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الرسالة
في إطار الجمسات الحوارية التي يقيميا "مركز دراسات الجميورية الديمقراطية" نتشرؼ بدعوتكف ،كسي ٍ
دات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
سوري ٍ
الخاصة لما جرى ويجري وما سوؼ يجري في سوريا ،إلى جمستنا الحوارّية
ورؤيتيف
ات ليف مشاركاتيف
ّ
ّ
ّ
السياسية والمفاوضات المقبمة.
العممية
المفتوحة حوؿ
ّ
ّ

الحجة لدى
أف تمثيؿ المرأة في تقرير مصير سوريا ،ىو تمثي ٌؿ َخ ِج ٌؿ في أحسف حاالتو ،قد تكوف
ّ
جميعنا نعمـ ّ
أف النساء ينحيف نحو ما يتعمّؽ بقضايا المرأة والطفؿ ،دوف
بعضيـ ىي عدـ توفّر الكفاءات أو الخبرات ،أو ّ
ٍ
ٍ
إشكاالت ىي بالفعؿ
النسوية وما يتعمّؽ بيا مف
الخصوصية
العاـ إال مف زاوية تأثيره عمى ىذه
اىتماـ بالشأف ِّ
ّ
ّ
وسياسياً في بالدنا .غير ّأنو
تستحؽ بذؿ الجيد مف أجميا نتيجة التمييز القائـ ضد المرأة
وقانونياً
وثقافياً
اجتماعياً
ّ
ّ
ّ
ّ
سيما عمى الصعيد
ال يمكف قسر دور المرأة عمى ىذه القضايا وحصره فييا فحسب ،واستبعادىا عف الشأف ِّ
العاـ وال ّ
السياسي.
ّ

أف ىذه اإلمكانات والطاقات موجودةٌ وفاعمةٌ وبارزةٌ
إف ما نؤمف بوجوده ونحاوؿ تأصيمو مف خالؿ ىذه الندوة ،ىو ّ
السياسية ،سواء أحزاب
السياسي ،إف كاف مف خالؿ مشاركتيا في التشكيالت
لدى المرأة السورّية في المجاؿ
ّ
ّ
السياسية التي ظيرت خالؿ سنوات الثورة ،ومف خالؿ الكتابة في السياسة،
التقميدية أو التشكيالت
المعارضة
ّ
ّ
الفعالة في المؤتمرات التي تسعى إليجاد حؿ سياسي.
والمشاركة ّ
ِّ
السياسي لألزمة السورّية ،وايقاؼ
بالحؿ
العديد مف المؤتمرات المتعمّقة
شيدت الساحة السورية في الفترة األخيرة
ِّ
َ
ٍ
اجتماعات كمؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة ،الذي انبثؽ عنو
الحرب ،كاف آخرىا لقاءات "فيينا" ،وما تالىا مف
ٍ
تشكيؿ ٍ
السياسية والمسمّحة ،تزامف مع ىذا المؤتمر
بمشاركة مف مختمؼ أطياؼ المعارضة
ىيئة عميا لممفاوضات،
ّ
مؤتمراف آخراف ُعقدا في سوريا.

ٍ
اسي ٍة
وتبنيو
التطور األبرز كاف صدور القرار
ولعؿ
الدولي رقـ ( )2254عف مجمس األمف باإلجماعّ ،
لعممية سي ّ
ّ
ّ
ّ
ِّ
لمحؿ في سوريا يفترض أف تنطمؽ مطمع عاـ (.)2016

ٍ
موقؼ بعنواف "مؤتمرات وقرار دولي" تناوؿ فيو الزميالف
تقدير
اطية
صدر عف مركز دراسات الجميورّية الديمقر ّ
ُ
تضمنو تقدير الموقؼ ىذا يش ّكؿ
الدولي ليا .ما
التطورات والسياؽ
يوسؼ فخر الديف وطارؽ عزيزة مجمؿ ىذه
ّ
ّ
ّ

نظركف حوؿ ىذه المسائؿ.
أرضيةً مناسبةً لمحوار والنقاش وابداء وجيات
ّ
ّ
وكذلؾ حوؿ التساؤالت التالية:
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السياسية مفتاحاً إليجاد حؿ ما؟
التطورات
ىؿ تتوقعف أف تكوف ىذه
ّ
ّ
ٍ
مستقبمية ،ماىي التوقّعات واالحتماالت لمآالت
مفاوضات
أساسيةً لالنطالؽ إلى
في حاؿ كاف القرار الدولي بدايةً
ّ
ّ
تؤديو ىذه األطراؼ في سوريا المستقبؿ حسب الواقع
ىذه المفاوضات برأيكف؟ وماىو الدور الذي يمكف أف ّ
الدولية ومصالحيا المختمفة؟
الراىف ،وتجاذبات القوى
ّ

ىؿ يمكف التعويؿ عمى قبوؿ النظاـ والدوؿ الداعمة لو بالجموس إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة؟
السيما مع سعي تمؾ المنظمات إلى تجميع
تقيمف دور منظّمات المجتمع
المدني في المفاوضات القادمة ،و ّ
كيؼ ّ
ّ
جيودىا؟

خولة دنيا – لونو/ألمانيا
()2016/12 /23
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مؤتمرات وقرار دولي
يوسف فخر الدين  -طارق عزيزة
مدخل
عمى الرغـ مف أف اليدؼ المعمف لحركة قوى “المعارضات” السورّية المختمفة واجتماعاتيا في الفترة الماضية كاف
ٍ
ٍ
أف مؤتمريف مف المؤتمرات
تشكيؿ وفد “معارض” ّ
أف ما حصؿ ىو ّ
ي” ،إال ّ
موحد لمتفاوض مع “النظاـ السور ّ
ٍ
صياغة لتحالفات المتقاتميف عمى األراضي
الثالثة األخيرة التي ُعقدت في ىذا التوقيت ،كانا نوعاً مف إعادة
الدولية و”وثيقة جنيؼ” ،بينما كاف الثالث،
مرجعيات القوى
السورّية ،باستبعاد األطراؼ التي ال تقبؿ
اإلقميمية و ّ
ّ
ّ
عية مف
ي” طرَح بعض مواالتو معارضةً لسحب الشر ّ
المنعقد في دمشؽ ،استم ار ًار بائساً لمحاولة “النظاـ السور ّ
اآلخريف أو إضعافيا.
بناء عمى إعادة تموضع داعمييا
يناقش ىذا التحميؿ ،إذا كاف ما جرى ىو إعادة ىيكمة التحالفات المتصارعة ً
ٍ
ٍ
بناء عمى سمطات
التصدي
جديدة تسعى إلى
بتحالفات
ّ
ّ
لمتحديات الناتجة عف مجريات الصراع فيما بينيا ،وكذلؾ ً
ٍ
ٍ
بصياغة أخرى ،اختبار
السياسي.
ي و
األمر الواقع التي تحوزىا ،لخوض غمار جولة أخرى مف الصراع العسكر ّ
ّ
سياسي “جديد” ّإنما بعناصر “ ٍ
ٍ
قديمة” أُنتجت خالؿ سنوات الصراع
مشيد
إف ما يظير اليوـ ىو
ٌّ
ٌ
ّ
فرضية تقوؿ ّ
َ
الراىف ،وقد أُعيد ترتيبيا بحيث تكوف قابمةً لمتجاوب مع حاجات الحرب والتسوية في آف.
اإلستراتيجية األمريكية[]1
بناء عمى األسس نفسيا التي ظيرت منذ انتقاؿ الصراع
أف اإلدارة األمر ّ
الالفت ّ
يكية مازالت تدير الصراع السور ّ
ي ً
الدولي الذي صدر أخي اًر ،عمى تثبيت رؤيتيا
في سوريا إلى طوره المسمّح ،حتى ّإنيا حرصت ،مف خالؿ القرار
ّ
لألزمة ،ومف ثـ ترؾ المتصارعيف لخوض جو ٍ
إضافي ٍة مف اإلنياؾ المتبادؿ ،قبؿ أف يكونوا جاىزيف لمتنازؿ
الت
ّ
أكثر والقبوؿ بالتسوية التي ترتضييا واشنطف .في الوقت نفسو ،تترؾ الفرصة لروسيا وايراف لمقتاؿ ما شاؤوا
القتاؿ ،طالما أنيـ ينزفوف مف خاصرة تحالفيـ السورّية الرخوة ،ويجدوف أنفسيـ متنازعيف أحياناً ضمف إطار
ائيمي[.]2
السيما في ضوء التنسيؽ
ي ،و ّ
تحالفيـ السور ّ
الروسي اإلسر ّ
ّ

يكية عمى إبقاء الصراع ضمف حدود األراضي السورّية ،ودعـ جيود
عمى
مستوى آخر ،تحرص اإلدارة األمر ّ
ً
أف حمالت “الحرب عمى اإلرىاب” تتصاعد ،سواء مف طيراف التحالؼ الذي
“الحرب عمى اإلرىاب” .ومعموـ ّ
ٍ
تحالؼ إسالمي مف
الروسي المساند لمنظاـ ،وأضيؼ إلييا حديثاً اإلعالف عف “
تقوده الواليات المتّحدة أو الطيراف
ّ
( )34دولةً لمحاربة اإلرىاب” تقوده السعودية”[ .]3بينما تسعى روسيا ،في سياؽ محاولتيا مؿء الفراغ الذي خمّفو
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الكردستاني[ ،]4في الوقت الذي
يكيوف ،إلى توسيع دائرة الصراع باتجاه تركيا عبر دعميا لحزب العماؿ
األمر ّ
ّ
ٍ
معادالت في سوريا تراعي مصالح أطر ٍ
ٍ
السعودية.
مختمفة منيا
اؼ
تحاوؿ بدورىا إيجاد
ّ
ىذا يدفع لمعودة مف جديد إلى اعتبار ما تريده الواليات المتّحدة عنص اًر محورّياً في اإلجابة عف سؤاؿ ،ىؿ اقترب
ِّ
مما يحاوؿ تقدير الموقؼ الذي بيف أيديكـ مقاربتو.
الصراع السوري مف الحؿ؟ وىو ّ
اإلطار الدولي
تبيف ّأنو
الوطني المعارض باالئتالؼ
تمت االستعاضة عف المجمس
الوطني كممثّ ٍؿ لممعارضة السورّيةّ ،
منذ أف ّ
ّ
ّ
ي (ىذا إف كاف ىناؾ لدييا
يكية أف يكوف ٌّ
قد أسقط مف حساب اإلدارة األمر ّ
أي منيما ممثّالً وحيداً لمشعب السور ّ
ٍ
ٍ
أف
حكومة
يكية لتشكيؿ
شكمية لممعارضةّ ،
ّ
مثؿ ىذا القرار مسبقاً) ،وفي السياؽ ذاتو دفعت اإلدارة األمر ّ
ليتبيف ّ
لتكوف عوامؿ ابتزٍاز لو ولحمفائو ال أكثر ،في
ي”
بنى ّ
تيدد باستبداؿ شر ّ
األمر ّ
َ
عية “النظاـ السور ّ
يكييف ّإنما يصنعوف ً
حيف ىـ يحرصوف إلى اآلف عمى بقائو ومنع انيياره.

السياسييف ،فرّبما التركيز عمى
لالعبيف ،والمحمّميف
مبررات ىذا
يكي شاغالً دائماً ّ
ّ
ّ
واذ كاف السعي لفيـ ّ
التوجو األمر ّ
يكية حياؿ
يكية يساعد في ذلؾ ،وفي تفسير مسار السياسة األمر ّ
النتائج بوصفيا جزءاً مف حزمة األىداؼ األمر ّ
الدولي ،عودة دوؿ المنطقة ،والدوؿ صاحبة
الصراع في سوريا .ومف ىذه النتائج عمى الصعيد
اإلقميمي ،و ّ
ّ
المصالح فييا ،إلى منازعاتيـ بعد أف كانوا تحت ضغط المغامرات العسكرّية إلدارة الرئيس السابؽ جورج بوش ،قد
ٍ
وتيدد مكانتيا بما ىي الدولة
يكية،
ّ
نحوا خالفاتيـ جانباً ،وصنعوا تحالفات صارت عبئاً عمى المصالح األمر ّ
ّ

يكية في العراؽ ،وأفغانستاف ،وتمؾ التي تسود اآلف
العظمى الوحيدة .فبيف األوضاع التي كانت ّإباف الورطة األمر ّ
تحالفات
األفغاني ،في وقت تنشأ فيو
اقي ،و
إقميميةٌ
ٌ
ٌ
ّ
بوف شاسعٌ .بيف أف ّ
ّ
تتخبط الواليات المتّحدة في المستنقعيف العر ّ

التركية
الودّية مع أعدائيا (العالقات
أرضية العداء ليا ،ويعيش حمفاؤىا
ىنا وىناؾ عمى
التقميديوف نعيـ العالقات ّ
ّ
ّ
ّ
تحالؼ و ٍ
ٍ
بوف
الروسية ،في تمؾ الفترة خير مثاؿ) ،وبيف أف تتصارع تمؾ الدوؿ ،بما فييا التي في
انية ،و
احدٌ ،
ّ
اإلير ّ
شاسعٌ.

يكية
يفسر أف تميؿ اإلدارة األمر ّ
بعد عيف ،وىو ّ
ٍ
ٍ
منتصر يبني سوريا بما يتناسب معو ومع
طرؼ

ي” صار أث اًر
ثـ ّ
إف المزعج لمواليات المتّحدة في “النظاـ السور ّ
أف ذلؾ سيمنع مف فرص تش ّكؿ
لالستثمار بما تبقّى منو ،طالما ّ
يكية عمى تشجيع الجميع ،ومنع انتصار أي
داعمو
تجسد عبر مسيرة حرص اإلدارة األمر ّ
اإلقميمي .األمر الذي ّ
ّ
منيـ في آف.

المصمحية
بشد ٍة؛ فالعالقات
يكي ،كانت مصالح الدوؿ ،كما سبقت اإلشارة ،تتعارض ّ
ّ
ونتيجة إعادة التموضع األمر ّ
يكية /الغر ّبية
انية
يكي المباشر ،وتتغ ّذى مف العقوبات األمر ّ
ّ
اإلير ّ
التركية التي كانت تنتعش عمى ىامش الوجود األمر ّ
ٍ
ٍ
عمى إيراف ،تحولت اليوـ إلى ح ٍ
عمنية .وال يخفى الخطر الذي كانت
رب بالوكالة في سوريا ،وتيديدات متبادلة ّ
ّ
اإلقميمي ،لتعيش
السيما السعودية ،مف انتصار أي منيما في سوريا ،وأثر ذلؾ عمى دورىا
تشعر بو دوؿ الخميج ،و ّ
ّ
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تقدـ “جيش الفتح” في إدلب وسيؿ الغاب
سوريا ،بأثر ىذا الصراع،
ىدد ّ
جمود الحموؿ حتى ربيع ( )2015حيف ّ
َ
ٍ
بشكؿ
بقمب الموازيف ،نظ اًر الحتماؿ متابعتو الزحؼ باتجاه الساحؿ ،معقؿ سمطة األسد،
لتتدخؿ روسيا عسكرّياً
ّ
ٍ
التدخؿ الذي ّأدى لفتح داعمي “المعارضة” قنوات
مباشر ،وتغطّي ضعؼ سالح الطيراف لجيش سمطة األسد.
ّ
اؼ مسمّ ٍ
الدعـ العسكري نسبياً ،واعطاء الضوء األخضر ألطر ٍ
حة مرتبطة ،عمى ٍ
يكييف الستخداـ
نحو ما ،باألمر ّ
ّ
الروسية.
الجو
صواريخ “التاو”
ّ
التركي الطائرةَ
ّ
المضادة لمدروع ،وصوالً إلى إسقاط سالح ّ
ّ
ٍ
ٍ
ي
مرحمة
وبوصوؿ االحتكاؾ بيف الداعميف إلى
حرجة ّ
تيدد باالنتقاؿ مف الحرب بالوكالة إلى التصادـ العسكر ّ
ٍ
ٍ
وفضمت
الداخمي،
ممحوظ لتوضيب بيتيا
بشكؿ
المباشر ،وبعد أف أوضحت تركيا خطوطيا الحمراء وتراجعت
ّ
ّ

بي ،والتركيز عمى عالقاتيا مع الدوؿ صاحبة
بي بإعادة التفاوض عمى دخوليا النادي األور ّ
االلتفات لمعرض األور ّ
ٍ
السعودية ،دخمت الواليات المتّحدة عمى الخطّ لتمنح روسيا
تحالؼ تقوده
المشكالت مع روسيا ،ثـ االنضواء في
ّ
ٍ
كدولة عظمى ذات مصالح وطموحات ،ولالستفادة مف نقطة الذروة التي بمغتيا
فرصة استعادة ماء الوجو

ي في
األوضاع .وجاء تجاوب روسيا مع المبادرة األمر ّ
يكية ،في الوقت الذي تعمؿ عمى تكريس وجودىا العسكر ّ
الكردستاني في تركيا وفي سوريا ،ما أفضى إلى إصدار القرار ( )2254عف
العماؿ
سوريا ،وتدعـ مقاتمي حزب ّ
ّ
الدولي.
مجمس األمف ،بيدؼ نقؿ عناصر مف اتّفاؽ جنيؼ إلى نطاؽ القرار
ّ

ٍ
ٍ
لجولة أخرى مف
إقميمية
بغطاء دولي ،واستعدادات
ي
في النتيجة ،يوجد اليوـ ىيمنةٌ
ّ
ّ
روسيةٌ عمى قرار النظاـ السور ّ
ٍ
الدولية عمى تثبيت مصالحيا فييا عمى
تسوية ،تعمؿ األطراؼ
إلمكانية إجراء
الت
استطالعيةٌ
الحرب يتخمّميا جو ٌ
ّ
ّ
ّ

دولي.
ّأنيا قرٌار ٌّ

المشهد السوري
ِّ
تقدـ
اإلقميمي
الدولي
تجاوباً مع ىذا المشيد
لمتكيؼ .ذلؾ ّأنو مع ّ
المستجد ،بدأت “المعارضات” السورّية سعييا ّ
ّ
ّ
المممكة السعودية الصفوؼ عف جبية أعداء “النظاـ السوري” ،بعد إجرائيا تو ٍ
افقات مع تركيا ،انتقؿ مركز
ّ
ّ

مقربيف مف اإلمارات العر ّبية المتّحدة (رياض حجاب ،رياض نعساف آغا)
“المعارضة” إلى الرياض ،وجاء انتخاب ّ
ٍ
سعودية لإلمارات .ومع تق ّدـ روسيا
تطمينات
لقيادة ىيئة المفاوضات التي انتخبيا مؤتمر الرياض ،كنوٍع مف
ّ
الروسي
أولوية الصراع
روسية ،برزت
النسبي لتأثير إيراف ،واسقاط تركيا طائرة
صفوؼ حماة “النظاـ” ،والتراجع
ِّ
َ
ّ
ّ
ّ
ي (حزب
العماؿ
الكردستاني ،وجناحو السور ّ
أىمية إيجاد شركاء عرب لحزب ّ
مع تركيا؛ األمر الذي أضعؼ ّ
ّ
سياسي ٍة باسـ
اطي) ،مف وجية نظر الروس ،فتـ االكتفاء بشخص “ىيثـ مناع” إلنشاء مظمّ ٍة
ّ
االتحاد الديمقر ّ
الكردستاني لالستفادة منيا في ىذا
اطية” لممجموعات العسكرّية التابعة لحزب العماؿ
“مجمس سوريا الديمقر ّ
ّ

الصراع.

