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بدخول ال�رصاع يف �سوريا عامه الرابع يت�ضح الف�شل امل�ستمر ل�سيا�سة
الواليات املتحدة يف حتقيق الهدف الذي و�ضعته لنف�سها ،وهو
ؤ�س�سة على
حتقيق عملية انتقال �سيا�سي من خالل عملية تفاو�ضية ُم� َ
الر�ضاء املتبادل بني النظام احلاكم واملعار�ضة ،ويف هذا ال�سياق
ركزت الواليات املتحدة وحلفائها الغربيون على عقد م�ؤمترات القمة
والدبلوما�سية عالية امل�ستوى باعتبارها الو�سيلة الأكرث فاعلية من
�أجل حتقيق هذه الغاية اجلديرة بالثناء� ،إال �أن هذا االقرتاب يتجاهل
مكون مهم للغاية ولكنه مفقود :وهو وجود معار�ضة قادرة على
التن�سيق بني القوى املختلفة التي تنا�ضل �ضد النظام ،وقادرة على
متثيل نف�سها وتوفري درجة معقولة من احلكم املحلي ،وهى �أمور
بدونها �سوف ي�ستمر ال�سوريون يف املعاناة والقتال ب�رصف النظر
عن �أن النظام متت االطاحة به.
عندما انعقد م�ؤمتر جينيف الأول يف عام  2012واتفق امل�شاركون على
البيان اخلتامي للم�ؤمتر كان هناك اعتقاد ب�أن وجود جبهة معار�ضة
موحدة وممُ َ كنة هو �أمر ممكن التحقق ،و�أن الالعبني الدوليني ميكن
�أن ي�ساهموا بدور حا�سم يف ال�ضغط على حلفائهم داخل �سوريا من
�أجل اقرار ال�سالم هناك ،ومع مرور الوقت انعقد م�ؤمتر جنيف الثاين
يف �شهر يناير من عام  2014من �أجل و�ضع البيان اخلتامي للم�ؤمتر
الأول مو�ضع النفيذ ،ولكن مثل هذه املعار�ضة املوحدة وامل َُمكنة مل
تظهر ،وبد ًال من ذلك انت�رش ال�رصاع ب�صورة �أكرب و�أخطر ،وتعمقت
�صعوباته وتعقيداته ،وف�ض ًال عن ذلك ف�إن عملية الع�سكرة ت�شري �إىل
�أن �آفاق التو�صل �إىل ت�سوية من خالل عملية تفاو�ضية هى �أبعد ما
تكون الآن ،فالتحالفات اجليو�سيا�سية وال�ضغوط من القوى الأجنبية
ميكن �أن تقلل من عنف املعار�ضة والنظام ب�صورة م�ؤقتة ،ولكن
بدون التعامل مع الأخطاء املركزية للمعار�ضة  -انق�سام املعار�ضة
والتطرف والف�شل يف احلكم على الأرا�ضي التي ي�سيطروا عليها – ف�إن
التو�صل �إىل ت�سوية يظل بعيد املنال ،فالتحول اجليو�سيا�سي واملحلي
القادم الذي ال مفر منه �سوف ي�ؤدي �إىل ت�صاعد ال�رصاع ،و�سوف تظل
�سوريا رهينة لدوائر العنف.
�إن التفكري �أحادي اجلانب من جانب الواليات املتحدة الذي يركز
على الدبلوما�سية الدولية جاء على ح�ساب الفهم الدقيق واحل�سا�س
لواقع املعار�ضة ،وقد �شجع ذلك على وجود اقرتاب يقوم فقط على

رد الفعل ،وهو �أمر ف�شل يف مواكبة تطور االنتفا�ضة ،حيث حتولت
من جمرد تظاهرات �سلمية �إىل مترد م�سلح ويف النهاية حرب �أهلية
كاملة ،وبدون تبني الواليات املتحدة القرتاب �أكرث مرونة و�أكرث
ابداع ًا والتزام ًا ف�إن �سوريا �سوف ت�ستمر يف االنزالق �إىل مزيد من
الفو�ضى واالرهاب ،الأمر الذي �سيت�سبب يف ا�ستمرار معاناة ال�سوريني
وتهديد دول اجلوار ،وت�أجيج الكراهية الطائفية والعنف على امل�ستوى
االقليمي
ولكي ت�ستطيع الواليات املتحدة لعب �أي دور �سيا�سي مالئم يف
ت�سهيل عملية االنتقال ال�سيا�سي من خالل عملية تفاو�ضية يف �سوريا
ف�إنها يف حاجة �إىل �أن تغري ب�صورة جذرية �إطارها لفهم االنتفا�ضة
والتعامل معها ،من �أجل اكت�ساب فهم وادراك �أعمق للمعار�ضة على
امل�ستوى املحلي ،وعلى موقع ومكانة هذه املعار�ضة بني ال�سكان
املحليني ،وقدرتها على احلكم وعلى التن�سيق بني ال�سوريني ومتثليهم
يف املنتديات الدولية ،ف�صانعي ال�سيا�سة الأمريكية يف حاجة �إىل
تقييم الكيفية التي تطورت بها املعار�ضة بهذا ال�شكل ،واملراحل
وانتهاء
التي مرت بها من حركة للتظاهر والتحول �إىل التمرد امل�سلح
ً
باحلرب الأهلية طويلة املدى� ،إن حتقيق هذا الأمر يعتمد على �رضورة
القيام بر�ؤية مقربة من اللحظات الأ�سا�سية يف تطور ال�رصاع� ،إن هذه
ظهر كيف �أن االجتاهات املعتدلة داخل املعار�ضة قد فقدت
الر�ؤية ُت ِ
غلبتها ،ويدعي م�ؤلفو هذا التحليل �أن الفاعلني الدوليني قد لعبوا
دوراً يف تفاقم االنق�سامات الداخلية بني الالعبني الرئي�سيني يف
املعار�ضة ،الأمر الذي �شجع على متكني امللي�شيات الطائفية املتطرفة
وقو�ض من اجلهود الرامية �إىل االطاحة بالنظام� ،إن هذا التحليل
ّ
يعر�ض لدرو�س هامة عن الكيفية التي ميكن للواليات املتحدة من
خاللها ال�سعي ب�صورة �أكرث فاعلية نحو عملية انتقال �سيا�سي عرب
عملية تفاو�ضية يف �سوريا.
