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مركز حرمون للدراســات املعاصرة هو مؤّسســة بحثية وثقافية وإعالمية مســتقلة، ال �ســ��دف 
ع�ــ� �شــ�ل رئ�ــس بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة العر�يــة، خصوًصــا 

ُ
الر�ــح، �

املد�ــي،  ا��تمــع  أداء  و�عز�ــز  اإلعالمــي  والتطو�ــر  الثقافيــة  بالتنميــة  و��تــم  الســوري،  الواقــع 
تقديــم  إ�ــ� جانــب  اإل�ســان،  واح�ــ�ام حقــوق  ا��ــوار  قيــم  و�عميــم  الديمقراطــي  الو�ــ�  و�شــر 
االس�شــارات والتدر�ــب �ــ� املياديــن السياســية واإلعالميــة ل��هــات ال�ــ� تحتــاج إل��ــا �ــ� ا��تمــع 

ا من الهو�ة الوطنية السور�ة.
ً
السوري انطالق

�عمــل مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة لتحقيــق أهدافــھ مــن خــالل مجموعــة مــن الوحــدات 
التخّصصيــة (وحــدة دراســة السياســات، وحــدة البحــوث االجتماعيــة، وحــدة مراجعــات الكتــب، 
(برنامــج  العمــل  برامــج  مــن  وعــدٍد  القانونيــة)  املقار�ــات  وحــدة  والتعر�ــب،  ال��جمــة  وحــدة 
الــرأي  وصناعــة  اإلعالميــة  وا��مــالت  ا��دمــات  برنامــج  السياســية،  واملبــادرات  االس�شــارات 
و�مكــن  برنامــج مســتقبل ســور�ة)،  واملدنيــة،  الثقافيــة  والتنميــة  ا��ــوار  دعــم  برنامــج  العــام، 
للمركــز أن يضيــف برامــج جديــدة بحســب حاجــة املنطقــة والواقــع الســوري، و�عتمــد املركــز 
واملؤتمــرات  والنــدوات  العمــل  وورشــات  �ا��اضــرات  برامجــھ،  إنجــاز  �ــ�  دة  متعــِدّ آليــات 

والدورات التدر��ية وال�شر الور�� واإللك��و�ي.

مركز حرمون للدراسات املعاصرة 
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يصعب  في الشأن السوري، وتوصيات جملة قرارات ،في اجتماع فيينا ،لعمل الدوليةاتخذت مجموعة ا

ح.مقابل توس   ؛السياس يتماطل في الحل نيات ما يوحي بوجود ؛ تنفيذها
 

 ع رقعة الصراع املسل

 

 

 مقدمة

 لم تنتظر املعارضة السورية 
ً

د في الذي ُعق ،"املجموعة الدولية لدعم سورية"بعد انتهاء اجتماع  طويل

ض إال نه لم ل ذلك "؛ اجتماع "عاجز" و"عابثبلتصفه ؛ فيينا في السابع عشر من أيار/ مايو الجاري 
 
يتمخ

ذات شأن في ملف إلى نتائج تتعلق بامللف اإلنساني واإلغاثي والهدنة، ولم يتوصل  ،قرارات )توصيات(عن 

ات بين املعارضة السورية والنظام في الستئناف املفاوض االنتقال السياس ي، كما لم ينجح في تحديد موعد  

 إطار مؤتمر جنيف الثالث.

 

ا  17في فيينا )بحضور املجتمعين  غير أن  
ً
لوا بين منظمة ودولة( طرف ا-توص  : أساسيينإلى قرارين  -عمليًّ

 
 
 نتيجة خرق النظام لها أكثر من ؛في مختلف أنحاء سورية -واسع   بشكل  -بالهدنة التي انهارت أولهما ق يتعل

ز التنفيذ في  ،ألفي مرة ر على معاقبة أي طرف ُيكر  القرار  شباط/ فبراير املاض ي، وينص   27منذ أن دخلت حي 

  ؛وحرمانه من الحماية التي يوفرها قرار وقف إطلق النار ،انتهاكها
 
وإصرار  ،ق الثاني بالشأن اإلغاثيويتعل

 ِّ
اآلهلة بالسكان، ويقترح هذا القرار إلقاء الحصار عن العديد من املدن السورية  النظام على عدم فك 

