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بعد سقوط حلب دخلت الثورة السورية مرحلة ما بعد العسكرة مما يتطلب إعادة
هيكلة القيادة السياسية والعمل المسلح وكيفية التعامل مع الموقف الدولي واإلقليمي

والتعاطي مع واقع الوجود العسكري الروسي. هكذا تخلص دراسة أخيرة للباحث
السوري سقراط العلو في ورقة جديدة تنشرها اليوم مبادرة اإلصالح العربي. 

وتعزي الورقة، المعنونة "‘كارثة حلب’: مأزق الفرصة األخيرة"، سقوط حلب إلى واقع
المعارضة السياسية وفشلها في إحداث أي تغيير استراتيجي في أدائها السياسي
يتناسب مع المعطيات الدولية واإلقليمية الجديدة؛ والشرخ في العمل العسكري

للمعارضة على أساس إيديولوجي مما أدى إلى تغول السلفية الجهادية؛ والتغير في
المواقف اإلقليمية والدولية اتجاه الثورة السورية. 

ويرى سقراط العلو أن سقوط األحياء الشرقية لمدينة حلب ذات الثقل السياسي
والعسكري الكبير في الثورة السورية، يشكل منعطفاً مهماً جداً في مسار الثورة وعامل

رئيسي ذو ثقل تفوّقي في أي جوالت تفاوض مستقبلية. 

فسقوط حلب يضع المعارضة بشقيها السياسي والعسكري أمام احتمالين: إما استمرار
التقدم العسكري للنظام وما يترتب عنه من تزايد الحتمال الحسم العسكري للصراع،

أو إدراك المعارضة لخطورة الموقف والتعامل معه بشكل يتوافق مع المتغيرات
السياسية المتمثلة بالمواقف الدولية واإلقليمية والتي تُرجمت بشكل توافق على الحل

السياسي. والمتغيرات العسكرية المتمثلة بالوجود العسكري الروسي على األرض
السورية. 

وللخروج من المأزق، يدعو الكاتب المعارضة السورية الى إعادة هيكلة صفوفها
وضرورة إطالق استراتيجية جديدة وواقعية تبدأ بعملية تفاوضية تأخذ باالعتبار التوافق

الدولي حول الحل السياسي في سوريا والدور الروسي كمتغير جديد في معادلة
المنطقة. كما يجب عليها أن تحسب حساب السيناريوهات المحتملة جميعها بما فيها

بقاء بشار األسد في المرحلة االنتقالية. 

أما عسكريا فيؤكد الكاتب على أهمية تركيز جهود أي جسم وطني جديد في التعاون مع
التحالف الدولي في الحرب على اإلرهاب لضمان حماية هذا الكيان وبالتالي إتاحة

الفرصة أمام المعارضة الكتساب أراضٍ جديدة قد تعزّز مركزها التفاوضي.
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About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.
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