من التظاهر السلمي إلى الحرب األهلية
بد�أت االنتفا�ضة يف �سوريا كحركة احتجاج غري عنيفة وغري مرتب
لها يف �شهر مار�س من عام  ،2011ثم �أ�ضحت ُمع�سكرة ب�صورة
كبرية بحلول �شهر فرباير من عام  ،2012ومنذ ذلك الوقت مت قتل
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�أكرث من � 120ألف �شخ�ص ،ومت تهجري حوايل  8ماليني �شخ�ص،
ويعي�ش حوايل  3ماليني منهم كالجئني يف دول اجلوار ،وحوايل
ن�صف ال�سكان – يبلغ اجمايل عدد ال�سكان ع�رشين مليون ن�سمة –
يف حاجة �إىل م�ساعدات ان�سانية عاجلة� ،إن ثالثة �أعوام من ال�رصاع
�أظهرت عدد من الأمور من قبيل� :أوالً :عدم قدرة طريف ال�رصاع على
الو�صول �إىل نهاية ع�سكرية حا�سمة للقتال ،ثانياً :هناك �إجماع
قوي بني امل�ؤيدين للمعار�ضة على حتمية ا�ستمرار القتال حتى تتم
االطاحة بالنظام ،ثالثاً :غياب م�ؤ�س�سات على امل�ستوى الوطني ميكن
�أن تفر�ض قراراتها ور�ؤيتها على املعار�ضة ،رابعاً :عملية التهمي�ش
لن�شطاء املجتمع املدين العلمانيني  -والذي مثل الكثري منهم طليعة
حركة االحتجاج غري العنيفة ،و�أخرياً تر�سخ عدد من املنظمات املدنية
والع�سكرية امل�سيطرة ،ومنع الوافدين اجلدد من دخول ال�رصاع ولي�س
بال�رضورة �إقامة حتالفات جديدة.
يف البداية اتخذت االنتفا�ضة �شكل املقاومة ال�سلمية غري العنيفة،
حيث ا�ستلهمت هذه املظاهرات ال�صحوة العربية ،فقد كانت
االنتفا�ضة ال�سورية مرجتلة ومل يتم التخطيط لها ،على عك�س حالة
م�رص حيث قام الن�شطاء بتخطيط طويل مقدم ًا من �أجل القيام
بالثورة ،كان جمتمع الن�شطاء ال�سوريني  -الذي تواجد لفرتة طويلة
قبل الثورة حتت الأر�ض  -مل يقد حركة التمرد يف البلد ،بل يف
احلقيقة كان الكثري من ه�ؤالء الن�شطاء مت�شككني يف �أن ال�سوريني
ميكن ان ينتف�ضوا من الأ�صل� ،إال �أن املتظاهرين يف و�سط دم�شق
انتف�ضوا �ضد ب�شار الأ�سد وحلفائه املقربني يف �شهر فرباير من عام
 ،2011وانت�رشت التظاهرات يف مناطق مثل درعا وبني يا�س ،حيث
تعامل الأمن بغلظة �شديدة مع ال�سكان املحليني هناك ،الأمر الذى
�أدى �إىل ا�ضطراب كبري ،وبحلول �شهر مار�س كان من الوا�ضح �أن
ال�سوريني �أ�صبح لهم انتفا�ضتهم ،تلك االنتفا�ضة الذي ظلت �سلمية
ل�شهور يف مواجهة القمع العنيف بوا�سطة جنود النظام وامللي�شيات
املوالية له.
لقد كان �أمراً بارزاً �أن االنتفا�ضة فاج�أت جمموعات الن�شطاء
احل�رضيني ال�سلميني متام ًا كما فاج�أت ال�سوريني عامة ،فاالرتباك
ونق�ص التح�ضري جعل من ال�صعوبة بالن�سبة لعنا�رص املعار�ضة
التخطيط ملرحلة ما بعد حترير الأر�ض ،الأمر الذي �أدى �إىل �سوء �إدارة
على م�ستوى كبري ،كما �أن هذا الأمر عق ّد من اجلهود الدولية التي كانت
ترمي �إىل تعزيز االجنازات ال�سلمية لالنتفا�ضة يف مرحلتها الأوىل،
مبا فيها اجلهود الرامية �إىل حفظ الطبيعة ال�سلمية لالنتفا�ضة ،والفوز
بثقة ودعم الأقليات القلقة وال�سوريني امل�ستفيدين من – �أو على الأقل
غري مباليني – من الأمر الواقع املرتبط بالنظام املهيمن يف �سوريا.
