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الأزمة في �سورية
من البداية �إلى اليوم
سنان حتاحت

ملخص

باحث سياسي

انطلقت الثورة السورية كآخر حلقة من مسلسل ثورات الربيع العريب ،لتكون بمثابة

ولتفجر مكامن الرصاعات الدفينة،
اخلامتة األسطورية التي تعالج عقدة املرشق املركبة،
ّ
ولتكشف عن زور أنظمة احلكم املستبدة التي تبارت يف إخفائه حتت ستار الشعارات الكاذبة.

يتحمل ثوار سورية أعباء تغيري خارطة املرشق ،وأن يتصدّ وا ملنظومة
وشاءت األقدار أن
ّ

إقليمية ودولية مهرتئة ،لتنذر ثورهتم بوالدة نظام دويل جديد تتعدد فيه األقطاب ،وتبحث
ٍ
توازن تستقر له األمور ريثام تلتقط أنفاسها ،فكانت
أركانه عن معرتك بعيد عنها؛ سع ًيا إلجياد
أرض سورية ومدهنا ميدانه.

مل تكن الثورة السورية متوقعة ،أو حصيلة مهرجان شعبي سابق كثورة  15يناير بمرص ،ومل

خيالطها الطمع يف حتقيق مكاسب جديدة لقوى دولية كام اشتهى احللفاء يف ليبيا ،ومل تقم إلزالة
حكومة ورأسها فحسب كام نتج يف تونس ،ومل ِ
حيمها نظام قبيل عنيف كالذي احتمى به ثوار
اليمن ،بل كانت ومل تزل يتيمة ،وانفجرت بعكس أهواء ّ
احلكام لتدفعهم بجرأهتا وعنفواهنا

دفعا إلعادة حساباهتم.
ً

ال يمكن دراس�ة األزمة يف س�ورية بدون
فه�م طبيعة ال�دور الت�ي تؤ ّدي�ه دول املنطقة
ومسوغات
والعامل فيها ،وبدون حتديد غاياهتا
ّ
تدّ خله�ا ،فلم تفتأ األخرية تبحث عن موطئ
قدم هلا يف سورية ،إ ّما بح ًثا عن ورقة تفاوضية
لتقديمها يف تسوية مستقبلية ،أو سع ًيا لتعزيز
س�يطرهتا تلبي ًة لطموحها اجلامح يف التوسع،

درا ملخاط�ر مس�تقبلية ق�د هت�دد مصاحلها
أو ً
اإلستراتيجية يف املشرق .كما ال يص�ح
معاجلتها ع�ن طريق حتليل العوامل اخلارجية
فق�ط ب�دون اس�تيعاب ديناميي�ات الرصاع،
وب�دون اإلحاط�ة بأس�باب احلراك الش�عبي
الذي اكتسح البالد ،ناهيك عن إدراك طبيعة
النظام املتجذر يف مؤسس�ات الدولة وإحكام
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س�يطرته عليه�ا .ولق�د أثبت�ت التج�ارب
الدبلوماس�ية الس�ابقة إخفاقها عندما أمهلت
العوام�ل الداخلي�ة للح�راك ،حماول� ًة فرض
حلول مسبقة الصنع يف اخلارج.

نستطيع أن نخلص من خالل استعراض
أح�داث األع�وام األربع�ة املاضي�ة إىل مرور
الث�ورة الس�ورية بأرب�ع مراح�ل ،كان نج�م
املرحل�ة األوىل احل�راك الس�لمي اخلال�ص،
اس�تمر قرابة ع�ام ،وتع�دّ معركة بابا
وال�ذي
ّ
()1
عم�رو يف ش�باط  2012بمثابة إعالن عن
هناي�ة ه�ذه املرحل�ة ،وإضاف�ة طبق�ة دفاعية
نس�ميها مرحل�ة املواجه�ة بالق�وة،
س�وف
ّ
وه�ي الت�ي ش�هدت مواجهات مب�ارشة بني
ق�وى املقاومة الش�عبية والنظام .واس�تمرت
ش�هرا انتهت بإصدار
املرحل�ة الثانية عرشين
ً
()2
جملس األم�ن القرار ذا الرقم  2118الذي
س� ّلم النظ�ام بموجبه ترس�انته الكيامئية ،بعد
اس�تهدافه َ
غوطت�ي دمش�ق بغاز الس�ارين يف
 21آب  .)3( 2013تع�ززت بع�د صفق�ة
الكيماوي قناعة لدى املجتم�ع الدويل بقدرة
دمش�ق عىل التعاون معه ،فاستغ ّلها األسد يف
اس�تجالب مليش�يات لبنانية وعراقية موالية
حلليفه الرئيس إي�ران ،وكان تدخلها بطبيعته
وممارسته الطائفية حم ّفزً ا لصعود قوى متطرفة
ديني�ة س�نية عاب�رة للح�دود .ف�كان عن�وان
هذه املرحلة تأزم/تطييف الرصاع ،وأس�دل
الس�تار عليها إعلان قيام دول�ة اخلالفة بعد
َ
س�يطرة تنظي�م الدولة عىل مدين�ة املوصل يف
الع�راق وأج�زاء واس�عة م�ن رشق س�ورية
يف  9حزي�ران  .)4( 2014لتدخ�ل األزم�ة يف
التفرج الدويل حتت
مرحلتها الرابعة بعن�وان ّ
الفتة أولوية حماربة اإلرهاب.
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جت ّل�ت يف كل مرحل�ة جمموع�ة متغريات
جدي�دة ،وتباين�ت يف أثنائه�ا درج�ة تأثير
العوام�ل الداخلي�ة واخلارجي�ة يف سير
األح�داث ،إلاّ أن فاعلي�ة املرحل�ة األخيرة
تعاظم�ت م�ع م�رور الوق�ت يف مالحظ�ة
واضحة؛ لرتاجع دور الفاعليني املحليني أمام
نم�و دور العن�ارص العابرة للح�دود .ورغم
احتف�اظ الق�وى الثورية بأس�باب القوة التي
ّ
متكنه�ا من عرقلة أي مب�ادرات غري مرضية،
إلاّ أهنا فقدت معظم أس�باب احلسم حلساب
الق�وى الدولي�ة ،وكذل�ك ينطب�ق األمر عىل
ف�وض إدارة معركته
النظام الس�وري ال�ذي ّ
املصريي�ة حللفائ�ه ،ويكاد يفقد زم�ام املبادرة
بش�كل ت�ام .سنس�تعرض يف ه�ذه الورق�ة
خصائ�ص كل مرحل�ة على ح�دة ،وطبيع�ة
الصراع وجت ّليات�ه على املش�هدين الس�يايس
والعسكري السوريني ،باإلضافة إىل توضيح
نوع احلضور اخلارجي فيه.

