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المشهد السوري من المكاسب إلى تخفيف 
 الخسائر 

موقف تقدير ورقة  
 السوري الحوار مركز ينظمها التي الحوارية الندوة إلى مقدمة

ةاالستراتيجيمركز عمران للدراسات معبالتعاون



1 
 

اسب إاملشهد السوري  سائر من امل   تخفيض ا

  -مالحظات وتوصيات-

  مدخل

ة،  سارعة تصب لصا النظام  توسيع رقعة سيطرتھ ع املزد من األرض السور رات م غ شهد امللف السوري 

ر مسار أستانة، حيث  عضها ع هات املعارضة وفصلها عن  لت اتفاقات "خفض التصعيد" وتحييد ج مقدمة ش

ن (الواليات املتحدة ؛ملرحلة جديدة دخلها الصراع السوري ن الدولي روسيا) للوصول إ  -عكس ميًال لدى الفاعل

ها دور الضامن ألمن حلفائھ  هما، يلعب كل طرف ف مات ع األرض تف إ تقاسم مناطق نفوذ ومصا بي تفا

اب تمهيداً  ؤالء الوكالء نحو حرب اإلر ل يضمن توجيھ نفوذ  ش ن  لي ن ووكالئھ امل ل  اإلقليمي لفرض ا

ركي.السياس جيم الدور اإلقلي وحصره  نطاق حدود كل دولة، وبخاصة الدور ال   ، باإلضافة إ ت

ذه الورقة  ة ع املستوى العسكري  تقدير املوقف حيالوعليھ ستحاول  أبرز التطورات  الساحة السور

تاج أثر تلك التطورات ع مستقبل الثورة السور  ، واست ة، ومن ثم تقديم تصور آلليات التعاطي والسياس

  مع تلك اآلثار .

   أحداث البادية كمقدمة لهامبورجأوًال: 

ر وضوحًا عن  ر األك ة التعب لت البادية السور ةش رات  الساحة السور من تقدم لقوات النظام  شهدتھبما  املتغ

شيات الداعمة لها، نعكس بالضرورة ع مسار التفاوض  وصوًال للسيطرة ع دير الزور، واملل األمر الذي س

رات  املواقف اإلقليمية الداعمة لها باتجاه  ة إ جانب التغ ل ضغطًا إضافيًا ع املعارضة السور ش السياس و

ل الروسية القاضية ببقاء األسد  املرحلة االنتقالية    .فرض القبول بصيغة ا

ها، كما ترجمت املصا س كٌل من األطراف املتنازعة ع عزز تواجده العسكري ف ة إ   النفوذ  البادية السور

انية التصعيد إ مواجهة مباشرة،  اكات عسكرة أنذرت بإم ن الواليات املتحدة وإيران إ احت املتضاربة ب

ما  البادية بقواعد عسكرة جديدة، حيث عززت  م الطرفان تواجد عد أن دعَّ الواليات املتحدة خصوصًا 

عد  ر إقامة قاعدة جديدة  منطقة الزكف ع  ة ع ا العسكري شرق سور رًا شمال شرق  50وجود كيلوم

شيات اإليرانيةمعسكر التنف، وذلك إلقفال الطرق أمام قو  عزز واشنطن ، ات النظام وامليل وبعد أيام من 

ل مط ر مطار عسكري معسكر التنف قرب حدود العراق، قامت إيران بتحو عد ثالث أك ن" املجاور والذي  ار "الس
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ي، حيث أن طائرات "يوشن  رس الثوري اإليرا ة إ قاعدة لـ " إيرانية بدأت بالهبوط فيھ، إضافة إ 76 سور

ن  املطار.   تمركز طائري نقل عسكرت

شيات إيرانية التقدم من منطقة السبع بيار باتجاه معسكر الت " حاولت ميل شد الشع امن مع تقدم "ا نف، بال

دود،  ي ملناطق ا رس الثوري قاسم سليما ارة قائد "فيلق القدس"  ا دود، وز العرا من الطرف اآلخر ل

