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  . .السوري المشهد في السياسية التطورات

 

 م6102 مايو 17

 َع ايظٝاطٕٝٛ ادتُع سٝح ايظٛسٟ، املؼٗذ يف ٚالفتًا قًٜٛا تطٛسًا ايشٜاض يف ايظٛس١ٜ املعاسض١ يكا٤ نإ

 ريو املهْٛات؛ ٖزٙ بني ٚاضح تٛافل قص١ حتهٞ ايعا١َ ايصٛس٠ ٚناْت ايجٛسٜني، ايعظهشٜني َع ايعًُا٤

 َٔ طببًا نإ ٚاْظذاَٗا، تٛافكٗا ٚعذّ ايظٛس١ٜ املعاسض١ َػشر١َ إٔ ٜشٕٚ يًشذخ املشاقبني َٔ نجريًا ألٕ

 فكذ يزا املظتٜٛات، نٌ ع٢ً إدناب١ٝ ْتا٥ر حتكٝل تٛاد٘ اييت املؼهالت َٔ ٚٚاسذًا ايعاّ، ايرتادع أطباب

 .املطاف ْٗا١ٜ يف املطايب ٚصالب١ املٛقف ق٠ٛ إىل ْظيب، تٛافل َع املعاسض١، ادتُاع أد٣

 َٔ ساي١ ميجٌ ايظٝاطٞ ارتط ع٢ً ايعظهشٜني دخٍٛ إٔ ٜشٕٚ ايّٝٛ إىل صايٛا َا ايظاط١ بعض إٔ بٝذ

 يف نٌ ٜٚبك٢ ايتدصص، حنرتّ إٔ ٚاألصٌ عكباٖا، حتُذ ال ْتا٥ر إىل طتؤدٟ اييت األٚسام، خًط ساالت

 .َب١ٓٝ ستذد٠ ٚايصالسٝات آ١َٓ، ايٓتا٥ر تهٕٛ ٚبٗزا زتاي٘،

 ٖٛ نُا األَش ٜهٕٛ إٔ أَا َظتكش٠، ٚساي١ طبٝعٞ ٚضع يف صٛاب ايشأٟ ٖزا إٕ ٜكٍٛ َٔ ٖٓاى املكابٌ يف

 يػ١ ع٢ً ٜٚكطٞ املجُش، ٚايتعإٚ ايكٟٛ ايتٓظٝل إىل طٝؤدٟ ايزٟ ايتٛافل، ٖزا َجٌ َٔ بذ فال طٛس١ٜ يف

 يف ٚاملظأي١ ٚايتعكٝذات، اإلػهاالت َٔ نجريًا تعاْٞ عٌُ طاس١ يف املظؤٚي١ٝ، ِٖ ٚتكاطِ ايكا١ُ٥ ايفشق١

 ايٛاقع١ٝ ارتط٠ٛ ٖزٙ تأتٞ ايهبري ايتشذٟ ٖزا ٚطط ٚيف تضٖل، ٚأسٚاح ٜٗذّ، ٚبًذ تشام، دَا٤ ايٓٗا١ٜ

 .ايع١ًُٝ
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 سٜاض ايذنتٛس ٚاْتدب يًُفاٚضات، ايعًٝا اهل١٦ٝ اختريت ايشٜاض، يكا٤ خالٍ َٔ ايتٛافل، ٖزا ع٢ً ٚبٓا٤

 بايٓظاّ َعشفت٘ َٓٗا َتعذد٠؛ العتباسات هلا، س٥ٝظًا ايٓظاّ، عٔ املٓؼل ايظابل ايٛصسا٤ س٥ُٝع سذاب،

 .اْؼكاق٘ فرت٠ يف اذتظ١ٓ مسعت٘ إىل إضاف١ ايظٝاط١ٝ، خربت٘ َٚٓٗا ٚأالعٝب٘، ٚدٖايٝضٙ

 ثٛابت تهٕٛ أطاط١ٝ ستذدات ضُٔ ايظٝاط١ٝ، ايع١ًُٝ إىل ٚايٛيٛز باملفاٚضات ايكبٍٛ ع٢ً االتفام ٚنإ

 ٚايعًُا٤ ٚايجٛسٜني ايظاط١ َٔ نجري عًٝٗا تٛافل اييت ارتُظ١ املبادئ َٚٓٗا ايتفاٚض، يع١ًُٝ

 استهبٛا ممٔ ػانًت٘ ع٢ً َٚٔ يألطذ، ٜهٕٛ أال َكذَتٗا ٚيف اجملتُع١ٝ؛ ٚاملٓظُات ايٛط١ٝٓ، ٚايؼدصٝات

