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االنتفا�ضة، حيث حتولت  تطور  مواكبة  ف�ضل يف  اأمر  وهو  الفعل،  رد 

اأهلية  اإىل مترد م�ضلح ويف النهاية حرب  من جمرد تظاهرات �ضلمية 

واأكرث  مرونة  اأكرث  القرتاب  املتحدة  الواليات  تبني  وبدون  كاملة، 

من  مزيد  اإىل  االنزالق  يف  ت�ضتمر  �ضوف  �ضوريا  فاإن  والتزامًا  ابداعًا 

الفو�ضى واالرهاب، االأمر الذي �ضيت�ضبب يف ا�ضتمرار معاناة ال�ضوريني 

وتهديد دول اجلوار، وتاأجيج الكراهية الطائفية والعنف على امل�ضتوى 

االقليمي

يف  مالئم  �ضيا�ضي  دور  اأي  لعب  املتحدة  الواليات  ت�ضتطيع  ولكي 

ت�ضهيل عملية االنتقال ال�ضيا�ضي من خالل عملية تفاو�ضية يف �ضوريا 

فاإنها يف حاجة اإىل اأن تغري ب�ضورة جذرية اإطارها لفهم االنتفا�ضة 

والتعامل معها، من اأجل اكت�ضاب فهم وادراك اأعمق للمعار�ضة على 

ال�ضكان  بني  املعار�ضة  هذه  ومكانة  موقع  وعلى  املحلي،  امل�ضتوى 

املحليني، وقدرتها على احلكم وعلى التن�ضيق بني ال�ضوريني ومتثليهم 

اإىل  حاجة  يف  االأمريكية  ال�ضيا�ضة  ف�ضانعي  الدولية،  املنتديات  يف 

واملراحل  ال�ضكل،  بهذا  املعار�ضة  بها  تطورت  التي  الكيفية  تقييم 

التي مرت بها من حركة للتظاهر والتحول اإىل التمرد امل�ضلح وانتهاًء 

باحلرب االأهلية طويلة املدى، اإن حتقيق هذا االأمر يعتمد على �رضورة 

القيام بروؤية مقربة من اللحظات االأ�ضا�ضية يف تطور ال�رضاع، اإن هذه 

الروؤية ُتظِهر كيف اأن االجتاهات املعتدلة داخل املعار�ضة قد فقدت 

لعبوا  قد  الدوليني  الفاعلني  اأن  التحليل  هذا  موؤلفو  ويدعي  غلبتها، 

يف  الرئي�ضيني  الالعبني  بني  الداخلية  االنق�ضامات  تفاقم  يف  دوراً 

املعار�ضة، االأمر الذي �ضجع على متكني امللي�ضيات الطائفية املتطرفة 

التحليل  هذا  اإن  بالنظام،  االطاحة  اإىل  الرامية  اجلهود  من  وقو�ّض 

املتحدة من  للواليات  التي ميكن  الكيفية  لدرو�ض هامة عن  يعر�ض 

�ضيا�ضي عرب  انتقال  عملية  نحو  فاعلية  اأكرث  ب�ضورة  ال�ضعي  خاللها 

عملية تفاو�ضية يف �ضوريا. 

من التظاهر السلمي إلى الحرب األهلية 
 بداأت االنتفا�ضة يف �ضوريا كحركة احتجاج غري عنيفة وغري مرتب 

ب�ضورة  ُمع�ضكرة  اأ�ضحت  ثم   ،2011 عام  من  مار�ض  �ضهر  يف  لها 

الوقت مت قتل  2012، ومنذ ذلك  �ضهر فرباير من عام  كبرية بحلول 

بدخول ال�رضاع يف �ضوريا عامه الرابع يت�ضح الف�ضل امل�ضتمر ل�ضيا�ضة 

وهو  لنف�ضها،  و�ضعته  الذي  الهدف  حتقيق  يف  املتحدة  الواليات 

حتقيق عملية انتقال �ضيا�ضي من خالل عملية تفاو�ضية ُموؤ�ض�َضة على 

ال�ضياق  هذا  ويف  واملعار�ضة،  احلاكم  النظام  بني  املتبادل  الر�ضاء 

ركزت الواليات املتحدة وحلفائها الغربيون على عقد موؤمترات القمة 

الو�ضيلة االأكرث فاعلية من  والدبلوما�ضية عالية امل�ضتوى باعتبارها 

اأجل حتقيق هذه الغاية اجلديرة بالثناء، اإال اأن هذا االقرتاب يتجاهل 

على  قادرة  معار�ضة  وجود  وهو  مفقود:  ولكنه  للغاية  مهم  مكون 

التن�ضيق بني القوى املختلفة التي تنا�ضل �ضد النظام، وقادرة على 

اأمور  وهى  املحلي،  احلكم  من  معقولة  درجة  وتوفري  نف�ضها  متثيل 

النظر  ب�رضف  والقتال  املعاناة  يف  ال�ضوريون  ي�ضتمر  �ضوف  بدونها 

عن اأن النظام متت االطاحة به. 

عندما انعقد موؤمتر جينيف االأول يف عام 2012 واتفق امل�ضاركون على 

البيان اخلتامي للموؤمتر كان هناك اعتقاد باأن وجود جبهة معار�ضة 

الدوليني ميكن  الالعبني  واأن  التحقق،  اأمر ممكن  كنة هو  موحدة ومُمَ

اأن ي�ضاهموا بدور حا�ضم يف ال�ضغط على حلفائهم داخل �ضوريا من 

اأجل اقرار ال�ضالم هناك، ومع مرور الوقت انعقد موؤمتر جنيف الثاين 

يف �ضهر يناير من عام 2014 من اأجل و�ضع البيان اخلتامي للموؤمتر 

االأول مو�ضع النفيذ، ولكن مثل هذه املعار�ضة املوحدة وامُلَمكنة مل 

وتعمقت  واأخطر،  اأكرب  ب�ضورة  ال�رضاع  انت�رض  ذلك  من  وبداًل  تظهر، 

�ضعوباته وتعقيداته، وف�ضاًل عن ذلك فاإن عملية الع�ضكرة ت�ضري اإىل 

اأبعد ما  اإىل ت�ضوية من خالل عملية تفاو�ضية هى  اآفاق التو�ضل  اأن 

تكون االآن، فالتحالفات اجليو�ضيا�ضية وال�ضغوط من القوى االأجنبية 

ولكن  موؤقتة،  ب�ضورة  والنظام  املعار�ضة  عنف  من  تقلل  اأن  ميكن 

بدون التعامل مع االأخطاء املركزية للمعار�ضة - انق�ضام املعار�ضة 

والتطرف والف�ضل يف احلكم على االأرا�ضي التي ي�ضيطروا عليها – فاإن 

التو�ضل اإىل ت�ضوية يظل بعيد املنال، فالتحول اجليو�ضيا�ضي واملحلي 

القادم الذي ال مفر منه �ضوف يوؤدي اإىل ت�ضاعد ال�رضاع، و�ضوف تظل 

�ضوريا رهينة  لدوائر العنف. 

