولي ()6622
ّ

نوعي ًة في المسار السياسي لألزمة السورية ،فلقد وضعت خطوات
ّ
شكلت االتفاقات الناجمة عن اجتماعات فيينا نقل ًة ّ
ّ
تم توقيعه بتاريخ ( 31حزيران
عملية لعملية سياسية مع “برنامج
ٍ
زمني” لتنفيذ اتفاق المبادئ (جنيف  )0الذي َّ
ّ
مرة يحصل نوع من تو ٍ
تتوجت اجتماعات فيينا بقرار مجلس
إقليمي
افق
ٍ
ٍ
 ،)5105وألول ّ
ودولي على خطة مثل هذهّ .
ّ
ّ
ٍ
أكد على ٍ
انتقال
شدد على ضرورة تحقيق
األمن (  ،)2254الذي ّ
كثير من النقاط الواردة في اتفاقات فييناّ ،
ولكنه ّ

ٍ
ٍ
بكل ما تعنيه كلمة
تغيير
سياسي ،وليس مجرد
انتقال من تغيير جوهرٍّي في طبيعة النظام .كما َّ
ٍ
ٍ
نص علناً
سياسيّ ،
ّ
ّ
االنتقالية ،سيكون هيئة حكم انتقالي كاملة الصالحية وليس
سدة الحكم في المرحلة
على أن الجسم الذي سيتولى ّ
ّ
ّ
ٍ
الخالفية التي ظّلت عالق ًة في اجتماعات فيينا .ولكن في إطار ما
وطنية ،وبذلك حسم إحدى القضايا
وحدة
حكومة
ّ
ّ

األساسية غامض ًة في القرار ( ،)5532وعلى
البناء ،ظّلت بعض النقاط
جية األمر
يكي بالغموض ّ
ّ
أسماه وزير الخار ّ
ّ
رأسها مصير األسد ،ومن المعلوم أن المعارضة لن ترضى إال برحيله .والنقطة الغامضة األخرى هي موضوع وقف
السياسية ،بل سيرافقها ،وسيقتصر على الجبهات بين النظام وفصائل "المعارضة
إطالق النار ،الذي لن يسبق العملية
ّ

حدد بعد ،مع العلم أن جبهة النصرة ،التي تُعتبر حتماً من الفصائل
المتطرفة ،موجودة تقريباً
المعتدلة" ،والتي لم تُ ّ
ّ
ابتداء من إدلب وريف حماة إلى الشيخ مسكين والقنيطرة.
كل ساحات القتال
على ّ
ً

مؤتمر الرياض
ئج
مرٍة أطيافاً
على الرغم من تأجيل انعقاده ّ
ّ
إيجابية ،أولها أنها جمعت ألول ّ
مرات ،كان لمؤتمر الرياض نتا ُ
عدة ّ
ٍ
سياسي ًة وعسكرّي ًة ،وخرجت ٍ
يشكل
ختامي
ببيان
متعددة من المعارضة
ٍ
معقول وافقت عليه ُّ
مما ّ
ً
ّ
كل األطياف تقريباً ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
تفاوضي ٍة لها صالحية تشكيل وفد التفاوض
بهيئة
مقبلة مع النظام .كما أنها خرجت
مفاوضات
أي
ّ
دعماً لها في ّ
بجدي ٍة وباحترافية معقولة على الرغم من بعض الخالفات داخلها
مرجعي ٍة له ،ويبدو أن هذه الهيئة تعمل
وتشكيل
ّ
ّ

التي ّأدت إلى انسحاب "لؤي حسين" منها .ولكن يجب اإلشارة إلى أن اعتذار "هيثم المناع" عن حضور مؤتمر

منغصاً لمؤتمر الرياض وللنتائج التي نجمت عنه.
الرياض وانضمامه إلى مؤتمر الرميالن قد ّ
يشكل عامالً ّ
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اإلقليمية
الصراعات
ّ
ال يخفى على ٍ
أحد حلم إيران بامتداد سيطرتها عالمياً ،وبالتحديد حلمها بتحقيق الهالل الشيعي ،لهذا ومنذ بدء الثورة
ّ
المادي واللوجستي الالزم للنظام .ولكن مع هزائم النظام العسكرّية المتكررة في القسم
كل الدعم
قامت إيران بتقديم ّ
ّ
ّ
ٍ
ميليشيات
تدخالً عسكرياً أكبر في المعارك على األرض ،فأرسلت إيران
األول من عام ( ،)5105طلب النظام ّ

أفغانية ،وأصبح ضباطها يقودون العمليات على األرض .ومع هزائم النظام في أواخر عام ()5103
اقي ًة و ّ
شيعي ًة عر ّ
ّ
ٍ
وحدات من الحرس الثور ّي اإليراني ،وقيادة "قاسم سليماني"
وبداية عام ( )5102تعاظم الدور اإليراني عبر إرسال
ّ
ّ
ٍ
بشكل ّ ٍ
خاص :منطقة سهل الغاب وجسر الشغور ،ومنطقة القنيطرة.
اهتمت إيران بمنطقتين
للمعارك على األرضّ .
اهتمامها بمنطقة جسر الشغور نجم عن رغبتها بفتح طريق إمداد الالذقية -حلب بغية تخفيف الضغط عن القرى

الشيعية المتواجدة في ريف حلب ككفريا والفوعة ونبل والزهراء .أما اهتمامها بريف القنيطرة فبسبب قربه من مزارع
ّ

كل تلك المعارك ،والتي انتهت بقتل "حسين همذاني" قائد
شبعا والجنوب اللبناني .ولكن إيران منيت بالهزائم في ّ
فيلق القدس واصابة "قاسم سليماني" قائد قوات الحرس الثور ّي.
أما بالنسبة للسعودية ،والتي اعتبرت في عهد الملك "عبد هللا" أن خالفها مع إيران هو خالف في التحالفات ،لهذا
نهجت معها نهج التهدئة ومحاولة احتواء الخالفات ،فإنها في عهد الملك سلمان اعتبرت خالفها مع إيران خالفاً
إستراتيجياً ،وبدأت بالعمل على تقويض النفوذ اإليراني في المنطقة العربية ،فقامت بعاصفة الحزم في اليمن ،وطوت
الملف السوري ،وزادت دعمها العسكري للمعارضة السورية ،فكان لهذا دور
صفحات خالفها مع تركيا وقطر في
ّ

كل هذا بعقد مؤتمر الرياض
كبير في الهزائم التي منيت بها إيران في الساحة السورية عام  .5102ثم ّتوجت َّ
لتصبح الراعي المباشر والوكيل الحصر ّي لهذه المعارضة.
للمعارضة السورية على أرضها،
َ
المستقبلية للعالقات بين المملكة العربية السعودية وايران؟ يبدو أن العالقة بينهما سائرة إلى مز ٍيد
إذاً ما هي المآالت
ّ
سالمياً .وعلى الرغم من أن وز َير الخارجية السعودية "عادل
إقليمياً وا
من التوتر .فالسعودية تحاول عزل إيران
ّ
ّ

الخالف الدبلوماسي مع إيران سيؤثر على جهود
اجتماع لجامعة الدول العربية “إنه ال يعتقد أن
الجبير" قال في
ٍ
َ
ّ
تحجم
السالم المتعلقة بسوريا” ،فإن هذا التوتر يؤثر سلباً على القضية السورية ،فإيران التي بدأت ترى أن نفوذها ي ّ
ٍ
اتفاق ال يوافق مصالحها .اتهم وزير خارجية إيران "محمد جواد ظريف" السعودية باستخدام خالفها
أي
ستعارض َّ

مع طهران لكي “تؤثر سلباً” في محادثات السالم حول النزاع السوري وقال في بيان :إن “نهج السعودية يقضي
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بإحداث التوتر بهدف التأثير سلباً على األزمة السورية” .وأضاف "لن نسمح لتصرفات السعودية بإحداث ٍ
تأثير
سلبي"
ٍ
ّ
التجاذبات العالمية
متباعدة بين روسيا والواليات المتحدة ،وهذا االختالف في الرؤى يتمحور
على نقيض ما يبدو فإن الرؤى ما زالت
ً

حول الموقع الجيو-إستراتيجي العالمي الذي ُّ
تود روسيا االستحواذ عليه ،بينما ال توافق الواليات المتحدة عليه.

فبوتين أعلن أثناء حملته االنتخابية عام ( )5100نيته إنشاء ٍ
ٍ
تضم معظم جمهوريات االتحاد
جيوسياسي ٍة
كتلة
جديدة ُّ
ّ
ّ
السوفييتي السابق ،وتشمل خمساً من مساحة األرض يعيش عليه تقريباً ( )311نسمة ،وهو يريد الهيمنة على سوريا

لتكون نافذة هذا االتحاد على البحر المتوسط .ولقد جعل من تشكيل هذه الكتلة عنواناً لرئاسته التي ابتدأها عام
ططه هذا.
ليتم التوقيع على اتفاقيتها في عام ( ،)2015ولكن أحداث سورية وأكرانيا جاءت لتعرقل مخ ّ
(َّ (5105
ابتداء
الجيوسياسية من قبل الغرب في السنوات العشرين األخيرة،
وتم تجاهل مصالحها
روسيا التي طالما أُهينت َّ
ّ
ً
من كوسوفو إلى جورجيا وأوكرانيا وليبيا وأخي اًر سوريا ،أرادت أن تعطي الغرب درس ًا في القضية السورية ،وتجعل
الدولية.
الجميع يحسبون حساب مصالحها
ّ
وطبعاً الوالي ات المتحدة ال توافق روسيا على هذه الرؤية ألنها بالنسبة لها عودة إلى ما يشبه الحرب الباردة ،والتي
ططات روسيا فيما يتعلق بسورية كما حاولت في أوكرانيا ،
ال تنوي العودة إليها ،لهذا هي ستسعى إلى إحباط مخ ّ
معتمدة على سياسة إدارة الصراع ،مع ترك
وكل هذا يجري من تحت الطاولة ال فوقها .الواليات المتحدة ،مازالت
ُّ
ً

التورط .هكذا تركت روسيا تتدخل عسكرياً في سورية ،ولن تمنعها
اآلخرين يتورطون في الصراع السوري إن أرادوا ّ

يجر روسيا والمنطقة إلى مستنق ٍع
إن أرادت التدخل أكثر أو عمدت إلى إطالة أمد تدخلها ،رغم علمها أن هذا قد ُّ
السياسية عبرها ،هكذا شاركت بترؤس اجتماعي فيينا 0
تمر الحلول
يصعب الخروج منه .مع ذلك حرصت أن َّ
ّ
تمخض عنه القرار (.)5523
وفيينا  ،5وعمدت إلى عقد االجتماع الثالث في نيويورك الذي ّ

اتيجيات أطراف التفاوض
إستر ّ
ال َّ
موقف المعارضة السورية حرج ،فهي حتماً ال تستطيع رفض الذهاب إلى مؤتمر جنيف ،ولكنها في
شك أن
َ

المدنيين ،فكيف يمكنها تبرير الجلوس على طاولة
الوقت عينه تشعر بالحرج أمام استمرار الحرب واستمرار قصف
ّ

السكنية ،لذلك ما برحت تطلب إجراءات لحسن
التجمعات
المفاوضات مع نظا ٍم مازالت قواته وقوات داعميه تقصف
ّ
ّ
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مناطق محاصرٍة قبل المفاوضات،
النوايا ،من بينها وقف إطالق النار واإلفراج عن محتجزين ورفع الحصار عن
َ
التفاوضية ،إنه من غير
صرح جيش اإلسالم ،وهو من بين الفصائل المسّلحة المشتركة في الهيئة
ّ
ولهذا أيضاً ّ
ٍ
سياسي للحرب بينما يموت الناس من الجوع والقصف .وأضاف أن “أفضل سبي ٍل إلجبار
حل
ٍ
المقبول الحديث عن ّ
ّ
ٍ
مضاد ٍة للطائرات" .هذا عدا إحساس
يخ
حكومة دمشق على
التوصل إلى تسوية هو تزويد مسّلحي المعارضة بصوار َ
ّ
ّ
التدخل العسكر ّي الروسي ،الذي َّ
وقوى موقفه التفاوضي.
المعارضة بالمرار من
ّ
أمد النظام بشريان حياة ّ

أما بالنسبة للنظام ،وعلى الرغم من االنتصارات القليلة التي حققها ،ومن بينها مقتل زهران علوش والسيطرة على

أي ٍ
وقت للمفاوضات
بلدة سلمى في الشمال الغربي لمحافظة الالذقية ،فإنه يشعر بالنشوة اآلن وال يرى أن هناك َّ

ٍ ٍ
ورد واغراق الوفد
الحقيقية والتنازالت ،لهذا سيلجأ النظام لسياسة كسب الوقت عبر إدخال المفاوضات بين أخذ ّ
المعارض بالتفاصيل ،وهي الطريق نفسها التي اعتمدها النظام ،وكما ورد على لسان وزير خارجيته وليد المعلم في

ٍ
عام ( )5105حين قال "سنغرقكم بالتفاصيل" ،وسيجد النظام عدة ٍ
غامضة في قرار مجلس األمن ،ومنها وقف
نقاط
ّ

تصنف على أنها معتدلة (كأحرار
إطالق النار ،وتصنيف الفصائل المعتدلة ،والتداخالت
الميدانية بين الفصائل التي ّ
ّ
بالتطرف (كجبهة النصرة) ،وأولوية محاربة اإلرهاب ،وأيضاً مصير رئيس النظام وهي النقطة
الشام) وتلك الموسومة
ّ

اتيجية في جنيف ،5وعندما استنفدها ،عمد إلى الخطة (ب) وهي توجيه الشتائم
األصعب .لجأ النظام إلى هذه اإلستر ّ

الشخصية ألعضاء الوفد المعارض ،دافعاً إياهم ليتركوا المفاوضات ،وعندما لم يفلح في هذا ابتدأ بتوجيه الشتائم

مهمته.
للمبعوث
األممي األخضر اإلبراهيمي ،مما دفع األخير إليقاف المفاوضات واالستقالة من ّ
ّ
خاتمة
على الرغم من أن اجتماعات فيينا وقرار مجلس األمن ( )5523جعلت مالمح
الحل في سورية أكثر وضوحاً
ّ
ٍ
زمنياً لالنتقال السياسي ،فإن النقط الغامضة في هذا القرار ،واحتدام االستقطاب
عملي ًة وبرنامجاً ّ
بوضعها خطوات ّ

يبشر بنضوج التسوية.
اإلقليمي و
الدولي ال ّ
ّ
ّ
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حلقة البحث
(جوالت النقاش والحوار)
(جرت مساء يوم  53كانون الثاني -يناير )5102

المشاركون (حسب األحرف األبجدية)
أ .رائد جبر– د .راتب شعبو  -د.عبد هللا تركماني – د.غياث نعيسة -أ .منار رشواني– أ .منير

الخطيب  -د.هيثم خوري

الجولة األولى
طارق عزيزة :بداي ًة مس ـ ــاء الخير للجميع ونش ـ ــكركم على المش ـ ــاركة والتعاون معنا في هذه الورش ـ ــة .نش ـ ــكركم على

المس ـ ــاهمات المكتوبة التي وص ـ ــلتنا ،ونتمنى التوسـ ـ ـع بش ـ ـ ٍ
ـكل أكبر ،من خالل مناقش ـ ــات اليوم ،في مض ـ ــمون تلك
ّ
األوراق وأيضاً في ٍ
نقاط ربما لم تتناولها.
ال شـ َّ
العملية
ـك ّ
يتحمل ليس فقط نقاش ـاً أو ورشــة عمل ،على اعتبار أن موضــوع المفاوضــات و ّ
أن موضــوعنا اليوم ّ
أن الموضوع يجري
السياسية في سوريا حالياً يكاد يكون شاغل العالم أو شاغل المعنيين بالقضية السورّية .واألهم َّ
ّ

ٍ
ٍ
فكل يو ٍم هناك تصـريحات جديدة ،معطيات جديدة ،ولكن قد يكون هناك مشــهد عام وعناصـر
أرض
على
متحركة؛ ُّ
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قدمها المركز ،فهي
ما أس ــاس ـ ّـية ،هي التي تحدد مالمح ما يجري وما قد يجري .وكما قرأتم في الورقة
الخلفية التي ّ
ّ

يكية حيال
محاولة لرصـد هذه المعطيات األسـاس ّـية ،من الوضـع
الدولي إلى المؤتمرات التي ُعقدت ،والسـياسـة األمر ّ
ّ
الموضوع السور ّي وتوّقعات ما قد يحصل.
ٍ
بشكل واضح ،كذلك في ورقة
المقدمة ،رأينا كيف تناولت ورقة األستاذ "رائد جبر" الموقف الروسي
بالنسبة لألوراق ّ
ّ
تحدث الدكتور "غياث نعيسـ ـ ـ ــة" عن
الدكتور "عبدهللا تركماني" ،أشـ ـ ـ ــار إلى الوضـ ـ ـ ــع
الدولي ومعطياته .من جهتهّ ،
ّ
اطية .كذلك األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ "منار
تحولت فيه ثورات الربيع العر
بي وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة إعادة حشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد القوى الديمقر ّ
اإلطار الذي ّ
ّ
ـتغل معرفته الجيدة
رش ـ ـ ـواني" ،توّقف عند الوضـ ـ ــع
اإلقليمي وموقف دول الجوار السـ ـ ــور ّي ،وربما يمكننا هنا أن نسـ ـ ـ َّ
ّ
تحدث الدكتور "هيثم
بالوضع
يعدها األردن .بدوره ّ
األردني لسؤاله عن "الئحة اإلرهاب" التي كان من المفترض أن ّ
ّ
ٍ
الميدانية التي
التغيرات
ّ
خوري" عن الموقف على األرض وسـ ـ ــيطرة المعارضـ ـ ــة تدريجياً على مزيد من األ ارضـ ـ ــي ،و ّ

التطورات السـياس ّـية .سـيشـارك معنا في النقاش أيضـاً األسـتاذ "منير الخطيب" ،والذي سـبق له المشـاركة
ترافقت مع
ّ
ـابقة ،إذ ســيشــارك اليوم بالنقاش وليس بور ٍ
معنا في ورشـ ٍـة سـ ٍ
قة مكتوبة .كما ســيكون معنا الدكتور "راتب شــعبو" من
باحثي المركز مشاركاً في النقاش.
رائد جبر :مســاء الخير للجميع ،فرصــة طيبة أن نلتقي .في الحقيقة ليس لدي الكثير ألضــيفه على الورقة القصــيرة

التي قدمتها ،والتي لها عالقة بقر ٍ
تطوره بالطريقة التي ش ـ ـ ـ ــهدناها خالل األش ـ ـ ـ ــهر
اءة للموقف الروس ـ ـ ـ ـ
ّ
ـي ،وأس ـ ـ ـ ــباب ّ
ّ
الماضــية .عموماً ،الموقف الروســي ،كما يعلم الجميع ،منذ بداية الثورة الســورّي ًة كان متحفظاً مال شــيئاً فشــيئاً نحو
ّ
التطورات التي ش ـ ـ ـ ـ ــهدتها المنطقة .هناك
ولكل
لكل الربيع العر
ّ
بيّ ،
العدائية الكاملة ،ليس فقط للثورة الس ـ ـ ـ ـ ــورّية إنما ّ
ّ
ّ
تمدد العنص ـ ـ ــر اإلس ـ ـ ــالمي ،أو غلبة
أس ـ ـ ــباب عديدة أعتقد أن َّ
الكل م ّ
طلع عليها ،من بينها الخش ـ ـ ــية الروس ـ ـ ـ ّـية من ّ
ّ
العنصــر اإلســالمي ،حيث يوجد في روســيا أكثر من ( )55مليون مســلم .هذا كان العنصــر األســاســي في التحّفظ
ّ
ّ
التطورات في المنطقة ،لكن طبعاً تبعته مجموعة من العناص ـ ـ ـ ـ ـ ــر األخرى ،بما فيها وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوالً إلى
الروس ـ ـ ـ ـ ـ ــي على
ّ
ّ

ٍ
التطورات التي
قوي جداً ،والسـ ـ ـ ـ ّـيما بعد
المواجهة الروسـ ـ ـ ـ ّـية  -الغر ّبية التي تصـ ـ ـ ــاعدت خالل العام األخير بشـ ـ ـ ــكل ٍّ
ّ
شهدناها في أوكرانيا.

يدل على أن موسكو ال تريد بأي ٍ
شكل من
عودة إلى الموضوع السور ّي ،الحراك الذي شهدناه خالل األيام األخيرة ُّ
ّ
لجر رجل
األش ـ ـ ـ ـ ــكال التراجع عن مواقفها ،بمعنى ّ
أن هناك ض ـ ـ ـ ـ ــغوطاً تُمارس اآلن من جانب روس ـ ـ ـ ـ ــيا أو محاول ًة ّ
واش ـ ــنطن من أجل القيام بض ـ ـ ٍ
ـغوط على الجانب الس ـ ــعودي من جهة وعلى االئتالف وعلى هيئة المفاوض ـ ــات التي
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الخارجية األمريكي في محادثاته اليوم
نجمت عن اجتماع الرياض من جهة أخرى .هذه هي المهمة الرئيسـ ــة لوزير
ّ
ّ
( )0/53في الرياض بطبيعة الحال.
المطلوب روس ـ ـ ّـياً هو :توس ـ ــيع الئحة المفاوض ـ ــين ،تخفيف اللهجة والتراجع عن األجندة الس ـ ــياس ـ ـ ّـية ،بمعنى االلتزام
وكل ٍ
بند فيها يمكن أن يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـكل قنبل ًة موقوتة ،ألنه ربما
طاطة ُّ
نص عليها قرار مجلس األمن وهي م ّ
باألجندة التي ّ

مقدسـ ـ ـاً كثي اًر بالنسـ ـ ـبة
س ـ ــيكون عنصـ ـ ـ اًر
خالفياً خالل س ـ ــير المفاوض ـ ــات نفس ـ ــها .عموماً ،التاريخ (الموعد) لم يكن ّ
ّ
لروس ــيا ،تاريخ ( 52كانون الثاني /يناير) ،لكن موس ــكو فرض ــت ،أو س ــعت لوض ــع ٍ
هالة بأنه ال َّبد من االلتزام به
فك الحصـ ـ ــار عن المدن،
عندما كثّرت الشـ ـ ــروط .بمعنىّ ،
أن المعارضـ ـ ــة السـ ـ ــورّية بدأت تطرح فكرة أنه ال َّبد من ّ

إدخال المس ــاعدات ،وقف إطالق النار ...وما إلى ذلك .موس ــكو اتّجهت إلى التض ــييق على هذه المس ــألة ،بأنه ال
َّبد من االلتزام وعدم وضــع أي شـ ٍ
ـروط مســبقة .اآلن موســكو تريد بالفعل إطالق هذه العملية الســياسـ ّـية ،لديها رغبة
قدمها الروس أخي اًر ،حول مس ـألة إذا
بإطالقها وان كان هناك فهم بأنها ســتكون (العملية) عرجاء .أما المناورة التي ّ

تم اقتراحها ،وهي
لم يحضر وفد المعارضة
تم اقتراحه ،أو الئحة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )02اسماً التي َّ
فسيتم االكتفاء بالوفد الذي َّ
ُّ

ٍ
بكل األحوال ،أعتقد أن
بالمناسـ ـ ــبة لم تعد ( )02فهناك أكثر من اسـ ـ ــم انسـ ـ ــحبوا من هذه الالئحة بشـ ـ ــكل أو بآخرّ .
ٍ
جدية .لكن ،في
اقعياً ولن يكون مجدياً ،ألنه لن يدفع إلى عملية مفاوضـ ـ ــات ّ
موسـ ـ ــكو مقتنعة بأن هذا األمر ليس و ّ
النهائية
كل األحوال ،المماطلة في هذا االتجاه والمضــي في هذا االتجاه يخدم أغراض موســكو ،ألنه في المحصــلة
ّ
ّ
ٍ
ـتمر
ممكنة ،إن كان عبر
موســكو تريد المحافظة على الوضــع الراهن ألطول فت ٍرة
العملية التفاوضـ ّـية ،بمعنى أن تسـ َّ
ّ

كل هذه
أن َّ
ـتمر لس ــنتين أو ربما أكثر من ذلك ،أو وصـ ـوالً إلى العملية التفاوض ـ ّـية ،بمعنى ّ
إلى ( )01ش ــه اًر أو تس ـ ّ
العملية التفاوضـ ّـية هي ،أيض ـاً ،وقت ُيصــرف .هذا الوقت يجري اســتخدامه على
اإلرهاصــات التي تحدث اآلن قبل
ّ
األرض من أجـل نقطتين؛ النقطـة األولى :محـاولـة تعزيز مواقع النظـام أكثر ،والترتيبـات الجـاريـة على األرض بما

ٍ
ٍ
اغتياالت تهدف إلعادة تموض ــع
اغتياالت ش ــبيهة بما حدث مع "زهران علوش" ،س ــلس ــلة
فيها توقعات عن س ــلس ــلة
ٍ
بعض القوى
انية أو العنصـ ـر الثاني:
الميدانية واعادة اص ــطفافاتها بش ــكل أو بآخر ،هذا العنص ــر األول .النقطة الث ّ
ّ
توج ٍه روسـ ٍـي
هو تعزيز المواقع الروسـ ّـية نفســها وليس فقط على المســتوى العســكر ّي ميدانياً .فاليوم نحن نســمع عن ّ
ّ
ات سـ ٍ
للتواجد في القامشــلي ،وربما كان هناك حديث في فتر ٍ
ـابقة عن توســيع التواجد العســكر ّي الروســي المباشــر في
ّ
ـاطق مختلفـ ٍـة من
أكثر من قــاعــدة ،بمعنى ليس فقط "حميميم" ،إنمــا اآلن نتحــدث عن ( 3إلى  )2مطــارات في منـ َ
ســوريا .تعزيز التواجد العســكري الروســي يتزامن ويترافق مع تصـ ٍ
ـعيد في اللهجة الســياسـ ّـية الروسـ ّـية ،ومحاولة فرض
ّ
ّ
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ممكن من المكاســب .هذا ما أردت قوله باختصـ ٍ
ٍ
ممكن من الشــروط من أجل الوصــول إلى أعلى ٍ
ٍ
أوســع ٍ
ـار
قدر
قدر
كبداية ،ويمكن أن نستكمله من خالل الحوار.
السياسية في سوريا،
العملية
د.عبد هللا تركماني :مساء الخير للزمالء واألصدقاء جميعاً .مبدئياً ،ورشة عملنا حول
ّ
ّ
عملية
بعه في هذه الورشـ ـ ـ ـ ــة هو دائماً االنطالق من البدايات .بمعنى أننا اليوم عندما نتحدث عن ال ّ
والمنهج الذي أتّ ُ

ـلمية التي قامت في س ــوريا،
الس ــياس ـ ّـية اآلن ،يجب أن ننطلق – حس ــب اعتقادي – باألس ــاس من أهداف الثورة الس ـ ّ
العملية السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ّـية
أي مدى
ّ
والتي كانت تسـ ـ ـ ــتهدف الحرية والكرامة .بالتالي ،الس ـ ـ ـ ـؤال الذي يدور في ذهني :إلى ّ
أي مدى تفتح أفقاً من أجل تحقيق
الجارية اآلن ،بعد فيينا وبعد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور قرار مجلس األمن رقم ( ،)5523إلى ّ

هذين الهدفين ،أو أهداف الثورة؟ هذا أوالً.

