
تقارير مركز الحوار السوري

يبين هذا التقرير الطريقة التي سارت بها الندوة، شارحًا أبرز المواضيع واألفكار التي 
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تقرير مجريات حول ندوة
»عقدة بشار األسد« 
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ص تنفيذي:    م
ا، ظهر ذلك مع بدايات  م العقبات املطروحة أمام الدول للتوصل إ حل سياس  سور شار األسد" أحد أ لت "عقدة  ش

ل السياس  ديث عن ا ن انفض االجتماع ح اختلفت الدول املوقعة ع فما إ ،2012لعام  1صدور بيان جنيفو ا
ن من يرى أن البيان لم يتطرق  ره، ب ن من يرى أن تطبيقالبيان  تفس ر األسد، وب ع رحيلھ وعدم وجود أي دور  ھملص

ا.  مستقبل لھ    سور

عب ر األسد" من  لھ موضوع "مص ش ر نظرًا ملا  ث كم، و عقيدًا يرتبط بمركزة الدولة ونظم اإلدارة وا ر  ر عن واقع أك
عاد  جيوسياسيةاأل ةوالعسكرة املتعلقة باملآل  والدبلوماسية ا اور املستقبلية الذي ستؤول لھ الدولة السور رز امل ، و

جغرافية س النظام إ ربطها  ا راتي ندوةواملجتمعية ال  وار السوري بالتعاون مع املرصد االس  بھ، عقد مركز ا
نة التطورات": األسد شار عقدة: "عنوان حوارة ا الرا ادة  وأثر هيار فرص ز بول   كوذل ،"النظام ا ن يوم است  االثن

  .م2017 أغسطس - آب 7 لـ واملوافق ه،1438   القعدة ذي 15

ها ار ال طرحت ف ها الندوة، شارحًا أبرز املواضيع واألف ذا التقرر الطرقة ال سارت  ن  ر  ،يب ب سواء من قبل ا
راتي الذي عرض ورقة تقدير  ا. املوقف املاالس ر املداخالت ال قدمو ن ع   تعلقة باملوضوع ذاتھ، أو من قبل املشارك

ور األول ورقة تقدير املوقف ال  عرضيتضمن التقرر ثالثة محاور.  ب قدمهاامل ها ا . حيث تحدث  بداي راتي ر االس
كم  دمشق، عن  جيوسياسية ملعادلة ا عاد ا يل النظام، وال قامت ع  ثماأل جهود الدولية إلعادة تأ استعرض ا

ن: األول: ترا املواقف ي:  أمرن اثن يل إلعادة القيام بمحاوالتالدولية إزاء مسألة رحيل األسد. والثا .  ليؤكد نظامھ تأ
اوالت تلكفشل عد ذلك،  ب تآكل النظام وتال سلطتھ  امل . العسكرة واألمنية واالقتصادية مختلف املجاالت س

رح يختم الورقة بتقديمثم ل راتيجية  مق ر تنقل وطنيةاس  ميدانية، مبادرة خطة إ املفاوضات طاولة من األسد شار مص
  . واألدوات اإلجراءات من سلسلة تتضمن

سة:  ن رئ ي من التقرر املداخالت ال قدمها املشاركون، وال جاءت تحت ثالثة عناو ور الثا ص امل   ي

ر أن املعضلة متعلقة  هم من اعت ذه النقطة، فم ضور ع  شار األسد"، حيث ركز عدد من ا األول: توصيف "معضلة 
ه ا األم والعسكري، وم عد هم من أشار إ  . بوظيفتھ، وم ا جزءًا من سياق إقلي ودو   م من عّد

ستطع إيجاد البديل املناسب  ها ال قصرت ولم  ا إ قوى الثورة ذا شار األسد"، البعض رد ي: أسباب "معضلة  الثا
ذه املعضلة.  عقيد حل  مت     للنظام، والبعض أشار إ السياسات اإلقليمية والدولية، كأسباب خارجية سا

شار األسد"، الثالث: مع جة "معضلة  راح أدوات ووسائل عامة ا ذا املوضوع، سواء ع صعيد اق فّصل املشاركون  
ها أو التعامل معها.  ج راح أدوات ووسائل خاصة ملعا   للتعامل مع املعضلة، أو اق

ر  جاء ور الثالث واألخ راتي ع املداخالت، وال جاءت ليجمل امل ر االس ب ن املداخالت عليقات ا ب ذاتھ لعناو رت بال
  آنفة الذكر. 
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  مقدمة: 
شار  ة املجيدة  مارس/ آذار، رفع الشعب شعار "إسقاط النظام" وتحديدًا إسقاط رأسھ  عقب انطالق الثورة السور

ذا املطلب ومع ت عد رمزًا لھ، ليصبح  اد قدم الثورة وازدياد إجرام النظاماألسد الذي  سة ال ال ت ، أحد الثوابت الرئ
ر  شار األسد" خطًا أحمرًا غ ر " دوه مص ر النظام ومؤ ا ومواثيقها. باملقابل، اعت تخلو منھ وثيقة من وثائق الثورة ورؤا

  قابل للتفاوض. 

س "أصدقا علن دول ما  ذا التناقض ع مواقف الدول أيضًا؛ فمن الناحية اإلعالمية، كانت  ء الشعب ينطبق 
 ،" ل السياس ا"، و"بضرورة تنحيھ عن السلطة  أية صيغة ل شار األسد  سور السوري"  كل مناسبة "أال مستقبل ل

،  ذاعمليًا ترفض باملقابل كانت الدول الداعمة للنظام خصوصًا "روسيا وإيران"  س شر رة أن األسد رئ األمر، معت
س محًال للتفاوض ره ل   . 1ومص

اع السوري"، حيث لذلك  ن الدول املنخرطة  "ال الف ب شار األسد" أحد أبرز نقاط ا ذه  طغتمثلت "معضلة 
ر دليل ع ذلك، ما حدث عقب  شة لتعيد األمور إ مربعها األول، ولعل خ النقطة ع السطح عقب أية توافقات 

ن الد 2012لعام  1التوقيع ع بيان جنيف راتھ ب   ول املوقعة عليھ. من تناقض تفس

ن  ن ومن كال الطرف د لبقاء لألسد والرافض لھ–إال أن الفرقاء الدولي ذه  -املؤ رة  رة األخ ستخدمون  الف باتوا 
اسب؛ ولعل تباين التصرحات الصادرة من كل دولة  ر قدر ممكن من امل "املعضلة" كأداة للمساومة من أجل تحصيل أك

ذه القضية يدخ ذا السياق؛ فهذه الدول معنية تجاه  ر معنيل ضمن  ه بمطالب الثورةة غ ر معني امثلما أ ر ة غ بمص
ركز جهد ا اشار، بل ي هدف   الوقت ا شار  سام مناطق النفوذ وتقسيم   ع تخطي عقدة  التوصل إ توافقات الق

  . ثروات البالد وعقود إعادة اإلعمار

سليط  ب األساس  الضوء ع ما لذلك، ومن أجل  ا الس شار" باعتبار شار األسد" أو "معضلة  يطلق عليھ "عقدة 
عنوان: " نظم ،احتباس الدبلوماسية الدولية ، ندوة حوارة  راتي وار السوري بالتعاون مع املرصد االس عقدة مركز ا

هيار النظام ادة فرص ا ا  ز نة وأثر بول شار األسد": التطورات الرا ن يوم"، وذلك  است    ذي القعدة 15 االثن
   .م2017 أغسطس - آب 7ه، واملوافق لـ 1438

ات املتاحة لتعامل قوى الثورة واملعارضة معها من جهة توظيف دفت نارو  والت الدوليةحالت الندوة إ مناقشة الس
ها، و  ة، بما يحقق للثورة لية من خالل تب أجندة تحرر وطنيمن املداوالت الدولية إ الساحة امل ذه املعضلةنقل ومواكب

كم. دافها  إزاحة رأس النظام املجرم عن ا م أ   أحد أ

ن، حيث  ،  بدأتتضمنت الندوة جلست راتي ر االس ب عرض من ا ن، ثم  تالهكل جلسة  فتح باب املداخالت للمشارك
هائي    . من صاحب الورقةعقيب 

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

                                                            
ال يمنع هذا الموقف الروسي الثابت تجاه بقاء األسد في السلطة، من صدور بعض التصريحات الروسية عن عدم تمسكهم به، والتي كانت تفسر  1

 في وقتها بأنها من باب المناورة السياسية. 
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ذا التقرر املوضو من خالل  عد 
ُ
اوس"أ شاتام  ب الزم للعرض واملداخالت، 2اتباع قاعدة " رت ، ومن دون التقيد بال

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

ا املرصد  ور األول عرضًا لورقة تقدير املوقف ال أعد ن يتضمن التقرر ثالثة محاور: يتضمن امل ،  ح راتي االس
ي، للمداخالت والتعليقات ال قدمها السادة املشاركون  ور الثا ة خصصنا امل وار ور  الندوة ا ن أفردنا امل ،  ح

