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مقدمة

قال املبعوث الدويل إىل سوراي »غري بيدرسون« إنَّ عند األطراف األساسية يف احلرب السورية 
م »مستعدون لالخنراط« يف مبادرة »خطوة خبطوة«  »شعوراً بضرورة اختبار شيء جديد«1، وأنَّ
التأويالت  من  سيل  أمام  الباب  وفاحتاً  إزائها،  التوقعات  سقف  رافعاً  سوراي؛  يف  للحل/التسوية 
والتقديرات، اليت ذهب بعضها للحديث عن أنَّ املبادرة هي حماولة لـ«تغيري النمط«، من دون تغيري 
كبري يف الرهاانت واألهداف العميقة، ومن دون استعداد للقيام مبقتضى املبادرة نفسها، ومن َثَّ 

ا بوسائل أخرى«. فقد تكون –من هذا املنظور- »استمراراً للحرب، إمنَّ

لكن األمور تتجاوز جمرَّد الرغبة يف جتريب طرح جديد حول احلرب، إىل مستوى احلاجة 
أزمات  السوريي على حتملها، وخيلق  قدرة  يفوق  والتداعيات  األوضاع  ثقل  أنَّ  ذلك  والضرورة، 
سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية ابلغة اخلطورة على سوراي وهتدد أمن اإلقليم والعامل. وهذا ما 
جيعل السوريي واملعنيي ابحلدث السوري يف حالة ترقب ألي مبادرات أو تطورات، يؤمل منها أن 

تدفع ابألمور حنو احلل/التسوية.

لكن، هل إنَّ مبادرة »خطوة خبطوة« هي مبادرة أم هل هي طرح جديد؟ وما صلتها بقرار 
جملس األمن الدويل رقم )2254(؟ وأي إكراهات أو عقبات قائمة أو حمتملة أمامها؟ وكيف تقرأها 

دمشق؟ وما املواقف واالجتاهات حوهلا؟ وما املسارات احملتملة؟

قبوهلا،  بطريقة يصعب رفضها، كما يصعب  املبادرة  أطراف احلرب صياغة  املشكلة عند 
إذ إنَّ إكراهات احلدث، وثقل تداعياته، وخماطره، وضعت خمتلف األطراف، وخاصة دمشق، يف 

1.  غري بيدرسون، »ال خالفات إسرتاتيجية بي أمريكا وروسيا يف سوراي... ودعم دويل لـ«خطوة ـ خطوة«، حوار: إبراهيم محيدي، 
الشرق األوسط، 29 كانون الثاين/ يناير 2022.
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موقف صعب، فهي حباجة لـ«جناح« املبادرة، بقدر حاجتها لـ«إخفاقها«، كيف؟! هذا ما حتاول 
الورقة قراءته.

الفكرة واألطر  أواًل- مقدمات وتراكمات، اثنيًا-  الورقة من مقدمة ومثانية حماور:  تتألَّف 
املرجعية، اثلثًا- يف احملددات، رابعًا- املواقف واالجتاهات، خامسًا- اإلكراهات، سادسًا- موقف 

دمشق، سابعًا- املسارات احملتملة، اثمنًا- اإلشارات والتنبيهات، وخامتة.

 أواًل- مقدمات وتراكمات

تواصُل روسيا والوالايت املتحدة -ِبال انقطاع- مداوالهتما حول احلدث السوري، بدف 
واملواجهات  للسياسات  وسقوفاً  حدوداً  ورمستا  فيها«،  مرغوب  »غري  تطورات  أي  »احتواء« 
العسكرية، ال ميكن جتاوزها2؛ كما تواصُل روسيا جهوداً مستمرًة مع أطراف مثل: )األردن، ومصر، 
والسعودية، والبحرين، وقطر، وتركيا وإيران( يف إطار عملية »استانة«، من أجل احلل أو التسوية 

يف سوراي. 
وتواصُل اإلمارات -إبصرار- الدفَع مبلف »االنفتاح العريب« على دمشق؛ وقد دخَل العراق 
على خط املداوالت والوساطات وتيسري حوارات بشأن احلرب السوراي، مثل احلوار بي دمشق 

وأنقرة، أو على صلة با، مثل احلوار بي طهران والرايض3. 
وقام األردن بعرض نسخته من مبادرة »خطوة خبطوة«، بصيغة »ال ورقة«4، ونوِقَشت مع 
رؤساء الوالايت املتحدة وروسيا، ودول اخلليج العربية والعراق ومصر، وعدد من الدول األوروبية، 
مقدماً مربرات براغماتية تنبع من مدارك املصلحة واألولوايت األمنية واإلسرتاتيجية، وعلى مبدأ: 

»املبادرة-االستجابة«.
2.  انظر مثاًل: 

