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 مقدمة

ق باستمرار )األزمة/الحرب( في رح مركز دمشق لألبحاث والدراسات يط
ّ
هذا السؤال املتعل

 إلى برنامج بحثي، يستقص ي به آراء الباحثين واملعنيين بالحدث 
ً
ي، مع السور سورية، استنادا

واالستجابة املمكنة لتحديات  ،ئق الحسم أو عوائق الحل في سوريةعواتقديم املقترحات حول 

 املشاريع املطروحة. )األزمة/الحرب(، القائم منها، أو الناتج عن

ويأتي هذا السؤال في الوقت املناسب، )فاألزمة/الحرب( كما تبدو اآلن في نهايتها، وقد تبدو 

هذه النهايات قريبة، كما قد تبدو بعيدة، لكن األكيَد أنَّ املسارات تبدو وكأن األمر يقترب من 

د  ِّ
ّ
 ك:ذلالحسم، ويؤك

 أن كل طرف بات على وضوح األهداف والغايات لدى األطراف املؤثر  .1
ً
ة، إذ أصبَح واضحا

علم بما يريده باقي األطراف، واالقتراب من الحسم يفترض وقفة مراجعة ملا حصل، وكيف 

 تمت عملية التعامل معه، وانتهاج أساليب وآليات جديدة ملواجهة متطلبات املرحلة.

اد بعض التعب الذي بدأ يدب في تصرفات وأعمال مختلف األطراف، ما يعني استنف .2

 ما يتسبب في أغر 
ً
سورية، وإنهاك نظامها السياس ي  "تدمير"اض ما حصل، تحديدا

 واالقتصادي، وتفكيك سلمها االجتماعي، الهدف الذي ترعاه بعض األطراف الخارجية.

التطورات اإلقليمية والدولية التي توحي بأن أغلب الجهات املؤثرة في األحداث، باتت  .3

ستمرار األعمال الحربية والعنف، وأن الحل هو في العمل موافقة على أن من العبث ا

 السياس ي والدبلوماس ي.

قلنا إن األمر يقترب من الحسم، ولكن عوائق الحسم كثيرة، ومنها ما هو أعمق وأمض ى وأكثر 

 من العوامل اإليجابية التي توحي باقتراب الحسم.
ً
 تأثيرا

 عن ولكي نقف على هذه العوائق ونجيب عن سؤال البحث، 
ً
ينبغي علينا أن نجيب أوال

 السؤال اآلتي:

 ِلم حدث ما حدث؟ وملاذا قامت الحرب واشتعلت األزمة في سورية؟ وكيف حدث ذلك؟

إذا حصلنا على جواب هذه األسئلة الثالثة، يمكن أن نجيب عن سؤال البحث: ملاذا ال تزال 

 األزمة/الحرب قائمة؟
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 اآلن التركيز على ا، ولذا
ً
 إلجابة عن سؤال ملاذا؟ وكيف؟!ُيَعدُّ مهما

في  ويحدث وصفنا ما حدثإذا 

طون للحدث،  مافي إطار  ،سورية
ّ
دعاه املخط

 فالذ–" الربيع العربي"في إطار 
ً
ي ي بدأ عملّيا

في تونس، ثم انتقل إلى ليبيا  2212أواخر عام 

إلى أغلب البلدان و  ،ومصر وسورية واليمن

تأثير مختلفة وضمن  العربية في نسب

 في 
ً
مستويات متعددة، كان أشدها عنفا

، وانتهت في بن عليلتظاهرات التي انتهت بسقوط نظام سورية وليبيا، في حين اكُتفي في تونس با

كانون  22التي نشبت في لى اإلخوان املسلمون على الثورة مصر على مرحلتين: األولى، عندما استو 

نجد  –2213 حزيران/يونيوعندما استلم املجلس العسكري الحكم في  ، والثانية2211يناير الثاني/

ال يمكن فصله عن مجموعة األحداث في البلدان العربية األخرى، وهو يتمحور باستبعاد بعض أنه 

ألتين سالتفاصيل، في مسألة جوهرية واحدة هي االستراتيجية األمريكية، التي تتصل بوجه خاص بم

  جوهريتين هما:

وجود الكيان الصهيوني، واستمراره كقوة محورية في املنطقة العربية لخدمة أهداف ، األولى

 االستراتيجية األمريكية واألهداف الصهيونية.

، تتعلق بالنفط والغاز واملوارد الطبيعية األخرى، وباألهداف االقتصادية للغرب الثانية

 بعاّمة وللواليات املتحدة بخاّصة.

ة شؤون املنطقة تحت ظل القطبية الواحدة، أي سيطرة الواليات في هذا اإلطار، تمت إدار 

 املتحدة على القرار الدولي بعد انهيار االتحاد السوفيتي.

