


  مقدمة: 
جمهوري  راجع عن سياسات سلفھ ا ي "اوباما"، والذي مّثلت سياستھ ال س األمر ة أثناء حقبة الرئ اندلعت الثورة السور
ي  اب األمر راجع بما س باال ستان ثم  العراق، وقد عرفت سياسة ال روب  أفغا ت ا "بوش"، وال كانت قد ش

رة من املنطقة عمومًا، وقد حافظت السياسة  ردد  ما يتعلق بامللف السوري طوال الف األمركية ع ن متحفظ وم
عض ما بدا من اندفاع  جديد "ترامب" إ سدة الرئاسة ع الرغم من  س ا ء الرئ عد م ر ُيذكر  غ ظ  املاضية، ولم ُي

عيد مجزرة "خان شيخون"، وتنفيذ الواليات املتحدة لعدة ضربات ع  ُ ي  ع للنظام السوري.مطار الشآ رات التا   ع

ا إ محاولة  ، حيث مالت واشنطن وحلفاؤ عد حصول التدخل الروس ر وضوحًا  ي قد بات أك ردد األمر راجع وال وكان ال
راف وا باليد العليا للروس  امللف السوري.   االتفاق مع الروس ع تقاسم املصا والنفوذ  اع

شعر مراقبون وب ة"  امللف مؤخرًا، اس ي وعموم ما س ب "أصدقاء سور راجع األمر دًا من االنحسار وال احثون مز
ة خاصة، أو  شاطات  الروسية، سواء تلك العسكرة ع األرض  شرق سور رة التدخالت وال عدما ازدادت وت السوري 

غاض أ ي عن عبور قوات النظام السوري تلك الدبلوماسية من خالل تفعيل مسار "أستانا"، وكان مالحظًا حصول  مر
ن القوى  ة الديمقراطية،  تجاوز لتقاسم املناطق املتعارف عليھ سابقًا ب هر الفرات، وقصف الروس لقوات سور ل
ر خطورة ع قوى الثورة واملعارضة، واملتمثل بمحاوالت إضعافها وفرض األمر الواقع  ر األك الدولية، إضافة إ التأث

ها.   عل

سليط مزد من الضوء ع املعطيات املذكورة أعاله، ومحاولة الوصول إ الصيغ األمثل لتعامل قوى الثورة ه دف 
"، و"مركز عمران  أقامواملعارضة معها،  راتي وار السوري، بالتعاون والشراكة مع كل من "املرصد االس مركز ا

عنوان: راتيجية" ندوة حوارة  ي انحأثر " للدراسات االس عزز الهيمنة الروسيةسار الدور األمر ا-  ، "اإليرانية ع سور
ت بول، يوم الس   . م2017شرن األول/اكتوبر  21ه، املوافق لـ 1439صفر  1 ذلك  است

ن أفردت الثانية  ن، خصصت األو لعرض األوراق البحثية املقدمة من املراكز الشركة،  ح تضمنت الندوة جلست
اب األوراق.  هائي من أ عقيب  ا  ن ال تال   ملداخالت للمشارك

ها، وإ ذا التقرر ليضع القارئ الكرم  أجواء الندوة والنقاشات ال دارات ف ي   فيھ أقيمت الذي العام السياق يضاحيأ
ها، دفعت ال األسباب توضيح خالل من الفعالية ها، وبيان إل مي ها والهدف أ   .م

اوس" شاتام  ذا التقرر املوضو من خالل اتباع قاعدة " عد 
ُ
ب الزم للعرض واملداخالت، 1أ رت ، ومن دون التقيد بال

ار  ب األف  ع -املستطاع قدر- القارئ  ساعد وموضوعية سلسة بطرقةحيث استخدم التقسيم املوضو بقصد ترت
  .املضمون  فهم

                                                            
اوس" بأنھ:  1 شاتام  ونوا احرارًا  استخدام املعلومات «يقصد بقاعدة " ن ي اوس، فإن املشارك شاتام  عقد اجتماع أو جزء منھ  إطار قاعدة  حينما 

وار ومضمو  رك ع سياق ا ص آخر، ودفعًا للقارئ لل ة املتحدث أو انتماءه أو أي  و ها، لكن من دون كشف  غض النظر عن ال يحصلون عل نھ 
اصھ   .أ

ذه القاعدة، ينظر:  اوسللتوسع حول  شاتام  يديا. قاعدة  كي   ، و
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ور األول لعرض أوراق قدير املوقف املعدة من املراكز الشركة (املرصد  يتضمن التقرر ثالثة محاور: ُخصص امل
ي، للمداخالت وال ور الثا ن أفرد امل راتيجية)،  ح راتي ومركز عمران للدراسات االس تعليقات ال قدمها السادة االس

اب األوراق ع املداخالت.  ور الثالث لتعقيب أ   املشاركون  الندوة، وترك امل
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ور األول    تقديم أوراق تقديم املوقف -امل
عزز قدمت  الندوة ورق تقدير موق ي   عنوان "أثر انحسار الدور األمر راتي  الهيمنة ف، األو من املرصد االس

ا"، -الروسية عنوان "املشهد السوري والثانية من م اإليرانية ع سور راتيجية  اسب –ركز عمران للدراسات االس من امل
سائر ن تباعًا. و  (مالحظات وتوصيات). -إ تخفيض ا   سنعرض الورقت

عنوان -أوالً  عزز  عرض ورقة تقدير موقف  ي   ا": -الهيمنة الروسية"أثر انحسار الدور األمر   اإليرانية ع سور
ر  راتي الورقة، املرصد قدم خب استعداد الواليات املتحدة وال مهدت للموضوع باإلشارة إ ما يتم تداولھ عن االس

س ن الرئ رم ب امبورغ" (لتنفيذ املرحلة الثانية من االتفاق امل ي والروس  مدينة " رب )، 2017يوليو  13ن األمر حيث تق
ن القوى الفاعلة، وع رأسها روسيا وتركيا وإيران،  ر ضمانات مع استحقاقات تقاسم املصا والنفوذ ب بلتوف   تل أب

جوالن،  ل سوروتحقيق ا ي لألكراد، وتحو وعة السال  احكم ذا عمل ع تحقيق وفق خرطة روسية ح، إ دولة شبھ م
صصمن خالل تاالستقرار  ع ا   .وز

بحث ها س ا"،  وأشارت إ أ ها "مجموعة أصدقاء سور سمي رتبة ع انحسار دور القوى ال اصط ع  اطر امل م امل أ
اط ذه امل ، وذلك وفق نظرات إدارة الصراع من جهة، وسبل تحفيف أثر  ر املتوقعة وآليات التعامل معها من منظور مح

  من جهة ثانية. 