أي إنسـ ـ ـ ٍ
عملية جارية ،يجب أن يتسـ ـ ــاءل ما هي الفرص التي تفتحها هذه
ثانياً ،عندما يريد ُّ
ـان أن يبحث موضـ ـ ــوع ّ

العملية ،وما هي األخطار التي تنطوي عليها؟ من هذه الزاوية ،أنا س ـ ـ ـ ــأتحدث ،في الحقيقة ،عن الفرص واألخطار
ّ
السياسية الجارية والتي ستجري في جينيف.
العملية
التي تنطوي عليها
ّ
ّ

التدخل الواضـ ــح للقوى
الدولية
أنا أعتقد أن توازن الضـ ــعف القائم بين المعارضـ ــة السـ ــورّية وبين النظام ،و ّ
اإلقليمية و ّ
ّ

في رســم مســتقبل ســوريا ،عملياً ترك األطراف الســورّية ،معارض ـ ًة وســلط ًة ،كهامشــيين في تقرير مصــير ومســتقبل
ٍ
اطية ،أقول
السيما المعارضة الديمقر ّ
عامٍ ،و ّ
سوريا .في هذه الحالة ،وخاصة أنني أنطلق من مواقع المعارضة بشكل ّ
ٍ
اطي
إن هذه الوض ـ ـ ـ ـ ـ ــعية ،توازن قوى المقتلة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــورية وما نتج عنها ،يتطّلب منا نحن الطامحين إلى
تغيير ديمقر ٍ
ّ
الحل .وبالتالي ،أنا أعتقد بأننا يجب أن نسـ ـ ــتقوي
كل السـ ـ ــبل التي تفتح أفقاً لهذا ّ
حقيقي في سـ ـ ــوريا ،أن نبحث عن ّ
ّ
ٍ
وبكل ما فيه – لألسف – من عدم اهتما ٍم بالقضية
بالمجتمع
بكل ما فيه من تناقضات ّ
الدولي ،على عجره وبجرهّ ،
ّ
العالمية الثانية ،على الرغم من هذا أقول ليس
ـانية األكثر بش ـ ــاع ًة منذ الحرب
ّ
الس ـ ــورّية التي اعتبرت الكارثة اإلنس ـ ـ ّ
ٍ
لحل صــفر ّي .من هنا ،أنا مع الدخول من هذا الباب الذي ُفتح
هناك فرصــة للحســم العســكر ّي ،وليس هناك إمكانية ّ
ٍ
فرص عديدة ،ألنه فعالً بغض النظر
العملية الس ــياس ـ ّـية في س ــياق المفاوض ــات ،وأعتقد أنه ينطوي على
في س ــياق
ّ
مما يمكن قوله،
عن التفاصــيل كما قال الزميل رائد منذ قليل وهو محق طبعاً ،تفاصــيل القرار( )5523فيها الكثير ّ
ٍ
السيما على صعيد القوى السورية
لكن
بشكل ٍّ
الخيرين ،و ّ
كل ّ
مفصلة زمنياً وبقدر ما تتضافر جهود ّ
عام هي خطةّ ،

وا لحلفــاء الــدوليين واإلقليميين ،يمكن بــالفعــل أن تفتح األفق للوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى األهــداف الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للثورة في الحريــة

والكرامة .طبعاً العوامل التي تدفع في هذا االتجاه عديدة جداً ،فاليوم حتى حلفاء النظام وتحديداً موسـ ـ ــكو وطهران،
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يستمر في دعم النظام حتى النهاية ،فهما طرفان يحسبانها جيداً ،بالتالي ليسا
ّا
كما هو معروف ،ليسا مستعدين أن
اإلقليمية المجاورة لس ــوريا أيضـ ـاً تخاف من انتقال المش ــكلة إليها،
مس ــتعدين لدفع التكاليف إلى النهاية .حتى الدول
ّ
افية في دول الجوار ،والصراع السعود ّي اإليراني ،واألهم
السيما موضوع الالجئين والتأثير على التركيبات الديموغر ّ
و ّ
ّ
كل ذلك هو أن ثمة رغب ًة لدى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريين بالخالص من هذه المقتلة التي نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهدها منذ ما يقرب من خمس
من ّ

ٍ
بأنه ال
س ــنوات .وفي الحقيقة حتى أغلبية المعارض ــة الس ــورّية اآلن تبدو أنها مس ــتعدة إلجراء تس ــوية بعد أن أيقنت ّ
ٍ
نتيجة.
أي
يمكن للحسم العسكر ّي أن يؤدي إلى ّ
ال ش ـ ـ ـ ـ َّ
ًّ منهما يحفر ل خر
ـك أن التقارب الروس ـ ـ ـ ــي األمريكي ،على الرغم من أنه هو نفس ـ ـ ـ ــه تقارب كاذب ألن كال
ّ
ّ
ويدرك األخطار من اآلخر ،على الرغم من هذا أنا أعتقد أنه شـ ـ ـ ــيء مهم أن هاتين القوتين الكبرتين في عالم اليوم
ملية السـ ــياسـ ـ ّـية السـ ــورّية .لذلك أنا أعتقد أن هذا الباب الذي فتحه قرار مجلس
تتقاربا في الملف السـ ــور ّي أو في الع ّ

األمن يحتّم على القوى الســورّية الطامحة فعالً إلى التغيير في الحياة الســياسـ ّـية الســورّية ،أن تدلف منه وأن تحاول

كل المصاعب التي تكتنف هذه العملية باتجاه التسوية.
الدفع شيئاً فشيئاً ،على الرغم من ّ

طبعاً هناك أخطار ،مثالً هل يمكن أن تسـ ـ ــير روسـ ـ ــيا في طريق النموذج الشـ ـ ــيشـ ـ ــاني ،وهل يمكن أن تسـ ـ ــتغل هذا
ّ
يوجه
الوقت من أجل فرض حقائق ووقائع
ّ
ميدانية على األرض كما حصل في األيام السابقة؟ وهذا سؤال يمكن أن ّ

ٍ
كل ذلك ،وهذه في
للزميل رائد فيما بعد .هذه بال ش ـ ـ ّ
ـك أخطار قد تؤ ّجل العملية ولكن ،برأيي ،لن تنهيها .األهم من ّ
بكل تنوعاتها إال أنه هناك
الحقيقة التي أراها جوهرّية جداً ،هو أنه على الرغم من ضعف القوى السورّية المعارضة ّ
انقسامات ومن صراع ٍ
ٍ
خصانية
ات ومن ش
مسؤولية كبيرة لهذه القوى أن تستدرك أو تحاول أن تستدرك ما فاتها من
ّ
العملية
ومن نرجس ـ ّـي ٍة لدى بعض رموزها ،وتتجه نحو توحيد جهودها ،من أجل القدرة على تحس ــين موقعها في هذه
ّ

لتقرره القوى
الدولية .وشك اًر.
اإلقليمية و ّ
ّ
ّ
السياسية ،وأال ُيترك األمر فقط ّ

مهم ،وجميل.
د.غياث نعيسةةةةةةة :مس ـ ـ ـ ــاء الخير وتحياتي لمن التقينا وللذين لم نلتق بعد .حقيق ًة النقاش ض ـ ـ ـ ــروريّ ،
سـ ــأنطلق مما قاله الصـ ــديق عبد هللا ،وهو جملة مفيدة وتختصـ ــر الوضـ ــع الراهن في سـ ــوريا اليوم ،هي أن مصـ ــير

ٍ
ولكنها ص ــحيحة
حد كبيرّ ،أنه خرج من أيدي الس ــوريين أنفس ــهم .هذه الحقيقة ص ــادمة ّ
س ــوريا والس ــوريين يبدو إلى ّ
إلى حـ ٍّـد كبير .م ـا نراه اليوم هو دول كبرى تقرر مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بلــد بــاالتفــاق مع ٍ
دول إقليمّي ـة ،تقرر من هي األطراف
ّ
المعارضة التي يجب أن تمثّل السوريين ،تقرر وتتنازع حول هذا الموضوع أصالً .وأيضاً تقرر طرف النظام نفسه

ٍ
حد ٍ
كبير وبتفاوت طبعاً ،النظام وقوى وأطراف
الذي يفترض أن يشـ ـ ـ ــارك في هذه المفاوضـ ـ ـ ــات .بالمختصـ ـ ـ ــر ،إلى ّ
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المعارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هي في الواقع رهينة لقوى
ودولية ،بمعنى أن النظام اليوم ال يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع أن يناور ،أو هامش
إقليمي ٍة
ّ
ّ

التدخل
التقدم العســكر ّي النســبي الذي يحققه على األرض بفضــل
ّ
مما كان عليه ،رغم ّ
مناورته صــار أضــعف بكثير ّ
ّ
ٍ
حد ٍ
كبير في بقائه إليران وحلفائها وميليشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياتها
الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـي ،ولكن هامش المناورة عنده تقّلص .وهو مرتهن إلى ّ
ّ
وتدخلها العســكر ّي المباشــر .من جهة أخرى المعارضــة
اقية أو حزب هللا ،وأيض ـاً لروســيا ّ
الطائفية كالميليشــيات العر ّ

الوطني منذ والدته كان عبارًة عن
الدية منذ الوالدة .فالمجلس
ُّ
اثية ،و ّ
"السـ ـ ــياسـ ـ ـ ّـية" السـ ـ ــورية ،من البداية فيها عّلة ور ّ
ٍ
تجل لرغبة قوى
وشكلته ،وانقطاع كامل ،حقيقة ،عن متطلبات الكفاح الذي كان سلمياً ورائعاً
إقليمي ٍة هي التي بنته ّ
ّ
ّ
ـعبية الكبيرة التي كانت قائم ًة على األقل في السـ ـ ـ ـ ــنتين األولتين بعد عام ( .)5100وفي
وشـ ـ ـ ـ ــعبياً ،أي الثورة الشـ ـ ـ ـ ـ ّ
ٍ
الس ــياق نفس ــه جاء تش ــكيل االئتالف ،أيضـ ـاً بر ٍ
لنغيرها إذن بكل بس ــاطة،
غبة
إقليمية ،فكلمة "المجلس" لم تعد نافع ًة ّ
ّ
وبالطاقم نفسه تقريباً .فالمجلس واالئتالف ليسا تعبي اًر فقط عن إر ٍ
ودولية ،ولكن هما أيضاً ورقة بيد القوى
إقليمي ٍة
ادة
ّ
ّ

اإلقليمية ،هامش اسـ ــتقالليتهما ضـ ــعيف جداً ،رأيناها وال داعي لنعيد المهزلة التي شـ ــهدناها بالتص ـ ـريحات والمواقف
ّ
قوى
إقليمي ٍة،
ّ
والفسـ ـ ــاد الذي ضـ ـ ــرب هذه الهيئات المعزولة عن الناس وهمومهم .وفي الوقت نفسـ ـ ــه هو يراهن على ً
على األقل ،إذا لم نقل تابعاً لها .وفي الوقت نفس ـ ـ ــه هيئة التنس ـ ـ ــيق التي كانت قائم ًة في الطرف المعارض اآلخر،
سيان .بمعنى أن رهاناتها أيضاً كانت على حلفاء النظام ،وأنهم سيمارسون ضغطاً على النظام
وانشطاراتها الحقاًّ ،

لتقديم تنازالت .فأيضـ ـ ـ ـ ـ ـاً كان رهانها على روس ـ ـ ـ ـ ــيا ،وما نزال نرى مس ـ ـ ـ ـ ــتتبعات هذا الرهان نجد القوى التي تمارس
الس ـ ــياس ـ ــة نفس ـ ــها ،وهي قوى محس ـ ــوبة على هيئة التنس ـ ــيق حتى لو انس ـ ــحبت منها ،وعلى روس ـ ــيا وايران .بالتالي،
الطرفان الرئيســيان الذين كرســتهما القوى
اإلقليمية كممثلين ســياســيين للشــعب الســوري ،باألســاس هما وما
الدولية و
ّ
ّ
بينهما هيئات منعزلة عن هموم الناس وكفاح الناس ومطالب الناس وتضــحياتهم الكبيرة والعظيمة في س ـوريا .وهما

رهينتان لسياسات ومصالح قوى
ودولية .هذا هو الواقع ،بالتالي للتفكير بمآالت المفاوضات التي ُفتح الباب
إقليمية
ّ
ّ
لها في جينيف ،ومن ثم في فيينا وبعدها قرار مجلس األمن ،في الواقع ســيكون الرهان بكل بسـ ٍ
ـاطة اليوم فقط على
ّ
ّ

أن نستقرئ مواقف القوى
الدولية ،هذا ما يجري معنا ،نستقرئ ،السعودية قالت وايران قالت وروسيا قالت
اإلقليمية و ّ
ّ
وأمريكا قالت وكيري قال وفالن غضب وفالن استاء ...الخ.

ـتقاللية ،مثل داعش والنص ـ ـرة
في الواقع ،أصـ ــبح في الحراك
الداخلي السـ ــور ّي فصـ ــائل مس ـ ـّلحة لها شـ ــيء من االسـ ـ ّ
ّ
ٍ
حد ما أجنداتهم ومش ـ ـ ـ ـ ــاريعهم التي ال تتوافق بالض ـ ـ ـ ـ ــرورة مع ما تتطلبه القوى
اإلقليمية أو
وغيرهما ،هؤالء لهم إلى ّ
ّ
الدولية بل تتناقض معها أحياناً .إنه اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقراء لما ترغبه وتريده القوى
الخارجية ،فالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريون في هذه اللحظات
ّ
ّ
غائبون وليس لديهم س ـ ـ ـ ـ ـ ــوى االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقراء .من جهتي ،ليس لدي أوهام وألكون ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادقاً وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريحاً ال أراهن على
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المفاوضــات ،المســألة ليســت معها أو ضـ ّـدها وبرأيي النقاش ليس هنا .أنطلق من فك ٍرة أســاسـ ّـي ٍة في اللحظة الراهنة

من الوضـ ــع السـ ــور ّي الرهيب هذا ،الدمار الهائل الذي حصـ ــل ،المذبحة الكبيرة الحاصـ ــلة في سـ ــوريا ،العذاب الذي
فأي إجرٍاء بأي ص ٍ
ـيغة كان ،أي إجراء يوقف هذه
يعانيه نصـف سـكان سـوريا بين تش ّـرٍد وجوٍع وفقر وهجرة ...الخُّ ،
ّ
أي إجرٍاء يس ــمح بدخول
أي إجرٍاء يرفع الحص ــار عن المدن كيف نكون ض ـ ّـدهُّ ،
المطحنة ال يمكن أن نقف ض ـ ّـدهُّ .

أي إجرٍاء يس ـ ــمح بعودة الالجئين والمهجرين كيف نكون ض ـ ـ ّـده .هذه مس ـ ــائل غير
المس ـ ــاعدات كيف نكون ض ـ ـ ّـدهّ ،
العام الذي يمكن أن نتناقش فيه.
السياق
السياسي ّ
ّ
ٍ
مجال آخر ،وأعطي مثاالً أال نراهن على األطراف الســياسـ ّـية التي تتحاور
لهذه األســباب أنا أعتقد أن الموضــوع في
ٍ
كل
لألس ـ ـ ـ ـ ــباب التي ذكرتها .بل نراهن على ش ـ ـ ـ ـ ــيء آخر ،على من تبّقى ،رغم التفتت الموجود اآلن في س ـ ـ ـ ـ ــوريا ،ل ّ
ـعبية األصـ ـ ــيلة في الحرية
الناشـ ـ ــطين والمناضـ ـ ــلين الذين دفعوا ثمناً غالياً ،الذين كانوا حاملين شـ ـ ــعارات الثورة الشـ ـ ـ ّ

ذل،
الوطنية التي تداس اليوم باألحذية ،كرامتنا
والمسـ ـ ــاواة والعدل االجتماعي والكرامة ،الكرامة
ّ
ّ
الوطنية كسـ ـ ــوريين تُ ّ
ّ
اضع شديد ،هو تجميع ما تبّقى من هذه الحاالت
كرامتنا كسوريين في تقرير مصيررنا .أعتقد أن ما يمكن فعله ،بتو ٍ
المشـ ـ ــتتة من الديمقراطيين والعلمانيين واليسـ ـ ــاريين الذين كانوا في صـ ـ ــلب الحراك الشـ ـ ــعبي ،على األقل في سـ ـ ــنتيه
ّ
األوليتين ،تجميعهم ال لقلب موازين القوى ألننا لن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع قلب موازين القوى ال نحن وال غيرنا في هذه اللحظة
ـيء متغير .على األقل لكي نكون عامل ضـ ـ ٍ
لكن كل شـ ـ ٍ
ـغط على هؤالء الذين يتفاوضـ ــون فيما بينهم وكل منهم هو
ّ
ّ
الوجه اآلخر والمرآة لمن يفاوضـ ـ ــه ،كي ال تحصـ ـ ــل تنازالت ،ولكيال يكون ما سـ ـ ــيجري في سـ ـ ــوريا الحقاً من خالل

تتم بين القوى
طائفي ٍة مثالً ،على شــاكلة
الدولية ،أال يكون هناك تنازالت نحو محاصـصـ ٍـة
التســويات التي ُّ
ّ
اإلقليمية و ّ
ّ
العراق أو ما ش ـ ـ ــابه ،وكي ال يكون هناك إمكانية لبقاء هذا النظام كما هو عليه ...الخ .أن نكون عامل ض ـ ـ ــغط،
تحدثت عنها في البداية .عامل ضغط ،في الواقع،
على األقل في هذه اللحظة ،من أجل اإلجراءات
اإلنسانية التي ّ
ّ
مما هو الرهان عليهم ،بحجة أن هذا هو الباب الوحيد
على هؤالء الذين يتفاوض ـ ــون باس ـ ــم الش ـ ــعب الس ـ ــوري أكثر ّ

أي ٍ
ثقة بهذه المعارضـ ـ ـ ـ ــات وهذا ما ثبت خالل سـ ـ ـ ـ ــنوات ،في بلدان
المتاح اآلن .ال نراهن على أحد ،ألنه ال توجد ُّ
ويتم تجاوزهم ،رغم ذلك تراهم يس ــتعيدون أنفس ــهم ويعيدون إنتاج أنفس ــهم في
أخرى كان هؤالء ليخس ــروا االنتخابات ّ
مرة ،فالرهان في ٍ
مكان آخر.
كل ّ
ّ

بالنس ــبة لي ،نحن اآلن في الحراك الثور ّي ،وأقص ــد الش ــعب الس ــور ّي والجماهير الس ــورّية التي ثارت ،نحن اآلن في
ٍ
ـادة التي تتص ــارع
نقر بذلك .نحن هزمنا في هذه الثورة لص ــالح ما أس ــميه قوى الثورة المض ـ ّ
لحظة هزيمة ويجب أن ّ
فيما بينها .النظام من جهة والقوى
الجهادية التكفيرّية التي تسـ ــود اآلن في المشـ ــهد السـ ــور ّي ،على
الرجعية الفاشـ ـ ّـية
ّ
ّ
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ٍ
ٍ
غائبة وان كانت ما
مهمشـ ـ ًة وش ــبه
حس ــاب الحراك الثور ّي والجيش الس ــور ّي ّ
الحر ،الذي أص ــبح مجموعات ض ــعيف ًة ّ
ـعبي ُسـحق تماماً ،ونحن في لحظة هزيمة ،وعلى أســاس هذه الهزيمة نحن نقول إن علينا
تزال
موجودة .الحراك الشـ ُّ
ً

ٍ
الت كبي ٍرة وتس ـ ٍ
تحالف من أجل أن نؤثّر قليالً ،ولنمنع حص ــول تناز ٍ
ٍ
ومهينة
ـويات مذّلة
في هذه اللحظة أن نعيد بناء
لتضحيات الشعب السوري ،واإلعداد للمعارك القادمة.
يبقى أن أشــير إلى مسـ ٍ
ـألة يمكن التو ّس ـع بها خالل النقاش ،وهذا موضــوع طويل وقد كتبت فيه منذ زمن وليس ابن
ٍ
الدولية كانت مع
اإلقليمية أو
أن ّأياً من الدول
أي وه ٍم على ّ
ّ
ّ
أي أحد منا ّ
ساعته ،وهو التالي :إذا كان ما يزال لدى ّ

عقلي .ال أولئك الذين قالوا إنهم أصـ ـ ــدقاء الشـ ـ ــعب السـ ـ ــور ّي كانوا مع كفاحنا ،وال
ـح ٍ
كفاح شـ ـ ــعبنا فهو بحاجة مصـ ـ ـ ٍّ
ّ
الشعبية .في الواقع ،الجميع كان مذعو اًر
ضد الثورة
اآلخرون كروسيا والصين وايران بل هؤالء كانوا واضحين أنهم ّ
ّ
من الفكرة ،وأقصد السعودية وتركيا وقطر وسواها ،الذين كان لهم أدوار كار ّثية في هزيمة وسحق واجهاض الحراك
شعبي ٍة حقيقية عميقة
الشعبية التي كانت في سوريا .كان لدى هؤالء جميعاً خشية من انتصار ثورٍة
الشعبي والثورة
ّ
ّ
ّ
مثلما كانت في ســوريا ،ألنها تشـ ّـكل تهديداً حقيقياً ليس فقط على ســوريا ومنطقة الشــرق األوســط ،وانما ألن تأثيرها
ســيكون أكبر من ذلك وبالدرجة األولى عليهم .ورأينا ارتدادات الثورة الســورّية إن كان في المظاهرات في الســعودية
نفسها أو في البحرين أو األردن والعراق ..الخ .فهؤالء جميعاً في األساس ليسوا مع كفاح الشعب السور ّي من أجل

خاصاً ربما ،وهي
تحرره وكفاحه من أجل الحرية والمساواة والعدل .هناك مالحظة علينا اإلشارة لها ،وتحتاج نقاشاً ّ
أنــه من بعــد االحتالل األمريكي للعراق ،لم يكن خروج أمريكــا من العراق ألنهم قرروا الخروج بعــد "إنهــاء المهمــة"
ّ
عادة ،ال .كان هذا الخروج هزيم ًة وانس ــحاباً ،والس ــياس ــات التي تلته ،وكما ذكرتم في ورقة المركز
كما كانوا يقولون ً
عن انحسـ ـ ــار الدور األمريكي وهذا صـ ـ ــحيح وله تأثيراته بشـ ـ ـ ٍ
اإلقليمية أن
لكنه فتح في المجال للدول
ـكل واضـ ـ ــحّ ،
ّ
ّ
تؤدي دو اًر أكبر ،وهامشـ ـاً أكبر لها في الحركة ،لذلك رأينا كيف أخذ الدور الس ــعودي والدور التركي والدور القطري

ـتقاللية في حراكه على الص ـ ــعيد
ـبياً ،من الحرية واالس ـ ـ ّ
مما كان س ـ ــابقاً ،وأص ـ ــبح له هامش يبقى نس ـ ـ ّ
مس ـ ــاحة أكبر ّ
اإلقليمي وكان هذا مناس ـ ــباً للدول الكبرى .وفي نقاش ـ ــنا اليوم عن المفاوض ـ ــات يجب أن نأخذ باالعتبار مس ـ ــألة أن
ّ
مما كان ،وبالتالي هي قادرة على إعادة رسم توافقات الدول الكبرى.
الدول
ّ
اإلقليمية لها هامش اليوم أكبر ّ
ق
مهمة لنبدأ منها بتوضـ ــيح
منار رشةةةواني :تحياتي للجميع ،سـ ــأبدأ من القضـ ــية التي أشـ ــار إليها طار  ،وأعتقد أنها ّ
بعض القضـ ــايا واإلشـ ــكاالت التي تواجه الثورة السـ ــورّية ،حتى في بعدها المس ـ ـّلح ،وهي مسـ ــألة قائمة اإلرهاب التي

طل َب من األردن وضــعها ،بالتنســيق بين الدول المعنية كاّفة .طبعاً كان هنالك قلق شــديد بهذا الشــأن ،ولربما مازال
ُ
هذا القلق موجوداً .فاألردن ،عدا عن مســألة اســتضــافة الالجئين ،يشـ ّـكل ممر ٍ
إمداد رئيس لفصــائل الثورة ،والسـ ّـيما
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لحر ،ال
الجنوبية .والجبهة
في الجبهة
ّ
ّ
الجنوبية تحديداً ،كما نعرف ،رّبما ما ازل فيها حضـ ــور جيد للجيش السـ ــور ّي ا ّ
أســتطيع تقييم حجمه .فكان هنالك قلق ،حقيق ًة ،بحكم العالقة الوثيقة التي تربط األردن بروســيا وتربط حتى العاهل
ـورية بدرجة ما،
األردني الملك عبد هللا الثاني ببوتين ،أن يكون هنالك نوع من االنقالب
األردني على الثورة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
ّ
ـعودية .هذا األمر هو ما يبرر ،على مســتواي الشــخصــي،
أردنية  -سـ ّ
والسـ ّـيما أنه بدأ يظهر حديث حتى عن جفوة ّ
ٍ
أن أراقب بش ٍ
تقدم النظام ،والدعم الذي يمكن أن يقدمه األردن ،أو حجم
ـكل حثيث معركة "الشـيخ مسـكين" ومسـتوى ّ

