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 مقدمة الموقع:

مزيد من الضوء  إللقاء ،التي وضعتها مؤسسة َرند األمريكية ،يطرح موقعنا على المتابعين والمهتمين هذه الورقة
ر. الورقة األمد القصيوسي في ما يخص الوضع في سورية بر -على تفاصيل ما ُيفترض أنه تفاهم أمريكي

 لكن األرجح أن الورقة تعكس سورية"؛تتضمن طرح ثالثة من محللي المؤسسة لما يرونه "خطة سالم من أجل 
الفهم األمريكي وسياسة إدارة الرئيس باراك أوباما للملف السوري، وتالياً فإنها قراءة لما يبدو أنها نوايا هذه اإلدارة 

 .من المؤسسة في سورية وليست توصيات موجهة إليها

 ،شباط الماضي 72 سورية في في التي فرضها الطرفان ،ي يعتبر واضعوها أن الهدنةالت -الخطةتتضمن  
واقع الحا  العسكري القائم واعتبار مناطق الحيازة ـ واالنطالق من اإلقرار ب -حال  السالمها إلهي نقطة انطالق

العسكرية الحالية أساس بناء السالم المنشود من جهة ومنطلق الحرب على اإلرهاب من جهة ثانية، أي، أن 
األطراف المخولة، برعاية أطراف إقليمية ودولية، بصناعة السالم في سورية قوى األمر الواقع الحالية هي 

، لكن الخطة، في اآلن ذاته. والقضاء على اإلرهاب وبناء دولة سورية جديدة ونظام سياسي جديد في سورية
لية عن ماحتماالت أن تختلف مدخالت العتقر ضمنًا بحق هذه األطراف بإن تنحو نحوًا مغايرًا عندما تعتبر أن 

ش داع-أن األطراف المحلية المنخرطة يجب أن تشارك في محاربة اإلرهاب عملياً  ، ما يعنيمخرجاتها واردة
لكن يمكن أالا ُتعنى بعملية بناء سورية جديدة وتشكيل نظام سياسي جديد لها، بل يكون لها خيارات  -والنصرة

 خاصة مختلفة عن ذلك.

ألرض اآلن في سورية. وهي مبنية بالكامل على أولوية محاربة اإلرهاب. هذه الخطة هي ما يجري تطبيقه على ا
هي من حيث المبدأ سلسلة من عمليات الفرز القائمة  لكن من الواضح أن تعريف وتحديد وتصنيف اإلرهاب

على التزام األطراف العاملة على األرض بالتصور النهائي والهدف اإلستراتيجي من الخطة، تصور ال يتطابق 
لبًا مع إرادة السوريين وما خرجوا من أجله، بل يتنكر آلمالهم في بلد كامل السيادة ومكتمل الكيان ومصون غا

االستقال . تصور لإلرهاب فضفاض ومطاط قد يأتي على ما تبقى من قوى وطنية فاعلة على األرض لصالح 
 قوى عدمية إثنية وطائفية.
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غير موثوقة وخرائط معدة أصاًل لخدمة تتضمن الخطة معلومات ومعطيات مغلوطة. وتستند إلى مصادر 
أهداف سياسية محددة سلفًا. وتتنكر لرؤى ومصالح القطاع األوسع من السوريين الراغبين في التغيير بحجة 

 طرحها لرؤية عملية ال ترى بدياًل لها سوى استمرار التقاتل بال نهاية. 

الورقة والخطة المتضمنة فيها مبنيتان على سياسة تطرح على السوريين المؤمنين بالثورة والتغيير تحديًا هذه 
وضع بدائل سياسية وعملياتية وطنية تشمل صياغة فهم موحد ومتكامل لكل مرحلة كبيرًا، تحديًا يستلزم منهم 

مطلب ائتة في رؤية ُتجِذر روح الثورة و وتوحيد القوى الفاعلة على األرض وتثمير تجربة السنوات الخمس الف
 التغيير عبر خطط عمل ووثائق تعكس صورة سورية المستقبل كما أرادها السوريون دائمًا.

 عله.فما ينبغي على كل واحد مناا كسوريين  هذه دعوة مناا إلى قراءة هذه الورقة ونقدها وتفكيكها واقتراح
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 خّطة سالم من أجل سورية

 

 جيمس دوبنس وفيليب غوردون وجيفري مارتينيمؤّسسة َرند:                                            

 ترجمة: خليل الحاج صالح

 

يدفع الصراع في سورية جياًل كاماًل من الشباب المسلمين نحو التطراف، وَيقتل وُيقِعد مئات اآلالف من 
د استقرار الدو  المجاورة، كما ُيجهد أواصر األبرياء، وُيجبر ماليين السورياين على  الهرب من بيوتهم، وُيهدا

م ما نعتقد أنه  التضامن األوربي، ويقواي التعصب الديني في الواليات المتحدة ودو  أخرى. ونحن هنا نقدا
 الطريقة األكثر عملية إلنهاء القتا .

