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  المقدمة

المشكلة األساسية، وال غرّو في ذلك، هي أن للحكومة والمعارضة مواقف متباينة وفهما مختلفا لنتائج 

النار جزٌء من استراتيجيتها العسكرية، مع أنّها رسمياً وقف إطالق النار. بالنسبة للحكومة، وقف إطالق 

تعتبرها كمصالحات. المعارضة، من ناحية أخرى، ترى وقف إطالق النار بمثابة محاولة تجويع حتى 

االستسالم. لكن رغم التباين الجذري في وجهات النظر، قد تكون اتفاقات وقف إطالق النار قادرة على 

 ي.تخفيف معاناة الشعب السور

 االستفادة من اتفاقات وقف إطالق النار السابقة

إن العدد القليل المتاح من الدراسات حول الهدن المحلية يجعل من الصعب القيام باستنتاجات ذات مغزى. 

ويزيد األمر تعقيداً فردية كل حالة وقف إطالق نار. في الدراسة األكثر تفصيالً حتى اآلن، والمعنونة 

، تمت عشرات المحاوالت لتوقيع اتفاقيات وقف إطالق النار بين القوات الموالية 2015حتى عام 
وتستخدم  **والجماعات المعاِرضة المسلحة في مناطق محددة على امتداد سوريا.للحكومة السورية 

الحكومة السورية هذه االتفاقات تكتيكياً بهدف تحقيق استراتيجيتها بالنصر العسكري على القوات 
المعاِرضة.  هل هذه السياسة في مصلحة الحكومة، في نهاية المطاف؟ إّن احتمال استعادة النظام السوري 

لسيطرة العسكرية الكاملة على كلّ األراضي السورية أمٌر مستبعد للغاية. لذلك، حتى وإن أّدى االستمرار ا
بسياسته الحالية إلى انتصار تكتيكي، فإنه سوف سيؤدي إلى خسارة استراتيجية. ُتظهر هذه الدراسة أّن 

لى تحقيق نتيجة مربحة من مصلحة الحكومة نفسها جعل اتفاقات وقف إطالق أكثر إنسانية وأقرب إ

 للطرفين، من خالل تغيير استراتيجيتها من استراتيجية عسكرية إلى استراتيجية سياسية.
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"توقى للسالم،"
1

لل الكاتبون أربع حاالت. من الممكن، باستعراٍض سريع للحاالت في هذه الدراسة يح 

 وغيرها تحديد بعض األنماط المشتركة.

توجد في معظم هذه االتفاقيات ثالثة أطراف أساسية: ممثلو الحكومة،
2

وممثلو المعارضة، والوسطاء.  

، رغم عدم حصريته، لألعمال التي تضم يتغير الممثلون من مكان آلخر، لكن يبدو أن هناك نمطاً عاماً 

األطراف الثالثة. تظهر دراسة الحاالت أيضاً أنّه غالباً ما يتم التوصل إلى اتفاقيات وقف إطالق النار بعد 

حصار طويل ُمهلك تفرضه قوات النظام التي ال تكتفي بقصف المكان بل وتقطع أيضاً اإلمدادات الطبية 

عظم ممثلي المعارضة الستراتيجية الحكومة على أنها تجويع حتى والطعام، مما يفسر سبب رؤية م

 االستسالم وليست اتفاقاً أو وقف إطالق نار. 

إّن ضعف موقف المعارضة وميل الحكومة الستخدام االتفاقات كوسيلة لتحقيق المكاسب العسكرية هو 

بشكل جزئي إلى المشاركة  النمط المشترك اآلخر بين اتفاقيات وقف إطالق النار. قد يعود هذا الميل

الملحوظة للجيش السوري، وقوات األمن وقوات الدفاع الوطني في المفاوضات، فهم يسعون، حتماً، لحل 

المسألة عسكرياً. كما أنّه أيضاً انعكاس لتوازن القوى على األرض؛ حيث أّن لقوات النظام عادةً الغلبة في 

الربح مقابل خسارة الطرف  لذا فهي تحاول التوصل لنتيجةالنواحي العسكرية، والسياسية واالقتصادية، 

  اآلخر.

