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 مقدمة
بعد  (1)لكن من الواضح أن بشار األسد يفوز بها عدة، قد تستمر الحرب في سورية إلى أكثر من سنوات

قبضته على املدن الرئيسة، مثل: حمص، ودمشق، استعادت قوات الرئيس السوري في أواخر حكم أن أ

وصلت إلى مدينة دير الزور الشرقية في الشهر يطر عليها املتمردون، و أجزاًء من حلب، كان يس 2016

 (2)مكاسبه في الغرب. -التي توسطت بها روسيا -املاض ي.  وقد ثبتت الهدنة

غالًبا، ما يشير معارضو األسد إلى أن هذه التطورات تعتمد على الدعم األجنبي. هذا صحيح، لكن 

ليس أقّل  أهمية منه تراجع  ؛جانب واحد في السلسلة حضم واإليراني في سورية، هوالتدخل الروس ي 

 الدعم الدولي للمعارضة السورية.

 أي قضية بمثل التقدير الذي حظيت عدة على مدى سنوات 
َ
في العواصم الغربية والعربية، لم تحظ

ظام األسد به االنتفاضة في سورية. لقد كثفت الواليات املتحدة وأقرب حلفائها األوروبيين الضغوط على ن

 من العقوبات، وطالبوا الدكتاتور بالتنحي. 2011خالل ربيع وصيف عام 
ً
قطر  شحنتو ، وفرضوا مجموعة

 2012ا من عام بدءً ركيا واململكة العربية السعودية آالف األطنان من املعدات العسكرية إلى سورية وت

مليارات دوالر( بين عامي  3ل إلى )وتزعم مصادر مقربة من النظام القطري أنه تبرع بما يص (3).فصاعًدا

 في تاريخ ، أطلق الرئيس باراك أوباما "واحًدا من 2013وفي عام  (4).2013و 2011
ً
أكثر برامج العمل تكلفة

أن املتمردين املدعومين من قبل الواليات  -في وقت الحق -رات املركزية"، فلقد قّدر مسؤولاخبستوكالة اال 

 (5)من السوريين، ومن جنود حلفائهم. 100,000 حوالىصابوا قد قتلوا، وأ -ربما -املتحدة

                                                           
1

  2017سبتمبر/ أيلول  25 ،"قبل من اأمان ً أكثر يبدو األسد مصير لكن مستمرة، السورية الحرب أن رغم" :هبارد بن :الكاتب بعنوان، تايمز يورك نيو صحيفة في مقالة

.war.html-assad-syriahttps://www.nytimes.com/2017/09/25/world/middleeast/. 

2
Aron Lund, “Syria: East Ghouta Turns on Itself, Again,” The Century Foundation, May 1, 2017, 

https://tcf.org/content/commentary/syria-east-ghouta-turns/; Sam Heller, “Aleppo’s Bitter Lessons,” The Century Foundation, 

January 27, 2017, https://tcf.org/content/report/aleppos-bitter-lessons/; Aron Lund, “Pivotal point in eastern Syria as Assad 

breaks key Islamic State siege,” IRIN News, September 4, 2017, https://www.irinnews.org/analysis/2017/09/04/pivotal-point-

eastern-syria-assad-breaks-key-islamic-state-siege; Aron Lund, “Can a deal in Astana wind down the six-year Syrian war?,” IRIN 

News, May 5, 2017, https://www.irinnews.org/analysis/2017/05/05/can-deal-astana-wind-down-six-year-syrian-war 

3
One report noted more than 160 military flights shipping military equipment to Syria on behalf of Qatar, Saudi Arabia, and Jordan 

from January 2012 until March 2013. One expert said a “conservative estimate of the payload of these flights would be 3,500 tons of 

military equipment.” – C. J. Chivers and Eric Schmitt, “Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A.,” New York Times, 

March 24, 2013, www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-rebels-expands-with-cia-aid.html 

4
Roula Khalaf and Abigail Fielding Smith, “Qatar bankrolls Syrian revolt with cash and arms,” Financial Times, May 16, 2013, ig-

legacy.ft.com/content/86e3f28e-be3a-11e2-bb35-00144feab7de#axzz4v9RYFIiY. قطر" :سميث وأبيغايل خلف روال  بالمال السورية الثورة تمول 

"والسالح  .16/5/2017 تايمز، الفايننشال ،

5
 Mark Mazzetti, Adam Goldman, and Michael S. Schmidt, “Behind the Sudden Death of a $1 Billion Secret C.I.A. War in Syria,” New 

York Times, August 2, 2017,https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/middleeast/cia-syria-rebel-arm-train-trump.html;

  “David Ignatius, What the demise of the CIA’s anti-Assad program means,” Washington Post, July 20, 2017, 

https://www.washingtonpost.com/opinions/what-the-demise-of-the-cias-anti-assad-program-means/2017/07/20/f6467240-

6d87-11e7-b9e2-2056e768a7e5_story.html. 

https://www.nytimes.com/2017/09/25/world/middleeast/syria-assad-war.html
https://www.irinnews.org/analysis/2017/05/05/can-deal-astana-wind-down-six-year-syrian-war
http://www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-rebels-expands-with-cia-aid.html
https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/middleeast/cia-syria-rebel-arm-train-trump.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/what-the-demise-of-the-cias-anti-assad-program-means/2017/07/20/f6467240-6d87-11e7-b9e2-2056e768a7e5_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/what-the-demise-of-the-cias-anti-assad-program-means/2017/07/20/f6467240-6d87-11e7-b9e2-2056e768a7e5_story.html
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بالتصعيد املضاد عن  -الروس واإليرانيون  -ع حلفاؤهإال أن هذا الدعم فشل في إطاحة األسد؛ فقد سار 

طريق زيادة دعمهم لنظامه. ومع انتقال سورية نحو حرٍب أهلية طائفية فوضوية مصحوبة بعدم استقرار 

تطرف الجهادي، تالش ى تصميم الدول املناهضة لألسد، وبدأ االهتمام الدولي يتجه نحو إقليمي متزايد، وبال

 كثر تعقيًدا.معالجة آثار الحرب األ

إلى تحالف مناهٍض لألسد، ُعرف باسم  -أكثر من نصف دول العالم-دولة  100في حين انضمت أكثر من 

العسكري من  تقبل بما ُيقّدم لها من الدعم ، كان على املعارضة املسلحة أن2012"أصدقاء سورية" في عام 

واململكة املتحدة، واململكة العربية  بالتحديد من الواليات املتحدة، وفرنسا،-مجموعٍة أصغر بكثير 

رهقت هذه الدول أيًضا. وهي 2017. بحلول عام اتفي السنوات التالي -السعودية، واألردن، وقطر، وتركيا
ُ
، أ

الدعم للمعارضة، لباقٍة؛ للتقليل من املطالب بتنحي األسد، ويقلصون برامج اآلن تغير مجال أهدافها ب

 السوريين للتركيز على أعداٍء آخرين. ويضغطون على وكالئهم/ عمالئهم

تغيرات تحالف أصدقاء سورية، والتراجع البطيء للدول الغربية والعربية وغيرها  سيرصد هذا التقرير

 دة لتغيير النظام في سورية.من الدول عن حملتها خالل سنوات ع

 

 سورية أصدقاء .1
، سافر وزراء الخارجية ومسؤولون من نحو خمس وعشرين دولة إلى تونس، الدولة 2012في أوائل عام 

عام من انتفاضتها  حوالىالديمقراطية الحديثة، ما سيكون أكبر إعالن دعم دولي للمعارضة السورية، بعد 

نشئ-باستلهاٍم من مجموعة االتصال الليبية التي ( 6)ستبدادية.ضد حكومة الرئيس بشار األسد اال 
ُ
ت في أ

أعيد تسميتها الحًقا "أصدقاء ليبيا الجديدة"، قرر املسؤولون  -، إلطاحة معمر القذافي2011آذار/ مارس 

 (7)في تونس تسمية أنفسهم "أصدقاء سورية".

تو مرة ثانية لصالح األسد في مجلس جاء تأسيس "أصدقاء سورية" مباشرة بعد استخدام روسيا الفي

ولقد ُصمم هذا التحالف؛ ليكون وسيلة الدول املناهضة لألسد لتنسيق  .2012 األمن في شباط/ فبراير

جهودها في دعم املعارضة، كما يقول كريستوفر فيليبس، وهو باحث مشارك في تشاتام هاوس، ومؤلف 

 (8)السورية.الكتاب الذي القى ترحيًبا حول دبلوماسية الحرب 

                                                           
6

 Steven Lee Myers, “Nations Press Halt in Attacks to Allow Aid to Syrian Cities,” New York Times, February 24, 2012, 

www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/friends-of-syria-gather-in-tunis-to-pressure-assad.html. 

  .2011آذار/ مارس 29 الكومنولث، مكتب المتحدة، المملكة ،"ليبيا بشأن لندن مؤتمر عقب هيغ، وليام الخارجية وزير المؤتمر، رئيس من بيان"7

;statement-chairs-libya-on-conference-https://www.gov.uk/government/news/london , 

libya.pdf-conference-paris-w.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_09/20110926_110901ww 

 تدخل أن الوقت ذلك في الكثيرون اعتقد حيث سورية، في ليبيا ألصدقاء الدبلوماسي التجمع لتكرار" المجموعة، إنشاء أصول حول فيليبس يقول كما ،"فرنسا فكرة كانت أنها ظنأ"8

ا كان ليبيا  :سورية أجل من معركة فيليبس، كتاب نشر .2017 سبتمبر /أيلول اإللكتروني، البريد عبر الكاتب مع مقابلة فيليبس، كريستوفر .سورية في تكراره ويمكن ناجح 
 .2016 عام في ييل جامعة مطبعة قبل من الجديد، األوسط الشرق في الدولي التنافس

http://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/friends-of-syria-gather-in-tunis-to-pressure-assad.html
https://www.gov.uk/government/news/london-conference-on-libya-chairs-statement
https://www.gov.uk/government/news/london-conference-on-libya-chairs-statement
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_09/20110926_110901-paris-conference-libya.pdf
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_09/20110926_110901-paris-conference-libya.pdf
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  اأو قائًد  ًيايشير فيليبس إلى فرنسا راع
ً

هذه املحاولة في محاكاة النموذج الليبي. لكن الواليات ل محتمال

ت الكثير من الدعم الدبلوماس ي الشاق، بعد أن طرحت الفكرة، وبدأت في تجميع مجموعة 
ّ
املتحدة تول

املستشار البارز لوزيرة الخارجية  ك هوف،فريدري( 9)أساسية من الدول بعد استخدام حق النقض مباشرة.

ا بقوة في االجتماعات املتعلقة بالشأن السوري، قال: كانت املساعي األميركية، كلينتون، ا
ً
لذي كان مشارك

األميركية "أساسية لتنظيم أصدقاء سورية". ومع ذلك، شّدد هوف أيًضا على أن نفوذ الواليات املتحدة في 

لألسد في املنفى. يتوسع كثيًرا في ساحة املعركة السورية، وال حتى بين املناهضين الدبلوماسية الدولية لم 

 بكثير، لكنهم نسقوا بشكل 
ً
داخل املعارضة السورية، كان حكام إسطنبول والدوحة والرياض أكثر تأثيرا

 (10)مع واشنطن، كما هو حال التنسيق  بعضهم مع بعض. ئسي

سورية مجموعة "محفوفة األول في تونس، كانت مجموعة أصدقاء في الواقع، منذ االجتماع االفتتاحي 

ما أخبرني فيليبس. بحسب ، من شأنها أن تحبط الجهد الدولي لدعم املعارضة السورية"، كالتمن املشبنوع 

"اندفعت دول إقليمية بقيادة قطر، والسعودية أيًضا، نحو التدخل العسكري وتسليح املتمردين، مثلما 

 من العناصر إفي حين حدث في ليبيا، 
ً
 ن الدول الغربية كانت حذرة

ً
اإلسالموية بين املتمردين، وأرادت حال

 (11)دبلوماسًيا".

ت 
ّ
في اجتماع تونس، دعا سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، إلى تسليح املعارضة السورية، وحث

ضت
ُ
، معظمها بلطٍف من قبل الدول  قطر القوات العربية على املشاركة. وقد تم تجاهل هذه األفكار أو رف

 (12)في ذلك معارضو األسد الصقور في الغرب.  نبم

 :2012ُعقد ما مجموعه أربعة اجتماعات ألصدقاء سورية في عام 
 (13)،2012شباط/ فبراير  23في تونس   •

 (14)،2012نيسان/ أبريل  1في إسطنبول   •

                                                           
9 Rajeev Syal, “Clinton calls for ‘friends of democratic Syria’ to unite against Bashar al-Assad,” Guardian, February 5, 2012, 

https://www.theguardian.com/world/2012/feb/05/hillary-clinton-syria-assad-un 

 .2012 فبراير /شباط 5 الغارديان، ،"األسد بشار ضد بالتوحد الديمقراطية سورية أصدقاء" تطالب كلينتون.

10
  .2013يوليو  /تموز اإللكتروني، البريد طريق عن الكاتب مع مقابلة األطلسي، المجلس في األوسط للشرق الحريري رفيق مركز في باحث هوف، سي فريدريك

 2017. المؤلف، مع مقابلة فيلبس، كريستوفر 11
12

 Andrew Rettman, “‘Chaotic’ meeting exposes divisions on Syria,” EU Observer, February 24, 2012, 

https://euobserver.com/foreign/115376. 

13 “Chairman’s Conclusions of the International Conference of the Group of Friends of the Syrian People, 24 February,” U.S. 

Department of State, https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/02/184642.htm 

14
 “Chairman’s Conclusions Second Conference Of The Group Of Friends Of The Syrian People, 1 April 2012, Istanbul,” Turkish 

Foreign Ministry, www.mfa.gov.tr/chairman_s-conclusions-second-conference-of-the-group-of-friends-of-the-syrian-people_-1-

april-2012_-istanbul.en.mfaنتائج 

 .التركية الخارجية وزارة إسطنبول، سورية، أصدقاء لدول الثاني المؤتمر 

https://www.theguardian.com/world/2012/feb/05/hillary-clinton-syria-assad-un
https://euobserver.com/foreign/115376
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/02/184642.htm
http://www.mfa.gov.tr/chairman_s-conclusions-second-conference-of-the-group-of-friends-of-the-syrian-people_-1-april-2012_-istanbul.en.mfaنتائج
http://www.mfa.gov.tr/chairman_s-conclusions-second-conference-of-the-group-of-friends-of-the-syrian-people_-1-april-2012_-istanbul.en.mfaنتائج
http://www.mfa.gov.tr/chairman_s-conclusions-second-conference-of-the-group-of-friends-of-the-syrian-people_-1-april-2012_-istanbul.en.mfaنتائج
http://www.mfa.gov.tr/chairman_s-conclusions-second-conference-of-the-group-of-friends-of-the-syrian-people_-1-april-2012_-istanbul.en.mfaنتائج
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 (15)،2012تموز/ يوليو  6في باريس   •

 (16)،2012سمبر ألول/ ديكانون ا 12في مراكش يوم  •

 

 
 . املصدر: خدمة العمل الخارجي األوروبي. 2012شباط/ فبراير  24االجتماع األول ألصدقاء سورية في تونس، 

 

 مرحلةتنظيم السياسات الوطنية لكل بلد حول املطالبة ب من الناحية العملية، كانت نتيجتها الرئيسة

دعوة إلى فرض عراب عن دعٍم قوي للمعارضين السوريين، والانتقاٍل سياس ي بعيًدا عن حكم األسد، مع اإل 

دولة،  114عقوباٍت على السلطات في دمشق. على سبيل املثال: ذكر اجتماع مراكش الذي حضره ممثلو 

ستدام وفًقا لبيان أن األسد "فقد الشرعية، ويجب أن يتنحى للسماح بإطالق عملية انتقاٍل سياس ي م

ستخدمت االجتماعات و لصيف. يقة صدرت تحت إشراف األمم املتحدة في ذلك اجنيف"، في إشارٍة إلى وث
ُ
ا

 (17)لإلعالن عن املساعدات اإلنسانية، والدعم االقتصادي للمعارضة السورية.