ر الص بدأت هذه الحرب كانتفاضة شعبية ضدا الحكم االستبداديا للرئيس راع إلى بشار األسد. ثم تطوا
حرب "هوبزية" من الكلا على الكلا خال  السنوات األربع السابقة، فالنظام يجابه المعارضة، والشيعة يجابهون 
السناة، والعرب يجابهون األكراد، والمعتدلون يجابهون المتطرافين. وقد َجذبت هذه الحرب عشرات اآلالف من 

يران وروسيا المقاتلين األجانب من أو  فريقيا؛ كما فاقمت التنافس بين العربية السعودية وا  ربا وأمريكا الشمالية وا 
والواليات المتحدة ودو  أخرى؛ وجذبت قوى مسلحة من اثنتي عشرة دولة خارجية تقريبًا. وربما كان ممكنًا، في 

صادية لتحقيق ية والسياسية واالقتزمن سابق، الجد  في أن اإلطاحة باألسد تستأهل التكلفة البشرية واإلستراتيج
هذا الهدف، إال أن هذا الزمن قد ولَّى بعيدًا. عند هذه النقطة، يجب النظر إلى مسألة ما إذا كان الرئيس األسد 
يبقى أو يرحل في المدى القريب بوصفها مسألة توافقية بحتة؛ إذ على الواليات المتحدة أن تسعى وراء الحصيلة 

  .األسرع وقفًا للقتا

ثمة مساران نحو السالم، مساران يختلفان في نتائجهما. المسار األو  هو التركيز على توسط في 
تسوية سياسية شاملة بين األطراف السورية المتحاربة ورعاتهم الخارجيين، ُمتضمانة إصالح مؤسسات الدولة 

قاربة بعملية إعادة البناء. أماا الموتشكيل حكومة جديدة وخطة النتخابات، تترافق مع وقف إلطالق النار والبدء 
الثانية فهي ضمان اتافاق على وقف فوري إلطالق النار، تتبعه مفاوضات إضافية حو  شكل الدولة والحكومة 

 السوريَين اللتين ُيعاد بناؤهما. 
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وهي الهدف الحالي لعدد من الفاعلين الخارجيين الرئيسياين ولمعظم -من الواضح أن المقاربة األولى
أنه ما من حظوظ ألن تتمكان األطراف السورية  -لسوء الحظا  -هي المفضلة. لكن، يبدو -لمعارضة السورياةا

المتخاصمة من االتافاق على ترتيبات تفصيلية لدولة سورياة جديدة، ناهيك عن االتافاق على قيادتها، في أيا 
ساتي قادم مصحوب بوقف وقت قريب. ما يمكن تحقيقه، في أفضل األحوا ، هو صيغة عامة إلصال ح مؤسا

إلطالق النار. لكن، دون ترتيبات ُمتافق عليها ومصمامة لضمان حماية وقف إطالق النار، فإن القتا  سُيستأنف 
قريبًا وستنهار أي مفاوضات إضافية. ولذا فإننا نؤياد التركيز على ضمان وقف فوريا إلطالق النار، تصحبه 

قيقه تعزيزه. ستكون الموافقة على ذلك صعبة، إال أنه هدف أكثر واقعية، وسيكون تحترتيبات ُمتافق عليها دوليًا ل
اًل إلى حدا بعيد قياسًا إلى بديله الرئيس َدين لحرب ُمدمِارة. وقد ال يكون و -مفضا قف االستمرار أو التصاعد المؤكا

.إلطالق النار شرطًا كافيًا الستقرار سياسي ُمرتجى، لكنه على األرجح شرط ضرو   ريا

مة إجمااًل إلى أربع  فإذا ُأوقف القتا  باالستناد إلى الحيازة الحالية لألرض، فستجد سورية نفسها ُمقسا
مناطق: منطقة في حيازة الحكومة؛ ومنطقة في حيازة األكراد؛ ومنطقة في حيازة عناصر متنواعة من المعارضة 

. وبما أنه ال وجود لرعاة أجانب 1ية في العراق والشامالسنياة؛ ومنطقة تسيطر عليها إلى حدا كبير الدولة اإلسالم
د أن ترفض أي وقف إلطالق  نة إلى حد بعيد ضد التأثير الخارجي، ومن المؤكا للدولة اإلسالمية، فإنها ُمحصَّ
مة في المحصلة إلى ثالث مناطق "آمنة" وافقت األطراف على وقف القتا  فيها،  النار، ولذا ستكون سورية ُمقسا

 واحدة سيكون األطراف اآلخرون جميعًا أحرارًا في شنا حرب على الدولة اإلسالمية فيها. ومنطقة

 

 مناطق آمنة كأساس للسالم

ر بـ  مليون سوري ال  61.1يجب أن ينطلق أيا مقتَرح الستقرار سورية من هدف توفير األمن لما ُيقدَّ
. ومقترحنا، إذ يضع هذا الهدف في المقدمة 2اخلياً يزالون يسكنون البالد: سبعة ماليين منهم هم ِمْن النازحين د

ن كانت قاسية. الحقيقة األولى: إن أربع سنوات من القتا   والمركز، فإنه ُيقرا أيضًا ثالث حقائق أساسية وا 
مة طائفيًا و  ثنياً وأكثر من ربع مليون قتيل قد خلَّفت سورية ُمقسا النقسامات . ويجب أن يكون تخفيف حدة هذه اا 

على المدى البعيد، لكن يجب االعتراف بها على المدى القصير. الحقيقة الثانية: إن إقصاء النظام الحالي هدفًا 
عبر بناء قوة عسكرية للمعارضة، وهذه هي المقاربة األساسية للواليات المتحدة وشركائها خال  السنوات األربع 
                                                           