يركز  الذي  املتحدة  الواليات  جانب  من  اجلانب  اأحادي  التفكري  اإن 

واحل�ضا�ض  الدقيق  الفهم  ح�ضاب  على  جاء  الدولية  الدبلوما�ضية  على 

يقوم فقط على  اقرتاب  �ضجع ذلك على وجود  املعار�ضة، وقد  لواقع 

االقتراب أكثر من سوريا: اقتراب محلي من أجل إنهاء الصراع
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فيصل عيتاني  و ناثانيال روزنبالت تحـليــــل

مركز رفيق الحريرى للشرق االوسط

فيصل عيتاني  باحث في مركز رفيق الحريري للشرق األوسط
ناثانيال روزنبالت   كبير المحللين في سيروس اسوسيتس
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الوطني  امل�ضتوى  على  احلكم  بق�ضايا  املتعلقة  الكربى  الهواج�ض 

فالنربة  احلرب،  اأمراء  وظاهرة  العنيف  ال�ضني  والتطرف  وامل�ضاحلة 

واأ�ضبحت  توارت،  بدايتها  التي ميزت حركة املظاهرات يف  القومية 

التي  العلوية،  االأقلية  ي�ضتهدف  متزايد  طائفي  بطابع  تتميز  احلركة 

هذا  جذور  اإن  احلاكم،  ال�ضيا�ضي  للنظام  االجتماعية  القاعدة  متثل 

الف�ضل ومدى م�ضاهمة الفاعلني الدوليني فيه يت�ضح يف جتربة مدينة 

بن�ض، التي ما تزال �ضورتها م�ضتمرة يف مطاردة املعار�ضة اليوم. 

فشل الحكم المحلي: حالة مدينة بنش 
يف بداية الثورة اأر�ضل النظام ال�ضوري 400 بلطجي م�ضلح )اأو ما يطلق 

كانت  حيث  بن�ض،  مدينة  يف  املظاهرات  ملواجهة  ال�ضبيحة(  عليهم 

مواجهة  �ضوريا، ويف  �ضمال غرب  االحتجاج يف  لبداية حركة  مركز 

اأجل  من  املدينة  مداخل  على  م�ضلحني  حرا�ض  ال�ضكان  و�ضع  ذلك 

حمايتهم، ويف الوقت الذي تطورت فيه هذه الكتائب واأ�ضبحت اأكرث 

تنظيما مت اإن�ضاء جمموعة من اللجان، التي بداأت يف توفري اخلدمات 

االأ�ضا�ضية لل�ضكان، وكانت هذه اللجان هى االأ�ضكال املبكرة للمجال�ض 

االدارية املحلية، تلك االأبنية التي هى عبارة عن اأبينة حكم حملية مت 

اإن�ضاءها على امتداد املناطق ال�ضورية التي ت�ضيطر عليها املعار�ضة، 

بن�ض  مدينة  جمل�ض  املعار�ضون  و�ضف  اللحظات  من  حلظة  ويف 

باعتباره منوذج للحكم املدين.1  

هذا الو�ضع مل ي�ضتمر طوياًل، فقد قام املجل�ض الوطني ال�ضوري – الذي 

يعترب اأول مظلة اأُن�ضئت لتمثيل املعار�ضة ال�ضورية – بالتعهد بتقدمي 

الدعم للمجال�ض املحلية يف مدينة بن�ض، ولكنه اأختار اأن يتم تخ�ضي�ض 

املوارد املالية ب�ضورة ح�رضية من خالل عائلة حملية واحدة تتمتع 

بتف�ضيل املانحني اخلارجيني، هذا الطرف الذي مت تف�ضيله رف�ض اأن 

اإىل  اأدى  الذى  االأمر  االأخرين،  الالعبني املحليني  املوارد مع  ي�ضارك 

�رضاع م�ضلح بني عائالت املدينة االأكرث نفوذاً، هذه اخلالفات تطورت 

ب�ضورة حتمية اإىل اإيجاد وحدات حماية م�ضلحة حاولت القيام باأدوار 

هذه  املدنيني،  �ضد  واعتداءات  جرائم  هناك  وكانت  مدنية،  قيادية 

ال�ضعوبات املبكرة اأخرجت جهود بناء املوؤ�ض�ضات املدنية يف مدينة 

بن�ض عن م�ضارها. 

امل�ضاعدات  توجيه  يف  للمعار�ضة  اخلارجيني  الداعمني  ف�ضل  اإن 

املحلية  الوقائع  مع  والتعاطي  تاأثريها،  وتقييم  املعار�ضة  لقوى 

للتمرد  اأو�ضع  با�ضرتاتيجية  امل�ضاعدات  هذه  �رضوط  وربط  املعقدة، 

عن  م�ضئولني  امل�ضاعدات  ُم�ضتقبلي  وجعل  الوطني،  امل�ضتوى  على 

اأفعالهم، كلها عوامل �ضاهمت يف ف�ضل املرحلة االأوىل من املظاهرات 

على  كارثية  نتائج  الف�ضل  لهذا  وكان  املدنية،  والن�ضالية  ال�ضلمية 

االأكرب �ضد  وال�رضاع  ال�ضوريني  االأمنية وعلى جودة حياة  االأو�ضاع 

القيادة  عامل  غياب  اأن  حقيقة  ظل  يف  خ�ضو�ضًا  ال�ضيا�ضي،  النظام 

�ضخ�ض،  ماليني   8 حوايل  تهجري  ومت  �ضخ�ض،  األف   120 من  اأكرث 

وحوايل  اجلوار،  دول  يف  كالجئني  منهم  ماليني   3 حوايل  ويعي�ض 

 – ال�ضكان ع�رضين مليون ن�ضمة  – يبلغ اجمايل عدد  ال�ضكان  ن�ضف 

يف حاجة اإىل م�ضاعدات ان�ضانية عاجلة، اإن ثالثة اأعوام من ال�رضاع 

اأظهرت عدد من االأمور من قبيل: اأواًل: عدم قدرة طريف ال�رضاع على 

اإجماع  هناك  ثانيًا:  للقتال،  حا�ضمة  ع�ضكرية  نهاية  اإىل  الو�ضول 

قوي بني املوؤيدين للمعار�ضة على حتمية ا�ضتمرار القتال حتى تتم 

االطاحة بالنظام، ثالثًا: غياب موؤ�ض�ضات على امل�ضتوى الوطني ميكن 

اأن تفر�ض قراراتها وروؤيتها على املعار�ضة، رابعًا: عملية التهمي�ض 

لن�ضطاء املجتمع املدين العلمانيني - والذي مثل الكثري منهم طليعة 

حركة االحتجاج غري العنيفة، واأخرياً تر�ضخ عدد من املنظمات املدنية 

والع�ضكرية امل�ضيطرة، ومنع الوافدين اجلدد من دخول ال�رضاع ولي�ض 

بال�رضورة اإقامة حتالفات جديدة. 

