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 مقدمة

حة دعب
ّ
سيطرة على الجزء الشرقي من مدينة حلب  ،ظهور بوادر انهزام فصائل املعارضة السورية املسل

ُ
امل

أحياء مكتظة باملدنيين، وسيطرة قوات النظام السوري  ةشمالي سورية، وتقهقرها لتحصر نفسها في بضع

وامليليشيات غير السورية الرديفة لها على قسم كبير من املدينة، بدأت التحليالت تكثر حول مصير الثورة 

حتملة لتطّور األوضاع محلي  السورية بعد حلب، واملسارات 
ُ
اا على املستوى السوري امل ، وكذلك عموما

تأكيد معلومات دقيقة، بين إلى خص ي ًل استقراء شإلى معظمها ا، وتنوعت اآلراء التي تستند في ا ودولي  إقليمي  

من  ين وروسحلفائه من إيرانيقوامها التسليم بانتصار النظام السوري و  ،انتهاء الثورة وبدء مرحلة جديدة

مثلما و  .من جهة ثانية وضعية ضمن مسار طويل لم ينته بعدتأكيد أن ما يجري ليس إًل انتكاسة م، و جهة

 .سياس ي لى البحث الجدي عن حّل إن تكون محطة لالنتقال أا يمكنها أيضا  ،هي حلب نقطة عسكرية مفصلية

 

:
ا

 مؤشرات مترابطة أّوًل

رت بشكل كبير ه ثالثة مؤشراتتورية في حلب رافقتقهقر املعارضة الس
ّ
طريقة استقراء "مرحلة ما  في، أث

  .ا، ًل محلي  اودولي   اك األساس لها إقليمي  بعد حلب"، وكان املحرّ 

 

  أول 
ّ

ل في حلب، وبين ُمصّر الذي كان يتمايل بين راغب في وقف القتا ،تعلق باملوقف الروس يي راتاملؤش

اء على آخر معارض في املدينة، ومن مؤشراتها إعالن الكرملين مطلع الحملة الجوية حتى القضعلى املض ي في 

كانت تقوم بها استثناء مدينة حلب من عمليات القصف الواسعة التي الجاري، تشرين الثاني/ نوفمبر 

القوات الروسية، ثم اجتماع الروس مع قادة فصائل املعارضة املسيطرة على شرقي حلب في أنقرة في 

 "إدارة ذاتيةتليها " ،هدنةتحمل اقتراح  (روسية –تركية)لبحث خطة  ،الشهر نفسه النصف الثاني من

 عنفها املعهود.في واستمرت  ،لم تتوقف الحملة الحربية الروسيةوفي املقابل ، حياء حلب الشرقيةأل 

 

ا استفز الذي كان طوال الشهرين األخ تعلق باملوقف اإليرانيي املؤشراتثاني  ا تصعيديا ايرين موقفا  ازيا

  ول/ نوفمبر املاض يتشرين األ  13للجميع، بمن فيهم الروس. ففي 
ّ
 ،اللبناني "حزب هللا"ميليشيا  تمنظ

لحزب هاشم لرئيس املجلس التنفيذي وسط سورية، وقال  "القصير"ا في ا عسكريا عرضا املوالية إليران، 

من الشهر  دس والعشرينالساإن الحزب تحّول من قوات وميليشيات إلى جيش كامل. وفي  ،صفي الدين

قيم  إيران إن ،قال رئيس هيئة األركان اإليرانية اللواء محمد باقري نفسه، 
ُ
أو  ةقواعد بحرية في سوريقد ت

د  التاسع والعشرين ، وفياليمن
ّ
، املوالي العراقي "الحشد الشعبي"أحمد األسدي، الناطق باسم منه، أك

ا،  تهاء من معارك املوصل.نه سيدخل إلى سورية بعد اًلنأ إليران أيضا

ما يتعلق باملوقف من القضية السورية، حيث  في ،فهو تحّوًلت جزئية جرت في املوقف التركي ثالثهاأما 
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ت تركيا عن دعم 
ّ
عملية إلى دعم ما يبدو، وحّولت طاقتها  تركي في-مقاتلي حلب، بناء على اتفاق روس يتخل