لكن، ليست جميع حاالت وقف إطالق النار ُمِذلة. الهدنة في برزة مثال ساطع اقترب من أن يكون نموذجاً 

عن كسب الطرفين لعدة أسباب منها الموقع االستراتيجي للمدينة، وفعالية المعارضة المسلحة، والضغط 

الدفاع الوطني، التي تلعب عادة دور الُمفِسد.على قوات 
3

ورغم أّن شروط وقف إطالق النار لم تحترم  

بشكل كامل بعد االتفاق، فقد أصبح الوضع اإلنساني أفضل نسبياً. وهذا يدل على أّن الحكومة ستقبل 

قوياً نسبياً، سيناريو ربح الطرفين كنتيجة وستتنازل عن بعض النقاط إذا كان موقف المعارضة التفاوضي 

 وهو ليس حال معظم األمثلة األخرى.

في الجزء التالي سأوضح كم هو مهم للحكومة السورية أّن تغيّر استراتيجيتها وكيف أّن فكرة اتفاقيات 

 وقف إطالق النار المحلية هي فرصة جيدة لبدء حل النزاع.

 تغيير التكتيكات من عسكرية إلى سياسية

لنزاع. فإذا ما قارنا كل جماعة/ميليشيا مقاتلة في سوريا على حدا، عندها ليس هناك حٌل عسكري لهذا ا

ربما تكون قوات النظام هي األكثر فّعالية. لكن هذا ال يعني أّن لها القدرة على هزم معاِرضيها والحفاظ 

رض على جميع المناطق التي تستعيد السيطرة عليها. بالتالي، يجب أّن تأخذ األعمال العسكرية على األ

أبعاداً سياسية )مثل نهاية تفاوضية للعنف( وليس عسكرية )مثل النصر العسكري(. األمر ذاته بالنسبة 

للجماعات المعاِرضة؛ القتال لتغيير النظام في سوريا غير واقعي طالما أنها ال تتلقى دعماً عسكرياً كبيراً 

 سياسية أيضاً.من الخارج. لذا، ينبغي أّن تكون األعمال العسكرية ذات أهداف 

تواجه الحكومة السورية عدة جماعات مسلحة تستخدم تكتيكات حرب العصابات وتتلقى الدعم الكافي 

لمواصلة القتال. هزيمة هذه الجماعات غير الحكومية حلٌم مستحيل. أقوى جيش في العالم )الجيش 

تان، التي لم تملك دعماً األميركي( إلى جانبه قوات عسكرية أخرى لم يستطع تحييد طالبان في أفغانس

                                                           
 ن، "توقى للسالم".يُأنظر تركماني وآخر   1
2
هناك حاالت توقع فيها جماعتين معارضتين )غير تابعتين للحكومة( الهدنة حيث ال يكون هناك مشاركة من الحكومة. لكن هذه الحاالت خارج   

 نطاق الدراسة.
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دولياً كما جماعات الثوار السورية الرئيسية. يوضح هذا المثال أن ال جدوى للحكومة السورية وحلفائها 

 الذين يقاتلون معها من استخدام الحلول العسكرية فقط.

وات النظام عالوة على ذلك، إّن استراتيجية الحكومة تزجُّ بقواتها في دائرة عنٍف ال تنتهي. لقد فازت ق

مراراً في المعارك وأعادت احتالل األراضي فقط لتفقدها مرةً أخرى. تُكِرر هذه الدورة نفسها منذ بداية 

الحرب األهلية. بدايةً، اعتادت الحكومة الفوز في معظم المعارك، على عكس اآلن، حيث تتكبد خسائر 

ة بترجمة انتصاراتها العسكرية إلى كبيرة في جميع أنحاء سوريا. هذا يدل أنّه كلما سارعت الحكوم

مكاسب سياسية، كلما كان ذلك في صالحها. فإّن وافقت الحكومة على بدء مفاوضات جادة توِصل إلى 

تسوية على المستوى المحلي، ستحظى بموقف أقوى نتيجة تواجدها العسكري على األرض. فهي 

 على المستوى السياسي أيضاً.وباطراد، تنهار عسكرياً مما يعني أنها تخسر قوتها كمفاوض 

تعتبر الحكومة وقف إطالق النار تكتيكاً عسكريا. وتجعل الناس يتضورون جوعاً حتى الموت أو 

االستسالم. بهذه الطريقة، يمكن للحكومة كسب المعارك ولكن ال يمكنها االنتصار في الحرب؛ قد تفوز 

التجويع أيّة حلول، إنّها فقط تؤجل المشكلة وكلما تأخرت تكتيكياً لكنّها تخسر استراتيجيا. لن تقدم سياسة 

الحكومة في التعامل مع السبب الحقيقي للمشكلة، كلما ضعف موقفها. باختصار، تعود هذه االستراتيجية 

 العسكرية بنتائج عكسية على النظام.

