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I. الملخص التنفيذي 
 

سنوات. إال أن   عشرقبل  يةالحرب األهل اندالع منذ مقارنة  بأي وقت العنفمن أقل  مستوى   السنة الماضية سوريا خاللشهدت  
انتهاكات النزاع. فرئيسية التي أدت إلى نشوب  ألي من األسباب ال في ظل غياب أي حل حتى اآلن    البالد ال تزال تعيش في أزمة

األزمة  حدة من  ميركيةالعقوبات األ الناجم عن حادة، في حين يزيد الضغط   يةيمحقوق اإلنسان ال تزال مستفحلة، والتوترات اإلقل
وتالمتصاعدة  يةاالقتصاد اإل  ساهم.  الوضع  مفاقمة  في  مجتمعة   العوامل  وفي    نسانيهذه  البالد  في  م  اعدانبذور    نشر الكارثي 

 االستقرار في المستقبل.
 

لعزل   وروبيةواأل يةميركلم تفلح الجهود األ جهة،  فمن. فعلي ا  حالة  من الجمودبسوريا  يةالمعن دوليةال يةالدبلوماس الجهود  تشهد
  بتعديل سلوكها، ناهيك عن القبول بإجراء انتقال  سياسي سوريةإقناع الحكومة ال دبلوماسيا واقتصاديا في  سوريةالحكومة ال

أي تغيير سياسي  في غياب  تمويل إعادة إعمار سوريا في سيساعدالغرب  في أن لاألو  روسيا لأم فإن  في المقابل، .للسلطة
 ه. في محلكن يلم  مجد  في دمشق

 
ا بأ ، أقله في العلن. إالقصوى للتنازل عن مطالبهعلى استعداد أي طرف  فعلي امؤشرات  ما من نه، ال أن هناك اعتراف ا متزايد 
ترتب  تقادمة. و  في سوريا لسنوات وربما لعقود   فاشلة دولة   على األرجح النتيجة ستكون  ، فإنالمسار الحالي  لم يتغير حال وفي 
موجة جديدة من تدفق الالجئين إلى   في تسبب ي( 2معاناة الشعب السوري، ) طيل  ي( 1) : سوفإنه ذلك تداعيات هامة، إذ  على

خصبة للمنظمات المتطرفة   ار أرض  وف( ي4) فاقمها،سيربما و ، أي حل ألزمة الالجئين يعيق( 3، )أبعد  دول وإلى الدول المجاورة 
 يةبين الجيوش األجنب ات  اجهجراء مو  اأوسع نطاق   نزاعنشوب  تمال يد بشكل حاد من احز ي( 5، )صفوفها رص لتعيدالعنيفة و 

 لبنان.  وباألخص ،استقرار دول الجوار زعزعي( 6)وداخل سوريا،  االموجودة حالي  العديدة 
 

قيام   احتمالإلى  نظر ا، ال سيما على الفور المضي قدم ا يةكيف حول حاجٌة ماسة إلى مقاربة جديدة، وينبغي أن يبدأ الحديث   ثمة
(  2015لعام ) 2254الجديدة بإعادة صياغة سياسة واشنطن تجاه سوريا. وفي حين أن قرار مجلس األمن رقم   إدارة بايدن

يجب  و على المدى القريب.   يةأكثر واقع يةخيارات دبلوماس   النظر في، ينبغي يةمثال يةاألساس المتفق عليه لتسوية سياس  يبقى
،  حقق منهالتا والتي يمكنالخطوات الملموسة من  أضيقفي مجموعة  سوريةأن تتضمن هذه الخيارات إطار ا إلشراك الحكومة ال

وتخفيف   ،إعادة اإلعمار تستهدف  موجهة ات  األوروبي تشمل مساعد تحاددة واالمقابل حزمة من الحوافز تقدمها الواليات المتح
ل" اقتنا" إحداث إلى 2012نيف لعام أن تستبعد بشكل صريح دعوة بيان ج يةى هذه الخيارات الدبلوماس ل. وعورفعها العقوبات

ف لتغيير النظام. والهدف من هذه (، والذي ي نظر إليه في دمشق على أنه تعبير ملط  2254القيادة )والذي تكرر في القرار في 
د المطالب الغربية، وتسمح بإحراز تقدم  من خالل تقديم مقاربة  مرحلية توح   سورياحول  يةالخيارات هو إعادة تنشيط الدبلوماس 

ا للخروج من األزمة الحاليةفي مسائل متفرقة، وتقد    . م للحكومة السورية وداعميها مسار ا واضح 
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  يينأميركإلى مقابالت مع مسؤولين الورقة . وتستند يةالمرحلمثل هذه المقاربة يمكن تضمينها في تقترح هذه الورقة عناصر 
  يةمن مختلف الشرائح السياس  يينلين في مراكز الفكر والجامعات، وسور وروس ومسؤولين في األمم المتحدة، ومحل   يينوأوروب

  يةفي حين يقترح القسم الثاني سبعة مسارات تفاوض  ،واألساس المنطقي يةفي البالد. يعرض القسم األول من الورقة الخلف
أن   سوريةعلى الحكومة ال ةفعليترافقها خطوات أكثر صعوبة و  ،في كل مسار دة لبناء الثقةمحد   إجراءات   ويعرض، ملحة

إعادة اإلعمار وتخفيف العقوبات أو في  مساعدةلمن ثالث مراحل ل يةح القسم الثالث من الورقة مقاربة تسلسلتتخذها. ويوض  
 .رفعها

II. واألساس المنطقي  يةالخلف 
 
سياسة الواليات   تمحورت  ،2011عام الاالحتجاجات التي اندلعت في  سوريةالحكومة ال  بهاعلى حملة القمع التي واجهت  ارد  

ر األسد وإنشاء  عزل الرئيس بشا  تؤدي إلى يةتفاوض يةالتوصل إلى تسوية سياس  حولسوريا  حيال  األوروبي   تحادالمتحدة واال
إلى   هدفتالتي  اإلجراءاتسلسلة من مع كاملة. ترافقت سياسة "األسد يجب أن يرحل" هذه  يةتمتع بسلطة تنفيذي انتقاليحكم 

وتقديم المساعدة في نهاية المطاف لجماعات   ،ةعسكريوال يةوحرمانها من الوصول إلى الموارد المال سوريةعزل الحكومة ال
 .ية قوة تفاوضة على حد سواء من أجل بناء حمسل  وال ةمدنيالمعارضة ال

