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املحتويات



برنامج  »الكّشاف« ضمن  مسار  االسرتاتيجي«)2)  »املرصد  مع  وبالتعاون   ، السوري«)1)  الحوار  »مركز  أطلق 
»الحوار السيايس«، وذلك بهدف استكشاف خفايا ما يحدث يف ساحة الرصاع السوري، وبهدف تبصري صانعي 
الفاعلني  الكامنة ملختلف  القرار والعاملني يف املجاالت ذات الصلة بتفاعالت األحداث املتسارعة، والدوافع 

الدوليني واالقليميني.
اآلراء  تتعّدد  أجنداتهم،  د  وتعدُّ واملحليني،  واإلقليميني  الدوليني  الفاعلني  وكرثة  الرّصاع،  أحداث  د  تعقُّ ومع 
حول مدى توافق الفاعلني واختالفهم، بني من يرى توافقاً كامالً فيام بينهم )الدوليني خاصة) ضّد قوى الثورة 

تحديداً، وبني من يرى أنّهم يف رصاع محتدم يف كّل امللفات.
وال تتّسق طبيعة تعقيدات الرّصاع وتفرعاته املختلفة مع أي من املقاربات الحّدية »سياسة األبيض واألسود«، 
فهنالك قدر من التوافق عىل قضايا معينة، كام أّن هنالك قدراً من االختالف )متعدد املستويات) عىل قضايا 
أخرى، حيث يبدو وبشكل واضح مثالً أّن هنالك توافقاً بني غالبية الفاعلني عىل استنزاف مختلف أطراف 
الرصاع الداخيل، وبخاصة قوى الثورة واملعارضة السورية، وعىل محاوالت ضبط الحدود، ومنع انسياب األزمة 
السورية خارجها، ويف ذات الوقت، هنالك خالفات متعلقة مبستوى التعاون األمني بني الفاعلني وطبيعته ، 
ورصاع عىل النفوذ بني مختلف القوى يتجىل أحياناً من خالل الحرب بالوكالة، أو محاولة التوافق بني عدد من 

الفاعلني عىل عزل النفوذ اإليراين وإضعافه مثالً.
تربز أهمية هذا املوضوع، يف أن الفهم الصحيح ملساحات تالقي املصالح الدولية ومساحات اختالفها، سيُعني 
قوى الثورة واملعارضة عىل تحديد تقاطعات مصلحة الثورة مع مصالح الفاعلني الدوليني واإلقليميني، بأمل 

توظيف نقاط االختالف القامئة بني األخرية، مبا يُحّقق مصلحة الثورة السورية.
بعنوان  ندوة حوارية  االسرتاتيجي«  »املرصد  بالتعاون مع  السوري«  الحوار  أقام »مركز  املنطلق،  ومن هذا 
»محاور التوافق واالختالف الدويل يف معالجة األزمة السورية«، يف يوم االثنني 10 رمضان 1438ه، واملوافق لـ 
05 حزيران – يونيو 2017م، حيث حرض الندوة عدد من الشخصيات الفاعلة يف مختلف املؤسسات الثورية.

)))  "مركز الحوار السوري" مؤسسة أهلية سورية تهدف إىل إحياء الحوار وتفعيله حول القضايا التي تهّم الّشعب السوري، وتسعى إىل 

توطيد العالقات وتفعيل التعاون و التنسيق بني السوريني.

)))  املرصد االسرتاتيجي هو بيت للخربة يقدم خدمات متخصصة للعاملني يف مختلف املجاالت السياسية واألمنية للمنطقة العربية، ومن 

أبرز منتجاته يف الحالة السورية "التقرير االسرتاتيجي السوري" الذي وصل إىل العدد /40/ لشهر مايو/أيار 7)0)، إضافة إىل العديد من 

األبحاث والدراسات السياسية واألمنية.