ور الروسمالمح انحسار الدور  -  ي لصا امل ي-العسكري األمر  اإليرا
ت الورقة  سيطرة األسد ع أغلبية األرا الواقعة أو و وطهران، والقبول  ي ع موس أن تنامي االعتماد األمر

ؤدي إ طر و ها وصوًال إ غرب الفرات، سيعرض مصا حلفاء واشنطن ل ا وجنو  تحقيق نصر كامل وسط سور
شاء مناطق "خفض التوتر"  ةمؤكد للنظام، و إ   . ون لھ عواقب وخيمةتسأن قبول واشنطن بخطة موس

ا الديمقراطية "قسد" ع  فقد أشارت الورقة إ تخ الواليات املتحدة عن خطة سابقة تق بمساعدة قوات سور
ش  ن تدعم القوات الروسية تقدم ج تحرر الرقة ومن ثم التوجھ جنوبًا لشن املزد من العمليات  وادي الفرات،  ح

ليفة نحو دير قول النفطية. الزور لتمكينھ من السيطرة ع النظام وامليلشيات ا   ا

ر  غ ةكما تظهر مالمح  دود السور و -مقاليد السيطرة ع ا ها مع موس هدوء، حيث اختتمت واشنطن محادثا العراقية 
هما إ قاعدة األزرق داخل األردن،  ي "التنف" و"الزكف" وعود ريطانية قاعد حول شروط إخالء القوات األمركية وال

ب". تمهيدًا إلعالن منطقة "خفض ر "نص يمنة النظام ع مع   التوتر"، وإعادة 

اب ودفعها الفصائل إضعاف  اإلمعان   -   مواقعها من لال
ها:    أشارت الورقة إ عدة مؤشرات تو وجود توجھ عام إلضعاف فصائل الثورة، م

ت قرار -1 ا جديدة مقاربة تب  ترامب يرغب حيث ،"املعتدلة" املعارضة فصائل عن الدعم إيقاف األبيض الب  لسور
ل مزدوجة ضربة توجيھ تتضمن" داعش" عد ما  ال اإلسالمية املعارضة وفصائل إدلب  القاعدة تنظيم من ل

بدالها  يرغب شكيالت اس رط ال جديدة ب ع وال األسد رحيل ش   . النظام مع التعاون  من تما
جنوب فصائل عرض -2 جة لضربات ا ها، املتحدة الواليات قبل من ممن ن تم حيث وحلفا  علمھ رفع من النظام تمك

ر ع دود ع الواقع ،"الشرشوح أبو" مع ة ا داء رف  األردنية السور جنوبي السو ، ا ش دفع عد الشر  ج
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اب" العشائر أحرار" ب مما املناطق تلك من لال ش مقات عن اإلمدادات طرق  قطع  س ج ر ا  املتواجدين ا
  ".الشعاب" منطقة 

ل من" املوك" غرفة مطالبة -3 ش" ل  البادية  األسد نظام قتال بوقف" العبدو أحمد قوات"و" الشرقية أسود ج
ة  . األردن إ والدخول  السور

ر  الروسية بالهيمنة القبول  -    "التصعيد خفص" مشروع ع
ل  ا محورًا بحسب الورقة، مثَّ راتيجياً التعاون مع روسيا  سور ا خالل األشهر الستة املاضية؛  اس إلدارة ترامب  سور

شاء مناطق آمنة وفق  و لتنفيذ خططهم  محاربة تنظيم "داعش" وإ ن ع موس ن األمركي حيث تزايد اعتماد املسؤول
  خطة "خفض التوتر" ال وضعها الروس.

ن عن حصول الروس ع  التنازالت األمركيةأسفرت  حيث رين تممكسب : منحهم حق اإلشراف املنفرد ع مناطق كب ثال 
ها،  جنوبيةوالعدول عن اخفض التصعيد املتفق عل دود ا اب امليلشيات الشيعية عن ا راط ا ا.-ش   الغربية لسور

نفيذ القوات الروسية كما بدأت شر ب ا، حيث قامت ب شار  مناطق مختلفة من سور مئات من  بضعة عمليات ان
ن،  شاناملقاتل هم من الش دود مع األردن،  وغالبي دود مع "إس  منطقة قربة منوكذلك ع ا . إضافة إ رائيل"ا

  شر عدة نقاط ع خطوط التماس  الغوطة الشرقية. 

ت الورقة كذلك س  و بّي عزز لموس ا العسكري من خالل  ة نوعيةتعزز نفوذ سليح النظام بأس ، حيث برامج 
  ورادارات متطورة. شوش ات صاروخية وأنظمة نظومدفعية ومبمزودتھ 

ي الوجود شرعنة -    البالد من مختلفة مناطق  اإليرا
ها ع لالقوات اإليرانية أشارت الورقة إ استغالل  يمن سط  لرغبة الدولية  القضاء ع فلول تنظيم "داعش" ل

ة دود السور ها ع القوات-ا ي اللبنانية وفرض أجند ش اللبنا ج عدت .األمركية وع ا "داعش" عن حدود  حيث أ

ي والعاصمة دمشق جغرافيا ألول مرة  وتمكن حزب هللالبنان،  دود اللبنانية  القلمون الغربي بمنطقة الزبدا من ربط ا

يتعن ت مما أسفرمنذ سنوات.  ي عنفوذ ال ث ة مع لبنان.اإليرا دود السور    ا

ت  للسيطرة ع التقدم بللنظام وحلفاءه، وبمساعدة روسية،  الورقة إ سماح الواليات املتحدة األمركيةكذلك أمل

جة تحرره من قبضة تنظيم "داعش". الزور محافظة دير رال محمد باقري وقائد القوات  حيث ب ج س األركان ا شط رئ ي

بات "خفض ر ترت رس الثوري محمد باقبور  ضمان س رية ل س ال شاء مراكز قيادة لت ر إ يق العمليات التوتر" ع

ا ف هم التوسعية.العسكرة  سور   يما يتوافق مع أجند

عمل روسيا ع رفد شرن  كما  هم ولبنانية إيرانية عناصر دمشق وشرق  وحمص وحماة حلب ضباطها املن  من لتمكي

ال روسيا . والعسكرة املدنية الشؤون تو ًا إي رية العمليات مهمةحيث أصبح وا ن.  ال   لإليراني

 الكردي الديمقراطي االتحاد زب االنفصا املشروع تمرر  - 
طوات أو أكدت الورقة ظهور  لم لتحقيق امللموسة ا  الشمال  الكردي الديمقراطي االتحاد زب الفيدرا ا

شاء انتخابات إجراء خالل من وذلك ، السوري رة، وحدات إل ها صغ س إ تؤدي خطوات عق " تنفيذية يئة"و برملان تأس
ومة( شر ال املناطق  االنتخابات إجراء تم حيث مقاطعات، وست أقاليم ثالثة إلدارة املقبل العام بداية) ح ها تن  ف
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ركية عسكرة قواعد ا شرق  شمال" رميالن" منطقة وكانت الفرات، هر شرق  أم عقاد شهدت قد سور قر مؤتمر ا
ُ
 فيھ أ

ا لشمال الديمقراطية للفيدرالية االنتخابي القانون " حيث  الذاتية، اإلدارات لتوسيع" اإلدارة التقسيمات قانون "و ،"سور
ان والروس، األمر الذي فهمھ  ع أنھ موافقة ضمنية ع خياري الالمركزة  PYDتم كل ذلك باطالع كامل من األمر

ا املستقبل.    والفيدالية لسور

  توصيات - 
 :   اختتمت الورقة بتقديم ثالثة توصيات أساسية 

اصصة والتقسيم -1 ع امل بذ مشار   .شكيل خطاب وحدوي جامع ي
  .جمع قوى الثورة واملعارضة ع مشروع وط كبديل للمرحلة الفصائلية -2
ع الشرعية عن النظامتوظيف أدوات  -3 اسبة ل   .امل

سائر  -ثانياً  اسب إ تخفيض ا عنوان "املشهد السوري من امل   ": -مالحظات وتوصيات–عرض ورقة تقدير موقف 
ذه الورقة، وال تضمنت إضاءات سرعة ع األوضاع امليدانية  راتيجية  قدم الباحث من مركز عمران للدراسات االس

تاج والسياسية ال شه ، واست ا امللف السوري مؤخرًا، بقصد تقدير املوقف حيالها ع املستوى العسكري والسياس د
ة، ومن ثم تقديم تصور آلليات التعاطي مع تلك اآلثار.   أثر تلك التطورات ع مستقبل الثورة السور