راتي ع املداخالت.  ر االس ب   الثالث لتعقيب ا

ور األول    عرض ورقة تقدير املوقف -امل
رعرض ب " ت ورقة تقدير املوقف ال قدمها ا راتي راتي من "املرصد االس عنوان: "املداوالت الدولية لتخطي  االس

" شار األسد" ومخاطر غياب مشروع التحول الوط مية املوضوع خصوصًا تو بمقدمة الورقة  حيث بدأت.  3"عقدة  أ
عد إبرام  سم"،  ديث عن وصول املشهد السوري إ "مرحلة ا سام اتفاقات الفاعلة القوى  ظل ا  النفوذ مناطق الق

ا  شاء: مظل تحت سور وما رافق  ".داعش" لتنظيم املرتقب السقوط عن الناتج الفراغ وملء ،"التوتر خفض" مناطق إ
ة  ساؤالت م شار األسد". حول النقطة املركزة  معادلة الصراع السوري، واملتمثلة  ذلك من    "عقدة 

جت اثم  جيوسياسية، والدبلوماسية، والعسكرة، لورقة عا ا: ا عاد املعضلة من  ستقل"عقدة األسد" من محاور أ
ها اإلدارة واألمنية والعسكرة. جغرافية واملجتمعية ونطاقها الزم ومنظوما ا ا ها تدرس  محاور اوالت إضافة إ أ امل

ي ل النظام ومد يد التعاون لھ، وال باءت جميعها بالفشل، وذلك ال ُبذلت  األشهر املاضية لتخطي العقدة من خالل تأ
سارع للنظام  دوائره السياسية واالقتصادية واألمنية والعسكرة، وما نتج عن ذلك من ركون  ور امل امن مع التد بال

عمل ع تخطي املعطيات التقليدية والبحث عن آليات مل جة األزمة من خالل القوى الفاعلة إ تب مقاربة جديدة  عا
ن السلطة واملعارضة.    البحث عن توافقات خارج منظومة الصراع ب

ر إ تق سبل التعامل معكذلك، عمدت الورقة  ها األخ غلبمداوالت التقسيم   جز من  ،مصا القوى الفاعلة ال 
رة  راح تب برنامج تحول وط خارج أوعية الدبلوماسية املتع   جنيف وأستانة. خالل اق

كم  دمشق: -أوالً  جيوسياسية ملعادلة ا عاد ا   األ
كم  دمشقعن  قسمها األول الورقة ت تحدث جيوسياسية ملعادلة ا عاد ا ونات من جملة، وال تقوم ع األ  امل

ا األساسية، ي والزم :أبرز ا ن امل ة الوطنية، إضافة إ املنظومة املجتمعية ونظم  النطاق كم، فضًال والهو اإلدارة وا
 . نًا ضرورة عن منظومات األمن اإلقلي والدو ا من" األسد عقدة" مسألة مع التعاملمب جيوسياس منظور  الشامل، ا

س ر تحديد محاولة ع االقتصار خالل من ول   فحسب. النظام رأس مص

                                                            
اوس" بأنھ:  2 شاتام  عقد اجتماع أو جزء منھ  إطار قاعدة «يقصد بقاعدة " ونوا احرارًا  استخدام املعلومات حينما  ن ي اوس، فإن املشارك شاتام 

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

ذه القاعدة، ينظر:  اوسللتوسع حول  شاتام  يديا. قاعدة  كي   ، و
وار السوري، الرابط: 3 ارة موقع مركز ا  . http://www.sydialogue.org/files/Almodawlat.pdf لتحميل الورقة: ير ز
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نا، أشار ا ر إ و  من بدالً  واالنتقال، األممية القرارات ع املرتكزة التقليدية البوتقة من وجوب خروج قوى الثورةب
ر ساحة إ ذلك ، التأث  أن ع مؤكداً  ،الذي ثارت عليھ للنظام ناجعة بدائل تقدم وط تحول  خطة تب خالل من العم

 البديلة املنظومة عالقة عا وط خطاب شكيل  وفشلها املعارضة شرذم  تتمثل" شار عقدة"  الفعلية املعضلة
ونات   باألقاليم. املركز وعالقة الثقافية واملنظومات املجتمعية بامل

ر " األسد شار  عقدة" تجاوز  محاوالت -ثانياً  يل إعادة ع    : النظام تأ
ها نظام األسد، وال من  مهدت الورقة جرائم ال ارتك را إزاء ا ي باألسباب ال دفعت الدول لل  بداية القسم الثا

مها:  شأ أن يمكن ال الفو من القلقأ سة واملدن دمشق  النظام سقوط جراء ت ة، الرئ  بدائل توفر وعدم السور
جة وعسكرة سياسية ها االعتماد يمكن نا ئ فراغ وقوع حال  األمن الستعادة عل انية عدم، إضافة لالسلطة  مفا  إم

ن القادة تلزم سياسية عملية البدء ن األمني ، بالتن والعسكر وففضًال عن  الطو ن تو من ا   السلطة اإلسالمي
هيار حال ره الذي األمر النظام، ا ر كارثة اإلقليمية القوى  عض عت   ونظامھ.  شار من أك

عد استعرض ن: ت الورقة  يل النظام، وال قامت ع أمرن اثن جهود الدولية إلعادة تأ   ذلك ا

ثة محاوالت 2017 عام مطلع شهداألول: ترا املواقف الدولية إزاء مسألة رحيل األسد؛ حيث   الغربية الدول  قبل من حث
راتيجية اتباع خالل من األسد شار عقدة لتجاوز  هاكات عن التغا تتضمن اس بھ النظام ان اسبة تبعات وتجن  امل

جرائم ع القانونية ها، ال ا  مغاليق ةل وسطى بحلول  للقبول  ودفعهم الروس عاون  استقطاب هدف وذلك ارتك
ة األزمة    .املستعصية السور

ي:  يل عادةإل  القيام بمحاوالتالثا ة، ؛ سواء من الناحية النظام تأ ر إعادة التواصل مع أجهزتھ االستخبار العسكرة ع
ر الس الستعادة شرعيتھ من خالل ر من موقع، أو من الناحية السياسية ع  وتفعيل التعاون العسكري مع قواتھ  أك

ها محاوالت عدة    العربية.  إعادتھ إ جامعة الدول م

يل جهود فشل -ثالثاً  يجة التأ وره:  واستمرار  النظام إخفاقات ن   تد
ب تآكل النظام وتال سلطتھ ع ع  أكد القسم الثالث من الورقة س يل النظام؛  اوالت الدولية إلعادة تأ فشل امل

ر من صعيد.    أك

ور حالة النظام العسكرة، حيث أكدت تقارر عسكرة العسكري،  ع الصعيدف جهات إدراكًا لتد ر ا كان الروس أك
رس تكبد حيث منفردًا، خاضها ال العمليات جميعنظام  روسية فشل ال جمهوري ا عة والفرقة ا  وجنود الرا

ابرات ة امل جو ن وكراجات بجوبر وقعت ال املواجهات  فادحة خسائر ا  الذعر حالة ودفعت ،)2017 مارس( العباسي
ها، للمنطقة عززات إلرسال" العباس الفضل أبو لواء"و" هللا حزب" بقوات ،النظام قوات أصابت ال واالرتباك  وتحصي

  .حماة برف املعارضة جوم صد  النظام قوات فشل  نفسھ املشهد وتكرر 

، يل املثال، ع الصعيد األم ن. فع س لفائھ الروس واإليراني هانًا  ر ار نجاد أثار بات النظام أك  األمن فرع" عناصر اس
جنائي ع" ا ل للتدخل وتوسلهم) 2017 أبرل 16" ( حميميم" قاعدة  الروس بالضباط طرطوس مدينة  للنظام التا  ش
شار وفو األم الفلتان حالة لضبط سرع ن،  التكهنات من عاصفة السالح ان  نحو بقيام تقارر وردت حيث الكرمل
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شيا من عنصر مائ ة من كميات واستخدام بطرطوس األم الفرع بمهاجمة" النمر قوات" ميل ل الثقيلة األس ر ش  غ
  .منضبط

 السوري االقتصاد خسائر إجما املا يوليو شهر  الدو البند قدرولم يختلف األمر ع الصعيد االقتصادي، فمثًال 
رب استمرار جراء دوالر، مليار 226 بنحو ر منذ البالد  ا ت مما سنوات، ست من أك  ودماراً  فادحة شرة بخسائر سب
ية  ائالً    .التحتية الب

اضعة املناطق شهدتكل ذلك كان لھ األثر الوا  ضعف حاضنة النظام الشعبية، فقد   مايو شهر منذ للنظام ا
ر حالة املا هاكاتو  األم واالنفالت الفو من مسبوقة غ ها ال االن عة امليلشيات ترتك عة املناطق  للنظام التا  التا
 الدعارة جرائم مرتك من ص 900 حوا ع القبض إلقاء عن الداخلية وزارة كشفت حيث دمشق  وخاصة لھ،

