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مع منتصف هذا الشهر، تكمل الثورة السورية شهرها السادس عشر. وبالرغم من أن جماعاا  النشان ن الولال التاد  ااد  

ياة عىال ساىم ة الحرااة الشا   ة، واين ساورية الحراك الجماه ري، والطر الس اس ة التد ولاتتها الثاورة، صر ان مان ال تا

ت ا   انن صالاة ماان ال ناف المت ااا م، سااهمن وااد تصا  تها س اساا  الامااع التموياة التااد ت ناهاا النةااا ، وتات      ى م ااة 

 ودول ة، وعجز النةام ن ال ربد والتولد عن  يجاد صل س اسد لألزمة ود سورية  وورضه. 

 

الماض ة سىسىة من الىااءا  التد تشا ر  لال أن الزماة الساورية تناور  بال  ال مان صرااة  و ت اناضن   ل اليا  الاى ىة

ش   ة دا ى ة، تنالب بالحرية والتغ  ر الس اسد،  لل أزمة بالغة الت ا ت وذا  طابع دولاد. ولكان هاذل الىاااءا ، ساواء تىا  

ال تاوصد با ن الزماة واد طرياهاا  لال الحال، بال  التد ضمن  وى الم ارضة الساورية أو أطراوااا عرب اة و  ى م اة ودول اة،

تااوصد هااذل الىااااءا ، و لاال جان هااا جمىااة ماان الملشاارا  ال اارى،  لاال أن الثااورة السااورية تتحااول تااتريج  اا  لاال صاار  

 استنزاف،  ت تنول نس   اا، ب ن  وى الثورة السورية المختى ة، من جهاة، ونةاا  الحكام و اوا  الجا   الموال اة والم ى شا ا 

 التاب ة له، من جهة أ رى.

 

 مؤتمر جنيف: ورقة الحكومة االئتالفية

 

عااات  مجموعااة االتصااال صااول سااورية، 

التااااد تضاااام  ااااوى دول ااااة، عىاااال رأسااااها 

الواليا  المتحتة وروس ا، وعتد من التول 

ال رب ة وترا ا، لااء واد متيناة جن اف ياو  

، ساا اته 2302يون ااوزصزيران  03الساا ن 

و اااال  لاااال تواواااا  تو  ااااا  مت ابىااااة بالت

روسااااد صااااول مسااااتا ل النةااااا  -أم راااااد

السوري. واان الجاناب الروساد  ات وشال، 

أثناااااء التحضاااا را  لىماااالتمر، وااااد   نااااا  

واشننن وعاتد مان ال وا ام ال رب اة بضام 

وزياري   يران  لل الىااء؛ ما أدى ود النهاية  لل است  اد ال من  يران والس ودية. لكن، وبالرغم من المحادثا  المكث ة با ن

 ارج ة الواليا  المتحتة، ه  ري اى نتون، وروس ا، س رغد الوروف، وين النرو ن لام يتو ا   لال ات ااس صاسام و ااطع 

ا ب  ش ، ولكنه لم يكن ااو اا إلصتاث ان راج مىموس ود الموا ف التول ة المتضاربة.  صول الحل ود سورية. شهت الىااء تاتما

 

جان ها الص ن، من جهاة، والوالياا  المتحاتة، وم هاا الاتول ال رب اة المشااراة واد الىاااء  تمحور الخ ف ب ن روس ا، و لل

وترا ا، من جهاة أ ارى، صاول المرصىاة االنتاال اة ومصا ر الارب ا بشاار السات، وصاول تااتير مسالول ة طرواد المواجهاة 

ل التااد تنر اان  ل هااا مسااودة المسااىحة المتصاااعتة وااد الاا  د. واااان مصاا ر الساات، عىاال وجااه الخصااو ،  صااتى المساااب

التولد صول سورية، اوود عناان. ماا طرصاه عناان ااان أن ت شاكمل صكوماة ابات ف -المشرو  الذي تات  به الم  وث ال ربد

وطند، تضم الم ارضة وب ض شخص ا  الحكم السوري، وت منح سىنا  منىاة إلدارة المرصىة االنتاال ة، يست  ت منها اال 

ا لى مى ة االنتاال ة. وبالرغم من أن ماترح عنان لم ينص عىل اسات  اد السات، وىام يتنىاب المار ا  ار من ي ت ر وجودل م و ا 

 ذااء ل ستنتاج ب ن الماصود هو الرب ا السوري.

