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 مقدمة:

 من االتفاق النووي للدول )أثار االنسحاب األمريكي املنفرد 
ا
( مع إيران تساؤالت عديدة حول الخطوات 1+5مؤخرا

القادمة التي تنوي اإلدارة األمريكية القيام بها، وذلك وسط تصعيد إسرائيلي متزايد ضد املصالح اإليرانية داخل األراض ي 

 على الوضع السوري بالنظر الى نفوذ إيراةالسوري
ا
 مباشرا

ا
 .ن اإلقليمي، بما يشكل تأثيرا

 من أقرب حلفام ها للحظ انفراد اإلدارة األمريكية بخطوتها، حتى أنعلى املستوى الدولي، ي  
ا
في حلف شمال  ئهاتلقى تأييدا

، إضافة إلى معارضة بقية الحلفاء  تحرص على االقتراب منالتي عادة ما  ،األطلس ي )بريطانيا(
ا
السياسات األمريكية عموما

 عن املواقف التقليدية لروسيا والصين املعارضة لهذا التوجه في مجموعة )
ا
 5األوربيين لالنسحاب من االتفاقية، فضال

+1.) 

هم أنصار الرئيس األسبق عالوة على ذلك، تلقى هذه الخطوة معارضة من العديد من األطياف داخل الواليات املتحدة، ومن

 12"اوباما" الذي وقع هذه االتفاقية، وسط تقارير تحدثت  عن أن جهود االتفاق النووي كانت ثمرة لعمل استمر ملدة 

 ل" اللوبي االيراني" في
ا
 .1الواليات املتحدة وأوروبا كل من عاما

 
ا
 ومباشرا

ا
 واضحا

ا
معارضة لذلك االتفاق  سرائيل"، والتي كانت األشد  من "إ على املستوى االقليمي، تلقى هذه الخطوة دعما

منذ بدايته، إضافة إلى تأييد اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، فيما لقيت معارضة من تركيا 

 باعتبارها خطوة تؤدي إلى "زعزعة االستقرار في املنطقة" حسب وصف الرئيس التركي.

النووي اإليراني كان ثاني أسوأ اتفاق أجرته اإلدارة األمريكية السابقة فيما يتعلق بانعكاساته ويعتبر محللون بأن االتفاق 

 يأسلحة النظام السوري الكيماوية، على امللف السوري بعد االتفاق على تسليم 
ا
فتح هذا بالتأكيد الباب مشرعا

 للتساؤالت حول تأثير االنسحاب منه على امللف السوري.

 أو ملزيد من اإلضو 
ا
اءة على هذه الخطوة وانعكاساتها على املستويين الدولي واالقليمي، ومدى تأثر امللف السوري فيها سلبا

، أقام مركز الحوار السوري ندوة حوارية بعنوان" االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي اإليراني وانعكاساته على 
ا
إيجابا

م بحضور عدد من السياسيين  2018أيار  15ه، املوافق ل 1439ن شعبا 29امللف السوري"، وذلك في يوم الثالثاء 

 .والباحثين واإلعالميين وممثلي قوى الثورة واملعارضة السورية

عد  
 
د بالترتيب الزمني للعرض واملداخالت،2من خالل اتباع قاعدة "تشاتام هاوس" هذه الورقة تأ وتم  ، ومن دون التقي 

على فهم  -ما أمكن -بقصد ترتيب األفكار بطريقة سلسة وموضوعية تساعد القارئ  للمواضيعالتقسيم املوضوعي 

 املضمون.

