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تكثر التصريحات التي تتناول صعوبة بل و استحالة عودة سورية دولة موحدة؛ كما تكثر الدراسات 

فقط،  طالق النار إوقف التي تصدر عن مراكز بحثية، وخاصة أمريكية، تضع تصوراٍت لحٍل يدعو إلى 

، وأن  قيام لن يتحقق ألنهفي سورية شامل في وقت قريب  سياس ي اتفاقإلى صرار على الوصول عدم ال و 

الفصل  واألمر املمكن هودولة موحدة بنظام ديمقراطي غير طائفي هو هدف غير واقعي على املدى القصير، 

 البالد تقسيموالعمل على تحقيق وقف العمليات القتالية، و طالق النار ، إقف و بين العملية السياسية و 

دون أن من ضمن مناطق سيطرة القوى التي تكون ممسكة باألرض لحظة نفاذه، ، ارالن خطوط طول  على

ذلك وبعد . ي حل سياس ي أو يترافق معه، وأن يتعامل املجتمع الدولي معها كأمر واقعأمن  ايكون ذلك جزء  

 .عديدة يستغرق سنوات مفتوح مد زمنيأيتم البحث في الحلول املمكنة خالل 

االقتتال"   أوقفوا : لسورية أولى خطوةبق جيمي كارتر ينشر مقالة بعنوان "الرئيس األميركي  األس

، الدماء سفك وقف على التركيزيطلب فيها "
 

 بالحكم الصلة املسائل ذات من أي عن الحديث تأجيل مع أوال

، ،نهام الحقة، مرحلة إلى
 

الستبداله، وأن  اعتمادها بمكن آلية وأي األسد، بشار الرئيس يتنحى متى مثال

ت بشكل تجّمد
ّ
ى أن دون  من  ،اي  حال القائمة األراض ي على السيطرة موق

ّ
 أو املعارضة أو الحكومة تتخل

 الخاضعة األراض ي في األوضاع تثبيت أجل من إجراءات على واالتفاق ،العسكرية إمكانياتكمعن  األكراد

". وينشط مركز كارتر النسانية املساعدات بوصول  بالسماح مع ضمانات املتنازعة، األطراف ذهه لسيطرة

 قفوا االقتتال".و بعقد ندوات وورش عمل وإصدار أوراق تروج للفكرة نفسها: "أ

في كلمة ألقاها في قال مدير وكالة االستخبارات املركزية األميركية )س ي آي إيه(، جون برينان، 

ما إذا كان “األمني السنوي في والية كولورادو في أواخر تموز/ يوليو املاض ي، إلى أنه ال يعرف ” منتدى أسبن“

فقد ، موشيه يعلون، أما وزير الدفاع االسرائيلي األسبق. ”يمكن عودة سورية موحدة مرة أخرى يمكن أو ال 

الروس ي(، نشرته -)في إشارة إلى االتفاق األميركي” حتمالاتفاق عديم اال “في مقال له تحت عنوان قال 

إن إطالق النار في سورية لن “في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري ” يديعوت أحرنوت“صحيفة 

يتوقف، ألن املصالح املتناقضة بين املحافل الخارجية املشاركة في الحرب في سورية ال تسمح بتحقيق حسم 

كة، وتوقف سيل الدماءأو تسوية سياسية تقرّ 
ّ
ا في الدولة املتفك ا جديد  ، ورأى أن اّدعاء الجهات ”ر واقع 

 .”اليس واقعي  “الخارجية توحيد سورية من جديد 

ا ملعالجة الوضع في سورية يدعو لأمعهد بروكنغز األميركي  لعمل وفق تصور واقعي، صدر تصور 

ا تطبيق النموذج  يأخذ في الحسبان الوقائع امليدانية، وخريطة القوى املسيطرة على األرض. ويقترح سياسي 

سورية " الفدرالي الذي اعتمد في البوسنة". والعمل على إقامة ش يء من التوازن على ما تسميه الورقة

