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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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أحزاب سياسية، وليس مجاعات مسلحة،  تتطلب وجود  السياسة  أن  »املشكلة هي 
ولكن مثل هذه األحزاب السياسية ال وجود هلا ابملعىن احلقيقي«.

ليبيا وسوراي واليمن،  إىل نزاع مسلح على  أّدت اإلحتجاجات عام 2011 يف كل من 
احلال  إىل حد كبري، كما كان  والسلميني  املدنيني  احملتجني  ما مت هتميش  تقريباً. وسرعان  الفور 
ابلنسبة ملعظم األحزاب السياسية القدمية، حيث كانت موجودة. احتلت السياسة، مبعىن املنافسة 
غري املسلحة بني خمتلف اجملموعات، املرتبة الثانية بعد القتال على األرض، على الرغم من استمرار 
العملية السياسية الرمسية يف سوراي يف خضم احلرب والدمار. ولكن يف احللول اليت تقرتحها املنظمات 
مع كون  الصدارة،  مركز  يف  السياسة  تضع  الصراعات  هذه  إلهناء  تتدخل  اليت  والبلدان  الدولية 
أحزاب  وجود  تتطلب  السياسة  أن  هي  املشكلة  االنتقالية.  العملية  إىل  املفتاح  هي  االنتخاابت 
سياسية، وليس مجاعات مسلحة، ولكن مثل هذه األحزاب السياسية ال وجود هلا ابملعىن احلقيقي. 
الصريح ألحد  متناقض.فاالنتصار  عالقة يف وضع  أهنا  الثالثة هي  البلدان  هلذه  ابلنسبة  واملأساة 
األطراف أمر مستبعد للغاية، ويتطلب حاًل سياسياً، ولكن العناصر الالزمة إلجناح احلل السياسي 
ال تبدو موجودة يف هذه املرحلة. سوراي هي االستثناء احملتمل يف أن يكون نظام بشار األسد قد 

متادى أكثر من األنظمة يف البلدين اآلخرين يف إعادة بسط سيطرته.

إنّه  املقرتحة. ويف حني  السياسية  احللول  لتنفيذ مجيع  الفعالة ضرورية  السياسية  فاألحزاب 
ال يوجد شك يف أن األحزاب ستظهر أبعداد مذهلة عند الدعوة إىل إجراء انتخاابت واإلعالن 
عن قواعد تسجيل األحزاب - وهذا ما حيدث دائماً - هناك أسباب للشك يف فعالية مثل هذه 

اجلماعات املنظمة على عجل، وإمكانية إبعاد البلدان بعيداَ عن الصراع.

النضال  من  السريعة  التحوالت  من  اتريخ  يف  تشرتك  الثالثة  البلدان  أن  من  الرغم  على 
السياسي إىل الكفاح املسلح، تليها حماولة شق طريقها للعودة إىل السياسة، إال أهنا خمتلفة متاماً 
معظم النواحي. اليمن هو أفقر البلدان الثالثة وقد حكمته دائماً أنظمة استبدادية، بشكل منفصل 
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يف مشال وجنوب اليمن وبشكل مشرتك بعد عام 1990. ومع ذلك، كان للبلد أيضاً حياة سياسية 
نشطة مع األحزاب السياسية اليت جنت من عقد من الصراع. وسيكون هلا على األرجح دور يف 

التسوية السياسية يف املستقبل.

  سوراي اليت تتمتع ابقتصاد أكثر تطوراً وسكان أفضل تعليماً، بل وحىت بعض اخلربة مع 
العقود  يف  نشاطاً  أقل  السياسية  حياهتا  أصبحت  فقد  املاضي،  القرن  عشرينيات  يف  الدميقراطية 
األخرية. صحيح إن أنظمتها، وخاصة يف ظل أسرة األسد، مل تكن ابلضرورة أكثر استبداداً من 
نظريهتا يف البلدان األخرى قيد املناقشة، ولكنها كانت أكثر كفاءة يف فرض السيطرة واحلد من 
املساحة اليت قد تتمكن اجلماعات األخرى من البقاء فيها. فالتنظيمات السياسية أقل رسوخاَ مما 
هي عليه يف اليمن، ومن الواضح أهنا خاضعة للنظام، وابلتايل فهي أقل مياًل إىل كسر السلطة 

االستبدادية للنظام يف املستقبل.

إن ليبيا هي الدولة األكثر صعوبة يف التوصيف. فهي غنية نسبياً عندما تتمكن من احلفاظ 
على القدر الكايف من النظام الستخراج النفط وإدخاله إىل السوق، ولكن بقية االقتصاد متخلف 
للغاية وكذا سكاهنا يعانون من التدين يف الثقافة.ومل يكن لديها أي خربة تقريباً يف احلياة السياسية 
خالل العقود األربعة حتت حكم معمر القذايف )1969-2011(، وابلتايل سيكون عليها إعادة 
جتديد السياسة، وليس استعادهتا فحسب من أجل تنفيذ تسوية سياسية. إن اجلهود الشجاعة اليت 
بذلتها األمم املتحدة إلجياد طريقة للمضي قدماً يف هذا البلد احملاصر أسفرت عن وصف عملية ال 

تتالءم مع الواقع على األرض.

لـيـبـيـا

لقد دخلت ليبيا أزمتها االنتقالية يف وضع خيلو من السياسات الطبيعية، أي من املنافسة 
غري املسلحة اليت تشوهبا القواعد. وبعد مرور عشر سنوات، مل تتمكن حىت اآلن من توليد عملية 
سياسية هادفة، على الرغم من أن األمم املتحدة كانت حتاول فرض عملية تتجاهل الوضع احلقيقي.

ومثله كمثل كل احلكام املستبدين، سعى معمر القذايف إىل القضاء على املنظمات املستقلة 
اليت قد حتد من سلطاته. فعلى النقيض من أغلب احلكام املستبدين املعاصرين، الذين حيافظون 
بشكل متزايد على واجهة سياسية للعمليات الدميقراطية بينما حيرصون يف الوقت ذاته على بقاء 
سلطتهم بال منازع، فقد كان صرحياً إىل حد كبري يف التعامل مع رفضه للسياسة العادية كما عمل 
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على إنشاء نظام سياسي جديد يعتمد ظاهرايً على السيطرة املباشرة من قبل املواطنني.  