 عٔ فطاًل االْتكاي١ٝ، املشس١ً يف ست٢ ايظٝاط١ٝ، ايع١ًُٝ يف دٚس أٟ ايظٛسٟ، ايؼعب أبٓا٤ حبل دشا٥ِ

 ٚبٓا٤ ادتٝؽ، ٖٝه١ً إعاد٠ َع ايصالسٝات، نا١ًَ اْتكايٞ سهِ ١٦ٖٝ ٖٓاى تهٕٛ ٚإٔ املظتكب١ًٝ، املشس١ً

 .دذٜذ َٔ األ١َٝٓ األدٗض٠

 املٓاطل عٔ اذتصاس ٚفو املذْٝني، قتٌ ٚقف ايظٝاط١ٝ، ايع١ًُٝ يف ايذخٍٛ قبٌ املفاٚض ايٛفذ ٚاػرتط

 .ٚاألطفاٍ ٚايؼٝٛخ بايٓظا٤ بذ٤ًا املعتكًني طشاح ٚإطالم احملاصش٠،

 ٖذ١ْ ع٢ً ايتٛافل مت ثِ احملاصش٠، املٓاطل إىل املظاعذات بعض ٚدخًت املٛقف، يف اذتًش١ً بعض سذثت

 خصٛصًا ػذٜذ٠، االخرتاقات صايت َٚا ايشٚط١ٝ، بايطا٥شات ّٜٛ أٍٚ َٔ اخُتشقت اييت ايٓاس، إطالم إٜكاف

.املذْٝني َٔ ايعؼشات قتٌ سٝح ْبٌ، ٚنفش ايٓعُإ َعش٠ يف ٚقعت اييت تًو

 

 ٚتفهٝو ٖٚٝهًت٘، ادتٝؽ بٓا٤ إعاد٠ َع فٝٗا، يألطذ َهإ ال اْتكايٞ سهِ ب١٦ٝٗ املعاسض١ تتُظو

 االْتدابات ع١ًُٝ جتشٟ ريو ض٤ٛ ٚيف دذٜذ، دطتٛس صٓاع١ ثِ دذٜذ، َٔ ٚتأطٝظٗا األ١َٝٓ األدٗض٠

 .املتشذ٠ األَِ بإػشاف

َِٔ ايٓظاّ، أَا  ٚط١ٝٓ، سه١َٛ تأطٝع ٜعذٚ ال ٚاألَش أمحش، خط األطذ إٔ ع٢ً فٝصشٕٚ ايشٚغ، ٚسا٥٘ ٚ

 َا٥ذ٠ ع٢ً دنًظٕٛ ايزٜٔ األفشقا٤ بني ايتبأٜ بذا ٖٚٓا. يًُظتكًني ٚثًح يًُعاسض١، ٚثًح يًٓظاّ، ثًجٗا

 .بٗزا َظتٛسا دٟ األممٞ املبعٛخ ٚاعرتف ايتفاٚض،
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 ايٓظاّ إٔ املعاسض١ ٚفذ سأ٣ ٚملا ٚاملذاٚالت، املفاٚضات طشٜك١ يف غشٜب بتؼابو ٚثا١ْٝ أٚىل دٛالت ٚدشت

 دٓٝف َٔ سذاب سٜاض ايذنتٛس ٚخشز املفاٚضات، بتعًٝل قشاسٙ أخز فكط، ايٛقت نظب ع٢ً ٜعٌُ

 :خطاب٘ يف دا٤ َا أبشص ٚنإ ريو، ٜعًٔ صشفٞ مبؤمتش

 املظاعذات تصٌ مل َا ايع١ًُٝ ٖزٙ يف ْهٕٛ ٚئ باملفاٚضات، َؼاسنتٓا بتعًٝل قشاسًا اختزْا 

 .ػعبٓا َعاْا٠ ٚتتٛقف ايكصف ٜٚتٛقف

 ايذٚي١ٝ ياليتضاَات تٓفٝز ٖٓاى ٜهٕٛ بإٔ ايذٚيٞ اجملتُع طايبت يًُفاٚضات ايعًٝا اهل١٦ٝ. 

 احملاصشٜٔ َٔ% ;.> إىل املظاعذات ٚصًت سٝح اإلْظاْٞ؛ ادتاْب يف تكذّ ذنذخ مل. 

 2044 88 املتشذ٠ األَِ قشاس صذٚس َٓز ٚأطفاٍ، ْظا٤ بِٝٓٗ اعتكاهلِ، مت ػدصًا;:. 

