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وحدة تحليل السياسات

*

تفاوضي من دون نتائج
جنيف  :2مسار
ّ

لم يســفر مؤتمر جنيــف 2في جولتيه األولى ( 31-22كانون الثاني /ينايــر  )2014والثانية (15-10
السياســي أو اإلنســاني .تستعرض هذه الورقة
مهمة على الصعيد
شــباط /فبراير) ،عن نتائج
ّ
ّ
ّ
فــرص نجــاح المحاولــة الجديدة لحــل األزمــة الســوريّة المتمثلــة في "جنيف  ،"2وذلــك بعد أن
تتناول أهداف ّ
قوته وضعفه
كل طرف وحساباته قبل انعقاد المؤتمر وخالل جلساته ،ونقاط ّ
في ضوء األوضاع السائدة إقليميًا ودوليًا.
*

وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
تفاوضي من دون نتائج
جنيف  :2مسار
ّ

دعت األمم املتحدة َ
طرف النزاع يف سورية إضاف ًة إىل الدول املعن ّية
بالشأن السوري لحضور مؤمتر "جنيف"2؛ وذلك بنا ًء عىل مق ّررات
تنص عىل تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات
"جنيف  ،"1والتي ّ
صالحيات كاملة لقيادة املرحلة االنتقالية يف سورية .بيد أ ّن املؤمتر
الذي تأخّرت الدعوة النعقاده شهو ًرا عديدة بسبب الخالف عىل
مصري الرئيس بشار األسد ومستقبله ،وكيفية متثيل املعارضة ،مل يسفر
يف جولتيه األوىل ( 31-22كانون الثاين /يناير  )2014والثانية (-10
السيايس أو اإلنساين
 15شباط /فرباير) ،عن نتائج مه ّمة عىل الصعيد
ّ
باستثناء االتفاق الذي جرى يف حمص بني النظام واملعارضة برعاية
األمم املتحدة إلخراج املحارصين يف أحياء حمص القدمية وإدخال
املساعدات اإلنسانية إليها .وقد أعلن مبعوث األمم املتحدة وجامعة
اهيمي عن جلسة ثالثة من
الدول العربية إىل سورية األخرض اإلبر ّ
املتوقع حصولها يف النصف الثا ّين من آذار /مارس .2014
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يفت كث ًريا
انتقلت الثورة إىل العمل املسلّح ،فقد ّ
ظل متامسكًا .ومل ّ
يف عضده بعض اله ّزات الداخلية التي تع َّرض لها ،ومتثّلت بانشقاق
عد ٍد كبريٍ من الضباط واملجندين إضافة إىل بعض املسؤولني فيه
وانضاممهم للمعارضة.
بنا ًء عليه ،كان قرار املشاركة يف "جنيف  "2قرا ًرا مركزيًّا يف نظام
متامسك يجري فيه ات ّخاذ القرارات يف دائر ٍة ض ّيقة وسلطاتها مطلقة،
ويقف عىل رأسها الرئيس .وبهذا ،فأي اتفاقٍ يتمخّض عن املؤمتر
ال ب ّد من أن يكون جوهره بالنسبة إىل النظام ضامن استقرار هذا
التحالف األمني واالقتصادي واالجتامعي ،ويتعني أن يصون دور
الرئيس السوري بشار األسد فيه.

تستعرض هذه الورقة فرص نجاح املحاولة الجديدة لحل األزمة
كل
السوريّة املتمثّلة يف "جنيف  ،"2وذلك بعد أن تتناول أهداف ّ
طرف وحساباته قبل انعقاد املؤمتر وخالل جلساته ،ونقاط ق ّوته
وضعفه يف ضوء األوضاع السائدة إقليم ًيا ودول ًيا.

مواقف األطراف المحلية
والخارجيّة من "جنيف "2
قبل انعقاده
ً
أوال :األطراف المحليّة
تتك ّون األطراف املحلية يف الرصاع السوري من ثالث مجموعات
رئيسة؛ هي النظام الحاكم ،واملعارضة السوريّة ،والجامعات الجهادية.
كل مظلّة منها هناك تف ّرعات وانقسامات تصل أحيانًا ح ّد
وتحت ّ
التناقض.
 .1النظام :تتّسم األنظمة االستبدادية ،وبخاصة ذات الطبيعة
أي خالفات ميكن أن تربز
األوليغاركية ،باالنسجام والتامسك وحرص ّ
أي خلل يصيب أحد
يف ما بينها يف دوائرها الض ّيقة ،كونها تدرك أ ّن ّ
مك ّوناتها سوف يؤث ّر يف بنية النظام بر ّمته .ويزداد هذا التامسك
والتصلّب يف أوقات األزمات.
وعىل الرغم من أ ّن النظام السوري واجه االعتصامات والتظاهرات
السلمية مبنتهى العنف ،وقصف املدن مبختلف أنواع األسلحة عندما

