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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص

يرتبط التعقيد Intractability )املأزق(، عموًما، بالتوترات طويلة األمد، وباستخدام الوسائل التدميرية، 
 علــى أنهــا 

ً
قــّدم عــادة

ُ
وبالشــّك وعــدم الثقــة، وبالخطابــات النارّيــة التحريضيــة والحلــول املســتقطبة التــي ت

إنــذارات أخيــرة ونهائيــة. وقــد أكــدْت الدراســات الحاليــة أن مقاومــة الحــّل هــي دليــل حاســم علــى »الوقــوع فــي 
الشــرك«، واستكشــفت املراحــَل التــي تتطــور فيهــا حالــة الوقــوع فــي الشــرك، والســمات الرئيســة التــي تمتلكهــا 
هــذه الصراعــات. واألمــر املفقــود إلــى درجــة عاليــة هــو التفســير الدقيــق للنقطــة أو املرحلــة التــي تتحــول فيهــا 
مقاومــة الحــّل، إلــى حالــة مســتعصية. بنــاًء علــى دراســات ســابقة فــي علــم النفــس االجتماعــي، بخصــوص الوقــوع 
ــَرك )الفــخ( كشــرط  فــي شــرك املفاوضــات، ســتحّدد هــذه الدراســة إطــاًرا مفاهيمًيــا جديــًدا لحالــة الوقــوع فــي الشَّ
مســبق للحالة املســتعصية، وســتقوم بتقويم أســباب الصراع، وعواقب االنزالق نحو صراع متصاعد، وذلك 
باستخدام الحرب األهلية السورية، كدراسة حالة. وستوضح الدراسة أن مقاومة الحّل، وهي نتيجة ملكيدة 

ــرك/ املصيــدة، ال تــؤدي تلقائًيــا إلــى التعقيــد.
ّ

اإليقــاع فــي الش

فــي 6 آذار/ مــارس 2011 فــي مدينــة درعــا، جنــوب ســورية، اعُتقــل بعــض األطفــال املراهقيــن، بســبب كتابــة 
جملــة: »إجــاك الــدور يــا دكتــور«، علــى جــدران مدرســتهم]1[. كانــت الكلمــات مســتوحاة مــن موجــة االحتجاجــات 
 مباشــرة إلــى 

ً
التــي مــأت الشــوارع وتســببت فــي إســقاط النظــام فــي كل مــن تونــس ومصــر، وقــد كان الشــعار إشــارة

الرئيــس الســوري بشــار األســد. بعــد أيــام قليلــة مــن اعتقــال األطفــال، تجّمــع حشــد كبيــر مــن املواطنيــن فــي وســط 
درعا، مطالبين بإطالق سراح األطفال من أماكن حجزهم لدى الشرطة، وباستقالة كل من املحافظ ورئيس 
ا على ذلك، فتحت قوات الشرطة النار على املتظاهرين، فقتلت ستة  فرع املخابرات العسكرية في املدينة. وردًّ
أشخاص في تلك العملية، وخلقت بذلك بذرة »أسطورة« الحرب األهلية السورية ]2[. ما بدأ كمسألة محلية 
ــا عــن ملجــأ فــي البلــدان 

ً
تــل مئــات اآلالف، وفــّر املالييــن بحث

ُ
ســرعان مــا تحــول إلــى حــرب دوليــة بالوكالــة، حيــث ق

املجــاورة، ونــزح أكثــر منهــم فــي الداخــل، بســبب العنــف املتصاعــد ]3[. وبحســب تقريــر للبنــك الدولــي، عــام 2016، 
ــّدرت الخســائر التراكميــة فــي الناتــج املحلــي اإلجمالــي بنحــو 226 مليــار دوالر، أي حوالــي أربعــة أضعــاف الناتــج 

ُ
»ق

املحلي اإلجمالي السوري في عام 2010« ]4[. أدى التصعيد السريع للعنف إلى تضخيم االنقسامات الطائفية، 

دمــت نســخة ســابقة مــن هــذا البحــث فــي مؤتمــر ISA الســنوي لعــام 2019 فــي تورونتــو. يــود املؤلفــون أن يعبــروا عــن امتنانهــم لـــ غوفينــدا 
ُ
)1(  - ق

كاليتــون، ووليــام زارتمــان، وبــي. تيرينــس هوبمــان علــى تعليقاتهــم القيمــة ومســاعدتهم فــي مراحــل مختلفــة مــن هــذا البحــث.

)2(  - Asher-Schapiro, A. )2016(. “The Young Men Who Started Syria’s Revolution Speak about Daraa, Where It All Began.” 
Vice News. March 15. At: https://2u.pw/oemxc, PRI )2015(. “Syria: How it All Began.” Public Radio International. March 16. 
At: https://2u.pw/tFrd3, & McEvers, M. )2012(. “Revisiting the Spark That Kindled the Syrian Uprising. “PR. March 16. At: 
https://2u.pw/ADyBC. 

)3(  - Human Rights Watch )2018(. Syria: Events of 2017. At: https://www.hrw.org/sites/ default/files/Syria _2.pdf, &  UNHCR 
)2017(. Global Trends: Forced Displacement in 2017. At: https://www.unhcr.org/5b27be547 .pdf.

)4(  - The World Bank )2017(. “The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria.” July 10. At: 
https://2u.pw/GxaoY. 

https://www.hrw.org/sites/
https://www.unhcr.org/5b27be547
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وإبــراز اإلطــار الطائفــي للصــراع ]5[. وســرعان مــا حــّول الخطــاُب العدائــي والتحري�ضــي، الــذي تســتخدمه جميــع 
األطــراف لحشــد الدعــم العــام والدولــي، البــالَد إلــى مصــدٍر لعــدم االســتقرار اإلقليمــي، وإلــى أرض خصبــة عرضــة 
لأنشــطة اإلرهابية ]6[. أدت سلســلة من املحاوالت الفاشــلة لصنع الســالم وترتيبات وقف إطالق النار قصيرة 
العمــر إلــى تقليــل جاذبيــة التفــاوض كمخــرج، وزاد التصــّور بــأن الحــل الوحيــد املمكــن للصــراع هــو االنتصــار 

املطلــق.

فــي ضــوء هــذه العواقــب املدّمــرة وطبيعتهــا املســتمّرة، صــار الصــراع فــي ســورية ُيوصــف، فــي التقاريــر اإلعالميــة 
]7[ وعنــد الخبــراء ]8[، بأنــه »صــراع مســتعٍص« أو غيــر قابــل للحــل. واكتســبت هــذه التســمية أهميــة بــارزة عنــد 

السياســيين وصنــاع القــرار ]9[. وقــد عــّرف رئيــس الواليــات املتحــدة بــاراك أوبامــا، فــي املؤتمــر الصحفــي الرســمي 
األخيــر، الصــراَع الســوري بأنــه »أحــد أصعــب القضايــا« التــي حصلــت فــي فتــرة رئاســته، إذ قــال: فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، هنــاك نقــاط ســاخنة، حيــث أصبحــت النزاعــات عصيــة، واشــتعلت نيــران الصراعــات، والنــاس األبريــاء 

يعانــون نتيجــة لذلــك، وليــس هنــاك مــا هــو أكثــر رعًبــا وفظاعــة مّمــا يجــري فــي مدينــة حلــب« ]10[. 

في حين أن املصطلح نفسه ربما كان ُيستخدم ألغراض أسلوبية، وال سّيما بطريقة داللية، يمكن مالحظة 
نية ذات داللة أكثر في املجموعة املتنامية من الدراسات التجريبية ]11[. تترافق الصراعات املستعصية عموًما 

)5(  - Corstange, D. and E. A. York )2018(. “Sectarian Framing in the Syrian Civil War. “American Journal of Political Science 62, 
2: 441–455, & Phillips, C. )2015(. “Sectarianism and Conflict in Syria.” Third World Quarterly, 36, 2:
357–376.

)6(  - Jones, S. G. )2013(. “Syria’s Growing Jihad.” Survival 55, 4: 53–72. Kazakhstan Embassy )2018(. Kazakhstan Hosts Syrian 
Opposition Meeting in Search of Peace: Press Release. May 2018. At: https://2u.pw/Vyihz, &  Jenkins, B. M. )2014(. The Dy-
namics of Syria’s Civil War. RAND. At: https://2u.pw/nuEJW. 

)7(  - BBC )2012(. “Analysis: Syria’s ‘intractable’ conflict.” April 12. At: https://2u.pw/7LqfH, CNBC )2015(. “Syria’s Increasingly 
Intractable Conflict.” October 2. At: https://2u.pw/BTjgt. 

)8(  - Miller, P. D. )2014(. Getting to Negotiations in Syria: The Shadow of the Future and the Syrian Civil War. RAND. At: 
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE126.html, Oosterveld, W. )2018(. “Does the EU have a Syria Strategy?” EU Ob-
server. At: https://euobserver.com/opinion/141249, Chulov, M. )2018(. “Moscow Mired in Syria as Putin’s Gameplan Risks 
a Deadly Ending.” The Guardian. February 24. At: https://2u.pw/Ufz2f, &  Di Giovanni, J. )2018(. “There’s a Right Way to End 
Syria’s War: The New Special Envoy Must Not Allow Russia to Protect Assad.” Foreign Affairs. November 14. 

)9(  - Kerry, J. )2015(. Remarks on the U.S. Strategy in Syria. U.S. Department of State. November 12. At: https://2u.pw/dIJNj, 
European Parliament )2016(. “‘Hell on Earth:’ MEPs Debate Aleppo and Role of Russia in Syria Conflict.” At: https://2u.pw/IszVw-
society/20160930STO44539/hell-on-earth-meps-debate-aleppo-and-role-of-russia-in-syria-conflict, & Burt, A. )2018(. Deal 
Making and Peace Building: A New Approach to Reducing Conflict. Speech from Minister for International Development 
Alistair Burt at Chatham House. At: https://2u.pw/Q2kNv

)10(  - The Washington Post )2016(. “Obama’s End-of-Year News Conference on Syria, Russian Hacking and More.” Transcript, 
December 16. At: https://2u.pw/EyNs4  _term=.284e4536bde5. 

)11(  - Greig, J. M. )2013(. “Intractable Syria-Insights from the Scholarly Literature on the Failure of Mediation.” Penn State 
Journal of Law & International Affairs 2, 48, Lundgren, M. )2016(. “Mediation in Syria: Initiatives, Strategies, and Obstacles, 
2011–2016.” Contemporary Security Policy 37, 2: 273–288, Hinnebusch, R. and I. W. Zartman )2016(. UN Mediation in the 

https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE126.html
https://euobserver.com/opinion/141249
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بالتوتــرات طويلــة األمــد، وباســتخدام الوســائل التدميريــة، والشــّك وعــدم الثقــة، والخطابــات التحريضيــة 
قــّدم علــى أنهــا إنــذارات أخيــرة ونهائيــة. وقــد ُعّرفــت املقاومــة املســتمرة 

ُ
والحلــول املســتقطبة التــي عــادة مــا ت

للحــّل التفاو�ضــي بأنهــا مؤشــر حاســم وأسا�ضــي للتعقيــد ]12[. إن ســجل األداء الســابق لتحــدي صنــع الســالم فــي 
الحــرب األهليــة الســورية صــارٌخ: ال عمليــة جنيــف بقيــادة األمــم املتحــدة، وال عمليــة آســتانا )املوازيــة( الالحقــة 
 مــن ذلــك، اغتنمــت 

ً
التــي ترعاهــا روســيا وتركيــا، تمكنتــا مــن جلــب األطــراف إلــى اتفــاق ناتــج عــن التفــاوض. وبــدال

الوفــود املشــاركة كل فرصــة للتعبيــر عــن االزدراء املتبــادل، ورفــض الحلــول املقترحــة بحماســة شــديدة. وأدى 
هــذا التعنــت )recalcitrance( إلــى البحــث فــي دراســات ســابقة حــول التعامــل مــع الوضــع القائــم علــى أنــه صــراع 
مســتعٍص )intractable conflict(، حيــث إن االستكشــاف الدقيــق للممانعــة الفعليــة للمســاومة قــد ُيقــّدم 
فهًمــا أفضــل لكيفيــة تحــّول املقاومــة إلــى حالــة مســتعصية )intractability(. وبنــاًء علــى دراســات ســابقة فــي 
علــم النفــس االجتماعــي حــول الوقــوع فــي الشــرك )entrapment( فــي املفاوضــات ]13[، ســتطّور هــذه املقالــة إطــاًرا 

مفاهيمًيــا لتلــك الحالــة، كشــرط مســبق للحالــة املســتعصية غيــر القابلــة للعــالج.

تهدف هذه الدراســة إلى تعميق فهم معرفة حالة الوقوع في الشــرك، عن طريق تشــريح مراحل الصراعات 
املســتعصية التــي تســبق إضفــاء الطابــع املؤس�ضــي عليهــا، وتفريــغ املكونــات النفســية، وتحليــل القــرارات الذاتيــة 
ــرك، والســلوكات التــي تــؤدي إلــى 

ّ
التــي تدعــم التصعيــد فــي تلــك املراحــل. وتقتــرح الدراســة أن الوقــوع فــي الش

ســيناريوهات ذلــك الوقــوع، همــا شــرط ضــروري لحالــة االســتعصاء )صعوبــة الحــل(. علــى هــذا النحــو، يفتــرض 
ــرك على أنها عالمات تحذيرية تدّل على التعقيد، ومن  التحليل أن باإلمكان أيًضا فهم عالمات الوقوع في الشَّ
خــالل التعــّرف إلــى هــذه العالمــات، كعوامــل للنضــوج، يمكــن إيجــاد حلــول إلدارة الوقــوع فــي الشــرك، وتحويــل 
مســار الصــراع. ويســتمر التحليــل مــن خــالل مناقشــة املعرفــة الحاليــة، ألنهــا تســهم فــي تحديــد حالــة االســتعصاء 
)صعوبــة الحــل( وإضفــاء الطابــع املؤس�ضــي علــى الصــراع، إضافــة إلــى الشــروط الضروريــة لهــذه املصطلحــات، 
ــرك، كمرحلــة مــن مراحــل االســتعصاء )صعوبــة  كمــا هــي مفهومــة حالًيــا. ثــم تحلــل الدراســة حالــة الوقــوع فــي الشَّ
ــرك، وتأثيــرات 

ّ
الحــل(. وأخيــًرا، تســتخدم الحــرب األهليــة الســورية، كحالــة توضيحيــة ملراحــل الوقــوع فــي الش

عواقبهــا فــي مســار الصــراع.

Syrian Crisis: From Kofi Annan to Lakhdar Brahimi. International Peace Institute, Erameh, N. I. )2017(. “Humanitarian Inter-
vention, Syria and the Politics of Human Rights Protection.” The International Journal of Human Rights 21, 5: 517–530, & 
Rinne, J. )2018(. Conflict Mapping and the Syrian Civil War. Conflict Analysis Research Centre, University of Kent. At: https://
blogs.kent.ac.uk/carc/2018/02/11/
conflict-mapping-and-the-Syrian-civil-war/. 

)12(  - Zartman, I. W. )2001(. “Negotiating Internal Conflict: Incentives and Intractability. “International Negotiation 6, 3: 
297–302, Coleman, P. T. )2003(. “Characteristics of Protracted, Intractable Conflict: Toward the Development of a Meta-
framework-I.” Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology 9, 1: 1–37, Walter, B. F. )2003(. “Explaining the Intractability of 
Territorial Conflict.” International Studies Review 5, 4: 137–153, Crocker, C. A., F. O. Hampson, and P. R. Aall )2005(. Grasping 
the Nettle: Analyzing Cases of Intractable Conflict. Washington, D.C.: US Institute of Peace Press, & Hassner, R. E. )2007(. The 
Path to Intractability: Time and the Entrenchment of Territorial Disputes. International Security 31, 3: 107–138.

)13(  - Edmead, F. )1971(. Analysis and Prediction in International Mediation )No. 2(. United Nations Institute for Training 
and Research, Teger, A. I. )1980(. Too Much Invested to Quit. New York: Pergamon Press. The Economist )2016(. “Syria’s War: 
Never-Ending Horror.” At: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/06/04/never-ending-horror, Brock-
ner, J. and J. Z. Rubin )1985(. Entrapment in Escalating Conflicts: A Social Psychological Analysis. New York: Springer Science 
& Business Media.

