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 رامي جبور

 مكتب الخميج



 ،السورية األطراؼعودة  عتسر  قد  العسكرية اعمميتيأف  ال يمكف اغفاؿالسوري،  الداخمي رغـ تعقيد التدخؿ الروسي لموضع
 لـ يمنع ىدير الطائرات. عاميا الخامسفي ستدخؿ  عف حؿ سياسي ألزمة يةبجد   المفاوضات لمبحثالى  اإلقميمية والدولية

 وعقد المؤتمرات في الرياض خصوصاً  )أو نيويورؾ(المفاوضات في جنيؼ  إستئناؼلسورية الروسية التي تحـو فوؽ األراضي ا
باإلضافة  ،المشترؾ مف تعاظـ دور المنظمات الجيادية. خوفيـ 1المباركة السعوديةنوع مف  الروسي قد حاز عمى أف التدخؿ

الرغبة السعودية بسحب البساط مف  ذلؾلى أضؼ ا، بيف موسكو والرياضستثمارات واال ر العالقات اإلقتصادية الثنائيةإلى تطو  
أفضؿ ضمانة ليس ىناؾ  .إلى حموؿ موصوؿل لتالقي الطرفيف فرصة جعؿ ىذا التدخؿل كافية عوامؿ ىي تحت أقداـ االيرانييف

لصداـ بمشاركة المممكة العربية السعودية لعدـ تكرار الروس التجربة األفغانية األليمة أو  لمعقدة السورية ياسيمف الحؿ الس  
حؿ سياسي في اليادفة للدفع عجمة المفاوضات  في الرياض عقد مؤتمروقد  .إلى حدودىاالحقًا يمتد سمع اإلسالمييف محتمؿ 

 .واضح سعودي ودعـ برغبة المعارضة السورية مختمؼ القوى والفصائؿ خاللوجمع  سورية

 :مؤتمر الرياض

نظاـ دكتاتوري، بعدما انحصر دورىا سابقًا ضد حة م  سقد تكوف المرة األولى التي تتولى فييا الرياض ميمة قيادة ثورة شعبية م
ينبئ أف السعودية تأكدت نيائيًا أف ال مجاؿ  ،إنعقاد المؤتمر في الرياض. أو لعب دور المفاوض اإلنقالبات المضادةبدعـ 

 3و.جنراالت ةخير ب ضح ييحيث في معارؾ ريؼ حمب الجنوبي  ادحةد خسائر فالذي يتكب   2اإليرانيلفصؿ بشار األسد عف حميفو 
)فصائؿ  المقاتمة السورية جمع الفصائؿمف  لممرة األولىلـ يكف ىذا المؤتمر كسابقاتو، فيمكف القوؿ أنو تكمؿ بالنجاح وتمكف 

 حيث كاف ، ىيئة التنسيؽ والمستقميفالمعارض مع اإلئتالؼ الوطني حركة أحرار الشاـ(و ش االسالـ يج ،يش السوري الحر  جال
مفاوضات القادمة مف أولويات منظمي ىذا القبؿ بيف مختمؼ القوى  الصفوؼ رص  ل باالضافة توحيد الرؤية لمستقبؿ سورية

 ،وحدة سورية ،جانب مف سوريافي السمطة وانسحاب المقاتميف األ سدرفض بقاء بشار األ د البياف الختامي عمىوقد أك  . المؤتمر
والتوافؽ عمى "ىيئة عميا لممفاوضات" يكوف مقرىا الرياض  االداريةعمى أساس مبدأ الالمركزية  الدولة السورية  مدنية وسيادة

" لتتولى ميمة اختيار الوفد التفاوضي. وستكوف الييئة "مرجعية المفاوضيف مع ممثمي النظاـ السوري نيابة عف المجتمعيف
ا المؤتمر في ظؿ غموض جميع الوفود والشخصيات المشاركة عمى مسودة قرارات ىذ تعوقد وق   ي.بحسب نص البياف الختام

قاعد الييئة بثمث م اال   كبر حجميارغـ  الفصائؿ العسكرية المعارضة عمى األرض السورية ؿلـ تتمث   حرار الشاـ.حركة أموقؼ 
 4العميا لممفاوضات.
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 الشام؟ إنسحاب أحرار

 أحرار حركة بإعالف تمث ؿ األبرز، الحدث. نجاحو سييد د كاف مما واإلنسحابات العراقيؿ بعض مف الرياض مؤتمر يخؿ   لـ
، المؤتمر داخؿ مف المسر بة األخبار لكف. لو نشر بياف في المؤتمر مف انسحابو المعارضة السورية الفصائؿ أكبر أحد الشاـ،
اس لبيب الحركة ممثؿ توقيع أك دت  ،الشاـ ألحرار النيائي الموقؼ خص   بما طاغياً  الغموض ظؿ   وقد. الختامي لمبياف نح 

    فالبعض اعتبر أف توقيع نحاس كاف قرارَا فرديَا أما البعض اآلخر فقد أك د أف ىناؾ انقساـ بموقؼ الحركة.

