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  مقدمة
ة، ارتبطت تلك التحوالت  2017شهد العام  امة  الدبلوماسية الدولية املرتبطة باألزمة السور تحوالت 

ن  امللف السوري، خصوصًا روسيا.  رات داخلية وإقليمية ودولية، وبأدوار الفاعل وكانت باكورة عدة متغ
ن ممث النظام السوري من جهة،  تلك التحوالت إحداث "منصة استانة" للمفاوضات مع بداية العام، ب

ة من جهة أخرى، برعاية روسية ركة، وال  -تركية  -وممث املعارضة وقوى الثورة السور إيرانية مش
. وأبرز ما أنتجتھ محادثات "استانة" كان  شرن األول/ أكتوبر املا هاية شهر  عة   ها السا عقدت جول ا

ّ "مناطق خفض التصعيد و ما مّثل تكرسًا "اتفاق مناطق خفض التوتر"، الذي حّدد ما ُس ا، و "  سور
  ملناطق نفوذ للدول الراعية للمحادثات. 

ي  سان األمر امبورغ األملانية، توصل الرئ امش قمة العشرن  مدينة  و شهر تموز/يوليو، وع 
عيدًا عن  يجة مسار تفاو  ا، وجاء االتفاق ن والروس إ اتفاق لوقف إطالق النار  جنوب سور

رك يوم (األ  ان. كما اتفق الزعيمان  بيان مش ن الروس واألمر ر) ع  11ضواء ب ي /نوفم شرن الثا
ا" نام، ع "عدم وجود حل عسكري  سور   .1امش قمة "آبيك"  في

ها بمبادرة لتنظيم "مؤتمر حوار وط  ادثات "استانة"، أعلنت روسيا عّما وصف عة مل جولة السا و ختام ا
" جنوب روسيا، كخطوة روسية جديدة ت "اتفاقات خفض التوتر"، استكماًال س وري"  مدينة "سو

ة النظام وتمكينھ من  ها من تقو جهود الروسية لصياغة حل سياس يكرس التحول العسكري الذي مّك ل
ا.   استعادة مناطق واسعة  سور

غض النظر عن أّدت مجمل التحوالت السابقة، وما رافقها من تراجع  ي  ملفات املنطقة،  للدور األمر
ضًا لروسيا  امللف السوري، إ منح روسيا، املركزة واملرجعية  إدارة  أسبابھ، أو ما يمكن اعتباره تفو
افة القوى الداخلية واإلقليمية باإلضافة ملؤسسات األمم  ة، ودفعت ب اصة باألزمة السور امللفات ا

ل مسبق مع روسيا كمرجعية "أمر واقع"، باتت تم شروطها ع كافة أطراف املتحدة، إ ال ش سيق  ت
يب.   األزمة، بما امتلكتھ من أدوات ترغيب وتر

ة مؤخرًا، ما أعلنھ املبعوث الدو  ومن أبزر املواضيع ال جّسدت املرجعية الروسية  األزمة السور
ستورا  يفان دي م ا س اص إ سور ن 8(أكتوبر) أن مباحثات جنيف(ا ركز ع نقطت ر، س هاية نوفم  (

يًا  ل تما و ما ش ر لدستور جديد، وإجراءات عقد انتخابات برعاية أممية، و ما : التحض ن  ت أساس
ة السياسية. سو ات ال شأن أولو   للوساطة األممية مع ما كانت تطالب بھ روسيا 

                                                            
ل 1 ة في ع فاعل ة  ار ر على ال راع ال راف ال ل أ ان  ها. وحّث ال قاللها وسالمة أراض را واس ادة س زام  ا أكدا على االل الم ك ة ال

ة  دًا أن ال ف، مؤ ففي ج ار ج جد ض إ ب أن ت را  ة في س هائ ة ال اس   ال
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ن قوى الثورة واملع جدل ب تجدد ا راتيجيات و شأن تحديات العملية التفاوضية، واالس ة  ارضة السور
ة، واإلصالح  ة، والشرعية الدستور امة كاملرجعية الدستور الواجب اتباعها أثناء املفاوضات،  مسائل 
ادثات  ستورا عن النقاط األساسية مل ن ما أعلنھ دي م ا، وذلك ب ر كم االنتقا وغ يئة ا الدستوري، و

س املعارضة للتمسك 8(جنيف ة السياسية من جهة، والثوابت ال  سو طة الروسية لل )، ومالمح ا
   2ها  محادثات جنيف من جهة أخرى.