 

ال تزال الجهود الدبلوماسية لم تجد مخرجا لألزمة السورية، فالقوى الكبرى مختلفة 

 حول مصير بشار األسد، وخطة عنان لم تنجح في وقف قمع النظام للثائرين
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ود النهاية، لم يساتنع الاروس والم را اون رد    واتهماا  ال باساتختا  ناص تاواواد غاامض. واوا  الم را اون وال ار  

رة الولل، عىل مساواة عنف  وا  النةا  ب نف  وا  الم ارضة. وواو  الروس، لىمرة الولل، عىال التنارس وترا ا، لىم

اا؛ بم نال أن ال  اان النهاابد ا تصار عىال التو ا ة بات ااس  ل مى ة انتاال س اسد ود سورية. ولكان مصا ر السات غال غامضا

 ، باتون ال اارة المت ىااة باسات  اد أياة جهاة. ولكان هاذا لام يكان السوري ن عىل تشك ل صكومة ابت و ة تتمتع بكاوة الص ص ا

ا من أي جتول زمند، ومن أية  شاارة لتحويال ال  اان  لال  ه ل  ان جن ف؛ وات    ال  ان أيضا جِّ موضع االنتااد الوص ت الذي و 

  رار دولد مىز  )تحن ال صل السابع من م ثاس المم المتحتة(.

 

 ألسدمن جنيف إلى باريس: رحيل ا

 

  ل اليا  الاى ىة التال ة ل ات لااء مجموعة ال مل التول اة صاول ساورية، ساار  النرواان، الروساد والم رااد،  لال تااتيم 

ت س راتهما المختى اة لماا تام االت ااس عى اه واد جن اف. وزيارة الخارج اة الم را اة أاات  عىال أن ال باااء لألسات واد الحكام، 

ن آ رون  لل أن الروس واواوا ود جن ف، ب ت ممان اة طويىاة، عىال أن ساورية بصاتد وأشار مسلولون أم را ون وغرب و

انتاال لىسىنة، وأن الحكومة التد تتمتع بكاوة الصا ص ا  لا اادة المرصىاة االنتاال اة ت ناد أن السات ال مكاان لاه واد مساتا ل 

اذمبن ود تصريح رسمد أن موسكو تواو  عىل  سورية. لم ترد وزارة الخارج ة الروس ة عىل مس لة انتاال السىنة، ولكنها

است  اد الست، وأشار   لل أن مص ر الرب ا السوري البت أن ي تَرك لىش ب السوري وتواوااه، ولكان الاروس لام يوضاحوا 

 تصورهم لك   ة التو ل  لل هذا التواو .

 

ا أن مالتمر أ ات اء ساورية، الماارر عااتل واد يول وزتماوز  6بااريا ياو  الجم اة  وود مناخ مان الخ واا ، أ ا ح واضاحا

التراد الت اس جن ف. ولتو  هم هذا المسار، ولسا ا  أ ارى -ال ربد-، س ص ح مناس ة لإلع ن عن الت س ر الغربد2302

اإل ى مد عىل سورية،  رر الروس والص ن ون التغ ب عن لاااء أ ات اء ساورية، واد  شاارة -تت ى  باستمرار التتاوع التولد

 تصم مهم عىل أن ات اس جن ف هو أ صل ما يمكن التو ل  ل ه ود هذل المرصىة.  ال تخ ل  لل

