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هل نشهد مقاربة جديدة للتعاطي مع الملف السوري؟  

 قراءة في المواقف الدولية واإلقليمية 



جميع الحقوق محفوظة لمركز الحوار السوري - 2021 م 
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تحرير وإشراف: د. أحمد قربي 
إعداد: نورس العبد اهللا 

وحدة التوافق والهوية المشتركة 

التاريخ: 
17 ربيع اآلخر 1443هـ - 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م 

يتكــون المركــز مــن ثــالث وحــدات موضوعيــة: وحــدة الهويــة المشــتركة والتوافــق، ووحــدة تحليــل 
السياسات، والوحدة المجتمعية.   

أعلِن عن تأسيس مركز الحوار السوري أواخر 2015م عقب عدة فعاليات حوارية في الشأن السوري. 

مؤسســة أهليــة ســورية تهــدف إلــى إحيــاء الحــوار وتفعيلــه حــول القضايــا التــي تهــم الشــعب الســوري، 
وتسعى إلى توطيد العالقات وتفعيل التعاون والتنسيق بين السوريين. 
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 مقدمة: 

   1انطلق من بيان جنيف   فقد  ؛ر الحل السياس ي في سوريا على الصعيد الدولي تطورات عديدةشهد تصوُّ 
ً
مرورا

 
 
سوتش ي  مسار  و   أستانا، ومسار  2-1  فينا  يبالتصورات التنفيذية التي عمل عليها املبعوثون الدوليون لسوريا، وبيان

 
 
   نياللذ

 
 لجنيف   ال مث

ً
 موازيا

ً
وخالل كل   ؛2019، وتشكيل اللجنة الدستورية عام  2254بالقرار الدولي    انتهاءً   ،مسارا

 . 1ت عدت تغييرات وتطورات على بنود الحل السياس ي في سوريا هذه املحطات طرأ

 لتطبيق الحل السياس ي املتعثر في سوريا بمبادرة  األردن  في نهاية شهر أيلول املاض ي تقدمت  
ً
 أوليا

ً
  تتضمن تصورا

تتضمن "مقاربة جديدة لتطبيق الحل   في إطار جهود معلنة إليجاد خارطة طريق  ،2"الال ورقة األردنية "تحت مسمى  

  شاركت التي ردناأل من تأتي هذه املقاربة و   ؛"2015لعام  2254السياس ي وفق قرار مجلس األمن 
ً
في التوقيع  سابقا

 . 3املجموعة املصغرة" وغيرها "الال ورقة الصادرة عن مثل  ؛ذاته في املوضوعثائق "غير رسمية" على عدة و 

  السيما ،ر مواقف الدول املباشر في تغيُّ  أثرها على امللف السوري كان للتغيرات التي طرأت 
 
عد "مؤيدة" لقوى  التي ت

ر خارطة السيطرة العسكرية على األرض في  تغيُّ   :هذه املتغيرات في السنوات األخيرةأهم  من  و الثورة واملعارضة،  

شمال شرق سوريا لصالح روسيا، واألزمات االقتصادية الخانقة لنظام   منسوريا، واالنسحاب األمريكي الجزئي  

 
قربي،نظري    للتوسع  -1 د.أحمد  الدستورية  :  اللجنة  إلى  االنتقالية  الحكم  هيئة  من  سوريا:  في  السياس ي  الحل  الرابط:  ،  17/4/2020،  تطورات 

 https://2u.pw/C0cOe . 
إلى اإلعالم ورقة تقدم بها العاهل األردني إلى رئيس   تالواليات املتحدة جو بايدن، وعقب هذه الزيارة تسرب  التقى العاهل األردني رئيس    19/7/2021في    -2

 لحل القضية السورية، اصطلح على تسميتها "الالورقة األردنية"
ً
 ألنها ع   ؛الواليات املتحدة تحمل تصورا

ً
   ."Non paperنونت بـ " نظرا

العروض  أربعة عناوين رئيسة، هي: أين نحن، ماذا علينا أن نفعل، كيف، الخطوات القادمة، وجدول يبين  صفحات، متضمنة    5في    هذه   جاءت الالورقة

 .ربت عبر موقع العربي الجديدوكانت الوثيقة قد س  الخطوات املطلوبة. و 

، 20/11/2021، شوهد في:  12/10/2021ورقة" األردنية للحل في سورية، العربي الجديد،    نظر: صبحي فرنجية، "العربي الجديد" ينشر مضمون "الالي  

 .  https://bit.ly/3CA9QPtالرابط: 
مجموعة الدول الخمس )فرنسا والواليات املتحدة وبريطانيا  عن الالورقة )ورقة تيلرسون( الصادرة  وثيقة :من أهم األمثلة على هذه الوثائق تبرز كل من -3

بعد التوسعة "املجموعة املصغرة من   ذاتها  ، ووثيقة إعالن املبادئ الصادرة عن املجموعة الدولية23/1/2018والسعودية واألردن( متشابهة التفكير في  

ا في مدينة جنيف عقب اجتماعه  ،وهي دول )فرنسا والواليات املتحدة وبريطانيا والسعودية واألردن وأملانيا ومصر(  ،أجل سوريا " أو "مجموعة السبع"

  .9/2018/ 13السويسرية في 

بقيادة  ي   خماسية  ورقة  حميدي،  إبراهيم  سوريا،  أنظر:  صالون  الرئيس،  صالحيات  تقليص  في:26/1/2018ميركية:  شوهد   الرابط: ،  4/11/2021، 

https://2u.pw/xDO5W  ، الجديد،  و العربي  بسوريا،  للحل  املصغرة  املجموعة  رؤية  أحمد،  في:    ، 14/9/2018عدنان   الرابط:   ، 4/11/2021شوهد 

https://2u.pw/dM8Mg. 

https://2u.pw/C0cOe
https://bit.ly/3CA9QPt
https://2u.pw/xDO5W
https://2u.pw/dM8Mg
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ي، وتفاقم مشكلة الالجئين على املستوى العاملي، وتزايد تركيز  األسد عبر سلسلة عقوبات قانون قيصر األمريك

 األمنية في تعاطيها مع قضايا املنطقة ..إلخ. الدول على املقاربات 

عن تغيير سلوك    رسمية أمريكيةصريحات  شهدنا ت  فقدنظام األسد؛  لدولي تجاه  ذلك مع اختالف التعاطي ا  ترافق  

والتراخي األمريكي في تطبيق من قبل بعض الدول العربية،  معه العالقات    إلى جانب استمرار تطبيع  ،4نظام األسد 

  .5مع مشروع نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر األراض ي السورية ، الذي ظهر نظام األسد قيصر علىقانون 

يثور التساؤل    لذاو القضية السورية؛  جديد للتعاطي مع    عام   على وجود توجه دولي  يقدم مؤشراتكل ما سبق  

وعلى مسار الحل السياس ي بشكل   تي: ما هي هذه املؤشرات؟ وما هي تبعاتها على امللف السوري بشكل عام،اآل

 
 
 عد املقاربة الجديدة التي بدأت تظهر مالمحها فع  خاص؟ وهل ت

ً
 في تحقيق "الحل السياس ي في سوريا"؟  الة

مسار الحل السياس ي في سوريا، مع تقديم   فينسعى من خالل هذه الورقة إلى رصد مالمح هذه املقاربة، وتأثيرها  

 بعض التوصيات التي يمكن العمل عليها للتعاطي معها.  

أنها   في  الورقة  هذه  أهمية   تبرز 
 
السوري،  تسل بامللف  املعنية  الدول  مواقف  في  األخيرة  التغيرات  على  الضوء  ط 

يساعد قوى الثورة واملعارضة على وضع للحل السياس ي، بما    2254وقرار مجلس األمن    1مقاربة جنيف   فيوتأثيراتها  

ثانية،   بها من جهة  السوريين  معها من جهة، وتوعية  للتعاطي     وأن  السيمامقاربات جديدة 
ً
تركيزا ة  اآلونة   ثم  في 

املعارضين، مع عدم التركيز على املستجدات من  من املؤيدين لها أو    سواء    ،األخيرة على مسار اللجنة الدستورية

يمكن أن يسهم هذا اإلصدار في لفت النظر إلى مالمح التوجهات ف  ؛قية مفردات الحل السياس يالتي طرأت على ب

 الدولية الجديدة بخصوص التعامل مع امللف السوري.  

