
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 م 2017يوليو   /تموز  12  -  هـ  1438شوال   18

 

 المخاطر المحتملة لألزمة الخليجية

 على الملف السوري وآليات معالجتها

موقف تقدير ورقة  

 السوري الحوار مركز ينظمها التي الحوارية الندوة إلى مقدمة

االستراتيجي المرصد مع بالتعاون  



 

1الصفحة  من   18 

 

 جدول املحتويات

 
 1 .............................................................................................................................................. املحتويات جدول 

 2 ........................................................................................................................................................... :مقدمة

 3 ............................................................... السورية الثورة على الخليجية لألزمة املتوقعة املؤثرات أبرز  -األول  املحور 

 
ا
 3 ................................................................................. واملعارضة الثورة قوى  صفوف في الفرز  إعادة سيناريوهات: أول

 
ا
 5 ............................................................................................ التنمية ومشاريع اإلنساني الدعم موارد تقليص: ثانيا

 
ا
 6 ................................................................................................. السوري الداخل في البينية الخالفات تنامي: ثالثا

 
ا
 7 ................................................................................. املصرية املواقف مع للتماهي السعودية السياسة توجهات: رابعا

 
ا
 8 ................................................................................... األسد بشار مغادرة شرط عن التنازل  احتمالت ترجح: خامسا

 
ا
 01 .........................................................................................السوري الشمال في النفصالية النزعات تعزيز: سادسا

 
ا
 00 ........................................................................................... اإليراني-الروس ي للمحور  أنقرة انحياز مخاطر: سابعا

 
ا
 03 .................................................................. اإليراني النفوذ وتعزيز" اإلسالمي التحالف" مشروع إجهاض محاولت: ثامنا

 
ا
 01 ................................................................................ املنطقة أزمات مع التعامل في األمريكي" الظهير" هشاشة: تاسعا

 11 ........................................................................................................................... املعالجة آليات -الثاني املحور 

 

 

  



 

2الصفحة  من   18 

 

 مقدمة:

 خالف بين قطر وجيرانها إلى صراعمحض من قد تحول املشهد  أنمع دخول األزمة الخليجية شهرها الثاني يبدو 

العالم  فيالجمهوريات املتداعية  تنعكس بصورة مباشرة على أوضاعمركب تتقاطع فيه أجندات مختلفة، 

  العربي.

عاون خالف في البيت الداخلي ملجلس التسعي الوساطة الكويتية ملعالجة األزمة باعتبارها مجرد الرغم من فعلى 

تنخرط فيه عدة  مركب"صراع "لدول الخليج العربية؛ إل أن املؤثرات الخارجية سرعان ما حولت األزمة إلى 

الجزء األكبر منها بالصراع القائم بين تحالف اليمين الجمهوري مع الخليجية، إذ ارتبط  دول خارج املنظومة

البيت األبيض وشركات النفط وتصنيع السالح من جهة، في مواجهة تحالف الديمقراطيين مع املجتمع 

بل نقض أركانه، وفي املقاو الستخباراتي من جهة ثانية، حيث يعمل التكتل الجديد على إضعاف إرث أوباما 

ى ، وينعكس ذلك علعادة تشكيل التحالفات في واشنطنهناك رهانات مضادة على إمكانية إسقاط ترامب وإ

 تضارب مؤسسات الحكم األمريكية إزاء األزمة الخليجية بصورة واضحة.

 أثرتقص ي الل من خاألزمة الخليجية على مسار الصراع في سوريا تأثير  دراسةعلى هذه الورقة تعمل و 

وتوظيف ، ربيع العربي"الالهوية في "دول مشاكل مفاقمة و التفاعالت البينية في تأجيج الخالفات اإلقليمية، 

لفات مكعناصر ترجيحية لجأت إليها دول املجلس في خضم الصراع فيما بينها، خاصة وأن األزمات الخارجية 

قحمت في اللسوريا وفلسطين مصر و اليمن وليبيا و 
ُ
ركيا تالخليجية، ثم دخلت زمة حظات األولى من األ قد أ

 معادلة الصراع. في املرحلة التالية ضمن وإيران 

ين في الفاعلقد غيبت عن أذهان دبلوماسية املحمومة حمالت الاإلعالمية والرب الح يمكن القول أن تفاصيلو 

 لى نمط العالقة بينعمجلس التعاون خطر استدعاء التأييد الخارجي من دول إفريقية وأخرى شرق أوسطية 

لى قد تحولت إ تونس ومصر ولبيبا واليمن وسوريافي التفاعالت املحلية  خاصة وأندول املجلس الست، 

 محركات أساسية في األزمة بين قطر وجيرانها.

 دولية أكثر منها إقليمية، إذ إن معظم التهم املوجهة لقطر وكلما طال أمد 
ا
األزمة بات من الواضح أنها تأخذ أبعادا

ول عناصر ختتطابق مع لئحة التهامات املوجهة لكل من تركيا وإيران، كما أن أبو ظبي والرياض تخشيان من د

 .معادلة التوازنات العسكرية في العمق الخليجي جديدة ضمن
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ن األخذ إنه ل بد ملة املقبلة أو اختارت املواجهة؛ إل قطر للضغوط في األيام القلياستجابت سواء و 

  مشهد "صراع مركب"األزمة قد تحولت إلى  بعين العتبار أن
ُ
ن متوازية، وليس بالضرورة أصراعات فيه خاض ت

هوريات ملفات الجماألزمة  تداداتار فتح توقع أن ت، بل يُ دول األربعةقائمة الطر لاستجابت قتتوقف األزمة إذا 

 .عهاارياملتداعية على مصالعربية 

د وجدت قرأت دراسة ملركز "كارنيغي" أن املعارضة السورية  ففي دراسة لتأثيرات األزمة الخلجية على سوريا؛

لوقت نفسه ال تريد أن تنحاز في مواقفها لصالح أي من أطراف الخالف، لكنها في إنها إذ ، حرجي موقف نفسها ف

 ل تستطيع التخلي عن الدعم السعودي والقطري على حد سواء.

ة إزاء املواقف التركينتيجة من سوريا ، أن تحدث تحولت جذرية على موقف السعودية وتوقع مركز "يروشليم"

 ،ي الذي يناكف أنقرة ويتعاون مع موسكو ودمشقصر األمر الذي قد يدفع بها للتماهي مع املوقف امل، قطر

وعبرت مصادر أخرى عن قلقها من أن يفض ي الخالف الخليجي إلى تشكل محور إقليمي جديد يمكن أن يضم 

 لتعزيز مفي  تركيا وقطر إلى إيران التي تجد
ا
 واسعا

ا
 ها السياس ي والعسكري في سوريا.عوقخط الصدع مجال

الخطوات ، لنختمها باألدوات و يةالسور  أبرز املؤثرات املتوقعة لألزمة الخليجية على الثورةنبين في هذه الورقة 

 الالزمة ملعالجتها والتعامل معها. 