دت أن عملياتها موّجهة ضد تنظيم الدولة التي بدأت تتحرك نحو مدينة  ت،قوات درع الفرا
ّ
الباب، وأك

 وًل عالقة لها بالنظام السوري. ،فحسب اإلسالمية

 

ملا يحدث في حلب من  حّد في وضع  عدم رغبتها، األدقعلى ، أو ،مع فشل الوًليات املتحدة كله ذلك ترافق

مشروع ضد األول/ ديسمبر،  كانون  5الصيني املشترك في -د وقفت عاجزة أمام الفيتو الروس ي، فقمآس  

والسماح بدخول  ،اإلسباني املشترك لوقف إطالق النار في حلب مدة أسبوع -النيوزيلندي -القرار املصري 

)قال الروس إن الوًليات املتحدة كانت ستستخدم الفيتو لو لم يستخدمه الروس(، كما لم  املساعدات

على مشروع قرار يدعو إلى وضع  ،سع من الشهر نفسهفي التاالجمعية العامة لألمم املتحدة فد تصويت يُ 

ويدعو إلى انتقال سياس ي شامل ، نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية على املدنيين في سورية

، كما ألغيت اجتماعات جنيف، ولم ينتج عن اجتماعات روما وباريس للكتلة الصلبة بقيادة سورية

كانون األول/ ديسمبر أي نتائج ذات قيمة، وترافق عدم اًلكتراث األميركي  10الداعمة للمعارضة السورية في 

 أمب، االرئيس املنتخب دونالد تر مع إعالن 
 
عن انتهاج سياسة إسقاط األنظمة  ن اإلدارة الجديدة ستكف

ز على الحرب ضد اإلرهاب وهزيمته.
ّ
 في الدول األجنبية، في حين سترك

 

ا:   اجتهادات وتحليالتثانيا

ر بدأت عواصم أوروبية هذه الظروف، سرعان ما  وسط
ّ
فك

ُ
، وبدأ مسؤولون "ما بعد حلب"في احتماًلت ت

ة السوريالقضية مع  موكيفية تعاطيه ،القريبتحليل الواقع في سورية واحتماًلت املستقبل رحلة غربيون 

 في ظل املستجدات امليدانية.

 

ا، وّركزت على الجانب اإلنساني، وغّضت  لم تعر بعض الدول األوربية كثير أهمية لسقوط حلب عسكريا

 على الحّل وانعكاس ذلك السورية في املعارضة عن تأثير هذه اًلنتكاسة العسكرية  بعيد   الطرف إلى حد ّ 

يراهن على تحقيق انتصار عسكري جزئي قبيل  بيون عن تسّرع روس يّ و السياس ي، وتحدث مسؤولون أور 

على "حركة تصحيحية" أميركية يمكن  هموراهن بعض سّدة الرئاسة،مب ار تاستالم الرئيس األميركي دونالد 

وزير الخارجية األميركي، جون أن يقودها ترامب لكبح جماح "التمرد" الروس ي، ودعم هذه القراءة تصريح 

نهي العنف املستمر في سقوط مدينة حلب بيد قوات النظام لن يُ بأن "كانون األول/ ديسمبر،  6في كيري، 

 ."سورية

 

ستبقى وصمة عار على جبين العالم وجبيننا، "قالت املستشارة األملانية، أنجيال ميركل، إن حلب من جهتها 

رت بسبب فشل املجتمع الدولي بفتح ممرات إنسانية
ّ
فيديريكا موغريني، مسؤولة السياسة "، كما حذ
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أن سقوط حلب لن يكون نهاية  من ،ًلفروفوزير الخارجية الروس ي سيرغي الخارجية في اًلتحاد األوروبي، 

  ،وبالبشر من تشريد ،ما لحق بالبالد من دمار، وأن الحرب
ّ
ا من املقاومةسيكون الوقود الذي سيغذ ، ي مزيدا