العنيفة،  غري  ال�ضلمية  املقاومة  �ضكل  االنتفا�ضة  اتخذت  البداية  يف 

كانت  فقد  العربية،  ال�ضحوة  املظاهرات  هذه  ا�ضتلهمت  حيث 

االنتفا�ضة ال�ضورية مرجتلة ومل يتم التخطيط لها، على عك�ض حالة 

القيام  اأجل  من  مقدمًا  طويل  بتخطيط  الن�ضطاء  قام  حيث  م�رض 

بالثورة، كان جمتمع الن�ضطاء ال�ضوريني - الذي تواجد لفرتة طويلة 

يف  بل  البلد،  يف  التمرد  حركة  يقد  مل   - االأر�ض  حتت  الثورة  قبل 

ال�ضوريني  اأن  مت�ضككني يف  الن�ضطاء  هوؤالء  الكثري من  كان  احلقيقة 

دم�ضق  و�ضط  يف  املتظاهرين  اأن  اإال  االأ�ضل،  من  ينتف�ضوا  ان  ميكن 

انتف�ضوا �ضد ب�ضار االأ�ضد وحلفائه املقربني يف �ضهر فرباير من عام 

2011، وانت�رضت التظاهرات يف مناطق مثل درعا وبني يا�ض، حيث 

الذى  االأمر  ال�ضكان املحليني هناك،  االأمن بغلظة �ضديدة مع  تعامل 

اأن  الوا�ضح  من  كان  مار�ض  �ضهر  وبحلول  كبري،  ا�ضطراب  اإىل  اأدى 

الذي ظلت �ضلمية  انتفا�ضتهم، تلك االنتفا�ضة  اأ�ضبح لهم  ال�ضوريني 

ل�ضهور يف مواجهة القمع العنيف بوا�ضطة جنود النظام وامللي�ضيات 

املوالية له.  

الن�ضطاء  جمموعات  فاجاأت  االنتفا�ضة  اأن  بارزاً  اأمراً  كان  لقد 

ال�ضوريني عامة، فاالرتباك  ال�ضلميني متامًا كما فاجاأت  احل�رضيني 

املعار�ضة  لعنا�رض  بالن�ضبة  ال�ضعوبة  من  جعل  التح�ضري  ونق�ض 

التخطيط  ملرحلة ما بعد حترير االأر�ض، االأمر الذي اأدى اإىل �ضوء اإدارة 

على م�ضتوى كبري، كما اأن هذا االأمر عقّد من اجلهود الدولية التي كانت 

اإىل تعزيز االجنازات ال�ضلمية لالنتفا�ضة يف مرحلتها االأوىل،  ترمي 

مبا فيها اجلهود الرامية اإىل حفظ الطبيعة ال�ضلمية لالنتفا�ضة، والفوز 

بثقة ودعم االأقليات القلقة وال�ضوريني امل�ضتفيدين من – اأو على االأقل 

غري مباليني – من االأمر الواقع املرتبط بالنظام املهيمن يف �ضوريا. 

اإحباط اجلهود الرامية  يف 
ً
كان االفتقار اإىل التخطيط امل�ضبق عامال 

اإىل بناء هيئة تعاون مدنية ع�ضكرية م�ضرتكة، ميكن اأن حتكم بكفاءة 

الهيئة   – الفاعل  هذا  بدون  الع�ضكري،  التحرك  تن�ضيق  على  وت�ضاعد 

تتمتع  و  كايف  وجود  ذات  جهة  اأي  هناك  توجد  ال   – امل�ضرتكة 

ال�ضيا�ضي يف  االنتقال  التفاو�ض حول  التي متّكنها من  بامل�ضداقية 

ف�ضيف�ضاء  عن  عبارة  ال�ضورية  فاملعار�ضة  الدولية،  القمة  موؤمترات 

مع  التعامل  على  قادرة  غري  املحلية،  �ضديدة  جمال�ض  من  مكونة 

1 Rania Abouzeid, “A Dispatch from ‘Free Syria’: How to Run 
a Liberated Town,” Time, July 24, 2012, http://world.time.
com/201224/07//a-dispatch-from-free-syria-how-to-run-a-liberated-
town/.
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اأدى يف النهاية اإىل اطالق  احلاكم، فاإن التحول نحو التمرد العنيف 

ديناميات اأدت اإىل اال�رضار باملعار�ضة. 

ت�ضري جتربة مدينة الرّقة اإىل مدى ال�ضعف الذي تعاين منه املعار�ضة 

ال�ضورية، وف�ضل حلفائها اخلارجيني يف فهم ال�ضياق الذي تعمل فيه 

يتم  التي  ال�ضعيفة  ُترِبز اجلهود  التجربة  اأن هذه  املعار�ضة، خا�ضة 

بذلها من اأجل اإ�رضاك طيف وا�ضع من القوى املحلية يف عملية احلكم، 

و�رضورة  التحرير،  بعد  ما  مرحلة  يف  املدين  احلكم  �ضعف  ومدى 

حماية القيادة املدنية املحلية من العنف الذي يرتكبه كاًل من النظام 

احلاكم واملتطرفني. 