 أبرز املؤثرات املتوقعة لألزمة الخليجية على الثورة السورية -املحور األول 

فرز في إعادة الأفكار، هي:  تسعةيمكن تلخيص املؤثرات املتوقعة لألزمة الخليجية على الثورة السورية في 

ينية في تنامي الخالفات الب، و تقليص موارد الدعم اإلنساني ومشاريع التنمية، و واملعارضةصفوف قوى الثورة 

 ترجح احتمالت، و مع املواقف املصريةللتماهي السياسة السعودية  توجهات، إضافة إلى الداخل السوري

 عن شرط مغادرة بشار األسدالتنازل عن 
ا
اطر مخ، و وريتعزيز النزعات النفصالية في الشمال الس، فضال

 ،إجهاض مشروع "التحالف اإلسالمي" وتعزيز النفوذ اإليرانيمحاولت اإليراني، و -از أنقرة للمحور الروس يحيان

 . أزمات املنطقةالتعامل مع "الظهير" األمريكي في  هشاشةو 

 

 :
ً
 إعادة الفرز في صفوف قوى الثورة واملعارضةسيناريوهات أوال

على الرغم من الحرص الذي أبدته مختلف دول مجلس التعاون على إبعاد امللف السوري عن تفاعالت األزمة 

الخليجية؛ إل أن الحديث يتردد في أوساط املعارضة السورية عن إمكانية لجوء هذه الدول إلى ترجيح نفوذها 
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ها توجهاتعلى خلفية رهاب تصنيف بعض القوى الفاعلة على األرض ضمن خانة اإل  الخارجي عبر

 يديولوجية أو اإلثنية. اإل 

 ل
ا
لعديد من القوى الفاعلة في الثورة السورية بكل من قطر وتركيا؛ فإن القلق التي تجمع اعالقة الوثيقة لونظرا

تمتلك رؤية مغايرة في تصنيف قوى املعارضة  يثور من إمكانية تماهي السعودية مع موقف دولة اإلمارات التي

 .املنتمين إلى التيار اإلسالميالعديد من توسيع دائرة "اإلرهاب" لتشمل  منطلقة من

، أصدر مجلس الوزراء اإلماراتي "لئحة منظمات إرهابية" أدرج فيها جماعة اإلخوان املسلمين 4102ففي نوفمبر 

ر أحرا ضمن أكثر من منظمة أخرى ضمن دائرة اإلرهاب، وشملت مجموعة من الفصائل السورية أبرزها "حركة

 .، وكالهما من القوى الفاعلة في سورياالشام اإلسالمية"

 واملعارضة مختلف قوى الثورة في حين أبدت و
ا
 شديدا

ا
تجنب النزلق في األزمة الخليجية والنأي على حرصا

إل أن بعض الجهات املوتورة قد بادرت إلى تصفية حساباتها في مجلس التعاون؛ بنفسها عن "خالف األشقاء" 

تخش ى مؤسسات و ، اإلرهاب و"تلقي األموال من قطر" منافسيها في املعارضة من خالل اتهامهم بدعم مع

و أ تنطلق من العالقة مع مختلف أطراف األزمة الخليجية، إعادة فرز عملية فرض عليها تاملعارضة من أن 

 .عليها لالصطفاف في أحد املعسكرينالضغط 

ركيا وقطر ة وأن تالقائم بين الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية، خاصوقد يفض ي ذلك إلى تعميق النفصام 

عودية ، في حين تنسق السبالتعاون مع الوليات املتحدة ضمن غرفة "موم" فصائل الشمالتنسقان آليات دعم 

 ضمن غرفة "موك" في الجنوب. أمريكا واإلمارات واألردن مع 

ابل تركي إلى جانب قطر مق-صطفاف إيرانياوصفها بأنها عملية يحلو للبعض حالة جمود األزمة على وفي حال 

توقع الباحث في جامعة فقد سعودي؛ فإن خيارات املعارضة ستصبح صعبة للغاية، -إماراتي-محور مصري 

ي أبوظباألزمة الخليجية، خاصة وأن تبعات أوكسفورد رفائيل لوفيفر أن تعاني حركة "أحرار الشام" من 

  .الحركة اتخاذ إجراءات عقابية ضد ينتج عن ذلكرهاب، وقد في دائرة اإل والقاهرة تصنفانها 

يام إعالن استقالتهم من الهيئة بعد أالهيئة العليا للمفاوضات إلى وفي خطوة لفتة بادر عدد محدود من أعضاء 

بمشورة "قوى إقليمية" في اتخاذ تلك الخطوة، وذلك بالتزامن مع  ، متذرعينالخليجية من اندلع األزمة

جنيف سار محالة النفصام بين تعميق وقد ينتج عن ذلك الترتيبات الجارية لجولة مفاوضات قادمة في جنيف، 

، هقرة مؤثرة عليعتبر أنفريق أستانة الذي تبين ذي تباشره الهيئة العليا للمفاوضات من الرياض، و تفاوض ي الال

وسيؤثر ذلك على تماسك املعارضة وفاعليتها في ظل تناقض مواقف القوى الداعمة وتباين اصطفافاتها، كما 
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ن تركيا يتخذ مالوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية الذي يمكن أن يلقي بظالله على الئتالف 

 له، ويعمل في الوقت الحالي على استقطاب 
ا
رأسها حركة أحرار الشام  )وعلى "الفصائل اإلسالمية"مقرا

 اإلسالمية( ضمن هيكلية جديدة.

ل قطر عن دوائر التأثير اإلقليمي فإن ذلك سيعود بنتائج سلبية على ز ع دول املقاطعة فيالجهود وإذا استمرت 

سية على املعادلة السياذلك سيؤثر ، و القطري املشترك-السعوديدعم الالفصائل التي كانت تستفيد من 

النزعات الحرب على اإلرهاب، و مثل: والعسكرية في الساحة السورية، وما يرتبط بها من ملفات شائكة 

 طقة.مشروع التوسع الفارس ي في املنومطالب الحكم الفيدرالي، ومواجهة  النفصالية الكردية،

: تقلنيثا
ً
 اإلنساني ومشاريع التنمية الدعمموارد ص يا

 هانت تصلاملساعدات التي كعلى اقطر من تأثير مقاطعة ي السوري ناملجتمع املدمنظمات بعض لدى يثور القلق 

 .، أو من خالل صناديق مشتركة تضم بعض أو جميع أطراف األزمة الخليجيةمن الدوحة

، سوريا في ة"يالقوى "اإلرهاب"اإلرهاب" وتحديد  وفي ظل الخالف املحتدم بين دول مجلس التعاون حول تعريف

 يطال التنظيمات والفصائل ومؤسسات املجتمع املدني من عمليات إعادة فرز وتصنيف سياس ي وما يمكن أن

يأتي معظمها مليارات دولر  6قل جهود األمم املتحدة لصرف نحو ؛ فإنه من املتوقع أن تتعر جراء ذلك الخالف

 في سوريا "واألنشطة التنمويةالصمود والتكيف " :لدعممن خالل صناديق مشتركة قدمتها دول الخليج العربية 

-4102خالل عامي ذاتها ألنشطة تم تخصيصه ل مليار دولر 7.2قيمة ب  دعم إضافيباإلضافة إلى ، 4102خالل 

4102. 