كان االفتقار �إىل التخطيط امل�سبق عامال ً يف �إحباط اجلهود الرامية
�إىل بناء هيئة تعاون مدنية ع�سكرية م�شرتكة ،ميكن �أن حتكم بكفاءة
وت�ساعد على تن�سيق التحرك الع�سكري ،بدون هذا الفاعل – الهيئة
امل�شرتكة – ال توجد هناك �أي جهة ذات وجود كايف و تتمتع
بامل�صداقية التي متكّنها من التفاو�ض حول االنتقال ال�سيا�سي يف
م�ؤمترات القمة الدولية ،فاملعار�ضة ال�سورية عبارة عن ف�سيف�ساء
مكونة من جمال�س �شديدة املحلية ،غري قادرة على التعامل مع
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الهواج�س الكربى املتعلقة بق�ضايا احلكم على امل�ستوى الوطني
وامل�صاحلة والتطرف ال�سني العنيف وظاهرة �أمراء احلرب ،فالنربة
القومية التي ميزت حركة املظاهرات يف بدايتها توارت ،و�أ�صبحت
احلركة تتميز بطابع طائفي متزايد ي�ستهدف الأقلية العلوية ،التي
متثل القاعدة االجتماعية للنظام ال�سيا�سي احلاكم� ،إن جذور هذا
الف�شل ومدى م�ساهمة الفاعلني الدوليني فيه يت�ضح يف جتربة مدينة
بن�ش ،التي ما تزال �صورتها م�ستمرة يف مطاردة املعار�ضة اليوم.
فشل الحكم المحلي :حالة مدينة بنش
يف بداية الثورة �أر�سل النظام ال�سوري  400بلطجي م�سلح (�أو ما يطلق
عليهم ال�شبيحة) ملواجهة املظاهرات يف مدينة بن�ش ،حيث كانت
مركز لبداية حركة االحتجاج يف �شمال غرب �سوريا ،ويف مواجهة
ذلك و�ضع ال�سكان حرا�س م�سلحني على مداخل املدينة من �أجل
حمايتهم ،ويف الوقت الذي تطورت فيه هذه الكتائب و�أ�صبحت �أكرث
تنظيما مت �إن�شاء جمموعة من اللجان ،التي بد�أت يف توفري اخلدمات
الأ�سا�سية لل�سكان ،وكانت هذه اللجان هى الأ�شكال املبكرة للمجال�س
االدارية املحلية ،تلك الأبنية التي هى عبارة عن �أبينة حكم حملية مت
�إن�شاءها على امتداد املناطق ال�سورية التي ت�سيطر عليها املعار�ضة،
ويف حلظة من اللحظات و�صف املعار�ضون جمل�س مدينة بن�ش
باعتباره منوذج للحكم املدين1.
هذا الو�ضع مل ي�ستمر طويالً ،فقد قام املجل�س الوطني ال�سوري – الذي
يعترب �أول مظلة �أُن�شئت لتمثيل املعار�ضة ال�سورية – بالتعهد بتقدمي
الدعم للمجال�س املحلية يف مدينة بن�ش ،ولكنه �أختار �أن يتم تخ�صي�ص
املوارد املالية ب�صورة ح�رصية من خالل عائلة حملية واحدة تتمتع
بتف�ضيل املانحني اخلارجيني ،هذا الطرف الذي مت تف�ضيله رف�ض �أن
ي�شارك املوارد مع الالعبني املحليني الأخرين ،الأمر الذى �أدى �إىل
�رصاع م�سلح بني عائالت املدينة الأكرث نفوذاً ،هذه اخلالفات تطورت
ب�صورة حتمية �إىل �إيجاد وحدات حماية م�سلحة حاولت القيام ب�أدوار
قيادية مدنية ،وكانت هناك جرائم واعتداءات �ضد املدنيني ،هذه
ال�صعوبات املبكرة �أخرجت جهود بناء امل�ؤ�س�سات املدنية يف مدينة
بن�ش عن م�سارها.
�إن ف�شل الداعمني اخلارجيني للمعار�ضة يف توجيه امل�ساعدات
لقوى املعار�ضة وتقييم ت�أثريها ،والتعاطي مع الوقائع املحلية
املعقدة ،وربط �رشوط هذه امل�ساعدات با�سرتاتيجية �أو�سع للتمرد
على امل�ستوى الوطني ،وجعل ُم�ستقبلي امل�ساعدات م�سئولني عن
�أفعالهم ،كلها عوامل �ساهمت يف ف�شل املرحلة الأوىل من املظاهرات
ال�سلمية والن�ضالية املدنية ،وكان لهذا الف�شل نتائج كارثية على
الأو�ضاع الأمنية وعلى جودة حياة ال�سوريني وال�رصاع الأكرب �ضد
النظام ال�سيا�سي ،خ�صو�ص ًا يف ظل حقيقة �أن غياب عامل القيادة
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في البداية اتخذت االنتفاضة شكل المقاومة السلمية غير العنيفة ،حيث استلهمت هذه
المظاهرات الصحوة العربية ،فقد كانت االنتفاضة السورية مرتجلة ولم يتم التخطيط لها،
على عكس حالة مصر
عن املعار�ضة ال�سورية �ساهم يف �صعود امللي�شيات الطائفية ،هذه
امللي�شيات التي من املمكن �أن ترف�ض بعد ذلك فكرة التو�صل �إىل
ت�سوية �سيا�سية من خالل عملية تفاو�ضية ب�صورة كلية.
