
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 نوفمبر/ ثانيتشرين ال 16تاريخ اإلصدار 
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 : السياق واملخرجات املثبتةفيينااجتماعات 
 أمام تحقيق تغيير سياس ي حقيقي في سورية، وعلى الرغم 

ً
 موضوعيا

ً
لطاملا وقفت تفسيرات بيان جنيف املتضاربة عائقا

 أنه 
ّ

 أخرى مردُّ من خلو هذا البيان من أي بند ُيحتم بشكل صريح خروج رأس النظام من السلطة، إال
ً
تضمن بنودا

ار ضده الجمع السوري على األقل، إال أن سير العملية السياسية الذي ث تطبيقاتها سيؤدي باإلطاحة بنظام االستبداد

التي تفترض إيجاد مناخات تلُج في عمليات التفكير لبناء األطر التنفيذية لهذا البيان، اعترضه الكثير من العقبات  

 على قوى املعارضة عبر 
ً
 واضحا

ً
هر االلتفاف على جو والتحديات، منها ما يتعلق بمنطق إدارة األزمة التي مارست ضغطا

األزمة في سورية، سواء على صعيد تكريس نموذج الهدن املحلية، أو من خالل تعويم برامج ومسارات موازية تركز جميعها 

ة التي سببها استمراره في الحكم طيل عوض إيجاد حلول حقيقة ومديدة للمشكلة السياسيةعلى املشترك مع النظام 

 من هذه العقبات فرضته مفرزات الصراع والعنف املمنهج للنظام الذي  العقود الخمسة املاضية، كما أن
ً
جزًء أساسيا

أضاف على معادلة األزمة إرهاب الجماعات العابرة للحدود، األمر الذي ساهم في ظهور التململ الدولي مع تعزز حالة 

 املراوحة في املكان دون تحقيق أي تقدم يذكر على املشهد السياس ي.

دي مستورا املتعددة إليجاد تفسير روس ي أمريكي مشترك حول النقاط الخالفية لبيان جنيف، نجح في نهاية ومع محاوالت 

يؤيد فيه خطته في مفاوضات متعددة  2015آب/أغسطس  17املطاف بأن ُيساهم في استصدار بيان رئاس ي ملجلس األمن في 

 
ً
، حتى الوصول إلى املسارات واملجموعات األربعة التي دعا إليها، رّسخت يقينا

ً
، رويدا

ً
الرغبة من خروج عقدة جنيف رويدا

 الدعوة لتشكيل مجموعة 
ً
. كما وتضمنت هذه الخطة أيضا

ً
 الحقا

ً
، وتلزُم داعمي الثورة إقليميا

ً
رض ي النظام أوال

ُ
صيغة ت

شهد املباشر على املدعم دولية مكونة من الواليات املتحدة وروسيا باإلضافة إلى مجموع الدول اإلقليمية ذات التأثير 

 في فيينا.
ً
 العسكري والسياس ي في سورية، وهو ما تم تحقيقه مؤخرا

لقد جاء التصعيد الروس ي األخير في سورية واشتراك سالحه الجوي في ضرب املعارضة السورية كمتغير جديد في املعادلة 

رساء ترسخت أثناء سنوات األزمة، ونجح في إالسورية لينسف مجموعة من الثوابت في التفاعالت الدولية واإلقليمية التي 

ّبَت عدة معطيات نذكر أهمها:
َ
 قواعد جديدة للعبة وث

 .الحيلولة دون تدخل أي قوة إقليمية أو دولية أخرى في الصراع لصالح املعارضة السورية بشكل مباشر 

 ي تسوية سياسية في ضِمَنت روسيا في تواجدها على امليدان السوري ضرورة إشراكها على نحو ُمرض ي في أ

 سورية، فاكتسبت إلى جانب حق النقض في مجلس األمن حق نقض آخر ولكن في ميدان املعركة هذه املرة. 

