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 الرسالة
 

 داٍت نتشّرؼ بدعوتكّف، كسيّ  "ةة الديمقراطيّ مركز دراسات الجميوريّ "ة التي يقيميا في إطار الجمسات الحواريّ 
ة ة لما جرى ويجري وما سوؼ يجري في سوريا، إلى جمستنا الحواريّ ورؤيتيّف الخاصّ  مشاركاتيف   ليف   اتٍ سوريّ 

 ة والمفاوضات المقبمة.ة السياسيّ العمميّ المفتوحة حوؿ 

ة لدى حسف حاالتو، قد تكوف الحجّ في أ ؿٌ جِ تمثيٌؿ خَ ىو في تقرير مصير سوريا،  تمثيؿ المرأة جميعنا نعمـ أفّ 
ؽ بقضايا المرأة والطفؿ، دوف النساء ينحيف نحو ما يتعمّ  ر الكفاءات أو الخبرات، أو أفّ ىي عدـ توفّ  يـبعض
ىي بالفعؿ  ؽ بيا مف إشكاالتٍ ة وما يتعمّ ة النسويّ إال مف زاوية تأثيره عمى ىذه الخصوصيّ  بالشأف العاِـّ  اىتماـٍ 
ًا في بالدنا. غير أّنو ًا وسياسيّ ًا وقانونيّ ًا وثقافيّ المرأة اجتماعيّ  بذؿ الجيد مف أجميا نتيجة التمييز القائـ ضد   تستحؽ  

عمى الصعيد ما سيّ وال ضايا وحصره فييا فحسب، واستبعادىا عف الشأف العاِـّ ال يمكف قسر دور المرأة عمى ىذه الق
 .السياسيّ 

 وبارزةٌ  وفاعمةٌ  ىذه اإلمكانات والطاقات موجودةٌ  ما نؤمف بوجوده ونحاوؿ تأصيمو مف خالؿ ىذه الندوة، ىو أفّ  إف  
ة، سواء أحزاب التشكيالت السياسيّ ، إف كاف مف خالؿ مشاركتيا في ة في المجاؿ السياسيّ لدى المرأة السوريّ 
ة، ورة، ومف خالؿ الكتابة في السياسة التي ظيرت خالؿ سنوات الثة أو التشكيالت السياسيّ المعارضة التقميديّ 

 .سياسي   الة في المؤتمرات التي تسعى إليجاد حؿ  والمشاركة الفعّ 

يقاؼ لألزمة السوريّ  السياسيِّ  قة بالحؿِّ لمتعمّ مف المؤتمرات ا شيدت الساحة السورية في الفترة األخيرة العديدَ  ة، وا 
كمؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة، الذي انبثؽ عنو  ، وما تالىا مف اجتماعاتٍ "فيينا"الحرب، كاف آخرىا لقاءات 

حة، تزامف مع ىذا المؤتمر ة والمسمّ مف مختمؼ أطياؼ المعارضة السياسيّ  عميا لممفاوضات، بمشاركةٍ  تشكيؿ ىيئةٍ 
 قدا في سوريا.مؤتمراف آخراف عُ 

 ةٍ اسيّ سي ةٍ ( عف مجمس األمف باإلجماع، وتبّنيو لعمميّ 2254رقـ ) ر األبرز كاف صدور القرار الدوليّ التطوّ  ولعؿ  
 (.2016عاـ )في سوريا يفترض أف تنطمؽ مطمع  لمحؿِّ 

تناوؿ فيو الزميالف  "مؤتمرات وقرار دوليبعنواف " موقؼٍ  ة تقديرُ ة الديمقراطيّ صدر عف مركز دراسات الجميوريّ 
يشّكؿ  لموقؼ ىذاما تضّمنو تقدير اليا.  رات والسياؽ الدوليّ يوسؼ فخر الديف وطارؽ عزيزة مجمؿ ىذه التطوّ 

بداء وجيات نظركّف حوؿ ىذه المسائؿ. مناسبةً  ةً أرضيّ   لمحوار والنقاش وا 

 وكذلؾ حوؿ التساؤالت التالية:

http://drsc-sy.org/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/
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 ما؟ ة مفتاحًا إليجاد حؿ  رات السياسيّ ىؿ تتوقعف أف تكوف ىذه التطوّ 

عات واالحتماالت لمآالت ماىي التوقّ ة، مستقبميّ  لالنطالؽ إلى مفاوضاتٍ  ةً أساسيّ  بدايةً  في حاؿ كاف القرار الدولي  
ىذه األطراؼ في سوريا المستقبؿ حسب الواقع  يو؟ وماىو الدور الذي يمكف أف تؤدّ ىذه المفاوضات برأيكف

 ة ومصالحيا المختمفة؟الراىف، وتجاذبات القوى الدوليّ 

 ت مع المعارضة؟ىؿ يمكف التعويؿ عمى قبوؿ النظاـ والدوؿ الداعمة لو بالجموس إلى طاولة المفاوضا

لى تجميع تمؾ المنظمات إسعي  مع  في المفاوضات القادمة، والسّيما مات المجتمع المدنيّ كيؼ تقّيمف دور منظّ 
 جيودىا؟

 

 ألمانيا/لونو –خولة دنيا 

(23 /12/2016 ) 
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 مؤتمرات وقرار دولي  

 

 عزيزة طارق - الدين فخر يوسف

 مدخل

السورّية المختمفة واجتماعاتيا في الفترة الماضية كاف ” المعارضات“لحركة قوى عمى الرغـ مف أف  اليدؼ المعمف 
مؤتمريف مف المؤتمرات  ما حصؿ ىو أفّ  ، إال أفّ ”النظاـ السوريّ “موّحٍد لمتفاوض مع ” معارض“تشكيؿ وفٍد 

اتميف عمى األراضي الثالثة األخيرة التي ُعقدت في ىذا التوقيت، كانا نوعًا مف إعادة صياغٍة لتحالفات المتق
، بينما كاف الثالث، ”وثيقة جنيؼ”ات القوى اإلقميمّية والدولّية والسورّية، باستبعاد األطراؼ التي ال تقبؿ مرجعيّ 

بعض مواالتو معارضًة لسحب الشرعّية مف  طرحَ ” النظاـ السوريّ “المنعقد في دمشؽ، استمرارًا بائسًا لمحاولة 
 اآلخريف أو إضعافيا.

ا التحميؿ، إذا كاف ما جرى ىو إعادة ىيكمة التحالفات المتصارعة بناًء عمى إعادة تموضع داعمييا يناقش ىذ
يات الناتجة عف مجريات الصراع فيما بينيا، وكذلؾ بناًء عمى سمطات بتحالفاٍت جديدٍة تسعى إلى التصّدي لمتحدّ 

أخرى، اختبار  رّي والسياسّي. بصياغةٍ األمر الواقع التي تحوزىا، لخوض غمار جولٍة أخرى مف الصراع العسك
ُأنتجت خالؿ سنوات الصراع ” قديمةٍ “ما بعناصَر إنّ ” جديد“ما يظير اليوـ ىو مشيٌد سياسيٌّ  تقوؿ إفّ  ةٍ فرضيّ 
 لمتجاوب مع حاجات الحرب والتسوية في آف. عيد ترتيبيا بحيث تكوف قابمةً وقد أُ  ،الراىف

 [1]األمريكي ة ةاإلستراتيجي  

اإلدارة األمريكّية مازالت تدير الصراع السورّي بناًء عمى األسس نفسيا التي ظيرت منذ انتقاؿ الصراع  الالفت أفّ 
عمى تثبيت رؤيتيا  ،مف خالؿ القرار الدولّي الذي صدر أخيراً  ،يا حرصتفي سوريا إلى طوره المسّمح، حتى إنّ 

نياؾ المتبادؿ، قبؿ أف يكونوا جاىزيف لمتنازؿ ترؾ المتصارعيف لخوض جوالٍت إضافّيٍة مف اإل ثـ  مف لألزمة، و 
يراف لمقتاؿ ما شاؤوا  أكثر والقبوؿ بالتسوية التي ترتضييا واشنطف. في الوقت نفسو، تترؾ الفرصة لروسيا وا 
القتاؿ، طالما أنيـ ينزفوف مف خاصرة تحالفيـ السورّية الرخوة، ويجدوف أنفسيـ متنازعيف أحيانًا ضمف إطار 

 .[2]رّي، والسّيما في ضوء التنسيؽ الروسّي اإلسرائيميّ تحالفيـ السو 

إبقاء الصراع ضمف حدود األراضي السورّية، ودعـ جيود عمى مستوًى آخر، تحرص اإلدارة األمريكّية عمى 
تتصاعد، سواء مف طيراف التحالؼ الذي ” الحرب عمى اإلرىاب“حمالت  ومعموـ أفّ ”. الحرب عمى اإلرىاب“

تحالٍؼ إسالمي  مف “تقوده الواليات المّتحدة أو الطيراف الروسّي المساند لمنظاـ، وأضيؼ إلييا حديثًا اإلعالف عف 
فو . بينما تسعى روسيا، في سياؽ محاولتيا مؿء الفراغ الذي خمّ [3]”تقوده السعودية” لمحاربة اإلرىاب دولةً  (34)

http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftn1
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftn2
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftn3
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الذي  ، في الوقت[4]وف، إلى توسيع دائرة الصراع باتجاه تركيا عبر دعميا لحزب العماؿ الكردستانيّ األمريكيّ 
 ة.منيا السعوديّ  مختمفةٍ  في سوريا تراعي مصالح أطراؼٍ  يجاد معادالتٍ إتحاوؿ بدورىا 

ىؿ اقترب  ،ىذا يدفع لمعودة مف جديد إلى اعتبار ما تريده الواليات المّتحدة عنصرًا محورّيًا في اإلجابة عف سؤاؿ
؟ وىو ممّ   أيديكـ مقاربتو. ا يحاوؿ تقدير الموقؼ الذي بيفالصراع السوري  مف الحؿِّ

 الدولي   اإلطار

و ٍؿ لممعارضة السورّية، تبّيف أنّ منذ أف تّمت االستعاضة عف المجمس الوطنّي المعارض باالئتالؼ الوطنّي كممثّ 
اًل وحيدًا لمشعب السورّي )ىذا إف كاف ىناؾ لدييا منيما ممثّ  قد أسقط مف حساب اإلدارة األمريكّية أف يكوف أيٌّ 

 ليتبّيف أفّ ، لممعارضة ةٍ مسبقًا(، وفي السياؽ ذاتو دفعت اإلدارة األمريكّية لتشكيؿ حكومٍة شكميّ  مثؿ ىذا القرار
عوامؿ ابتزاٍز لو ولحمفائو ال أكثر، في  لتكوفَ ” النظاـ السوريّ “ة د باستبداؿ شرعيّ ما يصنعوف بنًى تيدّ يف إنّ األمريكيّ 

 حيف ىـ يحرصوف إلى اآلف عمى بقائو ومنع انيياره.

يف، فرّبما التركيز عمى ميف السياسيّ عبيف، والمحمّ رات ىذا التوّجو األمريكّي شاغاًل دائمًا لاّل ذ كاف السعي لفيـ مبرّ ا  و 
النتائج بوصفيا جزءًا مف حزمة األىداؼ األمريكّية يساعد في ذلؾ، وفي تفسير مسار السياسة األمريكّية حياؿ 

يد اإلقميمّي، والدولّي، عودة دوؿ المنطقة، والدوؿ صاحبة الصراع في سوريا. ومف ىذه النتائج عمى الصع
المصالح فييا، إلى منازعاتيـ بعد أف كانوا تحت ضغط المغامرات العسكرّية إلدارة الرئيس السابؽ جورج بوش، قد 

دولة د مكانتيا بما ىي النّحوا خالفاتيـ جانبًا، وصنعوا تحالفاٍت صارت عبئًا عمى المصالح األمريكّية، وتيدّ 
اف الورطة األمريكّية في العراؽ، وأفغانستاف، وتمؾ التي تسود اآلف العظمى الوحيدة. فبيف األوضاع التي كانت إبّ 

 إقميمّيةٌ  تحالفاتٌ  فيو ط الواليات المّتحدة في المستنقعيف العراقّي، واألفغانّي، في وقت تنشأبوٌف شاسٌع. بيف أف تتخبّ 
وف نعيـ العالقات الوّدّية مع أعدائيا )العالقات التركّية ا، ويعيش حمفاؤىا التقميديّ ة العداء ليىنا وىناؾ عمى أرضيّ 

 ، بوفٌ واحدٍ  اإليرانّية، والروسّية، في تمؾ الفترة خير مثاؿ(، وبيف أف تتصارع تمؾ الدوؿ، بما فييا التي في تحالؼٍ 
 .شاسعٌ 

ة ر أف تميؿ اإلدارة األمريكيّ ثرًا بعد عيف، وىو يفسّ صار أ” النظاـ السوريّ “المزعج لمواليات المّتحدة في  ثـ إفّ 
ذلؾ سيمنع مف فرص تشّكؿ طرٍؼ منتصٍر يبني سوريا بما يتناسب معو ومع  طالما أفّ  ،ى منولالستثمار بما تبقّ 

ة عمى تشجيع الجميع، ومنع انتصار أي  داعمو اإلقميمّي. األمر الذي تجّسد عبر مسيرة حرص اإلدارة األمريكيّ 
 منيـ في آف.

؛ فالعالقات المصمحّية ةٍ ونتيجة إعادة التموضع األمريكّي، كانت مصالح الدوؿ، كما سبقت اإلشارة، تتعارض بشدّ 
اإليرانّية التركّية التي كانت تنتعش عمى ىامش الوجود األمريكّي المباشر، وتتغّذى مف العقوبات األمريكّية/ الغربّية 

وال يخفى الخطر الذي كانت  .عمنّية متبادلةٍ  رٍب بالوكالة في سوريا، وتيديداتٍ عمى إيراف، تحّولت اليوـ إلى ح
لتعيش ، تشعر بو دوؿ الخميج، والسّيما السعودية، مف انتصار أي  منيما في سوريا، وأثر ذلؾ عمى دورىا اإلقميميّ 

http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftn4
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في إدلب وسيؿ الغاب ” فتحجيش ال“ـ ( حيف ىّدد تقدّ 2015سوريا، بأثر ىذا الصراع، جموَد الحموؿ حتى ربيع )
بقمب الموازيف، نظرًا الحتماؿ متابعتو الزحؼ باتجاه الساحؿ، معقؿ سمطة األسد، لتتدّخؿ روسيا عسكرّيًا بشكٍؿ 

قنوات ” المعارضة“ي ضعؼ سالح الطيراف لجيش سمطة األسد. التدّخؿ الذي أّدى لفتح داعمي مباشٍر، وتغطّ 
عطاء الض يف الستخداـ ما، باألمريكيّ  وء األخضر ألطراٍؼ مسّمحٍة مرتبطة، عمى نحوٍ الدعـ العسكري نسبّيًا، وا 

 التركّي الطائرَة الروسّية. المضاّدة لمدروع، وصواًل إلى إسقاط سالح الجوّ ” التاو“صواريخ 

 د باالنتقاؿ مف الحرب بالوكالة إلى التصادـ العسكريّ وبوصوؿ االحتكاؾ بيف الداعميف إلى مرحمٍة حرجٍة تيدّ 
مت المباشر، وبعد أف أوضحت تركيا خطوطيا الحمراء وتراجعت بشكٍؿ ممحوٍظ لتوضيب بيتيا الداخمّي، وفضّ 

االلتفات لمعرض األوربّي بإعادة التفاوض عمى دخوليا النادي األوربّي، والتركيز عمى عالقاتيا مع الدوؿ صاحبة 
لتمنح روسيا  ، دخمت الواليات المّتحدة عمى الخطّ ةالمشكالت مع روسيا، ثـ االنضواء في تحالٍؼ تقوده السعوديّ 

فرصة استعادة ماء الوجو كدولٍة عظمى ذات مصالح وطموحات، ولالستفادة مف نقطة الذروة التي بمغتيا 
األوضاع. وجاء تجاوب روسيا مع المبادرة األمريكّية، في الوقت الذي تعمؿ عمى تكريس وجودىا العسكرّي في 

( عف 2254لى إصدار القرار )إوفي سوريا، ما أفضى في تركيا  اؿ الكردستانيّ سوريا، وتدعـ مقاتمي حزب العمّ 
 فاؽ جنيؼ إلى نطاؽ القرار الدولّي.مجمس األمف، بيدؼ نقؿ عناصر مف اتّ 

، واستعدادات إقميمّية لجولٍة أخرى مف بغطاٍء دولي   عمى قرار النظاـ السوريّ  ةٌ روسيّ  في النتيجة، يوجد اليوـ ىيمنةٌ 
، تعمؿ األطراؼ الدولّية عمى تثبيت مصالحيا فييا عمى إلمكانّية إجراء تسويةٍ  ةٌ ميا جوالٌت استطالعيّ الحرب يتخمّ 

.أنّ   يا قراٌر دوليٌّ
 السوري   المشهد

السورّية سعييا لمتكّيؼ. ذلؾ أّنو مع تقّدـ ” المعارضات“، بدأت تجاوبًا مع ىذا المشيد الدولّي اإلقميمّي المستجدِّ 
، بعد إجرائيا توافقاٍت مع تركيا، انتقؿ مركز ”النظاـ السوريّ “داء المممكة السعودّية الصفوؼ عف جبية أع

اإلمارات العربّية المّتحدة )رياض حجاب، رياض نعساف آغا(  بيف مفإلى الرياض، وجاء انتخاب مقرّ ” المعارضة“
ـ روسيا دّ لقيادة ىيئة المفاوضات التي انتخبيا مؤتمر الرياض، كنوٍع مف تطميناٍت سعودّية لإلمارات. ومع تق

 ة الصراع الروسيِّ ة، برزت أولويّ سقاط تركيا طائرة روسيّ ا  النسبّي لتأثير إيراف، و  ، والتراجع”النظاـ“حماة  صفوؼَ 
، وجناحو السورّي )حزب اؿ الكردستانيّ ية إيجاد شركاء عرب لحزب العمّ مع تركيا؛ األمر الذي أضعؼ أىمّ 

ـ  االكتفاء بشخص االتحاد الديمقراطّي(، مف وجية نظر الروس،  باسـ  ةٍ سياسيّ  إلنشاء مظّمةٍ ” ىيثـ مناع“فت
لالستفادة منيا في ىذا  لممجموعات العسكرّية التابعة لحزب العماؿ الكردستانيّ  ” سوريا الديمقراطّية مجمس“

 الصراع.

عمى الرغـ مف  ،سـبيذا اال” النظاـ السوريّ “السياسة األمريكّية، ومراىناتيا، أّدت لبقاء تسمية  مع مالحظة أفّ 
%( مف سوريا، وعمى الرغـ مف تراجع أدوار 20تراجع سمطتو عمى األرض لتصبح محصورًة عمى نحو )
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ؾ الكثير مف سات رىينتو، الدولة، وانتياء أخرى )ىؿ يمكف مثاًل الحديث عف وزارة نفط، ومثميا الكثير(، وتفكّ مؤسّ 
 بيذا االسـ، عمى الرغـ مف أفّ ” المعارضة“استمرار وصؼ وكذلؾ  ،و أو انحصارىا بتسمياٍت دوف مبنىناتمكوّ 
 مف سوريا. قةٍ متفرّ  عمى مناطؽَ  واقعٍ  ريف مف بينيا صاروا سمطات أمرٍ المؤثّ 

 المؤتمرات

” المعارضة“ديسمبر/كانوف األوؿ(، وضـ  طيفًا واسعًا مف  1، الذي ُعقد في العاصمة السعودّية )الرياض مؤتمر
منيا: االئتالؼ الوطنّي، وىيئة التنسيؽ،  ةٍ سوريّ  وأحزابٍ  ميف عف قوىً ة ممثّ سوريّ  ةشخصيّ  104)السياسّية السورّية 

بينيا  اً عسكريّ  فصيالً  11يف(، والمسّمحة )نحو ار بناء الدولة، وعدد مف المستقمّ والمجمس الوطنّي الكردّي، وتيّ 
الرسمّية ” المعارضة“ارز فيو انتقاؿ مركز تحالؼ كاف الب”(. ةالجبية الجنوبيّ ”، و”جيش اإلسالـ”، و”أحرار الشاـ“

 فاقات بينيـ بالتكافؿ مع تركيا، ويبدو أفّ ة، لتكوف األخيرة ضامنة االتّ ة السعوديّ إلى الرياض، في المممكة العربيّ 
كاف  استبعاد حزب االّتحاد الديمقراطّي )الكردّي(، المتحّوؿ إلى سمطة أمٍر واقٍع في بعض مناطؽ الشماؿ السورّي،

 أحد األثماف التي حصمت عمييا تركيا مقابؿ ىذا االنتقاؿ.

