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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 الهدف من ىذه الدراسة
 

جرد الواقع السوري بعد ستسة أشهر من اضتراؾ الشعيب الذي أدى إىل حدوث مواجهة مباشرة هتدؼ ىذه الدراسة إىل 
فت ىذه لالعسكري من جهة أخرى. خ-األمٍتالسوري الذي اعتمد اضتل بُت اظتتظاىرين السلميُت من جهة والنظاـ 

من اظتدنيُت مع أعداد غَت معروفة من اصترحى معتقل  11111قتيل و  2111اظتواجهة حىت اآلف ما ال يقل عن 
 .البلجئُتو  واظتفقودين

تقـو الدراسة برسم مبلمح الطريق الذي كتب أف تسلكو الثورة السورية من أجل حتقيق أىدافها اظتنشودة بإذف اهلل يف 
إذ حتاوؿ ؼتتلفة لسقوط النظاـ السوري. و  احتماالتظل عدة سيناريوىات ػتتملة للموقف الدويل ستتولد عنها تباعًا 

 اً فتا عنصر إأساسيًا لنجاح الثورة السورية و استشراؼ سيناريوىات اظتوقف الدويل فهي ال جتعل منها شرطًا ىذه الدراسة 
تضحية على ال قدرتوا استثنينا إرادة الشعب السوري و إذا م العنصر األكثر ثقبلً  لعلوو  معقدة، معادلةًا من عناصر آخر 

 .الثورة طريقإلستمرار على او 

يف اظتستقبل القريب. يف الوضع الراىن و  ا الثورة السوريةاليت تواجهه تايدحتلام اظتخاطر و تتعرض الدراسة أيضًا ألى 
قشة ىذا اسيفرد اظتركز دراسة منفصلة ظتنقبلية عن سوريا ما بعد الثورة، و الدراسة ال هتدؼ إىل إعطاء أي رؤية مست

 .لبقتسظتا يف وضوعاظت

عض اظتواطن نواحي جية حبتة، إال أهنا تتناوؿ يف باظتستقبل من نظرة اسًتاتيالواقع و  حتللعلى الرغم من أف الدراسة 
 .تأثَتىا على مسار الثورة يف اظتستقبل القريبو  نظراً ألقتيتها ػتددة يةكتكتي
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 أين وصل الحراك الشعبي
 

 سوريا وفقاً للمعايَت اآلتية9مت تقييم الوضع اضتايل للحراؾ الشعيب يف 

  اليت تشهد خروج اظتظاىرات فيها القرىاظتدف و و متمثلة بعدد احملافظات  9انتشار المظاىراترقعة. 
  على مستوى سورياوذلك  :ين في المظاىراتكأعداد المشار. 
 باؿتسار ىذه الفعالية تقاسو يف قمع اضتراؾ الشعيب  :)ثالثية الجيش، األمن، والشبيحة( فعالية الخطة األمنية 

 ، و تراجع الدعم الشعيب للحراؾ على مستوى سوريا.أو انتهاء اضتراؾ الشعيب يف اظتناطق اليت تنفذ فيها العمليات
 باإلضافة أعداد اظتظاىرين()انتشار اظتظاىرات و  متمثلة بأوؿ معياريُت :المتظاىرين الروح المعنوية السائدة لدى ،

 .اضتراؾ الشعيب اجملتمعات اليت تشهدسائد يف إىل السلوؾ اإلجتماعي ال

خذ بعُت اإلعتبار أف اظتدف و القرى الثائرة اليت أدى إحتبلعتا اظتتواصل من قبل جيش النظاـ إىل اـتفاض مستوى قد أ  و 
ة مؤشرات ال لبس نة اليت تعطي كلما سنحت عتا الفرصاضتراؾ الشعيب فيها ال تزاؿ تصنف ضمن دائرة اظتناطق الساخ

تعد مدينة درعا و القرى اجملاورة عتا أفضل مثاؿ على ىذه زاء اضتراؾ الشعيب أو النظاـ. و إفيها على أهنا مل تبدؿ موقفها 
 .من نوع آخر ضمن نفس التصنيف( ج)بانياس و معرة النعماف تعد فتاذ  اضتالة

عدد اظتظاىرات يف ؼتتلف أؿتاء سوريا بلغ ذروتو رج فإف اطتاـ هبا ناشطوف سوريوف يف الداخل و بناًء على إحصائيات قا
 311-211إىل ما بُت  يف سوريا دد اظتظاىرات اليوميةيف الثلث األوؿ من شهر رمضاف الكرمي ليصل متوسط ع

اد لتشمل مناطق جديدة تك خبلؿ األشهر األوىل للحراؾيف أياـ اصتمعة مظاىرة، فيما كاف يقدر عددىا بالعشرات 
ثل حوراف، زتص و تنحصر يف بعض النقاط الساخنة م انت يف األشهر األوىلعدما ككافة اصتغرافية السورية بتغطي  

 ريف دمشق.ريفها، بانياس و 

و على الرغم من صعوبة اضتصوؿ على أرقاـ دقيقة حوؿ عدد اظتتظاىرين يف سوريا أياـ اصتمعة أو خبلؿ أياـ رمضاف، 
دير الزور، أو األعداد اليت تؤكدىا زتص و عن مدف كربى كحماة و  كرويًتز ةيشتر إعبلـ  فإف اإلرقاـ اليت أوردهتا وسائل

اظتتظاىرين أصبح يقدر باظتبليُت أف أعداد  على تدؿ بشكل متواترة على األرض اظتنظمات الشعبية العامليقيات و التنس
من ىنا كاف توجو النظاـ إىل احتبلؿ ، و من اضتراؾ الشعيب األوىل األشهريف كما كاف اضتاؿ بداًل من اظتئات أو األالؼ  

دير الزور اجتياحًا عسكريًا بكل معٌت اجتياح كل من زتاة و و  ،ريف دمشقوقطع أوصاؿ مدينة زتص و حوراف، 
النظام   دلب.إ ػتافظةيف مناطق أخرى كبانياس و  يانتهت بنوع من اإلحتبلؿ العسكر القياـ بعمليات تأديبية و الكلمة، 

أشهر إذا اقتضى األمر  ىتحأسابيع و  السوري ال يمانع في مواجهة مظاىرات كبيرة في مناطق متفرقة على مدى
قد خرجت المدينة تظاىرين و ملكنو لن يسمح بمشهد كساحة العاصي في حماة ممتلئة بمئات اآلالف من الو 
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اعتصامات كبيرة مهما كلف تشار أو . النظام لن يسمح بعصيان مدني واسع اإلناألمنية للنظامسيطرة العن 
 .ىذا األمرعلى الثورة السورية أن تعي الثمن و 

، فقد ثبت أهنا فعالة يف منع خروج اظتظاىرات أو اضتد منها يف منطقة معينة ما يات العسكريةىذه العمل جدوىأما عن 
بًا حبمبلت استباحة واعتقاؿ عسكريًا مصحو داـ اصتيش مدعومًا باألمن و عناصر الشبيحة لتتل ىذه اظتنطقة احتبلاًل 

ل عشوائية، ولكن مفعوؿ ىذه اضتمبلت رغم اطتسائر البشرية واظتادية اليت ختلفها يتبلشى تدركتيًا بعد إنسحاب وقت
اؾ أمثلة كثَتة تؤكد ىذه اضتالة مثل ىنسرعاف ما تعود ىذه اظتناطق إىل اإلـتراط باضتراؾ الشعيب من جديد، و و ، اصتيش

 ـاق فقد شهر آب اضتايل،  نموؿ ألا يفبعد تعرضها لئلجتياح الكامل  زتاة غَتىا، ويفو  معرة النعمافو  زتصعا و در 
أما  خارج اظتدينة،إىل ما أف انسحب اصتيش قليبًل  اىدجاسممن أحد  عاشريف ليلة ال ةر ىاظمب جو ر طتاب اهيف فو ر ىاظتظتا

جتياح، ؽتا يؤكد فشل حىت أثناء ػتاوالت اإل -اظتعتادإف بأعداد أقل من و - مازالت مستمرة يف دير الزور فاظتظاىرات
 ةينمألاولعل اطتطر األكرب عتذه العمليات  العسكري على الرغم من فداحة اطتسائر من طرؼ اظتدنيُت.-اضتل األمٍت

ىو ما قد ينتج عنها من اعتقاؿ أو قتل لكوادر الناشطُت و كشف شبكة عبلقاهتم أو اضطرارىم للهروب  ةير كسعلاو 
 .يصعب مؤله على اظتدى القصَتولد فراغاً يقد اعتزاؿ النشاط اضتركي لفًتة معينة ؽتا و 

ياس قدرة اصتماىَت قماالت استمرارية اضتراؾ الشعيب و لتقييم احتىي عنصر أساسي للمتظاىرين و وية ناضتالة اظتع عنأما 
رقعة توسع ، فإف ازدياد أعداد اظتتظاىرين و األشهر القادمةلة النظاـ القمعية يف األسابيع و على حتمل عبئ مواجهة آ

وأف شرائح أوسع من اجملتمع قد  ىو دليل "كمي" على أف الروح اظتعنوية يف ارتفاع سابقاً  كما ورد  انتشار اظتظاىرات
سلوكية تعطي اظتراقب لكن ىناؾ عدة مظاىر اجتماعية و ، و و التكاليف رغم الصعوبات يبتبنت أفكار اضتراؾ الشع

 للحالة اظتعنوية للمشاركُت يف اضتراؾ الشعيب نورد منها9" اً "نوعي اً تقييم

  رىا اليت جتلت يف أوضح صو اً يف استمرارية اضتراؾ الشعيب و اليت كانت سبباً أساسيروح التكافل اإلجتماعي العالية و
ىي عبلقات كانت ضعيفة أو معدومة و  الريف،أىل اظتدف و  بُتيف توثيق العبلقات بُت أبناء الطبقات اظتختلفة، و 