س الوزراء العرا حيدر العبادي بضرورة وقف  األمر الذي أثار قلق الواليات املتحدة األمركية، وال أبلغت رئ

شد" دود  محاوالت "ا شرت قوات أمركية  جنوب الروضة  محافظة األنبار قرب ا دود، كما ان لعبور ا

جانب السوري حذرت  ة من املروحيات وطائرات االستطالع، وع ا ن بمظلة جو ة واألردن مدعوم مع سور

ها من  ها طائرا شورات ألق ر م شيات اإليرانية ع ها الواليات املتحدة قوات النظام واملل التقدم نحو التنف، كما أ

ن استمروا  ة، و لكن اإليراني ن  البادية السور ادثات  عمان بـضرورة وقف تقدم اإليراني أبلغت روسيا خالل امل

ن للقوات املتقدمة نحو التنف خالل أقل من شهر، تزامنت تلك  ن أمركيت شد؛ ما أدى إ توجيھ ضربت  ا

ستمرون بالدفاع عن مواقعهم  حال استمرت الضربات األمركية مع تص هم س رحات ملسؤو التحالف الدو بأ

هداف القواعد  هديد باس نما رد النظام وداعموه ع تلك التصرحات بال اوالت اإليرانية بالتقدم نحو التنف، ب امل

ر  الب و ع استمرار األمركية  إشارة إ التنف والزكف، األمر الذي أدى إ توتر كب ادية زاده إصرار موس

شكيل منطقة عازلة أمركية  شيات اإليرانية للتقدم نحو الشرق السوري ومنع  جوي لقوات النظام واملل دعمها ا

دد اتفاق "منع التعارض"  ر تصرحات صدرت عن قاعدة حميميم الروسية، األمر الذي يبدو أنھ  ة ع شر سور

عود إ  شأ خطًا ساخنًا لتفادي املواجهة العسكرة  2015أكتوبر  15الذي  ن الواليات املتحدة وروسيا، والذي أ ب

ن القوات األمركية  ة، وبالتا زاد احتمالية وقوع صدام مباشر ب ن القوات الروسية واألمركية  سور املباشرة ب

و ما ال يرغ و، و شيات اإليرانية املدعومة من موس ي،وقوات النظام واملل ن الروس واألمر لذا كان  ب فيھ الطرف

مات ال ُترجمت ع ما يبدو وفق  تملة  البادية، التفا مات تحتوي التداعيات امل هما الدخول  تفا لزامًا عل

ا: ر املعلن، ولعل أبرز ها املعلن وغ   عدة اتفاقات م

  رك منصبًا ع "داعش"، وتحتوي الطموحات االتفاق ع معالم منطقة "تخفيف تصعيد" جديدة تبقي ال

ة وصوًال إ البحر املتوسط،  ر سور و ما تم ترجمتھ  اجتماع اإليرانية  إقامة ممر أر من العراق ع و

امش قمة العشرن، والذي نتج عنھ إقامة منطقة خفض  ي والروس ع  ن األمر س ن الرئ امبورج ب

جنوب السوري من القن شيات اإليرانية لـ تصعيد  ا عاد املل داء الغربي تضمن إ يطرة إ رف السو

س إليھ الواليات املتحدة.30 و ما  دود اإلسرائيلية األردنية، و   كم عن ا
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  جنوب ي الروس  ا ر معلن قد تم مقابل التنازل اإليرا ، إذ يبدو أن -شمل وضع البادية-ولعل اتفاقًا آخرًا غ

ت  و قد ن ر التنف مقابل البوكما موس شمل دير الزور مقابل الرقة، ومع ل، ودرعا عقد صفقة مقايضة 

فها والقنيطرة، اب حاجز  مقابل ر وعليھ قامت واشنطن بتفكيك قاعدة الزكف شمال التنف مقابل ا

عمق  ركيون للتنف  ا األم ن للنظام من دائرة حدد شيات إيران 60ملوال رًا، و تقدمت ميل ية من شمال كيلوم