 
شوهد في:    23/11/2018، سبونتيك عربي،  "ير سلوكهالواليات املتحدة ال تريد تغيير نظام األسد ولكنها مهتمة بتغي"نظر على سيبل املثال: جيفري:  ي    -4

نت،أو ،   https://2u.pw/CzLuXالرابط:  ،  4/11/2021 الجزيرة  العقرب،  سلوك  تغيير  سياسة  واألسد..  أمريكا  زيدان،  شوهد  21/7/2021 حمد   ،

للجزيرة:    ،   https://2u.pw/Y8EU6الرابط:  ،  4/11/2021في: أميركي  لتغيير سلوك حكومته" ومسؤول  بل  نظام األسد  لتغيير  نسعى  نت،  "ال  الجزيرة   ،

  https://2u.pw/Ik3pF .الرابط: ، 4/11/2021 ، شوهد في:29/7/2021
  https://2u.pw/qGPT0  الرابط:  ،  4/11/2021، شوهد في  16/10/2021،  21علي حسين باكير، الواليات املتحدة وجهود إحياء نظام األسد، عربينظر:  ي    -5

 . https://2u.pw/r64Iq  الرابط:، 4/11/2021، شوهد في 26/8/2021واشنطن تتسامح مع خرق قانون قيصر واالنفتاح على األسد، املدن، و ، 

https://2u.pw/CzLuX
https://2u.pw/Y8EU6
https://2u.pw/Ik3pF
https://2u.pw/qGPT0
https://2u.pw/r64Iq
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ورق هذهتعتمد  على   تنا  أساسية  الوصفي    بصورة  تجاه  التحليلي  املنهج  املعنية  الدولية  املواقف  تحليل  بهدف 

 الستشراف مآالتها، كذلك تمت االستعانة باملنهج    مفردات الحل السياس ي في سوريا
ً
والوقوف على أسبابها، تمهيدا

  .
ً
 التاريخي للتعرف على التغيرات التي طرأت على مسار الحل السياس ي مقارنة بما كان عليه سابقا

 تتضمن الورقة خمسة بنود رئيسة هي: 

 من االنتقال السياس ي •
ً
 .تغيير سلوك النظام بدال

 من السياس ي -األمنياملدخل  •
ً
   .اإلنساني بدال

 من ثنائية النظام واملعارضةتفرُّ  •
ً
 .د النظام بدال

 من الطوعية اآلمنة •
ً
 .العودة الطوعية بدال

 من العقوبات •
ً
 . الحوافز بدال
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: أ
ً
 من السعي تغيير سلوك وال

ً
 ه يلإنظام األسد: تجاوز االنتقال السياس ي بدال

على إ التركيز  من  أكثر  السياسات  في  تغيير  إلى  بالعموم  يشير  السياس ي  املستوى  على  السلوك"  "تغيير  كان  ذا 

   املؤسسات وإعادة هيكلتها فإن مصطلح "االنتقال السياس ي" يعني العكس
ً
املصطلح األخير يتضمن   فإن   ؛ غالبا

   كذلك. ولكن العكس ليس  ،عادة األول 

 في السياق السوري  
 
ما    وهو   ،16ف جنيالسياس ي األممي منذ  القضية الجوهرية ملسار الحل  االنتقال السياس ي    لمث

املتعلقة بقيت فكرة االنتقال السياس ي حاضرة في الوثائق والتصريحات  و   ،22547قرار مجلس األمن رقم  أكده  

الدستورية" "اللجنة  إلى  االنتقالية"  الحكم  "هيئة  من  مدخلها  تحول  مع  السورية  املواقف بدأت    إذ؛  8بالقضية 

  اتجهت هذه املواقف لتتقارب  بحيث  ،  2017الدولية في التذبذب التدريجي منذ عام  
ً
  ، "الرؤية الروسية"مع  فعليا

ويمكن تفسير هذا    ،9" ةهيئة الحكم االنتقاليلى مدخل "واالنتخابات عي الدستور  تقديم سلت  من خالل القبول ب

نظام لدفع تكلفة تغيير  لم تكن مستعدة    التيمريكية  السياسة األ   :من أهمها  ،لعديد من العواملبأنه نتاج لالتراجع  

من   الرغم  على  الحمراءاخرقه  األسد  سوريا،  لخطوط  في  الكبير  الروس ي  بالدور  في    هأكدتما  وهو    ،وتسليمها 

 .10الروس  ملزيد من التواصل مع 2015منذ عام   "أصدقاء الشعب السوري"دول دعت  فقدتصريحاتها؛ 

 
م  على النحو اآلتيتصوره لعملية االنتقال السياس ي    1تضمن بيان جنيف  -  6 ِّ

لشعب الجمهورية العربية السورية عملية  : أي تسوية سياسية يجب أن تقد 

  –انتقالية:  
ً
   تتيح منظورا

ً
د خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق    –يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية.    مستقبليا حد  ت 

ذ في جو يكفل السالمة للجميع ويتسم باالستقرار والهدوء.  يمكن أن ت    – ذلك املنظور.   يمكن بلوغها بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات    – نفَّ

 مصداقية.
 ، ويؤيد  2012حزيران    30يؤكد من جديد تأييده لبيان جنيف املؤرخ  -1))جاء نص القرار كما يلي:    -  7

 
إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل    فيينا ‘‘في  ي’’ بيان

شدد على أن الشعب السوري  لبيان جنيف، كأساس النتقال سياس ي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في سورية، وي 

طلب إلى األمين العام أن يقوم، من خالل مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى سورية، بدعوة ممثلي الحكومة  ي  -2. ن سيقرر مستقبل سوريةهو م  

كموعد لبدء   2016ل كانون الثاني/يناير  السورية واملعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياس ي، مستهدفا أوائ

 
ً
  املحادثات، عمال

ً
 ((.، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لألزمة2015تشرين الثاني/نوفمبر  14مع بيان الفريق الدولي املؤرخ  ببيان جنيف وتماشيا

 وما بعدها.    3مرجع سابق، صنظر: قربي، ي   للتوسع -8
، ووثيقة إعالن املبادئ الصادرة  23/1/2016مجموعة الدول الخمس في  عن  هو ما ظهر على سبيل املثال في وثيقة الالورقة )ورقة تيلرسون( الصادرة  و   -  9

 . 9/2018/ 13عن ذات املجموعة الدولية بعد التوسعة لتصبح مجموعة السبع في 

 . https://2u.pw/dM8Mg الرابط:  ،4/11/2021شوهد في:  ،2018 /9/ 14العربي الجديد،  عدنان أحمد، رؤية املجموعة املصغرة للحل بسوريا،نظر: ي  
 .  https://2u.pw/pXAOUالرابط: ، 4/11/2021، شوهد في 31/3/2016علي باكير، مصير األسد كما لم تعرفه من قبل، الجزيرة نت،  -10

https://2u.pw/dM8Mg
https://2u.pw/pXAOU
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 إغفال الحديث عن مستقبل األسد  تال  
ً
النقطة الخالفية األساسية -هذا التحول في مدخل الحل السياس ي الحقا

ن هذه النقطة كانت إحدى األمور التي دفعت على ما إحيث    -111ين الروسية واألمريكية في بيان جنيف بين الرؤيت  

الحالية؛   السورية  التفاوض  هيئة  وتشكيل  السابقة،  العليا  املفاوضات  هيئة  لحل  املعنية  بـالدول  كان    إذيبدو 

،  12توافق الهيئة على عدم املطالبة برحيل بشار األسد في بداية املرحلة االنتقالية   أن    -بر  بحسب ما س  -املطلوب  

في    تحول كبير   التي تشير إلىاملتعددة    الالحقة  التصريحات األمريكية واألوربيةجد ما يؤيده في  سياالستنتاج  هذا  و 

  .13، واإلشارات املتكررة حول قبول "العودة املشروطة لألسد"مع رحيل رأس النظام أو النظام ككل  الدولي  التعاطي 

الحالية   املرحلة  على  ال  بدأفي  "تركيز  النظامفكرة  سلوك  املسؤولين    بعض  تصريحاتفي    تتكرر و   ،"تغيير 

التخلي بشكل شبه   أو بآخر  بشكل  وهو ما يعني،  ، ووردت بشكل صريح في نص "الال ورقة األردنية" 14األمريكيين

تطورات   يترافق هذا التحول مع  كامل عن فكرة "االنتقال السياس ي"، والعمل على تغيير "سياسات" نظام األسد.  

 
ي    -11 في سوريا، مركز الحوار السوري،  للتوسع  الدولية تجاه مفردات الحل السياس ي  تقاطع املصالح  د. أحمد قربي،  الرابط:  8، ص2020-6-14نظر:   ،

https://2u.pw/MvwNK  . 
، شوهد 6/8/2017السعودية ثابتة في مواقفها تجاه النظام السوري، إيالف،    " ..أكدت أنها تدعم الهيئة العليا للمفاوضات"نظر كل من: بهية مارديني،  ي    -12

و   https://2u.pw/sIAz8  الرابط:  ،  14/11/2021في:   رت  .  قر  معه.. هل  التعايش  باٍق وعليكم  األسد  السورية:  املعارضة  إلى  الجبير  ” من 
 
 “صادمة

 
رسالة

غسل   ة  املقترحة؟يد  السعودي  البدائل  هي  وما  السوري؟  امللف  من  واالنسحاب  اليوم،    يها  في:  6/8/2017رأي  شوهد   الرابط: ،  14/11/2021، 

https://2u.pw/6HD6A  الرياض عشية  التفاوض  هيئة  تطيح  ضغوط  سورية:  أمين،  ومحمد  الجديد،  2.  العربي   ط: الراب،  20/11/2017، 

https://2u.pw/VpNN8  . 
 ذلك    ؛عن مقترح يقض ي بالسماح لرأس النظام بخوض انتخابات لحل النزاع في سوريا  2017منها: تصريح وزير خارجيتها بوريس جونسون منذ عام   -  13

ً
مبررا

التي عبر عن موقفها الجديد رئيسها ماكرون ومضمونه   لبالده، وكذلك فرنسا  إيجاد مقاربة جديدة  اأبالواقعية السياسية وضرورة  السد عن  ن رحيل 

 السلطة لم يعد أولوية بالنسبة لفرنسا.