ولكن بعد صعود الصين، وسعي روسيا الستعادة دورها الدولي، وتمسك الواليات املتحدة 

–والصين من السعي  ية، ملنع روسياتها في ممارسة سياسات وقرارات دولبدورها القيادي وتعنّ 

إلى التعددية، في ظل  أحاديإلى تغيير النظام الدولي من نظام  –بمؤازرة العديد من دول العالم

تبرز النزاعات والصراعات، وتستعص ي عمليات حلها  ،هذه الحالة من التأزم في العالقات الدولية

 في األقاليم املختلفة من العالم.

، نجد في سورية ويحدث إذا وصفنا ما حدث

ال يمكن فصله عن مجموعة األحداث في أنه 

البلدان العربية األخرى، وهو يتمحور 

باستبعاد بعض التفاصيل، في مسألة جوهرية 

 .واحدة هي االستراتيجية األمريكية
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 السورّية في 
ُ
هذا اإلطار الذي تغلب عليه صفة التداخل والتشابك فيما وقد جاءت املسألة

بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية، ويبدو التأثير الخارجي من عدد من الزوايا التاريخية 

 ومع املحيط العربي واإلقليمي والدولي. افية التي تظهر بوساطة العالقات فيوالجغرافية والثق

الداخلية عن العوامل الخارجية، فلكل منها دور ووظيفة، وإذ وال يمكن فصل العوامل 

 وسيلة الخارج لفرض 
ً
يستخدم بعض الداخل الضغوط الخارجية لتحقيق أهدافه، فإنه أيضا

 أجندته.

ويلتقي بعُض الداخل بأهدافه مع الخارج في خيار التغيير بعد فشل تأثيره في مسارات اإلصالح 

 ملا ،في النظام السياس ي
ً
 "سقاط النظامإ"تي يتطلع إليها، والتي تتمثل في يحقق له األهداف ال وفقا

واالستيالء على السلطة، حين رفع شعارات ضبابية تتعلق بالديمقراطية وحقوق اإلنسان دون أن 

في بداية تحركهم يتألفون من أطياف ذات  "املتظاهرون"يكون لديه برنامٌج واضٌح ومقنٌع، فقد كان 

يضمها برنامٌج موّحٌد، وإن كان لدوافعها املعيشية، مكاٌن بارٌز، ولكن مع التحول مطالب مختلفة ال 

ل 
ّ
نحو اإلرهاب والعنف وحرق وتدمير مؤسسات الدولة، بدأت تتوضح معالم جديدة للتحرك تتمث

 في:

 في اإلخوان املسلمين، على ما يدعى سي -
ً
ثر بين تتبع "معارضة"طرة التيار اإلسالمي متمثال

 عواصم الغرب والخليج وتركيا.

تنامي دور التنظيمات اإلرهابية في الداخل تحت تسمياٍت تستدعي عناوين سوداء في  -

ر بحاالٍت عنفّية وممارسات قمعّية.
ّ
ذك

ُ
 التاريخ اإلسالمّي ت

والذي بدأ بحشد كبير بين  "أصدقاء سورية"كشاف التدخل الخارجي تحت عناوين ان -

  الدول، تناقص
ً
دول الغرب األوربي إنكلترا وفرنسا وأملانيا بعاّمة، والواليات ليضم  مؤخرا

وتبلور هذا التدخل في عقد  ،املتحدة وبعض دول الخليج السعودية واإلمارات بخاّصة

العديد من املؤتمرات وفي مواقف تلك الدول في املحافل الدولية، وفي الضخ اإلعالمي غير 

 في التسليح غير املحدود للتنظيمات اإلرهابية، وفي كما تمثل هذا الت املسبوق.
ً
دخل مادّيا

 التمويل املالي املباشر لتلك التنظيمات.
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 ثابتة؟ إمبريالية استراتيجية أم مؤامرة، أهي

اعتقاٌد في الدوائر الرسمية، وفي أوساط  ،2211 /مارسآذار، في ساَد منذ بداية األحداث

 – حزب البعث العربّي االشتراكّي وأحزاب الجبهة، أنَّ وراء املظاهرات واالحتجاجات التي انطلقت

 بعد صالة الجمعة
ً
 ،من املساجد ومن األسواق الشعبية، مؤامرة كبيرة اشترك فيها الغرب –تحديدا

 ليج، وأن الهدف هو إسقاط النظام السياس ي.وعلى رأسه الواليات املتحدة وبعض دول الخ

، إنما علينا أال نتجاهل أو نبتعد عن التحليل كآليات تنفيذية، وإن كنا ال ننفي وجود املؤامرة

  ،يةالصهيون –بأبعادها األمريكية العلمي لألحداث، كونها تجليات االستراتيجية اإلمبريالية 
ً
وفقا

لسياسات مدروسة ومنهجية، أثبتت الوقائع فعاليتها، في الوقت الذي يغيب فيه املشروع املواجه 

الذي كان يمكن أن يتمثَل في إنجازات إصالحية سياسية واقتصادية  ،واملقاوم لهذه االستراتيجية

 واجتماعية تقدمية صلبة.

