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 سوريا: دور أوروبا في عملية السالم بإنهاء حرب

 بقلم: جوليان بارنيز داسي

  المصدر : المجلس األوروبي للعالقات الخارجية 

 ترجمة : مركز الجسر للدراسات 

 ملخص: 

بتعزيز الجهود الرامية إلى توسيع مناطق روسيا تقوم كل من الواليات المتحدة و

هذه الطريقة األمثل للتخفيف من العنف داخل  خفض التصعيد في سوريا، إذ تُعتبر

الشعب السوري ورعاية المصالح األوروبية الكبرى؛  وكذا تخفيف معاناة البالد

 لكنهم يتجاهلون الحاجة إلى إطار سياسي.  

سوريا اتباع لمجموعة الدولية لدعم الذين ينتمون لن األوروبييعضاء فعلى األ

ت الوطنية، جنباً إلى جنب مع الجهود الرامية مقاربة تركّز باألساس على السياسا

لخفض التصعيد واالبتعاد بذلك عن أي مقاربة أخرى ال تكفل الجانب الوطني إال 

بعد وقف إطالق النار. فإن محاوالت وقف إطالق النار ولو جاءت بشكل تدريجي 

 فهي آيلة للفشل المحالة مالم يقم المفاوضون بربطها بمسار سياسي وطني. 

ول العقوبات ولن تحُ ، قائمة على سوريا سيطرته ستظل مطامع األسد بإعادة

المفروضة عليه دون قيامه بذلك، فعلى األوروبيين دعم مقاربة النتقال السلطة، 

من شأنها أن تحفّز على اندماج سلس للمناطق التي ال يسيطر عليها النظام. ما 

  تحت سيطرة المعارضة. سيعطي نوعا من االستقالل للمعاقل التي ال تزال

رنسا والذي يدعم وقف إطالق النار إعطاء فالذي اتخدته  األخيريقترح القرار 

مجال لألوروبيين لضم هذه الجهود بما يتماشى والسياسات الوطنية. لكن على 

الفرنسيين التركيز على تشكيل تحالف أوروبي متجانس قادر على تحريك العملية 

  الدبلوماسية في المنطقة.
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 مقدمة: 
بعد ست سنوات من الصراع الطاحن، دخلت الحرب األهلية في سوريا مرحلة 

جديدة، فمع تزايد سيطرة بشار األسد على األجزاء األساسية للبالد واستيالء 

التي ال تخضع لسيطرته، بدأ  الداعمة له على المناطق المحيطة القوات الخارجية

واقع جديد في الظهور يتمثل باألساس في وجود مجاالت نفوذ دولية. وترتكز 

 على هذا الواقع. الحالية لخفض التصعيد الجهود 

فإما أن يرفضوا هذا المسار نفسهم أمام خيار صعب؛ أاألوروبيون يجد اآلن 

من هوة التفرقة، أو أن يزيد يؤدي إلى انتقال سياسي للسلطة و بدعوى أنه ال

 اء.يدعموا عمليات خفض تصعيد دائمة من خالل مسار سياسي بنّ 

الخيار األخير؛  فاستمرار األسد في  أن على األوروبيين تبنّي ترى هذه الدراسة 

ال يملكون خياراً  -ظهملسوء ح-السلطة يشكك في مدى نيتهم تحقيق العدالة، لكنهم 

 إذا ما أرادوا إنهاء الحرب وجلب السالم إلى المنطقة. آخر 

يقترح هذا المسار السياسي اآلن الطرق األكثر نجاعة لتقديم اإلغاثة اإلنسانية 

الالزمة وتخفيف معاناة الشعب السوري، والنظر إلى ظروف نزوح الالجئين 

 وظهور المتطرفين. 

ً لذلك يرى هذا المقترح أن الرامية لخفض التصعيد محكوم  لجهود الحاليةا ووفقا

عليها بالفشل كونها تفتقر إلى وجود مسار وطني سياسي فعّال، مرتبط بترتيبات 

ً لما جاء المفاوضات الحالية، يرى هذا المقترح  ت بهوقف إطالق النار. فخالفا

ضرورة تقديم السياسات الوطنية على جهود خفض التصعيد التي ال يمكن تأجيلُها 

ف إطالق النار بشكل دائم. إذ إنها لن تستمر إال إذا تم ربطها لحين تطبيق وق

وال سيما النظام. فبدون  ة تتقيد بها كل األطراف المتصارعةوطني برؤية سياسية
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وجود غطاء سياسي استراتيجي شامل، تبقى كل اتفاقات وقف إطالق النار 

 ضة للزوال أو تمّهد لمرحلة جديدة من الحرب األهلية. معرّ 

عملية سياسية قابلة لالستمرار لن تتمحور حول  اآلن أن أيمن الجلي فقد صار 

فعلى  نقل السلطة من األسد، وهي النقطة التي أدت إلى فشل المبادرات السابقة، 

الرؤية السياسية الحالية أن تكون أكثر واقعية وتشمل ما يحدث على األرض 

 المستقبل. اسي  بيباعتبار النظام العباً رئيسياً في المشهد الس

وفي هذه السياق، تقترح هذه الدراسة مباشرة العمل على مسار انتقال وطني فوري 

يراعي مصالح النظام، مع األخذ بعين االعتبار هيمنته العسكرية، التي تمثل أداة 

 ضرورية لضمان استمرار االتفاقات المحلية. 

ف إطالق النار، ستحظى وفي الوقت الذي لن تخضع فيه كل المناطق لعمليات وق 

المناطق التي ستدخل ضمن اتفاق وقفه بفرصة أفضل الستمراره إذا ما تم ربطه 

 بهذه الرؤية السياسية الشاملة. 

لكنه يواجه البالد .  علىسيطرته الكاملة طباق اآلن أنه قادر على إالنظام قد يظن 

 العديد من العقبات التي ستحول دون تحقيق ما يطمح إليه. 

مطامع األساسية للنظام لتغيير اشى نموذج انتقال السلطة المقترح هنا مع اليتم

رضة األسد نحو قبول إعادة إدماجٍ سلسٍة للمناطق التي تسيطر عليها المعاحسابات 

  ، وإخضاعها للسلطة المركزية.  والمناطق التي ليست تحت سيطرته

المركزية على كل يعترف المسار المطروح في هذه الدراسة بسلطة الحكومة 

وهذا  .ذ األجنبي على المناطق التابعة لهالبالد ويقدم كذلك طريقة للحد من النفو

وكذا إحراز تقدم  تحديداً، ضمن مجال أمني مشروط بدمج سلطة محلية مستدامة

 ملحوظ في عملية تقديم المساعدات اإلنسانية والوصول إلى المعتقلين. 

