
تحركات سياسية يف الدوحة
ولكن هل ستتبنى املعارضة السورية دبلوماسية أكرث واقعية؟
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M
al

ik
 a

l-
A

bd
eh

 &
 L

ar
s 

H
au

ch
 يف عطلة نهاية األسبوع من 4 فرباير 2022، سيجتمع أكرث من 80 من قادة املعارضة السورية والناشطني

 واألكادمييني يف الدوحة )قطر( للمشاركة يف »ورشة عمل بحثية« تشارك يف استضافتها العديد من مراكز الدراسات
 السورية التي تتمتع بعالقات وثيقة مع قطر، مثل جسور وعمران وحرمون.1 ولكن الوجه العام لالجتامع هو

 رياض حجاب، رئيس الوزراء السابق يف عهد الرئيس بشار األسد، الذي انشق يف عام 2012 وشغل مناصب بارزة
 يف املعارضة مبا يف ذلك منصب رئيس هيئة التفاوض السورية.2 الغرض املعلن من املؤمتر هو مناقشة حالة الرصاع

 السوري وخيارات العمل السيايس من جانب املعارضة.3

 1 نود أن نشكر توماس برييه (CNRS – IREMAM) وإروين فان فني (Clingendael) عىل استعراضهام البناء لهذا املوجز. وبطبيعة الحال تظل
 محتوياته مسؤوليتنا الخاصة. الحظ أن مراكز الدراسات املذكورة متتد عرب طيف أيديولوجي واسع تشمل توجهات قريبة من اإلخوان

املسلمني وأخرى متيل إىل اليسار العريب.
 2 هيئة املفاوضات السورية هي خليفة الهيئة العليا للمفاوضات. تم إنشاؤها يف مؤمتر الرياض الثاين يف نوفمرب 2017. وعىل النقيض من
 الهيئة العليا للمفاوضات التي تأسست يف مؤمتر الرياض األول يف كانون األول/ديسمرب 2015، تتضمن هيئة املفاوضات السورية ممثلني

 عن هيئة التنسيق الوطنية )املعروفة يف كثري من األحيان باسم »املعارضة الداخلية«( فضال عن منصتي القاهرة وموسكو.
3 انظر: /https://www.syriahr.com/en/234539 )تم االطالع عليه يف 24 كانون الثاين/يناير 2022(.

 نظرا لتأزم مفاوضات السالم التي تقودها األمم املتحدة، يحتاج االئتالف السوري املعارض وهيئة
 التفاوض السورية إىل تجديد داخيل واسرتاتيجية سياسية جديدة. قد يتيح اجتامع املعارضة
 املرتقب يف 4 شباط/فرباير يف الدوحة مع أكرث من 80 من قادة املعارضة السورية والناشطني

 واألكادمييني فرصة للقيام بذلك. ومع ذلك، فإن الوجه العام لالجتامع هو رياض حجاب، الذي مل
 يعد جزءا من هيئة التفاوض السورية وينظر إليه عىل أنه يسعى إىل استيالء داخيل عىل قيادة

 املعارضة. ومن املرجح أن يكون الحدث جزءا من سلسلة اجتامعات تسعى إىل إنشاء مركز جديد
 للمعارضة دون إنشاء جسم معارض جديد. ومع ذلك، لن يؤدي تحركات حجاب السياسية، وال
 املكاسب املحتملة عىل مستوى الرشعية او الكفاءة جراء تنفيذ خطة إصالح داخلية موازية يف

 االئتالف السوري، إىل توليد اسرتاتيجية سياسية جديدة للمعارضة. ويتطلب ذلك دبلوماسية
 خالقة وعملية تركز عىل سبيل املثال التفاوض عىل ترتيبات عرب خطوط التامس بني جميع أطراف
 النزاع والتي من شأنها تدعيم األمن املحيل وتسهيل السفر والتجارة ووصول املساعدات اإلنسانية

 لتحسني الوضع اليائس للشعب السوري مبا يتامىش مع دعوة األمم املتحدة إىل خلق “بيئة آمنة
 وهادئة ومحايدة”. بهذه الطريقة، ميكن االستفادة من عادات الحوار والحلول الوسطى التي

 ميكن أن تتطور تدريجيا يف مراحل الحقة ملعالجة القضايا األكرث تعقيدا املتمثلة يف تقاسم السلطة
وإعادة اإلعامر مبجرد فتح نافذة مناسبة لذلك.
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https://www.syriahr.com/en/234539/
https://www.syriahr.com/en/234539/
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 شهدت السنوات األخرية انتكاسات شديدة للمعارضة السورية »الرسمية«، املتمثلة مؤسساتياً يف االئتالف الوطني
 لقوى الثورة واملعارضة السورية )»االئتالف«(. فعىل الصعيد امليداين، سقطت أجزاء من شامل غرب البالد يف أيدي
 قوات النظام املدعومة من روسيا وإيران يف عام 2020. ومن الناحية الجيوسياسية، أصبحت سياسة واشنطن تجاه

