
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

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

ً
 ومجتمعا

ً
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  واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ةسوري
ّ
ُ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 الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات م
ّ
ّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 2015ديسمبر/ كانون األول  5تاريخ اإلصدار 
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ُحكمت مسارات العمل السياس ي والعسكري للمعارضة السورية بمجموعة من العوامل الذاتية واملوضوعية، والتي 

محاولة لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهد، وبالتالي عدم إنتاج أي فعل سياس ي جمعي جاد، ما أّدى  أفضت إلى إجهاض أي

إليكال الفضاء السياس ي والعسكري ملجموع القوى اإلقليمية والدولية، مقابل انطواء أجسام املعارضة السورية على 

قات عسكرية تخضع بغالبيتها ملبدأ "إدارة ذاتها واقتصارها على التحرك بردود األفعال وفق هوامش سياسية ضيقة وسيا

األزمة". ففشل مجموع القوى الوطنية على مر األعوام الخمسة الفائتة عن مراكمة أي مخزون سياس ي عسكري منظم 

من املمكن أن يعول عليه كضامن في االستجابة السريعة ملتغيرات الظرف السياس ي اإلقليمي والدولي، والذي تواجه 

ية اليوم إحدى تقلباته عبر اجتماعات فيينا األخيرة وما رشح عنها من مخرجات ورسائل يراد لها أن تعلن املعارضة السور 

، والتي حددت أطرها العامة وفق مدخل روس ي أمريكي. املرحلة الحالية بمثابة األخيرة قبل بدأ العملية السياسية

ب في صالح الجانب املعارض، والذي بات أمام اختبار ربما وتشير القراءات األولية للحراك الدولي أن مآالت فيينا لن تص

قطر، )يكون األصعب في تاريخ الثورة السورية، مقابل ما يلقيه من مسؤوليات إضافية على كاهل املحور الثالثي الداعم 

 السعودية، تركيا( ليعيد اختبار أدواتهم في التعاطي مع امللف السوري.

 ألعاله تقوم هذه الورقة
ً
 من املناخات العامة الناشئة بعد ب وفقا

ً
تحديد طبيعة االختبار واالستحقاق القادم انطالقا

اجتماعات فيينا، وما أفرزته من مسؤولية مشتركة لكل من املحور الثالثي وقوى املعارضة السورية، والتي سيتم 

 ف
ً
خرجات هذا املؤتمر وديناميات ، باإلضافة إلى رسم السيناريوهات املتوقعة ملي مؤتمر الرياضاختبارها وظيفيا

  التعامل معها.

 املزاج السياسي الدويل بعد فيينا
أدى دخول الفاعل الروس ي بشكل مباشر على املشهد السياس ي والعسكري املحلي إلى تسارع الرغبة الدولية في تأطير 

الكثير من الغموض  االيزال يعتريهالعملية السياسية في فيينا بما يراعي شروط هذا الفاعل، ويعزز مناخات سياسية 

في امللف السوري ومحاوالت تأطير العملية السياسية لقضايا الجوهرية على اواضحة ال االلتفافاتو  في اآلليات

وفق مزاج سياس ي دولي وإن لم يكتمل بعد، إال أن مخرجات فيينا األولية )كبيان ووقائع( وما رشح  بصيغة الفرض

ولعل  مح الظرف السياس ي القائم بما يدعم نمو هذا املزاج وفق مجموعة من املعطياتعنها من مؤشرات ترسم مال 

   أبرزها:

  .محاولة فرض رؤية روسية مبطنة بدعم أمريكي لطبيعة وشكل الحل السياس ي في سورية 

 ألولوية مكافحة اإلرهاب كمدخل أول وإطار عام للح 
ً
 ل. إعادة ترتيب خطوات االنتقال السياس ي وضبطها وفقا

  العسكرية السورية على أساس تصنيف اإلرهاب واالعتدال، وبالتالي تحديد  القوى  خريطةإعادة رسم محاوالت

  استثناء آخرين ودفعهم في خانة اإلرهاب.و  الفاعلين في تلك العملية السياسية

 والتي يشير مناخ االجتماعات إلى احتمالية تعليقها  ،ترحيل إشكالية حضور األسد خالل املرحلة االنتقالية

 واختزالها بترشحه من عدمه.
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 .انكفاء السياسة األمريكية في تصدر وإدارة امللف السوري لصالح روسيا 

  لسياساتها 
ً
احتمالية دفع موسكو بتدخلها العسكري املباشر بعض الفاعلين الدوليين واإلقليمين للتنسيق وفقا

 بعض النقاط التي تتقاطع مع استراتيجياتهم: ولعل أبرزها تلك النقاط:  من خالل تأمينها

تأمين الضامن للمرحلة االنتقالية بعد الدخول العسكري على األرض وإخضاع النظام واإليرانيين لإلرادة  .أ

 الروسية.

