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 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

، ترقى لتك ةالبناء العلمي واملعرفي لسوريفي مؤسسة 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 تساند  ةسوري
ّ
واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

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

 األولويات.

ن من وضع تعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقي
ّ
ق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات مّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 2015 أغسطس /آب 20تاريخ اإلصدار 
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 متهيد
السياس ي املتمثل في بيان جنيف في سورية، يؤكد على حتمية الحل  2015-8-17صدر بيان رئاس ي عن مجلس األمن بتاريخ 

 مع األطراف السورية في إطار أربعة فرق 
ً
ويؤيد "نهج" دي مستورا الذي يوص ي بإجراء مشاورات ومناقشات أكثر تركيزا

عاملة في مسارات السالمة وحماية املدنيين، العملية السياسية والدستورية، املسائل العسكرية واألمنية ومكافحة 

 اإلرهاب
ً
 عمار سورية والتنمية.إاستمرار الخدمات العامة وإعادة  ، وأخيرا

طرح البيان للمصادقة أول مرة عقب تقديم دي مستورا تقريره عن مشاورات واسعة أجراها مع قطاعات مختلفة من 

ر صدوره الحصول على موافقة جميع دول األعضاء كما تقتض ي الحاجة، فيما يبدو 
ّ
 أنممثلي الشعب السوري، وأخ

مجزرة دوما األخيرة قد عجلت من إصداره بسبب اإلحراج التي أوقعت فيه مؤيدي النظام في املجلس. وفي حين ال تلزم 

 إنها تعتبر بمثابة إعالن سياس ي حول التزامهم بتحقيق ما ورد فيها. وسبق 
ّ

البيانات الرئاسية غير أعضاء مجلس األمن، إال

 إلى قرارات، كالقرار رقم  أن أصدر مجلس األمن بيانات مماثلة في
ً
القاض ي بإدخال  2139الحالة السورية ترجمت الحقا

نقدم في الورقة قراءة أولية للبيان الرئاس ي، ونخلص فيها إلى  املساعدات اإلنسانية إلى سورية دون موافقة النظام.

 ذي فرضه البيان.مجموعة من التوصيات املبدئية لقوى الثورة واملعارضة للتعامل مع الواقع الجديد ال

 حتليل البيان الرائسي
 أنه تبين القراءة 

ّ
طة ياألولية للبيان أنه ال ُيلغي جنيف على نقيض ما تم تداوله في أوساط املعارضة السورية، إال

ُ
تبنى خ

عمل دي مستورا لدفع املفاوضات، والتي تدعو السوريين إلى محادثات تتناول مواضيع محددة، في شكل مواٍز أو 

. وتتكون مجموعات ن، عبر مجموعات عمل" تبحث مختلف جوانب االنتقال السياس ي بإشراف "لجنة قيادية"متزام

العمل من فرق تعمل على تقديم مقترحات عملية وتوافقية وجديدة ضمن أربعة مسارات رئيسية، أولها متمثل بحماية 

إلصالح يتعلق بالقضايا املختصة بالعملية السياسية وا املدنيين وإنهاء الحصار واالفراج عن املعتقلين )اجتماعي(، والثاني

الدستوري )سياس ي(، أّما الثالث فُيركز على املسائل األمنية والعسكرية )أمني(، انتهاًء باملسار الرابع واألخير والذي ُيعنى 

يع دولي دي مستورا على تجمبإعادة إعمار البالد وتطوير وإنشاء املؤسسات العامة )إعادة إعمار(. في حين يعمل املبعوث ال

 نقاط التوافق حول كل مسار، للدفع باتجاه تطبيق وتنفيذ خطة متكاملة باالستناد عليها. 

 
ً
ي سياسة التدرج والتفكيك، والتيأمل دي مستورا بإحداث حلحلة للجمود الذي يسود املشهد السياس ي السوري متبعا

( كونه يسعى 1البيان الرئاس ي األخير عن بيان جنيف )أو جنيف . ويختلف سبق وطبقها في خطة تجميد القتال في حلب

إلى جدولة وحل ارتباط الخطوات التشاورية املؤدية للوصول إلى مفاوضات سياسية، مما قد يؤدي في هذه املرحلة، بشكل 

 من صعوبة الحصول على توافق سوري ح
ً
ي حلول ول أمقصود أو غير مقصود، إلى جدولة تنفيذ بنود الحل السياس ي هربا

 شاملة، باإلضافة إلى تعميق وتعزيز الفصائلية لدى املعارضة والنظام. 
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، بخالف اإلبراهيمي الذي أشرك متعددة األطرافيؤكد املخاوف السابقة اعتماد خطة دي مستورا مبدأ املفاوضات 

املعارضة وإنهاء دور االئتالف تمييع ، مما يمكن اعتباره محاولة جديدة في 2النظام واالئتالف فقط في مفاوضات جنيف 

 لنهج دي مستورا الذي دعا في وقت أو تحييده
ً
. حيث يعتمد تشكيل مجموعات العمل على إشراك أكثر من طرف استمرارا

مجموعة تمثل ثالثة قطاعات: سياسية وعسكرية ومجتمع مدني إلى مشاورات موسعة في جنيف خالل  200سابق أكثر من 

وكان االئتالف أحد هذه املجموعات. ويمكن اعتبار البيان الرئاس ي ترجمة عملية  2015/يونيو نيسان/أبريل إلى حزيران

 وأنلبدء التقاء 
ً
البيان يدعو إلى االستفادة من املبادرات  الرؤية الروسية مع الرؤية األمريكية واألوروبية، خصوصا

مع مشاركة كاملة من جميع شرائح املجتال بد من " ، ويتابع بأنهاجتماعات موسكو والقاهرة وباريس وأستانااألخيرة في 

والبدء في مفاوضات رباعية في جنيف أو  2و 1"، األمر الذي يشجع روسيا في الدفع نحو اعتماد مجموعة موسكو السوري

 فيينا يكون سقفها تشكيل هيئة حكم انتقالي مع بقاء بشار األسد حتى االنتخابات القادمة على األقل. 