� اًأول :المرحلة ال�سلمية الخال�صة

تع�دّ املرحل�ة الس�لمية اخلالص�ة (آذار
 –2011ش�باط  )2012املحط�ة األوىل
يف الث�ورة الس�ورية ،حي�ث تص�در احل�راك
الش�عبي املش�هد السوري ،واس�تطاع خالهلا
أن حيش�د أعدا ًدا كبرية من الشعب ،وطبقات
واسعة من املجتمع ،إلاّ أنه مل يستطع اخرتاق
الدائ�رة الضيقة للنظام ،ومل ينجح يف جتنيد أو
حتيي�د حاضنته الش�عبية القريبة منه .وتتس�م
ه�ذه املرحل�ة بغياب تأثير الق�وى اإلقليمية
والدولية ،وتأخرها عن مواكبة احلدث ،وإن
ظهر حراكها الدبلومايس بش�كل حيي ،متثل
يف دع�وات لإلصالح ،تدرج�ت يف التصعيد
ريا،
حتى أصبح�ت تنادي بتنحي األس�د أخ ً
وختللها تشكيل بعثات دبلوماسية من اجلامعة
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العربية ملراقب�ة األحداث أفضت إىل عدد من ظهور الجي�ش ال�سوري الحر

املبادرات العربية ،ولكنها افتقدت إىل الدعم
ال�دويل .وظهرت يف ثلث�ه األخري إرهاصات
العمل العس�كري هبدف الدف�اع عن احلراك
الس�لمي ،والس�يام بعد أن صعد نظام دمشق
من وحشيته ،وجتاوز حيز الوحشية إىل انتهاك
احلرمات ،فتش�كلت قناعات عند رشائح من
الناس أنه ال يردع فجور النظام إال قوة حتمي
البيوت والنس�اء كام حتم�ي املتظاهرين .وبدأ
اجله�د العس�كري العفوي عىل ش�اكلة قوى
شعبية اس�تطاعت جتنيد منش�قينّ من اجليش
السوري ،واس�تمرت يف نموها لغاية حصار
ح�ي بابا عمرو يف محص[ ،]1فتصدّ ر احلراك
املسلح ،وأمس�ك بزمام املبادرة الثورية معلنًا
بداية مرحلة املواجهة العسكرية.

يعدّ التطور األهم عىل الساحة العسكرية
يف س�ورية يف ه�ذه املرحل�ة ظه�ور "اجلي�ش
ٍ
أعداد
الس�وري احلر" الذي نتج عن انشقاق
كبرية من قوات النظ�ام ،وبلغ عددهم مئات
الضباط يف الس�نة األوىل .ويعدّ لواء أو حركة
الضباط األحرار أول تنظيم عسكري للجنود
املنشقني ،وقد تأسس يف شهر جزيران 2011
عىل يد املقدم حسني اهلرموش يف مدينة جرس
الش�غور يف حمافظ�ة إدلب( .)5وتاله تش�كيل
اجليش الس�وري احل�ر بقي�ادة العقيد رياض
األس�عد يف  29مت�وز  2011ال�ذي مجع بقية
الفصائ�ل العس�كرية ( .)6ويف حين حظي�ت
ظاهرة انش�قاق اجلنود عن اجليش الس�وري
باهتامم اإلعلام إال أن أع�داد املدنيني الذين
�صيف 29 2015
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� ّ
ش�������كل ظهور التنظيمات الع�س�������كرية ال�شعبية �أول
انعط�������اف في م�س�������يرة الث�������ورة ال�س�������ورية ،وبالرغم
من تقيّده ب�ض�������بط �إيقاع الحراك ال�س�������لمي �إال �أنه
رويدا ً
اكت�سب ا�ستقالليته ً
ّ
وا�ستمد �شرعيته
وريدا،
من فرط العنف و�إرهاب الدولة الممار�س من قبل
قوى الأمن والجي�ش ال�سوري
انخرط�وا يف العم�ل العس�كري كان�ت أكرب
تأثيرا .تص�درت تش�كيالت اجليش
وأكث�ر
ً
احل�ر مهم�ة محاي�ة املدنيين واملظاه�رات من
عن�ف قوات النظ�ام يف البداية ،ومل ختض أي
عملي�ة عس�كرية ضد ق�وى األم�ن واجليش
الس�وري حتى تاري�خ  27أيل�ول  2011يف
تلبيسة والرستن يف حمافظة محص (.)7
ّ
ش�كل ظه�ور التنظيمات العس�كرية
الش�عبية أول انعط�اف يف مسيرة الث�ورة
تقيده بضب�ط إيقاع
الس�ورية ،وبالرغ�م م�ن ّ
احلراك الس�لمي إال أنه اكتس�ب اس�تقالليته
روي�دً ا وري�دً ا ،واس�تمدّ رشعيت�ه م�ن ف�رط
العن�ف وإره�اب الدول�ة املمارس م�ن قبل
ق�وى األم�ن واجلي�ش الس�وري .وأضحت
حمصلة قوى الثورة حت�وي تيارين :األول هو
امتداد احل�راك املدين ،وهو رافض للتس�لح،
وتي�ار يؤك�د أنه ل�ن يردع بط�ش النظ�ام إلاّ
تفوق
الق�وة ،وال بد من السلاح .ما لبث أن ّ
تيار العس�كرة عىل تيار الس�لمية بع�د إمعان
النظ�ام يف التقتيل والتعذي�ب وقصف املآذن
واملس�اجد واقتح�ام البي�وت واس�تباحتها.
أ ّدى نم�و احل�راك العس�كري إىل تو ّق�ف
عجلة احلراك الس�لمي وانحسار امتداده عن
احلاضنة االجتامعية للنظام .أ ّما األثر األعظم
فتمثّ�ل يف تراج�ع ال�دور القي�ادي للمدنيني
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نش�طاء وسياس�يني ،وذل�ك لغي�اب آلي�ات
ّ
والتحكم باحلراك العس�كري .جتلت
الضبط
هذه اإلش�كالية بش�كل رئيس لدى املجلس
الوطن�ي الس�وري املش�كل يف إس�تانبول يف
آب  )8(2011وال�ذي أخف�ق رغ�م حماوالته
العدي�دة بتطويع احلراك العس�كري ألجندته
السياس�ية ،يف حين احتفظ�ت التنظيمات
الثوري�ة املدني�ة هبام�ش أكرب من املن�اورة مع
اجليش السوري احلر ،بسبب قوة التيار املدين
الث�وري ،ولكن رسعان ما ت�آكل تأثريها مع
انحس�ار م�د احل�راك الس�لمي ال�ذي كانت
تديره التنسيقيات عىل مستوى األحياء.

مجتمع دولي متفاجئ ومراقب
التزم�ت معظ�م ال�دول موق�ف املراقب
ع�ن ُبعد ،واكتف�ى كل من االحت�اد األورويب
والوالي�ات املتح�دة بتعزي�ز العقوب�ات
االقتصادي�ة على دمش�ق .ظه�رت أوىل
الدعوات الغربية لتنحي األس�د يف ش�هر آب
 ،)9(2011وشهد شهر ترشين األول 2011
(الش�هر الثام�ن للث�ورة) أول تصعي�د أممي،
يف حماول�ة إص�دار ق�رار جيرم النظ�ام ،ولكن
وتكرر
أفش�له الفيتو الرويس والصين�ي (،)10
ّ
املشهد نفس�ه يف شهر ش�باط  .)11(2012أما
عىل الصعي�د العريب فقد دفع املحور القطري
الرتكي جامع�ة الدول العربي�ة لتب ّني مواقف
أكثر صالبة ضد األس�د ،كان�ت ذروهتا قرار
جتمي�د عضوية س�ورية يف تاري�خ  16ترشين
الثاين  ،)12(2011وتبعتها عقوبات اقتصادية
أخيرا ع�ن الضغ�وط العربي�ة
عربي�ة .نت�ج
ً
رضوخ دمشق الستقبال بعثة مراقبني عرب،
ما لبث أن أهنت مهمتها بعد ثالثة أسابيع من
وصوهلا إىل سورية ،وأوصت اجلامعة العربية
على إثره�ا إحال�ة امللف الس�وري إىل جملس
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األمن( .)13اتس�م احل�راك الدبلومايس العريب
فعاليته
وال�دويل يف املرحلة األوىل بمحدودية ّ
عىل الساحة الس�ورية ،ونجح يف عزل النظام
سياس�يا ،من دون أن يؤث�ر يف أدائه
الس�وري
ًّ
العسكري أو األمني.