بحلول �شهر يوليو من عام  2012ا�ستطاعت جبهة الن�رصة
املرتبطة بتنظيم القاعدة و جمموعة امللي�شيات ال�سلفية امل�سماه
�أحرار ال�شام من �أن ت�ستغال فر�صة الفو�ضى يف مدينة بن�ش،
ومتكنا من البدء يف �شق طريقهما هناك ،فقد زودوا املقاتلني
املحليني بالتدريب والعتاد والرواتب ،ومتكنا – اعتماداً على
خربتهم – من جتميع وحدات ع�سكرية خمتلفة حتت قيادة موحدة،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنهم يتمتعوا باالحرتام بني ال�سكان هناك،
الذين يقدرون ان�ضباط هذه املجموعات وعدم ت�ساحمها مع
الف�ساد ،وبحلول �شهر كتوبر من عام � 2012أ�صبحت مدينة بن�ش
عبارة عن مقار متقدمة مللي�شيات احلركة ال�سلفية التي تتمتع
الآن بقوة يف �شمال غرب �سوريا ،وقد قادت امللي�شيات الطائفية
ال�سكان يف مظاهرات تختلف اختالف ًا جذري ًا عن تلك املظاهرات
التي اندلعت يف البداية وكانت تنادي بالوحدة الوطنية ،وهدد
املتظاهرون بذبح العلويني الذين ي�شكلون القاعدة االجتماعية
للنظام احلاكم.
�إن �صعود امللي�شيات الطائفية مل يكن �أمراً حتمياً ،ولكنه كان نتيجة
مبا�رشة لف�شل احلكم املحلي يف الأيام الأوىل لالنتفا�ضة ،وب�صورة
جزئية ب�سبب �سوء توجيه الدعم االجنبي ،وكان لهذا الأمر – �صعود
امللي�شيات الطائفية  -نتائج كارثية للمعار�ضة ككل ،وكان �صعود
هذه امللي�شيات م�ؤثراً بدرجة �أقل على �سيا�سة الواليات املتحدة –
والتي كانت منذ البداية مرتددة �إىل حد ما جتاه دعم االنتفا�ضة من
عدمه ،ولكن هذا الت�أثري كان �أكرب ب�سبب تداعياته العميقة على العديد
من ال�سوريني ،الذين كانوا يخافون من �أن يتم ا�ستبدال النظام القائم
ب�شيء ميكن �أن يكون �أكرث قمعاً.
دروس من ّ
الرقة :أهمية االئتالفات المحلية الواسعة
يف خالل عام حتولت االنتفا�ضة ال�سلمية �إىل مترد م�سلح ،وقد
�ساهمت عدة عوامل يف ع�سكرة االنتفا�ضة من بينها عنف النظام
الذي ال هوادة فيه ،و�آمال املعار�ضة يف تدخل دويل م�شابه ملا حدث
يف ليبيا ،والرغبة يف حماية املدنيني من عنف الدولة ،ومتام ًا كما مل
ت�ستطع االنتفا�ضة ال�سلمية البناء على مكا�سبها مهدت املكا�سب التي
حققها التمرد امل�سلح على الأر�ض يف النهاية الطريق �إىل املزيد من
ف�شل املعار�ضة واالحباطات ،وب�رصف النظر عن �أن هذه الأمور كان
ميكن جتنبها خا�صة يف ظل م�ستوى القمع الذي ا�ستخدمه النظام
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احلاكم ،ف�إن التحول نحو التمرد العنيف �أدى يف النهاية �إىل اطالق
ديناميات �أدت �إىل اال�رضار باملعار�ضة.
ت�شري جتربة مدينة الر ّقة �إىل مدى ال�ضعف الذي تعاين منه املعار�ضة
ال�سورية ،وف�شل حلفائها اخلارجيني يف فهم ال�سياق الذي تعمل فيه
املعار�ضة ،خا�صة �أن هذه التجربة ُت ِربز اجلهود ال�ضعيفة التي يتم
بذلها من �أجل �إ�رشاك طيف وا�سع من القوى املحلية يف عملية احلكم،
ومدى �ضعف احلكم املدين يف مرحلة ما بعد التحرير ،و�رضورة
حماية القيادة املدنية املحلية من العنف الذي يرتكبه ك ًال من النظام
احلاكم واملتطرفني.
يف �شهر مار�س من عام  2013ا�ستطاع املتمردون ال�سيطرة على
�أول عا�صمة ملحافظة يف �سوريا وهى مدينة الر ّقة الواقعة يف
�شمال �سوريا ،وبحلول هذا الوقت ظهرت الهيئة التي تعترب مظلة
للمعار�ضة ال�سورية – حتالف املعار�ضة ال�سورية �أو ائتالف –
باعتبارها ال�رشيك ال�سوري الرئي�سي للغرب والقناة الرئي�سية
التي من خاللها يتم �ضخ امل�ساعدات ،وب�سبب ما تعاين منه هذه
الهيئة من انق�سامات وحت ّزب ووجود الكثري من �أع�ضائها يف دولة
اجلوار تركيا مل يكن االئتالف وال حلفائه الدوليون – خا�صة
الواليات املتحدة و�أوروبا والعديد من دول اخلليج – يف مو�ضع
يجعلهم قادرين على ت�شكيل الأحداث وبناء احلكم يف الر ّقة ،وهم
بطبيعة احلال كانوا �سيف�شلون ب�سبب غياب التعاون الوثيق مع
الالعبني املحليني يف الر ّقة ،وعدم وجود الفهم الدقيق للتحديات
التي يواجهوها� ،إال �أن كالهما لي�س قريب من حتقيق ذلك ،فقد
مت اال�ستيالء على الر ّقة من قبل املجموعة اجلهادية االنتقالية
امل�سماه الدولة اال�سالمية يف العراق وال�شام ،والتي تعترب ب�صورة
عميقة ملي�شيا طائفية ،لي�س لديها اهتمام كبري بجودة حياة
�سكان الر ّقة �أو بالأهداف الوطنية املرتبطة الثورة.