غير  وأساليبها وآلياتها، لذا من املؤامرة واملشروع اإلمبريالّي األمريكّي الصهيونّي، يتكامل مع

املفيد التركيز على نهج املؤامرة، والتغاض ي عن أصولها االستراتيجية املتمثلة في املشروع األمريكّي 

ئ بتنفيذه بعد الحرب العاملّية األولى، عندما تجلى في توزيع تركة اإلمبراطورية  – الصهيونّي الذي ُبدِّ

فتيت تاملعاصر بعد الحرب العاملية الثانية بالسعي إلى تمزيق وتقسيم و  العثمانية، ثم أخذ طابعه

 متعددة، ثم استقر، وأخذ هذا املومنها سورية، الدول واملجتمعات العربية
ً
 ،فلألس، شروع أشكاال

 في مواجهة النزعة االستقاللية والتمسك بالقومية العربية. "اإلسالم السياس ي"على تبني صيغة 

روع؛ ذلك أسفرت أمريكا عن خفايا وأهداف املش ،2223 عام هذا، وبعد احتالل العراق

، ملشروع الشرق األوسط "الشرق األوسط الكبير أو الواسع"بإعالنها عن إقامة 
ً
 وتطويرا

ً
، تجديدا

الجديد الذي طرحه شمعون بيريز أواسط 

ا فيما يلتقي هذو ات القرن املاض ي، تسعيني

بي و املشروع نفسه مع املشروع األور 

وتحت شعار  "الشراكة املتوسطية"

الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ما يمثل 

وع، كان التحول نحو املسار السياس ي للمشر 

  هو املسار االقتصادي. اقتصاد السوق 

 إلى تدهور  االنفتاح االقتصادي   أدت سياسات

األوضاع االجتماعية، وتهديد السلم 

، وتراجع االهتمام بالريف واإلنتاج  االجتماعي 

الزراعي، وتفش ي البطالة وارتفاع األسعار، 

 والضغط على سبل املعيشة ألغلبية املواطنين
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طرح موضوع اإلصالح على  –تولي الرئيس بشار األسد الرئاسة عام– 2222منذ مطلع عام 

 في عملّية اإلصالح، إذ عبّ 
ً
 فعال

ً
رئاسة للر عن ذلك في خطاب القسم نطاق واسع، وكان الرئيس جادا

، وفي حين أخذ مسار اإلصالح االقتصادي 2222خطاب القسم للرئاسة الثانية األولى وأكده في 

 لتوصيات ونصائح الصندوق والبنك الدوليين –طريقه باتجاه اقتصاد السوق 
ً
تحاد واالوفقا

 باتجاه اإلصالح السياس يّ  –األوربي
ً
ّية دِّ  لم تتخذ بعد. ،الديمقراطيةي أ ،فإنَّ خطوات جِّ

التي تجلت في تحرير األسعار، وتحرير التجارة –أدت سياسات االنفتاح االقتصادّي وقد 

الخارجية، وتقديم التسهيالت والتشجيع للقطاع الخاص، والحيلولة دون إصالح مؤسسات 

، وإغالق آالف إلى تدهور األوضاع االجتماعية، وتهديد السلم االجتماعيّ  –...لخإ ،القطاع العام

الورش واملعامل، وتراجع االهتمام بالريف واإلنتاج الزراعي، وتفش ي البطالة وارتفاع األسعار، 

 ،والضغط على سبل املعيشة ألغلبية املواطنين، في حين حظي بعُض التجار والسماسرة بعاّمة

األكبر من املكاسب بالنصيب  ،والُجدد منهم بخاّصة، عالوة على من ُيدعون رجال وسيدات األعمال

 املالية واالقتصادية، وما نجم عن ذلك من تفاوت صارخ في املداخيل والثروة.

ة؛ ذلك إضعاف الدول ،الصهيونية –األمريكية  األساس لالستراتيجية اإلمبرياليةوكان الهدف 

 إزاء ما يطرح عليها من الخارج، والسؤال هنا كيف؟!

االقتصاد الحّر واالنفتاح االقتصادّي وتحرير األسعار إنَّ تصّرفات من قبيل انتهاج سياسات 

ذا ه ّل وضوح إضعاف الدولة، ولهذا تم تعزيز تعني بك ،والتجارة، وإضعاف وتهميش القطاع العام

ي وصل إلى وحدات املجتمع الصغيرة، وإضعاف الوالء الذ، ن الفسادالهدف بإشاعة حالة عامة م

 للدولةة، للمؤسس
ً
توسيع رقعة مخالفة القانون، وإشاعة الفوض ى في األسواق  ، والعمل علىوتاليا

 وبين الناس، وإيجاد نوع من الضبابية في عالقة املواطن بالدولة.

