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، 2102يونييوححييرا   22اإلحدى عشرة، التي التقت فيي الدوحية فيي لم يكن خافيًا في نهاية مؤتمر أصدقاء سورية، الدول 

أ  قراًرا برفع وتيرة، وتحسين مستوى، تسليح الثوار قد اتُّخذ؛ فرئيس اليورراء ووريير الخارةيية الق يرس السياب  حميد بين 

ر ضيمييًا، ولكين بميا ةاسم بن ةبر آل ثاني، في مؤتمره الصحافي المشترك مع ورير الخارةية األميركي، ةو  كيرس، أشا

يكفي، إلى أ  تسع دول توافقت على التسليح بصورة ميفردة، أس بال ريقة ومن خالل اإلةراءات التي تراها مياسبة ليظامها 

السياسييي؛ وأ  دولتييين فقيير اختارتييا أ  تسيياهما بوسييائا أخييرى، مثييا التييدرين علييى الحكييم، وال ييو  ا قتصييادس واإل يياثي، 

 وما شابه. والم دات  ير الحربية،

 

فلماذا خ ت مجموعة أصدقاء سورية، ب د تردد طويا، مثا هذه الخ وة؟ وميا هيو الهيدل اليذس تتوخياه؟ كييس تيي كس هيذه 

الخ وة على أوضاع الم ارضة السورية؟ وها ثمة وحدة هدل أصالً بين دول مجموعية أصيدقاء سيورية، التيي تايم كافية 

 وكافة القوى المشرقية اإلقليمية الرئيسة، ما عدا إيرا ؟القوى الدولية الرئيسة، ما عدا روسيا، 

 

 التسليح: الجديد في قرار قديم

 

لم يكن ممكيًا صدور قرار التسليح عن لقاء أصدقاء سورية بدو  تغيير في الموقس األميركي؛ ف دد من الدول المشياركة فيي 

(، وعييدد آخيير، مثييا بري انيييا 2102ال يياا الماضييي  المييؤتمر، مثييا السيي ودية وق يير وتركيييا، تسيياهم فييي التسييليح ميييذ ربيييع 

وفرنسا، أعليت ميذ شهور عيمها على تقديم السالح للثوار السوريين، بدو  أ  تتخذ خ وات عملية. كا  الموقس األميركي 

 هو ال قدة باستمرار، ليس في ت  يا الخ وات البري انية والفرنسية وحسين، ولكين أيًايا فيي وضيع سيقس ليوعيية السيالح

 المقدا للثوار من الدول المشاركة في تسليحهم. ولكن الموقس األميركي لم يتغير في لقاء أصدقاء سورية، با قبا ذلك.

 

، 2102يونيوححييرا   01المرة األولى التي ي لن فيها البيت األبيض عيا واشي ن على تسليح الثوار، كانت مساء الخميس 

ارة الرئيس األميركي بياراك أوباميا عليى أ  تحقيقيات الجهيات األميركيية المختصية في نهاية بيا  قصير، حما توكيًدا من إد

(أرشيف-الفرنسية) في حلبقوات النظام مع  أثناء االشتباكات قذيفة هاونسوريون يستعدون إلطالق وار ت 
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وصلت إلى نتيجة تؤكد استخداا اليظاا السورس للسالح الكيماوس، سييما  يار السيارين، ضيد شي به. وأل  السيالح الكيمياوس 

أخيذ إدارة أوباميا خ يوة ملموسية فيي مواةهية اعتُبر دائًما، من وةهة نظر إدارة أوباما، خ ًا أحمر، كا  طبي يًا ومبرًرا أ  ت

اليظاا،  تمثلت في اإلعال  عن نية البيدء بتسيليح الم ارضية، عليى األقيا إ  أرادت اإلدارة كسين اليرأس ال ياا. الحقيقية، أ  

ح؛ وأ  األدلة على استخداا السالح الكيماوس توفرت لواشي ن، مثا ليد  وباريس وأنقرة، قبا أسابيع طويلة من بييا  التسيلي

الت رق لمسألة استخداا السالح الكيماوس في هذا الوقت بالذات كا  مسوً ا للقيرار الجدييد. األصيا هيو التغييير فيي السياسية 

 األميركية من تجين التدخا، وا متياع عن تسليح الثوار، إلى ال يا على التسليح.