 لها قواتها العسكرية الخاصة.، من خالل إقامة كيانات فدرالية متعددة "املفككة

العمل على وقف إطالق النار ضمن الستاتيكو الحالي، قترح خطة تقوم على امعهد راند األميركي 

( 2( مناطق سيطرة النظام، 1مناطق يسميها "مناطق آمنة الستقرار للسالم: وتقسيم سورية الى أربعة 

( مناطق سيطرة داعش والتي ستوضع تحت 4، ( مناطق سيطرة املعارضة السنية3مناطق سيطرة األكراد، 

ثم نقل سلطة املركز الى القوى املسيطرة على هذه املناطق، والتسليم إدارة دولية بعد إجالء داعش عنها، 
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ا، موّحدة سورية استعادة بفترة انتقالية طويلة. وترى الخطة احتمال أن تستغرق  ا كان ذلك إن زمن   ممكن 

 الطالق؛ وجه على

ا، من  ا، بل ثانوي  ا ضعيف  ، تغفل أي دور للسوريين، وتلحظ دور 
 
الواضح أن املقترحات السابقة كافة

للقوى القليمية وألوروبا، إذ إّن الواليات املتحدة أصّرت حتى اآلن على تهميش الجميع، واستأثرت بكل ما 

 يخص القضية السورية أمام خصومها الروس.

 من السوريين الذين لحق بهم األذى األكبر من ال شك أن فكرة وقف االقتتال مرح
 

ب بها أوال

استمرار االقتتال، وهي خطوة تغري املجتمع الدولي العاجز عن التوصل الى حل للصراع الدائر حول 

سورية؛ حيث يستطيع القول "لقد حققنا خطوة هامة في سورية؛ فقد أوقفنا القتال وأوصلنا مساعدات 

 اصرة".إنسانية إلى املناطق املح

األوروبيون، كالعبين ثانويين، وعلى الرغم من التباين في مواقفهم، فإن آثار الصراع تتساقط في 

ديارهم القريبة، ولهم املصلحة األكبر في وضع حد لالقتتال والتهجير، وباتوا يرون أن وقف االقتتال أمر 

 جيد في حد ذاته، عندما ال يكون في المكان تحقيق حل شامل للصراع. 

في  بعض النفع ية الديمقراطية سعت لتحقيق هذه الخطوة كي تقدم للديمقراطيينميركالدارة األ  

لإلدارة  األساسية ةغايهو الن لم يكن استمرار الصراع إهذا ، الجارية اآلن يةميركحملة االنتخابات األ 

يين الى موافقة ميركر األ اضطيين وتمسكوا بطلباتهم، ما ميرك، وقد سعى الروس الستغالل حاجة األ يةميركاأل 

 .م الروس يوفق املفهو  سبتمبر/أيلول في العاشر من  برام اتفاقإو  ،الروس

 

 ما تخطط له روسيا:
في ووبقاء بشار األسد في السلطة،  ،إعادة تأهيل النظاماتجاه في  ذهب جميع حساباتهات روسيا التي

  على سورية استعادة السيطرة من األسدنظام  يتمكنأنه من املستحيل أن  تعلمنفسه، الوقت 
 
تجد ، كاملة

ن يستقر وقف أقبل  ،املفيدة"سورية "من  ممكن كبر قسمأالسيطرة على  أن األمر املمكن تحقيقه هو

عملت على وقد ، وقصف وتدمير الجميع عما تقوم به من غارات واسعةمستفيدة من صمت  طالق النار،إ

صفها ملناطق ق ،مع طيران النظام، باالشتراك دتبل صعّ  ،انميركاأل  معاألخير املماطلة وعدم تنفيذ االتفاق 

 وقصف نسانية لحلب املحاصرةقصف قافلة املساعدات البما في ذلك  ،، وخاصة على حلباملعارضة

