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فلكي ال تفاجؤنا التطورات .  ابتداء نقول، هذه ليست دعوة لعسكرة الثورة وإمنا جدية يف التجاوب مع التطورات

ولكي ال يسبق العمُل التفكَري باخليارات واملآالت، جرى تقليب النظر يف هذا املوضوع اخلطري حبيث حني تتخذ 

  .تخذ على بصرية أكرب وليس حتت الضغط الكامل للحظةتُ  املواقف

لالنتقام العشوائي من الطغاة،  حمل السالحبمعنى رفض  غير عنفيةبدأت الثورة سلمية، والمطلوب أن تبقى 

ورفض استهداف  طائفي،سياسي أو مناطقي أو الحسابات على أساس  ةالتقاتل الداخلي، ورفض تصفيورفض 

حرق األخضر واليابس من إلى ورفض استعمال القوة على نحو الحرب التقليدية التي تسعى  البنى التحتية،

  .  أجل سحق العدو

تشكل   زيادة دفع احلراك الثوري باجتاهات جديدة، منها الواقع امليداين الذيتطور ة اجلدية مالحظة يضي الواقعتتق

كتائب اجليش السوري احلّر ومنها القمع الوحشي الذي دفع صرب الناس إىل حّد االنفجار، ومنها االعتقاالت الواسعة 

هو دخول قوة السالح   -وما زلنا-آخر ما كنا نرجوه .  من القيادة القادرة على توجيه احلراك الساحةلي اليت  ختُ 

يف أّن النظام السوري يتمىن تسلح الثورة حىت يربر لنفسه وللمرتّددين  وال خيامرنا شك.  كوسيلة يف احلراك السوري

  .اً �ائي اً تام سحقاً  وأمام ا�تمع الدويل مربر سحق الثورة

حتاول ، من املفروض أن يتّم التفكري باسرتاتيجيات بغري إرادة أحد نوع من التسليح اجتاهب متشيأن الثورة  قّدرناإنه إذا 

يف أن  تعيناً خطورة استعمال الثورات للسالح تتحدّد ف.  اليت ترتّتب عليهمن النتائج اخلطرية  انقدر اإلمك التقليل

إذا كان وضع و .  ، فيدّب اهلرج واالقتتال وال تدري من يقوم به وما هي أهدافهللجميع ممارسة العنف تصبح مفتوحة

ع، يصبح استخدام السالح وجعله جزءًا من رؤية أوس فكرة تنظيمفإن  االنفجار، احلراك السوري فعًال على حافة

وإذا كانت مطالب التدخل اخلارجي تتصاعد، مبا فيها التدخل العسكري، كان .  من حمض العنف املنفلت أسلم

أمر خطري  اإلجابة املبكرة املدروسة يفالتفكري �ذه األمور ليس من باب الدعوة إليها أو تطبيعها، وإمنا من باب 

   .أخف الضرر ايرتتب عليهاملداخل اليت  تلمساملستعجل، ومن باب لتفكري اك ذلك حملض املزاج و وعدم تر 
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ضمن فهم أ�ا ال تعدو أن تكون جزءًا من اسرتاتيجية مناقشة السرتاتيجيات التدخل اخلارجي العسكري، ما يلي 

املقاومة السلبية، والعصيان املدين، واستقاللية املناطق، وتفريغ القدرة على احلكم، : مخسة أبعادذات عامة أكرب 

الذي ، ةاخلارجي املساعدةعد إضافة النقاش يف االسرتاتيجيات العسكرية هنا متثل تفصيًال يف بُ .  الدعم اخلارجيو 

القوة  تألمر حّد االستعصاء املزمن، صار فإذا وصل ا.  الدعم املايل، والعزل السياسي، والضغط االقتصادي يشمل

وتبقى الرؤية العامة الضابطة لكل تفصيٍل هي التفكيك السلمي للنظام وجعله   .مطلوبةوالدعم بالقوة العسكرية  

    .ينهار من داخله عجزاً وضعفاً 

لبعض الناس، لكننا واثقون نعلم أنه ال ميكن لالحرتازات يف الصياغة أن تضمن عدم سوء الفهم والقراءة االختزالية 

  .بأن األمر هو على غري ذلك عند ذوي األلباب
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  ةالعسكری امحلایة
وباعتبار استحالة الرتاجع، وباعتبار استحالة حدوث .  تطور الواقع امليداين للثورة يتطلب التفكري يف بدائل وخمارج

توّجه ؛ باعتبار هذا، )سقط النظاممعىن يُ  يألن مشكلة النظام بنيوية وأي إصالح ذ(إصالحات ولو أراده النظام 

  .حنو احلاجة إىل املساعدة اخلارجية، مبا فيه التدخل العسكري الثورة تفكري

ويطرح التساؤل فيما   .ما زالت سلمية الثورة هي املطلوب، مبعىن عدم الظن بأن الرّد بعمليات انتقام مسلحة هو احلل

تلك  ومن يقطع �ذا يستند إىل.  تقدمي ضحايا بأعداد ضخمة ينفعإذا كانت السلمية املطلقة على طريقة غاندي أو 

والذي يشك مبناسبة هذا ال يشك بأصل فكرة السلمية بقدر الشك يف االنطباق على احلالة .  واقعيةالتجارب ال

تتمايز فيه الصفوف وتشحن النفوس واألذهان ملواجهة الغريب  لة استعمار خارجيفاحلالة اهلندية كانت حا.  السورية

يف أما ، ٨٠٠أعداد ضحايا احلراك السلمي يف مصر بلغت حوايل .  الذي ال ينتمي إىل نسيج ا�تمع أي انتماء

م حوايل ك السوري قدَّ لسكان، احلرااعدد  جمموع وأخذًا بعني االعتبار األرقام نسبًة إىل.  ١٥٠حوايل فبلغت تونس 

ولسنا هنا يف معرض االتكال على األرقام   .أضعاف ضحايا تونسمصر وأكثر من ستة  ضحايا ين ضعفعشر 

 الرتكيبةيف أمر الثورة السورية، أال وهو  متميز سبب موضوعيكّل ذلك يشري إىل وندرك خصوصية كل حال، وإمنا أن  

اجليش كله إال  اجليش، فسيشلّ  شلِّ  يفت هذه التضحية ضخمة وجنحه جرى تقدمي أعداد لو فرضنا أنف.  الطائفية

ما جرى من  الواضح أنَّ و .   هذه الفرقة املوالية والباقيقتال بني أمر إىل عندئذٍ  وينقلب األمر . الفرقة املوالية للنظام

لرتكوا اجليش، وال سيما تفظيع قد أقنع معظم أفراد اجليش السوري بالإنسانية هذه التصرفات، ولو كان عندهم خيار 

نظام ل درجة والء ا�موعات املوالية للنظام هي بدرجة والء كتائب القذايف إذا افرتضنا أنَّ و .  غةأن شرعية النظام ممرَّ 

 التفكري إىل الثورة دفعهذا وكل .  على كل حال ، فستفضي التضحيات الضخمة إىل مواجهة عسكرية جديدةلقذايفا

 تطلبكما  املنشقني عن إمرة جيش النظام، ِقبل العسكرية من ال تستثين القوةبطرق  السلميمسلكها وسائل حتمي ب

ويرى قسم كبري من الشارع أنَّ التدخل العسكري .  بنوع من الغموض ال يستثين التدّخل العسكري ةاخلارجياحلماية 

  .سيسمح بانتقاضة شاملة وحيقق احلسم على حنو سريع
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  ؟مدنيةنفدت الوسائل الهل استُ 

ال يستقيم القول باحلاجة إىل التدخل اخلارجي العسكري قبل أن يتّم التأكد على أن الثورة استنفدت وسائلها الذاتية 

  .نفدت أيضاً والتأكد على أن وسائل املساعدة اخلارجية استُ 

واملقصود من العصيان املدين هنا .  كامل  على حنوٍ  تُنّفذالعصيان املدين ما زال وسيلة ناجعة مل  أنّ  يالثور  احلراك دركي

ليس التظاهرات الكبرية واالعتصام، وإمنا االضراب العام والتقاعس عن دفع الفواتري والضرائب، وعدم الذهاب إىل 

يف احلاالت  والصعب يف حتقيق العصيان املدين  .العامة احلياة هو شلّ ... املدارس أو توقيف الدراسات اجلامعية

ولكنه أصعب يف احلالة السورية إذ سيرتافق مع التهديد واعتقال من عنده مراكز .  يههو محل الناس عل االعتيادية

  .  عالية أو متوسطة لتخّلفهم عن العمل، كما سيصار إىل تكسري أقفال املتاجر وسرقة ما فيها

غري .  احلديث عن التدخل العسكري قبل قوانني محاية املدنيني يف القانون الدويل أمر آخر ضرورياالستعانة ب استنفاد

.  إذ أن القوانني الدولية لألمم املتحدة تفتقر قوة اإلنفاذ ،أن إكراه دولة ما على إجراءات محاية املدنيني ليست سهلة

وعندما يتبىن جملس األمن قرارًا فإنه يفّضل .  قرارات األمم املتحدة قوة اإلنفاذ تتحقق فقط عندما يتبىن جملس األمن

.  صالحيات واسعة جداً ذلك الفصل يف القانون الدويل الذي خيّول دول التدّخل تصويت على الفصل السابع، ال

 أنه ليس متوقعًا أن تؤول هذه النصوصيشار هنا إىل أن قدرة الدول الكربى على تأويل القوانني الدولية ومّطها، و و 

  .  البعيدة للبالد العربية اإلسالمية وفق املصلحة

النظام  معلوم أنّ و .  وهو جزء من الرتتيبات الدولية اليت ميكن أن تُفعَّل صحافيني ومراقبني دوليني حيوي جداً،دخول 

وال سيما أن ما يقوم به يرقى إىل جرائم  ،م به حتكمًا كبرياً إال بقدر حمدود يتحكّ  ذلكيسمح ب سوف لنالسوري 

من غري –ولكن ينبغي أن ال يكّف طلبه   .ق هذه األفعالحرب أو جرائم ضّد اإلنسانية، ولن يسمح بدخول من يوثّ 

  .ألنه يؤكد شرعية مسرية الثورة وطبيعة مسري�ا -االعتماد عليه

قرار األمم ال يكفي يف تنفيذه وتكمن إشكاليته يف أنّه .  خيار مقعول إذا أمكن تطبيقهإقامة مناطق آمنة للمدنيني 

ومن السهولة أن .  ناكفته للقانون الدويل جتعله يعتدي على هذه املناطقوسبب ذلك أن شراسة النظام وم.  املتحدة

النظام دخل مرحلة   .يكرر ادعاءه السخيف بأن عناصر إرهابية هي اليت هامجت هذه املناطق، أو أنه اجليش املنشق
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واهلجوم املنظم على  جنون تصفية العدو، وعندما تدخل النظم هذه املرحلة ال يردعها رادع، وعلينا تذكر مثال بوسنة

أي أن محاية هذه املناطق .  املناطق اآلمنة اليت شكلتها األمم املتحدة والقيام مبجازر وعمليات اغتصاب مجاعي

  .مشكلة عملية

ال يسمح  والقانون الدويل  .صارت هدفًا اسرتاتيجياً للنظام ،لت هذه املناطق مأوى للمنشقني من اجليشإذا شكّ أما 

وذلك يعين أن املناطق اآلمنة لن تكون أكثر من منطقة .  وال محل السالحيف املناطق اآلمنة  عسكرينشاط قيام 