مظاهرات �سلمية يقابلها توح�ش
النظام
اتّب�ع النظام أس�لوب القم�ع والبطش يف
تعامل�ه م�ع االحتجاج�ات الش�عبية ،وذلك
من�ذ أيامه�ا األوىل ،كام ش�هد اقتح�ام جامع
العمري يف درعا بتاريخ  22آذار ،)14(2011
باإلضافة إىل تبني�ه نظرية املؤامرة ضد الدولة
الس�ورية ،وأن مواجهت�ه م�ع ق�وى إرهابي�ة
وغربيا .اعتمد النظام
عربيا
ًّ
متطرف�ة مدعومة ًّ
ّ
يف البداي�ة عىل ق�وى األمن بش�كل رئيس يف
ضب�ط امل�دن ،ومنع خروج مظاه�رات كبرية
م�ن أحيائها املركزية ،باإلضافة إىل اس�تدعاء
قوات اجليش الس�وري القتح�ام املجمعات
البرشية املس�تعصية عليه ،وت�درج يف العنف
مع زيادة وتيرة االحتجاجات حتى وصلت
إىل ذروهتا يف معركة بابا عمرو ،التي استخدم
فيه�ا سلاح املدفعي�ة والدباب�ات القتح�ام
احل�ي .تع�دّ املرحل�ة الس�لمية أكث�ر املراحل
مبكرا أمام
ً
رضرا لرشعية األس�د الذي أدرك ً
احلشد الشعبي املتعاظم أنه سيخوض معرك ًة
مصريية.

ثانيًا :مرحلة المواجهة الع�سكرية
وتزعزع النظام
ظه�رت يف أثن�اء ه�ذه املرحل�ة الثاني�ة
تشكيالت عسكرية ثورية أكثر تنظيماً وعد ًدا،
حمليا بشكل رئيس يف البداية،
استمدت متويلها ًّ
وزاد اعتامدها م�ع احتدام املعارك الح ًقا عىل

مص�ادر متوي�ل خارجي�ة .اس�تطاعت ق�وى
املقاوم�ة الش�عبية خلال هذه املرحل�ة حترير
مناط�ق شاس�عة من س�ورية على األطراف،
فس�يطرت على معظ�م املعاب�ر احلدودية مع
تركي�ا ،باس�تثناء معربي كس�ب والقامشلي،
واتس�ع نفوذها يف س�واد حمافظات دير الزور
والرق�ة وإدل�ب ،ويف األري�اف يف حمافظ�ات
مح�ص ومح�اة وري�ف دمش�ق ،باإلضافة إىل
تعزيز وجودها يف املنطقة الوسطى ،وحتكمها
بخط�وط اإلم�داد م�ن الشمال حتى دمش�ق
جنو ًب�ا ،ومن الرشق إىل ختوم احلدود اللبنانية
يف منطق�ة القلم�ون وري�ف مح�ص الغ�ريب
غر ًب�ا .وتع�دّ معرك�ة حل�ب يف ش�هر متوز/
يولي�و  )15(2012ذروة العمل العس�كري يف
ه�ذه املرحل�ة ،وأن�ذرت بس�قوط العاصم�ة
االقتصادية لس�ورية بيد الثوار .شهدت هذه
املرحل�ة باملقابل تزايد وتيرة العنف املمنهج
من قب�ل القوات املوالية ،ونزوح أعداد كبرية
م�ن املدنيين م�ن مناط�ق الصراع إىل امل�دن
نس�بيا ،باإلضاف�ة إىل نمو ظاهرة
األكث�ر أمنًا
ًّ
ّ
ونف�ذ يف أثنائه�ا
اللج�وء إىل دول اجل�وار.
النظام الس�وري انته�اكات عديدة يف حقوق
اإلنس�ان ،مما أحرج املجتمع الدويل واضطره
الختاذ مواقف أكث�ر حدّ ية منه ،كانت ذروهتا
اس�تدعاء البعثات الدبلوماسية الغربية عقب
جم�زرة احلول�ة يف ش�هر ش�باط ،)16(2012
واس�تقالة املبعوث األممي كويف أنان يف ش�هر
أوغس�طس  )17(2012بع�د إخف�اق مبادرته
املشهورة باسم خطة النقاط الست[ .]18أ ّما
عىل الصعيد السيايس فقد عارص هذه املرحلة
إنش�اء االئتلاف الوطني الس�وري يف ش�هر
ترشي�ن الث�اين  )19(2012وحظ�ي باعتراف
أكثر من  120دولة يف مؤمتر أصدقاء الشعب
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الس�وري يف مراك�ش ،بعد أقل من ش�هر من
ريا ّ
شكل اهلجوم الكياموي
تش�كيله( .)20وأخ ً
الذي نفذته قوات النظام عىل الغوطة الرشقية
يف ش�هر آب  2013هناية هذه املرحلة وبداية
وتأجل
مرحل�ة جدي�دة ،ت�أزّ م فيها الصراع ّ
احلسم.

بزوغ نجم الحراك الع�سكري وتراجع
دور االحتجاج المدني
ش�هدت مرحل�ة املواجه�ة العس�كرية
واضحا لدور الثوار املدنيني حلس�اب
تراجعا
ً
ً
ق�وى املقاومة الش�عبية ،وأصبح�ت األخرية
ضابط اإليقاع الثوري بعد أن أخفق املجلس
الوطن�ي الس�وري يف اس�تيعاهبا وتس�يريها.
وجاء االئتالف الوطني السوري وعىل رأس
قائم�ة أولويات�ه تطوي�ع احلراك العس�كري،
وترمج�ة نجاحات�ه إىل إنج�ازات سياس�ية
تفضي إىل رحي�ل بش�ار األس�د وتقوي�ض
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النظ�ام احلاك�م ،إال ّ
أن األخري جارى س�لفه
يف أخطائه ،ووق�ع ضحية خالفاته الداخلية،
ومل يتمك�ن يف حتقيق املهمات املناطة به .عزز
األداء السيايس املتواضع لالئتالف أزمة الثقة
بني السياس�يني والعس�كر ،وأدى ب�دوره إىل
نمو األزمة اهلوياتية للثورة ،مما أفس�ح املجال
للتنظيمات الراديكالي�ة بتعزي�ز حضوره�ا.
ّ
املش�كلة يف كانون
فأصحب�ت جبهة النصرة
الثاين  )21(2012أكثر جرأ ًة يف إظهار نفس�ها،
وأكثر رشاسة يف تعزيز نفوذها ،وبعد أكثر من
سنة من هذا بدأت بذرة تنظيم الدولة بالتشكل
يف املناط�ق املحررة يف الشمال ،بعد تس�جيل
ص�ويت منس�وب لقائده�ا أيب بك�ر البغدادي
بتاري�خ  8نيس�ان  ،)22(2013أعل�ن فيه عن
تشكيل الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.
وأخيرا تش�جعت األح�زاب الكوردية عىل
ً
تصدير أجندهتا القومية عىل حس�اب أهدافها
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الوطني�ة ،فأعلن حزب االحتاد الديموقراطي
اجلناح الس�وري جلزب العامل الكوردس�تاين
يف  19مت�وز  )23(2012ع�ن تش�كيل إدارة
حكم ذايت يف مناطق نفوذه يف شمال س�ورية،
إفصاحا
يف خطوة عدّ هت�ا املعارضة الس�ورية
ً
عن نوايا احلزب االنفصالية.