ر بعدـ ة في الصراع مع النفوذ اإليرانّي، وىو ما ُيفسّ وُيظير ىذا االنتقاؿ المكانة التي أصبحت تحوزىا السعوديّ 
توي سوريا، أي ف يحأليا، فيو ميما تعاظـ ال يمكف  ، عمى دورٍ روسي   ، أوأو أوربي   أمريكي   وجود اعتراضٍ 

ما بيف  وسطّيةً  سياسةً ة الجديدة مع اآلخريف؛ والعتماد القيادة السعوديّ  اً نياية األمر توافقيّ في دورىا سيبقى  لكوف
برزىا: اإلمارات أ) برزىا: قطر، وتركيا( وتمؾ التي تعتبر الحرب عمييـ مسألًة مصيرّيةً أالدوؿ الداعمة لإلخواف )

ميا لترعى تسوياٍت ما بيف الدوؿ الميجوسة بالنفوذ اإليرانّي، بما يقتضيو ذلؾ مف ما يؤىّ  ،(حدة، ومصرالعربّية المتّ 
 ة.بعض فروع اإلخواف المسمميف، والقوى السمفّية المدعومة مف السعوديّ ” ترويض“

أطرافو  وكما التحالؼ الراعي لممؤتمر ُيبرز تالقياٍت كانت حتى وقٍت قريٍب صعبة التصّور، حيث وكالءُ 
ة طبعت صراعاُتيا سوريّ ” معارضةٍ “حوف كانوا يتصارعوف عمى مناطؽ النفوذ، كذلؾ ُيبرز لقاَء أطراٍؼ المسمّ 

ر إلى تخفيض السورّيَة بطابعيا طواؿ السنوات الخمس الماضية. وىو ما يؤشّ ” المعارضةَ “السياسّية واإلعالمّية 
يف، السّيما اإلخواف المسمموف وحمفاؤىـ مف القوى والمستقمّ سقؼ طموحاتيا، و ” المعارضة“األطراؼ المييمنة في 

لى توافؽ جميع المشاركيف عمى  -ولو إلى حيف–وتراجع اعتقادىـ  مبدأ ” بإمكانّية الفوز بالسمطة وحدىـ، وا 
بيف مف اإلمارات العربّية المتحدة )رياض حجاب، . في ىذا الصدد يمكف عد  تبّوء مقرّ [5]”ةة اإلداريّ الالمركزيّ 

 ورياض نعساف آغا(، وقيادّي رئيس مف ىيئة التنسيؽ )صفواف عّكاش(، المواقع الرئيسة في ىيئة المفاوضات
اإلخواف  عمى أفّ  مت لمدوؿ المشاركة في تحالؼ الداعميف، تدؿ  المنبثقة عف مؤتمر الرياض ضمانات إضافية قدّ 

 المسمميف جاىزوف لمشراكة وتخّمصوا مف فكرة االستئثار.
 1) ة في محافظة الحسكة شماؿ شرؽ سورياالذي ُعقد في مدينة المالكيّ  ،”الديمقراطي ة سوريا“ مؤتمر

مو حزب االتحاد الديمقراطّي )الواجية السورّية لحزب العماؿ الكردستانّي التركّي(، وف األوؿ(، ونظّ ديسمبر/كان

http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftn5
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برئاسة ىيثـ مناع، إلى جانب عدٍد مف األحزاب والتجّمعات ” ار قمحتيّ ”موف عف الحزب المذكور وشارؾ فيو ممثّ 
سكرّي الذي يضـ  الوحدات المقاتمة لحزب االتحاد ، التحالؼ الع”قوات سوريا الديمقراطّية“ميف عف السياسّية، وممثّ 

ىذه القوات مدعومٌة مف  ، وحمفاء محدوديف. ومعموـٌ أفّ ”اإلدارة الذاتّية“الديمقراطّي وسمطة الحكـ التابعة لو 
في قتاؿ تنظيـ  ى دعمًا مف الواليات المتحدة التي تنظر إلى المقاتميف األكراد كشريٍؾ أساسي  مقّ تروسيا، كما ت

 الدولة اإلسالمّية )داعش(.

ة المجتمعيف، إلى تأكيد منظميو ويتعّدى اليدؼ مف تزامنو مع مؤتمر الرياض التشويش عميو، أو سحب شرعيّ 
ميـ لحضور التسويات المقبمة عمى سمطة األمر الواقع التي يحوزونيا، وسعييـ إلى الخروج بمظّمٍة سياسّيٍة ليا تؤىّ 

تكريس الحكـ الذاتّي لممناطؽ الواقعة تحت سمطتو ولمناطَؽ أخرى يطمع بضّميا. وفعاًل انتيى كطرٍؼ يسعى ل
ى مّ ـ أحمد وىيثـ مناع لرئاستو، ليتخ، وانتخاب إليا”مجمس سوريا الديمقراطّية“المؤتمر إلى اإلعالف عف تشكيؿ 

المذكور ىو غطاٌء سياسيٌّ لجسـٍ في سوريا، ذلؾ أّف المجمس ” المياتما غاندي“األخير بذلؾ عف تأدية دور 
، مارس كغيره مف الميميشيات المنخرطة في الحرب السورّية انتياكاٍت بحؽِّ المدنيّ   يف في مناطؽ سيطرتو.عسكري 

ى القائموف عمى المؤتمر )حزب العماؿ الكردستانّي عبر جناحو السورّي(، والغطاء السياسّي الذي نتج عنو ويتمقّ 
ف كانا مشروطيف. فيذا التشكيؿ الجديد )مجمس سوريا الديمق راطّية(، دعمًا روسّيًا صريحًا، وآخر أوربّيًا وأمريكيًا وا 

عاتو المعمنة المقاربات ، وىو أيضًا يناسب بتطمّ ”النظاـ السوريّ “يناسب روسيا لجية عدائو لتركيا وتحالفو مع 
دوف ” دي  المركزيّ نظاـٍ سياسي  تعدّ “، إذ تحّدث بيانو الختامي عف [6]ة الحتماؿ الحؿِّ الفدرالي في سورياالغربيّ 

. وىو [7]”حاديةسوريا اتّ “إلى موقؼ حزب االتحاد الديمقراطّي نفسو بشأف  شكؿ ىذه الالمركزّية، إضافةً  دَ أف يحدّ 
ة ّتحدة لمتوّصؿ إليو، وتترؾ الصراع عمى األرض ليقنع األطراؼ بحدوده الجغرافيّ الحؿ  الذي تسعى الواليات الم

انسداد آفاؽ الحموؿ السياسّية المطروحة وتنامي الميوؿ  ،ا قد يساعد عمى بمورة حؿ  كيذاة. وممّ والسياديّ 
ة االنفصالّية، وحرص أصحابيا عمى اإلبقاء عمى الوضع الراىف مف تقاسـ مناطؽ السيطرة. ىذه السمطات الفعميّ 

ر ًا عمى مناطؽ نفوٍذ واضحة المعالـ تسيطر عمييا قوى أمليا حضوٌر وازٌف عمى األرض، وسوريا اليوـ تتوّزع فعميّ 
 وف.وف والدوليّ واقع متعّددة، لكؿ  منيا رعاتيا اإلقميميّ 

 الدولي   القرار

حدة استطاعت تكريس رؤيتيا الواليات المتّ  مف حيث إفّ  ،اً ( تطّورًا سياسيّ 2254كاف قرار مجمس األمف رقـ )
. حيث  لصراعٍ  ة ستراتيجيّ إراىف، بؿ يعتمد الفي الوقت ” ةنيائيّ  تسويةٍ “و ال يذىب باتجاه نّ إمستمر  في قراٍر دولي 

 ح مفتوحًا.لتكريس وقائع جديدة، ما يعني تركو باب الصراع المسمّ ” الخطوات الصغيرة“

مف  رة مف روسيا عمى منازعتيا في غير مكافٍ مف جيتيا، ال تخفي إدارة أوباما رغبتيا في تشجيع الدوؿ المتضرّ 
وتعود لتطرح مسألة توسيع حمؼ الناتو ليذا اليدؼ، وكذلؾ تعمؿ بشأف الخالفات اإلقميمّية العالقة بيف  ،العالـ

ات الدولّية دوؿ المنطقة، بما يساىـ في تخفيؼ حّدة الصراع في سوريا إلى الحدود المقبولة أمريكّيًا. والممفّ 

http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftn6
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftn7
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، ولواإلقميمّية العالقة عديدةٌ  اإليرانّي، واليمف. في ىذا اإلطار  النوويّ  يس انتياًء بالممؼِّ ، بدءًا مف أوكرانيا، والقـر
، [8]في سويسرا بشأف اليمف واإلعالف عف وقؼ إطالؽ النار ىناؾ” محادثات السالـ“يمكف قراءة تزامف انطالؽ 

مف إصدار قرار مجمس األمف حوؿ سوريا؛ فباإلضافة إلى  في موسكو قبؿ أياـٍ ” كيري”و” الفروؼ“مع لقاء 
إلى الدور الروسّي في المفاوضات النووّية اإليرانّية، ” كيري“السورّي، المحور الرئيس لممحادثات، تطّرؽ  الممؼِّ 

َتراُجع تركيا النسبّي في سوريا أعقبو تصعيٌد  ال عجب أفّ  ،. في السياؽ نفسو[9]وكذلؾ إلى الموضوع األوكرانيّ 
و سيقـو مف قبميا ضّد الروس عبر خاصرتيـ األوكرانّية، فقد أّكد رئيس الوزراء التركّي، أحمد داوود أوغمو، بأنّ 

أنقرة ستقوـ بتقديـ الدعـ “ دًا عمى أفّ ، مشدّ ”وس جزءًا مف أراضيياالتي يحتؿ  الر “بزيارٍة رسمّيٍة إلى أوكرانيا 
 .[11]”ةالسياسّي، واالقتصادّي، ألوكرانيا لمحفاظ عمى وحدة األراضي األوكرانيّ 

 ًا، فتقوـ بتبريدٍ طيا عسكريّ مستفيدًة مف عدـ تورّ ” إدارة األزمات“في ضوء ذلؾ كّمو، تعمؿ الواليات المتحدة عمى 
ـ عروضًا تضمف مصالحيا، وتضع الضغط عميو وصؿ إلى مرحمٍة حرجة، وتقدّ  ما بدا أفّ صاعؽ االنفجار كمّ 
 في تعارٍض مع بعضيا، لتعوَد إلى جولٍة أخرى مف توزيع أوراؽ المعب.مصالح خصوميا 

 

 خاتمة

ساحة  إلى ىكذا، يغدو مف المشكوؾ بو إمكانّية التوّصؿ في المدى المنظور إلى حؿ  في سوريا، التي تحّولت
قميمّيةٍ ، دولّيةٍ  و ال صيغة توافقاتٍ صراع خمفّية لألطراؼ اإلقميمّية والدولّية. وطالما أنّ  ، بعُد، عمى العديد مف وا 

ي اّتساع اليّوة بيف ، وىو ما يغذّ ”الكباش”الممّفات المفتوحة، فستجد األطراؼ في ساحة المعركة المتاحة فرصة لػ
 لـ يعد مف السيؿ ردميا. يف إلى درجةٍ السوريّ 

في طوؿ أمد الصراع، فبينما  عمى ىذه الحقيقة يراىف المتطرفوف عمى جانبي الصراع السورّي، فكؿٌّ منيما يستثمر
مف  يا، ىؤالء الذيف يدفعيـ اإلحباط إلى مزيدٍ تراىف جبية النصرة عمى كسب جميور منافسييا إلى صفّ 

طالقو،. ذلؾ إالذي ساىمت في ” رىاباإل الحرب عمى“الزالت سمطة األسد تراىف عمى اعتمادىا في  التطّرؼ،
ليس لدييا قدرٌة عمى التشارؾ، وىنا يكمف عجزىا عف الحؿِّ السياسيِّ بما  ”النظاـ األسديّ “القوى اإلسالمّية كما  أفّ 

ا أف تفرض سمطتيا بالكامؿ أو واالستعداد لمتوافؽ بشأنيا، فيي إمّ  ىو خمؽ أرضّيٍة مشتركٍة وتقديـ تنازالٍت متبادلةٍ 
ما يطمح إليو الشعب السورّي وال  أف تستمر  في القتاؿ. عالوًة عمى ذلؾ، فيذه األطراؼ ال تمتمؾ القدرة عمى تقديـ

حّتى تمبية احتياجاتو الراىنة، وبالتالي، لـ تعد تستمد  قيمتيا سوى مف استمرار الصراع عمى اعتبارىا تقاتؿ 
وقد فقدت مبّرر وجودىا ”( النظاـ السوريّ “، وحيف توافؽ عمى وقؼ القتاؿ ستجد ذاتيا )بما فييا ”الطرؼ اآلخر“

 واستمرارىا.

http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftn8
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftn9
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftn10
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. وفي غياب قوى معارضة [11]ومجموعات مصالح متكاممة تغّذييا ذاتّيةٍ  ة ديمومةٍ لمحرب في سورية آليّ  لقد صار
تيا، يصبح مف المعقوؿ جّدًا توقع أف يكوف التطّرؼ ىو ز الطرفاف عمى تصفية إمكانيّ ديمقراطّية مقاتمة، حيث ركّ 

 الرابح الوحيد في ظؿِّ استمرار الكارثة السورّية.

*** 

 

، يوسؼ فخر الديف، مركز ”مريكياأل التموضع عادةإ ظروف في يرانا  و  سوريا“ لىإيمكف العودة  – [1]
 ة.ة الديمقراطيّ دراسات الجميوريّ 

 الروسي   االختراق ةفرضي   زيعز   القنطار مع ينيراني  إ اط  ضب   مقتل المدف، –[2]

 الرياض في قيادته اإلرهاب لمحاربة دولة   34 من إسالمي   تحالف وسط:الشرؽ األ  –[3]

 ومغموب غالب لحرب جديدة تكتيكات وتركيا ”الكردستاني  “ حرب العربي الجديد،  –[4]

 ة.، السفير المبنانيّ الرياض لمؤتمر الختامي   البيان – [5]

 مدير ،24يف لمموضوع يمكف مراجعة: فرانسة، الرسميّ ة، والفرنسيّ مريكيّ لالطالع عمى المقاربة األ  – [6]
 ”.أبدا   السابقة حدودهما تستعيدا لن وسوريا العراق“ ة:الفرنسي   االستخبارات

 ةالديمقراطي   سوريا لقوات ا  سياسي   مجمسا   ليشك   ةالمالكي   مؤتمر سيريا نيوز: –  [7]

 سويسرا في اليمن حول السالم محادثات بدء العربية، – –  [8]

[9] – – ،  نيويورك في سوريا حول جديد   مؤتمر   عقد عمى اتفقنا الفروف: روسيا اليـو

 ةاألوكراني   بالورقة يمعب أوغمو دو داو  ةالتركي   ةالروسي   زمةاأل  العربي الجديد، – – [11]

ة ، يوسؼ فخر الديف، مركز دراسات الجميوريّ “السوري الوضع تعقيدات في“يمكف العودة إلى  – [11]
 ة.الديمقراطيّ 

  

http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftn11
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftnref1
http://goo.gl/wpCpWX
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftnref2
http://www.almodon.com/arabworld/60d605a8-5fb7-4b30-9df6-2902082c6861
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftnref3
http://aawsat.com/home/article/519761/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-34-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftnref4
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/19/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftnref5
http://assafir.com/Article/5/461368/SameChannel
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftnref6
http://goo.gl/FXngvy
http://goo.gl/FXngvy
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftnref7
http://www.syriansnews.com/2015/12/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7/
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftnref8
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2015/12/15/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-.html
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftnref9
https://arabic.rt.com/news/804050-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86/
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftnref10
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/19/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://drsc-sy.org/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/#_ftnref11
http://goo.gl/fqaByU
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 عمى ثالثة أقسام: الورشة أعمال نجازإ تم  

 : المساىمات المكتوبة حوؿ الوضع السياسيِّ السوريِّ والمفاوضات.القسم األول

 عات المفاوضات.ًا، وتوقّ السوريِّ سياسيّ  : نقاٌش مفتوٌح حوؿ التطّورات الحاصمة بالممؼِّ القسم الثاني

 ًا، ودور المجتمع المدنّي.: نقاٌش مفتوٌح حوؿ مشاركة المرأة سياسيّ القسم الثالث

 

 :مالحظة  البد  منها

كانوف الثاني( وحتى  30)ت مف ، التي امتدّ (3مفاوضات جنيؼ )قة الورشة قبؿ مت لمنسّ مّ مساىمات المكتوبة سُ ال
األوراؽ المكتوبة عبارًة عف توّقعاٍت . وبينما كانت (2016شباط  11)، بينما حمقة الحوار عقدت في (شباط 4)

، وقبؿ اإلعالف عف توّقؼ المفاوضاتو  الالحقة،التطّورات في ضوء  األوراؽ شاالحوار لنقحمقة  ت، كانمسبقةٍ 
 التوصؿ إلى اليدنة.
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 أوراق المشاركات
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قاتفي سوريا والمعو   السياسي   آفاق الحل    
 

 "لينا وفائي"
لـ  ، التيةطراؼ الدوليّ حدة واألمـ المتّ دتو األ" الذي حدّ جنيؼ"ة في د لبدء المفاوضات السوريّ حاف الموعد المحدّ 

 ،لى تأجيؿ الموعدإ المبعوث الدوليّ  "ديمستورا" ا دفعَ العقد التي تواجو انعقاده حتى اآلف، ممّ  فؽ بعد ولـ تحؿ  تتّ 
 ."كيري"تيا بوزير خارجيّ  ة متمثمةً مريكيّ وكذا وعدت اإلدارة األ فقط، ألياـٍ  ف يكوف التأجيؿُ أ واعداً 

 بعد حركةٍ  ،الجديد المرتقب لممحادثات الموعدَ  "ديمستورا"ع أف يعمف السيد مف المتوقّ  ،خالؿ كتابة ىذه المداخمة
ـ  إ يا تشكيؿ وفد المعارضة،ىمّ وأ ،لتذليؿ العقبات ياـ الماضيةفي األ جرت ةوكيّ مكّ  ةٍ ديبموماسيّ  في  وفدٍ  تشكيؿُ  ذ ت

، عمى الرضى الروسيّ  الوفد لـ يحظَ  ولكفّ  ،عميا لممفاوضات بعد تشكيؿ ىيئةٍ  ةٍ سعوديّ  اجتماع الرياض وبرعايةٍ 
والذي قمب موازييف  األخير ليا ؿ العسكريِّ بعد التدخّ  والسّيما ،ةفي الحالة السوريّ  اً رئيس ؿ اآلف العباً وروسيا تشكّ 

سعد الزعبي( وكبير رئيسو )أ الب بتغيير الوفد والسّيمافروسيا تط ؛سدنظاـ األح لرض لصاالقوى عمى األ
 الػو  "ةالديمقراطيّ مجمس سوريا "ميف عف ضافة ممثّ يف وا  المفاوضيف )محمد عموش( واستبداليـ بآخريف سياسيّ 

(DYPإ )،لييئة العميا لممفاوضات خير با" األكيري"ليو، فمقاء مع روسيا فيما تذىب إ مريكا تتناغـُ أ ويبدو أفّ  ليو
 . د ذلؾيؤكّ 

 مف المفاوضات ومف كؿِّ  دٍ متشدّ  ، ويوحي بموقؼٍ اً جدّ  داً جاء تشكيؿ الوفد مف قبؿ الييئة لمعميا لممفاوضات متشدّ 
(، فيؿ ابتغت الييئة العميا لممفاوضات بيذا التشكيؿ الجكارة وفدا أتاح لمكثيريف تسميتو )ممّ  ،ةالضغوط الدوليّ 