 :المضادة والمؤتمرات الردود

سعى النظاـ السوري لضرب شرعية مؤتمر الرياض مف خالؿ الموافقة عمى عقد المعارضة الوطنية مؤتمر في دمشؽ تحت 
المؤتمر الذي ضـ أطراؼ وعشائر ووجوه موالية لألسد حظي بتغطية إعالمية قوية مف النظاـ   شعار "صوت الداخؿ".

 .جإظيار إنقساـ بيف المعارضيف في الداخؿ والخار  مف خالليا الذي ييدؼ  السوري

 اً كبير رد   الى حد   المؤتمرا ذى وقد أتى .شخص مئة مف أكثرو في شارؾحيث  ةالسوري المالكية منطقة في الثاني المؤتمر عقد
انتخب في  .ى الضغط التركي استبعاد القوى الكردية المييمنة في سوريا مف ىذه المحادثاتعمى اجتماع الرياض، بعد أف أد  

 الغالب في الحضور كاف فيحيف .شخصاً  ٢٤ مف التي تتألؼ الديمقراطية السورية بالجمعية اسميا سيعرؼ ىيئة المالكية مؤتمر
 العربيةالمجموعات  وجود بعضكما سج ؿ ، سورية فيحمفائو  مف أو الكردستاني العماؿ لحزب تابعة لمجموعات المؤتمر ىذا

 األمريكي -الروسي الدعـ خالؿ مف األكراد سيسعى القوى، ىذه دورقدر المستطاع  تغييب ألتراؾا محاولة ريانية. رغـوالس  
 5.سورية مستقبؿب مستقبميـو  ويربط مطالبيـ فاعؿ دور ليـ يكوف أف حديثاً  المشكمة الييئة خالؿ ومف المشترؾ

 "الرياض اعتبر أف "مؤتمر  ذيتمثؿ بموقؼ أمير جبية النصرة أبو محمد الجوالني ال الرياض مؤتمرأما الرد األبرز عمى نتائج 
سالحيـ ىو الخطوة األولى لتنفيذ ما اتفؽ عميو في فيينا بيف الروس واألميركييف، وييدؼ إلى تجريد كؿ مقاتمي المعارضة مف 

 6.طوعًا أو كرىاً 

 :  المحتممة الرياض مؤتمر ودالالت نتائج

ىي  مفاوضاتالمسار وري و الس  الميداف عمى تأثيره  مدىو المؤتمر في ممؼ  ايمكف مالحظتي التي نتائجالدالئؿ وال ىـ  لعؿ أ
 :التالية األمور
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عمى البياف  نتياء المؤتمر بشبو توافؽاو  ،حدةاة و اولطالمعارضة عمى السورية نات المكو   معظـجمع  عودية عمىمجرد قدرة الس   :أوالً 
  .نجاح ىذا المؤتمرعمميًا بيف الحضور يعني  ما الختامي

 اه نوع مف عطأفي ىذا المؤتمر والموافقة عمى البياف الختامي  حةالمسم   عارضةالمىذا العدد مف المجموعات مشاركة  :ثانياً 
 .عمى أرض الواقع وراتاإمكانية تطبيؽ قر  مع مصداقيةال

حرار الشاـ وجيش أ حركة األردف بدعوة التنظيمات االرىابية فيالئحة  عودية تستبؽ تحديدأف الس   القوؿ مكنمالمف  :ثالثاً 
 .التي تعتبرىا منظمة ارىابية عكس موقفيا مف جبية النصرةعمى مف الحؿ  اً جزء اواعتبارىم اتيمشرعنل المؤتمرالى  اإلسالـ

القادمة خصوصًا بعد توحيد الرؤيا  جنيؼ مفاوضات خالؿ المعارضة السورية موقؼ تقويةيساىـ ىذا المؤتمر في قد  :رابعاً 
 .السياسية وتشكيؿ ىيئة لممفاوضات

مدعـو وجناحًا آخر في تركيا  والنصرة بيف جناح قريب فكريًا مف القاعدةالشاـ حرار أصراع األجنحة في حركة بزوغ  :خامساً 
 وحدة المعارضة السورية في مفاوضاتعمى سمبًا  رقد يؤث   موقؼال ىذا غموضمف أنقرة والدوحة منفتح لمحموؿ السياسية. 