ال�ضيطرة على  ا�ضتطاع املتمردون   2013 �ضهر مار�ض من عام  يف 

يف  الواقعة  الرّقة  مدينة  وهى  �ضوريا  يف  ملحافظة  عا�ضمة  اأول 

مظلة  تعترب  التي  الهيئة  ظهرت  الوقت  هذا  وبحلول  �ضوريا،  �ضمال 

 – ائتالف  اأو  ال�ضورية  املعار�ضة  حتالف   – ال�ضورية  للمعار�ضة 

الرئي�ضية  والقناة  للغرب  الرئي�ضي  ال�ضوري  ال�رضيك  باعتبارها 

هذه  منه  تعاين  ما  وب�ضبب  امل�ضاعدات،  �ضخ  يتم  خاللها  من  التي 

الهيئة من انق�ضامات وحتّزب ووجود الكثري من اأع�ضائها يف دولة 

خا�ضة   – الدوليون  حلفائه  وال  االئتالف  يكن  مل  تركيا  اجلوار 

مو�ضع  – يف  اخلليج  دول  من  والعديد  واأوروبا  املتحدة  الواليات 

الرّقة، وهم  االأحداث وبناء احلكم يف  يجعلهم قادرين على ت�ضكيل 

مع  الوثيق  التعاون  غياب  ب�ضبب  �ضيف�ضلون  كانوا  احلال  بطبيعة 

للتحديات  الدقيق  الفهم  الرّقة، وعدم وجود  الالعبني املحليني يف 

فقد  ذلك،  حتقيق  من  قريب  لي�ض  كالهما  اأن  اإال  يواجهوها،  التي 

االنتقالية  اجلهادية  املجموعة  قبل  من  الرّقة  على  اال�ضتيالء  مت 

امل�ضماه الدولة اال�ضالمية يف العراق وال�ضام، والتي تعترب ب�ضورة 

حياة  بجودة  كبري  اهتمام  لديها  لي�ض  طائفية،  ملي�ضيا  عميقة 

الثورة.       الوطنية املرتبطة  باالأهداف  اأو  الرّقة  �ضكان 

والذي  املجتمع،  داخل  القادة  من  جمل�ض  الرّقة  �ضكان  اختار 

اأهداف  مع  تت�ضادم  التي  االأهداف  من  جمموعة  حتقيق  على  عمل 

من  �ضهور  وبعد  ائتالف،  بوا�ضطة  ان�ضائه  مت  الذي  املجل�ض 

اأذعن  التمويل  ونق�ض  لالئتالف  التابع  املجل�ض  مع  امل�ضاحنات 

حملي  حمامي  وميول  يدعم  اأن  ائتالف  واختار  املحلي،  املجل�ض 

خليل  وعمل  احلكم،  جمل�ض  رئا�ضة  اأجل  من  خليل  اهلل  عبد  ي�ضمى 

بكثافة مع �ضكان الرّقة ورجال الدين من اأجل منع االنهيار الكلي 

للحكم يف املدينة، ويف التا�ضع ع�رض من �ضهر مايو يف عام 2013 

تعلن  ومل  خليل،  باختطاف  املجهولني  الرجال  من  جمموعة  قام 

خرب  اأي  ُي�ضَمع  ومل  االختطاف،  عملية  عن  م�ضئوليتها  جمموعة  اأي 

عن خليل منذ ذلك الوقت، ومتكن اأع�ضاء ملي�ضيا الدولة اال�ضالمية 

ي�ضيطرون  وهم  الرّقة،  يف  احلكم  فراغ  مبليء  وال�ضام  العراق  يف 

هذه  الطائفية،  امللي�ضيات  �ضعود  يف  �ضاهم  ال�ضورية  املعار�ضة  عن 

اإىل  التو�ضل  فكرة  ذلك  بعد  ترف�ض  اأن  املمكن  من  التي  امللي�ضيات 

ت�ضوية �ضيا�ضية من خالل عملية تفاو�ضية ب�ضورة كلية.  

الن�رضة  جبهة  ا�ضتطاعت   2012 عام  من  يوليو  �ضهر  بحلول 

امل�ضماه  ال�ضلفية  امللي�ضيات  جمموعة  و  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة 

بن�ض،  مدينة  يف  الفو�ضى  فر�ضة  ت�ضتغال  اأن  من  ال�ضام  اأحرار 

املقاتلني  زودوا  فقد  هناك،  طريقهما  �ضق  يف  البدء  من  ومتكنا 

على  اعتماداً   – ومتكنا  والرواتب،  والعتاد  بالتدريب  املحليني 

خربتهم – من جتميع وحدات ع�ضكرية خمتلفة حتت قيادة موحدة، 

هناك،  ال�ضكان  بني  باالحرتام  يتمتعوا  فاإنهم  ذلك  اإىل  باالإ�ضافة 

مع  ت�ضاحمها  وعدم  املجموعات  هذه  ان�ضباط  يقدرون  الذين 

بن�ض  مدينة  اأ�ضبحت   2012 عام  من  كتوبر  �ضهر  وبحلول  الف�ضاد، 

تتمتع  التي  ال�ضلفية  احلركة  مللي�ضيات  متقدمة  مقار  عن  عبارة 

الطائفية  امللي�ضيات  قادت  وقد  �ضوريا،  غرب  �ضمال  يف  بقوة  االآن 

ال�ضكان يف مظاهرات تختلف اختالفًا جذريًا عن  تلك املظاهرات 

وهدد  الوطنية،  بالوحدة  تنادي  وكانت  البداية  يف  اندلعت  التي 

االجتماعية  القاعدة  ي�ضكلون  الذين  العلويني  بذبح  املتظاهرون 

احلاكم.  للنظام 

اإن �ضعود امللي�ضيات الطائفية مل يكن اأمراً حتميًا، ولكنه كان نتيجة 

االأيام االأوىل لالنتفا�ضة، وب�ضورة  مبا�رضة لف�ضل احلكم املحلي يف 

جزئية ب�ضبب �ضوء توجيه الدعم االجنبي، وكان لهذا االأمر – �ضعود 

الطائفية - نتائج كارثية للمعار�ضة ككل، وكان �ضعود  امللي�ضيات 

 – املتحدة  الواليات  �ضيا�ضة  على  اأقل  بدرجة  موؤثراً  امللي�ضيات  هذه 

والتي كانت منذ البداية مرتددة اإىل حد ما جتاه دعم االنتفا�ضة من 

عدمه، ولكن هذا التاأثري كان اأكرب ب�ضبب تداعياته العميقة على العديد 

من ال�ضوريني، الذين كانوا يخافون من اأن يتم ا�ضتبدال النظام القائم 

ب�ضيء ميكن اأن يكون اأكرث قمعًا.  

دروس من الرّقة: أهمية االئتالفات المحلية الواسعة
وقد  م�ضلح،   مترد  اإىل  ال�ضلمية  االنتفا�ضة  حتولت  عام  خالل  يف 

النظام  عنف  بينها  من  االنتفا�ضة  ع�ضكرة  يف  عوامل  عدة  �ضاهمت 

الذي ال هوادة فيه، واآمال املعار�ضة يف تدخل دويل م�ضابه ملا حدث 

يف ليبيا، والرغبة يف حماية املدنيني من عنف الدولة، ومتامًا كما مل 

ت�ضتطع االنتفا�ضة ال�ضلمية البناء على مكا�ضبها مهدت املكا�ضب التي 

حققها التمرد امل�ضلح على االأر�ض يف النهاية الطريق اإىل املزيد من 

ف�ضل املعار�ضة واالحباطات، وب�رضف النظر عن اأن هذه االأمور كان 

النظام  ا�ضتخدمه  الذي  القمع  م�ضتوى  ظل  يف  خا�ضة  جتنبها  ميكن 

البداية اتخذت االنتفاضة شكل المقاومة السلمية غير العنيفة، حيث استلهمت هذه  في 
العربية، فقد كانت االنتفاضة السورية مرتجلة ولم يتم التخطيط لها،  المظاهرات الصحوة 

على عكس حالة مصر
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اأنحاء  خمتلف  يف  مدينة  وع�رضين  ثمانية  يف  عمل  جمموعات 

