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ق سوريا في ال ِرما ِل ال ُمتح ِّركة
األضواء على جنيف بينما تغر ُ
بسمة قضماني وف ليكس لغراد

موجز
األسبوع األخي ِر
المفاجئ أنَّ الجولة األولى والثانية من ال ُمفاوضات التي ُعقِدَت في جنيف في
من غي ِر
ِ
ِ
ض إلى شيء ،كما أق َّر السيد اإلبراهيم ّي نفسه .لكن هل هناك
من كانون الثاني/يناير وبجاية شباط لم تُف ِ
صدد؟ في الحقيق ِة ،لكي تكون هنالك استراتيجيّةٌ ناجعةٌ،
من استراتيجيّ ٍة يجري اتّباعها حاليّا ً في هذا ال ّ
ي
سياسيّ ِة وبين العمل الذي يجري على األرض .ويُجدر بأ ِّ
فال بُ َّد لألخير ِة أن تربطَ بينَ المفاوضات ال ّ
استراتيجيّ ٍة متماسكة أن يكون قد جرى تبنّيها قبل عدّة أشه ٍر ،عندما كانَت ال ُّ
ظروف على األرض سانحةً
للعناص ِر الديمقراطيّ ِة في المعارضة المسلّحة لكي تحول دون الم ّد الراديكالي الذي اجتاح جزءاً ال بأس
تختف عن ال َمشهد .في
به من القوى المعارض ِة المقاتلة .لكنّ القوى المناصرةَ للديمقراطيّة في سوريا لم
ِ
الحر المناصرة
ش
ِّ
واقع األمر ،أثبتت العناصر المنشقُّة عن الجيش والث ّوار األوائل وفصائل الجي ِ
ِ
َ
ّ
ّ
ضرورة عمليّة انتقال
للديمقراطيّة أنها تتمتّع بالبراغماتيّة الالزمة لفهم أنّ إنهاء األزمة يستلزم بال ّ
قتال المجموعات المتط ّرفة التي ص ّو َرها اإلعالم
سياسي ،كما فاجأت تلك القوى الجمي َع بفاعليتها في ِ
على أنّها ال تُقهر.
تلعب دوراً بارزاً في الثور ِة السوريّ ِة المسلَّحة عندما أوك َل مه ّمة
سلفيّة أن
لقد
سمح الغرب للقوى ال ّ
َ
َ
ى إقليميّة وجهات مانحة فير حكومية ال تضبطها أي جهة مسؤولة  .لكنّ
الدّعم العسكر ّ
ي والمال ّي إلى قو ً
ُترجم إلى مكاسب سياسيّة ،وذلكَ ببساطة
النجاحات العسكريّة التي تحقّقُها القوى اإلسالميّة ال يمكن أن ت َ
ألنّهُ ال يمكن النّجاح في مقارعة الديكتاتوريّة الطائفيّة من خالل تبنّي سياق طائف ّي .إذا كان للحكومات
الغربيّة أن تتّبع استراتيجيّةً ناجعة فقد كان ينبغي لتلكَ االستراتيجيّة أن تعيد التأكيد (وهو ما ال يزال
ممكنا ً البدء به) على الهدفين الرئيسيّين من القتال ،وهما :أ ّوالً إيقاع خسائر حاسمةً في جانب النّظام
على أرض المعركة ،وثانيا ً ضمان أنّ ال ُمنتصر سوف يُعيد بناء سوريا موحدةً تض ُّم جميع مك ّونات
ي .وهذا يتطلّب االستثمار في حرب إعالميّة في مواجهة إشاعات النّظام ،وتمكين
المجتمع السور ّ
ِ
تحرك نحو تصحيح تواز ِن
مجموعات ُمنتقَاة بعناية يمكن لها أن تنمو بسرعة وأن تغدو رأس الحرب ِة في ُّ
القوى بين المجموعات المقاتلة ض َّد النّظام.