ي” بيذا االسـ ،عمى الرغـ مف
أف السياسة األمر ّ
مع مالحظة ّ
يكية ،ومراىناتياّ ،أدت لبقاء تسمية “النظاـ السور ّ
تراجع سمطتو عمى األرض لتصبح محصورةً عمى نحو ( )%20مف سوريا ،وعمى الرغـ مف تراجع أدوار
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مؤسسات رىينتو ،الدولة ،وانتياء أخرى (ىؿ يمكف مثالً الحديث عف و ازرة نفط ،ومثميا الكثير) ،وتف ّكؾ الكثير مف
ّ
ٍ
أف
مكوناتو أو انحصارىا بتسميات دوف مبنى ،وكذلؾ استمرار وصؼ “المعارضة” بيذا االسـ ،عمى الرغـ مف ّ
ّ
ٍ
المؤثّريف مف بينيا صاروا سمطات ٍ
متفرقة مف سوريا.
اقع عمى
أمر و ٍ
َ
مناطؽ ّ
المؤتمرات
السعودية ( 1ديسمبر/كانوف األوؿ) ،وضـ طيفاً واسعاً مف “المعارضة”
مؤتمر الرياض ،الذي ُعقد في العاصمة
ّ
قوى وأحز ٍ
الوطني ،وىيئة التنسيؽ،
اب سورّي ٍة منيا :االئتالؼ
السياسية السورّية (104
ّ
ّ
شخصية سورّية ممثّميف عف ً
ّ
وتيار بناء الدولة ،وعدد مف المستقمّيف) ،والمسمّحة (نحو  11فصيالً عسكرّياً بينيا
الوطني
والمجمس
الكرديّ ،
ّ
ّ
الرسمية
الجنوبية”) .كاف البارز فيو انتقاؿ مركز تحالؼ “المعارضة”
“أحرار الشاـ” ،و”جيش اإلسالـ” ،و”الجبية
ّ
ّ
أف
إلى الرياض ،في المممكة العر ّبية
ّ
السعودية ،لتكوف األخيرة ضامنة االتّفاقات بينيـ بالتكافؿ مع تركيا ،ويبدو ّ
المتحوؿ إلى سمطة ٍ
ي ،كاف
(الكردي)،
اطي
أمر و ٍ
اقع في بعض مناطؽ الشماؿ السور ّ
ّ
ّ
استبعاد حزب االتّحاد الديمقر ّ
أحد األثماف التي حصمت عمييا تركيا مقابؿ ىذا االنتقاؿ.
فسر بعدـ
ويظير ىذا االنتقاؿ المكانة التي أصبحت تحوزىا
ّ
ُ
اني ،وىو ما ُي ّ
السعودية في الصراع مع النفوذ اإلير ّ
وجود اعتر ٍ
اض أمريكي أو أوربي ،أو روسي ،عمى ٍ
دور ليا ،فيو ميما تعاظـ ال يمكف أف يحتوي سوريا ،أي

وسطيةً ما بيف
افقياً مع اآلخريف؛ والعتماد القيادة
السعودية الجديدة سياسةً
ّ
ّ
لكوف دورىا سيبقى في نياية األمر تو ّ
الدوؿ الداعمة لإلخواف (أبرزىا :قطر ،وتركيا) وتمؾ التي تعتبر الحرب عمييـ مسألةً مصيرّيةً (أبرزىا :اإلمارات
ٍ
اني ،بما يقتضيو ذلؾ مف
العر ّبية المتّحدة ،ومصر) ،ما ّ
يؤىميا لترعى تسويات ما بيف الدوؿ الميجوسة بالنفوذ اإلير ّ
السعودية.
السمفية المدعومة مف
“ترويض” بعض فروع اإلخواف المسمميف ،والقوى
ّ
ّ
تالقيات كانت حتى ٍ
ٍ
وقت قر ٍ
وكالء أطرافو
التصور ،حيث
يب صعبة
وكما التحالؼ الراعي لممؤتمر ُيبرز
ُ
ّ
ٍ
المسمّحوف كانوا يتصارعوف عمى مناطؽ النفوذ ،كذلؾ يبرز لقاء أطر ٍ
معارضة” سورّية طبعت صراعاتُيا
اؼ “
ُ
َ
اإلعالمية “المعارضةَ” السورّيةَ بطابعيا طواؿ السنوات الخمس الماضية .وىو ما يؤ ّشر إلى تخفيض
السياسية و
ّ
ّ
السيما اإلخواف المسمموف وحمفاؤىـ مف القوى والمستقمّيف،
األطراؼ المييمنة في “المعارضة” سقؼ طموحاتيا ،و ّ

بإمكانية الفوز بالسمطة وحدىـ ،والى توافؽ جميع المشاركيف عمى ” مبدأ
وتراجع اعتقادىـ –ولو إلى حيف-
ّ
مقربيف مف اإلمارات العر ّبية المتحدة (رياض حجاب،
تبوء ّ
الالمركزّية اإلدارّية”[ .]5في ىذا الصدد يمكف عد ّ
وقيادي رئيس مف ىيئة التنسيؽ (صفواف ع ّكاش) ،المواقع الرئيسة في ىيئة المفاوضات
ورياض نعساف آغا)،
ّ
أف اإلخواف
المنبثقة عف مؤتمر الرياض ضمانات إضافية ّ
قدمت لمدوؿ المشاركة في تحالؼ الداعميف ،تدؿ عمى ّ
المسمميف جاىزوف لمشراكة وتخمّصوا مف فكرة االستئثار.

المالكية في محافظة الحسكة شماؿ شرؽ سوريا (1
مؤتمر “سوريا الديمقراطية” ،الذي ُعقد في مدينة
ّ
التركي)،
الكردستاني
اطي (الواجية السورّية لحزب العماؿ
ّ
ّ
ديسمبر/كانوف األوؿ) ،ونظّمو حزب االتحاد الديمقر ّ
8
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ٍ
التجمعات
شارؾ فيو ممثّموف عف الحزب المذكور و” ّتيار قمح” برئاسة ىيثـ مناع ،إلى جانب عدد مف األحزاب و ّ
ي الذي يضـ الوحدات المقاتمة لحزب االتحاد
السياسية ،وممثّميف عف “قوات سوريا الديمقر ّ
ّ
اطية” ،التحالؼ العسكر ّ
أف ىذه القوات مدعومةٌ مف
الذاتية” ،وحمفاء محدوديف.
اطي وسمطة الحكـ التابعة لو “اإلدارة
ّ
ومعموـ ّ
ٌ
الديمقر ّ
روسيا ،كما تتمقّى دعماً مف الواليات المتحدة التي تنظر إلى المقاتميف األكراد كشر ٍ
يؾ أساسي في قتاؿ تنظيـ
اإلسالمية (داعش).
الدولة
ّ

عية المجتمعيف ،إلى تأكيد منظميو
ّ
ويتعدى اليدؼ مف تزامنو مع مؤتمر الرياض التشويش عميو ،أو سحب شر ّ
تؤىميـ لحضور التسويات المقبمة
عمى سمطة األمر الواقع التي يحوزونيا ،وسعييـ إلى الخروج بمظمّ ٍة
سياسي ٍة ليا ّ
ّ
ٍ
بضميا .وفعالً انتيى
ولمناطؽ أخرى يطمع
الذاتي لممناطؽ الواقعة تحت سمطتو
كطرؼ يسعى لتكريس الحكـ
َ
ّ
ّ
اطية” ،وانتخاب إلياـ أحمد وىيثـ مناع لرئاستو ،ليتخمّى
المؤتمر إلى اإلعالف عف تشكيؿ “مجمس سوريا الديمقر ّ
ٍ
لجسـ
سياسي
غطاء
أف المجمس المذكور ىو
ٌّ
األخير بذلؾ عف تأدية دور “المياتما غاندي” في سوريا ،ذلؾ ّ
ٌ
ٍ
انتياكات ِّ
المدنييف في مناطؽ سيطرتو.
بحؽ
عسكري ،مارس كغيره مف الميميشيات المنخرطة في الحرب السورّية
ّ
السياسي الذي نتج عنو
ي) ،والغطاء
ويتمقّى القائموف عمى المؤتمر (حزب العماؿ
الكردستاني عبر جناحو السور ّ
ّ
ّ
روسياً صريحاً ،وآخر أور ّبياً وأمريكياً واف كانا مشروطيف .فيذا التشكيؿ الجديد
اطية) ،دعماً
ّ
(مجمس سوريا الديمقر ّ

ي” ،وىو أيضاً يناسب بتطمّعاتو المعمنة المقاربات
يناسب روسيا لجية عدائو لتركيا وتحالفو مع “النظاـ السور ّ
تحدث بيانو الختامي عف “ ٍ
ِّ
ي” دوف
الغر ّبية الحتماؿ
نظاـ سياسي ّ
الحؿ الفدرالي في سوريا[ ،]6إذ ّ
تعددي المركز ّ
اطي نفسو بشأف “سوريا اتّحادية”[ .]7وىو
أف ّ
يحد َد شكؿ ىذه الالمركزّية ،إضافةً إلى موقؼ حزب االتحاد الديمقر ّ

افية
الحؿ الذي تسعى الواليات المتّحدة
لمتوصؿ إليو ،وتترؾ الصراع عمى األرض ليقنع األطراؼ بحدوده الجغر ّ
ّ
السياسية المطروحة وتنامي الميوؿ
ومما قد يساعد عمى بمورة حؿ كيذا ،انسداد آفاؽ الحموؿ
و
ّ
ّ
السياديةّ .
الفعمية
االنفصالية ،وحرص أصحابيا عمى اإلبقاء عمى الوضع الراىف مف تقاسـ مناطؽ السيطرة .ىذه السمطات
ّ
ّ
فعمياً عمى مناطؽ ٍ
نفوذ واضحة المعالـ تسيطر عمييا قوى أمر
ليا
ازف عمى األرض ،وسوريا اليوـ ّ
حضور و ٌ
تتوزع ّ
ٌ
الدوليوف.
متعددة ،لكؿ منيا رعاتيا
واقع ّ
اإلقميميوف و ّ
ّ

القرار الدولي
إف الواليات المتّحدة استطاعت تكريس رؤيتيا
تطو اًر
ّ
سياسياً ،مف حيث ّ
كاف قرار مجمس األمف رقـ (ّ )2254
ٍ
اتيجية
لصر ٍ
نيائية” في الوقت الراىف ،بؿ يعتمد إستر ّ
اع مستمر في قرٍار دولي .حيث إّنو ال يذىب باتجاه “تسوية ّ
“الخطوات الصغيرة” لتكريس وقائع جديدة ،ما يعني تركو باب الصراع المسمّح مفتوحاً.

ٍ
مكاف مف
المتضررة مف روسيا عمى منازعتيا في غير
مف جيتيا ،ال تخفي إدارة أوباما رغبتيا في تشجيع الدوؿ
ّ
اإلقميمية العالقة بيف
العالـ ،وتعود لتطرح مسألة توسيع حمؼ الناتو ليذا اليدؼ ،وكذلؾ تعمؿ بشأف الخالفات
ّ
الدولية
يكياً .والممفّات
دوؿ المنطقة ،بما يساىـ في تخفيؼ ّ
ّ
حدة الصراع في سوريا إلى الحدود المقبولة أمر ّ
9
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ِّ
اني ،واليمف .في ىذا اإلطار
بالممؼ
انتياء
اإلقميمية العالقة عديدةٌ ،بدءاً مف أوكرانيا ،والقرـ ،وليس
و
ّ
ّ
ً
النووي اإلير ّ
يمكف قراءة تزامف انطالؽ “محادثات السالـ” في سويس ار بشأف اليمف واإلعالف عف وقؼ إطالؽ النار ىناؾ[،]8
مع لقاء “الفروؼ” و”كيري” في موسكو قبؿ ٍ
أياـ مف إصدار قرار مجمس األمف حوؿ سوريا؛ فباإلضافة إلى

ِّ
انية،
الروسي في المفاوضات
تطرؽ “كيري” إلى الدور
النووية اإلير ّ
ّ
الممؼ السور ّ
ي ،المحور الرئيس لممحادثاتّ ،
ّ
تصعيد
النسبي في سوريا أعقبو
اجع تركيا
ٌ
اني[ .]9في السياؽ نفسو ،ال عجب ّ
أف تَر ُ
ّ
وكذلؾ إلى الموضوع األوكر ّ
بأنو سيقوـ
انية ،فقد أ ّكد رئيس الوزراء
مف قبميا ّ
التركي ،أحمد داوود أوغموّ ،
ضد الروس عبر خاصرتيـ األوكر ّ
ّ
أف “أنقرة ستقوـ بتقديـ الدعـ
بزيا ٍرة
رسمي ٍة إلى أوكرانيا “التي يحتؿ الروس جزءاً مف أراضييا”ّ ،
ّ
مشدداً عمى ّ

انية”[.]11
السياسي ،و
االقتصادي ،ألوكرانيا لمحفاظ عمى وحدة األراضي األوكر ّ
ّ
ّ

تورطيا عسكرّياً ،فتقوـ بتبر ٍيد
في ضوء ذلؾ كمّو ،تعمؿ الواليات المتحدة عمى “إدارة األزمات” مستفيدةً مف عدـ ّ
ٍ
وتقدـ عروضاً تضمف مصالحيا ،وتضع
أف الضغط عميو وصؿ إلى
مرحمة حرجةّ ،
صاعؽ االنفجار كمّما بدا ّ
ٍ
ٍ
جولة أخرى مف توزيع أوراؽ المعب.
لتعود إلى
تعارض مع بعضيا،
مصالح خصوميا في
َ
خاتمة
تحولت إلى ساحة
إمكانية
ىكذا ،يغدو مف المشكوؾ بو
ّ
ّ
التوصؿ في المدى المنظور إلى حؿ في سوريا ،التي ّ
ٍ
ٍ
بعد ،عمى العديد مف
خمفية لألطراؼ
قميمي ٍةُ ،
دولية ،وا ّ
الدولية .وطالما ّأنو ال صيغة توافقات ّ
اإلقميمية و ّ
ّ
صراع ّ
اليوة بيف
الممفّات المفتوحة ،فستجد األطراؼ في ساحة المعركة المتاحة فرصة لػ”الكباش” ،وىو ما يغ ّذي اتّساع ّ
ٍ
درجة لـ يعد مف السيؿ ردميا.
السورّييف إلى
يٌّ ،
فكؿ منيما يستثمر في طوؿ أمد الصراع ،فبينما
عمى ىذه الحقيقة يراىف المتطرفوف عمى جانبي الصراع السور ّ
تراىف جبية النصرة عمى كسب جميور منافسييا إلى صفّيا ،ىؤالء الذيف يدفعيـ اإلحباط إلى مز ٍيد مف

التطرؼ ،الزالت سمطة األسد تراىف عمى اعتمادىا في “الحرب عمى اإلرىاب” الذي ساىمت في إطالقو .،ذلؾ
ّ
األسدي” ليس لدييا قدرةٌ عمى التشارؾ ،وىنا يكمف عجزىا عف ِّ
السياسي بما
الحؿ
اإلسالمية كما “النظاـ
أف القوى
ِّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
إما أف تفرض سمطتيا بالكامؿ أو
ىو خمؽ
ّ
أرضية مشتركة وتقديـ تنازالت متبادلة واالستعداد لمتوافؽ بشأنيا ،فيي ّ
ي وال
أف تستمر في القتاؿ .عالوةً عمى ذلؾ ،فيذه األطراؼ ال تمتمؾ القدرة عمى تقديـ ما يطمح إليو الشعب السور ّ
حتّى تمبية احتياجاتو الراىنة ،وبالتالي ،لـ تعد تستمد قيمتيا سوى مف استمرار الصراع عمى اعتبارىا تقاتؿ

مبرر وجودىا
“الطرؼ اآلخر” ،وحيف توافؽ عمى وقؼ القتاؿ ستجد ذاتيا (بما فييا “النظاـ السور ّ
ي”) وقد فقدت ّ
واستمرارىا.
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ٍ
ذاتي ٍة ومجموعات مصالح متكاممة تغ ّذييا[ .]11وفي غياب قوى معارضة
آلية ديمومة ّ
لقد صار لمحرب في سورية ّ
التطرؼ ىو
جداً توقع أف يكوف
اطية مقاتمة ،حيث رّكز الطرفاف عمى تصفية
إمكانيتيا ،يصبح مف المعقوؿ ّ
ّ
ديمقر ّ
ّ
الرابح الوحيد في ِّ
ظؿ استمرار الكارثة السورّية.
***
[ – ]1يمكف العودة إلى “سوريا وايران في ظروف إعادة التموضع األمريكي” ،يوسؼ فخر الديف ،مركز
اطية.
دراسات الجميورّية الديمقر ّ
[ –]2المدف ،مقتل ضباط إيرانيين مع القنطار يعزز فرضية االختراق الروسي
[ –]3الشرؽ األوسط :تحالف إسالمي من  34دولة لمحاربة اإلرهاب قيادته في الرياض
[ –]4العربي الجديد ،حرب “الكردستاني” وتركيا تكتيكات جديدة لحرب غالب ومغموب
المبنانية.
[ – ]5البيان الختامي لمؤتمر الرياض ،السفير
ّ
الرسمييف لمموضوع يمكف مراجعة :فرانس ،24مدير
نسية،
ّ
يكية ،والفر ّ
[ – ]6لالطالع عمى المقاربة األمر ّ
االستخبارات الفرنسية“ :العراق وسوريا لن تستعيدا حدودهما السابقة أبدا”.
[ – ]7سيريا نيوز :مؤتمر المالكية يشكل مجمسا سياسيا لقوات سوريا الديمقراطية
[ – – ]8العربية ،بدء محادثات السالم حول اليمن في سويس ار
[ – – ]9روسيا اليوـ ،الفروف :اتفقنا عمى عقد مؤتمر جديد حول سوريا في نيويورك
[ – – ]11العربي الجديد ،األ زمة الروسية التركية داوود أوغمو يمعب بالورقة األوكرانية
[ – ]11يمكف العودة إلى “في تعقيدات الوضع السوري“ ،يوسؼ فخر الديف ،مركز دراسات الجميورّية

اطية.
الديمقر ّ
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تم إنجاز أعمال الورشة عمى ثالثة أقسام:
ي والمفاوضات.
القسم األول :المساىمات المكتوبة حوؿ الوضع
السياسي السور ِّ
ِّ
ِّ
سياسياً ،وتوقّعات المفاوضات.
ي
التطورات الحاصمة
نقاش مفتوٌح حوؿ
بالممؼ السور ِّ
القسم الثانيٌ :
ّ
ّ
المدني.
سياسياً ،ودور المجتمع
نقاش مفتوٌح حوؿ مشاركة المرأة
القسم الثالثٌ :
ّ
ّ
مالحظة البد منها:
امتدت مف ( 30كانوف الثاني) وحتى
لمنسقة الورشة قبؿ مفاوضات جنيؼ ( ،)3التي ّ
المساىمات المكتوبة ُسمّمت ّ
( 4شباط) ،بينما حمقة الحوار عقدت في ( 11شباط  .)2016وبينما كانت األوراؽ المكتوبة عبارةً عف توقّ ٍ
عات
ٍ
التطورات الالحقة ،وتوقّؼ المفاوضات ،وقبؿ اإلعالف عف
مسبقة ،كانت حمقة الحوار لنقاش األوراؽ في ضوء
ّ
التوصؿ إلى اليدنة.

12

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

الورشة الرابعة

العمل ّية السياس ّية من وجهات نظر سياسيّات سور ّيات

أوراق المشاركات
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آفاق الحل السياسي في سوريا والمعوقات

"لينا وفائي"
الدولية ،التي لـ
حددتو األمـ المتّحدة واألطراؼ
حاف الموعد
المحدد لبدء المفاوضات السورّية في "جنيؼ" الذي ّ
ّ
ّ
الدولي إلى تأجيؿ الموعد،
دفع "ديمستو ار" المبعوث
تتّفؽ بعد ولـ تحؿ العقد التي تواجو انعقاده حتى اآلفّ ،
مما َ
ّ
واعداً أف يكوف التأجي ُؿ ٍ
جيتيا "كيري".
يكية متمثمةً بوزير خار ّ
ألياـ فقط ،وكذا وعدت اإلدارة األمر ّ

ٍ
حركة
الموعد الجديد المرتقب لممحادثات ،بعد
خالؿ كتابة ىذه المداخمة ،مف المتوقّع أف يعمف السيد "ديمستو ار"
َ
ديبموماسي ٍة م ّكوكية جرت في األياـ الماضية لتذليؿ العقبات ،وأىميا تشكيؿ وفد المعارضة ،إذ تـ تشكي ُؿ ٍ
وفد في
ّ
ّ
ّ
عاية سعودي ٍة بعد تشكيؿ ٍ
اجتماع الرياض وبر ٍ
الروسي،
ظ عمى الرضى
ىيئة عميا لممفاوضات،
ولكف الوفد لـ يح َ
ّ
ّ
ّ
ي األخير ليا والذي قمب موازييف
السيما بعد
التدخؿ العسكر ِّ
ّ
وروسيا تش ّكؿ اآلف العباً رئيساً في الحالة السورّية ،و ّ
السيما رئيسو (أسعد الزعبي) وكبير
القوى عمى األرض لصالح نظاـ األسد؛ فروسيا تطالب بتغيير الوفد و ّ

اطية" والػ
المفاوضيف (محمد عموش) واستبداليـ بآخريف
سياسييف واضافة ممثّميف عف "مجمس سوريا الديمقر ّ
ّ
تتناغـ مع روسيا فيما تذىب إليو ،فمقاء "كيري" األخير بالييئة العميا لممفاوضات
أف أمريكا
( )DYPإليو ،ويبدو ّ
ُ
يؤ ّكد ذلؾ.