ة، نّظم  ها  األوساط السياسية والفكرة السور شأ جدل الدائر  مية تلك املواضيع، وا واستجابة أل
وار السوري بالتعاون مع كل من املر  راتيجية، ندوة مركز ا راتي ومركز عمران للدراسات االس صد االس

عنوان "تحديات اإلصالح الدستوري  جنيف( ربيع  8) وآليات التعامل معها"، وذلك يوم األحد 8حوارة 
ر   26ـــــ واملوافق  لــــــــ1439األول  ي/نوفم   م.2017شرن الثا

ا املسار التفاو منذ بيان (جنيفدفت الندوة ملناقشة أبرز التحوالت ال ش ، إضافة 2012) لعام 1هد
)، واآلليات الالزمة للتعامل معها، والتوصيات 8ملناقشة تحديات اإلصالح الدستوري  محادثات جنيف (

طط الدولية ال يتم فرضها، مع إلقاء  اسب  املفاوضات، وكيفية التعامل مع ا رحة إلحداث م املق
ر ع قضايا املفاوضات.الضوء ع دور  ن  التأث ن والدولي لي ن امل   الفاعل

جلسة األو عرض ورقة تقدير املوقف من  رة، تضمنت ا راحة قص ن تخلتلهما اس تضمنت الندوة جلست
ضور، فيما  ، ومداخلة الباحث من مركز عمران، وجزءًا من مداخالت ا راتي ر  املرصد االس ب قبل ا

. استمرت مداخال  راتي ر املرصد االس ته بالردود من قبل خب جلسة الثانية، قبل أن ت ضور  ا ت ا
ن عن تيارات سياسية وفصائل  ون، باإلضافة ملمثل وقد شارك  الندوة باحثون وكتاب وأكاديميون سور

ة.   ثور
اوس" شاتام  ذا التقرر املوضو من خالل اتباع قاعدة " عّد 

ُ
ب الزم ، ومن دون التق3أ رت ّيد بال

ار بطرقة سلسة وموضوعية  واملداخالت، وتمللعرض  ب األف التقسيم املوضو للتقرر بقصد ترت
 ع فهم املضمون. -ما أمكن -ساعد القارئ 

راتي  ا املرصد االس ور األول عرضًا لورقة تقدير املوقف ال أعد جاء التقرر  ثالثة محاور: يتضمن امل
ي للمداخالت والتعليقات ال قدمها السادة املشاركون وقام ا ور الثا ن خصصنا امل عرضها،  ح ر  ب

ن. راتي ع مداخالت املشارك ر االس ب عقيب ا ور الثالث     الندوة، وتناول امل

                                                            
ر الراض( 2 س 2كان مؤت اله ال رة الذ أنهى أع عارضة ال سع لل ه 23) ال انًا أكد ف اضي، قد أصدر ب ر ال ف على  ن

ة"  ضرورة  اف عارضة م رة وال ،  ق ال ر عب ال ات ال فاوضي الذ حددته ت قف ال الق، على ال فرط بها على اإل ي ال  ال ال
ف ان ج ه ب ة 1-وذل وف ما نص عل ایدة  ،2254و 2118 والقرارات الدول ئة م ئ ب ها أن ته اع اس ة  قال ئة ح ان ص إقامة ه
ة قال ة االن ل لها الع رك في  9b9c‐459f‐f096‐https://www.alaraby.co.uk/File/Get/2fd75f21‐، للمزيد انظر الرابط : "ت

45dfd46f6bcd.   
شاركين يكونوا أحراراً في استخدام يقصد بقاعدة "تشام هاوس" بأنه: "حينما يعقد اجتماع أو جزء منه في إطار قاعدة تشاتام هاوس، فإن الم 3

المعلومات التي يحصلون عليها، لكن من دون كشف هوية المتحدث أو انتماءه أو أي شخص آخر، ودفعاً للقارئ للتركيز على سياق الحوار 
  ومضمونه بغض النظر عن أشخاصه.
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ور األول – عرض ورقة تقدير املوقف4  امل

ناول أبرز ما تحدثت عنھ سيط ي ن، تحدثت الورقة أوًال عن تما  بدأت الورقة بتمهيد  الورقة، و امل
ات اإلصالح الدستوري املطروحة  نارو ي تناولت س جزء الثا طة الروسية، و ا الوساطة األممية مع ا
ام النص  جزء الثالث معضلة إح جت  ا ها، وعا رتبة ع تطبيق كل م ع مائدة املفاوضات واآلثار امل

اليات التطبيق   .وإش

طة الروسية–أوًال    تما الوساطة األممية مع ا
ا من استحداث  ا وما تال ل السياس  سور ة الروسية ل سلسل الزم لطرح الرؤ تناولت الورقة ال
ة بتقديم مسودة ملشروع دستور جديد  رات  الوساطة األممية. حيث فاجأت روسيا األطراف السور غي

هاية مفاوضات ا ا مع  ن ع البدء  2017يناير  24ستانة (لسور جيع السور ها  )، مؤكدة أن الهدف م
  مناقشة موضوع الدستور. 

، استحدثت الوساطة األممية "السالل األربعة"، وبالتا  وبعد شهر من طرح مسودة الدستور الروس
، وإ كم االنتقا يئة ا شكيل  مية ك ر أ صدار إعالن دستوري شهدت الوساطة ابتعادًا عن ملفات أك

ا. ر   وغ

ا قبل االنتخابات الروسية  مارس  ن للتوصل إ حل سياس  سور جال بوت املقبل،  2018و ظل است
م تلك املالمح: ا، وأ طة الروسية لسور   بدأت تظهر مالمح ا

 تنفيذ اتفاقيات "خفض التصعيد. - 1

ومة الق - 2 ومة وحدة وطنية بصالحيات أوسع من ا  ائمة.شكيل ح

ا "االتحادية".  - 3  إقرار نظام "اإلدارات الذاتية"، وخيار سور

ات "اإلصالح الدستوري" املطروحة ع مائدة املفاوضات -ثانياً  نارو   س
ي حسب الورقة، إذ  :ح صياغة دستور بديل 2012اإلبقاء ع دستور  ر قانو ر شر وغ و إجراء غ و