لعمليات نقص التمويل لمن أن للتحذير نسانية ن العام لألمم املتحدة للشؤون اإلمبعوث األمياألمر الذي دفع ب

نذ انية منسإتشهد أكبر مأساة الحل، خاصة وأن سوريا  تكون عصية علىترتب عليه كارثة ربما ينسانية ساإل

 .نهاية الحرب العاملية الثانية

مكتب تنسيق الشؤون تزداد املخاوف من أن يؤدي تقليص التعاون بين دول مجلس التعاون من قدرة و 

الشعب ل شك في أن ، و في سوريا األزمة النسانيةلتعامل مع على ا( OCHAالنسانية لألمم املتحدة "أوتشا" )

 .ثمن املزيد من الصراعات اإلقليمية باإلضافة إلى فاتورة الحرب الباهظةسيدفع السوري 

 عن اللغط الحاصل حول الدعم القطري للفصائل املقاتلة وطبيعة انتما
ا
؛ ةالسياسيو  ةجيلو و ئها اإليديءاوبعيدا

 اإلنسانية اإلغاثةعالقة الجميعات الخيرية القطرية ومؤسسة صورة سلبية على تؤثر باألزمة الخليجية قد فإن 

(İHH) من املشاريع الزراعية والصحية والتعليمية في الشمال السوري منها: برنامج ، مما يهدد العديد التركية
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وفير ت والستفادة منه فياملناطق املحررة محصول القمح في "األمن الغذائي" الذي يعمل على تطوير 

عم، بالشراكة مع املجالس املحلية، باإلضافة إلى وحدة تنسيق الد بالتعاون معتموله قطر ، والذي الطحين

ى واملراكز الصحية لصالح الجرحلطبیة ط النقاادعم وتأهيل التي تمولها الجميعات القطرية الخيرية لبرامج ال

ألف سوري  21يستفيد منها نحو تي داخل السوري، والبنان والنازحين في الواملرض ى من الالجئين السوريين في ل

 ،
ا
ية في دائرة ات القطرية الخير يتصنيف الجمعألضرار كبيرة في ظل  تعليمتوقع أن يتعرض قطاع الكما يُ سنويا

ئين لصالح النازحين والالج" تعليم والتطوير املنهيالصندوق حيث تسهم قطر في ""املنظمات اإلرهابية"، 

 .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة إشرافتحت السوريين، 

 
ً
 في الداخل السوري ةالبيني اتالخالف : تناميثالثا

ئيل الباحث في جامعة أوكسفورد رفاتوقع في دراسته حول تأثير األزمة الخليجية الراهنة على امللف السوري؛ 

الغوطة الشرقية كونها: "منطقة جغرافية صغيرة تتركز فيها على السعودي -ينعكس التوتر القطري لوفيفر أن 

زمة ن لأل ين"، وعبر عن قلقه من أن يكو فصائل معارضة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولتين الخليجيت

  فصائل متنافسة في مناطق شهدتبين الدولتين "نتائج دموية أكثر خاصة أنهما تدعمان 
ا
 د اقتتال

ا
مثل  اخليا

 الغوطة الشرقية".

تبذلها  لتيا جهودستقوض ال ة "اإلرهاب"املعتدلة ضمن دائر الفصائل أما في إدلب فإن محاولة تصنيف كبريات 

نقسم ت، حيث ااملرتبطة بتنظيم القاعدة وسحب البساط من تحتهجماعات ضعاف الإل  الفصائل املعتدلة

"هيئة تحرير الشام"، و"حركة أحرار الشام اإلسالمية"،  قوى هي:أربعة خارطة القوى العسكرية في إدلب إلى 

" و"الفرقة الشمالية" و"لواء 07"جيش إدلب الحر" الذي يضم ما تبقى من مقاتلي "الفرقة "فيلق الشام"، وو

لجهود ايعود بنتائج وخيمة على سحركة إرهابية فإن ذلك ك"أحرار الشام"  تصنيف ، وفي حالصقور الجبل"

، ونشرهم في مناطق سيطرة غرفة عمليات "درع الفرات"،  02جمع أكثر من كيا لالتي تبذلها تر 
ا
 معتدل

ا
فصيال

 لتشكيل الجيش الوطني 
ا
التي تم تحريرها من تنظيم "داعش"، ودمجهم ضمن قيادة مركزية منظمة، تمهيدا

صائل قى من الفتبيشكل هذا الجيش عامل جذب ملا يُيتوقع أن السوري بهدف إدارة وحفظ املناطق املحررة، و 

 .املعتدلة في إدلب

 )كما 
ا
 دمويا

ا
( بين فصيلي "ألوية العمري" و"شباب 4102يونيو  00شهد ريف محافظة درعا الشرقي، اقتتال

ورط في تالذي "جيش اليرموك" أبرزها  السنة" في ريف درعا الشرقي، واندفعت أرتال عسكرية ملؤازرة الطرفين
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األسلحة الثقيلة من دبابات ومدرعات ومدافع هاون، ونتج عنها مقتل رديفة استخدمت فيها اشتباكات 

 عدد من املدنيين وعناصر الفصائل املتحاربة. 

أما على الصعيد السياس ي؛ فإن الخالفات القائمة بين املستفيدين من دعم مختلف الدول الخليجية تطل 

ت عض القوى في تسريب املعلومابرأسها في كل جلسة مفاوضات تنعقد في جنيف وأستانة، حيث تنشط ب

ى تعكس الخالفات الداخلية، وتحتقن األجواء بناء علللصحافة الخليجية املتربصة بخصومها، وتصدر بيانات 

 .التعليمات املتضاربة من سفراء الدول "الصديقة"

 
ً
 رصريةمع املواقف املللتماهي سياسة السعودية ال توجهات: رابعا

وقف من األزمة السورية في مجلس األمن نيويورك )أكتوبر املصري حول امل-السعودير الخالف إثر ظهو 

 مضنية ل دولة اإلمارات(؛ بذلت 4106
ا
 القاهرة.بين الرياض و ة رأب الصدع في العالقجهودا

وكان الخالف قد وقع بين السعودية ومصر في العام املاض ي حينما قامت محكمة القضاء اإلداري بإلغاء قرار 

الذين  ، مما أدى الى استياء السعوديينافير وإعادتهما للسيادة السعوديةالرئيس التنازل عن جزيرتي تيران وصن

ا في زار وفد سعودي رفيع املستوى إثيوبيت؛ وعندما رفضت تلك الطلباطالبوا السيس ي بإلغاء قرار املحكمة، 

وذلك  ،، وقام بجولة على سد النهضة الذي يعتبر مثار خالف كبير بين القاهرة وأديس أبابا4106ديسمبر  06

 .سعودية ملصرالساعدات املبرنامج بالتزامن مع وقف إمدادات النفط وقطع 

حيث خففت وسائل اإلعالم املصرية والسعودية لهجة وسرعان ما تكللت الوساطة الخليجية بالنجاح 

 رسالةإلى الل الشيخ عبد املحسن آمستشار امللك زيارة قام بها ذلك في أعقاب و التصعيد، 
ا
 قاهرة، حامال

القطن  بزيادة استيرادقاهرة ووعد بزيارة ال سعوديلسيس ي، كما قام وفد اقتصادي شخصية من امللك سلمان ل