الستمرار عمليات وقف إطالق النار وتخفيف فقد يكون هذا هو الثمن الضروري 

 تغيير النظام غير ممكن. السوريين في وقت أصبح فيه مخطط  معاناة
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، على األوروبيين أن يقروا أن الحل البديل دى الوقوف عند معضلة هذا المقترحفل

القائم على استمرار الدعم العسكري الروسي واإليراني لقوات األسد، والذي ال 

القضاء عليه بشكل نهائي، سيتسبب في المزيد من العنف والقتل  يستطيع أحد

والتشريد للسوريين. ليس هذا وحسب، بل يسعى هذا الحل في نهاية المطاف إلى 

 نة، لنسوري يهدف إلى تسوية نهائية مقنّ -تعزيز ضرورة وجود حوار سوري

 يكون هناك استقرار حقيقي دائم بدونها. 

يمكن لألوروبيين من خاللها صياغةُ مسار دبلوماسي يقدّم المقترح السبل التي 

فعّال تحت قيادة فرنسية. فاهتمام "إيمانويل ماكرون" بالشأن السوري ودعمه 

لجهود خفض التصعيد وعدم قدرة الدول األعضاء األخرى على أخذ زمام األمور 

  بخصوص هذا الشأن، كلها أسباب تجعل من فرنسا الراعي الرسمي لهذه المبادرة.

 ُ وإنسانية البد أن تتوقف، وال يمكن عتبر الحرب السورية األهلية مأساة جغرافية ت

ألوروبا التنبؤ بما سيجري في سوريا؛ لكن لديها القدرة على القيام بخطوة فارقة 

إال  ؛في مصيرها. فالمسار المقترح هنا صعب التطبيق كما ال يمكن التنبؤ بنتائجه

أن عدم وجود مسار سياسي، سيؤدي إلى انهيار عمليات وقف إطالق النار دون 

 شك وسينشب العنف من جديد. 

 سوريا بين التوحيد والتقسيم: 

إلى مناطق يسيطر عليها النظام، تضم معظم المناطق المأهولة  مةسوريا اآلن مقسّ 

 األجنبية.ومناطق خاضعة لنفوذ القوى بالسكان غرب البالد، 

وعليه فإن انتقال السلطة من يد النظام ليس ممكناً، إذ لن يقبل األسد بالتفاوض 

على رحيله في مباحثات األمم المتحدة، كما ال وجود لفرصة عزله بالقوة أو حتى 

د لمرحلة قلب موازين القوى من أجل إجباره على الخوض في مفاوضات تمهّ 

 انتقالية. 
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والتي - 2017في حزيران/يونيو  ءتفقد أجهضت تصريحات ترامب التي جا

هذا الحلم بشكل رسمي. ففي الوقت  -قف دعم الواليات المتحدة للثوارأفادت بو

الذي يقاتل فيه الثوار النظام في المناطق المعزولة، ال وجود ألمل لهم بالنصر. 

 ً " التابعة النصرة جبهةباسم " ووجود "هيئة تحرير الشام" )التي كانت تُعرف سابقا

ظيم القاعدة( في إدلب، آخر معاقل المعارضة، يعني أن وجود نصر من هذا لتن

 القبيل غير مقبول ولو جرى على أرض الواقع. 

سيطرته الكاملة على البالد، إذ تسيطر ستعادة األسد ال ال فرصة أمامكما إنه  

الشمال. كيلومتر في   2000 ي تدعمها تركيا على مساحة تزيد علىالقوات الت

القوات الكردية شمال شرق البالد باإلضافة إلى أن األراضي التي تسيطر عليها 

بينما تحصل ثاني المقاطعات الكردية "عفرين" الواقعة  تخضع لحماية أمريكية.

وحلفاؤها  وفي الجنوب الغربي، تدعم كل من األردن على دعم روسي. شمال حلب

 الغربيون معاقل للمعارضة في كل من محافظات درعا، والسويداء والقنيطرة. 

وحتى إن لم يعُد تغيير النظام أولوية في هذه المناطق، فإن وجود العبين خارجيين 

باإلضافة إلى العراقيل التي يواجهها النظام، بما فيها قلة أعداد جيوشه،  كلها 

 . مواقع جديدة أو االستيالء عليهاون قدرته على ضم أسباب من شأنها أن تَُحول د

ه العديد من لكنه ال يزال يواجآمنة،  فتمركز معاقل النظام في الوسط يجعلها

  من طرف اإلرهابيين والثوار. ففي كانون األول/ديسمبرالمخاطر والتهديدات 

انية، في تنظيم الدولة للمرة الثسيطرته على مدينة تدمر أمام  ، فقد النظام2016

، نجح الثوار 2017ز فيه على ضم شرق حلب. وفي آذار/مارس الوقت الذي ركّ 

في السيطرة على أجزاء من دمشق وحماة،  الشيء الذي أثبت قدرة هذه القوات 

على هزيمة النظام  في عقر داره، التي قد استعادها في النهاية؛ لكن تظل هذه 

 ي وجه معارضيه. األحداث دليال على  استمرار ضعف النظام ف

يحتدم التنافس حول ضّمِّ مناطق تنظيم الدولة؛ إذ إن مخاوف  وفي هذه األثناء،

تركيا المتزايدة بخصوص تشكيل منطقة ممتدة على الحدود السورية التركية 
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خاضعة للسيطرة الكردية، تدفعها إلى زيادة أعداد قواتها في التحالف من أجل 

 حزبالرقة،  كما تخشى أنقرة من أن يسهم "الحد من زحف تنظيم الدولة في 

 " في تزايد تمرد األكراد على أراضيها. الكردي الديمقراطي االتحاد

ً لحزب العمال  الكردي الديمقراطي االتحادتعتبر قوات  "ب ي د" امتدادا

الكردستاني "ب ك ك" الذي يهاجم القوات التركية في تركيا، والذي يساهم بشكل 

انتشار تنظيم الدولة عبر فصيله الذي يعرف باسم "قوات سوريا كبير في الحد من 

الديموقراطية"؛ إذ إن ارتباطات من هذا النوع من شأنها أن تعزز التدخل التركي 

 الرامي إلى تقويض مطامع "ب ي د". 

تخشى الحكومات األوروبية أن تكون المحاوالت الكردية في إنشاء هيئات و

ت السيطرة عليها من تنظيم الدولة، سبباً في اندالع حكومية بالمناطق التي انتزع

ً في إحباط  صراع مع العرب؛ إذ من المحتمل أن تكون هذه االحتكاكات سببا

الجهود المبذولة للقضاء على تنظيم الدولة وإفشال الجهود الساعية الستتباب 

 االستقرار بعد فك النزاع. 