  .إليواء الالجئني على أرض الدولة

  

   مناطق تمّرد

أو مناطق كرٍّ  متّردي يف تشكيل مناطق التفكري اجلدّ  يبدو أنه ينبغي ،بغض النظر عن إمكان حتقيق مناطق آمنة أم ال

عن أنواٍع من التدّخل العسكري غري  اً جزئي بديالً  ل هذه املناطقومتثّ .  ، مدعومة من اخلارجوفّر على طول احلدود

 من أو هلا احملاذية الدولة حبماية وتتمتع حمدود وعمق عريضة جبهة ذات حدوديةوتكون هذه املناطق   .املرغوب به

 من أكرب عدداً  ختدم واسعة ملنطقة تغطيتها لتسهيل مطلوبة العريضة اجلبهة.  هلا احملاذية الدولة أرضي من ينطلق

، مما جيعل حماولة النظام مهاجتها وإبطال مفعوهلا صعب ألن عليه تشتيت قواته على مساحات واملنشقني ينالفارّ 

 العمق.  رار فرصة لالنشقاقواسعة جداً، وإذا استعمل قوات غري خالصة الوالء فرمبا جتد يف ابتعادها عن مركز الق

 ينالفارّ  على ييسر كما ،حدودها داخل التحتية والبىن املوارد باستخدام محايتها احملاذية الدولة على يسهل احملدود

 تعيد اآلمنة املناطق فكرة أن كله ذلك من األهم.  للمطاردة تعرضوا حال يف يسرية فرتة يف احلدود عبور واملنشقني

فإنه يربر  احلظر ذلك خرق على النظام جترأ وإذا املناطق تلك فوق فقط الدفاعي مبنظوره اجلوي احلظر تعريف

 القوة بواسطةالدولية املشاركة  القوات محاية حبجة استباقياً  ضرباً  التحتية ةيالبن ضرب ذريعة يبطلمهامجتها حتديدًا و 

 العسكري التدخل إىل الوصول قبل انتقالية مرحلةيعترب  -املواتية الظروف حسب-  كلياً  أو جزئياً هذا  تطبيق  .اجلوية

  .  األرض على امللحة احلاجة استمرت إذا املكتمل طوره يف
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  التخذيل

 على محلهم أجل من اجليش ضباط مع التواصل تكثيف عسكرية عمليات بأية البدء قبلمن اآلن و  جداً  مطلوب

 يصلححاضر يف أذهان املسؤولني و  اللييب املثال.  والرتغيب الرتهيب وسائل باستخدام األقل على حتييدهم أو التعاون

 احلرب أنواع من كنوع السورية القيادة إىل االتصاالت تلك أنباء تصل أن بأس وال.  الرتهيب سبيل على التذكري به

 بني العالقة أساس الشكَّ  جيعل أن شأنه من فهذا.  العسكري للتدخل حتضريية مرحلة أ�ا على متقدِّ  إذا النفسية

، وخباصة أّن مناصب اجليش العليا قد أضحْت مناصب عقده بانفراط يعجل قد الذي األمر األقوياء النظام رجال

الذين ه إىل أّن ولكن ال يفوتنا أن ننبّ .  جلمع املال وخلْت من الشرف العسكري املعتاد يف أمثال هذه املناصب

حبتة هم أنفسهم على استعداد للتعاون مع النفوذ األجنيب بعد جناح الثورة يتخلون عن النظام من أجل مصلحة فردية 

 واملقصود هنا أنه ال يصلح أن ُجيعل منهم أبطال وطنيون، وإمنا أن يتّم التعامل مع أمرهم.  بعكس املصاحل الوطنية

  .  من ناحية عملية حبتة تعامالً 

  

 *  *  *  

وكل من هذه   .اليت أشرنا إليهااسرتتيجيات عسكرية ميكن أن تتكامل مع االسرتاتيجية العامة  ثالثة ما يلي

عه بعبثية االستمرار، وليس ضمن نفوذ املركز واختناق املركز وإقتنا االسرتاتيجيات مؤطرة ضمن رؤية عزل املناطق عن

وأهم .  هائلة تقتلع العدو بضربة سريعة قاضيةمن استخدام قوة ) واألمريكية خصوصاً (الكالسيكية احلربية الرؤية 

مدى استخدام السالح ومدى أ�ا تتفاوت تفاوتًا كبريًا يف  اليت سنقدمها هي الفروق يف االسرتاتيجيات الثالث

    .االعتماد على القوى اخلارجية

ونقّر هنا .  وتبعا�ا اسوف نطرح هذه االسرتاتيجيات على شكل نقاط بدون تفصيل كبري، مث نتبعها مبناقشة ألوجهه

 ما هو بني موازنةلذا سيمثل طرح النقاط هذه .  بصعوبة رسم اسرتاتيجية تعتمد على اآلخر وتفرض عليه شروطاً 

  .سردنا لبنود هذه االسرتتيجيات ال يعين اغتباطنا بكل بنودها وإنّ .  وما ميكن أن تقبله القوى الدولية لسورية األفضل
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  قوات جّویة و�ّریة :١- اسرتاتیجیة
  

مركز قوة احملافظات من خالل قوات برية مدعومة بقوة جويّة، تاركة ملختلف  سرتاتيجية العزل املتدرج هذه اال تبعت

وبتفويٍض من جملس األمن ومبباركة من اجلامعة  . بال بلد حيكمها سوى املدينة اليت يتمرتس فيهايف دمشق النظام 

قوات  حتديداً ومن املناسب جداً أن تشارك .  ةوتركي قوات عربيةة اجلوية، وتقوم باملهمة الربيّة العربية يقوم الناتو باملهم

االسرتاتيجية  هذه وتضم.  على هذا مصرية ولو على حنو رمزي؛ ولكن يغلب أن حتول إسرائيل دون املوافقة الدولية

  :التالية اآلليات

 الدفاعات اجلوية منصاتبتدمري  احللفاء الدولينيطريان قوم ي، و جوي على كل الفضاء السوري فرض حظر 

 .، وعلى املنصات احملمولة عند تشغيلهاومنصات إطالق صواريخ أرض أرض

 الفرقة ( فرق اجليش املوالية: بعد السيطرة على اجلو، يقوم الطريان باستهداف مراكز القوى املوالية للنظام

مث يتابع  . وكربى مراكز املخابرات سرايا الصراع،و ات اخلاصة، القو و  ، واحلرس اجلمهوري،)باخلصوصالرابعة 

هذا احرتاز ألن النظام يستخدم كتائب غري موالية جداً (ضرب القوات اليت حتاصر املدن إذا مل تفك احلصار 

 ).ألكثر والءللكتائب احلصار ويرتك أمر االنتقام داخل املدن الضرب 

 درعا وعزهلا باقتطاعتنسيق أردين يقوم درع اجلزيرة مع  من اجلنوب .  

 وجناحها السهل نسبيًا يعترب ضربة أولية شديدة األثر على النظام تعزل القوات الرتكية حلب من الشمال ،

 .السوري، من ناحية شرعيته ومن الناحية العملية واالقتصادية

 ومن .  من جنو�ا، وميتد خط العزل غرباً إىل البحر حماذياً حدود اسكندرون إدلب أيضاً تعزل القوات الرتكية

هذا العزل ال خيلو من صعوبة، ولكن وجود ثورة .  اسكندرون ليبقى موصداً  قطاعتراقب جنوب  تركيةداخل 

 .  يوازن املمانعة اليت قد تبديها األقلية العلوية هناك. مسلحة يف مناطق إدلب
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  العلوية ومحايتها فعًال،  إىل طمأنة القرى أوالً  عمديُ .  تستلزم خطة ثنائية احلماية بقرى علوية اطةاحملعزل محاه

تأثري املركز يف دمشق وبسبب التعاطف  ها عنأي أن قضية محاه سهلة نسبيًا من ناحية بعد.  مث عزل محاه

   .ضبط نشوء صدام طائفيي فيها حتدّ  ، ولكنواستعدادهم للتعاون مع قوات اإلنقاذ الكامل من السكان

 متثل هدفًا اسرتاتيجياً  ولكن يف الوقت نفسه.  ةتركيبتها السكانية املختلط بسبب متثل حتديًا آخر محص

وطوق محص سيكون .  ، فانتزاع محص يغري معادلة توازن القوى بشكل شبه �ائيبعد قضم األطراففاصًال 

 .جاعالً لبنان خلفهمتجهاً إىل الساحل يضرب خطاً و ) ٢(يعزل املدينة؛ ) ١: (الوظيفة ثنائي

 املدن الرئيسية على الساحل يف  حتقيقه إال أنّ ، أضمنلعزل املباشر واملفصل لكل مدينة بعينها ا برغم أن

 محص يباشر عن طريق خطاملغري ولذا ميكن االكتفاء بالعزل .  صعب )طرطوس وبانياس وجبلة والالذقية(

أن ميتد  نظرياً، ميكن  فهل يضاف إىل ذلك خط عزل شرقي مدن الساحل؟  .البحراملتجهني إىل إدلب و 

 وبعيدًا عنها أسهل، ولكنه رمبا يقدح هذا حلم شرقهاالعزل من .  شرق جبال العلويني أو غر�ا هذا اخلط

جبال  العزل من غرب.  بني السكان للسيطرة على املناطق اً مسلح اً تسابقو  ،كيان علوي مستقل  تأسيس

، ويقدح أيضًا خماوف إخضاع الساحل إىل سيطرة الطبيعة اجلغرافيةبسبب أضمن ولكنه أصعب  العلويني

غري إنه مع تقّدم .  مشاله وجنوبهمن عزل مباشر ويكتفى بالرتك املناطق الساحلية من غري عزل ت لذا.  السنة

زل مدن الساحل بشكل تدرجيي، ولعله يكفي املسرية وإذا استقرت نسبياً املناطق احمليطة، ميكن عندها أن تع

شر يفّضل تقوية املوقف بنو   .يف ذلك طوق قوي حول الالذقية باعتبارها أكرب مدن الساحل وأكثرها أمهية

 .اليت لن تلقى مقاومة تذكر لتدين مستوى السالح البحري السوري قوات دولية حبرية موازية للساحل السوري

 بشكل  لعمق الشرقي والشرقي الشمايل، إذ يصبح معزوالً ل خمصوصٍ  يغين عن عزل املذكورة أعاله عزل املناطق

ب ااقرت  جتّنب سعة هذه املناطق الشرقية والشمالية الشرقية تربر عدم عزله املباشر،  وهناك أيضاً مربر  .تلقائي

رهون رؤية خوذات القوات الرتكية من القامشلي واحلسكة، ألنه ال شك أنَّ الكرد من سكان هذه املناطق يك

منطقة عازلة بني مناطق  الرقة شكلوميكن أن ت.  تركية يف ديارهم، وميكن أن يشكلوا مقاومة يف مناطقهم

  .الكثاقة الكردية واملناطق الغربية

  وإخراج حلب من امليزان .  مسبالتدريج حىت تستلنظامها  تنقخيبقيت دمشق اليت ميكن أن ترتك لتذبل و

حياة دمشق إىل حني، ولكن العمل متّد اللبنانية  الرئةُ .  يبه إصابة بالغة يف موارده املاليةاالقتصادي للنظام يص
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يدعو لالستسالم لألمر يتوقع أن يزيد من االختناق و  اليت تصل دمشق على سّد بعض القصبات اللبنانية

