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 مقدمة

األزمة  طراف الفاعلة فياأل عواصم فييجول دي مستورا  ستيفانسورية إلى  المبعوث األممي الخاص كانيما ف
نطلق هذا التي ت جنيفمن مفاوضات  ةمقبلالفي الجولة  متقدّ تحقيق  علىيساعده  دعمٍ وراء  اسعيً  ؛وريةالس
وزير زيارة  خالل ،كما يبدو ،إليه التوصل جرىروسي  -أميركي تفاهمبدأت تطفو على السطح مالمح ، سبوعاأل

 الماضي. / مارسأواخر شهر آذارموسكو  لىإكيري الخارجية األميركي جون 
إلى  بالموقف الروسي الداعيللقبول  ااستعدادً أكثر بات  يميركاألالجانب  أنّ فرة االمتو المعطيات  منيبدو و 

ي ذلك صالحيات الدستور، بما ف تغيير فيوالتركيز  ليةااالنتقعند بحث المرحلة  األسدبشار وضوع تناول م بتجنّ 
يرشح  أن له أنّ و  ،من المرحلة االنتقالية اجزءً  األسد ع دّ لالنتخابات. وهذا يعني  األسدالرئيس، وترك مصير 

ام "الشعب ماد ،العملية السياسيةء من بد اشهرً خالل ثمانية عشر  جراؤهاإلالنتخابات الرئاسية المزمع نفسه 
هذا  عززوت   .يةبروتوكول بصالحيات رئيس إلى لهوتحوّ مقابل نزع سلطاته  في وذلك ؛السوري سيقرر مصيره"

/ نيسان 2 فيمارك تونر،  يةميركاألالناطق باسم الخارجية تصريح من المؤشرات أبرزها  جملة  قاد تاالع
، يجب داألسمصير الرئيس السوري بشار " أنّ في مع روسيا فق الواليات المتحدة تت ؛ إذ قال إنّ 2016 أبريل

ا تمسكها تعني به التيو  ،فتئت روسيا تكررها منذ بداية األزمة وهي الالزمة التي ما .1"أن يقرره السوريون أنفسهم
 .خالل المرحلة االنتقالية األسدببقاء 

من دون صالحيات؟ وهل يمكن حصول مرحلة  األسدأن يبقى ممكن من ال هلهو: والسؤال الذي يبرز هنا 
 ؟معه كذلك األمنية والجيش ةجهز األوجود انتقالية بوجوده و 

  

                                       
 http://bit.ly/1V0x8Gc ، في:5/4/2016، سبوتنك نيوز"الخارجية األمريكية: مصير األسد يقرره السوريون"،  1
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 بوتين –كيري  اتفاق

 األسدس الرئي مصير إلى تنفي الجانب الروسي أن تكون محادثات كيري في موسكو قد تطرق من رغملى الع
بعد  التركيز أنّ  اواضحً بدا  فإنهاقتراب موعد استئناف مفاوضات جنيف،  معالمرحلة االنتقالية،  ترتيباتإلى أو 

الذي  األسدير على مص امنصب   كانالدولة  تنظيمل الضربات تسديد على واالستمرارالهدنة  تثبيت فياالتفاق 
 .2رحيلهواحتمال تفكك النظام ب إيرانبسبب معارضة  صعبةً ستكون  زاحتهإ ع الروس بأنّ تذرّ 
ك تمسّ ستمرار مع ا الية،خالل المرحلة االنتق األسدبمطلب رحيل  اتشبثً  قلّ أ يميركألا الجانب فيه غدا وقت فيو 

وحتى السماح له بالترشح لالنتخابات المزمع  ،األسدعلى  بقاءاإل يتمّ أن  الروس ترحاق به،موسكو وطهران 
النظام الرئاسي  سورية مننظام الحكم في في مقابل تعديل الدستور وتحويل  ،االنتقالية المرحلة نهاية في جراؤهاإ

تمتع يو  من الشعب بداًل  البرلمانمن  امنتخبً  الرئيس صبح فيهيعلى نحٍو البرلماني،  النظام ا إلىحاليً المعمول به 
 بها حظىيي السلطات الحالية الت على تشكيلها جريسي التيالحكومة  تحصل حين فيبروتوكولية،  بصالحيات

على أن يكون  اتفقوا يينميركواأل الروس أنّ ويبدو  بما في ذلك سيطرتها على الجيش واألمن. ،الجمهورية رئيس
 الحكومة /لحكما موضوع فيمن التركيز  بداًل  كتابته عادةإالدستور أو  تعديل في ةمقبلالالتركيز خالل المرحلة 