الية للنظام تتسابق كل من القوات الموالزور، دير ففي شرق سوريا، وتحديدا مدينة 

إلى تحقيق مكاسب على األرض.  ،القوات التي يدعمها التحالفوتنظيم الدولة وكذا 

رتبط باألسباب ستعادة سيطرته على شرق سوريا ال تفحاجة األسد إلى ا

في  "قوات سوريا الديموقراطية" ادية فقط، بل من أجل الحد من تمدداالقتص

  ع مقاتلي المعارضة في الجنوب.توس  الشمال الشرقي و

ً يشكّ لنظام أن ما يحدث اآلن يرى ا ً كبيرا في وحدة البالد وتهديداً  ل شرخا

استراتيجياً بعيد األمد. في الوقت الذي تسعى فيه إيران، والتي تعتبر الداعم األول 

له، إلى الحفاظ على طريق بري مباشر يربط العراق بلبنان، على الرغم من أن 

د أهدافها الحالية اآلن هو القضاء على أي قوة يمكن لوجودها أن يكون طويل أح

  األمد في المنطقة.        
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راضي، أدى تقدم على الجزء األكبر من األفيه يستولي النظام وفي الوقت الذي 

ً قواته   من المدعومة ليشياتالم على مريكيةاأل الهجمات من سلسلة  إلىشرقا

تدعمه  الذي العسكري نفالت موقع من بالقربفي حزيران/يونيو الماضي  يرانإ

 مقاتلة طائرة إسقاط عن فضالً  العراقية، السورية الحدود على المتحدة الواليات

 .2017 يونيوبحزيران/ الجنوبي الرقة ريف في للنظام

 ً بين  فيما يظل التصعيد على نطاق أوسع واضحاً، ويضم صراعاً مباشرا

 الواليات المتحدة وإيران من جهة، وروسيا والواليات المتحدة من جهة أخرى. 

 فرصة هشة:

يتطلب تضارب المصالح عملية مستعجلة للتخفيف من التوتر ومنع نشوب الحرب بين 

م في وسيا. فمن شأن عملية كهذه أن تُسهالواليات المتحدة وركل من تركيا وإيران و

ظهور مناطق النفوذ، والحد من  على خريطة سوريا؛طورات التي تحصل وقف الت

 نفوذ النظام، من شأنه أن يقدم نموذجاً لعملية خفض التصعيد في المنطقة. 

والواقع أن السلطة في سوريا تسير على مسار يفضي بنقلها، وهو ما تستطيع كلٌّ من 

الداعمة   المعارضة والنظام تغييره بالنظر إلى الدور الذي تلعبه القوى الخارجية

 لموّكليها.

اءة من خالل دعم عملية فعلى الالعبين الخارجيين اآلن استعمال هذا النموذج ألهداف بنّ 

فمقاربة م. ئالة، إن لم تتحول إلى فوضى من شأنها أن تغذي الصراع القاالمركزية فعّ 

ً كهذه  من التوتر في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة، كما  تخفف أيضا

مكن لتركيا أن تقتنع في النهاية بأن أفضل وسيلة للحد من المطامع الكردية هي عبر ي

 مسار مقنَّن لنقل السلطة. 

وفي الشرق، يمكن لتفاهم مبدئي حول مناطق النفوذ يفضي في نهاية المطاف إلى مسار 

أن يشكل أساسا لالتفاق حول تحديد مجال السيطرة ويمنع بذلك وقوع  ،لنقل السلطة

  تصادم بين كل من الواليات المتحدة وإيران وروسيا.
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نا رئيسيا في المقاربة الروسية للصراع، والسبب الرئيسي خلف مكوّ تعد مناطق النفوذ 

 تشّكلمبادرة خفض التصعيد التي تجري بين كل من تركيا وإيران في أستانا ، إذ 

مناطق النفوذ أساس التداخل الحاصل للمفاوضات المنفصلة التي تجري بين كل من 

 روسيا والواليات المتحدة واألردن حول المناطق الواقعة جنوب غرب سوريا. 

فمبادرة أستانا، التي أدت إلى خلق أربع مناطق لخفض التصعيد والتي تشمل مناطق 

ية تلميحات روسية حول إمكانية االعتماد وسط وشمال وغرب البالد، جاءت على خلف

 على مقاربة تقوم على الالمركزية بالنسبة لهذه المناطق. 

تركيا واألردن حول المناطق الشمالية ان هناك تنسيق بين كل من موسكو وفطالما ك

والجنوبية التي تسيطر عليها المعارضة، من أجل الحصول على الموافقة الروسية حول 

دَت هذه المقاربة من أجل من هذه الدول.  مجاالت نفوذ كل فك العالقات التي واعتُمِّ

تجمع بين النظام واألكراد، من خالل تقديم مسّودة للدستور في سوريا تقوم على السلطة 

 الالمركزية. 

ان المفاوضات التي جرت مع الواليات المتحدة حول جنوب إبّ عرفت هذه الجهود أوجها 

رامب عن ضرورة وجود ما سماه "المناطق اآلمنة"، والتي سوريا، وقد تحدث دونالد ت

تطلق عليها روسيا "مناطق خفض التصعيد".  وامتدت المباحثات لتشمل أيضا تقسيم 

  مناطق النفوذ من خالل إنشاء ما يسمى "خط خفض التصعيد" شرق سوريا.

ً خفض الت عملية لدفع نحوالتي تقوم على ا لكن المحاولة الحالية لمناطق  صعيد وفقا

، تواجه عقبات خطيرة. فقد انخفضت مستويات العنف االتفاق عليها النفوذ التي تم

بالتأكيد، لكن الصراع ال يزال قائماً؛ فبدعم من إيران، قام النظام باستعمال اتفاق وفق 

إطالق النار من أجل توسيع أهدافه االستراتيجية وقصف عدة مناطق ونشر قواته في 

 دات اإلنسانية أيضاً.  الشرق ومنع المساع

 -والنظام على وجه التحديد- ما يدل على أن األطراف المتصارعة باختصار، ليس هناك

نوي احترام اتفاقات وقف إطالق النار قبيل انتهاء بُعدها التكتيكي. ففي النهاية، تؤدي ت

 ية إلى نشوب عمليات في أماكن أخرى بل أحياناً إلى فشلها. ئهذه االتفاقات الجز
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بناًء على رغبة موسكو في الوصول إلى حل  والتي جاءت- مستمرةفالمفاوضات ال

تعرقل إمكانية التوصل  -يمّكنها من تثبيت المكتسبات التي حققها النظام بدعم من روسيا

ة إلى حل.  لكن إذا ما أردنا ربط ما يجري بالواقع، فإن هذه المفاوضات بحاجة ُملحّ 

هناك حاجة إلى إطار عمل أو باألحرى، المعادلة. لمحرك سياسي جديد يضاف إلى 

مة. فدون وجود إطار سياسي ئوطني فوري قادر على جعل عملية وقف إطالق النار دا

هادف، ستفشل العملية الحالية كما فشلت سابقاتها.  إذ إن جعل عمليات وفق إطالق 

مدعومة خارجياً. رة، يتطلب آليات تنفيذ ئالنار أكثر شمولية من أجل وقف الحرب الدا

لكن القيام بمثل هذه الجهود في سوريا يبقى مستبعَداً بشكل كبير، وفي ظل غيابها، يبقى 

ً بوجود ترتيب سياسي ئالحل الوحيد لجعل عمليات وقف إطالق النار دا مة مرهونا

 .  وعلى رأسها النظام الصراع، أطرافعدد ال بأس به من وطني يدعمه 

، يجب إدراج عمليات وقف إطالق النار في السياسات المحليةوفي الوقت الذي يتم فيه 

ينهيها  إذا ما اعتبرها النظام  في إطار مركزي وطني من شأنه أن   أن يتم دمُجها

 اتفاقات مؤقتة واستغلها من أجل توسيع نطاق سيطرته. 

