
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

، ترقى لتك ةفي البناء العلمي واملعرفي لسوريمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
ون واملنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

  2013تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 أساسا

ً
 لصّناع القرار في  كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

ً
ورافدا

مة التي تس واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ةسوري
ّ
اند ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة 

 األولويات.

نتعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات م
ّ
من وضع  ّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 2015 ديسمبر/ األول كانون  21تاريخ اإلصدار 
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إلى  ون واملبعوث الدولياألمين العام لألمم املتحدة بان كي موبحضور  منخارجية الدول األعضاء في مجلس األ وزراء  صوت

القرار  حيث شمل 2254 مرقسورية" عملية السالم في "باإلجماع على مشروع قرار بشأن ، مستورا فان دياسوريا ست

الذي تقدمت به الواليات املتحدة وقف دائم إلطالق النار من خالل جهود الدول صاحبة التأثير على النظام السوري 

أشهر  6ون ي غضة جامعة فواملعارضة ضمن خطة تنفيذ لعملية سالم وفق أسس سياسية تضم تشكيل هيئة حكم انتقالي

دستور جديد ال يستند إلى أسس طائفية تحت إشراف ومراقبة من  شهر بعد أن تتم صياغة 18وإجراء انتخابات خالل 

فتح ممرات إنسانية والسماح للمنظمات اإلنسانية بالوصول على إجراءات بناء ثقة كضم القرار يكما ، األمم املتحدة

ما طالب ك ،السريع واآلمن إلى جميع أنحاء سوريا واإلفراج عن املعتقلين بشكل تعسفي وخاصة النساء واألطفال منهم

القرار بتوقف جميع األطراف عن تنفيذ أي هجمات ضد املدنيين واملرافق الحيوية والطبية وفرق العمل اإلنساني , وشمل 

 
ً
فيما . إلى منازلهم وإعادة تأهيل املناطق املتضررة وتقديم املساعدة للدول املستضيفة لالجئين القرار عودة النازحين داخليا

من ن قبل األمم املتحدة إلى مجلس األ تقديم تقرير سريع خالل شهر واحد من بدء تطبيق القرار م أشار القرار إلى وجوب

  حول االلتزام بتنفيذ البنود املذكورة

 2254 قرارالإشكاليات 
التأويل  فضفاضة تقبلالقرار وفق الحدود الدنيا للقواعد املشتركة بين الفواعل اإلقليمية والدولية وبصيغ هذا ني بُ 

، مما يؤكد على أن الجهودات الدبلوماسية والسياسية املبذولة في هذا الصدد قد حاولت تكريس والتفسير متعدد الوجوه

ورغم هذا  .لسياس ي" الذي استعصت مساراته بعد جنيف، وتدفع بالخالفات إلى األماما "أمل الحللـ معطيات تعيد الزخم 

    نذكر منها:الحد األدنى إال أنه يحتوي على إشكاالت عدة 

  ينص القرار على إنشاء هيئة حكم انتقالي جامعة تخول سلطات تنفيذية كاملة، وتمكن املشكلة في تحديد الجهة

ت، قيام مجلس األمن بتفويض الهيئة كامل الصالحيا يوه اآللية األولىاملخولة، حيث تحتمل هذه النقطة آليتين. 

التنازل للبالد ب فهي قيام بشار األسد كرئيس الثانيةية، أّما وهي اآللية األمثل لضبط سير العملية السياس

الذي  إن الغموضبصالحياته لصالح هذه الهيئة، وهو أمر مستبعد بناًء على تجربة السنوات الخمس املاضية. 

 نها تحتمل عدة تفسيرات وتعتبر موضع خالف دولي.إنقطة ضعف رئيسية في القرار حيث يعد يعتري هذا البند 

  دور بشار األسد في كافة بنود القرار، حيث فشل في تحديد دوره أثناء وبعد املرحلة االنتقالية مقصود لض غمو

ا بحد وهذ ية السياسيةلمرجاء البت فيها لسير العإتعمد و  اإلشكالية(،هذا عائد لالختالف الدولي حول هذه )و 

 ذاته إشكال مركب يهدد العملية السياسية برمتها.