ياسية، بدل العسكرية، إذا ما فكرنا باستخدام تكتيكات اتفاقات وقف إطالق النار كوسيلة لتحقيق غايات س

عندها يكون من مصلحة الحكومة أّن تجعل هذه االتفاقات مربحة للطرفين، حتى لو لم تكن المعارضة 

بتلك القوة. قد ال تنتصر الحكومة عسكرياً، بإتباع هذا النهج، لكنّها ستكسب سياسياً، وهو األمر األكثر 

بيرة ليس فقط على الفئة الحاكمة بل على سوريا أهمية على نطاق أوسع. بهذه الطريقة، ستعود فائدة ك

 والناس العاديين، خاصةً من المنظور اإلنساني. بهذا النهج تحقق الحكومة ثالثة مكاسب.

أوالً، كلما كانت هذه االتفاقات أكثر إنسانية، كلما زادت ديمومتها. فكما وضحت تركماني وآخرون، أثبت 

ة مرضية للطرفين، أنّه أكثر استقراراً من األمثلة األخرى المذكورة اتفاق برزة، الذي كان قريباً من نتيج

في ذلك البحث. إن ديمومة االتفاق تسهل األوضاع اإلنسانية، كما أنها تخرج فصائل النظام من دائرة 

 العنف. إّن فرض شروط غير إنسانية يؤجل المشكلة وهو، كما ذكرنا سابقاً، ليس في مصلحة النظام. 

إذا اهتمت الحكومة بتحقيق اتفاقات وقف إطالق النار بطريقة أكثر إنسانية، فهي ستستعيد أيضاً ثانياً، 

بعض الشرعية.
4

فرغم ادعائها أنّها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، هناك بشكل واضح اليوم  

ع مرٍض أزمة شرعية في سوريا؛ ال تستطيع جهة وحدها تمثيل السوريين. وبمحاولة التوصل إلى وض

للطرفين في اتفاقات وقف إطالق النار، وبالموافقة على معالجة بعض المشاكل الجوهرية على األقل، 

 ربما تكسب الحكومة الشرعية من الداخل بوصفها شريكاً لتسوية النزاع.

ثالثا، تحقيق وضع مربح للجانبين على المستوى المحلي من شأنه نزع شرعية الدعم األجنبي، الذي، 

، يُبقي المعركة مستمرة. تشير األدلة إلى مشاركة الجهات األجنبية، كالقطريين واإليرانيين، في برأيي

المفاوضات المحلية، وقد أثبتت في كثير من األحيان دورها التخريبي. مع ذلك، يبقى هذا النوع من 

نزاع السوري. إذاً يجب التدخل األجنبي هامشياً إذا قارناه مع التدخل األجنبي على المستوى الدولي في ال

 على الحكومة االستفادة من هذه الفرصة ودعم خطة لتسوية النزاع محلياً.

من الضروري أيضاً في مسألة التدخل األجنبي، تسليط الضوء على تلقِّي الحكومة دعماً خارجياً كبيرا. 

بالدولة السورية كثيراً  وهو ما يعني، في العالقات الدولية األساسية، تبعية سياسية متزايدة، سوف تضرّ 

على المدى الطويل. وإذا اعتبرنا أن النخبة الحاكمة تهتم ببقائها عوضاً عن اهتمامها بمصالح الدولة 

                                                           
4
يمكن تفهُّم أّن معظم جماعات المعارضة المسلحة ترى أن الحكومة غير شرعية. لكن، يجب أن نأخذ بعين االعتبار أن الحكومة هي طرٌف   

 فاعٌل قوي، وفي الحروب، تأتي الشرعية من القوة العسكرية على األرض ال من االنتخاب الديمقراطي.
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السورية، فالتبعية ضارةٌ بمصالحها أيضاً. إّن تحقيق اتفاقات وقف إطالق نار محلية تقترب من وضعٍ 

عادة تأسيس نفسها داخل البالد وتقليل تبعيتها إليران مربٍح للجانبين يعّد فرصة جيدة للدولة السورية إل

وروسيا وغيرهما من الداعِمين الرئيسيين. وبتطبيقه الحلول المحلية، باألحرى، ذات النطاق المحدود، 

 سيحظى النظام بفرصٍة أكبر لمقاومة الضغوط األجنبية.