ت اإلعالميّةَ التي أحرزَ تها ال ُمعارضةُ
يمكن للنّظام السوري اآلن أن يتنفّس الصُّ عداء .،وال يب ُدو ّ
أن النجاحا ِ
أبهرته أو أبهرت حكومةَ فالديمير بوتين في روسيا .سُرعانَ ما َسيتال َشى أث ُر هذ ِه
المؤتمر قد
خالل
َ
َ
ِ
هو ما يجري على
ت اإلعالميّ ِة ويتال َشى معهُ اإلحرا ُج الذي
َ
النجاحا ِ
تعرّض لهُ النّظام .ويبقى ال ُمه ّم اآلن َ

األرض ،ويب ُدو َّ
ب
أن األخبا َر القادمةَ من هُناكَ ُمقلقةٌ ج ّداً .هل ما نَشه ُدهُ هو ُمج َّر ُد جول ٍة جديد ٍة من لعب ِة كس ِ
ِ
ب اآلخر؟
ب
ٍ
طرف وخسارتِه من الجان ِ
ت من جان ِ
الوق ِ
ل َ
طالما كانَت ق ّ
الفرص الضائع ِة،
حول
صةُ الثور ِة السوريّ ِة تدو ُر في معظ ِمهَا
ت كانَ
وحول تحركا ٍ
َ
َ
ِ
مسار الصّراعْ ،
ت المناسب ،فأ ّدت إلى
لكن لم
باإلمكان القيا ُم بها وكانَت لتُغي ََّر
َ
يجر القيا ُم بها في الوق ِ
ِ
ِ
الوقت عا ِمالً ُمه ّما ً
ُ
الخيارات ،وزادَت من
أوضاع
مخاطر أيِّ تحرُّ ك .ولطَالما كانَ
َ
أصعب بكثير ،وقلّ َ
َ
صت ِ
ٍ
األرض صالحا ً
ألكثر من ستّ ِة أشهر .وقد
لوضع القوى على
تقييم
ّراع السوريِّ ،إذ ال يُعتَب ُر أيُّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
في الص ِ
ُ
ت
الكثير من ُمقاتليها
غير ديني
س وطني
خسرت
لصالح مجموعا ٍ
َ
َ
المجموعات التي تش َّكلت على أسا ٍ
ِ
ِ
يم ّولُها إسالميون .هنالك عقي ٌد منش ٌّ
تلف
ق يفخ ُر بكونِه استطا َع يوما ً جم َع ُمقاتلينَ وطنيين علمانيّينَ من م ُخ ِ
واألعراق السوريّ ِة ضمنَ جبه ٍة ليبراليّ ٍة واحد ٍة ليراها بعد ع ّد ِة أشهر تتف ّكك ،ويقو ُل هذا العقي ُد
الطوائف
ِ
ِ
ي
أشهر من اآلن ،قد تج ُدني أقات ُل مع جبه ِة النُّصرة ،إذ قد لن يكونَ لد َّ
بطريق ٍة تشبهُ السُّخريةَ" :بعد ستّ ِة
ٍ
َ
حدث ذلك".
خيا ٌر آخر .ال تتفاجأ إن
َّ
االنصياع لما يُظَ ّن أنّه قدر محتوم يُش ِّكل خطأ ً ج ّماً .نعم ،كان يجب إتّباع استراتيجيّة م ُختلفة قبل
لكن إغراء
ِ
ُ
المجموعات ال ُمناصرةُ للديمقراطيّ ِة في ال ُمعارض ِة ال ُمسلَّح ِة ال تزا ُل قادرةً على
ع ّدة أشهر ،عندما كانَت
ق
واضعو هذا
توازن قوى بينَها وبينَ اإلسالميّينَ المتش ّددين .كان
إرسا ِء
ِ
التقرير قد قاموا في وقت ساب ٍ
ِ
ِ
ت الجهاديّة
بتحديد عدد من هذ ِه المجموعات ،و َش َرحوا كيف خاط َرت تلك المجموعات بمعارض ِة الجماعا ِ
ت الديمقراطيّة ال زا َل يقاتلّ ،إال َّ
وبالقتال ض َّدها أحيانا ً .1ومع َّ
أن الكثير
أن بعضا ً من قادة هذ ِه المجموعا ِ
خارج البالدَّ .