 .الواقع

  درعا شبه  مناطقتأمني ويتّم .  حلاجات املدنيةامدادات بريّة إلتأمني طرق  مع العزل افقيف كل مما سبق، يرت

وميكن أن تصل هذه الشبكة إىل دير الزور باإلضافة إىل   .عن طريق النشاط االقتصادي مع األردن ةاملستقل

الساحل السوري يتّم تزويده عن طريق   .خطوط متوين من غريب العراق البعيد عن السيطرة املباشرة لبغداد

أما محص فيتم .  تركيةوكذا احلسكة والقامشلي تعتمد على التبادل مع .  املمرات الساحلية والبحر أيضاً 

سيسعى املناصرون رمبا احلافز التجاري سيكون قويًا ألهل مشال لبنان، ولكن .  استخدام مشال لبنان لذلك

لطرق إىل عرقلة هذه ا) عناصر من حزب اهللا قومييون عرب،/بعثيونلبنان،  علويو مشال(للنظام السوري هناك 

محاه ميكن أن .  القوات العسكرية األرضية قَبلويف هذه احلالة تلزم محاية قوافل اإلمداد من .  وضرب حركتها

  .تعتمد على تزويد من محص ومن املناطق الشرقية، ويطلب تأمني سالمة هذه املمرات
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  قوات جّویة وذراع �ّري: ٢- اسرتاتیجیة
يرضى يأس و يو  ذبلدمشق ييف مركز قوة النظام وترك  إخراج املدن واملناطق من قبضة احلكمسرتاتيجية هذه اال تبعت

الذي جيري اجليش السوري احلّر  الدولية وقوةمزدوجة القوة اجلوية  علىوتعتمد هذه االسرتاتيجية .  باألمر الواقع

وباعتبار أن اجليش السوري احلر ال ميلك آليات،  . ١يف االسرتاتيجية رقم حبيث يقوم مقام القوات الربية التنسيق معه 

  .  وحيصل بالتدريج فسوف يكون إخراج املناطق من قبضة احلكم وعزهلا نسيب

 ة فرض حظر جوي على كل الفضاء السوري، ويقوم طريان احللفاء الدوليني بتدمري منصات الدفاعات اجلوي

   .، وعلى املنصات احملمولة عند تشغيلهاومنصات إطالق صواريخ أرض أرض

  بني احملافظاتاليت حتاصر املدن أو حتاول التنقل  العسكرية آللياتُتستهدف فقط ا، السيطرة على اجلوبعد . 

  ًعناصر جيش  تقومكما .  ، تسليحاً كافياً حبسب اكتمال تشكله يف املناطقوجواً يزّود جيش سورية احلر، برا

 .سورية احلر باالستيالء على السالح املوجود يف الثكنات واملستودعات املنتشرة يف القطر

  جيري التنسيق بني حركة جيش سورية احلر والقوات الدولية حبيث تسهل القوة اجلوية حتقيق جيش سورية احلر

 . مهمة انتزاع املدن من قبضة النظام

  ّمبعلومات عن حتركات النظام وانتشار قواته، كما يزوَّد مبعدات لوجستية أساسية، مثل  يزوَّد جيش سورية احلر

 .ت واالتصال اهلاتفي املأمونأدوات التنصّ 

 تشويش االتصاالت بني دمشق وباقي قطعات اجليش وثكناته املنتشرة يف القطر. 

  التصدي ملدرعات  عن طريق ذايتوتأمني درجة من االستقالل ال الدفاع عن املناطق جيش سورية احلرّ مهمة

وبانقطاع عناصر النظام داخل املدن .  ومنعها من دخول املدن اليت أفلتت من القصف اجلوي جيش النظام

ضبط حركة قوى األمن والساسيني املواليني له، ورمبا ، يستطيع احلراك الداخلي النظام يف دمشقعن دعم 

 .والتصفيةأي أنه ضبط ال يصل حّد القتل  .سجن كبارهم

o هو األسهل عزل مناطق درعا ودير الزور.  
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o حقها يف التوغل  تركيةغري معلنة رمسياً، وتعزَّز من خالل استغالل  مباشرة حلب تُعزل مبساعدة تركية

 .  يف الشمال السوري حبسب اتفاق ثنائي سابق

o ويف كلٍّ من املنطقتني .  عزل إدلب ومحص حيتاج إىل مناورات ودقة، وجناحهما يعّد مرحلة فاصلة

التحدي يف هاتني املنطقتني هو حتييد   .وهذا مما يساعد يف تنفيذ املهمة منذ فرتة، مقاومة مسلحة

 .العلويني فيها

o  بني مركزها والقرى احمليطة �ا احتقان طائفيوجود  من ناحية بكتائب عسكرية مشكلعزل محاة  .

وترتك مؤقتاً لتوازن القوى  ،ة السياسة من أي سلوك انتقامير محاة من قبل القوى الدولية واإلدار ذَّ حتُ 

ولعل أهم حارس دون نشوب اقتتال طائفي هناك هو التشكيل املسبق �الس مشرتكة من .  هناك

مشايخ وعلماء اخلارج الذين هلم عرب التلفزيون و احملليني  املشايخ اتالوجهاء باإلضافة إىل توجيه

إىل هناك  فرق بعثأول توافر لقوة زائدة يف اجليش السوري احلّر، يُ وعند .  احرتام يف الداخل

  .للحيلولة دون انقداح نزاع طائفي

o السوري احلرّ تشكل حتديًا خاصاً، إذ ال يتصور أن تكفي عناصر اجليش  املدن الساحلية املختلطة 

يف نزاع مسلح مع  املنطقة دخلمما قد يُ نظر إليها كميليشيا سنّية، كما أ�ا سيُ   . للقيام مبهمة العزل

من ناحية أن باقي املناطق ُعزلت ومن ناحية  هو نسيب للمنطقة الساحليةالعزل ال.  قوى علوية حملية

وميكن أن يدّعم هذا العزل النسيب   .يف دمشق وصول تعزيزات حنوها من ِقَبل النظام إمكانعدم 

 .بانتشار قوات دولية حبرية موازية للساحل السوري

 يف املناطق املختلفة ينبغي أن جتري يف الوقت نفسه بقدر اإلمكان لتشتيت  جيش سورية احلر تتشكيال

  .والردّ  قدرة النظام على الرتكيز

  أو يف  جليش السوري احلّر فيهاافصائل يُتوقع أن يسعى النظام إىل تركيز كلِّ قوته يف دمشق، ولذا فإن حتّرك

 .  الكامل السحقسوف يعرضه حملاولة  على حنو واسع ريفها

 عازلة،   ميكن زعزعة دمشق وشّل قدرا�ا االنتاجية بالتعطيل املؤقت ملولدا�ا الكهربائية بالقذف اجلوي لسوائل

إخراج حلب من امليزان االقتصادي للنظام يصيبه إصابة بالغة يف كما أنَّ    .كما استعمل يف حرب كوسوفو
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اليت  حياة دمشق إىل حني، ولكن العمل على سّد بعض القصبات اللبنانيةمتّد اللبنانية  الرئةُ .  موارده املالية

 .يدعو لالستسالم لألمر الواقعيتوقع أن يزيد من االختناق و  تصل دمشق

 يكثف احلراك الداخلي السلمي عملياته ملواجهة الشبيحة وإيذائهم، ويقوم بعصيان مدين شامل. 

 ء واملشايخ بدعوة مناصري النظام لزوم بيو�م والكف عن اإليذاء مقابل ضمان يقوم إعالم الثورة والوجها

 .عدم التعرض هلم

 بالتنظيم املدين وإدارة األحياء وتسيري اخلدمات األساسية احلراك الداخلي يقوم. 

  يتّم فيه صندوق مايل ترعاه اجلامعة العربية وحتت رقابة دوليةجيرى الضغط على النظام من خالل استحداث ،

قبض أي دفعات خارجية لسورية وإنفاقها على احلاجات املدنية من خالل فروع املؤسسات السورية يف 

  .رم مركز النظام من موارد الدولة خارج نطاق دمشقوبذلك حيُ . احملافظات اليت أيضًا ختضع لرقابة دولية

  .واد أساسية حيتاجها الشعبويد مبما أمكن بالتز ولصعوبة الضبط املايل للنقد، يكون الدعم عينياً 

 ويتّم تأمني مناطق درعا شبه املستقلة عن .  يرتافق العزل مع تأمني طرق بريّة إلمدادات احلاجات املدنية

وميكن أن تصل هذه الشبكة إىل دير الزور باإلضافة إىل خطوط متوين .  طريق النشاط االقتصادي مع األردن

وكذا .  تركيةمناطق الشمال يتم تزويدها من عن طريق   .طرة املباشرة لبغدادمن غريب العراق البعيد عن السي

عن طريق  من الشمال الرتكي الساحل السوري يتّم تزويده  .تركيةاحلسكة والقامشلي تعتمد على التبادل مع 

املناصرون للنظام سعى ي وقد.  أما محص فيتم استخدام مشال لبنان لذلك  .املمرات الساحلية والبحر أيضاً 

إىل عرقلة هذه الطرق ) قومييون عرب، عناصر من حزب اهللا/علويو مشال لبنان، بعثيون(السوري هناك 

ميكن أن تعتمد على تزويد من محص ومن املناطق  ةمحا.  محاية قوافل اإلمداد، مما يوجب وضرب حركتها

 .  الشرقية، ويطلب تأمني سالمة هذه املمرات
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  ا�متكنيالكّر والفّر و  :٣- اسرتاتیجیة
إبطال  عن طريقإىل دعم احلراك املدين ومحايته وحتقيق استقاللية نسبية للمدن والبلدات  سرتاتيجيةهذه اال تسعى

عماد .  حرب مفتوحة دفاعية حمضة، وليست اسرتاتيجية اسرتاجتيةهي و .  املفعول العملي جليش النظام وقوات األمن

مناطق متّرد متامخة حلدود ، ودعم قدرته على التحرك بإنشاء قوات اجليش السوري احلرتسليح هذه االسرتاتيجية هو 

ذه القوة املقاومة القادرة الدول املتعاونة، ويقوم اجلهد الدويل بدعم هذه املناطق اليت تصبح مواقع انطالق وتزويد هل

 . دفاع عن املدن على حنو ملتحم مع أهل املناطق السكنية تكتيكاتويتبع جيش سورية احلّر   .على حتدي النظام

  .ضرب من اخللفأكثر تركيزاً يف املناطق اليت أّمن فيها قاعدة شعبية كافية للتكاتف معه حبيث ال يُ ويكون عمله 

 الشمالية احلدود وميكن أن تكون واحدة مبحاذاة  .إنشاء مناطق متّرد متعددة على طول احلدود السورية جيرى 

 لبنان مع والغربية ،)درعا جنوب( األردن مع واجلنوبية ،)نصيبني معرب إىل الشغور جسر مشال من( تركية مع

 تشكل األتراك جتاه لألكرد املفرطة احلساسية.  )البوكمال شرق( حىت والشرقية ،)والقصري تلكلخ جنوب(

 الكردية من خالل التفاهم مع الكتلة مهومهمميكن التعامل مع و  . مشالية متّرد ملنطقة احلماية تنفيذ يف عائقاً 

 أّن هذا اإلجراء واحرتام قواعده هو الضمان لتحقيق ترتيبة فيدرالية يف املستقبل السوري الوطين ا�لس يف

 .  تضمن حقوق الكرد

 واإلشراف الرتكي احلثيث ،هناك حاجة إىل تكثيف الدعم لقوات اجليش السوري احلّر يف منطقة حلب 

 .  احهلضمان جن

 يزوَّد جيش سورية احلّر باألسلحة املضادة للمدرعات. 