متحمسا النعقاد
ولذلك ،عىل الرغم من موافقته ،مل يكن النظام
ً
مؤمتر "جنيف  "2وبخاصة أ ّن غرضه "تشكيل هيئة حكم انتقاليّة
كاملة الصالحيات" .ويبدو أ ّن ترحيبه يف وقت سابق ببيان "جنيف "1
وموافقته عىل حضور "جنيف  "2من دون رشوط ،كان لتج ّنب إحراج
حلفائه الروس ،وإظهار املعارضة وداعميها بوصفهم "عائقًا" أمام
التسوية السياسيّة .انطالقًا من ذلك ،استبق النظام السوري انعقاد
املؤمتر بإعالن تحفّظه عن نص الدعوة الرسم ّية بذريعة أنها ال تلبي
السوري ،داع ًيا إىل الرتكيز عىل "محاربة اإلرهاب".
"تطلعات" الشعب
ّ
فضل عن ذلك ،يرى النظام أ ّن موازين القوى عام ًة متيل ملصلحته؛
ً
فهو يسيّطر عىل مراكز املدن الرئيسة يف مختلف أنحاء البالد ،يف
حني تسيطر املعارضة عىل أغلب األرياف ،إضاف ًة إىل الجزء األكرب من
مدن األرياف الكربى (مثل دوما يف ريف دمشق) ،وبعض األحياء يف
املتوسطة الحجم (مدينة حمص ودير الزور) .وبناء عليه ،فإ ّن
املدن
ّ
وضع النظام مل يكن سيّئًا لدرجة تجعله يتنازل عن تفسريه ات ّفاق
"جنيف "1؛ مبعنى أن يخ ّول األسد كامل صالحياته لهيئة حكم انتقالية
والقبول بعدم ترشّ حه للرئاسة؛ إذ إ ّن وضعه امليداين منذ منتصف عام
مم كان عليه يف نهاية عام (((.2012
 2013بدا أفضل نسبيًّا ّ
" 1سوريا :تقرير إنرتفاكس حول عدم اعتزام األسد ترك السلطة غري دقيق" ،رويرتز،
 ،2014/1/19انظر:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA0I03L20140119
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 .2املعارضة :عىل الرغم من النقاشات الطويلة داخل هيئات املعارضة
السوريّة يف األشهر الثالثة املاضية ،فإ ّن قرار املشاركة يف "جنيف  "2مل
ألسباب وصعوبات عدة جرى تذليلها أو "تجاوزها"؛
يح َظ باإلجامع
ٍ
ومنها(((:
•الخالف مع هيئة التنسيق لقوى التغيري الوطني ،وكذلك مع
املجلس الوطني السوري الذي يع ّد أحد املك ّونات الرئيسة
لالئتالف؛ إذ رفضت هيئة التنسيق حضور املؤمتر بسبب عدم
توجيه األمم املتحدة دعوة رسمية لها ،و"قرص" الدعوة عىل
االئتالف واإلقرار بأحقّيته يف تشكيل وفد املعارضة .أ ّما املجلس
الوطني ،فقد ص ّوتت أمانته العا ّمة يف  4كانون الثاين /يناير 2014
عىل "مقاطعة" املؤمتر ،وانسحب املجلس من االئتالف بعد
إعالن األخري املشاركة .وعىل الرغم من ذلك ،فإ ّن هذا القرار مل
يجد له صدى نتيجة اندفاع مك ّونات رئيسة يف املجلس الوطني
مثل "اإلخوان املسلمني" للمشاركة يف املؤمتر .وبناء عليه ،بقي
عب عنه رئيسه جورج صربة يف
رفض املجلس الوطني "شكل ًّيا" ّ
بيان يف  19كانون الثاين /يناير  2014عندما أعلن فيه انسحاب
املجلس الوطني من االئتالف(((.