اختار �سكان الر ّقة جمل�س من القادة داخل املجتمع ،والذي
عمل على حتقيق جمموعة من الأهداف التي تت�صادم مع �أهداف
املجل�س الذي مت ان�شائه بوا�سطة ائتالف ،وبعد �شهور من
امل�شاحنات مع املجل�س التابع لالئتالف ونق�ص التمويل �أذعن
املجل�س املحلي ،واختار ائتالف �أن يدعم وميول حمامي حملي
ي�سمى عبد اهلل خليل من �أجل رئا�سة جمل�س احلكم ،وعمل خليل
بكثافة مع �سكان الر ّقة ورجال الدين من �أجل منع االنهيار الكلي
للحكم يف املدينة ،ويف التا�سع ع�رش من �شهر مايو يف عام 2013
قام جمموعة من الرجال املجهولني باختطاف خليل ،ومل تعلن
�سمع �أي خرب
�أي جمموعة م�سئوليتها عن عملية االختطاف ،ومل ُي َ
عن خليل منذ ذلك الوقت ،ومتكن �أع�ضاء ملي�شيا الدولة اال�سالمية
يف العراق وال�شام مبليء فراغ احلكم يف الر ّقة ،وهم ي�سيطرون
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الآن على املنطقة مع جبهة الن�رصة وجمموعة �أحرار ال�شام ،وتلك
الأخرية تعترب ملي�شيا طائفية م�سلحة تتهمها منظمة هيومان
رايت�س وات�ش بارتكاب �أعمال وح�شية �ضد املدنيني ،وبالرغم من
�أنه من املحتمل �أن تكون �أحدى هذه املجموعات هى وراء عملية
اختطاف خليل� ،إال ان اختفائه �أدى �إىل انتهاء جتربة الر ّقة يف
احلكم املحلي املعتدل.
تو�ضح جتربة احلكم يف الر ّقة �أن �أبنية احلكم املحلي املدين �ضعيفة
ب�صورة كبرية جداً خا�صة يف املراحل الأوىل ،كما �أنها معر�ضة
ال�ستخدام العنف �ضدها من جانب النظام احلاكم واملتطرفني على
حد �سواء ،كما تو�ضح ذلك عملية اختطاف خليل ،وحتى تتمكن هذه
الأبنية من البقاء والعمل بكفاءة فهى بحاجة �إىل التمتع بحماية
جمموعة متمردة متحالفة معها ،ومن ثم ف�إن اال�ستثمار يف �أبنية
احلكم املحلي من اخلارج بدون ت�أمني ال�سكان املدنيني هو �أمر غري
ذي جدوى ،بعبارة �أخرى �إن النجاح على امل�ستوى املدين يعتمد على
القدرات الع�سكرية ،حيث تتمتع املجموعات اجلهادية مبيزة كبرية
ب�سبب امل�ساعدات الع�سكرية واملالية اخلارجية التي تتدفق عليها
ب�صورة م�ستمرة.
تبني جتربة الر ّقة �أي�ض ًا �أن ف�شل االئتالف والداعمني له يف بناء
حتالف وا�سع من الالعبني امل�ؤثرين على امل�ستوى املحلي �أدى �إىل
تقوي�ض جهود احلكم و�س ّهل من �صعود املتطرفني ،كما �أدى �أي�ض ًا
�إىل االعتماد الكبري على جمموعة قليلة من الأفراد – �أو حتى �شخ�ص
واحد – الذين هم عر�ضة على الدوام ال�ستخدام العنف �ضدهم� ،إن
جمموعة من الديناميات امل�شابهة متت مالحظتها يف مدينة بن�ش،
حيث �أدى االعتماد الكبري على عائلة واحدة �إىل تقوي�ض جهود احلكم
هناك ،و�أدى �إىل �سيطرة املتطرفني على املدينة.
واقع سوريا الحالي :حرب أهلية مستعصية على
الحل
�إن احلديث عن ما يجري يف �سوريا على مدار الأعوام الثالثة
املا�ضية يك�شف �أن هناك فر�ص ًا رئي�سية مفقودة ،ويو�ضح �أي�ض ًا
كيف �أن الفاعلني اخلارجني ميكن �أن ينخرطوا ب�صورة �أكرث فاعلية
مع قوى املعار�ضة املحلية من �أجل ال�سعي �إىل عملية االنتقال
ال�سيا�سي.
ال�رصاع الآن يف �سوريا هو عبارة عن حرب �أهلية را�سخة وطويلة
الأمد ،فالأطراف املتحاربة غري قادة على حتقيق ن�رص ع�سكري
حا�سم يف ظل توازن القوى احلايل ،ولي�س هناك حافز حتى الآن ميكن
�أن يدفع النظام نحو اال�ست�سالم �أو على الأقل م�شاركة ال�سلطة ،وعلى
جانب املتمردين لي�س هناك قدرة على �إجبار النظام لفعل هذا الأمر،
ففي ظل حقيقة عدم احتمالية التدخل الدويل ،ف�إن امل�أزق احلايل من
غري املرجح له �أن ينحل.
