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 عمل ورشة

  سورية) مستقبل (سيناريوهات
  
  العمل ورشة محاور

 ومصالح ارتباطات تحكمها بل واحدة، جهة ُملك تعد لم السوري للصراع السياسية المعالجة طريق في السير فرصة أنّ  يبدو
 سورية في الصراع بتحّول سيما وال راهنًا، تجاوزها يصعب مؤلمة نتائج من كّرسه وما الصراع أمد طول تعقيًدا زادها متداخلة،

  والدولية. اإلقليمية القوى بين سورية على صراع إلى والكرامة الحرية أجل من

 اإلقليمية الضغوط تزايد أولها، السياسية؛ للتسويات استعداًدا أكثر وجعلته السوري، المشهد في حصلت عدة متغيّرات ثمة ولكن
 مذهبية واحتقانات حادة استقطابات من البؤرة هذه تخلّفه مما أشده على التخّوف أضحى أن بعد السورية، التوتر بؤرة إلخماد والدولية
 أراضيها. إلى السوريين الالجئين أعداد في المتواتر االزدياد نتيجة الجوار، بلدان على واقتصادي اجتماعي خطر ومن وطائفية،
 التردي هذا من الخالص بضرورة السوريين لدى وضاغطة عارمة رغبة وشيوع والخدمية، االقتصادية األوضاع تدهور وثانيها،
 وحدة وتحفظ العنف، دوامة تخفف حلول إلى للتوصل المعارضة استعداد بتنامي ربًطا وأمنهم، وعيشهم حياتهم شروط في المريع
 .البالد

 التعايش الصعب من صار شرط وهو السلطة في االسد بشار بقاء األولى، بعقدتين: تداولها يجري التي التسويات أغلب تصطدم
   االسد. نظام سقوط بعد التالي اليوم في واستمرارها الدولة على المحافظة يستطيع الذي البديل بغياب تتمثل والثانية، واقعيًا. معه

  

  السياسية المشاركة هامش توسيع -1

 اجتماع أنّ  أساس على والمعارضة، السلطة من توليفة تشكيل إلى وطهران، موسكو لها تروج التي الحلول، أفضل تذهب
 من إضافية جبهة إلى التوليفة هذه تتحول وقد األوضاع. ضبط وإمكان واألمن السلطة واستعادة الجبهات بتسكين كفيل الطرفين
  أكثر. ليس الصراع جبهات

  

  والدولية اإلقليمية للقوى نفوذ مناطق -2

 القوى بين النفوذ تقاسم إطار في المنظور المدى في السورية األزمة حل مالمح تظهر الحالي الواقع معطيات من انطالقًا
 الحرب أمراء يسيطر حين في الشام)، و(فتح (داعش) تنظيمي مواجهة إلى يتحول ربما أو الصراع فيها يتوقف والدولية، اإلقليمية

 عليه، العمل يجري ما وهذا بينهم. ما في النفوذ ويتقاسمون السلطة، على – ودولية إقليمية خارجية أطرافًا عمليًا يمثلون الذين –
  اإلقليميين. الصراع ألطراف إرضاءً  وأكثر الواقع إلى األقرب هو الحل وهذا له، مثالية صيغة إليجاد

  

  الفيدرالي والنظام التقسيم -3

نات تعطي ضعيفة مركزية دولة بوجود إال يكون أن يمكن ال النهاية في الحل أنّ  يبدو  حق تلك_ أو التسمية هذه _تحت المكّوِ
  شؤونها. من يسير غير جزء إدارة

  

  انتقالية حكم هيئة تشكيل -4

 يوصل حل من بد ال خارجية، بقوى الحل ارتباط ظل وفي والدولية، اإلقليمية التدخالت فوضى نتيجة القائم االستعصاء ظل في 
  انتقالي. حكم هيئة وتشكيل وحاشيته، النظام رأس رحيل هو ذلك لتحقيق الوحيد الوسط الحل أنّ  ويبدو استقرار، إلى

 

 انتقالية مرحلة إلدارة خارجية قوات -5

 وإدارة الحل فرض في تشارك خارجية، ودول اإلقليم من دول من تتشكل أممية، قوات بهيئة خارجية مشاركة يتطلب الحل
 المؤسسات وتستعيد شرطة، وقوات وطني جيش وتشكيل السورية، األرض على الفوضى أدوات تفكيك فيها يجري انتقالية، مرحلة
  الالجئين. وعودة اإلعمار، وإعادة سورية، مصالحة وعملية جديد، دستور لوضع وتؤسس عملها،
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    (سيناريوهات مستقبل سورية)   

 الكارثي الوضع إلنهاء السعي السوريين؛ ومصلحة يتفق الذي والمنطقي الواقعي الحل مآل أنّ  يبدو كلها، االحتماالت بين ومن
 السورية، المقتلة ويوقف المتصارعة، األطراف فيه تشارك كاملة، بصالحيات انتقاليًا حكًما يؤسس تفاوضي سياسي بحل السوري

 اإلرهابية المنظمات ومواجهة اإلعمار، إعادةو المهّجرين وعودة ورئاسية تشريعية وانتخابات جديد بدستور تمر انتقالية عملية ويقود
   الجامعة. السورية الوطنية راية تحت ديمقراطية سياسية عملية إلى واالحتكام القتال، بوقف يقبل ال من وكل

 

                 13/2/2017 في عينتاب غازي 

  تركماني هللا عبد الدكتور 

 (قلمون) مجلة تحرير هيئة عن 

 السياسية المشاركة هامش توسيع -1

  
   تركماني هللا عبد د.

 مصلحة في ليست لألسف األرض على القوى فموازيين المطروحة، السيناريوهات أحد هو السيناريو هذا إن كلها، األحوال في
 يفتحان قد - التعبير صح إذا - السوري الشعب صداقة تّدعي التي القوى وتخاذل واإلقليمية الدولية األطراف دامت ما ثمّ  ومن الثورة،
  السيناريو. هذا لمثل مجاالً 

  

   طعمة أحمد د.

 في األخير. التعديل قبل ما إلى البداية في روسيا عليه وافقت وقد والنظام، إيران تطرحه ما جوهر هو السيناريو هذا الحقيقة
 بين بالتوافق الصالحيات كامل انتقالي حكم جسم إنشاء فكرة متقبلين - 2جنيف مفاوضات فشل بعد خصوًصا - الروس كان البداية

 المفاوضات، إلى المعارضة جلب على المتحدة الواليات قدرة وعدم المعارضة، تلكؤ بعد لكن هم. نظرهم وجهة بحسب الطرفين،
 غير 1جنيف أن - اإليرانيين مع بالتنسيق - الروس طرح ،2جنيف مفاوضات فشل وبعد آخر. باتجاه الروسية النغمة تتغير بدأت

 النظام بين تشاركية وطنية وحدة حكومة هناك تكون وأن السياسية، العملية هامش توسيع هو والمطروح مستحيل، وتحقيقه وارد،
 هذا يطرحون الروس أخذ ،2015 عام أواخر فيننا تفاهمات على القائم 2254 األمن مجلس قرار طرح أن بعد ثم والمعارضة،

 وأصبح العملية، الناحية من جانبًا 1 جنيف بيان نحى قد القرار دام ما 2254 األمن مجلس قرار من يفهم أن يمكن بوصفه المنحى
 التي المشتركة التركية - الروسية الرسالة بعد حصل ما لكن الطرح، هذا ضوئه في يمكن landsـ coverال هو منه بديل ثمة

 إلى األمور أعاد الذي 2336 األمن مجلس قرار خروج ثم 2016 ديسمبر األول/ كانون 29 بتاريخ االمن مجلس إلى وجهت
 حكم جسم اسمه شيء يوجد ال أنه منهم ظنًا آخر طرًحا بدؤوا ثم االتجاه. هذا في السير يمكن ال أنه الروس وأفهم - نسبيًا- نصابها
   وهي: محددة عملية خالل من السياسي االنتقال أنواع من نوع يحدث أن يمكن ولكن انتقالي،

  النار. إطالق وقف -أوالً 

  سورية. في جديد دستور -ثانيًا 

 الروسي الطرح هذا يرحل. أو األسد بشار يبقى أن إما وعندئذ الجديد، الدستور هذا أساس على تجري سورية في انتخابات -ثالثًا
 الذي األميركي الطرح من أفضل وأنه تنفيذه، يمكن معتدل طرح أنه الروس ورأى األخيرة، المدة في متداوالً  أصبح الذي الجديد،

 أطراف في اآلمنة المناطق تثبيت هي الثانية والخطوة النار إطالق وقف هي األولى الخطوة إن ويقول بالظهور، بوادره اآلن بدأت
 مجدًدا يطرحوا فلم الروس أما العراق. في السني العربي المثلث ترك ما بمثل صراع، حال في السني العربي المثلث وترك سورية
 العسكرية الفصائل وفد أعضاء من عدد أمام النار إطالق بوقف البدء موضوع طرحوا بل سابقًا، استخدمت التي الوطنية الوحدة مسألة

 ويمكن الجديد، الدستور هذا أساس على سورية في انتخابات تجري ثم ومن سورية، في الدستور مناقشة ثم اآلستانة، في الحاضرين
  سلميًا. سياسيًا انتقاالً  البالد وتنتقل دستورية، بطريقة الحكم من الطريقة بهذه األسد بشار

  

   تركماني هللا عبد د.

   الخطر؟ وما السيناريو، هذا مثل يفتحها ما فرص ثمة هل
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   طعمة أحمد د.