لكن القوى ال ُمناصرةَ
ت القتال أو فرّوا
منهم ت َّم اغتياله أو اختطافه أو أنّهم َ
هجروا ساحا ِ
ِ
الجيش والناشطون والث ّوار األوائل ال
تختف عن ال َمشهد ،فالعناص ُر المنشقُّةُ عن
للديمقراطيّة في سوريا لم
ِ
ِ
يزالون هُناك ،ينتظرون أن يحينَ وقتُهم ،وها نحن نسمع ك َّل شهر أو شهرين أنّهُم ش ّكلوا تحالفا ً هنا
ار سوريا وجيشُ ال ُمجاهدين حيث أُعلِنَ عن
وتحالفا ً هناك .ومن هذ ِه التحالفا ِ
ت التي تش ّكلَت مؤ َّخ َراً جبهةُ ث ّو ِ
يش السوريِّ ال ُح ِّر ال ُمرتبطة
أوائل كانون األول /ديسمبر ،3102
تشكيلِهما في
ِ
ِ
واللتان ض َّمتا أه َّم ألوية الج ِ
بالمجلس العسكر ّ
شيوخ عشائر بارزين ،وأعلنَتَا حربا ً شاملةً على ال ّدولة اإلسالميّ ِة
ب
ي األعلى ،إلى جان ِ
ِ
العراق والشام .وبعد سيطرة الجبهة اإلسالميّة ـ في السادس من كانون األول /ديسمبر  3102ـ على
في
ِ
الجيش
تصوير
المجلس العسكريِّ األعلى الذي يقو ُدهُ اللِّواء سليم إدريس ،شر َع المحلّلون في
مقرِّ قياد ِة
ِ
ِ
ِ
خارج اللُّعب ِة حتماً .لكن في كانون الثاني /يناير ،أثبتَت هذ ِه األلويةُ ال ُمرتبطةُ
أصبح
السور َّ
ي الحُرِّ على أنَّهُ
َ
َ
بالمجلس العسكريِّ أنّها ال تزا ُل موجودةً ،بل وفاجأت الجمي َع بنجا ِحها في شنِّ
تنظيم
ق على
ٍ
ِ
هجوم ُمن َّس ٍ
1
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وحلَبّ .إال ّ
ت لن
بتحرير ُمعظم
ال ّدولة اإلسالميّة ،فقامت ْإث َر ذلكَ
مناطق ُمحافظتَي إدلِب َ
أن هذ ِه المجموعا ِ
ِ
ِ
حال استم َّر التمويل بالتو ّج ِه نح َو
تستطيع كسب النّفوذ خارج مناطق حاضنتها الشعبيّة المحليّة في
ِ
ت السلفيّ ِة على نح ٍو أساس ّي.
المجموعا ِ
راع اليوم في يد األسد وال في أي ِدي السلفيّين .لقد ظ َّل اإلحباط واستجماع الق ّوة يتعاقبان
ال يكمن حلُّ الصِّ ِ
حيث لم تن َجحْ الق ّوةُ العسكريّةُ
ُ
تائج السياسيّةَ
العامين ال ُمنصر َمين،
على مدَى
للفصائل اإلسالميّ ِة بحصْ ِد النّ َ
ِ
ِ
ت في صفوف النّظام والجيش والطائف ِة العلويّة) ،وكان ذلكَ في أغلب
المرج َّوةَ (ومثالُها تحقيق انشقاقا ٍ
كثير من السوريّينَ من هذه الجماعات (األقليّات الدينيّةُ والعرقيّةُ والليبراليّون من
ف
األحيان يعو ُد
ُّ
لتخو ِ
ِ
ٍ
الطائفة ال ُّسنّية وكثير من السوريّين المتر ّددينَ الذينَ يقفُونَ في ال ُمنتَصف) إضافةً إلى الغَرب .وبهذا ،فإنّهُ
ك
مكن ترجمةُ النجاحات العسكريّة التي تُحر ُزها الجماعات اإلسالميّةُ إلى َم
كاسب سياسيّة ،وذل َ
َ
غير ال ُم ِ
من ِ
ق طائف ّي.
