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  سورية أحداث في نظر وجهات
 في المتسارعة داثاألح تعالج مقاالت ثالثة عن عبارة هي الترجمة هذه

  .وإسرائيلية غربية نظر وجهة من سورية
  
 النظـام  سقوط على الرهان أن كروك ألستير يرى األول، المقال ففي 

 هـذا  إليها يستند التي القوة نقاط ويشرح أوهام، عن عبارة هو السوري
  .النظام

  
 انجـالء  عـدم  يعكس وهو رابينوفيتش إليتامار فهو الثاني، المقال أما 

 إلـى  الموجهـة  التهم رافضاً السورية األحداث من اإلسرائيلي قفالمو
  .أحداث من يجري فيما بضلوعهما المتحدة والواليات" إسرائيل"
  
 التـي  الصعبة األسئلة عن هارلنج، بيتر فيه فيتحدث الثالث، المقال أما 

 إلـى  االسـتقرار  إعادة أجل من يواجهها أن السوري النظام على يجب
 .الشعب مطالب وتلبية سورية
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  السورية واالستثنائية العربية الصحوة

ال يمكن أن يتجلى الشرخ في الثقافة السياسية بين ما هو داخلي ومـا              
هو خارجي، أكثر مما يتجلى في كلمة الرئيس السوري المتلفزة إلـى            

فقد أثارت هذه الكلمة حفيظـة      . مارس المنصرم /  آذار 30الشعب في   
اً على حد سواء، لكونها غير كافية وتنم عـن          الكثيرين داخلياً وخارجي  

وقد كنت داخل سورية في ذلك الوقت، وتبين أنه         . سوء تقدير للموقف  
إن مجرد سـبب    . كان للخطاب وقع متباين على الكثير من السوريين       

االختالف الواسع في وجهات النظر حول مواقف األسد يـشير إلـى            
. والمنطـق الخـارجي   التبيان في المنطق الذي تضمنه خطاب األسد        

وبطريقته الخاصة، فإن هذا الحدث يرمز إل حالة األسد المختلفة جـداً            
في الواقع عن حالة كل من مبارك وبن علي، حيـث لوضـع األسـد               
عدسته الخاصة التي يحكم على األمور من خاللها، وخـصوصاً فـي            

  .الغرب

مة عميقة  وبطبيعة الحال، فإن الثقافة الغربية تقتضي بأن تتم معالجة أز         
فبالنسبة للغرب، فـإن    . مثل التي تمر بها سورية بالجدية المناسبة لها       

حالة مثل التي تواجهها سورية تقتضي أن يجلس الرئيس متجهماً خلف           
مكتبه، وحوله رموز السلطة وأمامه مجموعة من األعالم تلون قتامـة           

 ولكن الرئيس األسد لم يفعل ذلك، بل ظهر في خطابه ميـاالً           . اللحظة
للفكاهة، وبدت كلمته أمام البرلمان غير رسمية، لدرجة أنه في بعـض      

. األحيان انخرط في مزاح صاخب مع بعـض المـستمعين لخطابـه           
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وبالتالي، رأى الغرب أن الخطاب في تلك اللحظة كان غير رئاسـي،            
  ."إصالحات محددة"ويفتقر إلى تحديد 

 األسـد أن يكـون      ولكن هذا األمر لم يكن نابعاً من فراغ، فقد تعمـد          
خطابه غير رسمي، وأن يتحدث بصورة تكسر النمطية، بحيث يبـدو           

وقـد  . الخطاب صادراً عن زعيم شاب ال يقيده الوقت وال الرسـميات          
كان في األمر تلميح واضح وواسع إلى الجمهور المحلي المتعود على           
أسلوب التلميح واإلشارات بأن الرئيس األسد يؤمن فعـالً بـضرورة           

ومن ناحية أخرى، فإن هناك قناعة سائدة بشكل كبير بـأن           . حاإلصال
األسد ليس من الحرس القديم، وهي قناعة سائدة حتى إن المتظـاهرين            
في الشوارع ال يعتقدون بأن الرئيس هو الذي أمر باستخدام الـذخيرة            

وهذا هو الفارق بـين سـورية       . الحية، بل إنه حتى رفض هذا األمر      
يع يعلم أن مبارك لن يقوم أبداً باإلصـالح،         ومصر، فهناك، كان الجم   

  .في حين أن معظم السوريين يؤمنون بأن األسد هو إصالحي بالفطرة

لقد كان خطاب األسد جريئاً إلى حد مـا، وموجهـاً باتجـاه الـداخل               
السوري بدل أن يكون موجهاً ذا سياق عربي عام يتحدث عن الـدول             

ي مقابلة لألسد مع مجلة ذا وول       وف. العربية في حمأة الثورات اإلقليمية    
كان األسد واضـحاً   The Wall Street Journal ستريت جورنال