  أحداث البادية كمقدمة لهامبورغ:  - 
ها، أشارت الورقة إ س  عزز تواجده العسكري ف ة إ  حيث كٌل من األطراف املتنازعة ع النفوذ  البادية السور

انية التصعيد إ مواجهة  تطورت اكات عسكرة أنذرت بإم ن الواليات املتحدة وإيران إ احت املصا املتضاربة ب
ما  البادية بقوا، خمباشرة م الطرفان تواجد عد أن دعَّ هما عد عسكرة جديدة،صوصًا  الدخول  األمر الذي فرض عل

مات ال ُترجمت  تملة  البادية، التفا مات تحتوي التداعيات امل ها املعلن إ  -بحسب الورقة– تفا  عدة اتفاقات م
جنوب السوري) ر املعلن (إقامة منطقة آمنة  ا ر التنف مقابل م( وغ البوكمال، قايضة دير الزور مقابل الرقة، ومع

فها والقنيطرة  ). ودرعا مقابل ر

  الزور دير  معركة - 
ي عد التوافق األمر ن  الروس -قدمت الورقة مقاربة لفهم ما حدث  دير الزور، فأشارت إ أنھ  بخصوص املقايضة ب

و حاولتالرقة ودير الزور،  نارو تكرار موس ر البادية س مها بذلك مخالفة الشرقية الضفة إ الفرات هر عبور  ع  تفا
ر واشنطن ع للضغط محاولة و الزور، دير  النفوذ مناطق حول  واشنطن مع ا قوات مع العسكري  التصعيد ع  سور

يئة تحرر الشام" الديمقراطية، ر " ر مباشرة ع ت معركة األمر الذي دفع الواليات املتحدة للرد ولكن بطرقة غ  ال ش
ر داف مفهومة غ ،  حماة رف  األ نالشما و ستجب لم وح و معمل بقصف وقامت موس ت ،كوني  جوماً  داعش ش

   .النظام قوات ع معاكساً 

  الشمال السوري (مستقبل إدلب) - 
ن النفوذ تقاسم بوادر أو السوري الشمال وفقًا للورقة، شهد و، املتحدة الواليات ب  الفرات هر اعتماد تم حيث وموس

 من الفرات غرب منطقة بأن املتحدة الواليات أقرت إذ منبج، مدينة وأزمة الفرات درع عملية منذ للنفوذ فاصل كحد
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و تضم أن املتوقع من كان لذا تركية، روسية نفوذ منطقة ) الساحل إ جرابلس(  مسار إ املنطقة تلك وتركيا موس
ي أستانة ل تحقق النفوذ تقاسم من الصيغة وتلك ،)إيران تركيا روسيا( الثال ھ. طرف ل   مصا

شيات  -    "PYD"خطر مل
ا وما العراق،  االنفصال ع الكردي االستفتاء حداثأشارت الورقة إ أن أ  للمناطق العراقية القوات دخول  من تال

ها املتنازع ا،  يحدث أن يمكن ملا مؤشرات ،عل  الصراعات لعبة  بأنفسهم األكراد يزج إذ نفسھ التارخ عيد حيث سور
شودة الدولة تحقيق أمل ع الدولية ن. بخفي يخرجون  ثم ومن امل شيات  وعليھ حن عد خطر ميل ا  PYDفلم   سور

ن أو االنفصال ناحية من مقلقاً  و ها  أن  يكمن القلق ولكن رالية،فيد ت شيات ونظرًا لتعاو ذه امليل  النظام معتقوم 
ها سليم ،الثورة لقوى  وعدا اضعة املناطق ب ها ا   مستقبًال. للنظام لسيطر

جنوبية:  -    الوضع  املنطقة ا
رت الورقة ة منذ ما قبل اتفاقات خفض التصعيد، وذلك ألن جميع  اعت سابات الثور جنوبية خارج نطاق ا املنطقة ا

مات ا ها لغرفة املوك، وبالتا فه تتحرك وفقًا للتفا هات (درعا فصائلها خاضعة  تحركا إلقليمية والدولية وبخاصة ج
ها -القنيطرة – جنوبية م هة رف دمشق واألحياء ا ن  فأشارت الورقة إ ،البادية)، أما ج م جاري بخصوصها ب أن التفا

رة. ن يجري التفاوض ع الغوطة الشرقية  القا لية).  ح   (روسيا، إيران، النظام، الفصائل امل

  السوري:  نتائج وآفاق الوضع - 
 السوري الواقع مالمح ترسم وال السابقة النقاط مناقشة خالل منأشارت الورقة إ عدة نتائج يمكن استخالصها 

ا مها، ا   : ومن أ

يار هاية -1 ة، الثورة  العسكري  ا س السور  األحداث، مجرى  فرضها مرحلة كانت العسكرة كون  الثورة هاية ول
س ها الثورة و ول   .بذا

ادة -2 ة والدو اإلقلي القبول  احتماالت ز ل، الروسية بالرؤ رض وال ل  املرحلة خالل األسد شار بقاء تف
  .االنتقالية

ة املعارضة إصرار يحظى ال قد -3 ها، أقرب من ح بتأييد االنتقالية املرحلة بداية  األسد رحيل ع السور  داعم
هم اختالف ع يتوافقون  والذين  .املرحلة تلك هاية ح األسد بقاء ع مصا

  اآلفاق املستقبلية:  - 
مها:    طرحت الورقة عدة توصيات من أ

لية الشرعية لكسب س جديد سياس تفاعل انتاج  الوط التباحث ضرورة -1 عمل امل ضاً  منحھ ع و  تفو
رية قرارات بأخذ ها مص ون  أن ُين وعليھ. القادمة املرحلة تتطّل لية املجالس ت امل  امل س ا  لهذا الرئ

ها التفاعل، ها عمل ال املناطق بدعم تحظى كو ها ف مية ع دو توافق وَثّمة. وثق ا أ  االنتقالية املرحلة  دور
 . دعمها وضرورة

ون  أن الضروري  من وال االنتقالية، املرحلة  الديمقراطي التحّول  آليات ع التفاوض -2 ات رأس عت  أولو
اسباً  تمثل حيث القادمة، املرحلة  التفاوضية املعارضة نارو فرض حال  للمعارضة م و األسوأ الس  بقاء و
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م تلك اآلليات:  االنتقالية، املرحلة  األسد شيات إلخراج بخطة طالبةاملومن أ ية املل  النظام مع املقاتلة األجن
ا، من ن لعودة برامج وضعو  سور ن الالجئ ن كافة عن إلفراجإضافة ل ،دولية بضمانات السور  لدى املعتقل

جان واملطالبة االنتقالية، املرحلة بداية  واملعارضة النظام ام لضمان امللف ذا ع لإلشراف دولية ب  ال
  .النظام

ي ور الثا ضور  -امل   مداخالت ا
ن، وال توزعت ع عدة محاور  عد عرض األوراق من املراكز البحثية الشركة، فتح الباب أمام مداخالت السادة املشارك

ا،    توصياتو : توصيف مشهد الصراع اإلقلي والدو  سور

ا: توصيف مشهد ا -أوالً    لصراع اإلقلي والدو  سور
هم ل ن مداخال ا وتحليلھ، ع اعتبار أن خصص العديد من املشارك توصيف مشهد الصراع اإلقلي والدو داخل سور

هم.  ن املؤثرن  امللف السوري ومصا   ذلك خطوة أو لفهم دوافع مختلف الالعب

  محددات السياسة األمركية  التعاطي مع امللف السوري: - 
عد تو إدارة ترامب  إ أن السياسة األمركية تجاه امللف السوري اختلفت أشار أحد أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات

ها أثناء إدارة أوباما ن"ع اب واملتطرف ن ع "محاربة اإلر ن اإلدارت ناء االتفاق ب ن ، ؛ فباست رة ب نالك فروق جو
نعكس بصورة مباش و ما س ي تحديدًا، و ن  التعامل مع امللف اإليرا واألمر ذاتھ ينطبق  رة ع امللف السوري.اإلدارت

ناء إيران ال بقي موقفها ثابتًا تجاه دعم النظام،  ها تجاه امللف السوري، فباست ع الدول اإلقليمية ال اختلفت سياسا
ر وا  سياسات الدول اإلقليمية  غ ة"نالك    . من "أصدقاء الثورة السور

ا ركز دراسات أن و السياق ذاتھ، أكد باحث  م يجة مفاد عاطي اإلدارة األمركية مع امللف السوري تقود إ ن عة  متا
ن إيران   ا ال يزال حاضرًا من جهة تمك راتيجية متماسكة، مع اإلقرار بأن ما زرعھ أوباما  سور عدم وجود ثوابت أو اس

س "صراع ن السلطة واملجتمعاملنطقة ورسم حدود التعاطي مع ما يحدث بأنھ "أزمة" ول   . "ًا ب

ي لرفض الدخول  "بازار املساومة واملقايضة" ع امللف ھ يوجد توجھ أنبكذلك أو باحث  مركز دراسات  أمر
ي يدفعوا السوري، والذي س لھ الروس  ي إ نقطة توافق تجاه امللف السوري تؤدي إ انفراج  أل زمات أخرى. األمر

عض الضربات لألطراف مما دفع الطرف  ة، من خالل توجيھ  رب الباردة" ع األرض السور الروس إ مبدأ "ا
ي. سوبة ع الطرف األمر   امل

ها ورقة تقدير املوقف املقدمة أن كما أشار عضو  االئتالف الوط إ  عبارة "اإلمعان  إضعاف الفصائل" ال أورد
ن أن  ، تب راتي ر عن بھ، هم مستمرون الواليات املتحدة كانت تحد من دور الفصائل، وأمن املرصد االس ع األمر الذي 

س انحسار  ذا املجال ول ة لدى الواليات املتحدة     ذلك عضو  االئتالف الوط مؤكداً  وافقھًا، وجود سياسة وا
ي لم ينحسر عأن  ر باآلثار الدور األمر و إعادة تموضع، األمر الذي يتطلب من قوى الثورة التفك ن املنطقة، وإنما 

رتبة ع ذلك.    والتحديات امل
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: االئتالف الوط  عضو عتمد السياسة األمركية  املنطقة بحسب   ، ع ثالثة محددات 

نإ حلفاء ع االعتماد -1 هم يتم قليمي سليحهم تدر اً  واستخدامهم و و حال  غراضأل  عسكر  PYDوظيفية كما 
ستخدمون كأوراق  باز  هم سياسيًا، و رف  ع ُ وات، بحيث ال  " ومن قبلهم ال شد الشي ر السياسة او"ا

 اإلقليمية سواء ضد تركيا أو إيران أو  أماكن أخرى. 
 استخدام ورقة العقوبات االقتصادية ضد الدول.   -2
ارتيالت وشركات السالح تدفق استمرار ع لإلبقاء حلها "إدارة األزمات" من دون  -3 ا العسكرة ال هم أمر  ، وال 

الة ذه سبة يحصل ما ا ان بال افمن  للس همصراع هم و طاقا است ونا ال كذلك ح م ، حيث يبقى ا
ستطيع  ق األطراف، وبالتا  هدوء ومن دون خسائر.  فرض ُتر ها   سياس

ّر عضو  ّ دد الثابت  السياسة األمركية وقد ع ها بقولھ:  إن امل مكتب سياس ألحد الفصائل عن الفكرة ذا
و " ها"، بما يحقق مصا "إسرائيل". وما دعم الواليات املتحدة ملشروع  تجاه املنطقة  افظة ع زعزع  PYDامل

شيات الطائفية  العراق ولبنان واليمن إال مؤ  ذه السياسة، ملا لهذه والتغا عن تمدد امليل شرات ع 
ا.  شكيالت من دور  زعزعة أمن املنطقة واستقرار   ال

انية تخ الواليات املتحدة األمركية عن  ساءل عضو مكتب سياس ألحد الفصائل عن إم ذا السياق،  ضمن 
ي  املنطقة ة النفوذ اإليرا ها عن دعم مشروع "قو ، دعم "إسرائيل" لصا تقو ا الديمقراطية" وتخل ات سور

ل ضغطًا ع تركيا ش    . الذي 

امبورغتمدى  -  عد اتفاق    : أثر نفوذ الدول اإلقليمية ع امللف السوري 
ي امبورغ األمر رض فهم الدور  - سياق حديثھ عن اتفاق  ة إ أنھ يف ، أشار مدير أحد مراكز األبحاث السور الروس

 : رات  ذا االتفاق ضمن ثالثة متغ ي     األمر

هائيًا، وإنما اتفاق جزئي أمامھ مجموعة من التحديات.  -1 س اتفاقًا  امبورغ ل  اتفاق 
 يجة التحديات الداخلية. ارتباك إدارة ترامب ن -2
عزز  -3 جديد املوسوم بـ "االنحسار" من أجل  ي ا محاولة أطراف دولية، أوروبية وإقليمية، توظيف الدور األمر

ا  الشرق األوسط، مثل فرسا.   نفوذ

 : بع من عدة نقاط  ذا االتفاق ت مية    ثم أو أن أ

ي -1 عد تو ترامب للسلطة،-أول اتفاق أمر ها كانت  روس  تقد إدارة سلفھ أوباما بأ ر كان ي خصوصًا وأن األخ
 . لة مع الدور الروس سا  م

رات، األمر الذي  -2 رة من الضربة األمركية ملطار الشع رة قص عد ف وامش أعاد التأكيد بوجود تحقيق االتفاق 
 إدارة ترامب  تجاوز سياسة سلفھ أوباما. ضئيلة أمام 

ن  -3 اع ب اع السوري، والثانية، تخفيض ال ، إدارة ال ن: األو تفوض الروس بامللف السوري بناء ع قاعدت
 النظام وقوى املعارضة. 
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ذا االتفاق ر  ي  املنطقة، ثم شرح مدير املركز تأث م الدول اإلقليمية  ع  الذي ُفسّر بأنھ انحسار للدور األمر أ
ا ضمن السياق السوري.   ر كل دولة وحدود   محاولة لفهم تأث

  اتفاق خفض التصعيد - 
ش" ر من كونھ "قلق رأى باحث أن اتفاق خفض التصعيد " عزز أك د أو  ستمر مع وجود مؤشرات تؤ "، أي أنھ س

ع ذلك عدم امتالكھ لعناصر االستمرار  اسات فيھ من دون أن    ومقوماتھ. االرت

ا:  -    عدم التوافق الدو سمة أساسية للمشهد السياس  سور
ل نقطة الوط الئتالف يئة سياسية  اأشار عضو  ش اد  ا، وأن املوضوع الذي ي إ عدم وجود توافق دو  سور

اب" ن مختلف الفرقاء "محاربة اإلر رة ب نظيم الدولة تال ظا ، ألن يقول بأنھ خنالك من ، املتمثل ب راتي طأ اس
رة للعالم سواء  ن من كل أنحاء العالم  بتجميعتنظيم الدولة يقدم خدمات كب ابي ان واحداإلر التخلص إضافة إ  ، م