Stéphanie Fillion, Colum Lynch, and Robbie Gramer, “us-russia-deal-assad-
syria”, Foreign Policy, 8/2/2022, 
https://foreignpolicy.com/2022/02/08/us-russia-deal-assad-syria/

3.  انظر مثاًل: »قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوراي يف بغداد؟«، ألخبار، 8 أب/اغسطس 2021. 
 https://al-akhbar.com/Arab/313539

للمزيد من  النظام«.  لسلوك  متدرج  »تغيري  إىل  والتحول  النظام«،  »تغيري  مع سياسة  القطع  اقرتاح  األردنية  الورقة  تتضمن    .4
النظام« السوري، الشرق األوسط، 2  لـ«تغيري متدرج لسلوك  التفاصيل، انظر: إبراهيم محيدي، »«وثيقة سرية« تقرتح خطوات 

تشرين األول/أكتوبر 2021.  

https://al-akhbar.com/Arab/313539
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القيام  ضرورة  من  وانطلق  الواقعية،  من  بقدر كبري  اإلمارات(  )وقبله  األردن  حراُك  اتسَم 
ر على حسن النوااي، قبل  بـ«انفتاح« على دمشق، كخطوة أوىل »جتريبية« أو »اختبارية«، وكمؤشِّ
الدخول يف مداوالت معمَّقة معها بشأن املبادرة كُكل، ألنَّ ذلك يساعد -من هذ املنظور- على 

تلقِّي املبادرة، ويعّزِز الثقة جبديتها، ويزيد من فرص جناحها.

احلدث  وتراكمات يف  وتطورات  لتحوالت  تكثيفاً  األردنية  ورقة«  الـ«ال  أو  املبادرة  مثَّلِت 
السوري، أمهُّها القناعة أبنَّ إسقاط النظام السياسي غري ممكن، بوجود داعميه روسيا وإيران وحزب 
هللا، وِمثُل ذلك العودة بسوراي إىل ما قبل 2011؛ ويشتمُل استمرار األوضاع من دون حل أو 

تسوية على خماطر متزايدة، لسوراي واإلقليم والعامل.

بدَّ  وال  ممكن،  غري  أمر  هي  للحدث/احلرب  املنفردة«  »اإلدارة  أنَّ  هي  األهم،  القناعة 
من الدخول يف عملية حل أو تسوية على أسس ميكن التوافق حوهلا، تتضمن تنازالت متبادلة، 
وإجراءات بناء الثقة، مبا يتجاوز احلدث السوري نفسه، إىل تداخالته اإلقليمية والدولية، وابلطبع 

رهاانت ومصاحل خمتلف األطراف الفاعلة فيه. 

مثَّة حديث عن »مالحق سرية«5، واشرتاطات ومطالبات حول العالقة بي سوراي وإيران، 
والنفط والغاز، واألمن اإلقليمي، والتطبيع، وهي أمور يرتتب عليها التزامات بعيدة املدى، جتعل من 

جمرد الدخول يف حديث حوهلا مسألة ابلغة الصعوبة ملختلف األطراف، وخصوصاً دمشق. 

يتعلَّق األمر مبستوايت رئيسة من »املبادرة« أو »اخلطاب« حوهلا:

يرتبط األول ابلواقع الراهن، وحالة اجلمود واالنسداد يف سياسات احلل أو التسوية، ويدور 	 
هذا اخلطاب يف أفق القرار )2254(، واشرتاطاته.

يرتبط الثاين بتداخالت احلدث ورهاانت أطرافه الرئيسة، روسيا والوالايت املتحدة، وتركيا 	 
سبقت  كما  نفسه،  السوري  احلدث  تتجاوز  واليت  العربية،  الدول  من  وعدد  وإسرائيل،  وإيران، 
اإلشارة إىل طبيعة الدولة يف سوراي، وموقعها ودورها يف حتالفات واصطفافات وقضااي اإلقليم والعامل. 

الثالث هو وجود منطي أو مستويي من »اخلطاب«، األول، علين، جتده يف التصرحيات 	 

5.  »ملحق سري لـ»وثيقة التطبيع العريب« مع سوراي«، الشرق األوسط، 12 تشرين الثاين/نوفمرب 2021. 
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والزايرات واملؤمترات ... إخل، والثاين، سري أو مسكوت عنه، حتَّ لو يُفصُح عنه أو عن جوانب 
منه، عن طريق »تسريبات« ذات داللة، مثل: »مالحق سرية«6، ولقاءات غري علنية بي مسؤولي 

سياسيي وأمنيي من سوراي وأطراف أخرى، مثل: )أمريكا، والسعودية، وتركيا، وغريها(7. 