في حديثه عن ضرورة مطلقة لإلصالح الـداخلي واحتـرام كرامـة            
حيث رأى أن األمر يتعلق بالقيـام بخطـوات مـا لتغييـر             . الشعوب

كما أضاف  . المجتمع، ومواكبة متطلبات هذا التغيير كدولة ومؤسسات      



  وجهات نظر يف أحداث سورية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
 

ن األمر يتعلق بشعور الناس وكرامتهم، وبمـشاركتهم فـي صـناعة      أ
ويتعلق أيضاً بقضية أخرى مهمة مرتبطة بشكل وثيق        . القرار في البلد  

بمعتقدات الناس، وهي القضية األساسية، فحين يكون هناك اخـتالف          
بين سياستك ومعتقدات الناس، فإن ذلك سـيؤدي إلـى فـراغ يولـد              

عيشون على المصالح فقط، بل يعيشون على       فالناس ال ي  . االضطرابات
  .المعتقدات أيضاً، بحسب الرئيس السوري

وقد ربط األسد نفسه بكل صراحة ووضوح بعمليـة اإلصـالح فـي             
؛ "من دون إصالح فإننا سائرون نحو الدمار      "خطابه األخير، وكرر أنه     

غير أنه بعد ذلك اختار عمداً عـدم تقـديم قائمـة مـن التنـازالت                
وكان هذا اإلغفال أكثر الجوانب المحـسوبة بدقـة فـي           . نللمتظاهري

فلم . خطابه، وذلك من أجل اإليحاء بأن الدولة السورية ليست في خطر          
تفر منها أي شخصية بارزة، والجيش ما زال مخلصاً للنظام، وحركة           
االحتجاجات في درعا في ذلك الوقت لم تكن قد ترسـخت بعـد فـي               

في المظاهرات في كـل مـن دمـشق         المدن، كما أن عدد المشاركين      
وحلب وحماة جميعها لم يتعد مئات اآلالف، في حين أن المظـاهرات            

  .المؤيدة للرئيس األسد كانت جماهيرية وحاشدة

وحتى في درعا، التي شهدت أكبر التظاهرات، وشهدت إطالق النـار           
الحي على المتظاهرين، فإن السكان يعرفون هوية المسؤول الذي أمر          

ومع أنهـم أكثـر     . النار، والمرجعية السياسية التي يرتبط بها     بإطالق  
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غضباً من أن يقوموا بتأكيد معلوماتهم، لكن غضبهم لم يكـن موجهـاً             
  .بشكل أساسي لشخص الرئيس

هـل  "خارجياً تم تبسيط سياق األمور في سورية إلى أبيض وأسـود،            
لواقـع،  في ا " سيقوم الرئيس باإلصالح أم أنه سيكتفي بأن يحوم حوله؟        

لم تكن هذه هي المسألة في سورية، وحتى لـو كانـت ومـا تـزال                
الموضوع األبرز في العالم العربي، ليس هناك صراع فـي سـورية            
حول اإلصالح، بل كان هناك نقاش حقيقي حول أفضل السبل لتنفيـذ            
اإلصالح بطريقة ال تقوم أقلية باستغاللها من أجـل تـشويه صـورة             

ه والحؤول دون وقوعه في نهاية المطـاف،        اإلصالح والتقليل من شأن   
وقد اعترف األسد ضمنياً عـن    . ومنع أي محاوالت إصالحية مستقبلية    

عدم رضاه عن النظام الذي يدير شؤون البالد، والذي يتميز بالفـساد            
كما اعترف األسد بـأن الـوعي       . وعدم الكفاءة في كثير من األحيان     

وفـي  . ية في صناعة القرار   العربي الجديد يستلزم مشاركة شعبية حقيق     
المقابل فقد أشار األسد إلى أن سورية وقفت على الجانـب الـصحيح             
تاريخياً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهي النقطة الرئيـسية التـي           
تتميز بها سورية عن غير من األنظمة العربية الحاكمة مثـل نظـام              

ل للغـرب   مبارك الذي كان ينظر إليه على أنه مجرد جاسوس أو عمي          
وأشار األسد أن مفتاح النجاح يكمن في تكـرار تجربـة           ". إسرائيل"و

  .السياسة الخارجية على الصعيد الداخلي
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وقد اكتسب األسد شعبية في المنطقة وفي داخل سورية بسبب مواقفـه            
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، غير أن هذه المواقف ولدت له أيـضاً            

من طرف يرتـاح ألي إزعـاج قـد         العداوات، من الواضح أن أكثر      
كما رأى  . يواجهه األسد، على أمل أن يروا سياسته الخارجية تضعف        

البعض أن سقوط مبارك أدى إضعاف حركة فتح، فإن البعض يأمـل            
. في أن تؤدي االضطرابات في سورية إلى إضعاف حماس وحزب اهللا          