ٍ
متشدٍد مف المفاوضات ومف ِّ
كؿ
بموقؼ
جداً ،ويوحي
جاء تشكيؿ الوفد مف قبؿ الييئة لمعميا لممفاوضات
ّ
متشدداً ّ
ّ
مما أتاح لمكثيريف تسميتو (وفد الجكارة) ،فيؿ ابتغت الييئة العميا لممفاوضات بيذا التشكيؿ
الضغوط
ّ
الدوليةّ ،
ٍ
ٍ
ِّ
شديدة
لضغوطات
تحض اًر
السياسي الذي ترتضيو ،أـ إّنيا رفعت بو سقفيا
الحؿ
التأكيد عمى موقفيا الثابت مف
ِّ
ّ
تتوقّعيا خالؿ المفاوضات وفترة التحضير ليا؟
ٍ
يكية لمضغط عمييا
لقاء "كيري" األخير مع الييئة العميا لممفاوضات في الرياض كاف في محاولة مف اإلدارة األمر ّ
ٍ
ٍ
ِّ
انتخابات
الصالحيات مع
انتقاليةً كاممة
وحدة
الروسي والمتمثّؿ في حكومة
بالحؿ
لمقبوؿ
وطني ٍة ،وليس حكومةً
ِّ
ّ
ّ
ّ
قادمة قد ال يستثنى منيا األسد ،مع التيديد بقطع الدعـ إف لـ توافؽ عمى المفاوضات ،دوف ٍ
ٍ
وعد ٍ
بديؿ بالدعـ إف
ُ
عالمياً مف المقاء ِّ
يكية
ذىبت إلى المفاوضات ،ولكف ىذه المفاوضات فشمت ،فما ر ّشح إ
يؤكد تناغـ اإلدارة األمر ّ
ّ
قميمية الداعمة ليا بيذا ِّ
مع ِّ
الحؿ؟
الحؿ
ِّ
الروسي المنشود ،ولكف ىؿ تقبؿ المعارضة ومف خمفيا الدوؿ اإل ّ

إ ّف الحرب الدائرة في سوريا اآلف والتي جاءت بعد أف واجو النظاـ الثورة بالعنؼ العاري والشديد ،لـ تعد حرباً
سوريةً بيف أطر ٍ
ي يدخموف
اؼ سورّي ٍة متصارعة ،بؿ ىي
ودوليةٌ غير متوازنة .فداعمو النظاـ السور ِّ
قميميةٌ
ٌ
ّ
حرب إ ّ
ّ
الجوي والقصؼ كما ىو الحاؿ الروسي أو عمى
ي؛ إما بسالح الطيراف عبر الدعـ
ِّ
الحرب الدائرة بجسدىـ العسكر ِّ
ٍ
لوجستياً بالسالح أو
بشكؿ خج ٍؿ
األرض (حزب اهلل وايراف وروسيا أخي اًر) ،بينما داعمو المعارضة ما زالوا يدعموف
ّ
القتالية أو بالسياسة ،وذلؾ لمعديد مف األسباب التي تتعمّؽ بمصالح ىذه الدوؿ وخالفيا فيما بينيا
المعدات غير
ّ
ّ
14
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ٍ
ٍ
ِّ
حكومية في سوريا؛
القوات غير ال
ّ
عمى الحؿ في سوريا وعمى دعـ أطراؼ مختمفة مف المعارضة السورّية أو مف ّ
غمبيتيا مف ()DYP
اطية" والتي تتألؼ بأ ّ
قوات "سوريا الديمقر ّ
فاألمريكاف عمى سبيؿ المثاؿ يدعموف ويتحالفوف مع ّ

الحر ،بينما تقؼ تركيا في مواجية ىذه القوات مخافة
في حربيا مع "داعش" ومع اآلخريف أيضاً بما فيو الجيش ّ
مما سبؽ
خطر عمييا ويتعارض مع مصالحيا
مما يش ّكؿ
ازدياد النفوذ
ِّ
اً
الوطنية واإل ّ
ّ
قميميةّ .
الكردي عمى حدودىاّ ،

دولي عمى ِّ
قميمية
اتفاؽ
ًّ سورّياً خالصاً ،بؿ ىو
نرى أ ّف الحؿ السياسي السوري ىو ليس حال
ٌّ
ٌ
حؿ الخالفات اإل ّ
الدولية في ما بينيا.
و ّ

إف احتماالت ِّ
ي القادـ ىي كما يمي:
الحؿ السور ِّ

بتغطية أمر ٍ
ٍ
قميمية ومف عبرىا عمى
 -1االحتماؿ األوؿ :أف تستطيع روسيا،
يكية ،الفرض عمى الدوؿ اإل ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِّ
قادمة ال ُيستثنى منيا
انتخابات
وطني ٍة و
وحدة
اني المطروح مف حكومة
بالحؿ
المعارضة القبوؿ
ِّ
ّ
الروسي اإلير ّ

قميمي) عف
ًّ لمحرب القائمة عمى األرض ،ألّنو بمنع الدعـ كامالً (
األسد ،وعندىا لف يكوف الحؿ حال
الدولي واإل ّ
ّ
ولمتطرؼ
برمتيا،
التطرؼ
يد مف
المعارضة المعتدلة بما فييا اإل
سالمية ،سيز ُ
ّ
ّ
ّ
وسيقوي نفوذه في سوريا والمنطقة ّ
ّ
ٍ
ِّ
القوات
ات لمدعـ غير
قنو ٌ
ّ
حكومية ال يمكف وقفيا أو حتى ضبطيا ،وىكذا سنرى تنامياً لداعش والنصرة وكؿ ّ
الحكومي.
الشعبي غير
قميمية مباشرةً ،واّنما تحصؿ عمى الدعـ
ِّ
ِّ
المتطرفة التي ال تعتمد بدعميا عمى الدوؿ اإل ّ
ّ

السياسي المطروح ،وىذا
 -2االحتماؿ الثاني :أف تفشؿ روسيا وأمريكا بإقناع ىذه الدوؿ الداعمة بقبوؿ حمّيا
ِّ
مما يدفع ىذه الدوؿ التّخاذ إجر ٍ
اءات عمى األرض ترد بموجبيا والتي قد تكوف بأحد طريقتيف:
ّ
سالمية المدعومة مف ىذه الدوؿ
لقوات المعارضة المسمّحة ،وعمى رأسيا اإل
آ -زيادة الدعـ
ّ
الموجستي والتسميح ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وطويمة في سوريا.
مديدة
بحرب
مما ينبئ
كجيش اإلسالـ وأحرار الشاـ وغيرىاّ ،
سالمي التي أعمنت عنيا السعودية منذ
التدخؿ العسكري المباشر مف ىذه الدوؿ ،وتنشيط قوات التحالؼ اإل
ب-
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
لتموح بو في مواجية فرض حؿ ال يناسب
فترة ،وىذا ما تناولتو الصحؼ في اليوميف الماضييف بشكؿ مقصود ّ
اإلقميمية ليذه الدوؿ.
المصالح
ّ

أي حؿ ينيي المقتمة الدائرة في سوريا وينيي مأساة السورّييف) أف ال حؿ
ونتيجةً لما ورد ذكره ،أرى (واف كنت مع ِّ
ٍ
حرب طويمة األمد في
أف كؿ السيناريوىات المحتممة تنبئ باستمرار
سياسي قريب لمحرب الدائرة في سوريا ،و ّ

بداعيةً ِّ
سوريا لألسؼ .ولكف في ِّ
لكؿ الضغوطات
ظؿ ىذه الرؤية ما زاؿ عمى المعارضة السورّية أف توجد حموالً إ ّ
ِّ
ي ،وفي الوقت
لمحؿ
تتعرض ليا ،فتؤ ّكد مف جيتيا جاىزّيتيا
السياسي وبحثيا عنو لوقؼ نزيؼ الدـ السور ِّ
ِّ
التي ّ
ٍ
ٍ
تغيير في
انتقالي ٍة كاممة الصالحيات تفضي إلى
حكومة
نفسو تؤ ّكد عمى أف ال حؿ إال بانياء حكـ األسد وانشاء
ّ
حكـ يسمح بتداوؿ السمطة عبر صندوؽ االقتراع وانشاء ٍ
الدستور وانياء االستبداد واقامة ٍ
حكـ ديمقراطي مدني في
سورياٍ ،
حكـ يعترؼ بحقوؽ المواطنة كاممةً ِّ
لكؿ السورّييفِّ ،
الطائفية
قية و
ّ
ثنية والعر ّ
بغض النظر عف انتماءاتيـ اإل ّ
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سباق المفاوضات وآمال السوريين
"صبيحة خميل"
عمى مدار خمس سنو ٍ
التدخؿ في
اإلقميمية وال المجتمعُ الدولي مف
ات مف عمر الثورة السورّية ،لـ تيأس الدو ُؿ
ّ
ّ
مالءات وحتى إقصاء شخصي ٍ
ٍ
ٍ
ات أو ٍ
كتؿ عمى حد سواء ،وىذا ما
أجندات وا
شؤوف المعارضة السورّية؛ فرض
ّ

السعودية ،وينوي في
جمياً في مؤتمر الرياض؛ حيث إ ّف جسماً جديدًا قد خرج مف عباءة المممكة العر ّبية
ّ
ظير ّ
نقؿ مضاربو مف إسطنبوؿ والمكوث في الرياض إلى ٍ
محفوؼ كؿ
حيف ما ،حيث الراىف السوري
القريب العاجؿ َ
ٌ
كؿ ٍ
يوـ بالمفاجآت العسكرّية التي تقمب طاوالت أجندات الداعميف والخصوـ بيف ِّ
ٍ
مؤخ اًر
ليمة وضحاىا ،وما حدث ّ
ٍ
ٍ
ٍ
التركية التي سمّمت دفّة القيادة
السعودية والجميورّية
وتسميـ بيف العر ّبية
استالـ
عممية
ببساطة
في الرياض ىو
ّ
ّ
ّ
أماكف أخرى عمى
بي ليستمـ تركة المعارضة ليست المتناقضة فيما بينيا فقط ،بؿ المتحاربة أحياناً في
َ
لمحميؼ العر ّ
األرض.

ٍ
الخميجية
كالعب قوي سبؽ وأف تركت بصمتيا
السعودية
أف
ّ
ّ
ال يفوتنا ّ
فيي تجمعيا ِّ
حقيقياً
بكؿ تناقضاتيا ومشاربيا عمى أمؿ أف تصبح بديالً
ّ

أما اليوـ
عمى بعض أطراؼ المعارضةّ ،
التدخؿ
السيما بعد
لمواجية
ّ
ّ
المستجدات ،و ّ

جادةٌ لنسؼ ِّ
كؿ
ي .والتشكيمة الجديدة ىي محاولةٌ ّ
الروسي واستماتة إيراف في الدفاع عف منظومة النظاـ السور ّ
ّ
إف بعض ىذه المعارضات
التشكيالت التي تـ استيالكيا وانياكيا خالؿ صيرورة سنوات الحرب الماضية .ال بؿ ّ
أصيبت بحالة ٍ
ي لقوى الثورة والمعارضة الذي
فشؿ ،وباتت ىي ذات نفسيا تبحث عف مخارج ،كاالئتالؼ السور ّ
ٍ
ي ،بات ىو اآلخر في حيرٍة مف أمره .الكؿ
اعترفت بو أكثر مف مئة دولة حوؿ العالـ كممثّ ٍؿ شرعي لمشعب السور ّ
ٍ
بحاجة ليذه النقمة ليكسر رتابة المعبة ،فالحرب التي كمّفت ألوؼ الضحايا ومالييف الالجئيف تطحف بال
كاف
جدوى.

وقد يكوف انتخاب "رياض حجاب" و"رياض نعساف آغا" لزعامة وفد المعارضة لممفاوضات المرتقبة ،بعد اتّفا ٍ
ؽ

اء منشقّةٌ عف منظومة النظاـ مف أجؿ خمؽ
روسي أميركي غامض ،وىما (أي حجاب ونعساف آغا) باألصؿ أجز ٌ
الرغبة لدى ٍ
جادةٌ،
مقدمةٌ ّ
شيية الروس والصيف .ىذه الواجية الجديدة ىي ّ
دوؿ مثؿ اإلمارات ومصر ،أو لفتح ّ
ٍ
ٍ
اء المقتمة
ذكية مف العر ّبية
ّ
ورّبما ّ
السعودية لرمي الكرة في ممعب الخصوـ ،لمتخمّص مف إرث أخالقي ثقيؿ إز َ
فعؿ ما جاد .وىذا ما يبرر مشاركة أطر ٍ
السورّية بإنتاج ٍ
اؼ مف المعارضة لـ تكف عمى وفا ٍ
ؽ أصالً مع العر ّبية
ّ
الرمادية
سعي بعض قوى المعارضة التي لعبت في المنطقة
يفسر
ّ
ّ
السعودية مثؿ "تيار بناء الدولة" ،ولع ّؿ ىذا ما ّ
َ
ٍ
اطي".
ما بيف النظاـ والمعارضة عمى إيجاد موطئ قدـ ليا في التشكيمة الجديدة ،مثؿ "حزب االتحاد الديمقر ّ
آليات عمؿ النظاـ ،ويعرفاف الكثير مف نقاط ضعفو
إذاً لـ تكف مصادفةً اختيار حجاب ونعساف ،لجية فيميما ّ
وقوتو ،لذا كاف ال بد مف تغيير واجية العرض ،ورّبما األكثر قدرةً عمى فيـ مصالح الدوؿ ،الخصوـ واألعداء
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اغماتيةً عمى فيـ مصالحيا وضمانيا ،رغـ اعتراض بعضيـ
ي .وقد يكونا األكثر قدرةً وبر ّ
ضمف السياؽ السور ّ
عمى تاريخيما الطويؿ ضمف ىرـ السمطة.
ويبقى السؤاؿ ،ما المطموب مف المعارضة الجديدة (تمؾ التي تش ّكمت مؤخ اًر في الرياض).
مسافة و ٍ
ٍ
احدة ما بيف النظاـ كآلة ٍ
السمفية
حرب ،والمعارضة المسمّحة المتّيمة
أجزـ أف الوقوؼ عمى
بالتطرؼ و ّ
ّ
لف َ
الجيادية ىو المطموب ،ذلؾ ِّ
التطرؼ واإلرىاب عف المعارضة أوالً ،تمؾ المعبة التي أجادىا النظاـ .إذف
ولرد تيمة
ّ
ّ
المتمسكيف
شيية الروس
ثمة تيمةٌ تكوف المعارضة قد أسقطتيا باختيار حجاب_ نعساف آغا ،األمر الذي قد يفتح ّ
ّ
ّ
ظ عمى مصالح الدوؿ المتناقضة ( روسيا وايراف
بالنظاـ الحامي لمصالحيـ .رغـ ىذا يبقى الطمب الصعب الحفا َ
والخميج وأمريكا وتركيا) ،ىذه الدوؿ التي ظيرت تناقضات مصالحيا منذ اليوـ األوؿ مف انطالقة الثورة السورّية،
ٍ
مناوشات عسكرّي ٍة بيف روسيا وتركيا.
حدةً في اآلونة األخيرة بعد حدوث
وازدادت ّ

مؤخ اًر عف مجمس األمف رقـ ( ،)2254الذي يقضي بوقؼ األعماؿ المسمّحة
وبالعودة إلى القرار
األممي الصادر ّ
ّ
بحرؼ و ٍ
ٍ
قوات التحالؼ
احد إلى مصير الضربات
يشر
ّ
قبؿ العودة السريعة إلى طاولة المفوضات ،فمـ ْ
الروسية أو ّ
شعبياً،
الروسية ىي لممعارضة المسمّحة المقبولة
أف معظـ األىداؼ
ّ
ّ
آليات التنسيؽ فيما بينيا ،و ّ
وتوضيح ّ
السيما ّ

وكانت آخر نتائج غاراتيا استيداؼ "زىراف عموش" ،وىو أحد الموقّعيف عمى بياف مؤتمر الرياض رغـ الجدؿ
ٍ
سممييف ،فيو مف الذيف قبموا بالجموس إلى طاولة
بانتياكات طالت نشطاء
القائـ حوؿ عموش الذي قاـ
ّ
المفاوضات .حقيقة األمر أف تمؾ الغارة كانت موجيةً لقصؼ مؤتمر الرياض نفسو ،أو عمى األق ّؿ لسحب ور ٍ
قة
ّ
ّ
ٍ
مقاتؿ ،واستيدافو جاء
قوي ٍة مف يد المعارضة ،فجيش اإلسالـ الذي كاف يقوده عموش يتجاوز تعداده الػ ( )25ألؼ
ّ
أف مف يمتمؾ األرض يممؾ أوراؽ التفاوض ،وجيوب
لتقوية النظاـ قبؿ دخوؿ قاعات التفاوض .ومف المعروؼ ّ
ٍ
عديدة
مناطؽ
الكردية في
وقوات الحماية
المعارضة باتت شيئاً فشيئاً خاويةً منيا ،بعد ّ
َ
ّ
تمدد داعش وجبية النصرة ّ
وواسعة.

الذىبية والمعروفة في
عممية التفاوض المعمف عنيا اليوـ ىي (ال غالب وال مغموب) تمؾ القاعدة
إذا كاف ظاىر
ّ
ّ
ٍ
ٍ
فف التفاوض ِّ
ِّ
العاـ ،وىنا
وحؿ النزاعات ،إال ّأنيا قاعدةٌ ذات
خصوصية ّ
ّ
مبنية عمى السياقات المحمودة لمصالح ّ

المقصود الشعب السوري بشرائحو كافّةً .إال ّأنيا في الحالة السورّية الراىنة شك ٌؿ مف أشكاؿ إعادة إنتاج النظاـ
ٍ
وتدويره بطر ٍ
بجالء ضربات روسيا المنتقاة ضد معارضي
يفسر
يقة جديدة ،أو بترويج النسخة
ّ
المعدلة منو ،وىذا ّ
المعدؿ.
النظاـ لتسويؽ المنتج
ّ

لكف الدعـ
أف الخريطة العسكرّية السورّية
ّ
أف النظاـ بات قاب قوسيف أو أدنى مف السقوطّ ،
الحالية تقودنا إلى ّ
رغـ ّ
اإليراني الروسي الالمحدود يجعمو في أسوأ األحواؿ أقوى مف المعارضة التي تشكو ثقوباً كثيرةً منذ البداية .مف
"الوطنية" ،وما مؤتم ار معارضة الداخؿ ،دمشؽ والجزيرة ،المذاف
يسمى بمعارضة الداخؿ
ّ
تمؾ الثقوب بعض ما ّ
نماذج ىدفيا النيؿ مف المعارضة وتمييع مفيوميا وخمط األوراؽ ،باالستناد
عقدا بالتزامف مع مؤتمر الرياض ّإال
ُ
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بالعقمية ذاتيا منذ
أف النظاـ مازاؿ يعمؿ
إلى الدور الذي ّ
ّ
يؤديو ىؤالء المعارضوف الموالوف .وىذا يقودنا إلى ّ
التقدمية .حيث يرى داخؿ ِّ
ٍ
ىابياً ،وىذا
كؿ
الوطنية
سبعينيات القرف الماضي حيف ش ّكؿ الجبية
معارض خصماً إر ّ
ّ
ّ
ّ
اليجوـ عمى معارضة الخارج
أف معارضة الداخؿ كاف ىدفيا
يحتّـ عمى العالـ أجمع محاربتو ،وبدا األمر ّ
جمياً ّ
َ
ي في حربو المزعومة ضد اإلرىاب.
ودعـ الجيش السور ِّ

المدني ،لتأخذ
عممية التفاوض المزمع عقدىا مطمع العاـ ناقصةً ،ما لـ تفتح الباب أماـ منظّمات المجتمع
وتبقى ّ
ّ
النسوية
السيما
ّ
اطية .فيذه المنظّمات ،و ّ
مدنية وديمقر ّ
دورىا في المفاوضات في رسـ مالمح سوريا المنشودة ،دولة ّ
ِّ
وصناع القرار .بوجودىـ سيصؿ صدى ىذه الجموع
الممتد بيف احتياجات الناس
تؤدي دور الجسر
منيا ،قد ّ
ّ
األساسييف،
األولويات أماـ المفاوضيف
واحتياجاتيا إلى قاعة التفاوض .وىذه المنظّمات وحدىا القادرة عمى ترتيب
ّ
ّ
وتوجيو البوصمة نحو األىداؼ التي تمس الشريحة الواسعة مف السورّييف التي يجب عدـ تغييبيا .ومف ىنا تأتي