 
وسيا  المقدم من قبل كل من ر عم ، فإن الد  بالتخلي عن السلطة طواعية   سوريةدائم ا قيام القيادة ال المستبعدوفي حين كان من 

إلى حد كبير   أضعف - 2015سبتمبر أيلول/ الروسي في سوريا الذي بدأ في  عسكري نجاح التدخل ال مع وال سيما – وإيران
  يةالسياس  يةاألهم اآلن على األجزاء األكثر اكتظاظ ا بالسكان وذات سوريةسياسي. تسيطر الحكومة ال حدوث انتقال   يةاحتمال

م تعد  ل، و قد انهار  سوريةة الحمسل  الدعم الدولي للمعارضة ال فإن، ها تركياجزاء من شمال سوريا تحتل  ، وباستثناء أفي البالد
ا وجودي ا  سوريةالقيادة ال تراجع ا في وقت  قد شهد  يةالعالقات الدبلوماس  مستوى كانما بعدو رتها على السلطة. لسيطتواجه تهديد 

 فتح سفاراتها في دمشق.  يةوإقليم أوروبية، أعادت عدة دول سابق
 

في شمال سوريا وقوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة في  يةإذ ال يزال وجود القوات الترك ،بعد فإن الصراع لم ينته   ،ومع ذلك
، عسكريشرقها يحول دون تحقيق الحكومة نصر ا   يةضد أهداف إيران يةما تشن إسرائيل اآلن وبانتظام ضربات جو فيا كامال 

 إشعال فتيل التمرد من جديد. أدى فشل اتفاقيات المصالحة إلى  ،تابعة لحزب هللا داخل سوريا. وفي الجنوب يةولبنان
 

 لفتهاالتي خ   التداعياتمن بينها  ،مجموعة من العواملنتيجة  متفاقمة يةأزمة اقتصادواألسوأ من ذلك أن سوريا تعاني اآلن من 
، وانهيار القطاع المصرفي اللبناني، والعقوبات الصارمة المتزايدة  ، وسوء اإلدارة والفساد الحكومي تسع سنوات من الحرب

الحاد   واالنخفاض ، مثل الخبز والوقود، يةاألساس  يةالمواد الغذائ شح  زيديو  األوروبي.  تحادمن الواليات المتحدة واالالمفروضة 
وجاءت  . النخبة في صفوفلتصدعات ل فضال  عن كشفهالحكومة، حتى بين مؤيديها، السخط على من  ،سوريةفي قيمة الليرة ال

تجد الحكومة   ونتيجة لذلك،في سوريا.   أصال   هدد بالقضاء على النظام الصحي المدمر ولت لتفاقم الوضع 19-جائحة كوفيد
 تحت ضغط غير مسبوق.  رازحة   نفسها سوريةال
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  رفعت التي وإن  1، "الضغط األقصى" يةكانت هذه النتيجة متوافقة إلى حد كبير مع أهداف استراتيج ،إدارة ترامبإلى  بالنسبة

ز إال أنها لم  ،روسيا وإيران بالنسبة إلىتكاليف الحرب  من حتى على صعيد األهداف    -على المسار السياسي   اتقدم   ت حر 
االتقدم  يبقى ،رها األمم المتحدة إلصالح الدستور السوري. وفي الواقعالمتواضعة للجنة التي تيس     أنإلى حد كبير طالما  مستبعد 

تجد الواليات المتحدة  و بالدعم الروسي واإليراني.  أنها تحظىطالما و   يةوجود على أنها حربلحرب ا تنظر إلى سوريةالقيادة ال
وإخراج جميع  خاصة في ما يتعلق باالنتقال السياسي للسلطة  -ملتزمة  بأهداف قصوى و  ، ةالدبلوماسيالجهود نفسها على هامش 

فإن "الضغط  ،يةالدبلوماس  ةعمليغياب الفي ال تستطيع تحقيقها. و  - المدعومة من إيران من سوريا تلك و  يةالقوات اإليران 
يتالءم ذلك   أنعلى  ضمانات  أو  -أي خطة للمرحلة الالحقة   من دون وجود ولكن  سوريةد بتعجيل انهيار الدولة الاألقصى" يهد  

 .يةميركلمصالح األأكثر مع ا
 

احافظت فرنسا   ففي حينداخل أوروبا. أكثر اآلراء  تتفاوت تجدد  المخاوف بشأن  دفعت دمشق،  حيال  على موقف متشدد   تحديد 
النظر  إلى  تحادفي اال بعض الدول األعضاءباألوروبي وروسيا  تحادعدم االستقرار وأزمة الالجئين والعالقات األوسع بين اال

  ال تزال أوروبا ملتزمة   إال أنه، وحتى اآلن، . سوريةسلوك الحكومة ال من محدود إلعادة اإلعمار  تمويلٌ  ر احتماالت أن يغي   في
على  عقوباته األوروبي  تحاداال جدد ،2020مايو أيار/في و  2نطاق ا.  األوسع لصبر االستراتيجياسياسة إطار  ضمنبالعقوبات 

 .اسوريا لمدة اثني عشر شهر ا إضافي  
 

، يينواإلقليم يين( موازنة التوترات بين محاوريها السور 2)  ، ةعسكري( تعزيز المكاسب ال1في المقام األول بـ ) مهتمة   روسيا تبدو
لمدة خمس   عسكري دخل داخل سوريا لتعويض التكاليف المتزايدة )وإن كانت مستدامة( الستثمارها اللل ( إيجاد مصادر 3و )

. هاجميع داف الثالثةمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تحقيق األه إذ ،يةالسياس  ةعمليفي ال تقدم في رؤيةروسيا  ترغبسنوات. 
موسكو ال ترى ما زالت ، ت ْينسوريللقيادة والحكومة ال مباشرة كثر أت مؤخر ا انتقادا يةالصحافة الروس  هت وج  في حين و ومع ذلك، 

إن على  تخلي عنها في هذه المرحلة لل ومن غير المرجح أن تتحمل التكاليف الباهظة ،يةلقيادة الحالا سوىلالستمرار  قابال   بديال  
 . السمعة على مستوى  أو يمستوى األمنال
 