لعربية قد  وقد رأى الكثير من المعلقين اإلسرائيليين أيضاً أن الثورات ا         
تخرج بشيء جيد، مثل إيجاد نظام في سورية يكون أكثر ديموقراطية           
من النظام الحالي، والذي قد يؤدي باألسد إلى تعديالت قد تجعله يتخلى            

وليست ". إسرائيل"عن محور الممانعة والمقاومة ويقدم على سالم مع         
ـ          " إسرائيل" ا الوحيدة التي ترغب في حصول هذه األمور، بل إن غيره

من القادة العرب يأملون ذلك أيضاً، غير أن أملهم ال ينـصب بـشكل              
، بـل علـى إضـعاف االتجـاه     "إسرائيل"كبير على تأمين السالم مع     

  .اإلسالمي الذي يرون بأنه يهدد وجودهم

إن خطر التدخل الخارجي واالستخباراتي ليس مجرد أوهام لدى بعض          
تقرع، ومن الواضـح    السوريين، فعلى مدى السنين كانت هناك طبول        

أن الحكومة تملك وثائق ومعلومات استخباراتية متعلقة بخطط وضعتها         
عناصر في أوروبا والمملكة العربية السعودية واألردن تهـدف إلـى           

والمثـال  . تصعيد أي توتر داخل سورية لدرجة المواجه واالستقطاب       
األبرز على ذلك توصيف الشيخ يوسف القرضاوي للفتنة الحاصلة في          
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سورية على أنها فتنة طائفية ناتجة عن الصراع بين العلويين والـسنة            
وقد كانت هناك دالئل واضـحة فـي        . الذين يقوم العلويون باستغاللهم   

  .الالذقية على أن هناك محاوالت إلثارة مثل هذه المخاوف الطائفية

ما هي الرسالة التي أرادت التظاهرات المؤيدة لألسد إيصالها؟ أظن أن           
يد من المشاركين في تلك المظاهرات قد رأوا بوضوح ماذا فعلـه            العد

هناك أكثر من مليون الجئ عراقي فـي        (الصراع الطائفي في العراق     
، والكثير منهم أيضاً لم يكن سعيداً بالتدخل الغربي المفاجئ في           )سورية

وهـم أيـضاً    . ليبيا، والتهديد ووجود خطر اندالع حرب أهلية فيهـا        
وقد كانـت   . ، وهم على قناعة بأن األسد أيضاً يريده       يريدون اإلصالح 

تلك التظاهرات موجهة بشكل أساسي ضد تلك العناصر التي تـسعى            
على وجه التحديد إلى االنزالق إلى حرب أهلية من شـأنها أن تـضع              

كما أن الكثير من الـسوريين      . حداً إلى هذه اآلمال بحدوث إصالحات     
ة هي بمثابة حـصان طـروادة       يشكون بأن دعوات اإلصالح الخارجي    

  .الذي يهدف إلى ضرب سورية والمحور األوسع المتمثل بالمقاومة

وبالتالي، فإن كلمة األسد كانت لهـذه المجموعـة األخيـرة، وهـي             
وقد كان  . المجموعة التي لم تشكل أغلبية في أماكن أخرى في المنطقة         
إلى وجود  الهدف من تسيير التظاهرات المؤيدة للرئيس األسد اإلشارة         

ثقة بالنفس وإرادة، غير أنه سوف يبحـث اآلن أيـضاً علـى تنفيـذ               
ويبدو أنه نية األسد بإجراء     . االستحقاقات الموعودة على أرض الواقع    

إصالحات مختلفة أهمها رفع قانون الطوارئ ورفع القيود عن اإلعالم،      
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وإرساء دستور جديد يقوم على تعددية األحزاب السياسية، تتقدم بشكل          
غير أن هذا المشروع يعتمد أيضاً وبشكل أساسي بالطبع علـى      . سريع

  .قدرة الرئيس على وقف عملية قتل المحتجين

فإذا ما نجح األسد في السير بهذا االتجاه، فـإن حـسابات التحلـيالت              
الخارجية التي تقول بأن األسد سوف يبدو ضعيفاً بفعل زيادة المشاركة           

الت غير قابلة للتحقق، إذ إن جـزءاً        الشعبية سوف تكون بمثابة احتما    
كبيراً من شعبية األسد يعود إلى مواقفه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية           

واالحتمال األرجح هو   . التي تتماهى إلى حد كبير مع المشاعر الشعبية       
أن يعمل األسد على تعزيز مكانته، وأن يتم تحديـد مـسار لـسورية              

تقليدية كقطب مركزي في السياسة     تستطيع من خالل استئناف مكانته ال     
وإذا ما تم فهم هذه األمور بشكل صحيح، فإن بإمكان سورية           . العربية