ببساط ٍة ألنّه ال يمكن النّجاح في ُمقارعة الديكتاتوريّ ِة الطائفيّ ِة من
ِ
خالل تبنّي سيا ٍ

أق ُّل مما تُش ِّكلُهُ أجزاؤُها ُمجتمعةً.
ك االستراتيجيّة أن تُعيد
ت الحكومات الغربيّة لتتّبع استراتيجيّة ناجعة في سوريا فقد كان ينبغي لتل َ
إذا كانَ ِ
القتال ،وهما :أ ّوالً إيقاع خسائر حاسمةً
التأكيد (وهو ما ال يزال ممكنا ً البد ُء به) على الهدفين الرئيسيّين من
ِ
أرض المعركة ،وثانيا ً ضمان ّ
نتصر سوف يُعيد بناء سوريا موحَّدةً تض ُّم جمي َع
أن ال ُم
في جانب النّظام على
َ
ِ
أصبح اإلسالميّونَ جز َءاً ضروريّا ً من هذه االستراتيجيّة بقدرتهم على
جتمع السوريّ .وقد
مك ّونات ال ُم
َ
ِ
العربي تُقدِّم دع َما سخيّا لهذه الجماعات ،إذ تنتقي المجموعات ذات
الخليج
تحقيق الهدف األ ّول ،فدول
ِّ
ِ
األكثر تش ُّد َداً .ويُشك ُل هذا تفسيراً منطقيّا ً
ت
األجندة
َ
والمنهج اإلسالم ّي األنسب لجذب العناصر من الجماعا ِ
ِ
دعم المملك ِة العربيّ ِة السعوديّ ِة للجبهة اإلسالميّة ،التي تش ّكلَت في تشرين الثاني /نوفمبر  .3102أ ّما
ورا َء ِ
ُ
وضوحا ً من أجل تحديد المقاتلين الذينَ يُمكن لهم تشكيل
أكثر
معيار
تطبيق
الهدف الثاني فهو يحتاج إلى
َ
َ
ٍ
ِ
رأس الحربة في عمليّة إعادة التوازن ضمن المجموعات ال ُمسلَّحة ال ُمعارضة :ونحن هنا نبحث عن مقاتلينَ
ي السوري ،ويتعهدون بأن يلتزموا ببنود
ي والطائف َّ
يعتنقُون فِكراً وطنيا ً صريحاً ،ويعكسون التن َّوع العرق َّ
تطبيق خطّة أمنيّة يكون من شأنِها استعادةُ
حال ت ّمت ،وأن يشاركوا ـ في هذه الحالة ـ في
تسوية سياسيّ ٍة في ِ
ِ
ُكم القانون ،وأن يعملوا تحتَ اإلدارة السياسيّة لحكومة مركزيّة .وهكذا َّ
ي
فإن أ َّ
االستقرار
والنظام وح ِ
ِ
ِ
العربي للمجموعات اإلسالميّة،
الخليج
دول
استراتيجيّ ٍة ناجع ٍة اليو َم ال بُ َّد لها أن
َ
ِّ
تسير بالتوازي مع دعم ِ
ِ
وأن تستثمر في مجموعات ُمنتقَاة بعناية يمكن لها أن تنمو بسرعة وأن تغدو رأس الحربة في تحرُّ ك ن َحو
توازن القوى بين المجموعات ال ُمقاتلة ض َّد النّظام.
