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: مقدمة
ا

 أوًل

بعد أشهر قليلة من بدء الثورة السورية، وإصرار النظام السوري على استخدام أعلى درجات العنف 

اد القلق اإلقليمي والدولي زديامع و السلمية واًلحتجاجات املدنية،  تظاهراتفي مواجهة ال والحل الحربي

لها النظام دون رحمة،  سورية وشعبها مصير لىع
ّ
الذي كان ُيقاوم بالتظاهرات السلمية آلة الحرب التي شغ

ها تحل العقدة، وتوقف 
ّ
ا بالقضية السورية تطرح مبادرات سياسية عل

ا
بدأت بعض األطراف األكثر التصاق

دّمر سو عنف النظام قبل أن ينت
ُ
 وارها.رية وتنتقل إلى جقل إلى حرب ت

 

ا: عدد قياس ي  ثانيا

وكان هناك ما يعادلها  سورية العشر،وضع حل للمأساة الد املبادرات الرئيسة التي هدفت إلى قارب عد

ا من املبادرات الجزئية املخصصة لحيثية محّد  دة أو مسألة فردية. وفي نطقة سورية محّد دة أو متقريبا

ا ضد النظام وحربه، وكانت ُمتقلبة، العموم، لم تتشابه هذه املبادر  ا واضحا ا تصعيديا ات، كما لم تنهج نهجا

ا ألدنى ًل تحقق الحد ا، الشعب واملعارضة تارة، ورخوة متهاونة مع النظام ةلحصوتميل مل ،متشددة أحيانا

ف من لم تنجح في التخفي يكمن في كونهابينها لكن العامل املشترك الوحيد  ملطالب السوريين تارة أخرى.

 حّدة املأساة قيد أنملة.

رح عدد قياس ي من املبادرات بهدف حل القضية السورية، عربية وإقليمية ودولية وأممية، وهو عدد 
ُ
ط

 
 
وتدخلت في رسم هذه املبادرات كيانات عربية ودولية،  ه قضية أو حرب خالل القرن األخير.ب لم تحظ

ودول عديدة ضالعة  ، واًلتحاد األوربي وغيرها؛مم املتحدةواأل  ،كالجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي

وروسيا وفرنسا وبريطانيا وأملانيا  األميركية الشأن السوري، على رأسها الوًليات املتحدةفي أو مؤثرة 

 عن دول عربية وإقليمية كاململكة العربية السعودية وقطر وتركيا ومصر وإيران.
ا

 والصين، فضال

ا، ولم تستطع هذا الكم، لم ُينت مرّ  جميعج نوعا
ُ
ا من املبادرات هذه القوى والدول واملنظمات أن ت ر أيا

الدول التي لها عالقة بالقضية السورية، ورغبة بين خالفات السابقة الذكر، وذلك ألسباب عديدة تتعلق ب

، واستغالل هذا استغالل املأساة السورية لتحقيق تطلعاتها، واملساومة على ملفاتها األخرى في عديد منها 

ًل ألن هذه املبادرات  مماطلة وتمضية الوقت وتسويف الحل؛ ذلكالطرف أو ذاك املبادرات كوسيلة لل

تنضج ظروف لتفضيل التعطيل واًلنتظار، حتى  -بالتالي-ه يدفعما ، أو تطلعاته هتنسجم مع سياسات

 عن تعّنت النظام السوري  ه؛أخرى، سياسية، أو عسكرية في الغالب، يمكن في ظلها تمرير ما ُيناسب
ا

فضال

ا أمام الدول  هوتمّسك مقابل ضمان الشأن السوري بشكل فاضح، في لتتدخل  بالسلطة، وفتحه الباب واسعا

 استمرار بشار األسد ونظامه على رأس السلطة.

ا وغير مكتملة العناص جميعلذلك، جاءت نصوص  ر املبادرات قاصرة، غير قابلة للتنفيذ، ُمفككة تقنيا

ا،  عن كونهاسباب فشلها، وحاملة أل  إجرائيا
ا

ورة ص ما جعل منهالخالفات اإلقليمية والدولية، صدى ل فضال

 وقت صدورها. دقيقة لشكل الصراع السياس ي
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ا: في البداية مبادرات عربية
ا
 ثالث

ا في تشرين الثاني/ نوفمبر  ر، وتحديدا
ّ
الثورة  ، أي بعد نحو ثمانية أشهر من انطالق2011في وقت ُمبك