 

 01–01التركيية، ال يين رةين أردو يا ، لواشيي ن،  وقع هذا التغيير فيي الموقيس األميركيي أثيياء رييارة رئييس الحكومية

، ليس فقر نتيجة للاغوط التركية أثياء المباحثات ال ويلة بيين أردو يا  وأوباميا، ولكين أيًايا عليى خلفيية 2102مايوحأيار 

 من ضغوط أميركية داخلية و ربية وعربية مشابهة، من ةهة، وتحو ت ملموسة فيي خارطية القيوى عليى السياحة السيورية

 نفسها، من ةهة أخرى.   

 

 إلى قرار التسليح 2من جنيف

 

يقول كيييث والتي، األستاذ الساب  بجام ة كولومبيا، وصاحن نظرية الواق ية الجدييدة فيي ال القيات الدوليية  إ  والفوضيىو 

مهيمية، واعترال دول ال الم   يقابلها وا ستقرارو، با والتراتبيةو. بم يى أ  تراتبية القوى في اليظاا ال المي، وبرور قوة 

بهذه التراتبية، هو الذس يحق  ا ستقرار. عيدما تهدد دولة ما اليظاا المتواف  عليه، يفترض أ  تقوا القيوة المهيميية باعادتهيا 

ميية. إلى موق ها، وتؤّمن بالتالي مياخ السلم وا ستقرار. وميا يي بي  عليى اليظياا ال يالمي، يي بي  أيًايا عليى األنظمية اإلقلي

يسي ر هذا التصور لل الم وال القات الدولية، إلى حد كبيير، عليى دوائير القيرار فيي ال اصيمة األميركيية؛ حييث ييرى ق ياع 

كبير من صان ي السياسة األميركيين أ  على القيوة المهيميية أ  تقيود، وأ  تخليهيا عين القييادة ي ييي التصيرل ب ريقية  يير 

 لقياعات التي تصيع مياخ الجدل حول سورية في ال اصمة األميركية. مسؤولة. وهذه، على وةه الخصوص، هي ا

 

يدرك كبار أعااء الكونغرس األميركي، من أمثال ةو  ماكين، ورةال األمن القومي السيابقين، وكبيار الكتياا والمحلليين، 

وسر لم ي د، و  يجين أ  يحتيا الذين يتياولو  األرمة السورية، أ  أولويات بالدهم ا ستراتيجية قد تغيرت، وأ  الشرق األ

صيدارة األولوييات األميركيية، فييي حيين تواةيه الو ييات المتحييدة عمالقًيا اقتصياديًا صييييًا فييي حيوض الباسييفيك، يوشييك أ  

يتحول إلى عمالق عسكرس أيًاا. وليس بين هؤ ء األميركيين المؤثرين، على األرةح، من يحما ت اطفًا خاًصا مع الش ن 

ع ال را بصورة عامة؛ و  هو ييظر إلى المسألة السورية نظرة أخالقية إنسانية. ميا يقولونيه، إ  هيياك أرمية السورس، أو م

كبيرة في الشرق األوسر، وإ  التدخا اإليراني والروسي، من ةهة، وتدخا دول عربية وتركيا، من ةهة أخرى، يوشيك أ  

مسييتوى الييدولي، وأ  يغييرق الشييرق األوسيير فييي مييياخ ميين ييقييا الحييدس السييورس ميين المسييتوى المحلييي واإلقليمييي إلييى ال

 الفوضى؛ وأ  على أميركا، بوصفها الدولة الرئيسة في ال الم، أ  تقود، أو أ  ال الم سييظر إليها كقوة  ير مسؤولة.