 املتشذ٠ األَِ تذخٌ سغِ صاد، احملاصش٠ املذٕ عذد. 

 ريو ذنذخ ٚمل داسٜا إىل َظاعذات بذخٍٛ ٚعذ األَشٜهٞ ارتاسد١ٝ ٚصٜش. 

 ايذٚي١ٝ ايكشاسات ع٢ً َبين طٝاطٞ اْتكاٍ أدٌ َٔ دٓٝف إىل د٦ٓا. 

 األطذ يٓظاّ فٝٗا َهإ ال ٚاطع١، صالسٝات رات اْتكايٞ سهِ ١٦ٖٝ إقا١َ ٖذفٓا. 

 يالْتكاٍ ٚاضشًا صًَٓٝا ٚدذٚاًل ٚاضش١ أدٓذ٠ َٓ٘ ْٚشٜذ َظتٛسا يذٟ َزنش٠ =7 قذَٓا 

 .ايظٝاطٞ

 ٍٛإٔ إال ْكبٌ ٚئ ايعكاب، َٔ ٜفًت ٚئ ايظًط١، يف ٜبك٢ ئ األطذ بؼاس بإٔ ػعبٓا ألبٓا٤ ْك 

 .يًعذاي١ ٜزٖب

 ٍٛطٛس١ٜ ٚطتعٛد طٛس١ٜ أسض ادتٛالٕ: يٓتٓٝاٖٛ ْك. 

 ايشٚطٞ ايكصف َٚع قٛاتٗا بإسطاٍ إٜشإ اطتُشاس َع يًٗذ١ْ ٚدٛد ال. 

 ٛارتشٚقات ٚسصذ اهلذ١ْ ملشاقب١ دٚيٝني َشاقبني ٚدٛد ٚإقشاس يالدتُاع األَٔ زتًع ْذع. 

 ايٓظاّ سٚطٝا متذ بُٝٓا اهلذ١ْ، حبذ١ اهلذ١ْ بذ٤ َع ايظٛس١ٜ ايفصا٥ٌ عٔ َٓع٘ مت ايظالح 

 .بايظالح

 ايٓظاّ إلْٗا٤ ايبذا٥ٌ َٔ ايهجري يذٜٓا. 

 طٛسٜا يف ذنذخ َا إصا٤ ايصُت تًتضّ ايعشب١ٝ ادتاَع١. 

 ٍٛاألطذ بؼاس ٜظكط ست٢ ايظالح ترتنٛا ال املظًش١ يًفصا٥ٌ أق. 

 أَع ّٜٛ َٓز ٜظافشٕٚ اهل١٦ٝ أعطا٤ َٔ ٚعذد ايّٝٛ دٓٝف طأغادس." 

 



 
 
 

 

www.fikercenter.com 

 قراءة واقعية للمسار التفاوضي وآفاقه. . السوري المشهد في السياسية التطورات                    تقدير موقف

5 

 

  

 ارتط٠ٛ ٖزٙ ع٢ً ٚٚافكٛا ٚطٝاطٝني، ثٛسٜني َٔ املعاسض١؛ ايفصا٥ٌ بك١ٝ َٛافك١ ايتعًٝل قشاس يكٞ

 ٚايفشٜل سذاب ٜذ ع٢ً ٚتؼذ املع٢ٓ، بٗزا تؼٞ بٝاْات عذ٠ ٚصذست هلا، َظاْذتِٗ ٚأعًٓٛا ٚباسنٖٛا،

 اذتٌ دذ١ٜ إىل املفاٚضات عبج١ٝ َٔ خنشز ست٢ ٜطػطٛا بٌ ٜطعفٛا أال ع٢ً َٛقف٘، ٚتصًب املفاٚض،

 مبباد٥ٗا ًٜٚتضّ ايجٛس٠، أٖذاف ذنكل إٔ ػشط ع٢ً ايفصا٥ٌ، ٖزٙ قبٛي٘ أعًٓت ايزٟ ايظٝاطٞ،

  .األطاط١ٝ

 ٚفذ عٛد٠ ع٢ً ٚقطش، تشنٝا َجٌ ايظٛسٟ، يًؼعب صذٜك١ عذ٠ دٍٚ َٔ ضػطًا ٖٓاى إٔ ايالفت َٚٔ

َٜعذُّٕٚ املفاٚضات، طاٚي١ إىل املعاسض١  ايتفشٜط ٜصح ٚال اذتٌ، بذا١ٜ ٖٛ ايظٝاطٞ املظاس ٖزا يف املطٞ ٚ