ذه العملية لتعزز  2012أن عملية صياغة واعتماد دستور  شار األسد  يحة، واستغل  لم تتم بطرقة 
ة دون ضوابط. كما أن اإلبقاء عليھ يتعارض مع  جمهور س ا همة املمنوحة لرئ الصالحيات الواسعة وامل

 .2015لعام  2254)، وقرار مجلس األمن 1بيان (جنيف

                                                            
 .  http://sydialogue.org/files/Preport24.pdfلالطالع على ورقة تقدير الموقف التي قدمها الخبير االستراتيجي:  4
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لة فيھ، من خالل: تقليص الصالحيات الرئاسية.   :2012عديل دستور  ام املش جة األح هدف معا وذلك 
ذا اإلجراء  إلزام املعارضة بإقرار شرعية دستور  ، عدا عن كونھ يتعارض مع بيان 2012وتكمن خطورة 

  .2254/2015) وقرار مجلس األمن 1(جنيف

ر إذا : صياغة دستور جديد يار ع خطر كب ذا ا رة إنجاز ينطوي  جرت عملية الصياغة دون تحديد ف
يح للنظام إطالة أمد املفاوضات.  محددة، فسي

ذا من شأنھ أن يضفي الشرعية ع دستور : مع إصدار إعالن دستوري 2012اإلبقاء ع دستور  ، 2012و
أ النظام ناولها اإلعالن الدستوري، خاصة إذا تل ًا  القضايا ال ال ي بقى سار لة وعرقل  كونھ س رة طو لف

 عملية اإلصالح الدستوري.

بدالھ بإعالن دستوري جديد 2012عليق دستور  د من تدخل النظام  :واس ر فاعلية ل و الصيغة األك
يئة حكم انتقا كاملة   عملية اإلصالح الدستوري، وال بد لتحقق ذلك من إجراء العملية تحت إشراف 

ر متوقع من قبل النظام  ظل الصالحيات التنفيذية، لكن ذل و أمر غ اع، و ك يتطلب موافقة أطراف ال
الية واختالف موازن القوى.  الظروف ا

اليات التطبيق –ثالثًا  ام النص وإش ن إح   ب
رًا ع ورق ما  بقى ح ة محكمة، س جهود املبذولة حاليًا للتوصل لصياغة دستور حذرت الورقة من أن ا

كم ب بالتا بذل جهود سابقة لعملية اإلصالح الدستوري  دامت مؤسسات ا ا، و ر قادرة ع تنفيذ غ
ا  السلوك السياس العام. عزز يم و ر الضمانات الالزمة لتطبيق تلك املفا   مجال توف

ا من اإلجراءات  ر وبناء ع ذلك فإن اقتصار الوساطة األممية ع مسألة "اإلصالح الدستوري" دون غ
صان (آليات التنفيذ)،  و بمثابة وضع العربة ( الدستور) أمام ا ام بھ،  ال تلزم القوى الفاعلة ع االل

. عطل مسار االنتقال السياس   مما 

ذه املرحلة، و :  يھ إ ثالث نقاط أساسية   ذا اإلطار يجدر التن   و 

ة السياسية" و  سو ن مفهومي "ال  "اإلصالح الدستوري":ضرورة التمي ب
ره  مباحثات "إصالح دستوري" مع فرق الوساطة األممية،  ترى الورقة أن وفد املعارضة لم يكن مدركًا لس
ام بالقرارات األممية ووقف  ة السياسية" ال تلزم النظام باالل سو و مسار ال يرتبط بالضرورة مع "ال و

ن.   جرائمھ بحق السور
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 املعارضة كوثائق رسمية: مخاطر اعتماد وثائق

ة للعملية السياسية  2017 إبرل  - ن بالهيئة العليا للمفاوضات رؤ قدم أحد األعضاء السابق

ة جدًال واسعًا  أوساط  ذه الرؤ ها الهيئة العليا للمفاوضات، وأثارت  ة ال اعتمد مغايرة للرؤ

ها رة  أطلق عل ي  ف ها قبول بدور إيرا : " مرحلة اإلعداد ملا قبل املرحلة االنتقالية", املعارضة لتضم

رة. ذه الف ا خالل  س لسور شار األسد كرئ عاملها مع   و

ا  - شرت وثائق مسربة عن الوفد التق للهيئة العليا للمفاوضات  مدينة لوزان، أبرز ُ  يونيو 

جديد" جدول الزم وعملية صياغة واعتماد الدستور ا عنوان :" ا ، ولوحظ إغفالها وثيقة 

الية الفراغ الدستوري الذي ممكن أن يقع  بداية املرحلة االنتقالية. ديث عن إش  ا

ها لالنتقال  - ركة ال يمكن البناء عل كما لوحظ  الوثيقة املسربة الثالثة حول "القواسم املش

ش "، تفادي جميع القرارات األممية ذات الصلة،   مواضيع كمغادرة  ار األسد وزمرتھ السياس

يم  ومة انتقالية، وتطبيق مفا شكيل ح يئة حكم انتقا وإصدار إعالن دستوري، و شاء  وإ

 العدالة االنتقالية.