 سوريا غري منسجمة يف عهد الرئيس ترامب، أعقبها فك ارتباط متزايد يف ظل إدارة بايدن تجاه امللف السوري،
 األمر الذي من شأنه أن يقلل من اهتامم الواليات املتحدة باملشاركة )من جديد( مع االئتالف، يف حني أن االتحاد

 األورويب قد وضع االئتالف يف مؤخرة اولوياته منذ فرتة.4 ويف الوقت نفسه، تضغط العديد من الدول العربية،
 أبرزها اإلمارات واألردن والجزائر، من أجل التطبيع مع نظام األسد، األمر الذي سيضع املعارضة السورية بعيدا

 عن املشهد متاماً. وعىل الصعيد الدويل، تم تقليص عملية السالم التي تقودها األمم املتحدة إىل اللجنة الدستورية،
 وهي لجنة متزج بني ممثيل النظام واملعارضة واملجتمع املدين املكلفني بوضع دستور جديد. فشلت اللجنة يف إحراز

 أي تقدم يف الدورات الست التي عقدت منذ ترشين األول/أكتوبر 2019، ويرجع ذلك يف جزء كبري منه إىل تعنت
 النظام، مام يشري إىل أن دمشق ال تهتم كثريا باملوافقة عىل تسوية سياسية إلنهاء النزاع.5

 وهكذا، يف حني أن االئتالف6 هو الجسم املعارض األكرث شهرة عىل الصعيد الدويل، ويشكل العمود الفقري لهيئة
 التفاوض السورية، فإنه قد فقد زخام ومصداقية كبريين يف نظر العديد من نشطاء املعارضة واملثقفني. ويرجع

 ذلك يف جزء منه إىل أنهم ينظرون إىل االئتالف عىل أنه تابع لرتكيا؛ ويف جزء آخر هو ردة فعل عىل حالة االنقسام
 الداخيل وحالة الفساد املتصورة عند البعض. وعالوة عىل ذلك، فإن وحدات حامية الشعب الكردية (YPG) غري
 ممثلة يف أي من االئتالف أو هيئة التفاوض، ويرجع ذلك يف الغالب إىل رفض تريك بسبب صالت وحدات حامية

 الشعب بحزب العامل الكردستاين وعالقة وحدات حامية الشعب/قوات سوريا الدميقراطية الغامضة مع نظام
 األسد.7

 ويف ظل هذه الخلفية، ميكن لورشة عمل الدوحة أن تتيح فرصة الستكشاف كيفية تحسني أهمية ودور املعارضة
 السورية بشكل عام. ولكن تيارات أكرث قتامة ترسي تحت السطح. فالبعض يريد ان يستغل االستياء من االئتالف

 وهيئة التفاوض وتأزم عملية السالم التي تقودها األمم املتحدة والتي وصلت إىل طريق مسدود الستبدال االئتالف
 بجسم جديد أقرب إىل قطر.8 تجدر اإلشارة إىل أن غالبية املدعوين إىل الدوحة قد تم تهميشهم من قبل االئتالف
 أو يعملون خارج هيئات املعارضة »الرسمية«. وبالتايل، فإن االستحقاق الحقيقي الجتامع الدوحة هو مدى قدرة

 هذا االجتامع عىل إعادة تقويم االسرتاتيجية الخارجية للمعارضة السورية ورشعيتها الداخلية. تتابع روسيا الحدث
 عن كثب يف سعيها إلضعاف االئتالف، والذي يشكل حاليا عقبة أمام رؤية موسكو للحل السيايس القائم عىل

 أحقية نظام األسد بامتالك سلطة الدولة دون غريه.9 من وجهة نظر االئتالف، تعقد ورشة عمل الدوحة يف منعطف
 حساس، فهو ال يستطيع إحياء عملية السالم املحترضة التي تقودها األمم املتحدة مبفرده وليس لديه بدائل

سياسية،10 وهو عىل وشك النظر يف خطة إصالح داخيل طموحة تم إعدادها رسا مع تركيا.

 اجتامع الدوحة فرصة ضائعة لالئتالف
 بينام رئيس االئتالف سامل املسلط وأعضاء آخرين رفيعي املستوى من االئتالف وهيئة التفاوض سيحرضون ورشة

 العمل يف الدوحة، فقد متت دعوتهم كأفراد وليس كممثلني ملؤسساتهم. يف البداية، عرض عىل قيادة االئتالف

 4 باستثناء دورها خالل مفاوضات جنيف. هوش، ل. مشاركة االتحاد األورويب مع املعارضة السورية )االئتالف(، الهاي: كلينغنديل،
 2021 )تم الوصول إليه يف 23 يناير/كانون الثاين 2022(.