                                                           
،"، 1+5( انظر : "أهم بنود االتفاق بين ايران ومجموعة1+5بين ايران ودول ) 2015لالطالع على أهم بنود االتفاق النووي الموقع عام  1

 . /DKdokA2https://bit.lyالجزيرة نت، 
منه في إطار قاعدة تشاتام هاوس، فإن المشاركين يكونوا أحراراً في استخدام يقصد بقاعدة "تشام هاوس" بأنه: "حينما يعقد اجتماع أو جزء  2

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.

https://bit.ly/2DKdokA
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الدوافع األمريكية من قرار االنسحاب، وقراءة املواقف : يتضمن املحور األول وخاتمة محورينو  مقدمة ت الورقة فيجاء

السوري ومستقبل النفوذ  املتوقعة على امللفاآلثار تناول املحور الثاني و ، املختلفة منه وتداعياته على ايران نفسها

تدخل فاعلين آخرين كروسيا و"اسرائيل"، فيما حملت الخاتمة جملة من التوصيات لقوى  وسط اإليراني في سوريا

 هذه املرحلة.الثورة واملعارضة للتعامل مع 

افع املحور األول :    :اره املحتملة على إيرانوآث ومستقبله قرار االنسحاب دو

 
ا
افع قرار االنسحاب -أوال  :دو

العديد من  تحملكانت قد ، 2015االتفاق النووي في العام  ظروف توقيع ركز بحثي إلى أنملبداية أشار خبير ومدير 

ر في اإلدارة األمريكية وهذا ما حصل،  النقاط التي كانت تشير لعدم احتمالية استمراره، وأهمها احتمال حدوث تغي 

، حيث كان موقفها أحد أبرز األسباب التي دفعت للقرار ،إقليمية معارضة لالتفاق كـ "اسرائيل" باإلضافة ملواقف قوى  

 إلى الوعود التي قدمتها إدارة "ترامب" للداخل األمريكي أثناء الحملة االنتخابية
ا
وعلى رأسها نقض إرث الرئيس ، مشيرا

الخشنة، حيث تسعى اإلدارة األمريكية الجديدة ملعالجة  إلى الدبلوماسية من الدبلوماسية الناعمة والتحول  ،"أوباما"

 
ا
يد في  عبر عقد صفقات تزيد املنفعة األمريكية، وال سيما أن القرار األمريكي باتوذلك ، ةعلى حد امللفات التي تواجهها كال

 الرئيس بعد التغييرات التي أحدثها في األجهزة الحكومية، وتعيين مسؤولين مقربين منه.

استجابة للمطالب كان  أن قرار االنسحاب األمريكي من االتفاقباعتبر باحث وأكاديمي سوري  ،ق متصلوفي سيا

ع في عهد "أوباما"في املقام األول  اإلسرائيلية
 
ق  ، وهي:، وحدد ثالثة مآخذ لإلدارة األمريكية الجديدة على االتفاق الذي و 

 لألمن اإلقليمي، والثانيأنه لم يتناول برنامج الصواريخ البالستية ا ،األول  
ا
أن االتفاق لم  ،إليرانية، والذي يشكل تهديدا

عدم ربط االتفاق بملفات أمنية إقليمية، وهو هو  على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، واالعتراض الثالث ينص  

 مطلب إقليمي باألصل.

 
ا
 انقسام في الداخل األمريكي: -ثانيا

 هناك انقسامأن دراسات ب رأى باحث في مركز
ا
 واضحا

ا
في الداخل األمريكي حول املوقف من قرار االنسحاب، ففي الوقت  ا

 لدعم قرار الرئيس باالنسحاب منه، نجد أن 
ا
 ضد االتفاق وصوال

ا
 واسعا

ا
 وانتقادا

ا
الذي مارس فيه أنصار "ترامب" تحريضا

من هنا ، و إياه أحد أبرز إنجازات إدارة "أوباما" أنصار الرئيس السابق "باراك أوباما" يدافعون بقوة عن االتفاق، معتبرين

واألصوات  ،وبي اإليرانيللإلى ا باإلضافة ،وعدد من مستشاريهما السابقين "جون كيري "و "أوباما"أن شخصيات مثل بنرى 

ة خطوة ا ،املؤيدة له أو املتعاطفة معه لرئيس واملنتشرة في بعض مراكز األبحاث واملؤسسات اإلعالمية، ينتقدون بشد 

 "ترامب"، محذرين من املخاطر التي قد تنجم عن قرار االنسحاب من االتفاق.