 قبل بدء اضتراؾ.
 على منطقة يف سوريا ؽتا يؤكد اجتياح أو ىجمة عسكرية على أي يأ د وقوعالتصعيد من حدة اضتراؾ الشعيب عن 

بداًل من الشعيب زيد من اإلصرار و اإلقباؿ على اضتراؾ اظت بشكل عاـ أف رفع مستوى العنف من قبل النظاـ يولد
 .و الًتاجع اطتوؼ

 كاسًتاتيجية عامة على الرغم من العنف اظتفرط والعمليات االستفزازية   يف اجململ فاظ على سلمية اضتراؾ الشعيباضت
ينم عن ثقة وعيهم لضرورات اظترحلة، كما أنو اىرين و ش اظتتظجأىو دليل على رباطة ؼ النظاـ اظتستمرة من طر 

 على ىذا اظتستوى الشعيب. يننادر  فكري و نضوج سياسي وعيو  اضتراؾ،عالية بالنفس و امكانيات 
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 ألسباب ؼتتلفة(، و إف كاف كل منهما بطء اـتراط دمشق يف اضتراؾ )و أ مدينة حلب رخأتراؾ بعدـ تأثر اضت
 سيؤدي إىل نتائج شبو حاشتة لصاحل اضتراؾ الشعيب. يف اضتراؾ بالزخم اظتطلوبدخوؿ ىاتُت اظتدينتُت 

 التأكيدؼتيبًا لآلماؿ يف أغلب األحياف، و اظتوقف الدويل الذي بدا ضعيفًا ومشتتًا و تظاىرين على عدـ تعويل اظت 
 حتمل عبء اضتراؾ مبفرده.شعب بقدرتو على مواصلة اظتسَتة و ثقة العلى 

 كتابية أخرى ال بد من ذكرىا الستكماؿ الصورة، منها9إىناؾ مظاىر 

  لرغم من أهنا ولدت بعض لعبها النظاـ منذ األسبوع األوؿ من اضتراؾ الشعيب على ا اليتورقة الطائفية الفشل
 ريفها.السيما يف زتص و و  جتماعية يف بعض اظتناطقالشروخ اإل

  اظتساند ضتماة  قد بدا ذلك جلياً يف موقف الطائفة اإلشتاعيلية حترر األقليات من إرىاب النظاـ و ظهور بعض بوادر
معارضتها لسياسة  اليت أبدتو يف بعض األصوات اطتجولة اليت ارتفعت يف أوساط الطائفة العلوية ة، و ي  م  ل  يف الس  

 مل ترؽ بعد إىل مستوى األحداث. النظاـ القمعية، إال أهنا يف اضتالة األخَتة
  وكنواة لقوة  ود الشرفاء ضتذو حذوىمللضباط واصتن ار" و "اصتيش السوري اضتر" كمحفزظهور "لواء الضباط األحر

القتل اليت دتارسها أجهزة ردع زتبلت القمع و يب و استمرارية اضتراؾ الشعسلمية و ستقبل مهمتها زتاية عسكرية يف اظت
 جيشو.و النظاـ األمنية 

  ن حيث أهنا مل تلق لئللتفاؼ على مطالب اظتتظاىري منو مبادرات اضتوار اليت أطلقها النظاـ السوري كمحاولةفشل
 إال أنها اشترت للنظام بعض الوقت أمام المجتمع الدولي.، ـاع لكشب جوهبت بالقاطعةأي صدى شعيب و 

 بوؿ بأي بديل أو مساومة على الرغم من عدـ القطتارج حوؿ مطلب "إسقاط النظاـ" و وحدة موقف اظتعارضة يف ا
 .متطلبات ىذه اظترحلة التارمتيةما تقدمو للقضية إىل اظتعارضة و عدـ ارتقاء خطاهبا و  ىذه ضعف

يف األرواح  ةميسجبصورة شبو يومية خلفت خسائر  ال شك أف اضتراؾ الشعيب تلقى وما يزاؿ يتلقى ضربات موجعة
العشوائية اظتكثفة واليت تطاؿ أعداد   غتاورة، كما أف زتبلت اإلعتقاؿ البلجئُت يف ثبلث دوؿالؼ آاألرزاؽ و واألمبلؾ و 

أف ىذه  كبَتة من اظتواطنُت بغض النظر عن دورىم يف اضتراؾ الشعيب سيكوف عتا أثرًا سلبيًا على اظتدى القريب، إال
ائج ها، و ىو حل مكلف جداً للنظاـ وال يعط نتؿ معاصتة قشور األزمة ال لباألضرار ىي نتيجة مباشرة ضتل أمٍت لتاو 

معرفة قدرتو على جتاوز أعنف وأشرس ضربة اشتة يف تقرير مصَت ىذا اضتراؾ و ستكوف األسابيع القادمة حو طويلة األمد، 
 اليت جتلت يف التصعيد العسكري غَت اظتسبوؽ منذ بداية شهر رمضاف الكرمي.و  حىت اآلف وجهها النظاـ للشعب الثائر

يمكن الجزم بشكل مطلق أن الحراك الشعبي السلمي الذي بدًا في سوريا في منتصف شهر آذار من عليو، و 
تصاعد و لكن بزخم و بدرجات متفاوتة و شملت كل أنحاء البالد  ةيقيقحىذه السنة قد تحول إلى ثورة شعبية 

الشعب ماض في  نقطة الالعودة و أن الثورة السورية قد تجاوزت كبيرة، و رارية أمام عوائق ومصاعب كثيرة و استم
  كفاحو إلى النهاية مهما كانت النتائج.
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 وقف الدوليمال
 

األسس الفكرية للدوؿ الغربية بعض الثوابت و لفهم  أف يسبقو من التطرؽ للموقف الدويل إزاء الثورة السورية ال بد إف
ما زالت دتتلك يل و أهنا  حتمل معظم ثقل اجملتمع الدو اإلحتاد األورويب باعتبار ة بالواليات اظتتحدة األمريكية و اظتتمثل

ي ولية ىتوجيهو يف مسارات ػتددة، دوف أف نًتؾ جانبًا قوى أخرى إقليمية ودليات البلزمة للضغظ عليو و اآلاألوراؽ و 
 طرؼ يف ىذا الصراع بشكل مباشر أو غَت مباشر.

 الدور الغربي
اظتدرسة الفكرية األكثر انتشارًا بُت صناع القرار يف الغرب ىي اظتدرسة "الواقعية" و اليت يعد اظتفكر والديبلوماسي 

القيم و بداًل من األيديولوجية االيطايل "ميكيافيلي" أحد أىم أعمدهتا. تركز ىذه اظتدرسة على السعي وراء اظتصاحل 
و من اظتمكن بناء القوى العظمى حىت لو كاف على أسس غَت أنتعترب و  ،ةالسبلـ من خبلؿ القو  حتقيقو األخبلقية، 

سلبيًا على قدرة ىؤالء  لو أثراً  سيكوف عاليةعلى أف التزاـ القادة السياسيُت مببادئ أخبلقية  أخبلقية. كما أهنا تؤكد
أخبلقية تتجلى يف تتطبيق معايَت أزدواجية متبعي ىذه اظتدرسة بشكل عاـ يتمتعوف ب حتقيق مصاحل دوعتم. ىلعالساسة 

 .ؼتتفلة ظتواطٍت الغرب مقارنة باظتواطنُت يف باقي دوؿ العامل

ىدؼ ىذه اظتقدمة الصغَتة عن اطتلفية الفكرية لصناع القرار يف الغرب ىو حسم اصتدؿ أو األمل يف أف يؤدي تفاقم 
و أف مواجهة الغرب ضتالة فريدة تتوافق فيها حاسم من قبل الغرب، أنسانية يف سوريا إىل تدخل سريع و اضتالة اإل

ندة الشعب السوري الدنتوقراطية( سيدفعو إىل مساقيمو اظتعلنة )اضترية و عب عريب مسلم مع جزء من مبادئو و مصلحة ش
 العقوبات اإلقتصادية ضد النظاـ السوري.تتجاوز حدود اإلدانات اللفظية و  فعليةبطريقة عملية و 

دي للفكر شرؽ األوسط لتكمها ثالوث أركانو9 اضتفاظ على أمن اسرائيل، ضماف موارد الطاقة، والتصنظرة الغرب إىل ال
لركنُت األولُت، إال أف األحداث الىت تلت ىجمات اإلسبلمي اظتعادي للغرب، و إف كاف الركن الثالث ىو نتاج ل

 اً يف بعض األحياف لصناع القرار يف الغرب.اضتادي عشر من أيلوؿ جعلتو أساساً اسًتاتيجياً و فكرياً و حىت عقائدي

 اآلتية9 التحدياتعلى الوضع يف سوريا لرأينا أف الغرب يواجو  ذا أسقطنا ىذا الثالوثإ

دود على اضتو ود إسرائيل الشمالية يف اصتوالف 9 أثبت النظاـ السوري اضتايل أنو خَت حارس ضتدنظرية الفراغالبديل و 
ظتعظم اظتنظمات الفلسطينية  ستضافتوانظومة اظتمانعة و  على الرغم من دتسكو اإلعبلمي مباللبنانية عن طريق حزب اهلل

إزاحة الثورة السورية.  ةاظتستوى الشعيب وال سيما بعد انطبلق أصبح ىذا األمر مكشوفًا على قداظتعادية إلسرائيل، و 
قوى إسبلمية ذات توجو معادي للغرب  قياـ امكانية من ؼتاوؼ الغرب واضحة للبديل يغذيالنظاـ دوف وجود رؤية 

 من ملئ الفراغ والسيطرة على الشارع السوري، و ىي ورقة لعبها النظاـ منذ اليـو األوؿ.
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9 يعد انتاج سوريا من النفط و الغاز انتاجًا جيدًا بالنسبة لبلستهبلؾ احمللي وحىت تكلفة التدخلالعجز عن تغطية 
الؼ من الرباميل مئات اآلبضع بوالذي يقدر   انتاج سوريا من النفط النفط، إال أف يف حالة للتصدير بكميات ػتدودة