دود، حيث التفت  ها من الطرف اآلخر ل غربي املوصل ملتفة حول معسكر التنف للقاء قوات النظام وحلفا

شيات اإليرانية حول معسكر التنف أيضًا باتجاه محافظة دير الزور، ودخلت منطقة حميمة  قوات النظام واملل

كيًا تحت ضغ ر الثورة املدعوم أمر اب فصيل مغاو ، كما عد ا لم يفت موسكو ط من التحالف الدو

ق نفوذ  ة لتطو ا  البادية السور ن واشنطن وطهران لتعزز وجود استغالل دور الوساطة الذي تلعبھ ب

ش الروس بناء قاعدة  بلدة خربة رأس الوعر قرب بئر القصب. ج ن، حيث بدأ ا  الطرف

  ثانيًا: معركة دير الزور

يجة للتوافقات األمر  ها شملت معركة دير الزور أيضًا تقدم النظام نحو دير ن ت أ كية الروسية  البادية وال ث

صار عن قواتھ  املدينة،  هر الفرات الزور وتمكن من فك ا ر العبور  نارو البادية ع و تكرار س ثم حاولت موس

مها مع واشنطن حول مناطق النفوذ   دير الزور، و محاولة للضغط ع إ الضفة الشرقية مخالفة بذلك تفا

و  ن موس ا الديمقراطية، األمر الذي ينذر بمواجهة شاملة ب ر التصعيد العسكري مع قوات سور واشنطن ع

يئة  وواشنطن، أبدت الواليات املتحدة امتعاضها من العبور ولكن املفارقة أن الرد لم يكن أمركيًا، وإنما ع يد 

ن لم  "تحرر الشام" داف عرقلة تقدم النظام  دير الزور، وح ر مفهومة األ ر معركة غ  رف حماة الشما ع

و   و وقامت بقصف معمل كوني جومًا معاكسًا ع قوات النظام بواسطة  25ستجب موس ت داعش  أيلول ش

ساؤالت عدة حول االمر اقوات قدمت من العراق تحت أنظار التحالف الدو دون ان يحرك ساكنًا،  لذي يطرح 

ن،  ن الواليات املتحدة األمركية وروسيا عالقة الواليات املتحدة باملعركت عد ذلك يبدو ان توافقًا جديدًا حصل ب

هر ولكن  اتجاه معاكس، حيث تنازل النظام عن حقل  ق بالسماح لقوات النظام ع الضفة الشرقية لل

قول النفطية ا و وبا ا جهة الشرقية؛ للتحرك قواتھ باتجاه الغرب للسيطرة ع قرة حطلة كوني لواقعة ع ا

ق األحياء الواقعة تحت سيطرة داعش  مدينة دير الزور .   وتطو

و وقوات النظام أذعنت مرحليًا فقط لالتفاق مع واشنطن، إذ ال يمكن التنازل عن حقول النفط  بدو أن موس و

هر  جومھ ع مدينة املياذين متجاوزًا العديد من والغاز الواقعة شرق ال شيات الكردية، ولذلك ركز النظام  للمل

ر حقول النفط  دير الزور  و أك هر و قل العمر ع الضفة الشرقية لل ها مقابلة  سبقها، وذلك كو القرى ال 
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ون  80باإلضافة الحتوائھ ع محطة توليد كهرباء باستطاعة  و ولكنھ  ميغا واط وبذلك ي خسر مرحليًا حقل كوني

ستطيع التقدم باتجاه حقل التنك الواقع    شرق حقل العمر ع الضفة الشرقية.كسب حقل العمر ومن ثم 

  )مستقبل إدلب( ثالثًا: الشمال السوري

هر الفرات كحد  و، حيث تم اعتماد  ن الواليات املتحدة وموس شهد الشمال السوري أو بوادر تقاسم النفوذ ب

فاصل للنفوذ منذ عملية درع الفرات وأزمة مدينة منبج، إذ أقرت الواليات املتحدة بأن منطقة غرب الفرات من 

و وتركيا تلك املنطقة إ (جرابلس إ الساحل)  منطقة نفوذ روسية تركية، لذا كان م ن املتوقع أن تضم موس