حينها أن تقدم مقاربات أقوى وأفضل لحل التوترات اإلقليمية الحاليـة           
 .بدل من مفاقمتها
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  دمشق في" إسرائيل "عقدة

 األسد بشار السوري الرئيس أطل المنصرم، يناير الثاني كانون في
 مجلة مع ومطولة شاملة مقابلة أجرى حيث نادرة، إعالمية إطاللة
 مصر في يحدث كان ما بين متباهياً فيها قارن جورنال، ستريت وول
 حسني نظام إسقاط إلى المطاف نهاية في أدت مستعرة أزمة من

 تغير الواقع هذا أن غير سورية، في األوضاع استقرار وبين مبارك،
 مدن في والمظاهرات الشغب أعمال بدأت عندما ارس،م/ آذار 19 يوم
 مرددة البالد، أنحاء في بعد فيما وانتشرت ودمشق، والالذقية درعا
 داعية العربي العالم من مختلفة أنحاء في قامت التي الثورات أصداء
 السوريون المتظاهرون طالب وقد. والحرية السياسي اإلصالح لتحقيق
 به العمل بدأ الذي الصارم الطوارئ نونقا بإلغاء الخصوص وجه على
 البعث لحزب معارضة أحزاب وجود يحظر والذي ،1963 سنة

 للحكومة ويسمح اإلعالم، وسائل على صارمة رقابة ويمارس الحاكم،
 وتقدر. مناسباً ذلك ترى عندما السوريين المواطنين واعتقال برصد

 بدء منذ نيمد من أكثر قتلت قد السورية األمن قوات أن المصادر
  . االحتجاجات

 األمر يكون وربما بداية، الصمت األسد التزم األمور، تأجج ومع
 أخيراً، األسد تكلم وعندما. الرد كيفية حول النظام داخل خالفات بسبب
 تقديم أو الطوارئ قانون إلغاء على العمل وبدل األمر، بداية في فإنه

 لدى ومعروفة بقةسا شعارات فيها ردد كلمة ألقى فإنه إصالحات،
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 أن مضيفاً الخارج، من كبيرة بمؤامرة مستهدفة سورية إن قائالً الجميع
 اإلسرائيلية األجندة وفرض كبلد سورية تقسيم هو" األعداء "هدف
 يقوم ما أن ورأى. األخرى تلو بالمحاولة يستمرون سوف وأنهم عليها؛

  . وواشنطن" إسرائيل"لـ خدمة يشكل المحتجون به

 من كالً األسد فيه يقحم الذي الوقت في أنه لالهتمام، يرالمث ومن
 تضارباً هناك فإنه السوري، المشهد في" إسرائيل"و المتحدة الواليات
 هذا سبب ويعود. حكمه مستقبل حول اإلسرائيلي الموقف في وتردداً
" إسرائيل "بين العالقة من الماضيين العقدين خالل أنه حقيقة إلى التردد

 السعي هو األول. متناقضين كانا ما غالباً مسارين كشف قد وسورية
 في 1991 سنة مدريد في أطلق وقد سياسية، تسوية إلى التوصل إلى

 وسورية ولبنان، واألردن، ،"إسرائيل "من كالً جمع مؤتمر
 األب بوش جورج األمريكي الرئيس إدارة من بترتيب والفلسطينيين،

George H.W. Bush في واستمر األولى، يجالخل حرب بعد بوش 
 في Yitzhak Rabin رابين إسحاق اإلسرائيلي الوزراء رئيس عهد

 النظام إمكانية حول لديهم شكوك وجود ومع. التسعينيات منتصف
 وقت في جبهتين على كبيرة تنازالت استيعاب اإلسرائيلي السياسي
 ناإلسرائيليو الوزراء رؤساء اعتمد فإن ،)والفلسطينيين سورية (واحد
 منهم دائمة محاولة في السالم، لعملية تدريجية مقاربة الوقت ذلك منذ

 يرون كانوا المنطق، لذلك ووفقاً. بداية سورية مع اتفاق إلى للتوصل
 هو اإلسرائيلي السوري الصراع حّل أن يثبت سوف الوقت مع أنه
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 دولة نظرهم في كانت فسورية الفلسطينية، المشاكل مع مقارنة األسهل
 السوريون المسؤولون أعرب بدورهم،. عليها االعتماد يمكن كة،متماس
 األراضي استعادة أمل على سالم، اتفاق إلى التوصل في مماثل عن
 الواليات مع عالقاتهم وتحسين" إسرائيل "مع الحرب خالل فقدوها التي

   . المتحدة

 التسعينيات، خالل التسوية شكل" إسرائيل"و سورية من كل بلورت
 سنة" إسرائيل"و مصر بين وقعت التي السالم معاهدة نموذج متبعين
 كامل، بشكل الجوالن مرتفعات من األخيرة تنسحب بحيث ،1979
 سنة الستة األيام حرب خالل سورية من احتلتها التي األراضي وهي