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/06/04/never-ending-horror
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امليزات األساسية للصراعات املستعصية

تســتخدم األدبّيــات البحثيــة مجموعــة واســعة مــن املصطلحــات، ملعالجــة الصراعــات التــي تبــدو مســتعصية 
وغيــر قابلــة لــإدارة، والتــي تقــاوم التغييــر ]14[. علــى غــرار مفهــوم التعقيــد/ الوقــوع فــي الشــرك، أشــارت بعــض 
التســميات األخــرى، مثــل »الصــراع املتجــذر بعمــق« ]15[ و »الصــراع االجتماعــي املطــّول« ]16[ و«الخصومــات 
الدائمــة« ]17[، إلــى حــاالت تتميــز باإلطالــة واســتقطاب الهويــة واســتخدام الوســائل املدمــرة، كوســيلة لفــرض 
الحلــول مــن جانــب واحــد. علــى حيــن أن كل صــراع يحافــظ علــى خصوصياتــه الغرائبيــة، هنــاك العديــد مــن 
 لطول أمد اإلطار الزمني 

َ
ها أنها تدوم مدة طويلة. وال عالقة

ّ
السمات املشتركة لكل الصراعات املستعصية، أول

بالعتبة الزمنية العددية الدقيقة التي يجب بلوغها ليصبح النزاع مستعصًيا، مع مزيد من السمات املنتشرة 
للصراعــات املتصاعــدة. إن الصــراع املطــّول يجعــل التكاليــف الثابتــة مؤشــًرا علــى تصميــم األطــراف علــى إنجــاز 
ي 

ّ
أهدافهــا، ويجعلهــا أيًضــا وســيلة مقبولــة -مــا لــم تكــن مهووســة- لاللتــزام املســتمّر باألهــداف املقصــودة. تغــذ

اإلطالة الســردياِت املســتخدمة لحشــد الدعم العام وتبرير حتمية الصراع، وطبيعته الوجودية، والحاجة إلى 
مــا طــال أمــد الصراعــات، صــارت أكثــر روتينيــة لــدى 

ّ
الحفــاظ علــى التــزام ال يتزعــزع لتحقيــق النصــر املطلــق. وكل

 
ً

ضّمن في جميع مجاالت الحياة االجتماعية. يجادل كريسبيرغ بأن اإلطالة يجب أن تتجاوز »جيال
ُ
الجمهور، وت

اجتماعًيــا واحــًدا«؛ حتــى يتمكــن أّي صــراع مــن تحقيــق ميــزة الوقــوع فــي الشــرك، وبهــذه الطريقــة، »مــن املحتمــل 
مــت واســتوعبت أســباًبا داخليــة ملواصلــة قتالهــا مــع بعضهــا البعــض« ]18[. 

ّ
أن تكــون األطــراف املتصارعــة قــد تعل

ل تأثيــر املــّدة هويــات األطــراف، ويجعلهــا أكثــر اســتقطاًبا، وتتوقــف علــى ديناميكيــات التشــويه املتبــادل 
ّ
يشــك

ستخدم سرديات التضحية بالنفس، إلبراز روح الظلم السائدة التي يسببها الجانب 
ُ
والتجرد من اإلنسانية. وت

اآلخــر، وتحويلهــا إلــى والء قاطــع وصريــح لقضيــة الجماعــة، وااللتــزام الثابــت بأق�ضــى الحلــول أحاديــة الجانــب 
]19[. عــالوة علــى ذلــك، تصبــح الهويــات متجــذرة فــي شــٍك واســع وخــوف مــن نّيــات األطــراف األخــرى. ويخلــق هــذا 

الخــوف شــعوًرا بالتهديــد الوجــودي واالعتمــاد املتبــادل الســلبي، ويشــرح كيلمــان Kelman: »إن تأكيــد هويــة 

)14(  - Coleman, P. T. )2006(. “Intractable Conflict,” in M. Deutsch, P. Coleman, and E. Marcus, editors, The Handbook of 
Conflict Resolution: Theory and Practice. San Francisco: Jossey Bass, & Kriesberg, L. )2007(. Constructive Conflicts: From Esca-
lation to Resolution. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

)15(  - Burton, J. W. )1987(. Resolving Deep-Rooted Conflict: A Handbook. Lanham, MD: University Press of America.

)16(  - Azar, E. E. )1990(. The Management of Protracted Social Conflicts: Theory and Cases. Aldershot: Dartmouth Publishing 
Company.

)17(  - Goertz, G. and P. F. Diehl )1993(. “Enduring Rivalries: Theoretical Constructs and Empirical Patterns.” International 
Studies Quarterly 37, 2: 147–171, & Diehl, P. F., editor )1998(. The Dynamics of Enduring Rivalries. Champaign, IL: University 
of Illinois Press.

)18(  - Kriesberg, L. )2005(. “Nature, Dynamics, and Phases of Intractability,” in C. A. Crocker, F. O. Hampson, and P. Aall, 
editors, Grasping the Nettle: Analyzing Cases of Intractable Conflict. Washington, DC: US Institute of Peace Press, p. 67.

)19(  - Bar-Tal, D., L. Chernyak-Hai, N. Schori, and A. Gundar )2009(. “A Sense of Self-Perceived Collective Victimhood in 
Intractable Conflicts.” International Review of the Red Cross 91, 874: 229–258.
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ً

املجموعة يفرض إبطال هوية اآلخر« ]20[. إن الطبيعة الوجودية للنزاعات املستعصية تستدعي إصراًرا هائال
مــن األطــراف علــى تبريــر أي تكلفــة ناشــئة ومــا يرتبــط بهــا مــن عــبء ناتــج عــن تصعيــد الصــراع. وألن أّي نــوع مــن 
 علــى الخيانــة، أو الهزيمــة الصريحــة، أو أقــّل مــن العائــد املســتثمر؛ تظــل األطــراف 

ً
التســوية ُيعــّد تلقائًيــا عالمــة

ــع إلــى بلــوغ النصــر املطلــق. 
ّ
تتطل

ينعكــس تصميــم األطــراف علــى تحقيــق الهيمنــة الكاملــة علــى النتيجــة، فــي إصرارهــم علــى اقتــراح حلــول 
مســتقطَبة بصــورة عاليــة. ويشــير زارتمــان Zartman إلــى أن »خاصيــة الهويــات الوجوديــة صفريــة املحصلــة 
ــب مطالبــة األطــراف بحلولهــم املتنافســة« ]21[. وعلــى الرغــم مــن التكاليــف املتزايــدة واأللــم 

ّ
zero-sum تصل

املتصاعــد، مــا تــزال األطــراف غيــر مســتعدة للنظــر فــي إعــادة صياغــة وتأطيــر النــزاع واستكشــاف حــّل واحــد مبنــي 
 األطراف ارتياحها إلى الحالة الراهنة، وعدم الحاجة امللّحة إلى البحث عن طرق بديلة 

ُ
ظهر مواظبة

ُ
على ذلك. ت

هــا فحســب، بــل 
ّ
 ُيمكــن تحمل

ً
لتحقيــق األهــداف املرجــوة. هــذه الصراعــات، بالنســبة إلــى األطــراف، ليســت حالــة

 لتعزيــز أهميتهــا وتوطيــد 
ً
إنهــا عمليــة ُمربحــة فــي الواقــع، وخصوًصــا للنخــب التــي تــرى فــي اســتمرار الصــراع وســيلة

 
َ

سلطتها. ونتيجة لذلك، كما يطرح زارتمان في »نظرية النضوج« ripeness theory ]تناقش النظرية الظروف
التــي تدفــع األطــراف فــي الصــراع العلنــي إلــى الدخــول فــي مفاوضــات[؛ يظهــر أن الصراعــات املســتعصية ال ترضــخ 
وال تفســح املجــال لجمــود يــؤذي الطرفيــن، بــل تؤســس »لجمــود ناعــم ومســتقّر يخــدم املصالــح الذاتيــة« ]22[. فــي 
 لأطــراف )وبصــورة أكثــر تحديــًدا للنخــب التــي تصنــع القــرار(، 

ً
هــذه الظــروف، تكــون هــذه الصراعــات مفيــدة

 للتنبــؤ بهــا، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد تبــدو مدّمــرة ومؤملــة وغيــر ضروريــة، عنــد مــن هــو خــارج 
ً
وتكــون أيًضــا قابلــة

املجموعــة.

تنبــع قابليــة التنبــؤ املذكــورة مــن عمليــة يطلــق عليهــا كوملــان Coleman »التطبيــع مــع العدوانيــة والعنــف«، 
حيث يجادل بأن »البناء املتحيز إلى التاريخ، والخطاب العنيف املستمر، وديمومة الصراع بين األجيال، كلها 
 مثــل املشــهد الطبيعــي« ]23[. يصبــح 

ً
ســهم فــي الشــعور بواقعيــة، حيــث تصبــح األعمــال العدائيــة مألوفــة

ُ
عوامــل ت

العنــف مفيــًدا وضرورًيــا فــي األســاس، بســبب التصــور الســائد بــأن االســتثمارات الجديــدة الالزمــة الســتمرار 
 جــًدا. فــي مثــل هــذه الظــروف، عندمــا تســتوعب 

ً
الصــراع، ســتجعل املفاوضــات واالمتيــازات ذات الصلــة مكلفــة

األطــراف املواقــف العدائيــة تجــاه اآلخــر، ـكـي تجعــَل العنــف وإســتراتيجيات املواجهــة روتينيــة بالكامــل، تبــدأ 
تطويــَر قواعــد ومعاييــر حــول كيفيــة إدارة معركتهــا. يعــّرف كريســبيرغ Kriesberg هــذا بأنــه »مأسســة للصــراع«، 
مشيًرا إلى أن »القواعد تجعل بعض وسائل القتال مشروعة، وبما أن السلطات وغيرها من الذين يخوضون 

القتــال يدعمــون القواعــد ويعاقبــون املنشــقين، فــإن القواعــد تقّيــد الســلوك أكثــر« ]24[. 

)20(  - Kelman, H. C. )1999(. “The Interdependence of Israeli and Palestinian National Identities: The Role of the Other in 
Existential Conflicts.” Journal of Social Issues 55,3: 581–600.

)21(  - Zartman, I. W. )2005a(. “Analyzing Intractability,” in C. A. Crocker, F. O. Hampson, and P. R. Aall, editors, Grasping the 
Nettle: Analyzing Cases of Intractable Conflict. Washington, DC: US Institute of Peace Press.

)22(  - Ibid, Zartman, I. W. )2005a(, p. 52

)23(  - Coleman, P. T. )2006(. “Intractable Conflict,” in M. Deutsch, P. Coleman, and E. Marcus, editors, The Handbook of 
Conflict Resolution: Theory and Practice. San Francisco: Jossey Bass, p. 541

)24(  - Ibid, Kriesberg, L. )2005(, p. 74



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

8

مــن خــالل هــذه العمليــة، يطــّور الصــراع ُبعــًدا منهجًيــا، حيــث يصبــح العنــف أكثــر هيكليــة، ومتجذًرا في األطر 
 مميــزة للتعقيــد/ االســتعصاء: إن الطمــوح 

ً
املؤسســية والقانونيــة القائمــة والجديــدة ]25[. تمثــل املأسســة ســمة

لتنظيــم الصــراع وتدوينــه منهجًيــا ُيســهم فــي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة socialization ]عمليــة اســتيعاب 
معاييــر وأيديولوجيــات املجتمــع[ والتثاقــف acculturation ]التعديــل الثقافــي لفــرد أو جماعــة أو شــعب مــن 
 fatalism خــالل التكيــف مــع الغيــر أو اســتعارة ســمات مــن ثقافــة أخــرى[ بيــن األجيــال الجديــدة نحــو القدريــة
التي ترى أن الصراع أمٌر حتمي ووجودي، وتفترض مسبًقا استعداد الجميع لإسهام في القضية في املستقبل 
 مختلفــة، وأن تكــون حاضــرة علــى مســتويات مجتمعيــة مختلفــة، 

ً
املنظــور. يمكــن أن تأخــذ املأسســة أشــكاال

مــن التجنيــد العســكري اإللزامــي، إلــى فــرض ضرائــب إضافيــة لدعــم القضيــة، إلــى تدريــب الشــباب علــى كيفيــة 
»االنحنــاء والتخفــي«، وغيــر ذلــك مــن املبــادرات املماثلــة. وتمثــل املأسســة »اإلفــراط فــي االســتثمار« ألبعــد مــدى 
فــي متابعــة الحلــول األحاديــة بحدودهــا القصــوى. إنهــا تقلــل كثيــًرا احتماليــة وجــود تســوية، حيــث إن أي حــل مــن 
هذا القبيل يحتاج إلى عملية مضنية ودؤوبة ومكلفة للغاية، إللغاء اإلطار املؤس�ضي القائم الداعم للصراع، 
وخلــق إطــار جديــد هدفــه التســوية. كلمــا طالــت مــدة وجــود هــذه املؤسســات، زاد اســتيعاب النــاس للغــرض 
واإلنجــازات، وأصبحــت جــزًءا ال يتجــزأ مــن هويتهــم وثقافتهــم. ولــن ُينظــر إلــى التراجــع عنهــا علــى أنــه عالمــة علــى 

الخيانــة واالستســالم فحســب، بــل علــى أنهــا تهديــد وجــودي يهــدف إلــى تغييــر جوهــر املجتمــع نفســه.

)25(  - Galtung, J. )1969(. “Violence, Peace, and Peace Research.” Journal of Peace Research 6, 3: 167–191.
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مراحل ووظائف االستعصاء

تنطوي املأسسة على إحساس األطراف بالراحة وقبول الصراع املديد. حيث ال تزال األدوات والتكتيكات 
ف بين الفينة واألخرى، ألغراض اإلشارة إلى العزم على حل القضية. 

ّ
وظ

ُ
 لجميع األطراف، وت

ً
التصعيدية متاحة

فــي الواقــع، تمثــل املأسســة املرحلــة األخيــرة مــن االســتعصاء، وهــي تتويــج لإجــراءات التصعيديــة الســابقة التــي 
شــكلت العالقــات بيــن األطــراف، وأهدافهــم، وهوياتهــم. غالًبــا مــا تكــون الصراعــات املســتعصية فــي املواقف التي 
تتميز بتراث من املظالم، بدًءا من املركزية العرقية )االثنية(، إلى االستعمار )الكولونيالية(، والعنصرية، وغيرها 
 
ً
مــن أشــكال انتهــاكات حقــوق اإلنســان]26[. تبقــى مثــل هــذه الرّضــات traumas الســابقة واملظالــم املزمنــة وســيلة
 للتعبئــة تحــت تصــرف النخــب السياســية والفكريــة وملصلحتهــا ]27[. تحقــق هــذه الذكريــات الجماعيــة 

ً
مفيــدة

إمكاناتهــا التعبويــة الكاملــة، بعــد حــدث درامــي dramatic event، وغالًبــا مــا تســتثار مــن خــالل الســرديات التــي 
تضخم دور الهوية ]28[. قد تنطوي مثل هذه األحداث الدرامية على »عامل اســتفزازي« يحرض على ردة فعل 
غير متناسبة من الجانب اآلخر، مردًدا صدى رّضات املا�ضي ]29[. وإن لم يحدث هذا العمل االستفزازي، فقد 
تحــدث حادثــة خالفيــة )كأْن ينهــار االحتجــاج الســلمي بطريقــة عنيفــة للغايــة، وُيغتــال زعيــم سيا�ضــي أو ُيســجن، 
عيــد إحيــاء الرّضــات الســابقة 

ُ
وتتعــرض جماعــة اثنيــة ثقافيــة معينــة لســوء املعاملــة مــن قبــل الســلطات، إلــخ( ت

حــّول النــدوب القديمــة إلــى 
ُ
وتحــّرك الحاجــة إلــى االنتقــام ]30[. ويالحــظ زارتمــان Zartman »حيــن يحــدث ذلــك، ت

حــّول األحــداث اللحظيــة إلــى عــداء فطــري بدائــي« ]31[.
ُ
جــروح جديــدة، وُيعــاد تزويــد التاريــخ بأدلــة جديــدة، وت

تصبــح الصراعــات مســتعصية علــى الحــل، عندمــا تلجــأ األطــراف إلــى تدابيــر تصعيديــة، وتضــع إســتراتيجيات 
مواجهــة وضــارة، وتؤطــر أهدافهــا ومواقفهــا مــن القضايــا التــي ال يمكــن التوفيــق بينهــا، علــى مــا يبــدو ]32[. يمثــل 
التصعيــد زيــادة نوعيــة وكميــة فــي الديناميــات املتصارعــة ]33[. كمــا يمثــل نوًعــا محــدًدا مــن التكثيــف الــذي 

)26(  - Ibid, Azar )1990(, & Coleman, P. T. )2006(.