 الدولة، يعني إضعاف قدرتها على مواجهة ومعارضة ما يطرح عليها من الخارج. إضعافإنَّ 

ظام السياس ّي وترافق ذلك كله مع إحداث تغيير جوهرّي في الحامل االجتماعّي للن

واالقتصادّي واالجتماعّي، وبعد أن كان يعلن عن تحالف يضم العمال والفالحين وصغار الكسبة 

والحرفيين والعسكريين وأصحاب الدخل املحدود، غاب هذا اإلعالن لصالح بروز فئة جديدة من 

قابية رجال األعمال وأصحاب الثروات ومالك العقارات والسماسرة، مع إضعاف املنظمات الن

 والشعبية.
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معالم وتأثيرات الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة، مع  –وسط هذه األجواء– بدأت تظهُر 

كما أخذت تتنامى األصوات املعارضة  .التعليم والصحة خاصة، انحسار الخدمات االجتماعية

ل ذلك مع إضعاف الدولة وتصاعد نفوذ اإلسالم السياس ّي األرضية  واملحتجة على ما يجري،
ّ
فشك

ا بدأت الصهيونّي. وهكذ –الخصبة لتنفيذ الجانب العملياتي من املشروع االستراتيجي األمريكي 

ى العنف واإلرهاب عندما حركة االحتجاجات على شكل مظاهرات مطلبية، سرعان ما تحولت إل

والدعم املالي والتسليحي من  ،بفعل الضخ اإلعالمي من جهة النائمة ةالخاليا اإلرهابياستفاقت 

 جهة ثانية.

شاملة من قبل املسؤولين الذين لم يدركوا خطورة ما يحدث  "إنكار"يقابل ذلك كله، حالة 

إال متأخرين، وعندما أدركوا ذلك عجزوا عن مواجهته، بل انساقوا في ردود فعل غاضبة أبعدتهم 

متمسكين ببرنامج اإلصالح املقرر  "،مؤامرة"واكتفوا باإلعالن عن وجود ا يجري، عن رؤية حقيقة م

من القيادة السياسية، ومنكرين رؤية سلبيات ناجمة عن السياسات االقتصادية الليبرالية، 

بأن هذا هو منطق السوق، مبّررين البطالة وإقفال الورش واملعامل الناتجة عن تحرير التجارة، 

 أن يعرضوا  ر وأن على التجا
ً
  إنتاجا

ً
 على املنافسة. قادرا

 الضبابية في
ُ
ر/مايو أيا في املعالجة السليمة إجهاَض نتائج اللقاء التشاوري وكانت بداية

2211،  
ّ
 لة بقرار من رئيس الجمهورية.الذي عقدته هيئة الحوار الوطني املشك

هنا في حرف املطالبات  تجلت املؤامرة

واالحتجاجات الشعبية عن مسارها املطلبّي، 

والسلمّي، وتحولها إلى العنف واستخدام 

بات اإلخوان القوة، عندما بدأت عصا

ام باستخد "الجهاديين"املسلمين وغيرهم من 

السالح ضد قوى األمن وحرق مؤسسات 

 شأن الحل العنفّي  وإعالء ،نع تقدمهالدولة، مع العمل على نحو حثيث لتعطيل الحل السياس ي وم

والعسكري، واستمرت أطياف ما يدعى باملعارضة في الداخل والخارج في العيش تحت وهم سقوط 

 ،ولم يكونوا في الواقع سوى أعداء سورية "أصدقاء سورية"، بتحريض ودعم ما يدعى "النظام"

  مي.االجتماعية، وزعزعة انتمائها القو الذين أرادوا تخريبها وتدمير بنيتها السياسية واالقتصادية و 

أساليب اإلدارة الذاتية وممارستها اليومية إن 

بأن الرغبة في الحوار ليست  على األرض توحي

سوى أكذوبة تتخذها للُمض ي  في مشروعها 

التقسيمي الذي يخفي أطماع الواليات 

 .املتحدة في ثروات املنطقة
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هذا، ومع تطورات األحداث التي عشناها، فقد حقق صمود الجيش العربي السوري والقوى 

 
ً
 على األرض، وكان من أهم اإلنجازات القضاء على وهم إسقاط  الحليفة والرديفة تقدما

ً
ملحوظا

 سلبّية ، ومنع سقوط الدولة العربية السورية، إال أنه إلى "النظام"
ً
جانب ذلك، فإنَّ أوضاعا

