
هيئة التنسيق الوطنية 
في سورية   لقوى التغيير الوطني الديمقراطي

     مكتب الدراسات والتوثيق

:دراسة

محمد سيد رصاص

-  مقاربة تحليلية : خطة كوفي عنان-    

 

 جرى التوصل إلى اجماع للدول الدائمة العضوية في مجلس المن الدولي ح**ول بي**ان رئاس**ي يتعل**ق2012مارس\آذار 21في يوم 
 بالزمة السورية،يدعم خطة كوفي عنان التي جرى في ذلك البيان تضمين نقاطها الست،التي كانت يومها وفق هذا الترتيب،ثم جرى

 الل��تزام بالعم��ل م���ن أج��ل عملي���ة سياس��ية( :وض**ع العملي**ة السياس**ية ف**ي ال**ترتيب الس**ادس2043و2042في قراري مجلس المن 
 شاملة يقودها السوريون،وقف جمي��ع عملي��ات القتال،هدن���ة لدخ��ال المس��اعدات النس���انية،الفراج ع��ن ك��ل المعتقلي��ن تعس��فيا�، ض��مان

 لم يحصل ه��ذا التواف��ق ح��ول الخط��ة ال��تي تبنته��ا الجامع��ة العربي��ة ف��ي)..حرية الحركة للصحفيين، واحترام الحق في التظاهر السلمي
ن ج��رت ايح��اءات دولي���ة غامض��ة بحص��ول ذل�����ك،فيماحصل تف��ارق بي���ن موس���كو2011نوفم���بر\تش��رين ث���اني2ي��وم  بكي���ن وبي���ن- ،وا7

 وال�����تي ك�����انت2012ين�����اير\ك�����انون ث�����اني22الغربيي�����ن ح�����ول المب�����ادرة العربي�����ة الثاني�����ة ال�����تي تبناه�����ا مجل�����س وزراء الجامع�����ة ف�����ي 
".السيناريو اليمني"تتضمن

 من الضروري،الشارة هنا ، إلى أن  التجاه نحو التعريب للزم��ة الس��ورية ف��ي الخط��ة الول��ى للجامع��ة ق��د حص��ل بع��د أربع��ة أس��ابيع
 الص��يني، ف��ي محاول��ة لجع��ل التعري��ب مخرج��ا� م��ن انس��داد الت���دويل،بينما ك��ان- من فشل مجلس المن بسبب الفيت��و الم��زدوج الروس��ي

 ف��براير مؤدي��ا� إل��ى م��وت لي��س فق��ط المب��ادرة العربي��ة الثاني��ة ال��تي تض��مDنها مش��روع الق��رار\شباط4الصطدام بجدار حائط نيويورك في 
نم��ا كام��ل التعري��ب للزم��ة الس���ورية،ولتنقل بع��ده إل��ى أن تص��بح قض��ية دولي��ة بي��ن ال��بيت  المع��روض للتص��ويت عل��ى مجل��س الم��ن وا7

).الهند والبرازيل وجنوب افريقية:والصين ودول مجموعة البريك(وبين الكرملين) ومعه التحاد الوروبي(البيض

 ،عن��دما ك��ان نص��ف مع��ر�ب ونص��ف)م��ؤتمر أص��دقاء س��وريا(فبراير بتونس محاول��ة لله��روب م��ن ذل��ك م��ن خلل \شباط24جرت في 
قلم ونص��ف م���دDول،ولكن ليب��ان ب��أن النقس��ام العرب��ي ح��ول المس��ألة السورية،ونظيري���ه القليم��ي Dالروس��ي(وال��دولي)ال��تركي- اليران��ي(مؤ 

 انضاف فشل ه��ذه المحاول��ة إل��ى توازن��ات جدي��دة لص��الح النظ��ام الس��وري بع��د.قد جعل ذلك المؤتمر خالي الوفاض) الغربي- الصيني
 "الس��يناريو اليمن��ي"فبراير بكامله ،وه��و ماجع��ل لي��س فق��ط \طوال شهر شباط)بابا عمرو(المنية التي قام بها في - العملية العسكرية