لرغام  هي جعل الحياة مستحيلة في مناطق سيطرة املعارضة في مدينة حلب املحاصرة، والغاية ،املشافي

  ى حلباستعادة السيطرة علو  ،وسكان مناطقها على مغادرة مدينة حلبجميع فصائل املعارضة 
 
 . كاملة

ا على منطقة دمشق وريفها، بعد حلب  قصفال تركيزيتوقع أن يتم  ،رغبة الروس والنظاموفق  بدء 

لوصل دمشق بمنطقة وادي بردى نحو  هالنظام وحلفاؤ  سيتوجهو  ،قدسيا والهامةثم  ،بعد داريا باملعضمية

تكون محافظة ثم قد التي تليها، ة الشرقية هي الخطوة تكون الغوطقد حزب هللا في البقاع اللبناني. و  سيطرة

تصبح منطقة سيطرة النظام وحلفائه ممتدة من درعا ويأملون أن ، التالي الهدفدرعا والقنيطرة هي 
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منها ومنطقة غرب دمشق ووادي بردى حتى الحدود والسويداء ومدينة دمشق وغوطتيها واملناطق القريبة 

تصل حتى مدينة تدمر  ،شرقي من بادية حمصالجزء الو  ،اللبنانية وتشمل القلمون ومدينة حمص

 ، كما تشملاألثرية تدمر مدينة أهميةإلى ة إضاف الغاز الواقعة في هذه املنطقة، للسيطرة على حقول 

هذا ما يحلم به الروس والنظام . بكامله الساحل السوريإلى الغربي إضافة  هماريفوحماه و  حمصمدينتي 

 .مدى واقعيتهويخططون له، بغض النظر عن  وإيران

 ه ءوحلفاالنظام يبدو أن 
ّ
ومناطق سيطرة داعش في الرقة دلب إو موا بالتخلي عن شمال حماه سل

 الكردي دي وايالبي حزب  قوات ودير الزور والبادية السورية املمتدة الى الشرق من تدمر، ومناطق سيطرة

 . سورية يشرق الفرات ومنطقة عفرين شمال غرب

 إشراك، وستصر على 3روسيا مع النظام اآلن لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف  تدفع

أوسع ممن تسميهم معارضة ممن يوالونها ويوالون النظام، وبمشاركة ما يسمى منصة موسكو  مجموعات

 أسلوبويتوقع أن يتبعوا  دي، واي البي إلىومجموعات نسائية ومدنية متنوعة إضافة  ،وأستاناوحميميم 

 للمفاوضات العليا الهيئة دفعلعدم تحقيق أي تقدم في املفاوضات من أجل  نفسه،الدورة املاضية 

ثم يخرج النظام مع  ميستورا، دي من بتواطؤ السابقة، املرة في جرى  كما هم يستمرون بينما لالنسحاب،

"حكومة وحدة وطنية" مع برنامج  بموجبه يشكلون تلك املجموعات "املعارضة" "باتفاق للحل في سورية" 

انتقالي يتضمن تعديالت دستورية وانتخابات برملانية ورئاسية مسبقة الصنع، وفق ما عهدته سورية على 

 والعراق إيرانن وبعض دول العالم مثل مدى خمسة عقود منصرمة. وستبارك هذا االتفاق موسكو والصي

اولبنان وغيرها، ملنحه شرعية دولية مستفيدين من أن نظام األسد مازال 
 
األمم املتحدة وفي  من به معترف

 على االتفاق موسكو تعرض وقد النظام، يد فياملنظمات الدولية، ومعظم سفارات سورية في العالم مازالت 

اوغيرهم ودفعهم لرفضه  انميركاأل  وإحراج العتماده األمن مجلس  الروس ويعمل. دبلوماسية معركة في علن 

 بعض وسيتخذ حوران، وفي دمشق حول  املحاصرة املناطق فصائل مع مصالحات على اآلن منذ والنظام

 .إجراءات من وغيرها عام عفو إصدار مثل الجراءات

 