هًما في سياسة املعارضة السورية، من خالل منح الشرعية ملعبت مؤتمرات أصدقاء سورية دوًرا 

 
 
مقرها في تركيا، كانت تسعى للحصول على دعم املجتمع الدولي  للمجلس الوطني السوري، وهو مجموعة

، أجبرت الواليات املتحدة وحلفاؤها املجلس الوطني السوري غير الفّعال 2012إلطاحة األسد. في أواخر عام 

االندماج في هيئٍة مشابهة ُعرفت باسم االئتالف الوطني، الذي بورك كما ينبغي من قبل  بمعظم أعماله إلى

                                                           
15

 “Friends of Syrian People: Chairman’s conclusions,” United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, 

https://www.gov.uk/government/news/friends-of-syrian-people-chairmans-conclusions 

 لندن مؤتمر الرئيس، قرارات السوري، الشعب أصدقاء.

16
 .سورية أصدقاء دول خارجية لوزراء الرابع المؤتمر 

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Chairman’ s conclusions.pdf 

17
 ,.المعارض السوري باالئتالف تعترف المتحدة الواليات الرابع، المؤتمر 2012 ديسمبر /األول كانون 13المؤتمر الرابع لوزراء خارجية دول أصدقاء سورية، جريدة ناشيونال، 

https://www.thenational.ae/world/mena/us-recognises-syrian-opposition-coalition-1.405761; 

 2012 يونيو /حزيران 30 في جنيف وبيان

 www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf 

https://www.gov.uk/government/news/friends-of-syrian-people-chairmans-conclusions
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Chairman'%20s%20conclusions.pdf
https://www.thenational.ae/world/mena/us-recognises-syrian-opposition-coalition-1.405761
http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf
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اء سورية بأنه "املمثل الشرعي للشعب السوري، واملظلة التي تستظلُّ بها مجموعات املعارضة أصدق

 (18)السورية".

ول تجريد حكومة كان التفكير وراء هذه التحركات ذو شقين: من جهة، كانت كتلة أصدقاء سورية تحا

ماسكة وغير متطرفة؛ يمكن األسد من الشرعية، ومن ناحيٍة أخرى، أرادت الدول املعنية رعاية معارضة مت

 مر بوسائل أخرى.أن تفاوض على استقالة األسد، وتمأل الفراغ عند سقوطه، أو أن تست

 

 الثوار تسليح .2
، ويسلحون أيًضا داعمي املعارضة املتشددين يمولون أكثر  بالتوازي مع اجتماعات أصدقاء سورية، كان

بدأت األسلحة تتسرب إلى سورية في  (19)خل سورية.حركة تمرٍد متنامية، تنحو باتجاه حرب العصابات دا

، من خالل قنواٍت خلفية نظمتها شبكات إسالموية، ومهربون، وتجار، وعشائر 2011وقٍت مبكر من عام 

 (20)اضح ومتزايد من تركيا، وقطر، والسعودية.بدعٍم و  -أيًضا -بدوية، ولكن

ت اركتها في سورية. في ذلك الصيف، ساعد، قامت تركيا، ودول الخليج بتصعيد مش2012في أوائل عام 

د املتنافسة بين القطريين والسعوديين، و الحكومة التركية على تأسيس غرفة مشتركة في أضنة لتنسيق الجه

التركية أو األميركية أن تمنع دول الخليج من السعي إلى تخريب سياسة كّل منها ولكن لم تتمكن الضغوط 

تنافس ي وعشوائي لبناء شبكات العمالء، مع أسلحة بقيمة تسليح في سباٍق انتقلت حملة ال (21)تجاه سورية.

رسلت إلى سورية على مدار العام وما بعده
ُ
 (22)قبة.مع قليٍل من التنسيق أو املرا مليارات الدوالرات أ
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  :europe.eu/en/publications/details/149-www.feps.الموقع على متوفرة شتاين، آرون انظر السوري، الوطني المجلس تشجيع في سورية أصدقاء دور حول 

 يشتد بينما :غوردون ومايكل ماكفاركوهر نيل انظر والمعارضة، الثورة لقوى الوطني االئتالف في لالندماج السوري الوطني المجلس على المتحدة الواليات ضغط وعن 

2012 أكتوبر /األول تشرين 31 تايمز، ركيو نيو جديدة، سورية معارضة عن كلينتون تبحث القتال،

 -intensifies-areas-strategic-for-battle-as-easeincr-raids-air-.nytimes.com/2012/11/01/world/middleeast/syrianwww

.say.html-rebels باالئتالف مراكش في سورية أصدقاء مؤتمر واعتراف ً   .سابق مرجع الوطني، المجلس من بدال 

19
 Middle East Center, -24, Afro-2011. in AMEC Insights Volume 2, pp. 2عام في السورية المعارضة عسكرة :األهلية الحرب نحو االنجراف لوند، آرون

2015. 

 قامت .األهلية الحرب في ليبيا من أسلحة يحملون المسلمين اإلخوان جماعة من اأشخاصً  تضمنت إسالمية شبكات عبر توجيهه وتم ،امبكرً  بدأ القطري التركي الدعم أن ويبدو 20

 سبيل على .الخصوص وجه على مسلمينال اإلخوان جماعة في تثق ولم للتمرد، المتصاعد التطرف من حذرة كانت الكنه ا،أيضً  إسالميين حلفاء بتعبئة السعودية العربية المملكة
 األجهزة إشراف تحت مخططة شك بال" كانت عملية في ،2011 عام أواخر في بالفعل كيةوالتر اللبنانية الحدود عبر البنادق لنقل إسالميين غير لبنانيين سياسيين تجنيد تم :المثال

 .178 ص ،2015 برينستون، جامعة مطبعة داعش، إلى القاعدة من لبنان شمال :األوسط الشرق في السنة مأساة روجيه، برنار انظر. "السعودية سريةال

21
 Regan Doherty and Amena Bakr, “Exclusive: Secret Turkish nerve center leads aid to Syria rebels,” Reuters, July 27, 2012, 

https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-centre/exclusive-secretturkish-nerve-center-leads-aid-to-syria-rebels-

idUSBRE86Q0JM20120727. 

22
 “Saudi Arabia and Qatar funding Syrian rebels,” Reuters, June 23, 2012, https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-

saudi/saudi-arabia-and-qatar-funding-syrian-rebels-idUSBRE85M07820120623.s; Khalaf and Fielding Smith, 2013, op. cit. 

 .2012 يونيو /حزيران 23 رويترز، ،"السوريين المتمردين تموالن وقطر السعودية"

 

http://www.feps-europe.eu/en/publications/details/149
http://www.nytimes.com/2012/11/01/world/middleeast/syrian-air-raids-increase-as-battle-for-strategic-areas-intensifies-rebels-say.html
http://www.nytimes.com/2012/11/01/world/middleeast/syrian-air-raids-increase-as-battle-for-strategic-areas-intensifies-rebels-say.html
http://www.nytimes.com/2012/11/01/world/middleeast/syrian-air-raids-increase-as-battle-for-strategic-areas-intensifies-rebels-say.html
http://www.nytimes.com/2012/11/01/world/middleeast/syrian-air-raids-increase-as-battle-for-strategic-areas-intensifies-rebels-say.html
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-centre/exclusive-secret-turkish-nerve-center-leads-aid-to-syria-rebels-idUSBRE86Q0JM20120727
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-centre/exclusive-secret-turkish-nerve-center-leads-aid-to-syria-rebels-idUSBRE86Q0JM20120727
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-centre/exclusive-secret-turkish-nerve-center-leads-aid-to-syria-rebels-idUSBRE86Q0JM20120727
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، مع تأكل سيطرة 2011باالنحدار نحو حرٍب طائفية في أواخر عام  -بالفعل -كانت سورية قد بدأت

 2012الدعم األجنبي الضخم خالل فصلي الربيع والصيف من عام  لى الريف السني. أدى تدفقالنظام ع

غير قادٍر على مواجهة املد إلى انتشاٍر غير مسبوق للجماعات املسلحة في جميع أنحاء سورية. وألن النظام 

متخلًيا عن  املتصاعد من هجمات حرب العصابات؛ اضطر الجيش إلى االنسحاب إلى مناطق أكثر أمًنا،

 مناطق شاسعة في شمال سورية، وحتى عن بعض مناطق دمشق وحلب؛ لتصبح تحت سيطرة املتمردين.

د. في البداية، تحركت وكالة نحو هذا الوقت، بدأت الحكومة األميركية تتدخل بجدية في التمر 

القطريين والسعوديين، في االستخبارات املركزية األميركية ملراقبة إمدادات األسلحة املقّدمة من األتراك و 

على تسليم نفسه اعترضت في الوقت و سعي منها إلى توجيه املوارد بعيًدا عن الجهاديين املعادين للغرب، 

على نحٍو - الصواريخ املضادة للطائرات. ومع ذلك، بدأ املسؤولون األميركيون أسلحة متقدمة ومتطورة مثل 

بداية، إضافة التدريب واملعدات األميركية غير القاتلة في ال بتسهيل وإكمال دعم الحلفاء من خالل -متزايد

 (23)ثم املميتة.

مع استمرار الحرب، تعرض أوباما للهجوم واالنتقاد من جوقة متزايدة من األصوات الداعية إلى التدخل 

 في وسائل اإلعالم والكونغرس، وكذلك من حلفائه من أصدقاء سورية؛  وذلك بسبب منعه شحنات األسلحة

السماح لوكالة ، وافق بتردد على 2013الرئيسة، ولعدم تدخله عسكرًيا ضد األسد. في ربيع عام 

املركزية بتنظيم خط نقل أسلحة خاص بها في إطار برنامج مدعوم من السعودية، ُيعرف باسم  ستخباراتاال 

زويدها باألسلحة ]وهو برنامج يهدف إلى تمويل املعارضة السورية وت Timber Sycamoreسيكامور  تيمبر

 في تاريخ وكالة  (24)وتدريبها إلطاحة بشار األسد[.
ً
ُبر ليصبح واحًدا من أكثر البرامج السرية تكلفة

َ
وسرعان ما ك

 (25).2015املركزية؛ فقد أنفقت نحو مليار دوالر سنوًيا بحلول عام  ستخباراتاال 

بالوكالة ملختلف القوى اإلقليمية"، في هذا الوقت، كان من الواضح أن الربيع العربي قد أصبح "حرًبا 

يريك شوليت، الذي كان في ذلك الوقت مساعد وزير الدفاع لشؤون األمن الدولي في عهد ما ذكر دبحسب 

                                                           
23

 المعارضة تسليح بخصوص أخرى ومقاالت ، 2012يونيو/ حزيران 21 ،تايمز يورك نيو السورية، للمعارضة السالح نورد أن علينا :قالت المركزية المخابرات شميت، إريك

.in-aid-to-said-.com/2012/06/21/world/middleeast/ciawww.nytimes-صحف عدة في األميركية الهيئات من وغيره الكونغرس ومواقف السورية

; rebels.html-syrian-to-arms-steeringو -toppling-forcibly-on-focus-to-east/uswww.nytimes.com/2012/07/22/world/middle

; government.html-syrianو ; https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443684104578062842929673074و  

; opposition.html-syrian-to-million-60-pledges-www.nytimes.com/2013/03/01/world/middleeast/usو

 -syrian-to-aid-arms-approve-panels-security/congressional-https://www.washingtonpost.com/world/national

bf6f231e77b4_story.html-8505-11e2-f31a-5ceopposition/2013/07/22/39303 

24
 DeYoung, 2013, op. cit.; Mark Mazzetti and Matt Appuzzo, “U.S. Relies Heavily on Saudi Money to Support Syrian Rebels,” New 

York Times, https://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-money-to-support-syrian-

rebels.html."السوريين المتمردين لدعم السعودي المال على تعتمد المتحدة الواليات". 

25
 Greg Miller and Karen DeYoung, “Secret CIA effort in Syria faces large funding cut,” Washington Post, June 12, 2015, 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/lawmakers-move-to-curb-1-billion-cia-program-to-train-syrian-

rebels/2015/06/12/b0f45a9e-1114-11e5-adec-e82f8395c032_story.html; Mazzetti, Goldman, and Schmidt, 2017, op. cit.  

 .سورية في المتمردين لتمويل السرية برامجها تمويل في نقصا المركزية اتستخباراال جهديواجهً

http://www.nytimes.com/2012/06/21/world/middleeast/cia-said-to-aid-in-steering-arms-to-syrian-rebels.html
http://www.nytimes.com/2012/06/21/world/middleeast/cia-said-to-aid-in-steering-arms-to-syrian-rebels.html
http://www.nytimes.com/2012/06/21/world/middleeast/cia-said-to-aid-in-steering-arms-to-syrian-rebels.html
http://www.nytimes.com/2012/06/21/world/middleeast/cia-said-to-aid-in-steering-arms-to-syrian-rebels.html
http://www.nytimes.com/2012/07/22/world/middleeast/us-to-focus-on-forcibly-toppling-syrian-government.html
http://www.nytimes.com/2012/07/22/world/middleeast/us-to-focus-on-forcibly-toppling-syrian-government.html
http://www.nytimes.com/2012/07/22/world/middleeast/us-to-focus-on-forcibly-toppling-syrian-government.html
http://www.nytimes.com/2012/07/22/world/middleeast/us-to-focus-on-forcibly-toppling-syrian-government.html
http://www.nytimes.com/2012/07/22/world/middleeast/us-to-focus-on-forcibly-toppling-syrian-government.html
http://www.nytimes.com/2012/07/22/world/middleeast/us-to-focus-on-forcibly-toppling-syrian-government.html
http://www.nytimes.com/2012/07/22/world/middleeast/us-to-focus-on-forcibly-toppling-syrian-government.html
http://www.nytimes.com/2012/07/22/world/middleeast/us-to-focus-on-forcibly-toppling-syrian-government.html
https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443684104578062842929673074
https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443684104578062842929673074
https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443684104578062842929673074
https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443684104578062842929673074
https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443684104578062842929673074
https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443684104578062842929673074
http://www.nytimes.com/2013/03/01/world/middleeast/us-pledges-60-million-to-syrian-opposition.html
http://www.nytimes.com/2013/03/01/world/middleeast/us-pledges-60-million-to-syrian-opposition.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/congressional-panels-approve-arms-aid-to-syrian-opposition/2013/07/22/393035ce-f31a-11e2-8505-bf6f231e77b4_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/congressional-panels-approve-arms-aid-to-syrian-opposition/2013/07/22/393035ce-f31a-11e2-8505-bf6f231e77b4_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/congressional-panels-approve-arms-aid-to-syrian-opposition/2013/07/22/393035ce-f31a-11e2-8505-bf6f231e77b4_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/congressional-panels-approve-arms-aid-to-syrian-opposition/2013/07/22/393035ce-f31a-11e2-8505-bf6f231e77b4_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/congressional-panels-approve-arms-aid-to-syrian-opposition/2013/07/22/393035ce-f31a-11e2-8505-bf6f231e77b4_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/congressional-panels-approve-arms-aid-to-syrian-opposition/2013/07/22/393035ce-f31a-11e2-8505-bf6f231e77b4_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/congressional-panels-approve-arms-aid-to-syrian-opposition/2013/07/22/393035ce-f31a-11e2-8505-bf6f231e77b4_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/congressional-panels-approve-arms-aid-to-syrian-opposition/2013/07/22/393035ce-f31a-11e2-8505-bf6f231e77b4_story.html
https://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-money-to-support-syrian-rebels.html
https://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-money-to-support-syrian-rebels.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/lawmakers-move-to-curb-1-billion-cia-program-to-train-syrian-rebels/2015/06/12/b0f45a9e-1114-11e5-adec-e82f8395c032_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/lawmakers-move-to-curb-1-billion-cia-program-to-train-syrian-rebels/2015/06/12/b0f45a9e-1114-11e5-adec-e82f8395c032_story.html
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: "كان لدينا شركاء، كانوا يزجون بكل أنواع املوارد في الصراع"، 2016أوباما. قال لي شوليت في مقابلٍة عام 

"انتهى املطاف بالكثير غير مسؤولة من قبل بعض حلفاء الواليات املتحدة.  متأسًفا على ما اعتبره قراراٍت 

ضمن منطق "عدو عدوي"، وبالنسبة إلى  -إلى حد كبير -من تلك املوارد إلى األيادي الخطأ. لقد كان ذلك

بعض شركائنا، لم يكن مهًما إذا ما وصل دعمهم إلى "جبهة النصرة" املرتبطة بتنظيم القاعدة، أو إلى 

ولة إقناعهم بدعم املعارضة املعتدلة، وتحفيز املجتمع من الوقت في محا اجماعاٍت أخرى. لذا أمضينا كثيرً 

 (26)الدولي على تمكين الجماعات املعتدلة". 