/كانون 26، بي بي س ي عربية،  وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يقترح السماح لألسد بخوض االنتخابات لحل الصراع في سوريانظر كل من:  ي  

ماكرون: رحيل األسد ليس أولوية بالنسبة إلى فرنسا، مونت كارلو الدولية،  و ،  https://2u.pw/WNPfk  الرابط:،  11/2021/ 4  ، شوهد في:2017الثاني/

 . https://2u.pw/6wOu0 الرابط: ، 4/11/2021، شوهد في:22/6/2017

  الرابط: ،  4/11/2021، شوهد في:  15/9/2018الجديدة للحل السياس ي في سوريا، تلفزيون سوريا،    "SSG"نظر كذلك: عبد الرحمن الحاج، عن مبادئ  ي  و 

https://2u.pw/96G0h . 
، حين  لكونغرساعلى أسئلة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب   ه الخطيرد   في  "جيمس جيفري "املبعوث الخاص للخارجية األمريكية  منها: تصريح   -  14

 "  :قال
ً
   إن كان ذلك جيدا

ً
 أم سيئا

ً
   ، لكن الجزء األكبر من املجتمع الدولي لن يدعمنا في محاوالت تغيير النظام، ولهذا السبب نريد تغييرا

ً
 وم  ملموسا

ً
 لحوظا

  ."للحكومة السورية

الوالياتنظر  ي   األسد،    في:  نظام  تغيير  في  يدعمنا  لن  الدولي  املجتمع  اليوم،  املتحدة:  في:  29/11/2018روسيا  شوهد   الرابط: ،  14/11/2021، 

https://2u.pw/O2eBc .   

 .حين أكد أن الواليات املتحدة ال تسعى لتغيير نظام بشار األسد في سوريا  "جوي هود"  األمريكي لشؤون الشرق األدنىتصريح مساعد وزير الخارجية  كذلك  

، شوهد في:  10/7/2021، مدى بوست،  "بل نسعى لتغيير سلوك حكومته األسدنسعى لتغيير نظام    ال"نظر: محمد أمين ميرة، إدارة بايدن تعلنها صراحة  ي  

 . https://2u.pw/FHMfr الرابط: ، 14/11/2021

https://2u.pw/MvwNK
https://2u.pw/sIAz8
https://2u.pw/6HD6A
https://2u.pw/VpNN8
https://2u.pw/WNPfk
https://2u.pw/6wOu0
https://2u.pw/96G0h
https://2u.pw/O2eBc
https://2u.pw/FHMfr
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 :  متعددة، من أهمها
ً
تركيز السياسة األمريكية في ، مع  15التوجه األمريكي لالنسحاب من املنطقة والتوجه شرقا

االنتقال ليس من بينها "تحقيق    حد من النفوذ اإليراني، وبالتاليكمحاربة داعش وال  على ملفات أساسيةسوريا  

إلى جانب  16" 2254وفق قرار مجلس األمن    السياس ي في سوريا،  الروس ي  الدور   عن 17االعتراف بمحورية 
ً
، فضال

العربية األنظمة  غالبية  نظام األسد  2018منذ    "انفتاح"  على   ،18على  السوريين  الالجئين  أزمة  املستوى وتفاقم 

 . 19، وتزايد التغلغل اإليراني في سوريااملستضيفة الداخلي للعديد من الدول 

 
كير ي    -  15 مالكوم  مركز  العزلة،  في جدار  كوة  توكماجيان،  أرميناك  األوسط،    -نظر:  للشرق  في:  11/10/2021كارينغي   الرابط:  ،  11/3/2021، شوهد 

https://cutt.us/zoM2s .  
: استمرار تدفق املساعدات اإلنسانية،    ةكز السياسة األمريكية في سوريا على ثالثتر   -16

ً
الحد من النفوذ اإليراني  و محاربة اإلرهاب، و ملفات أساسية حاليا

   في سوريا". 

، 14/11/2021، شوهد في:  17/6/2021تقييم استراتيجية إدارة بايدن املؤقتة في سوريا، نداء بوست، مترجم عن معهد أبحاث السياسة الخارجية،  نظر:  ي  

 .  https://2u.pw/NP4jJ الرابط: 
كيف يتم العمل بنهج تدريجي  " حيث تضمنت في فقرة    ؛على سبيل املثال: جاءت الالورقة األردنية املقدمة لتقول صراحة بمحورية الدور الروس ي في سوريا  -  17

يمكن االستفادة من االعتراف باملصالح   .إن الحصول على موافقة روسية على هذا النهج هو عامل نجاح رئيس ي  :يلي: ))إشراك روسيا  ما  ؟"بالخطةللتقدم  

  .سياس يإن تحديد أرضية مشتركة مع روسيا ضروري لضمان التقدم نحو حل    ."املشروعة" الروسية ومعالجتها في "العرض" لضمان قبول النظام وتنفيذه 

إن العروض املتعلقة بالقضايا اإلنسانية مقابل إجراءات عملية من قبل النظام هي أمر    .كما أنه أساس ي للجهود املبذولة ملواجهة النفوذ اإليراني املتزايد

 ((. انفتحت عليه روسيا

عتبر فيها أن بند "خروج القوى األجنبية من سوريا عقب الحل  التي ا  "جيفري فيلتمان"فترض أن نتذكر تصريحات املبعوث األمريكي السابق إلى سوريا  وهنا ي  

 السياس ي" ال يشمل القوات الروسية، في إشارة إلى شرعية الوجود العسكري الروس ي. 

،  16/11/2021، شوهد في:  20/11/2018،  21نظر: يحيى عياش، جيفري: القوات األجنبية باستثناء روسيا يجب أن تغادر سوريا، تقرير صحفي، عربي  ي  

 .  https://bit.ly/3qWQuC7الرابط: 
فتح اإلمارات والبحرين سفارتيهما في دمشق، وإعادة سلطنة عمان سفيرها، إلى جانب زيارات مسؤولي نظام األسد لبعض الدول    :من مؤشرات ذلك  -  18

ة  زيار ، و 2019في عام    زيارة وفد من رجال األعمال واالقتصاديين السوريين لإلمارات، و 2018زيارة موفد رأس النظام األمني إلى مصر في نهاية  منها:  العربية،  

 للسعودية 
ً
وهي الزيارة  2021إلى سلطنة عمان في بداية ته وزيارة وزير خارجي ،وهي الزيارة الرسمية األولى 2021 في منتصفوزير سياحة نظام األسد رسميا

في أول    إلى األردن في الشهر التاسع من العام الجاري وما تبعه من زيارة وفد وزاري سوري لألردن بعد أيام  نظامزيارة وزير دفاع الو وزير لدولة عربية،  لاألولى ل

 زيارة رسمية إلى األردن.   

اليوم،  ي   إلى مصر، روسيا  ،    https://2u.pw/TC6XD  الرابط:  ،  23/12/2018نظر كل من: سوريا تكشف عن زيارة مسؤول استخباراتي رفيع املستوى 

بلدي،  و  عنب  اإلمارات،  يزورون  سوريون  أعمال  ر و ،  https://2u.pw/4zrom  الرابط:  ،  11/1/2019رجال  زيارة  يجري  السوري  السياحة  مية سوزير 

مان، الخليج أون الين،    له.. وزير. وبأول زيارة عربية    https://2u.pw/H3f3g  الرابط:  ،  26/5/2021للسعودية، وكالة األناضول،   خارجية األسد يصل ع 

ب  https://2u.pw/bALdP  الرابط:  ،  20/3/2021 عنب  الدفاع،  وزير  زيارة  بعد  األردن  إلى  سوريون  ووزراء  في    تتم،  9/2021/ 27لدي،  .  املشاهدة 

 .   https://2u.pw/CaI1P الرابط: ، 4/11/2021
   السوري  أصدر مركز الحوار  -  19

ً
 واجتماعيا

ً
 وتعليميا

ً
 من أربع أوراق حول التغلغل الثقافي اإليراني في سوريا، أوضح فيه أبعاد هذا التغلغل دينيا

ً
إصدارا

  .
ً
 وإعالميا

-22في:  ، شوهد  15/9/2020(: مخاطره على الهوية السورية وسبل مواجهته، مركز الحوار السوري،  4للتوسع، يرجع: التغلغل الثقافي اإليران في سوريا )

   .https://bit.ly/3FySdkY، الرابط: 11-2021

https://cutt.us/zoM2s
https://2u.pw/NP4jJ
https://bit.ly/3qWQuC7
https://2u.pw/TC6XD
https://2u.pw/4zrom
https://2u.pw/H3f3g
https://2u.pw/bALdP
https://2u.pw/CaI1P
https://bit.ly/3FySdkY
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 :
ً
 : تحت قبة نظام األسد اإلنساني -املدخل األمنيثانيا

سوريا  شير  ي في  األمني  تتامللف  التي  املتداخلة  القضايا  من  العديد  رئيس ي   مثلإلى  امليلشيات   :في  بشكل  خروج 

  .األجنبية على األرض القوى د و وجو  ،عرف بمكافحة اإلرهاب على اختالف تفسيراته وتأويالتها ي  األجنبية، وم

 وللسكان  ، و 20بوقف إطالق النار  جميع القضايا املرتبطةامللف اإلنساني  يشمل  في حين  
ً
إدخال املساعدات عموما

 يوإطالق سراح املعتقلين واملختفين قسر   ،21بشكل خاص  في املناطق املحاصرة
ً
وجميع حمالت االعتقال  ووقف    ،ا

  .انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

خطوات  و  مجمل  عن  السياس ي  امللف  السياس ييعبر  االنتقال  االنتقالية  ؛ تنفيذ  الحكم  اآلمنة    ،كهيئة  والبيئة 

 القضايا القانونية كالعدالة االنتقالية. وإصالح املؤسسات ،واالنتخابات ،والدستور  ،واملحايدة
ً
 ، وضمنا

    1ف في سياق مسار العملية السياسية في سوريا منذ جني
ً
 إطالق بر وقف  عت  ا  "2254"  األمن  لقرار مجلسوصوال

بمعنى أنها ليست    ،"يفترض البدء بها كنوع من "إجراءات بناء الثقةواجبة    خطوات  القضايا اإلنسانيةمجمل  النار و 

 سوهي مطلوبة بشكل رئي  ،إنما هي شروط تمهيدية منفصلة عن العملية السياسية ككل  ؛قضايا وملفات تفاوضية 

القضية التي يفترض أنها   ، وهيوالطوعية لالجئين والنازحين، إلى جانب موضوع العودة اآلمنة  22من نظام األسد 

 مؤجلة ملا بعد االنتقال السياس ي. 