نة السمه بـ دا - 1 ِّ في الغرب، عش.ويُترجم اسم هذا التنظيم صوتياً من اللغة العربية )الدولة العربية في العراق والشام(، ويُختصر بأوائل الحروف المكو 

مية في العراق وسورية، ، كما يُشار إليه باسم الدولة اإلسالISILويُختصر بـ  Levantيشار إليه عموماً باسم "الدولة اإلسالمية في العراق والمشرق 

ببساطة. وإذ يكثر الجدل حول أي  IS( أو بـالدولة اإلسالمية  ISISوكذلك باسم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ويُختصر كال االسمين األخيرين بـ 

لة السمها بـمنها هي الترجمة األكثر دقة، فإن ا هنا نشير إلى هذه الجماعة باالسم المشتق من أوائل الكلمات المُ   .ISISشك ِّ
2- “Syria’s Drained Population,” The Economist, September 30, 2015. 
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يران، عب ر التزامهما القوي ببقاء النظام، أن تصاعد الماضية، أمر نجاحه غير ُمحتمل. لقد أظهرت روسيا وا 
الصراع لم يؤدِا إلى استسالم األسد، األحرى أنه أداى إلى تصعيد مضادا ملحوظ، المزيد من القتل والالجئين 

. الحقيقة الثالثة: إن الخطوط الحالية للمعركة على األرض، وهي بالكاد خطوط مثالية، 3وتطراف المعارضة
ساسية أليا هدنة. ويمكن أن تحدث مقايضات محدودة باألراضي ضرورية لتسهيل فضا يجب أن تكون قاعدة أ

 االشتباك بين المتقاتلين وتنفيذ وقف إطالق النار.

إذا ُأخذت هذه الحقائق بعين االعتبار، فإن أفضل اآلما  من أجل وقف المقتلة السورياة هو القبو  
طوَّر قوة طائفية والخطوط الحالية للمعركة فيما تُ -اإلثنوسيمات بمناطق ُمتافق عليها، تأخذ بعين االعتبار التق

ظم طائفية بعيدة عن أن تكون نظيفة، حالها في هذا حا  مع-ُمعتبرة للمجتمعات المحلاية. إن تجزئًة سوريًة إثنو
نة و بلدان الشرق األوسط. فمجتمعات سورية كانت قد تمازجت تاريخيًا، لذا ما من قطاع متماسك من أرض مسك

لون أكثر من  بالمئة من العدد اإلجمالي  16من جماعة بشرية مفردة. باإلضافة إلى ذلك، فإن العرب السناة يشكا
لون أغلبية حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام،  للسكان. وهم متواجدون في كل مكان من البالد، ويشكا

 في حاالت كثيرة. 4وبقوا موالين لنظام األسد

عل طائفية طويلة المدى تعكس بالف-اإلثنوهذين التحذيرين الهاماين، فإن خريطة سورية إضافة إلى 
تجماعات مناطقياة، تجماعات قد ُمتانْت بفعل النزوح الداخلي. فاألقلاياتان العلوياة والمسيحياة السورياتان تتركازان في 

ود يسود األكراد السوريون في منطقة الحدالمنطقة الغربية من البالد الُمتاخمة للبحر المتوسط شما  لبنان. و 
لين أغلبية  الشمالية مع تركيا، ويقيم الدروز في جيوب بالجنوب، ويسود السناة العرب في باقي سورية، ُمشكا
ساحقة في المحور الرئيس في مناطق شرق البالد الممتدا من درعا جنوبًا عبر دمشق وحمص وحماة وصواًل 

ذا الجوف السناي العربي وادي نهر الفرات أيضًا، المعقل الحالي للدولة اإلسالمية إلى حلب في الشما . ويشمل ه
 من أجل المزيد حو  تفاصيل توزع التركيبة البشرية للبالد ما قبل الحرب(. 6في العراق والشام. )انظر الشكل 

                                                           
3 - Philip Gordon, “It’s Time to Rethink Syria,” Politico, September 25, 2015. 
4 - Fabrice Balanche, Ethnic Cleansing Threatens Syria’s Unity, The Washington Institute for Near East Policy, Policy-
Watch 2528, December 3, 2015. 
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 تصنيف التموضع الطائفي في سورية ما قبل الحرب: 6الشكل رقم 

 .7662( صفحة ويب، Gulf/2000 Project) 7666مهرداد آزادي "مشروع الخليج المصدر: البيانات من 

 مالحظة: هذه الخريطة ال تعكس االنقسامات الطائفية المعقدة في المراكز السكانية الرئيسة.