بخطة لوقف العنف تقدمت جامعة الدول العربية السورية، وتجاوز عدد من قتلهم النظام العشرة آًلف، 

لتفاوض السلمي بين النظام واملعارضة ودعت إلى ا كانت أشبه بنداء لإلصالح؛ ا،بندا  13من  تنتكوّ والقتل، 

على خلفية اح املعتقلين إطالق سر ، و من املدنلوقف سفك الدم، وطالبت النظام بسحب عسكره 

، فصل الجيش عن الحياة السياسية واملدنيةملموس، يبدأ بو اًلنتفاضة، والبدء بإصالح سياس ي واسع 

حكومة وحدة وطنية ، يتمثل بنظام حكم ديمقراطي تعدديإلى والتفاوض بإشراف الجامعة العربية للتحول 

مّهد ًل ائتالفية 
ُ
 إلى نتخابات نيابية شفافةت

ا
، ُيشارك فيها جراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحةإ، وصوًل

 الجميع بمن فيهم األسد.

 

تعامل معها باستهتار لكن النظام الدولي، وحاولوا طرح خطة لوقف الحرب،  التدخل   استبق العرُب 

، وراقبهم ومنعهم من لقاء الناشطينالجامعة، قّيد حركة مراقبي ، و كلها وعدائية، وخّرب املساعي العربية

وكان السوريون على يقين بأن نظامهم لن يقبل بها، ألنهم خبروه طوال خمسة عقود،  ؛استهدفهم بالقصفو 

 لبقائه. طرة على الدولة بكل مقدراتها خدمةحكامه السيإوعرفوا مدى تمّسكه بالسلطة، ومدى 

 

خاصة بعض الدول  العرب،، لم يسيطر اليأس على املبادرة العربيةعدوانية النظام تجاه من رغم على ال

ا لها، فقرروا أن يتابعوا مسعاهم، معتقدين  الخليجية التي باتت ترى تحالف النظام السوري وإيران تهديدا

يمكن إلى املجتمع الدولي الذي تها املسألة برّم على نقل  ، في حال الفشل،يعملواأو  ،همنجحوا أنهم إما أن ي

 لها أن
ا

 .يفرض حال

 

رحت مبادرة عربية ، 2012 يناير /كانون الثانيفي 
ُ
، ألنها طالبت ط

ا
إجراء حوار بالنظام أخرى، أقوى قليال

انتخابات إجراء ن، ثم  ي، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية خالل شهر خالل أسبوعين سياس ي مع املعارضة

تفويض نائبه فاروق الشرع ، ورفعت السقف وطالبت رأس النظام السوري برئاسية ُمبكرةبرملانية و 

ا إلى قوة إيران اوهنا رفع النظام سقف ؛املعارضةتفاوض مع لل ا، ُمستندا لتي بدأت ترسل له عسكريين ه أيضا

 في شؤونأن العرب يتدخلون  رفض التاّم، واعتبرر الوأمنيين خبراء في قمع اًلنتفاضات والثورات، فقرّ 

 خفى الشرع من املشهد السياس ي.أسيادتها، و وينتهكون الداخلية  سورية
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ا: التحّول نحو املبادرات األمميةر   ابعا

ا في وجه املبادرات العربية، وانحياز طهران بشكل فّج  وعلني إلى جانب  مع إغالق النظام الباب نهائيا

مستوى أعلى ووقف عنفه، ومنع انتقاله إلى  فيهر الساحة من قوى إقليمية قادرة على التأثي النظام، وخلّو 

ل املجتمع الدولي لُيدلي بدلوه،  بّد  ح الطيران ضد املدنيين، كان ًلمن الحل الحربي، واستخدام سال 
ّ
من تدخ

 عبر األمم املتحدة في بداية األمر.