ي (روسيا تركيا إيران)،  ھ: و مسار أستانة الثال ل طرف مصا   تلك الصيغة من تقاسم النفوذ تحقق ل

ا ع ا العسكرة فيھ تضمن قطع الطرق  فالواليات املتحدة األمركية باستحواذ شار قواعد شرق الفرات وان

دود   pkkبالتعاون مع حزب الـ املتوسط ع إيران للوصول إ سيطر ع جبل سنجار  العراق ع ا والذي 

ة مرورًا بمناطق ال ا. pyd ـالسور    سور

رك ع دير الزور، كما أن التعاون  يح لهم الفرصة لل و وحليفها النظام فمنطقة خفض التصعيد ست أما موس

ها  ال هة النصرة سيجنب النظام تلك املعركة، مع تركيا والفصائل املدعومة م شمال، وال ستخوض املعركة مع ج

. ل الروس ذا التقارب مع تركيا بالضرورة ع املسار السياس لصا ا نعكس    وس

و والواليات املتحدة  عد نجاح موس سائر  امللف السوري  سبة لها يدخل االتفاق تحت بند تخفيف ا تركيا بال

ها  ن شرق الفرات وغربھ  حرما انتونات الكردية ب و منع اتصال ال ركية اليوم  داف ال اسب، فأق األ من امل

رك معها  ش عد استفتاء االنفصال  العراق، و ا، خصوصًا  ا  سور وضمان عدم قيام كانتون كردي ع حدود

ري  ا طرقها ال ذا الهدف إيران وال باتت تدرك استحالة تمرر دافها ضمن الشمال السوري   ، وإنما تندرج أ

ركية معًا. داف الروسية وال   األ

ل أو بآخر مصا لذلك فإن اتفاق خفض التص ش عيد  الشمال السوري يحمل خصوصية تجعلھ يخدم 

س النظام فقط،  يجة ألمرن: املعارضة ول   ن

و وتركيا  حرب  - 1 ها مع موس عاون الفصائل وتجاو هدد  إ النصرة، سيؤديعدم  نتائج كارثية ع إدلب 

و والنظام املعركة. ر مشابھ للرقة ودير الزور  حال خاضت موس  بمص

داف املعارضة بقطع اتصال  - 2 ركية مع أ داف ال جم األ نا ت ة و ل املعركة ضرورة وجودية للدولة السور ش ُ

هائي احتمالية ل  ل يبعد وبش ش انتونات الكردية  سمح للفصائل باستعادة  ال ا، و قيام إقليم كردي  سور
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جرن  11القرى الـ يح إعادة اآلالف من امل شيات الكردية، األمر الذي ي ها املل  رف حلب وال استولت عل

ا عن إدلب  عاد خطر يح إضعافها وإ ق عفرن كمرحلة أو سي قسرًا من أبناء املنطقة، باإلضافة إ أن تطو

غية الوصل إ حيث ط ليفها بخوض معركة إدلب مع النصرة  شيات الكردية من الواليات املتحدة ت البت املل

ا الساحل السوري  . عد

طر الكردي      خامسًا: ا

ا من دخول القوات العراقية للمناطق املتنازع  لت أحداث االستفتاء الكردي ع االنفصال  العراق، وما تال ش

ها مؤشرات  عيد التارخ نفسھ إذ يزج األكراد بأنفسهم  لعبة الصراعات عل ا، حيث  ملا يمكن أن يحدث  سور

عد  ا لم  ن، وعليھ فإن الوضع الكردي  سور شودة ومن ثم يخرجون بخفي حن الدولية ع أمل تحقيق الدولة امل

ن فيديرالية كردية، ولكن القلق يك و شيات قسد متعاونة مع النظام مقلقًا من ناحية االنفصال أو  ت من  أن مل

ة ها للنظام مستقبًال، و اليوم تمثل  ،ومعادية للقوى الثور اضعة لسيطر سلم املناطق ا األمر الذي يرج أن 

امل وجزء من دير الزور سكة بال ادة مساحة  ،محافظة الرقة وا ع ز باإلضافة ألجزاء من رف حلب، مما 

ش رة متفرقة ومنعدمة سيطرة النظام  جعل املعارضة محصورة  جيوب صغ ل سيقوي موقفھ التفاو و

  الوزن العسكري والسياس .