هناك �إجماع قوي موجود يف الدوائر امل�ؤيدة للمعار�ضة حول
وجوب ا�ستمرار دعم املقاتلني �ضد احلكومة ال�سورية حتي تتم
االطاحة بب�شار الأ�سد ،فخالل مناق�شات م�ستفي�ضة قامت بها
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جمموعات عمل يف ثمانية وع�رشين مدينة يف خمتلف �أنحاء
�سوريا يف �صيف عام  ،2012رف�ض امل�شاركون بالإجماع فكرة
العودة لطريقة احلياة التي كانت موجودة قبل الثورة ،ويف مقابلة
مت عملها بعد مفاو�ضات م�ؤمتر جينيف الثاين – الذي عقد يف �شهر
يناير املا�ضي – مع �أحد الن�شطاء املقيم يف مدينة حم�ص علق
على املفاو�ضات املتعلقة بامل�ساعدات للمدينة قائ ًال «النا�س ال
يردون �أن يدخل الطعام فقط من �أجل �أن يعي�شوا» م�ضيف ًا «نحن
نريد احلياة مع حرياتنا 2 ».هذا الدعم القوي امل�ساند للمعار�ضة
ي�ستبعد �أي خيار يقوم على م�سار انتقايل من خالل املفاو�ضات
ينتهي بالإبقاء على �سيطرة العلويني مبا يف ذلك الرئي�س ب�شار
الأ�سد ودائرة الأفراد املقربني منه على احلكم.
يف ظل حقائق �أن امل�ؤ�س�سات على امل�ستوى الوطني غري القادرة
على فر�ض ر�ؤيتها وقراراتها على املعار�ضة غري موجودة،
واملعاناة من الف�شل املتتايل واالحباطات وادراكهم لتخلي
حلفائهم الظاهريني يف الغرب عنهم ،يرف�ض ال�سوريون ب�صورة
�ساحقة �رشعية االئتالف ،الذي كانوا يعولون عليه يف ت�أمني
املوارد املالية املطلوبة والدعم الع�سكري يف حالة عدم وجود
تدخل ع�سكري خارجي ،فالر�ؤية العامة هي �أن هناك معار�ضة
خارجية ومعار�ضة داخلية ،و�أن ال�رشعية تنبع من البقاء داخل
الدولة ،فالفاعلني املحليني هم الأكرث �أهمية.
لقد مت تهمي�ش الفاعلني يف املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات التي
ميكن �أن تدعم عملية الت�سوية واملفاو�ضات – وهى الهيئات التي
ميكن �أن تقدم لل�سوريني �شيئ ًا �أف�ضل من عقود من �سوء احلكم،
فن�شطاء املجتمع املدين يف �سوريا اليوم هم �أكرث جمموعات
ال�سكان امل�ضطهدة ،حيث يتم ا�ستهدافهم من جانب النظام احلاكم
وجمموعات املتمردين املتطرفة على ال�سواء ،فغياب قيادة
مدنية معتدلة موجودة يف �سوريا يدعم �أكرث املتطرفني الدينيني
والطائفني ،وهذا الأمر يرتك دافع �ضئيل للم�ساومة من جانب
الفاعلني الأقوى يف التمرد.
�إنه من ال�صعب ت�أ�سي�س �أبنية مدنية �أو ع�سكرية نتيجة للتكلفة
الكبرية للدخول يف جانب املعار�ضة ،ففي حني ميكن للمجموعات
القائمة �أن ت�شكل حتالفات جديدة مثل املجموعات القتالية يف
جبهة املعار�ضة اال�سالمية ،ف�إن مكانة وتكاليف البدء املطلوبة
من �أجل حتقيق التايل يف �سوريا اليوم هي عالية للغاية ،وهذا
يعني �أن بناء ومتكني منظمات مدينة �أو ع�سكرية مدعومة من
الغرب ميكن �أن يكون �صعب للغاية ،بالإ�ضافة �إىل كونه التزام
مكلف للغاية وطويل الأمد ،فالواليات املتحدة وحلفائها
الأوروبيون والإقليميون مبا فيهم تركيا وقطر واململكة العربية
ال�سعودية �سوف يكونوا – على الأرجح – يف حاجة �إىل التعامل
مع قوى املعار�ضة القائمة.
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.

المجلس األطلنطي

لقد تم تهميش الفاعلين في المجتمع المدني والمؤسسات التي يمكن أن تدعم عملية
ً
شيئا أفضل من عقود
التسوية والمفاوضات – وهى الهيئات التي يمكن أن تقدم للسوريين
من سوء الحكم،
�إن توازن القوى بني النظام واملتمردين والدعم ال�شعبي للكفاح
امل�سلح واملوقف ال�ضعيف لتحالف املعار�ضة بني ال�سوريني وغياب
مركز للمعار�ضة املعتدلة كلها عوامل ت�شري �إىل �أن وقت الت�سوية
ال�سيا�سية لل�رصاع مل يحن بعد ،خ�صو�ص ًا تلك التي يتم التفاو�ض
حولها بني نظام حاكم عنيد ومدعوم ب�صورة قوية من اخلارج على
جانب ،وبني حتالف معار�ض ال يتمتع بقبول بني ال�سوريني ويواجه
عداوة �رصيحة من جمموعات التمرد ،ولكن على الرغم من هذه
العوامل التي مت حتديدها �أعاله ،ف�إن �سيا�سة الواليات املتحدة قد
ركزت على الدبلوما�سية عالية امل�ستوى يف ظل �سعيها �إىل انتقال
لل�سلطة من خالل عملية تفاو�ضية ،وهي ا�سرتاتيجية م�صريها الف�شل
يف الوقت احلا�رض.