اثنيًا- الفكرة واألطر املرجعية

يتحدَّث »غري بيدرسون« عن »عصف ذهين« بي خمتلف األطراف، من أجل هتيئة الظروف 
املناسبة أو حتقيق »حد أدىن« من التوافق على أطر للحل أو التسوية، على قاعدة »خطوة مقابل 
الزمين، مبعىن أن تكون خطوة تعقبها أخرى، أو أن تكون اخلطوة شرطاً  خطوة«، ليس ابلتتابع 
ا  لألخرى املقابلة فحسب، ولو أنَّ هذا قد يكون شرطاً أولياً أو ابتدائياً للدخول يف العملية؛ وإمنَّ
املساعدة  الظروف  وتوفُّر  للتلقِّي،  وقابليتها  الفكرة،  »إمكانية«  مدى  على  التوافق  قاعدة  على 
النطالقها، ومن َثَّ استمرارها، والتوافق على اخلطوات املتوازية، و«العمل اجلماعي« و«التمكيين« 

من قبل خمتلف األطراف، َوْفق آلية متابعة وتدقيق وتعديل ...إخل أيضاً.  

حتديد   ]1[« طريق:  عن  املبادرة  مراحل  عن  عاماً  أولياً  تصوُّراً  بيدرسون«  »غري  يقدِّم 
خطوات تدرجيية، و]2[ متبادلة، و]3[ واقعية، و]4[ حمدَّدة بدقَّة، و]5[ قابلة للتحقُّق منها، 
]6[ ُتطبَّق ابلتوازي، ]7[ بي األطراف املعنية ابألزمة السوراي ]8[ وصواًل إىل تطبيق القرار الدويل 

 .8»)2254(

وقد أجرى »بيدرسون« مداوالٍت كثريًة مع مسؤولي من روسيا والوالايت املتحدة وتركيا وإيران، 
يركِّز  املعارضة.  التفاوض«  »هيئة  والتقى  مرتي9،  دمشق  وزار  األوريب،  االحتاد  خارجية  ووزراء 
»بيدرسون« على حتديد »خارطة طريق«، يف خطوطها العامة، واالتفاق على »خطوات تدرجيية«، 
أو  للتطبيق  قابلة  تكون  وأن  األمر.  لزم  إذا  والتعديل،  املراجعة  ويساعد يف  للتفاهم،  أقرب  فهذا 

6.  املصدر نفسه. 
7.  انظر مثاًل: »“اجتماعات سرية« بي احلكومة السورية ومسؤول أمريكي يف دمشق«، سكاي نيوز عربية، 19 تشرين األول/

أكتوبر 2021. و«دمشق تكشف عن مفاوضات أمنية سرية مع أنقرة«، العرب، 30 أاير/مايو 2021. 
8.  غري بيدرسون، حوار مع جريدة الشرق األوسط، 29 كانون الثاين/ يناير 2022.  

9.  ”بيدرسون يبحث مع وزير اخلارجية السوري يف دمشق تطورات األزمة السورية«، موقع أخبار األمم املتحدة، 16 شباط/فرباير 
 https://news.un.org/ar/story/2022/02/1094222    .2022

https://news.un.org/ar/story/2022/02/1094222
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متناسبة مع إمكاانت وقدرات األطراف على االلتزام با أو حتقيقها. وتكون واضحة وغري قابلة 
للتأويل أو أقل خالفية بي األطراف... إخل. 

كل ذلك »وصواًل إىل تطبيق القرار الدويل )2254(«. وهذه واحدة من اإلحاالت املرجعية 
أمام »مواجهات نصية« و«أتويلية«  الباب  يفتح  املذكور، وهذا  القرار  أفق  ا يف  إنَّ إذ  للمبادرة، 
احلدث  اليت شهدها  املواجهات  تلك  إنتاج«  بـ«إعادة  ويهدِّد  تقريباً،  هلا  ال حصَر  و«تفسريية« 
ر أو  السوري يف جوالت جنيف وغريها، حول: ما املقصود ببنود القرار وفقراته؟ وَمِن الذي يفسِّ
ح أو حيدِّد املعىن؟ وَمِن الذي يتوىلَّ حسم أو ضبط االختالفات واخلالفات حول تلك البنود؟  يوضِّ

وهكذا، ميكن احلديث عن مرجعيات للمبادرة تتمثَّل مبرجعيتِي اثنتِي: األوىل مرجعية إطارية 
الثانية، هي  القرار )2254(، إذ إنَّ املبادرة هي »جزء منه«، بتعبري »بيدرسون«.  نصية، وهي 
فواعل  وأولوايت  )واملضمرة(،  املعلنة  والتفامهات  السيطرة،  خرائط  يف  وتتمثَّل  الواقع«،  »مرجعية 
مؤثرة يف املشهد ورهاانهتم مثل: )روسيا، والوالايت املتحدة، وتركيا، وإيران، وإسرائيل، واإلمارات، 

والسعودية، وقطر، وغريها(.