ومنعطفات ال تزال تجثم على صدر سورية والسوريين واألصدقاء والحلفاء، تعرقل وتؤخر الحل 

 السياس ي، ولعل أهمها:

 
ا
 هامة من شرائح املجتمع  – استخدم املشروع األمريكّي  :أوال

ً
الصهيونّي التقسيمّي شريحة

 وي وضعف قبضة، باقتناص فرصة تها"الدولة الكردية"وأيقظ فيهم أوهام  ،أي األكراد السوري،

قوات ، تكونت الخليجيّ  –صهيونّي  –وبتحريض ودعم مادي وتسليحّي أمريكّي  .الدولة على أراضيها

 بقوات كردية )تركية  "املصنعة"
ً
اقية( عر  –إيرانية  –من خليط غير متجانس من املواطنين مدعوما

 
ً
 آخر  "إدارة ذاتية"إلعالن ما يدعى حينا

ً
على أراض ي الجزيرة العربية السورية،  "فيدرالية"وحينا

شرق الفرات، وأقامت الواليات املتحدة في هذه املنطقة أكثر من عشرين قاعدة عسكرية أمريكية، 

 وأملانيا. وإنكلتراواستقدمت لهذا الغرض قوات رمزية من فرنسا 

 املتمثل ثنيّ من املشروع الفرنس ي اإل مرجعياته وهذا املشروع األمريكّي التقسيمّي، يستوحي

ها نسا مع بداية انتدابالذي طرحته فر  ،مع بعض القبائل العربية –كلدوأشورّي  –في كيان كردّي 

ورغم إعالن املسؤولين في اإلدارة الذاتية عن رغبتهم بإجراء حوار مع الدولة السورية،  .على سورية

 
ً
، فإنَّ أساليب اإلدارة الذاتية وممارستها اليومية على وترحيب الدولة بذلك، وبدء هذا الحوار فعال

األرض توحي بأن الرغبة في الحوار ليست سوى أكذوبة تتخذها للُمض ّي في مشروعها التقسيمي 

 الذي يخفي أطماع الواليات املتحدة في ثروات املنطقة، املكتشف منها وغير املكتشف.

 
ا
محافظة إدلب منطقة استقطاب تجميع جعلت تطورات األحداث على األرض من  :ثانيا

الفصائل اإلرهابية املسلحة، ما أتاح لتركيا فرصة التدخل املباشر، يدفعها إلى ذلك أحالم وأوهام 

يا، إن االتفاق األخير بين روسيا وترك .في املنطقة "كيان كردي"منع قيام اإلمبراطورية العثمانية، و 

 جرى 
ً
 عليه، يظل اتفاقا

ً
 في خطوطه العامة، إال أنه ورغم موافقة سورية رسمّيا

ً
قد يكون مناسبا

 بين دولتين أجنبيتين حول مسألة تخص سورية ووحدتها ومستقبلها.

 "بعد موافقة سورية عليه، يثبت  ،وهذا االتفاق
ً
الناحية  لتركيا، إن لم نقل من "حقوقا

 الوجود التر 
ً
– كيُّ على األرض السورية، ويدخلهاالعملية فمن الناحية املعنوية، وهو يثبت عملّيا

 في 
ً
 في أي حل  –اتفاق الدول الثالث إيران وروسياإلى جانب كونها شريكا

ً
 أساسا

ً
بصفتها طرفا
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سيمي مريكي التقوإذا كنا نلتقي مع تركيا في املوقف من املشروع األ  .يستهدف مستقبل سورية

الهادف إلقامة كيان كردي شرق الفرات، إال أننا ال نستطيع إغفال األطماع التركية في شمال 

وشمال غرب سورية، كما ال يمكن أن ينسينا هذا ما صنعته تركيا قبل وخالل األحداث في تسهيل 

 أن تركيا
ً
ولة ذات د األردوغانية مرور اإلرهابيين وفي التحريض املتواصل على سورية. وال ننَس أيضا

 مشروع إيديولوجّي إسالمي، تتطلع إلى فرضه على سورية وغيرها من دول املنطقة.

 
ا
 ا ووحدتها، تبدىقدمت روسيا الكثير من أجل بقاء الدولة السورية وتأكيد سيادته :ثالثا

سكرّي الع في مجلس األمن، ثم في مساعداتها العسكرية، إال أن الوجود مواقفها مع الصينذلك في 

 مستجدة على الساحة الدولية ، الروس يّ 
ً
 في القاعدتين البحرية والجوية، قد خلق أوضاعا

ً
تحديدا

واإلقليمية، وأدخل سورية في إطار املصالح الدولية املختلف عليها، ووضعها في معسكر يقف في 

 مقابل الواليات املتحدة.