االتي يحاصرها النظام على املناطق املساعدات اإلنسانية   ذلك  ؛جوًّ
 
ر إيصالها بالطرق املعتادة في حال تعذ

ملواصلة مفاوضات مؤتمر  ،جديد   في تحديد موعد  املجتمعين أخفقوا لكن  حزيران/ يونيو املقبل. في حلول 

 راف الصراع في سورية.بين أط ،جنيف املتعثر

 

ه المر الوحيد الذي يمكن  إلى بيان هو إعادته االعتبار  ،في البيان الختامي للجتماع ،نقطة إيجابيةعد 

هو موعد لبدء املرحلة االنتقالية في  ،د التأكيد على أن آب/ أغسطس املقبلجد  إذ  ؛2012جنيف لعام 

يتضمن تشكيل هيئة  ،حقيقي   فاق إطار النتقال سياس ي  و"هدف" كي تصل الطراف املعنية إلى "ات ،سورية
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الضغط على ؛ بالتاليبصلحيات تنفيذية كاملة"، و  ،وغير طائفية ،وذات صدقية ،حاكمة انتقالية شاملة

 لتحقيقمع وضع مواعيد وإجراءات أخرى  ،للتفكير في هذا االتجاهلدفعها  ؛الطراف اإلقليمية والسورية

بتوفير الرضية ( القاض ي ستيفان دي مستورا)الستجابة القتراح املبعوث الممي ذلك، تشمل العمل على ا

الهدنة  م في ملفي  بعد تحقيق تقد  وذلك في نهاية الشهر )املاض ي(،  ،الستئناف املفاوضاتامللئمة 

 واملساعدات.

 

والروسية، وبين الميركية  :إلى وجود فجوة بين الجندتين ،مجريات عمل املؤتمرمن  ،أشارت التسريبات

اض اعتر إلى بين أجندات إيران وروسيا والنظام السوري، و و والجندات الوربية واإلقليمية، بل أجندتيهما 

رت " الفجوات"هذه إن  التي تحاول إقصاءهم. الميركية سة على السيا الوربيين والتراك والسعوديين فس 

ا- وبآليات غير مقنعة فحسب، هم على الحد الدنى واتفاقالسس، سبب اختلف املجتمعين على  -جزئيًّ

 لتحقيقه.

 

 تلك اآلليات غير املقنعة كانت لقد 
 
قرار إلقاء املساعدات ما ف؛ املعارضة السوريةمن انتقاد  محط

اة الغذائي   ، و اعتراف  مدني  الحصار عن نحو مليون  رخو على رفض النظام السوري فك  أميركي   رد  سوى  ،جوًّ

أما قرار  .النظام على إدخال املواد الغذائية للمحاصرين ،أو إجبار ،إقناععن جتمع الدولي بعجز املمخجل 

إلى ضوابط وال  ،ملراقبة الهدنةإلى آليات  وال يستند  ،وعمومي   ،ي  فهو قرار غير جد   ،معاقبة من يخرق الهدنة

ا ويستلزم لتثبيت التهمة على من ينتهكها، 
ً
 وجستي  ل وأدوات   ،من املراقبينجيش

ً
 كما أنهة، عالية الفعالي   ة

ِّ والنظام ات  للروس ل يسه  
حتى لو تم الخرق بسلح الطيران الذي ال تملكه  ،للهدنة خرق   هام املعارضة بكل 

 
 
 ،الدوليةمنتهكي الهدنة، إلى املجموعة  خاذ قرار العقوبات بحق  املعارضة، والخطر أنه يعيد أمر التقويم وات

 ، وهذا يعني تهميش دور المم املتحدة".المن إلى مجلس وليس 

 

ِّ  ،بعض أعضاء الهيئة العليا للمفاوضاتقال 
 
 :لة للمعارضة السورية املشاركة في مفاوضات جنيفاملمث

، أميركي -ة على تفاهم روس يمحاولة لفرض أجندة مبني   -في رأيهم-لنه "؛ إن االجتماع هو "السوأ على اإلطلق

رض ي إيران ،ورغبات النظام السوري ،سوى الجندة الروسيةال تعكس في حقيقة المر 
ُ
، في الوقت نفسه وت

وما جرى ، تسمح لكل الطراف أن تواصل مشاريعها في سوريةففي عين االعتبار؛ وال تضع مصلحة السوريين 