وقليلون هم الذين ميكنهم فهم ذلك، ويف إطار سعيي إىل التوضيح، حتدثت ذات مرة إىل 
ملحق سياسي يف السفارة الليبية يف كندا )مل تكن لدى الوالايت املتحدة عالقات دبلوماسية مع 
ليبيا آنذاك( اعرتف اببتهاج أنه ال يستطيع مساعديت ألنه ال ميلك أدىن فكرة عن الكيفية اليت 
النظام. فال األحزاب السياسية وال حىت احلزب الوحيد الذي تسيطر عليه  يفرتض أن يعمل هبا 

احلكومة، كانت ابلتأكيد جزءاً من رؤية القذايف.

بنغازي يف 15  للقذايف يف  املناهضة  املظاهرات  اندالع  السياسي  التنظيم  غياب  مينع  ومل 
شباط/فرباير 2011، كما كان حيدث يف مجيع أحناء املنطقة العربية. وقد مت استبدال االحتجاج 
اليت  وتلك  للقذايف  موالية  بقيت  اليت  اجليش  عناصر  بني  املسلح  ابلقتال  أايم  غضون  يف  املدين 
انضمت إىل احملتجني وميليشياهتم. وأدت الفوضى إىل تدخل دول الناتو الذي أجازه قرار جملس 
األمن الدويل رقم 1973. وأدى هذا التدخل إىل فرار القذايف وعائلته مث إىل اعتقال وقتل العقيد 
القذايف نفسه يف أكتوبر/تشرين األول. وعند هذه النقطة، انتهت مشاركة حلف مشال األطلسي. 
ومل تكن أي دولة، وخاصة الوالايت املتحدة، راغبة يف التزام آخر غري حمدود كما هو احلال يف 

أفغانستان والعراق، لذا فقد تركت ليبيا تبحث عن احللول مبفردها.

التنفيذية، بل كانت السلطة يف غاية الالمركزية يف أيدي البلدات  »ومل تكن السلطة 
والقبائل وميليشياهتا، اليت كانت مسلحة بشكل جيد من خمابئ األسلحة املهجورة اليت خلفها 

نظام القذايف يف مجيع أحناء البالد.«

الليبية األوىل لتشكيل حكومة مدنية. ومل يتمكن اجمللس الوطين االنتقايل،  تعثرت احملاولة 
الذي أتسس يف مارس / آذار 2011، من احلكم إىل أن هزم القذايف واستمر نضاله يف األشهر 
التالية. ويف متوز/يوليه 2012، أجريت انتخاابت الربملان، وهو املؤمتر الوطين العام. فقد مت تنظيم 
حنو 374 حزابً على عجل قبل االنتخاابت، لكن اثنني فقط جنحا يف الفوز أبكثر من ثالثة مقاعد: 
أما حتالف القوى الوطنية الوسطي )والذي يضم حنو 50 جمموعة( فقد فاز ب 39 مقعداً، وحزب 
العدالة والبناء التابع جلماعة اإلخوان املسلمني فاز ب 17 مقعداً. ومن غري املستغرب أن هذه 
املقاعد مل تكن هلا أي سلطة. ومل تكن السلطة التنفيذية، بل كانت السلطة يف غاية الالمركزية يف 
أيدي البلدات والقبائل وميليشياهتا، اليت كانت مسلحة بشكل جيد من خمابئ األسلحة املهجورة 

اليت خلفها نظام القذايف يف مجيع أحناء البالد.
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فقد كلف املؤمتر الوطين العام بصياغة الدستور، ولكنه مل حيرز تقدماً يذكر عندما انتهت 
واليته يف عام 2014، وابلتايل ترك احلكومة بال مبادئ توجيهية.  وأعلن املؤمتر الوطين العام أنه 
لن يتنحى، ولكن يف حزيران/يونيو، أجرى اجمللس االنتقايل انتخاابت جمللس النواب اجلديد، حيث 

شارك 18 يف املئة فقط من الناخبني، ومت ترشيحهم مجيعاً كمستقلني.

وما حدث بعد ذلك أفضل وصف له هو الفوضى. حيث غادر جملس النواب املنتخب 
حديثاً طرابلس عندما اجتاحته اجلماعات املسلحة واستقر يف طربق يف الشرق. ورداً على ذلك، أعاد 
املؤمتر الوطين العام إحياء نفسه وواصل العمل من طرابلس. وهكذا كان للبلد برملاانن متنافسان. 
وكانت السلطة التنفيذية منقسمة ابلتساوي، مع حكومة اختارها جملس النواب واعرتف هبا دولياً، 
وأخرى مرتبطة ابملؤمتر الوطين العام. ومما زاد األمور سوءاً أن اجليش اللييب كان منقسماً ابلتساوي، 
مع سيطرة اجلنرال خليفة حفرت يف الشرق حبكم األمر الواقع، ووجود جيش لييب قريب من اجمللس 
الوطين العام يف طرابلس. كان للجيشني أيضاً مكون كبري من امليليشيات شبه املستقلة، على الرغم 
من أن اجليش الوطين اللييب حتت قيادة اجلنرال حفرت كان على األرجح األفضل تنظيماً. أما حفرت، 
املساعد السابق للرئيس القذايف والذي نُفَي يف وقت الحق إىل واشنطن وآتمر ضد القذايف من 
هناك، فكان أكثر من جمرد قائد عسكري، كان لديه تطلعات واضحة أبن يصبح احلاكم املقبل 

لليبيا.

ويف هذا الوضع غري الواعد، تدخل ممثل األمم املتحدة بشجاعة، حماواًل التفاوض على طريقة 
للمضي قدماً مع الفصائل املتناحرة. ومتكن يف غضون أشهر من محل الربملان واحلكومتني املتنافستني 
على املوافقة على تشكيل حكومة وفاق وطين وقبول سلطة جملس النواب بينما سيشكل املؤمتر 
الوطين العام بداًل من ذلك هيئة استشارية هي اجمللس األعلى للدولة. وسوف يتصدر الصرح املرتنح 
جملس رائسي من تسعة أعضاء. بعد مفاوضات مطولة، ويف كانون األول/ديسمرب 2015، بدا أن 

اجلماعات مجيعها قد قبلت ابالتفاق السياسي اللييب.