 
ا
 موقف أوروبي متأزم: -ثالثا

والتي أعلنت  (،بريطانيا وفرنسا وأملانيا) أثار قرار االنسحاب األمريكي انتقادات الدول األوروبية الحليفة املوقعة لالتفاق

 ني، معتبرة أن الخطوة األمريكية لم تكن مبررة.أنها ملتزمة باالتفاق مع الجانب اإليرا
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مع تهديدات "ترامب" بمعاقبة الشركات األوروبية التي تتعامل مع إيران خالل أشهر قليلة بعد قرار االنسحاب، و  ،لكن

 يبرز التساؤل حول مدى قدرة الجانب األوروبي على االستمرار في االتفاق.

أوروبا لن تكون قادرة على أن تستمر في االتفاق في حال استمر "ترامب" أن بوهنا يعتقد خبير ومدير مركز بحثي 

 بالتهديدات التي وعد بها، وذلك في وقت فشلت فيه أملانيا وفرنسا في ثني "ترامب" عن قراره.

 عن إمكانية قيام الدول األوروبية بدور الوسيط بين اإلدارة األمريكية وبين ايران ر بحثي آخرمن جهته تساءل مدي

 في النقطة 
ا
للوصول إلى صيغة جديدة في االتفاق تأخذ في االعتبار املوقف األمريكي وبقبول من الطرف اإليراني، خصوصا

 ،برزت في األيام املاضية وأشار إلى أن هذا التساؤل ينبع من وجود دالئل ،املتعلقة بالبرنامج الصاروخي البالستي اإليراني

من أجل الحفاظ على االتفاق"،  وأهمها تصريح نائب وزير الخارجية الروس ي بأنه "يجب على إيران تقديم تنازالت صعبة

 ملركز بحثيأشهر إلنهاء تعامالتها مع إيران. لكن  6إلى  3نحت للشركات األوروبية من إضافة للمهلة التي م  
ا
 ومديرا

ا
قلل  خبيرا

 من إمكانية نجاح هذا الدور املح
ا
 أن االتحاد األوروبي بات مهلهال

ا
وغير قادر على اتخاذ  ،تمل لالعب األوروبي، خصوصا

 قرارات حاسمة، وأقص ى ما يمكن أن يصل إليه هو التوسط في موضوع الصواريخ البالستية.

 
ا
 :مستقبل االتفاق -رابعا

ن االنسحاب غير واضح بشكل كامل، رأى مدير مركز دراسات أن الهدف النهائي الذي تسعى إليه اإلدارة األمريكية م

 أنه لن يكون هناك
ا
  معتبرا

ا
يران للحصول على صياغة جديدة إضغوط على ممارسة وإنما  ،حرب مطلقة أو تقليدية غالبا

 بجيرانها، وترسم حدود نفوذها في املنطقة بشكل يضمن أمن حلفاء الواليات املتحدة. تهالالتفاق، تحدد عالق

 عن إمكانية عق كما أشار إلى احتمالية
ا
 د صفقات على الجانبعقد صفقات جزئية بين إسرائيل وايران في سوريا، فضال

رغم الشعارات العريضة لإلدارة و بأنه  يرى ، كما من إطالق الصواريخ من اليمن باتجاه السعودية الحد  و  في اليمن، اآلخر

قوية لتطبيق تلك الشعارات، وسيكون سقف السياسة  وجد مقومات إرادةتإال أنه ال  ،األمريكية بتقليص النفوذ اإليراني

وربما تخفيف مظاهر الوجود اإليراني دون  ووقف الصواريخ البالستية، ،األمريكية الحد من النفوذ اإليراني جنوب سوريا

ضد  وجعةمن الوجود الحقيقي في املنطقة ككل، وفي سبيل ذلك قد نرى حسب رأيه بعض الضربات الخفيفة امل الحد