انية سـابقة .ورّبما ،بدرجة ما ،الملك
السـالح الذي يمكن أن ّ
يقدمه األردن إلجهاض العملية كما أُجهضـت عملية إير ّ
في مقابلته األخيرة أجلى الموقف قليالً بش ٍ
تقدم
ـكل
ٍ
إيجابي لكن ما تزال تصـريحاته عندما اعتبر أن روسـيا يجب أن ّ
ّ
المنطقية ،بغض النظر عن المش ــاعر
عملي ًة س ــياس ـ ّـي ًة لتقنع الس ــوريين بوض ــع الس ــالح ،وأنا أعتبر هذا األمر ش ــديد
ّ
ّ
هدنة وأن أي تسـ ٍ
تجاه نظام بشــار األســد ،والمســألة األخرى أنه يحاول التوصــل إلى ٍ
ـوية ســياسـ ّـي ٍة ال َّبد أن تتضــمن،
ّ
تتضمن رحيل بشار األسد.
يح للملك منذ سنوات ،ال َّبد أن
وربما كان هذا أوضح تصر ٍ
ّ

فعلياً بين المملكة العر ّبية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية ،أكبر داعميه مالياً ،وبين
اآلن عودة لقائمة اإلرهاب ،األردن يحاول الموازنة ّ

يكية ،وهي بالطبع أكبر
يع
اقتصادية ،ولربما يشعر األردن أن الواليات المتّحدة األمر ّ
ّ
يعول عليها بمشار َ
روسيا التي ّ
داع ٍم له بالمساعدات العسكرّية ،بدأت تنسحب من المنطقة ،وبأن روسيا باقية قدمت إلى سوريا لتبقى وليس لتنجز
األردنية
مهم ًة ماّ ،أياً كانت هذه المهمة .لهذا األمر ،أوضـ ـ ـ ـ ــح األردن ،وفق ما ّبين الناطق باسـ ـ ـ ـ ــم رئيس الحكومة
ّ
ٍ
ٍ
هابي ًة ،وهذه غالباً تض ـ ّـم
الدكتور "محمد المومني"ّ ،أنه سـ ـ ُّ
ـيتم وضـ ــع قائمة بثالثة أصـ ــناف :قائمة تضـ ـ ُّـم تنظيمات إر ّ
داع لها ألن هناك ق ار اًر من مجلس األمن بهذين التنظيمين .وقائمة
داعش وجبهة النص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة وأعتقد أنه ليس ه ناك ٍ

يسمى "الفصائل المعتدلة" ،وقائمة ثالثة تضم "الفصائل مختلف عليها .اآلن نعرف أن هناك خالفاً تحديداً
تضم ما ّ
ّ
ـتفز وزير
اقية
األفغانية الممولة من إيران ،في هذه القائمة ما اس ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
انية العر ّ
انية ،أو اإلير ّ
حول إدماج الفص ـ ـ ـ ـ ــائل اإلير ّ
الخارجية اإليراني ،وأعيد تشــكيل لجنة ضـ ّـمت أيض ـاً فرنســا وموســكو...الخ ،ل ن ليس هناك حســم لهذا الموضــوع
ّ
وأعتقد أن مؤتمر الرياض أراد قطع الطريق فيما يتعّلق بجيش اإلس ـ ـ ـ ــالم وحركة أحرار الش ـ ـ ـ ــام بش ـ ـ ـ ــأن تص ـ ـ ـ ــنيفهما
كحركتين إرهابيتين ،وبالتالي رفض المؤتمر هذا األمر وحتى بموافقة هيئة التنسيق.
القض ـ ــية األس ـ ــاس ـ ــية التي نتحدث فيها ،أهمية الالعبين اإلقليميين بالنس ـ ــبة للثورة الس ـ ــورّية ،وطبعاً الزمالء الدكتور
ٍ
جانب
غياث والدكتور عبدهللا أش ــا ار إلى أن المس ــألة خرجت من يد الس ــوريين ،كالم ص ــحيح ولكن ربما أختلف في

وا ٍ
حد فقط وهو أن القضية خرجت من يد السوريين ولكن السوريين ما زالوا قادرين أن يقولوا كلمتهم ،وهذا الموضوع
أعود له الحقاً.
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زت بينها :هنالك توافق
أعود لورقتي ،حقيق ًة أنا أبديت تش ـ ـ ـ ـ ــاؤمي من التوافق
مي ُ
الدولي .هنالك نوعان من التوافقات ّ
ّ
ٍ
تمت ترجمته من خالل قرار مجلس األمن
الدولي ،لكن بقيت أيضـ ـ ـ ـاً
حالياً على ض ـ ـ ــرورة التوص ـ ـ ــل إلى ّ
حل ،وهذا ّ
ّ
العبارات غامض ـ ــة بما يس ـ ــمح بتفس ـ ــيره ،ووجدنا ديميس ـ ــتو ار أول من أمس يقول أنه لم يعد يحتمل هذا الغموض في
ـيتمخض
لكنه لم يتحدث بالنبرة ذاتها عن أنه لم يعد يحتمل هذا الغموض ،مثالً ،فيما سـ ّ
تحديد فصــائل المعارضــةّ ،
وطنية كما
انتقالية فعالً كما تض ـ ـ ّـمن قرار مجلس األمن أم حكومة وحدة
عن هذه المفاوض ـ ــات ،هل هي هيئة حكم
ّ
ّ

تحب روسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا أن تتحدث هي والنظام الفاقد ألمره تماماً ،وكما تحب أن تتحدث طهران .وبالتالي هذا الغموض،
الميدانية .وبالتالي ســبب تشــاؤمي ،كما
ورغم هذا التوافق ،يؤدي إلى أنه ال صــوت يعلو ل ن على صــوت المعارك
ّ
ٍ
حل ولكن تُفرض شـ ـ ـ ــروطه في الميدان ،ويف ّس ـ ـ ـ ـر هذا األمر تصـ ـ ـ ــعيد موسـ ـ ـ ــكو
نرى اآلن فعالً ،هو أنه توافق على ّ

لس ــياس ــة األرض المحروقة ،بمعنى أن الثمن الباهظ س ــيدفعه اآلن الش ــعب الس ــوري ،وهو بدفع الثمن بالتأكيد ،لدينا
ٍ
صـل بهذا
اآلن عمليات تهجير ضـخمة ّ
جداً ،وقصـف للمناطق اآلهلة من قبل الروس بشـكل غير مسـبوق ،ورّبما نف ّ
الموضـ ــوع أكثر الحقاً .لكن نقطة التشـ ــاؤم األكبر بالنسـ ــبة لي ،وأنا أتفق تماماً هنا مع الزميل غياث ،هي أنه ليس
دولية برؤية س ــوريا ديمقراطية .وبالتالي ال على المس ــتوى العربي وال عالمياً .فروس ــيا
هنالك مص ــلحة ال
إقليمية وال ّ
ّ
ّ
وايران لديهما نماذج ،نظم حكم تضــمن الســيطرة إلى اآلن خصــوصـاً بحكم إيرادات النفط ســابقاً ،والغاز في روســيا،
ولدينا نظام الولي الفقيه ومجلس صــيانة الدســتور في إيران ،وهو ما يســمح بإجراء ديمقر ٍ
ـكلي ٍة لكن مع ضــبط
اطية شـ ّ
ّ

النتائج كما تريدها القوى المهيمنة في البلدين .لكن حتى في البلدان العر ّبية األخرى ،وال أس ــتثني تركيا أيضـ ـاً ،ليس

بي .حتى ما يس ـ ـ ّـمى "أص ـ ــدقاء
ألي كان في ظهور
أي بلد عر ٍ
نموذج ديمقر ٍ
ٍ
اطي في س ـ ــوريا أو في ٍّ
هنالك مص ـ ــلحة ّ
ّ
ّ
ٍ
بحق الشــعب الســور ّي من قبل نظام بشــار األســد باعتباره
الشــعب الســوري" هم يســتخدمون ما حصــل من فظاعات ّ

كل هذه
درسـ ـ ـ ـ ـاً وعظ ًة لش ـ ـ ـ ــعوبها أال يحاولوا محاكاة تجربة الش ـ ـ ـ ــعب الس ـ ـ ـ ــور ّي .وهم بالدرجة ذاتها ال يريدون ،بعد ّ
كل هذه التضــحيات لم ينجح الشــعب
التضــحيات ،أن يروا نموذجاً ،يريدون أن تكون ســوريا عبرًة لشــعوبهم أنه بعد ّ
ٍ
السور ُّي في تحقيق مراده في إنشاء ٍ
طنة ،وهي ليست فقط مسألة خلق نظام محاصصة
دولة
متماسكة أساسها الموا َ

بقية الزمالء ،ال النموذج اللبناني وال نريد النموذج العراقي .هذا ما تتفق
وانهاء القتل ،لكن ال نريد ،كما تف ّ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ّ
ّ
ٍ
بدرجة كبيرة .أيض ـاً ليس هنالك مصــلحة
ـعودية وقطر ورّبما األردن
عليه روســيا كما تتفق عليه المملكة العر ّبية السـ ّ
ألي ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جيش سورٍّي
السيما أنه بحكم التجربة سيحاول
دولة في رؤية
ٍ
وقوي ،و ّ
وطني يضمن هذه الدولة بشكل متماسك ٍّ
ّ
ّ
يخية الس ـ ــورّية ،أن الجيش هو من س ـ ــينتج الزعامات .اآلن،
الكل التأثير بالجيش ،ألنه س ـ ــيعتقد ،بحكم التجربة التار ّ
ّ
من هذه األمور أعود إلى النقطة التي ذكرتها ،كيف خرج األمر من يد السوريين ومع ذلك ما زال لديهم ما يقولون؟
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اطية داعمة للش ـ ــعب الس ـ ــور ّي ،وبالتأكيد
اطية ،ليس هنالك دول ديمقر ّ
حرية وديمقر ّ
ّ
فعلياً الدول ال تتص ـ ــارع من أجل ّ
كل الفظاعات
ليسـ ــس هناك من ديمقراطي أو يحترم حقوق اإلنسـ ــان ويدعم بشـ ــار األسـ ــد ،من البداية والسـ ـ ّـيما بعد ّ

ـعودي وانض ـ ـ ـ ّـمت له تركيا وقطر اآلن ويض ـ ـ ــاف لهم
التي ارتكبها ،لكن هذا الصـ ـ ـ ـراع ّ
فعلياً الدائر بين المحور الس ـ ـ ـ ّ
بدرجة ما اإلمارات التي يبدو موقفها ،نوعاً ما ،متماي اًز وبش ـ ـ ٍ
ـكل غامض إنما بالمعنى الس ـ ــلبي وليس اإليجابي ،ألن
ّ
ّ
ـادة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـكل ٍ
ـعودي لدينا المحور اإليراني،
اإلمارات علناً تدعم الثورات المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
كبير .في مقابل هذا المحور السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
وبالتالي ،أياً كانت مواقف هذه الدول من حقوق اإلنسـ ــان وصـ ــلت مرحلة كسـ ــر العظم ،بمعنى هي مصـ ــالحهم بأال

كل فر ٍ
يق عن الفريق الذي يدعمه ،لذلك نجد أن بشـ ـ ـ ــار األسـ ـ ـ ــد رغم خروج األمور من يده مازال قاد اًر على
يتخّلى ُّ
ٍ
المناورة حتى مع خلفائه .في المقابل ،يســتطيع أيض ـاً الثوار الســوريون دون ٍ
وجل ودون
خوف المناورة .لن يســتطيع

ٍ
بشكل كامل ،ألن مصلحتهم
يسمى "أصدقاء سوريا" وهم ليسوا كذلك ،لن يستطيعوا أيضاً التخّلي عن السوريين
ما ّ
الوطنية تقتضـ ــي أال تهيمن إيران على سـ ــوريا .ربما ال يكون لديهم تعارض مع هيمنة روسـ ــية على حسـ ــاب إيران،
ّ
ٍ
بدرجة ما ،بوجود هامش.
لكنهم لن يقبلوا بهيمنة روسية يكون سندها إيران .هذا األمر يسمح،

ٍ
اطية في
لكن القض ـ ـ ــية األس ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ّـية من وجهة نظري هي :عندما تكون ُّ
ّ
كل الدول متفق ًة على عدم وجود دولة ديمقر ّ
ســوريا ،فهذا األمر يعيدنا مرة أخرى إلى أنه إذا أردنا بناء ٍ
دولة ســورّي ٍة فالمســألة بداي ًة ونهاي ًة بيد الشــعب الســور ّي.
ًّ
هذه الدول ،كل ألســبابها ،دعمت الثورة وكل ألســبابها تحتاج إلنهاء الص ـراع ،ألسـ ٍ
ـادي ٍة وألســباب ســياسـ ّـي ٍة
ـباب اقتصـ ّ
ّ
مرًة
وغيرها ،مع إيقان الجميع بعدم
ّ
إمكانية الحس ـ ـ ـ ــم العس ـ ـ ـ ــكر ّي .هذا األمر ،مع نهاية الصـ ـ ـ ـ ـراع وقبل نهايته يعيدنا ّ
حقيقية ،كيف نس ــتطيع رأب الص ــدع الطائفي الش ــديد
أخرى إلى اإلنس ــان الس ــور ّي ،كيف نس ــتطيع بناء دولة س ــورّية
ّ
ّ
إجماع على أنها
محل
جداً؟ كيف نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع معالجة
ٍ
ّ
عما رأيناه من فظائع؟ داعش ربما تكون ّ
التطرف الذي توّلد ّ

ٍ
طرف آخر ،بينما جبهة النصـ ـ ـ ـ ـ ـرة تقاتل مع الثوار.
أي
عدو الثورة وأقرب بإنجازاتها أو بما فعلته لخدمة النظام من ّ
جبهة النصـ ـرة لم تزد قوتها فقط بس ــبب تماس ــكها التنظيمي ،وهذا بالطبع أمر رئيس مهم وهو ما افتقدته المعارض ــة
ّ
الســورّية ،وهذه قضــية أخرى يندى لها الجبين خصــوصـاً المعارضــة الســياسـ ّـية ،لكن المســألة أن قوة النصـرة ازدادت
بسـ ــبب ما شـ ــاهدناه من فظاعات النظام ،وبسـ ــبب ما شـ ــاهدناه من تفكك المعارضـ ــة ،ولعدم وجود بديل .هذا األمر

لتبني الرؤية المتش ـ ـ ــددة لجبهة
دفع الش ـ ـ ــباب ،ودفع عائالت حتى فكرياً وليس بالض ـ ـ ــرورة أن يكونوا أناسـ ـ ـ ـاً مقاتلين ّ
طائفية ،وهذا
النصرة والتنظيمات األخرى الشبيهة .بالتالي ،نجد اآلن بعضهم يتحدث عن الثورة ولكن يتحدث برو ٍح
ّ

لكنها ليس ـ ــت مس ـ ــتحيل ًة واال لما طرحناها ،وهي إحياء
األمر يجب أال يكون مقبوالً .قد تكون المس ـ ــألة ص ـ ــعبة جداً ّ
منظمات مجتمع مدني فعالً ،من المس ـ ـ ـ ـ ــتوى األض ـ ـ ـ ـ ــيق ولو على مس ـ ـ ـ ـ ــتوى الحي .خلق بدائل وأفق للناس ،واعادة
ّ
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التوعية بأن تكون س ــورياً وليس أن تنتمي لطائفتك ،ألن الناس إذا تعبت فعالً من الصـ ـراع والموت فال َّبد أن يكون

الطائفية تعني أن أقاتل حتى آخر ٍ
فرد من الطائفة األخرى ،فإذا اعتبرت
طائفية ،ألن المســألة
ّ
هذا نقيض المســألة ال ّ

مسيحي والعكس
علوي أو إذا اعتبرت نفسي مسلماً يجب أن أقاتل حتى آخر
ٍ
نفسي ّ
سنياً يجب أن أقاتل حتى آخر ٍّ
ّ
كل
صـ ـ ـ ـ ــحيح .بالتالي ما ينهي الص ـ ـ ـ ـ ـراع ّ
فعلياً إعادة بعث المواطنة ،لكن ّ
مرة أخرى هذا األمر ليس من مصـ ـ ـ ـ ــلحة ّ

ممن بقيوا داخل س ـ ــوريا ،وبدعم
داعمي س ـ ــوريا ،ويعيدنا ّ
مرة أخرى للس ـ ــوريين أنفس ـ ــهم ،ويجب أن تبدأ من األرضّ ،
ممن هم مؤمنون بالفكرة من خارج سـ ــوريا ويملكون مسـ ــاح ًة أوسـ ــع بالتأكيد ،كونهم متخففين من مناظر الدم
ٍ
حقيقي ّ
ّ
المعنوية ربما تكون أيضاً عالي ًة جداً.
الجسدية المباشرة ،مع أن التضحيات
المباشرة ومن التضحيات
ّ
ّ
منير الخطيب :مساء الخير .أنا أعتقد أنه يجب التمييز بين مسألتين ،بين مسألة وقف الحرب وبين مسألة التسوية
الداخلية في سوريا .مسألة وقف الحرب لن تكون بإرادة
السياسية ،وهاتان المسألتان مختلفتان باختالف المعطييات
ّ
ّ
سـورّية ،سـتكون بتو ٍ
إقليمية وفرضـه على السـوريين ،أو على الفصـائل التي تقاتل النظام .أما
دولي بإشـراك دول
افق ٍ
ّ
ّ
الحل الســياســي أو التســوية الســياسـ ّـية فهي شــأن داخلي برأيي ،فليس بالضــرورة أن تحصــل تســوية وتســتمر ما إن
ّ
ّ
تتوّقف الحرب ،وذلك لمجموعة أسـ ــباب .السـ ــبب الجوهري ،في تقديري ،هو طبيعة االنكسـ ــار الطائفي في سـ ــوريا،
ّ
الطائفي في سـ ـ ــوريا يختلف عن االنكسـ ـ ــار الموجود في لبنان أو في العراق ،وبالتالي من الصـ ـ ــعب أن
فاالنكسـ ـ ــار
ُّ
طائفية كما هو موجود في لبنان أو العراق .فاالنكس ــار الطائفي يفرض طبيعة التس ــوية،
تنجح ص ــيغة محاصـ ـص ــة
ّ
ّ
التي لن تكون عبارة عن تو ٍ
الوطنية السورّية ما قبل انقالب
قومية ،وهذا يعيدنا إلى اللحظة
ّ
افق بين طوائف وأقليات ّ

قدموا
البعث .أنا برأيي ،تتمثل اللحظة
الوطنية الس ـ ــورّية بأن الكتلة األس ـ ــاس ـ ـ ّـية من المجتمع الس ـ ــوري ،وهم الس ـ ـ ّـنةّ ،
ّ
حداثياً ،وأقبل عليه الس ـ ــوريون بكل طوائفهم ومذاهبهم وقومياتهم ،من دون
للس ـ ــوريين مش ـ ــروعاً دسـ ـ ـتورّياً ،مش ـ ــروعاً
ّ

حسابات العدد ومن دون حسابات التمثيل السياسي .هذه اللحظة الوطنية ما زالت هي المرشحة إلعادة إنتاج نظا ٍم
ّ
سـ ـ ــياسـ ـ ـ ٍـي وتسـ ـ ـ ٍ
ـوية سـ ـ ــياسـ ـ ـ ّـية في سـ ـ ــوريا .هذه اللحظة كان من الممكن إنتاجها في آذار ( )5100أو في نيسـ ـ ــان
ّ
يكية بالضــبط لم تكن بوارد التأســيس إلعادة إنتاج النظام الســور ّي ما
( .)5100لكن التوازنات
الدولية والرؤية األمر ّ
ّ
ترشح مثل هذا الخيار.
قبل البعث ،رغم أن ظروف سوريا
الداخلية وظروف الثورة السورّية آنذاك كانت ّ
ّ

ٍ
عية هذا
عندما جاء "روبرت فورد" إلى حماه ،واستقبله ستمئة ألف
متظاهر بالورود والزهور ،كان هؤالء ّ
يؤكدون شر ّ

الخيار ،الخيار الوطني السـ ــور ّي .في تقديري ،هذه اللحظة فاتت خالل السـ ــنوات الثالث أو األربع الماضـ ــية ،فاتت
ّ
اإلقليمية والواليات المتّحدة لم يلتقطوا هذه اللحظة التي َع َب َرت،
اللحظة التي كان من الممكن اسـ ــتغاللها ألن الدول
ّ
عملياً مآزق .الروس يفكرون بإعادة إنتاج النظام
وضع مأز
لذلك وصلنا اآلن إلى
ٍ
قي ،يتمثل بوجود ّ
عدة ألغام ،هي ّ
ّ
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ب أرســه الحالي أو من دون أرســه الحالي ،وهذه مســألة لم تعد ممكن ًة ،فالســوريون ما عادوا يقبلون بإعادة هذا النظام
طية في س ـ ــوريا س ـ ــقطت ،ولم يعد ممكناً إعادة بنائها،
كل مرتكزات الدولة التسـ ـ ـّل ّ
الذي س ـ ــقطت كل مرتكزاته ّ
عملياًّ .
برد عسـ ـ ــكرٍّي
وباعتقادي الروس يسـ ـ ــيرون وراء أوهام ،وهذه األوهام تواجهها األطراف
اإلقليمية ،تركيا والسـ ـ ــعوديةّ ،
ّ

ٍ
سياسي في سوريا .هم مختبؤون وراء
حل
ٍ
ليس له أفق سياسي أيضاً .وليس لدى األمريكان ّ
جدية في التفتيش عن ّ
ّ
الروس ،وبالتالي من هنا يأتي تعقيد المسـ ـ ــألة ،فليس السـ ـ ــوريون وحدهم من خرج من المعادلة ،فاالنقسـ ـ ــام الداخلي
ّ
لدولية
الدولية و
الس ـ ـ ــور ّي الذي هو انقس ـ ـ ــام مجتمعي ،ركبت عليه االنقس ـ ـ ــامات
اإلقليمية ،وباتت هذه االنقس ـ ـ ــامات ا ّ
ّ
ّ
وحدها األقصـ ـ ــى هو أن توقف
و
همشـ ـ ــت دور السـ ـ ــوريين ،هذه االنقسـ ـ ــامات باتت اآلن هي الفاعلةّ ،
ّ
اإلقليمية التي ّ
الحل الســياســي
الحرب .مؤتمر فيينا والقرار ( )5523إذا اســتطاع إيقاف الحرب فهذا شــيء جيد جداً ،لكن متابعة ّ
ّ
تهجرت.
فهذه مسؤولية السوريين ،وهذه مسؤولية الكتلة التي ّ

الحل الس ــياس ــي الذي كان يجري التفكير فيه في بداية األزمة الس ــورية ،كان العمل لبناء ٍ
كتلة تكون
قاعدة لمش ــروع
ً
ّ
ّ
ّ
العلمية
األمنية للنظام ،أي البعثيين واالتحادات والنقابات والهيئات
تحو ٍل سـ ـ ــياسـ ـ ــي ،مؤلفة من المحيط الرخو للنواة
ّ
ّ
ّ
ّ
األمنية مع جس ــم الثورة الش ــبابي ،ومحاولة إقامة نظا ٍم س ــياس ـ ٍـي من
العلمية ،وادماج هذا المحيط الرخو للنواة
وغير
ّ
ّ
ّ
ّ
الحل لم يعد
طخ أيديهم بدماء السـ ـ ــوريين" ،كفاروق الشـ ـ ــرع" مثالً ،حيث كان اسـ ـ ــمه متداوالً .هذا ُّ
الناس الذين لم تتل ّ
تهجرت اآلن وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحـت في الخـارج ،لـذلـك يفكر
ممكنـاً اآلن ألن هـذه الكتلـة التي كـانـت ممكنـ ًة في بـدايـة الثورة ّ
اإلسالمية المعتدلة مع
الحر أو ما تبّقى منها ،وبعض الفصائل
ّ
الروس واألمريكيون اآلن في إدماج فصائل الجيش ّ

وطنية بهذا الدمج
عملياً هذا الدمج غير ممكن ،إذ ال يمكن أن تبني مؤسـسـ ًة عســكرّي ًة
ّ
ما تبّقى من جيش الســلطةّ .
لمها عليك إنشــاء مؤس ـسـ ٍـة عســكرّي ٍة
الذي ســيكون رجراجاً وحرجاً ،وينهار عند أول اختبار .فســوريا اآلن ،لكي تعيد ّ
الحل السياسي الذي ترعاه الدول اآلن يجب أن يأخذ هذه المسألة بعين االعتبار ،وأرى أنهم غير مهتمين
ّ
وطنية ،و ّ
ّ
بها.