تصحيح
ِ
ِ

من ُذ ُم َّد ٍة والخبراء العسكريّون يقعون في االرتباك لغياب استراتيجيّ ٍة ُمتماسك ٍة بأهداف شاملة من أجل دعم
جر إلى اآلن طرح أ ّ
ي رؤية تتض ّمن مشورةً من خبراء حول
ال ُمعارضة ال ُمسلَّحة على نح ٍو فاعل .ولم يَ ِ
فاعل ،وتطوير
نظام قياد ٍة
والعملياتي ،والتدريب على المهارات العسكريّة الرئيسيّة ،وبنا ِء
التنظيم التكتيك ّي
ٍ
ِّ
ِ
ِ
إمكانيّات إستخباراتيّ ٍة ونظام لوجست ّي يُغطّي تأمين الطعام للمقاتلين وتأمين عربات لنقلهم أو تأمين المال
لضمان والئِهم .ومن دون استراتيجيّة شاملة تستهدف
بوضوح المجموعات التي يجري انتقاؤها فمنَ
ٍ
الواضح َّ
أن الغرب لن يستطيع تقديم أسلحة متط ّورة مضا ّدة للطائرات (وال ينبغي عليه فع ُل ذلك) إلى
ِ
مجموعات يُحتَ َمل انقالبها على مصالحه.
سبيل المثال ث ّمة حاجة ما ّسةٌ إلى أسلحة ُمضا ّدة لل ُدروع بكميّات تكفي لخلق ما يُس ّمى بـ"وسط آمن
وعلى
ِ
للهجمات .منذ عامين كاملين
من ال ُمد ّرعَات" ،يسمح بحماية المدنيّينَ في القُرى والبلدات حين تعرُّ ضها
َ
خبرة ـ يشتكون من االفتقار إلى أسلح ٍة كهذه .فحتّى
وعناصر الجيش الحُرِّ ـ ومنهم ضبّاط عسكريُّون ذوو
ٍ
األمريكي
بتحرير موقع ما ،فإنّهم ال يستطيعون الدفا َع عنه .وكما يقول الخبير العسكريُّ
عندما يقوم هؤالء
ُّ
ِ
جيفري وايت :ما لم ت ُكن هُناكَ استراتيجيّةٌ ُمتماسكةٌَّ ،
فإن مفعول المقاومة السوريّة سيبقى أق َّل م ّما تُش ِّكلُه
أجزا ُؤها ُمجتمعةً.
صواريخ (أرض جو)
وصواريخ سكود وحتّى
ي
يزداد استخدام النظام للمدفعيّ ِة الثقيلة والقصف
الجو ِّ
ِّ
ِ
ِ
لضرب أهداف مدنيّة من مسافات قريبة .وقد كانَ ال بُ َّد لل ُمعارضة من مواجهة ذلكَ بمزيد من األسلحة
لكن أسلحةً
الثقيلة وال ُمكلفةَّ .
صةً
الحكومات الغربيّةُ ـ خا ّ

ت لها ميزانيّاتُها ،ول ّما كانَت
سوى حكوما ٍ
ثقيلةً كهذه ال يقد ُر على شرائِها َ
حكومةُ الواليات ال ُمتَّحدة األمريكيّة ـ تضغطُ
الخليج من إيصا ِل
دول
لمنع
ِ
ِ
ِ

ت استشهاديّ ٍة يش ّكلون البديل
األسلح ِة المتط ّور ِة إلى ال ُمعارضة ،فقد
أصبح المقاتلونَ الراغبونَ
بالقيام بعمليا ٍ
َ
ِ
إيصال األسلح ِة المتط ّورة ،فقُ ْم فقَط بتمويل الجهاديّين،
نطق :إذا لم تستط ْع
َ
عن تلك األسلحة .فحس َ
ْب هذا ال َم ِ
إن الحقيقةَ المؤلمةَ هي ّ
وهُم سوفَ يخترقون الحواجز والنقاط العسكريّةَ التي يُسيط ُر عليها النّظامّ .