اثلثًا- يف احملدِّدات

ميكن احلديث عن احملدِّدات أو اخلطوط معىًن وأتثرياً، إذ مثَّلت بيئًة مناسبًة لطرح املبادرة، 
وذلك يف النقط الرئيسة اآلتية: 

يقول »بيدرسون«: »ال خالفات إسرتاتيجية« بي أمريكا وروسيا يف سوراي، وأنَّه حصل 	 
على »دعم صلب« من جملس األمن الدويل ودول أوربية وعربية، للمضي قدماً يف مقاربته اجلديدة 
»خطوة مقابل خطوة« بي األطراف املعنية10. فضاًل عن أنَّ »التوقيت مناسب للمضي قدماً يف 
هذه املقاربة«، مع أنَّ األمور ما تزال »يف مرحلة العصف الفكري« حول املوضوع، ويتطلَّب عقد 

»جوالت إضافية من املشاورات«.

حتدَّث »بيدرسون« عن »مجود إسرتاتيجي« يف احلدث السوري، وقناعة األطراف األساسية 	 
أبنَّ »مرحلة العمليات العسكرية انتهت«، و »ال طرف سيحتكر اخلامتة«، وِمن َثَّ فإنَّ »هناك 

شعوراً بضرورة اختبار شيء جديد«، كما تتكرَّر اإلشارة.

10.  املصدر نفسه. 
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ثقل الواقع وإكراهاته، والقناعة أبنَّ أحداً لن يتمكَّن من حتقيق أهدافه أو رهاانته، وِمن َثَّ 	 
ا تغيري املقارابت واألدوات والكيفيات، حتَّ لو مل يصل األمر إىل تغيري  ال بدَّ من تغيري النمط، ورمبَّ

كبري يف الرؤية العميقة ملقاصد ورهاانت احلرب. 

إنَّ صريورة احلدث أكرب من قدرة أي طرف من أطرافه على »اإلمساك به« أو »جتاهل« 	 
ما تريده األطراف األخرى، ولذا ختلَّت واشنطن عن هدف »تغيري النظام«، وأصبحت تركِّز على 
ر تركها الباب موارابً أمام بعض »االنفتاح العريب« على دمشق، فيما  »تغيري سلوكه«. وهذا يفسِّ
تـُْبِدي موسكو استجابًة نشطًة هلواجس واشنطن وأولوايهتا، وأطراف أخرى مثل: )أنقرة، وتل أبيب، 

وغريمها( إزاء دمشق، وخصوصاً التفاعالت والتحالفات األخرية مع طهران. 

ال ميكن حلالة احلرب أن تستمرَّ إىل ما ال ناية، وأنَّ التفكري يف حل أو تسوية هو يف أفق 	 
القرار )2254(، حتَّ لو أنَّ لكلِّ طرف قراءته للقرار املذكور، وهذا ابب فيه كالم كثري.

رابعًا- املواقف واالجتاهات

ميكن تركيز االجتاهات الراهنة واملتوقعة إزاء املبادرة يف النقط أو اخلطوط الرئيسة اآلتية: 

ا بسبب 	  التعاطي من دون إقدام أو محاس، وهذا ميثِّل مسًة غالبًة عند خمتلف األطراف، رمبَّ
الغموض أو عدم الثقة، إال أنَّ املزيد من املشاورات والعصف الذهين، قد يساعد يف دفع األمور 

ُقدماً.

انتظار  ما تؤول إليه الفكرة، أتنطلق بنجاح، وحتقِّق تقدُّماً، أم تتعثَّر وترتاجع؟	 

احلذر يف مقاربة املوضوع، وهذه مسة غالبة عند خمتلف األطراف، إذ يشمل جمرَّد اإلعالن 	 
ل األطراف تقدميها »من دون  عن أتييد الفكرة على مواقف سياسية، وله تداعيات، قد ال تُفضِّ

شروط« أو »ضماانت«.

الرفض، وفيه أمناط، رفض مسبق، وهو ما أعلنته مثاًل »هيئة التفاوض« املعارضة، وتعلنه    	 
-عن طريق اخلطاب املوازي والوقائع على األرض- أطراف مثل: )الوالايت املتحدة، وتركيا واالحتاد 
األوريب، اليت تعلن موافقة ابتدائية مشروطة على املبادرة، َوْفق تعبري »بيدرسون«، وَوْفق أتويل حمدَّد 



9

سوراي ومبادرة »خطوة خبطوة« احملددات، واإلكراهات، واملسارات احملتملة

هلا. وقد جتد مثل ذلك عند احلكومة السورية، وهذه النقطة تتناوهلا الورقة يف حيِّز آخر منها. 