صر هذا العنإلى  مفتقرةً ن الساعة، ال تزال جهود كل من الواليات المتحدة وإيرا وحتى

إدخال نقاش حول السياسات الوطنية ففي الوقت الذي سعت فيه موسكو إلى  األساسي؛

بل المعارضة وداعميها الدوليين. في عملية أستانا، قوبلت هذه المحاولة برفض من قِّ 

األمريكية على إبرام -ركز اآلن عملية أستانا والمفاوضات الروسية ونتيجة لذلك، تُ 

 ا عن المسار السياسي.اتفاقات محلية منفصلة تمام

 كبير المبعوثين األمريكيين في التحالف" سب ما جاء على لسان بريت ماكغوركوح 

فإن الهدف من تخفيض التصعيد هو تهدئة الوضع  الدولي للقضاء على تنظيم الدولة"،

ماكغورك أيضاً أن  من أجل " تهيئة الظروف للوصول إلى حل سياسي". وقد أوضح

 بذاتها، وليستوقف إطالق النار عمليات مستقلة  ترى عملياتالواليات المتحدة 

 عنصراً في عملية وطنية أشمل. 

هو تحذير ضد أي محاولة لوضع السياسة  إن فشل المفاوضات على مدى ست سنوات

كأولوية، لكن فشل محاوالت وقف إطالق النار وهشاشة الجهود الحالية، كلها أسباب  
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لف السياسي جانباً. فلن تنجح عمليات وقف إطالق النار تدل على عدم إمكانية وضع الم

دون وجود مسار سياسي إلى جانبها. وحّل هذه المعضلة يتطلب إعادة تقييم للحلول 

 المتاحة سياسياً وإعادة النظر في النتائج المتوخاة  . 

 خفض التصعيد من خالل رؤية وطنية لنقل السلطة: 

جهود فصائل المعارضة والالعبين  اآلن تظافريتطلب تطبيق مقاربة سياسية وطنية 

يجري على  استنادا إلى ما في ظل وجود األسد على رأس السلطة؛ لكنالخارجيين 

إلى التخفيف من سطوة القوة التي  أن تؤدي مقاربة كهذهال يزال بإمكان األرض، 

ً األسد يفرضها  ضع تخ في المناطق التي ال االستقاللمن توفير نوع خالل  من قسرا

 يبقى لكنهكثيرون؛ مما يطمح إليه اللسيطرته بشكل كامل. فحل كهذا هو أقل بكثير 

 سلس،تزال تحت سيطرة المعارضة بشكل  المعاقل التي ال  السترجاعالوسيلة الوحيدة 

ناهيك عن الدور الفعال التي ستلعبه مقاربة كهذه في تلبية الحاجات الُملّحة للشعب 

 السوري على نطاق واسع. 

فمن شأن مسار نقل السلطة، إذا ما تم تشكيله بالطريقة الصحيحة، أن يوحد أصوات 

مختلف األطراف المتصارعة لوقف التصعيد الدائم. لكن األمر متوقف باألساس على  

حصول نظام األسد على اعتراف محلي ودولي يقر بسيادة الحكومة المركزية على كل 

نقل للسلطة، بما في ذلك مراقبة الترتيبات  على ُمقابل االتفاق ،السوريةاألراضي 

 األمنية في المناطق التي ال تزال خاضعة لسيطرة المعارضة. 

لي بعيدا عن فكرة استبدال شد انتباه المعارضة والمجتمع الدو سيساهم هذا المسار في

وسيتم االعتراف بسيادة القيادة المركزية على كل األراضي السورية، وهو ما  النظام،

ى إليه النظام منذ فترة طويلة. إذ تعتبر مثل هذه اإلجراءات خطوة مهمة ستسمح يسع

للنظام السوري باسترجاع سلطته على المراكز الحدودية، ما سيضمن التزام النظام 

 في هذا اإلطار. 

كما ستقوم هذه العملية بحل المشاكل التي يواجهها النظام، ليس على المستوى  

مستوى االقتصادي أيضاً، وعلى وجه التحديد التحدّيات العسكري فقط بل على ال

الكبيرة التي يواجهها بخصوص االستقرار وإعادة اإلعمار، والتي تُقدّر تكلفتها بآالف 
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ماليين الدوالرات. فعلى الرغم من الموقف المتبّجح للنظام والرافض ألي دور غربي 

لموارد الضرورية وفتح البوابات في فترة ما بعد الحرب، إال أنه غير قادر على تأمين ا

االقتصادية دون موافقة غربية )إن لم نَقُل دون تدخل غربي(. فالعقوبات الغربية 

ً لإلجراءات التي من شأنها أن تشلَّ  المفروضة على المجال المالي تشكل مثاالً حيا

 حركة االقتصاد وتُلحق أضراراً جسيمة به على المدى الطويل.

م األسد، تعترف هذه المبادرة ببعض المطالب الرئيسية للنظام ومن أجل ضمان التزا

على المستويين المحلي والدولي. إذ إن إدخال منطق لنقل السلطة يصب في مصلحة 

النظام، من شأنه أن يساهم في وضع المعالم األولى لعالقة سياسية طويلة األمد بين 

 اإلدارة المركزية ومحيطها.  

ستشكل هذه المبادرة فرصة الستمرار وقف إطالق النار، إذ سيحقق األسد أهدافه 

 سلس للسلطة دون ضرورة الستعمال القوة، ولتكون كلانتقال الرئيسية عبر فرض 

األراضي تحت سيطرته. كما سيعمل هذا المسار على حدّ مطامع كل من روسيا وإيران 

الداعمين الرئيسيين لألسد، وبالتالي سيحد  ذلك من العمليات التي يقوم  اللتين تعتبران

 بها النظام باعتبار النقص الحاد في أعداد وعتاد جنوده. 

وكجزء من هذا االتفاق، ستقوم الدول الخارجية بسحب قواتها من المناطق التابعة لها 

ياسية وإضفاء الطابع ، إذا ما تم احترام المعايير الس-وهو ما يسعى إليه النظام-

 المؤسساتي عليها في المدى البعيد. 