وم�ن ناحية أخ�رى خ ّلف انحس�ار نفوذ
النظام عن مناطق شاس�عة من رشقي وشامل
البلاد ً
فراغا إدار ًّيا وضع املعارضة الس�ورية
أم�ام حت�دٍّ جدي�د ،حاول�ت التص�دي له من
خلال تش�كيل حكوم�ة مؤقتة يف ش�هر آذار
 )24(2013وكان�ت مهمته�ا األساس�ية إدارة
املناط�ق املح�ررة .إلاّ أن حال�ة االس�تقطاب
الس�يايس احل�ا ّد ال�ذي عان�ى من�ه االئتالف
أ ّدى إىل إخف�اق نس�ختها األوىل ،وأضاع�ت
املعارض�ة السياس�ية فرص� ًة ذهبي�ة بتحقي�ق
حض�ور حقيقي هل�ا عىل الس�احة الس�ورية،
حينام كانت الظروف أكثر مالئمة لالنتقال إىل
الداخل .نجح يف املقابل نموذج آخر لإلدارة
وهي املجالس املحلية التي بدأت تتش�كل يف
ربي�ع عام  ،2013وكان أوهلا املجلس املحيل
ملدين�ة الزب�داين .وت�واىل بعده إنش�اء جمالس
حملي�ة أخ�رى يف املناط�ق املح�ررة ،لتتصدى
أولاً
لتح�دي إدارة مدهن�ا وبلداهتا ،ولتصبح
ّ
ثان ًي�ا إحدى أهم ركائز احلك�م املحيل ،وأبرز
حضورا عىل الساحة.
التشكيالت املدنية
ً

بوادر التدخل الأجنبي في الثورة
ال�سورية
فتح�ت املواجه�ات العس�كرية واحلاجة
للسلاح والذخيرة املجال أم�ام التدخالت
اخلارجي�ة يف الصراع ،وس�محت لل�دول
اإلقليمية والغربية بالتحكم يف بعض جوانبه،

وكانت أوضح جت ّلياته عىل مستوى االئتالف
الوطني الس�وري الذي اعتم�د عىل املجتمع
ال�دويل بش�كل رئي�س يف بن�اء رشعيت�ه ،من
خالل سعيه الدائم إىل احلصول عىل االعرتاف
ال�دويل أولاً  ،ومن خالل جل�ب الدعم املايل
واللوجس�تي والعسكري لتشكيالت اجليش
احل�ر ثان ًي�ا .وألق�ت اخلالف�ات اإلقليمي�ة
ّ
والدولي�ة ظالهلا على االئتلاف ،مما أحدث
حال�ة اس�تقطاب ح�ادة يف صفوفه ،وس�بب
ترهًل�اً يف أدائه الس�يايس نتيج�ة التوتر الذي
ساد أروقته.
دفع�ت الدول املانحة تش�كيالت اجليش
احلر إىل تش�كيل جملس عس�كري أعىل يقوده
رئي�س أركان ش�هر كان�ون الث�اين 2012
( ،)25ومهمت�ه األوىل تنس�يق الدع�م الدويل،

ّ
خلف انح�سار نفوذ النظام عن مناطق �شا�سعة من �شرقي و�شمال
البالد ً
فراغا �إدار ًّيا و�ض�������ع المعار�ضة ال�س�������ورية �أمام تحدٍ ّ جديد،
حاولت الت�ص�������دي له من خالل ت�ش�������كيل حكومة م�ؤقتة في �شهر
�آذار  2013وكانت مهمتها الأ�سا�سية �إدارة المناطق المحررة
وقيادة املعارك ،وإدارة اجلبهات العس�كرية.
وأصبح�ت بذل�ك هيئ�ة األركان العام�ة
العنوان املقصود للدول ،لتقديم دعمها املايل
للكتائ�ب ،وكذلك عنواهنا املقصود ملامرس�ة
ضغوطه�ا عىل سير املع�ارك .ورغم وضوح
التأثير الدويل الس�لبي يف املعارضة الس�ورية
إال أن تأثيره األعم�ق كان يف أداء ق�وى
املقاومة الش�عبية الت�ي أصبحت مع منتصف
ع�ام  2012معتمدة بش�كل ش�به كامل عىل
التمويل اخلارجي ،وتصدرت قائمة املمولني
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دول اخلليج ،مع إفس�اح املج�ال للمبادرات
األهلي�ة بجمع التربع�ات .وجاء هذا احلراك
بع�د رف�ع حظ�ر بي�ع األس�لحة للمعارض�ة
()25
أوروبي�ا يف ش�هر أي�ار 2013
الس�ورية
ًّ
وسماح اإلدارة األمريكية بإرس�ال السلاح
لكتائ�ب اجلي�ش احل�ر يف ش�هر حزي�ران/
يوني�و  .)26(2013أس�هم التمويل األهيل يف
نمو التيارات الس�لفية العس�كرية يف سورية،
وأكس�بها قو ًة تضاهي تشكيالت اجليش احلر
يف البداية ،وفاقتها الح ًقا مع زيادة تدفق املال
اخلليجي .أحدثت هذه الظاهرة نش�أة تيارين
يف احلراك العس�كري ،ومل يطغَ التيار السلفي
واس�عا
على التيار الوطن�ي الذي جيمع طي ًفا
ً
م�ن األف�راد ،وإن كان�ت حت�دوه اإلسلامية
يف دوافع�ه وقيادات�ه إلاّ بمرحل�ة متقدمة من
األزم�ة ،وتزامنً�ا مع ب�زوغ نج�م التنظيامت
العابرة احلدود.

أضح�ى توات�ر ض�خ امل�ال يتب�ع أهداف
املانحني ،وال يتحكم فيه الواقع العس�كري،
مم�ا دفع يف آخ�ر املطاف الكتائب اإلسلامية
الغني�ة بفض�ل التربع�ات األهلي�ة وغنائ�م
السالح إىل االنشقاق عن املجلس العسكري
احتجاج�ا على السياس�ة الدولي�ة
األعلى،
ً
واإلقليمي�ة يف تعامله�ا مع امللف العس�كري
يف سورية.

دبلوما�سية دولية ب�أدوات ناعمة
أ ّما عىل الصعيد الدبلومايس فقد س�ارت
القوى العربية والغربية عىل نفس وترية أدائها
الدبلوم�ايس يف املرحلة الس�لمية ،وذلك من
خلال إطب�اق العزل�ة الدولي�ة على النظام،
ولك�ن دون اختاذ إج�راءات حازم�ة حتد من
قدراته العس�كرية أو األمنية .وأصدر جملس
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ّ
تعد معركة الق�صير التي اندلعت
في � 19أيار � 2013أول ظهور علني
لقوات حزب اهلل في �سورية ،و�أحدث
ً
مهم�������ا في الأزمة
تورط�������ه
منعطفا ًّ
ال�سورية
األمن عقب تصاعد وترية عنف قوات النظام
الق�رار ذا الرق�م  2042بتاري�خ  14نيس�ان
ّ 2012تبن�ى في�ه خطة ك�ويف أن�ان املتضمنة
س�تة بنود ،وهي :وقف إطالق نار ،وسحب
مظاهر التسلح من املدن ،وضامن حرية حركة
اإلعالم ،وإخراج املعتقلني ،وتسهيل وصول
املس�اعدات اإلنس�انية للمناط�ق املتضررة،
وجت�اوب احلكوم�ة الس�ورية م�ع تطلع�ات
الش�عب الس�وري (مرج�ع) .تبع�ه الق�رار
ذو الرق�م  2043بع�د أس�بوع بإرس�ال بعثة
مراقبني دوليين؛ ملراقبة تطبي�ق خطة أنان يف
سورية (مرجع) ،وانتهت بتجميد مهمتها يف
 16حزيران ( 2012مرجع)؛ ألسباب أمنية،
وبوقف أعامهلا متا ًما بعد ش�هر ،معلنة إخفاق
خطة أنان األكيد .شهدت هذه املرحلة تكثيف
اجلهود الدبلوماسية األمريكية ،وأسفرت عن
بيان جنيف القائم عىل خطة أنان باالتفاق مع
روسيا بتاريخ  30حزيران ( 2012مرجع)،
ولك�ن من دون أن تلق�ى جتاو ًبا من النظام أو
املعارضة السياسية.