أهلية في سـ ــوريا أنتج
لم يعد ممكناً الجمع بين ميليشـ ــيات السـ ــلطة وميليشـ ــيات المجتمعات
األهلية ،لدينا مجتمعات ّ
ّ
ص ـة به .ليســت فقط ميليشــيات سـ ّـنّية تلك التي أفرزها قاع المجتمع ،فقيعان المجتمع أفرزت
كل منها الميليشــيا الخا ّ
ٍ
وطني ٍة على نحو ما تفكر الدول الراعية.
مؤسسة عسكرّي ٍة
ميليشيات بات من الصعب لجمها اآلن أو إدماجها في
ّ
طالعي أحيــان ـاً على بعض التقــارير التي تقــدمهــا مراكز األبحــاث في تلــك الــدول ،أق أر أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاء تثير
ومن خالل ا ّ

الضـ ـ ــحك ،وكأن مراكز األبحاث تلك ليسـ ـ ــت لديها أدنى فكرٍة عن الوضـ ـ ــع الداخلي في سـ ـ ــوريا ،ووضـ ـ ــع الطوائف
ّ
()41

التداخالت الدولية واإلقليمية في سوريا (الحرب والمفاوضات)

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

تقدمه مراكز األبحاث هذه.
والميليشيات ،وأعتقد أن ّ
صناع القرار في تلك الدول يستندون بطريقة أو بأخرى إلى ما ّ

السياسية سوف "تشيل الزير من البير" ،ولكن إذا أوقفت الحرب ،وسمحت بعودة الكتلة
لذلك ،ال أتوّقع أن التسوية
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
الوطنية
اطية ،تنهض بمس ـ ـ ــألة الوحدة
ّ
مدنية ديمقر ّ
يخية التي هاجرت من س ـ ـ ــوريا ،ونعود لبناء حياة س ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ّـية ّ
التار ّ
توحش الســلطة
ومســألة االندماج المجتمعي ،ويمكننا الرهان على ممكنات االندماج
المجتمعي عند الســوريين ،رغم ّ
ّ
ّ
والحرب التي شـ ـ ـ ـ ّـنتها على المجتمع السـ ـ ـ ــور ّي ،وبالتحديد على األكثرّية السـ ـ ـ ـ ّـنية ،لكنني أعتقد أن ممكنات االندماج

المجتمعي مازالت قائم ًة في ســوريا ،والســوريون عندهم نخب قادرة على أن تعييد إنتاج هذه المســألة .وأعتقد أن هذا
ّ
مرتبط بإعادة بناء معارضـ ٍـة ســورّي ٍة جديدة منفتحة على مســألة "الســياســتاريخ" بتعبيرات "ياســين الحافظ" ،معارضــة
الدولية.
إلقليمية أو
هي غير تلك التي طفت على السطح وتتفاوض اآلن مع النظام أو اندرجت في موازين القوى ا
ّ
ّ

الطريق طويلة ،ومؤتمر جينيف القادم ال يجب أن نراهن عليه كثي اًر بمسـ ـ ــألة التسـ ـ ــوية ،لكن رهاني عليه أن يضـ ـ ــع
تم ذلك فهو مدخل مناســب إلعادة بناء الســياســة في ســوريا ،ورهاني هو على إعادة
ض ـوابط لوقف الحرب ،واذا ما ّ
بناء السياسة في سوريا ،وشك اًر لكم.
د.هيثم خوري :س ـ ــأبدأ من السـ ـ ـؤال الذي طرحه الدكتور "عبد هللا تركماني" ،عن العملية الس ـ ــياس ـ ـ ّـية وأهداف الثورة.
أهلية.
يجب أن ننظر إلى أن الثورة لم تعد فقط ثورة ،فهي وان كان فيها اآلن عنصـ ـ ــر ثوري ّ
لكنها أصـ ـ ــبحت حرباً ّ

إقليمية من اللحظة التي بدأت فيها القوى
فمنذ تش ـ ـ ّـكل لواء خالد بن الوليد أص ـ ــبحت حرباً أهلية ،ثم أص ـ ــبحت حرباً
ّ

اإلقليمّيـ ـة ت ــدعم ه ــذا الطرف أو ذاك الطرف ،وطبعـ ـاً هي حرب ع ــالمّيـ ـة ألن الروس أدركوا من ــذ ب ــدء الثورة أن
تغي ٍر قد يحصــل ألنه
تغي ٍر في ســوريا سـ ّ
ـيؤدي إلى تهديد هذه المصــالح ،وهم ضـ ّـد أي ّ
أي ّ
مصــالحهم هي العليا وأن ّ
وعالمية على األرض السورّية .ال أعتقد
قليمية
ّ
ّ
أهلية وا ّ
سيهز مصالحهم .بالتالي ،الثورة لم تعد ثورة ،وأصبحت حرباً ّ
األهلية ،وهو إيجاد
السلمية هو إيقاف الحرب
العملية
السلمية سيكون تحقيق أهداف الثورة .هدف
العملية
أن هدف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
السلمية ،أما هدف
العملية
الدولية في سوريا .إذن هذا ما سيكون هدف
نوٍع من التوافقات على المصالح ا
ّ
ّ
إلقليمية و ّ
ّ
الثورة فهذا ما سـيكون عمل السـوريين فيما بعد عن طريق تأسـيس األحزاب وسـوى ذلك .فالحديث عن أهداف الثورة

ـلمية ليس تحقيق أهداف الثورة ،وانما إيقاف
ـلمية هو حديث خاط  ،ألن هدف
من خالل
العملية الس ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
العملية الس ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
ٍ
اإلقليمية حول الوضع في سوريا.
الدولية و
شيء من التوافقات
النزيف وتحقيق
ّ
ّ
مما قاله الدكتور عبد هللا ،هي أن موسكو وطهران ليستا مستعدتين لدعم النظام حتى
النقطة الثانية ،وأيضاً أنطلق ّ
النهاية .أنا ال أعتقد أن موسـ ــكو وطهران تدعمان النظام بالمعنى الحرفي للكلمة وانما تالحقان مصـ ــالحهما .وأعتقد
ّ
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ـتمر األمور ()01
ـتمران في الحرب إذا لم تتحقق مص ــالحهما ،والس ـ ّـيما موس ــكو .وكما توقع رائد قد تس ـ ّ
أنهما س ــتس ـ ّ

حباً به وانما النظام هو وسـ ـ ـ ــيلتهما لتحقيق
شـ ـ ـ ــه اًر أو حتى سـ ـ ـ ــنتين أخرتين ،فموسـ ـ ـ ــكو وطهران ال تدعمان النظام ّ
السيما
م صالحهما .وبالتالي سيكون من الصعب وقف الحرب طالما لم تتحقق هذه المصالح .وهي مراهنات كبيرة و ّ
بالنسـ ــبة لموسـ ــكو ،التي وضـ ــعت في الحرب السـ ــورية أكبر ر ٍ
هان بالنسـ ــبة لها .أرادت أن تصـ ــارع الغرب وأن تقنع

فإن خس ـ ــارة هذه
حيوية في س ـ ــوريا ،وبالنس ـ ــبة لروس ـ ــيا ّ
الغرب أنها قادرة أن تص ـ ــارعه في س ـ ــوريا ،وأن لها مص ـ ــالح ّ
المص ــالح وخس ــارة الحرب في س ــوريا س ــيعني الرجوع إلى الوراء إلى ماقبل الكثير من الزمن ،إلى المرحلة اليلس ــنية

أما النظام ،بمعزل
(نسبة لبوريس يلسن) ،أي مرحلة اإلذعان الروسي للغرب .وبالتالي هناك مصالح لروسيا وايران ّ
عن هذه المص ـ ــالح ،فال يعني لهما ش ـ ــيئاً .من الواض ـ ــح أن إيران لن تجد أفض ـ ــل من النظام لتأمين مص ـ ــالحها في
المنطقة ،خص ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـاً من ناحية حماية ص ـ ـ ــبيها ،حزب هللا .أما من ناحية روس ـ ـ ــيا ،فما يهمها هو بقاء نفوذها في
تأمن هذا من غير النظام فهي ستفرط به.
الجيش السوري ،إن ّ
المهم الذي ســيقرر إلى متى ســتدوم الحرب ،ومتى ســتتحقق التســوية .من هنا
برأيي ،المصــالح الروسـ ّـية هي العامل
ُّ
أنا أظن أن جينيف ( )3لن يكون مؤتمر تسـ ـ ٍ
ـوية ألن التسـ ــوية ليسـ ــت ناضـ ــج ًة بعد ،فالمصـ ــالح الروسـ ـ ّـية لم تتحقق
بعد ،والحال أنها لن تتحقق أبداً إن لم تتخل روسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا عن جزء من مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحها ،والتي أعتبرها بكّليتها غير ٍ
قابلة
ّ
ٍ
ُّ
تسوية
ستمتد الحرب لفت ٍرة طويلة ،ولن نحصل على
للتحقيق .إذاً ،ما لم تتنازل روسيا عن جزء مصالحها كما هي،
حل هذه العقدة.
قبل ّ
الداخلية ،وشـ ّـدة االنقســام الداخلي هي
بناء على االســتقطابات
أنا أوافق األســتاذ منير بأن التراكبات
ّ
ّ
الدولية ّ
تعمقت ً
ّ
الدولية ،وكان من الممكن منذ البداية انتهاج طر ٍق أس ـ ــهل من هذه في عدم تعميق الخالفات
عمقت التراكبات
ّ
التي ّ
الدولية .برأيي األطراف السـ ـ ـ ـ ــورّية زادت من الشـ ـ ـ ـ ــكوك
الدولية ،وعدم خلق نوٍع من الشـ ـ ـ ـ ــكوك والريبة بين األطراف
ّ
ّ
بتدخل الناتو ،فوضـ ـ ــعت نفسـ ـ ــها
والريبة بين األطراف
الدولية .مثالً ،برعونة بعض أطراف المعارضـ ـ ــة التي طالبت ّ
ّ

كتبت
ـك موســكو ألن ّ
تدخل الناتو خط أحمر بالنســبة لها .ومثال آخر على رعونة المعارضــة نفســها :لقد ُ
موضــع شـ ّ

منذ أيلول ( )5100لبعض أص ـ ــحاب القرار في المجلس الوطني بأن روس ـ ــيا تحاول ص ـ ــياغة معارض ـ ــة تتوافق مع

مصـ ــالحها ،وقلت لهم اجعلوا من هيئة التنسـ ــيق هذه المعارضـ ــة وال تجعلوا من "قدري جميل" هذه المعارضـ ــة .لكن
المجلس الوطني فش ـ ـ ـ ــل في هذا ،وحاول دائماً تكس ـ ـ ـ ــير هيئة التنس ـ ـ ـ ــيق .كان من الممكن جعل هيئة التنس ـ ـ ـ ــيق هي
ّ
المعارضـ ــة الروسـ ــية بطر ٍ
يقة معينة ،بدالً من خلق معارضـ ـ ٍ
ـات أخرى ال وجود لها ،وهمية ،على الطريقة الروسـ ـ ّـية.
ّ
الدولية على سـ ـ ــوريا ،وبدالً من تخفيف هذه الص ـ ـ ـراعات عملت على
إذن ،المعارضـ ـ ــة فشـ ـ ــلت في فهم الص ـ ـ ـراعات
ّ
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زيادتها ،وعلى زيادة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك والريبة بين األطراف الدولية ،وبرأيي مازالت الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك والريبة حتى اآلن وطالما
ٍ
مجال التفاق سـ ــياسـ ـ ٍـي ،ألن االتفاق السـ ــياسـ ــي يعتمد على الثقة ،فاالتفاق السـ ــياسـ ــي
أي
اسـ ـ ّ
ـتمرت لن يكون هناك ّ
ّ
ّ
ّ
كاالتفاق المصلحي بين الشركات أو االتفاق التجار ّي بين الناس ،إذا كنت ال أثق بك فال يمكن أن أصل معك إلى
ّ
اتفاق.
الدولية ،وكما كتب رائد في ورقته حول شــكوك روســيا بالغرب ،وهذا
إذن الشــك والريبة ما زاال قائمين بين األطراف
ّ

يتغير وما زال قائماً ،وكذلك بش ـ ـ ـ ـ ــكل كبير بين روس ـ ـ ـ ـ ــيا ودول الخليج ،ورأينا ذلك كّلما يحاول الخليج وروس ـ ـ ـ ـ ــيا
لم ّ

ينفض الطرفان عن االتفاق .إذن مازالت الش ـ ـ ـ ــكوك كبيرًة ،ومازالت المص ـ ـ ـ ــالح
التقارب ال تمض ـ ـ ـ ــي أيام قليلة حتى ّ

اقعية ،وبالوقت نفسه تتناقض مع الكثير من المصالح األخرى ،ومن هنا أرى أن جينيف ()3
الروسية كبيرًة وغير و ّ
ّ

بحد ذاته ككتلة مفاوضـ ــات
عملية سـ ــياسـ ـ ّـية بعد جنيف ( ،)3ولكن مؤتمر جينيف ّ
سـ ــائر إلى فشـ ــل .سـ ــيبقى هناك ّ

خالل أربعة أو ســتة أشــهر ســتؤول إلى الفشــل ،ولكن ســيبقى هناك عملية ســياســية ألنه ليس هناك أحد مســتعد ألن

ٍ
األميركية
طرف ســيغ ّذي الطرف اآلخر .واإلشــارات
وكل
يكســر العملية الســياسـ ّـية كّلياً .الحرب سـ ّ
ّ
ـتمتد في ســورياّ ،

تدخالً عســكرّياً برّياً في ســوريا ،هذا ســي جداً ألن
المتناقضــة ســيئة جداً ،فزيارة "بايدن" إلى تركيا وقوله إنه ســيدعم ّ
هذا يعني أن اإلدارة األميركية مازالت تعطي إش ـ ـ ـ ــار ٍ
ات متناقضـ ـ ـ ـ ـ ًة ،وبرأيي هي مص ـ ـ ـ ــممة على إعطاء اإلش ـ ـ ـ ــارات
ّ
الكل ومن ثَ َّم سـ ــتؤدي دور اإلطفائي في النهاية ،ولكن
الكل يحارب ّ
الكل ،سـ ــتجعل ّ
المتناقضـ ــة لكي تعّلق الكل في ّ
ُّ
سيمتد إلى سنة أو سنتين أخرتين.
هذا

عاماً على مجموعة نقاط :خروج
د.راتب شةةةةعبو :مس ـ ــاء الخير على الجميع .لالختص ـ ــار ،الحظت أن هناك اتفاقاً ّ
عالمية ،هذه نقاط أسـ ــاسـ ـ ّـية هناك اتفاق
إقليمية بل
تحول المسـ ــألة السـ ــورّية إلى مسـ ــألة
ّ
ّ
المسـ ــألة من يد السـ ــوريينّ ،
واضـ ــح عليها ،لذلك لن أتكلم فيها وانما سـ ــأتناول نقطة ربما لم يجر التركيز عليها في حديثنا اليوم ،وهي ما يتعلّق
بالعملية الس ـ ــياس ـ ـ ّـية ،وهي عنوان الورقة التي جرى الحديث عنها .األس ـ ــتاذ منير قال إن هناك فرقاً بين وقف
تماماً
ّ

العملية السـ ــياسـ ـ ّـية .ما أراه ،حقيق ًة ،أن هناك ترابطاً بين االثنين وأرى
العملية السـ ــياسـ ـ ّـية أقرب لنا من
الحرب وبين
ّ
ّ

وقف الحرب ،وهذا شـ ــيء معلن ،على األقل ما قيل من أن الحرب قد تتوقف بين النظام واألطراف المعتدلة ،ولكن

ـتتم في موازاة الحرب ،قد
العملية السـ ـ ــياسـ ـ ـ ّـية سـ ـ ـ ُّ
ـتمرة و ّ
ال وقف للحرب مع جبهة النص ـ ـ ـرة وداعش .إذاً ،فالحرب مسـ ـ ـ ّ
العملية
ـتمرة وال أرى أن مبرر الدخول في
تختلف الحرب مع المض ـ ـ ـ ــي في
ّ
ّ
العملية الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ّـية ،لكن الحرب مس ـ ـ ـ ـ ّ

يشكل مدخالً ما لوقف الحرب،
العملية
ستستمر ولكن الدخول في
السياسية هو وقف الحرب .الحرب
ُّ
السياسية قد ّ
ّ
ّ
ّ
السياسية.
العملية
ولكن وقف الحرب ليس هو المكافأة التي نبحث عنها للبدء في
ّ
ّ
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أنا أرى اآلن تش ـ ـ ـ ــتتاً من جانب المعارض ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــورّية ،من وجهة نظري غير مفهوم .وكأن الفكرة المس ـ ـ ـ ــيطرة لدى
المعارض ــة الس ــورية أننا إذا ما بدأنا بش ـ ٍ
النهائية لمس ــتقبل س ــوريا ،بالتالي هذه التحفظات
ـيء فكأننا نض ــع اللمس ــات
ّ
ّ
ياسية التي
العملية
غير مفهومة ،علينا الدخول في
السياسية .أنا أقول إنه ُيفترض اقتناص الفرصة من العملية الس ّ
ّ
ّ
ابتدأت بش ـ ٍ
اإلقليمية والقوى
ـكل وازٍن مع القرار ( .)5523الذي أفهمه أن القوى
الدولية لها مص ــالح وكل منها يش ـ ّـد
ّ
ّ
باتجاه ،لكن ما ال أفهمه أنه لماذا هذا التشــدد لدى المعارضــة الســورية فيما بينها وعجزها عن تشــكيل ٍ
وفد مشــترك؟
ّ
يظهر أحدهم ليقول إذا دخل فالن أنا أخرج ،أو إذا انضـ ـ ـ ّـم أحد من جهة معينة أخرج ،هذا شـ ـ ــيء غريب .حسـ ـ ــناً،
نحن السـ ــوريين خرج الموضـ ــوع من أيدينا ،لكننا مازلنا ،وال َّبد أن نكون متّكأ للقوى التي تحاول أن تفرض ما تريد،

ٍ
دولي له ناسه السوريون بالضرورة .من هنا مازلنا كسوريين نمتلك شيئاً من القيمة في سياق
طرف
فكل
إقليمي أو ٍ
ٍ
ُّ
ّ
ّ
العملية .التشــدد المتبادل في صــف المعارضــة يدعو للســخرية .لنســأل أنفســنا ولنفكر بصـ ٍ
ـوت ٍ
عال :ســورّياً ،ما هو
ّ
ّ

التعارض الذي قد يوجد بين ما أفرزه مؤتمر الرياض والمؤتمر اآلخر في ديريك (رميالن) ،أو بينهم وبين مؤتمر

العملية السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ّـية وال يمكن أن
القاهرة األول أو الثاني .ما التعارض الذي يدفع أحدهم للقول إنه يمكن أن يلغي
ّ
ٍ
مرض س ــورٍّي ُيض ــاف
يعبر حقيق ًة عن معض ــلة ،أو ربما عن
يقبل بأحد من اآلخرين .هذا ما ال أفهمه ،وهو الذي ّ

ويتوج ،األمراض التي عانينا منها خالل خمس سنوات.
إلىّ ،

طرح الكثير من األفكار وال أريد اإلطالة ،لكن هناك نقطة تحدث عنها األستاذ منار رشواني عن كيفية الخروج من
ُ
التمزق الطائفي ،واقترح فكرة إحياء المجتمع المدني ،وأشرت إلى هذه النقطة ألنطلق منها إلى فكرة أرى أنها
مسألة ّ
ّ
ّ
الالعقالنية .ما أراه أن الوضع السور َّي يعاني
الحادة وأحياناً
قد تكون عالجاً ال بأس به للوضع السور ّي بانقساماته ّ
ّ
ٍ
أجندة ســياسـ ّـي ٍة بعد الوصــول إلى الســلطة.
فالكل يســعى إلى تطبيق
ـباع ســياسـ ٍـي هائل مع فقر بالمضــمون،
من إشـ ٍ
ُّ
ّ
السياسية ،كل ٍ
حزب
والسلطة ما زالت محور اهتمام السوريين ،وهذا ما أعنيه باإلشباع السياسي .عشرات األحزاب
ّ
ّ
ّ
ـتقبلية ،ولكن كّلها تنتظر الوصـ ـ ـ ــول إلى السـ ـ ـ ــلطة .من وجهة
الحل في سـ ـ ـ ــوريا والرؤية المسـ ـ ـ ـ ّ
منها يعتقد أنه يمتلك ّ
نظري ،العمل المفيد في سـ ــوريا بعد هذا الدمار هو المعارضـ ــة التي يمكن أن أسـ ــميها المعارضـ ــة غير السـ ــياسـ ـ ّـية،

ٍ
تنظيمات
مما هو أدنى من الس ــياس ــة ،وعدم النظر إلى الس ــلطة الس ــياس ـ ّـية كهدف .العمل من األس ــفل لبناء
والبدء ّ
ٍ
"مدنية" أياً يكن ،متخصـ ـص ــة على ش ــكل نقابات ولكن من طرٍاز جديد .منظمات تس ــعى ،فرضـ ـاً ،لمنع
"مطلبي ٍة" أو
ّ

االعتقال التعسـ ـ ـ ـ
الحد من حرية التعبير أو مواضـ ـ ـ ــيع مثل الغالء...الخ ،والتركيز على هذا الجانب ،كائناً
ـفي ،لمنع ّ
ّ
من يكون الذي في السـ ــلطة السـ ــياسـ ـ ّـية .ال يجب أن نقع فيما نحن واقعون فيه اليوم ،من أن القمع من فالن مقبول
ولكنه غير من مقبول من فالن .يجب تكريس فكرة مفادها القمع مرفوض ّأياً كان مصــدره ،وال يبرر القتل أو القمع
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ٍ
بمظلة ســياسـ ّـي ٍة كاذبة،
طى عليه
أو التمييز من يقوم به .برأيي هذا التأســيس التحتي مفتقر جداً في ســوريا ،وهو مغ ّ

فيبدو المجتمع السـ ــور ّي وكأنه مشـ ــبع سـ ــياسـ ــياً ولكن تحت هذا المظهر من اإلشـ ــباع هناك خواء فظيع .عندما ترى
أناساً يهللون لموت أناس آخرين أو لجوعهم فهذا يعني أن المجتمع السور ّي مهلهل ويجب بناؤه من األسفل ،وليس

السياسية الطامحة إلى السلطة.
إشباعه بالمزيد من األحزاب
ّ

الجولة الثانية

يوسةةةةف فخر الدين :أرحب بالجميع باس ـ ــم إدارة المركز .هناك اتفاق بين العديد من الزمالء على ٍ
نقاط أس ـ ــاس ـ ـ ّـية،

منها خروج الص ـراع من يد األطراف الســياســية الســورية ،وتراكب االنقســام الداخلي مع االنقســام اإلقليمي كما أشــار
ّ
ّ
ألي من الدول حتى اآلن في إنهاء الصـ ـراع ،إما ألن
األس ــتاذ منير الخطيب .وهناك رأي متقاطع بأنه ال مص ــلحة ّ

عقالنية ورفض إجراء تســويات عليها ،أو ألنه ال مصــلحة لهذه األطراف بنجاح ســوريا
هناك تم ّس ـكاً بمصــالح غير
ّ
ديمقراطية ،وقد وصل الدكتور هيثم إلى القول بأن جولة المفاوضات القادمة محكومة بالفشل.
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وهو ما يجعلني آمل أن يس ـ ـ ــتكمل المش ـ ـ ــاركون في الجولة الثانية من مداخالتهم توض ـ ـ ــيح تراكب المص ـ ـ ــالح الذي
حصــل ،األمر الضــروري أيضـاً من أجل أن تكون هناك أجوبة في الجولة األخيرة عن "ماذا يمكن أن نفعل ضــمن
هذه الظروف؟".
الخارجية ،من القوى
الدولية:
أقترح إذا ،أن يجري في الجولة الثانية التوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع في موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع األطراف
اإلقليمية و ّ
ّ
ّ

إراداتهم ومصالحهم؛ ومدى استعدادهم لمواصلة الصراع في سوريا وعليها.

العملية السياسّية
طارق عزيزة :اقتراح الزميل يوسف فيه نقطة
أساسية وجوهرّية .ونحن نناقش مسألة المفاوضات و ّ
ّ
مدى هذه الدول الفاعلة في الوضع السور ّي قادرة على االستمرار في ما تقوم به في سوريا،
يجدر مناقشة ،إلى ّ
أي ً
هــل مــا يجري اآلن هو تكتيكــات من هــذه الــدول أم إّن ـه إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــات طويلــة المــدى؟ والى أين يمكن أن يؤّدي

كل طرف؟ وما تأثيره على المفاوض ـ ــات؟ أض ـ ـ ُـع هذه النقاط أمامكم
"االس ـ ــتثمار" في الحرب الس ـ ــورية الذي يقوم به ُّ

لمناقشتها خالل هذه الجولة من النقاش.

أود التركيز في هذا المجال على عدة ٍ
رائد جبرُّ :
نقاط أس ـ ــاس ـ ـ ّـية .تتعّلق النقطة األولى بالعملية التفاوض ـ ـ ّـية نفس ـ ــها،
َ
ّ
ٍ
العملية تقف أمام طر ٍ
مسدود من البداية .أنا ال أرى ّأنها ستنطلق
يق
والتي ننتظر أن تبدأ خالل أيام ،ويبدو أن هذه
ّ

أهمية وجود مسـ ٍ
تم إق ارره
تم االتفاق عليه و َّ
ـار للتســوية الســياسـ ّـية َّ
كثي اًر إلى األمام ،رغم اتفاقي مع الزمالء على فكرة ّ
بقرار مجلس األمن .ولكن ،الفكرة أننا لدينا وثيقة تعود إلى عام ( )5105هي وثيقة جينيف ،التي اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتملت على

رؤية ش ـ ـ ٍ
ٍ
ـاملة للتس ـ ــوية في س ـ ــوريا ،ولم تنض ـ ــج الظروف حتى اآلن للبدء بتطبيقها .إذن نحن أمام المش ـ ــكلة نفس ـ ــها
والمعضـلة نفسـها والتناقض نفسـه ،كما أشـار أكثر من زميل ،التناقض بشـأن التفسـيرات والتأويالت للبنود المختلفة.

ـات تنفيـذيـ ٍة كـاملـة ،أو أن هـذه تؤدي إلى حكومـة وح ٍ
ـالي ذات صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحي ٍ
ـدة وطنّيـ ٍة وفق وجهـة نظر
هيئـة حك ٍم انتق ٍ
ّ
ّ
دولية لهذا الص ـ ـراع ،والذي أصـ ــبح
النظام ،وما إلى ذلك .فالفكرة األسـ ــاسـ ـ ّـية لم تنضـ ــج ،وليس لدينا إلى اآلن رؤية ّ
دولية ناض ــجة لوض ــع التس ــوية على مس ــارها الحقيقي .بمعنى أنه ما زال هناك
دولياً ،ال توجد رؤية ّ
بالفعل صـ ـراعاً ّ

اتفاق ضمني بين واشنطن وموسكو على ضرورة االستمرار بإدارة الصراع وليس تسوية هذا الصراع.