 ُتستحدث طرق حممية للتزويد الراتب بالذخرية ترعاها دول التحالف. 

  تركيةميّد جيش سورية احلّر بعناصر أ�ت تدريبات عسكرية يف. 

  ّمبعلومات عن حتركات النظام وانتشار قواته، كما يزوَّد مبعدات لوجستية أساسية، مثل  يزوَّد جيش سورية احلر

 .ت واالتصال اهلاتفي املأمونأدوات التنصّ 

 تشويش االتصاالت بني دمشق وباقي قطعات اجليش وثكناته املنتشرة يف القطر. 

 فة إىل تأكيد املشاعر الوطنيةتنشأ إذاعة خاصة بالثورة تقوم بالتعريف اليومي مبجريات األمور باإلضا. 
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 وبانقطاع عناصر النظام داخل املدن   .يكثِّف احلراك الداخلي السلمي عملياته ملواجهة الشبيحة وإيذائهم

عن دعم النظام يف دمشق، يستطيع احلراك الداخلي ضبط حركة قوى األمن والساسيني املواليني له، ورمبا 

 .لقتل والتصفيةأي أنه ضبط ال يصل حّد ا. سجن كبارهم

 جيري توسيع حلاالت العصيان املدين. 

 احلراك الداخلي يقوم بالتنظيم املدين الداخلي وإدارة األحياء وتسيري اخلدمات األساسية. 

  يقوم إعالم الثورة والوجهاء واملشايخ بدعوة مناصري النظام لزوم بيو�م والكف عن اإليذاء مقابل ضمان

 .عدم التعرض هلم

  ويتّم تأمني مناطق درعا شبه املستقلة عن .  العزل مع تأمني طرق بريّة إلمدادات احلاجات املدنيةيرتافق

وميكن أن تصل هذه الشبكة إىل دير الزور باإلضافة إىل خطوط متوين .  طريق النشاط االقتصادي مع األردن

تزويده عن طريق املمرات  الساحل السوري يتمّ .  من غريب العراق البعيد عن السيطرة املباشرة لبغداد

ميكن أن تعتمد على تزويد من  ةمحا.  أما محص فيتم استخدام مشال لبنان لذلك.  الساحلية والبحر أيضاً 

محاية هذه املمرات غري ممكنة .  تركيةمناطق الشمال يتم تزويدها من عن طريق .  محص ومن املناطق الشرقية

 .يف هذه االسرتاتيجية

 الكردستاين من نقل قواعده من مشال العراق إىل الشمال الشرقي لسورية حزب العمال تعمل على منع تركية . 

  ُة املقاومة أسلحة فردية مضادّ  إعارة ردع جوّي عن طريق قوة بإضافةهذه االسرتاتيجية ى قوّ ميكن أن ت

 .ولضمان إعادة هذه األسلحة للحلفاء، يركب عليها باعثات إلكرتونية تدل على مكا�ا  .للطريان
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   اتسرتتیجی�تق�مي 
من الناحية العسكري والسياسية، ومن ناحية اآلثار ا�تمعية املرتتبة : سوف جيري تقييم االسرتاتيجيات من وجهني

ات التوازنو املتطلبات العملية، والقدرة على احلسم، : ة أبعادويشمل الوجه األول ثالث.  على كل من االسرتاتيجيات

قدح و البىن التحتية،  ومدى دماراجليش،  ومدى دمارحجم الضحايا، : ويتضمن الوجه الثاين مخسة أبعاد.  ةاإلقليمي

  . دة الوطنيةالسياو االقتتال الداخلي، 

  تقييم الناحية العسكرية السياسية: أوالً 

مدى قدرة  قّيمكما أنه ي   .االسرتاتيجية املتبعة ومتطلبا�ا الالزمة للتنفيذالتأكد من جناعة  خيصّ تقييم هذا الوجه 

  .اليت ستربز ديدةاجلقليمية اإلتشكيلة ، ويقدِّر أثر االسرتاتيجية على الاخليارات على احلسم

  العسكریة والكلفةالمتطلبات  -١

 املنطقة اجلنوبية والشرقيةأسهل املناطق عزًال و .  تتطلب أعداداً ضخمة من القوات لتقوم بالعزل رقم واحد االسرتاتيجية

لتداخل االتعددية الطائفية لسكا�ا و  بسببعزل باقي املناطق مهمة دقيقة  باإلضافة إىل أقصى الشمال الغريب، أما

النزاع الذي ميكن أن ة ومع السكاني املناطقامل مع ت النظامية ليست فاعلة يف التعاالقو  ومعلوم أنَّ .  الدميوغرايف

 ،غري كامل العزل ك الساحل برمتهترت  االسرتاتيجية كما سبق، هذهو .  وبني املدن وما حييط �ا األحياء بنيينتشر 

 ، باإلضافة إىل إمكانجنويب مبحاذاة محص وإىل البحر مشايل مبحاذاة إدلب وإىل البحر وحاجزٍ  بضرب حاجزٍ  مكتفية

كلف ضخمة جداً، إذ تتطلب جبملته  الكلف الذي حيتاجها هذا احلّل .  نشر سفن حبرية قبالة الساحل السوري

ومعلوم أن موارد سورية ليس بإمكا�ا تغطية هذه .  انتشار اجليوش يف مساحات واسعة، وتتطلب اإلمداد املستمر

  .  التكلفة

يسهل مهمات الدخول ومهمة التزويد، وخيفف إمكانية استهداف  اإلنقاذ الربيّ  االستقبال الشعيب اإلجيايب لقوات

غري أن هذا االستقبال ليس صافيًا يف مناطق الساحل .  دمشقلنظام يف خطوط التموين من قبل القوة العسكرية ل

ولو أمكن استخدام القوات .  واليت ميلك فيها العلويون حساسية خاصة لكّل من القوات الرتكية وقوات درع اجلزيرة
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ر وهذا يعين أن تأمني الساحل سوف يرفع الكلفة كثريًا بسبب االضطرا.  املصرية لكانت األمثل هلذه املناطق

  .ألفراد جيوش اإلنقاذ وآلياتهالستخدام محايات أكرب 

برغم احلالة االقتصادية  مل ختفض األمريكي ميزانية البنتاغون.  عامل مهم هنا الداعمة وضع اقتصاد الدول الغربية

إجيابياً لإلدارة  سحب القوات األمريكية من العراق يعّد عامالً .  ةاألمريكي الواليات املتحدة الصعبة اليت ميّر فيه اقتصاد

وضع أروبة االقتصادي حرج أيضاً، والدولة األكثر متكنًا مالياً .  األمريكية إذ خيفف عليها أعباء التدخالت اخلارجية

ولعل األهم من ذلك  .  ليس من سياسا�ا اإلسراع للتدخل العسكري، زيادة على العوائق الدستورية الثقافية - أملانية–

األرويب حول متويل حلف الناتو، حيث تضطلع الواليات املتحدة األمريكية حالياً بأكثر من /كيمريكله هو النزاع األ

ويف فرتات الرخاء االقتصادي، ال ميانع كل من الفريقني هذه الرتتيبة، فالواليات املتحدة األمريكية ذات .  ثلثي ميزانيته

، وأروبة من جهتها تصرف عزيز نقدها على املطامح االمربوطورية تسعد بإبقاء خيوط هذا احللف يف يديها

أما يف فرتات اهلمود االقتصادي،   .، داعمة بذلك استقرارها السياسياستحقاقات اخلدمات االجتماعية لبالدها

واملقصود هنا أنه خيشى من التنافس والتنافر بني الواليات املتحدة األمريكية .  تصبح هذه املعادلة مشكلة للطرفني

   . على عرقلة اجلهد العسكري انشجعيوأروبة أن 

.  األول هو وضع الكرد يف الشمال الشرقي لسورية.  حشداً أكرب انكلفة احلرب ويتطلب  انيرفع نيوأخرياً يشار إىل عامل

هل ميكن أن  إنه غري.  وقد افرتضنا عدم انتشار اجليش الرتكي هناك لتجنب إثارة احلساسيات وانقداح املناوشات

لقومية وحتقيق نوٍع من االستقالل الذايت الذي يضغط على العصب يشكِّل هذا الوضع فرصة للكرد لتعزيز مطالبهم ا

  بني الرتكيز على جبهتني؟ اً مشتت ح اجليش الرتكيالرتكي ويضطرها إىل االنتشار يف مناطق الكرد وليصب

ستهداف ي إيراين فسيطلب االحتياط من حتركذا اجلهد، بما أن قوات الدرع اخلليجي سوف تكون مشاركة يف هف

أن تقوم إيران بتدخل مباشر أل�ا مبثل هذا التصرف سوف تضمن ردًا هائًال من أمريكة وقوى  مستبعدٌ    .اخلليج

 ال ، وأ�ا فرصة جيب أن)يعيد إيران إىل العصر احلجري(جتد أ�ا امتلكت املربر العملي والقانوين ليسعى أن  ،دولية

حشد األساطيل قريبًا من  األمر إىل ولكن لردع إيران عن جمرد التفكري باالعتداء على دول اخلليج، حيتاج  .تتفوّ 

ومتطلبا�ا سوف ترتفع أضاعف االحتياج  ومعىن هذا أن كلفة هذه االسرتاتيجية  .سواحلها قبل الشروع باهلجوم

  .املباشر ملواجهة النظام السوري
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 القدرة على الحسم -٢

.  إمخاد القوات العسكرية السورية اليت حتاول الدفاع عن النظامال يتوقع أن تكون هناك صعوبات كيربة يف وجه 

.  وال خيفى أن السالح األمريكي هو األقدر على ذلك ،ل حتديًا ميكن التعامل معهمضادات الصواريخ احملمولة تشكِّ 

  .  السالح اجلوي ال ميكنه احلسم أنَّ  معلومو ، غري أن إ�اء املهمة على األرض أمر آخر

والتمويل اخلارجي هلذه .  األقدر على احلسم السريع بسبب القوة الكبرية املستخدمة فيهاهي  ىلاالسرتاتيجية األو 

.  اهلائل للقوات حيّتم على قوى اخلارج إ�اء املهمة زجّ ، فالاالسرتاتيجية املكلفة سيكون حافزًا إىل إ�ائها السريع

.  الأيضًا تطرح يف ساحة الصراع سالحًا قوياً جدًا وقادرًا على تعطيل آليات اخلصم على حنو فعّ االسرتاتيجية الثانية 

عصت غري إنه إذا است.  واندحار اخلصم يتعّلق مبا يستطيع أن يستجلب من مساعدة خارجية ومن استنفار داخلي

األمور، فلرمبا تفقد هذه االسرتاتيجية صربها، مدفوعة بإغالق باب مزيد من الكلف، فرتضى بتسوية مع النظام هي 

  .  أقل مما كان يرجتي من التدخل

غري أنه إذا اعتربنا التبعات طويلة األمد اليت تعقب .  املتدخلة يشكل ضمانات أكرب الرتعاد النظام ىلقو اهلائل ل وزنال

يرتك فراغاً فاحلسم العسكري القاسي .  ليست سريعة يف حقيقتها وجدنا االسرتاتيجية األوىلرمبا ل السريع، التغيري