 وضع في نفسه يجد سوف المعارضة من جزًءا فإن ذلك وعند إيران، انتصار هي واحدة حالة في إال فرًصا هنالك أن أظن ال
 سقف تحت تائبًا يعود أن عليه الوطن، الى يعود فمن النظام، يطرحها كان التي السابقة بالطريقة الوطن إلى يعود أن بد ال وأنه حرج،

 خطًرا يتضمن السيناريو هذا إن الحقيقة في الخطر؟ ما قبل. من حدثت مسألة وهي سيعود، المعارضة من جزء الحالة وبهذه الوطن،
  شيئًا. تحقق لم السورية الثورة إن القول نستطيع تحقق إذا ثمّ  ومن وإيران، للنظام حقيقيًا انتصاًرا يتضمن فهو حقيقيا،

  النيفي حسن أ.

 عملية حول نظر وجهتا ثمة كان الماضي القرن تسعينيات منذ قليًال، الوراء إلى نعود السياسية، المشاركة بموضوع يتعلق فيما
 هذا أن أثبتت األسد حافظ ونظام المسلمين اإلخوان بين حصلت التي المواجهات إن النظر: وجهات إحدى وتقول سورية، في التغيير
 خلخلة بغية داخله، من العمل ثم النظام هذا بنية اختراق هي المثلى السبيل أن يعني وهذا عسكريًا، أو أمنيًا مواجهته يمكن ال النظام

 عقمه أثبت النظام هذا إن تقول أخرى نظر ووجهة المعارضين. بعض رهانات كانت هكذا التغيير، مسألة تحصل ثم القوية البنية هذه
 الذين الناس مجمل أن الحال وواقع واقفًا، يبقى أن وإما كله، يهوي أن إما الرمل، بكوم أشبه هو متماسكة، أمنية بنية وهو تماًما،

 الوزراء رئاسة 1974 عام منذ األسد حافظ أفرغ وطبيعته. السوري النظام بنية يشخصوا لم التغيير، ومسألة العام بالشأن يهتمون
 الدولة أن بينت التي التجربة أن اآلخر واألمر كلها. التنفيذية السلطات على قبض وهكذا مديرية، إلى وحولها السيادي محتواها من

 يحمون كانوا الذين أن التسعينيات أواخر حتى 1980 منذ السابقة التجربة بينت إذ مؤسسات، دولة وليست أشخاص دولة هي السورية
  األمور. بزمام يمسكون كانوا من هم هؤالء خمسة، أو أشخاص أربعة هم السلطة عرش

 السياسة في يشاركوا أن الناس لبقية يتاح حتى مؤسسات دولة وليست أشخاص، دولة أمنية، دولة هي الدولة هذه أن هو الملخص
  القرار. وصنع

 الجوي بالقصف بدؤوا أن منذ أي 2015 سبتمبر أيلول/ تاريخ منذ الروس أن نالحظ الحالي التفاوضي المسار ضوء في اآلن 
 لقاء اآلستانة، ثم موسكو لقاء إلى والوصول كلها، الدولية القرارات تحييد الغاية كانت حلب، مدينة في وتحديًدا السوري الشعب على

 أطيل ال وكي كلها. السابقة الدولية القرارات على االلتفاف خالل من أو بعيًدا، منها واالنطالق للمفاوضات قاعدة يضع أن حاول
 لمناقشة تكون سوف جنيف في األولوية بأن الروسي الخارجية وزير تصريح مع يومين منذ ديمستورا تصريح تزامن إن أقول،

 للقرار النظام فهم ذلك إلى إضافة واضحة، داللة له السياسي؛ االنتقال موضوع مناقشة أو بند وتنحية االنتخابات، ومناقشة الدستور،
  طائفي. غير حكم نظام أو طائفية غير حكومة بإنشاء يقول الذي للبند وتحديًدا 2254

 شخصيات بعض دعوة يمكن وطنية، وحدة حكومة بأنه األمر يفسرون األسد بشار ونظام وروسيا إيران أن الواضح من
 الجيش فصائل بعض ضم أيًضا يمكن الخدمية، الوزارات بعض في وإشراكهم القاهرة، منصة أم موسكو منصة من سواءً  المعارضة،

 السيناريو هذا هو النظام يقدمه أن يمكن ما اقصى أنّ  أتصور وهكذا والنصرة. داعش مقاتلة في وإشراكهم ما، عسكري كيان في الحر
  بغيره. للنجاح قابلية أيًضا يوجد وال سواه، يقدم أن له يمكن ال الذي

 ولم يستثمرهم النظام كان النظام، رموز من وكانوا المعارضة رموز من هم الذين األشخاص اآلن، حتى واضحة أمثلة أمامنا
 المنظومة ظل في الداخل، من التغيير في الرغبة عندهم أشخاص النظام ضمن كان وإن آخر؛ بمعنى فحسب، عدد تتمة سوى يكونوا
    ومصلحته. النظام إلنتاج وسيوظفون متاح، غير األمر فإن النظام، وتركيبة األمنية

  

  ىيحي عقاب أ.

 التي الطائفية والبنية والجيش، األمن، هي: ركائز ثالث الى باالستناد وجوده رسخ كيف يعرف األسد، حافظ نظام يعرف من
 حلب ودروس نتائج من االستفادة ويحاول الخاصة، أهدافه له منهما كل أيًضا، وتركيا روسيا أن أرى وتكتيلها. استثمارها في نجح

 كانت روسيا القائمة، الهيئات وال المعارضة، مصلحة في وليس السورية، الثورة مصلحة في ليس حتًما هو مشروع في قدًما للمضي
 على أيًضا اعتراضات وهناك للمفاوضات، العليا الهيئة على كبيرة مالحظات ولها إرهابية، منظمات كلها العسكرية الفصائل تعد
  .المتطلبات مع متكيفة مواقف تنتج لم ألنها الهيئة، خط

 تبين ثم كاملة، تنفيذية بصالحيات حاكمة انتقالية هيئة هو العملية، هذه روح أو السياسية العملية في األساس الجسم أن نظن كنا
 تغييًرا هناك أن نعرف كنا تمييعيه. بصيغة أو أقل صالحيات باتجاه واضًحا تحوالً  هناك أن 2254 القرار ثم 2وفيينا 1فيينا بيان في

 صاحب الروسي الموقف مع يتقاطع وهذا ورأسه، النظام ببقاء القبول ثمَّ  ومن حاكمة، انتقالية هيئة من أقل هو ما نحو واضًحا
 الروسي الموقفين بين والمتفارقة المتقاطعة الحدود سياق في عنه نتحدث أن يمكن الذي اإليراني الموقف مع ويتماهى المصالح،
  .اإليراني

 الهيئة هي العليا الهيئة تكون أن من وبدالً  السياسي، من بدالً  عسكري جسم فرض في روسيّة إرادة صراحة يخيف ما أكثر كان
 ليكون وروسيا ديمستورا من الكبير الضغط وجاء الفصائل، حالة أوجدوا إذ المفاوضات، تقود التي والشرعية والمرجعية المفوضة

 ولم يراد، كان ما حول كبيرة أسئلة يطرح وهذا العسكريين، من واحد) زائد (النصف يُراد وكان فقط)، (النصف المفاوضات وفد
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 ثمة وكان كبيرة بنسبة الفصائل تمثيل على والضغط اإللحاح كان بينما الحقًا، إال بزخم، المنصات بزج كبيًرا روسيًا تمسًكا نالحظ
 وتفاعالت منقاشات هناك وصارت للمفاوضات، العليا الهيئة عن مختلفة مرجعية ُمنحوا الكبير الزخم وبهذا منهم، البداية في إلحاح
  يصب؟ وأين ذلك يعني ماذا النصف، موضوع وأخذوا العليا، الهيئة بموضوع أقروا حتى كثيرة

 حل هناك ليس إذًا ومواقفه، بانفعاالته يتخبط ترامب زال وما النهائية مواقفها بعد تبلور لم الحالية األميركية اإلدارة دامت ما
 مع المعارضة لوضع السوري؛ للوضع تطبيع عمليات اآلن تجري ربما بعضهم، عنه عبّر كما والفشل هذا بين لكن محدد، أو قريب
  .الفصائل سيما وال النظام

 أن يعني وهذا الحاكمة، الهيئة ذكر على يأتِ  ولم واالنتخابات، والدستور وطنية وحدة حكومة هي نقاط ثالث ديمستورا طرح
 من إذ المماهاة، من نوع هناك عسكري، مجلس وتشكيل الوطنية الوحدة حكومة بين ما األولى المرتبة له سيكون يُعد، سيناريو هناك

 رئيسة صالحيات جانب إلى االنتقالية المهمات يتولى النظام، ومن الفصائل من مكون أمني عسكري مجلس تأليف إلى اللجوء الممكن
  .4جنيف في ستطرح التي السيناريوهات أفق اآلن يصور ما هذا المجلس. لهذا منها قسم يُعطى األسد، لبشار

  

   قوتلي بسام أ.