من حيث اظتخزوف  فسوريا بالتايلو ، يرتقي إىل مستوى اطتليج العريب أو ليبيا الذي يقدر مببليُت الرباميل اليومية اليومية ال
ال تعد أولوية من منظور ضماف مصادر الطاقة، و تبعًا لذلك فسوريا بعد الثورة غَت مؤىلة لدفع أي تكاليف  واالنتاج

قد تقع على كاىل الغرب كما ىو اضتاؿ يف العراؽ أو ليبيا،و و السيما إذا أخذنا بعُت اإلعتبار ضعف اإلقتصاد 
 لثورة.والوضع الذي سيكوف عليو ىذا االقتصاد بعد ا السوري اضتايل

احتماؿ أف يلجأ الشعب السوري إىل اظتقاومة اظتسلحة بعد 9 إف إطالة أمد الثورة السورية و اظتد اإلسبلمي اظتعادي للغرب
ارج يأسهم من اظتقاومة السلمية و ختلي اجملتمع الغريب عنهم قد يوفر الًتبة اطتصبة صتماعات إسبلمية جهادية داخل وخ

ىو غتاؿ دتتلك فيو خربة واسعة( وبروزىم كقادة جدد للمجتمع أو على االقل إقباؿ الناس سوريا لتقود العمل اظتسلح )و 
فكرياً جديداً سيكوف من الصعب على الغرب التعامل و التفاىم معو، سياسياً و ىم ؽتا سيولد تياراً إجتماعيًا و على فكر 

 وجودىا.ار و قلق دائم على أمن إسرائيل و وسيكوف مصدر عدـ استقر 

9 ظهرت يف األسابيع األخَتة بوادر حراؾ شعيب يف الدوؿ العربية، و ال سيما دوؿ امتداد اضتراؾ الشعيب إىل دوؿ النفط
والضغط على النظاـ السوري  أىم، تساند الثورة السورية و تطالب حكوماهتا بلعب دور و لبناف و األردف اطتليج

ف إقتاؿ أو غض الطرؼ عن بوادر اضتراؾ ىذا قد يكوف لو أثار طرد سفراء سوريا من ىذه الدوؿ. إ بفعالية أكرب و
يكن  وخيمة على ىذه الدوؿ يف ظل الظروؼ اضتالية اليت أشعلت فيها شرارة الثورات الىت أطاحت باألنظمة أحداث مل

ه الغرب ىو خر ما يريدآ، و ال سيما أف دوؿ اطتليج نفسها متأخرة جداً يف غتاؿ اإلصبلحالقصد منها إسقاط النظاـ، و 
 مواجهة ثورات مشاهبة على مقربة من أبار نفظ اطتليج العريب.

أساسي من اظتخطط اإليراين إلحكاـ سيطرهتا على اظتنطقة  يدرؾ الغرب أف سوريا جزء التصدي للمشروع اإليراين9
 واظتساعدة يف حسمو مبا يتماشى مع مصاضتيف الشأف السوري و  تدخل الغربومنافسة الغرب على مصاضتو. إف عدـ 

 ضائعة ليس فقط من الناحية اصتيوسياسية بل ومن الناحية الشعبية، فسقوط منظومة ػتور اظتمانعة يكوف فرصة كبَتةس
معادي للغرب إما فكر شعيب سيخلف فراغًا كبَتًا سيمؤله الستوى اظتحزب اهلل على -إيراف -اظتتمثل بسوريااظتزعـو و 

حرب العقوؿ و القلوب"  و قطع  كسبسمونو "لغرب،وىذا أمر ىاـ يف ما يل لبقتموإيراف، أو فكر معادي إليراف و 
 الطريق على اظتد اإلسبلمي.

ربيع الثورات العربية  صُت بشؤوف الشرؽ األوسط قبلتخصيُت الغربيُت اظتنتدراسات احملللُت و األكاد لقد ارتكزت
الشروط اظتعيشية بية رغم القمع و لدى الشعوب العر  السكوتحالة اطتنوع و قرار السائد يف الببلد العربية و اإلستلتفسَت 

اإلقتصاد اظتركزي الذي نية السائدة يف الدوؿ العربية، و اظتنظومة األمعاملُت أساسيُت قتا سطوة اصتيش و  على اظتقبولة غَت
ىؤالء احملللُت و األكادنتيُت الذين نتلكوف ثقبًل ال  ظلالشؤوف اظتعيشية، و  عتمادية على الدولة يفمتلق نوع من اال
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 الوضع افة تغيَتبلورة السياسية اطتارجية للغرب مصروف عدـ ضرورة البدء باصبلحات يف الببلد العربية  ؼت يستهاف بو يف
أف نسف ربيع الثورات العربية   إىل سبلمي،اولة مقاومة اظتد اإلإف خفت ىذه النربة بعد ىجمات أيلوؿ حملو القائم أنذاؾ 

 لبحت عن منظومة فكرية جديدة تفسر الواقع اصتديد.فاىيم، وأجرب ىؤالء األكادنتيُت على اكل ىذه اظت

أف الغرب يفضل "بشار اظتصلح" بداًل من "بشار اظتخلوع أو اظتقتوؿ"، و الوضع السوري اظتثايل بلذلك نتكن اصتـز 
 ؤية أصبحت أقرب لؤلماين منها للواقع ، إال أف ىذه الر 1100آذار  04وضع سوريا ما قبل يـو بالنسبة للغرب ىو 

 الغرب األمور اآلتية9بسبب الثورة السورية و العناد و التضحية اظتنقطعة النظَت اليت أظهرىا الشعب السوري، و قد أدرؾ 

 الثورة السورية جتاوزت نقطة البلعودة -
 و شرعيتو في الداخل سقطت. على اإلصبلح ألف اإلصبلح ىو هناية النظاـالنظاـ السوري غَت قادر  -
أصبح  مصدرًا لعدـ اإلستقرار و عبء إعبلمي اجزًا عن أداء الدور اظتنوط بو و النظاـ السوري  أصبح ع -

 وشعيب ثقيل بعد اجملازر الدموية اليت ارتكبها و متطط عتا.
وفق يف حالة ليبيا الذي بدا استغبلالً اظتمصر، والتدخل غَت تونس و األداء اظتتأخر و احملبط للغرب إزاء ثوريت  -

بوجو واطتروج " سابقاً  كتعل من الوضع السوري فرصة لتجنب األخطاء اظترتكبة لهاضت ػتاولة ً  ولؤلزمة أكثر من
 ناصع" بعد ىذا الصمت اظتريب طواؿ أشهر الثورة.

 الدور التركي
، مؤثرحىت عاظتي األخَتة وبروزىا كبلعب إقليمي و  على الرغم من الدور اإلقليمي الكبَت الذي لعبتو تركيا يف السنوات

و ثوابتها يف اظتنطقة  ػتكومة إىل درجة كبَتة بإمبلءات السياسة الغربيةاضتكومة الًتكية ما تزاؿ منوطة و إال أف قرارت 
 .ألف تلعب دور رأس اضتربة يف أي ؼتطط يضعو الغرب ضتل األزمة السوريةو ىذا األمر يرجح تركيا ، بشكل عاـ

مبساندة اضتراؾ  ألنصار اضتزب اضتاكم العارمة يف األشهر اظتاضية بُت الرغبة الشعبية اضتكومة الًتكيةلذلك تأرجح اظتوقف 
ىلية تعترب القاعدة الشعبية و منظمة أ 311الشعيب يف سوريا، و كاف ذلك متمثبًل بالنشاطات اليت قامت هبا قرابة 

الدبلوماسية الىت يتميز هبا رئيس الوزراء "الربغماتية" السياسية و قعية والوابُت بلقية ضتزب العدالة و التنمية، و البوصلة األخ
من اظترجح أف ال تقدـ اضتكومة الًتكية على أي خطوة سياسية أو دبلوماسية أو حىت أردوغاف. و طيب  رجب الًتكي

 كرية حىت يكتمل سيناريو إسقاط النظاـ السوري و يصدر الضوء األخضر بتنفيذه من قبل اإلدارة األمريكية.عس

 العربي الدور

ف الصمت اظتطبق إزاء ما لتدث يف سوريا طواؿ إل كامل بالقرار األمريكي، لذلك فالقرار السياسي العريب مرىوف بشك
ستسة أشهر من الثورة السورية كما ىو اضتاؿ يف الصحوة اظتفاجئة لؤلنظمة العربية و إدانتها للنظاـ السوري ما ىو إال 

وقف العريب يرسل إشارات واضحة من أف ذتة ؼتطط غريب التغيَت يف اظتاستجابة إىل توجيهات أمريكية صرلتة، و ىذا 
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ىناؾ  أف تفعيل دور ىذه الدوؿ العربية ما ىو إال جزء منو.رمبا إسقاطو قد مت حتضَته و إضعافو و لعزؿ النظاـ السوري و 
مي الدعم للشعب يف تقد ةيلاعف أكثرأيضًا ضغط شعيب متزايد على اضتكومات العربية من أجل أف يكوف عتا دور 

تقليديًا كاف من اظتمكن جتاىل ىذا الضغط و لكن ارتفاع جو ألة قمع بشار أسد. تارمتيًا و الوقوؼ يف و السوري و 
مستوى العنف اظتمارس ضد الشعب السوري األعزؿ مبا يف ذلك االنتهاكات الصارخة ضترمة اظتساجد يف سوريا و ظهور 

أدى إىل ختوؼ  السيما يف شهر رمضاف الكرميبسبب ؽتارسات النظاـ السوري و الطابع الطائفي للنزاع داخل سوريا 
 ؼ من تطور اإلستياء الشعيب العريب إىل أمر آخر ال حتمد عقباه.و خالواليات األمريكية اظتتحدة إىل التاألنظمة العربية و 

اللوجيسيت بًل عن الدعم اظتادي و فض يةيف أي ؼتطط غريب ضتل األزمة السور  إف أكرب دور نتكن أف تلعبو الدوؿ العربية 
الصيٍت للتدخل أو سي و الدويل يف تأمُت الدعم الرو  اجملتمع اظتخطط يف حاؿ فشلقانوين عتذا ىو تأمُت غطاء شرعي و 

 حتييدقتا على األقل.