حات اجلراح مزمنة، وكأن املواجهة انتقلت من املواجهة املباشرة على مستوى رأس النظام ومؤسسته بعده، وتصبح تقيّ 

  .العسكرية إىل مواجهة يف ثنايا ا�تمع

املنشقني من أفراد اجليش ووصوهلم ساملني وتواجه مشكلة يف كيفية انتقال .  االسرتاتيجية الثالثة هي األبطأ يف احلسم

واعد التمّرد على احمليط قاملتمركز يف أفراد اجليش احلّر مشكلة لوجستية أكرب يف كيفية عمل ومثة .  إىل مناطق التمّرد

وافرتضت هذه .  خل السوري يف غياب سالح طائرات هليكوبرت مروحيةه هو الداموضع فعليف حني أن  السوري

أما إذا جرى التزويد   .مما ميكنها من اصطياد التنقل بعيد املدى االسرتاتيجية أن قوى الطريان بقيت بيد النظام

ة رامجات الصواريخ مواجه.  مي محاية كاملةحيال  وإن كان له فعالية جيدة، فالسالح الفردي احملمول املضاّد للطريانب

 إال أنَّ .  وكل ذلك جيعل عملية احلسم بطيئة ومرحلية.  يكون بالعمليات الفدائية اليت تستعمل مضادات الدروع

حتيل النظام إىل أمر رك له مسؤوليات واسعة الذي يسارع تطور احلل يف هذه االسرتاتيجية هو احلراك الداخلي، إذ تُ 

  .ة يف خمتلف املدنوميهد النتفاضات كبري  مستغٍن عنه
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يف كلِّ من االسرتاتيجية الثانية والثالثة، أول مهام اجليش احلّر هو توجيه ضربات موجعة جليش النظام إلقناع من يريد 

مباغتة و .  بعدم جدوى ثقته بقدرة النظام من املدنيني قناع املتمسك بالنظاموإل ،ذلكربر الفرار أو االنشقاق مب

اآلليات اليت حتاصر املدن هو اهلدف األول الذي ينبغي حتقيقه، ليساهم يف كسر هيبة اجليش وإقناعه بعدم قدرته على 

وجتربة الرسنت هنا تفيدنا .  تُرك لنفسه لواحلسم، ذاك احلسم الذي سينفذه على شكل جمازر وتدمري كامل لألحياء 

القوة املشاركة يُطلب منها ضرب اآلليات على حنو مفاجئ يصعق ثقة  فالتسليح ودربة.  بضرورة التسليح الالئق

وانقطاع التواصل الرمسي بني ثكنات اجليش بعضها ببعض وعن دمشق عامل ختذيلي قوي .  اجليش املغرور بقوته

  .  جداً 

احلكومة من القدرة على ومن أهداف هذا احلراك حرمان مسؤويل .  االسرتاتيجية الثالثة ترتك دورًا كبريًا للحراك املدين

وقطع .  األمر والنهي، وحرما�م من قوات الشرطة، وتشتيت أمر قوات األمن وختويفها وجعلها تعيد حسابا�ا

مبا يف ذلك بعث رساالت مزيفة مربكة تّدعي أ�ا من (وتشويش واخرتاق اتصاالت جهاز األمن عن املركز يف دمشق 

طلب تيئيس العلويني ويف املناطق املختلطة، يُ .  رة النظام للمواجهة العسكريةيساهم يف إرباك إدا) القيادة يف دمشق

 حتييد هذه املناطق، فيتحقق من فرصة دعم النظام هلم من أجل أن يقتنعوا بتحويل حراكهم من اهلجوم إىل الدفاع

  .احلسم يف باقي املناطق واحلسم النهائي يف دمشق حىت يتمّ  املختلطة

فليس يف هذه االسرتاتيجية بديل واضح عن .  سرتاتيجية الثالثة هو احلسم يف عقر النظام، دمشقالتحدي األكرب لال

وجناح سيطرة سريعة على .  العمالتية هضغط على مرتكزاتراته القتالية وتقدمن  اً رم النظام كثري حت اليت لقوة العسكريةا

ضربة قاصمة للنظام على املستويني العملي  يشّكل -مبساعد تركية علنية أو سرية–حلب يف هذه االسرتاتيجية 

على قواعد عسكرية، يتحّصل له  املفرتض مع انزياح املدن والبلدات إىل جهة اجليش احلّر، وبعد استيالئهو .  والرمزي

ولو فّكر النظام بنقل   .جمموع قوى ميكن أن حتاصر دمشق وتفتحها يف النهاية باالستعانة بالقوى الشعبية من داخلها

  .الساحل، فسيكون خطًأ فادحاً يفقده اإلمساك بزمام األمور قرب الكثافة العلويةكز ثقله إىل مناطق مر 

له آثار جانبية مهمة  -ناحية أ�ا حتتاج وقتاً مديدًا لتأمني مواقعها يف خمتلف املدنمن –إن بطء االسرتاتيجية الثالثة 

 وهذا بدوره.  تمعية كانت متبوغة من قبل أو مل تكن مرئيةجم تتشكل قوىميكن أن يف هذه األثناء ذلك أنه   .جداً 

أّن وعاء الوطن السوري يكون أكثر انسجاماً مع نفسه ألن خمتلف قواه تربعمت  بشائره هي.  حيمل بشائر وإنذارات
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وإمنا  ،يصب يف خضم التداول السياسي وطنياً يكون ال أن هذا التربعم ميكن أن  هي إنذاراته.  على شكل سياسي

  .تابعاً ومرتبطاً مبصاحل خارجية

  ةاإلقلیمی اتالتوازن -٣

وربيع الثورة العربية ال ينتج عنه .  الدافع األساسي لتدخل دول الناتو هو تغيري معادلة التوازن اإلقليمي يف املنطقة

داد العريب يستند إىل فدعم القوى االستعمارية لالستب.  الدولّيةختلص من االستبداد فحسب، وإمنا تغيري يف العالقات 

عد التحالف االسرتاتيجي بُ و  ؛عد املصاحل االقتصادية، وال سيما إذا كان هناك نفط ومواد أولية يف البلدبُ : ثالثة أبعاد

والثالث هو ضمان التبعية الثقافية اليت  ؛يبعدها عن املساس مبصاحل إسرائيلالذي يبقي الدولة يف مدار القوى املهيمنة و 

الربيع العريب ثار .  تناقضات اخلبطوإىل العيش يف ت األمة وتكّبلها من داخلها وحتيلها إىل العدم احلضاري تفرِّغ طاقا

  .  على األبعاد الثالثة يف حماولته لالنعتاق، والقوى الدولية حتاول تقليص حجم التغيري املرموق

أن حتّقق اول حت فإيران.  أن حتّد من النفوذ اإليراين يف املنطقة يه يف احلالة السورية لقوى الدوليةإىل ااألولوية بالنسبة 

.  ثبت لنفسها موضع قدم على نافذة البحر املتوسطأن تُ ، و غرايف من طهران إىل بغداد فدمشق فبريوتاجلتصال اال

يسعى  ،تسويق، خالفًا لشعارات البقدٍر حمسوب دٍ حتوهو  ،ولن يتحقق هذا النفوذ من غري حتدي النفوذ اإلسرائيلي

 نّ إغري .  ، ذلك الدور الذي ينافس النفوذين الرتكي والعريب ويعلو عليهمايف املنطقة به اً معرتف اً إليران دور  قرَّ يُ ألن 

إليران الدولة اإلقليمية الطاحمة عمقًا دينيًا مذهبيًا يوجب التعامل مع ملفها حبذر، ذلك العمق الذي قد يدفع 

القوى الدولية يقلقها أيضاً الصعود اإلقليمي  ومن وجه ثاين،.  طموح إمربوطوري تطور إىلأن ي بالطموح اإلقليمي إىل

، ولو أنه أتى متأخرًا عنها أال وهو العمق العريب اإلسالميلقوى هلا عمق تارخيي أكثر كمونًا من الكمون اإليراين، 

 عريب له قيمته اخلاصةالثقل وال.  تركيةصر، أهم ثقل يف املنطقة بعد ويتأكد هذا القلق بعد التغيري يف م.  ثالثة عقود

اليت تتاخم العامل الغريب يف  الشرق األوسط ومشال إفريقيةمنطقة  شمليعلى املستوى الثقايف، كما أنه جيوسياسيًا 

ى من األمم الرتكية الوسطآسية  بقية إىلميتّد أثره  ميكن أن الذي الصعود الرتكي هناك وإىل جانبه . حدوده اجلنوبية

صل باألمم اهلندية وغريها من األمم املسلمة يف جنوب ، وهو بدوره ميكن أن يغلق القوس اإلسالمي ويتّ )والفارسية(

 السنية يف ظل هذه الصورة، تكون احلالة املثلى للقوى الغربية هي موازنة القوة الفارسية الشيعية بالقوى.  آسية

  .أروبة ثانية تشّكل هذه الشراكة طوقاً حياصرالعربية كي ال /لة فصم الشراكة الرتكية، وحماو العربية/الرتكية
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.  وضمن االعتبارات السابقة، مصلحة القوى الغربية هو أن متسك بيدها ما استطاعت من خيوط التوازنات اإلقليمية

، يف حني أن االسرتاتيجية االسرتاتيجية الثانية، تليها الغريب واالسرتاتيجية األوىل هي اليت تعاظم حتقيق هذا املسعى

  .  الثالثة تعطي الوزن للداخل السوري العريب املسلم

القضية الكردية قضية أساسية يف سياق التغيري اإلقليمي يف املنطقة، وهي مسألة شائكة لن ندخل فيها إال من ناحية 

هم من لسورية بال حصول الكرد على حقّ  وباختصار شديد، يصعب تصور حلٍّ .  ارتباطها بالوضع يف سورية

، ثقافياً وقومياً  أكثر من سورية، فاملزاج السوري أكثر تقبًال بكثري للكرد رتكيةعقبة ل يشكل هذاو .  االعرتاف بقوميتهم

يف ) ومعها إسرائيل(وستسعى القوى الغربية .  على يد حكومات قومية ترفضها روح الثورة اليوم والعنجهية العربية أتتْ 

، تطور املواجهات يف مشال العراق بني القوات الرتكية والكردستاين هلا أمهية أخرىومن ناحية   .استغالل هذا اإلشكال

إذًا علينا أن ننتظر االدستور الرتكي اجلديد الذي .  ونعلم مسبقًا أن حّل هذه املشكلة عسكريًا غري ممكن.  خاصة

امللف مع  تركيةتعامل ، وننتظر ما تسمح به الظروف السياسية االنتخابية من مرونة يف يؤثر على مواقف الكرد

  .  الكردي
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  على الوطن والمجتمعاآلثار : ثانياً 

من الرتكيز على ما  من النظام أكثر االحتياجات اآلنية لعملية اخلالصالناحية العسكرية السياسية رّكزت على مناقشة 

األبعاد اخلمسة التالية تعتين �ذا األفق الواسع، ذاك األفق .  والشعب وا�تمع واملستقبل البعيدالبلد والوطن خيّص 

  .الذي ميتلك ضمانات أكرب ملستقبل غري مضطرب

  الضحایا كثرة -١

والقصف اجلوي لكل من االسرتاتيجية األوىل .  االسرتاجتية األوىل اسرتاتيجية جارفة ال بّد وأن يصاحبها ضحايا