  َفت موسكو واشنطن شر تصُدر املشهد، وباتت األخيرة راضية في موقعها املتفاعل مع الواقع الجديد، وتنازلت
َ
ك

بمحض إرادتها لروسيا في قيادة املشهد العسكري وبالتالي السياس ي في سورية، بعد أن حصلت على ما تريده من 

 املفاوضات النووية مع إيران.  امللف ا لسوري كصفقة الكيماوي أو تطويع هذا امللف في حلبة 

  بات األسد وحليفه اإليراني أسرى إرادة بوتين السياسية وأضحى هو الضامن اللتزامهما في ُمخرجات الحل النهائي

 في سورية. 
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( ISSGعلى دعوة مجموعة الدعم الدولية )موسكو  وبعد أقل من شهر على تدخلها العسكري عزمتوبناًء على ما تقدم، 

في ُسبل إطالق العملية السياسية والتي صدر عن هذه املجموعة خالل مناقشاتها حول كيفية وضع حد يّسرع للتباحث 

ت املعطيات التالية:  ثبَّ
ً
 بإنهاء "النزاع السوري" بيانا

  لبيان جنيف عام 
ً
 .2012الربط الوثيق بين عملية وقف إطالق النار وبدء العلمية السياسية وفقا

 د شهر ملناقشة التقدم املحرز.اجتماع املشاركين بع 

  تعهد الدول األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن بتأييد قرار يؤيد العملية السياسية باإلضافة إلى تمكين

بعثة مراقبة وقف إطالق النار التي ستقر آلياتها من قبل األمم املتحدة باستثناء جبهات الئحة الجماعات 

ولة وجبهة النصرة، باإلضافة إلى قائمة أخرى ستعمل األردن على املساعدة في اإلرهابية التي تضم تنظيم الد

 تطويرها مع عدد من ممثلي املخابرات للدول املشاركة وذلك قبل بدء العملية السياسية.

  اإلطار الزمني للعملية السياسية كما هو

 محدد بالشكل املجاور. 

  اعتبار أن املبادئ التوجيهية التي تم

تشرين  30في اجتماع تحديدها 

في فيينا مبادئ أساسية  2015أول/أكتوبر 

وهي قائمة على: االلتزام بوحدة واستقالل 

سورية وسالمتها اإلقليمية والتأكيد على 

الطابع غير الطائفي، حماية مؤسسات 

الدولة حماية حقوق جميع السوريين 

 بغض النظر عن العرق أو الطائفة.

 ساهم في استمرارية اتخاذ خطوات فورية من قبل ا
ُ
ملجتمعين لتشجيع تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن ت

 العملية السياسية وتمهيد الطريق لوقف إطالق النار في سورية.

  لقرار مجلس االمن رقم 
ً
، 2169ضرورة اتخاذ خطوات لضمان املساعدات اإلنسانية على وجه السرعة وفقا

 ضية الالجئين.باإلضافة إلى التأكيد على أهمية حل ق

 .الستخدام األسلحة العشوائية 
ً
 املوافقة على الضغط على كافة األطراف لوضع حد فورا

  الذي يدعو إلى االلتزام بوقف التجارة غير املشروعة في مجال النفط واآلثار  2199التأكيد على قرار مجلس االمن

 والرهائن والتي تستفيد منها املجموعات اإلرهابية. 
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 الثالثي وأطر حتركهاحملور 
ويسعى ألن يكون ذو صيغة إلزامية لجميع  1يطرح بيان فيينا نفسه كإطار دولي لحل األزمة السورية وفق مبادئ جنيف 

الدول املدعوة عبر الدفع لتبني مجلس األمن لقرار ُيؤكد على مخرجات هذا البيان، ويضيق الهوامش املتاحة لتلك الدول 

بيان جنيف(، والجديد في اجتماعات "مجموعة الدعم الدولية"، ظهور مالمح الوفاق بين  )التي لم تكن موقعة على 

 حول قضايا اإلرهاب وما يترتب عليها من تصنيفات جديدة قد 
ً
الواليات املتحدة روسيا في الخطوط العريضة خصوصا

شاركة اق األولي  في مواقف الدول املتطال بعض فصائل املعارضة  في لوائح اإلرهاب الدولية، كما أنه يمكن تسجيل االتف

في االجتماعات مع ما تصبو إليه روسيا، ليبقى في آخر املطاف املحور الثالثي )السعودية وقطر وتركيا( دون غيره فقط في 

ة ر مناوأة التوجه الروس ي وبدعم أمريكي مبطن ال يعول على استمراريته، األمر الذي يحتم عليهم تغير قواعد تعاطيهم مع إدا

امللف السوري بحكم االنعكاسات املتوقعة لنتائج عدم املعالجة الحقيقية لجذور الصراع ومسببات اإلرهاب في سورية 

 على ُبناهم وأمنهم الداخلي.