العرقلة أو االحتواء، فقد يكون مبدأ »خطوة مقابل خطوة« مناسباً نظرايً أو من حيث 	 
املبدأ، إال أنَّ االشرتاطات واملضامي املطلوبة لكل خطوة، ميكن أن متثِّل عوامل عرقلة واحتواء يف أي 
حلظة. وقد يكون ذلك أحد تكتيكات أو إسرتاتيجيات العرقلة أو االحتواء عند بعض األطراف، 

حينما تشعر أنَّ األمور ال تسري سرياً يتناسب مع أهدافها ورهاانهتا. 

عطفاً على النقطة السابقة، من احملتمل أن تكون األبعاد والرهاانت والفواعل غري السورية، 	 
ومبا يتجاوز احلدث السوري نفسه هلا قوامة أو أولوية يف حلاظ »اخلطوات« و«اخلطوات املقابلة«، 

ويف ديناميات التحقُّق واملتابعة. 

خامسًا- اإلكراهات

يُفرتض مببادرة »خطوة خبطوة« أن تعربِّ عن مدارك متزايدة عند األطراف الرئيسة يف احلرب، 
ا خيلق »اجلمود« يف املشهد أوضاعاً اجتماعية وسياسية  بضرورة التوصُّل إىل مقارابت جديدة، ورمبَّ
انقسامية، وأزمات معقَّدة. وهذا دافٌع لإلقدام واالخنراط يف أي مبادرة  إنسانية، ووقائع  وكوارث 

للحل أو التسوية. 

لكن األمور ال تقف هنا، إذ يدرك اجلميع مدى التعقيد يف املشهد، وأنَّ طول مدة احلرب، 
واإلخفاق املستمر ملسارات احلل أو التسوية، ال يبعث على الثقة، إذ ميكن لألفكار واملبادرات أن 

توصل إىل شيء، وهذا دافع لإلحجام عن أي مبادرة.

فقدان الثقة بي خمتلف األطراف، وصعوبة تقدمي ضماانت ميكن التوافق حوهلا، واختالف 
القراءات والتقديرات حول املبادرة، بل حول أي أمر يتصل ابحلدث السوري، والتداخالت اإلقليمية 
املتداخلة  واملواجهات  نفسه،  السوي  احلدث  تتجاوز  إكراهات  مثَّة  إنَّه  إذ  املشهد،  يف  والدولية 
اخلليج،  ودول  وإيران  وإيران،  وتركيا  وإيران،  إسرائيل  من  بي كل  وخاصة  معه،  و«املتمفصلة« 

وابلطبع روسيا والوالايت املتحدة. 

يتطلَّب موقف االحتاد األوريب تركيزاً خاصاً، إذ يقف االحتاد بثبات ضد أي حماولة لالنفتاح 
م مستعدون لالخنراط ]يف مبادة  على دمشق. وقال وزراء خارجية دول االحتاد لـ«بيدرسون«: »إنَّ
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خطوة خبطوة[ حتت سقف الشروط الثالثة »ال للمسامهة ابإلعمار، وال لرفع العقوابت، وال للتطبيع 
ا »ال« يف مورد »النَعم«. قبل حتقيق تقدُّم سياسي«11، كما لو أنَّ

وهناك إكراهات ذات طابع إجرائي، وهي ليست حمض إجرائية، إذ يتعلَّق األمر بـ«َمن يبدأ 
أواًل«، واملوضوعات اليت ميكن إدراجها، وترتيب األولوايت، وهذه من األمور اليت تتطلَّب كثرياً من 

املداوالت و«العصف الذهين«، بتعبري بيدرسون نفسه، الذي يفرتض أن تشمل: 

»املعتقلي واملختطفي واملفقودين، واملساعدات اإلنسانية والتعايف املبكِّر والبناء على التقدُّم 
والطوعية  والكرمية  اآلمنة  العودة  وشروط   ،)2585( األمن  جملس  قرار  اعتماد  طريق  عن  احملَرز 
احلرب  أكثر من عقد من  بعد  انارت  اليت  االجتماعية واالقتصادية  الظروف  لالجئي، وحتسي 
والنزاع، والفساد، وسوء اإلدارة، واألزمة املالية يف لبنان، وجائحة »كوفيد – 19«، وترسيخ اهلدوء 
يف عموم سوراي، وحتقيق االستقرار، وهو أمر أساسي ابلتأكيد، ويف الوقت نفسه التعاون يف مكافحة 
اإلرهاب، ث يلي ذلك ما أطلق عليه القضااي الدبلوماسية. وهناك سلَّة من األمور، ويف حال حتركنا 

فيها، سينعكس ذلك على حياة السوريي«12.

ا خالفية إىل أبعد  وتكاد تشمل -األجندة الطويلة- احلدث السوري برمَِّته، فضاًل عن أنَّ
احلدود، كما أنَّ لدى األطراف ما تقوله بشأنا، وخصوصاً دمشق، اليت متلك قراءًة خمتلفًة لألولوايت، 
يعرفها متابعو احلدث السوري، وخصوصاً جوالت جنيف واجتماعات اللجنة الدستورية؛ وهذا ما 

جيعل املهمة ابلغة الصعوبة. 