وتعثر التنفيذ. مت تشكيل اجمللس األعلى للدولة، ولكن برز أيضاً جملس منافس. وقد أنشئت 
املتفق عليها ولكنها مل حتظ ابعرتاف إمجاعي. وجاءت ضربة إضافية يف  الوطين  الوفاق  حكومة 

كانون األول/ديسمرب 2017 عندما صرح اجلنرال حفرت أبن االتفاق الٍغ وابطل.

نيسان/أبريل 2019،  تقريباً، حاول اجلنرال حفرت تسوية األمر عسكرايً. ففي  وبعد عام 
شن هجوماً على طرابلس والذي فشل يف هناية املطاف، ولكن بعد معارك طويلة شهدت تدخل 
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امليليشيات من مجيع اجلهات. يف تشرين األول/أكتوبر 2020، اعرتف حفرت أخرياً أبنه لن يتمكن 
من احتالل طرابلس، ووافق على اتفاق لوقف إطالق النار، األمر الذي فتح الطريق أمام األمم 

املتحدة لتجديد جهودها إلحياء االتفاق السياسي.

يف وقت كتابة هذا التقرير، بعد مرور عام على وقف إطالق النار،مت إحراز بعض التقدم، 
فقد أنشئت أخرياً حكومة الوحدة الوطنية يف آذار/مارس 2021 وحصلت على تصويت ابلثقة من 
الربملانني املتنافسني اللذين اجتمعا يف جلسة مشرتكة. واتفق التحالفان العسكراين على العمل مع 
احلكومة اجلديدة ومع جملس الرائسة، حيث مت ختفيض العدد من تسعة أعضاء إىل ثالثة. وأخرياً، 
أن هشاشة  إاّل  األول/ديسمرب 2021.  انتخاابت يف كانون  إجراء  األطراف على  اتفقت مجيع 
التقدم أتكدت من خالل إلغاء االنتخاابت يف اللحظة األخرية خوفاً من أن تؤدي املنافسة بني 
املرشحني إىل جتدد القتال. وال تزال البالد غارقة ابلتنافس بني الفصائل املسلحة وامليليشيات، وال 
يوجد حىت اآلن أي اتفاق بشأن هيكل القيادة املستقبلية للجيش. وال يزال اجلنرال حفرت حيتفظ 
ابلسيطرة على القوات العسكرية يف الشرق، على الرغم من إعالنه يف أيلول/سبتمرب أبنه سيضع 

شخصاً آخر يف السلطة ملدة ثالثة أشهر، حىت يوم االنتخاابت، من أجل الرتشح للرائسة.

»على أقل تقدير، لديها خارطة طريق، وإن كانت ال تزال تفتقد الكثري من التفاصيل. 
فهي تركز على إجراء االنتخاابت، وهلذا السبب فإهنا تثري شكوكاً جدية حول إمكانية تنفيذه 

على اإلطالق«.

إن ليبيا أقرب إىل إجياد خمرج من الفوضى احلالية مما كانت عليه منذ عام 2014. على 
أقل تقدير، لديها خارطة طريق، وإْن كانت ال تزال تفتقد الكثري من التفاصيل. فهي تركز على 
إجراء االنتخاابت، وهلذا السبب فإهنا تثري شكوكاً جدية حول إمكانية تنفيذه على اإلطالق. هناك 
العديد من املرشحني لالنتخاابت الرائسية، ومجيعهم يشعرون أهنم يستحقون الفوز، من اللواء حفرت 
إىل جنل القذايف وويل العهد السابق سيف اإلسالم، إىل جانب كل سياسي توىل منصباً رفيعاً منذ 
االنتفاضة   وخالهلا. فعندما جترى االنتخاابت الربملانية، ستفضي إىل تشكيل عدد كبري جداً من 
األحزاب السياسية ذات تنظيم ضئيل للغاية وقليل جداً من الربامج. مل يكن أمام األمم املتحدة 
خياٌر سوى عرض االنتخاابت كوسيلة إلعادة ليبيا إىل نوع من النظام. فهي منظمة دولية تلتزم بقيم 
وقواعد معينة وابلتأكيد ال ميكنها السماح ابستمرار الفوضى الداخلية والتدخل الدويل ابالستمرار 
دون رادع حىت ظهور منتصر. ولكن تظل املشكلة األساسية قائمًة، واحللُّ الذي تفاوضت فيه األمم 
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املتحدة بشق األنفس بعيد متاماً عن احلالة على أرض الواقع. فال توجد أي أدوات يف جعبة األمم 
املتحدة ملعاجلة مشكلة االنتقال يف بلد ال توجد فيه سياسة.

اليمن 

على الرغم من احلرب والصراع منذ العام 2014، حافظ اليمن على حياة سياسية مفعمة 
ابحليوية ومعقدة ونشطة، على الرغم من عدم حترر أي جهة سياسية من التورط املسلح أو التدخل 

اإلقليمي. كانت احلرب مدمرة، ولكن كانت هناك أيضاً عملية سياسية نشطة إلجياد حل.

املناطق  ملختلف  مستقر  غري  اندماج  هو  بل  موحداً،  بلداً  ليس  احلالية  اليمن يف حدوده 
واحلركات السياسية واجلماعات القبلية. واملكوانن الرئيسيان مها اليمن الشمايل واجلنويب، وال يشكل 
أيٌّ منهما وحدًة متماسكة. كان مشال اليمن اترخيياً حتت سيطرة »احلكم اإلمامي«، الذي أطيح 
به يف العام 1962 وأدى يف هناية املطاف إىل تشكيل »اجلمهورية العربية اليمنية«. وقد برز جنوب 
اليمن يف عام 1970 عندما ختلى الربيطانيون عن السيطرة على مدينة عدن، اليت كانوا حيتلوهنا منذ 
عام 1839 كجزء من اجلهود الرامية إىل أتمني الطريق البحري إىل اهلند، وعن عدد من األقاليم 
املتمتعة ابحلكم الذايت إىل الشرق. اليمن اجلنويب، وإىل حد ما وبشكل ال يصدق، أسس حكومة 
ذات توجه اشرتاكي قوي، أطلق على نفسه اسم »مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية«وابلرغم من 
اترخيهما السابق املتباين، اختارت كل من »اجلمهورية العربية اليمنية« و»مجهورية اليمن الدميقراطية 

الشعبية« أن تتوحدا يف اجلمهورية اليمنية يف عام 1990.