متهاو يهبّ لنجدته حلفا�ؤه
نظام
ٍ

ع�دّ النظ�ام خ�ط أوبام�ا األم�ر ح�ول
اس�تخدامه السلاح الكيماوي( )28الس�قف
األعلى الذي كل ما دونه مس�موح ،ويف ظل

الأزمة في �سورية من البداية �إلى اليوم

عجز جمل�س األمن عن إصدار أي قرار بحق
دمشق اس�تمر حلفاء النظام بدعمه بالسالح
واضح�ا يف موازي�ن
وامل�ال ليح�دث عج�زً ا
ً
القوى مقارنة بام جيري تزويده لقوى املقاومة
ش�جع التعام�ل ال�دويل الرخو مع
الش�عبيةّ .
دمشق النظام عىل تصعيد عملياته العسكرية،
واس�تخدم مع انطالقة هذه املرحلة باإلضافة
إىل سلاح املدفعي�ة والدباب�ات سلاح اجلو
والصواري�خ البالس�تية ض�د التجمع�ات
املناهضة له .إلاّ أن اس�تخدامه املفرط للعنف
املمنه�ج والعش�وائي ض�د املدنيين مل يوقف
تق�دّ م الث�وار ،مما اس�تدعى حلف�اءه للتدخل
عسكر ًّيا من خالل أذرعها اإلقليمية.

تع�دّ معركة القصري الت�ي اندلعت يف 19
أي�ار  2013أول ظهور علن�ي لقوات حزب
اهلل يف س�ورية( ،)29وأح�دث تورط�ه منعط ًفا
نفسا
مهماًّ يف األزمة السورية ،حيث إنه أعطى ً
جدي�دً ا للنظام بعد أن أهنكته املعارك املتعددة
مع قوى املقاومة الش�عبية .واستطاع بخرباته
القتالية املتقدم�ة وبالدعم اإليراين الالحمدود
اس�تعادة أجزاء واس�عة من املنطقة الوس�طى
�م قط�ع خط�وط إم�داد
يف س�ورية ،وم�ن َث ّ
عدي�دة للمعارض�ة من الشمال إىل اجلنوب.
إال أن املتغير األكبر ال�ذي أقحم�ه ح�زب
اهلل يف تدخل�ه يف س�ورية ه�و ترشي�ع وجود
التنظيامت العابرة للحدود ،والتي اس�تمدت
من ممارسات احلزب الطائفية والعجز الدويل
أسباب وجودها يف البالد.
ريا يسدل الس�تار عىل املرحلة الثانية
وأخ ً
م�ن األزم�ة هج�وم كيماوي أزه�ق أرواح
 1429ضحي�ة أغلبه�م م�ن األطف�ال لق�وا
حتفهم خن ًقا بغاز الس�ارين وهم نيام يف فجر
ي�وم  21آب  .]3[ 2013ح�دث اهلج�وم

الكيماوي بعد ع�ام كام�ل من هتدي�د أوباما
باس�تخدام الق�وة ض�د النظ�ام يف ح�ال ق�ام
اس�تخدم سلاحه الكياموي ض�د املدنيني يف
س�ورية .إلاّ أن اجلهود الدبلوماسية الروسية
لق�ت أذا ًنا صاغي� ًة ل�دى اإلدارة األمريكية،
وانتهت األزمة بصفقة ّ
س�لم النظام بموجبها
ما اعرتف به من ترس�انته الكياموية ،و ّدمر ما
تبقى منها لديه مقابل إفالته من العقاب.

ً
ثالثا :دخول القوى العابرة للحدود

س�ادت املرحلة الثالثة من الثورة الس�ورية
ظاه�رة املراوح�ة السياس�ية ،وتعزي�ز فرضي�ة
ع�دم إمكاني�ة احلس�م العس�كري يف س�ورية،
بدأت بصفق�ة أجريت بني اخلارجية الروس�ية
واخلارجي�ة األمريكية ّ
س�لم بموجبه�ا النظام
الس�وري سلاحه الكياموي ،مقابل وقف أي
عمل عس�كري أمريك�ي يف حقه عقب هجوم
 21آب  )30( .2013تل�ت الصفق�ة الكياموي�ة
جه�ود دولية ّ
مكثف�ة لدفع دمش�ق واملعارضة
الس�ورية إىل اجللوس على طاولة املفاوضات،
وأسفرت بنهاية املطاف عن انعقاد مؤمتر جنيف
 2للسالم يف سويرسا ،ولكن كتب له اإلخفاق
بعد جولتني يف شهر كانون الثاين وشباط 2014
فعالي�ة أكرب ألذرع
( .)31ش�هدت ه�ذه املرحلة ّ
إيران العسكرية يف اإلقليم ،حيث كثف حزب
اهلل اللبناين وجوده يف سورية ،وانضمت إليه 13
مليشيا عراقية شيعية( ،)32وتولت هذه القوات
بغطاء جوي من النظام مهمة تعزيز سيطرته يف
اجلبهةالوسطى،وحمارصةقوىاملقاومةالشعبية
يف حلب ودمش�ق ،فنجحت يف استعادة مدينة
خنارص اإلستراتيجية عىل طريق إمداد قوات
النظام يف مدينة حلب يف تاريخ  3ترشين األول
 ،)33( 2013كام أبعدت شبح سيطرة الثوار عىل
معامل الدفاع يف الس�فرية بعد إحكام السيطرة
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عىل حميط املدينة يف آخر الشهر نفسه .وتعدّ أهم
إنجازات املليشيا املوالية إليران يف سورية محاية
احلدود اللبنانية مع س�ورية م�ن خالل القضاء
عىل أكبر جتمعات الث�وار يف جب�ال القلمون.
أوجد تدخل أذرع إيران اإلقليمية عس�كر ًّيا يف
سورية ،والرتاخي الدويل يف التعامل مع النظام،
املناخ املناسب لنمو تنظيم الدولة اإلسالمية يف
الع�راق والش�ام .فانتهز التنظي�م تراجع متويل
قوى املقاومة الشعبية السورية (بسبب التضييق
املامرس من قبل املجتمع الدويل) يف فرض نفسه
ميداني�ا يف املناطق املحررة ،فس�يطر عىل مدينة
ًّ
الرق�ة يف الشمال الرشق�ي لس�ورية ،ويف وقت
الحق عىل حمافظة دير الزور يف رشق سورية بعد
معارك طاحنة مع الثوار .وما لبث أن توجه بعد
انتصاراته املتوالية يف سورية إىل موطنه األول يف
العراق ،فس�يطر عىل أجزاء واسعة من مناطقه
الشمالية الرشقية ،وأمهها عىل اإلطالق حمافظة
ّ
فتش�كلت لدى
نين�وى وعاصمته�ا املوصل.
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اإلدارة األمريكية خماوف متنامية عىل مصاحلها
اإلسرتاتيجية يف العراق ،فأعلن الرئيس أوباما
يف  10من أيلول  2014عن حتالف دويل يضم
 62دولة بقيادة الواليات املتحدة "للقضاء" عىل
وجود التنظيم يف العراق وس�ورية( ،)34ومعلنًا
عن بداية مرحلة جديدة يف الرصاع حتت عنوان
أولوية حماربة اإلرهاب.