 شديدةٍ  لضغوطاتٍ  راً يا رفعت بو سقفيا تحضّ نّ أـ إ ،الذي ترتضيو السياسيِّ  التأكيد عمى موقفيا الثابت مف الحؿِّ 
 الؿ المفاوضات وفترة التحضير ليا؟ عيا ختتوقّ 

ة لمضغط عمييا مريكيّ مف اإلدارة األ األخير مع الييئة العميا لممفاوضات في الرياض كاف في محاولةٍ  "كيري"لقاء 
 ات مع انتخاباتٍ كاممة الصالحيّ  ةً انتقاليّ  وليس حكومةً  ،ةٍ وطنيّ  ؿ في حكومة وحدةٍ والمتمثّ  الروسيِّ  لمقبوؿ بالحؿِّ 

بالدعـ إف  بديؿٍ  ف لـ توافؽ عمى المفاوضات، دوف وعدٍ ديد بقطع الدعـ إمع التي ،ستثنى منيا األسدقد ال يُ  قادمةٍ 
ة مريكيّ د تناغـ اإلدارة األمف المقاء يؤكِّ  اً عالميّ ح إفما رشّ  ولكف ىذه المفاوضات فشمت،، لى المفاوضاتذىبت إ
 ؟الداعمة ليا بيذا الحؿِّ ة قميميّ قبؿ المعارضة ومف خمفيا الدوؿ اإلالمنشود، ولكف ىؿ ت الروسيِّ  مع الحؿِّ 

 لـ تعد حرباً  ،ف واجو النظاـ الثورة بالعنؼ العاري والشديدالحرب الدائرة في سوريا اآلف والتي جاءت بعد أ فّ إ
يدخموف  النظاـ السوريِّ  فداعمو. غير متوازنة ةٌ ودوليّ  ةٌ قميميّ إ متصارعة، بؿ ىي حربٌ  ةٍ سوريّ  طراؼٍ بيف أ ةً سوريّ 

أو عمى  والقصؼ كما ىو الحاؿ الروسي   إما بسالح الطيراف عبر الدعـ الجويِّ  ؛الحرب الدائرة بجسدىـ العسكريِّ 
و بالسالح أ اً لوجستيّ  ؿٍ لمعارضة ما زالوا يدعموف بشكٍؿ خجا (، بينما داعموخيراً أيراف وروسيا األرض )حزب اهلل وا  

ؽ بمصالح ىذه الدوؿ وخالفيا فيما بينيا سباب التي تتعمّ وذلؾ لمعديد مف األ و بالسياسة،ة أات غير القتاليّ المعدّ 
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؛ ة في سورياحكوميّ الغير ات و مف القوّ ة أالمعارضة السوريّ مف  مختمفةٍ  طراؼٍ دعـ أ في سوريا وعمى الحؿِّ عمى 
 (DYP)تيا مف غمبيّ تتألؼ بأ" والتي ةسوريا الديمقراطيّ "ات مريكاف عمى سبيؿ المثاؿ يدعموف ويتحالفوف مع قوّ فاأل

بينما تقؼ تركيا في مواجية ىذه القوات مخافة  ،بما فيو الجيش الحرّ  يضاً في حربيا مع "داعش" ومع اآلخريف أ
ا سبؽ ممّ  .ةقميميّ ة واإلعمييا ويتعارض مع مصالحيا الوطنيّ  اً ؿ خطر ا يشكّ ممّ  ،عمى حدودىا ازدياد النفوذ الكرديِّ 

ة قميميّ الخالفات اإل عمى حؿِّ  دوليٌّ  بؿ ىو اتفاؽٌ  ،خالصاً  اً سوريّ  ىو ليس حاّلً  السوري   ي  السياس الحؿ   فّ نرى أ
 .ة في ما بينياوالدوليّ 

 القادـ ىي كما يمي: السوريِّ  احتماالت الحؿِّ  إف  

ة ومف عبرىا عمى قميميّ الفرض عمى الدوؿ اإل ،ةٍ مريكيّ أ بتغطيةٍ  ،ف تستطيع روسياأ :وؿاالحتماؿ األ -1
ستثنى منيا ال يُ  قادمةٍ  وانتخاباتٍ  ةٍ وطنيّ  المطروح مف حكومة وحدةٍ  يرانيّ اإل الروسيِّ  المعارضة القبوؿ بالحؿِّ 

عف  (قميميّ واإل الدوليّ ) بمنع الدعـ كامالً  ونّ أل ،لمحرب القائمة عمى األرض حاّلً  سد، وعندىا لف يكوف الحؿ  األ
ؼ تيا، ولمتطرّ ي نفوذه في سوريا والمنطقة برمّ ؼ وسيقوّ مف التطرّ  يزيدُ ة، سسالميّ عتدلة بما فييا اإلالمعارضة الم

ات القوّ  لداعش والنصرة وكؿِّ  اً و حتى ضبطيا، وىكذا سنرى تنامييمكف وقفيا أال  ةٍ لمدعـ غير حكوميّ  قنواتٌ 
 .غير الحكوميِّ  الشعبيِّ ما تحصؿ عمى الدعـ نّ وا   ،ة مباشرةً قميميّ تعتمد بدعميا عمى الدوؿ اإلفة التي ال المتطرّ 

وىذا  ،المطروح يا السياسيِّ قناع ىذه الدوؿ الداعمة بقبوؿ حمّ أف تفشؿ روسيا وأمريكا بإ :االحتماؿ الثاني  -2
 :قتيفحد طريبموجبيا والتي قد تكوف بأ رض ترد  عمى األ جراءاتٍ خاذ إا يدفع ىذه الدوؿ التّ ممّ 

ة المدعومة مف ىذه الدوؿ سالميّ وعمى رأسيا اإل ،حةالمعارضة المسمّ ات والتسميح لقوّ  زيادة الدعـ الموجستيّ  -آ 
 .في سوريا وطويمةٍ  مديدةٍ  ا ينبئ بحربٍ ممّ  ،حرار الشاـ وغيرىاكجيش اإلسالـ وأ

عمنت عنيا السعودية منذ التي أ سالميّ وتنشيط قوات التحالؼ اإل ،ذه الدوؿالمباشر مف ى ؿ العسكري  التدخّ  -ب  
ال يناسب  ح بو في مواجية فرض حؿ  لتموّ  مقصودٍ  وىذا ما تناولتو الصحؼ في اليوميف الماضييف بشكؿٍ  ،فترةٍ 

 .ة ليذه الدوؿالمصالح اإلقميميّ 

ف كنت مع أيِّ أرى ) ،لما ورد ذكره ونتيجةً   ( أف ال حؿ  يفينيي المقتمة الدائرة في سوريا وينيي مأساة السوريّ  حؿ   وا 
طويمة األمد في  السيناريوىات المحتممة تنبئ باستمرار حربٍ  كؿ   دائرة في سوريا، وأفّ سياسي قريب لمحرب ال

الضغوطات  لكؿِّ  ةً بداعيّ إ ة أف توجد حموالً ىذه الرؤية ما زاؿ عمى المعارضة السوريّ  ولكف في ظؿِّ  .سؼسوريا لأل
 الوقتوفي  ،وبحثيا عنو لوقؼ نزيؼ الدـ السوريِّ  السياسيِّ  تيا لمحؿِّ د مف جيتيا جاىزيّ فتؤكّ  ،ض لياالتي تتعرّ 

في  لى تغييرٍ كاممة الصالحيات تفضي إ ةٍ انتقاليّ  نشاء حكومةٍ إال بانياء حكـ األسد وا   ف ال حؿ  أ عمى دتؤكّ  نفسو
نياء االستبداد وا   في  مدني   ديمقراطي   نشاء حكـٍ عبر صندوؽ االقتراع وا  سمطة اليسمح بتداوؿ  قامة حكـٍ الدستور وا 

 ةة والطائفيّ ة والعرقيّ ثنيّ اإلاتيـ النظر عف انتماء بغضِّ  ،يفالسوريّ  لكؿِّ  يعترؼ بحقوؽ المواطنة كاممةً  حكـٍ  ،سوريا
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ينسباق المفاوضات وآمال السوري    
 

  "صبيحة خميل"
ؿ في مف التدخّ  الدولي   ة وال المجتمعُ اإلقميميّ  ة، لـ تيأس الدوؿُ مف عمر الثورة السوريّ  عمى مدار خمس سنواتٍ 
مالءاتٍ  فرض أجنداتٍ  ة؛شؤوف المعارضة السوريّ  وىذا ما  سواء، عمى حد   أو كتؿٍ  اتٍ وحتى إقصاء شخصيّ  وا 

وينوي في  ،ةة السعوديّ جسمًا جديدًا قد خرج مف عباءة المممكة العربيّ  فّ ًا في مؤتمر الرياض؛ حيث إظير جميّ 
 كؿ   محفوؼٌ  حيث الراىف السوري  ، ما والمكوث في الرياض إلى حيفٍ سطنبوؿ إمضاربو مف  القريب العاجؿ نقؿَ 

رًا اىا، وما حدث مؤخّ وضح ليمةٍ  ة التي تقمب طاوالت أجندات الداعميف والخصوـ بيف كؿِّ ت العسكريّ آبالمفاج يوـٍ 
ة القيادة التي سّممت دفّ ة ة التركيّ ة والجميوريّ ة السعوديّ بيف العربيّ  وتسميـٍ  ة استالـٍ عمميّ  ببساطةٍ  في الرياض ىو
أخرى عمى  بؿ المتحاربة أحيانًا في أماكفَ  ،ليستمـ تركة المعارضة ليست المتناقضة فيما بينيا فقط لمحميؼ العربيّ 

 األرض.

ا اليـو ة عمى بعض أطراؼ المعارضة، أمّ سبؽ وأف تركت بصمتيا الخميجيّ  قوي   ة كالعبٍ السعوديّ  ال يفوتنا أفّ 
ؿ بعد التدخّ  ات، والسّيماًا لمواجية المستجدّ حقيقيّ  تناقضاتيا ومشاربيا عمى أمؿ أف تصبح بديالً  فيي تجمعيا بكؿِّ 

 لنسؼ كؿِّ  ةٌ جادّ  . والتشكيمة الجديدة ىي محاولةٌ واستماتة إيراف في الدفاع عف منظومة النظاـ السوريّ  الروسيّ 
ـ   نياكيا خالؿ صيرورة التشكيالت التي ت ىذه المعارضات بعض  بؿ إفّ  سنوات الحرب الماضية. ال استيالكيا وا 
معارضة الذي لقوى الثورة وال وباتت ىي ذات نفسيا تبحث عف مخارج، كاالئتالؼ السوريّ  ،أصيبت بحالة فشؿٍ 

 مف أمره. الكؿ   ، بات ىو اآلخر في حيرةٍ لمشعب السوريّ  شرعي   ؿٍ حوؿ العالـ كممثّ  ئة دولةٍ اعترفت بو أكثر مف م
فت ألوؼ الضحايا ومالييف الالجئيف تطحف بال ليذه النقمة ليكسر رتابة المعبة، فالحرب التي كمّ  ف بحاجةٍ كا

 جدوى. 

 فاؽٍ لزعامة وفد المعارضة لممفاوضات المرتقبة، بعد اتّ  "رياض نعساف آغا"و "رياض حجاب"قد يكوف انتخاب و 
عف منظومة النظاـ مف أجؿ خمؽ  ةٌ منشقّ  ؿ أجزاءٌ باألص (أي حجاب ونعساف آغا)غامض، وىما  أميركي   روسي  

 ،ةٌ جادّ  مةٌ ة الروس والصيف. ىذه الواجية الجديدة ىي مقدّ مثؿ اإلمارات ومصر، أو لفتح شييّ  الرغبة لدى دوؿٍ 
المقتمة  إزاءَ  ثقيؿٍ  أخالقي   ص مف إرثٍ ة لرمي الكرة في ممعب الخصوـ، لمتخمّ ة السعوديّ ة مف العربيّ ما ذكيّ وربّ 

ة أصاًل مع العربيّ  ف عمى وفاؽٍ مف المعارضة لـ تك مشاركة أطراؼٍ  ر. وىذا ما يبرّ ما جاد   ة بإنتاج فعؿٍ السوريّ 
ة قوى المعارضة التي لعبت في المنطقة الرماديّ  بعض ر سعيَ ىذا ما يفسّ  لعؿّ ، و "تيار بناء الدولة"ة مثؿ السعوديّ 

 . "حزب االتحاد الديمقراطيّ "ليا في التشكيمة الجديدة، مثؿ  ما بيف النظاـ والمعارضة عمى إيجاد موطئ قدـٍ 

ات عمؿ النظاـ، ويعرفاف الكثير مف نقاط ضعفو اختيار حجاب ونعساف، لجية فيميما آليّ  دفةً اصمذًا لـ تكف إ
عمى فيـ مصالح الدوؿ، الخصـو واألعداء  ما األكثر قدرةً مف تغيير واجية العرض، وربّ  بد   وقوتو، لذا كاف ال
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 يـبعضـ مصالحيا وضمانيا، رغـ اعتراض عمى في ةً وبراغماتيّ  . وقد يكونا األكثر قدرةً ضمف السياؽ السوريّ 
 عمى تاريخيما الطويؿ ضمف ىـر السمطة.

 . مت مؤخرًا في الرياض(ويبقى السؤاؿ، ما المطموب مف المعارضة الجديدة )تمؾ التي تشكّ 

ة ؼ والسمفيّ يمة بالتطرّ حة المتّ ، والمعارضة المسمّ ما بيف النظاـ كآلة حربٍ  واحدةٍ  الوقوؼ عمى مسافةٍ  أف أجزـَ  لف
واًل، تمؾ المعبة التي أجادىا النظاـ. إذف ؼ واإلرىاب عف المعارضة أتيمة التطرّ  ة ىو المطموب، ذلؾ ولردِّ الجياديّ 

 يفكة الروس المتمسّ األمر الذي قد يفتح شييّ  ،باختيار حجاب_ نعساف آغاتكوف المعارضة قد أسقطتيا  ة تيمةٌ ثمّ 
يراف  بالنظاـ الحامي لمصالحيـ. رغـ ىذا يبقى الطمب الصعب الحفاظَ  عمى مصالح الدوؿ المتناقضة ) روسيا وا 

ة، ثورة السوريّ والخميج وأمريكا وتركيا(، ىذه الدوؿ التي ظيرت تناقضات مصالحيا منذ اليوـ األوؿ مف انطالقة ال
 بيف روسيا وتركيا. ةٍ عسكريّ  في اآلونة األخيرة بعد حدوث مناوشاتٍ  ةً وازدادت حدّ 

حة الذي يقضي بوقؼ األعماؿ المسمّ  ،(2254)رًا عف مجمس األمف رقـ الصادر مؤخّ  لى القرار األمميّ وبالعودة إ
ات التحالؼ ة أو قوّ مصير الضربات الروسيّ  إلى واحدٍ  بحرؼٍ  قبؿ العودة السريعة إلى طاولة المفوضات، فمـ يشْر 

ًا، حة المقبولة شعبيّ ة ىي لممعارضة المسمّ معظـ األىداؼ الروسيّ  أفّ  ات التنسيؽ فيما بينيا، والسّيماآليّ وتوضيح 
عيف عمى بياف مؤتمر الرياض رغـ الجدؿ وىو أحد الموقّ  ،"زىراف عموش"وكانت آخر نتائج غاراتيا استيداؼ 

لة لى طاو بالجموس إ وافيو مف الذيف قبم ،يفطالت نشطاء سمميّ  عموش الذي قاـ بانتياكاتٍ القائـ حوؿ 
 لسحب ورقةٍ  لقصؼ مؤتمر الرياض نفسو، أو عمى األقؿّ  يةً تمؾ الغارة كانت موجّ  حقيقة األمر أفّ  .المفاوضات

واستيدافو جاء  ،ألؼ مقاتؿٍ  (25) كاف يقوده عموش يتجاوز تعداده الػ مف يد المعارضة، فجيش اإلسالـ الذي ةٍ قويّ 
، وجيوب مف يمتمؾ األرض يممؾ أوراؽ التفاوض لتقوية النظاـ قبؿ دخوؿ قاعات التفاوض. ومف المعروؼ أفّ 

 عديدةٍ  ة في مناطؽَ ات الحماية الكرديّ د داعش وجبية النصرة وقوّ منيا، بعد تمدّ  خاويةً  المعارضة باتت شيئًا فشيئاً 
 وواسعة.

ة والمعروفة في ة التفاوض المعمف عنيا اليوـ ىي )ال غالب وال مغموب( تمؾ القاعدة الذىبيّ إذا كاف ظاىر عمميّ  
ىنا و  ،سياقات المحمودة لمصالح العاـّ العمى  ةٍ مبنيّ  ةٍ ذات خصوصيّ  يا قاعدةٌ إال أنّ  ،النزاعات التفاوض وحؿِّ  ففِّ 

مف أشكاؿ إعادة إنتاج النظاـ  ة الراىنة شكؿٌ يا في الحالة السوريّ . إال أنّ ةً كافّ  شرائحوالمقصود الشعب السوري ب
معارضي  ضربات روسيا المنتقاة ضد   ر بجالءٍ وىذا يفسّ  ،لة منوجديدة، أو بترويج النسخة المعدّ  وتدويره بطريقةٍ 

 ؿ.النظاـ لتسويؽ المنتج المعدّ 

الدعـ  النظاـ بات قاب قوسيف أو أدنى مف السقوط، لكفّ  لى أفّ ة تقودنا إة الحاليّ ة السوريّ طة العسكريّ ير الخ أفّ رغـ 
منذ البداية. مف  األحواؿ أقوى مف المعارضة التي تشكو ثقوبًا كثيرةً  أالالمحدود يجعمو في أسو  الروسي   اإليراني  

معارضة الداخؿ، دمشؽ والجزيرة، المذاف  ما مؤتمراة"، و ى بمعارضة الداخؿ "الوطنيّ تمؾ الثقوب بعض ما يسمّ 
اد ىدفيا النيؿ مف المعارضة وتمييع مفيوميا وخمط األوراؽ، باالستن نماذجُ  إالّ  عقدا بالتزامف مع مؤتمر الرياض
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ة ذاتيا منذ النظاـ مازاؿ يعمؿ بالعقميّ  أفّ  إلى ىؤالء المعارضوف الموالوف. وىذا يقودنا يوإلى الدور الذي يؤدّ 
وىذا  ،اً إرىابيّ  اً خصم معارضٍ  ة. حيث يرى داخؿ كؿِّ ة التقدميّ ؿ الجبية الوطنيّ ات القرف الماضي حيف شكّ سبعينيّ 

عمى معارضة الخارج  معارضة الداخؿ كاف ىدفيا اليجوـَ  ًا أفّ ـ عمى العالـ أجمع محاربتو، وبدا األمر جميّ يحتّ 
 .اإلرىاب في حربو المزعومة ضد   ودعـ الجيش السوريِّ 

لتأخذ  ،مات المجتمع المدنيّ ما لـ تفتح الباب أماـ منظّ  ،ة التفاوض المزمع عقدىا مطمع العاـ ناقصةً وتبقى عمميّ  
ة النسويّ  والسّيما ،ماتة. فيذه المنظّ ة وديمقراطيّ دورىا في المفاوضات في رسـ مالمح سوريا المنشودة، دولة مدنيّ 

اع القرار. بوجودىـ سيصؿ صدى ىذه الجموع اجات الناس وصنّ بيف احتي دور الجسر الممتدِّ  يقد تؤدّ  ،منيا
 ،يفات أماـ المفاوضيف األساسيّ مات وحدىا القادرة عمى ترتيب األولويّ واحتياجاتيا إلى قاعة التفاوض. وىذه المنظّ 
ا تأتي يف التي يجب عدـ تغييبيا. ومف ىنالشريحة الواسعة مف السوريّ  وتوجيو البوصمة نحو األىداؼ التي تمس  

ىذه  موا كؿ  قدِّ يوف لـ بشأف مستقبؿ سوريا. فالسوريّ  تفاوضٍ  ة في أيِّ مات المدنيّ مي المنظّ ية مشاركة ممثّ أىمّ 
ـ   جديدٍ  ر النظاـ نفسو في قالبٍ التضحيات في سبيؿ أف يكرّ  ىياكؿ  يشمؿ دوف تغييرٍ تسميـ مف استالـ و  أو أف يت