 .اإلطالم ع٢ً ارتٝاس بٗزا

 ستٌ يٝظت ايتعًٝل خط٠ٛ بإٔ ٚصشسٛا املفاٚض، ايٛفذ اْكظاّ ع٢ً فريآٖٕٛ ٚايشٚغ الفشٚف أَا  

 طشم يف املطٞ َؤنذٜٔ َعِٗ ٜتٛاصًٕٛ َِٓٗ قظًُا إٔ ٜٚضعُٕٛ املفاٚضني، املعاسضني بني اتفام

 أٚ اآلخش، ايٛفذ خٝاسات خالٍ َٔ املفاٚضات يف املطٞ ع٢ً ايشٚغ ٜٚشأٖ ايظٝاطٞ، ٚاذتٌ املفاٚضات

 املكاطع١ ٜشٜذٕٚ ايتفاٚض١ٝ اهل١٦ٝ يف ناْٛا إرا: الفشٚف ٜكٍٛ ٖزا ٚعٔ يًُعاسض١، اآلخش ايٛد٘

 يًُعاسض١ ايٛسٝذٜٔ املُجًني يٝظٛا ألِْٗ إيٝٓا؛ بايٓظب١ نبري٠ َؼه١ً ٖزٙ تهٕٛ ئ ريو، فُٝهِٓٗ

 .ايظٛس١ٜ

 تظ١ٜٛ أٟ ألٕ خطأ؛ باالْظشاب اهل١٦ٝ قشاس إٔ( أيٝهظٝبٛسٚدافهني) دٓٝف يف ايشٚطٞ املبعٛخ ٚسأ٣

َّا٤ ادتض٤ بإٔ َعًَٛات اآلٕ تصًٓا: ٚصاد ايتفاٚض، خالٍ َٔ إال تتِ ال طٝاط١ٝ  غري اهل١٦ٝ ٚفذ يف ايب

. املتطشفني خًف ٜٓظاقٛا أال دنب ايعاقًٕٛ فاملعاسضٕٛ َتٛقعًا؛ نإ َا ٖٚزا املٛقف، ٖزا ع٢ً َٛافل

 .َعاسض١ مجاع١ 6> ٜطِ محُِٝٝ يف املصاذت١ َشنض إٔ إىل الفتًا

 إر زتُذ٠، يٝظت املفاٚضات إٕ( إٜشٚيت دامناسى) ايفشْظٞ ْظريٙ َع صشايف َؤمتش يف الفشٚف ٚقاٍ

 زتُٛعات ٚٚفٛد اذته١َٛ ٚفذ املفاٚضات يف ٜؼاسى يًُفاٚضات ايعًٝا اهل١٦ٝ زتُٛع١ عٔ مبعضٍ

 .ايعًٝا اهل١٦ٝ يٛفذ املتكًب ايظًٛى َٓتكذًا محُِٝٝ، ٚزتُٛع١ ٚآطتاْا ٚايكاٖش٠ َٛطهٛ يف ادتُعت

 ٚااليتضاّ ايكتاي١ٝ، اهلذُات يٛقف األطذ بؼاس ع٢ً بايطػط ايشٚطٞ ْظريٙ أٚباَا طايب دٗت٘ َٔ

  ارتاسد١ٝ بٛصاس٠ َظؤٍٚ ٚقاٍ ٚسٚطٝا، املتشذ٠ ايٛالٜات إيٝ٘ تٛصًت ايزٟ ايعذا١ٝ٥ األعُاٍ ٚقف باتفام
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 اتفام تٗذد اييت اهلذُات يٛقف األطذ سه١َٛ ع٢ً ْفٛرٖا اطتدذاّ سٚطٝا ع٢ً دنب إْ٘ األَشٜه١ٝ،

 ٚصٜش ْٚف٢ دٓٝف، يف ايظالّ ستادثات ٚنزيو أطابٝع، طبع١ َٓز ايكا٥ِ ايكتاي١ٝ األعُاٍ ٚقف

 جتشٜإ ٚٚاػٓطٔ َٛطهٛ بإٔ إعال١َٝ تكاسٜش االثٓني، ّٜٛ الفشٚف، طريدٞ ايشٚطٞ ارتاسد١ٝ

: صشف١ٝ إفاد٠ يف ٚأضاف دٓٝف، يف اذتاي١ٝ ايظٛس١ٜ احملادثات إطاس خاسز طٛس١ٜ بؼإٔ طش١ٜ َفاٚضات