فكرة  باالإجماع  امل�ضاركون  رف�ض   ،2012 عام  �ضيف  يف  �ضوريا 

العودة لطريقة احلياة التي كانت موجودة قبل الثورة، ويف مقابلة 

مت عملها بعد مفاو�ضات موؤمتر جينيف الثاين – الذي عقد يف �ضهر 

علق  حم�ض  مدينة  يف  املقيم  الن�ضطاء  اأحد  مع   – املا�ضي  يناير 

ال  »النا�ض  قائاًل  للمدينة  بامل�ضاعدات  املتعلقة  املفاو�ضات  على 

»نحن  يعي�ضوا« م�ضيفًا   اأن  اأجل  الطعام فقط من  يدخل  اأن  يردون 

نريد احلياة مع حرياتنا.«2   هذا الدعم القوي امل�ضاند للمعار�ضة 

املفاو�ضات  خالل  من  انتقايل  م�ضار  على  يقوم  خيار  اأي  ي�ضتبعد 

ب�ضار  الرئي�ض  ذلك  يف  مبا  العلويني  �ضيطرة  على  باالإبقاء  ينتهي 

االأفراد املقربني منه على احلكم.   االأ�ضد ودائرة 

القادرة  غري  الوطني  امل�ضتوى  على  املوؤ�ض�ضات  اأن  حقائق  ظل  يف 

موجودة،  غري  املعار�ضة  على  وقراراتها  روؤيتها  فر�ض  على 

لتخلي  وادراكهم  واالحباطات  املتتايل  الف�ضل  من  واملعاناة 

ب�ضورة  ال�ضوريون  يرف�ض  عنهم،  الغرب  يف  الظاهريني  حلفائهم 

تاأمني  يف  عليه  يعولون  كانوا  الذي  االئتالف،  �رضعية  �ضاحقة 

وجود  عدم  حالة  يف  الع�ضكري  والدعم  املطلوبة  املالية  املوارد 

معار�ضة  هناك  اأن  هي  العامة  فالروؤية  خارجي،  ع�ضكري  تدخل 

داخل  البقاء  من  تنبع  ال�رضعية  واأن  داخلية،  ومعار�ضة  خارجية 

اأهمية.  االأكرث  هم  املحليني  فالفاعلني  الدولة، 

التي  واملوؤ�ض�ضات  املدين  املجتمع  يف  الفاعلني  تهمي�ض  مت  لقد 

التي  الهيئات  – وهى  واملفاو�ضات  الت�ضوية  عملية  تدعم  اأن  ميكن 

احلكم،  �ضوء  من  عقود  من  اأف�ضل  �ضيئًا  لل�ضوريني  تقدم  اأن  ميكن 

جمموعات  اأكرث  هم  اليوم  �ضوريا  يف  املدين  املجتمع  فن�ضطاء 

احلاكم  النظام  ا�ضتهدافهم من جانب  يتم  امل�ضطهدة، حيث  ال�ضكان 

قيادة  فغياب  ال�ضواء،  على  املتطرفة  املتمردين  وجمموعات 

الدينيني  املتطرفني  اأكرث  يدعم  �ضوريا  يف  موجودة  معتدلة  مدنية 

جانب  من  للم�ضاومة  �ضئيل  دافع  يرتك  االأمر  وهذا  والطائفني، 

الفاعلني االأقوى يف التمرد.

للتكلفة  نتيجة  ع�ضكرية  اأو  مدنية  اأبنية  تاأ�ضي�ض  ال�ضعب  من  اإنه 

الكبرية للدخول يف جانب املعار�ضة، ففي حني ميكن للمجموعات 

يف  القتالية  املجموعات  مثل  جديدة  حتالفات  ت�ضكل  اأن  القائمة 

املطلوبة  البدء  وتكاليف  مكانة  فاإن  اال�ضالمية،  املعار�ضة  جبهة 

وهذا  للغاية،  عالية  هي  اليوم  �ضوريا  يف  التايل  حتقيق  اأجل  من 

من  مدعومة  ع�ضكرية  اأو  مدينة  منظمات  ومتكني  بناء  اأن  يعني 

التزام  كونه  اإىل  باالإ�ضافة  للغاية،  �ضعب  يكون  اأن  ميكن  الغرب 

وحلفائها  املتحدة  فالواليات  االأمد،  وطويل  للغاية  مكلف 

العربية  واململكة  وقطر  تركيا  فيهم  مبا  واالإقليميون  االأوروبيون 

التعامل  اإىل  حاجة  – يف  االأرجح  – على  يكونوا  �ضوف  ال�ضعودية 

القائمة.  املعار�ضة  قوى  مع 

االآن على املنطقة مع جبهة الن�رضة وجمموعة اأحرار ال�ضام، وتلك 

هيومان  منظمة  تتهمها  م�ضلحة  طائفية  ملي�ضيا  تعترب  االأخرية 

من  وبالرغم  املدنيني،  �ضد  وح�ضية  اأعمال  بارتكاب  وات�ض  رايت�ض 

اأحدى هذه املجموعات هى وراء عملية  اأن تكون  اأنه من املحتمل 

يف  الرّقة  جتربة  انتهاء  اإىل  اأدى  اختفائه  ان  اإال  خليل،  اختطاف 

املعتدل. املحلي  احلكم 

تو�ضح جتربة احلكم يف الرّقة اأن اأبنية احلكم املحلي املدين �ضعيفة 

معر�ضة  اأنها  كما  االأوىل،  املراحل  يف  خا�ضة  جداً  كبرية  ب�ضورة 

واملتطرفني على  احلاكم  النظام  العنف �ضدها من جانب  ال�ضتخدام 

حد �ضواء، كما تو�ضح ذلك عملية اختطاف خليل، وحتى تتمكن هذه 

بحماية  التمتع  اإىل  بحاجة  فهى  بكفاءة  والعمل  البقاء  من  االأبنية 

اأبنية  يف  اال�ضتثمار  فاإن  ثم  ومن  معها،  متحالفة  متمردة  جمموعة 

احلكم املحلي من اخلارج بدون تاأمني ال�ضكان املدنيني هو اأمر غري 

ذي جدوى، بعبارة اأخرى اإن النجاح على امل�ضتوى املدين يعتمد على 

كبرية  مبيزة  اجلهادية  املجموعات  تتمتع  حيث  الع�ضكرية،  القدرات 

عليها  تتدفق  التي  اخلارجية  واملالية  الع�ضكرية  امل�ضاعدات  ب�ضبب 

ب�ضورة م�ضتمرة. 

بناء  يف  له  والداعمني  االئتالف  ف�ضل  اأن  اأي�ضًا  الرّقة  جتربة  تبني 

اإىل  اأدى  امل�ضتوى املحلي  املوؤثرين على  الالعبني  حتالف وا�ضع من 

اأي�ضًا  اأدى  كما  املتطرفني،  �ضعود  من  و�ضّهل  احلكم  جهود  تقوي�ض 

اإىل االعتماد الكبري على جمموعة قليلة من االأفراد – اأو حتى �ضخ�ض 

اإن  �ضدهم،  العنف  ال�ضتخدام  الدوام  على  عر�ضة  هم  الذين   – واحد 

بن�ض،  امل�ضابهة متت مالحظتها يف مدينة  الديناميات  جمموعة من 

حيث اأدى االعتماد الكبري على عائلة واحدة اإىل تقوي�ض جهود احلكم 

هناك، واأدى اإىل �ضيطرة املتطرفني على املدينة. 

على  مستعصية  أهلية  حرب  الحالي:  سوريا  واقع 
الحل

الثالثة  االأعوام  مدار  على  �ضوريا  يف  يجري  ما  عن  احلديث  اإن 

اأي�ضًا  ويو�ضح  مفقودة،  رئي�ضية  فر�ضًا  هناك  اأن  يك�ضف  املا�ضية 

كيف اأن الفاعلني اخلارجني ميكن اأن ينخرطوا ب�ضورة اأكرث فاعلية 

االنتقال  عملية  اإىل  ال�ضعي  اأجل  من  املحلية  املعار�ضة  قوى  مع 

ال�ضيا�ضي. 