نما معه كامل عملية التعري��ب، ولت��دخل المس��ألة الس��ورية ف��ي طري��ق تلم��Dس مع��المه وزي��ر22المتضمن في مبادرة  ينايرخارج السياق،وا7
 لح��ل ف��ي س��وريا م��ن:"نوفمبر ،العبارة التالية\الخارجية البريطاني عندما قال لوفد سوري معارض، التقاه في لندن بشهر تشرين ثاني

".دون روسيا



 فش��لL للتعري��ب ال��ذي ج��رت عملي��ة: مارس هو حصيلة لك��ل العوام��ل الس��ابقة الم��ذكورة\آذار21كان البيان الرئاسي لمجلس المن في 
 ين��اير ،فيماأري��د م��ن22ليجاد آلياته ع��بر محاول��ة ل��م يكت��ب له��ا النج��اح  حص��لت ف��ي قاع��ة مجل��س الم��ن ال��ذي حمل��ت إلي��ه ص��يغة 

 هن���ا،يمكن تلم��س م��دى تغي��ر م��وازين.أوكت��وبر4نوفمبر العربي��ة ايج��اد ب��ديل ع��ن انس��داد أب��واب نيوي��ورك ال��تي قاله��ا فيت��و ي��وم2صيغة
 ح��ل س��وري عل��ى الطريق��ة"ديس��مبر ع��ن \القوى،من خلل انتقال الروس من تصريح وزير خارجيتهم لف��روف لمرتي��ن ف��ي ك��انون أول

 قب��ل النتق��ال  "الس��يناريو اليمن��ي"ين��اير ال��تي تتض��من 22إلى رفض موسكو الصريح لمبادرة" اليمنية،بدل الحل على الطريقة الليبية
 فبراير،وه��و م��اليمكن تفس��يره س��وى باس��تغلل موس��كو للم��وازين الداخلي��ة الس��ورية ال��تي ب��دأ النظ��ام4إلى اعلن وفاتها من خلل فيتو

 العس�����كري،المر ال���ذي س���مح ل���ه ف���ي تحقي���ق- الس���وري من���ذ الش���هر الول م���ن الع���ام الجدي���د يميله���ا لص���الحه عل���ى الص���عيد المن���ي
 فبراير وبالتزامن م��ع4بفبراير،والذي انطلقت العملية ضده وأخذت مداها بعد أيام من فيتو )بابا عمرو(مااستطاعه أمنيا� وعسكريا� في 

 الل��تزام" هذا التغير في الموازين يمكن تلمسه أيضا� من خلل الغموض الذي تتضمنه خطة كوفي عنان ح��ول.زيارة لفروف لدمشق
 من دون تحدي��د ملمحه��ا ومآلته��ا كماك��ان موج��ودا� ف��ي المب��ادرتين العربي��تين"بالعمل من أجل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون

 ب��الرقم إبري��ل\نيس��ان14آذار ث��م ف��ي ق��راري مجل��س الم��ن الص��ادرين ف��ي ي��وم21ين����اير،مع اكتف��اء ،ف��ي بي��ان 22نوفم��بر و2ي��ومي
 مع عبارة" القرارت ذات الصلة للجامعة العربية"الداعمين لخطة كوفي عنان، بالشارة إلى 2043بالرقم2012نيسان21و 2042

 لتسهيل قيام مرحلة انتقال سياسي يقودها الس��وريون نح��و"بأن خطة عنان ذات النقاط الست تهدف 2042وضعت في صيغة القرار
".نظام سياسي ديموقراطي تعددي

 دولي��ا�  بي��ن واش��نطن و موس���كو،اقليميا�:يمكن أن يكون هذا الغموض انعكاسا� للتوازن القلق الموج��ود ح��ول س��وريا  ف��ي ط��وابقه الثلث
 العس��كري وبي��ن- أنقرة في موازاة طهران،وداخليا� بين نظام لم يستطع خلل ع��ام كام��ل أن ينج��ح ف��ي انه��اء الح��راك ع��بر حل��ه المن��ي