 ما بمثل السياسية، المشاركة فكرة مع التعامل في المفضلة النظام طريقة كان ما، إطار في السياسية القوى ضم موضوع إن
 أسعار عن بالحديث تقبل ما، حدٍ  إلى مدجنة مهجنة معارضة فعًال  المطلوب إن أي التقدمية، الوطنية الجبهة توسيع عند حصل

 وسيارة الحزب، رئيس ألقرباء الوظائف بعض ومنح الحزب، هذا أعضاء إال يقرؤها ال صحيفة وإصدار المحافظ، وإقالة المازوت،
 أدت التي األولية، االستعصاء حال إلى ويعيدنا نفسها، المنظومة إنتاج يعيد فعليًا السيناريو هذا ولكن لها. سقف أعلى في مرسيدس

 لدول جًدا الصعب ومن بها، يقبل أن المعارضة قوى من لكثير جًدا صعب النفسية الوجهة ومن تغيير، أي إلى تؤدي وال الثورة، إلى
 وطبعًا وغيرها. األميركية المتحدة والواليات وقطر السعودية مثل من الدول لبعض الوجه ماء على تحافظ وأال بها، تقبل أن كثيرة

 الحديث يجري التي المشتركة الحكومة نشاهد ما بمثل للروس جًدا مناسب وحل بعضهم، تحدث ما بمثل لإليرانيين، األنسب الحل هي
 متأزم وضع إنتاج سنعيد أيًضا، إليها عدنا لو التي االستعصاء وحال بها، القبول للمعارضة الصعب من أنه أرى ولكن حاليًا، عنها

   حاليًا. إليه آل وما الثمانينيات لمرحلة مشابه وضع جيلين، بعد جديدة لثورة وجاهز

 خيار يوجد أنه أظن وال النظام، إنتاج تعيد أن إال يمكن ال النظام، ضمن لهامشها وتوسيع سياسية مشاركة عملية أي أن أظن
 سيدفع الشعب داخل الموجود الخوف فإن األسد، بوجود انتخابات أجريت ما إذا وحاليًا السلطة، في األسد وجود حتى بنية يكون آخر
 بوجود ولكن والدستور، النار إطالق وقف عن الحديث يجري نفسه الوقت وفي ديمقراطية. عملية أنها افترضنا إذا األسد، انتخاب إلى

 فالرقابة األسد، ويبقى مصادفة، تصفيتهما تحصل أن يمكن ما، شعبية ولهما لألسد، منافسين آخرين مرشحين وجود أن أظن ال النظام
 موته، وكيفية المرشح هذا موت سبب يراقب ولن االنتخابات، صندوق سيراقب المراقب إن إذ ذلك. حيال شفة ببنت تنبس لن الدولية

   المنظومة. هذه إنتاج ونعيد وحيد، مرشح إلى سنعود النهاية وفي

 

  السعد حسام د. 

 الهدف وهل سابقًا، كانت ما بمثل النظام ظل في ستستمر هل الموجودة، السياسية المشاركة طريقة عن نسأل أن يجب أنه أظن
 _بالحديث نحن مسبقًا. فاشلة ألنها عنها، يُسأل أن يجب ال والفشل النجاح مسألة أن أظن الخيار بهذا النظام. بنية على اإلبقاء هو منها
 المفاوضة الجهات موقع وما عموًما، الثورة أبناء تمثل التي المعارضة جمهور التفاف نتناسى السيناريوهات_ وفي السياسة علم في

 السيناريو هذا في المطروحة الصورة هل األخرى. اللجوء مناطق في أم المحررة المناطق في سواءً  المعارض، الجمهور من أساًسا
  .الكبير؟ والشرخ الهائل، المجتمعي الشقاق وتجاوز االنسجام وإعادة والشتات، اللجوء في السورية المأساة إنهاء على قادرة

 محكوًما أظنه إسقاطه، الى يؤدي وال أساًسا، النظام بنية يمس ال المشاركة، توسيع خيار ضمنه ومن سياسي خيار كل عموًما، 
 مشروع نجاح أن أظن وال قليلة. أشهر بعد أكبر وعنفًا مشكالت معه وسيجلب 2011 قبل ما مرحلة إلى عودة فهو مسبقًا. بالفشل

 هو وما األكراد، نفوذ مناطق عن سئل لو فمثًال  النص. خارج ستكون سورية في مناطق وجود ظل في سيما وال ممكنًا، سيكون كهذا
 ال، أم الخيار بهذا تركيا تقبل وهل أساًسا؟ هذا سيمسهم هل الوحدة، حكومة وفي المشاركة، توسيع في الموضوع هذا من اآلن موقعنا

  السورية؟ بالمسألة المعنية الدولية األطراف يمس الحديث دام ما

 ،2011 بداية العنف مرحلة إلى يعيدنا وربما تناقضاته، سيحمل األمد، قصير نجاًحا فسيكون النجاح، السيناريو لهذا كتب إن
  سوًءا. أكثر عواقبها وتكون اإلطار، بهذا جديدة انتفاضة أو ثورة أيًضا نشهد وربما
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  طعمة أحمد د.

 الروس أن ذكرت قد وكنت المواقف، تغيير في حقيقيًا مفصًال  كان حلب سقوط أن وهو حسام، الدكتور ذكره ما انتباهي لفت
 أن فيها قرروا التي اللحظة منذ موقفهم تغيّر قد الروس إن فسأقول قليًال، التصويب أردت فإذا األمن، مجلس قرار بعيد موقفهم تغيّر

 حكومة فكرة عن تخلّوا لذلك الطرح، في تغييًرا يقتضي كان التحويل هذا سياسية. عملية إلى حلب في العسكري انتصارهم يحولوا
 مختلفًا، منحى تنحو اآلن روسيا أصبحت بينما تغيير، أي يحصل ولن نفسه، سيبقى النظام أن يعني هذا ألن التشاركية، الوطنية الوحدة

 وقف فكرة طرح نحو التوجه هذا أصبح لذلك برعايتها، جديد نظام في المعارضة العسكرية والقيادات النظام من كل اجتماع تريد إذ
   الدستور. هذا أساس على انتخابات إجراء ثم سورية في جديد دستور مناقشة ثم أوًال، النار إطالق

  
  تركماني هللا عبد د.

 على تسمح ال األسد نظام بنية أن تماًما الواضح من ألنه صحيح، كله السيناريو هذا عليه ينطوي التي الخطر عن قيل ما إن
 في السوري الشعب أهداف تحقيق أفق يفتح حقيقي تغيير بأي -الوطنية الوحدة وحكومة التشاركية لعنوان تروج كانت مهما- اإلطالق
 التغيير.

  

 والدولية اإلقليمية للقوى نفوذ مناطق –2

  
   تركماني هللا عبد د.

 والدولية، اإلقليمية القوى بين سورية على صراع إلى والكرامة الحرية ألجل الصراع من السورية القضية تحولت أن منذ
 فإن بعمق، بعد السورية القضية يالمس لم أنه من الرغم على ترامب، فالرئيس عمليًا. للتحقق إمكانًا أكثر السيناريو هذا مثل أضحى

 فحسب، السوريين والنازحين الالجئين لحماية تكون لن إنها أي وحده، اإلنساني بالمعنى ليست اآلمنة المناطق أن هو قاله ما أول
 أصبحت سورية في الروس نفوذ مناطق أن ننسى ال ثم الدولية. وامتداداتها المحيطة اإلقليمية للدول نفوذ مناطق ستكون وإنما

 على هذا مؤخًرا، إيران مع جرت التي واالتفاقات األخيرة الزيارة بعد وبخاصة نفوذهم، مناطق لهم أيًضا واإليرانيون واضحة،
 السيناريو هذا يبدو لذلك اإليرانية. النفوذ مناطق من جزء اللبنانية الحدود على سورية من الغربية والمناطق هللا فحزب الدولي، الصعيد

 بين النفوذ مناطق تقاسم حصل إن حتى يستمر أن يمكن وهل نجاحه فرص وما السيناريو، هذا خطر ما األرض، على تحققًا أكثر
   التقاسم؟ هذا مثل الستمرار أساس هناك هل المنظور، األفق في والدولية اإلقليمية القوى هذه

  
  طعمة أحمد د.

 سياسة لهم يكن لم أوباما عهد في األميركيين أن والحقيقة تحققها، يمكن التي التصورات أكثر هو السيناريو هذا إن ظني في  
 لكنهً  األولى، األيام في واضًحا نره لم ترامب وبقدوم يريدون. كانوا ماذا نفهم لم نحن األقل على أو يفعلوه، أن يمكن ما في واضحة

 ترامب حديث وبعد اآلمنة. المنطقة تقول كانت التي هي تركيا أن سابقًا نذكر منطقة، ال (مناطق) وقال اآلمنة المناطق عن فجأة تحدث
 رئيسة؛ مالحظات ثالث سنالحظ فيها، دققنا وإذا المناطق، لهذه خريطة اإلسرائيلي ديبيكا موقع سرب اآلمنة، المناطق عن أيام بثالثة

 للنفوذ ومنطقة التركي، للنفوذ تخضع ومنطقة المتحدة، الواليات لحلفاء تخضعان منطقتان مناطق، أربع هناك األولى: المالحظة
 المرحلة مرحلتين: على سيكون للحل األميركي التصور وأن الحل، منها يُبًدا سوف التي هي المناطق، هذه أن يعني وهذا الروسي.

 الروس أن نالحظ نحن وبالمناسبة والنصرة. داعش حرب من والخالص االنتهاء بعد الثانية والمرحلة اآلمنة المناطق هذه األولى
 الجهات فاقت عسكرية فصائل من قبوالً  يلقى أن يمكن الذي مشروعهم، لتمرير مستعجلون هم لذلك التصور، لهذا مرتاحين ليسوا

   مرونة. السياسية

 ستبقى أنها بمعنى اآلمنة، المناطق خارج تقع هللا وحزب اإليراني النفوذ مناطق أن األولى نقطتان؛ فيها الثانية: والمالحظة
 ضمن بينها فيما كلها الجهات هذه تتصارع أن في األميركيين عند بأس وال واإليرانيين، والنظام والنصرة داعش بين صراع مناطق

 بأس وال العراق، في للصراع تُرك الذي المثلث يشبه ألنه االسم، هذا السياسية الشخصيات بعض عليه أطلق الذي المثلث، يسمى ما
 في وليست المثلث، هذا في تقع دمشق أن ونالحظ إضافية، سنوات خمس أو سنوات أربع وليتقاتلوا سورية، في مثله يكون أن في

 بمعنى الريحانية، يوازي ما إلى وصوالً  إدلب شمال إلى تمتد أنها مفاجأة، فيها التركي النفوذ منطقة أن وثانيتهما، اآلمنة. المناطق
 أن إلى االنتباه يلفت ما أيًضا هناك الجنوب، باتجاه التركية السورية الحدود من الشام تحرير وهيئة النصرة جبهة تطرد سوف أنه
 المناطق، في األوضاع هدوء بعد حتى تستمران ربما المنطقتين هاتين أن يعني وهذا الباب، وال منبج تتضمن ال الخريطة هذه