مقدمة
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أوالً- عرض الورقة املُقّدمة
من قبل الخبري )1)

ابتدأ الخبري االسرتاتيجي عرضه بعد تقدميه من قبل مدير الربنامج السيايس يف مركز الحوار السوري، حيث أكّد 
عىل أّن حجم التفاعالت الكبري يف امللف السوري يف األشهر الستة املاضية يعادل ما حدث منها يف سنوات الثورة 
الستة املاضية، كام اعترب الخبري بأنّه ويف معرض الحديث اليوم عن محاور التوافق واالختالف يف املشهد الدويل، فإّن 
الخالف هو سيد املوقف حالياً، كام أنّه من الخطأ افرتاض وجود مؤامرة ضد قوى املعارضة والثورة، ُمتّفق عليها 
بني كل القوى لتقسيم بالدنا باملفهوم املُبّسط، مؤكّداً عىل أّن هنالك جهوداً قد بُذلت منذ عّدة أشهر للتّوصل إىل 
التّتبّع والرصد للترسيبات األمنية والعسكرية تشري إىل فشل  اتّفاق حول اقتسام مناطق النفوذ، ولكّن عمليات 

املفاوضات حتّى اآلن.

"جنيف"  مفاوضات  يف  للدخول  انصياعها  من خالل  الثورة  لقوى  املبادر  غري  السلبي  املوقف  الخبري  انتقد  كام 
الدويل  أمام املجتمع  النوايا"  اإللتزام املبسط إلبداء "حسن  ثابتة دامئة، وهي  و"أستانا" اعتامداً عىل اسرتاتيجية 
أّن استمرار املعارضة يف لعب دور "الطرف املثايل  مقارنة بالنظام باعتباره رافضاً للسالم والحّل السيايس، معترباً 
استخدام  تتطلب  التي  املرونة واملناورة  من  عالياً  تتطلب قدراً  والتي  التفاوض،  االحرتافية يف  بعيد عن  العاقل" 

أدوات وتكتيكات متعددة. 
كام أكّد الخبري عىل رضورة تتبع ردود أفعال مختلف الفاعلني عىل النشاطات الدولية واالقليمية، فهنالك تحول 
تريك ناتج عن السخط الشديد من السياسة األمريكية التي تستمر يف تسليح ما تعتربه تركيا الفرع السوري لحزب 
اإلعالن  تّم  الذي  اإلسالمي"  التحالف  "نبذ  نحو سياسة  األتراك  يدفع  أن  يحتمل  الذي  األمر  الكردستاين،  العامل 
عن زيادة نشاطاته مؤخراً بعد زيارة الرئيس األمرييك "ترامب" للسعودية، واالتجاه نحو الروس، ومحاولة إبرام 

صفقات معهم ومع اإليرانيني.
البينية يف ظّل مشهد دويل  الثورة واملعارضة من ناحية فشلها يف إدارة عالقاتها  الخبري مختلف قوى  انتقد  كام 
معّقد، واصفاً بعض املامرسات بأنّها "طفولية ومخزية"، مؤكّداً يف هذا الصدد عىل وجود خطط دولية الستنزاف 
أطراف الرصاع الداخيل ببعضها البعض، مبا يف ذلك اللعب عىل التناقضات الداخلية بني القوى والفصائل الثورية، 
كام أّن هنالك ضغوطاً كبرية لوقف تسليح مختلف الفصائل بهدف إعادة تشكليها، ويف ذات الوقت، يعاين النظام 
من انكسارات متتابعة بعد تحوله إىل مجرد مليشيات تأمتر بأمر الروس وااليرانيني، حيث يفقد بشار األسد القدرة 

عىل املبادرة والتحكم يوماً بعد يوم.