درة املواد ومتعاطي ومرو   .دمشق العاصمة تخوم ع وحده جرمانا   امل

عاً  ر " األسد شار  عقدة" تخطي محاوالت -را سام ع   النفوذ:  مناطق اق
ع سناولت الورقة ت ر شار األسد عقدة" تجاوز  إ الفاعلة الدول   القسم الرا ديث فوراً  االنتقال ع ع عن ل  توز

ها فيما النفوذ مناطق ر سواء بي ر أو واالتفاقات، الصفقات ع شاء خالل من الواقع األمر حالة تكرس ع  عسكرة قواعد إ
ة األرا    .السور

الة  عاألو (ففي ا ن الدول  النفوذ مناطق توز ر ب رواالتفاقات الصفقات ع ب عدة توافقات وصفقات  إ )، أشار ا
ها التوافقات األمركية س عن األولية مالمحها  الروسية ال أسفرت -م  محاصصة اتفاق ضمن شة فيدرالية تأس

سام دولية ا إعمار إعادة" ملشارع واق   : شمل ،"سور

شاء -   .تركي-روس عسكري  بنفوذ ومحيطها إدلب " توتر خفض" منطقة إ
افظات ع إيران سيطرة -   .الوسطى امل
شاء -  ي حكم إقليم إ  .الرقة مناطق وبعض القامش  لألكراد ذا
ي" عسكري  وبوجود األردنية املصا ع تحافظ بصورة مستقال جنوبياً  إقليماً  درعا بقاء -   ".ودو أمر

ن الدول  ع مناطق النفوذ ب الة الثانية (توز رأما  ا شاء ع ة األرا  عسكرة قواعد إ ت الورقة )، السور فقد و
ا وتكرسھ من خالل القواعد العسكرة ال ان (الواليات املتحدة، روسيا، إيران) قيام الدول  شرت ع كامل بمد نفوذ

ة.  جغرافية السور   ا

راتيجية وطنية إلسقاط النظام: نحو  -خامساً    اس
ديث مفصًال عن التوصيات ال  ر عرضھ با ب ها الورقة، حيث أشار إ ضرورة ختم ا قوى املعارضة  إدراكخرجت 

ًا من، الشعبية املطالب تحقيق  الدبلوماسية القنواتضعف  ها البداية ذفقد كان وا ر أ  نوأ مسدود، طرق  س
 عد طواعية بالتن يقبل ولن الشرعية، فقدانھستؤول ا  ال األمميةوالبيانات  القرارات بتطبيق يقبل لن األسد شار
ضوع رفضھ عن فضالً  بالقوة، إزاحتھ جهود فشلت أن يم ضمن جرائمھ ع للمحاسبة ا  ال االنتقالية العدالة مفا

  .الصلة ذات األممية القرارات ها نادت
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 ،  صفة املعارضة مؤسسات إكساب إ هدف رديفة خطة وضعل واملعارضة الثورة قوى  س الضروري  من باتوبالتا
ها: وذ الشرعية ر حزمة من اإلجراءات م سلك ع  ع السيادة ممارسةو  التمثيل، مفهوم ع تقوم شعبية شرعية تأس
ررة املناطق ر السوري الداخل  امل إضافة  .إقلي بدعم أحادية إجراءات اتخاذ ع والعمل الشع التمثيل شرعية ع

ر لتحقيق لسإ ا راف من قدر أك  والوظيفي األم بالدور  واألممية الدولية والهيئات اإلقليمية املنظمات قبل من االع
ها املعارضة، سلطة بھ تقوم الذي ررة املناطق  وبسياد    .امل

امنكل ذلك   إعالمية حمالت تطلق من خالل ثالث منصات: إعالمية، ومؤسساتھ النظام شرعية سقاطإل  جهودبذل  مع بال
ع ودبلوماسية اكم  قضايا رفع خالل من. وقانونية، وإجرائياً  قانونياً  وتفعيلها النظام شرعية ل  إلسقاط الدولية امل

هاكات ملفات وحقوقية، تفّعل .والدولية واإلقليمية األممية الصعد ع النظام شرعية سان حقوق  ان شاء اإل  محاكم وإ
  .ورموزه للنظام دولية

راتيجية وطنية تنقل ت الورقة ثم أشار  رإ مالمح اس ، ميدانية مبادرة خطة إ املفاوضات طاولة من األسد شار مص
مها:    تتضمن سلسلة من اإلجراءات واألدوات أ

راتيجية تب  -1  حماية من العسكرة السياسة تتحول  بحيث: دمشق مركزة استعادة إ هدف جديدة ميدانية اس
ررة املدن ل إ امل ب للنظام اآلمنة املناطق  العمليات زخم تحو ار ادعاء  منھ املبادرة و  دمشق احت
سة واملدن   .4الرئ

جهود توجيھ  -2 اطبة واإلعالمية السياسية ا ن مل عة املناطق  السور  التطمينات وتقديم للنظام، التا
انية للمجموعات ر من القلقة الس   . النظام ضعف عن الناتج األم االنفالت مظا

شاء  -3 داف وبنك عمليات غرفة إ رك أ ن: مش ها الفاعلة امليدانية القوى  ب داف تحديد مهم  يتوجب ال األ
ها ها. سيطرتھ إضعاف هدف للنظام اآلمنة املناطق  ضر   عل

راتيجية تب  -4 رب" إس ر" الصامتة ا هداف ع ساسة البؤر  اس  محاوالت إلفشال للنظام املفصلية واملواقع ا
  . ها يقوم ال والتعبئة التحشيد

ها من تحسن أن يمكن ال باملبادرات اسيةيالس القوى  رفد  -5 ، أدا ن ما املزج خالل من التفاو  العمليات ب
  .املعلنة والسياسة الصامتة

ليفة القوى  مع عاون  عالقة إقامة  -6 صول  تتضمن ا داف، بنك ومشاركة املعلومات ع ا  وتنفيذ األ
ركة العمليات داف وضرب املش هداف من النظام بمنع الكفيلة األ جوار دول  أمن اس   .ا

   

                                                            
داف  4 ن واأل ي ال تنص ع تحييد املدني سا ام بقواعد القانون الدو اإل رض مراعاتھ  املدنيةمع ضرورة االل ذا األمر يف عن العمليات العسكرة، و

 ) املتعلقة باستعادة زخم العمليات العسكرة.  4-3التوصيات القادمة ( 
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ور  ي امل نمداخالت  -الثا هم املشارك عليقا   و
سة:   ن رئ ن ضمن ثالثة عناو يف مداخالت املشارك افة يمكن تص شار األسد" ب األول، يتحدث عن توصيف "معضلة 

لول املناسبة للتعاطي معها وعالجها. ذه القضية إ معضلة، والثالث، يبحث  ا ي، يناقش أسباب تحول  ا، والثا عاد   أ

  :األسد شار  "توصيف "معضلة -أوالً 
شار األسد"؛ فالبعض  ضور وجهات نظر متعددة  توصيف "معضلة  رطرح ا رًا عن معضلة أك عب ا   معضلة  ،رآ

ها جزء من معضلة إقليمية،  ب إ أ ها معضلة "وظيفية"، "النظام األم والعسكري"، والبعض ذ ن أمل آخرون إ أ  ح
شار األسد ودوره.    تتعلق بوظيفة 

  شار األسد:  "وظيفة"
ر  ش ا ج شار األسد" وظيأكد أحد قادة فصائل ا فية؛ حيث أن لھ وظيفة محددة جعلت مختلف الدول أن "معضلة 

ا، وملا تدخل حزب هللا، وملا ُوجدت القواعد  ية املجتمعية  سور الفاعلة تتفق ع بقاءه، فلوال وجود األسد ملا ُدمرت الب
. فبقاء األسد مرتبط    بتحقيق الدور املرسوم لھ.  العسكرة األمركية ...إ

س وتأكيدًا لهذه النقطة، أ متھ  عالمي إلحدى القوى السياسية، مكتب إشار رئ شار األسد، ومسا إ الدور الوظيفي ل
ن ع ذلك: األول، رسالة إيرانية لقوى الثورة  بداية الثورة، أن إذا سمحتم لنا  ن اثن بقاءه بالسلطة. حيث أورد مثال

ر الرو  ي: رسالة إسرائيلية للمعارضة ع روت، يمكن لنا التخ عن األسد، والثا س، أن بوجود شران من طهران إ ب
جوالن.  ها، وإما رحيلھ مقابل التنازل عن ا ا مع بقاء األسد ليحكم جزءًا م  وأمامكم أحد خيارن: إما تقسيم سور

ن الت و  شار األسد بقاء، فإن الذي أسهم  ا غض – بھُوجد البديل الذي يقوم والذي إن  ،دوره الوظيفي السلطة 
تھالنظر عن    للدول التخ عنھ.  ، يمكن-مشروعيتھ وصواب

  ل "عقدة األسد" محلية أم جزء من "معضلة دولية؟: 
ر  ل "معضلة األسد" محلية أم جزء من "معضلة أك ن عام إلحدى القوى السياسية:  إقليمية أو دولية"؟ حيث ساءل أم