  متعدد  رئيسيإلى اتفاق   حاجة على األرجح ستبرز ال ،في نهاية المطافو  .ا مسدود   تواجه أفق ا يةدبلوماس ال المساعي وعليه، باتت
، أي أنه لن  قد  مثل هذا االتفاق. لكن سوريةعلى الساحة ال الشائكةاألطراف لمعالجة العديد من القضايا  يتطلب وقت ا طويال 

في الوقت  و . بكثير  أصعبتجعل الحل س  منع األحداث من الخروج عن السيطرة بطريقة  أو  يةمعالجة األزمة الحالن يتمكن م
  مقاربة  الختبار  ، فرصة  ايد بشأن المسار الحالي في سورياالقلق المتز مقرونة ب، التفاقمةالم يةاالقتصاد فر األزمةقد تو  ،نفسه
من ذلك على مجموعة محدودة من   التركيز بدال  و  للجدلإرجاء حل القضايا األكثر إثارة   تقضي ب يةأكثر براغمات ةبديل

 
1      e War a 'Quagmire' for Russia”U.S. Syria Representative Says His Job Is to Make th“ ، ،2020 مايو/أيار 13نيوزويك 
  RIAC ،17ة دوليالمجلس الروسي للشؤون ال Russian Cooperation on Syria,” -, “A Framework for Europeanدايسي، -جوليان بارنز  2

 2019حزيران/يونيو 
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الوضع الحالي  في تهدئة  من ذلك الهدف ويتمثلالعقوبات.  والتخفيف منإعادة اإلعمار على  مساعدةالمقابل في اإلصالحات، 
 إنهاء الحرب. هدفها  أوسع يةدبلوماس  ةعمليبلدفع لالزخم بعض  حشد و في سوريا 

 
ع على الفور نطاق  ( توس  1ثالثة جوانب: فهي سوف ) من التي تقودها األمم المتحدة  يةتختلف هذه المقاربة عن الجهود الحال

  يةميركق وترتب أولويات المطالب األ( تجمع وتنس  2) ،المشاورات بشأن سوريا ليتجاوز التركيز الحالي على اإلصالح الدستوري 
 حوافز ملموسة في حال إحراز تقدم.   سورية( تقدم للحكومة ال3)، وةفعليعلى امتداد عدد من المجاالت ال وروبيةواأل
 

ا كافي ا سوريةالقيادة الفكثيرة. هذه الجهود التي تعترض نجاح  العوائقف، لكن، ينبغي االبتعاد عن األوهام لتقديم   لم تبد  استعداد 
سوف تجني على   سوريةيقترح البعض أن القيادة الو . الالحقةالمفاوضات  وأ 2011في المفاوضات السابقة لعام  ءسواتنازالت 

جته من  يمكن معال هاجسوهو  ،فعليدون تنفيذها بشكل من اإلصالحات االدعاء بتنفيذ عبر رجح ثمار الحوافز المقدمة األ
وأن الواليات المتحدة وأوروبا   ، في صالحهاتعتقد أن الوقت  سورية. ربما ال تزال القيادة العقوباتال آلية تتيح إعادة فرضخالل 

اوربما لعزل سوريا.  مساعيهما التخلي عنإلى  نهاية األمر  في انستضطر   إطالقكبيرة في  مخاطر   وجود ترى القيادة أيض 
من   الكثير  تعويلإلى نظر ا و ب السيطرة عليها. صع  تأو قد  تجدد مساعي اإلطاحة بالنظامإصالح قد تفتح الباب أمام  ةعملي

 حيلم  ذريعة مالئمة لتبرير ضعفها،  سوريةتعطي الحكومة ال عقوباتالهذه  كون عن  فضال   ،شركاء القيادة على خرق العقوبات
ترغب روسيا في رؤية قدر أكبر من المرونة،   وفي حين . على حالها العقوبات بقاء من البعض إلى أن القيادة قد تكون مرتاحة  

 محدودة. تبقى من دمشق  يةزالت السياس فإن قدرتها على انتزاع التنا
 

  وتحالفهافي مجال حقوق اإلنسان  سوريةفإن سجل الحكومة ال  ،في الواليات المتحدة وأوروبا اتبالنسبة إلى صانعي السياس 
، ال سيما  يةالسياس بالمخاطر  محفوفة   العملية الدبلوماسية  في  لمشاركةروسيا وإيران يجعل ا يينالجيوسياس  الخصمينالوثيق مع 

إلى االستمرار في عزل سوريا على أنه  عموم ا ي نظر  ،بموازاة ذلك. مجديةؤدي إلى تنازالت في غياب أي دليل على أنها ست
  ،على سبيل المثالفخالل الحرب.  المرتك بةمكافأة الحكومة على الجرائم  تتجنبمنخفضة التكلفة ومنخفضة المخاطر  يةاستراتيج

صدر في   والجمهوري  يالديموقراط الحزبين أعضاء من المكونة من يةميركمجموعة دراسة سوريا األته أعد  أوصى تقرير 
ن خالل فرض عزلة  نظام األسد وداعميه من جميع سبل التطبيع م بحرمانالواليات المتحدة " بأن تقوم 2019سبتمبر أيلول/

 3. "صارمة عقوبات   بهيكليةمقرونة  على النظام  يةدبلوماس 
 

الظروف   قد ال تكون في حين و   .حتى  من ذلك أسوأ ال بل قد تكون  ،غير مجدية  يةالحال يةفإن المقاربة الدبلوماس  ،ومع ذلك
في   إلى دمشق يينميركبعد إلجراء مفاوضات مثمرة، فإن الزيارة األخيرة التي قام بها اثنان من كبار المسؤولين األ مؤاتية  

استكشاف سبل  أمام المحتجزين في سوريا فتحت الباب على األقل  يينميركلإلفراج عن المواطنين األ 2020آب/أغسطس 
 جديدة للحوار، ربما بشأن قضايا أوسع.  