ذه املسودات، إال أن الوفد املفاوض استمر   ورغم أن الهيئة العليا للمفاوضات قد رفضت اعتماد 
بدال" مرجع ا دون إدراك مخاطر اس ية" القرارات األممية لصا مفهوم "التوافق" كما املطالبة بإنفاذ

امس عشر من الوثيقة الثالثة.   ينص البند ا

اطئة ملفهوم الواقعية:   التطبيقات ا
 ، از ع منظومات األمن الدو يؤكد منظروا الواقعية ع استحالة تحقيق األمن الوط من خالل االرت

ن كما تقوم التوازنات الدولية وفقًا للنظ يم و القوة والصراع واالحتواء،  ح رة الواقعية ع ثالثة مفا
: السلطة، واإلدارة، والقانون. يم مغايرة تمامًا و   تقوم منظومات األمن الوط ع ثالثة مفا

ن مجموعة من القوى ال زجت  ا باتت محل صراع دو ب وإذا أقررنا بأن العملية السياسية  سور
اع املركب" من خالل بجيوشها وم ذا "ال ر املمكن فض  ، فإنھ من غ ها  أتون الصراع الداخ شيا يل

شرعية  ن انتخابية"، أو وضع أسس " االعتماد ع عملية "إصالح دستوري" أو "استحداث قوان
ارجية املنخرطة  الصراع تمتلك الرغبة والقدرة ع إفساد أية  عض القوى ا منظومة وقانونية"، ألن 

ها. ناسب مع مصا   محلية ال ت
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عاً  يح املسار التفاو8آليات االستفادة من (جنيف  -را   ) لت
ر ملفاو  جهد التفاو األك ر أن املفاوضات ساحة مواجهة، ولذلك فإن ا جزء األخ ترى الورقة  ا

ها: امة م   جنيف يجب أن يرّكز ع عدة نقاط 

ار  - 1 ال التدخل ا ا.منع جميع أش   من صياغة الوثائق املتعلقة بمستقبل سور

و استخدامها كحلقة من حلقات الصراع. - 2  ع الوفد املفاوض إدراك أن الهدف الفع للمباحثات 

ن ملقتضيات بيان "جنيف - 3 ن ع قوى الثورة واملعارضة أن تطالب بالتنفيذ األم " كونھ مقبول 1يتع

ا كمرجعية والقرارات األممية ذات  ا عند الصلة، والعودة بالتا بالعملية التفاوضية إ مسار

يح.  ال

ثما يتم تحقيق كل ذلك، ال بد من صياغة بنود  النظام االنتخابي بمباحثات (جنيف عا أربعة 8ور  (
  نقاط أساسية:

ر  االنتخابات الرئاسية. -   تحديد من يحق لهم ال

ي: بحيث يتم التأكيد ع فقد - ر التصوت واالنتخاب، التجرد املد شار وزمرتھ صالحية ال ان 

اب  هم  ارت يجة إلدان ها  املناصب العليا أو املجالس املنتخبة، وذلك ن أو تمثيل األمة أو فئة م

  جرائم جنائية.

س النظام باعتبار انقطاعھ  - ن تب مناورة تفاوضية تدفع بإسقاط شرعية رئ سقوط الشرعية: يتع

  امھ بحكم القانون.عن مزاولة مه

ن ( - ها  املادت ر والتصوت: بحيث يتم تأكيد البنود املنصوص عل رمان من حق ال ) 30) و (5ا

ا حاليًا.  من قانون االنتخاب املعمول بھ  سور

لية والكفاءة  ة للعملية الدبلوماسية تتطلب توفر قدر من األ إال أنھ ال بد اإلقرار بأن اإلدارة الناج
فاو املعارضة ع خوض اللعبة السياسية، وال ُيتوقع أن ُيكتب للعملية التفاوضية تحقيق لدى م

أي تقدم ُيذكر إذا كان أعضاء الفرق املفاوض يميلون للتما مع املبادرة األممية واملقاربة الروسية، 
ها إ شرعنة دستور النظام ن تدفعهما لعملية "إصالح دستوري" تؤول  حقيق والعمل تحت  اللت

 مظلتھ.
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ي ور الثا هم -امل عليقا ن و   مداخالت املشارك
ن،  ، ُفتح الباب أمام مداخالت السادة املشارك راتي ر االس ب عد عرض ورقة تقدير املوقف من قبل ا

سية و :  ن رئ   وال توزعت تحت عدة عناو

 ة واملرحلة االنتقالية الية املادة الدستور   إش

  راتيجيات الواجب اتباعها   اآلليات واالس

 ا  العملية التفاوضية ة وأثر   مقاربات املجتمع الدو لألزمة السور

  ن ساؤالت للسادة املشارك  استفسارات و

ة واملرحلة االنتقالية: –أوًال  الية املادة الدستور   إش
ب االعتما ة ال ي ة واملرجعية الدستور لت املادة الدستور م النقاط ال ش ها  املفاوضات أحد أ د عل

كم  يئة ا عددت اآلراء  القضايا األساسية كاإلعالن الدستوري و دار النقاش حولها أثناء الندوة، و
  االنتقا واالنتخابات.