 5 للمزيد عن اللجنة الدستورية: هوش، ل.، اللجنة الدستورية السورية قيد املراجعة، الهاي: كلينغيندايل، 2020 )تم االطالع
عليه يف 23 يناير/كانون الثاين 2022(.

 Pluralism Lost in Syria's Uprising (tcf.org) 2019 ،6 للمزيد راجع: ضاهر، ج. التعددية املفقودة يف االنتفاضة السورية 
)تم الوصول إليه يف 26 يناير 2022(.

 7 نتجيس، ر. وفان فني، إ. وحدات حامية الشعب/وحدات االتحاد الدميقراطي خالل النزاع السوري، الهاي: كلينغيندايل، 2021
)تم الوصول إليها يف 23 يناير/كانون الثاين 2022(.

 https://npasyria.com/en/69814 8 )تم االطالع عليه يف 24 كانون الثاين/يناير 2022(.
https://tass.com/world/1381371 9 )تم االطالع عليه يف 24 كانون الثاين/يناير 2022(.

https://www.arabnews.com/node/1196881 10 )تم االطالع عليه يف 24 كانون الثاين/يناير 2022(.

https://tcf.org/content/report/pluralism-lost-syrias-uprising/
https://npasyria.com/en/69814/
https://tass.com/world/1381371
https://www.arabnews.com/node/1196881/middle-east
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 املشاركة يف استضافة ورشة عمل موسعة للمعارضة، لكنها يف النهاية رفضت العرض ألنها مل تتمكن من االتفاق
 عىل صواب القيام بذلك.11 اعرتف جزء من قيادة االئتالف بأن مثل هذا املسعى ميكن أن يكون مفيدا يف ردم

 الهوة مع شخصيات معارضة غري ممثلة يف االئتالف،12 وإصالح العالقات مع منصات معارضة مثل منصتي القاهرة
 وهيئة التنسيق املدعومتني من مرص واإلمارات و السعودية.13 يف حني اشتبه آخرون يف قيادة االئتالف من إمكانية

 استغالل ورشة العمل لتقويض موقعهم أمام جمهور واسع.14 ومبجرد رفض االئتالف العرض املقدم من مركز جسور
 – وهو مركز بحثي يتخذ من إسطنبول مقرا له ومرتبط بقطر – طرح الفكرة عىل رياض حجاب15 ألنه الكيان اآلخر

 الوحيد يف املعارضة الذي يتمتع بالنفوذ السيايس والدعم املايل لعقد ورشة من هذا النوع.

 رياض حجاب: وجه مألوف مع طموحات جديدة
 بعد استبدال رياض حجاب كرئيس لهيئة التفاوض السورية بسبب الضغط السعودي يف عام 16،2017 حافظ عىل
 مسافة آمنة من االئتالف وعاد إىل قطر. وعىل مدى السنوات القليلة التالية، اكتسب حجاب سمعة كرجل دولة
 وطني تدعمه وزارة الخارجية القطرية وحشد شبكة من املؤيدين املحبطني من سياسة االئتالف وهيئة التفاوض

11 مقابالت مع أحد كبار قادة االئتالف، اسطنبول، 22 ترشين الثاين/نوفمرب 2021 و12 كانون الثاين/يناير 2022.

 12 تم تهميش معظم الشخصيات املؤيدة لحجاب بعد رحيله عن هيئة التفاوض السورية يف نوفمرب/ترشين الثاين 2017. ومن بني هؤالء
سهري األتايس وجورج صربا )استقال كالهام من االئتالف يف أبريل/نيسان 2018).

 13 للمزيد عن مجموعة القاهرة انظر: هوش (2021) )املصدر اعاله(،
Democratic Change – Carnegie Middle East Center – Carnegie National Coordination Body for Endowment :وعن هيئة التنسيق الوطنية راجع  

for International Peace (carnegie-mec.org) )تم االطالع عليه يف 23 يناير 2022.

14 مقابالت مع شخصية قيادية يف االئتالف، اسطنبول، 22 ترشين الثاين/نوفمرب 2021 و 12 كانون الثاين/يناير 2022.

https://www.qasioun-news.com/ar/articles/246902/amid-conflicting-timing-about-a-political-movement-for-the-syrian- :15 انظر 
opposition-led-by-riad-hijab )تم االطالع عليه يف 24 يناير 2022.

 16 أسقط السعوديون حجاب يف أعقاب األزمة الدبلوماسية القطرية يف يونيو/حزيران 2017 بسبب تصورهم لحجاب كوكيل قطري.
 كام شعرت واشنطن وبروكسل باإلحباط ألنه مل يفعل ما يكفي للمشاركة يف محادثات األمم املتحدة وتوسيع هيئة التفاوض لتشمل

 مجموعة أوسع من منصات املعارضة. استقال حجاب من قيادة هيئة التفاوض يف نوفمرب/ترشين الثاين 2017 بعد أن مل تدعه وزارة
 الخارجية السعودية إىل مؤمتر الرياض 2 للمعارضة السورية.