الفة"من مصط  هھ ا شو عد  ء الذي يقدمھ "    التنظيم. بالنموذج الس

داف الثورة   -    أروقة األمم املتحدة: ال يمكن تحقيق أ
ة داخل األمم املتحدة بما  ذلك القرار  يئة سياسية  االئتالف الوط أنھ ال يوجد حل للقضية السور  2254أكد عضو 

يجة ثورة شعبية وبناء ع قرارات أممية و 1أو ح بيان جنيف س دولة ن ر رئ غي بغطاء من املنظمة الدولية يتعارض ، ألن 
هم مؤخرًا.  مع ميثاق األمم املتحدة الذي يؤكد ذه رسالة شبھ رسمية وصل ًا أن  رام مبدأ سيادة الدول، مو   ع اح

رات الداخلية واإلقليمية والدولية:  -ثانياً    توصيات للتعامل مع املتغ
ة، فضًال  هم لتقديم توصيات للتعامل مع القضايا املطروحة ع الساحة السور ر من مشاركا جزء األك أفرد املشاركون ا

ها    األوراق البحثية املقدمة. عن مناقشة التوصيات ال أورد

رات الدولية: -   التعامل مع  املتغ
رة لقوى الثورة أو قيادي  إحدى القوى السياسية أن اختالف املصا وتناقض يح فرصًا كث ن املشارع اإلقليمية ي ها ب

ا بما يحقق املصا الوطنية.  ثمار   واملعارضة  اس

ها مع مصا الثورة  ات بحسب تقاطع مصا رض تقسيم الدول املؤثرة  امللف السوري إ عدة مستو كما أنھ يف
  والشعب السوري. 

  ضرورة الالمركزة: - 
شكيل قيادة موحدة، أكد مدير تنفيذي ألحد مراكز األبحاث   خطابو ع ضرورة االنتقال من التوصيات العامة من قبيل 

ون إ برامج تنفيذية محلية. وحدوي جامع ا من الناحية الواقعية  ، إ توصيات أقرب ما ت ون من األفضل لسور سي
الية، وجود مؤسسات محلية وفق مفهوم الالمركزة وفق تف لية ا عزز سلطة املجالس امل ُ مات "عابرة للمؤسسات"،  ا

مات عابرة للمؤسسات، وذلك ها تفا ون بي ن، وطغيان االنتماءات  و الة الوطنية لدى السور لية لعدم نضوج ا امل
  واملناطقية والعشائرة.
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ساسة كقضية الفيدرالية واملبادئ فوق  الية وا وأضاف أن قوى الثورة بحاجة ملصارحة تجاه مختلف القضايا اإلش
ها  ار ومناقش ذه األف وار والفكر ال ال تتحمل أية تبعات سياسية لطرح مثل  ذه مهمة مراكز ا نًا أن  ة، مب الدستور

يجة ظروف الثورة واملفاوضات. ع عكس القوى السياسية ال قد تتحرج من ذل   ك ن

ئ لتفادي  عليقھ ع قضية "الفيدرالية"، أشار عضو  املجلس اإلسالمي السوري، أن نموذج "الفدرلة" إنما أ و 
ون  ع التقسيم، لذلك فقد ي يجة ضعف السلطة املركزة، فإن "الفيدرالية"  ة، ون التقسيم، ولكن  حالتنا السور

ل بأن يؤ  ها. ا ا يمكن التصوت عل ستقر األوضاع، وعند ثما  ذا النموذج ر ديث عن تطبيق    جل ا

ات حساسة من قبيل  ذا السياق، أشار عضو  االئتالف الوط أن تجنب قوى الثورة ملناقشة مصط ضمن 
و تكرس للغة  ة"، إنما  اصصة، والفيدرالية، والتوافق، واملبادئ فوق الدستور د من طموح األقليات، "امل األغلبية ل

ها ث األمر الذي يكرس حالة الـال وجد ف ا اآلن أمام حالة "ال مركزة واقعية"، و ًا أن سور ن مختلف األطراف، مو قة ب
طاب ذا ا ون بمثل  ا ال يمكن أن ي ومات، وأن توحيد جميع معها املشروع الوط يحتاج آللية  فبناء، أربعة ح شعر ا

ذا املشروع أنھ   . جزء ال يتجزأ من 

 ، ديث عن املشروع الوط سبة للثورة عضو  االئتالف الوط عدَّ و إطار ا ل بال ناء الثقة  أن ا ون بداية ب ي
ن، ثم ب ن السور ارجية،املفقودة ب راتيجية للتعامل مع املستجدات الداخلية وا و  إيجاد قيادة وطنية تتو وضع اس و

ذا  ما أكد عليھ عضو مكتب سياس ألحد فصائل الثورة. ليضيف عضو  املجلس اإلسالمي السوري أن بناء مثل 
ساع تيار االعتدال داخل قوى  املشروع بحاجة ملبادرات ذاتية وطنية خصوصًا  ظل وجود عوامل مساعدة، من قبيل ا

و  ل ال يمكن أن ي عد آخر الثورة، وإدراك مختلف القوى أن ا ارجية ال يت يومًا  عيدًا عن القوى ا ن إال داخليًا 

ست بالضرورة متوافقة مع مصا الشعب السوري.  ها، وال ل س لتحقيق مصا ها    أ

ساءل باحث  مركز دراسات عن امتالك قوى الثورة لفاعلية سياسية قادرة ع انتاج خطاب وحدوي، فقبل  كما 
ديث عن مشروع  ل تمتلك قوى الثورة فعالً ا راتيجية وطنية،  ر الداعم  اً وطني اً حقيقي وط أو اس عيدًا عن تأث

  وفعاليتھ ال ما تزال حاضرة ح اليوم. 

ستطع بلورة مشروعها  ها لم  سبة للثورة أ إضافة إ ذلك أكد عضو  املجلس اإلسالمي السوري أن النقطة القاتلة بال
، وأنھ  ح ا املستقبل، فإن الوط ال تمكنت قوى الثورة من صياغة مشروعها السياس الذي يحدد موقفها من سور

ها  س لتحقيقها.معظم الدول ستحاول إفشالھ ألنھ سيفشل كل مخططا   ومناطق النفوذ ال 

ش والتعامل مع نموذج الدولة الفاشلة -    ضرورة التعا
يجة  عيدًا، أشار باحث  مركز دراسات إ أنھ ن ها  ا، فما يزال تحقيق التوافق فيما بي الختالف مصا الدول  سور

ي "خطوة خطوة" عاطي تكتي و  ها مع مختلف املسارات السياسية والعسكرة  عاط من دون أن يصل  ،األمر يدفعها إ 
"، إ مرحلة " راتي رض ع قو التعاطي السياس االس جعل العنوان العرض الذي يف و: و ى الثورة أن تتعاطى معھ 
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ش  لول دون السياسية"(التعا شظي مع نموذج "الدولة الفاشلة" و"ا ت وال ش ل األمد من ال )، نظرًا ألننا أمام مشهد طو
    ، إضافة إ الصراع الطائفي القائم أصًال. 2قومي- ظل وجود مهددات باشتعال صراع قومي

  : "معضلة األسد"التعامل مع  - 
رحلة االنتقالية" يحتاج بداية إ "بقاء األسد  امل خيار القبول بـ باحث مهتم بالشأن السوري إ أن التعاطي معأشار 