نت في النهاية من فرض بعض القيود على محاوالت تهريب السالح 
ّ
على الرغم من أن الواليات املتحدة تمك

 ؛على ترويض التمرد نفسهألسد ألضرار كبيرة، فإن واشنطن لم تكن قادرة اإلقليمية، وعرضت نظام ا

 فوض ى متزايدة، تجتذب مجموعة من الجماعات الجهادية املتطرفة.

لقد زعم بعض نقاد األسد من الغربيين والسوريين بأن عسكرة االنتفاضة وأسلمتها كانا ردَّ فعٍل حتمي 

كة إسالموية اطيين كانوا يمثلون "الثورة األصلية". لكن حر على القمع الوحش ي، وأن الناشطين الديمقر 

أقوى إلى حد كبير اختلفت مع هذا الرأي، ومع استمرار سورية في انحدارها نحو حرب أهلية طائفية، لم 

 تعد مثل هذه التناقضات ذات أهمية، فاملعارضة هي ما كانت عليه، وليست ما يتمنى مؤيدوها أن تكون.

ة والدبلوماسيين الذين يكرهون ريين واألجانب وصانعي السياسرة الناشطين السو بغض النظر عن  كث

الذي كان نظامه فاسًدا وغير ديمقراطي على الدوام، وهو اآلن مسؤول  أيًضا عن قائمة متزايدة من -األسد 

 فإن تمرًدا من هذا النوع ما كان يمكن أن يلقى دعًما دولًيا واسًعا. -جرائم الحرب

 

 متقلبون  ءأصدقا .3
شاركت  ،في الحرب األهلية، سرعان ما أصبح أصدقاء سورية أقلفي الواقع، مع انزالق سورية عميًقا 

، وحضر عدد أكبر من 2012أكثر من ستين دولة في املؤتمر األول للمجموعة في تونس شباط/ فبراير 

الدعم الدولي للمعارضة اجتماعات املتابعة في إسطنبول وباريس ومراكش. لقد كانت نقطة الذروة في 

 السورية.

، كانت الحكومة السورية تعاني صدمة االنتفاضة األولية؛ فقد كانت تفقد املزيد من في تلك األيام

استيالء املتمردين على شرق حلب، وإخضاع  2012الرجال واملعدات واألراض ي بشكٍل يومي. لقد شهد عام 

قتل تموز/ يوليو إلى م 18واريخ، في حين أدى تفجير وسط دمشق إلطالٍق مستمر من قذائف الهاون والص

العديد من كبار أعضاء النخبة األمنية العليا في النظام )خلية األزمة(، ونقل رجال األعمال أموالهم إلى 

ح االقتصاد، وبدأ الشباب يهربون بأعداٍد كبيرة لتجنب التجنيد اإللزامي. وصل األسد إلى 
ّ
الخارج، وترن

، قام 2012سائر املتصاعدة، في عام ذخيرته القمعية أكثر من أي وقت للتغلب على الخمستوى أعمق في 
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 .2016 كوليت، ديريك مع المؤلف مقابلة
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 باستخدام املدفعية، ثم املروحيات، ثم القوات الجوية، وأخيًرا الصواريخ الباليستية. وفي أواخر ذلك 
ً

أوال

اتها، وشهد عام العام، وردت تقارير، تفيد بأن الحكومة بدأت في إخراج األسلحة الكيمياوية من مستودع

 (27)مشق مسؤوليتها عن الهجمات تلك.أول هجماٍت مؤكدة بغازات األعصاب في سورية، رغم نفي د 2013

بأن األسد سوف يسقط من  2012حتى من جانب املوالين للحرب، يبدو أن الكثيرين قد فكروا في عام 

م يعد إلى درجة أن نظامه ل كثير من مناطق سورية، السلطة في نهاية املطاف، أو يفقد السيطرة على

خصياٍت مؤيدة للحكومة في دمشق العام املاض ي، أشار يستطيع العمل كحكومٍة وطنية. في اجتماعاتي مع ش

من الخارج أيًضا،  (28)بعّدهما أسوأ لحظات الحرب بالنسبة إليهم. 2013و 2012كل شخص سألته إلى عامي 

إلى جمهور من املحللين والصحفيين وصانعي بدا أن سقوط األسد ليس سوى مسألة وقت بالنسبة 

قوط الحديث للحكام املستبدين: في تونس، ومصر، وليبيا. قد يكون من ثرين بالسالسياسة الذين كانوا متأ

حرَّك باالعتقاد أن سقوط النظام سيكون آخر 
ُ
املفهوم، ولكن على الرغم من خطئه، "كانت السياسة ت

 (29)ي".أحجار "الدومينو" في الربيع العرب

ئ النهيار الحكومة ، كان الدبلوماسيون األميركيون يضعون خطط طوار 2012بحلول أواسط عام 

الفكرة التي  -اآلن -السورية الذي ال يمكن السيطرة عليه، مع وجود الحجج الداخلية للتدخل التي غذتها

التداعيات اإلقليمية بمجّرد كانت الواليات املتحدة بحاجٍة إليها للمشاركة في توجيه األحداث، والحّد من 

، كانت وزارات الخارجية الغربية والتركية 2013يء عام ومج 2012ومع نهاية عام  (30)انهيار نظام األسد.

 والعربية ال تزال تطمئن حكوماتها بثقة: بأن األسد في طريقه إلى الرحيل.

 من ذلك، فقد أ2013لكنه لم يسقط، ولم يرحل بحلول أواخر عام 
ً

ة، وقف األسد تقدم املعارض، وبدال

م قبضته على السلطة في دمشق. على الرغم من أن الجيش العربي  كما أوقف تدفق انشقاقات النظام، ودعَّ

 2011من قوته قبل عام  اكثيرً  وتهلهل، وفقد رمهالسوري النظامي قد 
ً

، فإن األسد وحلفاءه حشدوا بدال

ية وشيعية، إضافة إلى وحداٍت منها جماعات طائفية علو طراف من امليليشيات، و من ذلك شبكة مترامية األ 

                                                           
27

 “United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic,” final report, 

December 2013, United Nations, https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/report.pdf." 

 .2013 ديسمبر / األول كانون النهائي، التقرير ،"السورية العربية الجمهورية في الكيميائية األسلحة استخدام مزاعم في للتحقيق المتحدة األمم بعثة

28
 For some impressions from that trip to Damascus, see Aron Lund, “Meeting Bashar al-Assad,” Hufvudstadsbladet, November 20, 

2016, https://www.hbl.fi/artikel/for-our-international-readers-meeting-bashar-al-assad 

 .2013 نوفمبر /الثاني تشرين 20 ،"األسد بشار لقاء" لوند، آرون انظر دمشق، إلى الرحلة تلك من االنطباعات بعض على طالعلال

29
 Christopher Phillips, Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East, Yale University Press, 2016, p. 77.  

 .2016 ييل، جامعة مطبعة الجديد، األوسط الشرق في الدولي التنافس :سورية على المعركة

30
 أيدي في تقع أن أو األخير، دفاعها في الحكومة تستخدمها أن يمكن ،سورية في القوية الكيمياوية األسلحة ترسانة أن من الخصوص، وجه ىعل يخشون، األميركيون المسؤولون كان

 يوليو /تموز 18 تايمز، نيويورك ،"السورية الحكومة النهيار التخطيط في تبدأ واشنطن" كوبر، هيلين انظر .المتمردين

.government.html-syrian-of-collapse-for-plan-to-begins-www.nytimes.com/2012/07/19/world/middleeast/washington2012.. 

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/report.pdf
https://www.hbl.fi/artikel/for-our-international-readers-meeting-bashar-al-assad
http://www.nytimes.com/2012/07/19/world/middleeast/washington-begins-to-plan-for-collapse-of-syrian-government.html
http://www.nytimes.com/2012/07/19/world/middleeast/washington-begins-to-plan-for-collapse-of-syrian-government.html
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نفذت القوات الجوية حملة قصٍف ال  (31)من دياناٍت متعددة، وقوات قبلّية سنّية، وغيرها من التشكيالت.

ى ترحم ضد املناطق التي يسيطر عليها املتمردون، حيث قتل غاز األعصاب املئات في ضواحي دمشق، وأد

 (32)ق إمدادات املتمردين عبر شمال لبنان.حزب هللا إلى إغالق طر  التدخل القوي ملقاتلي

في هذه األثناء، تعثر أصدقاء املنفيين الديمقراطيين الذين أيدهم السوريون في مواجهة تمرٍد طائفي 

حرصوا على  على الرغم من أن بعض الثوار (33)إسالمي، رفض قادته مطالب غربية بالتسوية واملفاوضات.

وق األقليات، فإن املجموعات األكبر كانت تقريًبا إسالموية كلها مع يمقراطية الواعدة، وبحقالتمسك بالد

منهم أن يتعرض للضغوط والتوجيهات باستمرار من قبل مموليهم األجانب كثير بعض التنوع. وكان على 

حكومات لعادين لالجهاديين بالكامل، املبقصد االبتعاد عن مغازلة املتطرفين، وكان بعضهم من السلفيين 

 (34)ذات العالقة بحكومة األسد.جميعها األخرى 

وعلى الرغم من أن الرئيس السوري تالحقه اآلن لعنة أنه مجرم حرٍب على نطاق واسع، وأنه مسؤول  

عن عشرات اآلالف من الوفيات املدنية، فقد بدت البدائل املحتملة: إما فوض ى موبوءة بالجهاد عديم 

 ه املعارضة.تراجع الحماس الدولي تجا (35)من ثيوقراطية على طريقة طالبان. الجنسية، وإما نوع 

                                                           
31

 Aron Lund, “Chasing Ghosts: The Shabiha Phenomenon,” in Michael Kerr and Craig Larkin (eds.) ،The Alawis of Syria, Hurst & Co., 

2015. " 

 .2015 سورية، في العلويون الركين، وكرايغ كير مايكل في ،"الشبيحة ظاهرة :األشباح مطاردة

32
، /attacks-aerial-syria/2013/04/10https://www.hrw.org/news-2013،ًريلأب/ نيسان 10 ين،المدني ستصيب الجوية الهجمات ووتش، رايتس هيومن

";civilians-strike 

 اأبد ً تعترف لم الحكومة أن أخرى، مرة الحظ، فقد ذلك، من الرغم على .سابق مرجع ،"السورية العربية الجمهورية في الكيميائية األسلحة استخدام مزاعم في للتحقيق المتحدة األمم بعثة

 2013و،ًماي /أيار 25 تايمز، نيويورك ،"األسد إلنقاذ شاملة بمعركة يلتزم هللا حزب" بارنارد، آن .بالمسؤولية

.rebels.html-on-raids-up-step-hezbollah-and-army-www.nytimes.com/2013/05/26/world/middleeast/syrian 

33
 قبل من المدعومة االستراتيجيات قبول الرئيسة المتمردة ئلالفصا رفض وحول ، 2012-2013في وتطرفها السورية المعارضة تشظي حول كتاباتي من مجموعة على لحصول

  www.sultan-الموقع على متاح ، 2012سبتمبر/ أيلول 14 الدولية، للشؤون السويدي المعهد" السورية، الجهادية" لوند، آرون انظر تفاوضي، حل إلى التوصل أجل من سورية

content/uploads/77409.pdf-alamer.com/wpالسويدي المعهد عرضية، أوراق ،"السورية اإلسالمية الجبهة صعود :سورية في السلفيون المتمّردون" لوند، وآرون ؛ 

 27 ،"سورية في الدول غير المسلحين مشهد" لوند، آرون وeng/publications/-https://www.ui.se/globalassets/ui.se   ،2013 ،مارس/ آذار ، الدولية للشؤون

 المعارضة تعلن اإلسالمية الجماعات" ، لوند آرون  و ؛syria-in-landscape-militant-state-non-.edu/posts/thehttps://ctc.usma  ، 2013أغسطس/ آب

full-go-exiles-drop-factions-rebel-www.joshualandis.com/blog/major- ،2013سبتمبر/ أيلول 24 ،"[تحديث ]األميركية الستراتيجيةلو الوطني لالئتالف

 islamist 2014يناير/ الثاني كانون 16 الدولي، للسالم كارنيغي مؤسسة في ،"جنيف محادثات إلى المتمردين دعوة لوند، وآرون. 

34
 Aron Lund, “Aleppo and the Battle for the Syrian Revolution’s Soul,” Carnegie Endowment for International Peace, December 4, 

2012, carnegie-mec.org/publications/?fa=50234&solr_hilite=."السورية الثورة روح أجل من والمعركة حلب"  /األول كانون 4 الدولي، للسالم كارنيغي مؤسسة ،

 .2012ديسمبر

35
 جنة بناء حاول الذي السوري المتمرد" لوند، آرون انظر ،(جذابة بالضرورة تكن لم إن) عليها االعتماد يمكن التي( سورية) الدولة بناء تجارب أكثر من واحدة مثال على للحصول

islamic-an-built-who-rebel-syrian-www.politico.com/magazine/story/2017/03/the- ، 2017مارس/ آذار  31 بوليتيكو، مجلة ،"إسالمية

.214969-paradise 

 

https://www.hrw.org/news/2013/04/10/syria-aerial-attacks-strike-civilians
https://www.hrw.org/news/2013/04/10/syria-aerial-attacks-strike-civilians
https://www.hrw.org/news/2013/04/10/syria-aerial-attacks-strike-civilians
https://www.hrw.org/news/2013/04/10/syria-aerial-attacks-strike-civilians
http://www.nytimes.com/2013/05/26/world/middleeast/syrian-army-and-hezbollah-step-up-raids-on-rebels.html
http://www.nytimes.com/2013/05/26/world/middleeast/syrian-army-and-hezbollah-step-up-raids-on-rebels.html
http://www.sultan-alamer.com/wp-content/uploads/77409.pdf؛
http://www.sultan-alamer.com/wp-content/uploads/77409.pdf؛
http://www.sultan-alamer.com/wp-content/uploads/77409.pdf؛
http://www.sultan-alamer.com/wp-content/uploads/77409.pdf؛
http://www.sultan-alamer.com/wp-content/uploads/77409.pdf؛
http://www.sultan-alamer.com/wp-content/uploads/77409.pdf؛
http://www.sultan-alamer.com/wp-content/uploads/77409.pdf؛
http://www.sultan-alamer.com/wp-content/uploads/77409.pdf؛
https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/
https://ctc.usma.edu/posts/the-non-state-militant-landscape-in-syria؛
https://ctc.usma.edu/posts/the-non-state-militant-landscape-in-syria؛
https://ctc.usma.edu/posts/the-non-state-militant-landscape-in-syria؛
http://www.joshualandis.com/blog/major-rebel-factions-drop-exiles-go-full-islamist
http://www.joshualandis.com/blog/major-rebel-factions-drop-exiles-go-full-islamist
http://www.joshualandis.com/blog/major-rebel-factions-drop-exiles-go-full-islamist
http://www.joshualandis.com/blog/major-rebel-factions-drop-exiles-go-full-islamist
http://www.politico.com/magazine/story/2017/03/the-syrian-rebel-who-built-an-islamic-paradise-214969
http://www.politico.com/magazine/story/2017/03/the-syrian-rebel-who-built-an-islamic-paradise-214969
http://www.politico.com/magazine/story/2017/03/the-syrian-rebel-who-built-an-islamic-paradise-214969
http://www.politico.com/magazine/story/2017/03/the-syrian-rebel-who-built-an-islamic-paradise-214969
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، لم تجتمع دول أصدقاء سورية بشكل كبير في أي 2012منذ مؤتمر مراكش في كانون األول/ ديسمبر 

 من ذلك، بدًءا من اجتماٍع في روما في شباط/ فبراير 
ً

استمر النشاط الدولي  (36)،2013من املؤتمرات، وبدال

هة، التي أصبحت تعرف في النهاية عٍة أصغر من الدول ذات املواقف املتشابضد األسد على شكل مجمو 

 (37)".11باسم "املجموعة األساسية ألصدقاء سورية" أو "لندن 

 

 
 . املصدر: مكتب اململكة املتحدة األجنبي والكومنويلث. 2013تشرين األول/ أكتوبر 22" في 11اجتماع "لندن 

 

 ما
ً
جتماعات الجديدة املصغرة املوالية للمعارضة وزراء خارجية: الواليات املتحدة، يحضر اال  عادة

واململكة املتحدة، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، وقطر، واململكة العربية السعودية، وتركيا، واإلمارات العربية 

قت معظم هذه الدول بعمق آم
ّ
 علىاملتحدة، واألردن، وأحياًنا مصر. عل

ً
د األسد، وقدمت على الحرب ض اال

األقل بعض الدعم املادي للتمرد املسلح، على الرغم من وجود بعض االستثناءات: فقد كانت مصر داعًما 

ومع أن أملانيا  (38)، إلى أن قّرب االنقالب القاهرة إلى تأييد النظام، 2013متشدًدا للمعارضة حتى تموز/ يوليو 

ون عن أكثر معارض ي األسد ًسا، فإن املستشارة أنجيال ميركل كانت أبعد ما تككانت دائًما مانًحا إنسانًيا رئي

 (39)تشدًدا. 