يد املشاركة الدولية في العملية فقد طرح دي مستورا فكرة إنشاء مجموعة اتصال دولية هدفها دون شك أّما على صع

تسيير العملية التفاوضية بين جميع األطراف املشاركة، ولكنها باألساس لضمان عدم عرقلة جهود املبعوث الدولي في 

 ملجموعة االتصال ال
ً
دولية في محاولة لخلق مرجعية دولية شبيهة بمجموعة الوصول إلى خطة نهائية. يعطي البيان دفعا

العمل التي صاغت بيان جنيف حول االنتقال السياس ي في سورية، ومن املعتقد أن يتم دعوة إيران للمشاركة فيها ال سيما 

ض ملثل فبعد انحصار االعتراض حول الدور اإليراني بالسعودية فقط، وتراجع الواليات املتحدة عن موقفها القديم الرا

 هذه املشاركة. 

 وبالتالي يمكن تلخيص بيان مجلس األمن بالبنود التالي:

 مهما استمرت املعاناة اإلنسانية داخل سورية، ومهما استفحل إجرام النظام. ال تدخل عسكري  .1

املتمثلة باالئتالف واملتمسكة بضرورة رحيل بشار األسد قبل الخوض بتشكيل هيئة حكم  تمييع للمعارضة .2

 الي وفق بيان جنيف.انتق

إلى مجموعة االتصال الدولية حول سورية رغبة منها بالعودة إلى التعاون اإلقليمي والدولي  السعي نحو ضم إيران .3

 بعد االتفاق النووي.
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 توصيات لالئتالف الوطين السوري ولقوى املقاومة الوطنية
 لتغيير قتحتم مجريات املسارات السياسية املتعددة على االئتالف الوطني السوري ضرورة 

ً
واعد استثمار املوقف سعيا

على أقل تقدير، فجولتان من التفاوض، فيما لو تمتا، قادرتان على تجاوزه، اللعبة أو إلفشال بعض هذه املخططات 

تعددة األطراف، وبالتالي االعتراف بكونه طرف مفاوض كأي طرف آخر، ليصبح أمامه خياران إّما املشاركة في املفاوضات م

وتخليه عن احتكار تمثيل املعارضة السورية أو الشعب السوري، أو مقاطعة املفاوضات، وبالتالي إطباق العزلة الدولية 

 عليه. 

 لذلك يتوجب على االئتالف التحرك خارج أطر عمله السابق والعمل على خلق نمط جديد لتح
ً
سين خياراته، وسعيا

 للخروج من املأزق، ويقوم أساسها اليوم على الحراك في األطر التالية:

تتبناها الكتائب وقوى املقاومة الوطنية العسكرية واملدنية. ويمكن البدء بتوقيع مذكرة تفاهم  طرح مبادرة جادة .1

 بين االئتالف والكتائب الكبرى يتضمن خطة عمل مشتركة.

من خالل التحامه مع قوى الثورة ومن خالل الدفع بتحقيق انتصارات اوضات الرباعية إفشال مخطط املف .2

نوعية تؤثر على ميزان القوى على األرض وتفشل مخطط النظام وإيران في إطباق سيطرته على مؤسسات الدولة 

 ورسم حدود سورية املفيدة.

رامج متعددة يمكن تطبيقها من املرحلة عبر ب العمل على استرداد وظائف الدولة من النظام إلى املعارضة .3

 الراهنة تنقل الشرعية العملية والواقعية إلى يد املجالس املحلية.

وإذ أن حلفاء النظام الروس ي واإليراني يعملون اليوم على قدم وساق من أجل تسريع الحسم وفق محدداتهم الخاصة التي 

لالئتالف الوطني السوري هامش من الحركة ضمن ما يقدمه تقاطع تفرضها مصالحهم القومية واالستعمارية، ال يزال 

 .مصالح الشعب السوري مع مصالح الدول الصديقة

 كالتالي:  االستثمار في مواقف الدول ويمكن لقوى الثورة 

 في املعادلة التي يعمل عليها الروس اليوم، تركيا:  .1
ً
إن تشكيل منطقة آمنة في الشمال السوري سيحدث تغييرا

 سرعة تحرك أنقرة مهم في استباق العملية السياسية التي يسّوق لها الروس اليوم. ولكن

زيادة دعم الدول الصديقة لالئتالف الوطني بهدف تقويته في وجه محاوالت تمييع املعارضة  الدول الصديقة: .2

 مواق السورية، واستمرار االئتالف في نهجه في االنفتاح لقوى املعارضة األخرى في سبيل استصدار
ً
ف أكثر حزما

 منها تجاه نظام األسد.

حيث ال تزال السعودية تحتفظ بأوراق ضغط تحول دون إشراك إيران في املجموعة الدولية السعودية:  .3

 املساندة للمفاوضات الرباعية.
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