•مثَّل رفض بعض فصائل املعارضة العسكرية مؤمتر "جنيف ،"2
أثناء فرتة التحضري له ،تح ّديًا كب ًريا كان ال ب ّد من تجاوزه؛ إذ رأت
فيه الفصائل اإلسالمية محاولة لاللتفاف عىل الثورة ،وه ّددت
أي هيئة سياسية تق ّرر املشاركة فيه .ووصل
بنزع االعرتاف عن ّ
األمر ببعض قادة الجبهة اإلسالمية إىل "تهديد" من يشارك،
والتلويح بوضعه عىل قامئة املطلوبني .لقد ساهم هذا املوقف
يف تأخري اتّخاذ قرا ٍر واض ٍح من "جنيف  ،"2إىل أن جرى تجاوز
هذه االعرتاضات بعد اجتامع ُعقد يف أنقرة بالتزامن مع اجتامع
الهيئة العا ّمة لالئتالف وض ّم الفصائل الكربى (الجبهة اإلسالمية،
وجبهة ث ّوار سورية ،وأجناد الشام ،وجيش املجاهدين ،وهيئة
أركان الجيش السوري الحر) .وانتهى بـ "تأييد" بعضها املشاركة
 2أعلن رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السوريّة أحمد الجربا يف  18كانون
الثاين /يناير  2014قرار الهيئة العامة لالئتالف باملوافقة عىل املشاركة يف مؤمتر "جنيف ."2
ور ّحبت الدول الغربية وروسيا وجامعة الدول العربية وتركيا بهذا القرار الذي كان "العقبة
األخرية" التي قد متنع انعقاد املؤمتر يف موعده املحدّد يف  22كانون الثاين /يناير يف مدينة
مونرتو السويرسيّة ،أو تؤ ّجله .ث ّم علّق االئتالف مشاركته إثر قيام األمني العام لألمم املتحدة
بان يك مون بتوجيه دعوة إىل إيران لحضور املؤمتر ،وهو ما رفضه االئتالف ،واشرتط موافقة
إيران عىل بيان "جنيف  "1وسحب مقاتليها وخربائها من سورية يك تحرض "جنيف ."2
" 3املجلس الوطني السوري ينسحب من االئتالف" ،الجزيرة نت ،2014/1/21 ،انظر:
http://www.aljazeera.net/news/pages/f93e44ce-2f62-40cd-993aa442d5ac4ab7
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مثل هيئة األركان والقوى التابعة لها ،يف حني التزم اآلخرون عدم
االعرتاض أو الصمت (الفصائل اإلسالمية).

•الخالفات داخل االئتالف :جاء قرار املشاركة يف "جنيف "2
بعد اجتامع الهيئة العامة لالئتالف ،والذي التأم بغياب 44
عض ًوا كانوا قد اعرتضوا عىل "أداء" القيادة الحال ّية وما وصفوه
بـ "التجاوزات وعدم النزاهة" يف االنتخابات األخرية التي جرت
يف  6كانون الثاين /يناير  ،2013وأسفرت عن فوز أحمد عايص
الجربا "املتح ّمس" للمشاركة يف "جنيف  ."2لقد أفرز غياب
املنسحبني إشكاليات قانونية كون قرار املشاركة يتعارض مع
النظام األسايس لالئتالف ،والذي يحظر التفاوض مع النظام،
ويتطلّب تعديله موافقة ثلثَي أعضاء االئتالف ،وهو ما مل يتوافر
يف االجتامع األخري .وقد جرى تجاوز هذه اإلشكالية يف فتوى
قانونية ع ّدت املنسحبني مبنزلة "املستقيلني" ،ما سمح بانعقاد
االجتامع بحضور  75عض ًوا ،ومترير القرار باألغلبية البسيطة
(النصف  .)1 +وانتهى االجتامع باملوافقة عىل املشاركة بأغلبية
 58عض ًوا ،مقابل  14آخرين ص ّوتوا ض ّد املشاركة .وقد رأى
هؤالء أ ّن قرارهم املشاركة يف املؤمتر جاء ألسباب عدة منها:
عدم إتاحة الفرصة للنظام وحلفائه لالنفراد باستخدام املؤمتر
للحل السيايس،
ألغراض دعائية ،وإظهار املعارضة مبظهر الرافض ّ
للحل السيايس حتى ال تبقى الثورة رصا ًعا مسلّ ًحا قد
وفتح مسار ّ
ظل عدم القدرة عىل الحسم العسكري وإجامع أغلبية
يطول يف ّ
الحل التفاويض ،واملساهمة يف
القوى الدولية واإلقليمية عىل ّ
تخفيف املعاناة اإلنسانية عن رشائح واسعة من السوريني
تتع ّرض للقتل والترشيد والتجويع(((.
فضل عن ذلك ،ميكن أن تك ّرس املشاركة يف املؤمتر الوجه "املدين"
ً
للثورة السوريّة ،وتحول دون خلق فرا ٍغ سيايس قد تقوم مبلئه قوى
متط ّرفة يدفع صعودها القوى الدولية واإلقليمية إىل تفضيل بقاء
النظام.
 .3الجامعات الجهادية :تتمثَّل الجامعات الجهادية يف سورية يف جبهة
تأسست رسميًّا يف  24كانون الثاين /يناير
النرصة ألهل الشام التي ّ
 ،2012عىل الرغم من أنّها بدأت نشاطها فعل ًّيا يف آب /أغسطس
 ،2011ويع ّد معظم منتسبيها من السوريني((( ،وكذلك الدولة
 4مقابلة مع برهان غليون.2014/1/19 ،
" 5أبو محمد الجوالين  ..النرصة ومستقبل سوريا" ،برنامج "لقاء اليوم" ،الجزيرة نت،
 ،2013/12/19انظر:
http://www.aljazeera.net/File/Get/e453ed19-b642-46c6-ba7e-dd997656de02