 
 

، معهد الواليات المتحدة   ”Final Report and Recommendations of the Syria Study Group“مايكل سينغ ودانا سترول وآخرون،  3

 .10، ص. 2019أيلول/سبتمبر  للسالم،
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الجديدة بإعادة صياغة  قيام إدارة بايدن احتمال إلى نظر اوباألخص حول كيفية المضي اآلن، محادثات ء بخوض دبينبغي ال
. وهناك بالفعل يينالرئيس  يينسياسة واشنطن تجاه سوريا والبحث عن فرص لتعميق التعاون الدبلوماسي مع الحلفاء األوروب

  والكثير اتخاذها،  سوريةلحكومة الل األفضلسيكون من بشأن الخطوات التي  يينواألوروب يينميركاتفاق واسع بين المسؤولين األ
. إال  2020لسنة  ي ميركمن قانون إقرار الدفاع الوطني األ ها كجزء  تمرير   جرى في "عقوبات قيصر" التي  ر صراحة  منها مذكو 

ذلك )أي بشكل مباشر أو   يةوكيف ،إشراك دمشق بشأن ما إذا كان سيتم أن إطالق مفاوضات جديدة يتطلب التوصل إلى اتفاق  
المتبادلة، بما في ذلك   يةوالقانون يةسلسلة مفصلة ومعقولة من اإلجراءات السياس  ضمن يةالغرب غير مباشر(، ودمج المطالب

 ما يؤدي إلى تخفيف العقوبات والمساعدة في إعادة اإلعمار. ب ،ةبناء الثقة وآليات المراقب إجراءات
 

III.  ية مسارات التفاوض ذات األولو 
 

لكل منها معايير وآليات متابعة محددة  ، يةبحسب األولو يمكن تنظيم القضايا المطروحة ضمن عدة مسارات  ،لمفاوضاتتيسير ا ل
ترتيب لألولويات،   نوردها من دون أي ،يةتفاوضالمن هذه المسارات  ابوضوح يمكن قياس التقدم على أساسها. ونقترح هنا سبع  

اتخاذها في المرحلة األولى من المفاوضات،   سوريةالحكومة ال سيتعين علىلثقة التي بناء ا إجراءاتويتضمن كل منها 
األوروبي   تحادستتخذ الواليات المتحدة واال ،في المرحلة الثانية. في المقابل أصعب ستكون مطلوبة   ةفعليباإلضافة إلى خطوات 

ا من الخطوات  من بالتحقق آليات المراقبة  ستقوم  ،في القسم الرابع من الورقة. بعد كل مرحلة ولكل مسار  أوضحناهاالتي عدد 
هي   ،باإلضافة إلى الخطوات المحددة الموضحة في كل مسار ،. هذه المساراتةمقابلخطوات أي  اتخاذالتقدم المحرز قبل 

التي تخوض طراف األ، وبالتفصيل بين آن  واحدفي  ، ولكن ليس بالضرورة كلهامسبق ا بشأنهان التفاوض سيتعي  و  مجرد أمثلة
 المفاوضات.

 
، تشمل  سوريةشاملة بقيادة  يةسياس  ةعمليإلى  2254. يدعو قرار مجلس األمن الدولي رقم اإلصالح السياسي .1

وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها األمم    ،، وصياغة دستور جديدسوريةالمفاوضات بين األطراف ال
على العمل   ، غير بيدرسون   سورياإلى المبعوث األممي الخاص  ، بتيسير منيةاللجنة الدستور  وعكفتالمتحدة. 
جنة االنقسامات العميقة في سوريا، إال  . وفي حين أنه من غير المرجح أن تحل هذه الل2019سبتمبر /منذ أيلول

  دم في تعديلالتق ومن شأنالتحديات التي تواجه البالد.  فيللتداول بشكل جماعي  يينللسور  مساحةنها توفر أ
  - 107المتوافقة مع القانون  يةمثل الالمركز  -تنفيذ إصالحات أخرى في أو  ،أو صياغة دستور جديد الدستور 

ا و بإنشاء نظام سياسي أكثر انفتا سوريةأن ي ظهر التزام الحكومة ال  . تضمين اح 
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 إجراءات بناء
 الثقة 

نجاحها، بما في ذلك إسقاط تهم اإلرهاب   لدفعخطوات  اتخاذ  و  ،يةالعلني للجنة الدستور  الدعم
 .تضمينيةو ة تشاور عامة عمليأعضاء اللجنة، واالشتراك في خطة عمل اللجنة، والسماح ب عن

  يةورئاس  يةوبرلمان ية. تنظيم انتخابات محلالمحدداعتماد الدستور الجديد أو المعدل في الوقت  ة فعليال الخطوات
تنفيذ ل المشاركة فيها. خطوات  ،، بمن فيهم الالجئون يينيستطيع جميع السور و  يةمصداقتتمتع بال
. إصالح  المحافظاتعلى مستوى  يةعلى السلطة التنفيذ يةأو تطبيق الالمركز  107القانون 

عادة الثقة بين إ إلى سعى ت وشفافة يةمقاربة شاملة وتشارك اعتمادطاع األمن من خالل ق
 . السياسية ةعمليوالمواطنين. إشراك النساء في جميع مراحل ال يةاألجهزة األمن

 
سوري منذ بداية    ألف 100رب اا يقتعتقل م سوريةر األمم المتحدة أن الحكومة التقد   .يون السياس المعتقلون  .2

المستقلة   دوليةاألمم المتحدة ال لجنةبما في ذلك من قبل  ،هناك تقارير موثوقةو  4  .2011عام الاالنتفاضة في 
يشمل آالف حاالت االعتقال  هذا العدد أن تشير إلى ، حقوق اإلنسانل  دوليةالمنظمات السوريا و لتحقيق بشأن ل

  مراكز محتجزين في  يينال يزال العديد من السور و . سوريةلسجون الالتعسفي واالختفاء القسري والتعذيب في ا
ة مدنيتحديث السجالت الب سوريةبدأت الحكومة ال ، 2018عام ال ومنذة.  حمسل  ة دمتمر  تديرها جماعات اعتقال 

ا في السجون  للمحتجزين حالي   شامل تعداد  جر  ي  لكن لم . احتجازهماألسرة أثناء  من وإبالغ األقارب بوفاة أفراد
المحاسبة عليها. إن معالجة   ناهيك عن ،تحقيق مستقل ومحايد في االنتهاكات المزعومة يوجد ال ، كما سوريةال

 ضروري لمداواة جراح الحرب وتهيئة الظروف المؤاتية لعودة الالجئين.  هذه القضايا أمرٌ 
المحتجزين في المرافق   يينبمعلومات إضافية عن هوية السجناء السور تزويد العائالت  الثقة  إجراءات بناء

  دوليةمن قبل اللجنة ال  إليهم لوصول المستقلاإتاحة الزيارات العائلية، و السماح بو الحكومية، 
  الذين تطالب بهمزين في سوريا للصليب األحمر. إطالق سراح الرعايا األجانب المحتج  