ن ن السور اجة إلعالن دستوري توافقي ب   ا
دستوري ينظم املرحلة االنتقالية ال من أكد عضو  الهيئة العليا للمفاوضات ع ضرورة وجود إعالن 

ر  اجة األك ن يمثل ا ن السور رض أن تتّوجها املفاوضات، وأن صياغة إعالن دستوري توافقي ب املف
يئة حكم  ديث عن  ر أنھ ال يمكن ا جزت قوى املعارضة عن تحقيقھ لغاية اليوم، واعت و ما  احًا، و إ

تم الوقوع  خطر إحدى خيارن: العمل بدستور  انتقا دون وجود إعالن دستوري، الذي  2012وإال س
يار من إعطاء شرعية للنظام السوري، وبما يحملھ من مواد  ذا ا وضعھ النظام السوري بما يحملھ 
ها بحيث يتم  رى بوضع دستور جديد يتما مع رؤ ر جذري، أو أن تقوم الدول الك أساسية بحاجة لتغي

جب أن يتم فرضھ ع السور  ية، و رات ر أن من أبرز التحديات ال تواجھ الوفد املفاوض ال ن. كما اعت
ة واالنتخابية. كما  كم االنتقا واالنتقال السياس  آن واحد مع القضايا الدستور يئة ا بحث موضوع 

رة املاضية إ مية املضمون كتحّد آخر، حيث عمدت الدول الفاعلة بالف إسقاط موضوع  شدد ع أ
م تحّد تواجهھ قوى  ذا برأيھ أ ، و ة سياسية وحل سياس سو ديث عن  االنتقال السياس لصا ا

  الثورة.

راتيجية     التعامل مع البعد الدستوري كقضية اس
ة، أن منح الشرعية لدستور  وار السور ر مدير برنامج  أحد مراكز ا رتب عليھ نتائج  2012اعت سي

رة ع  عد شرعيًا من حيث املبدأ، نظرًا لعدم شرعية إجراءات إقراره وما خط ُ مسار الثورة، حيث أنھ ال 
غرق  مناقشة تفاصيل  ترتب عليھ من سياسات أمنية يمكن أن تأخذ الشرعية منھ. ورأى أنھ يجب أال 
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ء ال هم من اآلليات والتقنيات ال ن الذين لد رك للمختص ذا األمر ي ر، وإنما يجب أن الدستور، وأن  كث
راتيجية.   نركز ع الدستور كقضية اس

  بنود النظام االنتخابي
ر باحث من مركز عمران  رض، اعت ر  بنود النظام االنتخابي املف ب ها ا و تناول النقاط ال ركز عل

عض الهواجس، ر  ها قد تث ة النقاط املذكورة، إال أ راتيجية بأنھ ورغم  مع ما أعلنھ  للدراسات االس
ون سالحًا  ر الباحث أن تلك النقاط قد ت ر مشروطة، كما اعت الوفد التفاو باستعداده ملفاوضات غ
هامها مثًال  انية ا ذو حدين، إذا ما عمد النظام إ استخدامها ضد املعارضة والوفد املفاوض نفسھ، من إم

هة النصرة، أو امتالك أفراد  املعارضة هم خارج البالد  بالتعامل مع ج ية فضًال عن إقام سيات أجن ج
لة. رة طو   لف

  1950دستور عام 
انية تب دستور  ديث عن إم وما يحملھ ذلك من مخاطر، و ظل غياب إعالن دستوري  2012 ظل ا

راتيجية، أن للمعارضة فرصة للمناورة  يمكن االعتماد عليھ، رأى الباحث  مركز عمران للدراسات االس
ام لدستور عام  ، وبرر ذلك بأنھ ُوضع قبل وصول البعث للسلطة، واعتماده 1950بالدفع نحو االحت

ون دستور  ل نصرًا للثورة، إضافة ل ش ر مرجعية    1950س عت ا الذي  ر سور ن دسات و الوحيد ب
قر من برملا

ُ
ونھ قد أ جنة مقبولة من الشعب السوري، ول ن منتخب بحرة، األزمات كونھ ُوضع من قبل 

ر الباحث أن مقدمة دستور عام  ن  التارخ السوري. كما اعت عيد العمل بھ مرت
ٌ
هامش  1950وأ سمح 

ة الدولة. و ر    املناورة  مواجهة محاوالت من يرد االلتفاف لتغي

ر أن دستور  ة اعت ذه املرحلة العتبارات  1950لكن عضو منظمة مدنية سور عديدة، بمجملھ ال يناسب 
ة. و نفس السياق  وشدد ع ضرورة اإلصرار ع اإلعالن الدستوري واالبتعاد ما أمكن عن قضايا الهو

رة من شرائح واسعة لذا يصعب  1950أكد العضو  الهيئة التفاوضية أن دستور  راضات كب يلقى اع
  االعتماد عليھ.