طقة احتمالية تحول الروس إلى معادل قوى حقيقي ضابط للنفوذ اإليراني في سورية بشكل خاص واملن  .ب

 بشكل عام.

توفير الجهد األمريكي عبر تصدر موسكو املشهد، ما يمنح واشنطن فرصة التهرب من مسؤولياتها  .ت

 امللف السوري من الخلف. واستكمال سياستها في إدارة

التصعيد من أهمية مكافحة اإلرهاب البتزاز مجموع القوى الدولية واإلقليمية للتنسيق معها وعلى رأسهم  .ث

ة في حسم موقفها. وذلك عبر زيادة الفاعلية العسكرية على األرض وتكثيف الجهد أوروبا املشوش

 الدبلوماس ي.

  اتجاه الدور األوروبي بعد تفجيرات باريس وعلى رأسه فرنسا لصالح أولوية مكافحة اإلرهاب، ما قد يدفع لحرف

الروس ي، وبالتالي احتمالية  بوصلة القارة العجوز في امللف السوري باالستجابة لدعوات التنسيق مع الفاعل

القبول بقيادة األسد للمرحلة االنتقالية، يساهم في ذلك ما تعانيه من تفاقم أزمة الالجئين، ناهيك أن االتفاق 

 قد ينسجم والرؤية األوروبية لطبيعة الحل السياس ي في سورية.

 القطري، التركي، السعودي( في فخ ثالثي ملحور الإيقاع ا محاوالت موسكو وطهران خالل اجتماعات فيينا(

ونجاح املحور ذاته في  تصنيف جديد لإلرهاب، ، عبرسحب الشرعية عن بعض الفصائل السورية الثورية

 ضاد وإبراز الفصائل السورية املعتدلة.  املدفع الاملناورة عبر 

 سب املزيد من الحشد الدولي مراعاة موسكو بطرحها محددات النظام األمني اإلسرائيلي في املنطقة، وبالتالي ك

 من أهم الفاعلين في رسم سياسات املنطقة. 

 .احتمالية تحول مخرجات فيينا إلى إلزام دولي عبر دعمها من قبل الدول الخمس الكبرى في مجلس األمن 

 

 للظرف السياس ي األمني الدولي واإلقليمي؛ إنما ينذر بسير الحل السياس ي ما  إن مجموع تلك النقاط واملؤشرات
ً
وفقا

املتوافق األولي ، فإما أن تلج القوى املحلية بالعملية السياسية من املدخل الدولي "(أو" " و إما)"فيينا بصيغة  بعد

يضع  ما ا من اصطفاف دولي إقليمي.عليه إلنهاء الصراع، أو فلتستعد إلى التصنيف ضمن الضفة األخرى وما يقابله

 لتحسين تموضعها في مسار العملية السياسية صعب شقيها العسكري والسياس ي أمام تحداملعارضة السورية ب

في ضبطها وليس معطى من معطياتها. لتأتي في هذا السياق الدعوة األخيرة  كفاعل في رسم مالمحها وأساس املرتقبة،

عارضة السورية ودفعها املجهود توحيد واستجابة سريعة لضرورات املرحلة في  ليميكجهد دولي إق ملؤتمر الرياض

تطلبات م باتجاه التوافق حول وثائق جامعة تتقاطع من خاللها الرؤى املختلفة بشكل يساهم في تسهيل استكمالها
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في تاريخ  كون األصعبالعملية السياسية، ما قد يمنح قوى املعارضة فرصة جديدة ويخضعها المتحان وتحد، ربما ي

ا( تركية، السعودي )قطر، قيقية على كاهل املحور الثالثي الداعمالثورة السورية، مقابل ما يلقيه من مسؤوليات ح

 تهم في التعاطي مع امللف السوري.يعيد اختبار أدوال

  الوظيفي( )االختبار الرايض مؤمتر
صور الدولي واإلقليمي املشوش لطبيعة وشكل املرحلة تتجه املؤشرات السابقة واحتمالية تطورها نحو حسم الت

الروس ي بإقناع املجموعة  نجاح السعياحتمالية االنتقالية، والذي قد ينتج عنه عدة تصورات، ربما يمثل إحداها 

  خالل املرحلة االنتقالية (كبقايا مؤسسة)الدولية بضرورة بقاء األسد 
ً
وقيادته لها، مستغلة بذلك النقاط املذكورة سابقا

املعارضة السورية في تقديم بديل وإثبات فاعلية سياسية وعسكرية، ما قد يسنح ملوسكو فرصة تقديم  مقابل تراخي

ب األسد وقواته كبديل وشريك ملكافحة اإلرهاب، بعد إحداث عدة تغييرات في املؤسسة العسكرية التابعة للنظام لتتناس

  وتلك الشراكة الدولية.