ٍ
تفاوض بشأف مستقبؿ سوريا .فالسورّيوف لـ ي ِّ
قدموا كؿ ىذه
أي
أىمية مشاركة ممثّمي المنظّمات
المدنية في ِّ
ّ
ّ
ٍ
التضحيات في سبيؿ أف يكرر النظاـ نفسو في ٍ
ٍ
تغيير يشمؿ ىياكؿ
قالب جديد أو أف يتـ استالـ وتسميـ مف دوف
ّ
ي/ة ينتظر بارقة ٍ
أف القرار ( )2254وضع في
برمتيا .ولعمّي ِّ
أمؿ لوقؼ ّ
شالؿ الدـ ،فيما لو ّ
كأي سور ّ
الدولة ّ
مناطؽ عاز ٍ
المدنييف وتحييدىـ عف ِّ
كؿ أطراؼ الصراع.
مقدمةً لحماية
أولوياتو خمؽ
لة لتكوف ّ
َ
ّ
ّ
***
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مساهمة في ورشة عمل "العممية السياسية من وجهة نظر سياسيات سوريات"
"نغم غادري"
بحجة عدـ توافؽ الدوؿ ،وتيديد روسيا االتّحادية باستخداـ الفيتو ،صدر القرار
بعد تعطيؿ مجمس األمف لسنيف ّ
رقـ ( ) 2254ق ار اًر باىتاً غير ممزـ ،فيو الكثير مف التناقض في ٍ
توصيؼ طبيعة األزمة،
عدد مف البنود ،بما فييا
ُ

األساسية ،غير الخاضعة لمتفاوض ،وىي مصير
الخالفية الجوىرّية بيف الدوؿ ،والنقطة المحورّية
وتجاىؿ النقاط
ّ
ّ
األسد ووجوب محاكمتو .لقد ظيرت
المينية العالية في بنية القرار وألفاظو فقط في التالعب عمى األلفاظ ،فاتحةً
ّ
مرجعي ٍة لمتفسير ،وتجاىؿ ِّ
كؿ ما يتعمّؽ بالعدالة
أي
الباب عمى مصراعيو لمتأويالت والتكيّنات ،ومف دوف ِّ
ّ
االنتقالية ىي أساس الوصوؿ
أف العدالة
وكيفية محاسبة ومحاكمة المجرميف.
االنتقالية،
ّ
ّ
ّ
ومعموـ لدى العالـ كمّو ّ
ٌ
ٍ
ٍ
ومستدامة.
ناجحة
سياسي ٍة
عممي ٍة
ّ
إلى ّ
تعددت مرجعيات القرار بطر ٍ
ىدامة ،وافتقر إلى آليات تضمف تنفيذه ،وقد ربط استمرار الوضع المتدىور
يقة ّ
ّ
ّ
بغياب ِّ
السياسي ،دوف اإلشارة المباشرة إلى السبب الرئيسي ليذه الحالة.
الحؿ
ّ

ي ،تتـ مف خالؿ ٍ
سبؿ منيا؛
العممية
أف
تمبي تطمّعات الشعب السور ِّ
السياسية الجامعة ،والتي ّ
ّ
ّ
لقد أشار القرُار إلى ّ
إنشاء ىيئة ٍ
قالي ٍة جامعة ولكف دوف إظيار ما ىي السبؿ األخرى .وىؿ يوجد سبي ٌؿ آخر لتطبيؽ بياف
حكـ انت ّ
الحكومية فجاءت ىذه العبارة فضفاضةً،
المؤسسات
باستم اررّية
ّ
ّ
بارتكاب الفظائع والجرائـ ،في الوقت الذي يجوب فيو معرض

أما فيما يتعمّؽ
جنيؼ الذي ّأيده القرار(ّ ) 2118
منية
مسؤولية
ولـ تشر صراحةً إلى
المؤسسة األ ّ
ّ
ّ
ي بالحفاظ
اصـ العالـ ،وسؤالنا عف جدوى مطالبة الشعب السور ِّ
صور شيداء الثورة السورّية في فروع األمف عو َ

المؤسسة التي مارست كؿ صنوؼ االبتزاز والقتؿ واالعتقاؿ التعسفي والتصفية ِّ
بحؽ أبنائو
عمى استم اررّية ىذه
ّ
ّ
ألف اجتماع الرياض الذي
عمى مدى خمسة عقود .ولـ يكف مف المجدي اإلحاطة باجتماعات موسكو والقاىرةّ ،
تمت اإلشارة إليو عمى وجو الخصوص ضـ كؿ أطياؼ المعارضة السورّية ،ما عدا المعارضات التي صنعيا
ّ
النظاـ وحمفاؤه.
مسؤولية
عممي ٍة
سياسية ،متجاىالً
ّ
ّ
يسمّـ القرار في الفقرة الخامسة بالصمة الوثيقة بيف وقؼ إطالؽ النار ،وانطالؽ ّ
المدنييف وحصارىـ ،والسماح فو اًر لموكاالت
المدنييف .وطالب القرار بوقؼ اليجمات عمى
مجمس األمف عف حماية
ّ
ّ

نسانية ،وتجاىؿ اإلشارة إلى عدـ تنفيذ النظاـ لمق اررات
نسانية بالوصوؿ السريع والمأموف ،وفتح
الممرات اإل ّ
اإل ّ
ّ
نساني ،وقانوف حقوؽ
أف القانوف الدولي اإل
( )2193-2165-2191
المتضمنة أصالً ىذه المطالبات .مع العمـ ّ
ّ
ّ
المدنييف في أوقات الحروب ،ويمنع استخداميـ كدروٍع بشرّي ٍة ،وحصارىـ وتجويعيـ ،وىذا
اإلنساف يضمناف حماية
ّ
ىابية كاف انتقائياً ومريباً ،واذ يخص ك ّؿ
أما فيما يتعمّؽ بتحديد التنظيمات اإلر ّ
ما يمارسو النظاـ وحمفاؤه ،وداعشّ .
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بشكؿ ٍ
ٍ
المصنفة
ظالـ التنظيمات العابرة لمحدود والتي استقدميا النظاـ و
التنظيمات المرتبطة بالقاعدة ،تجاىؿ
ّ
ٍ
اقية.
أىميا حزب اهلل والميميشيات العر ّ
باألساس إر ّ
ىابية في عدد مف الدوؿ و ّ

ِّ
المدنييف الذيف يعيشوف في مناطؽ سيطرة ىذه التنظيمات
المسؤولية في معاناه
الحؽ و
لـ ينظر القرار بعيف
ّ
ّ
ىابية ،واّنما طالب بالفقرة الثامنة بالقضاء عمى المالذ اآلمف لتمؾ التنظيمات ،وىذا ما سيفتح الباب مستقبالً
اإلر ّ
المدنييف .ومثا ٌؿ عمى ذلؾ مدينة الرقة المحتمّة مف قبؿ داعش ،والتي يعاني أىميا األمريف مف
الستيداؼ
ّ
ٍ
المدنييف.
لقوات التحالؼ دوف
تمييز بيف اإلرىابّييف و ّ
ائي ّ
ممارسات داعش والقصؼ العشو ّ

أخالقياً ،واّنما بسبب اقتراب انتياء الوالية
إنسانياً أو
التطورات
ربما لـ يكف الدافع وراء
السياسية األخيرة دافعاً
ّ
ّ
ّ
ّ
ِّ
اني ،والوضع في فمسطيف ،وظاىرّياً نتيجة ضغط ممفي
الممؼ
وتطورات
األميركي،
ئاسية لمرئيس
الر ّ
ّ
ّ
النووي اإلير ّ
ّ
السياسية والقرار الذي صدر ،ما ىي إال زوبعةٌ في فنجاف،
التحركات
فإف كؿ ىذه
ّ
اإلرىاب واليجرة ،ومع ذلؾ ّ
ّ
العضوية في مجمس األمف تعطي الضمانو لألسد بتعطيؿ مجمس األمفِّ ،
مؤسسات
ألف روسيا الدولة دائمة
ّ
ّ
وكؿ ّ

ي لقواتو مف أجؿ تعديؿ ميزاف القوى
السيما محكمة العدؿ
الدوليةّ ،
ّ
ىيئة األمـ المتّحدة ،و ّ
وتقدـ الدعـ العسكر ّ
لصالحو .لـ تعترؼ دوؿ العالـ قانونياً بأف شرعية النظاـ ىي شرعيةٌ متنازعٌ عمييا ،رغـ سيطرتو عمى أجز ٍ
اء ال
ّ
ّ
ّ ّ
الحدودية مع الدوؿ المجاورة ،وفقدانو ِّ
لكؿ المعابر
ي ،وفقدانو ألغمب المناطؽ
ّ
ّ
تتعدى الػ  20%مف التراب السور ّ
البرّية باستثناء المعابر مع لبناف .ومع ذلؾ مازالت سفاراتو تتح ّكـ بالمواطنيف وتحرميـ مف حقوقيـ في الحصوؿ
القانونية الصادرة عنو تالحؽ المعارضيف في ِّ
كؿ
عمى الوثائؽ التي يحتاجونيا ،ومازالت مذكرات المالحقة
ّ

الدولي (  ) 2254خطوةً في االتجاه الصحيح
مطارات العالـ .رّبما كاف مف الممكف أف يكوف قرار مجمس األمف
ّ
لو ّأنو تضمف آليات ٍ
تنفيذ واضحة ،وبدؿ أف تضغط الدوؿ عمى النظاـ مف أجؿ إلزامو بإطالؽ س ارح المعتقميف
ّ

األبرياءِّ ،
المتفجرة والصواريخ ،وجدنا
اليمجي بالبراميؿ
وفؾ الحصار عف المناطؽ المحاصرة ،وتوقّؼ القصؼ
ّ
ّ
مشاؼ ومدارس وقوافؿ إ ٍ
ٍ
غاثة ،وذلؾ مف أجؿ
المدنية مف
الحر ،والمراكز
روسيا تستمر باستيداؼ فصائؿ الجيش ِّ
ّ
َ
ٍ
استسالمي ٍة وتخمّيو عف ثوابت الثورة السورّية.
حموؿ
ي عمى القبوؿ بما يطرح عميو مف
إرغاـ الشعب السور ِّ
ّ
وطنياً ،مف أجؿ القضاء عمى اإلرىاب في
سياسياً
حقيقية ،ومشروعاً
إف الحؿ في سوريا يتطمّب إرادةً سورّيةً
ّ
ّ
ّ
أما الرىاف عمى أف يجمس النظاـ عمى طاولة
المنطقة والمتمثّؿ ببشار األسد ونظامو والميميشيات عابرة الحدودّ .
ٍ
جدي في ِّ
استحقاقات ال يمكف التعاطي معيا
ىاف غير عاقؿ .ىنالؾ
المفاوضات
بشكؿ ّ
ٌ
ظؿ الوضع الراىف فيو ر ٌ
السمبية التي أوجدىا الوضع الراىف إال برحيؿ شخص بشار األسد وزمرتو ومحاكمتيـ،
والبدء بمعالجة اآلثار
ّ
الطائفية والتغيير
القومية والحز ّبية و
يديولوجيات
وعندىا يمكف أف تبدأ مسيرة إعادة اإلعمار ،بعيداً عف األ
ّ
ّ
ّ

المدنية ،دولة
الشيطانية لنظاـ بشار األسد ومرتزقتو .نريد أف نبني سوريا الدولة
الديموغرافي ،وبعيداً عف األحالـ
ّ
ّ
الحرة الكريمة التي حمـ بيا الشيداء.
المواطنة والقانوف و ّ
المؤسسات ،سوريا الجميمة ّ
***
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في العممية التفاوضية
هنادي زحموط
المؤشرات الدولية مف ق ارر ٍ
ات
ّ
أف
خارجيا ،باتت تدفع لمجزـ ّ

ٍ
صادرٍة عف مجمس األمف ،ومؤتمر ٍ
ولقاءات لممعارضة السورّية داخؿ سوريا أو
ات
دوليةً إلنياء الصراع في سوريا.
ىنالؾ إرادةً ّ

ٍ
ميميشيات يحارب
أدوات ىذا الصراع :النظاـ والفصائؿ المسمحة وجبية النصرة وداعش ،باتت أكثر فأكثر

دولياً ،والجيش الحر وحده وجميوره مف الثوار في الداخؿ باتوا معزوليف دوف
المرتزقة في صفوفيا ،وتالقي دعماً ّ
أي دعـ ،بؿ محاصريف عمى أكثر مف صعيد.
ِّ
فإف الشعب السوري كمّو وعمى اختالؼ انتماءاتو ،سواء أكاف معارضاً أـ موالياً
ومع اختالؼ درجة الحصارّ ،
الجنونية باتت تحاصر السورّييف داخؿ البالد أينما حمّوا ،بينما بات مف ىرب منيـ
يعاني مف الحصار ،فاألسعار
ّ

خارج البالد يواجو مصي اًر مجيوالً رغـ تمتّعو ببعض األماف.

اح
مصير البالد المجيوؿ بات ّ
تشردت بيف الداخؿ والخارج ،وجر ٌ
ييدد كؿ سوري في صحوه أو مناموٌ .
أسر ّ
عصيةٌ عمى التضميد.
ٍ
ألف
نياية ليذه المأساة ،يقؼ السورّيوف ،بمختمؼ انتماءاتيـ
وبينما تتعمّؽ األنفاس بوضع
ّ
السياسية ،عاجزيف ّ
يقرروف ىذا المصير.
"اآلخريف" ىـ مف ّ

ٍ
ٍ
مف ٍ
معروفة جبية النصرة
وغير
جية ،بات
قوى معروفةٌ
النظاـ مرتيناً إليراف وروسيا ،ومف جية أخرى تدعـ ً
ُ
ُ
مقومات اإلغاثة لمصمود في وجو
وداعش ،فيما ّ
تكبد السورّيوف الثمف الغالي ليذا الصراع ،ولـ تتوفّر ليـ أبسط ّ

اإلعصار الذي يجتاح بيوتيـ.

المدني بيف اإلغاثة واإلعالـ ،يناضؿ ىذاف الجناحاف في البقاء عمى قيد الحياة وقد
انقسمت منظّمات المجتمع
ّ
اجتمعت مصمحة النظاـ وداعش والنصرة عمى التضييؽ عمييـ حتى ِّ
الحد األقصى.
في المستقبؿ المنظور ُيقدر ليذا الواقع أف يستمر وقتاً غير قميؿ ،واذا عدنا لنقطة البداية التي تقوؿ إف ثمة إرادةً
الي ٍة يبرـ
دوليةً لوضع حد ليذا الصراع ،فإف الحؿ الذي سيفرض عمى السورّييف يفترض أف يأتي عمى شكؿ فيدر ّ
ّ
اتفاقيا شكالً طرفاف؛ مو ٍ
ي في تمثيميما.
اؿ
ومعارض لـ يؤخذ رأي الشعب السور ِّ
ٌ
***

21

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

الورشة الرابعة

العمل ّية السياس ّية من وجهات نظر سياسيّات سور ّيات

جمسات النقاش والحوار

22

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

الورشة الرابعة

العمل ّية السياس ّية من وجهات نظر سياسيّات سور ّيات

المحور األول
نقاش مفتوح حول التطورات الحاصمة بالممف السوري سياسيا ،وتوقعات المفاوضات

"خولة دنيا":
أف تسارع األحداث وما حصؿ في
صديقاتي العزيزات ،نمتقي اليوـ
ّ
لنتحدث حوؿ األوراؽ التي أرسمتموىا ،ويبدو ّ
جنيؼ ،وايقاؼ المفاوضات ،جعؿ بعض ما كتبتموه يبدو قديماً ،إال ّأننا نأمؿ أف يكوف نقاش اليوـ لتدارؾ ما

التوسع فييا كتابةً ،والمتعمّقة بمشاركة المرأة
يتـ
فاتنا ،وقراءة
ّ
ّ
المستجدات ،باإلضافة إلى مناقشة النقاط التي لـ ّ

المدني.
سياسياً والمجتمع
ّ
ّ
***

"لينا وفائي":
مساء الخير ..في البدء أريد القوؿ ،وال أدري إف كاف لحسف ال ِّ
حظ أو لسوئو ،إّنو مف الجيد التأ ّخر الذي حصؿ.
احدة طرحت الموضوع مف زاويتيا ،عممياً كؿ و ٍ
أالحظ أف الخالفات بسيطةٌ بيف الجميع ،وأف كؿ و ٍ
منا سمّطت
احدة ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
نقطة مف الحدث .الميـ ما حدث بعد ما كتبناه ،كؿ ىذه األوراؽ كتبت قبؿ جنيؼ ( )3وقبؿ القصؼ
الضوء عمى
السعودية ّنيتيا
الروسي الشديد عمى ريؼ حمب وريؼ الالذقية ،وقبؿ الفشؿ الذريع في المفاوضات ،وقبؿ أف تعمف
ّ
ّ
الدولي ،وأيضاً قبؿ ما يحصؿ في
اإلسالمي كجزٍء مف التحالؼ
الدخوؿ ،وأيضاً قبؿ إعالنيا الدخوؿ في المشروع
ّ
ّ
ٍ
عاـ .والكرد المقصود
شماؿ سوريا اآلف بيف الكرد واألتراؾ ،وبيف الكرد والجيش ال ِّ
حر ،وبيف الكرد والعرب بشكؿ ّ
اطية".
بيـ ،ليس جميع الكرد ،وانما تحالفات الػ ( )PYDو"قوات سوريا الديمقر ّ

ألنني قمت إّنني أتّفؽ بالرؤية مع أغمب ما كتب ،سوؼ أنظر إلى ما
ألنو ليس لدي
ٌ
انتقادات كثيرةٌ عمى ما ُكتب ،و ّ
ّ

ولكنيا أكثر وضوحاً كذلؾ .مثالً روسيا تقصؼ
حدث وأق أر ذلؾ بعدما كتبنا ما كتبناه .اآلف الصورة أكثر تعقيداًّ ،

روسي ،والى
يكي
ي ،والمجتمع
افؽ أمر ٌّ
الدولي ال يعمف موقفاً حتى اآلف ،أيضاً قد يكوف ىناؾ تو ٌ
في الشماؿ السور ّ
ّ
ّ
ألننا ال نعرؼ عف ىذا التوافؽ ما ينبغي .لذلؾ يجب أف
ِّ
أي مدى يسير ىذا التوافؽ ،يجب أف نق أر ما بيف السطور ّ
مرة في لقائو مع "رياض حجاب" في
المرتيفّ ،
مرتيف وما اضطر لمتراجع عنو في ّ
نق أر ذلؾ مف تصريحات "كيري" ّ

المرتيف كاف "كيري" يحاوؿ الضغط
ومرة أخرى في لقائو مع نشطاء المجتمع
المدني في لندف .في ّ
الرياضّ ،
ّ
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ِّ
يكية –مع ّأنني قطعاً أعتقد أنو ليس ىناؾ
بالحؿ
باتجاه القبوؿ
مما يشعرنا ّأنو فعالً لدى ىذه اإلدارة األمر ّ
الروسيّ ،
ّ
األساسييف أي "كيري"
خالفات كبيرةٌ في اإلدارة ولكف أصحاب القرار
كبير في اإلدارة ،فيناؾ
افؽ أمر ٌّ
تو ٌ
ٌ
ّ
يكي ٌ
ي– وقميالً فقميالً يتركوف الموضوع لروسيا
و"أوباما" ،ىذا رأييـ ،أال وىو االنكفاء عف الدخوؿ في الوضع السور ّ

مرةً أخرى،
أكثر ،فمف الواضح ّ
أف خيارات أوباما – كيري ىي باتجاه عدـ االنخراط في منطقة الشرؽ األوسط ّ
المستمر عمى
ات واضحةٌ تدفع باتجاه رحيؿ األسد ،رغـ تأكيدىـ
وىو ما يتـ تكريسو أكثر ،وليس عندىـ خطو ٌ
ّ
وجوب رحيمو.