التقدم قبل معرفة هوية الرئيس األميركي المقبل.
هناك قناعة لدى موسـ ـ ـ ـ ـ ــكو ،وقد أوردتها في ورقتي ،بأنه ال يمكن ّ
ٍ
ٍ
تفاهمات
حالياً تهدف إلى االسـ ـ ــتمرار بإدارة الص ـ ـ ـراع لحين ظهور
بمعنى أنه إلى ّ
كل المناورات الجارية ّ
حد كبيرّ ،
ٍ
مرحلة مقبلة ،ألن الروس مقتنعون بأنه ال يمكن أو لم يعد ممكناً التفاهم مع
من نوٍع ما بين موس ــكو وواش ــنطن في
يكية الحالية هي ملفات كثيرة جداً ،وليس فقط ســوريا .مشــكلة ثانية تجب
أوباما ،والملفات
الخالفية مع اإلدارة األمر ّ
ّ
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الملف الســور َّي ليس فقط لم يعد بيد الســوريين ،بل المشــكلة أن التســوية لم تعد تقتصــر فقط على
َّ
اإلشــارة إليها ،أن
سوريا ،بمعنى أن التسوية المقبلة ستكون أوسع من سوريا ،وستشمل الشرق األوسط بكامله ،أي إعادة بناء وترتيب
منطقة الشــرق األوســط كّلها .ســياســة المحاور والتحالفات التي شــهدناها خالل الفترة األخيرة ،بطبيعة الحال ســتؤدي
إلى ما ســتؤدي إليه .نحن أمام إعادة تر ٍ
تيب للمنطقة ،انطالقاً من الصـراع في ســوريا واألزمة الســورّية ،لكن بالتأكيد
ـات ،إقليمياً ،سـتكون
سـتكون النتائج أوسـع بكثير من سـوريا مهما كانت طبيعة التسـوية في سـوريا نفسـها .فاالنعكاس ُ

ٍ
طاولة و ٍ
احدة
كل الملّفات على
على المنطقة كامل ًة .لذلك نجد هذا التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـي ،وهذا اإلمعان في وضـ ـ ـ ـ ـ ــع ّ
ّ
ٍ
ٍ
ولكنها تغطي
وتس ــخينها من أجل الوص ــول إلى لحظة ينض ــج فيها الوض ــع إلى تس ــويات معينة ،تنطلق من س ــوريا ّ

المنطقة كّلها كما أسلفت .هذه النقطة األولى التي أردت اإلشارة إليها.

النقطة الثانية ،وهي رد على س ـ ـ ـ ـؤ ٍ
مهم وجهه الدكتور عبد هللا تركماني ،وهو هل يمكن لروسـ ـ ـ ــيا أن تسـ ـ ـ ــير على
ال ٍّ
وميدانياً ،ألنه
طريق النموذج الش ــيش ــاني في س ــوريا؟ هذا يعطينا فكرة إلى أين تذهب مآالت الوض ــع اآلن س ــياس ـ ّـياً
ّ

بالفعل إذا أخذنا النموذج الش ـ ـ ـ ــيش ـ ـ ـ ــاني على مس ـ ـ ـ ــتوى الوض ـ ـ ـ ــع الداخلي؛ عمليات االغتيال ومحاوالت إعادة ترتيب
ّ
االصطفافات .النظر إلى تكرار النموذج الشيشاني مهم جداً ألنه يجري اآلن بالفعل في سوريا .مثالً ،أثناء الحرب
مستعد ًة للجلوس إلى طاولة المفاوضات .أصالن
السياسية التي كانت
كل القيادات
ّ
ّ
ّ
الشيشانية قامت روسيا بتصفية ّ
مس ـ ـ ــخادوف كان أبرز ر ٍ
كل
ئيس ش ـ ـ ــيش ـ ـ ـ
ـاني ،وجلس بالفعل مع يلتس ـ ـ ــين إلى طاولة المفاوض ـ ـ ــات ،ثم بعد ذلك مع ّ
ّ
كل هذه القيادات وترك لشـ ـ ـ ــامل باسـ ـ ـ ــاييف ومجموعة متطرفة ال تفهم إال لغة
تم اغتيال ّ
المفاوضـ ـ ـ ــين الروس ،لكن ّ
السالح ،أي بمعنى داعش الشيشانية ،أو نموذج داعش نفسه بالنسبة لسوريا اآلن.

يتم اآلن تكرارها ،وبعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يقول َّ
إن تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفية زهران علوش ،وربما مجموعة اغتياال ٍت أخرى كانت
هذه التجربة ُّ
تهدف ،من ض ـ ــمن ما تهدف ،إلى إعادة تموض ـ ــع القوى التي ال ترغب روس ـ ــيا بجلوس ـ ــها إلى طاولة المفاوض ـ ــات،
واعادة تموضعها إلى جانب داعش والنصرة وغيرها من التنظيمات .لم يكن مريحاً لروسيا أن جيش اإلسالم وأحرار
كل المالبسات
الشام وغيرها من الفصائل السورّية المسّلحة وّقعت على اتفاق (بيان) الرياض ،بصرف النظر عن ّ
ٍ
ٍ
انتقال ســياسـ ٍـي للســلطة وما إلى ذلك،
مدني ٍة ،وأن توّقع على
حول الرياض ،ولكن أن توّقع هذه الفصــائل على دولة ّ
ّ
ـيتم في ٍ
ٍ
الحق
وقت
مهماً ،وهذا األمر
بأنه س ـ ُّ
المهم لم يكن مريحاً بالنس ــبة لروس ــيا ،وكان هناك تعويل ّ
هذا كان أم اًر ّ
ّ
إعادة اص ـ ــطفاف بعض هذه الفص ـ ــائل إلى جانب المنظمات التي يمكن أن تدرج على الئحة اإلرهاب .هذه النقطة
الثانية .لكن أريد أن أش ــير ،بالمناس ــبة في هذا الموض ــوع ،إلى أن السـ ـؤال اآلخر الذي يطرح حول مس ــألة النموذج
الشيشاني ،هو هل يمكن أن تنزلق روسيا إلى ٍ
حرب مباشرٍة على األرض السورّية؟ في الواقع هناك مؤشرات سيئة
()12

التداخالت الدولية واإلقليمية في سوريا (الحرب والمفاوضات)

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

ٍ
ص ـ ـ ـ ٍة روسـ ـ ـ ّـية وأنها تنّفذ عمليات .طبعاً لدى
في هذا الصـ ـ ــدد ،ألنه بالفعل هناك معطيات عن وصـ ـ ــول وحدات خا ّ
ات معي ٍ
المعارضـ ـ ــة السـ ـ ــورية كثير من التس ـ ـ ـريبات حول أن هناك بعض الضـ ـ ــباط الذين يشـ ـ ــاركون في عملي ٍ
نة في
ّ
ّ
ٍ
علم لي في هذا الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع وليس لدي إثباتات،
أتطرق إلى هذا ّ
مناط َق معينة وما إلى ذلك ،ال أريد أن ّ
ألنه ال َ
ص ـ ـ ـ ـة .ربما تكون عمليات
تم نقلها إلى سـ ـ ـ ــوريا من أجل القيام بعمليات خا ّ
ولكن المثبت أن هناك وحدات خاصـ ـ ـ ــة ّ
اغتيال أو تفجيرات معينة أو ما شابه ذلك .هذه ،ربما ،أولى خطوات االنزالق نحو تو ٍ
اجد أوسع إذا اقتضت الحاجة

بالنس ـ ـ ــبة لروس ـ ـ ــيا ،إنما حتى اآلن هذه الحاجة لم تظهر .وكي ال نتس ـ ـ ـ ّـرع ،روس ـ ـ ــيا مازالت مقتنع ًة بأداء الفص ـ ـ ــائل

انية وحزب هللا وغيرها .روس ـ ــيا مقتنعة بأن هذا يفي
الموالية ،أي الجيش أو ما تبّقى من الجيش ،والميليش ـ ــيات اإلير ّ

الميدانية.
بالغرض ،حتى اآلن ،على صعيد التحركات
ّ

اإلقليمية القائمة حالياً سـ ــيكون لها
أنطلق من تلك النقطة إلى النقطة الثالثة وهي الوضـ ــع مع إيران ،ألن التحالفات
ّ
تأثير كبير على مآالت تســوية األزمة الســورّية .هناك تنســيق كبير اآلن بين روســيا وايران ،ألن روســيا تحتاج اآلن

إلى اإليرانيين بقدر ما طهران تحتاج للروس في س ـ ـ ـ ـ ــوريا حالياً .لكن ،كما يعلم الزمالء بطبيعة الحال ،على المدى
هوة الخالفات باالتّس ـ ـ ــاع بين الطرفين ،ألن األولويات س ـ ـ ــتكون
متباعدة جداً على
ً
المتوس ـ ـ ــط والبعيد ننتظر أن تبدأ ّ
ٍ
المدى المتوس ـ ــط والبعيد .باختص ـ ـ ٍ
عدة عناص ـ ــر أس ـ ــاس ـ ـ ّـية تفرض هذا التباعد :األول هو أن مدخل
ـار ش ـ ــديد هناك ّ
روســيا للتعامل مع الوضــع في ســوريا هو مدخل التواجد العســكر ّي الدائم ،واذا اقتضــى األمر لذلك أن تحافظ على

مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الدولة وأهمها بالنسـ ـ ــبة للروس مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة الجيش ،أو أن تنتقل إلى الخطة (ب) تقسـ ـ ــيم سـ ـ ــوريا ،خالفاً

تعزز دور الميليشـ ـ ــيات على حسـ ـ ــاب الجيش.
لإليرانيين الذين يسـ ـ ــعون لتكرار تجربة حزب هللا في سـ ـ ــوريا ،فإيران ّ
والعنصـ ــر الثاني هو موضـ ــوع العالقة مع إس ـ ـرائيل ،هذه نقطة خالفي ُة سـ ــتتوضـ ــح أكثر فأكثر .تنسـ ــيق روسـ ــيا مع

إس ـ ـرائيل يجري على مسـ ــتوى ٍ
عال منذ زيارة نتنياهو إلى موسـ ــكو ،والتنسـ ــيق ليس أمنياً وعسـ ــكرياً فقط ،هناك رؤية
ٍ
حسابات طويلة األمد .طبعاً هذا األمر مزعج
تمت بلورتها بين موسكو وتل أبيب ،وهي تقوم على
سياسية مشتركة ّ
إليران.
ٍ
بلدان مثل
والنقطة الخالفية األخرى تتعلق باألجندة اإلقليمية للطرفين .روسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا ،على رغم الخالفات الحالية مع
السـ ـ ــعودية وقطر حول سـ ـ ــوريا ،لكنها على المدى المتوسـ ـ ــط والبعيد تحتاج بقوة لتطبيع العالقات معهما ونقلها إلى

مسـ ـ ــتوى ٍ
جيد من التعاون ،نظ اًر لتركيبة االقتصـ ـ ــاد الروسـ ـ ــي القائم كما هو الحال في الخليج على صـ ـ ــادرات المواد

جداً لروســيا بدالً من التنافس .وهذا يفســر حرص
مهماً ّ
الخام .لذلك ،تنســيق ســياســات األســعار واألس ـواق ســيكون ّ
موس ـ ــكو على إبقاء قنوات االتص ـ ــال مع الرياض مفتوحة ،وهي بالمناس ـ ــبة لم تنقطع على رغم الخالف الحاد حول
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س ـ ـ ـ ـ ــوريا .وقبل أيام زار موس ـ ـ ـ ـ ــكو وفد س ـ ـ ـ ـ ــعودي عس ـ ـ ـ ـ ــكري رفيع المس ـ ـ ـ ـ ــتوى وأجرى محادثات خلف أبو ٍ
اب مغلقة.
بالمقياس نفسه يمكن الحديث عن قطر ،فاالستثمارات القطرية قوية في روسيا رغم التصعيد اإلعالمي ،والحمالت
التي يشنها اإلعالم الروسي ضد قطر .
نقطة أخيرة ،سأتناول فيها بعض المالحظات على أداء المعارضة السورية ،وهو أداء متواضع ولهذا أسبابه .ولكن
أشـ ـ ــير إلى ما يتعلق بالعالقة مع موسـ ـ ــكو .عندما كانت تأتي المعارضـ ـ ــة لزيارة موسـ ـ ــكو ،من الهيئة أو االئتالف،
تتحدث الوفود للروس بأن تخّلوا عن األسد ونحن نضمن مصالحكم ،ولكن روسيا تقول من أنتم لتضمنوا مصالحنا،
نحن نضـ ــمن مصـ ــالحنا عبر الدول والقوى القادرة مباش ـ ـرة وليس عبركم .كان الخطاب ضـ ــعيفاً عموما في التحادث
مع الروس ،ولم تنجح القوى المعارض ـ ــة في بلورة رؤية ش ـ ــاملة ومقنعة ال للروس وال لغيرهم لمرحلة ما بعد االس ـ ــد،
وهذا نقص مهم ينبغي االلتفات اليه.
تضمنها اقتراح الزميل يوسف،
د.عبد هللا تركماني :سأقسم مداخلتي إلى قسمين ،يناقش األول بعض المسائل التي
ّ
والقسم الثاني يتفاعل مع ما قاله الزمالء.
أعتقد ،زمالئي وأص ـ ـ ــدقائي ،أن العالم اتجه منذ بداية األلفية الثالثة نحو النظم اإلقليمية الوظيفية .أي نظرة في كل
القارات س ــتجد منظومات لألمن والس ــالم والتنمية إال في الش ــرق األوس ــط ،حيث فش ــلت هذه المنطقة في إقامة مثل
هذه المنظومة .بالتالي ،فإن مقاربة قضـ ــية الص ـ ـراع على سـ ــوريا من المدخل الجيوسـ ــتراتيجي أمر ضـ ــرور ّي .القوى
اإلقليمية الرئيسـ ــية ،إيران وتركيا واس ـ ـرائيل والسـ ــعودية ،وأيض ـ ـاً القوى الدولية الكبرى ،تحاول كل منها أن يكون لها
الدور الرئيس ـ ــي في هذا النظام اإلقليمي القادم ،من خالل س ـ ــوريا ،فالص ـ ـراع على س ـ ــوريا ،بموقعها الجيوس ـ ــتراتيجي
الهام ،نقطة جوهرية لهذه المسألة.
من هذه الزاوية يمكن أن نقارب معاهدة االنتداب الروس ـ ــي على س ـ ــوريا التي ُنش ـ ــرت أخي اًر ،فإذا منعت ثورة أكتوبر
ّ
فإن روسـ ــيا – بوتين اليوم لن تكتفي بعمقها
الروسـ ــية في عام  0901الش ـ ـراكة الروسـ ــية التفاقية سـ ــايكس – بيكوّ ،
األورو -آسيوي ،بل تطمح إلى فرض نفوذها في الشرق األوسط ،وترى في سوريا مدخلها إلى ذلك.

تغيرات ديمغرافية في س ــوريا تض ــمن لها نفوذها في المنطقة،
كذلك يجدر بنا أن نالحظ أن إيران تس ــعى إلى إجراء ّ
كما تســعى الســعودية لبســط نفوذها على جنوب ســوريا ،وتركيا على الشــمال ،أما إس ـرائيل فهي ســعيدة لما تش ـهده

سوريا من تدمير لقواها الحية.

()14

التداخالت الدولية واإلقليمية في سوريا (الحرب والمفاوضات)

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

ٍ
التعرجات ،لكنها الســبيل األقوم لتحقيق
ومن زاوية أخرىّ ،
فإن مفاوضــات جينيف ســتكون صــعب ًة يكتنفها الكثير من ّ
أهداف الثورة الســورية على المدى المتوســط .ومن هنا على المفاوضــين الســوريين من الهيئة العليا للمفاوضــات أن

يسـ ــتغلوا إرادة المجتمع الدولي لتنفيذ خريطة طريق فيينا والقرار ( ،)5523وأن يحاولوا "التس ـ ـّلل" متسـ ــلحين بخطاب
ّ
ثة إنسـ ٍ
عالم اليوم حول الديمقراطية وحقوق اإلنســان ،وتوصــيف األمم المتحدة لما شــهدته ســوريا بأنه "أكبر كار ٍ
ـانية"
العالمية الثانية .وحبذا لو يكون المفاوضون من أهل الكفاءة الذين يتقنون علم وفن التفاوض.
منذ الحرب
ّ
الوطنية في مرحلة النض ـ ــال الوطني
الوطنية الس ـ ــورّية الجامعة التي ألهمت قادة الحركة
ما أحوجنا اليوم إلى إحياء
ّ
ّ
ّ
ض ـ ــد االس ـ ــتعمار الفرنس ـ ــي وخالل الس ـ ــنوات األولى من االس ـ ــتقالل ،وحبذا لو تتجاوز قوى المعارض ـ ــة مش ـ ــكالتها،
ّ
السيما نرجسيتها وادعائاتها الفارغة من المضامين الفعلية ،وتتجه إلى العمل كفريق ٍ
عمل متناغمٍ .لسنا بحاجة إلى
تقرب شـعبنا من تحقيق أهدافه في
إضـافة وثائق توافقية جديدة ،وانما البحث عن تفعيل وسـائل العمل المجدية التي ّ

الحرية والكرامة.

منا بالفعل تضــافر جهودنا جميعاً ،جهود كل أطراف المعارضــة ،وعدم االدعاء أو تصـ ّـور إقصــاء هذا
هذا يتطّلب ّ
الطرف أو ذاك .هذه قض ـ ـ ـ ــية أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية الس ـ ـ ـ ــيما وأنه ،كما فهمت من مجمل المداخالت ،أننا جميعاً ديمقراطيون
وعلمانيون ،واإلقصاء ليس من سمات الديمقراطيين والعلمانيين.
يتعمق رويداً رويداً ،وس ـ ــأنطلق من فكرة المفاوض ـ ــات والطرف الس ـ ــور ّي المش ـ ــارك في
د.غياث نعيسةةةة :الموض ـ ــوع ّ
المفاوضــات ،وأشــير إلى ما أشــار إليه الصــديق راتب ،إلى س ـؤاله واســتغرابه حول كيف أن أطرافاً معارض ـ ًة ســورية
تقول الكالم نفسـ ـ ـ ـ ــه تقريباً في بعض الوثائق التي أصـ ـ ـ ـ ــدرتها ،مثل االئتالف وهيئة التنسـ ـ ـ ـ ــيق ،وفي الوقت نفسـ ـ ـ ـ ــه
الحد في مواقفها وس ــلوكها ،وتنفي اآلخر "إذا حض ــر فالن ال نحض ــر" .في الواقع ،هذا السـ ـؤال
متعارض ــة إلى هذا ّ
ٍ
قلته وقاله األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقاء والزمالء،
حد ما ويكثّفه واقع الحال ،تحديداً ما ُ
الذي كان فيه اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغراب يجيب عنه إلى ّ
وتحديداً القول ،مع شـ ٍ
ـيء من التحّفظ ،إنه في هذه اللحظة من تاريخ ســوريا وتاريخ شــعبنا وبلدنا ،مصــير الســوريين

ال يمتلكه السـ ـ ـ ـ ـ ــوريون كامالً ،وهو يفلت من أيديهم .ولهذا السـ ـ ـ ـ ـ ــبب ،وألنه توجد قوى
إقليمية متناقضـ ـ ـ ـ ـ ــة ومتنازعة
ّ
ٍ
إقليمية متنافرة ،نرى مواقفها
بشكل أو بآخر ،دول
المصالح في هذه اللحظة ،هذه األطراف المعارضة التي ترعاها،
ّ
متنافرة ،وهنا يكمن الجواب تحديداً للوضـ ـ ـ ـ ــع الذي نحن عليه .هناك قوى إقليمية نافذة في المصـ ـ ـ ـ ــير السـ ـ ـ ـ ــوري لها

مهم ومتنازعة المصالح وتتصارع.
هامش
ّ
استقاللية ّ
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اإلقليمية .أنا من األشخاص الذين يعتقدون بأن الدول الكبرى
الفكرة الثانية ،وهي حول مسألة الدول الكبرى والدول
ّ
ـكال متعد ٍ
لكنها تتحارب من خالل وكالء لها بأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ال يمكنها أن تتحارب فيما بينها خوفاً من ٍ
دة من
حرب نوويةّ ،
ّ
وتتحكم بالصراع كي ال ينفلت .أعتقد أن روسيا والواليات المتّحدة توصلتا خالل هذه السنوات إلى تو ٍ
افقات
الصراع
ّ
ّ

في ٍ
عام حول س ـ ـ ــوريا ،إذا كنا نتحدث عن س ـ ـ ــوريا ،وربما أبعد من س ـ ـ ــوريا .ومنذ ( )5105وجنيف ( )0كان
إطار ٍّ
واض ـ ــحاً أن هناك بدايات تُكتب بش ـ ــأن س ـ ــوريا ،عدا عن أش ـ ــياء غير مكتوبة ،بأن هناك خطوات س ـ ــتحص ـ ــل رويداً
رويداً ،جينيف ( )0وجنيف ( )5ثم فيينا وبعدها قرار مجلس األمن ( ،)5523تعطي تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـو اًر واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاً بوجود
ٍ
ٍ
كل
اعية
توافقات إلى ّ
ّ
حد ما على صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد الدول الكبرى ،وما تزال هناك نقاط نز ّ
وخالفية ،هذا كان موجوداً في ّ
الحاالت في األزمات الكبرى ،ولكن هناك توافقات ومحاوالت تجري لتحديد تخوم انفالت النزاع في سوريا.

علينا أن نتعامل مع روسيا ليس بصفتها روسيا السوفييتية التي كانت .روسيا هي دولة مثل أمريكا تحكمها القوانين
المادية
صـ ـ ـ ـ ـ ـة كما في الس ـ ـ ـ ـ ــابق أيام االش ـ ـ ـ ـ ــتراكية .لها مص ـ ـ ـ ـ ــالحها
ّ
والمص ـ ـ ـ ـ ــالح نفس ـ ـ ـ ـ ــها وليس لديها أيديولوجيا خا ّ
والجيوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية ،وبالتالي تحالف روسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا مع إيران ال عالقة له باأليديولوجيا ،وال بالكالم الفارغ عن "محور

مادية ص ـرفة ،كما تفكر فيها الواليات المتحدة تفكر فيها روســيا وتفكر فيها فرنســا وغيرها،
ـالح ّ
المقاومة" .هذه مصـ ُ
فقط لكي ننتهي من أن روسـ ـ ـ ــيا ماتزال روسـ ـ ـ ــيا السـ ـ ـ ــوفييتية ،فاألمر لم يعد كذلك .نعود إلى التوافقات ،هناك إذن

اإلقليمية ،وهو ما قلته في البداية.
توافق بين الدول الكبرى وأعتقد أن المشــكلة األكبر لهذه الدول الكبرى هي الدول
ّ
ٍ
موحٍد والمحافظة على مؤسسات الجيش واألمن وكذا .وبالمناسبة،
روسيا تقول إن َّ
همها المحافظة على سوريا كبلد ّ
ُّ
أود التذكير أن هذا هو موقف الواليات المتّحدة منذ البداية ،بالمفهوم الذي طرحته في المنطقة حول ما يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـمى
موحدة والحفاظ على
يكية
"االنتقال المن ّ
ظم" ،وكالم اإلدارة األمر ّ
المكرر هو تماماً نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،الحفاظ على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريا ّ
ّ
األمنية
مؤس ـســات الدولة كما يقولون ،والدولة اليوم في ســوريا أصــبحت عاري ًة ولم تعد تعني ســوى الجيش واألجهزة
ّ

ٍ
بش ـ ـ ـ ٍ
األمنية وهم مهتمون بالحفاظ
تتعرض لالنهيار ال يبقى فيها س ـ ـ ــوى الجيش واألجهزة
ـكل أس ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ٍ
ّ
فكأي دولة ّ
ـيّ ،
ّ
عليها.
هذا ال يلغي أن الواليات المتحدة كانت فاترًة جداً في البداية بش ـ ـ ـ ـ ــأن تحجيم الصـ ـ ـ ـ ـ ـراع ،وتركت الباب مفتوحاً للدول

تعزز مجموعات مسـ ـّلحة لكي تنهك الدولة الس ــورّية والنظام الس ــور ّي لمص ــلحة إسـ ـرائيل ،ألن الجيش
اإلقليمية لكي ّ
ّ
ٍ
ٍ
حكومة،
أي
مادي ًة كبيرًة فحصل استنزاف له وإلمكانات البلد ،فحتى لو جاء ُّ
السور ّي كان يمتلك إمكانات ّ
أي نظا ٍم و ّ
التحتية .بالتالي ،كان أحد
فهناك صعوبات شديدة إلنهاض البلد واعادة لحمتها واعادة ما كانت عليه قدراتها وبناها
ّ
تم ولم يعد لهم
األهداف التي يريدها األمريكيون إنهاك النظام ،وهذا البلد بقدراته العس ـ ـ ــكرّية و ّ
المادية وبناه ،وهذا قد ّ
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من مص ـ ٍ
اإلقليمية
مأخوذة بعين االعتبار .مص ــالح الدول
ـلحة أكثر من ذلك س ــوى أن تبقى مص ــالحهم في المنطقة
ً
ّ
ٍ
حليف ومنطقة نفوذ ،أيضاً السعودية لها مصلحة أخرى .إيران
غير ذلك ،فإيران مصلحتها إستراتيجية تتعّلق بنظا ٍم

مثالً ال مش ـ ــكلة لديها أن يبقى نص ـ ــف س ـ ــوريا فقط وتابع لها ،كذلك تركيا والس ـ ــعودية ليس لديهما مش ـ ــكلة في ٍ
دولة

ٍ
ٍ
ومادية وانما
ـادية
ّ
س ـ ّـنية تابعة وهذا يناس ــبها .بالتالي هناك تناقض وتنازع بالمص ــالح أس ــبابه عديدة ،ليس فقط اقتص ـ ّ
ٍ
خالفات ،هناك ص ـ ــعوبة تواجهها الدول الكبرى ،وبالذات روس ـ ــيا
بعض ـ ــها أيديولوجي ،وأعتقد أنه رغم ما بينهما من
والوالي ــات المتح ــدة ،أن ي ــدفعوا ب ــال ــدول اإلقليمّيـ ـة إلى نوٍع من التف ــاهم .وق ــد الحظن ــا أن ال ــدول الكبرى تم ــارس

ضغوطات ،مثالً الواليات المتحدة تجاه تركيا ،بشأن موضوع ضبط الحدود بسبب وجود داعش ،وكذلك عند إسقاط

نوعياً لألطراف الموالية لها ،والتي تحمل مشروعاً
الطائرة الروسية .أيضاً الضغط على السعودية لكيال ّ
تقدم سالحاً ّ

أيديولوجياً معادياً للشعب السوري ،من القوى
المتشددة.
اإلسالمية
ّ
ّ

بالتالي مسـ ــألة المفاوضـ ــات سـ ــتكون تحديداً مترافق ًة مع سـ ــياق توافق الدول اإلقليمية ،واذا لم تتوافق الدول اإلقليمية
ولم تستطع الدول الكبرى فرض تو ٍ
افقات عليها فسيكون مشوار المفاوضات بشأن سوريا طويالً ،بصرف النظر عن
كل األحوال ،ورغم نقدنا الشـ ــديد لهيئات المعارضـ ــة وأدائها ومواقفها التي كانت كارثّي ًة
وفود التفاوض ونواياها .في ّ
على الشـ ـ ــعب السـ ـ ــور ّي وكار ّثي ًة على الثورة حتى هذه اللحظة وسـ ـ ــتكون كار ّثي ًة في األيام القادمة ،ورغم ذلك لم نلق

يهتم لكالمنا أحد ،ولكن على
تم اختبار هذه الهيئات ،ولو قلنا إننا ال نريدها لن َّ
بهم في المحرقة .نحن نقول إنه قد ّ
الت كبي ٍرة تجاه ما قدمه الش ــعب الس ــوري من تض ـ ٍ
األقل يمكن أن نبني ش ــيئاً ما لنمنعها من ممارس ــة تناز ٍ
ـحيات من
ّ
ّ

أجل حريته وكرامته.