 
ً
وإذ يمثل التصور السابق إحدى اإلفرازات املحتملة للسياق السياس ي الدولي؛ فإن عرقلته أو خلق بدائل يبقى مرهونا

بأداء املعارضة السورية والداعمين من مجموعة أصدقاء سورية، وحسن استثمارهم لفرصة مؤتمر الرياض وفق 

فعلى الرغم مما قدمه سياق ل جمعي جاد على األرض. الظرف اإلقليمي والدولي القائم وتحويل تلك الفرصة إلى فع

اجتماعات فيينا من محاوالت لتحديد أولويات املرحلة االنتقالية بمكافحة اإلرهاب؛ إال أن تخبط القوى اإلقليمية 

، األمر الذي تلوح معه
ً
 والدولية في البحث عن شريك حقيقي على األرض في التصدي لتلك املهمة مازال واضحا

للمعارضة السورية في تجميع صفوفها السياسية والعسكرية على األرض وتقديم بديل موحد  انحةفرصة س

، والتي بدأت تتراجع يساهم في تقوية بعض املواقف الدولية واإلقليمية الداعمة للثورة ،ومتماسك وشريك حقيقي

  ،نتيجة غياب البديل

لي املعقد واملصالح اإلقليمية املتضاربة، ال يتوقف على باملقابل فإن استثمار هذه الفرصة ضمن هذا املناخ الدو 

 يبذله املحور الثالثي الداعم. حيث أن أسباب 
ً
 رديفا

ً
املعارضة السورية في توحيد جهودها فحسب، وإنما يتطلب جهدا

 بمجموعة أسباب ذاتية وموضوعية، فإذ تتحمل املعارض
ً
ة فشل توحيد رؤى املعارضة السورية بشقيها كان محكوما

الجزء األكبر من حالة التشظي هذه؛ إال أن ذلك ال يعفي مجموع القوى الدولية واإلقليمية من تغذية هذا الشرخ أو 

محاوالت رأبه بطريقة فاشلة، ما يحمل الطرفين مسؤولية مشتركة وذلك ملا تجاوزته األزمة السورية من حدود 

ة. األمر الذي يلقي على الطرفين مجموعة من املسؤوليات، يتفرع الجغرافية إلى إنتاج نظام أمني إقليمي جديد في املنطق

 عنها عدة مهام البد من ترجمتها خالل مؤتمر الرياض على مستويين:
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 ()اختبار األداء ألول: املعارضة السوريةاملستوى ا
األزمة السورية باألدوات بعد حالة االستعصاء واألفق املسدود التي وصل إليها مجموع القوى الدولية واإلقليمية حيال 

 متعطشالداعم  ملناخ الدولي واإلقليميالحالية؛ تبدو الخيارات الدولية مفتوحة على العديد من االحتماالت و ا
ً
ألي  ا

 عن خيار نظام األسد
ً
 بديال

ً
 عبره دولةالزال يسبق املعارضة بامتالك هيكل الذي و  ،مبادرة سورية تقدم طرحا

ً
، مبتزا

 في إطار مكافحة اإلرهاب، لذلك فإن أي توافق حول رؤية سورية موحدة صادرة عناملجتمع الدولي و 
ً
في  املعارضة تحديدا

مؤتمر الرياض  تغلب عليها صيغة العمل الدولتي، يمكن أن تكون نواة لتبلور موقف موحد للداعمين اإلقليمين 

تصور وطني جامع متقاطع مع متطلبات املجتمع والدوليين حول حل لألزمة؛ لذا فإن صياغة املعارضة في مؤتمر الرياض ل

 الدولي، البد وأن يركز على الجوانب التالية: 

خلق صيغة مشتركة للعمل العسكري املوحد، يغلب عليها الطابع املؤسساتي، من جهة وضوح  اجلانب العسكري: .1

ألمن، ويترتب عليها ما سلسلة األوامر واملسؤوليات، بحيث تقدم بديل مقنع وشريك فاعل على األرض في ضبط ا

 يلي:

متابعة شؤون الجبهات العسكرية ضد النظام واالحتاللين الروس ي واإليراني وتنظيم الدولة وفق آليات  .أ

 تنسيق مشتركة.