ن مصرية رغبته في نشر سفإلبداء السيس ي ، األمر الذي دفع في القتصاد املصري  تثماراتسل املصري وزيادة ا

بادرته على الحوثيين، وم قبالة السواحل  اليمنية للمساعدة في الحصار الذي تفرضه سفن التحالف العربي

  .نقضه فيما بعدو ملحكمة اإلدارية العليا اتحدي قرار ل

مية مراجعة املواقف الرسنحو راف الحكم في الرياض في توجهات بعض أط السعودي-وانعكس التقارب املصري 

أنقرة التنسيق مع  ائرو يث بات من الواضح أن املوقف السعودي بدأ يبتعد عن دإزاء امللف السوري، ح

أكبر على خطر التيارات مواقف القاهرة التي تركز بصورة التماهي مع والدوحة، ويميل بصورة أكبر نحو 

نية مالدبلوماسية واأل هذا املجال عبر القنوات في مع النظام السوري ، وتتعاون بصورة معلنة ةاإلسالمي

 عسكرية. وال
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أحد أبرز مالمح التماهي السعودي  احمد الجربألرئيس السابق لالئتالف يمكن إدراج جهود تلميع او 

نشاء كتلة إل موقعه القبلي ثرة في الرياض بالستفادة من ؤ املبعض الجهات غب ، حيث تر املوقف املصري  مع

، خاصة وأن "قوات سوريا الديمقراطية"عشائرية تتعاون مع "وحدات حماية الشعب" الكردية تحت مظلة 

بدى استعداده لتجاوز الخطوط الحمر للمعارضة السورية من خالل إبداء املرونة في بقاء بشار الجربا قد أ

قاء األسد : "ل مشكلة في بأنهوكالة "أرم" اإلماراتية ي مقابلة مع نشاء نظام فيدرالي، حيث أكد فاألسد وإمكانية إ

 إذا كان ذلك في صالح الدولة السورية".

غداد، حيث ع الحكم في بمتقارب جهود الي مع املوقف املصري فالسياسة السعودية تماهي لألثر الثاني وتمثل ا

اول بشأن بين البلدين، وتم التدقطيعة في بادرة تهدف إلى إنهاء اللعبادي احيدر رئيس الوزراء العراقي استقبل 

هر شوزير الخارجية السعودي عادل الجبير للعراق في قام بها زيارة وذلك في أعقاب امللفين الكردي والسوري، 

وذلك في  ،"املاضيةتنقية العالقات وسوء الفهم الذي ساد تلك العالقات خالل السنوات املاض ي، بهدف "مايو 

ي وتعزيز التعاون معه فعودة العراق إلى حاضنته العربية التي تدعو إلى استجابة واضحة لتوجهات القاهرة 

 "محاربة اإلرهاب".

لفية فتح بوابة ختمثل في سعي الحكم في بغداد للكن الجانب األبرز وغير املعلن في املبادرة العراقية ي

يث يعمل العبادي على إعادة تأهيل نظام بشار األسد في الساحة العربية بدعم للدبلوماسية مع نظام دمشق، ح

مصري، فقد قام وفد عسكري عراقي بزيارة دمشق قبل نحو شهر، وتم التفاوض مع قيادات روسية وإيرانية 

 .أمين الحدود بين سوريا والعراق"وأخرى تابعة للنظام حول "ت

املاض ي  بغداد في شهر يونيوبزيارة لالنظام جيش رفيع املستوى من  وفد عسكري قام وفي أعقاب تلك املبادرة 

اف على مقربة دتوفير املرونة للقوات الجوية العراقية لقصف أهلستخباراتية و علومات ااملتبادل "تعزيز بهدف 

 لبيان "رهابيين من الدخول من بلد إلى آخرمن الحدود ومنع اإل 
ا
فاع العراقية الذي أكد أن دوزارة ال، وذلك وفقا

يق "التنسقد بحث مع الوفد السوري سبل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي 

 .والتعاون األمني" بين البلدين

 خام
ً
 شرط مغادرة بشار األسدترجح احتماالت التنازل عن : سا

وزير الدفاع ولي العهد عن مسؤول سوري قابل ( 4102 يونيو 47)في تسجيل مصور قاسم سليماني  نقل

شار بقاء بمن أبدى عدم ممانعته ، أن األمير قد بناء على طلبه في موسكو محمد بن سلماناألمير السعودي 

 .د في الحكم إذا ما تخلى عن إيراناألس
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مه قد عرضإلى الواجهة ما دار من تسريبات في نهاية شهر مايو املاض ي حول سليماني وأعاد ادعاء 

السورية إلى سابق عهدها والتعاون مع بشار -إعادة العالقات السعوديةيتضمن لروس محمد بن سلمان لاألمير 

األسد في إعادة العمار إذا ما وافق األخير على فتح صفحة جديدة مع السعوديين عنوانها " التخلي عن العالقة 

 
ا
وإقامة آلية للتنسيق السياس ي بين القيادتين السعودية والسورية  طرد حزب هللا من سورياو  مع إيران نهائيا

 ".حول ملفات املنطقة

 حمد بن سلمان والرئيسم األمير اتفاق حول  "حساسة" بأنها وصفت معلومات سربت قد أمنية مصادر وكانت

ة السورية واعتزام زماأل لرياض في فاعلة لمشاركة (، يتضمن 4106دونالد ترامب نهاية العام املاض ي ) المريكي

شار بحتى لو اقتض ى ذلك املوافقة على بقاء  يتم التفاق عليهالسعودية لعب دور محوري في أي حل سياس ي 

 .سد في منصبهاأل 

تر تتوا؛ األسدوبخالف التصريحات الجازمة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير بضرورة مغادرة بشار 

 4102سرب في شهر أغسطس تحيث في هذا الشأن، األمير محمد بن سلمان التسريبات الخاصة حول مرونة 

 ملقترح "تف: محمد بن سلمان الذي أبدى األميرمع الرئيس املصري عبد الفتاح السيس ي، تفاصيل لقاء جمع 
ا
هما

 ءبقا يتضمنالقاهرة لحل سياس ي لألزمة السورية 
ا
 ه ملدة قصيرة تنتهي بنهاية مرحلة انتقالية تضمن انتقال

 للسلطة
ا
 إلى أن  "،سلميا

ا
عّبر عن تفهمه للمتغيرات التي طرأت على النزاع السوري وتحركات تنظيم األمير لفتا

 ."داعش" على األرض

، (4102يونيو  02) محمد بن سلمانبالرئيس الروس ي فالديمير بوتين جمع سابق بلقاء التسريب وتم ربط ذلك 

، على متن طائرة روسية خاصةإلى الرياض مملوك ن الوطني اللواء علي أسفر عن زيارة قام بها رئيس جهاز األم

ن ن، وتم الحديث عحضور رئيس الستخبارات السعودية صالح الحميداقابل األمير محمد بن سلمان بحيث 

 املشروع الذي اقترحه بوتين إلنشاء تحالف إقليمي ملحاربة اإلرهاب. 