مل تنجح الوحدة، حيث كان اجلنوب مستاًء مما اعتربه هيمنة الشمال. اندلعت حرب قصرية 
بني شطري البالد يف عام 1994، انتهت هبزمية اجلنوب وإعادة فرض الوحدة.

لقد قدمت اجلمهورية اليمنية لنفسها زخارف مجهورية حديثة، ذات برملان منتخب وأحزاب 
سياسية. وقد أجرت انتخاابت يف عام 1993 ومرًة أخرى يف عام 1997 بعد صراع عام 1994. 
وكمؤشر على هشاشة الوضع يف اليمن، قاطع »احلزب االشرتاكي اليمين« انتخاابت العام 1997 
و هيمن على اجلنوب. وقد أدت واجهة العملية الدميقراطية هذه إىل اختيار اليمن يف عام 1999 
املعهد  من  وبتنظيم  األمريكية  اخلارجية  وزارة  من  بتمويل  الصغرية،  للدميقراطيات  مؤمتر  الستضافة 
اليمن يف عام 1999، حيث شاهد  الواقع، مل تكن هناك دميقراطية يف  الوطين. يف  الدميقراطي 
املشاركون يف املؤمتر أبنفسهم كيف يتم نقلهم يف أرجاء املدينة يف قوافل مدججة ابلسالح يف شوارع 
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مغلقة. كان الرئيس علي عبد هللا صاحل يدير البالد أساساً بدعم من اجليش، وحزب »املؤمتر الشعيب 
العام« وحزب »اإلصالح« بني احلني واآلخر، وهو حزب إسالمي كان حيظى أيضاً بدعم بعض 

القبائل.

دام  أتخري  بعد  وأخرية  اثلثة  برملانية  انتخاابت  إجراء  من  اليمن  متكن   ،2003 عام  ويف 
عامني. وقد شارك أكثر من عشرين حزابً، معظمهم مل حيصدوا مقاعد. فاز حزب »املؤمتر الشعيب 
العام« بزعامة صاحل أبغلبية املقاعد، ما دفع األحزاب األخرى إىل تنسيق جهودها لتصبح معارضة 
أكثر فاعلية. وابتداًء من العام 2005، انضم حزب »اإلصالح« إىل »احلزب االشرتاكي اليمين« 
ومنظمات أخرى أصغر يف ما عرف ابسم »أحزاب اللقاء املشرتك«، فشلت حماولة الرئيس صاحل 

إلبقاء حزب »اإلصالح« يف صفه ودفعه ضد »احلزب االشرتاكي اليمين«.

»ال ميكن احتواء هذا النشاط السياسي يف اإلطار الذي وضعته املؤسسات الرمسية، 
لكنه استمر يف جتاوز احلدود بني العمل السياسي والعسكري، مما أّدى يف هناية املطاف إىل 

اهنيار النظام«.

ميكن التوصل إىل عدة استنتاجات من اتريخ هذه الفرتة املربكة بشكل ال يصدق واليت هلا 
صلة ابحلاضر. فأواًل، مل تكن اليمن موحدًة حقاً. و اثنياً، على الرغم من أن البالد مل تكن حىت 
دميقراطية، إال أهنا كانت تعيش حياة سياسية تعددية نشطة، حيث كانت مراكز القوى املتنافسة يف 
األحزاب السياسية والقبائل واملنظمات القائمة على اهلوايت الطائفية واألفراد الطموحني. فال ميكن 
احتواء هذا النشاط السياسي يف اإلطار الذي وضعته املؤسسات الرمسية، لكنه استمر يف جتاوز 

احلدود بني العمل السياسي والعسكري، مما أّدى يف هناية املطاف إىل اهنيار النظام.

وتفاقمت األوضاع غري املستقرة يف اليمن يف عام 2011 عندما خرج الطالب إىل الشوارع 
يف صنعاء. كانت انتفاضة مماثلة لتلك اليت تعرضت هلا بلدان كثرية أخرى يف ذلك الوقت، لكنها 
زعزعت التوازن غري املستقر للبالد. ومع انتشار االحتجاجات إىل مدن أخرى، وخاصة يف اجلنوب، 
فرضت قوات األمن إجراءات صارمة على احملتجني، األمر الذي دفع العديد من كبار ضباط اجليش 
إىل االحنياز إىل املعارضة. ويف شهر مارس/آذار، حاول صاحل التفاوض على عرض ابلتنحي عن 
احلكم بعد انتهاء فرتة واليته، وهو العرض الذي مل يُرِض خصوَمه. وقد أّدى ذلك إىل إطالق سلسلة 
من التصرحيات من جانب صاحل أبنه مستعد لتوقيع اتفاق تسوية اقرتحه »جملس التعاون اخلليجي«، 
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وأن يتنحى، ليرتاجع عن قراره يف اللحظة األخرية. يف نيسان/أبريل املاضي، اقرتح »جملس التعاون 
اخلليجي«، وهي املنظمة اليت تنتمي إليها األنظمة امللكية الست يف شبه اجلزيرة العربية )ابستثناء 
اليمن(، حاًل وسطاً، يف شكل اتفاق لتقاسم السلطة ملدة عامني، يتم خالله عقد مؤمتر للحوار 

الوطين، يؤدي إىل صياغة دستور جديد وإجراء انتخاابت.

مل َتِسر األمور كما كان خمططاً هلا. ففي يونيو 2011، أّدى هجوم على القصر الرائسي 
إىل إصابة صاحل جبروح خطرية. غادر بعدها إىل اململكة العربية السعودية لتلقي العالج، وعاد إىل 
اليمن بعد تعافيه، وأخرياً وقع على خطة »جملس التعاون اخلليجي« يف شهر نوفمرب/تشرين الثاين. 
انئب  استبدله  عندما  فرباير/شباط 2012،  منصبه حىت  بقى صاحل يف  االتفاق،  بنود  ومبوجب 

الرئيس عبد ربه منصور هادي لفرتة مؤقتة بعد انتخاابت خاضها من دون معارضة.