وطويلة  را�ضخة  اأهلية  حرب  عن  عبارة  هو  �ضوريا  يف  االآن  ال�رضاع 

ع�ضكري  ن�رض  حتقيق  على  قادة  غري  املتحاربة  فاالأطراف  االأمد، 

حا�ضم يف ظل توازن القوى احلايل، ولي�ض هناك حافز حتى االآن ميكن 

اأن يدفع النظام نحو اال�ضت�ضالم اأو على االأقل م�ضاركة ال�ضلطة، وعلى 

جانب املتمردين لي�ض هناك قدرة على اإجبار النظام لفعل هذا االأمر، 

ففي ظل حقيقة عدم احتمالية التدخل الدويل، فاإن املاأزق احلايل من 

غري املرجح له اأن ينحل.  

حول  للمعار�ضة  املوؤيدة  الدوائر  يف  موجود  قوي  اإجماع  هناك 

تتم  حتي  ال�ضورية  احلكومة  �ضد  املقاتلني  دعم  ا�ضتمرار  وجوب 

بها  قامت  م�ضتفي�ضة  مناق�ضات  فخالل  االأ�ضد،  بب�ضار  االطاحة 

2  Maya Gebeily, “Homs Activists Want Nothing Less than 
Freedom,” NOW, January 28, 2014, https://now.mmedia.me/lb/en/
reportsfeatures/532802-nothing-less-than-freedom. 
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اقتراب دولي بديل    
ي�ضوه  تفاو�ضية  عملية  خالل  من  دولية  لت�ضوية  املحدود  ال�ضعي  اإن 

بتعمية  يخاطر  اأنه  كما  ال�ضوري،  لل�رضاع  املتحد  الواليات  فهم 

اأن  واحلقيقة  �ضيا�ضتها،  بتنفيذ  املتعلقة  التناق�ضات  عن  اأن�ضارها 

ال�ضلمي  االنتقال  متطلبات  اأن  اإىل  ت�ضري  لالنتفا�ضة  االآنية  احلالة 

غائبة، ولي�ض من املرجح اأن تظهر هذه الت�ضوية من خالل حوار وطني 

بني االأطراف املتحاربة، التي لي�ض لديها حافز كبري – خ�ضو�ضًا يف 

حالة املعار�ضة – وال القدرة على القيام بتقدمي تنازالت جادة. 

التو�ضل  – عدم  االأمر  هذا  فاإن  الدولة  داخل  لل�ضوريني  بالن�ضبة  اأما 

اإىل ت�ضوية - يفرت�ض مزيداً من احلرب واملعاناة حتى ي�ضهد ال�رضاع 

اأن  ميكن  التحول  وهذا  اجلذري،  التحول  مراحل  من  اأخرى  مرحلة 

يت�ضمن واحداً من االأمور التالية، اأواًل: اأن يتمكن النظام اأو املعار�ضة 

امل�ضلحة من فر�ض ت�ضوية على مناف�ضه،  ثانيًا: اأن توؤدي ا�ضرتاتيجية 

النظام القائمة على الق�ضف وا�ضع النطاق والهجمات اجلوية وجتويع 

املناطق التي ي�ضيطر عليها املتمردون اإىل ك�رض معنويات قاعدة الدعم 

للتمرد، واأخرياً اأن تتمكن جمموعة متمردة جديدة اأو قائمة بالفعل من 

هزمية اأو امت�ضا�ض اأو ال�ضيطرة على مناف�ضيها وتثبيت �ضيطرتها على 

َكن وذات م�ضداقية  االأر�ض واملوارد، وتظهر وكاأنها طرف مفاو�ض مُمَ

وقادر على متثيل املعار�ضة. 

واحداً  ولكن  واعدة،  �ضيناريوهات  بال�رضورة  تعترب  ال  االأمور  هذه 

منها ميكن اأن يظهر لو اأن هناك اأي فر�ضة لت�ضوية من خالل عملية 

تفاو�ضية، لو اأن اإنهاء ال�رضاع يف �ضوريا هو عن حق غاية الواليات 

اأو  واحد  اإىل  تهدف  اأن  يجب  ثم  من  �ضيا�ضتها  فاإن  امللحة،  املتحدة 

الذكر، وبافرتا�ض جدية تف�ضيل الواليات  اأكرث من التحوالت �ضابقة 

اإىل  يوؤدي  هذا  فاإن  �ضوريا  يف  ال�ضيا�ضي  االنتقال  لطريق  املتحدة 

ا�ضتبعاد التحولني االأول والثاين، ومن ثم فاإن العمل يف اجتاه التحول 

الثالث يبداأ من اإقرار االأمور التالية: 

من  حالة  حتقيق  من  يتمكن  مل  االآن  حتى  املنق�ضم  التمرد  اإن  	•
اأن  اإما  خيارين،  اأمام  املتحدة  الواليات  فاإن  ثم  ومن  التما�ضك، 

�ضوف  كما  تلعب  باأن  البينية  التمرد  لديناميات  بب�ضاطة  ت�ضمح 

الديناميات  هذه  ت�ضكيل  املتحدة  الواليات  حتاول  اأن  اأو  تكون، 

ب�ضورة  التمرد  جمموعات  متكني  اإىل  توؤدي  التي  بالطريقة 

االأمر  وهذا  وقيمها،  املتحدة  الواليات  م�ضالح  مع  تعار�ضًا  اأقل 

امل�ضورة  وتقدمي  ومتويل  وتدريب  وت�ضليح  على  التعرف  يت�ضمن 

مع  وتتما�ضى  احل�ضبان  يف  تاأخذ  بطريقة  وجمموعات  الأفراد 

من  وغريها  والطائفية  والعائلية  القبلية   – املحلية  الظروف 

الروابط االجتماعية االأخرى - ولي�ض �ضدها.

للكفاح  ال�ضعبي  والدعم  واملتمردين  النظام  بني  القوى  توازن  اإن 

امل�ضلح واملوقف ال�ضعيف لتحالف املعار�ضة بني ال�ضوريني وغياب 

الت�ضوية  وقت  اأن  اإىل  ت�ضري  عوامل  كلها  املعتدلة  للمعار�ضة  مركز 

التفاو�ض  يتم  التي  تلك  خ�ضو�ضًا  بعد،  يحن  مل  لل�رضاع  ال�ضيا�ضية 

حولها بني نظام حاكم عنيد ومدعوم ب�ضورة قوية من اخلارج على 

جانب، وبني حتالف معار�ض ال يتمتع بقبول بني ال�ضوريني ويواجه 

هذه  من  الرغم  على  ولكن  التمرد،  جمموعات  من  �رضيحة  عداوة 

قد  املتحدة  الواليات  �ضيا�ضة  فاإن  اأعاله،  حتديدها  مت  التي  العوامل 

انتقال  اإىل  �ضعيها  ظل  يف  امل�ضتوى  عالية  الدبلوما�ضية  على  ركزت 

لل�ضلطة من خالل عملية تفاو�ضية، وهي ا�ضرتاتيجية م�ضريها الف�ضل 

يف الوقت احلا�رض. 