أف ىناؾ شكالً مف أشكاؿ التوافؽ باتجاه أف يترؾ األمريكاف لمروس مشكمة ِّ
ي،
اآلف يتّضح أكثر ّ
حؿ الوضع السور ّ
األقؿ عبر الصمت ،إذا لـ نقؿ عبر الموافقة المباشرة والصريحة .في ِّ
ِّ
ظؿ ىذا الوضع يبقى التناقض
عمى
ِّ
لمسعودية وقطر وتركيا ،ىذا التناقض أكبر
اإلقميمية في المنطقة
الروسي وبيف المصالح
الحؿ
األساسي ىو بيف
ِّ
ّ
ّ
ّ
اضح أيضاً،
تناقض
روسي فقط ،بؿ ىناؾ
تركي –
تناقض
بكثير مع األتراؾ ،فميس ىناؾ
تركي – أمر ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
يكي و ٌ
ٌ
ٌ

السعودييف ،وىناؾ تناقض
نسبياً بيف األمريكاف و
ّ
لكف ىناؾ تناقضاً أق ّؿ ّ
و ّ
السيما فيما يخص موضوع الػ (ّ ،)PYD
قطعاً بيف السعودية مف جية والروس الذيف يدعموف العدو الرئيس لمسعودييف أال وىو إيراف ،مف ٍ
جية أخرى.
ّ
وبالتالي كيؼ سوؼ يتمظير الحؿ في ِّ
الدولية
اإلقميمية والقوى
ظؿ ىذه التناقضات الواضحة؟ حتى اآلف القوى
ّ
ّ
تمعب معاً لعبة ِّ
ي ىو مف يقوؿ اآلخ.
عض األصابع ،والشعب السور ّ

لحد اآلفٌّ ،
ِّ
تدخ ٌؿ
ألنو ّ
كؿ منيـ يضغط باتجاه مصالحو أكثر ،لكف مازاؿ الضغط الروسي ىو األوضح واألعنؼّ ،

تيدد
سافر ،حتى اآلف يمكننا القوؿ إ ّف القوى األخرى (اآلف منذ يوميف فقط بدأت تركيا
بالتدخؿ) ،وىي مازالت ّ
ّ
ٌ
ٍ
ي في
بشكؿ واضحّ ،لوحت السعودية في الفترة األخيرة ،وأعمنت جاىزّيتيا
بالتدخؿ وىي لـ تتدخؿ بعد
لمتدخؿ البر ِّ
ّ
ّ
ِّ
التدخؿ ،وحتى اآلف ال
يكيةٌ ليذا
الدولي .وفي ظ ّؿ التحالؼ
ظؿ التحالؼ
ّ
الدولي يعني أف يكوف ىناؾ تغطيةٌ أمر ّ
ّ
ّ
ات
بأف األمريكاف سوؼ يقبموف ،رغـ ّأنيـ أعمنوا
يوجد
رسمياً قبوليـ بيذا األمر ،لكف ال يوجد خطو ٌ
شيء و ٌ
ّ
اضح ّ
ٌ
ٍ
ٍ
بشكؿ شخصي الػ ( )PYDعبر
بشكؿ أسرع وحاولت أف تواجو
عمى األرض بعد .بالمقابؿ تركيا ضاقت ذرعاً

لكنيا لـ تدخؿ ،واّنما تواجو عبر
تتدخؿ برّياً ،رغـ ما اتّيميا بو النظاـ السوري مف ّأنيا ّ
القصؼ .لـ ّ
تدخمت برّياًّ ،

القصؼ.

ألف مجمس األمف سمّـ لألمريكاف الذيف سمموا
التركي ولـ يدف القصؼ
مجمس األمف أداف القصؼ
الروسي ،ىؿ ّ
ّ
ّ
ألف مجمس األمف مازاؿ يتعامؿ مع النظاـ؟ وأنا برأيي ىذا ىو السببّ ،أنو مازاؿ يتعامؿ مع
لمروس بدورىـ؟ أـ ّ
تدخؿ الروس،
عياً ويمثّؿ الدولة السورّية ،وبالتالي ىو الذي طمب ّ
ألنو لـ يسقطّ ،
ىذا النظاـ ّ
وبأنو مازاؿ شر ّ
24

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

الورشة الرابعة

العمل ّية السياس ّية من وجهات نظر سياسيّات سور ّيات

القانوني ،وبالتالي مجمس األمف يديف الحالة حسب
تدخؿ األتراؾ غير
تدخؿ الروس
ٌّ
قانوني أكثر مف ّ
وبالتالي ّ
ّ
إنسانيتيا وليس حسب خدمتيا لمشعوب .برأيي السبب الثاني ىو األوضح.
قانونيتيا وليس حسب
ّ
ّ
بالنسبة لألياـ القادمة ،بتقديري لف يعقد( ،)2/25ليست الظروؼ مواتيةً عمى اإلطالؽ ألف يعقد ،وعندما عمّؽ
"ديمستو ار" المفاوضات ،عمّقيا ألنو ال يريد أف يفشؿ فشالً ذريعاً ،واّنما يريد أف يصؿ إلى
ٍ
نسبياً
نجاح ولو كاف ّ

النسبي ،عمى الرغـ مف
اضح بتحقيؽ ىذا النجاح
ليقوؿ إّنو حقّؽ شيئاً عمى األرض .حتى اآلف ليس ىناؾ
شيء و ٌ
ٌ
ّ
النسبي عمى صعيد
التقدـ
تقد ٌـ بسيطٌ حصؿ في مسألة إدخاؿ المساعدات ،فالحصار مازاؿ قائماً ولكف ّ
ّأنو يوجد ّ
ّ
إدخاؿ المساعدات وقبوؿ النظاـ بإدخاليا بيذه الطريقة.

ٍ
بكثير مف التوقّعات الممكنة .أنا
ي ،وستكوف حبمى
شخصياً
األياـ القادمة ستكوف صعبةً ّ
ّ
جداً عمى الشعب السور ّ
ٍ
تركي،
سعودي –
ي
السعودي لـ يعمف
أف اإلعالف
ولكني أمي ُؿ إلى ّأنو سيكوف ىناؾ دخو ٌؿ بر ٌّ
بشكؿ رسميّ ،
رغـ ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ألنيا إذا تخمّت فيذا يعني ّأنيا سمّمتيا إليراف ،وبالتالي إضعاؼ
ألف تركيا لف تتخمّى
ببساطة عف الساحة السورّيةّ ،
ّ

ٍ
بشكؿ ٍ
تركي لف
سعودي
تدخ ٌؿ
اإلقميمي
اإلقميمي ،وتقوية لدور إيراف
لدورىا
ٌّ
ٌّ
جداً ،وبالتالي برأيي سيكوف ىناؾ ّ
كبير ّ
ّ
ّ
تركياً عمى
يكوف في مواجية النظاـ مبدئّياً ولكف سيكوف بمواجية الػ ( )PYDو"داعش" وسيحقّؽ نفوذاً
سعودياً – ّ
ّ

ٍ
السيما إذا
األرض ،ىذا سيخدـ تثبيت المعارضة لنفسيا عمى األرض
بشكؿ موضوعي سيخدـ ىذا الموضوع ،و ّ
ٍ
ٍ
ألننا
التدخؿ
كاف
مخبأة ليذه المحظة ،وىذا و ٌ
ّ
اردّ ،
السعودي ليس مباش اًر ،واّنما عبر تدريب وادخاؿ معارضة سورية ّ
ّ
تحدث
نالحظ مثالً اً
خبر عف دخوؿ دعـ المعارضة إلى إعزاز لمحاربة الػ ( )pydوالذيف أدخمتيـ تركيا ،والذيف ّ

ؤدي دو اًر .ىؿ
مخبأ ليذه المحظة وىو ما سي ّ
ي لحقوؽ اإلنساف ،معناىا يوجد ما ىو ّ
عنيـ البارحة المرصد السور ّ
ٍ
سيؤدي إلى ِّ
حؿ المشكمة السورّية؟ أعتقد ّأنو مف المب ّكر ح ّؿ المشكمة السورّية ،حتى لو لـ ِّ
تقسيـ فعمي
يؤد إلى
ىذا
ّ
ٍ
مشابو ِّ
لحؿ الطائؼ في لبناف ،وىذا أحسف
سيؤدي إلى تقسيـ األمر الواقع ،يستمر لفت ٍرة ريثما نص ُؿ إلى حؿ
لمبمد،
ّ
سوداوي ٍة كثي اًر ،ولكف برأيي إذا أردنا أ ّال
حؿ لألسؼ يمكف أف يصؿ إليو السورّيوف اآلف .أعمـ ّأنني أتكمّـ بصورٍة
ّ
أف ما سعينا إليو في الخمس
نكذب عمى أنفسنا ونكوف
ّ
موضوعييف يجب أف نرى الصورة بحقيقتيا ،وبحقيقتيا ّ

سنوات منذ بداية الثورة وفي السنيف األولى لف يتحقّؽ بيذه البساطة ،وسنكوف محظوظيف إذا استطعنا تحقيؽ ما
ٍ
ٍ
ي
يؤدي إلى
ىو أق ّؿ ولو
تدخ ٌؿ بر ٌّ
يؽ طويالً ،واذا حصؿ ّ
بشكؿ نسبي ّ
تداوؿ نسبي لمسمطة .ولكف اآلف مازاؿ الطر ُ

السياسي
وىذا محتم ٌؿ أف يحصؿ ،سيكوف تقسيـ األمر الواقع لمقوى المتحاربة وبعدىا مف الممكف أف يكوف الح ّؿ
ّ
المقبؿ.
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"صبيحة خميل":
ٍ
شخص كتب .أريد القوؿ إ ّف
صغير عمى ما كتبتوّ ،أنني ظُممت فيما كتبتو ،والسبب ىو ّأنني ّأوؿ
تعميؽ
لدي
ٌ
أوالًّ ،
ٌ
الوطنية التي يجري الحديث عنيا لـ يكف مطروحاً ،ولكف أنا أق أر مف تشكيمة الوفد ومف
موضوع حكومة الوحدة
ّ
ٍ
عما
استالـ وتسميـ المعارضة في الرياض ،كنت أق أر ّ
أف المجتمع الدولي يتّجو نحو تمميع النظاـ بصورة ما .بعيداً ّ
أشياء كثي ٍرة ،ولكف ما يجري عمى األرض ىو
كتبناه ،أردنا أف نق أر في المستقبؿ ،ما كتبتو "لينا" أتّفؽ معو في
َ

يس لمعداوات .حقيقةً ،المجتمع الدولي مع األسؼ الشديد مف خالؿ إطالؽ يد روسيا وحمفائيا برسـ القوى
تكر ٌ
وتكريسيا عمى األرض ،ىي ترسـ نوعاً مف أنواع العدوات بالدـ ،و ٍ
السوداوية
مستقبمي ٍة قد تقارب الصورة
ألحقاد
ّ
ّ

التي ختمت بيا "لينا" ،أنا أيضاً أحمؿ ىذا الياجس ،فالنظاـ كاف ىذا ىدفو منذ البدايات ،في تقديـ نفسو ّأنو

ٍ
يكر َس ىذا بصو ٍرة
الحامي األوؿ
شنيعة لعداوات دـ ،يمكف أف يكوف إرثاً ليس سيالً
ّ
لألقميات ،استطاع نوعاً ما أف ّ
صحيح ،فالتراجع عمى لساف
لممستقبؿ ،ما أريد قولو إ ّف المجتمع الدولي وكؿ ما يتـ تسريبو عف "كيري" ،أعتقد ّأنو
ٌ

يكية لـ يكف تراجعاً بقدر ما كاف نوعاً مف أنواع إعادة الصياغة ،وعكس وقاؿ إ ّف
المتحدث باسـ
ّ
الخارجية األمر ّ
ّ
يتـ دعمكـ،
"كيري" لـ يقؿ إّنيـ سيرفعوف الدعـ واّنما عندما يكوف النظاـ ىو السبب في إفشاؿ المفاوضات سوؼ ّ
ٍ
بمعادلة
ميـ ،أي لـ يتـ التراجع عف كالـ "كيري" ،واّنما كاف أشبو
ىذا ما أتذكره مف حديثو ألّنني أعتقد ّأنو
حديث ٌّ
ٌ

أف
ر ّ
تمت ترجمة الكالـ ،والكالـ الذي أشارت لو "لينا" بخصوص ما قالو كيري في لندف لمنشطاء ّ
ياضية ،ىكذا ّ
جداً ،ولف يبقى ىناؾ ما يمكف تسميتو معارضة .أىـ مف تصريحات كيري،
الشيور الثالثة القادمة ستكوف صعبةً ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بشكؿ فعمي ،وأمريكا بفتحيا لمسألة المفاوضات ىي رمت كرة
مجمدةٌ
مع األسؼ ،أمريكا مف اآلف ولسنة ونصؼ ّ

الخاصة بيا ،فأمريكا لـ تعد تممؾ الوقت ،وعندما كانت تمتمكو لـ تكف
المسألة السورّية عنيا لتمتيي باالنتخابات
ّ
ي ،ونحف لـ نكف نستوعب حقيقة ىذا الموضوع ،كاف عمى المعارضة والخطط
تريد
ّ
التدخؿ في الوضع السور ّ
تحدثت عنيا "لينا" ،لـ َأر ّأنيا خرجت ِّ
لحد اآلف مف عند المعارضة .التعويؿ عمى الموقؼ
اإلبداعية التي ّ
ّ
يكي
األمر ّ
يكية
األمر ّ

أتصور ّأنو ال يمكف التعويؿ عمى ّ ٍ
يكي .المر ّشحوف لمرئاسة
طاؿ أمده كثي اًر ،و ّ
تغير بالموقؼ األمر ّ
ٍ
أجنبية ويقصدوف العراؽ وسوريا ،وفي
أرض
أي
يكي عمى ِّ
ّ
يقولوف إّنيـ ال يريدوف رؤية الحذاء األمر ّ

الوقت نفسو أمريكا ال تعطي الفرصة حتى لحمفائيا بأف تطمؽ يدىـ ،وال تريد منيـ أف يقمعوا شوكيـ بأيدييـ .القرار
اطية" التي نعرؼ ّأنيا تتمقّى الدعـ مف
بأف تركيا ال تقصؼ "قوات سوريا الديمقر ّ
الذي صدر عف مجمس األمف كاف ّ

متعديةٌ تحتوي عمى
يكية ىي عالقةٌ ّ
أمريكا ،وىذا الدعـ ّ
أف العالقة بيف ما تقوـ بو روسيا والمواقؼ األمر ّ
يؤدي إلى ّ
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أف
اطية" تعمؿ بنوٍع مف التناغـ مع الضربات
الرضا .فإذا ّ
ّ
أف "قوات سوريا الديقر ّ
الروسية ،فما معنى ّ
كنا نحف نرى ّ

القضية السورّية
تمت المقايضة عمى
اطية مدعومةٌ مف أمريكا .يجب أف نعرؼ ِّ
ّ
قوات سوريا الديمقر ّ
ألي مدى ّ
فإف مصالحيـ تقتضي
بالنسبة ألمريكا وبالنسبة لروسيا.
ٌ
صحيح ال توجد نغمةٌ سورّيةٌ سوى الدـ ،لكف بالنسبة ليـ ّ

معيف.
ذلؾ ،مصالح أمريكا لـ تعد بتوقيؼ روسيا عند حد ّ

ما ذكرتو "لينا" حوؿ ّأنو لف يكوف ىناؾ جنيؼ ،أقوؿ بؿ سيكوف ىناؾ جنيؼ .فيـ يمتمكوف البدائؿ ،ىناؾ

الشخصيات المعروفة ،كنت قد تابعتيا قبؿ فترٍة
ات أخرى غير
المعارضة التي تش ّكمت في الداخؿ ،وىناؾ
شخصي ٌ
ّ
ّ
ي ،ويقصدوف جيش النظاـ،
ألعرؼ مف ىؤالء الذيف أقاموا
اً
مؤتمر في دمشؽ ،ىؤالء يف ّكروف بدعـ الجيش السور ّ

الخاصة بيا ،ويمكف أف يفعموا
في حممتو عمى اإلرىاب ،وىؤالء اسميـ معارضة بالنياية .فروسيا لدييا المعارضة
ّ
ٍ
ٍ
وطنية ،و ّأياً كاف يمكف تسميتو معارضة ويتـ تسميمو منصباً ما.
وحدة
مسمى حكومة
ّ
أي شيء تحت ّ
مسح ليذه
صحيح لف تكوف المعارضة نفسيا التي تش ّكمت في الرياض ،لكف ىـ فيما يقوموف بو عمى األرض مف ٍ
ٌ
المعارضة التي نعرفيا نحف كمعارضة ،ما ىو إال إليصاؿ الممثميف الذيف يريدونيـ إلى جنيؼ ،واالستمرار في

جنيؼ بمف يحضر.
يتـ
أظف ّ
مع األسؼ ما يحصؿ فاجأنا ،وما يتـ الحديث عنو حوؿ الثالثة أشير القادمة ومعاركيا الطاحنةّ ،
أف ما ّ
ٍ
آني .فالنظاـ وروسيا عندما يخربوف العالقة بيف الكرد وجيرانيـ
ىو تخر ٌ
يب لممستقبؿ أكثر مف كونو ّ
مجرد حراؾ ّ

أف سوريا لف تقدر عمى االلتئاـ عمى المدى المنظور.
العرب مثالً سوؼ ّ
يؤدي إلى ّ

اليومية ،فإننا مع األسؼ نرى أ ّف المعارؾ تصبح أكثر
الدولييف أصحاب التصريحات
العرافيف
إذا ّ
ّ
ّ
كنا سوؼ نتبع ّ
اإلسالمي.
تدخؿ الدرع
شراسةً مف األوؿ ،وال أدري كيؼ يمكف أف يصبح الوضع في حاؿ ّ
ّ

إسالميتيف مف ىذا الحمؼ موقعتاف عمى بياف مجمس األمف ِّ
بكؼ يد تركيا ،وىذا ال
أف دولتيف
ّ
مع األسؼ نرى ّ
يبشر بالخير حوؿ ىذا الحمؼ.

ألف تركيا ليست فقط لدييا
آخر يجب معرفتو حوؿ مصالح تركيا ،فمصالح تركيا ال يتـ تبريرىا
ّ
أخالقياً ّ
ٌ
شيء ُ
مشكمة مع حزب العماؿ والػ ( .)PYDفمشكمة تركيا تبدو مع جميع األكراد ،وىي عقدة تركيا التي لـ تستطع
تجاوزىا .والعالـ سرعاف ما يكتشؼ ىذا الشيء ،وبالتالي يعيؽ أي ٍ
ألي شيء.
اع حيادي ِّ
دور ليا كر ٍ
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"نغم غادري":
مساء الخير ..أريد أف أقوؿ ّأوالً نقطةً سبؽ وذكرت "لينا" جزءاً منيا ،وىو ّأننا عندما كتبنا الورقة كاف ذلؾ قبؿ أف
كؿ و ٍ
يذىب الجميع إلى جنيؼ .مف وجية نظر ِّ
أف الشيء الذي
احدة ّ
منا ما كتبتو كاف صحيحاً ،ولكف أعتقد ّ

فإما ّأننا أصبحنا نمتيي بالقشور ،واذا حاولنا أف
نتوافؽ فيو جميعاً ىو حقيقة ّ
أف الموضوع خرج مف يد السورّييفّ ،

أف
نعمؿ عمى الجوىر ،ال توجد إرادةٌ ّ
دولية ،فبعد أف "جمبنا الدب إلى كرمنا" ال نستطيع إخراجو بسيولة .أعتقد ّ
تضارب مصالح الدوؿ التي ترى ٌّ
وبناء عميو نحف نعمؿ ،ولألسؼ نعمـ
كؿ منيا مصمحتيا في سوريا،
األساس ىو
ُ
ً
ٍ
ٍ
إعمار بعشرات مميارات
بحاجة إلى إعادة
حالياً
أف سوريا ّ
أف ىذه الدوؿ ليس لدييا المصمحة نفسيا .كمّنا يعمـ ّ
ّ
ٍ
الدوالرات ،فأي ٍ
ٍ
لسنة أو
إعمار عمى المدى الطويؿ ،وليس
نتحدث عف إعادة
دولة سوؼ تتك ّفؿ بذلؾ؟ ونحف
ّ
ّ
ٌّ
مستعد
سنتيف ،لكف بالتأكيد ليست روسيا وليست إيراف ،حتى لو بقي األسد عمى تمّ ٍة مف الركاـ والخراب ،فيو

لمبقاء ،وبالتالي بالنسبة لنا تضارب ىذه المصالح لألسؼ ىو الذي أبقى الوضع لخمس سنوات ،وال نعرؼ إلى
متى سيستمر أيضاً.
لوجستي ،اليوـ رأينا بعض
دعـ
في ورقة "لينا" كانت قد كتبت حوؿ زيادة الدعـ
ٌّ
الموجستي ،لألسؼ ليس ىناؾ ٌ
ّ
الدعـ لبعض الفصائؿ العسكرّية التي ذىبت لمحرب في إعزاز ،وىي النقطة الوحيدة المتبقّية بعد خسارة ِّ
كؿ

أف
الريؼ ،والتي تعتبر حساسةً بالنسبة لألتراؾ ،ونعمـ لماذا يقوموف بدعميا ،وحوؿ فكرة
ّ
ي ،ال أرى ّ
التدخؿ العسكر ّ
ي ،يضيفوف ليا كممة
يتحدثوف عف
تدخالً عسكرّياً ،فالجميع بمف فييـ السعودية ،الذيف
ّ
ّ
ىناؾ ّ
التدخؿ العسكر ّ

أف وجية
اإلرىاب ،المتمثّؿ في داعش ،فصحيح ّأننا نعتبر النظاـ جزءاً مف اإلرىاب ،ولكف بالنسبة ليـ يبدو ّ