 يُ ما يجري في حلب "ًل  ّن إبوريس جونسون، البريطاني خارجية الوزير كذلك قال 
ّ
ا لألسد أو مث ل انتصارا

 ".ن لن يقبلوا هذه النتيجة، وسيواصلون القتالهناك ماليين السوريين الذي، ألن بوتين

 

ا،  ملا وصلت إليه تداعيات األزمة في  "هأملم "أعرب العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز، عن عربيا

ا املجتمع الدولي لتكثيف الجهد إليقاف نزف الدم   .لألزمة وإيجاد حل سياس يّ  ،سوريةفي سورية، داعيا

 

ا منذ إعادة العالقة  واضح   سر دورها في سورية بشكل  أما تركيا، التي انح خالل الشهرين األخيرين، وتحديدا

دت  ةمع موسكو إلى سابق عهدها، فقد صدر عنها بضع
ّ
رة، أك

ّ
أن هّمها األساس بات تأمين تصريحات ُمتعث

لحزب  يحول دون اقتراب "قوات سورية الديمقراطية" أو أي ميليشيات كردية تابعة ،شريط حدودي آمن

ا بالنسبة  ةاًلتحاد الديمقراطي، الذراع السوري صّنف إرهابيا
ُ
، وعدم إليهالحزب العمال الكردستاني، امل

 عن رغبتها 
ا

"مناكدة" األميركيين في السماح بوصل "الكانتونات" التي أقامها األكراد في شمال سورية، فضال

رئيس الوزراء التركي ق يمكن فهم تصريحات وفي هذا السيا ليهم بعد تحّسن عالقتها مع موسكو.والضغط ع

ًل ترتبط بما يدور من أحداث في حلب، وًل عالقة لها "ّن عملية درع الفرات الذي قال فيها إ بن علي يلدريم،

"، نهاء وجود التنظيمات اإلرهابية في املنطقة وعلى رأسها داعش"، بل هي "إلبعملية تغيير النظام هناك

ا أن "بحث  دا
ا
ا إلى إمكانية "، و مصير األسدبحث لشعب السوري أهم من مصير امؤك دستور  وغصمشيرا

 لبي مطالب كافة الشرائح والطوائف واألطراف.ي ةجديد في سوري

 

ا: 
ا
 فسحة لكشف حقائقثالث

كانت معركة حلب فرصة ًلكتشاف أو للتأكد من مجموعة حقائق، فقد كشفت الوجه الحقيقي لروسيا، 

ها وجهك أفضل من األرقام للدًللة على ، وليس هناكله، بل أمام املجتمع الدولي ليس أمام السوريين فحسب

ذ بدء عشرة آًلف شخص من نحوالغارات الجوية الروسية فتكت ب، حيث تشير األرقام إلى أن العنيف

 تنظيم الدولة اإلسالميةمقاتلي من  في املئة 25منهم ، 2015التدخل العسكري املباشر في أيلول/ سبتمبر 

العظمى أغلبيتهم ( من املدنيين، في املئة 45املعارضة املختلفة، والباقي )نحو فصائل من مقاتلي  في املئة 30و

 ويّتضح من هذه األرقام  .(املرصد السوري لحقوق اإلنسانونساء وشيوخ )أطفال 
ّ
ت وحدها، أن روسيا شن

ا شاملة على  يعيشون في املناطق األدق ألنهم أو على  ،فحسب يين السوريين ألنهم معارضون للنظاماملدنحربا

 التي 
ُ
  فقد دّمرت مشافي  إلى القتل؛ إضافة و املعارضة،  سيطر عليهات

ا
ومدارس، وقوافل مساعدات  اوأسواق

ا للنظام في القتل والجرائم، وكي تكون مشاركة في الحل 
ا
إنسانية، ما يؤكد بشكل قاطع أن روسيا باتت شريك

قلع بّد  الف ؛السياس ي
ُ
 عن املطالبة ببقاء رأس النظام. أن ت
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ا مدى تغّول إيران في سورية، وحجم ميليشياتها في قّدر بعشرات األلوف، هاكذلك كشفت أيضا
ُ
، والتي باتت ت

من طهران حتى  )ممّر( إلكمال كوريدور بحت إيرانية إستراتيجية تحمل و ي، طائفطابعها اليحكمها و 

 املتوسط.