)))    ميكن اإلطالع عىل الورقة وعرض الورقة من خالل تحميلهام من الروابط أسفل التقرير اإلعالمي عن الندوة هنا:

http://sydialogue.org/news/7

قوى الثورة واملعارضة يف وضع ال تحسد عليه
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وحول ما يشاع من توّجه نحو تخفيف التصعيد والتوتر، بناء عىل الهدوء النسبي الذي تشهده العديد من املناطق 
املحررة حالياً، أشار الخبري إىل أّن رصد تدفّق كميات األسلحة ونوعياتها إىل مختلف األطراف يشري إىل أّن الفرتة 
القادمة ستشهد تصعيداً الفتاً، حيث حصلت بعض األطراف املحلية )قوات سورية الدميقراطية) عىل بعض األسلحة 
التي مل تتمكن من الحصول عليها منذ بداية الرّصاع، األمر الذي يؤكّد بأّن هذه التحضريات ترقى لتحضريات املعارك 

االلتحامية، ماّم ينفي السعي لتخفيف التوتر.
وحول ما يبدو من تنافس بني القوى الدولية ووكالئها عىل األرض للسيطرة عىل مساحات البادية وصوالً إىل الحدود 
السورية العراقية، أشار الخبري إىل تنامي فرص املواجهة بني الحشد الشعبي ومختلف املليشيات التابعة إليران من 

جهة، وقوات سورية الدميقراطية من جهة أخرى.
وحول اتفاق خفض التوتر األخري يف "أستانا"، رأى الخبري أنّه محاولة من األطراف الثالثة الداعمة لالتفاق )روسيا 
– ايران – تركيا) لفرض اعتباره عىل التحالف الدويل، إضافة إىل محاوالت التفرغ لقضم ما ميكن من مناطق تنظيم 
داعش، والذي أبرم صفقة مؤخراً مع الواليات املتحدة إلخالء مدينة الرقة، األمر الذي تعارضه روسيا التي تريد 
منافسة أمريكا يف املناطق الرشقية، وتريد الواليات املتحدة وإدارتها الجديدة املتمثلة ب"ترامب" تحقيق رضبة 

مزودجة تحسب كإنجاز كبري من خالل السيطرة عىل الرقة واملوصل يف وقت واحد.

ومنها  متوازية،  عّدة مسارات  يعملون يف  الروس  أّن  إىل  الخبري  أشار  السوري،  امللف  الروس يف  أولويات  وحول 
محاولة إخالء دمشق ومحيطها متاماً من فصائل املعارضة باتجاه الشامل والجنوب، كام أنّهم يطرحون أن تكون 
عمليات  غرفة  إنشاء  تّم  كام  الجنوب،  يف  و"إرسائيل"  اإليرانية  املليشيات  بني  فصل  حاجز  تشكل  قوات  لديهم 
مشرتكة بني الروس واألمريكان يف األردن مؤخراً )1)، كام جرى تعاون بني الطرفني أثناء استعادة قوات النظام لتدمر، 
إال أّن هذا التعاون حتى اآلن محدود، ماّم يُرّجح فكرة تقسيم سورية إىل مناطق نفوذ، وهو ما تّم االتّفاق عليه بني 
رؤساء أركان الجيوش الثالثة يف "أنطاليا"، وأكدته ترصيحات بوتني الحقاً بعد اجتامعه مع مريكل، حيث ذكر بأنّه 
يتخوف من تقسيم سورية يف ظّل تضاؤل فرص الوصول إىل تفاهامت مشرتكة، وهو )التقسيم) ما تواتر الحديث 

عنه يف ترصيحات العديد من املسؤولني يف الفرتات األخرية)2) . 

)))    األمر الذي كشفته بعض الترسيبات الصحفية األمريكية فيام بعد. ينظر: صحيفة: محادثات روسية-أمريكية رسية حول سوريا.

)))   أورد الخبري االسرتاتيجي عدة أمثلة عىل الترصيحات املتعلقة بتقسيم سوريا منها: حديث وزير الدفاع "اإلرسائييل" ليربمان عن 

تقسيم سورية، وإشارة نائب وزير خارجية النظام السوري لذلك، فضالً عام رّصح به وزير الخارجية األمرييك عن صعوبة اإلبقاء عىل 

سوريا موّحدة، وتأكيد رئيس جهاز االستخبارات اإلرسائيلية عىل أّن الحل الوحيد لألزمة السورية هو التقسيم، وإعداد وزير اإلسكان 

اإلرسائييل خطة لتقسيم سوريا.