طائفية تنعكس في خطوط المعركة الحالية. واالستثناءات -ما من صدفة في أن جغرافيا سورية اإلثنو
ظام الذي يسوده العلويون ال يزا  يسيطر على دمشق ويحكم مناطق يغلب السنة على سكانها، الرئيسة أن الن

وال يزا  الكثير منهم يؤيد األسد. ومناطق السنة العرب غير الخاضعة لسيطرة النظام ُمجزاأة بين مجموعات 
بطة جبهة النصرة المرتمعارضة شتاى، تتفاوت بين المجموعات المعتدلة المدعومة من الواليات المتحدة إلى 

بالقاعدة والدولة اإلسالمية في العراق والشام، إضافة إلى مجموعات أخرى تقع بين نهايتي هذا الطيف 
األيديولوجي. وما يضيف طبقة إضافية من التعقيد أن مجموعات المعارضة السنية العربية تتواجد في مواقع 

من  7وأحيانًا جنبًا إلى جنب، جبهة النصرة. )انظر الشكل  مشتركة، بمعنى أن "المعتدلين" يعملون بالقرب من،
 أجل توزع السيطرة على األرض(.
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 .7662: السيطرة على األرض من قبل الفاعلين المسلحين في شهر أيلو  من العام 7الشكل رقم 

"، صفحة 7662و 7662المصدر: معهد دراسات الحرب، "السيطرة على األرض في سورية: في شهر أيلو  من عامي 
 .7662أيلو   62ويب، 

يشمل مقترحنا خلق ثالث مناطق ُمتفق عليها في سورية، واحدة متصلة جغرافياً واثنتان غير متصلتَين. 
باللون البناي، قطاعًا متاصاًل يسيطر عليه النظام ويمتد من  2ستكون المنطقة األولى، وقد ُرسمْت في الشكل 

طرطوس وبانياس والالذقية وصواًل إلى الحدود سورية مع تركيا على ضواحي دمشق الجنوبية مرورًا بحمص و 
، منطقة 2ساحل البحر األبيض المتوسط. وستكون المنطقة الثانية، وقد ُرسمت باللون البنفسجي في الشكل 

كردية غير متصلة تشمل شريط األراضي الشمالي شرق حلب وصواًل إلى الحسكة والقامشلي، وكذلك أعلى 
لبالد، وهي أراٍض تحت السيطرة الكردية سلفًا. وستتشكل المنطقة الثالثة، وقد ُرسمت باللون شما  غرب ا

، من كتلتَين من األراضي تسيطر عليها إلى حد بعيد المعارضة، األولى في جنوب 2األخضر في الشكل 
ظام ما النغرب البالد حو  درعا وتتركز الثانية في إدلب. وستكون حلب وحماة منطقتَين يسيطر عليه

والمعارضة، وسُيمكَّن النظام من إقامة خطا إمداد إلى حلب، كما هو منعكس في التوزاع الحالي للقوى في البالد. 
وتسيطر عليها الدولة اإلسالمية في العراق  2وستشمل المنطقة الرابعة، وقد ُرسمت باللون األصفر في الشكل 

ًا، وفي هذه المنطقة ثالثة والشام حاليًا، ما تبقاى من البالد، والشطر ا ألوسع منها مسكون بصورة متناثرة جدا
 مراكز سكانية رئيسة، هي دير الزور والرقة في وادي نهر الفرات وتدمر في وسط البالد.
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 : المناطق الُمقترحة في سورية.2الشكل رقم 

ام تدريجيًا. في العراق والشستقع هذه المنطقة الرابعة تحت إدارة دولية فيما ُتجلى منها الدولة اإلسالمية 
وسُتدار المناطق الثالث من قبل الُمسيطرين على األرض في زمن وقف إطالق النار. وسيتعيان على القوى 
الخارجية، الداعمة حاليًا لهذا الفصيل أو ذاك، أن تضمن االلتزام بوقف إطالق النار. وبذا ستضمن روسيا 

يران التزام النظام؛ وستضمن الواليات  المتحدة االلتزام الكردي؛ وستضمن تركيا واألردن التزام المعارضة وا 
 السنية. وستتعاون األطراف الخارجية كافة على إخراج الدولة اإلسالمية في العراق والشام.

قد يستلزم إنشاء المناطق اآلمنة الثالث بعض تباد  ألراض بين الفصائل لترسيخ خطوط واضحة 
ن أحد أكثر هذه التنازالت صعوبة بالنسبة لنظام األسد هو ترك أجزاء من حماة للهدنة وطرق اإلمداد. وسيكو 

وحلب تحت سيطرة المعارضة السنية العربية المعتدلة. وسُتعواض هذه بانسحاب المعارضة المعتدلة من، أو 
زالة  لويتها أعلى األقل قبو  سيطرة النظام على، ُجزر صغيرة من أراض ُتسيطر عليها ضمن منطقة النظام وا 

نة النظام من تأمين العاصمة وعز  المتطرفين في المنطقة المفتوحة إلطالق النار.  من مشارف دمشق ُممكِا

بعد وقف إطالق النار مباشرة، إن لم يكن قبله، تدعو األمم المتحدة ممثلي كلا الفصائل السورية التي 
دة. وُيحتمل أن تستغرق قبلت وقف إطالق النار إلى االجتماع للبدء في بناء قاعدة جديد ة لدولة سورياة موحا

دة زمنًا، إن كان ممكنًا إطالقًا. فقد تكون الدولة الناتجة فيدرالية أو كونفدرالية. وُيحتمل أن  استعادة سورية موحا
ع، بما فيه السيطرة على األمن الداخلي، لسلطات محلية. ويمكن أن تشمل شكاًل  تشمل منح استقال  موسَّ

الشيء من تقاسم طائفي للسلطة، كما هو الحا  في لبنان بعد حربها األهلية المديدة. ويمكن أن صريحًا بعض 
. ويمكن أن تستتبع إصالحًا دستوريًا  دة ألقلايات ضمن كل إقليم وفي البالد ككلا م ضمانات وحمايات محدا تقدِا