.إي
ا
 ران لدفعها نحو التفاوض من جديد حول ما تم ذكره آنفا

 أمام إمكانية التفاوضب بحثي من جهته رأى باحث في مركز
ا
على اتفاق جديد أو تعديل االتفاق  أن الباب ال يزال مفتوحا

ي من عيوب تحتاج وأنه يعان الحالي غير كامل، القائم، وال سيما في ظل اعتراف العديد من الدول األوروبية بأن االتفاق

 اإليراني.ستي يوعلى رأسها البرنامج الصاروخي البال ،ملعالجة

 
ا
 تداعيات قرار االنسحاب على االقتصاد االيراني: - خامسا

 إلى أن العملة اإليرانية  إيرانأكد مدير مركز بحثي أنه ورغم تأقلم 
ا
مع العقوبات إال أنها باتت مرهقة بالنسبة لها، مشيرا

 فقدت حوالي نصف قيمتها منذ قرار االنسحاب، إضافة النتهاء عدد من العقود مع شركات أجنبية.
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ها مساندة رافقتأن عقوبات أمريكية منفردة ستفقد التأثير الحقيقي إن لم ب في مركز دراسات من جهته اعتبر باحث

 سيكون اقتصاديب اعتبر، كما يران قادرة على االلتفاف عليهاإدولية، ألن 
ا
 أن التأثير غالبا

ا
قد يضعف قدرات األمر الذي  ا

في املنطقة، إضافة إلحداث مشاكل اقتصادية داخلية تؤثر على النظام السياس ي مع طائفية إيران في دعم امليليشيات ال

 نهاية العام الفائت. إيرانيهة بالتي شهدتها إمكانية اندالع احتجاجات شب

 يوم 90 مدةوعن شكل العقوبات األمريكية أشار إلى أن منها ما يحتاج 
ا
وتجارة  وهي املتعلقة بالتعامالت املصرفية ،للعودة ا

لسيارات عقوبات املرتبطة بقطاعات أخرى كقطاع اإلى ال إضافة، والحديد واألملنيوم وغيرها واملعادن النفيسة، الذهب

 واالستيراد والتصدير.

  180 إلىتحتاج إلى ما يصل  أخرى  اتعقوبهناك و 
ا
بمشغلي املوانئ اإليرانية وقطاعات النقل البحري املتعلقة  هيو ، يوما

 وقطاع النفط وخدمات التأمين وقطاع الطاقة.

 :اإليراني في سوريااملحور الثاني: اآلثار املحتملة للقرار على امللف السوري ومستقبل الوجود 

 
ا
 الوجود اإليراني في سوريا:أهداف "إسرائيل" وتصعيدها ضد  -أوال

االنسحاب من االتفاق النووي املتعلق ب في الندوة أهمية الدور اإلسرائيلي في القرار األمريكي داخالتالعديد من امل تتناول

 تبعات القرار األمريكي.أن "اسرائيل" بال شك املستفيد األول من على يران، وأكدوا إمع 

 غير مسبوق ضد األهداف اإليرانية، كما أن  2018عام الفقد أشار باحث وأكاديمي سوري إلى أن 
ا
 إسرائيليا

ا
شهد تصعيدا

، والتي امتدت لثالثة أيام وطالت معظم الدفاعات الجوية الضربة اإلسرائيلية األخيرة جاءت ب  
ا
عيد القرار األمريكي مباشرة

تم خاللها استهداف معلوماته، فقد حسب بوالتي يتحكم بها اإليرانيون، و  ،ري وفي مناطق مختلفة من البالدللنظام السو 

أن اسرائيل تهدف لتدمير جميع القدرات اإليرانية على توجيه أي ضربات أو إطالق بورأى ، مستودعات صواريخ بالستية

 من األراض ي السورية ضد أهداف إسرائيل
ا
 ية.أي صواريخ انطالقا

ال يريد  الطرفين أن هذا األمر مستبعد، ألن كالباعتبر  ،على األرض بين "اسرائيل وايران"وعن احتمالية اندالع صراع 