 

يه منصبه ك
ّ
ة إلنهاء الحرب في والجامعة العربيةلألمم املتحدة مبعوث خالل تول

ّ
، وضع كوفي عنان خط

لتطبيق "اا السلطات السورية إلى دعو  ،وافق مجلس األمن على الخطة 2012مارس آذار/ في سورية، و

 .ألسدتنحي اتشتمل ولم تكن في ذلك الوقت  ها،الكامل والفوري" ل

 

وقف جميع أعمال ، و عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بدء  هاأهّم  ،نقاطالخطة ست  ضمنتت

لى خلفية املعتقلين عفراج عن اإل و  ،تطبيق هدنة يومية للسماح بإدخال املساعداتو العنف املسلح، 

 .التظاهر السلميفي حق الو  ،حرية تكوين املؤسساتالصحافة، و ضمان حرية ، و نشاطات سياسية سلمية

 

لكسب موقع استثنائي قابض فيه، و امللف السوري،  فيفي هذه املرحلة، بدأ الروس وضع ثقلهم للتأثير 

ا،  ا فقط، بل صار عسكريا ، وفي مرحلة بالسالح والخبراء عبر تزويدهفلم يعد الدعم الروس ي للنظام سياسيا

ا، إذ وجدأخرى  الشرق األوسط، في د الكرملين أن الحرب السورية هي فرصته الذهبية ليتحكم سيّ  اقتصاديا

بي على وجه الخصوص، من جهة في امللف اللي ،باو من جهة، وليرد على تهميشه من الوًليات املتحدة وأور 

 للوًليات املتحدة على مستوى العالم. مواز   روسيا كقطب   ور ليسترجع دواألهم من هذا وذاك،  ثانية؛

 

اهذا اًلنفتاح الروس ي على نظام ا ا على إفشال أي مبادرة  ألسد، جعل األخير أكثر اطمئنانا وإصرارا

ا منه  ن فشل املبادرات سيتيح له الفرصة ًلستعادة السيطرة على سورية التي بدأ يفقد بأسياسية، اعتقادا

كما  -ألمم املتحدة، وأغرقهم بالتفاصيلاملعارضة املسلحة، فأفشل مهمة مراقبي ا ةلحصها ملمن مهمةأجزاءا 

ركان قد 
ّ
إنهائه، بًل إدارة الصراع وألن املبادرة صدرت بصيغة تسمح ب ؛-هدد وزير خارجيته في وقت ُمبك

 .تهاستقالتقديم نان ، قرر ععلى طوعية وأخالق النظام السوري وحسن نّيته تاعتمدو 

 

البالد، تحت الضغوط، وبدء فقدان النظام السيطرة على األرض السورية، وخسارته لنحو ثلث أراض ي 

مجموعة العمل الدولية التي على القرار السياس ي والعسكري للنظام، وضعت  لروس  ومنافسة اإليرانيين ا

 ضّم 
ا

خالل مؤتمر ُعقد ، 2012 ويوني /، في حزيرانعربية وإقليمية ت األعضاء الدائمين في مجلس األمن ودوًل

إقامة هيئة حكم أهمها: تضمن عدة نقاط الذي ( 1جنيفبيان )صدر و مبادئ مرحلة انتقالية، في جنيف، 
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، مع املحافظة على ومن مجموعات أخرى  ،من الحكومة واملعارضة ،السلطات التنفيذية ةكامل انتقالية

ا النظر يئة الحكم اًلنتقاليةهوإخضاعهما لاألمن و الجيش بما فيها املؤسسات الحكومية  في ، التي تعيد أيضا

جري النظام الدستوري واملنظومة القانونية، 
ُ
 .انتخابات حرة ونزيهة وتعدديةوت

 

الضبابية والعامة والقابلة للتفسير والتأويل،  ،بهمةاملهي الصيغة ( 1جنيف)بيان املشكلة التي واجهت 

حدد مصير و 
ُ
اولم تضع موقع األسد، التي لم ت ا زمنيا ا إلزامية.برنامجا ويبدو أن هذه  ، ولم تفرض بنودا

ا عنه من الوًليات امل االضبابية وقابلية التفسير املفتوح، كان ْرضيًّ ا م  تحدة وروسيا على وجه الخصوص، أمرا

ا؛ فيهرغبا  ربمابل  وسرعان ما  من.ذلك أنه حدد اإلطار العام الذي يريدانه، وترك الباقي للظرف والز  أيضا

، من املفاوضاتاستغل النظام وروسيا الثغرات في هذا البيان ليعبثا به، فأفشاله، وأفشال جولتين ًلحقتين 

ا.ما دفع املبعوث األممي األخضر اإلبراهيمي للتنّح   ي عن منصبه أيضا

 

بية
ّ
ا: قرارات دولية خل  خامسا

استمرار مصالحها في لوقت، فنتائج، وكانت األطراف الدولية مرتاحة لتمرير ا من دون كان الوقت يمر 

مشكلة في  أين ًل تريان لوًليات املتحدة وروسيا اللتيإلى ابة من إنهائه، خاصة بالنس االصراع أكبر كثيرا 