االنتهاء من ذلك في موعد أقصاه أربعة أشهر، أو كما قال كيري  يتمّ  وأن ،األسداالنتقالية والبحث في مستقبل 
 .3مقبلال أغسطس بحلول شهر آب/ ااهزً جالدستور الجديد يجب أن يكون  إنّ 

 عواصم في هل الترويج يونميركاأل اشرب الذيو  ،موسكول كيري ةخالل زيار  الروس اقترحهفي هذا الطرح الذي  المشكلة
 ،األسد ازاحةلك ذ بما في ؛أدنى أهدافها السورية الثورة تحقيق بعدم مهتمة عربية دولبدعم من  ،عديدة قليميةا  و  عربية

 ّماتهامه رستما أن تستطيع لن - صالحياتها وأ تشكيلتها أو اسمها أو اعنوانه كان مهما - حكومة في سورية أيّ  أنّ 
 ةجهز األو  الجيش على تهسيطر  نّ أل ؛سورية داخل أوفي الحكم  رمزيةبصفة  كان ذلك لوحتى  ،اموجودً  األسدمادام 
 ،فحسب المسلحة القواتو  للجيش اعامً  ائدً اقو  جمهوريةلل ارئيسً  كونه من تتأتي دستوريةً  أو قانونيةً  سيطرةً  ليست األمنية
 من هيالعذاب  التي أذاقته ألوان األمنية ةجهز واأل شعبه قاتل الذي فالجيش .الفعلية السيطرةإلى  ذلك عدىتت ألنهابل 

                                       
 http://bit.ly/1SyEn1s :، في2/4/2016 ،الحياة "،... وقلق من طلب دعم إيراناألسد  منبدياًل بوتين ال يرى "2 
  في:، 25/3/2016 ،عربي سي بي بي ،"أغسطس اتفاق أمريكي روسي يدعو لمسودة دستور سوري بحلول آب/" 3

http://bbc.in/1Mttbau 

http://bbc.in/1Mttbau
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 من أوامر لقيهات رتصوّ ويصعب  ،تأتمر بأمره فهي ،ثمّ  منو  .قرن نصف امتداد لىع رعايتهبو  األسديد نظام  نعص  
 طبيعة على داال   اواضحً  مثااًل حالة الرئيس اليمني السابق علي عبد اهلل صالح  عدّ وت   وجوده واستمراره. ظلّ  في غيره

. االستبدادية ظمالن   في والعسكرية األمنية ةجهز باأل الزعيم أو الرئيس تربط التي الشخصية والوالءات الزبائنية العالقة
لكن  ،اتً قّ و م   ارئيسً  اغد الذي لنائبه صالحياته عن ىوتخلّ  ،بموجب المبادرة الخليجية ايً كلّ  السلطة غادر صالح فالرئيس

أنه لم  من رغمال ىعل ،رايته تحت قاتليو  الكامل بالوالء له ديني مازالوالقوى األمنية المختلفة  الجيشمن  اكبيرً  اقسمً 
 في حال بقائه يف األسد يكون األمر بالنسبة إلى كيففحال صالح،  ههذ تكان ذاا  و  .له ارئيسً  ،ادستوريً و  اقانونيً  ،ديع  

؛ ألّن "ورقاللى ع تغيير"الديكتاتور هو  وجودفي ظّل تغيير في الدستور  أيّ  إنّ  .الصالحيات منزوع كان نوا   السلطة
 من الدستور نفسه.و حتى الصياغات أ أومن الورق  تنبع ال الديكتاتور سلطة

تتأتى  أنو  والشعب، الوطن لوحدة ارمزً )الشرفي(  البروتوكولي الرئيس شخصأن يكون  العادة جرتذلك،  قو فو 
 لوحدة ارمزً  سداأليمكن أن يكون  هلف .تمثيله ةمهمّ  إليه كلو يفخر به وي الذي لوطنه اهاأدّ  جازاتنإرمزيته من 

 سوري مليون من أكثر سقوط أنّ  نييميركواأل الروسبإمكان ذلك يكون في حال ع ّد كّل من  قولال إنّ  سورية؟
 هافي تعيث ساحة لىإ وتحويلها للبلد التحتية البنية وتدمير ،السوريين نصف وتشريد ،ومفقود وجريح قتيل بين
 ."شرفيّ  رئيس" بمنصب عليها أكافي   أن األسد يستحقّ  إنجازات ،افسادً  األرض ميلشيات كلّ 

 أوباما دارةإ عقل على يسيطر"داعش" 

الرئيس أوباما  إدارةتفكير  على مطلًقا استحواًذاعلى تنظيم الدولة تكاد تستحوذ  القضاء فكرة أنّ  اواضحً بدو ي
 تكون أنتعدو  الالقضايا األخرى  كلّ  أنّ  ترى هيف ،من ثمّ و  .4قليماإلسورية وعموم  في يجري بما واهتمامها