 

ا هشاشة  ها في نقل املعارك فصائل املعارضة السورية، ومدى خطئتراتيجيات إسكشفت معركة حلب أيضا

 اإلى داخل املدن، وخطأ 
ّ
دون أن من  ،السيطرة الجغرافية على مناطق آهلة بالسكانباعها إستراتيجية ت

النظام وروسيا حقل رماية لبراميل ، ما يجعلها ، وًل حتى إدارتهالهاحماية التأمين  هامقدور في يكون 

حرّ  والصواريخ
ُ
 عن تشريد امل

ا
طر وتدمير اخموتعريضهم لل أهالي تلك املناطقمة والغازات السامة، فضال

 حياتهم.

 

مدى الشقاق والتشظي بين هذه الفصائل، وارتهان بعضها لألطراف املتطرفة، وحماقة عن كما كشفت 

ا(  -الشاماإلصرار على التحالف مع التنظيمات اإلرهابية املتشددة، خاصة )جبهة فتح  النصرة سابقا

 قبل فوات األوان، الدروسفهم السياسية والعسكرية، وأوضحت أن على املعارضة السورية،  وأشباهها؛

واألوهام  األيديولوجيات واملنافع الذاتية بعيدة عنمراجعة التجربة الثورية بطريقة نقدية مسؤولة، و 

ا عن الرعونة السياسية، وتصويب أخطائها ورؤاها، ووضع برامج  ية سياسالثورية الطفولية، وبعيدا

حقق مصالح  لةقابوعسكرية جامعة 
ُ
 شرائح الشعب السوري.جميع للتطبيق، ُمقنعة للمجتمع الدولي، وت

 

  كذلك كشفت معارك حلب، أن النظام السوري لن يقبل بأي شكل من األشكال أن
ّ
، الحربّي  ى عن الحّل يتخل

للرماد في العيون"، واحتيال لتمرير  املفاوضات والحل السياس ي ما هو إًل "ذّر  عنه حول  ما يتحدث وكل

 الحربية الثابتة والدائمة التي يسير عليها.اإلستراتيجية الوقت، وكذب ًل يعكس 

 

ا، أن الحلول محصورة، وتعتمد  ا وليس آخرا فرز عأغلبيتها وكشفت أخيرا
ُ
لى أن تحدث ثورة ضمن الثورة، وت

ا عما هو موجود، وتحوز قوى ثورية وعسكرية مخ يا
ّ
 ادعما  -وبرامجهاستراتيجياتها إانضباطها  بفضل- تلفة كل

 اوحقيقي   اكبيرا  ادولي  
ّ

صّدق املعارضة السورية بعد اليوم ، وأًل
ُ
الدول من  االتأكيدات املتنوعة التي كانت تأتيه ت

التوّحد، ًلكتفاء الذاتي و تحتاج، وأن تسعى إلى ااألسلحة التي ستتلقى  ابأنه "الداعمة"لغربية اإلقليمية وا

، وأن يتم اًلستفادة من كبار الضباط وتؤكد تعدديتها وتنوعها الفكري والسياس ي والديني والقومي

ا، واألفضل قدرة على تفكيك  ا عسكريا ا وفهما
ا
 .سوريالنظام الاملنشقين، وهم األكثر انضباط
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ا:   فصل جديدرابعا

ل نهاية الثورة/ سقوط حلب من شبه املؤكد أن  م
ّ
، تحدده وإنما بداية فصل جديدفي سورية،  الحربلن ُيشك

فصائل بها  ردّ تالطريقة التي سمعطيات عديدة قد تظهر مالمحها خالل الفترة القصيرة املقبلة، على رأسها 