 

عدد آخر من هذا الجدل، الذس تساهم فيه دول أوروبية، مثا بري انيا وفرنسا، و ير أوروبية، مثا تركيا والس ودية وق ر و

، عيدما أعلن ال رفا  اتفاقهما على عقد 2102مايوحأيار  1الدول ال ربية، هو الذس دفع كيرس إلى التحرك باتجاه روسيا في 

، وعقيد 2102يونييوححييرا   21. واألرةح أ  فكرة تيشير إعال  ةيييس، التيي توصيلت إليهيا اليدولتا  فيي 2مؤتمر ةييس

لى حا سياسي لألرمة السورية، ةاءت من كييرس، ولييس مين  فيرول.   ترييد إدارة دولي بهدل التوصا إ-مؤتمر سورس

اوباما التدخا في سورية، بأية صورة ف لية؛ وهذه هي السياسة األميركية ميذ بدأ اليظاا السورس في مواةهية شي به األعييل 
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التي صدرت عن الرئيس األميركيي . تصريحات فقدا  الشرعية والتيحي، 2100با ةتياحات ال سكرية المدرعة في صيس 

، ليم تكين سيوى محياو ت للايغر الم ييوس عليى اليرئيس 2102و 2100ووريرة خارةيته السابقة هييالرس كلييتيو  خيالل 

السورس وحلفائه، ولم يُقصد بها التمهيد للتدخا.  عتبارات اسيتراتيجية دوليية، ولحجيم التراةيع األميركيي ليدى اليرأس ال ياا 

ي خالل ال قد األول من هذا القر ، ولت قيدات الوضع السيورس نفسيه، وأل  المسيألة السيورية فيوق ذليك   ال ربي واإلسالم

تشييّكا تهديييًدا ملًحييا للمصييالح األميركييية، اختييارت إدارة أوبامييا تجييين التييدخا المباشيير، وتييرك المسييألة للحلفيياء اإلقليميييين 

 ورؤيتهم لمصالحهم وتقديرهم لدورهم. 

 

، داخا الو يات المتحدة ومن الحلفاء األوروبيين وشرق األوس يين، للتدخا، تصاعدت؛ وكيا   بيد بالتيالي بيد أ  الاغوط

من ا ستجابة لهذه الاغوط، وتقديم رد مقيع، يتامن ا عترال بالتخلي عن موقع الدولة األقوى في ال يالم، أو القيياا ب ميا 

الدولي. وإ  كا  فيي ميؤتمر كييرس الصيحفي فيي موسيكو، -تمر السورسما. فكانت ا ةابة في فكرة تيشير ةييس وعقد المؤ

با شتراك مع  فيرول، ميا يسيتدعي ا نتبياه، حيين قيال  إ  ا تفياق عليى الميؤتمر ي ييي أ  لييس لواشيي ن أ  تتخيذ إةيراء 

 سريً ا بصدد تسليح الم ارضة السورية.

 

-روسيا الحرا الباردة، وخسرت م ها إمبراطوريية أوروبييةسورية، من الميظار الروسي، هي أمر مختلس تماًما؛ خسرت 

آسيوية مترامية األطرال؛ ولكيها لم تخسر الحرا بالاربة القاضيية، وليم تفقيد بالتيالي مقوماتهيا ال سيكرية اليوويية الهائلية. 

فيي اسيت ادة روسييا  وب د سيوات التس يييات المهيية، ساعدت عائدات اليفر، وسياسة بيوتين الحارمية لت يييي قباية الدولية،

لثقتها بذاتها، ولكن القوى الغربية، والو يات المتحدة على وةه الخصوص، لم تأخيذ متغييرات القيوة الروسيية فيي ا عتبيار، 

. تييرفض الو يييات المتحييدة ا عتييرال 2112و  حتييى ب ييد الحييرا الغاضييبة التييي شيييتها روسيييا ضييد ةورةيييا فييي صيييس 

لقوقار، وترفض التفاوض حول الدرع الصاروخية الماادة للصواريخ، وتُحجيم عين ميد بمصالح روسيا الخاصة في شمال ا

يد المساعدة لجهود تحديث البيية الصياعية الروسية. وتجد روسيا نفسها اليوا في وضع أض س نسبيًا في سوق ال اقة، بييما 

رية، لهذه األسباا مجتم ة، هي أول مياسيبة، ت ما الدول األوروبية والو يات المتحدة على تيويع مصادر اليفر والغار. سو

على المستوى الدولي، ميذ نهاية الحرا الباردة، تجد فيها روسيا أ  ال الم يأخذها مأخذ الجد، وأنها تست يد دورهيا فيي صييع 

 القرار ال المي.