زيادة فرص تصعيد "الرصاع" مقابل محاولة "خفض التوتر"

خيار تقسيم سوريا
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جزئية  مشرتكة  تفاهامت  إىل  الوصول  عن  أنباؤه  ترّسبت  ما  تنفي  ال  الترصيحات  هذه  بأّن  الخبري  وأوضح 
تفصيلية بني الروس واألمريكان فيام يتعلق باقتسام مناطق النفوذ، وإنشاء غرف للعمليات لتبادل املعلومات، 
من  الكثري  عنها  يترسب  مل  القضايا  وهذه  وللمعارضة،  للنظام  تشكيل  وإعادة  أهداف،  بنوك  عىل  واالتفاق 
املعلومات، ويف نفس الوقت، أغضب إنشاء التحالف اإلسالمي "بوتني"، األمر الذي حدا باألمري محمد بن سلامن 

لرتتيب زيارة إىل موسكو بهدف نزع فتيل التوتّر معها.
وحول ما جرى من تنفيذ رضبات جوية من قبل قوات التحالف الدويل ضّد املليشيات اإليرانية التي 
تحاول إفساد الرتتيبات األمريكية، أكّد الخبري عىل أنّها رضبات موضعية ردعية تهدف إىل تثبيت نفوذ قوى 
التحالف الدويل يف مناطق معينة، وأنّه وعىل الرغم من ذلك، فقد مضت الواليات املتحدة يف صفقتها مع إيران 

املتعلقة بطائرات "البيونيغ"، 
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ركزت املداخالت يف مجملها عىل املواضيع التي أثارها الخبري يف معرض تقدميه لورقة تقدير املوقف. 

أكّد باحث متخصص يف الشأن السوري عىل أنّه ويف معرض البحث عن التناقضات والتصدعات بني الالعبني، هنالك 
مالمح لصدام محتمل بني حزب العامل الكردستاين وفروعه املختلفة من جهة، وبني إيران ومليشياتها، ومن ذلك 
قيام حزب الحياة الحرة )الفرع اإليراين لحزب العامل) بالهجوم عىل حرس الحدود اإليراين مؤخراً، كام أشار إىل 
الذي  الوقت  ففي  ذاتها،  الشعب"  "وحدات حامية  الدميقراطية" وقوات  "قوات سورية  داخل  تصّدعات  مالمح 
قرب  الحامية"  "وحدات  أداء  واضح  بشكل  روسيا  تنتقد  معها،  وتنسق  الروسية  القوات  عفرين  فيه  تستضيف 
الرقة، وتتهمها بإبرام صفقة مع تنظيم داعش بهدف إخالء الرقة، األمر الذي يشري إىل ضعف متاسك "قوات سورية 
الدميقراطية"، وتساءل الباحث عن إمكانية استثامر قوى الثورة لوجود بعض الفصائل العربية ذات الطابع املحيل 
املنضوية ضمن تلك القوات من خالل بناء بعض الجسور معها، وتقريبها إىل وجهة نظر قوى الثورة، وذلك يف ظل 
اقرتاب سيطرة تلك القوات عىل مناطق اسرتاتيجية كمدينة الرقة وما جاورها، ليؤكّد الخبري يف رده عىل أّن هنالك 
انقساماً يف صفوف قيادات حزب العامل بني من يريد التصالح مع تركيا ممن هم رهن اإلقامة الجربية )عبد الله 
أوجالن)، وآخرون يريدون التصعيد، كام أن هنالك شكوكاً كبرية لدى العديد من املحللني يف قدرة "قوات سورية 
الدميقراطية" عىل ملء الفراغ، وأّن الجميع بات يدرك هشاشة توافقات "وحدات حامية الشعب" مع مختلف 

األطراف املتناقضة.