)27(  - Volkan, V. D. )1988(. The Need to Have Enemies and Allies: From Clinical Practice to International Relationships. 
Lanham, MD: Jason Aronson.

)28(  - Gurr, T. R. )2000(. Peoples Versus States: Minorities at Risk in the New Century. Washington, DC: US Institute of Peace 
Press.

)29(  - King, C. )2007(. “Power, Social Violence, and Civil Wars,” in C. Crocker, F. Hampson, and P. Aall, editors, Leashing the 
Dogs of War: Conflict Management in a Divided World. Washington, DC: United States Institute of Peace.

)30(  - Ibid, Kriesberg, L. )2005(.

)31(  - Ibid, Zartman 2005a: p. 49

)32(  - Kriesberg, L. )2007(. Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

)33(  - Rubin, J. Z., D. G. Pruitt, and S. H. Kim )1994(. Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement. New York: McGraw-
Hill Book Company.
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يســبب التغييــر فــي درجــة صــراع معيــن وطبيعتــه ]34[. التصعيــد هــو عمــل هــادف تقــوم بــه األطــراف بهــدف الفــوز 
هــا، وتبريــر التكاليــف 

ّ
ــم( علــى الجانــب اآلخــر، وردع قــدرات املواجهــة لــدى الطــرف اآلخــر وحل

ّ
)أو التســّود/ التحك

ّفــذت بهــدف تحقيــق حلــول أحاديــة الجانــب ]35[. قــد تختــار األطــراف أيًضــا 
ُ
املاليــة لالســتثمارات الســابقة التــي ن

حســب بشــكل صحيــح فــي الســابق، أو االلتــزام 
ُ
ــا مــن الفشــل فــي االســتثمار فــي الوســائل التــي لــم ت

ً
التصعيــد خوف

املفــرط بالناخبيــن لتحقيــق أهــداف محــددة ]36[. وقــد يركــز التصعيــد املســتمر علــى التســبب فــي مزيــد مــن الضــرر 
واألذى للجانب اآلخر، فتظهر مظالم جديدة وخطاب اتهامي. مع استمرار تصاعد الصراعات، تصبح الهويات 
ا وذات حصريــة متبادلــة، ويهيمــن عليهــا اإلحســاس بالظلــم الــذي تســببه األطــراف األخــرى. أصبحــت 

ً
أكثــر رســوخ

أهدافهــم إقصائيــة أكثــر، واســتكملت بقضايــا لــم تســوَّ مــن قبــل، وركــزت كثيــًرا علــى التدابيــر املدمــرة بغــرض 
االنتقــام ]37[. 

لهذا السبب، تواجه محاوالت وقف التصعيد وعكسه، من خالل التفاوض و/ أو التوسط، عقباٍت كبيرة. 
إن االلتــزام املفــرط مــن األطــراف بالقضيــة، مــع الحاجــة إلــى تبريــر االســتثمارات الســابقة فــي الوصــول إلــى الحلــول 
القصــوى، يحــّد مــن تفــاؤل األطــراف بخصــوص الحــل الوســط ]38[. حتــى عندمــا يبــدون اســتعداًدا للتفــاوض، 
فإنهــم يفعلــون ذلــك ألســباب مخادعــة إســتراتيجًيا، بــدًءا مــن املماطلــة وإعــادة التجميــع وإعــادة التســلح وحشــد 
الدعم املحلي والدولي لقضيتهم ]39[. وبسبب عدم وجود إحساس باإللحاح للبحث عن تسوية، تلجأ األطراف 
إلى التوقعات والعروض العامة لحلولها املســتقطبة التي يعلمون أن الجانب اآلخر ســوف يرفضها رفًضا تاًما. 
وبينمــا تفقــد الحلــول املتفــاوض عليهــا جاذبيتهــا، تواصــل األطــراف إجراءاتهــا التصعيديــة وخطابهــا مــن أجــل 
اإلشــارة إلــى تصميــم ال يتزعــزع مــن أجــل القضيــة وحشــد املزيــد مــن الدعــم لتكثيــف الصــراع. حتــى االختراقــات 
العرضيــة فــي محــاوالت صنــع الســالم، مثــل اتفاقــات وقــف إطــالق النــار، قــد تفشــل أيًضــا فــي تحقيــق التنفيــذ 
الكامــل، ألن األطــراف تفتقــر إلــى الثقــة املتبادلــة وااللتــزام املوثــوق بــه لرؤيــة االتفاقيــة مــن خاللهــا ]40[. ونتيجــة 

لذلك، قد تحّرض مثل هذه االتفاقات على مزيد من التصعيد، أو تطبيع الصراع إلى درجة مأسسته.

)34(  - Zartman, I. W. )2005b(. “Structures of Escalation and Negotiation,” in I. W. Zartman and G. O. Faure, editors, Escalation 
and Negotiation in International Conflicts. Cambridge: Cambridge University Press.

)35(  - Zartman, I. W. and G. O. Faure )2005(. “The Dynamics of Escalation and Negotiation,” in I. W. Zartman and G. O. Faure, 
editors, Escalation and Negotiation in International Conflicts. Cambridge: Cambridge University Press, p. 6

)36(  - Bowen, M. G. )1987(. “The Escalation Phenomenon Reconsidered: Decision Dilemmas or Decision Errors?” Academy 
of Management Review 12, 1: 52–66, & Brockner, J. )1992(. “The Escalation of Commitment to a Failing Course of Action: 
Toward Theoretical Progress.” Academy of Management Review 17, 1: 39–61.

)37(  - Ibid, Kriesberg 2005: 72

)38(  - Pruitt, D. G. )2005(. “Escalation, Readiness for Negotiation, and Third-Party Functions,” in I. W. Zartman and G. O. 
Faure, editors, Escalation and Negotiation in International Conflicts. Cambridge: Cambridge University Press.

)39(  - Richmond, O. )1998(. “Devious Objectives and the Disputants’ View of International Mediation: A Theoretical 
Framework.” Journal of Peace Research 35, 6: 707–722.

)40( - Walter, B. F. )2003(. “Explaining the Intractability of Territorial Conflict.” International Studies Review 5, 4: 137–153, & 
Fortna, V. P. )2003(. “Scraps of Paper? Agreements and the Durability of Peace.” International Organization 57, 2: 337–372.
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أسباب الوقوع في الشرك ونتائجه 

قبــل الوصــول إلــى الســمة الكاملــة للحــل، التــي تتجســد فــي إضفــاء الطابــع املؤس�ضــي علــى الصــراع، تلتــزم 
األطراف بموارد ملموسة وغير ملموسة في السعي لتحقيق أهدافها، واللجوء إلى التكتيكات التصعيدية، على 
أمل تبرير التكاليف الثابتة. إن الثقة املفرطة في الحلول أحادية الجانب، التي تستدعي استثمارات مفرطة في 
د مزيًدا من التصعيد. قد تعتقد األطراف أنها تستطيع استرداد االستثمارات السابقة 

ّ
الوسائل لتحقيقها، تول

عــن طريــق حشــد املزيــد مــن املــوارد ]41[. وبهــذا املعنــى، يالحــظ فيشــر Fisher أن »هــذا التصــّور غيــر عقالنــي مــن 
منظــور حكــم خارجــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يســعى كل طــرف إلــى تحقيــق أهدافــه، معتقــًدا أن املكافــأة النهائيــة 
تقتــرب تماًمــا، وأن تحقيقهــا هــو الــذي يبــرر النفقــات بالفعــل. وكلمــا اســتمّر التعّنــت املتبــادل، شــعرت األطــراف 
ــق فيهــا األطــراف فــي 

َ
عــرف الديناميــة التــي تعل

ُ
أكثــر بضــرورة تبريــر مواقفهــا، وبضــرورة اســتمرار التعنــت« ]42[. وت

عمليــة تكثيــف الصــراع، مــع عــدم وجــود احتمــال لتغييــر أو عكــس هــذا االتجــاه، باســم الوقــوع فــي الشــرك/ الفــخ 
 .]43[ entrapment

تــم تطويــر هــذا املفهــوم ألول مــرة مــن خــالل دراســات فــي علــم النفــس االجتماعــي، مجســًدا مــن خــالل »لعبــة 
املــزاد بالــدوالر« ]املــزاد بالــدوالر هــي لعبــة توضــح مفارقــة نظريــة االختيــار العقالنــي التــي تفتــرض أن الشــخص 
ســيتخذ دائًمــا القــرار األكثــر منطقيــة. وفــي هــذه املفارقــة الظاهــرة، غالًبــا مــا يدخــل األشــخاص فــي مــزاد بــدوالر 
واحــد، وينتهــي بهــم األمــر باملزايــدة أكثــر مــن القيمــة االســمية )املترِجــم([ حيــث يقــوم املشــاركون بتقديــم عــرض 
للحصــول علــى دوالر بشــرط أن يدفــع كل مــن الفائــز والخاســر مزايدتهــم، علــى الرغــم مــن أن الفائــز فقــط هــو مــن 
يمكنــه أن يأخــذ الــدوالر ]44[. فــي رغبتهــم فــي الفــوز علــى الجانــب اآلخــر، وعــدم هــدر مــاء وجههــم، يميــل املشــاركون 
إلــى تمديــد املزايــدة حتــى أكثــر مــن أثــر الــدوالر الواحــد، وعلــى هــذا النحــو، يقعــون فــي دوامــة تصاعديــة مــن االلتــزام 
الزائد. السبيل الوحيد للخروج من هذا املأزق، بالنسبة لالعب العقالني، هو التوقف عند نقطة معينة قبل 
أن تفــوق التكاليــف الفوائــد املتوقعــة. وفــي الواقــع، تســتغل هــذه الديناميكيــة عــدم عقالنيــة الجهــات الفاعلــة، 

التــي تســتمر فــي محاولــة حمايــة تكاليــف الســمعة والتكاليــف الواقعيــة بمعناهــا الحرفــي ]45[. 

ــرك هــو نتيجــة مباشــرة لتصعيــد الصــراع املســتمر. وهــو امليــزة األكثــر شــيوًعا للتصعيــد 
ّ

الوقــوع فــي الش
املســتمر. وســبب ذلك هو »التحيز املتســرع لأحكام«، حيث تصبح الحاجة إلى اســتعادة االســتثمارات الســابقة 

)41(  - Ibid, Zartman & Faure 2005: 9

)42(  - Fisher, R. J. )2006(. “Intergroup Conflict,” in M. Deutsch, P. Coleman, and E. Marcus, editors, The Handbook of Conflict 
Resolution: Theory and Practice. San Francisco, CA: Jossey Bass.

)43(  - Brockner, J. and J. Z. Rubin )1985(. Entrapment in Escalating Conflicts: A Social Psychological Analysis. New York: 
Springer Science & Business Media.

)44(  - Shubik, M. )1971(. “The Dollar Auction Game: A Paradox in Noncooperative Behavior and Escalation.” Journal of 
Conflict Resolution 15, 1: 109–111, & Teger, A. I. )1980(. Too Much Invested to Quit. New York: Pergamon Press.
The Economist )2016(. “Syria’s War: Never-Ending Horror.” At: https://2u.pw/vOSEQ. 

)45(  - O’Neill, B. )1986(. “International Escalation and the Dollar Auction.” Journal of Conflict Resolution 30, 1: 33–50, & 
Leininger, W. )1989(. “Escalation and Cooperation in Conflict Situations: the Dollar Auction Revisited.” Journal of Conflict 
Resolution 33, 2: 231–254.
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رك مزيًدا من 
ّ

دافًعا مهيمًنا أكثر من الدافع لتحقيق األهداف األصلية ]46[. يولد التأثير النف�ضي للوقوع في الش
التصعيــد، حيــث تميــل األطــراف إلــى مقاومــة االعتــراف بــأن التكاليــف الســابقة غيــر محتملــة ومرهقــة، وتصــّر 
علــى تبريــر فكــرة أنهــا ضروريــة ومبــررة. وتصبــح االســتثمارات الســابقة جــزًءا ال يتجــزأ مــن عمليــة عقلنــة الصــراع 
وتطبيعــه، ألن أي شــكل مــن أشــكال التســوية ســيقوض االلتــزام املفــرط فــي الوصــول إلــى النصــر املطلــق. تميــل 
األحــزاب السياســية إلــى تجنــب التشــكيك فــي الخيــارات الســابقة التــي يمكــن أن تقــوض املصداقيــة والســلطة 
 لحفــظ مــاء 

ً
التــي بنتهــا حــول التزامهــا الثابــت بالقضيــة ]47[.  وعلــى هــذا النحــو، يصبــح املزيــد مــن التصعيــد وســيلة

الوجــه وتعزيــز الدعــم العــام.

كلما طال أمد الصراع واستمرت االستثمارات ذات الصلة نحو النصر التام؛ أصبح الحل التفاو�ضي أقّل 
ــرك عوائــَق للظــروف املحيطــة عــادة باملــأزق الــذي يــؤذي فيــه كّل طــرف 

ّ
جاذبيــة. وتصبــح عناصــر الوقــوع فــي الش

 اآلخــر، وبالتالــي يمكــن لأطــراف فــي الصراعــات املتشــابكة أن تفشــل فــي إدراك أن التكاليــف املتوقعــة 
َ

الطــرف
املحسوبة تفوق املكاسب ]48[. ال يكون ترجيح التكاليف املتزايدة واأللم املتنامي مقابَل العائدات الفورية، بل 

مقابل املكاسب املتوقعة )أي النهائية أو املطلقة(.

رك بأربع مراحل مميزة: األولى السعي وراء املكافأة )أي التركيز 
ّ

وفًقا لـ ميتشيل Mitchell، يمّر الوقوع في الش
علــى تحقيــق املكاســب املحتملــة(؛ الثانيــة تبريــر التكلفــة )أي تبريــر النفقــات مــن خــالل االلتزامــات اإلضافيــة(؛ 
الثالثة العقاب وتقليل الخسارة )أي إعالء شأن األهداف املتعلقة بمعاقبة الخصم، وتقليل حجم الخسائر 
الكليــة(؛ والرابعــة التخلــي عــن الهــدف )أي اســتنفاد املــوارد والبحــث عــن مخــرج( ]49[. ويرّجــح اإلطــار املفاهيمــي 
أن النضوج يظهر بين املرحلتين الثالثة والرابعة، عندما يمكن لحدث كبير أن يدفع األطراف إلى إعادة النظر 
فــي أولوياتهــا، واالنتقــال مــن ســياق تبريــر االســتثمارات الســابقة، إلــى ســياق الحفــاظ علــى املــوارد املتبقيــة، مــن 
خــالل مجموعــة محــددة مــن أولويــات السياســة وتفضيالتهــا. ويجــادل ميتشــيل بــأن »األطــراف بحاجــة إلــى أن 
 بعمليــة فــّك االرتبــاط وعــدم 

ً
 مــن )البحــث عــن املكاســب(، وتغــدو األطــراف معنّيــة

ً
تســعى )إلنقــاذ املــوارد( بــدال

 
ً

 ضئيال
ً

قّدم أمال
ُ
ص من السياسة الفاشلة، وت

ّ
االلتزام، حيث تساعد تلك العملية، بأسرع ما يمكن، في التخل

فــي تحقيــق الفوائــد األصليــة التــي بــدأ الصــراُع مــن أجلهــا« ]50[.  وهــذه هــي املرحلــة التــي تمكــن دراســتها فــي حالــة 
ــرك. إذا مارســت األطراف ســلوكات »إنقاذ املوارد«، فإنها تكون أكثر مالءمة وتكّيًفا للوصول إلى 

ّ
الوقوع في الش

مرحلــة إضفــاء الطابــع املؤس�ضــي علــى الحــّل، وعندئــذ ســيتحّول مســار الصــراع -علــى األرجــح- مــن مســتعٍص إلــى 
قابــٍل للحــل.