راتيجيات الواجب اتباعها –ثانيًا    اآلليات واالس
نة خصوصًا  العملية التفاوضية، ساءل  يارات املتاحة للتعامل مع املرحلة الرا املشاركون عن ا

ي: ها كما اآل   وتنوعت اآلليات والوسائل ال رأى املشاركون أنھ يمكن االعتماد عل

جالت    وضع الع  ال

رنامج  مركز حواري سوري أنھ ال بد لنا من تحديد "ماذا نرد" عدام حل سياس أكد مدير ل ، و ظل ا
هدم ما قامت الثورة من  طط الدولية ال س يمكن الوصول إليھ، فال بد لنا من وضع العراقيل  وجھ ا
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ن االنتخابات مثًال، وال  رة  الفقھ الدستوري، كقوان يل ذلك يرى أن الوسائل لذلك كث أجلھ، و س
شوش ع النظام.   يمكن من خاللها ال

جالت، فروسيا لكن ب احثًا آخر  الشأن السوري حذر من الرد الروس ع سياسة وضع الع  ال
ى عن استخدام القوة العسكرة  ها، سوف لن تتوا ا يوافق رؤ س لفرض حل سياس  سور ال 

مات الدولية. عطل التفا   املفرطة كما فعلت  السابق، لث قوى الثورة عن اتخاذ أي إجراء 

ن: األول حق  رح باحث  مركز عمران آلية التفاوض ضمن قانون االنتخاب وأكد ع أمرن اثن كما اق
ن قبل أي عملية انتخابية، واألمر اآلخر تفصي وتق  ارج باالنتخاب والعودة اآلمنة لالجئ ن  ا السور

و نظام الدوائر االنتخابية للمر والناخب، بحيث ال يحق للمر ر إال عن دائرتھ، وكذلك ال  و ال
ها. ذا ما سيفقد برأيھ النظام السوري نقطة لطاملا استفاد م   يحق للناخب االنتخاب إال عن منطقتھ، و

ر أن   كما وافق عضو  االئتالف الوط ع ضرورة ايجاد البدائل لعرقلة املشارع الدولية، حيث اعت
نا يمكن العمل ع التوجھ للداخل ورفض تمرر أي مشروع دو بحاجة لشرعية شع بية داخلية، ومن 

عزز الشرعية الشعبية للثورة، كأحد الوسائل لعرقلة االتفاقات الدولية. ارج، و   كل ما يحاك  ا

  ربط العملية السياسية بوقف القتل
ر ناشط سياس  ، اعت ل سياس ديث عن س الروس  سوري أنھ واستكماًال للنقطة السابقة  ا

ل حاسم، واستخدامها كورقة ضغط ممكن أن توظفها  يجب ربط العملية التفاوضية بوقف القتل وبش
ها النظام  ش ملة العسكرة  الغوطة الشرقية ال  ة  املفاوضات ، خصوصًا  ظل ا املعارضة السور

سوف أثناء املفاوضات لتحقيق حسم عسكري. و س لل نفس السياق ترى أكاديمية  وحلفاؤه، والذي 
ب اختالف  ساءلت عن س ل، و الص بأي ش ة أن الناس  الداخل بحاجة لوقف آلة القتل وا سور
هرب من املسؤولية عن خروقات النظام  ارج، حيث تقوم روسيا بال التعامل الروس  الداخل عنھ  ا

ادثات الدولية. وحمالتھ العسكرة  الداخل السوري، فيما تتو مسؤولية   رعاية النظام  امل

انية لعب دور  املرحلة القادمة  لية وإم   املجالس امل

انية  ساؤًال حول إم ، أثارت أكاديمية مختصة بالشأن السوري  شد الداخ و معرض تناولها ملوضوع ا
افظات دورًا تمثيليًا سواء  وفد التفا لية ومجالس امل ، أن تلعب املجالس امل وض أو أمام القوى العظ

وكمة داخلية  البالد.  وقد جاء التعليق  اجة  ها ع األرض،  ظل ا وأكدت أن تلك القوى لها فاعلي
ر من التحديات   ها الكث لية دو ل ع املجالس امل من قبل مدير  مركز حواري سوري بأن قضية التعو

نا مناطق  ن ررة، فاذا است ر املناطق امل ي كب ا جنوب السوري، فإن مناطق ذات ثقل س درع الفرات وا
ون من أبرز  ام، بأن مناطق الثورة ست ها القيام بأي مبادرة. ونّوه ع أمر  شبھ محّيدة، وال يمكن للناس ف
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و عليھ، ألنھ و املقابل تمتلك مناطق النظام واإلدارة الذاتية نوع ن من استمرار الوضع ع ما  ًا املتضرر
ياة الطبيعية من  وكمة الداخلية، و لم تتعرض باألصل لدمار يذكر، وبالتا  أسرع لعودة ا من ا

  "مناطق الثورة".