وهل ستواصل عمليات  في حلب؟ نيت بالهزيمةُم عد أن ببديلة املعارضة العسكرية، وهل لديها خطط 

ا دينية؟التشظي والذات
ا
واًلندماج واستشعار الخطر إلى التوحد أم ستتجه  ية، وتحميل الثورة أهداف

ذلك  خطر النظام وميليشياته، أو حتى مالشامل الذي ُيهددها جميعها، سواء الخطر الروس ي أم اإليراني، أ

 تهدد من خاللها وحدة البالد؟ ،في الشمال السوري قوى غير بريئة املتمثل بمشاريع تحملها

 

حة من 
ّ
وتأمين حماية  ،السيطرة على مناطقإستراتيجية وكذلك، هل ستتحول فصائل املعارضة املسل

حرب العصابات وحروب املدن، وإلى إستراتيجية طيران النظام ومدافعه وسالح الجو الروس ي، إلى من  لها

التي  ة له، واملراكز الروسية العسكريةنوعية، تستهدف النظام وامليليشيات الرديفتقليدية عمليات فدائية 

 ؟لهاالقدرة على توفير الحماية النظام السوري ًل يملك 

 

موقف اإلدارة األميركية الجديدة، الذي سيتضح بعد وطبيعتها إلى ذلك، سُيحّدد شكل املرحلة املقبلة 

وهل سيكون هناك فرق جوهري بين موقف إدارة باراك أوباما وإدارة دونالد  ،لرئاسةل يةنتقالاًل فترة ال

كبر على األالخطر  -سواء وفق التوصيف الروس ي أم غيره- "اإلرهابيين"في عّد أم أن األخير سيستمر  ؟ترامب

 األمن القومي للوًليات املتحدة من ذلك الذي يُ 
ّ
ا على مساومة األسدنظام له شك الروس ، أم سيوافق أخيرا

وحروب مصادر وممرات  ،املياه الدافئة، كأوكرانيا والقوقاز و همعلى ملفات دولية أخرى تقع على رأس أولويات

كانون  6الذي أعلن في النواب األميركي والعقوبات األوربية وغيرها. وكذلك، هل سيكون قرار مجلس  الطاقة،

جو مضادة للطائرات إلى  -إرسال صواريخ أرضمب اتيح إلدارة الرئيس تر مشروع يُ األول/ ديسمبر عن دعم 

بداية لتغيير أميركي ما، خاصة أنه تتوافر إلدارة البيت األبيض الجديدة فرصة  ،فصائل املعارضة في سورية

 غرية لخلق أوضاع جديدة على األرض في الشرق األوسط.ُم 

 

ا أنها تقوم بتسليم األرض إليران كذلك سُيحّدد شكل املرحلة املقبلة املوقف الروس ي ذاته، فهل ستعي روسي

ا للتمّد   يصعب في واقع األمر وميليشياتها، وهل ستضع حدا
ا

د السرطاني اإليراني هذا، الذي يّتخذ اآلن أشكاًل

تتبع إيران أو تأتمر بأمرها )وفق مراصد  ،ميليشيا مقاتلة ُمنتشرة في سورية 66السيطرة عليها، من بينها 

ا  اقتحام(، الذي يضم متطوعين برواتب عالية، وسوف تنضم  -)الفيلق الخامسحقوقية(، ومن بينها أيضا

م  على نمط الحشد الشيعي )الشعبي( العراقي أو الحرس يلإ ه ميليشيات بكاملها في وقت قريب، والذي ُصّمم

أ-الثوري اإليراني، ومن بينها   ل".حزب هللا اللبناني الشيعي الذي أعلن أنه تحّول إلى "جيش متكام -طبعا

 



 
 7 

ا، ًل وفي من مراقبة الوضع العسكري، سواء قررت روسيا إرسال قوات  بّد  ما يتعلق باملوقف الروس ي أيضا

ا، أم  بّرية إلى سورية، أم أنها ستعقد تحالفات عسكرية أقوى مع تركيا لُتعّدل الكّفة اإليرانية عسكريا