دراسات وأوراق تحليليّة
تفاوضي من دون نتائج
جنيف  :2مسار
ّ

اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" التي نشطت بصورة فاعلة بعد
اإلعالن عن نشأتها يف  10نيسان /أبريل  ،2013وأغلب مقاتليها من
العرب واألجانب .وقد دخلت كتائب املعارضة املسلّحة يف مواجهة
عسكرية مع تنظيم "داعش" منذ  3كانون الثاين /يناير  ،2014بعد
أن تزايد سلوكه امليسء للثورة ومطالبها ،واستطاعت إخراجه من كثري
من املناطق التي كان قد استوىل عليها .لكن "داعش" رسعان ما ر ّد
بالسيطرة عىل كامل محافظة الرقّة ومناطق منبج والباب وجرابلس
يف ريف حلب .وحاولت "جبهة النرصة" أن تظهر بدور الوسيط من
خالل دعوتها إىل وقف القتال ،لك ّنها يف حقيقة األمر انحازت إىل
كتائب املعارضة املسلّحة يف املعركة ض ّد "داعش"(((.

ترى الجامعات الجهادية يف مؤمتر "جنيف  "2مؤامرة غربية عىل
املتفاوضي
مرشوع قيام الدولة اإلسالمية يف املنطقة .وتع ّد الطرفني
ْ
"عمالء للغرب"؛ فهذه الجامعات غري معنيّة مبا سيفيض إليه املؤمتر،
ولها حساباتها األيديولوجية الخاصة املختلفة عن مطالب الثورة
أي عملية سياسية مهام كان
السوريّة .لذلك ،سوف تكون عائقًا يف ّ
شكلها ونتائجها وزمانها.

ثان ًيا :األطراف اإلقليمية والدوليّة
منذ املرحلة السلمية للثورة السورية ،انقسم املحيط اإلقليمي
بصورة واضحة؛ إذ دعمت دول الخليج العربية وتركيا املعارضة ،يف
حني دعمت إيران النظام .وتض ّمن الدعم يف كلتا الحالتني مختلف
أنواع املساعدات السياسية واالقتصادية والعسكرية .ويف ما يبدو أ ّن
املعسكر الذي يدعم النظام ،وتقوده إيران ويض ّم حكومة املاليك يف
العراق وحزب الله يف لبنان ،منسجم ومتامسك ،فإ ّن التكتّل الداعم
للمعارضة السوريّة ينقسم إىل محوريْن متعارضني يف قراءتهام ملجمل
الوضع اإلقليمي .توافقت أهداف إيران من مؤمتر "جنيف  "2مع
أهداف النظام يف السعي لقبو ٍل دويل وإقليمي ببقاء الرئيس األسد
6

"النرصة تر ّحب بـ 'مبادرة األمة' لوقف القتال مع 'داعش'" ،دي برس ،2014/1/26 ،انظر:
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=158986
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يف السلطة بوصفه رشيكًا يف "مكافحة اإلرهاب" ،وتشكيل حكومة
موسعة تكفل دمج املعارضة يف النظام السيايس ،مع احتفاظ الرئيس
ّ
األسد بالسيطرة املطلقة عىل أجهزة األمن والجيش وتقرير السياستني
تأسيسا عىل ذلك ،رفضت إيران االعرتاف
الخارجية واألمن ّية لسورية.
ً
ببيان "جنيف  "1باعتباره ال يتطابق مع مبادراتها لحل األزمة السوريّة
والتي أعلنت عنها نهاية عام .2012
ويف املقابل ،مل تكن الدول اإلقليمية الداعمة للمعارضة مندفعة
النعقاد جنيف  2بدايّة ،ولكن نتيجة اإلجامع الدويل عليه ،وال سيام
من قبل الواليات املتحدة األمريكيّة وروسيا ،والقتناعها بعدم إمكانية
انتصار املعارضة عسكريًا وافقت عليه رشيطة أن يفيض املؤمتر إىل
تشكيل هيئة حكم انتقايل بصالحيات تنفيذية كاملة مبا فيها الجيش
وأجهزة األمن ،ومبا يؤ ّدي إىل خروج الرئيس األسد من املشهد السيايس
السوري.
أ ّما روسيا والواليات املتحدة األمريكية ،فتتشاركان بعض املخاوف
واملصالح يف سورية؛ منها القلق من تنامي ق ّوة الحركات الجهادية
العابرة للحدود وتأثريها يف مجمل الوضع اإلقليمي وأمن إرسائيل.
حل املسألة السوريّة بالطرق السلمية عرب
ولذلك توافقتا عىل رضورة ّ
تطبيق بيان "جنيف  ."1ولقد أفضت مبادرة التخلّص من األسلحة
الكياموية السورية يف أيلول  /سبتمرب  2013إىل مزيد من التقارب
امللف السوري ،لكن مسألة مستقبل الرئيس
الرويس األمرييك يف ّ
محل خالف بني الدولتني؛ إذ ترى واشنطن أ ّن
السوري ومصريه ظلّت ّ
رص عىل أ ّن بقاءه
بقاء األسد ميثّل عائقًا يف وجه ّ
الحل .أ ّما روسيا ،فت ّ
يفيد يف محاربة "اإلرهاب" ،وأ ّن مستقبله تق ّرره االنتخابات.