ل ا نًا أن الدول الفاعلة واملؤثرة لم تتفق ح اآلن ع ش ي، مب عد الربيع أشار إ البعد الثا جديد لدول ما  كم ا
رض أن يحل محل العربي ومات، والذي يف او  ا جمهور بدا االمنية تا شهد  يةداالس الساقطة، بدليل أنھ ح اآلن لم 

س قاعدة  ناء ول لت است كم  الدول ال شهدت ثورات الربيع العربي سوى  توس ال ش ل نظام ا استقرارًا لش
ها.    يمكن القياس عل

ن بالشأن السوري السياق ذاتھ،  ن املهتم ّن أحد الباحث ّ ة دمشق" ذات البعد املب ي، وال استطاع ، إ أن "محور ا
ذين  ، حيث أن  يوي من جهة وجود نظام عسكري أم شمو ب ع البعد الهيك والب ها، ت النظام التحكم 
ر  ش رة وبغداد، وال  عض العواصم العربية األساسية كالقا س ع دمشق فحسب، بل ع  البعدين ينطبقان ل

بدا ات العسكرة االس جمهور عقب التحرر من االحتالل الغربي، األمر الذي يثقل  دية ال سادت املنطقةجميعها إ ا
عاصمة أو محور واحد، بل بمنظومة كاملة. س متعلقًا  اور"؛ ألن األمر ل ذه األمكنة "امل ل أي بديل سيحل  أي من   كا
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   "معضلة األسد":  والعسكري  البعد األم
و دوره  ضبط  شار األسد  س  تمسك الدول ب ب الرئ أشار مدير مكتب سياس ألحد الفصائل العسكرة إ أن الس

رة للدول.  لة أمنية كب ب مش س   األمن، وأن غياب األسد س

ص، وإنما  منظومتھ س األسد ك ر "املعضلة" ل س مكتب إعالمي إلحدى القوى السياسية، أن جو  كذلك أكد رئ
ل، ووافقھ  ذلك أحد قادة القوى األمنية والعسكرة ال  ها ك رك عل رض ال ها، وال يف شار األسد أحد أجزا عد 

   السياسية. 

  مكونات "معضلة األسد": 
ة الدراسات مراكز أحد  باحث أشار ناد إ السور ه أمور  لثالثة األسد اس عزز  ،املعارضة عن تم ل" بقائھ من و  ش

سبة" وظيفي  وال الدولة ب بقايا ع يحافظ" سياس انتقال إ تطمح ال خاصة واإلقليمية، الدولية القوى  لبعض بال
تج قد وما سقوطها إ يؤدي اليات من عنھ ي دود تتجاوز  قد إش ة ا   :و ،"العراق  حدث كما السور

سية، املدن عض أو العاصمة سواء :املركز ع السيطرة -1 مية من ذلك يمثلھ قد وما الرئ ة، سياسية،( أ  إدار
  .والدو اإلقلي األمن منظومات عض مصا مع تتقاطع) أمنية

عة والعسكرة األمنية األجهزة ضعضعة من الرغم فع :والعسكرة األمنية األجهزة بقايا -2  خالل للنظام التا
ل وتحولها املاضية السبع السنوات ة صيغة إ بآخر أو ش شياو سق تخضع محلية مل  ؛)األسد شار( عام مل

ها األجهزة تلك بقايا أن إال ة بصيغ شياو  فو إ ،واإلقليمية الدولية القوى  عض نظر وجهة من تؤدي قد املل
سقها اإلطاحة حال  عارمة رسيدفع قد ما العام، بم ها مناطقها  ها إ التم سب  إ ديتؤ  قد عارمة بفو و
شيات تلك عض وأن خاصة كارثية، نتائج ت املل  القوى  عض نظر وجهة فإن وعليھ. طائفية أقليات إ ت

شيات تلك ركة عام ناظم بوجود ترتبط باتت واإلقليمية الدولية ن إ انتقالية، مرحلة أي خالل املل  إعادة ح
لة   .   والعسكرة األمنية األجهزة ي

رة مجموعات النظام لدى :قراط التكنو  مجموعات -3 ن من كب ن والتكنوقراط املوظف  مؤسسات إدارة  املتمرس
ن  الدولة، ها عدم مقابل املجموعات، لتلك املعارضة تفتقد ح  سبع خالل حقيقية مؤسسات بناء ع قدر
شقة التكنوقراط كوادر واستقطاب سنوات صيات أن إ إضافة وتنظيمها، امل  الرسمية املعارضة غالبية 
ها ي املجتمع ومؤسسات ثقافية خلفيات من تتحدر وقيادا ن، كتاب،( املد ن، في ن، أكاديمي ..) ا ناشط

رة أقل عد وال رة منعدمة نقل لم إن خ  .الدولة مؤسسات إدارة  ا

ع الباحث: بأ ذه العوامل الذاتية لنظام األسد إ جانب الدعم الذي يتلقاه إقليميًا ودوليًا (روسيا وإيران)، وتا ن تفاعل 
ها ع ذلك،  ها  مساعد شكيلھ وترا حلفا اب ال  إضافة إمقابل ضعف البديل الذي حاولت املعارضة  حالة اإلر

ة من رحيل األسد إ مثلها تنظيم الدولة وبعض مشتقاتھ  املنطقة، وال ات املعادلة السور ب أولو مت بإعادة ترت  سا
افحة  اب"م ذه األسباب . "اإلر دإقليمية ودولية  لظهور آراء وأصواتمهدت مجمل  ل مؤقت   تؤ ش "بقاء األسد 

ا أق؛ املرحلة االنتقالية وفق دور وظيفي" ون ل من تلك ال أي أنھ يؤدي وظيفة معينة تضمن مرحلة انتقالية خسائر  ت
  بدونھ.



 

 17من  9الصفحة 

ر متصور:    تجاوز "معضلة األسد" غ
شار األسد من جهة إبقاءه أثناء  لول الدولية املطروحة لتجاوز "عقدة"  ن بالشأن السوري أن ا ن املهتم أكد أحد الباحث

ا عد ر منطقي. بما يحقق انتقاًال سياسيًا حقيقياً  املرحلة االنتقالية فقط ورحيلھ  ر متصور وغ عرف ، أمر غ جميع  فا
ة، وبا جر الزاو شار  ها  ية النظام األمنية العسكرة الطائفية ال يمثل ف إال برحيلھ، لتا ال يمكن التخلص من النظام ب

ذا من جهة.  ومن جهة ثانية،   . ع بقاء النظام واستحالة االنتقال السياس ستطع إزاحة إذا كانت الدول لم وبقاءه 
رد  س عد أن يقوى موقفھ و ستطيع إجباره ع الرحيل    !! "شرعيتھ"شار األسد  أضعف حاالتھ، فكيف س

  مخاطر "معضلة األسد": 
شار األسد عن السلطة من أجل تقديم  يئة املفاوضات العليا ضرورة التأكيد ع رحيل  ّن عضو ائتالف وط وعضو   ب

سيطة، للش ا، ولو إشارة  نالك بابًا جديدًا ُفتح لسور نالك انتقال سياس حقيقي، وبأن  وإال فإن ثمة مخاطر عب بأن 
اضعة لسيطرة النظام  ا،  املناطق ا شر  كل بيوت سور عذر جمع السالح املن رتبة ع بقاءه  السلطة: أولها،  م

ا تحت الوصاية  ها، بقاء سور اك، وتلك الثائرة عليھ، وثان عالقة وجودية ال تقبل االنف ها  اإليرانية ال يرتبط النظام 
ها، استحالة تحق هاية، يوثال ة الوطنية، وبالتا استمرار الصراع إ ماال  عذر إعادة عالقات و ق العدالة واملصا عها،  را

 . ا مع محيطها اإلقلي   سور

شار األسد -ثانياً    :أسباب "معضلة" 
شار األسد "معضلة"، فالبعض أشار إ األسباب الذاتية ركز قسم من  ن ع إيضاح األسباب ال جعلت من  املشارك

شرذم القوى العسكرة والسياسية والصراعات الد ردي لقوى الثورة واملعارضة من جهة  خلية،  ااملتعلقة بالوضع امل
ن تحدث البعض عن  مها تردد ح ارجية، وال من أ ما أطلق عليھ "أصدقاء الشعب السوري"، ووجود األسباب ا

  تحديات إقليمية ودولية أمام منح الشرعية لقوى الثورة واملعارضة. 