الطائفية والتمترس الطائفي وما يحصـ ــل في سـ ــوريا ،أعتقد أن لدينا تجربة ،أي َّ
إن
نقطة أخيرة ،فيما يتعّلق بمسـ ــألة
ّ
ّ
الكالم ليس نظرياً وال فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفياً .فالثورة انفجرت في عام ( )5100بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
عفوي ،لم يكن هناك حزب علماني أو
ـكل
ّ
ّ
ٍّ
يســاري أو ديمقراطي أو جماهيري كبير فجرها ،الناس بشـ ٍ
ـعبية
ـكل
فجروها ،وبالذات في المناطق الشـ ّ
عفوي هم من ّ
ّ
ٍّ
في أطراف المدن وفي األرياف والمدن الص ـ ـ ـ ـ ـ ــغرى ،ولكن خالل عامين ،بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
عام عدا بعض الحوادث ،كانت
ـكل ٍّ
اطية ،وهو ما نتحدث عنه اليوم بأنه برنامج وأهداف الثورة
الشـعارات المطروحة أوالً شـعارات
وطنية وشـعارات ديمقر ّ
ّ

الشــعبية ،في الحرية والكرامة والمســاواة ،و"الشــعب الســوري ما بينذل" و "الشــعب الســوري واحد" .هذا كّله عفوي ،لم
يأت حزب ويقول للناس اخرجوا بهذه الشعارات .هذه نقطة.
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عامة الناس وليس النخب ،مئات اآلالف من البش ـ ـ ـ ــر خالل س ـ ـ ـ ــنتين ،اس ـ ـ ـ ــتطاعوا أن
النقطة الثانية ،هؤالء الناسّ ،
هيئات وتنسيقي ٍ
ٍ
المحلية التي ابتدعوها ،لم يأت لهم بها أحد من السماء ،وال
ات لتنظيم نشاطهم ،ثم المجالس
يشكلوا
ّ
ّ
ّ
من الكتب واألفكار .إذن ،كانت تجرب ًة رائع ًة في تلك اللحظات ،ولكن الحظنا االنحسار رويداً رويداً ،واالنزالق في
الخطاب من ٍ
دمر النظام المدن
جهة وبعض الشعارات التي بدأت ،وذلك مع انحطاط الوضع
ّ
المادي للبشر ،عندما ّ
سياحي ًة حول دمشق ،أو في حمص
مدمرة بالكامل ،ويستطيعون أن يبنوا عليها مدناً
ّ
واألحياء .اليوم أطراف دمشق ّ

وغيرها.

هذا الخراب الذي حص ـ ـ ــل نتيجة القتل والدمار الرهيب ،والدعم الذي قدمته الدول اإلقليمية ٍ
لعدد من القوى التكفيرّية
ّ

الحر الذي كان ،كما تحدث أحد الزمالء ،هو ش ـ ــكل من دفاع الناس عن أنفس ـ ــهم
و
ّ
الجهادية ،على حس ـ ــاب الجيش ّ
قوته ،وفي الوقت نفسـ ـ ــه نقطة ضـ ـ ــعفه بعدم مركزيته وافتقاده للتنظيم
في القرى والبلدات ،وهذه كانت سـ ـ ــمته ونقطة ّ
ٍ
ٍ
الشعبية ،ودفاع الناس في بلداتهم
ولكنه كان تعبي اًر حقيقياً عن المقاومة
وعدم وجود قيادة واحدة واستراتيجية واحدةّ ،
ّ
وأحيائهم عن أنفس ــهم ض ـ َّـد الموت والقتل الذي يمارس ــه هذا النظام المجرم .فهذا التدهور ،تدهور األحوال ،والخراب

تدهور وخر ٍ
ٍ
اب في الوعي يفس ـ ــر ما نحن عليه اآلن .أقص ـ ــد أنه علينا أن نبني على واقع الحال
الذي وقع ّأدى إلى
وليس فقط على ما تريده القوى
كل
الدولية ولحظتها الراهنة ألنها ّ
اإلقليمية و ّ
ّ
متغيرة .وأخي اًر ،المفاوضات موجودة في ّ
كل الثورات الكبرى ،ولكن في ٍ
كثير من الثورات كانت القوى
التدخالت
الثورات ،و ّ
اإلقليمية و ّ
ّ
الدولية حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلت في ّ

ٍ
حد ما ،إلى اإل اردة الشـ ــع ّبية ،وهذا
المحلية عامالً أسـ ــاسـ ــياً ،وما تريده يؤخذ بعين االعتبار ألنها كانت تسـ ــتند ،إلى ّ
الشق األخير من النقاشات.
هو ما افتقدته المعارضة السورّية منذ البداية وحتى اليوم ،وهو ما يجب بحثه في
ّ

منار رشةةواني :قبل أن أبدأ ،هناك مس ــألة ُّ
أود معرفتها من األس ــتاذ رائد حبذا لو يجيبني عنها في الجولة التالية إن
أمكنُّ .
أود أن أعرف ،بحكم التدهور الحاص ـ ــل في أس ـ ــعار النفط والغاز وانخفاض س ـ ــعر الروبل حالياً ،كيف يمكن
اء بتصــعيد العمليات العســكرّية كســباً للوقت بشــكل أكبر
لهذا األمر أن يؤثّر على الموقف الروسـ
ـي في ســوريا ،س ـو ً
ّ
ٍ
اإلقليمية.
لتسويات ما مع الدول
مما نراه اآلن ،أو ربما بمحاولة الوصول فعالً
ّ
ّ
عالمي ًة،
بخصوص النقطة
تفضل بها األستاذ يوسف ،وباعتبار القضية السورّية أصبحت ربما حرباً
األساسية التي ّ
ّ
ّ

إقليمية ولم تعد حرباً بالوكالة مع الوجود اإليراني والروسـ ـ ــي
وأنا أتفق مع هذا التوصـ ـ ــيف ،ولكن هي بالتأكيد حرب
ّ
ّ
ّ
مرًة أخرى إلى موضــوع المعارضــة ،كيف يمكن لنا اآلن أن
المباشــر .في هذه المســألة ،أعتقد أن هذا األمر يعيدنا ّ
نس ـ ــتميل أكبر ٍ
ٍ
اإلقليميين إلى جانب الثورة الس ـ ــورية ،والى جانب القوى الرافض ـ ــة
الدوليين و
ممكن من الفاعلين
عدد
ّ
ّ
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ٍ
مهم ًة جداً قد تكون
لحكم النظام االسـ ـ
ّ
ـتبدادي وليس فقط اسـ ــتبدال اسـ ــتبداد باسـ ــتبداد .علينا هنا أن نسـ ــتذكر مسـ ــأل ًة ّ
المفتاح ،ورغم أنه عنوان فقط وليس آلية ،علينا أن نسـ ـ ــتذكر أن العالم كان يرى مصـ ـ ــلحته الحقيقية فعالً في العالم

ٍ
محدٍد لما يسـ ـ ـ ـ ّـمى االسـ ـ ـ ــتقرار في هذه الدول ،وفي
ككل في دعم أنظمة االسـ ـ ـ ــتبداد ،من خالل ّ
تبني مفهو ٍم ّ
العربي ّ
تم
الوقت نفسـ ــه مقابل هذا االسـ ــتقرار كانت األنظمة الحاكمة تعرف ما هي حدودها التي ال يجوز لها تجاوزها واال َّ
هدد "أبيغدور ليبرمان" في عام ( )5111بش ــار األس ــد ،أنه
اس ــتبدالها بأخرى أو اإلطاحة بها .وهنا نس ــتذكر عندما ّ
ٍ
ضد إسرائيل فإنه سينهي حكم آل األسد في سوريا ،وفعالً استجاب بشار األ سد .وهذا
في حال وقوع عملية أخرى ّ

للرد على االعتداءات
يفسر أيضاً سياسة ضبط النفس التي طالما سمعنا بها واختيار الزمان والمكان المناسبين ّ
ما ّ
ائيلية على سوريا.
اإلسر ّ
بناء على هذه الرؤية أنا أعتقد أن المس ــألة اآلن ،وهو ما فش ــلت به المعارض ــة ولذلك أس ــبابه ،هي كيف نقنع أكبر
ً
ٍ
عدد ممكن من الفاعلين الدوليين واإلقليميين بأن ســوريا ما بعد بشــار األســد هي أيض ـاً مصــلحة للعالم .بمعنى أنها
لن تكون تهديداً ،وليس القول أن تكون ســوريا من مصــلحة العالم ال يعني أن يكون على حســاب التضــحية بســوريا
على اإلطالق ،أبداً .الس ـؤال اآلن هو كيف يمكن إقناع العالم بأن ســوريا ما بعد بشــار األســد ،أي ســوريا المواطنة
وسوريا التي تعني السوريين هي مصلحة
عالمية ،وعامل استقرار وعامل ضمان ،ليس فقط في داخلها وانما أيضاً
ّ
على مس ـ ــتوى اإلقليم .عندما تُركت س ـ ــوريا بمنزلة القدر المحترق الذي َّ
ظن العالم أنه لن يفيض ،عندما تركت بهذا
كل
يهدد َّ
الشــكل رأينا كيف ظهرت داعش ،وأصــبحت الرقة معقالً للتدريب ،وبات اآلن لدينا انقســام مذهبي وطائفي ّ
دول المنطقة ،ناهيك عن تهديد دول العالم.

اطية عامل استقرار ،هذا األمر يتطلّب
نقدم أنفسنا للعالم ،باعتبارنا
وحتى نستطيع أن ّ
عامل استقرار ،سوريا الديمقر ّ
َ
ابتداء للنظام اإلقليمي بش ـ ـ ــكل عام ،وحتى لدول فاعلة،
أال تؤدي الديمقراطية إلى وص ـ ـ ــول عناص ـ ـ ــر تعتبر معادي ًة
ً
اطية
وهذه هي الذريعة التي يستخدمها بشار األسد وسواه من معادي الشعب السوري ،من خالل التلويح بأن الديمقر ّ

ٍ
س ــوف تجلب الس ــلفيين .هذا األمر يعيدنا مرة أخرى إلى وجود معارض ـ ٍـة س ــور ٍ
معبرة عن الش ــعب الس ــور ّي
ية
ًّ
حقيقية ّ
ّ
ّ
ـحي بمصـ ـ ــالح الشـ ـ ــعب السـ ـ ــور ّي كما حصـ ـ ــل على امتداد السـ ـ ــنوات
فعلياً وتفهم المعطيات
ّ
ّ
الدولية .بمعنى أال تضـ ـ ـ ّ
نقر بذلك .إحدى كوارث المعارضة أنها اعتقدت أنها قادرة على استنساخ النموذج الليبي ،وأنه
الماضية ،وعلينا أن َّ

عنجهي ٍة والى اس ـ ـ ٍ
ـتئثار بين
التدخل في س ـ ــوريا ،وهذا األمر ّأدى فعلياً إلى
التدخل في ليبيا س ـ ــيبدأ
بمجرد أن ينتهي
ّ
ّ
ّ
ّ

نهائي ،فعندما ال ندرك أين هو موقع سـ ـ ـ ــوريا وأين اختالفها عن
يدل على عدم فه ٍم
ٍ
فصـ ـ ـ ــائل المعارضـ ـ ـ ــة ،كما أنه ُّ
ّ
يدل على ض ـ ٍ
ٍ
حقيقي من
ـعبي
المعززة
ـحالة س ــياس ـ ّـية .اآلن ،كيف نوجد هذه المعارض ــة الس ــورّية
ٍ
بتأييد ش ـ ٍ
ليبيا ،هذا ُّ
ّ
ّ
ّ
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ٍ
اإلقليمية ،هو السـؤال الرئيس .المســألة ليســت
الدولية و
ـداقي ٍة في المحافل
ّ
ّ
الشــعب الســور ّي ،وبالتالي ذات كلمة ومصـ ّ
محل معارض ـ ـ ــة .األمل أن تكون المعارض ـ ـ ــة قد وص ـ ـ ــلت إلى نتيجة أنه ال أحد يبالي بالش ـ ـ ــعب
إحالل معارض ـ ـ ـ ٍـة َّ
ٍ
بدرجة ما في حال صمودها ،بداي ًة إلعادة تقويم هذه المعارضة لنفسها .نحن
السور ّي ،وربما تكون توافقات القاهرة،
ٍ
بحاجة لتيار معارض ــة ٍ
حقيقي ٍ
حقيقي ٍة ،أوراق عمل
بدائل
قادر على طمأنة الش ــعب الس ــور ّي ،قادر على طرح
جديد
ٍ
ّ
َ
ّ
القومية أو االنتماء السياسي.
لكل السوريين ّأياً كان المذهب أو الدين أو الطائفة أو
ّ
على األرض بأن سوريا ّ
ّ
أظنه الدكتور
ضـ ـ ـل أحد الزمالء و ّ
أنا أعتقد ،وكما أثبتت تجربة الربيع العربي وفش ـ ــله ،أن المس ـ ــألة الرئيس ـ ــة كما تف ّ

الحقيقية تنبع من المجتمع القوي ،وأنا أعتقد أن
اطية
ّ
راتب ،ليسـ ــت المسـ ــألة انتظار الوصـ ــول للسـ ــلطة ،القوة الديمقر ّ
مجتمع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورٍّي قوي على أي مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى كــان ،نقــابــات ،مجموعــات،
الهــدف األول واألخير يجــب أن يكون بنــاء
ٍ

مصــالح ...وفعالً بشــار األســد ووالده حافظ األســد ،لم يجهزوا على المجتمع الســور ّي ويخضــعوه إال عندما أخضــعوا
ٍ
ٍ
ٍ
طائفية
انتماءات
أي
ـالح
أهم مؤسـ ـس ــات المجتمع
ّ
ّ
المدني القائمة على أس ــاس االلتقاء على مص ـ َ
مجتمعية بعيدة عن ّ
ّ
ومذهبية ،هذا ما يجب أن نعيد إحياءه ،وهذا ما نس ـ ـ ـ ــتطيع أن نواجه به المجتمع الدولي ،وما نس ـ ـ ـ ــتطيع أن
قية
ّ
وعر ّ
ٍ
ـتبد ٍة والمجتمع
أي نظا ٍم س ــياس ـ ٍ
أي تس ــوية .المجتمع القوي هو فقط من يح ّجم أي س ــلطة مس ـ ّ
ـي يأتي وفق ّ
نواجه به ّ
ّ
ـتبدين .لدينا تجربة في إفريقيا ولدينا تجربة في الجزائر بلد المليون
الض ــعيف يحيل أص ــحاب النوايا المثالية إلى مس ـ ّ

ونصف المليون شهيد.

منير الخطيب :في س ـ ـ ــياق الحديث عن الدور الدوليُّ ،
أود التركيز على الدور الدولي في إنش ـ ـ ــاء الكيان السـ ـ ـ ـور ّي.
ّ
ّ
مر هذا الدور في ثالث مراحل أس ـ ــاس ـ ــية:
أعتقد أن الدور
الدولي في إنش ـ ــاء الكيان الس ـ ــور ّي كان دو اًر ّ
محبذاً ،وقد ّ
ّ
المرحلة األولى نش ــأة الكيان .الكيان الس ــور ّي تأس ــس ،باألس ــاس ،في إطار الص ــدمة الكولونيالية ،في إطار ص ــدمة

يخية عندما فقدت ثقلها
الوطنية الس ـ ـ ـ ــورّية هي بنت االس ـ ـ ـ ــتعمار الكولونيالي الفرنس ـ ـ ـ ـ
ـي .بالد الش ـ ـ ـ ــام التار ّ
الحداثة ،و ّ
ّ
كل
الجيوبوليتيكي ،الشــام التي كان يتبع لها ُّ
كل الســاحل الســور ّي من لواء إســكندرون حتى عكا وجنوب فلســطينّ ،
هذا الساحل السور ّي كان يتبع للشام ومن هنا هذا الثقل التاريخي .اتفاق سايكس  -بيكو أفقد الشام ثقلها التاريخي،
ّ
ّ
ٍ
اوية على حدود بادية الش ــام .إذا خرجت من ش ــارع بغداد إلى جس ــر بغداد
وحول دمش ــق إلى عاص ــمة ش ــبه ص ــحر ّ
ّ
تص ــبح في الص ــحراء .هذا الثقل الذي كان لدمش ــق انتهى .الفرنس ــيون ،بإنش ــاء الكيان الس ــور ّي ،هم من حاولوا أن

الوطنية الســورّية ،والنخبة الســياسـ ّـية الســورّية آنذاك القتهم في منتصــف الطريق .تلك النخبة التي
يصــنعوا شــيئاً من
ّ

الوطنية (دمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق) ،والتي هي ،وفق تعبير األخوة اللبنانيين" ،أم
يعبر عنها حزب الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعب (حلب) والكتلة
ّ
كان ّ

العالمية ،مرحلة ال أرسـ ــمال العالمي آنذاك هي من أنش ـ ـأ الكيان
الوطنية السـ ــورّية .ومرحلة الحداثة
الصـ ــبي" في بناء
ّ
ّ
ّ
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العالمية .ما ُّ
األوروبية
إن ص ـ ـ ــدمة الحداثة
الس ـ ـ ــور ّي ،فالكيان الس ـ ـ ــور ّي مدين بإنش ـ ـ ــائه إلى مرحلة الحداثة
أود قوله ّ
ّ
ّ
الوطنية الس ـ ــورّية ،وأنش ـ ــأ اإلرث الليبرالي
وتو ّسـ ـ ـع ال أرس ـ ــمال العالمي هو الذي أنش ـ ــأ الكيان الس ـ ــور ّي وأنش ـ ــأ الدولة
ّ
ّ
ّ
الكولونيالية في منتصف الطريق.
تشكلت آنذاك القت الصدمة
السور ّي ،والنخبة
السياسية السورّية التي ّ
ّ
ّ
ـتالينية السـقف األيديولوجي
مع الوحدة الســورّية المصـرّية دخلنا مرحلة الحرب الباردة ،ودخلنا مرحل ًة شـ ّـكلت فيها السـ ّ
ّ
الكولونيالية
اكية" .هذا االنتقال من الصدمة
و
ّ
أسمالية إلى االشتر ّ
سمي آنذاك ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ"عصر االنتقال من الر ّ
العالمي لما ّ
ّ
تشكل الدولة
إلى عصر الحرب الباردة رافقه انتقال سوريا من مرحلة الدولة
الوطنية ،أو مرحلة انخراطها في سياق ّ
ّ

الكدحانية" ،وذلك بعد الوحدة الس ـ ــورّية المصـ ـ ـرّية .وهذا الغطاء
ـعبية" أو "الدولة
ّ
الوطنية إلى موض ـ ــوعة "الدولة الش ـ ـ ّ
ّ

الية في سـ ـ ــوريا التي كانت
السـ ـ ــتاليني العالمي وّفر الغطاء
ـروعية الثورّية إلجهاض البراعم الليبر ّ
األيديولوجي والمشـ ـ ـ ّ
ّ
ّ
ّ
تتبرعم في المرحلة الوطنية .وان تحويل سـ ـ ــوريا إلى ٍ
وظيفي ٍة في نظام الحرب الباردة الذي اشـ ـ ــتغل عليه حافظ
دولة
ّ
ّ

األسد ،هو جزء من هذا االنتقال العالمي.
ّ

الثنائية إلى عالم ما بعد
القطبية
يهمنا اآلن هو انتهاء الحرب الباردة وانتقال النظام العالمي من مرحلة
ّ
ّ
بتقديري ،ما ّ
ّ
الحداثة ،وهذا انعكس على الوضع السور ّي الداخلي وعلى طبيعة الدولة وعلى طبيعة المجتمع .األزمة التي نعيشها
ّ
ٍ
اليوم هي أزمة انهيار ٍ
طي ٍة كانت متع ّش ـق ًة مع نظام الحرب الباردة ،ونحن اآلن نعيش تبعات انهيار
كيان ودولة تس ـّل ّ

الدور اإلقليمي لســوريا .الدور اإلقليمي الذي كان وباالً على الســوريين أثناء صــعوده وأثناء ســقوطه .أثناء بناء ٍ
دور
ّ
ّ
إقليمي لس ــوريا من قبل حافظ األس ــد ،كان وباالً على الس ــوريين ،واآلن نعيش س ــقوط الدور
ٍ
اإلقليمي لس ــوريا مترافقاً
ّ
ّ
القطبية .المش ــكلة التي تواجه الس ــوريين اآلن هي تراكب وض ــعين :وض ــع داخلي ما قبل حداثي
الثنائية
مع انهيار
ّ
ّ
ّ
ّ
دولي مابعد حداثي .فالوض ـ ـ ــع الداخلي الذي أنتجه حزب البعث في س ـ ـ ــوريا والعراق هو وض ـ ـ ــع ما قبل
مع وض ـ ـ ـ ٍـع ٍ
ّ
ّ
ّ
حداثي ،ألن الوضــعين الســور ّي والعراقي انقســما ،راح أحدهما ليلتحق بالتجربة الداعشـ ّـية ،وهو البعث العراقي ،فيما
ّ
ّ
ّ
التأخر التاريخي في
التحق البعث السـ ـ ـ ـ ـ ــور ّي بالتجربة
الخمينية ،وكال التجربتين هما المسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولتان عن إعادة إنتاج ّ
ّ
ّ
بالخمينية والتجربة
البعثية السـ ـ ـ ـ ــورّية
المنطقة العر ّبية وفي المشـ ـ ـ ـ ــرق العربي .نحن اآلن نعيش أزمة التحاق التجربة
ّ
ّ
ّ
البعثية هذه هي
تأخرها .ألن التجربة
اقية بالداعش ـ ــية ،وما بينهما إعادة اس ـ ــتنفار القيعان
بكل ّ
ّ
ّ
البعثية العر ّ
ّ
المجتمعية ّ
الوطنية في مرحلة ما قبل الوحدة السورّية المصرّية.
التي قطعت سيرورة الحداثة التي كانت تقوم بها الدولة
ّ

عالمياً لم
إذن ،إذا أردنا أن نحلل الوضـ ـ ـ ـ ــع
أن هناك نظاماً
الدولي اآلن ،في اعتقادي ،يجب تحليله على أرضـ ـ ـ ـ ــية ّ
ّ
ّ
اإلقليمية هذا أنتجته باألسـ ـ ــاس
إقليمية .نظام الفوضـ ـ ــى
عالمية يتع ّش ـ ـ ـق مع نظام فوضـ ـ ــى
ـتقر ،نظام فوضـ ـ ــى
يسـ ـ ـ َّ
ّ
ّ
ّ
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الوهابية وتجربة محمد بن عبد الوهاب .فأنا أعتقد أن النظام
الخمينية والداعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـية التي هي أحد إف ارزات
التجربتان
ّ
ّ

ـتقر بعد ،وهذه أزمة الثورة الســورّية ،أنها أتت في هذا المفصــل ،نظام إقليمي ينهار ،ذلك النظام الذي
الدولي لم يسـ َّ
ّ
ّ
ظهر في السـ ــبعينيات ،معمر القذافي وصـ ــدام حسـ ــين وحافظ األسـ ــد وأنور السـ ــادات وحسـ ــني مبارك ،نظام إقليمي
ّ
يتشكل .هذه أزمة الثورة السورّية ،أنها جائت في هذا المفصل
ربض على صدورنا منذ السبعينيات ،ونظام
دولي لم ّ
ّ
محدودة .اليوم يصـ ـ ـ ّـرح "بايدن" أنه إذا ما
الموار الذي ال يمكن التحليل فيه ،فقدرتنا على التحليل صـ ـ ــارت
ً
ّ
المتغير و ّ
كل هذا الكالم ال يمكن أخذه
الحل الس ـ ــياس ـ ـ
ـي فس ـ ــيتبعه ُّ
الحل العس ـ ــكر ُّي ،وأيضـ ـ ـاً يص ـ ـ ّـرح كيري وغيره ،لكن ّ
فش ـ ــل ّ
ّ
ومتغير،
موار
باالعتبار ،ال كالم بايدن وال كيري وال أوباما .األزمة في أن هذا النظام
ّ
يتكونّ ،
الدولي لم يستق ّر ولم ّ
ّ
الحل السياسي في سوريا كما أعتقد.
مصالح متضاربة ومتعددة ،يترافق مع انهيار النظام
وفيه
ُ
اإلقليمي ،وهنا أزمة ّ
ّ
ّ
كيف انعكس هذا التع ّش ـ ـ ـ ـ ـق أو هذا التراكب ما بين نظامين ينهاران ،نظام إقليمي ينهار ،كان متع ّش ـ ـ ـ ـ ـقاً مع الحرب
ّ
يتغير ،ينعكس هذا في القوى
الحداثية في المجتمع السـ ـ ــور ّي التي يجب أن
الباردة ،ونظام
ّ
ـتقر وأيض ـ ـ ـاً ّ
دولي لم يسـ ـ ـ ّ
ّ
الوطنية ،وحتى النظام الالمركز ّي أو النظام الفيدرالي ،فهذا نظام ر ٍ
أرضي ٍة
اق وجديد ،ال يبنى إال على
تبني المسألة
ّ
ّ
ّ
ٍ
وطنياً.
الياً أو ال مركزياً وأيضاً ال تبني نظاماً
ّ
حداثية ،فالبداوة والعشائر والطوائف ال تبني نظاماً فدر ّ
ّ
ٍ
ٍ
اضحة ،واالنكفاء األمريكي ،كما أرى،
سياسات و
المستقر اآلن ،وعدم وجود
فاألزمة في طبيعة النظام الدولي غير
ّ
ّ
ّ
هو انكفاء أبعد من الهزيمة في أفغانسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان والعراق .الدور األمريكي يجب أن يناَقش في إطار أن األمريكيين لم
ّ
ٍ
كدولة عظمى في التاريخ لها مســؤوليات
يســتطيعوا أن يصــفوا آثار الحرب الباردة ،فعندما ســقط االتحاد الســوفييتي
أخالقية وتحريرّية في العالم ،كان على الواليات المتّحدة أن تمض ـ ـ ـ ـ ــي بعيداً في تص ـ ـ ـ ـ ــفية آثار الحرب الباردة ،وهنا
ّ
يكمن فشــل األمريكان التاريخي ،أنهم لم يمض ـوا كما يجب في تصــفية آثار الحرب الباردة .فدول مثل إيران وكوريا
ّ
ثقافياً ومن حيث الدور
وكوبا وفنزويال ،كان يفترض باألمريكيين أن ينتهوا منها بعد االتحاد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفييتي ،أعني ّ