 سلطاتهم الوطنية.
ة إلى  مدنياالعتقاالت التعسفية وحاالت االختفاء القسري والتعذيب. إعادة القضايا ال إنهاء ة فعليالخطوات ال

ة. إنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق وضمان عسكريمن المحاكم ال ة بدال  مدنيالمحاكم ال
 . المعتقلينبحق المزعومة  المساءلة عن االنتهاكات  

 
دة لشؤون  ، تقدر المفوضية السامية لألمم المتح5المسجلين مليون الجئ سوري  6.6الـ  . من بينعودة الالجئين .3

وعلى الرغم أن   6  . 2020شهر تموز/يوليو  بحلولقد عادوا إلى ديارهم ألف الجئ  250الالجئين أن أقل من 

 
:   2019آب/أغسطس  7ها روزماري دي كارلو، وكيلة األمين العام للشؤون السياسية وبناء السالم، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، تخالصة قدم 4

 tmhttps://www.un.org/press/en/2019/sc13913.doc.h   
 

      5 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أزمة الالجئين السوريين:
https://www.unrefugees.org/emergencies/syria/ 

 
 :التحرك اإلقليمي لمواجهة أزمة الالجئين السوريينمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، ال 6
 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions 2019تشرين األول/أكتوبر  3في ، تم الدخول إلى الرابط 

https://www.un.org/press/en/2019/sc13913.doc.htm
https://www.unrefugees.org/emergencies/syria/
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions
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بب  للعودة بس  سيتحم  منهم لم العديد  إال أن ،ديارهمعلى العودة إلى علن ا الالجئين  شجعت سوريةالحكومة ال
ن  يض العائدتعر  عن و  ،اتفاقيات المصالحة بنودالعفو أو وعود ب وفاء السلطةعن عدم   تتحدثالتقارير التي 

ة. كما أثارت التغييرات عسكريغير مسمى في الخدمة ال لالعتقال التعسفي واالبتزاز والتجنيد اإلجباري إلى أجل  
، المخاوف بشأن قدرة الالجئين 63والمرسوم رقم  10القانون رقم   من بينهاو  ، في السياسات والتشريعاتة األخير 

لضمان سالمة وأمن   سوريةالحكومة ال المطلوبة منالخطوات  وتعدعلى استعادة الممتلكات داخل سوريا. 
 .ر عودة الالجئين واستعادة االستقرا وممتلكات الالجئين العائدين ضرورية لتشجيع

 
 إجراءات بناء

 الثقة 
دون عوائق داخل   من لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الساميةموظفي المفوضية تيسير وصول 

 سوريا لزيارة العائدين وتقييم أوضاعهم. 
لألمم المتحدة لشؤون   الساميةالتطبيق الشامل لحدود ومعايير الحماية الخاصة بالمفوضية  ة فعليالخطوات ال

الالجئين لعودة الالجئين إلى سوريا، بما في ذلك الخطوات الكفيلة بإنهاء المضايقات والتمييز 
إصدار  ،ستعادة الممتلكاتالإنشاء آلية  ،واالحتجاز التعسفي ومقاضاة الالجئين العائدين

 قضايا الملكية.  للتعامل معآليات فعالة ومتاحة ومعقولة التكلفة إيجاد و  ،الهامةالوثائق 
 
،  ألف 700الذين ق تلوا في الحرب بـ يينر عدد السور قد  . ي  ةنسانيووصول المساعدات اإل  ينمدنيحماية ال .4

مناطق القصف أو  ةالعشوائي ةالجوي الغاراتحتفهم نتيجة  ينمدنيلقي العديد من هؤالء الو . ينمدنيثلثهم من ال
يبدو أنها كانت متعمدة على البنية التحتية   هجمات  من خالل  وأع األطراف المتحاربة، ة من قبل جميمدنيال
رم ال كذلك، ة، بما في ذلك المنشآت الطبية والمدارس. مدنيال من الحصول على المساعدات   يون السور  ون مدنيح 

مليون من السوريين البالغ   1.1أن  لتنسيق الشؤون اإلنسانية ة الالزمة. ويقدر مكتب األمم المتحدةنسانياإل
"مناطق يصعب الوصول  ما زالوا يعيشون في  مليون الذين يحتاجون إلى المساعدات االنسانية 11.7عددهم 

  سوريةالدولي، الحكومة ال  نسانيوبموجب القانون اإل 7. عليها الحكومة تسيطر  األراضي التيمعظمها في و  ،إليها"
 دون عوائق.بو بسرعة  لمنظمات اإلنسانية التي تقدم المساعدة للمتضررين من الحربا وصولملزمة بتسهيل 

 
 إجراءات بناء

 الثقة 
والمنشآت الطبية ة، بما في ذلك األسواق مدنيفوري الستهداف البنية التحتية الالوقف ال

إلى مناطق النزاع والمناطق التي حددها مكتب   ةة الفورينسانيوالمدارس. وصول المساعدات اإل
ة كـ"مناطق يصعب الوصول إليها" في محافظات درعا وريف دمشق  نسانيتنسيق الشؤون اإل
 . بوحماة وحلب وإدل

الذين يحتاجون إليها  يينإلى جميع السور  ئقعواأي دون بة الفوري و نسانيوصول المساعدات اإل ة فعليالخطوات ال
 في كامل أنحاء سوريا. 

 
تم الدخول إلى  ، figures-syria.org/#key-https://hnoمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية:  7

 2019األول/أكتوبر تشرين  4الرابط في 

 

https://hno-syria.org/#key-figures
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ة، بما في  مسلح: ال تزال أجزاء من محافظة إدلب حالي ا تحت سيطرة الجماعات الوقف إطالق النار في إدلب .5

تستضيف المحافظة اآلن ما يصل إلى مليوني سوري   ،ذلك الجماعات المصنفة إرهابية. باإلضافة إلى ذلك
،  2020آذار/مارس  5يعيشون في ظروف من الحرمان الشديد. في وهم  ،نزحوا من أماكن أخرى في البالد

ة في إدلب.  عسكريات العمليال ديعتصاتفقت روسيا وتركيا على وقف إطالق النار وإجراءات  أخرى لوقف 
اويتضمن االتفاق  وإنشاء ممر   ،"4إم "ين من المنطقة الواقعة جنوب الطريق السريع متمردنسحاب الاتقضي ب بنود 