  أخرى. مرة تركيا وتستعيدها مرة، داعش تأخذها مرة أي الصراع، مناطق في آمنة مناطق بأنها المرسومة والمناطق
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    (سيناريوهات مستقبل سورية)   

 يصرحون التي األولى المرة أنها يسوغ فهذا إليه، يسعون ما وهذا حقيقةً، التصور هذا األميركيين عند كان إذا القول، ملخص
   أيًضا. يريدون وال واقعي، حدث إلنتاج إمكان أي 4 جنيف في يرون ال إنهم إذ السياسية، الشخصيات من لعدد واضًحا برأيهم فيها

 أو 70 من أكثر ترك يعني وهذا مرحلتين، على يُقّسم سورية في الحل أن في يكمن الطرح هذا خطر إن الطرح؟ هذا خطر ما
 مصلحة في ليست مستقبلية وآثار جًدا كبير دور له سيكون وهذا طويلة، زمنية مدة الصراع فيها ليستمر سورية من المئة في 60

 إمكان (األكراد) المتحدة الواليات حلفاء تعطي هذه النفوذ مناطق أن ونالحظ مستقبًال. وحدته في تؤثر وربما بأكمله، السوري الشعب
 المناطق تحققت إذا الفدرالية بفكرة قبلنا وإن اإلدارية، الالمركزية مسألة من أكبر هو ما إلى مستقبًال  يتحول أن يمكن مناطقي تمايز

 تحقق وحال الكويت. في حسين صدام هزيمة بعد العراق في حصل بما تذكرنا سوف فهي الجوي، الحظر مناطق عقبها وفي اآلمنة،
 كبيًرا خطًرا سيشكل إلينا بالنسبة وهذا سنة، 25 بعد ولو دولتهم، بناء في التفكير األكراد بدأ إذا 35 خط شمال الطيران حظر مناطق

 يقول األخيرة، اآلونة في االشتباكات فيها تجددت لألردن والمحاذية لفلسطين المحاذية الجنوبية المنطقة أن نالحظ بالمقابل أيًضا، جًدا
 المنطقة هذه تكون لن ثم ومن نصيبين، إلى وصوالً  النظام عليها يسيطر التي الكوريدور منطقة في هي االشتباكات منطقة إن بعضهم

 لما تصوًرا تعطينا أن يمكن وبالتالي المنطقة، هذه من النظام وطرد الكوريدور هذا اُغلق إذا إال اآلمنة والمناطق النفوذ مناطق في
  تتحقق. أن يمكن التي الواقعية السيناريوهات أكثر هو هذا إن تقديري في عموًما الجنوبية. المنطقة في يجري أن يمكن

  

 النيفي حسن أ.

 فلو للحل. مخرًجا وليس المشكلة، من جزء ولكنه الراهن، العسكري التموضع على باالعتماد واقعيةً، السيناريوهات أكثر هو
 تسيطر الفرات درع قوات كذلك األراضي، من قسم على يسيطرون والنظام الروس أن وجدنا للعسكر الراهنة التموضعات إلى نظرنا
 هي وهذه الفرات، شرق وحتى منبج منطقة من انطالقًا الكردية الحماية وقوات السورية، الشمالية للحدود المحاذي الشريط على

 في المناطق هذه إن حيث اآلمنة، بالمناطق عالقة لذلك وليس الراهن. الوقت في العسكرية التموضعات على تعتمد التي المناطق
 المناطق أو اآلن النظام عليها يسيطر التي المناطق ولكن والحروب، والبطش الطيران من خوفًا المدنيين للناس تُعطى النزاع مناطق

 أي في نفوذ. وبسط وتمدد بالقوة أرض حيازة مسألة هي بل آمنة مناطق مسألة ليست هي الكردية الحماية قوات عليها تسيطر التي
 قابلة غير العسكرية التموضعات هذه إن ثم السورية، األرض أوصال تقطيع تعزيز أوالً  السيناريو هذا سلبيات من أنه أرى حال

 الحماية قوات بطرد الفرات درع قوات تقوم أن اآلن الممكن من يعني؛ القوى، موازين وتغير الدولية المعطيات بتغير وتتغير للثبات،
 السياسية الجديدة المعطيات بتغير تتغير الحالية التموضعات هذه إن أي واألميركيين، األتراك بين دولي تناغم هناك كان إن الكردية

  السوريين. معاناة زيادة هو وإنما السوريين، تطلعات عن بعيد أنه عن فضًال  والعسكرية،

  

 يحيى عقاب أ.

 معلومات وصلت أشهر ومنذ نفوذ، مناطق أربع عن تتحدث كانت التي األميركية (راند) مؤسسة تقارير إلى بالذاكرة عدنا إذا
  .النظام مع والمصالحات التفاهمات من نوع في والجوالن ودرعا السويداء من لكل ذاتية إدارة عن شيئًا إليها تضيف أخرى

 األرض على هو وما موحد، ونظام سورية وحدة على ينص والبيانات القرارات في نظري هو ما متناقضين: أمرين نواجه إننا
 نستطيع ال بحيث معه، نتعاطى واقعًا أمًرا يصبح وأن طويًال، يستمر أن والخوف النفوذ، ومناطق اآلمنة المناطق مسألة عن مختلف

 يسمى ما وإيران روسيا نفوذ منطقة كيانات: كأنها تصبح مناطق أربع عندنا بيكو. - سايكس في حدث مثلما له حلول أي إيجاد
 نفوذ ومنطقة المعارضة، مع تركية نفوذ منطقة وجودها، أماكن في داعش ستخلف أنها غالبًا أميركية نفوذ منطقة المفيدة)، (سورية

  .والرقة الزور دير إنها يقال التي األميركان نفوذ ومنطقة التركي، الرفض لوجود وأفقها حجمها على خالف يوجد كردية

  .السيناريو هذا سيرفضون انتماءاتهم عن النظر وبغض الساحقة بأغلبيتهم السوريين أن ومتأكد السيناريو، هذا نرفض أن يكفي ال
  

 قوتلي أ.بسام

 مقسمة سورية وحاليًا وثبتها، النفوذ مناطق كّرس وقد اآلستانة، مؤتمر في حدث الذي الفعلي اإلطار هي النفوذ مناطق قضية إن
 في اإلسرائيلي العامل إلى إضافة األرض، على واقع وهذا واألردن، المتحدة والواليات وإيران وروسيا تركيا بين نفوذ مناطق إلى

 إال اإلسالمية المليشيات يريد وال حدوده، على الشيعّية اإليرانية الميليشيات بوجود يرغب وال هللا، حزب وجود يرفض الذي الجنوب
 وليست والشمال الجنوب في اآلمنة) (المناطق باسم طويلة مدة منذ مطروحة النفوذ مناطق وفكرة أحيانًا. مفيًدا يكون أن يمكن بما

 وإنما المقصود، غير بالمعنى وليس االنكفاء، نتيجة توافق يوجد وال التفاصيل، معروف غير لكن واضًحها الطرح كان جديدة، فكرة
   سورية. في أكثر لتتأزم األمور وترك األميركية، لإلدارة المقصود بالمعنى

 يرفض اإلسرائيلي إن حيث مهمة، مسألة وهي اإليراني، الوجود على القوى بعض بموافقة تتعلق عراقيل هناك وفعليًا حاليًا
 مع عالقتهم الروس وكذلك اإليرانيين، وجود عدم أيًضا يفضلون واألتراك سورية، في وجودهم يرفضون األردنيين وأيًضا وجوده،
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 إلى بالنسبة األهداف. في تصادم هناك بل لإليرانيين عضوية حاجة وال استراتيجية عالقة وليست موقتة، مصلحية عالقة اإليرانيين
 إلى بحاجة وهم بعد، أهدافهم يحققوا لم اإليرانيين بينما النزاع استمرار إلى بحاجة وليسوا سورية، في أهدافهم حققوا قد فهم الروس

  االستمرار.

  

  السعد حسام د.

 يكن، لم أم األطراف من قبول هناك كان سواء الواقع، هذا نعيش تقريبًا ونحن حال، واقع أراه ما بقدر سيناريو أنه أرى ال أنا
 المستفيد أن وأظن للنظام. أكثر مرضيًا يكون قد جميعها، األطراف قبول يحوز يعد لم ألنه أكثر الصراع تأجيج إلى سيؤدي وبقاؤه
 أيًضا وأظن الوطن، حضن من وخرجوا خانوا متمردين أبناء عن خطابه بتصدير سيستمر الذي نفسه النظام هو الحال هذه في األكبر

 إعادة من جزء وهذا اآلن، حتى المستمرة الديمغرافي التغيير عملية استكملت إنها إذ بأخرى، أو بطريقة أهدافها حققت قد إيران أن
 ألطراف مرٍض  غير هو وبالمقابل الدولة، حلم بإقامة الكردي المشروع لمغاالة أيًضا مرٍض  وهو السوري، االجتماعي الجسد هيكلة
 من أكثر بعضها بين متجددة مساحة للصراع سيترك كهذا خياًرا أن والواضح المعارضة. فصائل من كثير أو مثًال  تركيا بمثل أخرى

   أساًسا. الثورة ألجله قامت الذي الرئيس المشروع عن والحياد والنظام، بينها الصراع

 إرضائها من والسيناريوهات الطروحات قرب ومدى سورية في بالصراع المعنية األطراف عن السؤال يجب كلها، األحوال في
 السورية والثقافية االجتماعية المكونات بين ويباعد حاله، على الصراع يبقي سوف حال) واقع (بوصفه تحديًدا السيناريو هذا عدمه. أو

 سيفرز ما وهذا السوري، االجتماعي واالنسجام االجتماعي الجسد في الشرخ اتساع وهي مهمة، نقطة على هنا أؤكد فأكثر. أكثر
  األخرى. المكونات مع العالقة وحدود ومكوناتها السورية االجتماعية للتنظيمات جديدة تعريفات

  

  تركماني هللا عبد د.