 املعارضة السورية لألسد
 تنقسم سوريا إىل ما يقرب من أربع مناطق تسيطر عليها دول وكيانات مختلفة. يدير نظام األسد الغرب

 والوسط وأجزاء من الرشق السوري مع وجود رويس ملحوظ يف الغرب والوسط، ووجود مرتبط بإيران
 عىل الحدود اللبنانية وحول دمشق والرشق )حوايل %60 من البالد(. وهناك عدد من املناطق الواقعة
 عىل طول الحدود الشاملية تحت السيطرة الرتكية عىل الرغم من أن بعضها يدار اسميا من قبل الذراع
 التنفيذي لإلتالف - الحكومة السورية املؤقتة - ويضبطه »الجيش الوطني السوري« املمول من تركيا.

 الجزء الشاميل من إدلب يف الشامل الغريب من سوريا تديره هيئة تحرير الشام وحكومة اإلنقاذ التابعة
 لها تحت الحامية العسكرية الرتكية )مجتمعة %10 من البالد(. وأخريا، تخضع املنطقة الشاملية الرشقية

 وأجزاء من الرشق لسيطرة قوات سوريا الدميقراطية التي يهيمن عليها األكراد. تحتفظ قوات سوريا
 الدميقراطية بعالقة غامضة مع النظام السوري وتصنيفها كمعارضة أمر قابل للنقاش )%30 من البالد(.

 ميكن للمرء أن يرى أن هيئة تحرير الشام واالئتالف وقوات سوريا الدميقراطية تشكل معا املعارضة
 السورية فيام يتعلق بالسيطرة عىل األرايض السورية. مع ذلك، فإن هذه الجامعات لديها أجندات مختلفة

 إىل حد كبري وبالكاد تتعاون. هناك أيضا شبكة كثيفة من منظامت املجتمع املدين السورية )يف الشتات(
 وشبكات الناشطني. وبينام يبقى االئتالف الجسم املعارض األكرث شهرة والفاعل الرئييس يف هيئة التفاوض،
 والذي لديها تفويض بتمثيل املعارضة السورية يف محادثات األمم املتحدة، إال أن ما يشكل "املعارضة" ال

يزال موضع نقاش من حيث العاطفة والهوية واملعنى املادي.

https://carnegie-mec.org/publications/?fa=48369
https://carnegie-mec.org/publications/?fa=48369
https://carnegie-mec.org/publications/?fa=48369
https://www.qasioun-news.com/ar/articles/246902/amid-conflicting-timing-talking-about-a-political-movement-for-the-syrian-opposition-led-by-riad-hijab
https://www.qasioun-news.com/ar/articles/246902/amid-conflicting-timing-talking-about-a-political-movement-for-the-syrian-opposition-led-by-riad-hijab
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 تجاه محادثات األمم املتحدة، ال سيام أداء اللجنة الدستورية واستمرار مشاركة تركيا يف مسار أستانا.17 ويف هذا
 الدور املتمثل يف »معارضة املعارضة«، أقام أيضا عالقات وثيقة مع عزمي بشارة وهو مستشار فلسطيني لحكام

 قطر يتمتع بالتأثري ويدير إمرباطورية إعالمية وفكرية، مبا يف ذلك مركز حرمون للدراسات وتلفزيون سوريا )قناة
 فضائية تركز فقط عىل سوريا(. ووفقا لعدة مصادر، شجع بشارة حجاب عىل عقد الورشة وقدم دعمه. وعىل الرغم

 من »الترصيح« الرتيك/القطري بإقامة »ورشة عمل بحثية« فقط واشرتاطهم أن متتنع عن التحريض ضد االئتالف،
 إال أن حجاب18 قد أرسل دعوات إىل ما يقرب من 80 من الحضور باسمه الخاص، وعني مراكز أبحاث إضافية

كمضيفني مشاركني لزيادة الرشعية املتصورة للحدث19 ومن املقرر أن يلقي الخطاب االفتتاحي للورشة.20

 نحو استيالء داخيل عىل القيادة؟
 إبقاء حجاب أوراقه قريبة جدا من صدره فيام يتعلق بأجندة الورشة قد أثار الشكوك. يف مقابالته التلفزيونية

 ركز عىل رضورة إبجاد »نهج جديدة« و«مبادرات سياسية تدفع إىل حل حقيقي« دون ذكر أي تفاصيل.21 يقول
 أولئك الذين تحدثوا إليه مؤخرا إنه كان غامضاً بشأن النتائج السياسية املتوقعة لورشة العمل.22 تكهن بعض
 شخصيات املعارضة بأنه يستخدم الورشة يف الغالب كنوع من العالقات العامة الشخصية دون أجندة معينة،