الثاين/يناير  إىل كانون  آذار/مارس 2013  الفرتة من  يف  أخرياً  الوطين  احلوار   عقد مؤمتر 
2014. لقد كانت عملية منظمة وجادة. وكان شاماًل، مبشاركة األحزاب ومنظمات اجملتمع املدين 
والقبائل واحلركات مثل »احلراك اجلنويب« و »احلوثيني«، وقد متت مناقشتهما أدانه. مت تشكيُل 
جلاٍن تقنية عديدة ملناقشة املشاكل املعقدة، وقد اقرتحت يف النهاية حاًل فيدرالياً. ولكن الفيدرالية مل 
َتِف بكل املطالب وفشلت يف هناية املطاف. آنذاك كان عدد الالعبني ومجاعات املصاحل أكرب مما 

ينبغي، وكان عدد املؤيدين األجانب كذلك، ومل يكن كلُّ هؤالء مهتمني ابلتسوية.  

أّدى ظهور احلوثيني واحلركة االنفصالية اجلنوبية إىل خلق مشكلة ال ميكن التغلب عليها.
يف تشرين الثاين/نوفمرب 2011، عندما وافق الرئيس صاحل على اخلطة االنتقالية لــ »جملس التعاون 
تنامى نفوذ وأمهية كليهما. وكاان ممثـَّلنْي يف مؤمتر احلوار  الوطين«،  اخلليجي«وعقد »مؤمتر احلوار 
الوطين، ويف الواقع كان لكل منهما عضو يف رائسة احلوار املؤلفة من تسعة أعضاء، ولكنهم يف 

النهاية مل يروا يف احلوار حاًل ملشاكلهم أو استجابة لتطلعاهتم.  

وكانت حركة احلوثيني قد بدأت يف التسعينيات لتمثيل مظامل قبيلة احلوثي الزيدية يف حمافظة 
صعدة مشال البالد، وكان يقودها حسني احلوثي. وقد ركزت احلركة يف األصل على فساد نظام 
صاحل وإمهاله لصعدة، لكنها سرعان ما اكتسبت أمهية دينية وجيوسياسية. إن الزيدية، اليت نصبت 
اإلمامة اليت حكمت مشال اليمن، يف األصل هي واحدة من الفروع املتعددة للمذهب الشيعي، 
وقد أاثر صعودها قلق جريان اليمن من السنة، الذين رأوا اليد اإليرانية وراء حركة احلوثيني.لقد كان 
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التورط اإليراين حمدوداً يف البداية، ولكنه مع جناح احلركة منا بشكل أكرب. وابلتايل، أصبح التمرد 
اخلليج.  السنية يف  واملمالك  إيران  والصراع بني  اإلقليمي  السين-الشيعي  الصراع  من  احمللي جزءاً 
وقد أبقت الوالايت املتحدة على مشاركتها املباشرة ضئيلة، لكن تعاطفها كان وال يزال مع القوات 

السنية وضد أي كيان تدعمه إيران.

وحبلول موعد انعقاد مؤمتر احلوار الوطين، كانت حركة احلوثيني قد انتشرت إىل جزء كبري من 
الشمال وكانت على وشك احتالل العاصمة صنعاء - وقد فعلت ذلك يف أواخر عام 2014. وقد 
أصبحت احلركة قوية للغاية حبيث مل تقبل عرض احلكم هلا فقط على مدينتني غري ساحليتني وسط 
البلد، وهو ما عرضه املؤمتر عليها كجزء من احلل االحتادي. وكان أحد  عوامل جناح احلوثيني هو 
حتالفهم مع الرئيس السابق علي عبد هللا صاحل، الذي كان خارج السلطة ولكنه مل يرتكها، وكانت 
ال تزال لديه قوات موالية له. ويف هناية املطاف، اهنار التحالف مع صاحل واغتيل يف عام 2017، 
ولكن قوة احلوثيني كانت آنذاك راسخًة وتواصل منوها. وقد أجربت سيطرة احلوثيني لصنعاء، الرئيس 
هادي على الفرار إىل السعودية، ومن هناك قام برحالت متفرقة إىل عدن، العاصمة الرمسية املؤقتة. 

كما تسبب أيضاً يف تدخل السعودية واإلمارات يف الصراع.

يف هذه األثناء، سرعان ما عادت امليول االنفصالية إىل الظهور يف اجلنوب. واستمر السخط 
يف اجلنوب ابلتفاقم بعد حرب عام 1994، وحبلول عام 2007 كانت املنطقة تزخر ابحلركات 
السياسية اليت ترتابط بشكل واسع بسبب املظامل ضد الشمال. ومل يـَُؤدِّ احلل الفيدرايل الذي قدمه 
اجلنوبية  اجلنوبيني أبكثر مما هدأ احلوثيني. فقد أصبحت احلركات  الوطين إىل هتدئة  مؤمتر احلوار 
راسخة للغاية وعازمة على حتقيق طموحاهتا االنفصالية. وقد حصلوا أيضاً على دعم خارجي، ال 
سيما من جانب اإلمارات العربية املتحدة اليت أصبحت ترى أن انفصال اجلنوب هو بديل أفضل 

عن استمرار الصراع.

االنتقايل  »اجمللس  أن  إال  متحدة،  تكن  مل  لكنها  اجلنوبية  احلركات  من كثرة  الرغم  وعلى 
اجلنويب« برز بعد العام 2017 ابعتباره األكثر نفوذاً. وحبلول عام 2021، سيطر هذا التنظيم على 
معظم احملافظات اجلنوبية، اتركاً احلكومة الرمسية املعرتف هبا دولياً للرئيس هادي، احملاصرة من قبل 

احلوثيني، من دون أن حيكم جزءاً كبرياً من البالد.
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» بدال من ذلك، ال تزال اليمن غارقة يف مستنقع النفوذ الذي متارسه مجاعات متيل 
على حنو متزايد إىل االعتماد على القوة«.