ن قوى املعارضة  اليات ب   تجاوز اإلش

ناك  ن أعضاء الوفد  3رأى عضو للهيئة العليا للمفاوضات أن  اليات ب رك لتجاوز اإلش نقاط يجب ال
ة موحدة:املفاوض  جني ن رؤ و يل ت   ف،  س

 عدم الدخول  القضايا التفصيلية - 1

يت ما يتم االتفاق عليھ - 2  تث

، يمكن البناء عليھ أثناء املفاوضات - 3  ضرورة صياغة إعالن دستوري تفاو

ها  جوء إل   وسائل وآليات أخرى يمكن ال

زب سياس سوري، أنھ يتوجب االعتماد ع تكتيك آخر   ن عام  س قال أم املفاوضات اليوم، وأن 
ها  ها، وذكر م از إل ر نقاط قوة ممكن االرت لتفكيك النظام وتخليصھ من نقاط قوتھ أو إضعافها، ع
اسبة النظام، وتفعيل الدبلوماسية والتحالفات الدولية،  ي مل تفاصيل الدستور، و تحرك امللف القانو

  حدة.والتوجھ نحو قوى عاملية بديلة عن الواليات املت

ر تقارر األمم املتحدة ال تدين  انية  ة عن إم ساءل مدير مؤسسة فكرة سور و السياق نفسھ، 
النظام السوري بجرائم حرب، واستخدامها كأدوات  العملية التفاوضية، واستفسر عن وجود تجارب 

ا الدستوري وج عد ة   الة السور شبھ ا جة األزمات ال  ر دولية  معا تة قانونيا ع رائم النظام املث
 املؤسسات األممية بما يفعل "عزًال سياسيًا" محتمًال ألركان النظام ورموزه.

  مقاربات املجتمع الدو -ثالثا 
ل  ش ة مرتبط بما يمر بھ النظام الدو  الة السور عقيد ا زب سياس سوري، أن  ن عام  ر أم اعت

ا.عام، وما تمر بھ الواليات املت ا  سور عكس بدوره ع تراجع دور   حدة من وضع صعب، ا

ناك  عد  عد التدخل العسكري الروس لم  ، حيث رأى أنھ  كما حاول باحث سوري قراءة املوقف اإلقلي
ن ع  عد القوى اإلقليمية ترا امش لتدخل القوى اإلقليمية، و ظل التفوق الروس العسكري، لم 

ذا ما حصل املعارضة واملواجهة  ل عام. و ش ة  العسكرة، مما أدى النكفاء عن دعم املعارضة السور
ساءل الباحث عن  نا ي ة مع املوقف الروس عموما، و بتما الدول اإلقليمية األقرب للثورة السور
ل العسكري، خصوصًا مع  عدام فرص ا انية البحث عن حلول سياسية مع الروس،  ظل ا إم
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سربات اإل  ر عضو ال شار األسد. ومن جهتھ اعت ون ببقاء  سوا متمس سرائيلية ال تحدثت بأن الروس ل
شار  ، سقوط  و األخطر ع األمن اإلقلي ، أن الدول اإلقليمية باتت تطرح سؤاًال: ما   االئتالف الوط

ب فشلها الداخ و  س ة  مال دور املعارضة السور ها ع تقديم األسد أم بقاؤه؟ وبالتا تم إ عدم قدر
الية تحتاج  رة ا ر الباحث  مركز عمران أن الف بديل سياس يؤمن تلك الهواجس. و نفس السياق اعت

عطي ضمانات. راتيجية وإقليمية    إ تحالفات اس

عًا    ساؤالت واستفسارات –را
ساؤالت واالستفسارات ال لم ترد  الفقرة السا نا عددًا من ال ن نجمل  عض املشارك ا  بقة، وال أثار

انية البناء ع اإلطار التنفيذي الذي أطلق  ة عن إم  الندوة، حيث استفسر مدير مؤسسة فكرة سور
يان الراض ر ب ل كب ش عد أن ارتبط  ، واالستفادة منھ،  ، وحاز تأييد جهات 1- لندن الصيف املا

رة. ة كث   سور

عد  ر  ب ديث عن تما و سؤال موجھ ل ساءل مدير  مركز حواري عن التناقض  ا عرض الورقة، 
ن يضم األول  ن محور اد الفجوة ب ديث عن از ن ا ة من جهة، وب ة الروسية  سور ي مع الرؤ أمر
ديث عن تزايد  ليج وأوروبا من جهة أخرى، وا ي الواليات املتحدة ودول ا روسيا وتركيا وايران، والثا

ن؟ اح ور ن امل   تماالت الصراع املستقب ب

ن راتي ع مداخالت املشارك ر االس ب عليق ا ور الثالث:    امل
" صاحب ورقة  راتي ر "املرصد االس تامي من خب ن، جاء التعليق ا عد االستماع إ مداخالت املشارك

ار، واإلجابة االستفسارات. عض األف   تقدير املوقف، لتوضيح 

  التعليق ع موضوع النقاط التفاوضية والوفد املفاوض  -أوالً 
ر الشروط التفاوضية املسبقة ال ممكن  انية أن تث عليقھ ع مداخلة الباحث  مركز عمران، من إم  
ست  رحات ل ر بأن تلك املق ب واجس قبيل العملية التفاوضية، أو ا أن يطرحها الوفد املفاوض 

نقاطًا تفاوضية، يتم تقديمها ضمن بنود املسودة التفاوضية ال يقدمها املفاوض، كما أشار  شروطًا وإنما
غربة عن  ست  ها فكرة ل ن، وأ ها فكرة مقبولة من قبل الطرف مية فكرة "طرح قوائم"، وكو ر إ أ ب ا