 

(، processليية للحيا  المشكلة أ  األميركيين والروس لم يتفقا فيي موسيكو عليى حيا لألرمية السيورية، بيا عليى مجيرد عم

تُرك الكثير من تفاصيلها  امًاا ومادة لمفاوضات  حقة. لم يتف  كيرس و فرول، ميثالً، عليى الكيفيية التيي سياي ا  فيهيا 

موضع التيفيذ. ففوق أ  من الصي وبة بمكيا  فيرض وقيس إلطيالق الييار، وإقيياع اليظياا بسيحن قيوات  2102إعال  ةييس 

 األمر الذس سيشجع السوريين على الخروج إلى الشوارع بمئات األلول، مين ةدييد(؛ فيا  هيياك الجيش من المد  والبلدات 

ص وبة فائقة أخرى تحير باحتمال توصا ممثلي الم ارضة واليظاا إلى اتفاق على حكومة انتقالية. األصي ن مين هيذا كليه، 

هم بيالي  الغيامض حيول وضيع اليرئيس السيورس هو إقياع الرئيس السورس بتسليم سل اته لهذه الحكومة؛ إذ حتيى ب يد قبيول

أثياء المرحلة ا نتقالية، ليس ثمة خيالل حيول أ  األمييركيين، وتركييا، وأ لين ال يرا، يرييدو  عمليية انتقاليية تفايي إليى 

 خروج األسد من المشهد. 

 

؟ وهيا سييكو  مفوًضيا بالف يا   مين سييمثا اليظياا2أما الدائرة الثانية من ال قبات، فتت ل  باإلطار المفتيرض لميؤتمر ةيييس

 تخاذ قرارات رئيسية؟ من سيمثا الم ارضة والش ن، سيواء القيوى السياسيية أو القيوى المسيلحة؟ وهيا سييمتلك مين القيوة 

واليفوذ ما يج ا ما يواف  علييه شيرعيًا فيي أعيين الجماعيات والشخصييات السياسيية وال سيكرية المختلفية؟ وميا اليدول التيي 
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تحاق بالمؤتمر، إلى ةانن الو يات المتحيدة وروسييا؟ سييما أ  هيياك خالفًيا كبييًرا حيول ميا إ  كانيت إييرا  سيُسمح لها با ل

ستُدعى للمشاركة أا  ؛ وماذا سي يي أس اتفاق يتم التوصا إليه، على ص يد القانو  الدولي وقدرة مجلس األمن الدولي على 

 الف ا؟

 

موسكو بين كيرس و فرول، بدا واضًحا أ  واشي ن أوباما، وإ  أحجمت عن التدخا، خالل األسابيع القليلة التي تلت اتفاق 

لم تتراةع عن هدل اإلطاحة ببشار األسد، بصورة أو أخرى. وفي المقابا، وفيي ضيوء اسيتمرار إميدادات السيالح الروسيية 

كميا هيي، وبيدو  أدنيى تغييير، مييذ  ليظاا األسد، بدا أ  الروس ليسيوا فيي طيريقهم لتغييير سياسياتهم فيي سيورية، المسيتمرة،

تحول الثورة السورية إلى أرمة إقليمية ودولية. وقد بدا واضًحا في لقاءات المسؤولين األميركيين والروس ب د اتفاق موسكو 

 أ  ليس ثمة مؤشًرا على است داد الجانن الروسي لتقديم تيار ت ملموسة للمساعدة على ان قاد المؤتمر. وهكذا، تأةا موعيد

؛ ثيم سيرعا  ميا تواليت التصيريحات بيأ    أحيد 2102إلى وقيت ميا فيي يوليوحتميور  2102يونيوححييرا   21من  2ةييس

ي رل على وةه اليقين متى سي قد. قوى الم ارضة السورية، سواء في ا ئتالل الوطيي أو في قيادة الجييش الحير وأوسياط 

ة المؤيييدة للثييورة، أعييادت التوكيييد علييى شييروطها السييابقة الخاصيية قييادة ألوييية الثييوار، مدعوميية ميين تركيييا والييدول ال ربييي

 بالمفاوضات مع ممثلين لليظاا  ير ملوثي األيدس بدا السوريين، وعلى رفض أس دور لقيادة اليظاا في المرحلة ا نتقالية. 