سيحصل الثوار على رؤية واضحة حول خارطة ، المقترح من هذا المسار ءوكجز

ً من االستقالل، فبعد  طريق محددة من شأنها أن تضمن لهم حق البقاء وتعطيهم نوعا

 ى تحقيقه. أكثر من ست سنوات من الصراع، يعد هذا أفضل ما يمكن أن يصبوا إل

إن الحصول على هذه النوع من االستقالل يعني أوالً وقبل كل شيء السيطرة على  

األمن المحلي والذي بدأت االتفاقات المنفردة الحالية بالتطرق إليه. وسيشمل هذا أيضا 

القيام بدور فعال في الجهود الحالية الرامية لمحاربة اإلرهاب ضد الجماعات المتطرفة 

 هذه المناطق. المتواجدة ب
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وعلى نطاق أوسع، سيؤدي نقل السلطة إلى إعطاء المزيد من الشرعية إلى المجالس 

دمات المحلية كحفظ النظام واألمن العام من خالل بعض  المحلية من أجل تقديم الخِّ

المؤسسات المركزية التابعة للدولة، كما ستؤدي المؤسسات الحكومية مهامها في 

 المناطق الخاصة بها. 

أصبحت فيه قوى الثوار خائرة في الوقت الذي  كبيرة جداهذه المقاربة حظوظ نجاح ف

وأصبحوا أقل تشبثاً بمواقفهم وأكثر اعتماداً على داعميهم الخارجيين الذين يستعدّون 

اآلن للدفع بهم نحو خفض التصعيد. وهي نتيجة تدعمها كل من تركيا واألردن بشكل 

 . كبير من أجل إعادة االستقرار للمناطق الحدودية التي تمثل لكليهما مصلحة جوهرية

كما إن مستوى الدعم الذي تقدمه أنقرة سيرتبط بمدى فعالية هذه المقاربة في كبح 

جماح المطامع اإلقليمية الكردية، أما بالنسبة للداعمين الخارجيين المتواجدين في 

منطقة الخليج، وعلى وجه التحديد السعودية، فهم منشغلون بالمشاكل الداخلية المتمثلة 

السلطة والحرب الدائرة في اليمن وكذا األزمة مع قطر.  في الصراع الداخلي حول

فطالما كانت دول الخليج ضد تغيير األنظمة وهم اآلن يقومون بالضغط على المعارضة 

 من أجل القبول ببقاء األسد في السلطة. 

عزل األسد من شأنه أن ، فإن أي اتفاق ال يُفضي في النهاية إلى وعلى الرغم من ذلك

فلن يقبل به أولئك الذين يعارضون وجود األسد، والقوات على األرض.  ثورةيؤدي إلى 

 الراديكالية وعلى وجه التحديد القوات المتواجدة في محافظة إدلب.

كما يمكن أن يؤدي اتفاق من هذا النوع إلى مزيد من التعبئة التي ستقف خلفها بعض 

مما هو متوقع بالنظر إلى  الجماعات الراديكالية في أماكن أخرى، وقد تكون أقل بكثير

درجة الوهن التي طالت هذه المجموعات وانقسامات فصائل الثوار، وكذا المكاسب 

التي يمكن لصفقة كهذه أن تحققها. لكن سيساهم هذا المسار في نهاية المطاف في 

  القضاء على تنظيم الدولة باعتباره أحد أهدافه الرئيسية.

 من أشكال االستقرار والسيادة المحلية هو اتفاق فأي اتفاق من شأنه أن يُعيد شكالً 

يستهدف بالضرورة الفراغ السياسي وأسباب الصراع التي استغلها تنظيم الدولة بشكل 

جيد. فمن المحتمل أن يستمر التطرف إذا ما سمح األسد للمليشيات والمقاتلين التابعين 
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على األرض.  لكن  بالظهور كالعب رئيسي -الذين تدعمهم إيران وحزب هللا-له 

مقاربة نقل السلطة سترتكز بالضرورة على قبول النظام بأن تخضع الترتيبات األمنية 

لسلطة محلية.  فمن شأن ترتيبات كهذه أن تمنع المليشيات والقوات األجنبية من التقدم 

 الروسي جنوب غرب سوريا، الذي-لهذه المناطق، وهو نفس منطق االتفاق األمريكي

 القوات المدعومة من إيران نحو مناطق خفض التصعيد. يمنع تقدم 

ينسجم المسار المقترح بشكل أولي مع الخطوط العريضة  فعلى المستوى الجغرافي،

لمناطق المأهولة بالسكان التي يسيطر عليها النظام في ويركز على ا للصراع الحالي،

 القسم الغربي للبالد، وكذا شرق دير الزور والحدود العراقية. 

لمنع النظام وداعميه اإليرانيين من وضع الرغم من بعض المساعي األمريكية على 

قدرة قوات النظام على التقدم نحو دير الزور م في الشرق، إال أن الواقع أثبت أقدامه

 مقارنة بالالعبين اآلخرين. 

فعلى سبيل المثال،  ض فرصة الدفع نحو وقف تصعيد أشمل؛من شأن أي جهود أن تقو

ً  الواقعةللمناطق  يمكن ن بين ظهراني الداعمي والتي تقع-  التي يدعمها الغربشرقا

دام الصراع الجيوسياسي حول أن تؤدي إلى احت -إليران في كل من سوريا والعراق

   على األغلب إلى فشل هذه المبادرة. سوريا، وتفضي

إلى جعل  فعلى الالعبين األوروبيين التركيز في المقابل على إبرام اتفاق يفضي

المناطق الشمالية الواقعة على خط نهر الفرات وصوالً إلى دير الزور تحت سيطرة 

قوات سوريا الديموقراطية، وجعل المناطق الواقعة جنوب النهر تحت سيطرة قوات 

 النظام.

 ق النظام سيطرته الكاملة على كل هذه المناطق، لكن عليه أن يقبل بوجودإذ سيُطبِّ 

خضوع المنطقة سلطة فيها. وسيتضمن هذا اإلجراء ال سلسلة من المناطق التي تم نقل

األردنية بشكل مبدئي، فيما ستُحدد المنطقة التي تدعمها -الجنوبية للرعاية األمريكية

، بينما الفرات، بحسب تدخل أنقرة العسكريالقوات التركية، والمتمثلة بقوات درع 

والتي تضم األكراد والعرب خاضعة  شمال شرق البالدالمنطقة الواقعة في ستكون 

 للواليات المتحدة.
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تستدعي هذه المنطقة األخيرة ضرورة وجود مناطق تداخل في كل االتفاقات التي  

ستأتي فيما بعد. إذ سيكون من الضروري أن يقوم الداعمون الخارجيون لألكراد 

لحكم األغلبية العربية  بالضغط عليهم من أجل قبول تواجدهم ضمن مناطق خاضعة

 بما في ذلك الرقة.

 ،ماالكرديين ببعضه اإلقليمينيجمع  يمكنه أني اتحاد هذه االتفاقات أن تمنع أمن شأن 

في الوقت الذي سيتحتم فيه على فصائل المعارضة التي التزال ضمن المناطق 

االستقالل  الرئيسية للنظام بأن تصبح خاضعة لسلطته، وهو ما سيتم إقرانه بمستوى من

 وترحيل فصائل الثوار بشكل نهائي إلى إدلب كما حدث من قبل. 