ح ل  ها األسد. هامًا إلعادة توزيع السلطة بين المؤسسات الوطنية وانتخابات ال يترشا
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وفي النهاية، ُيحتمل أن تستتبع إجراءات عملية يمكن للنظام المتمركز في دمشق عبرها أن يقدم خدمات 
ومرافق محددة لمختلف المناطق فيما تحتفظ السلطات المحلية بمسؤولية الحكم المحلي واألمن. وستكون هذه 

ذ سيكون حلا هذجميعًا قضايا ُينجزها السوريون تحت إشراف األمم المتحدة وب ه تشجيع من القوى الخارجية. وا 
 the Peaceالقضايا عسيرًا للغاية، فإنه أقل مشقاة من استمرار أمد القتل. ويتولاى مجلس لتنفيذ السالم 

Implementation Council  المراقبة الدولية لوقف إطالق النار ودعم العملية السياسية، وفق النموذج
البوسني، ويتشكال من الدو  المذكورة أعاله إضافة إلى دو  أخرى مستعدة للمساهمة بصورة ذات معنى. ويكون 

ق النار. ف إطالهذا المجلس منتدباً وموكالً من قبل مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة لضمان مراقبة وق
ر من سيطرة  وتعيِان األمم المتحدة أو مجلس تنفيذ السالم مديرًا دوليًا إلنشاء حكم مؤقات للمناطق التي ُتحرا

 الدولة اإلسالمية في العراق والشام.

ينا الدولة اإلسالمية في العراق والشام جانبًا، فإن أسئلة سُتثار في ما يخصا مشاركة مجموعات  فإذا نحا
ُتعتبر من قبل كثيرين إرهابية، في وقف إطالق النار. فعلى سبيل المثا ، إن التزام حزب الله، في الحدا أخرى، 

األدنى، بوقف إطالق النار سيكون جوهريًا لسالمته. وشرط المشاركة في وقف إطالق النار يجب أن يكون 
هداف لى العنف من سورية ضد أ بندًا شرطياًا في تعهاد موثوق لوقف العنف داخل سورية، ووقف التحريض ع

د أن ترفض الدولة اإلسالمية في العراق والشام مثل هذا التعهاد. وكذا سترفضه،  خارجية أيضًا. إنه لمن المؤكا
وفقًا لكلا الترجيحات، جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة. وبداًل من الدخو  في جد  طويل بين الرعاة الخارجيين 

ل غالبًا أن يتم االتافاق على بنود وقف إطالق النار بين القوى في ما يخصا َمْن وَمْن خا رج هذا الترتيب، يفضا
الخارجية وأكبر عدد ممكن من المجموعات الداخلية وأن ُيترك المتطرافون لُيقصوا أنفسهم برفضهم تعهادات 

ي عن المجموعات التموثوقة عن التزامهم. ويجب أن يكون واضحًا لكلا المجموعات أن الدعم الخارجي سُيقطع 
 تنتهك وقف إطالق النار.

ح أن يكون مستوى معيان من التواجد العسكري الدولي ضروريًا لمراقبة وضمان استمرار  ومن المرجا
وقف إطالق النار. إذ يمكن أن تنتشر قوات أجنبية في مناطق صديقة لها. فالقوات الروسية هي الخيار الصريح 

ت الواليات المتحدة خيار معقو  بالنسبة للمنطقة الكردية، ذلك أن الواليات بالنسبة لمنطقة الحكومة. وقوا
المتحدة في أفضل موقع لتهدئة مخاوف أنقرة من تحوا  هذه المنطقة اآلمنة إلى قاعدة للهجمات الكردية على 

ة السنية لمعارضتركيا أو إلى نواة دولة. وأخيرًا، ستكون قوات من دو  سنية الضامن الخارجي المنطقي لمنطقة ا
ربما قوات تركية في الشطر الشمالي من هذه المنطقة وقوات أردنية في الشطر الجنوبي. وُيرجاح أن  -العربية
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يكون الشطر الشمالي من منطقة المعارضة السنية هو األكثر إشكاليًة، ذلك أنه البقعة التي تتخالط فيها 
 مجموعات المعارضة المتطرافة واألكثر اعتدااًل.

تكون المنطقة الُمسيَطر عليها حاليًا من قبل الدولة اإلسالمية في العراق والشام استثناًء من المناطق س
د الصراع بين األطراف على وقف إطالق النار بعد السيطرة  المواِئمة للضامنين الخارجيين. وبغية تالفي تجدا

ة إلى مية في العراق والشام تحت إدارة دوليعلى هذه األراضي، ستقع المنطقة التي ُتسيطر عليها الدولة اإلسال
ذ ستلحا الحاجة ة لصون األمن في المناطق المحرر إلى قوة دولية  حين إنشاء حكومة سورياة واسعة التمثيل. وا 

حديثًا من قبضة الدولة اإلسالمية في العراق والشام، فقد ُتستجلب من الدو  األعضاء في مجلس تنفيذ السالم. 
وة صغيرة من أقليات محايدة، ربما تحت رعاية األمم المتحدة. ستراقب هذه القوة وقف إطالق كما يمكن نشر ق

النار فحسب، وال تفرضه. إذ يعود اإلرغام على تنفيذ وقف إطالق النار إلى القوى الكبرى ُمستعينة بسطوتها 
 على زبائنها المحليين.