ن النظام وهي تثبيت أركاا، املواجهة العسكرية املباشرة، فإيران ال تسعى ألن تشتت انتباهها عن مهمتها األساسية في سوري

 ل دون وصول نظام آخر ال يتوافق مع أهدافها اإلقليمية.وتثبيت بشار األسد كشخص، والحؤو 

 للمواجهة العسكرية البريةعد  فجيشها ليس م   ،"اسرائيل" بالنسبة لـ أما
ا
تستثمر التفوق التقني الكبير لسالحها وإنما  ،ا

 للضربات اإلسرائيلية ض ،، وبالتاليالجوي 
ا
د األهداف واملصالح فمن املرجح حسب رأيه أن تشهد األيام القادمة استمرارا

اإليرانية وإضعاف القدرة الصاروخية إليران على نفس الشكل، دون أن تقوم "اسرائيل" بما من شأنه أن يضعف نظام 

، باعتبار أن القادمة على األقل القريبةط نظام األسد في الفترة سقاإل ال توجد نية لدى "إسرائيل"  ،األسد، فبحسب رأيه

 النظام األمني اإلقليمي، وال ترغب بالتالي "اسرائيل" بحدوث فوض ى حولها. قدبشار األسد بات أحد ع  
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أن املوقف األمريكي من الوجود اإليراني في سوريا محكوم باملصلحة ب بحثي أكد أكاديمي ومدير في مركز سياق متصلوفي 

 عن منطقف ،اإلسرائيلية، وبالتالي
ا
أن اإلدارة بة الجنوب، واعتبر من املمكن أن تقبل بوجود إيراني في سوريا بعيدا

 األمريكية ترغب بأن تجعل من الوجود اإليراني في سوريا أحد البنود التفاوضية في امللف النووي.

أن العامل اإلسرائيلي يشكل أحد األذرع األمريكية للتعامل مع إيران، ويكمن الطموح باعتبر مدير مركز بحثي  ،من جهته

 ال ، ب رأيهوري كأقص ى حد حساإلسرائيلي بتأمين الجنوب الس
ا
 ،"إسرائيل"ب استغالل روسيا لعالقتها حتمالية منوها

ويتم الضغط على الواليات  ،االشتباك في الجنوب السوري بحيث يتم فض   ،"إسرائيل"و إيرانورعاية صفقة جزئية بين 

 املتحدة للعودة إلى طاولة املفاوضات حول امللف النووي.

 
ا
 سيا بين التحالف والتنافس:رو عالقة ايران و  -ثانيا

أن إيران بدأت تشعر بالفعل بخسران مكاسب اقتصادية لصالح الروس في سوريا، ومن املتوقع بذكر مدير في مركز بحثي 

 .
ا
 بالتالي أن تسعى لزيادة نفوذها في املؤسسات الرسمية وغير الرسمية السورية لضمان نفوذها مستقبال

ستبدال بعض القيادات ال فيما توقع باحث وأكاديمي سوري نشوء ديناميكيات جديدة يقوم بها األسد بالتعاون مع روسيا 

، والتضييق على امليليشيات املرتبطة بإيران في مرحلة الحقة،  ،املوالية إليران في أجهزة األمن بداية
ا
وفي الجيش الحقا

كالقرار الذي تم  ،مت املصالح اإليرانية ولم تحظى بتصديق مجلس الشعبعن قرارات خد باإلضافة إلمكانية التراجع

 بموجبه احتساب ميليشيات الدفاع املحلي كجزء من  الجيش السوري، والذي صدر عن وزير الدفاع.

تراتيجية أن العالقات الروسية اإليرانية لطاملا كانت محل نقاش، فيما إذا كانت عالقة اسعلى  الوقت نفسه فيإال أنه أكد  

اشتد ، فكلما عدم وجود تطابق بين أهداف القوتينمن رغم ه وعلى الأنبلقول إلى ا أم عالقة تحالف تكتيكي، وخلص

، وهذا ما يحصل اليوم، م
ا
ا يشكل مدعاة لتحسين تعاونهما على معداء املجتمع الدولي ضد إحداها تزداد عالقتهما تحسنا

 املستوى االستراتيجي.