وضع في  (2254)القرار  ؿ الدـ، فيما لو أفّ لوقؼ شاّل  أمؿٍ  ينتظر بارقة/ة سوريّ  ي كأيِّ . ولعمّ تيابرمّ  الدولة
 أطراؼ الصراع.  ف كؿِّ يف وتحييدىـ علحماية المدنيّ  مةً لتكوف مقدّ  عازلةٍ  اتو خمؽ مناطؽَ أولويّ 

*** 
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"اتات سوري  ة من وجهة نظر سياسي  ة السياسي  العممي  "مساهمة في ورشة عمل   
 

 "غادرينغم "
 القرار صدر الفيتو، باستخداـ حاديةاالتّ  روسيا وتيديد الدوؿ، توافؽ عدـ ةبحجّ  لسنيف األمف مجمس تعطيؿ بعد
، غير باىتاً  قراراً ( 2254 ) رقـ األزمة،  طبيعة توصيؼُ  فييا بما البنود، مف عددٍ  في التناقض مف الكثير فيو ممـز

 مصير وىي لمتفاوض، الخاضعة غير ة،األساسيّ  ةالمحوريّ  والنقطة الدوؿ، بيف ةالجوىريّ  ةالخالفيّ  النقاط وتجاىؿ
 فاتحةً  األلفاظ، عمى التالعب في فقط وألفاظو القرار بنية في العالية ةالمينيّ  ظيرت لقد .محاكمتو ووجوب األسد
 بالعدالة ؽيتعمّ  ما كؿِّ  وتجاىؿ، لمتفسير ةٍ مرجعيّ  أيِّ  دوفومف  نات،والتكيّ  لمتأويالت مصراعيو عمى الباب

 الوصوؿ أساس ىي ةاالنتقاليّ  العدالة أفّ  وكمّ  العالـ لدى ومعموـٌ  .المجرميف ومحاكمة محاسبة ةوكيفيّ  ة،االنتقاليّ 
 .ومستدامةٍ  ناجحةٍ  ةٍ سياسيّ  ةٍ عمميّ  لىإ

 تدىورمال الوضع استمراره، وقد ربط تنفيذ تضمف آليات لىإ وافتقر ىّدامة، بطريقةٍ  القرار اتمرجعيّ  تدتعدّ  
 يذه الحالة.ل الرئيسي السبب لىإ المباشرة شارةاإل دوف ،السياسيّ  الحؿِّ  بغياب

ـ   ،السوريِّ  الشعب عاتتطمّ  يتمبّ  والتي ،الجامعة ةالسياسيّ  ةالعمميّ  أفّ  لىإ القرارُ  أشار لقد  ؛منيا سبؿٍ  خالؿ مف تت
 بياف لتطبيؽ آخر سبيؿٌ  يوجد وىؿ. األخرى السبؿ ىي ما ظيارإ دوف ولكف جامعة ةٍ قاليّ تان حكـٍ  ىيئة إنشاء

 ،فضفاضةً  العبارة ىذه فجاءت ةالحكوميّ  ساتالمؤسّ  ةباستمراريّ  ؽيتعمّ  فيما اأمّ  (2118 )القرار دهأيّ  جنيؼ الذي
 معرض فيو يجوب الذي الوقت في ،والجرائـ الفظائع بارتكاب ةمنيّ األ سةالمؤسّ  ةمسؤوليّ  لىإ صراحةً  تشر ولـ

 بالحفاظ السوريِّ  الشعب مطالبة جدوى عف وسؤالنا العالـ، عواصـَ  األمف فروع في ةالسوريّ  الثورة شيداء صور
 أبنائو بحؽِّ  والتصفية التعسفيّ  واالعتقاؿ والقتؿ االبتزاز صنوؼ كؿ   مارست التي سةالمؤسّ  ىذه ةاستمراريّ  عمى
 الذي الرياض اجتماع ألفّ  والقاىرة، موسكو حاطة باجتماعاتاإل المجدي مف يكف ولـ .دعقو  ةخمس مدى مىع
 صنعيا التي المعارضات عدا ما ة،السوريّ  المعارضة أطياؼ كؿ   ضـ   الخصوص وجو عمى ليوإ شارةاإل تتمّ 

 .هؤ وحمفا النظاـ

 ةمسؤوليّ  متجاىالً  ة،سياسيّ  ةٍ عمميّ  وانطالؽ النار، طالؽإ وقؼ بيف الوثيقة بالصمة الخامسة الفقرة في يسّمـ القرار
 لموكاالت فوراً  والسماح وحصارىـ، يفالمدنيّ  عمى اليجمات بوقؼ القرار وطالب .يفالمدنيّ  حماية عف األمف مجمس

 لمقرارات النظاـ تنفيذ عدـإلى  شارةاإل وتجاىؿ ة،نسانيّ اإل اتالممرّ  وفتح والمأموف، السريع ة بالوصوؿنسانيّ اإل
 حقوؽ وقانوف ،نسانيّ اإل الدولي   القانوف أفّ  العمـ مع .المطالبات ىذه أصالً  نةالمتضمّ (  2193-2165-2191)
 وىذا وتجويعيـ، وحصارىـ ،ةٍ بشريّ  كدروعٍ  استخداميـ ويمنع الحروب، أوقات في يفالمدنيّ  حماية يضمناف نسافاإل
 كؿّ  يخص   ذا  و  ومريبًا، انتقائياً  كاف ةرىابيّ اإل التنظيمات بتحديد ؽيتعمّ  فيما اأمّ  .وداعش ه،ؤ وحمفا النظاـ يمارسو ما
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 فةوالمصنّ  النظاـ استقدميا والتي لمحدود العابرة التنظيمات ظالـٍ  بشكؿٍ  تجاىؿ ،بالقاعدة المرتبطة التنظيمات
 .ةالعراقيّ  والميميشيات اهلل حزب ايوأىمّ  الدوؿ مف عددٍ  في ةرىابيّ إ ساسباأل

 التنظيمات ىذه سيطرة مناطؽ في يعيشوف الذيف يفالمدنيّ  معاناه ة فيوالمسؤوليّ  الحؽِّ  بعيف القرار ينظر لـ 
نّ  ة،رىابيّ اإل  مستقبالً  الباب سيفتح ما وىذا التنظيمات، لتمؾ اآلمف المالذ عمى بالقضاء الثامنة بالفقرة طالب ماوا 

 مف يفاألمر   أىميا يعاني والتي ،داعش قبؿ مف ةالمحتمّ  الرقة مدينة ذلؾ عمى ومثاؿٌ  .يفالمدنيّ  الستيداؼ
 .يفوالمدنيّ  يفيّ رىاباإل بيف تمييزٍ  دوف التحالؼ اتلقوّ  العشوائيّ  والقصؼ داعش ممارسات

نّ  ،اً أخالقيّ  وأ اً إنسانيّ  دافعاً  األخيرة ةالسياسيّ  راتالتطوّ  وراء الدافع يكف لـ ربما ما بسبب اقتراب انتياء الوالية وا 
 يممف   ضغط نتيجة اً وظاىريّ  ،، والوضع في فمسطيفيرانيّ اإل النوويّ  رات الممؼِّ ، وتطوّ ة لمرئيس األميركيّ الرئاسيّ 

 فنجاف، في زوبعةٌ  الإ ىي ما ،صدر الذي والقرار ةالسياسيّ  كاتالتحرّ  هىذ كؿ   فإفّ  ذلؾ واليجرة، ومع رىاباإل
 ساتمؤسّ  وكؿِّ  األمف، مجمس بتعطيؿ لألسد الضمانو تعطي األمف مجمس في ةالعضويّ  دائمة الدولة روسيا ألفّ 
 القوى ميزاف تعديؿ أجؿ مف لقواتو العسكريّ  الدعـ ـوتقدّ  ة،الدوليّ  العدؿ محكمة السّيماو  ،حدةالمتّ  األمـ ىيئة

 ال أجزاءٍ  عمى سيطرتو رغـ عمييا، متنازعٌ  ةٌ شرعيّ  ىي النظاـ ةشرعيّ  بأفّ  اً قانونيّ  العالـ دوؿ تعترؼ لـ .لصالحو
 المعابر لكؿِّ  وفقدانو المجاورة، الدوؿ مع ةالحدوديّ  المناطؽ ألغمب وفقدانو ،السوريّ  التراب مف  %20لػا ىتتعدّ 
 الحصوؿ في حقوقيـ مف وتحرميـ بالمواطنيف ـتتحكّ  سفاراتو مازالت ذلؾ ومع .لبناف مع المعابر باستثناء ةالبريّ 
 كؿِّ  في المعارضيف تالحؽ عنو الصادرة ةالقانونيّ  المالحقة مذكرات ومازالت يحتاجونيا، التي الوثائؽ عمى

 الصحيح االتجاه في خطوةً (  2254 ) الدوليّ  األمف مجمس قرار يكوف أف الممكف مف كاف ماربّ  .العالـ مطارات
 المعتقميف حسرا طالؽإب لزاموإ أجؿ مف النظاـ عمى الدوؿ أف تضغط وبدؿ واضحة، تنفيذٍ  آليات فتضمّ  وأنّ  لو

 وجدنا والصواريخ، رةالمتفجّ  بالبراميؿ اليمجيّ  القصؼ ؼوتوقّ  المحاصرة، المناطؽ عف الحصار وفؾِّ  األبرياء،
 أجؿ مف وذلؾ ،غاثةٍ إ وقوافؿ ومدارَس  مشاؼٍ  مف ةالمدنيّ  والمراكز ،الحرِّ  الجيش فصائؿ باستيداؼ تستمر   روسيا

 .ةالسوريّ  الثورة ثوابت عف يووتخمّ  ةٍ استسالميّ  حموؿٍ  مف عميو يطرح بما القبوؿ عمى السوريِّ  الشعب رغاـإ

 في رىاباإل عمى القضاء أجؿ مف ،اً وطنيّ  اً سياسيّ  اً ومشروع ة،حقيقيّ  ةً سوريّ  ةً رادإ بيتطمّ  سوريا في الحؿ   إف
 طاولة عمى النظاـ يجمس أف عمى الرىاف اأمّ  .الحدود عابرة والميميشيات ونظامو األسد ببشار ؿوالمتمثّ  المنطقة

 معيا التعاطي يمكف ال استحقاقاتٌ  ىنالؾ .عاقؿ غير رىافٌ  فيو الراىف الوضع ظؿِّ  في جّدي   بشكؿٍ  المفاوضات
 ومحاكمتيـ، وزمرتو األسد بشار شخص برحيؿ الإ الراىف الوضع أوجدىا التي ةالسمبيّ  اآلثار بمعالجة والبدء
 والتغيير ةوالطائفيّ  ةوالحزبيّ  ةالقوميّ  اتيديولوجيّ األ عف بعيداً ، عماراإل عادةإ مسيرة تبدأ أف يمكف وعندىا

 دولة ،ةالمدنيّ  الدولة سوريا نبني أف نريد .ومرتزقتو األسد بشار لنظاـ ةالشيطانيّ  األحالـ عف وبعيداً  الديموغرافي،
 .الشيداء بيا حمـ التي الكريمة ةالحرّ  الجميمة سوريا سات،والمؤسّ  والقانوف المواطنة

*** 
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ةة التفاوضي  في العممي    
 

 زحموط هنادي
ة داخؿ سوريا أو لممعارضة السوريّ  ولقاءاتٍ  عف مجمس األمف، ومؤتمراتٍ  صادرةٍ  ة مف قراراتٍ المؤشرات الدوليّ 

 نياء الصراع في سوريا.إل ةً دوليّ  ىنالؾ إرادةً  باتت تدفع لمجـز أفّ  ،خارجيا

يحارب  وجبية النصرة وداعش، باتت أكثر فأكثر ميميشياتٍ  المسمحة والفصائؿأدوات ىذا الصراع: النظاـ 
وجميوره مف الثوار في الداخؿ باتوا معزوليف دوف وحده  الجيش الحر  ، و اً دوليّ  المرتزقة في صفوفيا، وتالقي دعماً 

 .دعمى أكثر مف صعيمحاصريف دعـ، بؿ  أيِّ 

 موالياً  ـأ معارضاً  سواء أكاف، اختالؼ انتماءاتوو وعمى كمّ  الشعب السوري   فإفّ  ،ومع اختالؼ درجة الحصار
وا، بينما بات مف ىرب منيـ يف داخؿ البالد أينما حمّ ة باتت تحاصر السوريّ يعاني مف الحصار، فاألسعار الجنونيّ 

 عو ببعض األماف.رغـ تمتّ  مجيوالً  خارج البالد يواجو مصيراً 

 دت بيف الداخؿ والخارج، وجراحٌ تشرّ  أسرٌ  .في صحوه أو منامو سوري   د كؿ  مصير البالد المجيوؿ بات ييدّ 
 عمى التضميد. عصيةٌ 

 عاجزيف ألفّ  ،ةبمختمؼ انتماءاتيـ السياسيّ  ،وفيقؼ السوريّ  ،ليذه المأساة ؽ األنفاس بوضع نيايةٍ وبينما تتعمّ 
 روف ىذا المصير."اآلخريف" ىـ مف يقرّ 

جبية النصرة  معروفةٍ  وغيرُ  معروفةٌ  تدعـ قوىً أخرى  سيا، ومف جيةٍ يراف ورو إل مرتيناً  بات النظاـُ  ،مف جيةٍ 
غاثة لمصمود في وجو مات اإلر ليـ أبسط مقوّ وف الثمف الغالي ليذا الصراع، ولـ تتوفّ د السوريّ وداعش، فيما تكبّ 

 عصار الذي يجتاح بيوتيـ.اإل

ىذاف الجناحاف في البقاء عمى قيد الحياة وقد عالـ، يناضؿ غاثة واإلبيف اإل مات المجتمع المدنيّ انقسمت منظّ 
 األقصى. اجتمعت مصمحة النظاـ وداعش والنصرة عمى التضييؽ عمييـ حتى الحدِّ 

ذا عدنا لن وقتاً  ر ليذا الواقع أف يستمر  قد  في المستقبؿ المنظور يُ   رادةً إثمة  ف  إقطة البداية التي تقوؿ غير قميؿ، وا 
يبـر  ةٍ يف يفترض أف يأتي عمى شكؿ فيدراليّ الذي سيفرض عمى السوريّ  الحؿ   فإف   ،ليذا الصراع لوضع حد   ةً دوليّ 

 في تمثيميما. لـ يؤخذ رأي الشعب السوريِّ  ومعارٌض  مواؿٍ  ؛طرفاف اتفاقيا شكالً 

*** 
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 المحور األول

 عات المفاوضاتا ، وتوق  سياسي   السوري   الحاصمة بالممف  رات حول التطو   مفتوح   نقاش  
 

 :"خولة دنيا"

تسارع األحداث وما حصؿ في  ث حوؿ األوراؽ التي أرسمتموىا، ويبدو أفّ صديقاتي العزيزات، نمتقي اليوـ لنتحدّ 
يقاؼ المفاوضات، جعؿ بعض ما كتبتموه يبدو قديمًا، إال أنّ  اليوـ لتدارؾ ما نا نأمؿ أف يكوف نقاش جنيؼ، وا 

قة بمشاركة المرأة ، والمتعمّ ع فييا كتابةً التوسّ  ات، باإلضافة إلى مناقشة النقاط التي لـ يتـّ فاتنا، وقراءة المستجدّ 
 .ًا والمجتمع المدنيّ سياسيّ 

*** 

 

 :"لينا وفائي"

ر الذي حصؿ. خّ أالجيد التمف و نّ إو، ئأو لسو  حظِّ في البدء أريد القوؿ، وال أدري إف كاف لحسف ال.. مساء الخير
طت مّنا سمّ  واحدةٍ  ًا كؿ  عمميّ  ،طرحت الموضوع مف زاويتيا واحدةٍ  كؿ   بيف الجميع، وأفّ  الخالفات بسيطةٌ  أالحظ أفّ 

وقبؿ القصؼ  (3)ىذه األوراؽ كتبت قبؿ جنيؼ  ما حدث بعد ما كتبناه، كؿ   مف الحدث. الميـ   الضوء عمى نقطةٍ 
تيا ة نيّ الشديد عمى ريؼ حمب وريؼ الالذقية، وقبؿ الفشؿ الذريع في المفاوضات، وقبؿ أف تعمف السعوديّ  الروسيّ 

ما يحصؿ في  قبؿ أيضاً ، و مف التحالؼ الدوليّ  كجزءٍ  الدخوؿ، وأيضًا قبؿ إعالنيا الدخوؿ في المشروع اإلسالميّ 
. والكرد المقصود عاـّ  ، وبيف الكرد والعرب بشكؿٍ حرِّ شماؿ سوريا اآلف بيف الكرد واألتراؾ، وبيف الكرد والجيش ال

نما تحالفات الػ   ."ةقوات سوريا الديمقراطيّ "و (PYD)بيـ، ليس جميع الكرد، وا 

 كتب، سوؼ أنظر إلى ما افؽ بالرؤية مع أغمب متّ أني نّ إني قمت تب، وألنّ عمى ما كُ  كثيرةٌ  و ليس لدي انتقاداتٌ ألنّ 
يا أكثر وضوحًا كذلؾ. مثاًل روسيا تقصؼ كتبنا ما كتبناه. اآلف الصورة أكثر تعقيدًا، ولكنّ حدث وأقرأ ذلؾ بعدما 

لى روسيّ  أمريكيٌّ  حتى اآلف، أيضًا قد يكوف ىناؾ توافؽٌ  اً ال يعمف موقف ، والمجتمع الدوليّ في الشماؿ السوريّ  ، وا 
نا ال نعرؼ عف ىذا التوافؽ ما ينبغي. لذلؾ يجب أف مدى يسير ىذا التوافؽ، يجب أف نقرأ ما بيف السطور ألنّ  أيِّ 

في  "رياض حجاب"و مع ئة في لقاتيف، مرّ لمتراجع عنو في المرّ  تيف وما اضطر  مرّ  "كيري"نقرأ ذلؾ مف تصريحات 
يحاوؿ الضغط  "كيري"تيف كاف في لندف. في المرّ  و مع نشطاء المجتمع المدنيّ ئة أخرى في لقاالرياض، ومرّ 
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ني قطعًا أعتقد أنو ليس ىناؾ مع أنّ –ة و فعاًل لدى ىذه اإلدارة األمريكيّ ا يشعرنا أنّ ، ممّ الروسيّ  قبوؿ بالحؿِّ باتجاه ال
 "كيري"يف أي في اإلدارة ولكف أصحاب القرار األساسيّ  كبيرةٌ  في اإلدارة، فيناؾ خالفاتٌ  كبيرٌ  أمريكيٌّ  توافؽٌ 

وقمياًل فقمياًل يتركوف الموضوع لروسيا  –الدخوؿ في الوضع السوريّ ، ىذا رأييـ، أال وىو االنكفاء عف "أوباما"و
أخرى،  ةً كيري ىي باتجاه عدـ االنخراط في منطقة الشرؽ األوسط مرّ  –خيارات أوباما  أكثر، فمف الواضح أفّ 

ـ   عمى  تدفع باتجاه رحيؿ األسد، رغـ تأكيدىـ المستمرّ  واضحةٌ  وليس عندىـ خطواتٌ  ،تكريسو أكثر وىو ما يت
 وجوب رحيمو.