كام تساءل باحث وأكادميي عن إمكانية استثامر قوى الثورة ملوضوع "الحرب عىل اإلرهاب" باعتباره أمراً متوافقاً 
عليه بني القوى الدولية، إضافة إىل أهمية ضبط الحدود يف املعادلة األمنية االقليمية، والتي مل تعط قوى الثورة 
واملعارضة مناذج جيدة بها حتّى اآلن، ليؤكّد الخبري عىل أّن قيام بعض الفصائل مبحاولة استثامر موضوع "الحرب 

عىل اإلرهاب" دون جدوى نتيجة لعدم قبول االطراف الدولية لهذه الفصائل.

الشديدة بني مختلف  التنافسية  بأّن  السوري  اإلسالمي  املجلس  تقسيم سورية، رأى مسؤول يف  وحول موضوع 
القوى، وعدم ترسيم مناطق النفوذ واالتفاق عليها يُصّعب أي عملية تقسيم، وأّن هذا قد يتيح الفرصة لتنظيم 

ثانياً- مداخالت الحضور 
وردود الخبري عليها

إمكانية استثامر التناقضات بني مصالح الالعبني املنخرطني يف "الرصاع السوري"

قدرة قوى الثورة عىل توظيف مفهوم "الحرب عىل اإلرهاب" ملصلحة الثورة

تقاسم النفوذ أم تقسيم سوريا؟ 
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داعش للمناورة واستغالل خالفات الفرقاء لتأخري الحسم النهايئ ضّدها، ليؤكّد الخبري عىل أنّه ورغم التنافسية 
الشديدة، فإّن الرصاع ذو طبيعة منضبطة وليست ُمتفلتة، ويدل عىل ذلك االلتزام برضب الوكالء دون القوات 

األصلية، يف التزام واضح لقواعد االشتباك.
النفوذ يف سورية دون تقسيمها، مام يعني  ملناطق  فيام رأى رئيس ألحد األحزاب السياسية بأّن هنالك تقاسامً 
بأّن املجتمع الدويل مل يُجمع عىل تقسيم سورية حتّى اآلن عىل الرغم من وجود الرغبة اإلرسائيلية، والتي تبدو 
الوحيدة يف ذلك، وبالتايل، فال زالت هنالك فرصة جيدة لقوى الثورة لتبحث عن صالح السوريني العام يف إطار 
وحدة سورية، ليؤكّد الخبري بدوره عىل أّن جميع القوى تتحدث عن وحدة سورية يف الوقت الذي تحاول فيه 
اقتسام سورية، وأّن الحديث عن التقسيم يعني "التقسيم داخل الحدود"، واعتامد ما يشابه الكانتونات الفدرالية 

القامئة عىل األسس اإلثنية والطائفية.
وحول مستجّدات األحداث، تساءل رئيس ملنظمة مجتمع مدين عن التصعيد الجديد يف الخليج العريب، وتأثري 
ذلك عىل القضية السورية، ليؤكّد الخبري عىل أنّه من املبكر تحليل األحداث، ولكنه يرى ارتباطاً ملا يجري بالرصاع 

الداخيل األمرييك الذي مل تشهده أمريكا منذ عهد "نيكسون".
وحول الخالفات الروسية اإليرانية، تساءل باحث عن مدى تأثري إعالن "التحالف اإلسالمي" يف التقارب بني 
الروس وااليرانيني، ليؤكّد الخبري استمرار وجود الخالفات التكتيكية بني الطرفني كام هو موجود بني كل الحلفاء، مع 

وجود قدرة متفاوتة لديهم عىل إدارة خالفاتهم، واستثامر املساحات املشرتكة فيام بينهم.