ىاب ،بمعنى ليذبح السورّيوف بعضيـ بعضاً ،وليمت كذا
أف النظاـ إر ٌ
نظرىـ مختمفةٌ عف وجية نظرنا ،وال يعتبروف ّ

مميوف ليست مشكمةً بالنسبة ليـ ،في النياية مف ينتصر ىو مف يحكـ .مف أجؿ ذلؾ ،ىذه الدوؿ ال يمكف التعويؿ

عمييا عند الحديث عف ٍ
دعـ سعودي – تركي ،ففي النياية سيذىبوف لمحاربة داعش ،وبالتالي نحف ليس ىذا

تمقائياً ولو بعد فت ٍرة ،فسقوط "داعش"
أمور أخرى ستسقط
ّ
ىدفنا ،فنحف نعرؼ يقيناً ّأنو عندما يسقط النظاـ ،ىناؾ ٌ
ٍ
مرحمة ثانية.
ال يعني سقوط النظاـ ،ولكف سقوط النظاـ بالتأكيد يعني سقوط "داعش" في
صعدت كثي اًر ،وىذا التصعيد لو
ميمةٌ كثي اًر حوؿ المفاوضات ،فمقد سمعنا ّ
أف الييئة العميا لممفاوضات ّ
ىناؾ فكرةٌ ّ

أسبابو منيا؛ ضغط بعض الدوؿ عمى بعض أفراد الييئة العميا ،ومنيا حسب تفسيرات البعض ،وال أدري مدى
ٍ
مقبوؿ عند الشعب ،وأيضاً عند المعارضة باعتبار ّأنو كاف رئيس
أف "رياض حجاب" يحس ّأنو غير
ّ
مصداقيتياّ ،
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صدقيتو ،فيو بالالشعور عندما جاءتو نصائح
وزراء عند النظاـ قبؿ انشقاقو ،وبالتالي مازاؿ الناس يش ّكوف في
ّ
ٍ
معارض وليس خائناً ..الخ.
بأنو ال عالقة لو بالنظاـ ،و ّأنو
ألف ىذا يعطي انطباعاً ّ
ٌ
بالتصعيد قبؿ بيا بسرعةّ ،

يصعد كثي اًر ،ولكف فجأة وجدناىـ في جنيؼ ،وليس فقط الوفد المفاوض ،أيضاً الييئة العميا
األمرف جعاله
ا
ىذاف
ّ
كانت في جنيؼ كذلؾ ،أي نحو ( )25شخصاً مف ( )32شخصاً ،وبعد ذلؾ جاء "رياض حجاب" .ومثمما حصؿ

أوؿ مرة ،أرى ّأنيـ كذلؾ سيذىبوف في نياية الشير إلى جنيؼ كإثبات ٍ
حالة .ففي المرة السابقة كانوا يقولوف :نحف
ّ ّ
لسنا ذاىبيف كي نفاوض ،واّنما لمقابمة "ديمستو ار" ،ولكف مجرد ذىابيـ بالشكؿ الذي تـٍ ،
كوفد برئاسة "الزعبي"،
ّ
ّ
ومحادثات غير مباشرة ،وبالتالي
مفاوضات
أف ىذه
أف الوفد
ٌ
ٌ
ٌ
ذاىب لمجموس مع "ديمستو ار" ،وكمّنا يعرؼ ّ
ىذا يعني ّ

يكفي الجموس مع الوسيط أال وىو "ديمستو ار" ،وحينيا أعمف عف البدء بالمفاوضات .بالتالي يوـ ( )25ىـ ذاىبوف

خالؼ آخر
ألننا اليوـ لدينا
ٌ
حتى لو تـ تأجيؿ ذلؾ ّ
تتكرر القصة األولى نفسياّ ،
لعدة أياـّ ،
ولكنيـ ذاىبوف .وسوؼ ّ
ٍ
متاىات كالعادة ،فػ"الجعفري"
العدائية .النظاـ سيدخمنا في
أيضاً ،بدأ بالطفو عمى السطح ،وىو قرار وقؼ األعماؿ
ّ
منا بالتفاوض ،ويرافقو خبراء في القانوف الدولي ،ويستند إلى ٍ
ٍ
ِ
طويؿ في التالعب
باع
نظاـ
صاحب ٍ
أكثر خبرةً ّ
ّ
األممي ،فوقت "اإلبراىيمي" ىذا ما
يوجو ىجومو عمى المبعوث
أف النظاـ مازاؿ ّ
السياسي ،ومف حسف حظّنا ّ
ّ
ّ
يخ آخر أو توقيفيا مؤقتاً ،وىذا
ممي بتأجيؿ المفاوضات لتار ٍ
حصؿ ،واآلف كذلؾ مع "ديمستو ار" ،فيقوـ المبعوث األ ّ
ابية.
مف مصمحتنا لجية كسب الوقت وترتيب أوراقنا التّخاذ الق اررات األكثر صو ّ

ومحد ٌد،
قانوني
المستجدات الجارية عمى األرض ،فوقؼ إطالؽ النار ىو
بالتطورات و
نتحدث
ٌّ
ّ
ّ
اآلف إذا أردنا أف ّ
ّ
وفي الوقت نفسو يمزـ األمـ المتّحدة والدوؿ نفسيا بأف يكوف ىناؾ رد ٍ
أف
فعؿ تجاه مف ال يمتزـ ،وىنا الخوؼ ّ

عدائية .ولكف لو نظرنا
تـ استخداـ عبارة وقؼ األعماؿ ال ّ
النظاـ لف يمتزـ ولسنا نحف مف لف يمتزـ .مف أجؿ ذلؾ ّ
العدائية ،فيو ما كاف يريده "ديمستو ار" منذ الحديث عف ىدنة حمب ،والتي
الحقيقي لجممة وقؼ األعماؿ
لممعنى
ّ
ّ

روسي تـ تمريره عبر الفاتيكاف في جنيؼ ( )2في الػ ( ،)2014ووقتيا كاف الفاتيكاف قد
ىي باألساس مقترٌح
ٌّ
مررتيا بطريقة اليدف ىنا
ومررت ىذا لإلبراىيمي ،ولكف ّ
طمب وقؼ إطالؽ النار في حمب .فروسيا وجدتيا فرصة ّ
وبؤر معي ٍ
نة ،كما حصؿ
يجياً تحصؿ حالة مف االستسالـ مف قبؿ المقاتميف ويتـ إرساليـ إلى
أماكف ٍ ّ
وىناؾ ،تدر ّ
َ

في حمص ،اليوـ مقاتمو حمص جزٌء منيـ في إدلب وجزٌء آخر في حمب ،واآلف بعد اليجوـ األخير انتقؿ جزٌء

منيـ إلى حمب المدينة وجزٌء آخر عاد إلى إدلب .ولكف ما يخيؼ ،وىو األخطر أف يمتحؽ جزٌء منيـ بداعش
ٍ
ٍ
وحيدة لحمؿ السالح ومحاربة النظاـ.
كوسيمة
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العدائية ،والتي كاف وراءىا "كيري" ،ىي مف أجؿ أ ّال يحصؿ أي التزٍاـ قانوني مف
وبالتالي جممة وقؼ األعماؿ
ّ
ٍ
أي خر ٍ
داخمياً ما بيف الطرفيف أي النظاـ
ؽ ،ويتـ حمّيا
قبؿ األمـ المتّحدة ومجمس األمف التّخاذ
موقؼ مف ِّ
ّ
فإنو ،إذا جية اخترقت ىذه اليدنة ،يحؽ لمطرؼ اآلخر الرد ،مف غير
والمعارضة .وحسب التعريؼ
القانوني ليا ّ
ّ
ٍ
أف النظاـ يطالب بإخراج
الرجوع إلى األمـ المتّحدة أو ِّ
أي طرؼ آخر .وبالتالي عندما تحصؿ ىدنةٌ ،ونحف نعمـ ّ

المدنيوف لف يقفوا بوجيو عسكرّياً،
أحد يقؼ بوجيو سوى
المقاتميف مف ىذه المنطقة ،وبالتالي لف يبقى ٌ
المدنييف .و ّ
ّ
وبالتالي نحف نذىب إلى ٍ
ىدف صغيرة ،وشيئاً فشيئاً نراىا شممت كؿ سوريا ،وبعد فت ٍرة سنجد روسيا قد طالبت
ٍ
مرةً أخرى.
بانتخابات ،سوؼ يفوز بيا األسد ّ

كيفية مواجيتيا ،وكيؼ
السوداوية التي وصفتيا "لينا" ،ولكف أردت أف
أنا لست أؤ ّكد عمى الصورة
ّ
نتحدث عف ّ
ّ
نقوؿ ال لسيرورتيا.

جداً ،وتحتاج إلى
ألف المعطيات سريعةٌ ّ
أف األوراؽ التي قُ ِّدمت يجب في حالة نشرىا أف يتـ تحديثياّ ،
وعميو أجد ّ
ٍ
دولياً.
تحديثات حسب المعطيات عمى األرض والق اررات التي تصدر ّ

"خولة دنيا"
ٍ
تحديث ِّ
أف
أف ندوة اليوـ ىي عبارةٌ عف
لكؿ ما ُكتب سابقاً ،وما استجد .بالعكس أحسست ّ
شك اًر "نغـ" ،أعتقد ّ

األوراؽ التي قُ ِّدمت باإلضافة لما تـ الحديث عنو اليوـ ،يعتبر أكثر عمقاً وترابطاً ومجاراةً لما كاف وما تـ حسب
المعطيات الجديدة.

"هنادي زحموط":
أشكركف عمى األوراؽ وعمى ىذه المشاركة ،وأنا ىنا لكي أسمع مف الجميع .صحيح كما ذكرت "لينا"
ّأوالً أريد أف
ّ
أف الجيد المتواصؿ منذ خمس سنوات سوؼ يثمر
احد وقد يكوف
أف األوراؽ فييا
منحى و ٌ
ّ
تشاؤمياً ،فنحف ال نرى ّ
ّ
ً

ٍ
ٍ
مناسبة لكي يحصؿ عمى أفضؿ
ظروؼ
أف التمثيؿ كما يجب ،أو في
العممية
في ىذه
ّ
ّ
السياسية ،ولسنا نحس ّ
المقدمة خالؿ خمس سنوات.
النتائج الممكنة قياساً بالتضحيات ّ
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ٍ
منا في التعامؿ مع
ظروؼ مشابية .مثالً
أنا ال أتّ ُ
فؽ عمى أ ّف النظاـ يسبقنا بالكثير ،ولكف أكيد لديو خبرةٌ أكثر ّ
الدولي
أف المجتمع
بالمقارنة مع القمع الذي استخدـ في حماة ( )12فعنده تجربةٌ مع المجتمع
الدولي ،في ّ
كيفية ّ
ّ
ّ
ينسى ويستمر بالتعامؿ مع ٍ
نظاـ قمع شعبو ،وىذه المقارنة ليست بعيدة.

ٍ
بشكؿ
يكية ىي سياسة إدارة أزمة ،ويمكف أف تساىـ
أف السياسة األمر ّ
إذا قمنا بقراءة مواقؼ الدوؿ الكبرى ،نرى ّ
ٍ
ٍ
ٍ
جي ٌد
كشخص واّنما
مباشر بتعويـ بشار األسد واعطائو المزيد مف الوقت لمتعامؿ مع األزمة .وىو ،ليس
كنظاـّ ،
جداً في التعامؿ مع األزمات مع الوقت ،وخمط األوراؽ واالستفادة مف الجميع.
ّ

أي تصر ٍ
ؼ يبدو في مصمحتو.
قادر عمى جعؿ ِّ
أف الػ ( )PYDوغيرىـ ىـ أدو ٌ
ات بيد النظاـّ ،
لست مع ّ
ولكنو ٌ
ّ
ت فعالً .فنحف منذ ٍ
عموماً ال أميؿ كثي اًر إلعطاء ٍ
سنة لـ نكف
ألنو قد تكوف ىناؾ مفاجآ ٌ
رؤية لما سوؼ يجريّ ،
روسي ٍة في سوريا ،ولكف ىذا الشيء يحدث اآلف.
اعد عسكرّي ٍة
روسي
نتوقّع أف يكوف ىناؾ تدخ ٌؿ
ٌّ
مباشر وانشاء قو َ
ّ
ٌ

أظف ،يتـ أخذه وفؽ المعطيات ووفؽ الضمانات التي يتـ إعطاؤىا ضمف
القرار بالمشاركة بالمؤتمر أو الّ ،
الظروؼ الراىنة .فعمى الييئة العميا لممفاوضات الحصوؿ عمى أقصى التنازالت الممكنة مف قبؿ النظاـ.

برأيي ِّ
شيء عمى طاولة المفاوضات
ألنو لـ يحصؿ
معنييف كثي اًر ّ
لحد ىذه المحظة ،الناس عمى األرض ليسوا ّ
ٌ
معنييف بطاولة المفاوضات ،فيي عديمة الجدوى ِّ
لحد اآلف .وبرأيي إذا صنعت روسيا أـ لـ تصنع
يجعميـ
ّ

أف الروس يريدوف أف
معارضةً عمى مزاجيا ووقّعت اتفاقاً ،وىذا الشيء قد يحتاج ألكثر مف مؤتمر ،مف الممكف ّ
لتوقيع تاريخي أنيى سنو ٍ
ات طويمةً مف الصراع في سوريا .إذا فعموا ذلؾ ،أعتقد ّأنيا
يظيروا بيذه الصورة ،كراعيف
ٍ

ٍ
ينسجـ مع الوقائع عمى
النتكاسات لروسيا وحمفائيا في سوريا ،في حاؿ كاف ىذا االتفاؽ ال
ستكوف فاتحةً جديدةً
ُ
جداً في حاؿ وجود اتفا ٍ
ؽ بيذه الصيغة.
أف ىذا
ممكف ّ
ٌ
األرض .وأعتقد ّ
طبعاً وجود اتفا ٍ
السياسية
العممية
وقت طوي ٌؿ مف التفاوض ومف
ؽ يرضينا ىو االحتما ُؿ األضعؼ ،والمتوقّع ٌ
ّ
ّ
ٍ
مناوشات ،ال أستطيع القوؿ ،بص ار ٍع
الرد ،وبيذا الوقت سيكوف ىناؾ
بشكؿ جديد ،تحديداً
وتضييع الوقت واألخذ و ّ
ٌ
مناوشات تسمح بيا الدوؿ الراعية ليذا االتفاؽ ،الدوؿ
الحر عمى األرض ،فيي
وفؽ
إمكانيات فصائؿ الجيش ِّ
ٌ
ّ

ٍ
بانتصار
ولكنيا لف تسمح أبداً
التي تعتبر نفسيا مع الثورة ،والدوؿ التي تدعـ النظاـ ،ستسمح ببعض االنتصارات ّ
ٍ
ٍ
ٍ
فانتصار الثورة في سوريا ليس
الدولية،
اتجاه لف يخدـ المصالح
بأي
ألف أي
انتصار ِّ
ّ
حقيقي لطرؼ عمى آخرّ .
ُ
ٍ
بشكؿ فج كثي اًر،
مع مصالح السعودية ،وليس مع مصالح تركيا .انتصار النظاـ أيضاً وىزيمة المجتمع في سوريا
أخالقياً ،وبالتالي سوؼ يبحثوف عف
اج عمى األق ّؿ
أيضاً ال يصب في خدمة المصالح
الدولية تماماً ،ويضعيا بإحر ٍ
ّ
ّ
تخر ٍ
يجة ليذا الوضع.
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كيفية إخراجو ،أقصد إنياء الصراع
كؿ الدالئؿ تشير إلى وجود قرٍار بإنياء الوضع ،ولكف يوجد
ٌ
اختالؼ عمى ّ
ٍ
طويمة
مسرحي ٍة
السياسية في سوريا ،وىذا جزٌء مف
ولكف إنياءه باالستمرار بالقوؿ بالعممية
ّ
ّ
ليس في بضعة أشيرّ ،
ضحاياىا السورّيوف ،سواء أكانوا عسكرييف أـ مدنييف ميجريف نازحيف وضحايا الحرب الطويمة.

دوليةٌ في تعويـ بشار األسد ،ما زالت قائمةً ِّ
أتصور يجب أف
لحد ىذه المحظة ،وبيذا الوقت
ىناؾ برأيي إرادةٌ ّ
ّ
ٍ
نكوف جاىزيف ِّ
ي ،يجب أف تكوف قوى الثورة
السممية جاىزةً
ّ
بكؿ لحظة في حاؿ أراد النظاـ أف يرّكع المجتمع السور ّ

لخطة ٍ
ٍ
بديمة لموقوؼ بوجيو ،أكيد أدوات الصراع لف تبقى نفسيا في الفترة المقبمة ،وبرأيي ىناؾ ضرورةٌ إلحياء ِّ
كؿ
السممي في سوريا.
أشكاؿ االعتراض
ّ
ٍ
ساعة ثـ نعود لمحديث بالردود حوؿ ما ناقشناه اآلف،
"خولة دنيا" :شك اًر لجميع الصديقات ،سنأخذ استراحةً لربع
المستقبمي لسوريا.
الحالي و
المدني في الوضع
وسنتوسع في مناقشة دور النساء والمجتمع
ّ
ّ
ّ
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المحور الثاني
حول دور النساء والمجتمع المدني
"لينا وفائي":
الدعـ الموجستي تـ تقديمو ،وانما قدمت االحتماالت الواردة،
أريد التعميؽ ّأوالً عمى ما ذكرتو "نغـ" ،أنا لـ أقؿ أف
َ
الموجستي منذ فيينا مف قبؿ األمريكاف مف
وسرب لإلعالـ بعد جنيؼ ،بالعكس قُطع الدعـ
مما توضح بعد فييناّ ،
ّ
ّ
أجؿ الضغط عمى المعارضة لمذىاب إلى جنيؼ ،وبالتالي ىو أحد االحتماالت القائمة ،لكف أريد أف أعود وأؤكد

عندما وضعت االحتماالت الثالثة ،قطعاً يوجد احتما ٌؿ مازاؿ قائماً وىو أف يقوـ الروس بفرض شروطيـ ،ولكف
ي ،ومثمما ذكرت في
ىذا لف ينيي الصراع ،والحديث لصبيحة ولينادي ،ىذا لف يكوف حال
ًّ أبداً لموضع السور ّ
دعـ صري ٍح مف الدوؿ ،التطرؼ يأتي دعمو مف قنو ٍ
ورقتي التطرؼ ال يحتاج إلى ٍ
حكومية ،وبالتالي ال
ات غير
ّ
ّ
ّ

مما
توجد دولةٌ تستطيع أف تقوؿ أوقفوا ىذا الدعـ .والحظنا امتداد
ّ
التطرؼ عندما توقّؼ الدعـ في أياـ جنيؼ (ّ )2
ٍ
بحاجة لمسالح.
ألنيـ
جعؿ الناس ،كما تحدثت "نغـ" ،يذىبوف باتجاه
التطرؼ ّ
ّ
العدائية وبيف وقؼ
أتحدث حوليا ،ىي الفرؽ بيف وقؼ األعماؿ
طرحت "نغـ" فكرةً ميمةً ،وأنا كنت أريد أف ّ
ّ

العدائية
كبير جداً يتعمّؽ بآليات المراقبة ،وكذلؾ بآليات العقوبة لمف ال ُينفّذ ،فوقؼ األعماؿ
ّ
إطالؽ النار ،فالفرؽ ٌ
ٍ
عقوبة لمف ال ينفّذ ،ومف أجؿ ذلؾ ،وألف المجتمع الدولي ال يريد أف يأخذ دوره
آليات مراقبة ،وال آليات
ال يحمؿ ّ

كامالً في سوريا ،وال يريد أف يكوف ىناؾ مراقبةٌ ،وال يريد استخداـ الفصؿ السابع ،فذىب إلى صيغة وقؼ

ٍ
نتيجة.
تؤدي إلى
األعماؿ
العدائية ،ولـ يذىب إلى صيغة وقؼ إطالؽ النار .وفي الحقيقة ىي صيغةٌ مطّاطةٌ وال ّ
ّ

ظؿ ِّ
في ِّ
السوداوية ،سننتقؿ إلى النقطة التي طمبتيا "خولة" حوؿ دور النساء ،ودور المجتمع
كؿ ىذه الصورة
ّ
المدني.
ّ

فع ٍ
أي ٍ
التحرر العر ّبية في
حضور لمنساء .في ثورات
اؿ لمنساء ويجب أف يكوف ىناؾ
أنا بالتأكيد لست ضد ِّ
دور ّ
ٌ
ّ
ٍ
يف لـ يقطفف الثمار ،فعند جني الثمار كاف ىناؾ الرجاؿ فقط .وبالتالي
الستينّيات كانت النساء
فاعالت ّ
جداًّ ،
ولكن ّ