أن
ت
نصر ِم ت َّم من
العام ال ُم
ي الذي أحرزَ تهُ ال ُمعارضةُ ال ُمسلَّحةُ على مدَى
التق ُّد َم العسكر َّ
خالل هجما ٍ
ي الرئيس َّ
ِ
ِ
ِ
انتحاريّ ٍة نف َّذهَا جهاديّون راغبون بال َموت .لكن من هو ال ُمالم على ذلك :هل هم المقاتلون؟ أم حكومات
العربي التي تدع ُمهم؟ أم ال ّدول التي أوكلَت َمه َّمة ال ّدعم العسكر ّ
ي والمال ّي إلى القوى اإلقليميّة؟ أيُّ
الخليج
ِّ
ِ
مسار الصِّ راع؟
وتغيير
الالعبينَ كانَ في
موقع يخ ّولُه الحيلولةَ دونَ حدوث ذلكَ
ِ
ِ
ٍ

ألوية في الجيش الحر من صنع النظام
عارضة ال ُمسلَّحة ،إذ ال يمكن
يُش ِّك ُل االفتقار إلى قُدرات استخباراتيّة نُقطةَ ضعف أُخرى في جانِب ال ُم َ
يوم َّ
الجيش
اختراق
أن النّظام كانَ قد عمل على
لألخيرة حمايةَ ِ
نفسها دون قُدرات كهذه .ويتّضح يوما ً بعد ٍ
ِ
ِ

السوريِّ الحُرِّ على نح ٍو َمنهَج ّي ،وتُشير مصادر ع ّدةَ إلى َّ
أن النّظا َم قا َم بصناع ِة ألوي ٍة خا ّ
ص ٍة ب ِه ضمنَ
للزعم الحقا ً أنّهُ يُقاتلُها .وقد استوحى األس ُد هذ ِه االستراتيجيّةَ م ّما قام ب ِه جها ُز األم ِن
الجيش الحُرِّ
ِ
ِ
ُ
ت
العسكريِّ في الجزائر في تسعينيّات القر ِن الماضي،
حيث يُعتَقد أنّهُ أنهى المواجهةَ الداميةَ مع الجماعا ِ
ت باسمها ،إلى درج ِة َّ
أن أحداً لم يعد
اإلسالميّة ال ُمسلّح ِة هناكَ
ب الفظاعَا ِ
بنجاح من خالل اختراقِها وارتكا ِ
ٍ
ليس لدى
ومذابح
ت اإلسالميّ ِة
قادراً على
الجيش السوريِّ الحُرِّ
التمييز بينَ
األمن العسكريَّ .
مذابح الجماعا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ت استخباراتيّ ٍة ي ُ
كشف
ت كهذ ِه ،أو من
ُمكن
أ َّ
الحديث عنها وتسم ُح لهُ بحماي ِة نفس ِه من اختراقا ٍ
ي قُدرا ٍ
ِ
حيال سوريا أن
ي استراتيجيّ ٍة ناجع ٍة يتبنّاها الغربُ
الجيش ال ُحرّ .ولهذا ينبغي أل ِّ
ت ال ُمزيّف ِة ضمنَ
َ
المجموعا ِ
ِ
العمل االستخبارات ّي
ببعض
القيام
ت ُمنتقا ٍة من السوريّينَ وبنا ِء قُدراتِها على
تتض َّمنَ
تدريب مجموعا ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
الحيويّ.