 بينام يؤكد آخرون أن لديه طموحات للعودة إىل منصبه القديم كرئيس لهيئة التفاوض السورية وسيستغل ورشة
 العمل لتقديم نفسه كمرشح بديل لقيادتها. التفسري األخري، واألكرث ترجيحا، هو أن حجاب يسعى إىل تكريس

 نفسه كزعيم غري رسمي للمعارضة السورية مبعناها األوسع، مبا يف ذلك املعارضة املسلحة واملجتمع املدين، دون
 إنشاء جسم معارض جديد. ويبدو أن اسرتاتيجية حجاب لالستيالء عىل قيادة املعارضة من خالل ورشات عمل هي
 افرتاضه بأن االختتام الناجح للمحادثات النووية يف فيينا سيمكن الجهات الدولية واإلقليمية الرئيسية من فرض حل
 سيايس للرصاع السوري عىل األطراف املتحاربة، مبا يف ذلك الرئيس األسد.23 وبالرغم من عدم ثقة حجاب مبحادثات
 السالم التي تقودها األمم املتحدة، إال أنه يعتقد عىل ما يبدو أن أصحاب املصلحة الخارجيني الرئيسيني من املرجح

 أن يفرضوا اتفاقا تتقاسم مبوجبه املكونات السورية السلطة،24 ويرى حجاب نفسه مدافعا عن مثل هذا »الحل
املفروض« بني حركة املعارضة السورية وبطال لتنفيذه يف دور السيايس العريب السني الذي يحظى باحرتام كبري.

 وإذا وضعنا جانبا للحظة مدى واقعية سيناريو الحل املفروض لتقاسم السلطة، ميكن فهم ورشة عمل الدوحة
 كجزء من برنامج أكرب لتكريس حجاب كسيايس عريب سني ميكنه التعامل مع األسد. وإذا كان هذا صحيحا، فسوف

 تعقب الدوحة سلسلة من االجتامعات يتحدى فيها، عرب مراكز الدراسات، هيئات املعارضة السياسية الرسمية
 بشأن قصورها، وسريوج نفسه عىل أنه املرشح الوحيد املوثوق به إلقناع الحركة األوسع للمعارضة السورية برضورة

 قبول تنازالت مؤملة. ومع الدعم السيايس واملايل القطري، واالستفادة من موجة اإلحباط بني املعارضة، قد يخلق
 حجاب ضغطا كافيا عىل االئتالف وهيئة التفاوض لالستطفاف خلف قيادته الفعلية.

 ومع ذلك، فإن الطريق أمامه لن يكون سهالً. عىل سبيل املثال، تركيا لديها تحفظاتها الخاصة حول حجاب. فمن
 ناحية، تشتبه أنقرة يف أنه، كعضو قديم يف حزب البعث، يحمل توجهاً قومياً ال يتالءم مع سياسات تركيا نفسها.
 وخالل فرتة رئاسته لهيئة التفاوض لوحظ أن حجاب أعطى األولوية للحلفاء العرب للمعارضة - مثل السعودية

 17 قمة أستانا األوىل يف 23 يناير 2017 يف عاصمة كازاخستان. ولديها شكل ثاليث من روسيا وتركيا وإيران، وقد أنشئت يف البداية للتفاوض
عىل سلسلة من اتفاقات وقف إطالق النار. ومنذ ذلك الحني تطورت إىل مسار أسايس ومحفز للدبلوماسية بشأن الرصاع السوري.

18 انظر: https:bit.ly/3FQv79j )تم االطالع عليه يف 24 يناير 2022(.

19 مكاملة هاتفية مع باحث يف املركز العريب للبحوث ودراسات السياسات، 17 يناير 2022.

 20 املرجع نفسه.
21 انظر: https://bit.ly/3fPSvci )تم االطالع عليه يف 24 يناير 2022.

22 مكاملة هاتفية مع باحث يف مركز حرمون للدراسات، 9 كانون الثاين/يناير 2022.

23 املرجع نفسه.

24 مكاملة هاتفية مع باحث يف املركز العريب للبحوث ودراسة السياسات، 17 يناير 2022.

https://7al.net/2022/01/19/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/7aladmin/news/
https://bit.ly/3fPSvci
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 وقطر واألردن واإلمارات – عىل حساب تركيا.25 كام تشعر تركيا بالتوتر إزاء إمكانية فتح قطر وحجاب قنوات مع
 الواليات املتحدة وقوات سوريا الدميقراطية نظرا لجذور حجاب يف محافظة دير الزور26 التي تسيطر عليها قوات

 سوريا الدميقراطية والحامس الذي أعربت عنه بعض مراكز الدراسات الراعية للورشة لفكرة الالمركزية.27 ومع ذلك،
 فإنه من املرجح أن تتحمل أنقرة قدرا من التدخالت من حجاب وقطر يف شؤون االئتالف نظرا ألن اإلمارة الخليجية