)46(  - Mitchell, C. R. )2005(. Conflict, Social Change and Conflict Resolution: An Enquiry. Berghof Research Centre for 
Constructive Conflict Management. At: https://2u.pw/fyL6K, & Ibid, Zartman, I. W. and G. O. Faure )2005(.

)47(  - Cameron, K. S. and R. E. Quinn )1988(. Organizational Paradox and Transformation. Pensacola, FL: Ballinger Publishing 
Co/Harper & Row Publishers.

)48(  - Ibid, Zartman 2005a, & Forde, S. )2004(. “Thucydides on Ripeness and Conflict Resolution.” International Studies 
Quarterly 48, 1: 177–195.

)49(  - Mitchell, C. R. )1991(. “Ending Conflicts and Wars – Judgement, Rationality and Entrapment.” International Social 
Science Journal 43, 1: 35–55.

)50(  - Ibid, p. 43
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رك
ّ

إطار التقويم لحالة الوقوع في الش

رك/ التوّرط، كعنصر أسا�ضي من الصراعات املستعصية، بأربع مراحل متميزة: 
ّ

يمّر تقويم الوقوع في الش
األولــى: فهــُم الظــروف الســابقة: كيــف تكّونــت مــن خــالل الديناميكيــات املتصاعــدة، ابتــداًء مــن تصــورات 
األطراف وتفضيالتهم وأولوياتهم األولية، ومن املهّم تقويم كيفية تقدير األطراف ملســتوى مشــاركتها، ومعرفة 
املتغيــرات التــي تراهــا فــي تحليــل التكلفــة والفائــدة، عنــد اتخــاذ قــرار بزيــادة التزامهــا. حيــث إن فهــم الفوائــد 
املختلفــة، لتحقيــق املكاســب والحمايــة مــن الخســائر، أمــٌر أسا�ضــي ملعرفــة أســباب تــوّرط الفاعليــن الخارجييــن، 

ومعرفــة العوامــل التــي دفعتهــم إلــى رفــع تكاليفهــم املاليــة والبشــرية باطــراد، مــع أن ذلــك يتعلــق بســمعتهم.

الثانيــة: تقويــم التسلســل الزمنــي للنقــاط/ املراحــل الرئيســة، ونقــاط التحــّول التــي أســهمت فــي تصعيــد 
الصــراع، إذ يمكــن أن يشــير التقويــم الزمنــي إلــى الوقــت الــذي يصبــح فيــه صــراٌع معيــٌن مســتعصًيا. فــي هــذا 
الصــدد، بالنظــر إلــى التحــركات الفعليــة التــي تقــوم بهــا األطــراف، مــن املمكــن أن نقــّوم مــدى اســتعدادها لاللتــزام 
بالصــراع، مــع مــرور الوقــت. يتبــع تسلســلنا الزمنــي املراحــل األربــع املميــزة التــي اقترحهــا تحليــل ميتشــل للوقــوع فــي 

الشــرك، كبديــل للمنفعــة املتوقعــة ]51[. 

الثالثة: يتجلى الوقوع في الشرك، في متابعة »النمّو التدريجي لخلل التوازن في السلطة« )ميرتس، 2005(. 
 التحّول -مع مرور الوقت- في التزام األطراف بمواقفها 

ّ
ومن الطرق الواضحة لقياس هذا الخلل، مالحظة خط

التفاوضية. حيث إن السيطرة على املفاوضات تكون للطرف الذي يضّحي أكثر. ويفترض ميرتس Meerts أن 
 )ZOPA( وأنــه يفقــد أكثــر األرض فــي منطقــة اتفــاق محتمــل ،»

ً
ذلــك الطــرف هــو عــادة »الطــرف الــذي يتحــرك أوال

]مجموعــة الخيــارات املتاحــة للطرفيــن املعنييــن بالصفقــات والتفــاوض، حيــث تتداخــل األهــداف فــي حدودهــا 
الدنيا لكل طرف من األطراف[، ولكنه يفقد أيًضا أكثر األســهم في مســار الصراع.

رك واضًحا 
ّ

الرابعة: مالحظة زيادة االستثمارات بمرور الوقت، وهذا أمٌر ضروري لكي يكون الوقوع في الش
رك. إن 

ّ
تماًما. فقد تكون مقاومة املزيد من التصعيد هي أول أعراض عزم طرٍف ما على تجّنب الوقوع في الش

ل فرَص قبول األطراف ملزيد من تطبيع الصراع، واالنخراط في عملية إضفاء الطابع 
ّ
عدم االستعداد هذا يقل

ــرك فــي دفــع الصــراع نحــو اســتعصاء 
ّ

املؤس�ضــي املتزايــد عليــه. ومــن دون هــذه العمليــة، يفشــل الوقــوع فــي الش
 إيقــاف وعكــس عمليــة التصعيــد، ويســمح بتشــكل النضــوج.

َ
كامــل، ويفتــح ذلــك إمكانيــة

باستخدام حالة سورية، تهدف هذه املقالة إلى النظر في الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها هذه الديناميكيات 
ــرك إلــى انغــالق نهائــي أو إلــى خلــق فــرص للتســوية. عنــد فصــل مراحــل الوقــوع فــي 

ّ
الكامنــة ملراحــل الوقــوع فــي الش

ــرك مــن التعقيــد، تحــاول املقالــة زيــادة صقــل األســس النظريــة للتعقيــد، وتبّيــن أن التعقيــد الدائــم إنمــا 
ّ

الش
رك، يبقى 

ّ
يتوقف على تحقيق مرحلة التأسيس. على هذا النحو، بينما ال يزال الصراع يدنو من الوقوع في الش

ــس دّوامــة التصعيــد.
َ
عك

ُ
هنــاك احتمــال أن ُينَضــج هــذا الصــراع وت

)51(  - Ibid, Mitchell, C. R. )1991(.
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رك
ّ

الحرب األهلية في سورية: حالة الوقوع في الش

ــرك، وعلــى 
ّ

ط التحليــل التالــي للحــرب األهليــة الســورية الضــوَء علــى املراحــل األربــع مــن الوقــوع فــي الش
ّ
يســل

ــز علــى قــرارات الــدول الراعيــة 
ّ
التحــوالت فــي نتائــج املفاوضــات قبــل عالمــة ارتفــاع أمــد الحــرب وبعدهــا، ويرك

للمقاتلين على األرض، ويسعى لقياس التغيرات في موقفهم من املفاوضات طوال مدة الحرب. ُيشار إلى املرحلة 
األولى، وهي السعي وراء املكافأة من قبل األطراف، بـ »االلتزام األولي« بنتيجة مفضلة، وتحديًدا روسيا وإيران 
الذيــن يدعمــون نظــام األســد عالنيــة، وإلــى الواليــات املتحــدة وحلفائهــا األوروبييــن الذيــن يدعمــون املعارضــة 
عالنية ]52[. املرحلة الثانية، ُيوسم تبرير التكلفة باتخاذ القرار الذي يهدف إلى »إثبات املنطق السيا�ضي الجيد 
ط عليــه الضــوء فــي مــدة طويلــة مــن التصعيــد ]53[. جلبــت 

ّ
لالســتثمار الســابق والتضحيــات القائمــة«، وُيســل

 عبــر »عتبــة 
َ

سلســلة مــن »العوامــل الحاســمة« التــي غّيــرت جذرًيــا ديناميكيــة الصــراع فــي عــام 2015، األطــراف
 

ً
معينــة« أدت إلــى ظهــور »نظــرة أكثــر عقالنيــة« وقــرارات واقعيــة، أدت إلــى خفــض التصعيــد مــع نظــام األســد بــدال
 من حيث التقّدم، بقدر ما تسمح األمور 

ً
من ذلك ]54[. وظلت نتائج املفاوضات على جانبي نقاط التحّول راكدة

بالوصــول إلــى اتفاقــات إنســانية، بشــأن أهــداف غيــر سياســية قريبــة املنــال.

)52(  - Ibid, Mitchell, C. R. )1991(.

)53(  - Ibid. 

)54(  - Ibid.
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الشروط السابقة: تحديد مزايا املساومة

بالنســبة إلــى رعــاة األســد، روســيا وإيــران، كان الحفــاظ علــى النفــوذ فــي املنطقــة بالــغ األهميــة منــذ البدايــة. 
إن ســورية هــي آخــر »حالــة مترنحــة« مــن حــرب روســيا البــاردة فــي الشــرق األوســط، وهــي قناتهــا الوحيــدة نحــو 
مجــال أكبــر مــن النفــوذ، يســمح لهــا بالوصــول إلــى مــوارد الطاقــة الثمينــة والخطــوط التجاريــة والزبائــن املربحيــن 
للصــادرات الروســية]55[. وباملثــل، تــرى إيــران نفســها رمــًزا للنفــوذ فــي ســورية والتأثيــر فــي حكومــة األســد، كونــه 
»حليًفــا نــادًرا ومخلًصــا« يســتحق الدعــم ]56[. وقــد خدَمتهــا عالقتهــا الوّديــة وطويلــة األمــد مــع ســورية مــن نــواح 
عديــدة، وال ســيما املســار املباشــر لحــزب هللا، الــذي ســمح دائًمــا إليــران بتقديــم املســاعدة العســكرية والتمويــل 
إلــى وكالئهــا فــي لبنــان، وتعزيــز حاجزهــا مــع إســرائيل. لكلتــا القوتيــن مصلحــة جيوســتراتيجية طويلــة املــدى فــي 

الحفــاظ علــى نفوذهمــا علــى ســورية.

حقــق كال الطرفيــن مكاســب كبيــرة، كنتيجــة لالســتثمار فــي الحفــاظ علــى هــذا الوضــع الراهــن الــذي أســهم 
بــدوره فــي حســاباتهما لزيــادة مشــاركتهما. تنظــر كلٌّ مــن إيــران وروســيا إلــى حمايــة معقلهمــا كمقايضــة جديــرة 
باالهتمــام للحفــاظ علــى النفــوذ الــذي اكتســباه فــي املفاوضــات، وخاصــة جهــود الســالم العديــدة التــي قاداهــا، 
ومــن ضمنهــا عمليــة آســتانا ومؤتمــرات موســكو، وتعــّد هــذه الدراســة تلــك الجهــود فرًصــا إلعــادة توزيــع الســلطة 
فــي املنطقــة. بالنســبة إلــى إيــران، فــإن الحفــاظ علــى هــذا النفــوذ يضعهــا بمســتوى الالعبيــن الرئيســين اآلخريــن 
ــم باملســتقبل فــي مجــال نفــوذ جديــد يضعهــا بمســتوى 

ّ
فــي الصــراع]57[، أمــا بالنســبة إلــى روســيا، فهــو يعنــي التحك

الواليــات املتحــدة، إن لــم يكــن بمســتوى أقــوى، فــي املنطقــة. تــرى روســيا وإيــران أن ســيطرتهما علــى ســورية أمــٌر 
رتا في مواقفهما املناهضة للمعارضة قلًقا مشروًعا، بشأن عودة 

ّ
حيوي ملصالحهما األمنية القومية، وقد جذ

تنظيــم الدولــة اإلســالمية والعناصــر املتطرفــة األخــرى التــي شــكلت تهديــًدا خطــًرا لهمــا فــي بالدهمــا، مــع حلحلــة 
خيــوط األزمــة الســورية.

بينمــا كان لــدى رعــاة األســد كثيــٌر مــن األمــور التــي يخافــون أن يخســروها فــي بدايــة الحــرب األهليــة، كان لــدى 
املعارضة وأنصارها الكثير ليكســبوه. لم تكن للواليات املتحدة عالقة ودية مع حكومة األســد. الدعم األميركي 
إلســرائيل، وفــق تصورهــا، بدعمهــا ألربــع محــاوالت انقــالب فاشــلة متتاليــة فــي ســورية، خلــق جــًوا مــن العــداء 
بيــن الواليــات املتحــدة ونظــام آل األســد الــذي تطــور علــى مــدى القــرن العشــرين إلــى عالقــة شــائكة]58[. فرضــت 
الواليــات املتحــدة عقوبــات علــى ســورية منــذ الســبعينيات، بســبب دعمهــا لحــزب هللا وعالقتهــا بإيــران، وهــي 

)55(  - Landis, J. )2017(. “America’s Failure – and Iran and Russia’s Success – in Syria’s Cataclysmic Civil War.” Talking Points 
Memo )J. Judis, Interviewer(. At: https://talkingpointsmemo.com/cafe/americas-failure-russia-success-in-syrias-war. 

)56(  - Esfandiary, D. )2018(. No Country for Oversimplifications: Understanding Iran’s Views on the Future of Regional 
Security Dialogue and Architecture. The Century Foundation. January 24. At: https://2u.pw/Gn8bi. 

)57(  - Ibid. 

)58(  - Landis, J. )2017(. “America’s Failure – and Iran and Russia’s Success – in Syria’s Cataclysmic Civil War.” Talking Points 
Memo )J. Judis, Interviewer(. At: https://talkingpointsmemo.com/cafe/americas-failure-russia-success-in-syrias-war. 

https://talkingpointsmemo.com/cafe/americas-failure-russia-success-in-syrias-war
https://talkingpointsmemo.com/cafe/americas-failure-russia-success-in-syrias-war
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عقوبــات فرضتهــا مــرة أخــرى فــي عــام 2003، عندمــا عارضــت ســورية الغــزو األميركــي للعــراق ]59[. خلقــت عالقــة 
ا جعل عملية الضغط على األسد من أجل التنحي، ودعم 

ً
سورية-الواليات املتحدة، املوسومة بالتوتر، سياق
املعارضــة، مســاًرا طبيعًيــا للسياســة التــي ســتتبعها.

بالنســبة إلــى املعارضــة، كان إســقاط األســد املخــرَج الوحيــد لهــم وملؤيديهــم )االتحــاد األوروبــي والواليــات 
املتحدة وعدد من دول الخليج التي تدعم املتمردين( وكان ذلك فرصة لتشــكيل نتيجة الصراع والتفوق على 
الفاعليــن الخارجييــن اآلخريــن كمؤثريــن رئيســين فــي ســورية، عندمــا هــدأت األمــور. فــي الصــراع املتصاعــد، بــدت 
فرصــة هزيمــة نظــام األســد، واملجــيء بحكومــة ديمقراطيــة مدعومــة مــن الواليــات املتحــدة التــي تديــن بنجاحهــا 
 تســتحق املخاطــرة. ومــع ذلــك، قللــت الواليــات املتحــدة 

ً
ووجودهــا للعالــم الغربــي وبعــض دول الخليــج، عمليــة

وغيرها من أنصار املتمردين من مقدار الدعم الذي ستحتاج إليه املعارضة مقدًما، مدركين أن سقوط األسد 
ا، وبالغوا في تقدير كفاءتهم في املفاوضات، متوقعين أن يشارك رعاة األسد في هذه الفكرة القائلة 

ً
بات وشيك

بــأن األســد ســيواجه املصيــر الــذي واجهــه العديــد مــن الدكتاتورييــن اآلخريــن الذيــن ســقطوا نتيجــة موجــات 
الربيــع العربــي، وأنــه ســينحني أمــام إصرارهــم علــى التنحــي، وســتولد حكومــة جديــدة تحمــل مصالــح الطرفيــن.

إن تحديــد النقطــة املرجعيــة، أو الوضــع الراهــن فــي العالقــات الدوليــة، أمــٌر أسا�ضــي لفهــم تأطيــر قضيــة مــا، 
وفهــم موقــف صانــع القــرار فــي مناقشــة خياراتــه )ليفــي 1994(. وفًقــا لنظريــة االحتمــاالت، إذا كانــت الســلطة 
 مــن قبــل طــرف ليــس 

ً
التــي تدافــع عــن الوضــع القائــم )مثــل روســيا التــي تدافــع عــن نفوذهــا فــي ســورية( مهــددة

لديــه مــا يخســره إال القليــل؛ فــإن الواليــات املتحــدة، فــي هــذه الحالــة، ترعــى تحالًفــا مهزوًمــا مــن قــوى املعارضــة، 
وســيكون لســلطة األمــر الواقــع ميــزة تفاوضيــة )جيرفيــس، 1994( إن تحريــك الوضــع الراهــن أمــٌر مؤلــم، ألنــه 
 مــن املكســب، خصوًصــا عندمــا تكــون الخســارة تضحيــة، مثــل 

ً
يصعــب علــى الدولــة التكيــف مــع الخســارة بــدال

ــا فــي املجتمــع الدولــي أو الســيطرة علــى املفاوضــات أو الســيطرة علــى حملــة عســكرية 
ً
الشــرعية املكتشــفة حديث

ضــد داعــش )ليفــي 1994(.