، الوضع السوريّ  مف أشكاؿ التوافؽ باتجاه أف يترؾ األمريكاف لمروس مشكمة حؿِّ  ىناؾ شكالً  ضح أكثر أفّ اآلف يتّ 
ىذا الوضع يبقى التناقض  عبر الصمت، إذا لـ نقؿ عبر الموافقة المباشرة والصريحة. في ظؿِّ  عمى األقؿِّ 
، ىذا التناقض أكبر تركياوقطر و  ةة في المنطقة لمسعوديّ المصالح اإلقميميّ  وبيف الروسيِّ  ىو بيف الحؿِّ  األساسيّ 

 ،يضاً أ واضحٌ  أمريكيٌّ  – تركيٌّ  ىناؾ تناقٌض بؿ  ،فقط روسيٌّ  – تركيٌّ  تناقٌض  فميس ىناؾ بكثير مع األتراؾ،
ىناؾ تناقض و يف، والسعوديّ ًا بيف األمريكاف نسبيّ  أقؿّ  اً ىناؾ تناقض ، لكفّ (PYD)موضوع الػ  فيما يخص   السّيماو 

أخرى.  يف أال وىو إيراف، مف جيةٍ لمسعوديّ  الرئيس قطعًا بيف السعودية مف جية والروس الذيف يدعموف العدو  
ة ة والقوى الدوليّ ىذه التناقضات الواضحة؟ حتى اآلف القوى اإلقميميّ  في ظؿِّ  وبالتالي كيؼ سوؼ يتمظير الحؿ  

 ىو مف يقوؿ اآلخ. والشعب السوريّ  ،عاألصاب لعبة عضِّ  معاً تمعب 

 ؿٌ و تدخّ ألنّ  ،ىو األوضح واألعنؼ منيـ يضغط باتجاه مصالحو أكثر، لكف مازاؿ الضغط الروسي   كؿٌّ  ،اآلف لحدِّ 
د مازالت تيدّ وىي  ،ؿ(القوى األخرى )اآلف منذ يوميف فقط بدأت تركيا بالتدخّ  فّ إؿ ، حتى اآلف يمكننا القو سافرٌ 
في  ؿ البريِّ تيا لمتدخّ واضح، لّوحت السعودية في الفترة األخيرة، وأعمنت جاىزيّ  لـ تتدخؿ بعد بشكؿٍ  ىيؿ و بالتدخّ 
وحتى اآلف ال  ،ؿليذا التدخّ  ةٌ أمريكيّ  يعني أف يكوف ىناؾ تغطيةٌ  التحالؼ الدوليّ  وفي ظؿّ  .التحالؼ الدوليّ  ظؿِّ 

 ًا قبوليـ بيذا األمر، لكف ال يوجد خطواتٌ أعمنوا رسميّ  يـرغـ أنّ  ،األمريكاف سوؼ يقبموف بأفّ  واضحٌ  يوجد شيءٌ 
عبر  (PYD) الػ شخصي   أسرع وحاولت أف تواجو بشكؿٍ  عمى األرض بعد. بالمقابؿ تركيا ضاقت ذرعًا بشكؿٍ 

نّ ًا، لكنّ مت بريّ يا تدخّ مف أنّ  يميا بو النظاـ السوري  ًا، رغـ ما اتّ ؿ بريّ القصؼ. لـ تتدخّ  واجو عبر ما تيا لـ تدخؿ، وا 
 القصؼ.

مجمس األمف سّمـ لألمريكاف الذيف سمموا  ، ىؿ ألفّ ولـ يدف القصؼ الروسيّ  مجمس األمف أداف القصؼ التركيّ 
و مازاؿ يتعامؿ مع مجمس األمف مازاؿ يتعامؿ مع النظاـ؟ وأنا برأيي ىذا ىو السبب، أنّ  لمروس بدورىـ؟ أـ ألفّ 

ؿ الروس، ة، وبالتالي ىو الذي طمب تدخّ ؿ الدولة السوريّ ًا ويمثّ شرعيّ  و مازاؿو لـ يسقط، وبأنّ ىذا النظاـ ألنّ 
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، وبالتالي مجمس األمف يديف الحالة حسب ؿ األتراؾ غير القانونيّ أكثر مف تدخّ  ؿ الروس قانونيٌّ وبالتالي تدخّ 
 تيا وليس حسب خدمتيا لمشعوب. برأيي السبب الثاني ىو األوضح. تيا وليس حسب إنسانيّ قانونيّ 

عمى اإلطالؽ ألف يعقد، وعندما عّمؽ  ، ليست الظروؼ مواتيةً (25/2)بالنسبة لألياـ القادمة، بتقديري لف يعقد
نّ المفاوضات، عمّ  "ديمستورا"  اً نسبيّ  كاف ولو ما يريد أف يصؿ إلى نجاحٍ قيا ألنو ال يريد أف يفشؿ فشاًل ذريعًا، وا 

، عمى الرغـ مف بتحقيؽ ىذا النجاح النسبيّ  واضحٌ  حتى اآلف ليس ىناؾ شيءٌ  .ؽ شيئًا عمى األرضو حقّ نّ إليقوؿ 
عمى صعيد  ـ النسبيّ حصؿ في مسألة إدخاؿ المساعدات، فالحصار مازاؿ قائمًا ولكف التقدّ  بسيطٌ  ـٌ و يوجد تقدّ أنّ 

 إدخاؿ المساعدات وقبوؿ النظاـ بإدخاليا بيذه الطريقة.

ًا عات الممكنة. أنا شخصيّ مف التوقّ  وستكوف حبمى بكثيرٍ  ،ًا عمى الشعب السوريّ جدّ  األياـ القادمة ستكوف صعبةً 
، تركيّ  – سعوديّ  بريٌّ  و سيكوف ىناؾ دخوؿٌ إلى أنّ  ي أميؿُ ، ولكنّ رسمي   لـ يعمف بشكؿٍ  اإلعالف السعوديّ  رغـ أفّ 

يا سّممتيا إليراف، وبالتالي إضعاؼ ني أنّ ت فيذا يعيا إذا تخمّ ة، ألنّ عف الساحة السوريّ  ى ببساطةٍ تركيا لف تتخمّ  ألفّ 
لف  تركيٌّ  سعوديٌّ  ؿٌ ًا، وبالتالي برأيي سيكوف ىناؾ تدخّ جدّ  كبيرٍ  بشكؿٍ  ، وتقوية لدور إيراف اإلقميميّ لدورىا اإلقميميّ 

عمى  اً تركيّ  – اً سعوديّ  اً ؽ نفوذسيحقّ و  "داعش"و (PYD)ًا ولكف سيكوف بمواجية الػ يّ ئمبديكوف في مواجية النظاـ 
إذا  والسّيماسيخدـ ىذا الموضوع،  موضوعي   األرض، ىذا سيخدـ تثبيت المعارضة لنفسيا عمى األرض بشكؿٍ 

نّ  ،ليس مباشراً  ؿ السعوديّ كاف التدخّ  دخاؿ معارضةٍ وا  نا ، ألنّ أة ليذه المحظة، وىذا واردٌ مخبّ  سوريةٍ  ما عبر تدريب وا 
ث والذيف أدخمتيـ تركيا، والذيف تحدّ  (pyd)عف دخوؿ دعـ المعارضة إلى إعزاز لمحاربة الػ  اً نالحظ مثاًل خبر 

دورًا. ىؿ  يؤدّ أ ليذه المحظة وىو ما سيىو مخبّ لحقوؽ اإلنساف، معناىا يوجد ما  عنيـ البارحة المرصد السوريّ 
 فعمي   إلى تقسيـٍ  لـ يؤدِّ  ة، حتى لوالمشكمة السوريّ  ر حؿّ و مف المبكّ ة؟ أعتقد أنّ المشكمة السوريّ  ي إلى حؿِّ ىذا سيؤدّ 

الطائؼ في لبناف، وىذا أحسف  لحؿِّ  مشابوٍ  إلى حؿ   ريثما نصؿُ  لفترةٍ  ي إلى تقسيـ األمر الواقع، يستمر  لمبمد، سيؤدّ 
 الّ ف برأيي إذا أردنا أكثيرًا، ولك ةٍ سوداويّ  ـ بصورةٍ ني أتكمّ ف اآلف. أعمـ أنّ و لألسؼ يمكف أف يصؿ إليو السوريّ  حؿ  

ما سعينا إليو في الخمس  يف يجب أف نرى الصورة بحقيقتيا، وبحقيقتيا أفّ نكذب عمى أنفسنا ونكوف موضوعيّ 
 ؽ بيذه البساطة، وسنكوف محظوظيف إذا استطعنا تحقيؽ ماسنوات منذ بداية الثورة وفي السنيف األولى لف يتحقّ 

ذا حصؿ تدخّ طويالً  لمسمطة. ولكف اآلف مازاؿ الطريؽُ  نسبي   تداوؿٍ ي إلى يؤدّ  نسبي   ولو بشكؿٍ  ىو أقؿّ   بريٌّ  ؿٌ ، وا 
 السياسيّ  ممكف أف يكوف الحؿّ ال مف سيكوف تقسيـ األمر الواقع لمقوى المتحاربة وبعدىا ،أف يحصؿ وىذا محتمؿٌ 

 المقبؿ.
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 :"صبيحة خميل"

 فّ إكتب. أريد القوؿ  ؿ شخصٍ ني أوّ فيما كتبتو، والسبب ىو أنّ ني ُظممت عمى ما كتبتو، أنّ  صغيرٌ  تعميؽٌ  لديّ  ،أوالً 
كيمة الوفد ومف مطروحًا، ولكف أنا أقرأ مف تشالحديث عنيا لـ يكف  جرية التي يحكومة الوحدة الوطنيّ موضوع 

ا ما. بعيدًا عمّ  جو نحو تمميع النظاـ بصورةٍ يتّ  المجتمع الدولي   استالـ وتسميـ المعارضة في الرياض، كنت أقرأ أفّ 
، ولكف ما يجري عمى األرض ىو كثيرةٍ  فؽ معو في أشياءَ تّ أ "لينا"كتبناه، أردنا أف نقرأ في المستقبؿ، ما كتبتو 

يا برسـ القوى ئيد مف خالؿ إطالؽ يد روسيا وحمفامع األسؼ الشد حقيقًة، المجتمع الدولي   .لمعداوات تكريٌس 
ة قد تقارب الصورة السوداويّ  ةٍ مستقبميّ  مف أنواع العدوات بالدـ، وألحقادٍ  اً وتكريسيا عمى األرض، ىي ترسـ نوع

و ، أنا أيضًا أحمؿ ىذا الياجس، فالنظاـ كاف ىذا ىدفو منذ البدايات، في تقديـ نفسو أنّ "لينا"التي ختمت بيا 
س سياًل مكف أف يكوف إرثًا ليلعداوات دـ، ي شنيعةٍ  ىذا بصورةٍ  َس ات، استطاع نوعًا ما أف يكرّ الحامي األوؿ لألقميّ 

ـ   وكؿ   المجتمع الدولي   فّ إلممستقبؿ، ما أريد قولو  ، فالتراجع عمى لساف و صحيحٌ ، أعتقد أنّ "كيري"تسريبو عف  ما يت
 فّ إأنواع إعادة الصياغة، وعكس وقاؿ مف  اً كاف نوع ة لـ يكف تراجعًا بقدر ماة األمريكيّ ث باسـ الخارجيّ المتحدّ 

نّ نّ إؿ لـ يق "كيري" دعمكـ،  ىو السبب في إفشاؿ المفاوضات سوؼ يتـّ  ما عندما يكوف النظاـيـ سيرفعوف الدعـ وا 
ـ  ميٌـّ  و حديثٌ ني أعتقد أنّ نّ ىذا ما أتذكره مف حديثو أل نّ "كيري"التراجع عف كالـ  ، أي لـ يت  ما كاف أشبو بمعادلةٍ ، وا 

 بخصوص ما قالو كيري في لندف لمنشطاء أفّ  "لينا"ي أشارت لو ت ترجمة الكالـ، والكالـ الذة، ىكذا تمّ رياضيّ 
 ،مف تصريحات كيري ولف يبقى ىناؾ ما يمكف تسميتو معارضة. أىـ   ،اً جدّ  الشيور الثالثة القادمة ستكوف صعبةً 
رمت كرة ، وأمريكا بفتحيا لمسألة المفاوضات ىي فعمي   بشكؿٍ  دةٌ مجمّ  ونصؼٍ  مع األسؼ، أمريكا مف اآلف ولسنةٍ 

ة بيا، فأمريكا لـ تعد تممؾ الوقت، وعندما كانت تمتمكو لـ تكف ة عنيا لتمتيي باالنتخابات الخاصّ المسألة السوريّ 
، ونحف لـ نكف نستوعب حقيقة ىذا الموضوع، كاف عمى المعارضة والخطط ؿ في الوضع السوريّ تريد التدخّ 
المعارضة. التعويؿ عمى الموقؼ اآلف مف عند  خرجت لحدِّ  ياأنّ  ، لـ أرَ "لينا"ثت عنيا ة التي تحدّ اإلبداعيّ 

لمرئاسة ف و حالمرشّ  .بالموقؼ األمريكيّ  رٍ و ال يمكف التعويؿ عمى تغيّ ر أنّ وأتصوّ  ،طاؿ أمده كثيراً  مريكيّ األ
في و  ،ة ويقصدوف العراؽ وسورياأجنبيّ  أرضٍ  عمى أيِّ  يـ ال يريدوف رؤية الحذاء األمريكيّ نّ إة يقولوف األمريكيّ 
وا شوكيـ بأيدييـ. القرار عمتطمؽ يدىـ، وال تريد منيـ أف يق يا بأفئأمريكا ال تعطي الفرصة حتى لحمفا نفسو الوقت

ى الدعـ مف يا تتمقّ التي نعرؼ أنّ  "ةقوات سوريا الديمقراطيّ "تركيا ال تقصؼ  الذي صدر عف مجمس األمف كاف بأفّ 
تحتوي عمى  يةٌ متعدّ  ة ىي عالقةٌ ة بيف ما تقوـ بو روسيا والمواقؼ األمريكيّ العالق ي إلى أفّ أمريكا، وىذا الدعـ يؤدّ 
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 ة، فما معنى أفّ مف التناغـ مع الضربات الروسيّ  تعمؿ بنوعٍ  "ةقوات سوريا الديقراطيّ " ا نحف نرى أفّ الرضا. فإذا كنّ 
ة ة السوريّ المقايضة عمى القضيّ ت مدى تمّ  مف أمريكا. يجب أف نعرؼ أليِّ  ة مدعومةٌ قوات سوريا الديمقراطيّ 

مصالحيـ تقتضي  سوى الدـ، لكف بالنسبة ليـ فإفّ  ةٌ سوريّ  ال توجد نغمةٌ  بالنسبة ألمريكا وبالنسبة لروسيا. صحيحٌ 
 ف. معيّ  ذلؾ، مصالح أمريكا لـ تعد بتوقيؼ روسيا عند حد  

يؼ. فيـ يمتمكوف البدائؿ، ىناؾ أقوؿ بؿ سيكوف ىناؾ جن ،و لف يكوف ىناؾ جنيؼحوؿ أنّ  "لينا"ما ذكرتو 
 ات المعروفة، كنت قد تابعتيا قبؿ فترةٍ أخرى غير الشخصيّ  اتٌ وىناؾ شخصيّ  ،مت في الداخؿالمعارضة التي تشكّ 

، ويقصدوف جيش النظاـ، روف بدعـ الجيش السوريّ في دمشؽ، ىؤالء يفكّ  اً ألعرؼ مف ىؤالء الذيف أقاموا مؤتمر 
ة بيا، ويمكف أف يفعموا وىؤالء اسميـ معارضة بالنياية. فروسيا لدييا المعارضة الخاصّ في حممتو عمى اإلرىاب، 

ـ  ة، وأيّ وطنيّ  ى حكومة وحدةٍ تحت مسمّ  شيءٍ  أي    تسميمو منصبًا ما. ًا كاف يمكف تسميتو معارضة ويت

ليذه  رض مف مسحٍ مت في الرياض، لكف ىـ فيما يقوموف بو عمى األالتي تشكّ  نفسيا المعارضةلف تكوف  صحيحٌ 
ىو إال إليصاؿ الممثميف الذيف يريدونيـ إلى جنيؼ، واالستمرار في  المعارضة التي نعرفيا نحف كمعارضة، ما

 جنيؼ بمف يحضر.

ـ    ما يتـّ  أفّ  الحديث عنو حوؿ الثالثة أشير القادمة ومعاركيا الطاحنة، أظفّ  مع األسؼ ما يحصؿ فاجأنا، وما يت
. فالنظاـ وروسيا عندما يخربوف العالقة بيف الكرد وجيرانيـ آنيّ  د حراؾٍ لممستقبؿ أكثر مف كونو مجرّ  ىو تخريبٌ 

 اـ عمى المدى المنظور.ئتلسوريا لف تقدر عمى اال ي إلى أفّ العرب مثاًل سوؼ يؤدّ 

المعارؾ تصبح أكثر  فّ ننا مع األسؼ نرى أإة، فيف أصحاب التصريحات اليوميّ افيف الدوليّ ا سوؼ نتبع العرّ إذا كنّ 
 .ؿ الدرع اإلسالميّ في حاؿ تدخّ  أف يصبح الوضع وال أدري كيؼ يمكف ،مف األوؿ شراسةً 

يد تركيا، وىذا ال  ف عمى بياف مجمس األمف بكؼِّ اتيف مف ىذا الحمؼ موقعتيف إسالميّ دولت مع األسؼ نرى أفّ 
 يبشر بالخير حوؿ ىذا الحمؼ.

ـ   آخرُ  شيءٌ  تركيا ليست فقط لدييا  ًا ألفّ تبريرىا أخالقيّ  يجب معرفتو حوؿ مصالح تركيا، فمصالح تركيا ال يت
. فمشكمة تركيا تبدو مع جميع األكراد، وىي عقدة تركيا التي لـ تستطع (PYD)مشكمة مع حزب العماؿ والػ 

 شيء. أليِّ  حيادي   ليا كراعٍ  دورٍ  تجاوزىا. والعالـ سرعاف ما يكتشؼ ىذا الشيء، وبالتالي يعيؽ أي  
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 :"غادرينغم "

نا عندما كتبنا الورقة كاف ذلؾ قبؿ أف منيا، وىو أنّ  اً جزء "لينا"سبؽ وذكرت   نقطةً الً .. أريد أف أقوؿ أوّ لخيرء امسا
الشيء الذي  ولكف أعتقد أفّ  ،ا ما كتبتو كاف صحيحاً منّ  واحدةٍ  يذىب الجميع إلى جنيؼ. مف وجية نظر كؿِّ 

ذا حاولنا أف ا أنّ يف، فإمّ الموضوع خرج مف يد السوريّ  نتوافؽ فيو جميعًا ىو حقيقة أفّ  نا أصبحنا نمتيي بالقشور، وا 
 ال نستطيع إخراجو بسيولة. أعتقد أفّ  "الدب إلى كرمنا جمبنا"ة، فبعد أف دوليّ  نعمؿ عمى الجوىر، ال توجد إرادةٌ 

نعمـ عميو نحف نعمؿ، ولألسؼ  منيا مصمحتيا في سوريا، وبناءً  مصالح الدوؿ التي ترى كؿٌّ  األساس ىو تضاربُ 
بعشرات مميارات  إلى إعادة إعمارٍ  ًا بحاجةٍ سوريا حاليّ  عمـ أفّ ينا . كمّ نفسيا المصمحةىذه الدوؿ ليس لدييا  أفّ 

أو  عمى المدى الطويؿ، وليس لسنةٍ  ث عف إعادة إعمارٍ ؿ بذلؾ؟ ونحف نتحدّ سوؼ تتكفّ  دولةٍ  الدوالرات، فأيّ 
 مف الركاـ والخراب، فيو مستعدٌّ  ةٍ سنتيف، لكف بالتأكيد ليست روسيا وليست إيراف، حتى لو بقي األسد عمى تمّ 

وبالتالي بالنسبة لنا تضارب ىذه المصالح لألسؼ ىو الذي أبقى الوضع لخمس سنوات، وال نعرؼ إلى  ،لمبقاء
 أيضًا. متى سيستمر  

، اليـو رأينا بعض لوجستيٌّ  ، لألسؼ ليس ىناؾ دعـٌ كانت قد كتبت حوؿ زيادة الدعـ الموجستيّ  "لينا"في ورقة 
 ية بعد خسارة كؿِّ ة التي ذىبت لمحرب في إعزاز، وىي النقطة الوحيدة المتبقّ الدعـ لبعض الفصائؿ العسكريّ 

 ، ال أرى أفّ ؿ العسكريّ قوموف بدعميا، وحوؿ فكرة التدخّ بالنسبة لألتراؾ، ونعمـ لماذا ي الريؼ، والتي تعتبر حساسةً 
، يضيفوف ليا كممة ؿ العسكريّ ثوف عف التدخّ ًا، فالجميع بمف فييـ السعودية، الذيف يتحدّ اًل عسكريّ ىناؾ تدخّ 