 :بدون رؤية املعارضة
ن املباشرون متفرقون، ويفتقدون أي إستراتيجية، ويكتفو مفككة، وداعموها  جهتهامن املعارضة 

الدارة اليومية للصراع في سورية وعليها، وبنوا إستراتيجيتهم قصيرة األجل على الدارة األميركية برد الفعل، و 

ا من نهج إدارة أوباما تجاه الصراع في سورية، سواء بقيت  الجديدة التي يأملون أن يكون لها موقف أكثر حزم 

ا   كبير 
 

ديمقراطية ام انتقلت إلى الجمهوريين، بينما تخش ى املعارضة وداعموها من طرف آخر أن ثمة احتماال

أن تتابع الدارة األميركية الجديدة بنهج سياسية إدارة أوباما نفسها، ألن الجزء الرئيس من العاملين فيها 

أن تغيير الرئيس األميركي ال يعني بالضرورة  باقون، على الرغم من تغيير الفريق القريب من الرئيس، بمعنى

تغيير سياسة أميركا في موضوع الصراع الجاري في سورية، أو إذا صدقت تحليالت بعض املراقبين بأن 
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الفوض ى الخالقة هي غاية في حد ذاتها للسياسة األميركية التي تحتاجها، سواء لغايات ضبط الداخل عبر 

ا. فإن كانت أهداف أميركا  خلق تهديدات خارجية، أو لتوريط روسيا أكثر في الوحل السوري، أو لكليهما مع 

هي كذلك فاحتمال تغيير سياستها حيال الصراع في سورية سيكون أضعف، رغم تباين وجهات النظر بين 

مراكز القوى في الدارة األميركية الحالية، عكس الدارة الروسية التي تتسم بمركزية شديدة حول بوتين 

 النمط السوفيتي السابق. على

 

 مثل هذا الحل: نتائج
  ذا الحل هوهف، لتفكيك سورية على هذا النحوصور النتائج الفعلية تدعونا ن

 
نتيجة عجز  أوال

مناطق  عدةلى إ مفككة ومتشظية مس يست  فسورية ، ملميتعن وضع حد لهذا الصراع ا السياسة الدولية

 فرعية.ونفوذ نفوذ رئيسة داخل كل منها مناطق سيطرة 

كون تس واسع من غرب سورية، جزءعلى  امسيطر  والذي سيبقى  ،مناطق سيطرة النظام وحلفائه

تحت سيطرة ميليشيات حزب هللا واملليشيات العراقية و األفغانية واليرانية والروسية، مع وجود مركز 

 مضبوط صراعالتنافس الذي سيتحول الى ولكن توقف القتال سيؤجج من التنسيق،  اقيادي يضمن نوع  

، وستسعى كل بتالبيب النظام السوري ، من أجل المساك أكثروموسكو طهران هذه امليليشيات وبين بين

من روسيا وايران لزيادة نفوذها وتوسيع مناطق سيطرتها، وسيمنح توقف القتال أفضلية لإليرانيين الذين 

 إنية والعراقية واألفغانية وحتى ميليشيات النظام وقواته، بنايع امليليشيات الليتحكمون بجم
 
تصبح سا ذ

األفضلية للقوة التي تقبض على األرض وليس للقوة التي تطير في السماء، بينما سيتراجع نفوذ الروس مع 

املناطق هم في  قاطني هذهأغلبية من جانب آخر فإن  .الطيران الروس يقصف إلى تراجع حاجة النظام 

 يقبل أن سورية شعب من جزء ألي يمكن ألسد ولسيطرة إيران وروسيا، فالن لنظام امعارضيداخلهم 

والتهجير، وكل من لديه عقل يدرك  والدمار القتل هذا كل بعد األسد سلطة بقاء ،إرغام غير منو  برضاه

لن تعيد األسد للسلطة ولن تنتج سلطة  ،هاني عملية سياسية ديمقراطية وانتخابات حرة يطبقو ذلك. وفي أ