جنوبية   سادسًا: الوضع  املنطقة ا

جنوبية منذ ما قبل اتفاقات خفض التصعيد خار  ر املنطقة ا ة، وذلك أل عت سابات الثور ن جميع ج نطاق ا

هات  مات اإلقليمية والدولية وبخاصة ج ها لغرفة املوك، وبالتا فه تتحرك وفقًا للتفا فصائلها خاضعة  تحركا

ها ف -القنيطرة –(درعا  جنوبية م هة رف دمشق واألحياء ا م البادية)، أما ج ن يبدو أن التفا جاري بخصوصها ب

لية) رة. .(روسيا، إيران، النظام، الفصائل امل ن يجري التفاوض ع الغوطة الشرقية  القا    ح
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عًا: نتائج وآفاق الوضع السوري    سا

، يمكن استخالص النتائج التالية: ا   من خالل مناقشة النقاط السابقة وال ترسم مالمح الواقع السوري ا

هاية الثورةا هاية - 1 س  ة، ول كانت مرحلة فرضها مجرى  كون العسكرة يار العسكري  الثورة السور

ها. و الثورة بذا س   األحداث، ول

ــ وفق القرار  - 2 ــ ــ ــ ــياســـ ــ ــ ــ ل الســـ ــــكري باتجاه ا ــ ــ يار العســـ ـــًا، والدولية الداعمة ل ــ ــ ــ ــــوصــ ــ ــ ر املواقف اإلقليمية خصـــ ّ غ

ــالتنــــافس مللفــــات املنطقــــة وبــــدايــــة مرحلــــة جــــديــــدة  2254األم ( ــايــــة مرحلــــة اإلدارة بــ هــ عكس  ). األمر الــــذي 

ــا األطراف العالقات  ــ ــ ى من مصـــ د األد مات تحفظ ا ــــول إ تفا ــ يل الوصـــ ــــ ــ تقوم ع تقديم التنازالت  ســـ

ــ عن  ــ ــ ــياسـ ــ رتب عليھ تخفيض الدعم العســـــــكري ورفع الغطاء الســـ و ما قد ي ــــوري. و ـــراع الســـ ــ املنخرطة  الصــ

ها. ة من داعم ة للمعارضة السور  الفصائل املس

ادة احتماالت القبول اإلقلي وال - 3 شار األسد خالل املرحلة ز رض بقاء  ل، وال تف ة الروسية ل دو بالرؤ

 االنتقالية.

ها إ الهيئة  - 4 ــــم األطراف املقربة م ــ ــــــغط لضـــ ــــة، أو الضـــ ــ ــ جديد يمثل املعارضـــ ــ ــ ـــ لق كيان تفاو و  ــ موســـــــــ ــ ــ ســـ

 العليا للتفاوض.

ــــد  بداية املرحلة اال  - 5 ــ ــ ــ ــ ــ ة ع رحيل األســ ــــور ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرار املعارضــ ــ ــ ــ ــ ــ نتقالية بتأييد ح من أقرب قد ال يحظى إصــ

هاية تلك املرحلة. فمن وجهة النظر  ــــد ح  ــ ــ ــ ــ هم ع بقاء األسـ ها، والذين يتوافقون ع اختالف مصـــــــــــــا داعم

ر قادرة ع قيادة املرحلة االنتقالية منفردة. كما  ا غ لها ا ش األمركية األوروبية فإن املعارضة السياسية 

ل ضـــــ ّ ــ شـــ ســـــبة أن بقاء األســـــد قد  ية. أما بال ره وبخاصـــــة األقليات الدي ـــ ا بمصــ ر مانة للفئات ال ربطت مصـــــ