املقاربة ملدة ثالث سنوات  على امللف األمني وفق مقاربته   نظام األسد  هاحاول خالل  استمرت هذه 
ً
التركيز دائما

السياس ي امللف  عن  كبديل  اإلرهاب  خطة    ،23واإلنساني  ملكافحة  مع  التحول  العملليأتي  األربع    مجموعات 

 
نعتقد أن في    ؛ إال أنناالبعض مسألة "وقف إطالق النار" ضمن القضايا العسكرية، وبالتالي يعترض على تصنيفها ضمن القضايا اإلنسانية  يصنف   -  20

 ذلك نظر 
ً
 دخولها ضمن قضايا "بناء الثقة" التي يغلب عليها الطابع اإلنساني.  ن وضعها في هذه القضايا من جهة وإ،  ا

 لحصار خانق من قبل نظام األسد، حرمها بموجبه من غالبية مقومات الحياة كاملاء والغذاء والدواء.... إلخ، تعرضت الكثير من املنا  -  21
ً
طق السورية سابقا

 وذلك قبل أن يستطيع اقتحامها وإعادة احتاللها. 
 .2015لعام  2254( من قرار مجلس األمن الدولي رقم 13-12-11- 10-7-6-5) األرقامذات  والبنود(، 3و 2و 1الفقرات ) 1مقدمة بيان جنيف :نظري   - 22
  2للشعب السوري عن عدم تحقيق ش يء في املفاوضات بجنيف براهيمياألخضر اإل  الدولي إلى سوريا اعتذر املبعوثو   ، فشل مؤتمر جنيف الثاني  -23

ً
، مرجعا

 مناقشة بند هيئة الحكم اال   سدذلك لرفض نظام األ 
 
وقال  ،  2عد األقصر في مفاوضات "جنيفنتقالي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة التي ت

= 

https://www.alarabiya.net/ar/2014/02/15/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
https://www.al-akhbar.com/node/194096
https://www.al-akhbar.com/node/194096
https://www.al-akhbar.com/node/194096
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 بخطة السالل األربع عقب مؤتمر ب  ، والتي ع  2015عام    النصف الثاني منفي    للمبعوث األممي ديمستورا
ً
ر عنها الحقا

  إذ، 201724 عام بدايةفي  4جنيف 
 
 ط

 
 ل األخرى. ة مستقلة إلى جانب السال رحت سلة اإلرهاب كسل

  الترقيعية والشكلية  التراجع األمريكي تكريس رؤيتهامع  استطاعت روسيا بحضورها العسكري في امللف السوري  

ولعل    ؛25ر التعاطي مع هذه القضايا من منظور ضرورة التعامل مع نظام األسدعب  ،للقضايا اإلنسانية واألمنية

التي   األساسية  اإلنسانية  امللفات  في  التقدم  فيهاي  عدم  النظام،العبء    لقى  هذا  املعتقلين    على  سراح  كإطالق 

املغيَّ  مصير   وكشف 
ً
قسرا قضية   ،بين  في  فقط  األمني  امللف  وحصر  اإلنسانية،  املساعدات  بمرور  والسماح 

النظر عن العوامل التي   م أدلة واضحة على غلبة الرؤية الروسية في التعاطي معها، بغض  يقد    ؛"مكافحة اإلرهاب"

 .  26في ذلك ها ساعدت

ن الخاص بعبور املساعدات عبر م لنا الحراك الدولي الذي حصل إبان الحديث عن تمديد قرار مجلس األميقد  

  
ً
واضحا  

ً
مؤشرا أجل    علىالحدود  من  السياسية  املفاوضات  ضمن  اإلنسانية  القضايا  إدخال  في  روسيا  نجاح 

 
 إلى أن وفد النظام رفض  "ت املعارضة على مناقشة هيئة الحكم االنتقاليعلى مناقشة اإلرهاب، بينما أصر    إن وفد النظام السوري أصر  "  :اإلبراهيمي

ً
، مشيرا

  لتفاوض.مناقشة ثلث ما جاء في أجندة ا

 الرابط:  ،  2021/ 5/11شوهد في    ،28/11/2017نظر: رامي سويد، تعرف إلى مسار تصفية القضية السورية من جنيف إلى سوتش ي، العربي الجديد،  ي  

https://2u.pw/w0ThL . 
يع   تعني:   دي مستورا سالل    -  24 للقضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي خالل ستة أشهر )وهو تعبير ظهر   األولى :املفاوضات على أربع شرائح )سالل(  توز 

  والثانية (،2015عام    2في بيان فيينا
ً
 18متعلقة بإجراء انتخابات بإشراف أممي )خالل   والثالثة (،للقضايا املتعلقة بوضع دستور )خالل ستة أشهر أيضا

   ملكافحة اإلرهاب. رابعةوال شهًرا(،

و ي   جنيف  سالل  املعاصرة،  أ نظر:  للدراسات  حرمون  مركز  والعبث،  الحاجة  بين  في  8/2017//17ستانة  شوهد   الرابط: ،  5/11/2021، 

https://2u.pw/uDsle   . 
اإلشكالية في قراءة امللف السوري بعيون    إنما  ؛ نسانية أمنية وتغييب التعاطي السياس ي فحسب إليست اإلشكالية في قراءة امللف السوري من زاوية    -  25

 للقضايا اإلنسانية واألمنية، بقدر تقديم وعود  
ً
وانفجاره    ،شكلية وترقيعية تزيد إضرام النار تحت الرماد مرة أخرى   -وليس حلول -روسية ال تقدم حلوال

، مما يعني قصر و 
ً
 هذه الوعود. جهة النظر التي تتماهى مع بدرجة أشد الحقا

ة  من أبرز هذه العوامل تراجع االهتمام األمريكي بامللف السوري وعدم وجود سياسة واضحة بخصوصه من جهة، وتزايد النفوذ الروس ي في املنطق   -26

 ودخولها العسكري إلى جانب نظام األسد، من جهة ثانية. 

املثال:   الدو ينظر على سبيل  الروسيةأثر انحسار  الهيمنة  في تعزيز  في سوريا "ورقة تقدير موقف"، مركز الحوار السوري واملرصد  -ر األمريكي  اإليرانية 

مل معها "تقدير  السياسة الروسية بعد سوتش ي وآليات التعا،  https://bit.ly/3z9HB8O، الرابط:  22/11/2021، شوهد في:  21/10/2017االستراتيجي،  

  .https://bit.ly/3DV8LDv، الرابط: 22/11/2021، شوهد في: 18/2/2018موقف"، املرصد االستراتيجي، 

https://2u.pw/w0ThL
https://2u.pw/uDsle
https://bit.ly/3z9HB8O
https://bit.ly/3DV8LDv


 

 
11 

 للمناورة   ااستخدامها ورقة البتزاز الدول األخرى، وجعله
ً
 ومجاال

ً
 تفاوضيا

ً
تحصيل تنازالت   ، بما يساعدها على27أمرا

 من خالل انتزاع موافقة على تمويل مشاريع التعافي املبكر في مناطق سيطرة   سواء    ؛لصالح نظام األسد
ً
إنسانيا

 عبر تخفيف العقوبات التي تفرضها الواليات املتحدة عليه بموجب قانون قيصر 
ً
 .28نظام األسد، أو سياسيا

أربع قضايا   ألوضاع في سوريا من خالل التركيز علىلالتحول، ولتقدم قراءة    هذا  لتؤكد  "األردنيةورقة    الال "  جاءت

لواقع  ايعني قراءة    مما،  "وقضية الالجئين  ،والنفوذ اإليراني  ،ملف اإلرهابو   ،معاناة الشعب السوري"  :هي  ،رئيسة

  إنساني فقط. -منظور أمنيالسوري من 

  صالحمع مهذه القراءة  تتقاطع على ما يبدو  
ً
وهو ما سنتحدث    –  ن"عودة الالجئي"قضية  في  ف  ؛غالبية الدول حاليا

  -عنه في الفقرة الخامسة من هذا اإلصدار
ً
تركز على محاولة توظيف هذه  بين روسيا التية تقاطع مصالح ثم    مثال

واملزاج  ،من جهة  الورقة كمدخل الستجالب األموال إلعادة اإلعمار والضغط من أجل التعامل مع نظام األسد

   الغربي
ً
العربية  عموما الدول  بعض   وبعض  مصير  تهدد  ورقة  باتت  التي  القضية  هذه  من  التخلص   األنظمة في 

  .29من جهة أخرى  الحاكمة

يبت قضايا إنسانية    إذ ؛  منظور نظام األسد وحليفته روسيا  عبر لتعاطي اإلنساني األمني ا  لىينطبق األمر ذاته ع
 
غ

 ووقف إطالق النار وانسيابية   ،أساسية
ً
كإطالق سراح املعتقلين والكشف عن مصير املفقودين واملغيبين قسرا