ا طبقوا إذاتابعة ليران، إال   اللبنانية امليليشيات بقاء مع الفقيه، والية نظامب اشبيه   الحكم من نموذج 

ولكن هذا النمط من  طويل. ألمد سورية في والروسية اليرانية النظامية والقوات واألفغانية والعراقية

هذه السيطرة، ويخلق بيئة حاضنة لعمل املجموعات املعادية ل ،ضد هذه السلطةأكبر عداء  م سيثير االنظ

اغرافي فلن تستطيع أن تغير من واقع الحال و حداث تغيير ديمومهما فعلت إيران ل  . أي أن هذه املناطق كثير 

 لن تبقى آمنة.

واسع  مسيطرة على جزءستكون مناطق سيطرة قوات البي واي دي )جميل باييق وصالح مسلم( 

فرضت سيطرة أحادية مطلقة، وسيكون لهؤالء قوة واحدة  األكثر مركزية كونها هيمن شمال سورية، و 

ال سورية. مقامة كيان مصطنع في شإيمكنهم من ألنه الوضع الوحيد الذي  ،سوريةتفتيت مصلحة كبيرة في 

قاعدة لحزب البي كي كي التركي الذي دخل في  نزلةبموسينسق هذا الكيان مع النظام وحلفائه. وسيكون 
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ولن يروق هذا الوضع لتركيا وستقوم صراع مسلح جديد مع الدولة التركية، وسيمنحه هذا قوة كبيرة. 

الصراع بينهما، وسيغري هذا إلى تصعيد وسيؤدي  بقصف هذه املناطق التي سينطلق منها مقاتلو البي كي كي

 .وسع في شمال سوريةمناطق أ تركيا لتوسيع سيطرتها علىالوضع 

تشمل شمال محافظة حماه وادلب وريف  الى عشرات البقعمناطق سيطرة املعارضة ستتشظى 

إضافة ملناطق في درعا والقنيطرة وغوطة دمشق ووادي بردى التي  ،حلب، بعد طرد داعش منه بدعم تركي

يسيطر على كل منها حيث  يعجز النظام وحلفاؤه من السيطرة عليها. ولكن ستكون مناطق املعارضة مجزأة،

 إذل ئومع توقف القتال مع قوات النظام وحلفائه ستنشب صراعات بين هذه الفصا، مستقل فصيل

 استمرار توقع بينها لفرض سيطرتها ونفوذها على مناطق الفصائل الصغيرة. ومعستسعى الفصائل القوية 

 غاضبة ستندفع فصائل كثيرةمكافحة االرهاب،  تحت ذريعة ،قصف مناطق املعارضةب الروس والنظام

ا النصرةجبهة فتح الشام، "لالنضمام الى  كما سيدفع التي لن تعدم من يستمر في دعمها وتمويلها.  "سابق 

تحت األرض والقيام بتفجيرات عديدة في مناطق كثيرة من فصائل املعارضة للنزول والعمل  بمجموعات

  بما يهدد تحول هذه املنطقة الى ما دي،واي ومناطق سيطرة البي  سيطرة النظام
 
 .آخر ايشبه عراق

 ستكون  هادحر  ه بعدنأفيفترض هذا التصور  في الرقة ودير الزور والبادية، ا مناطق داعشمأ

سواء كان التحالف الداعم للنظام أم  ،سيطرته البديلة عليهافرض إلى رع اتحت سيطرة من يس مناطقها

 دي املسلحة. وايفصائل املعارضة املسلحة أو فصائل البي 

، الالجئينولن يوقف تدفق  ،إلى سورية هذا الحل لن يحمل االستقرارفإن ، شديداختصار في 

ان خالقية وحسب، ولكنهم يفتقدو أقيمة  أّي  ن يفتقدو ال صحاب هذا الحل، وأ  على التقديرلقدرة ا أيض 