تدعمه  – والتي  ال�رضاع  اإنهاء  اإىل  يهدف  الذي  احلايل  االقرتاب  اإن 

الواليات املتحدة – يعتمد على العديد من االفرتا�ضات املعيبة، اأواًل: 

تفرت�ض الواليات املتحدة اأن التمرد قد كلف النظام احلاكم تكاليف 

كافية، االأمر الذي يجربه على اإعادة احل�ضابات املتعلقة با�ضرتاتيجيته 

الرامية اإىل �ضحق التمرد ع�ضكريًا، وثانيًا اأن املعار�ضة والداعمني لها 

يرغبون ب�ضدة يف اإنهاء العنف، ومن ثم �ضوف يقبلون بنتيجة لي�ض من 

تتاأ�ض�ض  اأي�ضًا  احلالية  اال�ضرتاتيجية  اإن  واأخرياً  النظام،  تغيري  بينها 

االأقل  على  اأو   – املعار�ضة  يف  موحد  فاعل  هناك  اأن  فر�ضية  على 

على  القدرة  له   – املعار�ضة  يف  الفاعلني  من  موحد  حتالف  هناك 

التمثيل و�ضناعة القرارات على امل�ضتوى الوطني.  

النظام  اأن  خاطئة  ب�ضورة  االقرتاب  هذا  يفرت�ض  هذا  كل  وفوق 

لهذا  نهاية  فر�ض  على  والرغبة  القدرة  لديهم  االأجانب  والداعمني 

العربية  واململكة  ورو�ضيا  اإيران  اإجبار  فاإن  ثم  ومن  ال�رضاع، 

ال�ضعودية وقطر وغريهم من القوى الدولية على وقف تدفق االأموال 

عنه  ينتج  اأن  املرجح  من  لي�ض  واملعار�ضة  النظام  اإىل  واالأ�ضلحة 

ال�ضغرية واملتفجرات،  االأ�ضلحة  �ضوق  االقليم غارق يف  ت�ضوية، الأن 

ومن ثم فاإن كال من النظام واملتمردين ميكن اأن يتجهوا اإىل م�ضادر 

ياأتي  املثال  �ضبيل  فعلى  االأفراد،  اأو  الدول  من  �ضواء  للدعم  اأخرى 

اجلزء االأكرب من الدعم للمجموعات اجلهادية مثل الدولة اال�ضالمية 

خا�ضة  مانحة  جهات  من  الن�رضة  وجبهة  وال�ضام  العراق  يف 

اأن  ميكن  العنف  وتواتر  حجم  اإن  الدول،  ولي�ض  اجرامية  و�ضبكات 

ينح�رض اإىل حد ما، ولكن كما راأينا فاإن العديد من ال�ضوريني ال يروا 

اإىل  يوؤدي  قد  االأمر  وهو  للعنف  املجرد  االنخفا�ض  اأن  بال�رضورة 

احلفاظ على النظام - اأو يرتكهم حتت رحمة املتطرفني الطائفيني 

-  هو نتيجة مقبولة.  

لقد تم تهميش الفاعلين في المجتمع المدني والمؤسسات التي يمكن أن تدعم عملية 
التسوية والمفاوضات – وهى الهيئات التي يمكن أن تقدم للسوريين شيئًا أفضل من عقود 

من سوء الحكم،
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املحلي  امل�ضتوى  على  النار  اطالق  لوقف  حمدودة  فر�ض  هناك  	•
والتعاون يف عمليات االغاثة االن�ضانية بني النظام واملتمردين، 

حلفاء  بوا�ضطة  ا�ضتغاللها  يتم  اأن  ويجب  قيمة  ذات  اأمور  هذه 

لغاية  و�ضائل  تكون  اأن  ميكن  ال  اأنها  اإال  االأجانب،  املعار�ضة 

التو�ضل اإىل ت�ضوية �ضيا�ضية تفاو�ضية. 

عن  املتحدة  الواليات  ابتعاد  �ضيا�ضة  ي�ضجعون  الذين  هوؤالء  اإن 

ال�رضاع يف �ضوريا غالبًا ما يدفعون بحجة اأنه لي�ض هناك حل �ضهل 

وجيد لالأزمة، وهذا عن حق �ضحيح، فهو �رضاع متعدد امل�ضتويات، 

ت�رضفها،  حتت  املعيبة  الو�ضائل  من  عدد  لديها  املتحدة  والواليات 

ال�ضيا�ضي،  باالنتقال  املرتبط  لها  الرئي�ضي  الهدف  نحو  بها  ت�ضرت�ضد 

لو اأن الواليات املتحدة اأظهرت التزامًا نحو هذه الغاية فيجب عليها 

اأن تعمل مع حلفائها على تطوير هيئة للمعار�ضة قادرة على التمثيل 

�ضيا�ضة  اأن  يعني  وهذا  الت�ضوية،  لهذه  لل�ضعي  والنية  واالمكانية 

الواليات املتحدة يجب اأن تفهم وتاأخذ يف احل�ضبان الواقع يف �ضوريا 

كما هو يف احلقيقة – اأي كما يعي�ضه وي�ضيغه ال�ضوريون اأنف�ضهم – 

ولي�ض كما متناها �ضانعوا ال�ضيا�ضة االأمريكية.   

على  املرتكز  الغربية  الدول  من  اجلانب  اأحادي  التفكري  اإن  	•
ال�ضعي احل�رضي لت�ضوية تفاو�ضية يوؤدي اإىل حرمان جمموعات 

جانب  من  اجلوهري  واملادي  الع�ضكري  الدعم  من  املعار�ضة 

الواليات املتحدة، وهذا الدعم من دونه لن تتمكن هذه املجموعات 

ت�ضوية  اأجل  من  التفاو�ض  نحو  احلافز  اأو  القدرة  اأو  التمثيل  من 

باأن  احلاكم  النظام  اإىل حلفاء  اإ�ضارة  ير�ضل  اأنه  النظام، كما  مع 

الواليات املتحدة غري مبالية بدعم التمرد، مما يحرم جمموعات 

مع  التفاو�ض  عملية  اأثناء  يف  النفوذ  من  قدر  من  املعار�ضة 

النظام.    