 و الصيني  الدور الروسي
عسكرية ثابتة لتكوف قوى اقتصادية و  الصُت تسَتاف يف مسارين ؼتتلفُت كليا9ً الصُت تتجو يف خطىمع أف روسيا و 

سيطرهتا كقوة عظمى، وسيا تعيش من بقايا عصر نفوذىا و قد قطعت شوطاً كبَتاً يف ىذا اجملاؿ، يف حُت أف ر عظمى و 
 إال أف مصاحل الطرفُت تتشابو يف األزمة السورية.

قية منذ أياـ تعترب تقليديًا منطقة نفوذ شر فكبلقتا يريد اضتفاظ على مصاضتهما اإلقتصادية يف دولة كسوريا اليت كانت 
منظومة حلف وارسو، و ال سيما أف كبل الطرفُت خسر جولتو مع الغرب يف ليبيا اليت كانت تعترب ىي اإلحتاد السوفييت و 

 األخرى منطقة نفوذ شرقية.

رب على مصاحل أخرى ظتساومة الغورقة "حق النقض" يف غتلس األمن  كبل الدولتُت  لذلك فمن اظترجح أف تستعمل 
، و إف كاف من اظتتوقع أف تكوف ىذه اظتفاوضات صعبة إال أف قصَتة أو طويلة األمد يف اظتنطقة أو مناطق أخرى

 لن يكونا عثرة يف وجو  حترؾ دويل ضد النظاـ السوري.الصيٍت قابلُت للتغَت و الروسي و اظتؤشرات  تدؿ على أف اظتوقف 

 الدور اإليراني 
لسوري بالنظاـ اإليراين ىو ف ارتباط النظاـ اإب يف اظتعادلة الدولية سواء من أجل حتييده أو مواجهتو. الرقم األصع

ارتباط شبو عضوي نظراً للتقارب اظتذىيب الطائفي بُت الطرفُت وضتساسية و أقتية الدور اإلسًتاتيجي و اللوجيسيت الذي 
خًتاؽ الفكري و فتح سوريا أماـ اإل زب اهلليف اظتنطقة وتقدمي الدعم غَت احملدود ضت طهراف تلعبو سوريا يف تنفيد أجندة

 اإليراين كجزء من مشروع نشر أفكار الثورة اإلسبلمية اإليرانية.

ال شك أف دوؿ اطتليج العريب و على رأسها اظتملكة العربية السعودية تنظر بعُت القلق إىل تزايد النفوذ اإليراين يف 
ة و الذي أصبح خطرًا حقيقيًا ال يهدد مصاضتها فحسب وأفتا وجودىا وكياهنا أيضاً، كما أف تركيا ترى يف إيراف اظتنطق
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 تدور بُت ، و ال متفى على أحد "اضترب الباردة" اليتاظتنافس اضتقيقي لنفوذىا و دورىا القيادي يف الشرؽ األوسط
 ادود اظترسومة عتاىم غَت معلن بُت الطرفُت إال أف إيراف جتاوزت اضتإيراف و إف كانت ضمن إطار تفالواليات األمريكية و 

 مواضيع أقتها العراؽ.يف عدة نواحي و 

و عليو، نتكن القوؿ أف إيراف جتلس حاليًا يف عُت اإلعصار ؽتا سيجعلها تراجع حسابات وقوفها مع النظاـ السوري 
يف سوريا قد سقط إىل غَت رجعة  يما أف مشروعها "الشعيب"السيع اظتضي يف دعمها عتذا النظاـ و إىل أي مدى تستطو 
 التكنولوجيالدعم اظتادي و كد تورط إيراف يف اظتعلومات اليت تؤ  راشتنا بعد معو الدعم الشعيب السوري ضتزب اهللو 
أخرى يف  من احملتمل أف حتاوؿ إيراف مقايضة نفوذىا يف سورية مقابل مصاحلفاألمٍت لقمع الثورة السورية، لذلك و 

طقة من اظترجح أف تكوف يف العراؽ حيث دتتلك إيراف ورقة قوية جداً و ىي قدرهتا على أستهداؼ اصتيش األمريكي اظتن
 عن طريق حلفائها داخل العراؽ.

الصُت ظتنع تدخل الغرب لصاحل الثورة تكوين حلف اسًتاتيجي مع روسيا و  ىناؾ احتماؿ ضئيل ألف حتاوؿ إيراف
 ىو أمر ال يصب يف مصلحة أي طرؼ يف الوقت الراىن.قليمية و ف ىذا االحتماؿ قد يقود إىل حرب إأالسورية، إال 
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 سيناريوىات التدخل الغربي
 

دفع النظاـ الشد"9 ايل يف سوريا على مبدأ "الدفع و تقـو سياسة الرئيس األمريكي باراؾ حسُت أوباما إزاء الوضع اضت
أف تنفذا يف آف واحد عمليتاف كتب أف تسَتا بالتوازي و ىاتاف الة إىل داخل السلطة. شد اظتعارضالسوري خارج السلطة و 

ا أمر يريد الغرب لتجنب حدوث حالة فراغ أو فوضى يصعب فيها التكهن مبا ستؤوؿ إليو األوضاع يف سوريا، وىذ
يف ظل غياب  ختوفهم من البديل اإلسبلميو  ألمريكا وحلفائها ىنا تكمن معضلة "البديل" بالنسبةو  ،تفاديو بأي ذتن

الغرب أصبح على إستعداد أكرب للتعامل مع  ، إال أفيف اطتارج األجندةو  معارضة سورية متماسكة و واضحة اظتعامل
عدـ يف اجملتمعات العربية بشكل عاـ و سبلمي بعد إقرارىم بعمق توغل األثر اإل إسبلمي "معتدؿ" "ػتافظ" أو بديل

إكتاد حل سياسي يلغي اظتفاىيم اإلسبلمية من اضتياة العامة دوف إثارة ردة فعل قوية لدى اصتماىَت العربية إمكانية 
الطريق(، تشجع على السَت يف ىذا  1116سسة راند "بناء شبكات إسبلمية معتدلة" عاـ )دراسة مؤ بشكل عاـ 

  مشجعاً يف ىذا اإلطار.التجربة الًتكية تقدـ فتوذجاً و 

قد أوعزت إىل  مبا ال لتتمل اللبس أف الواليات األمريكية اظتتحدةاإلقليمية يف األسابيع األخَتة التحركات الدولية و تدؿ 
تقدـ و بتمويلو ليج دوؿ اطتتقـو بة و تلعب فيو تركيا دور رأس اضتر  حلفائها بتحضَت سيناريو متكامل للتدخل يف سوريا

 الراىن يف سوريا التعجيل يف حسم الوضعاعتدؼ من كل ذلك ىو وجيستية، و ية و لتافيو األردف مساعدات استخبار 
ليس من اظتستبعد أف يكوف ىذا اضتلف قد قطع "مشكلة مهملة ىي أزمة مؤكدة"، و  ئل9سَتًا على مبدأ كسينجر القا

 أعدوا العدة لو.شوطاً ال بأس بو من ؼتططو ال سيما أف من عادة الغرب أف ال يتبنوا موقفاً إال أذا كانوا قد 

لكن نتكن و  وحلفائها من الصعب التكهن حبقيقة الًتتيبات اليت أعدهتا الواليات األمريكية اظتتحدةعلى كل حاؿ، 
 9لشرطُت أساسيُتاليت ختضع رتيعها اآلتية و اظتتدرجة حصرىا بالسيناريوىات 

بعد أف كاف الفيتو  اظتوافقة مت اضتصوؿ عليهاموافقة إسرائيل على إزاحة النظاـ السوري، ونتكن القوؿ أف ىذه  -
ف استنفذ النظاـ السوري اظتوافقة اإلسرائيلية جاءت بعد أ اإلسرائيلي حاميا دوما للنظاـ السوري، ويبدو أف

اجتاه يف  أماـ النظاـ سبباً  الفًتة اظتمنوحة لو يف قمع التظاىرات دوف أي نتيجة، وأصبح ترؾ اجملاؿ مفتوحاً 
 .ملها إىل اجملهوؿاظتنطقة بكا

إن أي بادرة ضعف أ و تراجع في الثورة  استمرار و تصاعد حدة التظاىرات و العصياف اظتدين يف سوريا. -
العودة  يشجعهم على إزالة نظام األسد و فكرة إلى إعادة النظر في المجتمع الدوليالسورية سيدفع 

و في  غيرت الموقف الدولي لصالحها التيىي  السورية . الثورةو المفاوضات إلى حديث اإلصالحات
 .يدىا اإلستمرار في التأثير عليو لصالحها



 ارات الثورة السورية في مرحلة الحسمخي اظتركز اإلعبلمي لدعم ثوار زتص

 

03 
 

 الدوليةوالعزلة  عن بشار الدولية إسقاط الشرعيةالسيناريو األول: 
حىت الدستورية منذ إستيبلء حافظ أسد على للشرعية من الناحية القانونية و  ال بد من التأكيد على النظاـ السوري فاقد

سة رئا على توىل بشار أسداسجتدد فقداف النظاـ لشرعيتو يف الداخل السوري عندما  دقو  ،أربعة عقود قرابةاضتكم منذ 
الشرعية اليت كتب أف ة فاشلة حسب اظتعايَت الدولية، و عن طريق حكوم تابع إدارة الببلدة السورية بالتوريث و اصتمهوري

  الدويل يف إسقاطها ىي الدولية فقط.يساىم اجملتمع 

و أقلها وأخفضها كلفة وىو أضعف أنواع التدخل  الغريب  حالياً  قيد التنفيذ سيناريو ىو إسقاط الشرعية الدويل يناريوس
وىل اليت كتب أخذىا مهما كانت اطتطوات التالية. غَت أف ىذا السيناريو حبد اطتطوة األ االنظاـ السوري ولكنه تأثَتاً يف