في جميع االحتماالت املمكنة لســيناريوهات حرب مختلفة في ســورية، فإن روســيا وإيران ونظام األســد هم 
»الالعبون« األكثر تكّيًفا في سياق االستفادة من جميع املوارد املتاحة، ويتحّملون أكبر املخاطر لتجنب التنحي 
 ملتابعة التصعيد 

ً
عن السلطة. وعندما يواجهون طريًقا مسدودة في املفاوضات، فإنهم الطرف األكثر احتماال

علــى األرض، كبديــل لتســوية ســلمّية عــن طريــق التفــاوض، وخــرق وقــف إطــالق النــار، والتحريــض علــى تبــادل 
إطالق النار، وفي حالة روســيا وإيران، زيادة تزويد األســلحة والتمويل بمبالغ ال تتناســب مع إســهامات ائتالف 
التحالــف، عندمــا يبــدو النظــام متعثــًرا. إن إدراك عــدم التماثــل هــذا فــي مــا يرغــب رعــاة الحــرب فــي اســتثماره 
ــرك. يضيــف الطــرف الــذي لديــه املزيــد مــن 

ّ
أمــٌر مهــٌم، لتحديــد االلتزامــات فــي املراحــل األولــى مــن الوقــوع فــي الش

الخســائر مزيــًدا مــن الزخــم فــي املراحــل املتأخــرة مــن الصــراع، بينمــا الطــرف الــذي سيخســر أقــّل سيســتثمر أقــّل، 
فــي املرحلــة األوليــة للصــراع مــن الســعي وراء املكافــأة.

)59(  - Sharp, J. M., and C. M. Blanchard )2011(. “Unrest in Syria and US Sanctions against the Asad Regime.” Congressional 
Research Service, 4.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

17

املرحلة األولى - السعي وراء املكاسب: تحديد األهداف وتقديم العطاءات، 2012-2011

عنــد تقويــم الجــدول الزمنــي لأحــداث وتحديــد نقــاط التصعيــد؛ يكــون مــن الصعــب تحديــد نقطــة تــأزم/ 
ــَرك، ولكــن مــن املمكــن اإلشــارة إلــى الدوافــع األولــى وتقويــم 

ّ
تعّقــد الصــراع الســوري، ومتــى وقــع كل طــرف فــي الش

قوة التزاماتهم األولية. بصيغة أكثر تجريدية: الواليات املتحدة، بإعالنها أن األسد يجب أن يرحل، واملعارضة 
فــي حالــة إربــاك الوضــع الراهــن، كانــا »الدوافــع األولــى« لإشــارة إلــى اســتعدادهم لاللتــزام بالصــراع. ورًدا علــى 
االنتفاضــات، وعلــى دعــم الواليــات املتحــدة للمعارضــة؛ اســتثمر نظــام األســد ورعاتــه املســاحة املتاحــة أكثــر مــن 
اســتثمار خصومهــم، لزيــادة عروضهــم وتكثيفهــا. وهــذه اإلجــراءات هــي أمثلــة علــى املرحلــة األولــى مــن االنجــرار 

ــا والتــزم بتحقيقــه.
ً
والســعي وراء املكاســب، حيــث حــدد كل طــرف هدف

قــام الرئيــس أوبامــا بـــ »الخطــوة األولــى« فــي 18 آب/ أغســطس 2011، عندمــا أصــدر بياًنــا يطالــب األســد 
بالتنحــي، مصــًرا علــى عبــارات »مــن أجــل الشــعب الســوري، حــان الوقــت لكــي يتنحــى الرئيــس األســد« )البيــت 
األبيض 2011(. واختتم البيان بإلقاء نظرة عامة تفصيلية على ما أشار إليه أوباما، بـ »عقوبات غير مسبوقة 
لتعميــق العزلــة املاليــة لنظــام األســد«، وهــو تهديــد، مــن نــوع مــا، ُيرجــح أن ُيظهــر لأســد أن الواليــات املتحــدة لــن 
تقف مكتوفة األيدي، إزاء ذبح األسد شعبه. كان العرض )املحاولة األولى( واضًحا: ستتخذ الواليات املتحدة 
موقًفــا واضًحــا يــردد صــدى روحيتهــا كدولــة، ولكنهــا لــن تعــد بتقديــم دعــم عســكري للمتمرديــن أو تهــدد األســد 
بالتدخــل. فــي الواقــع، أوضــح أوبامــا صراحــة فــي بيانــه حقيقــة أنــه اســتجاب لـــ »رغبــة املعارضــة القويــة فــي عــدم 

التدخــل األجنبــي فــي حركتهــم« )البيــت األبيــض 2011(.

ربمــا بــدا إعــالن موقــف الواليــات املتحــدة، بهــذا العــرض الضعيــف للدعــم فــي البدايــة، اســتثماًرا ضعيًفــا فــي 
النهايــة، لكــن أوبامــا لــم يــره كذلــك. إذ كان يعتقــد أن الواليــات املتحــدة لــم تكــن بحاجــة إلــى تهديــد بالتدخــل 
رك، وثانًيا، إلى االستخفاف 

ّ
 إلى مقاومته لزخم الوقوع في الش

ً
العسكري في بداية الحرب األهلية، وهذا يشير أوال

الشــديد ممــا ســتحمله مرحلــة ســورية مــن الربيــع العربــي. رأى عرًضــا أعلــى باعتبــاره لعبــة فــي »قائمــة خطــط 
واشــنطن«، ملؤسســة السياســة الخارجيــة التــي ادعــت أنهــا نجحــت عندمــا تعرضــت الواليــات املتحــدة للتهديــد، 
ــا يمكــن أن يــؤدي إلــى قــرارات ســيئة«، مــا لــم تتفاعــل الواليــات املتحــدة مــع 

ً
ولكــن »يمكــن أن يكــون ذلــك فخ

سيناريو آخر )غولدبيرغ، 2016(. في الواقع، لم تشكل االنتفاضات في سورية تهديًدا فورًيا للواليات املتحدة، 
ولذلــك لــم يكــن فــي حســابات أوبامــا األوليــة مبــرٌر للتهديــد بالتدخــل العســكري. ومــع ذلــك، فــإّن دعوتــه األســد إلــى 
التنحــي، ودعوتــه الضعيفــة املترافقــة بالقــوة، رمــت التــزاَم الواليــات املتحــدة وراء املعارضــة، وتركــت مســاحة 
كبيرة يمكن تخيلها لأسد وداعميه الخارجيين »للعرض املضاد«، على نتيجتهم املرجوة. كانت محاولة اإلدارة 
ــرك، مــن خــالل إثبــات نيتهــا االنحيــاز إلــى أي جانــب مــن دون التمــادي، متغيــًرا أســهم فــي 

ّ
ملقاومــة الوقــوع فــي الش

تحديــد مســار التصعيــد.

رك، أخطأت الواليات املتحدة وحلفاؤها 
ّ

عالوة على ذلك، كما هو معهود في املراحل األولى من الوقوع في الش
خطــأ خطيــًرا فــي فهــم اقترابهــم مــن نهايــة الصــراع. كانــوا يعملــون فــي ظــل اعتقــاد خاطــئ بــأن ســقوط األســد كان 
ا، ودعــوه إلــى التنحــي، وكأن ذلــك أمــٌر قريــب املنــال. وكان مجّمــع املخابــرات -كمــا يّدعــي جوشــوا النديــس- 

ً
وشــيك

»ُمجمًعــا علــى التنبــؤ بــأن األســد ســوف يســقط بســرعة«، وفــي تلميــح إلــى العقالنيــة ســوء الفهــم، يعتــرف أيًضــا 
»كان مــن الطبيعــي أن تتجــاوز تطلعاتنــا التحليــل القائــم علــى الحقائــق« ]60[. توقعــت األجهــزة األمنيــة األميركيــة 
ســقوط األســد، فــي محــاكاة ملــا فعلــه مبــارك أو بــن علــي، إذ تنحيــا بعــد تصاعــد التظاهــرات فــي بلديهمــا: مصــر 

)60(  - Ibid, Landis, J. )2017(.
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وتونــس، أو اإلطاحــة الوحشــية للقذافــي فــي ليبيــا. فــي كلتــا الحالتيــن، كان اإلجمــاع الشــامل فــي واشــنطن، فــي بدايــة 
الصــراع، أن نظــام األســد كان ببســاطة الدومينــو التالــي الــذي سيســقط تلقائًيــا.

بعــد ســاعات مــن بيــان أوبامــا »يجــب أن يرحــل األســد«، أصــدرت أنجيــال ميــركل ونيكــوال ســاركوزي وديفيــد 
كاميــرون، الذيــن كانــوا ينتظــرون حتــى ذلــك الحيــن موقــف الواليــات املتحــدة، ليتبينــوا موقفهــم مــن األســد، 
بيانــاٍت مماثلــة تنــدد بالنظــام. فــي ذلــك الوقــت، كان اإلصــرار علــى تنحــي األســد مســؤولية طبيعيــة، كان علــى 
ــي 

ّ
الواليــات املتحــدة أن تتحملهــا كزعيــم لعالــم أحــادي القطبيــة، فــي ســياق اســتثمار طيــب الســمعة. وكان التخل

عــن دكتاتورييــن مارقيــن عديمــي الفائــدة للواليــات املتحــدة -ســواء أكان ذلــك مــن ضمــن قائمــة الخطــط أم ال- 
جــزًءا مــن آليــة السياســة الروتينيــة التــي طورتهــا إدارة أوبامــا إلــى ردة فعــل خــالل الربيــع العربــي. بعــد أن حــّرض 
تحالــف الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي ودول الخليــج علــى استســالمه، واجــه األســد الضغــط العالمــي 
ا على مقاومة النظام للضغوط الدولية، ألزمت إدارة أوباما الواليات املتحدة وأجهزة  بوحشية متصاعدة. وردًّ
سياســتها الخارجيــة بهــدف إزاحــة األســد مــن الســلطة. قبلــت الواليــات املتحــدة دعــوة ســاركوزي لالنضمــام إلــى 
مجموعة »أصدقاء ســورية« )وهي مجموعة تضم أكثر من 100 دولة اســتثمرت في إزاحة األســد من الســلطة، 
فــي أوائــل عــام 2012، قــادت التحالــف إلــى االعتــراف باملجلــس الوطنــي باعتبــاره الهيئــة الحاكمــة الشــرعية التــي 
ستمســك بالســلطة بعــد ســقوط األســد الظّنــي(. ومــع دور كلينتــون، وزيــرة الخارجيــة فــي التفــاوض حــول عمليــة 
جنيــف التــي تقودهــا األمــم املتحــدة، صــارت الواليــات املتحــدة فــي طليعــة تنظيــم املعارضــة، وهــي مســؤولية ال 

تمانعهــا بالضــرورة، وتعتقــد أنهــا تســمح لهــا بالوصــول إلــى الدرجــة املثاليــة بااللتــزام.

يشير ميرتس Meerts إلى هذا األمر على أنه تأثير »افعل شيًئا«، وهو محفز خطير يمكن أن يلزم الدول القوية 
ــرك )ميريتــس،2005(، إن انخفــاض مســتوى املشــاركة هــو نقطــة 

ّ
واملؤسســات بأكملهــا فــي مســار الوقــوع فــي الش

انطــالق عقالنيــة لطــرٍف يــرى أنــه قريــب مــن الوصــول إلــى النتيجــة املرجــوة. افتــرض صانعــو القــرار أن املشــاركة 
املفرطة أو أن القوة يمكن أن تضّر بمســارهم )افترض صناع القرار في التحالف أن العمل العســكري الفوري 
ا أمنًيا. وعلى الجانب اآلخر من شروط الفعل املعاكس، افترض 

ً
يمكن أن يزعزع استقرار املجتمع ويخلق فراغ

صانعــو القــرار أيًضــا أنــه لــن تكــون هنــاك مشــاركة بــأي تكلفــة( فــي هــذه الحالــة، الكلفــة هــي الســمعة. ليــس مــن 
الســهل حســاب مقدار املصداقية التي كانت ســتنفقها الواليات املتحدة في تجنب فرصة دعوة األســد للتنحي، 
ولكــن هــذا الطيــف مــن الخيــارات يكشــف أن عــدم اليقيــن واالفتقــار إلــى الســيطرة الــذي يأتــي مــع ســيناريوهات 
رك يجعلها في كثير من األحيان صعبة التجنب، ولكن من الصعب أكثر االنسحاب من العملية. 

ّ
الوقوع في الش

 األولى من الوقوع في الشــرك لتحديد الهدف 
َ
لت املشــاركة الدبلوماســية الناعمة للقوى الخارجية املرحلة

ّ
شــك

والســعي وراء املكاســب. 

املرحلة الثانية - تبرير التكلفة والتصعيد والجمود في املفاوضات، 2014-2012

عندمــا تبــدأ لعبــة الــدوالر، ال يعــرف الالعبــون أن الوقــت األمثــل لالنســحاب هــو اآلن، فــي الحــال. بالنســبة 
إلــى دول مثــل الواليــات املتحــدة وتحالفهــا حيــث ســمعتهم علــى املحــك، لــم يكــن هــذا خيــاًرا، ولــم يكــن التراجــع 
عــن الخــط املتشــدد »علــى األســد أن يرحــل« الــذي رســموه علــى الرمــال. ويالحــظ ميرتــس نقطــة مهمــة هــي أن 
»االنسجام واالستمرارية في العمل هو إستراتيجية قيادية منشودة أكثر من التجريب«، ومن املمكن أن »يختار 
كثيــر مــن األفــراد البقــاء ملتزميــن بمســار عمــل مريــب، ببســاطة ألن فرصــة الحصــول علــى تقويــم إيجابــي مــن قبــل 
اآلخرين ستكون أكبر في حالة االنسجام أكثر من التجريب »)ميرتس، 2005(. على الرغم من املحاوالت الهائلة 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

19

لتجنب املشاركة العميقة، انجّرت الواليات املتحدة وحلفائها إلى تيار الحرب األهلية السورية االرتدادي، من 
ل هــذا التصعيــد 

ّ
خــالل محاولتهــم تبريــر تكاليــف الســمعة التــي غرقــوا فيهــا فــي ســعيهم األولــي وراء املكاســب. يشــك

ــرك: تبريــر التكلفــة.
ّ

املرحلــة التاليــة مــن الوقــوع فــي الش

هــم املتمثــل فــي تمكيــن حكومــة 
َ
بعــد أن جعلــت الواليــات املتحــدة وغيرهــا مــن داعمــي املعارضــة املعتدلــة هدف

انتقالية أمًرا واضًحا، واستثمروا عبر سمعتهم األولية من خالل دعم املعارضة في املحافل الدبلوماسية وفرض 
كلها. بقي النظام قوًيا، على الرغم من أنه ظّل في 

ُ
عقوبات على النظام، كافحوا من أجل أن تؤتي استثماراتهم أ

موقع املدافع، متوازًنا بدعم من روسيا وإيران. قّدمت روسيا تدفًقا ثابًتا من األسلحة والتمويل، مع منع حظر 
األســلحة الــذي أطلقتــه األمــم املتحــدة علــى نظــام األســد فــي عــام 2013 ]61[. وقدمــت إيــران خــط ائتمــان بقيمــة 
3,6 مليــار دوالر للنظــام فــي تمــوز/ يوليــو 2013 ]62[. بيــن عامــي 2012 و2013، تمكنــت قــوات النظــام مــن ترســيخ 
وتحريك األســلحة الكيمياوية التي اســتخدمتها في سلســلة من الهجمات التي أدت إلى تصعيد خطير في الحرب.