دخول املساعدات اإلنسانية، لصالح التمسك بالقضايا التي تمثل بوابة لدعم نظام األسد وتخفف عنه العقوبات  

 وتفتح له أبواب التطبيع سياسي
ً
، مثل ملفات "مكافحة اإلرهاب" وتدفق أموال التعافي املبكر للمناطق  اقتصاديا

ً
ا

 سيطرته.  الواقعة تحت

 
معابر إلى معبر واحد هو   ةنجحت روسيا في تخفيض عدد املعابر التي كان يتم إدخال املساعدات عبرها إلى سوريا خارج سيطرة نظام األسد من أربع  -  27

 من عام كامل6معبر باب الهوى، وملدة /
ً
 ./ أشهر بدال

 .https://2u.pw/CnwT1 رابط:ال، موقع األمم املتحدة، 2021لعام  2585نظر: قرار مجلس األمن الدولي رقم ي  
: الضغط الروس ي ملنع دخول املساعدات االنسانية إلى الشمال السوري: املخاطر والخيارات والبدائل، مركز الحوار السوري، تقرير  نظري    للتوسع  -  28

 .https://2u.pw/a7d00: لرابطا، 2021يونيو  20تحليلي، 
جئين السوريين: بين ضمان حقوقهم القانونية واإلنسانية وبين استخدام امللف في بازار املصالح ورقة تقدير موقف: “مستقبل ملف الال  نظر:للتوسع ي   - 29

 . https://cutt.us/iIantوما بعدها، الرابط:   4، ص2018/ 29/10الدولية”، مركز الحوار السوري، 

https://2u.pw/CnwT1
https://2u.pw/a7d00
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 يبين القضايا اإلنسانية واألمنية التي تم تجاهلها وتلك التي يتم التركيز عليها رسم توضيحي 

سبق مما  الدولي  :يتضح  التوجه  كاالنتقال   العام  أن  به  املرتبطة  والقضايا  السياس ي  للملف   
ً
باال يلقي  يعد  لم 

تأثير مباشر  من  ا لها  م  ـ لِّ   ؛اإلنسانية  السياس ي وغيره، وأصبحت الهواجس األمنية الحاضر األبرز إلى جانب القضايا

، وبما مزيد من "األمننة" و"األنسنة"نحو  املنطلق يبدو أن امللف السوري يتجه  على مصالح الدول املعنية. من هذا  

 لف السوري فسيكون هذا االتجاه محكومأن الحضور الروس ي هو األبرز في امل
ً
   ا

ً
بالقراءة الروسية؛ فسنجد أن بندا

هتش" وبعض الفصائل العسكرية الحاكمة -هيئة تحرير الشام"مثل "محاربة التنظيمات اإلرهابية" سيطبق على  

 مثل  
ً
  سيكون لصالح مناطق سيطرة نظام األسد  "تيسير وصول املساعدات اإلنسانية" للمناطق املحررة، وبندا

 وهكذا.   .......

 

  كيفية التعاطي مع امللفات األمنية واإلنسانية والسياسية   رسم توضيحي يبين 

اإلفصاح عن مصير إطالق سراح املعتقلين

 
ً
املغيبين قسرا

دخول املساعدات عبر 

الحدود

وقف إطالق النار

محاربة اإلرهاببيةخروج امليليشيات األجنأموال التعافي املبكر

امللف اإلنساني

امللف األمني

النهاية مع 

امللف 
السياس ي

الوثيقة

األردنية لف التركيز على امل

السياس ي

أمني وإنساني

واجبات

القرار 

2254 لف التركيز على امل

السياس ي

أمني وإنساني

واجبات

بيان 

1جنيف 
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: ث
ً
في التعاطي الدولي: االستعاضة عن ثنائية النظام   األسد د نظامتفر  الثا

 واملعارضة 

ال  الخطاب  كان  في سوريا  السياسية  العملية  انطالق  يوجه  منذ  الوثائق  في  في سوريادولي  بها وي    ،لألطراف  قصد 

دعوة األطراف إلى تطبيق النقاط الست   تتم  1ففي بيان جنيف   ؛ نظام األسد وقوى الثورة واملعارضةبشكل رئيس  

األمن مجلس  النحو   ،وقرارات  هذا  وعلى  األممية،  املراقبة  بعثة  مع  للتعاون  والنظام  املسلحة  املعارضة  ودعوة 

    األخيرة  مع حث  ،ى ثنائية النظام واملعارضةجاءت فقرات بيان جنيف لتركز عل
ً
على تشكيل جسم أكثر شموال

 وفرز مفاوضين باسمها 
ً
    ؛30وانسجاما

ً
وهو ما سعت إليه قوى الثورة واملعارضة منذ تشكيل االئتالف الوطني وصوال

 . 31إلى اللجنة الدستورية 

   في العملية السياسية الرسمية كانت ثنائية نظام األسد واملعارضة كأطراف حاضرة  في كل املراحل السابقة  
ً
  ، عمليا

   غير الرسميةالرسمية و   الوثائقفي  أو حتى  
ً
    ؛نظريا

ً
 جديدا

ً
انطلقت  نها  إ، حيث  "األردنية  طرأ في "الالورقةإال أن تطورا

كيف "سؤال    نبشكل رئيس في رؤيتها للحل، وهو ما تشير إليه في إجابتها ع  نظام األسدلتركيز على  امن    في مقاربتها

في الخطة    فهي،  ؟"ستنفذ الخطة النظام  إجراءات ضمان   ىحدكإ وبقنوات مباشرة وغير مباشرة  تضع إشراك 

 للتعاطي معها.  كلي شبه ا يمكن اعتباره أول تجاهل بم ؛قوى الثورة واملعارضة باملثل إلى النجاح، في حين ال تشير 

ظهور  اقتصر  األردنية  جدول  العلى  املعارضة    لقد  بالوثيقة  امللحق  تم  مباشرة؛    ى:األول  مرتين:النموذجي  عندما 

   ضمن بند امللف اإلنساني  ذكرها
 
عند    :غير مباشرة في موضعينالثانية:  و ،  32"املعارضة السابقةكرت بوصف "وذ

 
 : "تقدماإلجراءات املتفق على أن يتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما "جاء تحت عنوان  - 30

أساس    يحث أعضاء مجموعة العمل املعارضة على تحقيق مزيد من االتساق، وعلى أن تكون جاهزة للخروج بمحاورين فعليين لهم تمثيل وازن للعمل على –

 
ً
 .خطة النقاط الست وهذا البيان معا

31-   
 
ـل الفعلـي الـال اعترفت األمم املتحدة باالئتالف الوطني باعتباره "امل

 
زم لالنتقـال الـــسياس ي"، ولدى تشكيل هيئة املفاوضات العليا أشارت في  حـاور املمثِّ

ها عن اللجنة الدستورية التي تضم يلإيه هنا أن هذه األجسام تختلف في مهامها وطبيعة الوظائف املسندة  بإلى ذلك. مع التن  2254قرار مجلس األمن رقم  

 املعارضة ونظام األسد.  

 وما بعدها.   5تطورات الحل السياس ي في سوريا، مرجع سابق، صنظر:  للتوسع ي  
مع  املصالحة مع املعارضة السابقة ومختلف مكونات املجت "  " على:ما يجب على النظام القيام به"النموذجي للعروض والطلبات في فقرة    ينص الجدول   -32

 ."السوري
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ن املنطقة  إحيث    ؛إدلب بشكل رئيس يهنا منطقة  قصد بها  مكافحة اإلرهاب شمال غرب سوريا، وي    الحديث عن

رة شرعية سيط   فيالنظر    دون   ،و بآخرأبشكل    ارضةواملعمحسوبة من ناحية السكان والسيطرة على قوى الثورة  

صادر لجهة اإلشارة إلى اعتماد الدستور ال  2254بند ضمان التقدم في تنفيذ قرار مجلس األمن    ذكر  وعند،  "هتش"

  عن اللجنة الدستورية
ً
    .33وهي التي تضم املعارضة كطرف فيها حكما

 عن ذلك 
ً
مع النص على قوات سوريا ترافق    "الالورقة"تجاهل ذكر املعارضة السورية كطرف في هذه    فإن  فضال

إذ تقدم الخطة آليات تنسيق بين   ؛في معرض الحديث عن الحوافز:  ملرتينو بشكل مباشر    "قسد"  الديمقراطية

شمال شرق سوريا بما يسمح باالنسحاب   في  حول الترتيبات األمنيةو   ،مخيم الهول   كل من:  في  "قسد"و  نظام األسد

 .34األمريكي

 

 في األوراق األربع واملعارضةوقوى الثورة  نظام األسدكيفية حضور  شكل توضيحي يبين 

 
 ، "اعتماد دستور معاد صياغته على أساس مسار اللجنة الدستورية"   :به، إذ جاء فيهالقيام    نظام األسديجب على  على ما  ينص الجدول النموذجي   -  33

 ". جنوب سوريا والصحراءلتعاون مع التحالف الدولي لداعش في مواجهة العناصر اإلرهابية في شرق سوريا، واملناطق الخاضعة لسيطرة النظام في  "او
 لتنسيق بين النظام وقوات سوريا الديمقراطيةحيث جاء فيه: "ا ؛ما ستقدمه الدول لنظام األسد مقابل ما سيقدمه هو  على ينص الجدول النموذجي - 34

(SDF) يب بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام  تسهيل ترتإلى جانب "  ،" في التعامل مع سكان مخيم الهول واملقاتلين اإلرهابيين وعناصر داعش املحتجزين