وجية  مف اإلرىاب، ولكف بالنسبة ليـ يبدو أفّ  اً نا نعتبر النظاـ جزءؿ في داعش، فصحيح أنّ اإلرىاب، المتمثّ 
ف بعضيـ بعضًا، وليمت كذا و ، بمعنى ليذبح السوريّ النظاـ إرىابٌ  عف وجية نظرنا، وال يعتبروف أفّ  نظرىـ مختمفةٌ 

ىذه الدوؿ ال يمكف التعويؿ  ،بالنسبة ليـ، في النياية مف ينتصر ىو مف يحكـ. مف أجؿ ذلؾ مميوف ليست مشكمةً 
النياية سيذىبوف لمحاربة داعش، وبالتالي نحف ليس ىذا ، ففي تركي   – سعودي   عمييا عند الحديث عف دعـٍ 
 "داعش"، فسقوط ًا ولو بعد فترةٍ أخرى ستسقط تمقائيّ  و عندما يسقط النظاـ، ىناؾ أمورٌ ىدفنا، فنحف نعرؼ يقينًا أنّ 

 ثانية. في مرحمةٍ  "داعش"ال يعني سقوط النظاـ، ولكف سقوط النظاـ بالتأكيد يعني سقوط 

وىذا التصعيد لو  ،الييئة العميا لممفاوضات صّعدت كثيراً  كثيرًا حوؿ المفاوضات، فمقد سمعنا أفّ  ةٌ ميمّ  ىناؾ فكرةٌ 
ضغط بعض الدوؿ عمى بعض أفراد الييئة العميا، ومنيا حسب تفسيرات البعض، وال أدري مدى  ؛أسبابو منيا

و كاف رئيس عند الشعب، وأيضًا عند المعارضة باعتبار أنّ  و غير مقبوؿٍ أنّ  يحس   "رياض حجاب" أفّ  ،تيامصداقيّ 
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تو، فيو بالالشعور عندما جاءتو نصائح وف في صدقيّ وزراء عند النظاـ قبؿ انشقاقو، وبالتالي مازاؿ الناس يشكّ 
. الخ. .اً وليس خائن و معارٌض و ال عالقة لو بالنظاـ، وأنّ بأنّ  اً ىذا يعطي انطباع ، ألفّ بالتصعيد قبؿ بيا بسرعةٍ 

عميا د كثيرًا، ولكف فجأة وجدناىـ في جنيؼ، وليس فقط الوفد المفاوض، أيضًا الييئة اله يصعّ جعالف اف األمر اىذ
. ومثمما حصؿ "رياض حجاب"، وبعد ذلؾ جاء ( شخصاً 32)مف  اً شخص (25) حونكانت في جنيؼ كذلؾ، أي 

نحف  :ابقة كانوا يقولوف. ففي المرة السجنيؼ كإثبات حالةٍ يـ كذلؾ سيذىبوف في نياية الشير إلى ة، أرى أنّ ؿ مرّ أوّ 
نّ يلسنا ذاىب ـّ، كوفدٍ ، ولكف مجرّ "ديمستورا"ما لمقابمة ف كي نفاوض، وا  ، "الزعبي"برئاسة  د ذىابيـ بالشكؿ الذي ت

غير مباشرة، وبالتالي  ومحادثاتٌ  ىذه مفاوضاتٌ  نا يعرؼ أفّ ، وكمّ "ديمستورا"لمجموس مع  الوفد ذاىبٌ  ىذا يعني أفّ 
ىـ ذاىبوف  (25)، وحينيا أعمف عف البدء بالمفاوضات. بالتالي يوـ "ديمستورا"يكفي الجموس مع الوسيط أال وىو 

ـ   آخر  نا اليوـ لدينا خالؼٌ ، ألنّ نفسيا القصة األولىر يـ ذاىبوف. وسوؼ تتكرّ ، ولكنّ ياـأة تأجيؿ ذلؾ لعدّ  حتى لو ت
 "الجعفريػ"كالعادة، ف ة. النظاـ سيدخمنا في متاىاتٍ السطح، وىو قرار وقؼ األعماؿ العدائيّ  أيضًا، بدأ بالطفو عمى

في التالعب  طويؿٍ  باعٍ  صاحبِ  ويستند إلى نظاـٍ ، في القانوف الدوليّ  ويرافقو خبراءبالتفاوض،  مّنا خبرةً أكثر 
ىذا ما  "اإلبراىيمي"، فوقت األمميّ  و ىجومو عمى المبعوثالنظاـ مازاؿ يوجّ  نا أفّ ومف حسف حظّ ، السياسيّ 

توقيفيا مؤقتًا، وىذا آخر أو  بتأجيؿ المفاوضات لتاريخٍ  مميّ ، فيقوـ المبعوث األ"ديمستورا"حصؿ، واآلف كذلؾ مع 
 .ةخاذ القرارات األكثر صوابيّ لجية كسب الوقت وترتيب أوراقنا التّ  مف مصمحتنا

 ،دٌ ومحدّ  ات الجارية عمى األرض، فوقؼ إطالؽ النار ىو قانونيٌّ والمستجدّ رات ث بالتطوّ اآلف إذا أردنا أف نتحدّ 
، وىنا الخوؼ أفّ  فعؿٍ  حدة والدوؿ نفسيا بأف يكوف ىناؾ رد  يمـز األمـ المتّ  نفسو الوقتفي و   تجاه مف ال يمتـز

ـّ استخداـ عبارة وقؼ األعماؿ ال . مف أجؿ ذلؾ ت ة. ولكف لو نظرنا عدائيّ النظاـ لف يمتـز ولسنا نحف مف لف يمتـز
منذ الحديث عف ىدنة حمب، والتي  "ديمستورا"ة، فيو ما كاف يريده لجممة وقؼ األعماؿ العدائيّ  لممعنى الحقيقيّ 

، ووقتيا كاف الفاتيكاف قد (2014)في الػ  (2)تمريره عبر الفاتيكاف في جنيؼ  تـ   روسيٌّ  ىي باألساس مقترحٌ 
رتيا بطريقة اليدف ىنا رت ىذا لإلبراىيمي، ولكف مرّ فروسيا وجدتيا فرصة ومرّ طمب وقؼ إطالؽ النار في حمب. 

، كما حصؿ نةٍ معيّ  وبؤرٍ  إرساليـ إلى أماكفَ  ًا تحصؿ حالة مف االستسالـ مف قبؿ المقاتميف ويتـ  وىناؾ، تدريجيّ 
 األخير انتقؿ جزءٌ آخر في حمب، واآلف بعد اليجوـ  منيـ في إدلب وجزءٌ  حمص جزءٌ  وفي حمص، اليوـ مقاتم

منيـ بداعش  آخر عاد إلى إدلب. ولكف ما يخيؼ، وىو األخطر أف يمتحؽ جزءٌ  منيـ إلى حمب المدينة وجزءٌ 
 لحمؿ السالح ومحاربة النظاـ. وحيدةٍ  كوسيمةٍ 
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مف  قانوني   التزاـٍ   يحصؿ أي  الّ ، ىي مف أجؿ أ"كيري"ة، والتي كاف وراءىا وبالتالي جممة وقؼ األعماؿ العدائيّ 
بيف الطرفيف أي النظاـ  ًا ماحّميا داخميّ  ، ويتـ  خرؽٍ  مف أيِّ  خاذ موقؼٍ حدة ومجمس األمف التّ قبؿ األمـ المتّ 

، مف غير لمطرؼ اآلخر الرد   إذا جية اخترقت ىذه اليدنة، يحؽ   ،وليا فإنّ  والمعارضة. وحسب التعريؼ القانونيّ 
النظاـ يطالب بإخراج  ، ونحف نعمـ أفّ آخر. وبالتالي عندما تحصؿ ىدنةٌ  طرؼٍ  حدة أو أيِّ الرجوع إلى األمـ المتّ 

ًا، وف لف يقفوا بوجيو عسكريّ والمدنيّ  .يفيقؼ بوجيو سوى المدنيّ  المقاتميف مف ىذه المنطقة، وبالتالي لف يبقى أحدٌ 
سنجد روسيا قد طالبت  سوريا، وبعد فترةٍ  صغيرة، وشيئًا فشيئًا نراىا شممت كؿ   وبالتالي نحف نذىب إلى ىدفٍ 

 أخرى. ةً ، سوؼ يفوز بيا األسد مرّ بانتخاباتٍ 

ة مواجيتيا، وكيؼ ث عف كيفيّ ، ولكف أردت أف نتحدّ "لينا"ة التي وصفتيا د عمى الصورة السوداويّ أنا لست أؤكّ 
 نقوؿ ال لسيرورتيا.

ًا، وتحتاج إلى جدّ  المعطيات سريعةٌ  ألفّ  ،تحديثيا ف يتـ  مت يجب في حالة نشرىا أاألوراؽ التي ُقدِّ  وعميو أجد أفّ 
 ًا.حسب المعطيات عمى األرض والقرارات التي تصدر دوليّ  تحديثاتٍ 

 

 "خولة دنيا"

 . بالعكس أحسست أفّ تب سابقًا، وما استجد  ما كُ  لكؿِّ  عف تحديثٍ  ندوة اليوـ ىي عبارةٌ  ، أعتقد أفّ "نغـ"شكرًا 
ـ   متدِّ األوراؽ التي قُ  ـ   يعتبر أكثر عمقًا وترابطًا ومجاراةً  ،الحديث عنو اليوـ باإلضافة لما ت حسب  لما كاف وما ت

 المعطيات الجديدة.

 

 :"هنادي زحموط"

 "لينا"عمى األوراؽ وعمى ىذه المشاركة، وأنا ىنا لكي أسمع مف الجميع. صحيح كما ذكرت  اًل أريد أف أشكركفّ أوّ 
الجيد المتواصؿ منذ خمس سنوات سوؼ يثمر  ، فنحف ال نرى أفّ اً وقد يكوف تشاؤميّ  واحدٌ  األوراؽ فييا منحىً  أفّ 

لكي يحصؿ عمى أفضؿ  مناسبةٍ  التمثيؿ كما يجب، أو في ظروؼٍ  أفّ  ة، ولسنا نحس  ة السياسيّ في ىذه العمميّ 
 مة خالؿ خمس سنوات.النتائج الممكنة قياسًا بالتضحيات المقدّ 
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مشابية. مثاًل  ا في التعامؿ مع ظروؼٍ أكثر منّ  ولكف أكيد لديو خبرةٌ  ،النظاـ يسبقنا بالكثير فّ عمى أ فؽُ أنا ال أتّ 
 المجتمع الدوليّ  ة أفّ ، في كيفيّ مع المجتمع الدوليّ  فعنده تجربةٌ  (12)بالمقارنة مع القمع الذي استخدـ في حماة 

 قمع شعبو، وىذه المقارنة ليست بعيدة. بالتعامؿ مع نظاـٍ  ينسى ويستمر  

 ة ىي سياسة إدارة أزمة، ويمكف أف تساىـ بشكؿٍ السياسة األمريكيّ  نرى أفّ  ،إذا قمنا بقراءة مواقؼ الدوؿ الكبرى
عطا مباشرٍ  نّ  وىو، ليس كشخصٍ  .و المزيد مف الوقت لمتعامؿ مع األزمةئبتعويـ بشار األسد وا   دٌ ، جيّ ما كنظاـٍ وا 

 لتعامؿ مع األزمات مع الوقت، وخمط األوراؽ واالستفادة مف الجميع.ًا في اجدّ 

يبدو في مصمحتو.  ؼٍ تصرّ  عمى جعؿ أيِّ  و قادرٌ بيد النظاـ، ولكنّ  وغيرىـ ىـ أدواتٌ  (PYD) الػ لست مع أفّ 
لـ نكف  فعاًل. فنحف منذ سنةٍ  تٌ آمفاجو قد تكوف ىناؾ لما سوؼ يجري، ألنّ  عمومًا ال أميؿ كثيرًا إلعطاء رؤيةٍ 

نشاء قواعدَ  مباشرٌ  روسيٌّ  ع أف يكوف ىناؾ تدخؿٌ نتوقّ   في سوريا، ولكف ىذا الشيء يحدث اآلف. ةٍ روسيّ  ةٍ عسكريّ  وا 

ـ   ،القرار بالمشاركة بالمؤتمر أو ال، أظفّ  ـ  أخذه وفؽ المعط يت ىا ضمف ؤ إعطا يات ووفؽ الضمانات التي يت
 الييئة العميا لممفاوضات الحصوؿ عمى أقصى التنازالت الممكنة مف قبؿ النظاـ. الظروؼ الراىنة. فعمى

عمى طاولة المفاوضات  و لـ يحصؿ شيءٌ يف كثيرًا ألنّ ىذه المحظة، الناس عمى األرض ليسوا معنيّ  برأيي لحدِّ 
ا أـ لـ تصنع اآلف. وبرأيي إذا صنعت روسي يف بطاولة المفاوضات، فيي عديمة الجدوى لحدِّ يجعميـ معنيّ 

دوف أف الروس يري أفّ  ممكفمف ال، وىذا الشيء قد يحتاج ألكثر مف مؤتمر، اً عت اتفاقعمى مزاجيا ووقّ  معارضةً 
يا مف الصراع في سوريا. إذا فعموا ذلؾ، أعتقد أنّ  طويمةً  أنيى سنواتٍ  تاريخي   يف لتوقيعٍ يظيروا بيذه الصورة، كراع

الوقائع عمى  مع يا في سوريا، في حاؿ كاف ىذا االتفاؽ ال ينسجـُ ئلروسيا وحمفا النتكاساتٍ  جديدةً  ستكوف فاتحةً 
 بيذه الصيغة. ًا في حاؿ وجود اتفاؽٍ جدّ  ىذا ممكفٌ أّف  األرض. وأعتقد

ة ة السياسيّ مف التفاوض ومف العمميّ  طويؿٌ  ع وقتٌ األضعؼ، والمتوقّ  يرضينا ىو االحتماؿُ  طبعًا وجود اتفاؽٍ 
جديد، تحديدًا  بشكؿٍ  بصراعٍ  ،، ال أستطيع القوؿ، وبيذا الوقت سيكوف ىناؾ مناوشاتٌ واألخذ والردّ وتضييع الوقت 

تسمح بيا الدوؿ الراعية ليذا االتفاؽ، الدوؿ  فيي مناوشاتٌ  ،عمى األرض ات فصائؿ الجيش الحرِّ وفؽ إمكانيّ 
 يا لف تسمح أبدًا بانتصارٍ االنتصارات ولكنّ التي تعتبر نفسيا مع الثورة، والدوؿ التي تدعـ النظاـ، ستسمح ببعض 

الثورة في سوريا ليس  ة، فانتصارُ لف يخدـ المصالح الدوليّ  اتجاهٍ  بأيِّ  انتصارٍ  أي   عمى آخر. ألفّ  لطرؼٍ  حقيقي  
كثيرًا،  فج   مع مصالح السعودية، وليس مع مصالح تركيا. انتصار النظاـ أيضًا وىزيمة المجتمع في سوريا بشكؿٍ 

وبالتالي سوؼ يبحثوف عف  ،اً أخالقيّ  عمى األقؿّ  ويضعيا بإحراجٍ  ،ة تماماً في خدمة المصالح الدوليّ  ضًا ال يصب  أي
 ليذا الوضع. تخريجةٍ 
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ة إخراجو، أقصد إنياء الصراع عمى كيفيّ  بإنياء الوضع، ولكف يوجد اختالؼٌ  الدالئؿ تشير إلى وجود قرارٍ  كؿ  
 طويمةٍ  ةٍ مف مسرحيّ  ة في سوريا، وىذا جزءٌ إنياءه باالستمرار بالقوؿ بالعممية السياسيّ  ليس في بضعة أشير، ولكفّ 

 نازحيف وضحايا الحرب الطويمة.ميجريف  مدنييف ـعسكرييف أ أكانوا ف، سواءو ضحاياىا السوريّ 

ر يجب أف ىذه المحظة، وبيذا الوقت أتصوّ  لحدِّ  في تعويـ بشار األسد، ما زالت قائمةً  ةٌ دوليّ  ىناؾ برأيي إرادةٌ 
 ة جاىزةً ، يجب أف تكوف قوى الثورة السمميّ ع المجتمع السوريّ في حاؿ أراد النظاـ أف يركّ  لحظةٍ  نكوف جاىزيف بكؿِّ 

 إلحياء كؿِّ  لموقوؼ بوجيو، أكيد أدوات الصراع لف تبقى نفسيا في الفترة المقبمة، وبرأيي ىناؾ ضرورةٌ  بديمةٍ  لخطةٍ 
 سوريا.في  أشكاؿ االعتراض السمميّ 

 

ثـ نعود لمحديث بالردود حوؿ ما ناقشناه اآلف،  لربع ساعةٍ  شكرًا لجميع الصديقات، سنأخذ استراحةً  :"خولة دنيا"
 لسوريا. والمستقبميّ  في الوضع الحاليّ  ع في مناقشة دور النساء والمجتمع المدنيّ وسنتوس  
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 الثاني المحور

 والمجتمع المدني   حول دور النساء
 

 :"لينا وفائي"

ـ   الموجستي   ، أنا لـ أقؿ أف الدعـَ "نغـ"اًل عمى ما ذكرتو أريد التعميؽ أوّ  نما قدمت االحتماالت الواردة،  ت تقديمو، وا 
مريكاف مف منذ فيينا مف قبؿ األ ب لإلعالـ بعد جنيؼ، بالعكس ُقطع الدعـ الموجستيّ ا توضح بعد فيينا، وسرّ ممّ 

أجؿ الضغط عمى المعارضة لمذىاب إلى جنيؼ، وبالتالي ىو أحد االحتماالت القائمة، لكف أريد أف أعود وأؤكد 
مازاؿ قائمًا وىو أف يقوـ الروس بفرض شروطيـ، ولكف  عندما وضعت االحتماالت الثالثة، قطعًا يوجد احتماؿٌ 

، ومثمما ذكرت في أبدًا لموضع السوريّ  لف يكوف حاّلً ، والحديث لصبيحة ولينادي، ىذا الصراع ىذا لف ينيي
ة، وبالتالي ال غير حكوميّ  ؼ يأتي دعمو مف قنواتٍ مف الدوؿ، التطرّ  صريحٍ  ؼ ال يحتاج إلى دعـٍ ورقتي التطرّ 
ا ممّ  (2)ؼ الدعـ في أياـ جنيؼ ؼ عندما توقّ تستطيع أف تقوؿ أوقفوا ىذا الدعـ. والحظنا امتداد التطرّ  توجد دولةٌ 

 لمسالح. يـ بحاجةٍ ؼ ألنّ ، يذىبوف باتجاه التطرّ "نغـ"جعؿ الناس، كما تحدثت 

ة وبيف وقؼ ث حوليا، ىي الفرؽ بيف وقؼ األعماؿ العدائيّ ، وأنا كنت أريد أف أتحدّ ميمةً  فكرةً  "نغـ"طرحت 
ة ُينّفذ، فوقؼ األعماؿ العدائيّ ؽ بآليات المراقبة، وكذلؾ بآليات العقوبة لمف ال جدًا يتعمّ  إطالؽ النار، فالفرؽ كبيرٌ 

ال يريد أف يأخذ دوره  ذ، ومف أجؿ ذلؾ، وألف المجتمع الدولي  لمف ال ينفّ  ات مراقبة، وال آليات عقوبةٍ ال يحمؿ آليّ 
، وال يريد استخداـ الفصؿ السابع، فذىب إلى صيغة وقؼ ال يريد أف يكوف ىناؾ مراقبةٌ و كاماًل في سوريا، 

 .ي إلى نتيجةٍ وال تؤدّ  اطةٌ مطّ  ولـ يذىب إلى صيغة وقؼ إطالؽ النار. وفي الحقيقة ىي صيغةٌ  ة،األعماؿ العدائيّ 

حوؿ دور النساء، ودور المجتمع  "خولة"ة، سننتقؿ إلى النقطة التي طمبتيا ىذه الصورة السوداويّ  كؿِّ  في ظؿِّ 
 .المدنيّ 

ة في ر العربيّ لمنساء. في ثورات التحرّ  لمنساء ويجب أف يكوف ىناؾ حضورٌ  اؿٍ فعّ  دورٍ  أيِّ  أنا بالتأكيد لست ضد  
لـ يقطفف الثمار، فعند جني الثمار كاف ىناؾ الرجاؿ فقط. وبالتالي  يفّ ًا، ولكنّ جدّ  ات كانت النساء فاعالتٍ يّ الستين