ا.  يار، ثم إبراز مخاطره ع مستقبل الثورة وقوا هذا ا ررات القبول    مناقشة م

يار، ذا ا ررات  سبة مل يا أكد الباحث أن بال هذا ا بان للقبول  ، األول: ضعف املعارضة -بحسب أنصاره–ر نالك س
ًا، وال ة عسكر ب األول، فهو محل نظر خصوصًا أن قوى الثورة املس سبة للس ي: رغبة الدول  بقاء األسد. بال بجميع ثا

ب  سبة للس ة خفيفة، أما بال ، والذي كان بأس ها مع بداية العمل املس الة ال كانت عل ي، األحوال  أقوى من ا الثا
هاء املرحلة االنتقالية، بمع أن األسباب ال دفعت  عد ان فما الذي يمنع الدول من استمرار موقفها من بقاء األسد ح 
مكن بصورة أشد الحقًا، خصوصًا إذا استطاع النظام فرض نفسھ  الدول للقبول ببقاء األسد حاليًا، قد تبقى مستمرة و

ع من ا بالقوة. ببقاء األسد الحقًا  حال تحققت ذات األسباب ال تدفع حاليًا للقبول بھ  املرحلة لقبول إذًا، ما املا
الية!!   ا

مها:  يار، أ هذا ا رتبة ع القبول  اطر امل يار، فأشار الباحث للعديد من امل ذا ا اطر  سبة مل   أما بال

ها ع  -1 س "بالواقعية السياسية"، خصوصًا أن أمامنا تجربة اليمن، ال استطاع ف يار مع ما  ذا ا تناقض 
غوًال  أجهزة  عد تنحيھ عن الرئاسة، ع الرغم من أنھ أقل  عبد هللا صا من االنقالب ع السلطة الشرعية 

سبة استمرار األ  شار األسد، وبالتا تصبح  ر الواقعية السياسية، عالية الدولة من  سد  السلطة، وفق معاي
 جدًا. 

اب الذي  -2 اربة اإلر شھ مل رتب ع ذلك من فرض اندماج املعارضة مع ج املة، وما ي إعطاء األسد الشرعية ال
 لن يقتصر ع "داعش والنصرة"، وإنما سيمتد ألي فصيل يرفض العملية السياسية. 

يجة عدم وجود موقف موحد تجاه مسألة "بقاء األسد". انقسام املعارضة وحدوث شرو  -3 رة  صفوفها ن  خات كب
ها الشعبية.  -4 اضن  فقدان املعارضة 
جماعات  -5 ة خطاب ا جهادية"تقو جماعة الوحيدة ال تقاتل  "ا ها ا وتحديدًا النصرة، الذي يقوم ع فكرة أ

جماعات األخرى "خائنة وعميلة".  ن أن ا ون قد دفعنا شبابنا إ محرقة جديدة.  و  النظام،  ح  بالتا سن

ديث ما يزال للباحث–كل ذلك، يدفعنا للقول إن التعامل مع خيار "القبول ببقاء األسد  املرحلة االنتقالية"  يحتاج  -وا
ذه املراجعات صفة اإلجماع  ، بحيث تأخذ  ذا ما إ مراجعة أدبيات الثورة ع املستوى االجتما والسياس ، و الوط

ع اليد الواحدة.  اد تتجاوز أصا ها قوى الثورة معدودة وال ت ل، لن يتحقق خصوصًا وأن املبادئ ال أجمعت عل لذلك فا
ون  لول تكتيكيًا دون أن يصل إ مرحلة التعاطي السياس العام، أي القبول  -كما أو بھ باحث آخر–ي التعاطي مع ا

                                                            
ذا الصراع عقب االستفتاء الذي أجري  مناطق كردستان العراق  2 ر/أيلول  25الحت بوادر  تم م، وما تبعها من أحداث خصوصًا تلك املتعلقة 2017س

  بمنطقة كركوك.  
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هدئة مثًال من دو  ون بال رة ال ت ذه األخ ن أن يصل ذلك إ الدخول  عملية سياسية إال إذا وجدت ضمانات حقيقية، و

ع   .3إال بقرار أم تحت الفصل السا

ها  اضنة الشعبية للثورة ال قتل م انية قبول ا ي عن إم ساءل مدير إلحدى منظمات املجتمع املد و السياق ذاتھ، 
ن خالل املرحلة االنتقالية؟ وعن  مليون شهيد ومفقود وجرح، ن، ببقاء األسد ملدة عام ها ما يقارب عشرة مالي وشرد م

ذه املرحلة؟ عض م    األسباب ال ستدفع الروس إلجبار األسد ع الرحيل 

جواب ع أحد األسئلة أعاله ع لسان مدير تنفيذي ألحد مراكز الدراسات، بأنھ قبل اإلجابة البد من ت حديد كان ا
دافھ  ستخدمھ بما يتوافق مع أ اضنة الشعبية" مصط "مطاط" كل  ها. فمثًال مصط "ا ات واملقصود  املصط

شار ، بل ورؤاه.  صية ومتعلقة ب ون العقدة  رض أال ت شار األسد"، بأنھ يف عليقھ بخصوص موضوع "عقدة  ع  وتا
ل "األجهزة األمنية وا رك ع املنظومة ك ألجهزة العسكرة" بحيث نضمن عدم إعادة إنتاج النظام وأركان يجب ال

مت فيما وصلنا إليھ.    منظومتھ األمنية والعسكرة ال سا

  عزز شرعية املعارضة:  - 
ها ورقة تقدير املوقف من مركز عمران للدراسات أكد  ي ع التوصية ال تقدمت  مدير إلحدى منظمات املجتمع املد

راتيجية،  راك العسكري االس ية سياسية جديدة، وتوحيد ا عزز شرعية املعارضة من خالل ب وال أشارت إ ضرورة 
ذه التوصيات سيجعل املعارضة  ًا أن تفعيل  ضوع إ الضغوط  لقوى الثورة، مو ا ل موقع أقوى ال يضطر

  الدولية. 

جم األمراض  ها املجتمع، وال كما أكد مدير تنفيذي ألحد مراكز الدراسات ع  ي م عا االجتماعية والسياسية ال 
اصصة كنموذج، حيث أن غالبية قوى املعارضة والثورة تصرح تحتاج إ مراجعة ومناقشة جدية،  طارحًا قضية امل

شاركي.  ها عمليًا لدى دخولها  أي مشروع  ون أول من يطالب  ها ت ن أ   برفضها،  ح

راتيجية، حول ضرورة أن تتو و معرض مناقشتھ إلحدى  ها ورقة مركز عمران للدراسات االس التوصيات ال قدم
لية إنتاج  لية، الشرعية لكسب س جديد سياس تفاعلاملجالس امل أشار عضو  االئتالف الوط إ التحديات  امل

ذه الفكرة رض تنفيذ  ع ها داخل االئتالف. ليو مدير خصوصًا تلك املتعلقة بضعف التمثيل السياس ل ال  لعديد م
ذه التوصية  تلك املنتخبة وال لها وجود فع ع  ها   لية املعّول عل تنفيذي ألحد مراكز األبحاث بأن املجالس امل
ون لها دور   عدى ذلك ألن ي ا خدميًا فحسب، بل  عد دور ره من املجالس ال لم  األرض كمجلس محافظة درعا وغ

 .   املناصرة والتحشيد املجتم

  الوقوف خلف الهيئة العليا للمفاوضات طاملا تمسكت بمبادئ الثورة:  - 
ا إال مع تن األسد، وأن كل اإلجراءات  قيقي ال يمكن أن يحدث  سور ر ا أشار عضو  االئتالف الوط إ أن التغي