من هنا ميكن القول إ ّن البيئة الدولية متقاربة يف رؤيتها للمسألة
للحل ،عىل الرغم من بعض الخالفات ،يف
السورية ويف طروحاتها ّ
حني تبدو البيئة اإلقليمية معقّدة ومتعارضة عىل خلفية تناقضات
أيديولوجية ومصالح سياسية وإسرتاتيجية طابعها العام استقطاب
سعودي – إيراين.
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سلوك األطراف وحساباتها
أثناء المؤتمر
ظل االستقطاب والفجوة العميقة التي تفصل بني النظام السوري
يف ّ
واملعارضة وانعدام أي نقطة لقاء بينهام ،مل يكن لدى أي من األطراف
التي حرضت مؤمتر "جنيف  "2أي أوهام بشأن ما ميكن أن يتحقق
خالل املؤمتر لجهة إنجاز تسوية سياس ّية .لذلك حاول طرفا الرصاع
تحقيق مكاسب إعالمية ودبلوماسية وبعض االخرتاقات يف القضايا
اإلنسانية.

ً
أوال :موقف النظام
سعى النظام خالل جلستي املؤمتر لحرفه عن مساره مستفي ًدا
تحسن وضعه امليداين ،وكذلك من رفض
من الدعم الرويس ،ومن ّ
إيران االعرتاف ببيان "جنيف  ."1كام وظّف النظام قبول الدول
العسكري امليدا ّين
السيايس عن
الداعمة للمعارضة بفصل املسار
ّ
ّ
خالل املفاوضات ملصلحته ،فاستمر يف قصف حلب ،وحاول التق ّدم
يف املدينة ويف محيط مطارها ،مستفي ًدا من انسحاب تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" من بعض الجبهات ،وتفرغه
لقتال كتائب املعارضة .كام حاول االنتقام من مدينة داريا لرفضها
رشوط الهدنة التي اقرتحها (عىل غرار ما جرى يف املعضمية وبرزة)
وبسبب صمود مقاتليها ،وال سيام بعد إسقاطهم مروحيّة حربيّة،
وإفشالهم الحملة العسكريّة التي بدأها النظام ضدها مؤخ ًرا .أما
حمص القدمية ،فعىل الرغم من موافقة النظام عىل مبادرة األمم
املتحدة إلخراج املدنيني املحارصين من املدينة وإدخال املساعدات
اإلنسانية إليها ،فإنه ج ّدد قصف أحيائها ،واعتقل مئات الشباب
املسلحي داخلها .وقد بلغ عدد
الخارجني منها بذريعة أنهم ينارصون
ّ
القتىل منذ انعقاد الجلسة األوىل للمؤمتر يف  22كانون الثاين /يناير
 2014وحتى انتهاء الجلسة الثانية يف  15شباط /فرباير  2014أكرث
من  2000شخص ،وذلك بحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،
فصل بني ما يجري عىل األرض وبني مجريات
ما يؤكد عىل أ ّن هناك ً
العملية التفاوضية ،وكأ ّن املفاوضات تقع خارج الزمن الذي يعيشه
السوريون تحت القصف.
وانطالقًا من حرية العمل ميدان ًيا التي ت َ َح َّص َل عليها كأمر واقع يف
ظل الالمباالة الدولية الفعلية ،سعى النظام لقلب أولويات املؤمتر
خالل الجلسة األوىل؛ فرفض االعرتاف مبرجعيته ،وق ّدم ورقة أخرى يك
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تشكّل مرجع ّية بديلة((( .لكنه عاد  -تحت ضغط رويس  -ف َقب َِل بيان
"جنيف  ،"1عىل الرغم من أنه اشرتط مناقشته بالرتتيب ،قبل االنتقال
إىل البند التاسع املتعلق بهيئة الحكم االنتقايل ،وقد بقي هذا الخالف
يرض النظام بالحلول
رضا خالل جلسات الجلسة الثان ّية ،ومل َ
حا ً
الوسطى التي ق ّدمها األخرض األبراهيمي خالل الجلسة الثان ّية ،والتي
بالتوازي .كان هدف
تتضمن مناقشة وقف العنف والهيئة االنتقاليّة
ّ
النظام واض ًحا وهو إطالة أمد التفاوض ،وحرف مساره نحو ما يسمى
"مكافحة اإلرهاب" وإغراقه بالتفاصيل ،وهو نهج نجح فيه خالل
ٍ
تقليد ألسلوب التفاوض
تعامله مع املبادرات السابقة ،وذلك يف
اإلرسائييل يف تجزئة امللفات والفصل بينها ،مع فارق جوهري
يتمثل يف التجاهل الدويل الكامل لوحشيته وتدمريه املدن بالرباميل
املتف ِّجرة((( .ومن املعروف أ ّن إرسائيل تعترب "اإلرهاب" قضية قامئة
بذاتها وترفض ربطها مبسبباتها ،وتشرتط أولً وقفه ومكافحته قبل
الحديث يف أي شأن سيايس .هكذا تسمي إرسائيل مقاومة االحتالل
"إرهابًا" ال عالقة له باالحتالل ،وهكذا يس ّمي النظام السوري العمل
علم بأ ّن السالح مل يُرفع يف وجهه إال
املسلّح املشتّت ضده "إرهابًا"ً ،
بعد ثورة سلمية دامت أكرث من عام ،وتع ّرضت لكل أشكال القمع
وأعىل درجات العنف.