�إن االقرتاب احلايل الذي يهدف �إىل �إنهاء ال�رصاع – والتي تدعمه
الواليات املتحدة – يعتمد على العديد من االفرتا�ضات املعيبة� ،أوالً:
تفرت�ض الواليات املتحدة �أن التمرد قد كلف النظام احلاكم تكاليف
كافية ،الأمر الذي يجربه على �إعادة احل�سابات املتعلقة با�سرتاتيجيته
الرامية �إىل �سحق التمرد ع�سكرياً ،وثاني ًا �أن املعار�ضة والداعمني لها
يرغبون ب�شدة يف �إنهاء العنف ،ومن ثم �سوف يقبلون بنتيجة لي�س من
بينها تغيري النظام ،و�أخرياً �إن اال�سرتاتيجية احلالية �أي�ض ًا تت�أ�س�س
على فر�ضية �أن هناك فاعل موحد يف املعار�ضة – �أو على الأقل
هناك حتالف موحد من الفاعلني يف املعار�ضة – له القدرة على
التمثيل و�صناعة القرارات على امل�ستوى الوطني.
وفوق كل هذا يفرت�ض هذا االقرتاب ب�صورة خاطئة �أن النظام
والداعمني الأجانب لديهم القدرة والرغبة على فر�ض نهاية لهذا
ال�رصاع ،ومن ثم ف�إن �إجبار �إيران ورو�سيا واململكة العربية
ال�سعودية وقطر وغريهم من القوى الدولية على وقف تدفق الأموال
والأ�سلحة �إىل النظام واملعار�ضة لي�س من املرجح �أن ينتج عنه
ت�سوية ،لأن االقليم غارق يف �سوق الأ�سلحة ال�صغرية واملتفجرات،
ومن ثم ف�إن كال من النظام واملتمردين ميكن �أن يتجهوا �إىل م�صادر
�أخرى للدعم �سواء من الدول �أو الأفراد ،فعلى �سبيل املثال ي�أتي
اجلزء الأكرب من الدعم للمجموعات اجلهادية مثل الدولة اال�سالمية
يف العراق وال�شام وجبهة الن�رصة من جهات مانحة خا�صة
و�شبكات اجرامية ولي�س الدول� ،إن حجم وتواتر العنف ميكن �أن
ينح�رس �إىل حد ما ،ولكن كما ر�أينا ف�إن العديد من ال�سوريني ال يروا
بال�رضورة �أن االنخفا�ض املجرد للعنف وهو الأمر قد ي�ؤدي �إىل
احلفاظ على النظام � -أو يرتكهم حتت رحمة املتطرفني الطائفيني
 -هو نتيجة مقبولة.
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اقتراب دولي بديل
�إن ال�سعي املحدود لت�سوية دولية من خالل عملية تفاو�ضية ي�شوه
فهم الواليات املتحد لل�رصاع ال�سوري ،كما �أنه يخاطر بتعمية
�أن�صارها عن التناق�ضات املتعلقة بتنفيذ �سيا�ستها ،واحلقيقة �أن
احلالة الآنية لالنتفا�ضة ت�شري �إىل �أن متطلبات االنتقال ال�سلمي
غائبة ،ولي�س من املرجح �أن تظهر هذه الت�سوية من خالل حوار وطني
بني الأطراف املتحاربة ،التي لي�س لديها حافز كبري – خ�صو�ص ًا يف
حالة املعار�ضة – وال القدرة على القيام بتقدمي تنازالت جادة.
�أما بالن�سبة لل�سوريني داخل الدولة ف�إن هذا الأمر – عدم التو�صل
�إىل ت�سوية  -يفرت�ض مزيداً من احلرب واملعاناة حتى ي�شهد ال�رصاع
مرحلة �أخرى من مراحل التحول اجلذري ،وهذا التحول ميكن �أن
يت�ضمن واحداً من الأمور التالية� ،أوالً� :أن يتمكن النظام �أو املعار�ضة
امل�سلحة من فر�ض ت�سوية على مناف�سه ،ثانياً� :أن ت�ؤدي ا�سرتاتيجية
النظام القائمة على الق�صف وا�سع النطاق والهجمات اجلوية وجتويع
املناطق التي ي�سيطر عليها املتمردون �إىل ك�رس معنويات قاعدة الدعم
للتمرد ،و�أخرياً �أن تتمكن جمموعة متمردة جديدة �أو قائمة بالفعل من
هزمية �أو امت�صا�ص �أو ال�سيطرة على مناف�سيها وتثبيت �سيطرتها على
الأر�ض واملوارد ،وتظهر وك�أنها طرف مفاو�ض ممُ َ كَن وذات م�صداقية
وقادر على متثيل املعار�ضة.