ضربات جراحية  ابأ�تصويرها ربغم االتقان البالغ للقذائف املوجهة، ف.  والثانية سوف يصحبه ضحايا من املدنيني

وينبغي أن يضاف إىل ذلك الضحايا من اجليش، فاجلنود أوًال وآخرًا هم من أبناء   .هو خيال أكثر من واقع نظيفة

م القصف حبيث يعطي ولذلك ينبغي أن يصمّ .  معظمهم نفضّ هم اليلإلو ترك األمر ، و م مأمورونالوطن، وه

ر هنا بأن االسرتاتيجية الثانية ال ونذكّ .  إنذارات مسبقة لتخفيف عدد الضحايا، وإن كان هذا يؤثر على عامل املباغتة

هذا من شأنه أن خيفض عدد الضحايا ك منها وقاوم وحاول االنتشار، و تشمل تدمري كل القوى، إال ما حترّ 

  .العسكرين

يف املواجهات الربية باإلضافة إىل ر أنه سيكون هناك ضحايا وعند الكالم عن االسرتاتيجية األوىل والثانية، ينبغي تذكّ 

ويف االسرتاتيجية الثانية، سيكون هناك ضحايا من كال الفريقني، فريق اجليش احلر والقوى .  القصف اجلويضحايا 

متوقع يف كلٍّ من االسرتاتيجيتني األوىل والثانية، ولكن ترك  هوهروب أفرادانفراط عقد اجليش .  النظام عناملدافعة 

ق إال بعد تدمري جزئي للجيش يُنهي سيطرة القيادة يتحقّ  ا الرمبو  ،األمر بادئ يف سهالً املعركة ليس اجلنود لساحة 

سلوك القطع املوالية للنظام ميكن أن يأخذ عدة اجتاهات، ولو أنه بشكل عام سيتأخر عن باقي   .يهالعسكرية عل

يف  العليا القيادات  ، وأنّ غري مواليةر أنه ليس هناك فرق عسكرية كاملة الوالء وأخرى علينا أن نتذكّ و .  قطع اجليش

؛ أي أن غري العلوي األعلى تكاد تكون حكرًا على العلويني أو هناك رتب صغرية متنفذة أكثر من القائدكل الفرق 

سلوك القطع املوالية للنظام   .ووالء قيادي يف بعضها اآلخر الفرق العسكريةيف بعض  شبه كاملوالء الوضع هو وضع 

يقنت هذه القوات أإذا ف.  مبدى جناح النظام ادعاء متّكنه وسيطرته على األموريتأثر يتأثر كثريًا بالوضع السياسي و 
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توقع أن يُ وأخرياً، .  والقبول باألمر الواقع ضعف النظام وأُتيح هلا خمرجاً ساملاً، يتوّقع أن ختتار عدم القتال آلخر نفسٍ 

  .حاياأكرب عدد من الضب املعركة األخرية للحسم يف مركز النظام يف دمشق تسبّ 

بغض –حوله سكان املناطق فهذا  مقدرته والتفّ  إذا أثبت اجليش احلرّ .  ضحايا االسرتاتيجية الثالثة تتعلق بطول النزاع

ف ضحايا االشتباكات احمللية، ويبقى مصدر الضحايا األساسي قوى النظام اليت حتاول خيفّ  - النظر عن تسريع احلسم

اجليش احلّر يف تشكيل محايات حتول دون مدرعات النظام من نجاح كبري ل لهناك احتماو .  اهلجوم واسرتداد السيطرة

أما القصف بالطائرات فإمكان التصّدي له يعتمد على .  اقتحام املدن والبلدات، مما حيمي املدنيني وخيفف الضحايا

ل النظام الطريان من أجل  فإن مل جير تزويده �ا، يستعم.  تزويد اجليش احلّر مبضادات طائرات حممولة، كما سبق ذكره

مناطق التمازج الطائفي مناطق قابلة ألن تكون موضع كثري .  ًا وضحايا قليلة أو كثريةخرابكسر املعنويات، فيسبب 

  .من الضحايا، ويتوقع أن ال يكون املسبب األساسي لذلك هو االشتباك مع اجليش احلّر وإمنا االقتتال الطائفي

.  رئيسية يف االسرتاتيجية األوىل يف أ�ا متثل كيا� وآخر الدواء، وليس فيها فسحة تراخيوبشكل عام، مثة مشكلة  

االسرتاتيجية الثالثة متّثل أقل اسرتاتيجية وباملقابل، .  الثانية أخف وقعًا وميكن تصعيدها حبسب احلاجة ةاالسرتاتيجي

   .فيها استعمال للسالح الثقيل

  الجیش مدى دمار -٢

تدمري كامل القوى اجلوية ني األوىل والثانية، ال يتصور موافقة الناتو على التدخل بال إطالق يده يف يف االسرتاتيجيت

تأمني القوات العسكرية املهامجة سيطغى على أية تفصيالت يف ف.  والدفاع اجلوي السوري عدة وعتادًا وبنية حتتية

وجتاه هذا األمر، متتاز االسرتاتيجية   .رورة تدمريهاهناك تدمري ألهداف عسكرية ال يلزم ضكون يوبذريعته س ،املهمة

  .  الثالثة كل االمتياز

ولكن تدمري اآلليات العسكرية يف .  كما سبق، كل من االسرتاتيجية األوىل والثانية تدمران القوات والدفاعات اجلّوية

، مما خيفف حجم فقدان هذه انتشارهاة مشروط بعدم فك احلصار عن املدن أو مبحاولة إعادة نياالسرتاتيجية الثا

باقي آليات  ، وهي ا�هزة جتهيزًا الئقاً، يف حني أنّ ضرورة ملّحة تعطيل آليات الفرق املساندة للنظام.  قدراتال

من مصلحة الوطن بعد سقوط النظام تنويع  وعلى كل حال.  ، وخسار�ا أقل ضرراً اجليش قدمية وغري مصانة جيداً 

    .عاد استرياد قطع الغيار بعد سقوط النظام من روسياال يستقيم أن يُ مصادر التسليح، و 
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يُطلب  يف معرض االنتقاء بني خيارات صعبة ، ولكناً عميق اً أن تثري قلق إال ال ميكن الربيّة للمعداتالوطن  خسارة

، هوة متعلقة باملستوى أوًال، عند وجود هوة كبرية يف القدرة التسليحية بني دولتني متجاورتني.  استحضار اعتبارين

تنهك  فهيح ال جتدي، ، جهود املسابقة يف التسلّ )مثًال سورية وإسرائيل( املايل والتقين والتعليمي هلاتني الدولتني

دولة املواجهة بني ثانياً، .  العسكرية اإلمكانا� الذايت تطويرالن من اقتصاد الدولة الفقرية وحتول بينها وبني �ضة متكِّ 

فيها نخفض ، ت)asymmetrical(املتقابلة أو غري املتوازية غري احلرب  مواجهة يطلق عليه مصطلح عدوها القويو فقرية 

فاعلية السالح املدجج وتقوى فاعلية السالح البسيط الذي يستطيع الفريق الضعيف إنتاجه أو تركيبه أو احلصول 

    . عليه بشكل سهل وبكلفة قليلة

وصحيح أّن .  مضادات الطريانمن خسارة  ألمن سورية لقدمية وغري املصانة أقل إضعافاً خسارة القوة املدرعة اّن إ

اجلوية املعادية  السورية ليست على أعلى املستويات التقنية، إال أ�ا على كل حال تربك القوات مضادات الطريان 

  .إرباكاً شديداً، وخسار�ا خسارة حمققة

  البنى التحتیةمدى األذى الملحق ب -٣

تية هدف مباشر يف احلروب التقليدية من أجل ضرب قدرة العدو يف عمقها املدين باإلضافة إىل شّل تدمري البىن التح

مبنّية على رؤية دفاعية السينوريوهات الثالثة وقد سبق التأكيد على أّن .  قدرته على النهوض يف املستبقبل القريب

سياق التدخل كما أن .  ق، وليست اسرتاتيجيات اشتباك حريب مفتوحتفرِّغ قدرة النظام وتستّل منه التحكم باملناط

املفروض ف.  هو سياق مساعدة ونصرة ضد نظام دموي، وليس سياق حرب بني دولتني عدوتني املفرتض العسكري

، لذا ال منطقه اخلاصالستعمال قوة السالح  غري إنَّ .  االسرتاتيجيات يف أي من مار البىن التحتية وارداً أن ال يكون د

وعلى األقل، يف االسرتاتيجيتني .  تدمري للبىن التحتية أي ميكن االطمئنان الكامل إىل االفرتاض النظري بعدم حدوث

–فإذا افرتضنا حسن النيات .  األوىل والثانية، هناك مطارات سوف تقصف ورمبا طرقات مدينة تستعمل يف اإلمداد

وباعتبار أن سورية ال متلك موارد تغري بالتدمري من  - املواجهات العسكريةوهو فرض ال ميكن الركون إليه يف سياق 

تدمري البىن لن يكون  القول إنّ  يصحَّ ينبغي أن ، إعطاء صفقات اإلعمار لشركات الدول اليت شاركت يف احلرب أجل

.  املنشآت املدنيةبب مترتسه بل النظام الساقط وبسبعلى األقل من قِ  ،ولكن شيئاً منه ال بّد وأن يصاب باألذى.  بالغاً 

  .وكذا أي موقع استعصاءهو األكرب، نصيب دمشق من ذلك التدمري  يتوقع أن يكون لذا،
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فالطريقة اإلنكليزية .  سدى إليها مهمة قيادة احلملة العسكريةهة ستُ اجلويشار هنا إىل عامل غري مباشر، وهو 

مرياً شديداً من الطريقة األمريكية اليت تعتمد القوة الغامرة واحلسم والفرنسية أكثر حتفظاً يف استعمال السالح املدمر تد

وجود احلزب اجلمهوري يعلي .  من سيكون يف سدة احلكم يف الواليات املتحدة األمريكية له عالقة أيضاً .  السريع

وجود احلزب .  ريمن احتمال الرغبة يف التدخل اخلارجي، ولكّن اخلطط اليت يدفع حنوها يكون فيها عادة تدمري كب

  .  الدميقراطي خيفِّف احتمال التدخل، ولكنه إن حصل هناك أمل أكرب يف أن تكون اخلطط أكثر حتفظاً وأقل تدمرياً 

وذلك ألن االسرتاتيجية   .األوىل بشكل أكرب احلديث عن مدى التدمري يتعلق باالسرتاتيجيتني األوىل والثانية، وخيصّ 

االسرتاتيجية الثالثة هي أقلها استعماًال للسالح املدّمر وبديهة، .  الثانية ترتك أدورًا مهمة للجيش احلّر على األرض

فربغم احتمال حدوث مناوشات بني اجليش احلّر والقوى التابعة إىل .  وأقّلها تأثريًا على البىن الداخلية للمجتمع

الذي  -وإن كان غري مقصود–آت يصيبها األذى ورمبا األذى البالغ، لكن هذا ال يقارن بالدمار النظام قرب منش

  .الثانيةو ميكن أن حيصل يف االسرتاتيجية األوىل 

  قدح االقتتال الداخلي -٤

و أ االقتتال الداخلي ميكن أن يكون على حنو طائفي أو غري حنو فرق إيديولوجية ترفع شعارًا ما قوميًا أو وطنياً 

 غري مكتملة، ولكن االقتتال الطائفي يف مناطق االحتقان الطائفي أمر وارد املفتوحةشروط احلرب األهلية .  سياسياً 