لية والدو  يةقليمواإلعلى جميع القوى المحلية  ، أنّ ما يعني، وفق منطق واشنطن ؛تفاصيل غير ذات شأن
 هزيمةمتمّثل بال الهدف الرئيس فيوالتركيز  اجانبً الفاتها "الصغيرة" خ تنحيةالمنخرطة في الصراع السوري 

 مالذ آمن في المنطقة. أيّ التنظيم وحرمانه من 

                                       
4 “Press Briefing by Press Secretary Josh Earnest,” The White House, Office of the Press Secretary, 
17/10/2014, at: http://1.usa.gov/23DzIU5 
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امتعاضها الناجم عن وقع المفاجأة، وجدت الواليات المتحدة في التدخل العسكري  منرغم ال علىو  ،من هذا الباب
التدخل  أنّ  رأت إذ ؛تنظيم الدولة ضدّ حربها  جهدإلى  موسكو اتجاه ضمّ  فيللدفع  فرصةً الروسي في سورية 

 إدارة مسؤولو هدردّ ي  فتئ  الدولة، وهو أمر ما تنظيمل هفااستهدحال  في امفيدً الروسي في سورية يمكن أن يكون 
من  داًل ز بتركّ عن استهداف فصائل المعارضة السورية وأن  تكفّ أنهم يريدون من روسيا أن  جهة أوباما من

 .داعشضرب  فيذلك 
ارضة السورية، من استهداف المع بداًل  الدولة، تنظيمالقضاء على  اتجاه فيبتغيير مقاربتها  هاقناعإوفي سبيل 

قف عناصر المو  بعضببما في ذلك القبول  ،ممكن حدّ أبعد  إلى للذهاب مع موسكو مستعدةً كانت واشنطن 
وافقت واشنطن على االنخراط في المسار السياسي الذي  المنطلق، ذامن هو . األسدمصير بشار  بشأنالروسي 

 -روسيا ) . فشاركت في مسيرة فيينا التي بدأت رباعيةسورية فياقترحته موسكو بالتوازي مع تدخلها العسكري 
في إطار ما أصبح  ،إيرانمن ضمنها  ،دولةً  17السعودية( قبل أن تتوسع لتشمل  -تركيا  –الواليات المتحدة 

إلى  لتوّصلو انحفي ظل توّجه موسكو وواشنطن  ثنائيةً  وتصبح ذلك بعد لتعود ،دعم سورية" "مجموعة بـعرف ي  
 .السوريةاألزمة  حولتفاهمات مشتركة بينهما 

 في كوذل "فيينا اتفاق" ـبفي المبدأ ع رف  يأميرك - روسياتفاٍق إلى  مسار فيينا عن التوّصلأسفر 
 لمجلس قرارٍ قّدم خريطة طريق لحّل األزمة السورية جرى تضمينها في و ، 2015 نوفمبر /الثاني تشرين 14

، ونّص على وقف 2015ديسمبر  كانون األول/ 18بتاريخ  2254الرقم  حملاألمن التابع لألمم المتحدة، 
جراء انتخابات خالل  ذاتالنار، وتشكيل حكومة شاملة  إطالق شهًرا  18طابع غير طائفي، وتعديل الدستور، وا 

" التي انطلقت في 3الجولة األولى من مفاوضات "جنيف  إخفاقتحت إشراف األمم المتحدة. وبعد 
استمرار القصف الروسي ومحاولة النظام وحلفائه استثمار المفاوضات  بسبب، 2016 يناير الثاني/ كانون 29

إلى  من التوصل 2016شباط/ فبراير  11يون في ميركواأل الروسغطاًء لتحقيق نتائج على األرض، تمّكن 
شباط/  27ذه في اتفاٍق لوقف "العمليات العدائية" في سورية على هامش مؤتمر ميونخ لألمن، بدأ تنفي

بعد تذليل آخر العقبات أمامه خالل اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وأوباما في  2016 فبراير
 .2016فبراير  شباط/ 22
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تمسكين باتفاق م واظلّ  نييميركواأل الروس فإنّ الفترة األخيرة،  في وخصوًصاالكبيرة،  الخروقات من رغمال علىو 
ينت وقت مضى، بعد أن تب أيّ أكثر من  ى هذا االتفاقعل صاروا يصرون نييميركاأل إنّ النار، بل  إطالقوقف 

 الذي ريالسو  النظام معارضة من رغمال علىالخاصة بالقضاء على داعش، وذلك  ستراتيجيتهمإللهم فوائده 
 كلّ  تعيديس حتى رئيسه، قال كما القتال، واصلي أن الروسي، التدخل بعد ةقوّ  شحنة على حصوله مع أراد،