 التحّدي الديبلوماسيّ 

و  هذه الخطوط، يجب السعي لتحقيقه بصورة عاجلة نظرًا إلى تكلفة فإذ تتاضح صعوبة إنجاز اتافاق ح
ل  الوضع الراهن، ونظراً أيضاً إلى االحتماالت األبعد مدًى لتحقيق اتافاق سياسي شامل في أيا وقت قريب. وُيشكِا

 التي تجمع وزراء خارجية-International Syria Support Groupإنشاء المجموعة الدولية لدعم سورية 
عميقًا  خطوة أولى مفيدة. وفيما يستمرا االنقسام-الدو  الخارجية الفاعلة كافة بما فيها إيران والعربية السعودية

بين الالعبين الرئيسين حو  أسئلة ما إذا كان ُيقتضى رحيل األسد وكيف ومتى، فإنهم قد اتافقوا، على األقل، 
ؤدي في نهاية المطاف إلى دستور جديد وانتخابات على مناقشة وقف إطالق النار وعلى عملية سياسية ست

ضع عبر االعتراف بتكلفة الو  تستطيع األطراف، من حيث اإلمكان، االتفاق على طريق لوقف الحربجديدة. 
 الراهن وتحري خيارات تفتقر إلى نهايات قصوى وُمتعذرة.

 76من  إنجاز اتافاق تفصيلي بين أكثرإال أن المجموعة الدولية لدعم سورية ليست كافية. فنظرًا إلى استحالة 
مشاركًا حو  الطاولة، يجب على الواليات المتحدة أن تبادر إلى نقاشات جانبية منفردة تشمل روسيا وشركاء 
الواليات المتحدة الرئيسيين أمثا  العربية السعودية وتركيا. وستكون الغاية من النقاش مع روسيا، وهي اآلن 

دورها العسكري المتنامي في سورية، التوصل إلى معادلة تطمئن موسكو إلى أن العب أساسي بالنظر إلى 
نظام األسد لن ينهار )وهذه مصلحة روسية جوهرية( في مقابل وقف إلطالق النار بين النظام والمعارضة 

اطة سوحملة مشتركة ضد الدولة اإلسالمية في العراق والشام. فإذا واصلت روسيا إصرارها على دعم النظام بب
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وقصف كل عناصر المعارضة دون تمييز، فستستبقي الواليات المتحدة وآخرون دعمهم لمقاتلي المعارضة، 
وتتواصل الحرب، وستستكره روسيا العالم السني وتصبح هدفًا متناميًا لإلرهابيين، كما بدا جليًا من خال  تفجير 

ن بعض التوسع في مساعدات الواليات . والحقيقة أ7662تشرين األو   26طائرة روسية فوق سيناء في 
المتحدة إلى مجموعات المعارضة السنية لتمكينها من الصمود في وجه اعتداءات جديدة من النظام المدعوم 
روسيًا يمكن أن يكون دلياًل ضروريًا لضمان تأييد روسيا لهذه المقاربة. لكن، إذا رغبت موسكو في الضغط من 

تشمل دعماً لوقف إطالق النار واعترافاً باستقال  -من قبل دمشق policy changesأجل تغييرات في السياسة 
فيمكن التافاق ديبلوماسي أن يكون قاباًل للتحقيق في المدى -المعارضة في أجزاء من البالد اقترحناها هنا

د ومكلف  لة على، وأكثر قابلية للتحقيق من مسعى غير مؤكا ي فالمتوسط. ستكون مثل هذه الحصيلة ُمفضا
وسيًا حيا  ر -تعزيز قدرة المعارضة على المساومة بأمل الفوز برضى روسيا بإزاحة األسد. إن اتفاقًا أمريكياً 

ل أساسًا صلبًا لمحاولة جذب بلدان أخرى إلى هذا المقاربة.  هذه الخطوط سُيشكِا

ة. فالرياض مشقا  وستكون العربية السعودية واحدة من البلدان التي يشكل جذبها إلى هذه المقاربة أشدا 
زه التنافس مع رعاة األسد في إيران. وفي الوقت الحالي، يعارض  ملتزمة بقوة بإزاحة األسد، وعزمها هذا يعزا
السعوديون أي اتفاق ال يشمل، على األقل، جدواًل زمنيًا ملموسًا وقصير األجل لرحيل األسد. ويصرا ممثلو 

أي، إسقاط األسد بالعنف والقضاء على النفوذ -عسكري"السعودية أن البديل لحل سياسي مقبو  هو "حل 
اإليراني. ويبدو أن السعوديين مستعدون لمواصلة الحرب طالما دعت الضرورة بغية استنزاف أو عز  إيران. 
وسيكون ثمة حاجة ألن ُتقاِنع الوالياُت المتحدة الرياَض أن مسعاها هذا هو وصفة لورطة مكلفة، مع صعود 

طقة وخارجها. ويمكن أن تكون الواليات المتحدة قادرة على اجتذاب العون من دو  عربية سنية التطرف في المن
أخرى ركزت في أوقات سابقة على الحاجة إلى وقف الحرب وحماية السكان السنة، ومن هذه األردن ومصر 