فشل مؤمتر احلوار الوطين يف هناية املطاف يف توجيه اليمن حنو حل سياسي، ولكن احلل 
العسكري من خالل انتصار مجاعة واحدة ظل أيضاً أمراً مستحياًل. بداًل من ذلك، ال تزال اليمن 
غارقة يف مستنقع النفوذ الذي متارسه مجاعات متيل على حنو متزايد إىل االعتماد على القوة. يواصل 
احلوثيون القتال لتوسيع املناطق اليت يسيطرون عليها، ويدفع املدنيون مثن االقتتال من اجلوع واملرض. 
العربية السعودية  البالد. وتستمر اململكة  هادي الذي ما زال رئيساً شكلياً، فانه فعلياً ال حيكم 
يف دعمه على أمل احلد من زايدة قوة احلوثيني وداعميهم اإليرانيني، ولعدم وجود بديل أفضل. 
واإلمارات العربية املتحدة، اليت تنأى بنفسها عن السعودية، واليت مل تعد تؤيد احلرب وتعترب اآلن 

االنفصاليني يف اجلنوب جزءاً من احلل للمشكلة املستعصية يف اليمن.

 الوالايت املتحدة ال تريد حماربة احلوثيني، لكنها تبقى متورطة يف اليمن لقلقها من وجود 
تنظيم »القاعدة« يف شبه اجلزيرة العربية يف أجزاء من اجلنوب، وأيضاً بسبب دعم إيران للحوثيني. 

فبعد عقد من االضطراابت واحلرب، ال يوجد حل يلوح يف األفق.

وطوال هذه الفرتة، ظلت السياسة عاماًل. فقد واصلت األحزاب السياسية تنظيم نفسها 
واالجتماع وتشكيل التحالفات، وهي تنهار فيما بينها. فقد ظهرت منظمات جديدة مثل »اجمللس 
االنتقايل اجلنويب« وحتولت حركة احلوثيني من مترد عشائري إىل قوة تنظيمية كبرية. فكانت خطة 
تفاوضية  سياسية  إىل حلول  للتوصل  حماولة  الوطين«  احلوار  اخلليجي«و »مؤمتر  التعاون  »جملس 
فإن عدد  العملية،  هذه  املختلفة. ويف  الفاعلة  اجلهات  قوة  تغريت  فشال،حيث  لكنهما  لألزمة، 
اجلهات الفاعلة املسلحة والسياسية اليت سيتعني استيعاهبا إذا ما أريد التوصل إىل حل يف أي وقت 
من األوقات ما زال يتزايد، مما جيعل السياسة أكثر أمهية من أي وقت مضى ويكون احلل بعيد 

املنال أكثر من أي وقت مضى.

سوراي

منذ عام 2011، شهدت سوراي سلسلة من الصراعات الكارثية، قبل عام 2011، كان 
عدد السكان السوريني يقدر بنحو 22 مليون نسمة. وحبلول عام 2021، قام حوايل 6.6 مليون 
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منهم ابللجوء إىل خارج سوراي، معظمهم يف البلدان اجملاورة، كما جلأ مليون منهم إىل أورواب. واضطر 
أكثر من ستة ماليني آخرين إىل هجر دايرهم ويعتربون من األشخاص النازحني داخلياً.

»بدت سوراي مستعدة للعودة إىل العمل كاملعتاد - على الرغم من أهنا فقدت أكثر من 
ستة ماليني الجئ وشاهدت اقتصادها مدمراً والعديد من املناطق حتولت إىل أنقاض«.

ولكن على الرغم من األزمة اليت بدت يف بعض األحيان وكأهنا بلغت أبعاداً مستوحاة من 
الكتاب املقدس، أصرت حكومة بشار األسد على احلفاظ على واجهة للعملية السياسية املنتظمة، 
حىت عندما فقدت السيطرة على قسم كبري من البالد. حبلول العام 2021، استعاد النظام السيطرة 
على جزء كبري من أراضيه وبدا أن العديد من الدول اليت كانت أتمل أو حتاول جاهدة التسبب يف 
زوال بشار مستعدة لقبول حقيقة أن النظام ابٍق، وحتاول إعادة بناء عالقات طبيعية معه. ويبدو أن 
البلدان واملنظمات الدولية اليت حاولت أن تقرتح سبياًل للخروج من الصراع ووضع عملية ميكن من 
خالهلا إقامة نظام حكم جديد قد ختلت عن تلك اجلهود. فهم كانوا يقبلون أن األسد سوف يعيد 
أتكيد سيطرته ببساطة، من دون مفاوضات مع معارضيه وتوسط دول أخرى أو منظمات دولية. 
بدت سوراي مستعدة للعودة إىل العمل كاملعتاد، على الرغم من أهنا فقدت أكثر من ستة ماليني 

الجئ وشاهدت اقتصادها مدمراً والعديد من املناطق حتولت إىل أنقاض.

بدأ الصراع يف مارس/آذار 2011 ابحتجاج للشباب املؤيدين للدميقراطية يف جنوب مدينة 
أيلول/سبتمرب، كانت  وحبلول  هناك.  من  األمور  وتصاعدت  للغاية،  قوايً  النظام كان  رد  درعا. 
السياسيني  املعارضني  هتميش  مت  املاضي،  يف  مكان.  يف كل  تعمل  املنظمة  املسلحة  امليليشيات 
للنظام، وكان العديد منهم يف املنفى، كما فعل ابملتظاهرين. فشلت حماوالت تنظيم املعارضة يف 
اجمللس الوطين السوري وتشكيل جيش سوري حر يف خلق معارضة موحدة. يف الفرتة األوىل، كانت 
العديد من الدول مبا فيها الوالايت املتحدة، تريد رؤية هناية نظام األسد، ولكن ترمجة هذه الرغبة 
إىل دعم ملموس أثبتت صعوبة األمر. وكانت املعارضة منقسمة، مع درجة عالية من الطائفية اليت 
ألّبت السنة ضد األقلية الشيعية العلوية اليت اعتمد عليها األسد. عالوة على ذلك، سرعان ما برزت 
التنظيمات اإلسالمية ابعتبارها املعارضة األكثر فعالية للنظام، ما جعل العديد من الدول، مبا فيها 

الوالايت املتحدة، ترتدد يف تقدمي الدعم ملعارضي األسد خوفاً من متويل املتطرفني.