أن األمير محمد بن سلمان ( 4102سبتمبر  2)ة "واشنطن بوست" وأكد ديفيد إغناتيوس في مقال نشره بصحيف

 معاض في الريبعد ذلك اجتمع و حوار واسع النطاق مع روسيا، جرئية تضمنت إطالق مبادرات دبلوماسية بقام 

رحات على مقتيران ستوافق، إمكن أن يبقى في السلطة إذا كانت "طرحت فكرة أن األسد يحيث: علي مملوك، 

 ."السورية تنهي األزمةيمكن أن 

 ملصادر مطلعة فإن األمير محمد بن سلمان قد أعاد طرح الفكرة نفسها في اجتماع ملسؤولين خليجيين 
ا
ووفقا

اء مع تخيير األسد بين البقمع وزير الخارجية األمريكي السابق جون كيري، كما طرح في اآلونة األخيرة فكرة: "
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 أن زيارته لروسيا كانت تتضمنبقاء العالقة مع إيران"،  تخليه عن إيران أو الرحيل إن أصر على
ا
 مؤكدا

 محاولة إقناع بوتين ب
ا
 .هذا األمر تحديدا

إمكانية إقناع بشار األسد بترك إيران عدم واقعية افتراض ويطول سرد الدراسات الغربية التي تحدثت عن 

  أن بقاءه بات مرهو تلك زمام األمور في دمشق، مياألسد لم يعد نظير بقائه في الحكم )!(، خاصة وأن بشار 
ا
ونا

، في حين ل تشكل هشاشة املوقف العربي املمزق أية إغراءات لبشار األسد لترك إيران بمشروع املد الفارس ي

 والنحياز إلى املنظومة العربية الغارقة في دوامة الخالفات البينية.

 في مسار األزمة  إل أنه ل بد من التأكيد على أن تكرر مثل تلك
ا
 خطيرا

ا
 إستراتيجيا

ا
التسريبات تشكل خرقا

عارضة ملي قامت عليها االتنسف املبادئ سيي ملوقف الرسمي السعوداالسورية، إذ إن اإليحاء بإمكانية تحول 

، وسيضعف الهيئة العليا كالتأكيد على وحدة األراض ي السورية واشتراط رحيل األسد وزمرته السورية

حة مع ، والذي يتعارض بصورة واضاملؤكد لهذه الثوابت الرياض فقت مكوناتها على بياناتي تو للمفاوضات ال

 مضمون التسريبات األخيرة، و 
ا
على مسار مفاوضات جنيف من جهة، وعلى تماسك التي يمكن أن تؤثر سلبا

 املعارضة من جهة ثانية، وعلى تأقلمها مع التحولت اإلقليمية من جهة ثالثة.

: دسسا
ً
 في الشمال السورياالنفرصالية نزعات تعزيز الا

ن مالدعم إلى العلن كراد سوريا، وظهر ذلك ألزيادة دعم اإلماراتي -املحور السعوديعن اتجاه يتردد الحديث 

زب حالشرق األوسط مع رئيس "خالل استضافة وسائل إعالم خليجية لقيادات كردية، كان آخرها لقاء جريدة 

( الذي هاجم فيه قطر وتركيا، وذلك في أعقاب 4102يونيو  42لكردي صالح مسلم )ا التحاد الديمقراطي"

مسؤولة كردية في اإلدارة الذاتية، وتقديمها بصفة "رئيسة مع السعودية  "الرياضمقابلة أجرتها صحيفة "

تح ف سورية الديمقراطية"، والتي اتهمت قطر بأنها املسؤولة عن "شق صف املعارضة السورية، األمر الذي

 الباب أمام انتشار التطرف واإلرهاب في كامل سوريا.

بين "التحاد الديمقراطي الكردي"، الجناح السياس ي لوحدات تزامن الدعم اإلعالمي مع تقارب سياس ي و 

الكردي مع اململكة العربية السعودية، وذلك في ظل الحديث عن إمكانية عودة أحمد الجربا  "حماية الشعب"

ر بوابة القاهرة، ضمن صفقة تهدف إلى إضعاف الدور التركي في الشمال السوري والتماهي مع إلى األضواء عب

 في تعزيز النزعة النفصالية لدى وحدات "حماية الشعب" الكردية.رغبة واشنطن 

 :أن فيه( أكد 4102يونيو  07ة )السعودي "الرياض"صالح مسلم في صحيفة ل وعزز ذلك التقارب نشر تصريح

"هنالك تحالف قائم بين إيران وقطر، وقد عانينا ول زلنا نعاني منه األمَرين ونقاومه ونتصدى له إلى اآلن، فهذا 
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 وإلى اآلن بأدوات 4104التحالف غزانا في عقر دارنا وتسبب في استشهاد اآللف من فلذة أكبادنا، منذ 

ملغازلة  "حزب التحاد الديمقراطي"بل رئيس من قمحاولة واضحة ، وذلك في تختلف أسماؤها وتلتقي أفعالها"

 من أزمة العالقة بينها وبين قطر. 
ا
 السعودية، ومحاولة كسب تعاطفها مستفيدا

ويأتي الظهور الكردي املناوئ ألنقرة والدوحة على وسائل إعالم سعودية، بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة "يني 

في  إماراتي لدعم حزب التحاد الديمقراطي الكردي-يكيأمر -شفق" التركية تحدثت فيه عن تنسيق سعودي

لسورية عقد في مدينة الحسكة ا، حيث املناطق التي يتواجد فيها بسوريا بعد النتهاء من محاربة تنظيم الدولة

اد وممثلين عن األكر يونيو( بحضور ممثلين عن املخابرات األمريكية والسعودية اإلماراتية واملصرية،  01)

املمثلين  أنالصحيفة ، بهدف "تحديد إستراتيجية مشتركة ملستقبل النفط السوري"، وادعت ربيةوعشائر ع

األمريكي والسعودي عبرا عن احترامهما لنضال حزب التحاد الديمقراطي الكردي، ووعدا بأن يكون له حصته 

 .من عائدات النفط بعد النتهاء من حرب تنظيم الدولة

تحت  مايو املاض يشهر لجتماع عقد في القاهرة، مطلع  نتيجةيأتي ن اجتماع الحسكة ى معارضون سوريون أورأ

 .صيات عربية وكردية معارضة للنظامعنوان "ملتقى القاهرة التشاوري" بمشاركة شخ

، وتهدف عاون مع واشنطنالسعودية إزاء امللف الكردي بالتتبناها تأتي تلك التطورات في ظل سياسة جديدة ت

-تانيالكردس "حزب العمالالتعاون مع حكومة أربيل من جهة، وإضعاف العناصر املؤيدة إليران في " إلى تعزيز

ورئيس الستخبارات مصطفى كورسو، وذلك في مقابل الجهود  : جميل بيك ودوران كالكان،، وعلى رأسهمتركيلا

سنجار  ثالثة آلف مقاتل من الحزب فيبين حزب العمال يقض ي بنشر اتفاق إلى لتوصل التي تدفع بها طهران ل

 .بالقرب من الحدود السورية

 حزب التحاد الوطني الكردستاني الذي حزب العمال الكردستاني"ن في الجناح املؤيد للتقارب مع إيراويتبع 

 يرأسه طالباني املقرب من إيران، والذي يحظى بعالقات حسنة مع حكومة بغداد. 