رك معهم الدول  ــــ ــ شــ هذا  ، و ار ر األنظمة بالقوة وبالدعم ا غي ن فموقفهم ثابت من رفض  ــــ ــ ــيا والصــ ــ ــ لروســ

ــــال ال ــ ــ ا وإفشـــ ــــور ــ ــ ها، وال ترغب بوقف الربيع العربي  ســـ ها ح الداعم للثورة م غال ـــمان العربية  ــ ــ ــ تجربة لضــ

ا  ــــــرب نفوذ ــ ــ ــ رب مع إيران وضــ يل ا ــــ ــ ــ ــ ــ ة من قبلهم إال ع ســ ــــور ــ ــ ــ ــ هم. وما دعم الثورة الســ ا لبلدا عدم امتداد

ن.  بدماء السور
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  اآلفاق املستقبلية ثامنًا: 

ب أوراقهاترتبط املرحلة القادمة ب ر إعادة ترت ة ع إدارة األزمة ع ـــتعادة املبادرة  ،قدرة املعارضـــــة الســـــور واســ

ن ن اإلقليمي ن الدول وتجنّ  ،الســــــــــــــياســــــــــــــية من يد الداعم ية ب مات املصــــــــــــــ ية للتفا ــــــــــــــ و  .ب الوقوع   ماو

هاب يتطلّ  ــاً  م ــ ر  اً قدر و  باملســـــــؤولية، عالياً  حســـ ــــية  اً كب ــياســـ ــ مع الظروف العســـــــكرة   التعاطيمن الواقعية الســـ

رة ذا ما يفرض إعادة تقييم موقف املعارضـــة من  .ع قاعدة "الســـياســـة  فن املمكن" ،والســـياســـية املتغ و

ا، واالنفتاح ع عملية تفاوضــية مباشــرة مع روســيا ية ع  ،الوجود الروســ  ســور كقوة أمر واقع تكون مب

ــا ال ا  روســـــيةفهم عميق للمصـــ ها ســـــور  يمكن ال ضـــــيةالتفاو  النقاط لتحديد وذلك األســـــد. بنظام وعالق

ها النفاذ ر  لتحقيق م اسب. من قدر  أك روج يمكن وعليھ امل   :اآلتية بالتوصيات ا

ــــرورة  - 1 ــ ــ ضــ ــ ــ ــياســ ــ ــ عمل ع منحھ جديد  التباحث الوط  انتاج تفاعل ســ لية و ـــــب الشــــــــرعية امل ــ لكســـ ــ ــ ســ و

ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ضــ هاًا بأخذ تفو رية تتطّل ــــ ــ ــ ــ ــ ــ لية   قرارات مصــ ون املجالس امل ــ أن ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ امل املرحلة القادمة. وعليھ ُين ا

س لهذا التفاعل ا  الرئ مية دور ها. وَثّمة توافق دو ع أ ها وثق عمل ف ها تحظى بدعم املناطق ال  ، كو

ــــرورة دعمهــا.  ــ ــ ــ ــ ــ ــذه الفعــاليــة باملرحلــة االنتقــاليــة وضــ ون من أعوقــد تتج  ــــاء شــــــــــــــــكيــل جمعيــة عموميــة تت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضـ

جمعية بانتخاب  ذه ا ــــرعية. تقوم  ــ ها الشـــ ـــ ــ ــ ـــيكســ ــ ــ لية، األمر الذي ســ ــــاء املجالس امل ــ ن شـــــــــعبيًا من أعضـــ منتخب

هم  املراحل  كية، بناء ع أدا ن  تلك الهيئة بال ــــي ــ ــ ــ ــــياســ ــ ــ ــ ن عدد من الســ عي ـــية، و ــ ــ ــ ــياســـ ــ ــ ــ ــ ــــاء للهيئة الســ ــ ــ ــ أعضــ

ون من مهامها:  السابقة للثورة.  و

ة، تقوم ع إصــــــدار ميثاق جديد للثورة  إطالق مرحلة جديدة من العمل  -أ ــ  الثورة الســــــور ــ ـــياســ الســـ

ل الدولة املقبلة  ــــــ ر دون أي التباس إ املوقف من شـ ــــ ــ شـ دافها الوطنية، و ــــبط بدقة أ ــ ة يضـ ــــور ــ السـ

 واملوقف من األقليات.