د رجاحة هذا الرأي. ،التالية للمؤتمراليام خلل  ،على الرض
 
 أك
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 ريةالعسكإلى االستحكامات العودة 

فواصل ، حسيب أو دون وجود رقيبمن  ينتهك الهدنةالنظام السوري استمر  بعد اجتماع فيينا، 

امن جنوب سورية إلى شمالها،  ،العسكري في أكثر من منطقةالتصعيد 
ً
 ؛وكثيف   علني    الهدنة بشكل   خارق

 من أن ن متيق  و  ،مطمئن  يوحي بأنه ما 
ً
 .تطاله لنكانت،  نوع   من أي   ،عقوبة

 

تت حول مدينة حلبما سي   والكذلك واصلت إيران حشدها العسكري،  املعروف  65مواقع اللواء ؛ فثب 

زت باسم )وحدة القبعات الخضراء( في ريف حلب،  املقاتلين من امليليشيات املوالية بآالف حشدها وعز 

والفغانية )لواء  ،ة النجباء وعصائب أهل الحق(كوالعراقية )حر  ،اللبنانية )حزب هللا(: والتابعة لها

غبتهم في عن ر أكثر من مسؤول عسكري إيراني وأعرب  .وغيرها ،والباكستانية )لواء زينبيون( ،فاطميون(

كما أعلن ، تهماوقدر إلى قواتهم عادة االعتبار إل عن سعيهم و  ،خان طومانمعارك لخسارتهم في  ؛االنتقام

وسيواصل القتال إلى جانب  ،ةفي املرحلة الحالي   ،بأي حال  ،حزب هللا اللبناني أنه لن يخرج من سورية

 النظام.

 

 وُيفتَرض"، جيش الشمال"لتأسيس في التحضير  ،عربي    وبدعم   ،والميركيون التراك شرع  ومن جانبهم

 ي  ملواجهة النظام وإيران في حلب شمالاستعداًدا  ،فصائل املعارضة املسلحة في شمال سورية أن يضم  

من جهة ثانية،  -قرب تركيا-من الشريط الحدودي  "تنظيم الدولة اإلسلمية"طرد من جهة، ول ،سورية

 التراك من جهة ثالثة. وطمأنة

 

دون تنسيق من  -على الغلب-خطوة تمت في تركيا، وهي سعودية  -مناورات عسكرية تركيةجرت كذلك 

ده تصريح وزير الخارجية لواقع مختلف في شمال سورية، وهو ما أتحضيًرا وفق مراقبين، مع أميركا 
 
ك

د املوازين على الرض"، وشد  إلى تغيير إن سورية في الوقت الراهن "بحاجة  :السعودي عادل الجبير الذي قال

 .أبًداالسورية لن ُينهي الحالة  وحدها، تداعياتعلى الالتعامل قصر على أن 

 

يا ستعود الستخدام سلح أن روس( سيرغي شويغو)وزير الدفاع الروس ي ، أعلن وفي الوقت نفسه
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ِّ ابتداًء من أواخر أيار/ مايو، وست ،الطيران بكثافة في سورية
قصف قوات املعارضة السورية التي ترى د جد 

وعزمهم  ،مع الروس -في الرقة-تنسيق العمليات الحربية  كيينالمير رفض تزامن ذلك مع ، الهدنةأنها ال تلتزم 

 منفردين.على العمل 

 

ى بـ "فهي ما قامت بها  ،اتأما أحدث الخطو  ل الكراد "، قوات سورية الديمقراطيةما تسم 
 
التي ُيشك

ا-قوامها ، ويتزعمها أساس  من  ،سورية ي  شمالفدرالية حزب االتحاد الديمقراطي الكردي الذي أعلن  -عمليًّ

في قواته، بدأت فقد ؛ أفعاله عليها برهنتانفصالية مآرب و تتهمه املعارضة السورية بأن له  ،طرف واحد

ا؛  ،أميركي ، بتكليف  أيار/ مايو 24 اإلسلمية  ةخذها تنظيم الدولللسيطرة على الرقة التي يت  هجوًما بريًّ

 
ً
  عاصمة

ً
بمشاركة مستشارين  ،الكراد في عمليتهم العسكرية "التحالف الدولي"قوات وآزرت له، ومعقل

 بقصف مواقع تنظيم الدولة اإلسلمية. ،الهجوم الفالتح طيرانوبمساندة  ،لبريةفي العمليات اأميركيين 