شار األسد" س لـ "معضلة  ب رئ   : (األسباب الداخلية) تردي وضع قوى الثورة س
اضرن ع أن  ن جميع ا نالك شبھ اتفاق ب شار األسد"(كان  واقع صنعتھ قوى  وبقاءه  املرحلة االنتقالية "معضلة 

هاالثورة  ر باحث  أحد مراكز الدراساتبأيد عب   ، ) بحسب 

ساءل عضو  املجلس الوط ال ها  العسكرة الفصائل شرذمردي عن كيفية انتصار ثورة  ظل و حيث  وصراعا
ا   فصيل! /1000تصل إ /قد  الداخلية، خصوصًا أن أعداد

س سابق لالئتالف الوط  أكد كما ة رئ  ندسةلھ   الداعمة والدول  النظام نجاحلقوى الثورة واملعارضة السور
اً  سواءً  املعارضة ان  زجهاو  ،سياسياً  وأ عسكر شهد  رده.ي الذي امل اتالهدن واملففي الساحة العسكرة  ال  صا

ش تجري مع النظام،  عا ها  ن قوى الثورة،  مصادماتوبموازا ر لالستغرابب دنة واملث ة أو  ن  أن تن مصا فصيل ب
ن فصيل وآخر، بوالنظام ما نما تفشل ب رين ، ب ن األخ ة معاركإ ل قد تتطور األمور ب  تعذيبالو  جن، وتبادل القو

ما ن العسكري والسياس من لعناصر شهد املغالبة املستمرة ب ، حيث ما نزال  . واألمر ذاتھ ينطبق ع الواقع السياس
  دون الوصول إ حل لهذا الواقع الذي أمس أحد عقد الثورة واملعارضة. 
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شار لفصائل الثورة أن  ر مس لةو السياق ذاتھ، اعت  عدد الناتج عن الداخضعف قوى الثورة األساسية   املش
ها الداخلية، املعارضة ومنصات الفصائل ية وصراعا ها البي ا  ال غرقت  خصوما ر و األمر الذي أفقد الفاعلية التأث

ا الديمقراطية. ي" وقوات سور جوال ساب مشارع أخرى امتلكت عوامل التوحد والقوة كمشارع "ا   واإلنتاجية 

ن  الف ب شار األسد"، وقع ا ن ع أن قوى الثورة تتحمل مسؤولية "معضلة  ن غالبية املشارك ع الرغم من االتفاق ب
اضرن  ذه املسؤولية. فتح ا ر من  جزء األك جهات ال تتحمل ا ذا عضو  املجلس الوط الكردي ع ا الباب حول 
هم من املسؤولية اً جزءل ، مؤكدًا أن القوى اإلسالمية تتحماملوضوع ون شوة النصر ؛ فقد أصاب  وبأن املرحلة القادمة ست

هم، ن ما أراده من نصي ها، اشار  محقق ية" ونفي صفة الشعبية ع ألمر الذي من جهة صبغ الثورة بصبغة "إسالمية س
ها اإلعالميخصوصًا وأن  خدمھ دوليًا ولم يخدم الثورة، ذا خطا ذا االتجاه،  من جهة. ومن جهة أخرى، لم تقدم  صّب  

و األمر  رف دمشق وإدلب.  ا، كما  كم  املناطق ال حررو   التيارات اإلسالمية نموذجًا يحتذى  اإلدارة وا

ي اإلجابة من س مكتب إعالمي إلحدى القوى السياسية، لتأ س مكتب سياس ألحد الفصائل، بأن تحميل  رئ إضافة إ رئ
رى  م فيما  "للفصائل اإلسالمية"املسؤولية الك جميع سا ر دقيق، فا ون األمور  إليھ وصلتأمر غ ، ومن الضروري بأن ت

راف بذلك جرأة لالع ون. أيده  ذللدينا ا شھ السور ع اس لواقع حقيقي  ع ك نائب قائد ، و"الفصائل اإلسالمية"  ا
ًا أن التفرق والتنازع لم تكن حالة خاصة بـ "الفصائل اإلسالمية"، بل صبغت مختلف مؤسسات  عام ألحد الفصائل، مو

. ر واملؤسسات السياسية واإلعالمية ..إ ش ا ج ها كا    الثورة واملعارضة بمختلف تخصصا

ر والفصائل العسكرة ع ذلك، ش ا ج شاري ا رض أحد مس نًا أن "الفصائل اإل  اع ب املباشر مب سالمية" كانت الس
ها الثورة الة ال وصلت إل مت  بروز "النصرة ل ها سا يف، كما أ ن واملزاودات والتص ها أول من شّرّع سياسة التخو ؛ أل

اب الرأيوداعش".  ر أن باحثًا متخصصًا  الشأن السوري ع الرغم من موافقتھ ع ما ذكره أ األول من جهة  غ
ر جزء األك من املسؤولية، ألن  تحميل جميع قوى الثورة مسؤولية ما وصلنا إليھ، أو أن "الفصائل اإلسالمية" تتحمل ا

ا مضاعفًا  ر ر، وكان تأث ا أك   ع مسار الثورة.أخطاء

شار األسد"السياسات اإلقليمية والدولية  ارجية) كأحد أسباب "معضلة    : (األسباب ا
يت  ر الذي تلعبھ التحديات اإلقليمية والدولية  قضية تث ن بالشأن السوري إ الدور الكب ن املهتم أشار أحد الباحث
ها الثورة  ي م عا يح أن املشاكل الداخلية ال  شرعية النظام، وعدم مساعدة قوى الثورة  إيجاد بديل للنظام. 

ا لها دور  ذلك، ولكن  ها وقوا ذا الصدد، خصوصًا ومؤسسا ال يمكن إغفال دور السياسات اإلقليمية والدولية  
ة وحال ن حال الثورة السور ر  عض عندما نقارن ب نامية من جهة وجود ظه جزائرة أو الفي الثورات السابقة كالثورة ا

   منح الشرعية. إقلي ودو ساعد 

س  ذا السياق، أكد أحد أعضاء االئتالف ورئ سة  تحول موضوع  وفد جنيف للمفاوضات،و  أن أحد األسباب الرئ
و "أصدقاء الشعب السوري" ة أو ح تحقيق  شار األسد إ "معضلة"  ي" ع انتصار الثورة السور ووجود "فيتو أمر

ها ياتھتنكسر  خالل سبع سنوات لمف. توازن عسكري وسياس لصا هاون ، ولكن إرادة الشعب ولم تتوقف ت الذي 
 
ُ
و ما أ ذا الشعب  ظة  بيان جنيف الذي كان مختلفاً  طلق عليھ "أصدقاؤه". فمثالً ولم يقم بواجبھ تجاه  عليھ من ال

شار األسد، بل ع العكس ا بخصوص تحقيق انتقال سياس ورحيل  ، لم تدافع الواليات املتحدة عن وجهة نظر  األو
ي ياإل تدخل المام أ الباب واسعاً  تفتح ظةوالروس والذي لم يتوقف را ذه ال  الروس أنواقع إ  ثم وصلنا، ح 
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شار واإل  توا  ن ث "أصدقاء الشعب السوري" تقديم نصائح بضرورة "املرونة والتعاون" فيما كان جّل ما لدى األسد، يراني
جهود السياسية.     مع ا

س سابق لالئتالف الوط أن  ا"، محور الثورة املضادة  املنطقة بدأ يدعم كما أشار رئ ل  سور "املقاربة الروسية ل
ناك وأنھ  عد  هم للشعب السوري 11 أو 120 ـمن مجموعة ال أصدقاءلم  األشقاء وح  -أي األصدقاء–، كما نجد ف

هم  ي شرذم  مؤسساو الهشاشة  ب ة. هال هم مع الثورة السور عاط   م من جهة 

يجة املتوقعة لهذه الهشاشة  موقف "أصدقاء الشعب السوري"،  تطبيق وقد ات فق املشاركان السابقان إ أن الن
ا،  ل  سور ة النظام. املقاربة الروسية ل   وال بالتأكيد ستصب  مص

شار األسد" -ثالثاً  جة "معضلة    :معا
عض  ر من املداخالت ع تقديم  ذه املعضلةركز القسم األك م  حّل  سا رحات ال يمكن أن    املق

  أدوات ووسائل عامة للتعامل مع "معضلة األسد": 
ها واألخذ  رك عل رض بقوى الثورة ال عض األدوات والوسائل العامة ال يف ر من مداخلة  سياق التأكيد ع  ُقّدمت أك

جة "معضلة األسد فحسب"، بل  س  سياق معا يان الثورة الداخ بصورة عامة.  ها، ل ة ب   سياق تقو

س سابق لالئتالف الوط ّن رئ ة شاءضرورة الس نحو إ ب جامعة الهو ات غذي ال ا  اختالف ع التحتية الهو
ها هااجيو يديولأ مناطقها ية وانتماءا س مكتب إعالمي إلحدى القوى السياسية الذي أشار إ حاجة  ، أيده  ذلكالدي رئ

ا إ مشروع وط وا  ر من األمور، كقضايا األسور  5قلياتيتضمن خارطة طرق تزل الغموض الذي يكتنف الكث
 . مات الدولية ..إ وردي، والذي أشار إ أن الوالتفا ّر عنھ عضو  املجلس الوط ال ّ ذا ما ع قضايا املتعلقة ولعل 

ونات الشعب  ن م الف حولها ب ب ا س ها  رون اإلجابة عل لها تمثل "األسئلة الصعبة" ال يتحا الكث ة الدولة وش هو
ر  ها عاجًال أو آجًال ع رة السوري، وال البد من اإلجابة عل مشروع وط جامع يل طموحات الشعب السوري  ا