ا أف أسقطت الثورة األركاف الباقية، وقت تقويض أىم ركنُت من أركاف النظاـ بعدجدًا ل عناصر ىامةذاتو يشتمل على 
و يتلخص ىذا السيناريو  النظاـ. ىذا ، و قطع أحد اظتوارد األساسية لتمويلدتاسك اصتيش والوالء لرأس ىـر النظاـ

 باطتطوات اآلتية9

  ت يف خارج سوريا اظتمتلكاجتميد كافة األمواؿ و تطبيق اظتزيد من العقوبات اإلقتصادية على النظاـ مبا يف ذلك
أىم رجاؿ األعماؿ اظتؤيدين لو. إف من شأف استهداؼ رجاؿ األعماؿ و الشركات احملسوبة على لرؤوس السلطة  و 

 اظتراىنة على سوريا ما بعد األسد. دفعهم ؿتوحلب ضتسم خياراهتم و ف يزيد من الضغط على جتار دمشق و النظاـ أ
  .حوايل ثلث اظتوازنة  تشكل عائدات النفط السوريمقاطعة النفط السوري و حظر شراءه في األسواق العالمية

فتا عن طريق شركة سيًتوؿ اليت ال ختضع للسيطرة أو حىت إم تسويقو عن طريق وزارة النفط و لكن ال يتالسورية و 
باشرة أو غَت مباشرة ببشار اليت ترتبط رتيعها بطريقة ماظتراقبة اضتكومية مبشاركة شبكة معقدة من الشركات الصغَتة 

النظاـ. إف قطع شرياف  قمعتذىب لتمويل آلة السوري رامي ؼتلوؼ، ؽتا يعزز من فرضية أف أرباح النفظ أسد و 
عشر سبعة البالغ اظتركزي  سوريا بنكات بديلة كاالستدانة من احتياط النفط على النظاـ سيدفعو إىل اختاذ إجراء

 اللَتة السورية.لقيمة اهنيار و  يف االقتصاد السوري ؤدي إىل تضخمبليوف دوالراً واليت ست
 السوري لكونو اظتصرؼ اظتستعمل من قبل النظاـ جاري السوريتطبيق عقوبات صارمة على المصرف الت 

بعشرين  رأشتالو اظتقدر لبناف. نتتلك ىذا اظتصرؼ جزء منللتحكم بأرباح العائدات النفطية بفرعيو يف سوريا و 
با ؽتا كتعلها ىدفاً سهبًل للعقوبات. من اظترجح أف يكوف النظاـ قد و ر و يف حسابات قصَتة األجل يف أ بليوف دوالر

 العسكرية.لتمويل جزء من زتبلتو األمنية و  قاـ باستعماؿ أمواؿ ىذا اظتصرؼ
 الطلب منو بشكل صريح و مباشر من قبل الرئيس األمريكي باراؾ و  الشرعية الدولية عن بشار أسد إسقاط

اظتفرطة  األمنيةالدولية عن اإلجراءات العسكرية و ىذه اطتطوة ستسقط الشرعية  حسُت أوباما التنحي عن اظتنصب.
يمية أخرى أقلسيشجع أنظمة دولية و الشعب السوري يف مواجهة النظاـ و يوسع من خيارات اليت يقـو هبا النظاـ و 
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ـتراظ يف إلا ىلعىذا القرار مدينة حلب بالذات  قد يشجع على أخذ مواقف أكثر تشددًا من النظاـ السوري.
 الثورة بشكل هنائي.

 دانة ملـز من غتلس األمن حبق النظاـ السورياصدار قرار إ. 
  الدولية بتهمة ارتكاب جرائم  احملكمة اصتنائيةحتويل الرئيس السوري  وأىم شخصيات النظاـ اظتشاركة يف اجملازر إىل

 ضد اإلنسانية حبق الشعب السوري. بحر 
  تركيا بتقليص أو إلغاء أي دتثيل دبلوماسي عتا يف سوريا وطرد سفراء سوريا من العربية و قياـ معظم الدوؿ الغربية و

 ىذه الدوؿ. ىذه اطتطوة ستؤدي إىل انشقاقات يف صفوؼ الدبلوماسيُت السوريُت خارج سوريا.
 التعامل معو على أنو اظتمثل الشرعي الوحيد للشعب السوري.و أو ما شابو  باجمللس اإلنتقايلالعًتاؼ ا 
 ير و سلا ـاظنلا دض ير ير ضتا ؿايتغا ةمكػت ةيضق ليعفت. 
 فار يإ و ايسو ر  ؼر ط نم اميس الو  ير و سلا ـاظنلا ىلإ ةحلسألا بير هت و عيب رظح. 
  حداث إحلفائها يف اظتنطقة هبدؼ بة لرأس النظاـ عن طريق أمريكا و اخًتاؽ شخصيات معينة من اضتلقة اظتقر

مقابل ضمانات شخصية للمنشقُت تضمن  ويف اظتناصب األمنية اضتساسةىيئة أركاف اصتيش انشقاقات مؤثرة يف 
تربط رأس اليت ىذه خطوة من الصعب التكهن بفعاليتها نظرًا للعصبة الطائفية  مستقبلهم داخل أو خارج سوريا.

 النظاـ باضتلقة اظتقربو لو.
 اصتيش السوري اضتر"ػ، واإلعًتاؼ الدويل بزيادة وتَتة اإلنشقاقات اظتيدانية يف اصتيش كنتيجة عن اطتطوات السابقة" 

 وإعطائهما امن سوريا وسبلمة اظتواطنُت فيهسؤولة عن أاظتوحيدة الشرعية الهة اصتك و"لواء الضباط األحرار"
 الصبلحية الكاملة ظتواجهة النظاـ السوري.

 ا هبا الىت تصلهبذلك روابط القرابة  معتمدةودعمها  ضد النظاـ السوري قياـ دوؿ اطتليج بتحريض العشائر السورية
 .السعوديةاظتملكة العربية وال سيما 

 لتدخل العسكري غير المباشرالسيناريو الثاني: ا
 أكثر م بصورةتهمأداء مه من واحىت يتمكن ضباط اظتنشقُتلل لوجيسيتا السيناريو يف تقدمي دعم مادي و يتجسد ىذ

ستحالة ىزنتة الثورة و دفعهم إىل التفكَت باإلنشقاؽ عن إ ىلععنويات جيش النظاـ والتأكيد عتم التأثَت على مو  فعالية
 9و بعضها()أ اآلتية بالنقاطىذا السيناريو تلخص ي النظاـ.

 الدور، مع تركيا اظترشح األوؿ للقياـ هبذا تعد . لوحدات العسكرية اظتنشقةلمنة للمواطنُت و حدودية آ إنشاء مناطق
 .اً ثانوي اً احتماؿ اعطاء األردف دور 

  للوحدات العسكرية اظتنشقة و لعب دور  التدريبو  اإلستخبارايتالدعم اللوجيسيت و  تقدمياألردف بقياـ تركيا و
 استشاري يف تنفيذ العمليات العسكرية ضد جيش النظاـ.
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 للوحدات العسكرية اظتنشقة. تسليح نوعي ػتدود غَت مباشر 

لة  من اظتمكن أف تستعمل من قبل األحساسية ىذا السيناريو ىو مدى قبوؿ الشارع السوري هبذه اإلجراءات اليت
لة قد نصياع للخارج و إف كاف من اظترجح أف تكوف األمور يف ىذه اظترحللنظاـ كدالئل على العمالة و اإل اإلعبلمية

  ىو التخلص من النظاـ بأي طريقة ؽتكنة.أف يكوف ىم الشعب الوحيد جتاوزت مرحلة "األدبيات" و 

غَت ػتسوبة العواقب إىل افتعاؿ حرب مع إسرائيل هبدؼ حتويل الصراع يف سوريا إىل  قد يلجأ النظاـ يف حركة يائسة
غَت من يف السيناريو الثالث و . يف حاؿ قياـ النظاـ السوري هبذه اطتطوة فستدخل الثورة السورية إقليمي صراع خارجي

 تصويره على أنوأف تؤدي ىذه اضتركة إىل تضامن الشعب مع النظاـ يف وجو ما ستحاوؿ األلة اإلعبلمية للنظاـ قع اظتتو 
 .على سوريا" عدواف خارجي"

 التدخل العسكري المباشرالسيناريو الثالث: 
يطوؿ اضتسم فيو.  قد وىو أكثر السيناريوىات تكلفة للغرب والوصوؿ إليو يعٍت دخوؿ سوريا يف صراع مسلح

 باألضافة إىل، ال نتر بأفضل حاالتو اإلقتصادية وال سيما أف الغربالية الغاحتماالت حصولو ضئيلة نظرًا لتكلفتو 
طاء القانوين كما أف تأمُت الغ  اليت ال تعترب مثااًل جيداً عتذا النوع من التدخل الدويل،يف األذىاف و  حضور التجربة الليبية

قعت يف و قد الشرعي الدويل لن يكوف باظتهمة السهلة حيث أف الوصوؿ إىل مثل ىذه اظترحلة يعٍت أف األزمة السورية و 
 تية9ص ىذا السيناريو بالنقاط اآل. نتكن تلخيجداً  وارد الدولية اظتواقفمستنقع معقد و احتماؿ انقساـ 

  كاملة و دعم قياـ   رمبا يف مناطق أو ػتافظاتبداًل من اظتناطق اضتدودية و  السوريإنشاء اظتناطق اآلمنة يف العمق
 .اجمللس اإلنتقايل اظتؤقت"بنغازي" سورية تكوف معقل للثورة السورية و 

 لتسليح اظتباشر للوحدات العسكرية اظتنشقةا. 
  دتو، وشل قدرتو بعمليات عسكرية موجهة ضد أىداؼ حساسة للنظاـ مبا يف ذلك استهداؼ مراكز قياالقياـ

 اصتوية. القتالية حتييد قدرتوعلى حصار اظتدف و 

عندىا  ىذا السيناريو سيتغَت كلياً إذا فشل الغرب يف التوصل إىل تفاىم واضح غَت معلن مع ايراف لتيدىا يف ىذا النزاع،
كما ذكر سابقًا نظرًا لكونو غَت   احتمالو ضعيفقليمية شاملة و لكن ىذا السيناريو ديث عن حرب إمن اظتمكن اضت

 رتيع األطراؼ )باستثناء النظاـ السوري( و نتائجة ال نتكن التنبؤ هبا. قبل من ذػتب
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 في المرحلة القادمة الثورة السورية خطوات
 

إىل ىذه اظترحلة اليت أصبح فيها اضتديث عن سقوط النظاـ السورية ال بد من التأكيد مرة أخرى على أف وصوؿ الثورة 
رة نفسها وإنتاف ىو بشكل رئيسي من صنع الثو  ػتتمبلً أمرًا واردًا و  السوري و سيناريوىات الدعم الغريب عتذه الثورة

نصاؼ أف أقناعتهم ب من أجل بناء سوريا جديدة لكل السوريُت، و بإمكانية ووجوب ؾتاح ىذه الثورة اظتتظاىرين
  الثورات ىو مبثابة اإلنتحار للشعب.