 

سيارعوا، وبتأيييد روسيي، إليى ، 2وأل  قادة اليظاا، وحلفاءه في إيرا  وحييا ،، ليم ييروا الت قييدات المحي ية ب قيد ةيييس

محاولة توكيد سي رة اليظاا وتحكمه في سير الم ركة، قبا الذهاا إلى ةييس. على األرض، لم ي د خافيًا أ  انخراط حيا 

، وإيييرا  ييييداد عمقًييا وانتشيياًرا فييي أنحيياء سييورية. م ركيية القصييير، كمييا هييو م ييرول لييم تبييدأ يييوا انسييحاا الثييوار ميهييا 

دس قوات اليظاا والحيا، با قبا ذلك بيهاء الشهر، ووسير اعتيرال واضيح مين قيادة الحييا بتورطيه فيي وسقوطها في أي

سورية. كما أ  التقارير حول تجييد الشبا  الشي ة في ال راق ودول عربية أخيرى، إضيافة إليى باكسيتا  وأفغانسيتا ، للقتيال 

 في سورية، تواترت ميذ نهاية ال اا الماضي.

 

، وتيايييد المؤشييرات علييى اتسيياع ن يياق التييدخا 2فييية ميين انحسييار التفيياؤل بان قيياد قرييين لمييؤتمر ةييييسباختصييار، علييى خل

اإليرانيححيا ، في األرمة، ورفض الروس التيحيح عن مواقفهم السابقة، وظهور مؤشرات عليى سي ي اليظياا وحلفائيه 

خليًيا وخارةيًيا، وأصيبح عليى اليرئيس األميركيي إلى تغيير خارطة الم ركة، عادت الاغوط من ةديد على إدارة أوباميا، دا

 اتخاذ خ وة ذات د لة سياسية ملموسة، حتى وإ  تمثلت في قرار التسليح.

 

 المعارضة: خالفات متعددة

 

كا  تشكيا قيادة موحدة للجيش الحر، وانتسياا ق ياع ملميوس مين ألويية وكتائين الثيوار إليى هيذه القييادة، واختييار الجييرال 

أحد الاباط المحترفين في صفول ال سكريين الميشقين، لرئاسة أركيا  الجييش الحير، عيامالً مهًميا فيي إقيياع سليم إدريس، 

الدول الغربية والو يات المتحدة باتخاذ قرار التسليح. تتخول القوى الغربية وال ربية من الدور الذس تل به ةماعات مسيلحة 

ح نيوعي لهيذه القيوى. وربميا اسيت اع إدرييس وقيادتيه تيوفير ت ميييات مرتب ة بالقاعدة في مسيرة الثورة، ومن وصول سال

كافية، نسبيًا، بأ  مثا هذا السيياريو لن يقع، وأنه طالما كا  السالح يمر عبر قيادة أركا  الجيش الحر، ف لى القوى المساندة 

 للثورة أ  ت مئن إلى أنه لن يصا إلى أيٍد  ير مر وا فيها.
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يل به الجيرال إدريس وقيادة أركا  الجيش الحر، بغض اليظر عن حجيم اليدعم اليذس قُيدا للثيوار حتيى عير الدور الذس بات 

اآل ، والثقة التي يبدو أ  الدول ال ربية والغربية توليها إلدريس وقيادته، موقيع ال سيكريين فيي قييادة الثيورة السيورية. ومين 

 ي، كا  من ُدعي للقاء أصدقاء سورية في الدوحة.المالحظ أ  قيادة األركا ، وليس رئاسة ا ئتالل الوطي

 

ألسباا عديدة، موضيوعية وذاتيية، ولفقير التجربية السياسيية السيورية خيالل ال قيود األرب ية الماضيية، ليم يسيت ع ا ئيتالل 

أحميد م ياذ توكيد قيادته للثورة السورية. وقد ت رضت صورة ا ئتالل لمييد من ا هتيار عيد استقالة رئيسه األول، الشييخ 