: سابع
ً
 اإليراني -أنقرة للمحور الروس يحياز مخاطر انا

-ركيتبدو مالمح تشكل تحالف ت املصري -اإلماراتي-املوقف السعودي هما عنيفسنفي ظل نأي الكويت وُعمان ب

كة حر في العديد من امللفات اإلقليمية لعل أبرزها: دعم مع الدوحة تتماهى أنقرة مواقف قطري، خاصة وأن 

 .اوأة حكم السيس يمنحماس و 
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 من تشكيل 
ا
جية ثنائية القطب، وذلك معادلة خليعن األزمة سفرت ، أجبهة موحدة ضد قطروبدل

 منذ تأسيسه. اف لم يشهده مجلس التعاون في مشهد اصطف

بتركيا  مما يسهم في تعزيز الشرخ اإلقليمي ويدفعوأنقرة، الرياض تعثر العالقات بين وتكمن الخطورة في إمكانية 

التي توصلت إليها السعودية وتركيا في ثمان قمم تم عقدها بين زعماء تفاهمات الللتقارب مع إيران، ويفسد 

 امللف السوري.البلدين في غضون السنتين املاضيتين وخاصة فيما يتعلق ب

 لتركيا، ودعم النزعات النفصالية ذات توجه معاد   يات كرديةاستضافة وسائل إعالم سعودية لشخصوتأتي 

على مشروع الستفتاء الذي ترغب رئاسة  طهران وأنقرةوذلك في مقابل اعتراض الكردية ضمن ذلك التجاه، 

 إقليم كردستان العراق إجراءه في شهر سبتمبر املقبل. 

حاد ؤكد دعم دول خليجية لحزب اتقطر وثائق استخباراتية للسلطات التركية، تتتحدث مصادر عن تسليم و 

عّد بمثابة الذي ي وحزب التحاد الديمقراطي الكردي، العمال الكردستاني، املصنف على لوائح اإلرهاب التركية،

  .الفرع السوري لألول 

ه انعكاسات سيكون ل على توطيدهاالتركية التي حرص امللك سلمان -ول شك في أن تقويض العالقات السعودية

املد روع مششكل حجر األساس في وقف فترض أن ييسلبية على امللف السوري، إذ إن التعاون بين البلدين 

وقف الدعم الذي كانت تحظى به قوى املعارضة املعتدلة نتيجة البلدين إلى  وقد يؤدي الخالف بين، الفارس ي

 جماعات "اإلرهابية".اإلماراتية لل-التصنيفات املصرية معالرياض تماهي 

استه في لتعزيز سيقرر الستفادة من الشرخ اإلقليمي القائم  قدالرئيس الروس ي فالديمير بوتين ويبدو أن 

أنقرة الناقمة من سياسات واشنطن من جهة، واملناوئة للتوجهات قطاب استسوريا، وذلك من خالل السعي إلى 

 .املصرية من جهة ثانية-إلماراتيةا

في سوريا،  مناطق "خفض التصعيد"  ترسيممشروع اللمسات األخيرة على ع يضبوتين وتشير املصادر إلى أن 

 ملوقع ووف، نظيريه أردوغان وروحانيبالتعاون مع وما يتعلق بها من تحديد نقاط املراقبة، ومواقع الحواجز، 
ا
قا

فوذ اتفاق لترسيم مناطق النلموافقة على لأنقرة سعيان إلى استقطاب فإن إيران وروسيا ت ؛الدفاعي"جينز" 

التوتر القائم بين أنقرة وواشنطن على خلفية الدعم األمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية؛ مستفيدين من 

تطمح موسكو وطهران إلى كسب تركيا في محور معارض للتحالف الشرق أوسطي الذي تم اإلعالن عنه حيث 

 .الد ترامب للرياضيس األمريكي دونأثناء زيارة الرئ
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بالقيام بدور إشرافي في مناطق "خفض التوتر" ها حقيق مطالبوتعرض موسكو وطهران على أنقرة ت

ا الجوية قواعدهواملحافظة على  في دمشق وحمص وريفيهمامقابل العتراف التركي بدور روسيا شمال البالد، 

 .الواصل بين العراق ولبنان عبر األراض ي السورية هاإيران ممر وتأمين ، والبحرية املطلة على املتوسط

 
ً
 وتعزيز النفوذ اإليراني مشروع "التحالف اإلسالمي"جهاض إمحاوالت : ثامنا

يهدف و موسكو وطهران وبغداد ودمشق، : يضممنافس محور رباعي قصارى جهده إلنشاء الروس ي  الرئيس يبذل

"التحالف اإلسالمي" املزمع من تحقيق موطئ قدم في األراض ي ، ومنع النتشار األمريكي جنوب سورياإلى وقف 

 السورية.

ولتحقيق ذلك؛ بادر بوتين إلى القيام بأكبر عملية تحريك عسكرية تشهدها األراض ي السوري منذ عدة سنوات، 

كتيبة و  مقاتلي القوات الخاصة "سبيتسناز"( مدعومة ب70الوحدة الروسية من قوات اللواء املظلي )زج بحيث 

وذلك بالتزامن مع إبحار السفن الحربية الروسية "غريغوفتش" و"إيسن" على  ،"العمليات الجبلية" إلى درعا

حيث قام جنود مشاة البحرية الروسية بتمارين إنزال في  ،وجه السرعة من البحر األسود إلى املياه السورية

 شاطئ طرطوس.

لشيات امليقوات النظام، و ضم: ترديفة قوة عسكرية تشكيل في هذه األثناء؛ أشرفت القوات الروسية على 

و"كتائب اإلمام  ،"707و"الوحدة  ،وحركة "النجباء" ،إليران مثل "حزب هللا" اللبناني، ومنظمة "بدر"التابعة 

و"كتائب حزب هللا العراق"، و"سرايا  ،و"القوة الجعفرية" ،و"كتائب سيد الشهداء" ،و"حركة األبدال" ،علي"

ذه ، وتم الزج بهالتوحيد" التابعة للنائب اللبناني وئام وهاب، و"حزب التوحيد العربي" اللبناني الدرزي

ة إجهاض خطط وزير الدفاع األمريكي ماتيس الرامي تيجية شرق وجنوب البالد بهدفامواقع إستر امليلشيات في 

 .العراقية-للسيطرة على الحدود السورية

ي يعاني منها ترامب الت زمة الداخليةظل األ ويرى بوتين أن فرصه في إفساد الترتيبات األمريكية أصبحت كبيرة في 

التحالف  الذي تبديه أنقرة منتردد وفي ظل المع املؤسسات الرسمية واملجتمع األمني في واشنطن، في عالقاته 

 عن ال، الذي تقوده السعودية الشرق أوسطي الجديد
ا
 تقارب بعض الدول الخليجية منتركي من السخط فضال

 .سليح وحدات حماية الشعب الكرديةقرار واشنطن تمن النفصاليين األكراد، و 

 على دق إسفين في 
ا
ك من وذل، السعودي اإلسالمي" التحالف" مشروعوبناء على ذلك فإن بوتين يعمل جاهدا

 اليد على مناطق بالغة األهمية في تأمين خط الربط وطهران لوضعخالل ضم تركيا للجهود التي تبذلها موسكو 
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 إلى لبنان وضفاف املتوّسط، 
ا
وطيد ذلك وتوالتواصل البّري مع سوريا عبر األراض ي العراقية، وصول

 في اجتماع "أستانة" املزمع عقده في شهر يوليو الجاري. 