، إمكانية القيام بذلك؛ إذ إن 2017فقد أثبت اتفاق الغوطة الذي جرى حزيران/يونيو 

حرص النظام على إبقاء الفصائل التي ال تنتمي إلى "هيئة تحرير الشام" ضعيفة وعدم 

حصولها على دعم دولي من جديد، من شأنه أن يسّهل إبرام اتفاقات تضمن لمقاتلي 

المدينة بالبقاء هناك كجزء من االتفاق المحلي "جيش اإلسالم" المتواجدين شرق 

 عوض ترحيلهم إلى إدلب. 

مجهوالً في هذه المقاربة، فسيطرة "هيئة تحرير الشام" يبقى مصير محافظة إدلب و

عليها هناك تجعل إمكانية إدخال إدلب في أي اتفاق بدعم دولي لنقل السلطة مستحيال. 

ول في أي اتفاق وحسب، بل لن يقبل الالعبون فلن يرفض مقاتلو هيئة تحرير الشام الدخ

الدوليون والنظام إدراجهم أيضا. وعليه، فإن تخليص إدلب من سيطرة القاعدة سيتطلب 

 حملة عسكرية على المحافظة، ستكون غالباً بقيادة النظام أو تركيا.

خالل أية نقل السلطة أن تمنح أمال في االستقرار لمن شأن مقاربة فحتى في إدلب، 

إذ من المتوقع أاّل يستمر التواجد  هيئة تحرير الشام.تأتي بعد القضاء على مرحلة 

التركي لفترة أطول، كما إن النظام غير قادر على إخضاع محافظة تعد مقرا  العسكري

أللد أعدائه . فأغلب المكاسب الرئيسية التي حقّقها النظام على األرض ارتكزت على 

لمناطق، ولم تكن نتيجة إلحاق هزيمة عسكرية بقوات التفاوض من أجل إخالء هذه ا

المعارضة، وهو ما ال يمكن تطبيقه في إدلب في الوقت الذي قامت فيه تركيا بإغالق 

الحدود. وإذا ما حاول األسد القيام بتصعيد عسكري طويل األمد على المحافظة، 
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قل للسلطة على سيكون من الصعب عليه أن ينتصر فيها وعلى األغلب سيقوم باقتراح ن

 المستوى المحلي في النهاية.    

ضمان استمرار سلسلة من اتفاقات وقف ستقدم هذه المقاربة الوطنية اإلطار السياسي ل

إطالق النار. ففي الوقت الذي لن يتم فيه تطبيق خفض التصعيد على كل األراضي 

ً في ضمان استمرار اتف ً رئيسيا اقات وقف السورية، سيلعب المنطق الوطني دورا

إطالق النار. وفي النهاية، ستعمل هذه المقاربة على فتح مجال للمفاوضات بين مختلف 

 األطراف السورية والتي ترمي إلى إيجاد حل سياسي وترتيبات تتعلق بالدستور. 

سيتحتم على المفاوضين السوريين أن يحددوا إطاراً لنقل السلطة وتحديد مهام الرئيس 

هم من ذلك تحديد إطار أمني. فهناك العديد من العقبات التي وحقوقه الملكية، واأل

اءة، في ظل هيمنة نظام سورية" بنّ  -ستقف حجر عثرة في وجه مفاوضات "سورية 

األسد. فرغم تواضع المكاسب التي يمكن لهذه المفاوضات أن تحققها إال أنها تبقى 

أفضل بكثير من المحاوالت الجارية التي يقوم بها النظام من أجل استرجاع سيطرته 

 على كل البالد بالقوة. 

المزرية للمدنيين،  ستقوم هذه المقاربة بفتح مجال لتحسين الحالة واألهم من هذا كله،

والتي يجب أن تكون اآلن النبراس الذي يقود الجهود الدولية نحو خفض التصعيد، 

وستضمن هذه المقاربة كذلك خفض مستويات العنف والرفع من أنشطة اإلغاثة 

المناطق المنكوبة. فوحدة سوريا  بعودة المؤسسات الحكومية إلىاإلنسانية والسماح 

والتي ال تشمل بالضرورة عودة الجهاز -دة مؤسسات الدولة تعتمد بالنهاية على عو

 في مختلف مناطق البالد. -األمني للنظام

وفي المقابل، إن أي مقاربة خالية من أي مبدأ وطني للتنظيم وااللتزام السياسي  

األمريكية الحالية، ستزيد من حدة االنقسامات -المشترك الذي يميز الجهود الروسية

   خ النفوذ األجنبي بشكل دائم، وتغذية عوامل التقسيم في البالد.وتؤدي إلى ترسي

 ما الذي يمكن ألوروبا أن تقوم به؟ 
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الذي ال يزال الخط الرئيسي -إن اإلصرار على ربط خفض التصعيد بمخطط نقل السلطة  

ي بالفعل إلى نتائج عكسية. وبالفعل قد يؤدّي إلى إفشال أية   -للمطالب األوروبية  مبادرةسيؤدِّّ

وميله إلى اعتبار أي نوع من التنازالت نوعاً من  خفض التصعيد وزيادة مخاوف النظامل

الخسارة. كما سيساهم في تغذية مطامع المعارضة المنفصلة عن أرض الواقع.  فحتى اآلن، 

لم يكن هناك دور لألوروبيين في هذه المفاوضات، ما يعطيهم أفضلية وضع حد للعنف 

 م جدوى أي حل ال يفضي نحو عملية نقل للسلطة. والتأكيد على عد

والواقع أن هذه األهداف متضاربة؛ لذا على األوروبيين العمل في إطار ما هو ممكن من 

 خالل العمل على مسار سياسي يفضي إلى تخفيف معاناة الشعب السوري في إطار خفض

 التصعيد ونقل السلطة.      

لألوروبيين  لق مجاالً رات خفض التصعيد الحالية خَ إن عدم وجود مسار سياسي هادف لمباد

من أجل القيام بدور مهم في المنطقة. إذ يُعد هذا المسار ضرورياً لدعم الفرصة العابرة التي 

-الروسي. فاالنتكاس الكبير الذي عرفته العالقات األمريكية-أنتجها التقارب األمريكي

في أي وقت.  ومن مصلحة أوروبا  ؤدي إلى ظهور أصداء خطيرة في سورياالروسية سي

االستراتيجية واألخالقية أن تلعب دورا سريعا ونشيطا في خلق إطار من شأنه أن يساعد في 

  وقف التصعيد.