 اعات جتمال أحاط بانه إال أرار على جهود الرياض في تشكيل وفد مفاوض من املعارضة السورية، الق اءثنرغم إ

التي عقدت في موسكو والقاهرة، مما يشير إلى تعمد التشكيك في شمولية التمثيل في الهيئة العليا للمفاوضات 

 (.PYDتحاد الديموقراطي من جهة، وتهيئتها للتوسع غير العضوي من جهة أخرى )الدفع نحو إشراك حزب اال

كما  ،مستورا فان دياكما أنه فّوض مهمة إتمام تشكيل وفد املعارضة املفاوض للمبعوث الدولي الخاص است



 حيل اإلشكاالتر : ادعاء التوافق الدولي وت2254القرار 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 2الصفحة: 

 

  ليضم املفاوض الفريق توسيع إمكانية أمامها إذ فتح املجال يا وحلفائروس رضاءإل عمد 
ً
 معينة، معارضة أطرافا

، األمر هذا كان وإن
ً
 .الفقرتين من كل صياغة طبيعة بسبب مستبعدا

  أنه وصف األخيرة  2254عّبر نص القرار 
ّ

عن ارتباط وثيق بين وقف إطالق النار في سورية والعملية السياسية، إال

 مع الخطوات األولى نحو انتقال سياس ي. 
ً
باملسار املوازي، وحدد دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ تزامنا

 اعتبار بدء املفاوضات أولى هذه الخطوات، مما يفض ي إلى  وتحتمل هذه النقطة تأويالت
ً
متعددة، أكثرها تهديدا

فصل نتائج العملية السياسية عن وقف إطالق النار، ونزع أهم ورقة تفاوضية من يد الثوار قبل ضمان تحقق 

 مطالب الثورة.

  ض الغر لهذا لم يحدد القرار آليات مراقبة وقف إطالق النار، حيث طلب من األمين العام تقديم خيارات متاحة

مع  ين دوليين كما فعلبشهر. إن فشل مجلس األمن في تحديد آلية تشكيل وفد مراقوذلك خالل فترة أقصاها 

كتشكيل فرق مراقبة محلية من  خطة التقاط الست )كوفي أنان( يترك املجال نحو خيارات غير موضوعية

 املجتمع املدني والهيئات املدنية التمثيلية لدى طرفي النزاع. 

  ق النار عتري هذا إقرار غياب آليات اإللزام سواء املتعلقة بالعملية السياسية أو رصد وقف إطال يأهم ما

 لسلو التفاعلى قدرة نظام األسد في االستمرار بتعطيل العملية والتحقق منه، مما يحافظ 
ً
كه أثناء وضية تكرارا

والتي ال بد  نها،م التنصل حال في عقوبات وبال ملزمة غير توصيات شكل في لثقةا تدابيرب ف، أو تلك املتعلقةجني

 ،املتفجرة البراميل ذلك في بما املدنيين، ضد العشوائية األسلحة استخداممنها كخطوة استباقية للتفاوض، ك

 الطبية املرافق على الهجمات وقفو  عوائق، ودون  شرط أو قيد دون  املساعدات قوافل بوصول  والسماح

 عن إلفراجاو . اإلنسانية القوافل من والجراحية الطبية اإلمدادات على املفروضة القيود جميع ورفع والتعليمية،

 .املعتقلين جميع

  اإلرهابية كمحرك ملجموع القوى حافظ القرار على قدرة املجموعة الدولية في توظيف ورقة تصنيف املجموعات 

الثورية، مما يمنع من تشكل مناخ ثقة لدى الثوار من املشاركة في العملية السياسية، كما أّنها فشلت في ترميم 

 خالفاتها إلى حين.
ً
 الهوة بين األطراف اإلقليمية مرجئة

على  أبقىو في حل اإلشكاالت املوروثة عن جنيف، قد فشل مجلس األمن ن إ :يمكن القول  ،ة جامعةيبعبارة تقييمو 