في الوقت الحالي اكثر من  ين الروس ال زالوا بحاجة لوجود إيرانبأاعتبر خبير ومدير مركز بحثي  ،وفي نفس السياق

 السابق، حيث تسعى روسيا لتوظيف قضية الوجود اإليراني في عقد صفقات مع الواليات املتحدة و"اسرائيل".

 
ا
 :امليليشيات تغلغل في الدولة واملجتمع ودعم –اإليراني في سوريا  الوجودمستقبل  -ثالثا

  بات النفوذ اإليراني أن  بمن املشاركين الحضور  املداخالتمن  العديدأكدت 
ا
مية املجتمع واملؤسسات الرس في بنى متغلغال

 .في سوريا األمن والجيش وامليليشيات املحليةوأجهزة  ،املجتمعيةو 

وجود  إلى إنهاءفقد رأى باحث وأكاديمي سوري أن نزع القدرة الصاروخية إليران عبر توجيه ضربات مستمرة لن يفض ي 

قادرة على االستمرار بالتحكم بميليشيات محلية سواء تلك املنضوية  إيرانمادامت  ،في سوريا على أي حال، وبالتالي إيران

املقاومة اإلسالمية"، فهذا يعني أنها "ب امليليشيات املنضوية تحت ألوية ما يسمى  تلك أو، بشبكة قوات الدفاع املحلية

 مازالت قادرة على التحكم بشكل أو بآخر بالنظام السوري.
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أن األمر تقف دونه ب الباحث اعتبر ،وحول التلميحات اإلسرائيلية حول تعويم نظام األسد مقابل فك ارتباطه بإيران

 في الساحة السورية ما وأن ايرانالعديد من الحواجز، سي
ا
 مهما

ا
  .ال زالت تلعب دورا

لذا تسعى لتعزيز مكانة ميليشياتها من خالل ربطها  ،تدرك تلك االحتماالت إيرانأن على أكد الباحث  ،لكن في املقابل

 واالجتماعية "الخيرية"أو من خالل الخدمات وبعض املشاريع  سواء عقود إعادة اإلعمار ،بفعاليات اقتصادية محلية

 عن املنفعة االقتصادية،  وجمعيات ومؤسسات مجتمعية وأهلية
ا
، تنافس على املصادر املحليةالإطار  ولكن ضمنبعيدا

 بحيث تمنع النظام من االستفادة من هذه املصادر.

 للسياسة اإليرانية التقليدية
ا
ض  ،وتبعا فإيران اليوم ال ترغب بوجود جيش قوي في سوريا، ألن من شأن ذلك أن يقو 

  خططها في إنشاء امليليشيات املحلية
ا
، والتي تبقى أكثر استجابة للنفوذ اإليراني، ويبقى التعامل معها ومد نفوذها مستقبال

 بالتعامل مع جيش نظامي.
ا
 أكثر مرونة قياسا

 من جهته توافق مدير مركز بحثي م
ا
أن إيران ال تراهن على فكرة التشييع في سوريا، بل على قوات بع تلك الرؤية مؤكدا

الدفاع املحلي التي تتشكل من طوائف سوريا املختلفة، ومحاولة شراء أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني والتغلغل ضمنها 

 .وبناء نفوذ مستقبلي، وهو ما تتقنه السياسة اإليرانية

 كيف سترد إيران؟ 

أن ايران قد با يمكن أن تقوم به إيران ملواجهة القرار األمريكي وتبعاته على وجودها في سوريا، اعتبر باحث سوري وحول م

 أو من يمكن توظيفهم ملحاربتها على األرض السورية، بالذات فصائل 
ا
 أمنيا

ا
تقوم بتوجيه ضربات ملن تعتبرهم تهديدا

سواء بدفع قوات سورية الديمقراطية  ،وهنا تتقاطع مصالحها مع روسياأو قوات سورية الديمقراطية،  الجبهة الجنوبية