 ". في شمال شرق سوريا، مما يمهد الطريق أمام انسحاب أمريكي من املنطقة بما في ذلك من التنف السوري بشأن الوضع األمني 

ةالوثيقة األردني

أحادية النظام

كشريك" قسد"دور لـ 

تجاهل شبه كلي 

للمعارضة

يةاللجنة الدستور 

ام نظ)ثالثية 

-معارضة 

(مجتمع مدني

2254القرار 

ثنائية النظام 

واملعارضة

البحث عن تمثيل 

واسع للمعارضة

1بيان جنيف 

ثنائية النظام 

واملعارضة
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: العودة 
ً
 لالجئين: الدفع نحو املجهول  "الطوعية"رابعا

قرار مجلس    معقضية الالجئين السوريين    التركيز علىبالقرارات الدولية الخاصة بالحل السياس ي في سوريا  بدأت  

الدولي رقم   للعودة اآلمنة والطوعية لالجئين والنازحين   والذي،  2254األمن  تهيئة الظروف املواتية  أكد ضرورة 

 إلى مناطقهم األصلية وتأهيل املناطق املتضررة
ً
 .35داخليا

منعلو  الرغم  املتحدة  أن  ى  الواليات  رأسها  وعلى  الغربية  "  ،الدول  الطوق  دول  ،  لبنانو األردن،  و تركيا،  ومعها 

اآلمنة  و  "العودة  بفكرة   
ً
نظريا ولو  متمسكة  بقيت  السوريين  الالجئين  من  نسبة  أكبر  فيها  تتركز  التي  العراق" 

فإن املقاربة الروسية كانت تؤكد توفر هذه البيئة في ظل وجود نظام    ؛36والطوعية" املقترنة بحدوث تغيير سياس ي 

 . 37ه عبر عدة مؤتمرات قامت بها لتشجيع الالجئين للعودة بعد القضاء على "اإلرهاب" يلإاألسد، وهذا ما سعت 

 
 ؤكد الحاجة املاسة إلى تهيئة الظروف املواتية للعودة اآلمنة  ي" ما يلي:  كمنه    14جاء نص املادة    -  35

ً
إلى مناطقهم األصلية   والطوعية لالجئين والنازحين داخليا

جئين، وأخذ مصالح وتأهيل املناطق املتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك األحكام الواجبة التطبيق من االتفاقية والبروتوكول املتعلقين بمركز الال 

على تقديم املساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن بشأن سورية الذي سيعقد  البلدان التي تستضيف الالجئين بالحسبان، ويحث الدول األعضاء  

   2016في شباط/فبراير  
ً
   وتستضيفه اململكة املتحدة وأملانيا والكويت والنرويج واألمم املتحدة، بوصفه إسهاما

ً
في هذا املسعى، ويعرب كذلك عن دعمه   هاما

 ". علتعمير سورية وتأهيلها بعد انتهاء النزا
، والتي اعتبرتها غير متوفرة دون حل سياس ي وبوجود نظام  "اآلمنة"تمسكت الواليات املتحدة واالتحاد األوربي بفكرة العودة الطوعية املقرونة بصفة    36

، حيث  األسد، وهو ما رسخته وثيقة إعالن مبادئ املجموعة املصغرة من أجل سوري
ً
نها تحدثت بصورة مباشرة عن بيئة آمنة ومحايدة في سياق  إا ضمنيا

 االنتخابات، وليس في سياق عودة الالجئين والنازحين.  

نت،  ي   السورية  مسرحية،  عروض  مجرد  بدمشق:  الالجئين”  “مؤتمر  على  ق 
 
تعل أمريكا  في  14/11/2021نظر:  شوهد   الرابط: ،  7/11/2021، 

https://2u.pw/PBViG  ،7/11/2021، شوهد في  10/11/2021، واالتحاد األوروبي: لن نشارك في مؤتمر نظام األسد حول الالجئين، وكالة األناضول  ،

 .  https://2u.pw/qndmg الرابط: 

 وما بعدها.   8، مرجع سابق، ص"مستقبل ملف الالجئين السوريين"نظر: ورقة تقدير موقف للتوسع ي  

انتقال سياس ي يضمن سالمتهم وأمنهم، وإمكانية الوصول    هي:  ،مجموعة عواملومن الجدير بالذكر هنا أن غالبية الالجئين ال يرغبون في العودة إال بتوفر  

  ؛ يعبر عنه الالجئون في حلقات نقاش مختلفة  وهو ماوأن مخاوف كبرى تراودهم حول قضية العودة،  وحق العودة إلى مسقط الرأس، إلى القضاء والعدل

، كما ((  ؟بالقول: ))هل يسير أحدهم بقدميه إلى املوتذلك    جئة سورية  )عائشة (وصفت ال   وقدن من العودة املبكرة،  و الالجئ  يخش ى  :فعلى  سبيل املثال

العودة الحالية مستحيلةو املشارك  ون اعتبر الالجئ العيش  انن أولويتهم هي األمن والسالمة املرتبطإ إذ    ؛ن أن  وتليها    ،باالنتقال السياس ي، ومن ثم سبل 

: ))كلنا نبحث عن عيش آمن الوصول إلى املناطق األصلية وتوافر ال 
ً
نحن نعيش حياة بال كرامة في   ؛خدمات، وقد عبر عن ذلك الجئ سوري ) بالل( قائال

 ...((.إذا سقط النظام وعم األمانسنعود إلى سورية لكن هذا هو واقع األمور. ....... ،لبنان

  الرابط: ،  4/2018/  18ما يحتاجه الالجئون السوريون للعودة إلى الوطن، مركز كارينغي للشرق األوسط،  ..  مهى يحيى وآخرون، أصوات مهمشة  نظر:  ي  

https://cutt.us/N2oYN  . 
ذا املؤتمر بسبب عدم تجاوب األسرة  ، ولم يعقد ه2018أيلول    5جاءت أول هذه املحاوالت الروسية من خالل محاولة عقد مؤتمر إعادة الالجئين في    -37

 الدولية معها.

= 

https://2u.pw/PBViG
https://2u.pw/qndmg
https://cutt.us/N2oYN
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العودة  األخيرة إلى    ""الالورقة األردنية   أشارت    إنهاحيث    ؛الطوعيةاآلمنة و مقاربة جديدة مللف 
 
افك لتالزم بين  ت 

سيستهدف جاء فيها: "  فقدملف الالجئين السوريين،  حديثها عن    عندمن جهة أخرى    اآلمنةمن جهة و   الطوعية

 
ً
   النهج تغييرا

ً
   سلوكيا

ً
من قبل النظام مقابل الحوافز التي سيتم تحديدها بعناية إلفادة الشعب السوري    تدريجيا

   ".والالجئين وتمكين بيئة مواتية للعودة الطوعية للنازحين

 ورد في قضية الالجئين في الجدول املقترح للطلبات والحوافز في الوثيقة،  وهو املوقف الذي يتضح من خالل ما

وتسهيل العودة   ،تسهيل عودة النازحين إلى مسقط رأسهم )بما في ذلك مخيم الركبان للنازحين(  .."حيث جاء فيها:

    وهو ما يعني  ،"عملية تدريجية ومنهجية تحت إشراف املفوضيةالطوعية واآلمنة لالجئين من خالل  
ً
بحسب  -فعليا

مقابل تقديم تمويل    ،وأجهزته األمنية   نظام األسدبوجود    تتحققأن البيئة اآلمنة يمكن أن    -كاتبي هذه الالورقة

 مع الرؤيةإلعادة اإلعمار، 
ً
 .الروسية وهو ما يتطابق تماما

 في ظل وجود  إإذ  
ً
 على الحل السياس ي وممكنا

ً
نظام  ن الخطة تعمدت سحب ملف عودة الالجئين لتجعله سابقا

اإلنساني  وضمن    األسد، امللف  املواتيةو فقرة  البيئة    اقتصار لحظ  ي  حيث    ؛38البيئة  لعودة   املواتيةمتطلبات 

اإلنساني  الخطة   في  الالجئين الجانب  املعاشية  على  بالحالة والظروف  املرتبط،  املرتبط  األمني  بوقف    وبالجانب 

 إعادة اإلعمار. حوافز في مجال دعماألسد قدم لنظام ت  س مقابل ذلكاالنتهاكات، 

بحيث تتحقق حتى في ظل وجود    اآلمنةوإعادة تعريف البيئة املواتية أو  للعودة الطوعية    التوجه للتسويقهذا  

لتخلص لاملجاورة توجهات بعض الدول الغربية و مع ، وبما يتالءم األردنيةالستجابة للمصالح يهدف ل نظام األسد

 
تشرين الثاني/نوفمبر    12و  11ي  عقد  املؤتمر األول بالفعل يوم  م، لي  2020لالجئين في أواخر عام  ارغم هذا الفشل عادت روسيا للحديث عن عقد مؤتمر  

هذا الفشل في تحقيق أي تقدم في امللف عبر املؤتمر عقدت روسيا نسخة بما فيها األردن وتركيا، ورغم    ،، وسط مقاطعة األطراف الدولية ذات الصلة2020

 ملقاطعة الدول املعنية ،بعد انتهاء املسرحية االنتخابية الجديدة لنظام األسد 26/7/2021ثانية منه في 
ً
 دون نتائج تبعا

ً
 .وانتهى املؤتمر أيضا

: الرابط،  7/11/2021، شوهد في  29/10/2020تلفزيون سوريا،    ؟جئي سوريا، ما هدفهاطه عبد الواحد، محاولة روسية ثانية لعقد مؤتمر عن ال نظر:  ي  

https://2u.pw/s4NYa  ، شوهد في  2020/ 12/11أهداف تنظيم مؤتمر الالجئين السوريين في دمشق، مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة،  و ،