ّ تحت مظلة وطنية ومؤسسة عسكرة  -ب جديد يتم ضبط العمل العسكري املس  اعتمادًا ع امليثاق ا

ذا األساس يتم رفع الغطاء عن أي فصيل  ها وعلمها. وع  داف الثورة وتطلعا ب أ بقيادة مركزة ت

ذه املؤسسة.  يرفض االنضواء تحت لواء 

راقها بمنصـــــــــات أثرب  ها، أو اخ ب شـــــــــرعي ـــــــــ ــ ل ــ ــ ــ ــــة من تجنب الفخ الروسـ ــ ــ طوة املعارضـ ذه ا ــــتمكن  ــ ــ سـ

 للنظام .

ــ إعادة تقييم العملية التفاوضــــــــية بنا - 2 ــ ــ جديد ع األرض، وانطالقًا من فهم الدور الروســ ـــة الواقع ا ــ ًء ع دراســـ

ــــيط  ــ ــ للنظام. وعليھ يتم التعاطي معها كوســ ــ ــ ــياســ ــ ــ ــــــك بزمام القرار الســ ة، تمســ كقوة عظ ع األرض الســــــــور

ــــاس الواقعيــة  ــ ــ يــة ع أســـــــــ ــيــة مب ــ ــ ــ ــ ــ ــ راتيجيــة تفــاوضــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيــاغــة اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س كقوة احتالل معــاديــة. وصــ دو "ُمنحــاز" ول
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رات الدولية، وع رأســـــــها االحتمال الســـــــياســـــــي ــــوء املتغ ات املمكنة  ضـــ نارو ــــ ســـــــبان جميع الســـ ة، تأخذ با

ركة لعملية التحّول الديمقراطي   ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد  املرحلة االنتقالية، والقيادة املشــ ــ ــ ــ ــ ــ نارو بقاء األســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ر لفرض ســـ الكب

ن النظام واملعارضة. ا ب  سور

م بقرار مجلس األمن (واستغالل طرح الروس أنفسهم كوسيط دو  - 3 )، للنفاذ من 2254 عملية التفاوض مل

ذا  اب إ العملية التفاوضـية دون شـروط مسـبقة. و ذا القرار مفتوحة للتفاوض، والذ الهوامش ال تركها 

ها   ــيا الختبار جدي ــ ــ ــ ــ ــ ع رمي الكرة  ملعب روسـ ــــية؛ وإنما  ــ ــ ــ ــ ة الروسـ ـــة للرؤ ــ ــ ــ ــ ع اإلذعان من قبل املعارضــ ال 

يت الهدنة، وإطالق عملية سـياسـية حقيقية، وتفوت الفرصـة ع النظام وحلفائھ  ل عب دور الوسـيط، وتث

. ل السياس ل العسكري تحت ذرعة أن املعارضة  الطرف املعطل ل  االستمرار با

ــــات ال و  ،التفــــاوض ع آليــــات التحّول الــــديمقراطي  املرحلــــة االنتقــــاليــــة - 4 ــــروري أن ع رأس أولو ــ ــ ــ ــ ــ من الضــ

ــــية  املرحلة القادمة،  ـــة التفاوضـ و  حيثاملعارضــ ــــوأ و نارو األسـ ـــ ـــة  حال فرض الســ اســـــبًا للمعارضــ تمثل م

:  بقاء األسد  املرحلة االنتقالية، وتلك اآلليات 

 ا، مرتبطة بج ـــور ــ ــ ــ ــ ــ ية املقاتلة مع النظام من ســـ ـــيات األجن ــ ــ ــ ــ ــ شـــ دول زم املطالبة بخطة إلخراج املل