معار�ضة �ضحية خالفات بينية
وح�صار دولي
تعدّ املرحلة الثالثة من الثورة السورية األكثر
تأثيرا يف أداء قوى املقاومة الش�عبية الس�ورية،
ً
حي�ث ألقى ط�ول أم�د األزمة بظالل�ه عليها،
وأصبح�ت تواج�ه حتديات عدة عىل مس�توى
احلاضن�ة االجتامعية ،أوهلا الضغوط الش�عبية
املتزايدة عليها بسبب انخفاض وترية انتصاراهتا
العس�كرية ،وثان ًي�ا ت�أزم الوض�ع اإلنس�اين يف
حت�دي إدارهتا،
املناط�ق املحررة وما رافقها من ّ
ناهيك ع�ن الضغ�وط الدولية التي مورس�ت
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على الث�وار يف كب�ح تقدمهم من أج�ل إنجاح
تضررا القوى
جني�ف .2ف�كان أكثر الفرق�اء
ً
املوجودة يف وسط س�ورية ،حيث نجح النظام
يف مس�اعدة حلفائ�ه يف إطباق حص�اره عليها،
فنشأ عن ذلك جيوب منعزلة ومتباعدة يف ريف
دمشق والقلمون ومدينة محص وريفها.

شهدت هذه املرحلة نمو ظاهرة ا ُهلدن عىل
أهن�ا دينامية طبيعية للرصاع ،حيث جلأت إليها
ق�وات النظ�ام كحل أخري يف ظ�ل عجزها عن
اقتح�ام املناطق املح�ارصة ،كام قبل هب�ا الثوار
املح�ارصون بس�بب تعاظم األزمة اإلنس�انية،
خصوص�ا يف ظ�ل توق�ف تدف�ق املس�اعدات
ً
اإلنس�انية ملناطقه�م .فعق�دت بل�دة معضمية
الش�ام قرب مدين�ة دمش�ق أول هدن�ة بتاريخ
 26كان�ون األول  ،)35(2013تلتها ُهدن حملية
أخرى يف ريف دمش�ق ،يف بل�دات برزة و يلدا
و ببيال والقابون( .)36وتشترك ا ُهلدن يف معظم
تن�ص اتفاقياهت�ا عىل
رشوط تنفيذه�ا ،حي�ث ّ
وقف إطالق نار ،ودخول املساعدات اإلنسانية
ريا
إليها ،وحتييد السالح الثقيل لدى الثوار ،وأخ ً
السماح بدخول وخ�روج املدنيني منها وإليها.
وت ّتسم اهلدن هبشاشتها وكثرة اخرتاقات قوات
النظام لبعض بنودها ،باإلضافة إىل تعمد النظام
إىل إجرائها مع الثوار املحليني مبارشة من دون
حض�ور اهليئ�ات السياس�ية املعارض�ة .وتعدّ
اتفاقية محص االستثناء الوحيد ،حيث خلصت
إىل إخراج املقاتلني من أحيائها القديمة إىل شامل
املحافظة،معلنةبذلكإحكامسيطرةالنظامعىل
املدينة بشكل كامل منذ انطالقة الثورة(.)37

تمدد تنظيم الدولة
دفع�ت الظروف امليداني�ة وصعوبة مراس
القتال م�ع النظام املدعوم باملليش�يات اللبنانية

والعراقي�ة كتائ�ب الث�وار إىل تش�كيل جبهات
مشرتكة ،ولكنها قامت عىل أسس أيديولوجية،
وغ�اب عنها عام�ل االس�تجابة إىل رضورات
ميدانيا .فتش�كلت اجلبهة اإلسالمية يف
املعركة
ًّ
احلادي والعرشين من ترشين الثاين ،)38(2013
وجبهة ثوار سورية يف التاسع من كانون األول
 . )39(2013ألقى االستقطاب اإلقليمي بظالله
على الق�وى املقاوم�ة الش�عبية ،فاصطفت يف
ريا
معس�كرين بأه�داف متباينة ،مما أح�دث تأث ً
يف أدائه�م العس�كري والس�يايس ،وأوجد بيئة
مواتي�ة لصع�ود نج�م تنظي�م الدول�ة وجبه�ة
ً
النصرة األكثر تنظيماً
نس�بيا .حالت
وانضباطا
ًّ
ظاهرة االس�تقطاب األيديولوجي بني كتائب

ّ
تعد المرحلة الثالثة من الثورة ال�سورية الأكثر ت�أثي ًرا في �أداء قوى المقاومة
ال�شعبية ال�سورية ،حيث �ألقى طول �أمد الأزمة بظالله عليها ،و�أ�صبحت تواجه
تحديات عدة على م�س�������توى الحا�ض�������نة االجتماعية� ،أولها ال�ضغوط ال�شعبية
المتزاي�������دة عليها ب�س�������بب انخفا�ض وتيرة انت�ص�������اراتها الع�س�������كرية ،وثان ًيا ت�أزم
الو�ضع الإن�ساني في المناطق المحررة وما رافقها من ّ
تحدي �إدارتها
الث�وار ،باإلضافة إىل عوامل أخ�رى دون اختاذ
موق�ف واضح ومبكر من وجود تنظيم الدولة
يف س�ورية ،فاس�تغل هذا األخري حال�ة الرت ّدد
يف حس�م عالقة الثوار فيه بالتوغ�ل يف املناطق
املحررة.

متيز أداء تنظيم الدولة عن أداء قوى املقاومة
الش�عبية بإقامة مؤسس�ات حكم حميل ،فأسس
حماكم رشعية تابعة ل�ه ،وأجهزة رشطةّ ،
ونظم
أس�عار الس�وق ،وعم�ل عىل تأمين احلاجات
األساس�ية للمواطنني .أحدثت هذه السياس�ة
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تميز �أداء تنظيم الدولة عن �أداء قوى المقاومة ال�شعبية
ب�إقامة م�ؤ�س�سات حكم محلي ،ف�أ�س�س محاكم �شرعية
تابعة له ،و�أجهزة �ش�������رطةّ ،
ونظم �أ�س�������عار ال�سوق ،وعمل
على ت�أمين الحاجات الأ�سا�سية للمواطنين
ت ِّ
حمليا بس�بب
ُش�كل ح�دًّ ا أدنى م�ن القبول به ًّ
األوضاع اإلنس�انية املرتدي�ة يف املناطق املحررة
عمو ًم�ا ،إلاّ إن ممارس�ات التنظي�م التعس�فية،
وحتكم�ه بجمي�ع جوانب احلي�اة أ ّدى يف احلني
ذات�ه إىل حال�ة رف�ض ش�عبية دفين�ة ترتب�ص
الف�رص م�ن أج�ل التخل�ص من�ه( .)40تبنت
قي�ادات التنظيم ،مع ش�عورهم ببدء اس�تقرار
األمور هلم يف شمال س�ورية ،سياس�ة توسعية
تصادمية حتت ش�عار حماربة املفس�دين ،فقاموا
بمهامج�ة العديد من الكتائ�ب يف مدينة حلب،
واستمرت محلتهم من دون رادع إىل أن بادرت
عاصفة الشامل يف اهلجوم عليها يف مدينة إعزاز
شمال حلب(ّ .)41
خطرا
ش�كل اهلجوم األخري ً
ريا عىل ق�وى املقاومة الش�عبية التي أدركت
كب ً
متأخر ًة أن هدف التنظيم هو السيطرة عىل معرب
باب السالمة اإلسرتاتيجي مع تركيا ،فاندلعت
يف ش�هر كانون الثاين  )40(2014معارك طاحنة
عىل طول جبهة إدلب الشاملية الرشقية واجلبهة
الداخلية يف مدينة حلب بينها وبني التنظيم أ ّدت
إىلانحسارهالكاملعنحمافظةإدلب،وانكامشه
إىل رشق�ي حمافظة حل�بُ .عدّ ت ه�ذه املعركة
ٍ
حرب بني قوى املقاومة الش�عبية
بمثابة إعالن
وتنظيم الدولة ،وأسست مرحلة جديدة مل َ
يتوان
فيها التنظيم عن توجيه رضبات موجعة للثورة
وللثوار ،وتوجه التنظي�م بعد ذلك إىل الرشق،
فأحك�م س�يطرته على حمافظ�ة الرق�ة ،وعلى
املناطق املحررة يف حمافظة دير الزور ،واحلسكة
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حيث اشتبك مع قوات احلامية الشعبية املسيطر
عليه�ا م�ن قب�ل ح�زب االحت�اد الديمقراطي
الكوردس�تاين .وقد استطاع التنظيم من خالل
انتهاجه السياس�ة التوس�عية من الس�يطرة عىل
أغلب حق�ول النفط يف رشق س�ورية ،ومتويل
توجت
عملياته العس�كرية يف الع�راق ،والتي ّ
بطرد قوات األمن واجليش العراقي من س�واد
حمافظات نينوى وصالح الدين واألنبار ،أعقبه
إعلان دول�ة اخلالف�ة اإلسلامية بتاري�خ 26
حزيران .)42(2014