 

بدأ إذ غير مباشرة الجتماع فيينا،  أتت كنتيجة   ؛والتحركات املتسارعة ،الحشود العسكريةتلك كل 

وإخراج  ،محاربة اإلرهاب -دائًما-والذريعة وتوسيع مناطق نفوذه،  ،قوته على الرضتعزيز لالجميع يسعى 

هو التموضع  ،تقريًباالطراف لجميع الحقيقي غير املعلن، وأشباهه، لكن الهدف  تنظيم الدولة اإلسلمية

من أجل إتمام إعادة رسم خطوط التماس بين القوى املتصارعة، ووضع خريطة  ؛قوتها على الرضوتثبيت 

 القوى للمرحلة املقبلة.

 

 ِّ
 د خياراتهااملعارضة تحد 

 :هات لتقسيم شمال سورية إلى قسمينتوج  عن وجود هة تلك التحركات العسكرية املوج  كشفت لقد 

ا شرق نهر الفرات، بيد الكراد الذين فتحوا يشمل مناطق الول 
ً
مع أكثر القوى الفاعلة في الساحة خطوط

خيوط غير  بمد  مروًرا خلل السنوات الربع املاضية،  ،من التنسيق مع النظام السوريبدًءا السورية، 

  ُمعلنة مع اإليرانيين،
ً

غرب يقع الثاني القسم و ، إلى التحالف العلني مع روسيا ومع الواليات املتحدةوصوال

يجري  ،إلى هذا التقسيم النظري  ، وإضافة ااملدعومة من تركيا خصوصً  ،نهر الفرات بيد املعارضة السورية

  ،ًباتقريإلى وسط سورية غرًبا من الحدود اللبنانية  ،العمل على تثبيت قوة إيران العسكرية
ً

إلى وصوال

قصفها، باالشتراك مع حليفه  عبر تكثيف ت قوة النظام في مدينة حلبأطراف حلب والرقة، وكذلك تثبي
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 .وتشريد سكانها وتدمير أكبر مساحة منها الروس ي،

 

 
 
ًضا الكثر الطرف حة هي في ظل هذه التركيبة، تبدو املعارضة السورية املسل للمخاطر، فكتائبها تعر 

ة بحج  في استهدافها؛ د روسيا مختلفة، وتنقصها السلحة الفعالة والقوية، وال تترد  يديولوجياتها وأمتفرقة، 

أنها تخسر بعض ؛ فعلى الرغم من تداخلها مع جبهة النصرة، ومع ذلك تحاول التماسك والتشبث باملكان

  أن   في أملزالت ت وما، لتستعيدها توقف القصف الجوي  فرص  سرعان ما تستغل   هالكن ،مناطقها
 
ن يتمك

ا ، لتعمل خصوًصافي شمال سورية  ،أصدقاؤها من فرض منطقة آمنة
ً
يتقدموا في مسألة أن  و منها، انطلق

روسيا وإيران والنظام في وجه لتستطيع الصمود ؛ على الخص املضادة للطيران، تزويدها بالسلحة النوعية

 رة من جهة أخرى.السوري من جهة، وتنظيم الدولة اإلسلمية وجبهة النص

 

  ،أما املعارضة السياسية، فقد عكفت
 
على تقويم املوقف في ضوء  ،ف مفاوضات جنيفمنذ توق

مؤتمر مفاوضات الثالثة من إلى الجولة أعربت عن تشاؤمها من إمكانية العودة فقد ؛ االستعصاء السياس ي

   لالتوص  في تساعد  ،إرادة دولية فاعلة جنيف، طاملا أنها لم تلمس أي  
   إلى حل 

   سياس ي 
في  مقبول   واقعي 

ذ أصحاب اجتماع فيينا  .سورية ا ولم ُينف  على أم من وعودهم، سواء على مستوى اإلغاثة واملساعدات أيًّ

 املعتقلينأم  ،مستوى فرض الهدنة ومراقبتها
 
 في ملف

ً
 السياس ي   الحل  االنخراط في  عن مسألة، فضل

 .التفاوض ي  

 

فقد اجتمعت الهيئة العليا للمفاوضات قبل نهاية ؛ على أرض الواقع أ يختل  بد هذا، موقف املعارضة