والتي تضم كال من  -على األعضاء األوروبيين الذين ينتمون للمجموعة الدولية لدعم سوريا

أن يدعموا  -وهولندا وإسبانيا وكذا بريطانيااالتحاد األوروبي و فرنسا وألمانيا و إيطاليا 

  مفهوم خفض التصعيد المقرون بنقل للسلطة وعليه يجب أن تتضمن مقاربة كهذه:

لنقل السلطة في المفاوضات عن طريق المجموعة ي سريع وطنإدخال مخطط 

بما يضمن إقرار سيادة اإلدارة المركزية على كل األراضي  الدولية لدعم سوريا:

 إلى  إدخال  واالتفاق على نقل للسلطة لبعض المناطق المحلية.  يهدف هذا المخطط السورية

الجارية.  فعلى األوروبيين  مع مفاوضات وقف إطالق النار تتزامنعملية سياسية وطنية 

وهو ما ال  ،على أن الجهود الحالية بحاجة إلى أداة تثبيت من أجل إنجاحها أن يشددوا

وكذا االعتراف بأن الوصول إلى حل سياسي نهائي  مه،تقدِّّ تستطيع عملية جنيف أن 

في ذلك تقنين جميع  ، بمامكثفة بين أطراف الصراع في سورياب مفاوضات سيتطلّ 

ها، حيث يهدف إطار العمل هذا إلى خفض التصعيد والسماح االتفاقات التي سيتم إبرامُ 
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لغربيون بدعم أي اتفاق،  السورية. ولكي يقوم الالعبون ا-بتمديد المباحثات السورية

عليه أن يهدف إلى الوصول الفوري للمعونات اإلنسانية دون عراقيل ويقدم آليات 

للوصول إلى المعتقلين في سجون األسد )عبر اللجنة الدولية للصليب األحمر على 

  سبيل المثال(.

 

فعلى ضوء انسحاب الواليات  بمزايا هذه المقاربة: العمل على إقناع المعارضة •

يكون لألوروبيين تأثير كبير المتحدة والالعبين اإلقليميين من األرض السورية، س

ين لذا يجب على األوروبيو، على المعارضة، إال أن إقناعهم لن يكون باألمر السهل

خفض التصعيد و الالمركزية المحلية هما الخيار  أنّ أن يوحدوا كلمتهم وأن يوضحوا 

التنسيق  وخصوصا إذا تاله موقف أوروبي يدعم االستقرار. إذ يعتبر ،ثلاألم

 ً من أجل تقديم القضية للمعارضة  األوروبي مع كل من أنقرة والرياض والدوحة مهما

ً إذ تعمل كل من تركيا والسعودية  السياسية والعسكرية،  ،في هذا االتجاه مسبقا

 ة. حتمية مشاركة األسد في أي عملية جاري مدركتين

  

 سوريا:  حباط الجهود األمريكية الساعية إلى محاربة إيران شرقإ •

على األوربيين الوقوف في وجه رغبة ترامب جرَّ أمريكا إلى حرب إقليمية جديدة، 

ساحة  كبح جماح أي رغبة لديها بجعل سورياعلى من خالل تشجيع اإلدارة األمريكية 

الداعمة لالستقرار في فترة  األميركية جهودالكذلك ربط إيران، و لتصفية حساباتها مع

التصعيد. إذ تقوم الواليات المتحدة  إلى خفضما بعد تنظيم الدولة بالجهود التي ترمي 

وروبية المساهمة الحكومات األ من وتنتظر بالضغط من أجل الحصول على دعم كهذا،

 .بعد الحرب الحصة األكبر في خانة االستقرار في مرحلة ماب

  : موافقة إيران على عملية وقف التصعيدضمان  •

فعلى  ،قبل بهال تتقويض أي اتفاق بشأن سوريا ب أن تقوميران ، يمكن إلبساطةب

نقل السلطة لمقاربة هذه الاألوروبيين أن يضغطوا على إيران من أجل أن تعتبر 

فخالل الجولة األوروبية التي قام  .ربح لكل األطرافمُ  وسيلة للوصول إلى حلٍّ 

بها وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، أكد تركيزه على الخطة اإليرانية 

ز علىلى أربع نقاط ستند إتة والتي تالمبيّ  صالح إطالق النار واإل فقو تركِّّ
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خفض لن ربط هذه الخطة امكإ يةالدستوري . على األوروبيين النظر في كيف

اإليراني المشترك -بناء على الدعم األوروبي، نقل السلطةالتصعيد عبر 

أن  المجموعة الدولية لدعم سورياعلى أعضاء و ،بخصوص الصفقة النووية

يؤدي سيوضحوا للحكومة اإليرانية أن عدم الوصول إلى حل بخصوص سوريا 

 .إلى عرقلة العالقات ويقوي التيارات المناهضة إليران في واشنطن

 :من المطامع الكردية أن مقاربة نقل السلطة تحد  بأنقرة إقناع  •

بدو أن أنقرة موافقة على مقاربة خفض التصعيد لكن من المحتمل أن تتزايد ي

 "ب ي د"فعلى األوروبيين العمل على ضمان عدم تدخل  .مخاوفها بشأن األكراد

 عدم سعيهموأن يضمنوا  ،ظيم الدولةبخصوص سيطرة العرب على الرقة بعد تن

عالقة سياسية  استمرار أي أن عليهم أن يشترطواو .الربط بين منطقتي نفوذهمإلى 

وهو - ،في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة من أجل االستقرار سيأتيدعم  أو تقديم أي

 سيكون قائما -شدة في المناطق التي تحت سيطرتهمب إليهاألكراد إليه يسعى  ما

وبأنهم ال يعتبرون مناطق الحكم المركزي التي تخضع  على تطبيق هذه الخطوات

لألكراد بوادر لحصولهم على االستقالل، بغض النظر عن عملية االستفتاء التي 

 تقوم في مناطق األكراد الواقعة في كل من سوريا والعراق.  

إن الحصول على موافقة تركيا على مقترح يخول حكماً مركزياً لألكراد سيتطلب 

ع حزب فاً، وسيتم ربطه في نهاية المطاف بالصراع الداخلي الجاري معمالً مكث

ً العمال الكردستاني )ب ك ك إلى جنب مع الواليات  (، كما سيتطلب العمل جنبا

المتحدة من أجل الضغط على السوريين األكراد لمراعاة المخاوف التركية، وعلى 

وجه التحديد في مرحلة ما بعد الرقة، والتي ستشهد تناقصاً في الوجود العسكري 

 التركي هناك عقب الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة.  

د التي من شأنها أن تساعد في الدفع زوا على الجهويجب على األوروبيين أن يركّ 

بعملية سالم تركية. إن ضمان االهتمام بعملية السالم يشمل مشاركة رفيعة 

المستوى إلى جانب رجب طيب أردوغان و الضغط على )ب ي د( الستعمال 

 عالقاتهم ب )ب ك ك( من أجل الدفع نحو عملية وقف إطالق للنار في تركيا.
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 سوريا:  أجل الحفاظ على االستقرار شمال ناقتراح شراكة مع تركيا م •

ناطق نفوذها، ال أي دعم خارجي في مترفض في الوقت الذي التزال فيه أنقرة 

بخصوص التعامل مع األعباء المتعلقة بهذه  من المشاكل تزال تواجه المزيد

المشاكل.  وفي النهاية ستقبل تركيا بآليات الدعم المالي والمادي الدولي وعلى 

 األوروبيين أن يكونوا مستعدين لتقديم هذا الدعم في تلك اللحظة.