الثاين/يناير 2012،  النصرة، يف كانون  جبهة  وهي  املتطرفة،  املنظمات  إحدى  أتسست 
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وسرعان ما رسخت نفسها، فقاومت يف البداية برانجمها اإلسالمي وعززت بداًل من ذلك مسعتها 
كجماعة نزيهة مل تكن تعتدي على السكان املدنيني. أدى هذا النجاح إىل تورطها يف صراع مع 

تنظيم )داعش( الذي كان يف األصل فرعاً من تنظيم »القاعدة«وحتول إىل تنظيم منفصل.

 يف املنافسة انتصر تنظيم »داعش«. ومت إخراج »جبهة النصرة« من شرق العراق يف منتصف 
عام 2014، يف حني عزز التنظيم موقعه هناك، واحتل املوصل، وأعلن والدة اخلالفة من جديد، 
اليت امتدت إىل سوراي والعراق. ويف ذروة قوته، سيطر هذا التنظيم على حوايل ثلث األراضي السورية 
و 40 يف املئة من العراق. استمرت جبهة النصرة يف العمل يف اجلزء الشمايل الغريب من سوراي، 

وانقسمت مراراً إىل فصائل وفصائل ذات أمساء متغرية ابستمرار.

حارب بشار على كل األصعدة دون النظر إىل مصري السكان املدنيني أو األضرار املادية 
تنظيم  استوىل  حيث  التفكك.  يف  سوراي  استمرت  ذلك،  ومع  ببالده.  أحلقها  اليت  واالقتصادية 
»داعش« على مناطق عديدة، و كذلك فعل األكراد السوريون والذين طاملا كانوا أقلية مستاءة 
ُحرمت من االعرتاف واملواطنة من قبل احلكومة السورية، فاستغلوا ضعف بشار إلنشاء منطقة حكم 
ذايت يف الشمال الشرقي من سوراي على طول احلدود الرتكية. وحبلول آب/أغسطس 2012، جنحوا 
يف السيطرة على العديد من البلدات ذات الغالبية الكردية دون مقاومة تذكر من اجليش السوري، 
مما دفع بعض احملللني إىل االعتقاد أبهنا أبرمت اتفاقاً مع بشار. ويف عام 2014، أعلن األكراد 
عن منطقة حكم ذايت خاصة هبم أطلق عليها يف البداية اسم »روج آفا« مث الحقاً مسيت »اإلدارة 

الذاتية لشمال وشرق سوراي«.

فاملقاومة الكربى لتشكيل املنطقة الكردية مل أتِت من احلكومة السورية، بل أتت من تنظيم 
»داعش«، الذي سعى إىل السيطرة على املنطقة نفسها. وكان القتال شرساً، مع موجات متتالية 
يف عامي 2013 و 2014،ومع حتول املعركة إىل بلدة كوابين يف أواخر عام 2014 اليت أصبحت 
رمزاً للمقاومة الكردية. ويف هناية املطاف، عزز األكراد سيطرهتم يف اجلزء الشمايل الشرقي، يف حني 
بقي تنظيم »داعش« يف مناطق أبعد جنوابً.وبعد ذلك مت إزالته من الرقة، عاصمتهم السورية، يف 
أواخر عام 2017 من قبل قوات سوراي الدميقراطية، وهي قوة ذات غالبية كردية مسلحة ومدعومة 
من الوالايت املتحدة. وحبلول مارس/آذار 2018، فقد تنظيم داعش السيطرة على األراضي اليت 

احتلها يف العراق وانتهت خالفته ككيان إقليمي، وابلرغم من ذلك يستمر وجوده وعمله.



15

احلرب والسياسة يف ليبيا واليمن وسوراي

منذ البداية، جذب الصراع يف سوراي الدول اجملاورة، فضاًل عن القوى العظمى. فقد أنقذ 
نظام األسد بفضل التدخل العسكري السياسي والدبلوماسي من روسيا، اليت كانت حتاول إعادة 
أتكيد وجودها يف الشرق األوسط، ومن إيران، اليت كانت سوراي حلقة ابلغة األمهية يف مسعاها 
لفتح ممر شيعي إىل البحر األبيض املتوسط. فحزب هللا اللبناين، الذي أسسته إيران ومولته وابلتايل 
فهو مدين هلا، وقدم دعماً مهماً على األرض، كما قدمت ميليشيات أخرى تدعمها إيران واملرتزقة 

الروس.

كان الدعم اخلارجي مهماً لبقاء نظام األسد، لكن تشرذم املعارضة ساعد أيضاً، إىل جانب 
تفكك الداعمني اخلارجيني ملختلف اجلماعات. فقد استمرت املعارضة العلمانية الرمسية املمثلة يف 
»اجمللس الوطين السوري« و«اجليش السوري احلر« يف استقطاب دعم مرتدد من الوالايت املتحدة 
أنظمة األسد  لو ترى هناية  تتمىن  اليت كانت  الدول األوروبية األخرى،  املتحدة وبعض  واململكة 

ولكنها كانت ختشى من متكني اإلسالميني دون قصد. 

كما دعمت تركيا املعارضة يف األصل، مبا يف ذلك لفرتة من الزمن من خالل السماح جملندي 
تنظيم »داعش« القادمني من أورواب والقوقاز بعبور أراضيها للوصول إىل سوراي. ومع ذلك، ختلت 
أنقرة يف هناية املطاف عن فكرة املساعدة يف اإلطاحة ابألسد، مركزة بداًل من ذلك على ضمان 
أاّل تكون املنطقة احلدودية الكردية اليت تتمتع ابحلكم الذايت مثااًل لالنفصاليني األكراد يف تركيا. 
حظيت »جبهة النصرة«، وقبلها »تنظيم داعش«، بدعم واسع من املنظمات املتطرفة يف العامل العريب 
وأورواب، مما ساعد على إرسال مئات املقاتلني إىل سوراي والعراق. وقد أبقت إسرائيل عيناً حذرة على 
أنشطة إيران، وتدخلت فعلياً يف بعض األحيان لقصف قوافل مسلحة تعمل ابلقرب من حدودها.