  التفاوض حولانتظار وبدوريات روسية تركية مشتركة.  وتسيير  ،الطريقهذه  م على طوللك 12أمني بطول 
من   بالجانب المتعلق بهاعلى إدلب، وعلى الرغم من أن تركيا لم تف   سوريةيعيد سيطرة الحكومة ال للنزاعحل 

على  إعادة التأكيد  من الضروري ، "4إم الخط "ين من المناطق الواقعة جنوب متمردالصفقة لضمان انسحاب ال
 .ةنسانياألزمة اإل مفاقمةلوضع وتجنب ها من أجل وقف تصعيد اوتنفيذهذه البنود 

 
 إجراءات بناء

 الثقة 
  5في محافظة إدلب بما يتفق مع شروط اتفاق  العدوانيةة عسكريات العمليوقف جميع ال

 ر. آذار/مارس لوقف إطالق النا
بما في ذلك  ،البعيدعلى المدى  إدلب في متعدد األطراف لمعالجة الوضع  لمشاركة في حوار  ا ة فعليالخطوات ال

  التسريح والمصالحة السياسية والتنمية االقتصادية ومكافحة اإلرهاب.
 
إيران  باشرت  ، 2012عام ال. في 1980عام  المنذ  نامقربتن ات. سوريا وإيران شريكاألجنبيةالفاعلة الجهات  .6

، بما في ذلك عن طريق تنظيم ونشر  عسكري بأشكال مختلفة من الدعم المالي وال سوريةومة الكتزويد الح
د  صل سوريةلجهود التي بذلتها الحكومة الفي االميليشيات الموالية للحكومة داخل سوريا. وكان هذا الدعم أساسي ا 

اإليرانية وتلك المدعومة من إيران ة وتوطيد سلطة الدولة. وقد أثار وجود اآلالف من القوات متمردالجماعات ال
.  يينلألفراد والشركات اإليرانية، غضب العديد من السور التي م نحت عن االمتيازات التفضيلية  في سوريا، فضال  

ا خطر ا أمني ا  كذلك، انسحاب جميع  ب االواليات المتحدة علن   نادتقد و   على إسرائيل. بالغ ايمثل وجود إيران أيض 
ال سيما على المدى  و غير واقعي،  ذلككون ي قد في حين و ية والقوات المدعومة من إيران من سوريا. القوات اإليران 

فإن تقليص النفوذ اإليراني في سوريا يمثل أولوية قصوى للواليات المتحدة وسيتعين معالجته كجزء من   ،المنظور 
 . إلى تخفيف العقوبات يهدفأي اتفاق 

 
إجراءات بناء 

 الثقة 
مع ق عليها من الحدود جميع القوات اإليرانية والمدعومة من إيران إلى مسافة متف   انسحاب
 .إسرائيل

، واعتماد  سوريةإيران من أي جزء من األراضي ال تقدمهاسحب األسلحة االستراتيجية التي  ة فعليالخطوات ال
المدعومة من إيران من  خارطة طريق شاملة تؤدي إلى انسحاب القوات اإليرانية والقوات 

 سوريا. 
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ثة تقصي الحقائق  بعأكدت عدة تحقيقات مستقلة أجرتها منظمة حظر األسلحة الكيميائية و . الكيميائية األسلحة .7
 وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع سلحة الكيميائية واألمم المتحدةوآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر األ

االستخدام المتكرر   بشأن سوريالتحقيق المستقلة ل دوليةولجنة األمم المتحدة ال لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية
انضمت   ،2013أكتوبر تشرين األول/ فيو . 2012عام اللألسلحة الكيميائية في سوريا منذ اندالع الحرب في 

  موادالطن متري من  1308 من ةالمكون هااتوأعلنت عن مخزونتفاقية األسلحة الكيميائية إلى ا سوريةالحكومة ال
منظمة حظر  من أن  على الرغمو . (السارين)األعصاب  غازسالئف خردل الكبريت و الكيميائية، بما في ذلك 

استمرت الهجمات باألسلحة  فقد ، التي أعلنت عنها سوريا المخزوناتهذه قد دمرت الحق ا األسلحة الكيميائية 
  تحادتفكر الواليات المتحدة واال ولن الكيميائية، بما في ذلك الهجمات المتكررة باستخدام الكلور كسالح حرب. 

  استمر في تخفيف العقوبات )أو غيرها من اإلجراءات التي تسعى إليها دمشق( طالما على األرجح األوروبي 
 . المستقلة دوليةمل التحقيقات الوعرقلة ع الكيميائيةاستخدام األسلحة 

 
إجراءات بناء 

 الثقة 
 . الكلور  افيه بما ، كأسلحة حرب الكيميائية موادالوقف الفوري الستخدام جميع ال

الوصول  السماح ب بما في ذلك ،( 2013لعام )  2118االمتثال الكامل لقرار مجلس األمن رقم  ة فعليالخطوات ال
جميع مخزونات    منظمة حظر األسلحة الكيميائية واإلعالن عنالفوري وغير المقيد لموظفي 

 ومنشآت األسلحة الكيميائية المتبقية.
 

IV.  ٍمحتملة من ثالث مراحل  إطار عمل لمقاربة 
 

مقابل   سوريةتقديم مجموعة محدودة من الحوافز للحكومة ال حتى اآلن وروبيةتعارض الواليات المتحدة ومعظم الحكومات األ
بتسوية سياسية   على سوريا أن تقبل أوال   هنإمن ذلك الموقف القائل  بدال   معتمدة  لبناء الثقة،  إجراءات  قيام هذه األخيرة باتخاذ 

(. وال تزال الواليات المتحدة، على سبيل  2015)لعام  2254شاملة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس األمن رقم  
الدول مرافق دبلوماسية في دمشق، في حين ترفض معظم  فتح خطوات المتواضعة، من قبيل إعادة المثال، تعارض حتى ال

 تقديم مساعدات إعادة اإلعمار لسوريا خارج سياق تسوية  سياسية.  وروبيةالدول األ
 

"مقاربة مرحلية" تقدم من خاللها الواليات المتحدة والدول   باتجاه  عن مقاربة "الكل مقابل الكل"  ل هناالمفص  ويبتعد البديل 
عبر   بناء الثقة إجراءاتحوافز منفصلة ومحدودة مقابل إحراز تقدم ملموس في   يشتمل علىلمرحلة األولى" ل" ااتفاق   وروبيةاأل