دول وبالنظر إلى التحدي الذي يطرحه وجود هيئة أحرار الشام في إدلب، فعلى ال

يشمل التعاون طويل األمد من أجل مكافحة اإلرهاب،  تقديم دعم ألنقرة  األوروبية

يجب أن يشمل الشراكة العسكرية واللوجيستية ودعم االستقرار عبر مختلف 

 مناطق المحافظة. 

المساعدات اإلنسانية جاهدين على عدم توقف تدفق  العملَ على األوروبيين  نكما إ

إذ من شأن توقف  رير الشام عليها؛يد سيطرة هيئة تحإلى إدلب بسبب تزا

 المساعدات أن يودي بحياة أكثر من مليون شخص اتخذوا من المحافظة ملجأ لهم

وقف هذه لذا على األوروبيين الحرص على عدم ت ويعزز من عدم االستقرار،

   المساعدات اإلنسانية.

ء دعم االستقرار بهدف إعادة الخدمات األساسية والمؤسساتية لمختلف أرجا •

 سوريا: 

جراء تعميم المساعدات اإلنسانية التي ستشكل نقطة فارقة من أجل يتضمن هذا اإل

ضمان مشاركة واسعة في هذه المبادرة. فإذا ما تم ترسيخ تفاهم سياسي فعلى 

الحكومات األوروبية وقتها أن ترفع من مستوى الدعم الذي تقدمه، والذي يتم 

 لية. تسليمه عبر كل من دمشق والحدود في محاولة لدعم الهياكل المح

أهمية بالغة في المناطق التي تم القضاء على تنظيم الدولة فيها،  ولهذه الجهود

 اتفاق قائم سيعتمد باألساسأي لوقف ظهور أشكال جديدة من التطرف، باعتبار أن 

على اعترافه بسيادة القيادة المركزية، وعليه فيجب على األوروبيين التنسيق مع 
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تفاق على االعلى المراكز الحدودية و تهايطرسالدولة أن استعادة  غيردمشق. 

إلبرام اتفاق  يكون سبيال عراقيل، من شأنه أنوصول المساعدات اإلنسانية دون 

 .األمم المتحدة طرفعبر الحدود من المزيد من المساعدات يتم بموجبه تقديم 

 التعهد بدعم االستقرار في المناطق الخاضعة للنظام:  •

قتصادي بالخطة السياسية لنقل تقدم حالً يربط الدعم االروبية أن على الدول األو

، حيث إن هذا الحل ال يعني تطبيع العالقات كما إنه ال يتضمن تمويل إعادة السلطة

 نهائية. سورية-م إال في حالة التوصل إلى تسوية سوريةقدَّ اإلعمار الذي لن يُ 

لكن إذا تم االلتزام بالمعايير السياسية، فمن شأن هذا الحل أن يضمن بعض الدعم  

من أجل اإلصالح وتخفيف العقوبات في بعض القطاعات التي تؤثر على الشعب 

مثل العقوبات المفروضة على المعامالت المالية. في الوقت الذي سيسعى فيه هذا 

الل تقديم الدعم المباشر للمشاريع الحل إلى التحايل على األسد والنظام، من خ

المحلية، سيحاول النظام إدارة هذه العملية بحذر. لكن األمر يستحق العناء إذا ما 

كان سيساعد في تقوية التزام النظام بمقاربة مستدامة لخفض التصعيد، يمكن أن 

 تعود بالنفع على الشعب وحماية المصالح األوروبية. 

 على مقاربة وطنية تجمع بين مختلف المناطق.دعم اإلصالح سيقوم كما أن 

يستطيع األوروبيون أن يولوا اهتماما بالغا من أجل تشييد الهياكل الوطنية 

والروابط التجارية، إذ إن الترابط االقتصادي مكّون مهم في منع حصول المزيد 

 من التقسيم في المنطقة.     

 ضرورة وجود رؤية أوروبية موحدة:  

 احتمال الحدّ من التأثير األوروبي أو عدمه متوقفةً على غيابفرصة بقى وت

وهو عدم وجود توافق أوروبي يتمثل في توحيد الرؤى. فدون عنصر جوهري 

 وجود رأي موحد لن يستطيع األوروبيون إحداث تغيير في سوريا. 
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من المحتمل أن تكون باريس هي النقطة الفاصلة لتحقيق ذلك، أما بالنسبة لالعبين 

ألوروبيين اآلخرين المتدخلين في هذا الملف، وتحديدا بريطانيا، وألمانيا ا

ومؤسسات االتحاد األوروبي، فقد تراجع دورها في األشهر األخيرة الماضية 

بسبب االنتخابات، وانهماك االتحاد األوروبي في استفتاء بريكسيت )خروج 

 ة التي قدّمتها فرنسا. بريطانيا من االتحاد األوروبي( وفشل المبادرة اإلقليمي

وفي المقابل، زاد اهتمام باريس بالملف السوري مع تولي إيمانويل ماكرون 

ً دعمه لمخطط خفض التصعيد، بينما تتطلع الدول األعضاء  الرئاسة، ُمظهرا

األخرى اآلن إلى صياغة مسار بقيادة أوروبية. غير أن ماكرون لم يجعل من 

كل من روسيا  الملف السوري قضية االتحاد األوروبي، بل عزز عالقاته مع

والواليات المتحدة، واقترح تشكيل مجموعة االتصال التي تضم األعضاء الدائمين 

وهو على .   P5 plus regionals”"الخمسة في مجلس األمن تحت مسمى 

عظمى بدالً األغلب يرى في سوريا فرصة يمكن من خاللها لفرنسا أن تبرز كقوة 

كل  ما أرادتخاطئة وبحاجة إلى تغيير إذا هذه الرؤية تعتبر من القوى األوروبية. 

 دوراً فعاالً. فلن تستطيع فرنسا وحدها تقديم الكثير، ولنأن تلعب من فرنسا وأوروبا 

مساهمتها العسكرية في التحالف ضد تنظيم الدولة كافية للتأثير على األهداف  تكون

االستراتيجية األمريكية والروسية. وبالمقابل، فعلى الالعبين األوروبيين، وال سيما 

بريطانيا، وألمانيا وروسيا، تشجيع ماكرون من أجل التركيز على القيام بدور أوروبي 

ريق اتصال دولي جديد، على فرنسا العمل مع فعال. وعوض البحث عن تشكيل ف

 عملية استراتيجية حول الفاعلةاألوروبية  الجهات من أساسيةشركائها لتشكيل مجموعة 

 تخفيفنحو  السياسي عدالبُ ب دفعلل مجتمعةقواها  تستخدم أن مكنوالتي ي انتظارها طال

    .التصعيد

وى فالخيارات المتوفرة ليست بالمستالكثير من الفرص، الظروف الحالية إذ ال تتيح 

لن يؤثر على سوريا والمنطقة وأوروبا فقط، بل سيؤدي المطلوب لكن عدم القيام بخطوة 

إلى حلقة مفرغة. يقف األوروبيون اآلن أمام فرصة يجب اغتنامها من أجل المضي 

 قدما وإحداث تغيير في مستقبل سوريا. 