حىت أصبح من الصعب التنبؤ بردود فعلها التوقعات و اضتسابات الثورة ىو أهنا فاقت كل عتذه  اظتميزةنقاط اللعل أىم 
ىناؾ غتموعة من اً لتفو خطر الوقوع يف أخطاء فادحة،و لكن اريوىات القادمة أمر ، ؽتا كتعل البث يف السينمسارىاأو 

استثماره على درهتا على توجيو اظتوقف الدويل و قورة السورية لضماف استمراريتها و اطتطوات اليت كتب أف تقدـ عليها الث
يل و لكن بعض ىذه اطتطوات قد يرتبط باظتوقف الدو  الوجو األمثل حىت حتقيق النصر الكامل على نظاـ األسد.

 لتحقيق األىداؼ اظترجوة. على كل حاؿ معظمها خطوات سيتوجب على الثورة القياـ هبا

سقوط النظاـ غَت مرىوف بالوضع الدويل و الثقل األكرب و األىم يف ىذا اإلطار واقع على كتب التأكيد على أف 
بتكلفة بشرية فًتة زمنية أقصر و أكتاؼ الشعب السوري، و لكن من شأف اظتوقف الدويل التعجيل بسقوط النظاـ ب

 اظتذكورة آنفاً. الدويلريو من سيناريوىات التدخل عليو فاطتطوات اظتقًتحة ىنا صاضتة للتنفيذ يف أي سيناأقل،و 

 مرحلة قبل سقوط الشرعية الدولية
 عتذه اظترحلة9 اطتطوات اظتقًتحةو ىي استمرارية للمرحلة اضتالية اليت تعيشها الثورة السورية. 

  جديدة تزيد من إرىاؽ األجهزة األمنية و جترب النظاـ  اتكتكتي تطبيق عن طريقالسورية اضتفاظ على زخم الثورة
زاؼ اظتادي للنظاـ مواجهة الثورة ؽتا سيزيد من االستنيف  بأعداد أكربعلى اللجؤ إىل استعماؿ عناصر بشرية 

 غَت اظتشروط للنظاـ. اضتايل إضعاؼ دعمهمالشبيحة و اصتيش و و اإلستياء وسط عائبلت عناصر األمن  زيادة حالةو 
 اطتروج ناطق مت اجتياحها من قبل اصتيش و يف م م متجددخز ب شعاعتالثورة إىل مناطق جديدة أو إعادة إػتاولة نقل ا

 منها.
 بعدىا. أثناء اظتظاىرات أو العشوائية العمل على تكتيكات جديدة للحد من االعتقاالت 
  وسائل جديدة و الًتكيز على معاقبة شركة سَتياتل بصفتها أحد أىم شرايُت اإلقتصادية بطرؽ و تفعيل اظتقاطعة

 بعد النفط.النظاـ اإلقتصادية 
 ا كانت صغَتة حىت ال تنجح سياسة يف كافة مناطق الثورة كلما اجتاح النظاـ منطقة معينة مهم اضتاد التصعيد

 تكلفة إعبلمية و شعبية اعت ةمدوي ها بطريقةالثائرة بصمت بداًل من اجتياحاصتديدة يف استنزاؼ اظتناطق النظاـ 
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كتب ، و )منطقة اضتولة يف زتص ىي آخر مثاؿ على ىذ التكتيك( 9 كتب وقف مبدأ "االجتياح بالتقسيط"عالية
 الوسائل اظتتاحة لدى الشعب السوري. بجميعالتصعيد أف يكوف 

  ضماف األمن فيها على يدياء أو اظتناطق اظتتواجدة فيها و إدارة شؤوف األحتشكيل غتالس إدارة يف األحياء تتوىل 
 سوريا ما بعد الثورة أكرب معضلًة من الوضع اإلقتصادي إذا مل يتم تداركو. يفأبنائها. قد يكوف الوضع األمٍت 

 ات بدورىا قياـ ىذه اصتاليى اضتكومات،و الغربية لزيادة الضغط علليات السورية يف الدوؿ العربية و تفعيل دور اصتا
 اظتعنوي للثورة.بتقدمي الدعم اظتادي و 

  دنية اليت عن التنسيقيات و التجمعات الثورية اظت قثبني لثورة داخل سوريالكوادر ا ةؽتثلأو ىيئة غتلس تأسيس
نتائج  لكن دوف الوصوؿ إىلدية اليت اختذت يف ىذا اجملاؿ و ىناؾ بعض اطتطوات اصتظهرت منذ قياـ الثورة. 

 ملموسة بعد.
 من احملتمل أف تكوف الواليات  اتفاؽ اظتعارضة يف اطتارج على دتثيل سياسي مفوض للتحاور مع اجملتع الدويل(

يف ىذا اجملاؿ و لعل ىناؾ دور بارز للمعارض  ةضر اعظتا عم لمعلا يف األمريكية اظتتحدة قد قطعت شوطاً ال بأس
 (لخادلا يف ةضر اعظتا تايصخشلا ىو قأ نم ونو كل اً ر ظن ىيثم اظتاحل يف ىذا النطاؽ

  فُت حتت غطاء ىيئة يف اطتارج من أجل توحيد الطر  للمعارضةالتنسيق بُت غتلس الثورة يف الداخل واصتهة اظتمثلة
 .اؽ على أليات عمل توزع األدوار بُت الطرفُت حتت أجندة مشًتكةواحدة أو االتف

ة الببلد يف اظترحلة اإلنتقالية بعد ىناؾ ثبلث نقاط أساسية تدور حوعتا جهود اظتعارضة السورية9 إسقاط النظاـ، ألية إدار 
 األسس اليت ستقـو عليها.يف ذلك اعتوية اصتديدة للببلد و  الرؤية اظتستقبلية لسوريا ما بعد األسد مباسقوط النظاـ، و 

 ال سيما يف اطتارج و اليت حتوؿيسي للخبلؼ بُت عناصر اظتعارضة و ترى ىذه الدراسة أف النقطة الثالثة ىي اظتصدر الرئ
رورة زتاية الببلد ضاطتارج على إسقاط النظاـ و و  جتتمع رتيع األطراؼ يف الداخل دوف اجتماع كلمة اظتعارضة. فبينما

لببلد ريثما تتشكل حكومة من حالة الفوضى و الفلتاف األمٍت اليت قد تتبع سقوط النظاـ عن طريق أليات فعالة إلدارة ا
 توجهها.ضتديث عن ماىية الدولة اصتديدة و تتواجو عندما يصبح او دستور جديد، فإف الرؤى تتضارب جديدة و 

اظترحلة االنتقالية ال قبلها و ذلك  خبلؿالثورة و  تعترب ىذه الدراسة أف الدولة السورية اصتديدة كتب أف تولد من رحم
 لؤلسباب األتية9

 حتديد ىويتها، قرير مصَت الببلد و ال سيما يف الداخل من اظتشاركة يف تحق الشعب السوري بكافة أطيافو و  من
سياسية اصتديدة من طرح براغتها ىذا لن يتم إال عن طريق هتيئة مناخ سياسي و مدين مبلئم لتتمكن األحزاب الو 
ىذا مل يعدوىا من قبل و  بة سياسيةمقبلوف على جتر  أفراد الشعب من حسم خياراهتم و ميوعتم و ال سيما أهنمو 

 فًتة تأقلم.ترتيبات كثَتة و لب حبد ذاتو يتط
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 فَت ىذا اظتناخ السياسي و ليس التمهيد لتنفيذ اجمللس اإلنتقايل ىو تو ف اعتدؼ من اظترحلة اإلنتقالية و ب أف يكو كت
 أوساط ـتبوية ػتدودة معظمها خارج الببلد.يف يف معزؿ عن إرادة الشعب السوري و رؤية سياسية مت إعدادىا 

  لسوريا ما بعد األسد قبل أف يتم  ددػت الًتويج ظتشروع سياسي ىأطياؼ اظتعارضة يف اطتارج علإف تركيز بعض
ؿ ركوب موجة الثورة و السوري اإلنطباع بأف فئة معينة حتعطاء الداخل اإاظ النظاـ فعليًا سيكوف من شأنو إسق

 أطراؼ اظتعارضة.ىذا من شأنو زيادة الفرقة بُت دهتا و نأجاستغبلعتا لتوطيد أفكارىا و و 
 اطتارجي على تشكيل غتلس إنتقايل و تعريف آليات واضحة إلدارة الببلد يف قدرة اظتعارضة بشقيها الداخلي و  إف

أف اضتكومة يل على أف سوريا يف أيدي أمنية و الفًتة اإلنتقالية اليت ستلي الثورة سيكوف كافيًا لطمأنة اجملتمع الدو 
 ىويتو.طلعات الشعب السوري و اإلنتقالية ىي حكومة تعكس ت اليت ستتشكل عند هناية الفًتة

 و قيام المجلس اإلنتقالي مرحلة ما بعد سقوط الشرعية الدولية
فسو غترباً على كتد اجملتمع الدويل نو  ةقباسلا ةر قفلا يف ةجر دظتا خطواتلل تسبق األحداث الًتتيب الزمٍتمن احملتمل أف 

رة يف اظترحلة السابقة نظرًا الستمرار النظاـ يف قمعو للشعب شرعية ىذا النظاـ قبل أف تكتمل اطتطوات اظتذكو  إسقاط
 السوري.