كان رّد الواليــات املتحــدة عبــر مســتويات عــدة مــن التصعيــد، وتجــذر التزامهــا باملعارضــة وإزاحــة األســد مــن 
السلطة. في عام 2012، بدأت الواليات املتحدة مراقبة التدفق البري لأسلحة والتمويل من دول الخليج، في 
محاولــة لتوجيــه املــواد إلــى القــوات املعتدلــة فقــط. وفــي عــام 2013، وافقــت إدارة أوبامــا علــى مراجعــة للبرنامــج 
السّري Timber Sycamore ، ونّفذته ]برنامج يهدف إلى تمويل املعارضة السورية وتزويد عناصرها باألسلحة 
وتدريبهــم إلطاحــة نظــام بشــار األســد[، والتزمــت بتســليح وتجهيــز املتمرديــن، لغــرض وحيــد هــو إزاحــة األســد مــن 
الســلطة. ســيصبح البرنامــج بســرعة واحــًدا مــن أكثــر البرامــج الســرية كلفــة فــي تاريــخ وكالــة املخابــرات املركزيــة، 
حيث وصلت إلى أكثر من مليار دوالر في العام ]63[. يعكس االستثمار املتزايد مستوى جديًدا من التزام الواليات 
املتحــدة بموقفهــا األصلــي، ومحاولتهــا لتبريــر وحمايــة تكاليــف الســمعة التــي وضعتهــا بالفعــل علــى املحــك، عندمــا 

دعمــت املعارضــة فــي الجهــود الدبلوماســية.

فــي ســيناريوهات اإليقــاع فــي الشــرك، يتغّيــر نطــاق مــا يرغــب كّل طــرف فــي االتفــاق عليــه، مــن خــالل تســوية 
سلمية تفاوضية بمرور الوقت. الطرف الذي سيخسر أقل، ويكون في وضع تفاو�ضي غير مؤاٍت، سيشهد زيادة 
فــي منطقــة االتفــاق املحتمــل، وانخفــاض فــي بدائــل التفــاوض ]فــي نظريــة التفــاوض، يشــير أفضــل بديــل التفاقيــة 
تفاوضية أو BATNA إلى النهج البديل األكثر فائدة الذي يمكن أن يتخذه الطرف، إذا فشــلت املفاوضات وال 
ا على 

ً
 موثوق

ً
يعد التوصل إلى اتفاق ممكًنا[ الخاصة به. تقّدم جهود الســالم في الحرب األهلية الســورية دليال

هذا التأثير لســببين رئيســين: األول اســتمرت جهود الســالم منذ بداية الصراع حتى يومنا هذا، وبالتالي قدمت 
رؤيــة واضحــة وثابتــة ملواقــف كل طــرف خــالل كل فتــرة مــن الحــرب. وهــذا يجعــل مــن الســهل تقويــم كيفيــة تغيــر 
التــزام كل طــرف تجــاه املواقــف األصليــة بمــرور الوقــت. والثانــي، كانــت هنــاك جهــود ســالم موازيــة، ويعــّد هــذا 
 كافًيا ويشكل تنوًعا في املتغيرات. ألغراض دراسة الحالة هذه، من األفضل التركيز على كيفية تغّير 

ً
األمر دليال

النتائــج واملواقــف فــي عمليــة جنيــف بقيــادة األمــم املتحــدة طــوال مــدة الحــرب، ودراســة ديناميكيــات وأهــداف 
ــرك. تقــارن هــذه الحالــة علــى وجــه التحديــد 

ّ
عمليــة آســتانا التــي تطــورت فــي املراحــل الالحقــة مــن الوقــوع فــي الش

)61(  - Phillips, C. )2018(. The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East. New Haven: Yale University Press, 
p. 98

)62(  - The Economist Intelligence Unit )2015(. “Syria: Country Outlook.” May 20. At: https://2u.pw/Xn8It. 

)63(  - Lund, A. )2017(. “Everything You Need to Know About the Latest Syria Peace Talks: Geneva IV: Who is Coming? What 
do They Want? And Will it Matter?” IRIN. February 21. At: https://2u.pw/0V3vY. 
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نتائــج العمليــة فــي أثنــاء مراحــل الســعي عــن املكافــأة ومراحــل تبريــر التكلفــة مــع النتائــج مــن مراحــل العقوبــة 
وتقليــل الخســارة لحدهــا األدنــى والتخلــي عــن الهــدف. مــا ســيتبع ذلــك هــو نتائــج مفاوضــات مطروحــة للنقــاش 
رك، حيث قوبلت الواليات املتحدة وحلفاؤها املتخندقون في موقف 

ّ
من املرحلتين األوليين من الوقوع في الش

»يجب أن يرحل األسد«، من قبل رعاة نظام عنيدين على نحو غير متناسب غير راغبين في التخلي عن موقف 
»األســد يجــب أن يبقــى«.

منذ اندالع الحرب األهلية السورية، استضاف أربعة وسطاء مختلفين -الجامعة العربية، واألمم املتحدة 
)ثالثة مبعوثين خاصين مختلفين( وروســيا، واملجموعة الدولية لدعم ســورية )ISSG( برئاســة كّل من روســيا 
والواليات املتحدة- تسعة ]64[ عمليات سالم مختلفة، نتج عنها عشرات املؤتمرات ومحادثات ال تعد وال تح�ضى 
ونتائــج صفريــة مــن الناحيــة امللموســة. نجحــت محادثــات جنيــف الثانيــة فــي جلــب النظــام وقــوى املعارضــة إلــى 
غرفــة واحــدة للمــرة األولــى فــي أواخــر عــام 2012، ولكــن مــن دون إحــراز أي تقــّدم تقريًبــا فــي دفــع الطرفيــن إلــى 
التفــاوض علــى تســوية ســلمية. مــن املنطقــي االفتــراض أن عــدم وجــود مــأزق مــؤٍذ الطرفيــن هــو الســبب، ولكــن 
من غير املعقول على اإلطالق، مع الخسائر الفادحة في كال الجانبين، أن األطراف لم تشعر بالضغط املتبادل 
 فــي دورة الوقــوع فــي 

ً
للســعي وراء مخــرج مــن هــذه األزمــة. هــذا مؤشــر علــى أن الرعــاة الخارجييــن وقعــوا فريســة

الشــرك، أدت إلــى تعميــق اســتثماراتهم تدريجًيــا مــع زيــادة تخندقهــم فــي مواقفهــم التفاوضيــة.

تغيــرت ثوابــت )بارامتــرات( ونطــاق االتفاقــات التــي نوقشــت فــي مختلــف مراحــل مســاعي املفاوضــات تدريجًيــا 
بمــرور الوقــت، ولكــن فــي املرحلــة األولــى )التــي تضمنــت الجهــود األوليــة لجامعــة الــدول العربيــة، وخطــة أنــان 
املكونة من 6 نقاط ومؤتمري جنيف األول والثاني( تخندق جميع الرعاة في موقفهم التفاو�ضي األولي، الداعم 

أو املعــارض بشــدة إلزالــة األســد، مــن هيئــة الحكــم االنتقاليــة التــي ســعت املفاوضــات إلــى تأسيســها.

فــي شــباط/ فبرايــر 2012، صــاغ كوفــي عنــان مســودة خطتــه املكونــة مــن 6 نقــاط التــي اســتبعدت عمــًدا أي 
ــزت علــى البنــود غيــر السياســية. ومــع ذلــك، أدى الخــالف 

ّ
ذكــر صريــح لــدور األســد فــي أي حكومــة مســتقبلية، ورك

بيــن الجهــات الخارجيــة حــول صالحياتــه إلــى انهيــار املحادثــات التــي كشــفت عــن عــدم وجــود تداخــل فــي الحلــول 
املتوقعة لكل طرف. اعتقَد الدبلوماسيون الغربيون أن تفويض عنان كان بقصد »أن يهندس لرحيل األسد« 
وليس، كما اعتقد البعض اآلخر، من أجل »إنشــاء إطار للســالم« ]65[. يشــير انهيار الدعم إلى درجة جديدة من 
التخنــدق ســتزداد ســوًءا تماًمــا فــي عمليــة جنيــف التــي تقودهــا األمــم املتحــدة، التــي تأسســت علــى خلفيــة خطــة 

عنــان ذات النقــاط الســت.

 
ً
 واعــدة

ً
بــدا بيــان جنيــف Geneva Communique، املوقــع فــي حزيــران/ يونيــو 2012، للوهلــة األولــى، خطــوة

باتجــاه التســوية. حيــث وفــّر آليــاٍت لتنفيــذ خطــة أنــان املكونــة مــن 6 نقــاط، وحــاول تجســير الفجــوة الفاصلــة 
بيــن األطــراف املتفاوضــة، حــول مــكان األســد فــي الحكومــة االنتقاليــة. ودعــا علــى وجــه التحديــد إلــى نقــل الســلطة 
إلــى هيئــة حكــم انتقاليــة ذات ســلطة تنفيذيــة كاملــة تتكــون، بلغــة البيــان نفســه، مــن »أعضــاء مــن الحكومــة 

)64(  - وهــي تشــمل )1( اتفاقيــات جامعــة الــدول العربيــة األولــى والثانيــة، )2( خطــة عنــان املكونــة مــن 6 نقــاط، )3( عمليــة جنيــف، )4( مؤتمــرات 
موســكو، )5( مؤتمــرات القاهــرة، )6( مؤتمــرات أســتانا، و)7( محادثــات فيينــا و)8( مؤتمــر الريــاض و)9( مؤتمــر ميونيــخ.

)65(  - Phillips, C. )2018(. The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East. New Haven: Yale University Press, 
p. 100
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واملعارضــة واملجموعــات األخــرى ]التــي[ يجــب تشــكيلها علــى أســاس املوافقــة املتبادلــة« ]66[. ومــع ذلــك، فــإن 
الطبيعــة الغامضــة لهــذه اللغــة أعطــت كل طــرف حــّق نقــض البيــان، وأدى ذلــك مــرة أخــرى إلــى طريــق مســدود 

كان متوقًعــا.

كانــت محادثــات جنيــف الثانيــة النقطــة األخيــرة لرســم املســار الفاشــل لعمليــة الســالم التــي تقودهــا األمــم 
املتحدة. وكانت هذه هي املرة األخيرة التي أجرت فيها املفاوضات بجدية النقاش حول مكان األسد في الحكومة 
 تصعيــد جهــوده 

ً
االنتقاليــة. ولكــن، كمــا هــو متوقــع، لــم ُيظهــر النظــام أي التــزام باملؤتمــر منــذ البدايــة، مفضــال

علــى األرض علــى متابعــة مفاوضــات جــادة. يــرى البعــض أن جنيــف 2 قــد أنجــز مجموعــة صغيــرة مــن اإلنجــازات: 
كانــت املحادثــات املــرة األولــى التــي جلــس فيهــا وفــَدا النظــام واملعارضــة علــى طاولــة واحــدة، منــذ بدايــة الحــرب 
مــع تملــق للنظــام مــن أجــل الســماح بإخــالء النســاء واألطفــال مــن مدينــة حمــص ]67[. ومــع ذلــك، انهــارت جــوالت 
مهــا اإلبراهيمــي حــول حكومــة انتقاليــة بعــد 30 دقيقــة، وأصــّر النظــام علــى أن تتركــز املحادثــات 

ّ
النقــاش التــي نظ

ا املفاوضــات 
ً
علــى مكافحــة الجماعــات اإلرهابيــة، التــي وســع تعريفهــا ليشــمل معظــم ميليشــيات املعارضــة، تــارك

فــي طريــق مســدود تماًمــا مثــل الحــرب الفعليــة )مصــدر ســابق(.

مــن دون منطقــة اتفــاق محتمــل )ZOPA( بيــن النظــام واملعارضــة وداعمــي الــوكالء مــن الطرفيــن، لــم يكــن 
ــب 

ّ
يعنــي جلــُب كال الطرفيــن إلــى الطاولــة ســوى القليــل نســبًيا. كان اإلبراهيمــي نفســه يعــرف أنــه ال يمكــن التغل

على عناد نظام األســد وعلى تفكك )غياب التنظيم( املعارضة، من دون تشــجيع من املؤيدين الخارجيين لكل 
طــرف. خــالل املفاوضــات، أصــّر اإلبراهيمــي علــى الدبلوماســيين الــروس واألميركييــن: »لــن أتمكــن مــن الحصــول 
علــى أي �ضــيء جــاد مــن أصدقائكــم، مــا لــم تقنعوهــم بجديــة بالحاجــة إلــى البحــث عــن حــّل، وهــذا يعنــي تقديــم 
تنــازالت« ]68[. لكــن األطــراف الخارجيــة نفســها كانــت راضيــة عــن الطريــق املســدود الــذي خلقــه رفــض املمثليــن 
التعــاون، وقــد أعطاهــم ذلــك األولويــة لرغباتهــم اإلســتراتيجية الخاصــة فــي إنهــاء املحادثــات. بعــد أســبوعين مــن 
انتهــاء جنيــف الثانيــة، ضّمــت روســيا شــبه جزيــرة القــرم، وأغلقــت البــاب فعلًيــا علــى التقــّدم الدبلوما�ضــي الــذي 
حققتــه فــي التفــاوض مــع الواليــات املتحــدة، إلزالــة مخزونــات النظــام مــن األســلحة الكيمياويــة، ووضــع مســار 
جديــد لطموحهــا اإلقليمــي ذي الكلفــة العاليــة. يتوافــق االفتقــار األولــي إلــى تســوية مــع نقــاط تصعيــد مختلفــة، 

 لأطــراف املتفاوضــة.
ً

الــذي كان خيــاًرا بديــال

املرحلة الثالثة - نقاط التحول: العقاب وتقليل الخسارة، 2016-2014

ــرك نقطــة تحــّول فــي الصــراع، حيــث يــدرك أحــد الطرفيــن أو كالهمــا 
ّ

تعــّد املرحلــة الثالثــة مــن الوقــوع فــي الش
فشــل مســار اســتثماراتهم. وعنــد هــذه النقطــة؛ تــدرك األطــراف املحاصــرة أهميــة متزايــدة فــي األهــداف التــي إمــا 
تعاقب الخصم أو تقلل الخسائر اإلجمالية أو كليهما. في حين أن هذه األهداف ليست حصرية بشكل متبادل، 
في حالة الحرب األهلية السورية، زادت روسيا من أهمية األهداف التي عاقبت الخصم، بينما زادت الواليات 

)66(  - Geneva Communiqué. )2012(. United Nations. At: https://2u.pw/QZgP7. & Bick, A. and L. Roman )2017(. “It’s Time for 
a New Syria Peace Process.” Foreign Policy, September 15.

)67(  - Hinnebusch, R. and I. W. Zartman )2016(. UN Mediation in the Syrian Crisis: From Kofi Annan to Lakhdar Brahimi. 
International Peace Institute, p. 16

)68(  - Ibid, Bick, A. and L. Roman )2017(.
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املتحــدة مــن أهميــة األهــداف التــي قللــت الخســائر.

في عام 2014، بدأ بوتين السياسة الخارجية الروسية بحمالت عسكرية هجومية، تهدف إلى إعادة ضبط 
ميــزان القــوى فــي املنطقــة ]69[. علــى الرغــم مــن الجمــود فــي عمليــة جنيــف، حافظــت الواليــات املتحــدة وروســيا، 
حتــى ذلــك الحيــن، علــى عالقــة دبلوماســية تعاونيــة نســبًيا، فــي أثنــاء تفاوضهمــا علــى إزالــة مخــزون النظــام 
الكيميــاوي مــن األســلحة. ُدمــَر االنفــراج الدبلوما�ضــي هــذا عندمــا قــام بوتيــن بحشــد حملــة عســكرية لضــّم شــبه 
جزيرة القرم في شباط/ فبراير 2014، وفي عام 2015 عزز الدعم لنظام األسد الذي كان في ذلك الوقت تابًعا 
لروسيا. حشدت روسيا سالحها الجوي، ورفعت مستوى وجودها على األرض إلى 2000 جندي ]70[. وسمحت 
االندفاعــة الروســية للنظــام باســتعادة مســاحات كبيــرة مــن األرا�ضــي التــي كان يســيطر عليهــا املتمــردون فــي حلــب 
ودمشق وربيعة ودرعا، مهد الثورة. وأدى الدعم الحاسم إلى قلب املوازين ورجحان كفة األسد، لم يكن هذا 

األمــر كافًيــا إلعــالن فــوز عســكري حاســم، ولكنــه بالتأكيــد أعطــى األســد ميــزة قويــة فــي املفاوضــات ]71[. 