 تدعم مادياً جزءا من سياسة تركيا تجاه سوريا - مبا يف ذلك التكاليف التشغيلية لالئتالف - وتتعاون مع تركيا يف
 مجموعة واسعة من القضايا. إن تحريض الحجاب ضد االئتالف وهيئة التفاوض من مسافة آمنة يف الدوحة قد

 يكون مفيدا يف الواقع لرتكيا ألنه يجعل االئتالف وهيئة التفاوض أكرث اعتامدا عىل دعم أنقرة السيايس. ومن الجدير
 بالذكر أيضا أن هناك بالفعل عددا من املعابر الحدودية غري الرسمية وجهود الحوار مع شامل رشق سوريا التي

 تتسامح معها تركيا. أما بالنسبة لقطر، يف حال نجاح ورشة العمل، فمن املرجح أن تحاول الحصول عىل مقعد عىل
 الطاولة العليا ملفاوضات الوضع النهايئ بشأن سوريا من خالل شخص حجاب. يف الوقت الراهن تعتمد قطر سياسة

  رهانات التحوط وتقول إنها »املضيف الهادئ« للورشة ال أكرث.

ومهام كانت النوايا الحقيقية لحجاب وموجهيه، فإن االجتامع الذي عقد يف العاصمة القطرية يف 16 كانون الثاين/
 يناير 2022 بني وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاين ورئيس هيئة التفاوض أنس العبدة ورئيس

 االئتالف سامل املسلط يشري إىل أن ورشة العمل تهدف إىل أن تكون طموحة نوعاً ما. تلقى العبدة واملسلط
 تطمينات بأن املؤمتر لن يستغل لتشويه سمعة االئتالف وهيئة التفاوض علنا.28 وليك يبدو إيجابيني، اتفقا عىل

 الحضور.

 ولكن ماذا عن اسرتاتيجية سياسية جديدة؟
 حتى اآلن، مل يطرح القامئون عىل ورشة الدوحة محتوى جديد أو أفكار إبداعية لتحسني أهمية املعارضة السورية
 و/أو معالجة الرصاع السوري.29 تتجه كل األنظار إىل الخطاب االفتتاحي لحجاب وورقة املوقف التي تقوم بعض

 مراكز الدراسات بإعدادها. من املحتمل أن تكون التوقعات بأن تسفر ورشة العمل عن نتائج ملموسة مبالغا فيها
 ألنه من األفضل أن ينظر إىل االجتامع عىل أنه جزء من مسار أطول يحاول فيه حجاب أن يصبح شخصية مركزية

 وموحدة يف املعارضة السورية.

 وبالنسبة إىل االئتالف، تتزامن ورشة الدوحة مع تطورات جديدة يف هيكلتها. فبعد مرور ستة أشهر عىل والية سامل
 املسلط كرئيس، يجري النظر يف خطة إصالح تدعمها تركيا ويدفعها تحالف من كتل املعارضة السورية وشخصيات
 معارضة مستقلة.30 وتتضمن التغيريات التي طال انتظارها تعديل يف النظام الداخيل وعضوية االئتالف، مبا يف ذلك

 متديد فرتة والية الرئيس ألكرث من 12 شهرا، وتقليص عدد االعضاء، وإرشاك عدد أكرب من النساء والتكنوقراط،
 وجعل الهيكلية أكرث متثيال للسوريني داخل البالد وخارجها. ومع ذلك، قال بدر جاموس، وهو شخصية بارزة
 يف االئتالف وأحد قادة جهود اإلصالح إن »النتيجة الصافية لهذه التغيريات سيجعل االئتالف أكرث ديناميكية

 25 خالل فرتة رئاسته لهيئة التفاوض السورية )املعروفة آنذاك باسم الهيئة العليا للمفاوضات( التي دامت عامني تقريبا، كان حجاب
 ميثل متثيال ناقصا الجامعات املسلحة القريبة من تركيا بينام كان ميثل بشكل مفرط الجامعات املسلحة القريبة من األردن السعودية

 واإلمارات. ونتيجة لذلك، عملت أنقرة بتكتم عىل تقويض موقفه من خالل تحريض الجامعات املسلحة القريبة منها عىل تحدي سلطة
حجاب، مام ساهم يف سقوطه.

26 مكاملة هاتفية مع قائد يف الجيش الوطني السوري يف رأس العني تربطه عالقة وثيقة بالسلطات الرتكية، 22 كانون الثاين/يناير 2022.

 27 لدى مركز عمران للدراسات عدة تقارير ونظم العديد من الورشات حول الالمركزية كحل للرصاع السوري. انظر:
http://omranstudies.org/publications/books/centralization-and-decentralization-in-syria-concepts-and-practices.html  

28 مكاملة هاتفية مع شخصية رفيعة املستوى يف هيئة التفاوض السورية، 20 يناير 2022.