بااللتزامات   سوريةة إذا أوفت الحكومة ال يليه اتفاق "المرحلة الثانية" للمتابع ،جميع المسارات السبعة ذات األولوية المحددة أعاله
اتفاق "المرحلة الثالثة" الذي من شأنه أن يمثل تسوية شاملة لجميع القضايا  اوأخير   ،ةة عبر جميع مسارات التفاوض السبعفعليال

 كل مرحلة.  تنفيذ عنديتم االتفاق عليها من خالل المفاوضات التأكد من التقدم المحرز  لرصدلالعالقة. ومن شأن آلية  
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( الحوافز الدبلوماسية،  1: )سوريةعموم ا، هناك ثالثة أنواع من الحوافز التي يمكن للواليات المتحدة وأوروبا تقديمها للحكومة ال
على سوريا. وتشمل الحوافز الدبلوماسية   وروبيةواأل يةميرك( تخفيف العقوبات األ3)عدة الرسمية في إعادة اإلعمار، و( المسا 2)

مثل إعادة العالقات الدبلوماسية على مستويات مختلفة من التمثيل، والمشاركة المحتملة في المنتديات   ،مجموعة من الخطوات
ليشمل أنشطة   ةنسانيتشمل مساعدات إعادة اإلعمار توسيع التمويل الحالي لإلغاثة اإلفي حين  ،وبرامج التبادل الثقافي ،دوليةال

وفي النهاية   -خطوات إللغاء بعض فيشمل  تخفيف العقوبات . أماسوريةة المدنيالبنية التحتية المثل إعادة بناء  ،إعادة اإلعمار 
 على سوريا.   ،الدولغيره من األوروبي و  تحادوبدرجة أقل اال  ،التي فرضتها الواليات المتحدة الكثيرةالعقوبات  -كل 

 
لمواصلة تنفيذ دافع ا الحوافز األخرى  وإلغاءعقوبات الفرض  احتمال إعادة شكلي يمكن أن  ،المراحل الثالثعلى امتداد هذه 
المعمول بها حتى بعد التوصل إلى   وجهةعض اإلجراءات المب اإلبقاء علىويمكن للواليات المتحدة وأوروبا  ،سوريا ألي اتفاق

اإلبقاء على   يون واألوروب يون ميركقد يختار المسؤولون األ ،شامل اتفاق   حتى بعد تنفيذو  ، على سبيل المثالف. شامل اتفاق  
  واستجابة ،أخالقية قضية باعتبارهاجماعية فظائع ارتكاب  يتحملون مسؤوليةمحددين  يينسور   مسؤولين العقوبات الموجهة ضد

عن   ينمسؤولالعلى  شرعية    سوريةالحكومة ال مع اتفاقأي  ي ضفي من أن وروبيةفي واشنطن والعواصم األ لمخاوف السياسيةل
 تلك الجرائم.

 
تغطي العديد من األنشطة التجارية  هي و  التقنية،دة من الناحية المفروضة على سوريا معق   وروبيةواأل يةميركعتبر العقوبات األت  

.( بشكل  هناعليه  االطالععلى سوريا بشكل منفصل ويمكن  وروبيةواأل يةميركواالقتصادية. )تم نشر تحليل موجز للعقوبات األ
رغب صانعو السياسات في ذلك. تتمتع  في حالتعديل عقوباته نه من مك  تسلطات قانونية واسعة ب األوروبي  تحاداال يتمتععام، 

ا  يةميركالسلطة التنفيذية األ بعض العقوبات  حالة  فيف، وليس كلها. يةميركمن العقوبات األ الكثير واسعة لرفع  بصالحيات  أيض 
  إعفاءاتي إلى إصدار ميركس األالتي يفرضها الكونغرس، بما في ذلك تلك المفروضة بموجب قانون قيصر، سيحتاج الرئي

اتفاق  أي رفع جميع العقوبات ذات الصلة كجزء منا ي قانون  ميركلرئيس األل يمكن ،اإلعفاءات ومن خالل هذهلرفع العقوبات. 
 مع سوريا. 

 
أن تستند الحوافز   وينبغي.  عبارة عن أمثلة ةسوريألزمة الل مرحلية أدناه والتي يمكن تقديمها كجزء من مقاربة   الواردةالحوافز 

مع الحكومة  وينبغي التفاوض بشأنها  ،على األرض المتغير المحددة والمفصلة المقدمة كجزء من كل مرحلة إلى الوضع 
مع دمشق.   مباشرة   التواصلكانت بعض الدول الغربية ال ترغب في  في حالثالثة  بشكل مباشر أو من خالل دولة   سوريةال

 كل مرحلة.  فيق الحوافز التي يمكن تقديمها لعرض أمثلة على نوع ونطاأدناه م الحوافز تم تصمي فقد ومع ذلك،
 
 
 
 
 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/us-and-european-sanctions-on-syria-arabic-102320.pdf
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 حوافز المرحلة األولى 
 

الحوافز 
 ديبلوماسيةال

  ،سفاراتها في سوريا وروبيةة واألالواليات المتحدة عن معارضتها إلعادة فتح الدول العربي تخلي
أقل  في دمشق على مستوى  لها  دائمالدبلوماسي ال الحضور تفعيل  محددة أوروبيةدول  إعادة
 السفراء.من 

في   المساعدة
 إعادة اإلعمار

زمام المبادرة من خالل توفير مبلغ متفق عليه لمشاريع إعادة  ب وروبيةالحكومات األ  إمساك
والمستشفيات  اإلعمار المحددة في األراضي التي تسيطر عليها الحكومة إلعادة بناء المدارس 

، على أن يبقى ذلك  ةمدنيالصرف الصحي والبنية التحتية الكهربائية الشبكات  والطرق والمياه/
ل الوكالة  . لن تمو  حقق صارمة لضمان عدم إساءة استخدام األموالخاضع ا آللية مراقبة وت  

المساعدة   هذه تكون ، و إعادة اإلعمار خالل هذه المرحلة  مساعدات دوليةللتنمية ال يةميركاأل
 محدودة بحيث ال تكون الشركات الخاضعة لعقوبات خاصة مؤهلة للحصول على عقود. 