بعدد من  املقدم إىل كل من األسد وأعدائه  العسكري اخلارجي  الدعم  وقد مت استكمال 
التعهدات الدبلوماسية إلهناء األعمال العدائية واستعادة االستقرار. وابلفعل يف عام 2012، حاول 
األمني العام لألمم املتحدة عقد حماداثت حول األزمة السورية، ولكن عملية جنيف، كما كانت 
تسمى املبادرة، فشلت على الرغم من أهنا مل هتمل. ويف عام 2014، عقدت املزيد من احملاداثت، 
املعارضة  قبل  من  املوحدة  للمفاوضات«  العليا  »اهليئة  تشكيل  عن  املطاف  هناية  يف  أسفر  ما 
السورية العلمانية. لقد عرقلت حدة القتال ضد »داعش« عقد اجتماع مقرر يف 2016 لعملية 
جنيف. وحبلول عام 2017، استؤنفت املفاوضات، ولكن على مسارين متوازيني،فمع استمرار 
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توخت عمليتا  وإيران. وقد  وتركيا  برعاية روسيا  املنافسة  أستاان  إطالق عملية  عملية جنيف، مت 
جنيف وأستاان إجراء مفاوضات بني احلكومة واملعارضة تفضي إىل نظام سياسي جديد وانتخاابت 
جديدة. وعلى الرغم من عدم حتقيق نتائج ملموسة، عقدت عملية أستاان جولتها السادسة عشرة 
آخر يف  اجتماع  عقد  األول/أكتوبر 2021،  تشرين  ويف  متوز/يوليو 2021.  احملاداثت يف  من 

جنيف ملناقشة مسودة أخرى للدستور يف سوراي.

انحية،  فمن  الصراع.  يف خططه إلهناء  قدماً  األسد ميضي  بشار  ذلك، كان  يف غضون 
استخدم القوة بال رمحة. ومن انحية أخرى أصرَّ على استمرار العملية السياسية دون تغيري رغم 
الصراع واالغتياالت وفقدان األراضي واملفاوضات الدولية. فقد أجرى انتخاابت رائسية يف حزيران/

يونيو 2014 وتشرين الثاين/نوفمرب 2021، يف أعقاب املتطلبات الصارمة للدستور السوري الذي 
ينص على فرتة رائسية مدهتا سبع سنوات. كما أجرى انتخاابت برملانية حبسب دورهتا االعتيادية 
لكل 4 سنوات، يف األعوام 2012 و 2016 و 2020. وقد رفض املراقبون األجانب واحملليون 
على حد سواء هذه االنتخاابت ابعتبارها مهزلة، بل إهنا كانت خاضعة للسيطرة التامة ومن املؤكد 
أهنا ستعيد النتائج اليت كان يريد األسد حتقيقها. غري أهنا كانت مهمة للغاية كإعالن عن نية النظام 
ليس فقط التشبث ابلسلطة، بل جتاهل اجلهود الدولية من قبل األعداء واملوالني على حد سواء 

إلعادة هيكلة النظام السياسي.

يف وقت كتابة هذه السطور، بدا أن بشار األسد هو الفائز. لقد سيطر على أراٍض أكثر 
من أي وقت مضى منذ العام 2011، ودخلت املعارضة السياسية يف حالة من الفوضى، وحتولت 
املعارضة العسكرية إىل جيوب من املقاومة حول إدلب ويف أجزاء من »اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوراي«)روج آفا(.  مما ال شك فيه أن سوراي قد تضررت بشدة بسبب القتال، وأصبح االقتصاد 
مدمراً، وارتفع عدد الالجئني والنازحني أكثر من أي وقت مضى. ولكن بشار أنقذ نفسه ونظامه، 

وكانت سوراي بزعم الكثريين تعود إىل العامل العريب.

هناية  يف  األسد سيكون مستعداً  بشار  إذا كان  ما  املرحلة  التكهن يف هذه  إال  يسعنا  ال 
املطاف لقبول بعض اإلصالحات السياسية جلعل النظام أكثر قبواًل على الصعيد الدويل، ولكن من 
املرجح أن تكون هذه التغيريات شكلية يف أحسن األحوال. فالنظام الذي مل يرتدد يف إلقاء الرباميل 
املتفجرة وغاز األعصاب على شعبه، ويف تدمريه للبالد من أجل البقاء يف السلطة، من غري املرجح 

أن يقدم تنازالت كبرية عندما يتوقف الضغط.



17

احلرب والسياسة يف ليبيا واليمن وسوراي

عقود. حزب  منذ  األرجح كما كانت  على  السورية  السياسية  األحزاب  ستبقى  وابلتايل، 
البعث املهيمن هو صاحب القرار، عدد من األحزاب الصغرية املتحالفة مع حزب البعث، واليت 
تشارك يف االنتخاابت ولكنها ابلتأكيد ال تتحدى النظام، واملعارضة السياسية املنفية العاجزة يف 
احمللية.  والسيطرة  املسلحة  للمقاومة  جيوب  فهناك  مؤقت،  ورمبا  جديد  وكعنصر  املطاف،  هناية 

الوحيد بني الدول اليت أدت فيها االنتفاضات إىل صراع، يظهر النظام السوري هو السائد.

استنتاجات

ومن الواضح أن السياسة سوف حتتل مكاهنا حتماً يف مستقبل هذه البلدان الثالثة اليت متزقها 
الصراعات. ولكن السياسة أيضاً ليست حاًل ابلضرورة. السياسة يف سوراي خاضعة لبشار األسد 
وهي كما يريدها أن تكون، فهي ليست بعملية متثل مطالب مجيع السوريني. ويف البلدين اآلخرين، 
ال يوجد منتصرون لفرض سياساهتم، ولكن العملية السياسية الدميقراطية اليت يتخيلها الغرابء تبدو 

بعيدة كل البعد عن الواقع على األرض واليت رمبا ال تقدم حاًل أيضاً.

األحزاب  ثقافة  غياب  عن  فضاًل  املنظمات،  من  وغريها  السياسية  األحزاب  ضعف  إن 
املفقودة لنجاح االنتقال من الصراع املسلح إىل  العوامل  الثالثة تظل  البلدان  القوية يف  السياسية 

السياسة.
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