وحول مستقبل الدولة السورية، رأى رئيس ألحد األحزاب السياسية بأنّه من املمكن أن يؤّدي متّسك قوى الثورة 
بشكل الدولة إىل ضياع املكتسبات والحقوق نتيجة لفقدان هذا النموذج لعرصيته، مؤكداً عىل وجوب البحث 
عن أطر سياسية جديدة مجدية، األمر الذي دفع برئيس مؤسسة فكرية للربط بني هذه الفكرة، وما تم ذكره من 
توصيات يف الورقة، والتي تضمنت تشكيل تيار وحدوي ناضج ميثل األغلبية املطلقة من السوريني الذين يرفضون 
مشاريع اقتسام النفوذ الدويل لبالدهم، كام أكّد عىل رضورة االرتقاء بالحوار من مجرد تقدير للموقف إىل بحث 
أوراق السياسات التي يشارك يف صياغتها كّل املدعوين، واملفضية إىل تحقيق سياسات عملية عىل أرض الواقع، 
ليؤكّد الخبري عىل أنّه ويف كل رصاع، هناك أزمنة تستيقظ فيها كل الكوامن اإلثنية والطائفية والعرقية، ولكن ال 
بّد من تطوير اسرتاتيجية تجمع أكرب قدر من العنارص و العوامل املشرتكة الفاعلة يف تيار وحدوي شامل يجمع 
أكرب قدر من املبادئ التي ميكن من خاللها تشكيل حراك يسمح بإعادة صياغة املشهد، خاصة مع أفضلية أصحاب 
األرض والقضية متى ما أرادوا التغيري، رشيطة أن يكون اإلطار الجامع ملختلف هذه العنارص الفاعلة بعيداً عن 

األدلجة، ومبنياً عىل التّوافقات املرحلية.
وفيام يتعلق باالنتقال إىل أوراق السياسات، أوضح الخبري بأّن ذلك يتطلب انخراط مختلف الفاعلني، وعىل 
املستوى املؤسيس، يف عملية صياغة القرار والفعل، ثم تنفيذه، األمر الذي ال يراه متاحاً حتى اآلن، ويحتاج تحقيقه 

إىل مضاعفة جهود العمل والتنسيق.

الحاجة إىل تيار وحدوي ميثل أغلبية السوريني الرافضني ملشاريع التقسيم
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تعّد هذه الندوة هي الثالثة يف مسار "الكّشاف"، والذي يهدف إىل استكشاف خفايا ما يجري خلف الكواليس فيام 
معهم  الحوار  خالل  من  بها  القرار  وأصحاب  الفاعلني  وتبصري  وتوعية  املتسارعة،  السوري  امللف  بتطورات  يتعلق 

مبشاركة باحثني واخصائيني.
تأيت أهمية تحديد مواطن التوافق واالختالف بني القوى الفاعلة يف امللف السوري من كونه رضورياً لتحديد متوضع 
قوى الثورة واملعارضة عىل خارطة الرصاع املُعّقدة، وعىل اعتبار أّن أهم عناوين التوافقات الدولية متعلقة بضبط 
الحدود، ومنع انسياب األزمة خارجها، إضافة إىل "محاربة اإلرهاب"، يبدو أّن عىل قوى املعارضة أن ال تُعدم وسيلة 
التفصيلية  النقاط  من  العديد  الوقت، هنالك  ذات  التوافقات، ويف  مع هذه  تتفق  أدوار  نفسها ضمن  ليك متوضع 
الخالفية بني مختلف الفاعلني، األمر الذي يؤدي إىل وجود أجندات عديدة متناقضة حول العديد من القضايا، ماّم 
يعطي قوى الثورة واملعارضة هامشاً معقوالً من إمكانية املناورة للبحث عن تقاطع مصالحها مع مصالح بعض القوى 

األخرى.
و وسط وجود أجندات التقسيم والتفتيت لسورية لدى بعض الكيانات، عىل قوى الثورة واملعارضة العمل عىل تشكيل 

تيار وحدوي ناضج مُيثّل األغلبية املطلقة من السوريني الذين يرفضون مشاريع اقتسام النفوذ الدويل لبالدهم.

خامتة

-9-