 

تصاااعت الخ وااا  التول ااة صااول سااورية اااان موضااو  الماابىااة التااد نشاارتها الغارديااان ال رينان ااة، وااد يااو  ان ااااد ماالتمر 

 ا والغر  عىل ساورية، و اال  أ ت اء سورية، مع اوود عنان، الذي لوصظ تغ  ه عن لااء باريا. هاجم عنان تناوا روس

ا  ل رض و ف إلط س  " ن سورية ستواجه صرباا أهى ة س تسع ننا ها ما لم تو ف روس ا والغر  ودول عرب ة تناوسها الهت 

الااتولد المشااترك  " ن الااتعم ماان مجىااا الماان الااتولد ب ساارل -النااار و طاا س عمى ااة س اساا ة". وأضاااف الم  ااوث ال ربااد

ا ال ين غاد ت تياتل، عىال الارغم مان الخ واا  واد لاااء جن اف لمجموعاة ال مال ل نتاال الس اسد و ا ا  ارا د دمش  اان  نجازا

  "نسا ل لتن  اذ ب اض الاارارا  -ود ت ى   عىل االنتاادا  التد وجهتهاا الم ارضاة الساورية لمهمتاه-صول سورية". و ال 

اثار و ال اة عىال أرض الوا اع لو اف ال ناف و طا س التد جرى اتخاذها ود جن ف، والهم مان ذلا  استكشااف النريااة ال

ال مى ة الس اس ة. وأنا اوهم رد و ل الم ارضة )السورية(، وربما و ىن الشدء ن سه لو انن ود محىها أو ذه ان أب ات، لنهاا 

 % مما تريت؛ لكن هذا ال ي ند أنها لم تحصل عىل شدء".033لم تحصل عىل 

 

ا؛  ذ لم يلات عىل رص ال السات وصساب، بال وطالاب با ن يصاتر مجىاا المان  انتهل ملتمر أ ت اء سورية اما اان متو  ا

ا بش ن االنتاال الس اسد ود سورية تحن ال صل السابع، ووعت بمزيت من المساعتا  اإلنسان ة لىساوري ن، ومسااعتا    رارا

م ا  اة روسا ا والصا ن عىال ت ن ال متن ة لىم ارضة. و ْن أ ض ف  لل ب ان باريا تصريحا  الس تة اى نتون، التد دعن ل

عمى ة التو ل  لل ات اس دولد صول التغ  ر ود سورية. يمكن الاول   ن ملتمر باريا اان مهرجانااا إلغهاار الحات ال ا ال 
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اا،  رجان   اادا   اا، أيضا ب ن من يليتون ثورة السوري ن ومن ي مىاون عىال المحاوةاة عىال نةاا  الحكام. واماا ااان متو  ا

ورية، س ما  اادة المجىاا الاوطند الساوري، لتوجاه انتااادا  الذعاة لنتااب، الىاااء، و   ا اه بصاورة مىموساة الم ارضة الس

 ماارنة بىااء أ ت اء سورية الساب .

 

 المعارضة ومؤتمر القاهرة: خالف على التمثيل

 

اا واد الاااهرة ) ا جام ا (، باتعوة مان 2302تماوز يول وز 0 – 2ب ن لاابد جن ف وباريا، عات  الم ارضاة الساورية مالتمرا

مان   اادا  ونشاناء الم ارضاة الساورية، بماا واد  033جام ة التول ال رب ة وتحن رعايتها. الملتمر الذي صضارل زهااء 

ات باه توص ات  اوى الم ارضاة وتواواهاا عىال تصاور  ذل  ب ض نشناء التا ل السوري، تم ت ج ىه من   ل عتة مارا ، و  صد

ية ما ب ت نةا  الست. ولن ملتمر الااهرة جاء ود أعااا  لاااء مجموعاة ال مال واد جن اف، موصت لىمرصىة االنتاال ة ولسور