سادسًا- موقف دمشق

ا اختبار  ترى دمشق أنَّ اهلدف العميق للمبادرة، ليس يف حل أو تسوية األزمة السورية، وإمنَّ
إىل أيِّ حدٍّ أثَّرِت اإلكراهات والعقوابت على دمشق –وإىل حد ما حلفائها- لِتـَْقَبل اليوم ما كانت 
ترفضه ابألمس، فهي –من منظور خصومها- حباجة ألي قدر من االنفتاح وختفيف العقوابت، 
وعند أولئك اخلصوم أوراق قوة عديدة، فيما تتضاءل –من املنظور نفسه أيضًا- قدرة حلفائها على 
إحداث تغيري، وتتنازعهم تقديرات ورهاانت خمتلفة، خاصة بكل منهم، ومنشغلون يف االستحواذ 

على أكرب قدر ممكن من املكاسب.
11.  املصدر نفسه. 
12.  املصدر نفسه. 
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مثَّة قراءة خمتلفة -يف املقابل- ترى أنَّ املبادرة مدفوعة بتغريات متزايدة يف املوقف اإلقليمي 
والدويل من احلرب، وجاء طرحها بعد ثبات النظام السياسي، وحدوث صدوع يف ُجُدر احلصار 
واملقاطعة املفروضة من أمريكا وأوراب ومن العرب إىل حدٍّ ما على دمشق؛ ومن َثَّ ترفع املبادرة سقَف 
التوقعات، حبدوث حتوالت حامسة وغري مسبوقة يف احلدث، وأنَّه مثَّة واقع إقليمي ودويل جديد، 

يدفع خصوم دمشق ملراجعة مواقفهم وسياساهتم إزائها.

ا  لكن خطاب دمشق ومقاربتها لألمور، ال حييالن مباشرة إىل مبادرة »خطوة خبطوة«، وإمنَّ
إىل »قراءة موازية« هلا، تتضمَّن التنبُّه إىل اإلكراهات اليت فرضتها، وإبراز مؤشرات االنفتاح وحتوُّالت 
والتحفُّظ  جهة،  من  واللقاءات  والزايرات  االقتصادي،  واالنفتاح  واإلعالمي،  السياسي  اخلطاب 
املبادرة نفسها، من جهة أخرى، وصواًل إىل رفضها، يف بعدها املتصل ابلقرار )2254(،  على 

واالشرتاطات املعلنة واملضمرة حول ضرورة التخلِّي عن حتالفاهتا، مع إيران بصفة خاصة.

املوقف معقَّد للغاية، لكن ميكن حتديد أولوايت دمشق، كما ميكن تلمُّس استجابتها أو 
توقعها، فهي تنظر للمبادة نظرهتا للقرار )2254(، كما سبقت اإلشارة. قد ُتضطَّر جملاراهتا، صيغة 
ا ال تستطيع القبول با، على األقل يف منظور خصومها هلا، ومن َثَّ فإنَّ املبادرة  ما من اجملاراة، إال أنَّ

مقبولة ومرفوضة يف آن واحد، كيف؟!

عديدة 	  أغراضاً  الناجحة ملنطق »خطوة مقابل خطوة« قد حتقِّق  البداايت  مقبولة، ألنَّ 
ن  مثل: إمكان توظيف مؤشراهتا يف اخلطاب السياسي واإلعالمي، لتأكيد »صوابية املوقف«، إابَّ
سنوات احلرب؛ ورفع سقف التوقعات أبنَّ املستقبل مشتمل على انفراجات، وصدوع يف اخلطوط 
واجلبهات املناهضة هلا. كما أنَّ حتقيق مكاسب سياسية واقتصادية وغريها جرَّاءة املبادرة سوف 
يضع فواعل السياسة واالجتماع يف سوراي أمام احلاجة للمزيد، وإذ خيتربون مكاسب من املبادرة، 

فقد يشجعهم ذلك على املضي يف اخلطوات التالية، ولكن حبدود معيَّنة13.

تسوية 	  وفرض سياسات   ،)2254( القرار  إنتاج  إعادة  منها  اهلدف  إذا كان  مرفوضة، 
وانتقال سياسي، من منظور خصوم دمشق، وهذا موضوع رفض دائم من قبلها، كما أنَّ املبادرة 

13.  مبعىن أنَّ وضع املبادرة يف أفق القرار )2254(، وَوْفق أتويل مناهض للحكومة، واالشرتاطات واملطالب األخرى، سوف 
ا تقبل املبادرة ما مل تقبل به يف مسار جنيف وغريه، وتسلِّمه ابلسياسة ما  يضع احلكومة يف موقف ابلغ الصعوبة، لتبدو كما لو أنَّ

مل تسلِّمه يف احلرب.
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مرفوضة، ألنَّ البداايت املتعثِّرة أو رفض الفكرة من قبل النظام السياسي، سوف يعكس مزيداً من 
اإلحباط، ويفاقم أزمة الداخل، ويزيد الصدوع بي اجملتمع والنظام السياسي والدولة. وقد ميثِّل ذريعًة 
للمزيد من الضغوط السياسية واالقتصادية والعسكرية على دمشق، ومن َثَّ املزيد من األزمات على 

صعيد العالقة بي اجملتمع والنظام السياسي والدولة. 