بعض  ، بين الحين واآلخر، منبّد  . لكن لحفظ ماء الوجه، كان ًلأو رمال متحركة تحّول سورية إلى مستنقع

 2014أبريل  /نيسانفي  2042األممي قرار أن ملّفهم لم ُيجّمد، فصدر الالقرارات لإليحاء للعالم وللسوريين ب

لم  مطلوب، ملراقبة وقف إطالق نارإلى سورية  على إرسال بعثة مراقبين عسكريين غير مسلحين الذي نّص 

ا، ألن هدفه األساس كان كسب  صدر حتى ، لم يمض أسبوعو  الوقت ًل البدء بأولى خطوات الحل.ُينّفذ طبعا

 ا ،2043أممي آخر برقم ر قرا
ا

وتقديم تقرير  ،نيحماية بعثة املراقبب املعنية طالب األطرافلألول،  ستكماًل

ا.ايوما  خمسة عشركل   ، لكن حتى هذا القرار التكميلي لم يؤثر في الواقع العملي شيئا

 

نما كان الروس القرار العسكري للنظام السوري، بي ن علىو رحلة، كان اإليرانيون هم املسيطر في هذه امل

وبدأت طالئع التنظيمات اإلرهابية الدولية تتوافد إلى سورية، خاصة  س ي؛ن على قراره السيامسيطري

لنظام إلى اوجاء هذا التغلغل ككنز بالنسبة  و)جبهة النصرة(، وقويت شكيمتهما؛ )تنظيم الدولة اإلسالمية(

 لذي أقلق النظام إلى أبعد حد.ا 1جنيفوروسيا، ألنه بات حّجة قوية لتغيير أساسيات بيان 

 

، أصدر مجلس تشريد ونزوحو من قتل  رافقه وما ،بعد تدهور الوضع اإلنساني، و 2014فبراير  /شباطفي 

لم يتضمن  صبغة إغاثية بحت اذ اقرارا الثورة، لكّنه كان نطالقة ة الذكرى الثالثة ًل عشيّ  2139القرار األمن 

لم يتم تطبيقه وتنفيذه و  ،على األرض أي تأثير، ولم يكن له تلبية لنداءات إنسانية وصدر ،أي بنود سياسية

 في الواقع العملي.
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ا: محاوًلت لطمس مبادرة جنيف  سادسا

 وضاع الحالية في سورية اختلفت عما كانت عليهه، الروس وغيرهم، يتذرعون بأن األ النظام وحلفاؤ أخذ 

 وبات مطلُب  الجهادية العاملية قد دخلت سورية؛التنظيمات (، حيث لم تكن 1جنيف) عندما صدر بيان

تقديم مكافحة اإلرهاب بما يقتضيه األمر الواقع، أي ، أو على األقل تفسيره البيان هذا النظام وروسيا إلغاء  

دا على ضرورة إرغام املعارضة على التعاون مع النظام من أجل على أي بند سياس ي أو أمني آخر، وشّد 

 ى هذه التنظيمات اإلرهابية قبل أي حل سياس ي.القضاء عل

 

( الذي 1جنيف، بدأت موسكو خطوات إضافية لتشتيت اًلنتباه عن )بيان 2015في كانون الثاني/ يناير 

ا مساعيها لتشتيت املعارضة ودمجها  عارضة السورية، وحظي بإجماع دولي؛وافقت عليه امل وواصلت أيضا

 عقد مؤتمر )أو منتدى( في موسكو.إلى  فدعت لة، بغية تفكيكها وإضعافها؛رضة بصملعا إلى ابكيانات ًل تمّت 

ا على  الروسية من جهة، وضعف ثقتها  النياتلكن جميع قوى املعارضة الرئيسة قررت مقاطعته، احتجاجا

ا في الحفي بروسيا من جهة ثانية، خاصة أنها باتت 
ا
ا.نظرهم طرف

ا
ولم  رب ضدهم وًل يمكن أن تكون وسيط

بعض املعارضين السوريين غير املؤثرين، وبعض من يّدعون أنهم معارضون، سوى ع موسكو جمع تستط

ل وفد إضافة إلى 
ّ
، نقاط عشرت نضّم تمبادئ موسكو" التي " وصدر عن هذا اللقاء ما ُسّمي بـ .النظاميمث

و مشاركة جميعها تتوافق مع طروحات النظام وروسيا، وليس فيها أي وعد بإصالح أو تغيير سياس ي أ

ا أن املطلوب هو وكان للمعارضة،  ، ولذلك رفضت كل قوى املعارضة، 1جنيفتهميش بيان واضحا

 السياسية والعسكرية، نتائجه، فيما وافق عليها النظام ألنها تدعم ما يريد.