 .جنيؼ

 .ساسوأمف  المؤتمرانعقاد يا لرفض المعارضة وجبية النصرة امكانية ازدياد التوتر بيف ميميشيات :سادساً 

أنقرة خطر عمى أمنيا  التي تعتبرىـ رديةكلا غياب القوى ظؿ فينتائج ىذا المؤتمر  فعمشترؾ تركي ػػػ  قطري ىرض ،وأخيراً 
 .القومي

 ؟الثورة تقود السعودية

 ظاىراً  كاف لقد .مسمحة معارضةلممرة األولى و تيا بقوة قيادلو  السعوديةالخارجية  لمسياسة ىاماً  حدثاً  الرياض مؤتمر ؿيمث  
 عمى تعويميـ مدى يرظي ما ،نايؼ ليذه المحادثات بف محمد ىا األميرعيد وولي جبير عادؿ خارجيتيا وزير حضور

بأجنداتيا.  والمختمفة تمكنت المممكة مف الحصوؿ عمى توافقات إقميمية صعبة مف الدوؿ الداعمة لمثورة. المؤتمر انعكاسات
 ىذا خالؿ مف أيضاً المممكة  تسعى ص بنقؿ مقر "المعارضة السورية" مف تركيا إلى السعودية.أبرز التوافقات يتمخ   ولعؿ  

سوريا وغيرىا في  في المنيكة وميميشياتيا إيراف لمجابية مكوناتيا بمختمؼ المسمحة السورية المعارضة صفوؼ رص  ل المؤتمر
 اهلل حزب ضد واإلقتصادية اإلعالمية والعقوبات إيراف حمفاء ضد اليمف في السعودية لمضربات باإلضافة. مف الدوؿ العربية

 الفصائؿ تقريب خالؿ مف سورية في ئيـاوحمف لإليرانييف موجعة تاضربتسد د أف و  إال   فرصة السعودية تترؾ القيادة لف المبناني،



التي تمت  ،الفصائؿ اإلسالمية الكبرى أف   كشفت مصادر دبموماسية لػ"المدف ،السياؽ في ىذاو  .البعض ياضبع مف المتقاتمة
ر لتحالؼ عسكري كبير ،دعوتيا إلى الرياض  .7يالقي التحالؼ القائـ حاليًا بيف السعودية وتركيا وقطر ،تحض 

 مع طردىا عمى والعمؿ سورية في إيراف موقؼ إلضعاؼ الممكنة والدبموماسية العسكرية األوراؽ عيتجمل فو السعودي يسعى
 في الروس مع والحوار الممتازة العالقات ستمرارا يفضموف السعوديوف أف أيضاً  ويبدو. أوؿ إتفاؽ ممكف في ميميشياتيا
المرحمة  في األسد بشار وجود حوؿ يتمحور الروسي -السعودي الخالؼ لب   يبقى. اإليرانييف مع الحوار عمى السوري الموضوع
، ذلؾ إلى باإلضافة .أخرى طؽاومن وحمب حماهريؼ  في األرض عمى المعركة تطورات تحددىا أف الممكف مف والتي اإلنتقالية

 محاربة مياميا أولى مف كوفتس يتوال ػػػػ جنيؼ بعد ما ػػػػ المقبؿ السوري الجيش نواة الرياض في المتحالفة القوى ىذه تكوف قد
 إعالف بعد خصوصاً  8اسوري في محتمؿ تركيػػػػ  عربي عسكري تحالؼ مع بالتنسيؽ (والنصرة داعش) التكفيرييف الجيادييف

الدور القيادي و  الرياض في المؤتمر إنعقاد .9اإلرىاب لمحاربة دولة ٤٢ مف  إسالمياً  تحالفاً  تشكيؿ عف السعودي الدفاع وزير
 تأثيرىا قدرة عف والدولييف اإلقميمييف رياض لحمفاء أيًضا ليس فقط لألعداء بؿ واضحة رسالة ىي ،السوريةلمسعودية في الثورة 

 .المنطقة سياسات رسـ في
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