                                                           
36

 ، 2013فبراير/ شباط  28 اإليطالية، خارجيةال وزارة ،"سورية حول مغلق وزاري اجتماع- "

.www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/20130228_riunione_siria.html 

37
 ، 2013أكتوبر/ ولاأل تشرين  22والكومنولث، البريطانية الخارجية وزارة" سورية، حول  "11لندن اجتماع "

syria-on-meeting-11-https://www.gov.uk/government/news/london 

38
 Hamza Hendawi, “Egypt seen to give nod toward jihadis on Syria,” AP/Yahoo News, June 16, 2013, 

https://www.yahoo.com/news/egypt-seen-nod-toward-jihadis-syria-202608813.html; Ben Lynfield, “Egypt shifts to open support 

for Assad regime in Syrian civil war,” Jerusalem Post, November 26, 2016, www.jpost.com/Middle-East/Egypt-shifts-to-open-

support-for-Assad-regime-in-Syrian-civil-war-473693 

39
 بها تحتفظ التي المناطق ذلك في بما سورية، إلى اإلنسانية للمساعدات يورو يارمل  1.3بمبلغ بالتبرع ألمانيا تعهدت بروكسل، في أبريل/ نيسان 4- 5في التبرعات جمع مؤتمر في 

د مبلغ أكبر هذا وكان والحكومة، المعارضة  قائمة انظر .ةمجتمع ،وإسبانيا ،والسويد ،وإيطاليا ،وفرنسا ،المتحدة والمملكة المتحدة، الواليات به وعدت الذي من وأكثر ،دولة أي به تتعهَّ

 releases/2017/04/pdf/SyriaConf2017-http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-العنوان على بروكسل مؤتمر من عونةالم تعهدات

 dfStatement_p-Pledging، ألمانيا دور حول القيمة التعليقات على األوسط، الشرق شؤون في ألماني محلل شنايدر، توبياس أشكر أن وأود. 

http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/20130228_riunione_siria.html
https://www.gov.uk/government/news/london-11-meeting-on-syria
http://www.jpost.com/Middle-East/Egypt-shifts-to-open-support-for-Assad-regime-in-Syrian-civil-war-473693
http://www.jpost.com/Middle-East/Egypt-shifts-to-open-support-for-Assad-regime-in-Syrian-civil-war-473693
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/pdf/SyriaConf2017-Pledging-Statement_pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/pdf/SyriaConf2017-Pledging-Statement_pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/pdf/SyriaConf2017-Pledging-Statement_pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/pdf/SyriaConf2017-Pledging-Statement_pdf
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ذلك، ومع استمرار الحرب، فقد بدأت حماسة هذه الحكومات تتالش ى، وبرزت املصالح من رغم على ال

 األخرى غير املتوافقة إلى الواجهة.

 

 
. املصدر: 2013تشرين األول/ أكتوبر 22" في 11صحفي بعد اجتماع "لندن د الجربا، رئيس االئتالف الوطني يتحدث في مؤتمر أحم

 مكتب اململكة املتحدة لألجانب والكومنويلث.

 

 النظام تغيير في اإليمان تالش ي .4
داخل الدول املناهضة  كالتاملشلـ "تسوية"  عدة يقول كريستوفر فيليبس: "كانت هناك محاوالت

"، إال أنها لم تحل قط االختالفات األساسية في املقاربة. في 11ة في" لندن لألسد، ومنها تنظيم أصدقاء سوري

الفوز من دون تدخل جوي عسكري أميركي، لكن أوباما  االنهاية، اعترفت الغالبية بأن املتمردين لن يتمكنو 

 (40)لم يفعل ذلك".

، عندما 2013مبر بلغت نقطة التحول الرمزية في صيغة ما يسمى أزمة الخط األحمر في أيلول/ سبت

 من ضرب نظامه انتقاًما 
ً

َل أوباما عقد صفقٍة مع روسيا إلزالة أسلحة األسد الكيماوية بشكٍل سلمي بدال فضَّ

ين عدد من الخيارات الرهيبة، من هجوٍم كيماوي قاتل. ودافع أوباما عن الصفقة بعّدها األقل سوًءا من ب

ساحة املعركة السورية، لكن معارضيه يماوية السامة من طن من املواد الك 1,300مشيًرا إلى إزالة نحو 

 على الضعف أعطت النظام فرصة جديدة للحياة.
ً
 (41)كانوا غاضبين مما عّدوه عالمة

                                                           
 .2017،ًالمؤلف مع مقابلة فيلبس، كريستوفر 40

41 Aron Lund, “Red Line Redux: How Putin Tore Up Obama’s 2013 Syria Deal,” The Century Foundation, February 3, 2017, 

https://tcf.org/content/report/red-line-redux-putin-tore-obamas-2013-syria-deal. 

 .2017 فبراير /شباط 3 القرن، مؤسسة سورية، في 2013 لعام أوباما صفقة بوتين مّزق كيف

 

https://tcf.org/content/report/red-line-redux-putin-tore-obamas-2013-syria-deal
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ال تستطيع، بمفردها، أن تمأل الفراغ أن املعارضة السورية  -بشكل كبير -عند هذه املرحلة، كان واضًحا

سقط األسد عسكرًيا. يبدو أن 
ُ
أوباما قد نظر إلى أن أي تدخٍل قد ينتهي إلى خلق الواليات املتحدة إذا ما أ

شلة أخرى على غرار النموذج األفغاني، هو اقتراح  غير مقبول كلًيا، وتدخل  يهدف إلى إزاحة األسد دولة فا

ّيح وسط الفوض ى بنفس القدر من السوء أو أسوأ. ومع ذلك، فالبيت األبيض ببساطة، وترك سورية تتق

 من ذلك على فكرة: أنه يمكن تحقيق انلم ي
ً

تقال عبر التفاوض، تخل عن هدف تنحية األسد، مركًزا بدال

 إذا تعرضت الحكومة السورية لضغوط كافية من املتمردين.

سورية حول نقل السلطة، وفشلت املفاوضات ال-فشلت أول محاولة لتنظيم املحادثات السورية 

بشكل كامل، ولم تقّدم أي سبب  2014ير وفبراير الثاني وشباط/ ينا التي جرت في كانون  2املسماة بجنيف 

 عن معظم 
ً

لالعتقاد بأن تسوية بناءة هي أمر  ممكن. ومع ذلك، استمر الكثيرون في اإلدارة األميركية، فضال

صدقاء سورية، في الضغط من أجل تدخٍل أعمق، مجادلين بأن األسد سيعيد حلفاء أميركا في مجموعة أ

ا، لكن من الواضح،  النظر،
ً
أنه لم يرغب في أن وسيوافق إذا شعر بالضغط الكافي فقط. بدا أوباما متشكك

إلنساني ُينظر إليه على أنه ُيكافئ النظام السوري على تكتيكاته املعوقة، وأن ُيتهم بإساءة استعمال القانون ا

د فشل جنيف الثاني، وهي تدخل  الدولي. وهكذا تعثرت سياسة الواليات املتحدة تجاه سورية ببساطة بع

بحث عن غرضها الخفي، ويشرف عليها رئيس، ال يبدو متواصل بمستوى منخفض، من دون أن تجرؤ على ال

 أنه يؤمن بما كان يفعله.

 

 
الفروف ، مع وزير الخارجية الروس ي سيرغي 2014كانون الثاني/ يناير  22الوفد السوري إلى محادثات جنيف الثانية بشأن السالم في 

 الخارجية األمريكية على اليمين. املصدر: وزارة

 

، أعاد صعود الدولة اإلسالمية )داعش( تركيز االهتمام على خطر التطرف املتنامي في 2014في صيف 

وهو األمر الذي أدى إلى تشكيل تحالف بقيادة الواليات  (42)جزاء الخارجة عن سيطرة الدولة في سورية.األ 

                                                           
42 Aron Lund, “Why Islamic State Is Losing, and Why It Still Hopes to Win,” The Century Foundation, June 17, 2016, 

https://tcf.org/content/report/islamic-state-losing-still-hopes-win." 

https://tcf.org/content/report/islamic-state-losing-still-hopes-win
https://tcf.org/content/report/islamic-state-losing-still-hopes-win


 
 15 

 من استهداف قوات األسد. كانت الواليات املتحاملتحدة لضرب الجها
ً
دة اآلن ديين في سورية، وُمنع صراحة

ا من أن يؤدي انهيار الحكومة إلى تزويد الدولة 
ً
أكثر تردًدا من أي وقت مض ى؛ ألن ترى دمشق تسقط، خوف

 يد من املساحة غير الخاضعة للحكم، حيث تنشط فيها.اإلسالمية بمز 

وإلى مجموعة من مراكز األبحاث في العاصمة  نسبة إلى أصدقاء سورية،وبصورة غير منطقية، بال

واشنطن املؤيدة للمعارضة، تحول هذا االستنتاج إلى حجة أخرى لتعزيز التمرد. "األمر األخير الذي نريد 

 ستخباراتهاديين[ بالزحف نحو دمشق"، كما قال جون برينان، مدير وكالة اال القيام به هو السماح لـ ]الج

، وبحسب برينان، كان على األسد أن يبقى في السلطة مؤقًتا للسماح بحٍلّ 2015ركزية في آذار/ مارس ملا

تفاوض ي، لكن ذلك ال يمكن أن يحدث إال من خالل ضغط عسكري مستمر، ومعارضة موافقة على التنازل. 

 (43)رضة السورية". ل برينان: "لهذا السبب من املهم تعزيز تلك القوى غير املتطرفة داخل املعاوقا

كانت استراتيجية الواليات املتحدة الرسمية اآلن هي إضعاف األسد إلى درجة أن يوافق على التخلي عن 

لي الجهاديون على املدن السلطة، ولكن ليس إلى درجة أن تنهار املؤسسات املدنية أو العسكرية، أو أن يستو 

ستخبارات املركزية، ومن ينفذ خططها على وكالة اال  . لم تتمكن"كمبيوتر"الكبرى. لكن سورية ليست لعبة 

األرض، وهم مجموعة غير متوقعة من رؤساء االستخبارات اإلقليمية املتناحرين ومسؤولين من املتمردين، 

 
َ
بها، ولم تتمكن أن تعيد صياغة املشهد االجتماعي  نشاط املتمردين لتحقيق نتائج يمكن التنبؤ ضبط

 ي يسيطر عليها املتمردون عن طريق جهاز التحكم )ريموت كونترول(.واأليديولوجي لسورية الت

من ذلك، كان من املؤكد تقريًبا أن  نقيضلم يكن إرسال األسلحة عبر الحدود أسلوًبا غير فعال. على ال

م السوري وقتل األسد، لو كان ذلك هو الهدف، فهل كانت تلك مثل هذا الدعم يمكنه تدمير النظا

م( . لكن استخدام قوة حرب عصاباٍت سنّية فوضوية لها مئة رأس )يقودها مئة زعيالتكاليف مقبولة

لضبط تحليل التكاليف والفوائد الخاصة بالرئيس السوري النتقاٍل سياس ي، كان مثل محاولة إجراء عملية 

 م منشار آلي، حيث سرعان ما انتشرت الدماء في جميع أنحاء الخريطة.جراحة للقلب باستخدا

 من صناديق الذخيرة2015ل عام في أوائ
ً

التي لم يعرف أحد عنها أي  -، أرسلت دول الخليج وتركيا سيال

إلى شمال سورية، إلى جانب صواريخ مضادة للدبابات عالية الجودة سمحت بها الواليات املتحدة.  -معلومة

ن املتمردون كما يجب، من اختراق الجبهات الحكومية بسرعة. بدا النظام اوقد ت
ّ
لسوري مرهًقا، وغير مك

                                                           
state-https://tcf.org/content/report/islamic- ، 2016يونيو/ حزيران 17 القرن، مؤسسة ،"يفوز أن في يأمل يزال ال ولماذا اإلسالمية، الدولة تنظيم يخسر لماذا

hopes-still-losing . 

43
 ، 2015مارس/ آذار 14 الخارجية، الشؤون مجلس في يتحدث ،برينان جون المركزية، المخابرات وكالة مدير

 osehttps://archive.org/details/KQED_20150314_070000_Charlie_Rا راجع  مؤسسة ،"سورية؟ عن األميركية األمنية المؤسسة تعتقد ماذا" لوند، آرون أيض 

 .2015 مارس /آذار 20 الدولي، للسالم كارنيغي

 

 

https://tcf.org/content/report/islamic-state-losing-still-hopes
https://tcf.org/content/report/islamic-state-losing-still-hopes
https://tcf.org/content/report/islamic-state-losing-still-hopes
https://tcf.org/content/report/islamic-state-losing-still-hopes
https://archive.org/details/KQED_20150314_070000_Charlie_Rose
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ذلك الوقت لم ُيبِد األسد أي ميٍل للتفاوض، على  قادر على منع املتمردين من اختراق خواصره، لكن حتى في

 (44)ما يبدو كان ينظر إلى الحرب على أنها معركة وجودية: حياة، أو موت.

شمال الغربي من ، تم االستيالء على مدينتي إدلب، وجسر الشغور في ال2015خالل ربيع وصيف عام 

 عدة، بينما استولت الدولة اإلسالمية )داعش( على تدمر في الشرق.قبل قوة إسالمية يقودها مقاتلو القا

 -ن إلى درجة كبيرةبالنسبة إلى بعض أصدقاء سورية، كان هذا أمًرا جيًدا: كانت تركيا وقطر تتسامحا

لكن  (45)يريدون أن يرحل األسد بأي ثمن تقريًبا.مع األصولية الجهادية، وكالهما والسعوديون  -وعلى الدوام

في العواصم الغربية، وفي بعض الدول العربية، كانت هناك حسابات أخرى. وراء الكواليس، كان محللو 

أن سورية تحت خطر أن تتحّول إلى مالٍذ آمن  يدقون ناقوس الخطر، محذرين من ستخباراتالدفاع واال 

 جهادي دائم على أبواب أوروبا.