 تتطلب سورية تعيشها التي الفوضى حالة بأن ذّكره لترامب األخيرة زيارته في نتنياهو أن إلى اإلطار هذا ضمن أشير أن أريد
 اإلسرائيلية القيادة أن ويبدو محتلة، أرًضا الجوالن بكون الدولي القرار تجاوز بمعنى إسرائيلية، أرًضا بالجوالن أميركا تعترف أن

   أيديهم. بين الجوالن ويبقى موجودة، ستكون التي النفوذ مناطق تقاسم التقاسم، هذا تُجّسد أن يجب أنه أيًضا مدركة

 مخطط ثمة هل وثانيهما المنطقة؟ عن وبمعزل وحدها سورية في السيناريو هذا يطبق أن يمكن هل أولهما سؤاالن هنا يحضر
 حول أو المنطقة خريطة تكوين إعادة حول استراتيجية دراسات مراكز عن صدرت عدة دراسات في وُكتب قيل ما يشبه عملي

 على أثًرا سيترك فيها تحول وأي أحد، على خافية ليست لسورية االستراتيجي الموقع فأهمية المنطقة؟ في جديدة بيكو سايكس
 بأكملها. المنطقة

  

 الفيدرالي والنظام التقسيم – 3
  
  تركماني هللا عبد د.

 أخف لكان فدرالي بنظام واحدة أرًضا المستقبل سورية كانت لو رأيي وفي ونظامها، الفدرلة من السوريين حساسية تخفى ال
  النفوذ. تقاسم حالة من أفضل فدرالي نظام على كلها بمكوناته السوري الشعب فاتفاق التقسيم، من وطأة

   

  طعمة أحمد د.

   الفدرالي. النظام عن مختلف التقسيم ألن قسمين، إلى البند هذا تقسيم يجب أنه أظن

  التقسيم. إلى يقودنا هذا األكراد يطرح ما بمثل برلمانيًا نظاًما كونه إلى إضافة الفدرالي النظام

   التقسيم. إلى يؤدي لن رئاسي نظام وجود مع البرلماني النظام عن بمعزل فدرالي نظام أما

 28 بتاريخ فيينا عمل ورشة بعد لكن الداخلي، الصعيد على وال الخارجي الصعيد على ال علني، بصورة يطرح لم التقسيم
  والبرلماني. الفدرالي النظامين اجتماع على الكرد بإصرار قناعتي تبلورت فيها حاضًرا كنت التي 2016 أبريل نيسان/

 التقسيم من السوريين العرب حساسية إلى وأشرت ذلك في رأيي عن عبرت مستقبًال، لالنفصال أولى خطوة أنها أجزم وأكاد 
   محقة. كردية مطالب وجه في النظام مع السنة العرب وقوف إلى سيؤدي اإلصرار ذلك أن وأوضحت
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 الرأسمالي النظام استطاع عندما بدأ إنه إذ دوليًا، طرحه تاريخ إلى الرجوع علينا لكن إيجابية، فكرة الفدرالي النظام يمثل
 انتصارهم األميركان خلد في يدور بدأ ذلك عند ساحقة، هزيمة السوفياتي المركزي الشيوعي النظام يهزم أن األميركي الفدرالي
 إال يستقر ولن يستقيم لن العالم أن يطرحون الوقت ذلك ومنذ كافة، العالم أنحاء في وتطبيقه عظيم، كبلد مشروعهم بتجسيد وأحقيتهم

 التعاون مجلس فدرالية األوروبي، االتحاد فدرالية فدراليات: الى العالم لتقسيم يسعون أنهم يعني بلد كل داخل في حتى فدرالي بنظام
 ربما 2004 راند تقرير إلى عدنا وإذا سورية. ذلك في بما البلدان داخل فدرالية يريدون وأيًضا أوروبا، شرق دول فدرالية الخليجي،

   الفدراليات. ومسألة الفكر هذا يتضمن أنه وجدنا

 من مزيد إعطاء حول األتراك مع دولية توافقات هناك أصبح أنه الحظنا وقد حاليًا، تركيا في يجري وما بينها أربط أن أريد
 ال األتراك ولكن الكردية، المناطق في الذاتي الحكم شبه أو ذلك شابه ما أو الفدرالية قضايا في تركيا في الدستورية الصالحيات
 لذلك االنفصال، مستقبًال  لألكراد يضمن سوف هذا ألن البرلماني، النظام وجود ظل في دستورية إصالحات يقدموا أن يستطيعون

   الكردية. المناطق في الفدرالية الصالحيات من مزيد إعطاء ثم رئاسي، نظام إلى اآلن التحول يريد هو

 فدرالية، دولة ألمانيا فهذه مركزيًا، ضعيفة فدرالي بنظام دولة كل تكون أن بالضرورة ليس إنه إذ تعقيبًا، أسجل أن أريد وهنا
   فيها. النظام مركزية حيث من وقوية متماسكة دولة هي ذلك ومع

 السياسة في ووحدة النقدية السيادة في ووحدة الخارجية، السياسة في وحدة فيه يكون أن القوي الرئاسي النظام أساس وأن
 أن يُمكن أنه وتقديري جًدا، إيجابيًا سيكون المقبلة المدة خالل هذا لنا تحقق لو أنه أرى وأنا اإليجابيات. من كثيًرا تعطي العسكرية

 الوضع استقرار وبعد للحل، األميركيين تصور هو هذا أن وأظن النفوذ، مناطق مرحلة المرحلتين: دمج بعد مستقبًال  سورية إليه تصل
 الموقتة السورية الحكومة قيام بعد فورد، األميركي السفير عن ونقًال  المشروع. هذا في بأكملها سورية ستشترك السني المثلث في

 لدينا نحن 1جنيف وبيان انتقالي حكم جسم بإنشاء نتوفق لم حال في« قال: ،2013 الثاني/نوفمبر تشرين 15 في أي أيام بأربعة
 الجوار، دول على الحرب وهذه السورية، الداخلية المؤثرات ونعزل أطرافها، في سورية بعزل نقوم أن ب، الخطة وهو بديل، تصور
  النفوذ. مناطق في طرح ما أوجه من واحد هذا وربما .»حل إيجاد يتم ريثما الزمن، من لمدة يتقاتل السوري الداخل ونترك

  

 النيفي حسن أ.

 نهاية في الموضوع ُطرح ما أول الموضوع، فيه طرح الذي الزمني السياق إلى النظر دون من الفدرالية مسألة مناقشة يمكن ال
 هو والحل التعايش، على قادرة غير مكونات سورية في بأنه للجميع يوحي الروسي الخارجية وزير نائب وطرحه الماضي، العام

 رفض هناك السكانية، المكونات مع التعايش على قادر غير هو نظام هناك الحقيقية والمشكلة الحقيقية. للمشكلة تام وتجاهل الفدرالية،
 قومية مكونات هناك بأن توحي الفدرالية مسألة عقب، على رأًسا المشكلة وقلب المسألة هذه تجاهل جرى النظام. لهذا شعبي سوري

 مسخ هذا المشكلة. هذه سيحل الذي هو الفدرالي والنظام المشكلة سبب هو وهذا سورية، في التعايش على القادرة غير هي مذهبية أو
 الكالم هذا يوازي الموجودة. المكونات بين اجتماعي تعاقد أصل على يحصل تعاقدي مفهوم األصل في هو الذي الفدرالية لمفهوم

 حيث السورية األرض على يوازيها ما بالضرورة لها وليس وأميركا وألمانيا سويسرا في جًدا ناجحة تجارب عن الحديث ُطرح الذي
 مرحلة بعد الفدرالية طرح كان لو طبعًا يماثلها. ما لها ليس هي ديني وتنوع لغوي تنوع ويوجد والممتدة، الواسعة المساحات هناك

 يُعطي الذي الرئاسي الفدرالي النظام هو لسورية الوحيد الحل أن أتصور االستقرار، من نوع هناك يكون حيث السياسي، االنتقال
  إدارية. فدرالية مع للدولة الالمركزية من شيئًا

   

 ىيحي عقاب أ.

 الالمركزية حتى الالموضوعية من بشيء فكرة أي مناقشة على الخوف هذا ويسيطر التقسيم، من الخوف دائًما نحمل نحن
 ومندوب تحضيرية لجنة هناك كان 2012 القاهرة مؤتمر ففي والفدرالية، السياسية الالمركزية مثل جديدة صيغ عن ونسمع الواسعة،

 االتفاق وهناك قادًما. تقسيًما معه يحمل كأنه جديد طرح أي أن يزال وما هاجس دائًما عندنا وكان المناقشات، ودارت األكراد، عن
 الالمركزية على تحفًظا وسجلوا يوافق، لم االئتالف لكن الفدرالية، على اأصرو هم واالئتالف، الكردي الوطني المجلس بين جرى الذي

  .اإلدارية

 التعايش وعدم كبرى أزمات نتيجة إما تأتي كانت الفدراليات دوًما يعني السوري، الوضع تركيبة هو سوري إشكال هناك أن أظن
 موضوعية لمناقشة أدعو أنا للتقسيم. المرحلة هذه بأن هواجس لديهم المتنوعة بانتماءاتهم والعرب ومذهبي، وديني وإثني قومي تعدد أو

 شاسعًا). وليس صغيًرا بلدنا كان وإن السوري، للوضع استراتيجيًا حًال  تقدم أن يمكن وهل مفيدة هي (هل منطلق: من الفدرالية لمسألة
 أن يمكن رئاسي أو مركزي حكم نظام وجود مع أما االنفصال، إلى تصل أن للفدرالية ويمكن تراخ، هناك برلمانيًا، النظام كان فإن

   الوضع. هذا يضبط

 بل الفدرالية توجد ال األوروبي االتحاد تقرير وفي طائفية. غير موحدة دولة عن تحدث بل ذلك عن يتحدث لم 2254 القرار
  قادمة. نتيجة تكون وربما سورية في اآلن مطروحة وليست الفدرالية، شروط من ليس والتقسيم موسعة، مركزية يوجد
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 قوتلي بسام أ.