 في موقع املواجهة وإننا إذ نجد أنَّ مكان سورية الطبيعّي في اإلطار 
ً
اإلقليمّي والدولّي، هو حتما

 ، الصهيونّي  –املشروع األمريكّي  مع
ً
 وإقليمّيا

ً
، كما أننا نأمل ونتطلع إلى أن تكون سورية في دولّيا

 اليةاإلمبريوعلى أساس معاداة  ،ل والشعوب التي تلتقي على مبادئ باندونججبهة عريضة من الدو 

اس أن تقوم على أس بشرطوب، فإننا مع كل عالقة تعاون مع الخارج واستراتيجيتها املعادية للشع

الندية واالعتراف املتبادل بالسيادة الوطنية، وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى أساس 

واالستعمارية، واستعادة الجوالن، وضمان حقوق الشعب  اإلمبرياليةالوقوف في وجه املطامع 

 الفلسطيني.

روسيا، وتقديرنا ملواقفها، إنما يحّق لنا أن نبدي بعض املخاوف مما  ورغم اعترافنا بجميل

نشعر به من هواجس مستقبلية حول تلك العالقة ومستقبلها، ما لم يتم بناء الدولة القوية التي 

تستطيع بكل ثقة، إقامة عالقات مع الدول األخرى، على أساس الندية واملساواة وملا فيه مصلحة 

 للجميع.

ك إلى العالقة مع إيران، إلى حّد ما، مع قناعتنا باختالف الظروف والشروط، وينسحب ذل

إال أن ما يجب تأكيده في عالقتنا مع إيران هو االعتراف بجميلها والشكر والعرفان ملواقفها، مع 

التأكيد على مسألة االستقاللية، واستمرار العالقة على مبادئ املقاومة وما تفترضه تلك العالقة 

 تزامات متبادلة أساسها احترام سيادة الدولة وضمان استقاللها ووحدتها.من ال
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ا
  :رابعا

ّ
 وثغرات في املجتمع السوري، خل

ً
ف اإلرهابيون والجماعات اإلسالمية وراَءهم ندوبا

 تتمظهر هذه الندوب والثغرات في:

والالذقية الفصائل التي ال تزال تحمل السالح، وتعمل في أرياف حماه وحلب وإدلب  -

والسويداء والبادية، وتخلق في تلك املناطق أجواء الفوض ى والتهديد املباشر للحياة املدنية 

 وألمن سورية.

 تلك املتعلقة بالتكفير والطائفية  -
ً
األفكار واملواقف التي تم زرعها في املجتمع املدنّي، تحديدا

 واملذهبية والعشائرية واألثنية.

 ومحاولة نشره والترويج له. "إلسالم املعتدلا"ا يدعى تصاعد الحديث عّم  -

واألخطر من ذلك كله، إشاعة أجواء موالية للتوّجهات اإلسالمية، أو مساعدة لها، تحت 

مظلة الدولة، ما يوحي بالكثير من الهواجس، واألوهام حول آليات النفاق التي تتبعها بعض الدوائر 

 .الرسمية تجاه هذه املسألة املعقدة

 
ا
تمرار السياسات الحكومية على الصعد السياسية واالقتصادية والثقافية اس :خامسا

 واإلعالمية.

على الصعيد السياس ّي، تستمر 

غاء إلكومة في سياستها وممارستها، رغم الح

املادة الثامنة من الدستور السابق التي كانت 

أن حزب البعث العربي االشتراكي  تنص على

بحجة أن الحزب  ،قائد الدولة واملجتمع

يملك األكثرية في مجلس الشعب، ولذا يحّق 

دولة واملجتمع. وهذا له أن يستمر في قيادة ال

 عن أنه يخالف التوجهات العامة، كما  الروحيخالف 
ً
التي حكمت إعداد الدستور الجديد، فضال

تستمر الحكومة بانتهاج السياسات االقتصادية الليبرالية الجديدة، التي كانت قد أسهمت في خلق 

ة، تأثير في مستويات املعيشظروف البطالة والفقر وتزايد الفجوة فيما بين الدخول، ما أدى إلى ال

  وأوجدت الصعوبات االقتصادية واالجتماعية.

وفي مواجهة الصعوبات االقتصادية في ظل الحصار والعقوبات االقتصادية املفروضة من 

وجامعة الدول العربية، ومن أجل تأمين مستلزمات العيش،  "أصدقاء سورية"قبل من ُيدعون 

ز من تزايد  الوسطاء وتجار األزمةإنَّ ظهور  يعز 

مساحة الفساد والفاسدين، وعدم احترام 

القانون والفوض ى السائدة، التي خلفتها 

التي أثرت بدورها في و األعمال اإلرهابية، 

 .والزراعياإلنتاج الصناعي 
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فظهرت فئة جديدة نمت وترعرعت في ظل النقص في القطع  تنامى دور الوسطاء وتجار األزمة،

األجنبي والحاجة إلى استيراد املواد الضرورية، كما تم رفد هذه الفئة بتجار العملة واملضاربين في 

 العقارات.