الالجئينو ،  https://2u.pw/iiXfU  الرابط:  ،  7/11/2021 مؤتمر  انطالق  بوتين..  مبعوث  نت،    2بمشاركة  السورية  دمشق،  في  26/7/2021في  ، شوهد 

الرابط:  7/11/2021  ،https://2u.pw/ddwIb  ،  السوريينور الالجئين  إعادة  ملف  وتحريك  والتوقعاتوسيا  املصالح  للسياسات، :  اإلمارات  مركز   ،

 . https://2u.pw/G8EbI الرابط: ، 7/11/2021، شوهد في 15/11/2020
هي: إدخال املساعدات عبر الحدود وتسهيل وصول مفوضية األمم املتحدة إلى مناطق   ،كما أنها جعلت من هذا امللف خطوة ضمن أربع خطوات تنفيذية-  38

 . والتحقيق في التعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان ،واملصالحة مع املعارضة، واتخاذ إجراءات لضمان املساءلة ووقف االضطهاد ،محددة 

https://2u.pw/s4NYa
https://2u.pw/iiXfU
https://2u.pw/ddwIb
https://epc.ae/ar/brief/russia-revives-the-issue-of-repatriating-syrian-refugees-interests-and-expectations
https://2u.pw/G8EbI
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تارة نتيجة استغاللها من "اليمين املتطرف" في بعض الدول،   ؛باتت تهدد مصير بعض األحزاب الحاكمةمن ورقة  

 ال يمكن تحمله  
ً
 اقتصاديا

ً
 بعضها في  ارتفاع خطاب العنصرية ضد الالجئين  و وتارة أخرى بحجة أنها أضحت عبئا

 .39خر اآل 

تتحدث عن    لعلو  التي  األتراك  املسؤولين  لبعض  األخيرة  الدولي بشأن التصريحات  املجتمع  "تعاون أفضل من 

، إلى 40التي تستضيف السوريين"   "مبادرة تعاون مع دول الجواروإطالق  إعادة الالجئين بشكل آمن إلى بالدهم"،  

إلعادة  يوضح وجود توجه    41ة للسوريينمع أربع دول مجاورة بشأن العودة الطوعيتركية  مبادرة  جانب الحديث عن  

 فيما يخص عودة الالجئين.   "الطوعية"املتالزمة مع  "اآلمنة"صفة تعريف 

أن  منة" فيت "العودة اآل أو حتى التالعب في مواصفات ومتطلبا تتمثل خطورة الحديث عن عودة "طوعية" فقط،

إم للدول املستضيفة  يتيح  املباشر على الالجئين للعودةذلك  عبر التضييق بزيادة العوائق   ،كانية الضغط غير 

، مما يضطر الالجئين ا وغيره  في املجاالت الصحية واالقتصادية  مالتضييق عليهأو    ،القانونية لتجديد إقاماتهم

لألحللعودة الذريعة  يعطي  كما  لال ،  املناهضة  والقوى  الحكومات إلعادة  زاب  على  الضغط  لزيادة حمالت  جئين 

 ، وفي ظل نظام األسد. الالجئين بما أن البيئة املطلوبة لعودتهم ستكون متاحة دون االنتقال السياس ي في سوريا

  

 
وما تعرضت له الشابة السورية آية  لقاء منشورات باللغة العربية في غازي عنتاب تطالب السوريين بالعودة إلى بالدهم، إمنها على سبيل املثال: في تركيا: - 39

في إسطنبول مليون سوري والحرب انتهت وعليهم    أوزغوز أنر من قبل إيالي أكسوي عضو الحزب الجيد، وتغريدات املطرب املشهور غوكهان  السقا من تنم  

نظر كل من: خطاب الكراهية . ي  ن عن الشعب التركي عشرات السنواتو ن السوريين متأخر أعن  دهم، وتصريحات رئيس بلديو بولو التركية  العودة الى بال 

سوريا،   في  االنتهاكات  توثيق  مركز  عن  صادر  تقرير  تركيا،  في  السوريين  ضد  العنصري  في:  2020والتمييز  شوهد   الرابط:  ،  15/11/2021، 

https://2u.pw/WY15R  . الرابط: ،  15/11/2021، شوهد في:  2021/ 27/9أسامة أبو زيد، السوريون في تركيا بين عنصرية املعارضة وتوابل الحكومة،  و 

https://2u.pw/pM0dp  . 

   وفي لبنان
ً
"رأس بعلبك" بمحافظة البقاع شمال لبنان، والتي تحدد ساعات العمل واألجور اليومية املتعلقة بالالجئين  : التعميم الصادر عن بلدية  مثال

 السوريين القاطنين في املنطقة، إضافة ملنعهم من استقبال الضيوف، وفرض حظر للتجوال خالل ساعات الليل.

 .  https://2u.pw/fg9HU  الرابط: ، 15/11/2021، شوهد في: 11/11/2021ت، أورينت ن: لبنان تعميم عنصري جديد تجاه الالجئين السوريين، رنظي  
 .  https://2u.pw/g3w5t: الرابط، 8/11/2021، شوهد في 24/9/2021سعيد الحاج، تركيا ودول الجوار والالجئون السوريون، الجزيرة، - 40
 .  https://2u.pw/WYLQk  الرابط: ، 8/11/2021، شوهد في 8/11/2021املبادرة الرباعية لعودة الالجئين السوريين، املركز الصحفي السوري،  -41

https://2u.pw/WY15R
https://2u.pw/pM0dp
https://2u.pw/fg9HU
https://2u.pw/g3w5t
https://2u.pw/WYLQk


 

 
18 

 :
ً
افخامسا  من العقوبات ز الحو

ً
 ة املجرمأمكاف   :بدال

اتجهت الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األوربي إلى تطبيق مجموعة من العقوبات  منذ بداية الثورة السورية  

أو يتوقف    ن اإلجرام لم ينتهِّ أوبما   ،42وحلفائه بسبب القمع الدموي وانتهاكات حقوق اإلنسان  نظام األسدعلى  

 لفرض الواليات 
ً
 .  43قانون قيصر  عقوبات هي األوسع على نظام األسد عبر املتحدة فقد ازدادت العقوبات، وصوال

ه في سوريا، ولطاملا  ؤ أكبر اإلشكاليات التي يعاني منها النظام وحلفا  ىحد إوقد شكلت هذه العقوبات على اختالفها  

املعكانت   أهم  فو   قاتو إحدى  الروس  حصد  النظام  أمام  تعويم  صعيد  على  العسكري  تدخلهم  وتحقيق  ائد 

ةكان  ولذلك    ؛ةاالقتصادياملكاسب    الروس  –  هئإصرار من نظام األسد وحلفا  ثم 
ً
توظيف أي منبر   على  –  خصوصا

 .44للحديث عن أضرار العقوبات ودورها في عدم تحقيق األمن ومكافحة اإلرهاب وعودة الالجئين

التزحزح باتجاه مقاربة جديدة بدت مالمحها في "الال ورقة ب  الغربية بدأ  لبعض الدول   التوجه العام السابقيبدو أن  

منح نظام األسد مكافآت في مجال    :ض مقابل الطلبات"؛ أياألردنية"، التي تنطلق من أساس جديد يتمثل في "العرو 

القضية  "  حل"ببعض الخطوات في مسار    قيام األخير العقوبات، مقابل  الطرف عن تطبيق    غض  التعافي املبكر و 

 السورية.  

 
ضافت  أيار  أنيسان، وفي شهر    29سد يوم  قارب األ أجاءت أولى هذه العقوبات األمريكية على شكل عقوبات على جهاز املخابرات السورية واثنين من    -  42

   13لى قائمة العقوبات ملمارسة ضغوط عليه حتى ينفذ وعود اإلصالح، كما أدرج االتحاد االوروبي  إسد  األ 
ً
   مسؤوال

ً
ة بالعقوبات  على قائمته الخاص  سوريا

 . يارأ 17يوم 

 .  https://2u.pw/DI5T2  الرابط: ، 8/11/2021، شوهد في 11/8/2011العقوبات املفروضة على سوريا، وكالة رويترز،  -نظر: حقائقي  
“قيصر  -43 قانون  على  يوقع  ترامب  األمريكي..  الشيوخ  مجلس  من  إقراره  بلدي،  ،  ”بعد  في  21/12/2019عنب  شوهد    الرابط: ،  8/11/2021، 

https://2u.pw/ds3qs  . 
املثال:  ي    -  44 العقوبات عن نظامه،  نظر على سبيل  في  30/3/2020بلدي،  عنب  بذريعة "كورونا".. فيصل املقداد يطالب برفع  ،  15/11/2021، شوهد 

تقودان    وروسيا  .  https://2u.pw/ycz3i  الرابط:    والصين 
ً
السوري،    جهودا النظام  عن  العقوبات  برفع  للمطالبة  في:  ،  27/3/2020دولية  شوهد 

 . https://2u.pw/BLoAH الرابط: ، 15/11/2021

https://2u.pw/DI5T2
https://2u.pw/ds3qs
https://2u.pw/ycz3i
https://2u.pw/BLoAH
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املآل حيث  من  املقاربتان  تختلف  ال  النظرية-هما  افكلت  ؛قد  الناحية  األسد    -من  نظام  دفع  للتعاطي  تستهدف 

، غير أن مخاطر ذلك تتمثل في أمرين: األول مخالفة مبدأ أساس ي مترسخ في  45اإليجابي مع الحل السياس ي املنشود

املجال الجزائي الدولي وحتى الفردي، وهو "تخفيف العقاب عن املجرم الذي يتوقف عن جرائمه، ال مكافأته".  