جداً في بداية الثورة ،ومازالت حاضرةً حتى
ألف المرأة كانت حاضرةً ّ
تراجعت المرأة إلى الخمؼ .مف أجؿ ذلؾ ،و ّ
اآلف ،يجب أف تحضر في صيغة سوريا القادمة ،وبالتالي يجب أف يكوف ليا دور فاع ٌؿ وأساسي .لكف في ِّ
ظؿ
ٌ
ّ
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ٍ
بشكؿ أساسي عمى أف يكوف دور النساء ليس دو اًر معيقاً وضاغطاً مف أجؿ
ىذا الدور يجب أف تبقى أعيننا

ِّ
الحقيقي .ولذلؾ يجب أ ّال يسمح أف يكوف دور
ولمحؿ
ي،
دور
داعـ لمطالب الشعب السور ّ
التنازالت وانما ىو ٌ
ٌ
ّ
يعوـ األسد وزمرتو .وىذه المسألة الخطيرة التي يجب االنتباه ليا.
النساء لدعـ حؿ ّ

كمياً ،فديمستو ار
وكذلؾ بالنسبة لممجتمع
المدني ودوره في المفاوضات .ما يقوـ بو "ديمستو ار" ىو مسألةٌ مختمفةٌ ّ
ّ
ؤدي دو اًر ضاغطاً عمى المعارضة لمتنازؿ.
المدني والنساء والمنظمات
يحاوؿ أف يستغؿ المجتمع
النسوية بحيث ت ّ
ّ
ّ
لحد اآلف الخطر األساسي بالنسبة لو ىو التطرؼ ،وىو يميؿ إلى ِّ
آنياً،
أف المجتمع
الدولي ّ
حؿ القضية ّ
ومعكـ في ّ
ّ
ّ
أف ىذا الحؿ اآلني سيكوف
آنياً يعني تعويـ األسد واطالؽ يده لمحاربة
وبالتالي حمّيا ّ
التطرؼ مع روسيا ،متناسيف ّ
ّ

جداً في المستقبؿ ،وىو ما جربتو أمريكا في العراؽ مع "المالكي" ،أطمقت يد المالكي بيدؼ إنياء
حال
ًّ خطي اًر ّ
التطرؼ عندما أطمقت يده في العراؽ.
قوت
التطرؼّ ،
لكنيا ّ
ّ
ّ
عممياً ّ

يبدو أف المجتمع الدولي ال يتعمّـ مف أخطائو ،ويعيد الخطأ نفسو وتحديداً أمريكا بسكوتيا عف روسيا باتجاه
النسوية في تمرير ىذه
المدني والمنظمات
ي .مف ىذا المنطمؽ "ديمستو ار" يحاوؿ استغالؿ المجتمع
ّ
الوضع السور ّ
ّ
ٍ
بشكؿ صاد ٍ
ؽ
أظف ّأنيا بدأت تفعمو بعد مؤتمر الرياض ،وأتمنى أف تفعمو
الخطط .دور المعارضة اآلف ،وىو ما ّ
حقيقي ٍة في وفد المعارضة،
تجميمياً .دور المعارضة أف تسحب البساط مف يد "ديمستو ار" ،بإيجاد "جندرة"
وليس
ّ
ّ
ٍ
ٍ
صوت حقيقي
وداعـ لمثورة ،إليجاد
صوت حقيقي لممجتمع
وإليجاد
جداً
ٌّ
كبير ّ
مدني ٌ
المدني ،وىناؾ مجتمعٌ
ٌ
ّ
ٍ
موجود ،وتريد
حقيقياً ،ىاىو
المدني
لممجتمع
مدنياً
ٌ
ّ
داعـ لممعارضة والقوؿ لديمستو ار :إف كنت تريد مجتمعاً ّ
ّ
ات حقيقي ٍ
نسوي ٍ
حقيقيات ،مع احترامي لزوجات الشيداء وزوجات
نسويات
موجودات ،وأف يكوف ىناؾ
ىاىف
ات
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
ّ
ٍ
مظمومة وانما صوت المرأة التي تدافع عف حقّيا،
لكف اليدؼ اآلف ليس إظيار شكوى المرأة كمرٍأة
المعتقميف ّ
ات وكف حاضر ٍ
ٍ
ٍ
ات في
فكثير مف الناشطات عمى األرض حاضر ٌ
وبالتالي أف يأتوا بناشطات ونساء يعرفف ما يردفٌ .
ٍ
المدني الداعـ لمثورة سواء في اإلغاثة" ،نساء داريا" عمى سبيؿ المثاؿ وىناؾ
موجودات في المجتمع
وكف
الثورة ّ
ّ
ىف الممثالت لصوت النساء في المفاوضات.
كثير ٌ
يكف ّ
ات مثميف ،أف ّ

أعتقد أف المفاوضات لف تجري في موعدىا ،ولكف تحت الضغوطات مف الممكف أف تتحقّؽ ،الصورة مازالت
ٍ
اإلقميمية مثؿ تركيا وقطر لف يستسمموا
اضحة تماماً ،ومازلت أمي ُؿ إلى أف السعودية والدوؿ
بالنسبة لي غير و
ّ
تقدـ تناز ٍ
بيذه البساطة وسيبحثوف عف طر ٍ
الت أبداً لتحقيؽ
ؽ لممحافظة عمى مصالحيـ ،وبالمقابؿ روسيا ال ّ
جداً عمى حؿ قريب.
مصالحيـ ،وبالتالي مازاؿ الوقت مب ّك اًر ّ
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"صبيحة خميل":
أف ىناؾ
يسوؽ نفسو ّأنو ّ
ضده ،أرى ّ
أريد مخالفة "لينا" فيما قالتو حوؿ اإلرىاب ،اإلرىاب الذي يحاوؿ العالـ أف ّ
بي اليوـ ،نرى ّأنو قد تـ تسميميا لإلرىاب ،أو تـ
مصانع
ّ
َ
حقيقيةً لإلرىاب ،فإذا نظرنا إلى ثورات الربيع العر ّ
تجييرىا إلى ٍ
اإلقميمية التي قد نختمؼ
الدولي .وحتى عمى مستوى الدوؿ
ىابي ٍة مف خالؿ تخاذؿ المجتمع
ّ
بؤر إر ّ
ّ
خمفية ذلؾ ،سنرى ّأنيـ ليسوا مع أف يكوف
ضد الثورات ،إذا نظرنا
معيا أو نتّفؽ ،في مواقفيا مع أو ّ
وبتجرٍد إلى ّ
ّ
ٍ
ٍ
اطية فييا سيادة لمقانوف ،مثالً دولة مثؿ السعودية ليس مف
انتصار
ىناؾ
ٌّ
حرةً ديمقر ّ
ٌ
حقيقي لثورات تدعـ مجتمعات ّ
ٍ
حقيقية وفيو سيادة لدولة المواطف ودولة القانوف ،ىذه الدوؿ
اطية
ّ
مصمحتيا أف يكوف ىناؾ استقرٌار لبمد فيو ديمقر ّ

أيضاً مستفيدةٌ وليس فقط الواليات المتّحدة وروسيا.

األساسية ىو ما يزيد اإلرىاب،
أف ىذا الضغط عمى حاضنة الثورة
ّ
اليوـ الجميع يريد محاربة اإلرىاب ،وال أعتقد ّ

ظنت ّأنو
ىناؾ ،مع األسؼ ،انحر ٌ
أف بعض الفصائؿ التي ّ
اؼ في ىذه الثورات ،أحياناً بسبب التمويؿ ،أحياناً بحكـ ّ
ٍ
ٍ
يع "أرىبة" ىذه الثورات ،مصطمح
بسذاجة
أسبقيةٌ ليا أف تعمف أسممة ىذه الثورات ،قامت
ّ
ّ
وبعفوية بخدمة مشار َ
يسوؽ ىذه الثورات
"أرىبة" ليس مطروقاً ،ال أدري إف وفقت فيو أـ ال ،لكف اليوـ مف مصمحة المجتمع
ِّ
الدولي أف ّ
ييميـ أكثر
اضف لإلرىاب .ويجب أف نعرؼ ّأنو ليس مف
ِّ
عمى ّأنيا حو ُ
الميـ كثي اًر ليـ محاربة اإلرىاب ،واّنما ما ّ
لحد اآلف ومف قر ٍ
أف سوريا احترقت أو سوريا انذبحت ،ال أعتقد ِّ
اءة لما
أما عف ّ
ىو أ ّال يصؿ البؿ إلى ذقونيـّ .

تمزؽ بفعؿ اإلرىاب.
ي ّ
ميتموف كثي اًر إذا الشعب السور ّ
جرى في خمس سنواتّ ،أنيـ ّ

كيفية التخفيؼ مف ضغط الالجئيف ،وخوفيـ مف ضغط الالجئيف ىو
اليوـ كؿ ما حصؿ في مؤتمر "ميونخ" ىو ّ

أف
خوفيـ عمى مصالحيـ ،وبالتالي ىذا وراء الخوؼ مف اإلرىاب ،فعندما نقوؿ ليـ أنتـ تدعموف دوالً
ّ
استبداديةً ،و ّ

المصنع لإلرىاب ،ىؿ يعني ىذا ّأننا عمى غمط ،أـ يعني ّأنيـ ال يريدوف االعتراؼ بالحقيقة ،أـ ّأنيـ
االستبداد ىو
ّ

القضية؟
قفزوا فوؽ ىذه
ّ

اإلقميمية التي
يحب الغرب أف يراه ،ومصالح الدوؿ
ّ
ىناؾ إذف فجوةٌ بيف رؤيتنا لإلرىاب وطريقة تصنيعو ،وبيف ما ّ
مجرِد ّأنيـ ال يريدوف إرىاباً ،فالظاىر
اطيةٌ بجوارىا.
ّ
تقتضي أال يكوف ىناؾ دو ٌؿ ديمقر ّ
فالقضية أكثر تعقيداً مف ّ

مختمؼ عف الباطف.
ٌ
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أف المعارضة اليوـ حاولت نوعاً ما ،ال
أف المرأة تـ تحييدىا .أرى ّ
بخصوص قضية إدماج المرأة ومشاركتيا ،نجد ّ

أحد إال وكاف في جنيؼ ،بمعنى صار ىناؾ نوعٌ
يبؽ ٌ
اء سريعاً أـ بطيئاً ،ولكف ما سمعتو ّأنو لـ َ
أدري إف كاف إجر ً
ِّ
فعممياً ما
فبغض النظر عف ّأننا ندعـ وجود المرأة عمى طاولة المفاوضات،
مف فوضى المشاركات في جنيؼ.
ّ

أف مف كاف عمى الطاولة ليس الالعبيف الحقيقّييف مف النساءّ ،إنما كاف ىناؾ فوضى بالمشاركة ،وىذا
حصؿ ّ
ٍ
ٍ
نسائي ٍة
كفاءات
كشيء تكميمي وتجميمي كالعادة ،مازالت مجتمعاتنا ال تريد اإلقرار بوجود
يضر أكثر مما ينفع،
ّ
ىي التي يجب أف تشارؾ ،وتكوف موجودةً .فعندما تكوف ىناؾ كفاءتاف متساويتاف بيف ٍ
رجؿ وامرٍأة ،المفروض أف
متنحية ،بسبب ىذه
إف مشاركات النساء في مجتمعاتنا أساساً صفةٌ
ّ
تكوف الكفّة الراجحة لممرأة ،ولكف لألسؼ ّ
المزاحمة لدى الرجؿ ،والجميع يقوؿ أنا.

ٍ
مجرد كونيا امرأةً ،رأساً يتبادر ليـ أميات
أيضاً ىناؾ كي ٌؿ بمكياليف ،عند اختيار امرٍأة كي تمثّؿ في
مكاف ماّ ،
أف ىذه المرأة التي يجب أف تحضر
وزوجات الشيداء ،أصبحوا يريدوف فقط صورة المرأة الضحية لمظيور ،ينسوف ّ

ىي أيضاً كفاءةٌ ،مع احترامي الشديد ألميات الشيداء المواتي يحتجف لنوٍع مف الدعـ والحياة الكريمة ،لكف ليست
معادالت سياسي ٍة معقّ ٍ
ٍ
ات أف يكف ممثّ ٍ
جميع أميات الشيداء قادر ٍ
دة يعجز عنيا
لقضية المرأة ،ويقمف بفكفكة
الت
ّ
ّ

ألننا كسورّييف وجدنا ّأننا ال نفيـ بالسياسة ،أظف المسألة أكثر
حتى دوؿ تحتار حوؿ
القضية السورّية ،ليس فقط ّ
ّ
تعقيداً مف ذلؾ بكثير فالصفقات الغاضمة وما تحت الطاولة ،ىي أكثر بكثير مف الواضحة ،وىذا ما يجعؿ

ضبابيةً وال يمكف التكيّف بما سيحصؿ حوليا.
القضية السورّية
ّ
ّ

"هنادي زحموط":
جداً في
مساء الخير .مف جديد ،فيما يخص النساء في المجتمع
أف النساء أثبتف كفاءةً كبيرةً ّ
المدني ،أعتقد ّ
ّ
ٍ
لرموز معطاءة.
اإلعالمي والعمؿ
األماكف التي فييا تضحيةٌ مثؿ العمؿ
وقدمف نماذج ترقى فعالً
اإلغاثي ..الخّ ،
ّ
ّ
نماذج معطاءةٌ بيذا الشكؿ بينما يكوف في العمؿ
وىذه كانت مشكمتنا ،التناقض بيف أف يكوف لدينا في ىذه الحقوؿ
ُ

ألف مف
السياسي نماذج مختمفةٌ مف النساء .فمـ يكف ىناؾ
نماذج كثيرةٌ مف النساء ّ
قدمف صورةً جميمة .ممكف ّ
ُ
ّ
ألف مف يعمموف في السياسة ال يريدوف ىذا
المدني ال يريدوف العمؿ
يعمموف في المجتمع
السياسي ،أو ممكف ّ
ّ
ّ

أف الحالتيف موجودتاف .مثالً لماذا "خولة دنيا" عمى سبيؿ المثاؿ ليست
النموذج مف النساء في السياسة .يعني ّ
ألنني
متقدٍـ مف العمؿ
موجودةً في صؼ ّ
اكمياً في السابؽ ،آسفة "خولة" ّ
أف لدييا عمالً تر ّ
السياسي ،ال أفيـ ،رغـ ّ
ّ
ِ
ٍ
ِ
أخذتؾ كمثاؿ ،فمثالً ِ
عميؾ وكذلؾ ِّ
لكؿ
وبجيد ،الكؿ يعترؼ بو ،وىذا سؤا ٌؿ أطرحو
نجحت في "نجدة ناو"،
أنت
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السياسي ،وىذه حقيقة ّأنيـ ال
السياسي ،فالرجاؿ ال يريدوف واحدةً كػ"خولة دنيا" في العمؿ
الموجوديف بالعمؿ
ّ
ّ
السياسي أث َر سمباً ،والمواتي فرضف أنفسيف في
يريدونيا .أنا آسفة ولكف بالفعؿ النماذج التي تـ تقديميا في العمؿ
ّ

ٍ
ٍ
وتسببوا في ٍ
وعقيـ حوؿ دور المرأة ،ولماذا يجب أف
طويؿ
جدؿ
نماذج مشجعةً كثي اًر،
يكف
العمؿ
ّ
السياسي ،لـ ّ
َ
ّ
وحقيقياً حوؿ الكفاءة ،واّنما كاف حوؿ ّأننا ال
جدياً
ّ
تكوف النسبة بيذا الشكؿ أو ذاؾ الشكؿ ،لـ يكف النقاش نقاشاً ّ
نريد المزيد مف ىذه النماذج .فالموضوع تأثّر سمباً .فمماذا نقوؿ ال نريد المزيد مف ىذه النماذج ،واّنما نقوؿ نريد

الحقوقي وبأسماء جميعنا نعرفيا؟
اإلنساني والعمؿ
المزيد مف النماذج التي أثبتت نفسيا بالعمؿ
ّ
ّ

الشخصيات التي تمتاز
الشخص صحيح أنو يفرض نفسو أينما كاف ،لذلؾ يبدو كأف ىناؾ نوعاً مف الفيتو عمى
ّ

بالجدية والعطاء ،والذيف ىـ فعالً يالمسوف قضايا الناس وىموميـ وتطمّعاتيـ ،وىـ فعالً يبدو ّأنيـ يش ّكموف خط اًر
ّ

أف الرجاؿ األفضؿ والنساء
عمى ىؤالء الرجاؿ الذيف ليسوا أيضاً نموذجاً جيداً مف الرجاؿ .في النياية برأيي ّ
ٍ
اإلعالمي ،وليس في
اإلغاثي و
المدني والعمؿ
مجاالت ليا عالقةٌ بالثقافة والمجتمع
األفضؿ ىـ الموجودوف في
ّ
ّ
ّ
السياسي.
الحقؿ
ّ
مدنياً في
أف الدور في المرحمة المقبمة ،ىو في ىذا
ّ
التحدي ،كيؼ نستطيع أف نصنع مجتمعاً ّ
أيضاً أريد أف أؤ ّكد ّ
ويمتصيا ويحاصرىا مف ِّ
ِّ
كؿ جوانبيا.
ظؿ إصرار النظاـ عمى أف يبمع الثورة
ّ

"نغم غادري":
المقدمة اآلف واّنما سأتكمّـ عف دور المرأة ،فالجميع أعطى صورةً عف دور المرأة مف
أتحدث في األوراؽ
ّ
أنا لف ّ
خالؿ األوراؽ ،وىو ٍ
السياسي .بالتأكيد المرأة وجدت مكاناً أكثر
كاؼ ليكوف نواةً لنري كؿ السورّييف عمؿ المرأة
ّ
عامة ،وكأف
اإلغاثي أو
المدني ،واألكثر أماناً ىو العمؿ
أماناً ليا ىو منظمات المجتمع
الطبي ،ما أعطى صبغةً ّ
ّ
ّ
ّ
نيائياً .ولكف
اإلنساني ،وليس ليا عالقةٌ ال
المرأة فقط تعمؿ في المجاؿ
بالقانوني وال بإعادة اإلعمار وال بالسياسة ّ
ّ
ّ
ىؿ فعالً ىذا الدور كاف وراءه الرجؿ ،أـ إ ّف المرأة ىي مف حصرت نفسيا بيذا الدور؟ ىذا العزوؼ مف المرأة

ساعد الرجؿ عمى أف ّ
ألنيا باألساس كانت موجودةً ولكنيا تراجعت .فالمرأة كانت موجودةً
يتقدـ وال يقبؿ بالمزاحمة ّ
ألف أغمب
بقوٍة في البداية وأثبتت وجودىا وبقوة ،ولكف تراجعيا والحالة
ّ
اإلنسانية التي كانت عمى األرض ،و ّ

مما جعؿ حركتيـ أسيؿ عمى األرض ،فأصبحت حالة مستدامة ،ويمكف أف نعطي
الصبايا كانوا غير مطموبيف ّ
"أليس مفرج" كمثاؿ لو كانت موجودةً معنا اآلف" ،أليس" واحدةٌ مف الصبايا المواتي ىف في ٍ
حزب سياسي وىذا
لحد اليوـ ىي تعمؿ في
الحزب في ىيئة التنسيؽ ،مع ذلؾ فيي عندما انتقمت مف المظاىرات إلى العمؿ
اإلغاثيّ ،
ّ
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السياسية التي كانت ما
ألنيا وجدتو األسيؿ ليا ،لتساعد الناس وتصؿ ليـ بسرعة .عزوؼ المرأة
العمؿ
اإلغاثي ّ
ّ
ّ
ات ٍ
ولكثير مثمي بخبر ٍ
ٍ
جداً ،ألف يكف في
قبؿ الثورة عف العمؿ في السياسة في الثورة ،أعطى الفرصةَ ،لي
قميمة ّ
اقع كاف المفترض أف يكوف فييا مف يمتمكف الخبرة أكثر مني .ولكف السؤاؿ لماذا أنا موجودةٌ وغيري ال ،ليس
مو َ
أتقدـ ،رغـ أنو لو
ألنني أكثر جرأةً ولكف شاءت الظروؼ أعتقد ،فظروؼ دخولي في االئتالؼ ىي التي جعمتني ّ
ّ

دور .فعندما كاف ىناؾ توسعةٌ ،كاف اسمي مطروحاً وكذلؾ أسماء
لـ تكف القصة تتعمّؽ بالمحاصصة ،لما كاف لنا ٌ
ومصالح تداخمت جعمت اسمي واسماً آخر في ىذه المواقع .ولقد طرحت ىذا
قوى
أخرى ،وما حصؿ ّ
َ
أف ىناؾ ً
سياسية ،ولكف الجواب كاف غير مقنع.
نسائي ٍة
شخصي ٍة
السؤاؿ عمى أكثر مف
ّ
ّ
ّ

تعرؼ بأق ّؿ ٍ
قدر ممكف ،واذا انتقمنا باتجاه الغرب نجد
تعرؼ عف نفسيا ّ
المرأة دائماً عندنا تستحي ،فيي عندما ّ
المرأة عندما تعرؼ عف نفسيا تعرؼ ِّ
بكؿ مناصبيا ومواقعيا ،لتقوؿ ماذا فَ َعمَت ،بينما المجتمع عندنا عمّمنا أف
ّ
ّ
نعرؼ عف أنفسنا بأقؿ ٍ
قدر ممكف.
ّ
فالصبية
سمبياً كبي اًر.
النقطة الثانية :التي ّأدت دو اًر في عزوؼ المرأة ،ىي الحالة
ّ
المجتمعية لدينا والتي ّأدت دو اًر ّ
ّ

عتقؿ يخجؿ أىميا أف يقولوا إّنيا اعتقمت ،بالنسبة لنا ىي بطمةٌ مثميا مثؿ الش ِّ
اب الذي ُيعتقؿ ،بينما
اليوـ عندما تُ َ
في مجتمعنا يخفونيا إذا اعتقمت وخرجت.