2018/2019، عقدت اجتامعات مامثلة لكنها أصغر من تلك املقرر عقدها حاليا يف الدوحة، حيث استضاف حجاب أعضاء بارزين يف  29 يف 
 املعارضة يعملون خارج إطار االئتالف وهيئة التفاوض. ويف ذلك الوقت، أفادت التقارير أن جدول األعامل كان يركز عىل رفض املفاوضات

https://bit.ly/3AG2cUi :الدولية يف شكلها الحايل. ويبقى أن نرى ما إذا كان حجاب سيقدم أفكارا جديدة أو يتمسك بأجندته السابقة. انظر 
)تم االطالع عليه يف 29 يناير 2022.

 30 وفقا ملصادر متعددة، فإن الذين يضغطون من أجل اإلصالح هم كتلة مجلس القبائل وكتلة التيار الوطني السوري وكتلة املجلس
 الوطني الكردي وعدد من الشخصيات املستقلة. أما املعرتضون عىل الخطة هم كتلة الحراك الثوري وكتلة املجالس املحلية وبعض أعضاء

  كتلة املجلس الرتكامين.

http://omranstudies.org/publications/books/centralization-and-decentralization-in-syria-concepts-and-practices.html
https://bit.ly/3AG2cUi
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 واستقاللية.« 31 وبالنظر إىل أن ما يقرب من نصف أعضاء االئتالف حاليا من املرجح أن يفقدوا مناصبهم يف حال
 تنفيذ الخطة بشكل كامل، فمن غري املرجح أن ينجح النهج الدميقراطي البحت يف مترير اإلصالحات. وعىل العموم،

 سيعتمد الكثري عىل ما إذا كان املسؤولون يف أنقرة عىل استعداد للضغط عىل أعضاء االئتالف املعنيني للتصويت
 لصالح الخطة اإلصالحية، حتى لو كلفهم ذلك مناصبهم وامتيازاتهم.32

 ومن املفارقات، فإن مبادرة حجاب تستمد رشعيتها من االستياء العام من أداء االئتالف وهيئة التفاوض، وهي
 املشكلة ذاتها التي تسعى خطة اإلصالح التي ترعاها أنقرة إىل معالجتها. وال ميكن بالرضورة التوفيق بني االثنني،
 لكنهام يواجهان نفس التحدي املتمثل يف الطريق املسدود يف العملية السياسية من حيث مفاوضات السالم التي

 تقودها األمم املتحدة مع نظام األسد، والتي ال ميكن حتى الئتالف متجدد ومتعايف ان يحيه.

 بالنظر إىل أنه من غري املرجح أن يتم حل مأزق املحادثات التي تقودها األمم املتحدة يف أي وقت قريب، ميكن
 لالئتالف وهيئة التفاوض أن يقدما بدال من ذلك أجندة جديدة تجمد يف الوقت الحايل القضايا الجوهرية واألكرث

 إشكاال املتضمنة يف قرار مجلس األمن 2254. وكجزء من هذه األجندة، يتفاوض االئتالف وهيئة التفاوض عىل
 ترتيبات عملية مع أجزاء أخرى من مناطق املعارضة، فضال عن نظام األسد، تلبي االحتياجات االقتصادية وسبل

 العيش امللحة ألطراف النزاع والناس الذين يعيشون عىل أراضيهم. وميكن أن تركز هذه الرتتيبات عىل إقامة
 تفاهامت عرب خطوط التامس بني مختلف مناطق املعارضة )ائتالف - هتش - قسد( - فضال عن املناطق التي

 يسيطر عليها النظام - التي تسهل األمن املحيل والسفر والتجارة واملساعدات اإلنسانية. ومن شأن ذلك أن يكون له
 ميزة إعادة بناء مامرسة االتصاالت والتنسيق املدروس مع تحسني الحالة االقتصادية واإلنسانية للمواطنني العاديني.

 وميكن لهذه البدايات الجديدة املتواضعة أن تساعد عىل وضع لبنات بناء الستخدامها يف وقت الحق.

 من األمور الحاسمة بالنسبة للمعارضة أن هذا النهج من شأنه أن يقرب االئتالف وهيئة التفاوض من التطورات
 عىل أرض الواقع بطريقة مفيدة وعملية دون التخيل عن هدف االنتقال السيايس الحقيقي. إن مطالبة مجلس

 األمن الدويل بتهيئة بيئة آمنة وهادئة ومحايدة يف سوريا33 تتامىش مع مثل هذا النهج، ولديها القدرة عىل استبدال
 األطر واملواقف املستقطبة تدريجيا بدبلوماسية أكرث عملية تعتمد عىل االحتياجات واملتطلبات الفورية للمواطنني

 وأطراف النزاع عىل حد سواء.