ال اإلقليمي فمن اظترجح  مستقبل عتم يف اظتسرح الدويل و عندما تدرؾ أركانو أف ال رض النظاـ الهنيار مفاجئإذا مل يتع
تتزامن ىذه اظترحلة مع السيناريو  من اظترجح أفو  ،يف حرب إبادة ال ىوادة فيها النظاـ دخوؿأف تكوف ردة الفعل ىو 

 9للثورة السورية يف ىذه اظترحلة اطتطوات اظتقًتحة .ثالث من سيناريوىات التدخل الدويلالثاين أو حىت ال

  النظاـ  بشكل يواكب سقوط و تأكل ةمو كالثورة بشكل تدركتي بوظائف اضتلقياـ غتلس االتفاؽ على آليات
 شاملة.لافوضى لااظتفصلة الحقاً للحيلولة دوف االنزالؽ إىل حالة يناريوىات السقوط وفقاً لساضتايل 

 توظيفها يف تصريف أمور جاعها و و البدء باسًت  اجملمدة يف اطتارجرة موضوع أمواؿ الشعب اظتسروقة و البدء بإثا
 الدولة. الوضع االقتصادي سيكوف من أخطر العوامل اليت ستهدد سوريا ما بعد الثورة.

  على أرض الواقع هبدؼ الدفاع عن سلمية الثورة واستمراريتها  تنظيماهتمللضباط اظتنشقُت و دور قيادي إعطاء
 . مساعدهتم يف تشكيل نواة قوى األمن و اصتيش اصتديدةجديدة عن اصتيش و استقطاب عناصر منشقة و 

  التنسيق ظم عن نفسها بكل السبل اظتمكنة و لدفاع اظتنل لمناطق احملاصرة أو اظتستباحةشرعي كامل لإعطاء غطاء
 .عتذه الغاية الضباط اظتنشقُتمع 

 .االستمرار باظتظاىرات السلمية يف اظتناطق اليت تسمح فيها الظروؼ بالقياـ بذلك 
 ش النظاـ و قواه األمنية.اليت ستكوف ىدفاً عتجـو جيأنواع الدعم للمناطق اظتنكوبة و  تقدمي كل 
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 و قيام الثورة المسلحة مرحلة سقوط الخيار السلمي
وىي  يف العصر اضتديث مارستها بالفعلليت نادت إىل اظتقاومة السلمية و أحد أىم الشخصيات ا ال بد من اقتباس مقولة

 اظتقاومة نا معأعلم من أعبلـ "مقاومة البلعنف" حُت قالت9" و "أونغ ساف سو كي"، أبرز قادة الثورة السلمية يف بورما 
 السلمية مادامت حتقق أىدايف". 

أؾتح ا ىو اسًتاتيجية ثبت أهنا أنسب و إفت السلمية الذي اختاره الشعب السورياظتقاومة كتب التأكيد على أف خيار 
لكنها ال تعدو كوهنا اسًتاتيجية أقل تكلفة بشرية ؽتكنة، و ىدـ  أركاف النظاـ السوري يف اظترحلة اضتالية بطريقة ظتواجهة و 

 الدولية.عندما تتغيَت الظروؼ الداخلية و  كتب إعادة تقييمها

ختلي حلفاؤه التقليديوف عنو يف إطار صفقات معينة مع وط شرعية النظاـ السوري دوليًا و حاؿ سق يف لمتحملا ففي
و الشراسة مبكاف أنو سيستحيل على الشعب السوري القياـ بأي مظاىرات أف تكوف ردة فقل النظاـ من العنف الغرب 
النظاـ  فيهاعرضة ضترب إبادة حقيقية يقـو  فو يندظتا سيصبحو أو تنفيذ أي نوع من أنواع العصياف اظتدين، سلمية 

 قراىم.مدهنم و هم و البٌت التحتية ألحيائمتلكاهتم و مبو  مبالفتك هب

أصبح لزامًا على الشعب السوري الدفاع عن بقائو ومة السلمية قد استنفذت جدواىا و يف ىذه اضتالة تكوف اظتقا
 كلوىو آخر مراحل اضتسم يف حاؿ فشلت   ورة السورية مرحلة اضتسم العسكريتتدخل الثسووجوده، وعندىا 

 النظاـ. ةحاطإلابالسيناريوىات السابقة 
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 السوري سقوط النظامسيناريوىات 
 

 إىل السقوط9  ندرؾ أف النظاـ السوري يف طريقوأربعة حقائق كتب أف نؤكد عليها حىت

 الذي فقد شرعيتو الداخلية منذ أمد طويل. السوريوف لن يعودوا إىل بيوهتم بعد اليـو و لن يقبلوا هبذا النظاـ -
هبذا األمر فالعبلقة بُت يعبأ  النظاـ غَت قادر على تقدمي أي إصبلح حقيقي، فضبًل على أف الشعب مل يعد -

 العقد اإلجتماعي و القانوين بُت اضتاكم و احملكـو مل يعد لو وجود.، و النظاـ انتهتالشعب و 
عدـ أصبح مصدر قلق و  دقو  قتلو للمتظاىرين إىل هناية اظتطاؼىو ماض يف قمعو و النظاـ حسم خياراتو و  -

 استقرار دويل.
 أدرؾ ىذه اضتقائق وأصبح يرى يف النظاـ مشكلة بدالً من حل.على رأسو الغرب اجملمتع الدويل و  -

أو تلكأ اجملتمع الدويل يف حسم أمره تأخر سقوطو النظاـ و بُت الثورة السورية و أمد الصراع كتب التنبو إىل أنو كلما طاؿ 
ما تزاؿ تلعبو اظتساجد و الروح نظراً للدور البارز الذي لعبتو و  يف سوريا الثورةكلما طغى التوجو اإلسبلمي على   بوضوح
اطتيار السوري القناعة بضرورة التصعيد و ترسخت عند الشعب كلما و  بقائها،مية يف اضتفاظ على زخم الثورة و اإلسبل

 اظتسلح.

 االنهيار السريع المدوي
 وتفشي الروح اإلهنزامية بُت أتباعليو على كل اظتستويات و التضييق عكنتيجة مباشرة إلسقاط الشرعية الدولية للنظاـ و 

 أنو قريباً سيصبح عاجزاً عن دفع رواتبهم و مكافأهتمناعهم بأف النظاـ ال مستقبل لو و و اقت يف اصتيش و األجهزة األمنية
دبلوماسية و تسارع وتَتة تفكك اصتيش الهنيار بانشقاقات ىامة عسكرية و . سيتجسد ىذا اعلى البطش باظتتظاىرين

على  قوى األمن و اختفاؤىا من اظتدف و القرى السورية. ال شك أف ستسة أشهر من الثورة السورية كاف عتا أثر كبَتو 
ال ري يف سوريا و أصبح النظاـ ال يعتمد إكتعلى اصتيش الذى أصبح على دراية أكرب مبا أجهزة األمن اليت أستنزفت و 
  .لى أسس الوالء الطائفيع على فرؽ معينة يف اصتيش بناءً 

)و إف كاف واأللوية  ليس بالضرورة على مستوى الفرؽ إلضعاؼ اصتيش جدير بالذكر أف مستوى اإلنشقاقات اظتطلوب
الشعب حوعتم حىت  أف يلتفبكثافة أكثر و يكفي أف تنتشر اإلنشقاقات على مستوى الضباط القادة  لب ذلك مثالياً(،

 مثاؿ على ذلك( 0863ع )الثورة الربتغالية يف عاـ حتدث األثر اظتطلوب يف اصتيش و اجملتم

لتماسك النظاـ حىت اآلف  نظراً  و ىو أفضل السيناريوىات إال أف احتمالو ضعيفعلى الرغم من أف ىذا السيناري
 السيما أف النظاـ صور ىذه اظتعركةاألرض احملروقة، و لثورة معتمدًا على أسلوب القمع و وقناعتو أنو بامكانو استاد ا

 على أهنا معركة بقاء. ألتباعو
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 السقوط التدريجي
 ةَت تو  عا فتر ا و ،ةيلو دلا ةيعر شلا طاقسإ دعب اظتظاىرات والعصياف اظتدين ديعصتو الوضع اضتايل  رار متساوىو نتيجة 

هناؾ النظاـ إىل درجة إ جيشو من جهة أخرىمن جهة وأجهزة النظاـ األمنية و اظتسلحة بُت الضباط اظتنشقُت  تجهااظتو ا
واالهنيار  )نظرًا الستمرار العزلة و العقوبات و نزع الشرعية الدولية(، الدويلبشكل كلي على اظتستوى الداخلي و 

لية من أجل ؽتا قد يدفع النظاـ إىل التفاوض مع ؽتثلي الثورة السورية عن طريق وساطة دو  الكامل لئلقتصاد السوري،
 .ـاظنلا سو ؤ ر ل ةنيعم تانامض لباقم نقل السلطة إىل الشعب

تسليمو باعتزنتة راجع النظاـ عن عقليتو األمنية و حيث أف حصولو يتطلب ت ىذا السيناريو ىو أقل السيناريوىات احملتلمة
نجهية متغَتاتو، باإلضافة إىل درجة ععجزه عن مواكبة العصر و ية النظاـ و قلتصلب عصتمود و ىذا أمر غَت متوقع نظراً و 

 العقود السابقة. عالية أصابت أزالمو على مر

 كما أنو يتطلب أن تقبل الثورة السورية بالتفاوض مع النظام و ىو أمر قد ترفضو غالبية الشعب التي تطالب
إال أف  كانو إلى أزالمو في الشوارع و أبواقو على وسائل اإلعالم.بمحاكمة و معاقبة النظام بأكملو من رؤوسو و أر 

قد يدفع الثورة  ورياحالة اإلهناؾ اليت من اظتمكن أف تصيب الشارع السوري  و الوضع االقتصادي الذي قد تعانيو س
 السورية إىل القبوؿ بفكرة التفاوض.