الجدَل حول نسبة ال ُمقاتلينَ
يُجدَر بالمسؤولين األمريكيّين أن يفعلُوا ما هو أكثَر من ُمجرَّد ض ِّم صوتِهم إلى َ
اإلسالميّين في ُمقابِل ال ُمقاتلين ال ِعلمانيّين في سوريا ،كما لو كان األمريكيّون ُمجرَّد ُمراقبِين .لقد فشل
سؤال لماذا ارتف َعت نسبةُ ال ُمتش ّددين من  %3من ُمج َمل ال ُمعارضة
األمريكيّونَ حتى اآلن باإلجاب ِة على
ِ
أكثر اليوم ،أو ل َماذا لم يفعلُوا شيئا ً
ت
نحو  %31أو
َ
ال ُمسلَّحة َ
ص المجموعا ِ
قبل ٍ
عام من اآلن إلى ِ
لمنع تق ُّل ِ
ِ
التي كانت تد ُعو إلى الديمقراطيّة ،بينما ال زالَت المجموعات التي أقس َمت على الوالء للشريعة اإلسالميّة
تن ُمو باضطّراد .الجمي ُع يعل ُم َّ
العلم الذي ترف ُعهُ مجموعةٌ من ال ُمقاتلينَ يُش ّك ُل إشارةً إلى َمن قا َم
أن لونَ
ِ
بِشرا ِء أسلحتِهم وتلبية احتياجاتِهم الضروريّة.

اإلعال ُم الحرب ّي
الوطني األفريق ّي ،الذي خاض حربَا ً في جنوب
َمر
ِّ
ح لل ُمؤت ِ
ُربّما على السوريّين دراسة تجربة النّضال ال ُمسلَّ ِ
قبل ُكلِّ شي ٍء ـ حربَا ً إعالميّة .ال يتعلَّق األمر
أفريقيا لم ي ُك ْن ُممكنا ً كسبُها بالق ّو ِة العسكريّة ،لكنّها كانَت ـ َ
بعد ِد الحواجز العسكريّة التي ستستطيع الجبهةُ اإلسالميّةُ السيطرةَ عليها ،أو إذا كانَت ستنج ُح في إعاد ِة
ب الغربيّةّ .
ُبقي على
األمر جلَّه يتمحور حول االستراتيجيّ ِة التي سيتّبعُها أيُّ
إن
ٍ
َ
حصار حلَ َ
طرف لكي ي َ
ِ
سوريا م َوحَّدة .وينبغي تطبي ُ
ق هذه االستراتيجيّ ِة بينما يجري التفاوضُ على عمليّ ٍة انتقاليّة تقوم على ضمان
درتِها على استعاد ِة األمن .ومع ال ِع ِلم َّ
أن جُزءاً كبيراً من ال ُمعارض ِة اإلسالميّ ِة
استمرار الدول ِة السوريّ ِة وقُ َ
ِ
يدع ُم اآلن العمليّةَ التفاوضيّة ،فإنّهُ إذا ما ت َّم التوصُّ ُل إلى تسوي ٍة سياسيّ ٍة ال تتر ُ
ي سُلط ٍة في أيدي عائل ِة
ك أ َّ
األسدَّ ،
فإن تلك القوى ستواجهُ واحداً من خيارين :إ ّما الرضو ُخ للتسوي ِة السياسيّ ِة ،أو أن تواجهَ القوى
األمنيّةَ لحكوم ِة الوحد ِة الوطنيّة.