حاجتها  بقدر  املبادرة  لنجاح  حباجة  دمشق  أنَّ  من  الورقة  تقصده  ما  ابلضبط  هو  وهذا 
إلخفاقها، جناحها هو انفتاح للحصار وفكه أو ختفيف، وإخفاقها هو إعادة إنتاج للقرار )2254( 
ر حماولة دمشق التعاطي معها بكثري من  أو أتويل، كما سبقت اإلشارة إىل أنَّ األمر الذي يفسِّ
ا من منطلق املداولة  احلذر، والتشكيك، وقليل من اإلقدام، ليس من منطلق »الرفض-القبول«، وإمنَّ

واحملايلة واملداورة، واملدافعة، والرتقُّب، واملساومة.

سابعًا- املسارات احملتملة

العريب  الغاز  املبادرة خبطوات واقعية، مثل خطوات لالنفتاح االقتصادي )خط  إذا بدأت 
والكهرابء، إىل لبنان عرب سوراي(، والسياسي واألمين )زايرات املسؤولي السياسيي واألمنيي، بي 
مثل  الدولية،  املؤسسات  إىل عدد من  وأبو ظيب وعمان وغريها، وعودة دمشق  والقاهرة  دمشق 
األنرتبول(، فإنَّ املتوقَّع –ابملقابل- هو أن تُقِبل دمشق على »استجاابت متناسبة« للمبادرة، وبذا 
املعىن فهي سلسلة، ميكن ألي انقطاع يف حلقة من حلقاهتا، أو اختالل أو تعثُّر يف تنفيذها، أن 

يهدِّدها كلياً.

قد تدفع املخاوف من حدوث انقطاع بي األطراف لتشكيل »جمموعة اتصال«، على ما 	 
ذكر »بيدرسون«، وهذا من األمور الالزمة يف حاالت من هذا النوع، إال أنَّ جتربة احلرب، وجتارب 

ع كثرياً على توقُّع جناحات أو إجنازات مهمة. وهذا ابب فيه كالم كثري. احلرب املماثلة، ال تشجِّ

من احملتمل أن يتواصل احلديث عن مبادرة »خطوة خبطوة«، ليس بوصفها مبادرة جديد 	 
ا بوصفها حماولة لتحريك فضاء  ابلتمام أو متثِّل قطيعة مع املبادرات السابقة يف احلرب السوراي، وإمنَّ
النقاش واملداولة يف احلدث السوري، وساحة مواجهة نصية وإعالمية وسياسية، لن تغريِّ كثرياً من 
واقع احلدث ووجود خرائط للصراع والسيطرة والنفوذ يف سوراي، الروسية واألمريكية والرتكية بصفة 

خاصة، وال طبيعة االحتدام بي إيران وإسرائيل فيها.
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حمل 	  حتلَّ  لن  لكنَّها  الوقت،  لبعض  احلدث  فضاء  يف  الفكرة  تستمرَّ  أن  احملتمل  ومن 
املبادرات والعمليات األخرى مثل عملية استانة وعملية جنيف )اللجنة الدستورية(. وسوف متثِّل 
غطاًء وعنواانً النفتاح عدد من األطراف على دمشق، لكن من دون حتقيق إجنازات أو خروقات 

. كبرية، ألنَّ الرهاانت العميقة عند األطراف مل تتغريَّ

من احملتمل أن تقف املبادرة )بي-بي( أي: بي قَبول ورفض، وإقدام وإحجام، وسوف 	 
تستمر يف حال توافق الروس واألمريكان حوهلا، ال تراجع عنها، وال اخنراط جدي فيها، عملية أو 
مبادرة يشعر كل طرف ابحلاجة هلا، لكنَّه غري مستعد لتلبية متطلباهتا، وسوف حياول أالَّ يكون 

مسؤواًل عن إخفاقها.

اثمنًا- اإلشارات والتنبيهات

تقرأ دمشق املبادرة بوصفها أتوياًل للقرار )2254(، وعنوان أو غطاء الشرتاطات كثرية 	 
اخلطاابت  وتفصح  احلرب،  تسوية  أو  حل  إىل  ابلتوصل  رغبة  أو  قناعات  منها  أكثر  ُمفخََّخة 
املوازية واملمارسات العملية لدى الوالايت املتحدة واالحتاد األوريب وغريها عن أغراضها ومقاصدها 
من  بكثري  رمبا حيدث  ذلك  أنَّ  أو  معها،  اجلدي  التعاطي  فرص  يقلِّل من  الذي  األمر  العميقة. 