عمل اليات المتحدة تواإلمارات العربية المتحدة. ويمكن للواليات المتحدة أن توضح للرياض أنه ما دامت الو 
دون توقف على وقف القتل وحماية السنيين ومقاتلة الدولة اإلسالمية في العراق والشام واحتواء إيران، فلن تكون 
طرفًا في تصعيد عسكري يهماش كل المصالح األخرى لصالح هدف إزاحة األسد، والقضاء على النفوذ اإليراني 

 حرب الجارية بعقود عديدة.في سورية، وهو في المحصلة نفوذ يسبق ال

تركيا ستكون صعبة أيضًا. فحا  العربية السعودية، تلتزم تركيا أيضًا إخراج األسد، الذي تلومه على 
دفع مليوني الجئ نحوها وَحفز نشوء الدولة اإلسالمية في العراق والشام وتهيئة الظروف لكيان كردي محتمل 

تدعم أية مجموعات ُتبدي فعالية أشد في إزاحة األسد. وكانت في سورية. وهكذا فقد كانت سياسة أنقرة أن 
النتيجة نمواًا كارثيًا في أعداد المتطرفين ومناخًا متساهاًل مع المقاتلين األجانب كي يعبروا من تركيا إلى سورية. 
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نطقة كردية م فيجب إقناع تركيا أن القوة واالستقال  الكرديين في سورية لن يتناميا إال إذا استمرت الحرب وأن
سورياة بحكم ذاتي، لكن غير مستقلة، يمكن أن تصبح في النهاية شريكًا لتركيا، كما كان حا  كيان مشابه في 
شما  العراق. وكما هو الحا  مع العربية السعودية، فإنه سيكون ثمة عنصر أساسيا لجعل األتراك يقومون 

ع الحرب بغية إخراج األسد أو منع حكم ذاتيبهذه الوثبة وهو معرفتهم أن الواليات المتحدة ودو    أخرى لن توسِا
 كردي جهوي، إذا كان ثمة فرصة واقعية إلنهائها بناًء على ما تقدم هنا.

 اعتراضات ُمحتملة

سُيهاجم ُنقاد هذا المقترح مستندين إلى أسس متعددة. أو  هذه األسس أن تقسيم سورية إلى مناطق 
 التطهير اإلثني والطائفي لسكان األقليات الذين بقوا في هذه المناطق. وكتااب هذهُمتافق عليها يمكن أن ُيسعِار 

الخطة ال يستخفاون باحتما  تقاتل بين مجتمعات يسبق ويعقب تنفيذ هذه الخطة. ففي األحوا  كافة، يجب تقييم 
ياسية العواقب الس هذا االحتما  في مقابل يقينية مقتلة نعرف أنها تدور دون نهاية مرئياة لها بمثل هذه

والجيوسياسية المدمِارة. ُيضاف إلى هذا أن هذه الخطة تضع ضامنين خارجيين قادرين في مكانة يراقبون منها 
ويفرضون وقف إطالق النار الذي سيعمل كرادع ألعما  القتل االنتقامية يفوق في قوته تلك الروادع القائمة 

ال ُيحتمل أن تحو  دون تقسيم دائم لسورية؛ في الحقيقة، من  اليوم. ما من شك في أن إدامة الصراع الدائر
ح أن يؤداي استمرار الصراع إلى المزيد من التقسيم والمزيد من التطهير اإلثني. وسيكون من األهمية  الُمرجَّ
 اً بمكان أن يتفق مجلس األمن الدولي وأعضاء مجلس تنفيذ السالم على أالَّ يعتبروا هذا التقسيم بوصفه تقسيم

 دائمًا وأن يستثمروا تأثيرهم على األطراف السورية لتثبيت اتفاق حو  مخطَّط لدولة سورية جديدة.

وبالنظر إلى األعما  العدائية الضارية من قبل األسد على شعب سورية، فإن ثمة نقد آخر يقو  إن 
م إلى ر بربري يستحقا أن يُ قبو  أي شيء أقل من رحيل فوري لألسد سيكون أمرًا ال أخالقيًا. األسد ديكتاتو  قدا

العدالة. فإذا كان ثمة طريقة عملية إلزاحته عن السلطة وضمان أن ُتحكم سورية بصورة محترمة وشاملة بعد 
رحيله، فسيكون ذلك أفضل من قبو  وقف إلطالق النار دون البت في مصيره. لكن هذا الخيار غير موجود 

وام من التصعيد العسكري المتدرج والعزلة المفروضة على سورية في في العالم الواقعي. إذ لم تنجح أربعة أع
ر واٍه لالعتقاد في  يران إلى إزاحة األسد، بل، بداًل من ذلك، أدت إلى مضاعفة حمايته. ثمة مبرا دفع روسيا وا 

رًا أو مناطق حظر طيران أو حتى -أن زيادة متواضعة في دعم المعارضة سواء في صيغة أسلحة أكثر تطوا
 ستغيار الحا ، وأن لمثل هذه الخطوات تكلفة وعواقب أخرى.-مات عسكرية مباشرةهج
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والسؤا  الحقيقي هو ما إذا كان ما نقترحه من وقف إلطالق النار على طو  الخطوط يمكن أن يتحقق. 
ي ان، أن ر يجب أالا يتملكنا أحدًا أوهاٌم حيا  صعوبة فعل ذلك. إذ قد يشعر األسد، مستندًا بقوة إلى روسيا وا 

الوقت في صالحه وأن ما من سبب يدعوه لوقف القتل إلى أن يكون قد سحق المعارضة األساسية، بينما تبدو 
معظم المجموعات المعارضة ورعاتها ُمصمامة بالقدر نفسه على القتا  حتى تحقيق هدفها األعظم في تحطيم 

 النظام.