ب العالي ِة من الضبّا ِط
تماسك ٍة يتبنَّاها الغربُ أن تجلُ َ
ب إلى المشه ِد عد َداً من الرُّ ت ِ
يمكن الستراتيجيّ ٍة ُم ِ
َّاط البارزينَ الذينَ ال زالوا ينتظرونَ
ق سوريّة ُمختلفة ،فهُنالكَ بعضً الضب ِ
ال ُمنشقّين من طوائفَ وأعرا ٍ
دوراً فيما يجري .وهم يُش ّكلون عامالً ُمه َّما ً في هزيم ِة النّظام ،الذي تتضاء ُل
اللَّحظةَ ال ُمناسبةَ لكي يلعبُوا َ
الوقت اآلنَ ُمناسبَا ً
ُ
حال بق َي هؤال ُء الضبّاطُ والمسؤولون يقبعونَ على الها ِمش .ويب ُدو
فرصُ هزيمتِ ِه في ِ
روز والمسيحيّين
خالل
ث ذلك ،من
اصطفاف مجموع ٍة من الشخصيّا ِ
ِ
لحدو ِ
ِ
ت العسكريّ ِة البارز ِة من ال ّد ِ
واألكرا َد واإلسماعيليّينَ والعلويّين ،إضافةً إلى العلمانيّين من جميع الطوائف ،ليُعلنُوا سويّا ً
تشكيل قياد ٍة
َ
شأن ذلكَ أن يُش ِّك َل الطريقةَ
عسكريّ ٍة وطنيّة .من
األكثر فاعليّةً لطمأن ِة السوريّين ال ُمتخوّفينَ وال ُمتر ّددينَ
َ
ِ
تعيين اللّوا ِء سليم إدريس ـ قبل عام
ت العسكريّ ِة والسياسيّ ِة على ح ٍّد َسواء .من ُذ
وتشجيع مزي ٍد من االنشقاقا ِ
ِ
ِ
ـ قائداً
للمجلس العسكريِّ األعلى وه َو يشتكي من ّ
المالي والعسكريِّ قد من َعهُ من
عم
أن
َ
ِّ
االفتقار إلى ال ّد ِ
ِ
هو اليو َم يج ُد قادةَ ال ُمعارض ِة ال ُمسلَّح ِة يتخلَّونَ عنهُ
السّيطر ِة على المجموعا ِ
ت ال ُمقاتل ِة على األرض ،وها َ
المجلس العسكريِّ األعلى .ورُغ َم
خالل
ت ال ت ُمرُّ من
در
بر قنوا ٍ
تمويل ِع َ
أمرهُم وأ َّمنُوا مصا َ
بع َد أن تدبّرُوا َ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ي يش ِّك ُل عامالً حيويّا ً ج ّداً ،لكن هُناكَ أمراً إضافيّا ً ضروريّا ً أيضا ً أليِّ استراتيجيّ ٍة حيا َل
أن ال ّدع َم المال َّ
واألعراق
ف
سوريا لكي تكونَ ناج َعة،
ّاط ال ُمنشقّينَ ال ُمنحدرينَ من الطوائِ ِ
وهو ربطُ هيئة االركان بالضب ِ
َ
ِ
واإلعالن جماعيّا ً َّ
الجيش
أن
غير الطائفيّة،
السوريّ ِة المتن َّوع ِة ،وحثُّهُم على التأكي ِد على هويَّتِهم الوطنية
َ
ِ
ِ
االجتماعي للبالد .وي ُ
ُ
ُمكن مع
ع
والقانون
ظام
ي ال ُمستقبل ّي
السور َّ
وتمثيل ِّ
ِّ
ِ
سيكون قادراً على استعاد ِة النّ ِ
ِ
التنو ِ
ستار العلمانيّة.
مجموع ٍة كهذ ِه أن
بديل لألس ِد الذي لطالما اختبَأ خلفَ
َ
تظهر مالم ُح ٍ
ِ
الواليات ال ُمتَّحدةُ ُمستع َّدةٌ
ُ
بالتعاون مع حُلفائِها األوربيّين؟ أم أنّهم سيُف ّ
للقيام بمجهو ٍد كهذا
هل
ضلونَ
ِ
ِ
ِ
لتعاون مع مخابراتِه ،ويُقنعونَ أنفُ َسهم َّ
ت ال َّر ُج ِل
االستقرار سيعو ُد
أن
احتضانَ األس ِد وتجدي َد ا
َ
بفضل ذا ِ
ِ
ِ
مسكا ً
بخيوط الصَّراع ،بين َما يستمرُّ العال ُم بمشاهد ِة
ُنع الجهاديّين؟ هل
ِ
سيتر ُكونَ األس َد ُم ِ
ِ
الذي قا َم بص ِ
مال ال ُمتحرِّ كة؟
الر ِ
سوريا تغرق في ُمستنقَ ٍع من ِ