ميكننا اجلزم بأن بعض هذه الفرق سيكون مدعوماً و .  وإذا مل يكن هناك اقتتال طائفي يكن اقتتال بني فرق.  جداً 

 مباشر، سواء تلك اليت تسعى أن تؤثر يف النتيجة النهائية حملاولة من دول ضالعة باألمر السوري بشكل مباشر أو غري

إسقاط النظام، أو اليت تريد أن تبقي يف يدها وسائل لزعزعة استقرار سورية عندما يلزم األمر، أو اليت تريد أن حتتفظ 

 جمموعة تبّين  القوى اخلارجية هذه الدوافع تستدعيكٌل من .  أكثر من اآلخر تميل باجتاهٍ لالقدرة على دفع األمور ب

تضّم  ميكن أنانتهازية سيئة النية، بل هذه ا�موعات جمموعات وليس شرطًا أن تكون .  مسلحة على األرض

وبقدر تضخم البعد االنتهازي أو .  تراها مناسبة دوليةٍ  إىل استعانةٍ  حتيمها لقوةٍ جمموعات وطنية تدعوها الفاقة 

ة حتُدخل يف ساأن  وأ ،اقتتال واقع إىل املدين جتّر الواقعو السورية، ميكن أن تنزلق  الُفرصي لدى هذه ا�موعات

  .املسموعة الوحيدة الصراع جتاذبات إيديولوجية أو طائفية ال تلبث أن جتد القتال املسلح هو اللغة
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ولكن يغلب أن تتشكل فرق ترفع .  االسرتاتيجية األوىل تقوم حبسم األمر بسرعة نسبية مما قد يعيق االقتتال الفوري

استعمارًا استعمارًا عثمانيًا تعريضًا بالقوى الرتكية أو ي مِّ ــسُ أ، سواء )االستعمار(شعارات إيديولوجية وتسعى ملقاومة 

انشار قوات درع يف مناطق سنية، ويغلب أن حتظى بشعبية   ضاالسرتاتيجية األوىل تفرت .  وهابياً تعريضًا بدرع اخلليج

  .  وال تواجه مقاومة إال من جيوب بعثية قومية من املسيحيني، كبري  بامتعاضٍ  خملوطة كبرية

يف مناطق حياة السنة   .لرفض الكبريمهمة القوات الرتكية أكثر تعقيداً، فهي بآن واحد تلقى الرتحيب الكبري وا

فهم جمبورون على التعامل مع سكان قريبني منهم ممن هلم سند من نظام غاشم .  االنتشار الرتكي قائمة على حرف

.  ويهبهم ميزات استئثارية وحيمي السلوك املتعّدي أو اإلجرامي لبعضهم اكُتسبت سياسيًا وليس ثقافياً،خيّوهلم منزلة 

.  جميد فتح ليس أقل من عمومًا أن الدخول الرتكي سورية غربسكان و يف ظل هذا، يشعر أبناء الساحل السوري 

وتنفض عنها سيطرة مساسرة النظام الذين ميسكون بتالبيبها وحيرمو�ا بصف القوة الرتكية حلب أيضًا ستقف إجيابيًا 

إيديولوجيون،  ومبا أن مساسرة النظام يف حلب هم مصلحيون بشكل كامل ال  .من شرف املشاركة الواسعة يف الثورة

، بل سيغلبهم التيار الشعيب العام بعد أن وصل دعٌم تركيةُيستعبد أن ينجحوا يف تشكيل أي مقاومة كبرية يف وجه 

ويغلب أن يصار إىل االنتقام من بعض هؤالء السماسرة وتصفية الذين .  يسمح باالنتفاض وغسل األسف والعار

  .تصرفوا من قبُل بشكل شائن جداً 

توقع أن يكون هناك مقاومة كبرية من جمموعات علوية إذا اقرتبت لِّصة، يُ هذا الرتحيب بالقوات الرتكية املخَ ومقابل كل 

ولذا فإن االسرتاتيجية األوىل اليت حنن بصددها اعتنت أن ال تدخل القوات الرتكية املناطق اليت فيها .  نقاط التماس

  .  اختالط سكاين بني العلويني والسنة

يرتجم على أرض الواقع  وميكن أن هناك،  قائمالتدخل، فاالستقطاب  بسبباالنعكسات اللبنانية ضيف وميكن أن ن

القوى املسيحية،  قِبل نواملناورة السياسية م ظ الشديدفّ التححاولة فعل أي شيء صادٍّ من قبل القوى الشيعية، و مب

ويعتمد  األمر مستبعدٌ   ؟قطابات حرباً لبنانية جديدةفهل ميكن أن تقدح هذه االست  .لقوى السنيةل املرتّقبواالرتياح 

يف  مفتوح فاألرجح أنه سيفّضل حماولة االحتفاظ مبا لديه من مواقع بدل فتح نزاعٍ بشكل كبري على سلوك حزب اهللا، 

  . ة خسارته خسارة تامةصحيمل فر  سياق متأرجحٍ 
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االقتتال، فإ�ا ترتك الفرصة لنشوبه بعد مغادر�ا أو إذا بقي أن يقال، بقدر ما تسمح االسرتاتيجية األوىل من كبت 

فإذا توفر حراك .  ويتعلق احتمال ظهورها الالحق مبدى االجناز السياسي بعد احلسم العسكري.  طال أمد وجودها

ي املعبأة يف العملية السياسية، أما إذا تأخر اإلخراج السياس الضغائن ويزّج الطاقات ج فسوف ميتصّ سياسي ناض

  .واستعصى فإنه يرتك ا�ال للغة السالح واالقتتال العبثيّ 

لوية مسلحة، أو تفعيل وتوسيع هذه الكتائب، يف املناطق تدفع إىل تشكيل كتائب عَ سالسرتاتيجية الثانية ويغلب أن ا

رية احلّر الذي اث من ِقبل قوات جيش سو دحويتطلب األمر حكمة بالغة وحتكمًا دقيقًا مبسرية األ.  املختلطة طائفياً 

وذلك بأن تعلن بوضوح أّن مهمتها دفاعية حبتة وأّ�ا لن   .قل إليها بإعانة خارجيةهذه املناطق أو نُ  يفداخلياً ل تشكّ 

ل جاألحياء بني السين والعلوي من أيف  متايزٍ  حتقيق وينبغي أن ال يكون هدف اجليش احلّر هو.  �اجم العلويني

وتسعى تكتيكات اجليش احلّر إىل جعل األحياء املختلطة .  من السالم بل إبقاء حالةٍ ، مستنٍد إىل القوة فقط حسم

واالفرتاض هنا أن الوقت يف غري صاحل العلويني وأن خوفهم سوف .  مساحات فاصلة متنع الصدام بدل أن تقدحه

سعى إىل إبعاد شبح يُ  ولكن بتطمني قويل وفعلي من اجليش احلر،.  يتزايد مع مرور الوقت ومع ظهور ضعف النظام

ومعلوم أن العلويني أكثر تسليحًا من السنة، ولكن الغلبة العددية  للسنة وتدفق السالح املهّرب، وإدراك .  االقتتال

إبقاء أن بأن التصعيد ليس بصاحلهم و  على إرسال قوات حتميهم ميكن أن يقنعهمالعلويني أن النظام ليس عنده قدرة 

  . ضروريمع السنة  اً سلمياحلال 

لوية املسلحة وعلى حنو أشد من االسرتاتيجية الثانية، وذلك ألن االسرتاتيجية الثالثة أيضًا تدفع حنو تفعيل الفرق العَ 

هيبة التدخل اخلارجي بطريان حيوم فوق الرؤوس غري موجودة، مما يؤكد للناس أن القوة هي يف يد الشعب وأّن على 

لقوى  تدرجييالسريع غري التسليح الضروري جدًا أن يتّم ولذلك من ال.  وجودهاالطوائف تدبر أمرها بنفسها ومحاية 

ليتمكن من تأمني موطئ قدم يف البيئة املختلطة اليت سيكون فيها تسابق على اجرتاح مناطق  جليش احلّر يف الساحلا

   .النفوذ

ضبطاً كامًال يف جعل  هيضبط أعصابأن ضد آليات جيش النظام، على اجليش احلّر  املفرتض ومقابل االجناز الصاعق

وإذا .  ومثل ما سبق يف االسرتاتيجية الثانية، ميكن أن متثل األحياء املختلطة مناطق عزل.  مهمته مهمة دفاعية حبتة

طمأنه ت هذه االسرتاتيجية، فيمكن االتفاق على تسيري وحدات حأمكن تفعيل الوجهاء والوعاظ الدينيني كما اقرت 
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وميكن .  لتأكيد نّية السالم الطائفي ة، جتوب الشوارعمن العلويني والسن وٍ لة من عدد متسامشكّ و  ةمدنية غري مسلح

االتصايل دوراً   ويلعب هنا التشويش.  بني قيادة كل من الطائفتني العلوية والسنية ساخن أن يستحدث خط هاتفي

دعم قريب وبعث قوة حتميهم، فهذا يدعوهم إىل ب وعدهمالعلوييون أن النظام يف دمشق عاجز عن  إذا شعرف.  برياً ك

فإذا اختذوا موقف الدفاع، وإذا ُضبط سلوك القوى السنّية وُجعل موقفها .  املطامنة من تفكريهم باالعتداء على السنة

ن ولك.  دفاعي أيضاً، ميكن عندها حتقيق هدوء نسيب ال خترقه إال أعمال فردية ُيسعى إىل السيطرة على املوقف بعدها

  .تبقى املناطق املختلطة طائفياً مناطق ساخنة مهددة باالنفجار

ا أثناء تنفيذمه لتشّكل ميليشيات مسلحةجماًال  ان، تفسحباخلصوصوالثالثة والثالثة،  الثانية تنياالسرتاتيجيواخلالصة، 

 عند العلويني فالسالحل كتائب جليش علوي، مقابل تشكيل كتائب اجليش احلّر، ممكن أن تتشكّ ف . وقبل احلسم

وميكن أن ميشي هذا التشكيل باجتاه محاية العلويني ال أكثر، أو باجتاه .  شديدالسنة  انتقاممن  همختوفمتوافر، و 

وتشكل هذه القوى .  ، وال سيما إذا ارتأت بعض الدول احمليطة، إسرائيل مثًال، أنَّ هذا خيدم مصاحلهااقتتال طائفي

  .تأخر احلسم يزداد احتماله طرداً مع

واحد داخلي بني جمموعات إيديولوجية قد تتقاطع مع انتماءات : نوعني من االقتتال أماميبدو أننا وبشكل عام، 

والنسق األول أكثر احتماًال عند استخدام االسرتاتيجيات املدججة بالسالح، .  طائفية، وواحد طائفّي حملّي مناطقيّ 

  .عتماد على القوى العسكرية الداخليةوالنسق الثاين أكثر احتماالً عند اال

وفكر�ا أن يتمَّ احتفاظ العلويني مبدن .  وأخرياً، علينا اإلملاح الحتمال ورود فكرة تقسيم سورية يف حالة سقوط النظام

ن يف دمشق ي املوجودنيالعلوييقتضي هذا عودة و .  الساحل، من طرطوس إىل الالذقية وما حاذا هذا من سلسة اجلبال

إحكام السيطرة الدميوغرافية كما أّن ،  وبالطبع فهذا يؤزم مشكلة بانياس باخلصوص  .صليةوريفها إىل مناطقهم األ