ويف جانب آخر ،اعترب النظام املؤمتر احتفال ّية إعالم ّية توفِّر له فرصة
التواصل مع وسائل اإلعالم والرأي العام الغريب .واهتم وفده بعقد
املؤمترات الصحفية ( 3إىل  4مؤمترات يوميًا) أكرث من اهتاممه بحضور
ضخم ض ّم نحو  50إعالم ًيا،
جلسات التفاوض .كام اصطحب وف ًدا
ً
 7تضمنت ورقة النظام خمس نقاط )1 :احرتام سيادة سورية )2 ،عدم جواز التنازل عن
أي جزء منها والعمل عىل استعادة أراضيها املغتصبة كافة )3 ،رفض أي شكل من أشكال
التدخل واإلمالء الخارجي وأن يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بالدهم )4 ،رفض اإلرهاب،
 )5وقف التحريض اإلعالمي .انظر" :النظام يقدم ورقة لقلب أولويات «جنيف  ،"»2الحياة،
:2014/1/28
http://alhayat.com/Details/597250
التدمريي ،انظر" :سرية ذاتية لرباميل
 8ملعرفة شكل الربميل املتف ّجر ،وطريقة صنعه ،وأثره
ّ
بشار األسد" ،زمان الوصل ،2013/12/25 ،يف:
http://www.zamanalwsl.net/news/44714.html
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تفاوضي من دون نتائج
جنيف  :2مسار
ّ

ملؤوا قاعات املؤمتر الصحفية حتى يبدو األمر بأنهم طرف ثالث
يسألون أسئلة ودودة ،وهم يف الواقع مل يكونوا غري صحافيي النظام
الذين ال يختلفون كث ًريا يف التعاطي مع األزمة عن موظفي مخابراته.

وجهة نظر النظام برضورة بحث بند العنف واإلرهاب قبل الهيئة
االنتقاليّة من خالل مسارات متوازيّة ومنفصلة.

ثان ًيا :موقف المعارضة
بخالف التوقعات ،وعىل الرغم من قلة التحضري والخربة ،كان أداء
قياسا
وفد املعارضة السيايس والتقني خالل جلستي املؤمتر مقبولً ً
وزخم دول ًيا .ويف العموم،
بالتجارب السابقة ،ما أكسبه تأيي ًدا شعب ًيا
ً
ميكن القول إ ّن املعارضة نجحت يف أمور وأخفقت يف أخرى؛ فقد
نجح وفد املعارضة يف منع تشتيت املفاوضات ،والتأكيد عىل مرجعية
التفاوض وإجبار النظام عىل االعرتاف بـ "جنيف  ،"1ونجح وفد
املعارضة يف إحراج النظام ال سيام بعد موافقته عىل جدول األعامل
الذي ق ّدمه اإلبراهيمي؛ ما أظهر النظام مبوقف املعطِّل للمفاوضات
الحل .لكنه ،من جهة أخرى ،وبخالف وفد النظام ،مل يعر
وإمكانية ّ
اهتام ًما كب ًريا للتواصل مع وسائل اإلعالم الغربية ،بل ركّز عىل وسائل
اإلعالم العربية ،يف حني كان يتعني عليه أن يستثمر وجوده يف جنيف
التحسن
ملخاطبة الرأي العام الغريب بشكل مدروس .وعىل الرغم من
ّ
يف األداء وعدم تسجيل إشكاالت حقيقية ،فإ ّن أداء املتحدثني باسمه
رص
اتسم باالرتجالية واالفتقار إىل الخربة يف مخاطبة الرأي العام؛ إذ أ ّ
السياسيون أن يؤدوا أيضً ا دور الناطقني اإلعالميني ،يف حني غاب
الناطقون املهنيون عن الوفد.