امشية طاملا بقي األسد  السلطة.  عد   " ها "االنتخابات والدستور ..إ   ال يذاع ع

                                                            
اصة بالوضع السوري، كانت تحت الفصل السادس، الباحثأشار  3 ع  إ أن جميع القرارات ال صدرت عن األمم املتحدة وا ناء القرار املتعلق ب باست

ة "إسرائيلية".  ع ألن األمر متعلق بمص   السالح الكيماوي، فإنھ صدر تحت الفصل السا
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ع بأنھ ال توجد ضمانات  السياسة، وب هاية بحوتا اجة لشرك قوي ذي مصداقية من املعارضة، ولو كانت أن الدول  ال
ستطيع الدول  ها وإدخالها  العملية السياسية. لذلك وح ال  ذه القوى ملا حاولت استمال ذه الدول قادرة ع تجاوز 

ب وجهة نظر النظام، يجب الوقوف خلف الهيئة العليا للمفاوضات  راق مؤسسات الثورة بمنصات وأجسام ت طاملا اخ
يان الراض   . 1تمسكت ب

  قضية التعامل مع الدستور:  - 
عض الدول  ي ع ضرورة عدم االلتفات إ املشاغبات ال تتم من  كذلك أكد مدير إلحدى منظمات املجتمع املد
س يفرض  يئة منتخبة تمثل الشعب السوري، ول ًا أن الدستور السوري يوضع من قبل  بخصوص الدستور، مو

جهة أو تلك.  فرضًا من    ذه ا

ها  ن الدستور ال يمكن مناقش وض  مضام و السياق ذاتھ، ّذكر قيادي إلحدى القوى السياسية بأنھ البد قبل ا
ا  د ها بحلول تر مختلف األطراف، االتفاق ع "فلسفة الدستور" من جهة تحديد الدولة ال ير روج ف وا

ل  دولة حرات  ون،    .وحقوق ومساواة، أم دولة أيديولوجيةالسور

ها دخلت  يئة سياسية  االئتالف الوط إ أنھ من أخطاء املعارضة أ بمبدأ خاطئ، فه دخلت  املفاوضاتأشار عضو 
ن ع طاولة املفاوضات، األمر  ن مختلفت نالك لغت ان  ة سياسية، ودخل النظام وفق معادلة صفرة. ف سو ع أساس 

  املفاوضات أشبھ بحوار الطرشان.  الذي جعل

لول  -    دور املؤسسات القائمة  إنتاج ا
عضها،  عض مؤسسات الثورة وحّل  لة  ي عليقھ ع التوصيات والتعليقات ال أشارت إ ضرورة إعادة  أكد عضو و 

دمية، خصوصًا  رات  الكيانات القائمة السياسية والعسكرة وا  االئتالف الوط بأنھ البد من االستفادة من ا
ها تملك  هاوأ ها وتقو رض بنا البناء عل هدمها ونبدأ من الصفر، فالعملية السياسية عملية 4عناصر قوة، يف ، ال أن نطالب 

ونية ال تل ما سبق ال يمكن أن تف  صناعة ادراماتيكية تتعامل مع الو  ره نحو األفضل. فالنظرة الس غي قع وتحاول 
  مستقبل الثورة. 

لية  وأضاف عضو  املجلس اإلسالمي السوري بأنھ من الواجب توظيف املؤسسات القائمة كاالئتالف واملجالس امل
ومة املؤقتة التخاذ خطوات عملية بناء ع األور  تجها مراكز الفكر وا لما تأخرنا اق العلمية ال ت ر، ف عيدًا عن التنظ

لفة ومساحة اليأس وتتضاءل الفرص.  داد الت    ذلك س

ذا السياق، أكد مدي س املقصود ر تنفيذي ألحد مراكز الدراسات أن الدعوة إلنتاج تفاعل سياس جديدو  حّل  بھ ل
يالقائمة املؤسسات ا ، وإنما إعادة  عزز رصيد ا، بما  ر ها وتطو ال .  واالجتما ودور   السياس

  أسئلة واستفسارات ع األوراق املقدمة -ثالثاً 
ن التالية:  يفها ضمن العناو اب أوراق تقديم املوقف، وال يمكن تص   عددت األسئلة ال وجهها املشاركون أل

                                                            
جمعية العامة لألمم املتحدة  4 ، قرار ا ا عضو االئتالف الوط شكيل االئتالف  2013أيار/مايو  15تارخ  67/262رقم من األمثلة ال أورد الذي رحب ب

جامعة العربية ع املستو  "، وقرار مجلس ا ن الذين يمثلون فعليًا تلك القوى الالزمة لعملية االنتقال السياس اور  -7595ى الوزاري رقم "باعتباره يضم امل
رف باالئتالف الوط6/3/2013 -4ج–) 139د.ع (    "ممثًال شرعيًا للشعب السوري". ، والذي اع
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ي وتطوراتھ:  -    توصيف الدور اإليرا
رأوردتھ ما  بخصوص غي راتي حول  جهة نقل  ورقة تقدير املوقف املقدمة من املرصد االس ي  التكتيك العسكري اإليرا

ر الرسمية إ القيادة الرسمية ي  رأى مدير ألحد مراكز األبحاث أن التدخل اإل ، 5املسؤولية العسكرة من القيادة غ يرا
ئًا خصوصًا مع  ئًا فش ذا التدخل أخذ يكرس نفسھ ش راء"، و ش ا ا بدأ رسميًا عندما دخل ما س آنذاك بـ "ج سور

نالك مؤشرات االتفاق النووي واتفاقات أستانة. كما توقيع  ع وجود وجھ باحث  مركز دراسات سؤاًال فيما إذا كانت 
ر  التكتيك العسكري  ي. ذا التغي   اإليرا

ا ال يحتاج إ شرعنة ي  سور ، بحسب جهات أممية و سياق متصل، أكد عضو  االئتالف الوط أن الوجود اإليرا
امل"فهو يملك  ومة الشرعية"  دمشق.  -بحسب ما صرح بھ ديمستورا–، ألنھ ة"الشرعية ال   تم بناء ع طلب من " ا

ية  سور -  شيات األجن   ا: وجود امليل
انية تأييد الدول ملطالب  جهة إم راتيجية  حول ما أوردتھ ورقة تقدير املوقف املقدمة من مركز عمران للدراسات االس

ية أثناء املرحلة االنتقالية،  شيات األجن أن العكس عضو مكتب سياس لدى إحدى الفصائل  أكدقوى الثورة بخروج امليل
يح،  ون و ال ا، إما أن ت شيات وتنظيمات داخل سور فغالبية الدول املؤثرة  امللف السوري أصبحت مرتبطة بميل

، فال يمكن  االت، وطاملا أننا نتحدث عن صراع إقلي ودو ها، و جميع ا ا أو مؤثرة ف عة لها أو مستفيدة من وجود تا
س شيات    هولة. لهذه القوى التخ عن تلك التنظيمات وامليل

ة:  -  ركي تجاه القضية السور   املوقف ال
رة، سأل عضو  راتي لم تفصل  موقف تركيا تجاه األحداث األخ نظرًا ألن ورقة تقدير املوقف ال قدمها املرصد االس

عا جنوبية، وعن كيفية  جهة ا هديد الذي يتعرضون لها من ا ملهم  املجلس اإلسالمي السوري عن نظرة األتراك إ ال
ة؟  راتيجية وا ل يتعاملون معھ تكتيكيًا أم بردود األفعال أم باس   معھ، 

سائر":  -  اسب إ تخفيض ا   استفسارات بخصوص ورقة تقدير املوقف "املشهد السوري من امل
ن بخصوص ورقة ساؤالت من املشارك ساءل عضو  املجلس اإلسالمي السوري عن ، حيث مركز عمران وردت عدة 
 : ء من التناقض  ها    عض النقاط ال يظهر ف