إسالمية ،ولكف أخذت مظير أسممة ،يخاؼ
تحولت الثورة إلى األسممة ،ليست
ّ
السبب األخير و ّ
األىـ ىو عندما ّ
ٍ
مقبوؿ ،أقوؿ ال إنّو مقبو ٌؿ،
تحولت إلى ذقوف ،يتـ اعتبار عمؿ المرأة غير
الكثيروف مف أنو في المناطؽ التي ّ
ألنؾ ِ
أنت مف يجعميـ يقبموف ،فيذا ليس خيارىـ واّنما خيارنا نحف.
ّ
بالعودة إلى النقطة التي طرحتيا "لينا" حوؿ جنيؼ ،بالنسبة لي كانت تجربةً سيئةً ولف أعيدىا ،فقد شعرت

دت في أماكف أندـ عمييا ،وىذه
باإلىانة صراحة ،وشعرت بالندـ ،فخالؿ السنيف التي كنت فييا باالئتالؼ ُو ِج ُ

أف الوضع سيكوف ىكذا لكف
واحدةٌ مف األماكف التي ندمت لوجودي فييا ،باألحرى قد يكوف ّ
ألنني لـ أكف أعرؼ ّ

لف أعيدىا بالتأكيد.

سوؼ أعطي التجربة التي عانيناىا في االئتالؼ ،سأقوؿ لكف بصر ٍ
ِّ
ولحد دخولي في االئتالؼ
احة ،أنا منذ ولدت
ّ

لـ أحس يوماً بنفسي إنسانة درجة ثانية ،إال يوـ دخمت إلى االئتالؼ شعرت أنني إنسانةٌ درجة ثانية والرجؿ درجة
نسوية باألساس ،فمـ أشعر بالتمييز يوماً إف كاف في بيتنا الصغير أو
أولى وىذا ما جعؿ عندي ّ
رد فعؿ .أنا لست ّ
االجتماعي ،كانت الفتاة تأخذ حرّيةً أكثر
حتى في المحيط العائمي الكبير .بالعكس ممكف بسبب كسر ىذا الحاجز
ّ
مف الشاب .وصمنا إلى االئتالؼ وقطعنا أشواطاً في قصة زيادة التمثيؿ النسائي ،وعممنا مع ٍ
كثير مف السيدات
ّ
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النسوي ،ووضعنا عمى أجندة النقاش في أحد االجتماعات زيادة
مف خارج االئتالؼ ،ومف ضمنيـ الموبي
ّ
ٍ
مداخالت ومقترحاً واحداً،
الميداني فأخذت ()1
النسائية ،تصادؼ أف تكوف النقطة التي تسبقيا الوضع
المشاركة
ّ
ّ
بينما زيادة تمثيؿ المرأة ضمف االئتالؼ ،أخذ( )65مداخمةً و( )11مقترحاً ،ومع ذلؾ عند التصويت سقط المقترح،
ٍ
مرتيف أخرييف بعد ذلؾ لمتصويت ،ولكف لـ يصؿ
ّ
ألنو كاف بحاجة لثمثي األصوات حسب النظاـ الداخمي .طرحناه ّ

ألنو كاف يوضع في نياية النقاط التي تحتاج لنقاش.
الدور لنقاشو ّ

نسائية لمنصب نائب الرئيس ،لما كانت إحدانا نجحت في الوصوؿ إلى
لكف حقيقة األمر لو لـ يكف ىناؾ "كوتا"
ّ

انتخاب امرأة.
ألننا لسنا أىالً ليذا المكاف ،ولكف العتبارىا إىانةً أف يتـ
ىذا المنصب .ليس ّ
ُ

ٍ
أف ضمنيـ امرأةً ،نجد بعض األوراؽ بأسماء الرجاؿ األربعة،
مثالً كانت تصادؼ انتخابات لخمسة
أشخاص ورغـ ّ

دوف ٍ
الشخصي ،ولكف ليسوا أح ار اًر في ىذا
ألنيـ ال يؤمنوف بوجود المرأة ،وىـ أحرٌار في موقفيـ
ذكر حتى لمنساء ّ
ّ
دينياً .لألسؼ الموجودوف في االئتالؼ وقبمو في المجمس ،واآلف
ألف ىذا الموقع
ٌّ
سياسي وليس موقعاً ّ
الموقؼّ ،
سياسياً أصالً.
فقسـ منيـ ليس
ألنيـ
في الييئة العميا ،ليسوا موجوديف ّ
ّ
ّ
سياسيوفٌ ،

جداً لتقزيـ دور المرأة وحصره في المجاؿ
إف المعاناة كبيرةٌ جداً ،ووسائؿ التواصؿ
سمبياً ّ
االجتماعي ّأدت دو اًر ّ
ّ
اإلنساني ال يتـ الحديث حوليا ،ولكف التي تعمؿ في مجاالت أخرى يتـ
اإلنساني .فالمرأة التي تعمؿ في المجاؿ
ّ
ّ
مالحقتيا والعيف عمييا دائماً لتصطادىا ،إذا مشيت أو ضحكت في الشارع أو تكمّمت بصوت ٍ
عاؿ ،الجميع ينظر

إلييا نظر ٍ
ات مختمفة .أقوؿ لكـ بصراحة ،اآلف صار لي سنة وثمانية أشير في مركز صناعة القرار ،وأعتقد أف
تخيموا
الغالبية تجاوزوا فكرة ضرورة وجود المرأة ّ
أي نساء .ولكف ّ
ّ
ألنو صار ىناؾ إثبات حالة ،فيؤالء النساء لسف ّ
ٍ
النسائية ،و ّأنو
أف المسألة بالنياية ىي ضرورة وجود ىذه الكوتا
ّ
أف البعض مازاؿ بعد سنة وثمانية أشير يعتقدوف ّ
ّ
وفد مف دوف وجود امرأة ،والسيما إذا كاف الوفد متوجياً إلى ٍ
أجنبي ٍة ،فإذا كاف
دولة
ليس مف الجيد أف يخرج ٌ
ّ
ّ
ّ
ٍ
متوجياً إلى ٍ
بصوت ٍ
عاؿ دوف حرج .إذا رأينا أنو مف أصؿ ()104
دولة عر ّبي ٍة فميس عندىـ مشكمة ،ويقولونيا
ّ
كنا ثالثيف أو أربعيف بالتأكيد سيختمؼ الموضوع ،ألنيـ أينما كانوا سيجدوننا أماميـ
ىناؾ ( )5نساء ،يا ترى لو ّ

ألننا قالئؿ وثالثة منيف ليسوا في مركز االئتالؼ في إستنبوؿ .فدائماً
وسيسمعوف صوتنا وفكرنا ،ولكف نحف ّ
ٍ
يتعامموف معنا عمى ّأننا واقع ٍ
الييكمية
نساء في
حاؿ و ّأننا مفروضوف عمييـ ،بحكـ ّأنو ىناؾ ضرورةٌ لوجود
ّ
ٍ
المدني
أف منظّمات المجتمع
التنظيمية .فإذا أردنا أف نعمؿ
السياسية أو
ّ
ّ
بشكؿ صحيح ،يجب أف نخرج مف فكرة ّ
ّ
المدني ،فإذا أردنا
السياسي مف منظّمات المجتمع
اإلنساني ،فال أحد يعمؿ في المجاؿ
ىي تعمؿ فقط في المجاؿ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ليتقدمف ويأخذف
حالياً والتي يوجد فييا
صحيح يجب االىتماـ بالكيانات
بشكؿ
أف نعمؿ
ٍ
نساءّ ،
السياسية الموجودة ّ
ّ
ٌ
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ٍ
ٍ
كثير مف
كيانات
ألنيما موجودتاف ضمف
دورىف ،وىنا أخص بيذا الحديث "لينا" وأيضاً "أليس" ّ
ّ
سياسية وكذلؾ ٌ
ٍ
ٍ
يتقدمف ،ونحف يجب أف ندعـ بعضنا ،ليس
كيانات
النساء األخريات الموجودات في
موجودة عمى الساحة ،بأف ّ
ٍ
متقدمة.
يكف في
بسبب ضرورة الكوتا
صفوؼ ّ
ّ
ألف ىؤالء النسوة يستأىمف أف ّ
النسائية ،ولكف ّ

"خولة دنيا":
النسائية
ألنني كنت كذلؾ في المجنة االستشارّية
أريد فقط أف ّ
أقدـ مداخمةً صغيرةً ليا عالقةٌ بتواجدنا في جنيؼّ ،
ّ
األساسية في ذىابي إلى جنيؼ ،ال
مع "نغـ"" ،نغـ" تقوؿ إّنيا ندمت عمى المشاركة ،رغـ أنيا كانت أحد الدوافع
ّ

الشخصي أتعبتني ولكف
ألقي الموـ عمييا في ذىابي ،ولكف بالفعؿ كانت تجربةً قاسيةً قميالً بالنسبة لي ،بالمعنى
ّ
مرة أراىا وال أدري إف كانت "نغـ" ترى ذلؾ أيضاً .المجموعة التي
كانت أيضاً مفيدةً ّ
جداً ،وأرتنا جو َ
انب أنا ّأوؿ ّ
ٍ
سياسية،
كانت والتي تـ العم ُؿ عمييا أظف
جدي أف تكوف مجموعة مف النساء المواتي عندىف تجربةٌ
بشكؿ ّ
ّ

حقيقياً .ما
ات
نقدـ شيئاً
نتأمؿ مف ذىابنا أف ّ
ٌ
والقادرات عمى إيصاؿ أصواتيف ،عندىـ خبر ٌ
وكفاءات ،وبالتالي ّ
ّ
كنا ّ
ِّ
الصد
لفت نظري ىناؾ ،ليس فقط موقؼ الرجاؿ ولكف أيضاً موقؼ بعض النساء والمواتي كف يحاولف تأدية دور

في وجوىنا كي ال نصؿ .ىذا أيضاً يحيمني قميالً إلى كالـ "ىنادي"ّ ،أنو ىؿ يمكف لمنساء في بعض األحياف أف
المدني ىف أكثر بكثير،
السياسي ،وبالعمؿ
جداً في األحزاب والمجاؿ
ضد النساء؟ عمى الرغـ مف ّأننا قالئؿ ّ
يكف ّ
ّ
ّ
ّ
أف نسبة النساء
ولكنيا
ٌ
ّ
قربنا أكثر مف مواقع صنع القرار ،نالحظ ّ
قطاعات بعيدةٌ عف مواقع صنع القرار ،فكمّما ّ

نتحدث عف خمس نساء مثالً فيف ال شيء بالنسبة
جداً ،وىي لألسؼ ليست حتى قريبة مف "الكوتا" ،فعندما ّ
قميمةٌ ّ
ٍ
لعدد ٍ
أف بعض النساء يمارسف ىذا الدور كحائط صد في وجو النساء
كبير ّ
جداً مف الرجاؿ ،مع ذلؾ نالحظ ّ
األخريات.

ٍ
ٍ
الحقيقي ،وىذا
أىمية أكبر مف حجميا
بكثير
قمّة النساء في بعض األحياف ،يجعؿ ظيور المرأة أكبر
وبحجـ و ّ
ّ
بأنيا تحاوؿ الحفاظ عمى ىذا الموقع وأال يكوف ىناؾ ِ
سات أُخريات ليا .ىذا يذكرني
ؤدي اً
أيضاً ي ّ
مناف ٌ
سمبياً ّ
دور ّ
ٍ
نساء ،فعمى الرغـ مف اإلذالؿ الكبير الذي تفرضو الحالة ،فإنيف يختمفف بيف
اإلسالمي مع أربع
قميالً بالزواج
ّ
ٍ
بشكؿ أساسي إضافة لمقانوف والمجتمع والديف ..
يتحمؿ سببيا الرجؿ
ويحممف بعضيف األخطاء التي
بعضيف
ّ
ّ
الخ .أحياناً نحف نمعب ىذه المعبة لألسؼ.

كبير بأف نحقّؽ ما ذىبنا مف أجمو،
مبررات الندـ ،فقد كاف ّ
لدي أم ٌؿ ٌ
لف أتحدث كثي اًر في تفاصيؿ لماذا ذىبنا ،وما ّ
ِّ
اإلنساني،
الممؼ
وأف نستطيع تالفي بعض األخطاء التي كانت في جنيؼ ( ،)2حتى لو كاف عممنا فقط عمى
ِّ
كثير مف اإلشكاالت واألخطاء التي ال يمكف السكوت عنيا.
فالممؼ اإلنساني كاف فيو ٌ
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طاقات يمكف
اإلغاثي ،وأيضاً في مجاؿ التوثيؽ ،وىف
اإلنساني ،والعمؿ
نساء لدييف الخبرة في العمؿ
كاف معنا
ٌ
ٌ
ّ
ّ
ٍ
بشكؿ ٍ
االستفادة منيا
كبير ّ
جداً ،وأتمنى بالفعؿ االستفادة منيا .نحف اآلف نستفيد مف النساء الموجودات في مواقعَ
متقد ٍ
مثمر في
مة مثؿ "أليس" أو "نغـ" أو "سيير" أو باقي السيدات الموجودات ..فمنحاوؿ أف يكوف ىناؾ ٌ
ّ
جيد ٌ
النياية .فالموضوع لف يتوقّؼ ال عند ىيئة التفاوض وال عند المعارضة ،ىو في النياية يتعمّؽ بمصير الناس،
ٍ
وبوضع ِّ
تغي ٍر إيجابي في
أف جزءاً مف ىذا النضاؿ ىو محاولة القياـ
بجيد ّ
يؤدي إلى ّ
كؿ السورّييف ،فنعتبر ّ

النياية.

فأنا قد أشعر بالندـ عمى الشكؿ الذي ذىبنا بو ،ولكف في الوقت نفسو لف أقطع مع ما تـ ،وسنبقى نتعاوف ونعمؿ
ِّ
اإلنساني.
الممؼ
معاً في
ّ
ىناؾ نقطةٌ ثانيةٌ قبؿ أف نختـ ،بخصوص المجتمع
جداً
ألني شعرت ّأنيا متفائمةٌ ّ
المدني ،والكالـ أكثر لػ "ىنادي"ّ ،
ّ
ي،
أف ىناؾ ما يتـ المعب عميو بخصوص المجتمع
في توصيؼ دور المجتمع
المدنيّ .
حالياً أشعر ّ
المدني السور ّ
ّ
ّ
ٍ
أىميةً ،أو
بدأت في عاـ ( )2011مف خالؿ استقطاب الناس وابعاد الكثيريف عف العمؿ
الحقيقي باتجاىات أق ّؿ ّ
ّ
حالياً ،وبالفعؿ تـ استقطاب ٍ
كثير مف الناشطيف والطاقات الكبيرة التي كاف يمكف االستفادة
ممحةً ّ
ليست ضرورةً ّ
ٍ
جداً وفج ،مف خالؿ
الحيوي ،بعضيـ تـ ش ارؤىـ
منيا في سوريا ولمثورة ،فتـ إبعادىـ عف مجاليـ
بشكؿ و ٍ
اضح ّ
ّ

الدولية  ..الخ.
لعبة التمويؿ والمنظّمات
ّ

المدني ،رأينا ىذا الشيء في العراؽ
السمبي الذي يمكف أف يتـ مف خالؿ منظمات المجتمع
يجب أال ننسى الدور
ّ
ّ
ورأيناه في فمسطيف ،وكذلؾ في ٍ
كثير مف المنظمات يتـ تجيير ك ّؿ العمؿ
يقي ٍة كثي ٍرة وأمريكا
ّ
دوؿ إفر ّ
الالتينية .كانت ٌ

الذي تقوـ بو باتجاه تنفيذ

اقتصادي ٍة
يع
ّ
وتمرير مشار َ

مصالح ىذه الدوؿ ولصالح استقطاب شرائح معي ٍ
نة مف الناس ،والدخوؿ في لعبة الفساد،
َ ّ
ٍ
ٍ
جديدة في المجتمع.
تفكير
وسياسي ٍة ،وتسويغ طريقة
ّ

المدني ،لذلؾ يجب أف
ؤديو منظمات المجتمع
ىذا الدور السمبي يجب أال ينفي الدور
اإليجابي الذي يمكف أف ت ّ
ّ
ّ
أسس تعمؿ ضمنيا ىذه المنظمات التي نضع فييا أممنا لممستقبؿ .إف ىذه المنظمات يجب أف تعمؿ
يكوف ىناؾ ٌ

توحد جيودىا
معاً إف كاف عمى مستوى األفراد ضمنيا أو عمى مستوى المنظمات فيما بينيا ،وكيؼ يمكف أف ّ
الدولية.
جرىا وراء لعبة التمويؿ ولعبة المصالح
ّ
يتـ ّ
لتحقيؽ مصمحة السورّييف ،وفي الوقت نفسو أال ّ

المدني والتي تكوف ممسوكةً مف قبؿ
التجمعات الكثيرة عمى صعيد منظمات المجتمع
حالياً ىو
ما أالحظو ّ
ّ
ّ
أمد ٍ
ات منذ ٍ
شخصي ٍ
بعيد ىي بعيدةٌ عف سوريا ،وال تعرؼ الكثير عف سوريا ،ودخمت خالؿ الثورة إلى الوضع
ّ

ٍ
ٍ
الشخصيات
لوسيط .وىذه
لسمسار أو
تحولت
ّ
السور ّ
ي ،وقد يكوف لدييا الرغبة فعالً بأف تخدـ ،ولكف في النياية ّ
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العمل ّية السياس ّية من وجهات نظر سياسيّات سور ّيات

تثير في الخوؼ تجاه مستقبؿ سوريا ،فالكثير منيـ لدييـ والؤىـ لدوليـ التي يحمموف جنسيتيا ،وىذه الدوؿ لدييا
الشخصيات في الواجية ،واذا الحظنا أ ّف أغمب المنظّمات التي أفرزىا الوضع السوري منذ
مصمحةٌ بأف تكوف ىذه
ّ
وكثير مف ىذه المنظمات
البدايات ،لـ تعد تمتمؾ القدرة عمى العمؿ ،بسبب صعوبة الحصوؿ عمى التمويؿ،
ٌ
أي نوع.
توقّفت ،ىذا الدعـ الذي ال تقابمو مصمحةٌ وال تقابمو شروطٌ مف ِّ

في النياية نحف لسنا منفّذيف ليذه األجندات ،فيتـ استبعادنا مثمنا مثؿ ٍ
كثير مف الناشطيف والمنظمات التي كانت
تعمؿ ،والتي ىي اليوـ ،إما أصبحت تحت غطاء منظّ ٍ
أجنبي ٍة ،أو ضمف شروط ىذه الدوؿ ،وبالتالي ضمف
مات
ّ
ّ

شروط التمويؿ.

في نياية الندوة ،شك اًر لمجميع ..أتمنى أف تكوف ىذه الندوة موفقةً في الوصوؿ إلى اليدؼ الذي قامت مف أجمو،
سياسياً أو حوؿ مشاركة النساء
ي إف كاف
السياسيات السورّيات بالشأف
وىو إظيار رأي النساء
العاـ السور ِّ
ِّ
ّ
ّ

المدني.
والمجتمع
ّ

ٍ
إيجابياً ولصالح الثورة
وكيفية جعمو
المدني
مطولة ،لمنقاش حوؿ دور المجتمع
ّ
ّ
أعتقد ّأننا نحتاج إلى ندوة أخرى ّ
ّ
والسورّييف.
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