والحضــور .أعتقد أن األمريكيين لم ينجحوا في تصــفية آثار الحرب الباردة وذيول الحرب الباردة وهذا ،برأيي ،ناجم

يطانية تطورتا من
يكية .فالليبراليتان الفرنسـ ـ ـ ّـية والبر ّ
من الفرق بين الليبرالية الفرنسـ ـ ــية واألوروبية وبين الليبرالية األمر ّ
ٍ
ٍ
نهايات متروبولية ،في حين أن األميركان بدؤوا مباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة من بدايات متروبولية .عندما
بدايات تنويرّي ٍة وانتهيتا إلى
اقتحم اإلنكليز أمريكا اقتحموها ميتروبوليا وقطعوا بذلك كل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـلة بجذورهم الليبرالية ،فهناك فرق واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح بين
ّ
الليبراليتين ،كان لدى الفرنسيين واإلنكليز تصور واضح لبناء ٍ
دول في المنطقة.
ّ
يخي للكيان الس ـ ــور ّي هو مس ـ ــار يجب أن يناَقش من تاريخ إنش ـ ــائه ،فالفرنس ـ ــيون والصـ ـ ـدمة
أعتقد أن المس ـ ــار التار َّ
الكولونيالية هي التي بنت الكيان ،في حين أن الفوضى الراهنة ودور روسيا والواليات المتّحدة تنهي الكيان السور ّي
()22

التداخالت الدولية واإلقليمية في سوريا (الحرب والمفاوضات)

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

كص ـ ٍ
المكونات تتناقض مع صــيغة الشــعب.
المكونات ،وبرأيي صــيغة
وطني ٍة .هم يحاولون إعادة إنتاجه بصــيغة
ـفة
ّ
ّ
ّ
كمكونات ،أما
المكونات ،والروس واألمريكان يتعاملون اليوم مع الس ـ ـ ــوريين
جدلياً لص ـ ـ ــيغة
ص ـ ـ ــيغة الش ـ ـ ــعب نافية ّ
ّ
ّ

المكونات.
الشعب فهو مجموع مواطنين أحرار ينفي صيغة
ّ

د.هيثم خوري :ســأنطلق من النقطة التي طرحها رائد ،وهي أن الروس ينتظرون الرئيس األمريكي القادم .أنا أقول،
أي ر ٍ
يكي قادم سـ ــيكون أس ـ ـوأ تجاه روسـ ــيا من
سـ ــيصـ ــاب الروس بالخيبة أمام الرئيس األمر
ئيس أمر ٍ
يكي القادم ألن ّ
ّ
ّ
لكنه ّلين في الخطاب ،في حين أن الرئيس األميركي القادم سيكون
أوباما .أوباما متصّلب في المواقف تجاه روسيا ّ
ّ
متص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّلب ـاً في الموقف وفي الخطــاب ،إن كــان ديمقراطّي ـاً (هيالري كلينتون) أو أّي ـاً من الجمهوريين ،واألرجح أن

هيالري كلينتون هي من سينجح ،ولكن مهما كان ،إن كانوا جمهوريين أو كانت كلينتون فهم سيكونون أكثر تشدداً

األميركية الحالية .هناك مشروع روسي لتقاسم النفوذ في العالم،
مع روسيا .المشروع الروسي ال يتوافق مع العقلية
ّ
ّ
نفوذ في العالم هو الذي يتصـ ـ ـ ـ ــرف بها ،وأي ٍ
وفق طموحات بوتين فهو يرى أنه يجب أن يكون له منطقة ٍ
أحد يريد
ّ
ّ
يكية الحالية أو القادمة
مما ال يمكن لإلدارات األمر ّ
ّ
أي شـ ـ ــيء من منطقة النفوذ هذه عليه الرجوع إليه ،وهذه النظرة ّ

يكية والروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـية إلى العالم ،وكيف
أن توافق على هذه النظرة .وبالتالي هناك تناقض جوهري بين النظرتين األمر ّ
كلياً بالرئيس
يجب أن يكون الوضـ ـ ــع الجيوبوليتيكي والجيوسـ ـ ــتراتيجي في العالم ،لهذا أقول إن الروس سـ ـ ــيتفاجؤون ّ

األمريكي القادم.
ّ

النقطة الثانية التي س ــأتناولها ،هل يمكن تكرار النموذج الش ــيش ــاني في س ــوريا؟ ال يمكن لروس ــيا أن تكرر النموذج
الشــيشــاني في ســوريا .الشــيش ـشــان كانت جزءاً من روســيا ،ولروســيا عالقات كثيرة مع الشــعب في الشــيشــان ،ولها
معرفة كبيرة بالوضــع الشــيشــاني ،ولها صــالت كثيرة بالناس العاديين على األرض .في ســوريا ليس لها صــالت إال
من خالل النظام أو األطراف الس ــياس ــية التابعة لها كقدري جميل ،وبالتالي ال يمكنها تكرار النموذج الش ــيش ــاني في
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريا .يمكنها أن تقتل زهران علوش ،ولكن هذا لن ينهي جيش اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم .ال أنطلق في كالمي هذا من موقع

ٍ
موضوعي ٍة فقط .هذا لن يؤدي إال لزيادة األفغنة في سوريا ،أي
ناحية
المدافع عن جيش اإلسالم ،ولكنني أتكّلم من
ّ

وتورطها على األرض السـ ــورية
زيادة تطرف الفصـ ــائل اإلسـ ــالمية في سـ ــوريا وتس ـ ـّلحها ،إذ كّلما زاد ت ّش ـ ـدد روسـ ــيا ّ
اإلسالمية وسيزداد تسليحها من قبل األطراف الذين يعارضون المخطط الروسي.
تشدد الفصائل
سيزداد ّ
ّ
ّ
ق
عما
النقطة الثالثة التي سـ ـ ـ ــأتحدث عنها قبل أن أنهي ،ليس هناك انكفاء أميركي عن الشـ ـ ـ ــر األوسـ ـ ـ ــط أو انكفاء ّ
تغي اًر في المصالح في الشرق األوسط .سياسة األميركيين هي التالي :توريط الجميع في الشرق
يجريّ ،
ولكن هناك ّ
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األوسـ ــط ،واعطاء الجميع دروس ـ ـاً .فاألميركيون ذاقوا الم اررة في أفغانسـ ــتان والعراق ،واآلن يريدون أن يذيقوا الجميع
الم اررة في سـ ــوريا .هذه سـ ــياسـ ــة خبيثة جداً من الواليات المتّحدة ،وسـ ــياسـ ــة سـ ــيئة جداً ،يريدون توريط الجميع وفي

النهاية سـ ـ ـ ـ ــيؤدون دور الحكم ،وخطاب األمة األخير ألوباما كان واضـ ـ ـ ـ ــحاً فيه أن أمريكا في أوج مجدها العالمي،
ّ
حيــث ال أحــد يقترب من مجــدهــا العــالمي ،وهــذا بــالضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبط مــا تريــد الواليــات المتّحــدة عن طريق إغراق الجميع
ّ
بالمشكالت.
النقطة األخيرة ،وهي التي طرحها األس ـ ــتاذ منير ،نحن ندفع ثمن الوزن اإلقليمي الذي جعله حافظ األس ـ ــد لس ـ ــوريا،
ّ
ألنه ربط ســوريا بالكثير من المصــالح المتداخلة مع القوى
بحد
العالمية و
اإلقليمية ،ولكن هذا ال يمنع من أن ســوريا ّ
ّ
ّ

ذاتها مهمة ألن جغرافيتها مهمة .نابليون كان يقول إن أهمية أي ٍ
دولة تنبع من جغرافيتها ،وبالتالي س ـ ـ ـ ـ ـ ــوريا بذاتها
ّ
ّ
ّ
العالمية ،ولكن سـ ــوريا
اإلقليمية و
مهمة ولكن حافظ األسـ ــد عّقد الوضـ ــع السـ ــور ّي بربط سـ ــوريا بالكثير من التوازنات
ّ
ّ
ّ

مهماً عبر التاريخ ،في صـراعات
مهمة للجميع ،واآلن نجد هذا االســتقتال على ســوريا ،فموقع ســوريا الجغر
افي كان ّ
ّ
ّ
الفارسية ،والصراعات بين العثمانيين والمماليك ،وحتى الصراعات القديمة بين
الرومانية واإلمبراطورّية
اإلمبراطورّية
ّ
ّ
اع وسـ ــيبقى كذلك .وان لم نفهم
الفراعنة والسـ ــومريين على سـ ــوريا ،فموقع سـ ــوريا مهم جداً وكان دائماً موضـ ــع ص ـ ـر ٍ
العالمية على ســوريا.
أهمية ســوريا وحســاســيتها بالنســبة للوضــع العالمي كســوريين ،لن نســتطيع أن ندير الصـراعات
ّ
ّ
ٍ
الية مع الوضع السور ّي تجاه العالم.
ونحن ال نستطيع أن نديرها ألننا تعاملنا
بكثير من السذاجة واالختز ّ
يخص التأثير اإلقليمي والدولي على الثورة
د.راتب شةةةةةةعبو :س ـ ـ ـ ــأتحدث ض ـ ـ ـ ــمن اإلطار الذي اقترحه يوس ـ ـ ـ ــف فيما
ُّ
ّ
ّ
ـار ش ـ ــديد .انطالقاً من فكرة طرحها األس ـ ــتاذ منار ،كيف يمكن أن اس ـ ــتمالة أكبر ٍ
الس ـ ــورّية ،باختص ـ ـ ٍ
عدد من القوى
ٍ
عام ٍة ،الربيع العربي أو ما س ـ ـ ـ ّـمي بالربيع العربي كان ينطوي على
اإلقليمية و
ّ
ّ
العالمية لص ـ ـ ــالح الثورة ،أقول ،بنظرة ّ
ّ
ٍ
ـعبي ًة للدخول إلى منطقة القرار الســياســي وهذا األمر مرفوض عالمياً ،ليس
بعد
ٍ
عالمي من حيث إنه كان محاول ًة شـ ّ
ّ
ّ
ـتبدة سـ ـواء كانت في تونس أو مص ــر أو س ــوريا أو اليمن أو ليبيا ،وانما هذه
فقط من جانب الدول أو األنظمة المس ـ ّ
ٍ
لدولة ذات معايير ديمقراطية ،ال نتوقع أن
النقطة مرفوضـ ـ ـ ـ ــة عالمياً .لن نتوّقع أن يكون هناك قبول لدولة مواطنة،
عالمية ،لذلك وجدت الثورة الس ـ ـ ــورّية والربيع العربي إجماالً،
التحول مص ـ ـ ــلح ًة
تكون مقبول ًة عالمياً ،ال يش ـ ـ ـ ّـكل هذا
ّ
ّ
ّ
ٍ
كحالة قصـ ـ ـ ــوى ،وجدت نفسـ ـ ـ ــها في مأز ٍق هو أن الدول الداعمة لها هي دول معادية لها في
ولكن الثورة السـ ـ ـ ــورّية

الوقت نفسه .أي إن نقطة القوة في هذا الدعم هي نقطة المقتل للثورة السورّية ،فالعالقة بين طموح الشعب السور ّي
ٍ
"تبنيه" من
تم ّ
إلى نظام حك ٍم ينطوي على ش ــيء من العدل والمش ــاركة الس ــياس ـ ّـية والنفوذ إلى الس ــلطة ،هذا الطموح ّ

عداء لمثل هذا الطموح.
أشد األنظمة
قبل قوى ال تؤمن به على اإلطالق ،بل ربما هي من ّ
ً
()24

التداخالت الدولية واإلقليمية في سوريا (الحرب والمفاوضات)

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

فإذن ،أصــبح ما يمكن أن نســميه معســكر الثورة ،أي التنظيمات المنبثقة عن حراك الشــعب الســور ّي والدول الداعمة

هش،
لها أو ما سـ ّـمي أصــدقاء ســوريا ،معســك اًر متناقض ـاً ،وتشـ ّـكل فكرة الثورة الســورّية فيه َّ
اللب اللين والضــعيف وال ّ
وهي في هذا المعسـ ـ ـ ـ ــكر كالكريم على مائدة اللئام .فالمسـ ـ ـ ـ ــار الطبيعي الذي حدث هو مسـ ـ ـ ـ ــار انسـ ـ ـ ـ ــجا ٍم بين هذه
ّ
ٍ
ـائية ،ضـ ـ ـ ــيقة األفق ،ال
ـتبدادية ،إقصـ ـ ـ ـ ّ
تحولها إلى تنظيمات اسـ ـ ـ ـ ّ
التنظيمات والتعبيرات السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ّـية مع الدول ،أي ّ

مرة،
نتذكر ذلك المش ـ ـ ـ ـ ـ ــهد التار
اطية .دعونا ّ
ديمقر ّ
مرة وآلخر ّ
يخي ،كما أص ـ ـ ـ ـ ـ ــفه ،عندما دخل معاذ الخطيب ،ألول ّ
ّ
شعبي على مؤتمر القمة العربية ،ووجد نفسه في وسط ملوك ورؤساء كل و ٍ
كممثّل حر ٍ
احد منهم يشبه الرئيس أو
اك
ٍ
ّ
ّ
ّ
الدكتاتور الذي يمثّل معاذ الخطيب ثورة ضـ ّـده ،فيجد نفســه معاذ الخطيب وهو يطالب اآلخرين الموجودين معه في

القاعة نفسـ ــها بإطالق س ـ ـراح المعتقلين السـ ــياسـ ــيين الموجودين لديهم .هذا التركيب ،أو هذا المشـ ــهد يمثل بوضـ ــوح

وتتحول باتجاه
التناقض الذي عاشـ ــته الثورة السـ ــورّية ،ودفعت تحت هذا الضـ ــغط ألن تتخّلى عن مسـ ــارها الحقيقي
ّ
ّ
ٍ
اإلقصائية ،والقدامة وليس الحداثة.
الطائفية و
مسار نراه اآلن وهو مسار يغلب عليه
ّ
ّ

الجولة الختامية
(خالصات وتوصيات)
رائد جبر :بخص ـ ــوص سـ ـ ـؤال األس ـ ــتاذ منار حول انخفاض أس ـ ــعار النفظ والروبل ،ومدى تأثير ذلك على العمليات
لكن
الروس ــية .إن تأثير هبوط األس ــعار ذاك له تأثير بال ش ــك على روس ــيا ،وهناك تخفيض للنفقات بنس ــبة ّ %01

تمول حملتها في سـ ــوريا من ميزانية التدريب في و ازرة
هذا األمر شـ ــمل كل الو ازرات باسـ ــتثناء و ازرة الدفاع .روسـ ــيا ّ
الدفاع ،وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير لهذا الموضوع على العملية العسكرية الروسية في سوريا .مازالت الحملة
معقولة وليسـ ــت مكلفة للروس بالمعنى المالي ،وحتى العسـ ــكري ،والتكلفة السـ ــياسـ ــية ليسـ ــت باهظة حتى اآلن .فقط
مرت
كان من الممكن لحادثة إسـ ـ ــقاط الطائرة من قبل تركيا أن تعّقد الوضـ ـ ــع مع الحلف األطلسـ ـ ــي ،لكن المسـ ـ ــألة ّ

مرور الكرام ولم يجري التعامل معها بجدية ،وال حتى بعد نشر الروس صواريخ  ،S400رغم األهمية االستراتيجية
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لذلك ،ليس فقط على موضــوع فرض منطقة حظر جوي فقط ،ولكن أيضـاً على الكثير من التحركات العســكرية في
شرق المتوسط.
نقطة أخيرة تتعلق بالمعارض ـ ــة والعالقة مع روس ـ ــيا .كان تعامل المعارض ـ ــة س ـ ــيئاً تجاه روس ـ ــيا والتعامل مع كل ما
تطرحه روسـ ـ ـ ــيا كشـ ـ ـ ـ ّـر مطلق ،والتناقض معه ثم العداء ،وهذه سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــة أقل ما يقال عنها أنها غير مثمرة .يجب
التعامل بجدية مع الطروحات الروس ـ ـ ـ ــية والرد عليها بطروحات جدية ،فالمس ـ ـ ـ ــألة ليس ـ ـ ـ ــت أن ترمي القّفاز في وجه
روس ـ ــيا .يجب أن تتجاوز المعارضــ ــة هذا األداء ألنه اليصـ ـ ــلح لفهم الس ـ ــياس ـ ــة الدولية الجديدة والســ ــياســ ــة الدولية
المعاصرة.
ٍ
ٍ
درجة يمكن أن تذهب نحو تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
معينة مع األطراف
ـويات
أي
طموحات روسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا كبيرة ّ
جداً ،يجب أن نفهم إلى ّ
الهامة جداً ،وأعتقد أن
اإلقليمية ،ومع األطراف
ّ
ّ
الدولية .في ّ
كل األحوال تقديم العنص ـ ـ ـ ـ ــر الس ـ ـ ـ ـ ــور ّي هو أحد النقاط ّ
الملف الس ـ ــور ّي ،ولكن يجب أن يكون العنص ـ ــر الس ـ ــور ُّي
تم تدويل
تحدثوا اليوم عنها ،ص ـ ــحيح أنه َّ
غالبية الزمالء ّ
ّ
ّ
النهائية ،يمكن أن يقال أنا سأتفق مباشرة مع السعودية أو
متقدماً ،بمعنى أن يطرح وجهة نظره ألنه ،في المحصلة
ّ
ّ

مع قطر أو مع الواليات المتّحدة.

ليس لدي الكثير ألقوله وأرغب باالستماع للزمالء اآلخرين ألنه ،في الحقيقة ،حوار غني وشك اًر جزيالً لكم.
الختامية للقائنا أو ورشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عملنا ،أعتقد من المفيد أن نقف أمام بعض
د.عبد هللا تركماني :ونحن في الجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
طرحت ،والس ـ ّـيما وص ــف النظام العالمي بأنه "نظام عالمي رهيب" .هناك بالفعل زوايا رهيبة في هذا
المس ــائل التي ُ
ّ
العالمية لحقوق اإلنسان بأجيالها الثالثة.
النظام العالمي ،ولكن ال ننسى أيضاً أن هذا النظام مازال يعمل بالشرعة
ّ
ّ
وحتى مرحلــة مــا بعــد الحــداثــة ،فهي لم تقطع ،عملي ـاً ،مع الحــداثــة وقيمهــا تمــام ـاً .بــالتــالي ،أنــا أرى أننــا بقــدر مــا
نسـ ــتطيع أن نعيد لربيع الثورات العر ّبية بما فيه الثورة السـ ــورّية ،قيمها األسـ ــاسـ ـ ّـية التي انطلقت منها ،بأنها جزء من
مر بموجـ ٍ
ـات من الــدمقرطــة ،هــذه المنطقــة من العــالم
الموجــة الرابعــة للــدمقرطــة في العــالم ،فكّلنــا يعرف بــأن العــالم َّ
يخية قد تطول بعض الش ــيء ولكن ال َّبد أن تص ــل إلى ما
ّ
تأخرت عن االنضـ ـواء في هذا المس ــار .هذه س ــيرورة تار ّ
تصـ ـ ــبو إليه .وأنا أعتقد أنه ربما في المسـ ـ ــتقبل المنظور لبلدنا سـ ـ ــوريا ،وللحراك الشـ ـ ــعبي السـ ـ ــور ّي قد تكون األمور
ّ
مظلم ًة ،ولكن السـ ـؤال الرئيس الذي طرحه أحد الزمالء :كيف يمكن أن تكون س ــوريا في المس ــتقبل ،ما بعد األس ــد،
ٍ
عامل اسـ ـ ــتقرٍار و ٍ
اطية
أمن وسـ ـ ــال ٍم وتنمية في هذه المنطقة .في الحقيقة ،هذا األمر مرهون بمدى قدرة القوى الديمقر ّ

الحداثية ،بمعنى آخر التيار االجتماعي الديمقراطي الواسـ ــع ،أن يسـ ــتطيع توحيد جهوده وأن يسـ ــتطيع بالفعل على
و
ّ
ّ
ّ
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العالمية ،وأن يسـ ــتند
المدى المتوسـ ــط أن يكون فاعالً في مسـ ــتقبل سـ ــوريا من أجل أن تندرَج في إطار هذه الموجة
ّ
ظل دولة
بالض ـ ـ ـ ـ ــرورة إلى أن المطمح الرئيس هو دولة المواطنين األحرار المتس ـ ـ ـ ـ ــاويين في الحقوق والواجبات في ّ
ـادية
مكوناتها،
الحق والقانون ،وأن يأخذ بالشـ ـ ـ ـ ــرعة
المدنية والسـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ّـية واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
ّ
ّ
العالمية لحقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ــان ّ
بكل ّ
مفيدة ،وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر الزمالء في المركز على هذه الدعوة
االجتماعية .هذا ما أردت قوله ،وأعتقد أن ورشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنا كانت
و
ً
ّ

الكريمة ،وشك اًر.