حتى  الثورة، ومازالت حاضرةً ًا في بداية جدّ  المرأة كانت حاضرةً  تراجعت المرأة إلى الخمؼ. مف أجؿ ذلؾ، وألفّ 
 . لكف في ظؿِّ وأساسيّ  فاعؿٌ  اآلف، يجب أف تحضر في صيغة سوريا القادمة، وبالتالي يجب أف يكوف ليا دورٌ 
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عمى أف يكوف دور النساء ليس دورًا معيقًا وضاغطًا مف أجؿ  أساسي   عيننا بشكؿٍ أىذا الدور يجب أف تبقى 
نما  يسمح أف يكوف دور الّ . ولذلؾ يجب أالحقيقيّ  ، ولمحؿِّ الب الشعب السوريّ لمط داعـٌ  دورٌ  ىو التنازالت وا 

 يعّوـ األسد وزمرتو. وىذه المسألة الخطيرة التي يجب االنتباه ليا. النساء لدعـ حؿ  

فديمستورا ًا، كميّ  مختمفةٌ  ىو مسألةٌ  "ديمستورا"ودوره في المفاوضات. ما يقوـ بو  وكذلؾ بالنسبة لممجتمع المدنيّ 
. المعارضة لمتنازؿ دورًا ضاغطًا عمى يؤدّ ة بحيث توالنساء والمنظمات النسويّ  المجتمع المدنيّ  يحاوؿ أف يستغؿ  

ًا، القضية آنيّ  ؼ، وىو يميؿ إلى حؿِّ آلف الخطر األساسي بالنسبة لو ىو التطرّ ا لحدّ  المجتمع الدوليّ  ومعكـ في أفّ 
طالؽ يده لمحاربة التطرّ ًا يعني يا آنيّ وبالتالي حمّ  اآلني سيكوف  ىذا الحؿ   ؼ مع روسيا، متناسيف أفّ تعويـ األسد وا 

، أطمقت يد المالكي بيدؼ إنياء "المالكي"بتو أمريكا في العراؽ مع ًا في المستقبؿ، وىو ما جر   خطيرًا جدّ حاّلً 
 ؼ عندما أطمقت يده في العراؽ.ًا قّوت التطرّ يا عمميّ ؼ، لكنّ التطرّ 

وتحديدًا أمريكا بسكوتيا عف روسيا باتجاه  نفسو الخطأ، ويعيد وئـ مف أخطاال يتعمّ  دو أف المجتمع الدولي  يب
ة في تمرير ىذه والمنظمات النسويّ  يحاوؿ استغالؿ المجتمع المدنيّ  "ديمستورا". مف ىذا المنطمؽ الوضع السوريّ 

 صادؽٍ  تفعمو بعد مؤتمر الرياض، وأتمنى أف تفعمو بشكؿٍ يا بدأت أنّ  الخطط. دور المعارضة اآلف، وىو ما أظفّ 
في وفد المعارضة،  ةٍ حقيقيّ  "جندرة"، بإيجاد "ديمستورا". دور المعارضة أف تسحب البساط مف يد اً وليس تجميميّ 

 ي  حقيق لمثورة، إليجاد صوتٍ  ًا وداعـٌ جدّ  كبيرٌ  مدنيٌّ  ، وىناؾ مجتمعٌ لممجتمع المدنيّ  حقيقي   وإليجاد صوتٍ 
تريد و ، ، ىاىو موجودٌ اً حقيقيّ  اً مدنيّ  اً تريد مجتمع : إف كنتلممعارضة والقوؿ لديمستورا داعـٍ  لممجتمع المدنيّ 

، مع احترامي لزوجات الشيداء وزوجات حقيقياتٌ  ، وأف يكوف ىناؾ نسوياتٌ موجوداتٌ  ىاىفّ  اتٍ حقيقيّ  اتٍ نسويّ 
نما صوت المرأة التي تدافع عف حقّ  مظمومةٍ  اليدؼ اآلف ليس إظيار شكوى المرأة كمرأةٍ  المعتقميف لكفّ  يا، وا 

في  حاضراتٍ  وكف   مف الناشطات عمى األرض حاضراتٌ  يعرفف ما يردف. فكثيرٌ  ونساءٍ  وبالتالي أف يأتوا بناشطاتٍ 
عمى سبيؿ المثاؿ وىناؾ  "نساء داريا"اثة، الداعـ لمثورة سواء في اإلغ في المجتمع المدنيّ  موجوداتٍ  الثورة وكفّ 

 الممثالت لصوت النساء في المفاوضات. ىفّ  مثميف، أف يكفّ  كثيراتٌ 

ؽ، الصورة مازالت أعتقد أف المفاوضات لف تجري في موعدىا، ولكف تحت الضغوطات مف الممكف أف تتحقّ 
ة مثؿ تركيا وقطر لف يستسمموا وؿ اإلقميميّ إلى أف السعودية والد تمامًا، ومازلت أميؿُ  بالنسبة لي غير واضحةٍ 

أبدًا لتحقيؽ  ـ تنازالتٍ لممحافظة عمى مصالحيـ، وبالمقابؿ روسيا ال تقدّ  بيذه البساطة وسيبحثوف عف طرؽٍ 
 قريب. ًا عمى حؿ  جدّ  اً ر وبالتالي مازاؿ الوقت مبكّ  ،مصالحيـ
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 :"صبيحة خميل"

ىناؾ  ه، أرى أفّ و ضدّ ؽ نفسو أنّ فيما قالتو حوؿ اإلرىاب، اإلرىاب الذي يحاوؿ العالـ أف يسوّ  "لينا"أريد مخالفة 
ـ  اليوـ، نرى أنّ  لإلرىاب، فإذا نظرنا إلى ثورات الربيع العربيّ  ةً حقيقيّ  مصانعَ  ـ  تسميميا لإلرىاب، أو ت  و قد ت

ة التي قد نختمؼ وحتى عمى مستوى الدوؿ اإلقميميّ  .مف خالؿ تخاذؿ المجتمع الدوليّ  ةٍ إرىابيّ  تجييرىا إلى بؤرٍ 
يـ ليسوا مع أف يكوف ة ذلؾ، سنرى أنّ إلى خمفيّ  دٍ الثورات، إذا نظرنا وبتجرّ  فؽ، في مواقفيا مع أو ضدّ معيا أو نتّ 

ية ليس مف ة فييا سيادة لمقانوف، مثاًل دولة مثؿ السعودديمقراطيّ  ةً حرّ  تدعـ مجتمعاتٍ  لثوراتٍ  حقيقيٌّ  ىناؾ انتصارٌ 
ة وفيو سيادة لدولة المواطف ودولة القانوف، ىذه الدوؿ ة حقيقيّ فيو ديمقراطيّ  لبمدٍ  مصمحتيا أف يكوف ىناؾ استقرارٌ 

 حدة وروسيا.وليس فقط الواليات المتّ  أيضًا مستفيدةٌ 

ما يزيد اإلرىاب،  ة ىوىذا الضغط عمى حاضنة الثورة األساسيّ  اليوـ الجميع يريد محاربة اإلرىاب، وال أعتقد أفّ 
و ت أنّ بعض الفصائؿ التي ظنّ  في ىذه الثورات، أحيانًا بسبب التمويؿ، أحيانًا بحكـ أفّ  مع األسؼ، انحراؼٌ  ،ىناؾ
ىذه الثورات، مصطمح  "أرىبة" بخدمة مشاريعَ  ةٍ وبعفويّ  ة ىذه الثورات، قامت بسذاجةٍ ليا أف تعمف أسمم ةٌ أسبقيّ 

أف يسّوؽ ىذه الثورات  ال أدري إف وفقت فيو أـ ال، لكف اليوـ مف مصمحة المجتمع الدوليِّ  ،اً ليس مطروق "أرىبة"
نّ  و ليس مف الميِـّ لإلرىاب. ويجب أف نعرؼ أنّ  يا حواضفُ عمى أنّ  يـ أكثر ما ما ييمّ كثيرًا ليـ محاربة اإلرىاب، وا 
لما  اآلف ومف قراءةٍ  بحت، ال أعتقد لحدِّ ذا انسوريا احترقت أو سوري عف أفّ  اإلى ذقونيـ. أمّ   يصؿ البؿ  الّ ىو أ

 ؽ بفعؿ اإلرىاب.تمزّ  وف كثيرًا إذا الشعب السوريّ يـ ميتمّ جرى في خمس سنوات، أنّ 

ة التخفيؼ مف ضغط الالجئيف، وخوفيـ مف ضغط الالجئيف ىو ىو كيفيّ  "ميونخ"ما حصؿ في مؤتمر  اليوـ كؿ  
 وأفّ  ،ةً استبداديّ  الخوؼ مف اإلرىاب، فعندما نقوؿ ليـ أنتـ تدعموف دوالً خوفيـ عمى مصالحيـ، وبالتالي ىذا وراء 

يـ يـ ال يريدوف االعتراؼ بالحقيقة، أـ أنّ نا عمى غمط، أـ يعني أنّ االستبداد ىو المصّنع لإلرىاب، ىؿ يعني ىذا أنّ 
 ة؟قفزوا فوؽ ىذه القضيّ 

ة التي ما يحّب الغرب أف يراه، ومصالح الدوؿ اإلقميميّ وبيف  ،بيف رؤيتنا لإلرىاب وطريقة تصنيعو ىناؾ إذف فجوةٌ 
، فالظاىر اً يـ ال يريدوف إرىابأنّ  دِ مف مجرّ  كثر تعقيداً ة أبجوارىا. فالقضيّ  ةٌ ديمقراطيّ  ال يكوف ىناؾ دوؿٌ تقتضي أ
 عف الباطف. مختمؼٌ 
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ـ   بخصوص قضية إدماج المرأة ومشاركتيا، نجد أفّ  نوعًا ما، ال المعارضة اليوـ حاولت  تحييدىا. أرى أفّ  المرأة ت
 نوعٌ  ىناؾ إال وكاف في جنيؼ، بمعنى صار أحدٌ  و لـ يبؽَ سريعًا أـ بطيئًا، ولكف ما سمعتو أنّ  أدري إف كاف إجراءً 

ًا ما فعمميّ  ،نا ندعـ وجود المرأة عمى طاولة المفاوضاتالنظر عف أنّ  مف فوضى المشاركات في جنيؼ. فبغضِّ 
ما كاف ىناؾ فوضى بالمشاركة، وىذا يف مف النساء، إنّ يّ مف كاف عمى الطاولة ليس الالعبيف الحقيق حصؿ أفّ 

 ةٍ نسائيّ  كالعادة، مازالت مجتمعاتنا ال تريد اإلقرار بوجود كفاءاتٍ  وتجميمي   تكميمي   أكثر مما ينفع، كشيءٍ  يضر  
المفروض أف  ،وامرأةٍ  ف بيف رجؿٍ اف متساويتاتءكفا. فعندما تكوف ىناؾ ىي التي يجب أف تشارؾ، وتكوف موجودةً 

ية، بسبب ىذه متنحّ  مشاركات النساء في مجتمعاتنا أساسًا صفةٌ  سؼ إفّ ة الراجحة لممرأة، ولكف لألف الكفّ تكو 
 المزاحمة لدى الرجؿ، والجميع يقوؿ أنا.

، رأسًا يتبادر ليـ أميات د كونيا امرأةً ما، مجرّ  ؿ في مكافٍ كي تمثّ  بمكياليف، عند اختيار امرأةٍ  أيضًا ىناؾ كيؿٌ 
ىذه المرأة التي يجب أف تحضر  ، ينسوف أفّ روف فقط صورة المرأة الضحية لمظيو وزوجات الشيداء، أصبحوا يريد

مف الدعـ والحياة الكريمة، لكف ليست  ف لنوعٍ ديد ألميات الشيداء المواتي يحتج، مع احترامي الشىي أيضًا كفاءةٌ 
يعجز عنيا  دةٍ معقّ  ةٍ سياسيّ  ويقمف بفكفكة معادالتٍ  ،ة المرأةلقضيّ  التٍ ممثّ  أف يكف   شيداء قادراتٍ جميع أميات ال

كثر المسألة أ نا ال نفيـ بالسياسة، أظف  يف وجدنا أنّ نا كسوريّ ة، ليس فقط ألنّ ة السوريّ تحتار حوؿ القضيّ  حتى دوؿ
مف ذلؾ بكثير فالصفقات الغاضمة وما تحت الطاولة، ىي أكثر بكثير مف الواضحة، وىذا ما يجعؿ  تعقيداً 
 ف بما سيحصؿ حوليا.وال يمكف التكيّ  ةً ة ضبابيّ ة السوريّ القضيّ 

 

 :"هنادي زحموط"

ًا في جدّ  كبيرةً  النساء أثبتف كفاءةً  ، أعتقد أفّ النساء في المجتمع المدنيّ  مف جديد، فيما يخص   .لخيرء امسا
معطاءة.  ف نماذج ترقى فعاًل لرموزٍ ملخ، وقدّ .. اوالعمؿ اإلغاثيّ  مثؿ العمؿ اإلعالميّ  األماكف التي فييا تضحيةٌ 

بيذا الشكؿ بينما يكوف في العمؿ  معطاءةٌ  وىذه كانت مشكمتنا، التناقض بيف أف يكوف لدينا في ىذه الحقوؿ نماذجُ 
مف  جميمة. ممكف ألفّ  ف صورةً ممف النساء قدّ  كثيرةٌ  مف النساء. فمـ يكف ىناؾ نماذجُ  نماذج مختمفةٌ  السياسيّ 

مف يعمموف في السياسة ال يريدوف ىذا  ، أو ممكف ألفّ ال يريدوف العمؿ السياسيّ  يعمموف في المجتمع المدنيّ 
عمى سبيؿ المثاؿ ليست  "دنيا خولة"ف. مثاًل لماذا اموجودتالحالتيف  أفّ  النموذج مف النساء في السياسة. يعني

ني ألنّ  "خولة"في السابؽ، آسفة  اً تراكميّ  ، ال أفيـ، رغـ أّف لدييا عمالً مف العمؿ السياسيّ  ـٍ متقدّ  في صؼ   موجودةً 
 وكذلؾ لكؿِّ  أطرحو عميؾِ  و، وىذا سؤاؿٌ بيعترؼ  الكؿ   ،، وبجيدٍ "نجدة ناو"في  نجحتِ  أخذتؾ كمثاؿ، فمثاًل أنتِ 
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يـ ال ، وىذه حقيقة أنّ في العمؿ السياسيّ  "خولة دنياػ"ك ، فالرجاؿ ال يريدوف واحدةً بالعمؿ السياسيّ الموجوديف 
ـ   سمبًا، والمواتي فرضف أنفسيف في  رَ أث   تقديميا في العمؿ السياسيّ  يريدونيا. أنا آسفة ولكف بالفعؿ النماذج التي ت

ولماذا يجب أف  ،حوؿ دور المرأة وعقيـٍ  طويؿٍ  بوا في جدؿٍ كثيرًا، وتسبّ  مشجعةً  ، لـ يكّف نماذجَ العمؿ السياسيّ 
نّ  اً وحقيقيّ  اً جديّ  اً نقاش النقاش تكوف النسبة بيذا الشكؿ أو ذاؾ الشكؿ، لـ يكف نا ال ما كاف حوؿ أنّ حوؿ الكفاءة، وا 

نّ ر سمبًا. فمماذا نقوؿ ال نريد المزينريد المزيد مف ىذه النماذج. فالموضوع تأثّ  ما نقوؿ نريد د مف ىذه النماذج، وا 
 ؟وبأسماء جميعنا نعرفيا والعمؿ الحقوقيّ  المزيد مف النماذج التي أثبتت نفسيا بالعمؿ اإلنسانيّ 

ات التي تمتاز مف الفيتو عمى الشخصيّ  اً ىناؾ نوع ف  أفرض نفسو أينما كاف، لذلؾ يبدو كي يح أنوالشخص صح
موف خطرًا يـ يشكّ عاتيـ، وىـ فعاًل يبدو أنّ فعاًل يالمسوف قضايا الناس وىموميـ وتطمّ ة والعطاء، والذيف ىـ بالجديّ 

ألفضؿ والنساء الرجاؿ ا النياية برأيي أفّ في مف الرجاؿ.  اً جيد اً جاؿ الذيف ليسوا أيضًا نموذجعمى ىؤالء الر 
، وليس في واإلعالميّ  مؿ اإلغاثيّ والع بالثقافة والمجتمع المدنيّ  ليا عالقةٌ  ف في مجاالتٍ و األفضؿ ىـ الموجود

 .الحقؿ السياسيّ 

في  اً مدنيّ  اً ي، كيؼ نستطيع أف نصنع مجتمعالدور في المرحمة المقبمة، ىو في ىذا التحدّ  د أفّ أيضًا أريد أف أؤكّ 
 جوانبيا. إصرار النظاـ عمى أف يبمع الثورة ويمتّصيا ويحاصرىا مف كؿِّ  ظؿِّ 

 

 :"غادرينغم "

نّ في األوراؽ المقدّ ث أنا لف أتحدّ  المرأة مف  عف دور ـ عف دور المرأة، فالجميع أعطى صورةً ما سأتكمّ مة اآلف وا 
ًا أكثر . بالتأكيد المرأة وجدت مكانيف عمؿ المرأة السياسيّ السوريّ  لنري كؿ   ليكوف نواةً  وىو كاؼٍ  ،خالؿ األوراؽ

ة، وكأف عامّ  ، ما أعطى صبغةً أو الطبيّ  ىو العمؿ اإلغاثيّ  كثر أماناً واأل، ليا ىو منظمات المجتمع المدنيّ  أماناً 
ًا. ولكف وال بإعادة اإلعمار وال بالسياسة نيائيّ  ال بالقانونيّ  وليس ليا عالقةٌ  ،المرأة فقط تعمؿ في المجاؿ اإلنسانيّ 

زوؼ مف المرأة المرأة ىي مف حصرت نفسيا بيذا الدور؟ ىذا الع فّ إىذا الدور كاف وراءه الرجؿ، أـ  ىؿ فعالً 
 ولكنيا تراجعت. فالمرأة كانت موجودةً  يا باألساس كانت موجودةً ـ وال يقبؿ بالمزاحمة ألنّ ساعد الرجؿ عمى أف يتقدّ 

أغمب  ة التي كانت عمى األرض، وألفّ في البداية وأثبتت وجودىا وبقوة، ولكف تراجعيا والحالة اإلنسانيّ  بقوةٍ 
ا جعؿ حركتيـ أسيؿ عمى األرض، فأصبحت حالة مستدامة، ويمكف أف نعطي الصبايا كانوا غير مطموبيف ممّ 

وىذا  سياسي   مف الصبايا المواتي ىف  في حزبٍ  واحدةٌ  "أليس"معنا اآلف،  كمثاؿ لو كانت موجودةً  "أليس مفرج"
وـ ىي تعمؿ في الي ، لحدّ الحزب في ىيئة التنسيؽ، مع ذلؾ فيي عندما انتقمت مف المظاىرات إلى العمؿ اإلغاثيّ 
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ة التي كانت ما يا وجدتو األسيؿ ليا، لتساعد الناس وتصؿ ليـ بسرعة. عزوؼ المرأة السياسيّ ألنّ  العمؿ اإلغاثيّ 
ًا، ألف يكف  في جدّ  قميمةٍ  مثمي بخبراتٍ  لي ولكثيرٍ  ،قبؿ الثورة عف العمؿ في السياسة في الثورة، أعطى الفرصةَ 

، ليس وغيري ال مف يمتمكف الخبرة أكثر مني. ولكف السؤاؿ لماذا أنا موجودةٌ  كاف المفترض أف يكوف فييا مواقعَ 
ـ، رغـ أنو لو ئتالؼ ىي التي جعمتني أتقدّ الظروؼ أعتقد، فظروؼ دخولي في االولكف شاءت  كثر جرأةً أني ألنّ 

وكذلؾ أسماء  اً كاف اسمي مطروح ،. فعندما كاف ىناؾ توسعةٌ ؽ بالمحاصصة، لما كاف لنا دورٌ لـ تكف القصة تتعمّ 
آخر في ىذه المواقع. ولقد طرحت ىذا  اً تداخمت جعمت اسمي واسم ومصالحَ  ىناؾ قوىً  أخرى، وما حصؿ أفّ 

 ة، ولكف الجواب كاف غير مقنع. سياسيّ  ةٍ نسائيّ  ةٍ السؤاؿ عمى أكثر مف شخصيّ 

ذا انتقمنا باتجاه الغرب نجد  قدرٍ  بأقؿّ المرأة دائمًا عندنا تستحي، فيي عندما تعّرؼ عف نفسيا تعّرؼ  ممكف، وا 
مناصبيا ومواقعيا، لتقوؿ ماذا َفَعَمت، بينما المجتمع عندنا عّممنا أف  ؼ بكؿِّ المرأة عندما تعّرؼ عف نفسيا تعرّ 

 ممكف. نعّرؼ عف أنفسنا بأقؿ قدرٍ 

ة فالصبيّ ًا كبيرًا. دورًا سمبيّ  أّدتة لدينا والتي دورًا في عزوؼ المرأة، ىي الحالة المجتمعيّ  أّدتالتي  :النقطة الثانية
عتقؿ، بينما الذي يُ  ابِّ ؿ الشمثميا مث يا اعتقمت، بالنسبة لنا ىي بطمةٌ نّ إىميا أف يقولوا أؿ يخجؿ عتقَ اليوـ عندما تُ 

 في مجتمعنا يخفونيا إذا اعتقمت وخرجت.