، وبضمانات روسية قبل انطالق املرحلة االنتقالية.  وا

  ــــافات ُتبعد ــ ـــة إ مســ ــ ــ باك املباشــــــــر مع مناطق املعارضـ ش الســــــــوري من نقاط االشــــــــ ج اب ا ــــــــ ا

باكات، أو نقض االتفاق من قبل النظام ومحاولة السيطرة ع مناطق جديدة.  خطر تجدد االش

 جوار الســوري (األردن، وضــع برامج بضــمانات دولية لعودة ال ن، وبخاصــة  دول ا ن الســور الجئ

رة االنتقالية والدخول إ انتخابات  هاية الف هم قبل  ــــمن عود ــ ــ ــ ــ لبنان، تركيا). وفق جدول زم يضـ

 رئاسية.

  جــان ــــة  بـدايـة املرحلـة االنتقـاليـة، واملطـالبـة ب ــ ــ ــ ــ ــ ن لـدى النظـام واملعـارضـــ اإلفراج عن كـافـة املعتقل

ام النظام.دولية لإلشرا ذا امللف لضمان ال  ف ع 

   ة تضـــمن تحقق مطالب الثورة راح مجموعة من املبادئ الدســـتور ة باق تقوم املعارضـــة الســـور

ب عليھ الدســـــتور املقبل  املرحلة  ذه املبادئ  األســـــاس الذي ســـــ ون  التحّول الديمقراطي. ت

 االنتقالية.

  ـــةاالنخراط ــ جدي املعارضـ ش  ا ج ها ا ة بما ف لة األجهزة األمنية الســــــور ي  وضــــــع خطط إعادة 

لة تلك األجهزة ع  ي ــــمن إعادة  ــ ــ ــ ل يضــ ــــ ــ ــ ــ شــ ـــر ع تلك العملية.  ــ ــ ــ ــ ــــراف املباشـ ــ ــ ــ ابرات، واإلشــ وامل

رملانية.  أساس ديمقراطي، وإخضاعها للرقابة ال
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 لة االقتصــــــــ ي ـــة  تخطيط عملية إعادة اإلعمار، وإعادة  ــ ــــوري، واختيار مشــــــــاركة املعارضـــ ــ اد الســ

ر اآلليـــات  هـــا ع ـــراف عل ــ ــ ــ ــ ــ ـــاركـــة  عمليـــة إعـــادة اإلعمـــار، واإلشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األطراف الـــدوليـــة واإلقليميـــة املشـ

رملانية.  ال

  ،ا ــــور ــ جرائم  ســ ة ودولية للعدالة االنتقالية، ومحاســــــــبة مرتك ا ــــور ــ ركة ســ جان مشــــــــ شــــــــكيل 

ة وطنية حقيقية.  كمقدمة النطالق عملية مصا
  

  

اتمة:    ا

ة  ع القرار  املعارضــــة الســــور ن الســــياســــ والعســــكري وعيًا من صــــا ســــارعة ع املســــتو رات امل تتطلب التغ

و  رات  ديث اليوم عن إســـــــــقاط النظام وفقًا للمتغ ــــفن املعارضـــــــــة، وأن ا ــ ــ هيھ سـ ــ ــ ــ ــ شـ بأن الراح تجري بما ال 

رى  ت ناك احتمالية ك يت الوضــــــــــــــع القائم من قبل النظام انفصـــــــــــــــال عن الواقع، بل البد من اإلدراك أن  ث

ذا  ها،وإطالق عملية إعادة إعمار للمناطق الواقعة تحت ســيطرتھ، وعزل مناطق املعارضــة لســنوات  بؤســ و

رب املســـــيطرن ع تلك املناطق من الفصـــــائل، إذًا  ــا أمراء ا ا بل ســـــيصـــــب  صـــ لن يكون  صـــــا األ

ر  ديث عن املكسب  فاملرحلة دقيقة وبحاجة إ قدر كب صية، فا ة ال ب املص غي من الو والوطنية و

سائر  و تخفيض ا عيدًا وعنوان املرحلة القادمة  ان .قدر اإل بات   م
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