 المصير تقرير حق الناس إعطاء من خوف عندي وليس الموسعة، للالمركزية مؤيد شخص أنا الشخصية نظري وجهة من
 محاولة إال ليس فدرالية مناطق عن الحالي الحديث بينما ديمقراطية. عمل آلليات بحاجة هذا طبعًا الحق. هذا نتائج عن النظر بغض

  عسكريًا. المفروضة بحدودها النفوذ لمناطق تكريس

 ذلك يجري سورية في ولكننا مشترًكا، عمًال  تعمل أن على تتفق واضحة حدود لها مجموعات أو دول بين تحصل عادة الفدرالية
 لتحقيق الطائفي العرقي التطهير على يشجع أن يمكن وهذا بينها، الحدود ترسم ثم الفدرالية، تقرر جهات هناك معاكسة، بصورة
 عنها اإلجابة السهل غير من أسئلة هنالك إذاً  الفعلية. الوجود لمناطق المطابقة وغير عسكريًا، تتحقق التي الحدود تدعم معينة أغلبيات

 ليس الفدرالية عن الحديث يجري عندما وغيره، الكردي الوطني المجلس في أصدقائنا مع حتى والصالحيات. الحدود قضايا بمثل
   األسئلة. هذه عن واضحة إجابات ثمة

 شيء أي تقدم أن تستطيع لن الدولة هذه النهاية وفي جيش، فيها منطقة ولكل مفككة، دولة أو التقسيم بين خيرت إن شخصيًا أنا
 عندما رائعة تبدو فهي نظرية، مناقشة أنه هو عندنا الفدرالي النظام طرح مشكلة التقسيم. أختار فقد التقدم؛ تستطيع ولن للمواطن،

 السودان وجنوب السودان نماذج عن الحديث يتجنب الجميع ولكن السويسري، واألنموذج األلماني األنموذج عن الحديث يجري
  الفدرالية. روسيا أو أخرى أفريقية ودول وباكستان

 حدودها حددت حصتها دولة لكل النفوذ مناطق لرسم استمرار فهذا فدراليًا، نظاًما وتركيا وإيران روسيا من كل تقرر عندما
 وتأمين المواطن خدمة على القادرة سورية على نحصل لن ثم ومن بها، الخاص جيشها منطقة ولكل الفدرالية، يقررون ثم معينة لمدة

 الشخصي برأيي العراق. مثل القرارات اتخاذ على قادرة وغير مفككة، دولة إنها البوسنة، دولة كبير حد إلى يشبه وذلك خدماته،
  النفوذ. لمناطق استمرار هو حاليًا سورية في الفدرالي النظام طرح

  

  السعد حسام د.

   الفدرالية. موضوع عن الحديث ثم ومن للسلطة، أولي انتقال ويُفترض اآلني، الوضع ظل في فدرالي طرح عن الحديث يدور

 السورية للمكونات منظم وقمع استبعاد هو سورية في الحاصل لكن المجتمع، مكونات بين الهوة لتجسير الفيدرالية حل يأتي
 هو السيناريو لهذا فالترويج لذلك السوري. المجتمع مكونات بين شرخ وجود بسبب الحال هذا إلى تصل لم السورية األزمة معظمها.
 مكونات بين مشكلة بأنها األزمة وتصوير الثورة، مطالب عن كذلك وانحراف السورية، لألزمة المستعصية المشكلة عن انحراف
  السوري. الشعب

 صورة على سورية وجود مصلتحها من خارجية أطرافًا ويخدم سورية، تقسيم إلى سيؤدي المرحلة هذه في فدرالي طرح أي
   كانتونات.

  النيفي حسن أ.

 مثلما الفدرالية حدود هو األول الخطر الراهن: الوقت في تطبيقها أو الفدرالية طرح لموضوع فادحين خطرين إلى أشير أن أود
 هي إذًا القوى، موازين فرضتها يعني قتالية، خطوًطا بل توافقية خطوًطا ليست األصل في هي القوى، لموازين وفقًا راهنة هي

 سببًا تكون أن يفترض التي الفدرالية وأن أهلية. حرب إلى وتؤدي المستقبل، في طاحنة جبهات إلى تتحول أن يمكن قتالية خطوط
 مطروح، هو ما وفق الفدرالية، أن هو الثاني والخطر أهلية. وحرب أزمة مصدر أو الحرب مصادر من مصدًرا تصبح سوف للتعايش

   .وأساسها المشكلة أصل هو بينما جديد من المجتمع في ودمجه السياسية، العملية في وتصديره النظام، تجديد تعيد

 

  تركماني هللا عبد د.

 شرق األخرى والمناطق عفرين بين الثالث المناطق في األكراد حتى كلها السوري الشعب مكونات إن الفدرالية موضوع في
 من به، خاصة جغرافية منطقة له ليس المكونات من مكون وأي موزعون، كلها سورية وفي وحلب دمشق في األكراد وحتى البالد،

 على وليس جغرافي، أساس على إدارية مركزية ال نظام أو سورية وحدة مع فدرالي نظام إلى نطمح كنا إذا الحديث أهمية تأتي هنا
 على ولكن وشعبها، كلها مجموعاتها بين التشاركية سورية لبناء أفقًا يفتح أن يمكن هذا غيره، أو طائفي أو قومي أو إثني أساس
 قومية لمجموعة المحدودة المساحة هذه سورية في تجد أن يمكن ال الحال واقع ألن ومذهبي قومي أساس على وليس جغرافي أساس

 اإلطالق على يمكن ال جًدا، جًدا محدودة منطقة في سوى كذلك األمر ليس العلويين جبال يُقال عندما وحتى محددة، منطقة لها دينة أو
  كلها. سورية في موزعة كلها فالمكونات وغيرهم، والمسيحين األكراد عند نفسه الشيء سورية، عن معزولة بمنطقة التفكير
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  تركماني هللا عبد د. 

 لسورية أفقًا يفتح الذي األفضل السيناريو هذا ،1جنيف بيان مع ينسجم ما وهو األفضل، هو االنتقالية الحكم هيئة تشكيل إن
 موازين ضمن التحقق السيناريو هذا يقبل مدى أي إلى بالفعل السؤال ولكن السوري، الشعب طموحات لتحقيق أفقًا ويفتح المستقبل،

  الواقع؟ في للتحقق السيناريو هذا فرص فما تمثله. التي المؤسسات في غيابه بل السوري الذاتي العامل ضعف وضمن الحالية، القوى

  طعمة أحمد د.

 اجتماعات في هذا وترسخ المعارضة، إلى بالنسبة مرفوًضا كان 2012 حزيران/يونيو 30 في 1جنيف بيان ُطرح عندما
 جرى القاهرة، اجتماعات نهاية في أنه حصل وما أيام. بأربعة القرار بعد أي يوليو، تموز/ شهر من والرابع الثالث في القاهرة

 وأن المفاوضات، إلى بالذهاب تقبل ثم ومن ،1جنيف ببيان ستعترف كانت التي المتابعة لجنة برفض الوطني المجلس من التصويت
 وهيئة الديمقراطي والمنبر الوطني المجلس هي: جهات ثالث من تؤلف أن على المفاوضات، في السوري للشعب ممثلة تكون

 البيان. هذا لتنفيذ المعارضة إحضار يستطيعون ال أنهم ونصف شهرين بعد الروسيين أبلغوا األميركيين أن إلى أدى ما التنسيق،
 بإحضار وأنتم النظام، بإحضار نحن نقوم أن على وإياكم اتفقنا نحن قالوا - العملية الناحية من - الروسيين أن النتيجة وكانت

 أن وهي تقريبية صيغة أوجدوا وعليه عليه، يبنى أساس له يعد لم 1جنيف بيان إذًا المعارضة، تحضروا لم دمتم وما المعارضة،
 االئتالف ولكن حصل. الذي وهذا المفاوضات إلى يذهب الوطني، المجلس من بديًال  االئتالف اسمه للمعارضة جديًدا جسًما ننشئ
   أيًضا. للمفاوضات يذهب ولم الوطني، المجلس من أكثر تشدد

 كان أنه إلى أميل وأنا مصيبة، كان إنه أم االنتقالي الحكم جسم وتشكيل 1جنيف، بيان رفض صحيًحا موقفا كان إن أدرى ال
 ونتج بعد، ما في القوى موازين تغيّر هي أهمية كارثية نقطة أكثر ولعل بعد، ما في كارثية نتائج منه ونتج قبلنا، من مغلوًطا تصرفًا

   انتقالي. حكم جسم من بديل يُطرح أن على الروس وإصرار العملية، الناحية من جنيف بيان تنحية ذلك من

 أننا من الرغم وعلى كلها، السورية الثورة تاريخ وفي كلها المفاوضات في ُطرحت صيغة أفضل هو انتقالي حكم جسم خلق إن
 نصف سوى تنال أالّ  لها يُقرر والكرامة، الحرية أجل من خرجت قد الحجم، بهذا ثورة أن المعقول من ليس أنه عددنا ألننا رفضناه

 هذا فعليًا انتقالي حكم جسم خلق لو ألنه بهذا، نقبل أن ينبغي كان ذلك مع ولكن اآلخر، النصف ينال السابق والنظام الجديد، النظام
   القديم. النظام أسس زوال يعني بالضرورة

 مبكرة مدة في لنا واتضح اإلطالق، على إلينا بالنسبة مناسبًا دليًال  يكن لم بعد ما في طُرح الذي البديل أن القضية في الشاهد
  سابقًا. علينا ُطرح مما كثير شيء على نحصل أن باإلمكان يعد لم أنه القوى موازين تغيير ومع

 األمن مجلس قرار بدقة ندرس بأن لنا يشيرون الدوليين المسؤولين وحتى إليه للعودة إمكان هناك أصبح أنه أظن ال واآلن
 كانوا الروس أن والحظتم والعمل، التداول نطاق خارج أصبح 2118 األمن مجلس قرار من تبعه وما 1جنيف بيان ألن ،2254

 2016-12-31 في 2336 األمن مجلس قرار عودة هي جًدا إيجابية نقطة وجدت لذلك تجاوزه، على - مرة إثر في مرة - يصرون
 هو أهمية فيه ما وأكثر محتواه، يُؤخذ وأن بالحسبان، يُؤخذ أن ينبغي 1جنيف بيان أن والتأكيد اإلصرار أعاد الذي األخير القرار
   االنتقالي. الحكم جسم

 لكن تطبيقها، مصلحتنا ومن األفضل، هي كانت وإن جًدا، ضعيف االنتقالية الحكم هيئة أو االنتقالي الحكم جسم تشكيل إمكان إنّ 
 وأصبح الماضي، من جزًءا أصبحت أنها األرجح لذلك تجاوزها. قد تنفيذها، األميركية اإلدارة تُقرر لم إذا الدولي، المجتمع أن يبدو
  روسية. نظر وجهة من الدستور أساس على واالنتخابات الجديد الدستور عنها: بدائل هناك

  

 النيفي حسن أ.