 كانت وقد. سالم ومعاهدة أمنية ضمانات مقابل في ،1967
 أن تستطيعا لم دولتينال أن غير الوقت، لبعض مشجعة المفاوضات

 انهارت ثم. نهائي اتفاق إلى التوصل في منهما كل تطلعات تزامنا
 المشؤومة القمة خالل 2000 مارس/ آذار في تام بشكل المفاوضات

 والرئيس Bill Clinton كلينتون بيل األمريكي الرئيس جمعت التي
 Ehud باراك إيهود اإلسرائيلي الحكومة ورئيس األسد، حافظ السوري
Barak، للسالم، النهائي" إسرائيل "عرض األخير فيها قدم والتي 
 على يركز األخيرة أسابيعه في كان الذي األسد حافظ من رفضاً فالقى
  . البنه السلطة نقل

 وراءه تاركاً نفسها، السنة من يونيو/ حزيران في األسد حافظ توفي
 باالنقالبات تعج سابقاً كانت قوية دولة األسد بنى فقد. معقداً وضعاً
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 وفاعالً مهماً إقليمياً طرفاً أصبح كما. االستقرار وعدم العسكرية
 أن ثبت أنه غير. اللبناني المشهد وسيد السوفيتي، االتحاد مع متحالفاً
 على الصعب من كان فقد يظن، كان كما قوياً يكن لم سورية استقرار
% 12 تشكل التي العلوية الطائفة من يتحدرون الذين وعائلته األسد
 في السنية الغالبية بتأييد يحظوا أن سورية، في السكان تعداد من فقط
 وبداية السبعينيات أواخر في المسلمون اإلخوان ثار وعندما. البالد

 أسفر مما حكمه، تأمين أجل من بقوة التمرد األسد سحق الثمانينيات،
 تعتبر كانت التي حماة في مدني ألف 20 الـ يقارب ما مقتل عن
 فعلى حدين، ذو تأثير الوحشي الحدث لهذا كان وقد. اإلخوان معقل
 حتى وخائفة صامتة وأبقاها المعارضة ترويع إلى أدى أنه من الرغم
  . باالنتقام دائمة رغبة فيها زرع أنه إال اآلن،

 النخبة فإن السلطة خسرت حال في لمذبحة تتعرض أن من وخوفاً
 هؤالء وقف وقد. العليا المناصب احتكرت العلوية والعسكرية المدنية

 إرساء األسد بشار محاوالت وجه في األمنيين والقادة الجنراالت
 المقيدة األجواء هذه وفي. السلطة تولى عندما سورية في الليبرالية
 وغير المزاج متقلب أنه على تصوره كانت والتي األسد، لتحركات
  . سلطته بناء األسد يستطيع ىحت الوقت من الكثير األمر استلزم فعال،

 كان فقد. الخارجية سياسته في بوضوح ظاهراً األسد ضعف وكان
 واشنطن، إلى يتحدث أن استطاع إذ االزدواجية، لعبة يتقن والده

 حزب هجمات يؤيد ثم" إسرائيل "مع يتفاوض وأن إيران؛ مع ويتحالف



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ66 ترمجات الزيتونة 

14 
 

 في جعش أنه غير مدريد عملية في شارك كما لبنان؛ في ضدها اهللا
 إياه متهماً عرفات، ياسر الفلسطيني الزعيم ضد الحمالت نفسه الوقت
 وقد. السالم مفاوضات في المشاركة خالل من" إسرائيل"لـ نفسه ببيع
 والواليات" إسرائيل "من كل عند سورية وزن من مستفيداً ذلك في برع

 للقومية اًرمزي ومعقالً العربية، السياسة في أساسياً العباً كونها المتحدة
  . الراديكالية العربية

 ولبنان، العراق في االزدواجية لعبة يلعب أن األسد بشار حاول وقد
 مع تصادم في جعله مما والده، يفعل كان كما إتقانها في فشل أنه غير

 وعلى. George W. Bush بوش دبليو جورج األمريكي الرئيس
 إيران، مع متكافئة شراكة عالقة يؤسس أن استطاع والده أن من الرغم
. معها متساوياً شريكاً منه أكثر إليران كوكيل بدا االبن األسد أن غير

 ضلعاً وحماس اهللا حزب جانب إلى سورية أصبحت األسد، حكم وتحت
 هذا هدف وقد. إيران أرسته الذي المقاومة بمحور يسمى ما في أساسياً
 األوسط لشرقا في واإلسرائيلية األمريكية المصالح ضرب إلى الحلف

 سورية نأت كما. السالم مفاوضات لمصلحة وليس العنف لمصلحة
 واألردن مصر بقيادة للغرب وتأييداً قرباً األكثر المعسكر عن بنفسها