 

، في آب/ ستيفان دي ميستورا ،ةاملبعوث األممي إلى سوري، قّدم نفسه (1وفي مسار تهميش )جنيف

حول األمن والحماية  تتمحور  إنشاء أربع مجموعات عملتعتمد على خطة سالم جديدة ، 2015أغسطس 

إطالق عملية سياسية تقودها ، و"وكذلك إعادة اإلعمار والدستوريةومحاربة اإلرهاب واملسائل السياسية 

ا.لتعبير الذي يرّد  وهو ا ة"،سوري ا أن الروس متحمسون لتمريرو  ده النظام دائما  التي هذه الخطة كان واضحا

ا مع بيان جيف الذي يدعو إلى تتناق أن الوًليات املتحدة أدخلت تعديالت غير تشكيل هيئة واحدة، ض تماما

، 1، أي أضافت جوهر بيان جنيفكاملة تنفيذية سلطاتذات تشكيل هيئة قيادية انتقالية  تضمنت عليها

، فأفشلت الخطة ولم يتم تنفيذ تراجعت وسيالكن حماسة ر  نهائية.بصيغتها المجلس األمن الدولي فدعمها 

 منها.أي بند 
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ا: فيينا والجدول الزمني  سابعا

وبريطانيا  بي وفرنسا وأملانياو الصين واًلتحاد األور و الوًليات املتحدة وروسيا اجتمعت من جديد، 

نحو شهرين أي بعد ، 2015أكتوبر  في تشرين األول/، وإيران واألردن واإلماراتومصر وقطر والسعودية 

ز على وحدة سورية وطابعها العلماني،  جديدإلى تفاهم  انتهى اًلجتماععلى صدور خطة األمم املتحدة، و 
ّ
رك

ا ملا وفقا  ،واملعارضةمواصلة املفاوضات بين النظام لدولة، ومحاربة اإلرهاب، ثم دعا إلى وحماية مؤسسات ا

تم و  ."ت مصداقية وشاملة للجميع وغير طائفيةهيئة حكم ذا"قامة ، إل2012لعام  1نّص عليه بيان جنيف

 .وخليجي وأميركي د أوربيبجه هذا اًلجتماع

 

ا، واتفقوا على بدء حكومة ومنظمة  20، اجتمع ممثلو 1على لقاء فيينا شهربعد مرور  في فيينا أيضا

  جتماعهذا اًل سياسية بشأن سورية؛ وكان أهم ما في العملية ال
ا

ا للتغأنه وضع جدوًل يير السياس ي في زمنيا

 (.اشهرا ثمانية عشر تشكيل حكومة انتقالية خالل ستة أشهر، وإجراء انتخابات خالل )سورية 

 

بشهرين،  2مجلس األمن بعد فييناعقد اجتماع في الجدول الزمني، سارعت املجموعة إلى  ولتثبيت هذا

وقالت الوًليات  .في فييناجلس باإلجماع على قرار يدعم خارطة طريق تم التفاوض عليها املوافق حيث 

ا،  ،لكن ة.بأنه حان الوقت إليقاف القتل في سوري لكل األطراف املعنيةاملتحدة إن القرار هو رسالة  أيضا

ا من هذا لم يحدث، فال العنف والقتل توقف، وًل الحكومة اًل   نتقالية تشكلت بعد ستة أشهر، وليسشيئا

ال هناك أي احتمال أو أمل بإجراء انتخابات خال  .ثمانية عشر شهرا

 

ا: فشل شامل
ا
 ثامن

ذكر، بل على العكس، ، وغيرها من املبادرات الفرعية، إلى لم تتوصل أي من تلك املبادرات
ُ
أي نتيجة ت

، ومن ضخامة املأساة، كما زادت من شّدة الحرب ةوالدولي ةواإلقليمي ةاملحلي اتزادت من حدة الخالف

الوضع السوري، وإصرار روسيا وإيران صالح الدول ذات التأثير في تضارب م والعنف، وكان كل ذلك نتيجة