يات ن البت في آلفقط دو عملية السياسية ح في اعتماد جدول زمني للالخالف الدولي حول تأويلها، في حين أنه نج

 تطبيقه وتنفيذه.
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 توصيات سياسية وعسكرية

انات دولية غياب ضم رغمال تمتلك الهيئة العليا للتفاوض ترف رفض املشاركة في جولة جديدة من املفاوضات مع النظام 

 يدلل على مض ي املجتمع الدولي في جمعمجلس األمن على ضرورة سير مسار فيينا  فإجماعلتحقق عملية سياسية جادة، 

 لذا على املعارضة املض شهر كانون الثاني من العام املقبل.  املعارضة السياسية والنظام على طاولة التفاوض في
ً
ي قدما

ات وذلك عبر تبني سياسات تنسيق عالية مع املرجعيواضحة تتسق مع مطالب الثورة عمل نحو االشتراك باستراتيجية 

املعارضة  رؤيةق ومقدمة في هذا السيااملشكلة لهذه الهيئة ال سيما االئتالف الوطني واألجسام العسكرية الفاعلة، 

 كالتالي: في القرار وآليات التعامل املثلى،السورية للنقاط اإلشكالية 

التأكيد على تحديد مجلس األمن كضامن لسير العملية السياسية بشكل العام، واعتباره الجهة الوحيدة املخولة  .1

 في تفويض الصالحيات التنفيذية الكاملة لهيئة الحكم االنتقالي.

ل بشار األسد مع إعالن تشكيل هيئة حكم انتقالي، والعمل دون عودته للعب دور سياس ي يتزامن رحالتأكيد على  .2

في مستقبل سورية من خالل الحصول على ضمانات دولية تمنع األخير من الترشح إلى أي منصب سياس ي أثناء 

 وبعد املرحلة االنتقالية.

 اعتبار بيان الرياض املؤسس للهيئة العليا للتفاوض شر  .3
ً
 كانت استجابة

ً
 ألي توسعة غير عضوية، سوءا

ً
 الزما

ً
طا

 لطلب دولي أو لضرورات تميلها العملية السياسية.

إلصرار على تشكيل بعثة مراقبين دوليين، وتحميل األمم املتحدة مسؤولية تنفيذ االتفاق ومراقبته لضمان ا .4

 عن تنفيذه دون حدوث خروقات غير موثقة من قبل النظام، والتأكيد أن 
ً
الهدن املحلية لن تمثل بجموعها بديال

تفاق مبدئي ال يلزم بقرار من مجلس األمن حتى تتشكل هيئة ااملستوى الوطني، فيما يعتبر أي  اتفاق شامل على

 حكم انتقالي. وبناًء عليه يتم تنفيذ قرار وقف إطالق النار بالشكل التالي:

 

 لفشل خيار إلزام األمم املتحدة بإرسال  .5
ً
العمل على تأهيل املجالس املحلية ملهام رصد وقف إطالق النار تحسبا

 بعثة مراقبين دوليين.

خالل خطة  لها من املشكلةالسياسية والعسكرية للهيئة العليا للتفاوض واألجسام  دبلوماس يتحرك سياس ي و  .6

ر لخالفية املؤجلة في قرامشتركة حيال القضايا ا مواقف في "الصديقة" الدول  دحش مضبوطة تراعي تحقيق

د على يؤكعالمي ويرافق هذا التحرك أداء إوتبني هذه الدول لسياساتها ومرجعيتها التفاوضية، ، منمجلس األ 

 مطالب الثورة األساسية وعدم التنازل عنها مهما كان الظرف السياس ي أو العسكري املرافق.