  . السعودية العربية والمملكة

 سياسة بانتهاج والده خطى على السير إلى األسد سعى وقد
 يوقع أن يريد أنه نأعل حيث. السالم بمحادثات يتعلق فيما المسارين
 مرتفعات من الكامل انسحابها مقابل" إسرائيل "مع سالم معاهدة
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 الخيار فشل حال في للحرب مستعد أنه أعلن أيضاً ولكنه الجوالن،
 المسلحة، قواته بتعزيز األسد قام مواقفه، دعم أجل ومن. الدبلوماسي

 مهندسين استقدام تم حيث الشمالية، كوريا مع سري نووي اتفاق وعقد
 العراقية؛ السورية الحدود قرب سري نووي مفاعل لبناء كوريين
 مع مواجهاتهما في وحماس اهللا حزب األسد دعم ذلك، إلى باإلضافة

 األسد ساعد فقد السورية، اإليرانية العالقات صعيد على أما". إسرائيل"
 في وساعد صاروخ، ألف 40 من المؤلفة اهللا حزب ترسانة تشكيل في

 الشرق في إليران موالية ثانية قاعدة إلى حماس ظّل في غزة تحويل
  . األوسط

 طوال على األسد تجاه اإلسرائيلية المواقف تغيرت المقابل، وفي
 جهات أيدت األخيرة السنوات في أنه ذكره الجدير ومن. حكمه فترة
 سورية بين اتفاق إلى التوصل اإلسرائيلية العسكرية المؤسسة داخل من
 سورية مع سالم معاهدة إلى التوصل بأن ترى كانت حيث ،"لإسرائي"و

 المشهد وتغيير المنطقة في إيران نفوذ من الحد في حاسمة خطوة يمثل
 اصطفاف إعادة مقابل األرض الرأي، هذا ويعتبر. لبنان في األسود

 األرض على القائمة السابقة المفاوضات مسار عن تحوالً استراتيجية،
 التحول هذا بمثل راغبون غير السوريين أن ثبت وقد. السالم مقابل
 مسؤولين مع محادثات في أوضحوا حيث وإيران، اهللا حزب عن

 حال في تدريجي بتحول القيام تفضل سورية بأن وغربيين أمريكيين
  .تحالفاتها في جذري بتغيير القيام على مصالحها، تحققت
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 حول العسكرية ةالمؤسس مقاربة اإلسرائيلية السياسية القيادة تابعت
 ركز فقد. المستوى متفاوتة بجهود سورية سالم معاهدة إلى التوصل
 على Ariel Sharon شارون أريل األسبق اإلسرائيلي الوزراء رئيس
 جاء الذي األمر سورية، مع التفاوض ورفض الفلسطينية القضية
 Ehud أولمرت إيهود أما. االبن بوش إدارة سياسات مع متناسباً

Olmert الوثيقة سلفه عالقة على حافظ الذي شارون، خلف لذيا 
 طريق عن األسد فاوض فقد بوش، دبليو جورج األمريكي بالرئيس
 واشنطن فرضتها التي السياسية عزلتها كسر على سورية وساعد تركيا
 في يتورع لم أولمرت أن غير. ولبنان العراق في السوري التورط بعد

 بناه الذي السوري النووي لمفاعلا تدمير عن 2007 سبتمبر/ أيلول
 داخل السرية العمليات من المزيد شن عن أو الشماليون؛ الكوريون
 الوسيط عبر الطرفين بين المفاوضات انطلقت وقد. حولها أو سورية
 اجتماع لعقد خطط عندما 2008 ديسمبر/ األول كانون في التركي
 انهارت ما عانسر التفاوضية العملية هذه أن غير أنقرة، في ثالثي
 غزة، قطاع على المصبوب الرصاص عملية" إسرائيل "شنت عندما
  .ضدها شديدة تركية انتقادات أثار مما

 من الرغم على تراجعاً، الدبلوماسية الحركة شهدت الحين، ذلك منذ
 مع حوار قنوات لفتح Barak Obama األمريكي الرئيس دعوة

 األولى للمرة دمشق في كيأمري سفير بتعيين مؤخراً قام حيث سورية،
 اإلسرائيلية المفاوضات على ركز أنه غير ؛2005 سنة منذ
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 نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس ركز بدوره. الفلسطينية
Benjamin Netanyahu يكن لم فيما الفلسطيني، الملف على جهوده 

 من ائيليةاإلسر العربية الدبلوماسية في جديداً دوراً تركيا لمنح متحمساً
  ". إسرائيل"و سورية بين جديدة وساطة خالل

 في المحتدمة األزمة حول اإلسرائيلية النظر وجهة تنبني أن يجب
 قد سورية أن يعتقدون اإلسرائيليون فالقادة الخلفية؛ هذه على سورية
 الداخلية االضطرابات بسبب ضعف قد اإليراني المحور وأن ضعفت،