، استمر البيت األبيض في تبني موقٍف متشّدد ضد األسد، وسرعان ما أخذ على عاتقه مهمة توبيخ ًنالع

قدرة لكن اإليمان ب (46)أي مسؤول في اإلدارة من خالل وسائل اإلعالم كلما تراجع أو تردد عن قضية إزالته،

لية لضغط عسكري محسوب املركزية األميركية على أن تكتشف، أن ما يعطي األفض ستخباراتوكالة اال 

 .ةواضح صورةتماًما، كان ينحسر ب

  ، تدخل فالديمير بوتين، الرئيس الروس ي2015أيلول/ سبتمبر  30في 
ً

غير متوقع لحسم مناقشات تدخال

قرار التدخل عسكرًيا في سورية، إلى جانب قوات استطالعية تقودها اإلدارة األميركية الداخلية، من خالل 

يبدو أن وجود الطائرات الروسية، والدفاعات الجوية حال دون وقوع تدخٍل أميركي  (47)إيران على األرض.

 ضد األسد، سواء في ظل إدارة أوباما أم في ظل أي رئيس مستقبلي.

ران بسبب امليل األيديولوجي لحلفائهما، ولم تكن لديهما على عكس األميركيين، لم تنزعج روسيا وال إي

ديدة، ولم تسعيا إلى تسهيل والدة حكومة انتقالية متوازنة بدقة. كانتا خطط لهندسة حركة معارضة ج

سحق التمرد من خالل تمكين نظام األسد القائم بالفعل، ومن دون االلتزام بأي  ؛ا أبسط بكثيرتريدان شيئً 

 أو إنسانية.أفكاٍر دستورية 

                                                           
44

 Aron Lund, “Falling Back, Fighting On: Assad Lays Out His Strategy,” Carnegie Endowment for International Peace, July 27, 2015, 

carnegie-mec.org/diwan/60857?lang=en. 

45
 الملكية بالسياسات وكذلك بإيران، تتعلق ألسباب  2015عام في متوقع غير بشكل تُنتقد كانت لكنها السوريين، اإلسالميين مع التسامح من أقل رقد السعودية العربية المملكة لدى كان 

 ,Simrat Roopa, “Saudi Fears Spur Aggressive New Doctrine,” The Century Foundation, August 31, 2017 :انظر .السعودية

.doctrine-new-aggressive-spur-fears-https://tcf.org/content/report/saudi 

46
 ، 2015مارس/ آذار 16 بوست، واشنطن ،"األوسط الشرق في ضجة تخلق األسد على ريكي تعليقات" نايلور، هيو 

-middle-the-in-uproar-reatec-assad-on-comments-https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/kerry

.4f473416e759_story.html-8730-11e4-cbe8-east/2015/03/16/4a087930 

47
 mec.org/diwan/63650.-carnegie ، 2016مايو/ أيار  23 الدولي، للسالم كارنيغي مؤسسة ،"سورية في اإليرانية الطفرة :روسيا فقط ليس" لوند، آرون

 

 

https://tcf.org/content/report/saudi-fears-spur-aggressive-new-doctrine
https://tcf.org/content/report/saudi-fears-spur-aggressive-new-doctrine
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/kerry-comments-on-assad-create-uproar-in-the-middle-east/2015/03/16/4a087930-cbe8-11e4-8730-4f473416e759_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/kerry-comments-on-assad-create-uproar-in-the-middle-east/2015/03/16/4a087930-cbe8-11e4-8730-4f473416e759_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/kerry-comments-on-assad-create-uproar-in-the-middle-east/2015/03/16/4a087930-cbe8-11e4-8730-4f473416e759_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/kerry-comments-on-assad-create-uproar-in-the-middle-east/2015/03/16/4a087930-cbe8-11e4-8730-4f473416e759_story.html
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إلى إعادة امليزان إلى صالح  كان هذا ممكًنا تحقيقه. وسرعان ما عمدت االندفاعة الروسية اإليرانية

كانت الحكومة السورية تستعيد األراض ي التي خسرتها. حاولت الواليات  2016األسد، وبحلول ربيع عام 

االنتقالية في جنيف، لكنها رفضت جديدة، ومواصلة املحادثات  اتاملتحدة، وحلفاؤها التوسط في هدن

 من ذلك، بعد أن أدركوا الدعوة إلى التصعيد نيابة عن معارضٍة لم تعد ترغ
ً

ب في رؤيتها في السلطة. وبدال

فهم املشترك في إنهاء حكم األسد، بدأ أعضاء تكتل أصدقاء سورية السابقين أنهم ال يستطيعون تحقيق هد

 ر على مصالح وطنية ضيقة.للتركيز أكث عن بعضبالتباعد بعضهم 

ة أو مجموعة من الفاعلين الرئيسين بين ، سندرس كيف انتهى هذا االتجاه، لكل جهة فاعلأتيما ي في

 سورية: الواليات املتحدة، وأوروبا، وتركيا، واألردن، ودول الخليج. أصدقاء

 

 "سورية في ا لفعلهجًد  القليل هناك" املتحدة الواليات .5
ي ، أوضح دونالد ترامب، الرئيس األميركي، أنه ال يثق ف2016انتخابه في تشرين الثاني/ نوفمبرحتى قبل 

رية: "إذا كان السعوديون مهتمين جًدا تجاه سورية، املتمردين املناهضين لألسد، وال يريد التورط في سو 

في تشرين األول/  فيجب عليهم الذهاب لوحدهم. توقفوا عن الطلب منا بأن نقوم بعملهم القذر"، كتب

حمر ضد األسلحة ، بعد أن احتج بصوٍت عال على فكرة أنه يجب فرض خط أوباما األ 2013أكتوبر 

ترامب من فكرة أن هناك "متمردين معتدلين" في سورية، الكيمياوية عسكرًيا. بعد عاٍم من ذلك، سخر 

ا أن أوباما سيعطيهم السالح. وغرد على تويتر: "أي جحيم ي
ً
 (48)دخله، سوف ينقلب علينا". وعبر مشكك

 ، قال:2013أيلول/ سبتمبر  5ففي تغريدة له بتاريخ 

وإذا فعلت ذلك، فالكثير من األشياء السيئة جًدا -دنا األحمق جًدا، ال تهاجم سورية ، إلى قائمرة أخرى  

 ستحدث، ولن تكسب الواليات املتحدة من تلك املعركة أي ش يء!

وصوله إلى املنصب، تردد ترامب بضعة أشهر، ثم بعد ذلك، بدأ تحويل تغريداته إلى السياسة.  حضوبم

، أعلن ريكس تيلرسون، وزير الخارجية أن مستقبل األسد "سيقرره الشعب 2017مارس  /في أواخر آذار

هم بشكل واسع وصحيح على أنه سُيقَرر من قبل األسد نفسه، أو من بوتين، أو من أي 
ُ
السوري"، الذي ف

 (49)ولكن لم تعد الواليات املتحدة تنفق الدم أو الثروة لتنفيذ املهمة. -شخص آخر

                                                           
 ,https://twitter.com/realDonaldTrump/status/375609403376144384; October 23, 2013.2013 سبتمبر /أيلول 5تغريدات دونالد ترامب،  48

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/393064582287069184; September 20, 2014, 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/513249345857413120. On the red line affair, see Lund, “Red Line Redux,” 2017, op. 

cit. 

49
 “Press Availability With Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu,” U.S. Department of State, March 30, 2017, 

https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/03/269318.htm. 

https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/03/269318.htm
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الواليات املتحدة سرًبا من صواريخ كروز ضد أحد  رتباك وجيز، حين أطلقتبعد أسبوع، كان هناك ا

ا على هجوٍم كيماوي في  لكن، سرعان ما عاد ترامب مصمًما على  (50)نيسان/ أبريل. 4املطارات السورية ردًّ

ن لسنا بحاجة إلى هذه تقليص تورط الواليات املتحدة في سورية، وقال لصحيفة وول ستريت جورنال: "نح

 (51)الرمال املتحركة".

املركزية الذي ُبوشر به منذ أربع سنوات  ستخباراتٍة وجيزة، أوقف الرئيس برنامج وكالة اال مدبعد 

ومن املتوقع أن تنتهي  ( 52)لتسليح املتمردين السوريين، واصًفا إياه بأنه: "ضخم، وخطير، وغير فعال".

املركزية في سورية هذا  ستخباراتن من وكالة اال ها املتمردون املقّربو مدفوعات الرواتب التي يحصل علي

املركزية والبنتاغون مستمران في دعم الجماعات التي تقاتل  ستخباراتالشتاء. وعلى الرغم من أن  وكالة اال 

ين من الدولة اإلسالمية )داعش(، فإن هذين املسعيين بقيا منفصلين، مع منع املقاتلين املناهضين للجهادي

لقد كان ذلك بمثابة نهاية محاوالت الواليات املتحدة إلطاحة األسد عسكرًيا. ( 53)ت األسد.االشتباك مع قوا

ما يتعلق بسورية، ليس لدينا  أيلول/ سبتمبر مع أمير الكويت: "في 8في عقده في اشرح ترامب في مؤتمٍر صح

 (54)محاربة داعش".سوى القليل جًدا لنفعله بما يتعلق بسورية، غير 

جاه سورية منقسم  على نحو يمكن توقعه. فبعض من في املؤسسة سياسة ترامب تإن الرأي حول 

 على يد فالديمير بوتين، وكصفعٍة لهيبة الواليات املتحدة 
ً
السياسية األميركية يتغاضون عما يعّدونه إهانة

موسكو  الحرب إلى خاتمٍة على وفاٍق مع ونفوذها في الشرق األوسط. ويرى آخرون أن محاولة روسيا إيصال

ة فرصٍة لتخليص أميركا من مشكلٍة مستعصية، مما يسمح للواليات املتحدة بإنفاق رأسمالها السياس ي نزلبم

 على مساٍع أكثر إنتاجية.

لقد أدى تفكيك ترامب سياسة تغيير النظام السائدة في عهد أوباما إلى خلق فرٍص جديدة إلبرام 

 األهداف األميركية والروسية في سية على حساب املعارضة، حيث إن صفقات دبلوما
ً
سورية لم تعد قابلة

 ةمن الفرص للعمل كابح عددللتوفيق بينهما في األساس. على الرغم من أنه كان لدى الواليات املتحدة 

                                                           
50

 Thanassis Cambanis, “After Khan Sheikhoun, ’ War Crimes’ Might Have No Meaning,” The Century Foundation, April 4, 2017,  

  .meaning/-no-might-crimes-war-sheikhoun-https://tcf.org/content/commentary/khanمعناها الحرب جرائم فقدت لربما شيخون، نخا بعد

red-return-https://www.irinnews.org/analysis/2017/04/26/syria- ، 2017أبريل/ نيسان 26 ،"راألحم الخط إلى عودة :سورية" :لوند وآرون

.line 

51
 ، 2017أبريل/ نيسان 12 جورنال، ستريت وول "، أكثر غيرهماو واالستيراد، التصدير وبنك الشمالية، وكوريا الصين :ترامب مقابلة من مقتطفات"

.bannon-obamacare-bank-im-ex-korea-thnor-china-rptsexce-interview-trump-https://blogs.wsj.com/washwire/2017/04/12/wsj 

52
 يوليو/ تموز 21 القرن، مؤسسة ،"رسمية حرب إنها اآلن - سورية في السرية حربها بالفعل خسرت أميركا" هيلر، سام

2017،;official-now-syria-war-covert-lost-already-ps://tcf.org/content/commentary/americahtt 

53
https://tcf.org/content/report/desert-، 2017سبتمبر/ أيلول 8 القرن، مؤسسة ،"السوريين النازحين عن األخير الدفاع خط هي الصحراء في قاعدة" هيلر، سام 

.defense-line-last-syrians-displaced-base 

54
 ،s| NBC New، NBC News YouTube Channel"، September 7، 2017 كامل الكويت وأمير ترامب دونالد الرئيس "حول الصحفي المؤتمر رؤية يمكن

https://www.youtube.com/watch؟v=ByPNQWoxpHw؟.auto=format 

https://tcf.org/content/commentary/khan-sheikhoun-war-crimes-might-no-meaning/
https://www.irinnews.org/analysis/2017/04/26/syria-return-red-line
https://www.irinnews.org/analysis/2017/04/26/syria-return-red-line
https://www.irinnews.org/analysis/2017/04/26/syria-return-red-line
https://www.irinnews.org/analysis/2017/04/26/syria-return-red-line
https://www.irinnews.org/analysis/2017/04/26/syria-return-red-line
https://www.irinnews.org/analysis/2017/04/26/syria-return-red-line
https://www.irinnews.org/analysis/2017/04/26/syria-return-red-line
https://www.irinnews.org/analysis/2017/04/26/syria-return-red-line
https://blogs.wsj.com/washwire/2017/04/12/wsj-trump-interview-excerpts-china-north-korea-ex-im-bank-obamacare-bannon
https://tcf.org/content/commentary/america-already-lost-covert-war-syria-now-official
https://tcf.org/content/commentary/america-already-lost-covert-war-syria-now-official
https://tcf.org/content/report/desert-base-displaced-syrians-last-line-defense/
https://tcf.org/content/report/desert-base-displaced-syrians-last-line-defense/
https://tcf.org/content/report/desert-base-displaced-syrians-last-line-defense/
https://tcf.org/content/report/desert-base-displaced-syrians-last-line-defense/
https://www.youtube.com/watch؟v=ByPNQWoxpHw؟auto=format
https://www.youtube.com/watch؟v=ByPNQWoxpHw؟auto=format
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ملصالح النظام السوري، ومنها خالل االستيالء على األراض ي في شرق سورية، فإنها حتى اآلن رفضت هذه 

تتشارك دبلوماسًيا مع روسيا في املكان  نفسه بأن تأخذ مجراها، وفي الوقتالفرص، وسمحت لألمور 

خفض التصعيد في  الجهد حتى اآلن عن صفقة اوالزمان الذي يبدو فيه التشارك مفيًدا. وقد أسفر هذ

ا أمر م، وما إذا كان يمكن تنفيذها بطريقة مستقرة، تجنوب سورية، لكنها قليلة الفائدة وكثيرة املشكال 

خصوًصا، أن دور إيران في سورية يستمر في إغاظة صانعي السياسة األميركيين،  (55)تعين النظر فيهال ييز 

 وقد يؤدي إلى إشعال صراعاٍت جديدة في املستقبل.

 

 أميركا مع التكيفو  األوروبيون  .6
الثورة من بين أعضاء االتحاد األوروبي، فرنسا واململكة املتحدة فقط، قد عملتا بجدية وتركيز مع 

 ياسًيا أو إنسانًيا.السورية، مع أن أملانيا وعدد من حكومات االتحاد األوروبي األخرى قد لعبت دوًرا س

يقول كريستوفر فيليبس: "تورطت اململكة املتحدة وفرنسا ألسباب مختلفة. ما تشاركاه كان إحساًسا 

ن في البداية في كوزي وكاميرون يأمال ، حيث كان كل من سار 2011بالثقة بعد "النجاح" في ليبيا أواخر عام 

 أخرى. ومع ذلك، كان على ن أنه بإمكانهما جذب الواليات املتحدة مظانيتكرار هذا النجاح في سورية، 
ً
رة

 (56)كليهما أن يعرفا: أن أوباما رأى الوضع في سورية مختلًفا للغاية".

فرنسية في -إنهاء أي آمال أنكلو ومنذ ذلك الحين، أدى التدخل الروس ي، وانتخاب دونالد ترامب إلى

الدولتان القواعد التي تتماش ى مع ، اتبعت ذلك الوقت تدخل بقيادة الواليات املتحدة في سورية. ومن

 املوقف األميركي الجديد.

، وهي 2017أحدثت االنتخابات الفرنسية التي أجراها إيمانويل ماكرون في فرنسا في شهر أيار/ مايو

تغييرات سريعة في املوقف الدبلوماس ي لهذا البلد. بدأ في أوروبا منذ أمد طويل،  أقوى داعمي املعارضة

: "لم يظهر لنا أحد كخلٍف شرعّي"، الرئيس الجديد ي
ً

تراجع عن مسألة رحيل األسد في حزيران/ يونيو، قائال

ن ن ملك ( 57)ثم اقترح في وقٍت الحق تأسيس مجموعة اتصال دولية جديدة ملناقشة الوضع في سورية.