 20–22الخ ييين. وفييي محاوليية للحيياق باألحييداس، عقييد ا ئييتالل لقيياًء ماراثونيًييا فييي إسيي يبول، اسييتمر ألكثيير ميين أسييبوع، 

. شاا اللقاء خالفات، ت ود فيي م ظمهيا إليى ال بي ية الت دديية البالغية لالئيتالل، ولتيدخالت اليدول ال ربيية 2102مايوحأيار 

للكتلية الليبراليية  2مين ممثليي قيوى وفئيات ةدييدة   10ل نجح في اليهاية في ا تفاق على ضيم المساندة للثورة. ولكن ا ئتال

آخيرين مين اتجاهيات  01للجييش الحير، و 01مميثالً للحيراك الثيورس فيي اليداخا،  01التي يقودهيا الم يارض ميشييا كيليو، 

التأكييد حسيياا التوارنييات فييي هيئيية ا ئييتالل مختلفية. هييذه، بييال بع، أكبيير قفييية فيي مسيييرة ا ئييتالل ميييذ تأسيسييه، وسييت يد ب

 ال امة.

 

بيد أ  توسيع ا ئتالل ة ا من الص ن الماي نحو انتخاا هيئة رئاسية ةديدة، قبا أ  تسمي قوى الحراك والجيش الحير 

أ  ميين  ممثليهييا؛ وهييذا مييا أدى إلييى تأةيييا انتخابييات رئاسيية ةديييدة ل ييدة أسييابيع أخييرى. كمييا وةييدت قيييادة ا ئييتالل المؤقتيية

، ويسيمي وفيده للميؤتمر فيي حيال 2الارورس ا نتظار حتى اكتمال البيية الجديدة، قبا أ  يقرر ا ئيتالل موقفيه مين ةيييس

 نتخياا الهيئية الرئاسيية وحسيم  2102يوليوحتمور  1–1واف  على المشاركة فيه. والمفترض، اآل ، أ  يلتقي ا ئتالل في 

وربميا ت تبير أشيهر الصييس الحيالي فرصية ا ئيتالل األخييرة لتوكييد قيادتيه للثيورة، الموقس مين المسيار السياسيي لألرمية. 

وتمثيله للحراك الثورس، وللق اع األوسع من أطيال السياسة السورية الم ارضة، وللجيش الحر والجماعيات المسيلحة التيي 

 ت ما تحت مظلته.

 

 صراع طويل في األفق

 

وار ميين الو ييات المتحييدة، ويجيين عييدا توقييع وصييول هييذه اإلمييدادات سييريً ا؛ يجين عييدا توقييع إمييدادات عسييكرية كبيييرة للثيي

والمؤكد أ  هذه اإلمدادات، إ  تحققت، لن تصا إلى كافة الجماعات السورية المسلحة، با لتلك التي تحيور ثقية األمييركيين. 

ر ميا تقدميه، وكييس، ولمين. ولكين قرار لقاء الدوحة كا  واضًحا في إع اء كا دولة تر ن في دعم الثوار الحريية فيي تقريي

أهمية قرار التسليح تيبع من أنه يرفع السقس اليوعي للسيالح اليذس يقيدا ف يالً مين اليداعمين الرئيسييين، اليذين يقوميو  بيدور 

ف ييال فييي دعييم الثييوار ميييذ عيياا علييى األقييا، مثييا تركيييا والسيي ودية وق يير. وكييا  واضييًحا خييالل األسييابيع األخيييرة ميين 

أ  مسلحي الثورة السورية، سيما في حلن وإدلن في الشمال ودرعا في الجيوا، أصبحوا أكثير قيدرة  2102يونيوححييرا  

على مواةهة هجمات قوات اليظاا وحلفائه، با وفيي المبيادرة إليى شين هجميات ملموسية عليى مواقيع قيوات اليظياا المتبقيية. 