ة، ولكف أخذت مظير أسممة، يخاؼ ليست إسالميّ  لت الثورة إلى األسممة،ىو عندما تحوّ  السبب األخير واألىـّ 
ـ   ،لت إلى ذقوفأنو في المناطؽ التي تحوّ  مف الكثيروف ، و مقبوؿٌ ، أقوؿ ال إنّ اعتبار عمؿ المرأة غير مقبوؿٍ  يت

نّ ألنّ   ما خيارنا نحف.ؾ أنِت مف يجعميـ يقبموف، فيذا ليس خيارىـ وا 

ولف أعيدىا، فقد شعرت  سيئةً  حوؿ جنيؼ، بالنسبة لي كانت تجربةً  "لينا"بالعودة إلى النقطة التي طرحتيا 
ِجدُت في أماكف أندـ عمييا، وىذه باإلىانة صراحة، وشعرت بالندـ، فخالؿ السنيف التي كنت فييا باالئتالؼ وُ 

ذا لكف الوضع سيكوف ىك ني لـ أكف أعرؼ أفّ مف األماكف التي ندمت لوجودي فييا، باألحرى قد يكوف ألنّ  واحدةٌ 
 لف أعيدىا بالتأكيد.

دخولي في االئتالؼ  ، أنا منذ ولدت ولحدِّ سوؼ أعطي التجربة التي عانيناىا في االئتالؼ، سأقوؿ لكّف بصراحةٍ 
درجة ثانية والرجؿ درجة  نني إنسانةٌ أيوـ دخمت إلى االئتالؼ شعرت  يومًا بنفسي إنسانة درجة ثانية، إال لـ أحس  

ة باألساس، فمـ أشعر بالتمييز يومًا إف كاف في بيتنا الصغير أو فعؿ. أنا لست نسويّ  أولى وىذا ما جعؿ عندي ردّ 
أكثر  ةً ، كانت الفتاة تأخذ حريّ حتى في المحيط العائمي الكبير. بالعكس ممكف بسبب كسر ىذا الحاجز االجتماعيّ 

مف السيدات  ، وعممنا مع كثيرٍ في قصة زيادة التمثيؿ النسائيّ  اً تالؼ وقطعنا أشواطب. وصمنا إلى االئامف الش
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، ووضعنا عمى أجندة النقاش في أحد االجتماعات زيادة ومف ضمنيـ الموبي النسويّ  ،مف خارج االئتالؼ
، اً واحد اً ومقترح مداخالتٍ  (1)فأخذت  ة، تصادؼ أف تكوف النقطة التي تسبقيا الوضع الميدانيّ المشاركة النسائيّ 

، ومع ذلؾ عند التصويت سقط المقترح، اً مقترح (11)و مداخمةً  (65)بينما زيادة تمثيؿ المرأة ضمف االئتالؼ، أخذ
ولكف لـ يصؿ  ،تيف أخرييف بعد ذلؾ لمتصويتلثمثي األصوات حسب النظاـ الداخمي. طرحناه مرّ  و كاف بحاجةٍ ألنّ 

 اية النقاط التي تحتاج لنقاش.و كاف يوضع في نيالدور لنقاشو ألنّ 

الوصوؿ إلى في إحدانا نجحت  تناك اة لمنصب نائب الرئيس، لمنسائيّ  "كوتا"لكف حقيقة األمر لو لـ يكف ىناؾ 
ـ   ليذا المكاف، ولكف العتبارىا إىانةً  نا لسنا أىالً ىذا المنصب. ليس ألنّ   امرأة. انتخابُ  أف يت

، نجد بعض األوراؽ بأسماء الرجاؿ األربعة، ضمنيـ امرأةً  ورغـ أفّ  أشخاصٍ  ةمثاًل كانت تصادؼ انتخابات لخمس
، ولكف ليسوا أحرارًا في ىذا في موقفيـ الشخصيّ  يـ ال يؤمنوف بوجود المرأة، وىـ أحرارٌ حتى لمنساء ألنّ  دوف ذكرٍ 

اآلف و المجمس، في االئتالؼ وقبمو  في فو الموجود. لألسؼ اً دينيّ  اً وليس موقع ىذا الموقع سياسيٌّ  الموقؼ، ألفّ 
 أصاًل. اً منيـ ليس سياسيّ  فقسـٌ  ،فو يـ سياسيّ ألنّ موجوديف في الييئة العميا، ليسوا 

ًا لتقزيـ دور المرأة وحصره في المجاؿ ًا جدّ ت دورًا سمبيّ أدّ  وسائؿ التواصؿ االجتماعيّ و  ،جداً  المعاناة كبيرةٌ إف 
ـ   المجاؿ اإلنسانيّ . فالمرأة التي تعمؿ في اإلنسانيّ   يا، ولكف التي تعمؿ في مجاالت أخرى يتـ  حولالحديث  ال يت

، الجميع ينظر مت بصوت عاؿٍ مالحقتيا والعيف عمييا دائمًا لتصطادىا، إذا مشيت أو ضحكت في الشارع أو تكمّ 
مختمفة. أقوؿ لكـ بصراحة، اآلف صار لي سنة وثمانية أشير في مركز صناعة القرار، وأعتقد أف  يا نظراتٍ يلإ

موا نساء. ولكف تخيّ  و صار ىناؾ إثبات حالة، فيؤالء النساء لسف أيّ ة تجاوزوا فكرة ضرورة وجود المرأة ألنّ الغالبيّ 
و ة، وأنّ لنياية ىي ضرورة وجود ىذه الكوتا النسائيّ المسألة با وثمانية أشير يعتقدوف أفّ  البعض مازاؿ بعد سنةٍ  أفّ 

، فإذا كاف ةٍ أجنبيّ  دولةٍ إلى  اً يإذا كاف الوفد متوجّ  ، والسّيمادوف وجود امرأةمف  ليس مف الجيد أف يخرج وفدٌ 
 (104)دوف حرج. إذا رأينا أنو مف أصؿ  عاؿٍ  فميس عندىـ مشكمة، ويقولونيا بصوتٍ  ةٍ عربيّ  دولةٍ إلى  ياً متوجّ 
أو أربعيف بالتأكيد سيختمؼ الموضوع، ألنيـ أينما كانوا سيجدوننا أماميـ كّنا ثالثيف نساء، يا ترى لو  (5)ىناؾ 

ستنبوؿ. فدائمًا إمنيف ليسوا في مركز االئتالؼ في نا قالئؿ وثالثة وسيسمعوف صوتنا وفكرنا، ولكف نحف ألنّ 
ة في الييكميّ  لوجود نساءٍ  و ىناؾ ضرورةٌ عمييـ، بحكـ أنّ ف و نا مفروضوأنّ  نا واقع حاؿٍ عمى أنّ  معنا يتعامموف
 مات المجتمع المدنيّ منظّ  ، يجب أف نخرج مف فكرة أفّ يحصح ة. فإذا أردنا أف نعمؿ بشكؿٍ ة أو التنظيميّ السياسيّ 

أردنا ، فإذا مات المجتمع المدنيّ مف منظّ  ، فال أحد يعمؿ في المجاؿ السياسيّ ىي تعمؿ فقط في المجاؿ اإلنسانيّ 
مف ويأخذف ، ليتقدّ ًا والتي يوجد فييا نساءٌ ة الموجودة حاليّ يجب االىتماـ بالكيانات السياسيّ  صحيحٍ  أف نعمؿ بشكؿٍ 
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مف  وكذلؾ كثيرٌ  ةٍ سياسيّ  يما موجودتاف ضمف كياناتٍ ألنّ  "أليس"وأيضًا  "لينا"الحديث  ذابي ، وىنا أخص  دورىف
، ليس امف، ونحف يجب أف ندعـ بعضنعمى الساحة، بأف يتقدّ  موجودةٍ  النساء األخريات الموجودات في كياناتٍ 

 مة.متقدّ  ىؤالء النسوة يستأىمف أف يكّف في صفوؼٍ  ة، ولكف ألفّ بسبب ضرورة الكوتا النسائيّ 

 :"خولة دنيا"

ة ة النسائيّ االستشاريّ ني كنت كذلؾ في المجنة بتواجدنا في جنيؼ، ألنّ  ليا عالقةٌ  صغيرةً  أريد فقط أف أقّدـ مداخمةً 
في ذىابي إلى جنيؼ، ال  ةيا ندمت عمى المشاركة، رغـ أنيا كانت أحد الدوافع األساسيّ نّ إتقوؿ  "نغـ"، "نغـ"مع 

أتعبتني ولكف  قمياًل بالنسبة لي، بالمعنى الشخصيّ  قاسيةً  ألقي الموـ عمييا في ذىابي، ولكف بالفعؿ كانت تجربةً 
أيضًا. المجموعة التي  ترى ذلؾ "نغـ"ة أراىا وال أدري إف كانت ؿ مرّ أنا أوّ  وأرتنا جوانبَ  ،اً جدّ  كانت أيضًا مفيدةً 
ـ   ة، سياسيّ  أف تكوف مجموعة مف النساء المواتي عندىف تجربةٌ  ي  جدّ  بشكؿٍ  عمييا أظف   العمؿُ  كانت والتي ت

 . مااً حقيقيّ  ئاً ـ شيؿ مف ذىابنا أف نقدّ نتأمّ ا وبالتالي كنّ  ،وكفاءاتٌ  إيصاؿ أصواتيف، عندىـ خبراتٌ  عمىوالقادرات 
 دور الصدِّ  تأدية يحاولف النساء والمواتي كف  ليس فقط موقؼ الرجاؿ ولكف أيضًا موقؼ بعض  ،لفت نظري ىناؾ

و ىؿ يمكف لمنساء في بعض األحياف أف ، أنّ "ىنادي"في وجوىنا كي ال نصؿ. ىذا أيضًا يحيمني قمياًل إلى كالـ 
أكثر بكثير،  ىف   وبالعمؿ المدنيّ  ،ًا في األحزاب والمجاؿ السياسيّ نا قالئؿ جدّ النساء؟ عمى الرغـ مف أنّ  يكّف ضدّ 

نسبة النساء  نالحظ أفّ  ،بنا أكثر مف مواقع صنع القرارما قرّ عف مواقع صنع القرار، فكمّ  بعيدةٌ  يا قطاعاتٌ ولكنّ 
ال شيء بالنسبة  ث عف خمس نساء مثاًل فيف  ، فعندما نتحدّ "االكوت"ًا، وىي لألسؼ ليست حتى قريبة مف جدّ  قميمةٌ 
في وجو النساء  ىذا الدور كحائط صد   مارسفبعض النساء ي مع ذلؾ نالحظ أفّ ًا مف الرجاؿ، جدّ  كبيرٍ  لعددٍ 

 األخريات.

وىذا  ،الحقيقيّ مف حجميا ة أكبر وأىميّ  وبحجـٍ  ة النساء في بعض األحياف، يجعؿ ظيور المرأة أكبر بكثيرٍ قمّ 
ُأخريات ليا. ىذا يذكرني  ساتٌ ال يكوف ىناؾ منافِ أتحاوؿ الحفاظ عمى ىذا الموقع و يا بأنّ  اً سمبيّ  اً دور  يؤدّ أيضًا ي

الحالة، فإنيف يختمفف بيف  وي تفرضذذالؿ الكبير الالرغـ مف اإلعمى ف ،نساءٍ  مع أربع قمياًل بالزواج اإلسالميّ 
إضافة لمقانوف والمجتمع والديف ..  أساسي   ؿ سببيا الرجؿ بشكؿٍ األخطاء التي يتحمّ ف بعضيف مويحمّ  بعضيف

 الخ. أحيانًا نحف نمعب ىذه المعبة لألسؼ.

ؽ ما ذىبنا مف أجمو، بأف نحقّ  كبيرٌ  أمؿٌ  رات الندـ، فقد كاف لديّ وما مبرّ  ،لف أتحدث كثيرًا في تفاصيؿ لماذا ذىبنا
، اإلنسانيِّ  ، حتى لو كاف عممنا فقط عمى الممؼِّ (2)ء التي كانت في جنيؼ وأف نستطيع تالفي بعض األخطا

 مف اإلشكاالت واألخطاء التي ال يمكف السكوت عنيا. كاف فيو كثيرٌ  اإلنساني   فالممؼ  
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يمكف  في مجاؿ التوثيؽ، وىف  طاقاتٌ  ، وأيضاً ، والعمؿ اإلغاثيّ الخبرة في العمؿ اإلنسانيّ  لدييف   كاف معنا نساءٌ 
 ًا، وأتمنى بالفعؿ االستفادة منيا. نحف اآلف نستفيد مف النساء الموجودات في مواقعَ جدّ  كبيرٍ  االستفادة منيا بشكؿٍ 

في  مثمرٌ  أو باقي السيدات الموجودات.. فمنحاوؿ أف يكوف ىناؾ جيدٌ  "سيير" أو "نغـ"أو  "أليس"مثؿ  مةٍ متقدّ 
ؽ بمصير الناس، النياية يتعمّ في ة التفاوض وال عند المعارضة، ىو ؼ ال عند ىيئوضوع لف يتوقّ مالنياية. فال
في  إيجابي   رٍ ي إلى تغيّ يؤدّ  القياـ بجيدٍ ىو محاولة مف ىذا النضاؿ  اً جزء فنعتبر أفّ  ،يفالسوريّ  وبوضع كؿِّ 

 النياية.

ـ   نفسو الوقتفي عمى الشكؿ الذي ذىبنا بو، ولكف فأنا قد أشعر بالندـ  ، وسنبقى نتعاوف ونعمؿ لف أقطع مع ما ت
 .اإلنسانيّ  معًا في الممؼِّ 

ًا جدّ  يا متفائمةٌ ي شعرت أنّ ، ألنّ "ىناديػ "، والكالـ أكثر لقبؿ أف نختـ، بخصوص المجتمع المدنيّ  ثانيةٌ  ىناؾ نقطةٌ 
ـ   ًا أشعر أفّ . حاليّ في توصيؼ دور المجتمع المدنيّ  ، السوريّ  المعب عميو بخصوص المجتمع المدنيّ  ىناؾ ما يت

بعاد الكثيريف عف العمؿ الحقيقيّ  (2011عاـ )بدأت في  ، أو ةً أىميّ  أقؿّ  باتجاىاتٍ  مف خالؿ استقطاب الناس وا 
ـ  حاليّ  ةً ممحّ  ليست ضرورةً  مف الناشطيف والطاقات الكبيرة التي كاف يمكف االستفادة  استقطاب كثيرٍ  ًا، وبالفعؿ ت

ـ  إبعادىـ ـ  ، بعضعف مجاليـ الحيويّ  منيا في سوريا ولمثورة، فت ، مف خالؿ ًا وفج  جدّ  واضحٍ  ىـ بشكؿٍ ؤ شرا يـ ت
 ة .. الخ.مات الدوليّ لعبة التمويؿ والمنظّ 

ـ   ال ننسى الدور السمبيّ يجب أ ، رأينا ىذا الشيء في العراؽ مف خالؿ منظمات المجتمع المدنيّ  الذي يمكف أف يت
ـ   ة. كانت كثيرٌ وأمريكا الالتينيّ  كثيرةٍ  ةٍ إفريقيّ  ورأيناه في فمسطيف، وكذلؾ في دوؿٍ  العمؿ  تجيير كؿّ  مف المنظمات يت

مف الناس، والدخوؿ في لعبة الفساد،  نةٍ معيّ  الذي تقـو بو باتجاه تنفيذ مصالح ىذه الدوؿ ولصالح استقطاب شرائحَ 
 في المجتمع. جديدةٍ  وتسويغ طريقة تفكيرٍ  ،ةٍ وسياسيّ  ةٍ اقتصاديّ  وتمرير مشاريعَ 

، لذلؾ يجب أف منظمات المجتمع المدنيّ  يوؤدّ الذي يمكف أف ت ال ينفي الدور اإليجابيّ يجب أ ىذا الدور السمبي  
ىذه المنظمات يجب أف تعمؿ  ف  إ .تعمؿ ضمنيا ىذه المنظمات التي نضع فييا أممنا لممستقبؿ يكوف ىناؾ أسٌس 

د جيودىا وكيؼ يمكف أف توحّ  فيما بينيا، نظماتمعمى مستوى الأو ضمنيا  فرادعمى مستوى األإف كاف  معاً 
 ة.ىا وراء لعبة التمويؿ ولعبة المصالح الدوليّ جرّ  ال يتـّ أ نفسو الوقتفي يف، و لتحقيؽ مصمحة السوريّ 

مف قبؿ  والتي تكوف ممسوكةً  عات الكثيرة عمى صعيد منظمات المجتمع المدنيّ ًا ىو التجمّ ما أالحظو حاليّ 
عف سوريا، وال تعرؼ الكثير عف سوريا، ودخمت خالؿ الثورة إلى الوضع  ىي بعيدةٌ  بعيدٍ  منذ أمدٍ  اتٍ شخصيّ 
ات وىذه الشخصيّ  .أو لوسيطٍ  لت لسمسارٍ النياية تحوّ في ولكف  ،، وقد يكوف لدييا الرغبة فعاًل بأف تخدـالسوريّ 
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التي يحمموف جنسيتيا، وىذه الدوؿ لدييا ىـ لدوليـ ؤ فالكثير منيـ لدييـ وال ،بؿ سورياتثير في  الخوؼ تجاه مستق
ذا الحظنا بأف تكوف ىذه الشخصيّ  مصمحةٌ  منذ  مات التي أفرزىا الوضع السوري  أغمب المنظّ  فّ أات في الواجية، وا 

مف ىذه المنظمات  البدايات، لـ تعد تمتمؾ القدرة عمى العمؿ، بسبب صعوبة الحصوؿ عمى التمويؿ، وكثيرٌ 
 نوع. مف أيِّ  وال تقابمو شروطٌ  لذي ال تقابمو مصمحةٌ فت، ىذا الدعـ اتوقّ 

ـ   ،ذيف ليذه األجنداتالنياية نحف لسنا منفّ في  مف الناشطيف والمنظمات التي كانت  استبعادنا مثمنا مثؿ كثيرٍ  فيت
، أو ضمف شروط ىذه الدوؿ، وبالتالي ضمف ةٍ أجنبيّ  ماتٍ ا أصبحت تحت غطاء منظّ إمّ  ،اليوـ ىي تعمؿ، والتي

 شروط التمويؿ.

 ،في الوصوؿ إلى اليدؼ الذي قامت مف أجمو في نياية الندوة، شكرًا لمجميع.. أتمنى أف تكوف ىذه الندوة موفقةً 
ًا أو حوؿ مشاركة النساء إف كاف سياسيّ  السوريِّ  ات بالشأف العاِـّ ات السوريّ وىو إظيار رأي النساء السياسيّ 

 .والمجتمع المدنيّ 

ًا ولصالح الثورة ة جعمو إيجابيّ وكيفيّ  لمنقاش حوؿ دور المجتمع المدنيّ  ،لةأخرى مطوّ  إلى ندوةٍ نا نحتاج أعتقد أنّ 
 يف.والسوريّ 