 بطبيعة الحال، سريى البعض أن مثل هذا النهج يعمق االنقسام الفعيل يف سوريا، يف حني أن آخرين سوف يقولون
 إنه ال ميكن أن تكون هناك »صفقات مع الشيطان«. هذه اآلراء ليست غري صحيحة، ولكنها ليست واقعية أيضا.

 من غري املرجح أن تبقى املعارضة السياسية السورية فاعلة وشعلة قرار مجلس األمن الدويل 2254 عىل قيد الحياة
 من خالل انتظار إبرام صفقة كربى بعيدة املنال. بل من املرجح أن يحدث ذلك من خالل عمل دؤوب وشاق

 وغري مثري إىل حد ما إلعادة بناء العالقات واستعادة تدفقات السلع والناس واألفكار يف الشؤون اليومية كمقدمة
 لخطوات أكرب يف املستقبل. واليوم، تتجاوز االحتياجات القصوى للشعب السوري االعرتاضات املبدئية ضد استعادة

 االتصال االجتامعي واالقتصادي األسايس - دون إغفال جرائم الحرب املرتكبة والفائدة الدامئة من قرار مجلس األمن
 2254 باعتباره نجامً يرشد طريق الحل السيايس. وإذا متكن االئتالف من إحياء نفسه وزاد املجتمع الدويل من

 دعمه عىل هذا األساس، فهناك سبب وجيه لالعتقاد بأن الرباغامتية ميكن أن تحقق نتائج أفضل وأكرث إنسانية.

 31 مكاملة هاتفية مع عضو املكتب السيايس لالئتالف بدر جاموس، 12 يناير 2022.
 32 من أهداف اإلصالحات التخلص من كتلتان: كتلة الحراك الثوري وكتلة املجالس املحلية، اللتني ينظر إليهام عىل حد سواء عىل أنها

 غري ممثلة وفائضة عن االحتياجات. املشكلة هي أن النظام الداخيل لالئتالف ينص عىل أغلبية 1+50 إلنهاء هذه الكتل، وأغلبية الثلثني
 إلدخال أعضاء جدد يف االئتالف. هذا يعني أنه حتى األعضاء الذين من املرجح أن يحتفظوا بعضويتهم يجب أن يقيموا ميزان القوى

الجديد الناجم عن اختفاء ما ال يقل عن 30 عضوا قبل أن يقرروا أن اإلصالح يف مصلحتهم.
 33 ميكن إرجاع الدعوة إىل »البيئة االمنة والهادئة واملحايدة« إىل بيان جنيف لعام 2012، حيث ذكرت بيئة آمنة وهادئة ومحايدة كرشط
 لالنتقال السيايس. ومل يذكر قرار مجلس األمن 2254 هذا املصطلح، ولكنه أكد مجددا رضورة التنفيذ الكامل للبيان. وبالتايل، فإن املفهوم

ودعوة األمم املتحدة إليه له بعد قانوين ميكن للدبلوماسية أن تشري إليه وتبني عليه.



7

CRU Policy Brief

 حول معهد كلينجينديل
 كلينجينديل – املعهد الهولندي للعالقات الدولية - هو مركز أبحاث وأكادميي رائد يف الشؤون الدولية. من
 خالل تحليالتنا وتدريبنا ومناقشتنا العامة، نهدف إىل إلهام وتجهيز الحكومات والرشكات واملجتمع املدين

من أجل املساهمة يف عامل آمن ومستدام وعادل.

 www.clingendael.org/cru @clingendaelorg  
 cru@clingendael.org The Clingendael Institute 
 +31 70 324 53 84 The Clingendael Institute 
  clingendael_institute 
  Clingendael Institute 
  Newsletter 

عن املؤلفني
CMS مالك العبدة هو خبري يف حل النزاعات ومتخصص يف الشأن السوري. يعمل مدير إداري لرشكة 

 ، وهي جهة استشارية متخصصة يف أعامل املسار الثاين. عمل سابقا مستشارا ملركز الحوار اإلنساين
 ومديرا للربامج يف املعهد األورويب للسالم.

 الرس هوش هو باحث ومستشار مستقل متخصص يف الرصاع السوري. وقد عمل يف مختلف
 املنظامت اإلنسانية، والرشكات األمنية االستشارات السياسية. وقد ظهرت تحليالته للجامعات

 املسلحة غري الحكومية واالستجابة اإلنسانية والديناميكيات السياسية يف سوريا والرشق األوسط
يف العديد من املنشورات.

www.clingendael.org/cru
https://twitter.com/clingendaelorg
mailto:cru%40clingendael.org?subject=
https://www.facebook.com/ClingendaelInstitute/
http://www.linkedin.com/company/clingendael-institute/
https://www.instagram.com/clingendael_institute/
https://www.youtube.com/user/ClingendaelInstitute
https://clingendael.us6.list-manage.com/subscribe?u=dbb6d8f595aada088cc5e779f&id=ec8de12e45