 ".املتشذ٠ ٚايٛالٜات سٚطٝا بني داس١ٜ طش١ٜ ستادثات ٖٓاى يٝظت"

 

 :َٚٓٗا ايكاد١َ، ايتطٛسات بؼإٔ استُاالت عذ٠ ٖٓاى

 إىل ٜؤدٟ َعتكًني، طشاح ٚإطالم سصاس، ٚفو ٚطبًٝا، إغاثًٝا اإلْظاْٞ؛ ايٛضع بؼإٔ اْفشاز سذٚخ .7

 .ايظٝاطٞ ٚاذتٌ املفاٚضات َا٥ذ٠ إىل ايعٛد٠

 ارتالص أطظٗا َٔ ٜهٕٛ األص١َ، ذتٌ داد٠ بإساد٠ ايهرب٣ ايك٣ٛ بني أٚي١ٝ تٛافكات ريو عٔ ٜٓتر

 عٔ ٚايشضا ناف، ٚقت إىل ذنتاز بٌ ٚضشاٖا عؼ١ٝ بني ٜأتٞ ال ٖٚزا َا، بطشٜك١ األطذ َٔ

 املٓاٍ، بعٝذ صاٍ َا ارتٝاس ٖزا إٔ ٜٚبذٚ َٓاطب، صَين ٚطٝام ايهباس، َصاحل ٚحتكل ايبذٌٜ،

 .ايٛاقع َعطٝات سظب حتكك٘ ٜٚصعب

 املعاسض١ َٛقف تصًب إىل ٚايعٛد٠ ايظٝاطٞ، اذتٌ ٚاطتبعاد املفاٚضات، اْٗٝاس اآلخش ايظٝٓاسٜٛ .8

 أثش ايذٍٚ َٔ جملُٛع١ طٝهٕٛ عظهشٟ ذتٌ متٗٝذًا األسض ع٢ً ايتٛاصٕ إعاد٠ أدٌ َٔ عظهشًٜا؛

 طٛس١ٜ َعامل سطِ يف طشٜل رتشٜط١ َتظاٚ سطِ َع ْظاَ٘، ٚإطكاط األطذ ْٗا١ٜ إىل ٚطتؤدٟ فٝ٘،

 األَش ْٗا١ٜ يف أْ٘ ٜظٗش ٚايزٟ. بذق١ دسغ قذ ٜهٕٛ ايتايٞ، يًّٝٛ ستهِ جتٗٝض ريو ٜٚظبل ايػذ،

 أٚ تكذميًا ايظٝٓاسٜٛ؛ هلزا ايعاّ املؼٗذ صٛس بعض اختًفت ٚإٕ َا، بصٛس٠ ارتٝاس، ٖزا َٔ بذ ال

 ايعٌُ بطشٜك١ ٜكٍٛ االستُاٍ ٖزا أصشاب ساٍ ٚيظإ تصشٝشًا، أٚ تعذٜاًل صٜاد٠، أٚ سزفًا تأخريًا،

 َشبع٘، يف ايًعب أدٚات انتُاٍ فٝ٘ ٜشٕٚ يّٝٛ اذتٌ ٖزا ٜٚؤخشٕٚ ايبط٤ٞ، ايٓفع طٝاط١ ع٢ً

 .األسض ع٢ً ٚاقعًا يتشكٝك٘
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 ايهباس، بني صفك١ خالٍ َٔ ايٛقت، نظب بٗذف املفاٚضات، ع١ًُٝ إطاي١ ٖٛ ايجايح ايظٝٓاسٜٛ .9

 ادتاد ايعٌُ َع دٖٛش١ٜ، غري ٚتػٝريات ػه١ًٝ، َصاذت١ ٚإدشا٤ ايٓظاّ، إْتاز إلعاد٠ تظٛم

 ٜظذٍ ٖٚهزا اإلسٖاب، ستاسب١ باطِ ٚتفهٝهٗا، نًٗا ايعظهش١ٜ ايفصا٥ٌ ع٢ً يًكطا٤ ٚايفاعٌ

 ٜصعب ايظٝٓاسٜٛ ٖزا إٔ ٜٚظٗش ٚايٝابع، األخطش ٚأسشقت طٓٛات، عذ٠ طايت قط١ٝ ع٢ً ايظتاس

 ٚػشٚط٘ َتٛافش٠، يٝظت - عٓ٘ ايهجري اذتذٜح َٔ ايشغِ ع٢ً - املٛضٛع ٖزا َٚكذَات حتكك٘،

 .ايعاّ ايظٝاطٞ األفل يف بٛادسٖا تًٛح ال املٛضٛع١ٝ
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