وار. ، يمكن الوصول والكرامة ر ا راضھ ع االستمرار لھ ع ي، حيث أبدى اع ووافقهم ع ذلك مدير منظمة مجتمع مد
مكن  ة تمثل الشعب السوري، و تج عنھ رؤ شاورات من دون التوافق والتوجھ إ حوار وط كامل ت عقلية اللقاءات وال

ن ال ساءل أحد األكاديمي ها إ الدول. و السياق ذاتھ،  ي عن التوجھ  ن عام إحدى منظمات املجتمع املد ن وأم سور
عيدًا عن األجندة الضيقة ها القضايا بموضوعية ووطنية  انية عقد اجتماعات تناقش ف راف إم مكن من خاللها االع ، و

شوش عليھ.  عيدًا عن كل ما  رك ع املوضوع محل البحث  ه إذا استطاعت من وجهة نظر فبحالة االختالف القائمة مع ال
ء  مجال املوضوع املطروحالنخب تحقيق ذلك،    .6يمكن تحقيق 

                                                            
عددية  5 ها  ًا أن الشعوب الشرقية بطبيع ر ع موضوع األقليات مو ب ات متنوعةعلق ا ها مفهوم "األقلية"، فإقحام مصط ، وبالتا ال ينطبق عل

رية" و"أقلية"، وال  أوروبية أساسًا  منظومة  ن "األقليات" و"األغلبية" ع أسس "أك شوء صراعات مجتمعية ب عددية عاملية شرقية، سيؤدي إ 
ر من املنا انية" و"إدارة التنوع" ال ُتدرس  كث ات "املجموعات الس ية. وبالتا فاألص استخدام مصط ية أو دي  إث

شار األ  6 راف بحالة لقد أشار املشارك إ موضوع الندوة ذاتھ "عقدة  ل يمكن االع ساءل  هيار النظام"، و ادة فرص ا ا  ز نة وأثر سد": التطورات الرا
شوش أو رسائل سلبية؟ من وجهة نظره إذا ستفز األطراف املشاركة من  عيدًا عن كل ما  رك ع املوضوع ذاتھ  استطاعت  االختالف املوجودة، وال

ستطيع  ها  ذه العقدة، وإال فاألمر متعذر. النخب ذلك فمن املؤكد أ لول للتعامل مع  ر من ا   تقديم الكث
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ة أو صنعها،  ة سور و ر أن عضوًا  االئتالف الوط أبدى استغرابھ من حديث البعض عن ضرورة البحث عن  غ
ن؟ وإذا كان األمر كذلك ء يجمع السور ل حقيقة ال يوجد  سائًال:  ا ال توضع  كل  ، فلماذا ُوجدت خرطةم سور

ة وطنية حقيقية  و ذا العلم الذي يرفعھ الثوار  كل األماكن؟ مؤكدًا وجود  اتب؟ وملاذا ُوجد  ها حاول امل غيي النظام 
امية لألقليات ية ا ا ألجل أن يجعل نفسھ الب ر رفًا  الوقت نفسھ بتقص ا، مع ، وبالتا يجب ع قوى الثورة إحياء

   ذلك.

 ع ضرورة اتخاذ كافة الوسائل ملنع "لصوص الثورات"العسكرة  أكد نائب قائد عام ألحد الفصائلع صعيد آخر، 
ها، وذلك من خالل الذين ُزرعوا  الثورة، و  سلق الثورة وحرف بوصل راتي أثناء عرضھ، من  ر االس ب الذين أشار لهم ا

راتيجية القرارات اتخاذ ع واالتفاق لدى قوى املعارضة خطةوجود  هم  الطرق لقطع القادمة املرحلة  االس نحو عل
هم إ حرمان الشعب السوري من نيل حقوقھ ر.  بذلال  سع ء الكث    من أجلها ال

ن سياسية" تحت يافطات الدفاع  مية اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملنع فتح "دكاك د العلمية إ أ س ألحد املعا وأشار رئ
جهود ع شوش ع ا ذا األمر سيدخلنا  فو سياسية، و ، ألن  داف الثورة و...إ فاظ ع أ ن وا ن حقوق السور

س نحو إيجاد شرعية بديلة عن شرعية النظام.    ال 

يحة؛ ألن أحد املشاكل  ّن مدير مكتب سياس ألحد الفصائل ضرورة بناء املواقف واآلراء ع معلومات  ّ ال عانت كما ب
ر دقيقة.  ها بناء ع تصورات وتحليالت غ ا للمعلومة فضًال عن بناء قرارا ها الثورة  افتقاد ذا السياق أكد م وضمن 

ر بإيجاد بدائل ومؤسسات منظمة بدل  مية س الثورة نحو "البناء اإليجابي"، أي التفك د العلمية أ س ألحد املعا رئ
عقلية الهدم والفو  ر  صول ع املعلومة ال، التفك ي، أي ا ما: معلوما ن  يحة. وال تحتاج بنظره إ أساس

ارًا للتحرك بطرقة سليمة. وفكر  ذه املعلومة وتقدم أف عا    ي؛ أي 

س مكتب إعالمي إلحدى اجةالقوى السياسية ع  كذلك أكد رئ اليات ؛ ألن الستعادة القرار السوري ا من أبرز اإلش
ها الثورة سابقًا  ا الداخ تحت ضغط التدخالت الدولية واإلقليميةوما تزال ال عانت م ا لقرار ذا 7و افتقاد . و 

ة" ألن ن بالشأن السوري ضرورة التعامل بـ "جذرة ثور ن املتخصص مظلوميات األقليات  السياق، أكد أحد الباحث
ها من مجامالت سواء  ، وما ب عل ، كانت ع حساب كانت للواملناطق والفئات و... إ دول أو األقليات أو الفئات ..إ

و: إسقاط  يات  ها مبدأ ثابت ال مساومة عليھ مهما بلغت الت ها. فالثورة لد سا س  شار القضية ول ، سداأل نظام 
عددي و وإ ذا املبدأ يجب أن تتمحور كل املفاوضات واإلصالحات واملراجعات.، ط ديمقراطيقامة مشروع     وع 

شار األسد": أدوات ووسائل خاصة    التعامل مع "معضلة 
عض املداخالت م ذه املعضلة تحديدًا، جاءت  لول للتعامل مع  ديث عن ا رضة خيار بقاء األسد   إطار ا ف

هذه  السلطة خالل املرحلة االنتقالية، خاصة إذا تحول ذلك إ اتجاه دو وإقلي ضاغط ع املعارضة للقبول 
يار  حال تم فرضھ.الصيغة، فجاءت املداخلة عبارة عن مجموعة من النصائح للتعامل مع    ذا ا

                                                            
نالك ملتقى أو مؤتمر للمعارضة 2بالدعوة ال ُوجهت إ قوى الثورة واملعارضة لعقد مؤتمر الراض تھدلل املشارك ع فكر  7 ، فأكد بأنھ إذا لم يكن 

علن فيھ وثيقة ذا املؤتمر،  ة الوطنية قبل عقد  ا الدول  السور ب إ مربع جديد تأخذ ها ستذ ا، فإ ار ت مبادئ الثورة وأف ة وطنية جديدة تث ثور
 الفاعلة إليھ. 
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ة إ ضرورة ترك قوى حيث أشار باحث  أحد مراكز الدر  ة  حال فرض الثورة  اسات السور واملعارضة السور
ها املعارضة دعمًا إقليميًا ودوليًا وال قد تخلق من  األسد خالل املرحلة االنتقالية، ع امللفات ال يمكن أن تتلقى ف

ها ذلك وامش مهمة للمناورة السياسية، وتأجيل تلك ال يصعب ف هاخاللها  يل املثال: ، م   ع س

شيات األجن -1 ا وفق جدول زم محدد؛ حيث يتفكيك املل ذا امللف مكن أية وإخراجها من سور ن يلقى 
ليج، تركيا، األردن)، إضافة إ دعم  دعمًا واسعًا من القوى الدولية واإلقليمية وفقًا لتقاطع املصا (ا

ا. ي  سور ق النفوذ اإليرا رى الراغبة  تطو  عض القوى الدولية الك
ر العودة اآلمنة لالج -2 ن إ مناطقهم، وذلك لضمان حاضنة مستقبلية للمعارضة وإعادة تفعيل التظا ئ

بع  ست ن، كما  ن سور ستضيف الجئ ذا امللف قد يلقى دعمًا من مختلف الدول ال  ، كما أن  السل
دمات إ تلك هم وإعادة ا ها لضمان عود ن مناطقهم ومنع التجنيد اإلجباري ف ها تأم  املناطق. عدة آليات م

ن إ  -3 ها، وإعادة تفعيل املؤسسات  مناطقها، وعودة املوظف لية وتوسيع صالحيا ن املجالس امل تمك
شغيلة لتلك املؤسسات دون  لف ال هم تحت إدارة تلك املجالس، وإعادة تكفل "الدولة" بال مؤسسا