وفي هذا السياق وبأدوات سياسية باتت قليلة، يضطلع الثالثي السابق ذكره )السعودية وقطر وتركيا( للعب "دور محامي  

فل دولي حدد أطر عمله بثالثة أهداف عريضة: إعالن وقف إطالق نار وطني شامل، وتصنيف كتائب الدفاع" في مح

املعارضة بين معتدل وإرهابي وإلزام الدول الحاضرة فيه، وإطالق عملية التغيير الدستورية لتأسيس مرحلة حكم جديدة 

شكل ُمهدد
ُ
 ات موضوعية لعملية التغيير وديمومتها )كمصيرفي البالد، فيما يؤجل البت في عدة قضايا جوهرية التزال ت

نظام األسد والوضع القانوني لكافة املقاتلين األجانب خاصة تلك التي تدور في فلك النظام كحزب هللا وأبي الفضل العباس 

ل تحقيق يوغيرهما، والعدالة االنتقالية وصالحيات الحكم االنتقالي وأهدافه ومهامه...إلخ( لحين يتم االتفاق على تفاص

 ما تؤدي إلى تغييرات طفيفة )بما فيها رحيل رأس النظام مع بقاء نظامه( كترضية رمزية لشعب 
ً
األهداف السابقة والتي غالبا

 مكلوم شرد ثلثه، وفقد قرابة نصف املليون من أبنائه بين شهيد ومفقود. 

 كما أن أطر التحرك السياس ي لهذه الدول وحلفائها املحليين 
ً
س ي ى رهينة هذا املخرج الذي اتفق الفاعالن الرو ستبق نظريا

 فتؤكد مؤشرات الالثقة التي يتسم بها السلوك السياس ي للدول 
ً
واألمريكي على أنه "إطار تطبيقي لجنيف"، أما عمليا

خاصة في ظل عدم وجود ضمانات حقيقة لإللزام، وفي ظل استمرار ترشح  أن سبل التعطيل التزال واردةالحاضرة على 

بات عدم نضوج املناخ السياس ي املالئم سيكون على جل الفواعل التباحث في سبل تعزيز التموضع لتحسين موقعها مسب

 الثالثي ينبغي أن يدفع املحور وأدواتها التفاوضية. وفي ضوء ذلك وريثما تستقيم وتتضح أبعاد وغايات العملية أكثر، 

 باتجاه ثالثة أمور:

، رعاية ترتيب الصف املعارض وتنح .1
ً
ية الجهود اإلقليمية األخرى الرامية إلى تمييع هذا الصف الذي تريده هشا

(، وتكوين فريق مفاوض 
ً
والعمل على دعم كافة الفعاليات الرامية لذلك )كمؤتمر الرياض املتوقع تفعيله قريبا

لحقيقي اصلب يستند إلى مرجعية سياسية موحدة تعكس الواقع السياس ي والعسكري املحلي ويراعي التمثيل 

 لهذا الواقع.
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الدفع باتجاه شمول قائمة اإلرهاب قوى وكتائب أجنبية تقاتل إلى جانب النظام كامليليشيات اإليرانية والعراقية  .2

 على عدم التوظيف السياس ي لورقة اإلرهاب من قبل روسيا وبعض دول املنطقة.
ً
 واللبنانية، والعمل جديا

ي وادعاءاته بقبوله للتفاوض عبر طرح مبادرات مكملة "إلطار فيينا" االستمرار في اختبار جدية الفاعل الروس  .3

 تحسن ظروف ومناخات التغيير السياس ي الحقيقي، وتضمن موازنة املصالح األمنية والجيوسياسية في املنطقة.

 أطر التحرك الوطين األمثل
 أن ترى طريقها التنفيذي، فالواقعي

ً
ات ة السياسية والقراءة املوضوعية لجل الغايآن لشعارات امتالك زمام املبادرة وطنيا

اإلقليمية والدولية تستوجب ارتقاء العمل الوطني ليندمج األثر العسكري مع السياس ي، ويتكامل معه ضمن استراتيجية 

وطنية خالصة، وإدراك حقيقة أن نجاح املساعي الدولية في إجراء تسوية سياسية شاملة مناط بدرجة الشرخ الذي تعاني 

قدم كمقترح مجموع اإلجراءات التالية:من
ُ
 ه الُبنية السياسية والعسكرية لقوى املعارضة. وفي هذا الصدد ن

:
ً
حقيقة تكاد تكون مطلقة وهي أن معظم القوى اإلسالمية ستجُد نفسها في موقع املتهم، وأن عزوفها عن مواجهة  إدراك أوال

تحدي التصنيف ال يضعها في مواجهة العالم بأجمعه فحسب بل تدفع املشهد العسكري إلى املزيد من التشظي واالقتتال 