د.غياث نعيسةة :نحن في نهاية النقاش اآلن ،وبالتأكيد ال يمكن أن نفهم ما حصــل في ســوريا بسـ ٍ
ـياق منفصـ ٍـل عن
ـادي – االجتماعي والس ـ ــياس ـ ــي الذي كانت عليه ،والتي ّأدت إلى االنتفاض ـ ــة
تاريخ البلد ،وأيضـ ـ ـاً الوض ـ ــع االقتص ـ ـ ّ
ّ
ّ
ـادي – االجتماعي،
ـعبية الكبيرة في عام ( .)5100ال أريد العودة إلى الديناميات
ّ
الشـ ّ
الداخلية ،االســتعصــاء االقتصـ ّ
ّ
ٍ
تطبيق السـ ـ ــياسـ ـ ــات الليبرالية بشـ ـ ـ ٍ
عنيف للغاية في سـ ـ ــوريا ،تدهور الحياة المعيشـ ـ ـ ّـية للبشـ ـ ــر ،الظلم االجتماعي
ـكل
ّ
ّ
والالمســاواة االجتماعية التي تفاقمت بســر ٍ
عة كبيرٍة مع وجود بشــار األســد ،الوريث الديكتاتوري ٍ
ألب ديكتاتور ّي .وان
ّ
ّ
هذا النظام صـ ـ ــحيح أن اسـ ـ ــمه "بعثي" و "قومي" وما شـ ـ ــابه من شـ ـ ــعارات ،ولكن كان له طابع طغموي يتشـ ـ ــابه مع

جمهوري ًة ،وفيه ميل إلى التوريث .وجاءت الثورة
األنظمة األخرى الموجودة في المنطقة ،س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء كانت ملكي ًة أم
ّ
الس ـ ـ ـ ـ ــورية في س ـ ـ ـ ـ ــياق ثور ٍ
ات في المنطقة ،لم تكن معزول ًة ،من تونس إلى مص ـ ـ ـ ـ ــر إلى البحرين إلى س ـ ـ ـ ـ ــوريا إلى
ّ
ٍ
ٍ
لحظة ،مهما يكن ما ســيحصــل في ســوريا ،فلن نكون
بمعزل عن تأثيرات الوضــع
اليمن...الخ .وأعتقد أننا اآلن في
المضادة على الصعيد
العالمي .فتدهور الثورة السورّية وانحسار الحراك الشعبي جاء أيضاً في سياق انتصار الثورة
ّ
ّ
ّ
التدخل العســكر ّي
اإلقليمي ،وهو انتصــار مؤقت طبعاً ،كاالنقالب في مصــر وتأقلم النظام مع األحداث في تونس و ّ
ّ
ٍ
إجهاض لهذا الحراك الثور ّي على الص ـ ــعيد
ـعودي في البحرين وما يحص ـ ــل في اليمن..الخ ،إذن هناك محاولة
الس ـ ـ ّ
اإلقليمي .في كل األحوال ،ثورات من هذا النوع ال تض ــع األنظمة فقط أمام معض ـ ٍ
ـلة كبيرٍة هي مس ــألة وجودها من
ّ
ّ
وتفككه ،لهذا السبب كان الحديث عن سايكس –
عدم وجودها ،وانما تضع النظام
اإلقليمي بكامله موضع التساؤل ّ
َّ
مما له طابع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري .واذا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمحتم لي ،لدي
بيكو وغيرها وتغيير الخريطة ،كما أعتقد ،له طابع إقليمي أكثر ّ
ـجعت على التغيير .ال
مالحظة صـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة على جملة قيلت ،وفي الواقع أنا ال أتفق معهاّ ،
إن الواليات المتحدة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

أشـ ـ ـ ـ ــاطر هذا الرأي أبداً ،فالواليات المتحدة تفاجأت بالموجات الثورّية ،نهايات ( )5101ثم ( ،)5100وارتبكت في

البداية تجاه هذه المس ـ ـ ـ ــألة ،وبالذات ألن بداية الثورات أص ـ ـ ـ ــابت أنظم ًة موالي ًة للواليات المتّحدة والغرب ،هذه نقطة

أساسية ،فقد تفاجأت كما تفاجأت القوى
السياسية واألنظمة.
ّ
ّ

()27

التداخالت الدولية واإلقليمية في سوريا (الحرب والمفاوضات)

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

ٍ
فوقي :يذهب رئيس ويأتي آخر ويبقى النظام نفسه
النقطة الثانية أن الواليات المتحدة ،من البداية ،دعت إلى
تغيير ٍ
ّ
الفوقية .وللتذكير فقط ،طلب
قائماً .لقد حاولت الحفاظ على النظام اإلقليمي وبقاء األنظمة مع بعض التعديالت
ّ
ّ
أوباما مغادرة "بن علي" بعد نحو أس ــبوعين أو ثالثة من بداية الثورة ،وطلب مغادرة مبارك بعد خمس ــة عش ــر يوماً.
يح للواليات المتّحدة يطالب برحيل
بينما فيما
يخص س ــوريا ،تحديداً في ( 01أو  01آب  )5100ص ــدر أول تصـ ـر ٍ
ُّ

تغير ســلوكها
األميركية بتغيير األنظمة لم تكن
األســد .هذه المعطيات وأخرى غيرها تؤكد أن الرغبة
ً
موجودة ،وانما ّ
ّ
كما كانوا يقولون بشأن سوريا ،ولكن ليس إسقاط األنظمة تماماً.
العام الكارثي في
اآلن أعود إلى ما
ُّ
يخص الوضـ ــع الراهن ومسـ ــألة المفاوضـ ــات وماذا يمكن أن نفعل .في الوضـ ــع ّ
ّ
سـ ــوريا ،والوضـ ــع الكارثي اآلن للمعارضـ ــة التي هي رهينة للقوى
أي
ّ
اإلقليمية ،أنا شـ ــخصـ ـ ّـياً ليس لدي أ ُّي وه ٍم وال ّ
ّ
ر ٍ
هان من دون أن نضـ ـ ــع هذه المعارضـ ـ ــة على المحرقة ،بقدر ما هو ضـ ـ ــروري أن يكون هناك عمل مو ٍاز شـ ـ ــعبي

ٍ
يتبنى
العام ،على األقل من الناش ـ ــطين
المدنيين والس ـ ــياس ـ ـ ّـيين ّ
ّ
وليس طرفاً مفاوضـ ـ ـاً آخر .أي خلق حالة من الرأي ّ
ٍ
أي مفاوض ،أياً كان الوفد المفاوض ،كي ال يكون هناك تنازالت فيما
ش ـ ـ ــعارات الثورة ،ويكون عامل ض ـ ـ ــغط على ّ
يتعّلق بالمبادئ الرئيس ـ ــة للثورة ،الحرية والكرامة والمس ـ ــاواة ،إض ـ ــافة إلى مس ـ ـ ٍ
ـألة غابت عن خطاب المعارض ـ ــة هي

كل ما جرى ،ليس بالمعنى األتاتوركي الذي يعادي
أساسية في
العلمانية ،وهي
مسألة
ٍ
ّ
ّ
وضع كالوضع السور ّي بعد ّ
اإلسالميين .نجد هذا في بيان فيينا الذي رسمته القوى
الدولية ،بينما المعارضة التي
المتدينين أو
اإلقليمية و ّ
ّ
ّ
الدين و ّ
ٍ
مدنية" تلك العبارة
مجرد ســماع لفظة
حولوا الكلمة إلى "دولة ّ
ّ
أتت إلى الرياض ،وبينهم أناس ال يحتملون ّ
العلمانيةّ ،

العلمانية إلى
التي ال نجد لها معنى ،ثوب ال نعرف لونه أو مقاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أو ماذا يعني تحديداً .يجب إعادة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألة
ّ

مطالبنا وكفاحنا.

بخصوص ما يمكن فعله ،أعتقد أنه دعم وتشجيع فكرة السالم ،فشعبنا تعب وأُنهك وأُرهق ،والناس بحاجة إلى وقف
وبكل اإلمكانيات إلى وقف آلة القتل والدمار ،هذا
القتل والدمار والتهجير والحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار والتجويع .يجب الدعوة أوالً ّ
شــرط أســاســي ألي نشـ ٍ
ـاط آخر ،إن كان على مســتوى المجتمع األهلي أو المدني أو الســياســي .وهذا يعني ،ثانياً،
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
الطائفية الموجودة من كل ٍ
وطني ٍة س ـ ـ ـواء
وحدة
حدب وصـ ـ ــوب .أخي اًر ،أدعو إلى تشـ ـ ــكيل حكومة
طرد الميليشـ ـ ــيات
ّ
ّ
ّ

ٍ
جمعية تأس ـ ـ ــيس ـ ـ ـ ّـي ٍة تقوم على أس ـ ـ ــاس
كانت تتوافق مع جينيف أو ال تتوافق ،يكون هدفها الدعوة واإلعداد النتخاب
س ــورية دائرة واحدة وعلى أس ــاس النس ــبية ،ومهمتها األخرى هيكلة المؤسـ ـس ــة العس ــكرية واألمنية في س ــوريا ،بش ـ ٍ
ـكل
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
العلمانية
اطية و
ّ
حرٍة ونزيهة .وعلينا أن ندافع عن قي ٍم أس ــاس ـ ّـية هي المس ــاواة والحرّية والديمقر ّ
يس ــمح بإجراء انتخابات ّ
مدنياً أو
والكرامة
كل الحاالت التي يمكن أن تنشـ ـ ـ ــأ اآلن في سـ ـ ـ ــوريا أو خارجها ،أكان طابعها ّ
ّ
الوطنية ،وتشـ ـ ـ ــجيع ّ
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ٍ
النقابية
نهوض ســياسـ ٍـي وبالتالي إلى نهوض األشــكال
إغاثياً ،ألعتقد أن هذه فيما لو نهضــت ســيدفع إلى
ّ
حقوقياً أو ّ
ّ
ّ
الجمعياتية وسـ ـ ـواها ،وال يمكن أن نض ـ ــع "س ـ ــو اًر ص ـ ــينياً" يفص ـ ــل بين هذه المجاالت وبين الس ـ ــياس ـ ــة أعتقد أن هذا
و
ّ

كل
المجال واحد ومشـ ــترك ّ
ويعبر عن حيوية المجتمع ،وغيابه يعني أن حالة المجتمع تعبة وبائسـ ــة .يجب تشـ ــجيع ّ
ٍ
تحالف واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـع للقوى الثورّية
أش ـ ـ ـ ـ ـ ــكال التنظيم من األس ـ ـ ـ ـ ـ ــفل ،والعمل على تش ـ ـ ـ ـ ـ ــبيكها ،وأنا من الذين يدعون إلى
اطية من يسـ ــارّي ٍة أو غيرها ،على أسـ ــاس مبادئ الثورة السـ ــورّية ،هذا ضـ ــروري اآلن
اطية ،قوى الثورة الديمقر ّ
الديمقر ّ
وضروري للقادم من األيام ،وشك اًر.

ألي
منار رشةواني :مداخلتي س ـريعة ألنني أعتقد أننا جميعاً ننتهي ،نوعاً ما ،إلى القضــية نفســها وهي أن المنطلق ّ
ٍ
حقيقي على األرض يعيدنا دائماً إلى س ـ ـ ــوريا ،إلى المجتمع الس ـ ـ ــور ّي .لكن ،من حيث انتهى الدكتور غياث،
تغيير
ٍ
ّ
طالما نحن متفقون على مســألة أن الخالص بمعنى ضــمان المجتمع الســور ّي ما بعد بشــار األســد ،وحتى لضــمان

كل الدول العر ّبية األخرى تقريباً ،من مصــر إلى
زوال نظام بشــار األســد كي ال يكون هناك التفاف كما حصــل في ّ
تونس ،تكون بالعودة إلى المجتمع الســور ّي .لكن ،طالما نعرف من أين نبدأ ،فالسـؤال الحقيقي الذي يســتحق الكثير
ّ
لمحاور أخرى .المس ــألة األس ــاس ـ ّـية
من الد ارس ــة هو كيف نبدأ .هذا السـ ـؤال اليمكن اإلجابة عنه اآلن وربما نحتاج
َ
تم دفعــه .نحن بحــاجــة إلى القوى
ـأخر الوقــت ،ألن الجميع أمــام الثمن الــذي َّ
ـأخر الوقــت ،وأعتقــد أنــه لم يتـ ّ
هــل تـ ّ

كل
الديمقر ّ
اطية جميعاً .لكن علينا أن نعترف أنه مع ما خلفته السنوات الخمس الماضية يجب أن نستطيع مخاطبة ّ
المكونات بالمعنى العرقي والطائفي والديني والمذهبي ،والقاسـ ـ ــم المشـ ـ ــترك هو االلتقاء على سـ ـ ــوريتنا وااللتقاء على
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
كرامتنا وحريتنا ،فالمسألة أن تلتقي هذه القوى
غني .ومن خالل األحداث وما
المكونات السورّية
المعبرة عن
بشكل ٍ
ّ
ّ
ّ
وج ّمدت معه أسـ ــبابه .ما نراه اليوم
أن الربيع العر
يتم اإلجهاز على الربيع العر
تُنب به أنا أزعم أنه لم َّ
بي ،و ّ
بي ُج ّمد ُ
ّ
ّ

يبق للعربي ،والس ـ ّـيما للس ــوري ش ــيء
في مص ــر وفي تونس والدول األخرى وما س ــنراه يعني أن العملية مس ـ ّ
ـتمرة .لم َ
ّ
ـتمر باالقتتال إلى ما ال نهاية .وأنا أختتم بالقول
طنته ،وال يمكن أن نس َّ
يخسـره ،ولكن يسـتطيع أن يكسـب دولته وموا َ
لكنه
مرة أخرى ،نحن نعرف من أين نبدأ ولكن كيف نبدأ؟ كما أشـ ـ ـ ـ ـ ــكر األسـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ رائد على جوابه والذي كان وافياً ّ
ّ
لألسف محبط ،كنت أتمنى أن يكون لتراجع أسعار النفط أثر سلبي على عمليات روسيا .وشك اًر جزيالً.
ٍ
ٍ
لإلشكالية التي قاربها عبد هللا العروي في بداية
مشابهة
إشكالي ٍة
بشكل أو بآخر إلى
منير الخطيب :أعتقد أننا عدنا
ّ
ّ
التقليدي هو الذي حارب االس ــتعمار األوروبي ،وأعتقد أن
القرن العشـ ـرين .حينها قارب العروي مس ــألة أن المجتمع
َّ
ّ
التقليدي هو الذي تصـ ّـدى لالســتبداد .اآلن
ـكالي ًة مشــابه ًة لها في بداية القرن الحادي والعش ـرين ،فالمجتمع
ُّ
هناك إشـ ّ
ض ـ ـ ـل أن يتصـ ـ ـ ّـدى لها
األمنية للسـ ـ ــلطة هو المجتمع
في سـ ـ ــوريا ،الذي تصـ ـ ـ ّـدى للبنية
ُّ
التقليدي ،وكانت السـ ـ ــلطة تف ّ
ّ
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ض ـ ـ ـل التعامل مع الفئات الوسـ ـ ــطى ومع
تحجم دور المجتمع الحداثي ألن المجتمع الدو
المجتمع
لي يف ّ
التقليدي وأن ّ
ّ
ّ
ّ
التقليدية والفص ــائل العس ــكرّية ،لذلك نجح النظام في أن
ضـ ـل التعامل مع الفئات
المدنية ،وال يف ّ
ّ
اطية و ّ
الفئات الديمقر ّ
ـكالية ألن النظام نجح في هذه
ـتجر ويس ـ ـ ــتجلب ويس ـ ـ ــتقدم قيعان المجتمع
يس ـ ـ ـ َّ
التقليدية .برأيي ،عدنا إلى هذه اإلش ـ ـ ـ ّ
ّ

الموضوعية
المسألة ،وقد ساعده في ذلك تلكؤ المجتمع الدولي ،ساعده في "تطفيش" الحامل االجتماعي أو القاعدة
ّ
ّ
ّ
ـكالية التي ابتليت بها س ــوريا اآلن ،والتي تع ّشـ ـقت ،كما أس ــلفت ،مع
للمعارض ــة
اطية ،هذه هي اإلش ـ ّ
الوطنية الديمقر ّ
ّ
ٍ
ثنائي ٍة أم نظام اس ـ ـ ـ ــتعماري واض ـ ـ ـ ــح ،وليس
نظا ٍم
ٍ
قطبية ّ
عالمي لم تُعرف ص ـ ـ ـ ــبغته بعد ،ليس معروفاً هل هو نظام ّ
ّ
ـتقر على ثوابت محد ٍ
المكونات،
المكونات .إن فكرة
إقليمي يسـ ـ ـ ــاعد على التفتيت وهنا فكرة
دة ،مع نظا ٍم
ٍ
نظاماً مسـ ـ ـ ـ ّاً
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
حداثية ،ص ـ ـ ـراعات ما بين شـ ـ ــيعة
اإلقليمية الماقبل
ركبت عليها الص ـ ـ ـراعات
وهي فكرة تتعارض مع فكرة الشـ ـ ــعبّ ،
ّ
ّ

اعات مصـ ـ ـ ــالح خالية من البعد األيديولوجي .فالص ـ ـ ـ ـراع
وركبت عليها الص ـ ـ ـ ـراعات
وسـ ـ ـ ـ ّـنةّ ،
الدولية التي هي ص ـ ـ ـ ـر ُ
ّ
الكولونيالية ،ألنه كان يحتاج بحكم
االس ــتعمار ّي في بداية القرن العشـ ـرين كان يحمل التحديث على ظهر الدس ــاتير
ّ

ٍ
يهمه مســألة
التدخل الروسـ
ـطحي .اآلن
إدارته لمناطق االســتعمار إلى إجراء
تحديث سـ ٍ
ّ
ـي قادم بالبوط العســكر ّي ،ال ّ
ّ
ّ
البناء الس ــياس ــي ومس ــألة البناء الثقافي .الروس ــي يفكر بإنش ــاء مطار ،قاعدة عس ــكرية ..أما الفرنس ــيون فقد أنش ــؤوا
ّ
ّ
ّ
ٍ
مســتشـ ٍ
وجامعات ،ول ن أفضــل المســتشــفيات في ســوريا هي المســتشــفيات الفرنسـ ّـية ،وأفضــل المدارس
ومدارس
ـفيات
َ
قاعدة عســكرّي ًة ،وهذا المطار ال
ـي ال يفكر هكذا ،يفكر أن يبني مطا اًر أو
في ســوريا هي المدارس الفرنسـ ّـية .الروسـ ُّ
ً
َ
يركب على ٍ
ركبت
حزب ســياسـ ٍ
ـي وانما على ميليشــيا ،فالنظام أصــبح ميليشــيا .المشــافي الفرنسـ ّـية والمدارس الفرنسـ ّـية ّ
ّ
ّ
على ٍ
الخمينية تُنش ـ ـ ميليشـ ــيات في
حزب سـ ــياسـ ـ ٍـي .برأيي هنا تكمن أزمة السـ ــورّيين ومأسـ ــاتهم ونكبتهم ،فالتجربة
ّ
ّ
ـيات مضـ ـ ـ ٍ
ترد عليها بإنشـ ـ ــاء ميليشـ ـ ـ ٍ
الوهابية ُّ
ـجع ميليشـ ـ ــيات السـ ـ ــلطة.
سـ ـ ــوريا ،والتجربة
ّ
ّ
ـادة ،والتجربة الروسـ ـ ـ ّـية تشـ ـ ـ ّ

ٍ
يكيون ليس لديهم ذلك المش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع الحداثي الذي يليق
بدولة عظمى .الدولة العظمى ليس ـ ـ ـ ـ ـ ــت فقط جيوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
واألمر ّ
ّ
كونية.
مهمات ّ
واقتصاداً ،الدولة العظمى ّ

الوطنية هي معارضة تميل إلى
جديدة بديلة ممكنة .أرى أن المعارضة
في موضوع المعارضة ،أعتقد أن معارض ًة
ً
ّ
المركزة والتوحيد ،توحيد السـ ـ ــوريين ،في الوقت الذي نجد المعارضـ ـ ــات التي طفت إلى السـ ـ ــطح معارضـ ـ ــات ت ٍ
فتيت

ظ ،بحكم انتماءاته األيديولوجية وارتباطاتها اإلقليمية والدولية .وس ـ ـواء أعيد إنتاج النظام في سـ ــوريا ،بشـ ـ ٍ
ـكل أو
وتش ـ ـ ٍّ
ّ
ّ
ّ
دولة ال مركز ٍ
بآخر ،أو تحولت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريا إلى ٍ
الوطنية التي تنحو باتجاه المركزة والتوحيد والتكتّل
ية ،فالمعارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
ّ
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورية .نحن يجب أن ننحاز إلى الخيار الوطني السـ ـ ـ ـ ـ ــوري الذي يدعو إلى ٍ
دولة مركزّي ٍة ،والسـ ـ ـ ـ ـ ــورّيون بحكم
َ
ّ
ّ
ّ
انقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاماتهم وبحكم تراثهم الوطنيَّ ،
فإن هذا االحتمال قائم بقوٍة وممكن لهم ،وتحويله من طور اإلمكان إلى طور
ّ
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أن
أهمها ،باعتقادي ،هو تجاوز واقع التش ـ ـ ـ ّ
ظي لدى المعارضـ ـ ــات الراهنة ،وأنا أعتقد ّ
القوة مرهون بمجموعة عو َ
امل ّ
ـي القادم في سـ ـ ــوريا .المجتمع
المعارضـ ـ ــة القادمة لم تولد بعد ،لم تنوجد بعد ،وما ّ
يتركب اآلن هو النظام السـ ـ ــياسـ ـ ـ ُّ
الوطنية وليس
ـيركب نظاماً سـ ـ ــياسـ ـ ـ ّـياً ،أما نحن أصـ ـ ــحاب الخيار الوطني فعلينا العمل على خيار الدولة
الدولي سـ ـ ـ ّ
ُّ
ّ
ّ
الدولي واإلقليمي في تحقيقه أو لم يسـ ـ ــمح،
الية .هذا الخيار ،س ـ ـ ـواء سـ ـ ــمح الظرف
ُّ
خيار الالمركزّية أو الدولة الفيدر ّ
ّ
ـيتركب في س ـ ــوريا،
يبقى خيار س ـ ــوريا القادمة ،هذا خيارنا وعلينا العمل ألن نكون معارض ـ ــة النظام القادم الذي س ـ ـ ّ
وشك اًر لكم.
الحل ،ال بل أرى أنه من غير وجود
د.هيثم خوري :أنا مازلت أرى أنه يمكن للسـ ـ ـ ــوريين المس ـ ـ ـ ـاهمة في صـ ـ ـ ــناعة ّ
الحل .مشــكلة الســورّيين أنهم نظروا إلى
ســورّيين واعين ،والسـ ّـيما من طرف المعارضــة ،ال يمكن الوصــول إلى هذا ّ
وبكل جمالها
بكل أحالمها
ّ
ثورتهم دائماً كثورة ،ولم ينظروا إليها بعيون اآلخرين ،فالمعارض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نظرت إلى الثورة ّ
وظّلت على أنها ثورة ،ولكن هي بعيون اآلخرين ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ثورًة وال يمكننا أن نفرض هذه النظرة عليهم .مثال على

ذلك ،عندما ذهب "برهان غليون" إلى روس ـ ـ ــيا وس ـ ـ ــأله الروس بش ـ ـ ــأن موض ـ ـ ــوع الحوار مع النظام أو التفاوض مع
تلوثت أيديهم بالدماء" ،وهذه نظرة غير ســياسـ ّـية .إن لم تصــل المعارض ـة
النظام ،قال لهم "لن نتفاوض مع ّ
كل من ّ
ات حالم ًة أو نظر ٍ
ألن تدرك السياسة فعالً ،وتدرك أن السياسة مصالح وتوازنات قوى وليست نظر ٍ
طوباوي ًة ،فلن
ات
ّ
وسيتم تحييدها أيضاً وأيضاً.
الحل
ُّ
تساهم في الوصول إلى ّ

يق إلى فر ٍ
المشـ ـ ـ ــكلة األخرى هي دائماً تغيير الفريق ،بمعنى أن المعارضـ ـ ـ ــة تنتقل دوماً من فر ٍ
يق ،ومن فشـ ـ ـ ـ ٍـل إلى
ويتم تغيير الفريق وال تجري االسـ ــتفادة مما سـ ــبق .مثال على ذلك لو أخذنا جينيف( ،)5كم من األشـ ــخاص
فشـ ـ ٍـلُّ ،

الذين ش ـ ـ ـ ـ ــاركوا في جينيف( )5س ـ ـ ـ ـ ــيكونون مش ـ ـ ـ ـ ــاركين في جينيف()3؟ قّلة .إذن هناك حالة من عدم البناء على
الماضي وكسره دوماً ،وكسر الخبرة ،ال يوجد تراكم خبرة عند المعارضة.
تتم إال عندما نكون بالقرب من الناس الذين يتخذون
هل يمكننا المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة؟ طبعاً ،ولكن ُّ
أظن أن المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة لن َّ
أظن أنه يجب دعوة الناس الذين يصـ ــنعون
الق اررات أو الذين يصـ ــنعون الق اررات ،ليس لنعّلمهم وانما للحوار معهمُّ .
القرار في المعارضــة إلى مثل هذه الورشــات ،وجعلهم يتناقشــون مع الناس الذين يمكن أن نسـ ّـميهم "،"think tank
وهؤالء في الواليــات المتحــدة ،مثالً ،ومنهم مراكز األبحــاث ،هم القــاعــدة التي ترتكز عليهــا اإلدارة األمريكّي ـة في

صــياغة الكثير من ســياســاتها .عندنا ،هناك انفصــال بين ما تقوم به مراكز األبحاث وبين صــانعي القرار ،أنا ُّ
أظن
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اتيجية
الهوة بين الباحثين والذين لديهم نظرة إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر ّ
ّأنه على األقل يجب أن يعمل المركز ،مركزكم ،على ردم هذه ّ
لألمور ،وبين صانعي القرار.
إجمالي ٍة لمن س ــيفاوض من جهة المعارض ــة ،س ــنالحظ أن
د.راتب شةةعبو :س ــأبدأ بالتوص ــيات أو المقترحات .بنظ ٍرة
ّ
ٍ
فاعلة قادرٍة على فرض شـ ـ ٍ
ـيء ما في المفاوضـ ــات .في
أي قوٍة
اطي
العلماني ال يمتلك على األرض َّ
َّ
الجانب الديمقر َّ

المعبرون عن الحلم الديمقراطي العلماني في
قوى مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـتبدة من الجهتين ،و ّ
الواقع ،القوى الفاعلة على األرض هي ً
ّ
ّ
ـتمدون قوتهم فقط من قيم المجتمع الدولي ،ليس من المجتمع الدولي
س ــوريا مفص ــولون عن مص ــادر القوة ،وهم يس ـ ّ
ّ
ّ
العالمي نظام اسـ ـ ــتبدادي في مجمله ،كما أرى وربما يختلف معي في هذا الدكتور
بالمعنى السـ ـ ــياسـ ـ ــي ،ألن النظام
َّ
ّ
المعنوية لحقوق
األخالقية و
العلمانيين أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمروا القيمة
اطيين
ّ
ّ
ّ
عبد هللا ،لكن يجب على المفاوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين الديمقر ّ
ـحفيين والكاميرات ،ومن هنا يمكن أن تأتي القوة
اإلنس ــان ،والتي ما يزال الس ــياس ـ ّـيون الغر ّبيون يحترمونها أمام الص ـ ّ

اطي العلماني في المفاوضات بوجه نظام األسد.
يستند إليها
التي يمكن أن
الجناح الديمقر ُّ
َ
ُ
ّ

حقيقية ،فاألمور
المهمة هي أزمة
طعون لهذه
نحن نتكلم اآلن براحة ،ولكن األزمة التي يعيشها المفاوضون أو المتن ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ولكن هناك آخرين
ـتبدادية ويحاولون االســتئثار باألمورّ ،
عقلية اسـ ّ
خارجة عن ســيطرتهم .ربما هناك أشــخاص ذوو ّ

ٍ
معينـ ٍـة ملزمين بهــا أو أنهم
قــد يكونون محترمين بــالفعــل ،ولكن غير قــادرين على الفعــل بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــب وجود أجنــدات ّ
يص ـ ـ ـ ـ ــبحون خارجاً .مع ذلك أقول ،الدخول في المفاوض ـ ـ ـ ـ ــات اآلن واس ـ ـ ـ ـ ــتثمار القرار الدولي أمر مهم ،ومن وجهة
ّ
نظري ،يجب عدم إعطاء ذر ٍ
يعة على اإلطالق لتعطيل المفاوضــات ،أو لنقل لتعطيل الدخول في المفاوضــات على
األقل ،وهو ما تسـ ــعى إليه روسـ ــيا في إيجاد ٍ
عذر من خارج النظام لتعطيل المفاوضـ ــات واالسـ ــتفادة من الوقت في

عملياتها على األرض .لذلك أنا مع الدخول في المعارض ـ ـ ــات وتش ـ ـ ــكيل ٍ
ٍ
ٍ
ـاني ٍة
وفد
مفاوض دون تش ـ ـ ـ ّـنجات ش ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ّ
ّ
ات فار ٍ
ونرجسي ٍ
غة.
ّ

أخي اًر ،أؤكد على فكرٍة قالها األس ـ ـ ــتاذ منير ،وهي أننا يجب أن نؤ ّسـ ـ ـ ـ َس لنكون معارض ـ ـ ــة النظام القادم ،ألن النظام
يلبي طموحات من قام بالثورة في البداية ومن تش ـ ّـرد ومن أص ــبح في القبور لألس ــف .يجب العمل
الذي س ــيأتي لن ّ
ٍ
معارضة للنظام القادم من اآلن ،وشك اًر.
على تأسيس
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