.   تكريس شرعية نظام األسد عبر تعويمه ودعمه :والثاني
ً
 وسياسيا

ً
 اقتصاديا

  

 
 مع التأكيد أن نظام األسد لن    -45

 
 مع مثل هذه الجهود استقراًء لسلوكه في التعاطي مع املبادرات السياسية التي ط

ً
من   رحت عليه ابتداءً يتفاعل إيجابيا

 ل نه معتاد على الدخول في التفاصيل من أجل كسب الوقت إباللجنة الدستورية؛ حيث  مبادرة الجامعة العربية وانتهاءً 
ً
فنظام األسد   ،حسم امللف عسكريا

 بطبيعته نظام عسكري شمولي ال يؤمن بالحلول السياسية. 

Oula A. Alrifai, What We Ignore, We Empower: Five Decades of Despair Under the Assad Regime, Journal of Middle Eastern Politics and 

Policy (JMEPP), 12 Mar. 2021. Link; https://bit.ly/3FBIeeu.  

https://bit.ly/3FBIeeu
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 خاتمة: 

تشير مختلف تطورات املواقف الدولية تجاه امللف السوري إلى أننا أمام توجهات نحو مقاربة جديدة للتعاطي مع  

النظر   بغض    ،من جهة تكريس "األمر الواقع" والتعامل معه  األخطر  هذه التوجهات هيو املسار السياس ي في سوريا،  

 ا يبدو في مقام متأخر ضمن قائمة األولويات الدولية.  مأضحت كعن األبعاد السياسية واإلنسانية والحقوقية التي  

ومقاربته املبنية على تحقيق انتقال سياس ي في    2254بتطبيق قرار مجلس األمن    الظاهري   على الرغم من التمسك

 على إحداث تغيير   فقدالواقع يشير إلى خالف ذلك؛  أن   إال  سوريا
ً
د، ليس نظام األس  سلوك  فيأصبح التركيز حاليا

للسوريين املشروعة  املطالب  مع  تعامله  طريقة  وذلك  ؛في  اإليراني،  النفوذ  من  الحد  في  من    بل   
ً
االنتقال  بدال

نحو  دون االهتمام بقوى الثورة واملعارضة، والدفع    ،السعي إلشراكه وتعويمه وتقديم العروض لهمع  ،  السياس ي

 عودة الالجئين بغض النظر عن توفر بيئة آمنة. 

السوريةكل ذلك   للقضية  السياس ي  للحل  أمام مقاربة  نعد  لم  أننا  مقاربة    ،يدفعنا لالعتقاد  أمام  أننا  ما  بقدر 

مع ما يترتب على ذلك من مخاطر عدم االستقرار   ؛حتى ولو دون حل سياس ي   ،للتعاطي مع آثار القضية السورية

 وشامل.   عادل  إطارها اإلقليمي وربما الدولي نتيجة غياب حلفي سوريا و 

ذلك يجدر بقوى الثورة واملعارضة اتباع عدة آليات للتعاطي مع املستجدات الحالية املتعلقة بالقضية   في ضوء

 السورية، نلخصها بما يلي:  

 )االئتالف الوطني،   -1
ً
هيئة التفاوض( و الحكومة السورية املؤقتة،  و قيام القوى املمثلة للثورة السورية مؤسساتيا

  ،الطاقات والوسائل املتاحة من أجل عرقلة هذه التوجهات الجديدةبحملة دبلوماسية رسمية موازية بكل  

 .  وحشد الرأي العام املحلي والدولي ضدها
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 في املحافل السياسية    ،ضرورة سعي قوى الثورة واملعارضة لتعزيز شرعيتها الداخلية -2
ً
بما يضمن لها حضورا

 . 46اإلقليمية والدولية 

من أجل نشر الوعي بين    ،التوجهات الجديدة التي تظهر في املجتمع الدوليتحريك النقاش العام حول مخاطر   -3

آثار  حول  ، وحشد الرأي العام في الدول املختلفة  ومخاطره  السوريين داخل البالد وخارجها بحقيقة ما يحصل

 .  التوجهات الجديدة على القيم الحقوقية الراسخة في القوانين واألعراف الدولية

املخا -4 هذه  االستراتيجية استثمار  التوافقات  بناء  في  وبالسوريين  السورية  بالثورة  املحدقة  "الوجودية"  طر 

 ها. الكبرى، والتمسك بمبادئ وثوابت جماعية، وحشد القوى املختلفة حول

األسد -5 نظام  بجرائم  املتعلق  الحقوقي  امللف  على  مختلف عواصم صنع   ،التركيز  في   
ً
إعالميا إلثارته  والسعي 

 عبر تجهيز ملفات احترافية أمام املحاكم الغربية لوضع العراقيل القانونية واألخالقية أمام القرار، وقضائي
ً
ا

 تعويم نظام األسد، والوقوف أمام جهود إعادته للمجتمع الدولي. 

األمنية   -6 األبعاد  على  للتركيز  واإلقليمي  الدولي  التوجه  ظل  على في  واملعارضة  فإن  الثورة  لبناء   السعي  قوى 

أ احترافيةمنظومة  مناطقها،  منية  األقل   في  أو على  بديل  لتشكيل  اإلقليمي  األمني  بالنظام  لربطها  والسعي 

 
املثال:  ي    -46 سبيل  على  السوري،  نظر  الحوار  مركز  املحررة،  املناطق  في  للشعب"  لطة  "السُّ مفهوم  لتفعيل  مستقبلية  في:  1/12/2015رؤية  شوهد   ،

، شوهد في:  1/12/2015آلية تقوية البناء السياس ي للثورة"، مركز الحوار السوري،  الورقة البحثية "و ، https://bit.ly/3oLEwbz، الرابط:  20/11/2021

 . https://bit.ly/3cxN7ZM، الرابط: 20/11/2021

https://bit.ly/3oLEwbz
https://bit.ly/3cxN7ZM
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   السيما،  47د منافس للمنظومة األمنية لنظام األس
 
ف املجال األمني  وأن األخير أثبت في الفترات السابقة أنه وظ

 . 48ا ماملجموعات اإلرهابية وتعزيز تجارة املخدرات التي يحاول إغراق املنطقة به دعممن أجل 

 .  إعداد دراسات استشرافية حول مخاطر التعامل مع نظام األسد على األمن املحلي واإلقليمي والدولي -7

لالجئين،   -8 والطوعية"  اآلمنة  "العودة  مفهوم  على  للتأكيد  ومناصرة  بحمالت حشد  مواصفات  القيام  وبيان 

ونوص ي في    ؛وإبراز مخاطر التخلي الكلي أو الجزئي عن عناصر هذه البيئة  وعناصر البيئة اآلمنة واملحايدة،

هذا الصدد جميع املنظمات غير الحكومية بالتركيز على االنتهاكات الواقعة على السوريين العائدين إلى مناطق  

. ةسيطر 
ً
  نظام األسد حاليا

 
تحقيق املواءمة بين األمن الوطني من جهة، واألمن ما يلي: "  2017بدايات عام  جاء في تقدير موقف نشره مركز الحوار السوري واملرصد االستراتيجي في    -  47

وتطوير اقتصادها الوطني وتنمية اإلقليمي من جهة ثانية، وذلك من خالل إنشاء بيئة داخلية آمنة ومستقرة تتيح لكل دولة مجال تحقيق متطلباتها األمنية  

". كما جاء فيها: "تحقيق شراكة أمنية مع املحيط اإلقليمي لتعزيز األمن  مجتمعاتها دون تدخل خارجي ودون أن تمثل أوضاعها املحلية مخاطر على جيرانها

خدمات، واالتصاالت، وتعزيز التواصل والتقارب، وتفعيل  الوطني، وذلك من خالل التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات في مجاالت: التجارة، والتكنولوجيا، وال 

 أدوات االحتواء ملنع وقوع صراعات.

النز  بمشاكل:  يتعلق  فيما  وخاصة  إقليمي،  تعاون  منظور  من  الدول  بين  املشتركة  الوطنية  املهددات  مع  التعامل  من  بد  ال  فإنه  ذلك  عات  ولتحقيق 

القسري، والتمييز العرقي والطائفي، ومشاكل الهجرة واللجوء والنزوح، وانسياب الحدود، وتدهور أمن  االنفصالية، وصراع الهويات، وسياسات التهجير  

 املعابر والطرق، وانتشار الجماعات املسلحة وشبه العسكرية وامليلشيات العابرة للحدود...إلخ". 

  .https://bit.ly/3kWORQV، الرابط: 22/11/2021، شوهد في: 20/1/2017يراجع: تحديات اإلصالح األمني في سوريا "تقدير موقف"، 
نظر:    -48 تلف ي  صحفي،  تقرير  األسد،  مخدرات  لكبح  دولي  تدخل  علي،  سوريا،  عدنان  في:  13/10/2021زيون  شوهد  الرابط: 20-11-2021،   ،

https://bit.ly/3CDgUe9  ، 9-26ماثيو ليفيت، نموذج عمل نظام األسد لدعم تنظيم »الدولة اإلسالمية«، معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى،  و -

   .qUXEGXhttps://bit.ly/3، الرابط: 2021-11-20، شوهد في: 0212

https://bit.ly/3kWORQV
https://bit.ly/3CDgUe9
https://bit.ly/3qUXEGX