لوماسية الناحية العملية، ال توجد سوى أفكار جديدة قليلة على الطاولة، وما يجري تقديمه كمحاولة دب

                                                           
55

 ، 2017يوليو/ زتمو  7 ،تايمز نيويورك ،"سورية من جزء في النار إطالق لوقف اتفاق إلى يتوصالن واألردن وروسيا المتحدة الواليات" هاريس، غاردينر 

;agreement.html-ceasefire-https://www.nytimes.com/2017/07/07/us/politics/syriaالسوري الحدودي المعبر قصة :قريبا ً االفتتاح ،لوند وآرون 

border-jordanian-iansyr-story-soon-https://tcf.org/content/commentary/opening-  ،2017سبتمبر/ أيلول 7 القرن، سسةمؤ األردني،

.crossing 

 .2017 يليبس،ف كريستوفر مع المؤلف مقابلة 56

57
france-syria-crisis-mideast-https://www.reuters.com/article/us-، 2017يونيو/ حزيران 21 رويترز، ،"لألسد شرعي خلف يوجد ال إنه يقول ماكرون "

.N19C2E7?il=0idUSKB 

 

 

https://www.nytimes.com/2017/07/07/us/politics/syria-ceasefire-agreement.html
https://tcf.org/content/commentary/opening-soon-story-syrian-jordanian-border-crossing
https://tcf.org/content/commentary/opening-soon-story-syrian-jordanian-border-crossing
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https://tcf.org/content/commentary/opening-soon-story-syrian-jordanian-border-crossing
https://tcf.org/content/commentary/opening-soon-story-syrian-jordanian-border-crossing
https://tcf.org/content/commentary/opening-soon-story-syrian-jordanian-border-crossing
https://tcf.org/content/commentary/opening-soon-story-syrian-jordanian-border-crossing
https://tcf.org/content/commentary/opening-soon-story-syrian-jordanian-border-crossing
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-france-idUSKBN19C2E7?il=0
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-france-idUSKBN19C2E7?il=0
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-france-idUSKBN19C2E7?il=0
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-france-idUSKBN19C2E7?il=0
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حركة راقصة لفرنسا بعيًدا عن سياساتها غير املستدامة، على أمل  حضباريسية كبيرة، هو في الحقيقة م

 أن تبدو حركة إلى األمام.

سامح مع أي ه تجاه نظام األسد، ووعد بأن باريس لن تتفي إحدى القضايا، شّدد ماكرون على مقاربت

راٍت جوية فرنسية أحادية الجانب إذا حدث واستخدمها استخدام لألسلحة الكيماوية، بل قد تشنُّ غا

النظام، بدعم أميركي أو من دونه. يدعي ماكرون أنه حقق تقدًما بشأن قضية األسلحة الكيمياوية في 

 (58)تقديم أي تفاصيل. محادثاته مع بوتين، من دون 

ان من الواضح دائًما: حافظت اململكة املتحدة في عهد تيريزا ماي على مستوى غير ظاهر. ومع ذلك، ك

أن لندن لن تقاتل في الحرب وحدها. في مقابلة إذاعية في أواخر شهر آب/ أغسطس، تجّنب بوريس 

جبر أ
ُ
خيًرا على القول إن مستقبل الرئيس جونسون، وزير الخارجية، املسألة قدر ما يستطيع، لكنه أ

 يجب أن يتنحى، فهو  السوري ُيحدده في نهاية املطاف الشعب السوري، وأن األسد، على
ً

الرغم من أنه فعال

ن هذا ال يعني شيًئا بشكٍل خاص، إال أن الجميع إفي حين  (59)حر في "االشتراك في انتخابات ديمقراطية".

 مدعوون لقراءة ما بين السطور.

كريستوفر فيليبس: "إلنقاذ ماء الوجه، لم يكن باستطاعتهم التراجع على الفور، لكن من الواضح  ول يق

ا يزال بعض الذي تحدثت إليه مماًما أن األرض قد تغّيرت، وهم بحاجٍة إلى تعديل سياساتهم وفًقا لذلك، ت

شترك فيه األسد، لكنني على في مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث يّدعي أنه يعمل باتجاه انتقال، ال ي

 (60)يحدث".ثقٍة تامة بأن هذا هو خط رسمي، ومعظمهم ال يستطيع أن يراه 

، حاول االتحاد األوروبي تضييق تمويل إعادة اإلعمار كجزرة أمام األسد، 2016ابتداًء من أواخر عام 

اتيجية من الواضح أنها ميتة استر  وهذه (61)زاعًما أن البالد األكثر ثراًء يمكن أن ترشوه بوعود الرفاه لشعبه.

سيين األوروبيين بفهم ذلك. من الناحية العملية، إن منذ والدتها، وربما يجب على املرء أن يصّدق الدبلوما

برنامج النقد مقابل التحول الذي قّدمه االتحاد األوروبي، هو ورقة توت تهدف إلى السماح لألوروبيين 

سرعة عن دبلوماسية قسرية نحو موقٍف سياس ي أقل تشدًدا بكثير، بحفظ ماء الوجه؛ ألنهم سيتخلون ب
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Chemical weapons “44; -video-www.elysee.fr/videos/new، 2017أغسطس/ آب 29 الفرنسية، الرئاسة ،"السفراء مؤتمر افتتاح في ماكرون إيمانويل خطاب

a red line in Syria 

59
  .2017أغسطس/ آب 25 ، 4سي بي بي إذاعة على حسين مشعل قابله جونسون بوريس

  .2017فيلبسن كريستوفر مع مؤلفال مقابلة 60

61
https://www.thetimes.co.uk/article/eu-offers-c-  ،3ريتشارد سبنسر، "االتحاد األوروبي يقدم األموال لنظام األسد مقابل اتفاقية سالم في سورية"، جريدة التايمز 

 .ash-to-assad-regime-for-syria-peace-deal-w8shn8rjx،2016كانون األول/ ديسمبر 
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من تقديم صفقات تجارية، يعرفون أن األسد لن يقبلها، بينما يوافقون على  وهو الذي يتألف بشكل سلبي

 استعادة البعث لسورية.

 

 بها تفعل ماذا متأكدة غير معارضة، لديها تركيا .7
إلى االعتراف: بأنه كان يتالعب ببضعة الرئيس التركي، أخيًرا  ، اضطر رجب طيب أردوغان،2016في عام 

موقفه التدخلي في سورية سوى الشعر الرمادي/ األشيب، ويعاني اآلن أزمات عدة في كرات. لم يكسبه 

 (62)الداخل.

جزء من تدخلها، بدأ وفي  ،(، تدخلت الواليات املتحدة ضد الدولة اإلسالمية )داعش2014في عام 

الكردستاني الذي يشنُّ حرًبا ب، وهي فرع سوري لحزب العمال ن بدعم قوات وحدات حماية الشعاألميركيو 

على الحكومة في تركيا. من وجهة نظر أنقرة، كان هذا كارثة استراتيجية. إن صعود حكومة في منطقة ذات 

ية األسد، إنها استقالل ذاتي مؤيدة لحزب العمال الكردستاني وتدعمها الواليات املتحدة في شمال سور 

أنهى التدخل  2016و 2015ثم في  (63)لقضية الرئيسة لقلقها.كارثة تتجاوز األسد بسرعة؛ فعّدتها تركيا ا

 الروس ي بفعالية آمال تركيا في تغيير النظام في دمشق.

على الرغم من أن دخول روسيا في الصراع جلب توتًرا كبيًرا، وانتهى به األمر إلى تقييد حرية أردوغان 

ية. حاملا اعترفت أنقرة بأن إسقاط األسد كان بالتصرف، فإنه وّضح قائمة تركيا املتشابكة لألولويات الوطن

غير مهم أو بعيًدا، وما بقي هو التركيز على األكراد والجهاديين وأزمة الالجئين، باختصار: على املدى الطويل 

 نوبية.إدارة النفوذ التركي بين القوى املتنافسة على حدودها الج

يكون متيقًنا من أنه يبقى العًبا أساسًيا في  بعد أن استثمر أردوغان الكثير في املعارضة، يمكن أن

 من مسار رابح. في ربيع عام 
ً

، قرر السعي للتوصل إلى حٍلّ وسط 2016الصراع، لكن على مسار خاسر بدال

 وم الحدود التركية.مع روسيا، على أمل أن تكون موسكو منفتحة على حلوٍل براغماتية لهم

الخارجية املليئة باألزمات، بدأت تركيا بتعديل سياساتها جزء من عملية إصالح أوسع لسياستها وفي 

ة من النزاع، ثم مدرّد أردوغان الَدين بشكل مفاجئ إلى روسيا بعد  (64).2016تجاه سورية في منتصف عام 

الت القوات التركي
ّ
ة في الشمال الشرقي من حلب في آب/ أغسطس تفاوض على اتفاٍق مع موسكو شهد تدخ

أنقرة مسؤولة عن قطعة من األرض عديمة القيمة إلى حد كبير، ولكنه مزق األراض ي . ترك التدخل 2016

واصلت روسيا الضغط، ما أجبر تركيا على التخلي ببطء عن مجاالت اهتمام  (65)الكردية السورية مناصفة. 
                                                           

 mec.org/diwan-carnegie/.64206 ، 2016يوليو/ تموز 28 الدولي، للسالم كارنيغي مؤسسة ،"سورية؟ على تركيا في الفاشل االنقالب سيؤثر كيف" لوند، رونأ62

63
 ، 2017مايو/ أيار 2 ،(إيرين  )األنباء شبكة ،"سورية في (داعش )اإلسالمية الدولة قتال عن االنتباه يصرف كردي-تركي نزاع "لوند آرون

.syria-fight-state-islamic-distracts-feud-kurd-//www.irinnews.org/analysis/2017/05/02/turkeyhttps: 

 mec.org/diwan/63847.-carnegie ، 2016يونيو/ حزيران 20 الدولي، للسالم كارنيغي مؤسسة ،"سورية؟ تجاه سياستها تركيا ستغير هل :الجزائرية العالقة" لوند، آرون64

65
 ec.org/diwan/64398.-carnegie ، 2016أغسطس/ آب 24 الدولي، للسالم كارنيغي مؤسسة ،"سورية في تتدخل تركيا غامضة، دبلوماسية بعد" ،لوند آرون 
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رق حلب، أفض ى على مضض إلى تسهيل أردوغان استسالم كانون أخرى. بعد حصار طويل من النظام لش

، الستسالم املتمردين، الذي شهد خروج اآلالف من املتمردين وعائالتهم من 2016األول/ ديسمبر

 (66)املدينة.

فقة حلب، تماًما بعد انتخاب ترامب، التي كان ُينظر إليها على أنها آخر مسمار في نعش جاءت ص

اختار أردوغان بعد ذلك تعميق ارتباطه مع الطرف املؤيد لألسد من خالل البدء في املعارضة السورية. 

 (67)، العاصمة الكازاخستانية.ة من روسيا وإيران في آستانعملية سالٍم جديدة مع كٍلّ 

األولوية التركية القصوى في سورية، هي "منع وجود ممر كردي، وحكم ذاتي كردي بجوار حدودها"، إن 

يز تشاندار، وهو خبير تركي في شؤون الشرق األوسط، وصحفي مخضرم. و"من أجل تحقيق كما يقول جنك

إيران. كانت الصفقة -اللتزام األميركي غير القابل للتبّدل، اقتربت تركيا من روسياهذا الهدف، ونظًرا إلى ا

 التي تم التوصل إليها بخصوص حلب مع روسيا على حساب تراجع دعم تركيا للمعارضة السور 
ً
ية عالمة

 كبيًرا في سياسة تركيا تجاه سورية أيًضا".
ً

ت آستانا تحوال
ّ
 (68)بارزة. شكل

، هاجم 2017في كانون الثاني/ يناير (69)لكن امليزات االستراتيجية لتركيا استمرت في التصدع واالنهيار.

ودي الرئيس في الجهاديون املتمردين من حلفاء أنقرة في إدلب، ومضوا نحو االستيالء على املعبر الحد

حاولت االستخبارات التركية حشد املتمردين اآلخرين ( 70).2017الشمال الغربي من البالد في تموز/ يوليو

 (71)حقق سوى نجاح محدود. ضد سيطرة الجهاديين، حتى اآلن، لم ت

)روسيا، وإيران، وتركيا(: أن إدلب هي منطقة خفض تصعيٍد  ةفي أيلول/ سبتمبر، أعلن ثالثي آستان

مع تولي الجهاديين املسؤولية عن جزء كبير من املنطقة، بدا هذا أمر  (72)ستخضع لسيطرة القوات التركية.

صعب التحقيق، لكن أنقرة حشدت حلفاءها من املتمردين من أجل عملية على الحدود في أوائل تشرين 

                                                           
66

fall-violent-https://tcf.org/content/commentary/slow-، 2016أكتوبر/ األول تشرين 7 القرن، مؤسسة ،"حلب لشرق والعنيف البطيء السقوط" لوند، آرون

aleppo-eastern 2017يناير/ الثاني كانون 27 القرن، مؤسسة ،"المريرة حلب دروس" هيللر، وسام ،  -bitter-https://tcf.org/content/report/aleppos

lessons 

67
syrias-tary/staringhttps://tcf.org/content/commen-، 2017يناير/ الثاني كانون  6 القرن، مؤسسة ،"الدبلوماسي سورية ضباب في التحديق "لوند آرون

fog-diplomatic 

  .2017سبتمبر/ أيلول اإليميل، عبر تشاندار، جنكيز مع المؤلف مقابلة 68

69
ً تركيا" :سورية تجاه تركيا سياسة" هيلر، سام syria-first-turkey-https://tcf.org/content/report/turkeys- ، 2017أبريل/ نيسان 12 القرن، مؤسسة ، "أوال 

.policy/ 

 ، 2017أغسطس/ آب 9 ،إيرين،ًاألنباء شبكة ،"سورية غرب شمال في الجهادية السلطة :إدلب فوق السوداء األعالم "لوند رونأ70

syria-northwestern-grab-power-jihadi-idlib-over-flags-https://www.irinnews.org/analysis/2017/08/09/black 

71
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-09-،2017سبتمبر/ أيلول 15 أفيرز، فورين ،"سورية على الجهاديين استيالء" لوند، آرون

.syria-breakup-15/jihadist 

72
escalation-de-www.aljazeera.com/news/2017/09/final-، 2017مبرسبت/ أيلول 15 اإلنكليزية، الجزيرة ،"أستانا في عليها المتفق النهائية التصعيد مناطق"

170915102811730.html-astana-agreed-zones 

https://tcf.org/content/commentary/slow-violent-fall-eastern-aleppo
https://tcf.org/content/commentary/slow-violent-fall-eastern-aleppo
https://tcf.org/content/commentary/slow-violent-fall-eastern-aleppo
https://tcf.org/content/commentary/slow-violent-fall-eastern-aleppo
https://tcf.org/content/report/aleppos-bitter-lessons
https://tcf.org/content/report/aleppos-bitter-lessons
https://tcf.org/content/report/aleppos-bitter-lessons
https://tcf.org/content/report/aleppos-bitter-lessons
https://tcf.org/content/report/aleppos-bitter-lessons
https://tcf.org/content/report/aleppos-bitter-lessons
https://tcf.org/content/report/aleppos-bitter-lessons
https://tcf.org/content/report/aleppos-bitter-lessons
https://tcf.org/content/commentary/staring-syrias-diplomatic-fog
https://tcf.org/content/commentary/staring-syrias-diplomatic-fog
https://tcf.org/content/commentary/staring-syrias-diplomatic-fog
https://tcf.org/content/commentary/staring-syrias-diplomatic-fog
https://tcf.org/content/report/turkeys-turkey-first-syria-policy/
https://tcf.org/content/report/turkeys-turkey-first-syria-policy/
https://tcf.org/content/report/turkeys-turkey-first-syria-policy/
https://tcf.org/content/report/turkeys-turkey-first-syria-policy/
https://www.irinnews.org/analysis/2017/08/09/black-flags-over-idlib-jihadi-power-grab-northwestern-syria
https://www.irinnews.org/analysis/2017/08/09/black-flags-over-idlib-jihadi-power-grab-northwestern-syria
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-09-15/jihadist-breakup-syria
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-09-15/jihadist-breakup-syria
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-09-15/jihadist-breakup-syria
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-09-15/jihadist-breakup-syria
http://www.aljazeera.com/news/2017/09/final-de-escalation-zones-agreed-astana-170915102811730.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/09/final-de-escalation-zones-agreed-astana-170915102811730.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/09/final-de-escalation-zones-agreed-astana-170915102811730.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/09/final-de-escalation-zones-agreed-astana-170915102811730.html
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يبدو أن  (73)ن صراع كامل.ٍد تركي من دو و ، في محاولٍة إلجبار الجهاديين على قبول وج2017األول/ أكتوبر

حاول عزل نفسها ضد استمرار تدفق الالجئين، وقد ترغب أيًضا في مقايضة تهدئة إدلب بإجراءات تركيا ت

من منظور أطول، قد تعدُّ أنقرة  (74)روسية؛ من أجل أن تسيطر أنقرة على منطقة عفرين الكردية القريبة.