وفي الوقت نفسه، اتخذ االتحاد األوروبي والواليات املتحدة إجراءات لتقليل خسائرهما. فبدؤوا االبتعاد 
عــن موقــف »األســد يجــب أن يرحــل« غيــر املــرن؛ لثالثــة أســباب: األول أن التدفــق الهائــل للمهاجريــن الناتــج عــن 
الحــرب األهليــة أدى إلــى كارثــة إنســانية علــى أبــواب االتحــاد األوروبــي، أثــارت اضطرابــات سياســية لــم تســتطع 
قيــادة االتحــاد األوروبــي تبريرهــا بااللتــزام املســتمر بمســارها الداعــم للمتمرديــن الســوريين. وفــي الوقــت نفســه، 
كانت أوروبا تعاني التداعيات السياسية واالقتصادية ألزمة املهاجرين، وقد تغيرت الديناميكية بين الواليات 
املتحــدة وإيــران. كانــت الواليــات املتحــدة فــي خضــم مفاوضــات خطــة العمــل الشــاملة املشــتركة مــع إيــران، ولــم 
تكن ترغب في عرقلة تقدمها الضعيف. من أجل تجنب إعطاء إيران الفرصة الستخدام املحادثات السورية 
م بموقفــه األصلــي »علــى األســد أن 

ّ
كوســيلة ضغــط، نــأى البيــت األبيــض بنفســه عــن عمليــة الســالم، وســل

يتخــذ موقًفــا«: أن يتنحــى. لــم تســتطع إدارة أوبامــا تبريــر التقــدم قصيــر املــدى فــي صفقــة إيــران لزيــادة النفــوذ فــي 
املفاوضــات الســورية. وأخيــًرا، لــم يبــق للواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي أي جهــة لدعــم جهــود الســالم. لــم 
تندمــج »املعارضــة املعتدلــة« يوًمــا فــي جبهــة منظمــة واحــدة، وعلــى الرغــم مــن أن مفاوضيهــا شــكلوا بحلــول عــام 
2015 لجنــة التفــاوض العليــا )التــي اســتبعدت خصوًصــا القــوات الكرديــة( علــى األرض، انقســمت ميليشــياتها 
إلــى فصائــل ال يمكــن إنقاذهــا. وألنهــا عانــت مــن تعاونهــا املتزايــد مــع الجماعــات الراديكاليــة، لــم يعــد مــن املمكــن 
التعــرف إلــى املعارضــة الســديمية كحليــف يمكــن تصــوره فــي حــرب ضــد األســد أو داعــش فــي هــذا الخصــوص. إن 
االفتقــار املتأصــل فــي املعارضــة إلــى بدائــل قياديــة جعــل الجــدل حــول رحيــل األســد غيــر منطقــي تقريًبــا. وبعبــارة 
أخــرى: بــدأت الواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي تــدرك أن اســتمرار التخنــدق فــي مواقفهــم األصليــة يكّبدهــم 

تكاليــف، لــن تســترجعها اســتثماراتهم، فلجــؤوا إلــى إســتراتيجية تقليــل الخســائر.

على الجانب اآلخر من التدخل العســكري الحاســم لروســيا، وتمحور رعاة املتمردين نحو تقليل الخســائر، 
 جديــًدا. حولــت عمليــة جنيــف التــي تقودهــا األمــم املتحــدة تركيزهــا، مــن 

ً
اتخــذت جهــود الســالم الدوليــة شــكال

الهــدف السيا�ضــي املتمثــل فــي تشــكيل حكومــة انتقاليــة، إلــى االتفاقيــات اإلنســانية التــي تركــز علــى املســاعدات 
ووقــف إطــالق النــار واملناطــق اآلمنــة. وعــالوة علــى ذلــك، عملــت روســيا وإيــران علــى خلــق جهــد ســالٍم تــم تجميعــه 

)69(  - Trennin, D. )2015(. “Putin’s Syria Gambit Aims at Something Bigger than Syria.” October 13. Tablet. At: https://2u.pw/
G7jAH. 

)70(  - Ibid, Phillips, C. )2018(.

)71(  - Ibid, p.219
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ا، وهو عملية آستانا، التي ستندرج مباشرة في مدارهما القوي بتزايد. يشير التحّول في نطاق املفاوضات 
ً
حديث

ــرك: التخلــي عــن الهــدف، فــي بدايــة محادثــات جنيــف 
ّ

إلــى وصــول األطــراف إلــى املرحلــة النهائيــة مــن الوقــوع فــي الش
الثالثــة.

املرحلة الرابعة - التخلي عن الهدف وجهود السالم املوازية، 2015 فصاعًدا 

يشــير تحريــك مواقــع املرمــى ]هــي اســتعارة مســتمدة مــن الرياضــات القائمــة علــى الهــدف، وهــذا يعنــي تغييــر 
 أو عيًبا آخر[ الستيعاب 

ً
معيار )هدف( عملية أو منافسة أثناء وقوعها، بطريقة يقّدم فيها الهدف الجديد ميزة

ــرك، وهــي مرحلــة التخلــي عــن الهــدف. بعــد 
ّ

مســتوى أقــل مــن االلتــزام إلــى املرحلــة النهائيــة مــن الوقــوع فــي الش
سلســلة نقــاط التحــول التــي حدثــت بيــن عامــي 2014 و2015، بــدأت الواليــات املتحــدة وداعمــو املعارضــة 
اآلخرون، اإلشــارة إلى أنهم على اســتعداد للتراجع عن هدفهم األولي املتمثل في إزاحة األســد من الســلطة. في 4 
تشــرين األول/ أكتوبــر 2015، ادعــى فيليــب هامونــد )وزيــر الخارجيــة البريطانــي( أن اململكــة املتحــدة ســتوافق 
متنازلة على السماح لأسد »بالبقاء كرئيس فخري للدولة لفترة من الوقت«، إذا كان ذلك يعني تحقيق سالم 
تفاو�ضــي ]72[. وعلــى الرغــم مــن أن إدارة أوبامــا كانــت قــد أشــارت ألول مــرة إلــى تســامح مــع دور شــرعي لأســد فــي 
السلطة، في أثناء مفاوضاتها مع النظام وروسيا إلزالة األسلحة الكيمياوية، فإن اإلدارة لم تصرح بذلك حتى 
كانــون األول/ ديســمبر 2015، علــى شــكل خطــاب قصيــر للوزيــر كيــري؛ إذ أعلــن أن الواليــات املتحــدة وشــركاءها 
»ال يســعون إلــى تغييــر مزعــوم للنظــام« فــي ســورية ]73[. حــّرك هــذا الخليــط مــن الدعــم املتزايــد مــن مؤيــدي األســد 
والضغــوط املتفاقمــة علــى الواليــات املتحــدة وتحالفهــا الصــراَع، ونقلــه مــن حالــة مــن الجمــود إلــى كفــة النظــام. 

 حاســًما.
ً

باملقابــل، فــي جــوالت املفاوضــات الجاريــة، تحولــت منطقــة االتفــاق املحتمــل تحــوال

وكمــا يقــول فيليبــس: بمجــرد أن »رفعــت روســيا الرهانــات إلــى مســتًوى، لــم يكــن القــادة الغربيــون راغبيــن فــي 
ــى هــذا التراجــع ألول مــرة فــي عمليــة فيينــا، حيــث 

ّ
مواجهتــه، كان التراجــع واإلقــرار بالهزيمــة مطلوًبــا« ]74[. وقــد تجل

ــل ذلــك مرحلــة تهدئــة التصعيــد فــي الصــراع. كانــت عمليــة فيينــا، التــي انطلقــت فــي 14 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
ّ
مث

ا بين الواليات املتحدة وروسيا، إلحياء عملية جنيف املتعثرة التي تقودها األمم املتحدة، 
ً
2015، جهًدا مشترك

 في رئاسة املحادثات، 
ً

بعد أن خلقت معها كثيًرا من االختالفات املهمة. تشاركت روسيا والواليات املتحدة أوال
وعملتــا مًعــا لبنــاء عمليــة املجموعــة الدوليــة بخصــوص ســورية التــي تضمنــت تقريًبــا جميــع الجهــات الفاعلــة فــي 
الصــراع، باســتثناء الحكومــة الســورية واملعارضــة أنفســهم. كمــا رحبــت املجموعــة بإيــران كعضــو، ليــس فقــط 
للســماح لهــا باملشــاركة فــي املحادثــات التــي ســتمنحها درجــة مــن التأثيــر فــي عمليــة جنيــف ذات الصلــة، ولكــن 

إلضفــاء الشــرعية عليهــا كصاحــب مصلحــة فــي نتائــج مــا بعــد الصــراع.

أســفرت الجولــة األولــى مــن املحادثــات عــن خطــة قابلــة للتنفيــذ طبًقــا لبيــان جنيــف لعــام 2012، تهــدف 
إلــى دعــوة ممثليــن عــن الحكومــة الســورية واملعارضــة، للتــداول بشــأن عمليــة سياســية، بقيــادة ســورية »يتولــى 

)72(  - James, W. )2015(. “Russia is Conducting ‘Asymmetric Warfare’ in Syria.” Reuters. October 4. At: https://2u.pw/TNAZM. 

)73(  - Klapper, B. and M. Lee )2015(. “Assad Can Stay for Now: Kerry Accepts Russian Stance.” Military Times. December 16. 
At: https://2u.pw/y7EhV. 

)74(  - Ibid, Phillips, C. )2018(, p. 224
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ا 
ً
الســوريون زمامهــا«، وكذلــك تصــّر علــى أن مؤسســات الدولــة »ســتبقى ســليمة ]75[ وهــو بنــٌد يمكــن عــّده محبــذ

للحكومــة الســورية. وَعــدت الجولــة الثانيــة مــن املحادثــات بعقــد مؤتمــر آخــر للتفــاوض علــى وقــف إطــالق النــار، 
وإجراء حوار مواز لصياغة دســتور جديد. ومع ذلك، لم يشــر أي من التصريحات وال قرار األمم املتحدة الذي 
يتبناهــا إلــى الــدور الــذي ســيلعبه األســد فــي عمليــة االنتقــال السيا�ضــي، تاركيــن عمليــة فيينــا بالغمــوض الــذي 
ابتليــت بــه الجهــود التــي ســبقتها. وأتاحــت املحادثــات فــي نهايــة املطــاف الطريــق لعمليــة جنيــف املتغيــرة الشــكل 

shape-shifting التــي لــم تتطــرق فــي نهايــة املطــاف إلــى موضــوع حكومــة جديــدة مــن دون األســد مــرة أخــرى.

منطقة اتفاق محتمل بين تجّمع جديد من املفاوضين -عملية آستانا

حــّددت املرحلــة النهائيــة مــن التصعيــد الرو�ضــي بوضــوح محــوًرا أثنــاء الحــرب. لــم يقتصــر دعــم روســيا علــى 
مساعدة النظام في استعادة 15 في املئة من األرا�ضي التي كان يسيطر عليها املتمردون ]76[، فقد سمح سقوط 
شــرق حلــب لروســيا وتحالفهــا ببنــاء عمليــة ســالم جديــدة، تركــز علــى مصالحهــا التــي ســتهدد فــي نهايــة املطــاف 
بتجاوز محادثات جنيف، وتكشف عن مدى انقالب املوازين. على خلفية وقف إطالق النار الذي تم التوصل 
إليه في كانون األول/ ديسمبر 2015 بوساطة تركية، حشدت روسيا الدعم الستضافة جهود سالم جديدة في 

آســتانا، الحديقــة الخلفيــة لدولــة األقمــار الصناعيــة فــي روســيا، عاصمــة كازاخســتان.

كانت املحادثات متجذرة في أهداف سياســية تهّم وتحابي الضامنين لها. ضمت الجولة األولى قادة من 30 
مجموعــة معارضــة »صديقــة ألنقــرة« فقــط. فــي أيــار/ مايــو 2015، أنتجــت تلــك املحادثــات »إعــالن آســتانا للحــل 
ــا، باعتبارهــا عمليــة تركــز علــى بنــاء مناطــق آمنــة، 

ً
السيا�ضــي فــي ســورية«، الــذي مــرر عمليــة آســتانا األوســع نطاق

 لدعــم جماعــات املعارضــة 
ً
وتفكــر فــي الحلــول السياســية ]77[. لكــن العمليــة وفــرت أيًضــا ملؤيــدي األســد فرصــة

ا تفاوضًيــا شــرعًيا. 
ً
التــي تعتقــد أنــه ســيكون مــن الســهل التالعــب بهــا، وتضييــق نطــاق مــن يمكــن اعتبــاره شــريك

احتجــت تركيــا علــى إدراج أي ميليشــيا ذات صلــة بالكــرد، علــى الرغــم مــن أنهــا ظهــرت كحليــف أكثــر موثوقيــة 
للواليات املتحدة في الحرب، وكانت تكسب أرا�ضي ذات موارد غنية باملوارد يمكن استخدامها كورقة مساومة 
فــي املفاوضــات. اســتخدمت إيــران أيًضــا تعريًفــا واســًعا لـــ »اإلرهابــي«، الســتبعاد مــا يعــّده اآلخــرون مجموعــات 

حســنة الســمعة، مــن تلقــي دعــوة ]78[. 

يقتــرح بعــض الباحثيــن، بعــد جهــود الســالم، أن انفصــال عمليــة آســتانا عــن عمليــة جنيــف بقيــادة األمــم 
املتحــدة يجعلهــا أقــّل شــرعية. ويــرى لونــد أن املحادثــات كانــت »مقامــرة مرتجلــة الســتغالل الفــرص املفاجئــة«، 
أو كما قال هيلر: »انحرفت أكثر نحو عقد صفقة قذرة« -كال التفسيرين هما تفسيرات عادلة لهوية مؤتمرات 
 موازًنــا جدًيــا وخطيــًرا لعمليــة 

ً
آســتانا- ومــن املهــم عــدم التهــرب مــن الحقيقــة ]79[. أصبحــت املحادثــات عامــال

جنيــف، وقدمــت خيــاًرا مشــروًعا لنظــام األســد للنظــر فيــه عنــد مناقشــة أي عمليــة تؤخــذ علــى محمــل الجــد مــن 

)75(  - UNSG )2015(. “Vienna Communiqué on Syria: October 30, 2015.” At: https://2u.pw/fH0MW. 

)76(  - Ibid, Phillips, C. )2018(, p. 239

)77(  - Kazakhstan Embassy )2018(. Kazakhstan Hosts Syrian Opposition Meeting in Search of Peace: Press Release. May 
2018. At: https://www.kazakhembus.com/content/astana-hosts-syrian-opposition-meeting-search-peace. 

)78(  - Ibid, Lund, A. )2017(.

)79(  - Ibid. 

https://www.kazakhembus.com/content/astana-hosts-syrian-opposition-meeting-search-peace


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

25

القائمــة الدائمــة للجهــود املوازيــة. واألهــم مــن ذلــك، كانــت عمليــة آســتانا أول جهــد ســالم مــواٍز ســيعقد لتهدئــة 
الحــرب مــع األســد.

محادثات جنيف )الثالثة والرابعة( واملؤشرات األولى على التعنت والتعقيد 

نقلــت الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا ببراعــة مواقــع املرمــى ]اســتعارة مســتمدة مــن الرياضــات القائمــة علــى 
الهدف، وهذا يعني تغيير معيار )هدف( عملية أو منافسة أثناء وقوعها، بطريقة يقدم فيها الهدف الجديد ميزة 
أو عيًبا آخر[، ألنهم لم يعودوا مهتمين بالتفاوض على حكومة انتقالية من دون األسد. أصبح هذا واضًحا ألول 
مرة في مؤتمر جنيف الثالث الذي نظمه ستيفان ديمستورا في شباط/ فبراير 2016 الذي ركز املحادثات على 
أهــداف بســيطة غيــر سياســية »أكثــر تواضًعــا«، مــن األهــداف التــي حددهــا اإلبراهيمــي فــي املحادثــات املبكــرة، أو 
عنان في املحادثات التي سبقتهما ]80[. انتهى املؤتمر بعد ثالثة أيام، عندما انسحبت الهيئة العليا للمفاوضات 
احتجاًجــا علــى تقــدم النظــام األخيــر فــي حلــب، مستشــهدة بذلــك كمثــال علــى »عــدم احتــرام النظــام للعمليــة«، 
ولكــن فــي نمــط جديــد مــن التعــاون، أعــادت الواليــات املتحــدة وروســيا إحيــاء املحادثــات، فــي وقــت الحــق مــن 
ذلــك الشــهر، للتفــاوض علــى وقــف األعمــال العدائيــة، وتقديــم إمــدادات اإلغاثــة واملســاعدات ]81[. زعــم املرصــد 
الســوري لحقوق اإلنســان أن وقف إطالق النار أدى إلى فترة أكثر ســالًما في حرب األعوام الســت، وكان الشــهر 

الــذي تــال تلــك املفاوضــات هــو األقــل، مــن حيــث الخســائر البشــرية منــذ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2011 ]82[. 