وقد أثمرت هذه الجهود في صمت أنقرة إزاء توغل قوات "بدر" وميلشيات "الحشد الشعبي" شمال غربي العراق، 

تسحتها قوات اكالعراقية التي املناطق في حيث يرغب األتراك في تحجيم النفوذ الكردي املدعوم من قبل أمريكا 

 لحدود مع سوريا. الحرس الثوري اإليراني وامليلشيات العراقية التابعة له على ا

صائل في املعارك الدائرة ضد ف قبيلة شمر من شمال سوريا عناصر من أثارت مشاركةوفي تطور لفت لالنتباه 

لتجاوز الخطوط ضد راعيتهم التقليدية قوى عشائرية سنية جر تساؤلت حول قدرة إيران على  الجيش الحر

)السعودية(، خاصة وأن مشاركتهم قد مثلت مفاجأة غير متوقعة لألمريكان، حيث تقدمت القوات التي كان 

قوامها بشكل أساس ي من قبيلة شمر إلى الحدود من الغرب، والتقت مع الحشد الشيعي في قرية أم جرس 

 ية السورية  شمال غرب املوصل.بالقرب من القطاع الشمالي للحدود العراق

 ورياس قواتواشنطن لدعم وحدات "حماية الشعب" و"توجه ، و "أصدقاء سوريا"وفي ظل تنامي الخالفات بين 

  سيصبح واملعارضة الثورة لقوى  امليداني الدعم تنسيق مصير فإن ؛"الديمقراطية
ا
 وأن خاصة ،املنال بعيد أمرا

 الشمال يف التركي النفوذ إلضعاف وطهران ودمشق موسكو مع التنسيق على دأبت الكردية النفصالية القوى 

  .السوري

: تاسع
ً
 املنطقةأزمات التعامل مع في األمريكي ظهير" ال" هشاشةا

قة التي تسببت الطرييعاني حلفاء واشطن في الشرق ألوسط من غموض املواقف األمريكية وتقلباتها؛ فقد 

تتعامل بها اإلدارة األمريكية مع األزمة الخليجية بقلق في الرياض وأبوظبي والقاهرة،حيث يسود شعور بالستياء 

 من اختيار ترامب أسلوب املناورة، وتضارب مواقف مسؤوليه إزاء املوقف من قطر.

  يونيو، أعرب ترامب 6يوم  له في تغريدةف
ا
ل ، إبأنها راعية لإلرهاب عن دعمه ملناورة الرياض واتهم قطر ضمنا

 ،إلى تخفيف الحصار املفروض على قطريونيو(  2وحلفاءها )السعودية دعا ريكس تيلرسون، ته وزير خارجيأن 

 
ا
 (يونيو 20)لوليات املتحدة فوجئت اململكة بتوقيع اإن هذا اإلجراء يعرقل القتال ضد "تنظيم الدولة"، و  قائال

، مما يسلط الضوء على سياسة واشنطن امللتبسة تجاه مليار دولر 04لقطر بقيمة  "F-15"مقاتالت صفقة 

 .األزمة
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واشنطن نمط تعاملها مع األزمة الخليجية على غرار التعامل مع ر اتكر و ظبي من بالرياض وأوتخش ى 

جوهرية  تنازلتقدم عقب انتخابه تعهداته النتخابية و  حيث تجاهل ترامبسياسات طهران املثيرة للجدل؛ 

املجمدة، ومن إبرام صفقات دولية، ثم فاجئ الحلفاء الخليجيين بإبرام الحصول على األرصدة مكنتها من إليران 

 .مليار دولر 44بقيمة مع شركات إيرانية صفقتين 

خطي توساط العسكرية األمريكية صمت مطبق إزاء يسود األ وفي مقابل "تغريدات" ترامب النارية ضد إيران؛ 

في اآلونة األخيرة، وعدم قيام القوات األمريكية بأية ردود ترامب إيران جميع "الخطوط الحمراء" التي وضعها 

 من ذلك إلى فعلية لتثبيت خطوطها على األرض، 
ا
كبح ب ومطالبتهمسرية" مع الروس مفاوضات "واللجوء بدل

 .اه الحدود مع األردن و"إسرائيل"رانية املندفعة باتججماح القوات اإلي

قابل اإلجراءات الردعية املتمثلة في توجيه ضربات موضعية وإرسال مناشير تحذيرية، يبدو أن القوات موفي 

لى العمل عفي الوقت نفسه مصرة ل تزال و األمريكية غير مستعدة للقيام بعمل عسكري في البادية السورية، 

 بأن "دير  ح البعض أن الوليات املتحدةيرجحلفائها، حيث في منأى عن 
ا
لجنوبي الزور" وريفيها اقد سلمت سلفا

 .لنظاملوالشرقي 

أن إقامة بشمع الروس في منأى عن األصدقاء والحلفاء؛ تتفاوض واشنطن في كواليس الدبلوماسية الخفية و

سلسلة من املقايضات املرتبطة بتقاسم كعكة مشاريع الصفقة ضمن تتو منطقة آمنة في الجنوب السوري، 

-تقسيم مناطق السيطرة على الحدود السوريةلروس ي -الحديث عن اتفاق أمريكيدور حيث يإعادة اإلعمار، 

كم من قاعدة  21العراقية، بحيث يحصل األمريكان على "منطقة آمنة" تمتد ضمن نطاق دائري يبلغ قطره نحو 

، وس وحلفاءهم يسيطر الر التنف، فيما 
ا
ات إلى فتلدون العلى املناطق الباقية من البادية الحدودية شمال

 عروض الدعم السخية التي قدمتها دول "التحالف اإلسالمي" لدعم واشنطن في قمم الرياض. 

 ياألمريكي من جهة، وصعوبة العتماد على اإلدارة األمريكية ف-وتؤكد تلك التسريبات هشاشة التحالف الخليجي

ب ونخ يهدد تحالف الديمقراطييناإلقليمية القائمة من جهة أخرى، حيث  تنسيق موقف موحد إزاء األزمات

 في واشنطن الترتيبات التي تعتمد عليها كل من أبوظبي والرياضأجهزة الستخبارات إلضعاف اإلدارة األمريكية 

اإليقاع لى عاملجمع الستخباراتي األمريكي يعمل تحالف الديمقراطيين و في حين في ترتيبات املرحلة املقبلة، 

، خاصة وأن التهامات قد أطاحت بمستشاره السابق ألمن القومي مايك فلين، بتهمة التواطؤ مع الروس رامببت

 .امللف الدبلوماس ي في البيت األبيض، الذي يتولى جاريد كوشنرصهره وطالت 
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 آليات املعالجة -املحور الثاني

نطلقة من ملوضع في سوريا، على اتأثيرها احتمالت املاضية أهم مخاطر األزمة الخليجية و تناولت الصفحات 

أمام  نالسوريي، وسيضع خلط األجندات اإلقليمية والدوليةسيؤدي إلى  مشهد صراع مركبتحول األزمة إلى أن 

ى رضة القدرة علمن التحديات التي يمكن تحويلها إلى مجموعة من الفرص لو امتلكت مؤسسات املعا حزمة

 التعامل معها بكفاءة واقتدار.