ابل العمل ضد حزب زات أو ممتلكاٍت يتم مقايضتها مقاملناطق التي استولت عليها في شمال سورية كممي

 العمال الكردستاني.

أًيا كان الحال، من الواضح أن أولويات أنقرة تتعلق بشكل رئيس بمصالح داخلية، وعلى الرغم من أن 

تركيا ال تزال هي الداعم األهم للتمرد في شمال سورية، فإن الفصائل غير الجهادية من املعارضة يتم 

 لتغيير النظام. العديد من الجماعات املدعومة من ها اآلن إلى حرس حدود بالوكالة بتحويل
ً
 من كونها قوة

ً
دال

املركزية، واملدعومة من تركيا، التي رفضت االلتزام باتفاق خفض التصعيد، واختارت  ستخباراتوكالة اال 

ين، وجدوا أنفسهم مجّردين من االستمرار في مهاجمة مواقع الجيش السوري إلى جانب املقاتلين الجهادي

 (75)عم في األشهر القليلة املاضية.الد

ه خيانة من الواليات املتحدة، سواء دبشأن ما تع شكوى وعلى الرغم من استمرار الحكومة التركية في ال

في الصراع على سورية أم في حربها على حزب العمال الكردستاني، فإن رجب طيب أردوغان يبدو اآلن أنه 

ع شوك غيره( تحت إشراف الكرملينمهمة صعبة لصالح الغير يقوم ب
ّ
"إن االتفاق الذي تّم التوصل  (76).)ُيقل

إليه لتحديد السيطرة على تحويل إدلب إلى منطقة خفض تصعيد، هو: الحلقة األخيرة في السلسلة التي 

 (77)ما يزعم تشاندار.بحسب وضعت فيها تركيا نفسها تحت مظلة روسيا"، 

 
 
ان، فقد اضطر فيه إلى املوازنة بين املعارضة املعادية لألسد التي بة إلى أردوغمحرج بالنسإنه موقف

تظلُّ مصدره الرئيس للنفوذ في سورية ضد املطالب املوالية لألسد من شركائه الروس واإليرانيين في عملية 

يدة. ولكن، مع فقدان حتى اآلن، ليس لدى تركيا كثير لتعرض استراتيجيتها الجد ( 78).ةالسالم في آستان

                                                           
73

 أكتوبر/ األول تشرين 9 إيرين، أخبار ،"تعرفه أن تريد ام :يةسور في تتدخل تركيا" لوند، آرون 

2017،.know-need-you-what-syria-intervenes-https://www.irinnews.org/analysis/2017/10/09/turkey 

74
 http://tass.com/world/967338.، 2013سبتمبر/ أيلول 25 تاس، ،"سورية في جديدة تصعيد منطقة على وإيران وروسيا، تركيا، تعمل"

75
 https://www.enabbaladi.net/archives/177026 .، 2017أكتوبر/ األول تشرين 8 بلدي، عنب ،"سورية شمال فصائل عن الدعم توقيف  :موم

 .النصر وجيش العزة، جيشو الحر، دلبإ جيشو الوسطى، الفرقة :إدلب منطقة في الحر السوري الجيش منعدةً فصائل إلى المقالة تشير

76
 اإلرهابي للتنظيم المتحدة الواليات اختيار "بعد "العالقة في ثقة أزمة "من ،التركي الخارجية وزير أوغلو، جاويش مولود حذر ،المثال سبيل على ،2017يناير/ الثاني كانون في

 ،2017 يناير /الثاني كانون 4 األخبار،. "ديلي تيحر "صحيفة ،" إنجرليك طيران لقاعدة المتحدة الواليات الستخدام "تركيا أسئلة. ""لها كحليف

2&NewsCatID=338&NID=10812.aspx?PageID=238-base-air-incirlik-of-use-us-questions-www.hurriyetdailynews.com/turkey 

77
 .2017،ًتشاندار حنكيز مع مؤلفال مقابلة

78
 ،IRIN News"، May 5 ،" سنوات؟ ست منذ الممتدة السورية الحرب إنهاء إلى آستانا في صفقة تؤدي أن يمكن هل" لوند، آرون

2017،.war-syrian-year-six-down-wind-astana-deal-ttps://www.irinnews.org/analysis/2017/05/05/canh 

https://www.irinnews.org/analysis/2017/10/09/turkey-intervenes-syria-what-you-need-know
https://www.irinnews.org/analysis/2017/10/09/turkey-intervenes-syria-what-you-need-know
http://tass.com/world/967338
https://www.enabbaladi.net/archives/177026
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-questions-us-use-of-incirlik-air-base-.aspx?PageID=238&NID=108122&NewsCatID=338
https://www.irinnews.org/analysis/2017/05/05/can-deal-astana-wind-down-six-year-syrian-war
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واليات املتحدة لالهتمام، ونتيجة خسارة حلفائها املتمردين الحرب، فإن أردوغان يفتقر إلى الخيارات ال

العمل من دون خطة، أي ارتجالًيا، وأن  :الجذابة. يبدو أنه توصل إلى أن أفضل رهان لتركيا، هو ببساطة

رار في إهدار املال على أموٍر ف أقّل ضرًرا من االستمالرضوخ لصفقٍة روسية صعبة سيكون في نهاية املطا

 غير نافعة في شمال سورية.

ا؛ فبالده تشترك في حدوٍد مع سورية طولها 
ً
كيلومتًرا،  822من املؤكد، أنه يحتاج إلى أن يبقى مشارك

سياسة ال يمكن لتركيا أن تعزل نفسها عن ال ،وتستضيف أكثر من ثالثة ماليين الجئ فّروا بسبب الحرب

 السورية حتى لو أرادت ذلك.

 

 براغماتية واقعية ومتاعب الحدود :األردن .8
دخلت اململكة األردنية الحرب ضد الحكومة السورية بش يء من التخّوف واالرتياب، قلقة على أمنها 

 على الِهبات الغربية والعالخاص، ولكنها مدركة أيًضا تحالفاتها اإلقليمية؛ بعد أن اعت
ً

ربية لسد مدت طويال

 ن استقرارها الداخلي.الثغرات في ميزانيتها، وضما

مع أن املحاوالت التي قادتها الواليات املتحدة لتوجيه الدعم إلى املتمردين املوثوقين عن طريق عمان، 

املتمردين الجنوبيين فشلوا  نإال أ(  79)وبناء قوة معتدلة ومتماسكة في جنوب سورية حققت نجاًحا محدوًدا

 ولم يسقطوا األسد.حيد، ولم يستطيعوا طرد الجهاديين، في التو 

صيبت 
ُ
بعد أن استقبلت اململكة مئات اآلالف من الالجئين، وشهدت املزيد من الهياج الجهادي داخلها، أ

ثر السريع النهيار . األ2014عمان بخيبة أمل فعلية من الطريقة التي كانت تجري بها الحرب بحلول عام 

، أقنعا 2015والتدخل الروس ي في سورية عام ولة اإلسالمية )داعش( في ذلك الصيف، العراق على يد الد

اململكة بتغيير مسارها والخروج أمام حلفائها األميركيين والخليجيين العرب إلعادة تركيز اهتمامها على أمن 

 الحدود.

ءه بتوجيه نيرانهم على ، بدأ األردن في الحّدِ من دعم املتمردين في الجنوب، وأمر عمال2015في خريف 

، اتخذ 2016على املواقع الحالية. وبحلول أواخر عام  أهداف الدولة اإلسالمية )داعش(، والحفاظ

ألسد، املسؤولون األردنيون خطوة أخرى، مما تشير إلى أنهم كانوا منفتحين الستئناف االتصاالت مع ا

نتهاء من إقامة ترتيباٍت أمنية مستقرة على طول وإعادة بدء التجارة عبر معبر نصيب الحدودي، حاملا يتم اال 

، تبادل املسؤولون السوريون واألردنيون املجامالت في وسائل 2017في أواخر صيف وخريف  (80)الحدود.

                                                           
79

 ،2013ديسمبر/ األول كانون 28 ناشونال، ذي ،"عمان في السرية القيادة مركز خالل من والمشورة السالح على يحصلون السوريون المتمردون" معاية، وسهى ساندس فيل 

.1.455590-amman-in-centre-command-secret-through-advice-and-arms-get-rebels-world/syrianhttps://www.thenational.ae/ 

 ، 2016ديسمبر/ األول كانون 30 يوتيوب، على العربية سي بي بي قناة فريحات، محمود الفريق مع نيالكيال فراس مقابلة- 80

https://www.youtube.com/watch?v=I8YSpBn86Ks; Lund, “Opening Soon,” 2017, op cit 

https://www.thenational.ae/world/syrian-rebels-get-arms-and-advice-through-secret-command-centre-in-amman-1.455590
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د لنزع فتيل املشاكل على طول الحدود،  بينما كانت املحادثات األميركية الروسية األردنية (81)اإلعالم،
َ
عق

ُ
ت

 (82)اب املتمردين.ومعظمها كان على حس

لقد تخلى األردن بوضوح عن تغيير النظام في سورية، ويبدو أن العديد من عمالئه املعارضين خضعوا 

 على ضمان وتطبيع الوضع في نهاية املطاف على حدودها الشمالية، تواصل امل
ً
ملكة لهذه الحقيقة. عازمة

يقة جديدة للتعايش مع األسد، ومن دون العمل بشكل براغماتي مع الروس واألميركيين للتفاوض على طر 

ظهر أي خطٍط علنية ت
ُ
 جاه جنوب سورية طاملا أن االستقرار مضمون.أن ت

لكن كجزٍء من هذه العملية، حاولت اململكة مراًرا االستفادة من نفوذها على املتمردين لتقليص وجود 

الحة أوسع، وربما أيًضا الستئناف ران في جنوب سورية، قائلة ملوسكو ودمشق بأن هذا هو املفتاح ملصإي

 عن الحدود، يبدو أن هذه املطالب  العالقات التجارية. في حين أن
ً
لعمان أسبابها الخاصة إلبقاء إيران بعيدة

رائيل الشرسة من موقفها مبنية على أساس مخاوف إسرائيلية وسعودية وأميركية: عندما تصّعد إس

ن، يقدم األردن الطيب عرًضا بالوصول إلى الحدود والدخل العسكري، وتسبب ضجة تهدد مرتفعات الجوال 

 ي. لكن السؤال هو، إذا كان األسد وبوتين يستطيعان حًقا إخالء حزب هللا من الجنوب؟التجار 

 

 األسد قاتلي وال بعًضا، قاتل بعضهاي الخليج دول  .9
لمعارضة السورية، لكن أكثر الدول الداعمة سخاًء ل 2012لقد كانت دول الخليج العربية منذ عام 

ات املستمرة بين املتنافسين اإلقليميين: قطر، والسعودية، ساعدت أيًضا على تقويض تماسك الخالف

 املتمردين.

، 2013ي للتمرد حتى عام بالعمل بشكٍل وثيق مع تركيا واإلخوان املسلمين، كانت قطر املمول األساس 

دين وتتجاهل ضغوط الواليات املتحدة للبحث عن املتمر  وغالًبا ما تقّدم دعمها لإلسالميين املتشددين،

ا من خالل تسليم 
ً
ا أحمر أميركًيا معروف

ً
املقربين من الغرب. في مناسبتين على األقل، اخترقت قطر خط

 (83)جماعات املتمردة.صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف إلى ال

                                                           
81

 ، 2017أغسطس/ بآ 25 يوتيوب، على الملكية األردنية التلفزيون قناة دقيقة،  60في المومني محمد مع مقابلة 

https://www.youtube.com/watch?v=MIPA6ugARwk; “melaff al-maaber ala nar sakhina,” al-Watan, September 21, 2017, 

alwatan.sy/archives/120139. 
82

 .ذكره سبق .سابق مرجع ،2017 ،"الصحراء قاعدة" وهيلر، ذكره؛ سبق .سابق مرجع ،2017 هاريس،

83
 يونيو/ حزيران 29 تايمز، يورك نيو ،"المتمردين تمويل خالل من سورية في اكبيرً  ادورً  تلعب قطر شميت، وإريك ،وشيفرز ،مازيتي ومارك سابق، مرجع ،2013 وسميث، خلف

2013، .in.html-muscles-qatar-belsre-syrian-to-missiles-www.nytimes.com/2013/06/30/world/middleeast/sending 

 

http://www.nytimes.com/2013/06/30/world/middleeast/sending-missiles-to-syrian-rebels-qatar-muscles-in.html
http://www.nytimes.com/2013/06/30/world/middleeast/sending-missiles-to-syrian-rebels-qatar-muscles-in.html
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العربية السعودية من جهودها بشكل كبير في  جزئًيا الحتواء نفوذ قطر املتصاعد، صّعدت اململكة

 معظمه ، حين وجهت دعمها 2013، وأوائل 2012أواخر 
ً

ا مفضال
ً
ا، وأصبحت شريك

ً
للفصائل األقل تطرف

لعبت دولة اإلمارات العربية املتحدة أيًضا  (84)األميركية.لبرنامج األسلحة التابع لوكالة االستخبارات املركزية 

ويدعم املساعي  ر إليه عموًما على أنه يمّول الفصائل املناهضة لإلخوان املسلمين،دوًرا في سورية، ُينظ

 (85)السعودية.

زت استقالة أمير قطر في حزيران/ يونيو  ، التي سرعان ما أعقبها انقالب مدعوم من 2013حفَّ

خّفف النظام الذي ين واإلماراتيين ضد حكومة اإلخوان املسلمين في مصر، تغييًرا في العالقات. لقد السعودي

ّرت العالقات إلى حّد ما، لكن تعرض لصدمات سيئة في الدوحة من تحديه لصدارة السعودية، واستق

 األزمات استمرت في االشتعال بشكٍل متقطع.

تم الحصول عليه من أوروبا الشرقية. معظمها تمردين السوريين األسلحة التي قدمتها دول الخليج إلى امل

وفيتية من بلدان مثل كرواتيا فيين زيادة في مشتريات األسلحة الفائضة من الحقبة الستتبع فريق من الصح

. شملت حصة اململكة العربية 2016و 2012مليار دوالر بين عامي  1.4وجمهورية التشيك، التي بلغت نحو 

صادرة عن ، شهادة واحدة للمستخدم النهائي 2013ثلثي هذه املشتريات. في إحدى الحاالت عام السعودية 

 300مليون قطعة ذخيرة، و 364مقدمة لتاجر أسلحة صربي، شملت أكثر من وزارة الدفاع السعودية 

بندقية آلية من طراز كالشينكوف. وبالنظر إلى أن الجيش  10,000مدفع رشاش، و 6,300دبابة، و

ذه املواد كانت السعودي يستخدم في الغالب معدات مصّنعة في الغرب، فقد افترض الباحثون أن معظم ه

 (86)مخصصة لسورية، بغض النظر عن شهادة املستخدم النهائي املعّدة.