 يخ ر له من هجوا واسع على مديية حلن وريفها.وربما ساعد إمداد الثوار بسالح أفاا في إةهاض ما كا  اليظاا 

 

بيد أ  المؤكد اآل ، في ظا الت قيدات اإلقليمية والدولية المتيايدة، أ  الم ركة على سورية سيتكو  طويلية ومرييرة وباهظية 

سييوريين لحسييم التكيياليس. ميين المشييكوك فيييه، حتييى ب ييد قييرار لقيياء الدوحيية، أ  سييالًحا كافيًييا، نوًعييا وكًمييا، سيييتوفر للثييوار ال

الم ركة عسكريًا وخالل فترة قصيرة نسبيًا. في المقابا، ت هدت إيرا  وروسيا خالل ال امين الماضيين با سيتجابة لحاةيات 

اليظاا ال سكرية؛ وليس ثمة مؤشر على أس تراةع في هذه اإلميدادات. ويسياعد دخيول حييا ، وآ ل المت يوعين الشيي ة 
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في احتواء مؤشرات اإلنهاك، التي بدأت في الظهور في قوى اليظاا ال سكرية. المتوقع، بصيورة  ساحة الم ركة قيادةَ اليظاا

عامة، خالل الفترة القصيرة المقبلة، أ  يست يع الثوار إحيرار تقيدا ملميوس فيي محافظيات الشيمال والشيرق والجييوا، وأ  

الوسر والساحا، وربما إحرار ب ض التقيدا  يير  تست يع قوات اليظاا المحافظة على مواق ها في دمش  وريفها ومحافظات

 الكبير في هذه المياط .

 

في هذه الم ركة ال ويلة،   يبدو أ  هياك توافقًا كامالً بين مجموعية أصيدقاء سيورية حيول كيفيية م الجية األرمية. ثمية دول 

لحسيم ال سيكرس  يير ممكين، وأ  ت تقد أ  باإلمكا  تحقي  حسم عسكرس، وأخرى ترى أ  الحا فيي اليهايية سياسيي، وأ  ا

دعم قوى الثورة هو وسيلة لتحسين الشروط السياسية وليس الحسم. ما توافقت عليه هذه الدول مجتم ة في هيذه المرحلية هيو 

ميع اليظاا وحلفائه في إيرا  وروسيا وحيا ، من تغيير مييا  القوى على األرض، ومساعدة الثوار للاغر عليى اليظياا 

و قليالً، إلقياعه وحلفائه بارورة التوةه الجاد لمفاوضات سياسية، تؤدس إليى تغييير ةيوهرس فيي نظياا الحكيم. عسكريًا، ول

وفي المقابا، لين يكيو  هيياك فيي الميدى الميظيور تيدخا عسيكرس مباشير، و  حظير ةيوس. هيذا، بكلمية أخيرى، أقصيى ميا 

ن أ  تقييمم قييادة ا ئيتالل وقييادة الجييش الحير حسياباتها ستست يع قوى الثورة الحصول عليه في هذه المرحلة؛ وهو ما يت ل

 على هذا األساس.

 

لن يتمكن ا ئتالل من ا ستفادة الياة ة من هذه الفرصية وخيوض م ركية طويلية إ  بم الجية اليبرء فيي أعماليه، والق ي ية 

ول الجماعييات المسييلحة، سييواء تلييك اليسييبية بييين ا ئييتالل والقييوى الثورييية بالييداخا. وبالمثييا، فييا  التشييظي البييال  فييي صييف

المياييوية تحييت مظليية الجيييش الحيير، أو التييي تقييس خييارج هييذه المظليية، ليين يسيياعد السييوريين كثيييًرا علييى أرض الم ركيية؛ 

فال رفا  يواةها  تحدس إنجاح خ وة توسيع إطار ا ئتالل، والتحاق قيادة الجيش الحر بهيذا اإلطيار، وال ميا عليى أسياس 

اليهايية هيو القيرار السياسيي. إ  كانيت م ركية سيورية سيت ول، فيا  اسيتمرار أحيوال ا ئيتالل والقيوى  أ  قرار الثورة فيي

المسلحة للثورة على ماهي عليه سيج ا هذه الم ركة أطول بكثير. بم يى أ  إطالة أميد هيذه الم ركية   يقتصير عليى ت ييت 

الثورة في ا رتفاع إلى مستوى التحديات التي باتيت هيذه  الروس والتدخا ال ليي إليرا  وحيا ،، ولكن أيًاا إخفاق قوى

 الم ركة تفرضها.

 

 

 

 

 

 انتهى

 