لو اأن الواليات املتحدة قررت اأنها جادة يف م�ضاعدة قوات التمرد  	•
على التما�ضك والظهور كطرف تفاو�ضي معار�ض ذات م�ضداقية، 

فاإن �ضانعي ال�ضيا�ضة االأمريكية يف حاجة الأن يقرتبوا اأكرث من 

ال�رضاع يف �ضوريا، وا�ضتثمار مزيد من الوقت والطاقة يف متابعة 

وحتليل التطورات املحلية، ويجب اأن ياأخذ �ضانعي ال�ضيا�ضة يف 

احل�ضبان اأ�ضئلة من قبيل: اأيًا من جمموعات التمرد ي�ضيطر على اأي 

مناطق؟ كيف اأن العالقات بني جمموعات التمرد والعالقات بني 

النظام واملعار�ضة تتفاوت يف خمتلف اأنحاء االقليم اأو حتى يف 

– ولي�ض  القيم واالأولويات احلقيقية  املناطق املجاورة؟ ما هي 

هم  من  املختلفة؟  التمرد  ملجموعات    - ادعائها  يتم  التي  تلك 

القيادات القبلية وال�ضخ�ضيات املوؤثرة واملجموعات واملوؤ�ض�ضات 

امل�ضتوى املحلي؟ وملاذا؟ هل  تتمتع باحرتام و�ضلطة على  التي 

واملتطرفني؟  النظام  عنف  من  كافية  ب�ضورة  حمميني  هوؤالء 

ميكن  الداخلية  الديناميات  لهذه  عمقًا  اأكرث  فهم  خالل  من  فقط 

املعلن  هدفها  حتقيق  على  قادرة  تكون  اأن  املتحدة  للواليات 

املتعلقة بالتو�ضل اإىل ت�ضوية قائمة على عملية تفاو�ضية. 

يعمل مركز رفيق احلريري للشرق األوسط على جمع األصوات من أمريكا الشمالية وأوروبا معاً مع خبراء من الشرق األوسط، حيث يهدف إلى تشجيع حوار حول السياسات 
ذات الصلة مبستقبل االقليم في ظل هذه اللحظة التاريخية من التحول السياسي، وينتج املركز حتليالت محايدة وتوصيات خالقة للسياسات حول التغيير السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي في الدول العربية، كما يعمل على بناء مجموعات تأثير حول املوضوعات احليوية. 

املركز األطلنطي 1٠٣٠ شارع 15, واشنطن، الواليات املتحدة ٢٠٠٠5
www.atlanticcouncil.org



iNTERiM CHAiRMAN
*Brent Scowcroft

PRESiDENT AND CEo
*Frederick Kempe

ViCE CHAiRS
*Robert J. Abernethy
*Richard Edelman
*C. Boyden Gray
*Richard L. Lawson
*Virginia A. Mulberger
*W. DeVier Pierson
*John Studzinski

TREASuRER 
*Brian C. McK. Henderson

SECRETARY
*Walter B. Slocombe

DiRECToRS
Stephane Abrial
Odeh Aburdene
Timothy D. Adams
*Michael Ansari
Richard L. Armitage
*Adrienne Arsht
*David D. Aufhauser
Elizabeth F. Bagley
Ralph Bahna
Sheila Bair
Lisa B. Barry
*Rafic Bizri
*Thomas L. Blair
Julia Chang Bloch
Francis Bouchard
R. Nicholas Burns
*Richard R. Burt
Michael Calvey
James E. Cartwright
Daniel W. Christman
Wesley K. Clark
John Craddock
David W. Craig
Tom Craren
*Ralph D. Crosby, Jr. 
Thomas M. Culligan
Gregory R. Dahlberg
*Paula J. Dobriansky
Christopher J. Dodd
 Markus Dohle
Lacey Neuhaus Dorn
Conrado Dornier
Patrick J. Durkin

Thomas J. Edelman
Thomas J. Egan, Jr.
Stuart E. Eizenstat
Julie Finley
Lawrence P. Fisher, II
Alan H. Fleischmann
Michèle Flournoy
*Ronald M. Freeman
*Robert S. Gelbard
Richard L. Gelfond
Edmund P. Giambastiani, Jr.
*Sherri W. Goodman
John A. Gordon
*Stephen J. Hadley
Mikael Hagström
Ian Hague
Frank Haun
Rita E. Hauser
Michael V. Hayden
Annette Heuser
Marten H.A. van Heuven
Marillyn Hewson 
Jonas Hjelm 
*Mary L. Howell
Robert E. Hunter
Robert L. Hutchings
Wolfgang Ischinger
Deborah James
Robert Jeffrey
*James L. Jones, Jr.
George A. Joulwan
Stephen R. Kappes
Francis J. Kelly, Jr.
Zalmay M. Khalilzad 
Robert M. Kimmitt
Roger Kirk
Henry A. Kissinger
Franklin D. Kramer
Philip Lader
David Levy
Henrik Liljegren
*Jan M. Lodal
*George Lund
*John D. Macomber
Izzat Majeed
 Fouad Makhzoumi 
Wendy W. Makins
Mian M. Mansha
William E. Mayer
Eric D.K. Melby
Franklin C. Miller
*Judith A. Miller
*Alexander V. Mirtchev
Obie L. Moore
*George E. Moose

Georgette Mosbacher
Bruce Mosler
Sean O’Keefe
Hilda Ochoa-Brillembourg
Philip A. Odeen
Ahmet Oren
Ana Palacio
*Thomas R. Pickering
*Andrew Prozes
Arnold L. Punaro
Kirk A. Radke
Joseph W. Ralston
Teresa M. Ressel
Jeffrey A. Rosen
Charles O. Rossotti
Stanley O. Roth
Michael L. Ryan
Harry Sachinis
William O. Schmieder
John P. Schmitz
Kiron K. Skinner
Anne-Marie Slaughter
Alan J. Spence
John M. Spratt, Jr.
Richard J.A. Steele
James B. Steinberg
*Paula Stern
William H. Taft, IV
John S. Tanner 
Peter J. Tanous
*Ellen O. Tauscher
Clyde C. Tuggle
Paul Twomey
Henry G. Ulrich, III
Enzo Viscusi
Charles F. Wald
Jay Walker
Michael F. Walsh
Mark R. Warner
 J. Robinson West
John C. Whitehead
David A. Wilson
Maciej Witucki
R. James Woolsey
Mary C. Yates
Dov S. Zakheim

HoNoRARY DiRECToRS
David C. Acheson
Madeleine K. Albright
James A. Baker, III
Harold Brown 
Frank C. Carlucci, III
Robert M. Gates
Michael G. Mullen

William J. Perry
Colin L. Powell
Condoleezza Rice
Edward L. Rowny
James R. Schlesinger 
George P. Shultz
John W. Warner
William H. Webster

LiFETiME DiRECToRS
Carol C. Adelman
Lucy Wilson Benson
Daniel J. Callahan, III 
Kenneth W. Dam
Stanley Ebner
Barbara Hackman Franklin
Chas W. Freeman
Carlton W. Fulford, Jr.
Geraldine S. Kunstadter
James P. McCarthy
Jack N. Merritt 
William Y. Smith 
Marjorie Scardino
Ronald P. Verdicchio
Carl E. Vuono
Togo D. West, Jr.     

RAFiK HARiRi
CENTER
ADViSoRY
CouNCiL
Bahaa Hariri^
Hanan Ashrawi
Shaukat Aziz^
Richard Edelman^
Ashraf Ghani^
Ray Irani^
Wolfgang Ischinger
Hisham Kassem
Frederick Kempe
Aleksander Kwasniewski^
Javier Solana

* Executive Committee 
Members
^International Advisory Board 
Members
List as of April 24, 2013

Atlantic Council Board of Directors