ولتحقيق ذلك فإنه يتعين على هذه املؤسسات أن تتحول من مرحلة التعامل وفق النطباعات الفردية وردود 

 وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات التالية:حترافي، األفعال اآلنية إلى مستوى التعامل ال 

تمع املدني والفصائل ومنظمات املجالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة الهيئة العليا للمفاوضات و تبني  -0

واقف أو أية متبني رتكز على النأي بالقضية السورية عن تجاذبات األزمة الخليجية، وتجنب ت ةمحايد قفامو 

رار ج، وعدم النفي خالفه مع الطرف اآلخر أي من أطراف الصراعمع بالصطفاف  أية تصريحات توحيإطالق 

 بترجيح كفة فئة دون غيرها كثمن لالنحياز.وراء مغريات إعادة الفرز السياس ي أو الوعود 

وذلك ، سة للقيامادة قابلوتحويلها إلى املندفعة في شتى التجاهات تأثيرات ال، يتولى رصد تشكيل فريق أزمة -4

لتبادل ارجي خوفتح قنوات التواصل ال، وتحديدها الخيارات املتاحة قييم املخاطر وتصنيفها، وتعدادتمن خالل 

ت حمال عارك البينية والمل، وتجنيب قوى الثورة واملعارضة محاولة إقحامها في ااآلراء وتخفيف الضغوط

 .التضييق األمنيوإجراءات اإلعالمية 

خطاب  حديد بؤر التوتر ومعالجتها، وتشكيلتالكامنة عبر لستجابة للمخاطر صياغة إستراتيجية تهدف إلى ا -7

خالفات ويركز على املخاطر املشتركة واملتمثلة في خطط التقسيم ومشروع السياس ي وإعالمي ينأى بالثورة عن 

 املد الفارس ي وأدواته الطائفية في سوريا. 

التنسيق مع الدول الداعمة واملنظمات الدولية الفاعلة لفصل قطاعات الدعم اإلنساني والعمل الخيري  -2

مة حول دعم مختلف القوى املقاتلة على األرض، والستفادة من األزمة القائمة لتعزيز عن الخالفات القائ

في  كان يتماإلغاثة التي برامج قطاعات التنمية املستدامة وإعادة إعمار املناطق املحررة، وذلك كبديل عن 

 التخطيط السليم. خطوات إبرامها بصورة أحادية ودون استيفاءالسابق 
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 عزيز الدور الذيدائرة العمل اإلداري خارج إطار املحاصصات السياسية، وذلك من خالل ت وسيعت -2

ومشاريع تطوير البنى التحتية، وإبعاد  قطاعات اإلدارة والخدماتفي يمكن أن تقوم به الحكومة املؤقتة 

لالنتقال ؤقتة لحكومة املوجيه ااملجالس املحلية ومنظمات املجتمع املدني، وتالفصائل عن املهام املدنية لصالح 

معاناة السوريين وتوفير  العمل على تخفيفو  ،إلى التنمية املستدامةوالعمل الخيري من مرحلة اإلغاثة 

 الخدمات األساسية لهم في منأى عن التجاذبات اإليديولوجية والصراعات البينية والقتتال الداخلي.

الخبرات الدفع ب، وذلك من خالل سياس ي واإليديولوجيالفرز الو الثورة مخاطر التصنيف مؤسسات تجنيب  -6

 عن الواجهات التقليدية امل
ا
نيف وقعت في شرك التصثيرة للجدل، والتي والكوادر الشابة إلى الواجهة بديال

 .والنحياز ملختلف الداعمين واملمولين

ضم الطيف األوسع من قوى ت يةمشاريع توسيع دوائر التفاعل واملشورة من خالل إنشاء أوعية حوار  -2

جتمع املدني، ورفدها بخطاب إعالمي يعزز األسس التي قامت ومنظمات املالسورية املعارضة ومراكز الفكر 

الثورة ألجلها، ويحدد سقف املبادئ واملعايير، ويوحد الخطاب اإلعالمي لقوى الثورة واملعارضة في تعزيز هذه 

 املطالب، ويمكنها من امتالك أدوات التأثير اإلعالمي الخارجي فيما يخدم القضية السورية وينأى بها الخالفات

الم وسائل اإلعالخارجية ومحاولت التصنيف، وتسخير مختلف األدوات املتاحة مثل: القنوات الفضائية و 

ة ، والتحالفات اإلقليميالقانونيةوسائل وشبكات التواصل الجتماعي، وأدوات الدبلوماسية الدولية، وال

 لتعزيز هذه املبادئ. والدولية

صنيف السلبي، وذلك من خالل النأي بها عن جماعات التطرف من مخاطر التاملعتدلة  حماية الفصائل -2

 تتالملنع القالالزمة جراءات اإل اتخاذ ، و ضمن مؤسسات الرسمية للمعارضةقوى العتدال  واستيعابوالغلو، 

، طداممنع الصالكفيلة بجراءات اتخاذ اإل شتركة و املعمل آليات التنسيق و التواصل ومجالس الوإنشاء غرف 

على شراف اإل يوظفها في في مشروع وطني شامل يعمل على توفير الخدمات األمنية وحماية املدنيين، و إدماجها و 

  أمن املعابر والطرق والحدود.

ير لتحذير من تأثتبني خطاب وطني وحدوي شامل في مواجهة مخططات التقسيم اإلثنية والطائفية، وا -2

األسد من  ما يمثله بقاء بشارإثارة الوعي بقليمي واألمن الدولي، و على األمن اإلالنعزالية املشاريع  النقياد إلى

خطر على دول املنطقة، والدعوة إلى محاسبة جميع املتورطين في ارتاب جرائم بحق الشعب السوري وجلبهم 

 للعدالة وضمان عدم إفالتهم من القعاب.   



 

18الصفحة  من   18 

 

ة بعواقب وخيمة على أمن املنطق ل شك في أن استمرار األزمة الخليجية في الفترة املقبلة سيعود

للتخلص من ربقة التبعية املقيتة، والنطالق نحو آفاق لقوى الثورة حزمة من الفرص بأسرها، إل أنه يمثل 

في منأى عن املؤثرات التقليدية لبعض القوى اإلقليمية يستوعب كافة أطياف املعارضة تشكيل خطاب وطني 

 نحازة ألجنداتها.لسياسية املالتي دأبت على ربط الدعم باملواقف ا

ينها فيما بعن الصراعات الخارجية، وتعزيز آليات التواصل  هااملعارضة بنفسنأي مؤسسات ول شك في أن 

ها الكثير من العتبار، وستمثل دوائر التفاعل والحوار الوطني فرصة سانحة لتفادي مسببات يلإسيعيد 

 قرارها الوطني.صياغة و  القتتال الداخلي وتعزيز استقاللها السياس ي