 وقف العمليات القتالية قبل انطالق أنّ  وجدت التي المعارضة ظتحفّ من  رغمعلى الو األراضي التي فقدها، 
 .نازالتت لتقديم النظام تدفع أن يمكن التي الضغط أدوات فقدهاوي   هاموقف   ضعفي  المرحلة االنتقالية 

جهد  هتوجّ و  والمعارضة النظام بين القتال وقف أمام المجال تفسح أنهاب الهدنة من الواليات المتحدة موقف لتمثّ 
 في متقدّ تحقيق  إمكانالطرفين نحو القضاء على تنظيم الدولة، وذلك بمعزل عن المسار السياسي وعن 

 التي امالنظ قوات نتتمكّ األزمة السورية. فخالل األسابيع الستة الماضية من الهدنة  حلّ ل جنيف مفاوضات
 قاتلٍ  من ويلهوتح السوري النظام رأس تأهيل على تساعد معنوية قيمة ذات انتصارات تحقيقل حلفائها مع سعت
 كبير جزء قلن من الجتثاثه،هذا التنظيم  ىعل الحرب طارإ عنيد لتنظيم الدولة وحليف في خصمٍ إلى  لشعبه
 األهمية تذا تدمر مدينة الستعادة والحشد ،حةالمسلّ  المعارضة فيها تواجه كانت التي الجبهات من قواتها من

تبعد  مسافة لىع تقع التي القريتين مدينة استعادة من النظام قوات تمكنت كما الكبيرة، والحضارية التاريخية
لتنظيم  كبيرةً  ةً ضرب نيالمدينت استعادة لتشكّ  وقد .حمص مدينة من الشرقي الجنوب اتجاه في يلومتًراك 85 نحو

رق سورية بين معاقل التنظيم في ش امهم   امعبرً  تشكالن نهماأعن  فضاًل  ،ةً مهمّ  باطنيةً الدولة الحتوائهما ثروات 
 ى.من جهة أخر  البالد غرب جنوب القلمون منطقة في وقواعدهجهة  من)دير الزور( وشمالها الشرقي )الرقة( 

 ؛حلب رقش شمال في الدولة بتنظيم الهزائم بعض لحاقإمن  - تركي بدعم - فقد تمكنت ،المعارضة قوات اأمّ 
. أخرى ّرةً مقبل أن تفقدها  ،أخرى ىقرً  جانب إلى تركيا مع الحدود على يةستراتيجاإل الراعي قرية استعادتإذ 
 من قريبين ينصغير  ينفصيل ضدّ  طاحنةً  معارك تخوض الجنوب في المعارضة فصائل كانت نفسه الوقت فيو 

 .يةالمساإلهما لواء شهداء اليرموك وحركة المثنى  ؛والقنيطرة درعا بين الواقعة المناطق في الدولة تنظيم

وات الجوية الروسية الق فتوقّ  ضوء في األرض على يجابيةإنتائج  حققت   كأنها يةميركاأل يةستراتيجاإل تبد وهكذا
 هذه دعت د. وقالدولة تنظيم مواجهة فيالنظام  قواتل أكثر وتركيزٍ  ،حةالمسلّ عن استهداف فصائل المعارضة 

 .ةوالمعارض النظام بين الهشة الهدنة لتثبيت شهر خالل الثانية للمرة موسكو لزيارة كيري النتائج
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 خالصة

 ائيسً ر بالقوة والوالءات غير الوطنية على أنواعها،  يسيطرديكتاتور آخر  يّ أأو  ،األسد لتخيّ  الممكن من يسل
 أنّ  ذلك ؛هبصالحيات يحتفظ مادام األمامإلى  االنتقالية المرحلة تحريك يصعبأنه  كمابال صالحيات،  افخري  
م اإلبادة اإلنسانية وجرائ ضدّ  بالجرائم المتعلقة خالقيةاأل القضية عن فضاًل . هذا تهغادر م يقتضي األمر هذا

 .ونظامه التي ارتكبها الجماعية
 هءبقا نّ أل ؛كانت  صيغة  بأيّ في الحكم  اموجودً  األسدبشار  ماداماستقرار فيها  الو في سورية  ااسي  سي حلّ ال  

حتى يغيب  تالالق مواصلةل اقوي   امبررً  نو السوريثّم سيجد  منو  ،اموجودً  مازال زمةسبب األ أنّ  انيعني واستمراره
 تنظيم الدولة أنّ  نايعنياالقتتال بين السوريين  ارواستمر  األزمة اراستمر في أّن  شكّ  الو  ،أو يجري تغييبه األسد

 .اأيضً  للتمدد بل فحسب، للبقاء امتسعً يجد  لن (يشبهه ما أو)