ا ولتتخذ  ،امليداني   والعسكري   لتدرس الوضع السياس ي   ؛أيار/ مايو بأيام العودة في شأن قراًرا واضًحا ونهائيًّ

م وض ي  تداول املجتمعون قضية استبدال الشخصيات الرئيسة في الوفد التفاو ، طاولة املفاوضاتإلى  ، فقد 

  ،كبير املفاوضين
 
التي ترعاها المم -بسبب "فشل مباحثات السلم  ؛وفدالاستقالته من  ،وشمحمد عل

وتخفيف الضغوط على السوريين الذين يعيشون في مناطق  ،ةفي تحقيق تسوية سلمي   -املتحدة في جنيف

 وار أسعد الزعبي، وقر  العميد  ،استبدال رئيس الوفد واكما بحث ،بحسب تصريحه ،".تحت الحصار

شخصيات منها إلى وفد الهيئة  لتقريب وجهات النظر، وربما لضم   ؛موسكو والقاهرة تي  التواصل مع منص  

ها -سابًقا-وا رفضكانوا قد بعد أن  ،املفاوض -وهناك قناعة ، طروحات النظامأطروحاتها من ألقرب  ؛ضم 

حر   واسع   على نطاق  
ُ
طالبت موسكو باستبعاد كثيًرا ما إذ ؛ ك هذا امللفبأن الضغوط الروسية هي التي ت
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ه  -تحديًدا--وش عل  لعد 

ً
وكثيًرا ما ولم تنجح،  ،في لوائح اإلرهابدراجه إل لجيش اإلسلم الذي سعت ممثل

بة منها ات  شخصي  بضم   -باملقابل-طالبت   ،زعيم حزب االتحاد الديمقراطي صالح مسلمتحديًدا  ،ُمقر 

 إلى الوفد املفاوض. ،الشعبية قدري جميلورئيس حزب اإلرادة 

 

 على في هذه املرحلة ،املعارضة السوريةمن اللوم على  ال يمكن إلقاء كثير  ومع ذلك، 
ً
خروج ؛ فعلوة

اإال فيه، قدرتهم على التأثير وضعف  ،السورييندي اأيالقرار السوري من   في الحسبانمن الخذ  بد   ، الجزئيًّ

رت تعليق مشاركتها في مفاوضات بعد أن قر   ،املعارضة )على الرغم من إنكارها(الضغوط التي مورست على 

 ،إلى طاولة املفاوضات؛ إلجبارها على العودة بعض الدول الوربيةأم من جنيف، سواء من الواليات املتحدة 

 .أن تغادردون من مطالبها وطرح 

 

كحاملة ملطالب الثورة  ،مسؤولية كبيرة لكن في الوقت نفسه، تقع على عاتق الهيئة العليا للمفاوضات

ة، وأن تعمل ال تتنازل عن حقوق ومطالب أساسي   آن  واحد،فهي مطالبة بأن تكون مرنة وصلبة ؛ السورية

دون أن يعني ذلك استسلمها من  ،على تحقيق حالة من التوازن بين القوى ذات التأثير في القضية السورية

 .تلك القوى  ملءاتإل 

 

 مظلم ونفق متصارعة اتاستراتيجي

على املستوى الدولي تريد ف؛ أن صراع االستراتيجيات الدولية ال يقتصر على سورية وحدها  فيشك   ال

   كثمن   ،الميركيينروسيا تحصيل مكاسب من 
أن  -أيًضا-مرض  للقضية السورية، ومن الواضح  إليجاد حل 

 ت استثنائية في ملفات دولية بالغة الحساسية.امتيازاالروس منح  ،حتى اآلن ،الواليات املتحدة ترفض

 

من أهمها  ،دةمتعد  إلى استنتاجات صراع االستراتيجيات الدولية هذا، وانسداد مخارجه، يقود إن  

وتوسيع رقعة الصراع  ،السياس ي   وتأجيل الحل   ،احتمال أن تكون املرحلة املقبلة مرحلة تمرير الوقت

ح
 
، املقبلة بالتبلور الميركية حين تبدأ ملمح اإلدارة  ،نتظار مطلع العام املقبلته وعنفه، باوزيادة حد   ،املسل

لتغيير  ؛ستكون كلمة الفصل للقوة العسكرية ،الفترة، وحتى بدايات العام املقبل في الغالبتلك وخلل 