وأن غموض ب ان جن ف لم يكن  او اا، وات ساارعن م ةام أ اوا  المشاارا ن واد مالتمر الاااهرة  لال التوا ات عىال أن ال 

ا ود الوثاب    الصادرة عن الملتمر.مرصىة انتاال ة ود غل وجود الست، وهو المر الذي ان كا أيضا

 

شابن ملتمر الااهرة   واا  صاادة صاول مسا لت ن رب سا ت ن  مساتا ل الم ارضاة اجسام س اساد، ووضاع ال ى اة الكردياة. 

روض أغىب المجتم  ن منالب الاوى الكردية الاوم ة التد شاران واد المالتمر باساتختا  مصانىح "الشا ب الكاردي" واد 

وهو ما أدى  لل انساحا  الااوى الكردياة، باالرغم مان أن ربا ا المجىاا الاوطند الساوري ال ارة المت ىاة بحاوس الاراد، 

الحالد، وأصت أبرز المشارا ن ود الملتمر هو الناشط الس اسد الكردي ع ت ال اسط سا تا )الاذي لام يواوا  الااوم  ن الااراد 

 اوى الم ارضاة، سا ما با ن ه لاة التنسا    عىل االنسحا ، عىل أية صاال(. ولكان المسا لة التاد عكسان الخا ف الاتابم با ن

والمجىااا الااوطند، وت ىااان بمااا  ن ااناان هناااك ضاارورة لتشااك ل لجنااة متاب ااة ب اات ان ضاااض الماالتمر. مااا اااان ي ن ااه هااذا 

الماترح أن الىجنة ستتحول تىااب اا  لل الممثل الس اسد لىم ارضاة الساورية، وتضاع بالتاالد نهاياة لوضاع المجىاا الاوطند، 

 ى  ادته أنه الجسم الس اسد الحابز عىل أا ر  تر من الشرع ة لتمث ل ثورة الش ب وصراته.الذي ير

 

ات   الملتمرون ود النهاية عىل وث ات ن رب ست ن، الولل  تت ى  بالرؤية الس اس ة المشتراة لىمرصىة االنتاال ة، وااان أبارز 

ان ة، وحمىن عنوان "وث ااة ال هات الاوطند  ال تالاة، التيماراط اة، ما صمىته هو المنال ة بيسااط السىنة الحاامة اى ة. أما الث

والت تديااة"، ولاام تختىااف وااد تصااورها لمسااتا ل سااورية عاان تىاا  التااد  اارج بهااا لااااء المجىااا الااوطند و ااوى الم ارضااة 

ا  لال أن ال ا واضاحا تواوا  عىال ال رى ود  سنن ول   ل شهور. ولكن عات  االت ااس عىال تشاك ل لجناة المتاب اة ااان ملشارا

الرؤية ال ي ند ت ىور جسم واصت لاوى الم ارضة وشخص اتها، وأن الخارطة الس اس ة لىم ارضة الساورية سات ال عىال ماا 

 هد عى ه، عىل الرجح. وربما يكون ملتمر الااهرة المحاولة ال  رة ود جهود التوص ت التنة مد لىم ارضة.

 

 حرب استنزاف قد تطول

 

هرة وباريا، التد تمن   ل وترة لام تتجااوز أسا وع ن، بحجام الجهات الك  ار الاذي باتان الزماة توصد لااءا  جن ف والاا

السورية تتنى ه عىل ال  تة السورية وال رب ة والتول ة. وال يمكن الاول   ن هذل الجهود لام تثمار، أو  نهاا لام تا   بجتيات. 