بدء 

 املفاوضات

هيئة حكم 

 انتقالي
تهدئة عامة 

 على الجبهات

 

وقف إطالق نار مع 

 نهابة املفاوضات

وقف القصف 

واستخدام األسلحة 

 العشوائية والطيران
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 كما يتوجب على قوى املقاومة الوطنية املسلحة القيام بحزمة اإلجراءات التالية:

العمل ، و االستمرار باألعمال العسكرية االستراتيجية وعدم االرتهان الحتمالية حصول عملية وقف إطالق نار .1

 ارتفاع الجهوزية في حال تم فرض وقف إطالق نار.و على استمرار الحشد العسكري 

تدخل سريع، ذات تشكيل عسكري نظامي وتحظى بثقة جميع كتائب املقاومة الوطنية، ل قوة عسكرية لتشكي .2

ومهمتها الرئيسية جمع أفراد الكتائب العسكرية التي قد تتعثر تحت وطأة الضغوطات الدولية، باإلضافة إلى 

 طالق نار محتمل.إل تشكيلها قوة ردع عسكرية للنظام في حال اخترق األخير أي اتفاق وقف 

 لتحرير املدينة بشكل كامل، باإلضافة إلى القضاء على تواجده في طرد  .3
ً
تنظيم الدولة من شمال حلب، تمهيدا

 جنوب سورية. 

الحفاظ على املعابر الحدودية مع كل من تركيا واألردن، وتوكيل مهمة إدارتها إلى هيئة مدنية متخصصة بمساندة  .4

 قوة عسكرية مركزية.

مع النظام حول تشكيل هدن محلية، والدفع نحو إتمام اتفاقات وقف إطالق وقف جميع املحادثات الثنائية  .5

امنة وراء سياسات النظام الك عي الخصوصية للجبهة املحلية وتجهضترا نار جزئية ومؤقتة في املناطق املحاصرة

 لتطبيق قرارات مجلس األمن  نللتخفيف ع الهدن، وذلك
ً
 .2191و 2165و 2139املدنيين وتمهيدا

 

همات اعادة صياغة تفإر فيينا، منذ انطالقته، حيث تمت ويثبت آليات ونتائج مسامما ال شك فيه أن القرار يرسخ 

 للدور الروس ي الرئيستتويجهذا القرار يشكل ، كما ديباجته ومتنهفيينا ومخرجاتها ضمن 
ً
 وتثبيتا

ً
ي قيادة عملية ف ا

 عن الخالفات في تفسير بيان جنيف
ً
 صيغ بطريقة "الغموض البناء"الذي  توزيع األدوار ورسم تصور الحل، بعيدا

ير خص الروس واألمريكان، بأن يقدم كل منهما رؤيته املنفصلة لتفسليسمح للقوى الكبرى املشاركة في الصياغة، وباأل 

 ل ليأتي هذا القرار والتحايل على هذا التفسير،  البيان، وبنفس الوقت الفرصة للتراجع
ً
سية لبيان الرو  ةلرؤيالحظا

 .جنيف

يل هذا وبتفكيك تفاص، إال أنه لها وبرنامج زمنيغير ناضجة سياسية لشكل عملية رغم تأطير القرار الدولي الجديد 

حيال نصرة القضية املجتمعية  مرة أخرى  كرس عجز املنظومة الدولية نجد أنه قدالقرار املعبرة عن املزاج الدولي 

السوري أو عبر اعتماده  تربطه مع نداءات ومطالب املجتمع من خالل مراعاة شروط الالعب الروس ي الذي ال  السورية

ما يتعلق بوقف في على ملفات مؤجلة لم تحسم بعد ولها التأثير الواضح على سير هذه العملية وآلياتها التنفيذية سواءً 

وبذات  ،لنار  والقوى املستثناة، أو ما يرتبط بإرهاب النظام وميلشياته عبر تجاهله الواضح للعدالة االنتقاليةإطالق ا

ن وأ ن التموضع لجميع األطراف، خاصةالقرار رغم التوافق الروس ي واألمريكي الهوامش املتاحة لتحسي السياق لم يلغ  

    .ؤشرات بانحسارهااإلشكاالت الرئيسة التزال محط خالف وال تنذر امل
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