  .من الفوض ى زيدإحداث امل ذا نفينا أنهم يقصدون إاملوضوعي والرؤية السليمة، هذا 

، ولن يكون ونمّوها نشاط املجموعات املتطرفةل، وقاعدة هذا الحل هو وصفة لفوض ى طويلة األمد

فالقضاء على  ،ذ ستظهر تنظيمات بمسميات أخرى إ ،رهاباملطاف مع ال ضاء على داعش نهاية الق

 لم يحل  في العراق صراعال مادام ،وي في العراق لم يكن نهاية املطافاقالزر 
 

 عادال
 

 .حال

 

 هل سيتحقق تفكيك سورية كما يخططون؟
ا عوامل عديدة تفتح الباب  حصول هذا السيناريو الرهيب، ولكن ثمة أبواب إمكانية أمام واسع 

اقد تجعل احتماله أخرى  وترجح إمكانية الوصول الى حل سياس ي يشكل سلطة مركزية تقوم على  ،ضعيف 

 .ويضمن وحدة سورية وقيام نظام وطني ديمقراطي يشمل الجميع ،واملعارضة واملجتمع النظامالشراكة بين 

انتصار للروس بمنزلة الحالي يرجح سيناريو التفكيك، ولكنه سيعد في نهجها ية ميركاستمرار السياسة األ 

، وقد بدأت بعض هذه ن تسمح بمثل هذا االنتصارية ال يمكن أميركد أن السياسة األ واليرانيين، ويعتق

النظام ودعمهم  ، النارإطالق يون غضبوا من عدم التزام الروس باتفاق وقف ميرك. األ املالمح بالبروز 

مع الروس  ان بتعليق تعاونهمميركاأل  فقامطالق النار، يع مناطق سيطرتهم قبل تثبيت وقف إلتوستحالف و 
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سيناريو مناقشة يوفروا  ولم ،سوريةوهات مواجهة الوضع في يار سينة مناقش، وبدؤوا بفي الشأن السوري

في  ،"نسيمايك ب"ترامب لنيابة  الجمهورياستخدام القوة العسكرية ضد نظام األسد، بل دعا املرشح 

ام ضربات جوية ضد استخدإلى  ،"تيم كاين"الديمقراطي مع نظيره يلول/سبتمبر أ 4يوم الثالثاء مناظرته 

إلى إقامة مناطق  ،رغامه على فك الحصار عن حلب، بينما دعا الديمقراطي تيم كاينل  النظام السوري

وأن  ،ي اعتداء على قوات النظامبرد صاعق على أروس ومن جانبهم هدد ال .سورية يعازلة آمنة في شمال

في املضادة للصواريخ  300الصراع على سورية قد يكون بداية لحرب عاملية ثالثة، ونشروا صواريخ إس 

ا  ذ يعلمون روس هو من قبيل الحرب الكالمية، إطرطوس. ولكن تهديد ال عند  غربأكفاء للانهم ليسوا جيد 

يين ميرك، وباملقابل قد يكون تصعيد األ من أجل سورية في حرب مع الروس وأن الصين لن تدخل ،املواجهة

 
 

، هو انميركبين الروس واأل التصعيد هذا بأن  اقوي   مع الروس لغايات انتخابية ال أكثر. ولكن ثمة احتماال

سورية قامة كيان في تبني تفتيت سورية لوالتخلي عن  ،أكثر واقعية س لرؤيٍة قد يدفع الرو  ،جدّي تصعيد 

ا والقبول بحل سياس ي يحقق  ،املفيدة  سياسي 
 

ال يشارك فيها  ،وينتج سلطة بديلة عبر انتخابات حرةانتقاال

  .األسد، وتضمن مصالح الروس في سورية

ها لكن هذه 
ّ
 يقف ، إذجلًياكي يظهر املوقف املقبلة يام وننتظر ال تقديرات غير واضحة املعالم، كل

  رق طرق.تاآلن على مف الصراع على سورية