سيطر عليها املعارضة  املناطق السوريةلجميع الحرب الشاملة التدميرية في صيغة ستستمر 
ُ
األخرى التي ت

االسورية املسلحة على اختالف أيديولوجياتها،  ا كما فعلت في غروزني قبل ستة عشر عاما  .تماما

 

تبعاته، وهم غير قادرين على السيطرة على من  ون يخشأن النصر الذي حققه الروس ُيقلقهم، و في شك  ًل

ا، من أكراد ومقاتلين إسالميين على مستوياتهم، سواء كل الحرب السورية بتعقيداتها، وكثرة أطرافه

متشددين أم متطرفين، أو قوى إقليمية لها مصالحها في سورية وهي قادرة على تحريك ما تحت الرماد 

 عن القوى الدولية التي تنتظر هي األخرى الحصول على ما تعتقد أنه لها في هذه 
ا

للوصول إليها، فضال

ا يخشون م ي  رة كومة من الركام ومدن مدّم ن تحويل سورية كلها إلى املنطقة. وأيضا
ّ
ما سُيحّول سكانها ، اكل

إعادة إعمار املشافي ضطر روسيا إلى ، وستُ مقبلةاملساعدات اإلغاثية لسنوات تنتظر مجاميع عاجزة إلى 

ر  ،وتصليح محطات املياه والكهرباء ومواجهة اآلفات ،وتوفير األطباء
ّ
فك

ُ
وق إعادة سفي دخول قبل أن ت

 .ومساوماته اإلعمار

 

مستوى رقى إلى يًل التفاهم الظاهر بين روسيا وإيران، واملستوى املتقدم من التنسيق، إًل أنه من رغم على ال

 الحلف اإلستراتيجي
ّ
ا، ووجود "محتل " في أرض واحدة ًل يمكن اثنين ين، كما أن األهداف النهائية مختلفة كليا

 يُ ، وقد للطرفينأو السياسية والعسكرية الحسابات اإلستراتيجية  إن لناحيةأن يدوم ويستقيم، 
ّ
ل شك

 سقوط 
ا

. وفي هذا الشأن ًل يبدو أن النظام متعدد األقطابدولي  -فصول نزاع إقليميمن  اجديدا  حلب فصال

 
ّ
الدعم بفضل وهو يستمر  ،امليداني والسياس يفي الفعل ر السوري قادر على فعل أي ش يء، فهو غير مؤث

، مقابل أن يضمن عدم وصايةوإيران صك صك انتداب، روسيا  نحاملشترك، وقد ماإليراني  -يالروس 

 .سقوطه

 

ا:   ما بعد حلبخامسا

ت عديدة، لكن من املؤكد أنه ليس من بينها أن ُيهيمن يوجد سيناريوها ،بعد سقوط حلبفي الواقع، 

هناك مناطق أخرى كثيرة مثل حلب، ن أل النظام، ومن خلفة إيران وروسيا، على مجمل األراض ي السورية، 

ا لهذه املدينة أن تصمد أكثر من ذلك،  أمام قصف ًل سلطة للنظام السوري عليها، كما أنه لم يكن متوقعا

الطائفية امليلشيات وقصف سالح الجو الروس ي لها بأسلحة ُمحّرمة، ومحاصرة النظام بالبراميل املتفجرة، 

 لها.

 

 
ُ
م لن ت

ّ
يحكمها بشار األسد من جديد كما يشتهي الروس ًلنبعاث دولة سورية ية بداحلب  "أطالل"ل شك
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ا لنهاية الثورة السورية، فالثورات عادة تمتلك في  والنظام السوري واإليرانيون، ولن تكون هذه األطالل رمزا

مة ذاتها القدرة على التأقلم والتغيير، ويمتلك أصحاب الحق القدرة على الصبر، وإبداع وسائل ثورية م قاوم

األيديولوجيات الدينية اًلنتهازية لكثير من من رغم على المختلفة، وينطبق األمر على الحالة السورية 