 التوهج بطور الثورات تمر فدائًما التاريخ، سياق خارج ليست السورية والثورة بأطوار تمر العالم في كلها الثورات أن أظن
 المعطيات هذه ضوء وعلى إيجابية، أم سلبية سواء معطيات، له األطوار هذه من طور وكل االنحراف، وطور االنحدار وطور
  معها. الدولي المجتمع يتعامل

 يعني جذريًا، اآلن عليه هو عما يختلف السورية المعطيات وضع كان 1جنيف قرار صدر عندما 2012 يونيو حزيران/30 في
 القوة كونه عن فضًال  السورية األراضي من المئة في 60 على يسيطر الحر الجيش وكان موجوًدا، يزال ما السلمي الحراك أوالً  كان
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 شعبية حالة هي سورية في حالة مع يتعامل العالمي اإلعالم كان األرض. على تسيطر المتطرفة اإلسالمية القوى تكن ولم الضاربة،
  .2012 جنيف قرار صدور في شاركت جميعها العوامل وهذه والكرامة، بالحرية تطالب

 ولم أهلية، حربًا عنها يقول العالمي اإلعالم فإن الثورة عن الحديث يحضر عندما إنه القول ويكفي كلها، الموازين تغيرت اآلن
 حل وإنما السوريين، لقضية حًال  ليس سورية، في حل عن يبحث العالم أصبح ثمَّ  من اإلطالق، على سورية ثورة يقول أحد يعد

 الثورة حرف بعد الفدرالية أو النفوذ لمناطق حلول عن نبحث وأصبحنا السورية. األرض على والدولية اإلقليمية المصالح لصراع
   الحقيقي. مسارها عن

 من لكن قصور، على يدل وهذا كبير، خطأ هو لها المعارضة ورفض الممكن، أفضل كانت انتقالي حكم هيئة مسألة أن أؤكد أنا
  تجاوزها. يصعب مركبة أخطاء فتصبح أخريات، أخطاء عليها يتراكم المعارضة ترتكبها التي األخطاء أن المؤسف

  

 ىيحي عقاب أ.   

 باإلضافة التشتت، في مهًما عامًال  هذا كان االنهيار، من أدنى أو قوسين قاب النظام أن مؤكدة معلومات هناك كان 2012 في
  .الخارجي التدخل على الوطني المجلس في كانت التي الرهانات إلى

 عقل هناك وكان المعارضة، لتوحيد متابعة بلجنة يخرج أن 2012 عام القاهرة مؤتمر من تريد والدولية العربية اإلرادة كانت
 قتله، أو الوطني المجلس دفن يُريد الذي الٌضّرة) (عقل التنسيق بهيئة آخر وعقل عليه، مؤامرة هذه أن يعد الوطني المجلس ضمن

  .بديل جسم وإنشاء

 وأعطت سيطرت التي األسلمة وطبيعة المفكك المعارضة ووضع القوى، موازين تغيير أن أظن االنتقالي، الحكم هيئة حول
 أوًال، ليكون األولى، الدرجة إلى اإلرهاب مكافحة شعار منسوب ورفع للنظام، بديلة تكون أن على قادرة غير بأنها للعالم صورة
 األسد، بشار ومصير النظام، إسقاط األول الطلب أن مسألة في متشددة وبقيت المعارضة، قوى تستجب ولم ثانيًا. كلها األمور وتأتي

 االنتقالية الحاكمة الهيئة فكرة حاليًا المطروحة الوثائق في ترد لم أنه اآلن، أمامها نحن التي والنتيجة .1فيينا بيان في التحوالت فحدثت
 جسم وإما حاليًا، روسيا له تروج ما وهو وطنية، وحدة حكومة إما ؛شيئين إلى االنزياح بدأ 2 فيينا وبعد كاملة، تنفيذية بصالحيات

  .النظام شريكة لتكون متعسكرة أو عسكرية أطراف مع اتصاالت وهناك عام، منذ عنه الحديث يجري ما وهذا أمني، عسكري

  المعارضة؟ تمتلك ماذا الكبير والسؤال

 تقبل لن المعارضة أن وأظن مستقلة، بنية نتصورها التي غير لكنها انتقالية حاكمة هيئة عن الحديث يجري موسكو إعالن في
  .والتعقيد النزف وضع في السورية المسألة يبقي ما وهذا الحلول، بأشباه

  

 قوتلي بسام أ.

 ديمقراطي مجتمع إلى التدريجي واالنتقال األسد، دون من السلطة تمتلك أن يعني األساس بالمفهوم انتقالية حكم هيئة تأليف
 النقطة إلى يعيدنا األسد بوجود انتقالية حكم هيئة تأليف أن إلى االنتباه يجب لكن المطروحة، الحلول أفضل وهو ديمقراطية، ودولة

  السياسية. المشاركة هامش توسيع هي التي 1رقم

 أيًضا ذلك ويتطلب المعارضة، جدول على الرئيسة النقطة يبقى أن يجب انتقالي حكم هيئة تأليف أن أظن الشخصي وبرأيي
 بل السوريين كل تمثل تعد لم بأنها المعارضة عن انطباع هناك األخيرة المدة ففي عملها، آليات وفي نفسها المعارضة في تغييرات

 تستطيع وحتى معين، أداء أو عمل طريقة أو حوار أو خطاب نتيجة يولد االنطباع وهذا معينة، جهة أو مثًال  السنة العرب تمثل
 الوطني، الخطاب وتوسيع األفكار وبعض الدماء، بعض وتجديد داخليًا، نفسها تغيير إلى تحتاج هي الموقف هذا على الثبات المعارضة

 حًال. بوصفه به التشبث ويجب ممكنًا، كان إن الحلول أفضل هذا لكن تستمر، لكي السورية المعارضة في تعديالت هناك لذلك

  

  السعد حسام د.

 مع وبنيته انسجامه على محافًظا يزال ما النظام ألن الخيال، من ضرب هو االنتقالي الحكم هيئة عن الحالي الوقت في الحديث
 فهو السيناريو، هذا على التوافق حصل وإن انتقالية. حكم بهيئة القبول النظام مصلحة من ليس المرحلة هذه في المعارضة. تشظي

  النهائي. الحل من جديدة مرحلة في سورية لدخول وبداية للمعارضة مكسبًا يعد
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  تركماني هللا عبد د.

 ألنه انتقالي، حكم فكرة على ينطوي الذي 1جنيف بيان رفضت عندما كبيًرا خطأ ارتكبت المعارضة أن أظن المبدأ حيث من
 جسم بين شركة بمعنى االنتقالية، العدالة فكرة من جانب على قائًما كان بل يبقى أن الدكتاتوري للنظام رأًسا األسد بشار يفترض لم

 لعملية أفقًا ستفتح كانت ثم ومن المدني، المجتمع من والمستقلين المعارضة ومن السوري، الشعب بدماء يديهم تتلطخ لم ممن النظام
 تفضلتم وكما ،2012 القاهرة ومؤتمر الوطني المجلس من بدًءا يعني المختلفة بألوانها المعارضة أخطأت وعندما السياسي، االنتقال

 االنتقالي الحكم عن الحديث يعد لم لألسف القائمة القوى موازين ظل في واآلن النظام. على الضغط في تساعد القوى موازين كانت
  وطنية. وحدة حكومة عن والحديث الداخلي بالوضع يتعلق وفيما والدولية اإلقليمية للقوى نفوذ مناطق عن الحديث أصبح بل

 كالبناء، البنية وهذه األسد، آل نظام وبنية السوري النظام بنية يدركوا لم السورية المعارضة ممثلي نضج عدم بسبب لألسف
 على الشكلي ال الحقيقي التشارك لقبول النظام على الضغط حال أنه المعارضة قادة يدرك ولم تسقط، سوف منها حصى أي بإزالة
 ألن النظام سيهدم األمر هذا بأن يدركوا لم النظام، رأس وجود عدم مع ندي متساوٍ  حقيقي تشارك وإنما وطنية، وحدة حكومة طريقة

 تفهمه مالم وهذا وينهيه، يسقطه سوف فيه خلل أي أنه بطريقة بني السلطة إلى األسد حافظ جاء عندما 1970 عام منذ األسد آل نظام
   المعارضة. قتل الشعبوي الخطاب فإن آخر جانب من المعارضة،
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   تركماني هللا عبد د.

