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 مقدمة

 ضمير الثورة يتطور على نحو ملحوظ، وإلى آلان التطورات إلايجابية غلبت السلبية •

 يجب في هذه املرحلة املتقدمة التحرر من خطاب املوادعة وإلاشادة وإقناع الحراك الثورة بذلك •

 مشكلة القوى السياسية التقليدية أنها تعكس خريطة قديمة للقوى الفاعلة في الساحة •

نق وضع النقاط على الحروف ينبغي أن ال يجر إلى التخندق: املصارحة في الهوة إلاديولوجيات؛ الح •

 الطائفي

 

: الثورة الكائن العضوي املتطور 
ً
 أوال

 ما نسب الثقل النوعي لكل من املكونات الفاعلة للثورة؟ •

   + قيادة  + خبرة ميدانية  + عمر  انتشار عرض ي  •

رغبة الانتقام الطائفي/العشوائي؛  -العالقات بين املقاومة املدنية واملسلحة ب -الوعي الثوري: ا •

 ملية السياسيةفهم الع

 القيادة الداخلية: الوعي؟ الضبط؟ التنسيق؟ إمكانية الدعم في التحليل الاستراتيجي •

 

 املعارضة الخارجية

 ظاهرة طبيعية: ال يمكن تصور تجاوزها؛ معّرضة لالستيعاب •

 شعور تمثيل الثورة: إلاديولوجية واملخيال والتحريك؛ الوهم العلماني و وهم الحركات إلاسالمية •

لون يترّبصون  •
ّ
 سياسيو الثورة: مغامرون/طامحون جدد، خاسرون قدامى، متسل
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 قدرة التحرك: مدى الاتصاق بالداخل + مدى فسح الظرف السياس ي في الخارج •

  

 الالعب الدولي

 بلوماس ي متعلق/مشروط بأولويات السياسة الخارجيةالدعم الدي •

 الدعم املالي الانتقائي: متعلق/مشروط بطبيعة التوجه السياس ي •

 )الـ م غ ح  •
ً
 وسياسيا

ً
 املجتمع املدني(≠ الدعم الخبراتي املوّجه: متعلق/مشروط فئويا

 الدعم اللوجستي املنقوط: معّير وفق أولويات التوازن القلق •

 فقطاملبادر  •
ً
 ة العسكرية:  جاهزة إسعافيا

 الهدف ألامريكي املباشر: نظام يتفاعل معها بشفافية + تقليص  النفوذ الايراني الى حد معين  •

روبي املباشر: امتيازات اقتصادية  •
ُ
 الهدف ألا

معضلة املوازنة بين املطامنة من أثر )إدخال الدب إلى الكرم(، والحاجة إلى بوليصة التأمين  •

 مريكية )إسرائيل و تريية و الـ ناتو(ألا 

 

 إيران -الالعب إلاقليمي املعادي 

 ثلة املرجعية الدينية+الحرس الثوري:  دعم النظام إلى النهاية بال اعتبارات سياسية؟ •

 الرئاسة ومؤسسات الدولة: تحسب خط الرجعة؟ •

 راب؟ رغم كل ش يء، هل ستجد إيران زبائن للتشيع السياس ي في فترة الاضط •

 ألازمة املالية إليران وتعاظم تكاليف دعم النظام السوري •
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 الالعب إلاقليمي املناصر: الخليج

 شراية الخليج مع تريية في إلاعمار: أموال وخبرات من الخليج + خبرات فنية تريية  •

 السعودية وقطر:   •

o لتركي عبر البادية تدعيم/ضمان ألامن ألاردني  ==<   تمكين حوران + وصلة مع الرافد ا

 الشرقية + تعويق العبث العراقي

o  استثمارات في طرابلس ==< تأمين عمق استراتيجي لحمص +  تعزيز الاستنادات الشامية

 يخطوة نحو تحجيم قوى التحالف اللبناني )القومي/البعثي + الشيعي( 

o )موطئ قدم على املتوسط )تعديل يفة طرطوس 

 الالعب إلاقليمي املناصر: تريية

•  "
ً
 سياسية نادي "لطفا

ماني + عدم إثارة الروس + تهديد  •
ْ
املزاج الثقافي/السياس ي: الكرد + عقدة القومية + املنافس الَعل

 الرغد

 تدفع باتجاه حلول الحد ألادنى •

 داتلن تنتقل من الحياد إلايجابي إلى الهجوم الوقائي إال إذا وصلتها الارتدا •

 هل التطور الكردي سوف يستغرق الاهتمام التركي بحيث تقبل بأي ش يء في سورية؟ •

 أدوار ناعمة مقترحة:  •

o )استثمارات في الجزيرة السورية )أثر استقرار يردي + حلحلة ملعضلة سورية 

o )هبة حصص مائية ملدة ثالث سنوات )استقرار 

  



 
 

 

 5  آفاق املستقبلو  .الندوة الثالثة: مستقبل الثورة السورية .          منتدى العالقات العربية الدولية

 

 إلامكانات الذاتية

 موقفها إال بناء على القوى الذاتية للثورة ال تعّدل القوى الدولة •

اقترب آوان مناسبة العصيان املدني الشامل )الامتناع عن دفع الفواتير؛ ال مدارس/جامعات العام  •

 املقبل؛ الاضراب العام(

 تهييئ يوادر داخلية إلدارة املرحلة الانتقالية •

 ثنائية حّد املقاومة املسلحة •

 

 املقاومة املسلحة

ط والقيادة املوحدة ضروري للمستقبل، لكن استراتيجية حرب العصابات املتبعة تعرقل الضب •

 فرص التوحد

خضوع القوى املسلحة لإلرادة املدنية يحصل آلان من خالل الاحتضان الشعبي؛ لكن ماذا بعد  •

 ذلك؟

 التحكم باملقاومة من خالل التحكم بالتزويد بالذخيرة. •

 من القتالي الدعم اللوجستي ربما أهم •

 التصعيد ثنائي الجهة •

 استراتيجية طعنة القلب

 صعبة التحقيق من ناحية القوة املتوافرة •

 تفاجئ القوى املدنية بما ال تستطيع القيام بأعبائه  •

 تترافق مع اقتناص نخب داخلية لألمر )تحالف لبعثييين وعلويين ورأسمال( •
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 استراتيجية الانفكاك التدريجي

 عية العتاد املتوافر )التعامل مع القصف عن بعد؟(تناسب نو  •

 تسمح بالتكامل املحلي مع الحراك املدني •

 إمكانية إلادارة املحلية مقبولة + نمو سريع لإلمكانات )لكن للعاصمة مهمات عامة(  •

  تقلل من فرص ظهور قوة مستبدة جديدة( •