ها.  السيطرة عل
جون.  -4 يض ال ن وتب  إخراج املعتقل
ية.طرح مبادئ فوق دستور  -5 ن إعداد دستور حقيقي  ظروف   ة إ ح
ا. -6 لة األجهزة األمنية والعسكرة  سور ي  املشاركة  إعادة 
رملانية. -7 ر رقابة دولية لالنتخابات ال  توف
ها دعمًا  -8 ذه النقطة قد تتلقى املعارضة ف عد املرحلة االنتقالية، و عدم تر األسد ملا  تحصيل ضمانات 

عض القوى ا لدولية واإلقليمية الراغبة بدعم ملف إعادة اإلعمار، والذي ال يمكن أن تدعمھ  ظل من 
 .8وجود األسد

ها بقاء األسد   تملة، ومن بي تلف الطروحات امل ات مل نارو ة يجب أن تمتلك س ع الباحث أن املعارضة السور تا و
ر األخذ بالنصائح السابقة أو  وامش لتحرك املاملرحلة االنتقالية، سواء ع عارضة وفقًا ألي خلق بدائل أخرى تؤمن 

نارو محتمل، وحذر بأنھ  ها س ها بالرفض؛ فإ شار األسد واكتفا ة جديدة للمعارضة مقابل فرض   حال عدم توفر رؤ
سم العسكري الروس كما حدث  حلب، او إنجاز حل سياس يتجاوز املعارضة ن: إما ا نارو  قد تواجھ أحد س

صيات بديلة محسوبة ع املعارضة. ر االعتماد ع   التقليدية، ع

ب إليھ الباحث السابق  مداخلتھ وتحذيره من تجاوز املعارضة  حال رفضها "بقاء األسد  املرحلة  ع عكس ما ذ
ال إطالقًا  خروج املعارضة من  ل السياس الذي يبقي االنتقالية"، أكد باحث آخر مهتم بالشأن السوري أنھ ال إش ا

ل  ذا ا ومة وحدة وطنية أو ما شابھ؛ ألن مخاطر القبول بمثل  ليًا" من خالل ح حقق "انتقاًال سياسيًا ش األسد و
ا بذلك، األمر الذي سيدخل قوى الثورة نفسها  صراع داخ  مها استحالة إقناع الفصائل وقواعد رة، لعل أ ون كب ست

س يت شرعية النظام يأكل األخضر واليا ون من األفضل  -والكالم ما يزال للباحث–ورأسھ. لذلك ، إضافة إ تث سي

                                                            
ً  سيشكل االنتقالية، المرحلة بعد األسدأن  قائمة على اعتبار هنظر وجهة أن إلى الباحث أشار 8 ً  عبئا  وعلى الدولي المجتمع على كبيراً  سياسيا

 الطاقة، استثمارات إلى والطامح األمد، طويل دخولها وطبيعة يتناسب سوريا في" مجتمعي وأمن استقرار" تحقيق إلى الساعية تحديداً؛ موسكو
  .البعيد المدى على ضمانه األسد يستطيع ال محلي واستقرار أمن إلى تحتاج والتي
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شار  راتيجية الهدن مع رفض أي حل سياس يبقي ع  الية "التقسيم"؛ بمع البناء ع اس توظيف حالة األمر الواقع ا
هة بحالة قبول  ت شرعيتھ،  حالة شب ث ها. هدنة مع " "حماس"األسد و شرعي راف    إسرائيل" مع عدم االع

س مكتب إعالمي إلحدى القوى السياسية، ضرورة ع صعيد آخر، رأى  راتيجيةرئ ب قوى الثورة اس ر " أن ت عدم توف
س النظام وحلفاؤه الروس تحديدًا إ تكرس  " خصوصًا  مناطق الهدن ال تقع تحت سيطرة النظام،االستقرار وال 

هد ها،ال ء من االستقرار ف ع  ئة وإيجاد  هاء إس إ  مرحلة جديدة، تفوت ع الدول ال استكمال الثورة مما 
ر تخفيف العسكرة، جيًا ع   ومن ثم فرض األسد كحالة أمر واقع. الثورة تدر

شار األسد":    عالج "معضلة 
عض  رك كذلك ع  شار األسد"، كان ال إ جانب التوصيات ال قدمها املشاركون  موضوع التعامل مع "عقدة 

ذه املعضلة.    األدوات والوسائل لعالج 

"، حيث أكد قو ي وا ر لها كانت "امللف القانو شار  باحث  أحد مراكز الدراسات إضافة إ أو األدوات ال أش مس
قھ دوليًا  ل الثورةلفصائ سو م األسد و عو م العقبات أمام  ي وع مستوى الرأي العام العاملي، أن أحد أ و امللف القانو

ها، حيث أ سانية ال ارتك رب وجرائم ضد اإل سقط بالتقادم، وملف جرائم ا جرائم ال  ذه ا رحيث ن  عض  أش إ أن 
رب وجرائم  رة من جرائم ا و وجود رزمة كب ها  دمشق، وما منعها  الدول األوروبية كانت تفكر جديًا بإعادة فتح سفارا

سانية  ل ملف إعادة ضد اإل ذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإنھ يصعب ع الدول الغربية تحديدًا تمو ها النظام،  ال ارتك
اضعة لسيطرة األسداإلعمار  املناطق  جلة بحقھ ا جرائم امل ب ا ذه املناطق خاضع لنفوذ س عض  ، خصوصًا أن 

ابية. املصنف ع لوائح  "حزب هللا" ذه الدول كمنظمة إر   عض 

شار" بما تمثلھ من سلطة ومركزة  ا "عقدة  رك ع العاصمة باعتبار وردي إ ال كما دعا عضو  املجلس الوط ال
كم، األمر الذي يتطلب   ستوجبھ ذلك من البحث عن  -برأيھ–ا ا  دمشق، بما  روة وعدم حصر ع السلطة وال توز

ل الدولة املستقبلية   .9ش

ع حديثھ عن شرعية األمر الواقع ال  ا ع أرض الواقعوجود مجرد وكيفية تفعيلها، حيث أكد أن والشرعية الشعبية وتا
: ي ذه العناصر  ها،    كفي، والبد لها من توفر عدة عناصر ح يمكن البناء عل

شرعية دولية أو إقليمية -1 ها  را   .10اق
ها.  -2 جغرافية املوجود ف ون لصاحب الشرعية مشروع سياس يل طموحات ا  أن ي
س جهة مجرمة أو عصابة أو ما شابھ.  -3 ون حامل املشروع السياس محل ثقة، ول  أن ي

                                                            
وار الوط  اآلليات واألدوات العامة.  9 ل الدولة املستقبلية وا جامعة وش ة ا   أشرنا سابقًا إ املناقشات ال دارت حول الهو

ذا التقرر. 12-11ينظر: ص   من 
: داعش، النصرة، بي 10 شرعية األمر الواقع و ا، حيث أشار إ وجود ثالث جهات تتمتع  واي دي،  ضرب املشارك أمثلة عن شرعية األمر الواقع  سور

شرعية إقليمي ها  رن شرعي جهات لم تق ذه ا شرعية شعبية من خالل إجراء انتخابات عامة. ولكن أيًا من  ها  رة حاولت أن تكس ة أو دولية، األمر واألخ
ن، إال ة العامة  السنة الفائتة، ومنحت الشهادات للناج  أن النظام لم الذي جعلها بدون قيمة. ودلل ع ذلك، بأن ال واي دي أجرت امتحان الثانو

نالك ق ها. و حالة معاكسة،  عليم أبنا جرة من أجل  ها، األمر الذي دفع آالف العائالت إ ال رف  شرعية إقليمية من خالل تركيا، ع رص ال تتمتع 
ا.  ر أمور س   ستطيع من خالل ت
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شعر الشارع أ -4 ًا بنفس الوقت، بحيث  ون القانون املعمول بھ لتطبيق الشرعية ع األرض قانونًا مرنًا وقو ن ي
ذه السلطة محل ثقة.   بأن 

شار األسد، بحيث إذا ت عضو قيادي  إحدى القوى السياسيةكما طالب  حقق ذلك انحلت عدم ربط األمور كلها برحيل 
شار األسد  عد التمسك بمطالب الثورة كمنظومة عامة، و لجميع املشكالت، بل بضرورة ا ها، فإذا لم  اً جزءزوال  م

ئًا، ح  ئًا فش ها ش رًا؛ إذ قد ُنضطر إ التنازل عن أجزا ذه املنظومة من جهة تحققها، سيصبح األمر خط امل  تت
لفاء النظام إعادة إنتاجھ.  يح  ص، األمر الذي سي شار األسد ك هايتھ ب   ينحصر األمر  

ور  راتي ع مدا -الثالث امل ر االس ب نعليق ا   خالت املشارك
راتي  ر االس ب تامي من ا ن، جاء التعليق ا " عد االستماع إ مداخالت املشارك راتي صاحب ورقة من "املرصد االس