 جديد. في محاولة لتأسيس واقع ميداني  الحالية، التوازنات 
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مواصلة دعم الفصائل سوى  ،الكثير من أوراق القوة ذه الحالة،، في هال تملك املعارضة السورية

 
 
ا-والعمل  ،حةاملسل ا وإعلميًّ في مواجهة أدوات سياسية وإعلمية كبيرة للنظام وحلفائه، خاصة  -دبلوماسيًّ

ص تها وخياراتها آخذة اأن ساحة مناور 
 
ات في ظل  املعطي ،لديها إال ورقة وحيدة ولم يبَق  ،والنقصانفي التقل

  ،الحالية
 
ك  ،للمساومةباًبا ا يفتح لها من بعض الحلفاء، م بدعم   ،حةتتمثل في صمود الفصائل املسل والتمس 

 .السياس ي   مطالب وشروط الحل  ب

  

 ،ُيفتح الباب أمام أربعة احتماالت، من املفترض أن تكون قد درستها املعارضة ،في ظل هذه الرهانات

 ات واضحة.تراتيجي  ات واست ملواجهتها بآلي  واستعد  

وتدجينه بقوى  ،وفد الهيئة العليا للمفاوضاتباختراق  -بالفعل-أن يقوم الروس  ،أول هذه االحتماالت

بة من النظام ،ات ُمهادنةأو شخصي   ،ةسياسي   يحمله ذلك من مخاطر على مطالب الثورة مع ما  ،أو ُمقر 

   على طريق التغيير.بتحقيق عملية انتقال سياس ي  

غياب أحد ل ؛3ليفشل جنيف  ؛الهيئة برفضها استئناف املفاوضات أن تستمر   ذه االحتماالتثاني ه

 . والحوالل املعطيات إلى حين تبد   ،أو تأجيله ،السياس ي   التفاوض، ما يعني انهيار مشروع الحل   طرفي  

بعض القوى  عليهمل تع، الذي التقسيمي   ربما أو ،الفدرالي   انطلق سيناريو الحل   ثالث هذه االحتماالت

ا وأماملدعوم  ،الكردي   حزب االتحاد الديمقراطي  الدولية، وبعض القوى املحلية ك اير روسيًّ يبذل الذي ، و كيًّ

ا جهًدا 
ً
 . في هذا االتجاهحثيث

ية ومسؤولي   ،تحرك الدول الكبرى رض أن تفتالذي يَ ذاك ، فهو االحتمال األخيرأما  ملنع فشل  ؛ةبجد 

وتسريع إدخال  ،الحترام الهدنة ؛على النظام السوري وحلفائه الروس واإليرانيين فتضغطاملفاوضات، 

ي في العملي   ،وإطلق سراح املعتقلين ،ملناطق املحاصرةإلى ااملساعدات اإلنسانية  ة واالنخراط الجد 

  السياسي  
زمعة، ووضع حد 

ُ
ًتاموإن   ة ة والفغاني  ة والعراقي  مليليشيات املوت اللبناني   ة امل

 
ن ما ريثما يتبي   ،وق

ثمر
ُ
 املفاوضات. هذه عنه يمكن أن ت

 

ل سورية إلى ساحة جاذبة لإلرهاب ولكي ، وبؤرة العالمأنحاء جميع من  ،تتفادى الدول الكبرى تحو 

لتنفيذ  ؛لتكريس االحتمال الخير، واستخدام نفوذهافوًرا؛ لتصدير اإلرهابيين واللجئين، عليها التحرك 

عمل ، وال2254و 2118بالقرارات الدولية مروًرا  ،من بيان جنيف إلى بيانات فيينا ،الصلة القرارات ذات
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شارك فيها املعارضة والنظام، شر ذات صلحي   ،ةعلى تشكيل هيئة حكم انتقالي  
ُ
  ةطيات كاملة، ت

 
تضم  أال

ا  وأ ،رأس النظام لزمبدماء السوريينثت أيديهم من رموزه الذين تلو  أيًّ
ُ
الطراف جميع  ،ةبالقو  و  ،، وأن ت

ها سيادة الفوض ى ،خطرةالساحة السورية ستشهد تطورات  فإن   ،دون ذلكمن و ، هذا الحل   بقبول 
 
 ،أقل

  وتعميم العنف. ،وانتشار اإلرهاب
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