من، فإن شحنات األسلحة دخلت سورية عبر على الرغم من أن ملكيات النفط العربية كانت تدفع الث

عبر لبنان. ألسباب جغرافية واضحة، اضطرت دول الخليج  -2013حتى عام -تركيا واألردن، وإلى حد أقل 

دو أنها اعتمدت بشكل كبير على تنسيق وتسهيل على الدوام إلى العمل من خالل حلفائها اإلقليميين، ويب

 كية.املركزية األمير  ستخباراتوكالة اال 
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 فبراير/ شباط 25 تايمز، نيويورك ،"الكرواتية باألسلحة سورية في المتمردين يزودون السعوديون" وشميت، شيفرز- 

2013،www.nytimes.com/2013/02/26/world/middleeast/in-shift-saudis-are-said-to-arm-rebels-in-syria.html; Mazzetti and 

Appuzzo, 2016, op. cit 

85
 .سابق مرجع ،2016 وأبوزو، مازيتي مع المؤلف مقابلة

86
 ، 2016يوليو/ تموز OCCRP، 27 ،"األوسط الشرق إلى مليار  1.2دإمدا خط :القتل صناعة" باتروشيك، وميراندا أنجيلوفسكي، وإيفان مرزوق، ورنس

.killing?auto=format-a-https://www.occrp.org/en/makingakilling/making 

https://www.occrp.org/en/makingakilling/making-a-killing?auto=format
https://www.occrp.org/en/makingakilling/making-a-killing?auto=format
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، ترك "قطر، واألهم من ذلك، اململكة 2016-2015االنسحاب التركي واألردني واألميركي من الصراع منذ 

عهد العربية السعودية غير قادرتين إال على فعل القليل"، كما خلص إميل ُحكّيم، وهو باحث كبير في امل

 (87).2016الدولي للدراسات االستراتيجية، في أواخر عام 

ة لغضب النظام قد تكون القيود املفروضة على اململكة العربية السعودية مهمة بشكٍل خاص. ونتيج

السعودي بسبب التقارب األميركي مع إيران، الذي وسعته املؤامرات امللكية على الخالفة، فقد سعى النظام 

السعودي إلى اتباع سياسة خارجية نشطة على نحو متزايد في السنوات األخيرة، ال سيما من خالل إطالق 

دو سورية يأملون في رؤية تكتيكات متماسكة وكان متمر  (88).2015تدخل غير حاسم وفوضوي في اليمن عام 

مماثلة ضد األسد، ولكن انتهت املصلحة السعودية في التصعيد؛ عندما دفعت روسيا األتراك واألردنيين 

لتغيير سياساتهم. "غير قادرة على تشكيل ساحة املعركة أو قيادة الدبلوماسية، أنزلت اململكة العربية 

 (89)إلى أسفل قائمة أولوياتها"، كما كتب إميل ُحكّيم. السعودية املنهكة سورية بهدوء
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https://www.nytimes.com/2016/12/30/opinion/how-، 2016ديسمبر/ لاألو كانون 30 تايمز، نيويورك ،"السنية القوى سورية هزمت كيف" حكيم، ميل

.powers.html-sunni-the-defeated-syria 

88
 .سابق مرجع ،0172 روبا، سيمارت

 .قساب مرجع ،2016 حكيم، 89

https://www.nytimes.com/2016/12/30/opinion/how-syria-defeated-the-sunni-powers.html
https://www.nytimes.com/2016/12/30/opinion/how-syria-defeated-the-sunni-powers.html
https://www.nytimes.com/2016/12/30/opinion/how-syria-defeated-the-sunni-powers.html
https://www.nytimes.com/2016/12/30/opinion/how-syria-defeated-the-sunni-powers.html
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، عادت املنافسة 2017على رأس قائمة األولويات هذه، على ما يبدو، كانت قطر. في حزيران/ يونيو 

أطلق  (90)القديمة بين الدول العربية إلى الظهور بكامل قوتها، ألسباب لم تكن واضحة تماًما ألي شخص.

 مالية وسياسية ضد قطر، التي تحولت نحو كل من السعوديين واإلم
ً
اراتيين والبحرينيين واملصريين مقاطعة

وأعادت العالقات الدبلوماسية مع إيران.  -ليس بالضبط ما كان يأمله السعوديون -تركيا، شريكها الرئيس 
(91) 

ي اآلونة األخيرة ن فيو محاوالت قادها األميرك بعد عدة أشهر، ال يزال الخليج سجيًنا في مأزقه الغريب، مع

 (92إلعادة الكتلتين مرة أخرى إلى املحادثات التي قيل إنها انفجرت حول نقاط بروتوكولية صغيرة.

من املحتمل أن يتصالح األمراء الخليجيون في مرحلة ما، وبطريقة ما. ولكن عندما يفعلون ذلك، فإن 

اس ي غربي رفيع املستوى لصحيفة رأس جداول أعمالهم. وقال دبلوممستقبل بشار األسد لن يكون على 

أو ربحت، (  93)الغارديان: "السعوديون ال يهتمون بسورية بعد اآلن، إن كّل همهم قطر فقط، سورية ضاعت

 إذا سألت الطرف اآلخر.

 

 نحو سالم فاتر مع األسد: الخالصة
ا نزال منحن في وقٍت سابق من هذا العام: " ما قال لي مسؤول  في وزارة الخارجية األميركيةبحسب 

ملتزمين بعملية جنيف، ونؤيد عملية سياسية ذات مصداقية يمكن أن تحّل مسألة مستقبل سورية، في 

 (94)نهاية املطاف، فإن هذه العملية، من وجهة نظرنا، ستؤدي إلى رحيل األسد".

اتيجية تريد الواليات املتحدة أن يرحل األسد، لكنها لن تستمر بمتابعة استر  ،هذا هو الخط الرسمي

عسكرية إلجباره على الرحيل؛ فهي ببساطة ستستمر في الدعوة إلى استمرار محادثات السالم في جنيف، 

                                                           
90

bicker-https://tcf.org/content/commentary/arabs-، 2017يونيو/ حزيران 16 القرن، مؤسسة ،"زاوية يأخذ األسد قطر، على العرب يندفع بينما" لوند، آرون

; angle-sees-assad-qatar2017يوليو/ تموز 25 القرن، مؤسسة ،"سُدى تذهب الخليج أزمة تدع ال" حنا، وحيد ومايكل ، 

.waste-go-crisis-gulf-let-https://tcf.org/content/commentary/dont 

91
 ، 2017يونيو/ حزيران 15 جورنال، ستريت وول ،"قطر ضد السعودية تقوده الذي التحرك في كهدف نفسها ترى تركيا" تروفيموف، ياروسالف

 ،1497519004-qatar-against-move-led-saudi-in-target-as-itself-sees-https://www.wsj.com/articles/turkeyرينوإي راغافان، وسودارسان 

، 2017أغسطس/ آب 24 بوست، واشنطن ،"إيران مع الدبلوماسية العالقات تستعيد قطر "كانينغهام

 -by-demands-despite-iran-with-ties-diplomatic-restores-https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/qatar

.bc68541c3867_story.html-8f32-492f-6666-/24/9288e05cneighbors/2017/08-arab 

92
east-emiddl-www.bbc.com/news/world-، 2017سبتمبر/ أيلول 9 سي، بي بي ،"األمير مع هاتفية مكالمة بعد غاضبة السعودية العربية المملكة :قطر أزمة "

.41209610 

93
ً أكثر يبدو األسد نصر" تشولوف، مارتن   أغسطس/ آب 31 الغارديان، ،"سوريةب الهتماما يفقد العالم ألن ؛احتماال 

2017،-in-interest-loses-world-as-likely-increasingly-looks-assad-for-https://www.theguardian.com/world/2017/aug/31/victory

.syria 

94
  .2017أبريل/ نيسان اإليميل، عبر األميركية، الخارجية وزارة من مسؤول مع المؤلف مقابلة

https://tcf.org/content/commentary/arabs-bicker-qatar-assad-sees-angle
https://tcf.org/content/commentary/arabs-bicker-qatar-assad-sees-angle
https://tcf.org/content/commentary/arabs-bicker-qatar-assad-sees-angle
https://tcf.org/content/commentary/arabs-bicker-qatar-assad-sees-angle
https://tcf.org/content/commentary/dont-let-gulf-crisis-go-waste
https://www.wsj.com/articles/turkey-sees-itself-as-target-in-saudi-led-move-against-qatar-1497519004
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/qatar-restores-diplomatic-ties-with-iran-despite-demands-by-arab-neighbors/2017/08/24/9288e05c-6666-492f-8f32-bc68541c3867_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/qatar-restores-diplomatic-ties-with-iran-despite-demands-by-arab-neighbors/2017/08/24/9288e05c-6666-492f-8f32-bc68541c3867_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/qatar-restores-diplomatic-ties-with-iran-despite-demands-by-arab-neighbors/2017/08/24/9288e05c-6666-492f-8f32-bc68541c3867_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/qatar-restores-diplomatic-ties-with-iran-despite-demands-by-arab-neighbors/2017/08/24/9288e05c-6666-492f-8f32-bc68541c3867_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/qatar-restores-diplomatic-ties-with-iran-despite-demands-by-arab-neighbors/2017/08/24/9288e05c-6666-492f-8f32-bc68541c3867_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/qatar-restores-diplomatic-ties-with-iran-despite-demands-by-arab-neighbors/2017/08/24/9288e05c-6666-492f-8f32-bc68541c3867_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/qatar-restores-diplomatic-ties-with-iran-despite-demands-by-arab-neighbors/2017/08/24/9288e05c-6666-492f-8f32-bc68541c3867_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/qatar-restores-diplomatic-ties-with-iran-despite-demands-by-arab-neighbors/2017/08/24/9288e05c-6666-492f-8f32-bc68541c3867_story.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41209610
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41209610
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41209610
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41209610
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/31/victory-for-assad-looks-increasingly-likely-as-world-loses-interest-in-syria
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/31/victory-for-assad-looks-increasingly-likely-as-world-loses-interest-in-syria
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/31/victory-for-assad-looks-increasingly-likely-as-world-loses-interest-in-syria
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/31/victory-for-assad-looks-increasingly-likely-as-world-loses-interest-in-syria
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ي ، حتى تلك الدول الت2017بالطبع، ليست ذاتها. لكن في عام  (95).نفسه وتّدعي أن هذا هو فعلًيا الش يء

 طن.ة طويلة متمسكة بخٍط أكثر صرامة تجاه األسد، اتبعت خط واشندظلت مل

ا يزال الدعم يتدفق إلى عدد من الجماعات املسلحة، متحديًدا، لن يتم التخلي عن املعارضة السورية. 

 دامتما وال يزال املنفيون في متناول اليد أو تحت الطلب، حيثما أمكن ألي صفقة أن تكون قابلة للتنفيذ. و 

ئل املعارضة السورية من صالتها مع أنها )املعارضة( تتكيف مع أجندات رعاتها األجانب، فقد تزيد فصا

 استمرار الصراع، على سبيل املثال: ستظل تركيا بحاجة إلى حلفاء محليين الحتواء أعدائها األكراد.

ا تزال مرضة األصلي، الفكرة التي املعا raison d’êtreلكن، لم يعد هناك أّي دعٍم دولي جدي ملبرر وجود  

 ليص سورية من عائلة األسد الحاكمة.تحّرك أعضاءها وقادتها؛ أال وهي تخ

ت الدبلوماسية الدولية عن هذا الهدف من خالل إجراءات قليلة متزايدة من اإلهمال. لقد 
ّ
لقد تخل

بـ "هيئة حكم انتقالي" ُيتفق عليها بشكٍل متبادل،  2012طالب بيان جنيف الذي تدعمه األمم املتحدة لعام 

لسنواٍت، كانت هذه  ( 96)ق النقض )الفيتو( ضد دور األسدالتي كانت ستسمح للمعارضة باستخدام ح

قصيت تدريجًيا لصالح قرار مجلس جميعها الوثيقة أساس محادثات السالم السورية
ُ
، لكنها اآلن بهدوء. أ

أن قرار مجلس األمن من رغم على ال (97).2015د التدخل الروس ي في عام ، الذي صدر بع2254األمن رقم 

ا من بيان جنيف، يقترح خطة ط 2254رقم 
ً
موحة )أو، عبثية( إلجراء انتخابات حّرة، فإنه أيًضا أكثر تشوش

 
ً
 وال انتقاال

ً
بأية  ويمكنه أن يخلط األمور بسهولة أكثر إلضفاء الشرعية على تحّول، هو في الواقع ليس تحوال

 (98)حال.

سورية على هامش  "على غرار مجموعة أصدقاء عقد آخر اجتماع للدول متشابهة التفكير أو التصور 

. وقد جمع سبعة عشر وزيًرا للخارجية، 2017للجمعية العامة لألمم املتحدة في أيلول/ سبتمبر  72الدورة الـ 

: كندا، والدنمارك، ومصر، واالتحاد جميعهم منهم ممثلين عن املناصرين الرئيسين املناهضين لألسد

لندا، والنرويج، وقطر، واململكة العربية السعودية، األوروبي، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، واألردن، وهو 

 والسويد، وتركيا، واإلمارات العربية املتحدة، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.
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 ، 2017يونيو/ حزيران 30 القرن، مؤسسة ،"نعقدها؟ فلماذا- سورية في المشكلة تحل لن جنيف في السالم محادثات" ر،هيل سام انظر جنيف، محادثات بخصوص

.syria-solve-wont-talks-peace-https://tcf.org/content/report/geneva 

 www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf. ، 2012يونيو/ حزيران 30 المتحدة، األمم ،"جنيف بيان96

97
 tps://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htmht.، 2015ديسمبر/ األول كانون SC /، 18 12171 ، 2254رقم األمن مجلس قرار

 رفبراي/ شباط 21 ،(إيرين )األنباء شبكة ،"السورية السالم محادثات خرآعن معرفته إلى تحتاج ما كل "لوند رونأ98

2017،.talks-peace-syria-latest-about-know-need-you-https://www.irinnews.org/analysis/2017/02/21/everything 

 

 

https://tcf.org/content/report/geneva-peace-talks-wont-solve-syria
http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf
https://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm
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 على أن أموال إعادة إعمار سورية ستتوقف على "عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى 
ً
اتفقوا معا

غالبية الشعب السوري". كما انتهزوا الفرصة لإلصرار على  انتقاٍل سياس ي حقيقي، يمكن دعمه من قبل

ي مفاوضات هادفة من "ودعوا إلى "مشاركة قوية وفعالة ف ،"2254"التنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن رقم 

 (99)لكن من دون ذكر اسم "األسد". ،قبل ممثلين موثوقين للمعارضة السورية"

يد ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية األميركية بالوكالة في بعد االجتماع، ُسئل ديفافي مؤتمٍر صح

صبه، فقال لشؤون الشرق األدنى عما يعنيه هذا بالفعل، وما إذا كان الرئيس السوري سيبقى في من

ساترفيلد: "إنها عملية سياسية ذات مصداقية ومطلوبة، وهذا هو املفتاح، قد تطول مدة هذه العملية، 

 (100)فتاح لفتح الباب، واملفتاح ليس النتيجة الفعلية للعملية". لكن العملية نفسها هي امل

على السطر. بقدر ما يظل إنها هناك تماًما،  ،لم نعد بحاجٍة إلى قراءة ما بين السطور للحصول عليها

 أصدقاء سورية السابقين قلقين، فإن الحرب إلسقاط بشار األسد انتهت.

                                                           
99

 .، 2017سبتمبر/ أيلول 21 األميركية، الخارجية وزارة الرسمي، المتحدث مكتب ،"سورية حول الوزارية المناقشة من مشترك بيان"

.https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/09/274356.htm 

100
 ، 2017سبتمبر/ أيلول 18 األميركية، الخارجية لوزارة اإللكتروني الموقع نيويورك، س،باال ندقف في سورية حول ساترفيلد ديفيد بيان نص

.https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/09/274238.htm 

 

 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/09/274356.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/09/274356.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/09/274238.htm
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