ا، وإصرار روسيا والوًليات املتحدة علىبدون حدودعلى دعم النظام  ا وعسكريا الوقت  إضاعة ، سياسيا

العالقة  مشكالتهواملماطلة، واعتبار كل طرف أن الساحة السورية هي معركته التي يمكن من خاللها حل 

 عرجاء، غير جّدية وًل مكتملة العناصر.إنتاج مبادرات ما أدى إلى خرى، مع الدول األ 

والراعية لها، القضايا األساسية، عن عمد في  عليها تجاهلت الدول صاحبة املبادرات، أو املشرفة

فكل الدول التي شاركت في وضع هذه املبادرات أو سّهلت صدورها  في أحيان أخرى قليلة. الغالب، وعن جهل

ا العلن، تعرفإلى  دة بشكل رئيس ي تسعيان وكانت روسيا والوًليات املتح .أنه لن ُيكتب لها النجاح سلفا

الوقت اإلضافي سيقدر على تحقيق املزيد من املكاسب، وسيتمكن لكسب الوقت. وكل طرف يعتقد أنه في 

 ورية بها.من الضغط على الطرف/ األطراف األخرى في أرض امليدان أو في مساومات ًل عالقة لس
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تصفية ل تحولت سورية إلى مسرح ه الحالة السورية استثنائي، إذيلإمستوى التعقيد الذي وصلت 

هذا الحال هنا أن النظام مستعد لتدمير سورية وقتل وتشريد نصف شعبها )حسابات الجميع مع الجميع؛ و 

لبيع قراره السياس ي مستعد هو الفاسد، و و حكمه الشمولي في حتى اآلن( من أجل أن يستمر ما جرى 

نته من ذلك؛وسيادته إليران أو روسيا أو إ
ّ
بينما روسيا في أتم اًلستعداد لحرق سورية كلها  سرائيل إن مك

 هي مقابل عودة نفوذها كقطب دولي أساس ي مقابل الوًليات املتحدة، و 
ُ
ية بملفات أخرى قايض دمار سور ت

إثني، لفرض حلم قومي فارس ي يسترجع امبراطورية و ي أما إيران، فتسعى، بغطاء طائف با وجوارها؛و في أور 

التي ترعاها في حرب ًل أخالقية لتحقيق ذلك؛ املتطرفة  الطائفية التنظيمات جميعهي تستخدم بائدة، و 

 كما أن 
ا
 ا ودفن الحلم الكردي فيها وحولها؛أساسية في عودة قوتها اإلقليمية وحماية حدوده التركيا أهداف

ضت على رابح األكبر من وراء حرب النظام التي قضت على سورية كدولة مواجهة، بل وقأما إسرائيل فهي ال

 مع هذا كله ويتوافق  ستعيد دورها.لتاحتمال عودتها مرة ثانية، في املدى املنظور، 
ّ
تحقيق كل ع أميركي لتطل

سال قطرة دم أميركية واحدة؛ استراتيجيات البيت األبيض دون 
ُ
خليجية لكبح  فيما تسعى دول عربية أن ت

 ساحة تستخدمها إيران كمرتكز لهذا التمدد اإليراني األخطبوطي، وتجد أن الساحة السورية هي أخطر

ألطراف سابقة الذكر، تسعى اب لكل التمدد، عدا عن تداخل مصالح وأهداف اقتصادية متعددة الجوان

 تحقيقها عبر هذه الحرب.إلى 

 

قليمية والدولية، أّدت إلى الح واألهداف واًلستراتيجيات، اإلإذن، هي جملة متداخلة ومتشابكة من املص

ا إلى تع  من كل طرف كلها تخريب املبادراتقيد الوضع السوري، وأّدت تاليا
ا

، وتعطيلها، وتأجيل الحل، أمال

ا، بالقوة والسالح، هذه األهداف أو أكبر جزء منها على األقل.  أن ُيحقق ميدانيا

 

رت من  ومن الناحية التقنية فيما
ّ
األثر السلبي يخص املبادرات، يمكن اإلشارة إلى أنها جميعها، حذ

لقتال في سورية، إلى اانجرار اإلرهابيين و زعزعة استقرار املنطقة ومحيطها، و  ،لإلرهاب والفكر املتطرف

يين، حماية املدنضرورة  ؛ وأكدتسياس يالحل الغياب وخطورة الدمار املادي للبلد، والطائفية املتزايدة، و 

ن هدف عملية سياسية شاملة بقيادة سورية ضموأهمية القومية والدينية واملذهبية،  قلياتأبناء األو 