االرتياب والتوجُّس.

األمثان 	  أنَّ  إال  والدولية،  اإلقليمية  املواقف  يف  النفراجات  ماسة  حباجة  دمشق  تبدو 
واالشرتاطات املطلوبة قد جتدها كبرية، ورمبا تفوق قدرهتا على حتملها أو اإليفاء با، على افرتاض 
قناعتها با. هذه مسألة جيب التعاطي معها، بقدر كبري من اجلدية واحلساسية، إذ إنَّ املطلوب 
من دمشق أو النظام السياسي –من هذا املنظور- أن يغريِّ نفسه بنفسه، ويسلِّم ما مل يسلِّم به 
ن سنوات احلرب. وهذا لن حيدث، فضاًل عن أنَّ املطالبة به، هتدِّد بنكوص حاد يف املواقف  إابَّ
والسياسات، ليبدو كل حديث عن »إصالح« أو »انتقال سياسي« حديثاً عن »إسقاط النظام«. 

وهذه واحدة من أعقد املفردات أو املوضوعات يف سياسات احلرب السورية اليوم.

من 	  والبدء  رئيسة،  وتفامهات  عامة  أطر  على  يتفقوا  أن  املبادرة  وأطراف  لدمشق  ميكن 
توافقات »احلد األدىن«، كما ميكن ألطراف احلرب الرئيسة، مثل: )روسيا، والوالايت املتحدة( 
واحلد  العقوابت،  وختفيف  اإلرهاب،  احتواء  مثل:  موازية،  داعمة  ومسارات  بتوافقات  تدفع  أن 
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من مصادر التهديد املتبادل ومداركه، وضبط االندفاعات والتوترات الناجتة عن حتالفات خمتلف 
األطراف. وهذا ميكن أن يساعد يف التخفيف من مدارك التهديد لدى دمشق وطهران الناجتة عن 
التهديد لدى دول اإلقليم  التحالف بينهما، والتخفيف من مدارك  التخفيف من طبيعة  مطالب 

الناجتة عن ذلك التحالف. حتَّ لو كانت املهمة شاقَّة! 

ميكن لبغداَد أن تُواصَل جهودها يف الدخول على خط املداوالت وتيسري اللقاء واالقرتاحات 	 
ا من األطراف القليلة اليت عندها  ا قامت أبدوار مهمة يف هذا الباب، ألنَّ لتذليل العقبات، ويبدو أنَّ

إمكانية اتصال جيدة مع أكثر أطراف احلرب.

التصرحيات 	  عن  بعيداً  هلا،  املناسبة  الظروف  وهُتيَّئ  للمبادرة،  اجليد  اإلعداد  يُعد  مل  إذا 
واإلعالم وفضاءات احلدث، فسوف تنتهي إىل اإلخفاق، وسوف تكون أقرب لـ«تشكيل خطايب« 

حول احلرب، منها مشروع للحل أو التسوية.

خامتة

ليس من املتوقع ملبادرة ما تزال يف مرحلة »العصف الذهين«، حت  لو برزت مؤشرات واقعية 
وميدانية عليها، أن حتلَّ يف عشرة أايم أو عشرة أسابيع أو عشرة أشهر حرابً جتاوزت العشر سنوات، 
ر على بروز مدارك متزايدة حول احلاجة لدفع احلدث  بكل تداخالهتا وتعقيداهتا، إال أنَّ طرحها مؤشِّ
السوري على سكة احللول أو التسوايت، وهذه فرصة جيب اغتنامها، وحتويلها من جمرد »مبادرة« أو 

»تشكيل خطايب« إىل سياسات، ث إىل وقائع مادية على أرض احلدث ويف فضائه وأفقه.

واقعية كافية،  مؤشرات  بغياب  »يوتوبيًا«،  أو  اندراً  أمراً  تغيري  حبدوث  األمل  جمرد  أصبح 
ذلك أنَّ األمور معقدة لدرجة يصعب معها التوصُّل إىل تقديرات أو استخالصات متفائلة حوهلا، 
واملشكلة أصبح اجلميع تقريباً موقني أبنَّ احلياة ممكنة مع احلدث، وأنَّ الاليقي إزاؤه هو السمة 
لدى  احلال  ولسان  ُأخرى.  حرب  احلرب  بعد  وما  ُأخرى،  مبادرة  املبادرة  بعد  ما  وأنَّ  الغالبة، 

السوريي، هو دعاء أو نداء يردِّده أهل العراق: »اي صحاب الَفرَج، اي عالياً ِبال درج«!