األهداف غير السياسية للمحادثات هي ما سمح بوقف األعمال العدائية؛ كانت األهداف اإلنسانية قريبة 
املنــال بالنســبة إلــى روســيا لكــي تقبلهــا وتحــث النظــام علــى تنفيذهــا. لكــن هــذا يشــير إلــى تحــول أوســع فــي هــدف 
محادثــات جنيــف. باإلشــارة إلــى جنيــف 4، يؤكــد لونــد هــذه النقطــة مدعًيــا أنــه »بتحويــل التركيــز إلــى الترتيبــات 
السياسية العرضية؛ قللت األمم املتحدة التركيَز على النزاعات التي ال يمكن التوفيق بينها، حول كيفية تفسير 
بقي األسد في السلطة 

ُ
اللغة االنتقالية املوروثة من عام 2012«، وسمحت »باحتمال عملية السالم » التي ست

، وكانت النهاية األخيرة في تشــرين الثاني/ 
ً

]83[. كانت هناك تســع جوالت من محادثات الســالم في جنيف إجماال

نوفمبــر 2017. ومنــذ جنيــف الثانيــة، لــم تطــرح املحادثــات مناقشــة الحكومــة االنتقاليــة علــى جــدول األعمــال.

أشــارت نتائــج جهــود الســالم املتنّوعــة التــي بــدأت أو اســتمرت بعــد عــام 2015 إلــى أن املعارضــة ومؤيديهــا 
غّيــروا األهــداف األساســية التــي تحكــم مشــاركتهم فــي الحــرب. ولــم تعــد الواليــات املتحــدة مهتمــة بإزاحــة األســد 
من السلطة، بعد أن وصلت إلى ما يشير إليه ميتشل على أنه »نقطة معينة«، حيث يبدو أن »التأثير في تقويم 
مســتوى التكاليــف الثابتــة ]لتكاليــف التــي ُصرفــت فــي مشــروع أو قــرار معيــن، وال يمكــن اســتعادتها[ يتغّيــر«، 
ّدمــت بالفعــل، إضافــة إلــى أولئــك الذيــن دفعــوا الثمــن، يعــزز تأثيــر كّلٍ منهمــا 

ُ
وحيــث إن »ثقــل التضحيــات التــي ق

لبــة« ]84[. 
َ
علــى تقويــم فائــدة البحــث عــن نتيجــة تضمــن الغ

)80(  - Ibid, Phillips, C. )2018(, p. 228

)81(  - Ibid, pp. 228-229

)82(  - Ibid, p. 228

)83(  - Lund, A. )2017(. “Everything You Need to Know About the Latest Syria Peace Talks: Geneva IV: Who is Coming? What 
do They Want? And Will it Matter?” IRIN. February 21. At: https://2u.pw/0V3vY. 

)84(  - Mitchell, C. R. )1991(. “Ending Conflicts and Wars – Judgement, Rationality and Entrapment.” International Social Science Journal 43, 1: 35–55.
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محددات البحث

هنــاك عــدد قليــل مــن عبــارات التنــازل ]حيــث يعتــرف املــرء بنقطــة أثارهــا خصمــه. وتســمح بــآراء ومقاربــات 
مختلفــة تجــاه قضيــة مــا، إذ يشــير ذلــك إلــى فهــم أســباب النقــاش أو الجــدل الفعلــي[ التــي يجــب إجراؤهــا، مــن 
ــرك على التعنت/ التعقيد، وكيف تســلط الحرب األهلية 

ّ
أجل تحديد محددات كيفية تطبيق الوقوع في الش

رك التي تستدعي املزيد من االهتمام من قبل الباحثين. 
ّ

السورية الضوء على املجاالت في دراسة الوقوع في الش
ــرك، فــي حالــة الحــرب األهليــة الســورية، يبــدو كمرحلــة مــن التعنــت 

ّ
، تجــدر اإلشــارة إلــى أن الوقــوع فــي الش

ً
أوال

ينطبق على الجهات الخارجية أكثر من األطراف األساسية للصراعات، وأن هؤالء املقاتلين على األرض اقتربوا 
على األرجح من الشــعور بمأزق يؤذي الطرفين، في مراحل عدة طوال الحرب. ومع اســتنزاف املوارد، من شــبه 
املســتحيل أال يؤدي الدعُم املســتمّر من الجهات الراعية الخارجية إلى طريٍق مســدود. بينما نالحظ الدعامات 
النفسية للوقوع في الشرك في سلوك الراعي الخارجي واإلقليمي، من الواضح أن األطراف املختلفة -باختالف 
مســتويات املشــاركة- تواجــه تكاليــف مختلفــة -تقــاس بالســمعة والحيــاة البشــرية والتكاليــف املاليــة- وأن هــذه 
ــرك، فــي الحــروب بالوكالــة، يحتــاج إلــى مزيــد 

ّ
 أكثــر دقــة. وهــذا يعنــي أن الوقــوع فــي الش

ً
املســتويات تســتدعي تحليــال

مــن الدراســة.

رة فــي مختلــف التخصصــات  مــن املهــّم أيًضــا التعــرف إلــى محــددات تطبيــق النظريــات الســلوكية املطــوَّ
االقتصاديــة وعلــم النفــس لتحليــل املســتوى األول لســلوك الدولــة. لغــرض دراســة الحالــة، مــن املفهــوم أن 
قــَرر إلــى حــد كبيــر مــن قبــل ســلطتها التنفيذيــة و/ أو رئيــس الدولــة، ولكــن هنــاك 

ُ
السياســة الخارجيــة للدولــة ت

اختالفات مترتبة على ذلك في صنع القرار وتنفيذ االستراتيجية بين الدول الديمقراطية والثيوقراطية والدول 
ذات املؤسســات الكبيــرة، مقابــل أولئــك الذيــن لديهــم ســلطات متمركــزة. هنــاك درجــات متفاوتــة مــن التفكيــر 
الجماعــي ومــن انفتــاح القائــد علــى املعارضــة أيًضــا بيــن الــدول. يســتدعي تصميــم دراســة الحالــة، حــول هــذه 

املقاربــة متعــددة التخصصــات، تطبيــق االســتنتاجات األكثــر وضوًحــا وأساســية مــن املجــاالت األخــرى.

أخيــًرا، مــن املمكــن اإلســهاب فــي بعــض أجــزاء هــذا التحليــل، لإشــارة إلــى أن الواليــات املتحــدة وحلفاءهــا لــم 
ينغمسوا في الحرب األهلية السورية، وإن دراسة الحالة هذه ليست سوى مسألة تعقيد محضة، وال تستحق 
فحًصــا أعمــق. علــى ســبيل املثــال، يمكــن للمــرء أن يجــادل بــأن الواليــات املتحــدة قاومــت الزخــم االنحبا�ضــي 
للصراع منذ البداية، عندما رفض أوباما اتباع »خطط واشنطن« رافًضا تهديد نظام األسد بتدخل عسكري. 
وباملثــل، قــد يجــادل املــرء بــأن اإلدارة قاومــت الوقــوع فــي مســتنقع آخــر، عندمــا رفضــت تنفيــذ غــارات جويــة 
علــى الطــراز الليبــي، وفّضلــت التفــاوض مباشــرة مــع خصومهــا، روســيا واألســد، فــي أيلــول/ ســبتمبر 2013 )فــي 
هــذه الحالــة للتخلــص مــن أســلحة النظــام الكيمياويــة املخزونــة(. نتيجــة لهــذه املفاوضــات، أضفــت إدارة أوبامــا 
 علــى نظــام األســد عــن غيــر قصــد، بصــورة تتعــارض مــع االدعــاءات التــي تشــير إلــى أن الواليــات املتحــدة 

َ
الشــرعية

وحلفاءهــا ملتزمــون بشــدة بإزاحــة األســد مــن الســلطة، طــوال مســار مســاعي الســالم املتعــددة.

ومــع ذلــك، فــإن هــذه العناصــر تتنــاول بعًضــا مــن أكثــر الخصائــص غيــر امللموســة واملهّمــة للوقــوع فــي الشــرك، 
 تكشــف عــن »مشــكلة القــوة الكبيــرة«، وهــي ظاهــرة 

ً
ــرك يأتــي بدرجــات متفاوتــة. أوال

ّ
وتكشــف أن الوقــوع فــي الش

يصفهــا ميرتــس بأنهــا »غالًبــا مــا تبالــغ البلــدان األكثــر قــوة فــي تقديــر نفســها، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى قيــام الطــرف 
األضعف بإيقاعها في الشــرك وحبســها« )ميرتس، 2005(. في ســياق الحرب األهلية الســورية، بالغت الواليات 
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املتحدة في تقدير قدرتها على مواجهة األسد وداعميه، وقللت من تقدير التزام النظام، ونتيجة لذلك أخطأت 
في تقدير مدى قربها من هدف استبدال األسد ونظامه، وقدوم قيادة سياسية جديدة. وأظهر البيت األبيض 
فــي مفاوضاتــه مــع األســد الثقــة فــي هــذا املســار، والثقــة فــي »اســتثماره« املنخفــض فــي البدايــة، نتيجــة االلتزامــات 
ــص مــن 

ّ
الدبلوماســية والعســكرية. كان يمكــن لهــذا التصــور الخاطــئ أن يســاعد مؤيــدي املعارضــة فــي التمل

االلتزامــات العميقــة صراحــة ومقدًمــا، ولكــن ذلــك التصــور الخاطــئ حاصرهــم فــي تحقيــق فوائــد صغيــرة بمــرور 
الوقــت، لــم تصّعــد مشــاركتهم فحســب، بــل أطالــت أمــد الحــرب، وزادت نســبة التكاليــف.
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الخاتمة

نحــن نعيــش فــي خضــّم سلســلة مــن الصراعــات املســتعصية، بســبب وصــول قــوس التصعيــد إلــى مرحلــة 
ظهــر الصراعــات، مثــل الحــروب الجاريــة فــي أفغانســتان والعــراق، والصراعــات املســتمرة 

ُ
ــرك. ت

ّ
الوقــوع فــي الش

ــا فريــًدا مــن الصفــات التــي توحــي، قبــل الوصــول إلــى املرحلــة النهائيــة مــن االســتعصاء، 
ً
فــي قبــرص وكشــمير، خليط

 وتوضيًحــا، لتعقيــدات 
ً
بــأن األطــراف املعنيــة كانــت واقعــة فــي الشــرك فعلًيــا. ومــع ذلــك، ال توجــد حالــة أكثــر صلــة

االنغماس في الصراع املستع�ضي، من الحرب األهلية السورية التي تكشف عن سلسلة من الدروس للجهات 
ــل مــن املخاطــر وتصّعــد االلتــزام نحــو مســار 

ّ
الخارجيــة املتورطــة، وكلهــا كانــت تحســب التكاليــف الثابتــة، وتقل

ط الحــرب األهليــة الســورية، 
ّ
اســتثمروا فيــه بالفعــل، علــى الرغــم مــن احتمــال فشــل هــذا املســار املتزايــد. تســل

ــرك التــي تجعــل املرحلــة ســهلة 
ّ

ــرك، الضــوَء علــى أعــراض الوقــوع فــي الش
ّ

كدراســة حالــة عــن الوقــوع فــي الش
التشخيص، مثل تغيير الدوافع واألهداف، وكذلك على تلك العناصر الخارجية، مثل مستوى عدم اليقين أو 
عدم القدرة على التنبؤ في أي صراع، أو كيف يمكن للخسائر أو املكاسب النسبية التي يمكن أن يحققها أحد 

األطــراف أن تزيــد مــن قابليــة الدولــة للوقــوع فــي الشــرك.

ــرك، فــي تصنيــف هويــة الصــراع، يمكــن أن يــزّود صانعــي السياســات 
ّ

إن إدراك عواقــب الوقــوع فــي الش
بــاألدوات التــي يحتاجــون إليهــا، النتــزاع أنفســهم مــن صــراع ع�ضــّي علــى الحــل، قبــل أن يصــل الصــراع إلــى مرحلــة 
املأسســة. علــى هــذا النحــو، فــإن دراســة الحالــة هــذه توضيحيــة بطبيعتهــا، وتســعى إلــى تســليط الضــوء، علــى مــا 
يفترضــه روبــن وبروكنــر وميرتــس بأنهــا األعــراض الرئيســة للوقــوع فــي الشــرك، فــي أي صــراع فــي العالــم الحقيقــي، 
وكيف تظهر هذه العالمات عبر املراحل األربع التي وضعها ميتشل. وتبدأ بتقويم املكاسب والخسائر املحتملة 
لــكل طــرف، وكيــف تتغيــر دوافــع كل طــرف لالنخــراط فــي الصــراع فــي أثنــاء مشــاركته املتصاعــدة. وتحــدد أيًضــا 
أمثلة على التقرب الخاطئ من األهداف، ومحاولة ضعف االستثمار الناتجة عن رعاة املعارضة. وتواجه فكرة 
أن الطرف األكثر انغماًسا في الصراع سيكون في نهاية املطاف هو الطرف الذي سيغّير موقفه في املفاوضات أو 
يتخلى عن عملية التفاوض. من خالل القيام بذلك، تحدد هذه الدراسة املواقف التي تتبناها الدول الراعية 
وأطراف الصراع في عمليات التفاوض املختلفة، مع استثماراتهم املتزايدة في الصراع لرسم مخططات الوقوع 
رك، وبمرور الوقت، إظهار أن الطرف الذي سيخسر أقّل -وربما لذلك األكثر انغماًسا- هو من سيحّرك 

ّ
في الش

النغمة في املفاوضات، وسيخسر مساحة ثمينة في منطقة االتفاق املحتمل، ومن ثم يأخذ الصراع نحو حالة 
مســتقرة مــن املأسســة.

خالصــة القــول: تفتــرض هــذه الدراســة أن الحــّل فــي الصراعــات املتصاعــدة مرهــوٌن بالقــرارات التــي تتخذهــا 
األطــراف علــى طــول الطريــق، وبعــدم قدرتهــا علــى حســاب آثــار تدابيرهــا التصعيديــة. وقــد عّرفــت الدراســات 
الســابقة عمليــات صنــع الســالم الفاشــلة، باعتبارهــا خاصيــة أساســية للصراعــات املســتعصية التــي لديهــا ميــزة 
ظهر هذه الدراســة أن صنع الســالم الناجح )تحقيق اتفاق( ال 

ُ
الحد من جاذبية الحل التفاو�ضي. ومع ذلك، ت

ــرك، يمكن 
ّ

يقلل من ميل هذا الصراع إلى أن يصبح مســتعصًيا. في الواقع، بســبب ديناميكيات الوقوع في الش
أن تــؤدي الخيــارات التــي يمكــن لأطــراف اتخاذهــا فــي التفــاوض علــى اتفــاق، إلــى إضفــاء الطابــع املؤس�ضــي علــى 
الصــراع، مــن خــالل تســوية ســلمية. علــى هــذا النحــو، مــن أجــل تجنــب الوقــوع فــي الشــرك، ال يكفــي أن ُيبَحــث 
ــرك، وتعكــس 

ّ
عــن حــّل تفاو�ضــي، بــل مــن الضــروري تحديــد الحلــول التــي تقلــل مــن ديناميكيــات الوقــوع فــي الش

العوامل النفسية التي تبرر اإلفراط في االلتزام واالستثمار في الصراع في املقام األول. تتوقف اللحظة الناضجة 
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ســهم فــي حــل الصراعــات، علــى معالجــة كل طــرف لعواقــب التدابيــر التصعيديــة التــي 
ُ
الحقيقيــة التــي يمكــن أن ت

رك.
ّ

يضعونها، والتخلي عن األهداف التي حددوها وحاصَرتهم في الصراع في املراحل األولية من الوقوع في الش
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