اًللتزام بوحدة سورية واستقاللها ووحدتها الترابية، ، واملشاركة النسائية، و 1التطبيق الكامل لبيان جنيف

اية حقوق السوريين، بغض النظر وطابعها غير الطائفي، وضمان استمرار عمل املؤسسات الحكومية، وحم

لكّنها، في املقابل، لم  ؛عن العرق أو اًلنتماء الديني، وضمان وصول املساعدات اإلنسانية على امتداد البالد

ةللتنفيذ، كما وضعت الجميع في أي آلية واضحة وُملزمة وزمنية دقيقة  تتضمن
ّ
واحدة، الجاني  سل

بنودها  أغلبية بقيتتنفيذها أو ُيعرقل مسارها، و  عطليُ عقوبات على من  والضحية، ولم تتضمن فرض

ا، بحيث يستطيع كل عنى ونقيضه، وتركت باب اًلجتهاد و تحمل املبحيث قابلة للتأويل،  التفسير مفتوحا

ا ملصلحته وأهدافه و  تأويله طرف  .نياتهوفقا
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دة
ّ
ا: حلول معق  تاسعا

قضايا لعبثية، لعدم جّديتها، وتجاهلها ن باووصفها كثير من السوريي كانت نتائج املبادرات صفرية.

تلك  من أبرز اًلنتقاداتلعل و  نتقدوها بشّدة، وانتقدوا واضعيها؛أساسية ًل يمكن ملبادرة النجاح دونها، وا

قوى  همشتو  عوده،و ضت وجود احتمال ًللتزامه تعاملت مع النظام بحسن نية، وافتر أنها  التي أشارت إلى

 
ّ
 تنفيذية آليات دت وافتقحة، املعارضة السورية املسل

ا
إلى كونها ، و اتفصيليا  ازمنيا  واضحة وصريحة وجدوًل

أي عقوبة  عدم لحظهاقوة اإللزام، و إلى افتقادها أبقت بنودها غامضة تخضع للتفسير والتأويل واًلجتهاد، و 

طرف عن العدالة لا هاالفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وغضّ  عدم لجوئها إلى على من ًل ُينّفذها، و 

ا مساواة الضحية بالجالد.اإلشارة إلى عدم  اًلنتقالية، وتعّمدها  القتلة، وأحيانا

 

بين جميع األطراف اًلنقسام أن و ، لحل املأساة السورية موحدةمن الواضح أنه ما من إرادة دولية 

ا؛كبير وواضح، املحلية والعربية واإلقليمية والدولية، املعنية بامللف السوري،  ا وعمقا  عن  ويزداد كبرا
ا

فضال

ضعف تعاني منه املعارضة إضافة إلى  إقليمي ودولي؛ عدم اكتراث أميركي، وضعف عربي استثنائي، وعجز

 الحوادثفي ، يمنعها من التأثير رؤية السياسيةفي الوغياب  م،انقساالسورية، وعدم خبرة، وارتباك و 

ا للنظام السوري، وتعّنت وفساد واضمحالل مًل مثيل له عموكذلك عنف وق والقرارات الدولية واملبادرات؛

منعه من التفكير بجّدية بإنجاح ت الوطني، وتحّوله إلى آلة قتل، مع إصراره على الحل الحربي بصورة لحّس ل

ا لسورية و مباد
ا
 .هالشعبرات الحل إنقاذ

 

 ضمن املواقف الحالية املرئية، لروسيا وإيران والوًليات املتحدة، من الص
ّ
ع صدور مبادرات عب توق

ًل  ،أي مبادرة جديدة طلع إلىقبل التو  ،يبدو أنهو  رب واملأساة السورية.قادرة على إنهاء الحو قابلة للتنفيذ، 

مفاتيح القرار السوري، السياس ي  استعادةلعاملي العابر للحدود، و الإلرهاب  العمل على وضع حّد  من بّد 

ا لتصفية حساب واًلبتعاد والعسكري، من إيران وروسيا، . الجميع على أرضها اتبسورية عن كونها موضوعا

اشك أنه أمر  وًل كل هذا بات املدخل للحل. مارس ضغوط فاعلة، أور  معقٌد وصعٌب جدًّ
ُ
بية و إذا لم ت

 .بشكل أساس ي وإقليمية وعربية ومحلية، تساعد في إحداث فارق نوعي في املوقف األميركي
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