 المنطقة في غيرهم كثيرين مثل أنهم غير. األسد نظام يواجهها التي
 بنشاط دراية على أنهم من الرغم وعلى. األسد سيخلف من يتساءلون
 سورية داخل في اإلنسان وحقوق للديموقراطية المؤيدة الجماعات
 على المسلمين اإلخوان سيطرة من يخشون اإلسرائيليين فإن وخارجها،
 الداخلية التطورات على أثيرالت على جداً القليلة قدرتها ومع. السلطة

 القلق المتفرج موقف الوقوف سوى" إسرائيل "يسع ال فإنه سورية، في
 تتمنى قد ومستقبالً. األمور إليه ستؤول ما وانتظام يحدث ما على

 األحداث مجريات في التأثير على أكبر قدرة لها أن لو" إسرائيل"
  . األسد يدعي كما السورية
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  الزمن مع سورية سباق

 دخلت المنطقة، بقية فكما موجودة، تعد لم نعرفها التي سورية
 األمور حسمت وحالياً. المتواصل روالتغي اليقين، عدم من حقبة سورية

 حشد في المحتجون فشل حيث الحركة، بطيئة ثورة باتجاه سورية في
 لمطالبهم االستجابة على بنجاح السلطات وإجبار الجماهير من يكفي ما

 النظام وضع فقد متضاربان، اتجاهان حالياً ويسود. المدى البعيدة
 الكافي الشعبي التأييد كسب على قادراً تجعله اإلصالحات من مجموعة
 في أيضاً فشلت أنها غير قدماً؛ للمضي سلمية طريقة وجود لضمان
 أو لها، معنى ال تخويف تكتيكات بسبب ذلك كان سواء العنف، إيقاف
 إلى السبب يعود وقد. األمنية األجهزة في متأصلة عادات بسبب

 قينمنش أعضاء من الكثر النظام أعضاء بها قام محتملة استفزازات
 وخصوصاً الخارج في معادية أطراف إلى الحاكمة، العائلة عن

 خليط هو السورية األجواء في المتزايد التوتر فإن وبالتالي اإلسالميين،
  . األمور هذه كل من

 منظور خالل من الحاضر من الكثير استعراض من الرغم وعلى
 بها سحقت التي القسوة عن ماثلة تزال ال ذكريات مع الماضي،

 في األمريكية المتحدة الواليات من بدعم المسلمين اإلخوان نتفاضيةا
 يحصل الذي القمع يكون أن فيه المشكوك من فإنه الثمانينيات، بداية
 جداً، واسعة قاعدة بدعم تتمتع التي لالحتجاجات حداً يضع سوف اليوم
. المناطق بعض في إسالمية شعارات بتبني المحتجون قام لو حتى
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 سريعة تجميلية إصالحات بإجراء السوري النظام يقوم ذلك من وبدالً
 يترك ما وهذا. االنفجار تأجيل باب من فقط فارغة وعوداً ويطلق

 الثورة أو جذري، إصالح إجراء إما صعبين، خيارين أمام السوريين
 في بما المستفحلة للتحديات سهلة أجوبة يقدم ال الحلّين وكال مباشرة،

 مشاكلها ومعالجة سورية، في الهش العلماني ظامالن على الحفاظ ذلك
  . اإلقليمية مكانتها على والمحافظة المستعصية االقتصادية

 الخيار نحو الناس السورية للسلطات المتوقعة االستجابة دفعت لقد
 30 في األسد بشار الرئيس خطاب بعد الديناميكيات تغيرت فقد. الثاني
 والفوضى، الخوف بين تمزج تيجيةاسترا األسد تبنى فقد مارس،/ آذار
 من رزمة وقدم الشوارع، في له مؤيدة مظاهرات خرجت حيث

 كان فقد لآلمال، مخيباً كان األسد خطاب أن غير. اإلصالحات
 خالله من وحاول لآلمال، مخيبة كانت بالنفس، للثقة استعراضاً
  . الماضي أساليب مستخدماً للمحتجين المعنوية الروح إضعاف

 حيث أيضاً، إيجابي وجه له كان المتخبط السلبي الوجه هذا أن غير
 بشكل الشائعة النظرة غير فقد يحصل؛ ما على الجميع عيون فتح أنه

 أن بآخر أو بشكل يمكنه وأنه مخلص، هو األسد بأن ترى والتي واسع
 أقنعت فإنها أخرى، ناحية ومن. النظام وجه في الشعب جانب إلى يقف