 الخالصة

تغيّر أهدافها العسكرية إلى أهداف سياسية. في ضوء استراتيجية الحكومة حتى اآلن، ليس من المرجح أن 

فأثناء كتابة هذا المقال، تحاول كلٌّ من قوات النظام والمعارضة المسلحة في حلب تعظيم المكاسب 

العسكرية لتحظيا بموقف قوي على طاولة المفاوضات. إذا حدث هذا، فمعناه أّن الحكومة، على األقل في 

يتها العسكرية ألغراض سياسية. من المهم أن نالحظ أن "تجميد" حلب، على استعداد إلخضاع استراتيج

القتال أو إطالق أيّة مفاوضات محتملة بعد ذلك ال يزال معرضاً للفشل، لكن حقيقة قدوم الطرفين معاً هي 

إنجاٌز كبير. تهدف هدنة دي ميستورا في حلب إلى تحويل النزاع العسكري في حلب إلى نزاع سياسي 

 ات.على شكل مفاوض

ح تركماني  ورغم كل المؤشرات السلبية، هناك أيضاً مؤشرات إيجابية ال ينبغي تجاهلها. فكما توضِّ

وآخرون، فإن المجتمع المدني في سوريا نشطٌ جداً وملتزم بوقف أعمال العنف الكبرى. وهذا أمر أساسي 

العنف. على سبيل المثال، أظهر ألّي عملية سالم محلية. يبدو أيضاً أّن السكان يدعمون هذا النهج إلنهاء 

شخص من دمشق، وريف  1000االستطالع الذي أجراه مركز عمران للدراسات االستراتيجية على 

٪ من المشاركين يؤيدون بشكل عام اتفاقات وقف إطالق النار، رغم أنها تبقى 69دمشق وحمص، أّن 

مشبوهة، وغير آمنة ومجحفة اجتماعياً واقتصادياً.
5

وظف هذا الدعم الكبير لمبدأ وقف إطالق ينبغي أن يُ  

 النار في التوصل إلى حل أكثر استدامة تُضمن فيه، على األقل، االحتياجات األساسية للمواطنين.

                                                           
5
. 2014أيلول  30، "اتفاقات وقف إطالق النار في سوراي وفّعاليتها: استطالع للرأي العام"، االستراتيجيةمران للدراسات مركز ع  
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 الكاتب عن 

أرميناك توكماجيان، باحث مشارك في معهد تامبير ألبحاث السالم )تابري(، فنلندا. 

تشمل مجاالت بحثه األساسية ديناميكيات السالم والنزاع في الشرق األوسط، خصوصاً 

القوقاز. أرميناك توكماجيان مؤلف عدة أبحاث منها  سوريا، وأوضاع النزاع في جنوب

"عسكرة الثورة السورية: هل كان خياراً خاطئاً"، جريدة أغريشن، أبحاث النزاع 

والسالم؛ "تحوالت النزاع في سوريا" صحيفة جامعة تامبير؛ "تدخل حزب هللا في 

طيع سوريا: واجب ديني أم خيار سياسي؟" صحيفة أبروشينغ ريليجن؛ "هل يست

ناغورنو كاراباخ أن يكون جزءاً من أذربيجان؟" الواشنطن ريفيو: صحيفة الشؤون 

 أوروبية.-التركية واآلسيو

 

 عن مبادرة اإلصالح العربي

كشبكة مستقلة من مراكز ومعاهد بحثية  2005تأسست "مبادرة اإلصالح العربي" عام 

انطباعاً قوياً في األوساط عربية وأروبية وأمريكية. ورسخت المبادرة منذ تأسيسها 

البحثية ودوائر صنع القرار باعتبارها منتجة للمعرفة، من خالل األبحاث، وبناء 

مجموعات عمل في دول مختلفة، وتطوير شبكة واسعة من الباحثين والنشطاء ممن 

 يتقاسمون الرؤى اإلصالحية.

وال تمثل األوراق الصادرة عن مبادرة اإلصالح العربي تعبر عن رأي كاتبها 

 بالضرورة موقف أو رأي المبادرة.

 حقوق النشر محفوظة لمبادرة اإلصالح العربي. 

 كل إعادة نشر للورقة أو استخدام جزء منها يتطلب الحصول على موافقة المبادرة.
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