وار.   مائدة ا

ة ال املعارضة السور ب اخ ر املص ر ع أنھ من غ ب  ما نتج عن مؤتمري الراض األول  كما شدد ا
راك املعارض  جنيف، وأشار إ العواقب الناتجة عن عملية الصراع  ل ا طأ أن نخ ي، ومن ا والثا

ن العديد من أطراف املعارضة والفصائل.   ب
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لة ل ر أن املش ب ا  التفاوض وال ممكن أن تلقى قبوًال، أكد ا ست  وحول الرؤى املمكن اعتماد
ة روسيا. ية مع رؤ   إيجاد الرؤى، بل بتعمد إيجاد رؤى متما

ة -ثانياً  الة السور هة با   اإلجابة ع سؤال حول التجارب الدولية  التعامل مع األزمات الشب
ع  رة ، كانت تبدأ ب ها للتعامل مع وساطات كث عامل معينة استخدم ر إ أن لألمم املتحدة آلية  ب أشار ا

اص الص ة شهدنا قفزة مغايرة من املبعوث األم ا الة السور ة السياسية، لكن  ا سو راع ومن ثم ال
جة جدًا  ة نا غو، لكن لدينا تجربة سور و هة، لدينا نموذج البوسنة، وال ا. وعن النماذج الشب إ سور

رة  ن 1940إ  1920خالل الف ن العام ا  تجربة مهمة تتعلق ، حيث دخلن1932-1928، وتحديدًا ب
انتونات الطائفية ودور  شاء ال ة وإبطال املشروع الفرس  عملية إ بمفاوضات الدستور والرئاسة والهو
ا. وبالتا لدينا رصيد مهم من تجارب  ر الية الطوائف ولبنان وغ جوء إ عصبة األمم، وإش االنتداب وال

ع   ن االعتبار.وأخطاء من دروس جديرة بالدراسة واألخذ 

  التعليق ع موضوع االعتماد ع قوى الشعب والثورة  الداخل -ثالثاً 
اضنة الشعبية ومن حراك الداخل ومن األدوات املتاحة، يتطلب عقًال  ر إن االستفادة من ا ب قال ا

ات، وما لم يتم تال ذا مفقود، فالثورة جسٌد بال رأس وتتحرك  كل االتجا بقى ناظمًا للثورة و  ذلك، س
هكة. اضنة الشعبية م   ا

ها من األداء  لية واالنتقال  ناك ضرورة إلعادة تفعيل دور املجالس امل ر أن  ب و سياق متصل يرى ا
اتب سياسية يمكن أن تلعب دورًا  املرحلة املقبلة. شاء م  اإلداري الذي أعاقتھ الفصائل، إ إ

عًا  ن  موضوع املقاربات الدولية واإلقليميةالتعليق ع مداخالت امل -را   شارك
لية واإلقليمية  لة أمنية ع كافة الصعد امل ة تحولت من ثورة محلية إ مش ر بأن األزمة السور ب يرى ا
ساسيات األمنية بقضايا مثل فو  يعاب ا ر يكمن بفشل املعارضة  اس والدولية، واإلخفاق األك

سياب  هاون مع تنظيمات "داعش والنصرة"، وعرقلة حركة التجارة، السالح، وا دود، وال ر ا ن ع املقاتل
م األقدر ع إدارة امللفات  ت املعارضة فكرة أن عناصر من طائفة معينة  ر الب التحتية. كما ر وتدم

ت ن أطراف املعارضة نفسها، وأنھ ال يوجد عناصر ت لألغلبية قادرة ع أن  األمنية، نظرًا ملا يتم تناولھ ب
جوار، وبالتا ارتكبت املعارضة  ستوعب حساسيات دول ا تتو امللف األم أو تفهم متطلبات األمن أو 

. امل ملتطلبات األمن الوط واإلقلي والدو  فادحًا بإغفالها ال
ً
  خطأ

ديث عن احتماالت الصراع املست -خامساً  ساؤل التناقض  ا   قباإلجابة ع 
ناك حتمية تارخية  ان، إال أن  ن الروس واألمر ر أنھ ورغم وجود محاوالت إلحداث توافق ب ب ر ا اعت
رة الصراع  ربنا من االستحقاق زادت وت لما اق ر إليھ معظم توقعات مراكز األبحاث. ف ش ذا ما  للصراع، و
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، وكمثال ما حدث عام  دود  عندما وقعت برطانيا وفرسا 1945الدو رائط وا بات املتعلقة با رت كل ال
ها. اب حي ر القوات الفرسية ع اال ا، ما أج ر   ومناطق النفوذ وغ

شيات حزب االتحاد  ”إسرائيل“كما أن  ي مليل سليح األمر شهد استمرارًا  ال رب، و  عد العدة ل ُ اليوم 
عملية عسكرة واسعة  امل هّدد  شيات، كما أن الديمقراطي، وتركيا  ها تلك امليل سيطر عل ناطق ال 

عض مراكز الدراسات ينذر بتفجر صراعات جديدة. لذا فإن من يدخل املفاوضات  سقوط "داعش" حسب 
   عليھ أن يدرك أن األطراف الدولية لم تتوصل التفاق ح اليوم وأن احتماالت الصراع ما تزال مفتوحة.
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