فرض عقوبات جديدة، باستثناء  ا عن مؤقت   التوقفاألوروبي  تحادالواليات المتحدة واال إعالن تخفيف العقوبات 
االعقوبات التي تستهدف األفراد المتورطين    ،أو الفساد/في انتهاكات حقوق اإلنسان و تحديد 

إنشاء قناة   ،إعادة اإلعمار المتفق عليها في مساعدةاللتمكين  بحسب المقتضىتعليق العقوبات 
 سابق التجارة التي لم تكن لمتصلة باا عامالت الماليةالت إلجازةمالية مخصصة البيضاء" للقوائم ال"

المدفوعات معقدة حالي ا على الرغم من   حيثو خاضعة للعقوبات، مثل الغذاء والدواء، 
تبقى  على أن  ،بسبب العقوبات المالية واسعة النطاق فعالةغير  ، وهيةنسانيستثناءات اإلاال

 المالية األخرى سارية. /والتجارية الموجهةجميع العقوبات 
 

الجدول  
إعادة  مني/الز 

 فرض العقوبات

شهر ا،    18أو  12 مثال  لمدة وتخفيف العقوبات محدودة زمني ا، اإلعمار المساعدة في إعادة 
 "المرحلة الثانية". تفاق أوسع لـإحال عدم وجود تنتهي بعد إطار زمني محدد في  و 

 
  حوافز المرحلة الثانية 

 
الحوافز 

 دبلوماسيةال
في دمشق، بما في ذلك   لها دبلوماسي دائم حضور تفعيل وروبيةاألدول الالمزيد من  إعادة

أقل من   على مستوى  وربما في دمشق،  لها على مستوى السفراء. فتح الواليات المتحدة بعثة  
 . ربويةالت/إمكانية ترتيب بعض التبادالت الثقافيةسفير. 

المساعدة في  
 إعادة اإلعمار

إعادة  في  وروبيةمجموعة أوسع من المشاريع المتفق عليها للمساعدة األيغطي توسيع التمويل ل
ضمان عدم إساءة استخدام  من أجل تحقق المراقبة و ات  صارمة للآلي شرط وجود  ،اإلعمار 
في االمتناع عن تقديم المساعدة إلعادة  دوليةللتنمية ال يةميرك. تستمر الوكالة األاألموال

 اإلعمار. 
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)مثل الفوسفات، والمنسوجات،   سوريةة المدنيليق العقوبات التجارية على صادرات السلع التع تخفيف العقوبات 
التي تلعب دور ا المؤسسات الكبرى التي تستهدف والحرف اليدوية، وما إلى ذلك( والعقوبات 

، مثل البنك المركزي السوري والبنوك األخرى التي عادة ما تكون منخرطة في  اقتصادي ا هاما
  سوريةالعقوبات الموجهة ضد الوزارات الاإلبقاء على ة بالتجارة. رتبطالالمعامالت المالية 

كبار المسؤولين والعناصر الداعمة البارزة التي ضد المشاركة في قطاعي الدفاع واالستخبارات و 
ا  إمكانية اإلبقاءصالحات. فشلت في دعم اإل على قطاع إنتاج   المفروضةالعقوبات  علىأيض 

 .سورية ال لحكومةا هام بالنسبة إلىمصدر نقدي للتحكم بالنفط السوري 
الجدول  
إعادة  الزمني/
 العقوباتفرض 

شهر ا، كحافز لمواصلة المفاوضات   18إلى   12من  مثال  تعليق العقوبات لفترة زمنية محدودة، 
 عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.إعادة فرضها تلقائي ا في حال و ، حتى التوصل إلى اتفاق نهائي

 
  حوافز المرحلة الثالثة

 
في دمشق   يةميركإعادة العالقات الدبلوماسية الكاملة، بما في ذلك إعادة فتح السفارة األ دبلوماسية الالحوافز 

 في واشنطن.  سوريةوالسفارة ال
المساعدة في إعادة  

 اإلعمار
ات  آليوجود إنهاء أي قيود متبقية على مشاريع المساعدة في إعادة اإلعمار، مع مراعاة 

كالة  لو السماح ل ،ضمان عدم إساءة استخدام األموال من أجل تحقق المراقبة و ارمة للص
تمويل مشاريع إعادة اإلعمار في األراضي التي تسيطر عليها  ب دوليةللتنمية ال يةميركاأل

 . سوريةالحكومة ال
معظم   المفروضة علىإنهاء جميع العقوبات االقتصادية والمالية، ورفع العقوبات الموجهة  تخفيف العقوبات 

. إزالة تصنيف سوريا كدولة راعية لإلرهاب بموجب ينسوريالوالمسؤولين الجهات الحكومية 
محددين   يينمسؤولين سور تستهدف اإلبقاء على عقوبات  إمكانيةي. ميركن األالقانو 

من قبل المرتك بة األعمال غير المشروعة األخرى /أعمال خطيرة وعلى الفسادمتورطين في 
ال تتعلق بسوريا  قوانين بموجباإلبقاء على هذه العقوبات  إمكانية ،سوريةمؤيدي الحكومة ال

، الذي يسمح بفرض عقوبات على  الدولي تسكي يماغن قانون على وجه التحديد، مثل برنامج 
 الفظائع. ارتكاب األفراد المسؤولين عن

 
الجدول  

الزمني/العقوبات 
 المفاجئة والسريعة

يمكن  و  ؛اتفاق شاملتعليقها( كجزء من مجرد إنهاء معظم العقوبات بشكل دائم )بدال  من 
التزاماتها بسوريا   نكثتفي حال إعادة فرض العقوبات  اإلبقاء على إمكانيةمع ذلك، 
 . السياسية
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V.  خاتمة 
 

في   والبحث ،القصوىسيتطلب األمر التراجع عن المطالب و للغاية.  مسألة  شاقة إعادة بناء التعاون الدولي بشأن سوريا  تمثل
على   ولو ،التوصل إلى اتفاق تم وفي حال . متجذ ر الثقة ال اندفق( تعليقوالتغلب على )أو على األقل  ا،صعبة سياسي   تنازالت  
من   والتأكد التطبيقلشاق لرصد هناك الكثير من العمل ا فسيبقى ،فحسب  بناء الثقة في المرحلة األولى إجراءات صعيد

بكثير   أفضل تظل الدبلوماسيةالمساعي من خالل  التي يمكن جني ها المكاسب  فإن ، على الرغم من كل هذه التحدياتو . حصوله
 . حان الوقت لتغيير المسار لقد  الحالي.  االتجاهاالستمرار في  من

# # # 
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