 ػتدود كما أسلف شرحو.من اظترجح أف يتزامن ىذا السيناريو مع تدخل عسكري دويل 

 الحسم العسكري
يف  الضغط الدويلو  السلمية الثورة السورية ستنتج عن فشل كل وسائلأطوعتا أمداً و و تكلفة ثر السيناريوىات دموية و أك

الضباط وري و الشعب الس سيتجسد مبواجهة مسلحة شاملة بُتو  جبار النظاـ السوري على ترؾ اضتكمإقناع أو إ
 من جهة و النظاـ من جهة أخرى. اظتنشقُت

سكرية، إال أف حسم الشعب خياره رغم أف الوضع اضتايل يوحي بأف النظاـ السوري نتتلك اليد العليا يف أي مواجهة ع
ية سيؤدي إىل تشتيت جيش تقريره زتل السبلح دفاعًا عن النفس و دخولو حرب عصابات شاملة على امتداد سور و 

، حتقيق توازف قوى بُت الطرفُت ىلإ يدؤ يس اؽت قوة و عدد الضباط اظتنشقُت دعاصتقات فيو و ازدياد االنشقاالنظاـ و 
 يف غضوف أشهر قليلة. اضترب هذىحتسم  أف مكنظتا نمو 

 ىذا السيناريو من شأنو أف يدفع اجملمتع الدويل إىل التدخل العسكري اظتباشر الذي استبعد سابقاً.
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 السورية تحديات الثورة
 

 على الرغم من اظتراحل و اللحظات اضترجةالثورة السورية منذ اندالعها، و  اإلؾتازات اعتائلة اليت حققتهاعلى الرغم من 
خاطر اظتب، إال طريق الثورة السورية ما يزاؿ ػتفوفاً اليت كاف من اظتتوقع أف تصيبها يف مقتلاليت جتاوزهتا بنجاح حىت اآلف و 

 9ةيلاتال اليت نتكن تلخيصها بالنقاظ حدياتالت اطتارج واليت تًتبص هبا يف الداخل و 

  التدركتي التأثَت السليبالقتل، و اصلة  واستعماعتا اظتفرط للقمع و تراجع اضتراؾ الشعيب بسبب اضتمبلت األمنية اظتتو 
 فألا ـو قي ـاظنلا فأ اميسال و تيعات اظتزيد من الضربات األمنيةقدرة الثورة السورية على اسو  لبلعتقاالت العشوائية

 .نير ىاظتظتا ددع نم ليلقتلا نم نكمتيل تالاقتعالا دمأ ةلاطإب
  مبداً تطبيقو اده بكل مدينة على حدى و أىم اظتدف الثائرة إىل ثكنات عسكرية بعد استفر ل يؾتاح النظاـ يف حتو

ي نوع القياـ بأب على اطتروج يف مظاىرات حاشدة و األرض احملروقة. ىذا األمر من شأنو أف لتد من قدرة الشع
 ح اظتعنوية للمتظاىرين.و ر ى الة السلمية من يد الشعب و التأثَت علبالتايل سلب ورقمن أنواع العصياف اظتدين و 

 رار متسإلا نم تنكدت ةير و سلا ةر و ثلا فأ نم مغر لا ىلع .ةير و سلا ةر و ثلا يف مساح لكشب بلح ةنيدم ؿو خد ـدع 
 ةر و ثلا ىلإ بلح ةنيدم ـامضنا فأ الإ ،اهنم رظتنظتا رو دلا بلضتا ةنيدم بعلت فأ فو د رهشأ ةسست نم رثكأل
 .راو ثلا حلاصل مسضتاب ليجعتلا ونأش نم فو كيس اهب قيلي يذلا لقثلاب
 اجملتمع الدويل نظراً لصعوبة بة لتمثيلها أماـ الشعب السوري و صيغة مناسارضة يف الداخل يف إكتاد أليات و تأخر اظتع

الوضع األمٍت يف الداخل و لغياب أي مؤسسات مدنية عن الساحة السورية قبل قياـ الثورة. ىذا األمر قد يعطي 
 الداخل و على اظتستوى الدويل و يؤخر أي ػتادثات أو مفاوضات حقيقية مع اجملتمع الدويل انطباعًا سلبيًا يف

 كتاد البديل.إ بشأف آليات
  تقدمي دعم حقيقي  تشكيل جبهة موحدة قادرة علىرية يف اطتارج عن توحيد كلمتها و عجز اظتعارضة السو استمرار

حسم  يفر الغرب تأخ ىلإ يدؤ يس اؽت اظتطلوب دولياً، اظتستوى ورية علىللداخل و العمل معو على دتثيل الثورة الس
ورة صب اً بناج اهنكر و  ةيبز ضتاو  ةير كفلا تافبلطتا زو اجت نم ةير و سلا ةضر اعظتا نكدت ـدع فإ قراره إزاء الوضع يف سوريا.

 ءانبل يعسلا و ـاظنلا طاقسإ اهسأر  ىلعو  اهيلع قفتظتا ميقلا و ميىافظتا فقس تحت دحو تلاو  لقألا ىلع ةتقؤ م
 .ةر و ثلا حا ؾت وجو  يف قئاو علا مىأ نم فو كيس ير و سلا بعشلا تاحو مط يبلت ةديدج اير و س

  قبل إدتاـ مرحلة ما بعد الثورة  ىوية الدولةاظتشروع السياسي و دتسك أطياؼ من اظتعارضة بالًتكيز على تعريف
عنها من فوضى. موضوع سوريا ما  ما قد يتولدلية و يف اظترحلة اإلنتقا أمور الببلد حل معضلة تسيَتإسقاط النظاـ و 

م اظتعلن يظهر عكس هبف كاف خطاإمصدر خبلؼ و رضة و بعد الثورة ىو أمر شائك بالنسبة ظتعظم أطراؼ اظتعا
  ذلك.
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 خطابو اإلرىاب الذي فرضو عليهم النظاـ من خبلؿ يف سوريا من جتاوز حاجز اطتوؼ و  عدـ دتكن األقليات
سورية. ىذه اطتطوة كتب أف تساىم هم بشكل كامل يف الثورة اللتوؿ دوف اـتراط الذيالطائفي ظتدة عقود طويلة و 

كما  دورىا الفاعل يف اجملتمع  صريح يضمن لؤلقليات حقوقها و الثورة عن طريق تبٍت خطاب واضح و ها قيادات في
 قبل استيبلء آؿ أسد على اضتكم. كاف اضتاؿ دائماً على مر التاريخ السوري

  ال سيما العلمانية على مهارتة اعتوية اإلسبلمية لسوريا و عدـ ترؾ قرار حتديد اعتوية إصرار بعض أطراؼ اظتعارضة و
بلميوف للشعب السوري نفسو، ؽتا قد يؤدي إىل حدوث اظتزيد من الشروخ يف اظتعارضة السورية اليت نتثل فيها اإلس

 دعم الشعيب. ال سيما على مستوى البالغ األقتية و عنصراً يف 
 ظتزيد من يف مؤامرة ظتنح النظاـ السوري ا ضعيف يف األزمة السورية أو ضلوعوواصلة اجملمتع الدويل يف لعب دور م

 الإ ،كلذ سكع ىلع ؿدت ةيلاضتا لئالدلا فأ نم مغر لا ىلع غض الطرؼ عن جرائمو.الوقت لقمع التظاىرين و 
 .ةر و ثلا بناج نم ديعصتلا نم ديز ظتا وى وثو دح عنظت ةديحو لا ةقير طلاو  اً در او  ؿاز ي ام ؿامتحالا اذى فأ
  ع حتييدىا  ولو عن طريق اظتفاوضات ؽتا سيدفرفض إيراف التخلي عن النظاـ السوري وعجز اجملتمع الدويل عن

 اظتنطقة بأكملها إىل أسواء السيناريوىات.بالثورة السورية و 
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 الخالصة
 

إىل الكثَت من اطتطوات من جانب  حباجةاحتماالت سقوط النظاـ السوري أصبحت حقيقية وواقعية إال أهنا ما تزاؿ 
 قياـ اجملتمع الدويل حبسم موقفو بشكل واضح و هنائي.و  الثورة السورية

اجملتمع الدويل أو لسقوط النظاـ فالقاسم اظتشًتؾ ىو استمرارية الثورة  ظتوقفمهما كانت السيناريوىات اظتطروحة 
تفعيل اصتاليات السورية يف اطتارج و معها الشارع العريب، مع اإلبقاء على   ىالسورية يف زستها و انتشارىا، و العمل عل

التكييف مع اظتتغَتات تأقلم و إظهار درجة عالية من القدرة على الائمة يف مواجهة النظاـ مفتوحة، و كل االحتماالت الق
 .اطتارجيةالداخلية و 

صر اصتيش التفالو حوؿ عناتواصلو مع جاليات اطتارج و ي و تكافلو اإلجتماعالسورية مبقدرات الشعب السوري و  الثورة
النظر عن  غضهنج الثورة متحمبًل اطتسائر البشرية و اظتادية قادر على إسقاط النظاـ السوري بالشريفة و اإلصرار على 

 .ولخدت تاىو ير انيس و موقف اجملتمع الدويل