أين تمضي األزمة

ً
ثالثا :األطراف الراعية
كان عقد املؤمتر يف موعده املح َّدد بحضو ٍر دويل واسعٍ يشكِّل هدفًا
بحد ذاته للدول الراعية (أمريكا وروسيا) وكذلك األمم املتحدة؛ فقد
كان اقتناع هذه األطراف يتمثّل يف أ ّن األزمة السوريّة بتعقيداتها
وتشعباتها ال ميكن "حلها" أو تحقيق اخرتاق كبري يف تسويتها من
الجولة األوىل .لذلك ،غادر الوفدان الرويس واألمرييك مكان انعقاد
املؤمتر ،ومل يتدخال يف مسار التفاوض وجلساته إال عندما تعقّدت
األمور خالل الجولة األوىل برفض النظام بيان "جنيف  ،"1وتزايد
احتامل انسحاب أحد الطرفني أو كليهام من املؤمتر ،فاضطر الوفد
الرويس إىل العودة من موسكو ،والتدخل إلقناع وفد النظام بقبول
"جنيف  "1واملوافقة عىل مناقشة الهيئة االنتقاليّة .أما خالل الجولة
الثان ّية ،وبعد أن وصلت املفاوضات إىل طريقٍ مسدو ٍد تداعت
األطراف الراعية إىل عقد اجتامع يف جنيف لحلحلة األمور ،لكنها مل
الرويس الصلب والذي تب ّنى
تنجح يف تحقيق اخرتاقات نتيجة املوقف
ّ

عىل الرغم من ّ
تعث املفاوضات واعرتاف اإلبراهيمي يف نهاية الجلسة
الثانية بعدم إحراز نتائج جديّة ،فلم تعلن األطراف املعن ّية رصاح ًة عن
التفاويض ال يزال ميثل "الطريق الوحيد" املتفق
فشل املؤمتر؛ فاملسار
ّ
عليه حتى اآلن لحل األزمة السوريّة نظ ًرا لعدم وجود بدائل أخرى
العسكري أو تفكّك النظام أو هزمية املعارضة.
مطروحة كالتدخل
ّ
رص القوى الدوليّة عىل استمراره حتى لو مل
لذلك ،من املتوقع أن ت ّ
يحقق نتائج رسيعة ،أل ّن توقفه واالعرتاف بفشله يعني اتخاذ قرارات
ال أحد يريد اتخاذها حاليًا .يف هذا اإلطار نفهم اإلعالن عن جولة
ٍ
موعد لها ،وإعطاء الفرصة إلعادة
ثالثة من املؤمتر من دون تحديد
السوري وليد
إطالق املفاوضات من جديد .كام أعلن وزير الخارج ّية
ّ
املعلم يف  16شباط /فرباير  2014أ ّن الجولة الثانية من مفاوضات
جنيف " 2مل تفشل وأحرزت تقد ًما ها ًما"؛ وذلك لقطع الطريق عىل
خطوات تصعيديّة محتملة .كام أعلن املعلم عن موافقة النظام عىل
"جدول األعامل الذي اقرتحه اإلبراهيمي"؛ وذلك بخالف موقف وفد
(((
س عىل أنه
النظام خالل الجلسة األخرية من التفاوض ؛ وهو ما ف ِّ
رويس عىل النظام لعدم س ِّد الطريق أمام انعقاد الجولة الثالثة.
ضغط ّ
وبناء عىل ذلك ،ميكن أن يفيد "جنيف  "2بحسب مواقف الدول
الراعية للمؤمتر ونظرتها إليه يف تحقيق إحدى الغايتني:
حل األزمة السوريّة َ
هدف عد ٍد كبريٍ من األطراف
حل األزمة :ميثل ّ
ّ
حتى لو كانت فرص تحقيقه ضئيلة؛ فثمة قوى دولية وإقليمية جادة
يف رغبتها يف إنهاء النزاع ،أل ّن تداعياته ال تقترص عىل الجانب اإلنسا ّين
داخليًا ،بل أصبح نزا ًعا إقليميًا تتصارع فيه قوى عدة لتعزيز نفوذها
والديني يف املرشق العر ّيب،
اإلثني
وحامية مصالحها .ونتيجة للتنوع
ّ
ّ
طائفي ،وصار يظهر يف بعض
السوري بلبوس
فقد تلبّس الرصاع
ّ
ّ
سني  -شيعي.
صوره  -بحكم االصطفافات اإلقليمية  -كأنه رصاع ّ
إقليمي ذي انعكاسات عىل
إ ّن استمرار الرصاع قد يؤدي إىل انفجار
ّ
النظام الدويل؛ فقد يؤدي إىل تفتيت املنطقة ،وإعادة رسم خرائطها.
" 9وليد املعلم :الجولة الثانية من جنيف 2-مل تفشل وأنجزت تقد ًما ها ًما" ،الحياة،
 ،2014/2/16انظر:
http://alhayat.com/Details/604136
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وانطالقًا من ذلك ،قد تجد القوى الدول ّية يف "جنيف  "2فرص ًة إلنهاء
الرصاع ،وتج ّنب احتامالت تصعيد غري محسوبة .ولعل تو ّجه دول
إقليميّة كالسعوديّة إىل تقديم "سال ٍح نوعي" للمعارضة السوريّة،
واضطرار اإلدارة األمريك ّية الحال ّية إىل دعم هذا التوجه ،قد يجرب
روسيا عىل إعادة النظر يف دعمها املطلق للنظام وتبنيها وجهة نظره،
واالتجاه نحو حلول توافقيّة تراعي التفاهامت املشرتكة مع الواليات
املتحدة.