هذه الأمور ال تعترب بال�رضورة �سيناريوهات واعدة ،ولكن واحداً
منها ميكن �أن يظهر لو �أن هناك �أي فر�صة لت�سوية من خالل عملية
تفاو�ضية ،لو �أن �إنهاء ال�رصاع يف �سوريا هو عن حق غاية الواليات
املتحدة امللحة ،ف�إن �سيا�ستها من ثم يجب �أن تهدف �إىل واحد �أو
�أكرث من التحوالت �سابقة الذكر ،وبافرتا�ض جدية تف�ضيل الواليات
املتحدة لطريق االنتقال ال�سيا�سي يف �سوريا ف�إن هذا ي�ؤدي �إىل
ا�ستبعاد التحولني الأول والثاين ،ومن ثم ف�إن العمل يف اجتاه التحول
الثالث يبد�أ من �إقرار الأمور التالية:
• �إن التمرد املنق�سم حتى الآن مل يتمكن من حتقيق حالة من
التما�سك ،ومن ثم ف�إن الواليات املتحدة �أمام خيارين� ،إما �أن
ت�سمح بب�ساطة لديناميات التمرد البينية ب�أن تلعب كما �سوف
تكون� ،أو �أن حتاول الواليات املتحدة ت�شكيل هذه الديناميات
بالطريقة التي ت�ؤدي �إىل متكني جمموعات التمرد ب�صورة
�أقل تعار�ض ًا مع م�صالح الواليات املتحدة وقيمها ،وهذا الأمر
يت�ضمن التعرف على وت�سليح وتدريب ومتويل وتقدمي امل�شورة
لأفراد وجمموعات بطريقة ت�أخذ يف احل�سبان وتتما�شى مع
الظروف املحلية – القبلية والعائلية والطائفية وغريها من
الروابط االجتماعية الأخرى  -ولي�س �ضدها.
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• �إن التفكري �أحادي اجلانب من الدول الغربية املرتكز على
ال�سعي احل�رصي لت�سوية تفاو�ضية ي�ؤدي �إىل حرمان جمموعات
املعار�ضة من الدعم الع�سكري واملادي اجلوهري من جانب
الواليات املتحدة ،وهذا الدعم من دونه لن تتمكن هذه املجموعات
من التمثيل �أو القدرة �أو احلافز نحو التفاو�ض من �أجل ت�سوية
مع النظام ،كما �أنه ير�سل �إ�شارة �إىل حلفاء النظام احلاكم ب�أن
الواليات املتحدة غري مبالية بدعم التمرد ،مما يحرم جمموعات
املعار�ضة من قدر من النفوذ يف �أثناء عملية التفاو�ض مع
النظام.
• لو �أن الواليات املتحدة قررت �أنها جادة يف م�ساعدة قوات التمرد
على التما�سك والظهور كطرف تفاو�ضي معار�ض ذات م�صداقية،
ف�إن �صانعي ال�سيا�سة الأمريكية يف حاجة لأن يقرتبوا �أكرث من
ال�رصاع يف �سوريا ،وا�ستثمار مزيد من الوقت والطاقة يف متابعة
وحتليل التطورات املحلية ،ويجب �أن ي�أخذ �صانعي ال�سيا�سة يف
احل�سبان �أ�سئلة من قبيل� :أي ًا من جمموعات التمرد ي�سيطر على �أي
مناطق؟ كيف �أن العالقات بني جمموعات التمرد والعالقات بني
النظام واملعار�ضة تتفاوت يف خمتلف �أنحاء االقليم �أو حتى يف
املناطق املجاورة؟ ما هي القيم والأولويات احلقيقية – ولي�س
تلك التي يتم ادعائها  -ملجموعات التمرد املختلفة؟ من هم
القيادات القبلية وال�شخ�صيات امل�ؤثرة واملجموعات وامل�ؤ�س�سات
التي تتمتع باحرتام و�سلطة على امل�ستوى املحلي؟ وملاذا؟ هل
ه�ؤالء حمميني ب�صورة كافية من عنف النظام واملتطرفني؟
فقط من خالل فهم �أكرث عمق ًا لهذه الديناميات الداخلية ميكن
للواليات املتحدة �أن تكون قادرة على حتقيق هدفها املعلن
املتعلقة بالتو�صل �إىل ت�سوية قائمة على عملية تفاو�ضية.

• هناك فر�ص حمدودة لوقف اطالق النار على امل�ستوى املحلي
والتعاون يف عمليات االغاثة االن�سانية بني النظام واملتمردين،
هذه �أمور ذات قيمة ويجب �أن يتم ا�ستغاللها بوا�سطة حلفاء
املعار�ضة الأجانب� ،إال �أنها ال ميكن �أن تكون و�سائل لغاية
التو�صل �إىل ت�سوية �سيا�سية تفاو�ضية.
�إن ه�ؤالء الذين ي�شجعون �سيا�سة ابتعاد الواليات املتحدة عن
ال�رصاع يف �سوريا غالب ًا ما يدفعون بحجة �أنه لي�س هناك حل �سهل
وجيد للأزمة ،وهذا عن حق �صحيح ،فهو �رصاع متعدد امل�ستويات،
والواليات املتحدة لديها عدد من الو�سائل املعيبة حتت ت�رصفها،
ت�سرت�شد بها نحو الهدف الرئي�سي لها املرتبط باالنتقال ال�سيا�سي،
لو �أن الواليات املتحدة �أظهرت التزام ًا نحو هذه الغاية فيجب عليها
�أن تعمل مع حلفائها على تطوير هيئة للمعار�ضة قادرة على التمثيل
واالمكانية والنية لل�سعي لهذه الت�سوية ،وهذا يعني �أن �سيا�سة
الواليات املتحدة يجب �أن تفهم وت�أخذ يف احل�سبان الواقع يف �سوريا
كما هو يف احلقيقة – �أي كما يعي�شه وي�صيغه ال�سوريون �أنف�سهم –
ولي�س كما متناها �صانعوا ال�سيا�سة الأمريكية.

يعمل مركز رفيق احلريري للشرق األوسط على جمع األصوات من أمريكا الشمالية وأوروبا معا ً 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.
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