المجتمع الدولي وتعزيز الفر�ضيات
كثفت القوى الغربية جهودها الدبلوماسية
لتعزيز فرضية عدم إمكانية احلس�م يف سورية،
تارة من خالل ممارس�ة الضغوط الدبلوماس�ية
على املعارض�ة السياس�ية الس�ورية ودفعه�ا
للمش�اركة يف مؤمتر جنيف ،2وتارة من خالل
ّ
التحك�م بتدفق التموي�ل املايل لق�وى املقاومة
الشعبية .وبالرغم من كل اجلهود املبذولة أخفق
املجتمع ال�دويل يف إرغام دمش�ق على النزول
عن�د رغبات�ه ،وحتقيق خم�رج مناس�ب للنظام،
وكان�ت نتيجة هذا اإلخفاق اس�تقالة املبعوث
الدويل الثاين األخرض اإلبراهيمي خ َلف كويف
أنان ،وتعيني ستيفان دي مستورا خل ًفا له .عمد
املجتم�ع ال�دويل مع عج�زه عن إنج�از صفقة
انتقالي�ة إىل رصف جهوده على معاجلة األزمة
اإلنسانية ،فأصدر جملس األمن القرار ذا الرقم
 2139بتاريخ  22شباط  )43(2014حيث فيها
طريف الرصاع عىل السماح بدخول املساعدات
اإلنسانية إىل املناطق املترضرة ،والقرار ذا الرقم
 2165بتاريخ  14متوز  )44(2014الذي يسمح
بتدف�ق املعون�ات الدولي�ة إىل داخ�ل األرايض
الس�ورية م�ن دون موافقة دمش�ق .وش�هدت
هناي�ة ه�ذه املرحلة تدخًل�اً
أمريكي�ا أوضح يف
ًّ
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عملية التحكم يف متويل قوى املقاومة الوطنية،
فأنش�أت غرف تنس�يق عس�كرية مشتركة يف
كل م�ن تركيا واألردن ،وهدفه�ا إدارة األعامل
العسكرية وقطع كل قنوات التمويل اإلقليمية
واألهلية األخرى.

نظام مرتهن لحلفائه

ً
انتعاش�ا
ش�هد النظ�ام يف ه�ذه املرحل�ة
دبلوماس�يا مقارن� ًة باملراحل الس�ابقة ،بدأ من
ًّ
دخول�ه بواب�ة مؤمت�ر جني�ف ،2وزي�ادة وترية
لقاءاته الدبلوماس�ية مع املجتمع الدويل ،تبعته
زي�ارات لوزي�ر خارجيته وليد املعل�م إىل عدد
م�ن عواص�م الع�امل ،كان أمههما زيارات�ه ملقر
األمم املتحدة يف نيويورك( .)45كام كثّف حلفاؤه
جهودهم الدبلوماسية بالتزامن مع صعود نجم
تنظيم الدولة ،وإجراء االنتخابات الرئاس�ية يف
س�ورية()46؛ ألجل إعادة تأهيل بش�ار األس�د
رئيسا"منتخ ًبا"وبديلاً عنالتطرف
دوليا،بكونه ً
ًّ
الديني .إلاّ أن هذه اجلهود باإلضافة إىل التمويل
املايل اإلي�راين والعراق�ي املتعاظم واملس�تمر مل
ِ
ومتزق البلد يف
يمنعا تأثري خس�ائره العس�كرية
املرحلة السابقة يف اقتصاده ،حيث ُيقدَّ ر جمموع
خسائره املادية يف هذه املرحلة  3368مليار لرية
س�ورية ،وانخفضت قيمة اللرية بنسبة 172%
مقارنة بقيمتها قب�ل اندالع الثورة( .)47نتج عن
هذا االنخفاض احلاد يف أداء النظام االقتصادي
باإلضافة إىل ترهل األداء العس�كري لقواته إىل
زي�ادة حتكم إيران فيه ،فش�هدت ه�ذه املرحلة
حضورا قياد ًّيا مهماًّ يف غرف عملياته العسكرية
ً
عىل حساب ضباط اجليش السوري.

أولوية محاربة الإرهاب
رابعًا :مرحلة � ِ

شهدت هذه املرحلة ترمجة الرت ّدد األمريكي
وال�دويل يف حس�م األزم�ة الس�ورية إىل وضع

حمارب�ة اإلرهاب كأولوية يف املنطقة ،ومواصلة
تراجع أدائه الدبلومايس يف الضغط عىل رحيل
بش�ار األس�د ،باس�تثناء بعض الترصحيات يف
تأكي�د رضورة رحيل�ه .وق�د حتول�ت اجله�ود
الدبلوماس�ية األمريكية والدولية من معاجلتها
للرصاع عىل أساس وطني شامل إىل معاجلات
حملية متحور ج ّلها يف دفع قوى املقاومة الشعبية
إىل قبول التفاوض مع الكتائب املوالية ،تسهيلاً
إلبراماتفاقياتهدنة،كانأشهرهاعىلاإلطالق
وتنص عىل جتميد
ما يسمى بخطة دي مستورا،
ّ
القتال يف مدينة حلب ،وإعادة مؤسسات الدولة
إىل املناطق املحررة تزامنًا مع دخول مساعدات
أممي�ة وحت�ت مراقبة األم�م املتحدة ،مما يفس�ح
نظر ًّيا -املجال لطريف الرصاع يف التفرغ ملقاتلةتنظيم الدولة .إلاّ أن تأزم املش�هد العسكري يف
املدين�ة منع من حت ّقق حاف�ز التهديد الوجودي
لدى قوى املقاومة أو الكتائب املوالية مما أخفق
مس�اعيه حت�ى اآلن .وباملقابل نش�ط املجتمع
الدويل يف حماربة تنظي�م الدولة ،فأصدر جملس
األمن القرار  2170بتاريخ  15آب ،)48(2014
والقرار  2178بتاريخ  17أيل�ول ،)49(2014
وال�ذي أدرج بموجبهام كل م�ن تنظيم الدولة
وجبهة النرصة عىل لوائح اإلرهاب ،ووضعت
دول أعضاء األمم املتحدة أمام مس�ؤولياهتا يف
وق�ف التدف�ق امل�ايل والبرشي للأرايض التي
يسيطر عليها التنظيم .ويف حني كثّف التحالف
الدويل الناشئ ملحاربة اإلرهاب رضباته اجلوية
ض�د تنظي�م الدول�ة يف الع�راق ،إال أن وتيرة
عملياته العس�كرية يف س�ورية كان�ت والتزال
ً
ّ
شكوكا كبرية حول
ريا ،مما ُيضفي
أقل عد ًدا وتأث ً
جدية الواليات املتحدة يف حرس وجود التنظيم
يف س�ورية .تع�دّ معرك�ة عين العرب/كوباين
االس�تثناء الوحي�د ،حي�ث أحدث�ت رضبات
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التحالف اجلوية فر ًقا استطاعت القوى الكردية
والثوري�ة املوج�ودة يف املدينة اس�تثامره يف دفع
خط�ر التنظي�م عنه�ا ،إلاّ أن معظ�م املراقبين
واملحللين السياس�يني عزوا تدّ خ�ل التحالف
الدويل يف املعركة إلحراج تركيا ،من أجل تفعيل
دورها العسكري يف التحالف.