مدخل لحل األزمة ،لكنه قد
ً
إدارة األزمة :قد يشكّل "جنيف "2
يشكّل أيضً ا أحد أدوات "إدارتها" إذا تعذَّر الحل .وهنا مكمن الخطر؛
فإدارة األزمة تعني استمراريّة الرصاع ،ولكن مع "حرصه" يف نطاقه
الجغرا ّيف ،لتبقى املصالح الحيويّة للقوى الكربى أو حلفائها مبنأى
عنه ،كام يساعدها ذلك يف عدم تح ّمل أعبائه؛ متذرعة بوجود مسار
تفاويض يجمع أطراف األزمة .ومن ث ّم ،يكون دور هذه القوى
سيايس
ّ
حثّ األطراف عىل التفاوض ،وتقديم املبادرات ،وعقد االجتامعات
ٍ
مشهد يكرر سيناريو املفاوضات
الدوريّة من دون "حسم" ،يف
اإلرسائيلية  -الفلسطينية .إ ّن هذا االحتامل له فرصه ومربراته يف
ظل سياسة إدارة الرئيس األمرييك باراك أوباما الخارجية القامئة عىل
رشا
االنكفاء عن التدخل املبارش طاملا ال يشكّل الرصاع تهدي ًدا مبا ً
لألمن القومي للواليات املتحدة ،وما ترصيحات مسؤوليها ،كالسفري
روبرت فورد الذي أبلغ وفد االئتالف بأ ّن "مسار جنيف  2شاق
وطويل وقد يستغرق عا ًما لتحقيق نتائج جدية"( ،((1إال مؤرش عىل أ ّن
األمور قد تذهب إىل هذا االتجاه ،كام أ ّن الخيارات األمريك ّية ملواجهة
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ّ
تعث املفاوضات كتقديم أسلحة خفيفة للمعارضة املعتدلة ،والعمل
يف مجلس األمن عىل املسار اإلنساين ال تعدو كونها أدوات ٍ
ضغط عىل
النظام وحلفائه إلجباره عىل العودة إىل املفاوضات وتقديم تنازالت.
من جهة أخرى ،يتوافق هذا االحتامل مع رؤية إرسائيل للرصاع
السوري ،ورغبتها يف استدامته لتدمري قدرات سوريّة .أما إيران ،فرتى
ّ
يف سوريّة "معركة وجوديّة" ال ميكن أن تخرسها .وتعتقد روسيا أ ّن
لديها القدرة عىل التعامل مع تطورات الرصاع السوري واحتامالته ما
دام محصو ًرا يف الداخل عرب مداخل مختلفة مثل "حامية األقليات".
بناء عىل ذلك ،يبدو أ ّن روسيا متجهة نحو خلق مزيد من اإلرباك
بتوجيه دعوات منفصلة لهيئات وشخصيات من املعارضة ،لإليحاء
بأنها تتواصل مع مختلف األطراف ،تزام ًنا مع دعواتها األخرية إىل
إعادة تشكيل وفد املعارضة إىل مفاوضات جنيف ليشمل شخصيات
من معارضة الداخل.

خاتمة
رص األطراف املتنازعة يف سورية عىل مطالبها التي
ليس بالرضورة أن ت ّ
أعلنتها خالل الجلسة االفتتاحية للمؤمتر ،أل ّن األطراف املتفاوضة عاد ًة
ما ترفع سقف مطالبها قبل جلسات التفاوض حتى تعظِّم مطالبها
إىل أكرب قد ٍر ممكن .لكن هذا ليس معناه أن تؤدي تلك املفاوضات
إىل حلٍ سيايس ينهي العنف يف سورية ،وذلك بسبب اختالل موازين
القوى عىل األرض .ومبا أ ّن الهوة شاسعة بني طر ّيف التفاوض ،فإ ّن الحل
السيايس يحتاج إىل توافقٍ إقليمي ودويل لتقليص تلك الهوة ،وهذا
غائب كل ًيا عىل الصعيد اإلقليمي ،وجزئ ًيا عىل الصعيد الدويل.
من املر ّجح أن يؤدي الضغط الدويل عىل كال الطرفني إىل االلتزام
بالبحث عن حلول سياسية عرب املفاوضات التي تبقى مآالتها مرتبطة
بالتطورات امليدانية ومتاسك كل طرف سيايس ووحدته؛ مام يعني أ ّن
طويل ،وسوف يبقى
مؤمتر "جنيف  "2سوف يكون مسا ًرا تفاوض ًيا ً
مرتبطًا باملتغريات املحلية واإلقليمية والدولية.