إنَّ ظهور هذه الفئات يعّزز من تزايد مساحة الفساد والفاسدين، وعدم احترام القانون 

 ،يالتي أثرت بدورها في اإلنتاج الصناعي والزراعو ة، لفتها األعمال اإلرهابيوالفوض ى السائدة، التي خ

في حين جرى تخريب منهجي لألراض ي الزراعية، ومنع املزارعين من زراعة  ،فتوقفت أغلب املعامل

 أراضيهم أو حصاد محاصيلهم.

 من أن تلجأ الحكومة إلجراءات من شأنها بسط سلطانها على مفاصل ا
ً
لحياة هذا، وبدال

االقتصادية، جرى إضعاف مؤسسات القطاع العام، وإضعاف الحكومة، وتراجع وجودها 

دعى سياسات التقشف التي توص االقتصادّي؛ بسبب 
ُ
ة بها املؤسسات الدولية في مثل الحال يما ت

 التي يمر بها االقتصاد السورّي، واتبعت إجراءات من شأنها خلق ضغوطات جديدة على حياة

 ، تخفيض الدعم املقدماملواطنين ب
ً
للفئات الفقيرة عن طريق أسعار أهم املواد األساسية،  ،تاريخيا

 رفومع ارتفاع أسعار ص .كما لم ترفع األجور باملستوى ذاته املعادل الرتفاع أسعار املواد الحياتّية

ة بين قلعديد من املعامالت التجارية في األسواق وفي العاللالعمالت األجنبية، جرت عملية دولرة 

 الناس، على حساب العملة الوطنية.

وفي هذه األجواء، تم تكديس ثروات هائلة لدى القلة، وامتألت خزائن املصارف بالودائع، 

 جنبا إلى جنب مع اتساع دائرة الفقر وسيادة الحرمان في قطاعات واسعة من الشرائح الشعبية.
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 الحل عوائق

وإن  حتى .ما يوحي بانتهاء )األزمة/الحرب( في األفقيكاد ينتهي العام الثامن، دون أن يلوح 

 ديدة.في أشكال ولبوس ج بتوقف املدافع، بل ستبرز من جديدفإن األزمة لن تنتهي  ،توقف القتال

والسبب في هذا، هو أن األسباب والعوامل التي كمنت خلف )األزمة/الحرب( ال تزال قائمة، 

 أخرى.ويمكن أن تظهر مع توقف القتال بأشكال 

ه، فسأما ملاذا، فألنَّ ما أشعل فتيل )األزمة/الحرب( لم يحقق كامل األهداف التي رسمها لن

 من تلك األهداف قد تحقق
ً
 هاما

ً
وهو تدمير سورية، والقضاء على دورها في  ،صحيح أّن جانبا

 
ً
  املنطقة والعالم، خدمة

ً
لألهداف األمريكية والصهيونية واألوربية والخليجية، ولكن الصحيح أيضا

أنه بفضل تضحيات الجيش والشعب، 

حلفاء واألصدقاء، ال وصمودهما، ودعم ال

الدولة والوطن والشعب – ةتزال سوري

، وقد انهارت على موجودة –والجيش

أو  الشرق األوسط الكبير "أسوارها أحالم 

وأوهام الصهيونية، وأحقاد أمراء  "الواسع

  ومشايخ الخليج وتركيا.

وينبغي علينا أال نستهين أو نخفف من قوة وفاعلية األعداء وما يملكون من أوراق، أهمها 

 فيها وبها. التي يستطيع األعداء اآلن اللعب األوضاع الداخلية

فإن املرحلة الجديدة بعد توقف املدافع ستكون مرحلة دقيقة وصعبة، واملهمة  ،لهذا

 من الحّل السياس ّي، 
ً
األساسية أمام السوريين هي كيف نجعل املجتمع العربي السوري أكثر قربا

 عن العودة إلى العنف واإلرهاب، وكيف نست
ً
طيع أن نحشد قوى الشعب، إلى جانب وأكثر بعدا

الحياة الحرة املساملة حيث يعيش جميع الناس تحت ظل الوطن، ويتمتعون بكامل حريتهم في 

ممارسة عملية تثبيت انتمائهم الوطني، في ممارسة عملية ملواطنيتهم، بوساطة إقامة أو إحياء 

 الحياة السياسية، بحيويتها وأحزابها ومجالسها.

إلحاق  ب ذلك فيد للعالقات االجتماعية، وتسبّ جتمع السورّي إلى تخريب متعّم لقد تعّرض امل

 الضرر بتلك العالقات؛ ذلك بعد أن جرى نزوح وتهجير املاليين من السوريين داخل وخارج البالد.