استمرار التنسيق والجهد للوصول إلى مؤسسة عسكرية موحدة إن لم تشكل نواة لجيش سوري بديل،   .ب

خالل  عادة هيكلة للمؤسسة العسكرية واألمنية السوريةوإ ألي عملية دمج رئيس ضامنفإنها تمثل 

 .املرحلة االنتقالية

   . مستقبلي التزاماتها السياسية في أي تفاوض في إدارةيض مجموع القوى الوطنية تفو  .ت

خلق صيغة عمل سياس ي وطني، تجمع الفصائل السياسية السورية املعارضة وتوحد رؤاها  اجلانب السياسي: .2

 مليثاق عمل وطني، يتضمن املبادئ األساسية لعملية التفاوض، والتي تنسجم مع 
ً
حول طبيعة الحل في سورية وفقا

 تطلعات الشعب السوري. وتضطلع باملهام التالية:

 ى رأسها رحيل بشار األسد.صياغة ثوابت العملية التفاوضية وعل .أ

 االنتقالية وفق أي سيناريو محتمل.للعملية  ةواضح ةسياسي تقديم رؤية .ب

 .وحفظ األمن الحدودي تقديم مشروع واضح ومتكامل ملكافحة اإلرهاب .ت

 اوضية.تشكل فريق تفاوض ي من السياسيين والعسكريين يتولى تمثيلها خالل العملية التف .ث

 هيئة الحكم االنتقالي.ملعارضة في تعيين ممثلي ا  .ج

   .ي عمل العسكر المتابعة شؤون الجبهات واإلشراف على  .ح
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 احملور الثالثي واختبار املسؤولاملستوى الثاين: 
 من املعارضة السورية؛ فإنه يتوقف بدرجة ال تقل أهمية على  مؤتمر الرياض وإذ يتطلب إنجاح

ً
 وسريعا

ً
 مكثفا

ً
جهدا

حيث أن إدارة امللف السوري  ،قبل توحيد رؤى املعارضة )السعودي، التركي، القطري( رؤى املحور الثالثي اتساق

بالتنافس بين دول هذا املحور وما نتج عنها من دعم مشاريع خاصة زادت حدة االستقطاب في صفوف املعارضة 

  ،السياسية والعسكرية
ً
  أدى إلى استعصاء امللف السوري داخليا

ً
ام ومسؤوليات مضاعفة على ما يلقي عليها مه .وخارجيا

رأسها إخراج صيغ وأشكال الدعم من معادالت الضغط السياس ي، وإعادة تنسيقه وتوحيده، إضافة إلى الدفع خالل 

 املؤتمر باتجاه:

 دعم أي رؤية سورية وطنية ناتجة عن هذا املؤتمر. .أ

 تفعيل أدوات الضغط التي تمتلكها في توحيد هذه الرؤية وضمان استمرارها. .ب

 يط الجهد الدبلوماس ي على املستوى الدولي في الحشد وعرقلة الجهود املضادة.تنش .ت

تكثيف جهود اململكة العربية السعودية في بلورة رؤية خليجية وعربية تدعم ما يرشح عن مؤتمر الرياض من  .ث

 قرارات.  

قبل بدأ العملية  االستمرار في الدعم العسكري على األرض والذي سيغير الكثير في املعادلة السياسية ما .ج

 التفاوضية.

 خالصة
على الرغم من أن الصيغة الحالية والسياق العام ملخرجات فيينا ال يبدو وأنها ستفض ي إلى حل حقيقي لألزمة 

 خروج برؤية واضحةللحاجة ضرورية وملحة السورية؛ إال أن مؤتمر الرياض وهدفه في توحيد املعارضة يمثل 

وموحدة للمعارضة تمكنها من التحرك بفعالية سياسية حقيقية، تعطل صيغ الحل اإللزامي وتقدم البديل املقنع، 

فيينا أو غيرها من املسارات املحتملة للعملية السياسية، والتي لن تمثل في هذا الوقت بالذات إنهاء  سواء من خالل

، األمر الذي يحّمل اليوم األطراف املختلفة ت سياسيةولكن بأدوا للصراع على األرض بقدر ماهي استكمال له

 على املحافظة على الحد األدنى من مطالب الثورة 
ً
 قادرا

ً
مسؤولية إدارة اللحظة سواء املعارضة عبر تقديمها نموذجا

 
ً
 أن نجاح الثورة السورية من عدمه لم يعد متعلقا

ً
بالسوريين  السورية، أو الدول اإلقليمية الداعمة و  املدركة تماما

بقدر  ما يمثله من إنتاج نظام أمن إقليمي جديد يحدد درجة استقرار املنطقة ويلجم املشاريع الدخيلة على حساب 

 الجغرافية العربية.  

إن الواقع السياس ي الحالي املوسوم بانحسار الخيارات لم يكن وليد العدم، بقدر ما هو نتيجة لعدة ثوابت ومتغيرات 

ثابت لعنة الجغرافية املرافق لسوريا والتي تشابكت عبره املصالح الدولية واإلقليمية وتعددت من  تراكمية، أبرزها

خالله املقاربات واملداخل املصلحية )سياسة، أمن، جيوبولتيك(، وما انعكست به على امللف السوري منذ تاريخ 

من قبل املعارضة السورية، ليصل  .  من سوء إدارة خارجية نتيجة التجاذبات وضعف إدارة داخلية15/3/2011

  .د مستقبل سورية واملنطقة العربيةمسار الثورة السورية إلى لحظة حرجة تهد
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