عضها األخر. تقدير املوقف  رك ع  عض االستفسارات، إضافة لل ار، واإلجابة عن  عض األف  لتوضيح 

الية توصيف ال -أوالً  شار األسد": تعليق ع إش   "معضلة 
صھ تحديدًا، وإنما  سلوك قوى الثورة ال  ست   شار ل راتي أن "معضلة"  ر االس ب عليقھ، أكد ا  بداية 

ذه املعضلة  ور جعلت منھ معضلة.  يمھ  واملركز ترتبط بامل ل مفا ها بب ة سواء ما يتعلق م العاصمة و السلطة و الهو
ها باألقاليم.  شار األ "فوعالق التخوم  سياسية رضة من ناحية جيو فشل تموضع املعا  ساسية األ  "سدمعضلة 

دود  نيتعلق بتوحيد القو ، سواء فيما لمركزوتركها لوا جة عالقة املركز باأل والسياسيةالعسكرة  ت قاليم ومشاكل ومعا
ات الفرعية ة ال الهو ات الهامشية مقابل الهو سية وما ر والعصبو   .ا ذلك من قضايإئ

ر إ نظرة  ب عة لذلك، أشار ا ذا  (Game theory)متا نًا أن قوى الثورة واملعارضة لم تحسن التموضع ضمن  مب
يمھ  ركتالصراع متعدد األطراف. حيث اختارت أن  ل مفا ور ب امش ا والبقاءامل امش املجتمع و امش ع  لبلد و

  . الدبلوماسية السياسية

شار األسد":  موضوعتعليق ع ال -ثانياً    أسباب "معضلة 
شار األسد". حيث أشار  مت  "معضلة  ارجية ال سا شرذم والتفرق ال أكد ع األسباب الداخلية وا إ أن حالة ال

 " تتحملها القوى العسكرة فحسب، بل ما جرى  املجال السياس كان أشد إيالمًا، حيث مورس "االغتيال السياس
شعة ع مدى س الثورة.    بصورة 

ذه اإلشارة إ تحمل مختلف قوى الثورة واملعارضة املسؤولية فيما وصلنا إليھ، أشار إ أن الورقة  ركزت ع الرغم من 
جغراع تقديم توصيات تفصيلية؛ حيث تحدثت عن عبء  لمت عن مفهوم اإل  ،النطاق ا لواء العمق و شغال وت

امنة والردي ،نظرات القوةو  ها القوة ال هما، وأشارت إ مفةوخصصت م يم الشرعية والشرعنة وما بي ت فا ، كما بّي
باواأل دارة مناطق التماس مفهوم إ ها  من االس يم وتطبيقا ذه املفا ر مثل  ون النقاش محصورًا  تطو ، متمنيًا أن ي

س للمساجلة، وإنما للبحث املرحلة املقبلة، من دون اإلغراق  البحث عن أخطاء  ع املسؤولية؛ فالوقت ل املا وتوز
لول لواقعنا الصعب الذي فقدنا فيھ السيادة والقوة لصا جهات أخرى.    عن ا

، ع  أما ار الة ع وافق فقد الصعيد ا ذه ا مت  "معضلة األسد"، وحاولت توظيف  ناء سا أن الدول بدون است
ها.    بما يحقق مصا
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شار األسد":  عالج موضوعتعليق ع ال -ثالثاً    "معضلة 
ر  ب عليقات ا راتي جاءت جّل  شار األسد"، نظرًا ألن غالبية املداخالت جاءت ضمنھ. ففي االس  سياق عالج "معضلة 

هاون  ذلك، حيث  عضها سلّم عليقھ ع قضية التعامل مع لصوص الثورة، أكد أن الفصائل العسكرة  أول من   أن 
سلّم إدلب لقمة سائغة "للنصرة"، فه من فتحت الباب لـ "لصوص الثورة" ع  الرقة لقمة سائغة لداعش، والبعض

يأوا الفرصة لهم  هادات طفولية"مصراعيھ، و مية واج   . "بفتاوى و

 الثورات تمر بثالثة مراحل: والذي يرى فيھ أن جميعكذلك أشار إ ما قال بھ تيد غور  كتابھ "ملاذا تثور األمم"

جز  -1 شية و تج عن تردي األوضاع األمنية واالقتصادية واملع سق، والذي ي ر امل ط الشع العارم غ مرحلة ال
ها. كم عن إدار  نظام ا

ات إ  -2 ط املندفع بمختلف االتجا س القوى الشعبية لالنخراط  حراك ثوري منظم، يحول حالة ال
 تحقيق الصا العام.منظومة منضبطة ل

جيًا لهدم أركانھ  -3 تطور البناء السياس والعسكري للثورة إ مستوى الندية مع النظام، ثم التفوق عليھ تدر
كم. ن بديل مؤسس قادر ع ممارسة اإلدارة وا و   وتفكيك مؤسساتھ، وت

ذه املعطيات إسقاط النظام؛ بل يتمثل  قدرة القوى إن النصر الفع للثورة ال يقتصر ع  ، يمكن القول:من خالل 
شكيل منظومة سياسية رشيدة توفر بديًال مؤسسيًا قادرًا ع األخذ بزمام املبادرة الداخلية والتعامل مع  ة ع  الثور

راف.     القوى اإلقليمية والدولية بحنكة واح

ا مية التما مع التوافقات الدولية وعدم الوقوف ضد ن أ ّ  أنھ يصنف نفسھ ضمن مدرسة "الواقعية مؤكداً ، كما ب
جديدة"  التحليل األم للتطورات الدولية،  ع ا ا، من دون أن  وال تو بالتما مع املواقف الدولية وعدم كسر

ها كما  حالة الثورةذلك التنازل عن املبادئ ها والتمسك  ي رض تث هاون فيھ ، وال برأيھ يف اب الذي  ، فمثًال مفهوم اإلر
ة الوطنية، وكذلك قضي األمن والتقسيم؛  رض التما معھ وتوظيفھ بما يحقق املص رون، يف فال يمكن القبول الكث

ع ذلك عدم التعامل معھ إذا أصبح واقعًا،  يل املثال فهو مشروع فاشل، ولكن ال    بالتقسيم ع س

جديدة"بـ "الو سياق متصل  ، واقعية ا مية األدوات أثناء املمارسة السياسية والتعامل السياس ر إ أ ب ، أشار ا
نالك  ا عن أمر ما بـ "إصدار بيان"، علمًا بأن  ر عن عدم رضا ًا أن قوى الثورة أخطأت عندما كانت تصر ع التعب مو

راتيجيات العلمية  ر مرغو العديد من االس ا إصدار بيان للتعامل مع سياسة غ مها "سياسة الالموقف"، وآخر ها من أ ب 
  أو إبداء رفض. 

ذا  ًا أن الثورة لم توظف  كما ركز ع قضية الشرعية و"الشرعنة" كفن من فنون القانون الدو وتطبيقاتھ، مو
ل املطلوب وقصرت بھ ا أحد ثالثة11البعد بالش ا األوسع ع اعتبار ها  إطار   أركان النتصار الثورة. ، وطالب بممارس

 : شار األسد، و ها للتعاطي مع معضلة  رك عل رض استخدامها وال عض الوسائل واألدوات ال يف   كما أكد ع 

                                                            
كم من خالل توظيفھ لتط 11 ابية، والذي أصبح جزءًا من الدولة وا " املصنف دوليًا كمنظمة إر ر إ نموذج "حزب الدعوة العرا ب بيقات أشار ا

  "الشرعية والشرعنة". 



 

 17من  17الصفحة 

ر جهد مركزي ح يحقق إنجازات  -1 م نقاط القوة ال تمتلكها الثورة، ولو ُوظف ع عد من أ ي: و امللف القانو
شار األسد" تحديدًا، ولكن  رة  "معضلة   فرطت بھ قوى الثورة واملعارضة بطرقة مؤملة.  -لألسف–كث

يحة، -2  ضرورة بناء املواقف والتحليالت ع معلومات 
طاب تقديم قوى  -3 يحة للشعب، واالبتعاد عن ا ها ال طاب رس ثوري، ينقل صور الثورة واملعارضة 

ا االستفزازي.  االب
ناه مؤسسة ناظمة تحيط بالسياسات ال يمكن أن  -4 ل التحليالت والدراسات إ برنامج عمل تت ضرورة تحو

ون أدوات روج من أن ن هم عيدنا إ مجال "اللعب مع الكبار"، وا   . 12ستخدمها اآلخرون لتحقيق مآر

ن  معرض مداخلتھ بأن "لست مضطرًا إلثبات حسن ني طاملا  ا أحدث الباحث ر حديثھ بالعبارة ال أورد ب ختم ا
"، وتم أن يحفظها املشاركون  اجتماعات التفاوض.  أؤمن  عدالة قضي

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                            
ر 12 ب ذه  ونود اإلشارة إ أن ا ستطيع من خاللها التحرك لتنفيذ مثل  تھ  تحقيق ذلك، ولكنھ أشار إ عدم انتمائھ إ أي مؤسسة  ر عن أمن ع

 الدراسات.
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