للتفاوض مع النظام عبر افتعال معارك في املنطقة الشرقية، أو من خالل محاولة السيطرة على مناطق تقع تحت سيطرة 

 إلى نصيب.
ا
 تلك الواقعة شرق اوتوستراد دمشق درعا وصوال

ا
 قوات املعارضة في جنوب سوريا، خصوصا

 :خاتمة وتوصيات

في ظل هذا التزاحم الدولي القائم في سوريا واملنطقة، ومع فشل املعارضة السورية بشقيها السياس ي والعسكري في 

تاحة أمام استثمار األحداث الجارية، وفي وقت شارفت فيه املرحلة العسكرية ودور العسكر على األفول، تقل الخيارات امل

تحويل القضية السورية إلى قضية مستمرة ون أن تعدم األدوات والوسائل التي من شأنها قوى الثورة واملعارضة، لكن د

 .تتوفر لها عناصر الصمود

وقد حملت بعض املداخالت توصيات ونصائح للتعامل مع املرحلة الحالية، فذكر خبير ومدير مركز بحثي أنه ينبغي 

وا، واعتبر العمل في الفترة القادمة على رد العافية إلى الضمير وا
 
أن بالحساس السوري، بما فيه األهالي النازحين أينما حل

 ك فرصلهنا
ا
 ،وكف يد الفصائل التي تعرقل عملها، ودعم صمود القوى املحليةكبيرة لتمكين عمل املجتمعات املدنية  ا

 وعدم عرقلة املشروع املدني بأي شكل.
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ودعم صمود الشعب بمؤسساته املجتمعية  نفسهاجتمع أمام هذا الجو بحاجة إلى تقويم املثورة و القوى  على أنوأكد 

أن املرحلة بورأى  ، فالناس بحاجة لخدمات وتنمية وتوفير البيئة املالئمة لدعم صمودهم واستمرارهم.بدون أي أجندة

 سات السورية في الداخل والخارج.والقوى الكامنة والكمون املوجود لدى األفراد واملؤس ،بحاجة السترداد العافية

فعليها االنخراط في  مجموعات العمل  ،أن تدرك أنها إن أرادت االستمرار من وجهة نظره كما ينبغي على الفصائل املسلحة

 التابعة لتركيا أو األردن، أو يتركوا السالح وينخرطوا في املجتمع ملمارسة دور إيجابي.

على مقارعة  تساعد من النقاط التي من شأنها أن تؤسس لحالةالتأكيد على جملة  ز بحثي آخرمن جهته أعاد مدير مرك

االبتعاد عن الكيانات واأليديولوجيات الضيقة واملناطقية والتصورات األحادية، والعمل على بناء نموذج النظام، عبر 

ل فيه إرادة الجماهير فع 
 
استخدامهم، عبر االنتقال من  على خدمتهم وليس يتم العملو  ،واحد يفكر بعقل الدولة، ت

 االرتجالية إلى التخطيط، ومن الفصائلية إلى التكامل، ومن التخطيط قصير األمد إلى التخطيط طويل األمد.

 ك توجهلأن هناعلى أكد أكاديمي وباحث سوري  ،وفي السياق نفسه
ا
 دولي ا

ا
مع  قوى الصورة واملعارضة نحو إنهاء صراع ا

منها املحاسبة واالنتقال السياس ي، ووجود ضغوط لتقديم تنازالت مخزية،  ،النظام من خالل تمييع قضايا جوهرية

أن التصدي لهذه التحديات ال يمكن أن يتحقق اال بالتحام قوى الثورة مع حاضنتها الشعبية في املناطق التي بواعتبر 

في  واستقاللية قف أكثر متانةاقوى واملؤسسات املحلية، لبناء مو تبسط فيها سيطرتها على الخصوص، والتكامل مع ال

 مع اآلخرين. اتالعالق

 

 

 

 

 

 

 

 