متداولة على نطاق ليس ضيقاً وفكرة التقسيم على غرابتها .  ًا مذهبياً تطهري  املناطق الساحلية تستدعيالطائفية على 

وال خيفى أّن حرمان .  ويني أقلية عددية حىت يف املناطق الساحلية، برغم أن العلبني أصحاب التأثري داخل الطائفة

ولن يُقبل هذا الوضع من جهة السّنة، ونشوب صراٍع مسلٍح عندها .  من النافذة البحرية خانق هلا) الدولة السنية(

 سيم سوريا حالً تقأمر  ترى يف الدول الكربى جيعلإذا اندلعت شرارة تلك احلرب وأصبحت أمرًا واقعًا فهل .  وراد
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دولة ضعيفة هزيلة  بعد أن صارت وسطبالكامل من معادلة الشرق األ سوريا ال سيما أنه خيرجو  ،إل�اء سفك الدماء

  ؟تابعة

 عودةفتقسيٌم مثل هذا يقتضي .  هذه الصورة اخلطرية ليست سلهة التطبيق العملي العتبارات داخلية وخارجية

وهناك  وهذا ليس باليسري أبداً،.  إىل مناطقهم )رمبا قرابة مليون إنسان(القاطنة يف دمشق األعداد الكبرية من العلويني 

.  بعد السكىن يف العاصمة اليت حتوي مرافق تفتقدها مناطقهم كثري منهم لفكرة العودة  تشّجعشكوك أصًال يف 

ان نظام احلكم مقبوًال يف مستوى إذا ك ويفضلون البقاء �ا ين من العلويني مصاحل يف البقاء يف دمشقوللمتنفذّ 

ومن جهة النظام الدويل، فإنه بقدر رغبة الدول املهيمنة إضعاف سورية بالتقسيم، يرغب نظام العوملة .  دميقراطيته

وحتاول احليلولة  تركيةوبالطبع أمر التقسيم ال ترغب به .  الرأمسايل عدم وجود حواجز حدودية تقف يف وجه سيالته

  .دون حتّققه

  سیادة الوطنیةال -٥

فاحلسم العسكري القاسي يسبب   .بديهة، بقدر ما كان هناك اتكال على القوى اخلارجية ضعفت السيادة الوطنية

يحرمها من فرصة فزعزعة لألسس اليت يستند إليها ا�تمع، مما يقدح تضاربًا داخلياً بني قوى ا�تمع ميكن أن يطول 

االسرتاتيجية األوىل تستدعي ربطًا للمسار السوري مع مصاحل الدول الداعمة وال شك يف أّن .  النهضة وبناء الوطن

وذلك أل�ا ترتكز على تسليح اجليش .  وهنا تظهر ميزات االسرتاتيجية الثالثة على حنو واضح.  على حنو أكرب

.  عصيان املدينالداخلي وال حراكالسوري احلّر، وال ترتك كثريًا من املهام بأيدي اآلخرين، كما أن فيها دورًا حامسًا لل

ويكون دور اخلارج هو فعًال املساعدة والدعم من أجل حتقيق أهداف مشرتكة، وليس القيام بالتحرير نيابًة عن شعب 

  .  مستضعف

فنظرًا ألن القوى الربية هي   ثقة بالنفس؟ولكن هل يصّح أن نقول إّن االسرتاتيجية األوىل ميكن أن تقدح فاعليات 

ل عليها يف احلسم، فسيأيت احلسم ألول مرة يف التاريخ احلديث املنطقة على يد جيوش عربية مسلمة، وال اليت يعوّ 

إحداث ُحلمة مثينة يف اصطفاف املصاحل الرتكية الكربى مع ويضاف إىل ذلك .  سيما إذا سامهت قوات مصرية

  .  املصاحل العربية
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كان أسواء  ،العامة الضاربة والقيادة العسكرية اجلوية القوة تركيةل ن تشكّ أل فضّ يف كال االسرتاتيجية األوىل والثانية، يُ و 

حبيث تكون  ، مع مباركة اجلامعة العربية،ذلك بتكليف مباشر من ا�تمع الدويل أو يف ظل مظلة الناتو الشكلية

مارات وقطر يف اجلهد العسكري الذي استهدف على غرار مشاركة اإل على األقلمسامهات الدول األخرى رمزية 

.  ومسامهة قوات مصرية هلا قيمة رمزية عالية بسبب وزن مصر اإلقليمي وبسبب أن اجليش املصري جيش مقتدر   .ليبيا

  .  ويتوقع أن جتد هذه الفكرة معارضة إسرائلية كبرية

برغم أ�ا حترص أن  يف هذا رتكيةاحملتمل ل رتّددالا هو أوهل.  عّدة عقباتمهمة القوة الضاربة يواجه  تركيةغري أنَّ إعطاء 

.  أ�ا قومية طورانية ضّد قومية عربية على نظر إىل العملية العسكريةال يتّم شيئاً إال مبوافقتها، وذلك لعدم رغبتها بأن يُ 

 رتكيةالدول املناوئة ل رية توظفهايف سو  وطائفية ًا كبريًا حلركات قوميةوقود عطييسوف  وال شك أّن الوجود الرتكي

وكذلك ليس عند القيادة السياسية الرتكية .  مذهيب/إلغراقها يف وحل صراٍع مزدوج النصال، قومي) إيران وإسرائيل(

تاج حيالدفاعات السورية  مث إذا كان إبطال مفعول.  ُد من قّص أجنحة نفوذهرغبة يف إظهار اجليش كبطل ومل تنتِه بع

قوة الوقد ال ميلكه الناتو، مما يضع املسؤولية على عاتق  تركيةال متكله  ، فقدوجيا احلربمستوى عاليًا من تكنول

إذا كانت املشاركة األمريكية ضرورية، وستكون ضرورية إذا كان األمر مسألة تسوية للوضع اإلقليمي  و .  األمريكية

أن يكون  ولذلك ميكن.  مر القيادة الرتكيةستبعد أن ترضى القوات األمريكية أن تأمتر بأ، فيُ مبا يف ذلك إيران ككل

أي ال ميّر شيء ال توافق عليه، ولكن ال ميكن أْن حتقق كل ما .  احلملة دور من ميلك حق الفيتو قررات يف تركيةدور 

من  تركيةن أي هناك آلية قانونية داخل احللف متكّ .  ويشار هنا إىل أن قرارات حلف الناتو تؤخذ باإلمجاع.  ترجوه

  .أن تشهر سالح النقد يف كّل أمر وال بّد هلا من املساومة هاال ميكن تركيةغري أّن .  االعرتاض الشديد

ولكن قبل .  أو أخرى اختيار اسرتاتيجية على تفضيل احملك الذي حيكمهي  كانت األبعاد اليت ناقشتها الدراسة

هل هناك حقًا حاجة إىل دعم خارجي عسكري؟   . جتدر إجابة سؤال قبلهعن االسرتاتيجية املفضلة، اإلجابة 

كم هي قوة الثورة اآلن، وما هو كمون استمرارها وتقويتها يف املستقبل؛ ) ١: (عنصرين بدهينيتمد على عواجلواب ي

فإذا .  وما هي قوة النظام وكمون استمراره قوته على هذا املستوى، ويلزم لتقرير ذلك قراءة دقيقة غري انطباعية) ٢(

  .أيها أخف ضرراً  قّدرنات مناقشتها و يف االعتبارات اليت متّ  نانظر رت احلاجة إىل الدعم العسكري، تقر 

    



وامل�ٓالت أ�مثان تقد�ر: اسرتاتیجیات ثالثة  

 

30 
 

  �امتة
تنطلق من منظور دفاعي يسعى إىل تفكيك النظام وتركه بال شعب وبال  مناقشتها اليت ّمتت االسرتاتيجيات الثالثة

وال حتوي .  يف احلروب التقليدية األمر االستسالم كما هوات تدمري شامل جترب اآلخر على ليست اسرتاجتيدور، و 

استهداف املنشآت واملصانع والطرق وسكك احلديد وحمطات توليد الكهرباء  ،هذه االسرتاتيجيات، بل ترفض

عدم تغيري الطبيعة ال يتناقض إطالقاً مع وجوب  ناهفإن ما طرحومن وجه آخر،   .وحمطات تصريف املياه وما شا�ها

 طريق مرفوض قطعاً، وهو لقيام بأعمال االغتيال والتفجري واالنتقام، مبعىن أن محل املدنيني للسالح للثورةاملدنية ل

     .هليةرب األللفشل واحل أكيدة

، وهم الذين يضعون االسرتاتيجيات ني واالسرتاتيجينيها العسكريءللقوى الدولية خربا أنَّ وإذ نقدِّم هذه الدراسة ندرك 

  : مورأ بضعةالدراسة تكمن يف  هذه فائدة، و تناسب أولويا�ماليت 

   .واألمثان اليت يتوقع أن تنتج عنه تعقيد مسألة احلل العسكري مدى إدراك) ١(

   .العسكري اخلارجي لوحده باحللوعدم التعّلق واستنفاد الوسائل املدنية مزاوجة وسائل عدة للخالص من النظام ) ٢(

  .أقلها ضرراً  قييمليتّم ت احلل العسكري ضمن خيارات متعددةبوجود الوعي ) ٣(

ر التدخل إذا تقرّ  الدول الداعمةمع  سجالمادة االسرتاتيجيات  ا�لس الوطين السوري ميكن أن جيعل من هذه) ٤(

  .  والدعم العسكري

  

 سياساتاليتأثر بشكل مباشر ب، وهو أن توقيت التدخل العسكري ونوعه واستمراره اإلشارة إليهوأمر آخر ال بّد من 

يؤثر كثريًا  ٢٠١٢مرب يقع يف نوفموعد انتخابات الواليات املتحدة األمريكية الذي فمثًال، .  الداعمةلدول ل الداخلية

لها، واملوقف األمريكي يؤثر على املوقف األرويب، حيث ال يُتصور أن تنفرد فرنسة وإنكلرتة باملشكلة يف مدى تدخ

كما علينا أن نتذكر أنّه إذا كان املقصود تسوية كاملة للوضع اإلقليمي، مبا فيه برت النفوذ .  دة للمنطقةاإلقليمية املعق

  .  اإليراين وليس جمرد حتجيمه، فهذا يستدعي حشداً عسكرياً حيتاج إىل شهور
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اخلارجي لن يبقى يف يد أنه مىت حدث التدخل ، ينبغي أن ال ننسى أوالً .  هناك قاعدتان أو حقيقتان ينبغي تذكرمهاو 

 اً،ثاني.  كل الذي يستطيع فعله هو العرقلة أو التيسري   .الداخل خيار أو قولة فيما اضطلعت به القوة اخلارجية

  . أّن ظروف التنفيذ تضطر إىل تغيري التكتيك على حنو كان يعترب غري مرغوب به وليس مقبوالً يف احلروب املعروف 

ولو بأساليب  ال خيار هلا إال أن تبقى مّتقدة هنّ إو  ،على اخلارج التامّ  لثورة االتكالكن لأنه ال مي على نؤكد وأخرياً،

يارات الوعي الشعيب باخل إنّ و .  يغّري املواقف اخلارجية ويغري النتيجة النهائية بعد زوال النظام ، فهمود الثورةجديدة

  .سورية بعد سقوط النظام االستقرار يف مستقبلهو من أهم ضمانات ومبيزات وتبعات كّل خيار،  تعددة،امل

  