، بل صار هناك اطائفيا  ادمويا  ااستبداديا  االفصائل املسلحة، ذلك ألن الطرف اآلخر لم يعد فقط نظاما 

ينتقل أصحاب الثورة من ثوار إلى  نظر السوريين، إيرانيون وروس، ومن طبيعة األمور أنفي "محتلون" 

 .اًلحتاللمقاومين ضد 

وإن استغرق النظام السوري وحلفاؤه كل هذا الوقت للسيطرة على جزء من مدينة حلب، فهذا يعني أنه 

أمامه سنوات عديدة أضعاف الوقت للسيطرة على مناطق أخرى ًل تختلف عن شرقي حلب، و إلى يحتاج 

طلق لسنوات في هذا اًلستمرار فهل تنوي روسيا وإيران ، املةوسيطرته الك حتى يفرض وجوده
ُ
العنف امل

وهل سيتحمالن الخسائر البشرية  ة؟بلدات سوريمحافظات ومدن و على ما تبقى من  مقبلة للسيطرة

 ستمرة، والرفض اإلقليمي والدولي؟واًلقتصادية امل

ا  ا ُمدّمرا  ثم، كيف سيحكم األسد بلدا
ا
زعيم ديكتاتوري آخر  من الدماء لم يرقها أّي أراق فيه كمية ، اممزق

ا  وتنخره امليليشيات الطائفية املنفلتة، التي ًل يستطيع هو نفسه بالثارات ضده،  امليئا خالل قرن، بلدا

 السيطرة عليها.

 

ا عن  تنحرفد بشكل مسبق، وقد تتعثر أو وليس لها مسار ُمحّد الثورات وفق خط مستقيم، ًل تسير  أحيانا

قّدم ، مسارها
ُ
ا ت غّير أساليبها وأدواتها، وغالبا

ُ
فباهظة اأثمانا وت

ّ
 ، وأي محاولة إلنهائها بالعنف املفرط سُتخل

ا انتصار في حال - ، حيث من املتوقع أن تنتقل سوريةفوض ى ُمعّممة، وهذا ينطبق على الحالة السورية تماما

ه فيلى نظام مافيا وعصابات، يتحكم ، إ2011، كما كان قبل عام من نظام شمولي تسلطي -النظام وحلفائه

ا الحل السياس ي التفاوض ي، وسيخلق مشكلة دولية كما ظهر بعد الثورة، أمراء الحرب،  وهذا سيسّد نهائيا

 في ظل نظام جديد من هذا النوع.في املطلق لعشرة ماليين من الالجئين الذين لن يعودوا إلى سورية 

بتمييزي وطائفي،  ،سدانطلقت الثورة السورية ضد نظام أمني فا
ّ
الدولة وسرقها، في وتغّول  قمع وعذ

تنفيذية التشريعية و مؤسساتها وقضائها وإعالمها واقتصادها وجيشها، واحتكر السلطات الفي وتحكم 

املؤسسة الدينية، وارتبط في ، وعبث اًلجتماعيةوالتعليم والعالقات  الثقافية، ودّمر الحياة قضائيةالو 

الذي قتل  ه املواصفات صفة "النظام الدموي"هذية واستثمرها، وبعد الثورة أضاف إلى باملنظمات اإلرهاب

مليون، وشّرد نصف الشعب  2.8وفق أقل تقدير نصف مليون من السوريين، وتسبب بإعاقة دائمة لنحو 

 
ّ

 تستمر الثورة ضده، لكن ربما السوري، ودّمر نحو نصف البنى التحتية، ومن الصعب التنبؤ بأًل

 اصفات مختلفة عن تلك الفطرية والعشوائية والتجريبية التي اتسمت بها الثورة األولى.بمو 

 

بفعل الثورة والحرب التي انتهت إليها، فاألرجح أن  ،األحوال إذا كانت سورية سوف تولد من جديد جميعفي 

 .ا، وليس من مستقبلهسوريةا من ماض ي بشار األسد سيبقى جزءا 
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