إنَّ تجاوز مرحلة التعافي يحتاج إلى مناخ 

سياس ي مالئم، وإلى سيادة روح العدالة في 

إجراء عقد اجتماعي جديد، يعالج املعضالت 

الجوهرية التي أسهمت في خلق أجواء 

 )األزمة/الحرب(.
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إنَّ الدخول إلى مرحلة التعافي في املجتمع بعد توقف القتال، مرحلة ليست سهلة، وتستلزم 

 جبارة 
ً
يشارك فيها الجميع، وإنَّ تجاوز هذه املرحلة من التعافي يحتاج إلى إقامة األوضاع جهودا

سيادة  وإلىوال يكون ذلك إال في مناخ سياس ي مالئم،  ؛عد الجميع على تجاوز جراح املاض يالتي تسا

روح العدالة في إجراء عقد اجتماعي جديد، يعالج املعضالت الجوهرية التي أسهمت في خلق أجواء 

 لحالة السلم )
ً
األزمة/الحرب( وتجد لها الحلول املناسبة والعادلة، ما يجعل أفراد املجتمع أكثر تقبال

 عن حالة عودة الخصام والحرب والعنف.
ً
 األهلي، وأكثر بعدا

 ... إذن

  .الوضع الداخلي..
ً
  –سياسّيا

ً
  –اقتصادّيا

ً
.. – اجتماعّيا

ً
يحتاج إلى مراجعة، بوقفة  .ثقافّيا

نقدية جديدة، بعقد مؤتمر وطني شامل للحوار، وأعني بشامل أن يضم جميع أطياف املجتمع، 

الحرب فاملرحلة القادمة، مرحلة ما بعد 

تحتاج الجميع، دون أن ننس ى  ،والعنف

والعنف، عدا عن الدمار  مخلفات اإلرهاب

قصد به الدمار الذي لحق باملجتمع أاملادي و 

وأفراده، فيما يتعلق بانتماءاتهم وتوجهاتهم 

  ومطالبهم.

 كيف نعيد اللحمة إلى مجتمعنا؟ كيف نداوي الجراح؟

 عامل مع النازحين واملهجرين؟كيف نعيد البسمة إلى وجوه الناس؟ كيف نت

 بعد التعافي؟وكيف يمكن أن يحشد ذلك كله في مواجهة ما يحاك لسورية 

 ولتحقيق .ذاتي، وال بديل عن العيش املشتركال بديل عن الحوار، وال بديل عن النقد ال

فواعل العقد االجتماعي الجديد؛ ذلك بإقامة الحياة البد من برنامج وطني يعكس  ،ذلك

 ية، وعودة سورية الظافرة إلى لعب دورها اإلقليمي والدولي.السياس

.
ً
. ولكن لتحقيق الشق األخير، أي عودة سورية إلى لعب دورها اإلقليمي والدولي، .هذا داخلّيا

 ، يحتاج األمر إلى املزيد من الجهود، التي يجعلها
ً
 مجدية ومفيدة. ،ما يمكن أن نصل إليه داخلّيا

ما من خالص سوى تمتين الوضع الداخلي 

وضمان عودة قوة الدولة، وعودة سورية إلى 

في مواجهة املشروع  دورها العربي والدولي،

.  االستراتيجي  اإلمبريالي األمريكي 
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ً
خارجية ال تتعلق بنا؛ ذلك أننا نعيش في عالم يمر بمرحلة انتقالية، من إال أنَّ هناك أمورا

 ،نظام يحكمه وتتحكم به الواليات املتحدة، إلى نظام متعدد األقطاب، وما دمنا في هذه املرحلة

 سوف تظل سورية مهددة وال يمكن أن يحميها سوى تماسك شعبها ووحدته.

بحزم وشدة في مواجهة كل من يحاول تغيير النظام تقف الواليات املتحدة  ،ففي هذه املرحلة

وسيا تعجز ر  ،العالمّي، برغبة مجنونة باالستمرار في الهيمنة على مقدرات الشعوب، وفي املقابل

 والصين ومن معهما من الدول عن إجبار الواليات املتحدة على التخلي عن قيادتها الفاسدة للعالم.

، تقع سورية، وغيرها من األمريكيةن إزاحة الهيمنة وما بين التعنت األمريكي، والعجز ع

  ،الدول والشعوب
ً
 للتجاذبات الدولية. رهنا

ونعود للتأكيد أن ما من خالص سوى تمتين الوضع الداخلي وضمان عودة قوة الدولة، 

 كّي.األمري اإلمبرياليوعودة سورية إلى دورها العربي والدولي، في مواجهة املشروع االستراتيجّي 
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