ا س اس اا البت أن ياع ود سو رية، وهو الا ول الذي ي كا صجم الضغوط التد تت رض لهاا ثمة   ول روسد واضح ب ن تغ  را

ا عاان اإلشااادة بي اا صا  نةااا  الساات أو ت نااد س اسااة المنال ااة  الا ااادة الروساا ة عرب  اااا ودول  اااا، وأن موسااكو تخى اان أ  اارا
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وهنااك،  بي  صا  ياو  بها النةا . وهناك ملشرا  مان مالتمر أ ات اء ساورية عىال مزيات مان الاتعم لااوى الم ارضاة.

ا، تواو  سوري وطند عىل وث ات ن رب ست ن. ولكن هل يك د هذا اىه ل ستنتاج ب ن الزمة ود طرياها  لل الحل؟  أ  را

 

، تش ر بوضاوح  لال ت اا م الزماة، ال 2302اإلجابة بالت ا ت  ال. ثمة تنورا  ث ثة ت  شها سورية منذ بتاية يون وزصزيران 

  لل نهايتها  

 

 :أن م  وث المم المتحتة عجز صتل انن عن تن    أي من مشرو  النااط السن الذي ا ترصه لىت امال ماع  األول

 الزمة؛ بل  ن المم المتحتة أو  ن و ى  اا ب ثة المرا  ة التول ة التد أرسىتها  لل سورية. 

 :من ناص ة، ت اتو  اوا  النةاا  وا نهاا أن م تال  ال نف و ىن  لل مستويا    اس ة منذ انن س الثورة؛ و الثاني

تساب  الزمن ل رض س نرتها عىل أنحاء ال  د، مو د ةا  ساابر وادصاة بالهاالد، واد ااواة المنااط  الثاابرة. ومان 

ناص ة أ رى، تحسن أداء  وا  الج   الحر، سواء مان ص اا التساى ح، أو مان ص اا انضاما  المزيات مان الضا اط 

 ا،  ضاوة  لل انالف من المتن  ن المتنوع ن. والجنود المنشا ن  لل   ووه

 :يت ىا  باتساا  الهاوة با ن النةاا  والااوى التاد تتعماه، مثال  ياران وروسا ا، مان جهاة، و ناعاا  الشا ب  الثالث

المناهضة و وى الم ارضة والاتول ال رب اة واإل ى م اة والغرب اة التاد تساانت الثاوار الساوري ن، مان جهاة أ ارى؛ 

 ساكر الول الح ااغ عىال  ىاب النةاا  الساساد بكال الوساابل، ومهماا بىغان التكاال ف، يساتهتف و  نما يحااول الم

الم سكر الثاند  سااط النةا  اى ة. ما اان يمكن تصورل   ل شهور من وجود مساصة س اس ة رمادية واد الوساط، 

 يمكن أن ت تح مجاالا لىت اوض، ت خر عن آ رل ود دوامة ال نف المتصاعتة.

 

ا،  ناوة أ ارى باتجاال التواوا  ماع الاتول الغرب اة عىال مصا ر  ل ا ثمة ملشر عىل أن روس ا والصا ن ساتخنوان، ساري ا

الست. ولكان صتال  ن تغ ار المو اف الروساد، و  ىان موساكو با ن المرصىاة االنتاال اة تتنىاب تنحاد السات، وىا ا هنااك ماا 

الحكم، س ما أن هناك ود رأس النةاا  وواد أوسااط  يران اة يضمن ب ن ال  ر والمجموعة ال ىوية المىت ة صوله ستتخىل عن 

ا انن، عىال أياة  من يرى أن الخ ار ال  ر لألست  ت يكون تاس م ال  د وانسحا  النةا   لل دولاة عىوياة. ماا أ ا ح واضاحا

لان ي اتأ  صال، أن سورية ماض ة نحو صر  استنزاف طويىة، ستحسمها الماترا  ال سكرية لىنارو ن، وأن أي صال س اساد

 ود الت ىور   ل أن تستش ر   ادة النةا  ومن ياف  ى ها أن الهزيمة باتن محااة.        

 

 

 انتهل

 

 

 

 