يار العسكري"، ثم أوصت  ختامها بضرورة "ضبط العمل العسكري".  -1 هاية ا ها " ت الورقة  بداي  و
دفه -2 ن أنھ ع األغلب  شاء كيان تفاو جديد،  ح قة تحدثت الورقة عن س روسيا إل ا إيجاد طر

ا.  ن الثورة وإخراجها عن مسار ج  لت
ل وجد  -3 ر ذلك؟  ت الورقة أن الدول تتجھ إلبقاء األسد  املرحلة االنتقالية. والسؤال م كان األمر غ بي

ن من دول إقليمية وعاملية.  شرعية شعبية أم بدعم وتأييد مطلق كم   األسد وعائلتھ  ا

و كذلك أشار عضو  االئتال  ن أن املقصود  ن وا من امل طر الكردي،  ح ف الوط إ أن الورقة تحدثت عن ا
ي.   PYD حزب  عد جزء من حزب العمال الكردستا   الذي 

                                                            
هات القتالية  رف حلب بتارخ  5 ج ي إ ا س األركان اإليرا ها رئ ارة ال قام  راتي مثاًال ع ذلك، الز ر االس ب    . 20/10/2017أورد ا
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ور الثالث راء ع التعليقات -امل   ردود ا
شمل جميع النقاط  مقدمي األوراقجاءت ردود  يجة ضيق الوقت، ولم  ن مقتضبة ومختصرة ن ع استفسارات املشارك
  املطروحة. 

:  -أوالً  راتي ر املرصد االس   ردود خب
ر أن  ب ا، أكد ا عليقھ ع السياسة األمركية تجاه سور هاتابنالك عناصر ث  رات ة ف ها مع وجود متغ ، وأن التمي بي

عض ا ون   ني نالك قطيعة ب رات أوبامارث إدارة ترامب و إ ألحيان دقيقًا، ومع ذلك ال يمكن القول بأن  ، وأن املتغ
راتيجية أو تراجع. لذلك ال يمكن  س اس ون آنيًا وتكتيكيًا، وبالتا فهو ل ذا االنحسار ي ر عن "انحسار" و ع الواقعة حاليًا 

راتيجية.    أن تب عليھ سياسات صلبة أو اس

ر إ أن ب ركية تجاه امللف السوري، أشار ا م  و إجابتھ ع السؤال املتعلق بفهم السياسة ال ذا األمر يمثل أحد أ
ة.  املفاتيح   لفهم املعادلة السور

ًا،  ا ال مركز ن عن ضرورة التخ عن املركزة وتقديم توصيات يمكن تنفيذ ر وبخصوص مداخلة أحد املشارك ب أشار ا
جديدة"، حيث أكد أن  ن العقل الناظم "املدرسة الواقعية ا ة" وب يو ن املشروع املركزي "املدرسة الب إ ضرورة التمي ب
ة  شر ثقافة وحدو جامع يندرج ضمن  طاب ا ة وفضيلة إذا امُتلكت إدارة التنوع، وبأن حديثھ عن ا التنوع والتعدد م

. ال بناء كيان مركزي من    أجل مواجهة مشارع التقسيم الدو

رام  ة"، بقدر ما تتعلق بآليات وأدوات اح ست "نصية أو دستور ة ل لة السور ر أن املش ب وفيما يتعلق بالدستور، أكد ا
  الدستور والنصوص القانونية.

ن ع السواء، أوو إشارتھ إ  ن والعسكر ر أن األخطاء املرتكبة من السياسي ب ن ال يتحملون  ا  العسكر
ر سوءًا  ظل االصطفافات وال ن والهيئات السياسية أك م، وأن ما يحدث لدى السياسي صراع والتبعية املسؤولية وحد

ارجية.    لألجندة ا

ر  عض الدول اإلقليمية التأث عليقھ ع املوقف الروس تجاه محاوالت  س الروس و  ر إ أن الرئ ب عليھ، أشار ا
ها منذ زمن، ودلل ع ذلك بفشل االتفاقات  ر ف ستطع الواليات املتحدة التأث لديھ خطة مسبقة تجاه امللف السوري، ولم 

ر الن الروس من ب غي ر قادرة ع  ها اإلقليمية غ نًا أن الدول األخرى بما ف ري والفروف، مب ن ك . املتكررة ب   اب أو

  ردود الباحث  مركز عمران:  -ثانياً 
شار األسد" سبة بخصوص "عقدة  شار األسد  املرحلة االنتقالية أصبح حالة وظيفية بال ، أو الباحث أن وجود 

: بقايا األجهزة األمنية وأقليات  ه عن املعارضة، و ص يمتلك ثالث نقاط تم ذا ال ، خصوصًا أن  للمجتمع الدو
ستطيع حرف الصراع إ حرب م ة  ة مس شياو سة. يل لية، والتكنوقراط القادر ع إدارة الدولة، ومراكز املدن الرئ أ

ًا عن املعارضة، مما يدفع املجتمع الدو عض الدول اإلقليمية "الداعمة للثورة" ذه النقاط تجعلھ متم  بما  ذلك 
عد املرحلة خصوصًا  ظل ضعف املعارضة وعدم امتالكها للكفاءة الالزمة ليةللقبول بھ من أجل إدارة املرحلة االنتقا . أما 

ون عبئًا ع املجتم شار األسد سي عقود االنتقالية، فإن  ة  ع الدو وح ع حلفاءه الروس الذين دخلوا إ سور
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ئة آمنة ال يمكن تحقيقها بوجوده، إضافة إ لة األمد تتطلب ب ثمارات طو  أن ملفات إعادة اإلعمار ال يمكن تفعيلها واس
ن  ل خصوصًا األوروبي   األسد.   ظل بقاءلدى الدول القادرة ع التمو

عد املرحلة االنتقالية"، أشار الباحث إ حاجة الدول "الداعمة لقوى  ديث عن "ضمانات رحيل األسد  وبخصوص ا
ذه القوى  ت وجود  ل ال تث ا، وإال فإن أية صيغة ل ا  سور يت نفوذ جهات من أجل تث الثورة واملعارضة" لهذه ا

ع "انتصار األسد" الذي لن تقب ها، فذلك  رف  ع ذه الدول. و   ل بھ 

لية، أكد الباحث أن املجالس املقصودة  شكيل دينامية سياسية جديدة معتمدة ع املجالس امل و حديثھ عن ضرورة 
ررة، وال تحوز ع شرعية ما  الداخل. وأن  ها ولها وجود فع  املناطق امل ت فعالي هذه التوصية  تلك ال أثب

جمود ال وصل جديدة ال أوجدت حالة ا شكيل املنصات السياسية ا الية خصوصًا مع  ت لھ األجسام السياسية ا
ار تمثيل ا ذه الدينامية. لكسر احت   لثورة من قبل االئتالف، تتطلب إيجاد 

عليقھ ع قضية التعامل مع األقليات، أكد  راً و  ة مستقبًال، مش ذه املسألة ع الدولة السور  إ الباحث خطورة 
رض أن ترى  ي". وأنھ كما يف سداد  النظام السياس يولد انفجارًا  املجتمع املد ن أن "أي ا قاعدة  علم االجتماع تب
ها السياسية بحرة، فكذلك األغلبية، وبالتا عندما تحل  و ر عن  ع ل عادل  السلطة و ش األقليات نفسها ممثلة 

لة لة "األغلبية" ستحل مش   األقلية.  مش
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