م قطا إلى لكن من الصحيح أيضًا أن ُمقترحًا لوقف جداي إلطالق ا لنار على طو  خطوط القتا  لم ُيقدَّ
األطراف السورية. إنا تأكيد أنا النظام يمكنه االستمرار في حكم دمشق ومدن أخرى على طو  الشطر الغربي 
من سورية يمكن أن يكون كافيًا إلقناع األسد ورعاته الخارجيين بأن وقف القتا  يصبا في مصلحتهم في مقابل 

ال يمكن التنبؤ بحصيلتها. في أية حا ، فإنه من الخطأ انتقاد مقترحنا بوصفه مقترحًا غير  حرب دائمة ومكلفة
عمليا على أرضية أن األسد لن يوافق أبدًا على نقل فعليا للسلطة، فيما يؤياد في المقابل مقاربة ُتلزمه أن يتنحاى 

 عن السلطة كلايًا.

مطالعين على ما نطرحه هنا: وقف إطالق نار ُيوقف  أماا بالنسبة إلى المعارضة ورعاتها، فلم يكونوا
أخيرًا أعما  األسد العدائية، بما فيها البراميل المتفجارة؛ وضمان حكم ذاتي محلي، يؤياده المجتمع الدولي ويقبل 
يصا  مساعدات إنسانية تمسا حاجة السكان  به النظام في المناطق التي تسيطر عليها األطراف حاليًا؛ وا 

طالق سراح السجناء؛ وعملية ُمتوافق عليها لفصل الهياكل السياسية في سورية بشكل المحاصري ن إليها؛ وا 
 نهائي يمكن أن تشمل مسارًا للوصو  إلى ما بعد األسد.

ويحتمل أن يكون االنتقاد الثالث هو افتقار ملموس إلرادة سياسية من قبل األطراف الخارجية في العمل 
وهذا المقترح، في نهاية المطاف، يستلزم أن تعمل القوات األمريكية في المناطق كضامنين للمناطق اآلمنة. 

الكردية؛ وأن تضمن توليفة ما من قوات تركية وأردنية أالا ُيجدد المعارضون السنة العرب هجماتهم على دمشق 
يران على لجم النظام عن محاولة إعادة احتال  حلب ودرعا وغيره  ما من المراكزوحمص؛ وأن توافق روسيا وا 

السكانية التي تقع تحت سيطرة السنة العرب. ولن يكون التعاون بين هذه الحكومات الخارجية يسيرًا، لكنه أسهل 
بكثير من تعاونها مع زبائنها على األرض. واألمر األساس لضمان التعاون الضروري بين كلا األطراف 

ألقل سوءاً عندما يكون البديل هو استمرار الحرب األوسع الخارجية هو إقناعهم بأن هذه اإلجراءات هي الخيار ا
 بكل تبعاتها.

وُيحتمل أن ُيوجه نقد أخير إلى مقترحنا هذا يقو  إن تصميم العملية الذي ندافع عنه هنا ال يتوافق مع 
حال  االستقرار. إذ يمكن، بوجه خاص، الجد  في أن المناطق المتصلة  أفضل الممارسات في حل الصراعات وا 
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أفضل من المناطق غير المتصلة أو في وجوب أن تسبق تسوية سياسية وقفًا إلطالق النار ما يجعل وقف 
إطالق النار هذا قاباًل لالستدامة. وبالفعل، فإن هذه الحصائل هي األفضل، لكن تحقيقها ليس ممكنًا في أي 

حسب ضطرب والهش الذي وصفناه هنا و وقت قريب. ونحن نعتقد أن بدائل األمد القريب الواقعية هي السالم الم
أو استمرار الحرب بوتيرة شديدة في المستقبل. وعلى أولئك الذين يعتقدون أن هذه المقاربة غير عملية أن 
روا  يشرحوا لنا كيف تكون حصيلتهم المفضلة أكثر قابلية للتحقق؛ وعلى أولئك الذين يعترضون عليها أن يفسا

 فضل منها.لنا ِلَم يكون استمرار الحرب أ

ليس ألحد أن يداعي وجود طريق نحو األمام في سورية دون تكلفة أو مجازفة كبيرتَين. لكن، كما الحظ 
الرئيس أوباما مؤخرًا، إن تقديم "أفكار غير مكتملة وكأنها حلواًل" أو "التقليل من خطر التحديات الكامنة في 

ن يقولوا " على وجه التخصيص" و"على وجه الدقة" ما الوضع" ال يساعدان. وبداًل من ذلك فقد دعا منتقديه أل
 .5الذي كان يمكن أن يفعلوه وكيف كانوا ليفعلوه

هذا المقترح محاولة لفعل ذلك بالضبط. وهو ال يخلو من التحديات أو السلبيات أو المخاطر لكننا 
 ُمتاحة.نعتقد أنه أفضل بكثير من الوضع الراهن وأكثر عملية بكثير من أي من البدائل ال
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