قوى المقاومة ال�شعبية تزداد وعيًا
رغم التحديات
مهم�ة
مل تش�هد ه�ذه املرحل�ة انعطاف�ات ّ
عىل صعيد قوى املقاومة الش�عبية ،فقد استمر
املجتم�ع ال�دويل يف جتفي�ف قن�وات التموي�ل
األهلية للثوار ،وتأطرت عملية الدعم الدويل،
مم�ا أعاق احلراك العس�كري يف شمال س�ورية
على األق�ل .يمكن حصر التغيير الوحيد يف
خل�ق جتمع�ات وحتالف�ات حملي�ة بعي�دً ا ع�ن
االنتامء األيديولوجي ،كام شهد تشكيل اجلبهة
الش�امية يف حل�ب بتاري�خ  25كان�ون األول
 ،)50(2014وتش�كيل اجليش األول يف حمافظة
درعا بتاريخ  2كانون الثاين  .)51(2015أ ّما عىل
الصعيد العس�كري فقد عززت ق�وى املقاومة
معا سيطرهتا عىل مناطق
الشعبية والنظام يف آن ً
صمة عرفت
وجوده�ا ،منش�ئني مناطق نف�وذ ّ
بعض االستثناءات ،مثل تقدم اجليش األول يف
حمافظتي القنيطرة ودرعا ،وسيطرته عىل مناطق
ريا،
إسرتاتيجية ألول مرة يف تاريخ الثورة .وأخ ً
توصل�ت الوالي�ات املتح�دة وتركي�ا بتاري�خ
 19ش�باط  )52(2015إىل اتف�اق حول تدريب
وتس�ليح  1500مقاتل سوري وسط تضارب
الترصحي�ات حول مهمته�م األوىل ،بني حماربة
تنظيم الدولة مف�ر ًدا أو حماربت�ه وحماربة قوات
ً
ش�كوكا عديدة تدور
النظ�ام الس�وري ،إال أن
والس�يام أن
حول جدية ونجاعة هذه اخلطوة،
ّ
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الربنام�ج غري خمصص لتدري�ب مقاتيل كتائب
الثوار.

�إيران تتمدد وتر�سّ خ �سيطرتها على
�سورية
نجحت إيران يف استثامر السياسة اخلارجية
األمريكية وطريقة تعاملها مع األزمة الس�ورية
إىل حدٍّ بعيد ،فأحكمت سيطرهتا عىل املفاصل
األمنية لدولة سورية ،وأضحت بفضل أذرعها
اإلقليمي�ة حتت قي�ادة احلرس الثوري تس�يطر
على مضيق هرمز ،واقرتبت م�ن باب املندب،
وثلثي شواطئ البحر املتوسط الرشقية ،ناهيك
عن س�يطرهتا عىل عقد جيوسياس�ية حساس�ة
يف جنوب س�ورية ،وعىل طول امت�داد احلدود
اللبناني�ة واإلرسائيلية مع البالد .ويف ظل تقدم
مفاوض�ات امللف الن�ووي اإلي�راين ،وغياب
م�ؤرشات التعامل الدويل الصل�ب مع متددها
املستمر خارج حدودها -أضحت دول املرشق
العريب ختش�ى م�ن هتديد طه�ران املب�ارش عىل
مصاحلهاالوطنية.

خاتمة
يصع�ب علين�ا بع�د م�رور أربع�ة أع�وام
على انطالق�ة الث�ورة الس�ورية التنب�ؤ بمآهل�ا،
إلاّ أن�ه يمكننا يف ظل اس�تمرار غي�اب اإلرادة
الدولية للحس�م يف س�ورية ،وغياب األسباب
املوضوعية للوصول إىل اتفاق سيايس بني قوى
املقاومة الش�عبية والنظام الس�وري أو أس�باب
احلس�م الداخلية -أن نرجح احتامل اس�تمرار
تأزّم املشهدين العسكري والسيايس يف البالد.
كام يمكنن�ا من خالل ع�رض أح�داث الثورة
املهمة الت�ي مرت هبا أن
الس�ورية واملنعطفات ّ
نخل�ص إىل تأثر الصراع الكبري ب�إرادة الدول
اإلقليمي�ة واملجتم�ع ال�دويل ،ولكنن�ا باملقابل
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ال يس�عنا أن نتجاه�ل أثره يف النظ�ام اإلقليمي
 فقد كش�ف األداء الس�يايس.وال�دويل القائ�م
األمريكي عن تراجع قدرة واش�نطن عىل قيادة
 ونش�هد الي�وم والدة نظ�ام دويل جديد،الع�امل
 ويس�مح ل�دول ذات،تتع�دد في�ه األقط�اب
.تأثير إقليمي كإيران أن تتبوأ مكا ًنا متقد ًما فيه
 فقد أحدثت،وكذلك األمر عىل صعيد املرشق
ث�ورات الربي�ع الع�ريب وعلى رأس�ها الث�ورة
السورية اضطرا ًبا عمي ًقا يدفع دوله إىل تشكيل
 ويسعى إىل وقف،نظام جديد يراعي مصاحلها
 تكش�ف أح�داث اليمن وعملية.املد اإليراين
 وتنذر،عاصفة احلزم عن أحد أوجه هذه النظام
كذلك بدخول املرشق يف حقبة جديدة ال بد أن
 ويف بحر هذه. ًتلتحق هبا سورية عاجلاً أم آجلا
املتغريات املتضاربة واملعقدة توجد حقيقة كونية
 وهي أن الش�عب،واح�دة ال يمك�ن أن تتغير
،الس�وري رف�ض اهليمنة الت�ي تع�ادي ثقافته
 وال يمكنه أن يعود،وتريد تغيري صيغة اجتامعه
.إىل حظرية الطاعة مرة أخرى
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Developments Of The Syrian Crisis From The Beginning Until Today
SINAN HATAHIT
The Syrian Revolution was unexpected and was not the outcome of an earlier
popular awakening as it was the case in Egypt’s January 15 revolution; it was not
characterized by greed to achieve new gains for international forces as the allies
intended in Libya; it did not revolt to only remove the government and head of
government as was the outcome in Tunisia; it was not protected by a strong tribal
system as in Yemen; it rather was and still is an orphan as it opposed the rulers wishes
leading them to reconsider their positions.
We cannot discuss the crisis in Syria without understanding the nature of the role
played by the countries of the region and the world; and without specifying these
countries’ objectives and rationale for intervention as they are looking for a foothold
in Syria. Whether pursuing a bargaining chip to be presented in a future settlement
or acting in an effort to consolidate their control pursing their unbridled ambition in
expansion or preventing future risks that may threaten their strategic interests in the
Levant. The Syrian crisis should not also be addressed only by analyzing external
factors without understanding the dynamics of the conflict and without understanding
the reasons of the popular movement.
Reviewing the events of the past four years it could be concluded that the Syrian
Revolution went through four stages. The first stage the pure peaceful movement
continued for one year and ended by the battle of Baba Amr in February 2012 which
is considered as a declaration of the end of this stage and added a defensive tier that
will be called the forceful confrontation stage. The chemical deal reinforced the
international community’s conviction of the possibility of cooperation with Damascus
which was utilized by Assad to bring in Lebanese and Iraqi militias loyal to his major
ally –Iran. The title of this stage was worsening / polarizing the conflict and it was
ended by the proclamation of the Caliphate State after the ISIS controlled the city of
Mosul in Iraq and large parts of eastern Syria in June 9 2014. Thus the crisis in Syria
entered the fourth stage of international watching under the pretext of the priority of
the fight against terrorism.
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