 
ً
، وإلى تقويض العمل الوطني بُرمته الحقا

ً
. حيث أن إدراجها على لوائح اإلرهاب يعني إدراج جميع من يتعامل الداخلي أوال

 مع أثر القرار الرجعي على نفس اللوائح، ُمشرعنة بالتالي أداة ابتزاز دولية 
ً
، باإلضافة ملن تعامل معهم سابقا

ً
معهم الحقا

 في استخدامها كلما استدعت الحاجة. 
ً
 لن ُيوفروا جهدا

:
ً
وحدة تضم الطيف الكامل لقوى املقاومة الوطنية لقوى االحتالل اإليراني والروس ي تشكيل قيادة سياسية م ثانيا

واالستبداد، من كتائب إسالمية وجيش حر، وجبهة جنوبية وأحزاب وكافة الفعاليات السياسية واملدنية واملحلية. وتلبية 

 أي دعوة من املحور الثالثي في هذا السياق. 

:
ً
 مصير برامج  وتوظيف ربط ثالثا

ً
 عضويا

ً
املجتمع الدولي ملكافحة اإلرهاب وعلى رأسها برنامج تدريب وتسليح املعارضة ربطا

باملشروع الوطني، ويمكن تحقيق ذلك من خالل عقد شراكة مباشرة مع الكتائب املنضوية في هذه البرامج وإلزامها 

اج ملن لدولة. فمجموع القوى الوطنية تحتباستراتيجية العمل العسكري الوطني دون املساس بأوليتها في محاربة تنظيم ا

يتصدر مهمة حماية أظهرهم من هجمات التنظيم أثناء مواجهة النظام وهذه القوى رغم الشكوك الدائرة حول درجة 

وعيها للمخطط الدولي تحتاج ملن يؤمن سالمتها أثناء تواجدها على األرض. كما أن العزوف عن التعامل معها يدفعها 

 غير املنضبطة بمبادئ الثورة.  صائلمع الفلشراكة 

 
ً
طنية في تطبيق الرؤية الو الداعم(  )سواء على صعيد الزمن أو دعم موقف املحور الثالثي استغالل الهوامش املتاحة: رابعا

. وعليه يجب أن تجيب هذه الرؤية بشكل واضح مع التمسك بمطلب رحيل بشار األسدللحل السياس ي وفق بيان جنيف 

معهم في  لتعاملتشكيل هيئة الحكم االنتقالي، وما يترتب على ذلك من تحديد شخصيات الدولة املمكن ا على إشكالية

املرحلة املقبلة، وهذا األمر عبر الدعوة املستعجلة للفواعل املحلية الوطنية لفعالّية يتم التباحث في هذه الرؤية وتصديرها 

 كمخرج وطني مشترك.



 ضئيلةبيان فيينا كموٌن مقلق وفرٌص 
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 يمكن القول بأن
ً
الوطنية تجد نفسها أمام خيارين حيال ما تقدم، إّما الرفض وتحُمل األعباء الدولية القوى  عموما

إلجهاض الثورة، أو القبول والعمل بالتوازي على استراتيجية متكاملة يتحسن بموجبها تموضع قوى الثورة عبر انتهاج 

الل املوحدة التي ينبغي تشكيلها خأفعال عسكرية نوعية تعزز مواقع التفاوض، وتتكامل مع أداء القيادة السياسية 

 املرحلة القادمة.

تعتمد االستراتيجية الروسية بشكل رئيس على إرضاخ كتلة حرجة من قوى الثورة ملشروعها، وإلتمام هذا املخطط 

وجدت في الواليات املتحدة الشريك املناسب في تبني فكرة تصنيف الكتائب إلى معتدل وإرهابي، وهو تصنيف ستنجح 

نها من القضاء على الفضاء الثوري. إن الخطوة األولى للحول دون تحقق هذا بموجب
ّ
 إلى خلق شرخ يمك

ً
 أم آجال

ً
ه عاجال

الوقت لتبني  وتلزمهم في ذاتة السيناريو هي تشكيل قيادة سياسية موحدة تحمي بشموليتها الكتائب اإلسالمية الفاعل

وسط أضحت اليوم املدخل الدولي لتفكيك قوى لمن ا مشروع سياس ي وطني موحد. إن سياسة اإلمساك بالعصاة

، ولذا على مجموع القوى الوطنية التحلي بالكثير من الشجاعة 
ً
ها بشكل كامل الحقا

ّ
 وشل

ً
الثورة ولتعطيلها أوال

 والجراءة والتحول هذه املرة بشكل كامل ألداء الدولة.
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