 ح��ول البرنام��ج الن��ووي اليران��ي)1+5مجموع��ة(وهن��ا، ليمك��ن ع��زل أج��واء انعق��اد لق��اء اس��تانبول.ح��راك ل��م يس��تطع أن يس��قط النظ��ام
 ،ع��ن أج��واء"استمرار ايران بتخصيب اليوراني��وم مقاب��ل ض��مانات ح��ول س��لمية برنامجه��ا الن��ووي"،التي أوحت باستعداد أميركي لقبول 

 إبري��ل ال��ذي ج��رى في��ه ذل��ك اللق��اء المتعل��ق ب��ايران\نيس��ان14خطة كوفي عنان التي صدر قرار داعم له��ا م��ن مجل��س الم��ن ف��ي ي��وم
 على الراضي التركية،في وقت أثبتت مجريات عام كامل من الزمة السورية أن حلول الخيرة ليمكن أن تك��ون بعي��دة ع��ن توافق��ات

).طهران- واشنطن – موسكو – أنقرة (الرباعي 

 هذا يعني أن خطة عنان انتظارية أومفتوح��ة عل��ى التوازن��ات المتحرك��ة المقبل���ة،وليست خط��ة طري��ق مح��ددة المع���الم،كماكانت مبادرت��ا
 الت�����دخل العس�����كري:بع�����د تحدي�����د ممنوع�����ات اللعب�����ة الس�����ورية- الجامع�����ة العربية،ولك���������ن ف�����ي ال�����وقت نفس�����ه أت�����ت – أي خط�����ة عن�����ان

 الخارجي،والحرب الهلية، إثر قناعة دولية واقليمية بأن تكرار س��وري لس��يناريو الن��اتو ف��ي ليبي��ا س��يقود إل��ى اض��طراب ع��المي بع��د أن
 كانت س��وريا منص��ة لول أزم��ة عالمي��ة تش��علها موس��كو ف��ي وج��ه واش��نطن ف��ي عص��ر مابع��د الح��رب الب��اردة ،وب��أن الت��دخل العس��كري

نما حرب���ا� أهلي���ة ف���ي"س���يقود إل���ى ح���رب أهلي���ة س���ورية ل���ن تك���ون - كم���اتثبت تج���ارب أفغانس���تان والع���راق وليبي���ا- الخ���ارجي  داخلي�����ة،وا7
 لم��اأدى الض��طراب1789كما عبDر الرئيس التونسي في كلمته بقمة بغداد الخيرة،مثلماكان عليه المر في فرنسة مابعد ثورة"القليم

 ،وه��و أم��ر ليس��تطيع تحمل��ه الع��الم ولاقلي��م1815و1792ال��داخلي الفرنس��ي إل��ى ح��روب أوروبي��ة ه��زت الق��ارة العج��وز بي��ن ع��امي
 ه��ذا1990و1975الشرق الوسط الذي تعايش مع حريق لبناني داخلي كان محصورا� في النطاق الجغرافي لبلد الرز بي��ن ع��امي

.إذا لم يستفد من النار اللبنانية لطبخ طبخات خاصة بهذا الطرف القليمي أوهذا

نما أيض��ا� م��ن خلل اللي��ات البطيئة ف��ي  ماسبق،ليمك����ن تلمس��ه فق��ط م��ن خلل الغم��وض وع��دم تحدي��د ملم��ح خط��ة عن������ان،فقط،وا7
 التنفيذ،والتي تساعد على تسييل  كل ط��رف للتوازن��ات لص��الحه م��ن أج��ل تحس��ين م��واقعه عن��دما يج��ري الجل��وس إل��ى م��ائدة التف��اوض
 بين أطراف الزم��ة الس���ورية،ولكن عل��ى مايب��دو لي��س إل��ى زم��ن طوي��ل م��ن ب��دء خط��ة عن��ان ال��تي ب��دأ اعلنه��ا م��ن نيوي��ورك بع��د ع��ام
 وثلثة أيام من بدء انفجار الزمة السورية،والتي قالت  نتيجة أيامها الطوال تلك المئتان والتسع والس��تون كم��اتقول تس��عون دقيق��ة م��ن

.مباراة لكرة القدم تنتهي نتيجتها بالتعادل بين طرفيها