 االعتماد مجرد من بأكثر يقوموا أن يجب بأنهم نظامال داخل الكثيرين
  . التعميم على القائم اإلدارة سوء ميراث لمحو الرئيس شعبية على
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 وأعرف إيجابية، وأكثر بناءة مقاربة تبنى قد النظام أن بدا وبالتالي،
 من كان أياً الدامية، االشتباكات بأن إدراكهم عن المسؤولين من العديد
 وشدد. األمور تحل مما أكثر المشاكل من المزيد إلى تؤدي يثيرها،

 معالجة استراتيجية من أساسياً عنصراً بوصفه الحوار على المسؤولون
 ال أنه على وأكدوا. لالستماع مسبوق غير استعداداً وأظهروا األمور،
 واالحتجاجات للتظاهرات مواكبة بوتيرة اإلصالحات تمضي أن يكفي
 في بأشواط تسبقها أن يجب بل البالد، اءأنح في تنتشر أخذت التي
 السوري النظام بدأ وبالفعل. العام الرأي دعم كسب على التنافس إطار

  . خطابه خالل األسد أعلنه مما أكبر بسرعة يتحرك

 زالت ما األيام، قابل في الدماء إراقة من المزيد توقع ومع
 إلى تحدثت تفالسلطا مهمة، عناصر عدة تفتقد اإليجابية الديناميكيات

 بالمبادئ يتعلق ما بخصوص فقط الكرامة إلى يتوق الذي الشعب
 حساب على تحقيقه تم قد ذلك أن غير اإلقليمية، سورية ومصالح
 موجودة أيضاً تكون أن يجب فالكرامة معالجتها، يجب محلية قضايا
  . األمور هذه قلب في

 الشعب برهايعت والتي المقبلة، البرلمانية االنتخابات تجميد يجب
 للشعب، الحقيقي التمثيل يضمن جديد تشريع يوضع ريثما مخزية،
 في للنظام المدائح يكيلون الذي المتزلفين جيش جماح كبح أيضاً ويجب
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 ناحية ومن. الشوارع في اإلعالمية الدعاية على والسيطرة اإلعالم
 وتضحية وقتاً سيستغرق الصعبة االقتصادية القضايا معالجة فإن أخرى

. الفساد رموز من السوري االقتصاد تخلص إذا إال نتوقعها أن يمكن ال
 من بكثير أكثر إلى بحاجة الشهداء أسر أن كله ذلك من واألهم

 والمحاسبة المساءلة من بأقل يرضوا لن إنهم حيث المادي، التعويض
  . المواطنين بحق العنف ارتكب لمن الشاملة

 الوقت كسب أجل من ضغط الذي السوري النظام على يجب كما
 نسقاً يوفر أن خالله من يمكن إطاراً يحدد أن مختلفة شعبية أوساط
. الغد ألزمات أساس حجر اليوم خطوات تكون لئال المختلفة، لقراراته
 هو هل نفسه يسأل أن النظام على يجب التوقعات سقف رفع وقبل
 على يمكن وهل السياسي؟ اإلصالح طريق في للمضي حالياً مستعد
 طريق عن 2014 سنة األسد للرئيس التجديد يتم أن الخصوص وجه

 هو مدى أي وإلى آخر؟ انزالق إلى سيؤدي ذلك أن أم شعبي، استفتاء
 هي وما اٍإلسالميين؟ احتواء أجل من بالعلمانية للمخاطرة مستعد
 حالة إلى بالوصول تخاطر أن دون تنفقها، أن تنوي التي الموارد
  . األجانب المانحين على المكلف االعتماد أو اإلفالس

 كال بين التواصل سوء بسبب النظام جهود ضربت فقد وأخيراً،
 من موثوق محاور تحديد في السورية السلطات فشلت فقد. الجانبين
 ذي محاور تسمية في المتظاهرون فشل كما تماماً المجتمع، داخل

. التقليديين ةالحكوم بممثلي الثقة ألزمة نظراً النظام داخل من مصداقية
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 خالل من والغضب باإلحباط شعورهم عن حالياً المواطنون ويعرب
 إن. بالمثل الرد إلى المسؤولون يميل فيما فوضوية، الوسائل أكثر
 وشامل دقيق تقييم على مبنية للحوار قاعدة إلى ملحة حاجة هناك

 من سنوات نتيجة السورية المناطق كل شملت التي المحددة للمظالم
 كل قبل معالجته تتم أن المواطنون يود ما بالضبط وهذا ال،اإلهم
  . شيء

 الساعة عقارب فإن جديدة، ضحية كل سقوط ومع ينفذ، الوقت إن
 المجال يفتح أن السوري النظام قرر وسواء. أسرع بشكل تسير

 يهتم أن يجب التي األولى األولوية فإن االنتظار، أو جذرية إلصالحات
 سيبدو المشهد أن غير النسبي؛ الهدوء من فترة ضمان هي حالياً بها
 . دموية أكثر لجمعة سورية استعدت كلما قتامة أكثر