 وأوروبا اإلقليمي الجوار دول على الالجئين وضغط والتطرف اإلرهاب انتشار بعد وبخاصة فقط سورية تعد لم السورية المسألة
 بهده االستمرار سيقبل مدى أي إلى فيها المؤثرة والدول المتحدة األمم هيئة هنا وأقصد الدولي المجتمع سيبقى مدى أي إلى والسؤال
 بأن يؤمن حد إلى الدولي المجتمع سيصل متى الدوليين. والسلم األمن في السلبي التأثير يُسمى ما السورية المأساة تفرز بأن الوضعية

 إمكان يملك السيناريو هذا مثل هل والسؤال سابقة، حاالت في حصل مثلما محتمل هذا سورية، على دولية بوصاية إال حلول ال
  عليها؟ ينطوي التي المخاطر أيًضا وماهي التحقق،

 يمثل من هو وأنه تغيير، بأي يقبل ولم النظام، تعنت بمعنى أي قائًما السوري االستعصاء بقي إذا السيناريو هذا إلى بالنسبة
 المجتمع يبقى هل سورية، في قائًما بقي الجوار دول على والخطر للتنفيذ، قابًال  برنامًجا تقدم أن تستطع لم المعارضة وأن سورية
 التي الممكنة السيناريوهات أحد ولكنه المنظور، األفق في قائًما ليس السيناريو هذا أن أظن أنا متفرًجا؟ المتحدة باألمم المتمثل الدولي

  النهائي. يكون أن وممكن مستقبًال، سورية ستشهدها

 من الرغم على السورية المسألة في واالنخراط االنغماس عن الكبرى والدول الدولي للمجتمع االستنكاف هذا هل نسأل أن يبقى
 طوال لألزمة وإدارتهم لها حلول عن البحث أجل من انخراطهم عدم هل الثانية، العالمية الحرب منذ المآسي كبرى بأنها وصفها

  الصراع؟ إدارة في النهج هذا فعًال  سيستمر هل الست، السنوات

  
  طعمة أحمد د.

 نفسه الوقت وفي اقتصاديًا، ُمكلف ألنه تنفيذه، في راغب غير الدولي والمجتمع للتحقيق، قابل غير السناريو هذا أن بقناعتي
 له ُمخطًطا يكن لم العراق في حدث ما تنجح. لم أخرى بلدان في سابقة تجارب وهناك األرض، على عسكرية قوات وجود يتطلب
 كان الذي بريمر، دستور العرب الُسنّة رفض بسبب األميركيون عليه اُجبر ولكن خصوًصا، واألميركيين الدولي المجتمع من تماًما
 فكرة الثانية والنقطة عربية. قومية العراق روح تبقى أن وهي العربية، القومية نقطة الباردة: الحرب مخلفات من نقطتين على يُركز
 عززتها التي الجهادية السلفية يعني اإلسالمي التصور ودخلها بالبعثية، المتأثرون العرب السنة رفض وعندما المركزي. الحكم

 شمال آمنة منطقة إنشاء خيار ضمن أصبحوا إذ األميركيين، عند مشكلة هناك أصبح اإليراني، والنظام السوري النظام بتحريض
   حرب. حال في السنية الوسطى المنطقة وترك الشيعية، المنطقة هي الجنوب في آمنة ومنطقة الكردية، المنطقة العراق

 الدينة الدولة من ينتقلوا وأن الثالثين، األعوام حرب قبل الحلول إيجاد األوروبيون يرد لم عندما كيسنجر كتاب خالصة وفي
 طاولة، إلى يجلسوا أن يجب بأنه االقتناع قبل الثالثين األعوام حرب من بد ال كان الوطنية، والدولة القومية الدولة إلى العرقية والدولة

   علمانية. بخلفية القومية الدولة إلى الدينية الدولة من سلمية بطريقة واالنتقال

 مباشرة: دولي مسؤول لي وقال سلفًا، العراقي األنموذج وطبق السابقة، التجربة بسبب متعمًدا أصبح سورية في يجري ما اآلن
 وأولها جميعها، سورية في ترتيبها المطلوب األوراق ترتيب بعد ولكن دايتون، باتفاق شبيه شيء النهاية في عليكم يُفرض سوف
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 في يسرعوا أن اإلسالميين على ويجب سورية، في معالمها تظهر بدأت السياسي اإلسالم ورقة قناعتي وفي السياسي. اإلسالم ورقة
 وفصل الغنوشي فعل مثلما المسلمين لإلخوان بها تحدثت نظر وجهة ولدي سورية في السياسي، اإلسالم فكرة عن نهائيًا التخلي

 والسياسي، الدعوي بين أيًضا يفصلوا أن المسلمين اإلخوان على يجب الدعوي. وترك السياسي باتجاه وانتقل السياسي، عن الدعوي
 العمل عن المدة هذه في يتخلوا وأن اإلسالمي، ميراثنا في والمتراكمة المتخلفة األفكار ترتيب يعيدوا وأن الدعوي، إلى والتوجه

   الطروحات. أحد وهذا السياسي،

 إال تحصل لن وهي تكرر أن أظن وال دولية، قوات بقدوم يسمح األمني الوضع وال االقتصادي الوضع ال المطروح السيناريو
 بمثل أمرها تتولى وهي دولة، لكل نفوذ مناطق جزئي بشكل حاليًا أميركيًا المطروح الحل بينما النهائي، الحل على االتفاق حصل إذا

 هذا تحقق ولو دولية؟ قوات تأتي فلماذا الجنوبية، والمنطقة الروسية والمنطقة أميركية برعاية كردية منطقة الشرقي الشمال منطقة
 حفظ قوات أن ونالحظ سورية، في الحل على الدولي المجتمع تفاهم على يدل وهذا سلبي، ليس فهو تحقق لو مستبعد، وهو األمر،
  السالم. عملية بدء بعد إال تأتي ال السالم

 النيفي حسن أ.

 ست إشراك استدعت اللبنانية األهلية الحرب إن حيث السابقة، اللبنانية التجربة كبير حد إلى يشبه السيناريو هذا تصوري في
  الطائف باتفاق 1989 في وانتهت الخطيب، سامي بقيادة ردع قوات لتشكيل عربية دول

  والسورية. اللبنانية الحاليتين كال في كليًا تباعًدا هناك أن علًما

 وفق إال يحصل لن عسكرية، قوات تدخل هناك أصبح إذا أو اآلن العسكري التدخل وبتصوري الدولة، تحلل هو المشكلة وأصل
 والموقف الفرنسي الموقف بخاصة األوروبية، المواقف ورأينا لمصلحتها. جهة كل تتدخل وسوف الراهنة، الحالة هي كما المصالح

   إطالقًا. التدخل رفض على إصرار هناك نفسه الوقت في ولكن السورية، الثورة من ممتاز موقف النظري المستوى في البريطاني

 الكردية، للقوات دعمها خالل من وأميركا وروسيا تركيا بمثل حاليًا، الشرط هذا تحقق العسكرية التموضعات أو الراهن الوضع
 التدخل يحصل لن السابع، البند تحت دولية وقرارات دولي بتوافق تجري دولية صيغة إلى يفضي دولي مؤتمر هناك يكن لم وإن

  بعيدة. تزال ما المسألة هذه فإن المنظور وبالمدى الدولي،

  

 ىيحي عقاب أ.

 أثمان دفع سورية على يزال ما وهل الحالة هذه عند يتوقف هل سورية في اإلسرائيلي المشروع هو بقوة يطرح سؤال هناك
  .األمن وإعادة السياسي الحل موضوع وبالتالي

 والشمال، الجنوب في تدخل دولية قوات دخول موضوع عن الحديث جرى 2016 بداية في األركان هيئة تشكيل وخالل
 النظرة في وبخاصة صعيد، كل على كبيرة تراجعات حدوث بسبب السنوات في تبخر الحديث هذا لكن األسد حصار في وتشارك

  الحر. للجيش الغربية األوروبية الدول وتقييم العسكرة، إلى

 النقطة وفي أخرى، صيغ عن البحث يجب ثم ومن واألمن، األمور زمام لتولي مقدرة هناك ليس أنه واضًحا كان أوباما وحديث
 في اإلعمار بند فيه والفت تدخل، أي ذكر على يأتي ال تفصيلي، مشروع هو األوروبي االتحاد قدمه الذي المشروع في األخرى
 القوات وجود سيبقى اإلرهاب محاربة من القوات هذه انتهت لو حتى أظن سورية في أجنبية قوات هناك وحاليًا االنتقالية، المرحلة

 الغربية الدول وهذه وجودها، على مؤشرات هناك ليست زرقاوات، بقبعات دولية قوات وأما وخبراء، ومستشارين قواعد هيئة على
 نريد ال تقول، ألن يكفي ما المسوغات من لها بالعراق ومروًرا الصومال من العربية المنطقة في تجاربها خالل ومن الثقل، ذات

  أنفسكم. على واعتمدوا تدخًال 

  

 قوتلي بسام أ.

 ذلك لتوسيع رغبة أو حاجة هناك أن أظن وال المختلفة، النفوذ مناطق في وذلك فعليًا، األرض على الدولية القوات وجود نالحظ
 وضمن دولي، طابع ذات قوات تكون وأن مختلفة، دول قوات وجود من السوريين نحن لنا أفضل وهو زرقاوات، قبعات قوات بمثل
 حاليًا. واقعي ذلك أظن وال انتقالية، هيئة

  



 

    عملورشة  242 

    (سيناريوهات مستقبل سورية)   

  السعد حسام د.

 قد السورية األزمة تكون بمرحلة يرتبط السيناريو هذا لكن آخر، حل أي من إيجابية أكثر فهو السيناريو هذا ُطبّق حال في
 هذه في مطروًحا السيناريو هذا يكون أن المستبعد من لذلك آخر. خيار أي غياب على دوليًا االتفاق وجرى نهايتها، على أشرفت
 األقل. على المرحلة

 


